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ராவ்பஹதூர் 

ப, சம்பந்த முதலியார், பி.ஏ பி. எல்., 

- அவர்களால் இயற்றப்பட்டது. 

oe 

- இத்நாலாசிரியரால் இயற்றப்பட்ட மற்றத் தமித்நூல்கள் : — 

லீலாவதி - சுலோசனை, கள்வர் தலைவன், மகபத, மனோஹரன், இரண்டு. 

ஈண்பர்கள், சாசங்கதரன், கற்குல தெய்வம், ஊர்வ௫ியின் சாபம், இடைச்சுவர்.. 

இருபுறமும், என்ன கேர்ந்இடி.னும், விஜயரங்கம், கா sour சண்கள், 

பேயல்ல பெண்மணியே, தா௫ப்பெண், மெய்க்காதல், பொன் 

விலங்குகள், சம்ஹளகாதன், விரும்பிய விதமே, இிறுத்தொண்டர், 

காலவரிஷி, ரஜபு.த£ரவீரன், உண்மையான சகோதரன், ரத்னாவளி, 

_ புஷ்பவல்லி, இ. தமஞ்சரி, பிரஹசனங்கள், அமலா இயன், 

சபாபதி முதற்பாகம், பொங்கல் பண்டிகை HANS 

சபாபதி இரண்டாம் பாகம், ஒர் ஒத்திகை அல்லது 
சபாபதி மூன்றாம் பாகம், வள்ளி மணம், முற். 

பகற் செய்யின் பிற்பகல் விளையும், புத்த Me 

தாரம், விச்சுவின் மனைவி, வேதாள - உலகம், 

. மனைவியால் மீண்டவன், 6 Brand, 

சுயத்திரார்ஜுுனா, கொடையாளி கர்ணன், 

சஹதேவன் சூழ்ச்சி நோக்கத்தின் குறிப்பு, 
இரண்டு ஆத்மாக்கள் சர்ஜன் ஜெனரல் — 

விதித்த மருந்து, மாளவிகாக்னிமித் 

ரம், விபரீதமான முடிவு, சுல்தான் 

பேட்டை சப் அசிஸ்டென்ட் 
மாஜிஸ்டிரேட், சகுந்தலை, 

-வித்சரமோர்வரி, 
முதலியன. 

  

. இரண்டாம் | பதிப்பு, | 

சென்னை. பி அச்சுக்கூடத்தில் 

'அச்டெப்பட்டது. 

காபிரைட்] 1930 
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P, VISIARANGA MUDALIAR 

AND 

P. MANICKAVELU AMMAL 

AND 
3 

MY FRIEND 

C. RANGAVADIVELU.



PREFACKH 

ஆர nel 

Harischandra is an Indian Ideal. His name isa household 
word right through the length and breadth of this country. The 

drama of his story, is probably one of the earliest extant in this 
Presidency at least. Many versions of the drama have beew. 
published hitherto. So an explanation is necessary, as to why 

I have added one more, to the already long list. 

I published an English version of the drama more than 

thirty years ago. I venture to think that it has been popular, 

for a third Edition has been called for. From that time, there 
have been persistent demands on me, that I should bring out a 

Tamil version of same. Hence I thought it my duty to supply 

the demand. Moreover, I find that all the existing versions are 
too big to be acted within the space of three tofour hours. & 

version of the ever popular drama, which could be acted within. 
that time without being ‘cut’, would I thought be welcome to 
the stage going public. 

Persons desirous of staging this version of Harischandra 
or any other drama by me, have to pay mea royalty for each 

performance and obtain my previous permission, otherwise they. 
would make themselves liable to be prosecuted for breach of 
copyright under the latest Copyright Act. - 

I beg to offer a small reward, to any one who proves to 

me, that any person has infringed my copyright in any of my 

dramas. 
| ட் 

Pammal- Lodge, , 
G..T., Madras. > G. T., Ma THE AUTHOR, 
30th July 780. ]. 

 



BUG பாத்திரங்கள் 

ட ஆககவ மு, அஷ! ஒனகற ப மனதி பத்தி ஸல பயல கவை 

பரமசிவம் 
இந்திரன் 
ஜெயந்தன் தி bes 

ஹரிச்சந்திரன் ... see 
சத்யகீர்த்தி ன் 

தேவதாசன் 
வசிஷ்டர் 

விஸ்வாமித்திரர் | 

நாரதர் \ 

நக்ஷத்திரேசன் ... 
வ்ரபாஹ-ப 

காலகண்டன் 

ராஜகேசரி tee nae 
eg | 

துர்மதி 

கோபாலன். 

வரதன் 
ராமசேஷன் - 

வீரண்ணன் . 

மார்த்தாண்டன் - 

பராந்தகன் 

  

சந்திமதி | ee o | 

தேவாதி தேவன் 
தேவர்களுக் Bo For 

இந்திரன் புதல்வன் 

௮ யோத்தி மன்னன் 

ஹரிச்சந்திரன் முக்கிய மக் 3a 

ஹரிச்சந்திரன் பு தல்வன் 

மஹரிஷிகள் 

விஸ்வாமித்திரர் இஷ்யன் 

புல்யன் வேடம்பூண் ௨ யமதர்மன் 

பிராம்மணன் வேடம்பூண்ட அக்னி 

தேவன் 

காடி மன்னன் 

காசி மன்னன் மக் திரிகள் 

' மிராம்மணப் பிள்ளேகள.. 

காசி மன்னன் காவலாளர்கள் . 

ஹரிச்சர, 3, திரன் மனைவி 

'இக்பாலர்கள், நகரமாந்தர், காவொ௫கள், 0 தேவர்கள், பிரதான், 

மந்திரிகள், நடனமாதர்கள், வேடர்கள். 

வேிலயாட்சள் ( மூ தலியோர். 

கதை நிகழுமிடம்: ௨0 தவலோகத் தி லும், 5. அயோத் தியி லும், காசியிஓம், 

டுத்த வனப்பிரே BF EBSD



ஹரிச்சந்திரன் 

Gp DP sn wl 
| இடம்--சேவேர்தான் சபை, 

தேவேந்திரன் சிம்ஹாசனத்தில் விழ்றிருக்ச, மற்ற திக்பாலர்கள், 

ஜெயந்தன், மூ.தலியவர்கள் ஒரு பக்கம் இருக்ன்றனர். | 

விஸ்வாமித்திரர், நாரதர் முதலிய ரிஷிகள் 

ஒரு பக்சம் வீற்றிருச்சன்றனர். | | 

அப்ஸா ஸ்தீரீகள் சக்€த கேளிக்கை செய்கின்றனர், 

வாயிற் காப்போன், - பராக் ! "தேவதேவனே ! தங்களைப் பார்ப். 

| பதற்காக ௨ வசிஷ்ட மஹரிஷி வருஇரர். 

தே. - ஆயின் ஈர்த்தனம் நிற்கட்டும் ; ஜெயந்தா; இம் மாதர்கள் 

மன முவக்கும்படி பரிசளிப்பாய், 

ஜெ. அப்படியே, 

வசிஷ்டர் வருஅருர். 

தே, . [எழுக்திருந்து] ads பிரம்மரிஷி வருக ! வருக | 

[்விஸ்வாமித்திசர் slr, மற்றவர்௨ளெல்லாம் எழுக்திருக்கன்றனர்.] 

வ... [இசீர்வதித்த] தேவேர்திரனே, க்ஷமந்தானோ 1 

G3. தங்கஞுடைய சபாகடாட்சத்தால், af த்ிருக்கவேண்டும் 

இவ் வாசனத்தில். ட 

வ... [உட்கார்த்து]. நீயும். உட்காருவாய் —flafator, சேவர்களே,. 

உட்காருவீர்களாக. | . Oo 

தே. மஹரிஷி, இச் சுதர்மையானது தல்கள் பார்சவ. பெற்று | 

நெடுக்காலமாயதஅ. இதற்குக் காரணம்: யாதோ? நான். 
அறிந்தும் அறியாமலும் ஏதேனும் தவ. .நிழைத்தெனோ. Po. 

emer : - எதேனு மிருப்பின் அடியேலுக்குடனே ௮௫௭ 

வேண்டும்.



Gg. 

Gg. 

a இரன் [மேகி 

தேவேக்திரனே, அங்கன மொன்றுமில்லை ஒரு முக்யெமான 

காரியமாக பூலோகம். போகவேண்டி யிருர்தது. அவ்விடம் 

கொஞ்சம் காலதாமத மாச்சுது, 

GT 68 GOT முக்யெமான சரரியம் என்று வினவலாமோ ? | 

சொல்லத் தடையில்லை, பூவுலகில், அயோத்தியில், அறநெறி 

வழுவாது ௮ரசு செலுத்தும் ஹரிச்சந்திரனெலும் எனது 

அன்புமிகும் இஷ்பனுக்கு, €க்ரெத்தில் பூர்வ காம வசத்தால், 

பெரும் கெடுதி நேரிடப்போகிறதென ஞான திருஷ்டியாற் 

கண்டவனாய், அதைச் சமனம் செய்யும்பொருட்டும், சது 

'நேர்ந்தபோதிலும் அவன் மேற் பூண்ட சத்ய விரதம் அழியா 

மலிருக்கும் பொருட்டும், ஓர் யாகம் இயற்றவேண்டியதா 

யிருந்தது. அதனால் தான் இலகாலம் அவ்விடம் : பதக்க. 

வேண்டி வந்தது. 

மஹரிஷி, தாங்கள் கூ நியதில் சதியவிரதம் பூண்டவன் என்று 

கூறினீர்கள், ௮து. இன்னதென்று அடியேனுக்குத் தெரிய 

வில்லை, சற்று விளங்கச் சொல்லவேண்டும். 

"கேளாய் தேவேக்திரனே, சத்திய விரதம் என்பது மிகவும் 

மகத்தான விரதம். அதை அ௮ணுவளவேனும் பல்கமின்றி 

அனுஷ்டிப்பது சத்யலோக வாசிகளுக்கும் மிகவும் கடின. 

மென்றால், கேவலம். மண் BOB வ௫ிப்பவர்கள் ௮தை மேற் 

"கொள்ளல். எவ்வளவு கடினம் என்று யே யோசிக்கலாம், 

சத்ய விரதம் என்னால், பொய்யாமையைக் கடைப்பிடித்தல், 

கூறியவாய மொழியினின் றம். அணுவளவும் 'குன்றாமை, 

என்ன இடுக்கண் நேரிட்ட போதிலும், எப்படிப்பட்ட ஹீன 

ஸ்திதியை ௮டைவதாயினும், சொல்லிய சொல். தவமுமை, 

இக் கஷ்டமான விரதத்தைக் கடைப்பிடித் தொழுகுஇரான் 

எனது சஷ்யனான 8 ஹரிச் சந்திரன். 

அந்த 'விரதத்தினின்றும் தவறமாட்டானோ அந்த ஹரிச் 

சந்திரன் ? 

யார் கேட்டது அக் சேள்வி p ....... [ இரும்மிப் பார்த்து] 

ஒ.! தாங்களா ? வாரீர் விஸ்வாமித் இரசே தரன் உம்மைப் 

பார்க்கவில்லை, — Hal விரதத்தினின் அம் என Bl இஷ்யன் தவற. 

மாட்டான் என எண் ணு றேன்.



Oo. 

நா. 

-ஹரிசசந்துரன. ட டத 

தவறினாலோ 9 

இவ் வே மரம் புவனங்களும் தத்தம் நிலை தவறும். 

உம்முடைய தஇஷ்யனுடைய ஆற்றலில் அவ்வளவு நம்பிக்கை 

யுண்டா P ஆயின் அந்த சதய விரதத்தினின்றும் அவனை த் 

தவறும்படிச் செய்கிறேன், பார்க்ஜொர்களா 2 

உம்மால் முடியாதென்று உறுதியாய் ஈம்புறே றன், 

என்ன சொன்னீர் வூஷ்டரே | என்னால் முடியாத காரி. 

யம் ஒன்றுளதோ. இவ் வீரேழ் புவனங்களிலும் 7? அநத 

ஹரிச்சர்தான் தந்தைக்காக வேறு சுவர்க்கம் உண்டாக் 

னெவன் நான் என்பதை மறந்தீரோ? 4: அன்யம் இந்திரம் 

கரிஷ்யாமி ?? என்று ஆரம்பித்த நான், இந்த தேவராஜனது 

வேண்டுகோளுக் இணங்கியன்றோ விடுத்சேன், என்பது 

ஞாபக மில்லையோ 1 P 

நன்றாய் ஞாபக மிருக்றெ.ு. ஆயினும் அவைகளை யெல்லாம் 

- செய்ய ஆற்ற லுடையீர், ஆயினும்; ஹரிச்சர்திரனை சத்ய 

விரதத்தினின்றும் தவறச்செய்ய உமக்குச் சக்தி யில்லை 

யென்ே ற நம்பு றன், 

ஆனால். வசிஷ்டரே, தேவர்கள் சபையறிய இமதா ஒரு 

வார்த்தை சொல்லுகிறேன். ௮ந்த உமது பிரிய சிஷ்யனாயெ 

ஹரிச்சந் திண் அந்த சத்திய விரதத்தினின்றும் தவறும் 

படிச் செய்யாவிட்டால் என் பெயர் விஸ்வாமித்தானன்று ! 

இப்பொழுது என்ன சொல் aie dir ? 

அப்படிச் செய்ய உம்மால் முடியுமாயின் என் பெயர் ல்சிஷ் 

டர் ௮ன்று, என்று நான் 6 ஒப்புக்கொள்ளுே றன், 

அடடா 2 ! என்ன வ௫சஷ்டசே ! விஸ்வாமித்திரசே ! ! இதில் 

என்ன. பிரயோஜனம் ? உங்களில் யார் தோற்றபோதிலும் 

உங்கள் பெயர் மாறிப்போமா என்ன ? ஆகவே, தோற்பவர் 

இன்ன செய்றெது என்று ஏதாவது பந்தயம் கட்டினால், 

உங்களுக்கும் ஒழுங்கா யிருக்கும், பார்ப்பவர்களுக்கும் அழகா 

யிருக்கும், | 

அப்படியே 'தேவராஜனே ! 1 _ரிஷிகளே ! . . தேவர்களே !: 

கேட்பிராக 1 .வ௫ஷ்டரே,. ரும்: கேளும், அந்த ஹரிச்சர்



நா. 

ஹ்ரிச்சந்திரன் முற் 

Barter சத்திய விரதத்தினின்றும் தவதும்படிச் செய்யாலிட் 

டால், எனது. தவத்திற். பாதி அவனுக்கு நான்... தாசை. வார்த் 

துக் கொடுக் றன், Qs சத்தியம் !. 

௮. என்னவோ "சத்தியம், அப்படித்தான். நடக்கப் போகு 

தது. ஆயினும். தேவாரஜனே [ -ரிஷிகளே ! தேவர்களே ! 

என் வார்த்தையையும் கேளும். எனது இஷ்யனாயெ ஹரிச் 

சந்திரன் ௮ந்த சத்திய விரதத்தி னின்றும் தவறுவானாயின்,; 

சழுதைமீதேறி, கபால. .மொன்றைக் கையி. Cane, கரரிடு.. 

பிட்சை. யுண்டு. உலகத்தை மும்முறை. வலம் _. வரு 

றேன். 
சரி. ப வசிஷ்டரே, எப்பொழுது. பூப்... (Org Gan sa PSU 

4 றப்படப் போவீர். 2. 

உம்முடைய பாதி. தவத்தை எனது இஷ்யன் பெற்றபின், 

் உலகத்தவர் சால்லாம் அவனு மமையை யறியும்படி. வ 

- னுடன் உலகத்தைப். பிரதட்சிணம் செய்யப் . புறப்படலாமா 

என்று சக்: 

பார்ப்போம். oOo த! 

அதிருக்கட்டும். விஸ்வாமித்தரரே,. இந்த . காலத்திற் ற்குள்ளாக 

என் சபதத்தை நி Capa றன், என்று ஒரு கால நிர்ண 

யம் சொல்லவில்லை? மய நீர் 1. 

அதற்கென்ன ' Po "இன்னும் மானிடவருஷம் ஒன்றித்னாள்ளாக, 

என்று வைத்துக்கொள்ளும், | 

அதற்குள்ளாக ௮ம். மன்னவனை . ஒரு பொய் யுரைக்கும்படிச் 

செய்து: விடுவிரா Pr 

ப per pair oor, gore sanbarel— Boal நான். தாமதிக்க 

லாகாது, . இதோ. புறப்படுகிறேன். -தேவராஜனே,. நான். 
. விடைபெற்றுக் Garant en @C por. ் வ௫ஷ்டரே, கான் 

இங்கனம் செய்வது ௮ம் மன்னன்மீது. எனக்குக். கோபத். 
Bey லல்ல, உம்முடைய. Staion LIL &GLb பொ 

Gee! ன [விசைந்து டபரஇளர்,]: 

ன ப கர்வம். அட mee pC gr பார்ப்போம், 

eo aed
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- ஹரிச்சந்திரன். 
ப இத 

  

ல் அங்கம் 

முதற் காட்சி 
 இடம்--விஸ்வா மித் Rat ஆச்சிரமம், 

விஸ்வாமித்திரர் யோசித்த வண்ணம் 

வரு௫ருர், 

“சொல்துதல் யார்க்கும் எளிதாம் சொல்லிய வண்ணம். 

செய்தல் அரிதாம், என்ற. பழமொழியின் உண்மையை இத் 
தனை வயதா௫யும் இன்னும் நான் கற்றிலனே ! இந்திரன் 
சபையின் முன்பாக: என்ன மூடத்தனமாய் நான் சபதம் 

செய்துவிட்டேன் ! எனது ஜன்மத்வேஷியாகய க௫ஷ்டர் 

ஆய்ந்தோய்ந்து பாராது அவ்வாறு. கூறியிருக்க மாட்டார். 
அவசரப்பட்டு கூறிவிட்டு பிறகு அல்லற்படுபவன். நானே | 
உடன்பிறந்த குணம் உயிர் உள் எளவும், என்பதுபோல், 

கூஷத்ரியர்களுக்குரிய முன்கோபம் இன்னும்-என்னை விட்டகல 

வில்லை. சுன்னதான் பிரம்மரிஷியானபோதிலும், அந்த சாந்: 

தம்; இன்னும் எனக்குவரவில்லை அந்த. ஹரிச்சந்திர. மன்னவ 

னுடைய அத்யாஸ்சரியமான குணங்களைக் கேட்கக். கேட்க, 

நான். சுடுத்துக்கொண்டவேலை ஈடேறா தென்றே எண் ணும் 

பா டிச் செய்றத. ஆயி னும். அதைப்பற்றி, இப்பொழுது ஏக்க. 
| ஆவதென்ன 2 ஒரு முரை சபதம் செ ப்தபின்,, பின். வாங்கு. 

வதா? நானோ, விஸ்வாமித்திரனோ, பின் வாங்குவது > இது. 

வரையில் நான். எடுத்துக்கொண்ட : வேலையினின்றும்--எப் 

படிப்பட்ட. அசாத்தியமான தாயிருந்த போதிலும்--௪தில்பின் 

au wean oo 2 தீர்மானித்த கர்மாவினின் றம். - இரும்பினான் 

கெள?ூகன், என்னும். பெயர் எனக்கு "வேண்டாம்... ஜெயமோ. 

அபஜெயமோ, எடுத்த காரியத்தை இடையில். சைகிட்டான். 

காதிமைந்தன்; - ஏன்று, இவ்வுலகம் என்னை இகழ இடங் 
கொடேன். இந்த சர்த்தியாவனு எனச்கிறுச்சட்டும் te ஆயி 

னும் "இப்பொழுது. நான் என்ன செய்வது ? - ஹரிச்சந்திரனை. 

சத்தியம்: பிறழச்செய்யவேண்டும்.. "இது. ஸ்வல்பமான வேலை 

ப யன்று ; பே அவன். _தீர்தைக்காக - இன் னொரு ஸ்வர்க்க த்தை: 

. தான். “ஏற்படுத்தியதும் இ )தைவிட சுலபமான. "காரியமாகும்.



ந. 

நா. 

நா... 

நா. 

ஹரிச்சந்தின்ன..... (அக்கம் 

ஆகவே ஈன்று யாராய்ந்தே கான் ஈடக்க வேண்டிய மார்க்கத் 

தைத் இர்மானிக்கவேண்டும்--எங்கனமாவது : ஒரு அசத்திய | 

மாவது gar ameter Db aL wT SE SOO S நாடவேண் . 

டும்--இதற்கு என்ன யுக்தி செய்வன ? எங்கனம் ஆரம்பிப் 
ug? ஆரம்பம் சரியாயிருந்தால்தான் அந்தத்தில் ஜெயம் 

கடைக்கும்... 

நாரதர் வருகிருர், 

- நமோகமஹ ! விஸ்வாமித்திரசே ! என்ன, இங்கா இருக்கன் 
தீர் இன்னும் ? ஹரிச்சர்திரனிடம் போய் இதற்குள்ளாக 

உம்முடைய சபதத்தை .நிறைவேற்றிவிட் டிருப்பீர் என்றல் 

-லவோ எண்ணின் நான். 

நாரதரே, இப்பொழுது பரி ஹாசத்திற்குக் காலமல்ல. : 

தஹோ மோப்பதற்குக் காலமோ? ஒரு காரியத்தைக் 
கடைப் பிடித்தபின் கைவிடலாகுமோ ? சந்தேகத்திற் திடக் 

கொடுக்கலாகுமோ? ₹ சம்சயாத்மாவினஸ்யதி, ” என்பது உமக் 

குத் தெரியாதோ ? அப்படி உமக்கு சச்தேகமிருந்தால் 

- மூயற்ச செய்வானேன் ? முதலிலேயே இது என்னால் முடி : 
யாது, என்று. வசிஷ்டர் முன்னிலையிற் கூறிவிட்டு, அவரே 
வென்றதாக ஒப்புக்கொள்ளுகிறது தானே 9 

என்ன ? நாரதரே | கான் யாரென்பதை மறந்து பேசுறிரோ? 

நான் விஸ்வாமித்திரன் | கானாவது தோற்றதாக ஒப்பக்கொள். 

ளுவதாவது 1 அதுவும் வசிஷ்டர் முன்னிலையில் ? நாரதரே, 

அந்த வார் த்தை தவிர வேறு ஏதாவது பேசம்-..அதருக்கட் - 

டும் நாரதரே, நீர் இப்படிப் பட்ட விஷயங்களிளெல்லாம் மிக்க. 

கூர்மையான அறிவுடையவர், ஆகவே அந்த ஹரிச்சந்திரன் 

- ஏதாவது ஒரு பொய் பேசும்படிச்செய்ய ஏ.ற்றதான மார்க்கம் 

எது என்பதை எனக்கு எடுத்துறையும். 

அடடா! ஆயிரம். இலக்கமெல்லாம் போய். மை இலக்கத் 

திற்கு வந்தாற்போ லிருக்கிறதே | ப 

ட விளையாட வேண்டாம் விஷயத்திற்கு வாரும் எனக்க உ உப 
காரம் 'செய்யமாட்டீரா P 

"உமக்கு நான் உண்மையில் உபகாரம் செய்வதானால், 9s கை 

- கூடாக்காரியம், உடனே கைவிடுமிதை,. என்று. உமக்கு உப
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நா. 

ஜா. 

தேசம் செய்ய வேண்டும் நான். கேளும் என் வார்த்தையை) 

அந்த ஹரிச்சந்திரன் வாயினின்றும் அசத்தியம் வரும்படி. 

யாகச் செய்ய முயல்வதைவிட, ஆர்கலியின் அலைகளை அமர்ந் 

திருக்கச் செய்யலாம், ஆதித்பனை காய மார்க்கத்தினின் றும் 

அகன்று போகச் செய்யலாம், காலசக்கசத்தைச் சையாற் 

பிடித்து நிலை நிறுத்தலாம், கருதரிய எக் கர்மத்தையும் செய்து. 

மூடிக்கலாம், அம்மன்னவன் வாயினின்றும் அணுவளவு 

- அசத்தியம் வரச்செப்வது, அசாத்திபத்திலும் அசாத்திய 
மாம் | விவேியைப்போல் இவ் வேலையை இதனுடன் விட்டு 

விடும் ; கஷ்டமெல்லாம் பட்டு கடைசியில் முடியாது. என்று! 

'ஓப்புக்கொள்வதைவிட, அ௮க்கஷ்டமெல்லாம் இல்லாமலே இப் 

| பொழு?த தோற்றதாக ஏற்றுக்கொள்ளும் ! 

கானாவது தோற்றதாக ஏற்றுக்கொள்வதாவது ? இது முடி 

யாத காரியம். நீர் உரைத்ததெல்லாம் உண்மையாயிருப்பி 

- னும், இனி முன் வைத்த காலை கான் பின் வாங்க முடியாது. : 

ஆரம்பித்தபின் அண்த்தும் போவதாயினும் அதை முடிப்ப | 

தென். னும் முய ற்சியினின் றும் பின் வரங்குபவன்சான் அல்ல : 

| ஆம் ஆம் ! நீர் க்ஷத்ரியராகப் Spi Bi என்பதை மறந்தேன். 

உம்முடன் பிறந்த குணம் உம்மை விட்டகஓமா என்ன | 

நாரதரே, இவ்வளவு தானா நீர் எனக்குச் செய்யத்தக்க உபகா 
சம் ?2அம்மன்னன் வாக்கனின்றும் ஒரு அசத்திய வார்த்தை 

வரும்படியான மார்க்கம் எனக்கு. ஒன்று எடுத்துரைக்கமாட் 

ரா? என் மீது அரியமிருக்குமாயின் எதாவது: ஒரு சூழ்ச்சி 

செய்யும், 

இதோ 'பார்க்றேள்...ஐம்.-ஒரு' யோசனை தோற்றுகிற து. 
அவனது அரண்மனைக்கேகி, ஓர் யாகம். செய்யவேண்டும், 

அதற்குப் பொன் வேண்டுமென்று கேளும் ; தாதாவாக 

அவன் உமது வேண்டுகோளுக்கிசைவான் , ; அவன் இசைந்த 

வுடன், அவன் இல்லை என்று சொல்லும். படியான அவ்வளவு 

பெரும் நிதியைக்கேளும், அப்படி அந்தக் கஷ்டஙிலைக் கவனைச் 

கொண்கெந்த பிறகு; . ஏதாவது முயற்சி செய்து ௮வன் 

அசத்தியம். புகலும்படிச் செய்யலாம்--அ.து முடியுமான காரிய. 
மானால், இந்த மார்க்கத்தை . உமக்கு ரான்: 'சொன்னபோதி 
ஓம். -அதனுடன் இந்த வார்த்தையையும் சொல்லுகிறேன்.



GT, 

| ஹரிச்ச நன் | [அல்கம்-1 

உமது சபதம் இதனால் நிறைவேருதென் று; தகவே முயன்று 

| பார்ப்பதனால். பாரும். 

gos நல்ல குழ்ச்தொன்சாதரே, இந்த உப் 

காரத்தை என்றும் ரான் மறவேன், இனி நீர் விடை பெற்றுக் 

கொள்ளலாம். 

அப்படியே செய்கிமறன். ஆயினும் நான கூறியதை மறவா 

நர்! இது கைகூடாத காரியம் ! [போ௫ிரூர்,] 

காதி மைந்தன் மனம் வைத்தால் கைகூடாத காரியம் என்று 

ஓன்றுண்டோ? நாரதர் கூறியது நல்ல யுக்திதான்--ஆம் ஆம், 

- இதுதான் யோசனை !--பிறகு இதைக்கொண்டு அவனை என் 

வலையிற் இக்கச்செய்து, அவன் வாயினின்றும் அசத்தியத்த 

வரவழைத்து விடலாம். கான் உடனே ஹரிச்சந்திரன் சபைக் 

கேகவேண்டும்; இனி ஒரு கணமும் விருதாவிற் கழிக்கலாகாது, 

இந்த காரதர் கலஹப் பிரியர், எனக்கு முன்பாகப்போய அவ 

விடம் எதாவது கலகம் செய்தாலும் செய்வார், சான் 

'தாமஇக்கலாகாது, வ௫ஷ்டரே ! நீர் தீர்த்த யாத்திரை புறப்பட 

எல்லாம் சத்தம் செய்யும் ! 

ட [விர் த போஜொர்.] 
காட்டி ழடி.கிறது, ப்ட் | 

Oras ETF. 
இடம்--அயோ த்தியில் சக்திரமதியின் பள்ளியஸ்த, 

- சந்திரமதி சயனத்இன்மீது உறங்குஇறொள், 

"அருஇல் தேவதாசன் உறங்குஇறுன். 
“ரிச்சந்திரன் பச்சவில் மெல்ல உலாவிக்சொண்டிருக்கிறான். 

| எழுப்புவோமா சந்திரமதியை ?-.- அருணோதயர்தான் ஆயது, 

இன்னும் சூரியோதயமாகக்  காலமிருக்கிறது, அயர்ந்து 

நித்திரை செய்கிறார்கள் என்னுயிர்க் காதலியும் அருமை 

மைந்தனும் ; இப்பொழுதே இவர்களை எழுப்பி நான் கண்ட 

கனவினை 'இவர்களுக்குக்கூி, இவர்களைக் கவலைக் குட்படுத்து 
வானேன் கான் ? எனக்கு நேரிடும் இன்பத்திலும் துன்பத்தி. 

இம். சமபாகமுடையவளாதலால். என் ,மனைவியினிடமிருச்து



காட்சி..2]. ஹரிச்ச,க் தரன். ட்டு 

நான் இதை .மறைத்தூவைக்க லாகாது. தானாக விழிக்கும் 

- வரையில் தனியாக சான் பொறுக்கறேன். ௮துவரையில் இப் 
பலகணி யருகல் நின்று பாலசூரியர் உதிப்பதைக் கண்டு 

உளம் மூழ்93றன்--௮?தா | இப்பொழுதுதான் உதயகிரி 
யின் உச்சியில் உதயமா௫இிருர் எனது வட்சத்திற்கு அதி 

காரணமாகிய ASS பதவான் ! சூரிய பகவானே | கமது! 

வம்சத்தி அதித்தோரைச் சூழும் துன்பங்களை யெல்லாம், 

அந்தகார இருளை உமதா ஆயிரம் இரணன்களால் அகற்று 

.... வதுபோல் அகற்றவேண்டியது உம்முடைய கடமையாகும், 

- தபோமணி! ஈமஸ்கரிக்கன்றேன் நாயேன் உம்பதம் ! 
.. [சமஸ்கரிக்கன்றுன் | 

உம்மைக்கண்ட பனிபோல் எனக்குண்டாம் த இிமைகளெல்லாம். 

பறந்தோடிப்போமாக - 

[உறக்கத் தில்] பிராணநாதா ! பிராணராதா | 

[அவள ௬ல் விரைக்து சென்று] ஏன் ? கண்மணி, சந்திரமதி! | 

என்ன சமாசாரம் ?--ஐ! என் காதலியும் ஏதோ கனவு 

7 -கண்டாற்போ லிருக்றெது |--கண்ணே ! கண்விழி |! கண். 

விழி ! | கதிரவர் உதயமானார். [எழுப்புகிரான்.] 

| [கண் aides] erst) கனவுதான் 1 கனவுதான் ! கருணா 

_ நிதியே | கடையோமைக் காத்து. ரட்சிப்பது தம்முடைய 

. கடமையாகும் | | 

: கண்மணி, “marten 5, sions srg Bra கர்த்தனிருக் 

Amt, உன் மனதைத் தேற்றிக்கொள், உன் உடல் என் 

இவ்வாறு Oss YH 2 நீயும் கனவு. கண்டனையா 

. என்ன ? என்ன கனவு 8 என்னிடம் சொல். 

பிசாணகாதா] அகோரமான yh 8 கனவை 5 எப்படி உரைப்பேன்! | 

அதைக் "கேட்பதும். கர்ண கடூசரமா யிருக்குமே உமக்கு | 

அதை கான் உரைப்பதற்கும் என் நா. எழவில்லையே,. ௮ம் 

ட மட்டும் அனு நனைவா யிராது: - கனவா யொழித்ததே 1 

ட சந்திரமதி, என். காதலியே," வீணான அயாத்இற் குட்பட்டு 

வெர்துயரிலாழாதே, கீ. கண்ட கனவைச் சொல் என்னிடம், -



10 ஹரிச்ச த்தின். [அங்கம்-] 

காதா, ஆதித்யன்போல் தாம் தமது 9p Qu சிம்மாசனத்தில் 

வீ ற்றிருந்தபொழு௪, கால சர்ப்பமொன்று தம்மைக் கட்டிப் 

பிடித்து தம்மை அதினின்றும் £$ழ தள்ளியதாகக் கனவு 

கண்டேன் முதலில்: பிறகு ௮தன் உடலால் உம்மை Ben ple 

சுற்றிக்கொள்ள, ௮ தினின் றும் விடுவித்துக்கொள்ள வகை 

யறியாது பல அயாம் தாம் ௮னுபவிப்பதைப் பார்த்ததாகக் 

கண்டேன் : கடைசியில் தாம் ௮க் கடும்பாம்பின் தலையை 

BEEBE "கொன் று அதன கட்டினின்றும் விடுவித்துக் 

கொண்டதாகக் கனவு கண்டேன். பிராணநாதா | கனவிற் 

சண்ட பாம்பாயினும், அதைக் குறித்து எண் ணும்போதெல் 

லாம் என் நெஞ்சம் ப£ர் என்கிறதே | 

கடைத்தேறும் மார்க்கம் இருக்கறது போலும் |--உமை. 

பாகா | எல்லாம் உமது பேரருளாகும் ! கடையவர்களாகிய : 

எம்மைக் காப்பது தம்முடைய கடமையன்றோ ? அளவற்ற 

தமது ஆற்றலுக்குமூன் அற்பர்களாகிய நாங்கள் எவ் 

வளவு Pan விட்டதே வழி" 

மிராணகாதா | | என்ன தாம். போகித்துக்கொண் emai? 

இக் கனவு, இனி உமக்கு கேரிடப்போகிற ஏதாவது கெடுதி 
யைக் .குறிக்கிறதென எண்ணுஇறீரா என்ன ?. 

சந்திரமதி, உலகத்தில் நமக்சென்ன செர்ச்தபோதிலும் உமை 

கேள்வாது இருவுளமாகுமது என உறு தியாய் நம்பி யிரு த்தல் 

வேண்டும்: அவரன்றி ௮லைத்திலும் ஒர் ௮ ணுவும் அசையாது, 

ஆகலே யாதும் ௮வரா் பாரமென்றனு ௮வாரது உளள த்திற்கு 

உட்பட்டு நடக்கவேண்டியது ஈமது கடன். கண்மணி, 

நானும் கண் விழிக்குமுன் கடுங் கனவொன்று கண்டேன். 

. இருவரும், ௪௪ காலத்தில் கடுமையான கனவு கண்டது; 

நமக்கு நேரிடப் போடற ஏதோ. கெடுதியைக் குறிக்ெது 
போஜும். ஆகவே. YS கண்டத்தினின்றும் . கடவுள் GOB 

கொடுத்து நம்மைக் * கரையெற்றும்படி. பிரார்த்திப்போம், 

பிராணகாதா | i தாங்களும் கனவு கண்டீரா ? ௮௮ இன்ன 

தென்று. அடியாள் அறிய விரும்புகிறேன். நான் கண்டதைப் ட் 

போல். அத்தனை கோரமானதா யல்லா கிருக்குமாக | 1.



சாட்சி] .... ஹரிச்சந்திரன் டட ந 

ஹ. அதுவும் கோரமானதே ! கனவில் உன்னையன்றி "இன்னும் 
இசண்டு மனைவியர் எனக்கு இருந்தது போலும் கண்டேன். 

அவர்களுள் ஒருத்தி குரூரமான ஒர் சாட்சசனால் .என்னிட் 
மிருந்து: அபகரிக்கப்பட்டாள், கண்மணி, நீயும் என்னை 

விட்டுப் பிரியும்படி. நேர்ந்தது; மற்றொருத்தி மாத்திரம் ௦ என்னை 
விட் டகலா திருக்தாள்; பிறகு நான் எண்ணுதற்கரிய "இன்ன 

லிற்பட்டு, கடைசியில் மறுபடியும் உங்களிருவரையும் பெற்று 

நற்கதி படைந்ததாகக் கனவு கண்டேன். 

௮நீ்தோ | பிராணநாதா | இக் கனவு இனி வரப்போகிறதைக் 

குறிக்கிறதோ ? 
கண்மணி, எனது ராஜ்யத்தையு பு.மிழர்து,, உன்னையும் விட்டுப் 

பிரிந்து, பல துன்பங்கள் சான் ௮, னுபவிக்க... வேண்டி 

வரும்போ லிருக்கிறது ; ஆயினும் எனது சத்ய விரதத்தினின் 

Dib நான் பிறஹேன், முடிவில் பரமேஸ்வரன்” கருணையினால் 

எனது ராஜ்யத்தையும் உன்னையும் பெறு? 2வன்- என் 'றெண்ணு 

தறேன். என்ன: இடுக்கை GD) $்றபோதி அம் இஹறுஇயிலாவது 

இச் , சுகத்தை ரான்: அடை?வனாக ௮ப் பரமன் அருளால் ! 

அந்தோ! பிராணகாதா ! ! உமத கனவு உண்மையாய்-முடியுமா 

யின், விவாகமாயெபின் ஒருகாளும் உம்மை விட்டுப் பிரியாத 

நான், உம்மை விட்டு கான் எத்தனை காலம். பிரிந்திருக்க 

வேண்டுமோ ? உம்மைக் காணாது நான் இவ்வுலஇல் ஒரு 

நாளேனும் உயிர் வாழ்வேனோ 2 | 

கண்மணி, கவலைப்படாதே, கண்ணிரைத் அுடைத்துக்கொள். 

கனவின்படி நடந்தேறக் கடவுளின் இச்சையானாலும், கடைசி 

-யில் சாமிருவரும் ஒருங்கு சேர்வோமல்லவா ? அதை: நினைந்து. 

உன் மனதைத். தேற்றிக்கொள். | அன்றியும் இதில் - நாம் 

மூக்கெமாகச் , சந் தோஷப்படவேண்டிய விஷயம் இன் றிருக் 

Ang), என்ன குஷ்டத்திற் குட்பட்டபோதிலம், நாம் மேற் 

கொண்ட சத்ய விர தத்திற்கு. பங்கம் நேரிடாதல்லவா? பம 

மேஸ்வரன். நம்மீது அவ்வளவு. இருள் புரிவதற்காக அவரது 

பூ தாரவிந்தத்தை அ னுதினமும் நாம் போற்றவேண்டு மல் 

லவா?
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தேவ, 

ஹரிச்சந்திரன ... [ங்கம்-1 

ஆம் அம்! பிராணநராதா, அவ்விரதம் . நம்மை எப்படியும் 

ஈடேற்றும். | | 

[சண் விழித்து எழுந்த] அண்ணா, அம்மா; நமஸ்காரம் 

[அவர்கள் பாதத்தில் ஈமஸ்கரிக்கிறான்,] 

இருவரும். [எடுத் தக் கட்டி யணைத்து] கண்ணே, எல்லாம் வல்ல. கடவுள் 

| தேவ. 

என்றும் உனக்கு இன்னருள் பாலிப்பாராக் | 

அம்மா. என்ன முகம் வாடி. பிருக்தீர்கள் ? ுண்ணா-- 

தாங்களும் என்ன ஒருவாறு யிருக்வீர்கள் ?---நான் அதிக 

மாகத் தூங்விட்டேனா என்ன 1 

கண்ணே,  தேவதாசா, அப்படி யொன்றுமில்லை---பிராண 

நாதா, இதில் எனக்கன்னொரு சந்தோஷம், . நாம் கண்ட. 

கனவுகள் ஈமனு மைந்தனுக்கு ஒரு தங்கையும் குறிக்காதிருக் 

இன்றனவே ! 

- பரமேஸ்வரன் கருணையினால் . அங்கன மிருக்குமாக ! சந்திர 

- மதி, வா, ஈமது காலைத் கடனை முடிப்போம்.--இனி நேரிடப் 

போதோ இல்லையோ, அதைக் குறித்து இப்பொழுதே 

நாம் கவலைப்படுவானேன் ? வாவேண்டியது வருங்கால் வரட் 

டும், என்று ஈமத வாழ்நாட்களை ஈற் கர்மங்களில் உபயோ 

இத்து, ஈம்மையும். திர்ப்திசெய்து கொண்டு நமது பிரஜை 

களுக்கும். திர்ப்தி கொடுக்கவேண்டியது. நமது. கடமை 

பர் கும். _ [போடுருர்சள் | 

snc? aon fops ட்ட 

| மூன்றும் காட் ௭ 

இடம்--அயோத்தியில் ஹரிச்சந்தினுடைய கொ லுமண்டபம், 

| ஷரிச்சந்தீரன் சிம்மாசனத்தில் வீற்றிருக்க, 

சத்மகீர்த்தி தேசீலிய மந்திரிகள் இருபுடையிலும் 
| இருக்கின்றனர், 

பரிவாரல்கள் சூழ்க்து நித்கின் இனர், 

BA சத்யர்த்தி, , தயையின்நிச் செக்கோல் : ஈடத்சுதல்,. 
தரணியின்மீது கொடுங்கோ லரசு புரிவதாகும். -அணிமுடி.
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அணிந்த அரசர்க்கு "இன்றியமையா அருக்குனம் இத்தண் 

-ணளி3யெயாகும், . கருணையில்லா மன்னன் காதகனேயாவான். 

ஆகவே, - காம்போஜ மன்னனுக்கும் கலிங்கத்தாசனுக்கும், 

அவர்கள் செலுத்தவேண்டிய சப்பத்தில், அவர்கள் தேசங்கள் 

கருப்பினால் பிடிக்கப்பட்டிருப்பதைக் கருதி, பாதி க்ஷமித்து 

விட்டதாக, இச் தூதர்கள் கூலமாய்ச் சேதி யஜுப்பு. 

அக்கினைப்படியே சொல்லி யலுப்புறேன்--வானின்நிழியும் 
- மழைக்கும் காலவசம் பொன்றுண்டு, தம்முடைய கருணைக்கு 

ுக்காலவரையு மில்லை, ஆகவே, அப்படிப் பட்ட அருட் 

சத். 

பெருங்கடலாகய தமக்கு கேற்றைத்தினம் கண்ட கனவினால் 
ஒரு தீங்கும் நேரிடாவண்ணம் தெய்வம் காப்பாற்றுமாக | 

ஒரு கால் கேரிடுவதாயினும் பரிதியைக் கண்ட பனிபோல் எளி . 

தில் பறந்தோடிப்போகுமாக ! 

-அந்கனமே இருக்குமாக ! ஆயினும் சத்ய£ர்த்தி, எந்த இடுக 

கண் வருவதாயினும் வருக, என்று திடச்௪த்தமாய் நாமிருந்து, 

 நல்வழியிலேயே நடப்போமாயின்; எப்படிப்பட்ட கஸ்டம் 
நேரிட்டபோதிலும், ஈசன் திருவுளம் அதுபோலும், என்று 

அதைப் பொறுமையுடன் பொறுத்திட, ஆத்தல் நம்மை 

விட்டகலாது. | ப 

ஆயினும் அண்ண ல, ட சத்திய மார்க்கத்தினின்.றம் Say 

தர்ம சொரூபியசாயெ. 'தம்மைப்போன்றவர்களுக்கு கஷ்டத்தை 
அனுப்புவாசா கடவுள் 

FE BME! ங்களைக் கடந்த சுத்த ஞானிகளும் பூர்வ காம பலனை 
அ னுபவித் SHS SM oor தரவேண்டும். 

ற் காப்போன். பராக் | மன்னர் மன்னனே ! Men ands ar 
முனிவர் தம்மைக்காண வந்திருக்கிறார், வாயிலில் காத்து 

நிற்திருர், னு என்ன 1 விஸ்வாமித்திர wanted wr 2 சத்யசர்த்தி) உடனே 

ட் சென்று மஹரிஷியைத்தக்க மரியாதையுடன் ௮ழைத்துவா, 
[சதிய£ர்ததி போகிரான்,] 

- ஒரு மந்திர் [ஒருபுறமாக] இச்சமயம் விஸ்வாமித்திரர் ஈமது அரசன் 

- அவையை ௮ ணுகுவானேன் ? ஏதேனும் காரியமின்றி வருபவ 

san QaerGar, —
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மற்றோரு மந்திரி, [ஒருபுறமாக] உம்முடைய. மனதில் சந்தேகம் உதிக் 

காத காலம் ஏது ? 

சத்யகீரீத்தி விஸிவாமீ த்திரரை அழைத்து வருகிருர், 

ஹ. [அவர் பாதத்தில் ஈமஸ்சரித்த] விஸ்வாமித்திர மஹரிஷி | அடி 
யேன் ஹரிச்சந்திரன் ஈமஸ் £ரிக்கன்றேன். 

வி. [ஆர்வ திக்ரரர்,] தருசங்குவின் மைந்தா ஹரிச்சந்திரா | 

எழுக்திரு, சிரஞ்ர்வோபவ 1! உனக்கு எல்லா மங்களமும் 

உண்டாகுமா. 

OM. [எழுந்து அர்க்ெபா தீயா திகளைக் கொடுத்த] ஸ்வாமின் , மஹரிஷி; 

இந்த ஆசனத்தில் எழுந்தருளியிருக்கவேண்டும். இன்றைத் 

தினம் நான் எழுந்த வேளை ஈல்ல வேளை ! தங்களுடைய சீர் 

தங்கயெ பாதங்களிற் பணிந்து என்னைக் ரெதார்த்தனாகச் செய் 

தது; தங்கள் பாததாூளிபட்டு இவ்வரண்மனை புனிதமாயித்த 

இர்சாடு ஈன்னாடாயிற்று, 

வி.  ஹரிச்சச்திரா, நீயும் உன்னாடும் ச்ஷேமந்தானா உ 

op. member, எம்பெருமான் அருளாலும் தங்களைப்: போன்ற 

தவ சி£ரஷ்டர்களுடைய கடாட்சத் தினாலும் கேஷமமாயிருக் 

இிரோம்--முனிபுங்கவரே, தாங்கள் இவ்வளவு தரம் நாயேனை 

நாடி. வந்ததெக்காணமோ நவில3வேண்டும். ஆக்கினை னையை 

நிறைவேற்ற அடியேன் காத்திருக்கேன். 

வி. வேறு விசேஷ மொன்று மில்லை, ஹரிச்சந்திரா, நான் ஒரு. 
யாகம் இயற்ற எண்ணியிருக்கறேன், அதற்கு உன்னுடைய 

உதவி கொஞ்சம் வேண்டியிருக்கற து. அதற்காகவே. இவ் 

விடம் வந்தேன், 

ap. ஸ்வாமி, அதைக் கேள்வியுற்று. அநந்த பரவசனானேன் ! | அடி. 

யேனை ஒரு பொரு: ளாச வெண்ணித் தாம் இங்கடைந்தது 

சான முன்னோர்கள். செய்த பூஜாபலனே என்று நிணக்க 

றேன், மஹரிஷி, தாம் இபற்ற எண்ணிப யாகத்திற்கு என். 

னால் எவ்விதத்தில் உதவி. புரியக்கூடம் என்று தெரிவித்தால், 

உடனே என்னாலியன்ற அளவு தம்முடைய BSG iar onus Ar 

சாவஹித்து அதை ஈடேற்றச் சத்தமா யிருக்க? 2றன்..
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வி. வேறு உதவி வேண்டியதில்லை. இந்த யாகத்தை ஈடேற்றுவ 

தற்குக்.. கொஞ்சம் . இரவியம். வேண்டி.மிருக்றெ௮. அதைக். 

கொடுப்பாயா நீ? 

20. "தங்களுடைய கர்காதத்தல் கொடுக்க முடியும் என்று நம்பு 

| இறேன், அசன்பொருட்டு என்' ராஜ்யத்தை விற்கவேண்டி. வரி 

னும் ௮ங்கனமே செய்யச் த்தமாயிருக்கிறேன். ம்ஹ்ரிஷி, 

தாங்கள் வேண்டிய பொருள் எவ்வளவோ தமியேனுக் குறைத் 

இடவேண்டும். . 

வி. உனது தேசத்திலுள்ள உயர்ந்த பானை யொன்நின்மீதேநி, 

வல்லான் ஒருவன் வலுக்கொண் டெய்யும் மாணிக்கம் செல் 

௮ம் உயரமளவு பொன் எனக்கு வேண்டியிருக்கிறது. 

an. . ஸ்வாமி, இவ்வளவுதானே 1--இதோ கொடுக்கின்றேன். சத்ய 

தர்த்தி, ஈம்மூடைய பொக்கசங்களில் ஒன்றைத் இறந்து ஈமது 

மஹரிஷி குறித்த பொன்னை அவரிடம் உடனே ஒப்பிப்பாய், 

வி. [ஒரு புதமாச] என்ன ஆச்சர்யம் ! இத்தனை ஐஸ்வர்யம் இவ 

ப னிடம் இருக்கறதா ? ஆரம்பத்திலேயே ௮கப்பவொன் என்று 

பார்த்ததற்கு ௮பசகுனமாய் முடிந்ததே. அதுவும் மனம் 

கோணாது கொடுக்க இசைந்தான், இவனை வெல்வ தெளி 

தல்ல---ஆயினும் "பார்ப்போம் வேறு யுக்தி செய்யவேண்டும், 

an. மஹரிஷி, மற்றும் தங்கள் கட்டளையை எதிர் பார்த்திருக்9 

றேன். 

வி. இப்பொழுது வேறொன் அுமில்லை--ஹரிச்சந்திரா, இந்த பொன் 

இப்பொழுதெனக்கு உடனே வேண்டியதில்லை. அகவே, 

இதை உன்னிடமே வைத்துப்போகிறேன். சக்இரத்தில் மறு 

படியும்வர்து, எனது ஆஸ்ரஃத்திற்கு எடுத்துப் போடி3றன். 

தற்காலம், ௮ந்த யரகத்தின்பொருட்டு சில விஷயங்கள் நான் 

மேருபர்வதம்சென் று. அவ்விடத்திலுள்ள சில மஹரிஷிகளைக் 

'கேட்கவேண்டியிருக்கிற து. 

_ தங்கள் சித்தபடியே, 

ஆகவே ஹரிச்சந்திரா, இப்பொழுது. நான் விடை பெற்றுக். 

கொள்ளு 2றன்,. [அசசன் எழுக்து பணிய]
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சத். 

ஹ்ரிச்சத்திரன் [jest 

சகல மங்களானி பவந்து } [போகும்பொழுது ஒருபுறமாக. 

ஹரிச்சந்திரா 1: உன்னை இவ்வளவு எளிதில் விட்டுவிட்டேன் 

சான் றெண்ணாதே ! இனி செய்ய வேண்டியதை இப்பொழுதே 

"நான். இர்மானித்திருக்கிறேன் ; என் கையினின்றும் தப்ப 

உன்னாலாகாது [1 . [போகரும்] 

சத்ய€ர்த்தி, என்ன முகம் ஒருவாறா யிருக்கிறாய் 2 நீ ஏதோ 

யோூப்பதுபோ லிருக்கிறது, 

௮ண்ணலே, என்னை மன்னிக்கவேண்டும். . இந்த விஸ்வா 

_ மித்திர மஹரிஷி ஏ3தா கெட்ட எண்ணத்துடன் இவ்விடம் 

வர்திருக்களர் என்று என் மனத்தில் படுகிற. இல்லாவிடின் 

ஓர் யாகம் செய்வதற்காக இத்தனை பொன் அவருக்கு எதற்.. 

காக ? அன்றியும், ௮ப்படி வேண்டியதா யிருந்த போதிலும்: 

அதை ௮ரைகொடியில் ஸ்ருஷ்டித்துக் கொள்ள அவருக்கு 

- ஆற்நலில்லையா 0. திரிசங்கு : மஹாராஜாவிற்காக . சிவர்க்க 

-வாடகா.. 

சத், 

- உடனே சென்று அதை விசாரித்து: வா, 

மொன்றைச் ருஷ்டி த்தவருச்கு இந்த சுவர்ண த்தைச் கிருஷ் 

ஒப்பது ஒரு கடினமா? 

அப்பா, சத்யசர்த்தி, ம டம் ஹரிஷிகளின் மனத்தக்குள்ளிருப் 
பதை ges Suc பார்ப்பது ஈமக் கடுத்த SOL ற. 

பராக் | ! மன்னர். மன்னவனே | அரண்மனை யெஇரில் தம் 

முடைய தேசஸ்தர்களிற் பலர். கூட்டமாய்க்கூடி. தம்மிடம் 

எதா மனு செய்துகொள்ள. வேண்டுமென்று தெரிவித்து 

நிற்கின்றனர் 

ப மஹாசாஜா அவர்களுக்குச் _ இரமம் வேண்டியதில்லை, நான் 

“போய் என்னவென்று விசாரித்து: வரு றன். . 

| | [சத்யசர்த்தி போூருன்.] 

பிரதான், ஈம்மூடைய' "சைனியத்திதுள்ள மிகுந்த பலசாலி 

யைத் தேர்ந்தெடுத்து, விஸ்வாமித்திரமுனிவர் விரும்பியபடி., 

அவளைக்கொண்டு கணக்கிட்டு, அப்பொன்னை ஒரு புறமாகப் 

பத்திரமாக. வைக்கும்படி, ஈமது பண்டாரத். தலைவனிடம் 

நான் சொன்னதாக. உ த்தரவு செய். 

எத்தப்படி. மஹாராஜா... | | ப [போகிருன்;] 

- சத்மகீர்த்தி மறுபடி, agtes, OO |
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an, சத்யக£ர்த்தி, அவர்களை விசாரித் தறிந்தாயா அவர்கள் 

.. குறை என்னவென்று P | 

சத். அண்ணலே, ஈமது தேசத் தெல்லையில் விக்கும் சிலர், தங்க 

-ஞடைய பயிர் பச்சைகளெல்லாம் காட்டு மிருகங்களால் ஈஷ் 

டமடைஇறதாக மூறையிடுகின்றனர் ; அன்றியும் தாங்கள் 

- வேட்டைக்குப் புறப்பட்டு ௮த் அஷ்ட மிருகங்களை யெல்லாம் 

அழிக்க! வேண்டுமென்றும் வேண்டுசன் றனர், 

an. ௮.ங்கனமே செய்வோம் உடனே, மன்னுயிரையெல்லாம் தன் 

ட னுயிரைப்ே பால் பாது காப்பது மன்னவன் முதற் கடமை 

யன்றோ ? உடனே ஈமது வேடர்கள் வில்லியர்களை யெல்லாம் 

இத்தமாகச் சொல். இவ்விஷயத்தில் தாமதம் என்பது 

கூடாது. [போர்கள்] 

காட்சி முடிகிறது. 

  

இரண்டாம் அங்கம். 
முதற் காட்சி. 

| இடம்--அயோ.த்தியை அடுச்ச ஒரு வனம், 

- ஹரிச்சந்தீசன், ச்த்ய்கீர்த்தி, பிரதான், சில வேடர்கள் 

. புடைசூழ gas pari, 

aD. இதனுடன் ' -இன்றைத்தினம் வேட்டையை நிறுத் $ தவோம்;. 

இவ்விடம் தங்குவோம் இப் பகல். பிரதான், கூடாரத்தைகூடிய 

எக்செ த்தில் அடிக்கச் சொல் RG புறமாக; ௮தோ அப்பக்கம் 

யாரோ மஹரிஷி 'ஆஸ்ரமம்போல் காண்டுறது. நம்முடைய 

-பரிவாரக்களெல்லாம் ௮தனருகிற் சென்று அக்குள்ள 

வர்களுக்கு இன்னல் விளைக்காதபடி. பார்த் துக்கொள்ளும், 

பி: சித்தப்படி மஹாசாஜா. 

- [கேடர்சளே அழைத்தக்கொண்டு 9 ஒருபுறம் போகிருன் இ | 

சத். அண்ணலே, இவ்வழயெ பசும்புற் றரைமீது. அரை ares 

..... பள்ளிகொண்டு இளைப்பாறும். காலை முதல் ஈடத்திய கடும் 

வேட்டையி ஞல் அச களைப்புற் நிருக்கறீர்கள். 

an. esutise, உடம்பு -தளர்வெய்தி யிருக்கிறது உண். 

ன மையே. துயிலும், (வேட்டையில் எனக்குள்ள உற்சாகம் 

3
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சந். 

சத், 

es. 

ஹரிச்சம் திரன் [அங்கம்.2 

தளரவில்லை. வேட்டையாடவாட அதிலுள்ள உற்சாகம் அதி 

கரிக்றெதே யொழிய Gon Sip இல்லை.--அ.துவும். ஈமது பிர 

ஜைகளின் ஈலத்தைக் கோரிச் செய்யும்பொழு௮. 

ஆம், :அப்படித்தா னிருக்கவேண்டும். இல்லாவிடின் ௮௧ காட் 

டுப். பன்றியை காட்டில் ௧ தடு முறடு பாராமல், ௮. சொல்லப் 

“படும். வரையில், கடுந்தூரம் பின்தொடர்ந்து தாம் சென்ற. 

PPG) வேறு என்ன காரணம் கூறக்கூடும் நான் ? 

ஆம், அப்பன்றி என்னைத் "தொலைதூரம். பின்தொடரச்செய் 

தீ.௮ு ; இதுவரையில் கான் வேட்டையாடிய பன்றிகளைப்போல் 

ல்லாமல், அத்தனை வேகமும் பலமும் அத ற்கெங்கிறாந்து 

வந்சதோ தெரியவில்லை, 

அண்ணலே, வேறு. எதாவது போசுவோம் அக் கடும் பன்றி 

யைப்பற்றி நினைத்தாலும் என் மயிர்க்குச்செறிகிற து | 

-சத்யசர்த்தி, நீயும் மிகவும் களைத்திருக்அறாய், சயனித்துக் 

கொள் ஓருபு DLL Bm Blot BH உடம்பிற்கு இளைப்பாறுதல் 

.. இன்னமுதம்போல் தேற்றும் ஒளஷுதமாம், சத்யகீர் த்தி, 

என்ன ஈகைக்கிறுய் ? 

அண்ணலே, அரண்மனையில் ம்சதூளிகா மஞ்சத்தின் மீது. 

சயனிக்கும் தாங்கள் இவ்வற்ப புல் தரையில் சயனிக்கும்படி. 

கேரிட்டதே என்று யோ௫ிக்கிறேன். இவ்விரண்டிற்கும் உள்ள 

தாரதம்யம் தாங்கள் ௮.றியவேண்டி. பிருந்தது போ, அம். 

ப்பா சத்யசர்த்தி,. இதனால். ஏதாவது கஷ்டப்படுபறேன் 

- என்று எண்ணுகிறாயா என்ன ? அப்படி யொன்றுமில்லை. 

get bg படுப்பதும் பசும்புற் ற்ரைமீது படுப்பதும் 

எனக்கு ஒரே சுகத்தைத்தான் கொடுக்கின்றன. சுகமும் 

- அக்கமும் இவ் வுலகில் வெளிப்பொருள்களா. லொன்றுமில்லை, 

உள்ளுக்குள்ளே யிருக்கும் உள்ளத்தைப் பொறுத்ததாம். 

மனமானது பருக்காங்கற்களையும் பஞ்சணையைப்போல் மிருது 

வாக்கும் ; பஞ்சணையையும் கற்பாறைகளைப்போல் கடின 

மாக்கும். அன்றியும், காலை முதல் கஷ்டப்பட்டு ஜீவித்து, கடும் 

நிசியில் கட்டார் தரையில் படுத்துறங்கும் கூலியாளுடைய 

சுகம், பட்டு வஸ்திரங்கள் பரப்பப்பட்ட பஞ்சணைம்து படுத்
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துறங்கும் கொற்றவனுடைய சுகத்தைப் பார்க்லெம் குறைந்த 

பாடென் றெண்ணாதே ! ஒரு விதத்தில் அணிமுடி. யணித்த 

area 955 கவலையினால் HUT SPB GUL கடினம்') 

உள்ளத்தில் கவலையின்றி உறங்குவான் நிம்மதியாய் ௮௧ 

- கூலியாள். 

பிரதான் மறுபடி வருகிறான், 

பி. ராஜாதிராஜனே, இபிரம் சித்தமாய்விட்டஅ--கட்டழகுடை 

இசண்டு கன்னியர் ஏதோ தங்களைக் காணவேண்டுமென்று 

விரும்பி, அதோ காரத்தில் காத்திருக்கின் றனர். 

சத், அரசர் மிசவும் அலுப்படைச்திருக்கிறார், ஆகவே அவர்களைப் 

பார்ப்பதற்கு இது சமயம் அல்லவென்று சொல்லும், போம், 

an. அப்படியல்ல, சத்யகர்த்தி, அவர்கள் வரட்டும். அவர்கள் 

.. என்னைக் காணவேண்டி. நெடுந்தூரமிருந்து வந்திருக்கவேண் 

“டும். என்ன குதையோ அவர்களுக்கு, அதை. விசாரிப்பது 

நம்முடைய : கடமையன் Sey? பிரதான், அவர்களை அழைத்து 

டவா.. [பிரதான் போகிருன் ] 

சத்... கன்னியர் தம்மைக் காணவேண்டி காட்டில் இத்தண்' தூசம் 

.... என்னமாகக் கடந்து வந்தார்கள் ? இங்கு நீர் இருப்பது 

அவர்களுக்கு எப்படித் தெரிந்தது. (ம 

பீரதான் இரண்டு கன்னிகையர்களை அல ழத்.துச்சொண்டு 

ப வருகிருன் , 

சன்னிசைகள் ௮7சனை. வணக்குஇருர்கள், 

ஹ. கன்னியர்காள், நீங்கள் யாரோ 7 எவ்விடமிருர்து. வ வருதொர் 

கள் ? காட்டில் இத்தனை தூரம் என்னைக் காணவேண்டிக் 

கட:ச்தூவாவேண்டிய காரணமென்ன ? என்னிடம் சொல்லக் 

- கூடிய குறை யேதேனும் இருந்தால் சொல் அங்கள், 

மூக, மன்னர் மன்னனே ! எங்கள் மனத்தில். குறையொன்றுமில்லை. ப 

... மன்னர் மன்னனாகய தாங்கள் செங்கோல் நடாத்தும்பொழு.௪ 

.மண்ணுலூல் யாருக்கு என்னகுறை யிருக்கப் போடறது P 

நாங்கள் பாத சாஸ்திரம். நன்குணர்க்த. பாவையர், அதில் 

: எங்களுக்குள்ள சாமர்த்தியத்தை உங்களுக்குக் : காண்பித்து, . 

உம்மைச் 'சந்தோஷிப்பிக்க வேண்௰ிமென்பதே எங்கள் கோரிக்
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OS, ஆகவே, அவ்வாறு செய்ய அடியேங்களுக்கு விடை | 

 யளிக்க வேண்டுமென்று வேண்டுகிறோம், 

| ராஜாதிராஜனே, போஜனம் எத்தமாவதர் ற்கும் கொஞ்சம் கால 

மாகும். | | 

சரி, அனால், உங்கள் இஷ்டப்படியே செய்யலாம், ர 

[கன்னிகைகள் கர்ணாமிர்தமான ஒரு பாட்டைப்பாடி. அ௮பிரயம் 

_ பிடிக்கின் ஐனர்.] 

நல்லது ஈல்லஅ ! மிகவும் ஈல்லது ! இப்படிப்பட்ட கர்ணா 

மிர்தமான கானத்தை இதுவரையில் கான் "கேட்டதேயில்லை ; 

_ மிதவும் ஈன்ராயிராக்றெ௮ ! 

(கன்னியர் ஓர் பதம்பாடி, ஈடி.க்கன் 2னர்,] 

"சபாஷ்! சபாஷ் ! மிகவும் சந்தோஷ மாச்சு௮ ! போதும் நிறுத் 
.. தூங்கள்; நீங்கள் எடுத்துக்கொண்ட கஷ்டத்திற்குத் தக்கபடி. 

கைம்மாறு செய்ய தத்சமயம் ௮-சக்தனாயிருக்இறேன். ஒரு 
ட சமயம் நீங்கள் அயோத்திக்கு வரும்படி. . யிருந்தால் அப் | 

- பொழுது உங்கள் வித்தைக்கேற்ற பரிசளிப்பேன். ஆயி னும் 
| சத்யசர்த்தி, இவர்களை வெறுங்கையுடன் அனுப்பலாசாது. 
ஆகவே இவர்களிருவருக்கும் ஈம்மூடன் கொண்வெர்திருக்கும் 

| பொன்னில் ஆயிரம் பொன் கொடுத்த னுப்புவாய- 

oO சாஜா திராஜனே, பொன்னை விரும்பி நாங்கள் உம்மிடம் வர 

.. வில்லை. மற்ற. மனிதர்கள் எமக்களித்த பொன் எம்மிடம் 

௮பரிமிதமாய் இருக்கிறது. கொற்றவன்  கொடுக்கும்படியான 
பரிசைக் கோரியே, நாங்கள் உம்மை நாடினோம். 

ju - அது என்னவோ Po 
.. உமது பூ சக்ரக்குடையை எமக்குப் பரிசாக: அளிக்கவேண்டு 

. இறோம்.. ப 

கன்னியர்காள் ! நீங்கள். கேட்பது இன்னதென்று -நீக்களே 
-. நன்றா யநிகலீர் போலும். அதைவிட கான் அணியும் முடி 

யினைக் கேட்டிருக்கலாமே ! சக்ரவர்த்தியா யுள்ளவன் தான். 
| அணியும் -மூடியிணயும், தனது. FST SO SUD, பரிசாகக் 

'கொடுக்கலாகாு.. ஆகவே, நீங்கள் கேட்பதைக் கொடுக்க 

சான்னால் ஏலாது, உங்களுடைய அர்தஸ்திற்குத் சக்கபடியா. 
யும், கான். கொடுக்கச்: கூடியதாயும், ஏதாவது. கேளுங்கள்.
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ஆயின் அயோத்திமன்னா, எங்களுடைய முதல் வேண்டு 

கோளை த்தான் மறுத்£ர், இரண்டாவதையாவஅ மறுக்கா தீர்... 

நாங்கள் கன்னிகைகள், உங்கள்மீது காதல் கொண்டோம், : 

எங்களைக் கடி.மணம் புரியும். : 

என்ன !.. "இவர்களுக்கென்ன பயித்தியம் பி. ததிருக்கறதா ? 

சன்னியர்காள், கஷத்தியர்கள் ஒரு தாரத்திற்குமேல் பல 

தாரம் கொள்ளலாமாயினும், கான் ஏகபத்னி விரதம் பூண்ட 

வன். ஆகவே, உங்கள் வேண்டுகோளுக்கு நான் இசைவு 

டாது, 

அயோத்இமன்னா, இந்த அநீதி மாத்திரம் உமக் கடுக்குமோ 0 

எங்கள்  கானத்தையும் ஈடனத்தையும் கேட்டும் கண்டும் 

களித்து, எங்களைப் புகழ்ந்து, நாங்கள் வேண்வெதைக் 6 "கொடுக் 

தாது எங்களை வெறுங்கையுடன் ௮ Buus தர்மமா ? 

அதற்கு. நான் என் செய்வேன் ? நீங்கள். கேட்பது நான் 

கொடுக்கத்தக்கதா யில்லை. ஆகவே ரான் தர்ம வழியில் 

கொடுக்கக் கூடிய எதையேனும் சாராளமாய்க் கேளுங்கள், 

BOSC parr. 

, எங்களுக்கு வேஹொன்றும் வேண்டாம். கேட்ட Ovary. 

-லொன்றை எங்களுக்குக் கொடும், இல்லாவிடின் இவ்விடம் 

விட்டுப் பெயராது எங்கள் உயிரை உமது முன்னிலையிலேயே | 

விடுவோம். | | 

பிரதான், இப் பேதைகளை என் pcre அழைத்துக் 
செல். ட | a ப 

பெண்களே ! ீங்களாகப் போகிறீர்களா, என்ன ரத 

"இருவரும். அப்படியா சமாசாரம் ! அரசனே | எல்களை. அடித்தா 

பி. 

-அறத்தப் பார்க்இதிர் ! "இதற்காக உம்மை என்னபாடு படுத்து. 

.. இறோம் பார்ப்பர் ர் சீக்கரம் | | | 

. மூடுங்கள் வாயை! என்ன அதிகமாய்ப் பேசுததீர்கள் ? போக் 
கள் !.. 

(தாத்திக்ளென் 9 போலன், வர்கள் ஹலமிட்டுக்கொண்டு 
போகி ர்கள்].
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am. சத்ய£ர்த்தி! இதோ பார் ! எனது இடதுதோள் துடிக் 

கிறது !! ஏதோ எனக்கு விரைவில் தீங்கு நேரிடும்போலத் 

தோற் கிறது, 

சத். ஈசன் கருணையினால் அங்ஙனம் இல்லாதிருக்குமாக ட அண் 

ணலே, நாம் இவ்விட.ம் விட்டுப் போவோம், இக்கு வந்தது 

| முதல் என் மனம் ஒருவாருய்த்தான் இருக்கித௮. 

QM. அப்பா, அதில் என்ன பிரயோஜனம் ? ஈமது விதியை விட்டு 

..... விலபப் போகச் கூடுமா ஈம்மால் ? உனது நிழலை விட்டு ஓடிப் 

போக முடியுமோ உன்னால்? அகவே, வருவது எங்கிருந்தா 3 லம் 

வந்துதான் தீரும்-- 

- விஸ்வாமித்திரர் கன்னியர்கள் பின் தொடா விரைந்து வருகருர். 

வி... [மிகுந்த கோப த்துடன்] அடே! ஹரிச்சந்திரா | என்ன. காரியம் 

- செய்தாய் £? இதுவோ உனக்கடுத்த GBP இதுவோ உன் 

ராஜ தர்மம்? இதுவோ நீ செங்கோல் நடத்தும் முறைமை. 

௮ரசன் அன்றொறுத்தால் தெய்வம் den @ op DS Gud என்பதை 

மறந்தனையா ? தெய்வம் ஒன்றிருக்கிறது, என்று, அதற்கு 

- அஞ்சாவிட்டாலும், நான் ஒருவன் இருக்கிறேன், சன்று. 

கொஞ்சமாயினும் உனக்கு பயமில்லாமற் ே போச்சு தா ! Po 

an, = [gar பா தத்தில் பணிந்து | தவூரேஷ்டரே!. தாங்கள். இவ்வாறு 

Canis ge கொள்ளும்படியாகத் தமியன் செய்த குற்றம் 

இன்னதென்று அறிகிலேன். நான் செய்த அபராதம் இன்ன 

தென்று திருவாய் மலர்ந்தருளவேண்டும். அதற்குத் SSE! 

- பிராயச் இத்தம் செய்3றன் ; விரைவிற் கூறும்படி. வேண்டு 

இறேன். - | | 

வி. டே! ஹரிச்சந்திரா ! இக்கன்னிகைகள் யாரென்று "தெரியு 

மா? எனது ஆச்சிரமத்தில் விக்கும் பெண்கள் 'இலர்கள்) 

"சற்று முன்பாக உன்னெதிரில் தாங்கள்: கற்ற "வித்தைகளைக். 

காட்ட, அதைக்கண்டு களித்தும், அவர்கள்  கோரும்படியான 

தைக் கொடேன் என்று கூறியதுண்மைதானா 2. | | 

an. உத்தமரே, உண்மைதான். யி னும், வர்கள் கேட்டதை. 

பட் தர்மப்படிக். கொடுக்க கான் ௮சத்தனா. மிருகக் றன்... ஆக்ஸ. 

ட தாங்கள். என்னை மன்னித்தருளவேண்டும், அவர்கள் அர்தஸ்...
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திற்குத் தக்கபடியும், எனது தர்மத்திற்குத் தக்கபடியும், நான் 
அவர்களுக்குக் கொடுக்கத்தக்க எதையாவது தாம் குறிப் 
பிட்டால், கொடுக்கச் இத்தமா யிருக்கிறேன். தாங்கள் சற்று 

கருணை கூர வேண்டும். 

வி. கோபம் பற்றி எரியும்பொழுது கருணை கூர்வதாவத ! இப் 

படி.ச்சானோ உனது ராஜ்யத்தை பரிபாலனம் செய்துகொண்டு 

வந்தாய்! மன்னர்கள் மன்னனாயிருக்கப்பட்ட ற், உன்னை 

நாடி வந்து உனது _ மனத்தைச் சந்தோஷிப்பித்த கன்னி 

அர்கள் கேட்கும் வரத்தைக் கொடுக்க  அசக்தனாயிருக் 
றன் 'என்கனாயா? எதாயிருந்தபோதிலும், இட்சணம் 

அவர்கள் வேண்ககோளுக்கவெங்குவாய், இல்லாவிட்டால் என் 

கொடிய சாபத்திர ற்காளாவாய * I 

an.  மூனிசிரேஷ்டரே, தாங்கள் வீணில் என்மீது முூனியலாகாது. 

.... அவர்கள் விரும்பிய இரண்டையும் கொடுக்க நான் அசக்தனா 
யிருக்கறேன், சானோ க்ஷத்ரிய குலத்துதித்த அரசன், அன்றி 
யும் ஏகபத்னி விரதம் பூண்டவன். அகவே என்னை. மன்னிக் 

கும்படி வேண்கெழேன். 

வி. அபே! ஹரிச்சந்திரா! என் கட்டளையை ம்றப் பார்க்கிறாயா ? 

..... நான்யாரென்பதைம றந்து பேசகிறாயா? உ ன்னுடைய தந்ைத 

யாகிய திரிசங்குவிர் ற்குப் புதிய சுவர்க்கமொன்றை. உண்டு 
பண்ணிய ஆற்றலுடையவன் சான் என்பது உனக்கு ஞாபக 

மில்லையோ? திரிலோகங்களைய் ௮சை க்ஷணத்தில் பஸ்மீகரப் 

படுத் தும்படியான ௪க்தியுடையவன் விஸ்வாமித்தான் என்ப 

தை எண்ணினா யில்லை போலும் ! கோபத்தில் ருத்திரன் குரு 
விஸ்வாமித்திரன், என்னும் மொழியைக் கேட்டதில்லையே 

நீ? மும்கூரர்த்திகளையும் ஏவல் கொள்ளத்தக்க. வன்மையுடைய 

- எனக்கு கேவலம் மீ எம்மாத்திரம் £ நான் பன்முறை கேளே 
-னினி | இதுவே என் கடைசி வார்த்தை. இவர்கள் வேண்டு 

Gar ens இசைந்து. இவர்களை மணம் புரிஇராயா? அல்லது. 

எனது. “கொடிய சாபத்தைப் பெறுகிருயா? | | 

en. ஸ்வாமி, நான்... சத்தியத்தையே விரதமாகப் பூண்டவன், 

ga’ பத்னி. விரதத்தை - எடுத்துக்கொண்ட பிறகு பற்
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ஜொரு மனைவியைக் கொள்ளல் அசாத்தியமாகும். தர்மவழி 
.  யினின்றும் தவறி ஈடப்பதைவிட, தந்ைதைபோல் குரு ஸ்தா 

னத்தி லிருக்கப்பட்ட . தங்களுடைய சாபத்தை வஹிப்பதே 

எனக்கு மேலாகும், | 

ஆனால் ஹரிச்சந்திரா ! குரு ஸ்தானத்தி லிருப்பவர்களுடைய 

கட்டளைப்படி ஈடக்கவேண்டியது தர்மமல்லவா ? 

ஆம், அதனால் சத்தியத்தி னின்றும் தவருதிருப்பதானால். 

. ஆனால் உன் சத்தியத்தினின்றும் தவருதபடி நான் “ஏதாவது 

கட்டளை யிட்டால் அதன்படிச் செய்கிறாயா 1. 

தன்படிச் செய்யச் சத்தமா யிருக்க் றன். 

அனால் நான் சொல்வதைக் கேள---நாம் ௮ரசனா பிருக்றோம் 

என்னும் ௮ச் கொழுப்பே உன்ன இவ்வாறு என் கட்டளையை 

- அவமதிக்கச் செய்றெ.து. அதை முன்பு அடக்குகறேன். 
அடே ! ஹரிச்சந்திரா ! கஷத்திரியர்களுக்குள் அரேக அரசர் 

குள் அஸ்வ? மதம். முதலிய யாகங்கள் இயற்றியபின் தங்களு 

டைய ராஜ்யத்தை யெல்லாம் ரிஷிகளுக்கு தானமாகக் கொடுத் 
திருப்பதைப்பற்றி நீ கேள்விப்பட் டிருக்கிழு யல்லவா ? அதில் 
அதர்மம் ஒன் றுமில்லையே ? அசத்திய மொன்று மில்லை3ய ?. 

| இல்லை ஸ்வாமி, 

"அப்படி வா. -அனுல் உனது ரரஜ்யத்தை “யெல்லாம் சான் 

தானமாகக் கேட்கறேன். இப்பொழுது என்ன சொல்லுக 

ஒய்? (ஹரிச்சந்திரா : | 

ட | ஸ்வாமி, நான் சொல்வதற்கு. வேறன்ன இருக்கிறது ? இதோ. 

. கொடுக்கறேன் பெற்றுக்கொள்ளும். 

என்ன ட இப்பொழுதா உ 

தும், ஸ் ஸ்வாமி, இவ்விடத்திலேயே தாரை வார்த்துக் கொடுக்க 

“றேன். Ost பேறு எனக்குக் இட்டவேண்டுமே ! இன்னும். 

| பொறுத்தென்றால், இவ் வநித்தியாயமாயெ சாயம் Door 

கொடியில் மாய்ந்தால் அப்பேறு எனக்குக் . இட்டாமற் 
போகுமே ! என்னை யீன்ற தர்தையாயே இரிசங்குவிற்கு 
வேறு சுவர்க்கத்தை சிருஷ்டித்து. தானமாகக் ௦ கொடுத்த, தயா. 

ட பரனே ச eb இல் வற்ப- ராஜ்யத்தைக். “கொடுப்பது ஒரு.
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பெரிதோ ? நான் கொடுப்பது கஷ்டமல்ல, தாங்கள் கேட்பது 
கஷ்டம் ! காலம் கழிந்து, உமது மனம் மாறி நீர் வேண்டா 

மென்றால், இப்பெரும் புண்ணியம் எனக்குக். கட்டாமற் 

போகுமே ! ஆகவே இந்த க்ஷணமே பெற்றுக்கொள்ள வேண் 

டும்... 

வி.  [ஒருபுற pur] என்ன. ஆச்சரியம் ! கொஞ்சமாவது மூகம் 

- கோணாது சொல்கிறானே அப்பா, ஹரிச்சந்திரா, ஏதோ 

அ௮வசரப்பட்டுக் கொடுத்அவிட்டதாக அப்புறம் அக்கப்படப் 

போரும். தானம் கொடுப்பதென்றால் மன மொப்பிக் கொடுப் — 

பதுதான் தானமாகும். ஆகவே யோசித்துச் செய்யவேண்டு . 

மெதையும், இல்லாவிட்டால் கவலைக் இடங் கொடுக்கும் பிறகு, 

ஹ. ஸ்வாமி, கான் கவலைப்படுவதெல்லாம், எங்கு தாம் Bur Assi, 

இது வேண்டாமென்று வெறுக்கறீரோ என்பதே ! பிறகு, . 

எங்கு ௪த்பாத்இரமாகய தங்களுக்கு இப்படிப்பட்ட தானத் 

தைக் கொடுக்கும் புண்ணியம் எனக்குக்கிட்டாம ற்போகிறதோ, 

என்றே ஏங்குமறன். 

வி. . [ஒருபுறமாச] என்ன ஆச்சரியம் ! ராம் அவனைக் தொடுக்கும் 

ப படி. வற்புறுத்துவதை விட்டு, our QS சொள்ளும்படி. என்ன 

யன்றோ அவன் வற்புறுத் அன் |-- ஆனால். ஹரிச்சந்திரா, 

நாளைத்தினம் உனது அரண்மனைக்கு வந்து அணைவரும் அறிய 

உன் ௮ரசை தானமாகப் . பெறுகிறேன். இப்பொழுது ம. 
விடை பெற்றுக் கொள் ; உன் பரிவாரக்களை அழைத்துக் 

“கொண்டு உடனே ஊ/7 (போய்ச் சேர், இங்கு gaits afar 

- பது தபோதனர்களுக் கெல்லாம் பெரும் இடஞ்சலா யிருக்க 

an. மஹரிஷி, கட்டளைப்படியே !-.இவல் விராஜ்ப பாரமாகிய 
eos பெருஞ் சுமையை என் -தோட்களினின்றும் நீக்க இசைக்த 

உமக்கு நான் என்ன கைம்மாறு. செய்யப்போலேன் ! தாம் 

ன . மறவா, ஆ காளை அயோத்திக்கு வர்துசேரவேண்டும், 

வி. அப்படி யே ஆகட்டும். றீ உடனே புறப்பலோய், 

-[கன்ணியர்கலை அழைச்சச்சொண்டு பேளூர், ] 

சத்... அன்னலே!!। கான் ் கேட்டதெல்லாம் கனவோ 9 er Baur Po



. ஹரிச்சத் இரன் [அல்கம்-? 

. நினைவுதான்: இன்றே என் ஜன்மம் சபலமாச்சுது, மஹரி 

. ஷிக்கு என் தந்தையிட மிருந்ததைவிட என்மீது பிரீஇ ௮இ௧ 

மூ யிருக்றெது போலும். 

ஈரான் அப்படி நினைக்கவில்லை. 

சத்ய£ர்த்தி, அப்படி கூறாதே, இப்பொழு2?த இவ்வாசெ லும். 

பெரும் பாரம் என் தோட்களை விட்டு நீங்கெெதுபோல் சந்தோ 

ஷப்படுறேன்.--2க்ரெம் நாம் பரிவாரங்களை. அழைத்துக் 

கொண்டு அயோத்தி பேய்ச் சேர்வோம். 
[Cun api ser | 

காட்சி pepe, 

  

"இசண்டாம் காட்சி 

“இடம் வில்லாமித் Bri ஆசிரமம், 

- விஸ்வாமித்திரர் வருகிறார், 

என்ன ஆச்சரியம் | | நான் சண்டது கனவோ. என்று நானே 

சந்தேகிக்க வேண்டி. வரு, சொன்னசொல்் தவறலாகா 

தென்று தனது ராஜ்ய முழுவசையும் தானமாக, ஒரு காரண 

முமின்றி, . மனம் கோணாது கொடுக்கும் மன்னவன் 

- எவன்? இப்படிப்பட்டவன் ஒருவன் இருக்கிறான் என்று. 

சற்று! முன்பாக யாராவது கூறியிருந்தால், அதை நான். wid 

_யிருக்கமாட்டன். இப்படிப்பட்ட உத்தமணயோ, உண்மை 

-நெறியினின்றும் பிறழச் செய்யப் போடறேன் நான்!--ஜெயம் 
- வூஷ்டர்பால்தான் ; நாரதர் கூறிய துண்மைதாம், இவனை 

ஸனசத்தியம் புசலச் செய்வதைவீட ௮ப் பரம்பொருளின் ஸ்வ 
. ரூபத்தை மாற்.றுவது இலேசான காரியம் போலும்.--கான் 

மேற்கொண்ட காரியம் இப்படி யாகுமென்று நான் எள்ளள 
வும் எண்ணியவனென்றே ! என தவத்தில் பாதி கொடுக்க 
"வேண்டி வருகிற்த என்று ரான் வருந்தவில்லை, அந்த விஷ். 
டரிடம் நான் ே தால்வியடைக்ததாக ஒப்புக் சாள்ளுறெதா, 

- என்பதே என் மனத்தை வாட்டுகறெது.--௪ ! கான் அதைரியப் 

படலாகாது ! இன்னும் ஒன்றும் 'கெட்டுப்போகவில்லை, நான்.
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நாளைத்தினம் அவனது அரண்மனைக்குப் போனவுடன்,௮வன் 

வாக்களித்தபடி. தனத ராஜ்யத்தை தானமாகக் கொடுப்பான். 
அதைப் பெற்றுக்கொண்டதும்--அம் ! ௮. தான் யோசனை ! 

அவனிடம் வைத்துவிட்டுப் போன ௮ப் பெரும் பொரு 

ளைக் கொடுக்கும்படியாகக் கேட்கிறேன்! முன்பு கொடுத்ததும் 
௮வனது ராஜ்யத்தில் உட்பட்டுப் போனபடியால், வேறு அத் 

தண பொருள் கொடுக்கவேண்டுமென்று வத்புறு த்துகறேன், 

- அதற்கு என்ன சொல்லுகரானோ பார்ப்போம். இதனால் 
என் வலையில் எப்படியும்: சிக்குவான். பிறகு அவன் வாயி 

னின்றும் எவ்விதமாவது ஒரு அசத்தியத்தை எளிதில் வா 

வழைத்து விடலாம். ஆம்! இந்த யோசனை எனக்கு ஏன் 

முன்பே தோற்ராமற் போச்சுது ?-- இனி என் பக்ஷம் ஜெயம் 

- என்பதற் கையமில்லை ! வசஷ்டசே ! இனி நீர். தீர்த்த. பாத்தி 

ரைக்குப் புறப்பட லக்னம் பார்க்கவேண்டிய அதான் ! pO 

விரைந்த. Cur Bap] 

_ காட்சி ழடிக்றது. 

  

- மூன்றும் காட்சி 

இடம்--அயோச்தியில் ஹரிச்சர் இரன் கொதுமண்டபம், 

ஜரிச்சந்திரன், சத்யகீர்த்தி முதலிய wi Bi sei புடைசூழ 

ஒரு புறம் நிற்கிறான். | 

-விஸிவாமித்திரர், நட்சத்திரோசன் முதலிய 
சிஷ்யர்களு_ன், ஒருபுறம் நித்கிருர். 

பரிலா ரங்கள் இருமருக்கிலும் நிற்ின்றனர்; | 

at. ஹரிச்சர்திரா, அவசரப்பட்டு ஒன்றும். செய்யாதே, ப்ச் 

ன ச தோயக்து. பாராது - செய்யும் எக்கருமமும். இறுதியில் 

அக்கத்தைத்தான் விளைக்கும். ஆகவே. உனக்இஷ்டமில்லா 

விட்டால் இப்பொழு? த. சொல்லிவிடு : சான் வற்பு | ு.த்தவில்லை, 

ஹ. | ஸ்வாமி, கொடுத்த. கொடுத்ததே ! இல்லையென்று வாய் 

கூசா து எவ்வாறு கூறுவது 1. 

வி. gor—uer Be ன் மமிக்்யே உனக்கு 1
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ஸ்வாமி, இரிகாண சுத்தியாய் மனப்பூர்த்தியாகக்: கொடுக் 
ன GC per, பெற்றுக்கொள்ளும் தயைசெய்து, 

சரி! உன் இஷ்டம்--பிறகு _ அக்கப்படப்போலிறாய், இப் 
பொழுதே சொன்னேன். 

ஸ்வாமி, இதற்காக நான் துக்கப்படமாட்டேன் என்று 

"உறுஇயாய்ச் சொல்லுகிறேன்-.தாக்களும் அதை உறுதியாய் 

நம்பலாம். | 

அனால் உன் விதி!--தாரை வார்த்துக். கொடு, 

இதோ, வாங்இக்கொள்ளும்--விஸ்வாமித் இர மூனிவசே ! 

இதோ, ஆகாயலாணி பூமிதேவியறிய எனது அரசனைத்ை தயும் 

. உமக்கு தானமாகக் கொடுத்தேன் | கொடுத்தேன் 1. கொடுத் 

தேன் ! [தாரைவார்த்துக் கொடுக்கிறான்.] மஹரிஷி, தாங்கள். 

இந்த அரி ஆசனத்தின் மீது ஆசோஹணிக்கவேண்டும், இந்த 

-ுணிமுடியை அணிந்து கொள்ள வேண்டும். இச் செக. 

கோலைப் பெற்றுக்கொள்ளும், இந்த அரச சின்னங்களை 

யெல்லாம் இனி ஆண்டு அனுபவியும்; இவையனைத்தும் இனி 

உம்முடையவே-- மர்திரிப் பிரதானிகளே ! மற்றுமுள்ள 

பிரஜைகளே ! இன்றைத்தினம், நான் இதுகாறும் ஆண்டு 

வந்த. அயோத்தி ௮ரசை, "விஸ்வாமித்திர மஹரிஷிக்குத் 

தானமாய்ச் கொடுக்க, அவரும் பெற் ௮க்கொண்டபடியால், 

இனி அவே உங்களுக்கெல்லாம் அரசன், நீங்களெல்லாம் 

அவரது பிரஜைகளே. எனது HPS GU அடங்கி 

நடந்தது போல் ௮வர.த ஆட்சிக்குட்பட்டு அடங்கி ஈடந்து, . 

சகல வைபவக்களையும் பெற்று சுகமாக நீடூழிகாலம் வாழ்வீர் ர். 

களாக 1--மஹரிஷி, அடியேன் செய்யவேண்டியது இன்னும் 

oo sg மிருக்கததோ ? 

ர இல்லை--இனி நீ நமது சந்நிதானத்தை விட்டி ஏகலாம். 

தங்கள் தத்தம் என் பாக்கியம், 

[சமஸ்கரித்.அப் போகப் புறப்படுஇிறான்,] 

பொது பொறு! ஹரிச்சந்திரா, உன்னிடம் ஒன்று கூற மறந் 

தேன, 

.... இிகாமி) கட்டளையைச் காத்து நிற்றேன்..
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வி. antlers Sir £, தீ. எனது ராஜ்யத்தின் எல்லைக்குள் வழா 

லாகாது. நீ இக்ருர்தால் எனது பிரஜைகளுக்குள் ஏதா 

ag கலகம் உண்டாயினும் உண்டாகும். ஆகவே உனது 

மனைவி மக்களை அழைத்துக்கொண்டு தாமதிக்சாமல் எனது 

ராஜ்யத்தின் எல்லையை விட்டகன்று போகவேண்டும். 

ஹ. உத்தரவுபடி, உடனே புறப்: படுகிறோம் அடியேன் இனி 

விடைபெற்றுக்கொள்ளலாமோ ? 

வி, செய் அப்படியே--அயி னும் ஹரிச்சந்திரா, இப்படிவா ? 

an. வந்தேன். 

வி, அரசர்க்குரிய இந்த அடையாபரணங்களெல்லாம் உனக்கே 

னினி ? அவைகளை யெல்லாம் கழற்றிக்கொடுத்துவிடு, 

[ஹரிச்சர்திரன் ௮அக்௨னமே செய்கிருன்,] 

உன் மனைவி மக்களுடைய ௮ணி ஆடைகளையும் என்னிடம் 

ஒப்புவித்து விடவேண்டும், அவைகளெல்லாம் என்னை ச் சோச் 

தவை. ௬ 

அப்படியே செய்கிறேன். 

2 
& 

அதுதான் சரி, உங்களுடைய தற்தால நிலைமைக்குத் த்க்க 

.. தான ஆடைகளை என் பிரதம சஷ்யனாகய ஈக்ஷத்திரேசன் உங் 

களுக்குக் கொடுப்பான், ௮தைப் பெற்றுக்கொண்டு போங்கள், 

தங்கள் அனுக்சரஹப்படி--இணி எனக்கு உத்தரவு தானோ ? 

ஆம் இனி போசலாம்--௮டடா ! ஹரிச்சந்திரா . ஹரிச்சர் 

திரா 1 இப்படிவா நீ ! மோசம் செய்வதில் நிபுணன் நீ என் 

பதை இதுவரையில் நினைத்2த ஸில்லை, அவசரத்தில் ஒரு 

-முக்யெமான விஷயத்தை அடியுடன் மறர்மீதன் எனது 

யாகத்திற்காக நீ கொடுக்க இசைந்த பொருள் எங்கே? 

> 
B 

ஹ. ஸ்வாமின்; அந்தப் பொன் எல்லாம் அப்படியே ஜுகபரெதை 

-யரக பொக்கசத்தில் ஒருபு puns வைக்கப்பட்டிருக்கிற அ. 

ad. / . பொக்கசத்தில் | யாருடைய "பொக்கசத்தில் ? எனது ௦ பொக்க 

சத்திலிருப்பது என்னுடையதாகும், சற்று முன்பாக உன் 

அரசையெல்லாம் : எனக்கு நீ தானமாக அ௮ளித்தபொழு அ, 

அந்த அரசில். அப்பொக்கசமும் உட்பட்ட தன்றோ ? பொக்க 

சமூம்: உட்பட்டிருந்தால் அதிலுள்ள பொருளும் உட்பட்ட
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தன்றோ 1? அந்த பொன் நீங்கலாக என்று கூறினாயில்லையே 7 

ஆகவே. ஒரு வஸ்துவை இரண்டு முறை நீ என்னமாகத் 
தானங் கொடுக்கலாம் ? அகவே நீ முன்பு யாகத்திற்காக 

எனக்குக் கொடுக்க இசைந்த பொருளை என் முன்பு கொணர்ந் 
துவை. வைத்துவிட்டு அப்பால் ௮டி எடுத்துவை ! என்னை 

இவ்வாறு மோசம் செய்யலாமென்றா எண்ணினாய் ? அடே ! 

ஹரிச்சந்திரா ! 

ஸ்வாமி, இதைப்பற்றி நான் இவ்வாறு யோ௫க்கவில்லை. 

நீ யோசித்தாலென்ன யோசிக்கா விட்டாலென்ன ? எனக்க 
தனா லாவதொன் நில்லை, நீ அன்றைத்தினம் நான் குறிப் 
பிட்ட பொன்னை எனக்குக் கொடுக்க இசைந்தாயா இல்லையா? 

இசைந்தது உண்மையே. | 

ஆனால் முன்பு ௮ப்பொருளைக் கொண்டுவந்து கொடுத்து விட் 

டுப்போ.--நீ அதைக் கொடுக்கவில்லை என் கிருயா ? 

ஸ்வாமி, என்னுயிருள்ளளவும் அ௮வ்வார்த்தை என் வாயினின் 

மும் எப்படி வரும் ? 

ஆனால் கொடு அப் பொருளை. 

.. (ஒரு புறமாக] கருணாஃ்தி ' என்னைக் காத்தருளும் ஸ்வாமி. 

-அடியேன்மீது கருணைகூர்ந்து ஏதாவது தக்கபடி. தவணை 

'கொடுப்பிராயின் அதற்குள் எக் கஷ்டமாவது பட்டு அப் 

- பொருளைச் சேகரித்து உம்மிடம் ஒப்புவிக்கிறேன், 

உனக்குத் தவணை கொடுத்தென்ன பிரயோஜனம் 9 தவணைக் 

குள் எப்படி அத்தனை பொருள் சேகரிக்கப்போகிஞுய் ?. 

எந்த கஷ்டமாவது பட்டு சொன்ன வார்த்தையைக் காப்பாற்று 

இறேன். 

கையில் காசுமில்லாத நீ, அவ்வளவு பொருளைச் சேகரிப்ப 

'தெவ்விதம் ? ஒரு வேளை பிட்சை யெடுக்சலாம் என்று பார்க் 
இ௫ுயோ ? அப்படிச் செய்வதாயிலும் என ராஜ்யத்தின் எல் 
லைக்குள். செய்யலாகா*ு. என்னுடைய சரஜயத்திலுள்ள 

பொருளெல்லாம். எனக்குரித்தான து, அகவே என் பொரு: 

ளைக்கொண்டே என் கடனை அடைப்பதென்பது அடாது.
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அம் மூனிசிரேஷ்டசே, தங்கள் ராஜ்யத்தின் எல்லைக்கு 

வெளியே போய் அப்பொருளை எவ்விதமாவது தேடித் தருக 

- றேன, 

ஆம், அதற்கு ஜாமீன் யார் ? 

என் வார். த்தையே, 

| ஒன்றுமில்லாத Baur wr Bus உன் வார்த்தையை நம்பி, உன்ன 

எனது ராஜ்யத்திற்கு வெளியே அ.னுப்பிவிட்டால், என் 

பொன்னை நான் எப்பொழுது காண்ப Ss 2 | 

ஸ்வாமி, தால்கள் அதற்காகக் கொஞ்சமே னும் ஐயமுறவேண் 

டாம். தங்களுடைய மனுஷ்யன் யாரையாவது என்னுடன் 

. தாம் அ௮னுப்பிவைத்தால் அவனிடம் தவணைப்படி ௮ப்பொன் 

ணக் கொடுத்தலுப்புகறறன். 

அப்படியே செய்வோம்--அயிலும்--ஹரிச்சந்திரா, இத்தனை 

கஷ்டம் எல்லாம் நீ என் அனுபவிக்கவேண்டும் என்று 

யோ௫ிக்கிறேன். | 

ஸ்வாமி, அதற்குப் பார்த்தால் ஆகுமோ? எப்படியும் சொன்ன. 

சொல்லை நிறைவேற்றவேண்டாமா ? அதைப் பார்க்கிலும் சர் 

- தோஷமான வேலை என்ன இருக்கறது ? ஆகவே அன்பு 

கூர்ந்து. என்னுடன் ஒரு அளை ஆனுப்புங்கள், அடியேன் 

உடனே புறப்பட்டு ௮ந்த வேலையை முடிக்க யத்னம் செய்ய 

ஆவலாயிருக்கி றன், 

சரி ] உனக்கு நலம் தரும் மார்க்கச்தைக் கோச உனக்கே 
"விருப்பமில்லாவிடின், அதை கான் கூறுவானேன் உன்னிடம்? 

It SBOE, நக்ஷத்தஇிரேசா ? 

ஸ்வாமின் ! 

'இப்படிவா--ஹரிச்சக்திரா, இந்தப்பிராம்மணண உன்னுடன் 

அனுப்புறேன், என்னிடம் எவ்வளவு பய பக்தியுடன் 
ஈட் தகொள்வாயோ, அப்படியே இவனிடம் நடர்துகொண்டு 

பதினைந்து காள் தவணைக்குள்ளாக எனக்குச் சேரவேண்டிய 
பொன்னை ஒன்றும் குறைவின்றி இவனிடம் கொடுத்தனுப்பி 
afl. | OT GBT Gar சொல்லுஒிறுய் P 

அப்படியே ய ஸ்வாமி.
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வி. ஆனால், இனி காலதாமதம் செய்யாது நீ புறப்படலாம் ; 

உடனே போய் உன் மனைவி மக்களைத் அரிதப்படுத்து, 

இதோ என் பிரதம சிஷ்யனாகிய நட்சத்திரேசனுக்கு உங்களை : 

இப்பதினைந்து காட்கள் வரையில் காப்பதற்குத் தக்க புத்தி 

மஇிகளைச் சொல்லி அனுப்புறேன் உனது பின்னால், இனி 

நீ விடை பெ ற்றுக்கொள்ளலாம். 

ஹ். மஹரிஷி, அடியேன் ஹரிச்சந்திரன் ஈமஸ்கரிக்னெறேன், 

எனது கடை .வேண்டுகோள்---எல்லாமறிக்த தங்களுக்குத் 

தெரியாததல்ல, ஆயினும் கூறுவேன் மன்னிக்கவும். இர் 

நாட்டின் பிரஜைகளையெல்லாம் தங்கள் 'குழந்தைகளைப்போல் 

கருணையுடன் காத்தருள வேண்டும் தாம். 

“வி... அப்படியே செய்வேன், அஞ்சரதே போ ! 
am. தன்யனானேன் ! விடைபெற்றுக் "கொள்க மின்... 

| [வ ணம்டப் போடறான் ; சத்பசர்ச் தி முதவிய மந்திரிகள் முதலானோர் 

| — galten Jer Garo unté@er part,] 

வி... ஐஹோ! சத்திய£ர்த்தி ! மந்திரிகள் முதலியோரே ! எல்லோ 

ரும் வாருங்கள் இப்படி ! ங்கள் எல்லோரும் ஹரிச்சந்திர 

oe போய்விட்டால் நான் தன்னந்தனியாக இங்கு தவிப் 
பதோ ? அவன் பின்னால் ங்கள் ஒருவனும் போகக்கூடா 

- தென்பது என்னுடைய அக்னே ! அதை மீறி நடக்கப் போகி 

: கீர்கள் பத்திரம் | | 

சத். ஸ்வாமி, தங்கள் கட்டளைப்படியே ; ஆயினும் அவரை இப் 

ப பட்டணத்தின் எல்லை வசையிலாவது வழி. விட்டு வரும்படி." 

எம்மீது கருணை கூர்ந்து உத்தர வளிக்கவேண்டும். - 

வி. அப்படியே செய்யுங்கள், போங்கள் | அதற்கப்புறம் ஒரு அடி 

யும் எடுத்து வைக்கக் கூடாது. 

சத். தங்கள் கட்டளைப்படி. 
[சட்சத்திரோசன் சவிர மற்றெல்லோரும் cures. 

நிரம்ப சரி ! 

என்ன அப்படி சொல் ஓஇஞய் 7? 

வேறென்ன சொல்வதற் இருக்கிறத ? 

உனக்கு கான் சொஞ்சம் கஷ்டம் கொடுக்கவேண்டி. யிருக்றெ 

தென்று நினைக்கிறேன், 

2
7
 

&
F
 

*
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கானும் அப்படித்தான் நினைக்கிறன். a 

வி. என்ன? எதாவது ஜெயம் உண்டாகுமென் று நினைக்ளொயா | 

ந. ஜெயத்திற்கு - சந்தேகமென்ன ? - உங்களுக்குச் சந்தேகமே 

வேண்டாம். 

வி. ஜெயமுண்டாகுமென்று நீ எண்ணுவதைக் கேட்க. எனக்கு. 

மிகவும் சந்தோஷமா யிருக்கிறது, 

எண்ணுவதாவது ? எனக்கு சந்தேகமே யில்லையே ? 

இ
 

எதைப்பற்றி r 

ஜெயம் உண்டாகும்--வசிஷ்டருச்கென்பதைப்பற்றி ! 

B
o
 

ப வ௫ஷ்டருக்கா |. 

வேறு  யாருக்கென்று நிணத்தீர் 2 மக்கு. ஜெயமூண்டாகு 

மென் ௮ உமது கனவிலும் எண்ணவேண்டாம், 

a 

வி. அது ஏன். அப்படி ?. 
ந. ஹரிச்சர்இரன் குணம் அப்படி . 

வி. ஆயி னும்--.நான் பார்க்றேன். 

ந. கரனும்--பார்க்கப் போகிறேன். 

வி. af ண்வாதம் ஒருபுற. மிருக்கட்டும்--இப்பொ முது ஹரிச்சந் 

இரனைப் பின் தொடர்கிறாயா ? . 

é. அதற்குத்தடையென்ன.! 2 அப்பொழுே 2த அகட்டும் என்று ஓப் 

புக்கொண்டேனே இதில் அணுவளவும் பிரயோஜனமில்லை 

என்று நன்ரு யதிந்தபோதிதும். 

வி. சரி, காலதாமதம் செய்யாது. உடனே புறப்படு, 'இதுவே என் 

கட்டளை.  அந்த.இ ஹரிச்சந்தரனையும் அவனது மனைவியையும் 
மைக்தளையும், கணமும்விடாது. சஷ்டத்திற்குள்ளாக்கு, அவன் 

வாயினின்றும்- ஏவ்வித த்திலாக வது ஒரு அசத்திய "மொழி 
'வரும்படிச் ச் செய். அவனுக்குக் கொடுத நனென்று சபதம் 

செய்த என் பாதி தவப் பயனை உனக்கு அளிக்கின்றேன். 

ந். ஆமாம், இந்த பாப த்தையெல்லாம் ஆர் பெறுவது ?
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அதற்கெல்லாம். அஞ்சாதே, சானிருக்கறேன்--உயிருக்கு 
ஹானி வரும்படி. மாத்திரம் செய்யாது, அதை விட்டு, வேறு 

என்ன செய்தபோ திலும் செய், ௮ந்த பாபத்திற்கு' நான் உத. 

தரவாதம், 

எனக்கொரு சந்தேகம்--கருணாகிதி என்று உம்மை ஹரிச்சர் 

தரன் அழைத்தானே இல்லையோ ? அப்படி. அழைத்திருச் 

தால், ஹரிச்சர்திரன் பொய் பேட௫ிவிட்டான் என்று வ௫ஷ்ட 

ரிடம் கூறி, பந்தயத்தைத்தாம் ஜெயித்ததாகச் சொல்லும் 5 

நரன் ௮தற்கு சாட்சி aha per | 

விளையாடாதே 1--கட்டளையிட . வேண்டியது என் பாரம்; 

அதை நிறைவேற்றவேண்டியது உன் பாரம்... 

வரஸ்தவம்--கான் உமக்குச் சொல்லவேண்டியதும் என்பாரம். 

என்னவென்று ? : 

நீர் தோல்விடையப் போ௫தீர் என்று. 

பார்ப்போம் அதை !--உன் வேலையைப்பார். இப்பொழுது 
வி௭கைக் காலம் கழிக்கன்ாய் இவ்3க, 

அங்கே போய் இன்னும் அதிகமாகக் கழிக்கக்போகறேனே அட 6 

சரி நரன் கூறியது ஞாபக மிருக்கட்டும். 

நான் ௯ நியதம் ஞாபக மிருக்கட்டும். [Cun Beyer] 

என்ன எதிர்த்துப் பேசியபோதிலும், ஈட்சத்திரேசன் தன்னா. 
ப லியன் ற அளவு முயன்றே பார்ப்பான் | ஆயினும் இதுவரை 
யில் என் சூழ்ச்சகெளெல்லாம் ஒன்றும் பலிப்பதாகக் காணோம். 

முகம் கோணாது தனது ராஜ்ய முழுவதும் தானமாகக் 

கொடுத்தவன், எதற்கு அஞ்சப்போகிறுன் இனி ? ஆயினும் 
எனது முயற்சியைக் கைவிடலாகாது, அந்தக் கடனை எப் 

படி. இர்க்இரானோ பார்க்கறேன். அத்த வூஷ்டர் முன்னிலை 
யில் சான் தோற்றதாக : ஒப்புக்கொள்வதோ ?--௮து.தவிச 
வேறெதையும் செய்யத் துணிவேன் |. [Cur@ epi] 

SailA ppp Songs, 
{pen
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நான்காம் காட்சி. 

இடம் அயோத்தியின் எல்லைப்புறம், ன 

ஹரிச்சந்திரன், சந்திரமதி, தேவதாசன், ௮ற்ப உடை 

| யணிந்து வருன்றனர், 

சத்தியகீர்த்தி முதலிய மந்திரிப் பிரதானிகள், நசுமமாநீதீரீ, 

அழுதவண்ணம் பின் தொடர்கின் றனர், 

ஜனங்கள். எம்மிறையே ! எம்மிறையே ! நாங்கள் இப் பாழும் காட் 

ஜன. 

இல் இனி இருக்கமாட்டோம் !. இருச்சமாட்டோம் | நாங் 

களும் உங்களுடன் வந்து விடுசிமறாம் ! வந்து விடுகிறோம் ! 

ஈண்பர்களே, அது நியாயமல்ல உமதரசனாகிய விஸ் 

- வாமித்திரர், உங்களுக்கெல்லாம் இக் நாட்டெல்லை வரையில் 

சென்று வழிவிட்டு வரலாமென்று உத்தரவளித்திருக்கிறார். 

அந்தக் கட்டளையை நீங்கள் மீறி ஈடப்பது தர்மமல்ல.-- 
இதோ, இர்காட்டெல்லைக்கு வந்துவிட்டோம்--தகவே. நீங்க 

ளெல்லாம் தயவுசெய்து திரும்பிப். போங்கள்.--அப்பா, சத் 

ய£த்தி, இவர்களையெல்லாம் அழைத்துச் செல் ௩. 

அந்தோ! அந்தோ! தாய் தந்தையரைப்போல எம்மைக் 

காத்துரட்சித்த உம்மைவிட்டு சாங்கள் எப்படிப். பிரிந்து 

"போவோம் எப்படிப் பிரிந்து போவோம். | 

நண்பர்களே, துக்கப்படாதீர்கள், விஸ்வாமி oo மஹரிஷி 

அரசரா agi sour. பிரஜைகளைப் காப்பது அவர் அறியாத 

விஷயமன் று. ஆகவே இனி நீங்கள் விடைபெற்றுக் கொள்ளுங் 

கள. 

ஆட்வர். [ஹரிச்சச்திரன் பாசம் பணிர்.த] அண்: ணலே 1 - அண் corey | 

நாங்கள் விடைபெற்றுக் கொள்ளு?ோம் ! உமது திருமுக 

தரிசனம் இனி என்றுட்டுமோ ! 1. 

ஸ் திரீகள்.. [சந்திரமதியைப் பணிந்து] தா யே | தாயே !. எங்களைக் காப் 
-பரற்றுவார் யாரினி£ எங்களைக் காப்பா ற்றுவார் யாரினி ? 

உம்மோடு இந்த ராஜ்ய. லட்சுமி போய் விடுறெதே!. போய் விடுக 

pes! 
சிறுவர்கள். ப்பா ! தேவதாசா ! தேவதாசா ! போய் வருஇருயா ! 

போய் வருகருயா : 1.
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Gs. 

சத்... 

ஹரிச்சந்திரன் ... [ங்சம்.3 

உம்--வர்ரேன். 

[ஹரிச்சக்திரன் urs és Ba வீழ்ந்து “சசியமு ச) அண்ணவேகாதும் 

உ௱்களைப்பிரிய "நேர்ந்ததே ! நேர்ந்த? 2த! என்பாவிக் கண்க 

ளால் உமது பாதார விர்தங்களை மறுபடி எப்பொழுது பார்க் 

கப் போகு? றனோ? 

ச௪த்யசர்த்தி, எல்லா முணர்ந்த நீயே இப்படி அக்கப்பட 

லாமோ? மற்றவர்களுக் கெல்லாம் புத்திமதி கூறி அவர்க 

larg தேற்றி அழைத்துச். செல்லவேண்டியது. உன்னைப் 

போன்ற வி3வேூயினுடைய கட்மையன்றோ; 4 அப்பா, ஏன் 

வருந்துஇருய் ? வருவது வந்தே திரும், அதற்கு வருந்தியாவ 

தென் ? எழுந்திரு. 
-[கைகொடுத். "தெழுப்புகிருன்.] 

நண்பர்களே, Crs or Gp து. இனி எனக்கு விடை கொடும் 
கள் 1-- ப [கைகூப்பி. @ 600 1B | 

"இதுவரையிலும் தெரிந்தும் தெரியாமறும்: ஏதேனும் உமக்கு 

நாங்கள் பிழை செய்திருக் தால் அதற்காக மன்னிப்புக் கேட்க 

றோம்--௪௩ ங்களுக்கு விடை கொடுங்கள். 

இன, போய்வாரும்கள் ! போய்காரும்கள் ! சிகரம் சுகமாய் வர்து 

| ௩ 

சேர்வீர் ர்சளாக--உம்மூடைய ராஜயத்தி ற்கு ! 

[கண்ணீருடன் பீரின் pari. | 

என்ன ஹரிச்சந்திரா அத்கப்படுகிறாயே ; இவ்வளவு . துயா 

மேன் உனக்கு 2. இந்த. ராஜ்யம் உனக்கு. மறுபடியும். வேண்டு 

மென்றால், ஒரு வார்த்தை சொல், முனிவரிடம் சொல்லி. 

உனக்குக் கொடுக்கும்படி Cries par—Q)s pars இவ்வளவு 

அயரப்பவோனேன் ? 

ஸ்வாமி, இந்த ராஜ்யத்திற்காக நான் .அக்கப்படவில்லை, இது 
எனக்னெ என்னத்திற்கு 2. "கொடுத்தது. கொடுத்ததே .. 

இதற்காக நான். துக்கப்படவில்லை. “இத்தனை. ஜனங்களும் 

ஈமக்காகத் துக்கப்படுகறொர்களே - என் று. எண்ணி வருக் 

தினேன் ; : வேஜொன்றுமில்லை ஸ்வாமி. 

ஆனால் இக்சேயே இருர்அவிடிகிறதுகானே ? விஸ்வாமித்திர 

ருக்குத் தெரியப்போெதா? நான் ஒன் Did ௮அலரிடம் சொல்ல 

லில்லை பணத்திற்கு ே வேண்டுமென் ரூல். ப
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ஹீ, 

தேவ. 

ஸ்வாமி! ஸ்வாமி | உங்களை மிசவும் வேண்டிக் கொள்ளு? | 

றேன். இம்மாதிரியான வார்திதைகள் தாங்கள் என்னிடம் 

கூருதிருக்கவேண்டும். நான் ௮சத்தியத்திற்கு ௪ என்றும் ஆளாக 

மாட்டேன். என்று உறுதியாய் ஈம்பும். 

ஆனால் உன் இஷ்டம். எதோ உன் மனைவி மக்களோடு கஷ்டப் 

படுெயே என்ற! பரிந்து இவ் வார்த்தையைச் சொன்னேன். 

பிறகு உன் இஷ்டம். புறப்படுவோ மினி, காலதாமதமாக 

தி. 
அண்ணா, நாம் வரமஃவண்டிய இடத்திற்கு ab Sie 

டோமா ? 

ஈசனே 1! ஜகூசா ! 

கஷ்டம் ! கஷ்டம் ! சொன்னாற் கேளாவிட்டால்--உன்பாடு!. 

புறப்படுங்கள், 

அயோத்யா தேவியே | ஈமஸ்கரிக்கிறோம். | விடைபெ OMe 

| | [எல்லோரும் போூரர்கள்.]. 

காட்சி முடிகிறது 

  

சிவே 

ஐ ஐந்தாம் காட்டி. 

இடம்--காயைச் ETT ES ர் காட, 

ஹ்ரிச்சந்திரன், சந்திரமதி, தேவதாசன், நட்சத்திரேசன், 
வருடறுர்கள்... 

-பிராணநாதா, நாம். "எப்பொழுது. காதி நகரம் போய்ச். 
சேர்வோமோ 8. என். கால்கள - சோர்சன்றன. ப நிற்பதும் 

எனக்குக் கஷ்டமா. -மிருக்கிறது.-இதோ பாரும், நமது 

கண்மணி. தேவதாசன் பசியால் "களைப்புற்ற வருகிருன். 

ஆம். அண்ணா, எனக்கு மிகவும் பதியா யிருக்றெ௮, சனக் 

கும். அம்மாவுக்கும் ஏதாவது Oar ain Gaus g QarQaaer 

பு௫க்க. 

அந்தோ | இக் கானகத்தில் எனக்கென்ன அகப்படப் போகி 
றது 1--
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தேவ. ௮ம்! 
கொதிக்கிறது ! 

ஹரிச்ச ந்தான் [அக்சம்-2 

க ஹரிச்சந்திரா, இங்கே வா இப்படி ! என்ன செய்து கொண்டி 
ருக்இரு பங்கே உன் மனைவி மக்களுடன் ? இனிமேல் இந்தக் 
கதையெல்லாம் உதவாது, இந்தப் பதினான்கு நாட்களாக, 

கறடு முறடு என்றும் பாராமல் காட்டு மிருகங்களையும் பாரா 

மல், கானகம் கானகமாகக் கடக்கச் செய்தாய், மேரு பர்வதம் 

'போன்ற மலைகளின்மீதெல்லாம் ஏறச் செய்தாய், ௮தி தீவாமா 

ய் ஒம் ஆறுகளை யெல்லாம் தாண்டச் செய்தாய், இவ்வளவு 

நான் சஷ்டப்பட்டதின் பலன், எள்ளளவும் காணோம். நீ 

கொடுப்பதாகல் கூறிய பணத்தில் அரைபைசாவையும் சண்டே 
னில்லை. இந்த இடத்தைவிட்டு நான் ஒரு ௮ணுவளவு sar 
மாட்டேன். எப்படியாவது பணத்தைக் கொண்டுவந்து என். 

முன்பாக வை, இல்லாவிட்டால் உன்னால் முடியாது என்று 

சொல்லிவிடு, கான் உடனே திரும்பிப் போய். விஸ்வாமித்திர 

ரிடம் அவன் கொடுக்க மாட்டேன் என்று. Gera gag 

னெனக் கூறி விடுறன். 

வேதுயரே, என்மீது கொஞ்சம் இரக்கம் வையும் $ நான் 

குறித்த: தவணைக்கு இன னும் ஒரு இனம் இ இருக்கிறது. . காட். 

டில் கொஞ்சதூரம் கடந்து செல்வோமாயின் காசியை யடை.. 

வோம், இன்னும் கொஞ்சம் சிரமப்பட்டு எங்களுடன் வரு 

வீராகில், காளைத்தினம் முனிவருக்குக் கொடுக்க வேண்டிய 

பொருளை தேற்றி அம் கொடுத்து MOBS moor. 

7 இதுவரையிலும் உங்கள் பின்னால் அலைர்தது போதாது, இன்: 

னும் கொஞ்சம் அலையவேண்மோ ? அது முடியவே முடியாத. 

இவ்விடமிருந்து ஒரு அடியும் எடுத்து வைக்சமாட்டேன். 
எனக்குச் சேரவேண்டிய பணத்தை என் மூன்பாக நீ வைக்கு 

மளவும் இவ்விடம் விட்டுப் பெயரேன். 

அம்மா 1 அண்ணா | என் கால் எல்லாம் கொதிக்றெ௫ ! 

பிராணகார்தா, அதோ நிற்கும் அம்மாத்தின் நிழலில் நாம் 

போயத் தங்கலா காதா சிறிது பொழுது ? இக் கட்டார் தரை 

கொதிக்கிற து, சூரிய பகவாலும் உச்சியில் சொளுத்த ரர், 
என் கால்களோ தாளவில்லைஈமது குழந்தை...



சாட்சி] 

'தேவ.. 

ஹரிச்சந்திரன் ag 
ஸ்வாமி, அதோ அந்த நிழலில் போய்த் தங் கொஞ்சம் 
இளைப்பாறுவோமா 5. 

ட 

அதெல்லாம். முடியாது ! இந்த இடத்தைவிட்டு ஈகாமாட் 

. டேன் ; இவ்விடம் எனக்கு சவுக்கியமாகதி தானிருக்றெ.௪, 

என்னை இங்கே தனியே விட்டுவிட்டு நீங்கள் எல்லாம் ஓடிப் 

போகப் பார்க்இறீர்களா என்ன ? 

.. ஸ்வாமி, அப்படிப்பட்ட எண்ணம் அடியேனுக் கொன்று 
மில்லை. இந்த எனது வேண்டுகோளுக்கு தயைசெய்து 

இரங்கும். இவள் ஸ்திரீ ஜாதி, இவன் அறியாப் பாலகன், 

இவர்களால் இச் சுடுகையும் வெப்பமும் தாங்க முடியவில்லை. 

தாங்க முடியாமற்போனா 'லெனச்கென்ன ? நீ மாத்திரம் 
சொன்ன சொல் தவறலாகா 'தென்ரொயே, இவ்விடம் 

விட்டுப் பெயசமாட்டேன் என்று நான் - சொன்ன செரல்லை 

தான் என் தவறவேண்டும் இவர்களுக்காக ? என் பணத்தைக் 

-கொண்வெர்து எண்ணி வை இப்படி, கான் எழுந்து வரு 
BG p sire | 

அம்மா !-- அண்ணா பசி! ப2! [ஞர்ச்சையாஇிருன்,] 

- பிராணநாதா ! நமது குழந்தை ப௫யால் மூர்ச்சையானான் ! 

... காலும் மூர்ச்சையாவேன்போ லிருக்கிறது ! என்னச் சற்றே — 

தாக்கும்-- தாங்கும் * 

[ஹரிச்சந்திரன் அவளைத் தால்ச விரைகருன்;] - 

ஹரிச்சந்திரா ! | ஹரிச்சத்திரா. | வா இப்படி. | வா இப்படி ! 

என் கால் எல்லாம் சுடுகிறது !. சுடுது ! தூக்கு தூக்கு 

என்னை ! {_. 

இதோ வந்தேன். ஸ்வாமி,!  [சட்சத்திரேசனிடம் போடிழுன்.] 

"என்னால் எழுந்திருக்கவும். முடியவில்லை, என்ன அப்படியே 

"தூக்கிக் கொண்டு போய் அந்த நிழலில் வை, என்ன உன் 

பெண்சாதி பிள்ளைகளைப் பார்த்துக் கொண்டு நி ற்கிருயே | 
அவர்களுக்குத். தெரியும் அவர்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்ள, 

ஏழைப்: .பிராம்மணனாபெ என்னைக் காப்பாற்றுவதுதான் 

உனது முதற் கடன்,



-ஹரிச்சத்திரன் | Laps. 2 

[ஹரிச்சச் இரன் கட்ச் இரேசனைத். தூக்கிக்கொண்டு போய் மச 

_ நிழலில். வைத்அவிட்டு சந்தஇாமதி யிருக்குமிடம் வருகிறான், ] 

அந்தோ | என் காதலிக்கும். காதலனுக்கும் இக்கதி வாய்க்க 

வேண்டுமா 9. 

[சதேவதாசனை எடுத்துச் தோள் மிது சாத இச்சகொண்டு, &6 Ar w §) 

மூகத்இல் காற்றெழ சன் மேலாடையால் விசு றுகருன்,] 

[மூர்ச்சை செளிக் த] பிராணகாதா ! உங்களுக்கு சான் எவ்வளவு 

கஷ்டம் கொடுக்கறேன் கொஞ்சம் ஜலம் கொண்டுவா முடி 

யமா > என் நா உலர்ந்து போடுறது.--குழந்தையின் முகத் 

இல் கொஞ்சம் தண்ணீர் செளிப்போமாயின் அவளும் சூரர் 

ச்சை தெளிவான். ௮வன் முகத்தைப் பாரும், என்ன 

வெளுத்துக் காட்டுகிறது ! 

| ஹரிச்சக்திரா ! என்ன சல்லாபமாய்ப் பேக்சொண்டிருகறு 

யக்கே உன் மனைவியுடன் வா இப்படி சீக்ரம். 

ஸ்வாமி, இதோ வருரேன்.--சந்திரமதி, . கொஞ்சம். 

பொறுத்துக்கொள், அதோ, அத்த நிழலி னருகிற் செல் 

வோம் முதலில், பிறகு, இக் கோரமான கானகத்தில் எங்கா 

வனா ஜலம் இருந்தால் கொண்டுவந்து sGSE per. 

நாதா ! நாதா ! BUSS இப்படிப்பட்ட கதியும் . வாய்க்க 

வேண்டுமோ ! .சண்ணீர். விர௫ருள்,] 

சண்மணி, கண்ணிர் விட்டுக் கலம் உடாதே.. நம்மா | லரவ 

தென்ன இருக்றெ.து இந். கரநிலத்தில் ? யாது: மவன் செய 

லென்று உறுதியாய் நம்பி, என்ன கஷ்டம். Caras போதி லம், 

ஈமது ஈன்மையின் பொருட்டே அவ்வாறு நடத் துஇமூர் பரமே 

maser என்று, நிச்சயமான புத்தியுடையவர்களா யிருத்தல் 

வேண்டும் தகாம்.. தாம் இது வரையில் அனுபவித்த கஷ்டங்க 

ளெல்லாம். இனிமேல் ஈமக்கு நேரவிருக்கற கஷ்டங்களை ௮னு 

பகிப்பதற்கு வழி. காட்டுவன்றன வல்லவ 1! $ ஆகவே தைரியத் 

தைக். கைவிடாதே. ஈம்மைப் . படைத்தவர் அறிவார் எது... 

மக்கு. ஈன்மையானதென்று. Qs கஷ்டங்களை மெல்லாம் : 

தாம். அனபலிப்ப௮, தாம். மூன் ஜன்மங்களிர் ற்... செட் ப்த பாத 

பரிஐ ஹாரத்தின் பொருட்டாயிருக்கலாம். அவர் திருவுளத்தை



  

சாட்டி] .... ஹரிச்சந்திரன். 

அறிந்தார். யார்? ஆகவே மெல்ல .ஈடந்து .வா.... இன்னும் 

- கொஞ்சம் தாரம். செல்வோமாயின் காசியை யடைவோம். | 

"காட்டுத் தியினின்றும் தப்பினோம், கடும். பூதத்தின் கையினின் 

ம் பிழைத்தோம், கடுவாய் முதலிய மிருகங்களின் வாயினின்.. 

ம் உய்த்தோம். இக் கஷ்டங்களை யெல்லாம் நீக்கெயருளிய 

ஈசன், மற்றவைகளினின்றும் நம்மைக் சாத்திட மனம் வையா 

ரா ?:ஆகவே மனதை தைரியப்படுத்திக்கொள், 

ந. ஓ! ஹரிச்சந்தி re Dis தூரம் ஈடக்து வருவதற்கு இத் 

தனை காலமா ? நிலவில் ஒய்யாரமாய் நடப்பது போல் கடந்து 

 வருஇருயே ! -வா விரைந்து... ஹரிச்சச்திரா, உடனே போய் 

எனக்குக் சூடிக்க ஜலமும், புசிக்க ஏதாவது கனிவர்க்கமும் 

கொண்டுவா. பசியால் களைத்துப் போகி றன்... நா வுலர்ந்து 

போகிறது ! சக்கரம் ! சக்ரெம் :. ன 

ap, ஸ்வாமி, அப்படிய ஆகட்டும், . கூடிய சக்கரத்தில் வருக 

[தேவசாசனைச் சந்இரமதியிடம் கொடுத்துவிட்டு விரைந்து போூரொன்,] 

தேவ. [மூர்ச்சை தெளிரத] அம்மா !--ப௫ !__ப௫ ! 

௪. கண்ணே, தேவதாசா, என் கண்மணியே, கொஞ்சம் பொறு, 

அண்ணா உணவு கொண்வேரப் போயிருக்கொர், சீக்கரம் 

வந்து. விடுவார்-- கண்மணி ! உன் தலை விதியும் இப்படியிருக் 
ததா? மன்னர். மன்னனுக்குப் புதல்வய்ப் பிறந்தும், மண் 

ணினில் எல்லாச் செல்வங்களையுமிழந்து, காடு மலைகளெல். 

லாம் கரல். 'நோகக்கடந்து சென்று, கடும் பசியால் களைப்புற்று, 

கட்டாந்தரையிற். படுத் தூக் இடக்கும்படி. உன் தலையில் பிரம்ம 

தேவன் வரைந்தானோ * கண்ணே ! கண்ணே ! என்பொ 

ரூட்டு நான். வருந்தவில்லை, பச LAGER pr -பரதேசியைப் 
போல் பரிதபிக்கும் பாலன் உன் முகத்தைப் பார்த்து நான் 

எப்படியடா சஇப்பேன் ? பல்கோடி பெயர்களுடைய பசியை 

ஆற்றும்படியான ஸ்.இதியிலிருந்த நாங்கள்; பாலன் - ஒருவனா. 

இய உன் பசியை ஆற்றுதத்கு ௮சக்தர்களா. யிருக்கறோமே |. 

பரமேஸ்வரா..! ' பரமேஸ்வரா ! பாரினில் எங்களைப்போன்ற 

தெளர்ப்பாக்பெசாலிகளும் இருக்கிறார்களோ ?. 

6
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தேவ, 
நீ யாரடா என்னக் கேட்பதற்கு P இவ்வளவு இற பயலுக்கு 
எவ்வளவு பெரிய வாய் ! இன்னொரு வார்த்தைப். பேசினால் 

உன்னை: சபித் துவிடுவேன் : Pp | 

ஹரிச்சந்திரன் [அவ்கம்..2 

அ! பரமேஸ்வரா | பரமேஸ்வரா ! என்னைப் பார்க்லெம் 

. தெளர்ப்பாக்யெசாலியாகய பிராம்மணலும் இப் பூமண்டலத் 
தில். இருக்கிறானோ 2: அகத்தில் உட்கார்ந்துகொண்டு, அறு 

சுவை யுண்டியை ஆறுவேளை போஜனம் செய்துகொண்டு, எல் 

லோரும் என் தாள் பணிந்து தட்சணை கொடுக்க அதைப் 

பெற்றுக்கொண்டு, சுகமா யிருந்த கான், இந்தப் பாவிகளைப் 
பின் தொடர்ந்து, பசியால் வருந்தி, பரதேசியைப்போல் பரி 
தபிக்கலானேனே ! ஒரு கஷ்டமா படுத்தினார்கள் இவர்கள் 

என்னை ? அக்னியாற்றில் அமிழ்த்தப் பார்த்தார்கள், வன 

விலங்குகளின் கையிற் ற் சிக்கச் செய்தார்கள், பூ தத்தன். வாய்க்கு 

. இசையாக்இஞார்கள் ! இந்தப் பதினான்கு தினமும்: நான் பட்ட 
கஷ்ட மிருக்கெறதே, அந்த பகவாஜுக்குத்தான் "தெரியும் ! 

இத்த கஷ்டங்களையெல்லாம் கூட சான் கவனிக்கமாட்டேன் ! 

ஒரு வேளையாவது ஈல்ல சாப்பாடு உண்டா P PG ரொத்த 

போஜனமாவத இடைத்ததா ? பால் பாயசத்துடன் பரமான் 

ன போஜனம் புசித்த நான், பட்டினியால் வதங்கி, வற்றலா. 

யுலர்ந்து, காத்ராயப் பறக்இன் றேனே | ஒரு வேளைக்கு, ஒரு 

வில சை மெய், இரண்டுபடி பால், மூன்று தூக்கு கோதுமைக். 

குக். குறையாமல் சாப்பிட்டுக்கொண்டிருந்த நான், காட்டில் 

- உலர்ந்த சரகுகளை உண்டு கசப்புத் தண்ணீரைக் குடிக்கவேண்டி 

வந்ததே * ! இந்தப்பாழும் பதினான்கு தினங்களாக, ஒரு சீப்பு. 

வாழைப்பழம், ஒரு அன்னாசிப்பழம், ஒரு பலாப்பழம், - ஒரு 

பத்து மாம்பழம், எதையாவது என் பாவிக் கண்களால் கன 

விலாவ.து கண்டேனில்லையே ! என்ன தெளர்ப்பாக்யெசாலி | 

- என்ன செளர்ப்பாக்யெசாலி ! இப்படியும் என் தலையில் எழு 

இவைப்பானா அந்த ஈஸ்வான் ?--இத்தணை கஷ்டப்பட்டும் இத 

GD GT SMa GI. பலன் உண்டா ? அதுவும் இடையாது,. இச்தப் 

பாழாய்ப்போன ஹரிச்சந்தான் கொடுப்பதாக ஒப்புக். 
(2 

கொண்ட பணத்தை யென்னமோ நான் பார்ச்சகப் போறெ 

எனை யா . என் ௮ண்ணாவைத் BLOB Siac ?
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தேவ. ஏன், நான் என்ன தப்பிதம் செய்தேனையா 1 

ம். 

தேவ. 

கண்ணே, பேசாமலிரு, அவருக்குக் கோபம் வரும்படி. - செய 

யாதே.--ஸ்வாமி, அந்தணரே, எங்கள்மீது உமக்கு ஏன் 
இரக்கமென்ப இல்லாமலிருக்றெது ? இதுவரையில் நாங்கள் 

னுபவித்துவந்த கஷ்டங்களை யெல்லாம் தாங்கள் நேரிற் 

பார் த்து வந்தும், எங்கள்மீது பரிதாபப்பட்டு ஒரு வார்த்தை 

யேனும் பட்சமாய்ப் பகரவில்லையே, நாங்கள் உமக்கு என்ன 

பாபமிழைத்தோம் ? 

என்ன பாப மிழைத்தீர்களா ? என்னைப் பட்டினியால் வதைக் 

கப் பார்க்கவில்லையா ? அக்னியால் கொளுத்தப்பார்க்க 
வில்லையா ? ஆற்றில் ௮மிழ்த்தப் பார்க்கவில்லையா ? பூதத்திற் 
இரையாக்கப் பார்ச்சவில்லையா ? கடும்.புலிவாயிற் சஇக்கச்செய்ய 

வில்லையா ? அப்பா |--மூச்சுத்திணறுகி றதெனக்கு, நீன்களி 

ழைத்த பாபங்களையெல்லாம் சொல்வதென்றால் !-- 

பிராம்மணோத்தமரே, தாங்கள் அல்வாறு சொல்லலாகாஹு. 
ஆபத்துகள் நேரிட்டபொழுதெல்லாம், முதலில் தங்களைப். 

பாதுகாத்த பிறகே எங்களைப் பாதுகாக்க காங்கள் பிரயத்னப 

பட்டது, தங்கள் மனதிற்கு ஈன்றாய்த் தெரியும்..-- 

ஹரிச்சந்திரன் கொஞ்சம் சனிவர்ச்சத்தையும் தண்ணீசையும் 
கொண்டு | வருகிறான். 

அண்ணா ! அண்ணா ! அந்த பழத்தைக் கொடுங்கள் ! பழத்தைக் 

"கொடுங்கள் ! 

பொறு. ஹரிச்சந்திரா |. அந்தப். பழத்தையெல்லாம் முன்பு 

என்னிடம். வை--மற்றவர்கள் எல்லோருக்கு முன்பாக பிராம் 

மணன் புசித்துப் 'பதியாறவேண்டுமென்றெ . மீதி. உனக்குத் 

தெரியாதா ?. 

[பழல்களை. யெல்லாம் வாக்கவவைத்துச்சொண்டு விசைவாக 3 தின்றான். ] 

௪, 

[5 

ஸ்வாமி ! குழந்தை மிகவும் பியோடிருக்குன்.. "களைத்துப் 

போகிறான். அவன்மீது சருணைகூர்ர்து ஒரு கனி மாத்திரம் 

அவனுக்கு தயவு பண்ணுங்கள் : ஸ்வாமி ! ஸ்வாமி-- 

அதெல்லாம் உதவாது, நான் Ly Fused செத்துப்... போடறேன் ! 

என் ப பத்திலொருபங்கு கூட தீரவில்லை. அவனுக்கென்ன?
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யார் வேண்டுமென்றாலும் உணவு கொடுப்பார்கள்; காதை 

யான எனக்கு யார் கொடுப்பார்கள் ? இந்தா; இதில் கொஞ் 

- ௪ம் தண்ணீர் இருக்கிறது ௮தைக் குடித்து களை தரச் சொல் 

. வதுடுக்குப்பயல் ! என்ன பேசினான் முன்பு ? 

டத. [ அதை கால்டக்சொண்ட] ஸ்வாமி ! ! இவ்வளவால து தயவு 

பண்ணினீசே ! 

[2தலதாசனுக்கு அதைக் கொடுச்சப் போவருள்,] 

fe அடடா !.கொண்டவோ இப்படி !. கொண்வோ. இப்படி. அந்த 

ஜலத்தை ! ! என் கைகளைக்கமுவ மறந்து : போனேன், கொடு 

| கொடு இப்படி. ! 

[yas ஜலத்தை aural தன். கைகளைச் கழுவிக் கொள்ளுகிறான், 1 

தேவ. அண்ணா, என்ன பேராசை பிடித்த பிராம்மணன் ! ! 

Fe ஸ் ஸ் கண்? Savor | | ௮ப்படியெலலாம் வெளியிற் சொல் 

தே ! . 

ந. அப்பா | --இப்பொழுதெல்லாம் சரியாகிவிட்டது -கேோரமாக 
றது, புறப்படுவோம் வாருங்கள். இருட்டு முன் காசிப்பட்ட 

ணம் போய்ச் சேரவேண்டும். புறப்படுங்கள் ! புறப்படுங்கள் ! 

க. . ஈசனே ! ஜகதீசா ! | [சண்ணீர் Seer. 

OD, பரமேஸ்வரா ! பரமேஸ்வரா எந்த ஜன்மத் இல், என்ன பாப 
| மிழைத்தோம் நாங்கள் இக்கதியடைவதற்கு 8 நான் செய்த 

பாபமே என் மனைவி மக்களைப் பிடிக்கிறதோ ? இருக்கட்டும் ! 

உம்முடைய திருவுளப்படியே. நடப்பதெல்லாம். நடக்கட்டும், 

இன்னும் எம்மை எக்கோலம் கண்டபோதிலும் ; உமது பாதார 
விந்தங்களை விடப்போடுற தில்லை ! | 

6. இதோபார். ஹரிச்சர்திரா | இவ்வளவு கஷ்டமும் 8. வருவித்துக் 

கொண்டதே ! இப்பொழுதும் என்ன. 'கெட்டுப்போச்சுது P 

உன்னால். கொடுக்க முடியாது என்று ஒரு வார்த்தை சொல், : 
நான் உடனே உங்களை விட்டுப். போய். விடுகிறேன்; உன் 

மனைவி "மக்களுடன்... நீ. எங்கேயாவது - போய்ச். "சுகமாய். 
வாழலாம், ன
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ஹ், வேதியரே ! தயவு செய்து “இவ்வார்த்தையை என் செவியிற் 

போடவேண்டாமென்று தங்களை எத்தனை முறை வேண்டி. ன 

யிருக்கிறேன் முற்று முணாந்த தாங்கள் என்னை. - இப்படி. 

வற்புறுத்துவது தங்களுக்கு அடாது-உடனே. புறப்படு 

ப வோம்--வாருகி ங்கள். 

உன்னுடைய நலத்தைக் கோரியே நான் சொன்னேன் ; கேளா. 

மற் போனால் உன் பாடு, பழிக்கஞ்9 சொன்னேன், பிறகு 
அந்தப் பாபம் உன் தலைமேல். மஇத்யராஜன் புதல்லியாய்ப் 

பிறந்து, மன்னர் மன்னனாகிய உன்னை மணந்த உன் மனைவி 

யின் கதியைப்பார் ! உலகனைத்தும் ஒருதனிக் குடைக்£ழ் 

அண்ட சக்ரவர்த்தியின் ஒரு புத்தானாய்ப் பிறந்த உன் 
மைந்தன் கதியைக் கவனி! இவர்களா இக்கஷ்டங்களை யெல் 

லாம் அனுபவிக்கத் தக்கவர்கள் ? பிறகு இவர்களைச் கொன்ற 

பாபம் உன்ணச் சூமும் ; நான் சொ ல்வதைக்கேள்--வி CO) BL 

பிடிவாசம் செய்யாதே, வாஸ்தவத்தில் அவ்வளவு பெருக் 

தொகையை முனிவருக்குச் செலுத்த உனக்குச் ௪க்இயில்லை, 

அதுவும் இன்னும் ஒரு இனத்திற்குள்ளாக எப்படி. செலுத் 
தப்போகிருய் ? இன்னும் ஏதாவது தவணை வேண்டியிருந்தால் 

சொல், — 

ப வேதமுணர்ந்த வேதிய2ர! உம்மை வேண்டிக்கொள் HBS poi | 

வீணாக ஏன் இவ்வாறு வார்த்தை wR Ot weir 2 என்னுயி. 

ருக் குயிராகிய மனைவியும் மைந்தனும் என் கண்: மூன்பாக 

கடும்பசியால் உயிர் துறப்பிலும் துறக்கட்டும் ! நான். இ. ன. 

வரையிர் ற் பட்ட சவ்டத்தைப் பார்கஇலும் பதினா யிர். மடங்கு 
| 2B ௪ .சஷ்டம் அனுபவிக்கும்படி.. நேர்ந்தாலும் நோட்டும் ! 

நரன் கூறிய மொழியினின்றும். தவறமாட்டேன் ! 'தவணைப்படி 

முனிருவக்குச் சேரவேண்டிய பொருளை ஈசன். கருணையினால், 

கொடுத்தே: தீர்ப்பேன். - போவோம் வாரும். காசி. ஈகரத்திற்கு 

பெண்ணே . சந்திரமதி). கண்ணே தேவதாசா. ! உங்கள் 

கஷ்டங்களைப். பாராமல், -காஇவிஸ்வேசனை சீக்தொத்தில் sha 

கப்போகறோம் என்னும் குதூஹலத்துடன் பூறப்படுக்கள் 

உடனே. 

ஆம்; பிராணகாதா, எங்கள் கஷ்டத்தைக் கருதாதீர், என்று 
மழியா உமது வாய்மையிண்க் காத்திடும். - அடியாளைப்பற்றி
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தேவ. 

ஹரிச்சந்தின் Labi 

"உமக்குக் கொஞ்சமேனும் கவலையே வேண்டாம். | இதோ பு ad | 

பட்டுவிட்டேன், 

அண்ணா. என்னைப்பற்றிக்கூட உமக்கு கவலைவேண்டாம். 

நாலும் பு றப்பட்டுவிட்ே டன். 

சமி, ஆனால் வாருங்கள். ட [ஒரு புறமாக] 

விஸ்வாமித்திரரே! இதை எல்லாம் இக்கருர்அ கேட்டிருப்பிரா 

யின் அப்பொழு, தாவது உமக்கு உண்மை விளக்கும் ! 

[எல்லோரும் பேோ௫ரர்கள்.] 

சாட்சி மூடிஏறது. . 

  

மூன்மும் அங்கம் 

௬ மூதற் காட்சி ட 

| இடம் காசியில் விஸ்வேஸ்வார் சோயிலுச் கருலுள்ள $2. 

awh sabia, சந்திரமதி, தேவதாசன், நட்சத்திரேசன், 

age gi ser, 

... சர்திரமதி, தேவதாசா, புண்ப Sans Brow காசிக்கு வந்து 

- விட்டோம். அதோ பாருங்கள், விஸ்வகாதருடைய கோயில் 
கோபுரம் தெரிகிறது, ஈநம்முடைப கஷ்டங்களினின்றும் 

நம்மைக் காப்பாற்றி யருளும்படி காசி விஸ்வேசனைத் 

தொழுவோம்,--காசிவாம் கண்ணுதலே ! எண்ணரிய ஜீவ 

கோடிகளையும் படைத் தளித் தழிக்கும் பரமனே. ! உமது 
த இ பாதாரவிர்தங்களைப் போ ற்றும்... அடியேங்களின்மீ து 

௮ருள். வைத்து எங்கள் கஷ்டங்களைக் களைந்து. கடைத். 

தேறும்படி. . கடாட்டுத்தருளும். அடியேங்களுக்கு. என்ன 

- கெடுதி நேரிட்ட போதிலும் அறநெறியினின்றும் ௮ ணுவள 
வேனும் SAUD லிருக்கும்படி அனுக்காஹம் செய்யும் ! 

மூவர்க்கு முதலை! தேவதேவனே | (pp பிறப்பிலும் இப்பிறப் 
பிலும் அடியேங்கள் செய்த பாபங்களையெல்லாம் பரி ant $B, 

பாவியேங்கள் LB gl பட்சம் வைத்துப்பாது காரும்... எனது. 

கணவர். தன் வாய் மொழியினின்றும் தவறா வண்ணம். கருணை
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கூரும் ! எனக்குப் பதிவிரதை யென்றெ பெயர் பமுதடையாத 

படி. பாலித் தருளும், தேஜோமயாநந்தனே ! ஒன்றும் தெரி 

யாப் பாலனாயெ தேவதாசன் காங்கள் செய்த பாபத்திற்கா. கத் 

தயருருவண்ணம் தயைகூரும். 

தேவ. சாமி என் அண்ணாவையும் ADOT OMA TANTS BASLE 

ப சளினின்றம் காப்பாற்றுங்கள் ! இந்த பிராம்மணரிடத்தி 

-லிருச்தூகூட காப்பாற்றுங்கள் ! 

ந. பார்த்தாயா, அந்த அதனப்பிரசங்கயை !--இருக்கட்டும் |-- 

ன ஹ்ரிச்சர்திரா, என்ன செய்துகொண்டிருக்கிறாப் இங்கே 

என். கையினின்றும் எப்படித் தப்பித்துக் "'கொண்டோடிப் 

போய்விடலாம் என்று யோடுத்துக் கொண்டிருக்களுயா ? 

இதோ பார், இதுதான் என் கடைசி வார்த்தை : | நீ கேட்டுக் 

கொண்டபடி எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டு உன் பின்னால் இந்தப் 

பதினைந்து இனங்களாக ஊணுறக்கமின்றி, பஞ்சையைப்போல் 

தொடர்ந்து வந்தேன். இனிமேல் ஒரு அடியும்: எடுத்து 

வைக்கமாட்டேன். தார நகரம் வந்தாச்சுது ! காசைப் பார்க் 

கும் மார்க்கம்தான் காணேன் ! சேரவேண்டிய பணத்தை யெல் 

லாம் சேர்த்துவை உடனே, இல்லாவிட்டால் இல்லையென்று 

சொல்லிவிடு. இனி தாமதியேன் நான். 

ஹஹ, ஸ்வாமி, கொஞ்சம் பொறுங்கள், 'இன்றைத்தினம் சூரியன் 

அஸ்தமிக்குமுன் எக் கஷ்டமாவஅ பட்டு முனிவர் பொருளைச்: 

சேர்த்து விதிறேன் உம்மிடம்.-- 

ப... சத்ககர்த்தி ae Berar, 

FS. அரசே ! அரசே ! உம்மைக் காணப்பெற்றேனே !. 

[ஈமஸ்கரிச்சொன், | 

an. சத்ய£ர்த்தி : -எதற்கரக இங்கு வந்தாய் £--விஸ்வாமித்திர. 

ப ருடைய: கொ ஓுவைவிட்டு வசலாகாதென்று உனக்கு. உறுதி 

யாய்க் கூறியிருந்தேனே : | 

சத். ். இசசே, தங்களுடைய தட்டனளை யை மீறி நடர்ததற்காக என்னை 

| மன்னியும். நீர் இல்லாத அயோத்தியில் ஒரு ரிமிஷம்கூட நிற் 

பதற்கு. என் மனம் பிடிக்கவில்லை. ஆகவே எப்பொழுது சம 

யம் வாய்க்குமோ. என்று. ஏக்கியிருர்து, கடின சித்தமுடைய ப
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சத், 

ஹரிச்சதி திம ன் [அங்கம்-3 

அந்த காதி. 'மைத்தரி 'டமிருந்து விடைபெற்றே, வேகமாய் 

ப இங்கு. உம்மைப்பின் தொடர்ந்தேன். வருறெ வழியில் நீங்கள் 

"காசிக்குப் போனதாகக் கேள்விப்பட்டு இங்கு .வந்$தன், உ௰ 

களைக் கண்டேன், என் கவலை யொழித்3தன். 

அப்பா, சக்ய2ர்த்தி, அம்மட்டும் நீ எங்களை முன்பே வந்து: 
௪ந்தயாதது நலமே. முன்பே சந்தஇத்திருப்பாயாயின் காக். 

கள் அனுபவித்த கஷ்டங்களையெல்லாம் நீயும் அனுபவித்திருக் 
கும்படி நேரிட்டி ருக்கும்: அதனின்றும் தப்பினயே அம்மட் 

டும் ஈசனருளால் [--- 

அரசே பிராம்மணருக்குக் கொடுக்க ? 2 வண்டிய பணம் செலுத் 

தியாய் விட்டதா ? 

இல்லை, இன்னும் இர்க்கவில்லை. ஆயினும் இன்றுபொழுது 
(போவதன் முன் அக்கடனை எப்படியாவது தீர்க்கவேண்டும்ஃ 

அங்கனம் செய்வதாக வாக்களித்திருக்கறேன்; ஆகவே அப் 

படிச் செய்தே தீரவேண்டும்; ஆயினும் இப்பெருந் தொகையை 

அடையும் மார்க்கம் ஒன்றும் தோன்ருதவஞனாய்த் இகைத்து 

நிற்கிறேன். இத்தொகையை யார் எனக்கு கடனாகக் கொடுப் 

பார்கள் 9 அ௮ப்படிக்கொடுத்தபோதிலும் அதில் என்ன பிர 
யோஜனம் ? முனிவர் கடனினின்றும் நீங்கி மற்றொருவருக் 

குக் கடன் பட்டதே பாகுமன்றோ Pa Ag க்ஷத்ரிய 

தர்ம மன்று, ஆசவே அதைச் செய்யேன், வேறு நான் என் 

செய்வது ?--மூவர்க்கு. முதலே ! முத்திக்கரசே 1. முனிவர்க்கு 

- நான் பட்டுள்ள. கடனைத் தீர்க்கும் மார்க்கம் ஏதாவதொன்று 

கடாட்சித்தருளும் ! நீரேகதி! நீசேசுஇ! 

ஹரிச்சத்திரா ! இப்பொழுதாவது என் வார்த்தையைக் கள், 
அந்த ஈஸ்வானால் உனக்கு உதவிசெய்ய முடியாது--என்னால் 

முடியும். 

ஸ்வாமி, இக் கடனைத் தீர்க்கும்படியான மார்க்கம் தமக்கேதா 
ip: “தோன்றினால், தயைசெய்து. என்னிடம் கூறுங்கள், 

உமக்கு மிகவும் புண்யமாம். 

ர கடனைத்தீர்த்து இக்கஷ்டல்களினின்றும் ' -கடைத்தேறும். s 

மார்க்கம். மிகவும். சலபநானதொன் நிருக்றெது; அப்.
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சந். 

பொழுதுதான் கேட்கமாட்டேன் என்௫ய், இப்பொழுதாவது 
- கேள்--- 

பிராம்மணோத்தமசே, முன்பு கூறியதைத் தாம் மறுபடியும் 
கூறுவதானால், தயைசெய்து அதைக் கூருதிரும். அதை கான் 

கேட்பதும் தர்மமன்று, தாங்கள் எனக்கதைக்கூறுவதும் தாம 

மன்று. அதைவிட, எங்கள் குலத்தில் முற் பிறந்தோனாகிய 

AY சக்ரவர்த்தி ஒரு புறாவிற்காகச் செய்தபடி, எனது தேகத் 
. திலுள்ள தசையைத் அண்டம் துண்டமாக்கி விற்டாுவளு, என்... 

கடணத் தீர்க்கும் மார்க்கத்தைத் தேடுே வன், நான் ! 

பிசாணகாதா, தாங்கள் அவ்வா று ஒன்றும் கஷ்டப்படவேண் 

டி யஇில்லை, ௮தைவிட சுலபமான மார்க்கம் ஒன்று எனக்குத் 

தோற்றுறெது. அதை இதுவரையில் கூரூததற்காக என்னை 
-மன்னிக்கவேண்டும். பதிவிரதையின் முக்கியமான கடமை 

“என்னவென்றால், தன்பதிக்கு எதேனும் கஷ்டம் நேரிடும் 

கால், தன் உயிரையாவது கொடுத்து அவரை அக்கஷ்டத்தி 

னின்றும் விடுவிக்கவேண்டியதே; புத்திரனுக்கும் அம்மாதிரி 
யாகக் கடமை யுண்டு, ஆகவே என்னையும் தேவதாசனையும் 

அடிமைகளாக விற்று அப்பணத்தைக் கொண்டு முனிவர் BL 

ணத் தீர்த்துவிடும். 

என்ன ! நான் கனவு BIT Goo EKG DG) என்ன? சந்திரமதி, என்ன 

சொன்னாய்? உங்களிருவரையும் விர் ற்பதா ? உன்னையும்--தேவ 

தாசனையும்--கான் விற்கவா ?--பரமனே ! ! பரமனே !: உமது 

'பாதாரவிந்தங்களை. மறவாது பக்தனாய்த் தொழுது வந்ததற் 

குப் பலன் இதுதானோ ் என் மனைவி. வாக்சனின்றும் இவ். 

வார்த்தையைக் கேட்கும்படி அனுக்ரொஹம் செய்தீசே.! பாவி 

"நான் எந்த ஜன்மத்தில் என்ன பாப. 'மிழைத்தேனோ. இக் கதி 

அனுபவிப்பதற்கு 0. [கண்ணீர் விடுகிருன்] | 

Goramen gr, துக்கப்படாதர், என்மீது கோபமும் கொள்ளா 

Sr 3 6Gr எனக்கு எத்தனை. மூறை சொல்லி யிருக்கஇறீர்கள், 

மண்ணுலகில், உற்றூர் உறவினர் மனைவி மக்கள் மற்றெச் செல் 

வமும் சான்வதம்ல்க.. சத்ய மொன்றே சாஸ்வதமானது, 

என்று, நாங்கள் எல்லாம். "நடுவழியில் நிற்பவர்களே,' வேறு.



  

ஹ்ரிச்சந்.இரன் [asad 
உலகத்திலும் உம்மை விடாது தொடர்வது அந்த சத்ய 
மொன்றே; ஆகவே மூனிவருக்குத் தாம் கொடுக்க இசைந்த 

பொருளைக் கொடுத்து, உமது சத்யத்தைக் காப்பாற்றும் 

பொருட்டு, எங்களை யெல்லாம் துறப்பதும் தர்மமாகும். தர்ம 

| சாஸ்திரங்கள் இங்கனம் ஒருவன் செய்யலாமென்றும் ௮னு 

மதி கொடுக்க்றன. அன்றியும் பிராணகாதா, உமது மணைவி 

யாயே எனக்கும், உமது மைந்தனாகிய தேவதாசனுக்கும், 

உமக்கு நேரிட்ட கஷ்டத்தினின்றும் உம்மை அகற்றி, உமது 

ச.த்தியமொழியைக் காப்பாற்றுவதற்கு உதவினோம் என்கிறதை 

விட, மேலானபேறு இல்வுலூல் வேறு என்ன இட்டப் போடு 

றது? பாவிகளாயெ எங்களுக்கு *இந்தப் புண்ணியமாவது 

இடைக்கட்டும். எங்கள் கடண் நாங்கள் தீர்க்கறோம், உமது 

கடனை நீர் இரும். 

சந்திரமதி! சந்திரமதி! அதை. நினைக்கவும் என் நெஞ்சம். 

தணியவில்லையே கான் எவ்வாறு மானமொப்பிச்செய்யத் 

துணிவேன் ! ! பாவி கான் | பாவி நான் 1. 

பிராணகாதா,. தாங்கள் இவ்வாறு துபசப்படுதல் நியாயமன்று. 
| இதைவிட வேறு. வழியில்லை தம்முடைய சத்ய மொழியைக் 

காப்பதற்கு. ஏன் தாமதிக்கிறீர்கள். 2 இதில் அதர்ம மொன்று 
மில்லையே, இதை நான் சொல்லவேண்டுமா எல்லா முணர்ந்த 

தங்களுக்கு * ? எங்களுடைய அனுமதி யின்றியே. தாங்கள் 

இதைச் செய்யலாமே. என்னுடைய தந்தையாகய மதிதய 
சாஜன் என்னை உமக்கு அக்னி சாட்சியோகத் தாரை வார்த்துக் 

கொடுத்தபொழுதே, உமக்கு அந்த சுதந்தர முண்டாயிற்றே. . 

அப்படியிருக்க, தானே உங்களை வேண்டும்பொழுது உமக் 

கென்ன ஆட்சேபனை ? என் வேண்டுகோளுக் இசைந்து தி) 

களை விற்பனை. செய் தவிடும் விரைவில், பொழு து போதி psi— 

அக்? Bac! 1 அரே தா! | அநாதரட்சகா ! ஆபத்பார் தவா:! அடியேனை 

: இச் கஇிக்குக் கொண்டுவரக் து விட்டீரே 1! மன்னர் மன்னர்கள் 
அறிய, வேள்வித் இயின்முன் எக் காத்தால் என் - மனைவிக்கு 

மாலையிட்டேனே; ௮ கரத்தினா?லயே, அவளை அனைவரு 

மறிய அடிமையாக. விற்பனை செய்வதோ நான் ! பாவிக் கரமே! 

நீ என்ன பாப. மிழைத்தாம் 1. - என்ன. பாபமிழைத்தாய்' இச் 

செய்கைபுரிவதற்கு 1. |
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௪. 

தேவ. 

௪ 

- தேவ. 

  

பிராணகாதா, அதை வையா தீர்; அது என்னை விற்று, உமது 

சத்யத்தைக் காப்பா ற்றும்படியான பேருதவி செய்து பெரும் 

| sirens சம்பாதிக்கப் போறது ! ! 

[அக் காரத்திற்கு முத்சமிகெருள்.] 
இனி அச்கப்படா தர்கள், கேரமாகிறது, 

ஆமாம் அண்ணா, நீங்கள் அச்கப்படாதீர்கள். என்னையும் 

- அம்மாளோடு விற்று, கடணக் கொடுத்துவிட்டு இந்த பிராம் 

மணரை அனுப்பி விடுங்கள் ஊருக்கு. 

[அவனைச் கட்டி யணைத்த] பாலா ! பாலா! மழலைச் சொல் மாருத 

உன் அமுத வாயினின்றும் இம் மாற்றத்தைக் கேட்கும்படி 

நேரிட்டதே 1! எத்தனையோ தெய்வங்களுக்குப் பிரார்த்தனை 
செய்து, எத்தனையோ நோன்பியற்றி, எத்தனையோ தவஞ் 
செய்து அருமையாகப்பெற்ற உன்னை அடிமையாக நான் 
விற்பதோ ? என்ன அடிமையாக வில்லும், என்று உன். 

அருமை வாயினால் கூறக் கேட்டும், ஆவி போகாது. இருக்கி : 

றேனே பாவி நான் !--பாமனே ! பரமனே ! இதையும் உமது. 
கண்ணால் பார்த் துக்கொண்டிருச்சிதீரே ! தயை புரிந்து பேரிடி . 

யொன்றை இப்பாவியின் தலைமீது விழச்செய்து பஸ்மீகாப். 
படுத்தமாட்டீரா ! | [தேம்பி அழுகிறான் 7 

ஓஹோ ! அப்படி. தப்பித்துக் கொள்ளலாமென்று பார்க்க - 

(ர ரூயோ முனிவர் கடனைக் கொடாமல் ? ஐ! இப்பொழுது 

தெரிகிறது: உன தெண்ணம் ! இந்த யுக்தி செய்யப் போடுற. 

தாக முன்பே சொல்லியிருக்கக் கூடாதா ம் இவ்வளவு கஷ்ட 
மெல்லாம் பட்டிருக்கமாட்டேனே ! 

பிராம்மணோத்தமரே, என்னை இந்த ஸ்திதியில் கண்டும் மன 
மொப்பி ஏளனம் 'செய்கறீசே | இனி உங்களுக்குக் கஷ்டம். . 

கொடுக்கவில்லை, இ3தா என் மணைவி மக்களை விற்று உம்மி 

டம் செலுத்தவேண்டிய பொருளைச் செலுத்துகிறேன். 

சரி, உன் இஷ்டம். சக்கரம் ஆகட்டும், (நேரமாகிறது. 

ஆம் பிராணநாதா, நேரமாறறெது இனி தாமதியாதீர். 

ஆமாம் அண்ணா. . 

G தவதேவனே ! உமது இருவுள்ளம் நிறைவேறட்டும். !
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[ஒரு வைக்கோலை எடுத்து சந்திரமதியின் தலைமீது வைத்தி ] 

aur ea Rat Rear | கேட்பிர்களாக |. ஒருகால் அயோத்தியில் 

௮ சசனாயிருந்த -ஹரிச்சத்திரனாயெ. நான், வாக்களித்தபடி 

'மஹரிஷியான விஸ்காமித்திரருக்குக் கொடுக்கவேண்டிய 

கடனைத் தர்க்கும்பொருட்டு, வேறு வகை பில்லாதவனாய், 

"எனது மனைவியாயே இதா நிற்கும்'சந்திரமதியையும், மைந்த 

னாகிய தேவதாசனையும், அடிமைகளாக விற்கிறேன் ; நான். 

கேட்கும்படியான விலையைக் கொடுக்கத் தக்கவர் யாலும் 

இவர்களைக் கொள்ளலாம்! 

ஜனங்கள் கும்பலாகச் கூடுகின்றனர். 

ஒரு: மனிதன். இது யாரடா அது ! பெண்சாதி பிள்ளையெ விக்கரவே£ 

இ-ம; 

மம 
இ-ம. 

நாஃம். 

gu. 

இம். 
நாம 

ஐ-ம. 

OG! அரிச்சந்திர. மஹாராஜாடா ! நானு urs 
றேண்டா. முன்னே ! 1 

என் இந்த ஸ்திதிக் க்கு 'வந்தாரானு 3 

விஸ்வாமித்திரருக்கு சாஜ்யத்தெ சொடுத்தூட்டாருண்ணு 
கேள்விப்பட்டெ. 

'இன்னும் என்னமோ. கடன் கொடுக்கணு மிண்ராசே P 

ye எனக்கு. தெரியா. 

'இதெல்லாம் பொய்யா யிருக்கும் !. 

"ஏண்டாப்பா! சத்யத்தெ காப்பாத்தணும் இண்ணு பெண்சாதி. 
பிள்ளையெ விக்க  அணிஞ்சவரு பொய் பேசுவாரா ?. 

என்னாண்ணா, Bub பெண்சாதி [ரள்ளையெ விச்கலாமா ஐயா. ட 

அவருக்கு தெரியாத நியாயமா அப்பா P 

பாவம் !- 'கொழக்தையெ பாத்தாதான், எனக்கு பரிதாபமா. 

"இருக்குது 

அர்சம்மாளெ பாத்தா லட்சுமியாட்ட இருக்கு, த! அவங்களும் 

| கும். இந்தக் கதி வந்ததே ! 7 

| இ-ம, | யார். விதி. யாரை விட்டதப்பா ! ! 

| எல்லோரும். பாவம் ! ! பாவம் | 

| சாலகண்பையர் வருஜொர்,
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கா. என்னாங்காணும் ௮ கும்பல் ? என்னா சமாசாரம் $--ஓய் ! 
ட 6 யார்.? 

ஹ. eur, நான் ஹரிச்சர்திரன், ஒருகால் அயோத்தியை 

யாண்ட ரச்னா யிருந்தவன்;' நான் விஸ்வாமித்திர முனிவருக் | 

குக் கொடுக்க இசைந்த'கடனைத் தீர்க்கும் பொருட்டு, என் 
மனைவி மக்களாய இவர்களை ' அடிமைகளாக விலை கூறுக 
(5 moor. கால்கள் தயவுசெய்து... 

கா. அப்படியா சமாசாரம் ?--௨ம்-- என் . ஆத்துக்காரிக்கு ஒரு 

வேலைக்காரி வேண்டி யிருக்கு--இந்தப் ப்ப, என் கைகால் 

பிடிக்க. ஒதவுவாம்போ லிருக்கு--அ திருக்கட்டும். அடிமையா 

நான் வாங்கனாகே, என்னா வேலை செய்வா இவா P 

QD. ஒருவனுக்கு வாழ்க்கைப்பட்ட ஸ் BF, அடிமையாக விற்கப்பட் 

டால், தர்மப்படி ௮வள் என்னென்ன வேலைகள் செய்யலாம் 

என்று சாஸ்திரங்கள் !விதித்தி ரக்தன்றனவோ, அவைகளை 

யெல்லாம் செய்வாள்---இவ:னு மப்படியே, 

கா. அது கெடக்கட்டும், £ர் என்னு வெலெ சேக்கதீர் ? 

ஹ, உயர்ந்த யானையொன்றின் மீ தேறி, வல்லான் ஒருவன் வ.லுக்' 
கொண் டெய்யும் மாணிக்கம் செல், லம் உயரம் அளவு. பொன். 

கா. ஐஜயோ ! GT BST SOILD, வெளையாடரீரா. என்ன 2. இல்வளவு 

பொன். 'என்னிடத்திலெ எங்கே இருக்கு? ஸ்ராத்த தட்சணை 
யைக் சொண்டு ஜீவிக்ரும்படியான நேக்கு, இத்தனெ பொன் 

எங்கருக்து கெடைக்கும் -௮ப்பப்பா ! இது ஈமக்குக் சிட் 

டாது--ஏன் ஐயா, ஏதாவது கொஞ்சம் கொறச்சி பாருமே 7 

an. அந்தணரே, அ௮னறைக் காசும் குறைக்க முடியாது, என்னை மன் 
.னிக்கவேண்டும்.. ஐயா. காசிவா௫ிகளே | இந்த, விலையைக். 

“கொடுத்த என் மண்வியையும் மைந்தனையும்... இடிமையாக்கிக் 

சொள்வார் எவரேலும் உளரோ இவ்விடத் இல். P 

ஜனங்கள். "இவ்வளவு வெலெ யாரையா கொடுப்பா ?. 

am. இல்லாவிடின் வேறு இடம் போய்ப் பரர்த்கிம்சன் ட 

கா. ௪த்தெ பொறுங்காணும் ஹரிச்சந்தாரே -- என்னா ரொம்ப 

அவசரமா யிருக்கு?
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St. 

கா. 

கா. 

a 

ஹரிச்சச்திரன் படுக்கும் 
ஆம், எனக்குக் கொங்சம் அவசரம்தான். 'இன்று பொழுது. 

போவதன்முன் இக்கடனை நான் தீர்க்கவேண்டி IG ea p.s— 

| | ஆகவே... 

அனாகே--ரான் அந்த பொருளே கெ டுத்து வாங்கெள்ளே, — 

ஆனுகே ஒரு சமாசாரம், உம் பெண்சாதி நான் சொல்ர 

வேலெ யெல்லாம் செய்வா இண்ணு 8 உத்தரவாதம் செய்ய 

ணும். 

ஸ்வாமி, எனது கணவர் உமக்கு முன்பே கூறியிருக்கின்ற 

னசே. தர்ம விதிப்படி, சாஸ்இரத்திற்கு விமராத. மில்லாமல், 

பதிவிரதையாகிய. நான், - அடிமையாகக் கொண்ட உங்கள் 

கட்டளைகளில் என்னென்னநிறை2வற்ற நியாயமுண்டோ; 
அவற்றையெல்லாம் மனம் கோணாது செய்வேன். இதில் 

உமக்குக் கொஞ்சமேனும் சந்தேகமே வேண்டாம். .. என். 

வார்த்தையை நம்பும், 

சரி. அனாகே, ஒப்புக் கொள்? தன்ஹரிச்சந்திரரே, யாரிடத் 

திலெ இந்த பணத்தெ கொடுக்கணும் 1. ப 

. இதோ இருக்கும். பிராம்மணசாயெ ஈட்சத்திரேசரிடம். விஸ் 
வாமித்திர முனிவர் இவரிடம் அக்கடனைச் செலுத்தும்படி 

உத்தரவு செய்திருக்குர்.. 

ஜயா, உம்ம பேரென்ன 9 ஈட்சத்திரேசரா இப்படி. வாருங் 

கா ணும், உமக் குச் சேரவேண்டிய பணத்தக்கு வகை சொல் 

சேன்: 

[ates இழேோசனை அழைத்துச்கொண்டுபோய் ஒரு புறமாக 

. அவனுடன் பேசுகிரர்,] | ப 

பிராணகாதா, அம்மட்டும் நீர் வாக்களித்தபடி. முனிவருக்குச். 
சேரவேண்டிய கடனைத் இர்ப்பதற்கு' வழியினைக் கொடுத்தருளி 

னாரே. 'பரமேஸ்வான் | 

பரமேஸ்வரா பரமேஸ்வரா | 

[திரும்பி வந்து] சரி, ஹரிச்சச்திரா, ந்தப். பணத்தை என் 

ட னிடம் சேர்ப்பதற்கு. இந்தப் பிராம்மணர். ஏற்பாடு செய்து. 

ர விட்டார். அதை. உன்னிடமிருந்து. “பெற்றுக்கொண்ட



சாட்சி]. ஹரிச்சந்தூன்..... டதத 

கா. 

தேவ, 

தாக கான் ஒப்புக்கொள்ளுகிறேன். உன. கடன்... Sb SB, 

அவர் இனி எனக்கு 'ஜவாப்தாரி. 

_ ஐய்! ஹரிச்சந்திரரே, கேட்டீரா ?. இனிம இவாளெ எம்பின் 

னாலே அனுப்பும், எனக்கு தேச காலமாகுது. சீக்ெமா இத் 

துக்குப் போகணும், ஆத்அக்காரி காத்திண்டிருப்ப-கொஷஞ் 

சம் கோவக்காரி, அதிலேயும் ௮தஇக நேரம் கழிச்சிபோனா. 

எரிஞ்சி விமுவள். 

சந்திரமதி தேவதாசா--இனி நீங்கள். இந்த Hii Foo (TOOL 

அடிமைகள்-- ௮வர் பின் சென்று, out —af ட்டிலிருக்து-- 

அவர் சொன்னபடி ஈடந்து-- அவரிடம் உணவை உண்டு. 

ட தீசன்: இருபையால்--வாழ்ர்திருங்கள் | 1. 

நாதா, எங்கள் பொருட்டு துக்கப்படாதீர்கள், உங்கள் மனைவி 
யாயும் மைந்தனாயும் வாய்த்ததற்கு, உங்களுக்கு இவ்வளவா 

வது உபகாரம் செய்யும்படி ஸ்வாமி தயை கூர்ந்தாரே என்று : 

சந்தோஷப்படுசிறோம். நாதா, நீர் அறியாத நியாயமல்ல, 

மனைவியும் மக்களும் மற்றுமுள்ள வாழ்வும், என்றைக் இருக் 

தாலும் ஒரு காள் உம்மைவிட்டுப் பிரிவன 2வ ; என்றைக்கும் 

உம்மை விட்டுப் பிரியாதது உம்முடைய சத்தியமே; ஆகவே, 

என்ன நேர்ந்த போதிலும் அகைக் காப்பாற்றும். எங்கள். 

பொருட்டு அக்யொதீர் இனி--எங்களுக்கு விடை யருளும், 
நாங்கள் போய் வருகிம்ரும். 

ஆமாம் அண்ணா, நீங்கள் சந்தோஷமாயிருங்கள்; கான் ௮ம் 
மாளுடன் போடறேன் இந்த பிராம்மணா வீட்டுக்கு. அவர் 

சொல்லுறெபடி ஈடக்கறேன். - அந்த ஈட்சத்திரேசரைவிட 

இவர் ஈல்லவர் ௮ண்ணா. நாங்கள் போய் வரவா £ 

... [அவனைக் கட்டியணைத்து] தேவதாசா ! தேவதாசா !--அப்பா, 

இனி உன்னை என் மைந்தா என்றழைப்பதற்கும் நான் சுதந் 

தர மற்றவனா?னன் ! அருந்தவ. மியற்றி அருமையாய்ப் பெற்ற 

உன்னை அன்னியர்பால் அடிமையாய நான். அனுப்பக் காலம் 

வந்ததே! இக்கதி யனுபலிப் பதற்கோ பாவி என். ். வயிற்றிற் 

பிறந்தாய். நீ? 

ராதா] நாதா. 1 7



கா், 

ஹரிச்சந்இரன் [அல்கம்-3 

[அவளையும் கட்டியணைத்து] சந்திரமதி !. சந்திரமதி ! 'இக்கதிக்கு 

வரவோ பாவியாயெ என்னை மணந்தாய்:? அந்தோ! அந்தோ ! 

அக்னி சாட்சியாய் மணந்தமனைவியையும்௮ருமைப் புதல்வனை 

யும் அடிமையாக விற்றும்-- வி தரித்திருக்கிறேனே! அந்தோ! 

பரமேஸ்வசா | பரமேஸ்வரா ! இவ்வுலகத்திஃலயே இத் தயாரம் 

| அனுபவிக்க, பாவி ' நான் எந்த ஜன்மத்தில் என்ன பெரும் 

பாவம் இழைத்3 2? தனே: பாவி! பாவி 1 

நாதா, அப்படி கூரூதீர்கள்-தர்மஸ்வருபியாயெ , நீங்கள் ஒரு 

பாபமு மிழைத்திருக்கமாட்டீர்கள்,, அடியாள் இழைத்தபாபமே 

உம்மை இவ்வாறு சூழ்ந்தது போ லம்--அந்தணர் .-காத்திருக் 

இன்றார், மனதைத் தேற்றிக் கொண்டு எங்களுக்கு. விடை 

யளியும்--கண்ணே | தேவதாசா | உன் தகப்பனார் பாதத்திற்கு 

- நமஸ்காரம் செய், 

[இருவரும் 2 ஹரிச்சக்திரன் பாதத்திற்கு. ஈமஸ்காரம் செய்கரர்கள், ] 

நாதா ! ! நாதா! இப்பாத தர்சனம் எங்களுக்கு மறுபடியும். 

எப்பொழுது இடைக்கு 2. மாரி எப்பொழு து கிடைக்குமோ து 

| [துக்இச் இருள்,] 

என்ன சக்திரமதி £. விடை பெத்திண்டு வர்ர.தக்கு -எத்தனெ 

நாழி § டி கேக்கு. அடிமையான. பின் புருஷனின் னும் தகப்பனின். : 

னும் இந்த. பற்றெல்லாம் வைச்சிண்டிருந்தா. முடியுமோ ற. 

வாருங்க. சக்சரம்--என்ன ஹரிச்சந்திரரே, அனுப்பும் அவர் 

களைச் PGI, 
ஸ்வாமி, இ?தா அனுப்புசமறன். கோபித்துக்கொள்ளாதீர் 

கள் : மன்னியும் "இவர்களை ; விவாகமாகியபின் பேதையாகிய 

இவள் என்னைவிட்டு ஒரு காளும் பிரிந்தவளல்ல, ஆகவே, 
ஏதோ .துக்இக்கிறாள் ; எனக்கும். அக்க மேலிடுற௮---மன்னி 

யுங்கள் -- ட 

[அவர்சள் கரத்தைப்பற்றி QE SOM ALD HO Lp dB பொய்] 

ஸ்வாமி, இஅவரையில் இவர்கள் என் மனைவி. மைந்தனாய் 
இருந்தவர்கள், இனி தங்களுடைய 'பொருள்-- அழைத்துச் 

செல் இங்கள்--ஆயினும் அந்தணரே, அடி யேன் விண்ணப்பம் 

ஒன்று--இக்க திக்கு வருமுன் இம்மா த, மதிதயராஜன் புத்ரி.



காட்சி.1] - ஹரிச்சந்திரன் நர 

கா். 

கா 

தேவ. - 

சத். 

'யாய்ப்' பிறந்து. ஹரிச்சந்திரன் மணைவியாய். . Fee ராஜ்ய 

போகங்களையும் சம்பூர்ணமாய் ௮னுபவித்து -வாழ்ர்தவள்,-- 

.இப்பாலன். சக்ரவர்த்தியின் ஏகமகளுய்ப் பிறர் ௮, தேவர் களுக் 

குரிய சுகத்திலிருந்தவன், கஷ்டம் என்பதைக் . கனவி அம் 

கண்டறியாதவன். . ஆகவே இவர்களை ௮டி.மைத்.. தொழில் 
புரியும்படி கட்டளையிடும்பொழுதெல்லாம் கருணை. என்பது 
உமது. மன இல் கொஞ்சம் இருக்கட்டும். 

ப ஹரிச்சந்இரசே ! இதெல்லாம். நேக்குத் . "தெரியாதோ? .நீர் 

, சொல்லவேண்டுமோ. Po 

mar,  ewaGs தெரியாது என்று. கான்' சொல்லக் 

கூடமோ? அ௮ந்தணாராூய. நீர். அநியாசதன்று-. இத... 

ஆயினும்--என்' பொருட்டு இவர்கள் இக்கதிக்கு வந்தபடி 

யால்... என்னதான் தடுத்தபோதிலும் என் பேதை மனம் 

கேளேன் .என்றைது; இதை உமக்குச். சொல்லும்படியாக 
உந்தியது. . 

சரிதான்1--சொம்ப கோரமாச்சு--இனியாவத | பு.றப்படுக்கள், 

சந்திரமதி, தேவதாசா. 

[பணிந்து] நாதா, நான் போய்வருகிறேன். ்் 

[vents | அண்ணா; நான் போய்வர றன்... | 

போய்வாருங்கள் ! ' எல்லாம். வல்ல - கடவுள் 7 உங்களுக்கு | 

இரங்க. அருள்வாராக ! 

-தாலசண்டையர், 268008 சேவதர்சனை அழைச்துச் 

- சொண்டு போ௫ரர்.] 

'தேவதேவனே யாவும் உமது திருவுளப்படியே ஆகுக ! 

அரசே; : வாரும், . காம். சக்ரம். இவ்விடத்தை : விட்டுப் 

போவோம்---எங்காவது. 

ஸ்வாமி, உமக்குச் 'சோவேண்டியதெல்லாம் சேர்ந்து விட் 

டதே; இனி எனக்கு விடை கொடுக்கறீரா? 

ஆஹா ! என்ன ஹரிச்சந்திரா, கடைசியில் இப்படிச்சொல்லி 

விட்டாய் ?. எனக்குச். சேரவேண்டியதெல்லாம் “சேர்ந்து 

விட்டதென்றாயே ? எங்கே சேர்ந்தது. Po என் தாகு எங்கே? 

அதைக்: 'கொடுப்பதன்முன். உன்னை... விட்டுவிட: ' . எனக்குப் 

பயித்தியம்: பிடித்தசென்று. Sar sB pur ். 

ஓ.
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சத். 

- வேண்டி யதுதான்.. சரி வருவதெ தல்லாம்.. வமட்டும்--ஸ்லாமி 

தங்களுக்குத் தரருக்காக எவ்வளவு சேரவேண்டுமென்கதீர் P 

ஹரிச்ச த் திரன் [அல்கம்..3 

ஸ்வாமி, உமக்கு ரான் தாகு.ஏதேனும் கொடுப்பதாக ஓப்புக் 

கொண்டேனா ? 

தப்புக்கொள்ளாவிட்டால் என்ன 9. தாகனுக்குச் சேோரலேண் 

டிய தரகைக் கொடுக்கவேண்டியது. தர்மமல்லவா *? இது தெரி 

யாதா உனக்கு £ உன். பின்னால் இத்தன சாளாக சான் 

எத்தனை கஷ்டப்பட்டு. வந்தேன், ந தான் கண்ணாப் பார்த்துக் 

கொண்டிருந்தாயே, 

ஸ்வாமி, து: உண்மையே---அயினும் இந்த வழக்கம் எனக் 

குத் த தெரியாது. 8ீங்கள் கொடுக்கவேண்டும்: என்று சொன் 

னால். கொடுக்கத். தடையில்லை, 7 எவ்வளவு. உங்களுக்குத் | 

தாகுக்காகச் 'சேரவேண்டும் ? டட 

என்ன அரசே அப்படி கேட்றொர்கள் ? முன்பு தரகு பேடி 
மிராவிட்டால் நீர் கொடுக்கவேண்டியதில்லை. அன்றியும் சாதா. 

"ரணமாகப் பண்ம் பெற்றுக்கொள்பவர்களே தரகு: கொடுக்க 

"வேண்டும் ஆகவே விஸ்வாமித்இரர் கொடுக்குர். : வீணாக 
- இன்னும். கஷ்டத்திற்குள்ளாக்கிக். கொள்ளாதீர்கள் ! இது 

-வரையிற் பட்டது போதும் br வாரும். 

- ஹரிச்சந்திரா, நீயே உன். வாயால் சற்று முன்பாக, நான். 

கொடுக்கவேண்டுமென்று 'சொன்னால் கொடுக்கத் தடையில்லை 
என்று . சொன்னாயா - இல்லையா ?. நான் . கொடுக்கத்தான் 
வேண்டுமென் சொல்லு தன்... 

நான் கசொடுக்கவேண்டி யத இல்லை என்று, சொல்லுகிறேன். 

அப்படி. ஹரிச்சக்இரன். “சொல்லிவிடட்டும், நரன் போய் 
_ விடுகிறேன், 

சத்யசர்த்தி, சற்று. மூன்பாக் கான். அவ்வாறு... கூறியது 

உண்மையே, ஆகவே, என் :- 'வார்த்தைப்படி நரன் GLEE 

சி 

அதிகமாக எனக்கு வேண்டியதில்லை, 8S யா கஷ்ட Bone 

விருக்கிறுப்-.அகஷே PE லட்சம்: பொன் . "கொடுத்து விடு, 

போதும்... . அதிக... Zoran -அத்தணனாயெ . அனக்கு. 
YB கொடுப்பது: உனக்குக் கஷ்டமாயிருந்தால் சொல், முனி. 

வருக்ளூச் சேரவேண்டிய பொன்னிலிருக்அ.. லட்சம். பொன்.
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சத், 

சத... 

FS. 

| னைத் தரகுக்காகக் கழித்துக்கொ ண்டு, நீ மிகுதியைக் கொ டுத்த 
தாக அவரிடம் கொடுத்து விடுறேன். அவருக்கென்ன 

கணக்காதெரியப்போகற௮. £ தெரிந்தாலும் இதென்ன aim 

ருக்கு ஒரு வரவு சிலவா? 

“ஸ்வாமி, -அன்கனம். செய்யவேண்டாம். அது BTW, 

பெரும் தவருகும். சான்: ௮ந்த லட்சம் பொன்னை உமச்சூ 

வேருகக் கொடுக்கறேன். 

அரசே, இதென்ன. பேதமை ? எங்கிருந்து கொடுக்கப் 

- போஇதீர்? உம்மிடம் என்ன இருக்கிறது கொடுக்க? 

சத்ய£ர்த்தி, அது "ஒரு. நியாயமாகாதே ! சமுத்திரத்தைக் 

- கடக்க வழி காட்டிய தயாநிதி, சிறு கால்வாயைக் கடக்க வ 

காட்வொர்.- அப்பா, சத்யகர்த்தி, என்னை. யாருக் ?கனும் 

- அடிமையாக விற்ற இவருக்குச் சோவேண்டிய : தாகைக் 

ப கொடுத்துவிட. 7 

அந்தோ | Ror சிவ! நான். சன்ன வார்த்தைகளைக் கேட்டி 

C per — 9/0 சே ! 1 உம்மையா கான்--அடிமையாக விற் ற்பது* a 

cuir, சத்யசர்த்தி, என் மனைவி மக்களை 'விற்றபின் என் 

இடைலயும். நான் என். dprorere ட் என்மீது. அன்புள்ள 

என்னை விற்று, அப் பணத்தை இல். வந்தணரிடம் கொடு, 

அரசே, அப்படி நீர் கட்டாயமாய்க் கொடுக்கவேண்டுமென் 

ரூல், தங்கள். ஊழியன் சானிருக்கிறேன். . , என்னை அடிமை 

யாக... விற்று. இப். பணத்தைச் . "செனுத்திவிடும்--உம்மை 

வேண்டிக் ' “கொள்ளுறேன், _இந்த வேண்டுகோளுக்காவது 

| 'இசையும். 

சத்யசர்த்தி, உனதன்பை மெச்சனேன்--ஆயினலும் அப்பா, நீ 

இப்பொழு: என் ஊழியன்: அல்லவே, விஸ்வாமி த்திரருடைய 

ஊழியன் என்பதை மறவாதே. தகவே, என் கடனைத் 

தீர்க்க. 'உன்னை விற்பது தர்மமல்ல, அப்படி. தர்மமா: யிருந்த 

போதிலும், விற்க. இந்த. கட்டை யிருக்கும்பொழு௮ு, உனக். 

சேன். நான்... கஷ்டம் - வைக்க! வேண்டும் ?' சத்யகர்த்தி, இனி 

தாம்இக்காதே. “தயவு செய்து என்னை . இக் காச. காத்தி
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லேயே. ௪ எவருக்காவது விற்றுவிடு ; இத் கடனையும். தீர்த்துவிடு 

இததரம்.. 

அரசே, உமதிஷ்டப்படி, இனி நான் என்ன சொல்வது 8-- 
வாரும் போவோம், 

ஸ்வாமி, தாங்கள் தயவுசெய்து இந்த சிரமத்தையும் மேற் 
“கொள்ளல் வேண்டும்.---கூட வாருங்கள் கொஞ்சம். 

[வரும் போடுருர்கள்,] 

காட்சி ழடிகிறது, . 

. இரண்டாம் காட்சி, 

இடம்--காசியில் மற்ொரு வீதி, 
ஹரிச்சந்திரன், சத்யகீர்த்தி, நட்சத்திரோசன் வருறொர்கள், 
அண்ணலே, இக் காசிப். பட்டணத்து வீ இசளையெல்லாம் 

கடந்தாயிதறு, - உம்மை விலைக்குக். கொள்வார்... இருவரும் 

அகப்படாதது நம்முடைய துர் ௮ திர்ஷ்டம் போ அம். 

இதே, இந்த. of BE aa போகவில்லையே காம் p 

ஸ்வாமி, இத. கடையர்கள் வாழும் விதி. OBS 'போவதிற் 
பிரயோஜனமில்லை... அன் தியும் : -பிராம்மணராகய தாங்கள் . 

இதில் அடியெடுத்து வைக்கவும்: தகாதன்றோ கவே 

வேறு எந்தப் ட ப: ட்டணத்திற்காவது போய்ப் பார்ப்போம். | 

காலொடிய உங்கள் பின்னால் _ இ துவரையி ௮ம். சற் » Sas து 
போதாதோ? "இன்னுமா சுற்றவேண்டும் ? அது: முடியவே 

முடியாதென்னால் ; இதைவிட்டு. நான். OG அடியும். எடுத் து. 

வைக்கமாட்டேன். ஹரிச்சந்திரா. உனக்காக கான் ' கஷ்டப். 
பட்டது போதும். -பறச்சேரியின் எல்லையில்'என்" பாதம் பட் 

பதற்காக நான் பிராயச் இத்தம் செய்்துகொள்ளவேண்டும்.- — 
து. -போனாற்... போகட்டும். ' உடணே, : "இவ்விடத்திலேயே 

எனக்குச். சோவேண்டிய. லட்சம்: - பொன்னையம்:. கொடுக் 

இருயா 2. அல்லது-- 

ஸ்வாமி, போதும் நிறுத்துங்கள், மற்ற. வார்த்தைகளையும் இன்: 

னொரு முறை. "கூறி. என். “கன்தைப், புண். படுத்தார், 

அவைகளைக். “கேட்கவும்... என். “மனம்:  புண்படுற௮.: ௮ம் 

சுத்ய£ர்த்தி, இவ்விடத்திலேயும். என்னை: விலைக்குக் கூறிப்பார்.
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சத். அண்ணலே, Op கடையர் வாழும் சேரியாச்சதே-- 

aD. இருந்தாலென்ன. Pp அப்பா, இக்கட்டை । யாருக்கு அடிமைப் 

பட்டா மென்ன 1. குறுக்காக ஒன்றும் இனி | தயவு செய்து 

பேசாே த -உன்னை. வேண்டிக்கொள்ள றன். 

FS. அண்ணலே, ஒரு புலையலுக்கு அடிமைப்பட ஒப்புகிதிரா P 

a. இக ந்த. அந்தண ர் கூறும்படியான "வேறு. மார்க்கத்தை ஒப்புக் 

கொள்வதைவிட இதற்? 2௧ உடன்படு93றன். 

FS. அண்ணலே 1 { அண்ணலே ! . என். மனம் ஓப்பவில்லை ய் |. 

GTO BT oF வில்லையே | .[துக்கிக்கிருன்,] 

ஹ, அப்பா, சத்யகீர்த்தி, என் அுக்கிக்கறாய் ? இக்கட்டை யேறும் 

கட்டை யாருக்கு அடிமைப்பட்டாலென்ன ? மனமானது, 
சத்தியத்தை நிலை நிறுத்தி சத்தியத்திற்கு ராதனாயெ சர்வேஸ் 
வரனுடைய பாதங்களுக்கு அடிமைப்பட்டிருக்கவேண்டும், 

அவ்வளவே : இனி தாமதியாதே--இந்த உபகாரம் எனக்குச் 

செய். 

சத்... சர்வேஸ்வரன். . . என்னை மன்னிப்பாராக !-- இவ்விடத்தில் 

வாழும் காஇ ஈகரவாகெளே ! நான் சொல்வதைக் கேட்பீர் 
களாக ![-- அயோத்திக்கு வேக்தனாயிருக்து, விதியின் கொடுமை 
யால் இக்கதிக்கு வந்த ஓ ஹரிச்சந்திரரை, அவர் அனுமதியின் 

மீது அடிமையாக விற்கிறேன்; அவர் இந்தப் பிராம்மணருக் 

குக்கொடுக்க இசைந்த லட்சம் பொன்னைக் கொடுப்பவர்--எந்த 
ஜாதியாயிருந்தபோதி ௮ம்--இவரை அடிமையாகக். கொள்ள 

லாம். 

[கும்பல் சேர்கிறது, பெரும் கூச்சல் உண்டாகிறது] 
-வீரபாஹு வருகிறான். 

பதி ம்ரேம்ப்பா! ரொம்ப -கூச்சலா” Qs! wTTT ee) செத் BOSS 

பூட்டாங்களா ௦ "என்னா? ஆண்டே, ரீயாராண்டே? மின்னையெ 

எங்க சேரியிலெ:கொளப்பமா$து: : -நீங்கல்லா வரது இன்னும் 

கூச்சல். போட்ரைக்க? ளே! “என்னா: .சங்த* P 

சத் அண்ணலே, அவனுடன் பேசவும் பேசாதீர். . அவனைப் பார்த் 

தால். சண்டாளளைப்போல். இருக்கிற... 

ஹூ. ஐயா; eran Gur, நீர் 'யாராகவிருந்தபோதி, அம்). என் வர 

ட லாற்றைக்.. "கேளுங்கள், "நான். ஹரிச்சந்திரன், ஒருகால்
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வ். 

சத். 

வி... 

சத. 

ந. 

ஹரிச்சந்திரன் [அல்சம்-3 

அ Guns Beg அரசனாயிருந்தவன், இந்தப்பிராம்மணருக்கு 

நான் செலுத்தவேண்டிய லட்சம்பொன் ணுக்காக, என்னை, : என் 

அனுமதியின்மீது. என் தோழனாயெ சத்யசர்த்தி, ௮வ விலைக்கு 

அடிமையாக விற்பதாகக் கூறியிருக்கிறார். ௮த்தொகையைக் 

கொடுத்து என்னை அடிமையாகத் தாங்கள் கொள்கிறீர்களா ? 

தென்னாடாது : ? விர்தையா& அ! லச்சம் பொன்னா £ ஏன் 

யப்பா, நீ என்னா எங்க ஊர்லே 'என்னமானாலும் வாந்திபேதி 

கந்திபேதி வந்து லச்சக்கணக்கா “மன்சர்ங்கொ செத்துபூட் 

ரரங்க இண்ணு நெனைச்சனையா என்னா? சுடுகாட்லெ ஒயெக் 

இற வெட்டியானுக்கு அம்மாத்தம் பொன் னு எப்படியப்பா 

கெடைக்கும்? 

அண்ணலே, அவன். வார்த்தையைக். கேட்டீரா 9. 'இல்கே இடு - 

காட்டைக் காத்து ௮தன் வரும்படி.யினால் ஜீவிக்கும்.. சண்டா. 

ளன் இவன், அவனோடு இனி காம் வார்த்தை பாவெதும் இழி 

வாகும். | 

யாராகவிருந்தாலும் இருக்கட்டும் ஜயா  தாவொசியே, நான் 

கேட்ட கேள்விக்குக். தாங்கள். இன்னும் பதில் உரைக்கவில் 

லையே, 

- ஏயப்பா ! வெலெ. சொம்ப சொல்ரையேப்பா |--சவெ Osa ps 

| கோயம்பா. 

ஐயா, து முடியாது. 

-ட்ரியப்பா1 நொம்ப கண்டிப்பாக | --இஃகட்டும்--நானு 

இம்மாத்தம் பொன்னு. கொடுத்து அடிமெயா வாங்களு, நீ. 

| என்னு. என்னா. வேலெ செய்வேயப்பா r 

தர்ம ence Brinig. அடி மையாகக்'. கொள்ளப்பட் டவன் தன் 
எஜமானனுக்கு என்னென்ன வேலைகளைச் செய்யவேண்டுமோ , 

அவைகளை மெல்லாம் செய்யச். சித்தமா யிருக்கி2 றன்... 

அந்த. சாத்தாம் கத்தரம். அல்லாம் எனக்கு தெரியா அயப்பா, 

தானு கேக்கா “தென்னாண்ணா, | எனக்கு ப.துலா, . சுடுகாட்லெ | 

இகத, அங்க வர்ர பொணங்களெயெல்லா சுடுவையர ! P 

அந்தோ ! அந்தோ 1 1 ஈஸ்வரா 1-- 

ஹரிச்சந்திரா, உனக்கென்ன. பமித்தியமா?.. "இத்தொழிலைச் | 

- செய்வதற்கா உடன்படப் 2பாகிராய் ? அயோத்தியில்  அரசர்க்
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ப காசனாப் ஆண்ட ஹரிச்சச்தாரன்,. சுகொட்டைக்காத்து பிணங் 

களைச் சுட்டெரிப்பதா ? ஹரிச்சந்திரா, இப்பொழுதாவது ப 

_ என் வார்த்தையைக் கேள்--உனக்குப் 'பதிலாக சான் பதில். 

சொல் அன். - அடேய்! இவரால் அந்த (வேலை செய்ய முடி 

யாது--உன் பணமும் வேண்டாம்---உன் ஜோலியும் வேண் 

டாம்! நீ போய்வா--ஹரிச்சந்திசா, Qe sap_ gong னுபவிப் 

பதைவிட, உன்னால் கொடுக்க 'சக்தியில்லையென். ௮ ஒரு 

"வார்த்தை சொல்லிவிடு, நான் போய்விட92 றன்... 

an, ஸ்வாமி, தாங்கள் கூறவேண்டியதெல்லாம் . கூறியாயிற்றா ? 
- இன்னும் ஏதாவது மிகுதி -யிருக்கெதர ? இருந்தால் ஒரே 

- விசையாய் எல்லாவற்றையும் கூறிவிடும். | அடிக்கடி ஏன் Gir 

மப்படுஇதீர்கள் 9--எல்லாம் முடிக்ததா 7. ஐயின் தயவு செய்து 
"நான் கூறுவதைக் கேளுங்கள்--ஐயா, காசிமா நகரத்தின் ஸ்ம 

சானத்தைக் காத்தருள்பவரே, நீர். குறிப்பிட்ட வேலையைச் ' 

செய்ய. ஒப்புக்கொள்ளுகிறேன். :: தயவு செய்து உடனே 
என்னை வாங்கிக்கொள்ளும். ப 

சத். இதென்ன Qs P கனவு காண்டுநேனே ! ? 

Sh. Aoriueh—ger—Qis பண ணத்தெ. யார்கிட்ட. கொடுக்க me ணும்? 

am. ஓயா, "இந்தப் பிராம் மணரிடம். 

வ் அனா; ஐயா, பாப்பரையா, யாங்கூட கொஞ்சம் வாங்க, ஏங்க. 

ஊட்லெ. இக்கிது, தர்ரேன்... 

ந. சரி, அது ஒன்று. செய்யவேண்டுமோ, ர் ஹரிச்சந்திரா, உனக் 

.... தாககான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட (வேண்டியதா... மிருக்கறது. 
பார் எட்டிப்போடா பறையா ! தீண்டப்போடிருப் என்னை ! 

oS. ஏன்” “சாமி, சிம்மா, சொம்ப. 'கோவிச்சரைகங்க | ' என்னெ 

மாத்திரம்' Beir dawns, ஏம் பணத்தெ. மாத்திரம். மூட்டெ | 

st 8g தோளுமேலெ. போட்டு a போவலாமோ P வா. 

சாமி, சும்மர். 

"[கட்சத்திரேனை அழைத்துக்சொண்டு போடுறான்.) | 

eS. அண்ணலே ! 1 அண்ணலே 1 1 இதுவோ. உமக்கு அயன்” ABS S 

AB Qs கதியி அம்மைக் காணும்படி: நேர்ந்ததே! "இதனின்
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௮ம் உம்மைக் கரையேற், ற். அசக்தனா யிருக்னெறேனே ! பாவி. 

யேன்! 1 பாவி? யன் 1. .. [அழுகிறான்] 

அப்பா, சத்ய£ர்த்தி ஏன் தக்கப்படுிறாம். 2 உன். “ துக்கத்தை 

அடக்இக்கொள். என்' பொருட்டு உனக்கு அக்கமென்பதே 

வேண்டாம். அங்கும் a) றந்தபொருள் ட "எண்ணியவாறு 

இவ்வுலலல் , எல்லாம் "நடந்தே றது. தன். "பொருட்டு 

பேதை மாந்தர்களாகிய - நாம். -பித்தர்களைப்? பால் ம்னத்தய 

ரடைக்து என்ன பயன் ? நம்மைப் 'படைத்தவர். அறிவார். 

நம்மைக் காத்திடும் வகையினை. அவர்நமக்கு விதிக்கும் விதி 

பிணைக் குநித்து. வெர் தயர்ப்படுவதற்:: . பிரயோஜனமில்லை. 

ஈமக்கு ஈன்மை ஏதேனும். -சேரிடுங்கால், : நாம். புண்ணியம் 

செய்தோம், . அதன்பொருட்டு இந். ஈலனை ஜகதீசன் நமக் 

கனுப்பிஞார், : . என்று. சந்தோஷப்படுிோமே, : அம்மாதிரி, 

தீமை ஏதேனும் நேரிடுங்கால், நாம் ஏதோ: பாபம் செய்?தாம், 

- அப்பாப. நிவாரணத்தின்பொருட்டு தங்கி: ௮ னுப்பினார் 

அவர், என்று ஏன் சந்தோஷிக்கலாகாது ? க்ஷணத்தில் அழி 

யும் இவ்வுலக வாழ்வினை ஒரு பொருட்டாக எண்ணி, ௮தை 

யிழந்தோமே என்று, அதன் பொருட்டு துக்்இப்। வன் 

மூடனாகும். என்றும். 'அழியாதிருப்பது சத்தியம் ஒன்றே. 

அதன் ஒளி குறையாது அதை நான் காத் தவரும் வரையில், 

சான் துக்கப்பட நிமித்தியமில்லை, என் பொருட்டு நீயும் அக்கம் 

பட நிமித்தியமில்லை-.. 

விரபாணு “வும், நட்சத்திரேசனும் மறுபடி. வருவர்கள். 

ஸ்வாமி, , தங்களுக்குச் சேரவேண்டியதெல்லாம். சேர்ந்து விட் 
| டே தா ம் 

சூம், சேர்ந்து. - விட்டது-..-இனி நான். விடை. பெற்றுக் 

கொள்ளுச3 ம் றன். அப்பா, உன் மனோ டத்தை; Qué ACen esr. 

மீ காத்திடும் சத் தியம் உன்னை. என்றும்: காத்திமொக. ! அப்பா, 
உன்னை நான் பலவாறு அன்பத்தக்குள்ளாக்93 மனன், அவற் 

- றையெல்லாம் நீ மறந்து என்னை மன்னிப்பாயாக! 

ஸ்வாகி, தங்கள்மீது. என்ன. குற்றம்? எல்லாம். என். ஊழ்வி 

ளைப். ட்ட தங்கள் பாதங்களுக்கு. ஈம்ஸ்கரிக்றேன்.
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ஹரிச்சந்திரன். 6B 
- விஸ்வாமித்திர முனிவரிடம் அடிமை ஹரிச்சத்திரன் திக்கு 
கோக்க தண்டனிட்டு. ஈமஸ்கரித்ததாகச் சொல்லும். : 

௮ப்படியே, அப்பா நான் போய் வருறேன். ன க 

[போூருன்.] 

டேயப்பா, உம்பே ரென்ன சொன்னெ ? 

(ஹரிச்சந்திரன். 
தென்னாடா. எய்வா£து ? அத்தினி .நீளம்பேரு எம் வாய்லெ 

- நொழையலெ--௮ந்த பேரெ சொல்லப்போனாகா, ௮ர்சி அண் 
ரவன்) இண்ணு வருது ! அப்பொறம் ௮௧த பேரெ வைச்சு 
இனு, சொடலையிலெ வர்ர அர்ச யெல்லாம் நீ துண்ணுட்டே 

ண்ணா, அப்றம் நான் என்னா செய்யாது? கான் செல்ரத்தே 

கேளு--ஓன்னெ-- ௮ரிச்சா, இண்ணு கூப்பிட்ரேன் ! 

எஜமானுடைய இஷ்டம். 

நல்ல பேச்சு சொன்னெ 1-8 இந்த கம்பினியையும் கோலெ 
யும் எடுத்தூனு, நேரா சுடுகாட்டுக்குப்போ , அங்கே வீரவாவு 

இண்ணு எம்பேரெ சென்னா இண்ணா, சானிருக்கிற எடத்தெ 

காட்டுவான் எம்மவன் வீரன் : . இந்தப் பொணங்களெ யெல் 

லாம் கொளுத்த Sir வெதம், வென். உனக்க கத்.து குடுப்பான். 

கத்துக்கோ, நானு ஊட்டுக்குப். போயி கஞ்சி. குடிச்சுட்டு 

வர்ரேன்--மீ பொ pene. 

| அப்படியே, 

டெடெடே இது யார்ரா உம் 'மின்னாலெ ஒர்த்தன் a 

இவர் என் தோழர், 

'தோபென் ! 'தோயென் என்னடா அடிமெக்ச ? நீ என் 

வேலெயெ செய்யாமெ, கூட உக்தாக்துனொ கதெ? 2ப௪) ஒரு 

இளுகூட இட்டிகனு பேோரரையோ ? அதெல்லாம் ஓதவாது. 

இப்பவே அனுப்பிச்சூடு அந்த மவனெ. 

அப்பா, 'சத்யசர்த்தி, ஆண்டவன் - சொன்னபடி. அடிமை 

கேட்கவேண்டி. ய gi—B8 விடை பெ ற்றுச்செல். 

ப்பா, af rut en _இசோ நான் போய் வருவேன் ஆயி 

னும். இவரை. எப வகாகக பார்த்துப்போகும் படியாக 

எனக்கு உத் 5, தரவளிக்கவேணு 

9



கோ. 

ரா... 

ஹரிச்சந்திரன் படுக்கும் 

, ஆ! அப்டி கேளு--எப்பதாச்சிலும். ஓர் மாசத்திலெ ஒருதாட்டி 

வந்து பாத் துட்டுப்போ ; அடிக்கடி. வராதே, பத்திரம், போ, 

அண்ணலே, விடை. பெற்று 'க்கொல at GBC றன். ட்ட 

. அப்பா, போய்வா, [சத்திய2ர்த்.இ Cin @ ap ar] | 

ஆண்டவ?ச, அந்த. சுகொடு எப் பக்கம் இருக்கிறது P 

இப்டி நேரா போ!9, பிச்சகைபக்கம் திரும்பனாு--கங்செகசெ 

யிக்குது, அதுக்குட்ட தாம்; விசாரிச்சு போ, 

ட... உத்தரவு, . [ஹரிச்சக் திரன் ஒரு பக்கம் போரான்] 

"விஸ்வாமித்திர மூனிவர் சபதம் நிறைவேறினாற்போல் தான்! 
- [போடிருன், ] 

காட்சி மடிகிறது. 
ad 

ரஈன்காம் DBI BLD ம் HE 

  

sD காட்சி. 

. இடம் காடிக்கடுத்த ர். வனம், 

கேர்பாலன். சாமசே ஷன், வாதன், - முதலிய 
பிசா.ம்மணப் பிள்ளேகளுடன் மேவதாசன் தர்ப்பை சமித்து . 

தேதலியன சேகரித்துக்கொண். டிருச்கிறான். 

அடே. வரதா, அந்த என்னப்பய தேவதாசனெ பார். 

தர்ப்பெயெ சரியா வெட. தெரியலெ காம்பள்ளா செய் 

யசத்தெ பாத்து, தானும் அப்படியே செய்ய பாக்கரா-முடி. 

ப யலெ அனா. பாவம் ! சொம்ப சின்ன யயடா | 

ஆமாம் பாவம். .அவனெ பாத்தா. நேக்கு பரிதாபமாயிருக்கு. . 

இவ்வளவு . சன்ன: பயலெ, அர்த -காலகண்ட. பிராம்மணன், 

காட்டுக்கு ௮னுப்பிச்சாரெ நம்மோடெ ! கல். நெஞ்சுடா. 
அந்த பிரார்மணனுக்கு, இந்த பயலெயும் ௮வா அம்மாளையும் 

ஏன்னா கஷ்டப்படுத்தரான் தெரியுமா நோக்கு ? காம் பக்கத்து 
ஆத்துலெ இருந்தின்டு. அல்லாம் பாத்திண் டிருக்கெ. 

- எண்டா. அவாளெ. "கஷ்டப்படுத், தக்கூடாது. £ அவா என்னா 
பிராம்மணுளோ ? P அதல்லாமெ. அவர, Aarwse 'வாங்னெ 
அடிமைதானே r ஈம்மெப்போலவா' a
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வ. சேஷா [.. Gag. து நம்ம வாத்தியார். சொல்லிக்கொடுத்ததெ 

-யெய்லாம் நண்ணா குத்திண்டிருக்கெ ! சாம் வந்து எல்லார். 

பேர்லேயும் தயவோ டி.ருக்கணும், என்னா ஜாதியா மிருந்தா | 

அம் சரி, ஆமொடா யிருந்தாலும் சரி, இண் ணு சொன்னாசெ, 

அத்தெ இதுக்குள்ள. மறந்து பூட்டையொ? 8ீயும் பெரியவ 

னான; "இன்னொரு காலகண்டப் பிராம்மணனாவெ 1. 

கோ, -: என்னாடா ௮௮ விருதா வார்த்தெ! ந்த சேஷனொடு நோக் 

...... கென்னாடா பேச்சு? வாங்க. அல்லாம், சகரம் இன்னும் 

கொஞ்சம் தர்ப்பெ அறுத்து, ஆளுக்கு கொஞ்சமா, அர்த 

- தேவதாசனுக்குக் கொடுப்போம். 

ரா. முட்டா பசக! செய்யுங்க நீங்க. நான் கொடுக்கமாட்ேடன். . 

கோ. உன்னெ யாரும் கொடுக்கவும் சொல்லலெ--நீ கொடுக்கவும் 

.. வேண்டாம் போ. போன மாசம்: காய்ச்சல் வந்த மாதிரி 

- இன்னொரு. தரம் நோக்கு காய்ச்ச வாட்டும், அப்ப எங்க 

இட்ட வந்து தர்ப்பெ கேப்பே--அப்ப எ இ்களுக்கு பதில் 

சொல்ல தெரியும். 

“ரா... இல்லெ இல்லெ இல்லெடா! கோபால. எம்பேர்லெ 

. கோவிச்சகொதைங்க, ராஜு. என்னா. சொல்ல வந்தேண்ணா, . 

ஈம்மெப்போலெ அவனும் கஷ்டப்பட்டா, சீக்கரம் தர்ப்பெ 

இர்ப்பெ அறுக்க கத்துகவா. Beir ay ன கு பேர்லெ நான். 

| ஒண்ணும் சொல்லலெடாப்பா... 

கோ சரிதான், | உன் சமாசாரம் எங்களுக்கு ஈன்னா தெரியும்-- 

JED BUD .இப்பவெ eS ர. வார்த்தெ சொல்சேன். கேளு--. 

"இந்த மாதிரி. ஒனக்கு கெட்ட புத்தி மாத்திரம் வாணாம். 
அத்தெ.உட்டூு. | எல்லோரும் தர்ப்பை: சேகரிச்சின்றனர், ] 

ட் தேவ. [பருமச்சனிட்ப ayia அம்மா ! _ [சண்ணீர் QD cp om .] 

வ,” ஐயோ பாவம்! - அவக்க அம்மாளெ. சென்ச்சண்டு அழராம் 

பய அவளுக்கு எவ்வளவு : வருத்தமா oe இந்த 

ap பயலெ காட்டுக் கு ௮ னுப்பினோ மே. இண்கு ணு. ன 

Gan. ஆலம், அந்த. | gibt ar | பாத்தாதான். நேக்கு. சொம்ப 

ப்ட் வருத்தமா. யிருக்கு... இவன் அறியாத. பய. கஷ்டம் ப 

இண்சது அவ்வளவா - தெரியலெ, அந்தம்மா, அந்த:



on 

கோ... 

ரா. 

சொம்மணனிடத்திலெ 'சரவாப் பகலா, என்னு ஒழைக்கரா, 

என்னா. கஷ்டப்படரா "தெரியுமா 2 நான் என்னதான் பாவம் 

பண்ணா அம்; மறுஜன்மத்லெ காலகண்டனா மாத்திரம் பொறக் 

க்க்கூடாது.-.- ஒரு ரகஸ்யம் தெரியுமாடா? அந்தம்மா, அயோத் 

BEG ராஜாவா யிருந்த ஹரிச்சந்திரருடைய ஆத்அக்காரியாம் ! 7 

இந்த பயலும் Har அம்மாளும் என்னா செல்வத்திலெ இருந் 

இருக்க ணும்? அதையாவது. Cur AFB அந்த பிராம்மணன் 

கொஞ்சம் ஈன்னா ஈடத்தக்கூடாதா அ௮வாளெ | பாவம் ! | 

அல்லாத்தையும் ஈம்பிவிடராம் இவன்! ௮வ.: (ஹ்ரிச்சந்திரர் 
ஆத்துக்காரியா யிருர்தா, அடிமையா . போவானே. ் அதுக்கு 

பதில் சொல்லு பார்ப் 2பாம், 

தன் வாக்கெ காப்பாத்தரத்துக்காக, ஹரிச்சந்தி
ரன், தன் தாடு 

ஈகரத்தெ யெல்லாம்.விஸ்வாமித்திரருக்கு தானமாகக் கொடுத் 

அட்டு, அப்புறம் அவருக்குக் கொடுக்கவேண்டிய கடனுக்காக, 
இவாளெ. அடிமையா வித்தூட்டார் இண்ராக, 

அதையெல்லாம் ஈம்பாதெ | அவ்வளவும் பொய்யாயிருக்கும்-- 

அப்படி செய்யரத்துக்கு ஹரிச்சந்திரன் என்னா மடையனா ! 2. 

அடா சேஷா ! சோக்கு சொம்பதெரியும், நீ சொம்ப புத்திசாலி 

தான். ஓக்கக். கத்தாதெ, பாவம், ந்த. பய சேச்கப் 

போரான் 1... வாடா கோபாலா, ௮வன் இட்ட போ வோம், 

IG: தவதா சனிடம் ம் ே பாகருர்கள்.] 

ட கோ. . “தேவதாசா, இண்ணைக்கு நீ. அறுத்தது. போதும், உனக்காக 

நாக்க கொஞ்சம் ௮றுத்திண்டு வந்தி நக்கோம், இந்தா வாங் 
“இக்க... இதை யெல்லாம் : சேத்திண்டுபோனா, . அந்த கெழம் 

கோவிச்சிக்கா அ... 

அப்பா, உங்களுக்கெல்லாம் ஈமஸ்காரம்--ஆயிலும், இன்னும் 

கொஞ்சம் தர்ப்பை. சேகரித்துக். 'கொள்ளுசே றன், ஒரு சுமை 

தூக்கக்கொண்டு. வர்ரவிட்டால். என்னையும் என் தாயாசையும் 

அடித்துத் அரத்திவிவெதாகச் சொன்னார் ஐயர், என்னை 
யடித்தா லும். பெரிதல்ல, - என் தாயாரை... அடிப்பது எனக் 

இஷ்டமில்லை. -
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வ. அப்படி உங்க "ரெண்டுபேரையும்: ஆத்தெ. விட்டு. அடிச்சி 

தொரத்திவிட்டா, உங்களுக்கு ஈல்லதுதான் ; அந்த கஷ்ட. 

மெல்லாம் இல்லாமெஇருப்பைக. 

கோ... தேவதாசா, நீ. ஒன்றும் பயப்படாதே,. உன்னெ பயழமு றுத் 

| துறத்துக்கு அப்படி. சொல்லீ யிருக்கும் ௮க்தக் கெழம், 

உங்க ௮ம்மாவெ அடிக்காது அது, நாங்கசொல்2ராம் வா-.- 

சொம்ப நேரமா போச்சு, 

தேவ. ஒரு நிமிஷம் .பொறுங்கள்--இதோ வந்துவிட்டேன். அதோ. 

ப - பாருங்கள், அந்தக் குன் நின்பேரில் நல்ல தர்ப்பை இருக்கிறது 

- பச்சென்று, ஐடிப்போய் ஒரு நொடியில். ௮தை அறுத்துக் 

கொண்டு வருறேன். அதைப் பார்ப்பாராயின் ஐயர் சந்தோ 

ஷப்பட்டு என் தாயாரை அடிக்காம லிருப்பார்.. [eee 

கோ. அடடடெ நில்லு நில்லு!--கேட்காதெ ஓடராம் பாரு ! 

_ கால் தடுக்கி விழுச்தா afin என்ன செய்யாது ? 

ரா.  புத்திவரும் ௮ப்போ. 
கோ. : உனக்கு இவ்வளவு வயசா௫யும் இவ்வளவு பூத்தி வந்துதெ | 

ட தேவ, சான்ன | பச்சென் திருக்கிறது 1. காலையில் இவ்வழி வந்த 

ட பொழுது இதை ரான் ் எப்படிப் பாராது விட்டேன் ? 

ப [,சர்ப்பையை 3 288 open, I 
ஐயோ! பாம்பு ! பாம்பு | பாம்பு என்னைக் கடி.த்துவிட் 

டது! show —x#ist piGps! ஒடுநெது! 

eB. ஜூயோ | அம்மா ! | அம்மா 1 விஷம் orp? 32! soiplp | 
அண்ணா ! அண்ணா | அம்ம... அப்பா ! | 

" [மரிச்சிருன்.] 

மற்றவர். ஜயோ ! தேவதாசன் செத்துபூட்டான் | | நாம என்னு செய் 
woe see | 

ரா, சாமெல்லாம் ஒடிப்பூடலாம் வாங்கடா ' இங்கே இருக்கக் 
| கூடா Be | 
ஐ. "என்னாடா இது உட பாவம் ! Be பயலெ இக்கெ இங்ஷியா 

விட்டுப் போது 3.
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மற்றவர், நாம வேறெ என்னா செய்யலாம் ? 

DM. அடே, நான் சொல்ரத்தெ கேளுங்க, இங்கெ இந்த மாதிரி 

Bar amass GuFGs இருந்தைகளா, அந்த பாம்பு வந்து 

நம்மெயெல்லாம் கடிச்சூடும். நான் போரென், நீங்கல்லா வர் 

ரைகளா இல்லையா ?--பொக்த ஆனால் | ப 

| [epeCur@arer | 

Hor, கோபாலா, பய செத்துப்பூட்டான்--நாம இங்கெ 

YP HE BD இருக்காத்துலெ பிரயோஜனமில்லெ இவெ 

தாூக்கஇினு போக நம்மாலெ முடியாது, அதுவுமில்லாமெ, | 

பொணத்தெ ஆத்துக்குக் கொண்டு : போசக்கூடாது இண்ணு 

சாஸ்திரமில்லெ ? அத்தொட்டு இந்த கொடிகளாலேயும் எலை. 

களாலேயும் இவனெ மறச்்௪ வைச்சூட்டு, நாம ஆத்துக்குப். 
போயி, அவா. அம்மா இட்ட நடந்த சேதியெ. சொல்லிவிடு 

வோம், 

மற்றவர். அப்பதத்சால் செய்வோம், 

் வ் © 

Gai, 

பாவம் ! அவங்கம்மா கிட்ட போயி எப்படி சொல்ரது இண் 

ணு. இருக்குதுடா எனக்கு. இத்த சமாசாரம் கேட்டா அவ 

ளுக்கு எவ்வளவு துக்கமா யிருக்கும்? ஏன்ன வயசுடா ! புத் 

திசாலி பய ! இப்பகூட என்னா அழகா யிருக்சாம் பார் ! 

அவன் தலைவிதி இப்படி இருந்துதாக்கும்!. அச்சுமட்டும் ௮ம் 

தப் பிராம்மணன்கிட்ட கஷ்டப்படரத்ெ தவிட, செத்து சொர்க் 

கம்பூட்டான் 'இவன்--இவனுக்காக நாம 6 வருத்தப்பட வேண் 
டியதில்லெ--அவா அம்மா கதியெ நெனைச்சிண்டாதான். 
"கேக்கு அக்கம் வருது (போலாம் வாங்க ! நாழியா போச்சி, 

கரம் போவோம். 
[போடரர்கள்.] 

காட்ச ழடிகிறது.
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இசண்டாம் கரட்சி, 

Quu— ACs எனம். இர௮; 

சந்திரமதி சேடிக்கொண்டு வருறொள், 

கண்ணே | சண்ணே ! தேவதாசா ! எங்கே யிருக்கரெயடா 

என் கண்மணி ! உன் உடல் எங் B_ 88 pan 2 இப்பே 

CRBS என்னிலும் பெரும் பாவியாரேனு முண் டா ? என் 

அருமை மைக்தனைப் பறிகொடுத்தது மன்றி, ௮அவனதடலை 
யும் - காணாது கதறவேண்டி வந்ததே ' ஈசனே அகதிசா ! 

இக்த அடர்க்த காட்டில், இக் கருக்கருட்டில், என் கண்மணி 

யின் உடலை நான் எங்கென்று தேடிக் கண்டு பிடிக்கப்போ௫ 

GC men | ஜயா ! என் மனம் போல் இவ்வாகாயமும் இருண்டி. 

ருக்கறதே ! ஒரு ஈட்சத்திரத்தையும் காணோமே ! அந்தோ |. 

அவைகளெல்லாம் பாலனை யிழந்த இப்பாவியைப் பார்ப்பதும் 

பாபமென்றெண்ணி மறைந்திருக்கன்றனவோ ? கருணையில் 
லாத அப்பிராம்மணன் சூர்பாஸ்தமனத்திற்குமூன். எனக்கு 

உத்தரவு கொடுத்திருப்பாராயின் என் கண்மணியின் உடலி 

ருக்கு. மிடத்தைக் கண்டுபிடி த்திருப்பேனே. . அர்தோ | என் 
கண்மணியின் உடலைக் கட்டி பமுதாவது என் அபரம் சொஞ் 

௪ம் தீரக் கொடுத்து வைக்காத: பாவியானேனே ..-பிராம்ம 

ணப் பிள்ளைகள் குறித்த. இடம் "இதுதான் என்று பிளக்க 

றேன். அதில் சந்தேக மில்லை ஆயினும் இங்கே ஒன்றும் 
என் கண்ணுக்குப். புலப்படவில்லையே--எல்லாம் காடாநீத 

காரமாயிருக்கறெதே !--இது என்ன காலில் தட்டுப்படுகிறது ? 
சட்டையா 1--அ௮ன்று ! அன்று ! கண்ணே ! கண்ணே! தேவ 

தாசா ! மைந்தா! மைந்தா ! 

(உடலீன்மீது வீழ்க்து மூர்ச்சையாகி, பிறகு சத்து 
- பொறுத்து செளிஈத] 

மைர் தா | என்: அருமை. மகன | என் கண்மணி! தேவதாசா: 

தேவதாசா ! மடிந்தனை 3 மயா ? மடிந்தனையோ 2 

[sar மடிமீது. அவனுடை வளர்,த்திக்கொண்டு] 

சண்மணி.!. இச்சிறு. வயதில் நீ. 'இறக்கவேண்டுமென்று உன்



72 ஹரிச்சந்திரன் . [அல்சம்-க் 

தலையில் பிரமன் வரைந்தனனோ. 2 அசசர்க்சாசளாயெ அயோத் 

-இமன்னன். புதல்வனா யுதித்த நீ, அடிமையாய் விற்கப்பட்டு, 

சட்செவியினால் கடிக்கப்பட்டு, ஆரும் து ணையின்றி: அநாதை 

யாய் அருங்கானகத்தில் மடிர் து 'இடக்கவேண்டுமென்று, உன் 

தலையில் எழுதப்பட்டி ருந்தே தோ? கண்ணே ! மைந்தா ! இது 

அறியாப் பாலகனாக. நீ இழைத்த. 'பாபத்தின் பயனன்று) 

sie சொருபியாகிய உன் தந்தை. ones sap wer ற. ! 

மஹா பாபிஷ்டியாய உன் மாதாவான என்... உதரத்தில். 

உதித்த பாபமமே உன்னை இவ்வாறு பற்றியது ! கண்டே | 

-தேவதாசா ! உன் கனிவாய் திறந்து ஒரு வார்த்தை. கூறி, இக் 

'காததியின் கவலையையெல்லாம் போக்கமாட்டாயா. 2: மைந்தா ! 

மைந்தா | உன் மாதாபடும் துயரத்தைப் . பார்த்துக்கொண்டு 

"சும்மாயிருக்கலாமா நீ £ இக் கடுங் கானகத்தில் நமது தாய் 

கதறியமுது தவிக்க்றா2ள யென்று உன் மனம் கரையவில் ட 

லையா? கண்ணே | கண்ணே ! எனக்கு ஒரு வார்த்தை கூறடா! 

ஒரு உறுதி மொழி சொல்லடா ! என்மீது உனச்சு இரக்க 

மென்பதில்லாமற் போயிற்றா ? அல்லத. ஈம்மை இச்கதியில் 

கண்டும் உயிருடனிருக்றெ இக் கடின இத்தமுடைய BT SHB 

டன் பேசுவது பாபமென்றெண்ணி வாளா யிருக்கின்றணயோ? 

அப்பா, கண்மணி, உனதன்ன யென்று பெயர் வைத்துக் 

சொண்டிருக்கும் இம்மஹா பாதிக்கு, மரிக்கவும் சதந்தரமில் 

லையே | அயலாருக்கு அடிமைப்பட்ட கான் என இச்சைப்படி 

உயிர் துறக்கவும் சுதந்தரமற்றவளை 1--அகாதரட்௪கா ! ஆபத் 

பாந்தவா | பேரிடியொன்றை. இப்பெரும். பாவியின் தலையில் 

விழச்செய்து இவளை பஸ்மீக்கரப்படுத் துமே இட்சணம் ! 

பாலனைப் பறிகொடுத்த பாபி இப்பாரினில் .இருச்தென்ன 

பலன் ? ஜகதீசா ! இதுவரையில் எனக்கு. கேரிட்ட துன்பங் 

களை யெல்லாம் என! கணவர். பொருட்டும் என் அருமை 

மைந்தன் பொருட்டும், பொறுத்து - வந்தேன், இனி என் 
அருமைக் கண்மணி மடிந்தபின்,. நான் ஆருயிர் தரிப்பா 

-னேன்?--ஐயோ | என் பாலனைக் கடித்த. படு விஷமுடைப் 

பாம்பே, 8 எக்ருக்கறாய்? ஒரு பாபமும் அறியாத அவனைக் 

"கொன்ற நீ, மஹா பாபிஷ்டியாகய என்னையும் கடித்து மரிக் 

கச். செய்யாயா £ அப்படியாவது இத். அயரமெல்லாம். நீங்கு, | 

சுவர்க்கம் போய் 'என் சுந்தா ( மாரனைக்கண்டு குட்டியணை தத் 
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BILD வனே |_இல்லை | என்னை ம கடிக்கமாட்டாய் என்று 

'தெரியுமெனக்கு ; புண்ணியம் செய்தவர்களை இப்பாமுல 

கத்தை விட்டு விரைவில் aS, சுவர்க்கம் புகுவார்கள். 

என்னைப். போன்ற 'கொடும்பாபிகள் பல வருடங்கள் இப் 

பாரினில் உழன்று. நரசவேதனையை அனுபவித்துப் பரிதபிக்க 

'வேண்டுன்ஜோ ?. . - அந்தோ | இவ்வீமேழ் புவனங்களிலும் 7 

என்னைப்போன்ற .  கொடும்பாபி எவரேனு முண்டோ? 

இல்லாகிடின் மதிதயன் புத்திரியாய் மண்ணினி geass, 

மன்னர்... மன்னனை அயோத்தி அரசன் அருந்து: Past 

யாய் : -வாழ்க்கைப்பட்டும், நாடு ஈகரத்தையெல்லாம் இழந்து, 

காயகனிடபிருக்து பிரிக்கப்பட்டு, அடிமையாய் விற்கப் 

பட்டு, அருமை மைத்தணையும் பறி கொடுத்து, அநாதை 

யாய் அரும். கானகத்தில் அழுது நிற்கக் காலம் வாய்த்ததே | 

அ௮ச்தோ | பாமேசா | எந்த ஜன்மத்தில் என்ன பாபமிழைத் 

தேனோ இக்கதிக்கு வச ?--அநீ2தா | அந்தோ! அந்த பர 

மேஸ்வரன் கருணையினால் எனது நாதன் நற்கதி யடைந்து, 

என் அடிமைத்தனத்தை “விடுவிக்க ஒருகால் வந்து, என் 

௮ருமை மைந்தன் எங்கே, என்று கேட்பாராயின் அவருக்கு 

நான் என்ன பதில் உரைப்பபனடா | கண்மணி ! கண்மணி ! 

8 இறர்து போறாய் என்று என் வாயால் எப்படி அ.ருக்குச் 

சொல்லுவேன் $ அப்படி நான் சொல்வேனாயின்--௮ருமை 

மைந்தன் இறந்தும் ஆவி தரித்திருக்கிறாள். இப்பாவி, இவளை 

இனி காம் கண்ணெடுத்துப் Lind SHOUT ET Hi என்று தன் ஆவி 

துறப்பாரே ! அதற்கு கான் என் செய்வேன்? என் செய் 

வேன் ? பிராம்மணர் உன்னைக் காட்டிற் கனுப்பினார் என்று! 

கூ ..றவேனாயின், நீயும் அணையாக ஏன். “செல்லவில்லையென்று 

கேட்பாரே! ஐயோ ! அக்கடின. சத்தமுடைய 'மிராமணன் 

| அறியாப் பாலனாயெ உன்னை இவ்வருங்: கானகத்திற் குனுப்பி 

| ஞே]. அவரை. நொர்தென்ன பலன் £ இவ்வாறு நீ இறக்க 

. வேண்டுமென்று பிரமன் உன் தலையில் எழுதியிருந்தால் அதை 

மாற்ற ஆராலாகும் ? . எல்லாம் வல்ல கடவுளே ! . இப்படீயும் 

உமது. திருவுளம். இருந்ததே | ஏழையென் செய்வேன்? ஏதும் 

் உமதிச்சைப்படியே ஆருக : 1 யிலும், கருணைக் கடலெனப் 

-பெயர் பூண்ட உமக்கு என் அருமைப் பாலகன்மீது மாக்கிரம் 

10.
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கருணை: யென்பதேன் இல்லாமற் போயிற்று 2--இணி அழுது 
பயனென்ன 1. - [எழுந்திருக்கறுள். 1 

ஆண்டாண்டு தோசழுதா௮ம். அருமைப் புதல்வன் ஆருயிர் 

பெர றப் போனானா 2 அப்படிப் பெறுவதாயின் என் ஆயுளெல் 

லாம் அழுது கழிப்பேனே. 1--இவனுக்குச். செய்யவேண்டிய 

சமச் சடங்குகளை யெல்லாம் Fabris செய்து விட்டு, கான் 

அந்தணர் வீட்டிற்குப். போகவேண்டும். . இந்தச். சமயத்திலும் 

சக்கரம் வரும்படி. கட்டளை மிட்டாரே 1. என்: பாபம். அது ! 

மைந்தா | மைந்தா !. ரீ எனக்குச் செய்யவேண்டிய : “கர்மத்தை 

நான் உனக்குச் செய்யவேண்டி. வக்ததே !. - கண்ணே வா, உன் 

oo ang. f ற்குச் சுமந்து போதே றன். பரமனே. |. பரபனே | 

உமது பாதாரவிர்தங்களைப் -பற்றியதற்குப் பாவி. 'கண்டப 

லனிது தானோ? 

தேவதாசனைத் தூஃசிச்சொண்டு அழு வண்ணம் போகிறாள்,] 

சாட்சி முடிகிறது, 

மன்மும் காட்ச. 

. இடம்--சர௫ியில் சுடுகாடு, 

ஹரிச்சந்திரன் BO BEET SB நித்ிொன், 

| நடு ஜாமமாயிர் ற், று காமனிதர்கள் தசையெல்லாம் - அடங்கி 

| விட்டஅ--பேய்களின் கொக்கரிப்பும் பிணங்கள் எரியும் சப்த 

மூம் pas, வேறொன்றும். என் 'காதிற் படவில்லை.-ஆகாயமும் 

என் ஆன்மாவைப்போல்: அந்த காரத்தில் மூழ்கியிருக்கெ.து. — 

சூரிய வம்சத்தில் மன்னனாயு தித், த நரன், சுடுகாட்டைக் காத்து 

A pear por, தன்னந்தனியாக --தேவதேவனே, 
உன் இரு 

விளையாட்டின் திறத்தை அறிந்தார். பார் 2. 'அழிவிலாப்.. புக 

முடை ஆ$த்ப வம்சத்தி லுஇத்து, அயோத்தியை ஒருகால் 
ஆண்ட ஹரிச்சந்திரன், பிறகு கடையனுக் : கடிமையா௫, கபந் 

தங்கள் வாழும் ovine. னத்தில்... சிவங்களைச் ' "சட்டெரித்துக் 

காத்து நின்றான், என்று சனவிதும் ௪ எண்ணப் பட்டிராக்குமோ?. 

அன்றைத்தினம். . அயோத்தியில் ... ரான். கனவிற் . கண்ட.
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தெல்லாம் ஈடக்தேறிலிட்டஅ..- -ஆயினும்--இவ்விதம் நேரிட 

"மென்று! எள்ளளவும் எண்ணினவ னல்லவே! ௮ம்மட்டும் பின் 

னால் வரப்போறெசைப்- .. பேதை. மாந்தர்கள் முன்னால் 

அநியாதபடி. பேரருள் புரிந்தனரே, '(பேயோடாடி Gene 

பாணி ! பின்பு வரப்போகிறதை முன்பு அறியாதிருத் 
திலே மேலாகும்! வருவது. -திமையேயாயின் அதை வராம 

லிருக்கச் செய்ய வகை யார் அறிவார் 7. அ துவுமன் றி 

அது வரப்போறெதே யென்று. நினைத்து நினைத்து முன்பே 

அல்லலிற் படுவோமல்லவர ? வருவது parent Ger, ong 
முன்பே. அறிக்து விடுவதினால் ௮.து கேரிடுக்கால் அத்தனை 
சந்தோஷத்தைத் தராது, ஆகவே, நடப்ப தெல்லாம் நமது 

ப நன்மைக்கே, என்று நாதன் திருவடிகளில் ஈம்பிக்கை புள்ளவா் 
களாய். நாம் சந்தோஷத் திலிருப்பதே ஈன் மார்க்கமாகும், 

ஏந்த ow BRIS ஈசன் ஈம்மை வைத்தபோதுிலும், இதைப் 

பார்க்லும் இ . இழிந்த ஸ்திதியில் வைக்காபலிருகனெராரே; 

என்று ௮வரை வாழ்த்தவேண்டும்.. பாழான எக்கதி வாய்த்த 

போதிலும், பரிசுத்த ஆத்மாவையுடையவன். பரமேஸ்வரன் 

நாம் மூன். ஜன்மங்களிற் செய்த பாபங்களெல்லாம் பரிஹார 
மாகும்படி.. இதை நமக் & & gn Dgoi stom) (ps more& 

யோடு தேற்றும் பொறுத்து, ௮வரது பாதார விந்தங்களைப் 

போற்றுதல் வேண்டும். அதுதான். நாம் உயர் .பதவிக்குச் 

செல்ல ஊன்று கோலாகும். அடித் இயமாய இவ்வுலக வாழ்க் 

கையில் நமக்குள்ள ஆசையாம் பற்றினை, அறவே நீக்டெ, 

இக்கதியே ஈமக்கு நற்சதியல்லவா 1 ? இக்கதிக்கு சான் வந்திரா. 

விட் டால், இவ் வுண்மைகளை யெல்லாம் இப்பொழுது கான 

அதிந்திருக்கமாட்டேன் அல்லவா? ஆகவே, பூதநாதனே, 

ois. ஞானத்தைப். புகட்டவேண்டி புலையனேற்கு இக்கதி 

| யளித்தர் 1. உமது. போருளை- கான் என்னென்று புகழ்வேன் ! 

பரமனே ! பற்றறப் பற்றினேன் உம்பதம் 

உம்பர்கட்காசே,. ep lap Son ob த. 

-யேரகமே பூற்றையேன் னக்கு 

வம்பெனப். பழுத்தென். குடிமுழுதாண்டு 

"வாழ்வற வாழ்வித்த மருந்தே.
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செம்பொருட் டுணிவே டைக் கழலே 

- செல்வமே சவ பெருமானே: 

Quis பொருட் டின் னேச் திக்கெனப் பிடித்தே 

னெங்கெழுக் தருளுல தி Ba யே 1 

ஆயி லும்--இவைபனை த்தும் றிந்தும்-என் அருயிர்க்காதலி 

யையும் அருமை மைந்தனையும்பற்றி நினைக்கும் போதெல்லாம், 

என் மனோாதிடமெல்லாம் எங்கேயோ பறந்தோடிப்போடறெதே! 

சந்திரமதி! சச்திரமதி --தேவதாசா[ தேவதாசா!--பாவி என் 

பொருட்டுப் பாரினில் நீங்கள் அடிமைகளா 'அல்லற்பட 

வேண்டியதாயிற்றே ! ஈசனே | maser | நரனிழைத்த பாபக் 

களின் பொருட்டு என்னை உமதிச்சை வந்தபடி. தண்டியும், என் 

பொருட்டு அவர்களைத் தண்டியாதீர் | எனக்கு இன்னும் 

“கேடான கதி வரினும் வருக ! அவர்கள் பாப. .மிழைக்கா Buy. 

யும், இன்னும் பரிதபிக்காதபடியும் கடைக்கண்ணாற் கடாட் 

| சத்தருளும்!. இன்னும் ஒரு. “கடைஇ வேண்டுகோள்--இக் 

EOWA SS இன்னும். எக்கதி வாய்த்தபோ திலும், இலன் 

மேற்கொண்ட சத்ய விரதத்தினின்றும். அணுவளவும் பிறழா 

BUG. காத்தருளும் ! சந்திரசேகர ! சத்யம் என்பது ரீரேயா 

னல், அவ்வடிவில் உம்மைப் பூசிக்கும் அடியார்க் : Bip. Ge) 

என்னைக் காப்பது, உமது கடமையாகும். : உமது பதம். 

எனது. பாரம், 5 என்னைக் காப்பது உமது பாரம். ம பாமதயாளு | 

பரமதயாளு ! ட சடலையைச் சுற்றி வாவேண்டி௰ காலமாயிற்று. 

| a [புதப்ப௫ிகிருன்.] 

Ic? pow. 

"தான்காம். காட்ச. 

இடம்-காடியில் சகோ, 

னரிச்சந்திரன் அதைக் காத்து கிதகழன். 

| அருகில் சத்யகீர த்தி. நித்கிருன், 

gtr, sutiae இதற்குள்ளாக இங்கேன். வந்தாய் 9 என். 

“னுடைய கஷ்டத்தைப் பார்த்து நீயும் ஏன் கஷ்டப்பட வேண் . 

டும்?
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FS. 

சத். 

சத். 

சத், 

*~ 

anes உரன். டர 

அண்ணலே, கான் என் "செய்வேன் 9 உம்மை விட்டுப் பிரிக் 

திருக்க என் மனம் ஒப்பவில்லையே, பிறந்தது. முதல் உம்மை 

விட்டுப் பிரியாது வாழ்க்து. வந்தேன் என்பது, "நீர் அறியாத 

விஷயம் அன்றே ; நீர் FH SS TORO யிருந்த காலத்தில் உம்மை 

விட்டுப் பிரியாத நான், நீர் தூக்கமனுபவிக்கும்பொழுது 
உம்மை விட்டுப்பிரிய என். மனம் ஒப்புமா ? அண்ணலே, 

- என்னை அவ்வளவு கேவலமாக எண்ணாதீர் ! 

அப்பா, அவ்வாறு கான் எண்ணவே யில்லை, என் பொரு 

ட்டு நீயேன் அச்சப்படவேண்டுமென்று கருதியே இவ்வாறு 

ஈமக்கு அக்கம் நேரிடுங்கால் ஈமது ஆப்தர்கள் ௮தை ஈம்முட 

-னிருந்து ப௫ர்ந்துக் கொள்வதினால் ௮௮ குறையும் என்இருர் 

களை; 

ஆம், ௮தூ ஒரு விதத்தில் உண்மையே, ஆயினும் அதனுடன் 

மற்றொரு விஷயமும் யோசிக்க 2 வண்டி. வருகிறது. நம் 

மூடைய அுக்கமானது ஈமது ஈண்பர்களையும் பீடிக்கெதே 

என்று கருதமிடத்து, அத்துக்கம் ௮ திகரிக்குமே, அதற்கென் 

- செய்றெது? 

அண்ணலே; அதெப்படியாயி னு. Lor GF, உம்மை. விட்டுப் . 

பிரிர்திருப்பதென்னுல் என் உள்ளம். பொறுக்கவில்லை--௮ப் 

படி. இருப்பது எனக்கு அசாத்தியமா யிருக்கிறது. ஆகவே... 

தாங்கள் என்னை மன் னிக்கவேண்டும்-- ௮ இருக்கட்டும், அண்... 

ணலே, இக் கதியின்றும் தாம். கடையேறுவதற்கு வழி 

யொன்று! மில்லையா? உமது ஆயுளையெல்லாம் இப்படி ௮டி.மை 

யாகத்தான் ei கழிக்க வேண்டுமோ? 

ப்பா, ௮ தற்குப் பதில் அந்த ஈசனைத்தான் கேட்கவேண்டும்; 

என்னால் கூறமுடியாது, 

அண்ணலே, உமக்குப் பதிலாக: நான உமது எஜமானனிடம் | 

அடிமையாக உம்மை நான் விடுவிக்க முடியாதா? 

அப்பா. சத்யசர் த்தி. உன். அரும். குணத்தை மெச்னேன் ; 

ஆயினும் i ib சொல்வது. ஒருபோதும் கூடாது, அதற்கு கான். 

இசையேன் என்று! உனக்கு சான் எத்தனைமுறை "சொல்லி.
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பிருக்கிமறன ?. கடல் சூழ்ந்த இவ்வுலகில் ஒவவொருவலும் 

தனது -கர்மாவைத். தானே அனுபகித்தாத் தீரவேண்டும். 
ஆகவே, எனது காம பலன் இ.துபோலும் ; இதை கான் அனு 

பவித்தே கழிக்கவேண்டும். . ஆகவே இந்த ஸ்திதியிலும், 
"நமத. கர்மமாகய கடனைச் சீக்ரம் கழித்தொழிக்கிறோமே 

என்று சந்தோஷப் படுறேன், 

௮ண்ணலே, ஈசன் கருணையினால் இம்மன உறுதி, உம்முடைய 7 

மனவி மக்களுக்கு மிருந்து அவாகளுடைய தற்கால ஸ்திதி 

யைப் பொறுத்திடும்படிச் செய்யுமாக ! 

தேவதேவன் அங்ஙனம் திருவுளம் வைப்பாராக | 

ஒரு புறமாக சந்திரமதி, சேவதாசனை2 தாக்கிச்கொண்டு 

அமுத வண்ணம் வருகிருள், 

ஹா ! கண்மணி! கண்மணி! கான் இறந்து நீ எனக்குச் 

செய்யவேண்டிய கர்மத்தை நீ இறர்து கான் உனக்குச் 

செய்யவேண்டி வந்ததே | விதியே ! விதி£ய! இப்படியும் 

எங்களிருவர் தலையில் எழுதி வைத்தாயே !--நேரமாய் விட் 

பது; இனி தாமக்கலாகாது ; கட்டையை அடுக்கி, என் கண் 

மணியை அதில் வளர்த்தி, கான் விரைவில் தகனம் செய்ய 

வேண்டும்--இதெறிச்டெக்கும் இவைகளைக்கொண்டு சதையை 

| அடுக்கு றன்... 

| அககனமே செய்கருள்.] 

“சான் அருஞ்செல்வமே : உன ௮ழயெ முகத்தைக் கடைசி. 

“முறை உன் தந்த பார்ப்பதற் இல்லாமற் போச்சுதே ! தெய் 

வமே ! தெய்வமே !--இனி வருக்தியாவதென் ?--௮ப்பா ! 

சண்மணி ! இதோ உன் சிதைக்கும் என் வயிற்றிற்கும் ஒரே 

கொள்ளியாக வைக்கறேனடா | கண்ணே ! கண்ணே ! 

[கொள்ளி வைக்ரள்,] 

அப்பா, சத்ய£ர்த்தி அதோ பார், தூரத் தல் வெளிச்சம் 

தெரிகிறது! யாரோ சிதை யடுக்கக் கொள்ளி - வைக்இிருற் 

'போலிருக்றெது!--இங்கு சற்றே இரு, கான் போய் என்ன. 

Gach oO ult sa வரே por — .
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ஸ். ப [ அழு. தகொண்டு] கண்ணே ! கண்மணி | கட்டிச்கரும்பே | உன் 

மஇி 6 வதனத்தைப். பாவி நான் காஷ்பது. இதுவோ. கடை 

"முறை? மறபடியும் எந்த ஜன்மத்தில் இதைக் காஸப்போட 

றேனோ 7--கண்ணே ! கண்ண ! 

cae சென் ற] ஸ்மசான பூமியில் இச் சமயத்தில் கண்ணீர் 

"விட்டுக் கலங்கி அழுவது பார் P 

| [us] ஈ௪ன் காத்திடுவாராக ஐயா, நீர் யார்? 

நான் இச்சுடிகாட்டைக் காத்இடும் காவளாள், ஏதோ நீ 

இறந்த குழந்தை யொன்றை தகனம் செய்ய. மூயல்வதாகக் 

காண்டுறேன். இச் சுகொட்டில பிரேதத்தைக் கொளுத்து 

முன் செலுத்தவேண்டிய கட்டணம் எங்கே 7 

சட்டணமா ? சட்டணமென்ஞனால் ? அதொன்றும் எனக்குத் 

தெரியாதே | 

கட்டணம் என்றால், இச்சுகொட்டில் பிரேதத்தைச் சுடுமுன், 

இச் சுகொட்டிற்குச் சொந்தக்காரனாகிப் என் எஜமான 

னுக்குச் சேரவேண்டிய வரி; அதைச் செலுத்தாவிட்டால் 

இவ்விடத்தில் எந்தப் பி: ரதத்தையும் GL BRL gi 

ஐயா | நீர் யாராயினுமாகு5, அகாதையான என்னிடம் அந்த: 

வரியைச் செலுத்த அரைக் காசம் கிடையாது. என்னுடைய 

ஒரே பாலனைப் பறிகொடுத்த பரதகி கான், அவ வனணுடலைத் 

தகனம் செய்ய வேண்டி யிருக்கிறது, கானோ ஒருவருக்கு 

அடுமைப் பட்டவள். அடிமையாயை நான் எக்ளிருந்து 

அந்தக் சட்டணத்தைச். செலுத்துவேன் | ஐயா, என்மீது 

தயை புரிந்த ௮க் கட்டணத்தை மன்னித்து என்மைந்தனு௨ 

- லைத் தசனம் செய்ய உத்தரவு கொடுமே P ஆமக்குப் பெரும் 

புண்ணியமாகும் |. 

அம்மா, . உன் அமாகாரத்தைக் கேட்கும். Ouray "எனக்கு 

ட வேண்டுகோளுக்கிசைய நான் அசக்தனு மிருக்கிறேன். சான். 

எனது எஜமானனுடைய ௧. -.டளைப்படி, ஈடக்கமவண்டி௰ ' 

ஊழியன் 5 அக்கட்டணத்தை மன்னிக்க எனக்கு. உத்தரவு 

Bourg. ஆகவே: அதைச் 'செலுத்தினாலொழிய நீ உன்.
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மைந்தனை: இங்கே. தகனம் செய்ய ரான். உத்தரவு கொடுக்கக் 

கூடாது; அகவே, அம்மா, மீ என்னை மன்னிக்கவேணும், என் 

கடமையை சான் செய்யவேண்டும் ; உன். கையில் காசில்லா 

விட்டால், இப் பிரேதத்தை இங்கு. தகனம் செய்யக்கூடாது. 

வேறே எங்கேயாவது கொண்டுபோ. 

ஐயா]! நான் 'வே?ற எங்கு கொண்டு போவன். இர் நடு 

AGG? அன்றியும் சதையின்மீது வைத்ததை மறுபடி 

) எடுக்கலாகுமோ? கொள்ளியும் வைத்தாய் விட்ட?த। இனி 

நான் சவத்தைத் தீண்டலாகாதே | ஜயா, "கொஞ்சம் தயை 

புரியுமே? கொஞ்சம் பச்சாதாபப் படுங்கள் | உம்மைக் கை 
« ஆ ர 4 ச . ௪ * ச 

யிரந்து வேண்டுறேன் ! கொஞ்சம் பொறுங்கள். தகனமாய 

விடும்! 

அம்மா! அது உதவாது! இது தான் என் கடைசி வார்த்தை 

டீயாக இப்பிரதே௪த்தைச் சிதையினின்றும் எடுத்துக்கொண்டு 

செல்லாவிட்டால், கான் ௮தைத் தள்ளவேண்டும். என்ன 

சொல்லுஇஜெய் 9--சரி|। என் கடமையை : நான். செய்ய. 

மேண்டும்- -மன்னிப்பாய் ர] 

[தன் கோலால் சேவ சாசன் உடலை எரி௫ன்ற சிதையிணின்றும் 
தள்ளுகிறான்) அது சந்திரமதியின் மடிமீது விழுறெத.] 

௬ தெய்வமே ! தெய்வமே மகனே 1 இப்படியும் "இருந்ததா 

உன் விதி? சுட்டெரிக்கப் படுமுன் சுகொட்டுப். புலையனால் 

தெையினின்றும் ழே தள்ளப்படும்படியாக என்ன பாப 

மிழைச்தாயடா சண்மணி நீ! நீ ஒரு. பாபமுமிழைத்திருக்க 

மாட்டாய்--இக்கதி உனக்கு வாய்த்தது என் வயிற்றில் நீ 

பிறந்த கொடுமையாகும் ! 

, அந்தோ | பாபம் | பாபம் !--அம்மா, என்ன, எவ்வளவு 

.. சொல்லியும் அழு துகொண்டிருக்கருய் இங்கேயே |. 

இந்தக் கதியில் நான் அழாமல் வேறு. என்ன செய்வத ? 

"இறந்த, என் மைந்தனுக்காக கான் கொடுக்கத் தக்கது, என் ட 

கண்ணீரன்றி வேறொன்றும் என்னிடம் இல்லைய 

ம்மா, என்னை வெறுக்காதே 1 நான். என்ன செய்வேன் 9 

உன். சதியை நினைத்து. கான். பச்சாதாபப்: ப்ட்டபோதிதும், 
என் கடமையை நான். - நிறைவேற்றவேண்டும். எனக்குச் ப
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சேரவேண்டிய வாய்க்கரிசியும் மூழச் அண்டையும். நான். மன் 

- ஸனித்துவிடுகிறேன், என் எஜமானனுக்குச். சேரவேண்டிய கட். 

- டணத்தை மாத்திரம் எப்படியாவது கொடுத்துதான். தீர. 

| வேண்டும்... 

௪. ஐயா, உமக்கு எத்தனை மூறை நான் சொல்லுவேன் ? என்னி. 

| டம். >: BTS  தட்டுமில்லையே ! 

ஹ. காசு கையில் இல்லாவிட்டால் உன்னிடமிருக்கும் பொருள் 

.. ஏதாவதொன்றை விற்று அதைக் கொடுக்க வேண்டும். 

௪. ஐயோ! விற்கத்தக்க பொருள் என்னிடம் ஒன் அமில்ஸ்யே ! | 

கி ஒன்.றுமில்லையே: 

an, பொய் பேசாதே! கான் எதையும் பொறுப்பேன், பொய்யினை 

மாத்திரம் பொறுக்கமாட்டேன்; உன் கழுத்தில் மாங்கல்யம் 

இருக்கறதே, அதை விற்று என் எஜமானஜுக்குச் சேர 

வேண்டிய பொருளைக் கொடுக்கிறது தான ? ன 

௪. ஆ ! அ 1--தெய்வமே : தெய்வமே | இக் கக்கும் என்னைக் 

கொண்வெந்தாயோ $ நரன் பிறந்தகாலை என்னுடன் பிறந்த 

என் மாங்கல்யம், என் கணவர் கண் ணுக்கன்றி மற்ஜொருவர் 

கண் ணுக்கும் புலப்படாதென்று 8 அசரீரியாய் நின்று கூறின 

வார்த்தை பொய்த்துப் போய், சுகொட்டில் பிணத்தைச் | 

சுட்டெரிக்கும் சண்டாளப் புலையன் ஈண்ணிற்கும் புலப் 

பட்டதே ! 

ap. ஆத... 
௪. தெய்வமே! உன் வார்த்தையே பொய்த்துப் போவதானால், 

உலகத்தினில் எதுதான் சத்பமாகும் £ 

ap சந்திரமதி! 

௪. ஆ! பிராணநாதா ! பிராணகாதா | 

ap Gga—srer | 

[தேவதாசன் உடலின்மீது மூர்ச்சையாக விழுகிறான்] 

௪. பிராணநாதா | பிராணநாதா .-௮ந்தோ | பிள்ளையையும் பறி 

கொடுத்து, இன்று, நான் புருஷனையும் ப.றி கொடுப்பதோ... 

சீசனே! சசனே 1---இல்லை, இல்லை, மூர்ச்சையரயிஞர் போ லம்! 

பிராணகாதா 1! பிராணகாதா )--பிராணராதா |. 

A



a
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[மூர்ச்சை தெளிக்த] . சந்திரமதி நமது . மைந்தன். -- தேவ 

தாசன். இறர்தானா. நான் ் உல: டி.ருக்கிறேனோ ? 

கனவு' sr ain BE pC a ?_. இல்லையே | - இல்லைே ய் ae 

உண்மையே. உண்மையே 1. கண்ணே | Gearon! 

[சேவ சாசன் உடலைக் கட்டியணைத்து]. 

இதுவோ உன் AB! இதுவோ உன் விதி! ஈசனே ! 

Ra Ber, என்னல் பொறுக்க முடியவில்லையே | இதைக். 

கண்ணாரக். சுண்டும் அவி தரித்திருக்கன்றே?ன ! என் 

உள்ளம் வெடியா திருக்கன்ற$த| மைந்தா | மைந்தா 1 

தேவதாசா| & மடிந்ததாக என்னால் எண்ணவும் மூடிய 

வில்லையே | அந்தோ ! எனக்கேன் கண்ணீர் வராமலிருக் 

கிறது 9 சந்திரமதி! சந்திரமதி! ஏதாவது பேசு என் 

னுடன்-- 

தெய்வமே! கான் காண்பது மெய்யோ. பொய்? மயா? கனவோ 

நினைவோ ?--பிராணநாதா |. நீர் தானோ. அயோத்தி மன்னனா 

யிருக்தவர் ? . என்னை. மணந்த மணாளர் § P— 

சந்திரமதி) அம் ஆம் அது டக்கட்டும்  டசேவதாசன்_ | 
நமத மைந்தன், எப்படி மடிந்தான் P அதை விரைவிற் ற் சொல்... 

"எனக்கு ?--விரைவிற் சொல். 

காதா] நான். உமக்கு என்னவென்று சொல் வன் P எப்படிச் 

சொல்வேன் Pp. 

கண்ணே டசொல்சொக் a சக்ரம். — 

என் நர "எழவில்லை? ய என் நா. எழவில்லையே |. 

கொஞ்சம் த இ மனதை aD தரியம் செய்அுகொண்டு--சொல் 

சொல்) 

lag அகொண்டே] இன்று காலை -காலகண்டையர், காட் 

முற்குச் சென்று, தர்ப்பை 'சேகரித்துக்கொண்டு - வரும்படி. 

கட்டளையிட் டனுப்பினார் தேவதாசனை--அங்கே, கரும் பாம். 

ப பொன். ௮--கண்மணியைச். கடிக்க மடிந்ததாக உடன்சென்ற. 
-பிராம்மணப் பிள்ளைகள்வந்து 'சொன்னார்கள்--சான். இதைக். 

Csi git
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ஹரிச்சந்தஇரன் 83. 

அந்தோ 1 “தேவதாசா அயோத்தி மன்னனுக்கு அரும் 

புதல்வஞய்ப் பிறந்த &, Done கானகத்தில் அராரதையாய். 

அரவம்: தீண்டி. இறக்கவேண்டுமென்று, அயஞர் உன் தலையில். 

- வரைந்தாரோ 7?--மப்பா !  கண்மணி। ௮ நியாப் பாலனாகிய 

"நீ செய்த பாபத்தின் பயனா யிராது இது, பரிசுத்தமான 
பரிதியின் வம்சத்தி லுதித்து, பாராளும் மன்னனாய்ப் பிறக் 

அம், பறையனுக்கடிமையாச பரம சண்டாளனாடக் «GB 
காட்டை பாதுகாத்து நிற்கும் கதியை படைர்து இம்மஹா 

ப பாபியின் மைந்தஞாய்ப் பிறந்த கொடுமை போலும் ! 

ர்சேம்பி அழுகிறான். ] 

ஆ | தெய்வமே | நான் என்ன வார்த்தையினைக் கேட்இறேன் 1: 

பிராணநாதா--தாங்கள்---இக்கதிக்கு எப்படி. வந்தீர்கள் P 

சந்திரமதி---கூறுறேன் கேள்--உன்னை விட்டுப் பிரிந்த பின், 

நட்சத்திரேசர், தனக்குத் தரகு சோவேண்டுமென்று கேட்க, — 

அதைக்கொடுக்க இசைந்து, வேறொன்றும் வகையில்லாதவ 
னாக, கான் இச் சுகொட்டுத் தலைவனாகிய வீர ரபாஹு எனும்... 

புலையலுக்கு —. அடிமைப்பட்ட ௮க்கடண் யூம் தீர்தி2தன், 

iter, அந்தோ ! பிராணகாதா | இக்கதியும் . உமக்கு 
'வாய்க்கவேண்மோ ?. எனக்கு எக்கதி வாய்த்தபோதிலும் : 

நீராவதூ . சுகமாயிருப்பீர் என்றெண்ணி, பொறுத்து வந் 
் தேனே | 

சந்திரமதி, நீயும் தேவதாசனும் அடிமைப்பட்ட போதிலும், 
ஏதோ சுகத்திலிருப்பிர்கள் என்றெண்ணி, ரான் என் கஇயைக் 

கருதாது பொதுத்திருக்கேனே ! அதுவும் "இதனுடன் போயிற். 
தே 1. ஈசனே ! ஈசனே ! ஏழையேன் இனி என் செய்வேன் P 

என்ன் நேர்ந்தபோது ஓம் நீரேகதி என்று உம்மைக் கைப்பற் 
தியதற்கு, என்னைக். கை விட்டீ? 1--நீர் என்னைக் கைவிட்ட. 

போதி லும் ரான், உமத காலை விடமாட்டேன் 1... சந்திரமதி, 

எழுக்திரு--உனஅ மனதைத் தேற்றிக்கொள், ஈமது மைந்தன் 
புண்ணியஞ் செய்தவன், "இப்பாழாயே. உல௫ல் அவனிருந்து 

கஷ்டப்படுவானேன் என்று! 'பசமதயாகிதி தன் பாதம் சேர்த் 

தக்கொண்டார். ் அவனை; 'பரபிகளாகய நாம்தான். பாரினில்
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உயிருடன் இருந்து பரிதபிக்ோம்--சாமிழைத்த : பாப பரி. 

ஹாரமாக !--நாம் என்ன வருந்தியும் என்ன பலன் ? மடிந்த 

மைந்தன் ம அபடியும் உயிர் பெறப் போஇருனோ 9. நேரமாக 

த. இனி காலதாமதம் செய்யலாகாது மடிந்த மைந்த 

னுடலை எப்படியும் தகனம் செய்யவேண்டும். அப்படிச் செய் 

யுமுன்--என். எஜமானனுக்குச் சேரவேண்டிய கட்டணத் 

“தைச் செலுத்தவேண்டும். 

அந்தோ ! நாதா ! அதைச் செலுத்த என் கையில் ஒன்று மில் 

லையே, நீர் அறியீரா ? 

- சத்திரமதி, என் கடமைக்கு விரோதமாக நான் ஒருகாலும் 

நடக்கமுடியாத. அதைச் செலுத்தாதபடி. தகனம் செய்ய 
நான். இசைவேனாயின் ௮து அ௮சத்யமாகுமன்றோ ? ஆகவே 

அதைச் செலுத்த வகையில்லாவிட்டால்---இவ்வுடலை தகனம் 

செய்யலாகாது காம், 

ஈசனே ! ஈசனே! இவ்வுலஇல் எங்களைப்போன்ற பாபிகளு 

மிருக்கறார்களோ ? இறந்த மைந்தண்ச் சுட்டெரிக்கவும் கதி 

யின்றிக் கலங்குிறோமே 1-- [அமுஇருள்,] 

கடவுளே! நீர் கண் உறங்குகறீரோ 1--அ௮ல்ல.து கருணா நிதி 

'யென்று உமக்குப் பெயர் வைத்தது பொய்த்ததோ 3 

- சந்திரமதி, அதைக் கேட்பதற்கு காம் யார் £ அவரை சாம் 
அவ்வாறு கேட்பதற்கு நமக்கு சுதந்தரம் பெையாது. 
வரிச்சைப்படி நமக் கனுப்பி வைக்கும் இன்ப துன்பங்களை 

அனுபவிக்கத் தான் நமக்கு சுதந்தாமுண்டு. சந்திரமதி, நாம் 

வருர்தியாவ தொன்முமில்லை, ஆகவ , வருச்அவானேன் ? 

அன்றியும் ௮வர் நமக்களித்த பொருளை அவர் மறுபடியும் 

எடுத்துக்கொள்ள அவருக்குச் சுதந்தர முண்டல்லவா ? உலக 

வாழ்க்கை யென்பது இத்தன்மையதே $ இதன் பொருட்டு 

தக்இப்பது உன்மத்த மாகும். இனி தாமதியாதே, நான் சொல் 
வதைக்கேள 5) ஈள்ளிருள். என்று பாராமல், உடனே புறப். 

பட்டுப்போய், உனது எஜமானனிடமிருக்கு. இக்கட்டணத்தை 

வாங்கவா, அவர் கொடேன் . என்று மறுக்க நியாயமில்லை, 

அடிமைப்பட்டவன். மரித்தால். அவனுக்குச் . செய்யவேண்டி.ய
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சத். 

சத், 

சத். 

சத். 
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சம்ஸ்காரங்களையெல்லாம் எஜமானன் செய்யவேண்டும், நியாய 
சாஸ்திரப்படி. 25ம் போய் வா. கானில்கு--இவ் வுடலை-- 

பாதுகாத் இருக்றேன், நீ திரும்பிவரும் வரையில், 

ஆம் பிராணசாதா, அ௮ங்கனமே செய்கேன் ; எது 
நேர்ந்த போதிலும் உம்முடைய கடமைப்படி நீர் ஈடக்கவேண் 
டியது நியாயமே. நான் உத்தரவு பெற்றுக்கொள்கிறேன். 

சீக்சேம் போய்வா---ஜ%இசன் உன்னைக் காப்பாற்றுவாராக ! 

. [சக்திரமதி ௨ணக&டூப் போகிரறுள்.,] 

இதற்காக கான் அுக்இப்பானேன் ? அதோ பட்டுப்போன ௮ம் 

மரம் இருக்ெதே, அதற்காக வருந்துகிறேனா ? அதோ ௮ம் 
மண்ணிற்காக வருந்துகிறேனோ ? இல்லையே, அப்படியிருக்க 
இக் கட்டைக்காகவும்--இம்மண் ஸணிற்காகவும் வருந்துவா 

னேன் ?-- என்ன பேதமை |--- 

[ஹரிச்சக்இிரனிருக்குமிடம் வரத] அண்ணலே, என்ன சமா 

சாரம்? ஏதாவது விசேஷமுண்டோ? தூரத்திலிருந்த எனக்கு. 

எதோ அழுகூரல் கேட்டதுபோ லிருந்தது, ஆயினும் உம். 

மூடைய உத்தரவின்றி எப்படி நீர் இருக்குமிடம் போவ, 
என்று பொறுத்துப் பார்த்தேன். இத்தனை நாழிகை கழித் 

அம் நீர் இரும்பி வராசபடியால் என்ன காரணம் என்று விசா 

ரித்துப் போக வந்தேன். மன்னிக்கவேண்டும், 

வேறொன்றும்- முக்கியமான விசேஷ மில்லை. -தேவதாசன் 

மடிந்து போனான்--- அவனுடலை-- 

யார் மடிந்தது ? யார் மடிந்தது ? 

தேவதாசன்... ௮வனுடலைத் தூக்கிக்கொண்டு சந்திரமதி இக்கு 
AG STON — FEOTLD செய்ய. அதற்காக என் GT BLOT Om Sd (HE 

சேரவேண்டிய கட்டணத்தை வேதியரிடமிருந்து வாங்க. 

வரும்படி. அவளை ௮ னுப்பினேன். அவ்வளவே. 

- என்ன! உமது மைந்தனா, தேவதாசனா மடிந்தான் ?--எப்படி 
எப்படி? 

அரவம் ஒன்று இண்டி... 

அண்ணலே! உமது மனம் என்ன கல்லாயிற்று 1? கொஞ்சமே 

னும் துயரமின் றி இதை எவவாறு என்னிடம் கூறத் அணிந் |
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சத்... 

சத், 

சத். 

சத். 

ஹரிச்சத்தரன் Lain 

: Sr? உமது சுபாவமே மாறியதா என்ன த! "இதுவோ 

உடல் ?. 

[சேவசாசன் மூசச்தை மூடியிருந்த வள்.இரச்தை நீக்சி] ஹா! தேவ. 

தாசா| தேவதாசா | ட்ட ... [அழுகிறான்]. 

அப்பா ! அருமைப் பாலகா | இப்படியும் ௮யன் உனக்கு 

'விதித்தானோ ? நீ பிறந்தக்கால், உன் தந்தைக்குப் பிற்காலம். 

அயோத்தியை நெடுகாள் அரசாள்வாய் என்று ஜோஸ்யர்க 
"ளெல்லாம் அன்று கூ றினதெல்லாம் பொய்த்ததே! பொய்த் 

தீதே! இப் பாமுலகல் இணி கான் எதைத் தான் நம்புவேன் ? 

கடவுளே கடின .சத்தமுடையவரானால், கருணை யென்பது 

- எங்கு கடைக்கப்போகிறது இவ்வுலகத்தில் ? அயோத்தி மன் 

னன் அருமைப் பாலனாயு இத்த மீ. ௮அநாதையைப் போல் அருங் 

"கானில் ௮ரவம் தீண்டி மடிந்து கடச்ச நேர்ந்ததே “தெய் 
.. வமே| தெய்வமே. ! 

ட சத்யகர்த்தி, வருக் அசலொழி, நீ ஏன் துக்கப்படருய் 
யாருக்காக. துக்கப்படுஇ௫ய் ? 6 தேவதாசன் உயிருக்காகவா ? 

௮து இருக்கவேண்டிய இடத்தில் சவுக்கியமாயிருக்கறெது, 

இந்த. மண்ணுக்காகவா 2 மண் மண்ணோடு போய்ச் சேர்கிறது. 

எல்களுக்காசவா ? நீ Basia Bee எங்களுக் கேதாவது 

பிரயோஜனமுண்டோ அதனால் ? உனக்காகவா 9 நீ என்ன 

பலன் ௮டையப்போகிஞுய் இதனால்? அகவே ட ஏன் வருந்த 

வேண்டும் ? 

ண்ணலே, நீர் கூறுவதெல்லாம் உண்மையாயினும்--என் அண்ணமல; தி னும்-- 
மனம் கேளேன் என்றதே ! 

அதைக் கேட்கும்படிச் செய்ய, ஈசனைக் குறித்துப். பிரார்த்தி, 

நம்மை இக் கதிக்குக் கொண்வெர்த ஈசனையா ் 

கம். 
அண்ண ல! உமக்கு இம்ம? னா உறுதி எங்கனம் 6 வந்தது Pp 

அவர் கருணையினால்--வா, இவ்வுடலை எடுத்துக்கொண்டு 
நான் காவல் காத்து நிற்குமிடம் செல்வோம். 

"சாட்சி ழடிகிறது,
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மா, 

மா. 

ஹரிச்ச ச் தரன் 37 

ஐந்தாம் ங்கம் 

மூதற் காட்சி. 

இட£ம்--சா௫ியில் ஒரு வீதி, 

வீரண்ணன், மார்த்தாண்டன், பராந்த௩ன் - 

வருகிழுர்கள், 

என்னடா இத ஆச்சரியமா பிருக்குஅ ! ராஜா ௮ரமனையிலெ 

Doig, mgr பிள்ளேயெ தஇிருடிகனு பூடாது இண்ணா! 

அதவும் காம்ப இத்தினி பேரு காவல்காரும் காத்துஇனு 

இருக்கும்போது ! சாம்ப எப்படியாவது திருடனெ கண்டு 

பிடிக்கணும், இல்ல! போனா ஈம்ப தலெ பூடும். 

கண்டு பிடிச்சோமிண்ணா ராஜா ஈம்பளுக்கு பொஹுமானம் 

கொடுப்பாரு, 

ஆமாண்டா, மொதல்லெ கண்டு பிடிக்கணும், Dever oer 

-னமோ சாதாரண திருடன் அல்லா ; ராஜா அரபளைக்குள்ளே 

ஒருத்தருக்கும் தெரியாமெ சொழஞ்சி, அந்தப்புரத்துக்குப் 

போயி, ராஜா. Gen Sonus இருடினு போனவன், ரொம்! 

கைதேர்ந்த திருடனா. யிருக்கணும். 'அப்படிப்பட்டவனெ. 

கண்டு பிடிக்கிறது. ஈம்பளுக்கு லேசான லேலெயல்லா, 

- என்னா கஷ்டமானலும்பட்டு ௪ கண்டுபுடிச்சிதான் தரணும் 

இக்கே சும்மா கதெ பேஇங்காத் துலெ பிரயோஜன மில்லெ-- 
வாக்க, பட்டணத்தெ சத்தி தேடி. பாக்கலாம், . திருடன். 

- இதுக்குள்ள பட்டணத்செ உட்டு வெஸியே "போயிருக்க 

மாட்டான். 

| ஏண்டாப்பா, இதெல்லாம் கஷ்டம் என்னாத்துக்கு 1. எவனா 

வது. RH காட்டாளியெ புடிச்சி, இவன்தான் இிருடன் 

இண்ணு அவன் தலையிலே. பழியெ போட்டு, ராஜாகட்ட 

இழுத்துலு போயி உட்டா. போச்ச--எங்கண்ணன் ஒரு 

தரம். செய்தா இந்த மாதிரி 

போடா. மடையா] அதெல்லாம் ஓதவாது, ராஜாசோத்தெ 

துண் oO அவருக்கு... அரோகம்.. செய்யரதா?--வாக்கடா 

பே தடலாம்..
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டமா. 

| ஹரிச்சத்தி ரன். [அம்சம் 

வாடா "சோம்பேறி 1 அப்படி செய்யரதா இருந்தாலும் ராஜா 
பிள்ளைக்கு. என்னா வழி சொல்ரத 

பொறப்படுங்கடா சக்கரம், இப்படி பேசினு இருந்தோ 

மிண்ணா, ௮ந்த திருடன் பட்டணத்தெ வுட்டு போரத்தக்கு. 
வழி கொடுப்போம். ஏண்டா, வர்ரைங்களா இல்லையா 9-- 

இல்லாப்போனா நான் மாத்திரம் போயி தேடரேன் -- 

இல்லெ இல்லெ வர்ரோம் நாங்களும் | [மூவரும் போகிருர்கள்.] 

விஸ்வாமி த்தீரர் ஒருபுறமாக வருஇரரர், 

இதனுடன் இப் பிரபத்னத்தை விடலாமா ? இன்னும் முயல் 

வதில் எதேனும் பிரயோஜனமுண்டோ ? என்னாலான சூழ்ச்சி 

களெல்லாம் இதுவரையில் கான் செய்து பார்த்தும், அவை 

களுக்கெல்லாம் இடங்கொடாது, தன் சத்யமொழியைக் 
காப்பாற்றும்பொருட்டு, தானமாக ராஜ்ய முழுவதையும் 

கொடுத்த, தன் மனைவி மக்களை அடிமைகளாக விற்று, 

தானும் ஒரூ புலையலுக் கடிமைப்பட்ட ஹரிச்தர்திரன், இனி 

எதன்பொருட்டு, YF susp பேசப்போஇிருன்? ரான் தோற்ற 

வன! ஆயினும் எப்படி அ௮ப்பதம் என்வாயினின்றும் வருவது 

என்றே கவலைப்படுகிறேன் --வேறு வழியில்லை; ஆயினும் ஒரு 
விதத்தில் யோசிக்குமிட த்து இதற்காக நான் வருத்தப்பட 

வேண்டியதில்லை. வூஷ்டருக்கும் எனக்கும் நேரிட்ட இவ 
- வாக்கு வாதத்தினால், நான் இது வரையில் அறியாத தில 

- ரிய விஷபங்களை அறிர்?தன். முக்கெயமாக கேவலம் இல் 

- லறத்திலிருக்கும் மனிதனாயினும், சத்ய விரதத்தை மேற். 
- கொண்டு அதனின்றும் ௮ணுவளவேலும். பிரியாதவன், இப். 

பூமண்டலத்தில் ஒருவனிருக்கிறான், என்பதைக் . som pe 

தேன். அதுவம் அப்படிப்பட்ட உத்தமன் யார்?--என் 

கஷ்யனாயெ இரிசங்குவின் மைந்தன்--அம்-- ஹரிச்சந்திரா, 

"உன்னால் உலக மாந்தர்ச்கே ஓர் கீர்த்தி யுண்டாயிருக்கறெது. 

உன்னிடமிருந்து பல அரிய விஷயங்களை அறிந்தேன் , நான் ; 

என்னை வென்றது நீயே। அந்த வூஷ்டர் அன்று; இது. 

எனக்கு FBG தோஷமே---ஆயிலும் தேவ௪பையில் நான். விஷ். 

_டருக்குத் தோற்றதாக. ஒப்புக்கொள்ள "வேண்டியதா யிருக் 

இறதே என்று Gurkhas றன். இதன் பொருட்டே, 'இதனா
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அட் .பிரயோஜன மில்லையென்று எனக்கு நன்ராய்த் தெரிர் 

ம், இன்னும் ஒரு கடைசி பிரயத்னம் செய்து பார்க்கும் 

படி என்மனம் உந்துகறதென்னை. இவ்வளவு தூரம் பிரயத் 
னப்பட்டபின் இதையும் பார்த துவிடுகி?றன். ஹரிச்சந்திரா, 

- இதில் தவறுவாயாயின் வசிஷ்டர் தோற்றவரே, இ.திஓம் 8 

பிறழா இருப்பாயாயின், ௨ எனது பாதி தவப்பயணப் பெறத்தக் 
கவனே! என் மாய்கையினால் அ.ரண்மணையில் அந்தப்புரத்தில் 
eo. DEES கொண்டிருந்த .இக்காசி ராஜன் மகவைக் கவர்ந்து, 
இறர்த. தபோல் மூர்ச்சையடையச் செய்திருக்கிறேன்,--ஹரிச் 

சந்திரன் பிள்ளை தேவதாசனுக்குச் செய்தது போல், இக் 

குழந்தையை இங்கே இவ்வி இயின் மத்தியில் வைக்கறேன் ; 

சந்திர மதி ஈமது காலகண்டன் வீட்டிற் ப் போகும்பொழுது 

இவ்வழியாகத்தான் போகவேண்டும். எனது... மாய்கையினால் 

இக்குழந்தையின் முகம் தேவதாசனுடைய முகத்தைப் போல் 

௮வளது கண்ணுக்குத் தோற்றும்படி செய்கிறேன். ௮ப் 

“பொழுது அதைக் கண்டு ௮வள் இகைத்து, கையில் எடுத்துப் 
பார்ப்பாள். அச்சமயம் காவற்காரர்களை இங்கு வரச்செய்து, 

- வளைக் கைதியாகப் பிடிக்கச் செய்கிறேன். உடனே அவர் 

கள் ௪ந்திரமதியைக் குழந்தையுடன் சைப்பிடியாக காசி மன் 

னன் எதிராகக். கொண்டுபோய். விடுவார்கள், காசி மன்னன் 

தன் மகனைக் கொன்றதாக எண்ணி, சந்திரமதிக்கு இரசாக்ே 
விதித்து விடுவான். ஈமது வீரபாஹுவைக்கொண்டு ௮வ் 

. வாக்னையை ஹரிச்சந்திரன். நிறைவேத்றும்படி. கட்டளையிடச் 

செய்றேன் 1-ஆம் ஆம்! அறமொழியினின் றும். Baer 

"வேலும். தவமுத அந்த ஹரிச்சந்திரன், ௮க் கட்டளையை 

நிறைவேற்.றுகறானோ பார்ப்போம் ! அதற்கும் சலிக்காதவனா | 

| யின், அப்படிப்பட்டவனால் நான் தோற்கடிக்கப்படுவது என 

க்கு ஒரு அப£ர்த்தியாகா து |__ ©) afl தாமதிக்கலாகா த. சர் 

| திரமதி அதோ gegen, இருட்டில், மெல்ல நடந்து, 

[காசிராஜன் குழந்தையைக் ழே வைத்துவிட்ட 7 

| .. விஸ்வாமித்திரர் மறைகளூர்.]..... 

எதிர்புறமாச சந்திரமதி வருமுன்... 

௪... ஆ! என்ன. கருக். இருட்டாய் இருக்கிறது ! நான் போக 

ன ௭ வேண்டிய வழியைக் கண்டுபிடி.ப்பதும் கஷ்டமாயிருக்கறெ து. 

12
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மா, 

ஹ்ரிச்சம் இரன் ['அங்கம்-5 

நான் விரைவில் அந்தணர் வீடு போய்ச் சோவேண்டும்- 

இதென்ன இத ? என்னவோ வழியிற்டெக்கிறதே !--ஐயோ 

பாபம் ! று பாலன் ! இந்நி௫யில் இவ்விடத்தில் தனியாக 

யார் இதை விட்டுவிட்டுப் போனவர்கள் 2--என்ன மின்னல் ! 

என்ன ஆச்சரியம் | தேவதாசன் முகம்போ லிருக்கறதே!-- 

[குழச்தையைச் கையில் எ௫க்கிறாள்.] 

- வீரண்ணன், மார்த்தாண்டன், பராநீதகன், மூவரும் 

_ மறுபடி விசைச்து வருகிறார்கள். 

யார் அங்கே 2 | 

திருடன்! தஇருடன்! ௮தோ அவன் கையிலே ராஜா 

கொழசந்தெ ! 

[சந்தரமதியை மூவருமாகப் பிடி தீ அச்சொள்ளுஇருர்கள், ] 

a! திருடா ! உன்னைக் கைப்பிடியாக பிடிச்சூட்டோம் | இனி 
எங்க கைலேயிருக்து தப்ப முடியாது ! 

அடடே! பொம்மனாட்டிடா ! டட 

-பொம்மனாட்டியா இருந்தா என்னா? ராஜா கொழந்தெயோடெ 

கண்டு. புடி.ச்சூட்டோமே அடடே | கொழந்தெ செத்து 

போயிருக்குஅடா ! கம்பமாஜா "கொழக்தெ செத்து ed 

துடா !. 

ஆ ! திருடினது மல்லாமெ கொண்ணு பூட்டையா ! கொலெ 

பாத9 ! இந்த சன்ன கொழர்தெயே ஏன் கொண்ணே? 

உன்னெ ஒரே லெட்டாய் வெட்டி விடட்டுமா ? பொம்மனாட் 
டியா பொறந்து கொஞ்சமாவது ஈவு எதக்கமில்லாமெ கொழந் 

தையெ கொண்ணை3ய! பாவி!--என் இத்தெ கொண்ணே?....- 

வாயெத் தெறக்கமாட்டே : ? 

Oar uni! BGO wP HPs@y! uBsd Oenaorg 
தெரியாமே! இந்தத் திருட்டுத்தனமெல்லாம் எங்களுக்கு 

ஈண்ணா தெரியும்--வா வா, ராஜா கட்ட! கைப்பிடியா புடிச்ச 

பிற்பாடு இனிமேலெ என்னா ? 

அடடே! இந்தப் பாவி நம்ப சாஜா கொழக்தையெ 9 sree. 

சத்துக்கு முன்னே கொஞ்சம் க்கிரம் வந்திருக்காப் பூட் 
'டோம்!--இனிமேலெ அ௮த்தெ பத்தி: யோ௫ச்ட. என்ன பிர .
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LOI. 

Lat. 

ரா. 

யோஜனம் £--வாங்கடா! அப்படியே ராஜா. இட்ட இழுத்து 

இனு : போகலா ம், 

ஆமாம், இப்பவே இழுத்தலு போவோம் ; இல்லாப்போனா 

இவ்வளவு அ௮சாத்தியக்காரி, எப்படியாவது தப்பிச்சிகினா 

போவப்பாப்பா !--முழிக்கராபாரு! கொலெ பாதகி ! et 

புள்ளையெ யாசானாலும் இப்படி. கொண்ணிருந்தா, என்னா 

- வருத்தப்பட்டிருப்பே ? 

ஈசனே ஜகதசா | 

- கொழந்தெ யிண்ணும் பாராமெ, கொண்ணவளுக்கு, சாமி 

ஒண்ணு! வா பாத! வாயெத் தெறக்காதே ட. 

நான் கனவு காண்டஇுறேனா? 

- தமாம்! அல்லாம் கனவுதான் | அங்கே ராஜாகிட்ட போனா, 

அல்லாம் நெனவா போவும் வா | 

[ச் இரமதியை இழுத்துக்கொண்டு போகஇரூர்கள். | 

காட்சி படிகிறது, 

  

.இசண்டாம் காட்சி. 

'இடம்- காசிராஜன் கொலுமண்டபம். 

ராஜகேசரி சிம்மாசன த்தில் af ந்றிருக்கு, 

௮௨.7. மந்திரிகளாகய சுமதி துர்மதி நேதவியவர்கள் ன 

இருபக்கம் இருக்கின்றனர். 

வீரண்ணன் மு,சலிய காஏலாளர்களால் சூழப்பட்டு 

சந்திசமதி அரசன் ௭.திரில் நிற்கிறாள். 

ஹே ! ஸ்திரீயே ! நீ யாராயிருந்த போதிலும் கடைசி முமை 

- கேட்றேன். உன் வாயைத் திறக்கமாட்டாயா ? நீ ஏதாவது 

சொல்லிக்கொள்ள வேண்டியதிருந்தால் சொல் $ பட்சபாத 

மின்றி, பொறுமையுடன் நாம் அதைக் கேட்போம், நமீ குற்ற 

வாளியல்லவென்று ரூபிப்பதற்கு ஏதாவது, சாட்சியம் இருக் 

தால் சொல், உன்மீது குற்றம் சாற்றும் இவர்கள் கூறியதில் 

ஏதாவது 'பொய்யிருந்தால் எடுத்துரை. தண்டணையினின்றும் 

6 தப்புவதற்கு ஏதாலது காரணமாவது நியாயமாவதிருந்தால்
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கூறு, இறந்தது என் மகனாயிற்றே என்று, கான் தீர விசா 

ரியாது தண்டனை விதிக்கமாட்டேன். ஆகவே அஞ்சாது 

சொல், 

மஹாராஜா ! இந்த பாத௫யெ கேக்கரத்துலே பிரயோஜன 

மில்லெ. நாக்க எங்களாலெ ஆனமுட்டும் பயப்படுத்திப் 

பார்த்தோம்--௮டிச்இப் பார்த்ே தாம்--ஓண் ணும் பிரயோஜன 

மில்லெ---வாயெ தெறக்கமாட்டேண்ரா 5 இவ ஊம வேஷம் 

போடரா இண்ணு நிணக்கிறே. 

மர்திரிகளே, ஈடந்ததையெல்லாம் கேட்டீர்களே---இவவா.று 

என் குழந்தை உயிரிழிக்க வேண்டுமென்று விஸ்வேசன் திரு 
வுளம் கொண்டார் போலும்-- 

மஹாராஜா அவர்கள் கொஞ்சம் மனதைத் தைரியம் பண்ணிக் 
கொள்ளவேண்டும். இப்பொழுது விசாரிப்பதைவிட, கொஞ் 
௪ம் பொறுத்து, காளைத்தினம் இவ்விஷயத்தை விசாரிக்கலாம் 

என்று டு தான்.றுறெதெனக்கு. 

வேண்டாம் ; நீதி விசாரணையில் தாமசம் என்பது தகாது, 

என் அக்கத்தை அடக்கக் கொண்டேன். இனி3மல் நடத்து 

வோம். மர்திரிகளே, என்னுடைய ஒரே குழந்தை இறந்த 
விஷயம் உங்களுக்குத் தெரிந்திருக்கிறது. இந்த ஸ்திரியான 

வள் அக்குழந்தையை, அதன்மீதிருந்த நகைகளின் பொருட் 

டுக் கொன்றதாக, ஈமது சபையின்முன், குற்றஞ்சாற்றப்பட்டு 

நிற்கிறாள். ஈமது காவலாளர்கள் அவளுக்கு விரோதமாகக் 

கூறிய சாட்டுயத்தையெல்லாம் நீங்கள் கேட்டீர்கள். இவளோ, 

ராம் எத்தனைமுறை கேட்டபோதிலும், வாயைத் திறந்து ஒன் 
ம் பதில் கூறாது நிற்கிறாள். நான் எனது தீர்மானத்தைக் 

கூறுமுன், நீங்கள் உங்களுடைய அபிப்பிராயங்களை எனக்குத் 

தெரிவிக்கக் கோருகிறேன். ௮ரசனானவன் ௮ணுவளவேலும் 
- பட்சபாதமில்லாமல் நீதி செலுத்த வேண்டும் என்பதை நீக் 

கள் ஈன்குணர்க்தருக்கறீர்கள்... என்னுடைய மகனைக் கொன். 

றதாகக் குற்றஞ் சாற்றப்பட்டிருக்கறுள் என்றெ. விஷயம், 
உம்முடைய மனதைக் .கொஞ்சமேலும் ஈடுநெறியினின்றும் 
கலைக்கவேண்டாம், - - "உங்கஞ்ச்கெ அ... கேவலம் சியாயமாகத் 

தோற்றுறெதேர, அதை எனக்கெடுத்துரையுங்கள்.
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மஹாராஜா, இவ்விஷயத்தில் சந்தேகத்திற்கே இடமில்லை 

யென்று தோன்றுறெதெனக்கு. சாட்சியம் என்னவோ மிக 

வும் உறுதியாயிருக்கிறது. கைப்பிடியாகப் பிடிக்கப்பட்டி 
ருக்கறொாள் இக்கொலைக்கஞ்சாப் பாதக, எனக்குத் ' தெரிந்த 

வரையில், இப்பாவி, நமது அரண்மனையில் ஈடுநிசியில் நுழை 

ந்து ராஜகுமாரனை அபகரித்துச் சென்று, ஆபரணங்களின் 

நிமித்தம் கொன்றிருக்க வேண்டுமென்பது தவிர வேறு முஃி. 
விற்கு நாம் வருவதற்கு ஹே துவில்லை, ஆகவே தாஸ்கள் தாமதி 

யாது தண்டணை விதிக்கலாம், 

சுமதி தவிர மற்ற மந்திரிகள். ஆம் ஆம்! அப்படியே செய்யலாம். 

Oi. மந்திரி சுமதி, என்ன நீர் ஒன்றும் பேசாது ஏதோ 
யோூத்த வண்ணம் இருக்கொீர்?-- உம்முடைய அபிப்பிராயம்: 

என்ன 9 

மஹாராஜா, என்னைத் தாகங்கள் கொஞ்சம் மன்னிக்க வேண் 

டும். என்னுடைய மனமானதஅ மிகவும் கலங்க நிற்றெது. 

உறுதியாய் ஓர் முடிவிற்கு வருவது sag. cori HEB DB. 

ஒருபுறம் கோக்குமிடத்த, இந்த அம்மாள்மீது சாட்சியம் 

என்னவோ ௮திக உறுதியா யிருப்பதுபோல் காண்கிறது. 

இன்னொருபுறம் நோக்குங்கால், இவர்களுடைய தோற்றம் 

முதலியவற்றைக் கருதுமிடத் ௫; இப்படிப்பட்ட கொடிய. 
கொலையை இவர்கள் செய்திருப்பார்களா, என்று சந்ேேடிக்க 

வேண்டியதாயிருக்கிற ௮. புத்தி நட்பமுடைய சல கொடிய 

கொலைஞர், மேலுக்கு ஒரு பாபமூ ம றியாதவர்போல் வேஷம் 

தரிக்கக்கூடும் என்பதை அறிந்துள்ளேன். - ஆயினும் முகத் 

- தைக்கொண்டு அகத்தை அறிவதனால், என் னுடைய கண்கள் 

- என்னைமோசம் செய்யாவிட்டால், இப்பொழுது தமது சந்நி 
தானத்தில் நிற்கும் இம்மாது, ஏதா தெளர்ப்பாக்கயத்தால் 

.இக்கஷ்ட இசையையடைந்த உத்தம ஸ்திரியைப்போல் 

காணப்படுஇமுர்களே யொழிய, குழந்தையைக் கொல்லும் 
. கொடிய பாதக௫யைப்போல். தோற்றப்படவில்லை. 'இதைவிட்டு, 

ன இக்கொலையைச் செய்தார்களா இல்லையா என்று தீர்மானிக்கும் 

- விஷயத்தில், மஹா்சாஜாவின் குழந்தை இவர்கள்கையில் இருக் 

| கும்பொழுகி! கண்டதாக சாட்சிகள். கூறுஇருர்களே : யொழிய,
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இவர்கள் தன் கையால் ௮க் குழந்தையைக். கொல்ஓம் 

பொழுது யாரும் கேசாகப் பார்த்ததாகச் சொல்லவில்லை, இவர் 

கள்தான் கொன்றிருக்க வேண்டுமென்று, . காவலாளிகள் 

ஈம்மை ஊ௫க்கும்படி கேட்றொர்கள். இந்த விஷயத்தில் 
மஹாராஜா அவர்கள் தீர்க்காலோசனை செய்யவேண்டு மென் 

பத என்னுடைய Gerritsen, கொலை முதலிய விஷயங்க 

ளில் சுற்றுப்பக்கத்தி லிருக்கப்பட்ட சந்தர்ப்பங்களைக் 
சொண்டு தீர்மானத்திற்கு வருவது அவ்வளவு உ௫ிதமாகாது, 

இவர்கள்தான் கொன்றிருக்க . வேண்டுமென்பதற்கு அநேக 

ஆட்சேபனைகள் இருக்கின்றன. முதலில் அபலையாகிய இம் 

மாது, ஒண்டியாக, நடுநிசியில், அதிக காவலமைந்துள்ள நமது 

அரண்மனை அந்தப்புரத்தில் ஒருவரும் அறியாதபடி எப்படி 

"அழைர்திருக்கக்கூடும் ? அரண்மனைக்குள் அழைந்தபொழுதா 
ag, அதைவிட்டு வெளியே போகும்பொழுதாவது, ஒரு 

வரும் இவர்களைக் சண்டதாக சாட்டுயம் சொல்லவில்லை. அந் 
தப்புரவாயிற் கதவு பூட்டியபடி இருக்கும்பொழுது, ஒரு 

ஸ்திரீ, எப்படி உள்ளே அழைந்து ஓரு குழந்தையை எடுத் 

துக்கொண்டு வெளியே போயிருக்கக் கூடும்? மதிலேறிக் 

குதித்துச் சென்றார்கள் என்று கூறுவது, ஆண்மக்களுக்கே 

அசாத்தியமான காரி.பம். இம்மாது குழந்தையைக் சையில் 
தரக்கிக்கொண்டு குதித்துச் சென்றார்கள் என்று எண்ணுவது, 

அறிவிற்கு அமைக்ததன்று. மஹாராஜா, இவ்விஷயத்தைப் 

பற்றி நான் யோடக்க யோசிக்க, இவ் விஷயம் அத்யாஸ்சர்ய 

மாய்த் தோற்றுறெது. இவர்கள்மீது சாற்றப்பட்டிருக்கும் குற் 

றம் என்னவென்றால், மஹாராஜா அவர்கள் மைந்தன் அணி 

ந்துசொண்டிருந்த ஆபரணங்களை அபஹரிக்கும் பொருட்டு, 

அக்குழந்தையைத் திருடிச் சென்று கொன்றார்கள் என்பதே. 

ஆபரணங்களைக் கவாவேண்டி. இதைச் செய்திருந்தால், குழந் 
தையைக் கொல்வானேன் $ கொல்ல வேண்டிய காரணமில் 

லையே : ஆபரணங்களை கவருமூன் குழந்தையைக் சொன்றி 

ருக்க வேண்டுமென்று யோூப்போமாயின், கொன்ற குழந் 

தையை, ஆபரணங்களை அபகரித்தபின், தன்னுடன் அரண் 

மனைக்கு வெளியே எடுத்துச் செல்ல, இவர்கள் பயித்தியக் 
காரியா யிருக்கவேண்டும். - இருந்த விடத்தில் குழந்தையை 
விட்டுப். போவதை விட்டு,  கைப்பிடியாய்க் காவலாளிகள் ்
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பிடிக்கும் வண்ணம், தன்னுடன் குழந்தையைக் தூக்கக் 

கொண்டு போவார்களோ ? ௮ரண்மணக்கு வெளியே குழந்தை 

யைக் கொண்டுபோய், அதன் அபரணங்களை அ௮பஹரித் 

திருக்க வேண்டுமென்ற எண்ணுவதானால், ஆபரணங்களைக் 

கவர்ந்தபின், ௮க் சூழந்தையை,--ஸ்திரீ ஜாதியாயெ இவர் 
கள்--கொஞ்சமேனும் மனமிரக்க மின்றி கொல்வானேன் ? 

ஸ்திரீகளஞுடைய சுபாவத்தை காம் அறிந்த வரையில், 

பொருமை அல்லது சோபம் மூதலிய அர்க்குணங்களினால் 
- அதிகமாய் உந்தப்பட்டா லொழிய, எந்த ஸ்திரீயும், coe 
தியா யில்லாவிட்டால், ஒரு குழந்தையைக் கொல்லபாட்டாள், 

என்பது நாம் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டிய விஷயமே. அப்படிப் 

பட்ட கோபமாவது பொருமையாவது, நமது இளவசசர் 

விஷயத்தில் இம்மாதுக்கு வரவேண்டிய நிமித்பமே இடை 

யாதன்றோ ? மஹாராஜாவிடமிருந்து எதோ பொருள் 
பறிக்கவேண்டுமென்று மற்றவர்களால் இம்மாது மஹா 

ராஜாவின் குழந்தையைத் திருடும்படி எவப்பட்டிருக்க 
வேண்டும் என்று எண்ணுவதாயின், அக்குழந்தையை 
உயிருடன் ஜாக்ரெதையாக வைத்திருக்க வேண்டியது 

அவர்களுக்கு ௮திக அவசியமாகிறது. இவைகளெல்லா 

மிருக்கட்டும். நாம் 6 எல்லோரும் முக்கெமாக கவனிக்கவேண் 

- டிய விஷயம் ஒன்றிருக்கறெ.௮. இவர்கள் - குழந்தையை எப் 
(படிக் கொன்றார்கள்? பலாத்காரமாயச் 'கொன்றிருந்தால் 

குழந்தையின்மீதூ ஏதாவது வடு அல்லது குதி. யிருக்கு மன்றோ 2? ஈமது அரண்மனை வயித்தியர்கள் அப்படிப்பட்ட 
குறி யொன்றுமில்லை யென்று எனக்குத் தெரிவித்திருக்கிறார் 

கள்; இந்த ஆச்சர்யத்திற் கென்னசொல்வது? எந்த விதத்தில் 

நான் யோசித் துப் பார்த்தாலும் சந்தேகத்தின்மேல் சந்தேகமா 

யிருக்கறதே யொழிய, ஒரு தீர்மானத்திற்கு வருவது எனக் 

கூக் கடினமா யிருக்கிற,து-- 

- ஆம் சுமதி, நீர் கூறும்படியான நியாயக்களெல்லாம். ஓர் விதத் 
தில் நாம் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டியவைகளா யிருக்னெறன 
உண்மையே, ஆயினும் மடிர்த மகவைக். கையில் ' வைத்துக் 

கொண் டிருந்தபொழுது இந்த ஸரீ கைப்பிடியாய்ப் பிடிக்கப் 

பட்டனள், என்பது மறுக்கற்பாலதன்று ) அன்றியும் ஆபர 

ணங்களின் மூட்டை இவளருலலிருந்து எடுக்கப்பட்டதாக
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ஹரிச்சந்திரன் [அக்க 
ரூபிக்கப்பட்டி ரக்த. இவ். விரண்டிற்கும் என்ன சமா 
தானம் சொல்லுவீர்கள் 1 

மஹாராஜா, 'இவ்விஷபத்தைப் பற்றி யோ௫ிக்க. யோசிக்க, 

எனக்கு ஆச்சரியமே ௮ இிகப்படுஇ றதென, மூனபே சமூகத்இற் 

குத் தெரிவித்திருக்கன்றேன். தாங்கள் குறிப்பிட்ட ஆட்சே 
பனைகளுக்குத் தகுந்த பதில் உரைக்க அ௪க்தனாயிருக்கிறேன், 

ஆயினும். இப்படி நாம் யோடுக்கலாகாதோ ? யாரோ சில பாத 
கர்கள். குழந்தையைக் கொன்ற, தாங்கள் தப்பும் வண்ணம் 

"இவர்கள் கையில் குழந்தையைவிட்டு, ஆபசணங்களையும் இவா 

கள் ௮ருஇல் வைத்துவிட்டுப் போயிருக்கலாகாதா ? இப்படித் 

தான் நேர்ந்திருக்க வேண்டுமென்று கான் உறுதியாய்ச்சொல்ல 

வரவில்லை, ஆயி னும் இங்கனம் நேர்ந்திருக்க லாகாதா என்று 

யோக் றன். 

மஹாராஜா, அங்கனமாயின் இப்பாதகி ௮வவாறு நோந்தது 
என்று வாய்திறந்து. சொல்வதற் கென்னதடை.? தான் தப்பித் 

அக்கொள்ள ஏதாவது மார்க்க மிருக்குமாயின், இவ்வாறு 

மெளனம் சாதிப்பாளோ ? இவள் வாய்திறந்து பேசரதிருப் 
ப2த, "இவள்தான் குற்றவாளியென்று ஈன்ருய் ௬ஜுப்படுத்து 

இ றது. குற்றவாளிகள், சையும் பிடியுமாய்க் கண்டு பிடிக்கப் 

பட்ட பொழுது, ஒன்றும் பேசாதபடி அவர்கள் வாயடைத் 

அப் போவதைப் பற்றி நாம் கேட்டிருக்கறோம், அம்மாதிரி 

“யான விஷயங்களில், As ஒன்றாகும். 

அம்; இதுதான் என் மனதைப் Lut Beas சொண்டிருக்இ. 
ற.து--ஹே | aw BPG யை நீ ஏன் மெளனம் சாதிக்கிறாய் ? ஏதே 

னும் சொல்லிக்கொள்ள வேண்டியிருச்தால், அஞ்சாது 

உடனே சொல். நீ இக் கொடுக்குற்றம் செய்யவில்லையென்று 

GBP AM Ga, YB) Bins சந்தோஷத்தையே ... தருவதா 

கும், 
அம்மணி, தாங்கள் .யாரோ தெரியவில்லை... பாராயிருந்த 

போதிலும் நீர் இக் குற்றம் செய்திருக்கமாட்டீர்: என்று என். 

மனத்திற்குள் weer Sicilians s—Fi யார் என்றாவ a 

உமதுகையில். எப்படி. ones என்றாவது. "எமக்கு றி
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ரா... 

ஏ | uit ss | | சொல் பார்ப்போம் ? 

[சிரம இர ௮வர்கள் எல்லோரையும் விழி திதுப் பார்க்கிறாள்] 

கொலைச்கஞ்சரப் பாதகி?ய ! ஒன்றும் வாய். இறக் கூறமாட் 

டாயா 7? எனது எக புத்திரனைக் கருணையென்பது றிது மின் 
-றிக்கொன்றதுமன்றி, நாம் உன்மீது. தயைகூர்ந்து இவ்வளவு 

கேட்டும் வாயைத் திறக்கமாட்டேன் என்கஞுயல்லவா?--இனி | 

நான் தாமதிக்கலாகாது, உனது ஈட த்தையினாலேயே, நீதான் 

குற்றவாளியென்று நன்னாய் ரூபித்துக் கொண்டாய், a 

நான் தர்ம சாஸ்திரப்படி தண்டனை விதிக்கவேண்டியதே ! |... 

ஹே ! ஸ்திரீயே ! அறியாப் பாலகனைக் கொன்றதற்காக உன் 

சிரசை உடலினின்றும் சேஇக்கும்படியாக தண்டனை IDE 

றேன், ஜகன் உன்னை மன்னிப்பாராக !--சேவகர்சளே 1 

உடனே கொலக்களத்திற்கு இப்பாபியை இழுத்அச்சென்று, 

ஸ்மசானக் காவலாளியிடம், . எனது உத்தாவைக்கூறி, 
இவள் தலையைச் சேதிக்கும்படிச் சொல்லுங்கள் -நாம் இனி 

இப்பாதகயை பார்த்தலும் பாபமாம் | 

மஹாராஜா, தாங்கள் தயவுசெய்து கொஞ்சம் பொறுத் 

தால்-- 
| கான் பொ றுத்தது போதும் 1] இனி என்னால் பொறுக்க முடி 

யா து. என் பொறுமைக்கும் ஒரு முடிவு உண்டு. . இவள் 

மெளனமே இவளைக் குற்றவாளி என்று Ber opis தெரியப் 

படித்துறை, சேவகர்களே ! . இழுத்துச் — செல்லுங்கள் 

உடனே ! 
| . [சேவகர்கள் ௮ங்கனமே செய்கன்றனர்.] 

ம்தரிகளே | என் சோகத்தை : அடக்க .மூடியவில்லை. கான் 

என் ௮ரூமை  மைந்தனுக்குச் செய்யவேண்டிய கர்மங்களைச். 

செய்யப் போகவேண்டும், இச் சபை கலையலாம் 1... 

[எல்லோரும் CurB apie] 

காட்சி ழடிகிறது. 

15.
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சத். 

சீத், 

சத் 

சத். 

வீ, 

- ஹரிச்சத்திரன் [அக்சம்-3 

மூன்மும் காட்சி. 

இடம்--காசியில் சாடு, 

ஹரிச்சந்திரன் ஒருபுறமாசச் சாத்து நிற்கிறான், 
. சத்தியகீர்த்த் வருகிருன், 

தேவியவர்கள் வந்து விட்டார்களா P 

இல்லை, ன 

ஆனால்--இன்னும் தகனம் செய்யவில்லையா ? 

இல்லை, 

அண்ணலே, உம்முடைய முகம் மிகவும் வெளுத்த.க் காட்டு 

நெதே, 
ஆம், pia இரவைக் கழிப்பது கடினபாயிருந்தசு. 

கஷ்டம் ! கஷ்டம் |--அஆயினும் தேவியவாகள் இ துவரையில் 

வராததற்குக் காரணமென்ன ? வழியில் என்ன நேர்ந்ததோ P 

அந்தப் பிராம்மணர் வீட்டை என்னாலியன்ற அளவு தேடிப் 

பார்த்தேன். எனக் ககப்படாமற் போயிற்று 5 ஊரிலுள்ளார் 

எவரைக் கேட்டபோதிலும் அந்த பிராம்மணர் வீடு தெரியா 

தென்ுருர்கள்--நான் என் செய்வது 9 ௮அண்ணலே, ஊருக் 

குள் போயிருந்ததில் புதுமை யொன்றதிர்தேன். இத்தேசத்து 
அரசன் மகன் அ ரண்மனையிலிருக்தும் களவாடப்பட்டு, கொல் 

லப்பட்டானாம் ; பட்டணமெக்கும் ஒரே அமுகையாயிருக்கி 

றது ; இக் கொடுஞ் செய்கை செய்தது யாரோ பெண்பிள்ளை 

'யென்றொர்கள் ; கைப்பிடியாய்ப் பிடிக்கப்பட்டு, அரசன் சபை 

யின்முன் கொண்டு போகப்பட,ுரசன் சரசாக்கணெ விதித்து 

விட்டாராம், ஒரு ஸ்திரி சிசுஹத்திக் குடன்பட்டாளென்றால் | 

| இந்த யுகத்தில், நாம் என்ன சொல்வது ? கலியுகம் .வந்.தவிட் 

டதா என்ன இதற்குள் ?--என்ன கொடிய பாதகியா. யிருக்க 

வேண்டும் அந்த ௦ an fr P— 

கியா, முகத்தை வஸ்.இர.த் தினால் மூடிய சந்திரமதியை, 
"அழைத்துக்கொண்டு வருகிறான். 

டேய் அரிச்சா ! தென்னடா இத? கல்ல தாயமா இதே! 

- ஊர்லே இருக்கவங்கல்லாம் குய்யோ மொறையோ இண் ணு. 

அய்வராங்க ராசாபுள்ளெ. செத்து போச்சி இண்ணு.!.நீ என்
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னாடா இண்ணா, . இக்கே குக்திகனு, கேளி .விலாசமா பேக. 
தனு கே ! நம்ப ராசா புள்ளெயே கொண்ண கொடும்பாவி 

தோகீரா பாரு, கையும் புடியுமா புடிச்சிம்போயி ராசாகிட்ட 
உட்டூட்டாங்க; நம்ப ராசா, செொசாக்கினெ பண்ணும்படி 

- உத்தரவு பண்ணிட்டாரு. இந்த மசானத்துக்கு சானு வெட்டி. 

யான் ஆன தொட்டு, அந்த உத்தரவெ கான்தான் நெர3வத்த 

ணும், இண்ணெக்கி என்னாடாணா, எய்வெடுத்த எக்கப்பா 
தெவ்ஷம் வந்தது, அ௮த்தொட்டு பொம்மனாட்டியே நானு 

கொல்லக்கூடா௫. எனக்கு பதுலா இந்த வேலெயெ நீ செய் 

ஐடுரா யப்பா? 

ஆண்டவனே !...- 

என்னாடா ஆண்டவனுக்கு?---என்னா முய்க்கரே ! நீ என் 

அ௮டுமெ, நான் சொல்ர வேலெயெல்லாம் செய்யத் தேவலையா £ 

இல்லா போனா, செய்யமாட்டேனிண்னு சொல்லிப்புட-.. 
“வேசெ யாரையானா பாத்துகிறேன்.. 

ஆண்டவனே--உங்கள் ஆக்ளை_ கத்தியைக் கொடுக்கள்..--. 

ட அப்படி---இத்தா கத்தி--ஒசே வெட்டாய் வெட்டுப்புடு, பொம் 
- மனாட்டி கிம்மினாட்டி இண்ணு பாக்காதே--பத்திரம்! மூஞ்செ 

- &ஞ்செ பாக்காதெ-- அப்புறம் மனசு எதகங்டுபூடப் போவு௮ ! 

நான் வர்ரேன். | | [விரைச் த Cun Bp or] 

பரமேஸ்வரா [....- 

- அண்ணலே ! என் கண்களை நான் நம்ப முடியலில்லையே[-... 
இதென்ன கனவா? நீர். அயோத்தி மன்னனாய் இருந்த 

வர்--௮ற்ப கொலைஞன் வேலை புரிவதோ 1 அந்தோ ! 

அந்தோ : 1. 

அப்பா; அதைச் செய்யாதிருத்தல்தான் பாபமாகும் |. அதி. 

"ருக்கட்டும், இந்த ஸ்திரீ ஏன் செஹத்திற் குடன் பட்டாள் P | 
--யாசோ நல்ல கூல த்தி ௮ தித்தவள்போல் G தான்றுகறாள். — 

| [முகச்தை மூடிய வஸ்திரத்தை: நீக்கி] பிராணநாதா! பிராணநாதா! 

[ஹரிச்சந்திரன் பாதத்தில் வீழுகருள்.] 

ஆ  சர்திரமதி:- 

ஆம் ஆம். நாதா ! சன்தான் ட
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" சந்திரமதி! -திண்டாதே என்னை !-எழுச்திரு ] அகன்று நில்! 

காதா [தாதா -- அரசன் குழந்தையைக் ௦ கொன்ற. அப்படிப். - 

பட்ட கொடும் பாதைதான் என்று, நீரும் ஈம்புகிதீரா 2? 

அதை நிணக்கவும் என் கெஞ்சம் இடங் கொடுக்கவில்லையே ! 

என் கையால். எப்படி... -௮ப் பாதகம். இழைத்திருப்பேன் ? 

| ~-sr gm! உம்முடைய மனைவியாக நான்--அவ்வளவு இழிச் 

தவளாய் விடுவேனோ 8--இதை நீர் ஈம்புஜதேரா?--சசனே ! 

ஈசனே!-என்னால் பொறுக்க நேடியவில்லையே | {__ 

[தேம்பி அழுகிறாள். ] 

சந்திரமதி [--எப்படி இக் கதிக்கு வந்தாய் 2... விரைவில்- 

உண்மையை உரை. 

மிராணகாதா ! ஆகாயவாணி பூமிதேவி சாட்யோகவும், அப் 

பரமேஸ்வரன் சாட்டியாகவும், ஈடக்ததை ஈடந்தபடி. உரைக்க 

G, per, நான் சொல்வதில் ௮ணுவளவேனும் YF SUL இருக்கு 

மாயின், பதிவிரதைகள் செல்லும் பரமபதம் எனக்குக் இட் 
டாது, பாழ். wr Bes பால்கோடி நூற்றாண்டு இடந் துழல்வே 

கை /--நாதா, உம்மை கான் நேற்றிரவு விட்டுப் பிரிந்தபின், 

வேதியர் விட்டிற்கு விரைந்து சென்றேன். கருக்கருட்டில் | 

'கேர்வழி தெரியாது பல வீதிகளில் அலைந் அசென்றேன். கடை 

சியில் ஒரு வீ வழியாகப் போகும்பொழுது, .என்காலில் ஏ தா. 

தடைப்பட, என்னவென்று உற்றுப்: பார்க்க, ஏதோ. குழந்தை 

உறங்குவதுபோ. லிருந்த, அதன் . முகம் . ஈம௮--தேவதாச 

னது மூகத்தை ஒத்திருக்க--என்ன. ஆச்சரியமென்று திகை 

த் நின்றேன். ௮ச் சமயம் சில காவலாளர்கள் ஓடிவந்து 

| என்னைப் பிடித்துக் கொண்டார்கள் 5. துவரையில் எனக்கு 

நன்றாய். ஞாபகம் - 'இருக்கறெது. அதற்கப்புறம் நடந்தது 

மம்தா, ,கனவுபோ லிருக்ெதே யொழிய, கனைவாகத் தோற் 

றப்படவில்லை.. பிறகு இத் தேசத்து ௮ரசன், தன் குழந்தை 

யை கான் கொன்றதாகவும், ௮க் குற்றத்திற்காக எனக்கு சிர 

சாக்ளே விதித்ததாகவும். கூறினபொழுதுதான் எனக்குப் பூர 

ணமான. பிரக்ஞை வக்க. அதன்மேல் இக்கு உமதெதிரா 

கக் கொண்வெரப்பட்டேன், பிராணகாதா, நீர் தெய்வமாகக் 
கொண்டு தொழுஅவரும் அந்த சத்யத்தின் 8. ஆணையிட்டுச்.
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சொல்கிறேன், கான் கூறியஅதான். நான் அறிந்த: உண்மை; 

இதற்கு - தெய்வம்தான் சாட்டி, நாதா... தாமாவது--என் 

வார்த்தையை-.-நம்புஇறீரா ?... ட | 

் . e . . . க 1 . . : நீ ம் : க் ் 

FB Bru — sre — உன்னை நம்பு றன். 

- அவ்வளவு போதும் !-- நான் பாக்கியசாலியே 1. பாக்யெசா 

லியே ! 

ஆயினும் -- சக்திமதிட- அரசனது ஆக்னையையும்-என் 

எஜமானனுடைய கட்டளையையும், சான்--நிறைவேற்ற வேண் 

டிம். 

என்ன !...- 
பிராணகாதா | அவ்வாறே செய்யும். இப் பாழான உலகத்தில் 

இனி உயிர்தரிக்க எனக்கு விருப்பமில்லை. நான் GPP 

வாளி யல்லவென்று நீர் நம்பினதொன்றே எனக்குப்போ g அம். 

நான் இறக்கச் Assur UG HEB err. அதுவும் உமது திருக். 

கரத்தால் இறக்கும்படியான பாக்யம் சட்டியதே தேவதேவன் 

கருணையினால் ! இனி எனக்கு என்ன குறை? சக்கரம் உம் 

முடைய கையால் மடிந்து சுவர்க்கம்போய் ஈமது.. கண்மணி 

யைக் கண்டு சந்தோஷித்து, உமது வரவை எதிர்பார்த்திருக்க 

மேன், 

ஈசனே | உமதிச்சைப் பூர்த்தியாகட்டும் ! சந்திரமதி, உனது 

மனதை ஒருவழிப்படுத்தி, ஈஸ்வான் பாதத்தை... அடைக்கல 

ப மடைந்து இயானி pa—Bs தீ தீமாவாய். 

என்ன. இ௫ ! அண்ணலே இக்கட்டு அரசன் அநியாய. 

மாய் "அந்தகனைப்போல தீர விசாரியாது இட்ட. கட்டளையை 

'இதைவேற்தி, 9G ung usurp eng "உத்தம பத்தி 
oles உமது கரத்தால் 'கொல்லவா போ௫தீர்: நீரே. சுற்று. 

-முன்பாசக் "கூறினீரே, தேவியவர்கள் கூறியதைத். தாம். ஈம்புவ. 

தாக. 

ஆயினும். எனது நம்பிக்கை எதற்குதவும் ? நான் ஒரு 

- அடிமை. மஹாராஜாவினுடையவும் எனது. .. எஜமானனு. 

| டையவும் கட்டளையை நிறைவேற்ற வேண்டியது என் கட 

மையாகும்--
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அண்ணலே! உமக்சென்ன பயித்தியம் பிடித்திருக்கறதா ? 

- அல்லது எனக்குத்தான் பயித்தியம் பிடித்திருக்றெதா ? நான். 

காண்பது சனவோ நினைவோ ! பாபமொனறும் : செய்யாத 

உமத பத்தினியை நீர் கொல்வதா 7---உ.மது கரத்தால் ? 

ஆம்.  கொல்லக்தான் வேண்டும்--எனது கரத்தால் 

சர்தாமத...- 

ஐூயா ! கொஞ்சம் பொறமே ! கொஞ்சம் பொறுமே ! 

சத்தியசர்த்தி, உன்னை ரான் மிகவும் வேண்டிக்கொள்ளு 

இறேன் ஒரு விஷபயம்-- எனது கட்டளையை நான் நிறை வேற்றி 

யாகுமளவும், என்னிடம் இனி ஒரு வார்த்தையும் பேசாதே | 

இந்த இடத்தைவிட்டு ௮கன்று செல்--கொஞ்சம் தூ ரத்திலா 

.. வது போயிரு. 

FORT ஒருவன் Anite இந்த ஜகத்தில் : 

[மெல்ல ஒரு புதமாய்ப போய் நிற்ரன், ] 

பிராணநாதா, நான் சத்தமா யிருக்கிறேன். தாமதம் செய்யா 

தீர் இனி, 
சர்தரமதி. என்மீது உனக்குக் கொஞ்சமேனும் வருத்தம் 

வேண்டாம். என் எஜமான் கட்டளைப்படி ஈடக்கலேண்டியது 

என் கடமையாம்-- ஆகவே-- 

ஆகவே. ராதா, என்பொருட்டு கொஞ்சமே னும் வ வருத்தமின்றி 

உமது கடமையை நிறைவேற்றும்படி அடியாள் வேண்டிக் 

-கொள்ளுகி?றன்--என். சிரசு ஒன்றல்ல, ஆயிரம் : இருந்த 

போதிலும், அவையனைத்தையும் பலி கொடுத்து உமது சத்யத் 

. தைக் காப்பாற்றும்படி. வேண்டியிருப்பேன் ! 

சந்திரமதி, உன்னிடம் இவ்வளவு அருல்குணம் "இருப்பதை 
இதுவரையில். முற்றிலும் அ.றியாதிருந்தது என் தவருகும். 

இப்பொழுதுதான் ௮தை முற்றிலும் அறிஓேன். ஆயினும் 
ஏன் கடமையை கரன் நிறைவேற்ற வேண்டும். ஆகவே 

என் ஆருயிர்க் காதலியே ! |. என்னை மன்னிப்பாயாக 1 | 

பிசாணசாதா ! தாங்கள் அவ்வா: றட கூ ஐவாகாது. த ற்கா கத் ட் 

தாம் எனது. மன்னிப்பைக் கேட்கவேண்டும் ? 1. அதைவிட்டு 

எனக்கு, கேரிடப்போகிறபெரும் சுகத்தைத் 2 காம் அளிப்பதற்
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காக, நான் உமக்கு என் வந்தனத்தை யல்லவோ செலுத்த 
- வேண்டும். பிராணநாதா ! உமது கரத்தால் என தயிர் துறக்க 
- வேண்டுமென்பதை நான் நினைக்கும்பொழுது என் உள்ளம் 

பூரிக்கின்றஅ. உமது சத்யவிரதத்திற்குக் குறுக்காக வராமல் 

அதைக் காப்பதில், உமக்கு நான் உதவினேன் என்பதை 

நிணக்கும்பொழுது அளவிலா ஆனந்தத்தை அடைறேன். 

பிராணகாதா, இனி காலதாமதம் செய்யவேண்டாம் பிராண 

நாதா! உமது ர் தங்யெ பாதங்களில் ஈமஸ்கரித்து விடை 
- பெற்றுக்கொள்ளுகறறேன். [பணிகிருள.] 

பிராணகாதா! பரமேஸ்வரன் கருணையினால் கான் பரலோகஞ் 

“சென்று, அவ்விடம் உமது வரவை எதிர் பார்த்து நிற்பேன், 

அவ்விடம் நாம் ஒருங்கு சேர்ந்தபின் என்றும் பிரியாதிருப் 

போ மல்லவா? 

| பணை... 5 தரம கடல திரம திடர் aru தி! 

- பிராணகாதா!--ஏன்உ௰க்கு துக்கம் இனி?--ஒரு க௨ணவேலை 

உமத கடமையை முடித்தவராவீர்--பரமேஸ்வரன் பாதமே 

- கதியென நம்பி--என்.தலையை வணங்கேன்..-பிராணநாதா, 

சான் போய் வருறேன். ரான் பரமேஸ்வரன் கருணையினால் 

பரமபதத்தில் உம்மைச் சந்திப்பேனாக | 

[வாளை யோல்ஓ] கண்ணுதற் கடவுளே! கருணூகிதி! யாதும் 

உனது செயலாம், என ஈம்பி-- | 

விஸ்வாமீத்திரர் விரைந்தோடி வருறொர், 

ப ப பொது! பொறு! ஹரிச்சந்திரா நான் காண்பது. கனவோ 5. 

அயோத்தி மன்னனான ஹரிச்சர்திரன், தன் "சொந்த மனைவி . 

- யின் கழுத்தை (வெட்ட கையில் வாளேந்தி நிற்பதா Po 

மஹரிஷி | உமது பாதங்களுக்கு "நமஸ்காரம் 9. வீரபரஹு 

வின் அடிமையான ஹரிச்சந்திரன், தன் கடமையை நிறை 

வேற்றுகிறான்--௮ தனைத் தாங்கள் தடுப்பது -நியாயமன்று , 

ஆகவே தாங்கள் சற்று தயைசெய்து ஒரு புறமாய் ஒ.தங்க. 

யிருங்கள், தல்களைப்போன்ற மஹரிஷிகள் இப்படிப்பட்ட 

- காட்டுகளைக் காண்பது. சரியல்ல--ஆகவே--. பட்ட
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ஹரிச்சந்திரா! நீ இக் கொடுங் கொலையைச். செய்வதில்லை 

யென்று எனக்கு வாக்களித்தாலன்றி இவ்விடம் விட்டுப் 

பெயரேன் | ஹரிச்சந்திரா : உனக்சென்ன பயித்தியம் பிடித்து - 

விட்டதா ? அல்லது உன்௮றிவு உன்னை விட்டுப் பிரிர்ததோ? 

- பழுதிலாப் பரிதியின் வம்சத்துதித்த, இக்ஷ்வாகு குலத்திற் 
பிறந்த, அயோத்தியை ஆண்ட. அரசனாகிய நீ, ஒரு குற்றமு. 

மறியாத பேதையாகிய உன் மனைவியை, கொடும்பாவியாகிய 
சொலைஞனைப் போல் கொல்வதா ? இந்த தர்மத்தை எங்கு 

- கற்முய்? இது தானோ நீ அறிந்த நீதி ? உனது குருவாகிய 

- வசிஷ்டர் உனக்குக் கற்பித்தது இதுதானோ ? ஹரிச்சந்திரா ! 

- என் வார்த்தையை: முன்பு கேட்சமாட்டேடன் என்முய், இப் 

ப பொழுதாவது கேள். என்னை விட்டுப் பிரிந்தபின் உனக்கும் 

உன் மனைவி மக்களுக்கும் நேரிட்ட இடுக்கண்களை 'யெல்லாம் 

பற்றிக் கேள்விப்பட்டிருக்கறேன், உன்னுடைய பிடிவாதமா 

னது உன்னை எந்த ஸ்தஇிதிக்குச் கொண்டு வந்துவிட்டது என். 

பதை நீயே பார்க்கரய் இப்பொழுதாவது-- 

மூனிசரேஷ்டரே, : குறுக்கே. பேசுவதற்காக. ௮டியேண மன் : 

-னிக்கவேண்டும். ஆயினும் தாங்கள் இவ்வேலையை சான் விடும் 
படி ௧ எனக்குச் சொல்வதானால், அர்த. சிரமத்தைத் தாங்கள் 

மேற்கொள்ளாதிருக்கும்படி வேண்டுிறேன். முன்பே ௮தஇக 
- காலதாமதம் செய்துவிட்டேன், இனியும் தாமதிப்பது நியாய 

மன்று $ ஆக3வ தாங்கள் தயை செய்து ஒருபுறம் ஒதுங்க 
யிரும். 

ஹரிச்சந்திரா !. இறந்த : உன் மைர்தன்மீதும், இறக்கச்சத்த 
மாயிருக்கும் உன் மனைவிமீதும், ஆணையிட்டு உன்னைக் கேட் 

"கும்படி வேண்டுறேன்.  இனிமேலாவ : பிடிவாதம் செய் 

யாதே. உன் ஜஸ்வர்யத்தை இழக்தாய்--. அரசை இழந்தாய். 
அருமை மைந்தனை. 'இழந்தாய்--எல்லாவற்றையும். இழச் | 

| தாய் 

ட முனிபுக்கவரே, - எல்லாவற்றையும் நான். . இழக்கவில்லை... 

. எனது. சத்யம் எ ன்னை விட்டு அகலவில்லை {ay a இருக்கும் 

வரையில் உண்மையில் நான் ஒன்றையும் இழந்த. வனன்று ! 1.
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அப்பா, ஹரிச்சக்திரா!! மனைவி, மகன், மற்றெல்லாச் செல் 

வங்களையும் இழக்தமின், ; இந்த ஒரு சத்பத்தால் உனக்கென்ன 

பலன்? 

ra * . = . உ * . YmeCra Cr, gras என்ன ஒன்றுமறியாதவர்போல் 
CusGer SGr ? gang என்னைப் பரிசோதிக்கதீரோ? எனது 
சத்யம் என்னிடம் இருக்கும் வரையில் நான் ஒன்றையும் 
'இழந்தவனாகக் கருதமாட்டேன்.. அர்த seuss நான் பெற்ற 

செல்வம் ! சத்யமே சான் ண்ட ௮ரசு ! சத்பமே கான் ௮னு 

பவித்த FEO ஐஸ்வர்யம் ! சத்யமே என்னைப் பெற்ற தாய்! 

எத்யமே என்னையின்ற தந்ைத ! சத்ய£ம நான் பெற்ற தனை 

யன் | சதீயமே ரான் சொண்ட தாரம் ! சத்யமே எனது சகல. 

சுற்றம்! சத்பமே எனக் இல் வுலனைத்தும் ! ௪ த்பமே என் 
குலம் !. சத்யமே என் கோத்திரம் ! சுத்யமே என் குரு! FS 
யமே கான் வணங்கும் தெய்வம்| அந்த சத்யம் என்னைவிட் 

டசலாதிருக்கும் வரையில் எனக்கு PG SPY “கப்சா | 

நானி நினைக்கமாட்டேன்' | 

யு B சத்யமானது உன்னை எக சதிக்குக் சொண்ு வர்.தகிட் | 

டது பார் | இனியும் பிடி.வாதம் செய்யாதே. இனியாவது என் 
வார்த்தையைக். கேள், எனது ௮பாரமான சக்தியை நீ அறி 

யாய், உன் தந்ைத ஈன்ுயறிக் தளர் ; அவர் - என்னை. நம்பிய 

படியால் அவருக்காக ஒரு உலகத்தையே நிருஷ்டித்ே தேன். நீ. 

யும் என் வார்த்தையை ஈம்பி என். சொற்படி. நட, நீ இழர் 

ததையெல்லாம் பெறும்படி Ceti S par. Opts உனதர 

க் கொடுக்கறேன். இறந்த உன் மைந்தனைப் பிமைப் 

பூட்டு றன்... ar eo a Dis Qdalon orb காக்கின் 

நேன்-- ஹரிச்சந்திரா, என்ன சொல்துபிறுய் ' Po ட 

ஸ்வாமி, நான், சொல்லக்கூடியது. "வேறென்ன. இருக்ற ? 

தடியேன் பொருட்டு. ? இல்வளவு கஷ்டம் எடுத்துக் கொள்ளச் 

சித்தமாயிருக்கும் "தாங்கள், “கொஞ்சம் தயவு. செய்து கான்... 

மேற்கொண்ட. FSU As 55054 காத்திடும்படி. அனுக்ரெஹம் 

'செய்யவேண்டுமென்பதே. 

இனிபும்.அந்த. சத்ய விரதத்தை விடமாட்டாயா ?
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| மூனிபுக்கவ? Br, இல்விஷயத்தில் என் கடை வார்த்தையைக் 

'கேட்டருள்வீராக ! ஆசந்இரார்க்கர்கள் தத்தம் நெறியை விட் 

டகன்றபோதிலும், ஆகாயத்திற். பிரகாசிக்கும் உடுிக்கள் பல. 

பலவென்று உதிர்ந்தபோதிலும், அஷ்ட குலாசலங்கள் அடி. 

யுடன் பறிக்கப்பட்டபோதிலும், வேலைகரை யிழக்தாலும், 

“வேதநெறி பிறழ்ச்தாலும், அம்சூவரே என் முன்னின்று 

வேண்டிய போதிலும், என் சத்ய விரதத்தை விடேன் ! 

- விடேன் ! விடேன் ! அகவே சற்று ஒஅங்கயிரும்_ சந்திரமதி! 

- இத்தமாயிருக்களாயா (அத 

ஆம் பிராண நாதா |. 

[வாளை ஓல்] எல்லாம் வல்ல கடவளே ! 

சத்ய விரதம் அணுவளவேலும் தவருதவனாயின் இவவாளா 

நான் மேற்கொண்ட 

OB, ஓரே. வெட்டாய், சந்திரமதியின் கிந்தரத்தை-- 

க. 

[பரமசிவம் பர்ச்வ இயுடனும், பிரம்ம விஷ்ணுர்களூடனும், ee 

இரன் முகலிய முப்பத் த முச்கோடி. சேவர்களுடனும்”வ௫ிஸ் 
"டர். சாசதர் முதலிய ரிஷிகளுடனும், ஆசாயச்தில் தோத்று 
இருர், சேவதிச்சபி. முழங்குகிறது; பூமழை பெய்கிற.த,] 

[ஹரிச்சக்திசன். கர,ச்சைப். பிடித்த, தடுத்து] பொறு! பொறு! 
ஹரிச்சத்தி ரா | வேண்டாம் ! நாம் ஆக்கினை IGA ap cb. 

o@eran. Berg. பிரம்மாண்ட. Brust! ௮ண்ட சராசரங் 
"களையும் ஆக்க அளித்து அழிக்கும் அரனே | மூறவர் முதலே | 

முத்திக்காசே ! அனாதாட்சகா 1. ஆபத்பாந்தவா ! சம்போ ! 
சங்கரா! சத்யமூர்த்தி! சரணம் ! சரணம் ! ் ் 

[பல் முறை படிமிது விழுந்து சமஸ்கரிக்கன். றனர், ( 
ன் ஹரிச்சத்தமா 1. சந்திரமதி | எழுந்திருங்கள். 8ீல்கள் முன் 

ஜன்மங்களிற் செய்த பாபங்களெல்லாம் பரி ஹரிக்கப்பட்டன. 

இதுவரையில் நீங்கள் அனுபவித்த. அன்பங்களையெல்லாம் 

மறந்து. விடுங்கள் | ஹரிச்சந்திரா | உனத சத்ய விரதத்தின் 

திறம் இப்படிப்பட்ட), தன. உலகத்தவர் எல்லாம். ஈன்கறியும் 

பொருட்டே, உன்னை. இத்தனை. 'இடையூறுகளுக்கும். உள் 

ளாக்கனம். இனி, உண்மை 'நெறியினின்றும் -இரணுவும் 

பிறழாத உத்தமனென.. உன்: பெயர். உலகங்க. ஞன்ளளவும்
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| ஊர்ஜிதமாப். Aiea! இதுவரையில் அனுபவித்த துக்கங்களை 

யெல்லாம் மறந்து, சந்தோஷத்துடன் நெநொள் இர நில உல. 

குத்தை யாண்டு, பிறகு... உன் மனைவி மக்களுடன். நம.து 

பாதத்தை வந்து சேர்வாயாக, --வ௫ஷ்டரே, உம சிஷ்யன் 

அயோத்திக்கு அழைத்துச் சென்று ௮ந் நாட் டரசனாக அணி 

முடியிணச் சூட்டும், 

ஹ.  பக்தானுகூலா ! பசமதயாளு ! பரமூவமே ! தாங்கள் அறியாத 

ன ச Ogre ன் றுண்டோ ? அ௮டிமையரயே நான் ௮ணி மூடியை மறு 

படி. அணியலாகுமோ ? அன்றியும் தானமாகக் கொடுத்த அர 

சைத தமியேன் மறுபடியும் கொள்வ?கா P 

வி, அ ஹரிச்சந்திரா, அதை குறித்து உனக்குக் கவலை வேண்டாம். 

6 6 எனக்கு தானமாகக் கொடுத்த. உன அரசை, உனக்கே 

மனப் பூர்வமாய், உனது. ஊதிய விரதத்தை மெச்செனவனாய், 

மறுபடியும் : “தானமாக கொடுக்கிம்றேன் : இதோ பெற்றுக் 

- கொள். 

aD. ஸ்வாமி, மகனை யிழந்து, மனைவியும் குற்றஞ் சாற்றப் பட்டு, 

.... மயானத்து வெட்டியானாகய எனக்கு அரசு என்னத்திற்கு ? ம 

ப, "ஹரிச்சந்திரா | உன் கவலை யனைத்தும் ஒழி. உன். மைந்தன் 

"உண்மையில் இறக்கவில்லை, உன் மனைவியும் குற்றவாளியல்ல, 
இவை யனைத்தும் விஸ்வாமித்திரர். தனது தபோ மஹிமை 
யால், வ௫ிஷ்டருடன் அவருக்கு நேர்ந்த ஜர் ௪பதத்தின்படி, 

உனஅ சத்ய விரதத்தைப். பரிசோதிக்கும் பொருட்டு, செய்த 

சூழ்ச்சிகளையாம். தேவதாசா ! எழுந்திரு. 

[ேவதாசன். எழுச்இருச்இரான்; ஹரிச்சச்சரனும் சர்திரமஇயும் 

அவனைச்சட்டி. மணைச்ன் னர், பூமழை௦ Cun Pala op. 1 

அன்றியும், வாஸ்தவத்தில். காசி மன்னன். புதல்வனும் கொல் 

லப்பட வில்லை. அவனும் உறங்கி எழுந்தவன்போல் எழிர் 

திருந்திருப்பான் "இதுவரையில். ஆகவே சந்திரமதியி ன்மீது 

ஒரு குற்றமு மில்லையென்று BO BLOG Sor Gar முதலியார். அறி 

வார்; மேலும் நீ பறையனுக்கு அடிமைப் பட்டதாக நினத்து 

் வருந்தவேண்டாம். விஸ்வாமித்திரர். வேண்டுகோளுக் இசைந்து 

உன்னை அடிமை கொண்டது பமதர்மராஜனே ! சந்திரமதியை 

யும். தேவதாசனையும் அடிமை கொண்டவர். அக்னிதேவனே! ..
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ய, He அம் ஆம் ஐ ஹரிச்சர்திர, இதோ எங்களைப்பார்.. 

ஹ். 

நா. 

‘en: 

வி. 

அல்லாமலும், 8 காத்து. நின்ற இடம், ஸ்மசான பூமியல்ல, 
யாக பூமியாம்.. விஸ்வாமித்திரர் மாய்மையால் உல்களுக்கெல் 

_ லாம் அவ்வாறு தோத்றியது. இப்பொழுது அ எப்படி, 

யிருக்றெ.து பார். 

கருணாஒதி ! எல்லாம் தமது கருணை. 

"ஹரிச்சர்திரா, எனது சபதத்தின் பொருட்டு, - உனக்கும். 

உன் மணைவி. மக்களுக்கும் | நான் இழைத்த பல அன்பங்களை 

யும் மன்னிப்பாய் ! உமைகேள்வன் கூறியபடி உனக்கு ஒரு 
- இழுக்குமில்லை. ஆகவே நான் மீட்டும் உன்னை மெச்டு தான 

மாக அளிக்கும் உன தரனைப்பெற்று சுகமாய் நீடூழி காலம் 

வாழ்வாயாக ! விஸ்வாமித்திரனாயெ நான் ஒப்புக்  கொள்ளு௫ 

றேன்; உன்னால் ஜெயிக்கப்பட்டதாக | 

அன்; நியும் வி சஷ்டா லும் ஜெயிச்சப்பட்டதாக ஒப்புக்கொள்ள 

வேண்டும். 

ஆம். 

ஆகவே, .: வாக்களித்தபடி, - ஹரிச்சந்தாரனுக்கு. ட அரசைக் 

கொடுப்பதுடன், eng தப௫ல் . பாதியையும் . கொடுக்க 

. மேவண்டும். 

ஆம், அதற்குத் தடையென்ன £: 

| [anders Baten sling spas] | பிரிய  இஷ்யனாகயெ. antlers 

இரா | உன் வாக்இனையும் காப்பாற்றினாய் ! என்.வாக்கனையும் 

காப்பாற்றிஞய் | | உனது அருங். குணத்தை மெச்சினேன் |. நீ 

cer பிரிய சிஷ்யனாயிருக்கத் தீக்கவனே ர ரர 

வ௫ிஷ்டமே; ஹரிச்சந்திரன். என் பிரிய ஷயனுயெ திருசங்கு 

வின். பிள்ளை என்பதை மறவாதீர். 

“இ வசிஷ்டரே, விஸ்வாமித்திரரே, மீகிகளிருவரும் . ஹரிச்சந்தி 

ரணை. அயோத்திக்கு. அழைத்துச் சென்று அவனுக்கு மூடி 
் "சூட்டி வாருங்கள். 

வ, வி. கட்டளைப்படி.
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ப. ஹரிச்சந்திரா 1 எங்களிடமிருச்அ விடை பெற் றுக்கொள், | 
உனக்கு ஈம்மிடமிருர்து ஏதாவது வரம் வேண்டியிருக்தால் 
கேள். 

aD. பரம்பரனே | பசுபதி !--இவ்வுலகி?லமய உமது திவ்ய காட்டு. 

இடைத்த நான் விருப்பத்தக்கது என்ன இருக்கப் போறே? 

ஆயினும் ஒரு வரம் 2வண்டுசி2றன். இனியும் எந்த ஜன்மம் 
வக்தபோதிலும் எனது சத்ய விரதம் குன்ருதிருக்கும்படி. 
அ னுக்கொ ஹிக்கவேண்டும், 

ய... .... இங்கனமே ஆகுக ஹரிச்சந்திரா | 

[esas இபி முழங்குறது ; தேவர்கள் பூமழை ) பொழிளன்றனர் ; | 
ஹரிச்சந்திரன், சர்திரமதி, தேவதாசன், தேவர்களைப் பணிகின் 

றனர் ; பாமக. தேவர்களுடன் அக்தர்த்தானமாகிறார்.] | 

காட்சி மடிகிறது, 

ee ந்ற்்டச 
நாடகம் முற்றியது, 3. 

ஜே 
= 
& 

ei


