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INSCRIBED 

TO 

THE BELOVED MEMORY OF 

MY FATHER. 

‘“ He was a man, take him for all in all 

59 

I shall not look upon his like again 
Hamlet,



PREFACE. 

  

I owe an apology to the public for venturing to consider 

Shakespeare’s ‘Hamlet’ capable of adaptation and by me and into 

Tamil. In making the attempt I had only two objects mainly in 

view. The first was, that I may help to render accessible in how- 

ever crude a form the treasures and beauties of Shakespeare to my 

sisters and brothers of the Tamil land who do not possess the 

requisite knowledge of English to study and appreciate the original. 

In the second place, as one who has devoted the best years of his 

life to an endeavour to resuscitate and elevate the Indian Stage, 

I was prompted by the hope that such adaptations will serve to exalt 

the dramatic ideals current in the country. My friend Mr. V. V.S. 

seems to think that the adaptation is likely to interest even readers 

to whom the original is not a sealed book. I shall not quarrel 

with him especially if he happens to be right. The rendering is 

what I have called it an adaptation and not a translation. Though 

I have always endeavoured my best to translate as literally as 

conditions permitted, I have not hesitated to sacrifice litcralness 

in the rendering to what I conceived to be the reproduction of the 

real sense or force of the original. I have also tried to render the 

names of persons and places, allusions and allegories and puns and 

proverbial sayings so as to suit the Tamil garb of the rendering. 

I am bound to acknowledge that, in my desire to publish the 

adaptation, I was considerably encouraged by the appreciation of the 

work generously expressed of some of our eminent men such as 

Sir 8. Subramania Iyer and The Hon’ble Mr. V. Krishnasawmi Tyer. 

I shall rest satisfied if my attempt to render Shakespeare results 

in some measure at least in promoting the objects I had mainly in 

view. 

I w ist not fail to thank my friend Mr. V. V. Srinivasan for his 

introduction. 

Mapkas, THE AUTHOR. 
@4ith November 1908.
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INTRODUCTION. 

CD HGCDESLD 

It was about sixteen years ago that Mr. Sambandam -began his 

career as an author. Endowed with a fine and fertile imagination the 

ardent and aspiring author would not be content with anything short of 

original dramas. The conception of a plot was as easy as putting one and 

two together. The writing of the drama took as long as the physical ac 

of writing down demanded. Scene after scene was written off withou 

a single word being scored out and one almost wondered whether it was 

a point of pride with the budding author. 

So it was in the good old days. Since then Mr, Sambandam has 

written cver two dozen dramas of all degrees of excellence. And it 

would almost seem that it was not till he was tired of being original that 

a few years back he took to translating into Tamil some of the plays of 

Shakespeare. 

At first sight it does appear to be the reverse of the order of 

development. Literary talent sharpened by exercise in translation may 

be expected to be put later to the more arduous task of originay 

production. When however an author after writing original dramas, some 

of which are of no mean quality, deliberately turns to devote his time and 

talents to the comparatively degraded and mechanical task of translating 

aad adapting dramas written in other languages, one feels inclined to 

exclaim that the author’s powers must have become exhausted and his 

springs of originality dried up. Butitis happily not so. It is not every 

production to which the term origina! can be extended that can rank as 

aliterary performance over a translation be its merits however high. 

Character and quality are not mere matters of class or caste and an 

unpretentious translation may be a more valuable contribution to a 

literature and language than a whole library of worthless original 

productions, so called. And when the translation or adaptation is that of 

a Shakespeare and is not a miserable caricature who can doubt that the 

language into which the translation or adaptation is made would be 

more richly endowed by the effort than by a hundred, even tolerably gaad 

stories, told in dialogue and divided into scenes and acts,
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[tis however beyond my present purpose to estimate the exact 

value of the contribution to the Tamil language and literature made by 

Mr. Sambandam in his rendering of Hamlet. My acquaintance with Shake- 
speare is not that of a scholar and my knowledge of the Tamil language 

is less than that of an amateur. My chtef object however in allowing 

myself to be induced to write this introduction in English, is, to make 

for the translation now presented to the public and thereby for such 

translations generally, a claim that they would abundantly repay perusal 

even onthe part of those who are by reason of their education in a 

position to study and appreciate the original in English. For, the 

utility of such adaptations to those who are unacquainted with the 

English language and even to those whose knowledge of it is not 

sufficient to enable them to understand the finer shades of thought, 

will be readily conceded. It is therefore in respect of persons alone to 

whom the original work of art, in all its pristine beauty, is accessible 

and open, that the question will be sure to be asked, of what 

conceivable use to such can these translations or adaptations be, of 

what use the copy, at best of doubtful accuracy and merit, to him 

who owns the original painting of the artist, itself. An answer to this 

question in the affirmative would be seen to involve necessarily the 

establishment in a measure of the claim of translation to the rank of a 

separate literary art. It seems to me that it 1s even a fine art and that 

when its true nature and function come to be properly recognised, it 

will be realised how it appeals at once to the refined scholar of language 

and the student of the art of renderings and re-presentations. 

To some indeed such a claim is apt to sound as extravagant. But 

itis really not so, It is the function of painting to represent the world 

through the medium of colour so as to body forth the beauty in it. So 

is it the function of music to represent the wurld through the medium of 

sound and give usa glimpse of the divine pulsations in the heart of 

existence and the infinite harmony of it. Even so is it the function of 

the fine art of translation to represent an original production in one 

language through the medium of another language so as to body forth 

the beauty of the original. The analogy indeed goes even further. As 

it is to the person who has seen the original of the subject of the painting 

that the painting speaks most eloquently, so is it that a good translation 

appeals most, not to a person who has never read the original but to him 

that has perused it a hundred times and lovingly dwelt on each word
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aad phrase and onthe thousand points of light and shade, of subtle 

suggestion and inexplicable charm. 

It is therefore a mistake to suppose that the translation of a literary 

work in one language into a different language, is, as is generally 

supposed, no better than a copy in colours of an original painting. The 

‘comparison would, no doubt, be accurate, if the medium of reproduction 

were identical, as it is in the case of the illustration. Colour is dead 

matter, however much life may be imparted to it on the canvas by the 

skill of the artist: and being dead matter, its identity is preserved 

whenever and however applied as a medium of expression. But it ts 

not so with language. Language is a living medium and every language 

has a distinct individuality and character of its own. Hence it is that 

the translation of a work into a different language is claimed to be its 

re-presentation through a different medium and as bearing more the 

relation of a painting to the subject of the painting than that of a copy 

to its original. Inthe latter case, if the original is available, the other 

pecomes unnecessary ; but in the former case even to the most practised 

student of the beauties of nature, the sight of the painting will be calcu- 

lated to suggest points and aspects which escaped the mind in the act of 

direct perception. So also is it with a translation into a foreign 

language. Far from being useless, it is calculated to suggest to the 

mind points and aspects in the original which might have escaped the 

most refined and cultured mind critically studying the original. A sense 

of the difficulties that had to be encountered, and the measure of suc- 

cess achieved, of the countless rejections made and the selection that 

prevailed, of the significance attaching to forms of expression, succession 

of sounds, orany given order of words or ideas, of any differences in 

the resultant impressions and also the differences if any in the means by 

which the resultant impressions are produced,—these are only a few of 

a large number, that can be mentioned, of the aspects of a translation 

which enable us to perceive beauties in the original which will not be 

perceptible on ever so close and critical a study of the original alone. 

Let me add that this has been my experience and I have no doubt that 

a large number of those who read this adaptation of “Hamlet” by Mr. 

Sambandam will be inclined to agree with me. 

Of all plays of Shakespeare, ‘Hamlet’ is perhaps not by any 

means one of the easiest for purposes of translation and the Tamil
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language is certainly not the most adapted for such translation. 

The vocabulary of Tamil may even be said to be poor in terms 

descriptive of mental conditions and feelings so abundant in ‘“ Hamlet” 

with its numerous soliloquies. The phrasing and wording have reached 

such perfection in the play that the lady really hit it off well, who 

is stated to have exclaimed on reading it, that it was wholly made 

up of proverbs and familiar quotations. Such currency of expression 

is, however, attained mainly by elements which are peculiar to each 

language and are therefore not susceptible of translation. In the 

language of its origin and existence, every phrase and every word has 

a soul,a face and features all its own, and lives and moves clothed in 

its special character and with its chosen companions. It often 

contains a hidden figure of speech and carries with it the aroma 

of its previous history. Vicissitudes of fortune affect its strength, 

Character and out.look. It contracts many alliances and makes 

numerous friends and enemies in the course of its long life. All these 

cannot be translated, however accurately the idea underlying an 

expression or the meaning of a word may be; and it is just by such 

elements that the best lines in Hamlet are constituted. Above all, ig 

must be remembered that the highest beauty of literary art consists 

not so much in what is said as in what is but barely suggested or only 

remotely hinted at, in a something which 1s indefinable and whose very 

charm seems to consist in its eluding definition. This quality 1s 

produced for instance by a succession of the same or similar sounds, by 

the yuxta position of words, often by a mere trick of grammar, occas- 

sionally by an unsuspected pun on the words or conveyed by the 

etymology of the words used and other devices of a like nature. 

The difficult art of translation would thus be seen not to consist in 

rendering each passage word for word literally, or in loosely paraphrasing 

the original and writing a paragraph for a phrase. Accuracy of render. 

ing is indispensable. Beauty of rendering is high merit. But a 

translation may be literally accurate and even beautiful but fail to produce 

on the mind that totality of effect, of thought and emotion, which is 

produced by the original. A translation that possesses all these qualities 

is rare to find. I consider it therefore a privilege to be permitted to 

introduce to the public, my friend’s adaptation of “* Hamlet”, contained 

in the following pages. There may be faults in it of sorts and kinds. It 

may indeed be capable of improvement here, there and elsewhere. But
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to admit all this, is‘only to admit that it is the work of a human being, 

All told however and every deduction made, Mr. Sambandam’s rendering 

of * Hamlet” wouid for ever remain a Specimen of high literary art. 

It revealed to me the possibility of translation attaining to the 

excellence of fine art. It has impressed me with a sense of the untried 

capacity of the Tamil language. It has discovered to me new ways of 

understanding and appreciating Shakespeare. It will serve to indicate 

the direction in which high and useful literary work may be done in this 

country and what is more, it has set up an almost.ideal standard of 

excellence for all the workers in the same field. And it seems to me 

that it will for long remain one of the most noteworthy contributions 

to Tamil language and literature in modern times. 

I find I have been criticising, theorising, estimating and even judging 

without really totending to do so, and what ts perhaps more to the 

point, without the necessary knowledge or right. But it will perhaps 

be remembered that ignorance far from being a disqualificaticn ina 

judge, is a quality favoring originality in the pronouncements. And 

having once assumed the role of a judge, I shall not let my own 

consciousness of my ignorance, very inconvenient if a somewhat 

uncommon feature, to stand in my way. Mr. Sambandam, has in his 

orivinal dramas, not merely refused to be bound by the rules of the Sans- 

crit drama on which Indian dramas are mostly modelled but succeeded 

in demolishing and destroying all the well-defined land-marks and 

boundaries of the region of Tamil language and literature by inaugurating 

anew form of dramatic composition and insisting on writing in uncon. 

ventional prose. But inthe present venture he has, as the result it 

would seem of long pre-meditation and design, trespassed far beyond the 

original limits of that language and literature and annexed large and 

unexplored tracts toit. Itis my conviction that such an audacious 

act of trespass ougit not to be allowed to go without being adequately 

punished and that he should be condemned for the rest of the natural 

term of his life, which we pray might be very long, to the rigorous task 
of translating and adapting into Tamil, all the remaining plays of 
Shakespeare. 

VANI VILAs, 

y ERY. GRINIVASAN, 
25th October, 1908, ony & ’ aM ஹூ”. ட ARR 
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இமலாதிதீயன்,. 

  

நாடக பாத்திரங்கள். 

காலதேவன், ௨ ட்ட நூறா நாட்டு மனனன, 

€ 6 . e 6 ° ° 

அமலாதித்யன் .. ee ve ee ee CHOC FIVE தமயன் புதல்வன். 

மலநேசன் ... .. .. ட மிரசான மந்திரி. 

( 

tc 
ர்ஷான் oes ene eee eee oes அமலா இத்யன் ரோசன். 

லாதரன். .. ... ௨ ட்ட பாலகோன் புதல்வன், 

oO gun com டலன் 

ல. 
பையன 

ராஜகாந்தன் பிரபுக்கள். 

கர்தான் 

அரன் 

ஐ ௦ 

மார்லன் | 

பாணதா on 
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ves ee உத்தியோகஸ்தாசள். 

பிராணைலன் eee eee eee eer een தா போர்வீரன், 

பார்த்தபநேசன் ... ... .. பாஞ்சால மன்னன் புதல்வன், 

ராயநர்தன் ee ee ee பாலசோன் வேலையாள். 

(Chow fiver .. ௨... ... குர்ஜூ காட் டரரி, அமலாதித்யன் 
க ஐ 7 Hy ra 

அன்னை. 

அபலை eee eer eee a aes eos பாலசேரன் புதல்வி, 

ஓர் பண்டாரம், வேஷதாரிகள், இரண்டு கெட்டியான்கள், பிரபுக்கள், 

தூதர்கள், உத்தியோகஸ்தர்கள், ஒர் ராணுவச் தலைவன், மாலுமிகள், போர் 

வீரர்கள், சேவகர்கள், Rusa gerry use, முதலானவரும், அமலா தித் 

யன தந்தையின் அருவமும், 

கதை நக மிடம் :--குர்ஜரம். 

வு
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அமலாதிதயன் 
அல்லது 

குர்ஜரத் து அரசிளங் ரகுமான்: 
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௦ ௦ ௦ 

(Lp D ல அ fh} & LD, 

Lp so srr F. 

£ீலனபு ரம், அரண்மனைக் கெதிரிலுள்ள ஓர் கொத்தளம். 

பிராணசீலன் காவலி விருச்சக, மற்றொருபுறம் ௮வனை 

கோச்கிப் பாணதரன் வருகிருன். 

யார Di BO & ? 

அப்படி யன்று, எனக் குரை நீயார்; நில் ௮ங், உன்னை 

வெளியி, [ater werd Dar ox] 

வந்தா நெடநாள வாழ்வா ராக ! 

பாணதரா ? 

௮வனே, 

உன் நாழிகைப்படி வக்க மிகவும் ஜாக்கிரதையாய், 

நாழிகை இப்பொழுது பதினைந்து ஆப! பிராணசிலா, 

படுக்கப் போ நீ, 

விடுவித்ததற்கு மிகவும் வந்தனம், குளிர் மிகவும் கொட 

மையா யிருக்கின்றது, மனமும் a wir Hav மடைந்திருக்கின்ற 

கெனக்கு, 

காவலில் ஏகேலும் கண்டனை3யோ விசேஷம் ? 

கோட்டான் இச்சலும் கேட்டே னில்லை,
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ர. 

படா. 

Lin. 

பா. 

மா. 

LT, 

Lom. 

ஹீ, 

அ௮மலாதித்யன, [அங்கம் - ] 

சரி, போய்வா, வழியில் ஹரிஹரரையும் மார€லரையும் 

காண்டையேல், கடி.தி லளுப் பிங்கு, காவல் அவர்கள் எனனு 

டன செய்பவர்கள், 

௮தோ அவர்களது ௮ரவம்கேட்கிறகென எண்ணுகிறேன்.-- 

நில் ௮ுங்கே!யார் அது ? 

[இருவரும் வில்லை வளைக்கிறூர்கள், ] 

ஸரிஹாவம், மாரசீலனும் வருஇருர்கள். 

இந்காட்டினது நண்பா, 

வேந்கர துதியர், 

ஆயின் உமக்கு ஈல் இரவு ஆகுக ! 
ரூ 6 . - . . 

பேபஞ்சா வீரனே, போய் வா சுகமாய் : உன்னை யார் விடு 

விக்குது ? 

பாணகரன கா வலிருக்கின்றான், நான் வருகின்றேன். 

ஹே ! பாணதரா ! 

ஆம்-- என்ன ! ஹரிஹரர் இருக்கின்றாரா அங்கு ? 

அவரி லொருகூறு, 

வாரும், ஹரிஹரரே, வாரும், உசதம மாரலரே, 

என்ன, இன்றிரவு இது மறுபடியும் தோன்றியதோ ? 

நான ஒன்றும் பார்க்கவில்லை. 

இருமுறை நாம் சண்ட இப் பயக்கரமான தோற்றம் கமது 
9 ௩ . ° “(0 e « க உ . 

மமனாப்பிராந்தியெனக் கூறி ஈம்பேன் என்இிருர் ஹரிஹரர் : 
uy . . * . . e ஆகவ இன்றிரவு இவரை, இரவின் ஜாமமெல்லாம் நம்மு 

டன் கண் கொட்டாது கவனித்திருக்து, இத்சோற்றம் மறு 

படியும் தென்படுமாயின் நாம் கண்டது மெய்யென ஒப்புக் 

கொண்டு அதனுடன் பே௫ப் பார்க்க, என்னுடன் வேண்டி. 

அமைத்து வந்தேன், 

ச !€! அது தோற்ருது இன்றிரவு,
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பா. 

பா. 

மா. 

பா. 

மா. 

பா. 

பா. 

மா. 

சற் றுட்காரு மிப்படி) நாங்கள் கூறியதை நம்பேன் எனும் 

உமக்கு, இரண் டி. ரவாய் இங்கு காங்கள் கண்டகை, இன் 

னொரு மூறை.செவிபுசுக் கூறுகிறோம், 

சரி, உட்காருவோம். பாணகரர் இதைப்பற்றி கூறுவதைக் : 

கேட்போம். 

கேற்றிரவுகான், ௮தோ தாரத்தில், துருவத்திற்கு மேற்கி 

லிருக்கும் ௮தெ நட்சத்திரமானது, அகாயத்தின்கண் இப் 

பொழுது எரிவிட் டொளிதரும் இடத்திற்கு வக்கபொழமுஅ, 

மாரசிலரும், கானும், அர்த்த ஜாம மரி அடிக்க-- 

அருவம் தோற்றுஇன் று. 

பொறு, நிறுத்து பேச்சை ! அதோ பார் மறுபடியும் வரு 

கின்றது | 

௮ 2த உருவம் ! மரிச்சு மகாராஜாவின் சாயையே ! 

நீர்தான் படிச்தவா், ஹரிஹரேோ, அகனுடன் பேசிப்பாரும். 

௮ரசரைப்போல?2வ இல்லையா₹ உற்றுப்பாரும், ஹரஹர ர, 

௮வ்வுரு£வ.-- அச்சரியமும் அச்சமும் அறுக்கின் நறு 

என்னை, 

தன்னுடன் பேச் சொல்லுகின்றதுபோலும். 

ஹரிஹர?ர, வினவிப்பாரும். 

நீ என்னை ? மடிந்து புகைக்கப்பட்ட கூர்தரத் துர்சர் சில 

காற்கொண்ட அழகிய போர்க் கோலத்துடன் இக் கள் 

ளிரவில் அுராக்கிரமிக்க தென் ? தெய்வத்தின்மீது ஆணை 
; உ ட ூ ச இஃ = ; உ 

வைக்துக் கேட்கி2றன், பேசுவாய் : 

௮து கோபித்துக்கொள்கிறது. 

பார், ௮து ஓதங்கஇவிடுகின் றது. 

நில் ! பேசு, பேசு ! ஆணையிடுகின்றேன், பேசு ! 

(அருவம் மறைகின்த2.]
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மறைந்தது, மறுமொழி கூறுது, 

இப்பொழுது என்ன சொல்கிறீர் ஹரிஹரரே ? உமது உடல் 

நடுக்குகின்றது, முகம் வெளுத்துக் காட்டுகின்றது, இது 

வெறும் F555 பிரமையைவிட அ௮திகப்பட்ட தன்றோ ? 

இப்பொழுது இதைப்பற்றி என்ன நினை க்இன்தீர் ? 

சுவாமியே என்னெஇிரில் வந்து கூறிய2பாதிலும், இதை 

நான உண்மையாக என கண்ணாரக் கண்டிராவிட்டால் நபி 

யிருக்கமாட்2டன், 

அ௮ரசரைப்போ லில்லயா DH)? 

நீ உன்னை லத்திருப்பதைப்?பாலவே, ௮து அரசரை op B 

இருக்கின்றது. Currengujo_wu uli ds Bu see 200 61 Si $B 

யுத்தம் புரிந்தபொழுது ௮வர் அலயிச்திருக்த கவ௪ மதுவே, 

விவாத மொன்றில் வெஞ்சின மூண்ம, பாலிககாட்டினரைக் 

குவலயம்படக் கொ ன்றபொழுது, அவா புருவ கெளித் து 

தோக்கிய கோக்க, என்ன ஆச்சரியம் 

இம்மாதிரி இதற்குமுன் இரண்டி முறை, சரியாய் நன நிசியில் 
இக் நேரத்திற் கெல்லாம், போர்க் கோலத்துடன் கடந்து 

சென்ருர் எங்கள் காவலை, 

இதைக் குதிம்து இன்னது எண்ணுவதென்று எனக்குக் 

தெரியவில்லை ; ஆயினும் யோசிக்குமிடத்து, மொக்தம்தில் 

நமது நாட்டிற்கு தேரிடப்போகின்ற எதோ Rit பெருங் 

கேட்டினைக் குறிக்கின்ற உற்பாதம்போலும், 

சரி, உட்காருங்கள் சற்று, அறிந்தவர் யாரேனும் கூறட்டும் 

சானக்கு ; எதன் பொருட்டு இரவெல்லாம் இக் கடினமான 

கண் கொட்டாக் காவல் ? இரவெல்லாம் இந்நாட்டு எமை 

ஜனங்களை வருத்தி வேலை வாஙகுவா னேன் ? போர் முகப் 

படையெல்லாம் இர் நாளும் விடாது செய்து வருவதேன் ஆயு 

தங்களை அயல்நாட்டு வணிகரிடமிருக்து தினம் வாங்குவ 

தேன் ? மீகாமரும் மரக்கல வனைஞரும் ஒய்வு நாள் ஒன்று 

மின்றி ஈமது சாவாய்களை யெல்லாம் ஏன் செப்பனிட்டு வரு
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கிமுர்கள், வருவ தென்னாம் ? இரவு பகல் இடைவிடாது இவ 
விதம் வியர்க்க வியாக்க வேகமாய் வேலை செய்வா னேன்? 

யார் எனக்முக் சொல்ல முடியும் ? 

சொல்ல முடியு மென்னால், நான் செவியுற்ற ரகஸ்யமும் துங் 
நனமாம். சற்று முன்பாக நாம் கண்ணுற்ற அருவாய் மடிந்த 
பேன், பாஞ்சாலன் பார்த்திபகேசனால் தனி வெம்போருக் 
கமைக்கப்பட்மி, FO பராக்கரமத்கைக் காட்டவேண்டுபெ 
னும் நாயகான பெளரஷதக்தால் உந்தப்பட்டவராப் ஒப்புக் 
கொண்ட விஷயம் நீர் அறிந்தசே, அவ் வெஞ்சமரில், 
உலகத்தார எல்லோராலும் சுத்த கஊிரனாய் மதிக்கப்பட்ட 
ரூரனாம் நமத மன்னன், பார்த்திபசேசனைப் பரலோக மனுப்பி 
னார், ஜெயிச்கவன் தோல்வி யடைந்கவன் உயிருடன் அவன் 
உடைததா யிருந்த தேசத்தையும் கைப்பற்ற வேண்டுமென்று 

அவர்களுக்குள OF PUN FSI, dos Bhs தாமத்திற்கும் 
ஓச்தகா யிருக்கும் பக்குய உடன் படி.க்கையின்படி, பாஞ்சா 

லன் பாரெல்லாம் ஈமதரசன் பங்காயது, இதற் கெதிராக 
நமதரசர் தக்கதோர் பாகத்தைப் பந்தயம் வைத்திருந்தார், 
பார்த்திபசேசன் கெயித் இருந்தால் அவன் பங்குக் குப்போய்ச் 

சோ ந் திருக்கும் அந்தப் பாகம், அவன் Go DD Bene அந்த 

உடன்படிக்கையின் கோட்பாட்டின்படி அவன் பங்கு நமது 
௮ரசன்பால் ஆனது போல, இப்பொழுதோ, பார்த்திபகேசன் 
புதல்வன் இளமையின் கொழுமையும் உற்சாகத்தின் சூடு 

முடையவயை பாஞ்சாலகத் தெல்லையிலுள்ள கானக நண் லி, 
லங்குள்ள நீதிக் கடங்கா முரட்டு வனவா் மு சலானோரை 
ஒருங்கு சேர்தது யுத்தத்திற்குச் Fh BID) Bary Bom cp 
னும். இது ஈமதரசாட்சியார் அுறிச்திருக்கெபடி நம்மிட 
மிருந்து தன் தகப்பன் கோற்ற தேசங்களைப் பலாக்கார 
மாயப் புய வலியால் மீட்கவன்றி வேறொரு காரணப் பற்றி 
யன்று, இதுதான ஈம்முடைய தேசத்தில் இப்பொழுது ஈடக் 
கும் ஆயத்தங்களுக்கும், சாமிப்பொழுது காவ லிருப்பதற்கும், 
OWE குழப்பமாய் விரைவில் யுத்தசன்னாக மாவதற்
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கும் மூக்கியமான காரணமென நினைக்கின் ?றன். 

அ தையன்றி வேறு காரணமில்லையென சான் நினைக்கிறேன். 

நாம் காவ லிருக்கு மிட.ம் கவச மணிர்து போர்க் கோலத் 

டன் இவ் வருவம் இச் சமயம் வருவது தக்ககாகவ இருக் 

இன்றதா: இக்த யத்கத்திற் கெல்லாம் மக் காலக்தும் இக் 

காலத்தும் காரணமாய ஈம தரசரை ஒத்தே யிருக்கின்றது. 

இது எனக்குமிகுந்த மனக் கவலையை உண்டுபண்ணுகின் றது. 

பூர்வம் ஒப்புயர் வற்ற இட்சவாகு வம்சத் துதித்த வள்ள 

லாகிய இராஜேந்திரன் திலீபன் மடியுங் காலத்திற்குச் சற் 

றுமுன், பூதப் பிரேத பிசாசங்க ளெல்லாம் பூமி யெங்கும் 

திரியத் தொடங்கினவாம் : அகாயத்தில் வால் நட்சத்திரங்க 

ளும் விண்மீன்களும் தோன்றி உதிர மழை பொழிக்து வரப் 

போகின்ற உற்பாதங்களை உணர்த்தியவாம், சமுத்திர மண்ட 

லத்தை ௮டக்கி யாளும் £தக்கரணமுடைச் சந்திரனும் இரக 

ணத்தால் பிடிச்கப்பட்டு யுகாச்த காலத்தி லிடுப்பதுபோல் 

தன்னொளி மழுங்கிக் கறுத்தனனாம், இத்தகைய மகோற் 

பாதங்கள் இனி வரப்போகின்ற பெருங் கேட்டை உணர்த்து 

வதேபோல் -- பின் வரும் கெழிதியை முன் உணர்த்துஞ் 

சருூனமாக-- ஆகாயமும் பூமியும், நமது நாட்டிற்கும் நாட் 

டினருக்கும் ௮ நிவித்திருக்கின்றன. 

அரலம் மறுபடியும் தோற்றுகற.து, 

பொறு! அதோ பார் ! தோ மறுபடி வருகின்றது !-- எதி 

Ao செல்கிறேன், எனனை மறைந்தாலும் சரி !-- அலகையே, 

நில் ! உன்னால் வாய் திறந்து பேச முடியுமாயின் பேசு என் 

னுடன் ; உன் துயரத்தை நீக்கி எனக்கு ஈன்மை பயக்கச் 

செய்யவேண்டிய நற்காரியம் ஏதாவது உண்டானால், சொல் 

என்னிடம் -- முன்பறிந்து விலக்க வல்ல, உன் நாட்டிற்குச் 

சம்பவிக்கப்போகின்ற கேட்டை ஏூதனும் ௮ மிவையேல், 

கூறு என்னிடம் :-- ஜனங்கள் கூறுகிறபடி, ஆயுட்காலத்தில் 

௮டியாயமாய அ௮பகரித்துப் புதைத்து வைத்த ஏதேனும்
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பொருளின் பொருட்டு இவ்விதம் இறந்தபின் ௮லகை யுருக் 

கொண்டு திரியவேண்டி வந்தால், அதைப்பற்றி உரை 

எனக்கு !-- நின்று கூறிவிட்டுப் போ !-- மாரசிலா) போக 

விடாதே ௮தை! [சோழி கூவுன்றது.] 

என் வாளால் ௮கதை வீசுவதா ? 

வீசு, நில்லாவிட்டால் | 

இதோ ! 

இதோ ! [அருவம் மறைசன்றது.] 

மறைந்துவிட்டது ! காம்பிரம் பொருந்திய ௮வவருவை நாம் 

கத்தியைக் கையிற்கொண்டு கண்டிக்கப்போவது தவற ! 

வெட்ட வெளியை வெல்வது எங்கனம் அசாத்தியமோ, அவ் 

வாறே இதை வெல்ல சம்மா லாகாது ; நாம் வீணாய் வெட்டு 

வன வியாத்தமான பிரயததனமே ! 

சேவல் கூவுமுன் பேச வாய் திறந்தது. 

அதைக் கேட்டவுடன் நியாயஸ்தலத்திற்கு அழைக்கப்பட்ட 

குற்றவாளியைப்போல் தடுக்கிட்டது. தினகரன் வரவை எதிர் 

நோக்கித் தன் தெள்ளிய குரலெடுத்துக் கோழி கூவிய-உடன், 

இரவில் ஆங்காங்கு சஞ்சரிக்கும் பூதப் பிரேத பிசாசங்க 

ளெல்லாம், அப்பு பிரித்வி தேயு வாயு ஆகாயமென்னும் பஞ்ச 

பூதங்களில் எஙகிருந்த போதிலும், தத்தம் இருப்பிடம் போய் 

உடனே சேரவேண்டுமெனக் கேட்டிருக்கின்றேன் : இவவுண் 

மையை இங்கு தோற்றிய உருவம் உண்மைப்படுக்தியது, 

அம்; கோழி கூப்பிட்டவுடன் மழைந்தது, ப்ரீ திருஷ்ணன் 

பிறப்பு கொண்டாடப்படும் காலம் வருடர்தோறும் வாய்க் 

குகங்கால் பறவைகளெல்லாம் இரவு முழுதும் விடியு மள 

வும் பாடுகன்றனவென லர் கூறுகினநனா ; ஏச்சமயத் 

தில் பேய் பிசா சொன்றும் வெளியில் நாடாதாம், இர 

மெல்லாம் பய மற்றதாம், கிரஹங்கள் ஒரு கெடுதியும் செய் 

யாவாம், எத்தெய்வமும் மனிகரை காடாகாம்; எந்சு மந்திர
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வாதியின் உச்சாடனமும் செல்லாதாம்., ஓ த்தனைப் பரி 

சுத்தமும் LIT (BI சருணையும் கூடிய பருவுமாம் அது, 

ஆம் ஆம், அங்ஙனம் நானும் கேட்டதுண்டு, ௮தை ஒருவரது 

சம்பவும் செய்கிறேன். அதோ பார், ஆதித்யன் உதயமாக 

(por தன் சிவந்த இரணங்களை மழுன்பனுப்பி இழக்கி லுள்ள 

பர்வதங்களின் கெரங்களில் தங்கி யிருக்கும் பனியினை ப பய: 

கோடச் செய்கிறான், காவல் இனி கலைவோம். காம் இன் 

றநிரவு கண்டதை HU Bi இளம் இராஜகுமாரருக்கு அ றிவிப் 

போம் 5 என்ம் தாணைப்படி கூறுதன்றேன், நம்முடன் 

பேசாத இவ்வருவம் அவருடன் பேசும், 6 ன்ன சொல்லுகி 

தீர்கள் ? உமகக இது சம்மதம்தானா 2? இது இராஜகுமார 

னிடத்தில் நமது அன்பையும் Ly SME HU, கடமைக்கும் 

அமைந்த தாரும், 

ஆம், Dy (is) BOT! OLD செய்வோமென கானும Caan OS mar. 

இன்று காலை அவரை ௭ ங்கு சுலபமாயர் சந் இக்கலா மென 

௪ ° ev . 
. ட 

ரான் ஈன்றா யறிவேன, வாருங்கள். [போடருர்கள். | 

காட்சி முடிகிறது. 
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இரண்டாவது காட்ச. 

௮ாண் மனையில் கொலு மண்டபம், 

லாத்யகோஷம் ; காலதேவன், கேரீமணி, அமலாதித்யன், 

பாலநேசன், விலாதரன், வாலிதமண்டலன், கரலையன், . 

மநீதீரிகள், சேவகர்கள் புடைசூழ 

வருகின்றனர். 

நமத பிரியமான சகோதரர் இறந்து காலம் சிறிதே கடந்த 

போதிலும், அதன்பொருட்மி மனத்தில் அயரத்தை வடித்தல் 

முறைமையாயிடினும், ஈமு பிரஜைகளெைல்லாம் இந்திய aps 

கும் அழுக கண்ணுமாய்ச் இர்திக்கவேண்டிய கால மிதுவாயி 

னும், மானிடப் பிரகர்திக்கு மனத்துய ரடைகல் சகஜ மாயி 

னும், விவேகக்கைக்கொண்டு ௮தனை வென்று, நாம் இறக் 

தார்க்குக் துய ௬றுதலுடன், இருந்தா கடனையும் கருதலா 

னோம். அ௮தன்பொருட்டே இதுவரையில் தங்கை மூறையா 

யிருந்த கெளரீமமியைத் தாரமாக்கி, எக்காஞம் எதில ரஞ் 

சும் இக்காட்டி. னரசியாக்கிமனாம். ஆகவே மழுங்கிய மகிழ்ச் 

சியுடனும்,--௮முக கண்ணில் ஆஅகர்த பாஷ்பச்துடலும், 

ஈமச் சடங்கில் இன்பத்அுடினும், மணச் சடங்கில் மனத்துய 

ருடனும், இன்ப துன்பத்தைச் சம எடையாயக்கொண்டு,-- 

மணாம்முடித்து மனைவி கொண்டோம். இவவிஷயத்திற்கு 

இசைக்க உங்கள் இஷ்டத்தைக தட்டாது ௮ தன்படியே 

நடந்து வந்தோம் இகன்பொருட்டு அனைவருக்கும் வந்த 

னம். பின் வருவது, Bi ௮ SG படி பார்ததிபரேசன் புதல் 

வன் நம்மை ௮பலனாக அ௮வமதித்தா, கமது அருமைச் 

சகோகரன் மடிச்ததுடன் கூர்ஜரச்தின் மகிமை மழுங்கி லக் 

இயம் ஒழிக்ததென வெண்.ுிமுயா, இதுவே தனக் கனுகூல 

மாம் சமயமென இச்சை மேலிட்டவனாய், தன் தந்தை வெற்றி 

விரனாம் ஈந்தமயனுக் த, சட்டத்தின் கட்டுப்பாட்டின்படி இழக் 

ச காகி ஈசுரையெல்லாம் மிட்மிம் கொடுத்துவிட வேண்டு 

மென்று பன்முறை கேட்டனுப்பியிருக்கின்றான். அவ்வளவு 

2
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வன் பொருட்டு,--நாமிப்பொழுது உங்களை வரவழைத்துச 

சந்தித்த விசேஷம் ஈதா கும்; பாஞ்சாலனீ புதலவனது விஞ் 
௪ 6 ச ° ச ௪ 3 eo 

சிய சேனை முதலியன ௮வன் சிற்றப்பன் நாட்டில VST 

கெடுக்கப்பட்டமால், இனி கன் தமயன் குமாரனுக்கு ஒரு 
ச ச , ௬ ச ச 

உதவியும் புரியாமல் ௮வனை அடக்கி ஆள 3வைண்டும் என்று 

கண்டிப்பாய்த் திருமுகம் இதோ வகுத்து வரைர்திருக்கின் 

னோம் அவன் இற்றப்பலுக்கு. அவன் முதுமை மேலிட்டு பல 

ஹரீனனாய்ப் படுக்கையுட னிரப்பதால் இர்சிறுவனது செய் 

கையை அறியான் போலும், ஆகவ கருணாலயா, வாலிதமண் 

டலா, உங்கள் இருவரையும் இச்கிருபக்துடன் வயோதிக 

ணன பாஞ்சாலனிடம் அனுப்புகிமரும். இந்நிருபங்கவில் விவ 

ரிக் திருக்சின்ற விஷயமன்றி ௮ம்பன்னனுடன் வேறு நீர் பேடு 

முடித்தற்கு உமக்கு உக்கரவில்லை. போய் வருவீர், விரைந்து 
° ௪ ர 

சென்று உமது சகடைமையை முடிப் 7ம், 

மசாராஜாவின் Hagin, ong பாக்கிய, இங்கனமே எவ 
. . 6 ‘ ° ae) 

விஷயத்திலும் எங்கள் கடைமையை நகிறைவேற்றுவோமாக ! 

. ௪ . . . உ ௪ ச . 

சந் கேகப்படவில்லை அதில் காம். சந்மீகாோவமாய்ப் போய் 

வாருங்கள். 

[கருணாலவயைம் வாலிதமண்டல 
னும் போூரர்கள்.] 

|ரறக--லிலாதரா. உன் சமாசாரம் என்ன ? & oto MY ¢ , Bo om ! » OF வதர நம 

மைத் சகேட்டனை, என்ன ௮௮ Gi UG SH MIN தூதர மன்ன 

னிடம் குநையினைக் கூறிட அவர காது கொடாக துண்டோ? 

நாமாசக கொடாது நீ கேட்சுர் ஈசந்தர மில்லாது, நீ எதனை 

வேண்டக்கூடும் * இர்சைக்கு அறிவு அடிமையா யி HIB 

னும், வாய்க்குக் கை உதவுவதினும், கூர்ஜர பன்னன் நின் சர் 

கைக்குப் பதின்மடங்கு அதிகமாய் உதவுவாரென ஐ அதியாய் 

நம்பு. லீலாகரா, என்ன வேண்டு முனக்கு ₹ 

இராஜாதிராஜனே, கேகய மேகக் கேட்னெறேன் விடை, அங் 

கிருந்து இங்குநான் மனமுவந்து உற்ற து, கடமைப்படி கம.து
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DT, 

பால, 

கா, 

அம. 

கா. 

அம. 

கேள், 

அம. 

கேள, 

. 
மகுடாபிமஷேகத்கைக் கண்டி மகிழும் பொருட்டே, ஈண்டி 

அக்கடன் முடிந்தமையால் மீண்டும் ௮ர்த ஈன்னு டேக என் 

மனம் நாடுகின்றமையால் மன்னித்தென்னை விடை.யளியும், ப 

தந்தை தற்தனரோ விடை *₹ பாலெசர் புகல்வ தென்ன * 

வெகுவா யவன் வேண்ட, சேட்டதற் கிசைந்தேன்' வாட்ட 

மனத்துடன். நானும் வேண்டுகிறேன் உம்மை, விடையளியு 

மவனுக்கு, 

சமயத்தைர் கைவிடாகக, சந்$தாஷமாய்ப் போய்வா, லிலா 

தரா, தெய்வம் அனுகூலிக்குமாக ! நீ சற்ற கலைகள் சகின் 

பெறக் கருத்தின் வண்ணங் காலங் சுழிப்பையால் ! 

[லீலாகரன் போகிருன்.] 

இதா நிற்க--நமது அகம பர்றுவும் ௮ருமை மைர்தலுமான 

அ மலாதித்யா,-- 

[ஒரு புறமாய்) பக தத்வம் என்னவோ ௮ இகக்தான், பட்ச 

கான குறை 1 

மேகத்தால் மறைப்புண்டதும்பால் உன் மூகம் ஏன் இன் 

னும் மழுங்க யிருக்கின்றது P 

அவ்விஈம் ௮ன்று ௮ரசே, வெயிலி லன்றோ வேதனைப் படு 

கின்றேன். 

கண்ணே, அமலாதித்யா, இக் கறுப்பு வேஷத்தைக் களைந் 

தெறி இனி. குர்தூக்கை உனது கண்களால் பரிவுடன் பார்ப் 

பையால், சவிர்த கண்ணுடன் மடிர்க மூபரை மண்லரிற் 

DD என்ன பிரயோஜனம் ? மாண்டவா மீண்டும் வருவரோ 

சாதல் சாவ சாதாரண மென்பது நீ அறிந்ததே, பிரகார 

தியை நீத்துப் பரத்தை யடைய இருப்பதெல்லாம் இறக்க 

வேண்மி மன்றோ ? 

நிஜம்தான் அம்மா, நிரம்பவும் சாதாரணம்தான், 

ஆயின் இதைமாத்திரம் ஏன் ஒரு பொருட்டாகப் பாவிக் 

தின்றாய் *
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அம, பாவிக்கெின்றேன் | அம்மா, இது பாவனை யன்று, பாவிப்பது 

நான் அறியேன் ! என் ௮ம்மணி, கருமஈதிகள்பொருட் டி 

யும் இக்கறுப்புடையும், கம்மலுடன வரும் இப்பெருமூச்சும, 

கண்ணதுசொரியும் பெரு வெள்ளமும், காந்தி மழுங்கிய என் 

மூக வாட்டமும், இக்சகைய குறிகளும் கோலங்களும் என் 

உள்ளத்தி லுள்ளதை உண்மையாய் உணாச்துவன வல்ல ! 

இவைக ளெல்லாம் பாவனையாம், ஒருவன் இவைகளை யெல் 

லாம் பாவித்து ஈடிக்கலாம். வெளியிட எலாக தொன்று என் 

ஜள்ளத்தி னுள்ளே இருக்கின்றது. இக்2காலங்க ளெல்லாம் 

௮து தரிக்கும் மேல் வேஷமென eu lal’ 

கா. அமலாதத்யா; உன் அருங் குணத்திற்கு அருகாக அழகாய் 

கடன் தீர்த்தல், ஆனால் & அறியாத தன்றே, உன் கற்தை தன் 

தந்த யிழக்தார். Lut தந்ைத அவர் தந்ைத யிழக்தார், 

இறக்தவர்க்காக இருந்தவர் ஈமச் சடங்கென ஏண்ணி, சில 

காலம் துயருறல், மைந்தன் முறைமைக் கேற்ற கடைமையே 5 

இது நிற்க, ஓரே பிடிவாகசமாய ஓயாது ஏக்க மூறல் பாபமாம், 

௮ ண் தன்மைக்கு ௮மைந்த தன்று, ஈசன் விதித்த விதி தவ 

றெனக் கருதிச் சாதிப்பதாம், மனை பல மில்லாமையாம், மற் 

றும் பொறுமை யின்மையாம், கல்விப் பயிற்சியிலா மெளட் 

டியமாம், பிறப்பன வெல்லாம் இறத்தல் வேண்சிமென அறி 

வோம், சாதலினும் சாதாரணம் ஏதும் நாம் இவ்வுலகில் 

கண்டிரோம். இங்கன மிருக்க வீணாய் வெறுத்து மனத்திடை 

வெந்துயர் உறுவதேன் *₹ சி! இது ஈசனுக் கினிப் பாகாது, 

இது இறத்தவர்க் கேற்ற தன்று, உலகம் உவப்ப தன்று, அறி 

விற்கு ௮ணுவளவம் முடுத்ததன்று, கொன்றுகொட்டு தந்தை 

யிறக்கத் தனையன் அுன்புறல் ௮னைவரும் ௮றிக்தகே ; உலகம் 

உண்டாகி முன் பிறந்தவன் முதல் இன் றிறந்தவன் வரை, 

விதித்த திதுவென மதி என்றும் கூறி வருகின்றது, ஆகவே 

பயன்படா இத்துயரத்தைப் பற்றற நீத்து நம்மையே நின் தந் 

தையாகக் கருதுவை, ஈமக் கித்து நீயே இவ்வரசுக் குரிய
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அம், 

கா, 

அம், 

வன் என்பதை உலகவர் அறிக ஈன்ஞுய், ஒப்பிலாப் பரிவுடை 
° உ . . . . ச 

தந்தை தன் காதற் குமரனுக்கு எவவளவு மன உவப்படன் 

கூறுவன, You aT LI Fr. ND OCPID உனக்கு, மறுத்தும் நீ 

பாடலிபுரம் சென்று கல்வி பயில விரும்பல் நமது. கோரிக் 

கைக்கு முற்றிலும் விருத்தமாகும், ஆச்லால் உன்னை நாம் 

வேண்டுகிறோம், இவ்விடமே இருக்க இச்சிப்பையாக, நமது 

கண்ணெதிரில், சந்தோஷமாய், சுகமாய், ஈமது ஆசைக கருக 

னாய், மது மந்திராலோசனை ச தலைவரில் முதல்வனாய், மந்திரி 

யாய், மைந்தயை இருப்பை 1. 

அமலாதித்யா, உன் goer Cram boarder of ones gs: 

நான் வேண்டுகிறேன் உன்னை; ஈமது மருங்கில் தங்கியிருப் 
5 5 பையாக ; பாடலிபுரம் போகாதே, 

அம்மா, என்னா லாமவரை உமது கட்டளையை கிதைவயவேற்று 

மேன், 

அம், இதுதான் காதற் குமரனுக் கடுத்த சனிவாம் உத்தரம், 

நம்போல2வ இந்நாட்டில் வார்வையாக ! கெளரீமணி, வா. 

நாம் பலவந்தியாது தானாக ௮ுபலாதிதயன் இவ்விகம் கனி 

வுடன் ஒப்பியது, வன் ஹிருதயச்ை மகிழ்வுறச் செய்கி 

றத, இப்பெரு மூம்ச்சிக்குப் பெருமையாய், ஆகாயம் 

௮ இர்ந்து இடிபோன் முழங்கி பிரறிதொனி செய்யும்படி , 

BLD Sil ௮ ரண்மனையில் முரசொலி பழங்க, மதுபானத்துடன் 

விழவு கொண்டாடுவோம் ! வா போவோம். 

[வாத்யகோஷம் ; அமலாதித்யன் 

தவிர மர்றெல்லோரும் போடு 
ரூர்கள்.) 

ஹா !&ீயயா! எனை வ நகத்தி வாட்டும் SY. DLS கொழுத்த 

இவ்வுடலம் தானாயக் கரைக் BABE காற்றுடன் காற்றாய்க் 

கலக்காதோ ₹ அல்லது ஆதயந்தரஹிதன் தற்கொலை தவ 

றன்றென வேதாந்த சாஸ்திரங்களில் விதித்திருக்க லாகாதா? 

ஈசனே | ஈசனே ! இவவுலகமும் அதன் வழிகளும் என்ன
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அற்பமாய, ஆயாசமாய், DB) AUT Wy ௮ப்பிரயோசனமாய்க் 

தகோற்றுகின்ற தெனக்கு ! ”'சி!களைபிடுக்காத வயல் கெட்டுக் 

சரடாவதேபோல் புல்லறிவும் பாதசமுமே மேலிட்டுப் பாழா 

Ear 0S & இப்பூவுலகர்! இக்கதிக்கும் வந்து சேருமா? இறந்து 

.இரண்டுமாதம் ! இல்லை : இன்னும் இரண்டுமாதமும் ஆகவில் 

லயே ! உலகில் உயர் வொப்பில்லா மன்னன் ! அவவு, GHD, 

புருஷனைக். கண்ட சண்ணால் இவனைக் காணுதல் மதனனைக் 

கண்டு மந்தியைக் கண்ணுற தாகுமே ! என் அன்னையிடம் 

என்ன காதல வைத்திருந்தார் ! வகனத்தின்ம்து தென்றற் 

காற்று கடிந்து விசினும் குன்றுவ தன் மனம். ஆகாயவா 

ணியே ! பூமிதேளயே | மறக்க முடி. யவில்லை2ய என் மன க 

தில் 1--பசி இர்க்சப் புசிப்பதே ௮ப்பசியினை ௮ திகரித்தல் 

போலும், காணக் காணக் காத லதிகரிஈ்துக் கணபோனும் 

கைவிட்மிப் பிரியா இருப்பார்களே | அ ஙஙுன மிரு க்தும்--ஒரு 

இங்களுக்குள ... ஐயா! இச்சிர்தை என்னை விடாதோ ₹-- 

சஞ்சலமே ! உன்னையே ஸ்திரீ என்பர் உலகினர் ! ஒரு சிறு 

மாதம் 1_.- கண்ணீர் AY BU பெருகத் தி ன் காதலனும் கண 

வன் பிமர தத்தின்பின் நடந்த நோயும் | ர கேரமில்லையே ....- 

இதற்குள--என தந்தையின் கம்பியை - தான பமேசேனனை 

ஒத்து இருப்பதோ என் தந்தையை ஓதிதிருக்கும், என் Fp 

றப்பனை ம | inary Bar |. ஈ௪ன ' பருத்ததியும் Fe Bus ற்ற பசு 

பட்சியும் தன் பேடைப பிரிந்திருக்தால் பதறுமே பலகாள், 

| 
ககறுமே இன்னும சில காலம் ! கபடமாய் அன் குத்த 

கண்ணீர் வற்றுமுன் சடிமணம் புரிவ?தா ? மயானத்தினின் 

றும் மாறும் மணவரைக்க மனம் கூசாது விரைவதோ? இத 

னில் ஈலமொன் றுளதோ ? பல னேதும் பயந்திடுமோ ? 

ஐயோ ! கான் வாயைத் திறக்க லாகாது ! உள்ளம் வெடித்தே 

உயிர் மாள வேண்டும் !-- 

an fan mtr, மாரசீலன், பாணதரன் வருகிறார்கள்: 

௮ரசே, சுப முண்டாகுக |



தாட்சி - 

அம், 

அம். 

மா. 

அம, 
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சந்தோஷம், வாருங்கள்--ஹரிஹரா 1-- அல்லது என்னை 

நான் மறக்தேனோ * 

இல்லை ௮ரசே,; ஹரிஹானாம் உம தூழியனே. 

அப்பா, தோழா, அுப்பெயரை உன்னுடன் மாற்றிக்கொள் 

ள் கடையில்லை. ஹரிஹரா, பாடலிபுரம் விட்டு இங்கு வந்த 

G) gor P— மாரலா -- 

இளவாசே, நமஸ்காரம், 

உ உர . உ . ச உ 

மிகவும் சந்தோலம் வாராய்--[பாணதானுக்கு] சுதினம், 8யா, 

வாரும்-- என்ன விசேஷம்பற்றி பாடலிபுரம் விட்டு வந்தது 

இங்க $ 

கல்வியிற் கவலையின் றி கரந்து வந்தேன் ௮ ரசே-- 

உன் பசைவ னதைப் பரர்ந்துடினும் ௮தைக் கேட்க விரும் 

பேன். உனக்கு வி£ராதமாய், நீ கூறுவகை ஈம்பும்படி என் 

செவிகளை கீ Cor € @F செய்ய லாகாது, சல்வியை வெறுகத் 

அக் கரப்பவ னல்ல நீ ! சிலனபுரம் நாடிய வி2ச௪ஷம் என்ன ? 

மீண்டும் போலதகன்மூன் வேண்டியபடி குடிக்கக் கற்கலா 

மிங்கு. 

a ௪ சூ 0) 5 et . 

அரமச, CF GEOL SHRM BATH SIM Bho Hox, 

* . ro ° SO ° ௪ ட 

உடன் பயிலும் நேசனே, வேண்டுமீவன் உன்ளை. எளனம் 

செய்யாகே என்னை, விதவையான என் காய் விவாகத்கைக் 

காணும்பொருட்டு என எண்ணுகி£றன். 

ஆம் அரசே, அதி ரிக்கிரந்திற்றான் ௮து நேர்ந்தது, 

இிக்னைம் ஹரிஹரா, Bale cor up | பாலுக்குர் செய்த பணியா 

ரம் ஆறியதும் மங்கலமாய் பாண alll th th IS குபயோக Lor ws ga | 

--அ.த்தினம் நான் உயிர் வாழ்ந்ததை விட இறந்து மடிந்து 

என் ஜன்மத் துவேஷியைச் சுவர்க்கசதில் காண Doe a Bayes 

பேன் ! என் தந்தை -- ஹரிஹரா ! என் தர்கையை கான் 

காண்கிறேன் !--



16 
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அம், 
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ஆ ! எங்கு இளவரசே ? 

என் மனதின் கண் ! ஹரிஹரா, 

ஒரு முறை கான் பார்க த துண்டு உக்கீமரான மனனன், 

மன்ன ஸிருக்கட்டும், மனிதனாய் மதிப்போம். எவ்விதம் 

யோூப்பினும் ௮த்தகை உத்தமனை ஒக்கவரை இத்தரணியில் 

எத்தினம் காண Guim esr mast ! 

௮ ரசே, நேற்றிரவு உமது தந்யைக் கண்டனென்று 

நினைக்கின்றேன், 

கண்டனையா ? யாரை 7 

மகாராஜாவை, உம்முடைய பிதாவை | 

மகாராஜாவை ! என் பிதாவை 

உமது அச்சரியத்தைச் ஈற் றடக்கி, இவர்கள் சாட்டியாக 
௪ . ௬ . - . டி வி ௬ ச . rv e 

நான் கண்டதைக் கூறுமளவும், ஈற்று செவிசாயத்துக் மீகட்க 
. > . ரு டட 

வேண்டும் இர்ச விமசஷற்ைக. 

ஈசன்மீ காணை ! சொல் இக்கிரம், நான் கேட்கவேண்டும். 

இரண்மசிழமுறை, மாரமீலர், பாணதரர், அகிய இவலிருவரும் 

காவல் காத்திருக்கையில், நடுநிசியில், காடாக்தசாரத்தில், 

இகைக் கண்ணுத்றார்கள். உமத தந்தையைப் போன்ற 

ஒர் அருவம், தலைமுகல் கால்வரை ௧வ௪ முதலியன விக் ௪, 

அவர்கள் மூன தோன்றி அவர்கள் அருகாமையில் கம் 

பீர ஈடையுடன் கடந்து சென்றதகாம். பயரு மாச்சம்பழு 

மடைக்க இவர்கள் கண்டபடி, அவர் கையில் பிடித்திருந்த 

செங்கோலின் தாரக்கில் மும்முறை நடந்தனராம். பயத்தி 

ஹை நடு நடுங்க. சிலி கதுப்போன இவாகள, வாய் திறக்க 

முடியாது அவருடன் ஒன்றும் பேசவில்லையாம், இவைகளை 

யெல்லாம் இவர்கள் மிகவும் இரகசியமாய் எனக்குக் கூற 

மூன்றா மிரவு கானிவர்களுடன் காவல் காத்தேன். அன்மைத் 

தினமும் அவர்கள் கூறியபடியே ஓவ்வொரு வார்த்தையை 

யும் மெய்ப்பித்து, ௮தே சமயக்தில் ௮சே உருவுடன் அவ்
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அம், 

மா, 

அம், 

அம், 

அம், 

மா-பா. 

அம, 

மா-பா, 

அம், 

மாபா. 

அம, 

அம், 
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வருவம் கோன்றியஅ௫, ௮ரசே, உமது தர்தையை கான் அறி 

வேன், அ/வவருவம் உமது பிதாவை யொத்திருக்கதுபோல் 

என் இரு கைகளும் அத்தனை ஒத்திலை, 

எங்கே இசெல்லாம் நேரிட்டது * 

அரசே, நாங்கள் காவலிருந்த கொத்தளத்தின்மீது, 

நீயும் அதனுடன் பேச வில்லையா ₹ 

௮ரசே,. நான் பேசினேன். ஆனல் அதற்குப் பதி லொன் 

றம் ௮து கூறவில்லை, ஆயினும் ஒருமுறை தலை தூக்கி வாய் 

அசைத்துப் பேச முயன்றதுபோல் தோன்றிற்று, அச்சம 

யத்தில் விடியற்சாலக்துக் கோழி உரக்க சப்தத்துடன் கூவ, 

௮ச்சப்கம் கேட்டதும் எங்கள் கண்முன் கரைந்து மறைந்து 

போயது விரைவினில--- 

என்ன ஆச்சரியமா யிருக்கிறது | 

௮ரசே, என்னுயிர்மீ தாணைப்படி இது உண்மையே, --உமக் 

திது தெரிவிப்பது எமது கடனென வெண்ணியோம், 

ஆம் ஆம், நிஜந்சான் வீயா, ஆயினும் இது எனக்கு மனக் 

கவலையை யுண்டுபண்ணுகின்றஅு.-- இன்றைய காவன் முறை 

உங்களுடையதோ ₹ 

ஆம், ௮ரசே, 

சவ௪ மணிற்து இருர்ககாகவா கூறுகின் நீர்கள் ? 

ஆம், அரசே, ௪வ௪ மணிச்துதான், 

பாதாதி கேசம்வரை ₹ 

௮ ரசே, தலை முதல் கால்வரை, 

ஆனால், அவர் முகத்தைப் பார்க்கவில்லை நீங்கள் * 

இல்லை பார்ச்தோம் ௮ ரசே, தன்முக மூடியை மேலே அணிக் 

திருந்தார். 
என்ன, கோபத் துடனா கோக்கினார் ₹ 

3
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அம, 

ஒம், 

௮ம், 

அம், 

LON-LWIT. 

௮ மலாதித்யன், [அங்கம் - | 

கோபத்திலும் துக்கமே அதிகமாய் விளங்யெது முகத்தினில், 

முகம் வெளுத் திருக்ததோ அல்லத சிவச் திருந்ததோ 1 

இல்லை, மிகவும் வெளுக் திருந்த; 

உங்களை உற்றுப் பார்த்தனரா 4 

ஆம், சற்றும் மாரூமல். 

யோ ! ங்கு கா னிருந்திருக்க லாகாதா ! 

உமக்கு மிகவும் ஆச்சரியத்தை விளைத்திருக்கும், 

இருக்கும் இருக்கும் ! அதிக நாழிகை தங்கியதோ 7 

ஒருவன் சாதாரணமாக நாறு எண்ணும் பரியந்தம், 

இல்லை இல்லை ! இன்னும் அதிக கேரம். 

நான் பார்த்த பொழுதல்ல. 

கேசம் நரைக் இருந்ததா ₹-- இல்லை? 

உயிருட ஸிருக்கும்பொழுது நான் பார்த்த வண்ணம் 

உஇருர்தது, கறுப்பும் வெண்மையும் கலக்ததாய, 

நா னின்றிரவு காவ லிருக்கிமறன், ஒரு வேளை இன்றிரவும் 

உலாவலாம் ௮து மறுபடியும். 

அங்ஙனமே செய்யும், சான் உத்தரவாதம், 

என் தந்ைத யுருவைக்கொண்கி ௮து தோற்றுமாயின், 

மெளனமாயிராவிடின் நரகத்தில் வீழ்த்துவே னென ஈமனே 

எதிர்த்துக் கூறினும், நான் ௮தனுடன் பேசுவேன். இது 

வரை இரகசியமாய்க் காப்பாற்றிய துண்மையாயின, இன்னு 

மப்படியே மெளனம் பாராட்டக் கேட்டுக்கொள்ளுகறேன் 

உங்க ளெல்லோரையும் ; எது ஈடந்தாலு மின்றிரவு, மனத்தா 

லறீவதன்றி வாய்திறந்து கூருதீர். நீங்கள் செய்யும் நல் ஓத 

வியை கான் மறவேன் என்றும் ; அகவே விடைபெற்றுக் 

கொள்ளுங்கள். பதினைந்து நா,பிகைக்கெல்லாம் கொக்தளத் 

தில் வரது காண்கின்?ற னும்மை, 

எல்லோரும். தங்கள் கட்டளை எங்கள் கடமை,
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அம. உங்கள் காதல், --௮ன்பரே, போய் வாரீர், 

|அமலாதித்யன் தவிர மற்ற மூவ 
ரும் போ௫ரர்கள்.] ் 

என் தந்தையுரு தரணியில் தோற்றுவதோ போர்க் கோலத் 

துடன் !--இதி லேதோ விருக்கின்றது ! ஏதோ வஞ்சகம் 

நடசர் திருக்கவேண்டும் ! இரவு விரைந்து வந்திட லாகாதா ₹ 

வருமளவும் மனமே பொறுத்திரு ; பாபச் செயல்கள் பாதா 

ளம் புகைக்கப்படினும் பரந் கெழும் மாந்தர் கண்முன் புலப் 

பட ! (Cum Bap er. 
காட்சி மடிகிறது.



அப. 

அப. 

மலர தித்யன், [அங்க்ம் - 1 

மூன்றாவது காட்௪. 
பாலசேசன் வீட்டில் தர் அதை," 

வீலா தானும், அபலையும் வருகிருர்கள், 

நாவா யேற்றப்பட்டன என் சாமான்களெல்லாம். தங்கை 

யே, நான் வருகிறேன். காற்று மிசைந்து கப்பலும் ஒடக் 

கூடிய கடிதினில் வருமாறு கடிதம் உறங்காது நீயும் வரை 

வையாக, 

௮ தற்குச் சந்தேகப்படுகின் நனையா ₹ 

இந்த அமலாதித்யருடைய அ௮ன்பெனக் காட்டும் ௮ற்பத்தை 

௮ இகமாக மனத்திற் பாவிக்காதே. இதைக் காதலெனக் ௧௫ 

தாதே. அதை ஒரு மாதிரியாக மதிப்பாய், யவவனத்தின் 

விளையாட்டாம். காலத்தில் மலரும் கருகெய்தல் சடிதினில் 

வாடிக் கந்தம் குறைவே போல் கணத்தினில் மாறும் கருத் 

தென நினைப்பாய்; ௮வ்வளவே ! 

அவ்வளவுதானா 7 

அதைவிட அதிகமாய் எண்ணாதே, இளம் பிறைபோலும் 

இளம் பருவத்தில் உடல் மாத்திரம். ஓங்கி வளாவ தன்று; இவ 

வாலயம் பெருகுககால் ௮தலுள் எளிருக்கும் அ௮ன்மாவும் அபி 

விர்த்தி யடையு மன்றோ * ஒருகால் உன்மீது இப்பொழுது 

உண்மையில் காதல்கொண்டிருப்பிலு மிருக்கலாம், இப்பொ 

முத ௮வரது இச்சையின் நெரீயில் மாசு மாருட்டங்கள் எவ் 

வளவேனும் இல்லா இருக்கலாம், ஆயிலும் நீ௮ஞ்சவேண்டிய 

தொன் றுண்டு. வர் உன்னத ஸ்திதியைப் பன்னுங்கால் 

தன்னுடைய தன்று மன்னன் மனம். தன் குடிப் பிறப்பிற் 

குத் தான் ௮டிமைப்பட்டவ ரன்றோ ? மன்னனாய்ப் பிறந்த 

வன் மற்றவரைப்போல் மனஞ் சென்றவிடத்அ மனைவியைத் 

தேடலாகாது, ௮ரசன் எவ்விதம் மணக்கின் ரூனோ ௮ தனைப் 

பொறுத்ததாம் ௮வனது இராஜ்றஜியத்தின் கேகமமும் ௬௧ 
மம், தான் தலைவனாம் தன் இராஜாங்கம் எங்கனம் கூறுகின்ற 
தோ, ௮ங்ஙனமே தன் தலைவியைக் கைப்பிடிக்க வேண்டியவ
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A. 

னாகிறான். ஆகவே அமலாதித்யர் உன்மீது ௮ன்பு கொண் 

டிருப்பகாச ௮றைந்திடின் ௮வரது ஸ்இதியையும் குறித்த 

காரியத்தையும் கருதி, கூறிய வண்ணஞ் செய்ய அவரால் 

எவ்வளவு கூடுமோ, ௮தனளவே ௮வர் மொழியை நீ சம்பு 

தல் உன் மதிக்கு அழகாம், குர்ஜரத்தாரின் சம்மதி 

யின் பலமானது, அவரை எவ்வளவு தூரம் கொண்டு போ 

குமோ, ஜமுவ்வளவுதான் அவர் போசச்கூடும். garg 

பாடல்களுக்கு அதி ஈம்பிக்கையுடன் செவிகொடுப்பை யாயி 

னும், ௮ல்லது உன் மனத்தை ௮வர் கவர்ந்து சென்றிடி 

னும், கட்டுப்படா ௮வர் காதலின் வேண்சிகோளுக்கு உன் 

கற்பெனும் பேமையைத் திறந்திடினும், உன் மானத்திற்கு 

என்ன ஈஷ்ட முண்டாகுமென்று நீ2ய இரதாூக்கிப் பார். 

அதற் கஞ்சுவாய் ௮பலா, அதற்கஞ்சுவாய ; என் ௮ருமைச் 

சோதரியே, விருப்பமதின் வேகத்திற்கும் வெப்பத்திற்கு 

முூட்படாதபடி, உன் காதலை வெகு தூரத்தில் ௮டக்க வை. 

கனவிலும் பிறழாக் கற்புடைக் கன்னிகையும் சந்திரன் 

காணம் தன் சுந்தரத்தை வெளிப்படுத்தின ளாயின் கற்பின் 

வரம்பினைக் கடக்தவளே யாவாள். அுருந்ததியாம் அருங் கற் 

புடையவளும் Ma gl MS காளாக்கப்படுகிறாள், பன்முறை 

வசந்த காலத்தில், இளம் புஷ்பங்கள் நன்றாய் மலரு முன்னே 

கொடுக் கூற்று அவைகளைக் கெட் டலையச் செய்கிறது. 

இளம் பருவத்தின் உதய காலத் தரும் பனிடீரை, வற்றச் 

செய்து வாட்டிவரும் கொடுங் காற்றுகள் ௮திக முண்டு, 

ஆகையால் ஜாக்கிரதையா யிரு. சிறந்த பாதுகாப்பு செறிந்த 

பயத்தினி லுண்மி. வேறொன் றருகிலில்லாவிடினும் வெவ்விய 

யவ்வனம் தனக்குத்தானாய் ஆளுகையை மீறும். 

நீர்கூறிய புத்தி மதிகளின் சாராம்சத்தை எர்காளும் மறவாது 

என் இதயத்தைக் காக்கும் காவலாகக் கொள்கிறன், அனால் 

அண்ணா, கரிிமுரடாம் முத்தி மார்க்கத்தை மாணவஜுக்குக் 

காண்பித்த, தான் தன் மனம்போனபடி மதித்து மதி மறந்து 

மிருதுவாம் மலர்பூத்த ௮ச்சிற்றின்ப மார்க்கத்தால் ௮ுடையுங்



22 

பால. 
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கதி ௮தியாது காமுகனாய்ச் செல்லும் குணமிலாக் குருவினைப் 

போல், எனக்கொரு வழி கூறி நீ ஒரு வுறி செல்லாதே, 

ஓ ! ௮ப்படி. யொன்றும் பயப்படாதே, வெகு நேரம் நின்று 

விட்டேன், இதோ பிதா வருகின்ளூர். 

பாலநேசன் வருகிறான். 

இருமுறை ௮௫ பெறுவது இரட்டிப்புப் புண்ணியமாம். 

இரண்டாம் மூறை விடை பெற இத தருணம் வாய்த்தது 

என ௮ தர்ஷ்ட வ௫௪ மே, 

இன்னும் இங்கா ? லீலாதரா ! புறப்படு, புறப்படு, பார்த்தவர் 

நகைப்பார் ! காற்றுத் தாக்கிக் கழை முகத்துக் சப்பல் காத் 

திருக்கின்றஅு உனக்காக, தோ என்னாசி உனக்குத் துணை 

யாம், இச நான் கூறிடும் சில மதிகளை மனத்தில் மறவாது 

வரைந்திவொய். மன தெண்ணுவ தெல்லாம் வாய்திறந்து 

வெளியிடாதே. மனத்தில் முழுவதும் எண்ணாது எக்கருமமுர் 

துணியாதே. ௮ன்யோன்யமா யிருக்கலாம், தனால் ௮காகரீக 

மாய் நடவாத. ஈன்றாய்ப் பரீட்சித் தறியாது நட்புச் செய்யா 

தே; ஈட்டபின் ஈண்பனைவிட் டெர்காளும் ௮கலாதே. ஆராய்க 

தறியாது நேர்ப்பட்டவனை யெல்லாம் நேசனெனக் கருதி உன் 

நாணயத்தைக் கெித்துக் கொள்ளாதே. சச்சரவிற் புகுவதில் 

ஜாக்கிரதையா யிரு ; புகுந்தபின், பின்வாங்காகே.-- எதிரி 

ஏங்கட எதிர்ப்பாய், எல்3லோர்மாட்டும் உன் செலியினைக் 

கொடு) இலருக்கே வார்த்தையைக் கொடுப்பாய், எவர் கூறுவ 

குறையினையும் ஏற்றுக்கொள், ஆனால் உன் தீர்மானத்தை 

வெளியிடாதே. கை யிருப்புக் கேற்ற கலையைச் தரி, உள்ளம் 

செல்லுமாறு உடுக்காதே, ஆடம்பரமா யில்லாது ௮ர்தஸ்.துச் 

கேற்றதா யிருக்கவேண்டும் உடை.. ஏனெனில் உடையினால் 

உடுப்பவனை அறியும் உலகம். அதுவும் நீ போகும் பிராணேச 

புரத்தில் பெரிய மனிதன் என்றால் காராள மாய்ச் செலவழித் 

துத் தகுந்த ஆடை உடுப்பவனே ! கடனும் வாங்காதே கட. 

லும் கொடாதே, கடன் கொடுத்தையேல் சடன் போவதன்றி
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பால, 

அப. 

பால. 

அப. 

பால, 

அப. 

உடன் செல்வான் உன் கேயலும். கடன் வாங்குவையேல் உன் 

கருத்தின் 'கூர்மை மழுங்கும். எதனிலும் மேலாய் இதை 

எண்ணுவாய் ;,உன்றனுக்கே நீ உண்மையா யிருப்பாய் ! அவ்வ 

னம் இருப்பையாயின், இரவு பகலைப்பின் தொடர்வதேபோல், 

திண்ணமாய் உலூனில் ஒருவனுக்கும் நீ பொய்க்கமாட்டாய், 

என் ஆடர்வாசச்சால் இவை உன் மனத்தில் உறைக்கு 

மாக ! போய்வருவாய், 

லீயனே, விடைபெற்றுக் கொள்ளுகிறேன் மிகுந்த வணக்கத் 

துடன, 

கால மாயது காத்திருப்பார் காவலாளிகள் போ, 

அ௮பலா, ரான் வருகின்றேன், நான் கூறியது ஈன்ருய்க் யொ 

பக மிருக்கட்டும், 

நீ கூறிய பு.த்திமதியை என் மனதெனும் பேழையில் வைத் 

அப் பூட்டி யிருக்கின்றேன். ௮ தனை மறவா வண்ணம் இதன் 

திழவு3காலை உன்னிடமே ஒப்புவிக்கின்றேன். 

ரான் போய்வருகியேன், [போகிருன்,] 

என்ன கூறினான் ௮பலா, உன்னிடம் அவன் ?₹ 

ஒன்றுமில்லை, எதோ இளவரசர் ௮மலாதித்யரைப்பற்றி-- 

ஆ ! நன்றாய்க் கியாபகம் வந்தது ! எனக்குச் சொன்னார்கள், 

சில நாளாக OF உன்னை அடிக்கடி அந்தரங்கமாய்ப் 

பார்தது வருகிறாராம், நீயும் ௮ட்டியில்லாது தாராளமாய் 

அவரைக் காண்கின்றனையாம். ப்படி யிருக்குமாயின்-- 

அங்கனம் நான் கேள்விப்பட்டேன்.- அதுவும் ஜாக்சேை 

யாக.--நான் உனக்குச் சொல்லவேண்டும், உன்னை நன்றாய் 

அ௮.றிகிலை இன்னும், என் பெண்ணாயதற்கும் உன் கெளரவத் 

திற்கும் ஏற்றது இஃகென அறிகிலை, உங்க எிருவருக்குள் 

விசேஷம் என்ன * உரைத்திடுவாய் உண்மையை என்னிடம். 

சில நாளாக அவர் என்மீது காதல் கொண்டிருப்பதாகக் 

காண்பித்து வருகிறார்,
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பால், 

அப. 

பால், 

அப. 

பால, 

அப. 

பால், 

௮மலாதித்யன், [அங்கம் - ] 

காதல் ! 2! கேட்டினை விளைக்கும் காரியங்களில் பகுத் தறி 

யும் ௮.றிவிலாப் பேதையைப்போல் பேச*ுசன்றாய் 6! அவர் 

காதல் கொண்டிருக்கின்றார் என்று கூறுனெறனையே ௮சை 

நம்புசின்றனையா நீ 3 

'என்ன எண்ணுவது ரான், என்று எனக்கு ஒன்றும் தெரிய 

வில்லை. 

சரி, சான் சொல்லுகிறேன் தெரிந்துகொள். பித்தளையைக் 

கண்டு பொன்னென மயக்கிிம் பேதையாம் சிறு குழந்தை 

யென மதிப்பாய் உன்னை. மேன்மையாய் மதித்திடுவாய் 

உன்றனை. இல்லாவிடின் ௮க்தப் பழமொழிக் கேற்றபடி உன் 

பெயரைச் காப்பாற்றாவிட்டால், எனக்கு ஒரு பேரனைப் பெற் 

றுக் கொடுப்பாய், பத்திரம். 

அண்ணா, ௮வர் கெளரவமாங் காதல் கெறியி?லயே என்னை 

வேண்டினார். 

எல்லாம் நெறிதான் என்று நினைக்கலாம் நீ. போ, போ. 

சொன்னதுமாத்திர மன்ற ௮ண்ணா, அதனை ஈம்பும்படி ஏறக் 

குறைய எல்லாத் தெய்வங்களின்மீதும் ஆணையிட்டுச் சத்தி 

யம் செய்திருக்கிரூர், 

ஆமாம், மீன் பிடிக்கத் தாண்டி லிட்டதுபோ லாம், மோகக் 

தலைக் கேறினால் மனிதன் வாய்க்கு வர்சவிகம் காராளமாய்ச் 

சத்தியஞ் செய்வானென கான் அறிவேன். இப்பிரமாணங்க 

ளெல்லாம் மின்னல்போல் உஷ்ணத்தைவிட அதிக ஒளி 

யைத் தருவனவாம் ; தோன்றுமுன் மறைத்தும் ; காதலாம் 

௮னலெனசக் கருதாதே. இதுமுதல் கன்னிகையாம் உன்னை 

௮வர் அடிக்கடி காணவிடாதே, ௮வர் பேசவேண்டின், உன் 

னைக் கட்டளையிடுவதைவிட, அதிகமாய் வேண்டும்படி, உன் 

கெளரவச்தை மேன்மையாயக் காப்பாற்றிக்கொள், இதை 

உறுதியாய் ஈம்பு, இளம் பருவ;த்தவர் இளவரசர் அ மலாதித்யர், 

௮வர் இச்சை வழிச் செல்ல எற்கு மிவவுலகம் ; உனக் சது. ஏ 

லான. விவரித்துக் கூறுவானேன் ? ௮பலா, அவர் வார்த்தை
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யில் 6 Dene வை த்திடாதே. மேலுக்குக் காட்டுவதே 

போல் உள்ளே யிராத வெளி வேஷமாம் $ எளிதினில் 

மோசஞ் செய்யும்பொருட்டு பரிசுத்தமான சத்தியங்களைப் 

போல் மேலுக்குக் காட்டும், கற்பினை அழித்திடக் ௧௫௬ 

அம், வேண்டிகோளாம். முடிவினில் கூறு வன்: எல்லா 

வற்றிற்கும் -- வெளிப்படையாய்ச் சொல்லுமிடத்து,--இது 

முதல் அமலாதிக்யருடன் வாாக்ையாடுவதில் உன காலத் 

தில் கணப்பொழுதையும் கழித்து இழிவு படுத்துவது எனக் 

இஷ்டமில்லை, இதை கவனிப்பாய், கான் உனக்குக் கட்டளை 

யிசிகிமறன், வா போவோம். 

ன்ண்ணா, கட்டளைப்படி நடக்கின்றேன், 

(போடிருர்கள்.] 

காட்சி மடிகிறது, 

( IK
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அம், 

அம், 

மா. 

அம், 

ஹ், 

அம், 

௮மலாதித்யன், [அங்கம் * 1 

நான்காவது காட்சி. 

கொச்தளம், 

அமலாதித்யன், ஹரிஹரன், மாரசீலன் வருஇருர்கள், 

சடிப்பதுபோல் காற்று வீசுகின்றது 5; மிகுந்த குளிராய் இருக் 

இன்றது. 

வெட்டிெவதுபோல் வீசுகின்றது வேகமாய் இக்காற்று, 

என்ன நாழிகை இப்பொழுது ₹ 

பதினைந்து காழிகைக்குர் சற்று குறையுமென்று நிைக்கன் 

றேன், 

இல்லை அர்த்த ஜாம மணி அடித்துவிட்டது. 

அப்படியா ? நான் ௮கைகச் கேட்கவில்லை. ஆனல் அவ் வரு 
வம் வழக்கமாயக் குலவும் சாலம் நெருங்கிவிட்டது. 

[உள்ளே வாத்ய கோஷமும் வெடி 
தசையும் கேட்கின் ரன,] 

அரசே ! அதென்ன சப்தம் 7 

மகாராஜா மதுபான கேளிக்சையுடன் கண் விழித்து இர 

வைச் ச[நித்து மகிழ்ச்சி கொண்டாடுகிறார், ௮வர் இவ்வாறு 

ரேணு நகரத்துச் சாராயம்தைக் குடி தஇடுங்கால், அவரது 
வார்த்சையின்படி செய்து முடித்த ஜெயக்ை, பேரிகையும் 
சங்கமும் உலகத்திற்கும் தெரிவிக்கின்றன, 

இப்படி வழக்க முண்டா *? 

ஆம் இதுவும் ஒரு ஆசாரமாம், ஆயின் கான் இந் நாட்டில் 
பிறர்து Hau pss gs Ba Marts Fou Gul syd, எனக்குக் 

தெரிந்தவரை, ௮னுசரிப்பதனாலன்றசி இவ் வாசாசம் அனுஷ்டி 
யாமையால் பெருமை பெற்றுளஅு ! இந்தத் தலைகால் றி 
யாத தடுமாற்றம், நானகு திக்கிலுமுள்ள நானா தேசத்தாரும் 

நம்மைக் குற்றக்திற் குட்படுத்திக் குறை கூறச் செய்கின்ற ௮. 
குடிவெறி கொண்டவரா எனக் கூறுகின்றா ரவா நம்மை; பன்றி 

யெனப் பெயரிட்டு பல குணங்களையும் பாழாக்குகின் றனர்,
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அம், 

நாம் உழன்று ஈடேறச்செய்யும் உன்ன தமாம் முயற்செளினின் 

றும், ஈமக் 'கூரித்தாம் நம்முள்ளிருக்கும் உத்தம குணத்தை, 

அறவே அழிக்கின்றது, இனமே சில மாந்தர்களுக்குச் 

சங்கடம் சம்பவிக்கின்றது. பல்கால், சுபாவத்தில் உண்டான 

௮சுத்தமாம் மருள் விர்த்தியடைந்து நிறத்தை மாறச் செய்து 

மதியின் மதில்களையும் ௮ரண்களையும் மடித்துத் தள்ளுடன் 

ற்து ; குடிப் பிறப்பைக் கருதுவோம், இது ஒருவனது குற்ற 

மல்லவே, எங்கு உற்பவிடப்போம் என்பது ஒருவன் இச்சை 

வழியன்றே ; அல்லது, மேலுக்குச் சரியெனக் காட்டும் நட 

வடிக்கைகளின் ரூபத்தை விஸ்தரித்து வேருகக் காட்டும் 

யாதா மொரு வழக்கத்தினால்,--சுபாவத்தில் வந்த மீப்போர் 

வையோ, அ௮ல்லஅ அதிர்ஷ்ட வசத்தின் மச்சமோ, யாதேனு 

மோர் குழறையின் குறியைக் தம்மேற்கொண்டு நடக்கும் இம் 

மாந்தர்கள்--மற்ற குணங்கள் கடவுளது கருணையைப்போல் 

மாந்தர் வ௫க்கக் கூறியபடி கழமையின்றியும் கள ஙகமின்றியும் 

இருப்பினும், ௮ந்த ஒரு குற்றத்தினால் உலகத்தோரால் தூத் 
றப்பட்டு ௮ழிவை அடைகின்றனர் ; நாழிகை சாராயம் 

எல்லா ஈற்பொருள்களையும் கெடுத்து தனக்கே கெட்ட பெய 

மையும் கொண்டு வருகின்றது. 

aan Carnp ng. 

அரசே 1 அதோ பாரும் ௮து வருகின்றது ! 

ஈசனே ! கருணைக் கடவுளே | எம்மைக் காத்தருளும் | நீ 

க்ஷூமம் விளைக்கும் பூதமாயினு மாகுக ! கெட்டழிர், ச பிரே 

தப் பிசாச மாயினு மாகுக ! விண்ணின் றநிழிந்தாலு மொன் 

றே, வெவ்விய ஈரகினின்றும் வர்தகாலு மொன்றே ! துன்ப 

மிழைக்கத் தோன்றினாலும் சரி ! கன்மை பயக்க காடினாலும் 

சரி ! கேவலம் இக்கோலகத்தில் உன்னக் கண்டபின் உன்னு 

டன் பேசியே தீரவேண்மிம் நான், wor grog } இராஜாதி 

ராஜனே ! எந்தையே ! கூ ஜரமன்னா, என அழைக்கின்றேன் ! 

எனக்கு விடை யளியும், விடை. யளியும் ! ௮தியாமையால்



N
O
 

க
ே
 

மா. 

அமி, 

ALO, 

அ ம்லாதித்யன, [அங்கம் - ] 

உள்ளம் வெடித்து அழிய விடாதீர் ! ' பூமியில் புகைக் 

சுப்பட்ட உமது உடல் ௮சைப் பிளந்துகொண்டு ஏன் வெளி 

வந்தது ? ஈமச் சடங்குடன் இகொட்டில் சமாதி நிஷ்டை 

யில், அமைதியுடன் வைக்கப்பட்ட உமத பிரேதம் பூதலம் 

விட்டு இவ்வாறு வெளிவந்து உழல்வா னேன் 7? மடிக்க உமது 

உடல், மறுபடியும், முற்றிலும் கவச மணிந்து, ஈள்ளிருளில் 

சண்டோர் நடுங்கும்படி நடமாடிவா னேன் * எங்கள் மனத் 

துக் கெட்டா மாய்சையால், பேதை மாந்தர்களாகிய நாங்கள் 

மருட்சி யடைவா னேன்? கூறும்! இது என்? எதன் பொ 

ருட்டு ? என்ன செய்யவேண்டும் காங்கள் P 

[அருவம் ௮மலாதித்பனை அழைக் 
கின்றது. ] 

உடன் நீர் போக அுழைக்கின்றது உம்மை, உம்முடன் தனி 

யாய் உரைத்திட ஏதோ விருப் புவதேபோல் | 

எவ்வளவு மரியாதையா யழைக்கின் ॥ தும்மை தனியாய் 

வேறிடம் தன்னுடன் ஏக ! ஆயிலும் போகாதீர் ௮ தனுடன், 

வேண்டாம், போக லாகாது, 

௮௮ பேசாதிருக்கின் 035; நான் போகத்தான் வேண்டும். 

வேண்டாம் ரச. 

என், இதில் பயமென்ன* எள்ளளவும் என்னுயிரை எண்ணிய 

வனன்று நான் ; ௮தனைப்போலவே என்றும் ௮ழியா என் 

அன்மாவை அது வன் செயக்கூடும் 7 மறுபடியும் கைகாட்டி 

௮ ழைக்கின்ற தென்னை . மான் பின் தொடாவேன் ௮தை | 

wd, TOF, ஒருவேளை உம்மை அகழியின் அருகில் அழைத்துச் 

சென்றால் ? அல்லது சமுத்திரக் கரையோரம் செங்குத்தாய் 

நிற்கும் ௮ம்மலைச் சிகரத்தருகல் அமைத்துச் சென்று, பிறகு 
இவ் உருவை மாற்றி, கோரமான வேறொரு ரூபம் கொண்டு, 

உம்மை மயங்கிடச் செய்து உமது மதியை மாற்றினால் * 

அதை யோசித்துப்பாரும் ; அவவுயர்ந்த உச்சியில் நின்று 

சடலின் அலைகள் ௮திக தூரம் [2 மோது?ன்ற சப்தத்
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அம். 

மா, 

௮ம, 

அம், 

Lor, 

(மா, 

மா, 

தைக் கேட்டலே எவனுடைய மனத்தையும் கலக்&, காரணம் 

வேறின் தி, சடுஞ் செயல்களைக் கருதிடச் செய்கிறது. 

இன்னும் ௮ழைக்கின்ற தென்னை --போவீர் ; வருகின்றேன் 

பின்பாக ! 

அரசே, நீர் போகக்கூடாது. 

எடு உன் கையை ! 

சொல்வதைக் கேளும் ; நீர் போகக்கூடாது, 

என் விதி யழைக்கின்று, எனஅ ஒவ்வொரு oy ned Bp 

கும் வாயுவின் மந்தன் வலியினும் பதின் மடங்கு பலத் 

தைக் கொடுக்கின்றது ! இன்னும் தமைகின்றது என்னை. 

எடுங்கள் கையை ! இல்லாவிடின் ஈசன் மீ சாணைப்படி என் 

னைத் தடுப்பவனை இட்சணம் கொன்று அருவ மாக் குவேன் ! 

விடங்க ளென்னை -- போம் $; இதோ பின் தொடருன் 

றேன் ! 

[அருவமும் ௮மலா திதயனும் போ 
lap & of , | 

ல2யா ! பித்தம் ௮திகரித்துப் பிரமை கொண் டிருக்ளெருர் ! 

நாமும் போவோம்; இவ்விஷயத்தில் ௮வர் சொல்லுக் கடங்இ 

நடப்பது நியாயமன்று, ' 

வா போவோம். ல3யா! இது எங்கனம் முடியப்போடன் 

we ar P 

குர்ஜாத்தில் எதோ கெட்டுப்?போ யிருக்கின்ற து, 

சுவாமி யிருக்கின்றார் சரிப்படுத்த ! 

௮ ப்படி யல்ல, நாமும் போவோம், 

[இருவரும் போடருர்சள்.] 

காட்ச மடிகிறது. 

வக் 
“ச:
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அம், 

அரு. 

அம், 

அரு, 

அ, 

அர. 

அம், 

AG. 
அம், 

alo, 

ட. yi 3 ) 
அ மல்ாதித்யன். [அங்கம் - | 

ஐந்தாவது காட்சி, 

கொத்தளத்தில் ஒதுச்கமான மற்றொரு புறம், 

அநவமும், அமலாதித்யனும் வருசிருர்கள், 

இன்னும் எங்கே அழைத்துச் செல்கிறாய் ? கூறு; இதைக் 

“கடந்து வாரேன். 

கவனித்துக் கேள். 

௮ ப்படியே ஆகட்டும், 

எமவாதனைப்பட எரிவாய் நரகற்கு நான் ஏகவேண்டிய 

காலம் வந்துவிட்டது, 

அந்தோ | 2 பதை ௮ ௬ வமே ! 

பரிசாபப்பிவ.து இருக்கட்டும், கவனித்துக் ேகட்பையாக 

நான் வெளியிடப்போடிறதை ! 

சொல்லும்; சான் கேட்கக் கடவேன். 

௮ங்கனமே பழி தீர்க்கக்கடவாய், கேட்டபின் ! 

என்ன * 

நான் உன் தந்தையின் ௮ருவம். இரவிற் சிறிதுபொழுது 

இங்கு நடமாடி, பகற்பொழு தெல்லாம் படுவாய் நரகில் கான் 

பாரினிற் செய்த பாபங்களெல்லாம் போய்ப் பரிசுத்தமா மள 

வும், : வேதனைப்பட சட்சிக்கப்பட் டிருக்கிறேன், நான் 

சிறைப்பட்டிருக்கும் பரலோக ரகியக்களைப் பாரினி லிருக்கு 

முனக்குப் பகர லாகாது, இல்லாவிடின் அவற்றுள் 

சிறிது பகர்ந்திட்டாலும் நீ மன மருண்டு, மதி கலங்க, 

முள்ளம் பன்றியின் முட்களைப்போல் மயிர்க் குச்செறிந்து 

மயிர்க்கால் தோறும் வியர்த்து, உடல் முழுதும் குளிர்ந்த 

தம்பித்துப்போய, உன் இரு கண்களும் பிரமையினால் பிதுங 

டெச் செய்வன். உடலஓுட ஸிருக்கும் உனது செவிக்கு 

உரைத்திட லாகாது நான பரமாம் இவவிரகசியம், 
கேள் கேள்! நான் கூறுவதைக்கேள :--உன் shen sb gi 

காதல் எப்பொழுதாவது உடையவனாயின் —
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அம், 

௮௬, 

அம், 

அரு 

அம், 

அர. 

அம். 

qh. 

Bowr, gaseCon ! 

ui) aragarw! ௮வரை மோச வழியில் அதர்மமாய்க் 

கொன்ற கொலையை | 

கொலையா ? 

வெறு. கொலையாயிலும் கொடியதேயாம், இதுவோ மனத் 

துக்செட்டா மாபாதகமாம் மோசக் கொலையாம் | 

விரைவிற் கூறு மதனை எனக்கு, காதலர் கருத்தைப்போல் 

கடிந்து மனோ வேகமாய் விரைந்கோடி ஒரு கூணப் 

பொழுதிற் பழிவாங்குகின்றேன் கான் ! 

சரி ! நீ தக்சவனே, அறிந்தேன் ! இதைக் கேட்டும் மன த்தில் 

வெகுண்டெழா திருப்பையாயின் உன்னிலும் ஐஜடமான ஜன் 

மம் இம் மண்ணுலக லில்லையென மதித்திருப்பேன், இதோ 

௮மலர்திச்யா, கேள் ;) நந்தவனத்தில் படுத் துறங்கும்பொழுது 

ஓர் நாகம் தீண்டி நான் இறந்தகாக வல்லவோ வெளியில் 

வார்த்தை வழங்கப்படுகிறது; இந்தப் பொய்யைச் “செவி 

கொண்டே குரஜஐரதேசத்தவ ரெல்லாம் மோசம் போயினர் 

நான் மடிந்த மாதிரியைப்பற்தி; உத்தம குமரா! உன் தந்ைத 

யைக் கொன்ற அரவம் ௮வர் முடியினைத் தரித்திருக்கின்ற 

திப்பொழுதென ௮ நிவாய் ! 

ஹா |! அப்பொழுதே நினை த்தேன், நினை த்தேன் ! என் சிறிய 

தந்தை !-- 

ஆம், ௮ம் முறை கெட்ட விபசாரக் கழுதை ! மேலுக்கு மிக 
வும் கற்புடையவள் போல் மினுக்கிய என்னரசியை மோச 

வார்த்தையாடி, பாதகமாம் பரிசுகளைக் கொடுத்து மதியை 

மயக்கித் தன் மோக வலைக்கு எகப்படச் செய்தான் ! ஹா ! 

அமலாதித்யா, என்ன கதிக்கு இழிக்தாள் ! கடிமணம் புரிந்த 

காலை செய்த சத்தியத்தினின்றும் கணமும் தவருது மேன் 

மையாம் காதல் சொண்டிருக்க என்னைவிட்டு, எனக்குமுன் 

அற்பத் துரும்பை யொத்த அப்பாபியின்மீது ஆசைப்பட்ட
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னளே ! கற்புடைய ஸ்திரீயின் மனம் தேவர்கள் வர்திடி.னும் 

எப்படிக் கலக்கப்படாதோ, அவ்வண்ண்மே விபசாரி வேனில் 

நாதனுக்கே வாழ்க்கைப்பட்டு, பரமாம் பஞ்சணையிலும்,; பா 

மூக்கிடங் கொூப்பாள் ! பொறு, விடிவது போலும் வாசனை 

'வருகிறது !--விரைவில் கூறி முடிக்கன்றேன் கான், நந்த 

வனத்தில் கான், என் வழக்கப்படி மத்தியான காலத்தில் 

கவலையின்றி நிசதிரை செய்யும்பொழு௫, உன் சிற்றப்பன் 

ஒருவரு மறியாதபடி வந்து, வெவ்விய விஷயத்தை ஒரு கண் 

ணத்திம் கொணர்ந்து என் செவியின் புரைக்குள் வார்க்க, 

அப்பாழும் விஷமானது பாதரசத்தைப்போல் என் உடல் 

முழுதும் பரவி என் தேகத்திலிருக்க சுத்த இரத்தத்தை 

யெல்லாம் கணப்பொழுதில் புரையிட்ட பாலைப்?போல் முறித் 

ஆக் கெடுத்து, என்னமகிய மேனியெல்லாம் குஷ்டம்போன்ற 

தேமல் படையொன்றைப் பரவச்செய்து அழித்தது ! இவவி 

தம் என் தம்பியின் கரத்தால், உறங்கும்பொழுது, என் ஆவி 

யையும் என் அரசையும், என் அரசியையும், ௮ந்கொடியில் 

இமகேன். கானிமைக்க பாபங்களெல்லாம் பரிஹரித்துப் 

போகும் வரிக்கு, புண்ணிய கருமங்கள் செய்து முடிக்கு முன 

னம், பரலோக மனுப்பப்பட்டேன் பாவியால். ௮மலாதித்யா! 

பாதகம் ! பாதகம் ! அகோர பாதகம் ! உன்னிடம் மானிடப் 

பிரகிர்தி ௮ணுவளவேனு மிருக்குமாயின், இதனைப் பொறுத் 

தராதே ! சிறப்புற்ற கூர்ஜரதேயத்து இராஜஐ சயனத்தில் 

உன் சற்றப்பனாம் விபசாரன் வீற்றிருக்க விடாதே -- நீ 

எவ்விதக்தில் இவவேலையை முடிக்க முயன்றபோதிலும் உன் 

மன த்கை மழுங்தவிடாதே ; அன்றியும் உன் ௮ னனைக்குக் 

கேடுசூழக் கருதாதே ! ஈச னிருக்கின்றார் அவளைக் தண்டிக்க; 

அன்றியும் ௮வளது குற்றமாம் முட்களே ௮வளது கெஞ்சத் 

இற் குத்தி வருத்தும். கான் போய் வருகின்றேன் விரைவில் ! 

மின்மினியின் காந்தி குறைவ தினால் அருணோதய காலம் ஆப் 

விட்டதெனக் தெரிகின்றது, வருகின் றேன் ! வருகின்றேன் ! 

வருகின்றேன் மறவாதே ஏன்னை | [மறைசன்றத.]
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ஆகாயவாணியே ! பூமிதேவியே ! இன்னும் என்ன * பாழ் 

ஈரகத்தையும்: சேர்த்துக் கூறுவதா *-- ச! ஹிருதயமே 

பொறு ! பொழு ! உடலமே ! க்ஷணப்பொழுதில் தளர்வினை 

எய்தாது உறமாய்த் தாங்குவா யென்னை !--- உன்னை மறப்ப 

தாவது |! யோ, பேதை அ௮ருவமே ! ௮லங்கோலமாய்க் 

கலக்கப்பட்ட என் மனத்தில் யொபக சக்தி யென்பது இதி 

கேனு மிருக்கு மளவும் மறப்பேனோ *₹-- மறப்பதாவ துன்னை ! 

--ஆம், இட்சண முதல் என் மனதென்னும் பலசையி 

னின்றும், இது வரையில் கான் புத்தகங்களினின்றும் கற்ற 

புக்திமதிகளையும், எல்லா உருவங்களையும், இளமையில் 

நான் கண்டதும் கேட்டதுமான எல்லா அற்ப விஷயங் 

களையும், அடியுடன் துடைக்்அவிசிகின்றேன். என் மன 

தென்னும் புத்தகத்தில் மற்றென் னெறியுடனும் கலக்கப்பட் 

டுக் சாம் வடையாது உன் கட்டளை யொன்நே வரையப் 

பட்டு நிற்கும். இது சச்யம்! ஈசன்மீ சாணைப்ப்டி ! கேடு 

கெட்ட பாத !--பாதகா ! பாதகா! புன்சிரிப்புடை தொடிய 

பாதகா ! என் புக்சகத்தி லிதை எழுதிவைத்தல் நலம். 

புன்னகை மூகத்தினிற் பொன்று திருப்பினும் மனத்தினி லவ 

னே மாபாதகனா யிருக்கலாகும் ! எப்படியும் குர்தாூத்திலா 

வது அப்படி யிருக்கக்கூடும் என்பதற்கு ீயமில்லை, [எழுதிக் 

கொண்டே] சிற்றப்பா ! இதோ இருக்கன்றாய் நீ; கான் மற 

வா மொழியென் ₹ '* வருகிறேன், வருகிறேன் ! மறவாதே 

என்னை.” நான் சத்யம் செய் தாயது ! 

[உள் ளேயிருச் த | அரசே ! அரசே ! 

[உள் ளேயிருஈ் த) அமலாதித்யரே { 

[உள்ளேயிருந்த | ஜக சன் இரட்சிப்பாராக அவரை { 

அங்ஙனமே ஆகுக 

[உள்ளேயிருர் த] யொ ! ௮ரசே ! அரச ! 

யோ | ஆம் ஆம் ' பையா | aver ! பட்சி2ய !வா!



பம் 

மா. 

ஹ், 

அம். 

ஹீ, 

அம், 

ஹீ, 

மா. 

ALO. 

ஹ-மா 

அம, 

6 

அம், 

அமலாரதித்யன், [அங்கம் - 1 

ஷ்ரிஹரனும் மாரசீலனும் வருரர்கள், 

எப்படி யிருக்கின்றது, ௮ரசே 1 

என்ன சமாசாரம், ௮ரசே? 

ஹா ! ஆச்சரியம் ! 

'என்ன ௮ரசே, சொல்லு மகை, 

மாட்டேன் ; செரன்னால் நீர் வெளியிடுவீர், 

அரசே, ஒருகாலும் வெளியி3டன், ஆணைப்படி, 

நானும் வெளியிடேன், அரசே. 

உங்களுக் சென்ன தோரற்றுகிறது * மனிதன் மனத்தால் 

aren soi யிருக்கக்கூடி2மா இவ்வண்ணம் ? ஆயினும் ரான் 

கூறுவதை நீர் இரகசியமாய் வைக்திருப்பிரா ₹ 

2" டை 
0, ஆனை பப்டி. அரம், 

குர்ஜரதேசத்இல் வசிக்கும் ஒவ்லொரு பாதகனும் ஆணவம் 

பிடி.க.௪ கொடி. யவன ! 

இகை எமக்குக் கூறப் பூகமொன்று வரப வண்டுமோ புவிமீது ? 

ஆம், சரி; நீ கூறுவது சரிதான் ; ஆகவே, நாம் வேறு சதை 

யொன்றும் பேசாது, ஒருவரை யொருவர் வணக்௫ப் பிரிவோ 

மினி. நீங்கள், உமது 3வலையின்படி.யும் விருப்பத்தின்படியும் 

செல் லுவ்கள் ; உலகில் ஒவ்வொருவ னுக்கும் வேலை யென்றும் 

விருப்பம் எனறு வகைப்பபடி இருக்கின் ற கல்லவா? ஏழ் 

மையுடைய 15 1 6B — உ பபாய் எசனை aly: படுகின்றேன், 

இவைகளெல்லாம் இதென்ன அரசே, பயனற்ற பிரமை 
rey ச் 

UL} oo. மொழிகள்போலும். 

என் மொழிகள் ஈஉர்மை வருக்தூவறு ஏனக்கு மனக் ருறையா 

யிருக்கின்றது ; ஆம், உண்மையில். 

இதி லென்ன வருத்தம் ௮ர2௪ ₹ 

இல்லை, ஹரிஹரா ! இருக்கின்றது 1 முருகன் அணை, நிஜமாய் 

இருக்கின்றது ! நிரம்ப வருத்தம்.-- இங்கு தோற்றிய இவ் 

வருவைப்பற்றி, அது மெய்யே கூறுகின்றது ; ௮ தில் சந்தேக



த்ர்ட்சி - 

அம. 

ஹ-மா, 

அம. 

Lo, 

ALO, 

மா, - 

அம. 

௮௬. 

அம, 

அம், 

அரு, 

அம், 

௮௬. 

ப ஸ்ட ௩ 4 > ச. ன் 

5 Aww OS wi os. 55 
e 

மில்லை. அவ்வளவு கூறட்டும் நான உமக்கு : எம்மிருவருக்கள் அ] யன் ் — & வரு om 

நடந்த விஷய:ச்தை யறிய விரும்பும் உமது ஆசையை எவ் 

விசமாயினும் அடக்கிக்கொள்ளுங்கள், அகவே, என் ஈகற்றோ 

ழர்களே ! நீங்கள் என் நண்பர்கள், கற்றறிந்தவர்கள், வீரர் 

கள், ஆகவே எனக் கொரு எளிய வர மளிக்கவேண்டும், 

2-௮ அ 2 fo * ரு ச . 
என்ன அது * அரச, அப்படி.2ய ஆகட்டும், 

இன இிீ.ரவு கண்டதை எனறும் வெளியிடாதீ£, 

எம் மரசே, என்றும் வெளியிடுவ இல்லை, 

௮ப்படியனறு, சத்தியஞ் செய்யுங்கள், 

உண்மையாக கான் வெளியிடுவதில்லை, 

நானும் வெளியிரிவ தில்லை, சத்திய மாக, 

என்னுடைய வாளின்ம் து சத்தியஞ் செய்யுங்கள். 

நாங்கள் இப்பொழுதுகான் சத்தியஞ் செய்தோமே, 

௮ ப்படி யன்று, என்னுடைய வாளின்மீது. 

[கீழிருக் து] சத்தியம் செய்யுங்கள் | 

ஆ | ஹா | ௮ ங்கா 

இருக்கின்முய நாணயக்காரா /-- வாருங்கள்-- நிலவறையி 

லிருக்கும் இவன் குரல் கட்கின்றதா உமக்கு -- சத்தியம் 

செய்ய ஒப்புக் கொள்ளுங்கள். 

பயலை ! | அப்படியா செ £ல்கிூய் 

எப்படி. சத்தியஞ் செய்யயவண்டுமோ சொல்லும், wre, 

கண்டதை இனறு, கூறுவதில்லை எனறும், என, என் உடை 

வாளின் மீது சத்தியம் செய்யுங்கள், 

[கீழிருர் த | சத்தியம் செய்யுங்கள் ! 

அப்படியா சமாசாரம் ் இங்கும் வக்தனையா ? ஆனால் இவ்வி 

டம் விட்டுப் பெயாவோம். இப்படி வாருங்கள் ஈண்பா்களே, 

உங்கள் கரத்தை என் 5 5 Bu oor hs gil வைத்து, கேட்டதை 

யென்றும் கூறுவதில்லையென்று சத்தியம் செய்யுங்கள், 

[Es org] சத்தியஞ் செய்யுங்கள் |



ஹ். 

அம் , 

HG 
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ஈன்றாய்ச் சொல்லினை, ஜெப் பெருச்சாளியே ! பூமியின் ழ் 
அவ்வளவு துரிதமாய்த் துளைக்க முடிஎீன்றதோ உன்னால் ? 

தோர்ந்த ஆள்தான். இன்னும் சற்று,௮ப்புறம் போவோம் 

வாருங்கள், தோழர்க?ள, 

என்ன இரவு பசல் ! இது புதுமையாம் விந்தையே ! 

புதிதாய் வருவதைப் புதிதா யறிந்து நல் வரவு அழைப்பா 

யாக! இகலோகத்திலும் பரலோகத்திலும் உனது வேதாந்த 

சாஸ்திரங்களிற் கனவிலும் காணப்படாத விஷயங்கள் அ௮கந் 

தங் கோடி யிருக்கின்றன; ஹரிஹரா!-- இருக்கட்டும் 

வாருங்கள், இங்கே முன்போல்-- ஒரு பொழுதும், ஈசன் 

கருணையின் ம் தாணைப்படி, விபரீதமாயும் ஆச்சரியகரமாயும் 

நான் எவ்விதமாய் நடர்துகொண்ட போதிலும்-- ஒரு வேளை 

நான் இனிமேல் ஒருவாறாக நடக்கவேண்டுமென்று தீர்மா 

னித்தாலும் தர்மானிப்பேன்.-- அச்சமயங்களில் என்னைப் 

பார்த்து, இவ்வாறு கையைக் கட்டிக்கொண்டு, அல்லது 

தலையை மெதுவாய் அசைத்த, அல்லது சரிதான் சரி 

தான் தெரியும் ௪ ங்களுக்கு ்” அலலது '*: மனம் வைத்தால் 

முடியும் எங்களால் ”-- அல்லது "நாங்கள் வாயை மாத்திரம் 

-- அல்லது 4 இருக்கும், அப்படியிருந் 

தால்”? இவ்வாரான சந்தேகத்திற் இடமான வார்த்தையைக் 

27 திறப்போமா யின் 

கூறி, என் விஷயத்கைப்பற்றி நீர் ஏதோ அுறிந்தவர்போலக் 

காட்டிக்கொள்ள லாகாது, அப்படிச் செய்வ தில்லையென் று, 

உமது ஆபத்துக் காலத்தில் உதவும்படி எந்த ஈசனைப் பிரார்த 

திப்பிர்களோ ௮ வ ராணைப்படி சத்தியஞ் செய்யுங்கள், 

[2ழிருச் ௪] சத்தியம் செய்யுங்கள் ! 

பொறு பொறு ! நிம்மதி யற்ற ௮ருவே | 
அவர்கள் சத்தியஞ் செய்இரூர் 
Sar, | 

ஆகவே, தோழர்களே | நான் உம்மீது ௮ன்ப பாராட்டு 

வ.துபோல் emo என்மீது: ௮ன்பா யிருப்பிரென நம்பு 
சமன் ந; எளிய அுமலாதிதயன் தன்னால் உமச்சென்ன
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உபகாரம் செய்யக்கூடுமோ சேசம் பாசாட்ட முடியுமோ, 

அதனைத் கடையின்றிச் செய்வானென உறுதியாய் ஈம் 

பும். நாம் ஒன்றாய்ப் போவோம், ஜாக்கிரதை ! வாயை 

மாத்திரம் திறவாதீர் ! உம்மை வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் ; 

காலம் கெட் டிருக்கின்றது, அதைச் சரிப்படுத்த வேண்டி 

என் கலையில் எழுதி யிருக்க வேண்டுமா பாழாகிய என் ஊம் 

வினை |! இல்லை வாருங்கள, எல்லோரும் போவாம் ஒன்றாய். 

| போகிரார்கள்.] 

காட்சி மடிகிறது. 

 



பால, 

ராய், 

பால, 

ராய, 

பால, 

ர்ர்ய, 

மல்ாதித்யன். 

இரண்டாவது அங்கம், 

_ ணை 5 ணட 

முதல் காட்சி, 

பாலரேசன் வீட்டில் தர் அறை, 

பாலநேசனும், ராயநாதனும் வருகரூர்கள், 

அவனிடம் இந்தப் பணத்தையும் இந்தப் பத்திரங்களையும் 

கொ, ராயகாதா,. 

அப்படியே செய்கின்றேன், மய, 

அப்பா, ராயநாதா, நீ யவனைக் காணுமுன், HMI நட 

வடிக்சையைப்பற்றி விசாரிப்பையாயின், அது அச்சரியமான 

புத்தி சாதுர்ய மாம், 

ஐயனே, நான் ௮ப்படியே செய்திட எண்ணிமீனன். 

_சரி, ஈன்றாய்ச் சொல்லினை ; மிகவும் நன்ராய்ச் சொல்லினை, 

௮ப்பா, இதோ பார் ; நீ எனக்காக முதலில், பாடலிபுரத் 

தில் எத்தனைக் குர்ஜர ஜதேசத்தாக ளிருக்கிருர்கள், அவர்கள் 

யார் யார், ஓவாகளுடைய ஸ்திகி யென்ன, எங்கே வ௫க்கி 
ரூர்கள், அவர்களுடைய சிரேகிதர்கள் யார், என்ன செல 

வ।நிக்கிரார்கள், இதை யெல்லாம் விசாரிக்கவேண்டும், இம் 

மா திரி கேள்விகளின் ரூழ்ச்சியினாலும் தோரணையினாலும், என் 

- மகனைப்பற்றி அவர்கள் அ றிர்திருப்பதை நீ தெரிந்துகொண்டு, 

சேராக ௮ர௬கிற் சென்று எவ்வளவு அறியக்கூடுமோ ௮தை 

விட சுற்று வழியால் இன்லும் நெருங்கிச் சென் அுணரலாம். 

அவனைப்பற்றி ஏகோ கொஞ்சம் தூரமாய் அறிந்திருப்பது 

போல் காட்டவேண்டும் நீ, (அவனுடைய தகப்பனாரும், சிசே 

இதெர்களும் எனக்குத் தெரியும், ௮ வளையும் கொஞ்சம் அறி 

வேன் ”, என்பது போல, சவனிக்கின் றனையா இதை, ராய 

நாதா ] 

௮ம், ஈன்றாய்க் சவனிக்தேன், யே,
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(அவனையும் கொஞ்சம் ௮றிவேன், ஆனால்,” இப்படிச் சொல் 

லலாம் நீ; *வ்வளவு ஈன்ரய்த் தெரியாது, ஆயினும் நான் 

எண்ணுகின்ற, ௮ந்த சாமியா யிருக்கால், ௮வன் பெரிய 

போக்கிரி, அவன் இம்மாதிரி ௮ம்மாதிரி! யென்று உன் மனத் 

தற்குத் தோற்றிய குற்றங்களை யெல்லாம் அவன்மீது ஏற் 

நிக் கூறலாம், ஆனால் ஒன்று, ௮வனுக்கு ௮வமான த்தை 

யுண்சிபண்ணக் தக்ச எதையும் கூற லாகாது, ௮தை ஜாக் 

கிரகையாய்க் இியாபகத்தில் வை ; சுயேச்சையாய்க் திரியும் 

யவவனத்திற்குர் சகஜமென எல்லோரும் சாகாரணமாய் 

அறிந்திருக்கும் குறைகளையும் குற்றங்களையும் எடுத்துக் 

கூறலாம் நீ, 

சூதாடுகல், என்பது போல். 

ஆம், அல்லது மதுபானம் செய்கல், கோல் விளையாடல், சப 

தஞ் செய்தல், சண்டை போடிகல், அதுவரைக்கும் போக 

லாம் நீ, 

லயனே, ௮து அவருக்கு அவமானத்தை யுண்டுபண்ணுமே,. 

இல்லை, உண்டுபண்ணாஅு ;) குறையை நீ எடுத்துக் கூறுவதில் 

பக்குவப்படித்திவிடலாம். ஸ்திரீ விஷயத்திலும் தவறி நடக் 

திரானென்று அந்தக் குற்றத்தையும் அவன்மீது சாற்ற லா 

யேச்சையாய்க் காது நீ; ௮கன்று என்னுடைய மூர்த்தம் ;௪ு 

திரிவதினை லுண்டாம் கெடுதிகள் போலவும்) அடங்காத் தன் 

மையுடைய மனத்தின் அத்து மீதி நடக்கும் சேஷ்டைகள் 

போலவும், வணக்கப்படாத யவவனத்தின் கொழுப்பெனவும் 

தோற்றும்படி அவ்வளவு சாதுூர்யமாய், நீ ௮வனது குற்றக் 

களை மெல்ல எடுத்து ஓதவேண்டும், 

ஆயினும், வீயனே,-- 

என்ன காரணம்பற்றி நீ இவ்விதம் செய்யவேண்டும் $ 

ஆம், வியனே, அதை அறிய விரும்புகிறேன், 

KOS, ௮ப்பா, என் காற்பரியம் இது ; இந்த யுக்தியினால்
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ராய, 

பால. 

ராய, 

பால், 

அமலாதித்யன், [அங்கம் 8 

5 காரியம் எப்படியும் சித்தி யாகுமென்று நினைக்க 

யோகத்தில் ஏதோ கொஞ்சம் . ௮ழுக்குத்ற ஒன்றைப்போல், 

றன; உப 

என் குமாரன்மீது இச்சிறு குற்றங்களைச் சாற்றுவதினல், 

இதைக் கவனிப்பாய் b— உன்னோடு வார்த்தையாடுகின்ற 

ஆள், யாரை ஆம்ந்துபார்க்கின் ருயோ ௮வன், நீ பேசும் வாலி 

பனை, முன்னே குறிக்கப்பட்ட குற்றங்கள் செய்யும்பொழுது 

எப்பொழுகாவஅ கண்டிருப்பா னாயின், இக்க விதமாய் உன் 

னுடன் கலந்துகொள்வா னென்று உறுதியாய் ஈம்பு ; 'வாஸ் 

னே”, அல்லது (கனவானே,! 

அந்தச் சந்தர்ப்பத்திற்கும் அல்லது மனிதனுக்கும், தேசத் 

திற்கும் தக்கபடி சேர்த்துக்கொண்டு,-- 

தவம் லீயா', அல்லது “ஈண்ப 

மிகவும் ஈல்ல, ®BuGar, 

அதற் கப்புறம், அவன் இதைச் செய்கிறான் -௮வன் செய் 

சிரான்--நான் என்ன சொல்ல வந்தேன் ₹ எங்கப்ப னானை ! 
நான் ஏதோ சொல்ல இருந்தேன்--நான் எங்கக விட்டேன் ? 

முடிவில் (கலர்து கொள்ளுகிறான் அல்லது 'ஈண்பன்', ௮ல் 

லது 'கனவான”, ௮ப்படி-- 

ஆம்; வாஸ்தவம் முடிவில் கலந்து கொள்ளுகிறான்? என்கிற 

இடத்தில் ; ௮வன் இப்படி கலந்து கொள்கிறான் உன்னுடன்: 

(அந்தக் கனவானை எனக்குத் தெரியும், கேற்றைத்தினம் 

HOG ௮ன்றைத்தினம் பார்த்தேன், அல்லது ௮ப்பொ 

மு.து, அல்லது அச்சமயத்தில், அல்லது இன்னாரோ?), 

இன்னாரோடு, நீ சொல்லுகிற பிரகாரம் சூதாடினான் ; ௮ல் 

லது மது கேளிக்கையில் கண்ெ பிடித்தேன், அவன் பந்து 

விளையாடுகையில் சண்டை போடிம்பொழுது பார்த்தேன் ; 

௮ல்லது ஒரு வேளை ௮ந்த விலைமாதின் விட்டில், ௮ல்லது 

தேவடியாளின் விட்டிற்குள், அல்லது தட்வொணியின் வீட் 

டிற்குள், நுழையும் பொழுது பார்த்தேன்!--அப்படி வரும். 

இப்பொழுது தெரிகிறகா உனக்கு? நீ தூண்டிலி லிட்ட 

பொய்யானது இத்த உண்மையான மீனைப் பிடிக்கும் ; தெள்



காட்சி - 

ராய, 

பால், 

ராய, 

பால, 

ராய, 

பால. 

ராய. 

பால, 

அப 

பால, 

1] அ மலாதித்யன், 4] 

ளறிவும் இர்க்காலோசனையு மூடைய நாம் இவவாறு சுற்று 

மார்க்சங்களர்லும், கோணிய பாதைகளாலும், குறுக்கு வழி 

Sarr gia கண்டறிகிறோம் சரியான பாதைகளை ; அதுபோல 

வே கான் மூன்பு கூறிய பிரசங்கத்தினாலும் பு.த்இமதியினா 

௮ம், என் பிள்ளையைக் கண்டறிவாய் நீ. என் எண்ணத்தை 

அறிந்தனை அல்லவா நீ ? 

ஆம், வீயனே, அறிந்தேன். 

ஜகதீசன் உனக்குக் துணையா யிருப்பாராக ! சுகமாய்ப் 

போய்வா. 

அப்படியே, லீயனே. 

உன் உள்ளக்கைக் கொண்டு ௮வன் மனம் போகிற வழியை 

ஆராய்வாய், 

YEOH, Bus Soar. 

பிறகு அவன் பாடுகிற பாட்டு பாடட்டும். 

சரி, CB 10 oor. 

போய் வா, [சாயராதன் போகிறான்.) 

அபலை வருகிறாள், 

என்ன அ௮பலா ? என்ன விசேஷம் ₹ 

அந்தோ ! ௮ண்ணா ! நான் மிகவும் பயமடைச்தேன் ! 

ஈசனாணை — எதைக்கண்டி ? 

அண்ணா, நான் என் அறையில் உட்கார்ந்து வீணை வாத்துக் 
கொண்டிருந்தேன், இடீரென்று இளவரசர் அமலாதிக்யர் 

தலைமுடி ஒரு புறம் அவிழ்ந்து கொங்க, கானணிர்த உடை 

தாறுமாறாய், ணி முடியின்றி அலங்கோலமாய், மூகம் 
வெளுத்துக் காட்ட; முழங்கால் தள்ளாட, DY GF Be 

கும் கோரங்களைக் கூறிட ௮ர்தச னுலகனின்றும் வந்தவர் 

போலப் பார்க்கவ ரெல்லாம் பரிதாபப்படிம்படியான பார் 
வையுடன், என்முன் தோன் றினார். 

0
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பால, 

அப. 

பால. 

அப, 

பால, 

அப், 

பால, 

அ மலாதித்யன், [அங்கம் - 2 

உன்மீ துள்ள காதல் வெறியினாலோ ?$ 

அண்ணா, எனக்குத் தெரியாது ச ஆயினும் ௮ப்படித்தா 

னிருக்க வேண்டுமென்று அஞ்சுகின்றேன், 

௮ வர் சொன்ன தென்ன ட 

ஒரு கையால் என் கரத்கைக் செட்டியாய்ப் பிடித்றுக் 

கொண்டு, தன் சுரத்தி னளவுதாரம் பின்னுக்கு வாங்கு, wp 

ஜொரு கையைத் தன் கெற்றியின்மீது இப்படி வைத்தவ 

ராய், என் முகத்தை வர்ணிப்பதுபோல் உற்றுப் பார்த்த 

வண்ண மிருக்தார். நெடு காழி இவவண்ணமே ௮சைவற் 

றிருந்கார். பிமகு நான் என் கரத்தைச் சற்று ௮சைக்க, 

மூன்று முறை தன் தலையை இப்படி மேலும் £முமாய் 

அசைத்து, கன் உடலெல்லாம் குலுங்க, அவியே பிரிவது 

போல் பரிதாபமாகப் பெருமூச் செறிந்தார். பிறகு என் கரத் 

தை விட்டுவிட்டுக் தன் தகோளின்/8.து தலை சாய்த்தவராய், கண் 

ணிழக்தவர்போல், ; போகம் வழியைப் பாராமலே, வாயி 

லைக் கடந்து சென்றார் கடைசிவரை கண்ணொளி என்மீது 
௪ . ௭ ரு 

FTW SB GY CO COTO LD. 

நீ வா என்னுடன், நான் மகாராஜாவைக் கண்டி பேசுகின் 

ஹேன். கரை மீறின காதலாம் இது ; காலம் வருமுன் கூச் 

செய்வதே ௮தன் கொடுங் குணமாம் ; இவ்வுலகில் மானிடப் 

பிரகிர்தியைப் பிடிக்கும் மற்றெல்லாச் துர்க்குணத்கையும் 

போல், கண்டதெல்லாம் செய்ய உந்தும் மனத்தை, எனக்கு 

வருத்தமா யிருக்கின்ற தூ. என்ன, நீ கொஞ்சம் நாட்களுக் 

குள் ஏதாவது ௮வரைக் கோபித்து மொழிக்தனையா * 

இல்லை, ௮ண்ணா.--|ஆனல் நீங்கள் கட்டளை யிட்டபடி, அவர் 

எனக் கனுப்பிய கிருபங்களை யெல்லாம் திருப்பிவிட்டேன். 

அவரும் என்னை ௮ணுக லாகாதென மறுத்துவிட்டேன். 

அததான் பயித்தியம் பிடிக்கச் செய்தது ! SF! அ௮மலாதித் 

ws od i 5 OOF (Op I கவனியாது விட்டேன், ஏதோ உனது
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மதியை மயக்கி மோசஞ் செய்ய எண்ணினதாக நினைத்தேன். 

ச !புத்தி யற்ற சந்தேகங் கொண்டேன், யவ்வனத்தில் 

யோசனையின்றதி எக்காரியமும் செய்தல் எப்படி சகஜமோ, 

அவ்வாறே முன்பின் பாராமல் சந்தேகம் கொள்ளல் முது 

மைக்குச் சகஜமா யிருக்கின்றது. வா, காம் மகாராஜாவிடம் 

போவோம். இதை அவருக்குத் தெரிவிக்கவேண்டும்., ு அறிந் 

தால் கொள்ளும் வெறுப்பைவிட; அறியாதபடி. மூடிவைப் 

பதா லுண்டாம் துக்கம் ௮திகமாம், வா போவோம். 
[போடருர்கள், ] 

காட்சி ழடிகிறது. 

  

abi
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கா, 

மகள், 

மலர் தித்யன். [அங்கம் - 3 

இரண்டாவது காட்சி. 

அரண்மனையில் ஒர் அறை, 

காலதேவன், கேளாரீமணி, ராஜகாந்தன், கிரிதரன், 

சேவகர்கள் வருகருர்கள். 

வாராய் இனிய மாஜகாச்கா | வாராய் சிரிதரா கேச நாட்க 

ளாய் உம்மைப் பார்க்க மிகவும் ஆவல்கொண்் டிருந்தோம், 

அன்றியும் உம்மா லாகவேண்டி௰ கதொன்றுளதுபற்றி உம்மை 

விரைவில் வரவமைக்கோம், ௮மலாதித்யன் மாறுபாட்டைப் 

பற்றி சிறிது நீங்கள் கேள்விப்பட் டிருக்கலாம். அதை 

மாறுபா டென்றே அழைக்கின்றேன், எனெனில் வெளியுரு 

வும் மாறியிருக்கன்றது, உட் குணமும் மாறியிருக்கின்றது. 

இரண்டும் முன்பிருந்ததுபோ லில்லை. இவ்வித மவன் தன்னை 

யறியாது மாறும்படி, தகப்பனா ரிறந்தது தவிர, தரணியில் 

வேறெக் காரண முளதெனக் கனவிலும் அறிகிலேன் கான். 

உங்க ளிருவரையும் வேண்டிக் கொள்ளுகின்றேன். சிறு வயறு 

முதல் ௮வனுடன் சின கமாய்ப் பழக வளர்க்தமையாலும், 

௮ வனை ட்போல் யவவன முடையவர்களாய் ௮வனது குணாதுி 

சயங்களை யெல்லாம் அ௮றிந்தவர்க ளாகையாலும், சின்ன 

ளிங்கு, ஈம தரண்மனையில் தகி யிருப்பிராக; இருக்கது, ௮வ 

னுடன் பழகி, வன் மனத்தை வினோதத்தின்மீது திரும் 

பச்செய்து, ராம் அறியாம லிருக்கும், அறிந்தால் ௮தைப் 

போக்கவல்ல சிகிச்சை யேகதேலும் தேடக்கூடிய, அவன் 

மனத்தை வாட்ம்கின்ற துய ரேதேனு முளதேல், ௮ தை 

நீங்கள் சமயோகிதமா யறிந்து, எமக் குரைப்பிராக, 

௮ப்பா, உங்களைப்பற்றி அவன் அடிக்கடி வராத்தையாடி 

யிருக்கின்முன் , உம்மைவிட வ னதிகமாய் ௮ன்பு வைத்த 

இருவா் இவ்வுலக லில்லையென்றே நம்புகின் வேன். உமது 

நற்குணத்தையும் உமக்கு எம்மிட. மிருக்கும் பிரீதியையும், 

காட்ட விருப்ப முடையவராய்ச் சில காலம் எங்களுடன் இங் 

இருற்து, நாங்கள் சொல்லுகிறபடி ஈடந்து, எங்கள் கோரிக்



ரா. 

கா, 

கேள. 

கேள. 

பால, 

கா. 

பால, 
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கையைப் பூர்த்தி செய்து, பயன்படச் செய்வீராயின், உக 

கள் வரவை “மகாராஜா மறவாது தக்க பிரதி செய்வார். 

இராஜாதிராஜனே; இராஜமகஷ், நீங்க ளிருவரும் உமது 

ஊழியராகிய எங்களை, உமது விருப்பத்தைச் செய்து முடிக்க 

வேண்டுவகைவிட, சட்டளை யிடலா மன்ரோ ! 

கட்டளைப்படி. நிறைவேற்றுகிறோம். காத்துக்கொண் டிருக் 

கின்றோம்; காலா லிட்ட வேலையைக் கருத்துடன் பணிந்து 

செய்ய ! 

மிகவும் சந்தோஷம், ராஜகார்தா, இனிய௰ இிரிதரா. 

மிகவும் சந்தோஷம், கிரிதரா, இனிய ராஜகாந்தா, உடனே 

புறப்பட்மிப் போய் மாறுபட் டிருக்கும் எம் மைந்தனை ப் 

பார்க்கும்படி கேட்டுக் கொளளுகி£றன்.--சேவகர்களே, உங 

களில் சிலர் இவர்களை ௮மலாதித்ய னிருக்குமிடம் ௮ழைத் 

துர் செல்லுங்கள், 

ஈமது வரவும் வழிபாடுகளும் அவருக்குச் சுகத்தையும் சந் 

கோஷத்தையும் உண்டாக்குக ! 

௮ ப்படியே ஆகுக ! 
(சில சேவகர்களுடன் ராஜகாந்த 

னும் கிரிசரனும் போ௫ூருர்கள்,] 

பாலதேசன் வருகிறான், 

பாஞ்சாலம் போயிருந்த ராயபாரிகள், எம்மிறையே, சந் 

தோஷத்துடன் திரும்பி வந்திருக்கிறார்கள். 

நமக்கு நீர் எப்பொழுதும் நற் செய்தியையே கொண்டு 

வருகிறீர், 

நான் கொணர்கின்2றனா, காதனே ? என் ஈல்லரசே, உண் 

மையாய ஈம்பும், என் ஈசனுக்கும் என் ௮ரசலுக்கும் எனது 

ஆன்மாவை அர்ப்பணம் செய்ததுபோல எனது கடைமை 

யையும் அர்ப்பணம் செய்கிறேன். கான் எண்ணுவ தென்ன 

வென்ரால்--இது தவரு யிருக்குமாயின் என் புத்தியானது 

இராஜரிகத்தின் ௮டிச்சுவடை முன்போல் அத்தனைச் கவன



கா. 

பால, 

கா. 

கேள். 

கா. 

பர், 

அ/மலாதித்யன, [அங்கம் - 3 

மாய்ப் பின் தொடராத தாகும்--அ௮மலாதித்யர் பயித்தியத் 

தின் ஆதி காரணத்தைக் கண்டுபிடி த் துவிட்டேன் என்பதே, 

௮ ! ஆனால் ௮தைக் கூறும், அதைக் கேட்க அவலா யிருக் 

கேன். 

ராயபாரிகள் உள்ளே வர, முதலில் உக்கர வளியும். அந்தப் 

பெரும் விருந்திற்குக் கடைசியில் புசிக்கும் பஞ்சாமிர்த 

மாகும் கான் பகாவ_.தூ. 

ஆனால் நீரே ௮வர்களுக்கு ஆ கூறி, அழைத்து வாரும். 

(பாலகேசன் போடரறான்,] 

என் இனிய ௮ ரசிய, உனது குமாரனுடைய புத்தி மாறுட் 

டத்தின் ஆதி காரணச்தைத் தான் ௮ுறிந்ததாக எனக்குக் 

கூறுகிறான். 

அவன் தந்தை மரித்ததும், ராம் அதி விரைவில் மணந்தது 

மே, ௮தற்கு முக்கிய காரண மனதி, வேறொன் றில்லையென 

எண்ணுகிறேன் நான. 

சரி, ௮ வனை ஆயந்து பார்ப்போம். 

பாலநேதன், வாலிதமண்டலன் கநஹலையன் இவர்களை 

அழைத்துக்கொண்டு மறுபடியும் வருகிறான். 

வாருங்கள் எனதூ ஈண்பர்களே; வாலிகமண்டலா, நமது 

சகோத ரனாய ௮ ரசனிடமிருந்து என்ன செய்தி, உரைத்திடு, 

தாம் அனுப்பிய ஆசிகளையும் கோரிக்கைகளையும், தமக்கே 

திருப்பி விடுத்தனர் விமரிசையாய், நாங்கள் முதலில் பார்த்த 

தும், தனது தமையன் மகனது மூதன சைனியங்களை 

அடக்கும்படி ஆட்களை அனுப்பினா, அவர்கள் பாலகே 

சாமீது படையெடுத்தவராய் முதலில் ௮வருக்குக் காணப் 

பட்டபோதிலும், பிறகு உற்று நோக்குங்கால், இங்கு சமஸ் 

தானத்தின்ம்து சன் னத்தமானவர்களாய், உண்மையை நிர் 

_ தரர், அதன்மேல் துக்சக்ரொந்தராய்--தன.து பிணியும், முப்
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கா. 

பால, 

பும், வீரிய மின்மையும், மோசவழியில் இவ்வாறு கையா 

ளப்பட்டதாய்க் கருதினவராய்--பார்த்திபரேசனைப் பர் 

தித்து வரும்படி படைஞரை அனுப்பினார். சுருக்கிச் சொல்ல, 

௮ப் பார்த்திபரேசன் ௮தற் குடன்பட்டவனாய், பாஞ்சால 

௮ரசனது குத்றஞ்சாற்றுகலுக்குட்பட்டான்; முடிவில் தன.து 

இற்றட்ப னெதிரில், இங்கு மகாராஜாவின்மீது இனி படை 

யெடுப்ப தில்லையென்று, சத்தியம் செய்தான் ; அதன்மீது 

வயோதிகனான பாஞ்சால ௮ரசன் ஆரக்த பூரிப் படைந்தவ 

ராய் வருட மொன்ஜறிற்கு மூவாயிரம் பொன் கொடித் து, பால 

கேசர்மீது முன்பவன் சேகரித்த சைனிபத்தை உபயோகிக் 

கும்படி உத்தரவும் அளித்தார். [ஒரு நிருபத்தைச் கொடுத்து] 

இதில் கண்டிருக்கிறபடி அச் சைனியங்க ளெல்லாம், ஒரு 

குறையுமின்றி க்ஷேமமாய் உமது தேசத்தின் வழியாய் இவ 

வேலையை முடிக்கும் வண்ணம் போகச் தாம் கருணையுடன் 

உத்தர வளிக்க வேண்ம௰ிமென்று விண்ணப்பமும் செய்திருக் 

Spt, இதில் விவரித்திருக்கும் வண்ணம், 

. இன தமக்கு மிகவும் சம்மதமா யிருக்கிறது ; ஈமக்கு இன் 

லும் ௮தஇக அவகாச மிருக்கும்பொழுது அதைப் படித்துப் 

பார்த்து, உத்தரம் வரைந்த, பிறகு இவ் விஷயத்தைப்பற்றி 

யோ௫ிட்போம். ௮சனிடையில், ஈன்.க பூர்ணம் செய்த உமது 

முயற்சிக்காக உமக்கு வந்தன மளிக்கின்றோம், போய் 

இளைப்பாறுங்கள், இன்றிரவு நாம் ஒன்றாய் விருந் துண் 

போம். நீங்கள் வற்து சோக்தது மிகவும் சந்தோஷம். 

|(வாலிசமண்டலனும், கருணாலய 
னும் போகிரூர்கள்.] 

இக்க வேலை முடிக்தது சரியாய். பிறக, இராஜராகனே, இரா 

ஐமூவி, ஒரு விண்ணப்பம். ராஜரீகம் என்பது இன்னது, 

இராஜர்களுக் குரிய கடைமை யென்பது இன்ன, பசல் பக 

லாவானேன், இரவு இரவாக ஆலானேன், வேளை வேளையா 

யிருப்பானேன், என்று இவைசளை யெல்லாம்பற்றி விரித் 

தரைக்கல், இரவு, பசல், வேளை எல்லாவற்றையும் விருதா
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கேள. 

பால, 

அமலா இத்யன், [அங்கம் - 8 

வாக்குவாதம். ஆகவே சுருக்சச் சொல்லுதலே சூட்சும புத்திக் 
கழகு, விவரிச் துரைத்தல் வெளி யல ங்காரம், என்றபடி கான் 

சுருக்கமாய்ச் சொல்லுகிறேன். தங்கள் குமாரனுக்குப் பயித் 

தியம் பிடித்திருக்கன்றது, பயித்திய மென்றே கூறுகின்றேன் 

சான் ௮தை ; எனெனில் உண்மையில் பயித்தியமென்றால் 

என்ன, பித்த மதிகரிக்தலே !--௮ திருக்கட்டும். 

விஷய மதிக மாகவும், வர்ணனை கொஞ்சமாகவும் இருக்கட் 

டும். 

அம்மணி, வர்ணனையை உபயோக௫ப்ப தில்லையென்று சத்தி 

யம் செய்கிறேன். அவருக்குப் பயித்தியம் பிடித்திருக்கின் 

றது வாஸ்தவமே : வாஸ்தவமாய் அது துக்கமான விஷய 

மே $; தூக்கமா யிருக்கின்றது என்பது வாஸ்தவம் ; அது 

வாஸ்தவமா யிருக்கின்றது என்பது துக்கமான விஷயம்; 

வீண் வார்க்தை! அகவ ௮ வேண்டா மினி, வர்ணனை 

யை நான் உபயோகியேன். அகவே, அவருக்குப் பயித்தி 

யம் பிடிச்திருக்கின்றது என்று ஒப்புக்கொள்வோம், இப் 

பொழுது காம் இந்த முடிவிற்குக் காரணம் கண்டுபிடிக்க 

வேண்டும் ; அதாவது இக்தக் குறைவிற்குக் காரணம். ஏனெ 

னில், இந்த முடிவு குறைவா யிருப்பதற்கு ஒரு காரணம் 

வேண்டும ! இப்படி இருக்கின்றது முடிவு, மூடிவா யிருக் 

தின்ற இப்படி. ஆகவே யோசியும் ; பெண்ணொருத்தி எனக் 
கருக்கின்றாள், என்னிட மிருக்குமளவும் என் பெண்தான். 

அவள், தன் கடைமையின்படியும் என் கட்டளைப்படியும், 

இதைக் கவனியுங்கள், இதை என்னிடம் கொடுத்திருக்கிறாள். 

இகைக கேளுங்க olen, Cad ஊகியுங்கள்-- [படிச்சிறான்.] 

£ அர்தரகதும் ஒப்புயர் வில்லா என் அருயிர்க் காதற் கிளியா 

கிய ௮பலைக்கு, ”-- இதென்ன வார்த்தை ! காதற்களி ! 
வ் சங்கிெயமான பேச்சு ! ஆயினும் கேட்கவேண்டும், பிறகு, 

| | படிக்கறான்.] 

அவளது தங்கக் கல௪ நிகர் தனத்திடை ? அப்படி அப் 

படி. போகின்றது,
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கேள. ௮மலாதிதயனா அவளுக்கு அப்படி எழுதி விடுத்தான் ? 

பால, 

கா. 

பால. 

கா. 

பால, 

என் நல்லம்மணி, சற்று பொறுங்கள், உள்ளபடி. உரைக்கின் 

றேன் நான், [படி.க்கறான்.] 

“ தினகரன் ருனும் தெற்குதிக் தாலும் 

திக்குக ளெல்லாம் மாறிய வேலும் 

கனமதா மெய்யும் பொய்யா னாலும் 

காதல தென்றும் குன்றுவனோ நான், 

* என் கண்ணே ! அ௮பலா ! சவி பாடல் சடினமா யிருக்கின்ற 

தெனக்கு, என் அயரத்தை அளவிட எனக்குச் சக்தியில்லை. 

ஆயினும் உன்மேல் கான் காதல் கொண்டிருப்பது உண்மை 

யென, உத்தமியான ௮பலா, உறுதியாய் ஈம்பு, இங்கனம். 

உத்தமியே, இவ்வுடல் தனக் குள்ளவும் 

உன்னுடைய ஊழியனான 

௮மலாதித்யன். ?? 

இதை என் பெண் கடைமைப்படி என்னிடம் சாண்பித்தாள். 

அன்றியும் ஆங்காங்கு அந்தந்தச் சமயங்களில் ௮வர் வாயி 

னின்றும் வசத வேண்டுகோள்களையும் என் செவிபடக் கூறி 

யிருக்கின்ளுள், 

௮வன் காதலை ௮பலை எத்திறம் ௮ங்கேரித்தனள ? 

என்னை என்னவென்று கினைக்கெ் நீர்கள் * 
மிகுந்த மரியாதையுள்ள மனிதன் என்றும், நன்றி மறவாத 

ஊழியனென்றும் ஈம்புகிேராம், 

௮தை இதோ நான் ரூபித்துக் காட்ட விரும்புகின்றேன். 

இக்த அச்திரப்படும் ௮டங்காக் காதலை சான் கண்டறிந்த 

வுடன்--இதை என் பெண் எனக்குக் கூறு முன்னமே, கான் 

கண்டறிந்தேன் ; தை உமக்குக் கூற வேண்டும்--சான் வாய் 

மூடிக் கண் பொத்தி மெளனமாய் அறிவில்லா ஜடத்தைப் 

போல் பராமுகஞ் செய்திருப்பேனாயின், sang இக்காத 

லைக் கண்ணாற் கண்டும் கவனியா திருப்பேனாயின், நீங்களும் 

7
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கா. ~
 

கள். 

பால, 

கா. 

பால, 

கா. 

பால, 

கேள. 

அ௮மலாதித்யன, [அங்கம் - 2 

எமத தேவியாகிய உம தரசியும் என்ன நிளைத்திருப்பீர்கள 

என்னைப்பற்றி? இவ்விஷயம் புலப்பட்டவுடன், புறப்பட 

டேன் வேலைக்கு ! உடனே என் இளம் பெண்ணிடம் சென் 

௮, * ௮மலாதித்யர் ௮ரசகுமாரர், உன் அந்தஸ்திற்கு மேலா 

னவர் ; இது உதவாது: 

பாராதபடி உள்ளே யிருக்க வேண்டுமென்றும், அவ ரனுப் 

் என்று கண்டிப்பாயக் கூறி, ௮வர் 

பும் தூதுகளையும் பராமுகஞ் செய்ய வேண்டு மென்றும், 

௮வரிடமிருந்து எதையும் பெற லாகாதென்றும் புத்திமதி 

கள் கூறினேன். இவ்விதம் ரான் சொல்ல அந்தப் புத்தி 

மதிகளை அங்கேரிக்காள் ; அவரோ இவ்வாறு வெறுக்கப் 

படலவே--ககையைச் சுருக்கிச் சொல்லுமிடத்து--ுக்கப் 

பட்டார், உணவை விட்டார், கண் கொட்டார், பல மட்டார், 

புத்தி மட்டாய் ; இவ்வாறு படிப்படியா யிழிந்து, மதி கெட் 

டாரா, இதுதான் ௮வர் பித்தம் பிடித்துப் பிதற்றுவதற்குக் 

காரணம், நாம் வருந்துவதறகும் காரண, 

இப்படிக்தா னிருக்குமென்று நினைக்கின் றனையா ? 

இருந்தாலு மிருக்கலாம் ஒரு வேளை. 

ரான் “இப்படித்தான்? என்று உறுதியாய்க் கூறின பிறகு 

அப்படி ஆகாமற் போன காலமும் ஒன்றுண்டோ, அதை 

நான் அறியவேண்டும் ? 

எனக்குத் தெரிந்தவரையி லில்லை. 

[சன் தோளையும் தலையையும் குறிப்பிட்டி] இது நான் கூறிய வண் 

ணமில்லாவிடின், இதினின்றும் இதை எடுத்து விடுங்கள். உள் 

ளுக் குள்ளாய் ஒளித்திருந்தபோதிலும் உண்மையை அறிந்து 

விடுவேன் காலம் மாத்திரம் வாய்த்தால். 

இத னுண்மையை நாம் இன்னும் நன்றா யறிவ தெப்படி * 

இவ்விடத்தில் ௮வர் எச்நேரமூம் உலாவுகிற வழக்கம் தெரி 

யுமே உமக்கு ? 

ஆம், அப்படித்தான செய்கிறுன்.
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பால, 

கா். 

கேள். 

பால, 

அம், 

பால், 

அம். 

பால, 

அம், 

பால். 

அம், 

பால, 

வம், 

பால, 

௮ந்தச் சமயம் பார்த்து என் பெண் அவரைச் சந்திக்கச் 

செய்கிறேன்,கான்: காத்திருந்து இரைக்குள் கவனிப்போம் 

நாமிருவரும் வர்கள் சந்திப்பை. ௮வள்மீது காதல் கொண் 

டவராய ௮தனால் ௮றிவு சலங்கெனவராய்க் காட்டாவிட்டால், 

ரான இராஜாங்கத்தில் மர்திரி வேலையை விட்டு, கழனியில் 

மாடு ஒட்டும் தொழிலை ஏற்றுக்கொள்ளுகறேன். 

இதைப் பார்ப்போம் நாம், 

௮தோ பாரும் ! லீயோ ! பார்த்தவர் பரிகாபப்படும்படியான 

முகத்துடன் ஏதோ படித்த வண்ணம் வருகிருன் பேதை. 

போங்கள் ! நீக்க ளிருவரும் போங்கள், கான் வேண்டிக் 

கொள்கிமேன், நான் போய்ப் பேசுகிறேன் அவருடன் 

உடனே--- எனச் குத்தரவளியும். 
[சாலதேவனும், செளரீமணியும் 
பரிவாரத்துடன் போடரார்கள்.] 

அமலாதித்யன் படித்த வண்ணம் வருஇருன் 

இளவரசருக்குத் தேசம் எப்படி யிருக்க்ெறது ₹ 

சுக்கான். சுவாமியி னருள். 

அரசே, என்னை அறிவீரா * 

அ.திவேன் ஈன்றாய் ; மீன் பிடிப்பவ னன்றா நீர் 3 
அல்ல, அரசே. 

ஆனால் அவ்வளவு யோக்கியனா யிருப்பிரெனக் Sar OBS par 

யோக்கிய னாகவா, ஆரசே ? 

ஆம், லயா ) யோக்கியனா யிருப்பதென்றால் உலக வழக்கின் 

படி பதினாயிரக்தி லொருவனா யிருக்க வேண்டும். 

அது மிகவும் மெய்தான், இளவரசே. 

ஆதித்ய னொளியினால் ஆவி போன சா யுடலத்திலும் ௮ற்பப் 

புழுக்க ளுண்டானால், HH SS தேவதையே அற்பப் பிணத்தை 

முத்தமிட்டால், --உமக்கொரு பெண் இருக்கின்றாளா * 

இருக்கின்றாள், ௮ரசே,
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alo, 

பால், 

ALO, 

பால, 

அம், 

பால, 

அம், 

பால. 

அம், 

SF wor Ps won. [அங்கம் - 2 

வெயில் படும்படி வெளியே CursdoBr அவளை : கருது 
தல் நல்லதுதான் : ஆயினும் தோழனே, உமது பெண் ௧௫ 

தரித்தால் கஷ்டமாய் மூடியும் ; காக்ரதையாகப் பார்த்துக் 

கொள்ளும் ௮தை. 

[ஒரு புறமாக] இதற்கென்ன சொல்லுகிறது ? எந்தேரமும் என் 

பெண்ணே கவலை : ஆயினும் முதலில் என்னைக் கண்டுபிடிக்க 

வில்லை ; என்னை மீன் பிடிப்பவனென் றல்லவோ கூறினார் : 

பயித்தியம் முத்திவிட்டது, முத்திவிட்டது. எனது wa 

வனத்திலும் காதலின்பொருட்டு ௮திக கஷ்ட மனுபவித் 

தேன் நானும் இதைப்போல் சற் றேறக்குறைய மறுபடியும் 

பேப் பார்க்கிமறன் ௮வருடன்.-- அரசே, என்ன படிக்கின் 

தீர் 

பதங்கள், பதங்கள், பதங்கள். 

என்ன சமாசாரம், அரசே 4 

யாருக்குள் ? 

இல்லை, ௮ ரசே, என்ன சமாசாரம் படிக்கின் நீர் என்று கேட் 

மேன். 

வீண் தாவணை லயா ! துஷ்டக் கவி பரிஹாசம் செய்கி 

மூன் பாரும். கிழவர்களுக்கெல்லாம் தாடி நரைத்திருக்க்ற 

காம், முகம் திரைத்திருக்கின்றதாம், சண் பிசின் மரத்தைப் 

போல் பீளை யுடைத்தா யிருக்கின்றதாம், மார்பின் பலம் 

குறைவாயும் மதிரூன்யம் மாத்திரம் ௮திகமாயு மிருக்க்ற 

தாம் ழ இவைகளை யெல்லாம் நான் உறுதியாய் ஈம்பியபோதி 

_லும், இப்படி எழுதுதல் தாம மல்ல வென்று எண்ணுகி 

றேன் ; எனெனில் நீரும் ஈண்டைப்போல் பின் செல்லக் 

கூடிமாயின் என் வயதுக்கே வருவிர் | 

(ag yours] லெ.றியா யிருந்கபோதிலும் வழி யொன் திருக் 

தின்றது இதில்.--௮.ரசே, காற்றில்லா விடம் வருகின் நீரா ? 

என் சமாதிக்கா §
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பால, 

அம், 

பால. 

அம், 

பால, 

ரா. 

ரா, 

அம, 

ரா, 

அம். 

ரா, 

ம். 

ஆம், காற்றில்லா விடந்தா னது ! [ஒரு புறமாக] அவர் ௮றைக 

திடும் பிரதி 1புத்தரங்களில் எவ்வளவு அர்த்தம் அடங்கயிருக் 

இன்றது சல ,வேளை ! இவவர்த்த சங்கேதமானது பயித்தி 

யத்தில் பன்முறை படுகின்றது, அ.ிவிற்கும் புத்திக்கும் ௮.2 
தளை அழகாய் ௮மைவது கடினம். நான் இவரை விட்டுப் 

போய் திடீரென்று ௮வர் என் பெண்ணைச் சந்திக்கும்படி 

செய்கின்றேன்.--என் ௮ரசே, வணக்கத்துடன் விடை பெற் 

றுக் கொள்ளுகிறேன் உம்மிடமிருர்.து. 

பெற முடியா தென்னிடமிருந்து நீர் வேறெதையும் இதனி 

௮ம் சந்தோஷமாய் : என்னலுயிர் தவிர--என்னுயிர் தவிர-- 

என்னுயிர் தவிர ! 

நான் வருகிறேன் ௮.ரசே,. 

இிழத் தொனுப்புகள் ! 

ராஜகாந்தனும், கீரிதரனும் வருஇருர்கள், 

நீங்கள் ௮மலாதித்யரைப் பார்க்கப் போகிறீர்கள் ழ அதோ 

இருக்கின்றார் ௮வர். 

உமக்கு வந்தனம்; லயா, [(பாலரேசன் போகிரான்.] 

இளவரசே !-- 

எம்மிழையே !-- 

என் சிறந்த ஈண்பர்காள் ! எப்படி யிருக்கன்றாய் கிரிதரா ? ஆ ! 

ராஜகாந்தா ! ஏனப்பா, எப்படி இருக்கின் நீர்கள் இருவரும் ? 

உலகத்தவர் எல்லோரையும்போல் ஏதோ இருந்துகொண் 

டி TREES (PLD. 

மிதமிஞ்சென சந்தோஷ ஸ்திதியி லில்லையென்று சந்தோஷிக்கி 

ஹஜோம், லட்சுமிகடைக்கண்ணாத் பார்க்கும் ஸ்திதியிலு மில்லை, 

காலா லுசைக்கும் ஸ்திதியிலு மில்லை $ 

இரண்டும் இல்லை, ௮ரசே, 

ஆனால் இடையி லிருக்கன் றீர்போலும், NUT கடாட் 

சத்தின் மத்தியில், அதிருக்கட்டும், சமாசாரம் என்ன ]
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ரா. 

அம. 

Alo, 

ரா. 

ALO, 

OM. 

அம, 

Of. 

ALO, 

SD. 

of. 

அமலாதித்யன். (அங்கம் - 2 

வேறொன்று மில்லை, உலகம் ஈல் வழிக்குத் திரும்பி விட்டத. 

ஆனால் பிரளயம் ௮ணுகிவிட்டதுதான், "ஆயினும் நீர் உரைத் 

திடும் சங்கதி உண்மையன்று. இன்னும் விவரமாய்க் கேட் 

டறிகிறேன். உம்மை தோழர்களே, எந்தக் தரஹசார பலத்தால் 

இந்தச் சிறைச்சாலைக்கு வரும்படி உங்களுக்கு நேர்ந்தது * 

இளவரசே, கசிறைச்சாலையா * 

கூர்ஜரம் ஒரு சிறைச்சாலையே ! 

ஆனால் உலகமே ஒன்றுதான். 

௮ பெருஞ் சிறைச்சாலையாம்; அதில் ௮கேகம் இருட்டறை 

கள், ற் றறைகள், கெவிகள் முதலிய விருக்கின்றன, ஞூர் 

ஜரம் என்பது ௮வற்று ளெல்லாம் சேடுசெட்டது. 

நாங்கள் அப்படி எண்ணவில்லை, ௮ர0ே ௪, 

அனால் உங்களுக் கப்படி யிராது, நல்லது என்பதும் ௮ல் 

லஅ என்பதும் ஈம் மனத்தா லன்றி மற்ரறொன்றாலில்லை; எனக் 

திது இறைச்சாலை3ய. 

உமத ஆசைப் பெருக்கம் உமக்கு அப்படிக் தோற்றச் செய் 

திறது, உமது பெரிய மனத்திற்கு ௮து சிறுத்துக் காட்டு 

தஇன்றது, 

ஈசனே ! ஈசனே ! என் மனம் பாத்திரம் கெட்ட கனவுகளால் 

பீடிக்கப்படாது நிம்மதியா யிருக்கு மாயின், மா வித்துக்குள் 

ளிருந்தும் மண்டலாதிபனென மூம்ர் திருப்பேனே. 

நிம்மதி யில்லா திருப்பசே பேராசையாம். எனெனில், பே 

ராசைக்காரரா்கள் தேடும் பொருள் எல்லாம் கனவின் சாயலே 

யாம். 

௮க்கனவுகளே கணத்தில் மாறும் சாயையாம். 

உண்மையே, அகவே கான் பேராசையை சாயையின் சாயை 

யாக, ௮த்தனை இலேசம் ௮ற்பமுமான விஷயமாக மதிக் 

eC wen.
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அம, 

ரா-கி. 

Of. 

alo, 

அம், 

ரா, 

அம, 

அங்ஙனமாயின் ஈமது பிச்சைக்காரர்களை உடலகளாகவும், 

பெரும் மன் சரர்களையும் பேர்பெற்ற வீரர்களையும் ௮வர்களது 

சாயையாகவும், கொள்ளல் வேண்டும். அரண்மனைக்குப் 

போவோமா நாம் ₹ என் அவிமீ தாணை, என் அராய்ம் தறி 

யுஞ் சக்தி ௮திக பலஹீனப்பட். டிருக்கிறது. 

காத்திருக்கின்றோம் உங்கள் உக்த.ரவிற்கு. 

௮ ப்படி வேண்டாம், எனது காவலாளிகளுடன் உம்மையும் 

கணக்கிட எனக்கு விருப்ப மில்லை. உண்மையை உம்மிடம் 

கூறுமிடத்து, என்னைக் கடுங்காவலில் வைத்திருக்கின்றனர். 

ஆயினும் நமது பழய கேய மார்க்கத்தில் கூறுங்கள், எது 

நீங்கள் ீலனபுரம் நாடியது ₹ 

உம்மைக் காணும்பொருட்டு, அரசே $; வேறொரு காரண 

மில்லை, 

எல்லா மிழர்தவ னாயினும் கல் வார்த்தையிலும் ஈல்கூர்க்தவ 

னாேன் ! ஆயினும் உமக் ர வந்தனர் செய்கேன், உண்மை 

யில், பிரியகேயரே, என் ஈல்ல வந்தனம் உமக்கு நாணயீ மற்ற 

தாகும், நீங்கள் வரவழைக்கப்பட்டீர்க ளல்லவா 1? நீங்க 

ளாக வந்ததா, சுயேச்சையாக ₹--வாருங்கள். உண்மையைக் 

கூறுங்கள் என்னிடம், வாரும், ௮து உதவாது, கூறும் 

நாங்கள் என்ன சொல்லட்டும், ௮ரசே ? 

எது வேண்டிலும், விஷயம் வெளியாகவேண்டும் அவ்வள 

வே ! நீங்கள் வரவழைக்கப்பட்டீர்கள். மறைக்க முயன்றும் 

மெய்ப்பிக்கின்ற ததை உமது முகம், உமது உள்ளத்தில் கள் 

org sen Nxt OS (PHN GIL மூடிட; ஈமது ஈல்லரசரும் 

௮ ரசியும் உம்மை வரவழைக்தார்கள் , தெரியு மெனக்கு. 

எதன் பொருட்டு sy tbe ¢ 

ஆ ! அதை நீங்கள் எனக்ழுக் கூறவேண்டும். ஆயினும் ஈமனு 

தொன்றுதொட்டு வந்த கதோழமையின் பொருட்டும், இள 

மையின் ஒருமையின் பொருட்டும், ௮ச்நாளி லிருந்து gaia 

கப்பட்ட அன்பின் ஆணையின் பொருட்டும், என்னிலும் வல்
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ரா. 

அம், 

அம், 

௮ மலா தஇித்யன், [அங்கம் - 2 

லா னொருவன் உமக்கு எடுத்துக் கூறவல்ல எதன் பொருட். 

டும், உம்மீது ஆணைப்படி உண்மையைக் கூறும் நேராய், நீங் 

கள் வரவழைக்கப்பட்டீர்களா இல்லையஏ 7 

[ஒருபுறமாக இரிதரனுக்கு] நீ என்ன சொல்லுழுய் * 

[ஒரு புறமாக] இது உதவாது, உம்மீது ஒரு கண்ணாகத்தா 

னிருக்கன்றேன்.--என்மீது பிரிய மிருக்குமாயின் தூரத்தில் 

நில்லா தீர்கள். 

௮ ரசே, உண்மையே, சாங்கள் வரவமைக்சப்பட்டோம். 

ஏனென்று கூறுகின்றேன் நான், நீங்கள் வெளியிடா வண் 

ணம் கானே முன்பு கூறிவிடுகின்றேன், மகாராஜாவும் மகா 

ராணியும் உம்மிடம் கூறிய ரகூயமும் சிறிதும் கெடாது, இல 

காலமாக--௮ து என்ன காரணம் பொருட்டோ அறியேன் 

நான்--மன மகிழ்ச்சி மட்டானவனாய், வேடிக்கை வினோத 

மெல்லாம் வெறுத்திருக்கின்றேன் ; மழுங்கிய என் மனத் 

| திற்கு எல்லாம் மாறுபட்டுத் தோன்றுகின்றது, இவ்வழகிய 

பூமண்டலம், இப்பூமி, கட்டாந்தரையாம் மூலையைப் போல 

வே காண்கிறது. இதனைக் கவர்ந்திருக்கும் ஒப்புயர் வற்ற 

இவவாகாயம், இவ வாயு மண்டலம், கவின் பெறக் கவிந்து 

நிற்கு மிக் ககனம், பொன்போற் பிரகாசிக்கும் ஈட்சத்திரங் 

கள் பொருந்திய வையத்திற்கோர் கூரைபோன்ற இவவானம், 

கோயும் நாற்றமும் நிரம்பிய ஆவிப் பெருக்கம்போஜும் புலப் 

படிஏன்றது என் கண்ணில். என்ன விசித்திரமான இருஷ்டி 

இக்த மனிதன் ! புத்தியில் என்ன பெருமை பெற்றவன் ! 

கரை காணாத் திறமை யுடையவன் | உருவத்திலும் சலனத் 

திலும் என்ன அருமையும் ௮ழகு முூடையவன் ! செய்கை 

யில் தேவதையே போன்றவன் ! ,௮.றிவினில் சர்வக்ஞனாகய 

சர்வேஸ்வரனுக்கும் எவ்வளவு ஒப்பாகன்றான் ! உலகத்திற் 

கோர் திலகம் ! ஜீவராசகளுக்குச் சகரம் போன்றவன் ! ஆயி 

லும் எனக்கு மண்ணா மிம் மனிதன் என்னாம் ₹ மனிதனைக் 

கண்டு மகிழ வில்லை என் மனம் ; மாகரைக் கண்டும் மகிழ்வ
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ரா. 

அம், 

ரா. 

அம. 

ரா. 

அம், 

ரா, 

அம், 

தன்று, உங்கள் புக்ஈகையினால் நீங்கள் ௮வவாறு எண்ணுவ 

காகச் தோன்றியபோதிலும். 

அரசே, அப்படிப்பட்ட விஷயம் என் எண்ணத்தில் ஏது 

மில்லை. 

பிறகு என், சான் %( மனிதனைக் கண்டு மூமவில்லை என் 

மனம் ?? என்று கூறியபொழுது ஈகைத்தீர்கள் ? 

மனிதனே உமக்குத் திருப்திகரமா யில்லாவிட்டால், வேஷ 

தாரிகள் உம்மிடம் என்ன மரியாதை பெறப்போகிரூர்க 

ளென்று எண்ணினேம் : வழியில் ௮வர்களைச் சந்தித்தோம், 

தங்களைக் கண்டு வழிபாடு செய்ய இங்கு வருகிருர்கள் ௮வர் 

கள், 

௮. ரசன் வேடம் புனை பவனுக்கு ௮தஇஇக நல்வரவு கூறுவேன், 

பகுதிப் பணத்தைப் பெறுவார் ௮ப்பார்த்திபன் என்னிடமிரு 

ந்து; கடும் போ£ஞ்சா வீரன் தன் கத்தியையும் கேடயத்தை 

யும் உபயோடுத்துக் காட்டிவான் ; காதலனது கவலையும் கண் 

ணீரும் விணாகப் போகாது; பரிஹாசக்காரன் தன் பாடத் 

தைத் தடங்கலின்றி முடிப்பான் ; விதாஷகன் ௮னைவரையும் 

வயிறு குலுங்கும்படி நகைக்திடச் செய்வான்; ஸ்திரீ வேஷம் 

கரிப்பவன் தன் மனத்தை வெளிப்படையாய்ச் சொல்லட்டும், 

இல்லாவிடின் ௮தன் பொருட்டு ௮கவல் நிற்கவேண்டி வரும் 

என்ன வேஷதாரிகள் இவர்கள் ? 

தாங்கள் அதிகமாய் மெச்சிச் சந்தோஷ மடைந்த பட்ட 

ணத்து சீர்த்திபெற்ற வேஷதாரிகளே. 

௮ வர்கள் வெளிப் பிரயாணம் போம்படி எங்ஙனம் Cart sg! 

கெளரவத்திலும் வரும்படி யிலும் இரண்டிலும் அவ்விடமே 

மேம்பட்டிருர் தனரே !-- 

புதிதாய் வர்த எற்பாட்டினால் ௮வர்கள் அவ்வூரைவிட்டு 

வெளியே ஏகவேண்டி வந்ததென, எண்ணுகிறேன். 

prox gua லிருர்கபொழு.து மதிக்கப்பட்டதுபோல் wa 

8
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or. 

அம், 

ரா, 

அம், 

OT. 

அம், 

அ மலாதித்யன், ... அங்கம் - 2] 

வளவு மதிக்கப்படுதின்றனரா ₹ அவர்களைப் பார்க்கவேண்டி. 

ஜனங்கள் ஆவலுடன் Cun Ber mort 3 

. இல்லை, அப்படி யில்லை. 

அது எப்படி நேர்ந்தது ₹ துருப்பிடித்துப் போயினரா 

என்ன ? 

இல்லை, அவர்கள் என்னவோ முன்புபோல்தான் முயற்சி 

புடையவாகளா யிருக்கின்றனர் ; ஆயினும் ௮ரசே, இப்பொ 

மூன சிறு பிள்ளைகளின் சபை யொன்று ஏற்பட்டிருக்கின் 

ந்து) சிறிய மொட்டைகள் ; தச்சுக் குரலினால் கூச்சலிட் 

டுப் பேசுகின்றனர், அதன்பொருட்டு அவர்கள் பெறும் 

கரகோஷம் கொஞ்சம் ௮ல்ல ; இவர்கள்தான் இப்பொழுது 

மோப்பம் ) மேடையின்மீ தேறி இவர்கள் கூக்குர லிரிவதி 

னால், கூர்மையான வாட்களை யேந்தும் பழய வேஷதாரிகளும், 

மரக்கத்தியைக் கையிற் பிடிக்கும் இப்பிள்ளைகளுக் கஞ்சி, 

அங்கே தலையெடுக்கின் ற இல்லை. 

் என்ன, சிறு பிள்ளைகளா அவர்கள் ? அவர்களை யார் காப் 

பாற்றுகின்றது ₹ அவர்கள் குரல் மாறிய பிறகும் இக்கூத்தா 

டுந் தொழிலைப் புரிவார்களா ? நல்ல வயதாய பிறகும் நாடக 

பாடும் தொழிலையே மேற்கொண் டிருப்பார்களாயின்-- வரும் 

படி ௮திகம் வராவிட்டால், வெகுவாய் ௮வ்விதமே செய்வார் 

களென ஈம்புகறேன்-- தாங்கள் இனி யடையப்போ௫ன்ற 

ஸ்திதியைக் குறித்து, தங்களைக் கொண்டே இடித்துப் பேசும் 

படி. செய்கின்றனரென அவர்களைப் பழியார்களா ₹ 

உண்மையில், இரண்டு பக்கத்திலும் சச்சரவிற் குறை வில்லை, 

தேசத்தார்களும் அவர்களைச் சண்டை போடும்படி தூண்டி 

விடுவதில் பின்வாங்குவ தில்லை. கொஞ்ச காலம் நாடக கர்த் 

தாவும், வேஷதாரியும் இவவிஷயத்தைக் குறித்து ஈடுத்தெரு 

வில் சச்சரவிட்டா லொழிய, காடகத்கைக் கவனிப்பார் ஒரு 

வரு மில்லா திருந்தது, 

இப்படியும் இருக்குமா *
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ரா, 

ALO. 

on, 

அ, 

அம், 

அம், 

பால, 

அம், 

ஓ ! இவ்விவாதத்தில், தலை மண்டைகள் வேண்டியமட்டும் 

உருண்டன, 

சாசாரணமாக திறுபிள்ளைகளே ஜெயிக்கின்றனரா ? 

ஆம், ௮ப்படித்தான் ௮ரசே ; பீமசேனன் தடுத்தாலும் பிர 

யோஜன மில்லை. 

௮து ௮வ்வளவு ஆச்சரியமன்று, எனெனில், எனது சிற் 

றப்பன் குர்ஜரத்தன் மன்னழாய பிறகு, முன்பு என் தந்ைத 

உயிரோடிருந்தகால் ௮வரை நங்கு காட்டி ஈகைத்த ஜனங் 

கள், இப்பொழுது ௮வரது சிறிய படமொன்றிற்கு இரு 

பது, நாற்பது, ஐம்பது, நூறு பொன் விலை தொடுத்து வாங்கு 

Bon port, ஈசன்மீ தாணைப்படி, சுபாவத்திற்கு மேலான 

சூட்சுமம் இதில் ஏதோ இருக்கின்றது, கலைஞானம் அதைக் 

கண்டுபிடிக்கக் கூடுமாயின் ! 

(உள்ளே சாரை சப்சம் கேட்டுன்றது.] 

அதோ வேஷதாரிகள், 

தோழர்களே, கல்வரவு அழைக்கின்றேன் உம்மைச் சீலன 

புரம், வாருங்கள, உமது கைகளைக் தாருங்கள் ; நல் வரவின் 

மேல்வேஷம் இம்மரியாதை யெல்லாம். இவ்வேடமெல்லாம் 

ரான் பூணவேண்டிம், இல்லாவிடின் வேஷதகாரிகளுக்கு நான் 

கடைமைப்படி வெளிப்படையாய் நல் வரவு கூறும்பொழு௮, 

உம்மை விட ௮வர்களுக்கு ௮திச மரியாதை செய்வதுபோல் 

தோன்றும் ; வாருங்கள---அனால் சிற்றப்பனாயெ தந்தையும் 

சிற்றன்னையாகிய மாதாவும் மோசம்போ யிருக்னெருர்கள். 

எதில், எமதரசே ? 

வட மேற்கில் மாத்திரம் வெறி பிடி த்திருக்கின்றது எனக்கு 

தென்றல் வருங்கால் தெரிவேன் கழுகுக்கும் கைவாளுக்கு 

முள்ள பேதம், 

மறுபடியும் பாலநேசன் வருகிறான். 

கேசர்களே ! உமக்கு நல் வரவு, 

கேள் கிரிதரா, நீயும் ராஜகார்தா, ஓவ்வொரு ramen
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ரா. 

அ, 

பால, 

ALO. 

பால 

அம். 

பால, 

அம். 

பால, 

அம். 

பால, 

௮ம், 

அமலாதித்யன. [அங்கம் - 

ஒருவன் ; அசோ பெரிய குழந்தை யொன்று வருகின்றதே 

சண்டீரா ₹ ௮௮ இன்னும் சப்பாணிப் வருவத்தில்தா னிரு£ 

நின்றது, 

இழவ னானால் மறுபடியும் சப்பாணி யாகவேண்டியதுதான் 

குழவிக ளாகிருர்கள் கிழவர்கள் இரண்டாம் முறை என்ர 

கூறுகிறார்களே, 

ரான் ஜோடியம் சொல்லுகிறேன் பாருங்கள், வேஷ.காரிகளைட் 

பற்றிப் பேசவருகின்றார் ௮வர்,--நீ கூறுவது சரியே: திங்கட் 

இழமை காலைதான் ; அப்பொழுதுதான், சந்தேகமில்லை, 

௮ ரசே, உமக்கு ஒரு சமாசாரம் சொல்ல வந்தேன். 

லயா, உமக்கு ஒரு சமாசாரம் சொல்ல வந்தேன், சாளிதா 

சன் காலத்திலே வேஷதாரிகள் ,-- 

வேஷதாரிகள் இங்கு வந்திருக்கின்றார்கள், ௮ரசே. 

புஸ் ! புஸ் !-- 

சத்தியமாய், ௮ரசே,-- 
ஒவவொரு வேஷதாரியும் குன் கமுதைம் தேறி வந்தான் -- 

உலகத்தில் நாடகத்தில் இவர்கள ஒப்புயர் வற்றவர்கள, 

சோக ரசத்திலாவ௫, ஹாஸ்ய ரசத்திலாவது, வீர ரசத்திலா 

வது, சோக வீர ரசத்திலாவது, வீர ஹாஸ்ய ரசத்திலாவது, 

சோக ஹாஸ்ய வீ£ர ரசத்திலாவது, ௭௮ வேண்டினும் ஆடு 

வார்கள். காட்சி பார்க்கச் தக்கது, கானம் கேட்கத் தக்கு, 

ஒரு காளிதாசன் என்ன, பவபூதி என்ன, கஷ்டமல்ல அவர் 

களுக்கு. எழுதியவாறே பேசுவதற்காவ.து வாயில் இஷ்டப் 

படி இசைப்பதற்காவது இவர்கள் இணை யில்லாதவர்கள், 

ஆ குற்றால மன்னா | நீ, பெற்றதே பாக்கியம் | 

என பாக்கியம் பெற்றான், சே * 

ஏன் ? 

“கன்னி யொருத்தியே காதலர் வேறிலை 

தீன்னுபி ரெனவே, தரணியிற் SIs Brom, .



காட்சி 

பால. 

அம். 

பால, 

அம, 

பால, 

மு. வே. 

alo, 

2) ௮ மலா Ps wu or. | நீ] 

[ஒரு பு.உமாய்] எக்கோமும் என் பெண் தான். 

என் குற்றால மன்னா, கூதிய அண்மைதானே ₹ 

கசூற்றால மன்ளானென வென்னைக் கூறுவதானால், தன்னுயி 

செனவே தரணியிற் காக்கும் பெண்ணொருத்தி யிருக்கின் 

றூள் எனக்கு. 

அப்படி யிருக்கவேண்டிய ௮வூய மில்லை. 

பிறகு எது ௮வ௫யம் அரசே 2 

ar esr |— 

'அயனார் விதிக்க பயனே யாக 2? 

அதற் கப்புறம் உமக்குத் தெரியுமே, லீயா-- 

“வருவது வரத, கருதிய வண்ணம்.” 

அதற் கப்பறம் ௮ந்க ௮கசவலை எடுத்துப் பார்த்தால் தெரியும், 

அதோ பாரும் எனது சருக்கம் வருகின் உது, 

நான்கு ஐந்து வேஷதாரிகள் வருகஇருர்கள். 

வாருங்கள், Gur! வாருங்கள் எல்லோரும்; மிகவும் சந்தோ 

ஷம், சேஷமக்கானே ? வாருங்கள் கேசர்களே ! ஐகோ ! என் 

பழய நேசனே, முன்பு பார்த்ததற்கு இப்பொழுது முகத்தில் 

உனக்கு ஒன்று ௮திகமா யிருக்கின்றதே, கூரஜரத்தில் செ 

Qi ge FC au evar gus தீட்சை ஏதாவதுண்டோ 2 ஆஹா | வாரும், 

அம்மா, வாரும். முன்னைவிட தாங்கள் இரண் டங்குலம் உயர 

வளர்ந்திருக்கின்றாற்போ லிருக்கின்றதே. குரல் எப்படி யிருக் 

இன்று * முன்புபோ லிருக்கின்றகா, எகாவது உடைந்து 

விட்டதா ? வாருங்கள் எல்லோரும். உடனே ஆரம்பிப்போம். 

ஏதாவது ஒன்று சொல்லும், பிராணேசபுரத்து பைரி விபெ 

வர்களைப்போல் சண்டதின்மீ தெல்லாம் பாய்வோம். உட 

னே ஏதேனும் கேட்போம்; எதோ பார்ப்போம் உங்கள் திறத் 

தை, ஆரம்பியுங்கள், கல்ல ரச மடங்கிய அகவல் ஒன்று. 

எம்மிறையே, எதைக் சேட்க விரும்புகின் நீர் ₹ 

என்னிடம் ஒரு மூறை ஒப்புவிக்கக் கேட்டிருக்கனெறேன் ஒரு 

HEU, BOO அது நடப்ப இண்கவ' ஒரே 

ஸரி anit: 
ay awk ana aN i ee al. 

Me Wd anit?



Huot Ps wor. .. [அங்கம் -2 

(pop, ஆடி யிருக்கலாம் ; ௮ர்காடகம்' பலருக்கு HASSE 

வில்லை. அனால் நா னறிக்தபடியும் என்னிலும் சான்றோர் 

கூறியபடியும், சிறந்தவோர் காடகம்; ௮ங்கங்களெல்லாம் அழ 

காய் வகுக்கப்பட்டு மிகுந்த புத்தி சாதர்யமாய் எழுதப்பட் 

டது, எனக்குக் கியாபக மிருக்கின்றது, ஒருவன், வசனத்தில் 

உப்பில்லை ருசிக்க, நாடக கர்த்தா கான் ரசிகன் என்று காண் 

பித்திட இன்னும் ௮லங்கார வர்ணனை அதிகமாய் எழுதி 

யிருக்கவேண்டும், உள்ளபடி உண்மையாய் வர்ணித் திருக் 

இன்றது, இனிமையாயும் ஒழுங்காயும் ௮திக அ௮ழகாயிருந்த 

போதிலும் ரசமாயில்லை என்று கூறினான். அச்சாடகத்தில் 

ஒரு பாகம் எனக்கு மிகவும் விருப்பமா யிருக்தது, சஞ்ச 

யன் திருதராஸ்டிரனுக்குக் கூறுவது, பதினைந்தாம் காள் 

யுத்தத்தைப்பற்றி, துரோணர் இறக்தவுடன் அஸ்வத்தாமன் 

செய்கையைப்பற்றி, se உனது கியாபகத்தி லிருந்தால் 

சொல். இங்கிருந்து ஆரம்பம் செய்--௨ம்--கியாபகப்படுத் 

திப் பார்க்கின்றேன், 

௮டலே ஐனைய அல்வத் தாமன் 

விட?வ பிதாவுயிர் விளை*க தெனுமொழி,-- 

௮ ப்படியல்ல, அஸ்வத்தாமன் என்றுதான் ஆரம்பிக்கின் ற.து:-- 

அடலே றனைய ௮ஸ்வத் தாமன் 

கடலேழு மொன்ருய்க் கறங்குவ போலும் 

அழுதன னரற்றினன் புழுதியிற் புரண்டனன் 
மண்ணிடை. வேந்தர்கள் வாய்விட் டமுதனர் 

விண்ணிடைக் தேவர்கள் வெதும்பிய சோர்ந்தனா 

இங்கன மாகப் பொங்கு மனத்தினைத் 

தேற்.தின னெழுந்தான் கூற்றெனக் கொதிக்தான் 

வானவர் வாழ்வம் வையமு மின்றே 

சகானமாக் காண்பேன் கணமதி னின்றே 

ஈரேம் புவனமும் இதோமுடித் தேனெனக் 

காமேமு மொன்றுக் Ev BIL) வதுபோல் 

௮ச்சுற எவருங் கைச்சிலை யேந்தி
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எதிலா னெச்தையைச் சூதினிற் கொன்ற, 

திருட்டுத் தூய்மன் சரமுடற் பிரித்தே 

உருட்டி யெறிவேன் இருட்டுமுன் என்றே 

கநீதனே யென்ன வகர்கனன் போர்க்களம், 

DFP LIL) MEF கொல், 

பால, அரசிளங் குமரா, ஈன்றாய் ஒப்புவித்தீர், திருத்தமாய் அர்த் 

தம் வெளிப்பட. 

மு. வே. இங்ஙனம் தரமன் பொங்கு மனகத்கனாயப் 

போர்முக நாடிக் கார்முகம் வளைக்கான் 

aD bot ko ற்றமீக் கொண்டான் 

அ௮ம்பரத் தும்பர் தம்பித் இருந்தனர் 

ஈண்டீ தறிந்த பாண்டவர் கலங்கிப் 

பரந்தா மன்பாற் பயந்தன ரடைந்து 

ஐயவி” தென்னோ அ௮றைகுதி யென்ன 

செய்வகை தெரிவான் செப்புவன் காமன் 

தாதை யிறக்கவும் வேதை மிகுக்திடக் 

கோதிலா னுமையெலாங் கொல்லவே காடி.னன் 

சாக்ரெதை நீவிர் சாக்கிரதை யென்ன 

காக்க வுயிர்போற் சண்ண ஸனிருக்திட 

ஏக்க ஈமக்கே னென்ன வெண்ணியே 

களக்கமி னெஞ்னெர் களத்திடைச் சேர்ர் இடக் 

கண்டனன் தாமன் கண்களிம் பொறியெழ 

எண்டிசை பொடிபட அண்டமும் ௮திர்தர 

அரியே ஜஹெனவே ஆர்ப்பரித் தனன பின் 

சிரிக்தனன் இன்னஅ தெரிக்கவ ணிருந்த 

சாகர மென்னச் சத்தித்த சேனை 

யோகத் திருப்பபோல் யூகத் தசைவற 

நின்றது வீரர் குன்றின ராவி 

நெற்றிக் கண்ணனாற் பற்றலர் புரந்தீப் 

பற்றி யழித்தருள் தற்பர னிவனே . 

Of, U.V. SWAMINATHA IYER LIBRARY 
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பால். 

அம், 

அம், 

பால. 

மு, வே. 

அமலாதித்யன். [அங்கம் - 2 

பாரழி காலம் நேர்ந்ததோ வின்று 

எவரிவ னைத்தடுத் தெதிர்த்திட வல்லார் 

சிவன்செய லிதுவோ செப்புவ தென்னென 

இந்தித் தசைவற் றந்தரத் தும்பர் 

நின்றனர் வீரங் குன்றா வீரன் 

கண்டரித் தாமன் காலாக்னி யென்ன 

மண்டிய சற்ற மாறா ன.ரவக் 

கொடியோன் றன்னைச் கடிதடைந் தையகேள் 

பாண்டவ ரைவரும் பாரினி லின்று 

மாண்டிடாப் பழிசெய் மதிகெடுந் தூய்மனும் 

நால்வகைச் சேனையும் கால்வழி யுடனே 

ஆலகா லந்தனைப் போல?வ யாமிக் 

கோலமா ருக்கிரக் கொடியநா ராயணம் 

என்னுயர் வாளியா லொன்னல ராவியை 

யேற்றுவேன் வானிடை யேற்கரு மென்றுயர் 

மாற்றுவே னென்னச் சாற்றினன் மாற்றம். 

இது மிகவும் பெரிதா யிருக்கின்றது. 

ஆனால் உமத தாடியுடன் அம்பட்டனிடம் அனுப்புவோம், 

௮கதை.--நீ சொல் அப்புறம், அவர் விரும்புவது ஒரு டப் 

பான, அல்லது டம்பாச்சாரி கதை, இல்லாவிட்டால் ௮வ 

ருக்குத் தாக்கம், வரும். சொல் அப்புறம், அஸ்வத்தாமன் 

வரு மிடத்திற்கு வா. 

பரிவுள தர்தையி னருமழுயிர் பிரியவும் 

விரிதரு தன்றுயர் தரணியிற் ராளான். 

( தரணியிற் மூளான? 

நன்று ஈன்று ! ‘soon mma’ என்று கூறியது மிக 

நன்று, 

கோதிலாச் காபன் ஓதிய கேட்டு 

வணங்கா முடியோன் மணிந்தனன் றன்றுயர் 

ட கணகங்கொள் கெளரவர் கல் என வொலித்தார்
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பால, 

அம், 

பால, 

அம், 

இன்னது நிற்க முன்ன ரெழுத்தடுவ் 

கொல் லரித்தாமன் பல்லினைக் கடித்து 

வெல்லத்ஃதுடித்து வில்லை யெடுத்து 

மெல்ல வளைத்து விளங்குகாண் பூட்டி 

சொல்லரு முக்கிரத் தூயரா ராயண 

௮த்திரக் தன்னைக் கைத்தலம் பிடித்து 

நினைவினிற் பூசை கனிவிற் புரிக ததன் 

குரவனைக் கொன்ற கரவ னிழக்கவும் 

பஞ்சவ ரைவரும் பஞ்செனப் பறக்கவும் 

ஆங்கவர் படையுயிர் நீங்கி யழியவும் 

துன்னி விமிக்கனன் என்னென வியம்புவேன் 

SEO SOIL டன்னவன் மைந்தன்செ யுத்தம் 

விண்ணிடைத் தேவர் வியர்க்கனர் நின்ரார் 

மண்ணிடை மாந்தர் மடிந்தன ரெண்ணிலர் 

இவவணம் போரினைச் செவ்வனே செய்து 

மகனாய்ப் பிறந்த தகபயனாக 

பழியினைத் தர்க்கா னழிவிலாப் புகழோன். 

அதோ பார்! வேக்தன் மைந்தன் வெளுத்தனன் முகம், கண் 

களில் ததும்புகின்றது நீர். போதும், நிறுத்து. 

நன்றா யிருக்கன்றது. மற்றதைக் கேட்பேன் சற்றே 

பொறுத்து, --8யா, பாலநேசரே.--நல்ல வெகுமதி யளியும், 

வேஷதாரிகளுக் கெல்லாம். கேட்கிறதா, கல்ல மரியாதை 

செய்யும். ஏனெனில் அவர்கள், காலத்தின் சாரமும் சுருக்க 

மாம் சரித்தாமும் ஆனவர்கள், நீர் இறந்தபின் கெட்ட பெ 

யர் வக்தாலும் பெரிதல்ல, இருக்கும்பொழுது இவர்களால் 

தூற்றப்படாமல் பார்த்துக் கொள்ளும், 

௮ரசே, அவர்கள் யோக்கியதைக்குத் தக்கபடி. மரியாதை 

செய்கின்றேன் நான். 

புத்திசாலிதான் நிரம்ப 1! ஈன்றாக மரியாதை செய்யும். உல 

கத்தில் ஒவ்வொருவனும் தன் யோக்கியசைச்குத் தக்கபடி 

9
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பால, 

அம், 

௮ மலாதித்யன், [அங்கம் - 2 

அடைவ தென்றால், செருப்படி தப்புவோர் wre? ep 

முடைய அந்தஸ்திற்குத் தக்கபடி ௮வர்களுக்கு மரியாதை 

செய்யும். ௮வர்கள் யோக்கியதை எவ்வளவு குறையா யிருக் 

இன்றதோ அவ்வளவு மேம்பட்டு விளங்கும் உமஅ தயாளத் 

வம், அவர்களை ௮ழைத்துப்போம் ௮ரண்மனைச்குள் | 

வாருங்கள், லயா ! 

போங்கள், ௮வருடன், நாளைத்தினம் ஒரு காடகம் கேட் 

போம், 

[பாலசேசன், முதல் வேஷதாரி 
தீவிர, மற்றவர்களுடன் போடு 

yo. | 
அப்பா, தோழா, இங்கே வா, உங்களுக்குக் கானசேகரன் 

கொலை ஆடத் செரியுமா 3 

, தெரியும், ௮ரசே, 

சாளைத்தினம் இரவு ௮ந்காடகம் வைத்துக்கொள்வோம், ஒரு 

சந்தர்ப்பத்தில் சான்கு ந்து விருத்தங்களை நான் எழுதிக் 

கொடுத்தால் ௮தை, நடுவில் பாடம் செய்து ஒப்புவிக்க முடி 

யுமா £ முடியாதா ₹ 

மு-வே. முடியும் ௮ரசே. 

அம், 

off. 

அம், 

நல்லது, ௮தோ அவருடன் போ. ௮வரை ஏளனம் செய்யா 

Gs, ஜாக்ரைதை | [முதல் வேஷதாரி போரான்] 

நண்பர்களே, இரவு வரையிலும் உங்களை நான் விட்டுப் பிரிந் 

இருக்கவேண்டும். ஈகரத்திற்கு ஈல்ல சமயத்தில் வந்தீர்கள். 

ஆம்; அரசே, 

ஆமாம், போய் வாருங்கள், 
[சாஜகாச்தனும், சரிதரனும்போ 

(yt eer. | 

இப்பொழுதோ நான் தனியா யிருக்கறேன். F cromer urs 

கன் நான், என்ன பண்ணை யடிமை கான் ! இது ஆச்சர்யம் 

அல்லவா ? இந்த வேஷதாரி, பொய்யாய் நடிப்பதில், கன 

வெனத்தக்க துக்கத்தில், ௮௪ னறிகுறியாக முகமெல்லாம்
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வெளுத்திட்வும், கண்களில் நீர் ததும்பவும், மனம் நிலை தடு 

மாறவும், எண்ணத்திற் கேற்றபடி, ௮வயவங்க ளெல்லாம் 

எடுத்துக் காட்டவும், தன் ஆன்மாவை யுந்தச் சக்தியுடை 

யவனா யிருக்கன்றான் 1! எல்லாம் ஒரு காரணறு மின்றி | 

துரோணரின் பொருட்டா ? துரோணர் இவனுக கென் * 

அல்லது இவன் அுரோணருக் கென் ? அவர் பொருட் டி.வன் 

அ முவதற்கு * துக்கப்பட எனக் கிருக்கும் காரணமும் 

நியாயமும் அவனுக் இருக்குமாயின் ௮வன் என் செய்வான் ? 

நாடக சாலை முழுவதும் முழுப் போகும்படி கண்ணீர் விட் 

டமுவான் ; கேட்பவர் செவிக ளெல்லாம் பிளந்துபோம்படி 

கடர வார்த்தைகளால் கதறுவான ) குற்றவாளிகள் பித்தம் 

பிடிக்கவும், ஏஎனையோ நடுஈடும்இப் போகவும், மூடர்கள் மதி 

மயங்கவும், கண்ணும் செவியுமாகிய புலன்களையே பிரமித்துப் 

போசவும் செயவா னன்றோ !--இங்களன மிருக்தும் சான,-- 

ஒரு மொத்து சட்டைத் தடியனைப்போல்) எனக்கிருக்கும் கார 

ணத்தை மேற் கொள்ளாதவனாய், வாய் திறந்து பேசவும் முடி 

யா தவனா யிருக்கிறன் ! ஆம், தன் பொருளையும் தன் னாருயி 

ரையும் ஓர் பாதகனுக்குப் பறிகொடுத்த ஒர் ௮ரசன் பொருட் 

டும், என்னால் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை ! நான் பயங்காளி 

யா? என்னைப் பாதகனென வழைத்து, என் மண்டையைக் 

குறுக்காகப் பிளந்து; என் தாடியைப்பற்றியிழுத்து, என் 

முகத்தில் காரியுமிழந்து, என் காதைப்பிடித்துக் கள்ளி, என் 

சாபி வரையில் நான் கூறியது ௮சத்திய மெனப் புகட்டி, இப் 

படி யெல்லாம் செய்கிரானா எவனாவது? ஹா:! ஈசன்மீ தாணைப் 

படி. நான் ௮ வைகளை யெல்லாம் பொறுக்க வேண்டியதே ! புர 

வத்தைப்போல தைரியமற்ற பயங்காளியே நான். என்னை 

ஹிமசிப்பவரை வருத்தமுறச் செய்ய என்னிடம் ஆணவ் 

மில்லை. இல்லாவிடின் இதற்கு முன்பே, கோடி. கழுகு 

களைக் கொழுக்கச் செய்திருக்க வேண்டுமன்றோ இம்முறிய 

னது நிணத்தினால் ? பாதகன் ! பரத்தையைப் போன்ற மஹா 

பாதகன்! பச்சாத்தாப மில்லாத் துரசோ௫ி! காமாதுரக்காதகன் |



68 ௮ மலாதித்யன. [அங்கம் - 3 

பரிவிலாப் பழி ஞ்சாப் பாபி ! பழி தீர்க்ச வேண்டும் கான் 

இவன்மீது 1--இதென்ன ? என்ன மூடக் கழுதையா யிருக் 

இன்றேன் | இ மிகவும் செளரியந்தான் | கொல்லப்பட்ட 

  

௮ருந் தர்தையின் மைந்தனாகிய கான், விண்ணினாலும் மண் 

ணினலும் பழிவால்க உந்தப்பட, என் சோபத்தை, சேவலம் 

பரத்தையைப்போல், வீண் வார்த்தைகளால் அவிழ்த்து 

வெளியிட வேண்டும் ! வே மடையர்களைப்போல், வைய 

ஆரம்பிக்கவேண்டிம் ! ச! காரி யுமிழவேண்டும் இதனை !-- 

ஆரம்பி !--மனமே ! குற்றஞ் செய்த மனிதர்கள், நாடகசாலை 

யிலுட்கார்ர் திருக்கும்பொழுது, ௮ங்கக உள்ளபடி ஈடிக்கப் 

படும் காட்சியைக் கண்டு, உள்ளத்தில் கைக்கப்பட்டவர்க 

ளாய், தாங்கள் செய்த குற்றங்களை உடனே வெளியிட்டிருப் 

பதாக நான் கேள்விப்பட் டிருக்கன்றேன். ஏனெனில் கொலை 

யான, வாய்திறந்து பேசச் சக்தியற்றதாயிலும், எப்படியா 

வது அச்சரியக மாய் வெளியாஇவிடும், இந்த வேஷதாரிகளை, 

எனது சிற்றப்பனுக் கெதிரில், என் தந்தையின் கொலையைப் 

போன்ற ஏதாவ தொன்றை ஆடும்படி செய்கின்றேன். வ 

னது முகத்தைக் கவனித்துப் பார்க்கின்றேன் ; ஏதாவது 

உறைக்கின்றதா பார்க்கின்றேன். கொஞ்சமாவது கோணுவ 

னாயின் நான் செய்ய வேண்டியது எனக்குச் தெரியும். நான் 

பார்த்த ௮ர௬ுவமானது பிசாசமா யிருக்கலாம். பிசாசானது 

நல்ல உருவத்தை எடுத்துக் கொள்ளச் சக்தி வாய்ந்ததே, 

ஆம் -- என்னுடைய பலஹீனத்தினாலும் சோகத்தினாலும் 

என்னை கிந்இத்து நாசமாக்கப் பார்க்கலாம். இப்படிப்பட்ட 

மாந்தரிடம் ௮தன்பலம் ௮திகமாய்ச் செல்லும், இதைவிட 

தக்க நியாயங்கள் எனக் கிருக்கவேண்மிம், சான் ௮ரசனு 

டைய ஆன்மாவைப் பிடிக்க காடகமே சரியான பொறி | 

[போகிருன்.] 

காட்சி ழடிகறது,
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psu sr Fi. 

அரண்மனையி லோர் ௮றை, 

காலதேவன், கேளரீமணி, பாலநேதன், அபலை, 

ராஜகாந்தள், கீரிதரன் வருகிறார்கள். 

தன் நாட்களை யெல்லாம் சுகமாய்க் கழிக்காது, விபரீதத்திற் 

திடமான அபாயகரமான பயிச்தியக்தை என் மேற்கொண் 

டிருக்கன்றான் என்று எத்தப் போக்கிலாவது, பேச்சைக் 

கொடுத்து ௮வனிடமிருந்து சண்டறிய முடியவில்லையா உங்க 

ளால்? 

தன் மனம் சஞ்சலப்பட் டி.ருக்கிறதாகத் தனக்கே தெரிகிற 

தென்ன ஒஓப்புக்கொளளுகிறார் ஜ இன்ன காரணம்பற்றி என் 

பதை மாத்திரம் சொல்லுசின்றா ரில்லை எவ்விதத்திலும், 

சாங்கள் ௮வரை ஆம்க் தறிவதற்கும் இடங்கொடுக்கின்றா 

ரில்ல, ௮வரத உண்மையான நிலையைப்பற்றி நாங்கள் ௮வ 

ரை ஏகாவது பேசும்படி கொண்டுவருர் தருணத்தில், பயித் 

தியம் பிடித்தவர்போல் பாசாங்கு செய்து மாற்றிவிடுகிரூர் 

வார்த்தையை. 

உங்களை மரியாதையாக வரவழைக்தனனா 4 

மிகுக்த மரியாதை பாராட்டினார், 

ஆனால் முயன்றுர்போலும் தன் மனத்தை Haat Poss. 
கேள்வி அதிகமாய்க் கேட்பதில்லை,--கேட்பதற்குப் பதில் 

மாத்திரம் ஏராளமா யுரைப்பார், 

ஏதாவது விஜேதைத்தின்மீது மனம் போகிறதா என்று பார்த் 

Bae? |
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ரா, 

பால. 

கா. 

ர், 

கா. 

கேள். 
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அம்மணி, அ௮கஸ்மாத்தாய் | நாங்கள் வருறெ வழியில் சல 

வேஷதாரிகளைச் சந்தித்தோம், அவர்களைப்பற்றி ௮வரிடம் 

சொன்னோம். இதைக் கேட்க ஒருவிதமான சந்தோஷ முற்ற 
வாபோல் எங்களுக்குக் தோன்றியது, அவர்கள் இப்பொழுது 

அ.ரண்மனைக்கு வந்திருக்கிறார்கள், இதற்குள் தன்முன்பாக 

இன்றிரவு காடக மாடும்படி உத்தரவு செய்திருக்கிருர் என்று 

நினைக்கிறேன், 

அது மிகவும் உண்மையே, தாங்களிருவரும், விஜயஞ்செய்து 

சாடகத்தைக் கண்மெ கேட்டு களிக்கும்படி வேண்ட என்னைக் 
கேட்டுக்கொண்டார். 

மனப் பூர்வமாய் ௮ப்படி.யே செய்வோம். அவன் மனம் இவ் 
வாறு திரும்பியது எனக்கு மிகவும் திருப்திகரமா யிருக் 
கின்றது. ராஜகாக்தா, கிரிதரா, இவவிதைங்களின்மீது 

௮வன் எண்ணஞு செல்லும்படி நீங்கள் இன்னுங் கொஞ்சம் 
தூண்டவேண்டும், 

௮ப்படியே, செய்கிம்றாம் அரசே. 

பராஜகாச்தனும் இரிசரனும் போ 
ரூர்கள்.] 

கண்ணே, கெளரீமணி, நீயும் எங்களைவிட்டு சற்று அப்புறம் 
போயிரு, நாங்கள் இரகசியமாய் ௮மலாஇத்யனை வரும்படி 

செய்திருக்கிமீறாம், ஏதோ அ௮சஸ்மாத்காய்க் கண்டதுபோல் 
இங்கே gum அ௮பலையைச் சந்திக்குமாறு, அவளது தந்ைத 

யும் நானும் ஒளிந்திருந்து ஈடக்கன்றதை யெல்லாம், ௮வன் 

பாராவண்ணம் பார்த் தறிகிஜோம்,-இதில் கவன் நில்லை,- 

௮வன் இப்பொழுது வருந்துவது, தன் காதலின் தயரமா 
அல்லவா, ஏன்கிற விஷயத்தை ௮வனிடமிருக்தே இவர்க ளிரு 

வரும் சந்திக்கும்பொழுது, ௮வனது ஈடத்தையைக்கொண்டு 
உண்மையா யறிந்து தீர்மானிக்கெ ரோம், 

உமது உத்தரவின்படி செய்கின்றேன்,--௮பலா, உனது 

சிறந் த ரூபலாவண்யமே ௮மலாதித்யலனுடைய த்தத்திற்குப்
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அப. 

பால, 

கா. 

பால, 

அம். 

பித்தம் விளைத்ததற்கு சக்தோஷகரமான காரணமா யிருக்கு 

மாக ! உனது. ஈற்குணமே அவனை முன்புபோல், ஈல்வழியிற் 

கொண்டுவக்அ நீங்க ளிருவரும் சுகமாய் வாழும்படிச் செய்யு 

மாக ! 

அம்மா, ௮ங்கனமே அகுமாக | [செளரீமணி போடருள்.] 

அபலா, இங்கே உலாவிக்கொண் டிர௬.--மகாராஜா, தங்கள் 

சித்தப்படி நாம் ஒளிந்து கொள்வோம்,-- [ தபலைக்கு] இந்தப் 

புத்தகத்தை வாசித்துக்கொண் டிரு. அவ்வாறு வாடிப்பது 

போ லிருந்தால் நீ இங்கே தனியா யிருப்பதற்குத் தக்கதோர் 

போக்காகும். பக்தி சிரத்தையோ டிருப்பதுபோல் பாசாங்கு 

செய்து சர்வக்ஞருடைய கண்சளி£மலயே மண்ணைப்போட 

முயல்வது தவருயினும் உலகத்தில் மனிதர்களுக்குச் சாதா 

ர்ணமே. 

[கனக்குள் ஒருபுறமாக] ஐயோ ! உண்மையே ! உண்மையே ! 

என் குற்றத்சை எனக் செவ்வாறு சுரீலென உறுத்திக் காட்டு 

Boog ௮ம்மாற்றம் ! மை தீட்டிய கணிகையின் கண்களுக் 

கும் ௮வள் புரியும் ௮சங்யெமான அசாரத்திற்கும் எவ்வளவு 

பேத மூண்டோ அ௮.த்தனைப் பேச மிருக்கின்ட௦ு, என் கபட 

வார்த்தைகளுக்கும் நான் புரியும் காதகத் தொழிலுக்கும் ! 

என்ன சஷ்டம் ! என்ன கஷ்டம் | 

அதோ அவர் வருகிற சப்தம் கேட்கிறது. orb no ps sau 

போம் மகாராஜா, [uc on gs கொள்ளுகிருர்கள்.] 

அமலாதிீத்யன் வருகிறான். 

இருப்பதோ, இதப்பதோ, ஈதாம் கேள வி:-- தெளவ்டியமான 

அரஇர்ஷ்டம் நம்மீ தெய்யும் கவண்களையும் கணைகளையும் 

தூய மனத்துடன் பொறுப்பதோ, அல்லது கடலின் திரைக 

ளென வந்திடும் சஷ்டங்களுடன் மன்றாடி முடிப்பதோ * 

இறப்பது ₹--உறங்குவது ₹--அவ்வளவே ! அப்படி. உறங்கு 

வதினால் மனத் துயரங்களையும், உடலுடன் பிறந்த எண்ணு
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தற்கரிய இயற்கையி லுண்டாம் துன்பங்களையும், எல்லாம்விட் 

டொழிகின்றோ மென்கிற இம்முடிவு எல்லோரும் ஆவலோடு 

விரும்பத் தக்கதே! உயிர் துறப்ப௫ -- உறங்குவது -- 

உறங்குவது | ஒரு வேளை கனவு காண்பதோ? ஹா ! அதோ 

இருக்கின்றது கஷ்டம். ராம், இவ்வுடலாகிய பாசத்தை நீக் 

இயவுடன், உயிர் தூறச்த லென்னும் உறக்கத்தில், என் 

னென்ன கனவு காண்போமோ என்பதே கம்மை கிதானிக்கச் 

செய்கிறது. இச்த ஒரு காரணம்பற்றியே, ஈமக்கு நேரும் 

எல்லாக் கெடுதிகளோடிம் நாம் கெடுநாள் உயிர் பொறுக்கின் 

ஹோம்: எவ ஜொருவன் கால கதியா லுண்டாம் சஷ்ட நிஷ்ரேங் 

களையும், அடக்கி அள்பவரின் அ௮க்கிரமத்தையும், மதம் 

பிடி த்தவர்சகளா லுண்டாம் மான பங்கத்தையும், வெறுக்கப் 

பட்ட காதலின் வெந்துயர்களையும், கியாயஸ்தலங்களில் 

நேரிடும் காலக் கழியவையும், ௮திகாரிகளின் கர்வத்தையும், 

யோக்கெயெதை ஏது மில்லாரிட மிருந்து யோக்கியர்கள் பொறு 

மையுடன் அனுபவிக்கும் ௮வமானகங்களையும், பொறுத்திருப் 

பன் இப்புவியில் ?-- இந்த அலைச்ச லெல்லா மின் தி தனக்குத் 
தானாகத் தன் ஆயுளை முடித்து அமைதி ௮டைய, வெறும் 

ஊ௫ியும் போதுமானதா யிருக்க ? இவவுலகவாம் வென்னும் 

சுமையைத் தாங்கி வியர்த்துக் களைத்து முறுமுறுத்துத் தன் 

வாழ்நாட்களை எவன் கழிப்பான் £? இறக்தபின் என்னாம் 

என்னும் பயமே, ஒருவரு மறியாத, மாண்டவர் எல்லையை 

மீண்டும் கடவாத் தேயத்தின் எண்ணமே, ஈமது மனத்தைக் 

கலக், காம் ௮றியாக துன்பங்களில் வீழ்வதைவிட, நாம் 

அனுபவிக்கும் துன்பக்களையே பொறுத்திடச் செய்கிறது, 

நம்முடைய கெஞ்சமே இவ்வாறு நம்மையெல்லாம் ஈடுங்குறச் 

செய்கெது. இதனாலேயே ஈமது சங்கற்பங்க ளெல்லாம் தம் 

மொளி மழுங்க) கோயுற்றலாறு யோசனைக்கு இன்றியமை 

யா வெளுப்புறுகின்றன. ஈம முக்கியமாம் மேன்மை யுடைய 

பெரு முயற்சி ளெல்லாம் இவ்வாறே கலக்கப்பட்டு, கரை 

தடுமாறி, செய்கை யழிந்து, சாரியமென்லும் பெயரையு மிழக்
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அப, 

அம், 

அப், 

அம், 

அப, 

அம், 

அப், 

அம, 

அப, 

அம், 

அப, 

இன்றன.--பொறு சத்தே !--௮ழகூய அபலை !--முணங்கே, 

நீ தியானம்'செய்யுங்கால் எனது பாபங்களை யெல்லாம் மன் 

னிக்கும்படி மிரார்த்திப்பாய் ! 

என் ௮. ரசே, நெடுநா ளாயின ; தாங்கள் எப்படி யிருக்கின் 

றீர்கள் ? 

விசாரித்தகற்காக உனக்கு வந்தனம் செய்கிறேன், சுகமா 

யிருக்கன்றேன், சுகமாய் !--சுகமாய் |— 

௮ரசே, தங்களுடைய கியாபகத்தின்பொருட்டு தாங்கள் 

எனக்குக் கொடுத்த இப்பொருள்களை யெல்லாம் தங்களிடம் 

மீட்டிம் கொடுத்துகிமிம்படி நெடுகாள் கோரியிருந்தேன், 

இகோ அவைகளைத் தயவு செய்து பெற்றுக் கொள்ளும். 

வேண்டாம், மாட்டேன் கான்.--உனக் கொன்றும் கொடுக்க 

வில்லை கான், 

உத்தம ௮ரசே, உமக்கு நன்றாய்த் தெரியும் நீர் கொடுத்தது, 

இவைகளைக் கொடுக்குங்கால் என்ன இனிய மொழிகளுடன் 

கொடுத்தீர், இவைகளை சான் ஆயிரம்மடங்கு ௮ திகமாய் மதிக் 

கும்படி ! ௮ந்த வாசனை போனபின் இவைகள் எனக்கு எதற் 

கு? நீரே வாங்கிக்கொளளும், உத்தமர்களுக்கு கொடுத்தவர் 

மனம் கோணினால் கொடுத்த பொருள்கள் விலை கூறமுடியா 

தனவாயினும் வெறுக்கத்தக்கனவாம். ௮ரசே, பெற்றுக் 

கொள்ளும் இவைகளை, இதோ. 

ஆ | ஆ ! நீ கழ்புடையவளா ? 

அரசே ! 

நீ ௮அழகுடையவளா ? 

அரசே, நீர் கூறுவதொன்றும் எனக்கு அர்த்தமாக வில்லை. 

உன்னிடம் கற்பும் ௮ழகும் இருப்பதானால் உன்னுடைய கற் 

பானது ௮ மூனிடம் ௮ணுகவிட லாகாது, 

DIS, கற்புடனன றி அழகிற்கு நலமாம் வியாபாரம் 

வேறுண்டோ ? 

10
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அம், 

அப், 

அம, 

அப, 

அம், 

அப. 

அம, 
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ஆம் $; உண்மையில்; ௮ழகானது கற்பை ௮ரை கூணத்தில் 

அழித்து அதன் உரு மாறச் செய்யும், ." கற்பிற்கோ ௮ முகை 

மாற்றித் தன்னைப்போ லாக்க வல்லமை இல்லை. இது 

வரையில் இது எனக்கு விருத்த வாசகமா யிருக்க, இக் 

கலிகாலம் இப்பொழுது இதனை நிரூபிக்கன்றது.-- உன்மீது 

காதல்சொண்டிருந்தேன் ஒருகால், 

ஆம், ௮ரசே, என்னை அ௮ங்வனம் ஈம்பும்படி செய்தீர். 

நீ என்னை கம்பியிருக்க லாகாது. ஈற்குணமானது ஈமு 

மானிட ஜனமக்தில் எவ்வளவுகான் ஊறியபோதிலும் ஈமக்கு 

அழகி லிருக்கும் ௮பிருசயை அடியுடன் அழிக்கமாட்டாது,- 

உன்மது காசல் கொண்டே னில்லை கான். 

fd அப்படியாயின் ௮திக மோசம்போனேன். 

போய்விடு கன்யாமடத்திற்கு ! பாவிகளை ஏன் பெருகச் 

செய்ய வேண்டும் நீ ! என்னைச் சீல முடையவன் என்று 

தான் சாதாரணமாகச் சொல்லுவார்கள். ஆயினும் என் குற் 

ற்ங்சளை யெல்லாம் நானே எடுத்துச் கூறப்புகன் என் தாயார் 

என்னைப் பெருதிருந்தால் ஈலமெனச் தோற்றும். நான் 

மிகுந்த கர்வமுடையவன், பழிவாங்குபவன், பேராசைக் 

காரன், எனக் காளா யிருக்கும் என்னிடத்துள்ள அுர்க்குணங் 

களை யெல்லாம்பற்றி சான் யோசிக்கவும் என் மனத்திற் நிற 

மில்லை, எடுத்துரைக்கவும் சொற்களில்லை, ௮வைகளை அப் 

யசிக்சவும் ௮வகாச மில்லை. என்னைப்போன்ற பாபிகள் இம் 

மண்ணிற்கும் விண்ணிற்கும் இடையில் புமுவைப்போல் என் 

கெளியவேண்டும் ? நாங்கள் எல்லோரும் கேரி கெட்டவர் 

ளே ; 
? 

ஒரு கன்யா மடத்திற்கு '--எங்கே உன் தந்ைத? 

எங்களுள் ஒருவரையும் shores. போ, வழி பார்த்து 

விட்டி லிருக்கின்றார், ௮ரசே. 

விட்டிலேயே கதவைச் சாத்திவை ௮வரை, வீட்டிலேயே 

அந்தப் பயித்தியம் இருக்கட்டும், வெளியிலும் வந்து வெறி 

யர்டவேண்டாம். நான் வருகிறேன்,
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அப. 

அம், 

அப், 

அம், 

அப், 

ஈசனே ! ஜகதசனே ! அவரைக் காப்பாற்றுவிராக ! 

நீ கடி.மணம்' புரிவதானால் இந்த கல்லெடுப்பைத் தான் உனக் 

கு ஸ்திரீதனமாகக் கொடுப்பேன்: ௮ருக்ததியைப்போல் அத 
தனை அருங் கற்புடையவளா யிருந்தபோதிலும் . ௮வதூ 

அக்கு எப்படியும் ஆளாக்கப்படிவொய், போய்ச் சேர் ஒரு கன் 

யா மடத்திற்கு, நான்வருகறேன். ௮ல்லது எப்படியும் மணம் 

புரியவேண்டுமென் நிருந்தால் ஒரு மடையனை மணப்புரி, 

சிறிதேனும் மதியுடையவர்க எறிவார்கள் நன்ஞுய் ௮வர் 

களை நீங்கள் செய்யும் கோலத்தை ! போ உடனே சுன்யா 

மடத்திற்கு, போ உடனே ! நான் வருகின்றேன். 

ஈசனே ! ஜகதசனே ! இவர் மதியை மீளச் செய்வீராக ! 

நீங்கள் செய்து கொள்ளும் ௮லங்கோலக்களையெல்லாம் பற்றி 

நான் கேட்டிருக்கிறேன்; ஈசன் உமக்கொரு முகத்தைக் கொ 

டுக்க, வேறொன்றுய் அக்குகிறீர்க ளதை நீங்களே ! குலுக்கு 

இன்றது, குலாவுகின்றது, கொஞ்சுகின்றது, குறள் பெயரிட் 

டழைக்கன்றது, பிடிவாதம் செய்துவிட்டுப் பேசமை”யென் 

தறது; அப்பா! போது மெனக் கிது ! எனக்குப் பித்தம் 

பிடிக்கச் செய்துவிட்டது. வேண்டாம் விவாக மென்பதே 

வேண்டா மினிமேல். இப்பொழுது விவாகஞ் செய்துகொண் 

டிருப்பவர்களுக்குள்) ஒருத்தி தவிர, மற்றவர்க ளெல்லாம் 

வாழட்டும், மற்றவர்க ளெல்லாம் கன்னிசைகளாகவே காலம் 

கழிக்கட்டும். போ கன்யாமடத்திற்கு ! [போருன்.] 

லயோ ! எப்படிப்பட்ட, உத்தமமான இவரது மனம் இப்ப 

டிப் பாழாய்விட்ட.தே ! போர்வீரனுடைய பராக்ரெமமும், கற் 

றுணர்ந் தவ னறிவும், ௮ரண்மனைவாசியின் ௮ருஞ்சொற் Op 

மையும், எல்லாம் மாண்டதே | இவவழ௫ய ௮ரசின் பெரு 

மையும் மகிமையும் உருக்கொண்ட தொத்த உத்தமர், சவி 

லுக்குக் கண்ணாடி போன்றவர், வன ப்பே வடிவு கொண் 

டது போன்றவர், ஆராயக் தறிபவர்க் கோர் ௮ ருமையாம் 

நிதர்சனமானவர், யோ ! இக்கடைப்பட்ட கதிக்கு வர
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கா, 

அமலாதித்யன், [அங்கம் - 3 

வேண்டுமோ ? அவரது காதலின் சனிரசத்தைப் பருகிய கா 

ரிகையர்க்குள் கடைப்பட்டவளாகிய காத்கி நான், பூவுலகில் 

புகழுதற்் கரிய ௮வரஅ௫ புத்தி தடுமாறி ௮வர் வாக்கினின்றும், 

இனிய காதமுடைய வீணையாயினும் சுருதி கலைந்தால் ௮ப 

சுரம் பேசுவதுபோல், காதுக்கு வெறுப்பான கூரமான 

மொழிகளைக் கேட்கும்படி நேரிட்டதே. வடிவிலும் உருவத் 

திலும் ஒப்பிலா இவரது யவவனம் பயித்தியத்திலை இங 

ஙனம் பாழாகப் போனதை கான் பார்க்கவேண்டி வந்ததே ! 

ஐயோ ! என்ன கெளர்பாக்கியசாலி கான் ! முன்பிருந்த ஸ்தி 

தியைக் கண்ட கண்களால் இக்கோலத்தையும் சுண்டு உயிர் 

தரிப்பதோ நான் ! 

காலதேவனும், பாலநேசனும் மறுபடியும் வருகிறார்கள், 

காதல் ? அவன் சிந்தை அவவழிச் செல்வதாகக் தோற்றப் 

படவில்லை, ஆயினும் ௮வன் பேசிய வார்த்தைகளில், இறி 

அ மாறுபாடிருந்த போதிலும் ௮தைப் பயித்தியம் என்று 

கூற லாகாது, அவன் மனத்தில் ஏதோ குறை குடிகொண் 

டிருக்கின்றது ; அதைப்பற்றி எந்நேரம் சிந்திப்பதால் இவ் 

வாறு ஒருவாமுய் இருக்கின்றான். ௮வ்விஷயம் வெளியாகுக் 

காலத்தில் ஏதாவ விபரீதம் சம்பவிக்குமென்றே எனக்குச் 

சந்தேகமா யிருக்கின்றது. அதைத் தடூுக்கும்பொருட்டு 

இவ்விதம் நான் விரைவில் தீர்மானம் செய்திருக்கின்றேன்;. 

ஈமக்குப் பாக்கியா யிருக்கின்ற கப்பத்தை வாங்கெரும்பொரு 

ட்டு ௮வன் உடனே ௫ங்களத்திற்குப் புறப்படட்டும், ஏதோ 

இவன் மனத்தில் குடிகொண் டிருப்பதைப்பற்றி இவன் எந் 

கேரமும் யோசித்துக் கொண்டே யிருப்பதனால் இவன் இவ் 

வாறு சுபாவம் மாறி இருக்கச் செய்கிறது ; திரைகடலின் 

மீது சென்று கானா தேசங்களையும் ௮வைகளிலுள்ள sy nis 

மான வஸ்.அக்களையும் காண்பானாயின் ௮து ௮வன் மனத்தை 

வீட்டு நீங்கினாலும் நீங்கலாம், நீ என்ன நினைக்கின்றாய் 

இதைப்பற்றி 1
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பால. ௮து ஒரு ஈலல யோசனைதான, ஆயிலும் ௮வரது துயரத 

கா, 

திற்கு ஆரம்பமும் அதிகாரணமுமா யிருப்பது சைகூடாக் 

காதலே என்று கட்டாயமாய் ஈம்புகின்றேன்.--என்ன அப 

லா? அ௮ரசகுமாரர் ௮மலாதித்யர் கூறியதை எங்களிடம் 

சொல்ல வேண்டியதில்லை, எல்லாவற்றையும் காங்களே கேட் 

டோம் -- மகாராஜா, தங்க ளிச்சைப்படியே செய்யலாம் ; 

ஆயினும் தங்களுக்குச் சம்மதமானுல் சாடகமான 

வுடன் ௮வருடைய தாயாராகிய மகாராணியே, தனியாக வர 

வழைத்தவரை, ௮வரத துயரத்தின் காரணத்தைக் கேட்டறி 

யட்டும், மகாராணியவர்கள் நேராகவே ஈன்ராய்க்கேட்கட்டும், 

உங்கள் உத்தரவின்மீது நான் அவ்விடத்தில் மறைந்திருந்து 

அவர்களுக்குள் நடக்கும் சம்பாஷணை யெல்லாம் செவி கொ 

டுத்துச் சேட்கிறேன். அவர்களாலும் ௮வர் மனத்தை யறிவ 

தசாத்தியமானால் பிறகு சிங்களத்திற் கனுப்பும், அல்லது 

தங்கள் சித்தத்தின்படி. எவ்விடத்திலாவது காவலில் இருத் 

தும். 

அப்படிச் செய்தலே தகுதி! உத்தமர்களுக்கு உன்மத்தம் 

பிடித்தால் உடனே பரிஹாரம் தேடாவிடின் விபரீதம் உண் 

டாம், [போகிருர்கள்.] 
காட்சி மடிகிறது, 

SPO OR
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மூ-நா. 

அம. 

அம்லாதித்யன், (௮ங்கம் - 9 

இரண்டாவது காட்ச. 

அ ரண்மனையி லோர் அறை." 

அமலாதித்யனும், மன்று வேஷதாரிகளும் வருரூர்கள். 

சான் வகுத்த வண்ணம் உமது வசனங்களை காவினில் கயம் 

பட வழங்கும்படி. உம்மை வேண்டுகியேன், உங்களுள் ௮கே 

கர் உரைப்பதுபோல் ௮வ்வசனங்களை வாய்விட்டுக் கத்.துவீ 

ராயின் ௮ைவிட பட்டணங்களில் பறை சாற்றும் வெட்டி 

யானைக்கொண்டு நான் வரைந்ததைப் பகர்ந்திடச் செய்ய 

நான் விரும்புவேன், காற்றை வெட்டுவதேபோல் உமது சையி 

னால் அதிகமாய் அ௮பிஈயிக்காதீர், அபிநயம் அனைத்தும் 

அ௮மைந்ததா யிருக்கவேண்டும். இடிபோன் முழங், சண்ட 

மாருதமென வரும் உமத ரெளத்திரம் முதலிய ஆவேசங் 

களிலும், ஐர்வித அடக்கத்தை வடுத்தவராய், ௮த்த மீறாது 

ஒழுங்கனை உடையவரா யிருத்தல் வேண்டும். ஆ ! புஜர்த் 

தி யொன்றைப் புனைக்த கொட்டாப்புளியைப் போன்ற வேஷ 

தாரி யொருவன் DO oF Lb கொண்டவனாய், ௮ட்டகாசம் 

செய்து, பெரும்பாலும் அர்த்த மில்லா ௮பிஈயங்களையும் 

ஆரவாரக் கூச்சல்சளையுமே அதிகமாய் விரும்பும் ௮ற்ப 

ஜனங்களின் காதுகள் பிளந்து போம்படி கத்துவகைக் கா 

ணுங்கால், என் மனமெல்லாம் புண்படுகின்றது. இராட் 

சதர்களைத் தோற்கடிக்கச் செய்யும் ௮ப்படி ப்பட்ட ஒருவனை 

துடப்பத்தால் அடித்துத் துரத்த விரும்புவேன் நான், அது 

இரண்யகசிபை எளிய கு. ரலுடையவ னக்குவ தாகும். உம் 

மை வேண்மகிறேன், ௮தை விட்டொழியும், 

அப்படியே ஆகட்டும், ௮ரசே. 

ஒன்றும் செய்யாது தடிபோலும் நிற்கவேண்டாம். உமது 

பகுத் தறியும் ௮.றிவே உங்களுக்கு உபாத்தியாயரா யிருக் 

கட்டும். வார்த்தைக்குக் தக்கபடி ௮பிஈயம் இருகச்கவேண் 

டும், ௮பிசயத்திற்கு ௮மைந்தபடி வார்த்தை வழங்கவேண் 

டும். இதல் நீர் முக்கெயமாய்க் கவனிக்க வேண்டியது, சுபாவத்



காட்சி - 

மூ-நா, 

அம், 

  

2) அமலாதித்யன், 

தின் அத்து மீறிப்போகாமையே ; ஏனெனில் அவ்வாறு 
அத்து மீறிய் போவது காடக மாடுவதின் தாஜ்பரியத் 

தற்கே முற்றிலும் விருத்தமாகும். முற்காலத்தில் நாடக 

மாடுவதின் முக்கியமான முடிபெல்லாம் உலகத்தில் உள்ள 

படி. ஈடப்பதைக் கண்ணாடியில் எடுத்துக் சாட்டுிவதேபோல் 

சாட்டுவதாகவே யிருந்தது, தற்காலத்திலும் அப்படித்தா 

னிருக்ெறது, ஈற்குணத்திற்கு ௮தன் உருவம் இப்படிப் 

பட்டதென்றும், வெறுப்பிற்கு ௮தன் பிம்பம் இத்தகைய 

தென்றும், ௮ந்தந்தக் காலத்து ரூபங்களையும் ஈடத்தைகளை 

யும் ௮ப்படி ௮ப்படியே எடுத்துக் காட்பெவதே அதன் கருத் 

தாகும். இதைச் செய்வதில், அத்து மீறினாலும் ௮ளவிற் 

குக் குறைச்தாலும், பாமர ஜனங்களுள் பலரினை ஈகைத்தி 

டச் செய்தபோதிலும், புத்திசாலிகளுடைய ித்தத்தை 

வருத்த மடையச் செய்யும். ௮றிவுடையோன் ஒருவன் 

௮௮ தகாது எனும் ஒரு மொழியே, ௮றிவிலா ஆயிரம் பெ 

யர் கொண்டாடுவதைவிட;, மேலானசென உம்மால் கொள் 

ளப்படவேண்டும், ௮ந்தோ ! சில காடகத்தை அம் வேஷதா 

ரிகளை சான் பார்த்திருக்கிறேன்.--௮வர்களை எனையவர் புகழ 

வும் கேட்டிருக்கிறேன், அதுவும் ௮திகமாய் ; அதிக தூஷண 

மாய்க் MYM FH, அவர்களிடம் ஈம்மவரது குரலுமில்லை, 

நடையுமில்லை ; ஈம்மவரைப்போலுமில்லை, நாகரீக மத்ற மிலேச் 

சர்களைப்போலு மில்லை, மனிதர்களைப் போலுமே யில்லை ; இப் 

படிப்பட்டவர்கள் கூச்சலிட்டுக் கூத்காடுவகைக் காணுங்கால் 

பிரம்மதேவன் வேண்டுமென்று மனுஷ்ய ஜன்மத்திற்குத் 

இருஷ்டிப் பரிகாரமாய் அதற்கு மாறுபாடாய் இவர்களை 

திருவ்டித் இருக்கவேண்டுமென்று நினைத்திருக்கறேன். 

- மனுஷ்ய சுபாவத்தைப்போல் நடிப்பதில் ௮த்தனை அபாசம் 

செய்தார்கள், 

ஏறக்குறைய அவற்றையெல்லாம் எங்களுள் திருத்திவிட் 

டோமென என்ணுகிறன், 

முற்றிலும் திருத்திவிடும் ௮தை ; உங்களுக்குள் திதாஷகன்
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பால, 

அம். 

ரா-கி, 

அம், 

அம், 

அம், 

அ௮மலாதித்யன்,. [அங்கம் - 8 

வேஷம் தரிப்பவர்கள், ௮வர்கள் எவ்வசா வு பேசவேண்டுி 

மென எழுதியிருக்கிறதோ ௮.தற்குமேல் ஒன்றும் பேசவேண் 

டாம். அவர்களுள் சிலரைப் பார்த் சிருக்கிறேன், ௮ வர்கள் 

பாமர ஜனங்களுள் இலர் ஈகைத்திடும் வண்ணம், ஒரு காரண 

.முமின்றி தாங்களே நகைக்க ஆரம்பிப்பார்கள், இதனால் கா 

டகத்தின் முக்யமான பாகம் ஏதாவ தொன்று தடைபட்டு 

நிற்கும் அதற்குள் ; இது பெரும் மூடத்தனமாம், ௮ப் 
படிச் செய்யும் ௮ந்த விதூவகனுடைய, தன்னைக் சாட் 

ட.க் கொள்ள வேண்டுமென்னும் அற்பத்தனமான பேராசை 

யை ௮து காட்டுகிறது, போவீர், சீக்கிரம் சத்த மாவிர்-- 

[வேஷதாரிகள் போூருர்கள்.] 

பாலநேசன், ராஜகாந்தன், கிரிதரன் வருருர்கள். 

என்ன, லயா, கேட்கப் போகின்றாரா மகாராஜா இந்தக் 

கதையை ? 

ஆம், மகாராணியுங்கூட, ௮அுவும் உடனே. 

ஆனால் ஆட்டக்காரர்களை ௮ வசரப்படுத்தும். 

(பாலசேசன் போகிரான்.] 

நீங்களும் போய் துரிதப் படுத்துகன்றீர்களா இவர்களைச் 

சற்று ? 

அப்படியே ஆகட்டும் ௮ரசே. [போத டர்சள்.] 

யார் ௮ங்கே ? ஹரிஹரா ? 

ஹரிஹரன் வருகிறான். 

இகோ இளவரசே, காத்துக்கொண் டிருக்கன்றேன். 

அப்பா, ஹரிஹரா, நான் இதுவரையில் சம்பாஷித் தறிக் 

தவர்களுக்குள் உன்னைவிட உத்தமனைச் கண்டே னில்லை. 

ஐயோ, என் இளவரசே,-- 

அப்படியல்ல. நரன் உன்னை முகஸ்துதி செய்கிறேன் என்று 

எண்ணாதே, உணவும் உடையும் உதவ இருக்கும் வரும்படி
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யெல்லாம் சந்தோஷ மூளள மனம் ஒன்றே உடைத்தாயிருக் 

தஇன்ற, உன்னிட மிருந்து கான் ௮டையலாம் எனக் கோரும் 

பலன் என்னுஏது ₹ ஏமைகளுக்கு முகமன் இயம்புவதேன்? 
௮ரத்தமில்லா ஆடம்பரத்திடஞ் சென்று தே னொழுகும் om 
வுடையவா நய வஞ்சகம் பேசட்டும்; மூகஸ் அதி பேசி முன் 
னுக்கு வரக்கூடிய இடங்களில் முழக்தா ளிட்டுப் பணியட் 
டும், கான் சொல்வது கேட்டுறதா ₹ விரும்பியதை வரிக்கச் 

சுதந்தர மூண்டானதுமுஈல், மனிதர்களைப் பகுத் தறியுஞ் 
சக்தி யுண்டானபின், என் னாருயிரானது உன்னையே தனக் 

குச் சொந்தமாக நாடிய. ஏனெனில் நீ எல்லாச் துன்பங் 
சுளையும் அனுபவித்தும் ஒன்றையும் ௮னுபவியாதவன்போ 

லிருக்கிறாய். இன்ப அன்ப மிரண்டையும் சமமாகப் பொறுத் 
அச் சர்தோஷிக்கின்றாய். அதிர்ஷ்டமானது தன் இச்சைப் 
படி. ஆட்டுவிக்க இடங் கொடுக்காமல், ௮சைப் பெருக்கமும் 
அறிவும் ஒருங்கே ஐக்கிய மாகிய மனிதர்களே சுகஇிகள்: மனம் 

போனவடி மதியைச் செலுத்காக மனிதனை எனக்குக் 
காட்டு, ௮வனை பன் ஹிருதயத்தில், என் ஹிருதயக்தின் 

ஹிருதயத்தில், வைத்துப் பூசிக்கின்றேன் உன்னைப் பூசிப்பது 
போல், இப்பொழுது கான் சொல்ல வந்த விஷயத்திற்கு 
இதெல்லாம் அதிகம், இன்றைக் தனம் மகாராஜாவின் முன் 
பாக ஒரு நாடகம் கடக்கப் போகின்றது. ௮ல் ஒரு பாகம் 
என் தந்தை மரித்த விஷயத்தைப்பற்டி உன்னிடம் நான் 
உரைத்திருக்கின்றேனே, சற் றேறக் குறைய அதைப்போல 
வே யிருக்கும். நான் உன்னை வேண்டிக்கொள்வது, அந்தப் 
பாகம் நடக்கும்பொழுது உன் அந்தராக்மாவைக் கொண்டு 
என் சிறிய தரையை நீ சவனிக்கவேண்டும் என்றே, னவர் 
மனத்தில் மறைத்து வைத்திருக்கும் aT gi குற்றமானது 
எந்த விதத்திலாவது அவர் வாய் வழியாக வெளியாகா விட் 
டால, நாம் பார்த்த பேய் பேசிய சவ்வளவும் பொய் யென்று 
ஒப்புக்கொண்டு, என் கெட்டுப்போயிருக்கும் புத்தியையும் 
கொல்லன௮ உலைச்கடத்திற்கு ௮னுப்பலாம், அவரை நன் 

11    mans anny 
ae VRE
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அம், 

கா. 

அம், 

கா. 

அம, 

பால, 

அம், 

பால், 

aio. 

அ௮மலாதித்யன், [அங்கம் - 3 

மூய் கவனித்.துப் பார், காலும் ஆணி யறைர்ததுபோல் ௮வ 

ரது முகத்தைவிட்டு என் கண்களை எடுக்காது பார்த்துவரு 

தறேன், பிறகு, ௮வர் முகக் குறிப்பினால் நா மறிந்ததைப் 

upp subg பேசுவோம், 

ஆகட்டும் ௮ ரசே, நாடகம் ஈடக்கும்பொழுது ௮வர் முகத்தி 

லிருப்பதை கான் சண்டுபிடியாது கைசோர விடுவே னாயின் 

காணாமற் போனதற்கு நான் உத்தரவாதம் செய்கிறேன். 

தோ நாடகத்திற்கு எல்லோரும் வருகிறார்கள். நான் 

ஒருவாரூ யிருக்க வேண்டும்; ஓர் இடம் பார்த்துக் கொள் 

உனக்கு-- 

சங்கீதம், காலதேவன், கேளரீமணி, பாலநேசன், அபலை, 

ராஜகாந்தன், கீரிதான், மந்திரிகள், உருகன்றனர். 

சேவகர்கள் பரதம் பிடித்துச்கொண்டு வருஇன்றனர், 

நம இளவரசன் ௮மலாதிதயன் எப்படி யிருச்சின்ரான் ? 

மிகவும் ஈன்றாய் இருக்கின்றான், ஞூச்சு விட்டுக்கொண்டு, 

வாய்வு பட்சணம் வயிறு வீக்கம். -வான் கோழியைப்போல், 

இந்தப் பதிலுக்கும் எனக்கும் சம்பந்த மில்லை ௮ மலாதித்யா, 

இந்த வார்த்தைகள் என்னுடையவை ௮ல்லவே £ 

அல்ல; என்னுடையவு மல்ல இப்பொழுஅ.--[பாலசேசனுக்கு] 

லயா; தாங்கள் ஒரு முறை கலா சங்கத்தில் காடக மாடிய 

தாகவா சொல்ஓகிதீர் ? 

ஆம் ௮ரசே, ௮ங்கனமே செய்தேன்; கான் ஆடிய ஈன்ராய் 

இருந்தது என்று எல்லோரும் சொன்னார்கள். ப 

என்ன நடித்தீர் நீர் * 

நான் ஹிரண்யனாக நடித்தேன். மகாவிஷ்ணு நரட9ம்மாவ 

தாரம் எடுத்து என்னைக் கொன்றார். 

௮டடா ! இப்படிப்பட்ட ஹிரண்யாசு.ரனைக் கொல்வதற்கு 

அவர் அத்தனைக் கஷ்டப்பட்டது தவறு.--நாடச பாத்திரங்க 

ளெல்லாம் சித்தமா யிருக்கின்றார்களா *
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om, 

கேள். 

அம, 

பால. 

அப. 

அம. 

அப. 

அம், 

அப. 

அம, 

ஆம், அரசே ; தங்களுடைய உச்தரவுக்காக காத்திருக் 

திறார்கள, 

கண்ணே, ௮மலாதித்யா, இப்படி வா, என் பக்கத்தி லுட் 

கா. 

இல்லை ௮ம்மணி, என்னை மன்னிக்கவேண்டும். என்னை வலிக் 

கும் காந்தம் இதோ இருக்கின்றது, 

[அசசனிடம்] உம் ௨ம் ! கவனித்தீரா ௮தை? 

௮ரசே, என்ன மிகவும் உற்சாகத்தோ டிருக்கனெறீர் ? 

யார் ₹ நானா? 

ஆம், ICE, 

ஈசனே ! ஈசனே ! நான் ஒரு அ௮கஸ்யக்காரன்தானே ! நர 

மனிதன் நகைத்த வண்ண மிராது வேறென்ன செய்யக் 

கூரிம் £ அதோ பார், என் தந்ைத இறந்து இரண்டு காழிகை 

யாகவில்லை, என் தாயார் என்ன சந்தோஷமா யிருக்கன்ளர் 

கள. 

இல்லை ௮ரசே, இரண் டிரண்டு நான்கு மாதங்க ளாயினவே, 

அவ்வளவு கா எளாய்விட்டதா ? ஆனால் Das அலங்கோல 

மென்னத்திற்கு, சான் நல்ல ஆடை யாபரணங்களை ௮ணிய 

வேண்டியதுதான் ! ஈசனே ! இரண்டு மாதங்களுக்கு முன் 

இதந்தவரசை இன்னும் மறவா திருப்பதா ? இப்படியானால் 

மகாத்மா யாராவது மரித்தால் ௮வர் கஇியாபகம் மண்மீது 

ஆறுமாதம் வரைக்கும் நிலைத் திருக்குமென்று எண்ணலாம், 

ஆனால் ௮வர் கோயில்கள் கட்டவேண்டும், இல்லாவிட்டால் 

மரித்த மண் குதிரையை மறந்திருவகேபோல் ௮ வரயைம் 

மறக் துபோவார்கள் ஜனங்கள் ! 

[சங்கதம் ௮பிஈயம், ஒரு அரசனும் அரியும் மிகுந்த 

காதலோடு வருகிறார்கள், ஒருவரை ஒருவர் கட்டி ௮ணைக் 

இன்றனர். அவள், பாதத்தில் பணிர்து, தான் மிசவும் 

ஆசையோ டிருப்பதாகத் தெரிவிக்சென்றாள், quer ga 

ளை வாரி எடுத்து தன் தலையை அவள். கழுத்திள்மீது
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அப. 

அம, 

அப. 

அம், 

அம், 

அப. 

அம. 
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சாய்ச்கின்றான், பிறகு புஷ்ப சயனத்தின்மீது படுத் 

துச் கொள்ளுகிறான். அவள், ௮வன் உறங்கு௨தைக் 

கண்டு விட்டுப் பிரிராள். உடனே ஒரு௨ன் வரது, ௮7 

சனது மகுடத்தை வாட, அதற்கு முத்தமிட்டு ௮ரசன் 

சாதில் ஓர் விஷச்தைச் சொரிர் தவிட்டு, வெளியே போ 

இரான். அரசி வந்து, அரசன் இறந்து இடப்பதைசக் 

கண்டு, தேம்பித் தேம்பி ௮ழுவதுபோல் அ௮பிநயிச்சின் 

றாள், விஷதாரி இரண்டு மூன்று ஊமைகளுடன் வந்து 

அவளுடன் துக்சகப்பலுவதுபோல் காட்டுகிறான். சவத் 

“தை எடுத்துக்கொண்டு போய்விூ௫௫ருர்கள். விஷதாரி 

௮ரிம்கு வெகுமதிகள் கொடுத்து தன்னை மணக்கும்படி. 

வேண்டுகிறான். முதலில் விருப்ப மில்லாதவள்போற் 

காட்டி, முடிவில் அவன் காதவியாக ஒப்புக் கொள்ளு 

இருள். | [போகிருர்கள்.] 

அரசே, இதற்குாதத மென்ன ? 

இதுவா? இது சண்கட்டி வித்தை யென்று பெயர்; கபடம் 

என்று மாத்தம். 

ஒரு வேளை ௩டக்கப்போகின்ற காடசுத்தின் கதையின் குறிப் 

பா யிருக்கலாம், 

கத்திரதாரன் வருஇருன், 

இதோ இவனால் காம் ௮.றிவோம், வேஷதாரிகள் இரகயெ 

மா யிருக்க முடியாது, ௮வர்கள் எல்லா வற்றையும் சொல்லி 

விடுவார்கள். 

எம்பொருட்மிம் எமது நாடகத்தின் பொருட்டும், 

இங்கே தயவு செய்ய உம்மை வணங்கி, 

கவனமாய்க் கேட்க, வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம், 

| போகிருன்.] 

இதென்ன தாந்தியா ₹ நல்லதங்காள் பாட்டா ? 

சுருக்கமா யிருக்கிறது ௮ ரசே, 

காரிகையின் காதலைப் போல்,
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இரண்டு வேஷ்தாரிகள் அரசலும் அரசியுமாக 

வேடம்பூண்டு வருகிறார்கள். 

பிரிய சச ! எம் மிருவருக்கும் விவாகம் என்கிற யாதொரு 

கல்யாணமாகி, செளரமான வர்ஷக் சணக்குல் சுத்தமாய் முப் 

பதும் சாந்திரமான மாசக் கணக்கில் சகஜமாய் பன்னிரு 

மூப்பதும் ஆய்விட்டது என்பதை நீ அறிந்திருக்கிறா யல்ல 

வா * இப்பொழுது நீ என்ன தெரிவிக்கின்றாய் * 

வே-அரசி, பிராணகாத் ! தன்னவர்களான சூர்ய சந்திரர்கள் மறுபடி. 

வே-௮. 

யும் அத்தனை முறை இப்பூப் பிரமட்சணம் செய்தபோதி 

ஓம் நம்முடைய அசையானது கேவலம் குறையப் போ 

இன்றதில்லை. ஆயினும் பிராணகாத் ! அடியாள் என்ன 

சொல்லப் போடுன் றன். முன்புபோ லில்லாமல் வர வர 

உமது முகமானது வாடி. யிருக்கின்றது. ௮தைப் பார்க்க அடி 

யாள் எனக்கு மிகவும் பயமா யிருக்கின்றது, ஆயினும் 

பிராணரசாத் ! ஒரு விஷயம், எனக்குப் பயமா யிருக்கின்றதே 

என்று தாம் இிலேசம் கொளள லாகாது, யாது கிரணம் 

பற்றி யெனில் ஸ்திரீகளுக் ந கவலை யென்னப்பட்டதஅம் காதல் 

என்னப்பட்டஆம் ௮திகமா யிருந்கபோதிலும் யாதொரு ௪ம 

மா யிருக்கன்றது. அடியாள் தம்மீது கொண்டிருக்கும் யா 

தொரு காதலின் ௮ளவு தமக்குத் தெரிந்தே யிருக்கின்றதல்ல 

வா ? அந்த யாதொரு காதல் எவவள விருக்கின்றதோ ௮வ் 

வளவே யாதொரு பயமூ மிருக்கின்றது, யாதொரு காதல் 

அதிகமா யிருக்கு மிடத்தில்கிஞ்சித் சக்தேசுத்திற் தடம் கொ 

டுத்தாலும் ௮தானது யாதொரு பயத்தைத் தருகின்றது, 

இவ்வாறு அற்ப விஷயங்களே ௮ இக பிதியை விளைப்பதானால் 

அவ்விடத்தில் ௮டக்காக் காதல் ௮பரிமிதமா யிருக்கின்ற 

தென்று அன்னவர் கூறியபடி உறுதியாய் நாமும் கூறக் 

கூடும், 

௮ஸ்அ ! ஆயினும் என்ன செய்வேன் பிரியசகி ! உன்னை 

விட்டு நான் பிரியவேண்டும், ௮துவும் சீக்கிரத்தில் ; எனது
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சாடி, ஈரம்பு, நிணம், தோல், கொழுப்பு, தசை, என்னப்பட்ட 

இவையானதுக ளெல்லாம் தம் தம் றிலை தளர்ந்துபோ 

யிருக்கின்றன. ஆசுவே எனச்குப் பிற்காலம் இவவுலகமா 

திய பூமியின் கண் நீ, நீடுழிகாலம் சுகமாய் வாழ்வாயாக ! 

என்னை ப்போன்ற காதல் குன்றாக் கணவ ஸனொருவனையும் 

பெந்று-- 

வே-அரசி, வ | வ! போதும் நிறுத்தும் ௮தை பிராணகாத் ! என் 

alo, 

ன வார்த்தை தெரிவித்தீர்கள் £₹ அடியாள் கனவிலும் அப் 

படிப்பட்ட காதகமாகிய பாதகத்தை மனசாற ஸ்மரிக்க மாட் 

டேன் என்பது நிச்சயம். மறுமுறை கான் யாதொரு கண 

வனை வரிப்பேனாயின் மண்மீது நான் காசமாய்ப் போகட்டும், 

மற்றொரு கணவனை வரிப்பவள் யாதொரு முதல் சணவனைக் 

கொன்றவளே என்பதற்குக் கொஞ்சமேனும் சந்தேக மில்லை, 

[ஒரு புறமாக] யோ பாவம் | யோ பாவம் ! 

வே-அரசி, யாதொரு முதல் கணவன் மடிந்தபின் மற்றொரு கணவனை 

வே-௮, 

, யாதொரு காரிகை கோருவா ளாயின் ௮து காதலினால் அன் 

று, வேறு யாதொரு ௮ற்பக் காரணத்தா லிருக்கவேண்டும். 

ஏவஞ்ச) மற்றொரு கணவனைப் பஞ்சணையில் நான் முத்த 

மிடுவே னாயின் மடிந்த யாதொரு கணவனை மறுபடியும் 

கொல்பவ ளாவேன். 

௮ஸ்து | அப்படியே இருக்கட்டும், ஆயினும் நீ கூறுகிறபடி. 

யே இப்பொழுது நினைக்கின்ராயென்று நானும் நம்புகிறேன், 

அட்டியில்லை, யிலும் ஒரு வார்த்தை, நாம் செய்யும் தீர் 

மானங்களிலிருக்தும் நாம் எத்தனை முறை தவறிப்போகிரோ 

மென்று நீ யோசிக்க வேண்டியத, தஇிடடித்தமானது தயா 

பக சக்திக் கடிமை ; மூர்க்கத்தினின்றும் பிறக்ததாயினும் 

வன்மையிற் குறைந்ததாம். காயானது மரத்தினில் நிற் 

கும், பழுத்தவுடன் தானாயக் மழ விழும், ௮துபோல இது 

வும், ஈமக்கு காமே கொடுக்கவேண்டிய கடனை நாம் மறக் 

திடவேண்டியது 98 அவசியமே, கோபாவேசத்தில் காம்
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செய்யவேண்டுமென சாம் கோருறெழறர் விஷயம், அக் கோ 
பம் ஆறதியஷ்டன், ௮க் கோரிக்கையும் இழக்கின்றது; யா 

தொரு சந்தோஷமோ துக்கமோ, ௮தன் கொடுமையினாலே 

யே ௮௮ சம்ஹரிக்கப்படுனெற த. சந்தோஷம் :-௮தஇிகமா 

யிருக்குமிடத் த, அக்கமும் அதிகமாய்ப் பாராட்டப்படுசின் 
றது, ௮ற்ப விஷயங்களி லெல்லாம், துக்கம் சந்தோஷ மடை 

கிறது, சந்தோலம் துக்க மடைகிறதஅு, இவ் வுலசமானது என் 

றும் நிலையானதன்று, ஆகவே, ஈமது ஆசையும் ஈம அ௮திர்ஷ் 

டத்துடன் மாறுவது அச்சரியகர மன்று, எனெனில், ஆசை 

யானது அதிர்ஷ்டத்தைப் பின் கொடருகின்றதோ, அல்லது 

அதிர்ஷ்டமானது. ஆசையைப் பின் தொடருகின்றதோ, 

என்னும் கேள்வி, கேவலம் மனிதரால் இன்னும் தீர்மானிக் 

கப்படலவில்லை. சப்பத்துடையான் ஒருவன் ௮கனை இழப்பா 

னாயின் ௮வனது ௪கல ஈண்பர்களும் ௮வனை விட்டுப் பறக் 

தோடுகின்றனர் என்பதை ட காண்பாய், வறிஞன் ஒருவன் 

செல்வமுடையவனாயின், ௮வனது விரோதிகளும் ௮வளுக்கு 

ஈண்பர்க ளாகின்றனர் விரைவினில், ஆகவே இவ்வாறு ஆசை 

யானது wean smog பொறுத்த தாகின்றது. குறை 

யொன்று மில்லாருக்குச் சிநேகிதர்கள் குறை வில்லை, கேடுற்ற 

கால் களைஞைரை நாடுபவன், உடனே அவர்களைக் துவேஷி 

களாக மாற்றுகிறான், ஆகவே ஒழுங்காய் கான் ஆரம்பித்த 

இடத்தில் முடிக்கு மிடத்து, அன்னவர் கூறி யிருக்கிற 

படி காம் எண்ணுவ தோர் விதம், ஈசன் எழுதிய தோர் வித 

மாய் முடி௫ன்றது, ஆகவே தாற்பா்யம் யாது ? நமது எண் 

ணங்களால் பய னில்லை. முதலில் யோசிப்பது ஈம்முடைய 

தொழில், முடிவில் முடிப்பது ௮ர்த ஈசன் தொழில், ஆகவே 

தற்காலம் இப்பொழுது நீ இரண்டாம் சணவனை கடிமணம் 

புரியமாட்டோமென்று கருதுகிறாய். முதல் சணவனுடன் 

௮ந்த எண்ணம் முழுவதும் மாண்டுபோகும் என்பதற்கு 

யாதொரு சந்தேகமு மில்லை.
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வே-அரசி. ௮டியாள் ஒருமுறை கைம்பெண்ணானபின் மறுபடியும் 

அம. 

வேவே-௮. 

யாதொரு மணப்பெண் ணாவேனாயின், அடியாள் உண்ணும் 

உணவே உதவவேண்டா மெனக்கு. ௮ுனனவர்களான இச் 

சூரிய சந்திராகள் எனக் கொளிதர வேண்டாம். என் கண்ச 

EG நித்திரை என்பத இல்லாமற் போகட்டும், என் 

கோரிக்கைக ளெல்லாம் பாழாகட்டும், என் எண்ணங்களெல் 

லாம் கெடட்டும், Gop லிடப்பட்ட யாதொரு துறவி 

யைப்போல் நான் துன்ப மனுபவிக்கட்டும். அடியாள் எதை 

விரும்பியபோதிலும், இன்பத்தை யெல்லாம் பாழாக்குந் 

அன்ப?ம அதனிடம் குடிகொண்டு ௮சைக் குன்றச் செய் 

யட்டும், பிராணகாத் ! இவ வுலகத்திலும் மறு உலகத்திலும் 

அடியாள் மாளாகசஞ்சலத்திற் ந மீளாது ஆளாக்கப்படட்டும்! 

இனி அந்த சத்தியம் தவறுவா ளாயின் ₹ 

மஹச் சந்தோஷம், சபாஷ் | நன்மாய்ச் சத்தியம் செய்திருக் 

இஜய் ! கண்மணி ! இங்கே நான் சற்று தனித் திருக்கன் 

றேன். எனக்கு என்னமோ ஒருவார யிருக்கின்றது. சற்றே 

நித்திரை செய்து நீடித்திருக்கும் இப் பொழுதைப் போக்க 

இச்சைப்பிகின்றேன், [படுக் துறங்குகின்றான்.] 

வே-அரசி, சுகமாய் நித்திரை செய்வீராக ! எக்காலமும் துரதிர்ஷ்ட 

அம. 

கேள். 

அம, 

கா், 

அம. 

மான! கம்மிருவரையும் பிரிக்கா திருக்குமாக | [போகருள்.] 

அம்மா, எப்படி இருக்கின்றது உமக்கு இரத நாடகம் 7 

௮வள் அதிசமாய்ப் பாசாங்கு செய்கிறுள் என்று தோற்று 

இன்ற தெனக்கு. | 

எ ! எப்படியும் ௮வள் வார்த்தை தவறமாட்டாள். 

கதை முழுவதும் கேட் டிருக்கன்றனையா *₹ இதில் ஒன்றும் 

தவரான விஷய மில்லையே ? 

இல்லை இல்லை, விளையாடிகிறார்கள், ௮ வர்கள் விளையாட்டாக 

விஷ மிடுகிரார்கள். ௮.தில் தவறென்பதே யில்லை தரணியின் 

மீத,
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கா, 

அம், 

அப. 

அம், 

அப. 

அம், 

லோ. 

இந்த நாடகத்தின் பெய ரென்ன * 
எலி பிடிக்கும் பொதி, என் என்பீர்களோ * ஒரு ௮லங்காரம் 

பற்றி, வீணா ஈகரத்தில் ஈடக்த ஒரு கொடும் கொலையைப் 

பற்றிய ச௪கை, ௮ந்த அரசன் பெயர் கானசேகரன், 

அவனது மனைவி பாபவதி, எல்லாம் விவரமாய்ப் பார்ப்பர் 

விரைவில்.--மிகுந்த அநியாயமான விஷயம், அதனால் 

என்ன ? மகாராஜாவையு $ எங்களை யெல்லாம் போன்ம 

மாசற்ற மன முடையவர்களுக்கு அவதென்ன ௮ தனால் ₹ 

குற்ற முள்ள நெஞ்சே குறு குறு என்னும், குணசாலிகளாகிய 

நமக் கென்ன கெடுதி ! 

லோக்நேச்ன் வருகிறான். 

இவன் லோகசேசன் என்பவன், ௮ர்க அரசன் தமையன் 

புதலவன, 

அரசே, தாம் சூகத்திரதாரனைவிட மேலாக இருக்கன் நீரே ! 

பொம்மைக் கூத்தாடுவதைக் காண்பேனாயின் உனக்குல் உன் 

காதலுக்கும் உள்ள அ௮ர்ச்தச்தை உரைப்பேன். 

ஒரு விஷயத்தில் மேம்பட்டது மற்றொரு விஷயத்தில் தீம்ப் 

படட 

அப்படித்தான் உங்கள் கணவரையும் நீங்கள் மதிக்கவேண் 

டும். ஆரம்பி, கொலைக் கஞ்சாக் கொடும்பாபி, மூகத்தைச் 

சுளிப்பது அப்புறம் இருக்கட்டும், ஆரம்பி--வா--பிண த் 

தைப் பிமிங்கக் தன்ன பேய்க ளெல்லாம் கொக்கரிக்கன்றன. 

ஈர மில்லா நெஞ்சம்) ஏற்றசான கைகள், குந்த ஒளஷசம், 

காலம் கைகூடியது, கவனிக்க வேறு பிராணி யில்லை! 

தக்க சமயம் ! எல்லாம் ஒருங்கேவாய்த்தது! இரஹண காலத் 

தில் கரும் பாம்புகள் கக்கிய கால விஷதச்தை யெல்லாம் 

கலந்து மூன்று முறை புடம் போட்டு, மூன்று முறை காய்ச்சி, 

௮தன் சாரத்தைக் தோர் தெடுத்த ஆலகால விஷமே |! ஆரு 

யிரை ௮ரை க்ஷணத்தில் கவர வல்ல அருமையாம் உன் வேலை 
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அம், 

அப். 

அம், 

கேள், 

பால், 

கா. 

அிமல்ரதித்யன், [அன்ச& -3 

யை அதி விரைவிற் செய்து முடிப்பாய் ! 

[விஷத்தைத் தாக்குபவன் காதில் 
விடுனெருன்.] 

நந்தவனத்தில் விஷமிடுகரன், ௮வனுடைய இராஜ்ஜியக்தைப் 

அபகரிக்கும்பொருட்டு, ௮வன் பெயர் கானசேகரன், இச் 

தச் கதை தற்காலத்தில் வழங்கி வருகின்றது. ஈல்ல சமஸ் 

இருத பாஷையில் எழுதி யிருக்கின்றது. இந்தக் கொலைபாத 

கன் பிறகு கானசேகரன் மனைவியின் காதலை எப்படிப் பெறு 

இரான் என்பதை இனி?மல் பார்ப்பீர், 

மகாராஜா எழுந்திருக்கறார் ! 

என்ன ? எதாவது தீ என்று பயந்தா * 

என்ன பிராணகாதா ! உடம்பென்ன ₹ 

ஆட்டத்தை நிறுத் துங்கள் ! 

கொஞ்சம் வெளிச்சம் கொண்வொருக்கள்--போங்கள் ! 

எல்லோரும். வெளிச்சம் ! வெளிச்சம் ! வெளிச்சம் ! 

அம், 

அம், 

[அமலாதித்யன் ஹரிஹரன் தவிர 
மற்றவர்க ளெல்லோரும் போடி 
ரார்கள்.] 

தப்பித்த மான் தலைவிரித் தாடட்மிம், 

புண்பட்டமான் புலம்பட்டும், 

உறம் குவார் உறங்குங்கால் காப்பார் காத்தல் வேண்டும் ; 

உலக வழக்கமே இதாகும் உத்தமனே, 

௮ப்பனே ! என்னுடைய பாக்கிய மெல்லாம் பறக்தோடிப் 

பாழாய்ப்போனாலும், இந்தப் பாட்டும், கையிலொரு கங்கண 

மும், சாதில் இரு குழையும், வேஷதாரிகளுக்குள் என்னையும் 

ஒரு பம்குக்காரனாகச் சேர்த்துக்கொள்ளச் செய்யாதோ ? 

பாதி பங்கு கடைக்கும், 

முழுப் பங்கு பெறுவேன் நான்.
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அம், 

ALO, 

அம், 

அ. 

அம், 

அம், 

அம். 

ஆருயிர் ஈண்பனே அறிவாயே நீதாலும் 

பேருலகந்தனில், பீடுற்ற இவ்விராஜ்யத்தின் 

அருமையாம் ௮ரசனமாள ௮வன பின்னாலின்று 

கழுதையாம்--இவஞாளச் காலம் வாய்ந்ததந்தோ ! 

எருமையாம் என்று எதுசையுடன் கூறி முடித்திருக்க்லாமே? 

சேசா ! ஹரிஹரா ! பேய் கூறிய வார்த்தை மெய்யென்று 

ஆயிரம் பொன் பந்தயம் கட்டுவேன் ; கவனித்தனையா நீ ? 

நன்றாய்க் கவனித்தேன் ௮ரசே, 

விஷ மிடுவதைப்பற்றி பேச் செடுத்தவுடன்.-- 

நான் மிகவும் குறிப்பாய்க் கவனித்தேன் ௮வரை, 

ஹா! ஹா! எதோ கொஞ்சம் சங்கம் | வரட்டும் வாத்தி 

யம் | 

விருப்பமிதில் வேந்தற்கு இல்லா விட்டால் 

வெறுப்பதற்குக் காரணமொன் ௮ுண்டா மன்றோ :-- 

எதோ, கொஞ்சம் சங்தேம் ! 

ராஜகாந்தனும், கீரிதரஜம் மறுபடியும் வருகிறார்கள். 

என் ௮ரசே, ஒரு வார்த்தை கொஞ்சம் தயவு செய்யவேண் 

டும் என்னிடம். 

லயா, ஒரு பாரத முழுவதும். 

மகாராஜா ௮வர்கள-- 

ஆம், என்ன; மகாராஜா ௮வர்களுக்கு ? 

இங்கிருக்அ சென்றவுடன் மிகவும குணம் மாறி யிருக்கின்னா், 

குடி வெறியினாலா * 

இல்லை அரசே, கொஞ்சம் பித்தத்தினால் என்று சொல்ல 

வேண்டும். 

& இந்த விஷயத்தை வயித்தியனிடம் போய்த் தெரிவித திருக் 

தால் உன் புததியின் கூர்மை இனனும் ௮ இகமாய் வெளியா
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அம், 

அம், 

அம், 

அம், 

On. 

அம, 

௮மலாதித்யன், [அங்கம் - 3 

கும். ஏனெனில் கா னவருக்கு விரோசனம் கொடுப்பதகானால் 

அவருக்குப் பித்தம் ஒரு வேளை இன்னும் அதிகரிக்கும். 

இளவரசே, உமது வார்த்தைகளில் ஏதாவது ஒழுங்கிருக் 

கட்டும், சான் சொல்வதை விட்டு வேறென்னவோ விஷயத் 

'திற்கு இவ்வாறு ஓடாதீர். 

நான் ஒன்றும் பேசவில்லை, சொல், 

மகாராணி யவர்கள்--தங்கள் தாயார்-- மிகுக்த பெரும் மன 

வருத்தத்துடன், என்னைத் தங்களிடம் அனுப்பினார்கள். 

சுகமாய் வரலாம். 

இல்லை ௮ரசே, இந்த மரியாதை தகுந்தபடி. யானதன்று, 

நான் கேட்பதற்குக் தக்க பதில் உரைப்பதானால் தங்கள் தா 

யாரின் கட்டளையை நகிறைவேற்றுகின்றேன். இல்லாவிடின் 

நீர் மன்னிப்பதும் நான் திரும்பிப்போவதுமே நான் வந்த 

வேலையின் முடி வாகும். 

லயா; என்னால் முடியாது, 

என்ன முடியாது அரசே ? 

உனக்குத் தக்க பதில் சொல்ல ; என் புத்து சற்று கெட்டுப் 

போயிருக்கின்றது. அனால் என்னால் என்ன பதில் உரைக்க 

முடியுமோ அதை நீ பெறலாம்.--அ௮ு.தாவது நீ சொல்லுகிற 

பிரகாரம் என் தாயார் பெறலாம்--ஆகவே மற்றதை யெல் 

லாம் விட்டு சங்கதிக்குப் போவோம், என் தாயார் என்ன 

சொல்லுகிருர்கள ? 

இவ்வாறு சொல்லுகிருர்கள். தங்களுடைய ஈடவடிக்கை 

யானது அவர்களுக்கு ௮திக ௮ச்சரியத்தையும் விந்தையை 

யும் உண்டுபண்ணி யிருக்கின்றது. 

ஆஹா ! என்ன ஆச்சரியமான பிள்ளை ! இப்படித் தன் தாயா 

ரையே பிரமித்துப் போகச் செய்பவன் ! ஆனால் ௮ன்னையின் 

௮ந்த ஆச்சரியத்தைப் பின் தொடர்ந்துவரும் விஷியமொன்று 

மில்லையா 1 தெரிளியும்:
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அம், 

ரா. 

அம். 

ரா. 

அம், 

ரா, 

அம், 

அம, 
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தாங்கள் நித்திரைக்குப் போகுமுன் உம்மை அந்தப்புரத் 

இற் கண்டு பேச வேண்டுமென்று விரும்புகிருர்கள். 

அப்படியே செய்வோம், இன்னும் பதின்மடங்கு நமது தா 

யாரா யிருந்த போதிலும், நம்மிடம் இன்னும் ஏதாவது 

வியாபாரம் உண்டோ ? 

௮ரசே, ஒரு காலத்தில் என்மீது பிரியமா யிருந்தீர், 

இப்பொழுதும் ௮ப்படியே இருக்கன் 2றன், இக் கன்னம் 

வைக்கும் கரத்தின்மீ தாணைப்படி, 

இளவர?௪, தாங்கள் ருணம் மாறி யிருப்பதற்குக் காரண 

மென்ன ? உமது துயரத்தை உமது ஈண்பனிடம் தெரிவிக் 

காவிட்டால் ஆத் துயரத்தினின்றும் தப்பித்துக் கொள்ளும் 

படியான மார்க்கங்களை யெல்லாம் ௮டைத்துவிடுகின் நீர் நிச் 

FULTS. 

என்னுடைய ஸ் ஸ்திதி எனக்குக் திர்ப்திகரமா யில்லை. 

௮து வ னப்படி ₹ கூர்ஜரத்தை அவருக்குப்பின் Yau FDS 

மகாராஜாவின் வாக்கே உமக் கிருக்கின்றதே ₹* 

ஆமாம், இருக்காலும், * அண்ணனிருக்கிற வரையில்? அந் 

தப் பழமொழி கொஞ்சம் கயாபக மறதியா யிருக்கின்ற.து. 

மறுபடியும் வேஷதாரிகள் சல குழல்களோடு வருஒருர்கள், 

ஐ! இதோ குழல்கள்,--எகோ ஒன்றை சான் பார்க்கட்டும் -- 

வாருங்கள் ஒரு பக்கமாய்--ஏன் நீங்க ளிருவரும் என்னைப் 

பின் தொடர்ந்து திரிகிறீர்கள், என்னை ஏதாவது வலையில் 

சிக்சுச் செய்யவேண்டுமென் பதேபோல் ?$ 

இளவரசே, என் கடைமை அதிக வெளிப்படையாக விருந் 

தால், என்னுடைய௮ன்பான துஈன்னடக்கையை மிகவும் அறி 

யாம லிருக்கின்றது. 

௮த எனக்கு நன்றாய் அர்த்தமாக வில்லை. இந்தக் குழலைக் 

கொஞ்சம் வாசிக்கின்றாயா ? 

அரசே, என்னால் முடியாது,
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அம், 

அம், 

அம், 

அம், 

பால, 

Alo, 

மலாதித்யன. [அங்கம் -$ 

நான் சேட்டுக் கொள்ளுகிறேன். 

என் வார்த்தையை ஈம்பும், என்னால் முடியாது. 

ரான் வேண்டிக் கொள்ளுகியேன் உன்னை. 

௮ரசே, ௮ தில் ஒரு சுரமும் எனக்குத் தெரியாது, 

நிரம்ப சுலபம், பொய் பேசுவதைப் போல் ! இந்தத் துவாரங் 

களை உனது விரல்களால் மூடிக்கொள், இதை உனதுசுவாசத் 

இனால் ஊ௮, உடனே உத்தமமான சக்த நாதத்தை உண்டு 

பண்ணு மிது. இகோ பார், இவைகள் கான் சுரஸ் தானங்கள். 

ஐயோ ! இக்தச் சுரங்களை யெல்லாம் லயப்படுத்தி சங்கே 

முண்டுபண்ண எனக்குச் சக்தி யில்லையே ! அர்த ஞானம் 

எனக் இல்லை, 

ஏன் ! இதோ பார்! என்னை என்ன ஹீனமான வஸ்து 

வாக் விடுனெருய்! என்னை வாசித் தறிய விரும்புகி௫ய். என் 

குணத்தை யெல்லாம் ௮.றிந்தவன்போல் காண்கிராய். என் 

ஹிருதயத்திலுள்ள இரகசியத்தைச் தோண்டி எடுக்க விரும்பு 

கஇன்ருய், என்னால் என்ன முடியுமென்பதை யெல்லாம் 

ஆதியோ டந்தமாக அறிய இச்சைப்படுகிராய். இந்தச் சிறிய 

குழலில், ஈல்ல சங்கீதம், உத்தமமான ஒலி யிருக்கின்றது. 

ஆயிலும் ௮தை வாசித் தறிய உனக்குச் சக்தி யில்லை. ஏ 

னப்பா, குழலை வாசிப்பதைவிட என்னை வா௫ிப்பது சுலபம் 

என்று நினைக்கன்ருய்போலும்! என்னை எந்த வாத்திய மென் 

ரூவது பெயரிட் டழை, என்னை நீ கஷ்டப் படுத்தலாமே 

யொழிய உன்னால் வாடித் தறிய லாகாது, 

பாலநே ஈசன் வருகிறான். 

லயா 1 தங்களுக்கு மூ ராயுள் ! 

அரசே; மகாராணி அவர்கள் தங்களுடன் பேச விரும்புகி 

piso er Cer, 

அதோ இருக்கின்றதே மேகம், சற் றேறச் குறைய ஒரு ஒட் 

டசத்ைப்போல், தெரிகிறதா உமக்கு ₹
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பால, 

அம், 

பால, 

அம, 

பால, 

அம், 

பால, 

அம. 

௮ப்பன் ஆணை ! அச்சம் ஒட்டகந்தான. 

கொஞ்சம் நமை ஜாடையா யிருக்கின்றதென நினைக்கின் 

றேன், 

முதுகு ஆமையைப்போ லிருக்கிற து, 

அல்லது திமிங்கலம் போலவோ ₹ 

ஏறக் குறைய திமிங்கலக்தான் ! 

ஆனால் உடனே என் தாயாரைப் போய்ப் பார்க்கின்றேன். 

[ஒருபுறமாக] என்னை ௮௪ல் பயித்தியக்கார னாக்குகிறுர்கள.-- 

நான் உடனே வந்துவிட்டேன். 

wg Gu Osha seer mer. [போூருன்,] 

உடனே ? என்று சொல்வது எளிகாம்.--தோழர்களே, உத்த 

ரவு பெற்றுச் கொள்ளுங்கள். 

் [அமலாதிச்யன் தவிர, மற்றெல் 
லோரும் போூருர்கள்.] 

பிசாசுகளுக் குரிய பாதி இராத்திரி யிப்பொழு து, பேய்களெல் 

லாம் சுகொட்டில் வாய் திறந்து வாவுகற சமயம் ! ஈரச பாபங்க 

ளெல்லாம் நானிலத்தைப் பீடிக்கும் வேளை ! இப்பொழுது 

சுடச்சுட பச்சை இரத்தத்தையும் குடிப்பேன் நான். பகற் 

காலம் பார்த்துக் குலை நடுங்கும்படியான குரூர இர்த்தியம் 

செய்வேன், பொறு ! தாயாரிடம் போகவேண்மிம் நான.-.- 

மனமே !-- உன் சுபாவ மிழக்காதே. பரசுராமனைப்போல் பரி 

தாபமற்றகுணம் இரச ஹிருதயத்திற் புகவேண்டாம். கான் 

குரூரனா யிருந்தபோதிலும் மானிடப் பிரகர்திக்கு மாருன 

காரியம் செய்யாம லிருப்டேனாக ! கத்தியைப்போல் வெட்டிப் 

பேசுகிறேன், அனால் ௮தை உபயோ௫க்கமாட்டேன். என் 

மனமும் வாக்கும் இதில் மாத்திரம் மாறுபட் டிருக்கட்டும். 

என் வார்த்தைகளால் எவவளவுதான் என் தாயாரை வதக் 

தியபோதிலும் அவரது உயிரைப் போக்கமாத்திரம் என் 

உள்ளம் உடன்படாத | [போகிருான்.] 

காட்சி மடிகிறது,
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கா். 

ரா. 

௮ மலாதித்யன். [அங்கம் - 3 

மூன்றாவது காட்சி, 

௮ரண்மனையி லோர் அறை: 

காலதேவன், ராஜகாந்தன், கீரிதான் வீருகிறார்சள். 

"இவன் ஸ்திதி எனக்குத் இிர்ப்திகரமா யில்லை. அவன் பயித் 
தியத்தை அதிகரிக்க Ada g ஈமக்கு க்ஷேமகர மானதனறு, 

ஆகவே நீங்கள் ஆயத்தப்படித்துங்கள், நான் உஙகளுடைய 

திருமுகத்தை உடனே அ௮னுப்புகின்்றேன். ௮வனும் உங்களு 

டன் சிங்களக்துக்குப் போவான். 9 vor g பயித்தியத்தினின் 

றும் மணிக்கு மணிச் குண்டாகின்ற பயங்கரமான இடையூறு 

களை நமது இராதஜரீக,்துக்கு அருகாமையில் வளர விடுவது 

௮ பாயகரமாம், 

காங்கள் ஆயத்தப்படுகின்றோம். தம்மைக்கொண்டு உயிர் 

பெற்று உஜ்ஜவிக்கின் ற உலகத்தவர்களை யெல்லாம் பாதுகாக் 

கவேண்டுமென்ற பயமான௫ தெய்வத்திற்கு உவப்பானதும் 

உத்கிருஷ்டமானது மாகும், 

ஒவ்வொரு உயிரும் உலகினில் ஒரு சஷ்டமூம் தன்னை வச் 

Samar sug. நுறியவ கவசமாக அகன் பலத்தைக் கொண்டி 

காப்பாற்றிக்கொள்வது கடைமையாகும். அப்படி யிருக்க 

மன்னுயிரின் க்ஷேமமெல்லாம் தன்னுயபிரைப் பொறுத்ததா 

யிருக்கின்ற ௮ரசன் ௮வனுயிரைக் காப்பது ௮திக அவசிய 

மாகும். அரசன ௮ ழிவகென்றால் ௮வன் மாத்திரம் அழிவ 

தன்று; சுழலானத சுற்றிலு மூளளதை இழுத்துக்கொள் 

வதேயபோல் ௮வ னருகிலுள்ள அனைவரும் ௮ழிகின்றனர், 

பிரம்மாண்டமான தன் இலைகளுடன் பல்்£காடி இறு வஸ் 

தூக்கள் விட்டு பிரியாதபடி கட்டப்பட் டிருக்கும், உன்னத 

மான மலையின் உச்சியில் சாட்டப்பட்ட, மகத்தான சக்கரம் 

ஒன்றைப் போலாம் ; ௮ விழுச் தழியுங்கால், ௮தனுடன் 

கட்டப்பட் டி.ருக்கின்ற ஒவ்வொரு ௮ தபப்பொருளும் ௮தனு 

டன் அழிகின்ற தன்றோ? அரசன் பெருமூச் செறிந்தால் 

அகல மெல்லாம் பெருமூச் செறிகன்றது,
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கா, 

ரா-கி. 

பால, 

கா, 

இந்தப் பிரயாணத்திற்கு உடனே சன்னத மாகும்படி உ௰ 

களைக் கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன், எதேச்சையாய் ௮டங்காது 

திரியும் இர்த அபாயத்தை அடக்க, காலில் விலக்கிட்டுக் 

காவலி லிருத்தவேண்டும் நாம். 

உடனே நாங்கள் துரிதப்பரிகின்றோம், 

| இருவரும் போூருர்சகள்,] 

பாலநேசன் ௨ருஇருன். 

மகாராஜா, இளவரசர் garg அன்னையின் அந்தரங்க 

அறைக்குப் போகின்றார், கான் திரைக்குப் பின்னால், ௮ங் 

கே ஈடக்தின்றகைக் கேட்டதிய, ஒளித் திருக்கின்றேன். war 

ராணி யவர்கள் எப்படியும் ஈன்௫ுய்க் கேட்பார்கள் என்று 

நான் உறுதியாய்க் கூறுவேன், அன்றியும் தாங்கள் சொன்ன 

படி) மிகுந்த புசி சாலுர்யமாய்ச் சொன்னபடி, எப்படி 

யிருந்தாலும் தாயாருக்குப் பிள்ளை என்கின்ற பட்சபாதம் 

போகா தாகையால் அவர் கூறுவதை மூன்றாவது மனிதன் 

ஒளிக்திருந்து கேட்டறிதலே தகுதியாகும், எம இதே, 

நான் விடைபெற்றுக் கொள்ளுகன்றேன், தாங்கள் சயனத் 

திற்குப் போகுமுன் நான் வரது தங்களைக் கண்டு நான் கேட் 

டதைத தெரிவிக்கின்றேன், 

சந்கோஷம், போய் வாரும் வயா, [(பாலரேசன் போூருன்.] 

ஐயோ ! என் குற்றமானது பெரும் பாதகமாம், விண்ணுல 

கம்வரை கொளுத்தும் கொடுமையாம். உடன் பிறந்த உத்தம 

னைக் கொன்ற கொடும் காதகத்திலும் காககமாமே. ஈசனைக் 

குறித்துப் பிரார்த்தனை செய்ய என்னா லாகவிஸ்லை, என் மன 

மானது என்னை எவ்வளவு வலிவுடன் உந்தியபோதிலும் நான் 

செய்த பஞ்சமா பாதகத்தின் பலமானஅ என் மனோ திடக் 

தைப் பறந் கோடிப் போகச் செய்கிறதே, இரண்மி கருமங்களை 

ஏக காலத்தில் செய்து முடிக்கவேண்டு மென்னும் கருத்தை 

யுடையவன்போல், இங்கு ஆரம்பிப்பது என்பதை யறியா.து, 

ஏங்கி ஒன்றும் செய்யாம லிருக்கின் £ேன். இச்சப் பாழாய்ப் 

13
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போன கையில் மடிந்த சகோதர ௮ரசன் இரத்தம் படிந்திருர் 

தீ லென்ன? பரமேஸ்வரன் கருணை யென்லும் மழை பொழிக் 

தால் இது கரைந்து பனிக்கட்டியைப்போல் பரிசுத்தமாகாதா? 

காதகக்க கேராக எதிர்த்துக் கரையச் செய்வதற் கன்றி 

கருணை என்பது எதற்காக விருக்கன்றது ? காம் பாழில் வீழ் 

வதன்முன் நம்மைத் தடுப்பதும், வீழ்ந்தபின் சரையேற்றுவ 

தும் இவ்விரண்டுமின்றிரமது பிரார்த்தனைக ளெல்லாம் என்ன 

பலனைத் தரவவனாம் ?கா மினியாவஅ நற்கதி யடையு மார்க் 

கத்தை நாடவேண்டும். நெடுங்கால மாயது நான் ௮பராதம் 

இழைத்து. யோ ! ஆயினும் அப்பெரும் பழியைப் போக்க 

சான் என் னென்று பிரார்த்தனை செய்வேன் * உடன் பிறந்த 

உத்தமனைக் கொன்ற பாதகத்தை மன்னியும் என்பதா ? 

யோ! இது உதவாதே! நான் எதற்காக இக்கொமிங் கொலை 

புரிந்தேனே, என் ம௪டம்,என் பேராசை, என் மனைவி, இவை 

களை யெல்லாம் நான் அனுபலித்துக்கொண் டிருக்கின்றே 

னே ! கா னிமைக்க பாகத்தின் பலனை விடாது ஒருவன் மன் 

னிப்புப் பெற முடியுமோ? ௮தர்ம வாறுகளுக் இடமான இத்த 

வனியாய உலகன்கண் குற்றவாளியின் கைப்பொருளானது 

தர்மத்தையே ஒரு புறமாகத் தட்டிவிடக்கூரிம் ; பாபத்தினாற் 

சம்பாதிக்கப்பட்ட பொருளே நியாயத்தை விலைக்கு வாங்கி 

விமிவதை நாம் பன்முறை பார்த்திருக்கின்றோம் ; மேலுல 

கத்தி லவ்வா றன் த! அவவிடம் மாறுபாடு ஒன்றும் உதவாது, 

ஒவ்வொரு வழக்கும் உண்மையில் விசாரிச்கப்படும் நமது 

பாப இர்த்தியங்களைப்பற்றி நாம ஈமக்கு விரோதமான 

சாட்குகளாய் ௮ணுவும் ஒளியாது உண்மையை உரைக்க 

வேண்டிவரும். அப்பொழுது என்னாம் ? என்ன மிகுதியாம் 8 

இப்பொழுதே கான் செய்த பிழையை ஒப்புக்கொண்டு 

பிரார்த்தனையினால் என்ன பல லுண்டாகிறதெனப் பார்க்க 

வேண்டும். அதனால் எதுதான் garg? யினும் ஒரு 

வன் ௮வவாறு பிரார்த்திப்ப2க ௮சாத்தியமானால் என்ன 

பல னடையக்கூடும் $ 8யோ! என்ன தெளர்ப்பாக்கெ
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௮ம், 

மான ஸ்திதி ! அந்தகார இரு எளடைத்திருக்கெறதே என்: 

ஹிருதயம் !.பாபமாகய சேற்றி லமிழ்ந்த என் ஆன்மா ௮ை 

விட்டு நீங்க,முயன்று இன்னும் அதிகமாய் ௮மிழ்செறதே | 

ஈசனே ! எனக் குதவி செய்விராக ! நான் மூயல்சன்றேன். 

வணங்காத என் முடியை உமது பாதத்தில் வணங்குகின் 

றேன். இரும்புபோன்ற என் இருதயத்தை இளக்குழவியின் 

ஈரம்பினைப்போல் இளகச் செய்கிறேன். எல்லாம் சுபமாய் 

முடியினும் முடியலாம் ! 
[ஒரு புறமாய்ப் போய் முழந்தா 

ளிட்டுப் பணி௫ன்றான். | 

அமலாக்த்யன் வருகிறான. 

௮ஞ்சலியஸ் கனா யிருக்கன்றான், அப்படியே கொன்று விட 

லாம் ௮ரை க்ஷணத்தில்! ௮ப்படியே கொல்கினறேன்--சுவர்க் 

கத்துக் சனுப்புசின்றேன்; என் பழியைத் தீர்த்தவ னாவேனோ 

இதனால் ? இது நன்ராய் ஆராயவேண்டி௰ய விஷயம், ஒரு பாத 

கன் என் தந்தையைக் கொல்ூறொான். தற்காக அவரது 

ஏக புத்திரனாகிய கான் இப்பாபிஷ்டியைச் சுவர்க்கம் ௮னுப்பு 

தின்றேன் | யோ! இது கூலி கொடுத்து உபகாரம் செய்வ 

தாம்; பழி வாங்குவ தாகாதே, இவன் என் தந்தையை, 

இரத்த புஷ்டியுடலும் gar செய்த பாபங்க ளெல்லாம் 

பரவி நிற்கையில், அநியாயமாய்சக் சொன்றான். அதற் 

குப் பிராயச்சித்தம் ௮ந்த ஈசன் ஒருவனளுக்குத்தான் 

தெரியும். ஈமது மனதின் ஆராய்ச்சிக் கெட்டியவரையில் 

௮௮ பெரும் பாதகமாம், அப்படி யிருக்க, இப் பாபியை) 

பரமனை நோக்கிச் தியானம் செய்து, தன் பாபங்களை யெல் 

லாம் கழித்துப் பரலோசம் செல்லச் சித்தமாகும் சமயத்தில் 

கொல்வேனாயின், கான் தக்கபடி பழி வாங்கனவ னாவேனோ ? 

ச! இது தவறு, கட்கமே ! பொறு ! இந்தத் துராத்மாவைத் 

தக்கபடி வதைக்கவேண்டிய௰ சமயம் தேடு, குடிவெறியில் 

மயங்கி உறங்கும்பொழுதோ, கோபாவேசத்தில் இருக்கும் 

சமயத்திலோ, கள்ளப் புணர்ச்சியில் கட்டி யணைத்திருக்கும்
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வேளையோ, சூதா டும்பொழுதோ, தெய்வத்தைத் தூஷிக்கும் 
சமயமோ, புண்ணியமென்பது சறிதேனலுமில்லா வெர்தொழில் 
எதையாவ புரியும் தருணமோ, விண்ணவா் இவனை உகதைத் 

அக் தமீம் தள்ளவும், இவனது ஆன்மா இவன் Gunes ay evr 

டிய கொடு ஈரகத்தைப்போல் சுடும் பாபம் நிரம்பியதா யிருக் 

குஞ் சமயம் பார்த்துக் கொல் !--என் தாயார் காத்துக் 
கொண்டிருக்கிறார்கள். நான் காமதஞ் செய்வதெல்லாம் உன் 
கஷ்ட காலத்தை அதிகப்படுத்தும் பொருட்டே | 

[போகின்றான்] 

[எழுந்திருஈ் த வெளீர்] என் வாத்தைகள் மாத்திரம் மேலே 
பறக்கின்றன, என கசெண்ணங்க ளெல்லாம் இமம கிடக்கன் 
ன. மூழு மனதகதுடன் சொல்லா வார்த்தைகள் வானுலகஞ் 

! செல்லா ! [Gur Bap er. | 

காட்சி மடிகிறது.
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நான்காவது காட்ச, 

டுடம்--மசாராணியின் அர்த ரங்க ௮றை, 

- கேளரீமணியும், பாலநேதனும் வருகருர்கள். 

௮வர் உடனே வருவார், ஈன்றுய்க் கேட்டுப் பாருங்கள். 

yaor, garg சேஷ்டைகள் பொறுக்க முடியாதபடி 

பெருத்துப் போயினதாகக் கூறும். தயவோடு தாங்கள் ஈடு 

வில் தடையாய் நின்று, ௮வர் ௮திக கஷ்டத்திற்கு ௮ளாகாத 

படி காத்ததாயும் கூறு nami, நா னிங்கேயே ஒளிந்திருக் 

இன்றேன். மரியாதை பாராது நன்றாய்க் கேட்கும்படி வேண் 

டிக்கொள்ளுகின்றேன். 

[ear oles | அம்மா, அம்மா; ௮மமா | 

என் வார்த்தையை ஈம்பும், ரர் ஒன்றும் பயப்படவேண்டாம்: 

ஒளிர் துகொள்ளும், ௮ வன் வருகிற சப்தம் சேட்கிறது. 

[பாலசேசன் திரைக்குப் பின் 
ஒளிர்து கொள்ளுசன்றான்.] 

அமலாதித்யன் வருகருன். 

என்ன ஓம்மணி, என்ன விசேஷம் * 

௮ மலாதித்யா, உன் தந்தைக்கு நீ மிகவும் கோபத்தை 

விளை த்திருக்கினரூமய், 

௮ம்மணி, என் தந்தைக்கு £ர் மிகவும் கோபத்தை விளைத் 

திருக்கின்றீர்கள, 

வா,வா, இதென்ன வர்த்த மில்லா வார்த்தை ons seen pu. 

போம், போம், இதென்ன கெட்ட கேள்வி கேட்கின் றீர்கள், 

என்ன, எனன இது அமலாஇச்யா ? 

என்ன விசேஷம் இப்பொழுது? 

என்னை இன்னாரென்று மறந்தனையோ ? 

இல்லை, வேலாயுதத்தின்ம் தாணை, அப்படி யில்லை ! தாங்கள் 

தான் பட்டம௫ஹி, உமது கணவளலுடைய சகோதரன் மனைவி)
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அன்றியும்-- ௮ந்தோ ௮ங்கன மில்லா திருக்க லாகாதா 9-- 

தாங்கள் என் தாயார் !' 

ஆஹா ! அப்படியானால் உன்னிடம் பேசவேண்டியவர்களை 

உன்னிடம் அ௮னுப்புகின்றேன். 

வாரும், வாரும், இப்படி உட்காரும் , இதை விட்டுப் பெயரா 

Br; உமது மனத்திற்கு உள்ளுக் குள்ளா யிருப்பதை யெல் 

லாம் சுண்ணாடியில் பார்ப்பதுபோல் உமது கண்ணெதிரில் 

நான் காட்டுமளவும் நீர் இவவிடம் விட்டுப் போகலாகாது, 

என்ன செய்யப் போகின்ரூய் நீ ? என்னைக் கொல்ல மாட் 

டாயே ₹ யோ !யார் அங்கே, யார் அங்கே $ 

[பின்னிருந்து] யோ ! என்ன ! என்ன ! 

[கத்தியை உருவி] என்ன அது ? எலியா? நீர்க்க வேலை, 

தீர்க்தது ! [திரைக்குள் குத்தன்ரான்.] 

[பின்னிரு] 882யா ! சான் கொல்லப்பட்டேன். 

[€ழேவிமுர்து சானன்ருன்,] 

என்ன காரியம் செய்கனை ந? BG wr | 

இல்லை, எனக் கொன்றும் தெரியாதே . மகாராஜாவா அது ? 

ஹா ! என்ன கரமான கொடுங் கொலை இது ! 

கொடுக் கொலை ! என் ௮ம்மணி ! ஒரு அரசனைக் கொன்று 

௮வன் தம்பியை மணஞ் செய்துகொள்வது எவ்வளவு கொ 

டியதோ ஏறக் குறைய அவ்வளவு கொடியதுதான் ! 

ஒரு ௮ ரசனைக் கொன்றா ! 

ஆம், ௮ம்மா, அதுதான் நான கூறிய வார்த்தை 

[திரையைத் தாக்இப் பார்த்து 
பாலசேசனைச் கண்டு] 

அ௮ழையாத் காரியத்தி லெல்லாம் ஆத்திரத்துடன் நுழையும் 

முழு முண்டமே, மடி ஈதனையா ₹ உன்னை உன்னிலு முயர்ச் 

தோன என எண்ணினேன். சரி! உன் ௮தாஷ்டத்தை
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அனுபலி. இப்பொழுதாவது "தெரிடன்றதா; ஈமக் கடுக் 
காக காரியத்தில் பிரவேசித்தல் ௮பாயகரமானதென்று 1-- 

கையைப் பிசைந்தது போதும் நிறுத்தும் ! உட்காரு மிப் 

படி; உமது மனத்தைக் கசக்கிப் பிழிகன்றேன். நியாயம் 

என்பது நுழைய இடங் கொடுக்குமாயின், ௮றிவென்பது' 

௮ணுகாதபடி ஓ ரரண்போல் கொடிய வழக்கதக்கால் உமது 

மனம் கடினமாயிராவிட்டால், எப்படியும் ௮வ்வாறு இளகச் 

செய்வேன், 

நான் என்ன செய்தேன், என்னெதிரில் நீ இவ்வாறு மரியா 

தையின்றி என்னைத் தூஷித்துக் கூச்சலிட உனக்குச் தைரிய 

மூண்டாகும்படி * 

இப்படிப்பட்ட செய்கை! கற்பையே வெட்கத்தால் தலை 

வணங்கிக் கருச் தழியச் செய்து, நற்குணக்தையே பொய் 

வேடமென வழைக்து, காதலின் சவினைக் கெடுத்து கணிகை 

யர் உறவாக்க, கடி. மணத்திற் செய்த கட்டுறுதி யெல்லாம் say 

ரூடுபவர்கள் வாக்கிற்படும் ௮சத்தியத்திற்கு இணையரக்கும் 

படியான பாதகத்திலு:ம பாதகமான காரியம் செய்தீர் ! விவா 

கம் என்பதின் உயிர் சிலையை வேருடன் பறித்தெறிர்து, ஈம 

அ மதத்தின் மந்திரங்களை யெல்லாம் மடையர்கள் குளற 

லாகச் செய்யும் காதகத்திலும் காதகத்தைச் செய்தீர் ! 

அதைக் கண்டு ஆகாயவாணியும் ௮வமானப்பமிகின் ஐதே | 

அம்மட்டோ ? அகலத்தையும் பொறுக்கும்படியான இப் 

பூமிதேவியும் இச்செய்கையை நினைத்து யுகாந்த காலத்தில் 

வாடி. வதங்குவதேபோல் வதங்கிய முகத்தை யுடையவளா 

யிருக்கின்றனளே | 

யோ ! பீடிகையே இவ்வாறு பயங்கரமாய் இடிபோல் முழங் 

குன்ற ௮ப்படிப்பட்ட பாதகம் கான் என்ன செய்தேன் ? 

இதோ பாரும்! இந்தப் படத்தையும், இதையும், அச்சில் வார்த் 

ததுபோல் அப்படியே எழுதப்பட்ட இரண்மி சகொதரர்க 

ளின் உருவங்கள், பாரும், இந்த முகத்தில் என்ன களை தங்க
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யிருக்கின்றது ! ஸ்ரீ கிருஷ்ணனுடைய கேசம் ! ஸ்ரீராமனே 

என்று சொல்லும்படியான காம்பீர்யம் 1-௮ திசூரனான ௮ர்ஜு 

னனுடைய சண்கள், பய முறுத்துதற்கும் கட்டளை யிரிவதற் 

கும்! ஆகாயத்தை அளாவிய கந்தமாதனத்தின்மீது கந்த 

சுவாமி வீற்றிருநத கோலம் ! தேவதைக ளெல்லாம் சேர்ந்து 

தங்கள் ௮ழகனை யெல்லாம் ஒருங்கு திரட்டி. உலகத்திற்கோர் 

உத்தமமான மனுஷ்ய உருவைக் கொடுத்தது போன்றவர் ! 

இவர் உமது கணவனாக-- இருந்தவர் ! இ?தா பாரும் இக்தப் 

புறம் என்ன இருக்கின் ததென்று, இதோ உமது கணவனாக 

இருக்கின்றவன் ! அுமிர்தக்து_ன் ஆலகால விஷம் உதித்தது 

போலவருடன் பிறக்க பாதகன் ! உமக்குக் கண்களில்லை 

யா * இக்க மகம்மேருவில் சுத் திருப்பதைவிட்டு இந்த மாடு 

மேய்க்கும் கழனியில் வீழ்ந் துழல்வீரா ? வீயோ : உமக்குக் 

கண்களிருக்கின்றனவா ? இகைக் காதலெனக் கூற முடியாதே 

நீர்? இந்த வயதில் இரத்தத்தின் கொழுமை யெல்லாம் 

அடங்கி மனமானது அறிவிற்கு வரிபட்டு ஈடக்க? வண்டிய 

கால மாயிழ்தே! எந்தப் பாமான அறிவு உம்மை இதைவிட்டு 

இதைப் பற்றும்படி போதித் திருக்கும் ? உமக்கு ௮றி வென் 

பது இல்லாமற் போக வில்லையே ! ௮வ்வாறு இல்லாமற் போ 

மாயின் ஆசை யெங்கனம் பிறர்திருக்கக் கூடும் £ ஆயினும் 

அந்த அறிவானது ஒளிமழுங்கி யிருக்கவேண்டும்! என்ன தான் 

பித்தம் பிடிக்காலும் இப்படிப்பட்ட பிழைக்கு இடங் கொடுக் 

குமா ? கேவலம் மோகத்திற்கு ௮றிவானது எவ்வளவுதான் 

அடிமைப்பட்டபோதிலும் இப்படிப்பட்ட தா ரதம்ய மிருக்கு 

மிடத்தும் பகுத் தறியுஞ் சக்தி யில்லாமற் போகுமா ? எந்தப் 

பேய் இவவாறு உமஅ கண்களை மூடி உம்மை மோசம் செய் 

தது? உமது கண்கள் உணர்ச்சி யின்றிப் போயினவா ? உமது 

உணர்ச்சி இது ௮றியாமற் போயிற்றா * உமது காதுகளும் 

அடைந்து போயினவா ? உமது பஞ்சேந்திரியங்களும் பாழா 

கிப் போயினவா ? இல்லாவிடின் உண்மையில் எந்த அறிவா 
வூது சிறிதேனு௩ இருந்தபோதிலும் இவ்வாறு அநியாய
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மாய் மோசம் போகமாட்டீரே ? வெட்சக்சே?) ! எங்கே உமது 

நாணம் * பாழ் ஈரகமே ! முதிர் வய தடைந்த மாதர்களே 

இவ்வாறு அத்த மீறி ஈடந்தால் ஈல்ல யவ்வனத்தின் முன் 

பாக கற்பானது அதன் திட்சணத்தினாலேயே ௮னலி லிட்ட 

மெழுகைப்போல் உருகி ௮ழியு மன்றோ? அறிவே இச்சைக்கு 

உட்பட்டு முதுமையே இவ்வாறு தடுப்பதானால்) ஒன்றுக்கு 

மடங்காத யவ்வனம் உந்தும் காலத்தில் ௮தை சாம் குற்ற 

மெனவே கூற லாகாதே ! 

ஹா ! அமலாதித்யா ! இனி ஒன்றும் பேசாதே ! எனது 

ஹிருதயத்திற்குள் எளிருக்கும் இரகசியங்களை யெல்லாம் 

பார்க்கும்படி செய்கிறாயே ! அங்கு கான் காணும் ௧௫௬ 

மையான மாசுகளின் வாணத்தை மாற்ற என்னால் முடிய வில் 

லையே !,...ஐயோ ! இனி ஒரு வார்த்தையும் கூறவேண்டாம் 

என்னிடம். இந்த வார்த்தைக ளெல்லாம் என் செவியில் 

நாராசம்போல் புகுகின்றனவே ! இன்னும் வேண்டாம் ! கண் 

ணே, மலாதித்யா ! 

கொடும் பாபி! கொலைக் கஞ்சாப் பாகசன் ! உமது கணவனா 

யிருந்த உத்தமனுடைய ஆயிரத்தி லொரு பங்கு ஆகாத அடு 

மை ! மகாராஜாவைப்போல் வேடம் பூண்மஅ௮ி நடிக்கும் வேஷ 

தாரி! இந்த மகாராத்ஜியத்தின் விலையிலா மகுடத்தை மாடத் 

திலிருந்து திருடிப் புனைந்த மோசக்கா.ரன், முழுப் புமட் 

டன் !- 

போதும் ! போதும் ! 

வைக்கோலினாலும் வாழை காரினாலும் ஆக்கிய புல்லாடவன்,- 

அரவம் சதோற்றுகன்ற.து, 

ஈசனை ! ஜகதசனே ! அடியேனைப் பாதுகாத்து இரட்௫ப்பீ 

ராக !-- என்ன வேண்டும் தங்களுக்கு ₹ 

யோ ! பயித்தியம் பிடித்துவிட்டதே இவனுக்கு ! 

உமது பயங்கரமான கட்டளையை விரைவில் ழூடிவுக்குக 

14
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AG 

அம். 

C&T. 

அம், 

அ௮மலாதித்யன், [அங்கம் - 3 

கொண்டு வராது கோபத்திற் இடங் கொடுத்து காலத்தை 

விருதாவில் கழிக்கின்ற உமது மைந்தனைக் கடிர்துகொள்வ 

தற்காக அல்லவா தாம் வந்திருக்கன்றீர்,₹ சொல்லும் சொல் 
1 இம் ; 

மறவாதே ; சான் மறுபடியும் வர்தது மழுங்கப்போன உன் 

இர்மானத்தை உன் மனத்தில் வற்புறுத்தும்பொருட்டே. 

அதோ பார், உனது அன்னை மனம் தடுமாறி மெளனமாய் 

இருக்கிறாள்; மன்றாடும் அவளுக்கும் ௮வள ஆன்மாவுக்கும் 

இடையில் மத்யஸ்தமாய் நிற்பாய். குன்றிய தேசத்திலேயே 

மனே சஞ்சலம் ௮இிகமாய்ச் செய்யும் கொடுமை, ௮மலாதித் 

யா, அவளுடன் பேசுவாய், 

அம்மணி, எப்படி யிருக்கின்றது உங்களுக்கு ? 

ஐயோ ! உனக் கெப்படி யிருக்கின்றது * வெட்ட வெளிச்சத் 

தை ஏறெடுத்துப் பார்த்து, வெறும் காயத்துடன் சம்பா 

ஷிக்கின் னையே ₹ உன துயிரே உன் கண் வழியாய் வெளியில் 

. வருவதுபோல் வெருண்?) பார்க்கின்றனையே ₹ நித்திரை செய் 

யும் ரணவீரர்களுக்கு . படை யொலியைக் கேட்டுப் பயர்தெ 

முங்கால் உண்டாவதுபோல், உனது ரோமமெல்லாம் உயிருள் 

ளன போன்று சிலிர்த்து நிற்கின்றனவே! ௮ப்பா, என் கண் 

மணி, உனது ஆக்கிரஷத்தின் கொடுமையையும் தாபத்தை 

யும், பொறுமையினால் சற்றே தணியச் செய் !-- எதனை நீ 

பார்க்கின்ராய் ? 

௮வரை ! அவரை! அதோ பாரும் ! என்ன வெளுக்துக் 

காட்டுகின்றது ௮வர் முகம் ! அவரது அருவமும் ௮வர் படும் 

துயரமும் ஒருங்கு சேர்ந்து கற்களுக்குப் போதிக்கு மாயினும் 

அவைகளும் பழி வாங்கும் சக்தியைப் பெறுமே,-- பாராதீர் 

என்னை அ௮வ்விதம் ; பரிதாபமான உமது பார்வையால் எனது 

இடச் சித்த மெல்லாம் மாறிப்போம்; பிறகு கான் செய்ய 

வேண்டிய கருமமானது, உண்மையான ஒளி மமழுங்கிப்போம்; 

இரத்தத்தைச் சிந்துவசை விட்டு சான் கண்ணீர் சிந்தும்படி 

நேரிடும்,
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COT, 

அம, 

கேள், 

ALO, 

கேள, 

அம், 

Cac, 

௮ம், 

யோ ! இதை யாரிடம் கூறுகனெறாய் ?. 
தோ அங்தக உமக்கு ஒன்றும் தோற்ற வில்லையா ? 

யோ ! ஒன்று மில்லையே ; ஆயினும் ௮ஙஇருக்கும் வஸ்துக் 

களெல்லாம் தெரிகின்றது எனக்கு, 

உமக்கு ஒனறும் கேட்க வில்லையா ? 

ஈமது இருவருடைய குரலன்றி வேறொன்றும் கேட்க வில்லை 

யே ! ர 

ஏன் !--அகதோ அங்கே பாரும் ! பாரும், எப்படி மெல்ல 

மறைந்து போகின்றஅ ! என தர்தை, உயிருடன் இருந்த 

உடையுடன் ! பாரும், ௮தோ போகிறூர், இப்பொழுது, 

வாயிலுக் க வெளிய ! 

(அருவம் மறைகறத.] 
ஸ்யோ ! இது உன் புத்தி மாரூட்டத்தினு லுண்டாம் தோற் 

றம் $ பயித்தியமானது இவ்வாறு உருவ மில்லாத அவங் 

களை யெல்லாம் உண்பெண்ண வலலமை வாயந்ததே. 
் இ 

பயித்தியம் ! எனது நாடியைப் பாரும், உமத நாடியைப் 

போல் அரோக்கயெத்துடன் ஓரே நகிதானமாய்த்தான் ஓடிக் 

கொண் டிருக்கின்றது. நான் பேசியது பயித்திய மன்று | 

பரிசோதித்துப் பாரும் வேண்டுமென்றால் ; ஒரு வார்த்தை 

sage oss விஷயச்தை மறுபடியும் அப்படியே ஒப்பு 

விக்கன்றேன்; பயித்தியம் பிடிக் திருந்தால் ௮தை விட்டு 

வாய்க்கு வந்தபடி பிதற்றுேவே னன்றோ * அம்மா, ஈசன் ௧௫௬ 

ணையினமீது, உமது பாபத் தொழிலா லன்றி எனது பயித்தி 

பயத்தினால் நான் இவ்வாறு பேசுகின்றேன் என்,று உமது அன் 

மாவை முகஸ் துதியால் மோசஞ் செய்யா தீர் ! உள்ளுக்குள்ளே 

தின்றுகொண்டு மேலுக்குத் தெரியாதபடி ௮ழுகிக்கொண்டு 

போக) உள் எளிருக்கும் புண்ணை மேலுக்குமாத்திரம் மூடிய 

தாகும். ஜெகதிசலனுடைய பாதத்தில் வீழ்ர்து மன்னிப்புக் 

கேளும். செய்த பாபத்திற்குப் பிராயச்சித்தம் செய்யும், 

இனிமேல் வருவதற் கடங் கொடுக்காதீர் ! புண்ணை மேஜலுக்
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கேள, 

alo, 

ற மல்ா தித்யன, [அங்கம் - 3 

குப் பொதிந்து இன்னும் புழுக்கச் செய்யாதீர் --ஈசனே ! 

ஈசனே | இவ்விஷயத்தில் என்னை மன்னிப்பீராக ! இக் கடை 

கெட்ட கலிகாலத்தில் ஈற்குணமே திமையிடம் சென்று, 

அதற்கு நல மூண்டாக்கும்பொருட்டு, தாழ்ந்து வணங்கி 

“நல்ல வார்த்தை பே, ௮தன் தயவைக் கேட்கும்படியிருக் 

இன்ற.து. 

அப்பா, அமலாதித்யா, என் ஹிருதயக்தை இரண்டாகப் 

பிளர்் துவிட்டனையே |! 

அனால் ௮தன் கெட்ட பாகத்தைச் திட்டெனவே யெறிக்து 

விட்டு, ஈற்பாகக் சூடன் நாணயமாய் வாழும். கான் வருகின் 

றேன். என் சிற்றப்பன் பரிக்கையைக் கட்டாதீர், கருத்தினி 

லில்லாவீடினும் கற்புடையள் போல் காட்டும் மேலுக்கா 

வ. ! எல்லா அறிவினையும் ௮ழித்திடும் பழக்கம் என்னும் 

பூக்மானு, பிசாசின் துர்க்குண மெல்லாம் உடையதாயினும் 

இரந்த ஒரு ஈற்குணம் மாத்திரம் உடையதா யிருக்கின்றது. 

நற் குண ஈற் செய்கைகளைப்போல் மேலுக்குக் சாட்டும் 

தொழில்கள், அதற்குத் தக்கபடி மேல் வேடமும் எளிதில் 

பூணச் செய்கிறது.--இன்றிரவு போகா தரும் ; ௮துவே மறு 

நாள் போகா திருப்பதற்கு மார்க்கத்தைச் சுலப மாக்கும், 

அதற் கப்புறம் அதனிலும் சுலப மாகும். வழக்கமானது 

மனுஷ்ய சுபாவத்தின் முத்திரையையே மாற்றி, பைசாச 

குணத்தை அடக்கி ஆளும், அ௮ல்லஅ அக்குண மிருக்கு 

மிடத்து ௮தைப் பலாக்காரமாய் அ௮ப்புறப்படுத்திலும் படுத் 

அம், ரான் வருகின்றேன். அம்மணி, நீர் ஆர்வதிச்கப்பட 

வேண்டுமென்று விரும்பும் காலத்தில் கான் உம்மிடம் ஆசிர் 

வசனம் விரும்பிக் கேட்பேன், இந்த மந்திரியைப்பற்றி 

[பாலசேசனைச் குறிப்பிட்டு] மன வருத்த மாகத்தா ஸிருக்கின் 

றது எனக்கு. இவரை நான் தண்டிக்க வேண்டுமென்றும், 

இவரால் கான் தண்டிக்கபட வேண்டு மென்றும் இக்கனம் 

ஈசன் திருவுள்ளங் கொண்டார், அகவே சிட்சை செய்பவ 

gio ரானே, சிகிச்சை செய்ய வேண்டியவலும் கானே ga
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கேள. 

அம், 

கேள, 

வேண்டும், இவரை எக்கேயாவது கொண்டுபோய்ச் சேர்ப் 

பிக்கன்றேன்; இவரைக் கொன்ற பழிக்குத் தக்கபடி நான் 

சமாதானம் சொல்லுகின்றேன். ஆகவே கான் வருகின்றேன் 

அம்மணி. நான் குரூரனா யிருக்க வேண்டும், பட்சம் பாராட் 

டும் பொருட்டு, இங்ஙனம் கெடுதி ஆரம்பிக்கன்றஅ, இன்: 

னும் கெடிதி பின்னே இருக்கின்றது, என் அம்மணி, இன் 

னும் ஒரு வார்ததை, 

நான் என்ன செய்யவேண்டும் 1 

இப்பொழுஅ செய்யும்படி கேட்கின்றேனே ௮௪ை மாத்தி 

ரம் எப்பொழுதும் செய்யார் 1! இந்த மதம் பிடிக்க மன் 

னன் சயனக் கிருகத்திற்கு, உமது மதியை மயக்கி, மறுபடி 

யும் அழைத்துப் போகவிடும் ழ தனது கிள்ளயென வழைத் 

தூ உமது கன்னக்கைக் கிள்ளவிடும் ; தனது ஊத்தை நா 

அம் வாயால் இரண்டு முத்தம் கொடுத்து அல்லது தன் 

காதகக் கரத்தால் கழுத்தில் நெருடி, நான் பயித்தியக்கரர 

னைப்போல் பாசாங்கு செய்கி?நே யொழிய, வாஷ்தவச் 

தில் பயித்தியம் பிடித்தவ னல்ல வென்பதை வயணமா யறி 

யட்டும் உம்மிட மிருந்து, தாங்கள் இதை யெல்லாம் ௮வர் 

அறியும்படி சொல்வது மிகவும் நலமாம். இப்படிப்பட்ட 

இரகசியமான விஷயங்களை, புத்தி விசாலமும் பொறுமையும் 

பே ரழகும் வாய்ந்த எந்த இராணி யொருத்தி ஒரு மந்தி 

யிடமாவது, மண்கேகத் திடமாவ௫, கண்டுபூனை யிடமாவது 

மறைத்து வைப்பாள் ? யார் அப்படிச் செய்வார்கள் ? 

வேண்டாம், மானமும் மரியாதையும் கிடக்கட்டும்; கூரை 

யின்பேரில் கூண்டை எடுத்துக்கொண்டிபோய் வைத்துப் 

பட்சிகளைச் திறந்து பறக்கவிட்டு, தானும் பறக்க வெண்ணித் 

தலையை நுழைத்து, கழுத்தை முறித்துக்கொண்ட கரும் 
குரங்கைப்போல், நீரும் சங்கதியை வெளியிட்டுச் சாகும், 

வார்த்தைகள் சுவாசத்சா லாகி, சுவாசமே உயிர் நிலையாவ தா 

னாலும், நீ சொன்னதை உச்சரிக்க எனக் குயி ரில்லையென்று 

உறுதியாய் ஈம்பு,
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அம, 

கேகள, 

ALO. 

Sword sw on [அங்கம் - 3 

நான் சிங்களம் போகவேண்டும், தெரியுமா ௮.து உமக்கு * 

Bourn! அதை மறந்தேன். ஏவுப்படித்தான் தஇர்மானமா 

யிருக்கன்றத. 

உத்தரங்க ளெல்லாம் முத்திரையிடப்பட் டிருக்கன்றன., 

'பல் பிமிங்கப்படாத படு சர்ப்பங்களை எப்படி ஈம்புகின்றே 

னே அப்படி நான் நம்புகின்ற, எனது பள்ளிக்கூடத்து சீனே 

இதர்கள் இருவர் இருக்கின்றாரே அவர்கள் வசந்தான் ஒப்பு 

விக்கப்பட் டிருக்கின்றது HHS க்னை. அவர்கள் எனக்கு 

முன்னே கடந்த, வழியைச் சுத்தம் செய்து, கொடுக் சொழி 
HIG (HS கொண்டுபோக வேண்டும். அதன் வேலை அகட்டும்; 

பொறிலைத்தவனே பொறியில் வீழச் செய்வதுதான் வேடிக் 

கை ! அவர்கள் எனக்குக் குழி தோண்டுங்கால் அதனிலும் 

ஆழமாய அவர்களுக்குப் பின்னால் தோண்டி அதில் அவர் 

களை அடக்கம் செய்யாவிட்டால் என் பாம கஷ்டந்தான், 

மோசத்துடன் மோசம் நேராய் எதிர்க்கும்பொழுதுதான் 

மிகுந்த சுவாரஸ்யம் :-- இந்த ஆள் என்னைப் பிரயாணக் 

திற்கு ஆயத்தப்படுத்துவார். இரத சவச்தைப் பக்கத் தறைக் 

கு வலித்துக்கொண்டு போடறேன். அம்மா, நான் வரு 

இறன், உயிருடன் இருக்தபொழுது உளறிக்கொண் டிருந்த 

இந்த உன்மத்த மந்திரி, இப்பொழுது என்ன அசைவற்று 

நிர்மலமாய், தீர்க்காலோசனையி லிருப்பதுபோல் மெளனம் 
சாதிக்கின்றார்.-- வாரும் யோ, போவோம் உமது மூடி. 

விற்கு--நான் வருகின்றேன் அம்மணி, 

| செளரீமணி ஒரு புறமாய்ப் போ 
இருள், ௮மலாதித்யன், பாலநே 
சன் உடலை உள்ளே இழுத்தக் 
கொண்டு மம்றொரு புறமாய்ப் 
Cun Bar om. | 

காட்சி மடிகிறது,



கா. 

கள. 

கா, 

கேள, 

கர். 
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நான்காவது அங்கம், 
ene PE tera 

மூதல் காட் சி. 

௮ரண்மனையி லோர் ௮றை, 

காலதேவன், கேளரீமணி, ராஜகாந்தள், 

கிரிதரன் வருகின்றனர், 

இந்த விம்முதல்களில் ஏதோ விசேஷ மிருக்கின்ற து; இக் 

தப் பெருமூச்சுகளின் அர்த்தத்தை அறிந் துரைக்கவேண் 

டும் நீங்கள், ௮தை ராம் அறியவேண்டியது ஈமக்கு அவசியம், 

எங் இருக்கிறான் உனது மகன் ₹ 

சாங்க ளிங்விடம் சற்றே கனித் இருக்க விரும்புகிறோம். 
[ராஜகாச்சனும் கரிசரனும் போ 

இருர்கள்.] 

ஆ ! பிராணராதா, என்னவெல்லாம் கண்டேன் இன்வு. 

என்ன கெளரீமணி ? எப்படி யிருக்கறுன் ௮மலாதித்யன் ? 

கடலும் காற்றும் யார் பலசாலியென்று எதிர்த்துப் போராடு 

வதேபோல், புத்தி மாராட்டங்கொண் டிருக்கிறான். நீதி 

யற்ற தடுமாற்றத்தில், திரைக்குப்பின் ஏதோ அ௮சைவதின் 

சப்தத்தைக் கேட்டு, கத்தியை வெளியில் உருவினவஞாய், 

. எலி! எலி! ? எனக் கூவி, மனத்தில் ௮ம் மருட்சியைக் கொண் 

டவனாய், கொன்றான் மறைந் திருந்த கபட மற்ற வயோதி 

கனை ! 

என்ன கொடுங் கொலை ! நாம் ௮க் இருச்திருப்போ மாயின் 

நமக்கும் ௮க் கதிதான் ! அவனை எதேச்சையாய்த் திரிய 

விடுவது அதிக பயத்திற் கடமாம் அனைவருக்கும், உனக் 

கும் , நமக்கும், நம்முள் ஒவ்வொருவருக்கும், அந்தோ ! 

இக் கொடுங் கொலையைப்பற்றி கேட்பவர்களுக்கு கரம் என்ன 

பதில் கூறுவது ? இப்பழி ஈம்மீது சாற்றப்பசிம் , ௩மது முன்
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கள. 

தூ. 

அிமலாதித்யன, [அங்கம் - 4 

யோசனை இந்தப் பித்தம் பிடித்த பிள்ளையை, ௮ த்துக்குள் 
அடக்க, சஞ்சார மில்லாத இடத்தில் கட்டுப்படுத்தி யிருக்க 

வேண்டும். ஆயினும் நாமோ, ஈமது அன்பின் பெருக்கில், 

எது மிக்க உசிதமானது என்பதை ௮றியாது வாளா விருக் 

,தோம் ; ௮சங்கியமான வியாதியையுடைய ஒருவன் எப்படி. 

அ௮கை வெளியிடாது உள்ளே மூடி, அது கன் உயிரையே 

உண் டழிக்கும்படி விரிவானோ, அங்ஙனம் விட்டோ மிவனை.. 

எங்கே போயிருக்கின்றான் ௮வன் ₹ 

தான் கொன்ற சபத்தை எங்கோ ஒளித்திட.க் கொண் டேக் 

யிருக்கிரான். தாழ்ந்த லோகங்கள் மத்தியில் காந்தியுடைய 

தொன்று தனியாய்ப் பிரகாசிப்பதேபோல், ௮வனது மதி 

மயக்கமானது Yor விஷயத்தில் எடுத்துக் காட்டுகிறது ; 

சுண்ணீர் சொரின்றான் செய்த கர்மத்தின் பொருட்ு. 

ஆ ! கெளரிமணி, வர்துவிசி, ஆதித்தன் ௮ஸ்கமன கிரியை 

அடையுமுன் அனுப்பிவிட வேண்டும் ௮லை கடன்மீ தவனை, 

நாம் நம தரசுரிமையாலும் அருமையாம் யுக்தியினாலும், இக் 

கொடிந் தொழிலை மறைத்துப் போக்குக் கூறவேண்டும்.-- 

யார் ௮ங்கக, இரிதரா ? 

ராஜகாந்தனும், கீரிதானும் வருஇரூர்கள். 

கேயர்களே, நிங்களிருவரும் உம்முடன் இன்னும் கொஞ்சம் 

உதவி புரிபவரைச் சேர்த்துக் கொளளுங்கள், அமலா 

இத்யன், பித்த வெறியில் பாலகேசனைசக் கொன்று, தன் தாயா 

ரின் ௮றையி லிருர்து ௮வ வுடலை இழுத்துக்கொண்டுபோ 

யிருக்கிறான், நீங்கள் சென்று ௮வனைக் கண்டுபிடித்து, 

௮ வனுடன் சேராய் எடித்அப் பேச, சமாதிக்கு Hose Fas 

தைக் கொண்டுவந்து சேர்க்கவேண்டும், நான் உங்களை 

வேண்டுகிறேன், இதில் துரிதப்படவேண்ூம் நீங்கள், 

[சாஜகார்சனும் இரிதரனும் போ 
இருர்கள்.] 

வடி கெளரீமணி, நாம் நமது அப்த ஈண்பர்களை யெல்லாம்
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வரவழைக்.து; ௮ காலமாய் ஈடச் தேறியதையும், சாம் ௮வ 

விஷயத்தில் *, ஈடக்கப்போகின்ற மார்க்கத்தையும் ௮வர் 

களுக்குச் தெரிவிப்போம் பீரங்கியிலிருந்து புறப்படும் 
கொடு விஷத்தைக் கொண் டேகும் குண்டானது, எப்படி 

தன் குறியினைப் போய்த் தாக்குகின்றதோ, அப்படியே கே. 

ராகச் சென்று, ஈமது பெயரை அழிக்காமல், காயம்படாக் 

காற்றினை அவர்களது இரகசிய வார்த்தையானது உலகத்தை 

ஊடுருவிச் சென்று அடிக்கட்டும். ஆ ! வந்துவிடு! என் 

மனத்தி லெல்லாம் சூழப்பமும் கலக்கமுமா யிருக்கிறது, 

[போகிருர்கள்.] 

காட்சி மடிகிறது, 

  
19
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அம, 

ரா-கி, 

அம், 

ரா, 

அம், 

OM. 

அம், 

ரா, 

அம், 

ரா, 

அம், 

அமலாஇித்யன், [அங்கம் - 4 

இரண்டாவது காட்சி, 

௮ரண்மனையி லோர் ௮றை. 

அமலாதித்யன் வருஇரளு£ன், 

பத்திரமாய் ௮டக்கம் செய்துவிட்டேன், 

[உள்ளிருந்து] ௮ரசே ! இளவரசே ! 

பொறு, என்ன சப்சம் ? யார் ௮மலாதித்யபனை அழைப்பது ? 

ஓ ! இதோ வருஇழுர்கள்.-- 

ராஜகாந்தனும், கீரிதரனும் வருகருர்கள், 

இளவரசே, அந்தப் பி?ரகக்தை என்ன செய்தீர் 1 

மண்ணுடன் செர்த்துவிட்டேன் ௮தை, ௮வ் விரண்டிற்கும் 
நெருங்கின பாத்தியம் ! 

௮று எங்கே யிருக்கின்றதென்று சொல்லும் எங்களுக்கு, 

சாங்கள் ௮தை அவ்விடமிருந்து இடு காட்டிற்கு எடுத்துச் 
செல்லவேண்டும். 

ச fd 
நம்பா?த நீ ௮கை, 

எதை நம்புவது * 

உன் இரகசியத்தைக் காற்பாற்ற முடியும் என்னால், அனால் 
என் இரக௫ியச்கைக் காக்க முடியாது என்பதை | ௮ தல்லாமல் 
ஒரு தக்கை ஈம்மைக் கேட்பதா ₹ மகாராஜாவின் மைநதனால் 

என்ன பதில் உரைக்கவேண்டு மதற்கு ? 

௮. சே, என்னைச் தக்கை யாகவா எண்ணுகிறீர் ? 

ஆம், யோ ! மகாராஜாவின் முகத்தை எதிர் பார்த்து அவ 
tg லீஸ்வர்யம் ஆக்கனை எல்லாவற்றையும் அபகரிக்கும் 
தக்கைதான். அனால் ௮ப்படிப்பட்டவர்களால்தான் ௮இக பிர 
யோஜனம் முடிவில் அரசருக்கு ! தாடையில் மக்தி ௮டக்? 
வைப்பதுபோல் அவர்களை ஒருபுறம் சேகரித்து வைக்கிரூர், 
முதலில் சேகரம் செய்தது கடைசியில் விழுங்கப்படுவதற்கு ! 
நீங்கள் ௮பகரித்தது ௮ வருக்கு வேண்டிய காலம் வாயக்குங்
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on, 

அம். 

ரா, 

அம், 

அம், 

கால் சற்றே கசக்க வேண்டியதுதான், உடனே தக்கையே 

பழய ஸ்திதிஞ்கு வந்துவிடுவாய் நீ | 

௮ரசே, நீர் கூறுவது எனக்கு அர்த்த மாக வில்லை. 

சந்தோஷம், கடுத்த வார்த்தை படுத் துறங்கும் பாமரன் 

செவியில். 

அரசே, தாங்கள் பிரேதம் எங்கே இருக்கின்றது என்பதை 

எங்களுக்குத் தெரிவித் த, எங்களுடன் மகாராஜாவிடம் போ 

கவேண்டும், 

உடல மகாராஜாவ்ட மிருககனறது, ஆலை மகாராஜா உட 

லிடம் இல்லை, மகாராஜா ஒரு வஸ்து-- 

என்ன ௮ ரசே * வஸ்துவா ? 

ஒன்று மில்லாதகா லாயது ! என்னை அமைத்துப் போங்கள் 

அவரிடம். முதலில் ஈரியை மறை, பிறகு எல்லாம் ! 

[போகிருர்சல்,] 

காட்சி மடிகிறது, 

IZ 
o71|\\~
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கா, 

on. 

கா, 

ரா, 

கார், 

ர், 

Buon BS wi os. [ங்கம் - 4 

மூன்றாம் காட்ச. 

அ. ரண்மனையி லின்னொரு அறை; 

காலதேவன் பரிவாரங்கள் புடைசூழ வருகிறான். 

மலாதித்யனை அழைத்துவரும்படி ஆட்களை ௮னுப்பியிருக் 

தின்றேன், பி3சதத்தையும் சண்டுபிடிக்கும்படி. உத்தர வளித் 

திருக்கின்றேன். இப்படிப்பட்டவன் எதேச்சையாய்த் திரி 

வது என்ன அபாயகரமான விஷயம் ! ஆயினும் நாம் வனை 

௮ இக கூரமான நிபந்தனைக்கு ஆளாக்கல் ஆகாது. அழ்ந்த 

௮ றிவைக்கொண்மி அராயாது பார்வையால் பரிசோதிக்கும் 

சபல சித்த முடைய ஜனங்க ளெல்லாம் அவன்மீது திக 

பிரேமை வைத்திருக்கின்றனர். அவ்வா திருக்கும் நிலையில் 

குற்றவாளியின் தண்டனை சொண்டு பாராட்டப் படுன் றதே 

யொழிய குற்றமானது எப்பொழுதும் உற் றுணரப்படுவ 

தில்லை. எல்லாவம்றையும் சரியாய்ச் சமப்படுத்துவதற்கு, 

இப்பொழுது திடீரென்று ௮வனை அனுப்பிவிடுதல், தர்க்கா 

லோசனையால் செய்தது?பால் தோற்றப்படவேண்டும். வியா 

த யதிகசமாய் முற்றிவிட்டால் அதற்குக் தக்கபடி இகிச்சை 

யாவது தேடவேண்டும்; இல்லாவிடின் தீராசெனக் கைவிட 

வாவது வேண்டும்,-- 

ராஜகாந்தன் வருகிருன், 

ஏன்ன விசேஷம் ? என்ன நேர்ந்தது ? 

மகாராஜா, அந்தப் பிரேதத்தை எங்கே அடக்கம் செய்து 
வைத்திருக்கன்றார் என்பதை ௮வரிடமிருந்து எங்களால் 

அறிய முடிய வில்லை, 
௮ வன் எங்கே இருக்கிறான் ? 

வெளியே யிருக்கின்றார்; மகாராஜா, தங்கள் சத்தத்தை யறி 

யும்படி. காவலில் வைத்திருக்கிறோம், 

நமது சந்நிதானத்தில் ௮ழைத்து வாருங்கள் ௮ வனை, 

ஏ ! கரிதரா | இளவரசை உள்ளே ௮ழைத்து வா,
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கா. 

அம், 

லா. 

அம், 

கா. 

அம, 

மா. 

அம. 

கா. 

அம், 

அமலாதித்யனும், கிரிதரனும் வருகிருர்கள். 

௮ப்பா, ௮ம்லாஇத்யா, பாலரேசன் எங்கே ? 

போஜனத்தி லிருக்கிளுர். 

போஜனத்தி லிருக்கிறாரா ? எங்கே * 

௮வர் புரிக்கு மிடத்தி லல்ல ; ௮வர் புசக்கப்படும் இடத் இல். 

இல புத்திசாலியான புழுக்கள் ஒரு சங்கமாய்க் கூடி வரை 

விசாரித்துக்கொண் டிருக்கன்றன. உங்கள் கிருமியார் ஒரு 

போஜன விஷயத்தில் சக்கரவர்த்தி ! ஈம்மைக் கொ வாதான் 

முக்கச் செய்யும்பொருட்டு நாம் மற் றெல்லா ஐந்துக்களை 

யும் கொழுக்கவைக்கின்றோம். நாம் கொழுப்பது இந்தக் 

இருமிகள் பொருட்மி ! கொழுத்த கோமகனும் வற்றலாய் 

உலர்ந்த உ.றிஞனும் வெவ்வறு விதமான பரிமாறுதல்தான். 

ஒரே போகனத்தில் உட்கொள்ளும் இரண்டு விதமான பட்ச 

ணம்; முடிவு இதுதான். 
YOST! HGS 

ஒரு மகாராஜாவின் உடலில் தின்று கொழுத்த ஒரு புழு 

வைக்கொண்டுி ஒருவன் தூண்டி லிடலாம் ; அந்தப் புழு 

வைத் தின்ற ம்னை ௮ வன் தின்று விடலாம், 

இப்படிப் பேசுவதிலை உன் எண்ணம் என்ன ? 

வே Open a மில்லை, ஒரு மகாராஜா இம்மாதிரியாக ஒரு பிச் 

சைச்சாரன் வயிற்றின் வழியாப் ஊர்கோலம் போகலா 

மென்று உமக்குக் காண்பிக்கவே, 

பாலரேசன் எங்கே ₹* 

தெய்வ லோகத்தில்; யாசையாவஅ அனுப்பிப் பார்க்கச் சொல் 

அங்கள் ௮ங்கே; உம்முடைய தூதன் அங்கே அவரைக் 

காணாவிட்டால் தாங்கள் நேராக மற்றோ ரிடத்திற்குப் போய்த் 

தேடிப் பார்க்சலாம். ஆயினும் இந்த மாதத்திற்குள்ளாக நீர 

அவரைக் சண்டுபிடியாவிட்டால் மேல் மாடிக்குப் போசிற 

படிக்கட்டின் 2ம் ௮வர் வாசனை உமக்கு வரும்,
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கா. 

அம், 

கா, 

அம், 

கா் 

அம், 

கா. 

அம், 

கா. 

alo, 

கா. 

அ மலாதித்யன், (அங்கம் க் 

[சில சேவகர்களுக்கு] அங்கே போய்த் தேடிப்பாருங்கள 

உடனே, 

௮வர் ஓடிப்போசமாட்டார், நீங்கள் போ மளவும் காத்திருப் 

பார், [சில சேவகர்சள் போடருர்கள்.] 

அமலாதித்யா, நீ செய்த காரியமானது நம்மை அதிக 

துக்கத்தில் மூழ்த்திய போதிலும், உன் பிராணனை முக்கிய 

மாய்க் காப்பாற்றும்பொருட்மி இந்த அதிகாரப் பத்திரத் 

தைக் கொடுக்கின்2மும், இதனால் நீ வாயு வேகம் மனோ 

வேகமாய் இம் நாட்டைவீட்டுச் செல்லவேண்டும், ஆசவே 

உடனே ித்தப்படு, உனது கப்பலும் ஆயத்தமா யிருக்கன் 

றத, காற்றும் ௮னுகூலமா யிருக்கின்றது ; உன்னுடன் 

செல்லவேண்டிய நண்பரும் காத் திருக்கின்றனர், சிங்களம் 

போக எல்லாம் சித்தமா யிருக்கின்றது, 

இங்களத்திற்கா ? 

ஆம், அ௮மலாதித்யா, 

் சில்லு, 

எமது எண்ணத்தை அ௮றிவாயாயின் அப்படித்தா னிருக்கும்: 

௮கைக் தெரிரந்த ஒரு தேவதை என் கண்ணுக்குத் தெரிகன் 
றது, சரி வாரும்.-- சிங்களத்திற்கு !1-- என் பிரிய முளள 
௮ன்னையே, போய்வருகின்றேன், 

உன் பிரிய முள்ள தந்ைத ௮மலாதித்யா, 

என் தாயார் ; தகப்பனும் தாயும் புருஷனும் பெண்சாஇயும், 
புருஷனும் பெண்சாதியும் ஒரே உடல் ; ஆகவே என் தா 
யார்.-- வாரும் சிங்கள த்திற்கு ! 

[Gum Bap or, | 

உடனே பின் தொடாந்து செல்லுங்கள் ; துரிகத்தில் பிரயா 

ணட்பூம்படி சொல்லிப் பாருங்கள் ) ௮தைத் தாமஇக்கார் 
இன்றிரவே ௮ வன் இக் சாட்டைவிட்டுச் செல்லவேண்டு மென் 

பது என் கருத்து, புறப்படுங்கள் ! இதைச் சார்ர்த விஷ
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யங்க ளெல்லாம் இர்மானிக்கப்பட்டு ஏற்பாடா யிருக்னெறன; 

உங்களைக் கேட்டுக் கொள்ளுகிறேன், துரிதப்படுங்கள், 

[சாஜகாச்தலும் இரிதரனும் போ 
இருர்கள். | 

இிங்களமே! குர்ஜரத்தின் வாளாயுகச்தினால் உனச் குண்டான. 

வடு இன்னும் ஆறாது பச்சைப் புண்ணாய்ச் சிவக் திருக் 

கதின்றது,-- ஆகவே எனது புஃபல பராக்கிரமம் உனக்கு 

அறிவைப் புகட்டி, கேரி லில்லாக் காலத்தும் பயத்தை யுண்டு 

பண்ணி, எனக்குக் கீழ்ப்படிந்து ஈடக்கச் செய்றத) இச் 

சமயத்தில் நீ எனது பிரியத்தை ஒரு பொருட்டாகப் பாவிப் 

பகானால் ஈமது திருமுகத்தைப் பராமுூகமாய் அசட்டை 

பண்ணமாட்டாய் ! கிருபங்களின் மூலமாய் ௮மலாதித்யனை 

அரை க்ஷணத்தில் கொல்லவேண்டு மென்று தெரிவிச் இருக் 

இன்றேன் முற்றிலும்; சிங்களமே! ௮தன்படி செய்வையால் ! 

அவனது ஆரவாரத்தால் நான் அடங்கா ஜுரம் பிடித்த 

வன்போ லிருக்ன்றேன். 8ீதான் சுவஸ்தப்படுத்த வேண்டும் 
என்னை. ௮து முடிந்தது என்று கான் ௮றியு மளவும் எனக்கு 

என்ன நேோர்ந்தபோதிலும், என்னுடைய சந்தோஷமானது 

ஆரம்பியா து. 
[போகிறான், 

காட்சி மடிகிறது. . 

N ]! Mt.
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நான்காம் காட்சி. 

குர்ஜரத்தி லோர் சம நிலம், 

பார்த்திபநேசனும், ஒரு ராணுவத்தலைவனும் வருஇருர்கள், 

படைவீரர்கள் ரங்சத்தைக் கடந்து செல்கன்றனர். 

பா, ராணுவத் தலைவனே, நான் அனுப்பியதாக கூஜா மன்னனி 

டம் போய்ப் பாரும். பார்த்திபரேசன் தனது சைனியங்கள் 

அவரது இராஜாங்கத்தின் வழி கடந்து செல்ல, முன்பு வாக் 

களித்தபடி இப்பொழுஅ உத்தரவைக் கேட்பதாகச் சொல் 

௮ம் ௮வரிடம், வரது சேரவேண்டிய இடம் உமக்குத் தெரியு 

மே.-- மகாராஜா அவர்கள் நம்மிடம் ஏதாவது நேரில் கூற 

வேண்டின், ௮வரது கண்முன் ஈமது கடமையைத் தெரி 

விப்போம் ; அதையும் அவர் அறியும்படி செய்யும், 

ராணு. அப்படியே செய்கிம்றன் ௮ரசே, 

பா, போம் மெல்ல, 

[பார்த் கிபகேசனும் படைவீரரும் 
போகிரூர்கள்.] 

அமலாதீத்யன், ராஜகாந்தன், கிரிதரன் முதலானோர் வருன்றனர். 

அம, லயா; யாருடைய சைனியங்கள் இவை ? 

ராணு. பாஞ்சாலன் படைகள் இவை, 

அம. யா; உம்மைச் கேட்டுக் கொள்ளுகிறேன், எதை நோக்கப் 
போகின்றன இவைகள், கூறுவீரா ? 

ராணு. பாலை நாட்டின் ஒர் பகுதியை கோக்சி, 

அம, இந்தச் சைனியத்திழ் கதிபதியார் ? 

ராணு. இளம் பாஞ்சாலன் பார்த்திபநேசன். 

அம, பாலை காட்டைக் குறித்தே போகிறதா இது, அல்லது ஏதா 

வத எல்லைப் பிரதேசத்திற்குப் போகிறதா ? 

ராணு, யா, ஒன்றும் பூ மெழுகாமல் உண்மையை உள்ளபடி. 
உரைக்குமிடத்து, பெயர் ஒன்று தவிர பஒன் ஒன்று மில்லாத
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அம. 

ராணு. 

அம், 

ராணு. 

ரா. 

alo. 

அவ்வளவு அண்டு பூமியொன்றை ௮டைவதற்சகே போகி 

ஹோம். அந்தப் பூமிக்கு லந்து பொன்கூட நான் கொடுக்க 

மாட்டேன் குடிவாரத்தின் பொருட்டு; அப்படியே விற்றபோ 

திலும் பாலை நாட்டாருக்காவது, பாஞ்சால வாசிகளுக்காவது 

அதற்குமேல் ஒன்றும் தராது ௮.து, 

அங்ஙனமாயின் பாலை காட்டார் ௮தைப் பாதுகாக்க முயலார் 

கள, 

௮ன்று, முன்னமே அவ்விடம் சைனியங்களைச் சேகரித்து 

வைத்திருக்கின்றனர், 

இக்கக் கவைக்கு உதவாக் காரியத்தை முடிவுக்காக கொண்டு 

வர, இரண் டாயிரம் மனிதர்களும் இருபதினாயிரம் பொன் 

னும் போதாசதாக இருக்கின்றது ! சமாதானத்தில் சுசுமாய் 

வாழ்க்து, சம்பத்து ௮திக மாவதினால் உண்டாம் கெடுதி 

இ௫கான், உள்ளுக் குள்ளே உடைந்து வெளிக்கு மனிதன் 

DT OMT COWL UF OHS BTM FOSS STL LTD WS RD Si 

ட.யைப்போ லாகும்.-- வீயா, உமக்கு மிகவும் வக்தனம் செய் 

BG ar. 

சுவாமி உம்மை இரட்ிப்பாராக. [போரான் ,] 

அரசே, நாம் புறப்பட்மிப் போவோமா ? 

இதோ உடனே வந்துவிட்டேன்; நிங்கள் கொஞ்சம் முன் 

னால் போங்கள். 

[ராஜகாந்தனும் கிரிகரனும் போ 
By teen. | 

ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பமும் எப்படி. என் குறையினை எடுத்துக் 

கூறி மழுங்கிய என்னைப் பழி வாங்கும் வண்ணம் தூண்மிகன் 

pea! ஒருவன் காலத்தைக் க/நித்திசிம் முக்கியமான வகை 

யெல்லாம் உண்பதும் உறங்குவது மாயின், ௮ம் மனிதன் 

என்னாம் ? ஓர் மிருகமே, வே றன்று நிச்சயமாய், பின் சென் 

நவற்றையும் முன் வருபவற்றையும் ஆராப்ச் தறியத் தக்க 

௮ .த்தனைப் பெரிய அறிவுடன் ஈம்மைப் படைக்காஈசன் ௮ம 

16
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ரார்களுக் இசைந்த அரதப் புத்தியையும் சக்தியையும் உபயோ 

சப்படுத்தாமல் தருப் பிடித் தழிய ஈந்த௩ ரில்லை. இப்பொழுது 

மிருகங்களுக் குரிய மெளட்டீக மறதிழீயா, ௮ல்லஅ, ஓவ 

வொரு கருமத்தையும் மிகவும் ஆய்ந் தோய்த்து ஆராய்ந்து 

செய்யவேண்டும் என்னும் பய?மா--ஒரு அலோசனையானது 

வகுக்கப்பட்டால் நான்இல் ஒரு பங்குகான் ஈன் மதியாகு 

மதில், மற்ற மூன்று பாகங்களும், மூடத்தனமே யாம்-- 

(! இதை நான் செய்து மூடித்தல் வேண்டும்” என்று சொல் 

லிக் கொண்டே கான் ஏன் உயிர் வாழ்கின்றேன் என்பதை 

௮ றிதிலேன்; நான் ௮கைச் செயது முடிப்பதற்கு, காரணமு 

மூண்டு, மனமு முண்டு, பலழு முண்டு, கருவிகளு முண்டு 

என்னிடம். இரு நிலத்தைப்? போல எராளமான உகாசணக் 

கள் என்னை உந்துகின்றன. இதா தேவர்க் குரிய பே ரவாவி 

னால் பூரிக்சகப்பட்டு, இனி வரும் கண்ணுக்குப் புலப்படாக் 

கருமச்தை எண்ணாது ஏளனம் செய்யும், இந்த மெல்லிய அர 

சிளங்குமரனால், போருக்குச் செலுத்தப்பட்ட வீரம் பொ 

ருந்திய இப் பெரும் சைனியத்தைப்்ப பார். நிச்சய மில்லா 

அ௮நித்யமாம் இவ்வுடலை, ௮ திர்ஷ்டத்திற்கும் மான த்திற்கும் 

௮ பாயத்திற்கும் கேவலம் ஓரு கலவடையின் பொருட்டு 

ஆளாக்குகறார்களே ? பெருங் காரண மொன் நின்றி பிரயத் 

இன த்திற் காரம்பியா திருப்ப தன்று பெருங் குணம், மானத் 

திற்கோர் ஹானி வருங்கால், ஒருவைக்கோலிலும் ஒரு பெரும் 

வழக்கனைக் கண்டுபிடிப்பதே யாம். என் புத்தியும் இரக்க 

மும் கொதிப்படையச் செய்யும்படி, என் தந்ைத கொல்லப் 

பட்டு என் தாயார் கெடுக்கப்பட் டிருக்சு, எல்லாவற்றையும் 

உறங்கவிடும், என் ஸ்திதியை என்னென் திகழ்வேன் ? 

இதோ கான் காண மடையும்படி, இருபதி னாயிரம் மனிதர், 

புகழ் என்னும் கேவலம் தர் மருட்சியின்பொருட்டு, மடியச் 

சித்தமாய்ச் சயனத்திற்குப் போவதுபோல் ௮க் காட்டிற்குப் 

போகிறதை, என் கண்ணாரப் பார்க்கிறேன், இரு கட்சிகளும் 

எதிர்த்து நின்று போர் புரியவும் விஸ்தீரண மற்ற, மடிந்தவர்
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களை மறைத்து அடக்கம் செய்யவும் இட மில்லா, ஒரு ௮்ப 

கிலத்தின்பெர்.ருட்டு யுக்தம் செய்யப் போகிறார்கள்.-- g ! 

இதுமுதல் ஏன் எண்ண மெல்லாம் இரத்தம் சொரிவதா 

யிருக்கவேண்டும், ௮ன்றேல் அது அணுவளவும் பயன் 

படாதாம், [போகிறானள்,]: 
காட்சீ ழடிகிறது. 

WZ 
AN
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கேள. 

கேள. 

கேள், 

௮ மலா தித்யன. [அங்கம் - 4 

ஐந்தாவது காட்ச. 

இலனபாரம், ௮ரண்மனையி லோர் அறை, 

கேளரீமணியும், ஸரிஹஸானும், வருகிறார்கள். 

நான் பேசமாட்டேன் ௮ வளுடன. 

௮வள் பிடிவாதம் செய்கன்றாள், பயித்தியம் பிடி த்திருக்கின் 

றதுபோலும், ௮வளுடைய ஸ்திதியைப் பார்ப்பி ராயின் கட் 

டாயமாய்ப் பரிதாபப்படுவீர்கள், 

௮வள் ஏன்ன வேண்டு மென்கிறாள் ? 

௮ வள் தகப்பனாரைப்பற்றி அதிகமாய்ப் பேசுகன்றாள்; உல 

கத்தில் மோச மிருப்பதாய்க் கேள்விப்படுகிறதாகக் கூறுக 

ருள்; கையைப் பிசைகறாள் ; மார்பின் து அடித்துக் கொள் 

இருள் $ வைக்மீகாலைக் கண்டு பொருமைப்படுவதேபோல் 

வைத தள்ளுகறாள்?; அர்த்தம் அறை குறையா யிருக்கும் 
விஷயங்களைப்பற்றி சந்தேகப் படுவதுபோல் பேசுகிறாள் ; 

௮வள் வார்த்தையில் ஒன்று மில்லாவிட்டாலும், அவள் 

ஒழு இன்றிப் பேசுவது கேட்பவர்கள் ௮ வள வார்த்தைகளை 

யெல்லாம் ஒன்றுய்ச் சேர்த்து ஆர்த்தம் செய்யும்படி உந்து 

தின்றது; ௮வர்கள் ௮தைக் கவனித்து, தங்கள் எண்ணத்திற் 

குத் தக்கபடி. ௮தைக் கோத்துக் கொள்ளுகிரூர்கள். ௮ வள 

கண் கொட்டி தலை யசைத்துச் செய்யும் சைகைகள் தெரிவிக் 

தின்றபடி, நிச்சயமாய் ௮றியாவிட்டாலும், இதில் ஏதோ 

துக்கமான அர்த்த மிருக்கிறது ஏன்று ௮னைவரையும் சந்தே 

கங் கொள்ளச் செய்கிறது. அவளுடன் நேராகப் பேப் 

பார்ப்பதே ஈலமாம் ; தீமையே விளைக்கும் குண முடையார் 

மனத்தில் ௮வள வார்த்தைகள் விழு மாயின் ௮ பாயகர 

மான அலோசனைகளை உண்டாக்கனு மூண்டாக்கும். 

ஆனால் உள ளே வரட்டு மவள். [anflan scr Cun @ pest.) 

Venu DD oor மனத்திற்கு, பாபத்தின் உண்மையான சுபா 

வூப்படி) ஒவ்வொரு ௮்ப விஷயமும் இனி வரப்போகின் ௦
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அப, 

கேள். 

அப, 

கள, 

AU. 

கே௧கள, 

அப, 

கேள். 

அப, 

பெருகச் இமைக்குப் பீடிகையைப்போல் தோதற்றுகன்றது ! 

குற்றமுள்ள (நெஞ்சில் சந்தேகம் நிரம்பவும் குடிகொண் டிருக் 

தின் றமையால் எங்கே வெளியாகின் றதோ என்று எக்கேரமும் 

பயப்படிவ தினா£லேயே குற்றம் தன்னைத் தானே வெளியாக்கிக் 

கொள்ளுகின் ற.து. 

ஹரிஹரன், அடமீலையுடன் வருகிருன். 

கூர்ஜர காட்டு ௮மகிய ௮ரூ எங்கே ₹* 

என்ன வி?சஷம் ௮பலா * 

[பாடுகிறாள்.] காதல் நீ உண்மையில் என்மீது கொண்டது 

கண்டறிவ தெங்ஙனம் ? 

பாதத்தில் ரட்சையால் பக்கத்தில் கட்டையால் 

பருத்தறிய லாருமே ! 

யோ ! கண்ணே ! பலா, இப்பாட்டின் பொரு ளென்ன 7 

என்ன சொல்லுகிறீர் ? அப்படி யல்ல, வேண்டிக்கொள்ளுக 

மேன் கவனியும். 

[பாடுஇிராள். | மாண்டே. போனாரே மன்னனவர் அம்மணி 

மடிர்தே போனாமே மண்மீதில் 

காண்பாய் நீ தலையருகில் கட்டார் தரையுமே 

காலருகில் கல்லொன்று கண்டமிமே ! 

ஆஹா ! ஆஹா : 
௮ தல்ல, ௮பலா.-- 

கேட்டுக் கொள்ளுகிறேன், கொஞ்சம் கவனியும்-- 

[ur @@or er.) வெண்ணிலாவைப்போல் இருந்ததே 

வெள்ளச் சல்லா ௮வர் தனக்கு-- 

காலதேவன் வருகிருன், 

ஐயோ ! இதோ பாரும் பிராணநாதா ! 

[பாடிருள்.] அழகிய புஷ்பமதால் அலங்கரித்தார் ௮வர்தன்னை, 

௮முகையுடன் சென்றனவே ௮வைகளிடுகாட்டிந்கே, 

. மழைபோலப் பொழிந்தனரே மந்தாரம் வானவரும்,
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கா், 

அப், 

கா, 

Al, 

கா, 

அப, 

கா. 

௮ மல்்ாதிதீயன, [அங்கம் - 4 

௮ ழகய ௮பலா, என்னமா யிருக்கின்ற தனக்கு P 

ஈன்றராய், ஈசன் உமக்கு வெகுமானம் செய்வாராக ! அப்பம் 

சுடுகின்றவள் பெண்ணாம் ஆர்தை என்டிரூர்களே ! லயா 

சுவாமி! கா மிருக்கும் ஸ்இதி ஈமக்குத் தெரியும், நாம் ஆகப் 

போன்ற ஸ்திதி ஆருக்குத் தெரியும் ₹-- சுவாமிக்கு நிவே 

தனம் செய்து புசியுங்கள் ஆகையால். 

தன் தகப்பனாரைப்பற்றியே நினைவு. 

உம்மை வேண்டிக்கொள்ளுகின்றேன், இதைப்பற்றி இனி 

வார்த்தை வேண்டாம். அதற்கு அர்த்த மென்ன வென்று 

௮ வர்கள் கேட்கும்பொழுது இதைச் சொல்லுங்கள் நீங்கள், 

[பாடுகிருள்.] வசந்தன் பூசை வரும் காளையே 

வைசறையில் கானுமே 

வாசலருகில் வருவேன் சானுன் 

வாசந்திகையாகவேகான், 

கலைதரித்கான் எழுந்திருந்து 

கதவை ஈன்ருய்த் இிறந்திட்டான் 

கன்னியவள் உட்சென்ராள் 

கன்னிகையாய் வாராளே ! 

அழகிய ௮பலா !-- அவள் எத்தனை சாளாக இப்படி இருக் 
தின்றாள் 7 

எல்லாம் சுபமாய் முடியுமெனக் கோருகிறேன், நாம் பொறு 

மையுடன் இருக்கவேண்டும், ஈர பூமியில் ௮வரைப் புதைத் 

தகை எண்ணினால் எனக்கு ௮ழுகை வராம லிருக்குமா ? என் 

தமயனுக்குத் தெரிவிக்க வேண்டு மதை...- ஆசுவே நீங்கள் 

எனக்குக் கூறும் புத்திமதிக்காக உங்களுக்கு வர்தனம் செய் 
கின்றேன். எங்கே என் வண்டி ? வருகிறேன் ௮ம்மா ! வரு 

கிறேன் ௮ம்மா ! நான் போய் வருகிழேன் ௮ம்மணி ! கான் 

வருகிறேன், வருக2றன் | [போராள்.] 

விடாது கூடே போங்கள், வ&£ ஜாக்ரெதையாகப் பார்த் 

தச் கொள்ளும்படி. உம்மை வேண்டுகிறேன், 

(ஹரிஹூன் போடருன்.]
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கேள 

கா, 

மூடி விலாத் துயரத்தால் மூண்டது இப் பித்தம்; ௮வள தர் 

தையின் மரணமே இதற் கெல்லாம் ஆதி சாரணம்.-- ஹா! 

கெளரீமணி ! கெளரீமணி ! இகைப் பார் ! துயரம் சம்பவித் 

தால் ஒற்றர்கள்போல் ஒவவொன்ராய் வருவ தில்லை ௮ணி 

யணியாசத்தான் வரும். முதலில் ௮வள் தந்ைத கொல்லப்பட் 

டார்; பிறகு உனது மகன் போனான்--௮வனது கொடிஞ் 

செய்கையே அவனை நாட்டைவிட்டு நியாயப்படி துரத்தும் 

படி செய்தது,- ஜனங்கள் எல்லாம் குழம்பி யிருக்கின் முர்கள ; 

உத்தமனான பாலகேசன் மரணத்தைப்பற்றி தகாத கெட்ட 

எண்ணக்க ளெல்லாம் கொண்டு, இரகசியமாய்ப் பேசிக்கொள் 

ளுகிரார்கள்; ௮.றிவின்மையால் காமும் ௮வனை ௮வசரமாய் 

ஒருவரும் ௮ ஜியாதபடி அடக்கம் செய்துவிட்டோம்; எந்த 

அறிவு இல்லாவிடில் நாம் அணைவரும் சித்திரங்களுக்குச் 

சமான மாகிறோமோ அல்லது மி. நகங்களென மதிக்கப்படுகி 

ரோமோ, ௮ப்படிப்பட்ட ஒள்ளிய அறிவினின்றும், பேதை 

யாகிய அபலை பிரிக்கப்பட்டாள். முடிவில் இவைகள் எல்லா 

வற்றையும்விட முக்யெமான விஷயம், இவளது சகோதரன் 

இரகசியமாய் பிராணேசபுரத்தி லிருந்து வந்திருக்கிறான். 

௮ வன், ஆச்சரியம்தை யுட்கொண்டவனாய் ௮ந்தர்த்தானமான 

துபோல் மறைந் திருக்கின்றான். ௮வன் தர௫்தை மடிக்ததைப் 

பற்றி ௮வன் காதில் இரகசியமாய்த் தூப்போதனை செய்யும் 

கோட்சொல்லிகளுக்குக் குறை வில்லை. அதற்குக் காரணம் 

கூமவேண்டி ஜனங்கள், உண்மை யொன்று மறியாமையால், 

என்மீதே பழி சாற்றி, எல்லோர் காதிலும் ஓத அஞ்சமாட் 

டார்கள். ஹா ! கெளரீமணி! கெளரீமணி! இது ஆயிர முக 

அ௮ஸ்திரத்தைப்போல் என் ௮ருயிரை ௮0ேக விடங்களில் 

அ௮னாவசியமாய் அ௮ழிக்கின் றதே ! [உள்ளே சப்சம்.] 

யோ ! என்ன சப்தம் இது? 

எங்கக என் மகாராஷ்டிரப் போர்வீரர்கள் ? வாயிலைக் காக் 

கட்டும் ௮வர்கள |
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கேகள. 

கா, 

௮ மலா இத்யன், [அங்கம் - 4 

ஒரு மந்திரி வருஇறான். 

என்ன சமாசாரம் ₹ 

மகாராஜா ! தங்களைக் காப்பாற்றிக்கொள்ளும்; சமுத்திர: 

மானது கரைபுரண்டு சம பூமியை அழிப்ப? தபோல் ஈமது 

சேவகர்களை யெல்லாம் பறக்கடித்து, சில கலகச் சைனியக 

களுடன் இளம் லிலாதரன் பிரவே௫த் இருக்கின்றான். மூட 

ஜனங்கள் அவனைத் தமது தலைவனென அழைக்கின்றனர். 

இப்பொழுதுதான் உலகம் ஆரம்பிப்பது போல், புராதனம் 

என்பதை மறந்து, வழக்க மென்பதை யறியாதவராய், sar 

கள் 4 நாங்கள் கோருகிறோம், லீலாதரன் எங்கள் ௮ரசனாக 

வேண்டும் ?? என்று கூவுகிரூர்கள் 9. லீலாகரனே எங்கள் 

்? என்று கை ௮ ரசனாக வேண்டும், லீலாதரனே அரசன் 

கொட்டி, மேக மண்டலம் ௮ இர்ந்திட அரவாரிக்கின்றனர், 

அதோ ந்த நன்றி யற்ற குர்ஜா நாய்களின் கூச்சல் ! தவ 

ரன மார்க்கச்தில் என்ன சந்தோஷத்துடன் குலைக்கின் 

ன ! 

கதவுகள் உடைக்கப்பட்டன. [உள்ளே சட்சம்.] 

வீலாதாரன், உருவிய கத்தியுடன், சைனியங்கள் 

பின் தொடர வருகிறான். 

எங்கே இந்த மகாராஜா ?-- யா ! நீங்கள் எல்லாம் சற்று 

வெளியே நில் லங்கள், 

மாட்டோம் ! நாங்களும் உள்ளே வருகிறோம் ! 

நான் உங்களைக் கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன், எனக்கு மாத்தி 

ரம் உத்தரவு கொடுங்கள். 

௮ப்படியே Be bu! ௮ப்படியே ஆகட்டும் ! 

[ஷைனியங்கள் கதவுக்கு வெளியே 
டோகின்றன.] 

சந்தோஷம், கதவைக் காருங்கள்.-- மாபாதகனான மன்ன 

ே ! என் தந்தையை எனக்கு ஓப்புவியும் !
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கேள, 

லா, 

கா. 

கேள, 

கா, 

கா, 

% 

கா், 

மெல்ல அப்பா, லீலாதரா. 

என்ன கா. ரணம்பற்றி லிலாகரா, உன் கலகமானது இத் 

தனைப் பெரியதுபோல் தோற்றுகிறது *₹--கெளரீமணி, போக. 

விடு ௮வனை ! நம்மைப்பற்றி நீ பயப்படவேண்டாம். துரோ 

கம் தலை நீட்டிப் பார்ப்பதொழிய விரும்பியது வேறொன்றை 

யும் முடிக்க முடியாதபடி அரசனைச் சுற்றி அப்படிப்பட்ட 

தெய்வீகம் காக்கின்றது-- லீலாதரா, நீ இவ்வாறு கொண் 

டிருக்கும் கோபத்திற்குக் காரணத்தை என்னிடம் கூறுவாய். 

விடு ௮வனை கெளரீமணி.-- பேசு ௮டா! அப்பா ! 

GI OH என் தந்ைத ? 

மடிந்துபோனார். 

மகாராஜாவா லல்ல, 

அவன் மனம் பூரண மாகுமளவும் கேட்சட்டுிம், 

எப்படி. மடி.ந்தார் ௮வர் ? என்னிடம் சதை யெல்லாம் ag 

வாது; நான் ஈரகம் போவதானாலும் சரி ! சத்தியம் சேய்தி 

ருக்கின்றேன், கோரமான சபதம் செய்திருக்கின்றேன் 1 

தயையும் பச்சாத்தாபமும் பாதாள லோகத்திற்குப் பறக்க 

விட்டேன் ! பஞ்சமா பாதகத்திற்கும் அணிந்திருக்கின்றேன் ! 

இதகைவிட்டு நான் பெயரப்போகிற தில்லை இகலோச பர 

லோக சாம்பிராஜ்ஜியம் எனக்கு வேண்டிய தில்லை வருவது 

வரட்டும்; என் தர் மாண்டதற்கு எப்படியாவது சான் 

பூரணமாய்ப் பழி வாங்க வேண்டும் ! 

உன்னைக் தடை. செய்வது யார் ₹ 

என் மனம் ஒன்றே ! ௮ன்றி இம் மண்ணுலகம் எல்லாம் ஒன் 

மூயக கூடினும முடியாது, எனக கிருச்கும துண சுமிதாயி 

னும் ஜாக்கிரதையாய் உபயோகித்து அதைக்கொண்டு மனத் 

தையும் முடிவுபெறச் செய்வேன்; 

௮ப்பா, லீலாதரா, உன் தகப்பனார் உயிர் அறந்தவிதச்தை 

உண்மையாய் அறிய3வேண்டி உனக்கு விருப்ப மிருந்தால் மித் 

17
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மா, 

௮ மலாதித்யன், [அங்கம் - 4 

ரர்களையும் அமித்திரர்களையும் எல்லோரையும் ஒன்றாய் யம அமித ய் பம ஒன்னா 
அழிச்கவேண்டுமென்று உன் பழி வாங்கும் நீதியில் வரைர் 

இருக்கன் றதோ * 

என் கர்தையின் பகைஞரை யன்றி மற்றெவரையும் சான் 

இண்ட மாட்டேன். 

ஆனால் ௮ப் பகைவரை ௮.திய விரும்புகின்றாயா * 

௮வரது அப்த ஈண்பா்சளை கான் இக்கனம் ஆலிங்கனம் 

செய்துகொண்டு, புறவிற்காகத் தன்னுயிரைக் கொடுத்துக் 

காத்த சிபியைப் போல் என்னுபியைக் கொடுத்தாவது காப் 

பாற்று?வன், 

ஆ ! இப்பொழுதுதான் நல்ல பிள்ளையைப்போலும் உத்தம 

குண முடையவனைப்போலவும் பேசுகின்றாய். உன் தந்ைத 

மடிர்ததற்கு சான் உச்சரவாதம் ௮ல்ல வென்பதும், ௮தன் 

பொருட்டு கான் மிகவும் துயரப்படிகிறேன் என்பதும், சூரிய 

னது ஓளியைப்போல் உனது கண்ணுக்குப் புலப்.படிம்படி 

நான் நிரூபித்து காட்டுகிறேன். 

[உள்ளிறாச்து] வரட்டும் உள்ளே ! வரட்டும் உள்ளே : 

என்ன ? என்ன சப்தம் அது * 

அபலை மறுபடியும் | வருகிறாள். 

அந்தோ ! வெப்பக்தினால் என் மூளை வறண்டு போகாதா ? 

கண்ணீரானது உப்பிலும் எழுமடங்கு கரித்து என் கண் 

களைக் சருக்கிப் பொட்டையாய்ப் போகச் செய்யாதா ? ஜக 

தீசன்மீ தாணைப்படி உனக்குப் இந்தப் பயிச்தியச்தை விளைத் 

தவன்மீது ஒரு பங்குக்குப் பதின் மடங்கு பழி வாங்காது 

விவெ இல்லை ! வசக்த வஞ்ரிே ! ஆருயிர் ௮ணங்கே ! பிரிய 

சோதரி ! ௮பலா ! ௮பலா 1-- ஈசனே ! ஈசனே ! இப்படி 

யும் ஆகுமா ? தளர் வெய்திய வயோதிக னாருயிரைப்போல் 

இவ்விளர் தையலின் மதியும் ௮த் தனை எளிதில் பாழாகுமா ? 

அவனியில் மிகவும் ௮ரிய பொருளாம் ஆசை ! ஆசை வைத்த
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அப, 

25 

அப, 

AU, 

அப. 

பொருள் அழியுங்கால் அதனுடன் கொண்டுபோன்றது 
y DS கொஞ்சம். 

[பாடுகிறாள்.] * பாடை கட்டினாரே, பாவிக எவருக்கு ! 

நானா, ஈன்னானா, கானன்ன, கனனானா 

கண்ணீரால் நனைந்ததுவே, காஷ்டம தவருக்கு; 

பஞ்ச வர்ணக் இளி2ய ! போய் வருகிருயா ? 

உன் அறிவு சரியா யிருந்து, என்னைப் பழிவாங்க உந்துவ 

தாயினும் இவ்வாறு என்னைக் தூண்டாதே ! 

[பாடுகிருள்.] 

டிண்டிண்டும் பாடவேணும் 

டிண்டிண்மிம் என்றழைத்து. 

தவளைக்குச் சரியான தாளம் !-- எசமான் பெண்ணை இழுத் 

அக்கொண்டுபோனவன் எவ்வளவு கெட்ட வேலைக்காரனா 

யிருக்கவேண்டும் £ 

அர்த்த மிருக்மும் வார்த்தைகளைவிட இவ் வர்த்த ஜில்லா 

வார்த்தைகள் ௮திசமாய்க் குறிக்கின்றன. 

இகோ ராஜமல்லி, இது தஇியாபக.ந்திற்காக 1. ஆகவே காத 

லா மறவாதீர் -- இதோ பாதிரி பட்சத்திற்காக, 

பயித்தியத்திலும் புத்திமதி |- எண்ணமும் கியாபகமும் ஒத் 

திருக்கின் றது. 

இதோ உமக்குப் புன்னையும் குவளையும், உங்களுக்கு இதோ 

தும்பை யிருக்கின்றது, எனக்குங் கொஞ்சம் இருக்கின்றது, 

இவைகளைச் சூரியனுக்கு உரித்தான புஷ்பங்கள் என்று கூற 

லாம், ஞாயிற்றுக் இழமைகளில்--ஆனால், உங்களுடையதை 

நீங்கள் கொஞ்சம் வித்தியாசத்தோடு அணியவேண்டும், 

இதோ ஒரு சூரியகாந்தி, உமக்குக் கொஞ்சம் நீலோற்பலம் 

கொடுப்பேன்; அனால் ௮வைகள் எல்லாம் உலர்ந்து போயின 

என் தர்்தை படிந்தபொழுது,--ுவர் சுகமாய்த்தான் மடிந்த 

தாகச் சொல்லுகிறார்கள.--
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அப். 

கா. 

அமலாதித்யன், [அங்கம் - 4 

[பா6சருள்.] 4 அழகிய ராமன், என்னிதய சோமன். *” 

ஏக்கம், துச்சம், கோபம், எல்லாவீதப் பாழையும், ஐர்வித 

௮ருமையும் ௮ழகுமாய் மாற்றிவிடிகின் ற்னள் ! 

[ பாடுகிறாள் .॥ திரும்பி வாராரோ gar ₹ 

திரும்பி வாராரோ ? 

வாரார் ௮வர் போனா? ! 

மடிந்தே நீயும் போவாயே ! 

திரும்பி ௮வர் வா.ராரே ! 

நரைத்த?த தலையும் பால்போல், 

வெளுக்ததே சல்லாவு?ம 

போனார் போனாரே 

விணாய் அ௮முவானேன் 8 

ஈசனார் காத்திரிவாரே ! 

சுவாமி இருக்கிறா -- நம்மெல்லோரையும் சாப்பாற்ற....- 

நான் ஈசனைப் பிரார்த்திக்கன்றேன். ஈசன் உமக்குத் துணை 

செய்வாராக ! [போகிறுள்.] 

ஈசனே ! ஜசதசனே ! இதைக் சண்ணால் பார்க்கின் நீரா ? 

லீலாதரா, உனது துயரத்தை நானும் பா௫ிக்துச் கொள்ள 
வேண்டும். இல்லாவிடின் எனது சுதக்கரத்தை மறுத்தவ 

னாவாய். சற்றே விலகிப்போய், உன௮ புச்திமான்களான ஈண் 
பார்களில் எவரையாவது ஏற்பா செய்; ௮ வாகள் ஈம்மிரு 

வரையும் கேட்டு நியாயம் கூறட்டும், கேராகவாவது சுற்று 
வழியிலாவது ராம் இதில் சம்பந்தப்பட்டதாக அவர்கள் இர் 
மானித்தால் காம், ஈமது இராஜ்ஜியம் மகுடம், உயிர், எமது 
என்று கூறும்படியான எல்லாவற்றையும் உனக்குத் திர்ப்தி 

யாகக் கொடுக்கிறோம். இல்லாவிடின் ராம் சொல்லுறெபடி 
பொறுமையுடன் ஈமக் கடக்கி யிருப்பாயாயின், உன்னுடன் 
நாமும் உழன்று உன் மனத்தைத் இர்ப்தி செய்றோம் 
வேண்டிய விகுத்தில்,
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ல், அப்படியே ஆகட்டும். அவர் மடிந்த விதம், ஒருவரு மறி 

யாதபடி வரை அடக்கம் செய்தது, காமக் கிரியைகள் 

ஒன்றும் செய்யாத, அவரைப் புகைத்த இடத்தில் சமாதி 

முதலியன ஒன்றும் கட்டாக, அக்கமும் பாராட்டாதது, 

ஆகாயவாணி பூமிதேவி யறிய ௮முகை யொன்று மில்லாதது; 

இதற்கெல்லாம் தக்க காரணம் ரான் அறியவேண்டும். 

கா. அப்படியே கேள், கேட் டறிந்து, குற்ற முள்ள விடத்தில், 

பெருங் கோடாலியால் வெட்டு, வா என்னுடன் சொல்லு 

கிறேன், [போடுருர்கள், ] 

காட்சி படிகிறது, 
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aun, 

Gé, 

மு-மா, 

மு-மா. 

அ மலாதித்யன், [அங்கம் - 4 

அருவது காட்சி. 

அரண்மனையில் இன்னொரு ௮, 

லைரஷஸ்ரனும் ஒரு வேலைக்காரனும் வருஇருர்சள், 

யார் அவர்கள் பன்னுடன் 2 பச விர ரும்புவோர் ? 

லயா, அவர்கள் மாலுமிகள், உமக௰் ந ஏதோ நிருபம் சொண் 

Qaim இருப்பதாகக் கூறுவன னர். 

வரட்டமம் அவாகள் உ௱ளெ,-.- [லேலைக்சாரன் போகிறான். | 

௮ ரசகுமாரனாம் அபலாதஇத்யரிட மிருச் தன்றி, இவவு லகின் 

கண் வேறெந்தப் பக்சு மிருக்து எனக்கு நிருபம் வரக்கூடு 

மென உணர்க3லன். 

மாஜுமீகள் ag Bem னர், 

ஜாசன் உம்மை இரட்சிப்பாராக, 

உன்னையுப் இரட்சிப்பாராக, 

அ பட டியே அகும் அவர் இரவுளம் வைக்தால். யோ, இதா 

உமக் கொழு கடிதம் இருக்கன் த சிங்கள க்திற கனுப்பப் 

பட்ட bruno Pub மிருந்து வருக ன்றது இது, --ரான் ௮ றி 

விக்கப்பட்ட வண்ணம், உமது பபயர் ஹரிஹரராயின், 

[ aun &)& &) cop oar . | Cy oD soa, ந் இதைப் படி.ர்.ஐுப் பார்த்த 

பிறகு, இரத ஆச £மிகள் ௮ரசனைப் பார் க்கும்படி. செய்; அவ 

ருக்கு அனுப்பிய நிருபங்கள் அவர்களிடம் இருக்கின்றன. 

திரைகடல் சட.க்கத தின மிரண்டு குியுமுன், கடற் கொள் 

சைக்கப்பல் ஒன்று எங்களைச் துரச்தியது. எங்கள் கப்பல் 

௮ திகவேசமாய்ச் செலலாககைக்கண்ு, காங்கள் மனத்தைக் 

தைரியப்படிக்திக் கொண்டி௮வர்களை எதிர்த்தோம், இரண்டு 

கப்பல்களும் மோதியபொழுது கான் அவர்களுடைய கப்ப 

லில் தாவிப் பாய்ந்தேன், ௮ர்த சணம் அவர்கள் நமது 

கப்பலை விட்டுப் பிரிய, நான் தனியாக, அவர்கள் சிறையா 

வென்ன, திருடர்க ளாயிலும் ௮ வர்கள் கருணை யுடையவர்க
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ளாகவ என்னைக் கெளரவப்படுத்திஞர்கள், ஆனால் ௮வர்கள் 

செய்தது 'இன்னதென அவர்களுக்குத் தெரியும்; ௮வர் 

களுக்கு நான் பிரதி உபகாரம் செய்யவேண்டியவனா யிருக் 

AC oor, கான் அனுப்பிய நிருபங்களை ௮7சர் ௮டையட்டும். 

யமனிடமிருந்து என்ன வேகமாய் இருவையோ அத்தனை வக 

மாய் என்னிடம் ஓடி வந்து சேர், நான் உனது செலியில் 

கூறவேண்டிய வார்த்தைகள் சில உள, அவைகளைக் கேட்க) 

உன் வா யடைத்துப் போம். sone மிருந்தும் ௮வ 

விஷயத்தைத் தாங்கி நிற்கச் ரக்தி யற்றனவாய் அத்தனை 

இலேசானவை. இந்த நல்ல ஆசாமிகள் உன்னை தகா னிருக்கு 

மிடம் ௮ழைத்துக்கொண்டு வந்து சேர்ப்பார்கள். ராஜகாந் 

sa கரிதரனும் சிங்களற்திற்தப் போய்க்கொண்டிருக் 

இன்றனர். அவர்களைப்பற்றி உன்னிடம் அதிகமாய்க் கூற 

வேண்டி. யிருக்கிறது. நீ சுகமாய் இருப்பாயெனக் கோரு 

இூறன். இனம், உன் உள்ள பூறிக்தபடி உனக்கு 

மான ௮ மலாதித்யன்,” 

® 

rd fF சொர்த 
ஓ 

வாருங்கள். உங்களுடைய இமஏ்க் கடி.சங்களைச் சேர்ப்பிக்க 
. . ட . , , @ 

நான் வழியிகோக் காட்டிளறேன. யாரிட மிருக்து ௮வைக 

ளைக் கொண்டிவர்திர்களோ அவ ரிருக்கு மிடம் என்னக் 

கொண்டு போகவேண்டி அதைத் துரிதமாய்ச் செய்து முடிக் 
இரேன், | போஇரூர்கள், | 

காட்சி மடிகிறது. 
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கா, 

கா. 

அமலாதித்யன்,. [அங்கம் - 4 

ஏழாம் காட்சி, 

JS Tew tori) Cori அறை, 

காலதேவனும், லிலாதரனும் வருகிருர்கள். 

உச்சமனான உன் பிசாவைக் கொன்றவனே என் உயிரிற்கும் 

உலை வைக்கப் பார்த்தான் என்பதை, நீ காதரக் கேட் டறிந்த 

பிறகு இனியாவது உன் மனத்தில் என்னைக் குற்ற மற்றவ 

னெனக் கருதினவனாய், உன் னிதயத்தில் என்னை உன ஈண்ப 

னென உறுதியாய் மதிம்இடல் வேண்டும், 

௮ ப்படிச்தான் விளங்குகிறது ஈன்ரூய--உமது சகோ்ஷமத் 

தைக் கருதுங்காலும், உமது அறிவைக் கொண்டி யோகிக்கு 

மிடத்தும், மற் றெல்லா விஷயச் சாலும், உமக்கு மிக்க கோ 

பம் விளைத்த, சுபாவத்திலேயே பெருங் குற்றமா யிருக்கப் 

பெற்ற, இந்தத் துர் நடத்தைகளை ஏன் விசாரணைக்குக் 

கொண்மிவராது விட்டீர் ? 

ஓ | இரண்டு முக்கியமான காரணங்களைப்பற்றி; ௮க் கார 

ணங்கள் ஒரு வேளை உனக்கு அலட்சியமாய்த் கோற்றலாம், 

ஆயிலும் என்வரையிலும் வைகள் ௮ திக!பல மூடையன 

வே, இராணியாகிய ௮வன தாயார், ௮வனஅ கண்.பார்வையா 

லேயே ௮ ருயிர் தரிக்கின்ரூள். சானை-௮து என் நற் குண 

மோ தீக்குணமோ எ தாயினு மாகுக-- ஈட்சச்திமானது 

தன் மண்டலத்சை விட்டு எங்கனம் வெளியில் சரியாதோ 

அங்ஙனமே, என் உயிரிற்கும் வாழ்க்கைக்கும் இன்றியமை 

யாத ௮வளை விட்டுப் பிரிந்து உயிர் தரியேன். இதைப் பயி 

ரங்கமாய் நான் விசாரணைக்குக் கொண்௰ வராததற்கு மற் 

hp காரணம், பாமர ஜனங்கள் அவனிடம் வைத்திருக்கும் 

பெரும் பட்சமம. அவர்களோ, ௮வனது பெருங் சுற்றல் 

களை யெல்லாம் தங்கள் பே ரன்பினில் மூழ்கச் செய்தவராய் 

மரத்தைச் கலலாக்கும் ஊம்சினைப் போல் ௮வனது விலங்கு. 

களையே சிலம்புசளாகக் கருதுவார்கள், ஆகவே எனது பா 

ணங்கள் அவர்கள் பட்சமென்னும் பெருங் காற்றைத் தாங்கப்



காட்சி - 7] அமலா தி தீயன், 187 

கா, 

கா், 

கா. 

பல மில்லாததாய், கான் எய்த குறியிடம் செல்லாது எறிக்த 
வில்லிடமே” வந்து சேரும், 

ஆகவே உத்தீமரான என் தந்தையைத் தாரைவார்த்தேன் ; 

Hao HM அருமை, புகழமானஅ பின் திரும்பிப் போ மாயின், 

குன்றின்மீ தேறி எந்தக் காலத்திலும் ஈடு இல்லையென் 

எதிர்த்துப் பேசச் தக்க, குறை யொன்று மில்லாக் கோமள 

முடைய என் தங்கை தன் மதி யிழந்து கம் கதியடைற் 

தாள்-- யினும் கான் பழிவாங்கும் சமயம் வரும். 

இதன்பொருட்டு கண் விழித்து உன் நித்திரையைக் கெடுத்துக் 

கொள்ளாசே, அ௮பாயமானது ஈம்மைக் கிட்டி, தாடியைப் 

பத்றி, ஆட்டியபோதிலும் ௮தை விளையாட் டென விட்டுவிடும் 

படியான, அத்தனை சாரமும் ரோஷமூ மில்லா ஜன்மமென, 

நம்மை நீ மதித்திட லாகாது. உனக்கு விரைவில் இன்னும் 

உரைத்திடுவேன், உன் தந்தைமீது பட்சம் வைத்திருக் 

தேன், என் உயிரின்மீதும் உண்டு எனக்கு இச்சை; ஆக$வ, 

நான் கோருவது, மீ அவ்வாறு எண்ணும்படி கற்பிக்க-௪ 

ஒரு தாதன் வருகிறான். 

என்ன, இப்பொழுது ! என்ன சமாசாரம் 7 

௮ரசே, ௮ மலாதித்யரிட மிருந்து நிருபங்கள் 3 இது மகா 

ராஜா அவர்களுக்கு, இது மகாராணிக்கு, 

அமலாதித்யனிட மிருக்தா ! யார் இவைகமாக் கொண்டு 

வந்தது ? 

அரசே, மாலுமிகள் யாரோ சொண்டு வந்ததாகக் கூறுகின்ற 

றனர். நான் ௮வர்களைப் பார்க்க வில்லை. கலாதரன் என்னி 

to Gard $51 er, அவைகளைக் கொண்டுவர்தவனிடமிருக்து 

அவன் பெந்றுன்,. 

லீலாதரா, வைகளை படிக்கக் கேட்பாய்,--- நீ உத்தரவு 

பெற்றுக்கொள். [தாதன் போகிறான்.] 

[வாசிக்றான்.] ' தாஷ்டீகமான YOST FAH FHT அறிய 

18
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கா. 

கா. 

கா, 

அமலாதித்யன், [அங்கம் - 4 

ந ௪ ட [் 4 ர ௩ டி ச ச 

வேண்டும் கான் நிர்வாணமாய் தமதூ தேசத்தில் ஒதுக்கப் 
e த > 

பட்டதை. நாளைத்தினம் உமது உத்தமமான கண்களைப் 

பார்த்திட உத்தரவு வேண்டுவன், அச்சமயம், அவ் விஷ 

யத்தில் மூ.£லில் உமது மன்னிப்பைக் கேட்டவனாய், ௮கஸ் 
* e . 6 ௪ சூ. ப ௪ ௪ 

மாத்தாயும் ௮தஇக அச்சரியமாயும் நான் திரும்பி வந்ததின் 

காரண௰ம்தை ஆதியோ டந்தமாக அறிலிப்பேன். 

௮மலாதிதயன்,.?? 

இதற் சென்ன அர்தரமா யிருக்கும் ? மற்றவர்க ளெல்லாம் 

திரும்பி வர்துவிட்டார்களா 1? அல்லது அப்படி யொன்று 

மில்லாத, இது எசாவது எளனமா? 

ச . . 5. 

இந்தக மேக யெழுக்ை அறிவ ரர ? 

இது ஆப.லர திம்யன் லிதிகமே, நிர்வாணமாய் 2-௮ னறியும் 

இங்க பின்னால் aoe a Bo சனியாக ?? எனவும் கூறுகின் 
. - /d ; 

mor, எனக் சேசாவது யோசனை கூறுவையா ₹ 
9 ° ட » \, . ச 3 ட . oe ச ௪ 

௮ இல்கான் மாபாலிக் கிடக்கிபறன் ௮ர2ச௪. ஆயினும் ௮வன் 

வரட்டும், என் னிருதயத்இி லிருந்த துபரக்கை யெல்லாம் 

போக்கி, ௮வன் முக மெதிரில் “இப்படி.க்தான் நீ செய்தாய்? 

என்று எடுத்துக் கூற சமயம் வாய்த்ததே என்று எனக்கு 

சந்தோஷ உற்சாகத்கைர் தருகிறது, 
( C ர er C C = 

அப்படி. யிருக்குமாயின், லீலாகரா --அது ஏப்படி. அங்கன 
மிருக்கக் கூடும் ? வறு வித மெப்படி 1. நான் சொல்லுற 

படி. கெட்பையா நீ? 

ஆம் அரசே, சமாதான மாகும்படிமாத்திரம் தாம் எனக் 

குக் கட்டளை யிடாதிருப்ப தானால், 

உனது மனத்தின் பிம்மதியின் பொருட்டே. அவன் கன் பிர 

யாணத்தை நிறுத்திவிட்டு, இனி ௮தை மறுபடியும் மேற் 

கொள்வ தில்லையெனக் திர்மானித்து, திரும்பி வந்ததாயின் 

நான் முடிவாய் யோசித் திருக் கம் வண்ணம், அவன் ஒரு 

சாஹசத்தைச் செய்யும்படி தூண்டிவிடுகிறேன்; ௮ இல் 

அன் எப்படியும் வேறு மார்க்சமின்றி மாளும்படி நேரிடும் ை
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கா, 
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war ulor gong ups gs supe gor sy mharinth Ops 

சும் விடமாட்டார்கள், அவனு தாயும், நடந்ததின்மீது கூற் 

Db APH,» எதோ அசஸ்மாதக்கானது என்று அ௮றைந்திடு 

வாள, 

அரசே, உமது கட்டளைக்குக் இழ்ப்படிச்து நடக்கின்றேன். 

அதவும் கான் MS பழி வாங்கும் கருவா யிருக்கும் படி. 

(i PEF யேனும் செய்திய ராயின் மிகவும் நலம். 

சரியாய்த்தான் வாய்க்சறு, அமலாதித்யன் கேள்வியில், 

௩ பிரயாணம் போனபிறகு, உன்னிடம் ௮தகமாய்ப் பிரகா 

சிக்கறதாக ஜனங்கள் கூறுகிற ஒரு கருணாச்தைப்பற்றி, பேச்சு 

ஆத் இிகமாய் நடந்த தது; அவ்வொரு குணமானது மற் றெல்லார த் 

முணங்களின் கொகையைவிட. அவனை உனமீறு ௮இக 

பொருமை கொள்ஞளாம்படி. செய்தது; அந்த ஒரு குணமோ 

என் யோசலையில் அயலான் 6/இர்க்கக் தக்கபடி எடுத்துக் 

Ga OG DLS Hoo M. : 

அப்படிப் ட்ட குணா பண்ன னு] ௮ ரசே 3 

<P! LD தூது இளமையி oot அணிகலன் களுக்குள் மித அற்பமான 

தொன்றும், ஆயினும் ௮து ௮வியமான?க, எப்படி வயோ 

இகர் தங்கள் முறுமைக் கேற்றபடி, பொறுமையாம் நடை 

யுடை பாவனைகளை யுடையவரா யிருத்தல் தக்சகா யிருக் 

இன்றோ, அப்படிமீய இளைஞர், இளமையில், தம் தேக 

ஆசோக்கியக்திற் நு சக்கபடி, எசையும் அலட்சியம் செய்யும் 

கவலை யில்லாக் ரர முதலியன உடையவரா யிருக்தல், ஒத்த 

கேயாம், இரண்டு மாதங்களுக்குழுன் நாரீமணி ஈகரத்தி 

லிருந்து ஓர் பிரபு இங்கு வந் இருக்தார், அந்தப் பிரதேசத்து 

ஜனங்கமா நான் பார்த்திருக்கிறேன், எதிர்த்தும் போராடி 

யிருக்க? பன் ; அவர்கள் குதிரைப் பழக்கத்தில் மிகவும் தோர் 

தவர்கள்; ஆயினும் இந்த இளங்குமாரமனோ அதில் மர்திர 

வித்தை யறிக்தவன்? பால் ௮திக தெர்ச்சி யுடையவனா 

யிருந்தான். உட்காரந்த இடத்தில் உ௰்பத்தி , யானவன் 

mM A: bi 4 fet & HOP வா பன 

uy iA AY நதிக்] 

ப 
பது ARDRAS

*4
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கா, 

கா. 

8 

கா 

கா, 

uot PS wu or. [அங்கம் - 4 

போல், பல மூடை அப் பரிமாவின் பாதி குணத்தைத் 

தான் வகத்தவனே போல அதனை அத்தனை ஆச்சரியத் 

தைக் தரத்தக்க விம்னாதங்களை யெல்லாம் செய்வித்தான், 

௮ வனது அற்புதமான ஆடல்களை வாணிக்கக் தக்க வார்த் 

தைகளில்லாதபடி, எனது எண்ணங்களுக்கு மேற்பட்டனவா 

யிருந்தன ௮வனது செயல்கள், 

நாரீமகளி நகர வாசியா ௮வன் ! 

நாரீமணி நகரத்தாமே, 

ஆனால் என் உயிர்மீ தாணைப்படி. ௮வன் லீலாரமணனு யிருக்க 

வேண்டும். 

ஆம், அவனேதான், 

அவனை நான் நன்றா யறிவேன். ௮வன் அத் தேசத்தார்களுக் 

கெல்லாம் ஒரு நடி BM WB. LIT OO இரத்தினமே. 

௮ வன் உன்னைப்பற்றி சிறப்பித்துக் கூறி, உடலைக் காத்தல் 

என்னும் உக்தமமான வித்தையில், உன்னைவிடச் சமர்த்தன் 

ஐருவனுமில்லை எனப் புகழ்ந்த, முக்கியமாக வாள் யுத்தத்தில், 

உனக்குச் சமானமான ஒருவனுடன் நீ அந்த யுத்தம் புரியுங் 

கால் உன்னைக் காண்டல் கண் கொண்ட காட்சியா யிருக்கு 

மென எலித் துரைச்கான். தனது நாட்டுச் சூரர்க ளெல்லாம், 

நீ எதாரப்பையாகில் கண் ணெதிரில் கின்று கம்மைக் காத்துக் 

கொள்ளவும் வகை யற்றவர்களெனப் பிரதிக்ஞை செய்தான். 

அப்பா, உன்னைப்பற்றிய இவ் விஷயத்தைக் கேட்டவனாய் 
அமலாதித்யன், கன் பொருமை யென்னும் விஷத்தால் 

தகிப்பதேபோல், எப்படியாவது உடனே நீ வத்து ௮வனு 

டன் வாள் யுத்தம் புரிய வேண்டுமென விரும்பி வேண்டுவது 
தவிர வேறொன்றும் செய்திலன், இப்பொழுது இதைச் 

கொண்டை 

இதைக்கொண்டு என் செய்வ௫, என் ௮ரசே ) 

லீலாச.ரா, நீ உன் தந்தையின்மீது அன்பு வைத்தவனா, ௮ல்
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கா. 

லா. 

லது சித்தரிச்த துக்கத்தைப்போல், முகத்தில் தோற்றுவ 

தன்றி ஹிருதயத்தில் ஒன்று மில்லாதவனா q 

ஏன் கேட்சின்நீர் நீர் இதை ? 

உன் தந்தையின்மீது Ber Dever gai sm sr on wp) an Cor ஏண்ணி. 

யபடி யன்று, ஆயினும் காலத்தினால் காதல் உற்பத்தியான 

போதிலும், காலம் கழியக் கழிய காதலின் திறமும், உறமும் 

குன்றிக்கொண்டே வருவதை நான் நேரில் கண் டிருக்கின் 

மேன்,-- காதல் என்னும் தீபத்தை விரைவில் எரிந்து 

௮ணைந்துபோகச் செய்ய ௮சனிடமே ஓர் நாளாகிய வத்தி 

உண்டு, சமமான நன்மை யுடையதாய் எதுவும் எப்பொ 

முது மிரா, ஈன்மை அதிசரிக்கப்பட்டால், ௮ந்க அதி 

கத்தினாுவலேயே ௮து மரண மடைகிறது. நாம் எதைச் செய்ய 

விரும்புகிறுமோ ௮சை, விரும்பும்பொழுதே செய்துமுடி.த் 

தல் வேண்டும் ; ஏனெனில் இக்த விருப்பமானது; உலகில் 

மனிதர்களுடைய நாவும் கைகளும் ௮சஸ்மாத்தாய் Caf Ben 

காரணங்களும் எத்தனை உளவோ, அத்தனை முறை தடைப் 

பட்டி மாறுவதற் இடமூண்டு. 4 செய்ய வேண்டும் ?? சீன்ப.து 

பெருஞ் செலவாளியின் பெரு மூச்சினைப்போல், ஈன்மை பயப் 

பதுபோல காட்டிக் துன்ப மிழைக்கும், அதிருக்கட்டும். 

புண்ணின் இரணக் தருகிம் புகுவோம், அமலாதித்யன் 

திரும்பி வருகின்றான்; வாய்ச் சொற்களான்மட்டு மன்றி 

வலிய உன் கரத்தின் செய்கைகளால் உனது தந்தையின் 

மைந்தன் என்பதைக் காட்டும்பொருட்டு நீ என்ன செய்யத் 

துணிவாய் 4 

கோயிலி லாயினும் ௮வனைக் கொல்கன்றேன் ! 

௮ வன் செய்த கொலைக்கு எந்த இடமும் அடைக்கல மாசக் 

கூடாஅ, பழி வாங்குதற்கு எல்லை இருக்கொணொஅ. ஆயினும் 

லிலாதரா, இத செய்கின்றாயா ? உனது விட்டிலேயே 

மறைவாய்த் தங்கி யிரு, ௮மலாதித்யன் வந்தவுடன் நீ திரும் 

பி வந்த செய்தி ௮வன் அறிவான், கேசய சாட்டான் உன்
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ல், 

கா, 

அுமல்ர் தித்யன். [அங்கம் - கீ 

Gen USPS SOSA பதின் மடக்கு ௮திகமாக உனத பெரு 

மையை அதிகமாய் வர்எபித் தத ௮வனெதிரில் கூறும்படியாக 

ஆட்களை ஏவுவோம். சுருக்கத்தில், உங்க ளிருவருக்கும் 

சண்டை மூட்டுவித்து, உங்களுக்காகப் பந்தயம் போசிசன் 

Cab, soo FH arg அுறியாதவன், கபட மற்றவன், 

ஆகவே அந்த ௮ஜாக்கிரதையில் கத்திகளைப் பரிசோதித்துப் 

பார்க்கமாட்டான., ஆகவ சுலபமாய், அலலது கொஞ்சம் 

மாறுபாட்டினால், மழுக்கப்படாககத்திழன்றைப் பொறுக்கி 

எத்து ௮வன் ஏமாறும் சமயம் பார்த்து உன் தர்கையைக் 

கொன்ற பழியைத் Bi dK OAL நீ அவன்மீது, 

அப்படியே செய்கியறன், அதற்காக என் கத்தியில் சடுவிஷத் 

கைப் பூசி வைக்கின்றேன். விஷச் தைலம் ஒன்று வயித்திய 

ஜனொருவனிடமிருர் து வாங்கி யிருக்கின் யேன். ௮ இல் ஒரு 

முறை தோய்த்த ஈழ்தியினால், சற்தே இறியபோதிலும், க்ஷ 

ணத்தில் மரண முண்டாக்கும் சக்தி வாய்ந்தது ; இரத்தம் 

கண்ட இடத்தில் இவ் வுலகத்திலுள்ள விஷ கண்டக மான 

கிடைக்தற் கரிய சஞ்சீவி ஒஷதிகளையெல்லாம் கொண்டுவந்து 

DOO ND ID கட்டினாலும், மரணத்தஇினின்றும் காப்பாற்ற 

முடியாது; எனது கத்தியின் முனையை இவ்விஷத்தில் தோய்த் 

து வைக்இன்றேன், ௮ வனை நான் கொஞ்சம் தீரினபோதிலும் 

அவன மடிவது திண்ண மாகும்படி, 

இன்னும இகைப்பறறி நாம் யோூப்ப்பாம். நம்முடைய 

எண்ணசத்திம்கு ஏற்றபடி சைகூடும் வண்ணம் கால FG GTS 

பங்களையும் துணைக் கருவிகளையும் சீர்தூக்கிப் பாப்போம். 

காரியமும் கைகூடாமல் ஈமது குறைபா டுடைய செய்கை 

யால் ஈமது உட்கருச்தும் வெளியாவகைவிட இதில் சாம் 

கா லிட்டிக்கொள்ளாததே நலம், ஆகவே ரு வேளை இந்தப் 

பிரயத்தனமானது பூர்ச்தி யாகுமூன் உடைபடு?ம யா௫ல், 

இதற்கு உப பலமாக, பின்னுடன் சித்தமாக வேறு இரண்டா 

வது பிரயத்தனம் ஒன் றிருக்க£வண்டும். பொறு, -- Cur Ags 

அப் பார்க்கின்றேன்--உங்களுடைய சாமர்த்தியத்தைப்பற்தி
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ககள. 

நாங்கள ஒரு சபதம் செய்கன்றோம்.--ஆம் ! அகப்பட்டது, 
உங்கள் வரிசையில் நீங்கள் களைப் படைந்த சமயத்தில்-௮ தன் 

பொருட்டு சற்றே விரைவாக வரிசை வாங்கவேண்டும்-- 
Huw காக சாக்தி கேட்பா னாயின் அவனுக்காக ஒரு பான 
கம் சித்தம் செய்து வைக்கின்றேன் சமயத்திற்கு, இதைக்' 
கொஞ்சம் அருந்தியபோதிலும், ஒருவேளை விஷம் பொருந் 
திய உன் வாளின் காயக்தினின்றும் அகஸ்மாத்தாய்ச் சப்பிய 

போதிலும் எப்படியும் நமது எண்ணம் நிறைவேறிரிடும், 

ஆயினும் பொறு !-- என்ன சப்தம் 1 

கெளரீமணி வருகிறாள். 

என்ன விசேஷம் கெளரீ மணி? 

ஒன்றின்மேல் ஒன்றாய் மிதிததுக்கொண்டு வருன்றனவே 

துயரங்கள், அத்தனை விரைவில் கொடர்கின்றன. ஹார! 

லீலாதரா ! உனது தங்கை நீரில் மூழ்கி மடிந்தாள். 

நீரில் மூழ்கியா ? மயா ! எவ்விடத்தில் ? 

௮ங் கோரிடத்தில் ஆற்றங் கரை யோரமாக QT ஆலமரம் 

தளிர்கள் நிரம்பிய இளாகளெொல்லாம் தெள்ளிய தண்ணீரில் 

பிரதி தி பிம்பிக்கும்படி CHIN SS தழைத் திருக்கின் ற௮, அவ 

விடம் ஆம்பல், ௮ரவிக்தம், அசோகு, அரும் புன்னை என்று 

சொல்லப்பட்ட ௮ேசு விதமான புஷ்ப மாலைகளை அலங் 

கோலமாய் ௮ணிக்துகொண்டு வந்து அவள் வளைந் திருந்த 

மரக்களைகளின்் மீது தான் மகுடம்போ லணிந் திருந்த மாலை 

யொன்றை மாட்டும்படி தொத்தி எற, பளு பொறுக்க 

முடியாஅ கிளை முறிய, அப் புஷ்ப மாலைகளுடன் ௮வளும் ௮ப் 

படியே அரற்றும் you வாற்றில் வீழ்ந்கனள். உடனே வ 

ளது ஆடை நீரில் பரவ, அப்படியே ௮வளை ஆற்று நீரில் 

அழியாமல் தாங்கி நின்றது சற்று நேரம், ௮ரச் சமயத்தில் 

நீரி2லயே பிறந்து வளர்ந்த சுபாவ முூடையவள்போலும், oy a 

றி தன் நிலையின் துயரத்தைத் தெரிந்து கொள்ளாதவள்போ 

௮ம்), பழய பாட்டுகளில் ௮ங்கு மிக்குமாக பாடி க்கொண் 

டிருந்கனள். அப்படி எத்தனை கோம் இருக்க மூடியும் 4
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சக்ரம் ஆடை யெல்லாம் தண்ணீர் கோர்த்துக் கொள்ளவே 

அவள் பாடிக்கொண் டிருக்கும் பொழுதே அப்படியே தண் 

ணீருக்குள் இழுத்துக்கொண்டது பேதையை | 

882யா ! ௮வள் முழுகிப்போய் விட்டனளா ஆனால் ? 

மூழுகப் போய்விட்டாள் ! முழுகிப் போய்விட்டாள் | 

யோ ! பேதையே ! ௮பலா ! தண்ணீரை அதிகமாய்ப் பெற் 

அிருக்கன்ராய், தகவே என் சண்ணீர் உணனச்கு வேண்டிய 

தில்லை. ஆயினும் இது நமது மனுஷ்ய சுபாவம் ! மானமா 

னது என்னதான் சொன்னபோதிலும் சுபாவத்தா லுண் 

டான வழக்கம் ஈம்மைவிட் டகலாது, இவைசள் போன 

வுடன் பெண்களின் பேதமை வெளிப்படும்.---மகாராஜா, 

எனக்கு விடை யளியும் ! கான் வாய் திறந்து பேசுவேனாயின் 

கோபக்தாற் சுட் டெரிப்பேன், இந்தத் துக்கமான.து ௮தனை 

நனைக்கின்றது. [போகிறான்.] 

தாம் பின் தொடர்வோம் செளரீமணி, ௮வன௫ கோபத்தை 

அ௮டக்கும்படி நான் எவவளவ கஷ்டப்படவேண்டிவந்தது ! 

இப்பொழுது இது அதை மறுபடியும் மூட்டிவிடுமென்று 

அஞ்சுகின்றேன். ஆகவே) நாம் பின் கொடாவோம் வா. 

Cun@uri sear, 
காட்சி மடிகிறது. ட ் ் 

]/ ் j
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ஐம்தாம் அங்கம், 
வரவரத © Ce 

மூதல் காட்சி, 

ஓர் ஸ்மசானம், 

இரண்டு வேட்டியான்கர் மண் கெட்டி. முதலிய 

எடுத்துக்கொண்டு வருஇரூர்கள். 

எண்டா மவுனே, மோசத்துக்குப் போவணும் இண்ணு தன் 

உச3ர தானே கொண்ணுக்கினா, அவளுக்கு சமாதி ஒண்ணு 

இன்னாடா ? ௬ 

௮ப்டிச் தாண்டா இண்ணா, சான்தான் செல்ரனே ! குயியெ 

வெட்ரா சரியா; காசாதிபதில் கல்லாம் நாயம் ஓக்காக்து 

பேசனாங்க, சமாதிதா இண்ணு தீமானம் பண்ணாங்களே ! 

டேயப்பா ! ௮ுதெப்டிரா ௮து? தன் உக௫ரே காப்பாத்திக் 

இறத்துக்கோசரம் தன்னெ கொண்ணுக்னாளா என்னா * 

ஏண்டா, அப்டித்தா தீமானம் பண்ணாங்களே ! 

அ௮கென்னமோ அவமானம்தான், இன்னெண்ணு மில்லே. 

இதொ பாரு ஒரு காயம்) சானா கவனம் வெச்சி தண்ணியிலே 

மூ.ப்சிப்போனா, ௮து ஒரு 'கிரியே? ஆச்சா ? ௮ந்தா இரியேலே 

மூணு பாவம் இக்குது, எடம், பொருளு, Sagi, Yor sg 

னாலே ௮வ ஒணு மிண்ணு முய்கிப் படடா ! 

டேயப்பா ! அதெப்டிரா கேக்க? ௮ண்ணே, செல்ல பாக் 

கலாம், 

செல்ரேண்டா மவுனே கேளு, இந்த லெக்கு£ல இக்குது 

தண்ணி, அச்சா ; இந்த லெக்கி2ல இக்கரான் மனுசென், 

ஆச்சா) இக்க மனுசென் போயி தண்ணியில உய்ந்தா, 

இஸ்டம் இர்க்குதா இல்லி2யா ௮ப்பொ ௮வனா போரான், 

தெரிஞ்சிச்சா ? இந்தா தண்ணி அவங்கிட்ட வந்து முய்த்தி 

வுட்ேதோ, ௮ வனா முய்டுப் போவலே. YU SAO IH தன்லு 

19
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சுரே தானா போக்கிக்காததொட்டு சம் போலெ குத்த மில்லே 

வே 2, ஏண்டா ௮ண்ணே, இதானா காயம் ? 

வே 1, தமாண்டா அமாம் ; இத்தான நாசாதிபதிங்க நாயம் | 

௦.2, டே அண்ணே, நான் ஓரு உளுமெ செல்லட்டுமா *$ இவ 

மாத்தரம் ஆண்டெங்க வங்செத்திலே பொதக் திருக்காப் 

போனா சமாதி மொதி அல்லாம் இல்லாதே பிரியெ கட்டி 

இஸ்தாட் டிர்ப்பாங்க. 

வே 1, ஆ! மவுனே! ௮து சென்னி3ய அது சரியான பேச்சு ! 

௮,தாம் கலி உகம் இண்ரது ! ஆண்டெங்கொ gay Wor en 

தூக்கு போட்டுக்கலாம், மூய்கப் போவலாம்; அவங்களே 

போலே மனுசரு நாம்போ செய்?சா மிண்ணா தப்பு ! விட்டு 

கடாூடா ! மம்மட்டி எடுத்துக்கினு ஈசம்போ வேலெயெ : பாப் 

போம்.--வெட்டியார வேலெக்க மிஞ்சின வேலெ எதுவு மில் 

லெ இந்த ஒலகத்துேே-- 

வே 2.” ஏண்டா ௮ண்ணே மப்டி 7? 

வே 1, ஈம்போதாண்டா ௮ல்லாரையும் மோசத்துக்கு அனுப்பிக்க 

ரோம் ! 

வே 2, டேயப்பா | 

வே 1, டேயப்பா ! என்னாடா ? ஈம்போ குயி தோண்டி பொதெக் 

காப்போனா மோசத்துக்குப் பூவோங்களோ ₹--௮து போனாப் 

போவுது) இன்னொண்ணு சேக்ரேன் செல்லு பாக்கலாம். 

ஒனக்குத் தெரியாப் போனா தெரியாது இண்ணு செல்லிடு, 

வே 2. செல்லு ஆவட்டும், 

வே 1, ஒரு கல்லு தச்சென், ஒரு கொல்லென், ஒரு தச்சென், Qa a 
கோ எல்லாரெ காட்டியும் ரொம்ப பெலமான கட்டடம் கட்ர 
வன் எவண்டா ? 

வே 2. தூக்குமரம் பண்ரவே ! ௮ வன கட்.ர கட்டடம் ஆயிரம் பே 
ருகொண்ணாலும் அப்டியே ஓடியாதே இக்குதே.
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வே |, 

வே 2, 

வே |. 

வே 2. 

வே 1, 

வே 2, 

வே 1, 

வே 1. 

silo. 

சொம்ப புத்திசாலிதான், பரவாயில்லே, தூக்குமரம் என்ன 

மோ ஈல்லஜ்தான். எப்படி கல்ல௮ ? தப்பு செய்ரவங்களுக்கு 

நல்லது செய்யிது. நீ இன்னமோ இப்பொ கோவுலுக்கான 

தூக்குமரம் பெலமானது இண்ணு சொன்னத்துலே தப்பு 

பண்ணே, அ௮த்தொட்டு ஒனக்கு நல்லது செய்யும் தூக்கு 

மரம் ! செல்லுடா செல்லு இன்னெருதரம். 

ஒரு கல்லு தச்சென், ஒரு கொல்லென், ஒரு தச்சென், 

இவங்கெல்லாரே காட்டியும் ரொம்ப பெலமான கட்டடம் கட் 

ரவன் எவன் ? 

ஆ ! ௮த்தெ செல்லி விடுவி, 

ஆ ! இப்போ செல்சே | 

செல்லு பாக்கலாம். 

டேயப்பா | செல்ல முடியாது என்னாலே | 

அமலாதீத்யலும், ஐரிஹானும் தூரத்தில் வருகிறார்கள். 

சொம்மா உம் மண்டெயெ ஒடச்சிக்காதே ! ஓடாத கைதெயெ 

ஒதெச்சா ஓடப்போவுகா ? இந்த மாதிரி யாரானா இன்னோரு 

தரம் உன்னே கெட்டா, * வெட்டியான் ? இண்ணு பதில் 

செல்லு. வெட்டியான் வெட்ர குயி ஓகாந்த காலம் வரைக் 

கும் ௮யியாது, போடா எம்மவ?ன, ஏகங் சட்ட போயி 

ஒரு பல்லா கள்ளு வாங்கிக்கினு வா எனக்கு | 

[இரண்டாவத வெட்டியான் போ 
இருள். 

[குழி வெட்டிக்கொண்டு பாரன்] 

காளைப் பருவத்தில், காதல் வழிச் சென்றக்கால் 

காதல் வழிச்சென்றக்கால், கன்னலென் றெண்ணினேன் 

கன்னல் என் ஹெண்ணிமனன், கவலையே தின் தியே 

சவலையே தின்தியே, கா. ரணமறி3யேனே ! 

செய்கிற தொழிலுக்காகச் சிறிதேனும் துக்கப்படுகிறதில்லை 

யா இவன் 1 சமாதி வெட்டுகிறதில் சங்கீதம் பாடுகிமுனே |
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அம், 

வே I, 

அம், 

ALO, 

௮ம், 
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பலராட் பழக்கமானது இதைச் சகஜமான தொழி லாக்கவிட் 

டது இவனுக்கு. 

ஆம், அப்படித்தான்; வேலையில்லா வெறும் கைக்கே விருப்பு 

வெறுப்பு ௮திகம் உண்டி, 

[un Bayer. | 

காலனவன் தாலும், களளக் சனமதாய் 

கள்ளத் கனமதாய், காலைப் பற்றினனே ளது 6 த 4 க ௦ ச 

காலைப்பற்றி யெனை, களிமண்ணா யாக்கினனே, 

களிமண்ணா யாக்கினனே, கட்டழகன் எனை மறந்தே, 

[ஒரு மண்டை ஓட்டை வெளி 
யில் எறிகிறான், ] 

லு ஈத் தலை என்பில் கசையா லாகிய நா வொன்றிருந்து நன் 

pu பாடி யிருக்கு?ம பருவ காலத்தில் ? இப்பொழுது 

அ௮கை யென்ன ஏழமையாய்ப் பாரில் மோதுகின்றான் இந்தப் 

படுக்காளி, ஜராசந்தன் என்பை [8மசேனன் பாரில் மோதி 

யதுபோல் ! இது அராலோசனை செய்ச ஒரு அஷ்ட மந்திரியி 

னுடைய மண்டையா யிருக்கலாம், இப்பொழுதோ துச்ச 

மாய்ப் பாவிக்கின்றான் இக்கச் சண்டாளனும், ஈசனையே மோ 

சஞ் செய்யக் கருதியவன் என்பா யிருக்க லாகாதா இது? 

இருக்கலாம் இளவரசே, 

வல்லது ஓர் பிரபுவி னுடையதா யிருக்கலாம். * தங்களு 

டைய தயவு மகாராஜா | தங்கள் சித்தம், என் பாக்யெம் 

மகாராஜா * என்று உயிருடன் இருக்தகாலை உளகியிருக்கலாம் 
பன்முறை ! அல்லது தான் பெறவேண்டி, தனது நேச 
னுடைய குதிரையைப் புகழ்ந்து பேசிய தயாள குணமுடைய 
கனவா துடையதா யிருக்கலாம் ௮ல்லவா ? 

Bo, wie, 
அப்பொழுது அப்படி இருக் இருக்கலாம் ! இப்பொழுது 
புழுக்களுக்கு வாசஸ்,லமாய் முகவாய்க் கட்டை பொய்,
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வே 1, 

Alo, 

அம, 

மயானத்து வெட்டியானது, மண் வெட்டியால் மஇப் பின்றி 

மோதப்படுசின்றது ! இக் சகத்தின் ௮நித்தியத்தைப் பார், | 

இதைப் பிரத்யட்சமாகக் காணும்படியான அதிர்ஷ்டம் 

இடைத்,ததே ஈமக்கு ! யோ ! இவ்வாறு குரக் காட்டத்தில் 

எறியப் புவதற்கோ, குவலயத்தில் இந்த எலும்புச Gerd 

லாம் கஷ்டப்பட்டு வளர்க்கப்பட்டன ! இதை நினைத்தாலே 

என் என்புக ளெல்லாம் நைஈ&ன்றன ! 

[பாடுகிறான்..] 

கோடாலி மண்வெட்டி, கோடிச்€லை யொன்றுமே, 

கோடிச்சிலை யொன்றுமே, கூறிடினில் போதுமே, 

கூறிடினில் போதுமே, குழியொன்று தானுமே, 

குழியொன்று தானுமே, கூத்தனார் விருந்இினர்க்கே, 
[இன்னெரு மண்டை யோட்டை 
வெளியில் எறிகிறான் ,] 

தோ இன்னொன்று ! ௮௮ ஏன் ஒரு நியாய வாதியினுஓட 

யதா யிருக்க லாகாது ? இவன௮ வாதங்களும், எதிர் வாதங 
களும், பூர்வ பட்சங்களும், அட்செபனைகளும், கோட்பாடு 

களும், நியாய சட்டங்களும் எங்கே போயின இப்பொழுது ? 

மயானக் காவலாளி மக்கிப்போன மண் வெட்டியால் தன் மண் 

டையில் அடித்தும் குற்றஞ் சாற்றுது குன்றி யிருப்பதேன் ? 
உம் --இவன் காலத்தில் இவன் ஓர் பெரிய பத்திர லிகிதனா 

யிருக்கலாம். அத்தனைப் பத்திரங்களும் இவனைப் பத்திரமாய்க் 

காக்க வகை யற்றுப் போயினவே. இவன் ஜீவ காலத்இல் 

௮ கேசம் நிலங்களை வாங்கி யிருக்கலாம், இப்பொழுது 

இவனுக்குக் கட்டிய செல்லாம் மண்டையோடு நிறைய மண் 

புழுதியயோ * இவன சொத்துகளின் மூல பத்திரங்களும் 

இக்குழியில் ௮டங்காவே ! அவைகளின் சொந்தக்காரனுக்கு 

இதற்குமேல் கிட்டாமற் போயிற்று ? 

அதற்குமேல் ஒரு ௮ணுவும் சட்டாது 8யனே, 

தானசாசனங்கள் பித்தளையில் செதுக்கப்படுகின்றன வல் 

லவா ]
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ஆம், செம்பிலும் உண்டு, 

௮ தில் நம்பிக்கை வைப்பவர்கள் பித்தார்களும் வம்பாகளுந் 

தான், நா னிவனுடன் பேடிப் பார்க்கன்றேன்.--யாருடைய 

பிகுழியடா இது? 

என்னிது லயா. [பாடுிரன்.] 

கூறிடினில் போதுமே, குழியொன்று தானுமே 

குழியொன்று கானுமே, கூக்தனார் விருந்தினாக்சே. 

உன்னுடைய தாகத்தா னிருக்கவேண்டுமென்று நினைக்கின் 
றேன்; அதில்தா ஸிருக்கின்றாய் நீ ! 

எசமான் அதுக்கு வெளிப்பரமா யிருக்கைங்கோ ; ௮த் 
தொட்டு அது எசமானது அல்லா. என் வரைக்கும் சான் 
அதுலே இல்லாப்போனாலும் என்னீத தான், 

அதில் இருந்துகொண்டு என்னுடையதுதான் என்பதனால் 
௮.தில்தா னிருக்கவேண்டும் நீ !-- எந்த மனிதனுக்காக 
இதை வெட்டுகின்றாய் நீ? 

ஒரு மனுசலுக்கம் ௮ல்லா ஆண்டே, 

ஆனால் எந்த மனுவிக்காக ? 

எந்த மனுசிக்கும் இல்லே ஆண்டே, 

பிறகு யாரைப் புதைக்கப் போடன்றார்கள் இதில் ? 

மனுசியா இர்ந்த ஒண்ணே பொசெச்கப் போராங்கோ | 
ஆண்டே, சாமி, ரச்சிக்கோணும், பாவம் ! இப்பொ பொண 
மா கெடக்குது அது ! 

என்ன கணக்காகப் பேசு௫ன்றான் இந்தப் புலையன் ! நாம் 
சுவன த்துடன் வார்ச்தையாட வேண்டும், இல்லாவிடின் 
கஷ்டப்பட்டுப் போவோம் |-- ஈசனாணை | ஹரிஹரா, இந்த 
மூன்று வருட காலங்களாக கவனித்து வருகிறேன், குடி 
யானவலுடைய கட்டை விரல், கனவான gn குதிக்கா லருகில் 
செருங்கி மிதிக்கும்படி. ௮த்தனை நாகரீசம் ௮ இகப்பட்டு
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விட்டது -- எத்தனை நாளாக மயானத்து வெட்டியானா 

யிருக்கன்ஜய் நீ? 

வர்சத்திலே இக்கர நாள்லே எல்லாம் ஈம்போ பயய ராசா, 

பார்த்திபரேச ராசாவே செயிச்சாரே ௮ந்த நாளு மொதலா, 

ஆண்டே-- 

அது நடந்து எத்தனை கால மாயது? 

௮து தெரியாதா ஆண்ட ஒங்களுக்கு £$ மடையங்ககூட 

செல்.லூமிவாங்களே ! நம்போ எலவரசர் இர்க்குறாரே 

௮வரு பொறந்த நாளு அது. -இப்போ பயிதயம் புடிச்சிப் 

போயி சமெக்கி அனுப்பிச்சூட்டாங்களே ௮ .வரு--- 

ஆம் சரிதான்; ௮வரை யேன் அனுப்பினார்கள் மைக்கு ? 

ஏனா ? பயித்யம் புடிச்சிப் போச்டு இண்ணு; sate 

போனா ௮வருக்கு புத்தி சரியா பூரிமிண்ணுட அப்படி சரியா 

போவாபோனாக்கூட ௮ங்கே ௮வ்ளவு பரவா யில்லே-- 

ஏன் ? 

அது ௮வ்ளவா தெரியாது ௮ங்கே ! ௮ந்த ஊர்லே இர்க்க 

ரவங்கல்லாம் ௮வரெப் போலேயே பயித்யம் புடிச்சவங்க, 

௮ துலே வித்யாஷம் தெரியாது ! 

அவருக்கு எப்படிப் பயித்தியம் பிடித்தது ? 

௮து ரொம்ப ஆச்சரியமா உண்டாச்சி இண்ணு செல்ராங்கோ, 

எப்படி அச்சரியமாக ₹ 

புத்தி பூட்டுகாம், பயித்பம் வந்தூட்டுகாம் ! 

எந்.த வித,க்தில் $ 

இந்த :வெடத்திலேகான், குர்ஜரத்துலே ; சான்தான் முப் 

பது வாசமா புளளெ ஆயி, மனுச னாயி, வெட்டியானா இர்க்க 

பேனே இங்கே ! 

ஒரு மனுஷன் எத்தனை காலம் இருப்பான் பூமியில், மக்கி 

மண்ணாய்ப் போவதன்முன் ?
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இப்பொ வர்ரொ பொணங்கல்லா, நோவு புடிச்ச துங்க, பூமியி 

லே வெக்சாத்துக்கு முன்னேயே மக்கிப், யூரிதூங்கோ ! சாவ 

ரத்துக்கு மின்னி3ய ஒருத்தன் மக்காப்போனா; ஒரு சுமாரு 

ஒம்பது எட்ட வர்சம் தாங்குவான்.-வாணிய ஓடலு ஒம்பது 

வாசம் தாங்கும் ஈண்ணா. 

மற்றவர்களைவிட ௮வன் மாத்திரம் ஏன் அதிகம் * 

௮ வென் ஒடம்புலே எண்ணெ ஊறி ஊறி கண்ணா பதெனிட்டு 

போயிருக்கும், ௮அத்தொட்டு தண்ணி கோத்துக்காது சீக்ரத் 

துலே ;: பொணத்தெ கெடுக்கறது இந்த தண்ணிதாம் சாமி 

ரக்ரத்துலே. இக்தா பாரு ஆண்டே, இந்தத் தலெயெ 

ஓம்பே, இது வந்து, ஒரு சுமாரு, இருவத்தி மூணு வர்சம் 
மண்லே இர்.துக்குது | 

யாருடையது இது ? 

அது ஒரு பித்தம் புடி.ச்சவன்௮.--யார்து இண்ணு நெனெக் 

ரே ௮ண்டே இது ₹ 

உம் உம், எனக்குத் தெரியாது, 

௮ வன் எய்வெடுக்க பித்தம் புடிச்ச படுக்காளி ! என் தலெ 

மேலெ ஊத்தனு ஆண்டே ஒரு மொக்தெ கொயும்பு சாராயத் 

தே ஒரு தாம் ! இந்த மண்டெ ஒூ ஈம்ப ராசாகிட்ட ௮வஸ் 

யக்காரன் இருந்தானே, ௮ர௬கே, ௮அவன்து ஆண்2ட-- 

இதுவா * 

அத்தா 1 
எகோ பார்க்சலாம் [கையி லெடும் தச்கொண்டு] 62யா ! TG 

கா ! அருகா --ஹரிஹரா, அவனை நான் நன்றா யறிவேன். 
அபாரமான விகட முூடையவன் ! அதி சூட்சுமமான புத்தி 

யுடையவன், ௮வன் தன் தோட்களின்மீது ஏன்னை ஆயிரம் 

முறை தூக்கி யிருக்கன்றான். இப்பொழுது ௮தை நினைத்தா 

Qin என் மனம் என்ன வெறுப் படைஇன்றது ! எனக்கு 

வாக்தி வரும்போ லிருக்கன்றஅ. கணக்கிடக் கூபாதபடி
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ஹ, 

அம், 

௮ம், 

அம், 

அம், 

ரான் எத்தனையோ.முூறை முத்தமிட்ட உதடுகள் இங்குதா 

னிருக்தன.--: இப்பொழுது உன் விளையாட்டுக ளெங்கே.,? 

வினோதங்க ளெங்கே ₹ தஆடல்க ளெக்கே * பாடல்க ளெங்கே * 

சபையோரை யெல்லாம் சந்தோஷத்தால் ஆரவாரிக்கச் செ 

யும் உனது சாதுர்ய மொழிக ளெங்கே ? உனது இளரிப்பை: 

யாவது ஏளனம் செய்ய ஒன்றையாவது கூறமாட்டாயா ? 

உன் முகவாய்க் கட்டை அடியுடன் அற்றுப் போயதா * இப் 

பொழுது நீ புறப்பட்டு என் காதலியின் கருஹத்துக்குப் 

போய் கண்ணுக்கு அஞ்சனம் ௮ரை ௮ங்குலம் தீட்டியபோதி 

௮ம் அவளும் உன் கதிக்குக்கான் கடைசியில் வரவேண்டு 

மென்று சொல்லி வா அதைக் கேட்டு ௮வள் ஈகசைக்கும் 

(டி. செய்.-- அப்பா, ஹரிஹரா, எனக்கு ஒரு சமாசாரம் 

தெரியவேண்டும், 

சன்ன ௮து அரசே ? 

விக்கிரமாதித்யன் இவ்வாறுகான் ஆயினானென நினைக்கின் 

ரூயா, மடி.ந்தபின் மண்மீது ? 

௮ப்படி.த்தா னாயிருக்க வேண்டும். 

இவ்வாறு தூர்க்கச்தமாய் £ அப்பா ! 

[மண்டை யோட்டைக் இதழே 
வைச்சிெனரான்.] 

ஆம், அதற்குச் சர்தேக மில்லை 8யனே ! 

நாம் மடிக்தபிறகு என்ன என்ன அற்ப விஷயக்களுக்கு உப 

யோக மாகும்படி மாறுகின்றோம், ஹரிஹரா, விக்கிரமா 

தித்யனுடைய உத்தமமான உடல் FITTS அ வாரத்தை 

அடைக்கும் மண்ணாம்வமையில் wy Gor மாறுதல்களை சாம் 

ஏன் ஈமது மனக்தால் எண்ணிப் பார்க்க லாகாது ₹ 

அவ்வாறு யோ௫ித்தல் ௮வ்வளவு உ௫தமா யிரா.து. 

அல்ல, ௮ணு வளவும் அல்ல $; ௮ந்த மார்க்கத்தி லெல்லாம் 

நாம் மரியாதையுடன் பின் தொடர்கிறோம் ௮வரை! ஒரு 

20
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வேளை ௮தே மார்க்கத்தில் சாமும் போகவேண்டி வரிலும் 

வரும். இந்தப் பிரகாரம் 5 விக்செமாதித்யன் மரித்தான், விக் 

திரமாதித்யன் மண்ணில் புகைக்கப்பட்டான, விக்கரமாதித் 

யன் மண்ணானான் மறுபடியும், ௮ந்த மண்சான் புழுதி, புழுதி 

யைச் சேருக்குன்றோம், சேற்றிலிருந்து களிமண் எடுக்கின் 

றோம், முன்பு விக்கரமாதித்யனா யிருந்து பின்பு களிமண் 

உருண்டையாய் மாற்றப்பட்ட ௮சைக்கொண்டு மது பாண் 

டத்தின் ஓட்டையை என் அடைக்க லாகாது ? 

பன்னர்தம் மன்னவனாம் விக்கிரமா தித்தியனும் 

மடிந்து மண்ணாய்த் 

சென்றலு2ம புகாவண்ணம் மூடற்கா ைந்தோ 

தெருவின் சந்தை 

என்றுமிம்மண் டலமெல்லாம் மதித்திடர்செய் 

யவன்மண்ணும் எய்து இன்ற 

இன்றமழைக் குளிர்மாற்றும் மட்சுவரை 

அடைத்திடவே யியைவ தென்னே ? 

fo பொறு ! பொறு ! ஒரு புறம் -- இதோ மகாராஜா வருக 

ரா, 

பண்டாரங்கள் முதலானோர் தேவாரம் பாடிச்கொண்டு 

வருகிருர்கள். 

அபலையின் பிரேதம் கொண்டுவரப்படுகின் த, 

விலாதரன், காலதேவன், கேளரீமணி, 

முதலானோர் வருகின்றனர். 

அம, மகாராணி ! பரிஜனங்கள் ! யாருடைய சபத்தை இவ்வாறு 
பின் தொடர்க்து வருகின்கருர்கள் * Fur ge FL GE OHLD 19 oor 

னப்பட் டிருச்கின்றன. இதனால் இவர்கள் பின் கொடரும் 
சவமானது தன்னுயிரைத் தன் கையால் போக்கக்கொண்ட 
பிராணியி னுடையகா யிருக்க வேண்டுமென்று தெரிகிற து, 
யடிேரோ கொஞ்சம் 96 560K லிருந்தவர்களுடையதா யிருக்க
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அம், 

Qo 

Hla, 

வேண்டும். காம் பதுங்கு யிருந்து சற்றே பார்ப்போம். 

[ஹரிஹானுடன் ஒரு புதமாக 
ஒதுக்கி ரித்சின்றான்,] 

இன்னும் என்ன சடங்குகள் 4 

௮தோ அவன்தான் லீலாதரன், மிக்க உத்தமமான இளை 

Che ; கவனி, 

இனனும் என்ன சடங்குகள் ? 

௮ந்த ௮ம்மாளுடைய சமாதிக் இரியைக ளெல்லாம் சாங்கள் 

எவ்வளவு செய்ய உத்தரவு வுண்டோ அவ்வளவு செய்து 

முடித்தோம். மடிந்த விக மென்னமோ சொஞ்சஞ் சந்தேகத் 

திற் நடெமானது. நடக்க வேண்டிய ஒழுங்கைப் பெரிய 

இடத்து ஆச்கினை மாற்றி யிராவிட்டால் இக்த அம்மாள் 

சமாதி என்பதையே பெருது சர்ம பூமிக்கு வெளியாகச் 

சாதாரணமாய்ப் புகைக்கப்பட் டிருக்கவேண்ுிம் கடை யுகம் 

வரையில், விபூதிக்குப் பதிலாக வெறுங் கல்லையும் கட்டியை 
யுமே போட்டிருக்கவேண்௰ிம். இப்பொழுதோ கன்னிகைக் 

கோலமாயக் கடிமலர் புனைம்து சர்வ மங்கள வாத்தியத்துடன் 

ஸ்மசான பூமிக்குக் கொண்வெந்து சோத்தோம் ! 

செய்யக் டியது வேறொன்று மில்லயா ? ம 

அதற்குமேல் செய்ய லாகா தொன்றும். சாதாரணமாக 

சமாதி நிஷ்டையில் உயிர் துறந்தவர்களுக்குச் செய்யும் 

சடங்குகள் இங்கு செய்வோமாயின் து சமாதிச் சடங் 

இற்கு ஓர் பெரிய ௮பவாத மாகும், 

வையுங்கள் சவத்தைச் சமாதியில் ; பரிசுத்தமான ௮வள் ௮ழ 

இய உடலினின்றும் பாரிஜாத மலர் உற்பத்தி யாகுமாக !--பண் 

டாரப் பதரே ! நான் சொல்வதைக் கேள். ட நரகத்தில் காறிக் 

இடக்கும்பொழுது என் தங்கை சுவர்க்கத்தில் சுகமாய் 

வசித்துக்கொண் டிருப்பாள் ! 

என்ன ! ௮ழூய ௮பலையா ?
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கேள, 

அம், 

அம், 

அமலாதித்யன் [அங்கம் - 5 

கண்ணே | என் கண்ணின் கருமணியே ! கண்வளராய் ! கண் 

வளராய் ! [புஷ்பங்களை த் sf ay Brot. | 

என்றன்மகன் மனையாவாய் என்றெண்ணி யிருந்தேன் கான் 

இன்னவிதம் உனைக்காண எதுபாவம் செய்தேனோ * 

நின்சஉயன மிசைமலரை நினைத்திட்டேன் பரப்பிடவே 

௮ன்னமேயிப் பாடைமிசை அ௮மர்ச்திடப்பாழ்ம் காலமிதோ 

உத்தமமான உன் மதியைக் கெடுத்து, உத்தமியய, உன்னை 

இக்கதிக்குக் கொண்வெந்த பாதகனுக் உனக்கு தேர்ந்த 

தினும் பதினாயிர மடங்கு கேடான கதி சம்பவிக்காமாக !-- 

பொறுங்கள் சற்றே மண்ணைச் தாவாது ; என் தங்கையைக் 

கடைசி முறை என் கரத்தால் கட்டி யணைக்கின் றேன் ! 

| [சமாதிக்குள் குதிக்ளெருன்.] 
இப்பொழுது போடுங்கள் மண்ணை, இறக்க பிணக்தின்மீதும் 

இருக்கும் பிணத்தின்மீதும் ஒன்றாச, இந்தச் சம நிலமானது 

வானத்தை யளாவும் நீலகிரியினும் பழமையான இமயமலை 

யிலும் 2 BS உனனதமாம் பலை யொன்ராகும்படி., எங்கள் 

,தலைமி தா. 

[முன்வச்து] அவ்வளவு அதிகமாய் ௭டுச் அர் சொல்லத்தக்க 

துயரம் உடையவன் யார் ௮வன் 7? ஆருடைய அடங்காத் துக் 

கத்தைக் கண்டு ஆகாயத்திற் செல்லும் சரஹங்களும் ௮சை 

வற்று நின்றுபோய் அச்சரியப்பின்றன ? இ3தா நான் 

௮ மலாதித்யன் ! [சமாதிக்குள் குதிச்சின்றான் .] 

யமன் உன்னுயிரைக் கொண்டு போக ! 

[அவனைச் கட்டிப் பிடித்து] 

உனக்கு ஆசிர்வாதம் செய்யத் தெரிய வில்லை. நான் சொல் 

வதைக் கேள், எமி உன் கையை என் கழுத்தினின்றும், 

நான் ஆத்திரமும் அடங்காக் கோபழு மில்லாதவனாயினும் 

என்னிடம் அபாயகரமான குண மொன் நிருக்கி கின்றது, பத் 

திரம், அதற்காகப் பய மிருக்கட்டும் உன்னிடம் சத்தே: எடு 
உன் கையை |
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கா. ௮ வர்களைப் பிரித்துவிரிகள் ! 

கேள. அ மலாதித்யா | அமலாதித்யா | 

எல்லோரும். லயா ! யா ! 

ஹ். 

அம், 

Ca. 

அம், 

ககள. 

அம், 

என் ௮ ரசே, சற்றே சாந்தப்படுத்திக் கொள்ளும், 

[சேவகர்கள் அவர்களைப் பிரித்து 
விட, gars சமாதியினின் 
றும் வெளியே வருகருர்கள்.] 

ஏன் ? என் கண் இமைக்குஞ் சக்தியற்றுப்போகிற வரை 

யில் இவவிஷயமாக அவனுடன் தான் சண்டை செய் 

SG mes | 

Wounloraw somSan' coor Ayw gS oars ? 

நான் அ௮பலைமீது காதல்கொண்் டிருந்தேன். பதினாயிரம் 

௮ண்ணான் தம். ிசளுடைய ஆசையை ஒருங்கு சேர்த்தாலும் 

என் காதலின் காற் பங்கு ஆகாது.-- அவள் பொருட்டு என் 
a . ௬ ச் 

ன செய்வாய் நீ 7 

ஐயோ, அவனுக்குப் பித்தம் Go SHA gi லீலாதரா. 

உங்களுக்குப் புண்ணிய மாகும், யாராவது திங்கள் அவனை | 

ஈசன்மீ தாணை ! உன்னால் என்ன செய்ய முடியுமோ காட்டு 

பாட்ட்போம். சுண்ணீ விட் டழுகிறாயா ₹ கையால் சண்டை 

போடுகிராயா ¢ பட்டினி யிருக்கின் ராயா ? பல துண்டமாக 

உன் லுடலைக் கழித்துக் கொள்ளுகிராயா ட் காடிச் சாராயம் 

குடிக்கின்றாயா ? மூகலையை விமுங்குகன்றாயா $ அதை 

நானும் செய்கின்றேன் ! கூக்குர லிடவா இங்கு வந்தாய் ? 

அவளுடைய சமாதியி௰ குதித்து என்னை ஏளனமா செய்யப் 

பார்க்கிறாய் £ உயிருடன் உன்னையும் புதைக்க உடன்படு 

தின்றனையா உன் தங்கையுடன் ₹ அவ்வாறே நானும் செய் 

தின்றேன். குன்றுகளைப்பற்றி வாயாடுவதானால், ஈம் மிருவர் 

மீதும் மலை மலைகளாக அடுக்கி, பூமியை உயர்த்தி, பானுவின் 

மண்டலமதை முட்டி, சகரம் கரிந்து, இமயமலையே எரும்புப் 

புற்றென மதிக்கச் செய்யட்டும் ! அல்லது வீணா வார்த்தை
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கேள, 

அம், 

கா. 

அிமலாதித்யன் [அங்கம் - 5 

யாடுவதானால் சொல், உன்னைப்போல் நாலும் வாயாடுகின் 

"றேன்! 

ஐயோ ! இது வெறும் பயித்தியம் ! பித்தம் ௮ திகரித் அவிட் 

டால் இவ்வாறுதான் கொஞ்சம் நேரம் பிதற்றுவான், பிறகு 

முட்டை யிட்ட பெட்டைப் புருவைப்போல் தலை வணங்கி 

முகம் வாடிப் பேசாது வாளா இருப்பான். 

ஏன் 8யா * என்னை யேன் இவ்வாறு ௮வமஇக்கன்ராய் * உன் 

மீது ரான் எப்பொழுதும் பிரியம் வைத்திருந்தேனே !-- சரி 

பெரி தல்ல, பீமசேனன் எதிர்த்துப் பே௫ய போதிலும், 

பூனை சுத்தித்தான் தீரும், நாய் குலைச் அத்தான் தீரும், 
[போகிருன்.] 

௮ப்பா, ஹரிஹரா, அவனைப் பின் தொடர்ந்து செல், 

[ஹரிஹரன் Cur Bape.) 

[லீலாதரனுச்கு] நேற்றிரவு நாம் கூறியதைக் சொண்டு உனது 

சாந்தத்தைச் சற்றே திடப்படுத்திக் கொள் ; ௮ந்த விஷயத் 

தை நாம் உடனே முடிவுக்குக் கொண்டுவருவோம்.-- கண் 

ணே, கெளரீமணி, உனது மகனை ஜாக்கிரதையாய்ப் பார்த் 

துக் கொள்ளும்படி யாரையாவது திட்டம் செய்து வை. இந் 

தச் சமாதியை என்றும் மறவா வண்ணம் சாஸ்வதமான கட் 

டடம் ஒன்று கட்டுவோம். சிக்கிரம் கவலை யெல்லாம் நீக்கச் 

சுகமாய்க் காலம் கழிப்போம் ; ௮ துவரையில் ஈமது காரிய 

மெல்லாம் சாந்தமாகத்தா னிருக்கவேண்டும். 

[எல்லோரும் போூருர்கள்.] 

காட்சி மடிகிறது, 

டமி
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இரண்டாம் காட்சி, 

அரண்மனையி லோர் மண்டபம், 

அமலா தீதீயலும், ஹ்ரிஹரலும் வருஇருர்கள். 

அப்பா, இதைப்பற்றி அவ்வளவு ; இனி மற் ஜொன்றைப். 

பற்றி எடுக் துரைக்செறேன் உனக்கு--௮தைச் சார்ந்த Bag 

யங்க ளெல்லாம் கியாபக மிருக்கின்ற தல்லவா உனக்கு ? 

Awrusin QmeBor gsr என்றோ கேட்கின்றீர் ௮ரசே ! 

௮ப்பா, என்னைக் சண் ணுறங்க விடாதபடி என் மனத்தில் 

ஓர் விதமான கலக்க மொன் நிருக்,5.து. கடு விலங் கிடப்பட்ட 

கப்பற் றிருடர்களைப் பார்க்கிலும் என் கதி ௮தி௪ கஷ்ட 

மாய்த் தோன்றிய தெனக்கு, நான் முன் பின் யோசியாது 

முரட்டுத்கனமாய்--அ.கனையும் புகழ வேண்டி யிருக்கின்றது 

௮0ேக சமயங்களில், சாம் ஆய்ந்து செயயும் கருமங்க ளெல் 

லாம் பயன் படாது பாழாடிப் போக, சில சமயங்களின் ௮ 

ராய்ந்து பாராது ௮வசரப்படுவதே ௮னுகூலத்தைத் கருவகா 

இன்றது நமக்கு என்பதை நாம் ௮றியவேண்டும். சம் மிச் 

சைப்படி நமது கருமங்களை நாம் எவ்வளவுதான் முடித்திட 

முயன்றபோதிலும், தன் னிச்சைப்படி. முடித்திடும் தயாபரன் 

சங்கற்ப மொன் நிருக்கறது தரணியின் மீது, என்பதை 

௮ ஈமக்குக் கற்பிக்கின்ற து, 

௮.து மிகவும் நிச்சயமே, 

எனது கப்பல் அ௮அறையிணினறும எழுந்தவனாய கறுப்புக் 

கம்பள ஆடையால் உடன் முழுதும் போர்த்தவனாய், கருக் 

இருட்டில் ௮வர்க எிருக்கு மிடத்தைக் கண்டுபிடிக்க அடி. 

மேல் ௮டி. வைத்துச் சென்றேன் ; இச்சைப்படி நேர்ந்தது ; 

அவர்களுடைய பைக்குள் பைய என் கையை விட்டுப் பார்த் 

தேன் ; பிறகு முடிவில் விரைவாக என் சொந்த அறைக்குச் 

திரும்பினேன், அப்புறம், எனக் இருந்த பயத்தில், ஈன் 
னடத்தையை மறந்தவனாய், தைரியங் கொண்டு , அவர்களு
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அம், 

அம், 

௮ மலாதித்யன், [அங்கம் . 8 

டைய சாசனங்களின் முகத்திரையை உடைத்துப் பார்த் 

தேன், ௮ங்சே கான் சண்டது ௮ப்பா ஹரிஹரா 1--என்ன 

அரசனது வுக்கிரமம் 1-- குர்ஜரதக்தின். க்ஷமத்தின் பொ 

ருட்டும், சிங்களத்தின் கேஷமத்திற்காகவும், இன்னும் இப் 

படிப்பட்ட ௮நேச விதமான காரணங்கள் பொருட்டும், 

அதைப் பார்வையிட்டவுடன், கால தாமதம் கொஞ்சமேனு 

மின்றி, வெட்டுக் கத்தியைக் கூராக்கவும் விருதாவில் காலம் 

கிக்காது, என்னைச் Are சேமம் செய்துவிட வேண்டு 

மென்று உத்த. ரவு ஒழுங்காய் வரைந் திருந்தது. 

இப்படியும் இருக்குமா ! 

இதோ அந்தச் சாசனம், ௮வகாசம் அதிகமா யிருக்குங்கால் 

ஆதியோ டந்தமாய்ப் படி.ச்துப்பார் ௮கதை, பிறகு நான் 

என்ன செய்தேன் என்பகைக் கேட்க விரும்புகிறாயா ? 

ஆம், நான் வேண்டிக்கொள்ளுகிறேன். 

SUL தனக்கால் கான்கு புறமும் இவ்வாறு கவரப்பட்டவ 

னாய்-- கான் நாந்தி பாடி மூடிவதன்முன் அவர்கள் நாடகத் 

தையே ஆரம்பித்துவிட்டார்கள்.--- ஆகவே நான் உட்கார்ந்து 

வேறொரு சாசனத்தை உற்பத்தி பண்ணினேன். பிறகு 

அதை ஒழுங்காய் வரைந்தேன், ஈமது அரண்மனை உத்தி 

யோகஸ்தர்கள் எண்ணுவது போல் நானும், ஒரு சமயம் ௮ழ 

காய எழுதுதல் அற்பச்தனமென எண்ணி, ௮வ் வித்தையை 

மறந்திட அதிகமாய் மூயன்றேன். அயினும் ௮து இச்சம 

யத்தில், எனக்கு மிகவும் பிரயோஜனப்பட்டத --நான் 

எழுதியதின் தாற்பரியத்தை அறிய விரும்புகிறாயா 3 

ஆம், என் அரசே, 

மகாராஜா அவர்கள் மிகவும் வற்புறுத்தி வேண்வெதாக, இக் 

களத் த.ரசன தனக்கு நம்பிக்கையுடைய ஈண்ப னானபடியா 

லும், தங்களிருவருக்குள் ௮ன்பானது தாளிப் பனைபோல் 

தழைத் தோங்க வேண்டியபடியாலும் சமாதானமாய் எங் 

குக் சம்பா நன்கு விளைய வேண்டியபடியாலும், இருவருடை
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aid. 

அம், 

ய நட்பும் இணை பிரியா திருக்க வேண்டியபடியாலும், இவவி,ச 

மாகப் பெருத்த விஷயங்க ளடங்கிய, ' படி ? களையெல்லாம் 

௮ இசமாய் அடுக்கி, -- இதில் வரைக்ததைப் பார்த் தறிந்த 

வுடன், மேலொன்றும் யோசித்துப் பாராமல், ஏறக் குறைய 

ஈசனைத் தியானிக்கும் காலமும் விடாது, இதைக் கொண்டு 

வருபவர்களை உடனே கொன்றுவிட வேண்டுமென்று, வரைக் 

தேன், 

இதை எப்படி முத்திரை செய்தீர் ₹ 

ஏன், ஈஸ்வர சங்கற்பம் இதிலும் ஒத்திருக்த௮. என் பையில் 

என் தந்தையின் முத்திரை மோதிர மிருக்கத, அதினின்றும் 

தான் அச்சு வார்க்கப்பட்டது ௮ந்க குர்ஜரத்தன் முத்திரை. 

பிறகு ௮ர்தச் சாசனத்தைப்போல் மடித்து மேல் விலாசம் 

எழுதி, முத்திரை யிட்டு, பக்குவமாய் வைத்து விட்டேன், 

மாற்றியதை மற்றெவரும் அறியாதபடி, பிறகு, மறுகரள் 

சான் நாங்கள் சமுத்திரத்தில் சண்டை போடும்படி தேர்ச் 

தீனா; அகன் பிறகு நடந்ததை நீ முன்பே அுறிக்திருக்கின் 

Gu. 

ஆகவே கிரிதானும் ராஜகாந்தனும் அக்கதிக்குக்கான் போ 

யிருக்கவேண்டும். 

ஏன், ௮ப்பா, அவர்களே ௮த்தொழிலிற்கு ௮, ச்தனை ஆசைப் 

பட்டார்களே ; அவர்களைப்பற்றி மனத்தில் எனக்குக் கவலை 

யொன்று மில்லை. அவர்கள் செய்கையாலேயே ௮ வர்களுக்கு 

மரணம் சம்பவித்தது. இரண்ட ஆட்டுக் கடாக்கள் முட்டி 

மோதிச் சண்டையிிிங்கால் இடையில் இரத்தம் குடிக்க 

வந்த நரியின் கதியைப்போல், பல முடை இருவர் பொரும் 

சமயம் மத்தியில் வரும் மடையர்கள் கதி ௮பாயகரமானதே ! 

ஐயோ ! இதென்ன ௮ரசன் இவன் ! 

உனக்குத் தோற்ற வில்லையா ? இப்பொழுது என் கடைமை 

யன்றா இவனை நான்--எனது தந்தையைக் கொன்று, என் 

21 .
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ALO, 

அம், 

அம், 

அ௮மலாதித்யன், [அங்கம் - 8 

தாயாரை வேசையாக்க, ரான் கோரிய அரசாட்டிக்கும் எனக் 

கும் இடையில் வந்து முளைத்தவனாகி, ள்ன் உயிரைக் கொள் 

ளத் தாண்டி லிட்ட இவனை--௮ வும் அத்தனை வஞ்சக வழி 

யில்--இப்படிப்பட்டவனை என் கையினால் கொல்லவேண்டி 

யது வ௫யமான தர்ம மன்றோ? மனுஷ்ய ஜன்மக்தையே 

கெடுக்கப் பிறந்த இச் கொடும் பாபி இன்னுர் கெடுதி செய்ய 

விடுதல் மிசவம் பாதகம் ௮ன் 20 * 

அங்கே நடந்த விஷயத்தின் முடிவு அவனுக்குச் சிங்களமிருந் 

ன இக்கிரம் தெரிந்து போ குமே. 

அம் சக்கரமே, அதுவரையில் சாலா என்னுடைய, ஓன் 
. உ உ . ச ச me) 

௮ என்று எண்ணுவசன்முன் ஒரு மனிதன் உயிர் போகு 
» 2 ட ௪ ச fi Go னி . e 

மல்லவா * ஆயினும் அப்பா ஹரிஹரா, லிீலாகரனிடம் நான் 

என்னை மறந்து பேகினன் என்பது எனக்கு மிகவும் வருத 

தந்தைக் கருது. எனக் இருக்கும் காரணத்தின் உருவைக் 

கொண்டு ௮வனுடை காரணமும் இப்பட ப்பட்டதென்று 

நான் பாரத் கறிதின்றேன். நான் அவனது மன்னிப்பைக் 
‘Dd உகு . ௪ . . . உ உ 

சகைட்கறேன். ஆயினும், அவன் அூக்கச்தைப் பாராட்டிய 
: ச 5 . ச 

கைரியமானது எனக்கு உன்னஈசமான கோபம் விளைந்து, 

பொறும்.-- யார் இங்கு வருவது ? 

Agr வருகிறான். 

இளவரசார சேஃமமாய் கூரஜரம் திரும்பியது எங்களுக் செல் 

லாம் மிகுந்த சந்தோஷத்தைக் கொரமிக்கின்றது. 

உமக்கு மிகவும் வந்தனஞ் செய்கி2றன் 8ீயா--இக்ச வெட் 

டுக் தஇனியைக் தெரியுமா உமக்கு? 

தெரியா தரசே, 

மிகவும் மெச்சத் தக்கதே உம மன நிலைமை, எனெனில் 

இவரைச் தெரிந்திருக்தலே ஒரு அாரக்குணமாம், இவருக்கு 

எராளமான நிலங்க ளூண்டு, அதுவும் வளமை யுடையன, 

ஒரு மிருகமானது மற்ற மிருகங்களுக் கெல்லாம் தலைமைய
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அம், 

தாக இருந்தால் ௮ரசன் போஜனம் கொள்ளு மிடத்தில் 

அதற்கும் உண வளிக்கப்படும். ௮து ஒரு அண்டக் காக்கை 

கான், ஆயினும் அதற்குப் புழுதி அளவற்ற துண்டு ட்புமண்டு 

இடக்கு, 

என் இனிய அரசே, உமக்குச் சாவகாசமா யிருந்தால், ws 

ராஜாவிடமிரக்து உமக்கு ஒரு விஷயம் தெரிவிப்பேன். 

லயா, அதை நான் மிகுந்து கவன முள்ள மனத்தினனாய்ப் 

பெத்றுக்கொள்ளூ வென். உமது தலைப் பாகையைத் தவருன 

வழியி லஓுபயோகப்பமித்தாகர், ௮து சலைக்கே உரித்தானது, 

௮ரசச, என்னை மன்னிக்கவேண்டிம், மிகவும் ஒடுக்கமா யிருக் 

கிறது, 

இல்லை. என்னை நம்பும், மிகவும் குளிர்ச்சியா யிருக்கிறது, 

காற்று வடக்கும் புறம் அடிக்கிறது, 

ஆம்); ஒருவாறு குளிர்ச்சியாகக்கா னிருக்கிற.து அரசே, 

ஆயினும் எனக்குக் தோற்றுகிறது மிகவும் புழுக்கமா யிருப்ப 

தாக; என் முகமெல்லாம் வியாக்கின்றது, 

அம்) ௮ தஇகமாய், ௮ரசே ; மிகவும் புமுக்க மாய்த்தா னிருக் 

கறத இப்படி. எப்படி என்று என்னால் கூற முடியாது--- 

அரசே, மகாராஜா அவர்கள் தங்கள் மீது ஒரு பெரும் பந்த 

யம் வைத்திருப்பகாகத் தெரிவிக்கச் சொன்னார் உம்மிடம், 

௮ ரசே, ௮தகன் விஷயம்-- 

உம்மை நான் வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் -இயொபக மிருக் 

கட்மிம்-- 

[அமலாதிச்யன் ௮வரைச் தலைப் 
பாகையை அ௮ணியும்படி செய் 
இரறான்.] 

வே, சான் சவுக்கயத்தின்பொருட்டே, 

வாஸ்தவத்தில். ௮ரசே, லீலாகாரர் இப்பொழுதுதான் அரண் 

மனைக்குச் திரும்பி வந்திருக்கின்றார் ;) என் வார்த்தையை 
கம்பும், உத்தமமான கனவான், நரானாவிதமானஉஈ ஈ்குணக் 

இல்லை, உண்மையாக 
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அம், 

அம், 

32 

லிம், 

மி, 

அமலாதித்யன. [அங்கம் - 5 

சள பூரணமாய்க் குடிகொண் டிருப்பவர், மிகவும் மிருதுவான 

சுபாவ முூடையவர், வெளிக்கு வெகு காம்பி.ர முடையவர், 

பிரியமா யவரைப்பற்றிப் பேசுங்கால், உத்தம புருஷர்களு 

டைய இலட்சணங்களுக் கெல்லாம் ௮வரை யோர் களஞ்சிய 

மெனக் கூறவேண்டும், உத்தம புருஷனுக் குரிய குணங்களில் 

எதைக் காண வேண்டினும் அவரிடம் ஏராளமாய்க் காண 

லாம். 

Bur, ௮வருடைய இலட்சணங்களை அடுக்கிக் கூறுவதில் 

உம்மிடம் ௮வதூறு கிடையாத, அவரது குணங்களை யெல் 

லாம் கணக்கில தென்றால் மனத்திற்கே மயக்கத்தைத் தீரும் 

என்பது கான் அுறிந்திருக்கிறேன். உயர்த்திக் கூறும் உண் 

மையில் ௮வரை உக்தமமான வஸ்துவை யுடைய வோர் 

உயிரென ,உள்ளத்தில் எண்ணுகிறேன். Gerri sah oahu 

குணமும் அருமையும் அவரிடம் குடிகொண் டிருப்பதால், 

௮வரைப்பற்றி உண்மையை உரைப்பதாயின் அவருக்குச் 

சமானத்தைக் காட்வெது வரது கண்ணாடியே ; By BE oor 

மின்றி ௮வரது உருவத்தை வாணிக்கப் புகுபவர்கள் ௮வ 

ரது ௮ருவத்தையே வாணிக்கக்கூடும், அவ்வளவே, 

இளவரசர் ௮வரைப்பற்றி எடுத் அரைப்பதில் இம்மி யளவும் 

தவறில்லை, 

ச.ங்கதியின் சம்பந்தம் என்ன லயா 7 என்ன காரணம்பற்றி 

நமது புன்மையான நாவினால் இந்தப் பெரிய மலுவனைப் 

பூசி மெழுகுச் றோம் P 

லயா? 

வேறு வார்த்தையால் இந்த விசேஷதச்தை யறிய முடியாதா ₹ 

Bur, கொஞ்சம் முயன்று பாரும் உண்மையில், 

எதற்காக இந்தப் பெரிய மலுஷ்யருடைய பெயரை எடுத் 
அரைத்தது? 

லீலாசரரையா $
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ஹ, 

அம், 

HA, 

அம், 

அம், 

அம், 

௮ம, 

௮ம், 

அவரது பெட்டி இதற்குள் காலியாய்விட்டது, நாணயமாம் 
அவரது வார்த்தைகள் எல்லாம் செல வழிந்து போயின, 

அ வரைப்பற்றித் தான் Bur, 

£ீர் அதியாதவ ரல்ல, என்று எனக்குத் தெரியும்-- 

லயா, ௮கை ஈன்று யறிவிராக எனக் கோருகிறேன் கான். 
ஆயினும் அப்படிச் செய்விராயின்) ௮து எனக்கு உசதமா 
யிராது-- நல்லது யா. 

நீர் அறியாத விஷய மன்று, லிலாதார் எவ்வளவு கெட்டிக்கா் 
ரா எனபது, 

அதை ஒப்புக்கொள்ள எனக்குத் தைரிய மில்லை, ஏனெனில் 
பிறகு, சிறந்த குணத்தில் என்னையும் ௮வரையும் சர்தூக்கப் 
பார்க்கவேண்டி வரும்; ஆயினும், ஒரு மனிதனை நனருூ 
யறிவ தென்றால், தன்னைக் சான் ௮ றிதலே யாம், 

சான் சொல்ல வந்தது ௮வருடைய ஆயுதப் பழக்கச்தைப் 
பற்றி; ஆனல் அவரைப்பற்றி அவர்கள எடுத் துமைக்கும் 

புகழ்ச்சியில் ௮ வர் சரி சமானம் இல்லாதவரே; 

அவருடைய ஆயுதம் எனன ? 

உடைவாளும் கட்கமும், 

அவை அவரது இரண்டு ஐயுதங்களாம்: ஈல்லது அப்புறம், 

௮ரசே, மகாராஜா ௮வர்கள் ௮வருடன் ஆறு அரபிக் குதி 
ரைகள் பந்தயம் வைத்திருக்கனெளூர், இதற்கு ௭எதஇிராக 
அவர், நா னறிந்தபடி ௮று கேகய நாட்டு வாட்களையும் 
கட்கங்களையும் ௮வைகளுக் குரிய முஸ்தீப்புகளுடன், பந்த 
மம் வைத்திருக்கின்றார், அ௮வம்றுள் மூன்றின் (pen Ser 
கள் மிகுந்த ௮ழகிய வேலைப்பா டுள்ளான, கையிற் பிடிப்ப 

தீற்கு அழகாய் ௮மைந்தன, இக விலை யுயா்ந்தன, 

எதை முஸ்தீப்புகள் என் றழைக்கன் றீ ? 

ீர் பேசி முடியுமுன் இப் பே ரநிஞனால் போதச்சப்படு,
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Ne 

lo, 

DLO, 

By 

அமலா அஇித்யன், [அங்கம் - 5 

வேண்டு மென்று முன்பே தெரியு மெனக்கு. 

லயா, முஸ்இீப்புகள் என்றால் தொங்கட்டங்கள் முதலியன, 

பீரங்கிகளை ஈமு பக்கலில் நூக்க முடியுமாயின், அவ வார்த் 

CD GLI BO LI விஷயத்திற்கு எற்றகா யிருக்கும். ௮து வரை 

யில் து தொங்கலாகமவ யிருக் மெனக் கோருகிறேன். 

ஆயினும் அட்புறும் சொல்லும், ஆறு gs TDS குதிரைக 

ளுக்கு இராக [பி DOB Of LP Will மீவலைப் பாடு அமைக்க 

விலை யுயார்கத கொங்கட்டங்களுடைய ஆறு கேகய நாட்சி 

உடைவாட்கள், WS குர்ஜரப் பந்தயத்திற் கெதிராக கேகய 

நாட்டுப் பர்தபம், நீர் கூறுகிறபடி, இக்தப் பர்தயம் ஏன் கட் 

டப்பட் டிருக்கிறது ? 

மகாராஜா அவர்கள் basa இவரும் லாகவம் பழகுவதில், 

பனிபண்டு முறையில், மூன்று தரத் றக கம்மல் உம்மை அவர் 

குதிப்படுக்க Your gory vos sin Wage HGR yet 

பன்னிரண்டிற்கு ஒன்பதாகப் பந்தயம் வைததிருக்கருர். 

இளவரசர் இசகற் குடன்பட்டால் இது உடனே பரீட்சைக்கு 

ச் 

. ட 3 e a cna + 

நாம் மாட்டேன் எனமூமலா 3 

நான் சொல்ல வந்தது வாள பரீட்சையில் நீர் ௮ வரை எதிர்ப் 

பதாயின் என்றே. 

லயா, ரான் இங்கு மண்டபத்தில் உலாவிஈந்கொண் டிருக் 

தின்றேன். பகலில் இதுதான் எனக்குச் சாவகாசமான FLW ் ் ற் ஸ்ர 

யம் என்று ௮பரச௪ருக்கு இஷ்ட மிருக்கு மாயின் அ றிவியும் 

௮ வரிடம். அயுதங்கள கொண்டி வரப்படட்டும், ௮ச் மா 

னும் இசைவதாய், ஈமது கோமானும் கூறிய வாக்கின்படி 

நிற்பகாயின், என்னா லியன்றபடி ௮வர்பொருட்டு ஜெயிக்கன் 

தேன், இல்லாவிடி3லா, கான் ௮டையும் லாப மெல்லாம் 

வெட்கமும் ௮தி௧ வெட்டுகளுமே யாம். 

நீர்ரைத்த வண்ணம் ௮ப்படியே நான் உரைப்பதா )
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அம், 

அம், 

அம், 
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அந்த அர்க்தம் ஆகும்படி. ௮றைந்திடும், . ௮ுதந்குமேல் 

௮லங்காரம்'எல்லாம் உமது ௮றிவைப் பொருக்இயது, 

இளவரசருடைய சித்தம் என் பாக்கியம், 

கங்சளுடயதே எல்லாம், . 
[அசரன் போகிரான்.] 

௮தை அவன்தான் “சனிக் இல்லாவிடின் அப்படிக் 

கூறுவார். வேரொ. 75 வர மில்லை 

இந்தக் கோழிக் குஞ்சு குடம்பையும் கொண்டு ஜிூன்றது 

கன கலைமி ஐ 

மூன்னலை உத்தரவு பெற்ற முலைப்பா வருந்தி யிருப்பா 

னிவன். இவனும், இவனை யொஜ்க ௮ேேசர ம், நான் 

அதிச்சபடி காலத்திற்கும் தக்கபடி. தாளமாம், சமயத்திற்குக் 

தக்கபடி வேஷழும் புனைங்று, |வியில் புன்மக்களால் புகழப் 

பழிசமுர்கள். சில அடுக்கு வார்த்ைகளைல் கற்று YOY BE 

கொண்டு அவர்கள் மூடக்ன.ந்தை முடிப் பொ Bo soon 

லாழ்ந்து வ ரகன்றனர். அவர்களைச் FV Lo) ஆ, மாய் ஆராய்ச் 

ர பார்த்தா VT, Mal Gat மரற்பத்தன மெல்லாம் அரைக் 

கணத்தில் நீர்க் குமி/யைப்போல் ௮ ([ிக்து2பாம், 

ரிபு) ஒருஉ௨ன் வருஇரான், 

௮2௪, மகாராஜா அவர்கள் லியனகே ௮சரனை உம்மிடம் 
அனுப்பியதற்கு, அவன் காங்கள் மண்டபக்கில் மகாராஜா 

வை எதிர் பார்ப்பதாக பதில் கொ nd வந்தான். லிலாதரரு 

டன் இப்பொழு மத்தி வீளேயாகிவதற்கு உமக்கு இச்சை 

யிரு ச்கின்றசகோ அல்லத கொஞ்சம் சாலம் ௧ Ni ge செய் 
உ சட டி ro ; ச . ௪ . ௪ வத் கஷ்டமோ என அறிந்து வரும்படி அனுப்பின ரென்னை, 

எனது தாரமானங்களி னின்றும் நான் மாறுவ இல்லை, ௮வைக 

ளோ ௮;ரசரது இச்சையைப் பின் கொடர்கின்றன. ௮வர் 

உத்தரவு. செய்யச் சுத்தமா யிருந்தால் நான் செய்வதற்குச் 
சுச்தமா யிருக்கிறேன். என் தேக பலம் இப்பொழு. திருப்
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அம், 

அம். 

அம், 

அம், 

அம், 

அமலாதித்யன், [அங்கம் - 8 

ப.தபோல் இருந்தால், இப்பொழு தானு ௮ஞ் சரியே எப் 

பொழு தானாலும் சரியே, 

மகாராஜா, மகாராணி; எல்லோரும் வருிறுர்கள் இங்கு, 
சரியான சமயம், 

சத விளையாட்டு ஆம்பிக்குமுன் லீலாதரருடன் தாங்கள் 
ஈல்ல வாரத்தை ஏதாவது பேசவேண்டு மென்று மகாராணி 

௮வர்கள் விரும்புகிறார்கள். 

அவர்கள் எனக்குக் கூறும் புத்திமதி உ௪த மானதே. 
[பிரபு போகிறான்,] 

இளவரசே, இந்தப் பந்தயத்தை நீர் இழப்பீர், 

நான் அவ்வாறு நினைக்க வில்லை. கேசுயத்திற்குப் போனபின் 

நான் இடைவிடாது அப்பியாசம் செய்து வந்திருக்கின் 

றேன் : நான் எப்படியும் ஜெயிப்பேன், என் மனத்தில் எவ 

வளவு சஞ்சலம் குடிகொண் டிருக்கிறது என்பதை ௮ தீகலை 

நீ. யிலும் ௮து ஒரு பெரி தல்ல. 

இல்லை, இளவரசே, அப்படி யாயின்-- 
1 

இது மூடத்தனமாம்; பெண்கள மனக்கைக் கலக்க வல்ல ஓர் 

பேதமைக்குச் சமானமாம், 

உமது மனமானது ஏதேனும் ஓன்றை வெறுத்திடின் அதற் 

குக் கீழ்ப்படிந்து நடவும். இங்கு ௮வர்கள் வருமுன் அவர் 

களை கான் கண்) உமக்குக் தேகம் செளக்கியமில்லை யென்று 

கூறிவிடுகின்றேன். 

வேண்டா மப்படி, சகுனத்தை நாம் கவனிப்ப தில்லை. ஊர்க் 

குருவி விழுவதற்கும் திரு உள்ளத்தின் நியமம் வேண்டும். 
இந்தச் சமயம் வா வதாயின் எப்படியும் கேர்ந்தே தரும்; இச் 

சமயம் கேரிடாததா யிருக்தால் எப்படியும் நேரிடாது. வரு 

வத எப்படியும் வர்?த தீரம், நாம் சத்தமா யிருக்க வேண் 

டியது தான் முக்கியம், விட்டுப் போவதை ஒருவரும் கொண்டு 

போவ தில்லை, அங்கன மிருக்க எவவளவு இக்கிரம் போனால் 

, தார னென்ன 1--வரட்டும்,
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கா, 

அம், 

காலதேவன், கெளரீமணி, லிலாதான், அசரன், மந்திரிகள், 

கத் திசேட்யங்களுடன் சேவகர்கள் வருன்றனர், 

ஓ ஓ ச 4 * க . a 

வாராய் அ௮மலாதிதக்யா, வா இங்கு ; இக்கக் கரத்தை என் 

னிடமிருற்து பெற்றுக்கொள, 

[காலதேவன், லீலாதரன் கரத் 
os அ௮மலாதித்யன் கரத்தில் 
வைக்கின்றான்] 

லபா, என்னை மன்னிக்க வேண்டும் தாங்கள், தங்களுக்கு 

நான் தவ நிமைத்தேன். தாம் பெருக் தன்மையுடையவர் 

ஆகலால் ௮தனை க்ஷமிக்கவெண்டும், இங்கு சமுகத்திற்கு 

தெரியும், தாமும் கேள்விப்பட் டிருக்கவேண்டும், பெரும் 

WIE BUSBY கான் பிடிக்கப்பட் டிருக்கின்ற விஷயம். 

நான் செய்ததில் எது எது தமது சுபாவத்திற்கும், பெரு 

மைக்கும், ஆட்சேபனைக்கும், முரட்ித்தனமாய் விருத்தப் 

பட்டகோ கையெல்லாம் எனது பயித்தியச் தினா லுண்டா 

ன எனப் பயிரங்கமாய்ச் சொல்லுின்றேன். ௮மலாஇத் 

யனா லீலாகரரை அவமானப் படுசத்தியது ? ஒருகாலும் ௮ம 

லாதிச்ய னன்று, அவனிடமிருர்து ௮மலாதித்யனை எடுத்து 

விட்டால், ௮வன் ௮மலாதித்யனா யில்லாத காலத்தில், லீலா 

தரரை அவமானப் படுத்தினால், அப்பொழுது ௮மலாதித்யன் 

அஙஙனம் செய்ய வில்லை2ய $ ௮மலாதித்யன் தான் செய்ய 

வில்லையென்று மறுக்கின்றுன், பிறகுயார் செய்கிறது ? dau 

னுடைய:பயித்தியம், அவ்வா ரூனால் அமலாதித்யன் ௮வமா 

னம் செய்யப்பட்ட கட்சியில் சேர்கின்றான். அவனுடைய 

பயித்தியமே ௮மலாஇதக்யலுடைய பகைவன் பாபம் ! யோ, 

இர்கச் சபை முன்பாக சான் தீர்மானித்துக் தங்கிமைக் கபடி. 

யன்று என்ற உறுதியாய்க் கூறுவசானு, கமது தயாள 

மான யோசனையில், வீட்டிற் கப்புறம் நான் விற்கொண்டு 

எய்ய, ௮ர்த அ௮ம்பானறு என் ௮ண்ணனமி்து அகஸ்மாக் 

தாய்ப் பட்டதுபோல், என்னைக் குற்றத்தினின்றும் நீங்க 

வஞாகக் கருகல் வேண்மிம், 

22
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லீ, 

அம. 

ல, 

அம், 

கா, 
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கா, 
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உலக விஷயத்தைக் கருதும் பட்சத்தில் நான் உம்மீது உட 

னே பழிவாங்க வேண்டிய காரண முடைய வனா யிருக்கபோ தி 

லும், நான் திர்ப்தி அடைந்துவிட்டேன். கான் எனது 

கெளரவக்தைக் கருது மிடத்து, இவ் விஷயங்க ளெல்லாம் 

ஈன்றா யறிந்து ஆன்றோர்கள், உனது பெயர் ஒன்றுக கெட 

வில்லை, நீ சமாதானமாய்ப் போதல் ஓழுங்குகான், இப்படி. 

நடந்த துண்டு, வன்று விக். தூக் கூறும் வரையில், உம்முடன் 

ஒற்றுமைப்படாதூதான் தனியா யிருக்க 9வண்டிவருகிற ௮. 

அக்காலம் சம்பவிக் கம்வரையில் நீர இப்பொழுது என் 

னிடம் பாராட்சிகின்உ௦ ௮ன்பை அன்பாகப் பாவிப்2பன், 

௮ வம தி்யன். 

அதை நான் மனப் பூர்வமாக ஒப்புக்கொண்டு இக்சச் சகோ 

கர்கள் பந்தயத்தை மனத்தில் ஒன்று மின்றி விளையாடுகின் 
௩ « 5 4 ௪ ct . 

(5 mont. —() £டுங்கள் வ நுகளுக்கு வாரட்களை- வாரும், 

வசமா, எனக் கொன்று, 

7d . ° + . ந. e 

லிலா மம், வாளயு DAD ல் என .D! றி பாமையானறு ௧௬௧ 

) e ட பட ௩ _* . ச / . . ச் . 

a ருளானது Gt. F F தி LD தி ௨௦ காந் தியை பறி DANS BN ட்டு Ly 

> ae) : . . 5 ப்ட்ச _ . . . 

Loar மைழ ரீலு, உட] அழி ay T BOD Dy Ba (oT! 6F OS HS 

கர ட்டும், 

om
, 

யா, என்ன ஏளனம் செய்கின் நீர் நீர், 

. ச 9 பி ட 

இந்தக் கைம் தாணை, அப்படி யல்ல, 

உ ௩ ° 0) 
° அவர்களுக்கு வாட்களை கொடு ௮சரா,-- அப்பா, ௮மலா 

திக்யா, பககயம் இன்னதென்று தெரியு மல்லவா உனக்கு 8 

6B CIP WL தெரியும் ரச, காரங்கள் பலவறீனமான பட்சம் 

விட்டு கொழு BRU Uw. டி சய்திரு 5B OTB aM, 

தான் ௮வவாஅ பயப்பட வில்லை. நான் உங்க ளிருவரையும் 
௪ . : ae fe 5 cw ° . ர் . ட பார்த் இருக்கின்றேன். இப்பொழு அவன் தேர்ச்சி யடைச் 

திருப்பதனால் உனக்குக் கொஞ்சம் விட்டுக் கொடுக்கும்படி. 

சேற்பாடு செய்தோம்,
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ல் 

அம், 

NAS, 

கா. 

அம, 

ல், 

அம், 

ல், 

அம, 

AF. 
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QDs ARS பளுவா யிருக்கின்ற, இன்னொன்று பார்க்கின் 

றேன். 

இ எனக்கு வாட்டமா யிருக்கின்ற. இக்த வாட்களெல் 

லாம் ஒரே கிகள மிருக்கின்றனவா ? 

[ara யுத்தம் செய்ய ஆயத்தமா 
இருர்கள்.] 

ச ; e D 

ஆம், என ஐ(பனே, 

அகோவுந்த மேழஜையின்ம்.நு மதுபானக் குவளைகலை வையுங் 

சள. அமலாதிக்யன் மதல் வெட்டு அலலது இரண்டாம் 

வெட்டில் லெயித்த போதிலும் அல்ல மூன்றாம் வெட்டில் 

சரிசமானமாய்ப் போனபோதிலும், ஈமது கொச்தளங்களி 

ள்ள பேரிகைக ளெல்லாம் முழங்கட்டும். மகாராஜா அம 

லாதிக்யன் ஜெயிக்க ம்வண்டி மதுபானம் செய்வார், நான eh 

தலை முறையாக HURT மன்னா BPs Bs) லிக்திருந்த முத் 

தைப்பார்ச்கிலும் விலை யுயாந்த ஒன்றை Ly has குவளையி 

லிட்டுக் குடிப்பார், கொடுங்கள் என்னிடம் அந்தக் (குவளை 

களை, (6 இப்பொழுது மசாராஜா அலா இத்யன் யொருட்டு 

மதுபானம் செய்கிறா?” என்று கைமமளம் குழலக்குக் கூறட் 

டம், குழலானது வெளியி லிருக்கும் பேரிசைக்காரலுக்குத் 

தெரியச்செய்யட்டும்; பேரிசைகள் அகாயத்திற்கும், ஆகாய 

மான பூமிக்கும் தெரியப்படுத்தட்டும்-- வாருங்கள், ஆரம் 

பியுங்கள்.--மத்யஸ்தர்களே, நீங்கள் ஜாக்கிரதையாகக் கவனி 

யுங்கள், 

வாரும், லயா. 

வாரும், ௮ரசே, [அவர்கள் விளையாடுளுர்கள் ,] 

ஒன்று ட 

இல்லை ! 

தரமான Lo.
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ல். 

DT. 

LO. 

H
 

தா. 

அம், 

கா. 

கேள். 

கா. 

அம், 

கேகள, 

ல், 

அமலாதித்யன்,. 
[அங்கம் - 5 

சரி--வாரும் மறுபடியும். 

பொறுல்கள, கொடுங்கள் மதுவை என்னிடம்--௮மலாதித் 

யா, இந்த முத்து உன்னுடைய இதா 
உனக்கு ஜெய 

முண்டாகுக | 
[குழல் சப்திக்கின்றது, உள்ளே 

பேரிகை மூழங்குகின்றது.] 

கொடுங்கள் ௮வனிடம் இக்கச குவளையை, 

இம்முறை வரிசையை முன்பு முடிக்கின்றேன்; அப்படி. ஒரு 

புறமாயக் கொஞ்சம் வைத்து வையுங்கள் ௮தை,.--வாரும், 

| அவர்கள் விளையாடுஇிருர்கள்.] 

இன்னொரு வெட்௰ு,--- என்ன சொல்லுகின் நீர் ? 

சும்மா தொட்டது, தொட்டது, ஒப்புக் கொள்ளுகிறேன். 

நமத மகன்தான் ஜெயிப்பான். 

2 e ON os e . . . . . 

உடல பெருத் இருப்பதால tO) GND (Ls பெருமூச்சு வாங்கு 

x ஐ உ ட்ட ட, 

உன (LP FLD SH துடைத்துக் கொள். மகாராலவி 

கோ A 

உனது 

LD SB) LIT 607 Lb அமலா கெயத்தைக் 

தித்யா-- 

சந்தோஷம் அம்மி ! 

செய்கின்றுள் , 

[ஒருபுறமாக] கெளரீமணி, குடியாதே ! 

நான் குடிப்பேன் பிராணராதா, என்னை மன்னியும், நான் 

வேண்டிக்கொள்ளுகின்றேன். 

[ஒரு புறமாக] விஷங் கலந்த குவளை யது ! இனி மிஞ்சிவிட் 

டது | 

இதற்குள் மதுபானஞ் செய்யச் தைரிய மில்லை ௮ம்மணி ; 
. * * ? 

சற்றே பொத் தாகட்டும். 

இப்படி வா, உனது முகக்கைச் துடைக்கின்றேன். 

௮ஏசே, இப்பொழுது ௮வரைக் குறிப்படுத் துன் மேன்,
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கா, 

ல், 

அம், 

அ. 

கா. 

அம், 

ஆ௪. 

௮௪. 

விம், 

கான் நினைக்க வில்லை அப்படி. 

[ஒரு புறமாக] ஆயிலும் இது என் மனோசாட்சிக்கு விசோத 

மாகும். 

வாரும் மூன்றாம் தரம் லிலாதரரே. நீர் வேடிக்கை பண்ணு 

இன் நீர், உமது பல முழுவதுங் கண்டு வீசும், நான் கேட்டுக் 

கொள்ளுகின்றேன் ; எனக் கொன்றும் கெரியாதென்று ஏள 

னம் செய்கிரிர் என எண்ணுடுன்றேன். 

௮ப்படியா சொல்லுகின் £ீர் ? ஆனால் வாரும், 

Lal Zar wa BS cap it & air | 

ஒன்று மில்லை இரு புறமும். 
ஆனால் இதை வாங்கிக்கொள்ளும் ! 

[லீலாதரன் அமலாதித்யனைக கா 
woud sg Barer, Joe She 
UU WO UM (lpg அவர்கள் கத 

திகளை மாற்றிக் கொள்ளுகிருர் 

sot] 
விலக்குங்கள் அவர்களை ! அவர்களுக்குக் கோபம்ச மூண்டு 

விட்டத. 

இல்லை-- வாரும் மறுபடியும் | 

[அமலாதித்யன் லீலாதரனைச் 
காயப்படுத்தகிறான். மகர 
சாணி €ழே வீழுகருள்,] 

அதோ ! மகாராணியைப் பாருங்கள் 1!-- நிறுத் துங்கள் ! 

இருவருக்கும் காயம்பட்டு இரத்தம் வடிஇன்றது அரசே, 

எப்படி யிருக்கின்றது * 

லிலாதரரே, எப்படி யிருக்கின்ற.து 1 

ஏன் ! நான் வைத்த புலலுக்கு கானே இரையாய அகப்பட் 

டேன் அசரா; என்னுடைய மோச காரியத்தால் நான் 

தர்மத்தின்படி கொல்லப்படுகன் றேன், 

மகாராணி எப்படி யிருக்கிமுர்கள் 4
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கா, 

கேள, 

Alo, 

அம், 

அ மலாதித்யன், [அங்கம் - 5 

அவர்களுக்கு இரத்தம் வருவதைக் கண்டு மூர்ச்சை யாயி 

ளை, 

இல்லை! இல்லை !--௮க்தப் பானம்--பானம்,--கண்ணே ! ம 

லாதித்யா !-- அந்தப் பானம்--பானம் !-- எனக்கு விஷம் 

கொடுத்துவிட்டார்கள் ! [ மடிகன்றாள்.] 

ஹா ! மோசம் -- அஹா! சாற்றுங்கள் கதவை ! இந்த 

மோசத்தை உடனே கண்டுபிடிக்க வேண்டிம் | 

இதோ இருக்கின்றது அது அுமலாதித்யா ! ௮மலாஇஇத்யா, 

நீ கொல்லப்பட்டாய் ! உலகத்திலுள்ள எந்த GD AT ARB LP lp 

உனனைக் குணப்படித்தாது, உன் உயிர் இன்னும் ரை நா 

[மிகையும் நிலைத் திராசு, மோசம் விளத்த அபுதம் உன கரத் 

தி லிருக்கின்றகு; கூர் மழுங்கப்படாது — விஷம் தடவப் 

பட்டு --நான்செய்க ரூது என்மீ?2த திருப்பிக்கொண்டது. 

லியா ! இ2?தா நான் வீழ்ந்து டக்கின்றேன்.-- இனி எழப் 

போகிற இல்லை. உன தாயார் விஷத்தினால் கொல்லப்பட் 

டாள் !-- இனி என்னால் முடியாது -- அரசன் |— அரசன் 

தீன் அத்தனை ச்குங காரணம் | 

முனையில் விஷம் இருக்கின்றகா | ஆனால் விஷமே | உன் 

வேலையைப் பார் ! 

(மகாராஜாலைக் குத்திக் சாயப் 
ub s Bex op oor. | 

எல்லோரும். இராஜத்துரோகம் ! து?சாகம் ! 

கா. 

அம், 

ல், 

ஐயா ! என்னக் காப்பாற்றுங்கள் ! ஈண்பர்களே !-- எனக் 

குக் காயம்தான் பட்டிருக்கின்றது ! 

இதோ பழிக் கஞ்சா விபசாரக் கொலைபாதகனான குர்ஜானே | 
குடி. இந்தப் பானத்தை ! உன்னுடைய முத்தம் இருக்கின் 

றதா இங்கு ? போ என் தாயாரைப் பின் தொடர்ந்து | 

[அரசன் இறக்சன்றான்.] 

அவனுக்குச் தச்ச கதியே கிடைத்தது ! ௮து அவனால் சித்
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அம், 

௮1ம், 

தீஞ் செய்யப்பட்ட கொடு விஷம ! அமல ஆதித்யா | நாம் 

ஒருவரை * யொருவர் மன்னித். துக்கொள்வோம்...- என்னை 
யும் என் கந்தையையும் கொன்ற பழி உன்னைப் டிக்கா 

திருக்குமாக ! உன்னைக் கொன்றபழி என்னைத் தொடரா 

திருக்குமாக ! [இ௫ச்சன் ரன்.] 

ஈசன் அப்ப றியினின்றும் உன்னை விடுவிப்பாராக ! நாலும் 

உன்னைச் தொடருகின்றேன்--நானிறந்தவனே! ஹ்ரிஹரா !-- 

அரதிர்ஷ்டம் பிடித்த அரிய ! எனக்கு விடை யளியும். 

ல2யா ! இங்கு நடந்ததை யெல்லாம் கண்டு, முகம் Ques 

சு, நமி நடிங்க, வாய் திறவாது, வாளா பார்த்து நிற்கும் உங் ly 9 FB OMA 

OH? 
யா ! எல்லாம் நான் எடித் துரைப்பேன் !-- தாலன் கால் 

  

எனக்குக் காலம் மாத்திரம் இருக்குமாயின் !-- 

நிமிஷமும் காத்து நிற்கமாட்டானே 1-௮. இருக்கட்டும், 
௪ ச (ு ச ச 6 * 

ஹரிஹரா, கான் இறந்தவனை, நீ வித் இருக்கின்றாய், 

திரப்தி அடையாதவர்களுக்கெல்லாம் என்னைப்பற்றியும்் கான் 

மேற்கொண்ட காரியத்தைப்பற்றியும் உண்மையை, எடுத் 

துரைப்பாய, 

௮தை நம்பவேண்டாம் ஒரு பொழுதும், நீர் இறந்தபின் 

நான் இருப்பேன் என்று எண்றுததீர், குர்ஜரத்கா னாயினும் 

நான் ஒரு க்ஷத்திரிய, இகோ இன்னும் கொஞ்சம் மது 

இருக்கின் ற.து | 

நீஒரு ஆண் பிளளையானால்--அற்தக் குவளையைக் கொடுஎன் 

னிடம் விரி அதை !-ஈசன் தடுத்தாலும் ௮தை நான் பெற 
வேண்டும் !---அப்பா, ஹரிஹ.மா, இவ்விதமே, இவ் விஷயங் 

களின் உண்மை வெளியாகாவிட்டால் எனக்குப் பிற்காலம் 

என் பெயர் எவவளவு புண்பட்டதா யிருக்கும்! உனது ஹிரு 

sug Be என்னை உனது ஈண்பனென நீ பாவித்தது உண்மை 

யானால், உலக சுகங்களினின்றும் சற்ற விடை பெற்றவ 

னாய் எனது சரித்திரக்தைக் கொடுமையான இவ்வுலகத்திற்
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குச் தெரிவிக்கும் கஷ்டத்தை மேற்பூணுவாய்..-- 

[வெளியில்' யுத்த கோஷம், பேரி 
கை முழக்கம்] 

என்னயுக்க முழக்கம் இது ? 

பாலை நாட்டி னின்றும் பார்த்திபநேசன் ஜெயத்துடன் வந்த 

வனாய் சிங்களத்திலிருந்து வந்த ராயபாரிகளுக்கு இக்க யுத்த 

முழக்கத்தைசத் தருகின்றான். 

ஆ ! நான் சாகின்றேன் ! ஹரிஹரா ! ௮க்கொடிய விஷமா 

னது என் ஆவியைக் குன்றச் செய்கின்றது, சிங்களத்தி 

லிருந்து வந்த சமாசாரத்தைக் கேட்குமளவும் என் உயிர் 

நிலைக் இராது ! ஆபினும் பார்த்திபரோசனைத்தான் ஜனங்கள் 

கோருவார்களென்று எனக்குத் தோற்றுகறெது. சாகும் 

பொழுது என் வாக்கினால் ௮தை நான் ஒப்புக்கொண்டதாக 

௮வனிடம் சொல்லுவாயாக,-- நடக்க விஷயங்களையும், ௮தி 

கமோ குறைவோ, ௮வைகளின் காரணத்தையும், --மற்ற தெல் 

லாம் மெளனம் ! ் [மரிச்சின்றான்.]| 

றுந்தோ ! உடைகின் நதே உத்தமமான ஐர் ஹிருதயம் !-- 

என் இனிய அரசே, எ௫ுவீர் சுவர்க்கம், இந்திரன் முதலிய 

தேவர் உம்மை எதிர்கொண்டமைகத்துச் செல்வாராக தெய்வ 

லோகம் !--யுத்த பேரிகை இங் கேன் முழங்கி வருகின் றது 7 

[உள்ளே படைவீரர் சடை யொலி, 

பார்த்திபநேசன், சிங்களத்து ராயபாரிகள், மற்றவர்கள் வருகருர்கள், 

பா. 

& 

பா, 

சங்கே யிந்தக் கோலம் ? 

எதைக் காண விரும்புகின்றீர் ₹ அவலமும் ஆச்சரியமுமான 

விஷயமாயின், ௮கைச் தேடுவதை இனி விடலாம். 

பிகளம்போல் பட்டிக் கஇடக்கின்றமனரே ![--ககெஞ்சுடை 

ஈமனே ! ௮ழிலிலா உனது ஊரில் ஈடக்கும் எந்த விருந்தின் 

பொருட்டு இத்தனை ௮ரச லம்சத் துயிர்களை ஒரே அடியில் 

உதிரம் இந்த அடித்து அழைத்துக் கொண்டு போயினை ?
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மு-ரா. பார்ப்பதற்கே பயங்கரமா யிருக்கின்றது, சில்களத்திலிருக்து 

பா, 

செய்தி காலம் கடந்து வந்து சேர்ந்தது. அவரது கட்டே 

பூர்த்தி செய்யப்பட்டு ராஜகார்தளும், சிரிதரனும் மடிந்த 

னர் என்றை விஷயத்தை கேட்கத்தக்க செவிகள் கேட்குஞ் 

சக்தி யற்றுக் கடக்கின்றன, நாங்கள் வந்தனம் பெறுவ.தெவ் 

விட மிருந்து * 

உங்களுக்கு வர்தனம் செய்ய வல்லமை வாய்ந்ததாயிலனும், ' 

௮வரது வாயினின்றும் ௮தைப் பெறமாட்டீர் நீர், வர் 

களைக் கொல்லும்படி ௮வர் கட்டளை யிடவேயில்லை. சாக். 

காடாம் இவ விஷயத்தில், சரியான சமயத்தில், நீங்கள் பால. 

தேசத்துச் சண்டையி ஸின்றும், நீர் இங்களத்தி னின்றும், 

இங்கு வந்து சேர்ந்திருக்கெறபடியால், உயர்த்த வோ ரிடத்தில் 

பலர் காணும் வண்ணம், இப் பி3ேரேதங்களை mas BD ou. 

உத்தரவு செய்யும். இவைகளெல்லாம் எங்ஙனம் தேர்ந்த 

தென இன்னும் ௮றியாத உலகத்தினர்க்கு கான் தெரிவிக் 

தின்றேன். அப்பொழுது நீங்கள் பிரசர்திக் கேலாத கோர 

மான கொடுஞ் செய்கைகள், ௮கஸ்மாத்தாய் கேரிட்ட கொ 

டுங் கொலைகள்; தெய்வீகமாய் ஈடக் தேறிய பழி இர்ப்பு, கப 

படத்தால் இழைக்கப்பட்ட மரணங்கள், உந்தப்பட்ட கார 

ணங்களால் உண்டான உயி ரழிவுகள், இந்தச் களேபரத்தில் 

எண்ணங்கள் சரியா யறியப்படாது உண்டுபண்ணினவன் 

தலைமீதே உடைந்து வீழ்ந்த விஷயங்கள், முதலியவை 

யெல்லாம் கேட் டறிவீர் ; இவற்றை யெல்லாம் நான் உண். 

மையாய் உரைக்கக் கூடும். 

௮ தைச் கேட்டிட காம் விரைந்திடுவோம் ; ௮தன் பொருட்டு 

எல்லா உத்தம சலர்களையும் வரவழமைப்போம். என் விஷயத் 

தில், எனக்கு நேரிட்ட அதிர்ஷ்டத்தை சான் விசனத்துட 

னேயே வகிக்கின்றேன்; இக்க இராஜ்ஜியத்தில் எனக்குக் கியா 

பகமிருக்கிறபடி. எனக்குச் சில சுதற்.தரங்கள் உண்டு ; என் 
அதிர்ஷ்டமானது ௮கை ரான் அடையும்படி என்னை இப் 

பொழுது வரிக்கின்ற.து. 

23
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இனி தானாகத் தரணியில் பேச ஏலாத அவர் வாயினின்றும் 

'கேட்டபடி ௮வ்விஷயத்தைப் பற்றியும் கான் பேசவேண்டி 

யிருக்கிற ஏ. மனிதர்களுடைய மனமெல்லாம் மருண்மி இடச் 

கும் பொழுதே, இவ்விஷயம் முதலில் உடனே முடித்தாகட் 

டும், கலகங்களும் குற்றங்களும் இன்னும் கேரிடாவண்ணம், 

மண்டபத்திற்கு, நான்கு சேனைக் தலைவர்கள் மகாராஜாவுக் 

குரிய மரியாதையுடன் ௮மலாதஇத்யரை எடுத்துச் செல் 

vidi, ௮வர் இவ்வரசை அடைந்திருந்தால், அருங் 

குணமுடைய ௮ரசனாய ஆண்டிருப்பார் என்பதற் கைய 

மில்லை. ஆகவே ௮வரது பிரேசத்தை எடுத்துக் செல்லுங் 

கால் வீர சுவர்க்க மடைர்தவர்கட் குரிய சடங்குகளும் சங் 

கத ஒலியும், அவரது புகழை எத் இக்கிலும் பாவச் செய் 

யட்டும், பிரேதங்களை எடுங்கள்.-- இத்தகைய காட்௰யோா 

ன பிகளத்திற்க எஏற்றதகான௫, இவ்விடத்திற்கு ௮திகப் 

பொருக்க மின்மையாய்த் தோற்று கின்ற. நீங்கள் போய்ப் 

படை வீரர்களை பேரிகைகளை முழங்கும்படி சொல்லுங்கள். 

[[பிபேதங்களைத் தூக்கிக்கொண்டு 
எல்லோருமாகப் போகிரூர்கள்; 
௮சன் பிறகு பேரிகைகள் முழங் 
கப்படுகின் றன. ] 

காட்சி மடிகிறது. 
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