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தீதி ர், பி-ஏ., பி-எல்,, 

  

அவர்களால் இயற்றப்பட்டது, 

இர்த நூலாசிரியரால் இயற்றப்பட்ட மற்ற நால்கள் :-- 

'லீலாவதி-சுலோசனை?? :*கள்வர் தலைவன்? *விச்ரம sta @29 
இரண்டு ஈண்பர்கள் 52 * சாரங்கதரன் 9? “ ஈர்குல செய்வம்,29 
esa go? “யாது 32 4 மார்க்சண்டேயர்,58 * @ UTR & 1b, 99 
: ஏாதலர் கண்கள்,39 0 பேயல்ல-பெஸ் எணியே.32 4 மகப.இ),2? 
* மெய்க்காதல்,32 :: பொன் விலங்குகள் 23 * சிம்ஹஎநாதன்,23 
் விரும்பிய sw, “ சிறுத்தொண்டர் 29 44 கரலவரிவதி,7? 
“enemys வணிகன்,?9 * ஜபு.2.ரலீரன் ,29 6: ஹரிச்சர்திரன் 72 
* ரத்னாவளி,?? “புஷ்பவல்லி? “கீதமஞ்சரி? “ Wo gp eon aves of 3? 
* ஊர்வ௫யின் eri? “ goer Si Suier?? “run S-ape 6 uwew,? 
“பொங்கல் பண்டிகை? அல்லது சபாபஇி இரண்டாம் பாகம், 
“உர் ஒத்திகை” அல்லது சபாபதி மூன்ரும்பாசம், “வன்ளிமணம்?5 
“ முற்பக ற்செய்யின் பிற்பசல் விளையும்,” ::௪சசேவன் சூழ்ச் இ? 
£ வேசான உலசம்,29 :* மனைவியால் மீண்டவன் 33 “ தாசிப்பெண்”? 
“ சுபத்திபார்ஜுனா” (கொடையாளி சர்ணன்” சர்ஜன் ஜெனரல் 
விதித்த மருக்து-விச்சுவின் மனைவி? 'மாளவிகாக்ணிமித்திரம்?9 

“ இடைச்சுவர் இருபுறமும் - என்ன Ceti My mid «Ges tev? 
6 சோச்சத்தின் குறிப்பு . இரண்டு ஆத்துமாக்கள் 22 :மனோஹரன் 

' விபரீதமான முடிவு - சுல்சான்பேட்டை சப்: அூல்டென்ட் 
. மாஜிஸ்டியேட்?? முதலியன, 

  

  

இரண்டாம் பதிப்பு 

Be 

சென்னை 5 

டேனடன் கம்பேனியாரின் 

பியரலெஸ் YF RE HL SF) 
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Ever since my first visit to Ceylon in 1908, the life of 
the Greatest Teacher of the world, Lord Buddha, had a special 
attraction for me. The idea of writing a drama on the subject 
was put into my head by some of my Colombo friends. Much 
has been written about the life of the Great One, and there 
has been so much of variation as to details according to 
different authors. The difficulty of my task was chiefly to 
choose, as to what I was to retain, for a five-act drama to be 
acted within the space of three hours. I know there are several 
incidents of Lord Budha’s life which orthodox Budhists would 
blame me for having omitted; my answer to them is that what 
Ihave written is not a biography, but a drama. 

ப [ have te thank my Budhist friends for their kind 
suggestions in the course of my writing this work. I shall always 
feel thankful for any further suggestions or corrections, which 
I will attend to, in my next Edition of this book. 

| Ihave also to thank my friend Mr. A. Madhaviah for 
his having kindly permitted me to use two of his poetic 
translations of some of the lines of Edwin Arnold. 

A mere study of the life of the Great Teacher has made 
mea differentman. May this humble work induce some at 
least of my readers, to follow the great lessons taught by the 
Light of the Universe. 

N. B.—Societies desirous of staging this or any other 
drama by me are informed that they have to pay a small 
Royalty for each performance and obtain my previous 
permission before doing so. 

ae PAMMAL LODGE” ? 

GT. 
MADRAS. 

ர    The Author
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சித்தார்த்தன் 
ராகுலன் 

௫ * 

சுப்பிரபுத்தன் 

மித்திரர் 

பிம்பசாரன் 

தேவதத்தன் be 

நந்தன் வ 

அர்ஜுனன் ... 

உதாயி 

சந்தகன் oss 

சதானந்தன் 

அசிதர் டட 

கெளண்டின்யகுலபுத்ரர்' 
தசபலகாஸ்யமயர் .... 
டாஷ்பர் 

பத்திரர் 

அஸ்வசித் வ 

சாரீபுத்ரன் 

மெளத்கல்யாயனன் 

அக்னிகாஸ்யபர் ... 

மஹாகாஸ்யபர் .... 
ராதபாலன் 

சுபூதி 
பூரணன் ய 
காத்யாயனன் . 

ஆகந்தன் யப 

அனுருத்தன்... 

  

  

உச்தரசோசலத்து ௮ரசன் 

சுத்தோதனன் புதல்வன் 

இத்தார்ததன் புதல்வன் 

சுத்தோதனனுடையமைச்துனன் 

சித்சார்த்தனுடைய ஆசார்யர் 

ராஜச்சகெஹத்து ௮ரசன்: 

சாஜருமாரர்கள் 

தித்தார்த்தன் பாங்கன் 

சித்தார்த்தனுடைய சூதன் 

ஒரு நிமித்திகன் 

ஒரு மூனிவர் 

ஐக்.து முனிவர்கள் 

சித்தார்த்தருடைய சிஷ்யாகள்



 அகாதபரிடாலகன் 

திரிபுஷன் வ 
பல்லுகன் .. 

வத்சகோத்ரன் ...) 
மாலங்கன் wee! 

சுபத்திரர் வய 

கேள தம் wos 

யசோதரை டட 

ஆசை வவ 

வேகுளி வப 
மாயை உட] 

கிருசாகேளதமி ... 

  

சித்திரேகை ... 

சரவஸ்தி ட 

பார்க்கவி eee? 

சதுரிகை ல் 

சாம்பவி wees, 
சித்திரை wee 
சுஜாதை = 

ராதை ட்ட 

அ௮ர்தணர், பிரஜைகள், மந்திரிகள், பிரதானிகள், வாயிலாள் 

வணிகாகள் 

துறவிகள் 

ஒரு பிராம்மண For wt ® 

சித்கார்த்தன். மாற்றாந்தாய் 

சிக்தார்த்தன் மனைவி 

மாரன் மங்கையா் 

ஒரு LD BIG F 

சாஜகுமாரிகள் 

_யசோதரை யின் தோழி 

பலன எனும் இடையன் மகள 

சுஜாதையின் தோழி ௬ 

3 

சூதன், தாஇசகள், ௮௫தா மருகன், தர்கள், 

-விதூஷசன், ஆட்கள், காட்டியப் பெண்கள், பாடகர்கள், 

ஒரு வயோ திகன், ஒரு பிணியாளி, ஒரு பாடகன், 

ஒரு ஸ் ரமணன், ஒரு இடையன், சாரணர்கள், கணிகையர், 

காமன் ,ஃபிட்சக்கள் முூதலியவர். 

 



  

est, 

புத்த அவதாரம் [ அல்கம்-1 

ஒரு தாதன் வெள்ளித்தட்டில் ஈவரச்னய்கள் முதலிய 

சாணிக்கைசகளுடன். வரது ௮ரசனை வணவ்்இ. 

நிற்கிறான். 

ராஜாதி ராஜனே ! தங்கள் மைத்தானராஇய சுப்பிர புத் 

த.ராஜன் தங்களுக்கு மசப்பேறுண்டானதைக் கேள்வி 

யுற்றுத் தனக்குண்டான ஆறர்சச்தை தெரிவித் த, 

க்ஷேமம் விசாரிக்னு வரும்படி எனக்குக் கட்டளையிட். 

டார்; அன்றியும், ௮அன்றைத்தினமே தனக்கோர் பெண் 

பிறர் சதையும் தெரிவிக்கும்படிச் சொன்னூர். 

மிகவும் சந்தோஷம், ௮மைச் கேள்வியுற்று நாமும் மிக 

வும் சர்தோஷப்பட்டோம் என்று உம்முடைய ரச 

க்குத் தெரிவியும். மந்திரி, இவரிடம் நமது மைத்து 
னருக்குத். சக்கபடி காணிக்கை முதலிய whut gs 

யனுப்பும், 

க்கம் மஹாராஜா. 

மஹாராஜா, ஒரு. விஞ்ஞாபனம், அன்றைத்தினமே 

நமது பட்டத்துப் பெட்டைக்குகிரை. ஒரு குட்டியை 

ஈன்றது, அதை முன்பே கூருத குறையை க்ஷமித்தருள 

வேண்டும். 

ஏன்ன ஆச்சர்யம் ! இன் நின்மேலொன்றாய்ச் சுப ௪மா 

சாசங்களையே கேள்விப்: படுகிறேன். | இவைகளெல்லாம் 
ஓ 

எதை க்ஞுறிக்கன்றனவோ ? 
wt 

[அ௮சசனெதிர் எந்து]. ராஜன்! - தமக்குக். கொஞ்சமேனும் 

சந்தேகம். வேண்டாம். : இவைகள் * .-உலகங்களாக்செல் 

லாம் நேரிடப்போடிற தர் பெரும் நன்மையைக் குறிக் 

கின்றன என்று உறுதியாய் நம்பும், 

ஆர்யரே, ஜாதகம் முற்றிலும் சணித்தாய் விட்டதா? 

எப்படி இருக்கறது. 7 

ராஜன், இப்படிப்பட்ட திவ்யமான ஜாதகத்தை இது 

வரையில் நான் சண்டதுமில்லை. இனி காணவும்: போற



சதா. 

காட்சி] புத்த Opa st rep D 

இல்லை : யென்றே. உறுதியாய் ஈம்புகிறேன். இப்படிப் 

பட்ட ஜாதகன் ஒரு சல்பச்துச்கொரு தரமே உ இப்பவ 

னாவான். இவனால் இவ வீமோேழ் புவனங்களிலு முள்ள 

எண்ணிறந்த ஜீவகோடிகளுக்கும், இதுவசையிலும் அவா 

களுக்குக் கிட்டாத ஒரு பெரும் சுசர்த மூண்டாகப் 

(போகிறது. 

மிசவும் சந்தோஷம் அது எப்படி உண்டாகும் £ அதை 

றிய ப விரும்புகிறேன், 

YY Gl OT BST GD கூறமுடியாது. - ஆயினும் நிமித்சங்களைக் 

கொண்டு இதசைக்கூறச்கூடும் கான். இந்த ஜாதகனுடைய 

இ௫ருபத்தொன் பதாம் ஆண்டில் பெரியதோர். விம ஷயம் 

ய் BLD , அதன பிறகு இல்லறத் தில் இருப்பானாயின். 

உலசனை ததும் ஒரு தனிக் குடைக்கீழ் ஆளும் EM Tal 

பெளம சக்ரவர்ததியாவான்$?; ஒரு. கால் துறவறம் பூண் 

பானாயின், . . அறவிகளுக்கெல்லாம் இ ஒப்புயர்வற்றவனாகி 

உலகத்திலுள்ள. இருளைப் போக்கும் ஒண்சுடர் விளக் 

சாம் உத்சமனாவான், 

அந்தோ! ஆர்யரே தும்.  தடைடஇயி கூறிய வாரத்தை 

கன். சான அ மனதில் பெருக்: லேச ச்சை யுண்டிபண்ணு 

“தண்றனவே.. என் மைந்தன். gi MeO பூண்பானாயின் 

தொன் மையான இந்த. . இக்ஷ்வாகு. வம்சம் எப்படிப் 

- போவது 7 இவனுக்கு விவாகமாக. புத்திர சந்தான 

மு. ஈடாருமா என்று: பார்த்துச். "சொல்லும். 

ராஜன் இந்த ஜா தகணுக்கு விவாகமுமாகும்,. ப்தி சத் 

தானமு மூண்டாகும்.. அன்றியும் உம்முடைய புத்திச 
னுக்கு சர்வார்த்த சித்தி அல்லது சித்தார்த்தன் என்கிற 

mri gu மிும், உமனு குமா ரன் எல்லா அர்த்தங்களி 

௮ம். சத்த பெற்றவனாவான்.. 

ganon Su செய்கிறேன். என் மன இலிருந்து பெரும் 

சுவலையை.. tre bpef i—wt B Ay ப இவருக்குத்... தீ க்கபடி 

பஹாமானம் செய்யும்,



  

சதா. 

பி. 

பூத்த அவதாரம் [ அம்சம்-1 

  

உததரவுபடி--சூதா, இவரை : அழைத்துக்கொண்டு 

போய் இவா விடுஇயில் விட்டுவா. பிறகு இவருக்குத் 
தக்கபடி, மரியாதை செய்வோம். 

[ அரசனை கோக்க | தீர்க்காயுஷ்மான்பவ ! ௪௧ல மங்களப் 
பிராப்தி ரஸ் த! [போகும்பொழுது] 

மந்திரி, இர்த ஜாதகத்தை இன்னும் எட்டு இனங்கள் 
பொறுத்துப் படித அப் பாரும். [| சூசனுடன் போூளுர்.] 

பிரதான், மற்றுமுள்ள அர்தணர் முதலியோர்களை 
யெஃலாம் அவரவர்கள் விடுதிகட்கு அமைத்துச் சென்று. 
உணவளித்துத் தக்கபடி. மரியாதை செய்யும், 

சித்தம் மஹாராஜா. 

அந்தணர். தீர்ச்சாயுஷ்மான்பவ' ௪கல மங்களப் பிராப்திரஸ்து | 

மற்ற வர். 

[ஆசீர்வதிக்ன் னர்] 

(Og ia eu Lal! 
[wipatsar அரசனை. வணங்கு 

கின்றனர்; பிரதானி இவர்கள் 
யெல்லாம் அழைத்துச செல் 
இறூர்..] 

சூதன் மறுபடி வருகிறான். 

ராஜாதி ராஜனே! நம்முடைய கடைவாயிலில் . தம்மைக் 
காண்பதற்காக மிகவும் வயோதிகசான மஹரிஷி ஒருவர் 
வந்திருக்கிருர். தன்னுடைய நகாமதேயம் அதர் என்று 
தெரிவிக்கச் சொன்னார்--உள்ளே அமைத்து வரவர? 
இப்படியா? உடனே. அழைத்துவா அவரை. மரியாதை 
யூடன்,* [சூதன் போரான். | 

சகன், அசிதர், AQT BH west மூவரும் 

.. வருகிருர்கள்.. 

மஹரிஷி! வரவேண்டும்! வரவேண்டும்! | ஈமஸ்கரிக்கருர். ] 

சாஜன்: ஜெயவிஜயீபவ!. திர்க்காயுஷ்மா ன் பவ! . 
| [g@ia@s@aré .| 

மஹரிஷி, இன்று சு தினம்! உமது a eee சர்சித்து 
இன்று செ தார்த்தனுனேன்.. ன்று : சம! வரவால். 

 



  

குழவியைச். கேவலமாக. நினையாதே கசி 

[ அல்கம்-1 

  

ஜே! சாஜன்! மேவலம் குழந்தை யென்று: அவவளவு 

si ofl கூறிலிடாசே; அன். மஹிமையை நீ அறியாய். 
இ BH Lp on பிறந்தபோது யான் இமயமலைச். சாரலில் 

  

இருந்தேன்; இடிரென்று என்றும் காணா நன்னிமித்தங்க 

ளெல்லாம் தோன்றின; மீதவர்கள் புஷ்பமாரி.. பொழிந் 
தனர், மீதவ.துர் துமி. மூழங்கிற்று, என் மனத்தில் கடைச் 

கற்கரிய ஆனக் கமும் சார்தியும் உண்டாயிற்று: உடனே 

இதற்குக்காரணை மென்னவென்று,. என் ஞான திருஷ்டி 
யால். Carga, அகில. புவனங்களிலுமுள்ள. அஞ்ஞான 
இருளைப்போக்கும்படியான ஜோ திமணி, ஜம்பூத் விபத் 
இல் கபிலவாஸ் தவில் உற்பவிச் இருப்பதை உள்ளத்தி 
லறிக்தேன்:. உடனே. கர்மேக்திரியக்களினால் கண்டு 
அளிக்கவேண்டுமென்று இவ்விடம் வர்தேன். 

ஓர். தாதி குழியாக சித்தார்த்தரைக் கையி CoB. 

AS OG aI. 

  

_ மற்ற. சாதியர். புடைசூம்ச்து வருஇன் wort, 

அரசன் குழச்சைபைக் தையில் வாங்இ அதர் பாத,்தருகில் 

வைக்க மூயல்இருன். 

[அதை ததத]. ஹே! ரரஜன்! DY I (Bl Bar Lb செய்யாஇர் 
Qu porta! 

[வணல்யெ ஹஸ்தத்துடன் குழச் 
COE COU சற்று. உற்று பார்கீ 

Slop] 
 உகைத்தில் அகுஞான. .. இருளைப் போக்க. உவ sa 
தரித்த. குழுவியே,.. உனக்கு நான். நமஸ்காரம் செய் 
SIG m cor | | [ ஈமஸ்கரிக்இருர்.] 

மூனிசரேஷ்டரே ! ச இதென்ன தாங்க yn 

சாஜன்! நரன் சொல்வ வதைச் சவனமாய்க். மிசன்... இக் 

  

( முழூ: ou து. ம் 

தெய்வீசமான தேஜசைக் பதி! இரு. பாதம். z இ (    

 



காட்சி.] ] புத்த 
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களிலும். ஸஹைஸ்சார சக்கர ரேசைகளிருக்கன்றன, 

சுவஸ்திசேகை முதலிய முப்பத்திரண்டு ஈற்குறிகசள் 

மூமூலவதும் அமைந்திருக்கின்றன; மானிடராகிய மரத் 

இல் பல நூற்றுண்டுகளுக்கு ஒரு முறையே மலரும் மலர் 

இக்குழந்தை; ஆகவே இக்குழந்தை இவவீேழ்புவனங் 

களிலுமுள்ள எண்ணிறந்த ஜீவராசிகட்கும் ஹிதோப 

தேசம் |செய்்௫, தர்ம சக்கரத்தை நிலை நிறுத்தப் போ 

கிறது. ஆயினும்--அயினும்-. [சண்ணீர் விடுகிழுர். ] 

முனிகிரேஷ்டரே ! தாங்கள் அயருறுவதற்குக் சாசணம் 

என்னோ ₹ என் குழந்தைக்கு ஏதாவது இனி கேரிடப் 

போகிற கெடுதியைக் குறித்து இவ்வாறு சலங்குகறீரா 

என்ன £? உண்மையை உரைத்திடும்படி Carmr@SG mar, 

தாங்கள் சண்ணீர் சொரிவானேன் ? காரணம் யாதோ? 

ஹே | ராஜன் 1! உனது குழந்தைக்கு. ஒரு தெளர்ப் 

பாக்கியமும் கடையா, ரான் வருர் துவது ஏன் 

தசெளர்ப்பாக்கெயத்தைக் குறித்தே, உண் குழந்தை உல: 

கனைத்தும் புகழ்க்து போற்றும். ஒரு. தணிப்புத்தனாய் 

-ஹிதோபதேசம் செய்த, தர்ம சக்கரத்தை HLS Qa 

கால், நான் கண்ணாரக்கண்டு, காதாசக்கேட்டுக்களிப்புறக் 

கொடுத்து வைக்காத. | தெளர்ப்பாக்யென் . தேகம் 

தளர்ந்து எனக்கு மூப்புமேலிட்டிருக்கிறபடியால், அச் 

சமயம் நான். "இவ்வுலகத்தில் இரேன். அதற்காக நான் 

puri Gon யொழிய வேறில்லை, இக்குழர்தைக்கு 

ஒரு வெடுதியும் நேரிடாது. இக்குழந்தை, மனிதர்களும் 

தேவர்களும். மற்றுமுளளப் பிராணிகளும் புகழ்ந்து 

போற்றும், ௮ இல 'புவனங்களிலும் அ௮றியாமையெனும் 

இருளை அகற்றி அரர்தத்தை HONE UG gH, அழியாச் 

சுடசான பெளத்தன் என் அறிவாய். 

ஸ்வாமின், எனது பாக்கியமே பாக்இயம் ! 

| சிஷ்யனைப் பார்த்து | மஞ்சா, நான் சொல்வசை sarer 

மாய்க்சேள் எனக்குப் பிற்காலம் ஒரு சமயம் வரும்.
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அச்சமயம் இக்குழவி உலகத்தில் தர்ம சக்கரத்தை 

நடத்தவல்ல அறிவுடை பெளத்தனாயானான். எனக் 

கேள்விப்படுவாய்; ௮தைக் கேட்டவுடன் இவன்பாற். 

சென்று சரணடைந்து, இவனது தர்மத்தைக் கேட்டு 
பிட்சுவாசி, வி?கஹன் (PH FEU MU, 

தங்கள் சத்தப்படியே செய்கிறேன், 

ஸ்வாமின், இவ்வாறு ஈகடப்பது௪உப்பொழுதோ % 

௮ஃஅ இப்பொழுது அறிவிக்கற் பாலதன்று--ராஜன் | 

நான் வந்த காரியம் முடிக்கது. கான் விடை பெற்றுக் 

கொள்ளுகிறேன். ன ரள 
[(குமந்தையின் இரு பாதங்களிலும். 

- பணிச்து, மும்முறை பிரதட் 
| - சிணம் செய்கிறார்.] ட 

Gan! சாறன் ! இனி நான உனக்குக் சோரவேண்டிய 

பாக்கம் ஒன்றுமில்லை. இக் குழளியைப் பெற்ற தனால் 

எல்லாப் பேறுகளையும் பெற்றவனாய் !. 'இக்குழவியை 

ஈன்ற கந்தை யென்று உண் பெயர் உலகுள்ளளவும் 

நிலைபெற்றிருச்கும் . மண்மீது.  மசுத்தான சக்ரவர்த்தி 

Bair sar ஆளுகை, அவர்களது ஆயுள்பர்யந்தம் தான் 

நிலைத்திருக்கும், இக் குழந்தையின் ஆளுகையோ. காலாக. 

தரத்திற்கும் கடைப்பட்டு நிற்கும்!--ஓம் ! | மணி. பத்மே! 

[ஈமஸ்கரித்து விட்டு, Popup or ் 

- போ௫ளுர்,] ப ப 

காட்சி மடிகிறது.
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மூதற் காட்சி, 

இடம்:--சுத்தோகனன் அரண். மனையிலோர் முற்றம், 

மித்திரர் ஒர் ஆசனத்தின்மீது வீற்றிருக்க 

அருகில் அஞ்சலிஹஸ்தனாய் சித்தார்த்தர் Bf &) cap 

அப்பா, சித்தார்த்தா, ஸ்சானமெல்லாம் (Pot g சுத 

கீஞயிருக்கிறாயா P 

ஆசார்ய 2, தங்கள் ஆக்கினைப்படியே இருக்கிறேன். 

ஆனால் உனது பலகையை எடுத்துக்கொள். 

சத்தம். 

உனக்கு இன்றைத்தினம் காபத்ரி என்னும் இறச்த ரஹ 

ஸ்யமான வேத மந்திரத்தை உபதேசிக்கப் போ கிறேன். 
திரிகரண  சுத்தியாய் Na சவனதக்தஅுடன். கேட்டு, 

அதை உனது பலகையில் எழுதிக்கொண்டு மனனம் 

செய். 

அப்படியே. 

ஒம் '-- 
ஓம் |— [என்ற சொல்லிவிட்டு எழுஅடரூர் 7 

[ஒரு புறமாக] என்ன இது? “நான் சொல்வதன் முன் என் 
னவோ எழுதுஇிருன் குழர் சாய், என்ன எழுது 
கருய்? | 

காயத்ரி மந்திரம், 
எதோ காட்டு |! 

[பலகையில் எழுதியிருப்பதைப் 
பார்த்து, ]. 

என்ன ஆச்சர்யம்! அப்பா, நான் சொல்வதன்முன்



புத்த அவதாரம் [ அக்கம்-2 

உனக் கெப்படி தெரிந்தது ? வேறு யாசாவது உனக்குக் 
கற்பிக்தார்களா என்ன? 

இல்லை ஸ்வாமின்--தாங்கள் தான்--முன்பு எப்பொழு 
தோ,--ஒரு காலத்தில் -கூறிய தபோல் தோற்றுகிறது, 

Dis ஜன்மத்இல் -இல்லை--எப்பொழு. என்று உன் 

னாற் கூற முடியுமா ₹ 

ஆசார்யரே-- ஏதா என் மனத்தில். மறைவா யிருக் 
கிறது; தெளிவாக விளங்கவில்லை எனக்கு. 

அப்பா, உனது அபாசமான அறிவின் சக்தியை நான 

என்னென்று புகழ்வேன் ! நான் சுற்பிக்சாமலே ௪கல 
Fron Br wi don யும் வித்தைசளையும், - மந்திரல்களையும், 

கற்றவனாகருப்; நீ என்னிடம் மாணவனா யிருப்பது ர் 
வியாஜம் போலும், 

ஆசார்யசே, இர்த மந்திர த்திஞல் உண்டாகும் பலன் என்னவோ, அதைத் தாங்கள் திருவாய் மலர்ச்தருள 
வேண்டும். 

அப்பா, இர்த மர்திரத்தினு னல். சகல பாயங்களினாலும் 
உண்டாகும் துக்கங்கள் வொரணமாகுமென்று பெரி 
யோர்கள் ் சொல்லியிருக்கறுர்கள். 

பாபம் என் ரூல் என்னவோ அதை அறிய விரும்புகிறேன். 

பாபம் , என்முல் ஸ்ருதி ஸ்மிருதிகளாலும் பெரியோர்க 
ளாலும் தயவை என்று விலக்கப்பட்ட வகளைச். ( 
தலே பாபமாகும். 

  

அப்படிப்பட்ட காரியங்களை௪ . செய்தால் அச்கமுண்டா 
வதானால், மனிதர்கள் அப்படிப்பட்ட காரியங்களைச் 
செய்வானேன் ₹ 

னு ௮ வர்களுடைய ர்வ கர்ம வசம் என்று. சொல்ல 
வேண்டும்,



    

கே கட்கவேண்டி யிருந்தால் கேள 

    புத்த 

ஸ்வாமின், அதுதான் விளங்கவில்லை, குத. ர்வ கர்மா. 
முதல் முதல். கேர்க்ததற்கு ஒரு காரணம் வேண்டுமே ? 

அப்பா, பரமேஸ்வான் ஈம்மைப் பிறப்பிக்கும் பொழுது 
இர்ச இயற்கையுடன் பிறப்பித் திருக்களர் என்றே கூற 
வேண்டும்; 

1 வாமின், அங்கனமாயின்-- அவர் சர்வஞரென்றும், 
via ers தயாபரர் என்றும் கூறி யிருக்இிறீர்களே-- 
அவருக்கு இத தெரியாமலா போச்சுது? அல்லது 
தெரிந்தும் இங்கனம் 'செய்தாரென்றால், அவருக்குக் 
கருணையில்லையென்று கூறியபடி யாகுமே 1. 

குழக்தாய், நீ. கேட்கும்படியான "கேள்விக்குப். பதில். 
என்னால் உரைச்தி. முடியாது. அறு. அந்த. சா வஸ் 

வரர. ஒருவருக்குச் தான் தெரியும். வேறு ஏதாவது. 

சித்தம் தாங்கள் Da ரஹஸ்யமான. மந்திரம் என்று 
a Dot Sr அது சன்ன? இதை நான் ஓ ஒருவருக்கும் 
சொல்லக்கூ டாதா ௪ ன்ன 9 

அப்படியல்ல. த்விஜாதியராகய, பிரா ம்மண Fah ill wy 
வைசியர்களுக்கு மாத்து திரம் .இம் மர் தரத்தை உபதேூக் 
சுலாமே யொழிய, சூத்இசர்களுச்கும் மதறவர்களுக்கும் 

சொஃலக்கூடா அ; அன்றியும் ஸ்திரீகளுக்கும் உபதேசக் 
GEG, LT Bi, 

து ஏன் ₹ சூத்திரர்களும், ஏனையோரும், ஸ்திரிகளும் 
ஈம்மைவிட. 5ற்குணமுடையவர்களோ ?. வர்கள். பாப 
கர்மங்களைச்: செய்ய மாட்டார்களோ. 6. 

  

அன்று! அன்று. அவர்கள் நம்பைப்போல் அத்தனை 

தகமை வர்கள். அன்று ) ப அவர்சம். பாப கர்மாக்களை 

 



இந்த. ஞானம் இதுவரையில்... சானக்இல்லா. 

பூத்த அவதாரம் (அம்சம். 
ஆயின் அவர்களுக் கல்லவோ, இம் மர்திரம் ௮திசமாக 

உபயோகப்படும், அ௮ப் பாபங்களினின்றும் நிவாரண 

மாகும்பொருட்டு 8 

அப்பா, அவர்களுக்கெல்லாம் இம் மச்திரோபசேசம்    
செய்யக்கூடாதென்பது தொன்று தொட்டு வழங்கும் 

வழக்கம்; அன்றியும் நமதூ பெரியோர்களு£றடைய சட் 

டளையு மப்படியே, 

ஆசார்யசே, அவர்களுக்குத் தெரிவித்தால், அதனால் ஈமக் 

stag ௮ல்லது ௮வர்களுக்காவது நேரும் செடுதி என் 

on Gar 2 | 

கேட்பவர்களுக்கு ஒரு கெடுதியும் இல்லை, இதைக் 

கொண்டு அவர்கள் கடைத்தேறுவார்கள், சொல்பவ 

னுக்கு பெளரவாது கரகம் வாய்க்குமென்று. சொல்லி 

(GSE pg 
ஸ்வாமின் ! அவ்வளவு சாேே ₹ ஆனால் அவர்களுக்கெல் 

லாம் இம் மந்திரத்தை உபதேசிக்கும்படி எனக்கு 

அனுமதி கொடுக்கள்.. அத்தனை. கோடி பிராணிகளும் 

நற்கதி யடையட்டும்;. நான் ஒருவன் தானே காகத்திற் ட் 

   

போகப் Cun BC pair. 

ஆஹா 1. [| மூக்சின்மேல் Srv 

௬2௧௪! அப்பா, சித்தார்த்தா, "இனி சான் உனக்கு. குரு. 
வல்ல, 8 எனக்கு இஷ்யன் அல்ல ! நீ எனக்குக் குரு, 
நான் உனக்கு சிஷ்பன் ! [சைகூப்பிப் பணிகீரூர், J 

QgrrruSr ! [அதைத் தடத்து.] 
தாங்கள் அவ்வாறு. றைந்திட லாகாது. அடியேன் 
௮றிக்ததெல்லாம் அவ்விடத்திய அருளாகும், ஆகவே 

| ஆகாயத்தினின்றும் ஒரு... அன்ன. 
- பறலை, அம்பினால். எய்யப்பட்டு 
சித்தார்த்தர்மீது: ஆர்த்தஸ்வரத் 
டன் விழுகறெது.] 

  

   

   



  

சாட்9.1] புத்த அவதாரம் 15 

அந்தோ | ௮ந்தோ.! [ அதைப் பரிவடன் எடுச்ளுர்.] 

ஸ்வாமின் 1! இதோ பாருங்கள் ௮ம்பொன்று இறக்கை 

யில் தைத்திருக்கெது ! 
[அதை மெல்ல எடுத்துவிட்டு 

அதற்குச் ச்சை செய்்இரர்.. 

ஒரு தூதன் விரைச்து வருஇரான். 

கா. சாஜகுமாரா, அந்த அன்னப் பறவையை இப்படி: 
கொடும். அது எனது எஜமானனாஇிய . தேவதத்தரால் 

எய்யப்பட்டது. 

சி. இத என்னிடம் வந்தடைச்சதே, இனை ஏன் உன் எஜ 

மானனுக்கு நான் கொடுக்கவேண்டும் ? 

தூ. requis, நீர். அறியாத நியாயமல்லவே., க்ஷத்ரிய 

தர்மப்படி, எவனது அம்பு முதலில் சைக்கிறகோ gar 

னுடைய?த யாகும், எய்யப்பட்ட பறவையோ விலகல் 

கோ. 

சி. ம், இன மடிந்திருந்தால் இதனை விழ்த்திய என் 
தாயாதியாகிப -தேவதத்தனுடையதாகும் Qa; Qa 

காயம்பட்டதே. (யொழிய கொல்லப்படவில்லை, அன்றி 

யும் இது என்னிடம் சசணாகஇ யடைநர்ததுபோல் வந்து 

சேர்ந்த; கவே இதனுயிசை நான் காப்பாற்று 
வேன்... | Qo zs கொடேன். என்று Gera Gur, 

ew. இதென்ன சங்கடமாய் நேர்க்தத ! எனது எஜமானன் 

ட Qos எப்படி யாவது வாங்க வரும்படி கட்டளையிட் 

டிருக்றொசே ! ஸ்வாமி. -இசார்யரே,. தாக்களாவது 

சொல்லி. இதைக் கொடுக்கச் சொல்லும்கள். 

ப தி, ef, அவசே நியாயம் சொல்லட்டும்.- ஆசார்யரே, இரந்த 

அன்னப் பறவை... இதைக் கொல்ல மழூயன்ற என் 

சர்யாதி தேவதத்தனுக் குரிய பொருளே) அல்லது 
இதனைக் . காப்பாற்றப் பார்க்கும் எனச். குரிச்தான 

பொருளோ P சாமே கூறும்.



    

இ 30) ES 

அப்பா: ் [ete போட்லேட்ட] 

- அருதேர.. Oar sen g இனால். நயன. உட he op 

[ae Sipe? 

  

, இவ்வுலகில். எப்பொருளும் அதனை. அழிக்கப் 

ப ்க்கண்றவ தாக் குரித்தாகாது, அதைக் சாரத்திடப் 

பார்ப்பவனுக்?2க உரியதாகும், 

சரி! உள்களிஷ்டம், இதை அவரிடம். போய்த் தெரி 

வித்தால், இதற்காக உம்முடன் சண்டைக்கு. வருவ ரர். 

வரட்டும் சக்தோஷமாய் ! யுத்தப் பயிற்சி நானும் உடை 

யவனா யிருக்கி?றேன் என்பகைக 'தேவதத்தன் அறியச் 
செய்கிறேன் இதனுயினைக் சாக்திட என்னுயிரையும் 

கொடுக்கச் சிசதமா யிருக்கிறேன் என்று சொல் போ. 

[தாதன் போடுறான்] 

ஸ்வாமின், ச்ஷணநேரம் மன்னிக்கவே ண்டும். - இப்பட் 

  

தீ சக்கசோர் இடத்தில் வைத்துவிட்டு வருவேன். 

[ஒருபு௰ம் போரூர்... 

மஹரிஷியாகய அதர் வாய்மொழி பொய்த்திடாது! 

சித்தார்த்தனுக்கு ஞானம் மேலிட்டு விட்டது. இக் 

குறிப்பை ௮சசனுர்கு அறிவிக்க வேண்டியது நம்முடை 

| ய கடமையாகும். | [020 7 GY ie போடரர். | 

சித்தார்த்தர் மறுபடி. அருஇறுர். 

எங்கே அசார்யா? ஏ: தா அவசரமாய்ப் போயிருக்க 

வேண்டும்; அவர் வந்து விடை கொடுச்குமளவும்- நான் 

இவ்விட2ம இருத்தல் வேண்டும்--ஆ!--இ? தோ. அப் 
UL Gaus கா! பப்படுத் திய அம்பு. [ அதைக் சையில் எடுத்து] 

   

என்ன ஆர்த்த. ஸ்வரத்துடன். அது. என்னிடம் வரது 

விமுர்ச ஐ ! இக்க சிறு. அம்பு அ FDS அவ்வளவு Bas, 

| டம் கொடுக்குமா? பத 

[சன் கையில்: அதனால். மெல்லக் | 
- குத்திப் பார்த்து |... 

    க்கு ம்பொழு தே! ஈமக்கு. இவ்: 

 



  

மச் 

  

அதன். இறசில் அது. ஊடுருவிச் சென்றபொழுது அப 

wi Bae, என்ன வருத்த முண்டாயிருக்கும் 2 ஐயோ ! 

பட்சளையும் மிருகங்களையும் ஏன் வேட்டையாடி அம்பு 

சளினால் . அவைகளுக்குக் கஷ்ட முண்டாக்இ. அ௮வைக 

ஞூயிரை நாம் போச்சவேண்டும். ? நிராயு தபாணியா யிருக் 

கும்பொழுது நம்மை யொருவன் வில்லம்பு . கொண்டு 

'வேட்டையாடுவ வானாயின் ஈமக்செப்படி யிருக்கும் Pp 

SST o Mug agar. 

அப்பா, இத்கார்த்தா, என்ன ஒருவாரு யிருக்கிளுய் 1 

ஆசார்யசே, தாங்கள் வர்ததைப்பார்க்கவில்லை, | வணம்9 ] 

மன்னிக்கவேண்டும், 

என்ன யோசித் தச்சொண் டிருக்கிளுய் $ 

“ஸ்வாமின்; 'இவ்வுலகல் துக்கம் என் Gor Lt BI இப்படி ப்பட்ட 

தென்பதை இப்பொழுதான் 4 DES por. இவ்வுல 

இல். இத் அக்ச .மென்பதே. இல்லாம லிருக்கும்படிச் 

“செய்ய மார்க்சமொன்று மில்லையா. oor Curae par, 

அப்பா; அது தேவர்களாலும். முடியாத. காரியம்; அசாத். 

'இயமான விஷயத்தைக் கர அல்லற் படாதே, 

"ஸ்வாமின், | முன்பே தங்களைக். கேட்குவேண்டுமென் 

நிரு க்தேன். ஒரு. விஷயம்; இன்று சாலை நான் யில். 

நீத்து. எழுந்திருக்கும் . “தருவாயில், ஒரு. கனவு சண்டது. 

"போ. லிருந்தது--சனவென்ே Gp சொல்ல வேண்டுமென்று 

ஆண்மகன் வாரோ ஒரு பெரியவர் என்னிடம் வந்து 

  

அப்பா, "இன்னும். என்ன ந்த. srr BA cH eBoy? 

—8 இறந்த. வேலையை : யோசித்துப். பார் கண்விழி ! ந்தி 

என்று 5 என்னைத் திட்டி எழுப்பியது போலிருந்தது. சுண் 

விழிக்க. ஒருவரையும் Sr eng sna ora, ஸ்வாமி, 

8.



% 

அப்பா, 

தின. Cur gi, 

புத்த அவதாரம் [அல்கம்-2 

நான் எதற்காக இப் புவியி ஓுதித்தேன் 1-- 
[இக் சடை. வார்த்தைகளைப் 

பேசும் பொழுது சுத்தோதனன் 
பின்புறமாக வந்து நின்று உற் 
றுக் கேட்டு | 

அப்பா, அதை இட்பொழுஅ கூற கான் அசக்தனாயிருக் 

தறேன், யுக்த காலம் வரும்பொழுது ௮தனை நீயே 

அதிவாய--அதோ உன் தந்த வந் திருக்குர் பார், 

[இரும்பிப் பார்த்த] அப்பா | நான. பார்க்கவில்லை; மன் 

னிக்கவேண்டும், [பாதத்தில் use Bazi] 

[வாறி எடச்.து மார்போ டணைத்த] சண்ணே, இத்தார்த்தா, 

உனது உபாதீயாயர் உனக்கு ௪௧கல கலைகளும் சம்பூர்ண 

மாய் வரது விட்டதாகச் சொல்லுறார்,. இனி தான் 

விடை பெற்றுச் செல்லவேண்டுடு மன்று கேட்குருர். 

ஸ்வாமின், ஆசார்யசே, தாங்கள் எப்பொழுதும் Qa 

வரண்மனை யிலேயே இருக்கலாகாதோ? ஆயினும் தங்கள் 

இத்தத்திற்குக் குறுக்குச் சொல்லலாகாது நான். 

அகவே . அவருக்கு நீ குரு தட்சணை செலுத்தவேண்டி. 

  

ருக்கு, அவர் விரும்பிய பொருளைக் சேட்டு ௮வ. 

ருக்கு அதைக் ' 'கொடுத்திவொய். 

ஆசார்யரே, ட தங்கள். இர்தங்யெ. பாதங்களுக்கு த 

செலுத்தவேண்டிய, சாம் விரும்பும், குரு சட்சணே ar 

ன ய அடை தக் சுடாட்டுத். EG? on Bou sir Bein 

அப்பா, இத் சார்த்தா, உன்னுடைய மேலான. அன்பே, 

எண். மனனுக்செைந்த குரு தட்சனை . யாகும்-- ஆயினும் 

நரன் விரும்புவது ஒன்றுளஅ, அதைச் செய்ூருயா ₹ 
தங்கள். சித்தம். 

  

ப : தூவரையில் நீ பிரம்மசர்ய Bors      

  

இலிரு 

  

மணக்து இரு; ஹ்ஸ் த ee waa
 aS sag ட் பல்



neh] புத்த அவதாசம் பி 
ஸ்

. 

தன்வே யொழிய - அவர்களுடைய - -. ஐருவ 

அதுதான் என் கோரிக்கையும். 
ஆர்யர்களுடைய ஆக்க... 
சந்தோஷம், கா ன் டை பெற்றுச்கொள்ளுகிறேன்-.. 

FET Sip விவாஹப் பிராப்திசஸ்.த [போருர். | 

சித்தார்த்தா. 'இன்றைத்தினம் வேட்டையாடப் புறப்பட 

வேண்டுமென்று. உத்தரவு செய்திருக்கேன் ;, ஆச வே, 

வா நீயும். 

அண்ணா, வேட்டையை. வெறுக்கிறது என் மனம். 

சரி, உன் இஷ்டம், ஆனால். இன்றைத்தினம். விசாகம், 
6 2 பிறந்த இனம், ஆகவே. ஈம்முூடைய : ஈசெல்கனும் 
விழாக். கொண்டாவோர்கள்.. - தேரூர்ந்து. வேடிக்கை 
பார்த்து வ் ருவோம் வா. | . 

அப்படியே செய்வோம். | | 
(போஇிருர்கள்.] 

காட்சி: pig & து, 

      
'இடம்--கபிலவாஸ் தவில் ௮அரண்.மனையில் 

சுத்தோதனனும், விதாஷகனும் வருகிறார்கள். 

பரிட்சைகளெல்லாம் முடிக் அ விட்டதா ? 

எல்லாம். முடிந்துவிட்டது, 
என்ன, சித்தார்த்தன். மனம். ஏதாவ wor Suge எந்த 
ரச. கசூமரியின் TIA aera gi அவன் மனம் Kaas 

ஹிக்கப்பட்டதா ப் 

௮. ear {\—~@ ar எங்கு சென்றபோதிலும் ys கன் 

னிகைகளின் சடைக் எண்கள். "இவரைப் பின். _ தொடர்ச் 

வம்" இவரை 

 



  

பது ஓன் லுமில்லா. 

புத்த அவதாரம் [அல்கம்-2 

இரண்டாம் முறை. கோக்கும்படிச் 'செய்சதாகவும் 

கண்டேனில்லை, நான் எவ்வளவோ ஜாசக்ிரதையாகக் 

கவனித்தேன். என்னையும் இக்.கல் ஸ்தம்பத்தையும் 

பார்ப்பதுபோல் தான், அவர்களைப் பார்க்இஞர். 

விதூஷகா, வேறென்னதான் யுக்தி செய்யலாம் செல். 

ஆயினும் என் தீர்மானத்சை நான் கைவிடவில்லை ஒரு 

கடைசி யுக்தி தோன்றுகிற து, இப்பொழுது கன்னி 

யர்கேல்லாம் பரிசுபெற Aas வருவார்கள். தாங்கள் 
எதா. வேலையிருப்பதா- ச் சொல்லி, அவரையே அப் 

பரிசுகளைக் கொடுக்கும்படி. சொல்லும்கள், - கெருங்கி 

வற்து அவர் கையி ன்றும் அவர்கள் பரிசு பெரும் 

சமயத்திலாவள, அந்த அ7சகுமரியின் ப எழிலாவது 

அவர் மனதை சலனப்படச் செய்இ றெதாவென்று சவனிக் 

BS mai, 

ஆம் 1 i ஆம் : அது தான் யுக்தி. 2) (Bl aot 8 Lp Ori B3 par. ் 

விதூஷகா, நீ போய் சித்த a ர்த்தனை சிக்கிரம் இங்கழைத் 
தூவா, [விதாஷசன் Cun Bi gy si. ] 

எப்படியாவது சித்தார்த் தனுக்குச் த்ரெம். மணம் ப்ரி. 
விக்கவேண்டும்..ஜோஸ்யரும். இவனுக்கு எப்படியும் 
வில் கமாகிப் Wee ee, Ba sor மூ eRe மிசன் 

  

இனம். அக்தகாவன்மாத் இன்றே. கண்களை முடிச்சொண்டு ப 
Bey Gow oar உட்கார்த்து தேறல் டிக்கடி எதையோ 

யோசித்தவண்ண. மிருக்கி i ன், - வேனிற்காலம், ம மழைக் 

    

காலம், பனி க்கா லம், இவை பேண் BD best தக்கபடி மூன்று 

அழகிய மாளிகைகள் கட்டிக்கொ டுத்து; வ்ன் வயதுக். 

குரிய உதாயி முதிய சோழர்சளை on Dn ain Orn, Cavs 
GO) வினோ gm sof 9) ; pee ere 
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Caress BCnGu . இருக்கும்படியும், நான் ஏவவளவோ. 

- மூயன்றும், ௨ _ளஞக்குள்ளே ஏதோ. சோகம் கூடி 'கொண் 

டிருப்பதுபோல் அடிக்கடி . அவன் (PH SF Hier தோற்று 

றெ. துக்கத்தைத் தரத்தக்க எதுவும் அவன் கண் 
“ணெதிர்ப்பட லாகசாதென்றும், அப்படிப்பட்ட ௪மா 

சாரம் அவன் காதில் விழலாகாது என்ற றம், எவவளவோ 

"ஜாக்ரெதையாகக் கட்டுப்பாடு செய்திருக்கிறேன். கூன், 

குருடு, குஷ்டம், மூப்பு, பிணி, மூடம் உடையவர்கள் 

வன் கண்முன். வரலாகாதென்று. எவ்வளவோ. சுவனத் 

அடன் காத்து வருகிறேன். இருந்தம். - அசோ ௮ வன் 

வருொற்போ லிருக்கறெது. 

[உள்ளே கோஷ்டம் “ore | a 

பராச்! இளவாசர் சித்தார்த் 
an வருகிருர் 32] 

மர்திரிகள். பரிவாரக்கள் புடைசூழ சித்தார்த்தர். ஒரு ரூர், 

விதாஷகன். பின்னால் வருஒருன், 

சி. [கக்தையின் பாதங்களில் கமஸ்கரிக்கிறுர், ப்பா, நமஸ் 

காரம். 

சு. (ட்ட கோக்கம் sere சச்சார்த்தா,. பரிட்சைகளெல் 

ay,
 

; தங்கள். கட்டளைப்படி யாவும். முடிந்த ன. இனி தாங்கள் 

பரிசுகளைக் கொடுக்கல ஈம், 

சூட மிகவும் ௪ F iB கதோஷம்--சத்தார்த்தா. எனக்குக் கொஞ்சம் 

வேலையிருக்இற து. கன்னியர்களைக் arg Boe செய்தல் 

நியாயமன்று, ஆகவே அ வர்களை யெல்லாம் இங்கே. வர 
வழைத்து நீயே. உன். கரத்தால் அவர்களுக்குப். பரிசு 

களை அளிப்பாய். 

சி, தம்கள் நித்தம். 
[விதாஷசனுக்குச். சைகைசெய்து 
விட்டு சுச்தோகனன் ஒரு பூத 
மாய்ப் போடறார்:]
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eras Se, இப்படி. சிம்மாசனத்தில் வீற்றிருங்கள். 

கான் போய் அவர்களையெல்லாம் அழைத்து a5 BB po sir. 

[போய் சன்னியர்களை அழைக். 
_ துக். கொண்டு (AGS ay a 

அவர்கள் ஒரு புறமாய் 8 Gl oor 

port.) 

ob B Awe os, பரீட்சையில் Gem pm sai. Gower 

sp aa) aun oor (ap & & Gerad iAsran® வாறு நான் 

HG GGG ils seen எடுத்து இளவரசர். கையில் கொடும் 

னுக்ொண்சி வருஇ3றன். . அவர். தனது | are 57a 

அளிக்கட்டும். 

8 Br Goons | 
[சத்திரபேோகை இத்தார்த்தர். எதி 

ரில்வச்.து சாணித் தலை குணிந்து 
கிற்கிறாள். | 

சிச்திரம் வரைவதில் பத்மினி இவளைப்போல் 

ச.த்திசை தேடியுமே எங்கணும் காண்பரிதே, 

சித்தம் வரைவதற்கப் பரிசு -தர்தப்பேழை--9த்இரக் 
கோல் முதலியன வைப்பதற்கு. 

[இளவாசறிடம். கொடுக்ச அதை. 
அவர். சித்திரரேோகை யிடம் 
கொடுக் இருர்.] 

  

இள வசசே,  இக்சன்னி கையைக் சாண்டு உம்முடைய. 
படம் இன்று எழுஇவைத்தால் எவ்வளவு aparece 

கும். i; 

  

உல் “பதக [மக்திரியை பார்ச்ஞர்,] 

சரஸ்வதி ! 

  

[்சமஸ்வதி வ ba தலை ens a 

8 DF Bag or) 

மகசயா LPB GOOD மண்ணுளார் மய ங்சுச் செய் 

BST yay di 5 காரீமணி 

 



வி 

சி, 

    

௭ 
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வீணை வாடித்ததின் பரிச ஈவசத்னகசதமானவிணையே. 

[இளவரசநிடம் கொடுக்க, அவர் 

ச.ரஸ்வ இயிடம் கொஞ். ] 

அந்த சரஸ்வதிக்கு பிரம்மதேவன் வாய்த்தபடி. Dis 

சரஸ் வஇக்: க யார் வா ப்க்கப் போறுர்களோ $ 

பிறகு ₹ 

urea) 
[பார்ச்சவி வந்து தலை குனிக்து 

நிற்இருள்.] 

பரத சாஸ் இரத்தில் பாரினி லிவட்ணை 

இரதியு மாகாளென் றியம்பல௦ம் மன்னவா, 

பசதசாஸ் ரப். பரிச. பாதத்திற்குப் பொன் சலங்கை. 
[அசை சித்தார்த்தர் கையில் 
 கொடுக்ச, அவர் பார்ச்சுவி 
கையில் கொடுச்ொர் .] 

அடடா! கையில்தானு கொடுத்தீர் 1--உங்களிஷ்டம். 

சுரிகை ! 
[ச தரிகை வக்து தலை குனிந்து 

கிற்கிருள்,] | 

FAT MELD தன்னிலே ச துரிசையைவிட 

 சதுரானபேரிலை தரணிதன் மீதிலே. 

௪ தரங்கப்பரிசு-பொன்னாலான சதுரங்கப் பலசையும் 

காய். களும், 

[அலைகளை சித்தார்த்தர் கையில் 

சொடுக்க. அவர் சதுறிசைக்குக் 

கெ ரடுக்இளூர். ர் 

உம்-- என்னவென்றுலும் எம இள வாசரை "வெல்லமுடிய 

வில்லையே அம்மா உன்னால் !. 

அப் புறம் *.
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சாம்பவி! 

[சாம்பவி ரது ste Galt a 

6B) ap at. | 

பரியை யோட்டுவதஇில் பற்குனன் மனைவியும் 

சரியிவட்கென்றேதான் சாற்றலு மாகாதையா 

சாரச்யம் செய்வகற்குப். பரிசு — BOUT gb oor 5 Hg LOW Cor 

சாட்டை, 

[அதை கெளதமர் கையில் கொடு 
சச” அவர் அதைச் சாம்பவி 

- . ey ak 

கரத்தில் கொடுக்களுர்,] 

இளவசசே, கமக்கு. சரியான ஒரு சாரஇ வேண்டி. 
யிரு கற து... 

மர்தஇரி, பீ ற்கு ? 

| இப்படியே. மற்ற பரிசுகளை. 

வாங்கிச் செல்கின்றனர். எல் 

லாப் பரிசுகரம் கொடுச்சான 

பின், இதுவரையில் ஒரு புற 
மாய் நின்று சொண்டிருர்த 

யசோசரை, எித்கார்த்சர் எதிர் 

ஒர்து. தலை குனியாது நிழ்இ 

ரூள்.] 
எனக்கொன்றும் பரிசில்லையா ? 

[மூகம் மாதி] Lifer Gor deve th கொடுச்சாயத.. ஆயினும் 
நங்காய், உண். அழூத்கும் அரத வு குணத்திற்கும் எற்ற 
பரிச அவைகளில் ஒன்றுமில்லை. -ஈரனிலம் போற்றும் 
ஈற்குணவதியாஇய உனக்கு நான் கொடுக்கத்தக்க பரிசு 
Qa ஒன்றுதா னிருக்றைது, சயைசெய்து பெற்றுக் 
கொள், 

[சன் சழுத்திலணிகர் திருக் த. மரக௪ 
மணிக்சாவடத்ை கக் சழற்றி 
அவள து. க மு.த்.இிவிரர், பறி 
லாரங்களெல்லாம் ௪ச்தோஷச் 

கினால் ஆரவாரிக்கின் மனர்,]
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வி, ஆஹா | சிம்ஹம் சுண்ணியிற்பட்டது ! கண்ணியி ற்பட் 

டது ! [ ஒரு புதமாக தடுகிழுன் . | 

[சித்தார்த்தர் பசோதரையுடன் 

ஒருபு.றமாகப் பேசுகிருர்-] 

Bag ede சுத்தோதனரா ஜனை ௮ழைச்துச்கொண்டு 

வருகிறான், 

வி. ௮ரசே ! அப்பொழுதே சொன்னேனே. | ர இம்மயா 

யிருக் சபோதிலும் காரியின் சுண்ணிற்பட்டால். கஷ்ட 

கான் நீரே பாரும். 

சி [யசோ தரையுடன் அரசன் ௮௬ல் வந்த. பணிந்த] - அப்பா, 

அன்று நான: ஆசசர்யருச்குச் செய்த. வாக்குதத்தத்தின் 

படியும், உமது இச்சையின் படி, யும், செஹஸ்தாஸ்ர 

மத்சை மேற்கொள்ளத் தீர்மானித்தேன். என் மனுக் 

இனியவள் இம்மாது யசோதரையே--ஆகவே, இவ 

ஞடைய தந்தைக்கு ஓர் தூதனை அனுப்பி. இவளை கான் 

_ வரிப்பதாகச் சொல்லும், 

சூ... இதெல்லாம். 'தெய்வீகமென்றே எண்ணுடன் நான், 

ட ஏன். மைத்துனனாசிய சுப்பிரபு.த தனே. இவ்விடம். வந் 

திருக்கிருர் , சுற்று முன்பாக அவருடன்தான் போகக் 

Gace OH Ae விதூஷகா, நீ போய் கான் இங்கு 

as Saar BBS p ன்றுசெல்லி அழைத்துவா. அவரை, 

[வி.தாஷசன் வியைக்து போகி 

oe.) 

ஆயினும், அப்பா கெளகமா, இதில் ஒரு. கஷ்ட மிருக் 

றெது-- தேவதத்தன் முதலிய அரசகுமாரர்சுளெல்லாம் 

தன்னிடம் ௦ வந்து யசோதரையைத். தங்களுக்கு மணம் 

புரவிக்கும்படி.. வற்புறுத்த. வதாகச் சொல்லிக்கொண் 

டிரக் தார் 7 yor 4



விதாஷகன் கப்பிரபுத்தராஜனை அழைத்துக்கொண்டு 

வருகிறான் 

அப்பா, ரீ கூறுவது உண்ை மதானா ? 

என்னைக்கேட்கவேண்டாம், அவர்கள் கண்களைக்கேட்டுப் 

பாருங்கள். கண்ணோடு கண்ணீணை Gat aQar && oar 

வாய்ச்சொற்கள் என்ன பயனுமில.'” என்று ஒரு கழவ 

ஞூ சொல்லி யிரு கிமு. 

் 4 ௬ 8 re 

வாருங்கள் மைத்தூனமே, 

| சித்தார்த்தர் அவருக்கு ஈமஸ்கா 
ரம்செய்இருர். யசோதரை தன் 
பிசாவின் பாதத்தில் பணிக 

ருள். 
சி ச ots ௪ * on) ‘+ ௪ 

சுப்பொபுத்தராஜனே, இங்கு நடந்த விர்த்தாக்தங்களை 
ஞு * ரூ * டர 

பெல்லாம் சகட்டீமரா 8 

கேட்டேன்... எனக்கு இக்த சம்பந்தம் மிகவும் சம்மதி 

ரன் ஆயினும் சாக்கியா்களாகிய ஈமக்குள் எந்த 

அச௪குமாரியையாவது ஒருவன் மணம்புரிய விரும்பினால் 

அ.ப்பெண்மணியை - வரிக்கும் மற்ற ௮ரசுகுமாரர்களை 

வி. சன்ரியர்களுக்குரிய வில் வித்தை, வாள் வித்தை, 

யானையேற்றம், குதிரை யேற்றம் முதலியவை வகளில் ௮ இக 

மேம்பட்டவன் தான் என்று ரூபிக்கவேண்டி ய வழக்கம் 

ஒன்ற meer அதற்கென்ன செய்கிறது என்று யோக் 

இறேன் ; அதிலும் ஈமது சத்சார்ச்சன் கல்வியின் மீதே. 

கவனமாள்ளவகு யிருந்தவனாச்சு தே இவ்வித்தை 

களில்--.- 

எனக்கு பாண்டித்ய முண்டோ இல்லையோ என்று நீரே. 

காணலாம், அவைகளில் இறமில்லாதவனாயின் யசோ . 

கக் மணக்க சகிதம் செழுள்ளா வன் அன்று 

உமது மகளுக்கு சுயம்வரம் என்றும், அன்றைத்தன
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சுப், 

-வில், வாள்; ரூதிரை யேற்றம், பானையேற்றம் முதலிய 

பயிற்களில் எந்த அரசகுமாரன் மற்றவர்களை வெல் 

கிறருனோ அவனுக்கு உமது மசள் மணமாலை சூட்வொள் 

என்றும், அரசகுமாசர்களுசக்கெல்லாம் இருமுகம் அனுப் 

பும், அன்றைத்த இனம் வருபவர்களை யெல்லாம் ஜெயித்து 

யசோதரையின் மணமாலையைப் பெற எனக்குதி திறமை 

US (aS) OC ST இல்லையா எனக் காண்பிக்கிறேன், 

சரி, அப்படியே செய்கிறேன், வா, யசோதசை நமது 

விடுஇக்குப் போவோம். | 

[aaCarge Cur@gisar.] 

காட்சி மடிகிறது. 

  

மூனமும் காட்டு. 

இடம் -கபிலவாஸ்துவில் ஒ!( மைதானம்: நடுவில் ட ஒறு a 

தா் சித ரமண்டப மிருக்கிற அ. 

அதில் § ஒரு. புறமாகப் பரிவாரங்கள்கு சூழி ௬த்தோதனன், சுட்பிரபுத்த லா, 

or Ul. 

வி, 

முதலிய அரசர்களும், தேவதத்தன், நந்தன், அர்ஜுனன். 

முதலிய ௮.ரஈ குமாரர்களும் வீற்றிருச்சன்றனர். 

மற்றொருபுறம் கேளதமீ முதலிய ராஜஸ்திரீகள் 

இருக்கின்றனர். 

விதாஷகன் இங்குமங்குமாக ஒடிக்கொண்டிருக்சிறான் 

எல்லாம் சித்சமா யிருக்கிறதா * 

எல்லாம் இித்தமா யிருக்கிறது, கலியாணப் பெண்ணும் 

கலியாணப் பிள்ளையும்தான் இன்னும் வரவில்லை. 

விதாஷசா, இதற்குள்ளாக Seed és விடாதே. 

உமக்கு சந்தேக மிருக்கலாம், எனக்கில்லை, — 36 5T 

கலியாணப் பெண் வருகிருற்போ ல ிரூக்றெ.த.
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இவிகையை விட்டிறம்இ இருபச்சம்களிலும் தாதியாரால் 

தாக்கப்பட்டு யசோ தரை வருகிறாள். | 

அருஇற்சென்ற தர்தையையும் மாமனையும் செளதமியையும் 

பணிர் தவிட்டு ஒரு புறமாய்ப்போய் உட்காருகிறாள் 

தே, எங்கே இத்தார்த்தன் ₹ வில் வித்தை கற்கப் Gund Gs 

... இழுனா என்ன? | 

௩. இல்லை, அருப்பிடித்த தன் வாளை த் திட்டிவாப் போயி 

ருப்பான். 

௮, ஒரு. வேளை அவனுடைய கதிரை அவனை எங்கேயா 

ag Dap, த்துக்கொண்டு போய்விட்டதோ என்னவோ? 

வி ஷயா | ராஜ குமாரர்களே । கெஞ்சம் பொறுங்கள், ga 

சரப்படாதீர்கள் ; எங்கள் ௮ர௪ குமாசரை ஜெயித்து 

விட்டு பிறகு எவவளவு மேவண்டுமென்ராலும் பேசுங்கள், 

கேட்கிறேன். இப்பொழுது எசுவதில் என்ன பிரயோ 

ஜனம்? அதோ வந்துவிட்டார் கலியாணப் பிள்ளை' 

சித்தார்த்தர் சண்டகத்தின்மீது வருகி ரூர். 

உதாயி முதலிய ஈண்பர்கள் சைலாகு கொடுக்க, இழிச்த. 

por SNF மாமன்: இருக்குமிடம். போரூர், 

தி. அப்பா, மாமா, ஈமஸ்காரம்; என்னை மன்னிக்கவேண் 

டும், சாலைக்கடனை முடித்துவரச் Fp? 3p சோமாயது.. 

சுப், இத்தார்த்தா; பெரிதன்று - இனி பரீட்சைக்கு ஆரம்பம் 

செய்வோம். எனது மகளே. வரிக்கும் சாஜகுமாரர்களே! 

யில் வித்தை வாள் வித்தை குதிரை யேற்றம் .யானை 

Cup pw முதலிய க த்ரியர்களுக்குரிய - பயிற்சிகளில் 

உங்கள் திறத்தை இச்சபை யறியக் காட்டுங்கள், அவற் 

ஜான் | மற்றெல்லோசையும் வெல்லு பவனுக்கு 6 என் மகள் 

மணை மாலை சூட்வொள். 

வி. ஐயா, வாயால் முன்பு பேசின ரா ஐகுமாரர்சளே, இப் 

பொழுது கொஞ்சம் கை யால்: காட்டுங்கள்: உங்கள் இற 

மையை, முதலில் என்ன. பரீட்சை அரசே 1:



ச்ாட்சி.3] புத்த துவதர்ரம் அட 

சுப். 

Al. 

தே, 

தே, 

வில். வித்தை - எதோ, ஒவ்வொருவசாய உங்கள் வில் 

திறத்தைக் காட்டுங்கள். 

அதோ அப்பித்தளையாலாகிய பறையை ஆறு கூவொலித் 
் ச e ட் . ஆ க a re 6 

தொலைக்கப்பால் வையுங்கள். அதைகான எய்கிழேன, 

[சேலை ஆட்கள் எடுத்து விரைர்து 
செல்கின்றனர்.] 

இவ்வளவு தூரம்தானா? என் போன் இதை al gy a 

வானே? 

பார்ப்போம் ௮தை | 

[வில்லை வளைத்து காணேத்றி 
எமய்இருன் ; உள்ளிருந்து சப் 
தம் “பட்டது 1! பட்ட து!33] 

௮ தற்குமேல் இரு கூவொலித் தொ லைக்சுப்பாலி GO) ah tL] (Bl 

கள் அதை. | 

இதை எய்ய என் பிள்ளை போதும். 

அ 

உன் பிள்ளையை வரச்சொல் இங்கே ! 

[வில்லை ஒளைத்து எய்இருன், 
உள்ளே சப்தம் “ஒரு புறம் 
துளைத்த 1 துளைத்தது 127] 

அதற்சுப்புறம் ஒரு கூவொலித் தொலைக்கப்பால் வையு 

ங்கள். 

ஆம், இது கொஞ்சம் சுமார், - இதை எய்ய நான் தான் 

'வில்லை வளை க்சுவேண்டும். 

வளை த்துப்பார், கஷ் _ம் தெரியும் டி | 

[வில்லை வளைத்து எய்கிருன், 
உள்ளே யிருந்து சப்தம் **இர 
ண்பெச்கமும் ஊடுருவிச்சென் . 
அது ஊடுருவிச்சென் 2 -??] 

அதற்கப்புறம் இரண்டு கூவொலித் தூரம் வையுங்கள் 

குறியை. (யசோதரையை கோக்க] 

ஒன்றும் அஞ்சாதே.



உ 
ஜீ
 [அல்கம்-2 

  

ரானா. பயப்படுகிறவன் ஒஹோ! ௮ங்கேயா சொன் 

னீர்கள் ! 

கொடும் களிப்படி வில்லை, 

[வில்லை எடுத்து வளைக்க, ௮ 
இரண்டு அண்டமாய் ஓடிஈது 

விழுது. ] 

இகென்ன விளையாடுற வில் அல்லவோ $ இதைக். 

கொண்டா பரீட்சை பார்ப்பது |! இக்ஷ்வாகு ane ss 

௮தித்த ராஜ குமாரர்கள் உபயோகிக்கத்தக்க சாக்கிய 

தனுஸ் ஓன்று மில்லையா? 

பிரதானி. இளவாசே, நமது அரண்மனையின் பூஜாக்செஹத் 

சுப். 

தில் சிம்ஹபானு மஹாராஜாவின் தனுஸ் அநேக நூற் 

ரமூண்டுகளாக வைக்சப்பட்டிருக்கிறது. ௮தை நாணேற்ற 

வல்லாரைக் கண்டிலோம்” காணேற்றி எய்ய வல்லாரைப் 

பற்றிக் கேட்டுமிலோம், ° 

அப்படியா £ சுத்த வீரனுக்குரிய அந்த தனுஸைக் 

கொண்டுவோச். சொல்லுங்கள். 

மந்திரி, நமது அட்சளைக்சொண்டு அதை. விரைவில் 

எடுத்துவரச் சொல்லுங்கள், அப்பா, சித்தார்த்தா. 

௮௮௫ மஹதக்தான சாபமாச்சுதே ! விணில் நீ. 

அப்பா, உமக்கு மனதில் FHS SBS we வேண்டாம், 

கொஞ்சம் பொறுங்கள், 

அப்பா, கெளதமா; அந்த வில்லைப்பற்றி சானும் கேள் 

விப்பட் டி ருக்கிறேன். அதை மாத்திரம் நீ வளைக்க. 

வல்லவனாயின் நீ எல்லோரையும் . விடச் இறச்த வில் 

லாளியே, 

தயவுசெய்து கொஞ்சம் பொறுங்கள். 

[ஆட்கள் அந்த. வில்லைச் சுமந. 
கொண்டுவருஇன் னர்; அதை . 
அவர்களிட்மிருக்து வாங்இ. 
முழங்காவில். வைத்து வளைத் 
துப் பார்த்து]
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சுட். 

Gs. 

a 

வீரர்களே, இதை வளைத்து அம்பை எய்யு ங்கள், 

ப மூவரும். வரது வளைக்கப் 
பார்த்து மூடியாமற் போய்ச் 
திகைத்து கித்ன் றனர். ] 

இப்படிக் கொடு்சள். ட 

(சிலபமாய் அதை சாணேத்தி 
ஒரு அம்பைத் தொடுத்து. எய் 
கருர்... உள்ளே சப்கம ₹6இர 
ண்டூ பக்கமும் ஊடுருவி எங் 
சகேயோ பறந்தது அம்பு! ori 
GeCur unis gs அம்பு 13] 

ப எல்லோரும். ல்ல. ஈல்லது | [ ram fe oir றனர்.], 

சு. [ஒரு பதமாக] சித்தார்த் தலுக்கு இவ்வளவு சக்இ. எங் 

i 5 6 aut & gt ? 

[ஒரு புறமாக] | எனக்கும் | அது தான் - ஆச்ச ரியமா யிருக் 

இறத, | | | | | 

சுப். பிரபுத்த ராஜனே ! ஒருவித பரீட்சையில் தீர்மா 

னித்து. வி௨லாகாது--வாள் வித்தையிற் பரிட்சை பாரும் 

கள், 

அப்படியே, வாட் பயிற்சியில் உங்கள். சாமார்த்தியத் 

தைக் காட்டுங்கள. 

Bi par ஒவ்வொருவரும் ஒரே - வெட்டில் எவவளவு 

பருமனான வஸ்துவை வெட்டமுடியு2மா--பார்ப்போம். 

சன் வாளை உருவி] இதோ இவ்விருட்சத்தை எனது 

வாளால் ஓரே "'வெட்டால் வெட்டுஇறேன், ன இர 

- [வெட்டுகறொான்.] 

கொஞ்சம் பொறுங்கள்--இம்மரம் : எவ்வளவு பருமன் 

என்று. அளக்கி?றன் -- ஆறு விரல் பருமனிருக்கிற து. 

சரி, அப்புறம்.
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௮ தனிலும் பருமனான இம்மரத்தை நான வெட்டு 

&G wear ச | [Gar O8 oy a. | 

| அதை அளந்து பார்த்து] ஆம், அதனிலும் பெரியது தான்; 

இத, ஏழுவிால் பரும னிருக்கிற அ, 

விதூஷகே, இதை அளந்அ பாரும், அதைவிட இது 
பருமனா யிருக்கிறதா யில்லையா யென்று. 

| ( அளர்து பார்த்து ] ஆம், இது ஒன்பது விரல் பருமனிருக் 

றது. 

இதா பாருங்கள். 
[ஓோ லெட்டாய் அதை வெட்டி 

யெறிகருன்; Gar sr Car 

ஷம் செய்இரூர்கள்.] 

இளவரசே, இப்படி வாரும். இந்த மரம் பத்து விரல் 

ப்ருமனிருச்கறது இதைப் பார்க்தொரா 2 ப 

வேண்டாம் - இதோ ஈர்தன் வெட்டியது போன்ற 

இரண்ட மரங்கள் ஒன்றா யிருக்கின்றன, அவற்தின் பரு 

மனை அளந்துகொள். 

[அவைகளை அளத்து பார்த்து] இளவரசே, ஒவ்வொன்றும் 

ஒன்பது விரல் பருமன் இருக்கற3 2த! கொஞ்சம் 

யோ௫த்துப் பாரும், 

வெட்டிய if ற்கு. 
r [13] ம க் ட 

[வாளை யுருவி Dan OB ap ts 
மரககள் விழாது நிற்கின்றன .] 

® ட் ட்ட ் . | 

ஜனங்கள். 
த் \ a வறி ம. இப | தவறியது 1 

fhe வாள் பிழைக்க ! 
[ஈசைக்கிறான்.] 

ட 
D (HGS BT 1 

(சண்ணைக் சையால் மூடிச்சொள் 

ஞூருள்,]
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தே. அித்தார்த்தன் லெட்டினது மரங்களை யோ காற்றையோ? 

|காற்றடிச்ச இரண்டு மரங்களும் 

வெட்டப்பட்டனவாய்ச் சாயக் 

அ விழுகின்றன] 

ஜனங்கள். வெட்டப்பட்டன ! வெட்டப்பட்டன இளவாசரால் ! 
வி, ஐயா ! தேவதத்தசே, காற்று வெட்டப்பட்டதோ, மரங் 

கள் வெட்டப்பட்டன வோ பார்த்தீர்களா? இப்பொழுது 

என்ன சொல்லுஇறீர்கள்? 

ஜனங்கள். இளவாசசே வென்றார் | இளவரசரே வென்ரர் ! 
[சசசோஷம் செய்கின் கனர்.] 

ய, ஆ! .. [சண் விழித்துப் பார்த்துச் களிச்சிறுள். | 

வி. எனையா, இன்னும் எதாவது பரீட்சைக்கு சித்தமா 

-யிருக்கறீர்களா? இசனுடன் போதுமா? 

அ. குதிரை யேற்றம் ஒன்றிருக்கெது--௮திலும் உமது 
இளவரசர் வெல்வாசானால் அ௮ரசகுமரியின் மாலைக்கு 

அவரே உரியவராவர். 

சுப், சரி, அதையும் பார்த துவிடுவோம்--நீங்கள் BT ev au am Lb 

உங்கள் குதிரைகளின் மீ.து ஏறி இவ் Gaal Ia gage 

சுற்றி ஒருதசம் வாருங்கள் $ யார மூன்பாக ai GD 

களோ பார்ப்போம், 

த. அப்படியே செய்வோம் வாருங்கள் ௮சசகுமாரர்களே! 

[சால்வரும் தங்சள் சங்கள் குட 

ரைகளின் மீதுஏறுகிறார்கள்,] 

வி. இளவாசே, தாற்றுக்கோல் வேண்டாமா உமக்கு? 

சி கண்டகத் தக்கு வேண்டி ய இல்லை. அப்படி வேண்டி யதா 

யிருந்தாலும் அதை ௨ பயோஇத்து ௮ தற்சூக் கஷ்டம் 

கொடுத்து நான் வெல்ல விரும்பேன். 

9
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சுப், 

மற்றவர். இளவரசர்தான் 1] இளவரசர்தான : 

வி, 

புத்த அவதாரம் [அல்கம்-? 

புறப்படுங்கள் ! 
| சைகை செய்ய நால்வரும் வேச 

மாய்ப் புறப்படஏன் றனர்,] 

அடடா ! என்ன இளவாசர் பின் தங்குகிறார் 1! இப் 

பொழுது சண்டசத்துச்குக் சவ்டம் கொடுக்கலாகாது 

என்று பார்த்தால் மூடியுமா?--0ே தவதத்தர் ae 

போஇஞரர் 1 இல்லை இல்லை ! நந்தர்! நந்தர் ஆ! ஆ! 

அர்ஜுன ராஜன் வேகமாய் வருஇரர் ! பிடித்து விட் 

டார் அவர்களை ! பிடித்துவிட்டார் அவர்சளை !-- சண்ட 

கம் இப்பொழு சான் வேகமாய்ப்போக ஆரம்பிக் 

இறது ! மறுபடியும் தேவதத்தர் முன்பு வக் தஅவிட்டார்! 

இல்லை இல்லை! ௮ரஜுன சாஜன்தான் ! நந்தரும வந்து 

விட்டார்! மூவரும் ஒன்ஞுய வருஇழுர்கள்! தேவதத்தர் 

முந்துஇரார் ! இல்லை அர்ஜுன ராஜன் | தேவதத்தா் | 

அராஜுனர் 'அர்ஜுனர் தேவதத்தர் ! இல்லை இல்லை | 

இளவரசர்! இளவரசர்: பிடித்து விட்டார் பிடித்து 

விட்டார்! இளவரசர்! இளவரசர் ! ஜெயிக்இஞுர் ! 

ஜெயிக்கிருர் ! 

1. 

[ஆரவாரிக்ன் ரனர்.] 

(சால்வரும் குதிரைகளை விட் 

டிழிர்து வருகின் றனர். 

என் ஐயா; இன்னும் எதாவது பார்க்வேண்டியிருக் 

கிறதா? இப்பொழுதாவது ஒப்புக்கொள்கிகிர்களா 

ansar இளவரசர் வென்றார் எனறு P 

உ௱்கள் இளவரசர் வென்ததென்ன இதில் ? கண்டகம் 

வென்றது என்னி சொல். எங்களுக்கும் BOT LF FOO BU 

போல் ஒரு ௪ திறக்த குதிரை யிருந்திருக்குமாயின் நால் 

களும் வென் திருப்போம், 

அப்படி போடுங்கள் ஒரு போடு!
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he 

ori, 

அதற்கென்ன ! 

அரசே. குதிரைப் பயிற்சியில் சாமர்த்தியத்தைப் பாசக 

வேண்டுமென் நிருக்தகால், இதுவரையில் பழக்கப்படாத 

ஜர் புதிய புரவியைக்கொண்டுவரச் சொல்ல கள், 

அதை அடக்கி ஆளுவதஇல், அவரவர்கள் சாமா்திியம் 

உண்மையில் வெளியாகும். 

சுப்பிரபுத்த ராஜனே, இதுவரையில் பார்த்த பரீட்சை 

"போதாதா * இன்னும் 

அப்பா, தாக்கள் என் அ௮ஞ்சுமிர்கள் ? அதையும் 

பார்த்துவிடஉலாமே, கொண்டுவாச்சொல்லுங்கள் பழக்கப் 

படாத கொடுக் குதிரை யொன்நை! 

பிரகான், உமது அரண்மனையிலுள்ள பழக்சப்படாத 

குதிரை யொன்றை கொண்டுவரச் சொல்லும், 

TSE, ஒருவருக்கு மடக்காத, யாராலும் பழக்கமுடி 

யாத கரும்புரவி யொன்று இங் கருகாமையிற்கட்௨ப்பம் 

டிருக்கிறது, அதை சங்கிலிகளால் பிணைத்துக்கொண்டு 

வரச் சொல்கிறேன், | பிசசானி போ௫ரர். | 

அது மிகவும் கொடும் புரவியாச்சுசே! யாராலும் பழக்க 

மூடியாது என்று கைவிடப்பட்ட தாச்சுதே-.- 

அப்பா, உமக் கச்சமேன்? இவர்களால் முடிவது 

என்னால் முடியாமற் போகிறதோ பார்ப்போம். 

பிரதானி இரும்பி ௮௬௫ரர், 

சான்கு மல்லர்கள் ஒரு சரும்புிரவியைச் ௪ங்இலிசளால் 

கட்டிச்கொண்டு வருஇன் றனர், 

யார் முதலில் பரீட்சை பார்க்கப் போகிறது? ஏனையா 

ஈந்தரே நீர் தான் பாருமே! நிரம்ப பே௫னீமா! 

[குதிரையின் மீேேறப் பார்க்க 
அவரைக் SSip தள்ளி விடு 

இ.றத.]
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தே, 

வி. 

புத்த அவதாரம் [ அல்கம்-? 

பாவம்! சூதிரசைக்குச் கொடுக்கப் புல்லைப் பறிக்கிறார்!-- 

இப்படிவர்து உட்காருங்கள். தேவதத்தசே, நீங்கள் 

என்ன சமாசாரம்? | 

விதாஷக?ே! நீர் பேசாமலிரும்; உம்முடைய பேச்சரவத் 

தைக் கேட்டு பயப்படுகிறது அக் கு.இசை. 
[அகன் மீதேறப் பார்ச்ச, ௮லவரை 

யும் ழே தள்ளிவிட. த .| 

QoatGuGea Gusrarmanart கீழே கள்ளி ஆச்சுதே ! — 

இப்படிவக்து உட்காருங்கள், ஆடையைக் AWOL FBS 

கொண்டு--பிறகு ௮ர்ஜுனராஜன், 

Qs sr | 

த இ | அக்குதிரையின் மு. அன் மீசேறி 

கொஞ்சம் அதை ஈடத்துகிறார். 

பிகு ௮ அவர் காலை வாயால் 

பற்றிச் சடித்தூக் கீழே வீழ்த்தி 

S08 eg) 

அடடா! ஏறினார் என்று சொல்ல வாயெடுத்தேன்-4 

இதற்குள்ளாக இறங்கினார் என்று சொல்ல வேண்டி 

வர்ததே'--ஆனால் அவர்களைவிட இவருக்கு ஒன்று 
லாபம் காலில் சுடி! காயத்தைக் கட்டிக்கொண்டு 

"இப்படி வந்து உட்காருங்கள் -சுப்பிரபுத்க சாஜனே, 

இவர்களில் யாராவது இதை அடக்கி ஆண்டிருக்தால் , 

சங்கள் இளவரசர் அவர்களைத் தோற்கடிக்க வேண்டும். 

அப்படி. ஒன்றும் நேரிடா திழுக்கும்பொழுது எங்கள் 

இளவசசர் எதற்காகக் கஷ்டப்படவேண்டும் $ 

விதூஷசா, நீயும் அஞ்சுகிறுயா என்ன.? 
[குதிரை யருகிற் போஇருர்.] 

ஜனங்கள். இளவரசே! அதன். Sl HSS பேசவேண்டாம்! 

போகவேண்டாம் ! ௮] குதிரையன்று. அது. கூளியே ! 

- களியே!



  

புத்ச அவதாரம். af 

சி. [கை யமர்த்தி| ஒன்றும் பயப்படா தீர்கள் ! 

(அதனருகிற சென்று. மெல்ல 
அதைச் சடவிச் கொடுத்து 
அதன் காதில் எதோ. eS 
தட்டிக்கொடுத்த, ௮தன் 
மீசேறி மைதானத்தைச் 

சுத்தி வருகிறார். ] 

ஜனங்கள். என்ன ஆச்சரியம் ! என்ன ஆச்சரியம் | 
. [ஆரவாரிச்சின் nent, | 

தே. ஏதோ மர்திர பலமென்றே ௪ or ai ap SB p ன், 

வி. எல்லாம் போய் கடையில் மர் இரத்தில் முடிந்ததா? 

| ws Be & Bene மாங்காயும் விழாதென்கருர்களே, சேட்ட 

இல்லையா ? 

கப். இவ்வளவு அபாரமான சக்தி சித்தார்ச்தனுக்கு இருக்கற 

தென்று கான் கனவிலும் நினைக்கவில்லை ; இவவளவு 

பயிற்சியும் எங்கிறாக்து வந்ததோ 3 

௬, உண்மையை உரைக்கு மிடத்து எனக்கும் ஆச்சாய 

மாகத்தா னிருக்கிறது! எப்படிமுடியுமா என்று மிகவும் 

அஞ்சியிருர்தேன் ! எலலாம் தெய்வ கடாட்சம், 

[சித்தார்த்தர் இரும்பி௫.ஈத குதி 

ரையைவிட்டிழி௫ருர். | 

வி, ஐயா, மாஜ குமாரர்களே ! இத வரையில் பார்த்தது 

போதுமா, இன்னும்: ஏதாவது பரீட்சை பார்க்கவேண் 

டுமா? கூ.திரை யேற்ற மாச்சு -யாணை யேற்றம் பார்க்க 

வேண்டுமா 7--எல்லாம் பெளனமா -யிருச்இருர்கள்-- 

அவர்கள் புத்திசாலிகள். குூ.திரை கொஞ்சம் உயசம், 

யானை அதிக உயசமாச்சுதே! அசன் மீதிருந்து ழே 

விழுந்தால் ஆவியே போய்விடுமே | சரி, தீர்ச்ச௪.-- 
“pt: OT OF Gar சுப்பிரபுத்த ராஜனே, இனி pon Gusher ¢ 

at. இனி தடை யொன்றுமில்லை, 
க [சச்தார்த்தர் ௮ரு9ச் சென்று]



  

ச-சுப். 

புத்த அவதாரம் (அச்சம். 

அ௮ப்பா,. சித்தார்த்தா, நீயே வென்ராய் ! அப்பா, கண். 

மணி, நீ எல்லோரைப் பார்க்கிலும் மேலானவனாயிருப்ப 

தைக் கண்டு ம௫ழவேண்டுமென்?ற இவ்வாறு உன்னைப் 

பரீட்சித்த௫, யினும் சுகத்தில் வாழ்ர்து சாஸ்தஇரங் 

கள் பயிலுவதிலேயே சாலம் சழித்த உனக்கு எந்த மச் 

இர பலத்தினால் இவ்வளவு வீரம் வந்ததென எனக்கே 

ஆச்சர்யமாயிருக்றெஐ.--௮ப்பா கண்மணி, நீ ஜெயித் 

ததை நீ பெற்றுக்கொள்--யசோதரா ! 

அப்பா--இதோ வந்?தன்.-- 

( சக்தார்த்தர் அருஇல் வந்து, 
| முக்காட்டை நீக்க, அவரை 

நமஸ் கரி... மண மாலையை 
அவர் சழு.த் திலிட்டு, பாதத் 
தில் பணிச் த] 

பிராணசாதகா, அடியாள் உமது அடைக்கலம். 

1 கண்மீண : (பரிச்தெடுத்த கையைப் uo Bape.) 

- கண்ணோ! சித்தார்த்தா, இதுவரையில் என் குமாரத்தி 

யாயிருந் தாள. இன்று முதல் உன் மனைவியானாள். ௮வ 

ள யிர். உன் கரத்திலிருக்கிறது, அவள். மனத் இற்குச் 

ஆயர் என்பத. கனவிலும்! நேராமல் அவளுடன் நீடூழி 

காலம் சுகமாய் லாழ்ர்து எங்களை யெல்லாம் சந்தோஷிக் 

EF செய்வாயாக | 

அப்பா, என் குலத்தை ஈடேற்ற வந்த என் AGGIES 

வமே ! அதான் என்: கோரிக்சையும், 

எல்லாம் தக் களு£டைய பாக்கியம். 

[பசோதலையுடன் 'அவர்களிரு 
- வர்களுடைய பா "அல்களிலும் 
ண ஒகுஒருர்..| J 

-சீக்ரெமேவ. விவாஹ. சித்தஸ் ௮, சுபத்ரா வாப்திரஸ் ஐ! 
[ஆர்வக் றனர் ; அசாயத். 

பதில். ஈகைக்கும். சப்தம்.2த் 
'கார்த்தர் செவியில் : மாத்திரம் 

பிறது...



  

சாட்9ி-8] யுத்த அவதாரம் 
சு, - வாருங்கள் எல்லோரும், போவோம். விவாஹத்திற்குரிய 

மங்கள காரியங்களை உடனே ஆரம்பம் செய்யவேண்டும். 

_ [சங்தேம் முழங்குகிறது, எல் 
லோரும் போஇருர்கள்.] 

தி. [மேலே உற்றுப் பார்த்து] யார் நகைப்பது ₹ 

காட்சி முடிகிற து. | 

 



   
aps ற். காட்சி. 

இடம்---அரண்மனையில் இத்தார்த்தருக்க £கப் பிரத்யேசமாய் 

ஏற்படுத்தப்பட்ட சலவைக்கல் மண்டபம. 

பட்டு வஸ்திரங்கள் பரப்பப்பட்ட வெள்ளி மஞ்சமொன்றில் 

யசோதரையின் துடைமீது தன் தலை வைத்து | 

சித்தார்த்தர் - உறங்கிச்சொண்டிருக்களுர். 

யசோதரை மெல்ல சாற்றெழ விஏிறிச்கொண் 

ஒிருக்கிறாள். 

ய, ['பாடிச்கொண்டிருக்த பாட்டை முடித்து] உறங்கி . விட்டார் 

போலிருக்றெது--பாட்டை நிறுத் துவோம்--அயர்க்து 

உறக்குவது?பா லிருந்தும் மனத்தில் ஏதோ கிலேச 

முூறுவதுபோல் முகத்தில் தோன்றுறெ3த !. இவர் மனத் 

கதை வருத்தும் இலேசம் என்னவோ தெரியவில்லை-- 

.மஹ்ரசாஜாவின் சட்டளைப்படி இவருக்குத் துயரம் என் . 

ug Ad gg மில்லாதபடி எவ்வளவோ ஜாக்கரதையாகத் 

தான் நான் பார்த்து வருகிறேன். ஆயினும். மிகவும் 

சந்தோஷமாய் உல்லர்சமா் யிருக்கும் சமயத்தில் கூட 

இவர் எதையோ ஒன்றை அடிக்கடி. யோடுப்பதுபோல். 

சரன் மன தில் OS pa. ய 

சி. [உறக்க த்தல் ] உலகமே ! உலகமே'. உ அயருறுவதை நான் 

௮.நிறேன் ! அறிகிறேன் ! உன்னை அ இனின்றும் விடு 

விக்க aun BS po ser : வருகிறேன் !: 

ய. தாக்கத்தில் பேசுஇருர்... போலும் !--இவர் கூறிய 

மொழிகளைக் கேட்கும்பொழுது, அ சிதமஹரிஷி. கூறிய 

தாக மஹாரரஜா "என்னிடம் ட சகசியமாகக் கூறியபடி 

இவர் அ.றவியானால். என். குதி. என்னாவது. என்று ஏங்கு 

இறது என் மனம்.



    

சாட்91] புத்த ௮ 4) 

A காலம் வந்துவிட்டது ! காலம் வந்துவிட்டது ! 

[கண்வீழிச்சனார்.] 

ய, பிராணநாதா ! என்னைப் பிரிய அல்லவே ! என்னைப்பிரிய 

அல்லவே 1 | வண்ணர் aI OB cy at. | 

தி கண்மணி, என் கலங்குஇஞுய் என்ன சேர்ச்தது ? நான் 

உறக்கத்தில் ஏதாவது பேசினேனா என்ன $ 

(கண்ணீரைத். அடைச்கிறார்.] 

ய. மிசாணகாதா ! |! தான் என்னென்று சொல்லுவேன் 

என். உடலெல்லாம் நடுங்குது பயத்தினால்; சற்றுமுன் 

பாக நீர் உறக்கும் பொழுசு, இவ்வுலகம் அயசப்படுிற 

தாகவும் அதை நீர் தீர்க்கப் Gur Bp preci “தினச் 

சி, கண்மணி! இதற்கு. ரீ சலக்சப்படலாமா ட அப்படி 

நேரிடுவதாயின் அதற்கு 8 சந்தோஷமல்லவோ பட 

வேண்டும். 

ய, ஆம் பிராணராதா,. என்னை மாத்திரம். விட்டுப் பிரியாத 

ருப்பதாயின், நான். அதற்கு மிகவும் சந்தோஷப்பட 
வேண்டியதே... 

சி. உன்னை விட்டுப்பிரிவதாகக் கூறினேனா 5 என்ன--உழக்கத் 

இல். Po 

ய. இல்லை-- யினும், கண் விழிக்கு மூன், காலம் வந்து 

விட்ட.௮) காலம்வந்துவிட்ட து! என்று உறக்கக்கூவினீர். 

ப ஒரு வேளை என்னைப் பிரியக் காலமோ என்று நினைக்க, 

என்னையு மடம்காதபடி கண்ணீர் OU | 

[சண்ணீர் chase er 

சி... | peewee gésrincoP oor. sop] கண்ணே! இப்பொழு 

நீ அக்கப்படுகிறாயே, . 'இம்மாதிரியாக நீ. அச்கப்படாஇ 

ருக்சூம்படியான மார்க்கத்தையே. நான். சாளெழேன். 
ட்.
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சித்தி, 

அடைக்க 

யூத்த அவதாரம் [அல்சம்-3 
ஆனால் . பிராணநாதா, எனக்கு. மிகவும் சந்தோஷம்) 

"அதைக் கண்டறிந்தவுடன் எனக்கு அதைத் தெரிவிக்க 

வேண்டும். 

| கண்மணி, அதைக் கண்டறிக்தவுடன். | உனக்குத். தெரி 

விச்சாமலிருப்பேனோ P கட்டாயமாய்த் தெரிவிக்கிறேன்; 

ஆகவே சந்தோஷமா மிரு. 

பிசாணநாதா, அப்படியே-இன்று பாண்டிய ராட்டி 

னின்றும் வந்திருக்கும் பாவையரின் பரத நாட்டியத் 

தைப் பார்ப்போமா, அல்லது செள ராஷ்டா த்திலிருக்து. 

வந்திருப்பவர்சளுடைய Fae goo SE கேட்போமா ? 

| இரண்டும் செய்வோம், [oer 'இரிப்புடன்] 

வரவழை அவர்கல், 

[சையை இருமுறை சொட்டுொள் . | 

சித்திரை aan Boyer. 

¥ ம்மணி, | [சமஸ்சரிச்சிறாள். ] 

கேற்று புதிதாய்வர்த உடன மாதர்களையும். பாடகர்களை 

யும் அழைத்துவா விரைவில். சேடிகளை வரவழை, 

பனி. நீர் கொண்டு வரச்சொல், பிசாணகாதர் கண்களைத்: 

[சித்திரை போடருள்; சேடிகள் 
- பணிநீர் முதலியன கொண்டு 
வருஇன் றனர். பனி கீரால் 

- யசோதரை ித்தார்தக்தர் கண் 
களைத் அடைக்கறாள். சேடி 

| Sait விசி.ழூன் x ரனர். -] 

சித்திரை சாட்டியப் பெண்களுடலும். பாடகர்சளுடனும் 

- வருகினுள்.. அவர்களெல்லாம் சித்தார்த் தரையும் 

| யசோதரையையும் வணங்குகிருர்கள். 

பரிராணகாதா,. முதலில் ஆடச். சொல்லவா, அல்லது ' 
பாடச் சொல்லவா?



id. 

யாதீர்கள் ' 

காட்சி. | புத்த ர்வ தா ரம் 43 

சி... உன் இஷ்டப்படி... 

| னால் முதலில் பாட்டாகட்டும். 

(சிலர் யாழ் வா௫ித்துப் பாடுகன் 
தனர்; பாட்டு மூடிஈ்சவடன்] 

பிராணநாதா; சங்கீதம். எப்படி. இருக்கிறத?--என்ன 

நான் சேட்டுக்கொண்் டிருக்கறேன்;. நீர் வேறென்ன 

வோ யோூத்துக்கொண்டிருக்கிறுற்போ லிருக்கெறதே ? 

சங்கி தம் நன்.மூக இல்லையா என்ன. ? 

அப்படி டி யான்றுமில்லை, கண்மணி, 

யின் வேறென்ன யோசித்து ம்கொண்டி pi fi? 

இந்த சுகம்கூட நிலைபெற்ற சுகமாக இல்லையே, கேட்கும் 
பொழுது மிகவும் சுசத்தைத் தருகிறது உண்மையே, 

- ஆயினும் முடிந்தவுடன் முடிந்ததே என்னும் வருத்தம் 

 உண்டாகிறதல்லவா $-- ஆகவே இவ்வுலகில். அழிவிலாச் 

சுகம் எசான் என்று யோசித்தேன். 

அதெல்லாம் அப்புறம் "யோூப்போம்.--சங்தெத்தை 

கிறு. த்திய. உமக்கு வருத்தத்தை யுண்டு. பண்ணினால் 

இன்னும் பாடச் சொல்லுகிறேன், நீராகப் பார்த்து 

போதும். என்று சொல்லுற வரையில், 

"வேண்டாம், போதும் சங்கீதம் bs மசசயாழைப் 

பலகணி. ஒரமாக வைக்கச் சொல். முன்பொருகால் 

அப்படி. வைத்த பொழுது அஇனின்றும் சங்கீத ஒலி 

உண்டாச்சுது காற்றின். வேகத்தினால். | 

சித்திரை, பிராணகாதர். கூறியபடி செய். 
[சித்திரை | gamer Con செய்கிறுள்,] 

சாட்டியமாகட்டும், . 
- [சடனமாதர் ஈடித்து. அபிசயம் 

பிடிக்கின்றனர் ப. 

[திடீரென்று அவர்களை கிழத்தி]. "பொறுங்கள்! சந்தடி செய் 
பூ 

[எல்லோரும் அசைவ ற்று திர த் 
Sle pow .|
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புத்த அவதாரம் | அக்கம்-8 

பிராணராதா ! என்ன?₹--என்ன பிராணகாதர் $: 

கண்ணே ! ந்த ௪க்தேத்தைச் கேள். 
எந்த சங்கீதத்தை * 

war | அப்பலகணியில் வைக்கப்பட்ட யாழினின்றும் 

உற்பவிக்கும் சங்கீதத்தை. 

என் செவிக்கு ஓனறும் புலட்படவில்லையே, 

பொழது! என்ன ஆச்சரியம் ' எனக்கு ஈன்றாய்க் கேட் 

Bog! fe ள்ளே மெல்லிய. சங்கம், 

் மாநிலம் எங்கும் வருந்தி அலைர்துறும் 

மாருதம் ஒதுவ கேளும்--௪ண 

மேனும் சுகமாய் இருக்க விரும்பினும் 

இல்லை ஓழி வொரு நாளும்!- உங்கள் 

வாழ்வாவதும் வளி மாதிரி ர 

தாழாது சஞ்சல மேவுமே ் 

sc or a 5 அற்றனம், பாதகுறித் தயாம் 

| இக்கு வந்தேம் எனத்தேரேம்--உயிர் 

எக்இருர் அற்றது 1 இனி எங்குச் செல்லுமோ 

- என்பதை நீவிரும். தேீர்-- எனின் 

இருவோருமே, இருபேய்களில் 

திரிவோர்களே தெரியீர். சுகம், 2? - 

8 மாயை மகனே | ரீ ஓய்வொழிவின் நி. 
மகிழும் சுகங்களும் வம்பே--உங்கள் 

நேயமாம் கர்தல் நிலைத்திடுமே யெனில் * 
.இச்சயமாம் இவை இன்பே--ஐயோ ! 

கழல் சூறையே என மாறியே ட்ப 

.... விழையாவுமே, ஒழி வாகுமே, 2] 

அந்தோ. 1. சான்சு HEE gid LT 6) B (Lp Lb சாதத்தின் சப். 

தம் போலும் சானிலத்தில் சரமனிதன் வாழ்வு! gen gt 

போலவே எங்க ருந்து. age ps gsr, எங்கே. போற. 

Cart சர்தோஷமாய். ஆரம்பித்தாலும் தூக்கமாய் முடி. 

Bess!
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is 
பிராணகாதா 1 இன்னும் ௮தையே பற்றி யோடத்துக் 

கொண் . டிருக்கிநீரே--யோசிப்பதனால்தான். . உமக்கு 

அயரம் உண்டாகிறது ; யோசியா திருக். HOG iw? 

  

௮ அதான் என்னால் மூடியவில்லை, 

ஆனால் உம்து மனக்கலேசத்தை நீக்க மார்க்கத் மொன்று 

மில் லையா P 

அதைத் தான் கண்டுபிடிக்கப் போகிறேன். அது. என் 

- அருலெிருப்பதுபோ லிருக்கிற.து ஒரு கணம், மறு 

FHL GOT LD கண்ணுக்கெட்டாத். தூர்ம் பேர்ய்விஃ்டதுபோ 

லிருக்ற ௪. | இருக்கட்டும், இம்மாதர்ளெல்லாம் 

ஆடிப் . பாடிக் 'களைத்திருக்கன் றனர். அவர்களுக்கு 

விடை கொடுத்து அனுப்பிவிட 2 க்கபடி அவர்களுக்கு 

எல்லாம் பரிசளிக்கச் சொல்... 

அப்படியே--உங்களுக் கெல்லாம் நாளைத்தினம் நீங் 

கள் விரும்பிய பரிசளிக்கிறேன். இப்பொழுது விடை 

பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் எல்லோரும். 

சித் இரை தவிர, 

ம, அப்படியே. 
| _ [சித்திரைத் sar மற்றவர்கள் 

. வணக்கப் போகின்றனர்.] 

சித்தி, சத்தம், 
அம்மா, இப்படிவந்து : எங்கள எதிரில் உட்கார் நேற் 

றைத்.இனம் *' பறக்கும்பரி 12 என்று. ஒரு சதை சொல்வ 

| தாசச்சொன்னையே. அதைச் “சொல் இப்பொழு. 

ஆம்--௪ ப்படியாவது - ட உம், 

  

து... மனம். - சந்தோஷ்த்தின். 

மீது திரும்பினால் போதும்... 

.இளவாசே,. இவ்வுலஇல் ன. தேசமென்று ஒரு தேச 

முண்டே. 
எங்கே இருக்கெ தத்தேசம் ?:



சித்தி, 

சித்தி, 

சித்தி, 

சித்தி. 

[ sims tb-8 

  

புத்த 

FOS நாட்டிற்கு வடக்கே இமயமலைக் கப்பால். 

'தற்கப்புறம் கூட காடுகளிருக்கன்றனவா, ந் பார்த 

இருக்கிறாயா ?: 

நான் பார்த சதில்லை--ஆயினும் அதற்கப்புறம் SHE 

தேசங்க ளிருக்கறதாகச் சொல்லுகின் றனர். 

மற்றப் பக்கங்களில் ? 

மற்றப் பக்கங்களிலும் ரேக். தேசங்களிருக்கன் றன-- 

B ips & gird, மேற்கிலும், தெற்கலும்கூட. -இழக்மீத ஒரு. 

தேசத்தில் சூரியன் சழுத்திரத்தில் . உஇக்இறானாம், 

மேற்கே ஒரு தேசத்தில் சூரியன் சமுத்தாத்இல். மறைகி 

OP CLD. ௮ இருக்கட்டும் கதையை தயவுசெய்து கேளும், 

- அத்தேசத்தில் ஒரு அர சிளங்குமர னிருர் தானாம்; 

| அவனிடம், | (பாகெருள்.] 

- பதினரும் ஆண்டில் பரதேசி ஒருவன் DGB 

பாவையின் படமொன்று பரிர்தவன் கையிற் கொடுக்க 

படத்தி னெழிலைக்கண்டு பதைத்த மனத்தினஞப் 

மணக்திடக் சுருதி மாதெத்தேய மெனவினவ 

சிங்கள மன்னவன் செல்வப்புதல்வி யெனக்கூற 

ஆங்கவன் செல்ல அறியாத வகையினஞனய். 

அல்லலிற்பட்டு அழுதிடும். காலையில் 

ஆகாயத்திற் செல்லும் மாகாயப். புசவியொன்றை 

அன்னவன் கொடுத்திட அதைச் கொண்டாசன் 

தத்தேயழ் அண 8_ 

  

(பொறு ! அப்படி. ஆகாயத்திற் பறக்கும்படியான புசவி 

களு மிருக்கின் றனவா ₹ 

கதைதானே . Denar Be அன்றியும் இல்லையென்று 
எப்படி கூறலாம் £ காமறியாத விஷயங்கள். Qa காநிலத் 

இல் எத்தனையோ இருக்கலாம்.



அகஇ இஇப்பது் இ ம ல ட ப்பது 

சாட்சி. 1] உதித். 
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அந்தோ! அப்படிப்பட்ட புரவி எனக்கொன்றிருக்கு 

மாயின் : 

இருக்குமாயின் ன் ?--என்ன செய்வீர் பிரா corsa srt 

அங்கெல்லாம் போய்ப் பார்ப்பேன் உடனே. 

பார்த்து, என்னைப் unr guid அழகிகள் யாராவது 

இருந்தால் மணம் செய்து கொள்வீர்களோ ₹. a 

ச்ண்மணி, நீ என்னை இக் கேள்வி கேட்கலாமா? அப் 

படிச்செய்வேன் என்று உனக்கு - அணுவளவேணும் ௪ம் 

தேக மிருக்கிறசா ? என்னை "ஏறெடுத்துப் பார்த்துச் 

சொல், | 

[சல satis] இல்லை மிராணநாதா ! என்னை மன்னியும். 

நான் விளையாட்டாக அப்படிக் கேட்டேன்--ஆயி 

னும் பிராணநாதா,. அங்கெல்லாம். எதற்காகப் போகி 

விரும்புஇதிர் P 

கண்ணே, ல்கருப்பவர். களெல்லாம் நம்மைப்போல் 

தானிருக்கறொார்களோ, . வேறு .. மாதிரியாக . இருக்கருர் 

- களோ, என்றறிய. விரும்புறேன். அன்றியும். அவர்க 

்ஞூம். நம்மைப்போல்  சுகதுக்கங்கள் அ௮-வனுப்விக்கிறார் 

eer 1 ot or 3 6 gs, அவர்கள் யாருக்காவது. நரம்செய்ய 

வேண்டிய உதவி ஏதாவதிருக்குமாயின் . அதைச் செய்ய 

"விரும்புகிறேன். . அவர்களெல்லாம். ஏதோ. இயசப்படு 

வது போலும், அத்துயரத்தை நீக்க என்னை அழைப்பது 

போலும், : தோற்றுகிற தெனக்கு.. 

மிசாணசாதர, ப்படி Bi er oir DLO பிரிந்தால், 

நரன் துயரப்படுவேன். என்பதை நீர் கவனிக்கவேண் 

டாமா? அன்றியும் ௮௮. உமக்குத் யச த்தை. தாதா? 

தரும் 9. இதற்காகத்தான் | உலகத்திலுள்ள. எல்லோ 

- ரூடைய. துயரத்தையும் நீக்கும். மார்க்கம். துன் நில்லையா



    

என்றே: என் மனம் . தேடுெது--அம்மார்க்கத்தைக் 
கண்டு பிடிப்பேனாயின், உனக்கும் சுகம், எனக்கும் சுகம், 

| உலகமனை த்திற்கும் சுசமாகு மல்லவா r 

ஆம், பிராணகாதா, 

ஆகவே அதைக் சண்டுபிடிக்க கான். யத்தனிப்பதில் நீ 
எனக்கு உதவி புரியவேண்டாமா ₹. 

ஆம் பிராணநாதா, உண்மையே--ஏன்னாற் > செய்யக் 

கூடியதைச் சொல்லும். செய்கிறேன். 

ஆயின் கண்மணி, 'இவ்வசண்மனையை லிட்டு வெளியே 

போய் ஆவ்காங்குள்ள காட்சிகளைச் கண்டுவா எனக்கு 

விடையளிப்பாய்--மு.தவில், | 

அப்படியே பிராணகாதா, தங்கள் சொல்லுக்குக். குறுக் 

குண்டா? அன்றியும் நீர் கூறிய மொழிகளைக்கேட்டு 

சன்னையுமறியாதபடி எனக்கொரு we pee யுண்டா. 

Bos; ஆகவே இது மூடிவில் ஈம்முடைய ஈன்மைக் 

காகவே அகும் என ஈம்புகிறேன். 

| GATING, மிகவும் உசிதமான வார்த்தை. உரைத்தாய, 

கண்மணி, சித்திரைக்கு. உன் முத்து மாலைகளில் ஒன் 

றைப் பரிசாகக் கொடு, 

[பசோதரை அங்கனமே செய் 
Boel 

சித்திரை, சந்தகனை அழைத்து காளைப் ee) எனது 

_ மதத்தைச் சத்தமாய் வைத்திருக்கும்படிச் சொல், கான், 

  

வெளியேபோய் முதலில். ஈமு பட்டணத்தைச் சுற்றிப் 

பார்க்க. வேண்டுமென்று: விரும்புவதாக என் தந்தை 

யிடம் சொ ல்லி. யனப்பு. 

சித்தி. ஆக்ளைப்படி இளவசசே,  ['வணல்டிப் போடறாள்.]



    
சி, பீபரிவரசங்களை சோச்9] நீங்கள் எல்லாம் விடைபெற்றுக் 

கெ TEC DSS ்.... (பரிவாரம்கள் வணக்பப் போன் peor. | 

கண்மணி, உன்புத்திக்கு. மெச்சி மஇழ்ந்தேன். நீயும் 

விடை பெற்றுக் காள், சற்று தனித்திருக்க விரும்பு 

BC ner—_ 

ய. அப்படியே பிராணகாதா, ப [சத்த அசம்போய்த் திரும்பிவர அ] | 

-பிராணநாதா, சான். கரு உயிர்க்கு காலம் சமீபித்திருக் 

ை E pO sory நினைக்கறேன்; 

சி, சந்தோஷம். 
யசோதரை சித்தார்த தரை (ps 

தமிட்டுப் போகிறாள். இத்தார்ச் 

தர் மஞ்சக் இன்மீது சாய்இருர் 
கலையுடன். து 

அர்த யாழிலிருந்து உற்பத்தியான சங்கேத்தின் அர்த்த 
மென்ன $₹ எதோ கான் மறர்திருந்ததை நினைப்பூட்ெ.து 

போ லிருந்ததே !-- 

acd uses. 

  

இ: சண்டாவு காட்டி, 

  

இடம் வீதியை யடுத்த ௮௪௪ மண்டபத்தில் 

ஒர் உப்பரிகை. | 

| (உள்ளே. சப்தம் * : ஜெயவிஜயீபவ ! இளலசசே ! ஜெயவிஜபீபல ! | 99) 

ஒரு புறமாக சித்தார் ந bape சநீநகனும் 
அருகிருர்கள்.. 

தி. ei esr, சண்டகத்தை 9D ipé QO ; கொஞ்சம் இளை 

ப்பாறட்டும். கான் இங்கே. Qe மண்டபத்தில். உட் ட்காரு. 

கிறேன். நீயும் « வந்னு உட்கார்ந்து இளைப்பாறு பிறகு, 

௪. ஆக்கினை ர [போரான்]
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Fe 

சி, 

புத்த அவதாரம் [pases 

[மண்டபத்தில் உட்சார்ச் து] அர்தோ ! இஅ.தானோ உலகம் $ 

எங்கு பார்த்தபோதிலும் ஆகாயத்திலும். பூமியிலும் 

ஜலத்திலும், பட்சிகளும் | மிருகங்களும் ப மச்சங்சளும் 

- ஒன்றை யொன்று கொன்று இன்று உயிர் ant Lp esr 

றனவே! மனிதர்களிலும் இப்படித்தானோ ₹ . ஈதென்ன 

வாழ்வு ? ஓவ்வொரு மனிதனும் தான் வாழ வேண்டி. தன் 

னையும் கஷ்டத்திற்குள்ளாக்குஇறுன்,, மற்றவர்களுக்கும் 

கஷ்டம் கொடுக்கிறான், ஈதென்ன. சுகம் 1 wn Gl ap 

பிராணியை துக்கப்படச் செய்து நாம். சுகப்படுவதா $ 

ஏத்த சுகத்தை நோக்கினும் அக்கத்திலேயே ஆரம்பிக் 

இற; அக்கத்திலேயே ௫ (py. & ps ! Qs இதுவசையில் 

- ஏனக்குத். தெரியாதிருக்ததே !! இதைக் சண்டறியவோ 

நான் கவலைப்பட்டேன்? இதைக் கற்றறிர்து ஈ நான் பெற்ற 

பலன் என்ன *-- 

சந்தகன். மறுபடி. வருஇருன். . 

இளவரசே, இததான் சரியான இடம். இவ்விடம் நாம் 

தங்கி. -மிருப்போமாயின் இன்றைத்தினம் வசந்தோற் 

சவம் "கொண்டாடும் ஜனங்களுடைய வேடிக்கை. Que 

லாம் பார்க்கலாம். 

[ஜனங்கள் "முன்னும் பின்னு 
மாய்ப். போய்க்சொண்டிருக். 
இன் தனர்] 

சந்தகா, அதென்ன வேஷம் 4 

எதோ P— 9 grat ₹ மதன் ரதி வேஷம், கரும்பு "வில்லி. 

ருக்கிறது பாருங்கள் கையில். 

ஒருவன் கஷ்டப்பட்டுப் பாடி.க்சொண்டு வரு9றொன். 

FH SSM, அவன் தொண்டை கம்ம. லடைந்திருக்கறுற் 

போலிருக்றெசே, அப்படியிருந்தும் ௮வன் ஏன் பாடு



ச்ட்] புத்த அவதாரம் bl 

ச. 

வ். 

வன் பாடாவிட்டால் அவனுக்கு ஜீவனம். கிடைக்காது, 

அதுதான் அவன் தொழில்--இல்லாவிட்டால் ஜனங்கள். 

HA MEARS FTF கொடுக்கமாட்டார்கள். 

அந்தோ ! சங்தேம்கூட கூலியின் பொருட்தொனா ? 

ஒர் வயோதிகன் தள்ளாடிச்சொண்டு தடி. ஒன்றை 

பூன்றி வருஇறான், 

ஐயா! தொண்ணூறு வயசு கெழவேன் sur, கால் 

ஈடக்கமுடி யலே ஓயா, காதடைச்சுனு போவுது 1 

பசியாயிருக்குது! ஒரு காசு பிச்செ. கொடுக்கையா! — 

[ஜனஸங்களில் சிலர் பிட்சை 

போடூன்றனர். ] 

SEBEL, அது என்ன வேஷம் £ 

இளவாசே, அது வேஷமல்ல,--அ௮வன் சுபாவமே 

அப்படி. 

என்ன]. இவன் இப்படியா பிறக்தான்? உடம்பெல்லாம் 
ஏதோ வற்றிப்போன தே பா லிருக்கறதே;. கண்ணும் ஈன் 

ous தெரியவில்லைபோலும்; தோலெல்லாம் வரி படர்க் 

அ இரைந்து. தொங்ூ நிற்ெறது, கால் தள்ளாடி ஈடக்கசன் 

முன்), ஒரு ' கொம்பை பூன் நி-- 

இளவாசே, இளவயதில் இவனும் ஈம்மைப்போல் இரு 

ந்தவன் தான். இப்பொழு வயதாக விட்டத, ௮வன் 

சொன்னதைக் 'கேட்டீசே; தொண்ணூறு. வயதாயதெ 

. ன்று--௮ தனால் இப்படி மிருக்கல். 

தொண்ணூறு. வயதானால். - எல்லோருக்கும். இப்படியா 

ஆகும்* 

ஆம் இளவாசே.. 
நீயும் இப்படியா ் ஆவாய்? நானும். இப்படியா ஆழ்: வன்?
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ஆ ம் இளவரசே, அதற்குச் £66 த.கமில்.லை. 

என தந்தையும் இப்படித்தான் ஆவாரசோ? 

கொஞ்சம் வருஷம் போனால் அவரும் இப்படி. ஆகவேண் 

டியதூதான். காலன் ஒருவனையும் மன்னிக்கமாட்டான, . 

HA MES ௮ரசனென்றும் ௮ ற்பவேலை ஆள். என்றும் 

பேதமில்லை. | 

ஆண் மக்களுக்கு மாத்திரம். இப்படியா? ஸ்திரீகளுக்கும் 

இப்படித்தானே? 

ஆண் பெண் எல்லாம். ஒன்றுதாண்டி. திர்... வயதடைக் 

தால் எல்லோரும் இப்படித்தா னாக 8ண்டும்.. 

சோதரை! "யசோதர !--இப்படியாவதற்சா நாம் 

இப்பூமியில் வாழ்ச்து வருகிறோம்? இவ்வுடலைப். 
- போஷித்து வருமோம் ? — ..... [யோ௫ிக்கறூர்.] 

சர்தசா, உன்னிடம் என்ன பணம் கொண்டு வந்திருக் 

இரு 3யோ ௮தை அவனிடம். கொடுத் தனுப்பிவிடு- 

பசர்த்கன் அப்படியே செய்கிறான், 
பிறகு சீல வேஷதாரிக்ள், பணி 

. பாரம் AS buat eer, பழம் புஷ். 

பம். முதலியன . விற்பவர்கள் | 
கூவிக் சொண்டே போன் ற 

- ort; அவர்கள். முத்தியில். ஒரு 
| GaP ura? வருகிறான். 

தெய்வமே! "தெய்வமே! - இன்றைக்கு. - எனக்கு குளிர். 

ஜுரம். வசரவேண்டமோ! | எல்லோரும் இன்று. சந்தோஷ 

மாயிருக்கறொர்களே ! சான் மாத்திரம். அக்கமனுபவிக்க 

வேண்டுமா? அப்பாடா !. இனி: என்னால் ஒரு அடி. 

எடுத்து. வைக்க மூடியது: _..ஓயா! ஐயா: உங்களுக்குப் 

-புண்ணியமாகப் போகிறது என்னை என்: விட்டிற்குக் 

கொண்டு3பாய் விடுங்கள்: இ 

(்தார்த்தரன் aries aig 
- Sepia. SG Signin.) | 
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தி. சந்தகா! இது யார். இது* இலன் ஏன் விழுக் து விட் 

"பான்? யார் என்ன தீங்கமைத்தார்கள். இவனுக்கு *. 

இவன் உடலெல்லாம் ஏன் இவ்வாறு நடுங்குகிறது £ 

- ஏன் இப்படி பெருமூச்சு: வருகிற ge ஏன் தழதழச்துப் 

பேசுறான்? யாராவது இவனை 'ஹிம்சித்தார்களா 

சன்ன. 

S609 — Q aver பிணியாளி--சோகம் பிடித்தவன், அவ் 

வியாதியினால். பலம் கன்றி, Cg eau) யற்றுப்போய் 

Dis wEBIG வக்இருக்றொன். அதற்குமேல் குளிர் 
ஜ்வரம் வர் இரு க்கிருற்போ லிருக்கிற த. --அ தனால். நடக். 

கச் சக்தியற்று. விழுக்து ெக்கிறுன். 

இவனுக்கு ஏ ஏன் இவ. வியாதி 2 என்பது வந்தது. 2 

சுகாதார Basis விரோதமாக "இவன் எதாவது 

GO BREED, அதனால் இவனை இவ்கியாதி பீடித் 

கிருக்கக்கூடும். | | . 

ஐயோ பாபம்! இவளை அவண். விட்டி த்குக் கொண்டு 

போய் விடுவோம் வா... (அவனை எழுப்பப் போலிருர் dL 

QorarGe! பொதும்! -பொழும்! தண்டாதர் இவனை! 

அது தொத்து. வியாதி. தாம். "இவனை த தீண்டுவோபாயின் 

| அவ்வியாகி. கும்மைய்ம்; பிடித்தாலும் பீடிக்கும்! 

நாம் ஒன்றும் சவறு: செய்யவில்லை? ய 

இல்கடஆரினம். | asics Bo Gomis அப்படிப் 

ப பட்ட. 
ப ப 

என்ன? யாசை வேண் முமென்.ரூலும். பிடிக்குமா என்ன 

  

ea ம்... அது, -இன்னாரைப். பீடிக்கும் "இன்னாரைய் பீடிக் 

காது. என்று செ ரல்வதற்இல்லை, ன ரர
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ஆகவே எந்த க்ஷணம். நம்மைப் பீடிக்குமோ என்ற. 

பயத்துடன் சாம் தினம். காலம். சழிச்கவேண்டுமா* 

உண்மையை உரைக்குமிடத்து அப்படித்தான். | அரசே. 

இதென்ன வாழ்வு ! இசென்ன வாழ்வு 1 எந்த. கணம் 

எந்த வியாதி பிடிக்குமோ என்றெ UUs SILC) மனி 

தர்கள் வாழ்ச் து வருகருர்கள் இம்மண்ணுலகில் !-- | 

[பிணியாளியை ஒரு. எழிப்போச்கன் ஒரு 

கோலைக் சையில். கொடுத்துப் பிடிக்கச் 

செய்து அழைத்துச் கொண்டு. போறான். 

போகும் பொழு]. அப்பா]. அப்பா! இன்னம் எத்தனை 

நாள் இம்மாதிரி நான் கஷ்டப்படவேண்டுமோ* ஈஸ் 

வரா! ஈஸ்வசா! . [போூரன்.] 

சக்தகா, இவன் இன்னும் எத்தனை நாள் 'இக்சஷ்டத்தை 

பனுபவிக்கவேண்டும்? 

இது தீராத வியாதி-- சாகும் வரை யில் .இக்சஷ்டத்தை 

அனுபவிக்கவேண்டு மிவன். 

௪.து வரையில் ₹ 

சாகும் வரையில், 

சாகும் வரையில்--என்முல்? 

இவன் மிராணன் போகும் வரையில்? 

சந்தகா, நீ சொல்வது. எனக்கு அர்த்தமாக. வில்லை, 

சற்றே விளங்கச் சொல், 

இளவாசே, ஈமதுடலில் பிராணன் என்று ஓன்று. இருக் 

இறத--௮து போனால் சாம் பிணமாய்ப் போவோம். 

௮தோ கொண்டு வருகிறார்களே ௮ந்த பிணத்தைப் 

போல்: 
[சிலர் பாடைமீது ஒரு. பிண்த்தைச் 

சுமந்து வருகின்றனர்; *ராம்கதாம் 
ப eri gaa! சாம்சாம் ent gaa” 
a என்று ப உவிச்சொண்டி போடின்
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சி, அந்தக! இத என்ன 1 De? இது என்ன இது? 

_ தான் சொன்னேனே, பிராணன் போனால் பிணமாவோம் 

என்று-- அப்படி சொணன்போன பிணம் இ௮.. 

ஆனால் ஈமக்கெல்லாம் கூட இக் சதி வாய்க்குமோ ப 

- இளவாகே, அதற்குக் கொஞ்சம்கூட. சக்தேகமில்லை. 

அசன் முதல் ௮ற்ப தோட்டி வரையில் எல்லோருக்கும் 

- ஒரு காள் இக்கதி சம்பவிக்கும்--பிறந்த தெல்லாம் ஒரு 

நாள் இறக்கவேண்டியதுதான்5 செத் தவனை இப்பொழு 

ப இவர்கள் சுமந்துகொண்டு போகிருர்களே, இம்மாதிரியே 

இவர்களையும் ஒரு காள் மற்றவர்கள். சமர்அசொண்டு 

போவார்கள், “Qe gs staré Frat சுமந்து” ன்று 

ஒரு. பெரியவர் எழுதியிருக்கிளுர், 

அந்தோ. இது தானோ. முடிவு P—or mG & "கொண்டு 

போகிறுர்கள் * 

௮தோ ஈதியோசம் சிதையடுக்க GEE WC gs அங்கே. 

ங்கே கொண்டுபோய் அதன் மீதூவைத்துத் தீ மட் 

டி. தகனம் செய்துவிவொர்கள் அவ் வுடலை. 

பிறகு ? 
பிறகு-- எல்லாம் சாம்பலாகும்--அவ்வளவுதான். 

அந்தோ | இவ் வாழ்வெல்லாம். எரியினிலிடும் வாழ்வு 

தானோ. எரியினிலிடும் . வாழ்வுதானோ * இதற்காகவா 

வாழ்ந்து வருகிறோம். q இதற்காகவா இவ்வுடலைப் Gur 
ஷித்து a GGG op to ட இந்த மூடிவிற்காகவா 6 சந்தகா, 

ஒரு சக்தேசம்--இறர்தவன் பிராணன் போகிற தென் 

ரூயே, எங்கே போதெது--௮.து e 

Cap ஜென்மம். எடுக்கப். போறெ௫- னப் பிசாணன் 

செய்த கா்மாவுக் கேற்றபடி. 

பிறப்ப... "தெல்லாம். இறக்கவேண்டு. மென்றாயே, வேறு 

ஜென்ம. 'மெடுத்தால் . மறுபடியும் இறக்கவேண்டி. வருமே?
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ஆம், சட்டாயமாய் இறக்சுவேண்டும். 

பிறகு மறுபடியும பிறக்கவேண்டும்! இப்படி. Don Be go 

பிறந்திறந்து கொண்டே யிருந்தால் எப்பொழுதான் 

இந்தச் சக்கரம் முடிகிறது ? 

இளவரசே, அதற்கு உத்தரம் சொல்ல எனக்கூத் தெரி 

பாஸி | 

அற் தா ! இறப் 1s சற்காகவா மனிதர்கள் மண்ணில் பிறக் 

இருர்கள் ? மறுபடியும் பிறப்பதற்காகவா இறக்கினர் 

கள் ?--தானும் இப்பொழுது பிறந்திருப்பது இறப்பதற் 

சாகவேயோ 3 

இளவாசே, நீர் கேட்டகேள்விக்குப் பதிலுரைக்க எனக் 

குச் ௪க்இ யில்லை. அதோ ஒரு ஸ்ரமணா. வருகிறார், 

அவருக்கு ஒரு வேளை தெரியும்... ட | 

தூரத்தில் துவ. ராடை யணிர்து ஓர். ல்ரமணர் 

மெல்ல agkapt. 

அவர் யார்? 

அவர் ஒரு ௪ன்யாசு, 

sor uth 6 oT a UPSD அர்த்தம் : என்ன 9 

எல்லாவற்றையும் GI Ob Sal ச், உலகப் பற்றையெல்லாம் 

விட்டவர். | | | | 

அவரை இங்கழை--மூசத்தில் என்ன தேஜஸ் விளங்கு 

கிறது | அவருடன் நான் பேசவேண்டும். 

[| அன ரிடம் சென்று] பெரி3 பாே Tyer io Bor our Fr உம்மா டன் 

பேச விரும்புகிருர். | 
[சித்தார்த்தரிடம் வரை அழை 

ச்தூச் செல்கிறான்... 

பெரியோோ, இப்படி வீற்றிரு ச்கவேண்டும்-- தா ங்கள் 

யசோ தெரிய விரும்புகிறேன்.
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ரான் ஒரு ஸ்ரமணன், 

தாங்கள் இவ்வாறு துவராடை உடுத்திருப்பானேன் ₹ 

இவ வுலகப் பற்றினை யெல்லாம் விட்டொழிந்ததற் கறி 

குறியாக இவ் வாடையை உடுத்திருக்கிறேன், 

re 
இவவுலகப் பற்றினை என் விட்டீர் என்று கான் கேட்ச 

லாமோ? 

சுகமாய்க் கேட்கலாம்., நீரிற் குமிழி யாக்கை யென்றும், 

நிலையிலா இந்நிலவுலகச் சுகங்களெல்லாமென்றும், காம் 

பிறக்கும்பொழமுதே ஈம்முடன் பிணி மூப்பு சாக்காடு பிறக் 

கன்றனவென்றும் அறிக்து, அச்சாக்சொக்தனானேன். 

YS துக்கத்தினின்றும் நீங்கி, என்று மழியாததும், ஆக் 

யந்த மில்லாததும், நட்புப் பகைமை யற்றதும், ஏகாந்த 

மானதும், ஆந்த மயமரசவுள்ளதுமான; ஓர் நிலையை 

அடைதற்குப் பிரயத்னப் படுகிறேன். அகவே ஊர் 

புறத்தே 509, ஐம்புலன்களையுமடக்கி, சமாதியிலிருச்து 

கொண்டு, உயிரைக் காப்பதற்கு வேண்டிய அளவே 

உணவை இரச் எண்டு வாழும் பிட்சுக்களின் நிலையை 

விழைந்தேன், 

பெரியோசே, இக்நில் எனக்கு என்று இட்டுமோ?₹ 

சித்சார்த்தா | காலம் சமீபித்து விட்டத ! கலங்காதே! 

நான் வருகிறேன்... ப்ப | போூஜர். ] 

ஆம்---காலம் சமீபித்துவிட்டஅ !--இயிலும் BOE Si 

நீங்கவில்லையே!--- ன டட 

ஒரு தூதன் வேகமாய் வருகிருன், 

எங்கே இளவாசர்? எங்கே இளவரசர் * 

எனப்பா, என்ன விசேஷம்? 

ஜெயவிஜயிபவ | சர்வமங்கள மூண்டாகுக : இளவரசே! 

தங்களுக்குப். புத்தின் பிறச்தான் 1! இந்த சந்தோஷ 
8 ்
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சமாசாரத்தைச் தெரிவித்து, தங்களை உடனே அரண் 

மனைக்கு அழைத்து வாச்சொன்னார் மஹாசாஜா : 

அந்தோ | பந்தங்களையெல்லாம் நிவர்த்திக்க முயலும் 

சமயத்தில், பர்கத்தின்மேல் பந்தம் உண்டாகிற ட 

பிறந்தவன் புத்திரனோ அல்லத என் புத்தியாகய தி் 

களை. விருங்கவந்த ராகுவோ 2 சந்தகா 1 தேரிற் கூதி 

பையைப் பூட்டு, போகவேண்டிய இடத்திற்குப் போ 
வோம், 

காட்சி மடிகிறது. 

  

மூன்றும் காட்சி. 

டம்--யசோதரையின் படுக்கை யறை, 

படுக்சை யறஹையின் பூதொவக்கு முன்பாக 

அக ஸ்இரீகள் சம்€சக் கருவிகள் முதலியன பக்கத்தில் 

வைக்துக்கொண்டு கொஞ்சம் அலங்கோலமாயதி 

SI Ben root, 

படுக்கை யறையினுள் யசோதரை குழச்தையுடன் 

தால்ச்கொண்டிருக்கிறாள். 

டக 3 

பக்கலில் சித்தார் த்தர் உறல்குகளுர். 

| உசச்சுத்தில் | பிராணகாதா ! பிராணநாதா | 

| திச்சிட்டெமுர் ௪] 

ச! என்ன சனவு ! ஜசீசனே| இது இனி நேரிடப் 

போடற தீங்கைக் குறிக்கா திருக்குமாக 1 உறங்குகிறார் 

(ரசாரணதநாதர். அயினும் ௮வரை மெல்ல எழுப்புவோம். OT, Bet BI ; ப Quy 
atom ines & Be Gucmiu uw eg araw 9 RSE p gi. 

(சித்தார்த்தர் வலக் கரத்தை மிரு 
து வாகழ்மூன்று மூறை முத்த. 

மிலெருள்.]
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சன்ன ₹ இன்னும் எழுந் இருக்கவில்லை-- [ards | 
| 

பிராணதாதா! எழுந்திரும் ! எழுந்திரும் : 

மொழிகளால் என்னைத் தேற்றும் சிறிது ! 

உமத தேன் 

[கண் விழித்து என் இன்னுயிசே ! என்ன உடம்பு உனக் 

கு ₹--ஏன் கண்ணீர் MOG apu $ [gee pi. | 

பிராணகாதா! நான் பயங்கரமான ஒரு கனவு (BGT BL GBT» 

கண்மணி, உன் மனசைக் கொஞ்சம் தேற்றிக்கொண்டு 

௮ து இன்னதென்று சொல். 

பிராணராதா, சற்று முன்பாக நான் சந்தோஷமாய் 

உறங்கினேன், அவ வுறக்கத்தில் மூன்று பயங்கரமான 

காட்சிகளைக் கண்டேன். -௮தை இப்பொழுது நினைத் 

தாலும் என்னுளம் பதைபதகைக்கிற து-- 

என்ன ௮வைகள் சொல், 

முதலில், ஈமு அரண்மனையில் eons வெள் 

சிமயமான ரிஷப மொன்று சுட்டு துறிகளை யெல்லாம் 

அறுத் அக்கொண்டு, வெளிய து முயன்றதாகவும், 

ஒருவராலும் அலைத் அடக்க முடியாமற் ம்பான தாகவும், 

அப்பொழுது அகாயவாணி :*இதை நீங்கள் தடுக்காவிட் 

டால இப்பட்டணத்த தின் மஹிமையெல்லாம் இ௫னுடன் 

பேரம்”? என்று கூற, நான் FS OULD SB, ௮தன் கழுதி 

தை எனது கரத்தாற் சேர்த்துக் கட்டித் தடுக்கு மூயன் 

௮ம், ௮து என்னைப் பட்சமுடன் பார்த த?பாதிலும், 

என்னையும் திமிறிக்கொண்டு, வாயில்களை . யெல்லாம் 

தாண்டிக். குதித்து வெளியே போனதாகக் சண்டேன்; 

பிறகு அரண்மனை கோபுரத்தில் கட்டப்பட்டிருக்கும் 

QOsar தவஜமானது பெருங் காழ்னொன்றால் சின்னா 

பின்னமாய்க் இழிக்சப்பட்டதாகவும், ௮ தற்குப் பதிலாக 

அறு மொழிகள் வரைந்துள்ள ஜோதிமயமான FG BTID 

ஒன்று. அவ்விடத்தில் சண்டோர. மனத்சை யெல்லாம் 

"களிப்புறச் செய்துகொண்டு சுழன்றுகொண்.டி Reg Te
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(அங்கம் 

வும், அதன்மீது தேவர்களெல்லாம் பூமாரி பொழிர்ததாக 
a 

வும், கண்டமீடன், 

கண்மணி, இது பயத்சை உண்டு பண்ணவேண்டி௰ய 

காட்சி ௮ன் றே. 

ஆம் உண்மையே. ஆயிலும், சுடைசியிற் கண்ட சன வே 

எனக்குப் பெரும் பயத்தைக் கொடுத்தது; ௮து என்ன 

வெனில்---1₹காலம் கெருகஇவிட்ட த 1 காலம் நெரு 

விட்டது! என்று ஆகாயத்தில் யாரோ கூவியது போல் 

கேட்டு, கனவில் கான் சண் விழித்துப் பார்த்தது போல 

வும், ௮ப்பொழுது என் பக்கலில் உம்மைத் தேடிக் 

காணா௫, உமதுமேலாடையை மாத்திரம் கண்டதாகவும், 

கனவில் நான் இடுக்கிட்டு எழுந்து பார்க்க, என் ஆப 

சணங்களெல்லாம் கழன்று விழுக்அவிட்ட தாகவும், நான் 

சூடிய மலர் வாடியதாசவும், வெளியில் ௮ச்சு ரிஷபத்தின் 

FUSER DH மேலாகவும் ஜோதி சக்கரத்தின் சப்தத் 

இற்கு 2மலாகவும், அசரீரி "காலம் கெருங்கிவிட்டது! 

சாலம் நெருக்கிவிட்டது * என்று உரத்துக் கூவியதாக 

வும் ஸ்ஸ் சண்டேன்.- அதனால் சண் விழித்தேன் ! 

நாதா! இக் கடைசி சனவுகான் என் உடலை இன்னும் 

Dag pe QeuG psy ! 

கண்ணே, உன் மனத்தைத் 'தேற்றிக்கொள்--இதற் 

கெல்லாம் பயப்படலாமா? 

பிராணகாதா | இக் கனவுகளின் அர்த்த மென்ன ?__ 

என் மூாடிவு காலத்தை கூறிக்கின்றனவோ £. அப் 

படி யிருக்குமாயின் அதை கான் ச௫ப்பேன்--௮தை 

விட்டு, என் மர்ணத்திற்குமேல் அக்சககரமான, உம். 

மூடைய பிரிவைக் குறிப்பதாயின், ௮தை கான் எவ்வாறு 

ச௫ப்பேன் ! | ட [கண்ணீர் al OB ay ér.] 

கண்ணே, என்றும் குன்ரு என் காதலினால் உன் மனம் 

தேறுதல் அடையக் கூமொயின், உன் மனதை தேற்றிக்
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கொள. ஏனெனில், ஒருகால் உனது கனவுகள் உண் 

மையைக் குறிப்பதாயினும், தேவர்களே தத்தம் நிலையி 

னின்றும் தவறியபோ திலும், உலகமே தன் இயற்கை 

மாறியபோதிலும், வேலை கரையிழக்தாலும், வேத நெறி 
பிறழ்ர்தாலும், எனக்கும் உனக்கும் என்ன நேர்ந்த 

போதிலும், உன்மீது எனக்குள்ள காதல் அ ணுவள 
வேனும் குன்றாதென உறுதியாய் நம்பு. மண்ணுலக 

௮ுள்ள பிராணிகளின் துக்கத்தை மாற்றிட வழியொன்று 
நான் பல திங்கள் களாகக் தேடி வருகிறேன் என்பதை 
நீ அறிந்திருக்கிமுய், ஆகவே காலம் வரும்பொழுது 
ஈடக்கவேண்டியது நடர் துதான் தீரும், ஆசலால் என்ன. 
நேர்ந்தபோதிலும், மற்றவர்களுக்காக எதை நான் C a@ 
இறேனோ, அதை முக்கியமாக உன் பொருட்டு தேடு 

கிறேன் என்பதை உறுதியாய் ஈம்பி, உன் சித்தத்தைத் தேற்றிக்கொள். ஒருகால். உனக்கு துச்சம் நேர்ந்த 
போதிலும், ஈமமுடைய அயர த இனால் உலகம் உய்யும் 
வழியை அறியக்கூடும் என்று இர்ப்இ செய்துக்கொள்் 
சண்ணே! என்னைக்சகட்டி முத்தமிடு, என்னுடைய என்று 

furs காததுடன், வேறொருவரும் அறிர்திடாத 
இதையும் நீ. ௮றிவாயாக---உல௫ல் உயிர் படைத்த 

ஆ ஆ a ௪ ் . ட . க் ரூ ட . ம பிராணிகளின் மீ தெல்லாம் எனக்கு: அன்பிருப்பதனால் 

தான ரான் உன்மிது அதிக ஆர்வமுள்ளவளு யிருக் 
கிறேன் என்பதை. 

பிராணகாகா, உமது வார்த்தைகளால் என்மனம் Bras 
ய்டைஇறெது - இவவாறு நீங்கள். என்னுடன். பேசும் 
பொழுது, கேவலம் மனுஷ்யன் பேசுவது போலில்லை... 
ஏதோ தெய்வம் பேசுவதுபோலவே இருக்கிறது. 

சரி, கண் மணி, இனி உறங்கு--தன்றும் அஞ்சாதே ் 

[uGer gene உறங்குகிருள், As 
தராத்தா... எழுந்து படுக்கை 
பழமையின் ப௫தாவைச் தள்ளி 
வெளியே பார்ச்இருர்.] |
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புத்த 

இல்லறத்து இன்பங்களெல்லாம் என்ன துக்ககரமான 

வை! இவ வற்பசுகங்களைக் கருதியோ மாந்தர் இல்லறத 

தில் கட்டுப்பட்டிருக்கன்றனர். இன்றைத்தினம் என்ன 

அழகாய்ச் சந்திரன் பிரசரடிக்கிறான் ! ஆகாயமும் நிஷ் 

களங்கமா பருக்க து இன்று விசாக பூர்ணிமை யல்ல 

வர £ அம் ஆம் ! [ஆகாயத்தை உற்றுப் பார்க்கிருர். | 

[உறக்கத்தில் | காலம் வர் தவிட்டது ! காலம் வம்துவிட் 

ட...” 

இ?ஹா ! ஜோதிஷர்கள் குறித்த தனம் இன்றுதா னல்ல 

வா? ம் சந்தேக மில்லை! இன்று நான் உலகமனை த்தும் 
ஒரு குடைக்கீழ் அளும் சக்ரவர்த்தியாகும் மாரக்கத்தை 

ததேடவேண்டும், HAN BH I et cpg றந்து அனைத் 

தையும் விட், பிச்சை யெடுத் துண்ணும் பிட்சுவாகி, 

ஊளுராய் ஒண்டியாய உழன்று உலகமனைத்தும் உஜ் 

ஜீவிக்கும் மார்க்கத்தைத் தேடவேண்டும். அதோ | 

அன்றைத்தினம் ௮ம்மகச யாழினின்றும் காற்றின் வேச 

த்தினால் கேட்ட சங்தேம் மறுபடியும் என் செவியிற் படு 

கிறதே :--நான் புறப்படத்தான் வேண்டும் காலம் 

வர் அுவிட்டது ! கண்மணி ! உன்னைவிட்டுப் பிரிவது, உன் 

னையும் இவ. வுலகனை தீதையும் அச்கமென்னும் வயி 

னின்றும் விடுவிக்கும் பொருட்டே ! இதற்காகத்தான் 

நரன் பிறந்தேன் ! அதனை இப்பொழுது sag wal 

கிறேன், உலகத்திலுள்ள பிராணிகளுக்கு அழியாச் 

சுகத்தை யளிக்கும்பொருட்டு எனது அரசுரிமை, 

யெளவனம், மனைவி, மன், எல்லாவற்றையும் SIPS 

கிறேன் ! துயரத்தினின்றும் சகசையேறும் துறையை 

ரான் காணாது போகிறேனோ பார்ப்போம்! அதைக் கண்டு 

பிடிப்பேனாயின் உலகிலுள்ள பிராணிகளெல்லாம் உஜ் 

ஜீவிக்கும் அல்லவா ? ஆகாயவாணியே பூமிதேவியே 1 

சாரகைகளே ! தாராபதியே! நமீற்களேசாட்சுி! இவ்வுல 

கைக் காப்பாற்றும்பொருட்டு, என் இன்ப உலகைத்தூற
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க்தின்றேன். பெண்ணே யசோதரை ! சண்ணே ராகு 

லா! அண்ணா சுத்தோதனராஜனே ! எண்ணிறந்த sar 

வா௫ிகளே ! கான் உங்களை விட்டுப் பிரிவதனால் உங்களுக் 

கெல்லாம் கொஞ்சம் துக்கம் விளப்பேன் உண்மையே, 

ஆயினும் ௮ங்கனம் செய்வது முடிவில் உங்க ளனைவர்க் 

கும் எக்கமே இல்லாத வழியைத் ?தடிக் கண்டு பிடித்து 

உபதேசிக்கும் பொருட்டே. ஆகவே மன்னியுங்கள். 

என்னை... : | 

[பசோதரையின் பாததீதருகில் 

நின்று தலை குணிகிறார்; பிறகு 
_ மூம்முறை படுக்கையை வலம் 
aia cpt. | 

இனி இங்கு உறங்சேன் !-- 

| [மூன் ஐமுறை. போக யத்தணிகச் 

இருர்; மூன்றுமுறை திரும்பி 

வருஇருர்.] 

ஒரு முூறை--கடைசி முறை--உதவாத:-- பிறகு விழிப் 

பாள்--விழித்தாளாயின் ௮வள் துயரம் அதிகரிக்கும்-- 

இனி இவர்களைப் பார்ப்பதும் கஷ்டத்திற் கடமாகும்!.- 

கடைசி முறை [.- | | 

[சேலென்று முஃத்சைச் தஇருப்பி, 

௮ஸ்திரத்தால் மூடிக்கொண்டு] 

தொல்லுலூல் பிறப்புப் பிணி மூப்பு சாக்காடெனும் 

இன்பங்களை யெல்லாம் ௮ றநவே நீக்குசற்குரிய அற 

நெறியை அறிக்தாலன்றி மீளேன் ! இ சத்யம் 1 

(சேலென்று வெளியே போகிளூர்.] 

காட்சி முடிகறது.
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கட ட. டட. ஓ. 
நான்காம் காட்டி, 

இடம்:--௮அனோமா ஈதிச்சகரையில் பார்ச்சுவர் ஆஸ்.ரமம், 

சித்தார்த்தும் சந்தகனும் ஒருகிருர்சள், 

[கு இரையை : விட்டி ழிர் ௪] என்ன. ஆச்சர்யம் ! - கொஞ்ச 

மேனும் சலிப்பின்றி மூன்று யோசனை தூரம் வந்த கண். 

bn LD சானாகத். திடீரென்று. இங்கு நின்றுவிட்டது ! 

as எந்த இடம்? யாரோ தப௫யின் தவப்ப்ள்ளி 

போலும் | பிட்சா பாத்திரங்கள் . எல்லாம் வைக்கப்பட் 

டி.ருக்ன் றன !. இதுவே | ஈமக்கு நன் னிமித்தமாகும். 

சண்டகமே நான். தேடிப் போகுமபொருள் மனிதர் 

களுக்கு | மாத்திரம் அல்ல, ட உலகில் உயிர் படைத்த. 

எல்லாப் பிராணிகளுக்கும் நன்மை. பயக்குமாதலால், 

௮ம்  முயத்சியில் நீயம் உ தவினப் சான்று சக்தோஷப்படு. 

[அதற்கு முத்தமிிரர். ] 

| Le இதுதான். சடை. முறை கண்டகத்திற்கும் 

_ உனக்கும் ௪ சமம் கொடுத்த. -இனி௨ உங்களுக்கு சரமம். 

இ கொடேன். நிக்களிருவரும் ௪ எனக்குச் செய்த மஹோப 

- காரத்தை மறவேன், இடைய வேண்டுமென்று 'நெடுநா. 

. ளாக நினைக்துகொண். டிருர்த இடத்மை இன்று. அடைந் 

தேன்... இனி நீ விடை பெற்றுக்கொண்டு, கண்டகத்தை 

யும். அழைக்கச்? கொண்டு ஈகரம் போய்ச் சேர்! இதை 

என் ஞாபசார்த்தமாக வைச்அக்சொள். 

[seg a $700 ev sows கழத்றி 
- அவனுக்குச் கொடுக்கறுர். ]- 

[அகர் பாதத்தில் Seis joi] இளவரசே ! Gera வரசே! 

உம்மை விட்டு நான். எவ்வாறு. பிரிவேன் 7 என் மனம் 

sede நீர். எங்கு. 'சென்றபோதிலும். நானு: a 

ப்பா, சற்தகா,. ச என்னுடன். இப்பொழு. வருவது 

நியாயமன்று. கான் தேடும்' பொருளைத். _ தனித்திருக்தே
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ச்... 

"தேடவேண்டும். கவே என் சொற்படி. Caer, Ba 
வாடை யர்பரண்ங்களை . யெல்லாம் எடுத் துக்கொண்டு 
போய் என் தந்தையிடம் கொடு, 

[ஒவ்வொன்றாகச் கழற்றிக் கொடுக்களுர்.] 

அர்தோ | இளவரசே ! சுத்தோதன மஹாராஜாவின் 

புத்திரர், அ௱சர்க்: கரசனாக, உலகங்களுக் கெல்லாம் 

சக்ரவர்த்தியாக ௮ள்வாரென்று அந்த ஜோஸ்யன். 
"சொன்ன மொழி பொய்த் அம். போவதா 4 உலகத்தின் 

சாட்சியை விட்டு பிட்சுவைப்போல் பிட்சா பாத் 
இரத்துடன் நீர் போவதா? CsCan Be போகத்தை 
அனுபவித்த. நீர், செறாச் தெருவாய் அராதையாய் 

அலைந்து திரிவதா ? Payee] 

அப்பா | இதற்காகவே நான் பிழந்திருக்கறேன். கான் 
விரும்பும்படியாான ஆட்சி. இவ் வுலக. gyre Bs 
செல்லாம் மேலானதே !: எனக்கும் உலசத்திலுள்ள. சால். 
லோர்க்கும் நான் விரும்பும்படியான சுகம், அத்தேவேர். 
தள போகத் இற்கும் மேம்பட்டதே 1 தலால். நீ. இதற் 
காக. “ச வருத்சப்படாதேட. சச்தோஷமல்லவோ பவேண். 

.. இனி போய்வா, 

அந்தோ! மந்தோ! இளவரசே! நான் எப்படிப் 
பட்டணம். . திரும்பிப். போவேன் 8. உமது. தந்தை 
யெதிரிற் போவேஞனாயின், அவர்..என் மைந்தன். arms 
என்று கேட்டால், -இப்படியானார். என்று வாய். இறந்து 
என்னால் எப்படிக் கூறமுடியும்? இள வாசே! உம*;தக்தை 
இதனைச் கேட்பாசாயின் தன் ஆவிதரிப்பாசோ ? அவர் 

என்ன. அயரப்பவொர்! உமது மனைவி என்ன அக்கப்படு 

வார்கள்! உமது உற்றார் உறவினர் எல்லாம். என்ன. வரு.த் 
தப்பலொர்கள் | உமது ப்ரஜைகளெல்லாம் என்ன God ied 

சூவார்கள் ; இதையாவது. தாங்கள். கருதலாகாதா 8 

எல்லாப்$பிசாணி களுக்கும் இன்பத்தைத். சேடப்போகி 

9
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றேன் என்றீரே, இதானே *$ எல்லோரையும் அக்க 

சாசகாத்்இல் மூழ்ததுகிறிரே ! இ௫சானோ அவர்களுக்கு 

நீர் உதவி புரிவது * 

அப்பா, உலூல் மு.சலில் கஷ்டப்பட்டுத்தான் எந்த சுக் 

கையும் பெறவேண்டும். கானும் ௮வாகஞம் தயரமனு 

பலித்துக்கான் பிறகு சுசத்தை யடையவேண்டும் 

போலும், அன்றியும், சான் எனர்காசவும் உலகத்தோர் 

எல்லோருக்காகவும் காடுவனு;, சேவலம் அழியும் சுகங் 

சன் அல்ல, என்றுமழியா த ஆகர்தமாகும் ! அதை அவர் 

களுக்கெல்லாம். 2சகடிக்கொடுக்கும் பொருட்டே, அவர் 

கஞக்செல்லாம் இப்பொழுது இப்படி வருத்தத் தை 

யுண்டபெண்ணவேண்டி வருகிறது, 

இளவரசே ! இப்படிப் பேசும் உமது வார்த்தைக்குக் 

குறுச்சாக றான் என்ன சொல்லப்போகிறன் ம் தங்கள் 

கட்டளைப்! படி. BY ப. கட்டும். 

அதுதான் சரி; அப்பா, இன்று நீ. எனக்கு உதவி புரிச் 

தனு உலசனைத்திற்கும் உதவி புரிச்ததாகும்.. நீ என் 

மீனு வைத்த பிரியத்திற்காக, உன்மிது எப்பொழுதும் 

பிரியமுூள்ளவனாயிருப்பேன் என்று உறுதியாய் சம்பு 

இர்ச ஆடை அஆபரணாங்களையெல்லாம் கட்டி, சண்டகத் 

தன்மீது வைத்து அரசரிடம் கொண்டுபோய், நான் அன் 

புடன் கொடுத்தசாகக் கொடு, நான் மேற்சொண்ட யத். 

னக்திற்க்ு. இவைசள் உபயோகப்படவெனவல்ல என்று 

ரான் சொன்னதாகச் சொல்; அன் றியும்-- ட 

[தன் வாளால் தன் மீண்ட கேசச்சை 

- அறுத்துக் கொடுத்து உடைலாளை 

டயம் கொடுத்து... | 

இசையும் எடுத்துச்செல் ; இவைகளையெல்லாம் அ௮ரசரி 

டம் கொடுத்து, சான் தா டிப் போவகைச் சண்டுபிடி த் 

தச். இரும்பும் , வளையில், ஏன்னை மறந்திருக்கும்படி 

வேண்டிக்கொண்டதாகச் சொ ல். இல்லறத்தின் வழியாக
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அக்கமெனும். . சாகாத்தைக் ச௨த்தற்குரிய தெப்பம், 

எனக்குக் கடைக்காமையினாலேயே, நகரின் துறவு பூணு 

கிறேன் என்னு தெரிவி, மேலும், கான் உலகப்பற்றை 

யெல்லாம் வெறுத்தது, உலக மனைத்தும் உஜ்ஜீவிக்கும் 

பொருட்டாதலால், உலக மனைத்சையும் என் அன்பினால 

வென்ற பிறகே, திரும்பி வருவேன் என்றும்சொல்; இனி 

விடைபெற்றுக்கொள். 

(அலர் பாதத்தில் விழுக்து புலம்பி] இளவசசே இளவசசே ! 

தான விடை பெத்றுக்கொள்ளு?ேன். இந்து. திருவ 
aC 

டி. களை ரான் மறுபடியும் எப்பொழுது காண்பேனோ * 

காலத்தில் காண்பாய். 

கு 
ச் 8 ® go a 4 

eran Gay $ என்றோ @ [ புலம்புகிரன். | 

வருந்தாதே, போய்வா. 

- (அனன் தலைமீது சையைவைக்கிருர்5. 

FEGES எழுந்திருக்கிறான் , 

எத்தார்த்தர் தலையைச் இருப் 

பித். கொள்ளுகிளுர்; சச்தசன் 

மூட்டையை எடுகதுச்கெண்டு 

அமுத வண்ணம் போகின், 

கடை. தளை நீங்கியது : 

காட்சி மடிகிறது. 

ஒல ப கணவ. ழு வ
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மூதற் காட்சி, 

இடம்---ராஜகீகருஹத்திற் கருகலுள்ள ஓர் வனம், 

சித்தார்த்தர் துவராடை. யுடுத்து வருஇருர். 

அந்தோ | தான் நாடிய பெரருள் என்று என் கையிற் 

கூடுமோ? எவரை அடுத்த போதிலும் ரான் தேடும் 

பொருளைப் பெறுவதற்கு வழியினைக் கூறுகிறார்களில், 

யே ! தவ சரேஷ்டர்களை படுத்து தாவாக்னி மத்தியி 

லிருந்த கடுந்தவ மியற்றிப் பார்த்தேன்; ௮ராள ராமரை 

யடுத்து ௮ஷ்டாங்கயோகங்களையும் பயின்றுபார்த்தேன்; 

உருத்திகரளை யடுத்து ௮ஷ்டமா சித்திகளிலும் வல்லவ. 

னணானேன்; ஆத்மதத்வ ஆராய்ச்சி ௮நேக முனிவர்களு 

டன் செய்து பார்த்தேன்; ஆயினும் சான் ௮டைய 

விரும்புவதை அடைய வில்லையே ! இவைகளால் எனக் 

கென்ன பிரயோஜனம்? பிறவிப் பிணியைத் தீர்க்க மருந் 

தொன்றும் கண்டே னில்௯யே அந்தோ ! நான் இந்த 

நர ஜன்ம மெடுத்தென்ன பிர/யாஜனம்? கோடானு 

கோடிப் பிராணிசளெல்லாம் முன்போலவே. துக்க 

சாகரத்திலேயே மூழ்கிக் கடக்கன்றனவே, அவை 

soe ஒன்றையேனும் சுரையேற்ற ௮சக்தனா யிருக் 

-இன்றேனே:--கான் உயிரோ டிருப்பறு இந்த் வயிற் 

றை வளர்ப்பதற்கா ? அதைவிட உயிரை மாய்த்துக் 

கொள்ளலாமே ?--இப்படி இன்னும் Feo சாலம் கழிப் 

பேளாயின் மெலிந்த என் உடலிலிருந்து ஆவி தானாகப் 

'பிரிந்துபோம் என்பதற் கையமில்லை. பிறகு உலகத்திற்கு 
நன்மை புரியவேண்டும் என்று . நான் மேற்கொண்ட 

உறுதி மொழி என்னாகும் ₹--அ௮ர்3தா கடும்பசி என்னை 

வாட்டுகிறது, இன்று பிட்சை யெடுக்கவும் மறந்தேன் !
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--இனி ஈடக்கவும் என் கால்சளுக்குச் சக்இிமில்லை--அ௬ 

கோ ! உலகமே | உலகமே! 
[பலஹினசத்தால் மூர்ச்சையாகி 

விழுஇளறார்.] 

ஒரு இடையன் ஆட்டு மச்தையை ஒட்டிக்கொண்டு 

வருகிறான், 

சொம்ப கேரமா போச்சி; சீக்காம் போவாப்போனா 

சாஜா தண்டிச்சூவோரு-யார் YH இக்கே uO gi op 

கெடக்கா த? யசோ பாவம்! செத்அப்பூட்ட ரப்போலெ. 

இருக்குது ! இல்லெ இல்லெ ! e Fp இருக்கு௪, மூச்சு 

- வருதே: யசோ பெரியவரு Fu Gy Sav களைச்சு உழ்ந்து 

வுட்டாப்போலெ இருக்கு ௪.--கொஞ்சம் பாலுகொருக் 

கலாமா P எப்படி கொடுக்கறது 2 அவசெ. நாறு. 

'தொடச்கூடாதே--இத்தான் சரி... | | 

. (ஒரு வெள்ளாட்டை ௮௬ம் 

பிடித்துபோய் அதன் மடியி 

ணின்.ஐும். மான்கு பீரை gait 

இதழ்களுக் இடையில் விழும் 
படி. சறச்சன் ரான். ] 

Leona. யுண்டு கண் விழித்த] அப்பா, உனச்சூ வந்தனம் 

அளிக்்ன்றேன்--உன் கலத்திலுள்ள பாலில் எனக்குக் 

கொஞ்சம் ௦. சாடு, 

சாமி ! சானு: | எடையன், சூத்தா ஜாதி, எண் கலத் 

Oss. தாங்க. 'இண்டமாட்டீக்களே--இதிலெ யிருக்க 

பாலை எப்படி-- 

தம்பி, பகி என்பது எல்லா மனிதர்களுக்கும். பொது: 

வாயிருக்கறஅ, பிணி மூப்பும் எல்லாருக்கும் பொதுவா 

யிருக்கற; பிறப்பு இறப்பும் எல்லோர்க்கும். பொது 

வாயிருக்கிற, அங்கனமிருக்க, தாழ்ந்த ஜாத உயர்ந்த 

ஜாதி என்ன இதில்? அப்பா, நானறிந்த. வரையில் மற்ற 
"உயிர்களின்மீது தயை உடையவனே .. உயர்ந்த. ஜாதி;
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அ த்தயை இல்லாதவனே தாழ்ந்சு ஜாத. ஆகவே என் 

ஸ்திதியைக் கண்டு பிரகு பலனைக் கருதாது எனக் 

'கூதவிய நீயே உயர் குடியிற் பிறந்தவன், ஆகவே உனது 

கலத்தில் ரான் உண்ணலாம், கொடு. 

சாமி, உங்க இஷ்டம். | | | 
[பாலைத் தன் சலத்தில் கொடுக்க 

௮கடை வாங்கி இழதார்த்கர் 
குடித் திளைப்பாறுகிரர் .| 

அப்பா, எனக்கு தவிய ருன்மை உனக்குக் கிடைக்குமாசு 

சீக்கிரத்தில் ! 

சாமி, எனக்கு உத்தரவு கொடுங்க. நானு. இக்இரம் 

போவதும். ட 

இன்னு 5 பொழுஅு?பாக வில்லை?ய இதற்குள்ளாக , உன் 

மந்தையை ஒட்டிக்கொண்டு எங்கே போழுய் * 

சாமி. Dis ஆடுக்களெ மேய்க்க. இட்டு வரலே. 

இங்க, எங்க ராஜா ஒரு யாகம் பண்ணராரு, அதுக் 

காக எரணுூறு ஆதி கொண்கிவரக் சொன்னாரு பொலி 

கொடுக்க, ௮துக்கோசரம் ஓட்டிகினுபோரன், 

அச்தோ! இத்தனைப் பிராணிகளும் இன்று. கொல் லப். 

Gaon? gran தத்தடுக்க மூடியா, சா என்னால்*-- 

| பார்க்கி2றன்! பயனில்லாத ஆச்ம தத்வ விசாரணை செய் 

. வதைவிட. இந்த ஆசிகளைக் காப்பது. மேலான. காரிய. 

மாகும் ௪ என்றென்ணு?தேன் அப்பா, உங்கள் ராஜா. 

யார்? 

பிம்பசார ராஜா. 

அப்படியா 4 2 நானும் உள்ளே? வரவா. P 

QE இஷ்டம். 

gy கானும் வருகிறேன்; “[புறப்பலருர். ] 

aul, os -பெட்டையாடு. ஏன்: மூன்னும். பின்னுமாக 

'ஒடிக்சொண்டிருக்றெது 1.



சாட்சி-1] புத்த அவதாரம் 71 

துக்கு சாமி. செண்டு கூட்டி, ஒரு குட்டி. நல்ல குட்டி 

முன்னாலே அள்ளிகினு ஓடு, இன்னொரு குட்டி. ௮தோ 

பாருங்க பொசவாலெ, நொண்டி குட்டி, பின்னாலெ தங் 

GS, அ௮த்தொட்டு அந்த தாயாடு இதுச்சுூம் அதுக்கும் 

ஓடி. சினு இருக்குங்க. 

அப்படியா ₹-இவ்வனத்திலுள்ள துறவிகளுடன் உல 

சகத்திலுள்ள பிராணிகளின் அக்கங்களைப் பற்றிப் Gus 

கொண்டிருப்பதைவிட, ஏம்தனும் ஒரு பிசாணியின் துய 

ரத்தைத் தீர்ப்பதேதே பேலாகும் !--தாயே 1 8 அயரப் 

படாதே--உன் கொண்டிக்குட்டியை நான் சுமந்து உன் 

னுடன் வருகிறேன். | அக்கனமே செய்ருர். | 

சாமி! கொஞ்சம் சக்கரம் ஈடங்க.-நேரமா போச்சி ! 

ராஜா ரொம்ப கோவிச்சிகிவாரு. 

இவவாடுகளை யெல்லாம் சீக்கரம் 'கொல்வதற்ல்லையே 

யென்றா பார்ப்போம். இதோ வந்தே னப்பா, 

[விரைந்து அவனுடன் செல் 

Set] | 

antl & ழடிகிறது, 

இரண்டாம் காட்சி, 
இடம்--ராஜச்சருஹத்தில் மாகசாலை, 

அந்தணர்சன் தீ வளர்த்தி யாகம் செய்துகொண் 

டிருக்ச்றனர், 
ஒரு வெள்ளாடு பூபஸ்சம்பச்திற் சட்டப்பட்டி ரக் ௮. 

பிம்பசாரன் ஒரு புறமாக மர்.இரிகள் புடைகுழ உட்சார்ச்த 

கொண் டிருக்கிறான் 
மர்திரி இன்-னும் என்ன தாமதம் ? பலிகொடுக்க வேண் 

டிய மற்ற ஆடிகளெள்லாம் வந்து இன்னும் சேரவில்லையர? 

அரசே, 255 இடையன் மற்ற ஆடுகளை யெல்லாம் 

இன்னும் ஏன் ஒட்டிக்கொண்டு வரவில் லையென்று விசா



பிம், 

பிம். 

பிழ் 
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து வரும்படி ஒரு தூதனை அனுப்பினேன்-- இதோ 

அவன் வருகிருன், 

தாதன் வருகிறான், 

எங்கேயடா ? ஆடுகள் an gor ant 

[பணிச்து] ௮ே மகா ஐட்டிக்கொண்டு. aN Slay oor. 

இழுத்துவா அத்த இடையனை இப்படி 1 இவ்வளவு 

கரலதாமசம் செய்ததற்காக ௮வனை தண்டிக்கவேண்டும், 

இகோ வர் ுலிட்டான் அரசே, 

இடைய Sr RQ HLf MLO & ‘QE SI பணிரச்து 

நி ந்இருன். 

| ௮டே! கோனான் ! ஏன் இவவளவு காலஹரணம் செய் 

காய்? முன்பே வரவேண்டுமென்று கட்டளையா uD on 

SONI © EH 9. 

[பணிச் அ] மஹாராஜா ! மன்னிக்கணும் ! ஒரு குட்டியாடு 

கொண்டியா போச்சுதுங்க--௮த்த யாரோ ஒரு பெரி 

யவரு பாத்து தன் தோள்மேலே தூக்கி போட்டுகிலு 

வந்தாரு, அவரோடே பேசினு வந்ததுலே காழியா 

போச்சுதுங்க, மன்னிக்கணும். 

Qis மூறை மன்னித்?தன், இனிமேலே இம்மாஇரி 

செய்யாதே போ. 

புத்தி ! [Gun @ aver] 

௮க்தணே, இனி யாகத்தை நடத்துங்கள், 
தத்தம், மஹாராஜா. 

[பஸ் கம்பதி.இில் "கட்டப்பம்டி ப 
"ருக்கும் வெள்ளாட்டன். முகி 

. தில் கத்தியை வைத்து.] 

தேவர்களே ! |. -இதுவரையிலு: . எமது அசனால் ' உமன். 

களிக்சப்பட்ட அ விஸ் 2 எல்லாவத்றைப் பார்சி ib g | 
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சிறந்தகான௮,. -இவவாட்டின் ரக்தம் வெளியில் பிரிட் 

டச் செல்வதைக் கண்டும், இதன் தசை யாசாக்னியில் 

வாட்டப்படும் பொழுதுண்டாம். நறு மணத்தை ஆக்செ 

ஹணம் பண்ணியும், மனம் மூழ்வீர்களாக! எங்கள் மன் 
னன் இதுவரையிற். செய்க பாபமெல்லாம் இவ வாட் 

டின் தலையில் சுமத்தப் படுவதாக ! யாகாக்னியானது 

அ௮ப்பாபத்தையும் இதன் தலையையும், இசண்டையும் 

ஏக காலத்தில் சுட்டெரித்திமொக ! இதோ சான் இசை 

"வெட்டுகி2றன். [ சத்தியை ஐங்குஇருன். | | 

சித்தார்த்தர் விரைந்து Geert. 

கொல்லற்க! கொல்லற்க அரசனே 1 இத்து அ௮ஜமா 

| வியோடு பிழைத்துப் போகும்படி அருள் புரி. ன. ஆவியோ மைத்துப் போகும்படி அருள பு 

வீராக | 

[ஆட்டின் சட்டினை யவிழ்தீது 

விடுகிறார். ௮௪ அள்ளிச்கொ. 

ண்டு வெளியே ஒூூற௫.] 

அரசனே! Sy com ளே ' அதைக் சண்டீரா ! அற்று 

மூன்பரகக் கலங்கிய சண்களுடன் Dots அச்ச ஆடு) 

என்ன சந்தோஷமாய் ஓடுகிற. திப்பொழமுது ! _ நம்மைப்... 

பிடித். தொருவன் நரபலி. கொடுக்க இச்சு. யூபஸ்தம்பத் 

Bp சுட் கவொஞுயின்; சாம் என்ன அக்கப்படுவோம் * 

அந்த. அவ வஸ்தையிலிருர்து. அகஸ்மாத்தாய் விடுவிக்கப் 

பட்டால் என் ன்ன சந் தோஷமடைவோம் % ௩மக்கிருப்பது 

போலத்தான். மற்றப் Sorel seo மிருக்கும் சன்று 

காம் எண்ணவேண்டாமா ₹ ? அன்றியும். நமத மகக்கோட் 

பாட்டின் படி மனி தர்களுடைய உயிரே Lo pie sir wits sae 

மற்றப் பிராணிகளாகப் பிறக் கலாம். என்திருக்கும் பொ 

முது, அ தனுயிருக்கும் ஈம் மூயிருக்கும் என்ன பேதம்? 

Cunrer ஜன்மத்தில் நமது அன்னையோ, தர்தையேர, 

ஆப்.தமித்திர 2னா, ஆருயிர்ச் காதலியே, : மடிந்து, இக்க 

ஜன் மத்தில் ௮ந்த ஆடாய்ப் பிறந்தி இருக்கக். -கூடுமல்ல வா? 

10
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AS ஸனுூண்மையை தாம் ௮ றிவோமாயின் அவர்க 

ஞூயிரை இப்பொழுது போக்க நமக்கு மானம் வருமா. P 

அன்றியும் உயிருள்ள ஒவ்வொரு பிசாணியும் எவ்வளவு 

சிறியதாயினும் &ழ்ப்பட்டதாயினும், தன் உயிரின்மீது 

௮ திகப் பற்றுள்ள தாய், அதை எவ்விதத்திலும் காப்பாற் 

நழுயல்வதை காம் சண்டிருக்கறோ மல்லலா $ அகவ 

உலஇனில் உயிரினும் சிறந்தது ஒன்று மில்லை யன்றோ ? 

கானம் கொடுப்பது புண்ணியம் என நீங்கள் ஒப்புக் 

கொள்ளும்பட்சத்தில், பிசாணப்பிரதானத்திஜம் சிறந்த 

புண்ணியம் ஒன்றிருக்கிறதோ?₹ இர்த வேள்வியை ஏன் 

இயற்றுஇறீர்கள் ? உங்களிலும் மேலாக மதிக்கப்படும் 

தேவர்கள் உங்கள்மீது கருணை கூரும்படிக் கல்லவா ? 

அப்படிக் இருக்க, உங்களிலும் கீழோக நீங்கள் மதிக்கும் 

பிற வுயிர்க்கு நீங்கள் பாசாட்டும் சரணை யென்ன £ 

எங்களுக்காமாத்த தாம் நீங்கள் அருள புரியுங்கள், சாங்கள் 

மற்றவர்களுக்கு. அருள்புரிய மாட்டோம், என்பதுபோ 

லல்லவோ ஆறை ! நண்பர்களே :. மற்றொரு விதத்தில் 

யோடுத்துப் பார்ப்போம், நீங்கள். செய்த பாபம் நிவா 

ரண மாகும்பொருட்டு இந்த யாகங்களை இயற்றுவதாகச் 

சொல்லுஇகீர்கள். ஒருவன் தவறு செய்தால் அதற். 

குரிய தண்டனையை அவன். அனுபவித் திடல் நியாயம்; 

௮ இல் பிரயோஜன மூண்டு 5; அ தனால் uf ear மடைய 

லாம், அத்தண்டனையை  மற்றொருவனை அனுபவிக்கச் 

செய்வத என்ன நியாயம் 3 ௮ இல் இவனுக்கென்ன பிர. 

யோஜனம்? அதனால் இவன் எப்படி பரிஹாசமடைவான்? 

பாபத்தை நீக்க முயன்று இன்னும் பெரும் பாபம் ௪ம். 

பாதித்துக் கொள்வதாயன் னோ முடியும்? ஆகவே. நண்பர். 

சுளே | பிற உயிரினைக் கொல்லாமையிலும் இறந்த தர்மம் 

இடப்பேருலகில் வேஜொன்றும் கடையாது. . ஆகவே, இவ் 

oR எப்படிப்பட்ட அற்ப உயிசா யிருக்தபோதிலும் 

அதனையும் சன் ஸனுயிரைப்போல் அத்தனை அருமை 

யாகப் பாவித்து, அதன்மீது அருள் சுரற்து, அதனைக்
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காப்பதுவே தர்மத்திற்செல்லாம் தலையாய தர்மமாகும், 

அரசனே, அந்தணார்களே, மற்றுமுள்ளவர்களே, நான் 

கூறிய உமக்குச் சம்மதமாயின், இனிமேல் யாகங்களில் 

உயிருள்ளப் பிராணிகளைப் பலி கொடுப்பதை விடுமின். 

அப்படிக் இன்றி உயிருள்ளப் பிராணிகளைப் பலி கொடுப் 

பதினுல் உங்களுக்கு ஈலமுண்டாகிறதென இன்னும் 

CAST ௮ர்த எண்ண மூடையவர்களானால், அந்த ஆட் 

டிற்கு பதிலாக என்னுடலை கொடுக்கிறேன். இந்த 

யூபஸ்தம்பத்தில் என்னைக்கட்டி என்னைப் பலி கொடுத்து 

உங்கள் யாகத்தை பூர்த்தி செய்யுங்கள். 

Mo. =a! Gal | தன் சாதைப் பொத்இக் கொள்கிறான். | 

பெரியோரசே! நீர் கூறியது எனக்கு மிகவும் சம்மதமா 

யிருக்கிறது. இதுவரையில் இந்த உண்மையை அறியா. 

இருரச்சேனே ! 

அந்தணர்கள். மஹானுபாவ | எங்களுக்கும் இதுவரையில் விளக 

சா திருந்தது, எங்கள் சண்களை விளக்இனீர், இம் 

மஹோபகாரத்திற்காகத் தங்களுக்கு நாங்கள் என்ன 
கைம்மாறு செய்யக்கூடும் ? 

பிம். செய்யக்கூடிய தேதேனு மிருச்சால் ௮தைத் தெரிவிக்கக் 

| கோருகிறேன். 

சி, நீங்கள் செய்யக்கூடிய தொன்றுண்டு. அதாவது இனி 

யாகத்தின் பொருட்டாவ௫, ௮ல்லஅ கேவலம் உணவின் 

பொருட்டாவது, மற்ற உயிர்களை - வதைக்காமலிருப் 
பதே, 

அனைவரும். ௮ங்கனமே ஆகட்டும் ! ௮ங்கனமே ஆகட்டும்! 

சி, இனி டீல்கள் 'மேன்மைபெற்று _ விளங்குவீர்சளாக ! 
“கொல்லான் புலாலை மறுத்தானைக் சைகூப்பி எல்லா 
வுயிரும் கொழும்” என்பதை மறவாதீர் | கொல்லா 

மை எத்தனையோ குணச் கேட்டினை நீக்கும். அஹிம்சை 
"யே பசமமான தர்மம்: [ போஇருர்..]
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அந்தணர்கள், "இதுவரையில் நமது கண்கள் மூடியிருந்தனவே 

பிம், 

சி, 

இனி இப்படிப்பட்டயாகங்க?ள வேண்டியதில்லை ஈமக்கு! 
[வேள்வித் தியை அவித்து விடு 

- இன்னர்; துபஸ்தம்பத்தை 

வெட்டித் தள்ளுூன் nar i.) 

மந்திரி, நாளைத்தினம் காலையில், இனி ஈமத சாஜ்யத்தில் 

எவரும் வேள்வியின் பொருட்டாவது உணவின்பொருட் 

டாவது, எந்தப் பிராணியையும் கொல்லக்கூடாதென்று 

பறை யறைவிப்பாய், அப்படிச் செய்பவர்கள் கடும் 

தண்டனைக் குட்படுவார்களெ ௦ ன்றும் தெரியியும், 

அப்படியே மஹாராஜா, 

ந்திரி, அந்த மஹானுபா வர் wa Glo oor றறியாது 

போடே மே; உடனே ஈமது தாதர்களிருவரை யனுப்பி 

அவர் எங்கிருக்கிறார்; யார் அவர், என்பசை யெல்லாம் 

மெல்ல. தெரிச் துவாச். சொல் | 

உடனே உத்தரவு QeiB றன் இதோ: 

[எல்லோரும் போூரரர்கள்.] 

காட்சி ழடிேது. 
et 

மூன்றும். காட்டி, 

இடம் — 11968 Gans sG@ gio ar பாண்டரமலை, 

சித்த தார்த் தர் யோித்தவண்ணம் ஒரு 4 க த்பாறையின்மி௮ 

| உ ட்கார்ச்திருக்கிறார். 

ஒருபுறமாக: இரண்டு சாரணர் மெல்ல வந்து 

கிற்இன் றனர். 

அந்தோ ! இன்னும் வழியைக் காணேன் ! வழியைக் 

காணேன் | 

மூ oot. இ வொரு ே பய் காண்டா . -இல்லாப்பே.னா, Qe 

ஓண்டியா உக்காந்து gn இருக்குமா பயமில்லாதெ :
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இ-சா. இல்லேடா ! ஈம்மெப்போலெ மனுஷன் தாண்டா: அந்த 

ரிசக்கல்லாம் இருக்காங்களே, ஆந்த மாதிரி இ ஓண் 

ணுடா, 

மூசா. றந்த ரி௫ிங்கல்லாம் ஓமம் பண்ணராங்களே, இத பண் 

ணலிே $ 

சி, பசியை அ௨உக்குவோம், 
[தன்  சப்பரையிலிருக்த உண 

லைப் புசச்ச மூயலுகிளூர்.] 

அப்பா ! | 

[வாச்தி எ$ச்கப் போகிறார், சமா | 

ளித்துச் கொள்ளுகிளுர்.] 

இதை யடக்க எனக்கு மன உதுஇயில்லாவிட்டால் நான 

எதை அடக்கப் போடுறன் ! 
மூன்று க கவளம் கொள்கிறா ர்] 

f Qe-en. பாத்தையாடா: சோறு இண்ணு ணுமாடா பிசாசாயிருந்தா? 

மூசா. ஆமாண்டா, நம்ப போயி ராஜாகட்ட சொல்றது 3 2 வாம். 

|போகிருர்சள்,] 

சி, அந்தோ: இம்மலையமுகிலுள்ள . ரிஷிகளில் அநேகர் உடம் 

பைப் பலவிதத்திலும் சஷ்டத்திற் க்ளாக் தவம் 

செய்கின் றனா.. இலர் ஆடு மாடுகளைக் கொன்று யாகஞ் 

செய்கின்றனர். அ தனால் அவர்கள் கண் பலன் ஒன் 

றையும் காணோமே: அப்படிச் செய்வதினால். தேவர்கள் 

பிரீதி அடைஇருர்களாம். "தேவர்கள் நம்மைவிட உயர் 

பதவியிலிருந்தும் அவர்களும் நம்மைப்போல் பிறப்பிறப் 

பிற் குட்பட்டவர்கள் தானே; ஓருயிரைக் சஷ்டப்படுத் 

தினால் மற்மஷோருயிர் சந்தோஷப் படுமோ? ஒருயிரைக் 

கொன்று மற்றோருயிசைச் சந்தோஷப் படுத்துவதோ ? 

அப்படி சக்தோஷப்படுத்இியும் பெறும் நிரர் தமானலாபம் 

ஒன்றையும் காணோமே : மநுஷ்ய சுகத்தைவிட தெய்வ 

,லோகத்திய சுகம் மேம்பட்டதாயினும், ௮அவும் அழி 
யும் சுசம்தானே !. இந்த. அழியும் சுசத்தைப்பெற இவ்
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வளவு சஷ்டப்படுவானேன்? அந்தோ! அழிவிலாச் 

சுகத்தைப் பெறுவ தெங்கனம் ? எங்கனம் ? 

பிம்பசாரான் மர்இரி பரிவாரங்களுடன் 

வருஇருன். 

பெரியோ?சே ! நமஸ்காரம், 

அரசே வாருங்கள், உட்காருங்கள்--இங்கு என்னிடம் 

வந்த சாரணம் யாதோ அறிய விரும்புகிறேன். 

பெரியோசே, தாங்கள் கேற்றைத்தினம் எனது யாக 

சாலைக்கு வந்து, எங்களை யெல்லாம் இதுவரையில் பீடித். 

திருந்த ௮விவேகத்தை அகற்றி, விவேக முண்டாக்கச் 

சென்ற பிறகு, இப்படிப்பட்ட மஹான் யார், அவரது 

விர்த்தாந்தத்தை அறியாமற் போனோமே யென்னும் 

குறை, இரவெல்லாம் என்னை வாட்டியது, அக் குறை 

யைத் தீர்த் துக்கொள்ளும் பொருட்டே என சாரணர் 

களை தாம் யாரென்று விசாரித்து வரும்படியாக அனுப் 

பினேன்; அவர்கள் தாங்க ஸளிக்கிருப்பதாயும், ஒன்றும் 

விவரகாய் அறியக்கூடவில்லை யென்றும், திரும்பிவந்து 

சொல்லினர். . ஆகவே கேரில் வந்து தம்மைக் கண்டு, 

தங்கள் வர்த்தமானம்' அறிந்து போசலாமென்று வச் 

தேன. 

அரசனே, நான் சாக்யெ குலத்தி தித்த குத்தோ 
 தனராஜன் புதல்வன், சித்சார்த்தன் எனும் பெயசோன். 

| அப்படியா! 

[பசபரப்புடன். எழுந்து அவரது 

இரு கரத்தையும் பற்றி] 
! 

சித்தார்த்தரே |! தாங்கள் எனஅ பந்துவாயிற்றே : எனக் 

கூ. மூத்தவராயிற்றே! தாங்கள் இங்குவந்து இப்படி. 

இருப்பானேன ? 

௮ப்பா பிம்பசாரா, உலகத்திலுள்ள பிராணிகளை. யெல் 

லாம் பிறப்பு இறப்பென்னும் பட்.தத்தனின்றும் விடு



90 

பிம். 

[ அவரை மும்முறை வலம் வக்] சித்தார்த்தசே! 1. 

புத்த அவதாரம் [அக்கம்-4 

சுகங்களெனத் இர்மழானிச்தே, கிரச்தரமான சுகத்தை 

நாடறேன், தெய்வலோசத்துக் சுபாடத்தைத் இறக்து, 

சேவர்களே தேவபோகத்தை யனுபலிக்க என்னை விரும் 

பி யழைத்தாலும், அ௮வவுண்மையைக் கண்டுபிடிக்கு மள 

வும், என் பிரயக்னத்தினின்றும் நான் மாறேன், 

[ஆ ° + டட ் டா ௪ ச கரா _* ட் ad ° 

சித்தார்த்தரே, அப்படிப் பிரயத்னம் செய்வதை சான். 

தடுப்பது . நியா யமன்று. ஆயினும், லெயிலி லாந்து : 

பனியில் நனைக் து, ஊணுறச்கமின் நி இக்கு தனித்திருப் | 

| பதைவிட்டு, . அசண்மனையிலிருக்து STULL Gir wi Ber tb 

EW it & ர are. 

அப்பா, ச் சுகங்களெல்லாம் இப்: பிரயத்ன த்திற்கு 

அனுகுணமானவைகளல்ல், அதன் பொருட்டே அவை 

களை யெ ல்லாம் ூறக்தேன். 

அந்தோ! . நான் என்ன சொல்லியும் என் வேண்டு 

எந்த ஸ்திதியி -லிருந்தபோதிலும் என் பக்கத்தில் இருக் 

கவேண்டுமென்று என்... மனம் பெரிதும் நாடுறெது, 

Bae வ, தாங்களாவது | சான்னுடன் .. அரண்மனைக்கு 

வாரும், அல்லது என்னையாவது தம்முடன் இங்கிருக்க 

உத்தரவளியும். 

அப்பா, பிம்பசாரா, வேண்டாம். காண் சொல்வதைச் 

கேள்... நான் சக்கரம் இவ்விடத்தை விட்டு கயாககரம் போகப் போறேன். 4 BG BT oT - இவ்விருள் நீங்கி, 

ஒளி உதயமாகும் : என் று எனக்குள் கோற்றுறென. 

ஆகவே । நீ  இங்குதசா னிரு நான் , தாடியதைக் தண்டு 

பிடித்தவுடன், உளவு பட்டணம் வர்தா, உனது மனோ 

பீஷ்டத்தைப் பூர்த்2. செ UB mai. - - இப்பொழுது 

படை. பெற்றுக்கொள். 

      

கூறிய மொழி: சவற்லாகாது.. | உங்கள். க னது
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வித்து, துச்சமெனும் சாகரத்தினின்றுக் கரையேற்றி, 

நிரக்தரமான அரர்தத்தை யடையச் செய்ய வேண்டும் 

என்று தீர்மானித் தவஞய், ௮ம் மார்க்கத்தைக் கண்டு 

பிடிக்க வேண்டி, இவ்வாறு துறவு பூண்டு 8 pSC per 

பிம், wear! நித்தார்த்தரே ! உமது தேசம் ராஜயோகத்தை 

அனுபவிக்கப் பிறந்ததே யொழிய இவ்வாறு தவத்தினால் 

க்ரிசமாக்கப்படப் பிறப்பிக்க படவில்லையே! உமத கரங் 

கள் செங்கோலைப் பிடிப்பதை விட்டு, பிட்சா பாத்திரத் 

சை எடுக்கவோ? அறுசுலையுடன் அமர்ந்து ௮ரண் 

மனையில் வாற்வதைவி௨ டு, gud பிச்சை யுண்டு, 

அநாதையைப்போல் அசண்ய த்தில் தாம் சஞ்சரிக்க. 

லாமா ₹ ஆகவே, சத்தார்த்தசே, தவம் செய்வதை 

பிராம்மணர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் விட்டு, என 

*சண்மனை ச்கு வாரும்--எனது ராஜ்யத்தில் பாதி உமக் 

கூதி தருகிறேன், என்னுடன் சிம்மாசனத்தில் வீற்றிருக் 

ஐ. இவ்வுலகை யாளும். எனக்குப் பிள்ளை யில்லை, 

ஒரே குமாசத்தியிருக்கிறாள், அவளை மணந்து, எனதாரண் 

மனையில் சுகமாய் வாழும்; எனக்குப். பிற்காலம் இம் 

முழூ வரசும் உம்முடைய தாகும்.--இதோ என் மூடி 

யைப் பெற்றுக்கொள்ளும். 

[சனது கிரீடத்தைச் கொடுக்சப் 

| பார்க்கிறுர்.] 

சி. [அதைச் தடுத்து] அப்பா, பிம்பசாரா) ௮ ரசச் செல்வழும் 

அரசும், அரண்மனைச் சுகங்களும், அணங்கயெலாண தாச 

மும் எனக் இருந்தன வன்றோ ? அவைகளை Que De 

  

மனமொப்பி விட்டே, நான் விருப்பும் உண்மையை 

நாடி இத் துறவு பூண்டேன். வெறுத்து வாக்இ செய் 

ததை உவந்து மறுபடியும் ஓருவன் உட்தொள்ளு 

வானோ? தானிருக்க வீட்டில் தீப்பற்றி எறிகிற தெனக் 

சண்டு ௮தை விட்டு ஓடினவன், மறுபடியும் ௮தனுள் 

நுழைய லிரும்புவானோ? இவைகளெல்லாம். நிலையிலாச்



  

sir 4 | புத்த ௮ 

னாகிய பரதன் ஸ்ரீராமருடைய வரவை எதிர் பார்த்தது 

போல், சரன் உமது வரவை எதிர் பார்த்திருப்பேன் என 

ப்தை மறவாதீர், 

[பரிவாரங்களுடன் பணிர்து போ 

காட்சி முடிகிறது. 

வவட ய [மழலை 

சான்காம் காட்சி, 

இடம்--கயாவருகில் நைரஞ்சரைக் கரையோரமாகவுள்ள 

உருவேலா வனம், 

ஐது இளை களோடு கூடிய தர் gress Gee | 

சித்தார் த்தர் நித்தன். 

சற்று தூரத்தில் சில கணிகையர் பாடிச்சொண்டு. 

வருகின் தனர். 

க. “‘ < Qs sons é சீராக மீட்டேமிகத் 

தூக்கி முறுக்கில். தொலந்திடும் தந்தி 

தொய்யில் ஓலிக்கவே செய்யா--அ௮ன்.றித் 

தோகையே அல்லிய மாகவே மீட்டின் 

சொல்லரும் சாதம் தொனிக்கும்--பின்பு 

தோழி. i உண். பாட் டும் சுகமாய் இனிக்கும்-- 

-இத்தாரைச் சோக மீட்டு '* 13. 

  

2 அ.றிவுடை.யோர்க்கு அறிவிலிகளும் சில. சமயங்களில் 

அறிவினைப்: புகட்டுசின் றனரல்லவா 2 அவர்கள். பாடிக். 

  

'கொண்டுபோன: பாட்டின் தா த்பர்யம்--த்தாரின் சாம் 

yer அஇசமாய்க் தளர்த்தி விட்டால், GrCurger 

மற்றதாய் சங்கத முூண்டாகாது,. .இசமாய் முறுக்கி 

விட்டால் - அஹுர்று போகும், அங்தேமூம்' அழியும், 

11 | 
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- ஆகவே, அ.இகமூய் முறுக்காமலும்,  அதஇகமாய்த் 

தளர்ச்தி விடாமலும் வைத்தால்கான், Fab ss Die, 

அறுகுணமாம்-- அது எனக்கு. என்ன சற்பிக்றெ.து? 

ஞானோதயம் உண்டாசவிரும்பினால், இவ்வுடலைப் பெருக் 

இண்டியால் பெருக்சுவும் செய்யலாகாது, பதியினால் 

ah peor யுலறவும் செய்யலாகான, என்பதல்லவார $ 

அந்தோ ! என் உடலை வருத்தி மிகுக்ச பலஹீன ஸ்இதி, 

குக் சொண்டுவந்து விட்டேனே ; என் சண்களும் சோர் 

சஎன்றனவே ! ௨ ண்பையை அறியும் காலம் கெருங்யெ 

பொழுது எண் உடலின் பலம் குளையலாகாதே ! இப்ப. 

பாதையால். என் உயிர் போமாயின், என்னை ஈம்பி. 

யிருந்த உலகைக் கைகிட்டவஞஷவேனே இங்கனம் 

கேரி.டா இருக்குமாக .' | 

(உட்கார்க்து சண்ணே மூடித் Bur 

oh 3B a i | 

சுஜாதை ராதையுடன் வருகிறாள். 

அம்மணி ! அதோபாரும் நான். "சொன்னபடியே அந்த 

மரதேவதை பத்தன். பக்கத்இல். உட்கார்ச்திருக்கற ௮ 

அசைவற்று... 

ஆம் ae உண்மையே ட மூகத்இில் என்ன கரத்தி வீசு 

Sosy! என்ன. சாக் சமும் கம்பீரமும் விளங்குறெல.. 

என். பிரார்த்தனைக்செங்கயே இத்தெய்வம் உருவெடுத்து 

வக்திருக்கிறது போலும், அப்பாலன்னத்தை இப்படி. 

கொடு, குழந்தையைப் பிடிக்துக்கொள். 

[சித்தார்த்தர் பாதத்தில் வீழ்ச்து 

ஈமஸ்கரித்து] 

என் பிரார்த்தனைக். இரங்கி எனக்கு இரக்க gor Spe 

தையைக் கொடுத்ச வன தேவதையே! கான் பிரார்த்தனை 

செய்துகொண்டபடி . , இதோ பரல் அன்னம். கொண்டு 

வந்திருக்கிறேன். . தை . அங்கேரித்து. அடியாளைக்
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கடாட்சித்தருள வேண்டும். தான் கொன்டு இந்த அன் 

ச்சை ௮வது சப்பரையில் 

இட்டு, அவரது க. ரத்கைப் 

பணிரீரால் சழுவுகிறுள்; இத். 

தார்த்தர் விழித்து, ஒன்றும் 
பேசாது அதைப் புக்கர்; 

garg களை தெய்வீசமாச 

ல்க. 

[மறுபடியும் ஈமஸ்கரித் து] கருணைக் கடவுளே | அடியாள். 

கொடுத்த நைவேத்தியம் தங்களுடைய மன திற்கு உவர் 

கதா யிருக்கிறசா ? 

அம்மா, நீ எனக்களித்த௫ என்ன அது $ 

ஸ்வாமி, எங்கள் மர்தைகளில் தூறுபசுக்களைப்பொறுக்கி. 

'யெடுத்௪, அவைகளின் பாலைக்கொண்டு, ஐம்பது கன்று. 

களை வளர்த்தேன். ) அவைகளின் பாலைக்கொண்டு இரு 

Uso se By கன்றுகளை வளர்த்தேன் ; : 
7. 

பாலைக்கொண்டு பன்னிரண்டு கன்றுகளை வளர்த்தேன் 

அவைகளின் 

அவைகளின் பாலைக்கொண்டு ஆறு. BET MNS ‘on வளர்த் 

தேன். ; Qes- று கன்றுகள். பசுக்சளாகி ஈன்ற பிறகு, 

அவைகளின் பாலை யெடுத்து, புதிதாய் உழப்பட்ட நல் 

வயலில் விளைந்த சம்பா மணிகளை, பின்னமில்லாதன 

வாய் ஆய்க்தெடுத்த, சத் சப்படுத்தி, அப் பாலிலிட்டுச். 
சமைத்துக்சொண்டு வந்தேன். என் பிரார்த்தனையைச் 

செலுத்த. ஏனெனில் உங்கள் மாமா Q sar Bip 
தான் கொஞ்ச நாளைக்கு. (Ppa, Tease wear 

  

Origa "கொண்டேன் - அப்படியே... தங்கள் கரு 

ணையினால் எனக்கு ஆண் சூழர்தை பிறந்தன, அதோ 
என் தாதி. சையில் இருக்கிறது. ஆகவே சானு. பிரார்த். 

pion one செலுத்தினேன்,
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அம்மா, ௮ச் குழந்தையை இப்படிக் கொண்டுவா. 

இதோ | 
[குழச்தையை அ௮வாருகிற் சொ 

ண்டு போிருள்.] 

[அக குழக்தையின் தலைமீது கன் சையை வைத்தா] இக் சூழந் 

தை கெகொள் சுகமாய் வாழ்ர்திரிமாக - ட சஜாசைக்கு ] 

அம்மா, உன்னால் உதவப்பட்ட கான் தெய்வமன்று, 

உன்னைப்போன்ற பிராணியே, உனது சகோதரனே ! 

DY TF குமாரனாயிருக்து உலகப் பற்றையெல்லாம் விட்டு, 

உலகத்தின் கஷ்டத்தைப் - போக்கும். - உண்மையான. 

கெறியைக் கண்டு பிடிக்கும்' பொருட்டு, ஆறு. வருடங்க 

ளாக அல்லல் உழன்று ஒளா ஊராகத் திரிந்து வருகி 

G றன். ௮ ம்மா, அதை எப்படியும்... கண்டு பிடிப்பேன் 

என்றே நினை EEG mos. பசியின் மாதையால் என் உடல் 

gui ர்ந்த பொழு. என கு உ த்தமமான. உணவைக் 

கொடுத்து, | ஊக்கத்தையும் | கொடுத்தாய் 5 gy aG 

தங்காய் !. இக்த. உதவியை என்றும் மறவேன். இல 

உலகனை த்திற்கும். நீ உதவியத।குமென எண்ணி சந் 

தோஷப் பவொயா. க! ஆயி னும் அம்மா), இவ்வுலக வாழ்க் 

கையானது உனக்கு சந்தே தாஷத்தைத் தருகிறதா ச் 

ஐயா பெரியோரசே, எனக்கு சக்? தாஷத்தையேதருகறது, 

காலையில்: எழுந்ததும் கடவுளைக் தொழுதபின், என் 

விட்டு வேலைகளையெல்லாம் சவனித்து வருகிறேன். என் 

  

ளைச்: சண் போல் பாவிக்கும் எனது சணவரது சுகத் 

ச் என்றும். அதனி, "தெய்வ சடாட்சத்தால 

   Fl ; இனிரான் வேண்வெதென்ன 
ஐ. ரு #8 os? | ஈன் ன மையி னால் ஈலமுண்டரகும், தீமையினால் 

திங்குண்டாகும், என்னும் ஈன்னெ.நியைக் கடைப்பிடி த்து. 

சான் ஒருவருக்கும். oe - இழைப்பது! மில்: அட நினைப் 

     



'தோஷமாய் ஏன் வாழ்காட்களைக் கழித்து வருகிறேன் ப 

தர்மத்தின் வழி டற்று, பிறருக்கு தர்மம் செய்து, வரு 

வன வந்தே தீரும், அன்றியும் ௮௮ ஈன்மையே பயக்கும் 

eeu | 

படுவானேன்? இக்குழந்தை கெய்வாதீன த்தால் ot em FF 

மூன் இறக்குமாயின்--அங்கனம் கேரிடா திருக்குமாக ! 

கானும் ௮தனுடன் மடிந்து, என் கணவன் வாவை 

சுவர்க்சத்தினின்றும் எதிர் பார்த்திருப்பேன் ; ஒருகால் 

சான் கணவன் (pss மரிப்பாரானால், அவருடன். உடன் 

சட்டை யேதறுவேன், கவே. கான் ஒன் நிற்கும் அஞ் 

சாது, எல்லாப் பிராணிகளின் மீதம் தயைவைத்து, சக் 

   

நமக்கு, என்று சடைப் பிடித்து என் வாழ்காட்களைக் 

கழிக்கிறேன், 

அணங்கே 1 ரீ - அதிபாடிலே அனை த்தும் அ திந்திருக் 

என்னை ஈமஸ்சுரித்த உன க்கு. நான் நமஸ்கார     
செய்கி wae ம்மா ! சுகமாய்ப் போய்வா | சுகமாகவே pe 4 
உன். வாழ். நாட்களை. யெல்லாம கழிப்பாயாக ! நீ 

கோரிய சப் பெற்றதுபோல Par, கான். கோரியதைப் 

'பெனறுவேனாக: தெய்வமென்று தீ சஎண்ணீய சான், எனக் 

கூ அவ்வாறு. உன் வா யால் அ ஆசர்வஇக்கு தம்படி, வேண்டு 

இறேன் உன்னை, 

ஐயா பெரியோரே | | விரும்புவதைச் தகரம் பெறு 

விராக ! சான் விடைப்பெழ்றுக் கொள்ளுகிறேன். 

' (பணர்துவிட்டு, குழர்சையுட 

னும், சாதையுடனும் போகி 

இதுவரையில் இல்லாத பலம் எனக்குண்டாயிருக் 
கிறத. 1 ரன் மானழும் தெளிவடைந் இருக்குகிற து! காலம் 

செருக விட்டதுபோலும்! 

   Lema sane ன். டந்து 

age. 1.



  

St, 

Lom, 

வே, 

கா... 

புத்த அவதாரம் [அக்கம் 
காமன் தோன் றஇருண். 

இதுதான் ஈல்ல சமயம் இவாது ஈலத்தை யழித்திட! 

சந்தானும் பூசண கும்பம்போல் எழுகிமுன், தென்ற 

ஓம் மெல்லென வீசுகிறது,  இவவாற்றின் ஜலமும். 

சமணிீயமாய் ஓடுகிற, வண்டுகளும் ரீங்காரம் செய்கன் 

தன, மலர்சளெல்லாம் மலர்கின்றன. இச்சமயம் என் 

பசணத்திற் இசையாகாமற் போகிரு? ரா பார்ப்போம் 
[தன் கரும்பு வில்லை வளைத்து 
பஞ்ச பாணங்களை 'எய்இருன்.. 

- அவை பயனின்றி இத்தார்த்தர் 

ut SEG Sop x par.) 

Ans, வேதளி, மாயை எனும் மாரன் மங்கையர் 

மூவா வருசன் தனர், | 

எனன காம தவனே, உம்மூடைய ஜபம். ஒன்றும் சாய 

வில்லைபோ. விருக்கிறதே. 

ஆமாம், உங்களுடைய ஜபம் மாத்திரம் சாயப்போதற 

தென்று. எண்ணுறிர்களோ ர 

எங்களுக்கு . சந்தேகமாகத்தானிருக்றெது. ஆயினும் 

எங்கள். தசப்பனாருடைய கட்டளைப்படி நாங்கள் 

  

ன்றுதான் பார்க்கவேண்டும். 

1. என்ன! எங்களாலாகாமற் போகிறசோ uni sa ரூம். 

காமதேவனே, நீர் ஒருபுறமாயிருர் த எங்களுக்கு உதவி | 

  

புரியும்... 

பார்க்றேன், பவர் 

[மறைகிறான்; மாரன் குமரிகள் 

மூவரும் சித்தார்த்தர் எதிரில் 

ஆடிப்பாடி ஈடி.க்ன் றனர். ப 

சித்தார்த்த! - இசென்ன தவம்? இதனால் என்ன 

பலன் fon Si இ தவசையில்? உமதழயே மேனி வாடி 

  

யதே யொழிய. வேறொன்றில்லை 5 இன்பத்தைப். பெற
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வே. 

மா, 

விருப்பின் இது வழியல்ல, இதை விட்டொரியும், என் 

னிடம் வாரும், உமக்கின் பத்தை 1p BG pair இச் 

சமயத்தை ஜை விடாதீர், 

என்ன இித்தார்த்தரே ! என்னைக் சுடைக்சண்ணாலும் 

- இரும்பிப் பார்க்கமாட்டீரா 3 மண்ணுலக த்தவர் தவ 

மிழைப்ப விண்ணுலகைப்பெற. விண்ணுலகத்தைப் 

Qu ping கண்ணினிய காரிகையரைப்பெற !. அங்கள் 

  

மிருக்க, நா: னே உம்மை வத்து வரிக்கும்பொழுது உமக்கு 

.இத்தவமேன்? எழுச் இரும்விரை வில், சந்தரனுதையமாயி 

னான், நன்றாய் நிலவு எங்கணும் காய் அ என்ன 

சும்மா இருக்இறிர்*--அடி அக்காள்: இது தித்தார்த்தரல் 

ல அக்காள் ! ரசிக கொமணியாூய சித்தார்த்தசாயிருச் 

கால் இந்நேரம் சும்மா இருப்பாரோ ? யாரோ வயது. 

சென்ற இழம், நோய் மூப்பினால் பீடிக்கப்பட்டிருக்றொற் 

'போலிருக்கிறஅ--௮துதான் சம்மா இருக்கிற த. அல் 

லது அ௮ஞ்ஞாதவாச ௮ர்ஜுனனுடைய பர்துவோ 4 

இத்தார்த்தரே! அவர்கள் சொல்வதை யெல்லாம் கேளா 

தர், என். விண்ணப்பத்தைக் கேட்டருளும். நான் உமது 

பேசெழிலைக்கண்டு. உம்மீது காதல்கொண்டு வாடி நிற் 

கிறேன், இச்சமயம் ப்பாவி காமதேவன் என்மீது 

நான்கு பாணத்தையும். தொடுத் துவிட்டான், இன்னும் 

ஒன்றுதான். மிகுதி யிருக்க; அதையும் தொடுப்பா 

னாயின் என் அவி போகும். கவே. எல்லா உயிர்களுக் 

கும். கருணை பரிய விரும்பும் நீர், என்மீது கருணை புரியா. 

மலிருக்கலாமா? நாதா! எழுக்இருக்து இக்காமனைஅறத்தி, 

என்னை அங்கேரித்து என் உயிரைக் காப்பாற்றும். 

பெண்காள், ஏன் விணில். 'சரமப்படுகிறீர்கள் ?. கொஞ் 

௪ம் இளைப்பாறி. விட்டு நீங்கள். ans @ 

"சேருங்கள், 

டம் போய்ச்    
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காமன் Qe fore wou சோன் றுஇரொன். 

மூவரும் ஐயா 1! சாமதேவனை ! நீக்கள் கூறியபடி எங்கள் ஜபம் 

கா. 

மா. 

(ஸல ர] 

- உமஇஷ்பம்,. ரீர் என்னுடன் வராவிட்டால், நான் இவ் 

வி படமே: உம்முடன். 

"போன் 2 போூறத,. உமது மனத்தைக் 

ஒன்றும் சாயலவில்லை. 

அதிருக்கட்டும்-- எனக்கு ஒரு காதன யுக்தி தோன்று 

இறத. நீங்கள் மூவரும் இவ்கிடம் விட்டுப் போங்கள்: 

போய், "ஒருத்தி த்தார்ச்கருடைய மனைவி ரூபம் 

கரித்து; இவரை மயக்கப்பாருங்கள்; ௮ இலும் கட்டுப் 

படாமலி HEE OFS 277 பார்ப்போம்; தானும் மறைக்இருக் 

இ றன். 

[மறைகிறான் 3 மங்கையர் மூல 

ரும் போ௫ன்றனர்.] 

மாமை. மசோதரையின் ரூபச்துடன். 

மறுபடி. வருகிறாள். 

பஅிராணநாதா ! | பிராணநரதா எத்தனை வருஷங்களாக 

  

உம்மைத் தேடித்கிரிர்தேன் ரான் | இப்பொழமுகாவது. 

தெய்வாதீன*்தால் கண்டு பிடித்தேனே ! பிராணநாதா!. 

இத்தனை நாள். என்னைவிட்டுப் பிரிக்தி. ருக்க oe indie: 
    
மனம் எப்படி வந்ததோ? ௧ உமது மனம் ரெறுத்த CA ra 

ஓம் என் மணம் வெறுக்கவில்லை, பிராணகாதா! என்ன 
மெலிக்து 'போயிருச்சிதீர்.!. இவ்வாறு seu 

  

டென்ன பிர! யோசனம்? வாரும் நம்து. ஊருக்குப் அ. 

வோம். இணி உம்மைப். பிரிந்து. அரை. க்ஷணமும் உயி. 

ரோ டிரேன்--என்ன சும்மா இருக்கிறார் 7. என். காஜு 

  

த்த ஓ th வார்த்தையேலும் Cue மாட்டீரா சரி 

    இருக்கப் Cure றேன்--பிராணகாதா, 
என்ன வாடிய முகத்துடன் இருக்கிறீர் ஏனைக் கட்டி 

பணைத்து ஒரு மூத்தம் கொடும். இவ் வாட்டம்: எல்லாக் 

  

   அதவும் ம செய்யமாட்டிசர்' Poe அதல்லாம்
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இன்று. பெத்தீர் ! மஷே அக்கத்இனல் வாடுகின்ற மனி 

தர்கள்மிது , 9500 வையும், தசணியிலுள்ளோர். எல்லாம் 

  

விரும்பி கான் ஒரு நாதனமான ஈர்த்தனம் கற்றுக் 

கொண் டிருக்றேன்-- அதையாவது கண்டு மலஓிழும். 

[கர்த்தனம் செய்கிறாள்; மற்ற 
இருவரும். சாமனுட௨ன் ஒரு 

பூகமாக வந்து கிற்கின்் றனர்.] 

மாய்கையே! நீ யாருடைய மெய்யைப் பொய்யாகத் 

தரித்திருக்ளொய் என்று நன்றா யறிந்துள்ளேன். உன். 

யத்னம் பிரயோஜனமற்றது, யசோதரையின் அழகிய 

    

உருவத்தைக் தரித்தபடியால் . உன்னைச் சபிக்காது வி 

டேன். உலக ஆடம்பாமெல்லாம் உன்னைப்போல் மாய் 

சைதான் என்பதைக். சண்டேடன். ஆகவே, வர்தவிடம் 

போய்ச் சோ, - 

| [மூன் று மங்கையரூம் காம 
னும் மறைஇன்றனர். பிறகு 

இருள் குழ்கிறஅ. குரோதம, 
மாச்சரியம், லோபம், கஸ் 
காரம், அலா, அவித்யை ரத 
லிய, கோச ரூபங்களுடன் 

aS, HUM HF. a 
யப்படுத்தப் பார்ச்சன் றன. 
பிறகு ஒவ்வொன்ளுய் மறை 
இன்றன. பிறகு புத்தர் 
ஞானத்தைப் . .பெறுஇருர்; 

புஷ்பமழை பொழி து; 
துந்துபி முழங்குகிறது Jo 

: [ஆசாயத்தினின் றும் | புத்தரே 1 நீர். நெகசொள். சேடி யதை 

. தத்தம் பலனையே கருதி. உழைக்கின்றனர், பிற ௨ 09 Breen 

Ly see) பேணிலர், அவர்களுக்கெல்லாம் அ .றகெறியினை 

உபதேசம். செய்த, அத்திய வழியினின் றும். அவர்களை 

அகற்றி, இ உலகமெலாம் உஜ்ஜீவிக்கும்படி ச் ் செய் 

aera! 

a pig, BO wt. த டட



  

கெள. 

கேள. 

LT. 

  

mene ime கை 

Apso) காட்சி. 

இடம்-- காசியில் மிருகசாவம் எனும் வனத்தில் 

ஒரு பர்ணசாலை. 

செளண்டின்யகுலபுத்ரர், தசபலகாசியபர், பாஷ்பர், 

பத்திரர் சால்வரும் உட்சார்ந்துகொண் 

ஒிருக்க்றனர்.. 

எங்கே ௮ஸ்வஜித், காலை முதல் காணோம் ? 

ஹோமத்திற்கு வேண்டிய ஆஜ்யத்தை உபகன் 'எனும் 

அந்சணனிடமிருச்து பெற்று வருவதாகச் சென்ஞுர்,-- 

அதோ வருகிழுற்போ லிருக்கிறது, 

அஸ்வத் வருஇருர். 

என்ன வெறுங்கையுடன் வந்தாற்போ லிருக்ெதே ? 

ஆம்) இ .தவரையில் ஈமக்கு யாகத்திற்கு வேண்டியட்டதல் 

யத்தை யெல்லாம் சொடுத்துவந்த உபகன், இன்றைத் 

தினம் கேட்டபொழுது, தவத்தினாலும் யாகத்தினாலம். 

ஒன்றும் பிரயோஜன. மில்லையென்று எனக்கு. போதித்க 
ஆரம்பித்தான். - இதைக் கேட்டு. ச்சரியமுற்று,. விசா 
ரித் த.தில், "கெளதம பிட்சு தன்னிடம் வந் அ; ௮வைசளி 

னால். பிரயோஜனமில்லை சன்று போதித்ததாகவும், அந்த. 

நியாயங்களை யெல்லாம் தான் "ஒப்புக்கொண்டதாசவும் 

கூ. றினான்.. 

சக்த கெளதம பிட்சு, ஈம்மோடு இல வருஷங்களுக்கு. 

மூன் சவம் செய்து கொண்டிருந்தானே ௮வனா ₹. 

ஆம் ஆம்.
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பத். ஒருசாள் மேற்கொண்ட விரதத்திற்கு பங்சமாக உண 

வை உண்டபொமுது நாம் சண்டித்சோமே ௮வனா 

௮. ஆம், அவன்தான். 

கள. அ வனை இன்னும் 243 அ.விவேகம் விடவில்லை போனும். 

அப்பொழுதே, ஈமக்கு உணவால் உடம்பும், உடம்பால் 

உணர்வும் ஆகுமெனத்தான் எண்ணுவதாக நம்மிடம் 

கூறினவனல்லவா அவன் ? 

த் பிறகு உபகனிடம் கான் விசாரித்ததில், ஈம் மைவரையும் 

தேடியே காசிக்கு வந்ததாகவும், காமிருக்குமிட த்தை 

அவனிடமிருந்து ௮ றிர்துகொண்டு இங்கு நம்மைக் 

காணப் புறப்பட்டதாகவும் கூறினான். “தோ மெல்ல 

வருகிருன். பாருங்கள் ! 

கேள, ஆம், அவன் தான்--வரட்டும். முன்பு இவன் தவ பங்க 
மூற்றவ னாகையால் இவனுக்கு காம் ஒரு மரியாதையும் 

செய்யக்கூடாது. 

மற்றவர். ஆம், ஆம். 

சித்தார்த்தர் வருஇருர். 

சி. இம்! சாந்தி 1! சாந்தி] 

ஐவரும், இத்தார்த்தசே | வாருங்கள். 1 வாருங்கள் ! 
| (எழுக்து. உப்சரிச்சின் ௦னர்.] 

கேள, இதோ. ஆசனம், உட்கார£வேண்டும், 

த, இதோ அர்க்கியம். 

பா. "இதோ பா த்யம்.. 

கேள. இத்தார்த்தரே, உமது மூகத்தில்விளங்கும் தேஜ௫ினாலம், 

மலர்ச்சியினாலும், நீர் சாடிய தூக்க நிவாரண மார்க்கத் 

தைச். கண்டு பிடித்தது போல் தோற்றுகற ௫, 

த ஆம், கண்டுபிடித்தேன்.
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கேள். 

சி, 

ஐவரும். 

சி. 

புத்த அவதாரம் [அல்கம்-5 

  

ஐ என்னவோ எங்களுக்குச் கூறவேண்டும், 

தபசிக3ள, நான் கண்டு பிடித்ததை உங்களுக்குக் கூறி, 

நான் அனுபவிக்கும் ௮ழிவிலா அளவிலா அநக்தத்தை 

உங்களையும் அனுபவிக்கச் செய்ய வேண்டுமென்றே 

உங்களிடம் அ௮ணுசேேன்.-- தயவுசெய்து ரான் சொல் 

வதைச் சவனித்துக் கேளுங்கள். ன ரர 

அப்படியே கேட்கிறோம். 

சப௫சிகளே, உண்டியை ஒடுக்கி, உபவாச மிருந்து உத் 

இர தவஞ் செய்வ தினால், க்க நிவாரணமாயே தூய 
தோர் "முக்தியை யடைகிறோ மில்லை. தலையை முண்ட 

னம் செய்து கொள்வதாலும், அல்லது சடைமுடி als 

SOT MND, இசும்பரனா யிருப்பதாலும், அல்லது சேசகத் 

தில் புமுதியைப் FSO ssi ai sr gre, அக்கத்திற் 

கூக் காரணமாஇய அவித்யை - போகுமோ ். வேதங் 

களை ஐதூவதினாலும், வேதியர்களுக்கு வழங்குவதி 

னாலும், விரதாதிகளால் தேகத்மைக் குன்றச் செய்வது 

னாலும், -யாகாதிகளால் தேவர்களைத் இர்ப்தி செய்வதி 

னாலும்) மக் இசங்.களை ஜெெபிப்பதினாலும், : இவைகளி 

GO) ஒருவனுடைய - மனம். பரிசுத்த மாகுமோ 2? 

உடம்பை Gi பனியன் _ . செய்வ தீனால், ப ஒருவன் | உணர்ச் 

சியும் மெலி வடைஎறெ ௮. அப்படிப்பட்ட உணர் 

ச்சி, உண்மையை ட சா உதுனம் அறியும் * உண்மை 

யாம். - ஓளியினைக் காணவேண்டுமென்றால், உடம்பாம் 

விளக்கினை ஜாக்கிரதையாகப் பாதுகாத் திடல் வேண் 

டும். அதற்கு ௮இ௪ உணவும் ஆடாது, குறைந்,௪ உண 

வும் கூடா, மிதமான உண்டியே) மெய்க்கெறியினைக் 

காண்டற்கு ௮நுகுணமாம். ஆகலே இவவுடலைத் தக்க. 

படி. பாதுகாத்து, அக்கத்திற்குக் காரணமா௫ய பஞ்சேச். 

இரியங்களையும் தன் வசப்படுத்தி, அகங்கார மமகாரம். 

களை அறவே ஒழித்து, பரிசுத்தமான. மனத்தினனா௪, up 

நற்றுப் பயன் நோக்காது நற் கருமம், ே Qa tira வோ,
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௧௭. 

அவனே துக்க நிவாசணமான மார்க்கதிதைக் .சண்டல. 

னாவான்; பற்றற்றதெனின் உற்றது. விமி என்னும் பழ 

மொழிப்படி அ௮ர்நிலையை அடைந்தவன், ௮ ழிவிலா அள 

விலா ஆனர்தத்தை ௮டைக்தவனாவான். அன்றியும்தோற் 

அவனவெல்லாம் நிலையற்றன, அவை பிறப்பிறப்பிற் 

குட்பட்டவை என்பதை அறிந்து, எக்காலத்.து இந்த 

ஜனனமரண நியமம் நீங்குகிறானோ, அ௮க்காலத்தேகான் 

னக்த நிலையை அடைவான். அதன்மேல் அவனுக்கு 

- தூக்கம் என்பது இடையாது, பிறப்பென்பது இடை. 

யாது, ௮வன் இறுதியில்: நிர்வாணத்தை ௮டைவான். 
= ° ச O* க * + (2 ட உ 

இததான் சான்: கண்டறிந்த, அக்கம், அக்கோத்பத்தி 

அச்சு நிவாணம், அக்க நிவாரணமார்க்கம் எனும் சத்ய 

௪ துஷ்டயத்தின் சாரம், உங்களுக் இதைச் சுருக்கிச் 

சொன்னேன். அதை நீல்களும அங்கேரித்து, ௮தன் 

படி. டைப்பிசானால் நீங்களும் என்னைப்போல் ஆகர்தத் 

தை அடையலாம். அங்கனமே HOS tests | 

இத்தார்த்தசே! நீர புத்தன்] நீரே புத்தன்! எங்களுக் 

கெல்லாம் பு.த்தி.யிருந்தும் எ.தற்காயது? இந்த உண்மை 

யை இதுவரையிற் கண்டுபிடி யாமற் போனோ?ம] ஆகவே 

| Bi gre எங்களுக்கு குறு. நாங்கள் உமது சிஷ்யாகள். 

இன்று முதல் இவ் வுண்மை கெறியினை . நீர். எங் 

களுக்கு இன்னும். நன்ஞுய் உபதேசித் தருளவேண்டும். 

சித்தார்த்த புத்தசே!. அர்த சத்ய சதுஷ்டயத்தைப் 
பற்றி இன்னும் விவரமாய், உமது இனிய குரலால், நீர் 

எடுத்துரைக்கக் சேட்கவேண்டிமென்று ஆவல். பெருகு 

  

இறு. எங்களுக்கு, 

ரண்பர்களே, அப்படியே. செய்? தேன். நான் கண் 

டெடுத்த. நீதி. மற்றவர்களுக்கு வழங்க வழங்கக் குறைவ 

ப துன்று; விர்த்தியாவதசேயாம், - ஆகவே மிகுந்த சந்தோ 

ஷ் துடன் சொல்துகிறேன். ஆயினும் நீங்கள் ப௫ித்
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தருக்கமிர்போலக் தோற்றுகிறது, அகவே நீங்கள் 

போஜனம் கொண்ட பிறகு ஆகட்டும், 

கேள, புத்தே! இன்றே சுதினம்: இன்றே எங்களுக்கு «FB 

னம்! இன்றே எங்களுக்குச் தம்மால் ஞானோதயமான. 

காள்! ௮டியேங்கள் பர்ணசாலைச்கு எழுந்தருள வேண் 

டும். | 

சி, ஒம்! சாந்தி! சாந்தி! | 
[எல்லோரும் போகிறார்கள்.] 

காட்சி மடிகிறது. 

இரண்டாம் காட்சி. 

இடம்--ராஜச்்சரஹத்தைச்சார்ச்த வேணுவனம். 

கடுவில் சித்தார்த்தர் உபதேச நிலையில் வீற்றிருக்கிளுர். 

இருமருங்கிலும் பிம்பசாரன் முதலிய அரசர்களும், சா Ri sor, 

மேளத்கலயாயனன், . அக்னிக௩ஸயபர், . அஸ்வசித், 

பாஷ்பர், மஹாகாஸ்யபர் முதலிய பிட்சுச்களும் 

(BeBe pent. 

பிம். பகவன், அடியேன்மீது அருள் சுரந்து தங்களால் அங் 

இகரிக்கட்பட்ட இந்த Caley alcr விஹாசம், SHS 

ளுக்கு சவுகர்யமா யிருக்கதிறதோ g 

சி.. பிட்சுக்சளே, உங்களுக்கெல்லாம் சவுசாயமாயிருக் 
இறெதா இந்த. விஹாரம் ₹. 

பிட்சக்கள். பகவன்! மிகவும். சவுசர்யமா. 19 G52 9 5! அகவும் 
சவுகர்யமா யிருக்கிறது ! 

சி, பிம்பசாரா, கேட்டனையா? சந்தோஷம் தானா? 

பிம், பகவன், சேட்டேன், சக்கோஷம்தான்--ஆமினும்-- 

சி. சன்ன கேள் P-
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ஈக, 

அகா, 

QBN. 

தங்களுக்கு சவுகர்யமா யிருக்கிறதோ இல்லையோ என்று 

தெரிவிக்கவில்லையே? 

பிம்பசாசா, எனக்கு எதுவும் சவுகர்யமென்றும் 

அ௮செளகர்யமென்றும் கிடையாது, என்பதை. நீ அறித் 

-இருக்கறாபல்லவா ? ஆயினும் என்னிடமிருந்து, விடை 

- விரும்புவசனால், இதையே விடையாகக்கொள், மற்றவர் 
டு சளுசக் கெது சவுகர்யபோ அதுதான் எனக்கும் Fay 

கர்யம்,. 

டிட்சுச்களே [ இனால் ததாகதர் மக்கு போதித்த 

புத்திமதியைக் கருத்துள் ரிறுத்துவீசாச! 

அநாதப்ரிபாலகன் வருகின். 

அவன் பின்னால் இல வேலையாட்கள் பிட்சு க்களுக்குரிய 

வஸ்இ.ரங்கள் பாத்திரங்கள் மூதலிடன காணிச்கை. . 

யாசக் சொண்டு வருகின்றனர். 

புத்தமணி! அடியேன். ஈமஸ்கரிக்கறேன். 

([சமஸ்சசிக்ிறுன்.] 

அப்பா, 6 யார் Pp 

நான் கா தபரிபாலகன் என்னும் வணிகன். ஸ்சாவஸ்தி 

நகரவா௫, . 

என்ன சாரணம்பற்றி இக்கு வந்தாய் 2. 

பகவன்! இரண்டு. காரணங்கள் பற்றி; (மு, சலாவ, அடி. 

"யேன் சொண்டு வந்திருக்கும், தங்களுக்கும் தமது FH 

க.த்தினரூக்கும் உபயோகப்படத்தக்க, இந்த துவராடை. 

கள் பிட்சாபாத்திரங்கள் முதலியவற்றை, தாம் காணிக் 

கையாக அங்கேரிக்கவேண்டுமென்பது, 

நீ அன்போடு. அளிக்கும்படி யான "இவைகளை, ததாகதன் 

அப்படியே அக்ககரிக்கின்றான்--இரண்டாவது.. கார 

ணம் என்னவோ?



அநா, 

[aes iad 

  

SHE CHOU தர்மத்தைப்பற்றி எல்லோ 

  

ரும் பூகழக் Cw a விப்பட்டு அதைக்காதாச நேரிற் கேட்க 

வேண்டுமென்று வந்திருக்கிறேன். 

ஐயா, ததாகதன் தான . கூறவேண்டுமோ, .- அல்லது 

றிந்த மற்றப் பிட்சுக்களில் யாராவது கூறினாற் 

போதுமோ ? 

தமக்குச் சமமா  யில்லாவிட்டால் தமது இருவாக் 

இனின்றம் கேட்சு மிகவும் ஆவல் கொண்டிருக்கிறேன், 

பிட்சுக்கள். பகவன்! சாங்களும் அப்படியே "விரும்புகிறோம். 

தாங்கள் எத்தனையோ முறை பிறருக்குக் கூறக்கேட்டும், 

இன்னும்: கேட்கவேண்டுமென்கிற : உவ வகையிருக்கிறது 

பகருநக்கு," - சலிப்பென்பது சற்றேனுமிஃ்லை, அன்றி 

யும் ஒவ்வொருமுறை சேட்குர்தோறும் பீதிய புதிய 

அர்த்தங்கள் தகோன்றுகின் றன. 

  

உற்கள் இஷ்டம். கேட்பவர்களுக்கு இரமமில்லாவிட்டால் 
ap > (Oh FH படல்: 

“சொல்பவனுக்கு என்ன சிரமம் இருக்கப்போகிறது-- 

அதாதபரிபாலகா, ௮லுப்படைந்திருச்கிறுற்போல் சாண். 

இற தூ, அ ௬௫ல் aus gy உட்கார்; -பிட்சுக்களே, னை 

யோசே, எல்லோரும் அமருங்கள். 

[எல்லோரும் உட்சாருன் ஐனர். ] 

ஈண்பர்களே ! இவ்வுலக வாழ்க்கையில் தக்கம் என்பது 

எ தினிலும் சள்ளுக்குள் எண்ணெய்போ லிருக்இற 

தென்று. காம் எல்லோரும் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டி ய 

தல்லவ வா? 

மற்றவர். ஆம் ஆம்! 

சி, பிறப்பதே gor Lib, மிணி ன்பம்; கப்பு இன்பம் 

சாக்காடு துன்பம், அன்பில்லாசோடு. தொடர்பு ன்பம் 

அன்புள்ளாரிடத்தினின்றும் பிரிதல். அன்பம்,. விரும் 

பியதை அடையாமை ன்பம், வெறுப்புதைம், பெறு
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வத. துன்பம், சுருக்கிச் சொல்லுமிடத்தத ஜம்புலப 

பற்றும் அன்பமே யன்றோ ? 

மற்றர், ஆம் ! ஆம் ! 

சி. இததான் ததாகதன் அறிந்த முதல் சத்யம். துக்க 

மிருப்பதைக் கண்டபின், அக்சத்தின் காரணத்தை கண். 

Au வேண்டியது அறிவாளியின் கடமை யாற 

தல்லவா 9 | | 

மற்றவர். ஆம் ! ஆம்! 

சி. இந்த BES ED he காரணமென்னவென்று ஆராய் 

வோம். அவித்தை அல்லது பேதமையிலிருர்அ சம்ஸ்கா 

- ரங்கள் உண்டாகின்றன! சம்ஸ்காசத்திலிருற்து விஞ் 

ஞானம் அல்லது உணர்வு உண்டாகிற. விஞ்ஞானத் 

BA me go சாமரூபங்கள் அல்லது. அருவுரு. உண்டா 

இன்றன ; நாமருபங்களிலிருச்௫ ஷட் ஆயதனங்கள் 

அல்லது வாயில்கள் உண்டாஇன்றன. அந்த ஆயதனங் 

களிலிருந்து ஸ்பர்சம் அல்லது ஊறு உண்டாகிறது 

ஸ்பர்ச த்திலிருக்து. வேதனை அல்லது நுகர்வு உண்டா 

சிறது; வேதனையிலிருந்து இருஷ்ணை - உண்டாறெ.து. 

இருஷ்ணையிலிருச் த உபாதானம் . அல்லது பற்று 

உண்டாகிற. உபாதான த்திலிருர்அ பவம் அல்ல 

பிறப்புக்கு மூலமான கர்மக்கூட்டம் ன்னை! 

Las EARS gS பிறப்புண்டாகற௫, பிறப்பினின் 

"மூப்பும், பிணியும், வலியும், மணமும், அழுகையும், 

துன்பமும், கவலையும், ஏக்கரும் ஆகிய வினை ப்பயன்கள் 

உண்டாகின றன்... ஆகவே ன்பம் என்றை ராஜ்யதி 

திற்கு இதுதான் உற்பத்தி, இதுதான் ததாசுதன் 
அறிக்த இரண்டாவது சத்யம். 

மற்றவர். கன்று 1 நன்று! 

8, மீறு, அக்கத்தின் காரணத்தை அறிக்த மின், அச்சத் 
இன்: நிவாரணத்தை கண்டு பிடிப்பது - சடமையரகறது,



  

சி, (pastel ans sa பார்க்குமிடத்௪, அவிச்தையானது 

ஆசையை LPM M5 SI tits BEM போக்கப்படுஇறது ; 

a துல் FUGMSITB Fa போக்கப்படுகின் றன; ௪ம்ஸ் 

சாசங்களைப் போக்குவதினால் விஞ்ஞானம். போக்கப் 

படற: விஞ்ஞானத்தைப் போக்குவதினால் நாம 

ரூபங்கள் போக்சப்படுகின் றன; நாமரூபங்களைப் போக் 

குவதினல் ase ri ger a Sar Curd iOS a poor ; 

ஷடாயசனங்களைப் போக்குவதினால் ஸ்பர்சம் போக் 

சப்படுகிறத; ஸ்பர்சத்தைப் - போக்குவதினால் வேதனை 

மபோக்கப்படிிறைது 9 வேதனையைப். . போகா குவஇிஞல் 

-இருஷ்ணை போக்கப்படுகிறது ; இருஷ்ணையைப் போகி 

குவதிஷல்  உபாகாணம் .. போச்கப்படுகிறது $ உபா 

wl on Son ss போக்குவஇளுல் பவம் போக்கப்படுகிறது 3 

பவத்தைப் போக்குவ தினால் பிறப்பு போச்கப்படுகிறது;. 

பிறப்பை போக்குவதினால், பிணி மூப்பு சாக்காடு முத 

லிய துக்கங்களெல்லாம் போக்கப்படுதின் றன: ன்பம் 

என்கிற ராஜ்யத்திற்செல்லாம் இதுதான் நிவர்த்தி இது 

தான் ததாகதன் அதிக்த மூன்றாவஅ சத்யம், 

மற்றவர். oor oo | நன்று ் புத்தமணி ர 

a. 

மற்றவர். ஆம் ஆம் 1. சத்யம் சத்। யம் ் 

சி. 

ஆகவே அுக்கத்திற்கெல்லாம் ஆதி காரணமாயிருக்கப் 

பட்ட ஆரையை அடியுடன். அழிக்கவேண்டும். ஆசை. 

யாகிய upp db pO) gost! or, உற்றது வீடாகிய மூக்இ.. 

ஆகவே அரக்கநிவாசணத்தை யதித்தபின், அக்க நிவாரண 

மார்க்கத்தைத் தேடவேண்டுமல்லவா * 

} 

அம்மார்க்கமானது எட்டு வகைப்படும். அவை, கற் 

காட்டு, Bd BM DDD, நல்வாய்மை, கழ். செய்கை,. நல் 

வாழ்க்கை. ஈன்முயற்ள்,. ஈற்கடைப்பிடி, நல்அளத்தோர் 

தலைப்பாடு, என பனவேயாம்... De sre. Bat Ber
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அகா, 

HOT, 

அறிந்த நான்காவது சத்யம், இவவெட்டையும் கடைப் 

பிடித்து உடப்பவன் விசுத்தி மார்க்கத இற் செல்கிருன், 

பகவன்! இத்த விசுத்தி மார்க்கத்தில் உடப்பவர்சளுக்கு 

மூக்கெயமாக என்ன குணங்கள் இருச்கவேண்டு?மா, 
அதை அறிய விரும்புகிறேன், 

மன்று குணங்கள் மூக்கயமாக இருக்சவேண்டும்.-- 

அவை “சீலம் சமாதி பி ரஞ்ஞை. சீலமாவது, Mas Bus 

வற்றை ஒழித்த விதித்தவற்றையே செய்தல், சமாதி 

யாவது மனதை ஒருமுகப் படுத்துகை, பிரஞ்ஞை 

யாவது மெய்ஞ்ஞானம், Fon, பஞ்சசீலம் ௮ஷ்டசீலம் 
த௫சீலம், என மூவசைப்படும். கொல்லாமை, இரு 

மை, விபசரியாமை, பொய் Th. (OP TOLD , சள்ளாண்டு மை, 

பஞ்சசீலமாம். இவை இல்லறத்தார் எல் GOT SHLD 

உரியன. இவைசுளோடு, இரவில் தூய்மை இல்லாத 
உணவைப் புசியாமை, சச்சுன மலிய மணமுள்ள 

- பொருள்களை உபயோகியாமை, gerd LET SLD 
படுத்தல் ஆய மூன்றும் சே, ௮ஷ்டூலைமாம். இவை 
இல்லறத்தாரில் நிஷ்டாபரருக்கே உரியன; இல் வெட்டி 
னோடு நாட்டியம் சானம் முதலியவற்றை விரும்பாமை, 
பொன் வெள்ளிகளை த். சகொடாமை, இவ்விரண்டும் சேச 

-த௫௪லைமாம். இப் பனம் அறவிசளுக்கே உரியன. 
இப்படிப்பட்ட சேல சமாதி பிரஞ்ஜை: யைச் குணங்களாக 

உடைய... விசம் திமார்க்கத்தி BH செல்பவர் விலக்க 

வேண்டியவை பத்து மனோபாவங்கள் உள்ளன. 

அவை பாலை யென்று அறிய amity SC weir. 

அவை ச.ச்சாய திருஷ்டி, BD BOO gy உடம்பு உண்மை 

யானதென்னு மெண்ணம், சச்தேகம், பயசீன சாடிச் செய் 
யும் விசதங்கள், சப்தாதி விஷய விழுப்பம், கோபம், 
ரூபசாகம, அருபசாகம், ETD, தற்புகழ்ச்சி, ஞு 

ஞானம்; இப் பத்தினையும் all ay 3 aa FB மார்க்கத்தில்.
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ஒருவன் நடப்பானாயின் முடிவில் அ௮க்தமில் இன்பத்து 

அழிவின் விடெய்துவான்; ஈ?2த ஏர்வாணம், இதுதான் 

முடிவு, 

  

மற்றவர். ஈன்று ஈன்று! மிசவும் ஈன்று! 

சி, ஆகவே ஈண்பர்களே! ௮றம்செய்மின், மறம் ஓழி.மின் .-- 

அன்றியும் காரணமின் றிக் காரிய மூண்டாசாதென்று 

அ றிமின்; அதலால் சாரணத்தைப் போக்கினால் காரிய 

மூம் அழியும் என்பதைத் தெரிமின். இதுவே ததா 

கதன் உலகுக்கெல்லாம் அறிவிக்கும் தர்மம். 

மற்றவர், போற்றி! போற்றி! புத்தமணி! போற்றி! போற்றி! 
| [வணங்குஇன் றனர்.] 

௮. குருமணி! அடியேன் தங்கள் அடைக்கலம். அறம் 

கேட்டு ஐயம் நீங்கப்பெற்றேன். இனி தாங்கள் அடி 

யேனை ஆண்டருள வேண்டும். | ஈமஸ்கரிக்கரான். | 

சி, ௮ப்பா, எழுந்தரு, உன்னிஷ்டம் என்ன? இல்லறத் 

திலேயே இருந்து உபாசகஞாகப் பிரியமா, அல்லது தூற 

வறத்தை மேற்கொண்டு பிட்சுவாகப் பிரியமா ₹ 

௮. குருமனரி, பிறவியாகயெ பெருங்கடலைக் கடத்தற்குரிய 

தெப்பத்தினை எனக்குத் தாங்கள் காட்டியருளிய பிறகு, 

இச் சம்சார சாகரத்தில் தத்தளிக்க விரும்புவேனோி 

என்னை பிட்சுவர்க்க தங்கள் சேவக எர்நிபாகத்இல் 

ஒருவனாகச் சேர்த்துக் கொள்ளவேண்டும், 

சி. ௮்கனமே ஆக் | 

காட்சி மடிகிறது,
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இடம்--ஸ். ரரவஸ் தியில் ந்யக்ரோதலவனம், 

சாரீபுத்ரன், மேளத்கல்யாயனன், ராதபாலண், 

 அநாதபரிபாலகன், காஸ்யபன், சுபூதி, பூரணன், 

காத்யாயனன், வத்சகோத்ரன், மாலங்கள், மூதலியவர்கள் 

புடைசூழ சித்தார்த்தர் வீற்றிருக்கிறார், 

ஒரு பிட்சு வருகிறான். 

பகலன் ! தம்மை உடனே காணவேண்டுமென்று ஒரு 
பெண் பிள்ளை மிகவும் வற்புறத்அகருள்--உத்தாவு 
எப்படியோ? 

அப்பா, உடனே உழைத்துவா. 

பிக வெளிய போய் கிநசமஉசேளதமியை 
அழைத்து AGE Sr. 

GufGurGr! QudGurGr! Srarcr oranda தயை 
வைத்து என் குழந்தையை உயிர்ப்பிக்கவேண்டும் | 
உயிர்ப்பிக்கவேண்டும் | | பாதத்தில் all ips 7 புலம்புகிறாள் | 

அமமா, என்ன கடந்தது கூறுவாய் 

நேற்றைத்தினம். இதோ பேச்சு மூச்ச ற்றிருக்கும் இச் 
Fp குழந்தை--என் ஓரே மகன்-புதசொன் றருஇனில் 
ஒரு சர்ப்பத்துடன் விளையாடிக்கொண் டி ருந்தான், 
கொஞ்சம பொறுத்து சான் போய்ப்பார்க்க அப பாம்பு 

காணாமற் போயிற்று; இவன் தீ$ழ பேச்சு மூச்சன்றி 
விழுந்து கிடந்தான்; நான் என்ன தட்டி எழுப்பியும் 

எழுக்திறுக்கவில்லை என்னுடன் பேசவுமில்லை; மற்ற 
வர்களை கான் கேட்டபொழுது பாம்பு கடி தீ. தவிட்டது 
இவன் இறச்துவிட்டான் என்ருர்கள்.. அப்படியே. 
இவனை என். won Tb இருத்திக்சொண்டு, - இவளைப் 

பிழைப்பூட்டத்தக்க ஒளஷதம் யாரிடமாவதிருக்கறதா. 
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ஏன்று எங்கும் அலைந்து திரிர்தேன். ஒருவரிடமும் 

கடையாதெென்முர்கள். ஒரு பெரியவாமாத்திரம் இச் 

சோலையைக் காட்டி, அம்மா, இத்தார்த்தர் அ௮ங்கஇருக் 

'இருர், அவரிடம் போனால் இதற்கு சிச்சை சொல்லு 

வார் என்றார். அதைக்கேட்டவு௨ன் சான மகனைத் 

தாக்கக்கொண்டு உம்மிடம் வந்தேன். நீர் எப்படியா 

வது இதற்குத்தக்க சிசிச்சை சொல்ல2வண்டும், என் 

மீது தயை KT GI. | 

அம்மா, அப்படியே ஆகட்டும் --இதற்கு வேஜொன்றும் 

வேண்டியதில்லை, ஒரு பிடி EOE வேண்டும். 

இவ்வளவுதானே ?--இதோ போய் கணத்தில் கொண்டு 
வருகிறேன் , [புஇ.றப்படுகி ஐஸ். | 

அம்மா, ஆயினும், ௮தை வாங்க வருவதில், ஒருவரும் 

இறவாத வீட்டிலிருந்து வால்கவர வேண்டும், 

அப்படியே ஆகட்டும், [ Saoré si GurB cap ar. | 

us saver |— scr முறை Quis உயிரைப் பிழைப்பூட்டுதல் 

யார்க்கும் அசாத்தியம் என்று கூறியிருக்கிறீர்களே. 

அப்பா, அவசாப்படதே- கொஞ்சம் பொறு. 

gates வரென் 
பகவன்! Cn pon po Bow to தங்களுடைய பிட்சாபாத்தி 

சத்தைக். -தவீர்க்து 'சென்றவனைக் கண்டுபிடித்து. விட் 

மடன். 

கந்தா யார் அது ₹ 

அக்குலிமாலன் _. என்னும் பிட்சுவே இது "செய்தது. 

அவன பூர்வாஸ்ரம குணம் இன்னும் அவனை விட்டுப் 

போகவில்லை போலும். ப 

அப்பா, அவன் இப்பிறப்பில் மாத்திரம். அன்று, மூற் 

பிறப்பிலும் இங்கனமே செய்திருக்கறுன். அதை இன் 

'ஜொரு சமயம் உங்களுக்கு. 'கூறுகிறே. ஸ்.
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ஷ் 

சி. 

ரா, 

oT. 

சைப்பிடியாகப் பிடித்தோம். அகவே ததாகதர் Ba 
னுக்குத்தக்க தண்டனை விதிக்கவேண்டிய அ. 

தனக்குத் சுண்டனை விஇக்கவேண்டுமென்று அந்த பிட்சு 
. * ம LYS ச 

உங்களில் யாரையாவது கேட்டானா? 

இல்லை--அ.யினும் நாங்கள் கேட்கிமோம். 

அப்படியானால்---௮நீத பிட்சுவிடம் இந்த பிட்சாபாத் 

இரத்தைக்கொண்டுபோய், ததாகதனிடமிருந்து த தாங்கள் 

முன்பு எடுத்துச்சென்ற பாத்திரம் கொஞ்சம் பின்னப் 

பட்டிருக்கிறது, இத அதைவிட மேலான, பின்னமில் 

லாசுது வைத்துக்கொள்ளும், என்று ததாகதன் கூறி 

ன காக அவனிடம் கூறி, இதைச் கொடுத்து வாருங்கள். 

பகவன் ! உம்முடைய போரு கான் என்னென்று 

புகம்வேன் ! 

புகழவேண்டாம், அதன்படி ௩௨ நீயும். 

ஆக்கை ! 
| அவரது புதிய பிட்சா பாத்திரத்தை எடுத் 
அக்சொண்டு போகருன்,] 

சாதபாலா, ததாசதனிடம் எதோ நீ கேட்க விரும்புவது 

போலிருக்கறெது. 

ஆம் பகவன் ! கேட்கலாமமா கூடாதோ என்று சந்தே 

கப் பட்டுக்கொண் டிருந்தேன். 

அப்பா, சந்தேகத்திற்கு எப்பொழுதும் பிட்சுவானவன் 

இடஉங்கொடுக்கலாகாது, சந்தேசம் தோன்றியவுடன் 

அதனை. நிவர்த்திக்கும் _ மார்க்கம் தேடவேண்டும்-- 

ஆகவே தாராளமாய்ககேள். 

நான் சூன்யப்பிராந்தமென்னும் இடத்திலிருக்சு வந்த 

வன் என்பது தங்களுக்கு த் தெரிந்திருக்கிறது, அங்கே 

என்னுடைய சுற்றத்தார் அரேகர் இருக்கன்றனர்.



ரா, 

Oo, 

os use ots Lassies 
கான் இருர்சது போல் அஞ்ஞானத்தில் மூழ்ச யிருக் 

கன்றனர். அவர்களுக்கு அவ்விருளைப் போக்கு, தர் 

மத்தை உபதே௫ித்து அவர்களை யெல்லாம் சகடைத்தேறச் 

செய்யவேண்டுமென்று அ௮வாவுகிற தென்மனம்; அவ் 

கனம் செய்வதற்குத் தாங்கள் விடையளிகச்கவேண்டு 

SIG mar | 

சூனியப் பிராச்சத்திலுள்ள ஜனங்கள் மிசவம் ர்க்க 

சன்றோ ? அவர்கள் நீ சொல்வதை மதஇக்காமல் உண்ணை 

தூஷிப்பாராயின் நீ என்ன செய்வாய் ₹ 

தூஷித்தால் குரஷிக்கட்டும் என்று பேசாதிருப்பேன், 

அம்மட்டும் அடியாதிருக்கிருர்களே என்று சந்தோஷப் 

படுி3வன், 

ஒருகால் ௮வர்கள் கோபங்கொண்டு உன்னை அடிப்பா 

சாயின் நீ என்ன செய்வாய் 2 

நான் மாமுக அவர்களை அடிக்கமாட்டேன். சொல்லாது 

விட்டார்களே என்று சந்தோஷப்படுவேன், 

அவர்கள். ஒருகால் உன்னைக்கொல்ல அூரம்பித்தால் 

என்ன செய்வாய் ₹ 

அப்பொழுதும் அவர்கள் மீ. பகைமை பாராட்டமாட் 

டேன். Quam a சக்கரத்தில் இவ்வுலகத்தின் BEES 

தையெல்லாம் விட்டொழியச் செய்ருர்களேயென் று. 

த் சந்தோஷப்படுவேன். 

௮ப்பா, நீ. நளைக்கே புறப்பட்டுப்போய் எண்ணிய 

வாறே செய்வாய். 

கிரசஈகேளதமி LO BY 1419. ௮ருஇரறாள். 

அம்மா, கொண்டு வந்தாயா கடுகு கான் கேட்டபடி ? 

பகவானே ! இல்லை. கான் எந்த. வி கடி ற்போய்க் கேட்ட 

  

போ இலும், எல்லோரும் ப கடுகை ப
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சி, 

  

யிருந்கபோதிலும், ஒருவரும் இறவாத விட்டைக்கண்டே 

னில்லை, எங்கு கேட்டபோதிலும் என் தந்ைத இறச்தார்; | 
என் தாயா. இறக்தார, . என். அண்ணன் 'இறக்தார். 

தம்பி இறந்தான், தங்கை இறர்தாள், பிள்ளை Q pas a 
பெண் இறந்தது, என்று சொல்லுகிறார்கள். இதைக் 

கேட்டவுடன் இறப்பது சர்வ சாதாரணம் என்பதையும், 
பிறப்பதெல்லாம் . இறக்கவேண்டுமென்பதையும் அறிந்த 
வளரய், இதற்காக நாம் இுக்கப்படுவானேன் . என்று 

திரும்பி வர் விட்டேன். 

அம்மா, இவ்வுண்மையை நீ அறியும்பொருட்டே உனக்கு 
இவ்வாறு. கூறியது--இகச் குழக்தையைக் கொண்டுபோய் 
தகனம் செய்துவிடு, . 

பகவானே! அப்படியே செய்அவிட்டு வருகிறேன், பிறகு 
எனக்குத் தாங்கள் ஞானேபதேசஞ் செய்து என்னையும் 

தங்களுடைய பிக்ஷஈணிக் கூட்டத்தில் ஒருத்தியாக்கக் 

கொள்ள வேண்டுசறேன். 

அ௮ங்கனமே.அகுக ! [| ருசாகெளதமி 6 2பாஒருள், | 

பிட்சுக்கள். ததாகதர் ௮றகெறியை அறிவிக்கும் விதமே விதம்! 

சி, 

மா. 

பிட்சுக்களே, நண்பர்களே, இன்றைத்தினம் நீக்கள் 
SSIS SH Gis அதிர்துகொள்ள. விரும்பும் விஷ 

யம் ஏதாவதுண்டோ 8 

ததாகதரே, ஆன்மா என்று ஒன்று உளதோ?-.- என்ன 
சும்மா இருக்கிறீர் ?--அயின், அன்மா என்று ஒன்று 

இல்லை, என்பது உம்முடைய தாதிபர்யமோ ?$ 

சதாகதரே,, தேசம் நிலையற்றது என்தீே, இவ்வுலகம் 

நிலையுள்ள தா, கிலையற்றதா1*--என்ன இதற்கும் சும்மா 
இருக்கெ! 8 

ஐய (SS epi -மெளனமா யிருப்! இனுல், இப்படிப். 

பட்ட ட ஆசாய்ச்கெள் நிஷ் பிரயோஜன மானவை என்று 
14 |



  

மின் : 

புத்த அவதாரம் [அக்கம் 

ராம். ௮ றிர்துகொள்ள வேண்டும். பயனற்ற விஷயங் 

களைப் பற்றி வார்ச்தையாலெதில் பிரயோஜனம் இல்லை 

பென்று முன்பே நமக்குத் தெரிவித்திருக்கிறார் ௮ல் 

GU ut 1 

பகவன், நேற்றைத்தினமே ஒரு சந்தேகம் உங்களைக் 

கேட்குலேண்டு மென்நிருக்தோம், . . ஆயினும் உபாலி 

எங்களுடன் இருந்தமையால். ௮ வ வன் மூன்னிலையில் கேட் 

பது தவறென்று கேளாதொழிக்தோம். இப்பொழுது. 

உபாலி இஈூராமையால் கேட்கிறோம்-- உபாலி ஜாதி. 
யில் அம்பட்டஞச்சுதே, அவனையும் பிட்சுவாக்கி அவ 

னுடன் கானங்கள் சமபோஜனம் கொள்ளல் முறையோ. 

என்பதுதான, . இதைக்கேட்ட game “ இருந்தால். 

மன்னிச்சு வேண்டுகிறோம். 

மெள க்கல்யாயனா, "இதைக். கேட்டன தவ றன்று, இது 

வரையில் கேளாது ருந்த மத. தவறாகும். ததாகதன் உங் 

aan சர்தேசுத்தை நிவ டர்த்திக்கரன்... பிட்சுக்களே ! | 

தர்மத்தைக் கடைப் பிடித்து. விசுத்தி. மார்க்கத்இல் 

டந்து முடிவில் நிர்வாணம். பெறுவதற்கு... - பிரரம் 

மணனா மீ ருந்தா | “லென்ன, ் FT OT ப அிருக்கா 

லென்ன? - இருவருச்கும்.- 'வழியொன்றே." அன்றியும் 

உபாலி. ஜாஇயில் அம்பட்டன் என்றீர்களே, அந்த ஜாதி 

என்பது என்ன வன்ற ! Gar PS iy பாருங்கள். பிறக் 

குங்கால்... கழ்ப்பட்ட. ஜாதியான். என்று, கருதப்படு 

பவனுக்கும், மேம்பட்ட ஜாதியான். என்று கரு தப்பபெவ 

BIG, ஏதாவது பேதமிருக்கிறதா? 2) குவருடைய Qu 

லிலும்: வேற்றுமைப்பாடு ஏதாவதுள தா? இருவருடைய 

சக சத்திலும் நிறம். மாறுபாடு. | எதேனும். உண்டா? 

இருவரும். அனுபவிக்கும். குகதுக்கங்களில்: இன்ன வித் 

யாசம் "இருக்கிறே, சன. யாராவது. கூறடா யுமா ₹. பிறக் 

கும்போழுது யாராவது. புவியில் பூணுாலோடு. apse 

capi Born Po 38 பேதமெல்லாம். நர்ஸ், டர் த 
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வில் வைத்துக்கொண்டே கயொழிய இயற்கையில் என்ன 
தாரதம்பம் இருக்றெது £ புத்தியைக்கொண்டு yr wy 
கால், புவியில் இரண்டு. பேதங்களே புலப்படுகின்றன. 
அவை, உ லகத்தில் உயாபடைத்த பிராணிகளின் மீ.௮ தல் 

லாம் உள்ளஜ்இல் அருள்௬சர் தவன, தர்ம வழியில் 
நடக்கும் சீலவானே மோலானவன், அவனையே Bf i Bae 
னெனக் கூறவேண்டும்; அங்கன் நடவாது காருண்ய 
மென்பதில்லாது அதர்ம வழியில் ஒழுகும் . சீலமீல்லாத 
வனே சழ்ப்பட்டவன். ௮ வனை யே கிராதன் எனக்கூறல் 

வேண்டும்; ஜாதி இவையிரண்டொழிய வேறில்லை: அன் 
ene rns அந்த அறலிகளாகிய ன ரர காதி 

எண்ணம் பூர்ணமாக BH S BI, உயர்ந்த ஜாதி. சாழ்க்த 

ஜாதி என்னும் வார்த்தைகளே காவினாலும்சவிலப்படுமோ? 

பிட்சுக்கள். பகவானே | கூடாது Fan bn FF ய்யா F F யம் 1 
, 86 By த் 2 

ஆகலே; "இன்றைத்தினம் இதுகாறும் ட பர sm suid srs 

லைப் புரிக்கு வந்து, இப்பொழு sz | தர்ம "நெறியைக் கடை. 
ப்பிடி த். ௪, அறம்பாலி. விட்டில் பிட்சை கொள்வோம் 
வாருங்கள். “இன்று காலை வந்து அழைத்தனள், 

பிட்சுக்கள். அப்படியே அப்படியே, 

சி. gw! சாந்தி இ! சாந்தி | சாந்தி! ௬ ட 

[எல்லோரும் போடரர்கள்,] 

காட்சி ழ்டிகிற து, 
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௫ f° உச். 
இஊானகாாாம காட 

'இடம்:-கபிலவாஸ்து அரண்மனையில் தர் தோட்டம். 

யசோதரை, ராதலன், சித்திரை 

வருளூர்கள், 

அம்மா ! அம்மா | 

புஷ்பம் பூத்திருக்கிறது 1 [குளத் தருல் 209 par. ] 
சித்திரை | சித்திரை! கூட்டி மீன்களெல்லாம் என் 

௮தோ பாருங்கள் சன் தாமரைப் 

கூாரலைக்கேட்டு வர்திருக்கீன்றமன சரையோரம்- கொஞ்சம் 

பொரிசகொண்டுவோ சீக்கிரம், அவைகளுக்கு என் கையால் 

போடவேண்டும். | சித்திரை போறாள். | 

ஆ ! சூரியளைக்கண்டு. Qs stuns மலர்ந்ததுபோல என் 

பிராணா தரைக் எண்டு என் மனமாயே தாமரை எப் 

"பொழுது மலருமோ? எத்தனை வருஷங்களாக இப்படிக் 

கழிப்பேன் ? ஐயோ | ௮ வார் எந்த ஸ்திதியிலிருக்தபோ 

இலும் என சண்ணாா அவர் உருவைக்கண்டு, என் காதார 

அவரது மொழிகளைக் கேட்பேனாயின் £, ஏன் துயரமெல் — 

லாம் பறந்தோடிப்போமே! oT BD gai @erp ஆதித் 

யன ! > எங்கணும் -வீசானின்ற. இர யுபகவானே | உதை 

யும் கவர்ந்து நிற்கும் ஆகாயமே |. என்னுடைய : பிராண 

நாதர் ௪ ங்கிருக்கிறார் ஏன்று & 3 கடிக்கண்டு பிடித் அ. அவ 

ரிடம் என் கதியை உரைத்து, ௮வசைச் சக்கரம் காணா 

“விட்டால், அவரது மொழியாகிய அமுதம் என் செவியிற் 

படாவிட்டால், சக்ரெம் உயிர் துறப்பேன் என்று கூற 

மாட்டீரா? 

சித்திரை விரைர்து வருகளுள் 

அம்மணி! அம்மணி! உமது விரதம் நிறைவேறும் காலம் 

வந்துவிட்டன. அரண்மனைக்கு இரண்டு வியாபாரிகள் 

ஹஸ் தின புரத் திலிருந்து. வச் திருக்கிறார்கள். அவர்கள | 

இளவரசரை நேரிற் கண்டதாகவும், அவர். ஈம்முடைய
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பட்டணத்திற்கே புறப்பட்டு வருவதாசவும், சொல்லு 

'இருர்கள். 

௮ப்படியா* அப்படியா ? gone ௮வர்சளை உடனே 

இங்கு. வரவழை. நான என் காதாச. நேரிற் கேட்க 

வேண்டும். [சித்திரை போகிறாள். | 

கண்ணே | ராகுலா 1: இப்படிவா, உன் தந்தை சக்சாம் 

வருவார் : உன்னைக் கட்டியணைத்து மூத்தமிடிவார் ! 

[கட்டியணைத்து மு.த்தமிடுகிறாள்.] 

சித்திரை, திரிபுஷன் பல்லுகன் இவர்களை அழைத்துக் 
சொண்டு agaa a. 

வர்கள் யசோதரைச்கு ஈமஸ்காரம் செய்்௫ரர்கள், 

வாருங்கள் வணிகாகளே, நீங்கள் எனது பிராணநா 

தரைக் சுண்டது உண்மைதானோ ? எப்பொழுது கண் 

wer P எவ்விடத்தில். கண்டீர் 1 எப்படி. 'இருக்கிறருர் 

வர் £ எல்லாம் சவிஸ்தாரமாய்ச் செல்லுங்கள், 

௮ம்மணி, அவரை ராஜக்ரெஹ nar sap சண்டோம், 

இரண்டு தினங்களுக்கு. முன்பாக அவர் பாதத்திற் 

பணிர்து : அவரது. தர்ம. சக்கர நீதிகளைக். ar gre 
கேட்டோம். அவர் இல்லறத்தைத் துறந்து. துறவியானா 

சென்று தாம் துயரப்படலாகாஅ, அரசர்களெல்லாம் 

தன் பதம்பணியும் படி யான புத்தரென்றும் சாக்கியமுனி 

யென்றும், பெரும். புகழுடன். விளங்குஇஞரர். 

உடம்பிற்கு. ஒன்றுமில்லாத சவுக்கெமாயிருக்கிறாரா 1 

அம்மணி, அதைப்பற்றி உங்களுக்குக். சுவலையே வேண் 

டாம். அவரைப் பார்த்தபொழுகு,. எங்கள் கண்ணுக்கு , 

Gest மூப்பு உளை திரை ௮ணுகாத தெய்வீகம் 'பொருந் 

Bu தேவலோக : வாசியைப்போல Ber ae cyt, பாதாதி. 

சேசம் வரையில் ஒரு தேஜஸ் விளங்கிய. 

மிகவும். சந்தோஷம், “அவர். 'இப்பட்டணத்திற்கு வருவ 

சாகவா அறிந்தீர்கள் நீங்கள் *
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ஆம் அம்பாணி, நார்கள் விசாரித்.த.இல் இசண்கு இனத் 

இல் இப்பட்டணம் வந்த சேர்வதாகத் தெரிந்தது, 

மிசவும் சந்தோஷம் -- சித்திரை, மஹாராஜாவிடம் 

சொல்லி இவர்சளுக்குத் தக்க பரிசளிப்பாய்.- 

இகோ மஹாசாஜாவே வருகிருர் | 

சுத்தோதனராஜன் aig @ opt , 

அம்மா 1. யசோதசை ! ஈமு கலி நீங்கும் சாலம் வந்து 
விட்டத. சித்தார்த்தன். Ben பட்டணத்திற்கு இன்னும் 

'இசண்டு தினங்களுக்குள் வருவதாகச் செய்தி வந்தத. 

- [இுணிகர்சளைப் பார்த் .த] 

ஹோ ! Bou இவர்களி௨மிருந்து | (Gel OS 

போலிருக்கு ? 

ம், மாமா, நான் சேராசக்கேட்டு சந்தோஷிக்கவேண்டு 

  

ல் வரவழைத்தேன். இச் சுப. செய்தியைக் 
கொண்டுவந்த இவர்களுக்குத் தக்கபடி - பரிசளிக்கும் 
படி வேண்டுகிறேன். 

அப்படியே, அதற்குச் சச்தேகமென்ன? அன்றியும் ஈமது 
பட்டணத்தையெல்லாம் அலங்கரிக்கும்படி . உத்தரவு 
'செய்கி2றன், உனது பிராணநாதனைத் தக்கபடி மரி 
யாதையுடன் வரவழைக்க. மேலும் நமது மந்திரி பிர 
தானிகளையும் அனுப்பி பரிவாரங்களுடன் எதிர்கொண் 

டஉழைக்கும்படி. கட்டளையிடுகிறேன். இனி கவலையற் 
திரு... இல். வாடைகளை யெல்லாம் ator igi GO, நீயும் 
அலங்காரம் செய்துகொண்டு சித்.தமாயிரு. 

உத்தரவுபடி, 
[சச்சோதனன் வணிகர்களை 
யழைச்துச் சொண்டு டோல் 

ர்.] 

காட்சி மடிகிறது. 
os ழ் 1 ் os



  

மூ-ம் 

இம 

இ-ம. 

ait, 

iT. 

  

ஐந் தாம் காட்சி. 

இடம்--௪ பிலவாஸ்து வில் ஓர் விதி 

ஜனங்கள் விதியில் தண்ணீர் தெளித்தும். 
கோலம் போட்டும் தோ. ரணங்கள் கட்டியும் இவ்வாறு 

பலவிதமாக அலங்சரிச்சன் றனர், 

ஏண்டாப்பா | “சொம்ப அவசரமா அலங்காரம் பண்ண 

erasGer! இந்த பக்கமாதான் வரப்போராசோ 

எளவசசரு P 

இரத பக்கம். வராப்போனா என்னா ? ஈம்ப பட்டணத் 

துக்கு வர்ராரே இண்ணு சந்தோஷத்துக்கோசாரம். 

Dy லங்சாரம் பண்ணோம். 

எந்த பக்கப் வர்ராராம் ? 

ராஜா காலமே புடிச்சி தெற்கு 2 சோபுச வீதியி3 ல காத் 

ag இழுக்குராராம்; இன்னம் அவர். வரலே -இண்சாக் 

கள். 

வராமெ போவாரா? எப்படியும் வருவாரு-- சிக்கிரம் 

இர்த தோசணத்தெ கட்டிட்டு ஈாம்பளும் போம் பாக் 

கலாம். 

சித்தார்த்தர், ச சா. புத்ரன், மெளத்கல்யாயனன் 

இவர்களுடன் பிட்சை வாங்கிச்சொண்டு ஞூ 
gaat. 

பகவன், கங்களை ஒரு கேள்விே Gea விரும்புகிறேன். 

ears கேள் 

தாங்கள். சற்று முன்பாக அஸ் தமகிரியில் ஒரு மாளி 

கைக்குப் போய் வக்தீரே, என்ன கா.ரணம்பற்றி ?. 

சாரியுதிரா,  கான்.. குடி யிருக் த. வீட்டைக். கும்பிடப் = 

Cua on or,
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பகவன், தாங்கள். கூறுவது. எனக்கு அர்த்தமாசவில்லை 

என்னை Ou pp தாயாரை த௲னஞ் செய்தபின், அ௮ச்சாம் 

பரை அடக்கம் செய்து சமாதி. 'சட்டியிருக்கிருர்கள். 

அங்குபோய்க். கும்பிட்டு. வந்தேன், 
[வீடுகள் தோறும் போய் பிட்சை 
வாங்வெருஇருர்; உள்ளே கோ 
ஷ்டம் * மஹாராஜா வருஇனூர் 
இவ்வழி : ! ஒதுங்குங்கள் : ஒது. 
ங்குங்கள் !?2]. 

oh த்தோ தனன் பச்துச்சுளுடனும் பரிவாரங்களுடனும் 

விரைந்து வருஇரர். 

சித் தார்ந்தர் அவரைச்சண்டதும் பணிந்து. அவர் 

பாதத்தில் ஈமஸ்கரிக்கிறார். 

[ சண்சளில் நீர்ததும்ப அவரை . எழுப்பிக் கட்டியணைத்து | சித் 

தார்த்தா | சத்தார்த்தா : இப்படியும் முடியுமா * இப்” 

படி. ' நேரிடுமென்று. சான் கனவிலும் னை க்சவில்லையே |: 

-தேவேச்திரபோச மது பலித்த இச் சாட்டு இளவரச 

னாகிய “த்சார்த்சன், அழுக்கு வஸ்திரம் அணிந்து, 

கப்பமை.. _ யொன்றைக் . கையிலேந்தி, _ கடையர்கள். 

வாழும் af af BiuD ev பிட்சை வாங்க்சொண்டு, தன் ராஜ 

சானிக்குள் கரக்து அழையும்படியும் steer | oT ew 

CLD BT: உனக்கு என்ன குறை ou BUILT 7 உலகத் 

தில் எதை வேண்டினும். சக௲ணத்தில் பெறும்படியான 

மஹிமை வாய்ந்த இக்ஷ்வாகு. குலத்தில் உதித்த நீ, இச் 

கோலத்துடன் வருவானேன் £ தேவர்கள் புடைசூழ 

தேவ இந்துபி. முழங்க, அமசர்கோன் ஐாாவதத்தின். 

மீது ஆரோகணித்து அமசாவதிக்குள் அமையும் தன்மை 

போல், நீ இப்பட்டணத்து இற்குள் பிரவே௫ிக்க வேண்டி. 

யவனா யிருக்க, நீ கஷ்டப்பட்டு. காலால் Fi gare 

கா ரண மெ ன் G ன. ம 

அண்ணா, தாங்கள்: pure விஷயமன்று, : கான். மேற் 

கொண்ட விரதத்திற்கு. அவைகளெல்லாம். .பொருக்திய
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வையல்லவே, 

அப்பா ! இவ் விரதத்தை யேன் மேற்சொண்டாய ? இத் 

தனை: வருஷகாலமாக வயோதிகனுன. உன் தந்தையை 

யம், இளமையுடைய உன் மானை வியையும், கைக் சூழக் 

தையாகய உன் மைக்தனையும், எப்படி விட்டுப் பிரிக் 

திருக்கத் got sri 3 என்ன சாரணம்பற்றி OT 

கோலத்தை அசுற்றி அற்ப. ஆண்டியின் ஆடையைப் 

பூண்டாய் P 

அண்ணா, என முன்னோர்கள். பரம்பரையாக ஆண்ட 

வழக்கமே. இ. 

தொன்மையான நமத சூரிய லஸ்ச.த்இல் உன்னைப்போல் 

இவ் வயதில் து வியானவர்களை கான் கேட்டதில்லையே | ற 

.மணுஷ்ப பரம்பரையைப் பற்றி நான் கூறவில்லை, போதி 

சத்வர்களா யிருந்து புத்தர்களானவர்களுடைய பரம் 

" பரையைப் பற்றியே கூறினேன். அவர்களில் ஒருவ 

னாம் நான், அவர்கள் செய்ததைச் செய்றேன் ; அ 

மூடி wakes OTF ஜெருவன், தன் நகர்வாயில் 

ராடை யணிந்த. அரவியாயெ கன் மைந்தனை, இப்பொ 

முது. நீர் சந்திக்கிறபடி, முனபும் சர் தித்திருக்கிரான்; 

முன்பும், உலகத்இலுள்ள உயிர்சளின்மீது கொண்ட தய 

- வினால், உலக வின்பத்தை யெல்லாம் , துறந்து, ஞான 

நிலையை யடைந்து, உலகத்தை "யெல்லாம் உஜ்ஜீவிக்கும் 

பொருட்டு பிறந்துள்ள புத்தன், தன்னைப் பெற்ற தற். 

தையின் பாதத்தில் தாழ்வுடன் பணிர்து, தான் தேடிக் 

கண்டு பிடித்த ௮ ழிவிலா அளவிலா ஆரும் நிதியை, 

அனுபவிக்கும்படி வேண்டி யிருக்கிறான் ; அங்கனமே 

நானும் செய்கிறேன் இப்பொழுது. தனயன் சுண் 

டெடுத்த நிதியைத் தந்தைக்குக் கொடுப்பது ௮வன் au 

- மையாகு மன்றோ £. 
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அப்பா, நீ தேடிக் கண்டுபிடித்த His Hr AB 
சன்ன 8 

அண்ணா, அதன் பெயர் புத்த தரம சக்கரம் ! 

[அவரது சையைப் பற்றி] 

பிறப்பிறப்பென்னும் வட்டத்தை வெல்லவல்ல சக்கரம் ! 

பிணி மூப்பென்பதனை ச் துணிக்கவல்ல சக்கரம் 1 துக்க 

மெனும் சாகரத்தினின்றும் சறையேற்றும் ௪க்சுரம் ! நிர் 

வாண சுகத்தை யளிக்கவல்ல சக்கரம் 1. 

அப்பா, சித்தார்த்தா! ஜ்யோ திஷர்களும் 9B 60am 
ரிஷியும் கூறிய வார்த்தைகளின் உண்மையை இப்பொ 
DE sie காண்டு3றேன், உன்னிடமிருக்து சாவகாச 
மாய் இதன் உண்மையைக் கேட்டறிய விரும்புறேன். | 
ஆதலால் அரண்மனைக்கு வந்த அவ்விடம் எனக்கும் 

எல்லோர்க்கும் உபதே.௫த். தருள்வாய். 

|அவாது சப்பரையைத் தன். 
சையில் வாங்கிக்கொண்டு] 

ஆயினும், முதலில், ஈமு. சுற்றத்தார்களெல்லாம் உன்னை 
வழிபட வந் இருக்கிருர்கள், அவாகள் வக்தனை வழிபாடு 

களைப் பெற்றுக்கொள். 

(சத்தத்தாரும், மர்இரிகள் Gs 
-லானவரும், அவரது பாதத் 
Ba முறைப்படி வணங்குஇன். 
தனர் $  மூடிவில் ஸ்இரீகள் 
வது வணங்கு*ன் ஐனர்.]. 

ஒரு cb ft. யுத்த. ரத்னமே, ஒரு விண்ணப்பம். இன்று. சாலைத் 
தம்மைக் கண்டு. தர்சிப்பதற்காக 'யசோதரா தேவியை 

யும். அழைத்தோம்-- அதற்கு அவர்கள், என்னைக் குண 
வஇ யென்று தாம் எண்ணி யிருப்பின், என்னை நல்வழிப் 
படுத்துதற்கு அவே. இங்கெழுந் கருள்வார், ௮ம். 
பொழுது அடியேனும்... இவவிடம் திலேயே . அவரைத் | 
தக்கவாறு வழிபடுதற் கூரியேன்,.. என்று. சொன் ற் 
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சி. 

ரா, 

அப்படியே செய்வேன், 
[புறப்ப€திறார் ;) எல்லோரும் 
பின். தொடர்க ரூர்கள்,] 

காட்சி மடிகிறது, 

  

ஆரும் காட்சி, 

இடம்--யசோ தரையின். அர்தப்பு£ம். 

யசோதரை அடையாபரணங்களை யணிந்து ஒருபுறம் 

ராகுலனுடன் கீற்கிறாள், 

சித்தார்த்தர் இரண்டு பிட்சுக்சளுடன் ஒருபுறமாக 

aa Sapir. 

[அவர் பாதத்தில் வீழ்க்து பலம்புஇருள். | பிராணசாதா 1! பீரா 

corr ar | 

ஓம் ! சாந்இ ! | சாந்தி ! சாந்தி ! 

கண்ணே | சாகுலா,. "இவர்தான் உன் தந்தை ; இவ 

ருக்கு. ஈமஸ்காரம் செய். ப | 

அண்ணா, ஈமஸ்காரம். [ சமஸ்சரிக்கிறான். | 

[அவனை ஆர்வத் சத்து | சாகுலா, சகம் ௫ுற்கதி 5) படைவா 
ட் | 

யாச ! 

ந்தா | காதா | ஈன்மையிலும் தீமையிலும் உன்னைக் கை 

விடேன் என்று ௮ன்று நல் அக்னி. சாட்சியாகக் 

கூறிய மொழியினை மறந்தீரே ! உன் மீதுள்ள காதல் என் 

னும் குன்றேன் ௪ என்று கூறிய. உறுதிமொழியை Spe 

தீரே |. | கண்ணீர் விடுஇருள். | 

யசோதரளை, அங்கனமன்று. உன்மீது நான் வைத்த 

பிரியமே, உலகத்திலுள்ள Sricohesr எல்லா £வற்றின் 

மீதும் பிரியம் வைக்கும்படி. எனக்குக் கற்பித்தது,
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நாதா ! உலசத்திலுள்ள உயிர்களின் மீ தெல்லாம் கருணை 

யுடையவராயின், பாபி என்மீது மாத்திரம் ஏன் உமக்குக் 

சருணையென்ப தில்லாமற் போயிற்று ? இத்தனை வருட 

காலமாக உம்மைப் பிரிர்து ரான் என்ன வருந்தினேன் 

என்பதைக் சனவிலும் நினைந்தீரா 9-- 

சுத்தோதனன் agg. | 

அப்பா; சித்தார்த்தா ! 

ளைப் பிரிக்தது முதல் ஒற்றை வஸ்திர முட, ஒரு 
போ அண்டு, ௮ணி அலங்காரங்களை அனைத்தையும் 

௮.தற்கு சானே சாட், உன். 

விட்டு, அல்லும் பகலும் ௮ல்லலிற்பட்டு வந்தனள், நீ 

வருவதாகக். கேள்விப்பட்ட பிறகே, உன்னைக் காணும் 

பொருட்டு பழயபடி அலங்கரித் தூக்கொண் டிருக்கிறாள், 

இது சத்யம், இனியாவது . அவள் அக்கப்படாவண் 

ணம் பார்த்துக்கொள். 

நாதா, ௮துதான் நான் தங்களை Cary sO arora gl. 

இவ்வாஞுன துக்கத்தை யெல்லாம் வேருடன் ஓஒழிப்ப 

தற்கே உண்மையை நாடிச் சென்றேன் என்பதை நீ 

அறிச் இருக்கிர யல்லவா ? இச் ?சாசத்தை யெல்லாம் 

சம்ஹரிக்கும்படியான, நீ அன்று கனவிற் கண்ட ஜோதி 

FEET SO TSE சண்டெடுத் gion Cor ar. ஆகவே, இனி நீ 

அயரப்பட வேண்டி. யில்லை. 

சாதா, ௮ந்த சூட்சுமத்தை அடியாளுக்கு உபதேச௫ித் 

தீருளவேண்டும். 

அப்படியே ஆகட்டும், 

எனக்குக்கூட 8 

அங்கனமே ஆகுக எல்லோரும் தங்கள் பிள்ளைசளுக் 

கும் கொடுக்கும் பொருள் அழிவுள்ளவை. நான் போதி 

விருக்ஷத்தி னடியில் அடைச்ச நிதி அழிவற்றது, 
கொடுக்கக் கொடுக்கக் குறைபடாது... அதனை இவ 

னுக்குச் சொடுப்பேன் 1...
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&, 

மேள, 

மெள. 

அப்பா, சித்தார்த்தா, இன்றைத்தினம் நீயும் உன்னு 

உன் வந்திருக்கும். பிட்சுக்களும் அரண்மனையில் அழ 

தண்ண வேண்டுகிறேன், | 

உழ இச்சைப்படி. 

சந்தோஷம்; இதோபோய்த் தக்க ஏற்பாடு செய்கிறேன், 

| [போகிருர்.] 

மெளகச்கல்யாயனா, என்ன உன் மனதிற் சந்தேகம்? 

கேள். டட 

பகலவன் ! உமத ம௫மையே ம௫ூமை | என் மன த்திலிருப் 

பதை கான் வாய் இறந்து கூறுமுன் சகண்டுகொள்ளு 

SOCr! கேட்கலாமோ என்னவோ என்று FRG SEU 

பட்டுக்கொண் டிருந்தேன். கேட்கலாமென்று உத்தர 

வானபின் சங்கையின்றிக் கேட்குறேன். 

கேள், 

மூற்றுக் துறந்த முனிவர்களுக்கு, யாரா யிருந்தபோதி. 

௮ம், ஸ்திரீ ஸ்பர்சமே கூடாதே; ௮ங்கனபிருக்க, யசோ 

தரா தேவி தமத சீர்தங்கெ பாதங்களைப் பற்ற, அதை 

அங்கேரித்திரே, ௮து எங்கனம் என்று என் மனத்இல் 

சங்கையுண்டா யிருக்கிறது. 

அப்பா, பெளத்கல்யாயனா, சங்கை பிறர்தால் உடனே 

அதை நிவர்த்திக்க மூயலவேண்டும் மனதில் அதை 

அடக்கிவைக்கக் கூடா௮.-- இதற்குக் காரணம் உரைக் 

கிறேன், கேட்பாயாக, எல்லாப் பிராணிகளின் மீதும் 

கருணையிருக்க வேண்டுமென்றால், அந்த *எல்லாம்! என் 

கிற பதத்தில் இது ஒன்றும் அடங்கியது தானே 1! அன் 

றியும் பந்தத்தினின்றும் முக்தர்களானவர்கள், பந்இக் 

கப்பட் டிருப்பவர்களைப் பார்த்து, பரிஹூக்கலாகா த. 

அவர்கள் மீது பரிவுசகொண்டு அவர்கள் பச்தத்தையும் 

விடுவிக்கப் பட்சமுூடன் நாடவேண்டும், மேலும் யசோ 

தரையை சாதாரணமான ஸ்திரீ என்று கருதாதே !
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இதற்குமுன் போதிசத்வனாய் நான் எடுத்த எண் 

ont pis ஜென்மங்களி லெல்லாம், என் மனைவியாக. 

விருந்து, நான் இந் நிலையை ௮டைதற்கு உதவி புரிந் 

தவள். முன்னொரு ஜன்மத்தில் நான் ராமன் எனும் 

நாமமுடைய வணிகனா யுதித்தேன். அப்பொழுது யசோ 

தரை லட்சுமி எனும் நாமமுடைய என்மனைவியா யிருச் 

தாள. பஞ்சகாலத்தில் உலகமெல்லாம் உணவின் றி 

வருக்த, தஇரைசகடலோடி கான் திரவியம் தேடிச்சென்று, 

வில்யிலா முத்த மொன்றைச் கொண்டுவர, அச்சமயம் 

பசியினால் இவள் மூர்ச்சையாய்க் டக்க, இவளுயிரைக் 

காக்க ஒரு படி அழுதுச்காக அம்முதிை. விற்று, இவ 

சூயிரைக் சாத் 2?தன், இத ஜன்மத்தில் நான் பெற்ற 

மூக்தம், அதனைப் பார்க்கிலும் எண்ணரிய மடங்கு விலை 

யுள்ளதன்றோ? அகவே அதனை இவஞூக்குக் கொடுத்து 
அஞ்ஞானமெனும் இவளது . மூர்ச்சையை இரத 

ஜன்மத்தில் தாப்பது என் சடனா மன்ரோ? ஆகவே 

இவள என் காலைப் பற்றினள்; அதனை nro wwe 
கரித்து, இவள் சடைத்தேறும் மார்க்கத்தை. இவளுக் 

கூபதேிக்க வேண்டியத, என் கடமையாகும், 

ஜசத்குருவே ! அடியாள் சண்கள் விளங்குகின்றன இப் 
பொழு ! அடியாளை அங்கீகரித்த, உபதேசித்து, தம் 
மூடைய பாத சங்கத்திற் சேர்த் தச்கொள்ளவேண்டும். 

அங்னமே. அகுக ! 

[சின் மேத்திரையை aapse@ apts. 

யசோதரை பணிந்து doe 
ரள்.] | 

காட்சி ழடிகிற.து, 
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எழாம் காட்சி. 

இடம்--கு£ ஈசரத்தில் ஹிரண்யவதி ஆற்றின் கரையைச் 

சார்ர்த ஓர் சோலை, 

சித்தார்த்தர், நந்தன், ௮னுநுத்தன் முதலிய சிஷ்யர்கள் 
புடைகுழ மெல்ல வரன் றனர். 

[மேல் கோச்சி] காலம் நெருங்கிவிட்டது ! 

பகவன், எதற்கு$? அதை அடியேங்களுக்கு அருள. 

வேண்டும், 

என்னுடைய வாழ்காள் இன்றுடன் தீர்ந்துவிட்டது, 

என்னுடல் வருதல் போதல் இரண்டிற்கும் சாரணமா 

யிருத்தலை யொழித்து, கொறுங்கெயதேர் போன்றுளது. 

இனி பரிபூரண நிவருத்தியைப் பெற்று, குூடம்பைதனித் 

தெழியபுட் பறந்துபோவதேபோல், நான் இவ்வுடலை 

விட்டுப் பிரிர் து செல்வேன். 

[பூசம்பம் உண்டாகிற. 

பகவன் ! பகவன் ! இப் பூகம்பத்திற்குக் காரணம் யாது? 

நான் இவ வுலகை நீங்கக் கருதி யிருப்பதே. 

பகவன்! பகவன் | இதற்குள்ளாக அக்காலம் வந்துவிட 

வேண்டுமோ, இன்னும் கொஞ்சகாலம் பொறுத்து இது 

நேரலாகாதா? [age agro, | 
ந்தா. உண்மையை 6g நீயே என்ன உளம் சலங் Mok BT, அறுதி 

குருப் ? எதற்காக வருந்துகிறாய் ? இச்சு உடலுக்காக 

வா? இந்த மெய்யும் பொய்யே என்று உணர்க்திருக்கரு 

யன்றோ ? நான் வரத காசணம் பரிபூரணமாூவிட்௨து, 

9 
இர்த இரட்டைச் சாலமாத்தின் நஈடுவிடத்தைப் பெருக் 

இ, நீர் தெளித்தப் பாயையும் விரிப்பாயாக; கரன் இன்று 

ஆகவே சந்தோஷமல்ல?2வா படவேண்டும் 71--அப்பா 

நடுஜ ரமத்தில் நிர்வாணமடைவேன். 

[சிஷ்யர்கள் கவனமே செய்ய, 
இத்தார்த்தா் சஉணிக்கிறார்.]
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அப்பா, அநந்தா, எனறு நிர்வாணகாலத்திற்குப் பின் 

இவ் வுடம்பை இன்னவாறு ௮டச்சஞ் செய்யவேண்டு 

மென்று உனக்கு முன்பு கூறியிருக்கிறே Bor VED AIT P —— 

அதன்படியே செய். 

ஆ. பகவன், அப்படிய அப்படியே! *யினும் என் மன 

வருச்சத்தை அடக்க முடியவில்லையே 

[சண்ணீர் a OD op ob 5 மற்ற சிஷ். 
யர்களும் அக்கச்சின்றனர்.] 

சி, இஷ்யர்களே, துயர்படன்மின். யாதனின் urge oo? i B 

யானோத, லதனி னதனி னிலன், நிலையிலா இவவுலக 

வாழ்வைக் கருதன்மின், நிரந்தரமான பேரின்பத்தை 

நாடுமின், பிறந்தோர் உருவது பெருகிய ன்பம், பிற 

வாருவது பெரும்பே ரின்பம், பற்றின் வருவது முன் 

னன, பின்னது அற்றோருறுலஅ.'? இதை மறவாது 
நினை மின், 

சிஷ்யர், பகவன்! இப்படி ஞானோப தசம் "செய்து இனி ௪௨ 

களை யார் தேற்றப்போ இருர்கள் ₹ [புலம்புகறுர்கள். | 

சி. நான் அதிர் தவற்றை யெல்லாம் அறிந்தவன். ஆரந்தன், 

ஆகவே என்னால் அறிய? 2வண்டியவற்றை இனி அவனால் 

அறிந்து கொண்மின், 

ஒரு சிஷ்யன். ஹும் | YES குண்டன் அளித்த உணவே நமது 

பகவானுக்கு இப்படி. அசெளக்கவயெத்தை Nees உண்டு 

பண்ணிற்று, நமத பகவான் இவவளவு. சக்கரம் இத் 

இசையை அடையச் செய்தது--என்ன பாபி அவன். | 

சி, அப்பா, அப்படிக் கூறுதே அந்தா, குண்டன் என் 

மரணத்திற்குக் காரணமா யிருக்தான் என்று பலர் அவ 
னைப் பழிப்பினும் பழிப்பார்கள்; அன்றியும். அவனும் 

அவ்வாறே எண்ணி வருர்துதல் கூடும். இப்படி நேரிடா 

வண்ணம். பார்த்துக்கொள். அவண் அளித்த உணவை 

யுண்டபின் தான் நான். நிர்வாணத்திற்கு உரியவனானேன். 

இதனால் ௮வன் "இறந்த பலனை. அடைவது திண்ணம்
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சிஷ்யர். 

  

சி. 

சுப, 

அக் காலத்தில் ௮ர௪ மரத்தடியில் நான் ஞான மடையு 

மூன் சுஜாதை யளித்த உணவும், இக் காலத்தில் ரான் 

நிர்வாண மடையுமுன் குண்ட னளித்த உணவும், எல். 

லாவற்றிற்கும் மேலானவை. இதை அவனுக்கும் எல்ல 

வாக்கும் தெரிவி, [கண்ணை மூடிச்கொள்ளுஇளுர்.]| 

அந்தோ | ௮ர்தோ ! இப் பேருலகம் இருண்டதே ! 

இருண்டதே | - | ப | 
[துக்இச்சின் தனர்.] 

[சண் விழித் அ | நீவிர் அக்கமடையன்மின், இத சந்தோ 

வத் இற்குரிய காலம், அடைய மேேண்டுமுமன் று. ௮ ரச 

காலமாக மூயனறுவந்த பெரும்பேற்றை இப்பொழுது 
அடையப் போகிறேன். அதி துக்ககரமான இவ வைம் 

புலச் சிறையினின்றும் நீல் என்றும் ௮ழிவிலா ஆந்த. 

மயமான நிர்வாணத்தை அடையப் போறேன். 

[ஒரு சிஷ்யன் ata அநந்த 
னிடம் ஏதோ ரஹஸ்மமாய்க் 
கூறுஇிருன்.] 

(சிஷ்யணிடம் ] இப்பொழுது சந்தர்ப்பமிலலை என்று 

சொல். 

[ சண் விழித்து] அப்பா, ஆரந்தா, என்னைப் பார்ப்பதற் 

காச வந்தவரைத் தடுக்காதே---வரட்டும் அவர், 

பகவன், அவர் உம்மிடம். வாதாட வந்திருக்கறூர் 

போலும், அதற்கது சமயமல்லவே என்று எண்ணி 

னேன். | 

அப்படி. யிராது--இருச்காலும் பெரிகன்று--அஅவமை 
இங்கு வரவழை. 

ஆசர்சன் எழுச்துபோய் சுபத்திரர் எனும் பிராம்மண 

சன்யாசியை அழைத்து வருகிருன். 

வாருங்கள், உட்காருங்கள். 

சித்தார்க்தரே, க்ஷமந்தானா | 
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இருக்கவேண்டிய சக்ஷேமத்தில் இருக்றெ.௮. 
உடம்பு என்னமா மிருக்றெது ? 

போகவேண்டிய ஸ்இதியி லிருக்றெது. 

eng nar Bed ஏதேனும் கிலேசம் இருக்கிறதோ ? 

எதற்காக இருக்கவேண்டும் ₹ உலகத்தின் உண்மையை 

.-௮றிக்தபின் இக்காலம் எக்காலம். வாய்க்குமென்று 

எதிர்பார்த்திருந்த நான், அயர் எதற்காகப் படவேண்் 

டும் 3 FU S Bo Sr,” ருஇல் வாரும், உரத்துப் பேச 

சக்தி 19) 60 250 — 

[aus Sor 298 9 Gran, அவ. 
ருக்கு. சித்தராத்தர் எதோ. 
மெல்ல உபதே௫க்இரர்.] 

  

சித்தார்க்தரே, நீரே புத்தர் ! நீரே புச்சார் 1 இதை கான் 
முன்பே அறியாமற் போனேனே ! இவ்வளவு ஞானமும் 

அழியக் காலம் வச்ததே ! "இதைக்கண்டு சான் ச௫யேன் ! 

சுஇயேன் ! நான் aan aC war. 

[வருத்தத்துடன் Son rs 
Cun Sapir.) 

நண்பர்களே, அருகில் வாருங்கள--த.தாகதன் இ... 

  

வரையில். உ௱்களுக்குக் கூறியவற்றுள் ஏதேனும் ஜய 

முண்டோ. 2 இருக்குமாயின் சொல்லுமின் எட 

(அனைவரும். மெளனமா. யிருக் 
_ இன்றனர்.] 

ஈண்பர்களே, என்னையும் கான் சொல்லியவற்றையும் 
சேசப்பதுபோல, நீங்கள் ஒருவரை யொருவர் CaS sg 
ஒழுகல் வேண்டும். அன்றியும், - என்றும் அல்லவை 

கடிஈது நல்லவை புரிமின்--இனி தக்கப்படாதர்கள்,, 
இ௮௫ மகிழ்ச்சிக்குரிய காலம், 

ததாகதர் ஏன் இவ்வளவு சக்ரெத்இல் நிர்வாண wou 
வேண்டும் ₹
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சி. அப்பா, ஓவ்வொன்றிற்கும் சாலவறை யுண்டு, அதைக். 

கடக்க ஒரு காலும் ஏலாது, இவவு௨லுக்கு இவவளவு. 

தான் காலம் எற்பட்டுள்ளத--அன்பர்களே, பிறப்பிற் 

குக் காரணம் எதுவோ அதுதான் இறப்பிற்குக் கார 

ணம், இவவுண்மையை என்றும் மறவாதீர்கள், உங்க 

நடைய மனத்தில் உறுதியாய்த் தரித்துக் கொள்ளுங் 

கள், இனி இவ்வாயினின்றும் வார்த்தைகள் வெளிப் 

பா. 
[நிர்வாண மடைகின்றனர் ; ஷ் 

யர்கள் சைகூப்பி வணஙூய 
(வண்ணம் அுச்இக்கின் றனர். ] 

காட்சி முடிகிறது. 

 


