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| அவர்களால் இயற்றப்பட்டது. 

  

இந்த நூலா சிரியரால் இயற்றப்பட்ட மற்ற நூல்கள் : 
லீலாவதி-சுலோசனை, சாரங்கதரன், மகபதி, காதலர் சண்கள், CHEE 
தெய்வம், மனோஹரன், ஊர்வசியின் சாபம், இடைச்சுவர் இருபுறமும், 
என்ன: நேர்ந்திடினும், விஜயரங்கம், கள்வர் தலைவன், தாசிப்பெண், 
-மெய்கீகாதல், Gurr விலங்குகள், சிம்ஹனகாதன், . விரும்பிய 
விதமே, சிறுத்தொண்டர், காலவரிஷி, ரஜபுதரவீரன், உண்மையான 
சகோதரன், சுதி.சுலோசனா, புஷ்பவல்லி, கீதமஞ்சரி, உத்தமபத்தினி, 
அமலாதித்பன், சபாபதி முதற்பாகம், பொங்கல் பண்டிகை அல்லது 
சபாபதி இரண்டாம் பாகம், ஓர் ஒத்திகை அல்லது சபாபதி ஒன்றும். 
பாகம், சபாபதி நான்காம் பாகம், பேயல்ல பெண்மணியே, புத்த ௮வ 
தாரம், விச்சுவின் மனைவி, வேதாள உலகம், மனைவியால் மீண்டவனண், 
சந்திரஹரி, சுபத்திரார்ஜுனா, கொடையாளி . கர்ணன், . சஹதேவண். 
சூழ்ச்சி, கோக்கத்தின் குறிப்பு, இரண்டு ஆத்மாக்கள், சர்ஜன் ஜெனரல் 
விதித்த மருந்து, மாளவிகாக்னிமித்ரம், விபரீதமான முடிவு, சுல்தான். 
பேட்டை சப்.௮சிஸ்டென்ட் மாஜிஸ்டிரேட், சகுந்தலை, காளப்பன் கள். 
ளத்தனம், விகரமோர்வசி, முற்பகல் செய்யின் பிற்பகல் விசையும், 
காடகமேடை நகிணவுகள் முதற்பாகம், இரண்டாம் பாகம், கூன்ரம் 
பாலம், நான்காம் பாகம், ஐந்தாம் பாகம், ஆரும் பாகம், நாடகத் தமிழ், 
மயாதி, பிராம்மணனும் சூத்திரனும், வாணீபுரவணிகன், இரண்டு ஈண். 
பர்கள், சத்ருஜித், ஹரிச்சந்திரன், மார்க்கண்டேயர், ரத்னாவளி, கண்டு 
பிடித்தல், கோனேரி அரச்குமாரன்; சந்தைமிற் கூட்டம், வைகுண்ட 
வைத்தியர், தீட்குதர் சதைகள், ஹாஸ்யக் கதைகள், குறமகள், நல்ல 
தங்காள், சிறுகதைகள், நடப்புக்கலையில் -தேர்ச்சிபெறுவதெப்படடி.2,.. 
ஹாஸயை வியாசக்கள், தமிழ் பேசும் படக்காக்ஷி, விடுதிப்புஷ்பங்கள்,. 
பேசும்பட அனுபவங்கள், கதம்பம். முதலியன. | 

ee அவி 

இரண்டாம் பதிப்பு 

சென்னை *பியர்லெஸ்” 3/ச்சக்கூ டத்தில். 
Y ச்ெப்பட்டது. 

        

- காபிரைட்] | 1940: [விலை
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நாடக பாத்திரங்கள் 

  

சுப்பிரமணியர் .... fu. கழுகாசலக் கடவுள் 

நாரதர் வட்ட தேவ ரிஷி 

நம்பிராஜன்... ... வேடுவஅரசன் 

வள்ளி. வட. ட. நம்பிராஜனுடைய வளர்ப். 

பப் பெண் 

கம்பிராஜனுடைய ஏழு மைந்தர்கள், கோயில் 

குருக்கள், நம்பிராஜன் மத்திரி, வள்ளியின் 

... தோழி, வேடர்கள், வீ.ரபாஹ-ஈதேவர், யாணை 

உருக்கொண்ட கணநாத ர; முதலியோர். 

. கதை நீகழ் இடம் --கழுகுமலைப் பிரதேசம்,



  

தோற்றக் காட்சி 
இடம்-- சிற்றூரில் நம்பிராஜன் மணையில் வள்ளியின் பள்ளியறை. 

வள்ளி மஞ்சத்தின் மீது படுத்துறங்குகிறாள். திடீரென்று அறை 
யின் பின்பக்கத்துச் சுவற்றில் ஓர் ஜோதியின் மத்தியில் சுப்பிர 
மணியர் தோற்றுகிறார். சிறிது பொழுதில் சுப்பிரமணியர் ம்றைய, 

ஜோதியும் மறைகிறது. 

  

இடம் மலைச்சாரல். காலம்--.காலை. 

ஓர் ஆலமரத்தடியில் நம்பிராஜன். மந்திரி, ஈம்பிராஜ ஜனுடைய 

ஏழமைந்தர்கள், வீற்றிருக்கின்றனர். லெ வேடர்கள் புடை 

குமர் தருச்சின் poor sr. 

ம. ஆகவே அரசே, வள்ளியின் மணத்தைச் Peer wee 
தில் நலமெனனத் Csr ho p கெனக்கு. 

ந. [சற்று யோடத்து | ௮ம் மந்திரி, நீ கூறுவது நியாயம் தான். 

எத்தனை நாள் நம்முடைய வீட்டில் இருர்தபோதிலும் 
ஒரு காள் தன் கணவன் வீடுபோய்ச் சேவேண்டியவள் 
தானே | இப்பிரிவை நினைத்தே இஅவரையில் “இவ் விஷ 

யத்தைப்பற்றி நீங்கள் பன்முறை கூறிவக்தபோதிலும், | 

நீங்கள் கூறுவன நியாயமென வமிக்.தம், அதற்குச் செவி. 

யிளைக் கொடாது வந்தேன். என்ன ச்சர்யம் !. என். 

வயித்தித் பிறந்த மகளா யில்லாவிட்டாலும், தெய்வாதினத்.
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தால் வன்னிக் கொடியின் மத்தியிற் Bon ss குழவியா 
- மிரு்தபோதிலும், அவிட தரிதீஇரனுக்கு கிடைத்த அரும் 
பெரும் நிதியைப்போல் கான் ஆதரவுடன். வளர்த்த வந்த 
மையால், அவளை விட்டு அரைக் கணம் பிரிவசென்றாலும் 
என் மனம் தத்தளிக்கிறது ! 

கடைசி மைந்தன். ஆமாண்ணா! எனக்குக்கூட NOS TOTS 
கலியாணம் பண்ணிக்கொடுத்தாதானெ கஷ்ட கலியா 
ணம் பண்ணிக் கொடுக்கா கெபோனா, நம்ப were’ Cau 
இருக்கும் SAREE, 

எனன புத்தஇியில்லா த வனா யிருக்கிறாய்! எத்தனைகாள் நம் 
முடைய வீட்டிலிருக்கபோதிலம் ஒரு காள் புருஷன் வீடு 
போகவேண்டியவள் தானே ! அதுவும் வயதாஇவிட்டது. 
இனி தனித்திரறாக்கலாகாது, 

க. மை, ஏ! எங்களுக் கெல்லாம் வயசாகலையோ | நாங்கல்லாம் 

தனியா யிருக்கலையோ ? 

ந, என்னடா அது? EDO MILD தெரியா தவன்போல் உளறு 

இருப். அவள் புத்தி யறிந்தவளாய் விட்டாள் என்று 

சொன்னேன். 

க, மை. என்னாண்ணா ! நீங்க இப்படி பேசுரசைங்க? கொஞ்ச 
முன்னே எனக்கே புத்தியில்லே இண்ணு சொன்னைங்களே! 
எனக்கானா சின்ன தங்க மாத்ரம் புத்திவச் தாட்டு தோ? 

முதல் மைந்தன். என்ன அண்ணா ௮௧ படையனுடன் பேச்சு ? 

க. மை. ஏ! நீயும். அ௮வங்களோடே சேந்ை தயோ? என்னாண்ணா 
அம் எனக்கு நீ அண்ணாத்தே. ந் சொல்ரத்தை: யெல்லாம் 
ஒப்புக்கொ. வேண்டி. யத தான், | 

மு: மை, அண்ணா, வ வள்ளியின் மணஜ்தைப்பற்றி நீங்கள் இர்மானிக் 
இற வரைக்கும் நானாக இதைப்பற்றி பேச இஷ்டமில்லா 
திருந்தேன். அடுத்த மலை சாட்டசச௪ன் இளங்கிள்ளி தனக்கு 
வள்ளியை மணம் செய்து கொடுக்கும்படி. சில: நாளாக 
மன்ரோடி, ௪ வருகிமுன் என்பதை ஞாபகப் படுத். தறேன்.
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இ. மை. ௮ண்ணா, தேக்குமலை ௮ச௪ன் தனக்கு மணம் புரிய விருப்ப 

elf emia. 

வே. 

மிருப்பதாக என்னிடம் தெரிவித்திருக்கிரான். 

நம்முடைய அத்தை மகன் ஒரு வருஷகாலமாக மன்முடி. 

வருகிஞுன் என்பதை ஞாபகப்படு த EC wor. 

. எல்லாருக்தாம் கேக்கராங்க! கேக்கரவல்களுக் கெல்லாம் 

கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாடாதோ? அண்ணா, தக்ூச் 

இயே கல்யாணமே பண்ணிக்கொடுக்காதைங்க, நம்ப 

இட்டவே யிருக்கட்டும், 

மைந்தர்காள், இவ் விஷயங்களெல்லாம் நான் அ௮றியாதவ 

னன்றே. ஆயினும் விவாகம் செய்து கொடுத்தால் நமது 

செல்வத்தை விட்டுப் பிரியவேண்டி வருமே என்னும் வருத் 

தம் ஒருபுறம் இருக்க, ஈமது ஜாதியிற் பிறந்த எவஜம் ஈம 

குழர்தையின் அழூற்கும் அருங் குணத்திற்கும் ஏற்ற கண 
வனாக மாட்டானே, என்னும் கஷ்டம் என்னை அதிகமாய்ப் 

பிடித்து வருகிறது, எனக்கு வேறு யோசனை ஒன்றும் 

தோன்றவில்லை. ஈமது கூல தெய்வத்தின் கோயிலுக்குச் 

சென்று பூசனை இயற்றி குறி கேட்கலாமென் நிருக்கிறேன். 

ஒரு வேடன் வருகிருன் 

மஹாராசா! தம்போ Gara குருக்கள் au BE & (ap 

கல்ல சமயத்தில் வந்தார். உடனே OTE சொல். | வேடன் 

“சென்று குருக்களை அழைத்து வருகிறான். | வாருமையா குருக 

களே, 

[ஆசீர்வாதம் செய்து தேங்காய்; பழம், புஷ்பம், விபூதி கொடுத்து] 

சுப்பிரமணிய ஸ்வாமிப் பிரஸாதப். பிராப்திசஸ் அ ! 

[சம்பிராஜனும் பிள்ளைகளும் விபூதியை . வாங்கி 

. அணி௫ன் றனர். ] 

ஐயா, குருக்களே, என்னா இண்ணைக்?. மிர்சா த.ததைக் ப 

காணோம். 

அடே அதனப் பிரசங்கி, கொடுத்தஅ பிரசாத மல்லவோ ?
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* 5 * * 2 ro டவ க. மை. இதென்னாப் பிரசாதம் ௮ண்ணா, நெத்தியிலே பூசிகறது-- 
சாப்பிட பிரசாதம்தானே முக்கியம்; அது யேன் இண் 

ணைக்கு வர்லே ? 

(5. அவன் இடக்றொன். குருக்களே, ஸ்வாமினுடைய பூஜை 

யெல்லாம் சரியாக நடந்து வருகிறதா? 

தூ. அதைப்பற்றி இங்கே தெரிவித்துக் கொள்ளதான் வந்தேன். 

கொஞ்ச காலமாக ஸ்வாமிக்கு தைவேத்யம் இல்லாம லிருக் 

இறு. கோயில் மான்யமாக விடப்பட்ட புன த்திலிருந்து 

வருஷா வருஷம் வழக்கப்படி வருவதுபோல் இவ்வருஷம் 

இணை என்ன காரணத்தினாலேயோ இன்னும் வராமலிருக் 

இற து. 

க. மை, அதாம் ஈம்பளுக்கு இண்ணைக்கு பிரசா தம் வாலே. 

கு. தம்பி சொல்வது உண்மைதான். 

ந. ஆம் ஆம், கானும் கேள்விப்பட்டேன். மக்திரி, அந்தபுன ச் 

திலிருந்து என் இன்னும் சாகுபடி அகவில்லை யென்று 

உன்னை விசாரிக்கச் சொன்னேனே ? 

ம, ௮சசே, கான் அ௮ப்பொழமுசே போய் விசாரித்துப் பார்த் 

தேன். அ மிகவும் அச்சரியமா யிருக்கிறது. மற்றப் 

மன்னி எள்ள இளையெல்லாட் அறுவடை யாவும் துப 

புன த்தில் மாத்திரம் கதிர்கள் மு.இராமலிருக்கனெறன ; அப் 

படி யேதாவது சில கதிர்கள் மூதிர்ர்ச போதிலும் ௮வற் 

றைக் கூட்டம் கூட்டமாகப் பட்டிகள் வநீது கொரித்துவிடு 

இன்றன. என்ன காவல் போட்டும் பயன் படவில்லை. காவ 

லிருப்பவர்களுக் கெல்லாம் தெய்வீகமாய் ஏசாவஅ விபத்து 

- நேரிடுகிறது. மூன்ரும் நாள், காவல் செய்வதில் கைதேர்ந்த 

ஈமது காடனை அனுப்பினேன் காலையில், சாயங்காலம் 

போய்ப் பார்த்தால் மூர்ச்சையாகி விழுக் த இடந்தான். 

க, மை. சானு கூடப் போயி பார்த்தென் அண்ணா, 

மு.மை. இவன் காவல் காத்த அழகைச் சொல்கிறேன். சாயங்காலம் 

போய்ப் பார்த்தால் இருக்ச இடத்திலேயே உறங்க்கொண். 

டிருந்தான். இவன் தலையில் ஒரு பட்டி கூண்டு கட்டிக்
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கொண்டிருர்சத. அஅகூட தெரியாமல் உறம்க்கொண் 

டிரு£தான், | 
க. மை, இல்ல ௮ண்ணா, போனதும் எனக்கு ஓரே மயக்கமா வந் 

அது அண்ணா, 

ம. = Cahoon gs இனம் ஈமஅ படை, விரனாகிய நாணனை அனுப் 

பினேன். அ௮வன் பரண்மீதேறியதம் ௮கஸ்மாதீதாய் கண் 

பொட்டையாய் விட்டதாகக் கேள்விப் பட்டேன்! 

ஞ்ச ஆம், மஹாராஜா. ௮து உண்மைதான், அவன் நேற்றிரவு 

ஸ்வாமிக்கு நெய் காவடி. எடுத்து பூஜையபோட்டான், அப் 

பொழுது அவன்மீது ஆவேசம் வர, நாங்கள் இக்க விபத் 

அக்கெல்லாம் காரணம் என்னவென்று வினவினோம் ; ௮ப் 

பொழுது: 

௩. என்ன குருக்களே, என் மயங்குகிகீர்-- என்ன உத்தர 

வாச்சு சொல்லும். 

கு. உங்கள் மகாராஜா தன் குலாசாரப்படி ஈடவாதுதான் இதற் 

கெல்லாம் காரணம் என்று உத்தரவாச்சுது. 

௩. அப்படியா 7? ஆண்டவன் அப்படியா உத்தரவு பண்ணினா? 

என்ன நான் எனது குலாசாரப்படி ஈடவாமற் போனது ? 

மந்திரி, எனக் கொன்றும் தோன்றவில்லை. ஆண்டவன் 

வார் த்தையில் அணுவளவும் பொய்யிசாதே. மந்திரி, இதை 

விடுவிக்க உன்னாலாகுமா £ 

ம. உத்தரவானால் எனக்குக் தோற்றுவதைக் தெரிவிக்கிறேன். 

௩. ஒன்றும் அஞ்சாது தாராளமாய்ச் சொல்லும். 

ம, நடச்திருக்கும் எல்லா விஷயங்களையும் ஒருங்கே சேர்த்துப் 

பார்க்குமிடத்து எனக்கு ஒன்றுதான் படுகிறது புத்தியில். 

வேடுவர்களாகிய ஈமது குலாசாரம் என்னவென்முல், ஒரு 

கன்னிகை வீட்டிலிருந்தால் அவளுக்குத் தக்க பருவம் வந் 

ததும் தஇனைப்புனச்தைக் காவல் செய்ய அ௮னுப்பவேண்டு 

மென்பது-- தாங்கள் அவ்வாறு இதுவரையில் செய்யாதது 

தான் சவறென்று நினைக்கிறேன்.
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அடடா! wb BA, £ கூறுவது மெய்தான். இதுவரையில் 

இதை மறந்திருக்ே தன், (5 BBY (PIL ஞாபகப்படுத்தினீர். | 

மை. அண்ணா, எனக்குக் கூட ஞாபகம் AGTH இப்போ. க.ப 

தங் தினெப் புனத்தைப்பற்றி கேட்கச் சொல்லுச்சி, 

இ2தா பாருங்க. ஞாபகத்துக்காக குட்டையிலே கூட முடி 

போட்டு வைச்௫ருக்கிறேன், 

என்ன கேட்கச் சொன்னாள் வள்ளி? 

ம. ௮த்தெ தான் மறந்து பூட்டேன் அண்ணா ! 

ரிசம்ப புத்திசாலி நீ! போய் வள்ளியை இக்கு அழைத்து 

GUT « 

மை, இதோ. | [ போூருன்: | 

ஆயினும் கமது அருவ குழதையை புனத்தின் காவலாக 

அமைப்பதென்றால் கெஞ்சம் அஞ்சுகிறது. 

அரசே, ஆறுமுகக் கடவுளின் அருள் நமக்கிருக்கும் 

பொழுது ஈமது அருமைப் புதல்விக்கு என்ன அபாயம் 

கேரிடப்போகிறது? 

கடைசி மைந்தன், வன்னி, தோமி வருகிறார்கள். 

க, மை, இகதா அழைச்சிகனு வர்தாட்டேண்ணா. 

011 

ihe 

ou. 

அப்பா, ஈமஸ்காரம். 

வாசாய் சூழந்தாய். 

சான்னை அழைத்திர்களாமே அப்பா, என்ன விசேஷம் ? 

குழந்தாய், வேறொன்றும் விசேஷமில்லை. வேடுவர்களாகிய 

ஈமக்குள் ஒரு கூலாசாரம் உண்டு. ௮தாவது "பெண்களுக்கு 

வயது வக்சவுடன் இனைப்புனங்களைக் காவல்செய்ய அனுப்பி. 

வைக்கவேண்டு மென்பதே. நான் இத வரையில் அதன்படி 

நடவாதது தவறாகும். ஈமது சூல தெய்வத்தின் உத்தாவும் 

அப்படியே ஆயிருக்கிறது. அகவே, கண்மணி, உன்னை நமது 

குலதெய்வத்தின் மான்யமான தனைப்புனத்தைக் . காவல். 

செய்ய நியமிக்கலாமென்று உத்தேடித்திருக்கறேன், உன். 

இஷ்டம் எப்படியோ?
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ou. அண்ணா, உங்கள் உத்தரவிற்குக் குறுக்குண்டோ? என் 

Gow soe கேட்பானேன் ? ஆயினும் இதில் gay Fs 

தோஷம், இல இனங்களாக எசக்கோழும் வீட்டி லடைபட் 

டிருக்கிரோமே, கம்மூடைய ஜாதயிற் பிறந்த மற்றப் பெண் 

களைப்போல நாமும் காட்டில் புனங்களுக்குக் காவலிருந்து. 

அங்கிருக்கும் காட்சிகளை யெல்லாம் கண்டு ம௫ிழலாகாதா 

என்னு இச்சையுண்டாக, கானாக உங்களுடைய அனும இ 

யைப் பெறவேண்டுமென்று சொல்லி யனுப்பினேனே, கேட்க 

வில்லையா யாரும் இதுவரையில் $ 

. ஆமாண்ணா : இப்போ ஞாபகம் வந்துது, இத்தெதான் 

கேக்கச் சொல்லிச்சி தங் ! 

நிரம்ப கெட்டிக்காரன் சான் ! இப்பொழுதாவது ஞாபகம் 

வந்தே உனக்கு. குழம்தாய் வள்ளி, மிகவும் சந்தோஷம், 

இவ்விஷயத்தில் உனக்கும் விருப்ப மிருப்பது எனக்கு 

மிகுத்த சந்தோஷத்தைக் தருகறத-- குருக்களே, சீக்கிரம் 

நல்ல காளாய்ப் பாருங்கள், குழந்தையை தினைப்புனம் 

அனுப்ப. 

நாளைத்தினம் காலை கான்ரயிருக்கிற து. 

சரி, வள்ளி, காளை காலை பறப்படுவோய், 

ஏ! தங்கஇச்சியெ தனியாகவா அனுப்பரத ? தாம்பல்லாம் 

- தொணையா போவத்தேவலையோ 7-- அப்பறம் . அண்ணைக்கு 

_ ஒரு காட்டானயெ பாத்து பயத்துே ௪, அக்தமாதிரி பயந்தா. 

வெ 

இன்னகுட்டியண்ணா ! சன்னகுட்டி யண்ணா! அசை ஞாபகப் 

படுச்சாதே! எனக்கு பயமா யிருக்கிற gp | 

குழந்தாய், நீ ஒன்றும். பயப்படாதே அம்மா; உனக்குத் 

அணையாக உன் தோழியை HOLS BFC) FAN அன்தியும் 

நாங்களெல்லோரும் தினம் வக்து பார்த்து வருவோம். 

சந்தே ரஷம் அண்ணா. 

க.மை. - அதெல்லாம். கூடாது, கானும்கூட் காவலா போரேன். 

மு. மை. அங்கே போய் தால்குவதற்கா ! P



முடம், 

தோ. 
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“இல்லை அப்பா, சன்னகுட்டி அ௮ண்ணாவையுக்கூட அனுப் 

புங்கள் வேடிக்கையாய்ப் பொழுஅபோக்க, 

சரி, அவனையும் அழைத்துச்செல். அவன் இல்கருக்து என்ன 

செய்யப் போகிறான். 

அடே தம்பி, போகும்போது தலையை மொட்டை அடிதீ 

அக்கொண்டு போ, இல்லாவிட்டால் குருவி கூண்டு கட்டு 

மதில். 

அண்ணா, சான் உத்தரவு பெற்றுக்கொள்ளு றேன். 

போய்வா, அம்மா. | வள்ளி தோழியுடன் போறாள். ] 

காட்சி மடிகிறது, 

ணடாங் காட்சி 

  

இடம்--ஐர் Pon cinco. காலம்--பகல் 

பின்பக்கத்தில் ஒர் பாண் கட்டியிருக்க றது. வன்னி வருஇருள். 

ஹா! என்ன ஆச்சர்யம்! இங்கு வரும் பட்சிகளெல்லாம் 

கஇிர்களைக் கொரிப்பதில்லையே நான் வந்தபிறகு ! ஒன்றோ 

டொன்று கொஞ்சிப் பேசி விளையாடிப் போடுன்றனவே 

யொழிய, பயிசை யழிப்பதைக் காணோம்..-முருகா ! இது 

வும் உமது விளையாட்டே ! இப்படி என் மனதை வாட்ட 

வேண்டுமென்று எண்ணற் கொண்டீமேோர! இவைகளை பெல் 

லாம் பார்க்கும்பொழுது என் காதல் ௮தஇகரித் அ உம்முடன் 

தான் எப்பொழுது இவ்வாறு சந்ேதோஷப்படுவது என்னும் 

எண்ணமுண்டாகி வெர்அயரில் ஆற்கிறேனே ! காதலா! 

உமஅ கல்கெஞ்சம் எப்பொழு அதான் இரங்குமோ * 

பின்பு சமாக தோழி வருகிருள். 

அம்மா ! இனி என்னிடமிருந்து ஒளிப்பதுழ் பயனில்லை ! 

நான் சில தினங்களாக இப்படித்தா னிருக்கவேண்டுமென்று 

௪ந்தேகித்சேன் ! 

'தோழி!--நான் ஏதோ வேடிக்கையாய்க் கூறியதைக் ( கேட் 

டுக்கொண் டிருந்காயா என்ன ட்.
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தோ. இந்தக் கதையெல்லாம் இனி என்னிடம் உதவாது, இதில் 

வேடிக்கை யொன்றுமில்லை. நீர் உண்மையில் யாசோ ஒரு 

புருஷன்மீது காசல்கொண்டு அசன் பொருட்டு வருந்து 

கஇறீர் என்று நன்றா யறிர்தகொண்டேன், உண்மையை 

உரையும் என்னிடம். யார்மீது ௮ம்மா, காகல்கொண் 

டிருக்றீர்£? என்னிடம் கூறலாகாதா? 

வ, உன்னிடம் கூறி என்ன பயன் ? 

தோ. சொல்லித்தான் பாருமே. 

வ. அப்புறம் என்னை ஏஎளனஞ் செய்வாய், 

தோ. இல்லை, 

வ. சத்தியமாக ? 

தோ. சத்தியமாக--நான் என் உம்மை எளனம் செய்யவேண்் 

டும் ?--சொல்லும், 

Ql உம்--உம்-- ஏனக்கு வெட்கமா யிருக்கிறதடி. 

தோ. . வெட்கம் என்ன? சொல்லும்--நானும் உம்மைப்போல் 

on SIF ஜாதிதானே. 

வ. என் காதலன்--கா தலன...- 

தோ. யார்? சகூயமாய் என் காதில் சொல்லும்--- 

வ. | அவள் சாதரு?ல் | கழுகாசலபகுி ! 

தோ. யார்? யார்? 

வ. ஈமது குல தெய்வமாகிய முருகவேள் ! 

தோ, அம்மா ! உமக்கென்ன பயித்தியம் பிடித்திருக்கெதா 

என்ன | 

வ, என் அருயிர்த் தோமியாகிய உன்னிடம் உண்மையை 

உரைக்கிறேன். அன்றைக்தினம் கனவில் கண்டதாகக் 

கூறினேனே, அ௮து முதல் அவரது அழகிய உருவம் அரைக் 

கணமும் என் மனதினைவிட் டகலேனென்கறத! அடி 

தோழி, நான் மணம் புரிவதானால் அவரையே மணம் புரி 

வேன் ; இல்லாவிடில் கன்னியாகவே என் வாம் நாட்களைக் 

கழிட்பேன், இது சத்தியம். 
உட்
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அம்மா ! உங்களுக்குப் பயித்தியம்தான்' பிடி த்திருக்கிற 

சென்று நினைக்கிறன் என்னடி யம்மா இது, ஈம்முடைய 

குலத்து ௮இதக்சு வேடசாஜ குமாரர்களை யெல்லாம் வெறுகி 

Boni aor, என்று பார்த்தேன் ;: இப்பொழு தெரிகிறது 

காரணம்.--இந்தப் பயித்தியம் இரு நக்கும் வரையில்-- 

ம (இ! ற ஸு 

\9 BT Le | மீ தாழி i as er Fs ன்னகூட்டி யண்ணா வ வருகிஞுர் 

அவரிடம் இதைப்பற்றி ஒன்றும் சொல்லாதே. 

கடைசி மைந்தன் வருகிறான். 

ப வக்ப் வட்ட > “9 . . 
1 வய ட ஸல். our (CIS) 6 oY க னு முடன் 2 it Fd வி iL 69) ? 

spor ஐட்டம் பிடிச்சான் ௮வன் ! இத்த தடியெ erin Qed 

அது லெ என்னா ழூ Sul REGS அ பார் இண்ணே--புடிச்சாம் 

ஒரு ஓட்டம்! இணனிமேலைக்கி இங்கெ கிட்ட நெருங்கமாட் 
ரு ey apy 

Lo LENO La SORE SS, 

ட் 
௮னு என்ன அண்ணா அதில் புஇதாய் என்னவோ எழுதி 
10. ரூல் Sate dar P 

rm படவ ட்ப 1 * 

| ன் | *் ஒமம் ௮ _யில் ௨ (2 »? தெரியமா $? இ GT OST GOB 

யிலை இருக்கரவரைக்கும் உனக்கு பயமே வேளும்போ, 

2 Zi என்ன ஜயா ௮௮? erp பெயரையா ஒரு அடியில் 
கொன்ற விட்மர்கள் 9? எப்பெ (௮ ஓயா ௮௮ 2 

aa ட tty fe 8 | ° . ° er! Gaga ழி, 8 சும்மா இரு. இந்து அதனப்பிரசங்க கேழ் 
ட + ate) ் க . on 2 

விங்கள்ளா கேக்காத! இன ஒரு ரவுகயம்! யாருக்கும் 

சொல்லமாட்டேன், 

சின்ன (சூட்டி அண்ணா, எனக்குக்கூட சொல்லமாட்டீர்களா? 

அது ஒரு பெரிய roy usin | யாருக்கும் 0 சொல்லமாட்ுிடன். 

உங்கள் இஷ்டம். வா கோழி, சாம் பர wd HY Cum dari. 
நாம் இங்கு arta பே?க்கொண்டிருப்பதற்குள் பட்சிகள் 
nig இரங்க ஆரம்பித்தன பார், இதென்ன தர்ம சங்கட 

woo nO Sf pegs nu a8 5 உட ் வ் ் வி மாய்ப் போச்சு! ஒருபுறம் பட்சிகளைக் அுரத்தவேண்டி 
யிருக்கிறது, மற்றொருபுறம் என்னைக். கலியாணம். செய்து
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கொள்ளவேண்டுமென்று வரும் இச்த Catster Ss Su SS 

வேண்டி யிருக்கிறதே, 

க, மை, தங, Qos வேடப் பச௫ங்கமு (GHEE TAU ரீ இனிமேல 

பயப்படாதே ; எங் கையிலெ இந்த :* ஓரே அடியில் arp!” 

இருக்கரவரைக்கும் இணிமமலெ ஓஒருத்தலும் கட்ட ws 

மாட்டான். 

வ. மிகவும் சந்தோஷம், அப்படித்தான். ஜாகீசரசையாகப் 

பார்த்துக்கொண்டிரு ௮ண்ணா. இந்த இனைப்புனத்திற்குள் 

ஒரு ஆண் பிள்ளையையும் விடாதே 

கஉமை. எவனானா அம்பளெ கிட்ட நெருக்கட்டும் ! ஒரே அடியில் 

ஏழு! 

வ. ட எவனுவது என் கலியாணத்தைப்பற்றி பேச் 

        

sagem ff 5 4 ல் ர க ரூ ' (6 ரக . 

த, மை, ப்ப pjciie Ou ஒடச்சூடமாட்டேனா! :' ஓரே அடியில் 

ஏழு PP நீ பயப்படாதெ இனிமமலெ, போ பர ணுக்கு 

தங்கிச்ு, | வள்ளிபும் சோழியும் பரணுக்குப் போூரர்கள். 

ப வள்ளி பரண்மீதேறி அலோலம்பாடி. பட்டுகளே 

ஒட்டுகிறாள். | 

ஒரு புறமாக நாரதர் வருகஇிரரர். 

நா. அஹா! குறவர்கள் வாழும் இக் காட்டில் இவ்வளவு இனிய 

குரலுடன் பாடும் பாவையாசோ ? தெய்வலோகத்து அப்சரா 

ஸ்திரீகளும் இவ்வளவு அழகாயும் சசமாகவும் பாடியதைக் 

கேட்டதில்லை நான், கேவலம் ஒரு குறப்பெண்ணுக்கு 

. இவ்வளவு ஸுதிர்க்த ee தப் பயிற்சியும் இனிய கூரலும் 

எங்கே கிடைத்தஅ £. 
| பாணை சோச்கி வள்ளியைப் பார்த்து.] 

ஆஹா : | நினைத்தேன் | | நினைத்தேன் | என் மனையும் கவ 

ரும்படியான சங்கே ஞானழமு முடைய இம்மாத குறமகள் 

அல்ல. உருவத்தை நோக்கும் பொழுதே தெரிகிறது. கர 

மேகத்தின் நடுவில் எக்க சந்திரன் பிரகாசிப்பது 

போல் இக் குறவர். கூட்டத்தில் இக்கன்னிகை விளங்கு
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இருள். இவள் யாசோ தெய்வீகம் பொருந்திய மடர்தையா 

யிருக்கவேண்டும்.--ஹா! எனக்கொரு யுக்தி தோற்றுகிறது. 

அ௮ன்றைத்தினம் சங்கேத்தில் எனக்குண்டான் £56 SE 

மொன்றை குருமுகமாய் நின்று தெளிவித்த சசவணபவ 

னாயின் என் கடனைத் தீர்த்தவ னாவேன். அதுதான் நல்ல 

Gur er — 9 5B Ceorn Qa csucaa&lost Alt 5 Tb 

Shoes விசாரிப்போம், | ௮௬௫ ம் போகப் பார்க்கிறார். | 

- paiaré soura adée art! eam தெரி renee P க.மை, (அவரைக் சடியால் தடுத்து| ஏய்! உண் தெரியு தா உங்களுக்கு 

நா. தன்ருய்த் தெரிகிற தப்பா. 

ஃ, மை, அனா, இது என்னா தெரியுமா P 

நா. தெரியும்--பெரும் தடி யொன்று. 

  

க. மை, உங்களுக்கு படிக்க தெரியுமா ? 

நா. தெரியும் கொஞ்சம், 

க. மை. ஆனா, இத்தெ படிச்டுப் பாருங்க, 

சே அடியில் ஏழு!'-- அஹா ! அவ்வளவு 

பலசாலியா இவன் | 

நா. (படிக்கிறார் “ஓ 

க. மை. காபக மிருக்கட்டும் ! இட்ட வராதைங்கோ ! 

நா. எனப்பா? என்ன காரணம்? என்னை யேன் தடகஇிரய்? 

நான் யரா தெரியுமா ? 

க. மை, அதெல்லாம் உதவாது--நீங்க என்னா ஆம்பிளையா பொம் 

பிளையா ? 

நா. டசனக்குள்] அடடா! இச்த பரம ரகூயம் இவனுக்கெப்படி 

தெரித்த 1--அப்பா ! அதை யேன் கேட்கிஞய் ? 

Bo COLO ஆம்பளையானா இரந்த புனத் அங் கட்ட போகக்கூடாது, 

நா. அப்பா, கான் ஒன்றும் தவரான எண்ணங்கொண்டு வர 
வில்லை-- ஒரு நல்ல எண்ணசத்துடன் தான்-- 

க, மை. ஓகோ! எனக்கல்லாம் செரியும். கல்யாண சமாசாரம் பேச 
வந்திருக்களைங்க, என் தங்கிச்சியோடே ; இப்பவே சொன்
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னேன், கல்யாண சமாசாரம் பே௪னா, கால் ஓடிஞ்ி பூடும் 

பத்திரம்! வந்தவழி பாத்துகினு பூடுங்க. 

என்ன அச்சரியம்! என் உள்ளதை எப்படியோ அறிச்னு 

விட்டானே, ஏதேதோ 

நீயார்? 

. எங்கப்பாவின் புள்ளே. 

மாயாவிபா யிருக்கிழுன் அப்பா, 

இதேதது முறட்டுத்தனமா யிருக்கிறது -- அப்பா, நான் 

கொஞ்சம்-- 

, என்னாயா ௮ ஈச்ச நச்சு இண்ணு தொக்தசவு பண்ரைங்க? 

நான் ௮ந்தப் பரணருகில் போகலாமா என்று Car par 

நான் போவக்கூடாது இண்ணு சொல்றேன். 

நான் ஏன் போகக்கூடாது என்கிடய் ? 

நீங்க ஏம் போவணு மிண்ரசைங்க ? 

அதோ இருக்கும் பெண்ணிடம் சில வார்த்தைகள் பேச 

வேண்டும், அதற்காகச் கேட்குறேன். 

அகோ இருக்கா பெண்ணோடெ நீங்க பேசக்கூடாது, 

அறுக்காவத் தடுக்கி2றன். 

அப்பா, சான் யார் தெரியுமா உனக்கு 1 

தெரியவும் தெரியாது, தெரியவும் வாணாம். போங்க, 

நானதான நாரதன். 

: அப்படி இண்ணா ௮ர்ச்சமென்னா 8. 
[ சனக்குள் | கால தாமதமாகிறது, இவனுடன் இப்படிப் 

பேசினால் பிரயோஜன மில்லை--அப்பா, நீ மிகுக்த புத்தி 

சாலியாய்த் தோற்றுகிஞய், 

சொம்ப சந்தோஷம் ! 

ஆகவே உண் வார்த்தைக்குக் குறுக்காக நடக்க இஷ்ட 

மில்லை. நான் ஒன்று சொல்லுகிறேன் கேள்; நான் இங்கேயே 

இருக்கிறேன். உன் தங்கையென்று கூறின ௮ப்பெண் 

மணியிடம் சென்று, நாரசமுனி வந்இருக்கிருர், ஏதோ
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a பெசவேண்டுமென்று விரும்புகினுர், வாலாமா எனறு கேட்டு 

வா, வரலாம் என்று சொன்னால் நான் வருகழேன், வேண்டா 
ரூ ௬ 

) போறன். 

  

மென்ன சொன்னால் வந்த வழ 

* ஆ ae ட் a க 

த்தி இருக்குது இண்ணு நிண்க் 
ge 

உங்கரக்கு கொஞ்சம் பு 

Bo, ew. 4 Bylo) & BT 1) oa இ ங்கு ஆனா 84 ன். போய 

மகட்டி வர்மன், இம் SI இந்த தடியை op வக்கிமேேன. 

இதைத் தாண்டாகைங்க பசீ தரம்--ஓரே அடியில் ஏ மூ! 

| பரணருகில் போூரறான்.] 

என்ன மடையனா யிருக்கிரான் ! முதலில் atom on Saul Groot LO! 

மஇமோசம் போனேன். அப் பெண்மணியாவது இவன் 

தங்கைபாவது--எல்லாவற்றையும் எீக்கிரம் விசாரித் தறி 

ட் து 
ப்பி, 

ச | பரணருகி ற் போய்] ஏ! தங | 62H முனி வச்திருக்குது; 

நானு இங்கே போக்கூடாது. இண்ணு ஆட்சேபனெ பண் 

GEST, ரீ போயி கேட்டுகினுவா, வரலாமிண்ணா வர்மேோன், 

இல்லாபோ @) SurGredian ay சொல்லுது, 

என்ன முனி அண்ணா 8 

நார தமுனியாம். 

ஆ அ ! அப்படியா ! நாரத pour வந் /*இருக்களுர் ! 

இன்னகுட்டி பண்ணா ! ௮வரை வரக்கூடாது என்று சொல் 

ஈலாமா? பெரிய அபராத மாயிந்றே, இதோ நானே 

போடறேன் அவரிடம் ; தோழி வா, ட்ட 

(வள்ளியும், தோழியும், கடை 6 மைச்தனும் ers Bt 

இரு Ro GOL aGsopiser. | 7 | 

ஐயா, மூனி, வாலாமாம்--தான் சொன்னத மாத்திரம் 

காபகமிருக்கட்டும், 

முனிபுங்கவசே, அடியாள் சமஸ்கரிக்கிம்றன். 

Fe8rQu விவாஹப் Grr Br ow gi 

அப்படிண்ணா அர் தீதமென்னா P 

சீக்கிரம் கலியாணமாகட்டும் ௪ என்று சொல்லுஜொர்.
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geno. oti! g55 GusOe oOsssnit gs இண்ணு தான் முன் 

நர. 

நா. 

(BIT. 

6ul- 

L ் ட் a 9 ஒர் ல | ro ர { னையெ சொல்லலெ- ஓசே அடியில் எழு! பத்திசம்: 

om! இவ்வாறு பேசா டர்கள் மிடம். பெரிய 
அண்ணா !: இவவாறு மபசாஜாகள் அவள்ட, பாய்வா 

அசீர்வா கம் செய்கிஞுோ யொழிய வேஜொன்ற:மில்லை -- 

ஸ்வாமி, என் தமயன் தங்களுடைய மஹிமை யறியாது 

தடுக்சதையும் பேசியதையும் தாங்கள் ஒரு பொருட்டாக 
க . ம ஆ Co ® ‘ * 

GT GUST மூரம் [Dos LO oor னிக்கு Gd ண்டும். 

அப்படியே ஆகட்டும் சூழக்தாய், உன் ஞூரஜுக்கும் எழிலுக் 

கும் ஏற்ற குண மிருப்பகைப்ப ற்றி மஹக்தான சர்ம தாஷப் 

படுகிறேன். உன் வேண்டுகாளை Lo DILIG LI GB P ஆயினும், 

€ பார்? உன் விர்த்தாச்தத்தை சவிஸ்சாரமாப் அறிய 

MR YRS ner. 

மூனீஸ்வாரே, என் பெயர் வள்ளி, என் ததை பெயர் ம்பி 

ராஜன், என் தாய் பெயர் நங்கை, என் தகைதை இச்சிழ் 

LOT GO TUT CHL வேடுவராஜன்--. 

நம்பிராஜன் சொச்த மகளா நீ? 

ஸ்வாமி, இதில் ஒரு ரசஸ்யமுண்டு, அதைத் தங்களிடம் 

கூறுவதற் கென்ன“ கடை ; கான் 6 ஒரு மான் வயிற்றிற் பிறக்க 

தாகக் கூ pacpiacr. வள்ளிக் கொடியின io & Buen என்னை 

யின்றுவிட்டு என் காய ஐடிட்போக, பெண்மக வொன்று 

வேண்டுமென்று பெருக்தவ மிழைக்துக்கொண்டிருந்த கம்பி 

ராஜன் என்னைக் சண்டெடுத்து அன்று மூ.தல் இன்றுவரை, 

கன் பெண்ணாகப் பரிவுடன் வளர்தீது வருகிழுர், நாலும் 

அவரையே என் தந்தையாகப் பாவித்து வருகிறேன் 

அந்த ஈம்பிராஜலுக்கு வேறு சூழர்சைக ளில்லையோ ? 

பெண் சூழர்தைக னில்லை. எழு ஆண்மக்கள் இருக்கின்ற 

“னர், அவர்களை யெல்லாம் எனக்கு ௮ண்ணனமார்களாகப் 

பாவித்து வருகிறேன். 

26s Tip பேர்லெ கான் ஒர்த்தன்--தெரிஞ்சிதுங்களா P 

ஆம், என் கடைகி தமயன்.
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௮ !-மிகவும் சக்தோஷம், வள்ளி, நீ இங்கு என்ன செய்து 

கொண்டி ருக்கிருப் ? 

எங்கள் குல ஆசாரப்படி இத் தினப்புனத்தை காவல 

செய். துகொண்் டி.ருக்கிறேன்.. 

மிகவும் சரி, இப்பொழுது எல்லாம் தெளிவாய்க் தெரிகிறது, 

எல்லாம் தெரிஞ்டு போச்சே இல்லையோ ? இனிமேலெ 

போய்வாங்க. 

சின்னகுட்டியண்ணா, பெரியவர்களிடம் அப்படி பேசலாகாது 

ஸ்வாமி, என்னுடைய விர்த்தாக்ஈ மெல்லாம் கேட்டறிந்து 

கொண்டீர்களே, தங்களைப்பற்றி ஒன்று அறிய விரும்புகி 

றேன், உத் கரவானால் கேட்கிறேன், 

சுகமாய்க் கேள், 

தெய்வலோசகவா௫ியாகிய காகங்கள் பூலோகத்தில் அடியாள் 

்உக்சுமிடக்கை சாடிவக்சு தெக் காணமோ? GHEGAL BOD 2 (9. CUi5 B Sol 

வேறொன்றுமில்லை. அகஸ்மாத்காய் இங் கருகாமையிற் 

செல்ல, பட்சிகளை அறவே ஐட்டவேண்டி ௮3லாலமென்று 

கூரல் காட்டி இன்னிசையாய்ப் பாடிய உன் திவ்யமான ௪ 

தஇசுத்தைக் கேட்டு சங்கப் பிர்யனாயெ சான் ஆச்சரியப் 

பட்டு நின் றேன், பிறளு இவ்வளவு இனிய கூரலுடன் பாடும். 

பெண்மணிக்கு கூரலுக்கேற்ற குணமிருக்கிறகா என்று அறி 

யவேண்டு மென்னும் ஆவல் உண்டாயிற்று. அச்சுக் ஞுறை 

யையும் தீர்த் துக்கொண்டேன் உன்னைக் கண்டு உன்னுடன் 

பேடு, 

ஸ்வாமி, எல்லாம் தங்களுடைய பாக்கியம், 

வள்ளி, குழக்காய், இன்னும் என் மனதில் ஒரு குூறைதா 

னிருக்கிறது. அதையும் நீ தீர்ப்பாய் என்று நம்புகிறேன். 

என்ன கூறை ஸ்வாமி ௮ ? என்னால் கூடுமானால் தீர்க் 

EG mer. 

வள்ளி, உன அருங் குணத்திற்கும் அழகிற்கும், அருங் 

கல்விக்கும் ஏற்ற கணவன் ஒருவனே இருக்கிளுன். ga:
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க. மை, 

கா 

1]. 

நா. 

னுக்கு உன்னைக் கலியாணம் செய்வித்னக் சண்குளிர 

வேண்டு மென்பதே ! 

அடடடா ஏன்ன ஸ்வாமி! நீங்களும் இர்தக் சதை 

பே௪த்தானா வந்தர்கள் ! 

ஓய் ! சான் ௮ப்பவெ சொல்லலெ, வேறெ என்னமானாலும் 

பேசுங்க. இக்தக் கலியாண சமாசாரம் மாத்திரம் எடுக் 

காதிஙக. அப்பறம் ஏன் தங்கச்சிக்கும் கோவம் வரும், 

எனக்காம் கோவம் வரும், வக்தூதா! ஒரே அடியில் ஏழு | 

பத்தாம் ! ப 

கொஞ்சம் பொது அப்பாஃவள்ளி, குழந்தாய், இது என்ன 

ஆச்சரியம், இதுவசையிலும் மூக மலர்ச்யெடன் என்னுடன் 

பேசிக்கொண்டு வந்தவள், விவாஹ விஷயத்தைப்பற்றி 

நான் பேச்செடுத் சவுடன், முகம் மாறுவானேன் ? 

ஸ்வாமி, இதற்குக் காணம் என்னைக் கேளாதர்கள், என்னி 

டம் யாராவது என் விவாஹத்தைப்பற்றி பேச்செடுக்தால் 

என்னையுமறியாதபடி எனக்குக் கோபம் வருகிற. இந்த 

கெட்ட குணம் என்னிடம் இருக்கிறது, 

. ஒரே அடியில் ஏழு ! இச்சு தடி என்னிடத்தி லிருக்கிற த! 

பத்தாம், இப்பவெ சொன்னேன். 

வள்ளி, குழர்தாய்! கன்னிப் பருவமடைந்௪ உன்னைப் 

போன்ற கன்னியர் கலியாண வார்த்தை பெடுத்தால் கனி. 

வுடன் கேட்பார்களே யொழிய கெடுக்க மாட்டார்களே, 

நீ மாத்திரம் இரச இயற்கைக்கு விரோதமாக ஈடப்பானேன்? 

இதற்கு எதாவது காரணமிருக்கவேண்டும். நீ என்ன உன் 

ஆயுள் முழுவஜம் கன்னியாகவே காலம் கழிக்கத் இர்மா 

னித்திருக்கிருயா என்ன ? 

இ என்ன சங்கடமா யிருக்கிற௪-- அப்படி கச்சான் என்று 

வைத் அக்கொளளும். 

குழக்தாய், அப்படி நீ தீர்மானம் செய்வது தவறு ; சன்னி 

யாகப் பிறந்த ஒவ்வொருத்தியும் ஒரு கணவனை யடைவன 3
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தான் முறை. இல்லாவிடின் அந்த ஜன்மம் சாபல்யமாகாது 

சான்று சாஸ் இசங்கள் முறையிடுகின்றன. 

என்னடா கஷ்டமா யிருக்கிறது!-ஸ்வாமி, எனக் இப் 

பொழுது விவாஹக்தின்மீது பிரியமில்லை, எனக்கு இஷ் 

டம் வரும்பொழுது பார்த்துக் கொள்ளுகி3றன். 

குழக்தாய், அனுவும் தவறு, இக் கன்னிப் பருவம் என்றும் 

நிலைக் இருக்குமென்று எண்ணாசே. இக் கன்னிப் பருவம் 

நீங்கு, முதூுமையடைந்தபின் கலியாணம் செய்துகொண்டு 

என்ன பலன் ? அப்பொழுது உனது கையினைப் பிடிக்க 

கணவன் ஒருவனும் கிடைப்ப தரிது. ஆகவே நான் சொல் 

வதைக் கேள்-- 

ஐயா! இதென்ன தொரக்தரவாயிருக்கிறது--ஸ்வாமி, ௮ப் 

படி யிருக்கபோதிலும் எனக்கு விவாஹம் செய்துவைக்க 

என் தாய் தந்தையர்கள் இருக்கஇருர்கள், உமக்கேன் இந்த. 

கஷ்டம் £ 

அதைசக்சான் சொல்ல வாயெடுத்தேன். உனக்குக் தக்க 

கணவனைக் தேடிக் கண்டுபிடி தீது அப்படிப்பட்டவனுக்கு 

உன்னைக் கலியாணம் செய்து கொடுக்க இர்ச வேடுவ சாஜ 

லுக்குச் சக்தி யில்லை, எனக்கு அந்த ௪க்இி உண்டு--அகவே 

என் வார்த்தையைக் Geer. 

ஸ்வாமி, என்னை மன்னிக்கவேண்டும்--இக்த விஷயத்தில் 

மாத்திரம் என்னை நிர்ப்பச்தியாதீர். உம்முடைய வார்த்தை 

யைக் கேட்கமாட்டேன். போய்வாரும், 
|[பாணும்குப் போகத் இரும்புகறாள். | 

வள்ளி, வீணாகக் கோபித்துக்கொண்டு போகாதே, பிறகு 

நீயே அுச்கப்படுவாய் நாரதர் வார்த்தையைக் கேட்காமற் 

போனோமே பென்று. 

நான் ஒருகாலும் அக்கப்படமாட்டேன் போம். முனிவ 

ராயிற்ற என்று இதவரையில் பொறுத்தேன். இனி 

எனக்குக் கோபம் வரும், போய்வாரும்..
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நா. . வள்ளி, என் கடை வார்த்தையைக் கேட்டுவிட்டூப்போ. 

நான் உனக்காகத் தீர்மானித்திருக்கும் வரனுடைய பெயரை 
மாத்திரம் கேள்விப்பவொயாயின் நீயாக என் பாதத்தில் 

PB ok so அவருக்குக் கலியாணம் செய்து. வைக்காம்படி 

வேண்டுவோய், 

வ, கான அப்படி ஒருகாலும் செய்யமாட்டேன். 

நா. சத்தியமாகவா ? 

வ. சத்தியமாக ! நானிங்கு இனி இருப்பது சரியல்ல. ௮ண்ணா 
வாரும் போஜன வேளையாயிற்று--நான் வருகிறேன். 

[Sig ay Sloper] 
க.மை. ஆமாமாம்! ஈண்ணா காபகப்படுச்தினெ, சொம்ப பசிக்குது, 

எனக்கு. [Cua Bape. | 

நா. வள்ளி, நானுனக்காகத் தீர்மானிக்க வரன்--உங்கள் குல 
தெய்வமாகிய கமுகா சலப இியே ! 

வ. | திரும்பிப் பார்த்து] யார்? 

நா. இள மை யென்றும் மாரு முருகனே 1 கோடி மன்மதா 

காரனான சேவற்கொடியோனே ! மூவிலகிலு முள்ள மாதர் 

மனதை யெல்லாம் கவரும் மயில் வாணனனே? ஆ! நினைத் 

தேன் ! நினைத்தேன் ! இப்பொழுது என்ன சொல்லுகிஞுய் 1 

-அப்பொழுசே சொன்னேனே கேட்டனையா? 

வ. என்ன சொன்னீர்? 

நா. ௮ந்த வரனுடைய பெயரை மாத்திரம் சொல்வேஞாயின் 

நீயாக மணம்புரிய வேண்டுவா யென்று, 

வ. இப்பொழுது நான் அப்படி உம்மை வேண்டப் போல 

மேனே? 

நா, இதென்ன இது P வள்ளி ! பசுபதியின் குமாரனாகிய பால 

சுப்பிரமணியனைப் பார்க்கிலும் உனக்கு இறந்த பர்த்தா 

இடைக்கப் போகிருனோ P 

தோ. அம்மா. நீர்-- 

வ. தோழி | வாயைத் திறக்காதே! சற்று ஒன்றும் பேசாமலிரு, 
நான் கட்டளை யிடுகிறேன். ஸ்வாமி, நான் நீர் கூறும்படி
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யானவசை வரிக்கமாட்டேன் என்று கூறினால்-ஃநீர் அதற் 

சென்ன பதில் சொல்வீர் ? 

உனக்குப் பயித்தியம் பிடித்துப் போயிருக்க தென்பேன் 

--அன்தியும்-- | 
அன்றியும் என்ன ? 

அன்றியும், என் மஹிமை உனக்குக் தெரியாது என்பேன். 

நான் மனம் வைக்தேனாயின் நீ இசைக்தாலும்சரி, இசையா 

விட்டாலும் சரி, ௮ர்த கமுகாசலபதி உன்னப் பலவந்தத் 

தினாுலாவது சிறையெடுத்து பாணிக்ரெஹணம் பண்ணிக் 

கொள்ளும்படி. செய்வேன் என்பதை அறிவாயாக, eps 

குலத்தில் வளர்ச்து வச்சபடியால் என் மஹிமை நீ அறியாய் 

போலும் ! 

ஸ்வாமி! எங்கள் குறக் சூலத்தின் மஹிமையை நீர் அறியிர் 

போலும்... அப்படி சொல்வதற்காக என்னை மன்னிக்க 
ரூ 
வேண்டும், நாங்கள் ஓன்று தீர்மானிச்தால் மும்மார்த்திகள் 

வந்தபோதிலும் மாறமாட்டோம். 

ஆஹா ! அப்படியா! என்ன அப்பூடிப்பட்ட உன தாரமானம்? 

ஸ்வாமி? நான் ஒரு புருஷனைக் கோரி, அ௮வரையன்றி 

வேஜொருவரளையும் கனவிலும் நினைப்பது இல்லையென்று 

தீர்மானி த திருக்கிறேன். 

ஆஹா ! அப்படியா சமாசாரம் *? உன் தீர்மானம் பலிக்கிற 

தோ என் தீர்மானம் பலிக்கிறதோ பார்க்கிறேன். | | 

இதோ நான் சபதம் செய்கிறேன் எனது ஷண்முசக்கட 

வுளைக கொண்டு, உன் மனதைக் கலக்கி, உன்னை மணம் 

புரியச் செய்கிறேன் சீக்கரம். 

என் சபதத்தை சான் முன்பே கூறியாயிற்று, அடியாள் 

மீது தாம் கோபம் கொள்ளலாகாது, உம்முடைய சபதம் 

தான் நிறைவேறுகிறகோ, என் சபதம்தான் கிறைவேறு 

இறதோ பார்ப்போம்.
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வள்ளி ! அழல் உன்னையொ த தவர்களில்லையென்று காரவம் 

கொண்டிருக்கொய்போலும்: ௮ச்செருக்கை சக்கரம் அடக்கி 

என் ௫பத.த்தை நிறைவேற்றுகிறேன், என் பெயா CUT BOT 

என்பது உன்மையானுல் ! 

- உம்மாலானதை நீர் பாரும். 

ஆஹா ! அப்படியா சொன்னாய்! QS or இட்சணமே போகி 

றேன் ஷண்முகக் கடவுளிடம். வள்ளி! சான் கூறியது 

ஞாபக மிருக்கட்டும், 

ஸ்வாமி, ரான் கூறியதும் ஞாபக மிருக்கட்டும், 

[நாரதர் விரைவாகப் போகிளுர்..] 

என்ன அம்மா இது! கும்பிடப்போன தெய்வம் குறுக்கே 

வந்ததுபோல் இந்த அசாச்தியமான காரியத்தை தெய்வ 

“லோக வாசியாயே நாரத முனிவசே முடித்து வைக்கிறேன். 

என்று சொன்னால் அதற்குத் தடை சொன்னீரே? 

பயித்தியக்காரி ! என் உள்ளத்தை இன்னும் அறியவில்லையா 

நீயும்? ௮ப்படி ௮வரை சபதம் செய்யும்படிச் செய்தால்தான் 

இக் காரியத்தை முடி.த.௮ வைப்பாசென்று ௮வ்வாறு கூறி 

னேன். நான் எதாவஅ௫ மாட்டேன் என்று சொன்னேனா. 

கவனிச்தனையா ? 

அம்மா | உங்கள் சூது எனக்கும் தெரியாமற் போச்சு; வாரு 

ங்கள் அம்மணி, சீக்ரம் பாணுக்குப் போவோம். இல்லா 

விட்டால் உங்கள் சன்னகுட்டியண்ணா எல்லாவற்றையும் 

தீர்த்து விவொர்.. | [| இருவருமாகப் பரணுக்குப் போூருூர்கள். | 

| காட்சி ழடிகிறது. 

மூன்ரும் காட்சி 
.இடம்--கழுகுமலைக்குப் போகும் பாதை. 

நாரதர் வருகிரர். 

ஹே! சுப்பிரமண்யா ! எல்லாம் உன பாரம். உன் உதவி 

யின்றி என் எண்ணம் ஈடேருது- ஆயினும் இவ் விஷயத்
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இல் ஒரு கஷ்டம் இருக்கறது, மற்றவர் ௪மாசாரமா யிருக 

தால் பால சுப்பிரமண்யத்திடம் சென்று நேராக எளிதில் 

கேட்டுவிடுவேன். இதில் அப்படிச். செய்வதற் கில் லையே! 

பால சுப்பிமண்பத்திடம் சென்று, “உன் விவாஹத்தைப் 

பற்றி தர் சபதம் செய்திருக்கிறேன் அதில் நீயே எனக்: 

oe என்று கேட்பெெசென்ருல் எனக்கே லஜ்ஜை 

யாயிருக்கிறது, அன்றியும ரச சிரோமணியாகய ௮வன் 

மனம் எப்படி ப படுக்குமோ 2 மான் வயிற்றிற் பிறந்து கூறக் 

குலத்தில் வாழும் இப் பெண்ணை மணப்பதென்ஞுல் மனம். 

இசைவானோ என்னவோ ?-- அன்றியும் இதில் இன்னொரு 

பெருஞ் சங்கடம் இருக்கிறது. முன்பே ஒரு விவாஹத்தை 

நான் அருகிலிருக்து நடத்தி வைத்தேன். இப்பொழுது 

நானே இன்னொரு பெண்ணை விவாஹம் செய்துகொளளச் 

சொல்வது நியாயமாகுமா 1--- ஏன்ன இவைகளை யெல்லாம் 

யோட௫ியாஅ சபதம் செய்து விட்டேன் யினும் ஒன்று, 

களங்கமற்ற என் மனதில் படுவனறு Sugars ; ஆகவே, 

இனி யோசியாமலும், காலதாமதம் செய்யாமலும், அனைத் 

தும் அவனது பாரம் என்று, அவனிடம் சென்று என்: 

வாக்கை நிறைவேற்றும் மார்க்லம் தேடுகிறேன். இப்பொ 

மூன இமயமலைக்கு கேரகச் சென்று பார்ப்பேனாயின், 

தெய்வயானை சமேதனா யிருப்பான். அந்த சர்நிவேசத்தில் 

நாம் கூறவேண்டியதை வெளிப்படுத்துவது கஷ்டமான 

காரியமாகும். என்னவென்னாலும் ஸ்.இரீஜன்மத்தின் குணம் 

போகா. அகவே அவன் தனித்திருக்கும் சமயம் காட 

வேண்டும்--எனக் கொரு யுக்தி தோற்றுறெது. இதோ 

அருஇலிருக்கும் கழுரூமலைக் கோயிலுக்குச் சென்று, 

ஸ்தோ.த்திரம் செய்து, தன் நிஜ உருவில் காணவேண்டு 

மென்று விரும்புவேனாயின் டக் சவத்சலனான சரவணபவன் 

என் பக்திக்கு ஈபெடாமற் போகமாட்டான், ஆம் இதுவே 

நல்ல யோசனை Caw | சுப்பிரம்மண்யா 1] . எல்லாம் உன் 

கடாக்ஷம் | [பாடிச்சொண்டு போஇரர்.]| 
காட்சி முடிகிறது. 
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நான்காம் காட்சி 

இடம்--கமுகுமலை. சுப்பிரமணியர் கோயில் கர்ப்பச்பொஹம். 

குநக்கள், பூஜையை மேடிச்துச்கொண்டு, வர்இருக்கும் ஜன் 

களுக்குப் பிரசாசம் கொடுக்னுவிட்டு இருக்சதலைச் தாளிட்டு 

செல்லுகின் னர், நாரதர் வருஇரூர். 

ஓம் 1 சரவணபவனே ! 

[ஸ்தோத்திரம் செய்கிரார் ; இருச்சதவ தெய்வீசமாய்த 

இிறக்ச, விக்ரஹம் இருர்ச இடத்தில் சுப்பிரமணியர் 

நிஜஸ்்வரூபத்துடன் தோ ற்றுஇரர்.] 

முருகா ! ஈமஸ்காரம், 

நாரசமுனிவசே, எ௮ு பூலோகத்தில் இவ்விடத்தில் வந்து 

என்னை நாடியது தாம்? 

குஹூன ! கான் அகஸ்மாத்தகாய் இன்றைத்தினம் பூலோக 

சஞ்சாரம் செய்ய வந்தபொழுது இவ்விடத்தில் அருகாமை 

யில் ஒத திவ்யமான கனியினைக் கண்டேன். கண்டதும், 

நமக்கு ௪ங்கதக்திலுண்டான சர்?தகச்சைநிவர்த்திசெய்க 

௪ரவணபவனுக்குக் கைமமாருக ௮க்கனியை ஐர்ப்பணம் 

செய்ய வேண்டுமென்று ஓர் யோசனை பிறந்தது. 

அத என்ன கனி அவ்வளவு திவ்யமான கனி? 

அதன் இயற்கையான பெருமையை எடுக் துரைக்க என்னா 

லாகாது. சத்யலோகத்திலும் அதற்குச் சமானமானதை 
நான் பார்ச்ததில்லை. பரிபக்குவமான கனி ! படைத்து பிரம் 
மனத கண்களையும் பறிக்கும்படியான சனி! பல வார்சக்தை 

களைச் சொல்வதிற் பயனென் ? இத்திரிலோகங்களிலும் 
ரசிக சிரோமணியாகிய உன்னையன்றி ௮தன் மதுரத்தை 

யனுபவிக்கத் தக்கவர்கள் மற்டொருவரில்லையென்று சத்திய 

மாய்ச் சொல்கிறேன். 

எங்கே அர்த கனி? கொண்டு வ வந்திரா 7 

அசைச் செய்யத்தான் அசக்தனா யிருக்கியறேன். உனக்க F 
எப்படியாவது அர்ப்பணம் செய்கிறேன். என்று சத்தியம் 

செய்துவிட்டேன். உன் உதவி யிருந்தாலொ.ழிய என்
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வாக்கை நிறைவேற்ற முடியாது என்னால், ஆகவே, எப்படி 

யாவன இவ விஷயத்தில் எனக்கு உதவி புரிவதாக நீ இரு 

வாய்மலர்ச்சருள வேண்டும். இல்லாவிடின் உன் பக் தனாகிய 

என்னை உலகம் இகழும், 

நாரகமுனி! உம்முடைய வேண்டுகோளுக்குக் குறுக 

குண்டோ? அங்கனமே ஆகட்டும். 

சன்யனானேன் ! இனி நான் உண்மையை உரைக்கிறேன், 

௮ச் கன்னியின் பெயர் என்ன? 

கன்னியின் பெயசா ?--ஷண்முகா1 நான் உன்னை ஏமாற்ற 

வேண்டுமமென் று LITT GF BTM, எல்லாம் O sis Bié gin 

ஒன்றும் தெரியாகசவன்போல் பாவித்து என்னை ஏமாதிறி 

விட்டளையே! இந்தக் குறும்பு உன்னைவிட்டு இன்னும் 

அகலவில்லையே : 

இல்லை ஸ்வாமி! தாங்கள் இவ்வளவு உருவகப்படுத்தி 

உரைத்தபொழமுது அப்படித்தா ஸிருக்கவேண்டுமென்று 

சாண்ணினேன். 

அனுமுசனே ! ரீ அறியாகது என்ன இருக்றெது? ஆயினும் 

நடச் தைச் சொல்கிறேன் கேள் இன்று தான் தற்செய 

லாய் பூலோக சஞ்சாரம் செய்துகொண்டு இப்பக்கமாய் வர, 

இஅவரையிலும் நான் என்றும் கேட்டிராச இனிய சங்தேம் 

என் செவியிற்பட, அப்படியே மெய்ம் மறந்து நின்றேன். 

பிறகு ௪ங்கீதத்தில் எவ்வளவோ பாண்டி தியமுடைய தம. 

மனத்தைக் கவரும்படியான ஞானமும் சூரலுழமுடைய 

மாது யார் என்று விசாரிச்ததில், அவளுடைய பெயர் வள்ளி 

யென்றும், தெய்வீகமாய் மான் வயிற்றிற் பிறச்சவளென்றும் 

இம்மலை நாட்டை யாளும் வேலே அரசனாயெ ஈம்பிராஜ 

னுடைய வளர்ப்புப் பெண் ணென்றும் கண்டறிந்தேன். அப் 

பெண்மணி gauge குரலுக்கேற்ற அருங் குணமும் 

அளவில் எழிலும் பெற்றிருக்கிருள். குஹனே ! குருமுக 

மாய நின்று எனக்கு சக்கீதக்கி லஓுண்டான சர்தேகத்தை 

நிவர்த்திசெய்த உனக்கு ௮ப் பெண்மணியை குரு தட்சணை
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பாசச் சமர்ப்பித்து என் கடனைத் தீர்க்கவேண்டுமென்று 

எண்ணங் கொண்டேன். அன்றியும் அவ்வாறே செய்வ 

தாகப் பிரஇக்ளையும் செய்துவிட்டேன். ஆயினும் (HOE 

குலத்தில் வளர்ந்தமையால் குணவதியாயினும் ஒரே பிடி 

வாதமாய், நீ ௮வள் சூலதஜெய்வமா பிருக்தும் இதற் இசை 

யேன் என் கிரஞுள. 

அப்படி கோக மாட்டேன் என்று உம்மிடம் கூறினாளா ? 

சேராச மறுக்காவிட்டாலும், தான் யாரோ புருஷனை க்கோரி 

யிருப்பதாயும் அப் புருஷ யன்றி வேஜொருவனையும் தான 

சனவிலும் நினைக்கப்போகிற இல்லையென்றும் கூறினாள். அப் 

பொழுது, “நான் எப்படியாவது உனது மன தைல் கலக் Bl, 

இசைச்தாலும் சரி, இசையாவிட்டாலும் சரி, பால சுப்பிரம் 

மணியனையே உனக்குப் பாதிதா வாக்குகிமறன் பார”, என்று 

௪பதம் செய்தேன். 

அதற் கென்ன சொன்னாள் ௮வள் P 

உம்முடைய சபதம் நிறைவேறுகிறதோ, என் சபதம் தான். 

Han pCa oe ps sr பார்ப்போம் விரைவில் என்ளாள். அன்றி 

யும், உம்மாலானதை நீர் பாரும் விரைவில், என்று காவத்து 

டன் கூறினாள். வேலனே ! என் வேண்டுகோளுக் கிசைந்து 

Saag OF Hames கருக்கி, அவளை பலாத்காரமாயாவது 

மணந்து, உன் பச்சனாகிய என் சபதத்தை சத்யமாக்க 

மவண்டும் ! 

நாரதுமுனி, அங்கனமே ஆகட்டும் ௮ஞ்சா தீர்-நீர் விடை 

பெற்றுக்கொள்குநம் இனி. 

பர்தானுகூலா! பாமதயாளா ! பக்தவதீசலா ! மிகவும் சந் 

"தோஷம். நான் விடை பெற்றுக்கொள்ளுகிறேன். 

[ஸ்தோத்திரம் செய்கிறார் ழ ஜோதஇஸ்வரூபம் மறைந்து 

கர்ப்பக் செஹத்தின் சதவு தானாக மூடிச்கொள்கி றது. | 

கர்ட்சி ழடிகிறது. 

moobeyoo—
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இடம் தினைப்புனம். 

வள்ளியும், தோழியும் பாண்ம த 5 இருந்து கவண்வ் Ae) iF) @ Cor 

ஓட்டிக்கொண் ட்ப கன்றின். இனைப்புனத்தின் ஜா புற 

Lot BA CBG கடைசிமைந்தன் பலஹாரம் இன்று£கொண் 

டிருக்கிமுன். சுப்பிரமணியர் வேட சூபத்துடன் 

ஒரு புறம் வருஇறார், 

௬... இச்சாசகல்இ இரியா எக்தி என்னும் இரண்டு சக்திகளையும் 

ஆடைய வேண்டியதற்கு, Shur சக்தியாகிய தெய்வ 

யானையை மணரந்தாய் விட்டு. இனி இச்சா சக்இயாகிய 

வள்ளியை மணக்கவேண்டும். இச்சு வள்ளியின் மனோபிஸ் 

டத்தையும் நிறைவேற்றவேண்டும் ; str eT FUSSED SYM 

பழுஅபடுத்த லாகாது, இதற்கு நாம் தீர்மானித்த லிலை 

யையே ஏற்ற வழி--மு தலில் Qa காவலிருக்கும் இவனை 

அகற்றுவோம். ஒரு வேடிக்கை செய்வோம் !-- 

(சுப்பிரமண்யர் கடைசி மைர்தன்௮ருகில் வைச் 

இருந்த சுடியை மறையச் செய்கிறுர் ; பிறகு 

வேகமாச இனைப்புனச்சை மிதித்துக்கொண்டு 

ப.ரணருூல் செல்லப் பார்க்கிஞுர்.] 

க.மை. யாரது? வேடனட்ட மிருக்குது !--எங்கே என் தடி? 

| தேடிச் காணாது] 
எங்கே பூட்டது ௮து ? இங்கெதானெ வைச்சேன் 1-- 

இஅக்குள்ள உள்ளெ போராம் பார் ! 

சுப்பிரமணியர். அருகில் விரைந்து சென்று] 

௪! எ! நிறுத்து!--உனக் சென்ன போங்காலம் வர்ததா 

என்ன ? 

சு, எனப்பா ? என்னை யேன் தடுக்இழய் ? 
க, மை. யார்மேலெ பாணம் போடட் பார்ச்கரெ? 

Se அதோ ௮க்த மான்மீது, 

க. மை. உனக்கென்ன. பயித்தியம் கியித்தியம் உண்டா? அல்ல 

சண் பொட்டையா?--சண்ணெ தெறச்அபார்! மானா ௮ங்கே 

CHE GH என் தங்கெ ! தெரியுகா? பச்திரம்!--எல்
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&» SHO. 

சையிலெ அர்த தடி மாத்திரம் இப்பொ இருந்தா 1-4 ஓரே 

அ௮டியிலெ ஏழு 1-- 

ஆமாம் ஆமாம் அப்பா, என்னை மன்னிக்கவேண்டமம்.-- 

வெகு தூரத்திலிருர்து வேகமாய் அதைக் தேடி வந்தத 

னால் கான பிரமித் அப் போயிருக்கவேண்டும். ஆயினும் 

இச்சு தனைப் புனத்துக்குள் நுழைந்ததுபோல் தோற்றிய; 

நீ ஏதாவனு மானைப் பார் தீதாயா ? 

இக்கெ மானும் வர்லெ ஒண்ணும் வாலெ-- போ. 

இல்லை அப்பா, எனக்கு சந்தேகமா யிருக்கிறது,--நான் 

G ட் பார்க்கவா ? oY oul | 

இங்கெ வாவில்லையா இண்தேன்--எங்கெடா போச்சி அந்த 

தடி? | 
கொஞ்சம் முன்பாக என் கண்முன் தோற்றியது அப்பா. 

ஒருவெ lar நான் உக்காந்அகனு பலகாரம் இண்ணுகினு 

_யிருக்ேதனெ, ௮து உனக்கு மான் மேயரதுபோல தெரிஞ்சி 

ஆ, மம், 

யிருக்கலாம்.--நரீ போ, என்னெ தொரச்தாவு செய்யாதெ, 

இப்பொ வேலெயா யிருக்கி2றன். 

என்ன வேலை 2 என்ன சாப்பிட்டிக்கொண்டிருக்கிருய் 7 

ஏய்! என்னெ தொச்தரவு செய்யாதே !.-இப்பவே சொன் 

னேன். எனக்குக் கோவம் வந்துதா?- பத்தாம் ! பேசாதே 

வர்தவழி பாத்துகினு போ!--எத்தனெ நாழி இருக்கா 

௮ம் இதிலெ கொஞ்சக்கூட கொடுக்கமாட்டேன், 
| Ser ol sa cdr | 

இப்பொ தெரியு செனக்கு, மானே தேடி வர்ராப் போலெ 

வந்து இர்த பலகாரத்.துக்கு வழிவைக்க பாக்கிறயோ ? 

| புன்சிரிட்புடன் பின்புறமாய்ச் சையை நீட்ட அதில் ஒரு மூட்டை 

விழுறஅ. |] உன் பலஹாசத்திற்கு கான் பங்குக்கு வரவில்லை 

என்னிடம் கொஞ்சம் பலஹாச மிருக்கிறது, ௮னத உனக் 

குக் கொடுக்கலாமா--நீ பசியால் இளைத்தவன்போ லிருக் 

இஞயே---என்னு பார்ச்தேன்- அவ்வளவுதான்.
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வள்ளி மணம் [அங்கம்-1. 

க. மை. ௪௪ ! என்னா சொன்னெ ?--பல ஹாரமா p— ௭0 தா எதோ 

க. டம். 

தோ. 

காட்டு பார்ட்போமட்--- 

இதைச் சாப்பிட்டுப் பார்-- அதை யேன் தின்இஞய் ?--இது 

என்ன ருசியா யிருக்கெது பார், [அவனிடம் கொடுச்சருர்.] 

| தின்று கொண்டே | அஉடா !- சொம்ப நண்ணா யிருக்கிற 

தையா :--ஓஐயா வேடசெ ! இதெ கொஞ்சம் சாப்பிட்டுகினு 

யிருக்கி£ேன்--நீங்க--இக்த தினெப்புன ச் அக்குள்ளேயபோய் 

சண்ணாய் தேடிப் பாருங்க!-- எனக்குகூட. ஒரு-- மானு வந் 

சாப் போலெ காபக மிருக்குது இப்பொ--ஈண்ணா தேடிப் 

பாதீது புடிச்சிம் போங்க -- அதுவரைக்கும் இந்த மூட் 

டெயெ நானு பத்தாமா பாத்துகினு யிருக்கி£றன், -- 

போய்ப் பாருங்க! சீக்கிரம் போங்க ! சீக்கரம் போங்க !-- 

|ஒருபறமாகத் இன்றுகொண்டே Cun Gap ee - | 

இணி கோழியைப் பரித்து, வள்ளியைக் அணிக்கச் செய்ய 

வேண்டும். (மானைத் தேடுவதுபோல், வள்ளியை உற்றுப் 

பார்த்தவண்ணம் பரணருகில் போரூர்] 

கோழி!-- என்ன ஆச்சரியம் !-- என்னையு மறியா தபடி 

எனக்கு மனவெழுச்சி யுண்டாகிறது, அதோ 5 DF HST (Lp Lb 

தோற்றுகிறது — என் wCeyrsn F4éErb முடி.வுபெறு 

மென்று எனக்குள் ஏசோ சொல்கிற து.-- 7 

என்ன ௮ம்மா, ௮ அ௮சாத்தியமாச்சே!: ௮௮ எப்படி நிறை 

வேறும்! ௮௮ முடியாத காரியம் என்று உமக்கு எத்தனை 

முறை சொல்வது £ 

அதிருக்கட்டும் -தோழி--௮தோ பார், யாரோ ஒரு ஆட 
வன் ஈமது தினைப்புனக்சை யெல்லாம் அ௮ழித்துக்கொண்டு 
இச்தப் பக்கமாக வருகிருற்போ லிருக்கிநதே ! 

௮ம் ஆம்! காம் போய் அவரைத் தடுப்போம் வாரும்-- 
(இருவரும் கிழே இறங்கி வருசன்றனர் ; தோழி 

மூன்பு செல்கிறாள், வள்ளி பின்பாக வரூறாள்.] 
யாரையா ௮து? எங்கள் இனைப்புன த்தை யெல்லாம் காலால் 

ABS gies பாழாக்குஇறிர் |
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தோ. 

oul. 

Gar. 

தோ. 

தோ. 

அம்மா, என்னை மன்னிக்கவேண்டும். இதை நான் கவனிக்க 

வில்லை. என் மனகைக் கவரும் Lo 1) Gy sor இப்புன த்தில் 

மறைந் திருக்கிறது. அதைப் பிடிச்துப்போச வந்தேன். 

இங்கு மாலும் வரவில்லை, ஒன்றும் வரவில்லை போம் சகரம் 

வெளியே !-- உம்மை யாசையா இகல்கே வாவிட்டது! எங்கள் 

௮ண்ணன் ஒருவர் வெளியில் காவல் இருந்காசெ ௮வைரத் 

தப்பி எப்படி வந்தீர் இங்கே? 

அக்மா, அவர் உத்தரவுபெற்றே இங்கு வந்தேன். அவரே 

ஒரு மான் இங்கு வந்ததாக தனக்கு ஞாபக மிருப்பதாகச் 

சொன்னரை., என்ன ஈன்ாய்த தேடிப் பார்ச்கச்சொன் ரை-- னா முய ம தடி த) 

ஐயோ பாவம் | தெடித்தான் பார்க்கட்டுமே, இகத தனைப் 

புனத்திற்கு சேதம் வராதபடி. ஜாக்காதையாகக் தேடிப் 

பார்க்கச் சொல், 

நங்காய், மிகவும் சந்தோஷம். [தேடுவதுபோல் அபிசயிக்கிருர்.] 

அம்மா, இது எதோ ஸசூதாய்ச் தோற்றுகிற தெனக்கு, 

Lo Go) a Zi QaG வருவதாவது? நாம்தான் பார்த்துக் 

கொண்டே யிருந்தகோமே, ஈ௩மஅ கண்ணுக்குப் படாமல் 

எப்படி. வந்திருக்சக்கூடும் ? 

அந்தோ ! அந்த மான் என துயிருக் குயிரான பானாச்சு2 த! 

௮தை கான் சக்கரம் அடையாவிட்டால் என் உயிர் 

நில்லாதே ! 

ஐயோ பாவம்! தோழி, அப்படியானால் நாமும் தேடிப் 

பார்ப்போமே--௮ந்த மான் எப்படி யிருக்குமென்று கேள் 

அவரை, | 

இதையெல்லாம் நீர்கள் நம்புகிறீர்களா ? இதெல்லாம் ஒரு 

போக் EG ஈம்மோடு பேசுவதற்கு : 

நீ கேட்டுத்தான் பாரேன். 

- உமக்காகக் கேட்கிறேன்--ஐயா, . வேடரே, நீர் தேடுகிற 

மான் எப்படிப்பட்ட மான் ? 
அஷ
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தோ. 

௦. 

வள்ளி மணம் [அங்கம்-1 

சாயா கானகத்தே கின்றுலாவு ஈற்காரிகையே 

மேயாத மான்புள்ளி மேவாதமான் விழிமான் ௮ச்சமான் 

சாயாத கொம்பிரண் டி.ருந்தும் தலை விமிர்க்து 

பாயாச மானொன்று பட்டதுண்டோ பார்வையிலே, *? 

நம்மா, சான் அப்பொழுதே சொன்னேனே கேட்டீர்களா? 

இவர் சொல்லும்படியான மான உலகில் உண்டா, யாரா 

வு] பார்த்திருக்கிமுர்களா ? ஈம்மோடு பேசுவதற்கு இஈத 

யுக்தி ஒன்று எடுத்தார்... 

அப்படியா. சமாசாரம் !--டி கூறியது உண்மையானால் 

இதற்கு நான் பதில் சொல்லி யனுப்புகிறேன் தக்கபடி ! 

மாதே, நியார்? ஏன் என்மீது இவ்வாறு கோபம் கொள்ளு 

இஞய் 7 

வேடே! நீர்யார்? எனக் கேன் இவ்வாறு கோப மூட்டு 

இறா? 

சான் யாரென்று சொல்லுஇமறேன் கேள், என் பெயர் 

குஹன், தா னிப்பொழு இருப்பது கழுகு மலை, உண்மையில் 

ல னைத் தேடியே இங்கு வர்மன் று LOT Go: 2 DP PLO இப 4 20௦97. 

இன்னும் ௮ச்ச மான் சமாசாரத்தை விடமாட்டார் போலும், 
a 

இரந்த மான் கதை எங்கு கற்தீர்? இக்க மான் சமாசாரதீ 

தை விடா விட்டால் ௮வமான சமாசாரத்தை அடைவீர், 

நான் அ௮வவாறு எண்ணவில்லை. இத்த மான் விஷயம் 

எனக்கு மிகுந்த ஈன்மையான விஷயம் தரும் என்று தோற் 

றது, ஹா! என்ன அழகிய மான் அது! பொன் மான் ! 

பெண் மான் ! என் கண் மான் !-- 

5 ட . ச awa ௮ . 
ஏனையா சம்மாகக் கொட்டி யளக்இறிர? இங்கு ஒரு wot gp 

ஓடி வரவில்லை. ஏன் பொய்யுரைக்கிறீர் £ 

உம்--மாசேதே, நீ இவ்வளவு உறுதஇயாகக் கூறும்பொழுது 
ory a ட கார அ ச ௪ ச் 

எனக்கே கொஞ்சம் சச்மேதகம் தட்டுகிறது. கான் தூரத்து 

லிருச்து பார்த்சபடியால் மயங்அியிருக்கலாம்--ஓருவேளை, 

- உன் கண்ணைக் கண்டு மான் விழி யென்று மருண்டேனோ 

என்னவோ?
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Olle என் கண்களைப் பார்த்து நீர் மயங்யெதுபோல், உமது 

வார்த்தைகளைக் கேட்டு # சான் மயங்குவேன் என்று எண்ணி 

arGrrP Giese ஜபம் என்னிடத்தில் Fruit Hi, நீர் போம். 

நீ போகச் சொன்னால் போடுறேன் இதோ--ஆயினும் நான் 

கேட்ட கேள்விக்குப் பதில் இடைத்தவுடன் போடுறேன், 

என்ன நீர் கேட்ட கேள்வி? 

நீ யார் என்று கேட்டேனே. 

நான் சொல்லமாட்டேன், போம், 

நங்கையே, இது நியாயமா ? என்னிடமிருக்கு மாத்திரம் 

நான் யார், எர்த ஊர், எல்லாம் கேட்டறிச்து கொண்டாயே, 

ரீ மாத்திரம் உன் விர்த்தாந்தம் எனக்குச் சொல்லா திருப் 

பத நியாயமா ? 

"நீர் ஏமாந்த சொன்னால், கானும் உம்மைப்போல் ஏமாந்து 

சொல்லிவிடுவேன் என்று நினைத்தீரோ ! நான் ஒன்றும் 

சொல்லமாட்டேன், போம். | 

இதோ போய்விடுகிறேன் ழந உனது விர்த்தாந்தம் சொல் 

லாமற் போனாற் போகிறது, நான் இப்பொழுது எக்கே 

யிருக்கிறேன் ௮தையாவதுூ உரைக்திமிவாய். மானை நாடி. 

வந்த வேகத்தில் வழியினைக் குறிக்க மறந்தே தன். 

இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கின்று பேசவேண்டுமென்று 

இச்சை யிருக்கிறுற்போ லிருக்கறது. இனி உம்முடன் 

ஒரு வார்திதையு மாடமாட்டேன் போம்-- 

சரி, உன் இஷ்டம். | தோழியிடம் சென்ற] அம்மா, நீயாக 

ஓம் சொல்-- 

தோழி | இவருக்கு ஒன்றும் பதில் உரைக்க வேண்டாம் நீ. 

மாதே, உன் தோழியை நான் என்ன கேட்கப் போகிறேன். 

என்பது அறியாமலே பதில் உரைக்கவேண்டாம் என்று 

கட்டுபாடு செய்கி௫யே! உன்னைப்பற்றி கேட்டு அறிந்து 

கொள்ளப் போகிதேனோ என்து நீ ஐயம் கொள்ளவேண்டாம். 

நீதான் இவ்வளவு கடுகடுத்துப் பேசுருயே -- அருகில்
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Ab ont இருப்பதாகக் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அல்கா 

“வது போய். என் அதிர்ஷ்டம்... எப்படி யிருக்கறதெனப் 

பார்க்கலா. பென்று. Cut A Sg, | அதற்காக seb போக. 

வழியினைக் கேட்கலாமென்று உத்தே௫ித்ேே தன், 

. அவ்விடம் org fans நீர் போஇ, Bg P 

எனது நண்பர் ஒருவர், அவ்விடம் ஒரு. பெரிய ஆச்சரியக் 

மான விஷயம் இருப்ப தாகச் சொன்னார், ௮ உண்மையா 

யென்று பார்க்கப் போ EKG pam. 

துர என்ன அவ்வளவு அச்சரியகாமான விஷயம் P 

அந்த இற்ற நாளை யாளம் ஈம்பிராஜ னுக்கு வளர்ப்புப் பெண் 

(ணாயெ வள்ளி யென்கிற மாது எரோமணி ஒருத்தி யிருக்க 

மூளாம்.  ௮வளைப்போன்ற குணவ இகளு மில்லை, அழகிகளு 

மில்லை, கோப்க்காரிகளு மில்லை யென்று சொன்னார்-- 

| [ernie] என்னை இவ்வா று grads si பேசிய உமது. 

நண்பர் யார் ௮து ? 

அட்டா |... அப்பொழுதே சந்தே௫ித்தே ன்1--நீதான னுக்த 

வள்ளி | 

_ ஐயா! என்னைத் தூஷித்த உமஅ ஈண்பர் யாரென்று சொல் 

ஓம், எனது. கமயன்மார்களிடம்.. கூறி, அவருக்கு என்ன 

சிட்சை செய்விக்கிறேன் பாரும் ! 

எதற்காக? 

என்னைச். கோபக்காரி யென்று கூறியதற்காக, 

அவர். சொன்னது உண்மையென்று நியே இப்பொழு 

| ரூபி, SH விட்டு அவரை சட்சிப்பானேன் பி 

ஐயோ! இதென்ன. சங்கடமாய் Grito ஐயா, உம் 

மோடு நான் பேசமாட்டேன் போம். ட 

சற்று முன்பாகவும். அப்படித்தான் சொன்னுப்! பிறகு. 

நீயாக இத்தனை. கேரம் பேசினாய் 1.
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Glo என்னடா @ sr@aipsari இருக்கிறஅ ?--அமாம், கான் 

பேசவும் பேசினேன், எசவும் ஏூனேன் ! என் இஷ்டம் ! 

போம். 

- ஏசவும் ஏசிஞய் உண்மையே--அயினும் முடிவில் எமாநத் 

தீது நானோ நீயோ? வள்ளி--என்ன சொல்ஓஇழய் ? 

ஐயோ !-- நான்தான் எமாந்தேன்--ஐயா ! வேடசே! உமக் 

கொரு ஈமஸ்காரம். உம்மோடு வாதாட என்னால் மூடி 

யாது நீர் போய்வாரும். 

கான் BT UG DEO BE கொடுச்சால் கான் உடனே - ஓடிப் 

Gun SS nox 

என்ன நீர் காடி வச்ச? 

உண்மையான --உனது உள்ளன்பு. 

ஆ! ஆ! பார்ச்தாயடி தோழி!--இத ஏதோ முழுப்பு£ட் 

டாயிருக்கிறது! நீ முன்பு உரைத்தது முற்றிலும் உண்மை 

தான் -வேடா! இதுவரையில் ஏசோ மரியாதை பார்த 

சேன், இனி பார்க்கமாட்டேன். - இட்சணம் இவ்விடம் 

.... விட்டு ௮கல்இஞுயா ? அல்ல அடித்துச் அரத்சவா ? 

அஞ்சுகமே! என்னை அடித்துச் ரத்து. அப்படியாவது 

"உன் கரமானது என். மேனியிற் பட்டால் போதும். 

அதற்கும் ஒறு பதில் வைத்திருக்கிறாயா?--வா அனால், என் 

கோழியிடம் சொல்லி உன்னைத் அரத்துகிறேன். . | 

சொல்லிப்பார். உன் தோழி என்னக் அரத்துசிருளோ, 

நான் அவளைத் அாத்அுகறேனோ பார்ப்போம். பெண்ணே, 

தான் றை கேள். 

ஆ! ஆ! அப்படியா சமாசாரம். முன்பே என்னைப் பெயரிட் 

டழைத்தபோது, ஏதோ பாவம், எனக்கு மூத்தவன் கானே 

என்று சும்மா யிருந்தேன், வர வர வாக்கு மிஞ்சுற் 

போலிருக்கிறதே! என்னப் பெண்ணே என்றழைக்க உனக் 

சென்ன சுதந்தரம்? இன்னும் கொஞ்சம் பொறுத்தால் 

- கண்ணே சன்றழைப்பாய் போலும்! 

9
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அப்படியே ஆசட்டும்.. நீயே எனக்கு உத்தரவு கொடுத்தபின் 

ப அப்படி. அழைப்பதற் கென்ன தடை கண்மணி !. 

ஆஹா ! அப்படியா சங்கதி! இதோ பார் உன்னை என்ன 
பாடு படுத்துகிறேன்--தோழி!. தோழி! வா இங்கே! 

இத்த வேடன் ஏதோ பிதற்றுகிறான். இவளை 2/9. 5 BS 

I oH. ட 

[தோழி அருகில் வர] தோழி! அதோ பார் ஈம்பிராஜன் 

உன்னை ௮ழைக்களுர் விரைந்தோடி. வரச்சொல்லி | 

ஆம் ஆம் இதா வந்தேன் ் . [ஒருபுறமாக தடுகிறாள். ] 

வள்ளி, யார் யாசைத் துரத்தியது பார்த்தாயா 8 

ஐயோ ! இதென்ன மாயமா யிருக்்கறது? இந்த வேடன் 

மஹா மாயக்காரனா யிருக்கறான். என் தோழி காதில் 

ஏதோஐத, அவள் என்னைச் சனியே விட்டு ஓடிவிட்ட 

| னளே 1! 

வள்ளி ! எனஅ பிசாணகாய2 ! உண்மையான காதல் உன் 

மீது நான் கொண்டிருக்கிறேன்-- 

௮ர்தோ ! கழுகாசலக் கடவுளே! தாம்தான் என்னைக் காத் 

இடவேண்டும் இந்த வேடனிட் மிருந்து. எட்டி நில்லடா 

ஸ்டா! 

வள்ளி ! என்னை என்ன வேண்டுமானாலும் தூஷி ! உன் 

தூஷணமெல்லாம் சான் பூஷணமாகக் கொள்வேன். எதோ, 

எனக்கொரு முத்தம் கொடு பார்ப்போம்.-- 

அடா! பாதகா! நான் பெண் பேதை யென்றும் பாராமல் 

என்னை பலாகச்காரம். செய்யப் பார்க்கிஞுயா 1 ஒரு அடி. 

- என் அருகில் எடுத்அவைக்தால் இதோ "செங்குத்தா 

_யிப்புற மிருக்கும் பள்ளத்தாக்கில் of tpi திறப்பேன். 

பேசாது போகிருயா எனது அண்ணன்மார்களைக் கூவி 

We Lp உன்னைக்கொல்லவா $ 

உனது அண்ணனமார்களை அழை பார்ப்போம், 

(மயன் ௪] என்ன ஆச்சரியம் ! "அவர்களைக் கூவி யழைக்க 

என் நா எழவில்லையே ! இவன் யாசோ பெரிய. மாயாவியா
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யிருக்கறான் $ என் காக்கைக் கட்டிவிட்டான்போலும்! ஹா! 

இனி நான் என் செய்வத! இவன் கையினின்றும் எப்படி தீ 

தப்புவது ? | சண்ணை மூடி. | கமுகாசலக்கடவுளே ! கருணா 

நிதி! உமது பாதங்களையே நம்பினேன்! உமது பாதங் 

களுக்கு நரன் தொண்டு செய்தது உண்மையானால், நீர் 

எனக்கன்றிரவு வாக்களிச்தது உண்மையானால் இவ வேட 

னிடமிருக்அு இட்சணம் "என்னைக் காத்தருளும் காத 

கருளும்! ட 
| தனக்குள் | இனி தாம் இவளைப் பரிசோதிக்க OMEN GI 

வள்ளி! நீ இனி வருந்தாதே, நான் ஒடிட்போலிேன், அதோ 

உன் அண்ணன்மார்கள் amet aor. வள்ளி, கண் இறந்து 

பார் 1 [வள்ளி சண் இறர்து பார்ச்ச சுப்பிரமணியர் 

ப வேங்கை மரமாய் மாறுஇன் றனர்.] 

நம்பிராஜன், மதல் மைந்தன் கடை? மைர்தன் தவிர 

fhe 

மற்ற மைச்தர்களுடன் வருகிறான். 

வள்ளி, சவுக்கியமா பிரக்யா [அத 

சவுக்கெமா IGS BC par அண்ணா. 

குழக்தாய் ! என்ன முகம் வெளுத்துக் காட்டுறெது P— 

- எதையாவது சண்டு பயர்தாயா என்ன ? 

இல்லை ௮ண்ணா. 
அவன் எங்கே ? உன் சன்ன குட்டி அண்ணன்? உன்னைப் 

பாதுகாக்க அனுப்பினால் உன்னை த் சனியே. விட்டு எங்கு 

சென்றான் 2 

முதல் மைந்தன் கடைசி' மைநீதனை இழுத்துச்சொண்டு 
வருகிறான். 

அதைத்தான் கேளுங்கள், இவன் என்ன செய்து கொண் 

டிருக்தான் என்று, கான் இந்தப் பக்கமாய் வரும் வழியில், 

| குறட்டை ௪ப்தம் கேட்டது, என்னடாவென்று செடிகளை தீ 

தள்ளிக்கொண்டு போய்ப் பார்த்தால் தம்பி தூங்கக்கொண் 

ig GEG apt | — மூட்டையைத் . தலையணையாக வைத்துக் 

கொண்டு!
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மு.மை, 

டதிடி ஏழு. துண்டா பூடும் 'அஆபோடா கெட்டிக்காரன் 

ப வள்ளி மணம் 'அங்கம்*1 

என்டா; இதுதானா உன தங்கையை நீ காப்பது? . 

இல்லை ௮ண்ணா! ஒருவேடன் ஓர்த்தன் வந்தான், அவன் 

. திண்ரத்துக்கு கொடுத்தான்; அ.த்தெ. திண்ணுகனே இருந் 

தேனா--அ௮ப்படியே தூக்கம் வந்தூட்டுத. 

சரி ! இனிமேலாவ ஜாக்செதையா யிரு, பகலில் தூக் 

காதே... அதிருக்கட்டும் மைந்தர்காள், இத் திணப்புனத் 

இன் மத்தியில் இந்த வேற்கைமரம் ஏது? எனன ஆச்சரிய 

மாயிருக்கிறது! Capo காம் வந்தபொழுது இதைக் கண்ட 

தாக ஞாபகம் இல்லை ! 

ஆம் ௮ண்ணா! Qs நூதனமாகத்தானிருக்றெ.து ! ஒரு 

நாளில் இவ்வளவு பெரியமசம் Qa கெப்படி முளைத்தது ? 

இதேதோ பிசாசின் செயலா யிருக்கவேண்டும். QS Gps 

தைக்கு ஏதேலும் கெடுதி செய்யினும் செயயும். அன்றி 

யும், இதன் நிழலினால் பயிர் அழியும்--இதை வெட்டி சாறி 

வோம்--எடுத்து வாருங்கள் கோடாலியை, 

, கோடாலி என்னாத்துக்கு அண்ணா? இதோ ஒரே அடியில் 

ஏழு இருக்குதெ, இத்தாலெ ஒரு ௮டி அடிச்சா-- 
ர 

கொண்டுவா போய் பெருங் கோடாலியை. 

. அண்ணா ரான் பொறப்படரபோது இச்த மரத் திலிருந்து. 

-கெவுளி சொல்லு ! 

ஆம், கானும் கேட்டேன். இது எதோ தெய்விகமாயிருக் 

சிறது, ஆகவே சாம் இதற்கு ஒன்றும் கெடுதி செய்யலாகாஅ.. 
ஆம் அண்ணா, எனக்கு இவ்வளவு அழகாயும் அற்புதமாயும் 
தோன்றும் இம் மரத்தை வெட்டுவகசா என்று வருத்த 

முண்டாயிற்று. 

நாம் அஞ்சுவானேன் ? எல்லாவற்றிற்கும் கமது: ஷண்முகக் 

கடவுள் இருக்கினுர் நம்மைக் காக்க மைந்தர்காள், வாரும் 

கள் நாம் போவோம்--வள்ளி, நீ ஜாக்செதையா யிரு. 
...... [போகிருர்கள்.]
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| | தோமீ மறுபடி. வருகிறாள் 

தோ. அம்மா, அந்த வேடன் எங்கே? போய்விட்டானா ? அவன் 

ஒரு பெரும் மாயாவியா யிருக்கிரான் 3 அண்ணா அழைப்ப 

தாக அவன் கூறவே, அங்கே போய்ப் பார்த்தால், அவ்விடம் 

ஒருவரையும் காணோம். -ஏதோ சூதுக்காஏன்--அவனைப் 

பற்றி பிதாவிடம் சொன்னீரா? 

வ... தோழி, ௮ந்த வேடர் எனக்கு எவ்வளவோ கோபம் விளைத்த 

போதிலும் அவர்மீது பிதாவிடம் குறை கூற என் மனம் 

எழவில்லை. என்மீது மிகவும் காதல் கொண்டுதான். இருக் 

இருர்போலிருக்கறது தோழி, உன்னிடம் ஒரு ரக௫ியம் 

MIS Morr, அ௮ன்றைக்தினம் கனவில்கண்ட என் பிராண 

நாதருடைய முகஜாடை இவரிடமும் -இருக்குதடி. YU 

பில் அவர்தானே இவர் என்றே. ௪ந்ே த௫க்கும்படி. இருக்கிற 

தடி. என் பிராணகாதனாயெ -கழுகாசலபதியை யன்றி 

"வேறெவரையும் கடிமணம் புரிவதில்லை என்று நான் பிரதி. 

க்ஜை செய்திராவிட்டால்-- இவருக்கு இசைந்திருப்பேன். 

ஐ, [வேங்கை மரம் மாறி வேடுவ உருவத்துடன் தோற்றுஇிருர்.] மிக 

வும் சச்தோஷம்!. 

ஒப், | [திடுக்கிட்டுப் பின் திரும்பிப் பார்த்து] ஆ யார் அது நயா ॥ 

நான் தோழியிடம் கூறியதை யெல்லாம் நீர்கேட்கக்கொண் 

டிருந்தீரா என்ன? | | 

சு. ஆம். 

வ. ஐயோ? இனி என்ன செய்வத? ஐயா வேடுவசே! என்மீ௮ 

உமக்கு கோபம் வேண்டாம். என்: உள்ளத்தைத்தான் 

அதிந்துவிட் wr! "இனி உம்மிடம் கூற எனக்கென்ன 

லஜ்ஜை--ஐயா,. சான் கடைசி வார்த்தை கூறுகிறேன். நான் 

ஒரு. ஆடவனை மணப்பதானால் என் பிரா ணகாதனாகய கழு. 

காசலபதியை மணப்பேன் ; ; இல்லாவிடிற் கன்னிகையாகவே 

என் வாழ்காட்களைக் குழிப்பேன்.. இது சத்தியம். அன்னோ 

இனி தொர்தரவு செய்யாதீர்... போய்வாரும். விடை. பெற்றுக் | 

கொண்டு,
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அப்படியே செய்றேன். ஆபினும் ஒன்றுதான் என் 

மனத்தில் வருத்தமா யிருக்கிறது, 

சன்ன ௮ 7 

என்னைச் கலியாணம் செய்னு கொள்ளாமற் போனால் போக 

றது--உன் எழிலுக்கும் புத்திக்கும் ஏற்ற கணவன் வேறொ 

ரூவனும் உனக்குக் கிடைக்கவில்லையா ? போயும் போயும் 

அர்த கழுகாசலபதியின் மீதுதானா காதல் கொள்ள. வேண் 

டும் நீ? அ வரையா கடி. மணம் புரியவேண்டும். நீ? 

- ஐயா! என்ன என் பிராணகாதருக்குக் குறை? அவரை 

விட உத்தமமான புருஷன் யார் இருக்கினுர் இத்: இரி 

லொகங்களிலும் P 

சொல்கிறேன் கேள். யாரையாவது கலியாணம் செய்து 

கொள்வசென்றால், அவனுடைய குலம் என்ன, கோத்திரம் 

என்ன, தாய் தர்தையர் யார், பர்துக்கள் 'எப்படிப்பட்டவா 

கள்; இதெல்லாம் விசாரிக்க வேண்டாமா 2--இந்த கமூகா 

| சலபதி ஜாதி அண்டி. ஜாதி-கோத்திரமேயில்லை--அவனு 

டைய தந்தை தான்தோன்றி! தலை மண்டையைக் கையில் 

. வைத்துக் கொண்டு பிட்சை மெடுப்பவன், தாயோ முழு 

ட நீலி! சமையனோ தறிதலை அவன் சுய குணத்தை சூட்சு 

மமாகச் சொல்லுகிறேன் ஒரு -வார்த்தையில்-- தகப்பன் 

சாமி அவன் ! 

ஐயா ! வேடமே! போதும் நிறுத்தும். நான் எதையும் 

'பொறுப்பேன் ! என் பிராணரகாதரை இழிவாகக் "கூறிடில் 

அதை மாத்திரம் ஒரு பொழுதும் பொறுக்கமாட்டேன், 

அவருடைய பெருமை அற்ப வேடராகிய உமக்கென்ன 

தெரியப் போடறது ? அவருடைய அரிய குணங்களையும் 

அழகையும் ஆண்மையும் ௮றைந்திட அந்த ஆதிசேஷனாலு 
மாகாசென்று நான் சத்தியமாய்க் கூறுவேன். 

என் பெருமையைவிட அவனுக்கு அணுவளவும் “இகம் 

இல்லையென்று நான் ௪த்இியமாய்க் கூறுவேன் !..



காட்சி-ட6] வள்ளி மணம் 99. 

வ். இதென்னடி. வல்லடி வழக்கா யிருக்கறஅ ?2--ஜஐயா ! நீர் 
போகிறீரா என்ன இவ்விடம் விட்டு? இல்லாவிட்டால் 

எனக்குக் கோபம் வரும் ! | 

இணிமேலா வரப்போகிறது ? இப்பொழு த இல்லையோ 9 

-இ௫ என்னடி. தொல்லையா வக்திருக்கறது--உடனே போகி 

கீரா என் ௮ண்ணன்மார்களைக் கூப்பிடவா ? 

மூன்பு ஒருமுறை முயன்று பார்த்தாயே ?-- வள்ளி, என்ன 

சொல்றுகிஞய்? — [ ௮௫௬௫ல் கெருங்குஇளுர். | 

அந்தோ ?--தூரகில் துஷ்டா ! [| சண்ணை ஜூடி. | கழுகாசல 

பதி! நீர்தான் அடியாளைக்காத்திடல் வேண்டும் இவ்வேளை ! 

இர்ச வேடர் என்னைத் தொர்தரவு. செய்யாதபடி அகச் 

செய்யும் ! 

இனி காம் இங்கிருப்பது | நியாயமல்ல 1 [மறைகளுர். |. 

[கண் இறந்து | அப்பா 1-அகன்றார் வேடர்! [சுத்திப் uni és | 

ஆ ! இங்கிருந்த வேங்கை மாச்தையும் காணோமே !-- என்ன 

மாயம் !--தோழி, இப்படிவா !--நான் என்ன கனவு காண்கி 

ஹேனோ? விழித்திருக்கறேனே ! ஒரு வேளை இதெல்லாம் 

சித்தப் பாரமையோல--தோழி, வா பாணுக்குப் போவோம். 

- என்ன மனம் பலவாறு- மயங்கியிருக்கிறது. ௪௮ தேர்ந்த 

போதிலும் என் தீர்மானத்தினின்றும் மாத்இரம் கான் 

மாறமாட்டேன். | | | போடின்றனர்.] 

காட்சி மடிகிறது. . 

of 

ஆரும் காட்சி 

 இடம்---தினைப்புனத்திற் கருசாமையிலுள்ள ஓர் இடம். 

-தம்பிசாஜன், தன் ஏழு மைந்தர்களுடனும், மந்தீரிடுடனும், 
இல: வேடர்களுடனும் வரென். | 

மர்திரி, நீ கூறியபடியே ச்சர்பமாகத்தானிருக்றெ ௫ ! ! 

இவ்வளவு எக்சொத்தில் பால். பிடித்து கதிர்க . ளெல்லாம் 

முதிர்ந்திருக்றெ௮. விர்தையாசத்தானிருக்ெ௫. ;
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ஈம்மூடைய குல தெய்வத்தின் ஆக்கினைப்படி நாம் ஈந்த. 

“படியால் இவ்வாறு கோ்ர்ததென ஈம்புகிறேன். 

மு.மை. 

௪! சொம்ப தெரியுமையா உங்களுக்கு | சானு ஜாக்செதெயா 

பாத்து வர்ததொட்டு அல்லாம் சரியா இருக்குனு. இல்லாப் 

போனா ஒரு கதர் இருக்குமா? அல்லாம் பட்சில்க கொறிச் 

சூட் டிருக்காசா? இச்தெ பாத்தைங்களா ? ஓரே அடியில் 

ஏழு 1-- 

மிசவும் சச்தோஷம்! உண்மைதான் பட்டுகளால் கஇர்கள் 

ஒன்றும் சேதப்பட வில்லை. 

என்ன அண்ணா! அவன் கூறுவதையா ஈம்புெீர்கள்? 

அவனாவது பட்சிகளை ஐஇட்டுவசாவது 2 அவனுக்கு சாப்பிடு 

கறதற்கும் தூக்குவதற்குமே சரியாக இருக்கெ பொழு 

தெல்லாம், 

a! & பாத்தையோ ! "பெரிய அண்ணுத்தெ யாச்சே 

இண்ணு பண்ணை! தானு, "இல்லாப்? 2 பானா -- ஓரே 

அடியில் ஏழு ! | | 

கொஞ்சம் பொறுங்கள் அதோ யாரோ பெரியவர் 

"காமிருக்கும் இடத்தை நோக்கி வருகருற்போலிருக்கெ ௮. 

யாரோ மஹானஞாகக் . காணப்படுகிருர். நாம் எதிர்கொண் 

ப டழைப்போம் வாருங்கள். 

சுப்பிரமணியர் வயோ இசனாக வருகஇிளுர். 

சிவ சுப்பிரம்மண்யம் ! இவ சும்பிரம்மண்யம் ! 

ஸ்வாமி, வாவேண்டும் வாவேண்டும். 

[எல்லோரும் ஈமஸ்கரிக்கிருர்கள்.] 

இர்ச்காயுஷ்மான்பவ !--அ.ப்பனே, நீ யார்? 

"பெரியவரே, ஆடியேன் ஈம்பிராஜன், இச் சித்றாசை யாளும் 

வேடுவத் ; தலைவன். 

இவர்களெல்லாம் பார்? 

இவர்கள் எனஅ ஏழு மைகத்தர்கள்-- அதோ நிற்பவன் சன். 

“மந்திரி, மற்று முள்ளவர்கள் என் வேலையாட்கள்...
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ர் 

& விம். 

சந்தோஷம் !-- இக்கெல்லாம் காட்டுப் பிரதேசமாயிருக் 

இறதே யென்று பயச்து கேட்டேன்.--3காபித்துக் கொள் 

ளார்கள். 

ஸ்வாமி, கோபம் ஒன்னுமில்லை. தொலைதூரம் கடந்து வந்த 

மையால் மிகவும் களை த்திருக்கர ற்போலிருக்கெறது, இப்படி. 

வீற்றிருங்கள்--ஸ்வாமி, தாங்கள் எர்த தேசமோ 2 ன 

நான் சாதாரணமா யிருப்பது இமயமலைச் சாரல், 

அப்படியா? ஆனால் தாங்கள் ௮அவவளவு grr BBA GiB 

"இவ்விடம் வக்ச தெ காரணமோ 2 

தெற்கே கன்யாகுமரி யிருப்பதாகக் கேள்விப்பட்டேன். 

அக்த. குமரி தர்சனம் கிடைத்தால் கான் எடுச்த இந்த 

ஜன்மம். சபலமாகுமென்ற சாடி. வச்தேன்--அ௮ங்கே க போக 

                      

ஐயோ ! ஸ்வாமி, அக் eis or ont இதற்கும் CBE 

காததூரம் இருக்றெதே ! தாங்களோ வயதால் மிகவும் 

- மெலிக்இருக்கிறீர்கள், பிரயாண பாதையினால் களைத்து 

மிருக்கதிர்கள், அகவே தாங்கள் இவ்விடம் - கொஞ்சம் 

தங்க யிருந்து இளைப்பாறி களைப்பு நீங்கி, பிறகு செல்லலாம். 

அப்பனே, இக்கே தங்கி யிருப்பதென்மாுல், எல்லாம் காடா 

“சக் காணப்படுகிறதே, STL_G மிருகங்கள் முதலியன 

சஞ்சரிக்கும் இடமாயிற OG m, eT sar I— 

தாதா, அ௮துகளு ஒண்ணும் பயப்படக் தேவலெ. இதோ 

பாத்தைங்களா என் கையிலெ என்னா இருக்குது இண்ணுி 

ஒசே அடியிலெ ஏழு! ஓண்ணும் கிட்ட வாது பயப்படா 

ை தங்க. 

- ஸ்வாமி, அதெல்லாம் தாங்கள் ஒன்றும் பயப்பட வேண் 

gu Berke, நாங்க ளெல்லோரும் இருக்கிறோம் அதி இதியாக. 

வந்த தம்மைப் LUT FIST ES. 

அன்றியும், இங்கிருப்பதென்றால் இச்தக். ஜெத்இற்குத் 
தக்கபடி, சுஸ்ரூஷை யார் செய்வார்கள் இங்கே? 

6
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‘ ௪ - ‘ ம ச க ன் ச 

che GOLA. நீங்க ஓண்ணும பபபப்டாைகிக் தாதா, நானிருக்க? றன் ப 

௬. அப்பா, நியா? உன்னைப் பார்த்தாலே எனக்குப் பயமாயி 

ருக்கறதே. ஈம்பிராஜனே, இந்த பிள்ளையாண்டான் என்ன 

உன் மூக்க குமாரனா? 

௩. இல்லை ஸ்வாமி, இவன் என் கடைசி மைக்தன. 

௬, அப்பா | கடை? மைந்தனே இப்படி யிருக்தால் மற்ற இவ 

னுடைய அண்ணன்மார்க ளெல்லாம் எப்படி இருப்பார் 

களோ? 

ந. [ ஒரு புறம் போய்| மைநீதர்காள்; எனக்கொரு யோசனை 

கோ ற்றுகிற து. இலசோ பெரிய want ens Car pn Bayt. 

இவர் பாதத்தின் ஸ்பர்சம் பட்ட மாத்திரத்தில் என் உடல் 

எல்லாம் பூரித்தது. ஆகவே, இங்கு அருகாமையிலிருக்கும் 

வள்ளியின் பாணருகில் கொண்டுபோய் விட்டு, ஈமது சூழக் 

தையை சுஸ்ரூஷை செய்யும்படிச் செய்தால், இக்த மஹா 

னுடைய அநுக்ரஹம் சம்முடைய குழந்தைக்குக் இடைக் 

கும். அவளுக்கு இரண்டு தினங்களாக எதோ உடம்பு 

அசெளக்கியமா யிருப்பதாகக் கேள்விப்பட்டேன், அந்த 

ப அசெளக்கிய மெல்லாம் போகுமென்றும் எனக்குள் ஏதோ 

தோற்றுகிறது. 

(UP COLD», gy ST GD), அப்படியே செய்யலாமென்று எனக்கும் தோற்று 

Gps. 

க, மை. எ! இக்க கெழக்துக்கா வேலெ செய்யும் நம்ப தஐங்இச்சு ?, 

௩. ௮டே ! அதனப் பிரசங்க ! பெரியவரை அப்படி கூறாதே ! 

ஆயினும், இவன் கூறியதில் ஒரு கியாய மிருக்கிறது.-.- 

வள்ளியின் மனதை அறிந்தே. காம் இதற்கு ஏற்பாடு செய்ய 

வேண்டும்.--௮2ட, நீ போய் ௪க்ரைம் வள்ளியை அழைத்து 

வா. [seo மைந்தன் போூரான்.] 

Ses ப சிவ. சுப்பிம்மண்யம் ! இவெ சுப்பிரம்மண்யம் ! 

ந, ஸ்வாமி, தங்கள் விஷயத்தில் எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தோ 

ஆதம்; தாங்களும் எங்கள் குல தெய்வமாகிய சுப்பிரமணி 

யக் கடவுளையே வழிபடுஒரு, ர்போலிருக்கிறதே..
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டன். 

fh. 

கு, டம், 

அப்பனே, என் தகப்பனார் ஒரு முறை கூறினார், சிவத்தை 

யும் சுப்பிரம்மண்யத்தையும் சேர்த்து செவசுப்பிரம்மண்யம் 

என்னு மனகார உச்சரிப்பவாகறரடைய மனோபிஷ்டம் 

எல்லாம் நிறைவேறுமென்று---இவ சுப்பிரம்மண்யம் ! சிவ 

சுப்பிரம்மண்யம் ! 

கடைசி மைந்தன் வன்வியூடன் வருகிறான் 

அண்ணா, ஈமஸ்காஈம். எண்னை அழைத்தீர்களாமே,-- 

இ யார் அண்ணா யாமோ மஹான் வந்இருக்கிருசே P 

வள்ளி, அவர் Chir GO gram இங்கு உன்னை வரவழமைதி 

தேன். இக்ச மஹான் இமயமலைச் சாரலிலிருக்து வெகு 

தூரம் வந்திருக்கரர். கன்யாகுமரியை நாடிப் போகருராம். 

இங்கே கொஞ்சம் தங்கியிருந்து இளைப்பா நிப்போகலாமே 

என்று கேட்டுக்கொண்டேன், 

அப்படியா, மிகவும் சந்தோஷம் அண்ணா, எனக்கும் இவ 

ரைப் பார்க்கும்பொழுதே இவர் ஒரு பெரிய மஹான் 

என்றே தோற்றுகிற து. 

அப்பனே, ௮௮ யார் ௮? ஒரு இனிய சூரல் என் செவி 

யிற் படுறது, யாருடையதோ அது? 

ஸ்வாமி, இவள் என் பெண்ணாகிய வள்ளி. 

ஸ்வாமி, அடியாள் வள்ளி ஈமஸ்கரிக்்ேன். 
[பாதத்தில் ஈமஸ்கரிக்இனொள். ] 

குழக்தாய் ! ௪க்கரமேவ விவாஹப் பிராப்தரஸ் அ ! 

ஏய்! இதென்னாண்ணா இது! யார் வச்தாலும் ௮ததெ 

கான் சொல்ராங்க ! 

வள்ளி, இப்படி வா. | ஒருபுறமாக | குழந்தாய், இரந்த மஹானை 

உன் பரணருகில் தங்க யிருக்கச் செய்து அவருக்கு நீ 

சுஸ்ரூலை செய்துவந்தால் அவருடைய அனுக்ரஹம் 

. உனக்குக் இடைதீத உன் உடம்பு அசெளக்கயே மெல்லாம் 

கூரம் நீங்க, நீ சகலபாக்யெத்கையும் பெறுவாய் என்று 

- எனக்குள் ஏதோ தோற்றுஇறது. உன்இஷ்டம் எப்படியோ? 

அண்ணா, பழம் நஈமுஇப்பாலில் வீழ்ச்ததுபோலும்! அையே 

நான் கேட்கலாமென்று வாயெடுக்தேன், இக்த மஹா



தகி வள்ளி மணம் [அக்கம்-1 

னுடைய தர்சனம் இடைத்த மாத்திரத்தில் எனக்கு மஹத் 

தான சம்தோஷம் உண்டாச்சு. நான் ௮வசது ul SB 

களை ச் தீண்டி ஈமஸ்காரம் செய்தபொழுது, என் உடம்பெல் 

லாம் பூரித்தது அகவே, இப்படிப்பட்ட பெரியவருக்குப் 

பணிவிடை செய்து garg ௮னுக்காஹச்தைப் பெறுவே 
னாயின், என் உடம்பி லுள்ள ௮செளக்கிய மெல்லாம் போய், 

என் மனோபிஷ்ட மெல்லாம் கிறைவேறுமென்றே நிணக் 
SG mer. அப்படியே செய்கிமறன் ௮ண்ணா. 

| சுப்ரமண்யரிடம் சென்று] ஸ்வாமி, தங்களுக்குப் பணிவிடை 

செய்ய QC st யிருக்கும் என் செல்வக் குழந்தையாகிய 

- வள்ளியை நியமிக்கிறேன், தாங்கள் இவவிடம் கொஞ்ச 

காலம் இருர்து எங்கள் ஆதிக்யத்தைப் பெற்று, என் 

குழந்தைக்கு அ£ர்வாகம் செய்து பிறகு போக வேண்டும். : 

- அப்பனே, உன் இச்சைப்படியே ஆகட்டும். உன் கூழக்தை 

யின் இனிய சூரலைக் கேட்டபொழுதே என் மனம் ௪த் 

தோஷ மாச்சு தூ. ஆயினும் ௮வள் மனம் எப்படி யிருக்கு 

மோ? இப்படி அருகில் வரச் சொல். 

ஸ்வாமி, இ3 சா வர்தன். 

| தலையைச் தடவிக் கொடுத்து | குழர்தாய் ! உன் குணத்திற்கு 

மெச்சினேன். ஆயினும் ஒரு- சந்தேகம். இந்தக் கிழத் 

இற்கு மன மொப்பி பணிவிடை செய்வாயா அருவெறுப் 

- பில்லாமல் என்பத தான். 

ஸ்வாமி, அர்த பாக்கியம் எனக்குக் கிடைக்கவேண்டுமே, 

அப்படியே தங்கள் இச்சைப்படியே, உடந்துகொள்ளு 

GIG moar, 

மிகவும் சக்தோஷம், வள்ளி, நீ கூறியது ஞாபகமிருக்கட்டும், 

“ஸ்வாமி, இனி தாங்கள் புறப்படலாம். இதோ அருகா 

மையில் வள்ளியின் பாண் இருக்கிறது, அங்கே அழைதி 

அக்கொண்டும3பாய் விடுகி௫ோேம். | 

இவ சுப்பிரம்மண்யம் : ! இவ ௪ுப்பிரம்மண்யம் ! 

ன சச ன ரு | [எல்லோரும் போகிறூர்கள்.] 

"காட்சி மடிகிறது. 
ee OOO
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«ie GOLA. 

ஏமாம் காட்சி 

ஓடம்--வள்ளியின் பர்ணசாலை யருஇல் ஓர் இடம். 

சுப்பிரமணியர் புலித்தோலின்மீது உட்கார்ச் இருக்கிளுர். 

பக்கத்தில் ஒருபுறமாக 

கடைசி மைந்தனும் வளியும் நிற்கின்றனர். 

ஏ! தங்கச், கம்ப சாப்பிடப் போலாம் வா, "இந்தக் 

கெழக்துக்கு பச யெடுக்கா வரைக்கும் நம்ப காத்துகினு 

இருக்க முடியாது. | 

௮ப்படி யெல்லாம் சொல்லாசே ௮ண்ணா! ௮து அபராதம், 

தாதா நிஷ்டையி லிருக்கிறார். நிஷ்டை கலையட்டும், கேட் 

போம். 

. நிஷ்டெயிலெ இருக்கிறாரா ! கண்ணெ மொள்ள மொள்ள 

தெறர்அ உன்னெ பாத்துனு இருக்கிறுரே, கான்தான் பாத் 

. தேனே-- எனக்கு ரொம்ப ப௫ியா யிருக்குது இப்போ-- 

க. ம். 

அனால் நீ பரணுக்குப் போய் சாப்பிடு, நிஷ்டை தீர்ந்த 

வுடன் இவரை அமைத்துக்கொண்டு வருகிறேன் நான். 

சரி, அனா நீ இண்ணைக்கு பட்டினிதான் ! 

| ரணருற் போூறான்.] 

[சண் இறர்து] வ சுப்பிரம்மண்யம்! வ சுப்பிரம்மண்யம் ! 

தாதா, நிஷ்டை தீர்ந்ததா ? இனி வாரும் பரணுக்குப் 

போவோம் உணவு கொள்ள. 

வள்ளி, என் கால் மிகவும் ஓய்க்துபோ யிருக்கிறது. Glas 

முடியாது என்னால் இப்பொழுது, நீ போய் ௮ந்த உணவை 

இங்கு கொண்டுவக்அவிஞு. 

அப்படியே அகட்டும். | பரணுக்குப் போறாள். ] 

என்ன அச்சர்யம் !. வள்ளியின் மனம் கொஞ்சமாவது 

இரும்புவகாகக் காணோம், நாம் என்ன யுகஇ செய்கபோதி 

Qin எதாவது இடையூ௮ வந்த. கேர்றெது, ஆயினும் 

இக்த சூழ்ச்சியினால் நமக் கணங்கா திருச்கிருளோ பார்ப் 

போம்.
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வள்ளி மணம் .... [அங்கம்-1 

வன்னி பாத்திரத்தில் தேனும் இனைமாவும் 

கொண்டு வருகிறாள். 

தாதா, இதோ உமக்கு உணவு கொண்வெக்தேன், பசியும். 

என்ன கொண்டுவந்தாய் வள்ளி ?---இது என்ன இது தது 

சகேலும் தினைமாவும் கொண்டு வர்தன். 

தேலும் இனைமாவுமா ! 

ஆம் தாதா, இங்கு வேறென்ன கடைக்கும் 2-- அனாலும் 

ஜாதா, இதைக் கே வலமாக நினைக்கவேண்டாம். Os மிகவும் 

ருசியா யிருக்கும், நல்ல பலத்தைக் தரும், இதைக் கலந்து 

புசயும். 

ஐயோ! ௮கதை எப்படிக் கலப்பது எனக்குத் தெரியாதே. 

நான் கலக்து வைக்கிமறன், [ அங்கனமே செய்து. | 

பசியும், 

[சை சடுக9] ஐயோ ! வள்ளி! என் கை ஈடுக்குகறதே, என் 

னால் அதை எடுத்துச் சாப்பிட முடியவில்லை. வள்ளி, ௩. 

நல்ல பெண்ணல்ல ? கொஞ்சம் எனக்கு இதை ஊ vsti AO. 

என்ன தாதா இது? நீங்கள் என்ன கசூழந்தையா என்ன 

நான் ஊட்ட! | 8 

வள்ளி, உனக்குத் தெரியாஅு,. எங்கள் அம்மா, என்னைக் 
குழந்தை என்றுதான் நினை த்அக்கொண் இருக்கிருர்கள் 

இன்னமும். 

தாதா, உங்கள் தாயார் இன்னமும் உயிரோடிருக்குர்களா? 

இருக்கிறார்கள் -- வடக்குப் பிரதேச த்தில் : | அவர்களை 

விட்டு விட்டு வர்ததின் கதி இது. அவர்கள் பக்கத்தில் 

இருச்தால் இப்படி நான் ப௫ியோடிருக்கப் பார்த தக்கொண் 

டி ரூப்பார்களா P— 

தாதா, துக்கப்படாதீர்கள் ! சான் ஊட்டிவிடுகறேன்.-- 

- வாயைக் திறங்கள். [வாயைச் இறக்க, வள்ளி தினைமாவை ஊட் 

டசசையைச் கொண்டு வரும்பொழுது 

அசனைப் பற்றப் பார்ச்இருர்.].
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நானா வளர்த்தேன் ? இதெல்லாம் கர்மம் வள்ளி, காமம் : 

தாதா! உங்கள் கையை எங்கே கொண்டு வருகிறீர்கள் 2 

வள்ளி, வேஜொென்றமில்லை இக்த தாடி. மீசையைத் தள்ளிக் 

கொள்ளுகிறேன். 

கூழுக்கும் ஆசை மீசைக்கும் ஆசை, என்று சொல்லுகினுர் 

களே,. இதான் போலும். காதா, இதை வளர்ப்பானேன், 

இப்படி கஷ்டப்படுவானேன் P 
*, | 

--உம், ஊட்டு. 

தாதா, என்ன மறுபடியும் கை மேலே வருகிறதே ! 

வேஜொென்ற மில்லை. உன் கை நட), இத்தத் தினைமாவைக் 
என் கண்ணில் மூக்கில் எங்கே போடுக௫ுயோ என்று! 

சரியாக வாயில் போடும்படிச் செய்வதற்கு, 

தாதா, அப்படி ஒன்றும் வேண்டாம் ; உங்களுக்குத்தான் 

கை நடுக்கம் என்னால் எனக்குக் கூடவா கை நடுக்கம்? உங் 

கள் கை சேயே யிருக்கட்டும். 

அப்படியே உன் இஷ்டப்படி. 

ஆனால்-- புசியும்--மெல்ல மெல்ல ! நன்ஞுய் மென்று புசி. 

யும், இல்லாவிட்டால் தொண்டையில் ௮டைதீஅக் கொள்: 

ளப் போடற த! 

ஆ ! ௮!--வள்ளி வள்ளி! நீ சொன்னபடியே. அடைத்துக் 

கொண்டகே அடைத்துக் கொண்டதே! — . 

[பாசாங்கு செய்லொர். i 

ஐயோ ! சொன்னால் கேட்காமல் போனீசே ! இப்பொழு. 

சான் என்ன செய்வது? 

ஐயோ! ஐயோ! கொஞ்சம்-- மார்பில் சடவிக் கொடை என் 
பிராணன் போகம்போ லிருக்கிறதேத | 

ஐயோ ! இச்த தர்ம சங்கடத்திற் சென் செய்வத? எப்படி 

யும் தீண்டிக்கான் தீரவேண்டும்--முருகா ! எல்லாம் உமது 

செயல் !-- | மார்பில் தடவிக் Ost @sScpar. | தாதா, இப்பொ 

மூன எப்படி யிருக்கிறது 2
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வள்ளி மணம். [அங்கம்-1 

* டி * ௪ ௪ யரர உர” 4 

வள்ளி, கொஞ்சம் முன்பாக கான மடிகம்த யிருப்பேன்-- 

உ. ன ந. . a , உல் * 

உன் சாம் பட்ட மாத்திரத்தில் பிழைத௰ தன. 

[அவள் கமத்தை மு£த்தமிடுகிறார்.] 

சாதா! இதென்ன இது? 

ஒன்றுமில்லை வள்ளி, நீ கோ பிச் துக் கொள்ளாதே ! எனக்கு 

உயிரைக் கொடுத்த காரத்திற்கு ஒரு மு.*ுசமாவது கொடுக்க 

லாகாதா ? ரான் உனக்கு வேறென்ன கைம்மாறு செய்யப். 

போகிறேன் ! 

நீங்கள் செய்யத்தக்க கைம்மாறு ஒன்றிருக்கிறது 5 SOO BE 

சொல்கியறன், அதன்படி. செய்யுங்கள். 

அதென்ன வள்ளி P 

என்னைச் தண்டாதீர்கள், அவ்வளவுதான். 

ஏன் அப்படி? 

அதற்கு ஒரு காரணம் உண்டு, அசை அப்புறம் சொல 

கிறேன்... தாதா, பசித்தது போதுமா, இன்னும் வேண். 

Qua P 

| போதும், HHS OG கவளமே போதும். : எனக்கு மிகவும் 

தரகவிடாயா யிருக்கிறது. இங்கேதாவது ஒருசுனை wih S 

கொண்டுபோய் வீடு என்னை. வாயவம்பிக்கொண்டு இசண்டு. 

கை ஜலம் உண்டு இளைப்பாறுகிேன். 

அதோ அருகில் ஒரு சுனை இருக்கிறது, வாருமங்கே வழி 

காட்டுகிறேன், 

[மெல்ல எழுர்து சடமாடி | வள்ளி ! வள்ளி ! என்னால். ஈடக்க 

முடியவில்லை. என் கையைப் பிடி த்துக் கொஞ்சம் அழைத் 

க்கொண்டு போ, | 

௮ முடியாது தாதா! நான் சொல்வதைக் கேளுங்கள். 

இதோ என் ௮ண்ணன் வைக்துவிட்டுப்போன கழி யிருக்இ 

றது; அதைப் பிடித்துக்கொண்டு மெல்ல நடந் வாருங்கள் 

[கஹியைச் கொடுக்கிறாள். 

வள்ளி! வழி யெப்படி ? கண். ஈன்ஞாய்சீதெரிய வில்லையே !
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ப என்னடி. சங்கடமா பிருக்றெ௫! இச்சு முனையை இப்படிச். 
தாருங்கள் கான் பிடித்து அழைத்துக்கொண்டு ur GC per, 

மெல்ல பின்பாக நடந்து வாருங்கள். 

அப்படியே ஆகட்டும். 

தாதா. அத்த முனையைப் பிடித்துக்கொண்டு வாருங்கள் 

என்னுல் —_ உங்கள் கை ஏன் என் கையருஇில் வருகிற -- 

கான் அப்பொழு? & சொன்னேன். 

வள்ளி, 8ீ தவருக நினையாே ஐ, என் கை ஈழுகப் போூற௮. 

அதெல்லாம் உதவாது, கெட்டியாய்ப் பிடி தீ க்கொள்ளுவ் 

கள்.. 

அப்படியே ஆகட்டும். 

| [திரும்பிப் பார்த்து] தாதா]. நான் அவ்வளவு சொல்லியும் 

மறுபடியும் உங்கள் கை என் 2 HBS age psi பாருங்கள்! 

வள்ளி, வேஜொன்று மில்லை இந்தக் கழி ஈழுகிப்போனாலும் 

உன் கை சழுகாதே, ஆகவே உன் கையைப்பிடி த்க். 

கொண்டு. வரலாமென்னு. பார்க்கறேன். 

தாதா, அசெல்லாம் உதவவே உதவாது. நான். . இப்பொ 

pe x சொன்னேன், - என்னைத். தொட்டால். இப்படியே 

உம்மை விட்டு. விட்டு. ஐடிப்போய்விடுவேன் ! பத்திரம், 

உன் இஷ்டம். 

தாதா, இதோ. சுனை யருகில் : வரது. BE BRS 

மெல்ல இறங்கி சண்ணீர் குடியும்... | 

வள்ளி, இதென்ன பாசி பட _ர்க்இிருக்கிறதே!. தல்ல ச 

யைக் காட்டேன். லட ட்ரிப் 

ஆம்: ஆம்! என் கண்ணுக்கு முன்பு. புலப்படவில்லை! தாதா! 

இ௫அமாத்திரம் உங்கள் கண்ணுக்கு எப்படி. தெரிந்தது 

தாதா? 

அது ஒவ்வொரு வேளையில் கொஞ்சம் செரிறென, மற்ற 

வேளையிலெல்லாம் மழுங்கிப். "போகிறது. வள்ளி ; Os 

உலக வழக்கம். 
ன
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தாதா! உங்களைப் பார்த்தால் எனக்கென்னவோ கொஞ்சம் 

சந்தேகமா யிருக்கறது 51 5t!— 9H போனால். போகட்டும். 

இந்த சனை நிர் நன்று யிருக்றெத. ஜாக்ரெதையாய் இற். 
இப் புசியும். 

அப்படியே. [இறல்கி சால் தவறி: "விமுச்தது போல் பாசாங்கு 

-செய்து.] வள்ளி! வள்ளி ! கால் தவறி விழுக்அவிட்டே னே! 

விழுந்து விட்டேனே! என்னைக் "கரையேற்ற [| கரை 

யேற்று ! இல்லா விட்டால். மடிந்து "போவேன்! ன ரோ 

-ஐஜயோ!. தான் ST GOT GOT செய்வ ! தாதா. தண்ணீரில் 

மூழ்கிப் போகிருரே ! epee போகருரே ! ~— 
lorem aes ஐடி | 

அண்ணா! குட்டியண்ணா | சன்னகுட்டியன்னா !: - ஓடிவா ! 

eget) or sr தண்ணீரில். விமுக்அவிட்டார் !.. -விழுக்து 

விட்டார்! 

ப.ரணிலிருந்து sont மைந்தன் மெல்ல வருூறான். 

ப ஓடிவா அண்ணா !. pair! முழுகிப் போகஜுர் ! 

[ாசவிக் wise எப்படி. விழுந்தன இழம் இதில் உ 

[சாவகாசமாய்] 

| அதெல்லாம். அப்புறம். “சொல்கிறேன்! ். இப்பொழுது 

மூதலில் - இவரைக் கரையேற்ற ! கரையேற்று ! உன்னை 

பககம கொள் றேன். 

. ௪௫! பிழைக்வெ௮ கஷ்டம்--தானு போயி. காது ஆம்பளைக் 

களெ இட்டுகினு வாரேன். .[போகிறான். | 

- வள்ளி ! வள்ளி :- | ane 

ப ஐயோ ! இச்சு தர்ம சங்கடத்தில் கென்! செய்வது 2-- தாதா! 

இதோ இந்தத் தடியைப் பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் ! 

ஐயோ ! கழி ஜலத்தில் வழுக்குகறெதே !--வள்ளி! உன் 

“கையைக் கொடுத்து கரையேம்றேன் ! 

“ஐயோ! கான் என்ன செய்வ திப்பொழுத? எப்படியாவ.அ - 

- ஆபத்துகாலத்தில் ஒரு உயிரைக் காப்பாத்றவேண்டு மென் 

இருர்களே தாதா! இதோ என்: கையைம் பிடித்துக்
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Oar an@—sena® யுங்கள். 

ட [கையைக் கொடுத்து சமையே தறுகிறாள். 1 

தாதா! நீங்கள் சன்ன வேண்டுமென்றே விமுக்இீர்களா | 

நிஜமாக விழுக்தீர்களா ? 

oe எப்படி. யாவ . திருக்கட்டும் என்னைத் இண்டலாகாது 

'என்னுயே, இப்பொழுது என்னை என்னமாக த் தீண்டிஞய் ? 

ஆபத்இலிருக்து ஒரு உயிரைக் காப்பாற்ற அப்படிச் செய்தல் 

தவறல்லவென் றெண்ணி அங்கனம் செய்தேன்--ஆஹா ! 

என்ன ஆச்சரியம் ! தாதா! இதென்ன மாயமா யிருக்க 

og! தண்ணீரில் விழுந்து எழுக்தவர் ஆடை யொன்றும் 

நனையாம லிருக்கிறதே ! இதென்ன மாயமா யிருக்கிறது ! 

என்னை வஞ்டிக்க இவ்வாறு மாயம் செய்தீரா என்ன? 

சானக் கென்ன மாயம். தெரியும் வள்ளி 1. அது போகட்டும், 

ன் உயிரை. "இரண்டாம் முறை காப்பாற்றிஞய்-- 

போதும் போதும் ! pearly as Deka eure எனக்குக் | 

கைம்மாறு வேண்டாம். 

et அப்படி. -செய்வேனா > முன்பைவிட இப்பொழுன 

பெரும். ஆபத்தி * னின்றும். காப்பாற்திஞயே, அதற்கு 

பெரும் கைம்மாறு செய்யவேண்டாமா? 

(அவளுடை ய தரத்தில் முத்தமிடப் போகிருர்.] 

| [seeece] ஐயா! Gai we Gar சற்று தூர நில்லும் ! உமக்கு 

என்ன பயித்தியம் பிடித்திருக்கிறசா என்ன ? 

ம் வள்ளி! உன்னை மனைவியாக அடையவேண்டு மென் 

டனும் பயித்தியம் பிடி.ச்திருக்கிறது. அதனால் தான் இப்படி. 

அலைஇறன். நீ எப்படியாவது என் தாக விடாயைத்தாத் 

ததுபோல்--என் மோஹ. விடாயையும் தர்க்க. வேண்டும். 

இல்லாவிடின் என் உயிர் நில்லானு-- 

ஆஹா ! அப்படியா சமாசாரம் ! எனக்கு முன்பே கொஞ்சம் 

சந்தேகம் தட்டியது !- பெரியவ சென்று. பார்த்து இதுவ. 

ரையில் பொறுத்திருந்தேன் ! இதோ சன் அண்ணன்மார்
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களையெல்லாம். அழைக்கி உம்மை என்ன. செய்தன. 

பாரும்! - அண்ணா! குட்டியண்ணா- இன்னகுட்டியண்ணா ! 

- எல்லோரும் ஒடி வாருங்கள்! 'ஒடிவாருங்கள் : | 

கடைசி மைந்தன் வருகிறான். 

க. மை. என்னா தங்9ச9 ! பூட்தொ கெழம்? 

Qu. போய்விட்டதா ! கண்டம் தப்பிப் பிழைதக்ததுபோய, தன் 

ட னைக் கலியாணம் செய்துகொள்ளும்படி கேட்கிறது டாத 

a மை. 

தாயா? 

. உன்னயா கேட்டுது அப்படி. இதோ. கொஞ்சம் இரு 

எங்கெ என் தடி-- ஓரே. "அடியில் எழு? 

௮தோ அந்த சனையருலல் இடக்கறெது. . 

கொஞ்சம் இரு! இசா போய் ௮தை எடுத்தன வர்ரேன், 

அதுவரையில் விடாதே இக்க. spas: அப்படியா 

சமாசாரம்! வட்ல [சனைக்கும் போகருன்.] 

வள்ளி! இவ்வளவுதானா உன் 5 ge! நீ என்னவோ. புத்தி 

சாலி யென்று பார்த்தேன். உண்மையில் இந்தக் இழமா 

"உன்னைக். கலியாணம் செய்துகொள்ள... ARES DO sen 

நினைத்தாய் P 

பிறகு ஏன் அப்படி கேட்டீர் 7 

அப்படிக் கேட்டால் நீ என்ன. பஇல் சொல் துளொயென்று 

“பரிசோதித்துப் பார்த்தேன். இந்த -இழத்துக்காவது கலி 

யாணமாவத! காடு போபோ என்கிறது, வீடு வா வா என் 

இறு... இக்த வயதில் கல்யாண. மொன்றா ! அன்றியும் நீ 

தான் வேறொரு. புருஷன் மீது சாதல்கொண்டிருக்ிறுயே 

தாதா அதெப்படி தெரியும் உங்களுக்கு Pp 

. எனக்குக் "கொஞ்சம் ஜோஸ்யம். தொொபம் - --- அதனால் 

பார்த்து... அறிந்தேன். 

கழியைச் எடுத்துக்கொண்டு கடைசி மைந்தன். வருகிறான். 

க, மை. இதோ : வந்துட்டேன் !-- a“ * ஓரே. அடியில் ஏழுடன் ”” 

இப்பொ இந்த கெழம் என்ன Gere gis Caen!
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&, ம். 
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அப்பா, நான் வேஜொன்றும் சொல்லவில்லை இந்தக். இழமா. 

உன் தின்கையை மணக்கப். போறத? உன். தங்கையை 

மணக்க, என்றும் மாருத. ய இளமையும் , உடைய 

ஒருவன்: பிறந்திருக்ொன் என்று சொல்கிறேன். 

தாதா, அது. யார் என்று ஜோஸ்யம் பார் தீதுச் சொல்லி 

aah உம்மை மன்னித்த விடுகிறேன். 

ஏ! Dis கெழத்அக்கென்னா ஜோஸ்யம் தெரியுமா என்ன? 
தனக்கு ஏதோ தெரியும் என்று சொல்லுகிழுூர். — 

ஆனா. எனக்கு ஜோஸ்யம் பாத்து சொல்லுங்க. அதம் 

- பேர்லெ ஒங்களுக்கு நிஜமா ஜோஸ்யம் தெரியுமா இல்லையா 

இண்ணு சொல்சேன்-- | | 

be மை; 

௪தோ-உன் கையைக் காட்டு, 

இதோ-- எனக்கு எத்தனெ புள்ளைக பொறத்திறுக்கு௮ | 

ப பாத்து சொல்லுங்க. 

க. மை. 

க. மை, 

che SHLOe 

&. மை, 

உனக்கு இன்னும் கலியாணமே ஆகவில்லையே. 

அப்படி. எய்தி யிருக்குதோ கையிலே--இதெல்லாம் ஓத 

வா௮---இதெல்லாம் யாரையாவது கேட்டு தெரிஞ்சிகினு 

இருப்பைங்க--யாஞுக்கும் தெரியாத சமாசாரமா கொல்ல 

ணும்-- ஒரு ஜோஸ்யம். 

சொல்லுறேன்--௮ப்பா-- அந்த தடியைக் காட்டு. 

இத்தெயா சொல்லப் போரைங்க?-- அனா, எனக்கு மாத்தி 

ரம் ரகஸ்யமா சொல்லுங்க--தங்இச்சி, நீ கொஞ்சம் அப்புற 

மாயிரு, 

இதில் ஒரு அடியில் ஏழு என்று எழுதி மிருப்பது-- 
மொள்ள மொள்ள ! ட , 

[அவன் சாதில் ஏதோ சொல்லி] ஜோஸ்யம் சரிதானார் 

சாமி! சாமி! நீங்க சொம்ப பெரியவரு!. உங்களுக்கு ஜோஸ் ப 

யம் நண்ணா தெரியும் ஒப்புக்கசே ! இத்தெ. மாத்ரம். யாருக். 

கும் வெளியிலெ. சொல்லாதைங்க -- Oe சான்னுக்கா. ஒங்க 

ளோடெ. அப்புறம் 'பேசவேமாட்டேன் ! 1.
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| அருகில் வர். ] எனக்குக் கூடவா சொல்லக்கூடாது 1 

௧. மை. ஒனக்குகூட சொல்லக்கூடாஅ. பெரிய ரவுஸ்யம் ! தங்கச்சி! 

ol] » 

பெரிய வருக்கு ஜோஸ்யம் ஈண்ணாதெரியும், நீ கேட்டுப்பாரு, 

அப்படியே அகட்டும் — ஆனால் ண்ணா, நீ மாத்திரம் உன் 

ஜோஸ்யத்தை நான் கேட்கக்கூடா தென்னாயே, என் ஜோஸ் 

யத்தை மாத்திரம் நீ கேட்கலாமா ? நீ கொஞ்சம் அப்புதமா 

யிரு.-- [சடை மைர்தன் ஒரு புறமாசப்போடறான். ] 

ஸ்வாமி, நான் யாரை மணம்புரிய விரும்புகிறேன் ௮தைச் 

சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். 

உனது இடது கரத்தைக்கொடு, [| கையைப் பார்த்து | ஆஹா! 

வள்ளி, உன சாமர் த்தியம் இப்பொழுது தெரிது ! எல் 
லோரையும் விட்டு உன் கூல தெய்வமாகிய முருகக் கடவுள. 

மீதே காதல்கொண் டி.ருக்கிராயே -.. உண்மை தானா £. என் 

ஜோஸ்யம் சரிதானா? 

| தலை குனிர்து | ஆம், உண்மைதான் ஸ்வாமி, 

| மறுபடியும் கையினைப் பார்த்து ] ஒரு நாள் உன. கனவில் அவர் 

தோன்றின து. முதல். அவரையே மணம் புரிவதாகதச் இர் 

மானித்திருக்இளய். --உண்மைதானா ். 

ஆம் ஸ்வாமி!-- ஸ்வாமி, தாங்கள் எல்லா மூணர்ந்த மூதிய 

வரா யிருக்கிறீர்.--ஸ்வாமி --தயவுசெய்து,--இதை மாத் 

Bain எனக்குச் சரியாகப் பார்த்து சொல்லி விடுங்கள்.-இக்.த 

ஜன்ம த்தில் நான் ௮வரை என் கணவனாகப் பெறுவேனா? 

வள்ளி-- பெண்ணே --வருக்து சலொழி--உன் மனோ பிஷ் 

டம் சக்ரம் நிறை 2வறும். 

ஸ்வாமி, என் நாதன் என்னை சீக்ரெம் பாணிக்கரஹணம் 

செய்து கொள்வாரா உண்மையில் P 

பெண்ணே ! | உனக்கு சந்தேகம் வேண்டாம். --- என் 

வார்த்தை ஒரு போதம் 'பொய்க்கா௮ு--உன் நாதன் உன் 

னைப் பாணிக்சரஹணம் செய்துகொண்டான் என்றே சம்பு
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ஸ்வாமி! அப்படியே கினைக்கதேன். -- எல்லாம் தங்களு 

டைய அனுக்ரெஹம்-- ட் | . 

ஆனால் ஒன்று--வள்ளி, நீ என்னைக் கலியாணம் பண்ணிக் 

கொள்வதாகச் சொல், அவர் உன்னை கரம் கலியாணம் 

பண்ணிக் கொள்வார். 

போங்கள் ! ஸ்வாமி! விளையாகேதிர்கள் ! இது உங்களுக்கு 

நியாயமா ? என் மனதை weap யறிந்தபிறகு' தாங்கள் 

இப்படி. என்னை எளனம் செய்யலாமா ? ஸ்வாமி, உங்களை : 

ஒன்று வேண்டிக்கொள்ளுகயேன். இனி இம்மாதிரியாக 

என்னை ஏளனம் செய்பாதஇர்கள்--சின்னகுட்டி, யண்ணா, 

வா---ஸ்வாமி, வாருங்கள். இருட்டும் சமயமாயிற்று, இனி 

படம போவோம். 

ஆமாமாம்! இருட்டப் போறது, அப்புறம் ஏ.சாவன துஷ்ட 

மிருகங்க வந்தா. 

என்ன 3, , இக்கே ஏதாவது துஷ்ட பதுகல்லஷண்டா. 

piss காட்டிலெ ஒண்ணு. பாக்க. கெடயா௮. "இருட்டிப் 

போனா. அல்லாம் வரும்-கோளுப், புலி, சங்கம், கரடி, 

பயானெ-- 

அண்ணா ! அண்ணா ! அத்து பெயரை மாத்திரம் சொல் 

லாதே! எனக்கு பயமா யிருக்கிறது! 

அதென்ன ௮௫ மாத்திரம் அவ்வளவு பயம் ? 

. வேஜொண்ணு மில்லெ, கொஞ்ச நாளெக்கி மின்னெ, தங்கச் 

சியெ ஒரு காட்டானெ தொரரத்திச்சி, ௮து முதல் யானெ 

இண்ற பேரெ கேட்டா நடுக்கம்! அவ்வளவு தான். 

மறுபடியும். பார அண்ணா ! 

அப்படியா £--அப்பா, உனக்கு 2G மருகத்திடத்தும் ப பய 

மில்லையா ? 

» DSO s பாத்தைங்களா கையிலெடதரே அடியிலெ. ஏழு! 

கர்ட்டு பன்றி வந்தால் ?
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க. மை, ஓரே அடியில் ஏழு! 

ae கரடி வந்தால்... 

த.மை. ஒரே அடியில் எழு! 

சு. புலி வந்தால்? 
க மை. ஒரே அடியில் ஏழு! 

& சிங்கம் வந்தால்? 

க. மை. ஒரே அடியில்-- க 

ச... யானை வற்தால்? | 

கடமை. ஒரே-- 

வ. இ ஐயோ! சாமி அதன் பெயரை எடுக்கவேண் டாமென்றேனே,. 

... எனக்கு பயமா யிருக்க த--கான். பரணுக்குப் போகிறேன். 

| [போகிறுள். . | 

Fe "மலைப்பாம்பு வந்தால் P 

க. மை, ஒரே அடியில்--. 

௬... ச வந்தால் 1. 

க. மை. ஒரே அடியில் ஏழு : ஏஏ | அத்தெ சொல்லத் சேவலெ 

Qe a ரொக்க ௪௮. இனிபேலெ | தாதா. பேச்௪க்இ 

| -வர்ரனா ee தாம் போசேன்.. ன கி | (Gur Bepeir) 

௯ ஆஹா ! ! இப்பொழுது தெரிறெனு, என். எண்ணம் எடேறு 

வதற்கு இத்தனை இடையூறுகள் சம்பவிப்பத குக் காரணம்! 

வள்ளியை மணம்புரிய எண்ணி மான் கைலையைவிட்டுப் 

புறப்படும்பொழுஅ, எங்கே. போ Sapir என்று. அண்ணா 

கேட்டதற்கு, உண்மையைகி கூறி. அவர் விடைபெற — 

Oar, விரைந்து வச்துவிட்டேன். அதன் பலன் இது--. 

அண்ணா! இந்த. DUTT GOO S மன்னித்து. தாம்தான் 

இந்த சமயத்தில் எனக்கு தவவேண்டும்.. தாம் யாணை 

உருவில் வள்ளியின் முன்தோன்றி ௮வளை எனக் ணெங்கச் 

"செய்யவேண்டும். "இல்லாவிடின் நான் நாரதருக்குத் கூறிய 

மொழி மெய்யாகாது. ட பட்டம் [பிசார்த்திக்கறார்.] 

வ... [உள்ளிருந்து] அண்ணா! ண்ணா! pyar! | - ஒடிவா ! 1 

யானை! யானை!
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வள்ளி பயந்து ஐடி வருகிருள். — 

_ கணநாதர் யானை ரூபத்துடன் பின் sono" 

ஸ்வாமி! ஸ்வாமி! அபயம் ! ௮பயம் ! தாம் எல்லாம் வலல 

வராய்தி தோற்றுஇதீர் ! |! இச் சமயம் இந்த யானையைத் 

அரத்தி அடியாளைக் காத்து சட்சியும் ! சட்.இயும் ! 

எங்கே யாள 9 எங்கேயானை? | 

அதோ anc ps ஸ்வாமி! சகரம் ! 1 இகரம் ! 

HES யானையைத் தர த்இிவிட்டால் எனக்கென்ன த்ரு 

இஞய் 7 

உமக் கென்ன வேண்டுமென்னுலும் SSC mer. சகரம் 1. 

சக்கரம் ! 

ஆனால் கலியாணம் பண்ணிக்கொள்வதாகச் சொல், 

நான் அப்படி சொல்லவே மாட்டேன். 

ஆனால் நான் யானையைத் துரத்தமாட்டேன். 

ஸ்வாமி! ஸ்வாமி! என் உள மறித்தும் தாம் என்னை இப் 

படி. ஹிம்சிக்கலாமா 2 என்னை வஞ்சிக்கலாமா 9? உமக்குக் | 

கோடி நமஸ்காரம், இத்த பான்யைத் அசத்தி விடும் ! 

துரத்தி விடும்! உ, 

ஆனால் கலியாணம் பண்ணிக்கொள்வதாகச் சொல். 

அப்படியே -- கலியாணம் பண்ணிக் கொள்ளுகிறேன் 4 

அரசத்திவிடும்! அாரத்்இவிடும்! 

ஆனால் என் பினனால் வந்து கண்ணை மூடிக்கொள்... 

| [வள்ளி அப்படியே செய்இறொள். 7 

[ஒரு புறமாக] அண்ணா, தங்களுக்கு சிரமம் கொடுச்தேன் 

மன்னிக்கவேண்டும்--- 

[கைகூப்பி வணங்குகிறார்; யானை மறைகிறது] 

வள்ளி, கண் திறந்த பார், யானை போய்விட்டது. 

| பயர் Aseftg | ப்பா! போய்விட்டதா! — evar உம் 

முடைய பாதாரவிந்தங்களுக்கு ஈமஸ்காரம்-- உமக்கு நான 

என்ன கைம்மாறு செய்யப்போகிறேன் | 
3
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௮ஹா ! இதற்குள் மறந்து விட்டனையா ? சற்றுமுன் கூறி 

யசை மதந்சாயா என்ன Po 

நான் பயத்தில் என்ன கூறினேன் என்பது யா ஞாபக 

மில்லை. நான் என்ன சொன்னேன் ஸ்வாமி? 

என்னைக் கலியாணம் பண்ணிக்கொள்ளுகிறேன் என்றாயே? 

ஸ்வாமி, உண்மையாகச்சொல்லும், உம்மைக் கலியாணம் 

பண்ணிக்கொள்ளுகறேன் என்று கூறினேனா £? கலியாணம் 

பண்ணிக்கொள்ளுகறேன், என்று கூறினேன். இப்பொழு 

தும் ௮துதான் சொல்லுகிறேன். நான் கலியாணம் பண்ணிக் 
'கொள்ளுறேன்--என் காதலராகய முருகக் கடவுளை ! 

வள்ளி ! இப்படியா என்னை வஞ்சித்தாய் P 

நீர் மாத்திரம். என்னை வஞ்சிக்கலாமோ ஸ்வாமி? 

சரி நீதான் ஜெயித்தாய்! இந்த சழெத்சை எமாத்றி 
விட்டாய் ! 

ஸ்வாமி, என்மீது கோபம் வே ண்டாம்--வாரும் பரணக்குப் 

போகோம். 1 புதப்படுகிறுள். | 

அண்ணா ! அண்ணா | |— | [esud Bere கூப்புஇிருர். | 

கணநாதர் மறுபடியும் யானை உருவடன் வள்ளியின் 

எதிர் தோற்றுொர். 

ஓஜ்யோ ! ஸ்வாமி! மறுபடியும் யானை வந் விட்டதே ! 

வர்அவிட்டதே: [(பயச்து சுப்பிரமணியர் பின்புறமாக ஐடுஇழுள்.] 

ஆமாமாம்” நீ கிழவனை எமாத்திஞல் ய யானை உன்னை ஏமாற்று 
Sp gn | 

ஸ்வாமி! ஸ்வாமி! கொஞ்சம் Bonu கூரும் ! இதெல்லாம் 
தாம் செய்யும் ஏதோ வஞ்சகம் எனத் தோற்றுறெது. 

உம்முடைய பாதத் 
தைப் பற்றி வேண்டுகிறேன்! உம்மைக் கலியாணம் பண்ணிக் 
கொள்வது தவிர வேறெதையாவது சொல்லும் ! கேட் 
இன் !--ஸ்வாமி! ஸ்வாமி! 

அதெல்லாம் உதவாது. அதுதான் எனக்கு வேண்டும்.
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வெ, ஐயோ ! யானை அருகில் வர் அவிட்டதே - ஸ்வாமி! என்னை 

என்ன சொல்லச் சொல்இதீர்$? 

அதெல்லாம் எனக்குத் தெரியும். மூன்பு ஏமாற்றியது 

போல் என்னை இப்பொழுது ஏமாற்ற முடியாது, உண்கூல 

தெய்வச்தின்மீ தாணைப்படி என்னை மணம்புரிவதாகச் 

சத்தியம் செய்துகொடு, 

| யானை துரத்த இங்கும் அங்கும் ஓடி. ] முருகா 1-- முருகா 1-- 

மூருகா!.4இக்த சமயம் அடியாளைக் காத்தருளும் !-- 

[சுப்பிரமணியர் அருகர் சென்று சண்ணாடி] 

மருகா! உம்மீ தாணை| உம்மையே மணம் புரிகிறேன் ! 

இது FS Bui! | | [சையடித்துக் கொடுக்இருள். | 

| சைக்கு முத்தமிட்டு | வள்ளி! இனி உன் வருத்தமெல்லாம் 

ஒழிந்தது. [ ஒருபுறமாக.யானை அருகற் சென்று ஈமஸ்கரித்து | 

௮ண்ணா! உம்முடைய பேருபகாரத்திற்கு என்ன கைம்மாறு 

செய்யப் போகிறேன் ! 

ன [sores து இச்சையால் சுப்பிரமண்யமை உ 

மூகந்து stra kes மழை௫ருர்.] 

வள்ளி ! கண்ணை த்திற| [cen Bap i] 

| மெல்ல சண் இறச்.த] ஹா! எல்கே. ர வயோதிகர் Perea 

யானை P இதென்ன மாயம் !--அ! ௮னு யாருடைய கூரல் ! 

அக்க வயோதிகர் சூரலல்லவே! கம்பீரமாயும் இனிமை 

யாயும் இருந்ததே ' |. அதைக் கேட்ட மாத்திரத்தில் என் 

செவி என் இன்பமடைக்தஅ௫ ?--பிராணகாதா ! ஒருபுறம் 

இதெல்லாம் உம்முடைய திருவிளையாட்டென்றே தோற்று 
“இறத! மற்ஜொருபுறம், அப்படி யில்லாவிட்டால் என் கதி 
என்னவாவது என்று தோற்றுகிறது! கருணைக் கடவுளே ! 

உமத காதலியை இவ்வாறு சநீதேகத்திற் குட்படுத்தி கலக் 

கலாமா ? இனியாவது கருணை புரியும் ! கருணை புரியும் —_ 

[பின்புறமாகச் தன் சுய ரூபத்துடன் கோன் றி | சண்மணி ! உன் 

கழிபெருங் காதலைக் கண்டறிந்து உளம் பூரித்தேன்-- இரும் 
பிப் பார் 1.
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ஹா! சாதா! நாதா!--இது கனவல்லவே £ கனவல்ல 9 

இல்லை கண்மணி! இனி உன் கவலை யெல்லாம் ஒழிவா 

யாக !.வேடுவனாக அன்று வந்து உன் மனதைக் கலக 

வனும், சற்று முன்பாக வயோதிகனாக வந்து உன்னைக் 

கஷ்டத்இற் குள்ளாக்கனவனும் கானே | 

| அவர் பாதத்தில் வீழ்ச்து | நாதா! நாதா! நான் ஏன்ன 

வென்று உமத மன்னிப்பைக் கேட்பேன் 1 பேதையாகிய 

நான் உமது பெருமை அறியாது ௮க் கோலங்களில் நீர் வந்த 

பொழுது, ௪தோ தூஷணமாக மொழித்திருப்பேன்,, 

அவைகளை யெல்லாம் தாம் தம்முடைய போன்பால் 

மன்னித் தருளவேண்டும். 

[வாரி எடுத்து மார்புடன் அணைத்து | கண்மணி ! இவைகளை 

யெல்லாம் கான் பூஷணமாகக் கொண்டேன். நீ ௮ச்சமயமங் 

களில் கூறிய மொழிகளெல்லாம் உனக்கு என் மீது உண்மை 

யில் உள்ள கழிபெருங் காதலைக். காட்டின வல்லவோ? 

ஆகவே ௮வைகளுக்காக கான் மிகுக்௪ சந் சோஷமல்லவோ 

படவேண்டும்? அப்படி சந்தோஷப்பட வேண்டுமென்றே 

ப அவ்வேடங்களை த் தரித்தேனன்£ரு ? 

ட்ட ஆனால்--சாதா-.- என்மீது உமக்குக் கொஞ்சமேனும் கோப 

மில்லையே. 

| கொஞ்சமேனும் கோபமில்லை கண்மணி? 

- அனால் என்னை மன்னித்த.து உண்மை தானே Pp 

| சத்தியம்--இன்னும் உனக்கேன் சந்தேகம்? 

Br ET, Qua MN கூறுவதற்காக அடியாளை மன்னிக்க வேண் 

டும். எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சந்தேகமாயிருக்கறெ.௮. 

௮தை நிவர்த்திக்கும் மார்க்கம் தாம்தான் ௮றியவேண்டும். 

[முத்தமிட்டு |) இப்பொழுது சந்தேகம் எல்லாம் போய்விட் 

டதா? 

போய்விட்டது பிரணதகாதா !--அனால்---அனால்--
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௪, . என்ன சண்பணி உ என்னை ஏதோ கேட்க விரும்புகஞய் 

தா ராளமாய்க் கேள். 

வ. எனக்கு வெட்கமா மிருக்றெ௫. காதா ! 

௬, என்னைக் கேட்பதற்கு வெட்கமென்ன ? ௪ங்கோசமின்றிக் 
கேள். 

௯, ஆனால்--பிராணகாதா, என்னை இப்படியே உம்முடன் 

DONS AE செல்லும் இட்சணமே ! பிராணகாதா, ௨ம் 

மூடைய தேஜோ ரூபமான திவ்ய தர்சனம் இடைத்தா, 

உமஅ வாயால் காதலி என்றழைக்கப்பெற்று, உம்முடைய 

௮.கராமிர்தக்தைப் பருகியபின் உம்மைவிட்டு ௮ரைக் கண 
மும் இனி பிரிக்திருக்க என்னால். முடியாது. 

சு. கண்மணி, நான் சொல்வதைக் கேள். உன்னை அழைத்துச் 

“செல்ல இது சமயம் அன்று நீ உன் தந்தையின் வீட்டிற் 

சூப் போய் வாழ்க்இரு. கூடிய ிக்கரத்தில் நான் வந்து 

உன்னை அழைத்துச் செல்கிறேன். ட 

வ. பிராணநாதா, உம்முடைய உத்தரவுபடியே, ஆயினும் தாம 

தம் செய்யாதீர், கூடிய சிக்கரத்தில் என்னை அழைத்துச் 

செல்லவேண்டும் ; இல்லாவிடின் நான் ஆவி தரியேன். 

௯, அப்படி யே ய sein ion | [மறைகரர் ] 

.. காட்சி மடிகிறது. 
OOOO 

எட்டாம் காட்சி 

இடம்--கமுகுமலைக்குப் போகும் வழி. 

வாத்யகோஷம் மூன் செல்ல, ஒரு: வேடன் இனை சாவடி 
. எடுத்துக்கொண்டு ஆடிக்கொண்டு வருஇருன். நம்பிராஜனும், 
௮வன் ஏழ மைந்தர்களும், வருகிருர்கள். வேடர்கள் புடை 
குழ்ச்து : அரோஹரா ! வேலும் மயிலும் துணை , ?? என்று 

கூவிக்கொண்டு வருகின்றனர். 

ந. என்னடா காவடி நிற்திறது? க்கரம் "போகவேண்டும் 

தர மியாய்விட்ட ௮. 

மூ. மை. ௮ண்ணா ! கொஞ்சம் -பொறுங்கள். ஆவேசம் வருகறுற் 
போலிருக்கிறது.
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௩, அப்படியா !--எதோ? எதோ 2?-- [அர் செல்கருன்.] 

காவடிக்காரன். ஆ! ஆ! ஆ[!-- | [ஆவேசம் வருகிற த.]| — 

[ந முருகவேளே | முருகவேளே |-- நாங்கள் ஏதாவது (Gen . 

செய்திருந்தால் மன்னிக்கவேண்டும் ! மன்னிக்கவேண்டும் | 

கா. அடே 1-- ஏனடா இந்தத் தஇனைக்காவடியை முன்பே 

செலுத்தவில்லை ! 

Be எங்கள் பேரில் சவறு தான் | தவறுதான் ! பொறுத்தருள 

வேண்டும். இப்பொழுதான் இனை விளைர்அது! மன் 

னிக்கவேண்டும். 

தா. அந்து அபசாதத்திற்காக-- உங்களுக்கு பிராயச் சித்தம் 

ஈடக்கப் போகிறது, 

ந. என்ன 7? என்ன ஸ்வாமி? 

நூ, நள்ளிருளில் கள்ளக் சனமாய் வள்ளியை மெள்ளக்கொண்டு G é 

போகப் Gun Slay er ன்!      

௩. ஆ! ஆ! அப்படியா ?-- எப்பொழுது ஸ்வாமி? 

“கா... இன்றிரவே! இன்றிரவே! இன்றிரவே! ஆயினும் அஞ்சா 

இர்கள் அதனால் உங்களுக்கு GENT B மூண்டு, | 

he 1 சைகூப்பி வணங்கி | ஸ்வாமி ! தாங்கள் இசை எப்படியாவது 

கதடச்கக்கூடாதா? உங்களை மிகவும் பிரார் PROSE G 

al ஆ! ஆ! ஆ!-- 

dp. cola. ene wore கடவுள் மல்யேதுுற்போ லிருக்கற த. 

௩, ஆம் ! ஆம்! கற்பூரம் கொண்டு வாருங்கள், 

| தபாசாதனை செய்ரொர்கள். ஆவேசம் நீங்கு ௮.] 

௮ர்தோ ! ஸ்வாமி சொன்னதைச் கேட்டீர்களா 8 இதற்கு 

நாம் என்ன செய்வத? இன்றிரவே அப்படி நடக்கும் என்று 

கூறியிருக்கிராசே | 

கடமை. அண்ணா ' இதக் செல்லாம் பயப்படால தங்கண்ணா! “ஓரே 

அடியில் ஏழு” எங் கையிலெ. இருக்கும்போது எவனாவது 
கிட்ட நெருங்குவானா?
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முமை, போடா! நீ ரொம்ப தைர்யசாலி !. 

[2 

G தா. 

தோ, 

Gar. 

மைக்தர்காள்; வாருங்கள். முன்பு காவடியைக் - “கொண்டு 

போய் கோயிலில் செலுத்திவியவோம். — 906 இதற்கு 

ஏதாவது தக்க வற்பாடு செய்யவேண்டும் -- வாருங்கள் 

சக்கரம், (எல்லோரும் போ௫ருர்கள்.] 

காட்சி பூடிகிறது. 

oe 

ஒன்பதாம் காட்சி 

இடம்--ஈம்பிராஜன் அரண்மனையில் ௪யனக்இரஹம், 

வள்ளி சயனத்தின்மீது உட்சார்ச் இருக்க, 

௮ருகில் கின்று தோமி சைத்யோபசாரம் செய்கிறாள் 

அடி தோழி, இச்சு சைத்யோபசாரத்தினால் என்னை 

- வாட்டும் வெப்பம் தீருமோ?--என் காதனாகிய வேலாயுதன் 

- வத்தா லொழிய இர்த வெப்பம் தீராதே! 

அவர்தான் இன்றிரவு வரது உம்மைக் கொண்டுபோவதாகக் 

கூறி யிருக்கிராமே. 

உன்னிடம் சொன்னாரோ அப்படி P 

என்னிடம் சோகச் சொல்லாவிட்டாலும், இன்றை த்தினம் 

இனைச்காவடி யெடுத்தபொழுது ஆவேசத்தில் கூறியதற்கு 

அதுதான் அர்த்தம் என்பதுற்ளு சற்தேகமே யில்லை, 

எனக்கும் அப்படித்தான் தோற்றுறெ௮௫.--ஆயினலும்--பிதா 

மூ.தலியோ செல்லாம் உண்மையை யறியா* அதைத் தடுக்க 

. வேண்டுமென்று வேண்டிய ஏற்பாடுகளெல்லாம் செய்வ 

தாகக் கூறினாயே. | 

Bo, செய்ஜொர்கள்--வாஸ் தவம் தான்--ஆயினும் தெய்வ. 

LID BOW D BO (por இவர்கள் பத்தனம் எல்லாம் எவ்வளவு 

அமமா : I 

ஆயினும் எனக்கு மாத்திரம் மனதில் ஏதோ பயமா யிருக். 
திறது-- என்ன நேரிடுமோ என்று,



தோ, 

வள்ளி மணம் [அல்கம்-1 

இவ்வளவு கஷ்டமேன் ? உண்மையைப் பிதாவிடம் கூறி 

டே | 

என் உயிர்ச் தோழி! உன்னிடம் கூறுவகற்கே எனக்கு 

எவ்வளவு லஜ்ஜையா யிருந்தது! அப்படிக் கிறுக்க ௮வ 

ரிடம் வாயைத் இறந்து இவ் விஷயத்தைப் பற்றி பேச என் 

  

மனம் எழவில்லையே !. 

அம்மணி, ஒன்றும் அஞ்சாஇர்கள். நீங்கள் படுத்துறங்கும் 

அவரை தியானித்து. எல்லாம் உம திச்சைப்படியே 

முடியும், 
ஆம், அப்படியே செய்ஜேன்.- நீயும் ஒரு புறமாய்ப்படுச் 

அதி ங்கு. [ தோழி படுத்துக் கொள்ள்: | 

பிராணநாதா ! இன்றிரவு என்னை எப்படியாவது ஆட்கொ 

ள்ள வேண்டும். இனி இவ் வுலகில் ௮சை ௯ஷணமும் இருக் 

கப் பொறுக்கமாட்டேன் ! தேஜோமயமான உமது Baus 

ரூபக்தை கண்ணா தர்சித்த, தேனிலுமினிய உமத தெள் 

ளிய ஞூரலைக் காதாரக் கேட்டு, தேவாமிர் தத்தினும் மேலான 

உமது ௮தர பானத்தை அருச்தியபின், அடியாள் உம்மை 

அரைக் கணமும் பிரிந்திருக்க மனம் ஒப்புமோ? சரவண 

பவனே ! உமத சரணமே சாணம் | அடியாள்மீது அருள் 

ச.ரநீது, இன்றிரவே என்னை ஆட்கொண்டு, உம்முடன் 

அழைத்துச் செல்லவேண்டும். | 

[அதித்அவிட்டுப் படுத்துறங்குகறாள்.] 

_ நம்பிராஜனும், ஏழ மைநீதர்களும் வருகிறார்கள். 

வள்ளி ?--ஓ! உறங்குகருற்போ லிருக்கிறது தோழியுடன். 

எழுப்பாதீர்கள்--மைத்தர்காள், நிங்கள் இத்த அறையிலே 

படுத்து ஜாக்ரெதையாகக் காருங்கள்.--நான் வெளியில் 

வேடர்களுடன் சுற்றிக் காத்து வருகிறேன் உறங்கா து. 

எப்படி ௮ர்தக் கள்ளன் வருகிரு > @ பார்ப்போம். 

1. இவ்வளவு கஷ்டம் எல்லாம் என்னாதீஅக் க்ண்ணா P வர் 

வென் இதந்த வழியாத் சானே வரணும். இந்த வாசல் 

படிக்கு குறக்கா நானு படுத்துகரெ-- எவனாவது உள்ளே



sritA-9] வள்ளி மண்ம் 

மூ2்..ம். 

&i COLO. 

மு.மை, 

  

தான் | 

அவன் இடக்கறுன் அண்ணா. நாங்கள் எல்லோரும் பர்ர்தீ 

அக்கொ ள்ஞாூறோம்- உள்ளிருந்து... நீங்கள் வெளியில் ஜாச் . 

'சரதையாயிருங்கள். ப ட ப ப்ட் [ஈம்பிராஜன் போடறான். 3 

தம்பிமார்களே, தாம் வள்ளியின் படுக்கையைச் சுற்றிப் 

“படுத்தக் கொள்வோம். "ஒருவேளை ராம் தூங்கிட்டா 

லும், வருகிறவன் ஈம்மைத் தாண்டித்தானே போகவேண். 

டிம், அப்பொழுது விழிச் அக்கொள்வோம். 

: அனா, நீங்கல்லாம் தூங்காத்துக்காக ஏற்பாடு பண்ரைங்க? 

தூங்குங்க]. தூங்குங்க !--- நான் தூங்கப்போரதெ. யில்லெ. 

--இர் க் த வாசப்படியண்டெ படுத்துக்கரேன்.. 

. படுத்துக்கொள் ! படுத்துக்கொள் ! I தூங்காச முகத்தைப் 

பிறகு பார்க்கலாம், 

. [எல்லோரும் woes படுத்துக் Qamet Ber pari.) 

வாட்களைப் பக்கத் திலேயே வைத்து படு த்துக். கொள்ளுப் 

கள்... 

மூத்தண்ணா- தூக்கம் வராத இருக்காத அக்கு ஒரு யுக்தி. 

சொல்லட்டுமோ ? | 

சொல் பார்க்கலாம். 

க.மை; நீங்கல்லா ஓவ்வொர்த் தரா ஒரு கதெ சொல்லிக்இனு வாங்கு, 

மூமை 

நானு கேட்டுகினு வரேன். அப்பொ யாருக்கும் தாக்கம் 

வராது, 

கான் ஒரு கதை சொல்லவா? ஒரு ஊரிலெ நிரம்ப ை atu 

சாலியான வேடன் ஒருவன் இருந்தானாம்--ஒரு காள் காட் 

ஒலே--ஒரு தடியாலெ ஏழு ராய்களை அடித்துச் sabe 
னாம். அது முதல்--௮க்த தடியில் ஓரே அடியில் ஏழு” 

என்று வீரமாக எழுதிவைத்அக்கொண்டானாம் ! | 
[மற்றெல்லோரும் ஈசைச்சருர்கள்.] 

இ
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Te yar 

  

apne மை. இல்லை--ஏமு. அணில் ! 

"நமை. சான்தான் ori eC தனே. எழு எலி !-- 

  

8 மை. e sags பார்த்திருப்பாப்... எழு ரல்! 

ஆ. மை, போ அண்ணா, - "உன் கண்ணுக்கு நன்மய்த். தெரியவில்லை 

போஜும்--ஏழு. வண்டு. 1 

மு.மை, த இப்படி. நாம் சண்ட. -போவெதில்: பிரயோஜன மில்லை. 

அடே தம்பி, நிஜச்சைச் சொல்லிவிடு! காக்கள் சொன்னதில் 

எனு. ein Par air ax Cusine (5 SS up aor P சாங்ிட்டானா 

என்ன 1 -- பார்த்தாயா | அப்பொழுதே நினை த்தேன். 

இவன்தான் தூங்காது ஜாக்ரெதையாயிருக்கப் போூறவன் ! 

அட்ட ! என்ன இது -- தம்பிமார்களே ! எனக்கேதோ 

மயக்கம் அருகிறுற் போலிருக்கெனு. 

மற்றவர். ஆமாம் அண்ணா, எனக்கும் கூட்ட 

| எல்லோரும் மயச்கமாடிப் படுத்து விடுகிருர்கள். இருள் 

GES os. ஒருபுறம் ஜோதி தோன்ற, அதன் மத்தி 
யிணின்றும் சுப்பிரமணியர் .. சுய. ரூபததுடன் 

தோன்றி, வள்ளியிடம் செல்ூளர்.] 

௬, கண்ணே ! கண்விழி! 

வ. [சி9கட்டெழுக்து ] நாதா '--இ.த்தனை காவலையும். எப்படி 

| கடத்து வந்தா? 

௯. இதோ இவர்கள் காவல் செய்யும் அழகைப் பார் !.. 

சகைக்கினார், 1 

வ. மெல்ல 1. மெல்ல! நாதா! இவர்கள். விழித்அக்கொள்ளப் 

| போடுருர்கள் | 

Ge TLD கடந்து போமளவும் விழிக்கமாட்டார்கள், என்மாய் 

கையினால் கட்ண்டிருக்கன்றனர்,. வா போவோம், 

டவ, நாதா, உமது இச்சைப்படி...



ப காட்சி]. வள்ளி மணம் டர. 

சு. ஒரு வேடிக்கை செய்வோம் of nur so | 

[வீரபாஹுதேவர் ே தோத்றுஇறார். அவர் காதில் சுப்பிர 

மணியர் ஏதோ கூறிவிட்டு, வள்ளியை அழைத்துச். 

சொண்டு போலார். 'வீரபாஹுதேவர் அ௮னைவர்களு 

டைய கத்திகளையும் உறைகளிவிருர் து எடுத்துச் 

"கொண்டு; கடை? மைர்சன் தடியில் ஈ: என்ற. 

எழுத்தை எழுதி. oO ஒரு சஈயிற்றைச் சட்டி அதன் 

ஒரு முனையை சடைசி மைந்தன். தலை மயிரில் கட்டி. 

விட்டு, தடியை ஒருபுறம் மூலையில் ஒளித்து வைத்து. 
விட்டுப் போர். | ட 

உள்ளே பேரோலி. ஈம்பிராஜனே ! கண்விழி ! கண்விழி !. 
[வெளியில் ஒரு பெரும் ஆரவாரம் உண்டாஇதெது.] 

நம்பர ர்ஜன் Carson வரென். 

௩. என்ன அச்சரியம்! வள்ளி ! வள்ளி !--நினை த்தேன்! வள்ளி 
போய்விட் டாள் ! இவர்களும் மயக்கமாய்க் பெல்கிருர்கள். 
மைந்தர்காள ! ! எழுந்திருங்கள் ! ப எழுந்திருங்கள் ! 

[தட்டி எழுப்ப, எல்லோரும்' எழுக்திருக்பறர்கள்.]. 

வள்ளியைக் கள்ளன் கொண்டு போய்விட்டான் ! " வள்ளி 

யைக் கள்ளன் ஷெண்டு போய்விட்டான் | 

அனைவரும். அப்படியா ! அப்படியா | 
| [பரபரப்புடன் எழும் கிருக்கன் தனர். J 

எங்கே அவன் ? எங்கே அவன்? 
[வாட்களை எடுக்க வெறும் உமைகள் மாத்திரம் சைச்கு: 

அகப்படுகன். னை]. 

ழூ: மை. அண்ணா" எங்கே என் வாள்? 

மற்றவர். எங்கள் வாட்களை யும் காணோமே! 

த, மை; என்: டி யெக்கூட காணோமே ! | ப [தேரன்.] 

ந... . மைந்தர்காள், வள்ளியைக் கொண்டுபோன கள்ளன் வெகு 

தூரம் போயிருக்க மாட்டான், சிக்கிரம் யுத்த என்னத் தராய் 

வாருங்கள் ே தேடுவோம்! நீவிரைர்து: போனான். 1



  

68. .. வள்ளி மணம் - [அங்கம்-] 

மு.மை. இது என்னடா குடுமியில் கயிறு! . 

ae .... [அசைப்பிடித்து இழுச்சு,. மறைவிலி ருந்த தடி. வருறெத..] 

a B,D. ஆ! இனிமேலெ பயமில்லெ! என் தடி ஆப்டுபோச் ! 

எங்கெ அர்த த திருடன் ! எங்கெ அத்த த திருடன் ! -- ஓசே 

அடியில் எழு! | 

மூமை. அட்டா | இப்படிக் கொண்டுவா, ௮தன் கடைசியில் என்ன 

வோ புதிதாய் எழுதி. யிருக்கிறதே ! [அதைப்பார்த்து] 

சட்டி! இப்பொழு. தெரிகிறது! ஒரே அடியில் ஏழு 

fr ட தம்பிமார்களே ! தாம் ஒருவரும் இதைக் கண்டுபிடிக் 

காமற் போனோமே! | [எல்லோரும் சசைக்கின் ஐனர். | 

நம்பிராஜன் மறுபடி வரூஇறான். 

ன பி என்னடா! இரிப்பும் விளையாட்டும் இச் ௪மய த்தில் ! வள்ளி 

“யைக் கொண்டுபோன கள்ளன் கழுகுமலைப் பக்கமாகப் 

போவதாகச் சேதி வச்ச. வாருங்கள் நாம் போய் மீட்டு 

வருவோம் 1 

மைந்தர்கள். இதோ வர்அ விட்டோம்! [போசிருர்கள்.] 

காட்சி படிகிறது. 
ட 

பத்தாம் காட்சி 

இடம் கழுகுமலைச். சா.ரல்--ஈள்ளிருள், 

"உள்ளே பெரும் ஆரவாரம். சுப்பிரமணியர் வன்னியை 

அழைத்துக்கொண்டு விரைக்து வருகிளுர். 

சு. வள்ளி! ஒன்றும் அஞ்சவேண்டாம்! வா விரைந்து. 

ல. சாதா நாதா !1--எனக்கு பயமா யிருக்கிறது ! 

ச... நானருகில் இருக்கும்பொழுஅு, உனக் கென்ன பயும் 

கண்ணே? 

வ... நாதா! கான் . எனக்காகப் பயப்படவில்லை. 7 Q.siacri9e 

என்னை த். தன் சொந்த பெண்போ ல் .வளர்த்துவக் ௪ தம்பி.
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ராஜனும், ௮வது மைக்தர்களும், உம்மை இன்னாபென்.று 

அறியாமல் எதிர்ப்பார்களாயின் அவர்கள் கதி என்ன வாகு 

மென்றே ௮ஞ்சுறெது என் மனம்! 

சு. கண்ணே ! வள்ளி! நீ ஓன்றும் அஞ்சாதே, 

வ, காதா ! என்னை த் காம் மணந்த இக் தாளில் அவர்களுக்கு 

ஒரு கெடுதியும் உண்டாகக் கூடாது, அதான் அடியாள் 

தம்மைக் கேட்டுக் கொள்வது. 

சு... அப்படியே ஆகட்டும். ௮ அவர்களுக்கு - நரன். ஒரு இங்கும். 

செய்யேன்.   அவர்கள் என் பக்தர்க ளல்லவோ P . 

௩. | உள்ளிருர் அ | oC gr Cum Bp sir | | அதோ போனனுன் ! 

வாருங்கள் ! வாருங்கள்! மைக்தர்காள் ! பாணத்தை எய். 

ய்ாதீர்கள் ! ஈமது குழந்தை அருகிலிருக்கிருள் ! அவள் 

மேல் “படப்போறெது ! அப்படியே செட்டியாய்ப் பிடிப் 

போ மவனை ! 

வ நாதா! நாதா! அசா வந்துவிட்டார்கள் ! வர்துவிட்டார் 
ர | | கள் ! 

சு. வள்ளி, நீ ஒரு புறமா யிரு. 

அப்படியே--ஆயினும் நாதா, தாம் வாக்களித்தது ஞாபக 

மிருக்கட்டும்! மறவாதர் ! 

Tee இல்லை கண்ணே - ஒரு புறம் போயிரு. 

(வள்ளி ஒரு yours Cur@aper. | 

நம்பீராஜனும் எழ மைத்தர்களும் ர வருகின் ஈனர். 

எல்லோரும். அகப்பட்டான் கள்ளன் ! அகப்பட்டான் கள்ளன் ! 

௬... ஆ i [வேலாயுதத்தை ஒக்க, அதன் ஒளியினால் எல்லோரும் 

மயங்க வீழ்ென்றனர்.] 

வள்ளி விரைச்து வருகிறாள். 

a. தாதா! காதா! சாம் வாக்களித்ததை. மறந்திசே ! மறந்திரே! 

[பதத்தில் வீழ்கறுள்.]



[ வாரி எடுக்கு | வள்ளி! சான் ஓன்றும் மறக்கவில்& 
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இவர்களுக்கு ஒரு கெடுதியு மில்லை. மூமர்ச்சையா யிருக் 

இரர்கள், அவ்வளவுதான்! இகோ அவர்களை எழுப்புகிறேன் 

பார் 1--கச்பிராஜனே மைக்தர்காள் ! எழுந்திருங்கள் ! 

எல்லோரும். [[ஞூர்ச்சை ம ேளிர்த] ஆ! த! ட சம்முடைய குல தெய் 

hs 

Se 

I » 

  

வம்! முருகே வள். 

ஆண்டவனே | தாங்கள் இன்னாசென்று 

  

gy Buin gi ga நிழைக்கப் பார்த்தோம். மன்னிக்கவேண் 

டும்! மன்னிக்க2வண்டும் ! ட 

[urge Be ஈமஸ்கரிச்கப் போகிறான்.] 

| அதைத் தடுத்து | வேண்டாம்.-நான் தங்களுக்கு மருமக 

னாய்விட்டபடியால் இனி சாம் அவ்வாறு செய்யலாகாது, 

மூருகவேளே | முருகவேளே ! என் பாக்கியமே பாக்கியம் | 

தம்மை மருமகனாப்ப் பெற்ற எனக்கு இனி என்ன குறை?--- 

மைந்தாகாள், உங்கள் மைத்துனரை நமஸ்கரியுங்கள். 

[அவர்கள் அங்கமே செய்ய சுப்பிரமணியர் அவர்களை 

ஆசீர்வதிக்கறார்.] 

அண்ணா ! எனக் கொரு சச்தேகம்--இனிமேலெ இவசே 

சாமி இண்ணு கூப்பிடாதா, மைச்சான் இண்ணு கூப்பி. 

ஈதா? 

அடே! அதனப்பிரசம்இ | 

அப்பா, உன் இஷ்டப்படி அழை... 

முருகம்வளே ! தாம் இவவளவு கஷ்ட மெடுத்துக்கொள் 

வானேன் ? இவ்வாறு கமத இருவுள மிருப்பதை நாங்கள் 

அறிச்திருக்கால் நாங்களாக எவ்வளவு சந்தோஷத்துடன் 

வள்ளியை உமக்கு விவாகஞ் செய்து கொடுத் இருப்போம்! 

ஈம்பிராஜனே, அதற்கொரு காரண முண்டு -- அதை சிக்கி. 
சம் அதிவிர்- இதோ சாரதர் வருஜொர்..
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நா. 

நா. 

நா... 

நா... 

ரா. 

  

progr வருகிறார். : 

ஹே! | சுப்பிரம்மண்யா ! தன்யனானேன் !  தின்யனானேன் : ன 

7 என் வாக்கை. கிறைவேத்றினய் ! | 'நிறைவேழ்தினாய் ! 1. வள்ளி: 

| . சமேதனாய். உன்னை கண்ணாரக். கண்டு. உளம்- வரி. த்தேன். 1. 

4 பூரி, 5G. wor) . [ஸே சா sare செய்கிரார். J 

- காசதமுனி, வரவேண்டும். 

் ஸ்வாமி, ஈமஸ்காரம். 

| வள்ளி, இப்பொழுது 4 என்ன. சொல்லுஇஞய் ! ௨ உன் சபதம். 

. நிறைவேதியதா?. என். Fu gil நிறைவேறியதா? 

ஸ்வாமி, இவ்வாறு கூறுவதற்காக என்னை மன்னிக்க வேண். 

டும்--என் சபதம்தான். lon pC ar Bas gt | 

உன் சபதம் சிறைவேதியதா ?--அது எப்படி ? 2 

தரங்கள் சான் கேட்டுப் பாருங்கள். 

வேலனே ! | Qs என்ன சமாசாரம்2.. 

ப சாசதமுனி,, உல்களிருவருடைய சபதம். Borsa. ப 

| Br. ் 3. அது. எப்படி > எனக்கொன்றும் விளங்கவில்லை... 

உ” மூனிசசேஷ்டசே) வள்ளி என்னையே மணப்ப தாகச் . FL தம் 

: செய்தனன். அப்படியே நிறைவேறிய, தாம் வள்ளியின் - 
- மனதைக் கலக்கி எப்படியாவது பலாத்காரமாய் நான். 

மணப்ப தாகச் சபதம் செய்திர். அ௮ர்கனமே கான். வேடுவ: 

னாயும் வயோ இிகனாயும்: வேடம் தரித்து. அவள் மனதைக். 

கலக்கி பலாக்காரமாய் மணந்ே தன். ஆகவே. உம்முடைய 

சபதழும் சிறைவேதிற்று 1. ட 

ஆஹா1 | அப்படியா. சமாசாரம் 9 வள்ளி! ர ப 

பாம்ப என்னை. | 

ஸ்வாமி, எல்லாம் ம் தங்களுடைய அனுச்கிர ஹம்... 

முருகவேளே,. அவர்களுடைய மனக். குறையைத். இர் ee 

வண்ணம். அடியேனுடைய 'மனக்குறையையும் pigs 

வேண்டும்... es
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ane én 

அப்படியே அகடம், ன , இன்னதெனம் கூறும். 

Cada ன்று மில்லை... FEN வைபவங்களுடன்.. வள்ளியை 

மண்ற்னு, அம் மணக்கோலக் காட்சியை காகங்கள் "எல்லாம் 

கண்டு. மகிழும்படிச் செய்யவேண்டும். 

அங்கனமே ஆகுக [ 

காட்சி மடிகிறது... 

    

'சலியாணக் கோலத்துடன் வள்ளி சமேதராய், | 

ரற்றுக் காட்சி 

  

சுப்பிரமணியர் Csr imag. ஒரு புறம். 

- தம்பிராஜனும் அவனது மைக்தர்களும் wp 

றொருபுறம் சாரதரும் கின்று 
கமஸ்கரிக்கனெ றனர், 

      | | நாடகம் றிய து. 
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