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சல் சான் பேட்டை சப் ௮9ிஸ்டென்ட் மாஜிஸ்டி மோட்; 

சஞு*்தலை, விக்ரமோர்வர முாசலியன, ... 
  

மன்றம் பதிப்பு, 
  

| Cc ன் ன் னே 

அஸ். முர்த்தி கம்பெனியாரால் கபாலி அச்சுக்கூடத் 5 இல் ல். 

ஒச்ிடப்பட்ட, து, ஸர 60 

    

காபிரைட். ‘1931, ல்வ்தள்.



INSCRIBED 

TO 

THE BELOVED MEMORY OF 

MY¥ FATHER. 
“ Ele was a man, take him for all in all — 

E shall not look upon his like again ”’ 

Hamlet, -



    

இர்காடகக்தையாவது, அல்லது தான் பஇப்பிக்துள்ள எனது 
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ரூல், முன்னதாக எனக்குச்சே வேண்டிய ராயல்டி. கட்டணத்தைக் 

கட்டி, என் அனுமதி பெற்றே, பிறகு ஆடவேண்டும், இல்லா 

விடில் காபிரைட் சட்டப்பிரகாரம், போலீஸ் கோர்ட்டில் தாவாவுக் 

குள்ளாவார்கள் என்பதை இதனால் தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன். 

ஒரு கிரந்தகத்தகர்க்காவுக்குள் சேரவேண்டிய: ராயல்டி, ௮வா 

ஆயுசுபரியந்தமும், அதற்குமேல் 50 வருஷ்காலம் ௮வது வார்சு 

களுக்கும், உரித்தாயது என்பதை எல்லோரும் அறிவார்களா- 

கான் அச்சிட்டிருக்கும் புஸ்தகங்கள் வேண்டியவர்கள் Glee 

ஆச்சா.ரப்பன் வி gi 

  

லாப் பிரபல புஸ்கக வியாபாரிகஸிடமும் வாங்கிக்கொள்ளலாம். 
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பாலநேன் oes Los ee பிரதான மச்இரி, 
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பார்த்கியாரேசன் |, wae 1. யாகுசால மன்னன் புசல்வன், 

ராயநாதன் nee wee . பாலசேசன் வேலையாள், 
: Se ர ° ௪ ® ® 

Gum an Ten soot oes oes ௨. GiQrer ww, gwar 8 guest 

அன்னை, 

அடாலை oes ட் ஃஉ ட பாலரேசன் புதல்வி, 

- ஒரு பண்டாரம், வேஷசாரிசள், இரண்டு வெட்டியான்கள், பிரபக்கள், 

தூதர்கள், உத்தியோசஸ்தர்கள், ஓர் ராணுவச் தலைவன், மாலுமிகள், போர் 

வீரர்கள், சேவகர்கள், சிங்கள ச்துராயபாரிகள் முதலானவரும், ௮மலாஇஜழ் 

யன் தந்தையின் அருவமும், 

கதை நீக மிடம் --கர்ஜரம், 

 



  

அலல்து 

கூர்ஜூத்அு அரங் குமான் 

  

முதல் அங்கம். 

Ips Pp காட்டு, 

ரணை "அரண்மனைக்கெஇரிலுள்ள ஓர் கொத்தளம், 

பிராணசீலன் காவலி லிருக்க, மற்னொரா RL] Old அவளை 

சோக்இப் பாணதரன் வரூூருன். 

பா, யார் ௮ங்கே? 

பி ஆப்படி யன்று; எனக் கூரை, 8 பார்? நில் அங்கே, ௨ உன்னை 

வெளியிடு, (டில் ல்லை 'வளைக்கறொன்.] 

பா, வேந்தர் கெடுதாள் வாழ்வா ராக 1. 

பி. பரண தரா P 

(84 அவனே; 

பி, உன் நாழிகைப்படி. வக்தனை மிகவும் ஜாக்கரதையாய், 

பா. க காழிலை இப்பொழுது ப இனைந்து ஆய து; பிராணூலா, 

ட படுக்கப் போ கீ, 

பி, விடுவித்ததற்கு மிகவும் வந்தனம். குளிர் மிகவும் கொடு 

மையா யிருக்கின்றது, மனமும் வியாகுல மடைக்இருக்கின் 
es pO) Sard G. | | 

் டா, ... காவலில் எசேலும் கண்டனையோ விசேலம்?



Sie 

மா. 

பி 

மா, 

ட்டு, 

தா, 

ட்ட டா. 

& 

டா, 

மற, 

“பா, 

LOT 

Hoot P sw os | அங்கம்-1. 

கோட்டான் ச்சலும் கேட்டே ணில்லை. 

சரி, போய்வா, வழியில் ஹரிஹரரையும் மாரசீலரையும் 
காண்பையேல், சடிஇ லனுப் பங்கு, காவல் அவர்கள் என்னு ... 

- பன் செய்பவர்கள், 

- அதோ அவர்களது அரவம்கேட்டுறதெள எண்ணுடன். - 
சில் அங்கே |! யார் ௮து 6 

| இருவழும் வில்லை வளைக்கர ர்ச்ஸ் ] 

ஹரிஹானும், மாரசீலனும் an Supiser. 

- இச்தாட்டினது ஈண்பர், 

வேர்க.£ காழியர், 

ஆயின் உமக்கு நல் இ.வு ஆகுக ] ன 
போரஞ்சா விரனே, போய் வா சுகமாய் ் உன்னை யார் விடு 
வித்தது? 

-பாணதரன் காவலிருக்கின்றுன், கான் வருன்றேன்.. 
ப 

(போன், 
ஹே | பாணதரா 1 ன 
ஆம் என்ன, ஹரிஹரர் QBs Ges up rr DYE P 
அவரி லொரு கூறு. | 

வாரும், ஹரிஹாசே, வாரும், ௨ த்தம மாரலரே, 
என்ன, இன்றிரவு இது மதுட்டியும் தோன்றியதோ 3 | 
கான் ஒன்னும் பார்க்கவில்லை, 

இருமுறை காம் எண்ட இட்பயறங்கராமான தோற்றம் சமது 
- மனோப்பிரார்இயெனக் கூறி ஈம்பேன் என் Sapir ஹரிஹரர் : ஆகவே er rey இவரை, இரவின் ஜாமமெல்லரம் நம்மு. ண் BOOT கொட்டாது கவனித்திருஈ்லு, இத்தோற்றம் மத 

2 - படியும் தென்படுமாயின் தாம் சண்டது 'மெய்யென ஒப்புக் 

.. கொண்டு அகனுடன் பே௫ப் பார்க்க, என்னுடன். வேண்டி.
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நகர, 
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காட்ச] 1. அமலாதித்யன் 3 

2121 அது தோற்றாது இன்திசவு. 
சற் அுட்காரு மிப்படி,, ஈாங்கள் கூறியதை ஈம்பேன் எனும் 

உம௫்கு, இரண்டிரவாய இங்கு நாங்கள் சண்டதை, இன் 

னொரு முறை செவிபுசக் கூறுகிறோம். | | 

சரி, உட்சாருமவோம், பாணதரர் இதைப்பற்றி « அட அவதைக் 

கேட்டோம். | | - 

கேற்றிரவு தான், அதேர் தூரத்தில் அுராவத்இற்கு . 1068 

லிருக்கும் ஆதே ஈட்சத்இிரமான து, ஆகாயத்தின்கண் இம்: 

பொழுது எரிவிட் டொளிதரும் இடத்திற்கு வந்தபொழுது 

மாரிலரும், கானும், அர்த்த ஜாம மணி அடிக்க 

அருவம் Care ற்றன்றத.. 

. பொறு, நிறுத்து பேச்சை ! அதோ பார் மறுபடியும் வரு 

கின்தது | 

ஆதே உருவம் | மரித்த மஹாராஜாவின் சாயையே !* 

நீர்தான் படி.தீதவர். ஹரிஹரரே, அதனுஉன் பேடப்பாரும், 

ஆ ரசரைப்போலவே இல்லையா? ௨ உற்றுப்பாறும், ஹிஹரரே, | 

Lo. YOY (GG — BFF ALLL HFFLPID அக்கன் றது | | 

என்னை. ட | 

தன்னுடன் பேசச் சொல்கின்றது போலும், 

ஹெரிஹாசே, வினவிப்பாரும். 

6 என்னை 2 மடிந்து புதைக்கப்பட்ட ஞூர்ஜாத் தாசர் இல. 

காற்கொண்ட yeu போர்க் கோலத்துடன் இந் 

_ தள்ளிரவில் (HWA IHS ததென் ? தெய்வத்தின்மிது ஆணை 

வைத்துக் கேட்கிறேன், பேசுவாய் | 

அ! து கோயித்துக்கொள்ெறு 2 னி டல 
பா, . | பார், து ௮ ஓ.தல்கவி மென்றது. 

தில் பேசு. ’ Gus | paw 88: ன்றேன், பேசு! 

[அரு5ம் மறை௫ன் தலி a]



மா... 

பா. 

ரி 

Hows Sus  [(அங்கம்-]. 

மறைந்தது, மறுமொழி, கூறு Bl. 

. HID) ITD BT என்ன சொல்இதிர் ann ony rer: ஐ உம னு 8 உடு 

க் Slane Ble அமுது, (கம் வெளுகி பன் காட்டுகின்றது. இது 

வெறும் சித்தப் பிரமையைவிட oy BBCI தன்றோ 1 

  

இப்பொழுது இதை ப்பற்றி என்ன நினைக்க ன்தீர் 9 po 

Faire uy aT sar னெ.இ ரில் வந்து கூறி ப போத ம, இதை 

கரண உண்மை.பாக என் கண்ணாரக் கண்டராவிட்டால் தம்பி. 

யிருக்கமாட்டேன். 

௮ ரசைப்போ லில்லையா அது P 

8 உன்னை ஓத்இருப்பஜைப் போலவே, அது ஆ ரசரை ஓக் 
இருக்கின்றது. பேராசையுடைய பார்த்ெநேசனை |r Bir Sg 
யுதீதம் புரிந்தபொழுது அவர் அணிக்இருந்த ௪வ௪ மதுவே. 
விவாக மொன்றில் வெஞ்சின கண்டு, பாலிக்காட்டினரைக் 

- நூவலயம்படக் கொன்றபொழு து, அவர் புருவ கெளி SS! 
தோக்கே சோக்சே , என்னா ஆச்சா ரியம் ் 

இம்மாஇரி இதம்குமூன் இசண்சிறா முறை; சரியரய் கள் - நிதியில் 
இர்கேரத்இற் செல்லாம், போர்க் கோல லத்துடன் கடந்து. 
சென்முர் எங்கள் காவலை. 

| இதைக் குறித்து. இ ன்ன து எண்ணு வதென்று | எனக்குதி ் 

தெரியவில்லை ; ஆயினும் யோரசிக்குமிடத்து, மொத்தத்இல் 
மனு காட்டிற்கு மேரிடப்போகின்ற ஏதோ ஒரு பெருவ் 
கேட்டினைக் சூறிக்கின்ற உ௱்பாதம்போலும். ர 

சரி, உட்காருங்கள் F DM, அறிந்தவர் யாரோ ணும் கூறட்டும், 

எனக்கு? எதன் பொருட் & இசவெல்ல, £ம். இக் கடினமான 
கண் கொட்டாக் காவல்? இரவெல்லாம் இக்கட்டு ஏலை 
ஜனங்களை வரு்இ வேலை . வாவ் ங்குவானேன்? போர் முகப் 
படை 'யெல்லரம் s ஒருகாளும் விடாது செய்துவருவதேன்? . ஆயு. 
தங்களை ப 4 ல்காட்டு வ்ணிகரி_ மிருந்து. இனம் வரங்னுவ 
"தேன்? மிலாமறும். Lords 5 a MAG GD pu ay தான் 5 இன்னு | 
Bara கருது வாய்களை ( பெல் ம்லாம் ஏ ரான். “செப்ப ALB OTR
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Pe 
“8 

கிழுர்கள் 2? வளுவதென்னாம் 3 )7 பகல் டைவிடாது. தோ (ன a) Oy 
இவ் மிதம் வியர்க்க வியர்க்க வேகமரய் வேலை: செயீவானேன்? 
யர் எனக்குக் சொல்ல மூடியும் 7 

ப சொல்லமுடியு மென்னால், நான் செவிய தற ரகஸ்யம் அவ் 

வஊனமாம். எற்று மூன்பாக காம் கண்ணுற்ற அருவாய மடிந்த. 
மஃபன், பானாசாலன் பார்த்திபசே௪னால்... தனி. வெம்போருக் 

கழஜைக்கப்பட்டு, னது ப.ராக்கி, BT WD BOO FH காட்டவேண்டு 

மெனும் தூயதான பெனாரஷ 2 த்தால் உக்தப்பட்டவரசாய் ஒப் 
புக்கொண்ட விஷயம் தீர் அதிந்ததே. அவ். வெஞ்சமரில், 

உலகத்தார் எல்லோராலும் கத்த விரனாய் மஇக்கப்பட்ட 
ஞூானாம்மைது மன்னன். பார்த்இபரேசனைப் பரலோகமனப்பி 

oF ஜெயித்தவன். ன்ல்வியடைந்தவன் உயிருடன் அவன் 

உடைத்த தாயிருர்த ே வேசக்கையும் கைப்பற்ற வேண்டுமென்று 
அவர்களுக்குள் ஏற்படு தீதப்பட்ட, அஉத்இரிய தர்மத்திற்கும் | 

ஒத்தா: யிருக்கும் பர்தய உடன்படிக்கையின்படி.) பாஞ்சா 
லன் பாரெல்லாம் ஈமதரசன் பங்காயது. இ SO. Qs Bare 
கமதரசர் தக்கதோர் பாகத்தைப் பத்தயம் வைஜ்இருக்தாரர், | 
பார்த் இப த௪ன் ஜெ யித் திருக் தால் அவன் பங்குக்குப்போய்ச் . 
'சேர்க்இருக்கும் அக்தப் பாகம், அவன் தோட்றத்தினால். அந்த 
உட ன்படிக்லையின் கோட்பாட்டின்படு, அவன் பங்கு . நமது. 
அ.சசன்பால் ஆன அுபோல, இப்பொழுே தர, பார்தி  பெரேசன். 
புதல்வன், இளமையின் கொழுமையும் உர்சாகத்இன் சூடு. 
மூடையவனாய் பான்சாலக் தெல்லையி 5 ள்ள கானக ஈண்ணி, 
அவ்குள்ள இக் கடங்கா மூரட்டு வனவர் மேதலானோரை. 
கர சேர்த்து, | யுத்தத்தித்குச் ஈித்தப்படுத்திவருகின்றா 

இ. து wren Burk அ தகீ இருக்கி பட... ஈம்மிட 
மீ மர் து தன். தகப்பன் தோற்ற. "தேசங்களைப். பலாத்கார 
மாய்ப் பய ௦ வலியால் மீட்கவன்றி, வேஜொரு. காரணம். பத்தி 
மன்று: DS; தான் ஈம்மூடைய ே தேசத்தில். இப்பொழுது நடக். கும். ஆய்தீதங்களுக்கும் சாமிப்பொழுது: கரவலிருப்பதற்கூம்,



அமலாதித்பன் [அங்கம்-] 

காடெக்கும் குமப்பமாரய் விரைவில் யுத்தசன்னாக மாவதற் 
கும், முக்கியமான சாரணனென நினைக்இறேன். 
அதையன்றி லேறு காரணமில்லை9பன நரன் 5] ot SBS m x0. 
காம் காவ லிருக்கு மிடம் sae மஷணிந்து போர்க் கோலக் 
அடன் இல்வருவம் a பம் வருவது தக்கதாகவே இருக் 
கஇன்றது ; Qos ys 55D bs Merb அக்காலத்துக்கும் இச் 
காலத்தும் ssr-ranman Su, BLO GIFOT DSS GU GSE sor MS. 
இது எனகு மிருர்த மனக்கவலைபை உண்டுபண்ணுெ் றது 
இரவம் ஒப்பயர் வற்ற QF arg MDE அஇத்த வள்ள 

_ லாகிய ராஜேர்இரன் இலிபன் மடியுங் காலத்இற்குச் சற்று 
முன், பூதப்பிரேத பிசாசங்களெொல்லரம் பூமி யெங்கும் இரியத் 
கொடங்கினவாம் : ஆகாய த்தில் வால் ஈட்சதஇரல்களும் 
விண்மீன்களும் தோன்றி உஇர மழை பொழிந்து வரப் 

- போடன்ற உற்பாதல்களை உணர்த்தியவாம், ௪முத்இர மண்ட 
a த்தை ஆடச் Sure சீ சிதக்கரணாமுடைச்சந் இரனும் கிரஹ 
ணத்தால் பிடிக்கப்பட்டு யுகாக்த கால.்இ லிருப்ப துபோல் 
தன்னொளி மழு்டுக் கருத்தனனும், இத்தகைய மகோற்பா 

தங்கள் இனி air Suir Gas பெருக். கேட்டை உணராதது | 
as போல் மின் வரும் கெடுஇஷபப. மூன் உணர்த்துஞ். 
சகுனமாக ஆகாயமும் பூமியும், மது நாட்டிற்கும் கரட் 
PTGS Df நிவிக்கின் றன... | 

அருவம் மறுபடியும். சோத்தன்றத. 

பெறு 1! அதோ பார் ! அகோ றப. வருகின்றது la 

ip செல்கின்றேன், என்னை அறைந்தரலும் சரி ! “அலகை. 
“யே, நில் 1 உன்னால் வாய் 'இறக்து பேசமுஷியுமாயின் பேசு. 
என்னுடன்: உன் துயரத்தை ESD ௦ ஏனக்கு உன்மை. பயல்கள். 
செய்யவேண்டி நற்காரியம் எதாவது உ உண்டானால், சொல். 
என்னிடம் !: pa தித்து விலக்க வல்ல, ® உன் காட்டிற்குக். 
சம்பலிக்கப் போன்ற. கேட்டை ஏழே, னும். அ, Bam Bud, | 
கூறு என்னிடம் |. ஜனங்கள் கூறுகிறபடி, ஆயுட்காலத்தீ ல்.
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அமகியாயமாய் அபகரித்துப் புதைத்து muss எதேனும் 

பொருளின்பொருட்டு இஉவிதம் இரர்சபின் ௮லகை யுருக் 

கொண்டு இரியவேண்டி. வந்தால், அதைபற்றி உரை என 

க்கு -நின்௮ கூறிவிட்டுப் போ 1--மாரசலா.-. போகவிடா © 3 
க ் a 

தே அதை ! [கோழி கூவுகின்றது. | 

என் வாளால் அதை வீசுவதா? 

௨௬, நில்லாவிட்டால் ? 

இதோ ! 

இதோ ! (அருவம் மறைகின் ஐ.து) 

மறைக்துவிட்டது ! காம்பீரம் பொருந்திய அவ்வருவை காம் 

சத்தியைக் கையிற்கொண்டு கண்டிச்சப்போவது so a | 

வெட்ட வெளியை வெல்வது எச்சனம் சாத்தியமோ, அவ் 

- வாறே இதை வெல்ல ஈம்மா லாகாது ; நாம் விணாய் வெட்டு 

வ.து வியா்த்தமான பிரயக்னமே ! 

சேவல் கூவுமுன் பேச வாய் இறக்கு. 

அதைக் கேட்டவுடன் நியாயஸ்தலத்தர்கு அழைக்கட்ட்ட. 

'குற்றவாளியைப்போல் இடுக்கிட்டது. இனகரன் வரவைஎ௪ இர் . 

கோக்கித் தன்தெள்ளிய குரலெடுத்துக்கோழி கூவிய வுஉன், 

இரவில் ஆங்கரற்ளூ சஞ்சரிக்கும் பூதப் பிரேத பிசாசல்க 

ளெல்லாம், அப்பு பிரித்வி தேயு ௨ஈ॥யு ஆகாபமென்னும் பஞ்ச 

பூதங்களில் எங்கிருந்தபோதிலும், தக்கம் இருப்பிடம்போய். 

உடனே சேவேண்டுமெனக் கேட்டிருக்கின்றேன்: இவ்வுண் ப 

மையை இங்கு தோத்றிய உருவம் ரூபித்தது. 

ஆம், சோழி கூப்பிட்டவுடன் மறைந்தது. ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் 
பிறப்பு கொண்டாடப்பகும் . காலம் வருடந்தோறும் வரய்க் 

குக்கால், பநவைகளெல்லாம் இரவு மூழுது ம்; விடிய மள 

வும். பாடுகின்்சன வென சிலவர் கூற ன்னர்; அச்சமயத் 

ப இல் பேய் பிசா சொன்றும் வெளயில் நாடாதாம், இர
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க அதட்ட ப ம் OP 5 வடர] பைல 
வெல்லாம் பய ம காயம், BT Bi BIE OF ஒரு கெடுக யம மியா 

யாவாம், எத்கெய்வ ம் மனி சரளை காடாதரம், எந்த மர்இர 
. a . o os 5 a 

வா இயின் உள்ளா னம உ. செல்ல ராம்? அத்தனைப் பாரி 
. a . ச் . ௩ ட ச “4 ட ர ் _ 

OF BB (LPLD Lol BCH ILD hr lO Uy வமர லம் ர இடா 

ஆம். ஆம், ஆது னம் Ey “னும் கேட்ட hy) C5 BY OI) CD HOUT Ba) 

தம்பவும் செய்கேன், அதோ பார், ஆ இக்யன் உதயமாகு 

மூன் தன் சிவர்த இரரைங்களை முன்பனுப்பி கிழக்கி லுள்ள 

பர்வதங்களின் கரங்களில் தங்கியிருக்கும் பனியினைப் பயக 

-தோடச் செய்கருன், : காவல் இணி கலைவோம். காம் இன்: 

-மிரவு கண்டகை நமது இளம். ராஜரூமாரருக்கு அறிவிப் 

போம் ; என்மீ தாணைப்படி. கூறுகின்றேன்; ஈம்முடன் 

பேசாத இவ்வருவம் அவருடன் பேசும். என்ன சொல்லு 

இறீர்கள் ? உமக் இது சம்மதம்தானா : இ Si ராஜகுமார். 

னிடத்தல் சமது அன்பையும் | அறிவி ONG (Ftd, கடமைக்கும் 

அமைந்த தாகும் 

ஆம், ௮ங்கனமே செய்வோெ மன. கானும் Goren BEC marr. 

இன்னு காலை அவ்ரளை எங்கு சுலபமாய்ள் சந்திக்கலாமென 
- நான் ஈன்றா யறிவேன், வாருங்கள், - |போடுஞூர்கள்.] 

காட்சி மூடிசிறக..



காட்சி..2.] - அமலாதித்யன் ட்டு 

ல IT. 

இரண்டவது காட்சி, 

அரண்மனையில் கொலு மண்டபம், | 

வரத்யகோஷம். காலதேவன், கெளரிமணி; அமலாதித்பன், 

பாலகேசன், லீலாதரன், வாலிதமண்டலன்;, கருணாலயன், 

மந்திரிகள், சேவகர்கள் படைசூழ 

வருகி ன் றனர், 

ஈமது பிரியமான சகோதரர் இறந்து காலம். சிறிதே. கடந்த 

பே இ லும், அதன்பொருட்டு மனத் இல். அய தை sah த்தல் 

(LPG MEnL0 யாயிடி னும், நமது பிரஜைகளெல்லாம் இந்திய மூச் 

சூம் ௮முச கண்ணுமாய்க் சிக்இக்கவேண்டிய௰ காலமிதுவாயி 

னும், மானிடப் பிகர் இக்கு மனத்துயரடைதகல் சகஜமாயி 

னும், விஷேகத்தைக்கொண்டு. அசனை லென்று, தாம். இறந் 

தார்க்குத் துய: ௬௮. தலுடன், இருக்தார் சடசயும் கருதலா 

னோம். ௮தன் பொருட்டே இதுவரையில் , SBI; கமூறையா 

_ யிருந்த கெளரீமணியைக் காரமாக்கி, எக்காளும் ஏ a Bo IG 

சும்.இக்சாட்டி னரசியாக்கினோம். அகவே மழுங்கிய மகிழ்ச் 

சியுடனம்;,--௮முக கண்ணில் அஆரர்த பாஷ்பத்துடனும், 

. எமச் சடங்கில் இன்பத்தடனும். மணச் சடரக்கில மனத் தய. / ஜன. 5 OF sb pits 

ருடனும், இன்ப துன்பத்தை சம எடையாய்க்கொண்டு_- 

மணம்மூடித்து மனவி கொண்டோம். இவ்விஷயத்இர்கு 

இசைந்த உங்கள் Den goss தட்டாது அதன்படியே 

நடந்து வந்தோம்.. இதன் பொருட்டு அனைவருக்கும் வநத 

னம். பின் வருவது, நீர் அறிர்தபடி. பார்த் திபகேசன் புதல் 

வன் ஈம்மை ௮பலனாக அ௮வமதஇத்தோ, ஈமது அருமைச் 

சகோதரன் மடிந்ததுடன் குர்ஜரத்தின் மகிமை மழுங்கி ஐக் 

ஓயம் ஒழிர்ததென வெண்ணியோ, இதுவே தனக் கனுகூல 

“மாம் ௪சமயமென இச்சை மேலிட்டவனாய், தன் தர்தைவெற்றி 

வி.ரனாம் ஈந்தமயனுக்கு சட்ட ச்தின்கட்டுட் 'பாட்டின்படி இழக் 

தகாடு ஈகரையெல்லரம் மீட்டும் கொடுத்துவிட வேண்டு. 

“மென்று: பன்முறை கேட்ட ப்பியி ருக்கன்ளான்.. ௮வவள வு 

4



10 அமலாதித்பன் | அங்கம்-], 

அவன் பொருட்டு... -சாமிப்பொழுது உங்களைவரவழைத்துச 

- சத்தஇுத்த விசேஷம் “காடும் பாஞ்சாலன் புதல்வனது விஞ் 

இய சேனை முதலியன அவன் இிற்றப்பன் நாட்டில் தோர் 

தெடுக்கப்பட்டதால், இனி கன் தமயன் குமாரனுக்கு .ஒரு 

உதவியும் புரியாமல் அவலை அடக்கி அளவேண்டும் என்அ 

கண்டி.ப்பாய்த் இருமுகம் இதோ வகுத்து வரைந்திருக்கின் 

மோரம் ௮வன் இற்றப்பனுக்கு, அவன் முதுமைமேலிட்பெல. 

ஹீனஞய்ப் படுக்கையுட னிருப்பதால் இச்சிறுவனது செய் 

கையை அதியான்போஇ வும். ஆகவே கருணால லயா,வாலிதமண் 

டலா, உ௱்கள் இருவரையும் Bs) (HUIS Gil oor aGuir ga | 

ஞன பாஞ்சாலனிடம் அனுப்புகிறோம். இக்கிருபக்களில்விவ 

ரித்திருக்கன்ற விஷபமன்றி ப ம்மன்னனுடன்வேறுகீர்பேசி 

முடித்தற்கு உமக்கு உத் ் இரவில்லை. போய்வருவிர், விரைந்து 

சென்று. உமது கடமையை முடிப்பர். 

க்ருஷ், மகர ராஜாவின் சித்தம், எமது பரக்கியம், இக்கனமே எவ 

op iy 

Be 

விஷயத்திலும் எங்கள் கடமையை நிறைவேற். றுவோமாக! 

சந்சேகப்படவில்லை ௮ல். நாம். சத்தோஷமாய்ப் போய் 

வாருங்கள். 

(கருணாலயஞலும் வாலிஈமண்டல 

லும் போடுரரர்கள்.]) 

பிறகு--லீலாதரா, உன் சமாசாரம் ஏன்ன ? 8 ஏதோ ஈம் 

மைக் கேட்ட னை, என்ன அது ? எவனேனும் கூர்ஜு மன்ன 

னிடம். குறையினைக் கூறிட அவர்காது கொடாத துண்டோ? 

தாமாகச் கொடாது நீ கேட்கச் சுதந்தர மில்லாது, நீ ஏதனை 

வேண்டக்கூடும் 1 இச்சைக்ளு அ அறிவு ௮ மையா யிருப்பது 

னும், வாய்க்குக் கை உதவுவ இனும், குர்ஜா மன்னன் நின் தந் 

கைக்குப்பஇன்மட BG அ இகமரய் உதவுவாரென ௨ உறுஇயாய் 
நம்பு. லீலாதரா, என்ன வேண்டு மூனக்கு 2 

ராஜாதிசாகனே, கேகய மேகக்கேட்டன் றேன். விடை, அம். 

ருந்து இங்குகான் மனமுவர்து உற்றது, கடமைப்படி.தமது
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ait. 

கா, 

Gaon. 

மகுடாபிஷேகத்தைக் கண்டு மலமும் பொருட்டே, ஈண்டு 

- அக்கடன் முடிர்தமையால் மீண்டும் அந்த ner eer க என் 

மனம் நாடுகின்றமையால் மன்னித்தென்னை. விடையளியும். 

் ச ௩ ப கீடு rr 2 mo க ௫ 

தந்தை தர்கதனரோ விடை 2 பாலநேசர் புகல்வதென்ன ? 

'வெருவா யவன் எனப கேட்டகற். இசைநர்கேன். வாட்௨ 

மனத்துடன். கானும் வேண்டுகிறேன் உம்மை, விடையளியு 

மவனுக்கு, 

சமயத்தைக் கைவிடாதே, சந்தோஷமாய் போய்வா. லீலா 

தரா, தெய்வம் அனுகூலிக்சூமாக! நீ கற்ற கலைகள் கவின் 

பெறக் க த்தின் வண்ண காலங் கழிப்பையால் 1 

(லீலா சன் போ இரு ன் 2 

இது நிற்க-- நமது ஆதம LUG Fi} Oy LD அருமை மைர்சனுமான 

அமலா இத்யா,-- 

(ஒரு பற்மாய்) பந்து வம் என்ன 

Srox Gen pa |— 

Gaur ஆ.இகந்தான், பட்சத் 

மேகத்தால் மழைப்புண்டதுபோல் ௨ உன் முகம் ஏன் இன்: 

ணும் மழுங்கி மிரு க்கின்ற து P 

அவ்விதம் அன்று IGF, Canes) லன்றோ வேதனைப் படு 

கின்றேன். 

கண்ணே. அமலாஇ இதயா, இக் கறுப்பு வேஷத்ஜைக் களைக் 

தெதி இலி. CBI ENG CHG] SAM ESTED பரிவுடன் பார்ப். 

- பையால், கவிந்த கண்ணுடன் மடிந்தமகபை மண்ணித்றேடி 

என்ன பிரயோஜனம் ? மாண்டவர் மீண்டும் வருவரோ P 

சாதல் சர்வ சாதாரண மென்பது நீ அறிந்ததே. . பிர௫ர். 

இயை நீத்துப் பாச்கை யடைய இருப்பதெல் லாம். இறக்க 

வேண்டு. மன்றோ 2. ro 

நிஜம்தான் அம்மா, கிசம்பவும் சாதாரணம். தான், 

ஆயின் 'இதைமாத்திரம் 6௦ ஏன் ஒரு பொருட்டாகப் ia was 

இன்ரேய் 2



க, 
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பாவிக்வ்றேன் ! ஆம்மா, இ து பர்வனை யன்று. பாவிப்ப து 

‘Gil oar அறியேன் 1 என் அம்மி) கருமா இகள் பொரு நட்ட ணி 

யம் EF Ou: புடை பும், கம்மலுடன்வரும் இப்பெருஞூச்சும், 

கண்ணதுசொரியும் பெருவெள்ளமு நம், காந்தி மழுங்கிய என் 
(ps வாட்டநுதம், இத்த துல்ய GF களும் மூகற்ட லங்களும் என் 

உள்ளத்தி ௩ லுள்ளாதை உண்மையாய் உணராரகதக்துவன வல்ல | 

இவைகளெல்லசம் பாவனையாம். ஒருவன் இவைகளை Quay 

லாம் பாவித்து நடிக்கலாம். வெளியிட லாத தொன்று என். 

ணுள்ளத்த னுள்ளே இருக்கின்றது. இக்கோலங்களெல்லாம் : 
அனு தரிக்கும் மேல் வேஷமென வறிவீர் 

அம்லாஇத்பா, ௨ உன் Y (HB குணத்திற்கு அருகாக அஜகாய் 

அமைத்திருக்கின் றத, ௦ உயிர்துறந்த உன் தாதைக்குக்துயர்க் 
“கடன் தீர்த்தல், ஆனால் நி அறியாதகன்றே, உன்கர்தை தன் 
ததை யிழந்தார். அவர் த்தை அவர் த்தை யிழந்தார்.. 
இறதவர்க்காக இரு$ீதவா ஈமச். ௪டங்கென எண்ணி, இல 
காலம் துயருறல், மைந்தன் தேறைமைக்கேற்த கடமையே; 
இது நிற்க, ஒரே பிடிவாதமாய் ஒயாது ஏக்கமுறல் பாபமாம், 
ஆண் தன்மைக்கு அமைக்ச தன்று, ஈசன் விதித்தவிதி தவ 
வெனக் கருஇச் சாதிப்பதாம், மனோபல மில்லாமையாம், மற். 
ம் பொறுமை மின்மையாம், கல்விப் ப்யி ்சியிலா மெளட் 
உடயமாம், பிறப்பன வெல்லாம் இறத்தல் வேண்டுமென ஆறி 
வோம். சாதலினும் சாதாரணம் ஏதும் தரம் இவ்வுல இல் 
கண்டிரோம். இகங்ல னமிருக்க விணாய் வெறுத்து. மனத்இிடை 
வெர் அயர் உறுவதேன் ? த! இது ress இனிப் பாகாது, 
"இது இறந்தவாக் கேற்ற தன்று, உலகம் உவப்பதன்று, அறி 
விற்கு அணுவளவும்அடுக்ததன்றுதொன்௮ தொட்டு கந்தை 
யிறக்கத் தனையன் அுன்புறல் அனைவரும் அதிக் கதே தீ? உலகம் 
உண்டாகி மன் பிறந்தவன். மதல் -இன்றிறர்தவன் வரை, 
விதித்த இறுவெளன nf) 6 என்றும் கூறி அருகின்ற 3. ஆகவே 

ப பயன்படா இக், துயரத்தைப் ppp. நித்து ஈம்மையே நின் cr 

தந்தையாகச். 5௫௮ வை, ஈமக்சடுத்து நீயே இவ்வாசுக் குரிய.
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மகள, 

அம, 

3 Ir, 

அம, 

 எலக்காழீதா? ௮ 

வன். என்பதை உலகவர் அறிக ஈன்னும். ஒப்பிலாப் பரிவுடை 

தந்தை தன் காதற் GOTE னுக்கு 6 எவ்வளவு மன உவப்புடன் 

கூறுவனோ, அவ்வாறு கூறும். உணக்கு. . மறுத்தும் நீ 

பாடலிபூாம் சென்று கல்வி. பயில விரும்பல் 3 ஈமது Catia 

கைக்கு முற்றிலும் விருச்தமாஞாம். ஆதலால் ல் உன்னை நாம் 

வேண்டுகிஷோேம், இவ்விடமே இருக்க இச்சிப்பையாக, ஈமது 

சண்ணெ இயில், சந்தோஷமாய், சுகமாய், சமனு ஆசைக்கருக 

னாய், தமது மந்திராலோசனைக் தலைவரில் முதல்வனாய், 

மந் இரியாய், மைந்தனாய் இருப்பை 1-- 

௮மலாஇத்யா, உன் அன்னை வேண்டுகோளை விணாக்காதே : 

நான் வேண்டுகிறேன் உன்னை ; நமது மரு ஸ்கில். ) க்டபிருப் 

படையாக ; பாடலிபும்  போகாலே, 

அம்மா, எனனாலாம்வரை உமது கட்டளையை நிறைவேற்று 

வேன். 

ஆம், இதுதான் காதற் Ser @esdee கனிவாம் உத்தரம். 

ஈம்போலவே இகச்காட்டில் வாழ்வையாக ! -கெளரீமணி, வா. 

காம் பலவசர்இயாது தானாக அமலா இத்யன். இவ்விதம் சனி 

வுடன் ஒப்பியது, என் ஹிருதயத்தை மகிழ்வுறச் செய்கி 

றது. இப்பெரு ம௫ழ்சீடக்சூப் பெருமையாய், - ஆகாயம் 

அ.இர்ந்து இடயபோன் முழங்கி பிரதிதொனி செய்யும்படி, 

ஈமது அரண்மனையில் முரசொலி முழக்க. மதுபானத்துடன் 

விழவு கொண்டாடுவோம் |! வா போவோம். 

(வாத்ஙகோஷம் ;- ௮அமலாதிதீயன் 

தவிர மற்றெல்லோரும் பேரு 

ரூரகள்.) 

கறா ! ஐயே ! எனை. வருதி த இ வாட்டும் தடித்தும் கொழுத்த 

இவ்வுடலம் தானாய்க் : கரைக் அருகிக் ௮ காறுங்டன் aM BUGLE 

) BBD g Sl. - ஆதியர்தாாவா ஹிகன் தி, ற்கொலை தவ 

ஒன்றென வேதாந்த சாஸ் இரங்களில் fi BS BCG ரக்கலாகாதா ? 

ஈசனே ட ஈசனே | 'இல்வுலகமும். அதன் வழிகளும் எ என்ன



மலா இத்யன் [அங்கம்-], 

அற்பமாய், ஆயாசமாம், அருசியாம், ஆப்பிரயோசனமாய தீ 

தோற்றுகின் ஈதெனக்கு ! ச! ௪! களைபிடுங்காதவயல் கெட்டுக் 

bF 1. raG & BOLT a பல்லதிவும் த SEIPCW மேலிட் Gir ig ir 

Bex 08 இட Tf Rf WEIL | இக்க இக்கும் வந்துசேருமா ! . இற 

ந்து இரண்கு மாதம் | இ) ல்லை ! இன் ணும் 'இரண்டுமாதமும் 

ஆகவில்லையே! உலகில் உயர்வோப்பில்லா மன்னன்! அவவுதி 

தம புருஷனைக்கண்-_ கண்ணால் இவனைக் காணுதல் மதன 

னைச்கண்டு மச்இயைக் கண்ணுற்றதாகுமே | என் அன்னை 

பிடம் என்ன காதல் வை | த்தருந்தார் | வதனக்தின்மீது 

தென்றற்காற்று கடிந்து விசினும் om nour கன் மனம், 

ஆகாயவாணியே ! | மூ AG sa வியே ! மறக்க முடியவில்லையே 

என் மனத்இல் !--ப௫ தீர்க்கப் புப்பதே அப்பசியினை ஆது 

கரித்தல் போலும், காணக் காணச் காதலஇகரித்துக் கண 

மேனும் கைவிட்டுப் பிரியாஇருப்பார்களே ! அ௮வ்வன மிருர் 

தும்--ஓரு இங்களுக்குள் --ஐயோ ! இச்சிக்தை என்னை 

அடக்க 2 ௪ஞ்சலமே | உன்னையே ஸ்.இரீ என்பர் உலகி 

“னர்! ஒரு சிறு மாதம் 1--கண்ணீர் ஆருாகப் பெருகத் தன் 

காதலனும் கணவன் பிேதத்இின்பின் கடந்த கோயும் தீர 

கோமில்லையே !--இதங்குள்--ஏன் தந்தையின் தம்பியை-- 

நான் பிமசேனனை ஒத்திருப்பதுபோல் என் தந்தையை ஓத 

இருக்கும், என் சிற்றப்பலை | மணப்பதா !--ஈ௪னே | பகுதி 

தறியும் சக்தியற்ற பசுபட்சியும் தன்பேடைப் பிரிக்திருந்தால் | 

பதறுமே பலகாள், கதறுமே இன்னும் இலகாலம்: ௯ படமாய் 

QT MHS கண்ணீர வ ற்றுமுூன் கடிமணம் புரிவதே? 

மயரனத்தினின்றும் மாரும் மணாவரைக்கு மனம்கூசாது 

விரைவதோ? இதனில் நரலமொன்றுளதோ ₹* பல னேதும் 

பயர்திடுமோ ? ஐயோ ! நான் வாயைத் இறக்கலாகாது ! 

உள்ளம் வெடி.த்தே உயிர் மாள வேண்டும் 1-- 

ஹரிஹர: ன், tons Sava, | பாண தரன் வருகிருர்கள் 

ர Ge, சுபமுண்டாகுக ர



ain. 
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சந்தோஷம், வாருக்கள்--ஹரிஹரா (அல்ல து என்னை 

கான் மறந்தேனோ? 

இ” ல்லை அச ,ஹரிஹானாம் உ அாழியனே, 

அப்பா, தோமா, அப்பெயளை உன்னுடன் மாற்றிக்கொள் 
ள் சடையில்லை. ஹரிஹர, பாடலிபுரம் விட்டு இங்கு வந்த: 

தென் ?--மாரசீலா,.. 

இள்வாசே, நமஸ்காரம், 

மிகவும் சந்தோஷம் வாராய்-.-|[ பாண தர ஜக்கு] சுனம்,ஐயா 
வாரும்-- என்ன விசேஷம்பற்றி பாடலிபுரம் விட்டு வச்சது 
Qa a? 

கல்வியிற் கவலையின்றி கரந்து வக்தேன் ஆம் சே. 

உன். பகைவனதைப் பகாந்திடினும் அதைக் கேட்க விரும் 
பேன், உனக்கு விரோசமாய், மீ கூறுவளை சம்பும்படி. என் 
செவிகளை நி மோசஞ் செய்யலாகாது. கல்வியை வெறுத் 
அக் கரப்பவனல்ல நீ ! லனபுரம் கடிய விசேஷம் என்ன 3 
மீண்டும் போவதன்முன் வேண்டியபடி. கூடிக்கக் கற்கலா ளு 
மிங்கு, 

அரசே, உமது தந்தை 6 :றுமாஇகளைக் காண : வந்தேன். 

உடன் / பயிலும் நேசனே. வேண்டுவேன் உன்னை. - எளனம் 
செய்யாதே என்னை. விதவையான என் தாய் விவாகத்தைக். 
காணும் பொருட்டு ளன எண்ணுகிறேன். 

ஆம் ஆரசே, அதிகத் இறமுன் அது கோந்து 

சிக்கனம் ஹரிஹரா; கெனெம் [ | பாலுக்குச் செய்த பணியா 
ரம் ஆகியதும் LOBIES GV LOI UL) மணவிருர்துக் கூபயோச மாயது | 
oD கீதினம் சான் உயிர் 6 வாழ்ந்ததை. விட (இறஈது. LDLD. நீது 

என் ஜன்மத்து வேஷியைச் சவர்க்கக்இல் காண இசைக் இருப் 

"பேன்! என். தந்தை | ஹரிஹரா ! என் தந்தையை கான் 
- காண்கிறேன் [.....



OL) 

அம. 

அயம், 

ஹி. 

அம, 

அமலா திதயன் [அங்கம்-|, 

ஆ | எற்ரூ இளவரசே > 

என் மனத்தின் கண் 1 amit) ஹரா, 

ஒரு முறை ஈான் பார்த்த துண்டி உத்தமரான மனனன, 

௧ க 6 ym 6 f க . ® ௪ [அ . 

மன்னனிருக்கட்டும், மனிதனுய மஇப்போம். எவ்விதம் 

யோடப்பினும் அத்தகை உத்தமனை ஒத்தவசை இத்தரணி 

யில் எத்தினம் காணப்போகின்றேன் ! 

wie, நேற்றிரவு உமது தர்தையைக் சகண்டேனென்.ுு 

நினைக்கின் றேன். 

டு oy 6% ‘J கண்டனையா 2? யாமை 1 

மஹாராஜாவை, உம்முடைய பிதாவை ! 

மறாராஜரலை ! ஏன் பிதாவை | 

உமத ஆச்சரியத்தைக் சற் றடக்கி, இவர்கள் சாட்சியாக 

நான் கண்டதைக் கூறுமளவும், சற்ற செவிசாய்த்துக்கேட்க 

வேண்டும் இந்த விசேஷத்தை, 

ஈசன் மீ தாணை! Gera சீக்கரம், கான் கேட்கவேண்டும். 

இரண்டுமுறை, மாரசீலர், பாணதசாார, ஆகிய இவவிருவரும் 

கரவல் காத் இருக்கையில், ஈடு நி௫ியில், காடாந்தகாரத்இல், 

இதைக் கண்ணுற்றார்கள். உமது தர்தையைப் போன்ற 

ஜர் அருவம், தலைமுதல் கால்வரை கவ௪ முதலியன வணிந்து 

அவர்கள் முன் தோன்றி அவர்கள் அருகாமையில் கம் 

ப்ர ஈடையுடன் கடந்து சென்றதாம். பயரஞு: மாச்சர்யமு 

மடைகத இவர்கள் கண்டபடி, அவர் கையில் பிடித்திருந்த 

செர்கோலின் தூரத்இல் மும்முறை Bi soo rnin. பயத்த. 

னால் ஈநெடுவ்இச் சிலிர்த்துப்போன- இவர்கள், வாய் இறக்க 

முடியாது, அவருடன் ஒன்னும் பேசவில்லையாம். இவைகளை 

யெல்லாம் இவர்கள் மிகவும் இரகசியமாப் எனக்குக் கூற; 

மான்றா மிரவு நரனிவர்களுடன் காவல் காததேன்.அ௮ன்றைச்.. 

இனஞாம் அவர்கள் கூறியபடியே ஓவ்வொரு வார்த்தையை 

யும் மெய்ப்பித்து, அதே சமயத்தில் ௮தே உருவுடன். ma
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. வருவம் தோன்றியது. அரசே. உமது தந்தையை நான் ஆறி 

வேன். அவ்வருவம் உமத பிதாவை யொத்இருக்ததுபோல் 

என் இரு கைகளும் அத்தனை DF BD. 

மா, 

அம, 

மாஃபா. 

் LAT=LJIT. 

அம... 

மா-பா, 

இம, 

அம... 

எங்கே க இதெல்லாம் சேரிட்ட து? 

௮.ரசே, கரக்கள் காவலிருர்த கொத்களத்இன் மீது, 

8ீயும் அதனுடன் பேச வில்லையா 3 

அரத, நான் பேசினேன். ஆனால் அதற்குப் பதி லொன் 

௮ம் ௮து கூறவில்லை, ஆயினும் ஒருமுறை தலைதூக்கி வாய் 

அசைத்துப் பேச. முயன்றதுபோல் தோன்றிற்று. அச்சம். 

பத்தில் விடியற்காலத்துக் கோழி உரத் தசப்கத்துடன் கூவ; 

அசசப்தம் கேட்டதும் எங்கள் கண்முன் கரந்து மறைநீது 
Suir விரைவினில். 

என்ன ஆச்சரியமா. யிருக்கு |) 

அரசே, என்னுயிர் மி தாணைப்படி” இது உண்மை௰யே,--உமக் 

இது தெரிவிப்பது எமது கடனென வெண்ணினோம். 

ஆம் ஆம்; நிஜந்தான். ஐயா, ஆயினும் இது. எனக்கு மனக் 

கவலையை புண்பெண்ணுகின்றது. இன்னு. காவன் (pop 

உங்களுடைய தோ : P 

ஆம், கே. 

- SOE மணிந்து இருக்ததாசவா கூல னன்தீர்கள் ! P 

ஆம், அரசே, கவ௪ மணிந்துதான். 

பாதாதி கேசம்வரை P 

aCe, தலை மதல் கால்வரை, 

- ஆனால், அவர் முகத்தைப் பார்க்கவில்லை 2 நீங்கள் ? 

- இல்லை பார்த்தோம் அரசே, தன் முகமூடியை மேலே ௮ணிக் 
_ இருந்தார். . 

"என்ன, கோபத்துடனா கோக்களார் ?. 
4



அம. 

€ 

அம், 

alo. 

8 

BLO, 

ங் 

இோரயா. 

அம லாதித்யன்  [அங்கம்-1. 

கோபத்திலும் துக்கமே ௮ இகமாய் விளங்யெதுமுகத்இனில், . 

முகம் வெளுத் இருந்ததோ அல்லு இவர் இருந்ததோ ? 

இல்லை, மிகவும் வெளஞுத் இருந்தது. 

உங்களை உற்றுப் பார்த்தனரா 2 

ஆம், ௪ற்றும் மாருமல், 

ஐயோ! ௮ங்கு கா னிருக்திருக்ச லாகாதா ! 

உமக்கு மிகவும் ஆச்சரியத்தை விளை த்இருக்கும். | 

. இருக்கும் இருக்கும்; 2 Ge காழிகை தங்கயெதோ? 

- ஒருவன் சாதாரணமாக நாறு எண்ணும் பரியக்தம், 

இல்லை இல்லை! இன்னும் ௮இக கேரம். 

நான் பார்த்த பொழுதல்ல, 

கேசம் ஈரத் இருச்ததா 2---இல்லை ? 

உயிருட னிருக்கும்பொழுது நான் பார்த்த வண்ணம் 

-இருச்தது, கறுப்பும் வெண்மையும் கலந்ததாய். 

நா னின்றிரவு காவலிருக்கிறேன், | ஒரு வேளை இன்றிரவும் 

உலாவலாம் அது மஅப்டியும், 

PLA. 

அங்கனமே செய்யும்; தான் உத்தரவாதம். 

- ஏன் தந்தை புருவைக்கொண்டு அது தோற்றுமாயின், 
மெளனமா யிராவிடின் நரகத்தில் விம்த்துவேனென ஈமனே 
எ.இர்த்துக் கூறினும், நான் அதனுடன் பேசுவேன். இது 
வரை இரகசியமாயக் காப்பாற்றிய துண்மையாயின்,, இன்னு. 
மப்படியே மெளனம் பாராட்டக் கேட்டுக்கொள்ளுகறேன் 
உககளெல்லோரையும். ஏது ஈடந்தாலுமின் விரவு, மனத்தா 
2a piu air வாய் இறந்து HOP BI. நீங்கள் செய்யும் BO BS 
வியை சான் மறவேன் என்னும் 7: ஆகலே. விடை பெற்றுக் 
"கொள்ளுங்கள், பதினைந்து காழிகைக்கெல்லாம் கொத்தளத் 
fie வந்து காண்டின்றேனும்மை.. 

் எல்லோரும். கங்கள். கட்டளை : எங்கள் கடமை,



காட்சி.2.] அமலாதித்யன் 

அம. 

  

உங்கள் காதல்,-- அன்பரே, போய. வாரீர், 

[அமலாதித்பன் தவிச மற்ற மூவ. 

ரும் போூருர்கள்,] 

என் தந்ைத யுருகரணியில் தோற்றுவதோ போரக் கோலத் 

துடன் 1--இதி லேதோ விருக்கின்றது ! ஏதோ வஞ்சகம் 

ஈடச் இருக்கவேண்டும் | இரவு விரைந்து வர் இடலாகாதா £ 

வருமளவும் மனமே Qur 2595 3 urué செயல்கள் பாதா 

ளம் பை தக்கப்படினும் ட.சந்தெழும் மாக்தர் கண்முன் புலப் 

பட ! | போகிறா ன்.] 

காட்சி முடிகிறது. 

 



20 அமலாதித்யன் [அங்கம்.] 

ஞுூன்ராவது காட்சி, 

பாலரேசன் விட்டில் ஓர் ௮றை. 

லீஉாதரனும், அபலையும் வருகிருரகள். 

சாவா யேற்றப்பட்டஉன என் சாமான்களெல்லாம். தங்கையே, 

நான். வருகிறேன். காற்று மிசைர்து கப்பலும் ஓடக் 

கூடிய கடி.இனில் வருமாறு கடிதம் உறங்காது கீயும் வளை 

ையாக, 

அதற்குச் சந்தேகப்படுகின்றனையா £ 
- இக்த ௮அமலாஇத்யருடைய ௮ன்பெனக் காட்டும் ௮தபதிதை 

௮ இகமாச மனகத்தஇற் பாவிக்காதே. இதைக் காதலெனக் கரு 

தாதே. அதை ஒரு மாதஇரியாக கஇப்பாய், யவ்வன.த்இன் 

விளையாட்டாம். காலத்இல் மலரும் கருகெய்தல் கடி. இனில் 

வாடிக் கந்தம் குறைவதேபோல் சணத்தினில் மாறும் கருத் 

தென "நினைப்பாய் ; அவ்வளவே ! 

அவ்வளவுதானா ! > 

அதைவிட ௮ இகமாரய் எண்ணாதே. இளம் பிறைபோலும் 

இளம்பருவத்தில் உடல் மாத்இரம் ஒங்கி வளர்வதன்று ; 

இவ்வாலயம் பெருகுக்கரல் அதனுள் ளிருக்கூம் ஆன்மாவும் 

அபிவிர்த்தி யடையு மன்றோ ? ஒருகால் உன்மீது இட்பொ 

முது உண்மையில் காதல்கொண்கிருப்பினு மிருக்கலாம், 

இப்பொழுது அவரது இச்சையின் நெறியில் மாசு மாரூட்ட 

கள் எள்ளளவேனும் இல்லாதுருக்கலாம். ஆயினும் நீ 

அஞ்சவேண்டிய தொன் அுண்டு. அவர் உன்னத ஸ்துதி | 

யைப் பன்னுங்கால் தன்னுடைய தன்று மன்னன் மனம். 

தன் குடிப் பிறப்பிற்கூத் தான் ௮டிமைப்பட்டவ ரன்றோ 3 

veer epi பிறச்தவன் மற்றவரைப்போல் மனஞ் சென்ற 

விடத்து மனைவியைத் தேடலர்காது. Teer எவ்விதம் 

மண்க்இன்றானோ அதனைப் பொறுத்ததாம் ௮வனது. ராஜ்ஜி | 

யத்தன் ச்ஷேமமும் சுகமும்; தரன் தலைவனாம் தின் . 

சர்ஜாங்கம் எங்கனம் கூறுகின்றதேர், gainer Gi தன். 

தலைவியைக் கைப்பிடிக்க வேண்டி யவனாகிறான். ஆகவே.



அப... 

௬ கரட்சி.3.] அமல ரதிதயன் | 21. 

- அமலாஇத்பர் உன் மீது அன்பு கொண்டிருப்பதாக 
அறைக்திடின் அவரது. ஸ்இதியையும் குறித்த காரி 

-யத்தையும் கரத, கூறிய IGT COT EH செய்ய அவரரரல் 
எவவவ கூடுமோ, ௮அகனளவே அவர் மொழியை கீ சம்பு 
தல் உன் மஇக்கு அழகரம்,  ஞூரஜரத்தாரின் சம்மதி 
யின் பலமானது, அவரை எவவளவ தூரம் கொண்டு 
போருமோ, அவ்வளவு தான் அவர் போசக்கூடும், அவர் 5 
பாடல்களுக்கு ௮இ நம்பிக்கையுடன் செவிகொடுப்பை யாயி 
னும், அல்லது உன் மனத்தை அவர் சவாற்து சென்றிடி 
னும், சட்டுப்படா அவர் காதலின் வேண்டுகோளுக்கு உன் 
கற்பெனும் பேழையைக் இறந்இிடினும், உன் மானத்இற்கு. 
என்ன ஈஷ்டமுண்டாகுமென்று நீயே சிர்தாக்குப் பர். 
அதம் கஞ்சுவாய் அபல) அதற கஞசுவாய் ; என் அருமைச் 
சேர்தரியே, விருப்பமதின் வேக SHAG வெப்பத்இந்கு 
மூ௨ப்டாதபடு, உன் காதலை வெகு அாரரதீஇல் அடக்கி வை, 
கனவிலும் பிதழாக் கற்புடைக்* கன்னிகையும் «i Bret 
காணத் தன் சரக்கை வெளிப்படுத்னெ ளாயின் கற்பின் 

- வரம்பினைக் கடர்சவளே யாவாள்; அருந்தஇயாம் அருவ கதி 
புடையவளூம் அவதூறுச் காளாக்கப்படுகிருள். பண்டுறை _ வசந்த காலத்தில், இளம் புஷ்பங்கள் சன்ஞூய் மலருமான்னே கொடுக் கூற்று அவைகளைக் கெட் + Young செய்றது, 

- இளம் பருவத்இன் உதய காலத்தரும் பிகரை, வற்றச் 
செய்து வாட்டிவரும் கொடுல் காற்றுகள் 9 Bs மூண்டு, 

இ ஆகையால் ஜாக்ரதையா யிரு, சிந்த்த பாதுகாப்பு Oe das 
. பயத்இனி லுண்டு, வேஜொன் 2௬௧ லில்லாவிடி னும் வெல் 

விய ய்வவனம். தனக்சூத்தானாம் ஆளு கையை மீறும், 

Ba. திய யத்திமஇகளின் சாராம்௪ ததை எந்நாளும் மறவாது 
.. என் இதயத்தைக் காக்கும் காவலாகக்கொள்கிறேன். ஆனால் 
அண்ணா, கரஜொசடாம் மூத்த மார்க்கத்தை மாணவனுக்குக். 
"காண்பித்து, தான் சன் மனம்போனபடி. மஇத்து மஇிமறக்து. 
-மிருதவாய்மலர்பூத்த அச்சத்தின்ப மார்க்கத்தால் அடையுல்
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இக உட . . டட Cyd ° 
& &) a றியா அலகாமு்கனணாயக செல்லும்குணமிலாக் குருவினை ய் 

போல், எனக்கொருவழி கூறி ரீ ஒரு வழி செல்லாதே. 

இ! அப்ப. யொன்றும் பயப்படாதே. வெரு கேரம் கின்று 

விட்டேன், இதோ பிதா வருகின்ளுர். 

பால்கள் வருகினான். 

இருமுறை ஆசி பெறுவது இரட்டிப்புப் புண்ணியமாம், 

-இசண்டாம். முறை 6 விடை பெற இச தருணம் வாய்த்தது 

என் அதிர்ஷ்ட வசமே. 

"இன்னும் இக௫்கா? லீலாதரா! புறப்படு, பு றப்படு, பார்த்தவர். 

ககைப்பார் 1! காற்றுத் தாக்கிக் கறை முகத்துக் கப்பல் காத் 

அருள்ின்தது © உனக்காக. இதோ என்னா உனக்கூத் துணை 

பாம். இதோ கான் கூ திடும் சிலமஇகளை மனத்தில் மறவாது 

வரைக்கிவொய், மன தெண்ணுவ தெல்லா2 வாய் இறக்து 

வெளியிடாதே. மனத்தில்முழுவதும்எண்ணா௮எக்கருமமுக் 

அணியாதே. அன்யோன்யமா யிருக்கலாம், ஆனால்அகாகரீக 

மாய் ஈடவாதே, ஈன்றாய்ப் பரீட்டுத் தறியாது கட்புச்செய்யா 

தே; நட்டபின் ஈண்பனைவிட்டெர்காளும் அகலாதே, OPT TUNE 

a தியாது கோப்பட்டவனை யெல்லாம் கேசனெனக்கருத உன் 

நாணய த்தைக்கெடும் ௮ துக்கொ ள்ளாதே., FEET DH Lo Bey 

ஜாக்கிரதையா uD ay புஞுந்தபின், பின்வாங்காதே. ஏ இரி 
ஏங்கிட எதிர்ப்பாய். எல்லோர் மாட்டும் உன் செவியினைக் ப 
சொடு; சிவருக்கே வார்த்தை! பக்கொடுப்பாம், ஏவர் கூறுக . 
குலை தயினையும் ஏற்றுக்கொள். - ஆனால் உன்... இிர்மானத்தை ் 

வெளியிடாதே. கை யிருப்புக் கேற்ற கலையைத் தறி.உள்ளம். 
செல்லுமாறு ௨ உடுக்காதே. ஆடம்! 1ரமரயில்லாதுஅர்தஸ் அச். 

கேற்றதா யிருக்கவேண்டும் உடை, எனெனில் ௨ உடையினால் 
உடுப்பவனை அறியும் உலகம். ௮ துவும் iS ? போகும்பிராணேச 
புதிதில். பெரிய மனிதன் என்றால் தாராளமாய்ச்செலவஜித் 
அத். GIS ஆடை உடுப்பவனே! Bl டனும் வாங்காதே. கட 
னும். 'கொடாதே, கடன்கொடுத்தையேல் ல் சடன்போவதன்றி.
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பால, 
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பால. . 

அப, 

"பால... 
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உடன் செல்வான் உன் நேயனும்,. கடன்வாங்குவையேல் உன் 

| கருத்தின் கூர்மை மழுஸ்கும். எதனிலும் மேலாய் இதை 

எஏண்ணுவாம்; உன் “றனுக்கே நீ உண் மைய யிடுப்பாய்! அவங்க | 

னம் இருப்பையாயின், இசவுபகலைப்பின் தொடர்வதேபோல் 

இண்ணமாய் உலகினில்ஒருவனுக்கும் கீ பொய்க்கமாட்டாய். 

என் ஆ௫ர்வாதத்தால் இவை உன் மன த்இல். உறைக்குமாக | 
போய்௨ வரு வாய். 

ஐயனே, விடைபெர் த்னுக் கொ réiron@C ws Aegis WOM EE 

. துடன், 

கால மாயது, காத இருப்பார் காவலாளிகள், பேச, 

அபலா, கான் வருகின்றேன். .ஈரன் கூறியது ஈன்ருப் ஞா 

பக மிருக்கட்டும். 

நீ கூறிய புத்துமதியை என் மனதெனும் பேழையில் வைக் 

அப் பூட்டி யிருக்கின்றேன். அதனை மறவா வண்ணம் இதன் 

இறவுகோலை ௨ உன்னிட.மே ஒப்புவிக்கின்றேன். ட 

நான் ஏ போய்வருகிறேன். ட [போலன்] 

என்ன கடறினான் அபலா, 2 உன்னிடம் அவன் | ? 

ஒன்றுமில்லை, ஏதோ இளவரசர் அமலாஇத்யசைப்பத்தி 

ஆ! ஈன்முய. ஞாபகம் "வந்தது 1. எனக்குச் சொன்னார்கள், 
- சில். நாளாக அவர் உன்னை. அக்கடி அந்தரங்கமாய்ப் 
பார்த்து வருெரரம், நீயும் ஆட்டியில்லாது. தர்ராளமரய் 

அவமைக். காண்டின்றனையாம்.. அப்பட: யிருக்குமாயின்-- 

ப அங்கனம். நான் "'கேள்விப்பட்டேன்--அ.து அதுவும் ஜாக்கிரதை 
யாக நான். உனக்குச் சொல் லவேண்டும்: உன்னை Bom cap tt | Bos Qerr gaia, என் பெண்ணாயதற்கும் : உன் கெளரவத் 
இற்கும் ஏற்றது. Dood) soar அறிதலை. உங்க ளிருவருக்குள் 

விசேஷம் என்ன? உரைத்திவொய் உண்மையை என்னிடம். 

Ra. நாளாக. அவர்... என்மீது. காதல். "கொண்டிருப்பதாகக் 
காண்பித்து. aGag,
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பால, 

பால், 

அப, 

பால. “எல்லரம் கெறிதான் என்று கினைக்கலாம் & போ, போ, 

- அப, 

பால. 

அ௮அமலாதித்யன் [அங்கம் [. 

காதல் | 1g! கேட்டினை விளைக்குவ் காரியங்களில் ues தறி 

யும் அறிவிலாப் பேதையைப்போல் Cire Bloor cap tts நீ 1 அவம். 

காதல் கொண்டிருக்கின்றார் என்று கூ௮கின்தனையே,அதை 
ஈம்புகின்றனையா கை 

என்ன எண்ணுவது சான், என்று எனக்கு ஒன்றும் தெரிய 
- வில்லை... 

சரி, சான் சொல்லுகிறேன் தெரிர் கொள். பித்தளையைக் 

அண்டு பொன்னென மயக்கீடும் பேதையாம் இறு குழந்தை 

யென மஇப்பயய் உன்னை, மேன்மையரப் மதுத்திவொய் 
உன்றனை; இல்லாவிடின் அர்தப் பழமொழிக் கேற்றபடி, உண் 
பெயரைக் காப்பரற்முவிட்டால், எனக்கா ஒரு போனைப் 
பெற்றுச் கொடுப்பாய், பத்இசம், 

அண்ணா, அவர் கெளரவமாங் காதல் நகெறியிலேயே என்னை 
வேண்டினார். 

சொன்னது மாதஇரமன் று அண்ணா, அதனை சம்பும்படி. 
ஏ.றக்குறைய எல்லாத் தெய்வங்களின் மீதும் ஆணையிட்டுச் 
சத்தியம் செய் இருக்கரர். ் 

ஆமாம், மீன் பிடிக்கத் அண்டி. லிட்ட அபோலாம், "மோகக் 
- தலைக் கேதினால் மனிதன் வாய்க்கு வந்தவிதம் தாராளமாய்ச் 
௪,த்தியஞ் செய்வானென கான் அறிவேன். . இப்பிசமாணங்க 
ளெல்லாம், மின்னல்போல், உஷ்ணத்தைவிட ௮இக ஒளி. 
யைத் தருவனவாம் ? கோன்றுமுன் மதைக்இடும் ; காதலாம் 
அனலெனச் கருதாதே, இதுமுதல் கன்னிகையாம் உன்ணை 
அவர் அடிக்கடி காணவிடாதே,. அவர் பே௪வேண்டின், உன் 
னேக் கட்டளையிடுவைவிட, ௮ இகமாய் வேண்டும்படி.,. உன் 
கெளரவத்தை மேன்மையாய்க். -காப்பாத்றிக்கொள்.. இதை 
உது இயாய்கம்பு, இளம்பருவத் தவர் இளவரசர் ஆமலாஇத் eur, 

அவர் இச்சைவழிச் செல்ல ஏற்குமிவ்வுலகம் ; ' உனக்கு. ன. 
லாது. விவரித்துக் கூ௮வானேன் p பலா அவர். வார்த்தை
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யில் ஈம்பிக்கை வைச்இடாதே. மேலுக்குக் காட்டுவதே. 

போல் உள்ளே யிராத வெளி வேஷமாம் ; எளிதினில் 
மோசஞ் செப்யும்பொருட்டு பரிசுத்தமான சத்தியல்களைப் 

போல் மேலுக்காக் காட்டும், கற்பினை அழித்திடக் குரு 

தும், வேண்டுகோளாம். முடிவினில் கூறுவேன் எல்லா 

es 0 10) த்கும்--வெளிப்படையாய்ச் சொல் லுமிடத்து,--இது 

முதல் ௮மலாஇத்யருடன் வார்ச்தையாடுவதில் உன் காலத் 

தில் கணப்பொழுகையும் கழித்து இழிவு படுதீதுவது எனக் 

கஷ்டமில்லை. இதை சவனிப்பாய், கான் உனக்குக், கட் 
டளை WIGEIGC wer, வா போவோம். 

அண்ணா, கட்டளைப்படி. ஈடக்கிறேன். 

(ே Lia Bap ர்க் ள்



அம், 

அ௮அமலாஇத்யன் [அங்கம்-]. 

BT TST Od BH காட்டு, 

கொக்தளம், 

- அமலாதித்யன், ஹரிஹான், மாரல் வருகிறார்கள். 

கடிப்பதுபோல் காற்று விசுன்றன ; மிகுக்த குளிராய் 

இருக்கின் ற.து. 

வெட்பவெதுபோல் விசுன்றது வேகமாய் Qésrio, 

என்ன நரழிகை இப்பொழுது $ | 

Garb காழிகைக்குச் ௪த்று முறையுமென்னு கினைக்கன் 

றேன், 

இல்லை அர்த்த ஜாம மணி அடித்துவிட்டது. 

அப்படியா ? நான் ௮தைக் கேட்கவில்லை, ஆனால் அவ. வரு | 

வம் வழச்சமாய்க் கூலவும் காலம் நெருங்கிவிட்ட gi. 

(உள்ளே வாதிப கோஷமும் வெடி... 

தசையும் கேட்டுன்றன.) 

அரசே | ௮தென்ன சப்தம்? நட்டு 

மகாராஜா மதுபான கேளிக்கையுடன் சண் விழித்து இர. 

வைக் கழித்து மகழ்ச்சி கொண்டாடுகிஞூர். அவர் இவ்வாறு. 

சேோணு ஈகரத்துச் சாராயத்தைக் குடி.த்இடுங்கால், ௮வது 

வார்த்தையின்படி. செய்து முடி.த்த ஜெயக்தை பேரிகையும். 

சங்கமும் உலகத் இற்குச் தெரிவிக்கின்றன, 

இப்படி. வழக்க முண்டா > 

ஆம் இதுவும் ஒரு ஆசாரமாம். ஆயின் தான் இந் நாட்டில் 

பிறந்து அவ்வழக்கத்தில் வளர்ந்தவ னாயினும், — எனக்குத் 

தெரிர்தவரை, அ௮னுசரிப்ப தனாலன் றி இவ்வாசாரம் அனுலஷ் 

டூயாமையால் பெருமை பெற்றுளது | இந்தத் தலைகால் அறி 

யாத் மமொாற்றம், நான்சூ இக்கிலுமுள்ள. நானு தேசத்தாரும் 

தம்மைக் சூற்றத்இற் குட்படுத்திக் குறைகூறச் செய்கின்றது. 
குடிவெதிகொண்டவர் எனக்கூறுகின்றாரவர் ஈம்மை; பன்றி. 

யெனப். பெயரிட்டு பல: Gra stor yim பாழாக்குடின்றனர்.
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அம. 

காம் உமன். ஸர் ஈடேறச்செய்யும் உன்ன தமாம் மூய ற்சிளிணி 

ன்னும், ஈமக்குரித்தாம் கம்முள்ளிருக்ளூம் உத்தம குணத்தை 

அறவே அழிக்கின்றது. இங்கனமே சில மாந்தர்களுக்குச் 

சங்கடம் சம்பவிக்கின்றது. பல்கால், சுபாவத்தில் உண்டான ' 

அசுத்தமாம் மருள் விர்த்தியடைந்து நிறத்தை மாறச்செய்.து 

மதியின் மஇல்களையும் அ. ரண்களையும்' LOL. 5 Dl தள்சூரூன் 

தது; சூடிப் பிறப்பைக் கருதுவோம், இது ஒருவனது Glo 

மல்லவே, எங்கு உற்பவிப்போம் என்பது ஒருவன் இச்சை 

-வழியன்றே : அல்லது, மேலுக்குச் சரியெனக் காட்டும் ஈட. 

வடிக்கைகளின் ரூபத்தை விஸ்தரித்து வேருகக் காட்டும். 

யாதா மொரு வழக்கத்இனால்,--சுபாவத்இல் வந்த மீப்போர் 

வையோ, அல்லது அதிர்ஷ்ட வ௫௪த்தின் மச்சமோ, யாதேனு 

மோர் குூறையின் குறியைக் தம்மேற்கொண்டு நடக்கும் இம் 

மாந்தர்கள்--மற்ற குணங்கள் கடவுளது கருணை யப்போல் 

மாந்தர் வ௫க்கக் கூடியபடி. கறையின்தியும் களங்கமின்தியும் 

இருப்பினும், ஆத்த ஒரு சூத்தத்தனால் உலகத்தோரரீல் அம். 
றப்பட்டு "அழிவை அடைகின்றனர்; நாழி சாராயம். 

எல்லா ஈற்பொருள்களையும் கெடுத்து தனக்கே கெட்ட பெய 

7 ரையும் கொண்டு வருகின்றது Gil. 

அருலம் தோற்துகிறது. 

rel அதோ பாரும் அ.து 9 வருன்றஅ 1. 

ஈசனே | கருணைக் கடவளே ! எம்மைக். காத்தருளும் | நீ. 

க்ஷேமம் விளைக்கும் பூதமாயினு மாகுக ! | கெட்டழிந்த பிே. 

தப். பிசாச மாயினுமாகுக 1. விண்ணின் _.றிழிக்தாலு . மொன் 

ஜே வெவ்விய கரனின்றும் வக்தாலு மொன்தே | துன்ப. 

மிழைக்கத் தோன்றினாலும். சரி ! நன்மை பயக்க காடினாலும் 

சரி! (கேவலம் "இக்கோலத்தில் உன்னைக் கண்டபின். உன்னு 

பண் பேசியே தரவேண்டும். கரன்... - அமலாதரசே.! ராஜுஇ: 

ட சரஜனே ! | எந்தையே 1 | ஞூர்ஜரமன்னா, ௦ என். அழைக்கிதேன் \ 

எனக்கு விடை. யளியும், விடை ப்ளியும் 1. அறியாமையால்
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(611. 

அமலாதித்யன் ட [அங்கம்.. 

உள்ளம். வெடித்து அழிய. fri! பூமியில் பதைக், 

கப்பட்ட உமது உடல் YE தப் பிளந்துகொண்டு ஏன் வெளி 

வந்தது? ஈமச். ௪டங்குடன் இகொட்டில் Flor & நிஷ்டை 

யில், அமைஇயுடன் வைக்கப்பட்ட உமது பிரேதம் பூதலம் 

விட்டி இவ்வாறு வெளிவந்து உழல்வானேன் 8 மடிந்த உமது 

உடல், மறுபடியும், ம தேற்றிலும் கவ௪ மணிந்து, கள்ரிருளில் 

கண்டோர் ஈடுங்கும்படி. ஈஉடமாவொ னேன் ? எங்கள் மனதி 

அக் கெட்டா மாய்கையால், பேதை மாந்தா்களாகிய நாங்கள் 

மருட்டி படைவா னேன் ? கூறும் | இது என் ? ot soir Gur 

ரூட்டு ? என்ன செ ப்யவேண்டும் நாங்கள் P 

[i அருவம் ௮மலா இத யனை அமைக் 

இன்றது. | 

உடன் டர் போக அழைக்கின்றது உம்மை, உம்முடன் தனி 

பாய் உரைத் ஏதோ விரும்புவதேபோல் ! | | 

GT UAIOT AY மரியாதை பர யழைக்கின்ற தம்மை தனியாய். 

“வேறிடம் தன்னுடன் ஏக! ஆயினும் போகாதிர் அதனுடன், 

வேண்டாம், போகலாகா து, 

- அனு பேசாதிருக்கின்றதே ; கான் போகத்தான். வேண்டும். 

வேண்டாம் அரசே. 

"ஏன், இதல் பயமென்ன 1 எள்ளளவும் என்னுபிரை எண்ணி 

யவன் கான் ] அ.தனைப்போலவே ௨ என்னும் அழியா என். 

ஆன்மாவை அது என் செயக்கூடும்? மறுபடியும் சைகாட்டி. 

அழைக்கின்ற தென்னை ! கான் பின் தொடர்வேன் song! 

௮.ரசே, ஒருவேளை உம்மை அகழியின் ௮௬ல் அழஷதைதுச் 

சென்முல் ? அல்லது து சமுத்திரக் கரையோரம் சேங்குத்தாய் | 

நிற்கும் அம்மலை கத்தர் அழைத்துச் சென்ன பிறகு 
இவ்வுருவை மாற்றி, கோரமான. வேஜொரு ரூபம் கொண்டு, 

உம்மை ம்யங்டெச் செய்து. உமது மதியை மாத்தினால் 7. 

அதை யோரடுத்துப்பாரும் : - அவ்வுயர்ந்த உச்டியில் . கின்று | 

குடலின். அலைகள். “he தூரம்: ழே. மோதுகின்ற. சப்தத் ்



காட்சி.4.] அ மலாதித்ய ன் ட 29 

அம். 

LAT. 

அம். 

alo. 

ஹ். 

Lor. 

தைக் கேட்டலே எவனுடைய மனத்தையும் கலக்க, கார 

ணம் வேறின்றி, கடுஞ் செயல்களைக் கருஇடச் செய்வது, 

இன்னும் அமைக்கின்ற தென்னை.---போவீர் ; ory air weir 

பின்பாக | 

அரசே, நீர் போகக்கூடாது. 

எடு உன் கையை ! 

சொல்வதைக் கேளும் ; கீர் போகக்கூடாது. 

என் வித யழைக்கின்று, எனது ஒவ்வொரு : அவயவத்இற் 

கும் வாயுவின் மைந்தன் வலியினும் பதின்மடங்கு பலத் 

*தைச் கொடுக்கின்றது ! இன்னும் அழைக்கின்றது என்னை, 

எடுக்கள் கையை | இல்லாவிடஉன் ஈசன் மீதாணைப்படு. என் 

னைத் தடுப்பவனை இட்சணம் ௦ கொன்று அருவ மாக்குவேன் 

விடுங்க ளென்னை !--போம் ; இதோ பின் தனக் 

றேன் 1 

[ அருவமும் Lait BS) Soup போ 

இருர்கள். | 

ஐயோ ! பித்தம் ௮ இகரித்துப் பிரமை கொண்டி ருச்ன்றார் ! 

நாமும் போவோம்; இவ்விஷயத்தில் ஆவர் சொல்.லுக்கடங்க 
ப நடப்பது. "நியாயமன்௮ று. 

வா போவோம். ஐயோ | இது GT Ta OTL முடியப்போகின் 

part | 

குர்ஜத்.இல் ஏதோ கெட்ட்போவிருக்ள் கன 

சுவாமி யிருக்கன்ருர் சரிப்படுத்த ! 

ஆப்படி. யல்ல, நாமும் போவோம். 

[இருவரும் போஃசுர்கள்.. 

iD sh ட 'தாட்சி முடிசி
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அம், 

அ. 

அம, 

விஸ். 

அம, 

அம். 

அ! 
| றர 

அம... 

அரு. 

அமலாதித்யன் [அங்கம்-1. 

ஐந்தாவஅ காட்சி, 

கொர்களத்தில் ஒதுக்கமான மற்றொரு புறம், 

அருவம் அமலாதித்றனும் வருவினுர்கள். 

இன்னும் ன சச அழைத்துச் செல்கிமுய் 2 கூறு ; இதைக் 

வனித்னுக் ( கேள். 

அப்படியே ஆகட்டும். 

எமவாதனைப்பட எரிவாய் ஈகரகிற்குஷ. கான் ஏகவேண்டி௰ 

காலம் வரீவவிட்ட து. 

அற்தோ | பேதை அருவமே | 

பரிதாபப்படுவெது இருக்கட்டும், கவனித்துக். கேட்பையாக. 

நான் வெளியிடப்போகிறதை ! 

சொல்லும் ; நான் கேட்கச் கடவேன். 

அங்கனமே பழி தீர்க்கக்கடவாப், கேட்டபின் 1 

என்ன ! 

தான் உண தர்தையின் அருவம். இரவித் சிறிது பொழு ௮ து 

இக்கு நடமாடி, பகற்பொழுதெல்லாம் பவொய் கரகல் நான். 

பாரினிற் செய்க பாபங்களெல்லாம் போய்ப் பரிகுத்தமா ம்னு 

வும், வேசனைப்பட இட்டுக்கப்பட் டி.ருக்றேன். நான்... 

'சறைப்பட்டிுக்கும் பரலோக ரகசியங்களைப் பாரினிலி ருக்கு | 

மூனக்குப் பகர லாகாது, இல்லாவிடின் அவற்றுள் 

சிறிது பகார்இட்டாலும் ரீ மன மருண்டு, மதி கலங்க, 

முள்ளம் பன்றியின் முட்களைப்போல் மயிர்க் . குச்செறிர் து ் 

மயிர்க்கால்தோலும் வியர்த்து, உடல் முழுதும் 'ஞுளிர்க்து 

தம்பிதீதுப்போய, உன் இரு கண்களும் பிரமையினால். G
ee 

இச் செய்வேன். உடலுட னிருக்கும் உனது செ விக்கு 

snr SB லாகாது டத்ரன் பரமாம். | QadreGui 

- கேள் கேள் ! நான் கூனிவ்தைக்கேள். |. உன். தந்தை மீது. 

ட தீர்தல் எப்பொழுதாவது உடையவூமின்-. 7
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அரு, | 
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ஐயோ, ஜகதிசனே |. 

- பாழி வாங்குவாய் ! | அவசை Cure வழியில். அ.தர்மமாயக் ட 

கொன்ற கொலையை 1 

த day யா | 

வெறுங் கொலையாயினும் கொடியகேயாம், இதுவோ மனதி 

அக்கெட்டா மஹாபாதகமாம் மோசக் கொலையாம் ! 

விரைவிற் கூறு மதனை எனக்கு, காதலர் கருத்தைப்போல் 

கடிந்து மனே வேகமாய் விஷைரஈ்ே தாடி. ஒரு க்ஷணம் .. 

பொழு இல் பழிவாங்குனெறேன் நான் | 

“சரி! சீ தக்சவனே, அதிக்தேன் ! இஜைக்கேட்டும் மணத்தில் 
வெகுண்டெழா இருப்பயாயின் உன்னிலும் ஜடமான ஜன். 

மம் இம் மண்ணுல? லில்லையென மஇத்இருப்பேன். இதோ 
| அமலாஇத்யா, கேள் ; நந்தவனத்இல் LD Fg wens பொழு 

து தர் நாகம் ண்டி கான் இறச்ததாக வல்லவோ வெளியில் 

- வார்த்தை apne Bg) ; இர்தப் பொய்யைச் செவி 

கொண்டே regs தேசத் தவ ரெல்லாம் மோசம் போினர் 

: கான் Lolo. BF மாதிகியைப்பற்தி ; : உத்தமசூமரா ! | உன் தந்தை 

யைச் கொன்ற அரவம் அவர் Cpe Wins a தரித்திருக்க்ற 
| இப்பொழுதென அறிவாய் 1. 

ஹா! அப்பொழுதே நினைத்தேன், நி நினைத்தேன் | என் கறிய 

தந்தை! i— 

| ஆம், ௮ம் முறை. கெட்ட விபசாரக் கமூதை ! | மேலுக்கு, மிக. 

வும் கற்புடையவள்போல் மினுக்கிய என்னரசயை மோச 

ப வார்த்தையாடி, பாதகமாம் பரிசுகளைக் கொடுத்து மதியை 

மயக்குத் தன் மோக வலைக்கு ளகப்படச் செய் ஜான் | err t 

. அ.மலரஇத்யா, என்ன இக் கக இழிர்தாள். | கடிமணம் புறிந்து 

காலை: செய் 1 சத்தெத்இனின் ௮ம். கணமும் தவரூது.. மேன். 
-மையாம். காதல் கொண்டிருந்த என்னைவிட்டு, எனக்குமுன். 

அற்பத். அரும்பை யொத்த: அப்பாபியின்மீு ஆசப்பட்ட ப



அம்லா தி தீயன் [ அங்கம்-1. 

னளே ! ் கற்புடைய ஸ்இரீயின் மனம் தேவர்கள் வக்இடினும் 

“எப்படி, க கலக்கப்படா'தோ,௮ .வ்வண்ணமே விபசாரிவேனில் | 

நாதனுக்கே வாழ்க்கைப்பட்டு, பரமாம் பஞ்சணையிலும், பா. 

முக்கிடங் கொடுப்பாள் ! பொறு, விடிவதுபோலும் வா௪னை 

வருது [-- விரைவில் கூறி முடிக்கின்றேன். நான். நந்த. 

ars BY நான், என் வழக்கப்படி. மத்தியான காலத்தில் 

கவலையின், றி நித்திரை செய்ய AGNI Lp Bis. உன் சற்தப்பன் 

ஒருவர மறியாதபடி. வற்து, வெவ்விய விஷத்தை ஒரு இண் 

-ணத்்இற் கொணர்ந்து என் செவியின் _புரைக்குள். வார்க்க, 

- அப்பாழும் விவமான து பாதரசத்தைப்போல் என் உடல். 

முழுதும் பரவி என் தேகத்இலிருக் த ் சுத் த இரத்தத்தை 

யெல்லாம் ஆ௲ணப்பொழுஇல் புசையிட்ட பாலைப்போல் 

முறித்துக் கெடுத்து, என்னழூய மேனியெல்லாம் குஷ்டம். 

ப போன்ற தேமல் படையொன்ரை றப் பாரவச்செய் து 2 ழித் 

agi | | இவ்விதம் சான் தம்பியின் கரத்தால், உறங்கும்பொழு 

து; ஏன் ஆவியையும் என் அரசையும், என் அர்சியையும், 

அச்கொடியில் இழந்தேன். கானிழைத்த பாபங்களெல்லஈம் 

| பரிஐ joni 3 த் அப் போகும்வழிக்கு, புண்ணியகருமங்கள்செய் Sl 

முடிக்கு மேன்னம், பாலோக மனுப்பப்பட்டேன் பாவியால் ட 

அமலாஇத்யா ! பாதகம் ! பாதகம் ! அகோர பாதகம் ! உன் 

னிடம் மானிடப் பிரகர்இ அணுவளவேணு மிருக்குமாயின், | 

இதனைப் பொறுத்திராதே 1! இறப்புற்ற.. கூர்ஜாதேய த து 

- இராஜ சயனத்தில் : உன் இத்தப்பனாம் விபசாரன் விற்றிருக்க 

- விடாதே [அந எவ்விதத்இல் இவ்வேலையை தடிக்க மயன்ற. 

பேரதஇலும் ௨ உன் மனத்தை மழுங்கவிடாதே ; அன்றியும்: 

உன். அன்னைக்குக். கேடு சூழக்கருதாதே ! ஈசனிருக்கன்றார். 
அவளைத் தண்டிக்க; அன்றியும் HOT குத்றமாம். மூட் 

சளே அவளது கெஞ்ச த்திற் குத்தி வருத்தும். தான் போய் 

-வருன்தேன் . விரைவில் !: மின்மினியின் காரர்” குறைவ 

இனால்: அருணோ, தய காலம். ஆய்விட்டதெனத் தெரிகின்றது. 

வருகின்றேன் !. வருன்றேன். டட வருகின்றேன் !. மறவாதே. 

என்னை! ..... [மசைன்தது.].
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அம, 

. மாரஹ. 

மா... 

- அம. 

ட ௫ 

ஆகாயவாணியே ! | மிதேவியே | இன்னும் எனன. 2 பாழ். 

நரகத்தையும் சேர்த்துக் கூறுவதா 9-௪! ஹிருதயமே ! 1 

பொது 1 பொறு ! உடலமே !.க்ஷணப்பொழுதஇல் தளர்வினை 

- எய்தாது உறமாய்த் தாங்குவா யென்னை 1---உன்னை மறப்ப 

தாவது |! ஐயோ, பேதை ௮ ருவமே ! அலங்கோலமாய்க் 

கலக்கப்பட்ட என் மனத்இல் ஞாபக சக்தி யென்பது கிறி 

தனு மிருக்குமளவும் மறப்பேனோ *-- மறப்பதாவதுன்னை! 

ஆம், இட்சண முதல் என் மனதென்னும் பலகையி 

னின்.நும், இது வரையில் கான் புத்தகங்களினின்றும் கற்ற 

புத்திமஇகளையும், எல்லா உருவங்களையும், இளமையில். 

“நான் கண்டதும் கேட்டதுமான எல்லா அற்ப விஷய 

களையும், அடியுடன் துடைத்து விமெிறேன். என் மன 

தென்னும் புத்தகத்தில் மற்றென் னெறியுடனும் கலக்கப் 

பட்டுச் தாழ்வடையாது உன் கட்டளை யொன்றே வரையப் 

பட்டு நிற்கும், இது சதயம் ! | எசன்மி தாணைப்படி கேடு. 

கெட்ட பாத !-பாதகா ! பாதகா $ புன்சிரிப்புடை கொடிய 

பாதகா | என் புத்தகத்த Aang எழு இவைத்தல் தலம், 

புன்னகை முகத்தினிற் பொன்றா இருப்பினும் மனத்தினிலவ 

னே மாபாதகனு. யிருக்கலாகும் ! எப்படியும் குர்ஜுத்திலா 

வது அப்படி யிருக்கக்கூடும் என்பதற்கு ஐயமில்லை, | ஏழு.இக் 

கொண்டே | சித்தப்பா | இதோ இருக்கன்ஞுய் 6 | நான் மற 

வா மொழியென் £ : வருகிறேன், வருகிறேன் | மறவாதே 

ஏன்னை.?? கான் சத்யம் செய் தாயது | 

[உள்ளேயிருச் த] அரசே ! அரசே ! 

ஏ [nd Ganigé so] அமலாஇத்யரே ! | 

[ உள் 2 2 எயிருக் த [. ஜகதீசன் இசட்டிப்பாசாக அவரை 1. 2 

ன அக்ககனமே ஆகுக ! டீ 

[உள்ளேரிருர்து] ஐயா ! | அரசே ! Ge! | 

ட யா 1. ம். ம்] பையா] வா | பட்ரியே | வா |



34. அ மலா தி த். யன் [அங்கம்-1. 

an ரீஹாணம், ப மாரசீலணும் வருசிரரகள் 

மா... எப்படி யிருக்கன் றது, அரசே? ல் ட்ட ட் 

ஹூ. என்ன. சமாசாரம், அரசே [ ளீ 

அம, . ஹா! ஆச்சரியம் ! ன ௭ 

ஹ. என்ன அரசே, சொல்லு மதை.. ன ச 

ப pen, - மாட்டேன் ; சொன்னால் நீர் வெளியிடுவீர். ் | 

ஹ, ட. அரசே ஒருகாலும் வெளியிடேன், ஆணைப்படி 

டமா... கானும் வெளியிடேன், அசகே. 3 
- அம, உங்களுக் சென்ன தோற்றுறெது. 2 மனிதன். மனத்தால். 

| .... எண்ணி யிருக்கக்கூடுமோ இவ்வண்ணம் ? ஆயினும் நான் 
வதை கர் இ.சகசியமாய் வைத்இருப்பீரா 3 > 

| an- மா, ஆம், ஆணைப்படி, yrs, | 

இம... - சூர்ஜாதேசத்தில் வடக்கும் ஒவ்வொ 5 பாதகனும் ம் ஆணவம் 

| பிடித்த கொடியவனே 1 

“ஹூ. “இதை. எமக்கு கூறப் பூகமொன்அவசவேண்டமோபுவிமீத? 

அம, ஆம், சரி? 8 கூறுவது சரிதான் ; ஆக வ, ராம் வேறு கதை 

யொன்றும் பேசாது, ஒருவரை யொருவர் வணங்கப். பிரிவோ 
மினி, - நீங்கள், உமது வேலையின்படியும். விருப்பதீஇன்படி: 

யும் "செல்லுங்கள்; உலகில் ஒவ்வொருவனுக்கும் வேலை யென் 
pid விருப்பம் என்னும். வகைப்படி. இருக்கின்ற எவ் உ | 

ஏழ்மையுடைய நான். உம். போய், ஈசனை வழி 
கின்றேன். | 

am இதென்ன அரசே, இவைகளெல்லரம் பயன ந. பிரமை 
பட பமல் TO Coe Sur gue | 

| ட | Beeps: 3 ஆம். உண்மையில், | 

aie “gate, anh, ஹரா! ri ர இருக்கறத. முருகன் ஆணை, நிஜமாய் 
.. இருக்கின்றது. I Bris வருத்தம்: இக்கு. தோற்றிய இல் 

வருவைப்பந்தி, ௮.து மெய்யே கூற௮ுன்ற;..௮.இல் சந்தே.
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குமில்லை. அவ்வளவு கூறட்டும் நான் உமக்கு: "எம்மிருவருக் 

குள் கடந்த. விஷயத்தையறிய விரும்பும் உமது ஆசையை 

| எவ்விதமாயினும் அடக்க்கொள்ளுங்கள். ஆகவே என் கற். 

-ஜோழர்களே | EHC GOT  ஈண்பர்கள்,. கத்தறிந்தவர்கள், 
3 

வீ சர்கள், . ஆகவே எனக்கொரு எளிய வரமளிக்கவேண்டும். 

மா. 

அ. 

அரு. 

ஹூ, ் 

என்ன OY SI | 2 அரசே, அப்படியே ஆகட்டும். 

| இன்றிரவு கண்டதை என்றும் வெளியிடா தீர், 

எம் மாசே, என்றும் வெளியியெஇல்லை, 

அப்படியன்௮, சத்தியஞ் செய்யுல்கள். 
உண்மையாக. நான் வெளியியெஇல்லை. 

கானும் வெளியிடுவ இல்லை; சத்தியமாக, 

என்னுடைய வாளின்மீது சத் இயஞ்் செய்யுங்கள். . 

நாங்கள் இப்பொழு, துதான் சத்தியம் செய்தோமே.. 

அப்படியன்று, என்னுடைய வாளின் மீது. 

[£ழிரக்௪] சத்தியம் செய்யுங்கள் | 

ஆ! antl பயலே |! அப்படியர் சொல்லிமுய் | “ங்கா 

இருக்கின்றாய். . நரணயக்காரா 3 வாருங்கள்--நிலவஜையி 

லிருக்கும் இவன் சூரல் Ca Berar “மன்று ef 

செய்ய ஒப்புக்கொள்ளுங்கள். 

ப எப்படி. சுத்தியஞ் செய்யவேண்டுமோ. சொல்லும், ஆர்கே. 

கண்டதை இன்று. கூ அவ இல்லை 6 என்றும், ௦ என, TET LBL 

. வாளின்மீது சத்தியம் செய்யுங்கள். 

அரு... 
அம. 

[8 Sots] சத்தியம் செய்யுங்கள் | 

. - அப்பயா சமாசாரம் 0 இக்கும் வந்தனையா ட் ஆனால் இவ் 
- விடம்: விட்டுப் 'பெயர்வோம். இப்படி வாருங்கள் நண்பர் 

aGar, 2 உங்கள் கரத்தை. என் கத்தியின்மீது வைத்து, கேட் 

ok 69, SETH அம். கூறுவ இல்லையென்று. சுத்இயம்செய்யும்கள்.. 

_.. [சிருது] சத்தியம் செய்யுல்கள் !



36 
ayia. 

௮ம். 

அரு. 

  

   
அவ்வளவு துரிதமாய் BE a ததோ. உன்னால் P 

Getta gensres. இன்னும் சுற்று ஆப்புதம் போலோம் 
வாருங்கள் தோழர்களே. 

என்ன இரவு பகல் ! .இ௮௫ புதுமையாம். விந்தையே ! 

புதியதாய் வருவதைப் புதியதாய் அறிந்து . ஈல்வரவு 

அழைப்பாயாக ! இகவோகத்திலும் பரலோகத்திலும்உனது 

வேதாந்த. சரஸ் இரங்களிழ், கனவிலும் காணப்படாத விஷ 

பங்கள் அகந்தங் கோடி யிருக்க்றன, am flam rr !— 9 9 

ருக்கட்டும் an HAST —, Qua முன்போல்--ஒருபொழு 

தும், ஈசன் கருணையின்மீ தாணைப்படி, விபரீ.தமாயும் ஆச். 

"சரியகரமாயும் நான் எவ்விதமாய் கடந்து கொண்ட போது 

லம்-- ஒருவேளை நான்இனிமேல் ஒருவாமுக நடக்கவேண்டு. 

மென்று தீர்மானித்தா லும் தீர்மானிப்பேன், --அச்சமயற் 

களில் என்னைப்பார்த்து, இவ்வாறு: கையை கட்டிக்கொண்டு, 

அல்லது தலையை மெதுவாய் அசைத்து, அல்லது “சுரி 

தர்ன் சரிதான் தெரியும் எங்களுக்கு? -அல்ல.து. 5 “மனம் ... 

வைத்தால் முடியும் எங்களால்? -அல்ல.து *காங்கள்வாயை ன 

மாத்திரம் இறப்போமாயின்””- அல்லது “இருக்கும், அப். - 

- படி.யிருந்தால்”” இவவாமான FiO we Sif இடமான வார்... 

- தீதையைக்கூறி, என் விஷயத்தைப் பத்தி நீர் ஏதோ. அறிக். 

தவர் போலக் காட்டிக்கொள்ளலாகாது. : அப்படிச் செய்வ .. 

- இல்லையென்று, உமது ஆபத்துக் காலத்தில் உதவும்படி. ட 

ஏந்த ஈசனைப் பிரார்தீதிட்பீர்களோ அவராணைப்படி. சத்தியஞ் | | 

செய்யுங்கள். 

[ழிருக் த] சத்தியம் செய்யுங்கள் ! ட 

பொறு. பொது [. நிம்மதியற்ற அருவே | 

- [அவர்கள் சத்தியம் செய்கிளுர். 

கள்] 

ட ஆகவே, தோறர்களே !. நான்: உம்மீது: அன்பு. பாராட்டு. 
ey gi Cure நீரும் என்மீது. அன்பா. மிருப்பீரென. ஈம்பு 

- இேன் ; எளிய " அமலாதஇத்யன் தன்னால்... உமச்கென்ன
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டுமே ன் ரேசம் பாராட்ட | முடியுமோ 

  

   
         

உபகாரம். ry 

௮ தனைத். செய்வ ரனென உனுதியாய் நம் 

  

_பும்:.தா ரய்ப்: ரவோம்; ஜாக்ெதை ! வாயை. 

மாத்திரம் 

காலம். 'கெட்டிருக்கன்றது. - அதைச் சரிப்படுத்ம வேண்டி. 

  Spur Bi | | ! உம்மை வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் ; 

என் தலையில். எழுதியிருக்க வேண்டுமோ பாழாகிய என் ஊழ் 

வினை ! இல்லை ௨ வாருங்கள், ௦ எல்லோரும் போவோம் ஒன்முய. 

[2 பாடு ரூர்கள்.] 

காட்சி முடிகிறது. 

D ம



  

பா ல்... 

ராய. 

பால. 

ராய, 

ராய. 

அ மலா 8 த் யன் ட்ப [அங்கம் 

  

னா ங்கம். 

எலயலிவின்றிப் பிய CoH மையை 

முதற் காட் சி. 

| பாககேசன் வீட்டில் ஓர் அறை... 

பாலரோ ரனும், ராமகாதனும் வருரொர்கள், 

அவனிடம் இந்தப் பணத்தையும் இக்தப் Us Biomater jie ப 

கொடு, ராயகாதா. ல் 

- அப்படியே செய்கிறேன், ஐய னே. 

gli, ராயநாதா, நீ யவனைக் காணுமுன், அவனது நீட 

வடிக்சையைப்பற்றி விசாரிப்பையாயின், ௮ அ.ஆச்சரியமான ன 

4 கி °& சாதுாயமாம், 

ஐயனே; நான் அப்படியே செய்இட எண்ணினேன். 

சரி, mabe (np tie சொல்லினை ; மிசவும் சன்ருய்ச் சொல்லினை, 

. அப்பா, இதோ பார்; நீ எனக்காக முதலில், பாடாலிபுசத் 

தில்; எத்தனை கூர்ஜா தேசத்தாக ளிருக்கிறொர்கள், அவர்கள் 

யார் யார், அவர்களுடைய ஸ்.இஇ யென்ன, எங்கே வசிக்க. 
-மூர்கள், அவர்களுடைய சிகேடிதர்கள் யார், என்ன: செல. 

-வழிக்கருர்கள், இதை யெல்லாம் விசாரிக்கவேண்டும், இம் 7 

wr Bi கேள்விகளின் சூ சூற்ச்சியினா4 லும் தோரணையினு லும், 

என் மகனைப்பற்றி அவர்கள் அறிக்திருப்பதை ரீ தெரிந்து | 

“கொண்டு, நேராக ஆருகிற் சென்று எவ்வளவு அதியக்கூடு ர 

மோ அதை விட சுற்று வழியால் இன்னும். நெருக்கச் சென் ir 

| அணரலாம். அவனைப்பற்றி ஏதோ கொஞ்சம் தூரமாய் டே 

அதிக்திருப்பதுபோல் காட்டவேண்டும் 8. “அவனுடைய - 

தகப்பனாரும். சிரேகிதர்களும் எனக்குத். தெரியும், வனை. : 

யும். “கொஞ்சம் அறிவேன்”, என்பதுபோல, கவனிக்கன் 

. தனையா இதை, சாயகாதா. a 

ஆம்; கன்றாய்க். சவனிக்கிதேன்;. ஐயனே
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பால. 

oT. 

பால. 

பால, 

நாய 

ப பால. 

ப ரா ய. - 

. பால, 6 

என்ன. காரணம்பத்தி ந. "இவ்விதம் செய்ய 

அவனையும் கொஞ்சம் அ.திவேன், ஆனால், ஜி ப்படிச் சொல். 

-லலாம் கீ, அவ்வளவு. நன்றாய்த் தெரியாது; ஆமினும். நான். 

"எண்ணுஇன்ற அந்த ஆசாமி! யா யிருந்தால், அவன் பெரிய 

போக்கிரி, ௮வன் அம்மா தரி இம்மாஇரி? யென்று உன் மனக் 

இற்குக் தோற்றிய குற்றங்களை யெல்லாம். அவன்மீது ஏற் 

றிக் கூறலாம். ஆனால் ஒன்று. அவனுக்கு அவமானத்தை 

யுண்டு: (ண்ணத்தக்க எதையும் கூறலாகாது., ௮தை ஜாக் 

இரதையாய் . ஞாபகத்தில் வை; சுயேச்சையாய்த் திரியும். 

யெளவனத்திற்குக் சசஜமென எல்லோரும் சாதாரணமாய 

கூறலாம் நீ. 

சூதாதெல், என்பது போல், 

| ஆம் அல்லது மதுபானம். செய்தல், கோல் விளையாடல், சப. 

தஞ் செய்தல், சண்டை போடுதல், அதுவரைக்கும். போக: 

_லாம் க 

. ஜய்ளே, அது அவருக்கு அவமானத்தை யுண்டு பண்ணுமே, 

இல்லை, உண்பெண்ணாது; குறையை நீ எடுத்துக் கூ அவல்: 

பக்குவப்படுத்திவிடலாம். ஸ்.இரீ விஷயத்திலும் தவறி. சடக். 

- இறுனென்ற அந்தக் குற்றத்தையும் yore 8 சாற்ற. லா. 

“காது நீ; அதன்னு என்னுடைய அர்த்தம் : சுயேச்சையாய்த் 

- இரிவதினு. லுண்டாம் கெடுஇகள் போலவும் அடங்காத் தன் 

“மையுடைய மனத்தின். ஆத்து மீறி நடக்கும் சேஷ்டைகள் 

போலவும், வணச்கப்படாத யெளவன தீ.இன் கொழுப்பென. 

வும். தோற்றும்படி . அவ்வளவு சாதுர்யமாய்,. கீ அவனது சூற் 

. றங்களை மெல்ல எடுத்து ஓதவேண்டும். 

on ஆமி. னும், ஐயா 

வேண்டும் > 

5 ம், queer, அனை த். ஆதிய விரும்புசே தின், 

   
ஞ், அப்பா, 6 என் ; ; காத்பரியம் Qa இந்த யுக்தியினால்: 

ONE 

9



ராய. 

பல், 

"தரரியம் எப்படியும் இத்தி யாகுமென்2 று ators QC pts உப 

யோசு தீதில் ஏதோ கொஞ்சம் அழுக்குற்ற ஒன்றைப்போல், 

ன் குமாரன்மீது இச்சிறு சூற்றங்களைச் சா.ற்றுவ இனால், 

ட இச் சுவனிப்பாய் க-௨ ன்னோடு வார்த்தையாடுகின் ற் 

ஆள், யாரை ஆ ழ்ந்துபார்க்கின்றுயோ அவன், 8 பேசும் வாலி 

பனை, முன்னே குறிக்கப்பட்ட குற்றங்கள் க செய்யும்பொழுனு 

எப்பொழுதாவது கண்டிருப்பா னாயின், இந்த விதமாய் உன் 

னுடன் கலரந்துகொள்வா னென்று உறு Suir கம்பு? *வாஸ் 

தவம் ஐயா” அல்லது நண்பனே,” அல்லது கேனலானே. 7 

அந்தச் சந்தர்ப்பத்இற்கும் அல்லது மனிதனுக்கும், தேசத் 

இற்கும் தக்கபடி. சேர்த் துக்கொண
்டு, — 

மிகவும் ஈல்லது, ஐயனே” 

| அதத். கப்புறம், அவன் இகைச செய்சிூன்-அவன். “செய் 

இருன்--கான்--என்ன சொல்ல வந்தேன்? எங்கப்பாணை | 

தான் எதோ சொல்ல இருந்தேன்--நான் எங்கே விட்டேன்? 

முடிவில் “கலந்து கொள்ளுகிறேன்? அல்ல ஆ * (ஈண்பனே? 

fo அப்படி — 

அல்லது ஒரு வேளை அந்த விலைமாதின் விம் அல்லது 

9 SGA, அழையும்பொழுது பார்த்தேன் 

- இப்பொழுது. தெரிகிறதா. 8 உனக்னு? ச் 

் பொய்யானது இந்த உண்மையான மீனைப். 

ஆம், வாஸ்தவம் (முடிவில் க கலந்து கொள்ளுவேன்! என்றெ 

இடக்கிஸ் அவன் இப்படி. கலந்து: கொள்களொன். உன்னுடன் 

£ அந்தக் சனவானை எனக்குத் தெரியும், கேற்றைத்இனம். 

அல்ல. அன்றைத்தனம் பார்த்தேன், அல்லது அப்பொ 

Os, அல்லது அச்சமயத்தில் அல்லது இன்னாரோடு? 

இன்னுசோடு, & சொல்லுற. பிரகாரம் சூதாடினான் ; அல் 

லது மது கேளிக்கையில் கண்டு பிடி த்தேன்; அவன் பந்து. 

- விளையாடுகையில் சண்டை போடும்ெ பாழுது பார்த்தேன் ; ;    

    
   

  

சு 

தேவடியாளின் விட்டிற்குள்; அல்லது தட்டு; 

 



acA1) war Buen 

ராம. 

பால. 

நாய. 

பால. 

| ராப 

  

| எதிவும்' இர்க்காலோசனையு முடைய நாம் | Qasr சுற்று. 

மார்க்தங்களாலும், கோணி௰ய பாதைகளாலும், குக்கு வழி 

  

களால் "sare PACED சரியான பரதை or 5 + : அது 
       

போலவே ரான் முன்பு கூறிய Greig Be are s 

மஇியினாலும், என் பிள்ளையைச் கண்ட அறிவாய் Ce een 

எண்ணத்தை சறித்தனை. அல்லவா கீ? 

ஆம், ஐயனே, அ.திக்தேன். 

ஜக Reon உனக்குத் துணையா மிருப்பாராக! சுகமாய்மப்: 

போய்வா... 

அப்படி. யே, ஐயே 

உண் உள்ளத்தைக் "கொண்டு அவன் மனம் போடற வழியை 

ஆசாய் னாய்... 

| தட்டல் ஐயனே 
“பிறகு அவன் பாடற பாட்டு பாட்ட்டும். 

ழ் சரி, னே. 

ர போய்- வீர... | சாயகாசன். போூருன்.. 

அபலை வருகிறாள். 

என்ன அனர் ° என்ன விே சேஷம் 1. 

8G, aT | அண்ணா! | கான் மிகவும் பயம்டைச்தேன் 1. 

ஈசனாணை 1. அதைச் கண்டி. 

அண்ணா, . நான் என் றையில் உட்கார்ந்து. விணை வாடித். 

க் கொண்டிருந்தேன். இடீரென்று. 'இளவசசர் அமலா 

Raut தலைமுடி ஒரு புறம் அவிழ்க்து தொக்க, தாரனணிந்த. 

ட்: ST DIT OP Ly அணி. முடியின்றி அலங்கோலமாய், 

ட வெளுக்க அல் காட்ட. தேழங்கால் SOTO Tg ஆக்கு. 
   

    

    

பார்த்தவ. “செல்லாம் பரிதாபப்: படும்படியான 
புட ன், என்முன் ே தான்றி! OTe 

    



42. 
பால, 

அப, 

பால... 

அப. 

ன க பால, 

் அவரும் என்னை. அணுக ல 

ணா சனனுய்ச். aioli ge u or உன ன 

சுமலாதித்பன்.. [ஒங்கம் 2. 
உன்மீ துள்ள காதல் வெறியினாலோ * 

அண்ணா, எனக்குத் செரியா) ; ஆமி, னும்"! அப்படித்தா. 

ட னிருக்க வேண்டுமென்று அஞ்சுகி 2றன். | ப 

தவர் சொன்ன தென்ன 1. 

ஒரு 'ஸகயில் என் கத்தைக் | கெட்டியாய்ப் பிழத்துக் 

கொண்டு, சன் கரத்தி னளவுதூரம் பின்னுக்கு வாக்கி, மத் 

மொரு கையைத் தன் நெற்றியின்மீது இப்படி... வைத்தவ. 

ராய், என் முகத்தை வர்ணிப்பதுபோல் உற்றுப் பார்த்த . 

வண்ண மிருந்தார். நெடு காஜி இவ்வண்ணமே அசைவம் 

_ திருந்தார். பிறகு நான் என் கரத்தைச் சற்று அசைக்க, 
சூன்று *முறை தன் தலையை இப்படி. மேலும் சழுமாய் 

- அசைத்து, தன் உடலெல்லாம் குலுங்க, ஆவியே பிரிவது 

போல் பரிதாபமாகப் மெருமூச் செறிக்தார். பிறகு என் கரத். 

தை விட்டுவிட்டுத் தன் தோளின்மீது. தலைசாய்த்தவசாய்க் 

- சண்ணிழக்தவர்போல், போகும் வழியைப் பாராமலே, வாயி 

- லைக் கடந்து சென்ஞார், கடைசிவரை கண்ணொளி . என்மீது: 

| | சாய்த்த வண்ணமே, 

நீ aur என்னுடன் சான் ம ஈராஜாவைக் கண்டு பேசுன். 9 மஹ 

ன றேன். கரைமீறின EM SOD இ௮ . காலம் வருமுன் கடுகச் 

செய்வதே அதன் கொடு குணமாம்; இவ்வுலூல் : மானிடப் | 

பிரக தியைப் பிடிக்ஞூம் மற்றெல்லாத். .அுர்க்குணத்தையும் 

'போல், கண்டதெல்லாம் செய்ய உந்தும் மனத்தை, எனக்கு. 

வருத்தமா பிருக்கன் றது. என்ன, & கொஞ்சம் காட்களுக் . 

குள் ஏதாவது அவரைக் கோபித்து மொழிர்தனையா ?. 

ன இல்லை, அண்ணா, --ஆனால் நீங்கள் கட்டளை யிட்ட பழு... அவர் 

- ஏனக். கனுப்பிய நிருபங்களை : யெல்ல். ம். திருப்பிலிட்டேன். 

     



காட்ச..1.] அமலாதித்யன். ஆ 

ர இயை மயக்இ மோசஞ்செய்ய எண்ணினதாக நினை தே சன்... 

௪1 புத்தி யற்ற சர்தேகல் கொண்டேன். யெளவனத்தஇல் : 
யோசனையின்றி எச்காரியமும். செய்தல் எப்படி... சகஜமோ | 

அவ்வாறே முன்பின் பராம்ல் சந்தேகன் கொள்ளல் முது 

மைக்கு சகஜமா யிருக்கின்றது 1 வர, காம். மஹாராஜாவிடம், | 

போவோம். இதை அவருக்குத் தெரிவிக்கவேண்டும் ; Ye 

தால் கொள்ளும் வெறுப்பைவிட, அறியாதபடி epi snail 

பதா லுண்டாம் துக்கம் ௮ இகமாம்... வா டோவோம். 

[e Ln Bop scr. | 

காட்சி முடிகிறது 

 



  

oh 

Caer. ட் அப்பரு உங்களைப்” பத்தி. 7] 

  

இரண்டாவ அத காம் சி. 

அரண்மனையில். தர் அறை 

“கால தேவன், கெளரீமணி, ராஜகாந்தன், . சரிதா ன், 

Geant sor ag Gap iss. 

வாராய் இனிய ராஜகாந்தா 1 வாராய் எித.ரா 1 அகேக.சாட்க ப 

ளாய் உம்மைப்பார்க்க மிகவும். ஆவல்கொண்ஒ.ருச்தோம்; ட 

அன்றியும் உம்மாலாகவேண்டியதொன்றள துபற்றி உம்மை . 

விளைவில் வரவழைதக்தோம். அமலாதிதயன் மாறுபாட் 

டைப்பத்தி சிறிது சிங்கள் கேள்விப்பட்டி ருக்கலாம். YOR 

or guitar m அழைக்கின்றேன், ஏனெனில் வெளி யுரு 

வும் மாறியிருக்கின்ற.து, உட். குணமும் மாதியிருக்கன் 2௮. 

இரண்டும் மூன்பிருந்தது. போலில்லை. இவ்வித மவன் தன் .. 
னையறியா.துமாதம்படி, தகப்பனாரி, ஐந்தறு தவிர தரணியில் 

வேறெக் காரண மூளதெனக் கனவிலும் அறிகிலேன். நான்... 

உங்களிருவசையும். வேண்டிச்கொள்ளுகிறேன். சது. வயது 
ழூதல் ௮வனுடன் சினேகமாய்ப் பழட ௪ வளர்ந்தமையாலும், . 
அவனைப்போல் யெளவன மூடையவர்களாய். அவன. ன Gey 
Beumster யெல்லாம் 2 Mésore ளாகையாலும், சன்னா. ட 

் னிக்கு, ஈமதரண்மனையில் தங்கி யிருப்ீராக ; ; "இருந், து. வ. 
“னுடன் பழகி), அவன் மனத்தை வினேதத்இன். மீது இரும் 
uses, காம் -அழியாமலிருக்கும், ஆதிந்தால் - அதைப். 
போக்கவல்ல, கிக்கை யேதேனும். 'தேடக்கூ டிய, அவன் ல் 

மனத்தை. வாட்டுன்ற துய சேதேனு முளதேல், தை 

. கீன்கள் சமயோடிதமா. யறித்து, எமக் குறைப்பிசக, 

வன். அழுக்கடி. வார்த்தையாடி. 
யிருக்கொன். . உம்மைவிட அவன இகமாய்.. அன்பு வைத்த 
இருவர் . இவ்வுலக லில்லையென்றே... சம்பூலறேன். - உமது 

கக்குணக்கையும் 2 eee Paes 5 மிருக்கும் யிர், சகியையும் 

 



| கா. ப 

கேள. 

Caen. 

Laren, - 

  

கையைப் -சூர்த்திசெய் அ பயன்படச் செய்விராயின், : உ 

கள் வரவை மஹாராஜா மறவாது தக்க பிரத செய்வார். 

ராஜாரொஜனே,. ராஜமூஷி, நிங்க. ஸிருவரும். உமது. 

ஊழியராகிய எங்களை, உமது விருப்பத் SO BE செய்.துமுடிக்க 

வேண்டுவதைவிட, கட்டளை. யிடலா. மன்றோ ! 

கட்டளைப்படி. நிறைவேற்துறோம், காத்துக்கொண்டிருக் 

இன்றோம், காலாலிட்ட வேலையைக் கருத்துடன் பணிந்து 

செய்ய ! 

மிகவும் சந்தோஷம், ராஜகாந்தா, இனிய இரிதரா. 

மிகஷம் சந்தோஷம், இரிதரா, இனிய ராஜகாந்தா, உடனே 

புறப்பட்டு போய் : மானுபட்டிருக்கும் ஏம் மைந்தனைப். 

பரர்க்ஞூம்படி. கேட்டுக். கொள்ளு றன்.--சேவகர்சளே ! 
ems Goer இவர்களை அமலாஇத்ய ஸிருக்குமிடம் 
அஜைத்துச் செல்லுங்கள். - 

மது. வரவும். விபாடுகளும். . அவருக்குச். சுகத்தையும் Fb 

| தோஷத்தையும் உண்டாக்குக 1 

் ஆப்பதியே ஆகுக, 
(சில சேவர்களுடன். மாஜசாக்த. 

னும் கிரிதசனும் போடறார்கள், ) 

பாலநேசன் வரன், 

பாஞ்சாலம். போயிரு, 5G ராயபாரிகள்;, ஏம்மி றையே. சச். 

௦ Arap, த்துடன் 'இரும்பி வக்இருக்கர்கள்... 

கமக்கு நீர்... -ஏப்பொழு, னம். | -ஈற்செய்தியையே .. கொண்டு 

வருஇதீர்.. 

நான் -கொணர்க்றேனா,, நாதனே. ? என்... நல்ல. ் பரிசே... ௨ 
மையரய்: அம்பும். என் ஈசனுக்கும். என். ணு ரச ணு. த் கும் எனல். 

ஆன்மாவை . அர்ப்பணம். செய்ததுபோல என, னு. கடமை ் 

யையும். அர்ப்பணம் செய்கிறேன். - நான். எண்ணுவ : “தென்ன. 

'வென்ளால்-- Oz அவரு மிருக்குமாயின். என் 4 = தயான அ. 

rites Bier, அடி.ச்சுவடை.. முன்போல் - அத்தனைச். கவன.



at. 

- பால, 

கா. 

கேள. 

தர். 

வர. ட் 

அமலாதித்மன் | [அங்கம்.2. 

மாய்ப் பின் தொடராக. தாகும்--அமல or Bout பயித்தியத் 

தின் ஆத காரணாத்தைம் கண்டுபிடி. த்.துவிட்டேன் என்பதே ர 

ட ஆ ! ஆனால். அதைக் கூனும், அதைக் கேட்க ஆவலா யிரம் - 

GG mor. 

ராய்பாரிகள் உள்ளே வர, முதலில் உத்தர வளியும். ஆர்ப். 

"பெரும் விருக்இற்குக் கைடசியில் புடிக்கும் பஞ்சாமிர்த 

மாகும் கான் பகர்வது. 

ஆனால் சீரே அவர்களுக்கு ஆசி கூறி, அழைத்து. வாரும், . 

[்பாலசேசன் மே போரான்.) . 

என் இனிய அரசியே, உனது குமாரனுடைய புத்தி மாறூட் 

டத்தின் ஆதி காரணத்தைக் தான் weap ees rere? 

கூறுகிறான். | 

அவன் தந்ைத மரித்தும், தாம் 9B விரைவில் மணந்தது | 

| மே, அதற்கு முக்கெ கர.ரண மன்றி, வேறொன் தில்லையென. | 

எண்ணுகிறேன் நான், 

சரி, அவனை ஆரூயர் து பார்ப்போம். | 

| பாலதேசன், வா1லிதம அடலன் கநுணுலயன் இவர்களை 

அழைச்துக்சொண்ட மறுபடியும் வழு, கருன், . 

வாருங்கள் எனது நண்பர்களே, வாலிதமண்டலா, மது. 

சகோதரனாய அரசனிடமி, ருந்து என்ன செய்த), உமைத்தடு, 3 

தாம். அனுப்பிய 'ஆளிகளையும் கோரிக்கைகளையும், தமக்கே. 

Agia விடுத்தனர் விமரிசையாய், தாங்கள் முதலில் பார்த்த 

தும், தனது. தமையன் மகனது. ரதன. -சைனியங்களை ௧ 

அடக்கும்படி. ஆட்களை . ணுப்பினுர்.... | அவர்கள் - பாலகே 

hg படை: படுத்தவராய் முதலில் அவருக்குள். | காணப் 

பட்டபோ இலும், பி ற்கு உற்று. -நோக்றுக்கால்,, இக்கு. சமஸ் ' 

தானதீ 5 oir 8. து. சன்னத்தமானவர்களாய், 2 உண்மையை oy றிர் ப் 

‘ari. அதன்மேல், அக்காக்சொர்தராய்--தன பிணியும், மப்.



“பால. 

காட்சி_2] அமலா இ.த்யன் 47. 

பூம், விரிய மின்மையும், மோசவழியில் இவ்வாறு கையா 

ளப்பட்டதாய்க் கருஇனவராய்க்--பரர்த்இபரேசனைப் பகு... 

இத்து வரும்படி, படைஞரை அனுப்பினார். சுருக்கிச்சொல்ல, 

அப் பார்தீ்திபரேசன் அதற்குட்பட்டவனாய், பாஞ்சால 

அரசனது குற்றஞ்சாற்றுதலுக்குட்பட்டான் ு) மூடிவில் 

தனது இற்றப்டமணொஇரில், இங்கு மஹாரஜாவின்மீது இனி 

ver யெடுப்ப இல்லையென்ற, சத்தியம் செய்தான் ; அதன். 
மீது வயோஇகனான பாஞ்சால அ.ரச்ன் ஆநந்த பூரிப் படைக் 

தவராய் வருடமொன்றிற்கு மூவாயிரம் பொன் கொடுத்து; 

- பாலகேசர்மீது முன்பவன் சேகரித்த சைனியத்தை உபயோ 

“இக்கும்படி. உத்காவும் அளித்தார். [ஒருகிராபத்தைச் கொடுக்க] 
இ இல். கண்டிருக்க றபடி. YE சைனியங்க ளெல்லாம்; ஒரு 

'குறையுமின் றி க்ஷமமாய் உமது தேசத்இன் வழியாய் இவ 

வேலையை முடிக்கும் வண்ணம் போகச் தாம்" கருணையுடன் | 

உத்தர ளிக்க வேண்டுமென்று விண்ணப்பமும் செய்திருக் 

Sy, இதில் விவரி தீதிருக்கும் : வண்ண்ம்,. 

இது ஈமக்கு மிகவும் சம்மதமா யிருக்கிறது ;. மக்கு இன்: 

னும் ௮ இக அவகாச மிருக்கும்பொழு.து அதைப் படித்துப் 

பார்தீது, உத்தரம் வரைக்கு, பிறக இவ. விஷயத்தைப்பற்றி 

'யோடுப்போம். அசனிடையில், ஈன்கு பூர்ணம் செய்த உமது 

மூயற்சிக்காக உமக்கு: வந்தன மளிக்கிடறோம். போய் 

இளைப்பா௮ங்கள். இன்றிரவு காம் ஒன்றாய் விருக் துண் 

(போம்... நீங்கள் வந்து சேர்ந்தது மிகவும் சந்தோஷம். | 

(aad 1D 30M LW ல் னும், கராணாலய 

னும் போகிறார்கள்.) 

இந்த. வேலை ( முடிந்தது சரியாய்) பிது ராஜராஜனே, rr 

BBall, ஒரு விண்ணப்பம், _ ரரஜரீகம் என்பது இன்னது. 

.ராஜர்களுக் குரிய கடமை. யென்பது இன்னது, பகல் பக 

| லாவானேன், இசவு இரவாக. out Coot ears வேளை வேளையா | 

-மிருப்பானேன், என்னு இவைசளை 'யெல்லாம்பத்தி விரித் 

அரைத்தல், இசவு, ட பகல், “வேளை எல்லாவற்றையும் விருதா



  

| Caer 

. LITO. 

அமலாதித்யன் vo [க்கம்.2. 

வாக்குவாதம். ஆகவே கருக்கசொல்லுதலே சூட்சும பத்திக் : 

க PGs விவரித் துளைத்தல் வெளியலல்காரம், என்றபடி. நான் ட 

- சுருக்கமாய்ச் சொல்லுகிறேன். தங்கள் குமாரனுக்குப் பயித் 

இயம்: Dip. EB HSBC DS, பயித்தியமென்றே கூறுன்றேன் | 

நான் அதை ; ஏனெனில் உண்மைர௰ில் 'பயித்திபமென்றுல் . 

என்ன, பித்தம் Rails த்தலே ay இருக்கட்டும். 

விஷய oT ௦ இக மாகவும், வூர்ணனை கொஞ்சமாகவும் இருக்கட். 

டம், | . 
| 

me 
௮ ae ப 

ம்மணி, வர்ணனையை உபயோடப்ப இல்லையென்று. «68 த 

wa & paler அவருக்குப் பறித்தியம் சக்திரி | 

Gus, அக்கமா. மிருக்ன்றன ! என்பது. வாஸ்தவம் ; ் இது 

. வாஸ்தவமா அருக்கன். என்பது. துக்கமான. "விஷயம் 3 

விண் வார்த்தை 1! ஆகவே. ௮து. வேண்டா மினி, வர்ணனை | 

யை நான் உபயோடுயேன். - ஆகலே, அவருக்குப். பயித்இ. 

யம் பிடித்திருக்க்றது : என் fl ஒப்புக்கொள்வோம். . இப் 

. பொழுது தாம் இந்த. மூடிவிதி DBE காரணம் கண்டுபிடிக்க. 

வேண்டும் ; அ தாவது "இந்தக் குறைவிற்குக் காரணம். ஏனெ. 

“னில், இந்த முடிவு குறைவா யிருப்பதற்கு ஒரு... strom 

“வேண்டுமே ! இப்படி. இருக்ன்றது. முடிவ, dogo eps 
இன்ற இப்படி, ஆகவே. யோரியும் ) . பெண்ணொருத்இ ஏனக். 

. இருக்கின்றாள். என்னிட -மிருக்குமளவும் என் பெண்தான்: | 

் அவள், தின் சடமையின்படியும் என்: -கட்ட்ளைப்படியும்,. 

இதைக் கவனியுங்கள, இசைளன்னிடம் கொடுத்இருக்கறாள் | 

Qanzxs G கேளுங்க ளினி, கேட்டு. ஊகியுங்கள்-... (படிச்சிறுன்.) 

oe அந்தரத் தும் 'ஒப்புயர்வில்லா .. என் ஆருயிர்க்கா தத்ினியா 

இய  அபலைக்கு?-- இதென்ன... வார்த்தை !. . eta p@afl 1. 

அசல்வெமான. பேச்சு ! ஆயினும்... கேட்கவேண்டும். பிறகு. 

(a க்9ருன்) ப 

oY yoo oe (pues EOF நிகர். - தனத்இயை 73. ப்படி, அப்: 

படிப்: போன்றது. 

 



er @2) அமலாதித்யன் ட 49 

கெள. 

பால. 

் eq. | 

Lire. 

கா... 

spas i0e அவளுக்கு அப்படி எழுதி விடுத்தான் ? 

. என் நல்லம்மா ணி; சற்று | பொறும்கள்,, உள்ளபடி. உரைக் 

சன்ே நின் தான், ட [படி.க்கறொன்.] 

ce இன கரன். மூனும் தெற்குஇத் தாலும் 
இல்ஞுக ளெல்லாம் மாறிய வேனும் 

க்னம்தா 0 மெய்யும். பொய்யா னுூலும். 
காஜலை தென்றும் குன்அவனோ. கான், 

  

orton sem bon! ௮பலா! கவியாடல் கடனர்மா ர விருக்்ற 

'தெனக்கு. என் துயரத்தை அளவிட எனக்குச் சக் இயில்லை. 

ஆபிணும் உண் மெல் நான் காதல் கொண்டி ருப்பது உண்மை 

யென. உத்தமியான அபலா, உன்தியாய் கம்பு, இனம் 

உத்த: நியே, இவ்வுடல் தனக் குள்ளளவும் 

ட உன்னுடைய வோழியனான 

. அமலாஇத் usc. © 

. இதை என். பெண். கடமைப்படி, என்னிடம் காண்பித்தாள். 

அன்தியும் ஆங்காங்கு அக்தக்தச். 'சமயத்சளில் அவர் au 

னின்றும் வத்த ் வேண்டுகோள்களையும் என் செவிப்டக். கூ தி் 

_யிருக்கன்றாள். ட ன ரோ ட்ட. 

pase காதலை. அபலை. எத்திதம் அவ்கேரித்தனன். 

என்னை என்னவென்று. நினைக்கின் Dison ? 

- மினுந்த மரியாதை புள்ள மனிதன் என்னும், மன்றி. மறவாத: 

ஊழியனென்றும் ia Cope 

அதை இதோ ஈன் ரூபித்துக் காட்ட , விரும்புஇன்றேன். 
இத்த ஆத்திரப்படும். ் அடங்காக் காதலை. கான் எண்டறிக்த 

வுடன்--இை 5 என் பெண் எனக்குக் கூனுமுன்னமே, கான் 

கண்டதிர்தேன்; அதை உமக்குக். கூறவேண்டும்--கான் வாய் 

மூடிக். கண் பொத்தி மெளனமாய் , அதிவில்லா ஐடத்தைட் 

| போல். பர TERE செய்திருபிபேனாயின்,, அல்லது... இக்காத 

வச் கண்ணா ற். கண்டுப் ம் குவணியா் இருட்பேனாயின், கீங்களும்
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கா. 

கெள, ப் 

பால... 

டதா... 

பால. 
Ae ணமில்லாவிடன்; - இ.தினின்.௮ றும் இதை எடுத்து. விடுள்கள். 

கா. 

பால... 

அமலாதித்யன். [ அங்கம்-7. 

எது தேவியாகிய உமதர௫ியும் என்ன நினை த்தருப்பீர்கள். 

என்னைப்பற்றி ? இவ்விஷயம் புலப்பட்டவுடன், புறப்பட் 

“டென் வேலைக்கு ! உடனே என் இளம் பெண்ணிடம் சென் 

௮, அமலா இத்யர் அரசகுமார். உன் அந்தஸ் இற்கு மேலா. 

னவர்; இது உதவாது :? என்று கண்டி ப்பாய்க் கூறி, அவர் 

பாராதபடி. உள்ளே digas வேண்டுமென்றும், அவசனுப 

பும் தூதுகளையும்' ப.ராமுகஞ் செய்ய வேண்டு மென்றும். 

அவரிடமிருக்து எசையும் பெறலாகாதென்றும் புதீதி மஇ. 

கள் கூறினேன். இவ்விதம் கான் சொல்ல அந்தப் புத்தி 

wists syatal gare; அவரோ இவ்வாறு வெறுக்கப். 

படவே---கதையைச் சுருக்கிச் சொல்லுமிடத்து--ுக்கப் 

பட்டார், உணவை விட்டார், கண் கொட்டா, பல மட்டார், 

புத்தி மட்டாய், இவ்வாறு படிப்படியா பிழிந்து, மஇ கெட் | 

டார்-) ; இததான் அவா் பித்தம் பிடித்துப் பிதம்௮ுவத்ஞூக் 

காரண்ம், தரம் வருர்துவதற்கும் காரணம். 

இப்படித்தா னிருக்குமென்௮ நினைக்கின் நனைய ?. 

இருக்காது மிரக்கலாம். ஒரு வேளை: 
மான் * இப்படித்தான் ? என்று உறு இயாய்க் கூதின பிறகு. 

- அப்படி. அகாமற் டே ரான காலமும் ஒன்றுண்டேர, தை 

நான் - அறியவேண்டும் ? | ee 

: எனக்குத் தெரிந்தவரையி லில்லை, 

[தன் தோளையும் த பையும் குறிப்பிட் டு] இது கான் கூறிய வண் 

, உல புக் "கூள்ளாய் 'ஒளித்திருந்தபோதலும்: உண்மையை . 

ல் திர், து விடுவேன். காலம் மாத்திரம் வாய்த்தால், 

7 இத னுண்மையை காம். இன்னும் ஈன்னு wipes தெப்படி Po 

2 இவ்விடத் இல் அவர் எற்கோமும். aera Bo வழக்கம் தெரி 

யுமே. உமக்கு 1 P 

- ஆம், அப்படித்தான் செய்ஒழுன்;
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- பால. 

கா. 

- கேள. 

அம், 

பால. 

பால. 

அம. 
பால. 

அம, 

  

ஆ
ட
.
 

செத்தச். சமயம் பார்த்து, என் பெண் அவரைச் oi Bed 

செய்கேன் கான் : காத்இருந்து இசைக்குள் 'சவனிப்போம் 

'காமிருவரும் அவர்கள் சற் இப்பை. அவள்மீ Sl காதல்கொண் 

டவராய அ தனால் அறிவு சல si ஊவசாய்க்காட்டாவிட்டால், 

தான் ராஜா ங்கத்தில் மச்இரி வேலையை யிட்டு, a மனியில் 

_ மாடு ஒட்டும் தொழிலை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன். 

இதைப் பார்ப்போம் நாம். | 

அதோ பாரும் ! | ஐயோ 1. பார்த்த த தவர் பரி தாபப்படும்ப்டி.யான. | 

முகத்துடன் ஏதோ படத்த வண்ணம் வருஇறொன் பேதை... 

போங்கண்! Baas ளிருவரும் போரல்கள் ள், கான் வேண்டிக் | 

கொள்கிறேன். கான் போய்ப்... -பேசு௪ே றன். அவருடன் 

உடனே- எனக் குத்தாவளியும். 

[காலே தவ. னும் , செளரீ மணியும். 

பரிவாசத்தட ன் பொடனொர்கள்.] இ 

அமலா தீத்யன் டம. BH வண்ணம் வருகிறான். 

'இளவரசருக்கூத் தேகம் எப்படி யிருக்க்ற து? 

கந்தான்... சுவாமி னருள். 

re, என்னை அறிவி ar ? 

ஆறிவேன். wear (pl! 3 > Soir பிடி ப்பவ ன்னா நீர் 3 

ஸி ல்ல, அரசே. 

. ஆனால் அவ்வளவு யோக்கியனாயிருப்பி செனக்கோரு SC mer. 

யோக்கிய னணாகவா, அரசே ? 

- ஆம். ஐயா. யோக்கியெனா பிருப்பதென்னுல் உலக க வழக்கின் 

படி ப் இஞமயிச இ: லொரு வனு பருக்க வேண்குி 

அனு மிகவும் மெய்தான், இளவாளே. 

ஆ Bu ஜெளியிஞுல் ஆவி Gi. பான, காயுடலத்இலும் ஆற்பப் - | 

Lapse ஞூண்டானால் ௮. ந்தம் $ேவஷ்தயே: fy DL never $e, ட 

முத்தமிட்டால் உமக்கொரு | பெண். இருக்கின்றானா. 2 

இருக்கின்றாள். ஆர்கே.



பாக. 

. 16. 

அம. 

அமலாஇத்பன்  [அல்கம்.: 
வெ பில் படும்படி வெளியே போகவி டார். வளை : கருது 

தல் நல்லதுதான் : ஆயினும் சோழலோ, & உமத பெண் கரு . 

தரி தீதால் கஷ்டமாய் முடியும் . ஜரக்ரரதையாகப் பாரதி அக் 

: கொள்ளும் அதை. 

(தரு புத ரக). @) 590) கென்ன கொல்லுதேது P "எந்நேரமும் 

என் பெண்ணே லவவலை : ஆயினும் ழு, தலில் என் னைக் கண்டு . 

பிடிக்க வில்லை; என்னை மீன் பிடிப்பனென் றல்லவோ 

"றினா: பயித்தியம் மூத்தவிட்டது,மு.த்த இவிட்ட து. எனது 

Quart ares த்திலும் காதலின் பொருட்டு அதி As கஷ்ட மனுப 

- வித்தேன் கானும் இதைபோல் ௪ற்ே ததகுறைய. மறுபடி 

யும் பேசிப்பார்க்கிறேன். அவருடன்.--௮௭சே, என்ன படிக் 

இன் தீர்? 

பதங்கள், பதக்கள், பதங்கள். 

என்ன சமாசாரம் ௮ரசே $ 

யாருக்குள் 2 

இல்லை, அரசே, என்ன சமாசாரம் பட.க்கன்கீர் என்று. 

கேட்டேன். 

வீண் தாூஷணை ஐயா ! HIRE sell பரிஹாசம் செய்கினான் 

பாரும். Spore ome செல்லாம் தாடி ஈரைத்திருக்கன்ற 

தாம்? மூகம் இரைத்இருக்கின் தாம், சண் பிசின் மரத்தைப். 

போல் மீளை யடைக்கா யிருக்பன்றதாம். மார்பின் பலம் 
| தீதி ந cr 5 ட , 

-கூறைவாயும் மஇசூன்யம் மாத்திரம். ௮ இகமாயு மிருக்கின்ற. 

தாம்? இவைகளை எல்லாம் சான். உறு இயாய் ஈம்பிய போத 

லம் இப்படி எழுதுதல் த தாம. மல்ல வென்று. எண்ணுகி . 

றேன் ; 3 ஏனெனில் கரும். கண்டைப்போல் பின் செல்லக் 

| கூமோயின் என் வய க்கே வருவிர் 

(9G அறமாக), வெறியா மிருந்தபோதிலும், வழி. யொன் AGE 

என்றது. இதில் --௮ரசே, காற்றில்லா. விடம் வருகின் நீரா Pp 

என். சமா nose |
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பர்ல, 

பமல. 

அம, 

அம், 

ஆம், காற்றில்லா விடந்தான து! [ஒரு புறமாக] gar senor 
இடும் பிரத் ச் யுத்தரவுகளில் எவ்வளவு அர்த்தம் ௮ டவ்கியிரு 

க்கின்றது ல வேளை! இவ்வர்த்க சங்கேதமானது பயித்தி. 

பத்தில் । பன்முறை ப௫ிடஇன்றது; ஆதிவிம்கும் புத்இக்கும் அதக் 

தனை அ௮மகாய் அமைவது கடினம். கான் இவமை£ விட்டுப் 

போய், இடரென்று your என்: பெண்ணைச் சந்திக்கும்படி. 

செய்கின்றேன். ஏன் ௮சசே, ௨ வணக்கத்துடன் விடை பெற் . 

க் கொள்ளுகிறேன் உம்மிடமிருந்து. 

பெத முடியா தென்னிடமிருந்து கீர் வேறெதையும் இதனி 

லும் சச்தோஷமாய் : என்னுயிர் தலிர.-என்னுமிர் தவிர... 
crain aun sear l | 

தான் வருகிறேன் அரசே, 

௫ம் தொனுப்புகள் |. 

. ராஜகர் ர்தனும்  கிரிதாலும். age epi scr. 

 &EBST அமலாஇத்யரைப் பார்க்கப் Cured race ; அதோ 

-இருக்கன்ளுர் அவர். 

ன உமக்கு வந்தனம், ஜயா. | | பாலசேசன் Cir lay ar. | 

- @erarGel- — 

எம்மிறையே — 

ஏன் இறந்த ஈண்பர்காள்! எப்படி. யிருக்இன்ஞூய் கிரிகராரி ஆ! 
| ராஜலாந்தா! எனப்ப; எப்படி இருக்கின் Miser Oman? 

_ஒ.ருச்கிறோ:. 

.மிதமிஞ்னெசக்தோஷ ஸ் இஇயி லில்லையென்று ௪ந்தோஷிக்க - 

   த் டக ் த ப ° கட்சி இட்டப் a டட ட. Sam two ௪ ் ௩ 

சத்தவா் எல்லோரையும்போல் ஏதே. இருந் துக்கொண் 

Cop tn, லட்சுமி கடைக்கண்ணாற்பார்க்கும் ஸ்இஇயி லுமில்லை ் 

"காலா லுதைக்கும் ஸ்இஇயினு மில்லை? 

இரண்டும் இல்லை, அரசே. 

ஆனால். “Seni? லிருக்க்றீர்போலு Bs அவள்து க்ட்ர்ட் 

ட சத்தின் மத்இயில், அ;இருக்கட்டும்,- சம்சாரம் ௦ என்ன?
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ரா. | 

அம, 

அழு, 

OT. 

அம... 

பதி 

ம்... 

OTe 

| இளவாசே, சிறைச்சாலையா } 

அம லா இ கீ ய் ன். | அங்கம்-2 

வேறொன்று மில்லை,உலகம் Hey USES இரும்பி விட்ட Sls 

ஆனால். பிரளயம் அனு றூவிட்டது தான்,ஆயினும் உர் உளைதி 

இடும் EF BIB இ உண்மைபன் ற fy, இன்னும் விவர. மாய்க் கேட் 

Lupa ன் உம்ம, "தோழர்களே. எந்தச் கரஹசார பலத் 

ஜால இத்த on nro க்கு வரும்படி ஐ DBS ஞுக்சூகேர்க்த து? 

ப 

சூர்ஜரம் ஒரு இறை றச்சாலையே ! 

ஆனால் உலகமே ஒன்றுதான்... 

அனு பெருஞ்சிறைச்சாலையாம்; ௮இல் அநேகம் இருட்டறை 

அன், சிற் றறைகள், கெவிகள் முதலிய விருக்கின்றன, சூர். 

grb ஏன்பது அவற்று ளெல்லாம் கெட்டது, 

காமங்கள் அப்படி. எண்ணவில்லை, அரசே... 

ஆனால் உங்களுக் கப்படி. பிராது. "நல்லது என்பதம் அல். 

லது என்பது ஈம்மனத்தா. லன்றி மற்றஜொன்றாலில்லை ; 

எனக்இது இறைச்சாலையே. 

உ௰தர ஆசைப் பெருக்கம் ௨ டமக்ளு. அப்படித் தீ தோற்றச் செய் 

இறத, உமது பெரிய மனத் இற்கு ௮. சிறுத்துக் காட்டு. 

அன்றது து, 

weer | ஈசனே! என் மனம். மாதி இரம் கெட்டகனவுகளால் 

பிடிக்கப்படா.து நிம்மதியா யிருக்குமாயின், மா வித்து அக்குள். 

ஸிருந்தும் மண்டல லாஇபனென மகிழ்ச் இருப்பேனே. Os 

நிம்மஇ யில்லாஇருப்பதே பேசாசையாம். எனெனில், பே 
_ சாரமைக்காரார்கள் கேடும் பொருள் எல்லாம் கனவின். கய. 

“லேயாம். 

அக்தனவோ கணத்தில். மாறும். சாயையடம், 

உன்மையே, ஆகவே. நான். பேராசையை, / & சாமையில். சாயை. 

wey அத்தனை இலேகும்... அற்பரு்மறன. Magia iors, மக். 
BG mer.
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ராதி, 

அம, 

ரர, 

அம, 

மம, 

ரா, 

அம்... 

அங்ஙனமாயின் நமது பிச்சைக்காரர்களை உடல்களாகவும், 

| பெரும்மன்னர்களையு ம் பேர்பெற்ற af ரர்களையும் அவர்களு. 

சாயையாசவும் கொள்ளல் வேண்டும். அரண்மனைக்குப் ட 

“போவோமா நாம் 2? என் ஆவிமீ தாணை, என் ஆராயக் தறி. 
© யுஞ் சக்இ று Ba பலஹி *னப்பட்டிருக்க து. 

| காத்இருக்கன்றோம் உங்கள் உத்தரவிற்கு. 

அப்படி வேண்டாம், எனது காவலாளிகளாடஉன் உம்மையும் - 

கணக்க எனக்கு விருப்பமில்லை, உண்மையை உம்மிடம் ் 

கூறுமிடத்து, என்னைச் கடுஙவ்காவலில் nai Bose pont. 

ஆயினும் தமது பழய நேய மார்க்கத்தில் கூறுங்கள், ஏது 

Cason எீலனபுரம் சாடியது 2 

உம்மைக் காணும்பொருட்டு, அரசே ; வேறொரு காரண 

- எல்லா மிழக்தவ ஞயினும் நல் வார்த்தையிலும் நல்கூர்ந்தவ 

ஞனேன் ! ஆயினும் உமக்கு வந்தனம் செய்கிறேன், உண்மை : 
ட் உட 

யில், பிரியகேயே மே, என் ஈல்ல வர்தனம் உமக்கு தாணயமற்ற 

"தாகும், நீங்கள் வரவழைக்கப்பட்டீர்க னல்ல 1. நீங்க 

ளாக வந்ததா, சுயேச்சையாக 2-- வாருங்கள். உண்மையைக் 

- கூணுங்கள். என்னிடம். வாரும், அது உதவாது, கூனும். i 

= "கான்கள் என்ன சொல்லட்டும்; அரசே 0. 

எது வேண்டினும், விஷயம் வெளியாகவேண்டும் : அவ்வள: 

வே! 6 நிற்கள். வரவழைக்க! பட்டீர்கள். மறக்க முயன்றும் 

டெய்ப்பிக்கன்றசதை உம ரகம், உமது. ப உன்னக்இல் கள். 

er தீதனமில்லை அதை goes லும் மூடிட; நமது. ஈல்ல.ரகரும் 

அமசியும். உம்மை. வரவழைக்கார்கள், தெரியு: மெனக்கு, . 

எதன் பொருட்டு அரசே 

ஆ! | அதை | ங்கள் எனக்குக்கூட, உவேண்டும். ஆயினும் ஈமது 

'தொல் ன ௮ தொட்டு வந்த தோழமையின் பொருட்டும். இள: 

மையின் ஒருமையின் பொருட்டும், அம்காளிலிருக்து. ஆ whe 

கப்பட்ட. - அன்பின். ஆணையின் பொருட்டும், என்சகிலும் ௦ வல் ட
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நிர. 

அம் 

அம் 

அமலாதித்யன் [அங்கல்-2. 

or - ஜெருவன் ens TAS BIS கூறவல்ல எதன் பொருட். 

“டும், உம்மீது ஆ ணப்படி. உணமையைக் கூறும் நேராய், 

| கீல்கள் வசவழை: BL RITE OTT 7 Oe லையா P 

(ஒரு புசிமாக இ.பி த்ரீ grag a) கீ என்ன சொல்லுறாய் ? 

(ஒரு பூசகாக) தத உதவாது, உம்மீது ' ஒரு கண்ணாகச்தா 

னிருக்கன்றேன், ச்ம்) பிரியமிறுக்குமாவின் gs EBay 

நில்லா தீர்கள், 

அச்சே, உண்மையே, காங்கள் வரவ bp: சசப்பட்டோம்.. 

ஏனென்.ற கூறுகின்றேன் கான்,மீங்கள். வெளியிடஹண்ணர் 

நானே முன்பு கூறிவிரிகின்றேன், மஹாராஜாவும். மஹா. 

சாணியும் உம்மிடம் கூறிய சகசியமும fp) galerie சிவ 

காலமாக--௮து என்ன காரணம் பொருட்டோ அறியேன் . 

நான்-,மன மூழ்ச்சி மட்டானவனாய, வேடிக்கை. வினோத. 

மெல்லாம் வெ: அத்திருக்கன்றேன் உ மழுங்க என். “மனதி. 

இற்கு எல்லாம் மாறுபட்டுச் தோன்றுகிறது. இவ்வழயே. 

பூமண்டலம், இப்பூமி, கட்டாந்தரையாம் முலையைப் போல 

லே காண்டுறதூ. இதனைக் கவர்ந்இிருக்கும் ஒப்புயர் app 

இவ்வாகாயம், இவ வாயுமண்டலம் கவின் பெறக். கவிந்து. 

கிற்கு மிக் ககனம், பொன்பே றீ பிரகா௫க்கும் ne Soo 

கள் பொ ந் இய வையத் இற்கோர்கூரையபோன்த இவ்வானம்.. 

Carus காத்தமூம். கிரம்பிய ஆவிப்பெருக்கம்போலும் புலப், 

படுகின்தது என் கண்ணில். என்ன வித் ரமான. சிருஷ்டி. 

இத்த மனிதன் 1. புத்தியில் என்ன பெருமை பெற்றவன் |. 

கரை காணாத் இறமை. யுடைவன Le pei Bi gb சலன் 

| இலும். என்ன அருமையும். அழகு முடையவன் | . செய்கை 

பில் தேவதையே போன்றவன் [ அறிவினில்: ried eu 

சரவேஸ்வரனுக்கும் எவ்வளவு ஒப்பாஇன் ன் ! ! உலகத்இற் 

"கோர் 'இலகம் ! | ஜீவராகெளுக்குக்' சகரம் போன்றவன் ! ஆயி 

ணும் "எனக்கு ம ஈணாமிம். மனிதன்... என்னாம், Po மனிதனைக். 

கண்டு மழ வில்லை. என் மனம் : “மாதரைக். கண்டும். மடஇழ்வ.
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ன்னு, உங்கள் புக்ககையினால். நீங்கள் அவ்வாறு ஏண்ணுவ 

தாகத் தோன்.றியபோ இலும். 

ஆ.ரசே, அப்படிப்பட்ட விஷயம் என். எண்ணத்தில் ஏது 

பில்லை, 

S06 | என், நான் ₹ மனிதனைக் கண்டு மகிழவில்லை என் 

மனம்? ஏன்னு கூறியபொழுது ஈகைத் 2 தர்கள் ! 0 

மனிதனே உமக்குத் இர்ப்இகமா பல்லாவிட்டால், வேஷ 

தாரிகள் உம்மிடம் என்ன மரியாதை பெறப்ே 2பாகிஞூர்க 

ளென்று எண்ணிே னாம் : வழியில் அவர்களைக் ௪ர் BSG தாம், 

தங்களைக் கண் வழிபாடு செய்ய இக்கு வருகிருர்கள் ஆவர் 

கள், 

அரசன். வேடம் புனைபவணுக்கு wy இல ஈல்வ் ரவு கூறுவேன், 

UG இப் பணத்தைப்பெறுவார் அப்பார்த் இபன் என்னிடமிகு 

ந்து ; கடும் டோசஞ்சா வீரன் தன் கத்தியையும் கேடயத்தை 

யும் உபயோடத்துக் காட்வொன் ; காதலனது கவலையும் சண் 

ப ணிருக் விணாகப் ே பாகாது ; பரி$ோசக்காஎன் தன் “பாடத் 

தைத் தடங்கலின்றி முகப்பான் ; விதாஷகன் அனைவரையும் 

வயிறு குலுங்கும்படி. ககைத்திடச் செய்வான் ; ஸ்இரீ வேஷம் 

. தரிப்பவன். SONNET FOP வெளிப்படையாய்ச் சொல்லட்டும்; 

இல்லாவிடின் அதன்பொருட்டு. ED நிற்கவேண்டி. வரும் 

என்ன் வேஷ்தாரிகள் இவர்கள் ? 

தாங்கள். அ.இிகமாய் மெச்ச் சந்தோஷ மடைக்க பட்ட, 

ணத்து சர்தீஇடெ 1p வேஷ.தாரிகளே. 

அவர்கள்வெளிப்: பிரயாணம் போம்படி. எங்கனம் Carbs gi? . 

கெள.வத்இலும் வரும்படியிலும் இரண்டிலும் அவ்விடமே 

| மேம்பட்டிருக்தன3 ர 1-1 

பு. இதாய் வந்த: ஏற்பாட்டி, னால்:. அவர்கள்... அவ்வூரைவிட்டு 

வெளியே ஏகவேண்டி. வக்ததென. எண்ணு றேன். 

லட் நான் aus லிராந்தபொழுது: மஇக்கப்பட்ட அகிபால். அவ். 

8



  

oir. 

on 

| தம. 

டரா, 

DY ம லா தி ஷ். 1 ன். - [அங்கம்.2. 

every inQersr /படன் தனா! உ அவர்களைப் பார்க்சவேண்டி 

ஜனகள் அவலுடன் போகின்! னரா: 2 

ல்லை. அப்பாடி யில்லை, 

அது எப்படி சோர்சது? துருப்பிடிக்துப் போயினா 
2 ௪ ற் 

. நரியா 1 

இல்லை, அவர்கள் என்னவோ முன்புபோல்தான் pw BA 

புடையவர்களா யிருக்ளெ றனர் ; ஆயினும் அரசே, இப்பொ 

முது சிறு பிள்ளைகளின் சபை யொன்று ஏற்பட்டி முக்இன் 
DB! 3 சிரிய மொட்டைகள் ; இச்சுக் arlene கடச்சலிட்.. 

ிப் பேசன் னர், அ சன்டொருட்டு அவர்கள். பெறும். 

கரகோஷம் 2 கொஞ்சம் லி வல ; இவர்கள் தா ன் இப்பொழுது | 

ஸோப்பம் ; மேடையின்மீ தேறி இவர்கள் கூக்குர லிவெதி | 

னால், கூர்மையான வாட்களை யேந்தும் பழய. Caen sii | 

களம், மரக்கத்தியைச் கையிற் பிடிக்கும் இப்பிள்ளைகளும் 

கஞ்டு, அங்கே. ஐலையெடுக்கின்ற இல்லை... 

ஏன்ன, இறு பிள்ளைகளா அவர்கள் ். அவர்களை யார் காப். 

பாற்றுஇன்றது ? ” அவர்கள் சூரல் மாறிய “பிறகும் இக்கூத்தா - 

கிர் கொழிலைப் புமிவார்களா ? நல்ல வயதாய பி ,றகும் நாடக. 

மாடு தொ! நிலையே மே தீகொண்டி ருப்பார்களாயின்--வரும ் 

படி. ஆஇகம் வராவிட்டால், வெகுவாய் அவ்விதமே. செய். 

வார்களென "நம்புகிறேன். தாள்கள் இனியடையப்போடுன் D 

ஸ்இதியைக் குறித்து, தங்களைக் - கொண்டே. இழித்துப் 

"பேசும்படி செய்னன்தனசென அவர்களைப் பறியார் களா உ 

ர உண்மையில், இரண்டு பக்கத்திலும் சச்சாவிற். குறைவில்லை 

தேச்தார்களும் 2 வர்களைச் சண்டை போடும்படி... அண்டி 
விடுவஇல் பின் வரங்குவ இல்லை, “கொஞ்ச. கர rent’ OTS 
"கர்த்தாவும் வேஷ காரியும். இவ்விஷயத்தைக் குதித்து. நடுத் 
“தெருவில் சச்சரவிட்டா லொழிய, காடகத்தைக் சவனிப்பார் 
இருவரு. மில்லா. இருந், ௧... 

ை "இப்படியும் இருக்குமா. உ
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டரா... 

| TT. 

அம, 

அம, 
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| இல்விலாதத் த்இல், லை மண்முடகள் வேண்டி ய் மட்டும் 

் © ருண்டன. 

சாதாரணமாக இறெபிள்ளைகளே ஜெயிக்கன்றன.ரா 2. 

ஆம், அப்பட தீதான்' அரசே ; பிமசேனன் தடுத்தா லும் or 

யோஜன மில்லை. 

அனு அவ்வளவு ஆச்சரியமன்று. ஏனெனில் எனது இற் 

.றப்பன் சூர்ஜூத்தின் மன்னனாய பிறகு, முன்பு என் ததை 

உடிரோடி ருர்தகாலம் அவரை நங்கு காட்டி GOEL ஜன் 

கன், இப்பொழுது அவரது ஏறிய படமொன்றிற்கு இரு. 

பது, நாற்பது, ஐம்பது, நாறு பொன் விலை கொடுத்து வாங் 

குகின்றனர். ஈசன்மீ தாணைப்படி, சுபாவத் இற்கு மேலான 

சூட்சீஃம் இல் ஏதோ இருச்ேறது, கலைஞானம் அதைக் 
கண்டுபிடிக்கக் கூமோயின் ! 

[உ ள்ளே தாசை சபதம் மேட்டுன்றது Ee} 

அதோ வேஷதாரிகள் ! 
| தோழர்களே, ற்ல்வ.ரவு அழைக்கின் தேன் உம்மைச் சலன 

புரம், வாருசகள், உமது. கைகளைத்: தாருங்கள் 5 Bearer 

மேல்வேஷம்: இம்மரியாதை யெல்லாம். 'இல்வேடமெல்லாம் 

கான் பூணவேண்டும், இல்லாவிடின். வேஷதாரிகளுக்கு. நான் 

் கடமைப்படி, 6 வெளிப்படை பாய BEY ல்வரவு. கூறம்பொ மு, 

உம்மைவிட. அவர்களுக்கு. ஆதிக் மரியாதை செ ௪ய்வதுபோல் 

7 தோன்றும் ) ? வாருங்கள். ஆனால் 'சிற்றப்பனுயெ Bien Bylo 

சிற்தன்னையாகிய. மாதாவும் மோசம்போ யிருக்ச்ளுர்கள், | 

ல் Be, எமக ree} Pp? 

வடமேற் Be ல் மாத்திரம் வெறி பிடித்த இருக் இவ் தது: எனக்னு ; உ 

இ திண றல். வருங்கால் Lo} aban. BLP SS க்ஞும் கவா CSG 

 முல்ன் வேம். . 

மறுவடியும். பாலநேசன் ல்! oie. 

oO 'நேசர்களே1 ௨. LDS / தல். arrays 

ம... கேள் Bison, Copr“vegamigr; ஒவ்வொரு காதருமில்.



  

நா, 

அம, 

பால. 

அம, 

பால. 

பால. 
é 

௮ம். 
பால, 

அம. 

யால. 

அம, 

அ மல ர தி த் யன் . [அங்கம்-2. 

ஒருவன் : அதோ பெரிய குழந்தை ௦ யொன்று ager oS ப 
கண்டீரா? அறு இன்னும் ௪ப்பாணிப் பருவுத்த Reva தூ னிருக் 

இழ வ னானால் மறுபடியும் சப்பாணி யாகவேண்டியது தான் : 

குழவிக ளா$ூிஞுர்கள் கிஹவர்கள் இரண்டாம் மூறை என்னு 

கூறுகருர்களே, 

நான். ஜோ௫ியம் சொல்லுகிறேன் பாருங்கள்; Caras smile 

மரப்பற்றிப் பேசவருகின்றுர் அவர் நி. கூனுவது சரியே : : 

Baa @Qyonw காலை தான் 5 அப்பொழுனு தான், சந்தேக 

மில்லை. 

அரசே, உமக்கு ஒரு சமாசாரம் சொல்ல வந்தேன். 

ஐயா. உம் - சமாசாரம் சொல்ல வந்தேன், காளி பய, ம ஒறு Fi Me 
தாசன் காலத்திலே வேஷதாரிகள்,-- 

வேஷதாரிகள் இ௫்கு வக்இிருக்கன்ளுர்கள், ICE 

புஸ் ! புஸ் |— 
சத்தியமாய், ௮7சே,-- 

ஒவ்வொரு வேஷ காரியும் தன் கழுதைம் தேதி வந்தான், 

இ உலகத்தில் நாடகத்தில் "இவர்கள். 'ஓப்புயர்- அற்றவர்கள், 

சோக ரசத்திலாவது, ஹாஸ்ய ரச,த்திலாவ.௮ு, விர 7௪தஇ. 

ட் சோக விர ரசச்இிலாவது, விர ஹாஸ்ய ' ரசத்இலொ 

ட சோக ஹாஸ்ய வீர. 7சத்திலாவ.து எது வேண்டினும் | 

gBauriacr காட்ச. பார்க்கச் தக்கது, கானம் கேட்கத் Se 

கது. ஒரு காளிதாசன் என்ன, பவபூஇ. என்ன, கஷ்டமல்ல 

அவர்களுக்கு. எழுதிவ்லா வத 2 பேகவ தத்தரவது, வாயில் Box 

டப்ப. இசைப்பகுதிகா வது! இவ்து ள் இஷாயில்லா சுவர்கள்... 

ஆ சூற்னுல மன்னா! 6, பெத்ததே . sds Busca} 

என்ன பரத்கியம் பெற்றான், ஆரே 1 

   

இ இ என் P 

65 கன்னி யொருத் 5AGus காதலர். மே வதிலை 

தன்னுமி செனவே, தசணியித் காத்தான்."
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பாலு. 

அம. 

டால, 

அம... 

பார்ல. . 

ப [ ஒரு: புறம்: ய்]. எர்கோழும் என் பெண்தான். 

ஏன் குற் மல மன்னா, கூறிய துண்மைதானே Pe 

HOU மன்னனென இிவன்னைச் கூனுவதானால் soir god 

Quran Gau BIRD காக்கும்” “பெண்ணொருத்தி யிருக்கின் 

(per எனக்கு, 

அப்படி. யிருக்கவேண்டிய அவசிய மில்லை, . 

பிறகு எனு அவயம் அரசே 5 

ஏன் |~— 

66 OIL GOT விதித்த பயனே யாக 23 

ஆதற் சகப்புறம் உமக்குத் தெரியுமே, ஓயா... 

"வருவது வந்தது. “௫ இய வண்ணம்.” 

அதற்கப்புறம். அகத HY BAY எடுத்துப் பார்த்தால்தெரியும்; 

அதோ பாரும் எனது சுருக்கம் வருகின்றது. 
... நன்கு ஐந்து வேஷதாரிகள் வருகிருர்கள், | 

வாருங்கள், ஐயா ! வாருங்கள் எல்லோரும்; மிகவும் சந்தோ. 

ஒம், கேஷேமந்தானே ? வாருங்கள். சேசர்களே 1 ஒகோ 1 என் 

பழய. கேசனே; மூன்பு பார்த்ததற்கு இப்பொழுது (pss Bev 

உனக்கு ஒன்னு ௮இகமா யிருக்கன்றதே,. குர்ஜாத்இில்: Ge 

அத்தவேண்டிய தீட்சை ஏ.தாவதுண்டோ | | ஆஹா வாரும், : 

அம்மா, வாரும், மூன்னைவிட தாங்கள் இரண்டங்குலம் உயர. 

வளர்த்திருக்கின்றாற்போ லிருக்இன்றே ன். சூரல் எப்படி.யிருகி 

ன்றது? முன்புபோ லிருக்கின்றதா, எதாவது உடைச்து. 

விட்டதா? வாருங்கள் எல் லாரும்.உடனே. ஆசம்பிப்பேரம்,. 

ட்ட ரவ, Farry ஓன்றாம் செ 7 Tay BILD. பி 11101 ணெ சப ரதி ஞு. பைரி விடிப 

வர்கவைப்போல.. ௮ ண்.உஇன்மீ ் தெல்லாம் பாய்வோம்.. உட 

னே. ஏதேஸும். கேட்டோம் எதோ பார்ப்போம் உங்கள் 

இறத்தை, TODO IES “oe gaunt elas அகவல். ஒன்ற | 

மு. வே, எம்மிறையே, 6 ஏதைக் கேட்சிவிரம்பு (இன்றீர் ? 
[தது 

- என்னிடம் g ஒரு, முறை. ஒப்புவிச்கக் கேட்டிருக்னெதேன்ஒரு 

அகவல், ஆனால். னது. ஆபூப்படவில்லை 3. ஓரு. வேளை, ஒரே



ஜேறை, ஆடி யிருக்கலாம் ’ அடம் பலருக்கு ௫5 

வில்லை, ஆனால் கா னறிக்தபடியும் என்னிலும் சான்றோர் 

கூறியபடியும், சிறந்தவோர். நாடகம் 5 ண் BEBO ல்லாம் 

அழுகாய வகுக்கப்பட்டு Mes புத்தி. சாதர்யமாய் CT. Ep SI 

பட்டது. எனக்குக் ஞாபக மிருக்ளெறது, ஒருவன், வ௪ 

னத்தில் உப்பில்லைருசிக்க,சாடக கர்த்தா தான் ரசிகன் என்று 

காண்பித்திட இன்னும் அலங்கார வர்ணனை அ௮.இசமாய் 

எமுஇ யிருக்கவேண்டும், உள்ளபடி. உண்மையாய் வர்ணித் 

இருக்கின்ற, அ, இனிமையாயும், ஒழுகங்காயும், ௮இக.௮ முகாயு 

மிருந்த போதிலும் ரசமாயில்லை என்று கூறினான். அர்காட 

கத்தல் ஒருபாகம் எனக்கு மிகவும் விருப்பமா யிருந்தது. 

சஞ்சயன் இருதராஷ்டி ரனுக்குக் கூறுவது. பதினைந்தாம் 

நாள் யுத்தத்தைப்பற்றி, துரோணர் Opi goer அஸ்வஜ் 

தாமன் செய்கையைப்பற்றி, ௮து உனது rags 

லிருந்கால் சொல், இங்கிருந்து ஆசம்பம் செய். உய். 

தோபகப்படுத் திப் பார்க்கின்றேன், 

௮ட௨லே நனைய அஸ்வத் தாமன் 

- விடவே பிதாவுயிர் விளைந்த கெனுமொழி,- 

அப்படியல்ல, அஸ்வத்தாமன் என்றுதான் grins Bots 
றது ட் 

அடலே தனைய அஸ்வத் , குறமன் - 
3 

கடம மிலழு மொன்ளுய்ச்: கறங்குவ போலும் 

அழுதன னரற்றினன் eg dé புரண்டனன் 

மண்ணிடை வேந்தர்கள் aim யீவிட், Ep தனர், 

விண்ணிடைத் 5 Gs: சவர்கள். ‘Gang தம்பி யே சோர்க்கனர் 
aie 

. இல் எண மா௫ப்' 3 பேருக்கு, [மல த்த 

தேத்றின ன னெழுர் க்காண்  ஆடத்றெனக் கொஇத்தான். 
வானவர் வாழ்வும். ஸு wip மின்றே, ் ய      

காலாமாக் காண்பேன். கணம் oo வின் ற. 

ஈரேம் புவனமும். இதே தாமுடித் தேன் 

அமமேமு. மொன்றுக். கீல் ays வதுபோல். 

ஹே சற. வருங். “ere aN. Cus ey 
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ஏலா ொர்ஸ்துயைச். கு இனித் கொன் த 

இருட்டுத் தூய்மன் சரமாடற் பிரித்தே 

உருட்டி: யெறிவேன் இருட்டுமூன் என்றே 

கந்தனே மென்ன வந்தனன் போர்க்களம். 

அதற் கப்புறஞ் சொல், 

பால. shore & குமரா, nek opti ஒப்புவித் தர், இிருத்தமாம் 2 அர்த். 

தம் வெளிப்பட: 

dpe லே, இங்கனம் தாமன் பொக்கு மனத்தனாய்ப் 

போர்மூக நாடக் கரரமுகம் வளைத்தான் 

எற்றின ஞூணை இற்றமீக் கொண்டான் 

அம்பரத் தும்பர் சம்பித் இருந்தனர் 

ஈண்டி Solis பரண்டவர் ஈலக்கிப் 

Lr sir மன்டாற் Lis Boor ரடைத்து- 

ஐயவி ௦ கென்னோ. அறைகுது, யென்ன . 

செய்வகை தெரிவான் செப்புவன் தாமன். 

தாதை யிறக்கவும் வேதை மிகுந்இடக் 

'கோதிலா னுமையெலால் கொல்லவே கரடி. 6 னன். 

சாக்பெனை விர் சாச்கிரதை யென்ன 

காக்க வுயிர்போற் கஸ்ண னிருந்திட. 

எக்க: தமக்கே னென்ன வெண்ணியே 

களக்கமி னெஞ்சனர் களத்திடைச் சேர்ந்திடக். 

கண்டனன் தாமன் கண்களிற் பொறி. யெ. 

எண்டிசை பொடிபட. அண்டமும் ௮ Biss 

அரியே Ql pon Cau ஆர்ப்பரித் தனன்பின் ட 

சிரித்தனன் இன்னது தெரிந்தவ ணிருந்த .. 

சாகர மென்னச் சத்தித்த சேனை 

யோகத் இருப்பபோல் யூகத் தசை . 

நின்றது. விரர் குன்றின. சாவி 

Ona ba கண்ணனாற். Lib pov ர். புரம்... 

பத்தி: யழித்தருள் , தற்பர. னிவனே .
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பாரி கால. சேகு ததோ வின்! 

ஏவரிவ் னோம் தடுக் தெஇர்த்டட வல்லார் 

- இவன்செய லிதுவோ செப்புவதென்னென 

இந்இத் கரைவற் DBT se BOT 

நின்றனர் வீரன் குன்னா விசன் 

சண்டரித் தாமன். காலாக்னி யென்ன 

மண்டிய சீற்ற மாரா னாவக் 

கொடியோன் றன்னைச் கடி. உடைக் தையகேள் 

பாண்டவ ரைவரறும் பரணி லின்று. 

மாண்டிடாப் Ld திசெய் மஇகெு் தூய்ம னும். 

நால்வகைச் சேனையும் கால்வழி புடனே 

YET லந்தனைப் போலவே யாமிக் 

கோலமா ருக்செக் கொடியா ராயணம் 

“ஏன்னுயர் வாளியா லொன்னல ராவியை 

யே தீறுவேன் வானிடை. யேற்கரு மென்றுயர் 

மாற்றுவே னென்னச் சாந்தினன் மாற்றம், 

பால. இது ம் கவும் பெரி தாயிருக்கன் ற.து.. 

- ஆனால் "உமது தாடியுடன் அம்பட்டனிடம் அனுப்புவோம். 

அதை டக சொல் அப்புறம் அவர் விரும்பு வது ஒரு டப். 

பான், அல்லது பிம்பாச்சாரி கறை, இல்லாவிட்டால் அவ 

ரூக்குத் தூக்கம் வரும், சொல் அப்புறம், HVA HBT LIT 

  

முகே. | பரிஷ்ள தந்தையி. னருழுயிர் பிரியவு, ம் 

ட - விரிதரு por gut ் காணியிற் 3 ூனான்.. 

அம. - Af proof ற் ரூளான் * 

பால. ஈன்று ஈன்று | 1. காணியில் ஜ் மூளான் ? என்னு: கூறியது மிக. 

தன் Le 

முட்லே. Gan Bere 2 காமன்: ன் கேட்டு. 
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பால... 

அம. 

பால... 

: வேஷதாரிகளுக் கெல்லாம். கேட்டதா, நல்ல மரியாதை, 

'புதீதிசாலிசான் ரம்ப 1 ந ஈக மரியாதை : 
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இன்னது கிற்கு முன்ன பெழுந்திடுல். 

“கொல் லரித் தாமன் பல்லினைக் கடி தீ து 

வெல்லத் துடித்து வில்லை யெடு த்து 

“மெல்ல வளைத்து விளன்கு காண் பூட்டி... 

சொல்லரு ர முக்இரத் தாயகா ராய... 

அத்இரம் தன்னைக் கைத்தலம் பிடித்து 

- நினைவினிழ் பூசை சனிவிற் புரிர்துசன் 

- குசவனைச் கொன்ற கரவ விறக்கவும் 
பஞ்சவ சைவரும் பஞ்செனப் பறக்கவும் 

ஆங்கவர் படையுயிர் நீங்கி யழியவும் 

அன்னி விடுச்சனன் என்னென வியம்புவேன் 
BaD தமாஃ் டன்னவன் மைந்தன்செ யுத்தம் 

- விண்ணிடைத் தேவர் வியர்த்தனர் நின்றார். 

மண்ணிடை மாந்தர் மடிந்தன. செண்ணிலார் 

இவ்வணம் போரினைச் செவ்வ னே செய்து ' 

மகனாய்ப் பிறந்த தகபய னாக , 

-பழியினைத் இர்த்தா னழிவிலாப் புகழோன். : 

. அதோ பார் 1! வேந்தன் மைந்தன் வெளுத்தனன். முகம்; கண்: 

களில் சதும்புகின்2 | ea. போதும், நிறத்து... 

கன்னா மிருக்இன்றது. ட ‘ings DOD EE "கேட்பேன் சற்றே. 

“பொறுத் தி த;--ஜயா. பாலகேசசே ல்ல. வெகும இயளியும்,. 

  

( செய்யும்... எனெனில். அவர்கள், காலத்தின் : சாரமும். சுருக்க. 

  

மாம். “சரித்திரமும். ஆனவர்கள். நீர் ர் இறக் piles ட்டு 

பெயர் வந்தாலும். பெரிதல்ல, இருக்கும்பொழுது. Quis 

ளால் தாற்றப்பட டாமல் பார்த் துக். கொள்ளும். 

அரசே,. அவர்கள் Cure Bale SEO ST ட் தக்கபடு- மரியாதை 

"செய் இன்றே றன் மான். 

    

ஆத்தில். ஒவ்வொருவனும் , தன். யோக் 6 தக்( 5 5 Saal |
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பால, 

டியி 

மலே, 

அமலா Bi த்யன் .  [அங்கம்-2. 

அரடைவ ம சென்றால், செருப்! பழி தப்புவோர் யாவர்? ௨ உம். 

முடைய அக்கஸ்இர் ற்ரூக் தக்கபடி அவ ர்களுக்கு மரியாதை... 

செய்யும். அவாகள் ம 2பயாக்கியகை எவ்வளவு. கை ஐயா பிருக். 

தின்றதோ அவவளவு மேம்பட்டு விளங்கும் உமது தயாளத். 

வம். அவர்களை அழைத்துப்போம் அரண்மனைக்குள். 

வாருங்கள், ஓயா, 

- போஸ்கள், அவருடன், காளைத்தினம் ஒரு சடக் கேட் 

போம், ப | 

[பாலசெசன், முதல் வேவ, சாரி . 
sr wppaitsoper Cure 

| ன்]. 

அப்பா, தோஹா, இங்கே வா, உங்களுக்குக். கானசேகான் 

கொலை ஆடச் தெரியுமா? ... 

தெரியு பும், TSF. 

நாளைத்தினம் ௮௮) அக்கட! வைத்துக் கொள்வோர், 

ga கொட சத்தால் அறை வி ல் பாடம் செ ய்து தப்புவிக்க 

: முடியு! Low P ( pig. யாதா! 1 
ப ட 9 4 

மே aI 

அம், 
. யாதே, ஜாக் 51 - [முதல் ே cag sri Cue Bap or. 1 

நண்பர்களே, இரவு வரையி லும் ௨ உங்களை நான் விட்டுப்பிரிர் 

. இருக்க வேண்டு (ம, ஈகரத்இிற்கு நல்ல சமய ப.த்இல். வந்தீர்கள், | 

- ஆம், அரசே. 

ஆதம் ம், போய் வாருங்கள், 

On, 

அம, 

  

மூடியும் அரசே. 

நல்ல து, அதோ. அவருடன். போ அவரை ஏளனம். செய் 

1ஜகார்சனும், go நஜ இரிசானும்போ. 

Top naan. J 

இப்பொழுதோ ௩ நான். தனியா மருக்கள், சி]. என்ன. £ பாத 

கன் ன, ஏன்ன பண்ணை. யடிமை. நான்! இது. ஆச்சர்யம். 

அல்லவா? Dis வேஷ்தாரி,,. “பெரம்: பாய். ஈடிப்பஇல், ae 

வெனக் த் BES தூக்கத்இல்,, ௮ த் “னதிகுறியாக: முகமெல்லா
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-வெளுத்திடவும், கண்களில் நீர் ததும்பவும், மனம் நிலை sa 

மாறவும். எண்ணத்இற் கேற்றபடி. அவயவங்க. ளெல்லாம் 

எடுத்து துச் காட்டவும், தன் ஆன்மரவை யுந்தச் சக்திய/டை 

யவனா பிருக்கின்னுன் ! எல்லாம், ஒரு காரணமு மின்றி! 

| துசோணரின் பொருட்டா : 2 துரோணார் Gai w ous GlacorP 

அல்லத இவன் அுரோணருக் ௦ கென்? அவர் பொருட்டிவன். 

அழுவதற்கு? GSES எனக் இருக்கும் காரணமும் 

நியாயமும் அவனுச் கிருக்குமாயின் அவன் என் செய்வான்? . 

நாடகசாலை முழுவதும் மூழு௫ப் போகும்படி. கண்ணீர் விம் 

டழுவான்; கேட்ப்வா செவிக ளெல்லாம் பிளந்து போம்படி. : 

கோ வார்த்தைகளால் கதறுவான் ; சூற்றவாளிகள் பித்தம் 

பிடிக்கவும், ஏனையோர BOO GiGi eer Lb, மூடர்கள் மஇ 

மயங்கவும், கண்ணும் ம செவியுமாகிய புலன்களையே Guard) 

தப்போகவும் செய்வானன்றோ | -- இங்கன மிருந்தும் கான், 

ஒரு மொத்து கட்டைக் தடியனைப்போல், 6 எனக்இருக்கும் 

காரணத்தை மேற்கொள்ளாத தவனாய், வாய் இறந்து பேசவும் 

- மூடியாதவனா யிருக்கிறேன் | ஆம், தன் “பொருளையும் தன் 

னாருயிசையும் ஒரு பாதக BUSH பறிகொடுத்த ஓர் அரசன் ளு 

| பொருட்டும், என்னால் ஓ ஒன்னும் செய்ய முடியவில்லை ! | நான் 

பயல்காளியா? என்னைப் பாதகனென : வழைத்து, என் மண் 

டையைக் 'சூனுக்காகப் பிளச்து, என் தாடியைப்பத்தி up 

| SS என் தேகத்தில் காரியுமிழ்ந்து, என் காதைப் பிடித் 

துக் கள்ளி, என் நாபிவரையில் கான் கூறியது. FS Bus 

மெனப் புகட்டி , இப்படி. Qua லாம் செ LOGE oT ae aug? ் 

ஹா | ஈசன்மீ தாணைப்படி. நான். அவைகளை யெல்லாம் 

பொறுக்க வேண்டியதே 1 புர்வத்தைப்போல. தைரியமத்த ப 

பயங்காளியே நான், என்னை ஐம் ம்சிப்பவரை வரு தீ 5. தமுறச் 

செய்ய என்னிடம் ஆணவ மில்லை. இல்லாவிடின் இதற்கு 

| முன்பே, கோடி. கழுகுகளைக் 0 கொழு. ச்கச்செய்இருக்க. வேண் ் 

“டுமன்றோ இம்முதியன.அ.. கிணத்இனால் ?. பாதகன் 1 | பரத்... 

தையைப் போன்ற. மஹர். பாதகன் ! டீ 'பச்சாத்தி ru மில்லாத 
த், 

| aG@rre | srion girée ese | 1. . பரிவிலாப். ப்    யஞ்சாப்.
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பாபி! பி தீர்க்க வேண்டும் கான இவன்மீத1--இதென்ன? 

ஏன்ன மூடக் கழுதையா மிருக்கன்றேன் ! இது மிகவும். 

செளரியர்தான் ! கொல்லப்பட்ட அரும். தர்தையின் மைந்த் 

னாகிய கான், விண்ணினாலும் மண்ணினாலும் பழிவாங்க. QB 

தப்பட; என் கோபத்தை, கேவலம் பரத்தையைப் போல்) 

விண் வார்த்தைகளால் அவிழ்த்து வெளியிட வேண்டும் ! 

Ga மடையர்களைப்போல், வைய ஆசம்பிக்கவேண்டும்! ச | 

க்ர்ரி புமிழவேண்டும் இதனை. ஆரம்பி |. மனமே. குற்றஞ் 

செய்த மனிதர்கள்; நாடகசாலையி gears இருக்கும் 

பொழுது, அங்கே உள்ளபடி ஈடிக்கப்படும். கரட் சியைக் சண்... 

டி உள்ளத்தில் தைக்கப்பட்டவர்களாய்,, தாங்கள் செய்த குற். 

ங்களை 8 உடனே வெளி மிட்டி ௬ுப்பதாக ரான் கேள்விப்பட். 

டிருக்கன்றேன். ஏனெனில் கொலையானது; வாய் Bois 

பேசச் சக் இயற்ற தாயினும், எப்படியரவது ஆச்சரியகரமாய் 

வெளியாூவிடும், இத்த வேஷதாரிகளை, - எனது. இத்தப்ப 

SOS கெ௫இரில், ஏன் தந்தையின். கொலையைப் போன்ற. ஏதா 

வ தொன்மை ஆடும்படி.ச் செய்கின்றேன். ் அவனது. முக்தி | 

தைச் கவனித்துப் பார்க்கின்றேன் ;. ஏதாவது Lon DS sBeir 

par பார்க்கின்றேன், கொஞ்சமாவது கோ ணுவதாயின் : 

நான் செய்ய வேண்டியது எனக்குத் தெரியும். . நான். பரர் | 

த்த அருவமானது 'பிசாசமாமிருக்கலாம். பிசாசானது. நல்ல ் 

உருவத்தை எடுத்துக்கொள்ளச் சக்இ வாய்த்ததே; “ஆம். 

என்னுடைய eat னத்தினாலும் சோகத்தினலும். என்னை. 

நிந்தித்து. நாசமாக்கப் பார்க்கலாம். இப்படிப்பட்ட. மரத்த 

ரிடம் அதன் பலம் அ இகமாய்ச் செல்லும்... இதைவிட 

தக்க. நியாயங்கள் எனக். இருக்கவேண்டும். கான் reg 

டைய ஆன்மாவைப் பிடிக்க நாடகமே சரியான பொகி! 

- [போகிருன்,] 

காட்சி ழடிசீறது.
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ம ன். ரூ வ Gl . Sy . ந் & LD. . 

௧௪2,22௦௦௧௧௨௦594௧24௧௮௮௮௮௧ | 

| groin wen SC ov அறை, 

காலதேவன், கெளிடணி, பவரேச்ன். அபே, 

சாஜகாந்தன், 8 and ன் வருஇறுர் ர்சள். 

தன் நாட்களை யெல்லாம் சுகமாய்க் கழிக்கர்து, விபரீதத்ிர் 

Buuren அபாயகரமான பயித்தயத்தை ன் மேத்கொண் 

கன் ன். என்னு. ஏற் ப் போக்கிலாவ 'பேச்சைச் 
டர ரோ க! து. 

“கொடுத்து அவனிடமிருந்து கண்டதிய மூடிய வில்லையா 

் உங்களால் ். 

தன் மனம் ச்ஞ்சலப்பட் டிருக்றெதாகத் தனக்கே தெரில. 

தென்று ஒப்புக்கொள்ளுகிமுர் ;) இன்ன கா.ரணம்ட op என் 

| ப்தை மாத்திரம் சொல் ஓன்ரு ரில்லை எவ்விதத் இ௮ லும். 

கால்கள். அவரை: ஆழ்க் தறி வதற்கும் இடல்கொடுக்கன்றா 

Mate xargs’ aT SHLD Or _நிலையைப்பற்றி நாங்கள் 

அவரை. ஏதாவது பேசும்படி. Qaim ain Blau OR தருண த்தில், 

பழி sé Bu பிடி.த்தவர்போல் பாசாங்கு "செய்து. மாற்றிவிட 

இருர்... வார்தீை தியை... 

உங்களை மரியாதையாக வரவழைத்தனனு ந 

ட மிகுந்த மரியாதை பாராட்டினார், 

ஆனால்; முயன்றார்போலும் தன் மன த்தை. ௮ வ்வா r fb குத்த, 
"கேள்வி அதிகமாய்க். கேட்பதில்லை _ கேட்பதற்கு குப் பஇல் 

மா த்இரம் ஏராளமா யுரைப்பார்... 

ஏதாவது. வினோதத்தின்மீது: மனம்போடிறதா என்னு பார்த் 
தீரா?



  

பால, 
ப ். ன , ஈ @ @ . கு ஸு A ௩ . . . Oe ச : னை a 

AB ae EG OD GF BH GIN ப்ட் வரே அரும்ப ழமவண ட. என்ன் 

கேட்டுக்கொண்டார். 

மரீ, 

டக, 

அம லா & த்ய ன் [ அங்கம் 3 

அம்மணி, அகஸ்மாத், தரம். கான்கள் வருகிற சியில் இல 

வேஷத தாரா! adi லாலி ழூ ம், 09. 3 BE. of ரம், ௮. Oud லா ப்ப றி 5) வ வரிடம் 

சொன்னே இனை ah 2 ale ஒரி வித மரன் FE STAR LPH LY 

வர்போல் எல்கறைக்குத் மோறோன்றுபது, அவாகள் இப்பொ. 

முது அபண்மனைக்கு வர் இருக்கிறுர்கள், இத தற்ரள் தன 

- முன்பாக இண்றிரவு : சாட மாடும்படி. 2 உத்தரவு Ast BGs 

Bapt crear a Seat as peor 

அது மிகவும் உண்மையே அர௱்களிருவரும்,விஜயஞ்செய்.து 

மனப் பூர்வமாய் ௮ம்: படியே செய்கோம். அவன் மனம் இவ் 

வானு அரும்பியது எனக்கு மிகவும் இருப், Bar int யி Ge 

இன்றது.. TOBE ET, கிரிதரா, இல்வினோதல்களின்மீது, 

அவள். எண்ணஞ் Ole a By 1 படி, 6 6 ங்கள் இன் GU BI கொளு ஞ்சம் 

ப தூண்ட வண்டும், 

அப்படியே, செய்மம் அரசே, 

ட ஸ்கம் வ 2B ered பேர 
| OF STE SS oo if iF soy Gur 

இரும். ae oF | 

sarGanr, Qaarf nowh, Sur eraacaral O&O 2 அப்புதம் 

போயிரு, நாங்கள் ட ரகயெ மாய் ௮மலாஇத்யனை வரும்படி. 
(He 3 ay ie 4. 

- செய்திருக்கிறோம், ஏதோ அகஸ்மாத்தாய்க் கண்டதுபோல் 

இக்கே HUET அ௮பலையைச் சந்இக்குமாு. அவளது. தந்தை 

யும் நானும் ஒளித்திருக்து கடக்கின்றதை யெல்லாம், அவன் 

பா.ராவண்ணம் பார்த்தறிகிமேம், இதில் ல் தவனொன் தில்லை, - 

அவன் இப்பொழுது ௦ வரூர்துவது, தன் காதலின் னயரமா 

-அல்லவர, என்கிற விஷயத்தை அவனிடமிருந்தே. இவராக 

ளிருவரும் - சந்திக்கும்பொழு௮,, அவனது நடத்தையைக் 

கொண்டு உண்மையா பதிந்து தர்மானிக்க்றோம், 

உமது உத்தரவின்படி. 'செய்ன் தேன், -- ட பலா, .. உனது 
| ர "தந்த 'ரூபலாவண்யமே அமலாஇத்யனுடைய ஈத்தத்திற்குப்



or 8] aon B bu or 7 

கா. 

பால, 

அம, 

பித்தம் விளைத்ததற்கு சக்ே தாஷகரமான காரணமா யிருக்கு 

மாக! உனது நற்குணமே அவனை மூன்புபோல், ஈல்வழியிற் 

கொண்டுவந்து நீங்க ளிருவரும் சுகமாய் வாழும்படிச் செய் 

யமாக. 

அம்மா. ஆவங்களனமே ஆகுமாக, | களரீமணி போகிறாள், ] 

அபலா, இங்கே ௨ உலாவிக்கொண்டி ரு. மஹாராஜா, தங்கள் 

இத்தப்படி நரம் ஒளிர் அகொள்வோம்.--- அ.பலக்கு] இந்தப் 

புஸ் சுகத்தை வா௫ச்துக்கொண்டிரு, அவவாறு வ aur ALL gi 

போ லிரு£தால், நீ இங்கே சனியாமிருப்பதற்குத் தக்கதோர் ப 

போக்காகும். பக்இ சர.க்தையோ டி.ருப்பதுபோல் பாசாங்கு 

"செய்து சர்வச்ஞருடைய கண்களிலேயே மண்ணைப்போட. 

"முயல்வது தவரயிலும், உலகத்தில் மனிதர்களுக்குச் சாதா 

ரணமே.. 

ப [னக்கு ள் ஒருப். நமாக] ஐயோ 1 "உண்மையே |. உண்மையே ! 

GTET (HOO GOD எனக் கெவ்வாறு சுரீிலென ௨ pg Bé காட்டு 

இன்றது அம்மாத்றம் | மை இட்டிய கணிகையின் BONE CHS 

கும் ௮வள் புரியும் அசங்கியமான OFA BBG ம் எவ்வளவு 

பேத. முண்டோ, அதி த் தனைப்டே ௪ மிருக்கின், றத, என் கபட 

வார்த்தைகளுக்கும் நரன் புரியும் காதகத். தொழிலுக்கும் ! 

என்ன கஷ்டம்! என்ன கஷ்டம் ! 

தோ அவர். வரு § சப்தம். Gaps. நாம் மை ஐந்திருப் 

போம் மஹாராஜா... ட [மல pig Qancr Bey tach. 3. 

enn fu மன் வரு“ “ஒன். 

இருப்பதே, இதப்பதோ, ஈதாம் கேள்வி :--தெளஷ்டிய 

மான. அசஇர்ஷ்ட ம். கம்ம. தெய்யும். கவண்களையும். கணைகளை 

யும். தூயமனத்துடன்  பொனுப்பதோ கா, அல்லது ட லின். 

: BoreQorar வந்இடும் கஷ்டங்களுடன் | மன்று... மூடிப். 

பதோ ?-இ, றப்பது 2 fe உ ற்ங்குவ, து ?--அவ்வள( வே. அப்படி. 

2. pagal இனால் ல் மனத் துயரங்களையும், . உடலுடன். இறக்க ்



  

அமலாதித்யன். [ஆங்கம்.3. 

அண்; ண கற்கமிய. இயற்கையி லுண்டாம் துன்பங்களையும், 

எல்லாம் விட்டொழிகின்றோ. Dios @ கிற. இம்முடிவு எல்லோ 

Gib gaara விரும்பத்தக்கதே!. உயிர் துறப்பது உறவ 

HI! GI—D HIGH Li ! ஒருவேளை கனவு, காண்பதோ ! 1 ஹா! | 

அதோ இருக்கன்றதுகஷ்டம். நாஞ் இவ்வுடல லாகிய பாசத்தை 

நீக்கியவுடன், உயிர் துறத்த Chaves Bulb உறச்கத்இல், என் 

னென்ன கனவுகாண்போமோ என்பதே ஈம்மை ிதொணிக்கச் 

செய்கிறது... இக்க ஒரு காரணம்பற்தியே, நமக்கு. Cam | 

எல்லாக் கெடுதஇ௨ளோடும் காம் 'ரெரொள் ௨ உயிர் பொலுக்கின் 

மீஞூம் : : aadexqase காலக இயா, லுண்டாம் கஷ்ட நிஷ்சேன் 

"களையும், அடச்கி ள்பவரின் _ . அக்ளெமத்தையும், மதம். 

பிடி. தீதவர்களா லுண்டாம் மான பங்கத்தையும், வெறுக்கப் 

பட்ட காதலின் வெர்துயர்களையும், நியாயஸ்தலங்களில் 

நேரிடும் காலக் கழிவையும், ஹி இகாரிகளின் கர்வத்தையும், 

யோக்யதை ar gibare aur fehl ihe gi யோக்இயர்கள் பொஹு 

மையுட ன் அனுபவிக்கும் ௮ வமானங்களையும், பொறுத்தி 

ரூப்பன் இப்புவியில் இந்த அலைச்ச லல்லா மின்றி தனக் 

சூத்தானாகத்தன். ஆயு சை முடித்து அமைதி அடைய, வெறும் 

ஊூயும். போதுமானதா யிருக்க? இவவுலசவாஜ். வென்னும் 

சுமையைத் தான்டி Aut bod களைத்து! முனுமுறுத்துள் தன். 

வர ற்காட்களை எவன். 'கழிப்பான் ? Qe ற்ந்தபின். என்னாம். 

என்னும் பயமே, ஒருவரு மதியாது மாண்டவர் ஏல்லையை 

"மீண்டும் கடவாத் தேயக்தின் எண்ணமே, நமது மனத்தைக். 

குலக், தாம் அறியாத DICH |. [ங்களில் Af paren soy நாம். 

"அனுபவிக்கும் துன்பங்களையே பொுத்இடச் செய்றது. 

தம் படைய 'கெஞ்சமே இ; வவர ஈம்மையெல்லாம்ஈடுக்ளுதச் 

செய்றது. . | இதஞலேயே மது ௪ ங்கத்பக்சளெல்லாம்' தம். 

மொளி. மழுங்கி, சோயுத்றலாறு. யோசனை! IG இ )ன்தியமையா 

வெறுப்பு கன், றன... சமது மூக்கயமாம் : மேன்மை. புடை ய 
     

பெரு. முயற் த்கெ ளெல்லாம். இல்லாலே - orders
 ட்ட, கமை. 

  

கமொதி, செய்கையறிக் ந்து ட காரிய th! மெ மன்னு) பம். Sosa



அப. 

ola. 

அப. ' 

அம, 

அப, 

அம, 

அப. 

அம. 
அப. 

அம். 

காட்ச-1.] அமலாதித்யன் 3 
இன்றன. -- பொது சற்றே |-— 97 pus அபலை ட ஆணக்கே 

நீ. Buran செய்யுல்கால். எனது பாபங்களை யெல்லாம். மன் 

னிக்கும்படி.ப்: பிரார்.த்இப்பாய் | 

| என் Ge, AsBar orruG ax ; தரங்கள் எப்படி, மிருக்கன் 

தீர்கள் ! ? 

விசாரித்ததற்காக உனக்கு வந்தனம் செய்கேன். சுகமச 

யிருக்கன்றேண்,. சுகமாய் 1 சுகமாய் ! |— 

tes. தங்களுடைய யப ஞாபக தீ (இன்பொருட்? தாங்கள் 

வேண்டாம். மாட்டேன் # நான் உனக் கொன்றும் கொடுக்க 

வில்லை நான் 

உத்தம அரசே, உமக்கு நன்ருயச் தெரியும் நீர் கொடுத்தது. 

"இவைகளைக் கொடுக்குங்கால் என்ன : இனிய மொழிகளுடன் 

கொடுத் Be இவைகளை கான் ஆயிரம்மடவகு அ இகமாய் ம இக் 

கும்படி! அந்த வாசனை போனபின். இவைகள். எனக்கு எதற் 

@? €@r வாங்கிக்கொள்ளும், உத்தமர்களுக்கு கொடுத்தவர் 

- மனம் 'கோணினுல். கொடுத்த பொருள்கள் விலை கூறமுடி.யா 

தனவாயினும் .வெ.க்கத்தக்கனவாம். | அரசே, பெத்றுக் 

கொள்ளும் இவைகளை; இதோ. 

1 ஆ! சீ கற்புடைவளா?. 
. அரசே | 
. 2 அழமருடையவளா? 

அரசே, er கூதுவதொன்றும். எனக்கு அர்த்தமாக வில்லை... 

உன்னிடம். கற்பும் அழகும் இருப்பதானால் உன்னுடைய கற் 
பபானது அழகூனிடம்' அணுகவிட a வர்காது.. 

: அரசே, கற்புடனன் றி. அ௮மூற்கு. “சலாம்: வியாபாரம் 

ீவலறுண்டோ 1 ட 
ட
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அம. 7 ஆம், உண்மையில் ; அழகானது கற்பை அலர ஆண தீதில் 

அப. 

அம. 

அம், 

BIL. 

அம. 

அமலாதித்யன் [அங்கம்-3. 

அழித்து அதன் உரு மாறச் செய்யும், கத்பிற்கோ ௮ழகை 

-மாற்றிக் தன்னைப்போ லாக்க வல்லமை இல்லை. இது 

வரையில் இது எனக்கு விருக்த வாசகமா யிருந்தது, இக் 

கலிகாலம் இப்பொழுது இதனை நிரூபிக்கின்றது. உன் மீது 

arse கொண்டி ருந்தேன் ஒருகால். 

ஆம், ௮ரசே, என்னை ௮க்கனம் ஈம்பும்படிச் செய் ai. 

8 என்னை கம்பியிருக்க லாகாது. நற்குணமானது Gog 

மானிட ஜன்மத் இல் எவ்வசாவுதான்ஊறியபோஇலும் ஈமக்கு 

ழு லிருக்கும் அபிருியை அடியுடன் அழிக்கமாட்டாது.. 

உன்மீது காகல் கொண்டே ஸில்லை தான். 

அப்படியாயின் ௮.இ௧ மோசம்போனேன். 

போய்விடு கன்யாமடத்இற்கு! (பாவிகளை ஏன் பெருகச் 

செய்ய. வேண்டும் கீ] என்னச் €ீல முடையவன். என்று 

ஞான் சாதாரணமர்கச் சொல்லுவார்கள். ஆயினும் என் கு ற் 

.றங்களை யெல்லாம் கானே எடுத்துக் கூறப்புன் என் தாயார் 

என்னைப் பெரு இருச்தால் நஈலமெனத் தோற்றும். சான் 
| மிசூந்த கர்வழமுடையவன்., பழிவாங்குபவன், பேராசைச் ப 

காரன், எனக்காளா யிருக்கும் என் னிடத்துள்ள Sui & oom es 

களை யெல்லாம்பற்றி நான் யோடிக்கவும் என் மனத் Ba தி த 

மில்லை, எடுத்துரைக்கவும் சொங்களில்லை, , அவைகளை அப் 

- யடக்சவும் ௮வகா௪ மில்லை, என்னைப்போன்ற பாபிகள். இம் 

மண்ணிற்கும் விண்ணிம்சும் இடையில் புழுவைப்போல். ஏன். 

கெளியவேண்டும் ! 5 நரங்கள். எல்லோரும் கேடு கெட்டவர் 
| களே; | OTIS CHT ஒருவரையும் கம்பாதே, போ, வழிபார்த்து 

- ஒரு சன்யா மடத்தித்கு எங்கே. உன் தந்ைத? 

விட்டி லிருக்கன்றுர், a 

: வீட்டிலேயே கதவைச். சாத்திவை. அவரை, -வீடடிலேயே 

- அந்தப் பயித்தியம் இருக்கட்டும், வெளியிலும். வந்து. "வெறி 

. யாடவேண்டாம், ட நான். வரு$கேன்.
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aL 

SILO, 

அ: 

அம்... 

ஈசனே | ஒகதீசனே டீ -அவரைக்காப்பாத்று வராக 

ன கடிமணம் புரிவதானால் இரத கல்லெடுப்பைத் கான் உனக் 
குஸ் BW தனமாகக் கொடுப்பேன் : அருக்கதியைப்பயோல் அத். 
தனை அருவ கற்புடையவளர் பிருக்தபோ திலும் அவதூ 

அக்கு எப்படியும் ஆளாக்கப்படு வாய. போய்ச் சேர் ஒரு சன். 

யாமடத்இற்கு, நான்வருகியேன். அல்லு எப்படியும் மணம். 

/ரியவேண்டுமென் நிருக்தால் ஒரு மடையனை மணம்புரி. 

சிறிதேனும். மதியுடையவர்க ளறிவார்சன் ஈன்ஞுய் அவர் 

களை ரீக்கள் செய்யும் கோலத்தை ! பேச உடனே கன்யா ' 

வை தீஇற்கு. “போ உடனே ! சான் வருகின்றேன். | 

ஈசனே ! ஜகூ$சனே இவா Lo Banus மீளச் செய்வீராக | 

நிங்கள்செய் துகொள்ளும், அலக்கோலகங்களையெல்லாம்பற்றி 
_ தான் கேட்டி ருக்கிறேன் உ எசான் உமக்கொரு முூகஃத்தைசக்கொ. 

டுக்க, வேஜொன்றாய் ஆக்ஞுகிதீர்க ளதை நீங்களே ! குலுக்கு 
கின்றது, குலாவுகன்றது, கொஞ்சுகன்றது, குறள் பெயரிட் 

உழைக்கின்ற, பிடிவாதம் செய்துவிட்டு பேதமை யென் 
. aps ; 3 அப்பா | போது மெனக் இஃ ! ( -ஏனக்குப் பித்தம் 

பிடிக்கச் செய்து. விட்டது... வேண்டாம் விவாக Quer x | 

வேண்டா பினிமேல், இப்பொழு து. விவாகஞ் செய்துகொண் 

டி ருப்பவர்களுக்குள் . ஒரு 65 sar, மற்றவாச ளெல்லாம் 

. வாழட்டும். மதற்றவர்க ளெல்லாம் கன் னிகைகளாகவே. காலம். 

“கழிக்கட்டும். போ கன்மாமடத்தித்கு 1... (போகின்ற. 
- ஐயோ ! | எப்படிப்பட்ட "உத்தமமான: Qa gi மனம் இப்ப ் 

ப் பழாய்விட்டதே ! | போர்விரானுடைய பராக்ெமும், கற். 
ஸதுணர்ந்தவனறிவும், - அசண்மனைவா௫ியின் அருஞ்சொற் பதி 

மையும், எல்லாம். மாண்டதே! இவ்வழகிய ௮ ரன் பெரு : 

மையும் மூிமையும் 2 உருக்கொண்ட Ogres உத்தமர்; கவி. 

னு க்குக் கண்ணாடி. போன்றவர், வனப்பே வடிவு கொண் 

் டது. "போன்றவர், ஆராயக். தீறிபலர்க். கோர் அருமையாம். 

"நிதர்சனமானவர், ஜயோ 1. இக்கடைப்பட்ட கதிக்கு. வச 
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cit. 

Yours su or [அங்கம்-3 

வேண்டுமோ? அவரது காதலின் sore gang பருகிய கா 

ரிகையர்க்குள் சடைப்பட்டவளாகிய கா.த௫ கான், பூவுலகில் 

புகமுதற்கரிய அவரது புத்திதமோரி ௮வர் வாக்கினின்றும், 
- இனிய காதமூடைய விணையாயினும் சுருதி கலைந்தால் அப 

௬ம் பேசுவதுபோல், காதுக்கு. வெறுப்பான _ சழரமான 

மொழிகளைக் கேட்கும்படி நேரிட்டதே;. வடிவிலும் உருவத் 

திலும் ஒப்பிலா இவரது யெளவனம். 9s Bug Rene இக் 

கனம் பாழாப் போனதை நான் பார்க்கவேண்டி. வந்ததே ! 

| ஐயோ என்ன தெளர்ப்பாக்கியசாலி கான்!. மூன். பிருக்த ஸ். இ 

இயைச் சண்ட.சண்களால் இக்கோலத்தையும் கண்டு. உயிர் 

தரிப்பதோ சான் ! 

கர்லதேவஞம், டய லநேச்னும். மறுபடியும். வருகருர்கள் 

... காதல் ? அவன் சிர்தை அவ்வழிச் செல்வதாகத் : தோற்றப் 

படவில்லை. ஆயினும் ௮வன் பேசிய வார்த்தைகளில், இறி 
து Lor NITE FS போதிலும் அதைப் . பயித்தியம் - என்று 

கூற லாகாது, அவன் மனத்இல். ஏதேர் சூறை குடிகொண் 

டிருக்க்றது ;. அதைப்பற்றி எர்கேரம் 'இந்இிப்பதால் இல். 

வாறு. ஒருவாமுய இருக்கின்றான். அவ்விஷயம் வெளியா. 

ow காலத்தில் ஏதாவது ul x சம்பவிக்குமென்ே ற் 

TONE (HE சந்தேகமா யிருக்க்றது.. அதைத் தடுக்கும் 

பொருட்டே இவ்விதம் கான் விரைவில் தீர்மானம் 'செய் இருக் 

கின்றேன். ஈமக்குப், பாக்யா யிருக்கின்ற. UL gens வாக்க | 

வரும்பொருட்டு. அவன் உடனே Amcor eB oe புறப்படட் 

டும். ஏதோ.இவன் மனத்இல். குடிகொண்டிருப்பதைப்பற்தி 

இவன் எந்நேரமும் யோடித்துக்கொண்டே. GLI seo 

இவன் இவ்வாறு : சுபாவம் மாறி இருக்கச். செய்தெது; 3 Bos 

கடலின் மீது. சென்று கானா. தேசங்களையும், அவைகளிலுள்ள 

அரந்தமான .. வஸ் தக்களைய யும்... கண்பானாயி: or BY     
மனத்தை விட்டு நீங்னொலும். நீங்கலாம்; நீ, என்ன் நினை 4 ar 

ய் இ இதைப்பத்தி p



பால, 

த் | 

காட்சி..].] அமலாதித்மபன் . 77. 

அது ஒரு நல்ல யோசனை தான். ஆயினும் YY OT Zl துயரத். 

இற்கு ஆரம்பமும் ஆ௫கொாணமுமா யிருப்ப து. கைகூடாக். 

காதலே என்று கட்டாயமாய் நம்புன்றேன்.--என்ன அப . 

லா? அ௮ரச௪குமாரர். அமலாஇத்யர் கூறியதை எங்களிடம் 

சொல்ல வேண்டி.ய இல்லை. எல்லாவற்றையும் சால்களே கேட் 

டோம். QDI ITER, தங்க ளிச்சைப்படியே ' "செய்யலாம் 3 

ஆமினும் தங்களுக்குச் 'சம்மதமானால் காடகமானவுடன் 

அவருடைய "தாயாராகிய ம்ஹாராணியே, தனியாக AUT BI GO LD 
த்தவறை,. அவரது துயரத்தின் காரணத்தைக் கேட்டறிய 

ட்டும், ம்ஹ்சாணியவர்கள் தோரகவே ஈன்ருய்க்கேட்சட்டும் 

உங்கள் உத்தரவின்மிது கான். அவ்விடத்இல் we praia 

அவர்களுக்குள் 7 உட “க்கும் சம்பாஷணை. யெல்லாம் ட செவி ச 

சொத்தியம்ாுல் Sees கத்தித் கலுப்பும்,. அல்லது 

தங்கள் சித்தத்தின்படி. எவ்விடத்திலாவது காவலில் இருத் 
தும். 

அப்படிச் Glew. aCe. தகுதி 1. உத்தமர்களுக்கு உன்மத்தம் . 

பிடித்தால் உடனே பரிஹாரம் ே தடாவிடின் விபரீதம். உண். 

டாம், [போகிருர்கள்.]
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அம. 

oot GO Fw or [ அங்கம்...3. 

இரண்டாவது காட்சி, 

ஐ ரண்மனையி லோர் அறை 

அமலாதித்யனும், மன்று வேஷத௩ரிகளும் வருகிருர்கள். 

நான் வகூத்க வண்ணம் உத வ௪ னங்களை நாவினில்: நயம் 

பட வழகுகும்படி, உம்மை வேண்டு கிறேன், உங்களுள் அதே 

கர் உரைப்பதுபோல் ௮வ்வச௪னங்களை வாய்விட்டுக் கத்தூவி 

ராயின் அதைவிட பட்டணங்களில் பறை சாற்றும் வெட்டி. 

-யானைக்கொண்டு கான் வரைந்ததைப் பகர்த்இடச் செய்ய. 

நான் விரும்புவேன். காற்றை வெட்வெதேபோல் உமது கை 

யினால் ௮தஇகமாய் அபிநயிக்காதீர், அபிநயம் அனைத்தும் 

அமைந்ததா யிருக்கவேண்டும். இடி.போன் மூழ்கி, சண்ட 

மாருதமென வரும் உமது செளத்இரம் முகலிய ஆவேசக். 

களிலும், ஓர்வித அடக்கத்தை வ வி த்தவராய், ௮ த்து.மீரா து 

ஒழமுங்கனை உடையவரா யிருத்தல் ே வேண்டும். ஆ! புஜ௫ர்த் 

இ யொன்றைப் புனைந்த கொட்டாப்புளியைப் போன் றவேஷ 

தூரி யொருவன் ஆவேசம் கொண்டவனாய், அட்டகாசம் 

செய்து, பெரும்பாலும் அர்த்த மில்லா அபிகயங்களையும் 

ஆரவாரக் கூச்சல்களையுமே. ௮ இகமாய் விரும்பும் . அற்ப. 

“ஜனங்களின் காதுகள் பிளந்து போம்படி. கத்துவதைக் கர 

ணுங்கால், என் மனமெல்லாம் புண்படுகின் றது, இசாட் 

௪தர்களைச் தோற்கடிக்கச் செய்யும் அப்படிப்பட்ட ஒருவனை 

தூடப்பத்தால் அடித்துத் துரத்த விரும்புவேன் கரன், அது 

இ.ரண்யகபுவை எளிய கூரலுடையவ னாக்குவதாகும், உம். 

மை வேண்டுகிறேன், 605 விட்டொழியும். 

ட அப்படியே ஆகட்டும், ௮ரசே. 

ஒன்றும் செய்யாது தடிபோலும் நிற்கவேண்டாம். உமது 

பகுதி தறியும் அறிவே 2 டஅகளுக்கு ours Gurwen யிருக் 

கட்டும் வார்த்தைக்குத் தக்கபடி. அபிரயம். இருக்கவேண் 

a பிரயத் த்இற்கு அமைந்தப்டி.. வார்த்தை வ் முங்சவேண் 

ம். இதில் Bit முதக்கியம்ாய்க் கவனிக்கவேண்டி.௰அ, சுபாவத்.
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இன் அத் து ம் நிப்போகாமையே ; ; எனெ.ில் அவ்வாறு 

அத்து மீறிப் போவது காடக மாவெஇன். தாற்பரியத் 

இற்கே தூத்றிலும் விருத்தமாகும். முற்காலத்தில் நாடக. 

மாவெதின் முக்கயெமான முடிபெல்லாம் உலகத்்இல் உள்ள 

படி. நடப்பதைக் ஈண்ணாடியில் எமித்துக் காட்டுவதுபோல் 

காட்டுவதாகவே யிருந்து. தற்காலத்திலும் அட்படிக்தா 

னிருக்்றது. நற்குணத்இற்கு அதன் உருவம் இப்படிப் 

பட்டதென்றும், வெறுப்பிற்கு. அதன் பிம்பம் இத்தகைய 

தென்றும், அந்தந்தக் காலத்து ரூபங்களையும் நடத்தைகளை 

யும் அப்படி. ௨ப்படியே எடுத்துக் காட்வெதே, அகன் கருத் 

தாகும். இதைச் செய்வதில், அத்து மீறினாலும் அளவிற் 

குக் (GO Mi Sr Qld, பாமர ஜனங்களுள் பலரினை கைத்து 

டச் செய்தபோதி ஓம், புதிதசாலிகரஞுடைய  இத்தத்தை 

, வருத் $த மடையச் செய்யும், அறிவுடையோன். ஒருவன் 

அது தகாது எனும் ஒரு மொழியே, அறிவிலா. ஆயிரம் பெ 

யர் கொண்டாவெதைவிட, மேலானதென உம்மால் கொள் 

ளப்படவேண்டும். அந்தோ ! சில காடகத்சை ஆடும்வேஷதா 

ரிக்ளை தான் பார்த்இருக்றேன். அவர்களை ஏனையவர்புகழ 

வம். கேட்டி முக்கிறேன், அதுவும் அ இகமாய் ; ; se SI Op, 

-ணமாய்க் கூறுவிடத்து, அவர்களிடம் ஐம்மவாது குரலு 

மில்லை, நடையுமில்லை : கம்மவரளைப் போலு மில்லை, காகரீக 

மற்ற மிலேச்சர்களைப் போலு மில்லை, மனிதர்களைப்போ 

மே யில்லை § இப்படி.ப்பட்டவர்கள்.. கூச்சலிட்டுக் கூத்தா. 

வெதைக் காணுங்கால் பிரம்மதேவன் வேண்டுமென்று 

மனுஷ்ய. ஜன்மத்திற்குத் இருஷ்டிப் பரிகாரமாய் அதற்கு 

மாஅ௮பரடாய் இவர்களை சிருஷ்டித் இருக்கவேண்டுமென்,2 

-கினைத்இருக்கேன். மனுஷ்ய சுபாவத்தைப்போல் ஈடிப்ப 

தில் ௮ த்தனை ஆபாசம் செய் கார்கள். 

; ஏறக்குறைய : "இவத்றையெல்லாம். ஏங்களுள் - இருத்இவிட் 

டோமென- எண்ணு றேன். 

ப அம, ட் முற்றிலும் இருத்திடும் அதை; உங்களுக்குள் விதாஷ
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பால. 

அம. 

ரா-.3 உட 

அம. 

௮ம், 

எண்ணாதே, உணவும். உடையும் உதவ. இருக்கும். 

. ௮ 0 த ய or [அங்கம்.. 

கன் வேஷம் sift. பவர்கள், அவர்கள் எவ்வளவு பேசவேண்டு 

மென எழு திமி; Hea oe or த நீகுமேல் ஒன் ௮ம்பேசவேண் | 

டாம். அவர்களுள் அலரைப் பார்த்திருக்கேன், அவர்கள் 

_ பாமர ஜனங்களுள் இலர் நகை த்இடும் வண்ணம், ஒரு காரண 

முமின்றி தாங்களே ஈகைக்க - ஆரம்பிப்பார்கள், இதனால் தா 

- டகத்தஇன் முக்கியமான பாகம் ஏதாவ தொன்று தடைப்பட்டு 

திற்கும் அதற்குள் ; இது பெரும் மூடத்தனமாம், அப்படிச் 

செய்யும் அந்த வி.தாஷக னுடைய, தன்னைப். பிரசித்தம். 

த செய்துகொள்ள வேண்ு மென்னும் அற்பத்தனமான Curr 

- சையை அது னு சாட்டுறெது. போவீர், சக்கரம் சித்த conti — 

| [Peas sehasr Guin rad} | 

பாலதேசன், ராக காந்தன், கிடிதான் வருஇறொர்கள், ப 

ஏன்ன, ஐயா, கேட்கப் போூன்றாரா. மஹாராஜா. இக்தக் ' 

சதையை உ. 

ஆம், ws ஹாராணியுங்கூட, அஅவும் : உடனே, 

| ஆனால் ஆட்டக்காராகளை. அவசசப்படுத்தும், 

(பால? oer eT 'போூருன். J 

es ங்களும் போய் துரி தப் படுத்து்றிர்களா. இவர்களைச். 

சுத்து? ப 
அப்படியே ஆகட்டும் அரசே, [போஇிருர்கள்.].. 

பல்சர் HCE? ஹரி ஹரா தி 

-ஹரிஷான் வருவன்... ் 

ட இதோ இளவாசே, காத்துக்கொண் ஒிருக்கின்றேன்.. ன ௭ 

ன அப்பர. ஹரிஹர, கான் "இதுவசையில். 'சம்பாஷித் சதிக். 

தவர்களுக்குள் : உன்னைவிட. உக்தமளைக் கண்டே. னில்லை. 

Gur, என் Qerairo,— 

அப்படியல்ல. ரான் ௨ உன்னை. முகஸ்து த செய்கிறேன் என். 
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(யெல்லாம். சந்தோஷ முள்ள மனம் ஒன்றே.௨௨ டத்தாயிருக் 

கின்ற, உன்னிடமிருந்து கான் அடையலாம் எனக்கோரும் 

- பலன் என்னுளது? ஏழைகளுக்கு முகமன் இயம்புவதேன்? 

அர்க்தமில்லா ஆடம்பாச்இடஞ் சென்ன தேஹொமுகும் கா 

- வுடையவர் நய வஞ்சகம் பே௪ட்டும்; மூகஸ் துதி பேசு முன் 

னுக்கு. வரக்கூடிய இடங்களில் மேழந்தா ளிட்டுப் பணியட் 

@in, சான் சொல்வது கேட்டிறதா 3 விரும்பியதை வரிக்கச் 

- சுதந்தர மூண்டானதுழுதல், மனிதர்களைப் பகுத் தறியுஞ் 
-௪க்இ யுண்டானபின், என் ஞுருயிரானது உன்னையே தனக் 

_ குச் சொந்தமாக நாடியது. - ஏனெனில் 8 எல்லாத் அன்பகு 

களையும் அனுபவித்தும் ஒன்றையும் அனுபவியாதவன் போ 

லிருக்கிறாப். இன்ப அன்ப. மிரண்டையும் சமமாகப்பொறுதி 

துச் சந்தோஷிக்கி கின்ரூய, ஆஇர்ஷ்டமானது சன் இச்சைப் 

படி. ஆட்டுவிக்க இடங் கொடுக்காமல், ஆசைப் பெருக்கமும். 

| அறிவும் ஒருங்கே ஐக்கெயமாகிய மனிதர்களே சுடகள்; மனம் 

: போனவழி ம.இயைச் செலுத்தாத. மனிதனை எனக்குக் 

"காட்டு, அவனை என் ஹிருதயத்தில், என் ஹீருதயத்தன்' 
ன AU Hau sme, வைத்துப். பூசிக்கின்றேன் உன்னை பூசிப்பது 

. போல், இட்பொழு.து நான் சொல்லவந்த. விஷயத்தி DS 

| இதெல்லாம் : அதிசம். இன்றைத்இனம் மஹாராஜாவின் . 

முன்பாக ஒரு காடகம் - நடக்கப்போ௫ன்றது. VEX ஒரு 

பாகம் என் தர்தை மரித்த விஷயத்தைப்பற்றி உன்னிடம் 
7 நான் உரைத் தருக்ககேனே,சம்ே DNS (Ho BU DY oD: தப்போல 

வே யிருக்கும்... நான் உன்னை வேண்டிக்கொள்வது, ஆந்தப் 

பாகம் நடக்கும்பொழுது. உன் ௮ந்தராத்மாவைக் கொண்டு ப 

என் சிறிய தர்தையை கீ கவனிக்கவேண்டும் என்றே. அவர் 

மனத்தில் மறைத்து வைத்இருக்கும் அவரது குற்றமானது. 

ஏந்த விதத்திலாவது அவர் வாய். வழியாக ; டவெளியாகாவிட் 

டால், நாம் பார்தத பேய் பேய தவ்வளவும் டுபரய்யென்னு 

| ஒப்புக்கொண்டு, என். 'கெட்டுப்போயிருக்கும். புத்தியையும் 

ர கொல்லன.ு. உலைக்கடத்இத்ரு அனுப்பலாம். அவரை ள்
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கா. 

அம, 

கா. 

அம, 

பால. 

. அம, 

பால. 

- அதோ காடகத்திற்கு எல்லோரும் வருஇரூர்கள். 

தான். ஹிரண்யனாக நடி. த்ே தேன். 

அமலாதித்யன் [அங்கம்.3. 

ஞூய் கவனித் துப்பார். கானும் ஆணி யறைர்ததுபோல் ௮வ 

து முகக்கதைவிட்டு என் கண்களை எடுக்காது பார்த்துவரு 

இறேன். பிறகு, அவர் முகக் குதிப்பினால். நாமறிந்ததைப் 

பற்றி கலந்து பேசுவோம், 

ஆகட்டும் ௮ரசே, arian நடக்கும்பொழுது அவர்முகத்தி 

லிருப்பதை கான் கண்டு பிடியாது கைசோர விடுவேனாயின் 

காணாமற் போனதற்கு கான் உத்தரவாதம் செய்கிறேன். 

(BIT GBT 

ஒருவார யிருக்க வேண்டும், gr இடம் பார்த்துக் கொள் 

உனக்கு--- 

சங்கதம் காலதேவன், கேளரீமணி, பாலநேசன், அபலை, 

ஜகாந்தன், கிரிதான், மந்திரிகள் ag Ger part. 

சேவகர்கள் பந்தம் பிடித் தச் 'காண்டு ag os pen. 

நம இளவரசன் அ௮மலாஇத்யன். எப்படி. யிருக்கன்றான் ? 

மிகவும் ஈன்ராய் இருக்கின்றான், மூச்சு விட்டுக்கொண்டு, 

வாய்வு பட்சணம் வயிறு விக்கம்--வான்காழியைப்போல், 

Dis பஇலுக்கும் எனக்கும் சம்பந்தமில்லை அமலாஇத்யா, 

இக்த வார். த்தைகள் என்னுடை. யவை அல்லவே 2 

அல்ல, என்னுடையவுமல்ல இப்பொழுது. _(பாவசேசனுக்கு) 

ஐயா, தாங்கள் ஒரு Yop கலா சங்கத்தில். சாடக மாடிய 
-தாகவா சொல்லுகிறீர் ? ட 

ஆம் அரசே, அக்கனமே. செய்தேன் ; தான் தடியன். ஈன் 
caps இருக்தது என்று 2 எல்லொரும் சொன்னார்கள். 

என்ன நடித்தர் நீர்? 

மஹாவிஷ்ஐ ணு கரடம்மாவ 
... தாசம் எடுத்து என்னைக் கொன்றார். 

"அடடா! இப்படிப்பட்ட. ஹீரண்யாசுரனைக் கொல்வ தற்கு. 
அவர் அத்தனைக் கஷ்டப்பட்டது. 20D BAS பாத்திரம் 

ள் | sGerwourts சத்தமா யிருக்கின்முர்களா. 1
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ராக 

- கேள, 

அம, 

பால. 

அப. 

அம், 

அம. 

அம... 

ஆம், அரசே ; ததகஞநைடைய உத்தரவுக்காக காத்இருக் 

இஞுர்கள், | 

கண்ணே, அமலாஇத்யா, இப்படி. வா. என் பக்கத்தி Or 

கார். | ன 

"இல்லை அம்மணி, என்னை மன்னிக்சவேண்டும். என்னைவலிச் 
கும் காநீகம் இதோ இருக்கின்றது. 

(அரசனிடம்) உம் உம் ! கவனித்தீரா அதை ? 

அரசே, என்ன மிகவும் உற்சாகத்தோ டிருக்கின்தீர் 1 

யார்! நானு? 

ஆம், அரசே, 

ஈசனே ! ஈசனே ! கான் ஒரு ௮ஹஸ்யக்காரன்தானே 1 ௩.ர 
மனிசன் நகைகச்ச வண்ண மிராதா வேறென்ன செய்யச் 

- கூடும்? அதோ பார் என்கந்தை இறந்து இரண்டி. நாழிகை 
-யாகவில்லை, என் தாயார் என்ன சந்தோஷமா யிருக்கன்ளுர் 
கள், 

இல்லை அரசே, இசண்டி ரண்டு. நான்கு மாதல்களாயின வேட. 

அவ்வளவு சாளாய்விட்டதா ? ஆனால் இதந்த அலங்கோல. 

மென்னத்இற்கு? நான் ஈல்ல ஆடை யாபரணங்களை ௮ணிய௰ _- 

வேண்டியது தான் 1 ஈசனே ! இரண்டு மாதங்களுக்கு மூன் 

இறந்தவரை இன்னும் மறவா இருப்பதா 2 இப்படி.யானால் 

_ மகாத்மா யாராவது மரித்தால் அவர். ஞாபகம் மண்மீது 

ஆ௮மாதம் வரைக்கும் நிலைத் இருக்குமென்று. எண்ணலாம். 

ஆனால். அவர் கோயில்கள் கட்டவேண்டும்; 'இல்லாவிட்டால் 

மரித்த மண் குதிரையை மறக்இடுவதுபோல் அவரையும் 

மறந்துபோவார்கள் ஜனங்கள் . 1 

(சங்கீதம். அபிநயம், ஒரு அசசனும் "அரசியும் மிகுர் த 

| காதலோடு. கருகறுர்கள், ஒருவரை ஒருவர் சட்டி ௮ணைன் 

இன்றனர். அவள், ட பாதத்தில் : பணிர் த, தான் மிகவும் 

- ஆசையோ டிருப்பசாகத் தெரிவிக்கன்றாள். அவன் ga 

ளை வாரி எடுத்து. தன், தலையை. அவள். கழுத்தின்மீது
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அம, 

அம. 

அப். 

அம. 

அமலாதித்பன் [அங்கம்... 
சாய்க்இன் ரன். பிறகு. புஷ்ப சயனத்தின்மீது படுத். 

துக் கொள்ளுகிறான். அவள், அலன் உறங்குவசைச் 

கண்டு விட்டுப் பிரிரி இறுசள், உடனே ஒருவன் வந்தா, ௮ர 

சண து LF. FMW I anne, அதத்கு மேத்தமிட்டு ௮ரசன் 

காதில் தர் விஷத்தைச் சொரிச்துவிட்டு, வெளியே போ 

Baer. அ௮ர9.வர்௪, sss இறந்து இடப்பதைக் 

கண்டு, சேம்பிக் சேம்பி அழுவதுபோல் அபிசயக்கின் 

ருள். விஷதாரி இசண்௰ ன்று ஊமைகளுடன் ab gi 

P| QU GL. GOT துக்கப்ப்ெ துயோல் காட்டுகிறான். Fag 

தை எடு துக்கொண்டு Curia OB ap rast, Sas gai 

HIER w லெகும திகள் கொடுத்து தன்னை. மணக்கும்படி. 

வேண்டுகிறான் தலில் விருப்ப மில்லாதவள்போற் ன 

காட்டி. ede அவன் காதலியாக ஒப்புக் சொள்ளு 

இருள்.) | (Gun Ray i wer) 

518s, இதற்கு அர்த்த மென்ன? 
இதுவா ? இது கண்கட்டி வித்தை யென்று. பெயர் ; கபடம் 

_ என்று YT GSD. | 

ஒரு வேளை ஈடக்கப்போடன்ற சாடகத்்இன் சதையின் குறிப் 

பா யிருக்கலாம். 

சுத் திரதாரன் வருகிறான் 

இதோ இவனால் தாம் அறிவோம். வேஷதாரிகள் இரகூிய 

ம யிருக்க முடியாது, அவர்கள் எல்லாவற்றையும் சொல்லி 

விவோர்கள். . 

எம்பொருட்டும் எமது காடகத்தஇின் பொருட்டும், 

இக்கே தயவு செய்ய உம்மை வணங்கி, 

- கவனமாய்க் கேட்க, வேண்டிக் கொள்ளுவோம். ் 

(Cun Bey oe .) 

"இசென்ன நார்இயா ? நல்லதக்காள் பாட்டா ? 

சுருக்கமா யிருக்கிறது ௮ 7சே.... 

கரரிகையின் காதலைப் போல். .
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.. இசண்டு வேஷதாரிகள் அரசனும் அரசியுமாக 
ப வேஷம்பூண்டு agra ras, 

பிரிய ௪௫ 1 ஈம்மிருவருக்கும் விவாகம் என்ற யாதொரு 

கல்யாணமாகி, செளரமான வர்ஷம் சணக்கில் சுத்தமாய். முப் 

பதும், சாந்தமான மாசக் கணக்கில் சகஜமாய் பன்னிரு 

முப்பதும் ஆய்விட்டது என்பதை நீ அறிந்திருக்கிறா யல்ல 

eur P 'இப்பொழுஅ 5 8ீ என்ன தெரிவிக்கின்முய் P 

Ga-an8. மிராணகாத் ! மன்னவர்களான. சூர்ய சர்இரர்கள் மறுபடி. 

Gag. 

யும் அத்தனை முறை இப்பூப் பிரதட்சணம் செய்தபோதி 

௮ம், ஈம்முடைப ஆசையானது கேவலம் குறையப் போ 

இன்ற இல்லை. ஆயினும் பிராணராத் 1! அடியாள் என்ன 

சொல்லப் போடின்றேன். மூன்போ லில்லாமல் வர வர 

உமது மூகமானது வாடியிருக்கன்ற.து. அதைப்பார்க்க அடு. 

யாள் எனக்கு மிகவும் பயமா. யிருக்க்றது. ஆயினும் 

பிராணகாத் ! | ஒரு விஷயம். எனக்குப் பயமா யிருச்கின்றதே. 

என்னு தாம் இலேசம் கொள்ள லாகாது. யாது காரணம் 

ப ீறியெனில்ஸ்இரீகளுக்கு சவலையென்னப்பட்டதும். காதல் 

என்னப்பட்டதும் அதிகமா யிருந்தபோதிலும், யாதொரு. 

சமமாயிருக்கின்றது. அடியாள் தம்மீது கொண்டிருக்கும் 

யாதொரு காதலின் அளவு தமக்குத் தெரிக்தே யிருக்கின்ற 

தல்லவா ! 0 அந்த. யாதொரு: காதல் ஏவ்வள விருக்கின்றதோ. 

அவ்வளவே. யாதொரு பயழு Gps Bor pg. யாதொரு 

காதல். அ;இகமாயிருக்கு மிடத்தில்கிஞ்த் சந்தேக த்திற் 

இடம் கொடுத்தாலும் அதானது யாதொரு பயத்தைக் தர 
தின்றது. இவ்வாறு... அற்ப விஷயங்களே ௮இக பீதியை 

'விளைப்பதனால் அவ்விடத்இல் அடங்காக் காதல் அபரிமித 

மாயிருக்கின்ற கென்று அன்னவர் கூறுயபடி. உறுஇயாய் 
தாமும் கூ றக்கூடும், 

அஸ்து. [ ஆயினும் என்ன செய்வேன் பிரியசகி ட உன்னை 

விட்டு கான்: 'பிரியவேண்டும். அதுவும் RsOreBe ; எனது .



86 ௮மலாதித்யன் [ ௮௱ற்கம்-3. 

நாடி,, ஈர்ம்பு, நிணம், தோல், கொழுப்பு, தசை என்னப்பட்ட 

இவையானதுக ளெல்லாம் தம் தம், நிலை தளர்க்துபோ 

யிருக்கின்றன. ஆகவே எனக்குப் பிற்காலம் இவவுலகமா 

இய பூமியின் கண், கீ நீடுழிகாலம் சுகமாய் வாழ்வாயாக | 

என்னைப்போன்ற காதல் சூன்றாக் கணவ னொருவனையும் 

பெந்.று-- 

வே-அரசி. இவ 1வ! போதும் நிறுத்தும் ௮தை பிராணகாதா ! என் 

“ன வார்த்தை தெரிவித்தீர்கள் ? அடியான் கனவிலும் அப் 

படிப்பட்ட காதகமாகிய பாதகத்தை மனசாற ஸ்மரிக்க மாட் 

டேன் என்பது நிச்சயம், மனுமுறை நான் யாதொரு கண 

வனை வரிப்பேனாயின் மண்மீது நான் காசமாய்ப் போகட்டும், 

மற்றொரு கணவனை வரிப்பவள் யாதொரு முதல் கணவனைக் 

கொன்றவளே என்பதற்குக் கொஞ்சமேனும் எந்தெகமில்லே, 

(ஒரு புறாச) ஐயோ பாவம் | ஐயோ பாவம் | 

'வே-அரசி,யாதொரு முதல் கணவன் மடி.ந்தபின் மற்றொரு கணவனை 

-வே-௮, 

- யாதொரு காரிகை சோருவாளாயின் ௮து காதலினால் அன் 

ot, Carn யாதொரு அற்பக்: காரணத்தா லிருக்கவேண்டும் 

-எவஞ்ச, மற்றொரு . கணவனைப் பஞ்சணையில் நான். மூத்ச 

மிடுவேனாயின் . மடிந்த... யாதொரு . கணவனை மறுபடியும் 

கொல்பவளாவேன், 

அஸ்து! அப்படியே இருக்கட்டும், ஆயினும் நீ கூறுறபடி. 

யே இப்பொழுது நினைக்கின்றாயென்று கானும் ஈம்புகிறேன். 

அட்டியில்லை. ஆயினும் ஒரு வார்த்தை, நாம். செய்யும் இர் 

மானங்களிலிருர்தும் நாம் எத்தனை முலை. தவறிப்போ ரோ 

மென்று நீ யோசிக்க வேண்டியது. இடடித்தமானது Bur 

- பக சக்இக் குடிமை ; (ised Radler ob பிறந்ததாயினும் 

“வன்மையிற் குறைந்ததாம். காயானது wre Baie நிக்கும், 

பழுத்தவுடன் தானாய்க் மே. விழும், அதுபோல இன. 

வும். ஈமக்கு நாமே கொடுக்கவேண்டிய . கடனை நாம். மறக்... 

இடவேண்டிய து அ: த. அவசியமே. Carin Bors Bev சாம்...
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செய்யவேண்டுமென சாம் கோருறெ ஓர் விஷயம், ௮க்கோ 

பம் ஆறியவுடன். அக் கோரிக்கையும் இமக்கின்றது 5 wr 

"தொரு சந்தோஷமோ துக்கமோ, அ தன் கொடுமையினாலே 

Cu 9g) Finan hss iG) Ger pS). சந்தோஷம் ௮.இகமா 

ன யிருக்குமிடத்து துக்கமும் அஇகமாய்ப் பாராட்டப்படுகின் 

_றது, அற்ப விஷயங்களிளெல்லாம், துக்கம் சந்தோஷமடை 

இற.து, சந்தோஷம் துக்கமடைகறது, இவவுலகமானது என் 

௮ம் நிலையானதன்னு, ஆகவே, Gg ஆசையும் நமது ௮இ 

ர்ஷ்டத்துடன் மாறுவது ஆச்சரியகரமன்று. ஏனெனில் 

ஆசையானது ௮ இரஷ்டச்தைப் பின் கொடருன்றதோ, 

அல்லது அதிர்ஷ்டமானது ஆசையைப் பின் தொடருகன் 

ததோ, என்னும் கேள்வி, கேவலம் மனி; திரால் இன்னும் 

திர்மானிக்கப்படவில்லை, சம்பத்துடையான் ஒருவன் அதனை 

இழப்பானாயின் அவனது சகல ஈண்பர்களாம் அவளை விட் 

டுப் பறந்தோடி.கன்றனர் என்பதை க காண்பாய். வறிஞன் 

- ஒருவன் செல்வமுடையவ னாயின், ௮வன அ .விரோ.இகளும் 

அவனுக்கு ஈண்பர்களாகின்றனர் விரைவினில், ஆகவே இவ 

வாரது ஆசையானது அஇர்ஷ்டத்தைப் பொறுத் 2. தான். 

ஐது,  சூறையொன்று மில்லாருக்குச் இ௫ரேஇதர்கள்: Gop 

- வில்லை, .கேடுற்றக்கால் இளைஞரை நாபெவன், உடனே அவர் 

களைத் துேவஷிகளாக மாஜ்.றுகனுன். ஆகவே ஒழுங்காய் 

நான் ஆரம்பித்த இடத்தில் முடிக்கு மிடத்து, அன்னவர் 

| கூறி. யிருக்றெபடி நாம் எண்ணுவ தோர் விதம், | FCT 

erp Bus தோர் விதமாய் (py Gar psi, ஆகவே. தாத்பர்யம் 

யாது ? மது எண்ணங்களால் பயனில்லை ; முதலில் யோசி 

ப்பது நம்முடைய தொழில், முடிவில். முடிப்பது அத்த 

ஈ௪ன் தொழில், ஆகவே தற்காலம் இப்பொழுது நீ இரண் 

பாம் கணவனை. கடிமணம் புரியமாட்டோமென்னு கருது 

ப இருய்,. முதல் கணவனுடன் ந்த. எண்ணம் முழுவறுப் 

ட மாண்டுபோகும் என்பதற்கு யாதொரு சந்தேகமு: மில்லை.
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சி, அடியாள் ஒருமுறை கைம்பெண்ணானபின் மறுபடியும் 

. யாதொரு மணப்பெண்ணாலே ஸாயின், அடியாள் உண்ணும் 

உணவே உதவ்வேண்டா மெனக்கு. அன்னவர்களான. இச் 

சூரிய ௪க்.இரர்கள் எனக்கொளிதர வேண்டாம். என் கண் 

 கருரக்ளூ நித இரை என்பதே இல்லாமற் போகட்டும். என் 

கோரிக்கைக ளெல்லாம் பாழாகட்டும். என் எணணாகுக 

ளெல்லாம் கெடட்டும். Bon pit லிடப்பட்ட யாதொரு துற 

அம்... 

| வே-௮. 

வியைப்போல் கான் இன்ப மனுபவிக்கட்டும். அடியாள். 

ஏதை விரும்பி! பபோதிலும், இன்பத்தை யெல்லாம் பாஜாக் 

குந் துன்பமே அதனிடம் குடிகொண்டு. அதைக் ar ps 

செய்யட்டும், பிராணகாத் ! இவ்வுலகத்திலும் மறு உலகத். 

இலும் அடியாள் மாளாத சஞ்சலத்திற்கு மீளாது ஆனாக். 

கப் படட்டும். 

த இனி அத்த சத்தியம் sal quoi ளாயின் 1 

மஹத் சந்தோஷம், eure | ஈன்ஞுய்ச் = Buin செய் இருக் 

இழுய் 1 கண்மணி |! இங்கேதான் சற்று தனித் இருக்கின். 

இலேன், எனக்கு என்னமோ ஒருவாழு யிருக்கின்றது, சற் 

"றே நித்திரைசெய்து நீடித்திருக்கும் இப்பொழுதைப் போ. 
க்க இச்சைப்படுகின்றேன், ... (படுத் தறங்தூன்முன்,) 

லே-அரசி. சுக்மாய் நித்திரை செய்விராக ! எக்காலமும் gr Bice 

அம... 
கேள. | 

மானது கம்மிருவரையும் பிரிக்கா இருக்குமாக 1 (போகும்) 

அம்மா, எப்படி. இருக்கின்றது உமக்கு இகத நாடகம் ? 

அவள் அஇகமாய்ப் பாசாங்கு க செய்கிரொள் என்து. Cane ந்னு 

. இன்றதெனக்கு. 

ட அம். 

தா, 

a எப்படியும் அவள் வரத்தை தவறமாட்டாள், 

கதை முழுவதும் கேட்டி ருக்கன் றனையா : ? "இதில் ஒன்றும் 

. தவமுன விஷய மில்லையே ? 

அம்... - இல்லை. இல்லை, 'விளையாடுகினூர்கள், அவர்கள். விளையாட்டாக. 

விஷ மிடுகிருர்கள், ௮ இல் ,தவதென்பதே யில்லை. தரணியின் 

மீனு,
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ஜா... 

alo. 

oes 

...... காதலுக்கும் உள்ள அர்த்தத்தை ௨ ரைட்பேன், 

அம, 

லோ, 

இந்த நாடகத்தின் பெய சென்ன ? 

எலி பிடிக்ஞூம் பொறி. ஏன் என்பீர்சளோ ? ஒரு அலங்கா 

ரம்பற்றி. Fen ners Bo sos an கொடுத கொலையைப் 

பற்றிய. கதை. அந்த அரசன் பெயர். கானசேகாரன். 

அவனது மனைவி பாபவதி, எல்லாம் விவரமாய்ப் பார்ப்பீர் 

விரைவில், மிகுந்த அதியாயமான விஷயம், அதனால் 

- என்ன? மஹா. ராஜாவையும் எல்களையும் போன்ற மாசற்ற . 

. மன. மூடையவர்களுக்கு ஆவதென்ன அதனால் £ கூற்ற 

முள்ள நெஞ்சே: கு.று குறு என்னும், குணசாலிகளாகய 

ஈமக் கென்ன கெடுதி! 

லோகதேசன் வருறான். 

இவன் லோககேசன் என்பவன், அந்த அரசன் தமையன் 

புதல்வன், | 

அரசே, தாம். சூச்இரதாரனைவிட மேலாக இருக்கன்திசே ! | 

பொம்மைக் கூத்தாவதைக் காண்பேஞயின் உனக்கும் உன் 

உட ஒரு விஷயத்தில் மேம்பட்டது AACE விஷயத்தில் £ழ்ப் 
பட்டதே... 

அப்படி த்தான். உங்கள் கணவரையும் நீங்கள். மதஇிக்கவேண் ப 

டும், ஆரம்பி, கொலைக் கஞ்சாக். கொடும்பாபி, முகத்தைச். 

. சுரிப்பது அப்புறம். இருக்கட்டும், ஆசம்பி--வா-ஃபிணத் 

தைப் பிடுல்கித் இன்ன. பேய்களெல்லாம் கொ்கரிக்கின் றன. 

ஈம மில்லா நெஞ்சம், ஏற்றதான கைகள், தஞுக்த ஒளஷதம், 

sab கைகூடியது, கவனிக்க வேறு பிராணி. யில்லை ! 

தக்க. சமயம்! எல்லாம் ஒருங்கே ani sag கரஹணகாலத் 

இல் கரும் பாம்புகள் கக்கிய கால விஷத்தை யெல்லாம் 

BON By LPC ௮ுமுறை புடம்போட்டு, மூன் அுழுறை காய்ச், 

“அதன் சாரத்தைத் தேர்ச்தெடுத்த$ ஆலகால விஷமே | ஆரு 

பிரை அரை expen sR SOT UUW அருமையாம் உன் 

12.
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வேலையை ௮.இ விரைவிற் செய்து முடிப்பாய் 1. 

[விஷச்தைத் சாங்குபவன் காதில் 
- விடுகின்றான்] 

அம, நந்தவனத்தில் விஷமிடுகருன், அவனுடைய ராஜ்ஜியத் 

தைப் ௮பகரிக்கும்பொருட்டு, ௮வன் பெயர் கானசேகான். 

இக்தக்கதை தற்காலதக்இல் வழங்கி வருன்றது. நல்ல ௪ம்ஸ் 

இரு பாஷையில் எழுஇயிருக்கன்றது. இக்தக் கொலைபாத 

கன் பிறகு கானசேகரன் மனைவியின் காதலை எப்படிப்பெறு 

இடன் என்பதை இனிமேல் பார்ப்பீர். 

- அப, மகாராஜா எழுச்இருக்கிமுர் | ன 

“அம, என்ன? ஏதாவனு இ என்று பயந்தா? © 

கெள. என்ன பிராணசாதா 1 உடம்பென்ன ? 

| பால. ஆட்டத்தை நிறுத்துங்கள் | 

கா... கொஞ்சம் வெளிச்சம் கொண்வொருங்கள்--போஸ்கள் [ | 

. எல்லோரும். வெளிச்சம் ! வெளிச்சம் ! | வெளிச்சம், | 

அமலா திர்டன் ஹரிஹன் தவிர 

மற்றவர்களெல்லோரும் போடு 

இருச்கள் ] 

அம. தப்பி, த்த மான் தலைவிரித் தீ தாடட்டும், 

புண்பட்டமான் புலம்பட்டும், ் 

உறங்குவார் உறங்குங்கால் காப்பார் காத்தல் வேண்டும் ; 3. 

உலக வழக்கமே. இதாகும் உத்தமனே, 

அப்பனே |. என்னுடைய ore Bus Queers பறந்தோடிப் 
பாஜாய்ப்போனாலும், இந்தட்பாட்டும், கையிலொரு கங்கண. 
மூம், காஇல் இருகுழையும், வேஷதாரிகளுக்குள். என்னையும் 
ஒரு பங்குக்காசனாகச் சேர்த்துக்கொள்ளச் செய்யாதோ. Po 

ஹூ, பாத LIBS சிடைக்கும். 

அம, முழுப் பங்கு பெறுவேன் கான்.
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அம, 

  

ஆருயிர் சண்பனே அறிவாயே நீதானும் 
. பேருலகந்தனில், பீடுற்ற இவ்விராஜ்யத்தன். 

- அருமையாம் அ சன்மாள அவன். பின்னாலின் ௮ 

கழுதையாம்--இவனாளக் காலம் வாய்ந்ததந்தோ ! 

எருமையாம் என்று எதுகையுடன்கூறிமூடி கீ இருக்கலாமே? 

நேசா ! ஹரிஹரா ! பேய் கூறிய வார்த்தை மெப்யென்று . 

ஆயிரம் டொன் பந்தயம் கட்டுவேன் $ கவனித்தனையா நீ P 

நன்ஞுய்க் கவனித்தேன் அரசே; 

விஷ மிரிவதைப்பற்றி பேச் செடுத்தவுடன்.-- 

நான் மிகவும் குறிப்பாய்க் சவனித்தேன் ௮வரை. 

ஹா! ஹா! எதோ கொஞ்சம் சங்கதம் ! வரட்டும் வாத்இ.. 

யம்! 

விருப்பமிஇல் வேர்தற்கு இல்லா விட்டால் | 

வெருப்பதற்குக் கா.ரணமொன் ௮ண்டாமன்றோ!..... 

எதோ, கொஞ்சம் சங்தேம ! 

Tm eT ‘gan ம் சிரிதாலும் ம மறுபடி யும் வருகிரூர் ர்கள், 

என் ன் அரசே, ஒரு, வார்த்தை கொஞ்சம் தயவு. செய்யவேண் 
டும் என்னிடம், 

ஐயா, ஒரு பாரத முழுவதும் . 

மகாராஜா அவர்கள்-- ப 

ஆம், என்ன, மகாராஜா அவர்களுக்கு. 2 
| இக்கருந்துசென்றவுடன் மிகவும்குணம்மாதி யிருக்கின்ார். 

குடி. வெதியினாலா ? 2 

இல்லை அரசே, கொஞ்சம் பித்தத்தினால் என்னு சொல்ல 

வேண்டும், 

கீ இந்தவிஷயத்தை வயித்இய்னிடம் போய்த்தெரிவித் இருக். 

இ சால் உன். புத்தியின். கூர்மை இன்னும், அ.இகமரய் வெளியா
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அம, 

கி. 

டரா; 

டஅம். © 

அம்லாதித்யன். [ அங்கம் 3. 

கும். ஏனெனில் நா னவருக்கு வி2ராசனம் கொடுப்பதானால் 

அவருக்குப் பித்தம் ஒரு வேளை இன்னும்: அஇகரிக்கும். 

இளவரசே, உமது வார்த்தைகளில் ஏதாவது ஒழுஈ்கிருக் 

கட்டும், நான் சொல்வதை விட்டு வேறென்னவோ விஷயத் 

இற்கு இவ்வாறு ஓடாகூர். 

நான் ஒன்றும் பேசவில்லை, சொல், 

மஹாராணியவர்கள்--தங்கள் தாயார்--மிகுந்தபெரும் மன 

வருத்தத்துடன், என்னைத் தங்களிடம் அனுப்பினார்கள். 

சுகமாய் வரலாம். 

இல்லை ௮சசே, இக்த மரியாதை தகுர்தபடியானதன்று. 

நான் கேட்பதற்குச் தக்க பதில் உரைப்பதானால் தக்கள் தா. 

யாரின் கட்டளையை நகிறைவேற்றுஇன்றேன், இல்லாவிடின் 

நீர் மன்னிப்பதும் நான் இரும்பிப்போவதுமே கான் வந்த 
வேலையின் முடிவாகும். . 

- ஐயா, என்னால் முடியாது, 

என்ன முடியாது அரசே ? 

உனக்குத் தக்க பதில் சொல்ல ; என் புத்தி ௪ற்னு கெட்டுப் 
த போயிருக்கன்றது. ஆனால் என்னால் என்ன பதில் உரைக்க 

முடியுமோ அதை நீ பெறலாம்.--அ௮. தாவது & சொல்லு. 

. கஇிறபிரகாரம் என் தாயார். பெறலாம். --ஆகவே மற்றதை 

- யெல்லாம் விட்டு சங்கஇக்குப் போவோம். என் தாயார் 
என்ன சொல் .லுடளர்கள் P 

இவவாறு சொல்லுகிறூர்கள். த்களு£டைய BLOND. GONE 

யானது அவர்களுக்கு ௮இக ஆச்சரிய தீதையும் விந்தையை 
யும் உண்பெண்ணி யிருக்கன் ஐ.அ. 

ஆஹா! என்ன ஆச்சரியமான பின்னை! இப்படித் தன் தாயா 

ரையே பிரமித் அப்போகச் செய்பவன் ! ஆனால். அன்னையின் 

அந்த ஆச்சரியத்தை. பின் "தொடர்ந்துவரும் விஷயமொன்று 

மில்லையா 1-0 சரிவியும் ம்.
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ரா... 

அம. 

ரா. 

௮ம், 

OMT. 

அம், 

om 

அம, டர் 

தாங்கள் நித்திரைக்குப் போகுமுன் உம்மை அந்தப்புர. 

இற் சண்டு பேசவேண்டுமென்று விரும்புகிழுர்கள். 

அப்படியே செய்வோம், இன்னும் பஇன்மடங்கு ஈமது 

தாயாரா யிரு்கபோதிலும், நம்மிடம். இன்னும் ஏதாவது 

வியாபாரமுண்டோ ? ன | 

அரசே, ஒரு காலத்தில் என்மீது பிரி.பமா பிருந்தீர், 

இப்பொழுதும் அப்படியே இருக்கின்றேன், இக் கன்னம் 

வைக்கும் கரத் இன்மீ தாணைப்படி, 

இளவரசே, தாங்கள் சூணம் மாறி யிருப்பதத்குக் காரண 

மென்ன ? உமது துயரத்தை உமது ஈண்பனிடம் தெரிவிக் 

காவிட்டால் அதி girs Besos oon தப்பித்துக் கொள்ளும் 

படியான மார்க்கங்களை . யெல்லாம் அடைத்துவிடுஇன்தீர் 

நிச்சயமாக, 

என்னுடைய ண் ஸ்்இஇ எனக்குத் இர்ட்திகரமாயில்லை- 

௮.து எப்படி ? குூர்ஜுூத்தை அவருக்குப்பின் ஆள்வதற்கு 

மஹாராஜாவின் வாக்கே உமக்இருக் கின்றதே Pp 

ஆமாம், இருந்தாலும், “அண்ண ஸிருக்தெ வரையில். 
அந்தப்பழமொழி கொஞ்சம் ஞாபக மறதஇியாயிருக்கன்றது. 

மறுபடியும் வேஷதாரிகள். சிலர் குழல்களோடு வருஇருர்கள், 

ஓ! இதோ குழல்கள்,-எதோ. ஒன்றை கான் பார்க்கட்டும், 

| -- வாருங்கள் ஒரு பக்கமாய்--ஏன் கீங்களிருவரும். என்னைப் 

பின்தொடர்ந்து இரிூதீர்கள், என்னை ஏதாவது . வலையில் 

க்கச் செய்யவேண்டு மென்பதேபோல். 1 ப _ 

இளவரசே, என் கடமை. அதிக வெளிப்படையாக விருந் 

தால், என்னுடைய அன்பானது ஈன்னடக்கையை மிகவும் 

அறியாமலிருக்கின்றது. 

... அது எனக்கு reir cpt அர்த்தமாக. வில்லை. Hiss குழலைக் 

டட கொஞ்சம் வா௫ிக்கின்றாயா. P 

te
 

| wre, என்னால் முடியாது.
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அம, 

அம, 

அம், 

-அமலாதித்யன்  [அங்கம்3. 
ரான் கேட்டுக் கொள்ளுகிறேன், 

என் வரரதிதையை சம்பும், என்னால் முடியாது 

கான் வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் உன்னை, 

- சே, ௮இல் ஒரு சுரமும் எனக்குத் தெரியாது, 

நிரம்ப சுலபம், பொய் பேசுவ தப்போல் | இக்தத் துவாரல் 

களை உனது விரல்களால் "மூடிக்கொள், இதை உனது சுவா 

சத்தினால் ஊது, உடனே உத்தமமான சங்கீத காதத்தை , 

உண்டு பண்ணு மிது, இதோ பார், இவைகள் தான் oval ran 

ஐயோ ! இந்தச் சரங்களை யெல்லாம் லயப்படுத்தி சங்கீத 

இ முூண்பெண்ண எனக்குச் ௪க்இ யில்லையே | அத்த ஞானம் 

alo, 

பால. 

'எனக்இல்லை, 

ஏன் 1! இதோ பார் | என்னை என்ன ஹீனமான வஸ்து 

வாக்கி விடுகன்றுய் !: என்னை வாடித் தறிய விரும்புஇருய். 

என் குணத்தை யெல்லாம் அறிக்தவன் போல் sramBapw, 

என ஹிருசயத்தலுள்ள. இரகூயத்தைத் தோண்டி எடுக்க 

- விரும்புசன்றாய், என்னால் என்ன மூடியுமென்பதை யெல் 

“லாம் ஆதியோடந்தமாக அதிய : இச்சைப்படுகிருய், இக்தச் 

சிறிய குழலில், ஈல்ல சக்&தம், உத்தமமான ஒலி யிருக்கன் 

இது. ஆயினும் அதை வாகித் தறிய உனக்குச் ௪க் இயில்லை. 

: ஏனப்பா, குழலை வாடுப்பதைவிட என்னை aur Aci gs Fev 

“பம். என்று. கினைக்ெருய்போலும். | என்னை எந்த வாத்திய 

| மென்றாவது: பெயரிட்டழை, என்னை நீ கஷ்டப்: படுத்த 

லாமே. யொழிய உன்னால் ans aur லாகாது, 

பாலநேசன் ஒருசழன். 

| ஐயா ! தங்களுக்கு st மூயுஸ் ! [ 

அரசே, மதம்பான்.. அவர்கள். அக்களூடன் பேச அரும்ப 

ட | இருர்கள். உடனே. 

ப ட டகத்தைப்போல், தெரிஜெதா. வக்கு. Po 

அதோ இருக்கின்றதே மேகம், rips குறை றய ஒரு தட் .
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16. 

ALN. 

பால 

அம, 

பால, ப 

ao. 

LITO. 

அம. 

அப்பன் ஆணை | அச்சம் ஒட்டகச் சான, ் 

கொஞ்சம் ஆமை ஜாடையா மிருக்கன்றதென நினைக்கின் 

றேன். 

முதுகு ஆமையைப்போ லிருக்கின் றது. 

அல்லது இமிங்கலம் போலவோ? 

ஏறக் குறைய இமிங்கலந்தான் ! 

- ஆனால் உடனே என் தாயாரைப் போய்ப் பார்க்னெறேன். 

| ஒரு புறமாக] என்னை. அசல். பயித்தெக்கார eq int 

கள்.--நரன் உடனே வந்துவிட்டேன். 

அப்படியே தெரிவிக்கின்றேன். | போகிருன். | 

உடனே ? என்று சொல்வது எளிதாம், --தோறர்களே, 

உத்தரவு பெற்றுக் கொள்ளுங்கள், 

[அமலா தித்யன் தவிர, மற்றெல். 

லோரும் Cun lay ison. ] 

பிசொசுகளுக்குரிய பாதி இராத்திரி பிப்பொழு.அ,பேய்களெல் 

காம் சுகொட்டில், வாய்இறத்து. வாவுகிற சமயம்! நரச பாபக் 

களெல்லாம் நானிலத்தைப் பீடிக்கும் வேளை ! இப்பொழுது 

சுடச்சுட பச்சை -இசத்தசதகைக் குடிப்பேன் நான்... பகற் 

காலம் பார்தீதுக் குலை நடுங்கும்படி யான . குரூர கிர்த்தியம் 

செய்வேன்... பொறு | தாயாரி௨ம் போகவேண்டுப் ம நான்... 

'மனமே!--உண் சுபாவ மிழக்காதே, பரசகுராமனைப்போல் பரி 

'தாபமற்த குணம் இந்த ஹிருதயத்இத் புசகவேண்டாம். தான் 

குரூ£னா. யிருந்தபோதிலும் மானிடப் பிரகர்இக்கு மாறான ' 

"காரியம் செய்யாம லிருப்பேனாக! கத்தியைப்போல் வெட்டிப் 

ப Gue@@ wer, ஆனால் அதை உபயோ௫ிக்கமாட்டேன். என் 

மனமும் வாக்கும் இதில் மாத்இரம் மா௮ுபட் ட. ருக்கட்டும். 

என் வார்த்தைகளால் ஏவவளவுகான் என் தாயாரை வதக் 

-யெபோதிலும் அவரது உயிரைப் போக்க மாத்இரம் என் 

உள்ளம் உடன்படாது: (யோகர். 
காட்சி: ழடிகிறது. ்
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| நா... 

மூன்று வது ௧ ர ட்ன், 

அரண்பனையிலோர் ௮றை, 

காலதேவன்; 1 மந்தன், Pagar வருுர்கள். 

௮வன் ஸ்இதி எனக்குத் இர்ப்திகாமா யில்லை, அவன் பயித் 

- இயத்தை அ.இகரிக்க விடுவது ஈமக்கு க்ஷமகர மான தன்னு. 

ஆகவே நீங்கள் ஆயத்தப்படு, த் துங்கள். நான். உங்களுடைய 

இருமுகத்தை உடனே அனுப்புகின்றேன். அவனும் உந்க 

சூடன் சல்களத்துக்குப் போவான், அவனது பயித்தியத்இ. 

னின்றும் மணிக்கு : மணிக் குண்டாஇன்ற பயங்க. ரமான 

- இடையூறுகளை ஈமது. TTB கத்துக்கு இருகாமையில் வள. 

விது அபாயகரமாம், 

நாககள் ஆயத்தப்படுகின் றோம். தம்மைக்கொண்டு உயிர் 

- பெற்று உஜ்ஜீ விக்கின்ற உலகத்தவர்களை யெல்லாம் பா.தூ 

"காக்கவேண்டுமென்றை பயமானது தெய்வத்இற்சூ உவப்பா 

னதும் உத்தருஷ்டமானது மாகும், - 

. ஓவ்வொரு உயிரும் உலகினில் . ஒரு கஷ்டமும் தன்னை வந் 

தீணுகாதபடி அறிவே சவ்சமாக அதன் பலத்தைக் கொண்டு 

காப்பாற்நிக்கொள்வது கடமையாகும். அப்படி யிருக்க 

மன்னுயிரின் க்ஷமமெல்லாம் தன்னுபிரைப் பொறுத்ததா 

மிருக்க்ற அரசன், அ௮வனுயிரைச் காப்பது Be sore 

மாகும், ரசன் ௮ழிவதெனமுல் அவன் மாத்இரம் அழிவ 

தன்னு ர. சுழலானது. சுற்றிலு மூள்ளதை இழுத்அுக்கொள் 

வதேபோல். அவ னருகிலுள்ள அனைவரும் அழிகின்றனா. 

"பிரம்மாண்டமான தன் இலைகளுடன் ' பலகோடி... இறு வஸ் 

க்கள் விட்டு பிரியாதபடி.. கட்டப்பட்டிருக்கும்; உன்னத ் 

மான மலையின் உச்சியில் காட்டப்பட்ட, மகத்தான சக்கரம் | 

“ஒன்றைப் போலாம் ;. ஆனு விழுச். தழியுல்கால், அதனுடன் 

-கட்டப்பட் முருக்கின் ற் ஒவ்வொரு. அத்பப்பொருளும் ஹெ த. 

னுடன். அழி௫ன்ற. தன்றோ? அரசன்... Qu pepe செறிந் . 

தால் அல. மெல்லாம். பெருமூச். செறிசன்ற௫.



தா. 

ரா-கி, 

- பால 

தா. - சந்தோஷம், "போய் வாரும். ஐயா, [யாலசேசன் Cun Bop cir. 

. ஐயோ ! என் குற்றமானது. பெரும் பாதகமாம். விண்ணுல 
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. இந்தப் Sores Bie 2. டனே FETT OM Si மாகும்படி.. உது | 

களைக் கேட்டுக்கொள்ளு?றேன்.. எதேச்சையாய் அடக்காது 

இரியும் இந்த அபாயத்தை waa, arden விலங்ட்டுக் 

erases) லிருத்தவேண்டும் நாம்... 

உடனே நாங்கள் தரிதப்பவேன்றோம். 

| [இருவரும் போஇருர்கள். ] 

| பாலநேசன் வருகிறான். 

மஹாராஜா, இளவரசர் அவரது அன்னையின் Yb FTES . 

அறைக்குப் போடன்றார். நான் இரைக்குப் பின்னால், 2y Bl 

கே 54 Ber pangs கேட்டறிய, ஒளித் இருக்கிறேன். மஹா 

ராணி யவர்கள் எப்படியும் நன்ருய்க் கேட்பார்கள் என்னு 

நான் உதியாய்க் ௯ றுவேன். அன்றியும் தாங்கள் சொன்ன 

படி, மிகுந்த புதஇ. சாதுர்யமாய்ச் சொன்னபடி, . எப்படி. 

மிருக்தாலும் தாயாருக்குப் பிள்ளை என்கின்ற. பட்சபாதம். 

போகா தாகையால், அவர் கூறுவதை குன்றாவது மனிதன் 

ஒளிக்இருக்து கேட்டறிதலே த௫ூஇயாகும். : எம. இறையே, 

கான் விடைபெற்றுக் கொள்ளுகின்றேன், தாங்கள் சயனத் 

Boos போகுமுன் நான் வந்து தங்களைக் கண்டு நான் கேட் 

டதைத் தெரிவிக்கின் வேன்: . 

கம்வரை. கொளுத் Sgn கொடுமையாம், உடன் பிறந்த உத்தம | 

னைக் "கொன்ற. "கொடும் காதகத்திலும் காதகமாமே. ஈ௫னைக் 

குறித்துப் பிரார்த்தனை. செய்ய என்னா லாகவில்லை, என் மன 

மரன் து என்னை எவ்வளவுவலிவுடன்உக் தியபோ.திலும்!கான். 

செய்த பஞ்சமா. பாதசத்தின் பலமானது என் மனோ இடத் 

'தைப்பதந்தோடிப் போகச்செய்௫ன் றதே, இரண்டு கர்மங்களை 

FS காலத்தில் செய்.து மூடிக்கவேண்டு மென்னும் கருத்தை 

யுடையவன்போல், இங்கு ஆரம்பிப்பது என்பதை யறியாது., 

oa ¢ ஒன்றும் செய்யாம லிருக்கன்தேன், இந்தப் பாழாய்ப் 

{3
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டே ானகையில் மச்ச சகோதரா. அரசன். Orgad 19. BENGE 

காலென்ன? ப.ரமேஸ்வரன் கருணையென்னும் மழைபொழிக் 

ஜால் இது GOTH பனிகட்டியைப்போல் பரிசுத்தமாகரதா? 

காதகத்தை கேராக எதிர்த்துக் கரையச் செய்வதற் கன்றி 

கருணை என்பது எதற்காக Mina Bear து? காம் பாழில் விழ்: 

வதன்முன் ஈம்மைத் தடுப்பதும், வி ழ்க்தபின் சரையேற்றுவ 

அம்,இவ்விரண்டுமின் திமு பிரார்த்தனைக்ளெல்லாம்என்ன 

பலனைத்தருவனவாம் £: கா மினியாவது நற்க இயடையு மார்க் 

கத்தை நாடவேண்டும், நெடுங்கால மாயது நான அபராதம் 

இழைக்சு. ஐயோ | ஆயினும் அப்பெரும் பழியைப்போக்க 

நரன் என் னென்று பிரார்த்தனை செய்வேன் ? உடன் பிறர்த 

உத்தமனைக் கொன்ற பாதகத்தை மன்னியும் என்பதா ? 

ஐயோ | இது உதவாதே! நான் எத ற்காக இக்கொடும். கொலை 

புரிந்தேனோ, என்மரூடம், என்பேராசை; என்மனைவி, இவை 

"களை யெல்லாம் கான்  அனுபவித்துக்கொண் டிருக்கன்றே 

னே! தானிழைத்த பாதகத் தின் பலனைவிடா.து ஒருவன் மன் 

னிப்புப்பெற ௫ முடியுமோ? அதர்ம வாுகளுக்டெமான இந்த 

வனியாய உலகின்கண் குத்றவாளியின் கைப்டொருளானது 

சர்மத்தையே ஒரு புறமாகத்தட்டி விடக்கூடும் ; பாபத்இனாற் 

| சம்பாஇக்கப்பட்ட பொருளே. நியாயத்தை விலைக்கு வாக்கி 

- விடுவதை ஈரம் பன்முறை பார்த்திருக்கன்றோம் ; மேலுல 

-கத்இ லவகா றன்றே 1 அவ்விடம். மாறுபாடு. ஒன்றும் உத 

வாது, ஒவ்வொரு. வழக்கும் உண்மையில் விசாரிக்கப்படும்; 

நமது பாபூர்த்தியங்களைப்ப ற்றி நாமே ஈமக்கு விசோதமான 

- சரட்டுகளாய் அணுவும் ஒளியாது உண்மையை உரைக்க 

வேண்டிவரும். அப்பொழுது என்னாம்? என்ன ர. மிசூ Bun rib? 

"இப்பொழுதே : கான் செய்க பிஹையை | ஒப்புக்கொண்டு 

"பிரார்த்தனையினால் என்னபல.. னுண்டாதெதெனப் பராக்க 

: வேண்டும், : “அ தனால் எதுதான் ஆகாது ? ஆயினும் ஒரு 

வன். son DI பிரார்த்இப்। தே. அசாத்தியமானால். எண்ன 

“பல னடையக்கூடும் ? ஐயோ. என்ன . "தெளர்ப்பாக்கிய 
a மான ஸ்திதி! அந்தகார aG எடைந்திருக்கின்றதே என்
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ALO | 

ஹிருதயம் | பாபமாயெ சேற்றி லமிழ்க்த என் ஆன்மா 

அதைவிட்டு நீங்க மூயன்று இன்னும் ௮இகமாய் Hp 

கின்றதே ! ஈசனே ! எனக் குதவி செய்வி. ராக 1! நான் முயல் 

கின்றேன், வணங்காத என் முடியால் உமது பாதத்தில் 

வணங்குகின்றேன். இரும்புபோன்ற என் இருதயத்சை 

இளங்குழவியின் நரம்பினைப்போல் : இளகச் செய்கிறேன். 

எல்லாம் சுபமாய் முடியினும் முடியலாம் |. 

(ஒரு புறமாய்ப் போய் மூழச்தா 
ளிட்டுப் பணிசன்றான் ,] 

-அமலாதித்யன் வருகிளொன். 

அஞ்சலியஸ் தனா மிருச்ன்முன், அப்படியே கொன்று விட... 

லாம் அரைக்ஷணாத் .இல்!அப்படியே கொல்கன்றேன்---சுவர்க் 

கத்துக்கனுப்புகின்றேன்; என். பழியைத் இர்த்தவனாவேனோ 

இதனால்? இது ஈன்முய் ஆ.சாயவேண்டிய௰ விஷயம், OG Us 

கன் என் தர்தையைக் கொல்கிறான், அதற்காக அவரு 

ஏக புத்தஇரனாகிய கான் இப்பாபிஷ்டியைச் சுவர்க்கம் அனுப்பு 

இன்றேன் ! ஐயோ! இது கூலி கொடுத்து உபகாரம் செய்வ 

தாம்? பழி வாங்குவ தாகாதே, இவன் என் தந்தையை, 

இரத்த புஷ்டியுடனும் ௮வர் செய்த பாபங்க ளெல்லாம் ப 

பரவி நிற்கையில், அரியாயமாய்க் கொன்றான். அதற் 

குப் பிராயச்சித்தம் ௮ந்த ஈசன் ஒருவனுக்குத் தான் 

தெரியும், ஈமது மனத்இன் ஆராய்ச்சிக் கெட்டியவசையில் 

அது பெரும் பாதகமாம். அப்படி. யிருக்க, இப் பர்பியை, 

ப.ரமனை நோக்கித் இயானம் செய்து, தன் பாபங்களை யெல் 

லாம் கழித்துப் பரலோகம் செல்லச் சித்தமாகும் சமயத் இல் 

கொல்வேனாயின், கான் தக்கபஒ. பழி வாங்கனவ னாவேனோ? | 

௪ 1 இது தவறு, கட்கமே! பொறு! இந்தத் து ராத்மாவைதி 

-தக்சபடி, வதைக்கவேண்டி௰ சமயம் தேடு, ருடி.வெறியில் : 

மயங்க உறங்கும்பொழுதோ, கோபாவேசத்தில் இருக்கும் 

சமய தீதிலோ, கள்ளப் புணர்ச்டியில் சட்டி. யணைக்திருக்கும்
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கா், 

'வானுலகஞ் செல்லா ! 

அமலா த். த் யன் [ அங்கம்-3: 

வேளையோ, ஞதாடும்பொழுகோர, தெய்வத்தைத் தூஷிக்கும் 

-சமயமோ, புண்ணியமென்பது. சிறிதே னுமில்லா. Cais 5 r 

ழில் எதையாவது புரியும் தருணமோ, விண்ணவர் இவனை 

உதைத்துக் 8மே தள்ளவும், இவனது ஆன்மா இவன் போக 

வேண்டிய கொடு ஈரகத்தைப்போல் கடும் பாடம் நிரம்பிய தா: 

யிருக்குஞ் சமயம் பார்த்துக் கொல் !-- என் தாயார் காதீறுக் 

கொண்டிருக்கிழுர்கள், கான் தாமதஞ் - செய்வதெல்லாம் 

உன் கஷ்ட காலத்தை ௮ இகப்படுத்தும் பொருட்டே! 

[போதிருன்.] 

[எழுச்திருர் த வெளிவர்து] என் வார்ச்தைகள் மாத்திரம் 

மேலே பறக்கின்றன; என. -தெண்ணங்க ளெல்லாம் மே 

'இடக்கன்றன, முழூ மனத்து ன் சொல்லா வார்த்தைகள் 

- [போடுரூன். [ 

காட்சி மடிகிறது,
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பால. 

அம. 

Gaon.’ 

அம 

கேள, 

கேள. 

அமி, 

கேள... 
அம. . 

G DEW» ட 

SLO. 

நான்கா வது காட்சி. 

இடல்--மஹாசாணியின் soars அறை, 

கேளரிமணியும், பாலே நசனும் வருடருர்கள். 

அவர் உடனே வருவார், சன்ளுய்க் கேட்டுப் பாருககள் 

அவரை, அவரது சேஷ்டைகள். பொனுக்க முடியாதபடி 

பெருத்துப் போயின தாகச் கூறும், தயவோடு. தாங்கள் நடு. 

வில் தடையாய் நின்னு, அவர் இக கஷ்டத்திற்கு ஆளா . 

காதபடி. காத்ததாயும் கூறு மவரிடம். நா னிங்கேயே 

ஒளிக்திருக்கின்றேன், . மரியாதை பாராது ஈன்ஞாய்க் கேட். 

கும்படி. 'வேண்டிக்கொள்ளுின்றேன். | 

(உள்ளிருக்த] அம்மா; அம்மா, அம்மா ! 

என் வார்த்தையை ஈம்பும், நீர் இன்னும் பயப்படவேண்டாம் 

ஒளிக்துகொள்ளும், அவன்: வருகிற சப்தம் கேட்கிறது. 

பாலசேசன் திரைக்குப். பின் 

ஒனிச்து கொள்ளான் rap or. | 

அமலர்தித்யன் age eg er. | 

- என்ன அம்மணி, என்ன விசேஷம் ? 

௮மலாதஇத்யா, உன். BIOS & மிகவும். கோபத்தை 

விளை தீ.இருக்கன்ஞய்.. 

அம்மணி, என் தந்தைக்கு நீர் மிகவும் கோபத்தை Mors 
"இருக்க்றீர்கள். 
வா,வா, இதென்ன அர்த்தமில்லா வார்ச்தை உரைக்கின்றாம்? | 

போம், போம், இதென்ன கெட்ட கேள்வி கேட்டின் நீர்கள்? 

என்ன, என்ன இது அ மலாஇத்யா P 

என்ன விசேஷம் இப்பொழு து? 

என்னை இன்னாசென்று மறந்தனையோ P | 

இல்லை, . -வேலாயுதத்இன் மீ தாணை, அப்படி. யில்லை 1. 

தான்கள் தான் பட்டமடஷி, உமது கணவனுடையசகேரதரன்
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Caer. 

அம, 

கெள. 

பால. 

அம. 

பால. 

அமலாதித்மயன் ப [ அங்கம்-3. 

மனைவி; அன்றியும்--௮ந்தோ அக்ஙன மில்லா இருக்க 

லாகாதா 1-- தாங்கள் என் தாயார்! 

ஆஹா ! அப்படியானால் உன்னிடம் பேசலேண்டியவர்களை 

உன்னிடம் ௮னுப்புகின் றேன், 

வாரும், வாரும், இப்படி. உட்காரும், இதை விட்டுப் பெயரா 

இர்: உமது மனத்இற்கு ௨ உள்ளுக் கூள்ளா யிருப்பதை யெல் 

லாம் கண்ணாடியிற் பார்ப்பதுபோல் உமது கண்ணெதிரில் 

நான் காட்டுமளவும் கீர் இவ்விடம் விட்டுப் போகலாகா னு, 

என்ன செய்யப் போ௫ன்ளுய் ரீ P என்னைக் கொல்ல மாட்... 

டாயே? ஐயோ! யார் அங்கே, யார் ௮ங்கே ? 

(அின்னிருக்த] ஐயோ |! என்ன ! என்ன 1. 

[க.த்தியை ௪.ருவி] என்ன அது? P எலியா? Bikeg Garde, 

Biéssi) ட [Beoré sar குத்தன்ருன் | 

~ [ Shear CAGE g | ஐஜயோ 1 நான் கொல்லப்பட்டேன். 

[£ழேவிழுக் து சாகின்றான்.] 7 

7. ஐயோ! என்ன காறியம் செய்தளை- fe > 

இல்லை, எனக் கொன்றும் தெரியாதே, மஹாராஜாவா அது 

ட ஹா! என்ன சமான கொடுங் கொலை இது ! 

. கொடுங் கொலை | என் அம்மணி ! | ஒரு வசனக் கொன்று 

அவன் தம்பியை மணஞ் செய்து கொள்வது. எவவளவு . கொ 

டியதோ எ.றக்குறைய அவ்வளவு கொடிய அதான். 

ட் ஒரு அரசனைக் சொன்றா ! 

ஆம், அம்மா, அது தான். நான். ் கூறிய வார்த்தை, 

[காலத் அச்: பார்த்த 
பாலசேசனைச் | சண்ட. | 

அஜையாத காரியத் இ. லெல்லாம் ஆத்தசத்து டன் அறையும் 

முழு மூண்டமே, மடிந்தனையா ?- உன்னை - உன்னிலு: puns 

Ggrex என: எண்ணினேன். | சமி. உன். அதிர்ஷ்டத்தை
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| கெள. 

அம... 

அனுபவி, இப்பொழுதாவது தெரிகின்றதா; நமக் கடுக 

காத காரியத்தில் பிரவேடுத்தல் அட ரயகாமானதென்று 8... . 

கையைப் பி..சந்தது போதும் நிறுத்தும் 1] உட்காரு மிப் 

படி, உமது மனத்தைக். கசக்இப் பிழிஏின்றேன், நியாயம் 

என்ப து தழைய இடங் கொடுக்குமாயின், அ.றிவென்பது 

/ அ ணுகாதப ஓ.ரண்போல் கொடிய வழக்கத்தால் உமது 

_ மனம் கடி னமாயிராவிட்டால்; எப்படியும் அவ்வாறு இளக௫ 

செய்வேன். 

கான் என்ன செய்தேன், என்னெதிரில் கீ இல்வா ௮. மரியா 

தையின்றி என்னை தீதூஷித்துக் கூச்சலிட உனக்குத் தைரிய 

மூண்டாகும்படி 2 

இப்படிப்பட்ட செய்கை ! கற்பையே வெட்கத்தால் தலை 

வணக்க கருதீ 'தழியச் செய்து, நற்குணகத்தையே பொய் 

் வேடமென வழைத்து, காதலின் சவினைக் கெடுத்து கணிகை 

யர் உறவாக, சடிமணத்இற்செய்த கட்டுற இயெல்லாம் கவ 

ரூபெவர்கள் வாக்கிற்படும் ௮சத்இயத்துற்கு இணையாக்கும். 

. படியான பாதகத்திலும் பாதகமான காரியம் செய்இர் ! விவர 

- கம் என்பஇன் உயிர் நிலையை வேருடன் பறித்தெறிதத, ஈம 

து மதத்இன் மக் இரங்களை யெல்லாம் மடையர்கள் ome 

eree Oswun ersssQ ay. SI 55 SO 5E செய்தீர் ! 

- அதைக் கண்டு. ஆகாயவரணியும் அவமானப்படுஇன்றதே. ! 

-இல்மட்டோ | அிலத்தையும் . பொுக்கும்படியான. இப் 

பூமிதேவியும் இச்செய்கையை நினைத்து யுகாந்த காலத்தில் 

வாஉவதக்குவதேபோல் வதக்கிய முகத்தை யுடையவளா 

பிருக்கின்றனனே.! ! 

கள, ஐயோ! பீடிகையே இவ்வா... oo பயக்கர மாய் ப் ஜடிபோல் மூழுஸ். 
குன்ற அப்படிப்பட்ட பாதகம் நான் என்ன செய்தேன் ? 

இதோ. பாரும்! இந்தப்படத்தையும், இதையும்,அ-ச்சில் ௦ வார்தீ 

ட தி.துபோல்.. ஆப்ப! wp Cus எழுசட்பட்ட. இரண்ட. சகோதர்க 

ளின். உருவங்கள்; பாரும், QB (pag Bev என்ன. களை தங்கி
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யிருக்க்ற து ! ஸ்ரீ கிருஷ்ணஓுடைய கேசம் !. ஸ்ரீராமனே 

என்று சொல்லும்படியான காம்பீர்யம்! ௮இஞசூரனான ௮ர்ஜு 

-னனுடைய கண்கள், பய முறுத்துதற்கும் கட்டளை யிவெதற் 

கும் | ஆகாயத்தை அளாவிய கந்தமாகனத்தின்மீது கந்த 

சுவாமி வீற்றிருந்த கோலம் | தேவதைக ளெல்லாம் சேர்ந்து 

தங்கள் ௮ழகினையெல்லாம் ஒருங்கு இரட்டி உலதுத்தித்கோர் 

உத்தமமான மனுஷ்ய உருவைக் கொடுத்தது. போன்றவர் ! 

இவர் உமது கணவனாக---இருந்தவர் ! இகோ.பாரும் இந்தப் 

புறம் என்ன இருக்கின் (தென்று, இதோ உமது கணவனாக 

இருக்கின்றவன்! அ௮மிர்தத்துடன் ஆலகாலவிலம் உஇத்தது | 

“போல அவருடன் பிறந்த பாதகன்] உமக்குக் கண்களில்லை 

யச? இந்த மகம்மேருவில் சத் இருப்பதைவிட்டு இக்க மாடு . 

மேயக்கும் கழனியில் விழ்ந துமல்வி ரர? ஐயோ! உமக்குக் 

 கண்தளிருக்கின்றனவா? இதைக் காதலெனக் கூறமுடி யாதே 

நீர்? இக்த வயதில் இரத்தத்தின் கொழுமை யெல்லாம் 

அடங்கி மனமானது அறிவிற்கு வழிபட்டு ஈடக்கவேண்டி௰ 

காலமாயிற்றே? எந்தப் பாஜான அறிவு உம்மை இஷதவிட்டு 

இதைப் பற்றும்படி. போஇத்திருக்கும் P உமக்கு அறி வென் 

ug இல்லாமற் போகவில்லையே!. அவவாது இல்லாமற் போ : 

மாயின் ஆசை யெரங்ஙனம் பிறர்இருக்கக் கூடும் ? ஆயினும். 

அந்தஅறிவானது ஒளிமழுங்கியிருக்கவேண்டும்! என்னதான் 

பித்தம் பிடித்தாலும் இப்படி. பபட்டபிழைக்கு இடங்கொடுக் 

குமா ? கேவலம் மோகத்இற்கு அறிவானது எவ்வளவுதான் 

| அடிமைப்பட்டபோதுிலும் இப்படி ப்பட்ட தாரதம்யமிருக்கு 

மிடத்தும் பகுச் தறியுஞ்சக்இ யில்லாமற் மோகுமா? எந்தப் 

“பேய் இவ்வாறு உமது கண்களை மூடி. உம்மை மோசம் செய். 

தது? உமது கண்கள் உணர்ச்சியின்றுப் போயினவா; (20g) 

உணர்ச்சி இது அ தியாமற் போயிற்றா ? உமது காதுகளும் | 

அடைந்து போயினவா? உமது பஞ்சேந்திரியங்களும் பாழா 

இப் போயினவா 3 இல்லாவிடின் உண்மையில், எந்த அறிவா வறு. அறிதேனும். இருந்தபோதிலும். இவ்வாறு அநியாய |
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அம. 

கள், 

அம... 

“கெள, யோ! | பயி க்தியம்: பிடி. தீ அவிட்ட க இவலுக்கு | 

மாய் மோசம் . -போகமாட்டீரே 1. வெட்கக்கேடு | ETRE 

உமத நாணம்? பாழ் நரகமே ! கூதிர் வய தடைச்த மாதர 

களே இவ்வாது அத்து மீறி ௩டக்தால் நல்ல யெளவனத்தின் 

மேன்பாக கற்பானது அதன் கீட்சணத்தினாலேயே அனலி 

லிட்ட மெழுகைப்போல் உருக ou; மன்றோ £ அறிவே 

இச்சைக்கு ௨ உட்பட்டு மூதுமையே இவ்வாறு தூப்பதானால், 

HET MES மடல்காத யெளவனம் உந்துல் காலத்தில் அதை 

நாம் கூற்றமெனவே கூற லாகாதே | 

உ ஹா! ௮. மலாஇத்யா ! இனி ஒன்றும் பேசாதே ! எனது 

ஹிருதயத்இத்குள் விருக்கும். இ.ரகூயங்களை யெல்லாம் 

பார்க்கும்படி செய்ஒிறாயே ! அங்கு . நான் காணும் கரு 

மையான மாசுகளின் வர்ணத்தை மாற்ற என்னால் மாடி.யவில் 

“லையே! ஐயோ! இணி. ஒரு வார்த்தையும் கூறவேண் 

“டாம் என்னிடம், இநத வார்ச்சைக ளெல்லாம் என் செவி 

பில் காராசம்போல் புரூரின்றனவே ! இன்னும் வேண்டாம்! 

கண்ணே, . அமலாஇத்யா 1. 

"கொடும் பாபி! கொலைக் கஞ்சாப் பாதகன் | | உமது - கணவ 

னாயிருந்த உத்தமனுடைய ஆயிரத்தி லொரு பங்கு ஆகாத 

அடிமை ! மஹாராஜாவைப்போல் வேடம் ஆண்டு. கடிக்கும் 

'வேகதாரி | இந்த மகாராஜ்ஜியத்தின். விலையிலா மகுடத்தை 

மாடத்திலிருக்து இருடிப் புனைந்த மோசக்காரன், மூழுப் 

புசட்டன் ! [-- 

போதும் ! 1 போதும்! 1 

வைக்கோலினலும் வாழை நாரினாலும் ஆக்கிய புல்லாடவன், 

அருவம். C anf D என்ற. . 

ஈசனே டி  கதசனே | அடியேனைப் பாதுகாத்து. இசட்சிப்பி | 

சாக என்ன வேண்டும் க்களுக்கு? 

உமது பயக்கரமான கட்டளையை விரைவில் முடிவுக்குக் 
14



௮௬. 

அம, 

கேள. 

Ilo. 

அமலாதித்யன் [ அ௱்கம்-3, 

கொண்டு. வராது. கோபத்திற் இடல் கொடுத்து காலத்தை 

| விருதாவில் கழிக்கின்ற உமது மைந்தனைக் கடி.ந்் துகொள்வ 

தற்காக ௮ல்லவா தாம் வக்இருக்கின் நீர் ? சொல்லும், சொ 

ல்லும் | 

| மறவாதே ; நான் மறுபடியும் வந்தது மழுங்கிப்போன உன் 

தீர்மானத்தை உன் மனத்தில் வற்புறுதீதும் பொருட்டே. 
அதோ பார், உனது அன்னை மனம். தமொறி மெளனமாய் : 

இருக்கிறுள்; coop Bea அவளுக்கும் அவள் ஆன்மாவுக்கும் 

இடையில் மத்யஸ்தமாய் கிற்பரய். குன்றிய தேகத்இ. 

லேயே மனே சஞ்சலம் ௮இகமாய்ச் செய்யும் கொடுமை, 

அமலா இத்யா, அவருடன் பேசுவாய். 

அம்மணி, எப்படி பிருக்கின்றது. உங்களுக்கு 9 

ஐயோ! உனக் செப்படி. யிருக் ன்றது 2 வெட்ட வெளிச்சத் | 

பதை. ஏறெடுத்துப் பார்த்து, வெறும் | ஆகாயத்துடன் சம்பா 

ஒிச்கின்றனையே ? உன. துயிே உன். ௪ண்: வழியாய் வெளி. 

மில் வருவதுபோல் வெருண்டு பரர்க்செ.றனையே 0 நித்திரை. 

செய்யும் சணவி ர்களுக்கு படை யொலியைக் கேட்டுப் பயத் 

தெழுக்கால் உண்டாவதுபோல், உனது சோமமெல்லரம் 

உமிருள்ளன போன்றது இலிர்த்து நிற்ன்றனவே ! அப்பா 

- என் கண்மணி, உனது. ஆக்கரஷத்தின். கொடுமையையும் 

தாபத்தையும், பொனுமையினால் சற்றே. தணியச். செய் 1-- 

எதனை கீ பார்க்கின்றாய். 2. 

அவரை 1. அவரை 1 அதோ பாரும்[... என்ன. "வெளுத்துக் 

காட்டுகின்றது அவர் முகம்! அவரது அருவமும் அவர்படும் 

 யரமும் ஒருங்கு 'சேர்க்து கற்களுக்குப் போக்கு மாயி. 

னும் அவைகளும் பழி வாங்கும். சக்இயைப் பெறுமே, 

பரராதீர் என்னை அவ்விதம் ; ; பரிதாபமான உமது - பார்வை. 

_ யால். எனது இடச் சித்த. மெல்லாம் - மாறிப்போம் ; பிறகு 

ரான் "செய்யவேண்டிய கர்மமானது, உண்மையான ஒளி மழு: 

-கடப்போம்?. 2 ,இசத்தத்தைச் இந்துவதைவிட்டு கான் கண்ணீர். 
திர்.தும்படி. நேரிடும், |
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அம, 

கேள. 

கேள், 

அம், 

கேள, - 

ஐயோ ! இதை யாரிடம் கூறுகன்றாய் 2 

அதோ அக்கசே உமக்கு ஒன்றும் தோத்ற வில்லையா P 

ஐயோ ! ஒன்று மில்லையே ; ; ஆயினும் அஸ்இருக்கும் வஸ் 

துக்களெல்லாம் தெரிகின்றது ஏனக்கு, 

உமக்கு ஒன்றும் கேட்க வில்லையா ? 

ஈமது இருவருடைய கூரலன்றி வேஜனொன்றும் கேட்க 
வில்லையே ! 

என் 1--அதோ அங்கே பாரும் ! பாரும், எப்படி. மெல்ல 
மறைந்து போகின்றது ! எனது தந்ைத, உயிருடன் இருந்த 
உடையுடன் ! பாரும், அதோ போகிருர், இப்பொழுது, 

- வாயிலுக்கு வெளியே ! 

[அருவம் மறைஇறத.] 

ஐயோ ! இது உன் புத்தி. மாரூட்டத்தன ௮ண்டாம் 
தோற்றம் ;. பமித்யெமானது இவ்வாறு உருவ மில்லாத 
அருவல்களை யெல்லாம் உண்டுபண்ண வல்லமை வாய்ந்ததே, 

பமித்தியம் | எனது நாடியைப் பாரும், உமது நாடியைப் 
போல் ஆரோக்கியத்துடன் ஒரே நிதானமாய் தீதான் ஓடின 

கொண் டிருக்கின்றது. கான் பேசியது பயித்திய மன்னு ! 
பரிசோதித்துப் பாரும் வேண்டுமென்றால் $ ஒரு. வார்த்தை 
தவரூது நடந்த விஷயத்தை மறுபடியும் அப்படியே ஓப்பி 
விக்கினறேன் ; பயித்தியம் பிடித் இருந்தால் அதை விட்டு 
வாய்க்கு வந்தபடி. பிதற்றுவேனன்றோ ? அம்மா, ஈசன் குரு 
ணையின்மீது, உமது பாபத் தொழிலா லன்றி எனது பயித்த 
யத இனால் கான இவவாறு பேசுகின்றேன். என்னு உமது 

ஆன்மாவை முகஸ்து இயால் மோசஞ் செய்யார் ! உள்ளுக் 

குள்ளே Ber nOasran® மேலுக்குத் தெரியாதபடி. அழுஇக் 
கொண்டு. போக, உள் விருக்கும் புண்ணை மேலுக்குமாத்இரம் 

| CLplpus Br Glb,- .ஜெகதீசனுடைப பாதத்தில் விழ்ர்து மன் 
ஸனிப்புக் கேளும். செய்த பாப த்இற்குப் பிராயச்டுதீசம் செய் 
யும், இனிமேல் agus o> Sa கொடுக்காஇர் | புண்ணை



கேள, 

அம், 

அமலாதித்ய ன். . [அங்கம்-3. 

மேலுக்குப் பொதிர்து இன்னும் புழுக்கச் செய்யாதீர் |— 

ஈசனே ! ஈசனே ! இவ்விஷயத்தில் என்னை மன்னிப் ரோக | 

இக் சடை செட்ட கலிகாலத்தில். ஈற்குணமே இமையிடம் 

சென்று, அதற்கு நல மூண்டாக்கும்பொருட்டு, தாழ்ந்து 

வணங்கி ஈல்ல -வார்ச்தை பேச, ௮தன் தயவைக் கேட்கும். 

படி.யிருக்கின்றது. 

௮ப்பா, அமலாஇத்யா, என் ஹிருதயத்தை இசண்டாகப் 

பிஎந்துவிட்டனையே ! 

ஆனால் அதன் கெட்ட பாகத்தைத் இட்டெனவே யெறிநது 

விட்டு, நற்பாகக்துடன் சாணயமாய் வாழும். நான் (வருகின் 

றேன். என் சிற்றப்பன் படுச்கையைக் இட்டார், கருத்இனி 
லில்லாவிடி னும் கற்படையள்போல் -கரட்டும் மேலுக்கா 

வது! எல்லா அறிவினையும் அழித்இடும் பழக்கம் என்னும் 

தமான ,பிசா௫ன் SITE Gam மெல்லாம் உடைய தாயி னும் 

இந்த ஓரு நற்குணம் மாத்இரம். உடையதா யிருக்கின்றது. 

 கற்கூண ஈத்செய்கைகளைப்போல் . மேலுக்குக் ' காட்டும். 

“தொழில்கள், அதர்சூத் தக்கபடி. மேல் வேடமும் எளிதில் 

ூணச்செய்கறனு... இன்றிரவு போகா இரும்; அதுவே மறு. 

நாள். போகா. இருப்பதற்கு மார்க்கத்தைச் சுலப . மாக்கும், 

அதற் கப்புறம் அதினிலும் சுலப மாகும், “வழக்கமானது. 

மனுஷ்ய சுபாவத்இன் - முத்திரையையே மாற்றி, பைசாச௪. 

குணத்தை அடக்கி ஆளும், அல்லது. அ௮க்ஞூண மிருக்கு 

மிடத்து அதைப் பலா த்காரமாய் அப்புறப்படுத்திலும் படுத் 

௮ம். நான் வருகன்றேன், அம்மணி, கீர் ஆசிர்வதிக்கப்பட 

வேண்டுமென்று விரும்பும் கரல தீதில் நான் உம்மிடம் ஆர். 

வசனம் : விரும்பிச் கேட்பேன். இந்த. மத்இரியைப்பத்தி 
[பாலசேசனைக் குறிப்பிஃடு, ] மன வருத்த மாகத்தா. ooh Ga Beir 

த்து. THES, இவரை. கான். தண்டிக்க. "வேண்டுமென்றும், 

: இவரால். கான். தண்டிக்கபட. வேண்டு. (மென்றும். 'இக்கனம். 

ஈசன் இருவுள்ளங் கொண்ட ரர்... - ஆகவே சிட்சை செய்பவ 

னும் கானே, இடச்சை செய்ய 'வேண்டியவனும். நானே. ஆக்.
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கேள, 

அம, - இப்பொழுது செய்யும்படி கேட்டுன்றேனே . அதை மாத்த 

கேள, வார்த்தைகள். சுவாச்சீதா லாகி, சுவாசமே உயிர். நிலையாவ 
-தானாலும், கீ சொன்னதை உச்சரிக்க. எனக் குயி ரில்லை 
“ யென்னு உறுஇயாய் சம்பு, 

வேண்டும். இவரை எக்கேயாவது கொண்டுபோய்ச் சேர்ப் 

பிக்கின்ேன்; இவரைக் கொன்ற பழிக்குத் தக்கபடி. ரான் 

சமாதானம் சொல்கின்றேன். ஆகவே கான் வருகின்றேன் 

அம்மணி. நான் சூரூரனா யிருக்க வேண்டும், பட்சம் பாராட். 

டும் பொருட்டு, இங்கனம் கெடுஇ ஆசம்பிக்கன் ஐ.அ. இன் 

னும் கெடுஇ பின்னே இருக்கின்றது. என் அம்மணி, இன் 

னும் ஒரு வார்த்தை. 

நான் என்ன செய்யவேண்டும் ? 

ரம் எப்பொழுதும் செய்யார் | இச்சு மதம் பிடித்த மன் 

னன் சயனக் கிருகத்இிற்கு, உமது மஇியை மயக்க, மறுபடி 
யும் அழைத்துப் போகவிடும் ; தனது இள்ளையென வழைத் 

து உமது கன்னத்தைக் கிள்ளவிடும் ; ; தனது ஊத்தை தா 

அம் வாயால் இரண்டு முத்தம் கொடுத்து அல்லது தன் 

காதகக் கரத்தால் கழுத்தில் நெருடி, கான் பயித்தியக்கார 

னைப்போல் பாசாங்கு செய்கிறேனே. யொழிய, வாஸ்சவத் 

இல் பயித்தியம் பிடி தீதவ னல்ல வென்பதை வயணமா wl 
யட்டும் உம்மிட மிருந்து, தாத்கள் இதை யெல்லாம். அவர் 

அறியும்படி. சொல்வது. மிகவும் நலமாம். )ப்படிப்பட்ட ஸ் 
இசகூயமான விஷயங்களை, Yes Her ax பொதுமை 

யும் பேரழகும் வாய்ந்த எந்த ராணி யொருத்இ ஒரு மக்இ 
யிடமாவ.து, மண்கேத் ச் திடமாவ௮, கண்டுபூனை யிடமாவது 

மறைத்து வைப்பாள்? யார் அப்படிக் செய்வார்கள் 3 
"வேண்டாம், மானமும் மரியாதையும் ெக்கட்டும்? FOOT 
யின்பேரில் கூண்டை எடுக்துக்கொண்டுபோய் வைத்துப் 
uu Geter gs இறந்து பறக்கவிட்டு, தானும் பறக்க வெண். 

| ணித் தலையை . அழைத்து, கழுத்தை. மூறித்துக்கொண்ட 

கருககுரங்கினைப்போல், - நீரும் சல்கஇயை (வெளியிட்டுச் 
சாகும்.



| அம். | 

கேள. 

அமலாதித்யன் [அங்கம் 3. 

கான் இல்களம் போகவேண்டும், தெரியுமா. ௮ து உமக்கு 1 Po 

ஐயோ! அ௮தை மறந்தேன். அப்படித்தான் திர்மானமா 

யிருக்க றது. 

QF BIBS ளெல்லாம் முதிஇிரையிடப்பட் டிருக்கன்றன. 

பல் பிடுக்கப்படாத படு சர்ப்பங்களை எப்படி. நஈம்புகின்றே 

னோ அப்படி நான் நம்புகின்ற, எனது பள்ளிக்கூடத்து ச 

னேகிதர்கள் இருவர் இருக்கின்னுரே அவர்கள் வசந்தான் 

ஒப்புவிக்கப்பட்டிருக்இன்ற து : ௮ந்த ஆக்கினை, அவர்கள். 

எனக்கு முன்னே ஈடக்து, வழியைச் சுத்தம் செய்து, கொடுந் 

- தொழிலுக்குக் கொண்டுபோக வேண்டும், அதன் வேலை 

ப ஆகட்டும், பொறிவை த் தவனே பொதியில் af மச் செய்வது 

. தான் வேடிக்கை ! அவர்கள். எனக்குக் குழி தோண்ட 

கால் அதனிலும்: ஆழமாய். அவர்களுக்குப் பின்னால் கோண் 

பம அதல் அவர்களை அடக்கம் செய்யாவிட்டால் என் பாடு. 

கஷ்டந்தான்... மோசத்துடன் மோசம் கேராய் எதிர்க்கும் 

. பொழுதுதான் மிகுந்த ஸ்வாரஸ்யம்!--இந்த ஆள் என்னைப் 

பிரயாணத்துற்கு ஆயத்தப்படுத்துவார். "இந்த arson ge) 

பக்கச் தறைக்கு வலித். துக்கொண்டு போடறேன். : அம்மா. 

ட நான் வருகிறேன். உயிருடன் இருந்தபொழுது: உளறிக்கொ 

ட ண்டிருந்த இந்த உன்மத்த மந்இரி, இப்பொழுது என்ன. 

இ ௮சைவற் அ! கிர்மலமாய், தீர்க்காலோசனையிலிருப். ர , தபோல் | 

ள் மெளனம் சா.இக்கன்மூர், வாரும். ஜயா, போவோம். உமத 

௬ Ye DE நான் ள் வருகின்றேன் அம்மணி, 

[கெளரீமணி ஒரு. புறமாம்ப் Suit 

ப கருள், அ மலாதித்டன், யாலசே 

சன் உடலை உள்ளே இழுத்துக். 

"கொண்டு மந்ஜொரு. புறமாம்ப்: 

| போகிருன்.] 

காட்சி மடிகிறது...



கா, 

| கள, 

குற, 

கேள, 

கா. 

-அமலாதத்யன். 11 

தாணன்கரவது அங்கம். 

  

மூதற் ETL. &. 

அ ரண்மனையி லோர் ௮. 

ட காலதேவன், கெள£மணி, ராஜகாநீதன், | 

EP pide agG@ar pent. 

இந்த விம்முதல்களில் ஏதோ விசேஷ மிருக்கன்றது ; இச் 
தப் பெருமூச்சுகளின் அர்த்தத்தை அறிந் அுளைக்கவேண் 

டும் கீக்கள், அதை நாம் அறியவேண்டியது மல்கு yore 

யம், ora கிருக்கிமுன் உனது மகன்? ப 

நாங்க  ளிவ்விடம் சற்றே தனித் இருக்க விரும்புகிளோம், 

[சாஜ கார் தணும் திரிசசனும் போ 

Bey iach, 1. 

ஆ! பிராணகாதா, என்னவெல்லாம் கண்டேன் இன் pray 

| | என்ன கெளரீமணி P எப்படி. பிருக்ரொன் அமலாஇத்யன் Pp 

“கடலும் காற்றும் யார் பலசாலியென்று.௪இர்த்துப் போராடு 

வதேபோல், புத்தி மாமுட்டங்சொண் டி ருக்கிான். இ 

யற்ற sOur pps Be, இரைக் சப்பின். எதோ அசைவ தன் 

சப்தத்தைக் கேட்டு, கத்தியை 'வெளியில் உருவினவனாய், 

| எலி! எலி.” எனக் கூவி, மன்த்இல் ௮ம் மருட்சியைக்கொண் 

டவனாய் கொன்றான் மறைச் இருந்த கபட மற்ற வயோஇ 

களை! 

என்ன கொடு கொலை | காம் ௮ன் கிருந்திருப்போ மாயின் 

நமக்கும் ச் கஇதான் !.. அவனை எதேச்சையாய்த் இரிய 

விடுவது திக, பயத்தித் கிடமாம் அனைவருக்கும், உனக் 

கும், . "நமக்கும், ஈம்மூள் "ஒவ்வொருவருக்கும். அந்தோ ! 

: இக்கொடுக் கொலையைப்பற்றி கேட்பவர்களுக்கு நாம் என்ன. 

பதில் கூறுவது? இப்பழி கம்மீது சாற்றப்படும்; ஈமது முன்
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Caen, 

கா, 

அமலா இத்யன் [ அங்கம்..4. 

யோசனை இந்தப் பித்தம் பிடித்த பிள்ளையை, அத்துக்குள் 

அடக், ௪ஞ்சாரா மில்லாக இடத்இல் கட்டுப்படுத்இ யிருக்க 

வேண்டும். ஆயினும் காமோ, ஈமது அன்பின் பெருக்கில், 

எது மிக்க உசிதமானது என்பதை அறியாது வாளா விருந் 

தோம் ; அ௮சங்கியமான வியாஇியையடைய ஒருவன் ஏப்படி. 

அதை வெளியிடாது உள்ளே ரூடி, ௮து.தன் உயிரையே. 

உண் டழிக்கும்படி, விவானோ, அக்கனம் விட்டோ மிவனை, 

எங்கே போயிருக்கின்றான் அவன் ? 

தரன் கொன்ற சவத்தை ஏற்கோ ஒளித்திடக் கொண் டே௫ 

யிருக்கிறான். தாழ்க்த லோகங்கள் மத்இயில், காக்தியுடைய 

தொன்று தனியாய்ப் பிரகாடுப்பதேபோல், ௮வனது மதி 

மயக்கமானது அவர் விஷயத்தில் எடுத்துக் காட்டுறது ; 

கண்ணீர் சொரி௫சன்றான் செய்த கர்மத்இன் பொருட்டு. 

ஆ! கெளரீமணி, வந்துவிடு, ஆதித்யன் அஸ்தமன கிரியை 

அடையுமுன் அனுப்பிவிட வேண்டும அலை கடன்மீ தவனை, 

நாம் நம தரசுரிமையாலும் அருமையாம் யுக்இயினாலும் இக்... 

கொடுக் தொழிலை மறைத்தும். போக்குக் கூறளேண்டும். ௮... 

யார். ௮ங்கே.. here 7 

ராஜகாநீதனும், Besa வருகிுர்கள். 

ப சேயர்களே,, சீம்களிருவரும். உம்முடன் இன்னும் கொஞ்சம் 

உதவி . புரிபவரைச் சேர்த் துக் . கொள்ளுங்கள், ' அமலா 

இத்யன், பித்த வெறியில் பாலநேசனைக்கொன்று, தன் தாயா. 

ரின் அறையி லிருந்து ௮வ னுடலை இழுச்.துக்கொண்டுடோ | 

யிருக்கிறான். நீங்கள் சென்று. அவனைக். கண்டுபிடி 5௮, 

அவனுடன். நேராய் எடுத்துப்பே௫ு, சமாதிக்கு அந்தச் eos 

தைக். கொண்டுவந்து சேர்க்கவேண்டும்." தரன். "உங்களை 

Cav os BBG parr, OBE தரிதப்படவேண்டும். நீங்கள், Cages 

[anegane த்ணும்.. தி Asset 

Cun B epi ae.) 4. 

வா 'கெளரிம்ணி, நாம். சமது இப்தரண்பர்களை.. யெல்லாம்



வரவழைத்து, காலமாய் ae ததியதையும், நாம். வ். 

Mau ga (BL _க்சப்போடின்ற. மார்க்கத்தையும் அவர்களுக் 

குச் தெரிவிப்போம்.-- பிரல்கயிலிருக்கு. புறப்படும் கொடு 

விஷயத்தைக் கொண்டே கும் குண்டான. எப்படி. தன். 

Ba coors போய்த் தாக்குசன்றதோ, அப்படியே. கேரரகச்.. 

சென்று, கமது - பெயரை அழிக்காமல். காயம்ப. ர்க். erp 

Deer அவர்கள தூ இ.ரக௫ய வரர் சதையானனு. உலகத்தை : 

ஊடுருவிச் சென்று அடிக்கட்டும். ஆ | வந்துவிடு ! என் .. 

மனன்இ லெல்லாம் குழப்பமும் கலக்கமுமா Boos. | 

[2 பாடமுர்கள். 1. 

காட்சி: மடிகிறது,



114 

அடி... 

அம, 

ரா. 

அம, - 

அம, 

ப om. 

அம, 

அமலா இதஇத்யன் [அங்கம்-4், 

இர ண்ட ரவது காட்ச. 

அரண்மனையிலோர் அறை. 

அமலாதித் mar வருஇருன். 

பத்திரமாய். அடக்கம் செய்துவிட்டேன். | 

[esofgt si அரசே 1. இளவசசே ! 

Gur று. என்ன சப்தம் ? யார் அமலா இழ்யனை அழைப்பது? 

: ஓ! இதோ. வருஒூர்கள், — 

ராஜசாந்தனும், திரிதலும் வருகிறார்கள். 

QerarGe, அந்தப் பிரேதத்தை என்ன Qe Bi? 

- மண்ணுடன் சோ்த்துவிட்டேன் ௮தை, அவ விரண்டித்கும் 

நெருக்னெ பாத்தியம்! 

அது ஏக்கே யிருக்சின்றதென்று சொல்லும் எங்களுக்கு, 

காரங்கள் ௮தை அவ்விடமிருந்து இடு காட்டிற்கு எடுத்துச் 

செல்லவேண்டும், 

சம்பாதே கீ ௮தை, 
- ஏதை ஈம்புவது ? 

உன் இகடயத்தைக் காப்பாற்ற மடியும் என்னால், ஆனால் | 

என் இரக$யத்தைக் காக்க முடியாது என்பதை !. அதல்லா. 

மல் ஒரு தக்கை ஈம்மைக் கேட்பதா? மஹா.ராஜாவின் மைந் 

தினால், என்ன பதில் உரைக்கவேண்டு மதற்கு. 2 

“அரசே, என்னைத் தக்கை யாகவா எண்ணுஇிதீர் > 

ஆம், sours | மஹாராஜாவின். முகத்தை ar Bit பார்த்து அவ. 

மினு. ஐஸ்வர்யம் ஆக்கை எல்லாவற்றையும் அபகரிக்கும். 

SSNS Sr esr. ஆனால் அப்படிப்பட்டவர்சளால்தான். திக. 

பிரயோஜனம் ௫ முடிவில் ௮.ரசருக்கு ! ! தாடையில் ni ye 

ட] வைப்ப அபோரல் அவர்களை ஒருபுறம் சேகரித்து வைக். 

இழூர், மு தலில்: சேகரம் செய்தது கடைசியில் விழுங்கப்படு 
   

  

வதற்கு]. நீங்கள்: அபகரித்தது. அவருக்கு 'வேண்டியகாலம்:
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டரா, 

ALO. 

on, 

| DLO. 

BLD. 

QTUS HASTY சற்றே. கசக்கு வேண்டியதுதா ன், உடனே ளே 

தக்கையே பழய ஸ்இதஇிக்கு வந்துவிவொம்.. கீ! . ப 

அரசே, நீர் கூ௮வது எனக்கு அர்த்த மாக: வில்லை. 

சர்தோஷம், கடுத்த வார். த்தை படுத். அறக்கும். பாமரன்: 

செவியில். : 

௮. ரசே, தாங்கள் பிரேதம் எங்கே இருக்கின்றது. என்பதை 

எங்களுக்குத் தெரிவித்து, எங்களுடன் மஹாசாஜாவிடம் 

போகவேண்டும். 

உடல் மஹாசாஜாவிட மிருக்கின்றது; ஆனால் மஹாராஜா 

உடலிடம் இல்லை, மஹாசாஜா ஒரு வஸ்து-- | 

என்ன ௮.ரசே ? வஸ்துவா $ 

- ஒன்னு மில்லாததா லாயது 1 என்னை அழைத்துப்போங்கள் 

வரிடம், முதலில் நரியை மறை, பிறகு எல்லாம் ! ன 

௬ போகிருர்கள்,] 

காட்சி ழடி.கிறது.



-கா. 

கா. 

டர. 

ரா. 

அமல தி Su or _ [அங்கம்.4். . 

மூ ன்மூம் காட் a. 

௮௪ ண்மனைமி வின் ் ஜெரு அறை, 

காலதேவன் பரிவாரங்கள் படைசூழ வருகிறான். 

- அமலாஇத்மனை அழைத்துவரும்படி. ஆட்களை அனுப்பி 
யிருக்கன்றேன், பிரேதத்தையும் சண்டுபிடிக்கும்படி. உத்தர. 

வளித் இருக்கன்ே தன், இப்படிப்பட்டவன் . எதேச்சையாய் தீ. 

திரிவது என்ன அபாயகரரமான விஷயம் | ஆயினும் காம் 

அவனை ௮இக கோமான கிபந்தனைக்கு ஆளாக்கல் ஆகா து. 

- ஆழ்ந்த அ றிவைக்கொண்டு ஆசாயாது பார்வையால் பரி 

சோதஇக்கும் சபல சிக்ச முடைய ஜனங்க ளெல்லாம் அவன். 

மீது ௮இ௧ பிரேமை வைத் இருக்கின்றனர். அவவா திருக். 

கும் நிலையில் குற்றவாளியின் தண்டனை கொண்டு பாராட். 

- டப் படுகின்றதே யொழிய, . சூற்றமானது எப்பொழுது ம் 

. உற்றுணரப்பவெஇுல்லை, எல்லாவற்றையும் சரியாய்ச் சமப் 

படுத்துவதற்கு, இ இப்பொழு து இ.டீரென்று அவனை அனுப்பி 

விடுதல், இீர்க்காலோசனையால் செய்ததுபோல் G தாத்றப். 

- படவேண்டும். வியாதி: யஇகமரய் முற்திவிட்டால் அற். 

- குத்தக்கபடி, சசிச்சையாவது தேடவேண்டும், இல்லாவிடின் 
இராதெனக் கைவிடவாவ_து வேண்டும்.-- 

ராஜகாந்தன் வருகிறான், 

என்ன £ விசேஷம் 8 என்ன கோந்த.து. 

மஹாராஜா, அந்தப் பிரேதத்தை ஏங்கே "அடக்கம் செய்து. 

வைத் இருக்னெருர் என்பதை அவரிடமிருந்து எல்களால். 

அதிய தேடிய வில்லை, 

௮வன் cris இருக்கன். ப் 

வெளியே இருக்கன்ருர்; மஹாராஜா, தங்கள். சித்தத்தை த. 

யதியும்படி. காவலில். வைத்திருக்கிறோம். 

ப wings 'சக்கிதானஜ்இல் : அழைத்து. வாருங்கள் a 

ஏ! 1 இரிதரா 1. இளவர்சை : உள்ளே. மைத்து. வா,



கா. 

- அம, 

தாட 

அம, 

கா. 

கா. 
அம், 

aus. 

காட்சி3.1 அமலாதித்யன் 117 

- அமலாதித்யனும், கரிதானும் வருகிளுர்கள். 

அப்பா, ௮மலாஇத்யா, பாலகேசன் எங்கே? 
போஜனத்து A GES ரூர். 

போஜனத்இ லிருக்கிராரா? எல்கே ? 

அவர் பு௫க்கு மி௨,தஇ லல்ல ; அவர் புசிக்கப்படும் இடன். 

இல். இல புத்திசாலி பான புழுக்கள் ஒரு. ௪ல்கமாய்க் கூடி... 

அவரை விசாரித்துக்கொண் ழூ. நக்ின்றன, . உற்கள் கிருமி 

யார் ஒருவர்சான் போஜன விஷயத் இல் சக்ரவர்த்தி ! நம் . ஒழதுவாத சன் CHOU DG BiCV Fe Bi 

மைக் கொழுக்கச் செய்யும்பொருட்டு காம் மற்றெல்லா ஜா. 

. துக்களையும் கொழுக்கவைக்கின்றோம், நாம் கொழுப்ப i) 

இந்தக். இருமிகள் பொருட்டு | | Gerap த்த கோமகனும் வற்ற 

லாய் உலர்த்த உறிஞனும் வெவ்வேறு விதமான பரிமாறு 

கல்தான்; ஒரே. போஜன த்தில் உட்கொள்ளும் இண்டு. 

விதமான பட்௪ணம்; முடிவு இததான். 

அந்தோ | அந்தோ! 

ஒரு மஹாராஜாவின் உடலில் இன்று கொழுத்த. ஒரு புழூ ப 

- வைக்கொண்டு ஒருவன் அண்டி. லிடலாம் ; அந்தப் புழு. 

வைத் இன்ற மீனை ௮வன் இன்று விடலாம். 

இப்படிப் பேசுவதினால் உன் எண்ணம் ஏன்ன nD 

வேஜொன்று மில்லை, ஒரு மஹாசாஜா "இம்மாதிரியாக ஒரு 

பிச்சைக்காரன் வயிற்றின் வழியாய் ஊர்கோலம். Cursor 

மென்று உமக்குக் காண்பிக்கவே... 

| பாலகேசன் எக்கே?. 

| தெய்வ. Coreg Be ; யாரையாவறு. அனுப்பிப்... பார்க்கச்சொ . 
ல்லும்கள் அங்கே ; ; உம்முடைய தூர தன். அங்கே. வரைக். 

காணாவிட்டால். தாங்கள் கேசாக மற்: GP ரிடத்திற்குப் Gur 

ய்த்தேடிப். பார்க்கலாம். .. "ஆயினும். இந்த. மாதத்திற்குள் 

ளாக நீஸ். அவரைக்: கண் எடுபிடியாவிட்டால் மேல். மாழக்குப். 

"போதெ. படிக்கட்டின். Bip அவர் வாசனை உமக்கு. வரும்.



“ane 

Sr. 

அம. 

கா. 

அ, 

டதா. 

கா. 

றன் 

ஸூ. ம்லாதித்யன். [அங்கம்.4். : 

[Rw சேகசர்சஞக்ச] wads போய்த் தேடிப்பாருங்கள் 
உடனே, 

அவரி ஒடிப்போகமாட்டார், நீங்கள் போ. மளவும் ST BB Hes 

பார். | [சில சேவகர்கள் போ ரிருர்கள், ] 

அமலாஇத்மா, 8 செய்த காரியமான நம்மை. ௮இக 

க்கத்தில் pips த்திய போதிலும், உன் பிராணனை முக்கிய 

மாய்க் காப்பாற்றும்பொருட்டு . இந்த அ இகாரப் ப்த்திரத் 

தைக் கொடுக்கின்மோம், இதனால் 8 வாயு வேகம் மனோ 

வேகமாய் இத் நாட்டைவிட்செ் செல்லவேண்டும். . ஆகவே 

- உடனே ித்தப்படு, உனது கப்பலும் ஆயத்தமா யிருக்கின் 

றது, காற்றும் ௮னுகூலமா யிருக்கன்றது 5 1. உன்னுடன் 

செல்லவேண்டி௰ ஈண்பரும் காதி இருக்கின்றனர்; சிங்களம் 

போக எல்லாம் சத்தமா யிருக்கின்ற, 

- Ancor sg A pan ? | 

ஆம், அமலாஇத்பா; 

BOO Ze 
| எமது எண்ணத்தை ” அ.றிவாயாயின் ப்படித்தா னிருக்கும், ் 

் . அதைத் தெரிந்த ஒரு தேவத என் கண்ணுக்குத். 'தெரிகன் ் 

றது, சரி வாரும். fast SSD | அரன் பிரிய முள்ள. 

- அன்னையே, போய் வருகின்றேன். 

உன் பிரிய முள்ள தந்ைத அ௮மலாதித்யா, 

என் தாயார்? தகப்பனும் தாயும் புருஷனும் பெண்சாதியும்,. 

புருஷனும் பெண்சாஇயும் a உடல் 5 eater என் தா 

யார், வாரும் சிங்களத்திற்கு ! 1. 
[outer] 

a உடனே பின் தொடர்க்து செல்லுங்கள் ; ; தரித்தல் பிசயா 

. ணப்படும்படி. சொல்லிப் பாருங்கள் : அதைத் ¢ தாம Bear Bi; 

இன்றிரவே ஆவன். இக்காட்டைவிட்டுச் : 'செல்லவேண்டு மெ.
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-ன்பது என் கருத்து, பறப்படுல்கள் | இசைச் சார்ந்த விஷ 

யங்களெல்லாம் இர்மானிச்கப்பட்டு ஏற்பாடா யிருக்கின்றன; 

- உங்களைக்கேட்டுக் கொள்ளுகிறேன், துரிதப்படுக்கள், 

(சாஜகார் ஈனும் இ ரி தனம் டோ 

கிறுர்கள். | ட 

சிங்களமே! சூர்ஜ.ரத் ‘Bair வாளாயு தத்தினால் உனக் குண்டான 

வடு இன்னும் ஆருது பச்சைப் புண்ணாய்ச். இவற் BG 

கன்றது.--அகவே எனது புஜபல பராக்கிரமம் உனக்கு 

௮.றிவைப்புகட்டி, நேரி லில்லாக் காலத்தும் பயத்தை யுண்டு 

பண்ணி, எனக்குக் கீழ்ப்படிந்து நடக்கச் செய்கிறது ; இச் 

சமயத்இல் 8 எனது பிரியத்தை ஒரு பொருட்டாகப் பாவிப்: 

-பதானால் MLD gi BGwsse@ தப் பராமுகமாய் : அசட்டை 

பண்ணமாட்டாய் 1 கிருபங்களின் ரூலமாய் அமலாஇத்யனை 

௮சை க்ஷணத்தில் கொல்லவேண்டுமென் று தெரிவித் இருக் 

இன்றேன் முற்றிலும்; எ௫்களமே! அதன்படி. செய்வையால்! 

7 அவனது ஆரவாரசகால் நான் ௮டக்கா ஜுரம் பிடித்த 

- வன்போ லிருக்கன்றேன், நீ தான் சுவஸ்தப்படுச்த வேண்டும் 

ப ஏன்னை.. ௮௮ முடிக்த.து என்றுகான் அறியுமளவும் எனக்கு 

. என்ன கேர்க்தபோதிலும், என்னுடைய சந்தோஷமான si | 

: ஆசம்பியாது. | | | | 

[SurB@erer] 
wil 1p Sos,
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நான்காம் காட்டு... 

Gia ஜாச்இி லோர் ௪ம் "நிலம் 

பார்த் திபழேசனும், ஒரு ர னுவத்தலைகலும். வழு நடமுர்சள், 

பா... 

பா. - போம் ஜாக்கரதையாய. 

படைவீரர்கள் ரங்கள்தைக் சடக்து செல் Bot parte ப 

ராணுவத் தலைவனே; நான் அனுப்பியதாக ry மன்னனி 

டம் போய்ப் பாரும். பார்த்ெரேசன் DOr Bi சைனியல்கள் 

வரது ராஜாங்கத்தின் வழி கடந்து செல்ல, மான்பு வாக். 

Soll gs SUL. இப்பொழுது உத்தரவைக் கேட்பதாகச் சொல்: 

லும் அவரிடம். வந்து சேோலேண்டி௰ இடம் ௨ உமக்குத்தெரி 

யமே-- மதா ரராஜா அவர்கள் "நம்மிடம் ஏதாவது தேரில். 

கூறவேண்டின், அவரது கண்முன் நமது கடமையைத் தெரி 

- விப்போம் ; அதையும் அவர் அறியு ம்படிச்செய்யும், 

| அப்படியே செய்ிே ன் அரசே. . 

[unis BUR oe gr படை. வீரரும் 
- போூிரார்கள்.] . 

- அடிவாதித்யன், seni, Bard மூசலானோர் வருசன்றனர்.. 

    

ராணு. 
ட் இந்தச் merous ap கதிபதி யார் 2. அம. 

ராணு. 
rar 0 நரட்டைக் குறித்தே போடுறதா. இது, அல்லது. ஏதா. 

. ட்டு எல்லைப் பிரதேசத்திற்குப் போறதா P 

அம, 

ஐய, யாருடைய சைனியங்கள் இவை. 2 

பாஞ்சாலன். படைகள் இவை. 

் ஐயா உம்மைக் கேட்டுக் கொள்ளுவேன்; « எதை கோக்கப் 

-போடன் தன இவைகள், கூறுவிரா 2. 

பாலை சாட்டின் ஓர் பகுதியை சோக், 

இளம். பாஞ்சாலன். பார்த்திபசேசன், | 

ஐயா, >: ஒன்றும். பூசி. 'மெழுகாமல் உண்மையை SGT OTL. 

உரைக்குமிடத் EBA யர் ஒன்னு தவிரப பலன் ஒன்று: மில்லாத.



காட்டி. Al அமலாதி த் யன். 121. 

அடம், 

அவ்வளவு துண்டு பூமி யொன்றை அடைவதத்கே போடு 

ஜோம், அந்தப் பூமிக்கு ஐந்து © பொன்கூட நான். கொடுக்க 

மாட்டேன் குடிவாரத்.இன் பொருட்டு ; அப்படியே விற்ற 

போதிலும் பாலைகாட்டாருக்காவனு, பாஞ்சால வா௫ிகளுக் | 

GTA Bi அதற்குமேல், ஒன்றும் தராது. அனு. | 

அ௱ங்கனமாயின் பாலைகாட்டார். அதைப் பாதுகாக்க மூய 

. _லூர்கள்,. 

ராணி... அன்று. முன்னமே அவ்விடம் சைனியங்களைள் Crates | 

- வைத்திருக்க் றை Ta. 

- இந்தக். கவைக்குதவாக் காரியத்தை (pin. ays GS கொண்டு 

our, இரண்டாயிரம் மனிதர்களும் இருப.இனாயிரம் பொன் 

னும் போதாததாக இருக்கின் ஐது 3 சமாதானத்இல் சுகமாய் 

வாழ்க்து, சம்பத்து அஇக மா வதினால் உண்டாம் கெடுதி 

இதுதான்; உள்ளுக் குள்ளே உடைந்து, வெளிக்கு மனிதன் ப 

மரணமடைவதற்குக் காரணத்தைக் 'காட்டாமலிருக்கும் கட். 

டியைப்போலாகும்.--ஐயா, உமக்கு மிகவும் வந்தனம் இெய் 

AC per, | 

இ சுவாமி. உம்மை ரக்ஷிப்பாராக,. | [போலறாள்.] 

ட 08s, நாம் புறப்பட்டுப் போவோமா 4 

a "இதோ உடனே வக்துவிட்டேன்; நிங்கள் கொஞ்சம் முன் | 

னால் போங்கள், 

[சாஜகார்தனும் இரிதானும் 

ப Cure gy tact. | | 

ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பமும் எப்படி. என் Gang ar எடுத்துக் 

கூறி Loupe Bus என்னைப் பஹிவாய்கும் வண்ணம் தூண்டுகின். 

psi ஒருவன் காலத்தைக் கழித்திடும் முக்யெமான. வகை 

யெல்லாம் © உண்பதும் உறல்குவது. மாயின், அம். மனிதன் 

என்னாம் ' > ஒரு மிருகமே, Caparo 4 நிச்சயமாய், பின்' சென். 

-ஐவற்தையும் முன் வ ருவனவைகளையும் ௮ ஆசாய்ந்தறியத் , BES 

அத்தனைப் பெரிய அறிவுடன் ஈம்மைப்படைத்த. ஈசன். அம. 

16
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| அடச்சம் செய்யவும். இட் மில்லா, ஒரு. 

வு ல ர தி, தீ (ப ன். . [அங்கம்.4: ட 

சர்களுக் Bonet zp அந்தப் புத்தியையும் சக்தியையும் உப 

யோகப்படுத்தாமல் அருப்பிடி த் தழிய எந்தா ரில்லை. இப். 

பொழுது மிருகங்களுக்குரிய மெளட்௩ீக மறதியோ, ௮ல் 

OG), ஓவ்வொரு கர்மத்தையும் மிகவும் ஆயர் தோய்ந்து 

ஆராய்க்து செய்யவேண்டும் என்னும் பயமோ-- ஓரு ஆலோ 

சனையானது வருக்கப்பட்டால் நான்கில் ஒரு பங்குதான் 

ஈன் மத யாகுூமஇல், மற்ற கூன் ற பாகங்களும், (LPL. Sor 

மேயாம்---6 இதை நான் செய்து முடித்தல் வேண்டும் 7 

என்று சொல் லிக்கொண்டே தான் ஏன் உயிர் வாழ்கின்றேன் | 

என்பதை அறிகிலேன், கான் அதைச் செய்து முடிப்ப 

"தற்கு, காரணமு முண்டு, மனமு முண்டு, பலமா முண்டு, 

 அர௫விகளு முண்டு என்னிடம். இரு நிலத்தைப்போல ஏ.ரா. 

சமான உதரரணங்கள் என்னை உந்துகின்றன. இதோ 

தேவர்க்குரிய பே ரவாவினால் பூரிக்கப்பட்டு, இனி வரும் 

சண்ணுக்குப் புலப்படாக் கர்மத்தை எண்ணாது ஏளனம் 

"செய்யும், இந்த மெல்லிய அ ரசிளககுமரனுல், போருக்குள் 

“செலுத்தப்பட்ட வி.ரம் பொருந்திய இப் பெரும் சைனியத். 

தைப்பார். நிச்சய மில்லா அடிதயமாம் இவ்வுடலை; அதர்ஷ் | 

டத்திற்கும் மானத்இற்கும் அபாயத்இத்கும், கேவலம். ஒரு 

கலவடையின்பொருட்டு ஆளாக்குகழுர்களே.? பெருக் கார 

ணமொன். றின்றி பிரயத்னத்திற் காம்பியா. இருப்ப தன்னு ப 

. பெருக் குணம், மானத்இற்கோர் ஹானி வருங்கால், : ஒரு. 

ன வக்சோலிலும் ஒரு பெரும் வழக்கைக் கண்டுபிடிப்பதே . 

யாம் அது, என் புத்தியும் இரத்தமும். கொதிப்படையச்செய் . 

-யும்படி, என் தந்ைத கொல்லப்பட்டு என் தாயார் கெடுக்கப். 

பட்டி ருக்க, எல்லாவற்றையும் உறங்கவிடும், என் ஸ்திஇியை 

என்னென் நிகம்வேன் ? இதோ கான் சாண மடையும்படி, ட் 

இருபதி னாயிரம். மனிதர், புகழ். என்னும் Caan or 

மருட்டியின். பொருட்டு, மடியச் Assume சயன தற்குப் 

- போவதுபோல். ௮க் காட்டிற்குப் போறதை, ஏன். கண் 

ere பார்க்கிறேன். . இரு. கட்சிகளும் எதிர்த்து. கின்று. 

போர் புரியவும். விஸ் Bren மற்ற, மழிந்தவர்களை. 100), pss " 

  

அற்ப நிலத்இன்..
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ட | பொருட்டு யூததம் செய்யப் "பேரூஞுர்கள்.-.ஆ 1 Qa 

மூதல் என் எண்ண மெல்லாம் இரத்தம் சொரிவதா யிருக்க ; 

வேண்டும், அன்றேல் ௮து அணுவளவும் பயன்படாதாம். — | 

[Cun Raper] 

காட்சி மடிகிறது



கேள. 

கள. 

ஹ், 

ட | கெள. 

“பே௫ுப் பார்ப்பதே ஈலமாம்; இமையே விளைக்கும் குண 

அமலாதஇத்மபன் | அங்கம்-4. 

ஜஷந்தாவது காட்டி, 

கீலனபுஈம். அரண்மனையி லோர் அறை. 

கேளாமணியும், ஹரிஹானும், வருகிருர்கள், 

கான் பேசமாட்டேன் அவளுடன், 

அவள் பிடி.வாதம் செய்கின்றாள், பயித்தியம் பிடி. த்.இருக் 

- கின்றதுபோலும்; அவளுடைய ஸ்.இதியைப் பார்ப்பிராயின் 

கட்டாயமாய்ப் பரிதாபப்படுவீர்கள், 

அவள் என்ன வேண்டு மென்இராள் ? 

அவள் தகப்பனாரைப்பற்றி ௮ இகமாய்ப் Gus Glen ap or; ae | 

கத்தில் மோச மிருப்பதாய்க் கேள்விப்படுகிறகாகக் கூறுஇ 
மூள் ழ கையைப் பிசைூருள் ; மார்பின்மீது அடித்துக்கொள் 

குறாள் ற; வைக்கோலைக் சண்டு பொருமைப் படுவதேபோல் 

வைது தள்ளுகிறுள் ; அர்த்தம் அறை குறையா யிருக்கும்' 

விஷயங்களைப்பந்றி சந்தேகப் uGegiGure GuaSaper 5 

அவள் வார்த்தையில் ஒன்று மில்லாவிட்டாலும், அவன் 

ஒமுக்கின்றிப் பேசுவது கேட்பவர்கள் அவள் வார்த்தைகளை 

யெல்லாம் ஒன்முய்ச் சேர்த்து. அர்த்தம் செய்யும்படி உந்து 

-இன்றது ழ அவர்கள் அதைக் கவனித்து, தங்கள் எண்ணத் 
இற்குத் தக்கபடி. அதைக்கோர்த்துக் கொள்ளுஇஞுர்கள். 

அவள் கண்கொட்டி தலை யசைத்துச் செய்யும் சைகைகள் 

தெரிவிக்கின் றபடி,, நிச்சயமாய் அதியாவிட் டாலும், இதில் 
ஏதோ துக்கமான அர்த்தமிருக்ெது என்று அனைவரையும் 
சந்தேகங் கொள்ளச் செய்கிறது, அவளுடன் கேராகப் 

  

மூடையார் மனத்தில் அவள் வார்த்தைகள் விழு. மாயின் 
அபாயகரமான ஆலோசனைகளை உண்டாக்கனுமுண்டாக்கும், . 

ஆனால் உள்ளே OUT bene a மவள். ் - [ஹரிஹான் போடருள். இ 

பிணியுற்ற என் மன த்திற்கு, பாபத்.இன் : உண்மையான சுபா. இ 
es வா (படி, ஒவ்வொரு ஆந்ப விஷயமும் இனி வரப்போனன்ற..
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கள். 

கேள. 

பெருக் இமைக்கும். பிடிகையைப்போல் தோற்று Boo ps | 

குற்றமுள்ள கெஞ்சுல் சந்தேகம் நிரம்பவும் குடிகொண் 

.ஒருக்்றமையால் எங்கே வெளியாகின்றதோ என்று த 

கேரமும் பயப்பிவ இனாலேயே குற்றம். தன்னைத் தானே. 

வெளியாக்கிக் கொள்ளுகின்றது 

- தரரிஹான் அபலையடன் வருகிறான், 

சூர்ஜா காட்டு ௮ழூய அரசி எஙக ? 

என்ன விசேஷம் ௮பலா ? 

[us @@eper.] காதல் நீ உண்மையில் என்மீது கொண்டது 

சண்டறிவ தெங்கனம் ? 

- பாதத்தில் ரட்சையால் பக்கத்தில் கட்டையால் 

ட பகுத்தறிய லாகுமே * . | 

ஐயோ ! கண்ணே அபலா, இப்பாட்டின் பொரு ளென்ன?' 

என்ன சொல்லுதீர்? அப்படி யல்ல, வேண்டிக்கொள்ள, 

ஜேன் சவனியும், 
[பாடினாள்] மாண்டே போனாரே மன்னவர் அம்மணி | 

மடிந்தே போனாபே மண்மீஇல் 

காண்பாய் நீ தலையருகல் கட்டாக் தரையுலே ட் 

காலருகில் சல்லொன்று. கண்படுமே ! | | 

ஆஹா! ஆஹா! 

LEO, பலா. ன கு | 

கேட்டுக் கொள்ளுவேன், கொஞ்சம் வெளியும் 

[பாவெருள் ] "வெண்ணி வாவைப்போல்: இருர்ச2ச. 

வெள்ளைச் சல்லா. அவர் தனக்கு-- 

ட காலதேவன் ag Beyer. 

ஐயோ ! ! Q@ar பாரும், பிராணநாதா. | 

[பருக ரூல்] அழுகிய புஷ்பமதால். அலங்கரி த்தார் அவர்தன்னை, 

அழுகையுடன் சென்றனவே. ௮; வைகளி௫ு. கா ட்டித்கே, 

வழைபோலப் பொழிந்தன சே மந்தாரம் வானவரும்.



அப. 

கா, 

அப, 

டதா. 

அப. 

மலாதித்யன் [அங்கம் 4. 

அழூிய அபலா, எப்படி யிருக்தெ தனக்சூ ? 

நன்றாய், ஈ௪ன் உமக்கு வெகுமானம் செய்வாராக 1 அப்பம். 

HG Ber paver Quem end ஆந்தை என்னொர்களே ! | ஐயோ. 

சுவாமி ! நா மிருக்கும் ஸ்இஇ நமக்குத் தெரியும், காம் ஆகப்: 

போடன்ற ஸ்இதி ஆருக்குதச் தெரியும் P— சுவாமிக்கு நிவே 

தினம் செய்து புஏியுக்கள் ஆகையால். 

தன் தகப்பனாரைப்பற்றியே நினைவு. 

உம்மை வேண்டிக்கொள்ளுகின்றேன்; இதைப்பற்றி இனி: 

வார்தீதை வேண்டாம். அதற்கு அர்த்த மென்ன வென்று . 

அவர்கள் கேட்கும்பொழுது: இதைச்சொல்லுங்கள் நீங்கள், 

[1G Ewer] வசர்தன் பூசை வரும் காளையே 

| வைகறையில் தானுமே 

வாசலருகில் வருவேன் கா னுன் 

வாசந்இகையாகவேதான். 

கலைதரித்தான் எழுர்இருக்து 

கதவை ஈன்ஞய்த் இறக்இட்டான் 

கன்னியவள் உட்சென்றுள் 7 

ட் கன்னிகையாய வாராளே, 

. pty அபலா!-- வள் எத்தனை காளாக இப்படி இருக் =: 

Bea apor டி 

எல்லாம் சுபமாய் முடியுமெனக். Can ABC mort. காம் பொறு . 

மையுடன் இருக்கவேண்டும். ஈர பூமியில் அவரைப் புதை. 

த்ததை எண்ணினால் எனக்கு அழுகை வசாம லிருக்குமா 9. 

- என் தமயனுக்குத் தெரிவிக்க வேண்0 மதைஎ- “ஆகவே கீஸ். 

கள் எனக்குச் கூறும். புஇ.ததிமஇக்காக உங்களுக்கு வந்தனம். 

ளே Qeus Bex G weir. - ஏன்கே என் வண்டி. 2. வருறேன். அம்மா 1. 

- வருகிறேன் அம்மா 1 நான் போய் OR ps அம்மணி. 1. 

கான் வருகிறேன், வருகிறேன் | 1. | - (போடினுள், 1. 

விடாது. கூடே போங்கள்... | அவளை. 'ஜாக்பெதையாசப் பார். 

த் துக் கொள்ளும்படி. 8 உம்மை > Cassis DEC weir. 

(ஹரிஹான் .. போடுறான், 7] :
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கேள, 

கா. 

முடி. விலாதி துயரத்தால் மூண்டது இப்பித்தம் : 5 அவள் தச் 

தையின் மரணமே இதற் செல்லாம் ஆதஇ காரணம்... ஹா 1. 

கெளரீமணி | கெளரீமணி | இதைப் பார் | துயரம் சம்பவித் 

தால் ஒற்றர்கள்போல் ஒவ்வொன்ளுய் வருவ இல்லை ; அணி | 

யணியாகத்தான்வரும். மு.தலில் அவள் த்தை கொல்லப்பட் 

டார்; பிறகு உனது மசன் போனன்--௮வனு கொடுஞ் 

செய்கையே அவனை நாட்டைவிட்டு நியாயப்படி. துரத்தும். 

ப. செய் தது,-ஜனங்கள் எல்லாம் குலம்பியிருக்கின்றுர்கள், 

உத்சமனான பாலகேசன் மரணத்தைப்பற்றி தகாத கெட்ட. 

எண்ணங்களெல்லாம் கொண்டு, இரககியமாயப் பேசிக்கொள் 

ளூூஞரர்கள் . அறிவின்மையால் தாரும் அவனை அவசரமாய் 

ஒருவரும் அறியாதபடி. ஆடச்கம் செய்துவிட்டோம் : ஏந்த. 

அறிவு. இல்லாவிடில் நாம் அனைவரும் சத் இரங்களுக்குச். 

சமான மாகிறோமோ அல்லது மிருகக்களென ம.இக்கப்படுகி 

"ஜோமேர, அப்படிப்பட்ட ஒள்ளிய அறிவினின் றும், பேதை 

யாகிய அபலை பிரிக்கப்பட்டாள். முடிவில் இவைகள் 6 எல்லா 

ey Han pune. Ops Qu மான விஷயம், இவளது சகோதரன். 

இரகஇியமாய் Gromer sa லிருர்.து. வக்இருக்கிருன். 

- அவன், ஆச்சரி யத்தையுட்கொண்டவனாய் அத் தர்த் தானமான | 

அதுபோல் மறைக். இருக்கிறுன். அவன் தந்ைத மடிந்ததைப் 

பத்தி அவன் கால் QreAuso 1s துர்ப்போதனை செய்யும்: 

கோட்சொல்லிகளுக்குக் குறை வில்லை, அசுற்குக் காரணம் 

கூறவேண்டி. ஜனங்கள்) உண்மை யொன் fo மறியாமையால், 

என்மீதே. பழி சாற்றி, எல்லோர் காஇலும் ஓ௫ அஞ்சமாட். 
. டார்கள். ஹா ! கெளரீமணி ! கெளரீமணி ! இது ஆயிர முக 

் ஸ் இரத்தைப்போல் என் ஆருயிளை அதேக . விடங்களில்: 
ஸனாவூயமாய் அழிக்கின் ததே ! [உள் ளே சம் “சம்] 

"ஐயோ! என்ன சப்தம் இது ?. 

எங்கே என். மஹாராஷ்டிரப். 'போர்விரர்கள் 1 1. வாயிலைச் - காகச் 

கட்டும் அவர்கள்.



-க௧ள௭, 

டக. 

- எங்கே. இக்க மஹாராஜா ஐயா | நீஸ்கள் எல்லாம் சற் 

வெளியே நில்லுங்கள், | 

gwar R sud  [அங்கம்-ச:. 

+ 

என்ன சமாச்சாசம் ? 

மணரராஜா 1 தங்களைக் கரப்பாற்றிக் கொள்ளும் ? சுத இர 

மானது கரசை. புரண்டு சம பூமியை அழிப்பதேபோல் நமது 

சேவகர்களை யெல்லாம் பறக்கடி தனு, இல கலகச் சைனிய3” 

கஞைடன் இளம் லீலாதரன் பிரவேடுத் இருக்கின்றான். மூட. 

ஜனங்கள் அவனைத் தமது தலைவனென அழைக்கின்றனர். 

இப்பொழுதுதான் உலகம் ஆரம்பிப்பது போல், புராதனம். 

ஏன்பறை ௬ மறது. வழக்க மென்பதை யதியாதவராய், அவர் 

கன் ** நரல்கள் கோரும், லீலா தரன் எங்கள். அரசனாக ப 

வேண்டும் ” என்று கூவுடருார்கள். 1. ce வீலாதரனே எகல்கள் 

அரசனாக வேண்டும், லிலாதானே அரசன் ?? என்று கை. 

கொட்டி, மேச மண்டலம் , coy GT ஆரவாரிக்கன் றனர். 

இதோ அந்த நன்றி யற்ற > iar "நாய்களின் கூச்சல் 1. தவ 

ரோன மார்க்கத்இல் என்ன சந்தோஷத்துடன். குலைக்கன் 

| por | 

கதவுகள் உடைக்கப்பட்டன 1. [உள்ளே சப்தம்] 

விலாதாரன், உருவிய சம்தியுடன், சைனியங்கள் 

- பின் சொடா வருகிறான். 

     னி 

மாட்டோம் ] கால்களும் உள்ளே வரும் ! I 

கான். உங்களை கேட்டு Qasr nO a றன், எனக்கு 5 மாத்இ | 

ரம் உ உத்தசவு கொடுங்கள், 

"இப்படியே ஆகட்டும் I அப்படியே ஆகட்டும்! 

- [சைணிய்ல்கள் கதவுக்கு வெளியே | 

ப பேரசின்தன னப. 

| சந்தோஷம், கதவைக் காருங்கள். lori sagem மன்ன. Cor | என்  திர்தையை எனக்கு ஒப்புவியும் 1.
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Caan, 

Site: 

ல. 

Ait. 

கெள 
கா, 

காய 

னிடம் கூறுவாய். விர் ௮வண 

பிர 

மெல்ல . அப்பா. லீலாகரா. 

என்ன. காரணம்பற்றி லீலாதரா, .உன்.. கலகமான து 9s 

தனைப்பெரியதுபோல் தோற்றுகிறது. 2 கெளரீமணி, போக 

விடு அவனை ! கம்மைப்பத்தி நீ பயப்படவேண்டாம், 

துசோகம் தலை 8ீட்டிப் பார்ப்பதொழியு,. விரும்பிய, து Gar 

Dey aren poy, முடிக்க முடியாதபடி, yn rane சுற்றி. அப் 

படிப்பட்ட - தெய்விகம் காக்கின்றது; லீலா grr, நீ இவ 

‘arp கொண்டிருக்கும் கோபத்தத்சுக் காசணத்தை ஏன்: 

  

 செளரிமணிஃ--பேச. அடா 

எங்கே என் தந்தை. 

மடிக் துடே பானர், 

மஹாராஜாவா. லல்லவே, 

் பவன் மனம் Teor. மாகசுமளவும் கேட்கட்டும். 

எப்படி. மடிந்தார் னவர் ! 2 | என்னிடம் கதை யெல்லாம் உத 

வாது, கான் கரகம் போவதானாலும் சரி ! | சத்யம் செய்இ 

ருக்கின்றேன்.. கோரமான சபதம் "செய்இருக்க்றேன். 

தயையும் பச்சாத்தாப்மு:ம் பாதாள லோகத்தற்குப்- Linke 

விட்டேன்! பஞ்சமா பாத்கத்திற்கும் தோணிந்திருக்கின் தேன்[- 

இசைவிட்டு «rer. 'பெயரப்பபாகிற, இல்லை, இகலோக பர 

Gare சாம்பிராஜ்ஜியம் எனக்கு. வேண்டிய இல்லை; வருவது 

வாட்டும்; என் தந்தை. மாண்டதற்கு. எப்படியாவது நான் 

பூரணமாப்ப் பழி. வாங்க வேண்டும் | | 

உன்னைத். தடை. செய்வது... யார்... 

என்மனம். ஒன்றே! பன்றி: இம்மண்ணுலகசம். எல்லாம். ஒன் 

ps Pl BONED முடியாது? எனக்இருக்கும் “துணை. இறி தாயி 

னும்; ஜாக்கிரதையாய். உபயோகித்து. Fees: 
அனை 

“த்தையும். தேடிவுபெறச். GeuGorere 
பா 

துப்பர. Sargrn,: உன் தகப்பனார். audi ‘gis விதத்தை 

மையம் ௮, (றியவேண்டி. உனக்கு விருப்பமிருக்தால் மிதீ 
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Bt 

அமலாதித்யன் [அங்கம்-4- . 

இரர்களை: பும் அமித்த இரர்களை. பும் எல்லோசையும் தன்னும் ப 

அ௮ழிக்கவேண்டுமென்று உன் ப்ழி வாங்கும் நீ.இயில் வசைச் 

திருக்கின்றதோ 1 ? 

ஏன். தந்தையின் பகைஞரை யன்றி மற்தெவரையும் தான். 

| இண்ட மாட்டேன். 

- ஆனால் அப் பகைவரை ஆதிய விரூம்புடின்றாயா P 2 

. அவரது ஆப்த ஈண்பர்களை கான் இங்கனம் ஆலிங்கனம் 

செய்துகொண்டு, புறவிற்காகத் தன் னுயிரைக் கொடுத்துக் 

காத்த சிபியைப்போல் என்னுயிளைக் கொடுத்தாவது காப் 

பாத்னுவேன். | 

gy! இப்பொழுதுதான் தல்ல சள்னையைப்போலும்: உத்தம ப 

குண முூடையவளைப்போலவும் பேசுஇன்றாய், உன். தந்தை 

மடிந்ததற்கு. நரன் உத்தரவாதம் அல்ல வென்பதும், அதன் 

பொருட்டு கான் மிகவும் அயரப்படுகிறேன் என்பதும், சூரி 

யனது ஒளியைப்போல் உன து சண்ணுக்குப் புலப்படும்படி.. | 

நான் நிரூபித்து காட்டுகிறேன், 

. [உ adhe és] வரட்டும் ௨ உள்ளே, வரட்டும் உள்ளே ! 

த என்ன. 1 என்ன சப்தம். அச 1. 

அபலை மறுபடியும் வருகருள்,. 

அந்தோ ! வெப்பத் இனால் என் மூளை. வறண்டு போகாதா P 
கண்ணீரான து உப்பினும் எழுமடங்கு கரித்து என் கண் : 

_ களைக் கருக்கிப் பொட்டையாய்ப் போகச் செய்யாதா ?. P ge 

| இசன்மீதாணைப்படி.. உனக்கு இந்தப். பயித்தியத்தை: விளைத். 

- தவன்மீது ஒரு பங்குக்குப் ப இன்மடலக்கு பழி வாங்காது. 

-விடுவ இல்லை 1 வசந்த வஞ்சியே ! ஆருயிர் அணங்கே | பிரிய 

. சோதரி | அபலா 1 அபலா! l—weGer | ஈசனே ! இப்படி. 

யும் ஆகுமா? தளர் 'வெய்திய வயோஇக ஞருயிரைப்போல் ' 

..இவவிளச் தையலின். மதியும்: அத்தனை. எளிதில்: பாழாகுமா? 

- அவனியில். மிகவும் அரியபொருளாம். ஆசை | ஆசை வைத்த



அப. 

பொருன் அழியுல்கால் அதனுடன் கொண்டுடோகின்றது 

ஆதிவித் கொஞ்சம், —_ | | | 

[uD Bap or] பாடை சட்டினாசே, விக எவருக்கு | 

நானா, ஈன்னானா; கானன்ன;, ஈன்னானா 

கண்ணீரால் கனைந்ததுவே, காஷ்டமதவருக்கு 

பஞ்ச வர்ணக் இளியே | போய் வருகிருயா? 

உன் அறிவு சரியா யிருந்து, என்னைப் பழிவாங்க உந்துவ 

தாயினும் இவ்வா௮ு என்னைச் தாண்டாதே | | 

[பாகெருள்,] 
டூண்டிண்டும் பாடவேணும் 

_டிண்டிண்டும் என்றழைத்து, | | 

தவளைக்குச் சரியான தகாளம்!--- எசமான் பெண்ணை ips 

அக்கொண்டுபோனவன். எவ்வளவு கெட்ட வேலைக்காரனா 

யிருக்கவேண்டும். Po 

SS மிருக்கும் வார்த்தைகளைவிட இவ் வர்த்த “மில்லா 

வார்த்தைகள். அதிகமாய்க் குறிக்கின்றன, 

ட இதோ ராஜமல்லி, இது ஞாபகத்இற்காக டட தகவே காத 

லா மறவாதீர் இதோ பாதிரி, ces B pare, 

o oaiesine. 

அப, . இதோ. உமக்குப் புன்னையும் குவளையும்; உங்களுக்கு இதோ 
. தும்பை யிருக்கின்ற.து, எனக்கும் கொஞ்சம் இருக்கின்றது. 

| இவைகளைச் சூரியனுக்கு உரித்தான புஷ்பங்கள் STH LGD 

_ லாம், ஞாயிற் அக்ழெமைகளில்---ஆனால்,, உங்களஞுடையதை 

நீங்கள் கொஞ்சம். வித்தியாசத்தோடு ௮ணியவேண்டும் 

இதோ ஒரு சூரியகாந்தி. உமக்குக் கொஞ்சம். நீலோற்பலம் 

- கொடுப்பேன், ஆனால் அவைகள் எல்லாம் உவர்க்து. போ 

டயின.. என். தந்தை. மடிந்தபொழு அவர். சுசமாய்த்தான் 

மடிந்ததாகச் சொல்லுமுர்கள்.-.-



  

லீ, ஏக்கம்; அக்கம், “anu எல்லாவிதப் uni node 

| ப அருமையும் அழருமாய் மாத்தி. அிரிென்தனன் 1. 

அப [BB per. 1. Bond வாசாரோ ! Pp | 

oe திருக்பி காசாசோ அவர்? 
வாரார். அவர் போனாசே ! 1. 

மடிர்தே சியும். போவாயே! 

Gad gat acres} 

. கரைத்ததே கலையும் 1 பால்போஸ்.. 

வெளுத்ததே சல்லாவுமே. 

Curent போனாசே: 

வீணாய். அழுவானேன்.?. 

.... ஈசனார் காத்திவொசே 1. 

gaurd ப இருக்ளொர்.ஈம்மெல்லோசசையும். ' கர்ப்பாற Dm 

கான் ஈசனைப் பிரார்த்திக்கின்றேன். . ஈசன் உமக்குத் துணை. 

“செய்வாராக ! 1. 

Bates 

  

மே லம 

து. த் ears துய சத்தை கானும். 3 படுத்துக கொள்ள 

"வேண்டும். இல்லாவிடின் எனு. அதுந்தாரத்தை. மனுதீதவ 

னாவாய்.. சற்றே விலடுப்போய், உனது புத்திம்ன்களான 

ஸ் ROPE க்ரில் - எவளையாவது "ஏற்பாடு. செய் :' - அவர்கள்! ம் 

சிரவண fe பப சேட்டு நியாயம். கூறட்டும்.  கோோகவாவனு 

    

    

  

ஜை Fa A, காம், நமது pone மகுடம், உயிர் 

ட ட் Spiaipairer’ எல்லா்வ் த்றையுமி உனக்குத் 

இஷ 66/0௧ bps ல்லாவிடன்” "நரம் சொல்லு 

Baby GTB RD ote BIBS © etl) " மிருப்பாயாயின், 

115 ர் சகம். உற்ன்றி க உன்: thaw Soon 3 Birt. 
ey EY f க re ede 

fae 

    

  

      

aes Bavosinigit 6 

 



  

iT. 

gt Cu. Bet G i, ayant Dig ந்த. வி. தம், ஒரூவரு ம மதி 

  

fave! 

யா கபடி அவரை. அடக்கம். செய்தது, | கர்மக் "அரிவைகள் 

ம sp rae ஒன்னும் கட் பாது நூ க்கமும் பாராட்டாத, 

ஆகாயவாணி மி் தவியதிய அழுகையொன் வு மில்லாத; 

இசச்செல்லாம் ச கக் 5 காரணம் கான் அதியவேண்டும். 

பெர். கோடாலியா ரல் வெட்ட வா என்னுடன் - சொல்லு 

“OG: றன் [Cur op ise :]



  

ap. Loft. 

€ 

முகமா, 

Hoar GS sui on [அங்கம்-4, 

BOGUS காட்சி, 

அரண்மனையில் "இன்னொரு: ௮௭2. 

- ஹரிஹானும் ஒரு வேலைக்காரனும். வருஒருர்கள். 

யார் அவர்கள் என்னுடன் பேச விரும்புவோர் > 

ஐயா, அவர்கள் மாலுமிகள், உமக்கு ஏதோ திருபம் கொண் 

_ டுவச் இருப்பதாகக் கூறுகின்றனர். 

வரட்டும் அவர்கள் உள்ளே. _ (வேளைக்காரல்.. Cie & cp em. . 

அ ரசகுமாரனாம் ௮மலாஇத் இயரிடமிருக் தன்றி, இவ்வுலூன் 

கண் வேறெந்தப் பக்க மிருந்து எனக்கு நிருபம் வரக்கூடு 

மென உணர்ூலெலேன். த இ 

மாலுமிகள் வருசன்றனர். 

ஜகஇசன் உம்மை ரட்சிப்பாராக, 

உன்னையும் ரட்டுப்பாராக, 

அப்படியே அகும் ௮வர் இருவுளம் வைத்தால், ஐயா, இதேச 

உமக் கொரு கடிதம் இருச்சின்றது ; சிங்களத்திற் கலுப்பப் 

பட்ட சாயபாரியிட மிருந்து வருகின்றது இது. தான் அதி 

விக்கப்பட்ட வண்ணம், உம பெயர் ஹரிஹ..ராயின், 

[வாசிச்குருன்.] * ஹரிஹரா, க இதைப் படித்துப் பார்த்த 

பிறசூ, Has ஆசாமிகள் அரசனைப் பார்க்கும்படி. செய்; அவ. 

ருக்கு அனுப்பிய நிருபங்கள் அவர்களிடம் இருக்கின்றன, 

இசைகடல் கடக்கத் இன மிரண்டு கழியுமுன், கடற் கொள் 

ளைக்கப்பல் ஒன்று எங்களைத் Sir 5 Bw gi. எு்கள் கப்பல் 

௮ இகவேகமாய்ச் செல்லாததைக்கண்டு, நாங்கள் மனத்தைத் 

தைரியப்படுத்திக் கொண்டு அவர்களை எ.இர்ச்தோம். இரண்டு 

கப்பல்களும் மோ.இியபொழு.து நான் அவர்களுடைய கப்ப. 

லில் தாவிப் பாய்ந்தேன், அந்த கணம் அவர்கள். நமது 

கப்பலை விட்டுப் பிரிய, நான் தனியாக; அவர்கள்: சிறையா 

னேன். - இருடர்க ளாயினும். அவர்கள். கருணை. யுடையவர்க
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ளாகவே என்னைக் கெளசவப்படுத்இஞர்கள், ஆனால் அவர்கள் 

செய்தது இன்னதென அவர்களுக்குத் தெரியும்; அவர். 

களுக்கு நான் பிரதி உபகாரம் செய்யவேண்டி௰வனா யிருக். 

கிறேன் கான் அனுப்பிய நிருபங்களை ௮ரசர் ௮டைமட்டும். 

யமனிடமிருந்து என்ன வேகமாய் ஒவையோ அத்தனை 

-வேசமாய் என்னிடம் ஐடி. வந்து சோ. நான் உனது செவி 

யில் கூறவேண்டி௰ வார்த்தைகள் இல உள, அவைகளைக் . 

கேட்க, உன் வ்ர யடைத்துப் டோம், அங்கன. மிருக்தும் 

அவ்விஷயத்தைத் தாங்கி நிற்கச் ௪க்இ யற்றனவாய் ௮ து தனை 

இலேசானவை, இந்த ஈல்ல ஆசாமிகள் உன்னை தர னிருக்கு. 

மிடம் அழைத்துக்கொண்டு வந்து சேர்ப்பார்கள், ராஜகாந் 

spin கஇரிதானும் இம்களத்தஇற்குப் போய்க்கொண்டி ரக் 

கின்றனர். அவர்களைப்பற்றி உன்னிடம் அ.இகமாய்க் கூற 

- வேண்டி யிருக்கெது. 8ீ சுகமாய் இருப்பாயெனக். கோரு 

றேன், இ௫்கனம், உன் உள்ள மறிந்தபடி. உனக்குச்சொர்த 

மான; ... அமலாதத்யன்,” ” 

வாருங்கள், உங்களுடைய இந்தச் கடி.தங்களைச் சேர்ப்பிக்க 

கான்: வழியினைக் காட்டுகிறேன். யாரிட மிருந்து வைக 

ளைக் கொண்டுவர்தீர்களோ அவ ரிருக்கு மிடம் என்னைக் 

கொண்டு போகவேண்டி. அதைத் அுரிதமாய்ச் செய்துமுடிக் 

- இறேன். . [Pos op tad] 

. காட்சி ழடிகிறது.



  

HT. 

ரூ, 

வே... .ரரணியாயே அவன்.தாயாட் 

Dy Ly eu it தி “தபண்... [ அன்கம்..4 

அசண்மனயி0 லரச்' அறை; 

ர் £ ‘ தேவனும், விலாதானும் வருஇமுர்கள், 

உத்தமனை. உன் பிசாவைக் கெ -ன்றவனே' ஏன் உயிரிற்கும் 

உலை னவக்கப்பார்த்கான.. என்பத; கீ காதாரக்கேட் டறிந்த. 

பிறகு இனியாவது: உன் மனத்;ில். என்னைக் சூற்ற.. மற்றவ 

(னெனச் சருனெலனும், உன். னி. su Bay: என்னை உண் ஈண்ப 

னென உறுதியாய். மதச் இடல்: வேண்டும்... 

ப்படி த்தான். விளங்குது 'ஈன்ருய்-- உமது - க்ஷம் 

தைக். சரு.தக்காலும்,. உமது அதியைக். கொண்டு 'யோடிக்கு 

மிட, தீரம், மற் றெல்லர். விஷயத காலு ம், உமக்கு “மிக்க கோ 

பம் விளைத்து. சுபாவத்திலேயே பெருக்: குந்த மர் மிருக்கப் 

பெத்த) இந்தத். தர் ஈடத்தைகளை என் விசாரணைக்குக் | 

கொண்! பவெசாது விட்டீர் 0. 

இ இராண்டு. முக்கியமான காமணங்களைப்பற்றி ;. அக்கார 

ணங்கள். ஒரு வேளை. உனக்கு அலட்டெமாய்த் தேரற்றலாம், 

யினும் என்வமையிலும். அலைகள் : BELO மூடையன 

oD வன து, சண்-பார்வையா 

  

லேயே. "ஆருயிர் தரிக்ன்றுள். ஈானே--௮௮. எண்கற் குண. 

மோ. - இியகுணமோ எ தாயினு மாகுக--நம் ட்சத்ெமானது 

தன் மண்டலத்தை. விட்டி, ஏ௫பனம் வெளியில் சரியாதோ 

குகனமே, என் உயிரிற்கும் வாழ்க்கைக்கும் இன்றியமை 

யாத ௮வளை விட்டுப் பிரிந்து உபிர்தரியேன். இதைப் பயி 

ரங்கமாப் கான் விசாரணைக்குக் கொண்டு வராததற்கு மற் 

OGG சாரணம், பாமா ஜனங்கள். அவனிடம் வைத்தஇருக்கும்' 

பெரும் பட்சமே. : அவர்களோ, அவனது பெருக குத்தம். 

களை யெல்லாம். தங்கள் ே பேன்டீனில் மூழ்கச் செய்தவசரய், 

மரத்தைச் கல்லாக்கும். ஊழற்திளேப்போல் அவன. து "விலங்கு 

களையே. இிலம்புசளாகக். கருதுவா ர்கள், - ஆகவே. எனது. யா. 

ணக்கள் அவர்கள் பட்சமென்ஓம் 'பெருள் காற்றைத் தாங்கப்.



கா, 

டகா, 

am 

. காட்சி..7.] DY ID லார இத்ய ன் இ ட ப ர. 

“பல மில்லாத தாய், கான் எய்த குதியிடம் செல்லாது Bis. 

வில்லிடமே வந்து சேரும். 

. ஆகவே உத்தமரான என் தந்தையைச் தாசை வார்த்தேன் ; 

- அவளது அருமை, புகழானது பின் இரும்பிப் போ மாயின், 

குன்றின்மீ தேறி எர்தக் காலத்துலும் ஈடு இல்லையென 

எர்த், துப் பேசத் தக்க, கூறை யொன்று மில்லாக் கோமள 

மூடைய என் தக்கை, தன் மஇ யிழந்து கடும் கதியடை? 

தாள்--ஆயினும் கான் பழிவாங்கும் சமயம் வரும், 

இசன் பொருட்டு சண் விழித்து உன் நித்திளையைக் கெடுத் 

துக்கொள்ளாதே. அபாயமானது நம்மைக் கிட்டி, தாடியைப் 

பற்றி, ஆட்டியபோதிலும் ௮தை விளையா... டென விட்டு 

விடும் படியான; அத்தனை சாரமும் சோஷமு மில்லா ஜன்ம 

மென, நம்மை மீ மஇச்இடலாகாது. உனக்கு விரைவில் இன் 

னும் உரைதக்இடுவேன். உன் தர்தைமீது பட்சம் வைத்இருக் 

தேன், என் உயிரின் மீதும் உண்டு எனக்கு இச்சை:, ஆகவே, 

தான் கோருவது, 8 அவ்வாறு எண்ணும்படி கற்பிச்க-- 

PS தூதன் ஒருகிறுன், 

என்ன இப்பொழுது | என்ன சமாசாரம். 9 

அரசே, அமலாஇத்யரிட் மிருந்து நிருபம்கள் ; ; இது மஹா 

reer அவர்களுக்கு, இ து மஹாசாணிக்கு,. | | 

apse மிருக்கா | war இவைகளைன் கொண்டு 

அரசே, மாலுமிகள் யாசோ கொண்டு வர்ததாகக் கூறுஇன் 

றனர். கான் அவர்களைப் பார்க்க வில்லை. கலாதரன் என்னி 

டம் கொடுத்தான்; அவைகளைக் கொண்வெர்தவனிடமிருக்து 

| அவன் பெற்றான், 

ல் லிலாதரர, அவைகளை படிக்கக். கேட்பாய், _g. உத்தரவு 

. பெற்றுக்கொள். [தூதன் போகிறான் ].' 

ட [வாசிக்கறொன்.]  சாஷ்டிகமான ஆஸ்சானத்தித்கு-சாம் அறி



126 

கா. 

கா, 

கா. 

அ மலா இத்யன் [அங்கம்- 4. 

யவேண்டும் ஈரன் நிர்வாணமாய் தமது தேசத்தில் ஒதுக்கப் 

பட்டசகை, நாளைத்தனம் உமது உத்தமமான கண்களைப் 

பார்த்திட உத்தரவு வேண்டுவேன், அச்சமயம், ௮வ் விஷ 

யத்தில் முதலில் உமது மன்னிப்பைக் கேட்டவனாய், YEW 

மாத்தாயும் ௮இ௪ ஆச்சரியமாயும் கான் இரும்பி வர் தஇன் 

சரணத்தை ஆஇயோ டர்தமாக அறிவிப்பேன். 

-அமலாஇத்யன்.?? 

இதற் கென்ன அர்த்தமா யிருக்கும் £ மற்றவர்ச ளெல்லாம் 

இரும்பி வர்துவிட்டார்களா? அல்லது அப்படி யொன்று 

மில்லாது, இது ஏதாவது ஏளனமா? 

இந்தக் கையெழுத்தை அறிவீரா? 

இது அமலாஇத்யன் லி தமே, ிர்வாணமாம்! அ னுண்றியும் | 

இக்கே பின்னால் வரைந்தஇல். 6 தனியாக ?? எனவும் கூறு 

கின்ருன். எனக் கேதாவது யோசனை கூறுவையா £ 

Be sre மூழ்கிச் Gi ea mer sre. ஆயிலும் அவன் 
வரட்டும். என் னிருதயத்த லிருந்த துயரத்தை யெல்லாம் 

போக்க, அவன் முகமெஇரில் “*இப்படி. த்தான் நீ செய் தாய்?? 

- என்று எடுத்துக் கூற சமயம் வாய்த்ததே என்று எனக்கு 

- சந்தோஷ உதிசாகத்தைத்தருகிறது, 

அப்படி யிருக்குமாயின், லிலாதரா--௮.து. எப்படி. DY BIBIGBY 
| மிருக்கக் கூடும்? வேறு வித மெப்படி P— sires Cera gyGm | 

படி கேட்பையா நீ? 

ஆம் அரக. FLOM BITE மாகும்படி. மாத்இரம் தாம் எனக். 

(GF கட்டளை பிடாஇருப்ப் தானால். 

உனது மனத்தின் நிம்மஇயின் பொருட்டே, அவன் தன் பி... 

_ யாணத்தை Ams BA, இனி. அதை. மறுபடியும் மேற் 

கொள்வ இல்லையென் இர்மானித்து, food வர்ததாயின் ் 
கான் மேடிவாம் யோூச் இருக்கும். வண்ணம், அவன் "ஒரு. 
'சாஹசத்தைச் செய்யும்படி. காண்டி விடுகதேன் ; | இல் : 
அவன் எப்படியும். வேறு மார்க்கமின்றி. மானாம்படி. நேரிடும் .
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கா, 

கா. 

அவன் மரணத்தைப் பற்றித். sagen) som ஒருவரும் aps 

சும் விடமாட்டார்கள், ௮வன௮ தாயும், ஈடகர்தஇன்மீது குற் 

ஐம் கூறாது, எதோ அ௮கஸ்மாத்தானது என்று அறைர்திடு 

வாள், 

அரசே, உமது கட்டளைக்குக் €ழ்ப்படிந்து ஈடக்ன்றேன். 

அதுவும் கான அந்தப் பழி வாங்கும் கருவா யிருக்கும்படி 

சூழ்ச்ி யேதேனும் செய் இடுவி. ராயின மிகவும் ஈலம். 

சரியாயத்தான் வாய்த்தது. அமலாஇச்யன் கேள்வியில், 

நீ பிரயாணம் போனபிறகு, உன்னிடம் ௮ இகமாய்ப் பிரகா 

சிக்கறகாக ஜனங்கள் கூறுகிற ஒரு குணத்தைப்பற்றி பேச்சு 

அ௮.இகமாய் நடந்தது; அவவொரு குணமானது மற்றெல்லாக் 

குணங்களின் தொகையைவிட அவனை உன்மீது ௮இச 
பொறுமை கொள்ளும்படிச்செய்த.து ; ; அர்த ஒரு குணமோ 

என் யோசனை 4 'ல் ௮யலான் ஏதிர்க்கத் தக்படி. எடுத்துக் 

கூறத் ஐக்கதன்று, 

க அப்படிப்பட்ட குணம்: என்ன. ௮௮. அரசே 8 

| அழகுற இள. மையின் அணிசலள்சளூக்குள் மிக. அற்பமான ... 

"தொன்று; ஆயினும் அது. அவ௫ியமானதே.. - எப்படி வயோ 

இகர் தங்சள் முதுமைக் கேற்றபடி. பொறுமையாம் ஈடை 

யுடை பாவனைகளை யுடையவரா யிருத்தல் தக்கதா யிருக் 

இன்றதோ, அப்படியே . இளைஞர், இளமையி௫, தம் தேக 

ஆசோக்கயெத்இற்கு தக்கபடி, எதையும் அலட்சியம். செய்யும் . 

சுவலையில்லாச் குண முதலியன உடையவரா.யிருத்தல் ஓத்த 

தேயம், இரண்டு -மாதங்களுக்குமுன் நாரீ மணி aan & 

லிருக்து ஒரு பிரபு இக்குவந்திருக்தார்,-- 7650916568 a1 
ஜனங்களை கான். பார்த்திருக்கிகேன், எதிர்த்தும். போராடி... 

GEER pai; அவர்கள் குதிரைப் பழக்கத்இல் மிகவும் தேர்க் ட 

தவாகள் ) ஆயினும். இக்த இளங்குமாசனோ அதில் மந்திர " 

வித்தை. யதிந்தவன்போல் _ ௮இக தேர்ச்சி. .யுடையவனா 

யிருந்தான், ் உட்கார்ந்த இடத்தில் உற்பத் இ. யானவன்



போல், பல மூடை அப் பரிமாவின் பாதி குணத்தைத் | 

கா. 

"இசைக்கொண்டு என் செய்வது, என் ௮சசே£ 

அமலாதித்யன் [.அங்கம்...4. 

தான். வசித்தவனேபோவ, அதனை அத்தனை ஆச்சரியத் 

ளைச் தரத்தக்க வினோதங்களை யெல்லாம் செய்வித்தான்... 

அவனது அற்புதமான ஆடல்களை வர்ணிக்கத் தக்க வார்த் 

கைகளில்லாதபடி, எனத எண்ணங்களுக்கு 6 மேத்பட்டனவா 

யிருக்கன அவனது செயல்கள். 

நாரீமணி ஈ௧ர வாரியா ௮வன் 1 

காரி மணி நகர்தானே. 

ஆனால் என் உயிர்மீ தாணைப்படி அவன் லீலாசமணனுயி 

ருக்க வேண்டும், 

ஆம், அவனே தான், 

௮வளை கான் ஈன்ரு யறிவேன். அவன் அத்தேசத்தார்களுக் 
- கெல்லாம் ஒரு நடு நாயகம்போன்ற ரத இன மே, 

அவன் உன்னைப்பற்றி சிறப்பித்துக் கூறி, உடலைக் : ET SEY 

என்னும் உத்தமமான வித்தையில், உன்னைவிடச் சமர்த்தன். 

ஒருவணுமில்லை எனப் புகழ்க்து, முக்கியமாக வாள் யுத்தத் 
Be, உனக்டூசி சமானமான ஒருவனுடன் நீ அத்த யுத்தம் புரி. ் 

யுங்கால் உன்னைக் காணு தல் கண் கொண்ட காட்யோயிருக்கு 

மென ஏடுத்துசைத்தான். தனது நாட்டுச் சூரர்கசொல்லாம், 

நீ எஇர்ப்பையாகில் கண்ணெ இரில் நின்று திம்மைக்காத்தூக் 

கொள்ளவும் வகை யற் ;றவர்களெனப் பிரஇக்ஜை செய்தான். 
- அப்பா, உன்னைப்பத்திய இவ விஷயத்தைக் கேட்டவனாய் | 

௮மலாஇத்பன், தன் டொறுமை Quiet goin விஷத்தால் 

இட் படே ரல்) எப்படி. யாவது. உடனே. கீ Cu By அவனு. 
“டன் வாள் யுத்சம் புரிய வேண்டுமென விரும்பி வேண்டுவது 

தவிர. வேஜொன்ம். செய்திலன். இப்பொழுது இதைச் 

ச் 

வீலாதரா, நீ உன் தந்தையின்மீது அன்பு வைத்தவனா, ஆல்
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oT. 

கா. 

லது இத்தரித்த துச்சுத்தைப்போல், மூகத்இல். Carpe 

தன்றி ஹிருதயத்தில் ஒன்று மில்லாதவனா? 

ஏன் கேட்இின்றீர் நீர் இசை? 

உன் தந்தையின் மீது ௮ன் பி. லாதவன் என்றுன்னை எண்ணி 

யபடி. யன்று. ஆயினும் காலக்இனால் காதல் உற்பத்தியான 

போதிலும், காலம் கழியச் கழிய காதலின் இறும் உ ற்மும் 

குன்றிக்கொண்டீட வருவதை கான் தேரில் கண் டி.ருக்இன் 

ஹேன்.--காதல் என்னும் தீபத்தை விரைவில் Grif) 

yori gi Curse run 1 Fe: Cu pcm srorr Qu வச்இ 

உண்டு, சமமான ஈன்மை யடையதாய் எதுவும் ஏப்பொ 

முது மிராது, ஈன்மை ௮ இஃசிக்கப்பட்டால், ௮ந்த ௮இ 

| கச்தினாலேயே அது! 1 ம்ரணா மடைகிருது. நாம் எதைச் செய்ய 

விரும்புகிறோமோ. அதை, விரு ம்பும்பொழுதே செய் அழமுடித் 

தல் வேண்டும்; எனெனில் இந்த விருப்பமானது, உலகில் 

மனிதர்களுடைய காவும் கைகளும் அசஸ்மாத்தாய் தேரிடும் 

காரணஙகருரம் எத்தனை உளவோ, அத்தனை. மூறை தடைப் . 

படு மாறுவதற் கடமுண்டு, 4 செய்ய வேண்டும் ?? என் 

பது பெருஞ் செலவாளியின் பெருமூச்ளைப்போல்.. நன்மை ... 

பயப்பதுபோல காட்டிச் துன்ப மிழைக்கும், ௮ இருக்கட் 

டும், புண் ஸின் ரணத். தருகிற புருவோம், அமலா.இத்யன் 
இரும்பி வரு?ன்றான் ; வாய்ச் சொற்களான்மட்டு மன்தி 

வலிய உன் கரத்தின் செய்கைகளால். உனது. தந்தையின். 
மைந்தன் என்பதைக் காட்டும்பொருட்டு. 6 என்ன செய்யத் 

| அணிவாய் 1 2. 

| கோயிலி வாயிலும் அவனைக் கொல்கின்தேன். 

அவன் செய்த கொலைக்கு எந்த இடமும் அடைக்கலமாகக் 
கூடாது, பழி வாங்குதற்கு எல்லை இருக்கொணா த, ஆயி 

னும் Care: tr, @) gi செய்கன்முயா ! 2 உனது விட்டிலேயே 

மறைவாய்த் தன் யிரு. ௮மலாஇத்யன் வந்தவுடன் நீ இரும் 
| பி வர்த செய்தி ௮வன் அறிவான். - கேசய நாட்டான் உன்.



அம. லர தித் யன் | [அங்கம் 4. 

| ளேப்புகழ்ந்ததைவிட பஇன் மடங்கு ௮இசமாக உன துபெரு 

மையை ௮ இகமாய். வரணி த்து ௮வனெ ரில் கூறம்படியாக 

ஆட்களை ஏவுவோம். சுருக்கத்இல், உங்க ஸிரறாவருக்கும் 

சண்டை மூட்டுவித்து, உள்களுக்காகப் பந்தயம் டோடுகின் 

ரோம். அவன் சூது வானு அறியாதவன், சபட மற்றவன்? 

ஆகவே அர்த அஜாச்கிரதையில் கத்திகளைப் பரிசோதித்துப் 

பார்க்சமாட்டான். ஆகவே சுலபமாய், ௮ல்லது கொஞ்சம் 

மாறுபாட்டினால், மழுக்கப்படாத கத்த ஒன்றைப் பொறுக்கி 

எடுத்து அவன் ஏமாறும் சமயம் பார்தீது உன தந்தையைக் : 

கொன்ற பழியைத் தீர்க்கலாம் கீ ௮வன் மீது, 

அப்படியே செய்றேன், ஆ தற்காக என் கதி.இயில் a) டுவிஷ.ச் 

தைப் பூள் வைக்கின்றேன், விஷத் த் தைலம் ஒன்னு வயித்திய 

ஜனொருவனிடமிருக்து வாக்கி யிருக்கன்றே றண்,  ௮இல ஒரு 

முறை தோய்த்த கத்தியினால், ௪ற்றே 8றியபோதிலும், FER 

ணத்தில். மாண் முண்டரக்கும் சக்இ வாய்ந்தது ; சத்தம் 

கண்ட இடத்தில் இவ் வுகலத்இலுள்ள விஷ கண்டக மான 
Bon oP கரிய ௪ஞ்சீவி ஒளஷஇிகளை யெல்லாம் கொண்டு. 

வந்து DS BE கட்டினாலும், மாணத்இனின்றும். காப் 

பாற்ற முடியாது $ எனது கத்தியின் முனையை Hakan s 

Be தோய்த்து வைக்கிறேன், அவனை கான் கொஞ்சம் றின 

போதிலும் ௮வன் மடிவது இண்ண மாகும்படி.. 

இன்னும் இதைப்பத்தி நாம் யோடப்போம். சம்மூடைய 

எண்ண த்திற்கு ஏற்றபடி. சைகூடும் வண்ணம் கரல சத்தர்ப் 

பக்களையும் துணைக் கருவிகளையும் சர்தாக்டுப்: பார்ப்போம். 

காரியமும். கைகூடாமல் ஈமது குறைபா முடைய. செய்கை 

யால் நமது உட்கருத்தும் வெளியாவதைவிட, இதல் - நாம்: 

காலிட்டுக்கொள்ளாததே நலம், ஆகவே ஒரு வேளை இந்தப் | 

Gru gervoren 51 சூர் த்தி. யாகுமுன் . உடைபடுமேயாூல் 

| இத BO உய பலமாக, பின்னுடன் சித்தமாகவேறு: இரண்டா | 

அ அ. பிரயத்ணம் ஓன் திருக்கவேண்டும், பொறு, யோடித். 
2 ராம் கெ ன்ே தன் உங்களுடைய. arte gu த்தைப்பற்றி ட 
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நாங்கள் ஒரு சபதம் செய்கின் ரோம்--ஆம். | அகப்பட்டு. 

. உங்கள் வரிசையில் நிங்கள் களைப்படைந்த சமயத்இல்-௮.சன் 

பொருட்சி ௪ற்றேறே விரைவாக வரிசை வாங்கவேண்டும்-- | 

sou srarths கேட்பானாயின் அவனுக்காக ஒரு பான 

கம் சத்தம் செய்து வைக்கின்றேன் சமயத்இற்கு, அதைக் 

கொஞ்சம் அருந்தியபோஇலும், ஒரு வேளை விஷம் பொருக் 

இய உன் வாளின் காயத்இனின்றும் அகஸ்மாத்தாய் தப்பிய 

போதிலும், எப்படியும் நமது எண்ணம்: நிறைவேறிவிடும். 

ஆபினும் பொறு 1--என்ன சப்தம்? 

கேளரீமணி வருமுன். 

என்ன விசேஷம் ௦ கெளரீமணி * ய் 

ஒன்றின்மேல் aap பீ.இத்துக்கொண்டு | வருன்தனவே 

துயரன்கள் ; அத்தனை விளைவில் தொடர்கின்றன, ஹா? 

_லீலாதரா, உனது தங்கை நீரில். மூஜ்கி மடி.ந்தாள். 

ரில் முூழ்யோ £ ஐயோ ! எவ்விடத்இஃ dy P 

“அங் கோரிடத்தில் ஆற்றங் கரை யோரமாக ஓர் ஆலமரம் 

தளிர்கள் நிரம்பிய இளைகளெல்லாம் தெள்ளிய தண்ணீரில் 

பிரஇபிம்பிக்கும்படி. குறுக்கே தழைதீ இருக்கின்றது, ar 

யிட LD ஆம்பல், அரவிந்தம், அசோகு ஞூ அரும் பன்னை ஏன்று | 

சொல்லப்பட்ட ay Ces விதமான புஷ்ப மாலைகளை அலவ 

“கோலமாய் அணிர்துகொண்டுவக்து அவள், வளைச் இருந்த 

மரக்களைகளின் மீது தான் மகுட. டம்போலணிர்இருந்த மாலை 

see மாட்டும்படி தொத்து ஏற, பளு பொறுக்க மடி . 

ரது இளை: முதிய, அப் புஷ்ப மாலைகளுடன் அவளும் அப். 

படியே அசத்தும். அவ் வாற்றில் of thé son er, உடனே Yor 

ளது ஆடை நீரில் பரவ, அப்படியே அவளை ஆற்று. கீரில் 

அழியாமல் . தாக்க நின் PS! FDL! Carin. அச் சமய 1s Be 

| 8ீரிலேயே பிறக் துவளர்க்த சுபாவமுடையவள் போலும், அன் 

றி தன் நிலையின் துயரத்தைத் தெரிந்து. கொள்ளாதவள்போ : 
பதும், பழய பாட்டுகளில் அங்கு மிக்குமாக பாடி.க்கொண். 

டி. ருந்தனள். அப்படி... எத்தனை. கேரம். இருக்க மூடியும் ?.



“ககர. 

கா. 

அ மலா தி. த்யன் [அங்கம்-4. 

சக்ரம் ஆடை. பெல்லாம். தண்ணீர் கோர்த்துக் கொள்ளவே 

அவள் பாடிக்கொண் ருக்கும் பொழுதே அப்படியே தண் 

. ணிருக்குள் இமுதக்துக்கொண்டது. பேகதையை! 

ஐயோ! அவள். முழுகிப்போய் விட்டனளா ஆனால் ! 8 

முழுஇப் போய்விட்டாள் ! eyes போய்விட்டாள் 

ஐயோ! பேதையே ! அபல ! தண்ணீரை ௮ இகமாய்ப் பெல் ற் 

| திருக்கின்ளாய், ஆகவே ஏன் கண்ணீர் உனக்கு வேண்டிய 

- இல்லை. ஆயினும் இத ஈம. மனுஷ்ப சுபாவம் | மரனமர 

னது என்னதான் சொன்னபோதிலும் சுபாவத்தா லுண் 

டான வழக்கம் நம்மைவிட் டகலாது, இவைகள் போன 

வுடன் பெண்களின் பேதமை வெளிப்படும்.--மஹா.சாஜா 
3 

எனக்கு விடை யளியும் ; நான் வாய் இறர்துபேசுவே னாயின் 

- கோபத்தாழ் சட் டெரிப்பேன், இந்தத் துக்கசமானது அதனை 

_கனைக்கின்றது, ச [Pun ey oir] 

தாம் பின் தொடர்வோம் கெளரீமணி. அவனது. கோபத்தை 

ட  அடக்கும்படி நான் - எவ்வளவு கஷ்ட! /படவேண்டி லந்து! ப 
ப இப்டொழு.து இது அதை மறுபடியும் மூட்டிவிடுமென்று: | 

அஞ்சடன்தேன். ஆகவே, சாம் பின். கொடர்வோம் our, 

[Cun B ep tect] 

ப காட் நி ழடிகிறது.



வே 

வெ 

Cau 

On. 

“வெ. 
-கஒலாம்.... 

வெ 

|. 

2. 

  

மூதற் த roe. இ, 

- ஐரீ ஸ்மஸான, 

-இசண்டு. வேட்டியான்களன் மண் லெட்டி.. முதலியன. 

எச் தச்கெண்டு வருஇருர்சன், 

எண்டா மவனே, மோதி துக்குப் பலன் இண்ணு தன 

உமர கானே கொல எ னறைக்கினா, . வளாக ரூ சமாஇ ஓண்ணு 

இன்னாடா ப 

அப்படித் , சாண்டா இண் ணு, கான்தான் செல் னே! 1 குயியெ 

வெட்ரா சரியா. prer Bu Be கல்லாம் நாயம் ஓக்காக்து 

பே னாங்க, : ௪மாஇதா இண்ணு இமரனம் பண்ணாங்களே, 

| : ச ் 4 ச் க் * . \ . oe . # ° 

டேயப்பா | அகெ.ப்டிீரா அது ? தன். உடழே. காப்பாத்இக் 

இறத துச்கோசரம் கன்னெ கொண்ணுசக்னாவா என்னா ? 

எண்டா, அப்டி. த்தா இமோனம் பண்ணாங்களே 1 

ய் அதென்னமோ . அவமானம்தான், - இல் னொண், ணு மில்லே . 

இதொ பாரு ஒரு காயம்; சானா சவனம் வெச்சி சண்ணியிலே 

கூரப்ப்போனா, ௮.து ஒரு *இரியே? ஆச்சா? ந்தா க சிரியேலே 

மூணு. பாவம் இக்குதுர, எடம், பொருளு, Ta By; . Gorgas | 

னுலே. அவ. gan மிண்ணு: eeu ale தட்டா!. | 

டேயப்பா ! | அதெப்டி ரா கேக்கரே? அண்ணே, செல்லு பாக் 

செல்சேண்டா மவுனே சேளு, இக்த. லெக்குலே. sea 

water ane. ஆச்சா. இந்த லெக்கிலே. -இக்கரரன். மணுசென், 

ஆச்சா ; இந்த... மனுசென். போயி தண்ணி யிலே... உய்ந்தா!. 

இஸ்டம் இர்க்சூகோ இல் ல்லியோ அப்டொ அவனுபோராண், 

பனகல். P இந்தா கண்ணி eee வந்து pase | 

ae on 

 



வே 2, 

Ga I. 

வே 2. 

Cw 1, 

வே2. 

Gav |. 

Ca 2. 

வே 1, 

. ர ் ஒரு. கல்லு: சச்சென்; ஓ ஒரு கொல்லென், ஒரு தச்சென், gan 

| Gar எல் ona கா ட்டியும் சொம்ப பெலமான கட்டடம் or 

2 aS கமம். ப்ண் ரவே. இ அவுண். குட். சுட்டடழ் 

அமலாதித்யன் (அங்கம்... 
குரே தானு ன போக்கிக்காததொட்டு தம்போலெ குத்தமில்லே, 

எண்டா அண்ணே, இ தானு தாயம் 2 

ஆமாண்டா ஆமாம் ; இத்தான் wren இபஇங்க காயம்! 

டே அண்ணே, நான் ஒரு உளுமெ செல்லட்மோ ! ம் இவ. 

மாத்தரம் ஆண்டெல்க வங்கிசத்திலே பொற் இருக்காப் 

டோனா, சமாதஇ மாத அல்லாம் இல்லாதே பிரியெ கட்டி. 

- இஸ்தாட டூர்ப்பாங்க, 

ஆ ! மவுனே! அது சொன்னியே அது சரியான பேச்ச | 

அதாம் கலி உகம் இண்ரது | ஆண்டெங்கொ ஒணு மிண்ணா 

தூக்கு போட்டுக்கலாம், மூய்கப் போவலாம், அவங்களே 

போலே மனுசரு , நாம்போ செய்சோ மிண்ணா; தப்பு ! விட்டு 

ether | மம்மட்டி. எடுத்தக்னு ஈம்போ வேலெயெ பாம். 

போம்.--வெட்டியார வேலெக்கி மிஞ்செ வேலெ er gi வுமில் 

லெ இந்த 6 ஓலகுத்துலே.- — 

ஏண்டா அண்ணே அப்டி? 

கம்போ காண்டா அல்லாரையும் மோசத்துக்கு ௮னுப்பிக்க. 

சோம், 

டேயப்பா ! I 

டே யப்பா1 என்னாடா? ஈம்போ குயி தோண்டி. 'பொதெக் 

| காப்போனா. Cures அக்குப் பூவொங்களோ. P— 5 பேனா. 

ப ப்போவுது,. இன்னொண்ணு கேக்ரேன் செல்லு: பாக்கலாம்... 

ஒனக்குத் தெரியாப் போனா தெரியாது இண்ணு.. Orv, 

செல், 1 Bly ஆவட்டும், 

் வன் எவண்டா 2 

  

ஆயிரம். பே. 

ரெ கொண்ணாலும் அப்டியே ஓடியாதே இக்கு. 

 



காட்சி.1.] அமலாதித்யன் இய 
வேவ 1, சொம்ப புத் இசாலி தான், பரவாயில்லே; தூக்குமரம் என்ன 

மோ நல்லதுதான். எப்படி. நல்லது 1 9 தப்புசெய்சவங்களுக்கு 

- நல்லது செய்யிது, கீ இன்னமோ இப்பொ கோவுலுக்கானா 

வ 2, 

Gea [, 

Ga 2. 

Ga I. 

வே 2. 

வெரி, 

. தூக்குமரம் பெலமான து இண்ணு சொன்னத்துலே தப்பு 

பண்ணே, அத்தொட்டு ஓனக்கு நல்லது செய்யும் அரக்கு 

மரம் | செல்லுடா செல்லு, இன்னொருதரம், 

ஒரு கல்லு தச்சென், ஒரு சொல்லென், ஒரு தச்சென் 

அஇவக்கெல்லாசே காட்டியும் சொம்ப பெலமான கட்டடம் 

கட்ரவன் எவன்? 

ஆ | அச்தெ செல்லி விடுவி, 

ஆ! இப்போ செல்சே, 

செல்லு பாக்கலாம், 

டேயப்பா | செல்ல முடியாது என்னாலே 1-- | 

அமலாதிதீயனும், ரிஹானும் அரத்தில் வருஜொர்கள்... 

சொம்மா உம்மண்டெயெ ஒடச்டிக்காதே 1] ஓடாத கைதெயெ 

ஒதெச்சா ஓடபட்போவுதா ? இந்த மாதிரி யாரானா இன்னோரு 

“தரம் உன்னே கேட்டா, * வெட்டியான் ? இண்ணு.. பதில் 

செல்லு. வெட்டியான் Carr GO paris காலம் வரைக் 

கும் அயியா.து. போடா எம்மவனே,, ஏகு. இட்ட போயி 

ஒரு பல்லா கள்ள erase & eo வா GT OT EG ர 

[இசண்டாவத வெட் டியான் போ 

Bey oor.) 
jor b. [குழி வெட்டி ச்கொண்டு பாடுகிறான், ] 

  

அம, 

காளைப் பருவத்தில், காதல் வழிச் சென்றக்கால், 

காதல் வழிச்சென் றச்கால், கன்னலென் கென்ணினேன், | 

சன்னல் ஏன் றெண்ணினேன்; « கவலையே இன் நியே, 

| கவலையெ இன்றியே, சாரணமரியேனே ! 

ப 'செய்றெதொழிலுக்காகச்திதேனும் அக்கப்படுவ ஒறஇல்லையா 

இவன் £ P eee வெட்டுகிறதில் சல்கதம் பாடுகிறுனே |



அம, 

வட்ட ப, “ a oe ey ௪: ன ஸு 

அமலா இத்யன் | அங்கம்-த. 

பலகாட். பழக்கமானது இதைச் சகஜமான தொழி are) 

விட்டு இவஸக்று. 

ஆம், அப்படித்தான் § ; வேலையில்லா வெறு. கை கே 

Ses வெ. அப்பு அதஇகம் உட ரமி, 

காலனவன் « கால லம், கள்ளத் தனமதாய, 

கன்னா ஜி. POTD ST காவ் பற் றி on Cour, 

aces ற்றி Gl: பசை oy ண்ணா யாக்னெலே ன, 

களிமண்ணா பாக்னெ ன்னே, கட்டன் எனை ம Lo mn gs, 

| ஒரு மாண்டை ஒட்டை வெளி 

பில் ௪ AGE, 1 

- அந்தத் ் தலை என்பில் தசையாலாகய நா கொன்திருக்து நன். 

ரூய்ப் பாடி. யிருக்குமே பருவ. காலத்தில் "இப்பொழுது | 

அதை வென்ன ஏழ்மையாய்ப் பாரில் மோதுகி ின்ஞூன் இக்தப். 

படுிக்காளி, ஜ.ராசற்தன் என்பை பிமசேனலன் பாரில் மோது 

யதுபோல் ! இன துர ரவோசனை செய்க ஒரு துஷ்ட மஜ்இரியி 

gat டய. மண்டையா. _ பிருக்கலா Be எழத துச்ச 

rus Crow 

  

௪ஞ் ர செய்யம் சக்த ன் என்பா © ends லாகாதா இது? 

இருக்கலாம் இளவாசே,. 
| அல்லது. ஒரு. பிரபுவி DIG. பதா யிருக்கலாம், ₹ தங்களு 

டைய தயவு. ம்ஹாராஜா! sesso சித்தம், என் பாக்கியம் 

மஹாராஜா? என்று உமிருடன் இருங்க காலை உளி  மியிருக்க 

லாம். பன்: தறை] அல்லது தான். பெறவேண்டி, தனது 

'நேச்னுடை ய குதிசையைப் புகழ்ந்த. பேசிய தயாள குண 

மூடையதனவா னுடையதா. யிருக்கலாம் அல் லவா P 

ஆம், அரசே. 

இப்பொழுது. அப்படி. இருக்: “ருக்கலாம்” இப்பொழூ௮. 
புழுக்களுக்கு. வாசஸ்தலமாய் முகவாய்க் - ் -கம்டை. Curie



எட்கா]. மலா திதமல் us 

வே 1, 

அ ம. 4 

“அம். 

மயானத்து க வெட்டியானதுடம் மண் வெட் டியால் BE யின்றி. 

மோதப்படு கின்றது.! இச் சக் இன் ௮. கித்தியத்தைப் பார்... 
இசைப் | பிரத்யட்சமாகல். - காணும்படி யான இர்ஷ்டம். 

: இடைத்ததே wing : ஐயோ | இவ்வாறு குரங்க srg Be 

எறியப் பவெதற்கோ,. குவலயத்இல் இந்த. எலும்புகளெல் 

வாம் கஷ்டப்பட்டு வளர்க்கப்பட்டன | Qang நினை த்காலே 

என். என்பு ளெல்லாம் நைன் ற “மன | 

[டாட Ol Bap ன்] 

கோடாலி மண்கெட்டி, கோடிச்லை. யொன்௮மே; 

கோடி ச்சலை யொன் அமே, en Din ear , போதுமே, 

கூறிடனில் போதுமே குழியொன்று று தானுமே, 

குழியொன்று தானுமே, கூத்சனார் விருக்னெர்கே. 

1 இன்ஜனெருமண்டை மோட்டை 

| Gatien, 6 8 ep oor] 

- அதோ இன்னொன்.ஐ ! அது ஏன் -ஒரு நீ நியாய aur Bud COCHL. 

யதா யிருக்க. லாகாது! 2? இவனது வாதங்களும், எ.இர் வாதக் 

களும்; பூர்வ பட்சங்களும், ஆட்சேபனைக ஞம், கோட்பாடு 

களும், சியாய சட்டங்களும் எங்கே போயின இப்பொழு? 

மயானக் காவலாளி மக்ப்போன மண்வெட்டியால் , கன் மண் 

டைபில் அடித்தும் குற்றஞ் சாற்று அ குன்றி மிருப்பதேன்? 

உம் 1-- இவன் காலத் இல் இவன் ஓர். பெரிய பதஇர லிதைனா 

மிருக்கலாம், அத்தனைப்பத்.இரல்களும். இவனைப். பத்இரமாய்க் 

காக்கு வகை யற்னுப் ! போயின வே, . இவன் | ஜீவ. orang Be ட 

அகேகம் நிலங்களை வால்இ யிருக்கலாம். ... "இப்பொழுது. 
இவனுக்கு கிட்டிய தெல்லாம் மண்டையோடு நிறைய மாண். 

புழுதியேயே:3இவன சொத்துக்களின் மூல பத்திசங்களும். 
“இக்குழயில் அடங்காவே | அவைகளின் சொந்தக்காரனுக்கு 
"இதற்குமேல் இட்டாமற் Curd og? P 

அதற்குமேல் ஒரு அணுவும் இட்டாது” ஐயனே... 

தரனசாசனங்கள். -பித்தளையில் செ துக்கப்படுசன்்றன ae 

ல்வா r?



150 
: ௩ 

ing ‘apt 
Ty 

5 
& 

அம், 

Gal |. 

அம, 

அமலாதித்யன்  [அல்கம்.8; 
ஆம், செம்பிலும் உண்டு, 

௮ இல் நம்பிக்கை வைப்பலர்கள் Ds Sr OD வம்பர்களுக் - 

தான். நா னிவனுடன் பேப் பார்கீிகன்றேன்,--யர்ருடைய 

Ube Purr இது ? 

என்னி தி ஐயா, [uO ay err.) 

கூறிடினில் போதுமே, குழியொன்.ஐ தாணுமே 

குூறியொன்று சானுமே, கூத்தனார் விருக்இனர்கே, 

உன்னுடைய தாகத்தா னிருக்கவேண்டுமென்று Ban és Beir 

றேன்; ௮ இல் தானிருக்கின்ுய் நீ ! | | 

| வெ 1, எசமான் அதுக்கு வெளிப்பரமா யிருச்சைங்கோ ; அதி 

அம்; 

வெ I. 

அம, . 

அமி, 

தொட்டு அது எசமானது அல்லா. என் வரைக்கும் கான் 

௮துலே இல்லாப்போனாலும் என்னீனுதான், 

அதில் இருந். துக்கொண்டு என்னுடையதுதான் என்பதனால் 

Ge sr னிருக்கவேண்டும் நி 1. ஏந்த: ம்னிசனுக்காக 

இதை வெட்டுகின்மும் § Po 

ஒரு மனுசனுக்கு அல்லா ஆண்டே, 

ஆனால் ஏத்த. மனுஷிச்காக 2. | இ 

எத்த மனபிக்கும் இல்லே ஆண்டே. 

பிறகு யாரைப் புதைக்கப் போடன்முர்கள் இ, ல்” 

  

.. வ் I. waiAuir இர்ந்த ஒண்ணே. பொதெக்கப் போசால்கோ ! 

அம. 

- ஆண்டே, சாமி சச்சிக்கோனும், பாவம் | ் இப்போ பொண் 
மா கெடக்குது அது |. 

என்ன கணகச்காகப் Cus Bercy sr இந்தப். புலையன் 1. நாம். 
கவனத்துடன் -வார்த்தையாட வேண்டும், இல்லாவிடின் 
கஷ்டப்பட்டு போவோம் 1 ஈசஞணை ! ,ஹரிஹரா, இந்த 
மூன்று வருட. காலங்களாக கவனித்து வருகிறேன். GF 
யானவனுடைய கட்டை விரல், சன்வானது 'குதிக்காலருகில் ் 
நெருங்க மிதிக்கும்படி அத்தனை காகரீசம் அதிகப்பட்டு.
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Ca I. 

அம 

வெ]. 

விட்ட BIS த்தனை. - நாளாக மயானத்து -வெட்டியானா. 

யிருக்கன்றாய் 8? 

வர்சத்திலே இக்க சாள்லே எல்லாம் நம்போ பயய சாசா, 

பார்த்தபெரேச ராசாவே செயிச்சாரே, அந்த காளு Quorn sour, 

ஆண்டே-- 

அது நடந்து ஏத்தனை கால மாயாது? 

அது தெரியாகா ஆண்டே ஒங்களுக்கு 2? மடையக்ககூட 

செல்லூடுவாங்களே ! நம்போ எளவரசரு இர்க்குருமே 
அவரு பொறந்த நாளு ௮,--இப்போ பயித்யம் புடச்டப் 

- போயி சீமெக்க அனுப்பிச்சூட்டால்களே ௮வரு-- 

அம. 

வே |. 

ஆம் சரிதான் ; ௮வழை யேன் அனுப்பினார்கள் சீமைக்கு ? 

ஏனா? பயித்யம் புடிச்சிப்போச்ி இண்ணு ; அவருக்கு 

புத்தி சரியா பூரமெண்ணு ; அப்படி சரியா போவாபோனாக் 

கூட yas அவ்வளவு பரவா யில்லே-- 

அமி, 
வே |. 

அம, 
Ga I. 
அம, 
வே 1. 

ஏன் 1? 

அது அவ்வளவா தெரியாது அங்கே 1! அந்த ஊர்லே இர்க்க: 

சவங்கல்லாம் அவரெப் போலேயே பயி ,த்தியம் புடி.ச்சவங்க, 

அதுலே வித்யாஷம். தெரியாத 1 | 

அவருக்கு எப்படிப் பயித்தியம் பிடித்தது. ? 

அனு சொம்ப ஆச்சரியமா உண்டாச்ச இண்ணு செல்ரால்கோ.. 

எப்படி. ஆச்சரியமாக ? 

புத்தி பூட்தொம், பயித்யம் வந்தாட்டேோம் 1. 

ட எந்த: விதத்தில் P 

ad வெடத்இவேதான், குர்ஜரத்துலே ; : கான் தான் முப் 

பன. வாசமா. பன்ன ஆயி, மனுசெனாயி, வெட்டியானா இர்க் 

| ats mets 

  

: மண்ணுய்ப் ப் போவதன்: ன் ட
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வெ 1. இப்போ வர்ரொ பொணாக் கல்லா,. கோவு புடிச்ச துக்க, 

பூமியிலே வெக்காதீதுக்கு முன்னேயே. sacs பூடு தாங்கோ! 

சாவரக்துக்கு மின்னியே ஒருத்தன் மக்காப்போனா,, ஒரு 

மாரு ஐம்பது எட்டு வாசம் தாங்குவான்... வாணிய ஒட னு 

ஒம்பது வாசம் தாங்கும் உண்ணா, 

SHLD, Lo Gat Bar Ge. IB) se மாத்இரம் aT Gor ௮.இகம் 3 

வெ.1. அவென்் ஓடம்புலே எண்ணெ ஊறிஉனறி ண்ணா. பதெனிட்டி 

போயிருக்கும், அச்தொட்டு தண்ணி. கோற்றுக்கானு Sarg 

-துலே ; பொணத்தை கெடுக்கிற து இரந்த சண்ணிதாம் சாமி. 

சிக்ரத்துலே இர்கா. பாரு அண்டே, இர்தத்- தலெ யெ 

லும்பே, இது வக்து, ஒரு சுமார, இருவத் இ. மூணு வர்சம் 

மண்லே இக்துக்குது 1 

"அம, யாருடையது இன 8 

வெ. 1. ௮து ஒரு பித்தம் பு”ச்சவன்.து--யார்து | இ: ண்ணு நெனெக் 

போ ஆண்டே இது P 6 

அம், உம். 2 உம், எனக்குத் தெரியாது. 

வெ], அவன் 2 "எய்வெடுக் க்க பித்தம் ype படுக்காளி | - என் தலெ 

மேலே ஊத்தனாு ஆண்டே ஒரு மொர்கெகொயம்பு சாசாயத் 

தே. ஒரு grin! மண்டெ தூ சம்ப ராசாஇட்ட அவஸ் 

“WEST Low -இருக்தானே, அருகே, HOUT BI ஆண்டே. 

| அமு, இ.துவா டி 

வெ], அத்தா | 

அம, எதோ பாரீச்கலாம் [கைபி லெடுச் *தக்கொண்6] ஐயோ ! அரு 

ர] GOT lI—anflanrnr, அவனை. நான். நன்று யறிவேண். 

அபாசமான விகட மூடைவபன் 1. து “இ. சூட்சுமமான புத்தி 

யுடையவன்." அவன் தன் 'தோட்களின்மீது- என்னை ஆயிரம் 

முறை தூக்கி. யிருக்க்றான். இப்பொழுது அதை: நினைத்தா. 

னும் எண். மனம் என்ன. Bayes . opt Bem p ௮. I எனக்கு 

வாந்தி வரும்போ. Agama. vg 

  

கணக்கிடக். LL SU 

  

நசட
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அம், 

சான் எ.த்கனையோ முறை முத்தமிட்ட உதூகெள் இக்கூதா 

னிருக்தன,--இப்பொழு.து உன் விளையாட்டுக ளெக்கே 3 

_ வினோதக்க ளெங்கே ? ஆடல்களெங்கே ? டாடல்களெக்கே? 

சபையோரை யெல்லாம் ௪ர்சோஷத்கால் ஆரவாரிக்கச் செ 

யும் உனது சாதூரய மொழிக ளெக்கே? உனது இளிப்பை | 

யாவது ஏளனம் செய்ய ஒன்றையாவது கூறமாட்டாயாரி 

. உன் முகவாய்ச் கட்டை அடியுடன் அற்றுப் போயதா 2 இப்: | 

பொழுது கி புறப்பட்டு என் காதலியின் . 'இருஹத்துக்குப் 

போய், கண்ணுக்கு அஞ்சனம் அரை அங்குலம் தட்டிய 

போதிலும் அவளும் உன் க இக்குத்தான் கடைசியில் வர 

வேண்டுமென்று சொல்லி வா; அதைக் கேட்டு ௮வள் நகைக் 

- கும்பஓச். செய். அனுப்பா, ஹரிஹரா, எனக்கு ஒரு ௪.மாசா 
மீம் தெரியவேண்டும். 

| என்ன அது ௮ரசே ௦ 

விக்ரமாதித்யன் இவ்வாறுதான் ஆயிஞனென நினைக்கின் ர 

மூயா; மடிக்தபின் மண்மீது ? 

- அப்படித்தா னாயிருக்க வேண்டும், 
இவவாது அூர்க்கர்தமாய் ? அப்பா 1 ட் 

[மண்டை யோட் டைக் £ழே ட் 

வைக்சன்றுன்.] 

.. ஆம், அதத்குச் சந்தேக. மில்லை, ஐயனே. 

ப நாம் மடிக்தபிறகு என்ன என்ன அரப விஷயங்களுக்கு. உப 
Cure மாகும்படி மாறுகின்றோம் | (ஹரிஹரா, விக்ரமாஇத் 

யனுடைய உத்தமமான உடல், சாளரச் துவாரத்தை அடை 
க்கும் மண்ணாம். வரையில், அதன். மாறுதல்களை . மாம் ஏண். 

மது மன எதிதால் எண்ணிப் பார்க்க லாகாது P 

அவ்வானு, யோடித்தல் , அவ்வளவு உடிதமா யிராது. 

ட அல்ல, அணு வளவும் அல்ல ; இந்த மார்க்கத்இ லெல்லாம் : 

ன நாம் மரியாதையுடன் : பின். தொடர்கிறோம் அவரை | ஒரு 
| 2 த



ட மலா தி த் ய ன் [ அங்கம். 

வேளை அதே மார்க்கத்தில் தாழும் $ போகவேண்டி. வரி! னும். 

வரும், இந்தப் பிரகாசம்; விக்ரமாஇத்யன் மரி த்தான், விக். 

சமாஇத்யன் மண்ணில் புதைக்கப்பட்டான், விக்ரமாஇத்மன். | 

மண்ணானான் மறுபடியும், அகத மண்தான் -புழூதி, புழுதி ப 

யைச் சேழுக்குன்றோம், 'சேற்றிலிருந்து களிமண் எடுக் 

-இன்மோம், முன்பு விச்ரமாஇத்பனா யிருந்து பின்பு களிமண் 

உருண்டையாய் மாத்நப்பட்ட ௮ை தக்கொண்டு, ம.து பாண் 

. பத்தின் ஒட்டையை 6 ஏன் ் அடைக்க லாகாது: P 

மன்னர்தம் மன்னவனாம் விக்கிசமா இந்தியும். | 

| மடிந்து மண்ணாய் த். | 

தென் றலுமே புகாவண்ணம் மூட் த்கா ஞனர்தோ 

தெருவின் சந்தை. ட் | 

என்றுமிம்மண் டலமெல்லாம் iD Asi sOnis . 

- யவன்மண்ணும் எய்து இன்ற. 

இன்றுமழைக் குளிர்மாற்றும். மட்சுவசை 

- அடைத்திடவே யியைவ தென்னோ 2 

பொது !"பொது! ஒரு புறம். |. .இதோ. மஹாசாஜா வருக. 

பண்டாரங்கள் நசலானோர். சேவாரம் பாடிக்கொண்டு. 

| வருவார்கள். | | 

| அபலையின். பிரேம் சொண்லொப்பலென் 2.௪... 

விலாதான், காலதேவன், கெளமணி 

முதலானோர். வருகின் னர்... 

மஹாராணி ! 'பரிஜனங்கள் 1. யாருடைய சவத்தை இவ்வாறு. 

- பின் 'தாடர்ந் து வருகன்முர்கள் ! ம் eon BE FL BGS CHD பின் 

| னப்பட்டி ருக்கின் றன, - இதனால். இவர்கள். பின் தொடரும். 

.சவமான.து. ,தன்னுமிரைத் தன் கையால். போக்கக்கொண்ட 

-பிசாணியி னுடைய தா. யிருக்க. வேண்டுமென்று. 'தெரிறெ௮, 
-ஙாசோ௦ கொஞ்சம் அந்தஸ்இ. லிருக்தவர்களுடைய , தா யிருக்க
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அம்... 

வேண்டும்... நாம் பதுக்க யிருந்து சந்றே பார்ப்போம், :... ப 

[ஹரிஹசனுடன் ஒரு புறமாக 
ஒ.தங்கி கித்கின்றான்] 

இன்னும் ஏன்ன சடங்குகள் 2 

அதோ அவன் தான் லீலாதரன், மிக்க உத்தமமான இளை 

கரன் ; கவனி. 

இன்னும் என்ன சடம்குகள் P 

YS அம்மாளுடைய சமாஇக் இரியைகளெல்லாம் கால்கள் 

"எவ்வளவு செய்ய உத்தரவு வுண்டேோ அவ்வளவு செய்து 

முடித்தோம், மடிந்த விச மென்னமேோ கொஞ்சஞ் சந்தேகத் 

இற் இடமான. நடக்க வேண்டிய ஒழுங்கைப் பெரிய 

இடத்து ஆக்கினை மாற்றி யிராவிட்டால், இந்த அம்மாள் 

சமாதி என்பதையே. பெனுது,ஸ்மசான பூமிக்கு வெளியாசச் 

சாதா ரணமாய்ப் புதைக்கப்பட்டி ருக்கவேண்டும் கடை யுகம் 
- வரையில், விபூஇக்குப்பதிலாக வெறுவ் கல்லையும் கட்டியை 

யுமே டோட்டிருக்கவேண்டும். இப்பொழுதோ கன்னிகைக் 

- கோலமாய்ச் கடிமலர் புனைந்து சர்வ மங்கல வா த்திய்த்துடன் 

ஸ்மசான பூமிக்குக் கொண்டுவந்து Cer dC Sri. 

- செய்யக் கூடியது வேஜொன்று மில்லையா ம் 

ன அதற்குமேல் . "செய்ய லாகா தொன்றும், சாதாரணமாக 

சமாதி நிஷ்டையில். த து.றக்தவர்களுக்குச் . செய்யும் 

FL BEST இ௫்கு செய்வோமாயின் ௮து சமாதஇச் சடக் 

கிற்கு லர் பெரிய அப வாதமாகும். 

வையுங்கள் ௪வத்தை er BiG eo, பரிசுத்தமான அவள் அழ 

இயஉடலினின்லும். பரரிஜாதமலர் உற்பத் ் இயாகுமாகி!--பண் | 

ras usG@s! கான் சொல்வதைக் கேள். நீ ஈ௧.ர.த்.இல் நாறிக் 

டெக்கும்பொழு.து என் தங்கை சுவர்க்கத்இல் சுகமாய். 

- a BSC sein ஒருப்பாள் ! | 

என்ன |! அழகிய அபலையா »



6 
கேள, 

  

-சண்ணே ! என் கண்ணின் கருமணியே ! சண்வளராய்! கண். 

aver nis | [புஷ்பங்களைத் சாவுளொள்.]. 
- என்றன்மகன் மனையாவாய் எண்றெண்ணி யிருசேன் சான் 

.. இன்னவிதம் உனைச்சாண எதுபாவம் செய்தேனோ ? 

இம, 

Sita, 

நின்சயன மிசைமலரை நினைச்திட்டேன் பாப்பி வே 

அன்னமேயிப் பாடை.பசை அமரச் இிடப்பாழ்ல srs gn 

உத்சமமான உண் மஇயைக் கெடுத்து, உத்தமியே, உன்னை 

இக்கஇக்குக். கொண்டுவந்த பாதகனுக்கு உனக்கு நேர்ந்த 

இனும் பஇனாயிர மடங்கு கேடான கதி சம்பவிக்குமாக |... 

பொறுங்கள் சற்றே மண்ணைத் தூவாது ; என் தங்கையைக் 

கடைச் முறை என் கரத்தால் கட்டி. யணைக்கின்றேன் | 

[சமாதிக் ள் ் குதிக்கின்றுன். ] 

இப்பொழுதுபடோடுக்கள் மண்ணை, இறந்த பிணத்இன்மீ தும் 

இருக்கும் பிணத்தின் மீதும் ஒன்னாக, இந்தச் FD நிலமானது 

யினும், இக. உன்னதமாம் மலை , பொன்றுகும்படி,, எங்கள் 

தலைமீது, 

Capea த] | அவ்வளவு ௮ இகமாய் எட SAF சொல்லத்தக்க 

துயசம் உடையவன். யார். அவன்? ஆருடைய அடங்காத் 
அக்கத்தைச் கண்டு. ஆகாயத்இற் செல்லும் செஹங்களும் 
அசைவந்று நின்றுபோய் ஆச்சரியப்படுஇன் றன ?. "இதோ 

நான். அமலாஇத்யன் ! ப்பு (சமாதிக்குள் கு.இச்கின்றுன்.] 

யமன் உன்னுயி மைக்கொண்டு போக ! 

[அவனைச் கட்டிப் ப் பிடிச்ச. 3. 

"உனக்கு. ர்வாதம் செய்யத் தெரிய வில்லை, . _ தான் சொல்: 
வதைச் கேள். எடு. உன் கையை என் கழுச்இனின்றும். 
நான். ஆத்திசமும் அடங்காக் கோபமு. மில்லாதவனாயினும் 

ப என்னிடம் அபாயகரமான குண மொன். திருக்க்.ற.த, பத் 
Bri, அதற்காகப் பய மிருக்கட்டும். உன்னிடம் சற்றே! எடு 
உன். கையை டி



கா... 

கெள... 

காட்ச.1.] eB LD லர இ த்ய ன் 127. 

"அவர்களைப் பிரித் துவிடுங்கள் 1 
ஆமலாஇத்யா | அமலாஇத்யா | 

எல்லோரும். ஐயா | ஐயா! 

ஹூ. 

6 ன் 

்... அமு, 

“கெள, 

அம, 

கா, 

கேள். 

அம. 

என் அரசே, சற்றே சாந்தப்படுத்இக் கொள்ளும். 

| சேவகர்கள் அவர்களைப் GAs ap 

வி. அவர்கள் சகாதியினின் 

றும் வெளியே வருூரர்சள்,] 

ஏன்? ஏன் கண் இமைக்குஞ் சக்இ யத்றுப்போகிற வரை 

யில் இவ்விஷயமாக அவனுடன் நான் சண்டை செய 

கஇதேன் ! ன க 

ஐயோ | என் எண்ணெ! என்ன விஷயத்இற்காக? 

கான் ௮பலைமீது காதல்கொண் டிருந்தேன். பதினாயிரம் 

அண்ணன் தம்பிகளுடைய ஆசையை. ஒருங்கு Ger ser லும் 

என் காதலிற் காற் பங்கு ஆகாது.--௮வள் பொருட்டு என் 
“ஸை செய்வாய் கீ? 

ஐயோ, அவ க்குப் பித்தம் பிடித்துவிட்டது. லீலாதரா. 

உங்களுக்குப் புண்ணியமாகும், யஈராவ.து தடுங்கள் அவளை 1. 

எ௫ன்மீ தாணை ! உன்னால் என்ன "செய்ய முடியுமோ சாட்டு ளு 

பார்ப்பேரம். கண்ணீர் விட்டமுகமுயா ? கையால் சண்டை 

போலேருயா ? பட்டினி யிருக்கன்றாயா P பல துண்டமாக 

உன்னுடஸைக் ஒழித்துக் கொள்ளுஒளுயா ? STi | சாசாயம் 

குடிக்இன்ருயா ! ் முதலையை. விழுங்குனெ்முயா ் ஒதை 

கானும் செய்கின்டேன் ! கூக்குர லிடவா இக்கு வந்தாய் ? 
அவளுடைய சமாதயிற் குதித்து என்னை எளனமா செய்யப். 

- பார்க்ொய் ? உயிருஉன் உன்னையும் புதைக்க உடன்படு 

இன் றனையா உன் தங்கையுடன்? அவ்வாறே கானும் செய்கி 

ன்றேன்.  குன்றுகளைப்பற்றி வாயாடுவதானால், ஈம்மிருவர் 

மீதும் மலை மலைகளாக அடுக்கி, பூமியை உயர்த், பானு 

வின் மண்டலமதை மூட்டி, கம் கரிர்து, இமயமலையே
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கேள, 

அம், 

- அமலாதித்யன். [அக்கம் 5, 

எரும்புப் புற்றென மஇிக்கச் வெய்யட்டும் ! அல்லது வீணாக 

. வார்த்தை யரடுவதானால் “சொல், உன்னைப்போல் காரனும் 

| வாயாடுன்றேன் | 

. ஐயோ | இது வெறும் பயித்தியம், பித்தம் ௮ இகரித்து விட் 

டால் இவ்வாறுதான் கொஞ்சம் Cari பிதற்றுவான், பிறகு 

மூட்டை. யிட்ட பெட்டைப் புருவைப்போல் தலை வணங்கு. 

மூகம் வாடிப் பேசாது வாளா இருப்பான், 

- ஏன் ஐயா? என்னை யேன் இவ்வாறு அவமஇக்கன்றாய் 1 

உன் மீது கான் எப்பொழுதும் பிரியம் வைத்திருக்தேனே ! 

எச்டி பெரி தல்ல, பீமசேனன் எூஇர்த்துப் பேய போதி 

லும், பூனை கத்இத்தான் தீரும், நாய்குலைத்துத்தான் தீரும், 
(Cum Bay or} 

“அப்பா, ஹரிஹரா,; அவளைப் பின் தொடர்ந்து செல், 
[ஹரிஹரன் போடறான், ] 

[es லாசானுக்கு] நேற்றிரவு நாம் கூறியதைக் கொண்டு உனது 

FES BOSE சற்றே இடப்படுத்இக் கொள் ; அந்த விஷயத் 

“தை காம் உடனே முடிவுக்குக் கொண்டுவருவோம், கண். 

ணே. கெளரீ மணி; உன அ மகனை ஜாக்்ொதையாய்ப் பார்த். 

தேகி கொள்ளும்படி. யாரையாவது. திட்டம் செய்து வை. 

இந்தச் சமாதியை என்றும் மறவா வண்ணம். "சரஸ்வதமான 

கட்டடம் ஒன்று. கட்டுவோம். சக்கரம். கவலை யெல்லாம் 

நீங்இச் சுகமாய்க் காலம் 'கழிப்போம் ; னு து வரையில் மது. 

காரிய மெல்லாம் : சாந்தமாகத்தா னிருக்கவேண்டும். 

பட்ட ட (எல்லோரும் Cun @ pias. | 

ant ip Bg.



Ain, 

ஆம, 

அம, 

காட்௪..2.] ட Yoon 8 sw or 159 ன 

இரண்டாம் காட்டி. 

௮ ண்மணை பிலோர் மண்டபம், 

gyno gd Sui a, ஹாஹானும், வருஇரார்கள். 
ப்பா, இதைப்பத்தி அவவளவு $ இணி மற் ஜொன்றைப் 

- பற்றி எடுத் துசைக்கின்றேன் உனக்கு--அதைச் சார்ந்த. 

விஷயங்களெல்லாம் ஞாபக மிருக்கின்ற தல்லவா உனக்கு £ . 

- ஞாபகம் இருக்கின்றதா என்றோ கேட்இன்தீர் சே 1 

அப்பா, என்னைச் கண் ணுறங்க | விடாதபடி. ஏன் மன தீஇல் 

ஓர் விதமான கலக்ச மொன் தநிருந்தது,கடு விலங்கிடப்பட்ட 

கப்பற் நிருடர்களைப் பார்க்கிலும், என் ௧இ 2 Rs கஷ்ட 

-மாய்த் தோன்றிய தெனக்கு. கான் முன்பின் யோடியாது 

- மூரட்டுத்தனமாய்--அதனையும் புகழவேண்டி யிருக்கிறது 

Gas சமயங்களில், காம் ஆய்ந்து செய்யும் கருமல்க ளெல் 

லாம் பயன். படாது பாழாகிம். போகு. Rev சமயங்களில் | 

ஆராய்த்து பாராது அவசரப்படுவகே அனுகூலத்தைக் தரு. 

வதாகின்றது ஈமக்கு என்பதை சாம் அ.திபவேண்டும், தம் 

மிச்சைப்படி, நமது. கர்மங்களை காம் எவ்வளவுதான் முடி தீ ் 

இட ழமூயன்றபோதிலும், தின்னிச்சைப்படி. (pS BO 

தயாபரன் எங்கல்ப மொன் திருக்கிறது. தரணியின் மீது, 

என்பதை அது ஈமக்குக் கற்பிக்கின்ற.து. 

அது மிகவும் நிச்சயமே, - 

எனது. கப்பல் அறையினின்றும் ஏழுக்தவனாய் SDS 

“கம்பள ஆடையால் உடன் முழுதும் போர்த்தவனாய், கருக் 

இருட்டில் அவர்க ளிருக்கு மிடத்தைக் சண்டு-பிடிக்க ௮. 

மேல். அடிவைத்துச் சென்றேன் ; ; இச்சைப்படி. சேர்த்தது. 5 

அவர்களுடைய பைக்குள் பைய என் கையை விட்டுப் பார்த் 

தேன் ; பிறசூ முடிவில், விரைவாக என் சொந்த அறைக்குத் 

-இரும்பினேன். அப்புறம், எனக் இருந்த. பயத்தில், கன்ன 

டத்தையை மறந்தவனுய், தைரியங்கொண்டு. அவர்களுடைய



டது 

அப், 

S10, 

அமலாதித்யன் - [அங்கம்-த; 

சாசனங்களின் முத்திரையை உடைத்துப் பார்த்தேன். 

| அங்கே நான் கண்டது ஆப்பா ஹரிஹசா [-- என்ன; TE 

னது அக்கிரமம் 1--சூர்தரத்இன் Cau g Bam பொருட்டும், 

இங்களத்தின் கேஷமத்இற்காகவும், இன்னும் இப்படிப்பட்ட 

௮(கேக விதமான கரரணங்கள் பொருட்டும், அதைப். பார்வை 

யிட்டவுடன், காலதாமதம் கொஞ்சமேனு மின்றி, கெட்டுக் 

சத்தியைக் கூராக்சவும் விருதாவில் காலம் கழிக்காது, என் 

are Are சேதம் "செய்துவிட வேண்டுமென்று உத்தரவு 

ஒழுங்காய் வரைர் இருந்தது. 

இப்படியும் இருக்குமா ! 

இதோ அக்தச் சாசனம், அவகாசம் ௮.இகமா பிருக்குல்கால் 

ஆஇயோ. டந்தமாய்ப் Up SHIT LOS, பிறகு நான் 

என்ன செய்தேன் என்பதைச் கேட்க விரும்புகமுயா 8 2 

ஆம், கான் வேண்டி.க்கொள்ளு?றேன், 

கபடத் தனத்தால் கான்கு புறமும் "இவ்வாறு கவரப்பட்டவ 

ஞய்--கான் நாந்தி பாடி. முடிவ தன்முன் அவர்கள் காடகத் 

தையே ஆசம்பித்துவிட்டார்கள், அகவே சான் உட்கார்ந்து 

(Calm சாசனத்தை உற்பத்த பண்ணினேன், பிறகு 

HOHE PLP BST வரைந்தேன், கமத. அரண்மனை உத்இ 

யோகஸ்தர்கள் எண்ணுவதுபோல் நானும், ஒரு சமயம் ௮ 

காய் எழு.தூதல் அ.ற்பத்தனமென எண்ணி, அவ் வித்தையை 

மதர்திட அ.இகமாய் மூயன்றேன், ஆயினும் ௮து இச்சம: 

us Be, எனக்கு மிகவும். 'பிரயோஜனப்பட்டது, நான். 

எழுதியதன் தாற்பரிய த்தை அறிய விரும்புகஞுயா ? 

ஆம், என் re, 

ப மஹாராஜா அவர்கள் மிகவும். வற்புஅத்இ வேண்வேதாக,ல் 

களத் தரசன் தனக்கு. "நம்பிக்கையுடைய நண்பனான படியா. 

லும், தங்க ஸிருவருக்குள் அன்பானது prefs பனைபோல் 

தழைத்தோங்க வேண்டியபடியாலும், சமாதானமாய் - ஏம். 

கும் சம்பா நன்கு விளைய வேண்டியபடியாலும். இருவருடை



க ரட்ச-2.] அம லஉாதித்யன் 14] 

கள 

அம, 

யகட்பும் இணை பிரியா இருக்க வேண்டியபடியாலும், இவவி 

(suru பெருத்த விஷயங்க மடங்கிய, டட. seen jure evr 

ஆ.இகமாய் அடுக்கி... இஇல் வனை ரக்கதைப் பார்த றிந்த 
ym 

ayer, மேலொன்றும் யோசித்துப் பாராமல், ஏறக். குறை ய 

சனை இயானிக்கும் காலமும் விடாது, "இதைக் கொண்டு 

வருபவர்களை 2 உடனே . கொன்றுவிட - வேண்டுமென்று, 

வரைந்தேன். 

| இதை எப்படி. முத்இரை செய் இர்? 

"ஏன், ஈஸ்வர சங்கல்பம் இதிலும் ps Boise. என் பையில் 

என் தந்தையின்: முத்திரை Cir Bar மிருந்தது,. | 27 Bohlen 

ம் தான் அச்சு வார்க்கப்பட்டது அர்த igre Ben முத் 

இரை; பிறகு அந்தச் சாசன த்தைப்போல் மடித்து மேல். 

7 Mere TES, முத்திரை யிட்டு. பக்குவமாய் வைத்து 

2 விட்டேன், மா ற்றியதை மத்றெவரும் அறியாதபடி, பிறகு, 

-மறுகாள் தான் நாங்கள். சமத் இரத்தில் சண்டை போடும் 

பழி Caras. 7 $. அசன் பிறகு நடந்ததை நீ முன்பே. அறிர் 

இருக்கின்றார். 

- ஆகவே இரிதரனும். சாஜகாந்தனும் அக்க Rees BEIT போ 

யிருக்கவேண்டும். 

அண், அப்பா; அவர்களே ௮த்ஜொழிலுக்கு அத்தனை ஆளைப். 

_ பட்டார்களே ; -அவர்களைப்ப ற்றி மன தீதில் எனக்குக் கவலை 

யொன்று பில்லை.. அவர்கள் செய்கையாலேயே அவர்களுக்கு 

மரணம். சம்பவி |B BB, | QramrG ஆட்டுக் கடாச்கள் மூட்டி. 

ப மோதிக் சண்டை மிடுக்கால், இடையில். இரத்தம் குடிக்க. 

வந்த நரியின் கஇியைப்போஷ்டி பல முடை இருவர். பொரும் 

- சமயம் மத்தியில் ரும் (படையர்கள் க்தி அட. ஈயகரமானதே!. 

் ator! இதென்ன. ப ஷ் என் இவள் ! 

உனக்குத் தோர் bp favour P இப்பொழுது என். கடமை 

யன்று. "இவனை: கான் எனது. அர்தையைக். கொன்று, ஏன் 

21.



அம். 

அம, 

அமலாதித்யன் [அங்கம்-த, 
தாயாரை வேசை யாக்இ;. நான் கோரிய . அ.ரசாட்டிக்கும் 

எனக்கும் இடையில் வக்னு முளைத்தவனா9, என் உயிரைக் 
கொள்ளச் அதாண்டி லிட்ட இவனை--அ௮ுவும் இத்தனை வஞ் 

சக வழியில்--இப்படி.ப்பட்டவனை என் கையினால் "கொல்ல 

வேண்டியது ௮வூயமான தர்ம மன்றோ? மனுஷ்ய ஜன்மத் 

தையே கெடுக்கப் பிறந்த இக். கொடும் பாபி இன்னும் 

கெடுதி செய்ய வில் மிகவும் பாதகம் அன்றோ 1... 

- றிசே கடந்த விஷயத்இன் முடிவு அவனக்கச்ிக்கள 

| மிருக்து சீக்கரம் தெரிக்து போகுமே. 

ஆம் சீக்ரெமே, அ து வசையில் காலம் என்னுடைய; ஒன் 

ஏன்று GT GODT GID) Ou FOOT (Lf CBT RG மனிதன் உயிர் போகு 

மல்லவா 17. ஆயினும் ௮ப்பா ஊரிஹசா, லீலா உரனிடம் கான் 

என்னை மறந்து பேஏனேன் என்பது எனக்கு மிகவும் வருத் 
கத்தைக். கருது, எனக் இருக்கும் க:ரணத்தின் உருவைக் 

கொண்டு. அவனுடைய காரணமும் இப்படி.ப்பட்டதென்று 

நான் பார்த்  தறிகின்றேன். தான் அவன த மன்னிப்பைக் 
கேட்டேன். ஆயிலும், அவன் துக்கத்தைப் பா சாட்டிய 
தைரியமானது எனக்கு உன்ன கமான Carina Alor es gi. 

| பொஜும், wer இக்கு வருவது P 

அசான் age yer, 
. இளவசசர் க்மமாய் குர்ஜாம் இரும்பிய து orm oma & Ose 

| லாம் மிகுந்த SiC grap gon sa கொடுக்கின்றது, ். 

ப அம், 
ட் ட்டுக் கிளியைத் தெரியுமா உமக்கு? 

உமக்கு மிகவும் வர்தன ஞ் செய்கிறேன். ஐயா, —Oie ar 

. | Ogfue are, 

மிகவும். மெச்சத் தக்கதே. உமது மன நிலைமை; எனெனில் 
| இவசைச் தெரிக்திருத்தலே. ஒரு அர்க்குணமாம் ) ; "இவருக்கு. 
ஏராளமான. நிலக்க. open, அதுவும் வளமை 'யுடையன, . 
ஒரு. மிருகமானது ' மத்ற மிருகங்களுக். செல்லாம். தலைமைய



sr A2] அமலாதித்ப ன் 163 
டதாக. இருந்தால் அரசன் போஜனல் கொள்ளு மிடத்தில் 

அதற்கும் உண வளிச்கப்படும், அது ஒரு ௮ண்டு் காக்கை 

. தான், ஆயினும் EOE Ys அளவற்ற அண்டி புரண்டு 

இடக்க.. 

என் "இனிய அரசே. உமக்குச் சாவகாசமா யிருந்தால், மஹா. — 

.... சாஜாவிடமிருந்து உமக்கு ஒரு விஷயம் தெரிவிப்பேன், 
. அம, 

; அம. 

ஐயா; அதை கான் மிகுர்த சுவன முள்ள மனத்தினனாய்ப் 

ப பெற்றுக்கொள்ளுவேன். உமது தலைப் பாகையைத் தவரூன 

வழியி லுபயோகப்படுத்தா£ர், அது தலைக்கே Dit SST Bi. த 

௮. ரசே, என்னை மன்னிக்கவேண்டும், மிகவும் ஒடிக்கமாயிருக் | Span. 

இல்லை, என்னை கம்பஸ், _ மிகவும் குளிர்ச்சி பா ud (a BI, 

காற்று வடக்குப் புறம் அடிக்கிறது, 

ஆம, ஒருவா.ஐ குளிர்ச்சியாகத்தா னிருக்கறெது அரசே, 

ஆயினும் எனக்குத்தோற்றுறெது மிசவும் புமூக்கடாயிருப் 

பதாக; என் முகமெல்லாம் வியர்க்கின்ற து, 

ஆம், அ;இகமாய் re; மிகவும் புழூக்க. மாய்த்தா ol Ge. 

aps; ஏப்படி-- அப்படி ஏன்னு என்னால். Fe DUP யா    
அரசே, மகாராஜா அவர்கள் தங்கள்மீது ஒரு பெரும்: பக்தி 
யம் வைத்திருப்பமாகத் தெரிவிக்கச் சொன்னார். உம்மிடம், ை 

அரசே, ௮தன் விஷயம்-- 

உம்மை. கான் "வேண்டிக். கொள்ளுறேன்--ஞாபக. மிருத 

கட்டும்... 

| அமலாதிக்யன் ௮௨ ரைத் தலைப் 
பாள கயை அ௮ணியம்படி செய். 

கிரான், ] 
ப்ப இல்லை, "உண்மையாகவே, என் சவுக்கெத்இன்பொருட்டே, . 

ப் வாஸ்தவத்தில், அரசே, லீலாதரர் இப்பொழு, து தான் ௮ ரண். 

| மனைக்குது. திரும்பி வர்இருக்கன்றார்; என். வார்த்தையை 

நம்பும், உத்தமமான கனவ: ன்,  சானாவிதமான ஈற்குணவி
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அம, 

  

தம 

அ மலா தி தீயன் [அங்கம்-5, 

கள் பூரணமாய்க்குடி. கொண்டிட ப்பவர், மிகவும் மிருதுவான 

சுபாவ (pervert, வெளிக்கு வெகு. ers மூடையவர் 

பிரியமா. யவை சப்பத்றிப் பேசுங்கால், உத்தம. புருஷ ர்களு 

டைய இலட்சணவகளுக் கெல்லாம் ௮வரையோர்களஞ்சிய 

மெனச் கூறேண்டும், உளதம் 2 (முஷனுக்குரிய குணங்களில் 

ளை தக்காண சேண்டி ணும் ௮வரிடம் ஏசாளமாய்க் காண 

ல The, 

ஐயா, அவருடைய. இல VL_F EM BISCO அடுக்கில். கூறுவல் 

உம்மிடம் அவதூறு ௧ கிடையாது. அகபா குணங்களை யெல் 

“லாம் கணக்கடுவதென்ளால் & ner SHIGE மயச்கக்தைக் கரும் 

என்பது நான் அதிந்இருக்கிறேன். உயர்த் இக் கூறும் உன 

மையில் அவர & உத்தமமான வஸ்துவை யுடைய வோர் 

உயிரென உள்ளத்தில் எண்ணுறே றன்... இடை த்தற் கரிய 

குணமும் அருமையும் அவரிடம். குடிகொண். டிருப்பத! 

வவரைப்பத்றி உண்மையை உரைப்பதாயின் அவருக்குச் 

   ரல், 

சீமானத்தைக் காட்டுவது அவரது. கண்ணாடியே; அன 

- மின்றி அவரத) உருவத்தை. வர்ணிக்கப் புகுவார்கள் yer 

சது. ருவத்தையே வா் [ணிக்கக்கூடும், அவ்வளவே, 

இளவரசர் அவரைப்பற்றி எடுத் துரைப்ப Be இம்மியளவும் ் 

தவறி! ல்லை... 

சங்கஇயின் . சம்பந்தம். என்ன. ஜயா? ஏன்ன எ காரணம்பற்றி 

- புன்மையான "நாவினால். - இந்தப் பெரிய. -மனுஷனைப் : 

  

. யூ மெழுகுன்ஜோம்? P 

| gure 

வேறு. வார்த்தையால் "இந்த: Asap sans யதிய- குடியாக ? Pe 

ஐயா, oe மன்ற பாரும். உண்மையில்... 

- துரத்த 1 
சிவாதர்பையா. உ
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பத 
இ ve 

cH, 

அம, 

அம், : 

Ble 

அவை அவரது இசண்டு ஆபுதங்களாம் ;. . neo gs அப்பு, ட 

மைகள்... பந்தயம். - வைத்திருக்கின்( தேர். இ 

் yarn gi பெட்டி இ, சற்குள் காலியாய்விட்ட த, நாணயமாம் 9 

அவரது வார். த்தைகள் எல்லாம் செல வழித்து போயின. 

SECURE கான் ஜயா 

ட் Lying Bem CUP யறிவிசாக எனக் ‘nia தே ன் ரான், 

ஆயினும் அட்ட டிச் செய்வி' rir as எனக்கு உடதமா. 

யிராது- லை ஈல்லது ஐயா, 

Bi pun a விஷய மன்னு. லிலாதார் கணட க்கன் 

பர் என்ப து. 

அதை லு புக் கொள்ள எனக்குத் தைரிய மில்லை எனெனில் 

பிறகு, சிறந்த குண தீஇல் ஏன்னையும் அவரையும். Figg Bu 

பரர்க்கவேண்டி. வரும் ; ஆயினும், PE மனித ரனே ஈன்று 

யறிவ ஜென்ருல், தன்னை ம்சான் அறிதலே யாம், 

தான் சொல்ல. வந்தது அவருடைய ஆயுதப் பழக்க சதைப் 

பற்றி; ஆனால் அவரைப்பற்றி அவர்கள் எடுத் துக்கும் 

புகழ்ச்சியில். அவர்: சரி சமானம் இல்லாதவசே, 

் அவருடை. ப ஆயு தம் என்ன P 

"உடைவு வாளும் கட்கமும், 

  

ச்சே, மகாராஜா. வர்கள். அவருடன் ஆணு. ரபிக். 6 ப 

ஞூ. ஏதிராக 

  

அவர்; நா. oo Degg. Qo கேகய. சாப்டு. eur ston yi 

'கட்கங்களையும் அவைகளுக் குதிய முஸ் இப்புகளுடன், பந்த: 
யம். வதி ச்இிரக்வ்றும் ஹ் வற்றுள் மூன்றின் an Boy 

கள் bets அழகிய வேலைப்பா டுள்ளன, ட் கையில் பிடிப்ப 

தற்கு “Dy pestis அமைந்தன, இக. விலை யுயர்ந்தன.. 

எதை முஸ் தீப்புகள் என். paps Qeir Sit? 

சர் பேடு முடியுமுன் இப்பே சதிஞனஞல் போதஇக்கப்பட.
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. வேண்டு மென்று முன்பே தெரியு மெனக்கு. 

அம, 

அம்... a 

இ தான் சொல்ல வந்தது வாள் பரீட்சையில் சீர் வசை எ.இர்ப்.. 

| இன்றேன். . | 

க. 0] 1 He ie 

கித்பதரயில் 
'தேன், இல்லாவிடிலோ, கான் அடையும் லாப மெல்லாம். 

அமலாதித்யன் [அங்கம்.5. 

ஐயா, மூஸ்தீப்புகள் எனறால் தொக்கட்டங்கள் முதலியன, 

பீரங்கெளை ஈமது பக்கலில் தூக்கமுடியுமாயின், அவ வார்த். 

தையானது விஷயத்இற்கு ஏற்றதா யிருக்கும், gi aor 

யில் அது தொக்கலாகவே யிருக்குமெனக் கோருகிறேன். 

ஆயினும் அப்புறம் சொல்லும். ஆனு அரபிக் Beare 

ஞக்கு எ.இராக மிகுந்த அழிய வேலைப் பாடு அமைந்த 

விலை யுயாந்த தொல்கட்டங்களுடைய ஆறு. Gesu காட்டு 

. உடைவாட்கள், ௮. ஞர்ஜரப் பந்தய தஇற் Qs Bore கேகய 

நாட்டுப் பந்தயம், நீர் கூறுகிறபடி, இக்தப்பந்தயம் ஏன் சட் 

டப்பட்டிருக்கெ து ? 

மஹாராஜா அவர்கள் மில்கள் இருவரும் 6 லாகவம் பழகுவதில் 

- பனிரண்டு முறையில், மூன்று: தரத்.துக்குமேல் | உம்மை. அவர். 

குதிப்படுத்த முடியாதென்று பந்தயம் வைத்திருக்களுர். 

- பன்னிரண்டிற்கு ஒன்பதாக பந்தயம் வைத் இருக்கார். இள 

alert. இதத் குடன்பட்டால் இது உடனே. பரீட்சைக்கு 

வரும், 

நாம் மாட்டேன் என்றாலோ? 

பதாயின், என்றே. 

ஐயா. நான் இக்கு. மண்டபத்இல் உலாவிக்கொண் முருக. 

பகலில் இ.அ;தான் எனக்குச் சாவகாசமான சம. 

யம் என்று. ௮.சசருக்கு இஷ்ட மிருக்கு. மாயின் அ.ிவியும் 

  

   

    

அவரி டம்... ஆயுதங்கள் கொண்டு வரப்படட்டும், அச். சீமா. 

"இசைவதா௫), ௩ம் Garton gi கூறிய வாக்கன்படி. . 

தி என்னா. லியன் படி. அவர்பொருட்டு ஜெயிக்கன் | 

    

ட்கமும் 4 Be வெட்கெளுமே யாம், என்றப் 

  

ர் உரைத்த வண்ணம். அப்படியே ௩ கான் - உரைப்பதா? P
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அம, 

அம, 

அத்த அர்த்தம் ஆகும்படி mpi Bd, | தற்குமேல் 

அலங்காரம் எல்லாம் உமது அறிவைப் பொருந்தியது, 

இளவசசருடைய த்தம் என் பாக்கியம், 

. தங்சளுடையதே எல்லாம், 

[௮சரன் போடுருன்,] 

அதை அவன் தான் கூறவேண்டும், இல்லாவிடின் ௮ப்படி.த 

கூறுவார். Calley Rae மில்லை. 

"இந்தக். கோழிக் குஞ்சு குட் ம்பையும் "கொண்டு கரன்சசு 

ளு தன் , தலைமீ Sl, | 

முன்னால். உத்தரவு பெற்றே மூலைப்பா ருக்கி மிருப்பா. 

| னிவன். இவனும், இவளை யொத்த. அகேகரும், கான் 

அறிந்தபடி. காலத்திற்குத் தக்கபடி. தாளமும், சமயத்இற்குத் 
| தக்கபடி. வேஷமும் புனைந்து, புவியில் புன்மக்களால் புகழப் 

  

படுகிருர்கள். சல அடுக்கு வார்த்தைகளைக் கற்று. அதைச் 

"கொண்டு அவர்கள் மூடத்தனத்தை மூடிப் ௦ பொ,திந்தவரராய் 

"வாழ்ந்து வருகின் றனர். அவர்களைச் சற்று ஆமமாய் ஆரா. 

ய்க்து பார்த்தாலோ, அவர்களது. அற்பத்தன “மெல்லாம் 

அரைக்கணத்தல் நீர்க் குமிழியைப்போல் அழிக்துபோம். 

.. பிரபு ஒருவன் வருகின், 
டட அரசே, மகாராஜா அவர்கள் வாலிபனாகிய அச. ரனை உம்மிடம். 

அனுப்பியதற்கு, ௮வன் தாங்கள் மண்டபத்தில் மஹாசாஜா 

வை எதிர் பார்ப்பதாக பஇில்கொண்டு வந்தான். லீலாதரரு 

டன் இட்பொழுதே கத்து விளையாடுவதற்கு உமக்கு. இச்சை 

யிருக்கன்றதோ ௮ல்லது கொஞ்சம் காலம் கழித்துச் செய் 

வசற்கிஷ்டமோ என அறிந்து வரும்படி. அணுப்பினுசென்னை, 

4 சனத இர்மானங்களி னின்றும் கான் மாறுவ இல்லை, வை 
களோ ௮ரசசது இச்சையைப் பின் Oger i Ger pen. அவர் 

- உத்தரவு செய்யச் இத்தமா யிருந்தால் நான் செய்வதற்குச் 
- இத்தமா யிருக்றேன், . என் தேக பலம். "இப்பொழு. இருப்



  

ஹி, 

: நான். ae விடா gil 

peal சஞ்சலம் கடகொண் ws றன 

அுமலாதித்பயன் _ [அங்கம்.5, 

gi Gre பருக்காஷ். இ ப்பொழு... சானாலுஞ் சரி யே எப். 

பழு ரி ௬ ‘os QLD & ர் மே 

ுமியான சமயம், 

+ 5B) விளையாட்டு ஆரம்பிச் க்ஞ்முதன் ஸ் Car gr RL ன் தாக்சள் 

ஈல்ல வார்த்தை பூதாவறு | பேசவேண்டு மென்னு மகாராணி 

அவர்கள் விரும்... [கிறூர் கள், 

அவாகள் எனக்குக் கூறும் புத்திமதி உத. மானதே. 

   
    

  

     

  

இள வசசே, இந்தப் பந்தயத்தை நீர் இறப் 

நான் அவ்வாறு நினைக்க வில்லை, Craw oe 

  am if தனை செம் ய் ஸு. 

8--ஆயினும் ௮.து ஒரு “பரி தல்ல, 
இல்லை, இளவரசே, அப்படி wre? ar— 

இல மூடக்தனமாம் ) ட பெண்கள் மன தீன, 

  

| Bi ற) பே.தமைக்குச் சமானமாம், 

QL bl மனமானது ஏதேனும். ஒன்றை வெ ass கட 

  

குக். இர ழ் ப்படி 5 Qj) நடவும். இங்கு. அவர்கள் வருமுன் வர். 

களை நான் கண்டு உமக்குத் தேகம் செளக்கியமில்லை பென்று 

Se WB oan S Dee. 

"வேண்டா. LOU NALD 5 FOOT த்தை தாம் கவனிப்ப இல்லை... ஊர்க் 

GH விழுவதற்கும் இரு வுள்ள த்தின் நியமம். வேண்டும், | 

இ; கதக் சயம் வருவகாயின எப்படியும் கேர்ந்தே திரும் ; 

Qe மயல் கேரிடாத; கா யிருந்தால் எப்ப [டியும் கேரிடாது. 
இப 

அருவது எப்படி. யும் ற்ப. திரும், காஸ் இித்தமா. யிருக்க 

@ MOTE A. fil தான் மெக்இயம், விட்டுப் ே போவதை ஒருவரு ம் 

கொண்டு போவ Bata, 2 Trem மிருக்க. எவ்ளவு சக்கரம். 

போனால் தா னென்ன 1. வரட்டும்,



| காட்சி-2] A ip or தி தீ ய. ன் டட ட 169. 

கா... 

காலதேவன், கெளிமணி, விலாகான், அசான், மந்திரிகள், 

கத்திசேட டங்சரடன். சேவகர்கள், வருகின் றனர், 

வாராய் அமலாதஇத்யா, வா இங்கு; இந்தக் கரத்தை என். 
oh Manag Glu நிறுக்கொள்.. 

[காலதேவன், sSeor sce கரத. 

ag அமலா திச்யன் sng Ba 

வைச்கின்றான்.] 

pur, oF என்னை மன்னிக்க வேண்டும் தாங்கள், தங்களுக்கு 

கான்... தவ. திழைத்தேன். தாம் பெருக் தன்மையுடையவர் 

ஆதலால்: தனை க்ஷமிக்கவேண்டும், இக்கு Fs SB DSS 

தெரியும், தாமும் கேள்விப்பட் ஒ.ருக்கவேண்டும்; பெரூம் 

1nd 5 Bu Dee நான் பீடிச்கப்பட் டி.ருக்கன்ற விஷயம், 

தான் செய்ததில் எது எது தமது சுபாவத்தித்கும், பெரு 

கும், ஆட்சேபனைக்கும், முரட்டுத்தனமாய் ' விருத்தப் 

பட்டதோ அதையெல்லாம் எனது பயித்இியத்தினா லுண்டா 

னத. எனப் பயிரங்கமாய்ச் சொல்கின்் ஜேன். அழவாஇத் 

ரண Or BIOL அவமானப் படுத்தியது ? ஒருகாலும் DY ED 

6 ய ன்று. அவளிடமிருந்து அமலாதித்யனை எடுத்து 

6 ட்டால், அவன் அமலா இத்யனா யில்லாத காலத்தில், லீலா 

கரசை அவமானப்படுத்தினால்,௮ப்பொழுது அமலாஇத்யன் ப 

௮ச்கனம் செய்ய வில்லையே ; அமலா இத்யன் தான் செய்ம 

   

  

    

  

வில்லையென்னு மறுக்கின்னூன், பிறகு ! மாரா ர் செய்கிறது? அவ ௬ 

ஈஇத்யன் yor 

னம் செய்யப்பட்ட கட்டியில் Cri Generar, அவனுடை ws 

  

Ui Bas Geo அமலாஇத்யனுடைய பகைவன், பாபம்! ஓயா, 

-இக்தச் சபை முன்பாக நான் தீர்மானித்து. தீங்ழைத்தபடி 

யன்று என்று உறுஇயொாய்க் கூணுவதானது, தமது. தயாள 

மான யோசனையில், விட Lip i கப்புறம் கான். விற்கொண்டு 

ஏய்ய, அந்த ௮ம்பானது! என். அண்ணன் மீது. அகஸ்மாத் 

"தாய்ப். பட்டதுபோல், என்னைக் * குத்தத்தினின்றும் நீங்னெ 

- வனாகக் கருதல் வேண்டும் 

22.



Alo, 

அம, 

Alo. | 

கா, 

அம, 

கா... 

அமலாதித்பயு லா 1அம்கம்,3, 

உலக விஷயத்தைக் கருதும் பட 6 Be, கான் உம்மீ ர உட 

னே பழிவாங்க வேண்டிய காரண மூடையவனா யிருக்கபோ 

இலும், நான் இரப்இி அடைந்துவிட்டேன். கான் எனது 

-கெளரவத்தைக் கருது மிடத்து, இவ் விஷயங்க ளெல்லாம் 

ஈன்றா யறிச்த ஆன்ஜோர்கள், உனது பெயர் ஒன்றுக கெட 

வில்லை, நீ சமாதானமாய் ப டோதல் ஒழுக்குதான், இப்படி. 

ஈடந்த அண்டு.என்று எடுத்துச் கூறும்வையில், உம்முடன் 

| இற்றுமைப்படாது தான் தனியா யிருக்க. வேண்டி வருகிறது. 

அக்காலம் சம்பவிக்கும்வரையில் நீர் இப்பொழுது என். 

னிடம் பச.ராட்டுகன்ற அன்பை அன்பாகப் பாவிப்பேன், 

௮ தனை அவமதியேன். 

- தை கான் மனப் பூர்வமாக ஒப்புக்கொண்டு "இந்தச். சகோ . 

தீரர்கள் பர்தயத்தைமனத்தில் ஒன்௮ மின்றி, விளையா டென். 
றேன்... கொடுங்கள் எங்களுக்கு வாட்களை-- வாரும். 

எதோ எனக். கொன்று, 

லீலாதசமே, வாள் யுத்தத்தில் என் அறியாமையானது. கருக் 

கோளான து ஈட்சத்திர ததன் காக்தியை எடுத்துக் காட்டுக். 

தன்மையபோல், உமது ௮இ விரத்தை அ.இிகமாய். எடுத்துக் ௬ 

காட்டும். | 

Bur, என்னை : ஏளனம், Qe Deir Si Bi. 

இந்தச் கைமீ தாணை, அப்படி யல்ல. 

அவர்களுக்கு வாட்களை கொடு அசரா, -- அப்பா, அமலா. 
| Bsus, பந்தயம் இன்னதென்று தெரியு மல்லவா உனக்கு ட. 

ப நன்றாய்த் செரியும் ௮சசே; தாங்கள் பவதரின மான. பட்சம். 

“ட விட்டுக் * கொடுக்கும்படி. செய்திருக்கிதிர்கள். 

தான். அவ்வாறு பயப்பட வில்லை. நான் உங்க ளிருவரையும் . 

| பார்த்இருக்க்றேன். இப்பொழுது அவன் தேர்ச்சி யடைந் 

இருப்பதனால் உனக்குக் கொஞ்சம். விட்டுக். கொடுக்கும்படி. 

எற்பாடு செய்தசோம், ப



காட்சி2]. அமலாதித்யன் 11 
ன 
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இது 2 Be பஞுவா மிருக்னெற pa, , இன்ஜென்ற பார்க்னெ 

்... மேன். 

இது எனக்கு வாட்டமாயிருக்ள்ற து. gis வாட்களெல் 

லாம் ஒசே நிகள மிருக்கின் றனவா? 

[வாள் யதி தம் செய்ய இயத்தமா 

-இருர்கள், |. 

ஆம், என் ஐயனே | | 

. அதோ. ஆந்த மேஜையின்மீது மதுபானக் குவளைகளை வை 

     
யுங்கள்.. மலா இ தீயன் முதல் வெட்டு அல்லது இசண்டாம் 

வெட்டில் ஜெயி தீத போதிலும் ௮ல்லது மூன்மும் வேட்டில் 

சரிசமா னமாய்ப். போனபோ இலும், ஈமது கொத்தளங்களி 

லுள்ள பேரிகைக சொல்லாம் முழக்கட்டும். மகா.சாஜா அம 

லாதத்யன் ஜெயிக்க வேண்டி மதுபானம் செய்வார், நான்கு 

தலை முறையாக கூர்ஜர. மன்னர் சரீடத்தி லணித் இருந்த மூதி 

  

தைப்பார்க்ும்.. விலை யுயர்ந்த ஓன்றை அந்தக் குவளையி 

லிட்டுக். குடிப்பார், "கொடுங்கள் என்னிடம் அந்தக் குவளை 

களை, “ இப்பொழுது மகாசாஜா அமலாஇத்யன் பொருட்கு 

LD LIT OO Lb செய் கருர்”? என்று கைமேளம் குழ லுக்குக் 

கூறட்டும், குழலான.து வெளியி லிருக்கும் பேரிகைக்காச 

ணுக்கு த் தரியச்செய்யட்டும் ; 1 பேரிகைகள் ஆகாய தீ (இ 

G4, ஆகாயமானதனு பூமிக்கும் 'தெரியப்படுத்தட்டும். —ar 
"ரங்கள், ஆரம்பியுக்கள், --மத்யஸ்தர்களே, : நீங்கள். ஜாக்கி 

சதையாகல் கவனியுக்கள், - 

os anges. sour. 

வாரும், அரசே; த [அவர்கள் விளையாெருர்கள்,] 

ஒன்று | 

இல்லை, 

த தீர்மானம். | 

He. வெட்ட தான், : ல்ல வெட்டு, ்



  

‘472 ௮மலாதி .. [அங்கம்.த. 

| வீ... சரி--வாரும் மறுபடியும், ட 

கா, பொறுக்கள், கொடுங்கள் மதுவை என்னிடம---௮மலாஇத் . 

யா; இக்த மூத்து உன்னுடைய !--இதோ உனக்கு ஜெய 

_ மூண்டாகுக ! 
| குழல் ச்ப்திக்கின்ற sy உள்ளே 

பேரிசை மூழங்குசின்,2௮. ] 

- கொடுங்கள் ௮வனிடம் இத்தக குவளையை. 

அம, இம்முறை வரிசையை முன்பு முடிக்க்றேன்; அப்படி. ஒரு 

புறமாய்ச் கொஞ்சம் வைத்து வையுங்கள் அதை. வாரும், ை 

[அவர்கள் விளையா வெருர்கள்] 

| இன்னொருவெட்டு, ன்ன "சொல்லுகின் ர ர் > 

ட லி, சம்மா தொ ட்டது. @) சாட்ட Bi; ஒப்புக் கொள்ளுகன்.. 

கா... ஈமது மகன்தான் ஜெ யிப்பான். 

  

கேள. வேசமாய் வாள்யுத்தம் புரிவதால் அவனுக்குப் பெருமூச்சு 

ுவாகங்குன்றது,-- இதோ ௮மலாஇத்யா, என் குட்டையை 

வாங்க உன் முகத்தைக் துடைத்துக்கொள், மஹாசாணி 

உனது ஜெய திதைக்கோரி மதுபானம் Glew Bex upar, அம 

- லாஇத்யா-- | 

அம, சந்தோஷம் அம்மணி! 

கா. [supers] கெளரீமணி, குடியாதே | 
- கேள, கான. குடிப்பேன் பிராணகாதர, என்னை. மன்னியும், நான் 

வேண்டிக்கொள்ளுனெறேன். 

  

an. [96 yours] விஷன் கலந்த குவளை யஅ | 

டண! 
அம. இதற்குள் மதுபானஞ் செய்ய தீ தைரிய மில்லை. ௮ம்மாணி ;. 

- சற்தேற பொறுத்தாகட்டும், 

Caen. இப்படி. வா, உனது முகத்தைச் அடைக்கெதேன்.. 

லீ. ௮ரசே, இப்பொழு. ௮வமை காயப்படு த்து்றேன்..
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டகான் | இினேக்க வில்லை அப்படி. 

. Ea புறமாக] ஆயிலும் இது என் ener REG விசோதி 

..... மாகும், 

அம. வாரும் மூன்றும் BILD 6 லீலாதரசே. கீர் வேடிக்கை பண்ணு 

ல அப்படியா சொல்கின்றிர்ம் ஆனால் வாரும் ! 

ஒன்று மில்லை இரு புறமும். 

ஆனால் இதை வாங்கிக்கொள்ளூம் | 

'என்!- கான் வைத்த. புல, 

Bon Bi, உமது பல Cpa gia கொண்டு விசும், சான் கேட் 

ட்டுக் கொள்ளுடன்றேன் ; ? எனச் சகோன்றும் தெரியாதென்று 

ஏசானம் செய்கிறீர் என எண்ணுன்றேன், 

[விளையாவெருர்கள், ] 

|லீலாகான் ௮மலாதித்பனைச் கா 

யப்படுத் துகிறான், Jae Ihe 

கப்படும்பொழுது ௮வர்சள் கத் 

“தஇிகளை மாற்றிச் கொள்ளுகளுர் 
கள் ] 

ப விலக்குங்கள் அவர்களை" அவர்களுக்குக் கோபம் மூண்டு 

| விட்ட - Sle 

a 'இல்லை--வாரும் ப மறுபடியும் ட 
. [அமலரதஇத்யன்.. லீலா, சானைச் 

காவப்படுச் pear a ; 3 Wawa 

சாணி SC ip Sap Say at, | 

ன அதோ! ; மஹாசாணியைப் பாருங்கள் [.-தி௮த்துங்கள் 1. 

இருவருக்கும் காயம்பட்டு இரத்தம் வடின்ற.து l—ysGe, 

    

தாரே எப்படி p Agito P 

  

க்கு கானே இசையாய் அகப்பட 

| டேன். ETT 5 என்னுடைய Cure காரியத்தால் கான் தா் 

: பகானி! எப்படி... -மிருக்கருர்கள் 2. 

  

ன்படி. கொல்லப்படுகின்தேன். ன
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கா. 

| அழ், 

பட 
க
ஜ
 

அ. ம லா தி a யன்... மணங்கம்-3.. 

. அவர்களுக்கு "இரத்தம் வருவதைக் கண்டு 'கூர்ச்சை யாயி 

இல்லை : இல்லை | --அர்தப பானம்... பானல், கண்ணே !. 

| அமலாஇத்யா. { OBL பானம் பானம் ! -- எனக்கு 

விஷம் கொலளித்து விட்டார்கள் ! ட் [ee Berar ar, | 

| ஹா! மோசம் | ஆஹா ! சரத்.அுங்கள் கதவை ! | "இந்த 

மோசத்தை உடனே கண்டுபிடிக்க வேண்டும் டீ 

இதோ இருக்க ன்றது அது அமலாஇத்யா ! அமலா தத்ர. 

- நீ கொல்லப்பட்டாய் ! உலகத்திலுள்ள எந்த ஒளஷதமும். 

உன்னைக் குணப்படுத்தாது. உன் உயிர் இன்னும் அரை தா. 

மிகையும் கிலைகத்தாராது. மோசம்: விளைத்த ஆயுதம் உன். 

கத்தி லிருக்கன்றது; கூர் மமுக்கப்படா.து-- விஷம் தடப் 

பட்டு 1--நான் செய்த சூது என்மீதே இருப்பிக்கொண்டது, 

ஐயோ | இதோ ஈன் விழ்ந்து கடக்கன்றேன்.-- இனிஎழப் 

மிப இல்லை. உன் தாயார் விஷதஇனுல் கொல்லப்பட் 

டாள் இணி என்னால் முடியாது, அரசன். | அரசன் 

் தான் அத்தனைக்குங் காரணம் ! 

- முளையில் விஷம் இருக்்றதா ! ஆனால். Bop | உன் 

வேலையைப் பரர் | | . | 

- [மஹாராஜாவைக் கு த் ் இச்: சாயப் 

படுத் Box cy on 1. | 

மக்தீரி-ள், ராஜத்துரோகம் |! ராஜத்துசோகம் |... 

  

ஐயோ 1 என்னைக் சரப்பயுச்அனிகள் | | நண்பர்களே 1 rare 

குக் காயம்தான் பட்டிருக்இன் த்து! 

ப இதோ பழிக்கஞ்சா. விப்சாரக் கொலைபாதசனான : ஞர் BT னே BT rl 

குடி. இக்தப் பானத்தை 1 உன்னுடைய முத்தம் இருக்கன். 
. றதா. இக்கு. 8 பேர். என் தாயாரைப்: பின். தொடர்து 1 1. 

Lares "இதக்கின் 

அவனுக்குத். SEES @BG
u: Berge ச gle த. க 

லு ட   
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தஞ். செய்யப்பட்ட சொடு விஷமே 1 அமல ஆஇத்யா நரம் 1. 

ஒருவரை யொருவர் மன்னி தீதுக்கொள்வோம்,-- என்னை யம் | 

வன் தந்தையையும் "கொன்ற பழி ௨ உன்னைப் பீடிக்கா இருக்கு 

மாக ! உன்னைக் கொன்றபழி என்னைத் தொடரா இருக்கு 

மூக ட் (இ wa Bom op | | 

RE Oot ௮ப்பழியினின்றும் உன்னை விடுவிப்பாராக | தானும். 

உன்னைத் தொடர்கின் தேன் mosh i, தவனே! (ஹரிஹுரா!-- 

துரதிர்ஷ்டம் பிடித்த. அரசியே ! எனக்கு விடை. ய்ளியும், | 

ஐயோ ! இங்கு நடந்ததை யெல்லாம். கண்டு முகம்' "வெளிச் 

து, ஈடு நடு, வாய்இறவாது, வாளா. பார்த்து நிற்கும். om 

களுக்கு-- எனக்குக் காலம் மாத்ரம். இருக்குமாயின் 1... 

ஐயோ [ 1 எல்லாம் நான்--எடு சித் துரைப்பேன் ! ௧7 லன் கால் 

நிமிஷஞும் காத்து aes ட அது. இருக்கட்டும், 

ஹரிஹர, நான் Ber வனே, நீ ஜிவித் 'இருச்கின்ும், 

Bins அடையா, கவர்களூக்கெல்ல a ரம் என்னைப்பத்தியும் 

a Dg sens cui 

அதை. நம்பவேண்டாம் “ஒரு பொழுதும், சீர் - இதந்தபின் 

கான் இருப்பேன் என்று. எண்ணா, இர். குர்ஜரத்தா ஞயினும் 

நான் ஒரு க்ஷத்திரியனே,. "இதோ இன்னும். கொஞ்சம் மது 

் இருக்க்றன ! i 

| nS ஒரு ஆண்பிள்ளையானுல் - அதீதக். குவளையைக்கொடு: என்... 

னிடம் [விடு அதை ! [..எசன் குடுத்தாலும் : அதை கான். 

பெற. "வேண்டும் gtr,  ஹரிஹரா ... இவ்விதம், - இவ். 

விஷயங்களின் உண்மை. வெளியாகாவிட்டால் எனக்குப் பித் . 

காலம் என் பெயர் எவ்வளவு புண்பட்டதாமிருக்கும்! உனது. 

sigausle ௪ என்னை - உன்து .  ஈண்பனென நீ. பாவித்த து. 

ணுல் உலக. -சுசங்களினின்ஸும் சற்றே விடை. 

  

'பெத்தவனும் ௪ எனது. 'சரித்தெத்தைக்.. கொடுமையான இ இவ்வு.
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-வகத்திற்குத்.. 

| ats. 

ilo. 

அமலாதித்பன்  [அங்கம்-5, 

  

தெரிவிக்கும். கஷ்ட, த்தை மேத்பூ ணுவாய்,- — 

| [வெளியில் யச கோஷம், Cutt 
கை முழக்சம்;] | 

- என்னயுத்த முழக்கம் இது ?: 
பாலை நாட்டி னின்றும் பார்த்திபசேசன் ஜெயத்துடன். wis 

வாய் சிக்கன த்இலிருர்து வந்த. சரயபாரிகளுக்கு . இந்த 

யுத்த முழக்கத்தைத். SORES. 

ஆ. { சான். சான்ே றன் 1. ஹரிஹர ! ! அக்கொடிய விஷமா 

  

னது. என் ஆவியைக் ( குன்றச் செய்கின்றது. சிங்களத்த 

பவந்த FT ETT BOBS Gaguerayin என். உயிர் 

   

| கோரு ஈர்களென்று. எனக்குத் தோற்றுறெது.. சாகும் 

படத என் aur Bien அதை தான் இப்புக்சொண்டதாக     
     

  

அவைகளின் காசணா த்தையும் - மற்ற. 

7 Queene tb | [ மரிக்கன் ரன்... 

் த்தா ! உடைஇன்ததே உத்தமமான ஓர். ஹிருதயம் 1. 

ப் ் என் இனிய அரசே ஏகுவிர் சுவாக்கம், இக்திரன் மூதலிய. 

6 அவர். உம்மை எதிர்கொண்டழைத்துச் O. ல்வாராக தெய்வ.     லகம் யு த்த பேரிகை இவ் கேன். முழக்க. வருன்றஅ? 

[உள்ளே Lite ai சடையொவி, ] - 

ப பார்த்திபநேசன், சிங்களத்து ரரபபாரிகள், மற்றவர்கள் agayy ise. 

பா, 

பா. 

எல்கே. Oise கோலம் p 

எதைக் காண igi Bea ? அவலஞும் ஆச்சரியமுமான. 

- விஷயமாயின், அதைத் தேவெதை இனி விடலாம். 

   

   

  

  படுகளம்போல் பட்டுச் இடக்கன்றனசே ட்ஃமெஞ்ச டை 

  

மனே ! - அஜிவிலா உன து ஊரில் நடக்கும். ஏத்த. ges Beir 

பொருட்டு இத்தனை. wre "வம்; த்த , 0ல். 

உதிரம் இந்த அடித்து. அழை
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மூஃரா, பார்ப்பதற்கே பயங்கரமா யிருக்கின்ற. எக்களத்இலிருக்கு: 

செய்தி காலம் கடந்து வந்து சேர்ந்தது; அவரது கட்டளை. 

பூர்ச்தி செய்யப்பட்டு சாஜகாந்தனும் GA s9 spite LOlD 
னர் என்கிற விஷயத்தை கேட்கத்தக்க. செவிகள் கேட்குஞ் 

௪க்இ LD DG G__& Gleb were... நாங்கள். வக்தனம் பெறுவ தெவ் 

. விட மிருந்து P 

. உங்களுக்கு வந்தனம் செய்ய வல்லமை வாய்க்ச தாயினும், 

அவரது வாயினின்றும் அதைப் பெறமாட்டீர் Ci. அவர் 

களைக் கொல்லும்படி. அவர் கட்டளை. யிடவே யில்லை, சாக் 

(Stiri இவ் விஷயத்இல், சரியான snus Be, உங்கள். பால 

தேசத்துச் சண்டையி னின்றும், ir Aacor sf) னின்றும், 

இங்கு வந்து சேர்ந்துருக்கிறபடியால், உயர்த்த வோரிடத்தஇல். 

பலர் காணும் வண்ணம், இப் பிரேதங்களை 'வைத்திடும்படி.. 

உத்தரவு செய்யுங்கள். இவைகளெல்லாம் . எங்கனம் Cures 

தென இன்னும் அறியாத உலகத்தினர்க்கு . நான். தெரிவிக் 

கின்றேன். அப்பொழுது நீங்கள் பிரகர்இக் Caotts கோர 

மான கொடுஞ் செய்கைகள், அகஸ்மாத்தாய் நேரிட்ட கொ. 

மிக கொல்கள், தெய்விகமாய் நடக் தேதிய பழி தீர்ப்பு, கப 

LSETD இழைக்கப்பட்ட மரணங்கள், உந்தப்பட்ட கார 

-ணங்களாரல் ௨ உண்டான உயி ரழிவுகள், இக்தக் களேபரத்தில் 

எண்ணங்கள் சரியா யறியப்படாது உண்பென்ணினவன் 

தலைமீதே... உடைந்து வீழ்ந்த விஷயகுகள், முதலியவை 

: யெல்லாம். கேட் டறிவிர்? இவற்றையெல்லாம் நான் உண் 

“மையாய் உரைக்கக் கூடும், 

7 அதைக் கேட்டிட காம் விசைர்திரிவோம்; அதன் பொருட்டு. 

- ஏல்லா உத்தம சீலர்களையும் வரவழைப்போம். என் விஷயத் 

இல், எனக்கு Coie. அ௮இர்ஷ்டத்தை நான் விசனத்.துட 

| Gon Cura an 5 Ben Cet § 3 O66 ராஜ்ஜியத்இல் எனக்குக். ஞா. 

பகமிருக்ெபடி. எனக்குச். சில.  அதந்தரங்கள் உண்டு; என் 
அஇர்ஷ்டமானது அதை நான் அடையும்படி. என்னை இப் 

: பொழு து வரிக் சன் ற... 

23.



  

பா 

- சேட்டபடி அவ்விஷய தைப் பற்ற 

அமலாதித் ப ன் [அங்கம்-. 

| இனி தானாகத் , தரணியில். பேச எலாக அவர் வாயினின் ௮ம் 
9ம் நான் பேசவேண்டி.. 

  

பிருகு. மனிதர்களுடைய மனமெல்லாம் மருண்டு இடக் 

கும் பொழுதே, இவ்விஷயம் முதலில் உடனே முடித். தாகட் 
டிம், கலகங்களும் சூற் றங்களுரம் இன்னும் கேரிட "வண்ணம், 

மண்டபத்தஇற்கு, கான்கு சேனைக் தலைவர்கள் மஹாராஜாவுக் 

குரிய மரியாதையுடன் அமவாஇத்யஸர எடுத்துச் செல் 

லட்டும், அவர் இவ்வரசை அடைர் இருந்தால், அரும். 

குணமுடைய அரசனாய் ஆண்டிறாப்பரர் என்பதற் கைய 

மில்லை. ஆகவே ௮வது பிரேதத்தை எடுத்துச் செல்லுங் 

கால், விர சுவர்ச்ச மடைர்தகர்கட் சூரிய சடங்குகளும் சல் 

கீத ஒலியும், அவரது புகழ என் இச இலும் பரவச் செய் 

யட்டும். பிரேதங்களை எ௭௫ஙகள்,-- இத்தகைய காட்சிய 

னது படுகளத்திற்கே வற்.ரதான து, இவ்விடத்இற்கு அஇகப் 
பொருத்த மின்மையாய்க் கோஜ்றுண்ற து, கீங்கள் போய்ப்: 

படைவீரர்களை பேரிகைகளை முழங்கும்படிச் சொல்லுங்கள். 

[Or gu stor & தாச்சக்கொண்டு 

எவ்லோருமாகப் போகினுர்கள் ; 

am பி.யகு பேரிகைசன் ope 

ப. படு ணெறன. | ன ரு 

காட்சி மடிக்றது, 

நாடகம் முற்றிற்று 

  

'S, MURTHY & CO, MADRAS.


