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இத்த தமிழ் நாடகம் 

   

மூத வியார உ பி-ஏ., பி-எல் 

அவர்சளால் இயறறப்பட்டு, 

(இர்த நூலாஈரியரால் இயற்றப்பட்ட மற்ற நூல்கள் :-... 

ce Serra தி-சுலோசனை, 7 * கள்வர் தலைவன்? * மனோஹரன்.? 
்“ இரண்டு ஈண்பர்கள்,”” “சாரங்ககரன்,”  நற்குல தெய்வம்,” 
 சதீருஜித்,” 6 wun 9 ee மார்ச்சண்டேயர், 22 4 விஜயரங்கம்,” 

 சாதலர் எண்கள்,”  பேயல்ல- பெண்மணியே 2 : மசப இ,?? 
: மெய்ச்காதல்?” 1 பொன் விலங்குகள்”? 4 சிம்ஹ காதன், 75 
₹₹ விரும்பிய விதமே, 1 த்தொண்டர்." 25 61 வேதாள ௨ உலசம்,'” 

 வாணீபுர வணிகன்,” “ regu gs ser, * an tess $160 ,’ 

“ ஏத்னாவளி)” “ புஷ்பவல்லி, 8 ‘Gougen, * “புத்தி அவசாரம்,” 
6 பிரஹசனங்கள், 7? ₹: ஊர்வசியின் சாபம்,” “ goer & gwar,” ” 
“ CP Hus Dp செய்யின் I muse விளையும்.” * வள்ளி மணம், 
“ சபாபதி” சாலவரிஷி, 1 “பொங்கல் பண்டிகை!” க அசவியன 
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ட   
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“6 பியர்லெஸ் '* அச்சுக்கூடத் இற் 
| பதிப்பிக்கப்பட்ட 

தூ, 

_ காபி ரைட்,] 
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This is a Burlesque; I think this is the first of its 

kind in Tamil, A Burlesque has been defined to be 

‘Can ironical or satirical composition intended to excite 

laughter.” 

I do not think that anything of this type is to be 
found in Sansecrit Dramaturgy. Probably this is peculiar 

to the Western drama. My object being to give a 

specimen of every kind of Western drama in the Tamil 

language, L have attempted this. This is a Burlesque of 

Harischandra, therein the Hero is one who never speaks 
a falsehood in the most trying ordeals, herein the Hero 

is one who never utters a truth under the most trying 
circumstances even! To give greater piquancy to the 

plot, Lhaveiaverted all the nwme3, Harischandra be- 

coming Chandrahari and so on. 

“PAMMAL LODGE ” } 

MADRAS ் 

20th Dec. 1023. 

THE AUTHOR. 
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B.—Ail concerned will kindly note that my previous 
permission is necessary to stage this or any 

other drama of mine. 

 



    

பரமசிவம் . eee we ஜகதீசன் 

SES Tonk ves ப. மறவராட்டு மன்னன் 

தாசதேவன் ட ப... சீரிஇரஹரியின் பிள்ளை 

அசத்தியகீர்த்தி ய பட சர் திரஹரியின் மந்திரி 

சிஷ்டவாசி 
- வக இரண்டு ரிஷிகள் 

Lf) ob Wot di | 

ஈசநட்சத்திரன்.. ... ட . சிஷ்டவாயின் சிஷ்யன் 

கண்டகாலன் டட தர் பிசாம்மணன் 

யமதர்மன் பட ப... தென்திசைச் கடவுள் 

பாணுாவிரன் ட ௨ ஓர் புலையன் 

மதீசந்திரைன ... .., சச்தரஹரியின் மனைவி 

கண்டி காலி nea ....  கண்டகாலன் மனைவி 

பேய்கள், வாயிற் காப்போர், ரிஷிப்பெண்கள், 

ர்சர் சாவலாளிகள் முதலியோர். 

இடம் தெற்கு சாட. 

காலம்--சவியுக ஆரம்பம்,



   
இடல்--யமதர்மலோகம். யமனுடைய கொலு, 

HID Bilis. oe சிம்ஹாசனத்தில் வீற்றிருக்க, சிதாதப்தன் ஒருபுறமும் 

சிஷ்டவாசி ஒருபுறமும் உட்கார்ர்இிருச்கின் னர். 

பேய்க:3 கொக்சநித்துக கூக்சரடுகின் ரன. 

யம்படர்கள் இருடு.றமும் & 508 GREG cr wort. 

வாயிற் காப்போன், பசாச் ! யமகர்மரசாஜனே ! தங்களைப் பார்ப்ப 

தற்காக மித்ரவசு என்னும் ரிஷி வருஇஞர், 

ய, உடனே அ௮ழைத்அவா உள்ளே, 

வாயிற்சாப்போன் வெளியே போய் மிதீாவகவை 

அழைசக்அச்சொண்டு வருகரன். 

வரவேண்டும் ! வரவேண்டும் 1 மஹரிஷி சன்யனானேன் ! 

Oa s ஆசன த்தில் வ் ற்றிருக்கலேண்டும். 

மி... [உட்சார்ச்து] யம தர்மனே. கேகமக் தனு 2 

ய. தங்களைப்போன்ற பெரியோர்களஞுடைய அனுக்ரெகத்தி 

ஞல் எல்லாம் சேகமத்தான்-. தங்களைப் uni ga நெடு 

தாளாயிற்று.--இ வசையில் ஏங்கு சென் நிருக்தீர்கள் 9 

என்ன விசேஷம் ? தெரிவிச்கேண்டும், 

மி, ஈவெளை, கான் கொஞ்ச தாளாக பூலோக சஞ்சாரம் 

செய்து வர்தேன், அங்கு ஐர் புதுமையைக் கண்டேன். 

அதை உன்னிடம். கூறவேண்டுமென்று. Qa வர்தேன் 

ய், | ஆஹா : மஹத் சந்தோஷம், அது. என்ன. புதுமையா 

தை oy Du ஆவல் கொண் டி ருக்கிறேன்,
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கேளாய், யமதர்மனே, பூலோகத்தில் சன்யானாமரியில் 

அடங்கி, ஓவவொரு கேசமாய்ப் பார்த்துக்கொண்டு 

வரும்பொழு௮, மறவநாட்டில் சந்திரஹரி என்னும் ஓர் 

அரசன் இருப்பதாயும் அவளைப்போன்ற அசத்தியவான் ் 

பூலோகத்தில் ஒருவனும் கடைக்கமாட்டான் எனறும். 

கேள்விப்பட்டு, அவனத நாட்டிற்குப் போய் சிலகாலம் 

தங்கியிருந்து, அவனது குணாதிசயங்களை கேரிற் சண்டு 

வச்தேன். ஆஹா : இவற்றை நான் என்னென் ரைப் 

- பேன் 1! அவனைப்போன்ற அசத்தியவான் இத் தரி 

“லோகல் சளிலுமே கடையாதென்று கூறவேண்டும். அசத் 

இயம் பேசுவதையே அவன் விரதமாகக். கொண்டிருக் 

ya. மறந்தும் அவன் வாயினின்றும் சத்யபமொழி' 

வருவஇல்லை, மது வெநியிலும் வருவதில்லை, மற்றும் 

கனவிலும் வருவதில்லை, அன்றியும், BY UT (FCO) BF ws Gi 

ப களைப்பற்றி ௮. திகமாய்ச் கூறுவானேன் *-இந்த பிரம்ம — 

'இருஷ் டி யில். என் மென்ன Ure ஊல்களுண்டே டா, னை வ 

_ களெல்லாம் அவனிடம். குடிகொண் டிருக்கின் றன... 

- அப்படிப்பட்டவன். இப்: பிரபஞ்சத்தில். ஒருவனது மிருக்க 

மாட்டான் என்று என்தன். eS | | : 

(Bap பார்த்த]. ஆஹா: என் வார்த்தையை "வெட்டிப் ப 

பேசியஅ யார் ₹: ஓ! ஷ்டவாி ! ! தாங்களா? முன்பொரு 

முறை. இவனுடன். சபதம் போட்டு ஜெயித்துவிட்டோம் 

என்ற. Bia g Bene "இவ்வாறு கூ LG Bar P இப் 

| பொழுது Qa விஷயத்தில் என்னுடன் சபதம் போடு 

வீரா? 9 

ட... ஆஹா! ! அப்படியே செய்யத் தடையில்லை, x65 சந்திர 

ஹரி என்னும் அரசன் வாயினின் றும் ஒரு. சத்யமொழி. 

வரவழைக்காவிட்டால் என் பெயரை மாற்றி உமத 

பெயசை நான் koh BE am BE parr, 

சபாஷ் ! yao நீர் செய்வீராயின். என் (பெயரை 

ளே மாத்தி உம. பெயரை. நான். Bae தேன்...



சந்திரஹரி 8 

| ape ait sar ! பெயசை மாற்றிக்கொள்வன ஒரு பெரிய 

கரரியமாகாதே ! எனக் கொரு யோசனை தோற்றுகிறது, 

ஆகவே Carp pour Ser இன்னும் ஏ.தாவதா. சடினமான 

தண்டனைக்குட்படவேண்டும் என்றும் சபதம் செய்தால் 

பொருந்தியதா யிருக்கும். | | 

சரி யானால் 1! சிஷ்டவாசுி ! இதில் நீர் தோற்றுப்போனால் 

நீர் செய்த புண்ய த்தில் பாதி நீர் அவனுக்குக் கொடுத்து 

| விடவேண்டும். 

சரி அப்படிய ஒப்புக்கொண்டேன். நீர் தோற்றுப் 

போனால் கபால மொன்றைக் “கையி Case கழுதை 

த இ Guia aor en gia தூக்கிக்கொண்டு மும்டனாறை இம் 

| ap லோகங்களையும் கற்றி. வரவேண்டும், | 

சரி அப்படியே ஆகட்டும் | புறப்படும் உடனே. உம் 

முடைய சாமர் த்தியத்தைப் பார்ப்போம், 

- இதோ பூறப்பட்டு விட்டேன், பமதர்மராஜனே, நான். 

- விடை பெற்றுக்கொள்ளுகிறேன். 

ஞாபக மிருக்கவேண்டும். -. பிஷ்டலா? போ௫ுருர்.ி 

.... தற்கூறு மடிகிறது. 
EOI ப்ட் 

முதல் அங்கம் 

முதல் காட்ட 

- இடல் தர் வெளி நிலம், 
சிஷ்டவாச் வருகிறார். 

து கான் எடுத்துக்கொண்ட. கேலை-௪ என்ன கஷ்டமாய் மடி 

| யும்போ லீ ase oC gs | பூலோகத்தில் யாரை விசாரித்த 

“போதிலும் இந்த அரசனை ப்பற்றி. அப்ட டியே கூறுஇஞுர். 

௬ இதத் கென்ன. செய்வது. ? வாயை சும்மா மூடித். 

 



௪ம் இர்ஹரி [அங்கம் - 1 

கொண்டிராது வலுவில் ஒரு சபதம் “செய்துவிட்டோம், 

எப்படியும். ௮தை நிறைவேற்றியே. இரவேண்டும்--பார்ப் 

போம். உலகத்தில் எப்பொழும் சத்யமே பேசுவது 

மிகவும் கஷ்டம்தான், ஆயினும் எப்பொழுதும் அசத்தி 

யமே பேசுவது அதிலும் கஷ்டமென எனக்குத் தோன் 

றுற, வாய் தவறியாவது இவன் ஒரு உண்மையான 

மொழி பேசாமலிருக்கப்போகிறு 2 2னா பார்ப்போம். அன்றி 

யும் துவாபரயுகத்தில் தர்மராஜன் எப்படிப்பட்ட கெட்ட 

மனிதனா யிருந்தபோதிலும் அவனிடம் ஒரு ஈற் குணமா 

வது இராமற் போகாது என்று கூறி IRs Bex opi 

- அல்லவா $ என்னதான் கலியு கமா யிருந்தபோதிலும் 

Dis சந்திரஹரியிடம் ஒரு தற்குணமாவது ஒளித் 

இசாதா ஆராய்ந்து பார்ப்போம். ஆம்--இதவே ஈல்ல 

யுக்தி-- இவனிட ம் சேராகச் சென்று யாகத்திற்கென்று 

பொருள் யாசித் அப் பார்ப்போம். [போடரர்.] 

காட்சி ழடிகிறது.. 

அறுகு 

இரண்டாம் காட்சி 

  

“இடம்டசர்திரஹரியின் சொலு மண்டபம், 

சந்திரஹரி இம்மாசனத்தில் வீற்றிருக்சன்றான் . 

மற்திரி அ௱த்தியகீர்த்தி எதிரில் நிற்கிறான். 

மக் இரி, பாண்டிய தாட்டிற்கு சாம் அனுப்பிய நமத பிர 

ஜைகள், பாண்டியனுடைய பொக்சச௪த்திலிருர்தும் மற்ற 

இடங்களிலிருந்தும் காம் குறிப்பிட்ட பொருள்களை 

யெல்லாம் திருடிக்கொண்டு வத்தார்களா சரியாக ₹ 

எல்லாப் பொருள் கருநம் சரியாக வற்து சேர்ந்தன. பாண் 

டியனுடைய கைக் குழர்தையின் கை வளையல் ஒன்று 

மாத்திரம் வந்தது. இரண்டையும் கவர்ந்து வரும்படி 

யாக அனுப்பப்பட்டவன், மற்றொன்றைக் கழற்றும் 

பொழுது ௮ச் ரூழச்தை GOES SB, அதைக் கண்டு பரி



சாட்சி 

o&
 

வா, 

2) ee Bo anh OB 
காபப்பட்டு ஒன்றுடன் வர்துவிட்டேன். என்று கூறு 

படுக்காளிக் கமுதை! அவன் ஈம பிரஜையாக இருக் 

கத் தக்கலனல்லன், இன்னொரு முறை அப்படிச் செய் 

வானாயின் சிரச்சேதம் செய்துவிடுவேன் என்று சொல், 

முதல் முறை யானபடியினாுல் ஆறு மாதம் கறைக் காவ 

டன் விட்டேனென்று தெரிவி, 

இத்தம். 

௩௦௮ பொக்கசம் எப்படி பிருக்கிறது 2? 

௮௮ பூரணமாக நிறைற்தவிட்டபடியால், இனி வரும் 

பொருள்களை வைப்பதற்காக புதிதாய் இன்னொன்று கட் 

டும்படியாச உத்தரவு கொடுத் இருக்கிறேன். 

மிகவும் எந் சோஷம்-- 

வாயிற் காப்போன் வருஇருன் , 

மஹாப்பிரபு ! தம்மைக் காணவேண்டுமென்று யாரோ 

ஒரு ரிஷி வந்திருக்கிறூர், 

- €! இந்த தாடி ரிஷிகளெல்லாம் ஏதாவ. நம்மிடமிருக்து . 

தட்டிக்கொண்டு போகத்தான் வருவார்கள் -- கான் 

இக்கு இல்லை யென்.று. சொல்லிவிடு போ. 
[வாயிற் சாப்போன் போகிறான் ] 

Sage aun h aun apf. 

| ஹே ராஜன் ! நான் வரலாமோ P 

ஆஹாஹா ! வரவேணும் ais Gal amin | இப்பொழுது 

தான வாயில் காப்போன் தெரிவித்தான். தங்களை உட 

Cor என் அழைத்து வரவில்லையென்று அவன்மீது 

கோபித்துக்கொண் டிருக்தேன்--மன்னிக்க வேண்டும். 

உட்காரவேண்டும்-- தாங்கள் வர்தது இச் காடும் என் 

முன்னோர்களும் Crus பூஜா பலனேயாம்--ஏன்ன விசே. 

ஷம்... 
க்ஷேமம் தானு oo
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மஹரிஷி, உங்ஃளிடத்இல் என். (sim peau கூறு த மற்று 

யாரி௨ம் கூறப்போகிறேன். தற்காலம் இர் நாட்டில் 

- மிகுந்த ௯ூதாமமா யிருக்கிற ௮. ன 

- அப்படியா? நர்ன் விசாரித்த அளவில் இவ் வருஷம் இந் 

காட்டில் எல்லாம் சுபிக்ஷம் என்றார்௩ளே. 

அதற்கு உங்களுக்கு அர்த்தம் தெரியாது... எல்லோரும் 

நன்றாக பிட்சை யெிக்க வேண்டியஅதான் இவ ௨ வருஷம் 

என்று. அர்த்தம்--அ இருக்கட்டும். தாங்கள் வந்த கார 

ணம் என்னவோ? | ப 

| தாங்கள் தானே சக் ஹரி எனனும் அசன் $ 

. அட்டமா! eb Br emit Quan ap என்னை நினைத்துக்கொண் 

டீர் ! அவர் இறற்து எத்தனை வருஷங்க ளாஇன்றன | 

தாங்கள் யயரோ? | OO 

அவருடைய. பேரன். நான், | 

சந்தோஷம்--நான் ஒரு யாகம். செய்யவேண்டுமென்று 

.. உத்தே௫த்திருக்கறேன், அதற்குக் கொஞ்சம் பொருள் 
| “தேவையா. டர க ட ட் | 

ஐயோ! என்ன சுஷ்டம் ! இந்த. சமயத்தில். வந்தீர்களே ! 

காம காலம்--௨ ங்களுக்குக் 'கொடுப்பதற்கோ கையில் 
ட இ 

எனக்கு அதிகமாக வேண்டியதில்லை, அந்த யாசத்திற 

"சூப் பதினாயிரம் பொன்: பிடிக்கும், மற்ற. "இடங்களில் 

- ஒன்பதினாயிரம் சேசரித்திருக்ிதேன் மிகுதி. Br 

பொன் தான் வேண்டி யிருக்கிறது. 

- ஐயோ ! என்ன எ௪ங்கடம் : ஆயிரம் காசும். என்னிட மில் 

லையே இப்பொழுது : மந்திரி, ஈமு பொக்கள த்தில் ஏதா 

வதிருக்கிறதா ? 
ஒரு காசும் இடையாத | எல்லாம் தடைத்துவைத்திருக். 

Ger pes | நேற்று ஈமத ஆலயத்தில் வினாயகர் உற்சவத் 

திற்குகச்கூட காசு கடையாதென்று நிறு த்திவிட்டோமே !
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ச், பார்த்தீர்களா? நிரம்ப. வருத்தமா இருக்கறது. இன் 

னொரு சமயம்--சரியான சமயமாசப் பார்த்து வாருங்கள் 

இனி விடை பெற்றுக்கொள்ளலாமே P | 

என் தூர் ௮இர்ஷ்டம் '-- நான் 'புறப்படுகிறேன்--ஆயி 

ஹும் ஒரு வேண்டுகோள். 

என்ன? சீக்கிரம் சொல்லும்- எனக்கு வேலையிருக்கின் றது, 

"வேறு எ ங்கேயாவது போய். அந்த. ஆயிரம் பொன்னையும். 

சேகரிக்கு மளவும் என்னிடமிருக்தெ. இரந்த ஒன்பது 

WIT iD பொன்னையும் இங்கே அடைக்கலமாக வைத்துப் 

போகிறேன். நான் திரும்பி வருமளவு॥ அதைப் பாது 

-காத்துச் கொடுக்கவேண்டும். ன 

மிகவும் சந்தோஷம் அப்படியே, மந்திரி, உடனே மக 

ரிஷியின் பொருளை வாங்கி, -பொக்கசத், தில் ஜாக்கரதை 

யாக Cages வை, 

[பண மூட்டையை அவரிடமிருக்து வால்க்கொண்டு] அப்படி 

யே மிகவும் ஜாக்சொசையாக வைக்கிறேன். 

.. தான் விடை பெற்றுக்கொள்ளுறேன். 

ஆஹா அப்படியே ப ௮வ்விடத்திய ஞ "ஞாபகம் : > QaGs 

இருக்கவேண்டும். — [வணங்குகிறா ரான் t : சஷ்டவாசி போ௫ரர், ] 

மற்இரிர வாயிலைல் கடச்அவிட்டதா அர்த பயித்தியம் * . 

கடக் அவிட்ட. 

சரி 1-- நம்முடைய அது தர்ஷ்டமே ௮ திர்ஷ்டம் : பாண்டிய | 

தேசத்திலிருந்து. களவாடி. கொண்டுவர்த. நமது. பிரஜை 

சுள் ஒவ்வொருவனுக்கும் இதில் தூறு பொன் "விதம் 

கொடுத்துவிட்டு, மிகுதியை நமது பொச்சகசத்தில் சேர்த் | 

தவிடு உடனே -- சிக்கிரம், காளைக்கே இக்த are திரும் | 

iG வந்தாலும் share BG | வேளை, 

அப்படியே மஹாசாஜா.. 

(பணப் பையை எதெதுச்சொண்ட போடறான் 3. 

காட்சி மடிகிறது.



சத்திரஹரி [அல்கம் - 
கூன்றும் காட்சி 

டடம்-- தஷ்டலாசியின் ஆஸ் ரமத் தருஇல் ஓர் பிரசேசம். 

Papi and உலாவிக்கொண்டிருக்கருர். 

என்ன gee una! இக் கலி யுகத்திலும் இப்படிப்பட்ட 

மனிதன் ஒருவன் இருப்பான் என்று நான் நினை க்கவில்லை 

அவன் கூறிய மொழிக எனைத்தும் பொய் என்று நால 

நன்றா ue Geo ௮ச் சமயம் அவைகளை நம்புப் 

படிச் செய்தனனே : தன் பெயரைப் பற்றியே பொம் 

யுரைத்தனனே : உயிசோடிருக்கும்பொழுதே வாய HEA 

Si இறர் துவிட்டதாகக் கூறின்னே | இப்படிப்பட்டவன் 

வாயினின்றும் ஒரு உண்மைபைை வருவிப்ப தெப்படி ' 

நான் கொடுத்த பொன்னைத் திருப்பிக் கொடுப்பான் 

என்று ரான் எள்ளளவும் நம்பவில்லை,--ஆயினும் ஒரு 

காரியத்தில் பிரவே௫ித்தபின். பின்வாங்கலாகாது, நம்மா 

லியன்ற அளவு மூயன்று. பார்ட்போம், 6 தெய்வத்தா 

லாகா தெனினும் முயற்சி மெய் வருத்தக் கூலி தரும் ' 

என்று ஆன்ேமோர் கூறியபடி, நாம் ௮தன் பலனை அடை 

யாமற் போகமாட்டோம்.-- இவனுக்கு ராஜ்ய பலம் 

- இருப்பதனால் இவவளவு துர்ச்குணங்களுக்கும் இடம் 

கொடுக்கின்றது என்று எண்ணுகிறேன். ஆகவே Qa 

னது ராஜ்யத்தைவிட்டு இவனை அகற்றவேண்டும் தக்க 

சூழ்ச்சியினால், அப்பொழுதாவது கல் வழிக்குத் இரும் 

புகிருனோ பா ர்ப்போம், -~ LD, அதுதான் நல்ல யோ௫௪னை; 

என தபோ. பலத்தினால் சில. மிருகங்களைச் Reps 

டித்து, அவைகளை வேட்டையாடவேண்டிய காரணத்து 

னால், இவனை ஈமது ஆஸ்ரமத்துக் கருகில் வலிப்போம் 

"முதலில், [Gum Bari, 

arc முடிகிறது. 

OOOO
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நான்காம் காட்சி 

இடம்---சிஷ்டவாசியின் அ௮ஸ்ரமம்: 

சந்திரஸ்ரியும் அசந்தியகீர்த்தியும் வருகிளுர்சள் 

மசக்திரி, இது ஒரு ஆஸ் சமம்போல் தோற்றுகிறது, இங்கு 

சற்று தங்க இளைப்பாறிப் போவோம். என்ன ஆச்சரி 

யம் ! மற்ற மிருகங்களை யெல்லாம் எளிதில் கொன்றோம், 

Qss ஒரு அற்பப் பசு நம்மை ஏமாற்றி, நம்முடைய 

கையிலிருந்து தப்பியதூமன்றி, கம்மை இவ்வளவு தூரம். 

| இழுத்அக்கசொண்ட வர் அவிட்டத ! 

ஆம், எனக்கும் . - ஆச்சரியமாகத்தா. னிருக்றெனு. — Bai 

விடத்தில் ல்தான். அுழைக்கதை 5% சண்டேன். இங்கு எங 

கும் காணோம்,--௪ ன்ன மாயமா யிருக்கிறது !' 

| இம்குதான் GT BIRT Ol By ஒளிர் இருக்கும். எங்கே யிருக் 

கறதென். து மெல்ல செரிக்து வா, எப்படியாவ து அதை 

றாம் கவர்த்த செல்லவேண்டும். ஈவ்முகக் கொழுதஇ திருக் 

, அதன் ச்சை மிகவும் ருசியா யிருக்கவேண்டும், 

ea: தா போய்த் தேடி. வரு றன. [போகிருன்.] 

சம்முடைய நாட்டெல்லையில் இர்த ஆஸ்ரமம் எ௫ிருஈது 

வர்தது 5... மிகுச்தருக்த ஆஸ்டக்களை யெல்லாம், இந்த 

தாடி ரிஷிகள் அடிக்கடி யாச, ரக திற்கு. வ ருறொர்களென் 

ஹூ, தீயிட்டுக். சொளுத்திலிட்டோமே, -இஅ மாத்திரம் 

எப்படித். தப்பியது ௮2, தா! ய் Grr | வருகினுத்போ 

லி; ih BE DB — _. இசண்டு பெண்சள் !-என்ன அழுகிகள் ! ப 

இவர்கள் என்ன Qe Rpt soir என்று மறைந்திருந்து 

பார்ப்மீபாம், [ம றர சொள்கிறான்.] 

இரண்டு Pato பெண்சன் aia, Bair தனர். . 

MEDION. சக்கரம் வருகின்றேன் என்று சென்ற நமது 

தர்தசை என் இன் னும் ons Bava P 

அவரைப்பற் றி நமக் குக் சவலையே வேண்டாம், எப்படி. 

யு ம். சிக்கிரம். இரு ம்பி வருவார். 

2
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ட என்ன இேவலையாகப் போயிரு ரக்ஜெர் தெரியுமா உனக்கு ! P 

நான் கேட்டபோது அது ஒரு ரசஸயைம் என்று சொல 

லிப் போனார். 

டரகஸ்யம் வே றெ ன்ன "இருக்கப்ே But B pw 1 ஈமக்குத் தக்க 

வசனைத் டிப் பார்ப்பதற்காகத்கா னிருக்குமென் ற. 

நினைக்கிறேன். 

போ அக்காள் விளையாி௫ய்-- இதற்குள் ஈமக்கென் 

னஜ்து இற்கு விவாஹம் அக்காள், BROS வருமளவு ம் 
- ஏதாவது பாடி வேடிக்சையாய்ப் பொழுது போக்கு 

வோம், a [Dagan பகீ இரசமமைந்த ஒரு பாட்டைப் 
| ட பாடுகின் றனர். ] 

அக்காள், இன்னும் தந்தை வரவில்லையே, அவருக்கு 

எதாவது தழைத்த கார்களோ என்னமோ இங்குள்ள 

au sor oun Fi Kai 2 : 

அப்படி ஒன்றும் இராது. சஷ்டவாசியின் தபோபலம் 

'இங்குள்ளவ ர்க ளெல்லாம் ஈன்றா பறிக்திருக்களெர்சள். 

அவருக்குத் தீங்கிழைக்க ஒருவரும் கனவிலும் எண்ண 

மாட்டார்கள்--நரம் பர்ணசாலைக்குப் போவோம் வா. 

[இருவரும் போசப் GeO cir emt ர 

= BP ro yi மறைவிடமிருர்து வெளி வருகிறான் 

- பெண்கான்.. சஷ்டவாடியின் ஆஸ்சமம். இ௫சாளே? 

இருவரும். ஆம் 
ச், முனிவர் gress  கிருக்கறுசோ Q 

| இருவரும். இல்லை. ஏன்ன ன விசேஷம் 1 

௪. "ஒரு -காரணம்பற்றி ஏன் ன்னை. Dig + வரச் * சொன்னார், ் 

அதற்காக வர் தருக்க்தேன். 

மு-பே. Boo சற்று இங்கே. தங்க அரும், 280i வந்து 

விடுவ 

Bree சந்தோஷம் 8ல்களும் உட்சாசலாம்--- பெண் 

காள், சற்று மூன்பாக இங்கு வச். தகொண் 19. HP
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4] சத் தி F as ml aL 

பொழுது திவயமான கானத்தைக் கேட்டேன்... பரடு 

யது நீங்கள் தானோ? 

ஆம், 
எ:2கா-இன்னும் கொஞ்சம் கேட்க வேண்டுமென்று இச் 

சைப் படுகிறேன். இன்னும் கொஞ்சம் பாடவேண்டும்-- 

சங்கோசம் வேண்டாம்-- அதிதிகளுடைய மனதைத் 

தர்ப்தி செய்யவேண்டிய து.உங்களைப்பீபாலொத்த உத்த 

LA) & (Gm oH LW கடமையாகும், [பெண்கள் பாடுகின் ஐனர்..] 

௪பாஷ் ! இவ்யமான சாரீரம். பெண்காள், உங்கள் சாரீ 

சத்திற்குத் தகுந்த சரீரம் உங்களுக் கிருப்பதைப் பற்றி 
மிகவும் சந்தோஷப்படுகிடோம் 

அக்சாள், நாம் பர்ணசாலைக்குப் போவோம் வா. 

ஒரு நிமிஷம்--- உங்களுக்கு விவாஹமா யிருக்கறதா 7? 

இல்லை--அதைத் தாம் ஏன் கேட்கிறிர்? 

இல்லை, எனக்கும் விவாஹம் ஆசவில்லை இன்னும் என் 

பதை உங்களுக்குச் தெரிவிக்கும் பொருட்டு, 

ஜயா, தாங்கள் இவ்வாறு. எங்களிடம் பேசுவது உமக் 

கடுக்காது. அக்காள், சாம் போவோம் வா... 

பெண்காள், இந்த ஒரு வார்த்தையை மாத்திரம் கேட்டு 

விட்டுப் போம்கள். உற்சள் தப்பனூா என்னிடம் 

வந்து Som KH இரண்டு பெண்கள் இ௫ுப்பதாகவும் 

அவர்களை நான் சன்னிகாகானமாகப் பெறவேண்டும் 

என்றும் காலை என்னிடம் வந்து சேட்டார் அதற்கு 

நான் இசைக்கு இங்கு வத்தேன், உங்கள் தகப்பனார் 

வார்த்தையை நீங்கள் பொய்யாகச் செய்யலாமோ $ 
ல்டா்த "உண்மைதான் --இயினும், அவர் வந்தவுடன் 

yuh Bong நிங்கள் எங்களைப் பெறலாம், "நீங்கள் 

சகோரக எங்களிடம் இம்மாதிரி ம பசுவது கர்மமல்ல, 

௮செப்படி தாமமலலை 3 த் இரியர்களுல்ர காந்தர்வ 

விவாஹம் ST Gor MI ஒன்றுண்ம் என்பதை மறற்தீர்கள்.
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போலும். எங்கள் முூன்னேனாகிய தஷ்யந்தன் சகுந்தலை 

யை எவ்வாறு மணந்தான் ? இ (158 6 Gur ap or. | 

பெண்களே... 

ஐயா ! நாங்கள் கற்புடைய பெண்கள்-எங்களிடம் தாம் 

இவ்வாறு நாடுவது சாமமலல,-- அக்காள்; வா நாம் 

போவோம்-- | [விரைச்து போகருர்கள் J 

உள்கள் சற்பின் குணத்தை கான் பார்க்கிறேன். 

( தொடர்கிறான். அண்ணா ! ண்ட் என்று 
உள்ளே கூக்குரல்]. 

அசத்தியகிர்த்தி வருகிறான் 

என்ன மாயமாயிருக்றெ.த ! ங்கு . தேடியும் மப்பசு 

வைக் காணோம். 

சந்திரஹந் மறுபடி வருரூர். 

என்ன மாயமா. யிருக்றெது ! என் கையிலகப்பட்டவர்கள் 

எப்படியோ. தப்பி மழைர்கனர்களே. (மந்திரி, அப் பசு 

வைக். கண்டு பிடித்தனை யா! 

- இல்லை அரசே, என்னால் enue 
மர்திரி, காம் உடனே நம்முடைய .பட்டணத்திற்குத் 

இரும்பிப் பாவாம்-..- Qa 2 881 60) 10 & Bloor ib வந்த 

.இஷ்டவா௫ியின் ஆஸ் ரமாம் அ வர் பெரிய மாயாவிபோல் 

தோன்௮ற௫. [& eG or சப்தம். “அஹா 1 அப்படியா செய் 

தான் அப்பாத்கன் 1] 

அடடா! அதோ gaat பார் கோபத்துடன், 

சிஷ்டவாசி. இரண்டு பெண்களையும், அழைத்துக் 

, சொண்டு வருஇருர். 

அடே | பாதகா ! என்ன காரியம் செய்யத் துணிந்தாய் * 

ஸ்வாமி, ஈமஸ்காரம். என்ன விசேஷம் ? தாங்கள் இல் 

வாது கோபம் கொள்ளவேண்டிய காரணம் என்ன ? 

அடே! என்ன. நடந்தது சற்று முன்பாக இவ்விடத் 

Bat
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அசைத்தான் தங்களைக் கேட்கிறேன், ஒன்றும் நடக்க 

வில்லையே. 

அடே! அரசப்பதரே ! பொய் பேசுகருயா என்னிடம் 2 

ஸ்வாமி, உங்களை மிகவும் வேண்டிக்கொள்ளுறேன்-- 

௮க்த வார்த்தை மாத்திரம் தங்கள் வாயினின்றும் வரக் 

கூடாது--நான் சாட்சாத் அரிச்சர்தின் வம்சத்திலுதித் 

தவன்- ஸ்வாமி, இந்த இரண்டு மானு இரோமணிகள் 

யாரோ? 

அடே! அவர்கள் யா சன்று கேட்கிழுய் அவர்களை | 

இதற்கு மூனபாக நீ பார்த க இல்லையா ? 

பார்த்திருக்க தால் ரான் உங்களைக் கேட்பேனா 2 

Owes Our— உண் வழியே போய்ப் பார்க்கிறேன்... 

இவர்கள் என் தவப் பெண்கள். 

நிரம்ப சுந்தோஷம்-- இவர்களை அமைத்துக் கொண்டு 

தாங்கள் ர் இப்பொழுது வந்த. காரணம் என்னமோ ? 

அடே ! பாதசா ! முழுப் பூசனிக்காயை சோற்றில் 

மறைக்கப் பார்க்கிறாயா ! இவர்களுடைய கற்பை சற்று 

மூன்ட பாக நீ அழி BCS பார்த்த தனை பாமே உண்மைதானா P 

இவெ சிவ. இவ! ன ட்ட. [காதைப் பொத்தி] 

ரான் மூற்பிர றப்பில்' என்ன பாபம் செப்தேனோ இக்க 

மான வார்த்தைகளைக் கேட்க |! அல்லது என் மூன்ஜோர் 

கள் செய்த பாபமோ ணை ஸ்வாமி ' நான் ஏக. பத்னி. 

விரதன். என்னுடைய கோட்பாடு என்ன வென்ஞால், 

அனக்கு மூத்தவர் களா WD ci க்கும் ஸ் .தர்களை யெல்லாம். 

என் தாய் போலவும், எனக்கு இளையவர்களா. யிருக்கும் 

ஸ்திரிகளை யெல்லாம் என் பெண்கள் போலவும், எனக்கு 

சமானமான வயதுூடைப் பெண்களை என். சகோதரிகள் 

ப Gir a ey iy பப விப்பமத Fos ஸ்வாமி, அப்படியிருக்க தாறு. 

கள இவலாறு. என் மீன அவதான clea revert Cnt | 

ஆனால், இவர்கள் பொய் உரைப்பதாகவா சொல்இருய் 9
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ஸ்வாமி! எல்லாம் அறிந்த தங்களுக்கு நான் எடுத்துக் 

கூறவேண்டிய அவசியமில்லை. ஆயினும் கூறுகிறேன். 

ஸ்திரீகள் வார்த்தையை ஈம்ப லாகாதென்று பெரியோர் 

கள் கூறியிருப்பசை மறவாதீர். 

அடே..! பாபம் செய்தது மன்றி இப் பாவையாமீகே பழி 

சுமத்தப் பார்க்கிறாயா ? Qos ௯௩ணம் உன்னைப் பஸ்ம் 

கரப் படுத்தவா? 

தாங்கள் அவவாறு மூனியலாகாது ! தங்களால் என்ன 

தான் முடியாது ?--தாங்கள் இப்பொழு தென்னை என் 

ன செய்யவேண்டு மென்தீர்கள் 8 

நீ செய்த குற்றத்திற் De பிராயச்சித் த்தம் செய்யவேண்டும். 

கான் என்னமோ கூற்றம் ஒன்றும் செய்யவில்லை, — 49 

னும் உங்களுடைய கோபத்தைக் தணிப்பதற்காக-- நீங் 

- கள் சொல்லும்படியான பிராயச்௫த்தத்திற்கு ஒப்புக் 

கொள்ளுகிறேன், — GT GOT GOT பிராயச்சித்தம். செய்ய வேண் 

டு மென்இதீர் ? 

இந்த என் இரண்டு தவப் பெண்களையும் உன் பட்டணம் 

அழைத்துக் கொண்டுபோய் விவாகம். செய்து கொள, 

ஸ்வாமி ! இது தவிர வேறு ஏதாவது சொல்லுங்கள். 

என் மனைவி ஒருத்த யிருக்கொள், மஹா பதிவிரதை ! 

இரந்த சமாசாரம் கேள்வி மாத்திரம் பரிவாளாயின் பிறகு 

நான் இறந்தவனே .. முன்பு கன் கையால் என்னைக் 

கொன்றுவிட்டு மறுவேலை பார்ப்பாள், ஆகவே, ரான் 

இன்னும் கொஞ்சகாலம் உயிரோடிருக்க வேண்டுமென்று 
உமக்கு இச்சை. யிருக்குமாயின் இதைத் தவிர வேறு 

எதாவது சொல்லுங்கள்--ஒப்புக் கொள்ளுகி?றன். 

சத்யமா 2 ? 

நான் சுதயம்கூட பண்ண2வண்டுமா 4 ap hésé Bron Lor 

பில் உதித்தவன் கான், இதை மாத்இரம் மறவாதீர்கள், 

- ஆனால். -உன் ராஜயத்தை யெல்லாம் எனக்கு தானமாகக்



eee  சத்திரஹரி டத 
கொடுச்துவிடு--என்ன விழிக்கின்ுய் P— இல்லாவிட் 

டால் உன்னை பஸ்மீகரப்படுத்தி விடுவேன்! | 

ஸ்வாமி, சடை யொன்று மில்லை.--இதைவி.௨ எனக்கு 

பெருமை சன்ன வேண்டும்? தங்களுடைய சை Bipns 

வும் என் கை பேலாகவும் இருக்க நேரிட்டது என புண் 

ணிய பலன் 

ஆனால் உடனே தா ae செ 8g) a b)— ar oor aor யோக் 

இழுய ? 

வேஜென்று மில்லை --இங்கு சான் தானஞ் செ ப்துலிட்டு ழே HF ஞீ 
இப்படியே போய்விட்டால் என் பிரறைகளெல்லாம் 

அசை அறியாத கலசம் செய்து உமக்கு soem கஷ் 

டம் விளைச்தாலும் விளைப்பார்கள். ஆகவே, காளை காலை 

நீங்கள் பட்டனாம் வர்தால். ஈகர மாக்கர்கள் அனைவரும் 

௮ றிய, கானம் செய்து உம்மை சிம்மாசனத்தில் உட்கார 

வைத்து மாடி ளசூட்வெேே நியாயம் எனத் கோற்றுகிறறு 

GT car FS, க 

ஆம், நீ கூறுவதும் சரிசான். அட்படியே காளை காலை 

உன தரண்மனை வந்து சேர்கிமோம். ஞாபக .மிருக்கட் 

டும். | | 
[பெண்களை அழைத்துக்கொண்டு போடு. 

என்ன ௮சசே, இப்படிச் சொல்லிலிட்டீர்களே ? 

பயித்தியக்காரா ! இல்லாவிட்டால் காம் இவ்விடமிருக் து. 

அயிர் தப்புவ?ீசு கஷ்டம். நாளை காலை ஈமது பட்டணக் 

திற்குள் அடி. யெடுத்து வை கட்டும், அப்பறம் உயிரோ. 

டி. ௬க்கிரு பார் லா நாம் சீக்செம் பட்டணம் போய் | 

இசற்க வேண்டிய எற்பாடுகசொல்லாம் செய்யமேண்டும் 
i 8 ம. ம் ் க 

[போகிரூர்கள். ] 

காட்சி முடி றது. 

IT Cpr
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மூதல் காட்டு 

இடல் -..சச் இரஹசியின் கொலு மண்டபம், 

_ சிஷ்டவாசி இம்மாசனத்தில் முடிசூடி வீற்றிருச்கின்றார். 

ன். நட்சத்திரன். முதலிய அவரது Hawi sar இரு பக்கமும் 

சூழ்ர்து கிற்சின்றனர். 

ச௪ந்திரஹ்ட, மதிசந்திரை, தாசதேவன், மூவரும் கைஇகளாக. 
a Alle நிற்சின் றனர். 

ee Br ami | நீ் இவ்வளவு அர்க்குண முடையவனென்று 

நான் சனவிலும் நினை க்கவில்லை, உன் ராஜ்யத்தை 6 எனக் 

கு தாரை வார்த்துக் ன படுப்பத்கக் கூறி, இங்கு என்னை. 

வரவழமைத்் அ; என்னை எத்தனை Mss BO 'சொல்லப் 

பார்த்தாய் ! என்ன ஆச்சாயம் :! பெண்பாலாகிய உன் 

மனைவியும் இறு பிள்ளையாகிய உன் மைந்தனும் இதற்கு 

உடந்தை தயா பிருக்தார்களே ! ! என் தபோ பலத் இனால் 

உண் Ges Baron யெல்லாம் அறிக்து, னு வைகளை அழித் 

து, உன் சாஜ்யத்தைக் சைப்பற்தினேன் சண்டனையா ? 

Qin ep sro a உன் அன்மார்க்கத்தை விட்டு சன் 

மார்க்க த்தில் இரும்புரயா ? இப்பொழுதாவது நீ செய் 

| தது தவறு ஈ என்னு ஒப்புக்கொள்ளுகிழுயா ₹ ன 9 

ஸ்வாமி ! கபட மார்க்கமாய் என் ராஜ்யதக்தைக் கைப்பறி 

pu gi மன்றி, உங்களைச் கொல்ல யத்னப்பட்டகாக 

Lane என்மீது அ௮ே காரமான. பழி சுமத்தியது மன்றி, 

நான் செய்தது சவறு என்று பொய் மபசம்படியாகவும் 

- என்னைக் கேட்டிநீர்களே ! இது தம்மைப்போண்ற, ரிஷி 

களுக் கடுக்குமா $ 

அடே: -சந்தாஹரி! இன்னும் அச்தப் பி டிவாசமா 8 

PL ors இன்னு: ம் அழிந்து போகாதே ! காரன் சொல் 

- வதைக் கேள், . இப்பொழுதாவது நான் இத்த ராஜ்.



சாட்டு = 1) 

  

யத்தை உமக்கு கொடுக்கி$றன் என்று கூறியது உண்மை 

கான், ஏதோ அவசரத்தில் வாய் தவறி மொழிந்துவிட் 

டேன். என்னை மன்னிச்சு வேண்டுமென்று உண்மையைச் 

சொல், இவ விராஜ்ய முழுவசையும் உனக்சே கொடுத்து 

AGRE nar, act inca மல் TCH. சுகமாய் வாம், 

என்ன சொல்லு கரும் * 

ஸ்வாமி, எல்லா மறிக்க தாங்கள். இவவாறு என்னைப் 

பாபத்தஇற் சாளாகும்படியாகச் செய்ய முயல்வது சரி 

யலை. என் வாயார கான் எவவாறு ஒரு பொய் புகலு 

வேன்? இற்க ராஜ்பத்தை நான் எவ்வாறு உ ங்களுக்கு 

கொடுிக்கிம ற்ன் என்னு சொல்லி ருப்சன் ₹ இந்த ராஜ் 

பம்யா நடையது : ் என்னுடையதா?₹ பிரஜைகளின் ஈன் 

மைக்சாச என்னிடம் அடைக்கலமாக வைக்கப்பட்ட 

்பாருள். அதை ஒருவ, ந க்குக்கொடுக்க சனக்கு BT Gor oor 

ச கக்காம் உண்டு * 

என்ன கற்றிருக்கருன் ! என்ன சற்றிருக்கறான் | கற்ற 
சவ்வளவையம் அதர்ம வழியில் உபயோடக்க | இவற் 

றை யெல்லாம் சன் மார்க்கத்தில் உபயோ௫ித்திருந்தால் 

இண்டை மேலான புருஷன். இப்புவியில் இருப்பா 

னோ ₹-- ஈம் இர ஹர் ! ! அதெல்லாம் போசட்டும்--என்னை க் 

சொல்லப் பார்த்தது FU MGT என்று ஒரு வார்த்தை 

ஒப்புக்கொள் எல்ரைவற்றையும் மன்னித்து விடுகிறேன். 

(காறை காற்மால் பொத்தி] Rot Gor Bar| மன்னுயிர்களத் 

னையும் a ன்னுயபிராகப் பாவித்த நான் இக காண abr 

மான வார்த்தையும் சேட்கும்படி நேரிட்டசே ! ஸ்வாமி ; 

இது உங்கள் பேரில் தவறில்லை.-எ.ஸ் முன்னோர்கள் 
32. த 1 பாயும் செய் திருக் கலேண்டு ம், ௮ an த நான் இப் 

க அளி ப . Qf * 8 உட் . 

பொழு அனுபக்கிமறேன். இல்லாவிட்டால் தாங்கள் 
௬ . ய டப னத ர் உ. [ஸ் a. 

இப் Ld i. ச் செரு QV, HET OW No BL. LDL ie. ம நிறிடுமா 7 

பாப மிழமைதக்சதுமன்றி, உன் முன்னோர்களையும் ப ழிக் 

கன்றனையா பாபி! இப்படிப்பட்ட பாதகன் இனி இந்த | 
t.
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சாட்டில் இருபபது நியாயமலல-- ௬௪ ஈட்சத்திரா,.- 

இவர்களிட மிருந்து ராஜாங்கத்துற் ற்குரிய பொருள் ௪ 

யெல்லாம் வாங்கக் கொண்டனயா $ 

- அதையேன் கேட்டுறீர்கள் ! எவ்வளவோ நயமாய். 

கேட்டுப் பார்த்தோம், பயழமுறுத்திப் பார்த்தோம்- 

மூவரும் ஒன்றும் இடையாதென்ூருர்கள். பொக்கஷம 

காலியா யிருக்கின்றது. என்சேயோ அவ்வளவு சொத் 

தையும் மறைத்து. வைத்திருக்கிறுர்கள். 

ஆஹா 1 அப்படியா சமாசாரம்! இருக்கட்டும், அதை 

எங்கே ஒளித்த வைத்திருக்கிமுர்கள் என்று என் ஞான 

இருஷ்டியினால் அறிக்து கைப்பற்ற எனக்குத் தெரியும். 

உடனே இம் மூவர்களையும் அமைத்துக்கொண்டு போய 

நமத காட்டெல்லைக் கப்பால் விட்டுவிடு, பிறகு ஈமது காட 

டெல்லைக்குள். அடி யெடுத்து வைப்பார்களாயின் சண்ட 

வர் யாவரும் இவர்சளைக் கொன்றுவிடலாம் எனறு 

ப ப்றை சாற்றி வை. 

அப்படியே. 

ஸ்வாமி, விடை பெற்றுக் கொள்ளுகிறோம், எங்கள் 

ஞாபகம் கொஞ்சம் இருக்கவேண்டும். 

[ஞூவரும் BU COO (By Gl செல்ல piney lear pent .| 

அடடா ! சந் இரஹரி ! சந்திரஹரி ! |! இப்படி. வா, அதை. 

முற்றிலும் மறந்தேன் !--நான் சில இனங்களுக்கு முன் 

யாகத்திற்காகவென்று ஒன்பதினாயிரம் பொன் ஸ்வ si 

“விட்டுப் போனேனே அது எங்கே ₹. 

[அருகில் வந்து] என்ன ஸ்வாமி பொன்ன. 

ஒன்பதினாயிசம் பொன் கொடுத்துவிட்டுப் போனேனே. 

அது * 
என்ன ஸ்வாமி! பெரிய அபவாதமா யிருக்கிறது | GM GS 

Soria gy ஒன்பதிஞயிரம் பொன்னையாவது என்னிட 

மாவது கொடுத்துவிட்டுப் போவதாவது 7



சாட் ~ 1]. ப Ee ீ இ மீ | ஹரி ௬ 19 . 

அடே 1 அதையும் இல்லை என்கிழுயா? 

ஸ்வாமி ! தாங்கள் ஏதாவது கனவு கண்டீர்களா GT oor core 

ஆ ஹா ஹா! இப்படிப்பட்ட புரட்டன் இப்புவியில் 
இருப்பானென்று நான் கனவிலும் நினைக்கவில்லை |! நான் 

சில இனங்களுக்கு முன்பாக இவ்விடம் வக் உன்னிடம் 

ஒப்புவிக்சவில்லையா ஒன்பதினாயிரம் பொன் ₹ 

ஸ்வாமி, இந்த பூமிதேவி ஆகாயவாணி ௮ நிய சொல் 

BS m ar, அப்படி நடந்ததே யில்லை-- இருக்கட்டும், 

அப்படி Care BGs oT யாராவது சாட்சி "இருக்கிறார் 

களா $ 

இதோ உன் மர்திரியைக் கேட்டுப் பார். 

ஏனப்பா, இல இனங்களுக்கு மூன் இவர் வர்தூ. என்னி. 

டம் ஒன்பதினாபி£ம் 9 பொன் கொடுத் தவிட்டுப் போனா 

ராமே உண்மைதானா ? | 

ஸ்வாமி, சில இனங்களுக்கு முன்பாக தாம் இங்கே வர் 

இனா? ஹர்்ார் [4 

சரி! சரி! அரசனுக்கேய்ற மர்இரிசான் ! இப்படிப்பட்ட 

வன் நீயும் என் ராஜ்ய தீதி லிருக்கவேண்டியதில்லை, இவர் 

களுடன் நீயும் போ் 

உத்தரவுபடி, 

அடே! si Br apa, மற்றெல்லாப் பாபங்களுக்கும் பிரா 

யச்சித்தம் உண்டு, ௮டைக்கலப்பொருளை இல்லை என்று 

மறுப்பதற்கு. பிராயச்சித்தமே கிடையாது. gaa 

௮ச்த ஒன்பதினாயிரம் பொன்னையும் மீண்டும் நீ எனக் 

குக் கெடுத் அச்சான தீரவேண்டும். | 

உம்மோடு வாதாடுவதில் -பிர2யாஜன மில்லை.---இப்பொ 

முது எங்கிருந்து என்னைக் கொடுக்கச் சொல்கிறீர்கள் 

சன் ராஜ்ய முழுவதும் தாங்கள் ௮பகரித்துக்கொண்டு ? 

௮செல்லாம் எனக்குத் தெரியாது! எங்கேயாவது 

யாசகம் செய்தாவது என்னிடம் சேர்ப்பிக்ச? பண்டும்,



௪ம் திரஹரி [அங்கம் - 2 

உம்--சரி--அப்படி௦ ய செய்கிறேன், 

அப்படிச். செய்வதிலும் இர்ராட்டிலிருக்து நீ யாசகம் 

- செய்யக்கூடான, இச்சகாட்டிற்கு வெளியே போய்தான் 

யாசகம். செய்யவேண்டும், 

"அப்படியே செய்கிறேன் -- உத்தரவு பெற்றுக்கொள்ள 

GG wear, 

கொஞ்சம் பொறு, இவ்வளவு சூத செய்தவன், இந் 

நாட்டெல் லையைக் கடந்தவுடன் எங்கேயாவதூ ஓடிப் 

போய்விட்டால் நான் என்ன செய்வது ? சிஷ்யா ஈச 

ஈட்சதீ திரா, இவனுடன் போய் இவன் sho பொன் 

ஒன்பதினஞாயிரமும் கொடுச்குமளவும் இவனை விடாதே, 

௮ப்படியே ஸ்வாமி, | 

சந்திரஹரி, இதற்காக உனக்கு நாற்பது இனம் தவணை 

தருகிறேன்--அதற் ற்குமுன் சேர்ப்பிக்க வண்டும், 

ஸ்வாமி, நாற்பது நாள் என்ன த்இற்கு ₹றான்கு இனங் 

கள் கொடுத்தால் - போதும் --வா அப்பா வா, நீதானே 

எம்சகளோடு வருஇிருய் P வா;-- ஸ்வாமி நாங்கள் உத் 

தரவு பெற்றுக் கொள்ளுகறோம். 

போய் வாருங்கள், பத்திரம் ! என் சிஷ்யனுக்கு ஏதாவது 

கெடுதி செய்தால் கான் ஞான திர்ஷ்டி.யால் அறித்து உங் 

களை பஸ்மீகரப்படுத்தி விடு2வ வன், 

Ge Ce} அப்படி. யெல்லாம் செய்வோமா... நாங்கள். 

auc BIG op LD, | [கால்வரும் வணங் செல்கிறார்கள். ] 

காட்சி முடிகிறது. 

வழர ழு ரஃப



சத் திரஹரி al 

இரண்டாம் காட்டு. 

இடம்--ஐர் அடர்ஈத கானகம். 

சந்திரஹரி, மதிசந்ீதிஉ.ர, தாசதேனன், at Sut SS 

வருகிருர்கள். 

அம்மட்டும் அந்தப் பிராம்மணன் சையினின்றும் தப்பி 

Cami | 

ஆம், அது நம்முடைய அதிர்ஷ்டம்தான், ௮வன் பெரிய 

மாயாவிபோலும், நாம் எத்தனைதரம் அவனுக்குத் தெரி 

யாது மறைந்தும் ose” எப்படியோ. கண்டு 

பிடித்து வக் கானே 

ஒரு வேளை இப்பொ முதம் 229 நாமிருப்பதைக் கண்டு 

பிடித் Si use gre? | 

அது முடியாத காரியம், திரும்பி arr gig. தான், 

நம்மைச் சூழந்து அக்காட்டுத் தியில் தள்ளிவிட்டேனே, 

௮ தினின்றும் உயிருட. தப்புவது ௮அசாத்யம் --அ திருக் 

கட்டும் இப்பொழுது நாம் போஜனத்இிற்கென்ன செய் 

வது. எங்கெயாவஅ கனிகள் அகப்பட்டாலும்-- 

[சுத்திப் பார்க்கிறான்] 
அடடா ! அச்ச. பிராம்மணன் எப்படியோ தப்பி உயி. 

ருடன் வருஇமுனே !-- மதஇசச்திரா, தாசதேவா, நீக்க 

னிருவரும் மூர்ச்சையால் சோர்ந்து கிடப்பதுபோல் 

படுத்துக்கொள்ளுங்கள். — wi BA, நீ ஏதோ அ௮ப்பிராம் 

மண்னை த் “கேடி gutta வருவதுபோல் தாரத்தி. 

லிருந்து இந்தப் பக்கம் வர, . 

[மதிசர் இரையும் தாசசேவனும் ஜர்ச்சை 
- யானதுபோல் படுக்ளெ றனர், . அசதீய 

தீர்த்து ஒருபுறம் wene@aper.| 

ப [3 shal ஐயோ ! | ந்து பிர ரம்மணன் ் இக்காட்டில் அகப் 

பட்டு ay "தெரியாது என்ன கஷ்டப் படுகிராசோ : 

பாவம் 1-- 
சைநட்சத்திரன் . ௮ருகிருன். 

ஆஹா ! ஸ்வாமி | வாருங்கள் : வாருங்கள் ! "மறுபடியும்
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தா, 

ச் இ ர ஹி ர் [அங்கம் - 2 

உங்களைக் காணப்பெத்நேனே-.. a) நான் செய்த 

புண்யமே ! 

ஏண்டாப்பா ! காட்டுத்தியில் சள்ளிலிட்டோமே இவன் 

மிழைக்கமாட்டான் என்று நினை த்தாயோ * 

தவ இவ! ஸ்வாமி, நானா உங்களைத் த தீயில் தள்ளினேன் ! 

உங்களை அத்தினின்றும் தப்பிலைச்க வேண்டுமென்று 

நான் பட்ட கஷ்டம் அந்த தெ த்திற்குத்தான் தெரி 

யும்! ஒரு பாபமுமறியாத ட்டம் இவ்வாறு தாங்கள் 

பழி சுமத்தலாமா *--இதோ பாருங்கள் ! எங்கு இக் 

காட்டில் வழி தெரியாது கஷ்டப்படுகிறி ர்களோயென்று 

நாங்கள் எல்லோரும் நான்கு திக்கிலும் சுற்றி அயர்க் 

தோமே உம்மைத்தேடி; சுற்றிய அலுப்பினால் என் மனை 

வியும் மகனும் இதோ மூர்ச்சையாய்க் கடக்கிருர்கள்-- 

உம்!--இன்னும் எவ்வளவுதான் பொய் பேசுவாயோ 

பார்ப்போம். சொல்லிக்கொண்டு போ. 

ஸ்வாமி, இவ்வளவு சஷ்டமனுபவிப்பதும் எனக்கு வருத் 

தமாயில்லை, தங்கள் வாயால் கான பொய் பேசுவதாகக் 

OBES, அததான் எனக்கு தக்கம் விளைவிக்கின்றது 

[துக்சப்படுகிறான். ] 

சங்கள் என்னவேண்டுமென்றமுலும் சொல்லுங்கள், பொறு 

க்சிறேன், பொய் பேசுகிறேன் என்று மாத்திரம் சொல்லா 

தீர்கள் என்னிடம் | உம்மை வேண்டிக்கொள்ளுகிறேன். 

அசத்தியகீர்த்தி. aca Bar ரன், 

அசே, எங்கு தேடியும் காணோம்-- அடடா ! இதோ 

) இருக்கிறாரே : நாம் இத்தனை நாழிகை தேடியும் கண்டு 

பிடிக்க வில்லை 2ய | 

[மூர்ச்சை செளிச்ததுபோல் எழுக்த] பிராணகாதா, அந்தப் 

| (Gir? LoLD svar T அசுப்பட்டாரா ¢— ஸ்வாமி, வாரு eager | 

Nea #63 sragin, எப்பொழுது வந்தீர்கள் ? 

[ஜர்சுசை தெளிர்சதுபோல் எழுந்து] அண்ணா: இதோ இருக் 

கிராசே ! இத்தனி காழி காம் தேடி ௮லுத்தோமே '
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i ஆஹா ! | சந்திரஹரி ! எனக்கு Gai) a7 sor pin ஆச்சரிய 

மில்லை. உணனக்கேற்ற மனைவி ஒருக்தி, மகன் ஒருவன் 

மர்திரி ஒருவன், கிடைக்தார்களே, அதுதான் எனக்கு 

மிகவும் ஆச்சரியமாயிருக்கறது.--அதிருக்கட்டும், இனி, 

என் வையினின்றும் தப்ப விடப்போகிற தில்லை- முனிவர் 

பொன்னுக்கு என்ன வழி சொல்லுகிறாய் ? நா௮நாள் 

தவணை அப்பொழுதே கடர்அுவிட்டது-.-. 

நாலு காள் தவணையா?--ஸ்வாமி, என்ன இப்படி மறற்து 

பேசுஇிகீர்கள்--நான் கேட்டது நாலு மாசத் தவணயல் 

oo aur Po 

ein | அதற்கும் வழி வைத காயா P இருக்கட்டும் காலு 

மாசமே வைத்துக்கொள், 6 gs ஒன்பதினாயிரம் 

பொன்சளையும் கொடுக்கிற வரையில், உன்னை. விடப்போ 

இற இல்லை-- | 

ஸ்வாமி, அத்த பொன்னைப்பற்தி மாத்திரம் உங்களுக்கு 

சந்தேகமே வேண்டா ம். கான் என்ன கஷ்டப். பட்டாயி 

னும் அதைச் சேர் த்தவிடறே4்- இப்பொழுது நிரம்ப 

படியா யிருக்கு, நேற்றிரவு புசித்த, இன்றைக்கு 
இரண்டாகி; றத, பொழுதவிடிந்தால் மூன்று தினமா 

சூம்: உங்களிடம் ஏத தாவது பட்சணம் "இருக்கிறதா ? 

என்னிடத்தில் ஒன்றுமில்லை. அந எனக்கு கொண்வெந்து 

கொடுப்பதை விட்டு என்னையே சேட்கிருயோ ? 

இல்லை--ு்த மூட்டையில் ஏதோ இருக்ற துபோல் 

தோன்றிய ga. | 

௮௮, இக்காட்டில் இருட்டிவிட்டால் குளிர காயவதத 

- கும், இஷ்ட. மிருகங்கள் அணுகாதபடிக்கும், தீ மூட்ட 
பேண்டு?மயென்று உதிர்ந்த FI Gh & on யெல்லாம் பொ 

MB வைத்தேன். ட 

சாங்கள் ௮ தஇர்ஷ்டம் ஸ்வாமி ' எனக்காக கான் துக்கப் 

படவில்லை என் மனைவியும், மகனும் உணவின்றி வருந்து 

இருர்களே என் பொருட்டு என்றே கவல்யாயிருக்கிற து,
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ase & இசங்கட்டும்-- அழுங்கள் சில்கரம் அதை 

சத் திரஹரி. [அல்கம் - 2 
சர்திரஹரி, நான் 'சொல்வதைக் கேள், என் இவ்வளவு 

கஷ்டப்படுஇ௫ய் ? நீ மாத்திரமன்றி உன் மனைவியும் 

மகனும் ௨ ன்னோடி கஷ்டப்படவேண்டியிருக்கிறது) சான் 

“சொல்வசைச் கேள்.--அ௮ர்த ஒன்பதினாயிரம் பொன்னை 

யும் எங்கே மறைத்து வைத்திருக்கிழுய் சொல்லிவிடு, 

உங்கள் கஷ்டத்தை யெல்லாம் கான் நிவர்த்இத்து வரு 

கேன் ,-- 

Bas சிவா | பரமேஸ்வரா | இந்த வார்த்தையும் நான் 

காதாசக் கேட்கும்படி நேரிட்டதே | [கண்ணீர் SOR cp sir.) 

OB ROALD போனால் போறது முனிவர் உன்னிடம் 

"ஒன்பதினயிரம் பொன் ஒப்புவித்து உண்மைதானே ! 

உண்மைதான் என்று ஒரு வார்க்தை சொல்லிவிடு, உங் 

gor விட்டுவிட்டு நான் போய்விடுி?றன்--ங்கள் ௬௮ 

மாய் எங்கேயாவது போய் வாழ்க்திருங்கள், 

ஸ்வாமி! என்னைப் பொய்யா பேசும்படி சொல்லுகிறீர் 

Bot SG TTS SD BOTT உங்களுக்கு இது ஆடுக்கு 

மா? இது. தர்மமாகுமா £ இது நியாயமா > 

மறுபடியும் பழய கதை ஆரம்பித் த்தாயே சரி, ஆனால் 

உங்களை நாண். விடப்போஇறதில்லை-- Diag so னிருப் 

கள்--கான் போய் அருகாமையில் இ க்கும் காட்டருவி 

யில் கித்பகடனை முடித்து வருகிறேன். தப்பி or ei) 

யான. மதபடியும் போகம் பார்த்தீர்களா. - உரங்களை 

பஸ்.மீசரமாய்ப் படுத்திவிடுவேன்! 

[ஒட்டையை ஒருபுறமாக வைத்து விட்டுப் 

ன பாகிருன் ,] 

அண்ணா ! அந்த மூட்டையில் ஏதோ பட்சண வாசனை 

வரு தண்ணா. | 

நானும் அப்படித்தான நினைக்கின் wl நிராம்மணன் 
ர் 

[அவிழ்திது YE GD att off பட் உணா தை யெல் 

லாம் சால்வருமாக விழமைவில் uy Fs Ber 

றனர்.
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மதிசக்திரா, எனக்கு ஒரு யுக்தி கோன்றுகிறது, இக்த 

பிராம்மணன் என்ன சூழ்ச்சி செய்தாலும், அந்தப் 

பொன்னைப் பெறாமல் நம்மை விட்டுப் போகமாட்டான் 

போ லிருக்கிறது-.- அவன் வந்தவுடன், அவனிடம், 

இதோ அருகில் சென்காசி யிருக்கிறது அ௮ஸ்கு உன்னை 

அழைக்துக் கொண்டுபோய் அடிமையாக விற்று அத் 

தொகையைச் செலுத்துவதாகக் கூறுகிறேன். நீயும் 

BS D(H உடன்பட்டதுபோல ௮ பிநயி பிறகு அங்கு 

போனவுடன் மேல் ஈடக்கவேண்டியதைப் பார்த்துக் 

கொள்வோம், 

ஆம் பிராணகாதா, அதுதான் நல்ல யுக்தி, யாருக்காவது 

என்னை விற்ப துபோல விற்று விடும், பிராம்மணலுக்கு 

அந்தப் பெரன் சேர்ந்தவுடன், மறுகாள் எப்படியாவது 

நான் தப்பித் துக்கொண்டு உம்மிடம் வரது சேர்ற்அுவிடு 

| Sees 

அஹா : ! பெண்மணி, உல௰ூல் ஸ்திரீகள் இருந்தால் உன்: 

Sor Gur ed இருக்கவேண்டும் 1 

[ஆவில்கனம் செய்துசொள்ளுறொன் 3. 

௮க்தப் பிராம்மணன் சரையேறி விட்டான். சீச்சொம் 

இங்கிருக்கும் சாகுகளைச் சேர்த்து இந்த மூட்டையில் 

வை ge கட்டி விடுங்கள். 
் ப (அங்கனமே 'செய்கின் wort. 

aspeeberch sesh ser 4 முடித்துக்கொண்ட | 

ஸ்வாமி, வாருங்கள்  சொஞ்சம் சீக்கரம் புறப்படவேண் 

டும், நாங்கள் எல்லாம் ப௫ியோடிருக்கிறோம்; அருகாமை 

யிலுள்ள. தென்காசிக்குப் போய் உணவுக்கு வழி தேட | 

. வேண்டும் சிக்கிரம், 

இதோ வர் விட்டேன்--கொஞ்சம் பலஹாரம் செய்து 

விட்டுப் புறப்படுகிறேன், எனக்கும் மிகவும் பசியாயிருக் 

SDB. 
. ட, 

4,
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பிராணநாதா, எனக்கு காதடைத்துப் போகிறது, 

எத ரவது பஜமாவது கொண்டு வாருமே. 

ஸ்வாமி, தான்கள் பலஹாரம்செய்து ஏதாவது மிகு தி 

யிருர்சால் கொஞ்சம் சயைபுரிய வேண்டும்--பெண்பால், 

பசி தாங்க முடியவில்லை, பாபம்-- 

எனக்குக்கூட அப்பா 1-- [எப்பம் விடுகிருன்.] 

என்னடா ஏப்பமிடுகிஞய ₹ 

பி எப்பம் | | 

பொறுங்கள், நான் புசத்துவிட்டு உங்களுக்கும் GO) aT GF 

௪ம் சொடுச்கிறேன், [மூட்டையை அவிழ்த்துக் கொண்டே] 

"இவ்வளவு சஷ்டப்  பவொனேன் ? என் சொற்படி-- 

அடடா 1 ........ [அதில் சாகுக ளிருச்சச் சண்டு] 

சந்திரஹரி ! என்ன சமாசாசம் ? 

என்ன ஸ்வாமி? . 

இதில் இருந்த பட்சணம் பலஹாரமெல்லாம் எங்கே ₹ 

என்ன ஸ்வாமி இப்படி கேட்டுநீர்கள் ? கான் முன்னே 

"கேட்டபொழுது தீழூட்டுவதற்காக சரகுகள் சேர்த்து 

வைத்திருப்பதாகச் சொன்னீர்களே * 

இதக் சதையெல்லாம் உதவாத | உண்மையை உரைத் 

அவிடுங்கள், இதில் இருந்ததை யெல்லாம் நீஸ்கள் சானே 

இன்று விட்டீர்கள் 2? ப 

சிவ சவ ! அப்படிச்செய்ய சான் கனவிலும் நினைப்பெனா 

ஸ்வாமி! இத்த வன தேவதைகள் சாட்சியாகக் சொல்லு 

தேன்--ஆணைப்படிக்கி ! தோஷமில்லையென்று சொல்லுல் 

: அதல் ஒரு பருக்கையும் ரான் தீண்டினவனல்ல-- 

பிறகு என்னமாடாப்பா போயிருக்கும் சான் வைத்தது? 

மதி௪ந்இரா, நீ எதாவது எடுத்தாயா 7. 

நாதா; அந்த மூட்டையை விரலால் தீண்டிய பாபியார் ₹ 

அடெ பையா, நீ$
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என்னாப்பா, அந்த சரகையா நான துூண்ணுவேன் ₹ 

மந்திரி, நீ ஏதாவது 7-- 

௮சசே, அர்த மூட்டையை இதுவரையில் எண்ணாகும், 

பார்க்கவில்லையே நான் ! 

கேட்டீரா ஸ்வாமி? 

பிறகு எப்படி மாயமாயப் போய்விட்டு? அதையாவது 

சொல், 

ஸ்வாமி, எனக்கு ஒரு யோசனை தோன்றுகிறது. பிசாம் 

மணர்கள் வாக்கு பலிக்கும் என்கிருர்களே, அதன்படி, 

நான் கேட்டபோது நீங்கள் உதிர் சாகு என்று சொல்ல 

வே, அதன்படியே நீங்கள் வைத்திருந்த பட்சண பல 

ஹாரமெல்லாம் சரகாய் மாறிப்போய்விட் டி ருக்கவேண்டு 

மென்று நினைக்கிறேன்! அதற்காகத்தான் விளையாட்டிற் 

கும் பொய் பேசலாகாதென்று பெரியோர்கள் சொல்லி 

யிருக்கருர்கள். இந்த நியாயத்தைக் கடைப்பிடித்து 

தான் கான் கனவிலும் பொய்யைப்பற்றி நினைக்கற இல்லை, 

அடடா (..சந்திாஹரி ! உன் புத்திக்கு மெச்சினேன் ! 

இவ்வளவு புத்தியையும் நல்வழியில் உபயோிக்கக் 

கூடாதா? 

சான் என்ன அர்மார்க்க இலா உபயோகிக்கிறே ன்? a த்து 

அப்பா, உ உன்னோவோதாட என்னால் முடியாது. போன 

தெல்லாம் போகட்டும். இன்னும் எத்தனைகாள் நான் 

உன் பின்னால் திரிவது ஏதாவது. ys DOr gs அர்த 

ஒன்பதினாயிரம் பொன்னையும் - கொடுத் தவிடு, முனிவ 

ரிடம் கொண்டுபோய்ச் சேர்த்துவிட்டு, என் வழி நான் 

போகியறன்... 

ஸ்வாமி, நாளையுடன் உங்கள கவலையெல்லாம் ஒழிந்தது 

என்று நினையுங்கள். அருகாமையில் தென்காசி யென் 

இற இவய Camps Br das pg, ங்கு போய், என் 

மனைவியை யாருக்காவது அடிமையாக விற்று, அக்தப்
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பொன்னை நீங்கள் வால்கக்கொண்டு போய், முனிவரிடம் 

சேர்த்த விடுங்கள். 

[ஒரு புறமாக] இதிலும் என்ன சூது செய்யப் போகிறு 

னோ அப்படியே செய், வா போவோம், 

[எல்லோரும் போகிருர்கள்,] 

காட்சி ழடிகிறது. 

மூன்றும் அங்கம். 

  

முதல் காட்சி 

| குடம்--தென்சாசி கோயிலுக் கெதீர். 

| சந்திரஹரி, மதிசந்திரை, தாசதேவன், அசத்தியகீர்த்தீ 

ஈ௪ நட்சத்திரன் eG op tsar. 

பெண்மணி, நாம் செய்த புண்ணியவசத்தால் இதோ 

a தென்க அடைந்துவிட்டோம், அதோ பார் கோயில் 

கோபுரம் தெரிகிறது. -சண்மணி, நீ இங்குதான் தங்கு 

யிருப்பாய், அடிமையாகப் போமே என்று நீ க்கப் 

பட லாகாது, முனிவருக்கு நாம் கொடுக்கவேண்டிய 
டன் ஒன்றுமில்லா திருப்பினும், இப் பொன்னை oy a 

GEG தானமாசக் கொடுக்கோம். என்று சந்தோஷப் 

படவேண்டும்... நாங்கள். போய் இப் பட்டணத்தில் 

. யாரசாவது. ஒன்பதினாயிசம் கொடுத்து உன்னை அடிமை 

கொள்ளத் தக்கவசைத் மேடி அழைக்க. வருகிறோம் 

சக்கரம். . ப 

பிசாணநாதா, அப்படியே செய்யுங்கள், கங்கள் வார்த் 

தைக்குக் க. கூறுக்குண்டோ ₹ ஆயினும் இவ்விடத்இில் கான் 

தனியா யிருப்பதென்றரால் சங்கோசமா யி ரக்த. உள் 

கள் உத்தரவின்மீது இப் போர்வையால் கான் முற்றிலும் 

மூடி AGES AC par.
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அங்கமே செய்.--ஸ்லாமி வாருங்கள் போவோம், 
[மதிசச்திரை தாசதேவன் தவிர மற்றவர் 

சள் போடின்றனர்.] 

அடே பையா, யாரரவது பெண்பிள்ளைகள் இங்கு வந்து 

நான் என்ன செய்கிறேன் என்று உன்னைக் கேட்டால் 

நிஷ்டையி லிருக்கிழுர்கள், அவர்களாக நிஷ்டை கலைகிற 

வரையில் ஒருவரும் பேசக்கூடாது என்று சொல் தெரி 

யூமா? 

அப்படியே அம்மா, 
. [மதிசந்திரை போர்வை யொன்றால் உட 

லெல்லாம் மூடிகச்கொள்சிறாள்.] 

கஸ்டிகாலி வருகிறுள். 

ஐயோ ! சாத்தனிராளு இந்தப் பாழுங் கோயில்லே. 

அடைபட்டிருக்கறது ௮ன்ன ஆகாசமில்லாதெ!--வெளி 

Cu வர்தா எங்கே அந்தப் படுக்காளிப் பிராம்மணண் 

சுண்டு பிடி ச்சூடமுனோ இன்னு பயமாயிருக்கு! அ! அ து 

wrt a gt யாரோ ஒரு. பொம்மினாட்டிபோலிருக்கு, மூதி 

இலும் மூடியிருக்கறொ வஸ் தீரத்; காலே--யாரம்மா து? 

அம்மா, அ௮வக்களே ஒண்ணும் கேச்சாதைங்க, நிஷ்டை 

யிலிருக்கராங்க, நிஷ்டை கலையர வரைக்கும் ஒருத்த. 

. சோடவும் Coe ion Ln as. | 

ஏன் நிஷ்டையி a Omak a 8 

அறு எனக்குத். செரியான, அவுங்களூக்குத் த்தான் ப 

தெரியும், | | 

தேவி தேவி! எல்லாம் உவது கருணை ! 

[நிஷ்டை கலைவது போல் பாவிக்கறொள்.] 

ஷ்டை கலைந்து விட்டாப்போலிருக்கு, அம்மா, நீங்க 

ப்ரீ பத r 

யாசோ பெண்பாலாயிருக்கித து. தோ கல ் இலிருச “igo 73 ௯: al வ or GOD B he 

இங்கே தனியா என்ன. செய்கிறிக 2 

கறதுயபோல் தோற்றுகிறத--காம் அடைந்த நன்மையை. 

௮வரநம் அடையட்டும் பாபம்! -அம்மா, சான் இருப்ப
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கண். 
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அயலூர், பஞ்ச த் இனால் மிகுந்த கஷ்டப்பட்டு இவ்வூருக்கு 

வந்தேன்; இக் கோபு£வாயிலில் நின்று புலம்பிக்கொண் 

டிருந்தேன், யாரோ ஒரு மஹான் வந்து, என்னை சமா 

தானம் செய்து, இப் போர்வையைக் கொடுத்த, இத 

னூல் முற்றிலும் மூடி, எனக கோர் மந்திரோபதேசம். 

“செய்து, ஒரு நாழிகை பர்யந்தம் ஒருவருடனும் ஒரு 

வார்த்தையும் பேசாமல் இதை இயானித்து நிஷ்டையி 

லிருந் தால் உன் மனோபிஷ்ட மெல்லாம் சைகூடும் என்று 

கூறி மறைர்தார், அப்படியே செய்தேன். என் கவலை - 

யெல்லாம் போயிற்று, என் மனோதமும் கைகூடும் என் 

பதற் சையமில்லை யினி_.. 

அப்படியானா, அம்மா; ந சானும் ரொம்ப கஷ்டத்த லிருக் 

கேன், அந்த மந்திரோபதேசம் எனக்கும் செய்து 

விடு, உனக்கு சொம்ப புண்ணிய மூண்டு, 

அப்படியே செய்கிறேன். ஆனால் அ௮க்த ஒரு காழிகைக் 

குள் ஏதாவ வாய் திறந்து ஒரு வார்த்தை பே௫ுட னாயோ 

... நிறகு மிகவும் கெடுதி நேரிடும் பத்திரம். 
இல்லை இல்லை அப்படியே செய்யரேன். 

| ஆனால் கேள். [அவள் காதில் சோத ஓுதுஇருள்,] 

இர்தப் போர்வையினால் உன் உடலை முற்றிலும் மறைக் 

அக் கொள்.--ஒரு நாழிகை வரை அதே. தியானமாயிரு, 

ஒரு வார்த்தையும் பேசாதே ! 

ப [சன்றாக மூடிவிட்டு, தாசதேகன் காதில் 
ஏதோ ரகஸ்யம் சொல்லி விட்டு விரை 

| ந்து போகிறுள்.] 

சந்தர், அசத்தியகீர்த்தி, சைநட்சத்திரன், 

கண்டகாலன் வருகிறார்கள். 

[ஒரு புறமாக me ஈட்சத்திரனுடன்] ஜயா, நட்சத் இரரே, 

உமக்கு ஒரு வார்த்தெ ரகஸ்யமா சொல்ரேன், செண்டு 

ரசாளெக்கு முன்னே என் சம்சாரம் ஆத்செ விட்டு எல் 

'கேயோ தொலைஞ்சி பூட்டாள். எனக்கோ ஒரு பெண் 

BEG | வேண்டி பிருக்கு--ஆனாலும்--நீக.௪ - என்னமோ
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வெலெ ௮திகமா சொல்ரைகளே, இண்ணு யோூச் 

aGr or, 
[இச் சமயம், தாசதேவன் சந்தி ரஹரியின் 

காதில் ஏகோ த.துகிருன்.] 

ஓய் ! பிராம்மணரே, அதுக்கு ஒரு காசும் குறைக்க முடி. 

யாது, 

சரி, ஆனால்.--அதோ நிற்கிமுளே, ௮ந்தம்மாள் தானோ F 

ஆமாம், 

ஆனா, மொதல்லெயே அர்தம்மாளெ ஒரு வார்த்தெ 

கேட்டுவிடுவோம்.--அ௮ம்மா, எனக்கு வீட்லே பெண் இக் 

இல்லே, என் சம்சாரம் தப்பிப்போச்சு, என் சம்சாரத் 

துக்குப் பதிலா--வீட்லெ இருர்துண்டு, வீட்டு வேலெ 

யெல்லாம் பாத்திண்டிருக்கணும், இது உனக்கு சம்மதி 

தானா சொல்லு? 

ஸ்வாமி, அதற்கு நான் உத்தரவாதம், --பெண்பால்-- 

சங்கோசப்படுகிறாள் நேராக முதல் முதல் பேசுவதற்கு 5 

நான் ௮இகமாகச் சொல்லவேண்டி௰தில்லை. உம்முடைய 

வார்ச்தைக்கு குறுக்கு இராது, 

சரி, அனா,--இந்த ஒன்பதினாயிரம் பொன்னையும் யாரி 

டம் கொடுக்கிறது ₹ | 

ஒன்பதினாயிரமா? பதினாயிரமல்லவோ சொன்னேன் ? 

இல்லை இல்லை, சச்திஹரி, ஒன்பதினாயிரம்தான் நாம் 

கேட்டது, 

[ஒருபுறமாக ஈசநட்சத்திரனுடன் | தரகு எங்கே ஐயா போகி 

og t இப்பொழுதே சொன்னேன். அப்புறம் உம் 

மூடைய இஷ்டம், 

ஐயா, ஈகட்சத்தாே, அடிமைச் ௪ட்டு ஒன்னு எழுத 

வேண்டாமோ ? | 

அதொன்றும் “guGulate,—Qsgs சந்திரஹரி, இதோ 

நிற்கும் தன் மனைவியை உமக்கு அடிமையாய் ஒன்பதி
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னாயிரம். பொன்னுக்கு விற்றுவிட்டதாசக் கூறினால் 

போதும், நாங்களிருவர் இருக்கிமோம் சாட்சியாக. 

ஆனா அப்படியே சொல்லச் சொல்லுங்க, 

அதெற்கென்ன ஸ்வாமி,--சூர்யசங்இரர்கள் அறிய, அஷ் 

டதிக்குப் பாலர்கள் அறிய, பூமாதேவி ஆகாயவாணி 

அறிய, திரிஞார்த்திகளறிய, நீங்கள் ௮அண்வரும் அ நிய, 

தோ ிற்கும் என் மனைவியை, இப் பிராம்மணாரும்க த ற் 

ஒன்பதினா யிரம் பொன்னுக்கு அடிமையாக விற்றுவிட் 

டேன், | | 

[ஒரு Ly pion & | அப்பா; apoRart s எண்ணாம் San pC வே றிவிட் 

டது. எப்படியாவது இவன் வ வாயினினண் பம் ஒரு உண் 

மையை வ வரவழைத்து விட்டோமே! 

ஸ்வாமி, இனி தாமதமேன் ? அந்த. ஒன்பதினுமிரம் 

பொன் னையும். தாம் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள், 

இதோ, எங்கே ஐயா, ௮ச்த பொன் £ 

அதோ, QBS கடையில் . அவச்சிருக்கேன். வாரும் 

தர்ரேன். | ட _ [இருவரும் போூருர்கள்.] 

அசத்யூர்த்தி, அந்த "இிராம்மணன் அந்தப் பொன்னை 

எடுத் அக்கொண்டு தனியாகத்த தான் திரும்பிப் போவான், 

அவனறியாதபடி பின் தாடர்ந்து சமயம் பார்த்து 

பறித்துக்கொண்டு மறைக் தவிடு, 

அப்படியே. | ப (பே ரகிறான்.] 

& ண்டகால ஜயரும், ஈசநட்சத்திரனும் இரும்பி 

ag Gopi ser. 

ஸ்வாமி, பொன் சரியாக சேர்ச் துவிட்டதா ? 

சேர்ந்துவிட்டது... 

இனி தனம் நான் உமக்கு பாச்சியில்லையே ₹ 

ஒன்றுமில்லை, 

மறுபடியும் சேப்கமாட்டீர்களே. g
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கேளேன், 

சக்திரஹரி, எனக்கு தேச காலமாறது. அந்த அம்மா 

ளுக்கு ஏதாவது சொல்லவேண்டிய தச் சொல்லி ௮ளுப் 

_ மிவிடு, எங்க ஆத்துக்கு போவணும், 

ஸ்வாமி, இனி என் உத்தாவென்ன ? தங்கள் சொத்து, 

தாங்கள் ௮ழைத்துக்கொண்டு. போங்கள். பெண்மணி ! 

உன்னைவிட்டுப் பிரியவேண்டிய காலம் வந்துவிட்டதே 

என் செய்வேன் ! உன்னை விட்டுப் பிரிந்து. ௮ரைக்ஷண 

மும் எப்படி உயிர் தரிப்பேன் ! என் ராஜ்யமெல்லாம் 

போனதற்காக நான் அக்கப்படவில்லை ; உன்னைவிட்டுப் 

பிரியவும் நேரிட்டதே ! என் விதிவச௫ம்! 

[பிசவும் அச்சப்படெரான்.] 

என்ன தூக்கப்பட்டும் என்ன. பிரயோஜனம்? விதியை 

விலக்னெவர் யார்? நீ விடைபெற்றுக்கொள், அ௮ற்தணர் 

காத்திருக்கன்றார். 

அப்பா, நானு கூட அம்மாவோட போரேன், 

மைந்தா மெச்சினேன் உன் புத்தியை ! அப்படியே செய், 

யா, இர்தப்பையன் ஏதுக்கு* ஏனையா, உன் அம்படை BUT, yh wt க் & 
winder ASS வாங்கனேனே. யொழிய "இந்தப் பை 

யனையுமா விலைக்கு வாக்கனேன் ? இலன் எனனத்துக்கு 

சோத்துக்குக் Garo? 

ஸ்வாமி, அப்படியல்ல, தாயைவிட்டுச். சேயைப் பிரிக்க 

லாகாதென்று தர்ம சாத்திரங்கள் முறை யிடுன்றன. 

ஆகவே இவனையும் நீங்கள் ௮ழைத்துக்கொண்டு போக 

வேண்டியது உம்முடைய கடமை; பசுவை வாஸ்இனால். 

தன் கன்றிற்கும் தீனி போடவேண்டாமா $-.- இவனை 

யும் அழைத்துக்கொண்கி போங்கள். 

சரி, ௮ப்படியே ஆகட்டும், | 

மைந்தா, உங்களை கான் வந்து லிலித் க்கொண்டு 

- போகும் வசையில் ச௬ுஈமாய் ஐயர் வீட்டில். வாழ்ந்து 
கொண்டிரு. லட் . [அவன் காதில் எதோ ஒதுஇருன் ,] 

5 -
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௪ ரஹ ரி [opted = | 

அப்படியே அண்ணா, 

உம்- “வாருங்க பேரசலாம், 

[மூடியிருக்கும் சண்டிகாலியையும் தாச 
சேவனையும் அழைதக்துக்கொண்டு போ 

| சந்திரஹரி, | என்னவென்ருலும் உன் மன உறுதியை 

நான் மெச்சவேண்டியது தான். . இவ்வளவு மனோதிடம் 

உனக்கெப்படி are ge என்று எனக்கு அச்சரியமா 

BOs ps 1 

எல்லாம் வேளைக்குவரும் ஸ் வாமி ! உலகவாழ்க்கை யென் 

பது -அநித்தியம். | மனைவி. மக்கள் மற்றும் சுற்றத்தார் 

எல்லாம் சந்தையிற் கூட்டம்-- கேளாகே வந்து Sire 

ளாய்த் தோன்றி வாளா பொலவரால் மாந்தர்கள் : இ தற் 

கெல்லாம் அக்சப்படலாமா? எல்லாம் ஈசன் இருவுளப்படி 

ஆறெ.த ! “ஸ்வாமி, வாருங்கள் நாம் போவோம். 

| இருவரு நம் -மத்றொரு புறமாகப் போரார்கள்.] 

காட்சி மடிகிறது: 

"இரண்டாம். காட்சி. 

இடம் -தென்காரியிக சண்டகாலன் வீடு. 

| திழைக்தும்சொண்டு கண்டகாலன் ர வருகிழூன். 

தேவதாசன் பின்னால் வருகிறான்... 

௮டே, பையா, உங்கம்மா பேரென்ன 8 

எங்கம்மா பேரா? சேஷம்மா, 

சேஷம்மா--ஈல்ல போ--அனா, நானு சேஷி இண்ணு 
கூப்படரேன்--௮தெென்ன சேஷி, நானு என்ன கேட்டா 

gin arQu தொறக்கமாட் டேண்ரையே ?. இப்படி 

வாயெ மூடிண்டி ருந்தா எப்படியாவும் ₹--நம்ப அத்தண்



    

டே வச்தாட்டம், இனிமேலாவது அர்த முச்சாட்டெ-- 

எடுத்தா? உம் மூஞ்செத்தான் நான் கொஞ்சம் பார்க் 

கட்டுமே ?-நீ பேசாப்போனா Cure g— 

[அருகில் செல்கிறான், சண்டிசாலி ஒங்கி 
நிற்கிறாள். ] 

ஆ ! அவவளவு கோபமா 2 எனக்கு அடிமையான பிறகு 

கோபமெல்லாம் ஓதவுமா !--. கெடக்கட்டும்--இத்தெ 

அடக்கிற விதத்துலெ - அடக்கரேன்! அந்த பட்டி 

முூண்டெ போனபிறகு செண்டுகொளா மித்தம் பெருக்கலே 

--இந்தா, இந்த அடப்பத்தாலே முன்னெ இத்தெ நண் 

ணா வெளக்இ சுத்தம் பண்ணை, 
oe 

[ஒரு துடப்பத்தைக் 'சொடுச்ரன்.] 

க்ண்டகாலி. [ சடப்பத்தை எடுக் துக்கொண்டு முக்காட்டை நீக்கி] கேடு 

ல். 

கெட்ட இழமே : என்ன -சொன்னெ என்னெ? நானா 

                                      

"இன்னும் ஒரு பொம்மனாட்டி கொணையா "'வோணும் ₹ 

ஒன்பதினாயிரம். பொன்னெ கொட்டிக்கொடுத் ௮ ஒரு. 

இன்ன பொண்ணெ வெலை க் வாங் வரவா பாத்தெ 9 

அடி, பட்டிமுண்டே : ! நீயா ₹-- 

கண்டகாலி, இன்னொரு. தரம். பட்டிமுண்டெ இண்ணு. கொல். 

லாே 54 சொல்லாதே | சொல்லாதே : 
[அடப்பத்தால் . அடிக்கிறாள். ] 

இல்லேடி ! இல்லேடி. | ஐஜூயோ!-- மோசம் போனேனே: 

ஒன்பதினாயிரம் பொன்னும் ே போச்சே ! “தொடப்பக்கட் 

டெ அடி ஆச்சே !--வா. ஈம்ப தேசத்து. ரர்ஜாவிடம் 

'மொற்யிடலாம்--... 

கண்டகாலி, சாஜாகிட்ட போயி எதுவானாலும் “சொல்லு, எம் 

Gute wr gs eT Ww ஏ்தாவது எடுத்தையா 4 பத்திரம் | 

இல்லெ இல்லெ! வா போவோம் சக்கரம், நம்பொமோச௫ம் 

பண்ணவா நம்ப. -பட்டணத்தெ . விட்டு' "இன்னும் போ 

யிருக்க்மாட்டா!. டட வா தகம் ! ் 

் | இருவரும் வீரைக்து போன் தனர்.]



36 

தா, 

  

௪ ந திர ஒறு ரி Layee - 8 

நல்ல ௮ துஷ்டம் ஈம்புளுக்கு! அவுங்க ௪சண்டெ போடும் 

போ இந்த முடிச்சுங்ககாலு கீழே உழுந்துது, சின்ன 

-முடிச்செ தூக்கிகனு ௮ம்மா வரச்சொன்ன இடத்துக்கு 

போயி சேர்வோம், .... [தடிப் போடரான்.] 

காட்சி மடிகிறது. 

மூன்ராம் காட்டி 

.... இடம்--தென்சாசியில் மந்ஜொருபுதம், 

ஈசநட்சத்திரனும் சந்திரஹ்ரீயும் an Bop teen. 

ப என்னாடாப்பா, ௮ $ ஆச்சரியமாயிருக்கிற து: எங்கே 

போயிருக்கும் ௮௫௪ மூட்டை? தலையின் மே வைத்துப் 

படுத்துக்கொண்டேனே--நீ ஏதாவது பார்த்தாயா? 

“ஸ்வாமி, என்ன விளையாடுகிறீர்கள் 2 ஈானாவ.து உங்கள் 

'மூட்டையையாவது பார்த்ததாவ.து ? என்ன, என் தச 

BO ஏதாவது குறைப்பேன் என்று இக்தக் சதை எடுத் 
- தீர்களா? 

- என்ன 1--உன் தரகாவது? 

- தஹோ! என்ன ஸ்வாமி, முதலுக்கே வழி வைக்கப் 

- பார்க்கிறீர்களே, என் தரகு. என்னவென்று கேட் 

'இறீர்சுள் 1. 

ஏது தரகு, என்ன தரகு, உனக்கு நான் எதற்காகக் 
கொடுக்கவேண்டும் ₹ 

சரிதான் : | மூழுப் பூசனிக்காயை சோற்றில் மறைக்கப் 

பார்க்கிறீர்களே | என் பெண்சாதியை விற்று உமக்கு 

ஒன்பதிஞயிரம் பொன் சேர்ப்பித்தேனே, அதற்காகத் 
தக்கபடி தாகு கொடுப்பதாக என்னிடம் பன்முறை 
பிரமாணம் செய்அவிட்டு, இப்பொழுது ஓன்றும் ஞாபக 
மில்லாகதுபோல் வேஷம் போடுசிறீர்களே !பிசாம்மண 
ஞசப் ட பிறந்து. பொய் பேசலாமா? பொய் பேசும்.
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"வாய்க்குப் புழுங்கலரிசியும் இடைக்காது என்று பெரி 

யோர்கள் கூறியிருக்கிறார்களே கேட்டதில்லையா ? 

QO som gyre, முழுப்புசட்டா யிருக்கிறது! -கானு 

உனக்கு தரகு கொடுக்கவேணும் P 

(9Gaor! வாங்க விலைக்கு வந்துகிட்டாத்போ லிருக் 

இிற.து. [சுத்திப் பார்த்து விட்டூ] 

என்ன, குறியாகக் கொடுத்து BORD 1 sore, பலவந் 

_தப்படுத்தவேண்டுமா ? 

சானெக்கிருக்கடாப்பா கொடுப்பது ் சான் கையில் தரு 

காசும் இடையாதே !--இருந்த தன்பதினாயிசம் பொன் 

ணும் எங்கேயோ போக்கடிந்து போச்சு ௪ ! 

ஓ! இப்பொழுது தெரிகிறது, இதற்காகதான் அந்தச் 

சதையை முன்பே எடுத்தீர்களோ !--௮ தெல்லாம் போசு 

ட்டும், சான் ஒரு மார்க்கம் சொல்லுகிறேன் கேளும். உங் 

களை கான் இங்கே யாருக்காவது அடிமையாச விற்பது 

. போல் விற்று: எனக்குச் சேரவேண்டிய ஆயிரம். பொன்னை 

டயூம் பெற்றுக்கொள்ளுறேன். Ope Bi எப்படியாவது 

தப்பிச்துக்கொண்டு ஊர் போய்ச் சேரும்-- | 

| இதென்னடா விர்தையாயிருக்தெது ! என்னையா. அடி. 

மையாகப் போகச் சொல்கிழுய்* [ஈகைக்கிருன்..] 

ஈகைக்கமாட்டீர்கள், பிறகு ₹ உங்கள் கடனைத் இர்க்கவும் 

வழி. சொன்னேன், . நீர் தப்பித்துக்கொள்ளவும் ap 

சொன்னேனே 1 

இதென்ன உனக்கு பயித்தியம். பிடித்த. விட்டதா 

என்ன ₹--றுதோ, யாரோ -வருகிருர்கள் அவர்களிடம் 

சொல்லுகிறேன். 

ப தரத்தில் சல நகர் காவலாளிகள் ag Ger pent. 

சரி ஆனால் - - [உரத்த சப்சமாய்] 

பட அப்பா! துசோகம். பன்ணுதேயடாட இந்த. Ser Lo eB
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லில்லா. விட்டாலும் மறுஜன்மத்திலாவது ' கொடுத்துத் 

இரவேண்டுமடா ஜயா !. பெரிய மனுஷ்யர்களே ! நீங் 

கள்தான் பஞ்சாயத்து சொல்லுங்கள், இந்த. மனுஷ்பன் 

எனக்கு ஆயிரம் பொன் கடன் கொடுக்கவேண்டும், நாலு 

வருஷமாக ஆகட்டும் ஆகட்டும் என்று கெடு சொல்லிச் 

சொண்டி.ருர்கான். கடைசியாக பிராம்மண ... வேஷம் 

போட்டுக்கொண்டு எங்கள் ஊரை விட்டு ஐடிவ்ச்து விட் 

டான்: இப்பொழுது தெய்வாதனத்தால் இங்கு கண்டு 

பிடித்துக் கேட்டால் என்னை.மறுபடியும் மேர்சம்செய்து 

அட்டு தப்பி ஓடப் பார்க்கிறான், நீங்கள் தான், சொல்லுவ 

களையா. ரியாயம், 

முதல்-கா, ஏனையா? கொடுக்க வேண்டிய கடனைக் கொடுத்து 

மூ-கா, 

  

விடுகிறதற் கென்ன 1. 

என் தலை. விதியா ! நான் ஒரு காசும் கொடுக்கவேண்டி௰ 

தில்லை. ஐயா. 

ஏனையா.? கடன் கொடுக்கவேண்டியதில்லை. என்கிறானே 

Dis ஆள். அதை. ரூபிப்பதற்கு. எதாவது ஏட்டு 

கைச்்சட்டு வாங்கக்கொள்ளாமல் நம்பி கடன் கொடுத்த 

-படியால்தான். இப்படி என்னை ஏமாற்றப் பார்க்இான்-* 
என். துர் ௮இர்ஷ்டம் 1 நான் என்ன செய்வது? 

கா... அவன் கடன். கொடுக்கவேண்டு. மென்பதற்கு சாட்டி 

-பாரவது: யாராவது இருக்கிருர்சளா? ப 

தூரத்தில் அசத்தியசிர்த்தி வருகிறான். 

ஆ ! 5 BEE ஆகாயமே. தூணை யென்று தென் காச 

நாரதன் சான்பல்இல் இருக்கிருர்! அதோ எங்கள் தேசத்து 

ஆள் ஒருவர் வருகிஞுர் அவருக்குத் தெரியும். 
.... (அசத்தியசர்த்தி இருல் வர] 

. இப்படி கொஞ்சம் வாருங்கள்--. இந்த அள் 

னக்கு” ஆயிரம். பொன். கொடுக்கவேண்டிய சமாசாரம்
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மு-கா, 

உங்களுக்குத் தெரியாதா ? நீற்களாவது சொல்லுங்கள், 

| ஆயிரத்து இருநாறு பொன்னல்லவோ. கொடுக்கவேண்டு 

மென்று அன்றைத்இனம் கோயிலின் முன்பாக என்னி 

டம் ஒப்புக்கொண்டான், 

ஆமாம், அதற்கப்புறம், - இருஅறு பொன் கொடுத்து 

விட்டான். சான் பொய் பேசமாட்டேன், அயலார் 

சொத்து அரைக் காசும் எனக்கு அதிகம். வேண்டாம். 

ஏன், இப்பொழுது அந்தக் கடனுக்கு சன்ன சொல்லு 

கருன் ? 

SiG or கொடுக்கவேண்டிய தில்லை 6 என்று சாதிக்இறான் ! 

ஏண்டா பாபி! கொடுக்கவேண்டிய கடனை எந்த ஜன் மத் 

இதிலாவது கொடுத்துக்தானே தரவேண்டும்--கு நியாகக் 

கொடுத்துவிடு, 

யா, இவனஅ வார்த்தையை | ஈம்பாதீர்கள், இவன் ,-- 

இவனுடைய we Bil, 

_ சரிதான்--கேட்டீர்களா .ஐயா இவன் சாதனையை ₹*-_- 

இன்னும் கொஞ்சம் போனால் கான் ஒரு சாஜா என்று 
சொல்லுவான்போ லிருக்கிறது, 

ஆமாமையா, இவன் ஒரு ௮ரசன்தான்... 
[ஜனங்கள் எல்லோரும் ஈகைச்இஞர்கள்.] 

- கேட்டீர்களா ஐயா, நியாயத்தை !--இப்படி வாய் கூசாது 

பொய் பேசும் பாதகனை இத்த உலக ane நீங்கள் எப் 

பொழுதாவது பார்த்திருக்கிதிர்களா * Po 

அடே அப்பா! கான் “சொல்லதைச். கேள் கொடுக்க 

வேண்டிய கடனை 5 எப்படியாவது கொடுத்துவிடு. அடி. 

மைப் பட்டாவது கொடுத்துவிடு--இல்லாவிட்டால் இக் 

நஈரத்தை யாரும் சாஜா மிகவும். கொடியவர், கொடுக்க 

வேண்டிய கடனைச் செலுத்துகிற வரைக்கும் கடன்காரர 

களை ௮ண்ணாக்தாள் போட்டு வைப்பார்... 

ஜயோ! இது என்ன என் தலை விதியா £ 2-௮



இ-கா. 

ப, 

பர். 

யா, 

செய்யுங்கள். 

ச இ: ம் டமி ரி [அங்கம் - 3 

நாள்கள் சொல்லவேண்டியதைச் சொல்லி: விட்டோம். 

பிறகு உன் பாடு, ஐயா, இப் பாதகனை ராஜாவிடம் 

வழைத்துச் செல்லும். உங்களுக்கு நியாயம் இடைக் 

கும், . போம், ௬ [ser சாவலாளிகள் போடன்றனர். ப 

.ஏனையா? இப்பொழுது எனன சொல்லு தீர்கள் * 

ராஜாவிடம் வருகிறீர்களா DBT COG Flor தண்டனைக் 

Gru? wags என் சொற்படி ஈடக்கிறீர்களா? 

- சசனே! ஈசனே !--இதென்ன கிணறு வெட்ட பூதம் 

புறப்பட்ட கதையாயிருக்கறதே !--௪ப்படியாவது இப் 

பாதசர்கள் சையினின்றும் தப்பும் மார்க்கம் சேடவேண் 

“டும் ப்பா, நீ சொல்வதற்கு ஒப்புக்கொள்ளுகிறேன், 

யாருக்காவது என்னை அடிமையாக விற்று ஆயிரம் 

பொன்னைப் பெற்றுக்கொண்டு போ. . 

இப்பொழுதுதான் வழிக்கு வந்தாற்போ லிருக்கெ.த.-- 

அசத்திய£ர்த்தி, இவசை வாயைப் பொத்தி கையையும் 

கட்டி ஜாக்கரதையாக இங்கே வைத்துக்கொண் டி.௬-- 

நான் போய் சீக்ரொம் ஆயிரம் பொன் கொடுத்து ௮டிமை 

- யாச வாங்கத்தக்க ஆசாமியைப் பிடித்துக் சொண்டு வரு 

கிறேன், 

.... [எசகட்சத்தரன் கரச்தைப் பின்புறம் கட்டி 

ட வாயையும் துணியினால் சட்டிவிெருள்.] 

சற்று தூரத்தில் பாஹுவீ ரன் வருஓறுன். 

ஐயா, இங்கே, சசல் ஈட்சட்தாம்ணு, யாசானா Sar it is 

களா? மொறவெ காட்லெ இந்து வந்து $ 

(அவனருகில் போய்] ஏண்டாப்பா; கான்தான் ஈசசஈட்சத் 

இரன், நீ யார்₹ என்ன சமாசாசம்? 

ஏஏயப்பா, நீதானா ஈசல் நட்சத்திரம் * 

ஆமாம் 

ஆனா, Qa ge பக்கமா வாயப்பா, ஒரு சவஸ்யம் செசல் 

ட லஸனும்-- | [இருவரும் ஒரு பு.௦மாய்ப் போூஞர்கள்.] |
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பா, 

பா... 

Ln. 

என்னெ, ஈம்பசாமி, ரிசி சோசே. செட்டிபாசி அவர 

அனுப்பிச்சிகிறார௬ு, அவரு ஏங்கிட்ட என்னா சென் 

னாரு--கானு வர௫௮ என் சிஸ்யன், ஈசல் ஈசல்ஈட்சத்திரனெ 

மொறவநாட்டு ராஜாவோட அனுப்பிச்சிகறேன் .... ளப் 

படி யாச்சிலும் ௮வனெ ஒரு கெசம் பேசும்படி செய்ய, 

- அவன் என்னா கெதியானானொ தெரியலெ--அ௮வங்க தெல் 

-காசிலெ 8ராங்க, நீயும் போயி பாரு-ஈசல் நட்சத்திரனுக் 

கு தொண்யா;- எப்படியாச்லும் அந்த மொறவ நாட்டு 

ராஜா வாயிலெ இந்து. ஒரு நெசம் வரப்பண்ணேண்ணா, 

ஒனக்கு ரெண்டாயிரம் பொன்னு தர்சேன்--இப்பொ 

௮ச்சாரமா இந்த ஆயிரம் பொன்னெ வைச்சிக் மகா. 

இண்ணு, ஏங்கிட்ட கொடுத்தனுப்பி இராரு. 

- சந்தோஷம் ! நீ சரியான வேளையிலே வர்தாய்.--ஈரன். 

என்னமோ என்னாலான கஷ்டம் பட்டுபார்ச்தேன்,௮வன் 

- என்னமோ நிஜம் பேசுகிறதாக் காணோம். இப்பொழுது 

- அவனை அடிமையாக விற்கலாம் என்று எண்ணி இருக்கி 

றேன். உன் கையிலிருக்கும் ஆயிரம் பொன்னையும் என்னி 

வம் கொடுத்அவிடு, அவன் ௪:திரில் உனக்கு. ௮வனை அடி. 

மையாக விற்றுவிடுகிறேன், பிறகு நீ எப்படியாவது ஓரு 

நிசத்தை சொல்லிவிடப்பா உன்னை அடிமைத் தனத்தி 

லிருந்து நீக்கெிடுகிறேன், என்று சொன்னால் எப்படியும் 

அதற்கு உடன்படுவான்; நம்முடைய காரியம் சைகூடும், 

அப்டியே சேயுங்கையா ! 

அப்பா, இங்கேவா, . (ஈச கட்சத்திரனருகில் போய்] 

அப்பா சந்திரஹரி, உன்னை அடிமையாக இந்த ஆள் 

ஆயிரம் பொன்னுக்கு வாங்கிக்கொள்வதாக ஒப்புக் 

கொண்டார்--எங்கே ஐயா. ஆயிரம் பொன்? | 

தொ! சதையா: ன ப்ட் [பொன்னைச் சொடுக்கிறா ரன். 

சரி, இனி இரந்த ஆள் உன் “அடிமை, அழைத்துக்கொண்டு 

போ அப்பா. 

ஏன் ஐயா, ae அனா, நானு செல் வேலெ. யெல்லயம் 

செய்மா?. ப 

6



40, 

பா. 

ப், 

மா. 

பா, 

  

சந்திரஹு 

| ௮தற்கு ப சந்தே கசமே வேண்டாம், நீ என்ன செய்யச் 

- சொன்னாலும் செய்வார், 

எயப்பர, இந்த அள் பேர் என்னாயப்பா . 

eh Br ana. 

சந்துலெ அடியா? - ஏயப்பா ! ஒண்டிசண்டியாயிருந்தா 

சன்னையே அப்பறம் சர்துலெ அடிக்கவா அந்த Gur 

| OUT GO) LI LILIT, 

- உன் இஷ்டம், வேறு. எந்த பெயர் வெண்டெென்றுதும் 

வைத்து க்கொள்்- - உன் அடிமை, 

ஆனா; யப்பா, சந்தா ௪ர்தா இண்ணு. கூப்பிடோன்ஃஃஃ 

வாட ர்ப்பா-சற் Bl. 

[பாஹ-ுவீரன் ஈசகட்சத்திரனே அழைத்துச் 
- கொண்டு ஒருபுறம் போூழுன்.] 

மந்திரி, அந்த. ஒன்பதினயிரம் பொன்னை எங்கே வைத் 

திருக்கிறுய் P | | 

அதெல்லாம் ஒருவருக்கும் . தெரியாதபடி. புதைத்து 

வைத்திருக்கிறேன். வாரும் போவோம், இடத்தைக். 

  

காட்டுகிே றன்... [போடரர்கள்.] 

காட்சி மடிகிறது. டட 

நான்காம். 

முதல் காட்டு. 

இடம் சென் an Qe ஓர் சோலை. 

பாஹ்விரன் ச நட்சத்திரனே அழைத்துக்கொண்டு 

... ஒருபுதமாக வருகிறான், 
சிஷ்ட வாசி எதிர்புறமாக: சத்று girs Se agigi. 

ட எண்டாயப்பர; இவ்வளவு - ஓதெ. an BB gut ஒரு



சாட்டி 1] ட்ட ச ந்தி ரஹ்ரி | | ் ட 48. 

uit. 

UT, 

_ மான் வாராரு--நீ “இங்கே தாம் கெட அவர் இட்ட. 

.செல்லி--நரம்பெ கயிட்டிடச். செல்சே. . 
[Basan ae@e போய்] 

சாமி, தண்டங்க!-8்க சென்னபடியே போயி, ஈசல் 

நட்சத்திரத்தெ பாத்து--நீங்க சென்னத்தெ சென்னே,. 
HAUG என்னா சென்னாருண்ணா--என்னாலெ ஓண்ணும் 

.மூடியலேப்பர-- உ கையிலே. இக்கிற. ஆயிரம் பொன் 

ளையும் கொடுத்தாடு, QaQar உனக்கு அடிமையா வித். 

. தூடரேன், நீ எப்படியாச்சிலும் இவனெ செசம் பேச 

“வையி இண்ணு செல்லி, அந்த ஆயிரம் பொன்னையும் 

ar BBS api அவனெ . ஏங்கிட்ட. ஓப்பிச்சாரு-- அவன் 

என்னாண்ணாக்கா-.- ஒரெ . புடிவாசமா .கீரான் 1 நய 

மா கேட்டுப் பாத்தேன்--கெஞ்சுப். பாத்தேன்--கோகவிச் 

GSB oy பாத்தேன்--ஓ.தச்9ப் பாத GS சதன்! --என்ன Geer 

௮ம் ஒரு நெசம் பேசமாப்டேண்ரா !--மொதலுக்கே 

வயி வைக்கரா சாமி. நானு. மொறவ சாட்டு ராசா 

அல்ல-- நான்தான் ஈசல் நட்சத்திரம். இண்சா. ௮வன் | 

தோ, கையெ வாயெ சட்டி இஸ். சார். ரன். 

இ எங்கே அவன் Po 

- தொ சோன்--வாங்க காம்பிக்சசேன்--- 

-1ுகட்சத்திரனருலல் அழைத்துக்கொண்டு 
- போகிறான், | ப்ப 

அடடே! என்னடா பெரிய சப்பிதம் செய்தாய் ! இவ 

னல்ல. சக்திரி 1. இவன்தான். ச OLE 5 Br om 

[Searle ஈ௪ ஈட்சச்திரனுடைய சட்டு 
_ களை யெல்லாம் அவிழ்த்து வி௫இரர்.] 

அப்பா ! ஸ்வாமி | பிழைத்தேன்-- நீர் இப்பொழுது | 

வர்திராவிட்டால் இவன் கையில் சாண் Dose இருப். | 

பேன், ன சோர 

அடடா ! பாத்திங்களா. மோசத்தே ! கான்தான் ஈசல் 

'ஈட்டுத்தாம். இண்ணு எச்சூட்டாம். என்னெ சாமி 

அவன் 1.



த 

+6 Brae அக்கம் பம 
ஸ்வ. மி, எதோ சான் முன் ஜென்ம்த்தில் செய்த பாபம், 

சர்திரஹரியிடம் சான் பட்ட சஷ்டமெல்லாம். போதா 

தென்று, இர்தச் சண்டாளன் கையினின்றும் கஷ்டப் 

படவேண்டுமென்று என் தலை விதி மிருக்சஅ 0 மபாலும்-- 

mee யிருந்கபோதிலும், ௨ உம்முடைய சபதத்தை நிறை 

வேற்றிவிட்டேன்.-- அதுதான் ஒரு சந்தோஷம், 

மிசுவும் சந்தோஷம், எப்படி fonpBap Bout — sere 

சொல். 

அவன் கடைசியில் தன் மனைவியை மிற்றபொழு. ail 

prs Baer ay pw இதோ நிற்கும் என் மனைவியை அடி 

மையாக கண்டகால ஐயருக்கு விற் ற்றுவிட்டேன் சன்று 

ப கூறிஞன் உண்மையை, 

அடடா ! வேறு என்னவோ சொல்லப்போ௫ிறா யென் 

நல்லவோ இதற்குள் சந்தோஷப்பட்டு விட்டேன் !-- 

அதிலும் அவன் நம்மை மோசம் செய்திருக்குமுன். 

அவன் விற்றது ௮வன் மனைவியை அ௮ல்ல--அ௮ந்த ஸ்இர், 

கண்டகாலன் மனைவி.! 

கண்டகாலன் மனைவிய.! | 

ஆம்--கான் என் rar Binds Dena சண்டறிக்தேன். 

நீங்கள் அடிமையாக வாங்கத். தச்சசவரை அமைத்துவரப் 

போயிருந்தபோது, மஇச௫ந்திரை தனக்குப் பதிலாக 

சூதுசெய்து ௮ங்குவச்ச. சண்டிகாலியை அங்கே நிற்கச் 

“செய்து தன் போர்வையால் அவளை Peper மூடி 

விட்டு தப்பித்துச் சென்றாள். 

அடடா ! என்ன.மோச௫ம் ! என்ன மோசம் | 

போனது. போகட்டும். இப்பொழுது மதிசக்திரையும் 

தாசதேவனும் Qa பட்டணத்தைவிட்டு தப்பி ஓடப் 

பார்க்இமுர்கள்---௮வர்க ளிருக்குமிடம் உனக்கச் சொல் 

கிறே ன் அவர்களை முன்பு பிடித்து வா, பிறகு மேல் 

நட க்சவேண்டி யதைப். பார்ப்போம், 

[எல்லோரும் போஇரர்கள்.] 

காட்சி மடிகிறது.



தா. 

தா. 

தா... 

An, 

சம். நிரஹரி த்த 

இரண்டாம் காட்சி 

இடம்--ஐர் அடர்ச்த சாடு, 

மதிசந்திரையும் தாசதேவனும் வருஇரர்கள், 

- ஏண்டா பையா, இவ்வளவு தானா இருந்தது ?. 

இல்லெம்மா; இன்னொரு முடிச்சிகூட Ds ss, அதி 

தெ எடுக்கரத் அக்குள்ள ௮ந்த பாப்பாத்தி எம் பக்கம் 

| திரும்பிப் பாத்தா, எங்கே கண்டு புடிச்சூடராளோ 

Qa இத்தெ மாத்திரம் தூக்கினு வர்தூட்டேன், 
. மடப்பயலே ! LL (Dau ஜாஇயிலே பிறந்து, பயந்து AG gr 

டேன் என் இருயெ ! | வெட்கமில்லை ? உங்கள் அப்பாவிற் 

- குப் பிறகு நம்முடைய காட்டை எப்படியடா ஆளப் 

போகழுய் * இம்முறை உன்னை மன்னித்தேன், இனி 

- மேல் இப்படி எப்பொழுதாவது சொன்னையோ, சன்னம் 

புளித் அப்பே ரம்--ப பத்திரம்! 1 

இல்லெம்மா, ப 

[ஒரு புறம் பார்த்த] அடடா! 96g எழுவெடுத்தப் பிராம் 

மணன் என்னமாசவோ ம் இருக்கிற இடத்தை தக் கண்டு 

பிடித்துக்கொண்டு. "இங்கும் வரது. 'தொடர்கிருன்போ 

(AG SE DCs! காட்டில் தப்பி ஒட. மூடியாது.--நான் 

ஒருயுக்கி செய்கிறேன். தாசதேவா நீ. பாம்புக்கடி த்து 

இறக்ததுபோல் படுத் சக்கொள், நான் ந இறந்ததாகப் 

புலம்புகிறேன். - அந்த பிராம்மணன் இதைக் கண்டு 

போய் விடவோன், "அவனருகில் வந்தால் மூச்சை ௮டக் 

இ மெல்ல ஸ்வரசம் விடு.. 

அப்படியே ௮ம்மா. ..... 
1இறர்ததுடோல் €ழே. பத தச்சொள்கறுன்.] 

ஈச நட்சத்திரன் வருகிருன்... 

அப்பா ! மகனெ ! மகனே. இந்த இள-வயஇல்--இந்த. 

அருங்காட்டில் பாம்பு சடித்து--நீ மாளவேண்டுமென்று 

பிரமன் உன் தலையில் வரைந்தானோ? கண்ணே ! 

சண்ணே ! ஒரு பாபமுமறியாத. உன் உயிரை அப்பாபி
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யமன் எப்படியடா மன மொப்பி கொண்டுபோனான் * 

இனி என் செய்வேனடா சண்மணி ! கண்மணி ! 
மதிசந்திரா, ௪ என்ன விசேஷம் ? என்ன ௪மாசாரம்£ பாம் 

பா கடித்து இறந்தான் உன் மைர்தன்? இவன் இங்கேன் 

வக தான் * 8 

| ஸ்வாமி ! வாருங்கள் !--நரன் என்ன சொல்லப் Gur 

றேன்? என் 68 யிப்படி அயிற்றே! நீங்கள் அந்த 

பிராம்மணருக்கு எங்களை அடிமையாக விற்றுப் போன 

பின், அந்தப் பிராம்மணன் என் மைந்தனை இளம்பிசாய 

மூடையவன் என்றும் பாராமல் இவ் வருங் கானகத்தில் 

சமித்து கொண்டு. வரும்படி அனுப்பினான், இங்சே 
இவன் வறு சமித்து அறுச்துக்கொண்டிருக்தபொழுது 

௮ வம் தீண்டி மாண்டதாச அ௮சலாத்துப் பிள்ளைகள் 

aus gil சொல்ல உடனே நான் என் எஜமானன் உத்தரவு 

பெற்று பிள்ளைகள் சொன்னவழியில் தேடி வர், இறச் 

அ கிடக்கும் என் மைச்தனைக் சண்டு உயிரற்ற அவன் 

உடல்மீ௮ விழுந்து என் துயரம் ஆற்மு து புலம்புகிறேன் 

கண்ணே. | தாசதேவா. பத்துமாதம் உன்னைச் சுமற் 

| அபெற்ற தாய் புலம்புகிராளே யென்னுவ.து ஒரு வார்த் 

தை. உன். “கனி வாய் இறந்து பேசமா ட்டாயா? கண்மணி ! 

இந்த. அகோசமான. காட்டில். ௮னாதையாய் நமது 
அன்னை புலம்புகிருளே யென்றருவது ஒரு வார்த்தை 

-தேனுதலாகச் சொல்லடா । என் சண்மணி 1. 

[ஒரு புறமாக] GT Sor GOT பாசாங்கு - 'செய்வள் டடிதச்திசா, 

ஈடக்தது நடந்து விட்டது ! இனி என்ன செய்யலாம்? 

இப்பொழு என்ன செய்யப்போஇஞய் 2 

ஐயோ ! எனக்கு இன்ன செய்வசென்று தோன்றவில் 

லையே ! ஈடுக்கடலில் சப்பலுடைர்த மாலுமியைப்போல் 
தவிக்கன்றேனே 1. ஐயோ 1. எங்கள் . அடிமைத்தனத்தி 

னின்றும். விடுவிக்க என். பிராணராதக. நாளை வந்து, 

என்னை எங்கே நமது மைந்தன் என்று கேட்பாராஇல்--
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அவருச்கு சான் என்னடா பதில் சொல்வேன் கண்ணே! 
பாலகா ! பாலகா 1-- 

[ஒரு புற மாக] அடடா ! என்ன அுச்கம்! என்ன அக்கம் ! 

உம்--இருக்கட்டும் மதிசர்தரா, இனி என்ன அழுதும் 
- என்ன பிரயோஜனம் ?--இறக்த மைந்தன் மறுபடியும் 

வரப் போகிறானா ₹ நன்றாக இருட்டு முன் இறந்த 
உன் மைந்தனை சுகொட்டிற்குக் கொண்டுபோய் கொளு 

ஸ்வாமி, அப்படியே. செய்கிறேன், -- கொளுத்தியபின் 
மறுபடியும் எர்த ஜன்மத்இல் காணப்போகிஜரோ மென் நு 
சற்று அறுதலாகப் பாலகனைக் கட்டி யணைத்து அமுது 
விட்டு, ஒரு சுகொட்டிற்குக் கொண்டுபோய் கொளுத்தி 
MODS maar 

சரிதான். அப்படியே செய், கான் வருகிறேன். 

- [போடஇறதுபோல் போய் மறைச்துக்சொள் 
கருன்] 

கண்ணே ! கண்ணே ! உன் மதி மூசுத்கை மறுபடியும் 

ற்கு. ஒன்மத்திலடா இப்பாவி காணப்போூரள் !....- 

அப்பா, ஒழிந்தான். பொொம்மனான்! : எழுக்திரு தாக 

G gar |— 

[எழுச்சு] மூச்செ அப்படியே 99 ¢8G eg இருர்சேம் 
பாத்தையா ₹$ 

கான் ஓயாமல் அமுதன். பார்த்தாயா 8. 

சான் போகாமல் வந்தேன் பார்த்திர்களா 9. 

| | [aig Qe வருருன்.] 

Or! படுத்துக்கொள் ! | பத்துக்கொள்! பார்ப் 

பான் வந்து விட்டான் மறுபடி யும் | | 

 [தாசதேவன் விரைவில்' படுத்துக்கொள்ள 
... மறுபடியும் மதிசர்திரை புலம்புஇறாள்.] 

கண்ணே ! சண்ணே ! உன்னை சுடுகாட்டிற்குக். கொண்டு | 

போக Caraing காலம் வர் அவிட்டதே ! ௮ங்கே போக 

வும் எனக்கு வழி தெரியாதே !



  

சந்திரஹரி 
அதைக் கூறத்தான் வந்தேன் --நீ இந்காட்டிற்குப் பூதி 

யவளாயிற்று ௬கொட்டுக்கு. வழி தெரியாதே கஷ்டப் 

படுவாயே, காட்டலாம் என்று திரும்பி வந்தேன், 

"நிரம்ப சந்தோஷம் 

புறப்படு இருட்டி விட்டது ராணும் பிணத்தைத் தூக் 

- சவா? 

ஸ்வாமி 1 ஸ்வாமி! வேண்டாம். நான்தான் பாவி பிணத் 

தைத் gras’ வண்டும், பிராம்மணோத்தமரான தாங்கள் 

- சவத்தைகச் ' தண்டலாகானு. நானே தூக்கிக்கொண்டு 

வருகிறேன், மீர் மூன்பு வழி காட்டிக்கொண்டு போம், 

| (அப்படியே இ இருவரும் போகிறுர்கள்.] 

காட்சி மடிகிறது. 

மூன் ரூம். காட்ச. 

இடம்--தென் காசியில் சுடுகாடு, 

் சுசொட்டுப் புலையன்போல் வேடர்தரித்த சந்திரஹரி, 

டட மதிசந்திரை, தாசதேவன் வருகிருர்கள். | 

| காதா, இதுதான் நடந்த சமாசாரம், இக்த பிராம்மணன் 

கையினின்றும் தப்புவதற்கு. இந்த யுக்தி செய்தேன், 
அவனை முட்டை ௦ பொறுக்கக்கொண்டு வரும்படி அனுப் 

பியிருக்கிறேன். அவன் எக்கரம் திரும்பி வந்து விடு 

வான். பிறகு பிணத்தைக் கொளுத்அம்படி கேட்பா 

யின். என்ன செய்வது * அதற்குச் தாம்தான் ஒரு 

யுக்தி சொல்லவேண்டும். 

அதற்கு நான். ஒரு யுக்தி சொல்கிறேன் 6 கேள், அப்படி. 

யே. ஆகட்டும் என்று ஒப்புக்கொள், தீ ஞூட்வெது 

போல் பாசாங்குசெய்து பிரலாபி, அக்குரலைக் கேட்டு 

வந்தவன் போல் கான் வக்து, பிணத்தைக் கொளுத்துவ 

தற்குக் . கொடுக்கவேண்டிய கட்டணம் கொடுத்தா 

லொழிய, கொளுத்தக்கூடாதென்று ஆட்சேபனை செய்
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தா. 

ஹா! கண்ணே! ச௪ண்ணே : 

கிறேன். அப்பொழுது உன் கையில் ஒரு stain இல்லை. 

யென்று சொல், பிறகு உன் எஜமானனிடம் போய் பெத் 
௮றுக்கொண்டு வாவென்று அனுப்புகிறேன்; பிறகு பார்த் 

அக்கொளளலாம், 

அப்படியே ஆகட்டும், 

இதோ பார் உன் "கையில் அரைக்காசம் கிடையாது 

என்றால், உன் கழுத்தில் தாலி இருக்கறதே என்பான், 

. இகவே அதைக் கழற்றி என்னிடம் கொடுத்துவிடு, 

அம் ஆம் உண்மைதான், ௮கதை மறந்தேன், 

[அப்படியே Geers 

சாதா, மூன்பே கேட்க மறந்தேன், தாம் ஏன் இந்த 

வேஷத்தில் இருச்சதீர்? மூதலில் உம்மை அடையாளம் 

கண்டு பிடிப்பதே கஷ்டமாயிருக்கு. 

கண்டகாலனும் ஈசகட்சத்தானும் தங்களை கான் மோசம் 

செய்ததாக இந்த காட்டரசனிடம் சென்று முறை யிட் 

டாற்போ லிருக்கெறது, அதற்காக எப்படியாவது என் 

னைப் பிடிக்க வேண்டுமென்று இக்காட்டாசன் தண். 

டோரா போட்டிருக்கறுன்; அவன் சேவகர்கள் எங்கும் 

எனக்காகத் தேடுகிருர்கள். ஆகவே, இந்த வேஷம் 

பூண்டு இங்கு மறைர்திருக்கிறேன்--அ௮தோ ! தூரத்தில் 

பிராம்மணன் எரி முட்டையைத் தூக்கிக்கொண்டு வரு. 

கிருன்--படுத்அக்கொள்ளடா பையா ! ஓன்றும் பயப் 

| படாதே, 

நான் பயப்படலெ அண்ணா, 

[பிணம்போல். படுத்துச்சொள்ளு?றுன்.] 

நீ ௮ழ ஆசம்பி--நான் வருகிறேன். [விரைச்து போகிறான் .] 

! தாசதேவா! இனி எந்த: 
- ஜன்மத்தில் காணப்போகிறேனடா உன்னை | [ap Bap or] 

. எசநட்சத்திரன் எரி முட்டையைத் தூக்கிக்கொண்டு | 

“வருகிறான், 

அப்பா | ப . டட. 802 ude a. ர
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[ஒரு பு.தமாக] என் தலை விதியா. இத 1 அயினும் , இன்னும் 

எவ்வளவு குராம்தான் பாசாங்கு செய்கிரார்களோ பார்ப் 

போம்--மஇி௫ச்திரா, இனி புலம்பி என்ன பிரயோஜனம்? 

எவ்வனவு புலம்பபினாலும் ஏதாவது பயன்படப் போகிற 

சா? மாண்டவன் மீண்டும் வரப்போடிருனா 8 இருட்டி 

விட்டது, . ஆகவே SEGrin உன் மைந்தனை சசனம் 

செய்து விதி, 

; : 5 ் +. . . ome ் 2 -« * tf * . : 

ஐயா! ஸ்வாமி! கான் எழுச்திருக்கவும் சக்தியற்றவளா 

யிருக்கிறேன், Qos மூட்டையை வெல்லாம் நீசே 

அடுக்கு. விடும் 

௮து கூடவா நான் செய்யவேண்டும்?--செ ப்சிறேனம்மா, 

[அப்படியே செய்து] 

இனி என்ன செய்கருளோ பார்ப்போம். க்ரைம் உன் 

மைந்தனை Q) word gi வளர்த்தி, கொள்ளி வைச் விடு. 

அப்படியே செய்றேன் ஐயா, 

ப்ட் [தாசதேனை அதன்மீது. வளர்ச் oper. ] 

ஹா | Ga ரணசாதா: பிராணநாதா ! உரக்க] 

இர்த சமயத்தில் எனக்குத் தேறுதலாக ஒரு வார்த்தை 

யாவது சொல்ல என் அருகில் இல்லாமலிருக்கிதீர்களே ! 

என். செய்வேன்! எ என் 'செய்வேன் !-- 

சந்திரஹூ வேகமாய் வருகிறான். 

த! யார், அது? "ஈ௫சொத்திரியில் என் உத்தரவில்லா . 

மல் இந்த மயான த்துள் புகுந்தது. மன் றி, இங்கே அழு 

டட கொண். டி ருப்பது ! P 

ஐயா! கான் ௮காதையான ஸ்திரி! என் பாலகன் பாம்பு 

கடித்திறக்க, அவனை தகனஞ் செய்றேன். என்னை 

மன்னிச்சுவேண்டும். 

நீ என் உத்தரவில்லாமல் இங்கே வச்சே தவறு ஆயி 

னும் ஆதை மன்னித்து விட்டேன். இப்பொழு 
எனக்குச் GerGa அண்டிய வாய்க்கரி௫ மூழர்அண்டும்,
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தா, 

என் எஜமானனுக்குச் சேரவேண்டிய படிச்காகம் கொடு 

த்.அவிட்டு உன் மைந் தனை தகனம் செய்வாய். 

ஐயோ 1. அநாதையான நான் இவைகளை oT IS (5 5 gy 

உமக்குக் கொடுக்கச்கூடும் * QUT, HUST HOTU Fon gS 

கருதி, இவைகளை மன்னித்து, என் மைந்தனை தகனம் 

செய்ய உத்தரவளியும், உமக்கு மிசவும் புண்யமுண்டு, 

. அதெல்லாம் முடியாது- அவைகளை யெல்லாம் கொடுக் 

காவிட்டால் இங்கே உன் மைக்தனை த௲னம் செய்ய 

உத்தரவு கொடுக்சமாட்டேன். எடுத்துக்கொண்டு Gur, 

வேறே எங்கேயாவது, 

சரி, என்ன செய்வத! அப்படியே ௦ செய்கிறேன், கோபித் 

ச் கொள்ளாதீர் ஜயா. என்மீது, 

சாசே வனை எடுக்கப் போகிறாள், த் ரே 

வேண்டாமம்மா, "பொறுக்கள்,. நான் எங்கே யாவது 

wt As gt வாய்க்கரிசியும் pips gi ண்டும் கொண்டு ௨ வரது 

தருகிறேன். காஷ்டத்தில் வைத்தபின் பிணத்தை எடுக் 

சலாமா ?--கொஞ்சம் பொறுங்கள். ...... [போடிறுன்.] 

பார்த்தீர்களா. அசாத்தியப் பிசாம்மணனா பிருக்கிறுன் 

நம்மை விடமாட்டான்போ (AG ae p ல்... 

[எழுக்துட்சார்ச் அ] அப்பா, அந்தப் பாப்பரன் எப்படியா 

வது என்னெ கொளுத்தூடணனும். இண்ணு பாக்கரான். 

அப்பா! | 

அதெல்லாம் | பயப்படாதே பையா 5. சானிழுக்கிறேன், 

இவன் கண்ணில். மண்ணைப் போடுசிறேன்--8 மாத்திரம், 

த இன்னும்" "கொஞ்சம் அப்படியே செத்தவனைப்போல் 

இரு. படுத்துக்கொள் : படுத்துக்கெபள் ' அதோ அழு 

-இறுன். 
[தாசசேவன் காஷ்டத்தின்மேல் மறு. 

- படியும் படுத்துக்கொள்ள, மதக் 
திரளை புலம்புகிறாள். J
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ஈசநட்சத்திரன் மறுபடியும் வருகிறான் 

மதிசந்திரா, இதோ வாய்க்கரிசியும் (pips grain Ot 

கொண்டு வர்தேன், இதை வெட்டியானிடம் கொடுத்து. 

விடு, 
நீங்களே கொஞ்சம் சயவுசெய்து கொடுத் அவிடுங்கள். 

அப்படியே ! | [Qar@s@ par] 

[அவைகளைப் பெற்றுக்கொண்டு | சரி, படிக்காசு எங்கே? 

௮ அகப்படவில்லை. ப 

ஆனால், இச்சுடுசாட்டில் தகனம் செய்யக்கூடாஅ !--ஏ | 

பெண்பிள்ளை ! உன் பிள்ளையின் பிணத்தை எடுத்துக் 

கொண்டு போ. வாய்க்கரிசி மூழர்துண்டு இல்லாவிட்டா 

௮ம் சான் ஒரு வேளை மன்னித்தாலும் மன்னிப்பேன். 

என் எஜமானனுக்குச் சேரவேண்டிய படிக்காசை மாத் 

திரம் நான் மன்னிக்கமாட்டேன். என் ஏஜமானனுக்கு 

நான் அசோகம் செய்யமாட்டேன்! அது அவருக்குச் 

- சேரவேண்டிய. இ 

“ஐயா, என் சையில் ஒரு காசும் ் இல்லையே நான் என்ன 

செய்வது ? 

- அனால், உன் மணத்தை ge எடுத்துக்கொண்டு போகவேண் 

டிய துதான், இங்கே ௬ட விடமாட்டேன், 

ட ஸ்வாமி, இனி சான் என்ன செய்வது ? 

உன்னிடம் ஈகை ஏதாவது இருக்கறதா? 

ஒன் மில்லையே ஸ்வாமி, 

உன் கழுத்தில் மங்கலியம் இருந்ததே அது. என்கே 

- அதை என்ன அ௮டிமைகொண்ட. பிராம்மணன் பிடுங்கிக் 

கொண்டான் அடிமைக்கு நகை ஒன்னுவென்று, நான் 

என்ன செய்வது ? 

கொஞ்சம் முன்பாக நான் பார்த்தாற்போலிருந்ததே ₹ 

உங்கள் சண் நன்ஞுப்த் ெெெரியவில்லை போலும்.
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2, ௪! பெண்பிள்ளை! இங்சேகின்றுகொண்டு உன் கதையை : 

கேட்டுக்கொண்டிருக்க சாவசாசமில்லை எனக்கு ; எடுத் 

அக்கசொண்டு போஇருயா இல்லையா உன் பிள்ளையின் 

பிணத்தை *--மாட்டாய்?--எவ்வளவு சொல்லியும் கேட் 

காவிட்டால் உன் பாடு பிறகே | 

டகாசகேவன் உடலை  உதைப்பதுபோல் 

உதைச்ச சாசதேவன் தானாக. உருண்டு 
கீழே விமுகறொன் .] 

ஆ! ஆ! பாவி! பாவி! பிணத்தை உதைத்தாயே ! 

மதிசக்திரா, இன்லும் உயிர் இருக்கிருர்போ G48 p 

"தே! தானாக உருண்டான் போலிருக்கிறதே.-- 

என்ன ஸ்வாமி 1--விளையாட இதுவா சமயம் 9 இறந்த 

பிணம் மறுபடியும் உயிர் பெறுமா ? 

எனக்கு என்னமோ சந்தேகமா பிருக்றெது. 

|அருகிற்போய்ப் .பார்ச்ச தாசதேவன் 
மூச்சை யடக்கிச்கொண்டு இடச் 

கிறான். 

ஸ்வாமி, பிராம்மணஞனாய்ப். பிறந்து சவத்தைத் தண்டா 

தீர்கள்--௮ப்பா, வெட்டியானே, எனக்கு நீதான் ஏதா 

வது வழி சொல், நான் இப்பொழுது என்ன செய்வ 

தென்று. 

"ஆனால் கான் ஒரு யுக்தி. "சொல்லுகிறேன் Cscr—& 
உடனே போய், யாருக்கு அடிமையாயிருக்கருயோ அவ 

ரி௨மாவது வேறு யாரிடமாவது படிக்காசு யாசித்து வா 

றான். உனக்காக இங்கே காத்திருக்கிறேன் அது 
வரையில், | | 

| HUG OS வது செய்கிறேன். 7 (uy LLB ape ] 

(இரு புறமாக ௪க் இரஹரியிடம்] அப்பா, வெட்டியான், நால் 

கள் திரும்பி வருறவசையில் இந்தப் பிணத்தை ஜாக்கி 

சதையாசப் பார்த்துக்கொள். 

[மதிசர்திரையுடன் போகிருன் |
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தூரம் போய் விட்டார்கள் அடே. பையா, இத்து 

பிராம்மணன் ஏதோ சந்தேகங் சொண்டிருக்கிறுன 

அவன் வருமுன் நீ ஐடிப்போய் விடு. 

[சாஷ்டக்கினின்றும் எழுர்த] அப்பா, தான் செத்தா 

போலவே பாசாங்கு போடலே ₹ co 

ஈன்ராப்ச் செய்தாய் ! இப்பொழுது தான் என் மகன். 
நீ -- 1 அவனைக் கட்டியணைத்து முத்தமிடுகிறான். ] 

இப்பொழுது இங்கு நில்லாதே ஓடிப் போய்விடு. 

[தாசதேவன் ஐடிப்போ௫ிருன்.] 

சான்னை Dis Coase Be Qos பிராம்மணன் சுண்டு 

பிடிக்க . முடியவில்லை. இதுதான் சரியான வேஷம் |. 

இவர்கள் வந்தவுடன் எப்படியாவது என் மனைவியைத் 

சப்பித்துக்கொண்டு போகும் மார்க்கம் தேடவேண்டும், 

_ காட்சி ஓடிகிறது. 

  

ள் one காட்சி 

              

சிஷ்ட வாசி யோசிக்க சவண்ணம் வருகிறார், 

- என்ன சங்கடமாய் முடிந்தது! என்ன யோத்துப் 

பார்த்தாலும் நான் கூறிய சபதத்தில் ஜெயம் பெறுவ 

தற்கு வழி தோன்றவில்லை |--என்னுடைய தப௫ல் பாதி 
அப் பசம பாதகனுக்குக் கொடுத்துத்தான் தீரவேண்டும். 

ப போலிருக்கிறதே. - ஆயினும் ஒரு சகடை பிரயத்னம் 

செய்து பார்ப்போம். இப்பொழுஅ "இவர்கள் என்ன 

ஸ் திதியிலிருக்கிரார்களென்று ஈம. ஞான திருஷ்டியால் | 
பார்ப்போம்... [யோ௫க்கருர். ]
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சந் திரஹரி Cg are ula சுடுகாட்டுப் மென் வேடம் 

பூண்டி ருக்கிறான் , -. மதிசர்திசை-- அடடா ! தென்காசி 

ares சூழர்தையைத் திருடிக்கொண்டு போய் அதன் 

நகைகளை யெல்லாம் சவர்கிறாள் --அடடா! அசனைக் 

கொல்லப்பார்க்இருள் பாபி! சேர ௪ண்டாளி !.....- 

அம்மட்டும் நகர் காவலாளிசனள் விரைந்தோடி வறு 

அதைத் தடுத்து, இசுவைக் சாப்பாற்றுகின்றனர் :-- 

- அப்பா 1! பரம சண்டாளி |... ௮வளை அரசனிடம் இழுத் 

துச் செல்கின்றனர், ௮! எனக்கொரு யோசனை 

தோன்றுகறத---அரசன். இவளுக்கு எப்படியும் சிரசாக் 

இனை விஇப்பான்--நாம் உடனே அங்கு சென்று நமது 

தபோபலத்தால், அவளைக் கொல்லவேண்டும் என்ற 

அரசனது அக்கனையை நம்மிடம் கொடுக்கச் செய்௮, 

இப்.பாதூயைக் கொல்லும்படியாக இவளை ஸ்மசான தது 

வெட்டியானா யிருக்கும் சந்தூஹரி எதிர அழைத்துச் 

செல்லுகிறேன். அந்த நிலையிலாவது ஒரு உண்மை 

பேசுகிறானா பார்ப்போம். அதிலும் அவன் மானம் மாரு 

விட்டால் நான் கதோற்றவனே யென்று ஒப்புக்கொள்ள 

வேண்டியதுதான், ஆம். ! இதுதான் சரியான யோசனை ! 
பட (விரைர்து போகிறு ர்.] | 

| are & yu Spar | 

இரண்டாம் காட்சி 

இடம்--தென்காசிச் சுகொடு,; கா லம் ஈள்ஸிருள். 

oe சந்திரஹரி வெட்டியான் வேஷச்தில் மெல்ல உலாவிக்கொண் 

டி ருக்இறா 

என்ன ஆச்சரியம் | சுகொட்டுப் புலையன யிருப்பதென் 

முல் மிகவும் கஷ்டமான காரியம் என்று நினை த்திருக் 

தேன். இதிலும் இவ்வளவு சவுக்கயெ மிருக்கிறதென்று - 

ட இப்பொழுஅதான சண்டேன். அமாவாசை EH. ச்கிருட் ட 

டா யிருக்தபோதிலும் ஆங்காங்கு. சவங்கள் எரிவதனால்.
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வெளிச்ச மிருக்கிற த. ஆங்காங்கு எ எறிந்துகொண்டிருக் 

- கூம் இவைகளைப் பார்க்கும்பொழுது, Ting ஊரில் ஆடி. 

மாசத்தில் பிடாரிக்குப் பொச்கல் போடுவோர்களே அந்த 

ஞாபகம் வருகிற தெனக்கு அட்டா |! என்ன ஆச்சரி 

யம் மஇசந்திரையை இரண்டு காவலாளிகள் விலங்கிற் 

பூட்டி அமைத்துக்கொண்டு வருஞரர்கள் 1 ஆ! பழய 

ஆசாமி இஷ்டவா௫ியும் mu. sansa! «Sgr விசேஷம் 

நடந்திருக்கிறது ௨ நாம் ஜாக்செதையா யிருக்சவேண் 

டும். 

விலங்கற் பூட்டப்பட்ட மதி்சந்தீரையை அழைக் துக்கொண்டு 

dp-Ge. 

-இ-சே, 

இரண்டு சேவகர்கள் வருஇன்றனர்; 

பின்னால் சிஷ்டவாசி வருகிருர். — 

'சேவகர்களே, இதோ இருக்கும் வெட்டியானிடம் கைதி 

யை ஒப்பித்துவிட்டு, அரசருடைய கட்டளையையும் கூறி 

விட்டு நீங்கள் போங்கள். 

யாரடா அது வெட்டியான் ₹--இநக்தா, இந்தப் பெண் 

பிள்ளை அரசருடைய கைக் குழந்தையைக் கொல்ல 

முயன்றதற் ற்காக. அரசரால் இரசாக்கனை யடையும்படி 

சண்டிக்கப்பட்டாள். இதோ அரசருடைய மோ திரம்-- 

இக் கட்டளையை உடனே நிறைவேற்றுவாய் நீ, 

இதோ வாள்-- ஆக்கனையை நிறைவேற்றியபின், அறிகுறி 

யடன் ௮ரசர் ௮ரண்மனை க்கு நாளை காலை வந்துசேர, 

[சை தியையும் வாளையும் ஒப்புவிக்கன் றனர், ] 

இருவரும், தாங்கள் ள் வருஒறோம் ஸ்வ வாமி, 

சி, வாருங்கள். ட [சேவகர்கள் போகின் mer i. 

சக்தரஹரி !-- உன் அர்க் குணங்களும் பிடிவாதமும் 
- உன்னை உன்ன சஇக்குக் கொண்டுவரக் து விட்டது பார்த் 

தனையா? அரசனாய் ஆண்டுகொண் ஒடிருற்தவன் சுடு 

காட்டு வெட்டியான் வேஷம் பூணும்படி. கதேர்ந்ததல்ல 

வா? அன்றியும் உன் சொரச்த மன வியை உன் சையால் 

கொல்லும்படியான ஸ் திதிக்கு கொண்வவெந்து விட்



சாட்டி - 9] . சத் திரஹரி | a; 
a 

2 

ட௪.--இப்பொழுதாவது நான் சொல்வதைக் கேள், 
- ஒரு உண்மையைப் பே௫ிவிடு, உன்னை இக் கஷ்டல்களி 

னின்றும் எல்லாம் நீக், நீ முன்பிருந்த ஸ்.இதியில் 
"கொண்டுபோய்ச் சேர்க்கிறேன்--என்ன சொல்லுஇரய் ₹. 
எ !--௮ண்டெ !--தென்னாதீது ? என்னென்னமோ & (BI 

தீதி எல்லாம் செல்லிகினி. போரையெ? நீ யாரு 

- ஆண்டே? | 

Gu! சந்திரஹரி ! எல்லோரையும் ஏமாற்றியது 

.... போல் என்னையும் ஏமாற்றலாம் என்று எண்ணுிஞுயா 

- என்ன ? அந்தக் கதை யெல்லாம் என்னிடம் உதவாது. 

நீதான் ௪ற்இரஹரி யென்று நன்னாய் ௮.றிவேன், 

- ஏ! ண்டே!--௮.து யார் ஆண்டே சக்துலேஅடி ? 
அடே. சந்திரஹரி ! என்னவென்ஞுலும் உன் புத்தி 

யை... மெச்சவேண்டியஅதான் சான், இதந்த வேஷம் 

Cure gis J அதற்குத் GEE Grge பேச்சும் 

எங்கு கற்முய் ? 

என்னா ஆண்டெ : என்னெ வேசம் போட்ரென் Denso» 

செல்ரையே ! 1 அப்பாலெ எங்க்கு Cam amb வரும் * 

ஏண்டாப்பா 1 நீ. சந் இர ஹரியல்ல ₹ 

எம்மவ l—ee giGev அடி. யாராண்டெ ௮ a 

2}, GC) — Oot பெயர், என்ன 8 

ஏம்பெரு--பீர்வாவு, 

உம் ட இருக்கட்டும்--இந்த ஸ்திரீ யார் தெரியுமா? 

சாங்கம்மா தாயே) யாசம்மா. நீ £ 

அடே. சந்திரஹரி [இ உன் பெண்சாதி. யல்லவா? 

| ஆண்டெ | நீ என்ன. 'சென்னாலும் செல்ல. 'இர்ச மாதிரி 

பேசனேண்ணா ஏங்கு தொம்ப கோவம் வரும் | gy 

லாம் பொன்சாரியெ. . நம்பொ பொன்சார் இண்ணு செல்: 

-லலாமா 2 கொம்ப பாவமல்லா து 4 ஏன் ஆண்டெ.! a 

பாப்பார. ஆண்டெயா . பொறந்து இப்படி. பொய். | 

பேசசெ 4 | | | 

கானா. பொய் பேசுறேன் P 

8
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சந்திரஹரி. [அர்கம் - 89 

- மின்னெ என்னாவாம் 9 

[சனச்குள்] என்ன இது உ ஒரு வேளை சாம் தவருக 

எண்ணினோமோ ₹? இவன் பேசுகிற உறுதியைப் பார்த் 

தால் எனக்கே சந்தேகமாயிருக்கிறது ? [சற்று தியானிச் ஐ] 

2௪2 ! ஈம்மையே என்ன மயக் விட்டான் |. அடே! சந் 

இரஹரி! நீ என்ன சொன்னாலும் சொல் என் ஞான 

தர்ஷ்டியால் எல்லா உண்மையையும் ௮ றிக் துவிட்டேன், 

இனி உன்னால் என்னை ஏமாற்ற முடியாது, உன்னைக் 

கடைகி முறை.கேட்கிறேன், என் சொற்படி, கேட்டுறா 

யா$ அல்லத உன் விஇப்படி, உன் பெண்சாதியின் தலை 

“யை நீயே வெட்டுகிறாயா * இதுவரையிற் செய்த பாப 

- மெல்லாம் போதும். இந்தக் சடை பாவமும் வேண் 

டாம், கான் சொல்லுகிறபடி கேள். ஒரு உண்மையைப் 

பே௫ிவிடு, உர௫்களை இக் கஷ்டங்களினின்றும் நீக்க 

முன்பிருந்த பதவியில் கொண்டுபோய்ச் சேர்க்கிறேன் 

என் தபோபலத்தால்.--என் வார்த்தையை ஈம்பு. எனக் 
(665 சக்தி யுண்டெ_உன்னை முன்போல் ௮ ர௪னாக்கு 
BC por. 

த்ரியேப்பா! என்னெ ராசாவாக்இ உடவையோ ண்டெ? 

ஆக்குகிறேன். பார். 

தோ பாக்கலாம் முன்னெ, இர்தம்மா--வெலல்கெ-- 

நீக்கு உடு பாக்கலாம். 

இதோ பார்! — [Bat Deo reir விலங்கைச் கையால். 
தொட ௮ கழன்று ழே விழுக் விடு. 

Slog.) 
டேயப்பா ! வாஸ்தவம்தான் -.*ண்டெ! QaaGerr 

பெலம் இருக்குதே, இந்த சாசாகிட்ட இர். ஏன் தப் 

பிச்சிக்கலெ. நீ? - 

நான் ஏன் தப்பித்துக்கொள்ளவேண்டும் ? 

ஆண்டெ. ! எனக்கு கொம்ப வருத்தமாதான் சத ! நல்ல 

பாப்பார. ஜாதியிலெ பொறச்து, கொயர்தையெ-- ௮ அ. 
வும் ராசா கொயக்தையெ-கொல்லணும்' இண்ணு உனக் 
கு புத்தி கொடுத்துதெ ஆண்டே! பெரியவக்க செல்சது



erl@-2) 0 ன த் திரஹரி ன தற 

சரிதான் | கெட்டுப்போவ காலம் வந்தா, புத்தி எல்லாம் 

| கெட்டுபூடும்-- டட 

என்னாடாப்பா ௮௮௫ ! என்ன சுதை பேசுஇஞய் ? 

நானா கதெ பேசசேன் ! “இப்டி செய்யணும், இப்டி 

ஆப்கெணும், இப்டி ௭௨ கையாலெ சாவனும் இண்ணு 

ஒன்தலையிலெ எய்தகனாசெ, அந்த புர்மாவெ கேட்டுப்பாரு, 

என்னடாப்பா இது ? கணெறு வெட்ட பூதம் புறப்பட்ட 

சதையா யிருக்கிற அ ! என்னையா கொல்லப் அபொஒஞுய்: ? 

- நான் என்ன செய்தேன் @ 

சான்ன செய்சையா P ஏன் ராசா புள்ளயெ சொல்லப் 

பாத்தெ ! 

நானா கொல்லப் பார்த்தேன் --என்னாடாப்பா இது ! 

: ௮-தெல்லாம் எனக்கு தெரியாது, ராசா உத்தரவு வந் 

_ தாப்பாரு--வாளுகூட.. ௮னுப்பிச்சிக்கராரு 1-- தலையெ 

... கூனிஞ்சகொ ஒசே வெட்டா வெட்டிப்பூட்டேன் ! ஒரு 

நிமிசம்--அவ்வளவுதான்---அ.ப்பறம் ஓண்ணு மில்லெ,.--- 

தாயி ச்சி-- என்னா குனியசையா இல்லெயா. 2 

நாஞ். குனியவேண்டும் ' @ 

.. இந்தப் பாப்பானாலேதான் அல்லாம் வந்தத 1 
| | [குடுமியைப் பிடித்து வணங்கச் செய்க். ] 

வெட்டு ஓசே வெட்டா? 

சஷ்டவா௫ ! இப்பொழுது என்ன சொல்லுகிறீர் 1 P 

[ aya Cor விரைவில் ஓம்குகருன் ; கல் மழை. 
பொழிறெ௪.] | 

| Bro மித்சவசு ! நீசே வென்தீர் : & or வென்தீர் |. 

[ஆகாயத்தில் அசரீரி! பொது! பொது! 
பா.தகா ! ! பரமபாதசா 1] 

| பரமசிவம் ஆகாயத்தில் தோன்றுகிறார் , 

-  யமதர்மனும், மீதரவசுவும் வருஒரூர்கள். 

- 'சிஷ்டவாசி ! இப்பொழுஅ என்ன QeragiG sr 2 | 

| Dar ae. eee. கான: "தோற்றதாக ஒப்புக் 

“ee
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Lied, 

Line, 

.... தாங்கள் இப் பாதகனுக்கு என்ன தண்டனை வேண்டு 

சத்திரஹரி (அக்கம் -5 
அடே! பாதகா! பசமபாதகா ! பாதகரிலும் பாதகா } 
என்னவென்னாலும் உன் மனோதிட த்தை ors Bri ue 

சவேண்டியஅதான் --யமதர்மனே! இப் பாம சண்டாள 
னுக்கு என்ன தண்டனை விதிக்கலாம் சொல், 

பரமசிவம் ! அடியேனுடைய வேண்டுகோள் ஓன்று, 

தாங்கள் அறியாதது இவ் வண்ட சராசரவ்களில் ஒன்று 

மில்லை, gus இஷ்டமானபடி தண்டிக்கலாம். ஆயினும் 
ஒன்று மாத்திரம் கேட்டுக்கொள்ளுகி்றேேன. 

என்ன அது 

மென்னாலும் விதியுங்கள், என் உலகத்திற்கு மாத்திரம். 

அங்கிருக்கும் மஹா பாபிகளையும் கெடுத்த வியவொன் 1. 

யமதர்மனே, நீ சொல்வதும் உண்மையே .--அகவே சச். 

Braott | இதுவே உன க்கு நாம Dares awn தண்டனை 

யாகும், இப்பூ மண்டலத்திலே .சலியுக புருஷனா யிருக் 

து கலிகாலத்தில் நடக்கவேண்டிய கிர்த்தியங்களை யெல். 

லாம் சரியாக ஈடத்திக்கொண்டிரு, கலியுக. முடிவில். 

தான் உனக்கு விமோசன முண்டாகும்! 

- பசமூவம் | தங்கள் இத்தம் |. . [தோற்றக் காட்டி 

காட்சி ழடிகிறது. 

RO 

| ணே உண்ண டயட 

இ. எடகம் முற்றியது. இ 
ட வளம். 

டு பளக் toad டி! a 7 ronan 
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