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Blea 

BVO தெய்வம் 

  

இந்த தமிம் சாடகம் 

ராவ் சாஹெப்' 

ப. சம்பருத முதலியார், பி-ஏ., பி-எல்., 

அவர்களால் இயற்றப்பட்டது, 

(இச்சு நூலாடிரியரால் இயற்றப்பட்ட மற்ற நூல்கள் 

்: லீலாவஇ சுலோசனை, 3 6 கள்வர் தலைவன், 49 2 ர் 

: இரண்டு ஈண்பர்கள்,” “ சாரங்கதரன்,” 16 வேகசாள உலகம், 
் சத்ருஜித்”” 6 யயா ®, 2 ௨ சாலவரிஷி, 2? 4“ அமலாதித்யண்,” 
“Csrget சண்கள்,”” :: பேயல்ல-பெண்மணியே)” 6 pee ” 
 மார்க்சண்டேயர் ” * பொன் விலங்குகள் “எம்ஹளராதன்,? 
் விரும்பிய விதமே,” 11 சிறுத்தொண்டர். “ ரத்னாவளி, 
6 வாணீபூர வணிகன்? £ ரஜபுச்.ரவீரன்,”? * ஹரிச்சச் இரன் ,” 
் மெய்க்சாதல்,”? :6 பஷ்பவல்வி,2? “ இதமஞ்சரி,” * சபாபதி, 2. 
ce பிரஹசனங்கள்,” * ஊர்வசியின் சாபம்,” விஜயாங்கம்,? 
ம் ‘pus செய்யின் பிற்பகல் விளையும்,” ்* வள்ளி மணம், 
“பச்ச அவதாரம் ”” முதலியன.) :3 33 3: 33 

வற் 

இரண்டாம் பதிப்பு 
go ட 

சென்னை: 

டேவலடன் கம்பேனியாரின் 

அச்சுச்கூடத்தஇற் 

பதிப்பிக்சப்பட்ட து. 

( பியாலெஸ் ”' 

1922. 

காபி ரைட்,] [விலை 

திமி



INSCRIBED 

TO 

THE MEMORY OF 

P. VIJIARANGA MUDALIAR, 

and 

P. MANICKAVELU AMMAL 

MY BELOVED PARENTS 

“‘ Let thy mother be to thee like unto a God 

Let thy father be to thee like unto a god” 

Tatitiviyaka Upantshad.



Preface to the First Caition 

This small piece was written by me about twelve 

years ago for an anniversary performance of the Suguna 

Vilasa Gabba. I give this to my readers as a type of 

an opera where the musical element is given great 

prominence. 

I find that some societies—professional as well as 

Amateur—pay me the compliment of staging my 

dramas—and then writing for my permission to do so! 

IT should like to inform all societies that my formal 

permission must be obtained beforehand, as otherwise 

they would make themselves liable to be proceeded 

against for infringement of copyright. 

“ PAMMAL LODGE ” 
THE AUTHOR. 

MADRAS.



கின்னான் 

பாஸ்கரன் 

விக்கிரமபா ஹு 

ஜகஜ்ஜாலன் 

பத்மினி 

வேதவதி 

நற்குல தெய்வம் 

  

காடக பாத்திரங்கள் 

ஈற்கருல தெய்வம் 

காஸ்மீரத்து ௮ர௪ குமாரண் 

BOO OT LOT LT 55 BI மன்னன் 

கன்னமாபு. ரத்து reer @ gr 

QR & oor 

விக்சரொமபாஹுவின் மனைவி 

விக்கரமபாஹுவின் மகள் 

மச்இரி, பலதேசத்து அரசர்கள், சேவகர், தாதியர் 

கதை நிகழிடம் 

மே. தலாயிஷோர். 

அ சன்னமாபுரத்தை அடுத்த ஓர் வனத்திலும், 

கன்னமாபுரத்திலும்,



UT, 

tr. 

நுற்குல தெய்வம் 
a ல மட 

முதல் அங்கம் 

  

இடம்--ஓர் கானகம், காலம்--பசல். 

கின்னரன் ஆகாயத்தில் தோன் றுஇறான், 

ராகம்---நாட்டை. 

எண்ணிய படியே இதுவரை முடிந்தது 

மண்ணினி லொப்பார் மன்னனுக் கழூனில் 

பெண்ணலங் கனிர்ச பேதை யொருத்தியே 

சண்ணெதிர்ப் படுவோம் காரிகை யுருக்கொடு,. 

[மறைூருன்,] 

பாஸ்கரன் வருகிறான். 

ராகம்--ராதகாமக்கரியை, 

இன்னமும் வாரான் என்னுயிர் ஈண்பன் 

தன்வழி மறந்து தயங்குகின் மு2ீனோ ₹ 

கோழா! தோழா ! 

கின்னான், தினகரன் உருவத் சடன் வருகிருன், 

இதோ வர்தேன் : 

ராகம்..அசல்யாணி.. 

யோ மார்க்சமொன்னறு கானகம் கடந்து செல்லக் கண்டை 

போனகம் சொண்டு மீளப் போதுமோ இந்தக் காலம்? 

ராகம்--நாயகி, தாளம்--ரூபகம், 

எதுரா வுரைப்பேன் தோழா இன்று நரம் எழுர் சவேளை 

இதனைச் குறித்த தாமோ தீயுமி ழிந்தக் கானம்



2 

Lu. 

கற்குல தெய்வம் 

திரிர்து சா னலைர் தூரமே தெரிகிலே ஜோர் வழி 

அரும்இியே இதனையே ஆறுவோகா மிளைப்பினை , 

கோழா, தாசத்திற் கென்ன செய்வது ? என் நா வுலர் 

இன்றே ! 

சாகம்--தேசக தோடி, 

சணமது பொறுத்திரு கொணருவேன் கடி.இனில் 

பழுதுறிக் சானகம் முழுதுமே சுற்றியேனும், 

[போூருன் .] 

ராகம். அமி, 

ஈண்ப னிவனாம் ஈண்ணியே பொருளினை 

எண்ணுழமுன் ம௫ழ்ந்தே என்னிட முதவுவான் 
தன்ஈகம் சருசான் தரணியி லென்றும் 

ளன்சக மேதன் இன்பெனச் சுருதும்' 

Qa Goon mar sooo ஓத்திருப் பாசோ 

சாக்குல மீதம் சித்திரப். பாவையர் 

துன்பமே வடிவாய்த் தோற்றியே ஆடவர் 

இன்பமே சாடி எதமீம விளைப்பர்.....- 

௮ ! இசென்ன 3 
[வேதவதி உருவைக்கொண்ட 
கன்னன் படுத் துறங்குவத 
போல் எதிர்ப்படுகிறான், இன் 
ன ரன் மரய்கையால் சிருவ் 
டிச்சப்பட்ட சர்ப்பமொன்ற 
படமெடுத்து அவன் மூக. 
தைக் சவர்ச்து கிற்கெது. பாள் 
கரன் அச்சர்ப்பச்சை இரு 
அண்டாக வெட்டுகிரான்.] 

௮ ! இதென்ன விச்தை ! இதுவரை இப் பெண்மணிமை 

இங்கு சண்டிலன் ! காரிகை யாரோ ? சானகம் வந்த 

சுண் வளர்வாவேன் 1? சணம் சாமதித் இருப்பனேல் சுடுப 

பாம்பின் வாய்ப்பட் டி.ருப்பாள், பாமனார் பாசத் தொளி/ 

பாவையோ? பிரமன்றன் நாவின் பகம் பூவையோ | 

திருப்பாற் கடலி தித்த தேவியோ ₹ அ௮னலால் எரிக்க 

மாறன் வியோ ? விண்ணாளும் தேவர்கோன் Man tpi Bs



பா, 

a. : ் ந. b 8 

நற்குல் தெய்வம் 3 

sHensGur P மண்ணாருரம் மன்னர்தம் மன்னன் மன்கை 

யோ? அப்படித்தா னிருக்கவேண்டும், உருவத்தை 

உற்று கோக்கின் இவ் வுலகத்தில் a Hg sacs SEH 

மசாற்றாகிற து : சுக்தஜன் சத்தத்தை Lp oot to Bud 

பிடிக்கச்செய் சுத்தப் பாவை யனைய இத்தகை யெழி 

லாளை இதுவரை நான் எங்குங் கண்ட இல்லை, ஐயோ : 

இத்தனை எழிலும் எத்தனை ஆண்மக்கள் ஆவி யழிக்கப் 

பெண்ணுருவாய்ப் பிறர் துளதோ ₹ பாபமே பெண் வடி. 

வம்கொண்டு பாரை யழிக்கமப். பிறட்ததென வறிக்தும், 

கந்தமாதனன் மனைவியிடம் காரிகையர் ஞூணாதிறைக் சண் 

டும், இக் கன்னிசையை சான் சண்ணெடுத்துப் பார்ப் 

தோ! ௪! இம் மதியை வென்ற வதனமும், வேலை 

வெறுத்த விழியும், வில்லை வெட்சச்செய் புருவமும், 

கோவையைக் கரித்த அ தரழும்--ஆ ! அவ் வசவத்தின் 
ச. * ச் ச் . டு ௬. . ் 

விஷம் இவள் அதாத்திற் அளித்திருக்கன்றதே ! இதை 
அ௮கலச் செய்யாவிட்டால் ௮ணவ்சூ ஆகி அழிவாள் | 

ஐயோ! இதற் சென்ன செய்வது ? அயல் மாமரைது 

ண் ல் அழியாப் பாபம் ணுகுமே '! ப்படியே னா i அண்டு அபபட 
விட்டாலும் அரிவையைக் கொன்ற பாபம் ௮டையுமே. 

இச் தாம சங்கடத்திற் கென்ன செய்வது ? விமலன் 

விட்ட விதி| முகத்தை லஸ்திரத்தால் மூடி அவ விஷத் 
தை. அசற்றுகிறேன், | அக்னை மே செங்கிறுன்.] 

[ இடுக்கிட் டெழுவதுபோல் பாசாய்கு செய்து] பாதகா 1. 

rr eit A 

மாஜ்குமாரா, இன ewes சழம்கா 8 அயர்ம். -ுறங்கும் 

அயல் மாதைத் இண்டும்படி. யார் உமக்கு அறம் கற்பித் 

தத ₹ தாம், ஒரு ஆடவர் என்பதை மறர்தயபோதிலும் 

௯த்ரிய தர்மத்தையும் மறப்பதோ ?₹ 

ராஜரூமாரி; அவசரப்படவேண்டாம், சற்று கான் சொல் 

வதைச் செவி கொடுத்துக் கேள்; பிறகு என்னை. நிக்இக்ச 

வேண்டுமோ, வத்திக்க. வேண்டுமோ, தீர்மானம் செய்,



பா, 

ம. 

ப், 

Lit, 

LA. 

நற்குல தெய்வம் 

என்ன கேட்பது? அுநாதையாய் அருங் கானகத்தில். 

அயர்ம் துறங்கும்பொழுது--.. 

அயர்ர் தூறங்கும்பொழுது ஆடரவம் வந்து உன்னைத் 

இண்டவர அதை அடித்துக் கொல்வதோ, அல்லது உன் 

ஆரூயிரை அதற் ளையாகக் கொடுப்பதோ க்ஷத்ரிய 

தர்மம் ? 

ஆயினும் என் முகத்தை யேன்? 

அக் கொடிய STII SO SE கொன்றபொழுது அதன் 

விஷ மானது உன் மதியை வென்ற வதன த்தில் விழ, 

அதை அகற்ற வெண்ணி என் முகத்தை மூடி இது செய் 
தேன், தவருயின் மன்னிப்பாய். பூரண ச்ந்தரனிடம் 

அரு தம் இருக்கவேண்டுமேயொழிய விஷ மிருப்பது 

நியாய மல்லவே, 

இத்த வார்த்தை யெல்லாம் நன்று யறிவேன் கான்; இது 

உண்மைதானோ சான் அறியவேண்டும். எங்கே மடிந்த 

சர்ப்பம் ? 

அதோ, நீயே பார், [சர்ப்ப மில்லாதது சண்டு)--ஆ l 

சங்கே * 

சற்று முன்பாக இங்கே கடந்தது, என் கண்ணாற் கண் 

டேன் ! எங்கே போயிருக்கும் ₹-- 

ஆம், ஆம் ! இறந்த சர்ப்பம் எங்கே போயிருக்கும் 7 

நான் நினைத்த வண்ணமே இருக்கிற. யாரிடத்தி லிச் 

தப் பொய்யைக் கூற வந்தீர் ? ஏதோ சர்ப்பத்தினின்றும் 

காப்பாற்றியதாகக் கூறி, என் மதியை மயக்கச் செய்யலா 

மென்று பார்த்திரா? போம், போம் இவ் வித்தை 

யெல்லாம் சன்றா யறிவேன் சான் 1. 

சாஜகுமாகி, நீ உன் வாய் இறந்து என்னைப் Curae 

சொன்னால் அதன்படி செய்கிறேன், தடையில்லை. ஆயி 

லும்நீ யென்னைப் பொய் புகலுபவனாகக் கருதுவது நியாய
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மன்று. சத்தியமாக நான் .கொன்ற சர்ப்பம் சற்று மூன் 

னிங் ருந்தது. மறைந்த சென்ன மாயமோ ௮ நியேன்! — 

ஆம், நான் அறிவேன், அறியாப் பேசையரின் மன த்தை 

ஆடவர் மயக்கிடச் செய்யும் மாயம் ஜயோ ! தஞ்சை 

யசாம் வஞ்சியரைக் கொஞ்சிப் பேசு அஞ்சாது வஞ்சிக் 

கும் ஆடவரைக் கண்ணெடுத்துப் பார்க்க லாகாதென்று 

தீர்மானிக், அருங் கானகத்தை நண்ணியும், என் விதி 

என்னை விடவில்லையே ! 

அணங்கே, அஆண்மக்களை என் அவ்வளவு அற்பமாக 

நினை த்அவிட்டாய் ? உனக்கு யார் என்ன இல் Gon ips 

தார்கள் ? 

8a இமைக்கவேண்டுமோ ? எங்களுக்கு வரும் இீங்கெல் 

லாம் உங்களால்தானே | பெண்ணாற் பெருகு மூலகம் 

ஆணால் அழிகிறது ! 
அப்படியா 1-- 

சாகம்-- பைரவி. 

பாவை யொருத்தியாற் பட்டா னிராமன்: படுதயரம் 

பாவை யொருத்தியாற் பச்சைக்கதிரோன் பலனழிந்தான் 

பாவை யொருத்தியாற் பாரத மாயதிப் பாரினிலே 

பாவை யொருத்தி Buch ure மிழர்தான் பசமனுமே. 

தகோ ! 
சாகம்-- அடாணா. 

கற்பழித்தான் இந்திரனுங் கவு தமனார் ஈன்மணயைக் 

கற்பழித்தான் கலைமதியுங். கற்பித்தான் தாரத்தைக் 

கற்பழித்தான் வாலியுமே தற்பிறர்தான் காதலியைக் 

கற்பழித்தார் கணக்கிட்டால் கடையுகமும் சாணாதே,. 

பெண்டிரோ ப 

ராகம்-- பைவி, 

மங்கை. ;யொருத்திசா rime தானுயிர் மாய்த்தனளால் 

மங்கை யொருத்தி கெடுத்தனள் கெளூகன் மாதவத்தை
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மங்கை யொருத்தி தனையனைச் சேர மனமுவந்காள் 

மங்கை யொருத்தி யயாதியின். யெளவன மாற்றினளே, 

அன்றியும் காசிபர் முதலிய நிஷீஸ்வரர்களின் தவமழிர்த 

காரால் ₹. 

அவர்களாலேயே ! பின் புத்தி யுடைய பேதையராம் 

பெண்டி. ரிச்சித்தால் ஆன்ற புத்தி யுடைய ஆண் மக்கள் 

இணங்குவானேன் P 

காரணமா கேட்டுழய் *-- 

சாகம்--௪ஹானா, 

காதலால் சுயிலை காதன் கங்கையைத் தலைமேற். 
கொண்டான் 

காதலால் கமல நாதன் கலைமாதை நாவில் வைத்தான் 

காதலால் கவுஸ் துவமோடு கட்செவி யுறைவோன் 
கொண்டான் 

ஆதலால் ௮வனி தன்னி லதன்புசு முரைப்பாருண்டோ ! 

சுசப்படுவ தெங்களால், தூறு சொல்வ தெங்கள்மேல் ! 

இப்படிப்பட்ட டவர் காதல்: ஒருகாலும் எனக்கு 

வேண்டாம் ! | 

பெண்கள் நாயகமே, நீ எல்லா ஆண் மக்களையும் ஒன்றா. 

கத் தீர்மானிக்க லாகாது, : தோ தேவிக்காகப். படாத 

பாடுபட்ட ஸ்ரீ ராமனை யொத்தவர்களு மிருப்பார்கள், 

ச௪த்தியவானுக்காச யம லோசமுஞ் சென்ற சாவித்திரி 

யைப் போன்ற 

உன்னை நிகர்த்த பெண்டிரு மிருப்பார்கள் மங்கையர்க் 

கரசியே, நீயோ மங்கைப் பருவ மடைந்த ராஜகுமாரி 

யாகக் காண்கிருய்-- 

சாஜ சூமாரா, நீர் என்ன சொல்லப் போகிறிரென்று 

எனக்குச் தெரியும், நீர் கேட்டு நான் மறுப்பது கர்ம 

மன்று... ஆகவே, நீர் கேளா முன்னமே நான். கூறிவிடு 

இறேன். தன் தோழன் மனைவியின் தூர் நடக்சையைக்
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san@, தரணியிலுள்ள' தையலசெல்லாம் ௮த் தகைய 

சென வெண்ணி, சன்னியர் முகத்தைக் கண்ணெடுத்தும் 

பார்ப்பதி லை யென் ௮! இர்மானித் இருக்கிறாராம், சாஸ் 

மீரத்து மன்னன் மைந்தன், ௮வ் வெண்ணம் தவறென 

சூபித்தற்பொருட்டு ௮ச் தமானையே கடி மணம் புரியலா 

மென் நிருக்கிறேன்.--ஆகவே-- 

ராசம்-- சங்கராபரணம். 

கண்ணேகேள் சாஸ்மீரக் காவலர்கோண் மைந் தனியான் 

எண்ணேன்கா ணிழிவாச ஏதிலரை யெப்போதும். 

[இின்ன.ரன் சரத்சை முத்தமிடு 

இருன்.] 

ராஜ குமாரா, ஏது இதற்குள்ளாக தமது தீர்மானத்தி 

னின்றும் மாறியது ? 

உன்னைக் கண்ணாரக் சுண்டபின் மாரு திருப்பது எங 

னம்? சந்திர னொளியின்முன் இருள் நிற்குமோ ?, கண் 

ணே, அதிருக்கட்டும். இக் கடுங் கானகத்தில் நீ தனி 

யாய் வந்திருக்கவேண்டிய காரணமென்ன £ உன்னைப் 

பெற்றோர் மனம் அணிந்து இங்கு உன்னை எப்படி யனுப் 

யிஞர்கள் P 

என் த்தை விக்கிரமபாஹு-. 

ஆ : விக்கரமபாஹாுவின் குமாத்தியா நீ? 

ஆம், பிராணகாதா! இதத்குள் மாற opr ii gi 

டீசா$ இதுதானோ முன்பு தாம் கூறிய நியாயம்? 

சுண்ணே, அதல்ல; உன் தர்தை யொருகாலும் உன்னை 

மணக்க எனக்கு விடை யளியாசே, தெரியுமா வுனக்சூ P 

ஆம், ே தரியும், அதற்கொரு யுக்தி சொல்றேன். நரன் 

இப்க்வம் ஒன்று ஏற்படுத் இ .௮.தில் சம்மையன் றி வே 

றெவரசாலும் மூடி.த்தற் கரிய சுல்கமொன்று. ஏற்படுத்து 

இறேறன்... தாம் aii gl அதை வென்று. ௪ ன்னைப் பெறும், 

அப்பொழுது பிசா ஒன்றும் கூருர்,
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எப்பொழுது இந்த சுயம்வரம் ₹ 

பிராணறராதர, என் கா உலர்ந்து போகிறது. எனக்குக் 

கொஞ்சம் தாகத்திற்கு ஜலம் கொண்டுவோரும், எல்லா 

வற்றையும் பிறகு ௪விஸ் தாரமாகச் சொல்லுகிறேன். 

இதோ க்ஷணத்தில் வருகிறேன். இதோ இப் பழ வர்க் 

சத்தைப் பு௫த்துப் பசியாறு, ஜாக்காதையாக இங்கு 

தானிரு. [விரைச்சு போடரன்,] 

ராகம் ஆரபி. 

சடிஇனில் வேலை, முடிந்தது பாதி, 

தேடியே யென்னைக் கூடி முன்னர் 

இவ் வுரு வசகற்றி செவவுரு மார்பனை தி 

இனசார னுருக்கொடு மன தினைச் கவரும் 

கன்னமா புரத்இன் மன்னி யாங்குறை 

காரிகை தன்னைக் கோரிக் காண்போம், 

[மறைர்து போூரான்.] 

பாஸ்கான். ஜலத்துடன்' திரும்பி வருகிறான். 

இதே :--எங்குற்றமுய் காதலி? 

கண்டது கனவோ, எண் கட்டி மாயமோ? 

வண்ண விர்தையே ! ஈண்ப னெக்குர்முன் ? 

கண்வளர் கனவல ! சண்படும் பழ மிதோ! 

ஐயோ! 

ராகம் சங்கராபாணம், 

வாசாப் பிழைபற்றி வையத்தி லென்னையே 

பாசாது செல்லப் பரிர்கனளோ--காராது 

கடும்கா னக்த்தே காடி. புலிவாய் 

படும்காற் பதகனை விட்டு, 

ர் ஞ். e ௬. * 

ஐயோ ! அகோ தினகரன் வருகிருன், அவனிடம் என் 

னென் அுரைப்பது 8.
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கின்னான், தினகரன் உருவச்துடன் ஜலம் கொண்டு 

வருஇிருன். 

தோழா, என்னை மன்னிப்பாய், போன இடத்தில் சற் 

றே சேர மாயது.-- என்ன ஒருவாறாக 5) 0 Slaps P 

என்ன சமாசாரம் $ 

சாகம்--எதுகுல காம்போதி , 

எதுரைத் இடுவேன் தோழா ஏந்திழை யோச ணங்சூ 

போதுடை யாவின் வாயிற் குறிப்படத் தோன்ற விங்கன் 

மாதென எண்ணி நானம் மாசுணம் வாயகற்ற 

சூதுசெய் தென்னை பந்தோ சூன்யமாய் விட்டாளன்றே, 

தோழா, என்ன பரிசாசம் செய்கிருய் : அருங் கானகக் 

தில் அசணங்கு சண்படுவதாவது ₹ சுடும் பாம்பின் வாயி 

னின்றும் அவளை நீ காத்திட, பிறகு கண்ணுக்குப் புலப் 

படாது கரந்துிடுவகாவஅ ! கனவு சண்டாயோ ? கானக 

மாயமோ ? 

தோழா, நான் பொய் யுளைப்பேனோ 7? 

ஆயின் ௮ம்மா தின்னாசெனச் கேட்டறிக்தனையோ? 

கன்னமாபுரத்து மன்னன் சன்னிகையெனக் கூறினள். 

இதென்ன ஆச்சரியம் ! 

சாகம்--மோஹனா, 

மன்னர்முக கோக்கேன்யான் மண்டலக்கென் வாணாளை க் 

கன்னியெனச் கழிப்பனெனச் கட்டிரைசெய் அள்ளாளக் 

கன்னபுரக் கட்டழ௫ கரியரிசூம் கடுக்சானில் 

மன்னியுன்றன் கண்ணெிரின் வருஞ்சூழ்ச்சி பறியேனே. 

இங்கு ௮வள் தனியாப் வருவா னேன் ? 

பிறகு அதை யோசிப்போம், தினகரா, இக் கானகம் 

நீங்க ராளை சன்னமாபும் போய்ச் சோவேண்டும். 

என்ன அங்கு. விசேஷம் ₹ 

2
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அவ் விராஜ குமாரியின் சுயம்வரம், 

சுயம்வரமானால் உனக் கென்ன வேலை அங்கே? நீதான் 

சன்னியரைக் கனவிலுவ் கருதுவ இல்லையென்று சபதஞ் 

செய்இருக்கருயே. 

அசெல்லாம் ௮வ் வழியைக் சாணாமுன். 

கண்டபின் வே அத்தேசமே? சரிதான், நீ சண்டது 

கனவோ என்று சந்தேகித்தேன் சற்று. முன்பு. உன் 

பு த்தியையே சலக்கவல்லது காந் அருவா யிராது, சண்ட 

அண்மையாசக்தா னிரக்கவேண்டும், அதிருக்கட்டும், 

இப்பொழுதாவது ஸ்இரிகளைப்பற்றி நான் கூறிய துண் 

மையென ஒப்புச்கொள்கறாயா, மாட்டாயா? 

அப்பொழுதே ஒப்புக்கொண்டேன். 

அப் பெண்பணியிடமோ ?வெட்கமின் நி-- 

விளையாட் டப்புற மிருக்கட்டும். காட்டைவிட்டு வெளி 

யே போவோம் ழான்பு, புறப்படு, 

யார் விதி யாரைவிட்டது ! வா போவோம். 
[போகிருர்கள்,] 

மதல் அங்கம் மடிகிறது.
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இசண்டாம் அர்கம் 

இடம்---அரச குமாரியின் நந்தவனம். காலம்--மரலை, 

பத்மினி ஒரு பக்கமாகவும், வேதலதி ஒரு பக்கமாகவும் 

ஒருவரை யொருவர் பாராது வச்து, 

ஒரு செடியின் இருபுறச்திலு முள்ள ஆசனத்தில் 

உட்காருகன் றனர், 

இருவரும் பெரும் பாபம் ஏதோ முன் செய்தே இப்பொழுது 

வே. 

G eu. 

வே, 

வே, 

பெண் ஜென்மமாய்ப் பிறந்திருக்க வேண்டும் கான் ! 

கண்ணிகள்--ராகமாலிகை, 

மக்களில்லையென்று மகநாறு யானிழைத்து த் 

தக்க பெண்ணைப் பெற்றுத் தயங்கிட லானேனே. 

பெண்ணாய்ப் பிறர்து சான் பெற்ற பல oof! gS aur 

எண்ணத்தின்படி யென்னை ஏனோ விடா சந்தோ. 

பக்கத் தரசியர் பலர் நகைக்க லாச்சே 

இக்கட்டி லெண்ணியே இப்படி. விடுவாளோ. 

புண்ணாக என்ரெஞ்சம் புவியில் நான் மணப்பதோ 

சுண்ணாளனை விட்டுக் காதக ஜனொருவளை, 

பெற்றோரிடம் பெண் பிடிவாதம் செய்வதோ 

கற்ராளே காரிகை காரண வாதாட. 

பெற்றோரே என்றனைப் பிடிங்க ன ழிப்பதோ 

உற்றோரே கூற்றானால் உதவுவார் பாவசே. 

இற்றறி விதாகும் தரியோர் நீதியைக் 

"குற்றம் கூறலாமே குழவி யறியுமோ, 

பற்றொன்று மில்லாத பாதகர்கைப் பட்டரொன் 

உற்று ஈடுக்கவோ உன்மத்த த மிதினுண்டோ. 

மணமென்ப EQ sary wt gas ளாறியாளே 

-குணமொன். றறியாத கோதையென் செய்குவான்:
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வே, 

வே, 

வே. 

வே. 

நற்குல் தெய்வம் 

மணமென்ப தின்னதென்று மாதாவே யறியாது 

கணஞு மோயாதென்னைக் கவ வலையில் விடலாமோ, 

மதன் மலர்வாளிசள் மா தவளை டுவல்ல 

கத மிலாதாகசிய சாரண Cu sr, 

மன துக் சனியகாதன் மணப்ப சசாத்தியம் 

மங்கையாய் மடிவதே மாதென் விதியாகும். 

இதமாகவே நூறு எடுத்தெடுத் அதுரைத்தேனே 

பதம் பணியாக் குறை பாரினி லொன்றுதான், 

இனமுமித் தொல்லையே தெரில வயென் பாக்யம். 

இனிமே லஓுயிறாடன் இருப்பதென். சிலாக்கியம். 

ஜயோ ! இகற் கென்ன செய்வ தினி சான் * மஹாராஜா. 

வோ மிகவும் கோபங்சொண் டிருக்கறூர். . எப்படியும் 

க்சரம் விவாகம் செய்விக்கவேண்டு மென்கிரர். இக் 

தப் பெண்ணோ ஒரே பிடிவாதமாய் விவாசமே வேண்டா 

மென்கிருள், என்ன காலம்! என்ன காலம் ! எங்கள் 

இளம் பருவத்தில் விவாகமென்ஞுல் எவ்வளவோ விருப் 

பங்கொண் .ி.ருப்போம். வேதவதி விவாக மென்கிற 

பேச்மைச் கேட்டால் வெறுக்கிறாள் ! ஒரு புறம் கண 

வன் ! ஒருபுறம் பெண்! இந்தத் தர்ம சங்கடத்திற் 

கென்ன செய்வது ₹ 

ஐயோ ! ஈமது பெற்றோர் வயதில் மூத்தோசாயினும் இது 

தெரியாம லிருச்சிறதே ! இவர்கள் மனதுக் இனிமையாக 

நான் எப்படி மணம் புரிவது £ விவாகஞ் செய் கொண்டு 

சுகதுக்கங்கள் ௮னுபவிக்கவேண்டியவள் சா வன்றோ 8 

கசாஸ்மீர தேசத்து அரசிளவ் கசூமானை. மணக்கவிடப் 

போகிறதில்லை என் தற்தையார்; அவவார்த்தையைக் சேட் 

இலும் என்மீது அ௮டங்காள். சினங் கொள்வார். மணத் 

தால் என் மனத்தும்கினிய நாசனை மணப்பேன், இல்லா 

விடின் எனக்கு விவாகமே வேண்டாம் ! நான் என்ன 

௮ வர்சளை சிர்ப்பர்திக்கிறேனா என் காதலருக் கென்னை
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மணம் புரியும்படி. ? அவர்கள் என் என்னை மணம் புரியும் 

படி நிர்ப்பர்இக்கவேண்டும் £ ஒருபுறம் தர்ை தாயா 1 

ஒருபுறம் சா மளவும் துயர்! இந்தத் தர்ம சங்கடத்திற 

சென்ன செய்வது 2? 

இருவரும். இனி யோடப்பதிற் பயனில்லை. கடைசி முறை போய் 

மவ, 

வே, 

வே: 

பேவ. 

கேட்டுப் பார்ப்போம்-- 
[எழுக்து ஒருவரை யொருவர் 

சர். இிச்சின் னர். ] 

வேதவதி | 

அம்மா 1 

உன்னைத்தான் தேடிக்கொண்டு வந்தேன். 

நானும் உம்மையே நாடி aC sar, 

சண்ணே, இப்படி உட்கார், சான் சொல்வதைக் கேள். 

என் சண்ணல்ல நீ |! உனக்கோ வயதாூவிட்டது. இனி 

விவாகமின் றி யிருட்பது நியாய மல்லவே ! எத் தனை 

காலந்தா னிப்படி தனியா யிருப்பது நீ? விவாக மென் 

இற பேச்சைக் கேட்டுனும் ஏன் வெறுப்படைஇிருய் bP 

அம்மா, நான் சொல்வதையும் சற்று கேளூமே. என்னைப் 

பெற்ற தாயல்ல தாம் | என்மீது. கோபியாதீர். எனக்கு 

விவாகத்தின்மீது விருப்பமே யில்லை. அப்படி யிருக்க 

நான் விவாகஞ் செய்துகொண் டென்ன பயன் ?. எப் 

பெ.முதும் கான் கன்னிகையாகவே இருச் துவிட்டால் 

என்ன தவ றிதில் 

ஐயோ ! நீ அறியாப். பெண்,. உனக் கொன்றும் தெரி 

ug இது ச்ஷ்த்ரியர்களாகய நமது கூல ஒழுக்க 

மன்று, நான்கு பெயருக்கு ஈகைப்பாகும். 

நான்தான் அறியாப் பெண், ஒன்றும் தெரியாதென் 

இறிர்களே ! அப்படியே இருக்கட்டும். ஈான். அறிந்தவ. 

ore Bui Boor ்.. விவாகத்தைப்பற்றி யோசிப்போம்... இப் 

போது ௮வசாமென்ன ?
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வே. 

வே. 

வே. 

தற்குல் தெய்வம் 

அப்படி யல்ல, : உன் பிதாவுக்கோ வயதாக வருகிறது 

எங்களுக்கு உன்னை யன்றி வேறு சந்ததி யில்லை என்பது 

நீ அறியாத விஷயமன்றே, உன் பிதாவோ உனக்கு விரை 

வில் மணம் செய்வித்து துறவறம் மேற்கொள்ள எண்ணு 

கருர், உன் தந்ைத மனம் கோணச் செய்யலாமோ நீ£ 

இவ் வைம்பத்தாறு தேசத்து ராஜ குமாரர்களில் யாரை 

வேண்டினும் உனக்கு மணஞ் செய்விக்கறேன், 

௮து அசாத்தியம், 

எது அசாத்தியம்? சண்ணே, மனத்தில் எதோ நினைத் 

அகச் கொண்டிருக்கிறாய். இன்ன தென்று சொல் என்னி 

டம். 

ஒன்று மில்லை யம்மா. எனக்குத் தச்க புருஷனாக ஒரு 

சாஜஞுமாரனும் காணப்படவில்லை. : ஆகவே... எனக்கு 

விவாகமே வேண்டா மென்கிறேன், 

நீ என்ன, எல்லா ௮௪ கஞுமாரர்களையும் கண்டிருக்க 

ரூயா என்ன ? இதோ ஈம்முடன் சம்பந்தம் செய்தற்குத் 

தக்க விவாகத்திற் குரிய ௮ரசிளங் குமாரர்களின் படங்க 

ளெல்ல.ம் வரவழைக்திருக்கிறேன், அவற்றைப் பார்த்து 

உன் கண்ணுக் இனிய புருஷனைக் கூறு, உன் பிதாவிடம் 

சொல்லி அப் புருஷனுக்கே உன்னை மணஞ் செய்விக் 

கிறேன். 

ஐயோ ! அம்மா, உமக்கே' னிர்தக் கஷ்டம்? இதில் 

பிரயோஜன மில்லை, யம்மணி. 

அப்படி யல்ல, கான் சொல்வதைக் கேள் 1--யார் 
AG & P 

ஜகஜ்ஜாலன் வருகிறான். 

அம்மணி | 

நீதான் சரி, அந்தப்புரத்தில் வசந்த மண்டபத்தில் சாஜ 

குமாசர்களின் படங்களெல்லாம் வைத்திருக்கிறது. அப் 

படியே ஜாக்காதையாய் எடுத்துக்கொண்டுவா விரைவில்,



வே, 

ட் 

வே, 

லே. 
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அப்படியே, இதோ. [விரைக்து போகிறான்.] 

அம்மா, அப்படித்தான் கோரினேன், அதன்படி எனக்கு 

விவாகம் செய்வித்தீர்கள், அந்த ராஜகுமாரன் என்மீது 

காதலோடு வாழ்வா ரென்பது என்ன நிச்சய மம்மணி ? 

என் சுகத்தை யல்லவோ தாம் எப்பொழும் சருத 

வேண்டும், 

ஒரு கட்டு படங்களைக் கையி லெடுச்துக் கொண்டு 

மறுபடியும் ஜகஜ்ஜாலன் வருகிறான். 

அப்பா | அப்பா a 

ஜ.கஜ்ஜாலா. இதுவா பளுவாயிருக்கிறது உனக்ரு 7 

என்ன, அம்மணி, இத்தனை ராஜ குமாரர்களையும் சுமப்ப 

தென்றால் இலேசா ! 

கொடு இப்படி.--இதோ பார், வேதவதி. 

ரரகம்--செளராஷ்டிரம், 

௮ங்க தேசாதிபதி, அவனிக்கோர் மிபதி 

பன்கமொன்றிலா வீரன், பாருளோர்க் சுதிசூரன். 

முகத்தை கோக்கு மம்மா மூர்க்ச குணமுடையான 

ஜெகத்தினி லிவனிடஞ் சிக்கியா ன ழிவதோ 

அடடா ! கொஞ்சம் காட்டுங்க ளம்மணி ! வாஸ்தவம் ! 

இப்பொழுதே இவ்வளவு மூடுக்கா மிருக்கிறவர் கலி 

பாண மாப்பிள்ளையானால் கேட்கவேண்டிய தில்லை. 

அப்பா | எனக்கே பயமா யிருக்கிறது. 

இதோ பார் -- | 

மகதத்து மன்னன் இவன், மண்டலேஸ்வசனாவான் 

பகதத்த ஜெப்பான் பாரினி லிவன் தான். 

ஐயோ! 

உடலே பெருத்திருக்கும் உன்மத்த னிவனையோ 

அடலே றனையனென அறைர்திட்டீர் அம்மணி !



16 

வே. 

ல் 

மூவ். 

நற்ருல தெய்வம் 

எதோ ! எதோ! சரி! பளுவெல்லாம் இர்த ஐயாதான்-- 

என்னைப்போ லிருக்கறார், இவாது ஒரு காலுக்கு எட்டு 

பெயர், குறைந்த பட்சம் ஐம்பது பெயர், வேண்டும். 

தூக்கிக்கொண்டுபோக. | 

ஜகஜ்ஜாலா, விளையாடாதே இப்பொழுது. 

இல்லை, யம்மணி; உண்மையைக் கூறினேன். 

௮! இதைப் பார் | 

மச்சதேசத்து மன்னன் மாரப் பிராதபன் 

இச்சகத்தில் இவன் எழிலுக் கெயிலை2ய. 

ஆமாம் | 

கன்ணினை நோக்இடும் கருணையில் காதகன் 

மண்ணிலே மரித்தாலும் மாலையா .னிடேனே ! 

ஆஹா அம்மணி! அதுவு மல்லாமல் .ஐயாவுக் கொரு 

சண்கா னிருக்றெதுபோல் தெரிகிறது, 

சே ! இன்னொரு சண் பின்புற மிருப்பதாகப் பாவனை 

ஓகோ! சரிதான், புத்தியும்கூடப் பின்புறமாக இருப்ப 

தாகப் பாவனை | 

'இதோயபார், வங்கத்து மன்னன்--கிஷ்கிற்தைல் காவலன் 

_ சோழராஜன்--காம்பிலி யராசன்-- 

ஐயோ ! இதெல்லா மெதற் கம்மணி ? இவைகளைப் பார்க் 

கப் பார்க்ச எனக்கும் தலை கோ யெடுக்கறெது. 

அப்படி, யல்ல; நீயாக இவைகளை யெல்லாம் பார்த்துச் 

சொல், 
[மற்றவைகளை யெல்லாம் வேத 

வதியிடம் கொடுக்க அவைகளை 
அவள் இ$ழ எறிந்து. விடு: 

ஒரு கை விசக்ினெல் எத்தனை ராஜ குமாரர்கள் கீழே 

விழுந்தார்கள் !
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விஃகிரமபாஹ்- வருஇளர். 

வேதவதி ! 

பிராணராதா ! கோபித்துக் கொள்ளாதீர்! ஏதோ 

௮ நியாமையாற் செய்தாள்-- 

அறியாமை இதற்கு மாத்திரம் ! அடம் செய்வதற் இல்லை 

யோ? அறியாச் குழந்தை யென்ற பொறுத்துப் பொதுத் 

தாயிற்று, அரை கணமும் பொறுக்கமாட்டேன் இனி, 

அயல் நாட் உரசர்சனாக்கெல்லாம் அவலமான மாகிறது 

பெண் போன வழி போடூோனென்று ! இனம் வந்து கேட் 

கும் அரசர்களுக்கெல்லாம் எத்தனை காலம் போக்குச் 

சொல்லிக்கொண்டு வருகிறது?-- இதோ அ௮ஸ்தினு 

புரத்துமன்னன் தன் இளங் குமாரனுக்கு.உன்னை மணம். 

புரியக் கேட் டனுப்பியிருக்கிறார். என்ன சொல்இஞய். ? 

அண்ணா ! ௮ண்ணா ! அர்த ராஜகுமாரன் வேண்டாம் ! 

வேண்டாம் ! அவருக்கு முன்பே விவாசமா மிருக்கிறதே ! 

நான் ௮வர் இரண்டாவது மனைவியாக வாழ்வதோ? 

பிராணநாதசா, எத்தனையோ சாஜகுமாசர்கள் ஈமது 

பெண்ணை வரிக்க ஈமது ஓரே புதல்வி பட்டமஹிஷி 

யாகாஅ : இரண்டார் தார மாவதோ ? இது எனக்கு 

இஷ்ட மில்லை, 

எனக்கும் இஷ்ட மில்லை. இர்த ராஜ குமாசனையே மணம் 

செய்து கொள்ளென்று பலவதந்திக்க வில்லை, எப்படியா. 

வது உனக்கு விவாகம். செய்விக்கவேண்டும் விரைவில் 

என்பதே என் கோரிக்கை; வேதவதி, என்ன சொல் 

இருய் 1. நான் ஐம்பத்தாறு தேசத் தாசர்களையும் வ௱ 

வழைக்கி?றன். யார். உனக்கு இஷ்டமோ அந்த ராஜ 

குமாரனை உனக்கு மணம் செய்விச்சிறேன். விவாகமே 

வேண்டாமென்று பிடிவாதம் செய்யாதே ; என்ன சொல் 

௮ இருய் 8 

அண்ணா, ரான் விவாகமே வேண்டாமென்று கூறவில்லை, 

எனக். கெப்பொழுது விருப்பமோ அப்பொழுது விவா 

3
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சஞ் செய்துகொள்ள விடை யளியும், 

[அிசாவின் பாதத்தித் rea oper) 

விடு என்னை, தீண்டாதே! வேண்ட வேண்டத் தாண்டவ 

மாடுகிருயா ? பெண்களுக்குக் கல்வி பயிற்றுவிக்கும் 

பேதமை இதுதான் ! சரி! உன் பிடிவாதத்தைப் போக் 

கும் விதத்தில் போச்சவேண்டும், சாளைத்இினம் உன்னை. 

எவன் வர்து கேட்டபோதிலும், கூனா யிருக்தாலும் சரி, 

குரூடா யிருந்தாலும் சரி, குஷ்டனு மிருக்தாலும் சரி, 
அவனுக் ரன்னை மணம் செய்விக்கறேன் பார் 1. | 

AD” THF Fim ராஜ எாமாரர்சள் இருக்கிற கண்ணையும் 

கச் (கொண்டு குருடாப் வருவார்கள் paler ig 

உன்னை.யார் 'சேட்டது Pp ஜகஜ்ஜாலா,. . உனகு கெத்தளை 

முறைல சொல்லி DoH SBS pir நான். a 

Gas தாம்--கோபம் கூடாதென்று I—g |. இதோ 

வக்தேன்.! [விரைச்து போனன்] 

பிராணநாதா, அவன் பிடிவாதம்செய்ுளென்று Srp 

"பிடிவாதம் செய்வதா? யாராவது பெற்ற பெண்ணை. 

சரி! நீ யெனக்குப் புத்தி சொல்ல வருகிராயேச ! எல்லாம் 

உன்னால் வருவது ! உன் புத்திசான் உன் பெண்ணுக்கும் 

படிந்திருக்கறது : உன் விவாசுத்திற்கு. முன் நீ எவ்வளவு 

பிடிவாதம் செய்தாய் ?--அந்தக் குணம் படிந்தது உன் 

பெண்களக்கும் — 

உம். அப்படி. யிருக்தபடியினால் தான் உம்மை மணம் 

eG ear "இல்லாவிட்டால் என் BUG கூறியபடி. 

அதெல்லாம் உன்னைக் கேட்கவில்லை இப்பொழு, 

இ? 2௧௭ கடை வார்த்தை. வேதவதி! உன் பிடிவாதத்தை 

“விட்டு என் சொல்லுக் கணெங்காவலிட்டால் தாளை என் 

சொற்படி முடிப்பேன், ஞாபக மிருக்கட்டும், 

[போகிருர்..]
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Gaga, என்ன என்ன சஷ்டத்திற்கக். கொண்டு 

வருகிழுய் பார். 

அதிருக்கட்டும் அம்மா, நீங்கள்கூட உங்கள் கலியாண 

காலத்தில் இப்படித்தான் பிடிவாதம் செய்தீரோ P 

அதென்ன சமாசாரம் ? எனக்கா விளங்கச் சொல்லுங்க 

ளம்மா. 

ஒலயோ! போதாக் குறைக்கு i ன்ரா ? சும்மா ல்ல ் ‘ ® eo கூ அ ope மே * men 

இராது அதையும் உனக்குச் சொல்லிவிட்டாசே !..- 
ஒன்றுமில்லை, சான் சொல்வதைக் கேள்-- 

உம், உம்!அ௮து சொன்னால்தான். 

ஒன்று மில்லை, என் பாட்டனார் சாளுவதேசத் தர௪னுக்கா 

மணம் செய்யவேண்டுமென்று பலவந்தம் செய்தனர், 

நான் ஒரே பிடிவாதமாய் உன் தகப்பனுரையே மணம் 

செய் அகொள்ள வேண்டுமென்று என் எண்ணப்படியே 

முடித்தேன், அவ்வளவே... 

நினை த்தேன் !--அம்மா, நீங்களே அப்படிச் செய்து 
விட்டு என்னப் பலவர்திக்கலாமா தாங்கள் $? 

நா னென்ன, விவாகமே வேண்டா மென்௫ சொன் னன் 
அப்பொழுது ? 

நா னென்ன, விவாகமே வேண்டா மென்றா சொன்னேன் 

இப்பொழுது? 

ஆனால் எப்பொழுது நீ விவாகஞ் செய்துகொள்வது 3 
நாங்களெல்லாம்.இறந்த பிறகோ? நாங்கள் ௪ண்டு சண் 
குளிரக் கூடாதென்றா இத்தனை பிடிவாதம் செய்இ௫ய் ₹ 
உன்பேரில் தவ றில்லை... உன் மதியை மயக்க ஒரு மன் 

னன் பிறர்திராமற் போகான், அவன் வந்து நேர்ப்படு 
வானாயின் பிறகு நீயாக Ou “எனக்கு விவாகஞ் 'செய் 
யுங்கள்; விவாகஞ் செய்யுங்கள்? என்று வேண்டுவாய 
அப்பொழுது. நான் பிடிவாதம் செய்யவேண்டும். அப் 

பொழுஅ தெரியு முனக்கு !
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ஜகஜஜாலன் மறுபடியும் வருகிறான். 

அம்மா, தங்களை மகாசாஜா அழைத்துவரச் சொன்னார். 

இதோ வர்தேன்,--வேதவதி, இதோ, சான் போய் சமா 

தானப்படுத்துகிறேன் மஹாராஜாவை, இதற்குள் நான் 

சொன்னபடி தீர்மானம் செய், தெரியுமா? (போரள்.] 

உம் !--ஜகஜ்ஜாலா, ஏன் மகாராஜா : என். அன்னையை 

அழைச்தார்கள் ? தெரியுமா உனக்கு ? 

யாரோ ஒரு ராஜகுமாசன் வந்திருக்கிறாற்போ லிருக் 

சிறது உம்மை விவாகத்திற்காகக் கேட்க. 

ஐயோ ! நினைத்தேன் ! நினைத்தேன் ! யார் ௮து ?. யார் 

அது ? 
யாரோ தெரியா தம்மணி எனக்கு, 

எப்படி யிருக்றா rar, அதையாவது சொல், 

என்னமா யிருக்கிறா ென்றால்--ஒரு கண் பொட்டை ! 

இன்னொரு கண்ணே யில்லை! ஒரு கை கொஞ்சம் 

கொண்டி; மற்றொரு கை யுத்தத்தில் வெட்டுண்டதாம் ! 

ஒரு கால் மூடம் 1 இன்னொரு காஜுக்குப் பதிலாய் கட் 

டை யூன்றி ஈடக்கிருர் | தேஜஸ் என்னமோ சூரியனும் 

சந்திரனும் கலந்த மாதிரியா யிருக்க து ! (LPS Fon GLI 

பார்த்தால். கஷ்கிர்தை அரசனைப்போல் தோன்று 

இற அ :-- 

ஜ.ஜ்ஜாலா ! என்னைப் பரிகாசம் பண்ணுகிராயா நீ ! போ 

நீ, இங்கு நில்லாதே ! 

உத்தரவு; --கேட்டதைச் சொன்னேன். கோபம் வேண் 

டாம். [போகிறான் J 

ஐயோ ! பாரோர் ஈகைக்கப் பாவையாய்ப் பிறந்தேதனோ 
பாவி நான் $ ஜகஜ்ஜாலன் கூறியது குரும்பா யிருந்த 
போதிலும், என் மனத்துக் இனிய மாரனை மணக்காது 
வேஹஜொரு மன்னனை மனத்திலும் எண்ணுவ தெப்படி. $
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பிசாவோ பிஜவாத மூடையவர் 1-- ஐயோ ! பிராண 
சாதா ! நீர் காஸ்மீர மன்னனாப் என் குவலயத் துஇத் 
தீர் வேறெந்த தாட்டரசனாகவாவறு பிறச்திருக்கலாகா 
தா? அல்லது நானாவது பெண்ணாகப் பிறவாதிறாக்க 
லாகாதா? பெண்ணாகப் பிறந்தாலும் "உம தூய 
உருவை அறியாதிருக்க லாகாதா$ சித்தஜனை வென்ற 
உமத வடிவமாகை தான் எண்டடின் CarGl ag aj புருஷனை 
நான் Bi BSS oF மாசவில்லையே ! பிராணகாதா | பிராணா 
நாதா லியோ 1 என் கருச்தாளறாம் காதலரின் கணைக் 
சாலின் சுவினுகாதே என்னைக் சடிமணம் புயிய நாடும் 
இதா கவிழ்த்து உட BRN ST EET Kobo ரூபம் ! 

[சின்னான் பாஸ்உரன் உருவத் 
அடன் படுத்து ஐ றக Crimes 
வேதவதி சண் ணெதிழில் 
Csr 6 8 ap ar. 

ஆ ! இதென்ன விந்தை ! சிச்சப்பிரமையா ? உருவெளித் 
தோற்றமா? அல்லது Fear a scam SG pS ey Ie hor 

முன்பாகக் காணோம், இடீரென்று என் சண்ணெதிரப் 
பட்ட தேது? இசென்ன மாயமோ? என் பூஜா 
பலமோ? என் னிஷ்ட தேவதையின் செய்கையோ, இவ் 
சனம் என் காதலனைக் கண்ணாரக் காணச் செய்தது 4 

[sar ahi ஒளித்துவைச் திரம் 
பாஸ்உரன் படச்சை வெளியே 
எடு sf | 

எப் பாதகன் இப் படத்தில் இவர் உருவத்தை 
வசைர்தான் ? கண்ணைக் கவரும் சாதலன் கவினில் காற் 

ஐயோ ! 

பஸ் இல்லயே இது ! 2! இஜைப் பார்ப்பது பாதகம் | 
[௮ப் படத்தைக் ழே. எறிர்து 

விடகரள். ] 

அயர்ந்து நித்திரை செய்கிரர் ஐயோ 1 இவரைப் பிதா 
இங்கு கண்டால் பெருகச் தீங்குக் இடமாகுமே ! கான் 
என்ன செய்வத ? பிழா திடீரென்று இங்கு வர்துவிட் 
டால் ? ஐயோ. இவரை எழுப்புவோமா ? எப்படி எழுப் 

புவத *-- எனக்கு நாணமா யிருக்ெத ! ஐயோ | காத
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லொருபுறம் . வலிக்கிறதே !--எப்படியும் என் பிராண் 

நாதரை இவ வாபத்தினின்றும் காப்பாற்ற வேண்டும். 

என்ன செய்வது ? அவர் விழித்தால் ஏதாவது தவரமுக 

சாண்ணுவாரோ *--எண்ணமாட்டார் 1! அவர் உயிரைக் 

காப்பாற்றும் பொருட்டு சானே செய்கிறோம். 

[மெல்ல சையை நொடிச்சிறாள்.] 

கேட்டிராது (பாட்டு பாடுகிறாள்.] 

இதிலும். எழுந் திருக்கவில்லையே ! 

[ஒரு புஷ்பத்தை அவன் முகத் 
தின்மீது எதிகிருள்.] 

ஐயோ ! எதனாலும் இவர் நித்திரை நீங்சவில்லையே !-- 

ஆ !அமீசா பேச்சரவம் Csi Bog | Isr வருகிருற்போ 

லிருக்கிறதே ! எப்படியும் எழுப்பவேண்டும். இண்டியா 

ன்னு எழுப்புவோம் 

[இன்னரன் இருக்குமிடம் விறைச் 
து செல்ல அவன் மறைந்து 
போகிறான், ] 

அ ! பிசாணராதா ! பிராணசராதா !-- எனக்கென்ன பயித் 

தியம் பிடித்திருக்கிறதா என்ன! எங்கே என் பிராண 

நாதர்? சற்று முன்பாக என் ௪ண்ணாசக் சண்டேனே ! 

sh மறைந்தார் இதற்குள்ளாக ?. எனச் கொன்றும் 

தோன்றவில்லை. நானென்ன கனவு  கண்டேனோ? 

இல்லை ! இல்லை! என் சண்ணாக் கண்டது எப்படி கன: 

வா யிருக்கும் காதலா ! சாதலா] என் பேதை மனத் 

தைக் தாம் இல்வாறு பரிசோதிக்கிகீ2ரா ? இதென்ன 

கண்கட்டி மாயம் 7? எப்படி வர்தார் ? எப்படிச் சென்னார்? 

[POR ar] 

ஜகஜ்ஜாலன் மறுபடியும் வருகிறான், 

[கீழே க்கும் பாஸ்சரன் படத்மைச் கையி லெடுச் அச்சொண்டு| 

pi 
ஜகற்ஜாலா [௨ 

அம்மணி !
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உழி இந் 5 Gore எல்இிருக்தாய் * 

பூமியின்பேரில். 

விளையாட் டொருபுற மிழுக்சட்டும் .-ஜகஜ்ஜாலா, நாண் 

ஒன்று கேட்கிறேன், உண்மையைக் கூறு. 

தரன் ஏதாவது பொய். 

கூறமாட்டாய் தெரியுமே எனக்கு, 

aie le 

ஜகஜஜாலா, சற்று முன்பாக இங்கு யாராவது வந்தார் 

களா ?- தெரியுமா உனக்கு £- 

உம் 1!--ஜோஸ்பம் பார்துதுர் சொல்லுறேன், 

விளையாடாதே மறுபடியும். 

alder wid Gh ORG pC a ¢ எனக் Oaser Cprevub Gak 

யாதா ? அமிர்தலின்க ஜோஸ்யர் ஈஷ்யதும். நானும் ஓரே 

நாள் பிறக்சவில்லையா ₹ உம் !-..- 

த '.-யாரால.து நமது உ தயரனவன தீதிற்குள் Seppe 

பாச வந்தார்களா தெரியுமா உனக்கு $ | 

உம் ஒரு ராஜகுமார் தவிர வேறு யாவரும் வரவில்லை 

ய்ம்மணி ? 

ம், தம். சாக்கே அவர் 1 எங்சே அவர்? 

ஆ ! என் ஜோஸ்யத்தை ஈம்பமாட்டேன் சன்று கொன் 

னீர்களே, இப்பொழுது என்ன சொல் ல்ல தீர்கள் Po 

ஆமாம், ஆர்த ராஜகுமாரர். எப்படி யிருப்பார் Gere, 

பார்ப்போம். 

சொல்லட்டுமா ? 

சொல், பார ர்ப்போம். 

“ ஒரு கண் பொட்டைட பாற EDGE கண்ணே. ல்லை... 

ஜாஜ்ஜாலா! என்னை ஏளனம் செய்விறுயா ரன் மஹா 

ரர்ஜாலிடம் போய்ச்: Qe rd giB per ன் 12
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௮ம் மணி, அவ்வளவு சோபம் வேண்டாம்,--இதோ 

ஜோஸ்யம் பார்த்துச் சொல்கிறேன், கேளும்.-- இடது 

பக்சம் கன்னத்திற் சிறு மருள் இருக்கிறது. 

து 1] 
Ally Bhi: 

ஜோஸ்யம் ! ஜோஸ்யம் !--வலது கையில் ஒரு வீர கன் 

கணம் அணிந்திருப்பார்... 

உண்மையே ! உண்மையே ! எங்கே அவர் ? எங்கு சென் 

ரர் £ உனக் கெப்படியும் தெரியும், ஜகஜ்ஜாலா, உனக்கு 

நாறு பொன் தருகிறேன் சொல்லிவிடு. 

அவர் இருக்கெ இடமா ?--இெதென்ன கஷ்ட காலம் ...... 

௮ த தெரியா தம்மணி ! 

அதெல்லாம் உதவாது.-- இவ்வளவு சொன்னவனுக்கு 

௮௮ தெரியாம லிருக்குமா? ஜோஸ்யம் பார்த்துச் 

சொல். 

ஓகோ ! அம்மணி! எனச்கு. ஜோஸ்யமும் தெரியாது, 

ஒன்றும் தெரியாது. 

அதெல்லாம் உதவாது, பொய் பேசாதே. 

ஐஜயோ ! எனக் கொன்றும் தெரியாதே. 

உம் உம்| நீதான் ௮வரை எங்கேயோ அழைத்துக் 

கொண்டு போயிருக்கவேண்டும். இல்லாவிட்டால் ஒளிக் 

அவைக்திருக்கவேண்டும். 

இ௫செசன்ன பயித்தியமா யிருக்கிறது ! 

நீ அவரை இப்பொழுது அழைத்து வராவிட்டால் உன் 

னை விடமாட்டேன். 

அம்மணி, என்னை விடா விட்டால் நா னெப்படி அவரை 

அழைக்றது வருவது $£ 

ஆம) Dyin, போய் அழைத்து வா, விரைவில்.
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ஆம், ஆம், இதோ விரைலில் அழைத்து வருகிறேன். 

உம்முடைய பிசாவை ! 

[விரைக்து போகிழுன்,. , போகும் 
Ouro st une saps Sip 

all ap @ w sn. | 

பிராணசாதர் வருவார் 1-- வருவார் விரைவில் வற்தால் 

என்ன சொல்வார் என்னிடம் ?--நா னென்ன பேச. 

அவருடன் 8 P எனக்கு நாணமா யிருக்கிறது 1. சாண் 

மானைர் துக்சொள்ளலாமா *--மறைக் அகொண்டால் அவர் 

வந்தவுடன் சாண் சாணோமென்று போய்விட்டால்? அது 

உதவாது, . நாம் பேசாதிருப்போம்.. அவராகப் பேச் 

டும்.--இப்படித் திரும்பிக்கொண்டு: தலை குனிந்து நிற்இ 

மேன். அவர் அருகில். வந்தவுடன் நாணத்கசால் தேகத்தை 

திருப்பிக்கொள்வேன் அவர் தன் அழகிய கரத்தால் 

என் . முகத்தை "மெல்லத் திருப்புவார். கான் என் 

காதலனைக் “கடைக் “ கண்ணாற் பார்ப்பேன். அவர் 

எனக்கு முத்த மிவொர் 1. 

பின்புறமாக பத்மினி மெல்ல வந்து நித்ொள், 

பிறகு 9. பிறகு என்ன செங்வார் P 

உம்! போங்கள் அம்மா ! 
ஆம், . ரான். போகவேண்டியது சா வினி, நீதான் ஒரு 

பிராணகாதனைக் கண்டுபிடி த்துவிட்டாயே !...- 

என்ன ஆம்மா, நீங்கருரம் ஏளனம் செங்கிறிசள் 8 

கான் ஏளனம் செய்யவில்லை. : சமாசாசம் என்ன 9 ஏது 

இதற்குள் பக் 9 மாதியத 9 யாசைப்பற்றி பேரிக்கொண் 
டிருந்தாய் ? ௪ எந்த ராஜகுமாரன் உன் மூசச்தைச் இருப்பி 

முத்தமிடப்போடுன் றவர் ? 

போங்கள் அம்மணி: 

இனி உதவுமா 3. -சண்டுபிடி தந்துவிட்டேன் : என்து. ராஐ 

குமாசன்மீது காதல் கொண் ஆருக்கிரும் 2 செரல் என் 

A
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னிடம், சாணப்படாதே. எப்படியும் அவனுக்கே உன்னை 

மணம் புரிவிக்கறேன். 

அப்படி சத்தியம் செய்துகொடுல்கள். 

அப்படியே கட்டும். வேதவதி, நீ விவாகம் செய்து 

கொண்டால் போதுமென்று கோரிக்சொண் டி.ருக்கி 

ளோமே உன் பிதாவும் நானும், இதற் கென்ன தடை 

கூறப்போடுறோம் நீயாகக் கேட்கும்பொழுது ? எந்த 

ராஜருமாரன்மீது காதல் கொண் டிருக்இிழுய் ? என்னி 

டம் கூற வெட்சப்படுவானேன் ₹ 

[பாஸ்கரன் படத்தை எடுத்துத் தன் தாயாரிடம் கொடுத்து] 

இதோ என் பிரசாணகாதர் !-- 

கண்ணே, உன் அழுஞுச் கேற்ற அரங். குமாரனையே 

வரித்தாய் ! மிகவும் சச்தோஷம் ! இதேது படம்? இது 

மமற்றவைகளுட ஸிருக்க நான் சண்டதில்ல்யே ! யார் 

இர்ச ராஜகுமாரன் தெரியுமா உனக்கு ? 

காஸ்மீர மன்னன் பு தல்வன்-- 

ஆ! ஆ! ஐயோ, வேதவதி !--காஸ்மீ£ மன்னன் புதல் 

வனா 2 

ஆம்--அ௮ம்மா, நிங்கள் சத்தியம்செய்து கொடுத்திருப் 

பதை மறக்கலாகாது. 

ஐ] ஐயோ! வேதவதி! 

சாகம்-- முகாரி 

ஆகாத விடர்தன்னி லையோநீ காதல்கொண்டாய் 

சாகாத சச்சாவுன் தர்தையவர் சகொண்டுடையார் 

போகாத விடந்தன்னிற் போயிடுமோ வுன்னிதய 

கோகாதுன் மனர்தன்னை அண்ணிடையே மாற்றுவையே, 

அம்மா, என்ன ஒன்றும் அறியாதவர்போல் பேசுஇறி 
. . . 

சே : காகல் ஒரு புருஷன்மேற் கொண்டபின் கவுள் 

வர்தாலும் மனம் மாறுமோ? அம்மா, என் னுயிரை



Ga. 

Cau. 

ப, 

ளு.
 

தற்குல் ே தெய்வம் 171 

p
e
l
 

வ mm 4 . ப ட்ரூ ட ® . க் 

உம கையில் ஒப்புவித்தேன், et ar பிராணாாரதருள் 

கென்னை விவாகஞ்செப்று கொடுத்தால் உயிர் வாழ் oe ee oe வேன். இல்லாவிடின் உயிர் அறப்பேன், இத மிச்சயம் * 
2 Loot | . . 
வேதவதி, ஐயோ ! எனக் கொரு ஆட்சேபனையு மில்லை. 

லிலும் உன் பிதாவின் மனத்தை யார் ஜிருப்புவது 2 

அவரோ ௮ச்த அ௮ரசிளம் குமாரன்மீ௯ ஜன்மத் துவேஷம் 

வைத்து எப்படியாவது அவனைக் கொல்ல நிச்சயம் செய் 

[உள்ஸிருர் ௮] ஆ 1 அப்படியா சமாசாரம் } 

அம்மா 1 அம்மா! பிதா வருகிழுர் கோபமாய் 1 இந்த 

ஜகஜ்ஜாலன் ஏதாவது சொல்லிவிட்டானோ என்னவேச ! 

அம்மா! கீச்சான் என்னைக் காப்பாற்றவேண்டும், என் 

னுயிர் உமது சையி லிருக்கிறஅ ! 
(பிமிர்து நிற்கிறார்கள்] 

மறுபடியும் விக்கிரமபாஹ்-௩ ager. 

அனர் பின்னுல் உருவிய சத்திபுடன் ஜகஜ்ஜாலன் 

வரு இரான் , 

எங்கே அப் பாதகன்? எனக்கே அவன், ஐஎஜ்ஜாலா 1 

இங்கேதான் வச்திருக்கவேண்டும் ட தேராகக் கேளும். 

உமது மகளை, சமாசாரம் சன்ன வென்று. 

வேசவஇ ! சடந்த சமாசாரம் என்ன, உண்மையைக் கூறு. 

கிருயா என்ன இப்பொழுது பத 

அண்ணா, என்ன ௪மாசச ரம்? 

பிரராணதாதா, இதென்ன சாகசம் *? நான் போய் மெல்லப் 

பேசி ஈமதூ சூழர்தை மனத்தைத் திருப்பி. வருகிறேன் 

சற்று வராமலிறாம், என்று சொல்லி வக்தேனே 1 இதற் 

குள்ளாக உம்மை யார் வரச்சொன்னது 3 இப்பொழுது 

தான் சற்று இணங்கி. as gre. 

௮தெல்லா மிருக்கட்டும், பாஸ்கரன். இங்கு. வந்தது 

உண்மைதானே?
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யார் ₹ யார்? 

யார் அம்மணி அது £ 

யார் ௮ம்மணி அது ? ஐயோ பாபம் ! 

வே . gh ' . * ட * ச் * in ௭ ° 

வதவதஇ ! வாஸ்தவத்தைக் கூறு,. சாஸ்.மீர மன்னன் 

புதல்வன் இங்கு வர்தானா $ 

a 5 ம் 2 ள் ட்ட 4 ௮ ன ச { 

யார் ௮து காஸ்மீர மன்னன் புதல்வன் ?--அ௮ம்மா 1 பிதா 

ஏன் என்னி௨ம் இவ்வாறு கேரபமாய்ப் பேசுஞர் ? 

இதற்குத்தான் எனக்கு விவாகமே வேண்டாமென்ற அ, 

சனக்கு வேண்டாம் போங்கள் ! 

[ஒருபுறமாசப் போய் நிற்கிறொள்,] 

பிராணரநாதா ! இகசென்ன ? இப்படித்தானே எல்லாவற் 
க ட me 5 ௨ ட . i. 

றையும் கெடுக்கிறீர்கள், அவள் சற்று முன்பாக நாம் 

சொல்லுகிறபடி விவாசஞ் செய்துகொள்வதாக இணங்க 

வர்சாளே ! இதற்குள் இங்கு வரு ஏதோ கோபமாய்ப் 

பேசி அவள் பன்னை மாற்றிவிட்டிசே | போம், பிராண 

நாதா. [ஒருபுறம் போய் gag er.) 

Yow urnsra Dawg வரவில்லையா *₹ ஜகஜ்ஜாலன் 

Fe plan ber — 

இங்காவது அவன் வருவதாவது £ அந்தப் Gs Bud 
டர ற. . ர 26 ஐ 

காரன் கூறியதை நீர் ஈம்புகிறிரே 1 

நானா பயித்தியக்காரன் 1 

அது யார் ௮ண்ணா ௮ந்த ராஜகுமாரன் ? மற்ற தேசத்து 

சாஜனாமாரர்களை யெல்லாம்பற்றி என்னிடம் a of Grr, 

இவரைப்பற்றி ஓன்றும் கூறவில்லையே 1... 

ஜகஜ்ஜாலா, என்னிடம் பொய்யா கூறிஞய் ? 

பொய்யா ! கொஞ்சம் பொறுங்கள். இதோ சாஜகுமாரி 
வளைத்து ச்கொண்டிருக்து அவர் படதிதைப் பார்த்துவிட்டு 

ட அப்புறம் சொல்லுங்கள், 

எதோ? எதோ?
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அந்த சாஜருமாரர் படமா ?அம்மா, அதை யேன் நீங் 

சள் என்னிடம் காண்பிக்கவில்லை, சான் பார்க்கவேண்டும், 

எங்கே அது ? 

இங்குதா னிருந்த௮ | எங்கே போயது ? 

[தேடிப் பார்ச்சிறான்.] 

வேதவதி, நீ அதைப் பாரக்ச லாகாது, சுற்று பொறு, 

ஏன் ௮ண்ணு 7? 

அப்புறம் சொல்கிறேன்.-.-ஜசஜ்ஜாலா, எங்கே அது? 

இங்கேதா aie eB. [தேரன்] 

இக்குதா ஸிருர்சால் எங்கே போயிருக்கும் சன்ன 

பயித்தியக்காரனா யிருக்கிளுய் | 

. ச் உட ச % ம் + 

பயித்தியக்காசனா 1--போதும். ! பட்டப் பெயர்! உள் 

ச சைச் சொன்ன இன் பலன் இது. 

அண்ணா, காஸ்மீஈ மன்னன் குமாரலுக்கா ' என்னை 

விவாகஞ் செய் அகொடுக்கப் பேரஇதீர்கள் ? ஐயோ ! 

எனக்கு அவர் வேண்டாம், எப்படி, பிருப்பாரோ ?. 

என்ன அ௮வலட்சணமா "யிருப்பாரேர ' 2 என்ன புத்தி 

ஹீனரா யிருப்பாரோ 9....இதற்காகத்தான் சான் விவா 

கமே வேண்டாமென்று சொன்ன. 

அம்மா | இப்படி. யல்லவோ இருக்கவேண்டும் புத்தி! 

மெச்சனேன் ! மெச்னேன் ! 

பாருங்கள் அண்ணா : இச்தப் பயித்தியக்காரனும் என்னை 

ஏளனம் செய்குழுன் te 

ef! தரங்களும் பயித்தியக்காரனென்று.. அழைத்து 

விட்டீர்களே | சரியாகிவிட்டது பாக்கி 1 அனால். நீங்கள் 

அழைத்தது தான் சரி. நீங்கள் தானே. என்னை .பயித் 

இயக்காச னாக்இனீர்சள்.--



3 

வே, 

வே. 

93 
த்ற்குல் தெய்வம் 

போதும், நிறுத்து ஜசஜ்ஜாலா.--வே சவத, நீ OUCH Bit 

Gs. அந்தப் பாஸ்கரனுச் சூன்னை நான் ஒருகாலும் 

லிவாகஞ்செய்து கொடுப்பதில்லை ௮ திருக்கட்டும் கண் 

ணே, சற்று முன்பாக உன் தாயாரி௨ம் நீ மணஞ்செய்து 

கொள்வதாக ஒப்புக்கொண்டது வாஸ் தவம்தானா? 

ம், நீங்கள் அவ்வளவு சேட்டயொழுஅ. கான். மறுப் 

பது நியாய மாருமா? 

சன்முசக்கூறினஞய், வேகவதி, அதுதான் ஈல்லபெண்ணுக் 

கடையாளம், 

என் வயிற்றில் பிறர்தது நல்ல பெண்ணா இராது எப்படி 

யிருக்கும் ₹ 

சரிதான்,--வேதவதி, சீக்கரம் ஐம்பத்தாறு தேசத்திலு 

மூள்ள அ௮ரசிளங் குமாரர்களை யெல்லாம் வரவழைக் 

இறேன். அவர்களில் உன் மனுக் கனிய மணாளனை நீ 

மணப்பாய், 

௮ப்படி வேண்டாம், அண்ணா. எல்லா தேசத்து ராஜ 

குமாசர்களையும் வரவழைத்து எவ ஜனொருவன் உமது 

வில்லை வளைத்து நாம் ஏற்படுத்தும் சுல்கத்தை or len 

னோ அப்படிப்பட்ட ராஜகுமாரனுச்கே சான் மாலை 

சூட்டவேண்டு£். | சுத்தவிரனையெ உமது பெண்ணாகப் 

பிறந்து எனக்கு ஒரு சுத்த: விரணையன் றி வே ரொருவளை 

யும் மணக்க இஷ்டமில்லை, 

சபாஷ் ! நன்றாய்ச் சொன்னாய். 

சுபாஷ்! சபாஷ் ! சமாசாரம் தெரிகிறது, 

உடனே சுயம்வாத்துக்கு நாள் குறித்து ஒலை அனுப்பு 

றேன் எல்லா அரசருக்கும். . வேதவதி, உன் புத்தி 

சாலித்தனத்தை. இப்பொழுதுதா. னறிந்தேன். நான் 

வருகிறேன். [போகரர்.]



தற்குல தெய்வம் ஹி 
இம்மணி, காஸ்மீர மன்னன் புதல்வலுச்கும் இலை யனுப் 
பும்படி. சொல்லவா $ 

ஜகஜ்ஜாலா, போ, விளையாடாதே ் மகாராஜாவிடம் கூறி 

தண்டிப்பேன் பிறகு | 

செய்வீர்கள் ! செய்வீர்கள் ! 

வேதவதி, ராம் போவோம் வா, | 

வேதவதியும், பத்மினியும் போல 
PTE GT} 

பெண்ணாகப் பிறச்தால் இப்படிப் பிறக்கவேண்டும். சுயம் 
ar Borg Ge aSar eg ஈநடச்சப்போறெ௮ 1 பார்ப் 

- பேரச், [போகிறான்] 

இரண்டாம் தங்கம் முடிகிறது.
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மூன்றாவது அங்கம், 

இடம்--அசசனுடைய கொலு மண்டபம். காலம்--பசல். 

௮ரேகம் அரசர்கள் உட்சார்க்திருக்கின் றனர். 

ஒருபுறம் மந்திரியும் ஜகஜ்ஜாலனும் வருகிற அரசர்களை யெல்லாம் 

மரியாகைசெய்து அ௮ழைச் சக்கொண்டுபோய் 

ஆசனங்களில் உட்காரவைக்கின் றனர். 

அங்கதேசத்து அரசன் வருகிறான், 

வாவேணும் | வாவேனணும் ! தங்கள் வரவுக்காகத்தான் 

எல்லா அரசர்களும் எதிர்பார்த் இருக்கிறார்கள் ! 

[மர்திரி அழைச்துக் கொண்டு 
போய் உட்காரவைக்இருன்.] 

[ஒரு புறம்] எல்லோருக்கும் மூன்னே வந்துவிடும்! 

வங்கத்து மன்னன் வருகிழுன். 

வரணும்! வாணும்! எங்கே தாங்கள் வசாதிருக்கஇறீர் 
களோ என்று பயந்திருர்தேன் ! 

[மக்திரி அழைத்துச் சொண்டு 
பாய் உட்சாரவைக்கிழுன்.] 

[ஒரு பூதம்] மந்திரி, அழையா வீட்டிற்கு நுழையாச் சம் 

பந்தி | 

பாண்டிய மன்னன் வருகிருன், 

ஆஹாஹா ! வாணும்! தாங்சுள் வராமல் சபைக்கு ஓர் 

அ முகில்லை, 

[மசஇிரி அழைத்அச் கொண்டு 
போய் உட்காரவைக்கிருன்.] 

[ஒரு புறம்] திருஷ்டி பரிகாசம்! 

சிங்கள அரசன் வருகருன், 

ஐஇகோகோ.! வாணும் 1 வசணும் ! எங்கே திங்களுக் 
கனுப்பிய ஒலை. சேரரஇிருக்்றகசோ என்று io Bh
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புலர்சள் இசண்டு ஓலை ஙனுப்பிஞர் 1 

[us 90 அழைத்துச் சொண்டு 
போய் உட் சாரவைச்கிருன்.] [ஒரு புதம்] மந்இரி, இவருக்கு மண இலையே அனுப்பவில் 

ஊியே, இவளை யார் வரச் சொன்னது ? 

சோழநாட்டூ மன்னன். aR Bap ear, 

வாணும் ! வரணும்  தக்களைத்தான் சான் கோரிக்கொண் . rt . | 4 ந் 
க ௬. ஏறு தன : தாங்கள் வராது சபை நிறைய வில்லை, sy ai ் | 

ர் கன் உட்காசவேனும், சபை நிஷறப வேணும் 1 
(மச்திரி அழைத்து சொண்டு 

funds Distress oper. | 
ர புறம்] மந்திரி, ஆனம் உடையவில்லையே mrs 

சோதாட்டூ ௮ரசன் வருரென், 

ஆஹா வாணம் 1! வரணும் ' TH Quaere Sari I~ 
இர்ச மோதிரம் சொஞ்சம் மறைர்திருச்கிறத-- அ 1 அரி! 

(மர்திரி அழைத்துக் மொண்டு 
Curb உட்கா ரவை இன்] 

[ஒரு பும்] மர்இரி, இவர் வில்லை வளைக்க வந்தாரோ, 
பல்லை இனிக்க வர்தாசோ 7 

fan] ர 
ச கேகய அரசன் அருன். 

! * . க அடடா வரணும்: லவாணும் ! முதலில் அடையாளமே 
் * [சிய ட ர . 7 தெரியவில்லை ! நெடி நா ளாச்சுது பார்தது | எங்கே, தம் 

சுஷக்ு பெரிய சாஜ்மம், எவ்வளவு விவகாரம், என்ன 

சமாசாரம்) [மர்கிரி அமைச்துர் : கொண்டு இத்து a 
பாய் உட்கார வைச்சிருன் ப]. 

| ஒரு புக்] Landi aR, இவர். யர் ஆமி தெரியவில்லை ! 

பாஸ்கரன் வயோதிசனுன அரசன் போல் 

வேஷம் பூண்டு வருகிருன். 

4 ; ட்ட 4 ட்டது ச ட்டி 

ஹா: ஹா! ஹா! வரணும் | வானும் . தங்கலாம் பார்த் 

கால்தான். கலியாண மாப்பிள்ளேபோ லிருக்கிறது ! சுற் 

>
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| 
தேசமில்லை, மண மாலை தங்கரஞுடையது தான் : 

(மந்திரி அழைத்துக். கொண்டு 
போய் உட்சாரவைச்கிறுன்.] 

(ஒரு புறம்] மச்திரி, இந்த இழத்திற்கும் கலியாண ஆசை 

விடவில்லை பார்த் ோ ! 
[மத்த அரசர்களையும் இங்கனமே 

அழைத்து மரியாதை செய்கன் 

soon tj 

இசர்குள்ளாக பத்மினியும், வேதவ்தியும் தாதியர் புடைகுழ 

உப்பரிகையின் மீது வருகின் றனர், 

வே. இம்மா, என்னிஷ்ட தேவதைதான் என் பங்கிலிருக்து 

என் பிராணராகளை இச் ௪யைக்குக் கொண்டுவந்து விட 

வேண்டும், 

ப. அவருக்கு நீ அனுப்பிய - இலை போய்ச் சேரந்ததோ இல் 

லையோ $ 

வே. அதுசானே தெரியாது தவிக்கிறேன் , 

ப. ஒருவேளை சுயம்வர மண்டபத்தில் மற்ற ௮ரசர்சளுடன் 

எங்காவது உட்கார்ந்திருக்கறாுசோ பார்ப்போம், ஆயி 

லும் வேதவஇ, அவர் தன் நிஜ ரூபத்துடன் வர்தால் 

மஹாராஜா பார்ப்பாராயின் ஈம தெண்ணமெல்லாம் 

கெடுமே, அதற் சென்ன செய்வது ? 

வே, அதற்காகத்தான் மாறு வேஷம் பூண்டு வரும்படி. எழுதி 

யிருக்கிறேன், 

ப. அனால் சாம் தேடிப் பார்ப்பதில் என்ன பிரயோஜனம்? 

மாறு வேஷம் பூண்டுவற்தால் நாம் எப்படி அறியக்கூடும்? 

Gu. அம்மா என் பிரொணராதர் என்ன மாறு வேஷத்தஇ லிருர் 

fp * ன் . a . - . 

கபோதிறும் . என் காதலால் சண்டுபிடித்துவிரவேன் 

நான், 

ஆடு ட்ட ட ச் உட 

td. அராலி நீதான் கேடிப்பார், 

வே... Gur] cme தேடியும் காணோமே 1.



Gar. 

- இறுளே, அவரா யிருக்குமா ? 

BBM தெய்வக் ag 
௮தோ பார் சேதவதி, உயரக்௪ சிம்மாசனத்தில் வலது 
புதமாய் “_-சார்சிதிருக்கறுரே, ௮ தவா பிருக்குமுர $ 
அல்ல , அம்ம மணி 

ns ம் ப 5 . ay it oo * 4 கட ட ட டு அல்லத, இச்தப் புறம், ப் தாம்பரக் ska பணிகஇருக் 

அல்ல, அம்மணி, 

நர்திரியுடன் ஈகைத் தவண்ணடரய்ப் | மபசிக்கொண் 9.08 Si 
கிமுாசே; அந்து சாஜகுமாரனு யிருக்குமா $ 

இராது அம்மணி, 

காதில் மரகதமணி துலல்க சத்துடன் வச்சிருக்கற 
சே, அற்றது ail T Go) விருக்குமர இரு வேளை $ 

உப் ம் | 

Qo sa இரம்பூல மணிக்த வண்ணார் தன் சோனலுடன் 

Gu@sGQ es esr ட றக்கிறவர் உண் பிராணநாதும் 

UDR ee தபோ வருக்க aS zs. 
TSR LIT 

இல்லை, அம்மணி, 

பிறஞளு பார்சான் சொல், wears கேட்டாதும் இல்லை 
யென்ஒழுப். அதோ நரைத்த ழம். ஒன்று வத்திருக் 
தேத அதுவா $ 

அம்மணி, என்னை ஏளனம் செய்யாதீர்கள் ! அவர்போல் 
சான் இருக்கிற அ !-- 

SEE | Cats ay, தி, afar ur Oa ap ur என்ன? என்னதான் 

வனம் தரித்தாலும் SL) துகூட வானு2மா ஒருவேளை 

அவர்க போய்ச் சோம்து rr மணா ஓலை ல்ல ற்று திராது இல், அர து 
Be ர்ச்தூம் வரரஇருக்கிறாரோ ?--ஐ ருவேளை அவர். வா 

இருக்கால் பிறகு என் செய்வாப். நீ 2 

சொன்ன செய்வனு தும்ம Bega. 

PLD UT 1D எப்படிப் போவது?



Gar. 

MY, 

வி. 

Ene தெய்வ. 

அவரை யன்றி நாம் ஏற்படுத்திய ச௪ுல்சச்தை யெய்பவர் 
ஒருவரு மில்லை. இவ்வுலகில், ஆசவே கான் பயப்பட 

வேண்டியதில்லை அம்மா, 

பசாக்! ராஜாதி ராஜன் விக்செமபாஹ்ு மஹாசாஜா 

கொலுவுக்கு வருகிருர் ! பராக் | 

பரிவாரங்கள் புடைகுழ விக்கரமபாஹ் 

வருகிறார், 

- (சிம்மாசனத்தில் வீற்திருச் து] மச்இிரி, ௪பைக்கு எல்லா ௮ 

சர்கருநம் வந்துவிட்டார்களா 3. 

அங்க, வங்க, சுலிங்க, முலிங்க, ஓட்டிய, கன்னட, காந் 

தாச, காம்போஜ, சொட, குடகு, குந்தல,  குலிர்த, 

குர்ஜு, கேகய, கோள், கொக்கண, (கொல்ல, கோசல, 

சாவ, சிங்கள, சிந்து, சன; சஞூசேன, சோம, பரண் 

டிய, சோள க, திராவிட, அளுவ, நிடத, நேபாள, பாஞ் 

சால, பப்பா, மல்லல, புலிர்த, மகத, மச்ச, மகராஸ்டிர, 

செளராஷ்டிர, மலையாள; மறவ, யுகந்தா, விதர்ப்ப, 
வ்வ்சளா, கர்னாடக, அருணா, யவன, அர்இர, ஈட்டிய, 
near, அயோச்திய, ௧௫௪, இலாட, கா௪ முதலாகிய 

ஐம்பத்தாறு தேசத்து மன்னர்களும் வர்திருக்கிளுர்சள் 

மஹாராஜா ! 

சந்தோஷம்.--ராஜாதி ராஜர்களே ! இனி தாமச ஞ் செய் 
வாளேன்? யார் யாருச்கு என் சன்னிசையாகய வேத 
வதியை மணக்சவேண்டுமென்று விருப்ப. மிருக்கிறதோ 

அவர்களெல்லாம் 

எல்லோரும், [எழுக்இிருச்சு] ஆ ! ஆ !-- 
வி. ௮வர்சளெல்லாம் ஒவ்வொருவசாக வந்து இகோ இப் 

பாரிய வில்லை வளைத்த, சாணேத்தி, அச்தசத்தில் பறக் 
கும் ௪க்சரத்தை விழ்த்த முயலுங்கள்; பாசொருவ ர் 
அங்களம் செய்கிறாசோ அவருக்கு சன் மகள் மண 

Loren சூட்வொள்.



த்ற்குல் தெய்வம் ay 

எல்லோகும், er t— 

வி, தாமதம் வேண்டாம், ஆர்ம் பிச்சலாம்-.. 

[ஒன்கொரு அசசலும் தன் பச்சசம் 
இவிழுக்காம் அரகனைப் vit gan} 

எல்லோரும். என், தாங்கள் போய்ப் பார்க்கிறது தானே 1 தரம் 

2. 

GurBapt P 

ஆ “om Ff 6 co ~ ட ௲ ர . * கள் போசலாம் : தாக்களே ! [உட்கார்ச் அவிடரர்கள்.] 

அடடா! என்ன ! எல்லாம் சும்மா உட்கார்ச்துகொண்டு 

இருக்குதுகள். கொஞ்சம் முன்னே எல்லோரும் ஒன் 

மூய் எழுற்த வேகத்தைப் பார்த்துப் பயந்தேன், மஹா 

சரஜா இததளை பெயருக்கும் பெண் எக்கு சம்பாதிப்ப 

தென்று - அடடா! இவ்வளவுதானா ? சமாசாரம் 
ra . . . Lo ட . soe aff 7 உ] ம 

மக்ட்டவடன சுமமன்று உடகாராகதுவிடடதுசள ' அரி 

தான் -மற்திரி, இதெல்லாம் உதவாத ! சாம் சம்மா 

இருந்தால் இவர்களும் சும்மா இருப்பார்கள். நாம் போய் 

ஒவ்வொருவரசாய்க் கேட்டுப் பார்ப்போம், வாரும், 

ஹர [சசோலென் நெழுக் திருக்கிளுர்.] 

HOOT, எழுக்காறையா. சிங்கம் அடடா! எங்சே 

அனனரகி EGS Gay ar 

அவசரமாக வெளியில் போகவேண்டும், மறுபடியும் 

வருகி3றன், . [போறன் 

மறுபடியும் | வருவதே தினி | முதலிலேயே மிஞ்சிக் 

கொண்டார் மந்திரி, இன்னும் தாமஇித்தால் ல் 

லோரும் போய்விவோர்கள், வாரும் கேட்போம் இதோ, 

அல்கு தேசாஇப இ | 

சாகம்-- இரந்த பைரவி, 

அங்க தேசாதிப அட்டியேனினி 

சிக்சம்போலவே நீர் றி எழுச்திறும் 

ஈங்கஞ் சொல்லுவார், கான்முன செழுந்திட்டால். 

நாடுவீர் பாரிய காடாளு மன்னசை,
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மந்திரி, என்ன தெரியாமல் பேசுகிறீர் ! நான் மூன் 

னெழுர்தால் பெரிய ராஜாக்களை டபுயல்லாம் அவமானம் 

செய்ததாரகும் ! பெரிய ராஜாக்களெல்லா மிருக்கறொர்கள், 

அவர்களைப் போய்க் கேளுமையா முன்பு ! சான் Ap me 
* ௪ ௪. ௫. ஸ்] 

௪ன், மரியாதை பார்க்கத் தேவையில்லையா ₹ 

ஆமாம் ! ஆமாம் ....[ஒரு புறம்] தப்பிச்துக்கொள்ள மரி 

யாதை யெல்லாம் வருகிறது !--வாரும் போவோம், வம் 

கத்து மன்னனிடம், 

ராகம் பைரவி, 

வர்சத்து மன்னனே, வளைத்திடும் வில்லினை 

வஞ்சியை மணர் இடும், அஞ்சாமலே நீரும். 

பங்கப்படுத் இனீர், பாராளு மன்னர்முன் 

அங்கத்தரசனை, ௮ழைப்பதோ என்முன். 

வ தது 2 டத மந்திரி, இவ்வளவுதானா உமது புத்தி? இத்தனை ge 
௪ருக்கு முன்பாக என்னைப் பங்கப்படுத்தினீ2ர ! அங்கத் 

அச் சிற்றாசனை முன்பு அமைத்துவிட்டு பிறகு ராஜாதி 

சாஜனான என்னை அழைப்பதா? இப்பொழுதே இவ் 

வளவு மரியாதை செய்தால் பிறகு உம சாசன் மகளை 

மணந்தபின் என்ன மரியாதை செய்வீோ தெரியாது | 

வேண்டாம் ஈமக்கு இச்த எம்பர்தம் ! 

அடடா! என்ன கோபம்! என்ன கோபம்! என்ன 
கோபம்! இதுவும் ஒருவிதம்சான் 'அமற்திரி, பார்த்தீரா 
உமது தப்பு !--ஜாக்சொதை 1 இதோ இங்கள மன் 
னன் ! இவர்தான் எரி! இவரைக் கேளும், 

சாகம்--௪ங்கரராபரணம். 

சிங்கள மன்னனே, எங்கள் குூறைஇர்த்து 
மங்கையை மணந்துநீர், மகிழ்ச் இரிவீரே, 

நங்கையவள் தானும், தங்கையெனக் காவாள் 
நானிலம் ஈகைத்திட, நானே மணப்பதா,
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ககம, 

BRE தெய்வம் 39 
மர்இரி, .. இதுவரையில் உம்மைப் புத்திசாலியென்று 
நினைத்திருந்தேன் ! இவ்வளவுசானா உமது புத்இ 14 வேச 
வதி அம்மாள் எனக் கென்னவேண்டும் தெரியுமர 9 
தங்கை முறையாயித்றே! . தான் தவ்கையையா மணப் 
பது £₹ என்ன அறிவீனனா DEBS EY 

எப்படி அரசே, தங்கை ? 

என் மூப்பாட்டனுருடைய மாமஞர் தம்பியின் போப் 

பிள்ளைக்கு-- 

போதம் போதம் :' தெரிற ௫ ஸ்பஷ்ட்டமாய் ! அப்படி 

_ யிருக்க ௮வரைக் கேட்கலாமா ₹ மந்திரி வாரும் கேசய 

மன்னனிடம் போவோம். ஏதோ யோ௫ித்துக்கொண் 

டிருக்கிருர்-- ஒரு புதம்] என்ன. சாக்கு சொல்லலா 

மென் 1. 

சரகம் - கல்யாணி, 

கேகய மன்னனே, ர்த்தி பெறவே இன்று 

ashi சுல்சத்தை, எய்து மணப்பிரே, 

போசப் புறப்பட, பூனை எதிர்வற்கு 

Bre BU GHG, ஆசைப்படே ஞே | 

ub ah, ஆசகேகபனை யொன்று மில்லை. இந்த.௪ல்கு மல்ல, 

இதைப் பார்க்கினும் கடினமான ee மெய்தல் எனக் 

கொரு கஷ்டமல்ல — 

Bp am எழுர் திருக்கிறதுதானே உடனே ழ் 

ஆனல், கான் அரண்மனையை விட்டுப் புறப்பட்ட 

பொழுது பூனையொன்று குறுக்சே. வர்ரது, . அக்கு 

௪ஞுனம்பற்றி இதில் பிரவேசிக்க இஷ்ட. மில்லை. 

சரிதான் --மற்இல், அப்பொழுதே நரன் சொல்லவில்லை, 
உட ம் - ச 1 ் . ” - ர் 1. ச 

இவர் நன்றாய் யோசித்துச் சொன்னார் சாக்கு வாரும் 

இகோ சோழாராஜன்.
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சோ-ஃம, 
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சாகம் சாவேரி, 

சோழதேசாதிப, சொன்னபடி செய்தே 

சொர்ணக் கொடியாளை, சுசமாய் மணர்திடும். 

மந்திரி, முறை சரியாயில்லை, ௮துதான் யோசிக்கிறேன், 

ஐஜயோ! ௮௮ உதவாது, அந்தச் சாக்கு அப்பொழு 
சே இன்ஜெருவர் சொல்லிவிட்டார் ! வேறே ஏதாவது 
சொல்லு ஙகள். 

ரான் சொல்லவர்சதை முழுவதும் கேட்கவில்லையே, 

காளைக் கருங் குழலாள், காக்குமென் தாப்போல் 
கண்ணிற் புலப்பட்டாள், சுடிர்தனன் மண த்தையே, 

மக்திரி, சற்று முன்பாக மாடிமீது வந்தபொழுது திரும் 
பிப் பார்த்தேன் சாஜகுமாரியை. நாண் பார்த்தபொழுது. 
என் தாயின் ரூபம்போல் தோற்றியதூ ! அது மதல் 
௮ம் மாதின் மீது மனம் செல்லவில்லை ! 

நன்றாய்த் இருப்பினீர் ! தமது புத்தியே புத்தி இதோ 
சேர மஹாராஜன் ஜயா, ஐயா ! மூகக்தைத் திருப் 
பிக்கொள்ளார் ! மர்திரி விவோரா 9 

சாகம்--மோஹனா. 

சோனே நீர் பெரும், சங்கம்போல எழுந்து 
சீச்சரமாய் மணம், செய்யவே வாரும். 

மச்திரி, சமாசாரம் தெரியாதோ ! 

Sear சம்சாரத்தைச், கேோரணியே துறவறம் 
- கொள்ள நான் எண்ணினேன், குமரியை வேண்டேன். 
சமாசாரம் தெரியாமல் நீர எப்படிக் கேட்டுமிர் ! நில்லா 
தீர், போம், ரான் சம்சாரத்தையே விட்டுவிடக் இர்மா 
னித்திருக்றேன் | 

ஜயோ !. எங்கள் சாஜ குமாரிக்காக நிறங்சள் அறவறம். 
என் கொள்ளவேண்டும் 8 அங்கள் உங்களைக் Cars
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வில்லை. இல்லத்திலேயே. சமா. மயிரும்... இன்னும் 
யார் பாக்கி 2-௮ 1! அதோ ஒரு அரசர் We Bua யிருக் 
Slapt ) uae 9 9200 —~ 

ovéG-~ersSuy gy, 

பாசெக்கும் போற்றிடும் பல்லல சாஜனே 
பாவையை மணந்திடப் பாரும் பசாக்சரொமம், 

தாச மிரண்ணெடு தனியாகவேதரன் 

தக்கினேன் இங்கு தயவுரீர் செய்யம். 

usa, Bass கருப், ஒரு அமாசாசம். அனக்கு 

இசண்டு சாரங்க எிருக்ெறன. அர்தக் சஷ்டக் 
Qin hs முடியாமல் சனியர GREE சான் இன்னு வர் 

தேனே யொழிய இன்னொரு விலாசம் செய்துகொள்ள 
வர்தவனல்ல, இரண்டே போதும், மூன்றாவ தொன்று 
லவேண்டமோ *-- என்னை மன்னிக்கவேண்டும். 

a = ss. 4 . = ௪ ட f ‘ மந்திரி, raFin Caw இதில்? சரி! இனி யாரைச் 
கேட்பது! எல்லோரும் ஆயத--௮ ஃ-ுகச இருக்க 
மூர் பாண்டிய ராஜ் | 

சாசம்- கானடா. 

பார் பும் பாண்கிய, சாஜனே நீர்தாலும் 
* + . ச ty mm 

பாணததசை எயததெங்கள், பாலையை மணக் இடும், 

கார்முகம் போலவே கடி இனி லெய்வேன் 
ம் ‘ ௩ on ௩ ॥ 

கை அணிக்க்கொண்ட, சகாரணமபென் Ora Saar | 

இதக் gt Buco லும் இப் இதென்ன எனக்கு ஒரு லட்சியமா? ஆனாதும் இப் 

பொழுது என் செளரிபக்தைக் கரட்ட முடியாம லிருக் 

இறு, 

எண்சை பரு விரல் சுஞக்கக்கொண் ம GD து, ஆப 

வே வில்லை வளைப்பது அசாத்தியம் ] 

ப்
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ஐது! அடடா! என்ன சஷ்டம் ! என்ன கஷ்டம்] 

உம்--மந்திரி, இன்னும் யாராவது மிகுர்திருக்கிறார்களா 

பார்ப்போம்-- இ! அதோ ஒருவ ரிருக்கிருர் |— 

என்ன ூங்கச்சொண் .டிருக்கிறார்--ஐயா, மலையாள 

மன்னனே ! இரங்கினால் விட்டுவிரிவோமென்று பார்த் 

தர்போ லிருச்கிறது log உதவுமா ₹ எழுந்திரும், நீர் 
¢ 
6 

சான் சரி! 

சாகம்-- பூபாளம். 

மலையான பூபரலா, மாலையிட்டிட நீர் 

மண மகனாகுவீர், மகிழ்ந்தே எழுக்திரும். 

மச்திரி, இதோ -- [எழுக்திருக்கறொன்.] 

அப்பா | எழுர்தாளையா ஹா ! 

மர்திரி | 

[ஒருபுறமாச ௮வரை அழைச்துக் 
கொண்டுபோய் 

விலையாக வாங்கினேன், வேஷ மிதுவாகும், 

வேடிக்கைப் பார்க்கலே, வரே தனான் மன்னியும், 

ரான் மலையாள மன்ன னல்ல. இர்தராஜா ami. Oram 

araaGeaa, QaGe Cagdms utréa oie sar— 

நம்மை இழுத்து விடாதேயும் நடுச் சபையில், நான் 

இதை மறக்க மாட்டேன். 

மந்திரி, என்ன கொடுத்தார் உமக்கு ॥ எனக்குப் பரதி 

அ.தில்--பிதகு-- 
மந்திரி, என்ன தாமதம் இன்னும் ? 

வாரும் ஐயா, இன்னும் யாராவது மிகுந்து இருக்கர. 

களா பார்ப்போம் 1. எங்காவதா ஒளிச்அுக்கொண் டிருப் 

பார்கள், ஆ! ௮தோ ! ஒரு ராஜா ! காம்பிலி மன்னன் ! 

சாகம். ௮டரணா. 

arial} மன்னனே, கடி.தினில் எழுந்திரும் 

காளையைப்போல் வென்று, சுன்னியை மண திடும்.
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ஆஹா ! அதற் சென்ன தடை \ இதோ |! 

அப்படி ! அப்படி | ஆண் சிங்கம் தாமே 1-- அவை 
பென்ன கேட்சிரா? என்ன சாக்கு சொல்லலா 

மென்னு 2-- | 
'[சாம்பிலி மன்னன் nudes 8) 

விருக்கும் ௮ரசன் காதல் 
ஏசோ சொல்லிவிட்டுப் போக் 
௮வன் போய் வில்லை எடுத்த 

வடன் பக்கத்து அரச்ன் அம்பு 
இருன்.] 

[த 

தும்பின த.ற்சகுன மில்லாவிடி. னான் 

அண்டித்திருப்பேன் துங்க வில்லனை, 

மற்திரி, என்ன போம் அற்சருனம் ! எடுக்கப் போரும் 

பொழு தும்பினால் ! இந்நேரம் அந்த வில்லை ஸ்ரீராமர் 

மூறித்தாற்போல் முறித் திருப்பேன் ! 

அடடா ! கேட்பானேன் :-- அதுதான் சேட்டுக்கொண்டு 

போனார் பக்கத்திலேயே--தும்பும்படியாக, மர்இரி, இவர் ன் த்தி 4H ௫ ail, 

சாமர்தான் அனால் Mar ஸ்ரீராமர், இவர் என்ன 

சாமர்₹ ஐயோ சாமி! இப்படி இருக்குது உலகம் !-- 

மந்திரி, மந்திரி! வாரும், வாரும்! ௮தோ ஓரு சாஜா 

நழுவுஇருர் : 

இதசோ ! இதோ வந்தேன் ! 

மாகம்--பியாகடை. 

சாலுவ மன்னனே, சார்ச்தோ மும்மிடம் 

சங்கையுமக்கேன், சடுதியில் எழுச்திரும். 

அதற்காகத்தானே எழுந்தேன் ! இதோ கணம் | 

௮ரசே, கொஞ்சம் பொறுங்கள் !--ராஜாதி சாஜர்களே 

ஒரு மனு ! சொஞ்சம் கேரம் யாரும் தும்பாமல் இருக் 
கும்படி. வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன். இல்லாவிட்டால் 

இவருக்கொரு உபகாரி வந்தால், பிறகு என்ன சொல் 

வது 1--வாருமையா இனி
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சாம், 

ca 

சோம். 

வி-ம். 

வி-ம, 
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மந்திரி, ஹா: [சாளுவமன்னன் தடுக்கி வீழ்ச்தத 
போல் பாசாங்கு Qs) ape | 

கால்கள் முறிந்தன, கன்னிகை வேண்டாம் 

கற்றநற் பண்டிதரைக் கடி.தினிற் றருவியும். 

ஐஜயோ 1! உங்கள் பெண்ணும் வேண்டாம், ஒன்றும், 

வேண்டாம். கால் போச்சுதே ! முன்பு வயித்தியரை 

௮ழைப்பியும், 

er | 

எல்லாம் இவனால் வந்தது !--நான் புறப்பட்ட உடன் 

தடைப்படுத்தினாயே ! அதுதான் அற் ௪குனம் !_- 

சரி ! என்பேரிலயே திரும்பினீர்களா £ நல்லது '-மத்திரி, 

ஏன் சும்மா இருக்கிறீர்கள். --வயித் தியனுக் சுனுப்பியுமே 

[ஒரு பதம்] கூட நான்கு ஆட்களையும் அழைப்பியும் '... 

மந்திரி இனி என்ன செய்வதா, ஒரு ராஜாவாவது பாக்இ 

யில்லை ! எங்கு சுற்றிப் பார்த்தும் காணோம் !-- அஹா | 

அதோ விதர்ப்பத்தூ வேந்தர் |--மற்திரி, இவரைப்போல் 

ஒருவரும் கிடையாது, விராதிவீரன் |! சூராதஇசூரன் ! 

இராதிஇரன் | ராஜாதிராஜன் ! என்ன; மற்றவர்களைப் 

போல் சாக்கு சொல்லுவார் என்று எண்ணுஇறீரா 

என்ன @ அதெல்லா மில்லை நான் உத்தரவாதம், 

சாகம்-- போகி. 

வில்லை வளைத்திட.,, விதர்ப்பத்து வேந்தே 

வேகமாய் எழுந்திரும் வீரனும் நீரே. 

ஆஹா : சந்தேச மென்ன, இதோ ! 

பார்த்தீரா மந்திரி, புறப்பட்டிதையா சிங்கக் குட்டி 1. 

[வில்லருகி.ற் போய்] மந்திரி, இதென்ன இது இதைப் 

பார்க்கவில்லை நான். 

வில்லது முறிர்திட்டால் வெக்துயர் சூழும் 

லிண்டுவின் வில்லது வேண்டாம் ஈமக்கே,'
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மந்திரி, என் முகத்தை பார்த்தீரா ? என்ன: இருக்கறது? 

நான் வைஷ்ணவன் என்று தெரியாதா உமக்கு? இந்த 

வில்லைப் பாரும், இது விஷ்ணுவின். வில் ! அதா பாரும் 

குறி! இளை சான் எடுத்து nor SST HOH வேளை 

முறிச்துபோனால் யார் உத்தரவாதம், அந்தப் பாபம் 

யாரைச் சேர்ல ? 

ஐஜயோ | அப்படியா சமாசரரம் |\— நரன் உத்தரவாதம் 

வளையும், 

அது உதவாது ! யார் சொன்னாலும் அக்தப் பாபத்திற்கு 

உடன்பஉமாட்டேன், 
(சன் அசனத்தில்போய் உட்சாரு 
இன்] 

இவ்வளவுதானா * [ஒரு பதம்) பேரம் உட்கார்ஈ்துதையா 

பூனைக்குட்டி. 1 wi BA, இவர்தான் நாமம் போட்டார் * 

இனி யாசாவது சைவ மிருக்கறதா பார்ப்போம் ஒரு 

வரையுங் காணோம். அதோதோதோ ! ins BSB மன் 

னன், கொடிய சைவம் | 

ரச்சம் இவர 

மானை நிகர்ந்திரிம், மசதத்து மன்னனே 

மலையாது நீரும், மணஞ்செய்யப் பாரும். 

ஆகா 1 | 

Gis ‘gard லெல்லாம் எவாழறக்கூடாது, அங்கே 

போய் (கார் து என்று முடித்தா rev | 

மம்திரி ! இப்படி வாரும், இதென்ன இது P 

சாமம், 

நான் யார் தெரியாது உமக்கு 9 

வ்ரசைவனுனிவ, விண்டுவின் வில்லினை 

இண்டலுமாகா தடி செண்ட மூமக்கே 

வீர சைவன் தான், இக்த வைஷ்ணவ வில்லைத் தொட்டா 

அம் பாபம் 1 கவேண்டானமையச ! "உமச்கொரு கும்பிடு,
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உம தரசனுக் கொரு "கும்பிடு, வேதவதி யம்மாளுக் 

கொரு கும்பிடு, 

சரி! இவருச் இப்படி திரும்பியதோ ! அவருச் கப்படி ! 

இருவருக்கிப்படி ! இனி என்ன செய்வது ! கடையில் 

நாமத்தில் முடிர்சதூ வேலை! இன்னும் யாரைக் கேட் 

பது? மர்திரி. 

மர்திரி, என்ன தாமதம்? எந்த வீரனானாலும் சரி, வந்து 

வில்லை வளைத்திடச் சொல்லும். 

ஆனால் மர்திரி, இர்த கர்நாடச சபாபு ஒருவர் வக்இருக் 

கிருரே அவரைக் கேட்டுப் பார்ப்போம் ! வேறே யாரும் 

பாக்கி யில்லை. 

சாகம்--தேசிசதோடி, 

விஃலை வளைத்திட்டு, விவாகஞ் செய்திடவே 

வேசுமாய் நவாபே; விஜயஞ் செய்யுமே. 

இதயா சொல்ரான் ? 

அடடா மந்திரி. இவ?சோடு பேச உமக்குத் தெரியா, 
நான் அழைக்கிறேன். 

வில் லு வளைச்சி, கண்ணாலம் பண்ணிக்க 

வேகம்கி ஈபாபு, ஜல்.இஆவ் இப்போ, 

அரே அரே ! 

கல்லாணம் சொல்சா, சண்டடஇி போடராம் t 
கபர்தார் ! சாம்னே நிக்காதே ஜாவ் ஜாவ. 

[ஜுஜ்ஜரலனை அடிக்கிறான்,] 

மந்திரி, Digs உத்தியோகம் நமக்கு வேண்டாமையா ! 
போதும் பட்டபாடு | இனி நீராகக் கேட்டுக்கொள்ளும் 
யாராவது பாக்கி யிருந்தால் ! 

| மூலையில் போய் உட்காருஇிருன்,] 
மந்திரி, இன்லும் என்ன ஆலஸ்யம் £-- என்ன, இத்தனை 
பெரிய சபையில் ஒரு கஷத்ரியனாவது- இல்லையா இவ வில்
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லை வளைத்து. இந்த. லட்யெத்தை எய்யும்படியான 
சூரன் ! இ! 

மஹாசாஜா--யாசாயிறுச் தாலும் உதவுமா $ 

யாசா யிருர்சாலும் சரி'- க்ூஷத்ரியனாசமாத்திச மிருக்க 

வேண்டும். வயோதிகனானாலும் சரி, THOU GR ATONE 
சுரி ! ப | 

அப்பா, என்னைப் பிடித்து அழைத்துக்கொண்டுபோய் 

விடு வில்லி டம் [.... 

மற்ற அரசர்கள். ஆஹாஹா ! இர்சக கிழம் என்ன செய்யப் போ 

6p. 

Sng | ப (ஈகைக்கின் தனர்.] 

ஐயா ! என்னை மன்னிக்கவேண்டும். தலையெல்லாம் ஈசைத் 

அவிட்டதே, தமக் இது என்னத்திற்கு என்று அழைக் 

காமல் விட்டுவிட்டேன் ! ஆனால் மற்ற சாஜாக்கள் செய்து 
அ தாம் செய்வது கடின மல்ல.--வாரும் ! நீர் என்ன 
போக்கு சொல்லப் பேரூகீர் 7 

[மெல்ல வில் லருகில் அழைத் தச் 
செல்ல, பாஸ்கரன் வில்லை 
எடுத் அ ea Com aa குதியை 

. அடிக்கிறான். மற்ற அரசர்க 
ளெல்லாம் 'ஆச்சரியப்பசேன் 
emt, | 

ற்ற அரசர்கள், ஆமாம், இவன் யார் ? கூஷத்ரியனல்லவே ! முகத் 
சைப் பார்த்தால் தெரியாதா | 

(சன் வேகஷம்மைக் சளைச்செதிச்து] சன்ன சொன்னீர் | 

ர௫௪ப் பதர்களே ! சான் றிய ல்லவா வென்று அ & ap BUI LI GD, 
mr க்ஷணத்தில் காட்டுகிறேன் ! எடுங்கள் உங்கள் 

அயுகங்களை ! 

(பதீமினி பின் as, வேதவதி 
_விலஸார்து வர. சன் e199 
UGE மாலையை அவன் கழுத் 

தில் குட்டுஇரள்.] 

ற்ற ஆரசர்கள், பாஸ்கான் | பாஸ்கரன் !
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[சிம்மாசனம் விட்டெமுர்து| ஆ! பாஸ்கா | மோசம் செய் 

தாயா இப்படி ! இதோ உன்னக் கொன்று அன்று 

செய்த சபதத்தை நிறைவேற்றுகி? றன், 

[வாளை உருவுகிருன்.] 

ஹும் ! என்னையா ? பாரும் உமது சாமர்த்தியத்தை ! 

பிராணராதா ! பிராணகாதா |! வேண்டாம் ! வேண்டாம் ! 

சமாதானமாய்ப் போம்! சமாதானமாய்ப் போம் ! 

[பாஸ்கரணைச் GOSB parr.) 

நாதா 1 காதா! இது நியாயமன்று ! நியாயமன்று I 

[விக்சரமபாஹுவைதச் தடுக்இிறாள்.] 

பத்மினி ஓங்கு சற்று | 

கண்ணே, சற்று ஒ தங்கியிரு,-- ஒன்றும் அஞ்ச வேண் 

டாம் நீ! 

ஐயோ ! பிராணராதா ! GTO FEMS உம்மை தன் மந்திர 

பலத் தினால் கொன்றுவிடுவார், கொன்றுவிடுவார் ! 

வேதவஇ ! ஒதுங்கு, மறைக்காதே அப் பாதகனை ! 

நான் செய்யேன் | கொல்வதானால் எங்க ளிருவசையும் 

"இப்படியே கொன்றுவிடும் | கொன்றுவிடும் ! சான் இவ் 

விடம் விட்டுப் பெயரேன் | 

"வேதவதி ! நீ என் பெண்ணாயின் இப் பாதகனை காப்பாற் 

ருதே ! 
ஆம், சான் உமது பெண்ணா யிருந்தேன். இப்பொழு 

தென் பிராணமாதரின் மனைவியாகிவிட்டேன், gal 

ருயிரை என்னுயிரைக் கொடுத்தாவது காப்பார்று வன். 

ஆம் : நீ காப்பாற்றினால்தான் உண்டு, தானாக காத்துக் 

கொள்ளும் திறமை இவனுக் சேது !-- | 

[வேசவதியை ஒருபுறம் தள்ளிவிட்டு] என்ன. கூறினீர் | எடும் 

வாளை, காட்டுகிேன் என்: வீரம் !
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௮ போதும் 1. பாஸ்சுரா | 

| சன் மர்திரபலத்திஞல் அவனைக் 
கீழே விழச் செய்கிறான் ] 

சி!81ச1 தர்ம யுத்தமா இது வேதவதி | வேத 
வதி 1 ன ட 

[மூர்ச்சையாகி விழுகிழுன், கேத 
வதி அவன்மீத அழுத வண் 
ணம் விழுகிருள்.] 

ஹா! பிசாணநாதா ! பிராணநாதா ! 

[eran Peper 
பரொாணகாதா ! - பரரணராசா! பொறும்] பொரும் ! 

கொல்லாதீர் 1! கொல்லாக$£ர் ! ஐயோ ! ஜன்மத் துவேஷியா 

பிருந்கபோதிலும் நமக்கு மருமக னாகயெபின் அவனைக் 

கொன்றால் ஈம மகளுக்குத்சானே கெடுதி பிறகு ! 

நம மகள் விசலையாக காம் பார்ப்பதோ ? ஈமது 

குழந்தையின்பொருட்டாவது பாஸ்கானைக் கொல்லாது 

விரும், இரண்டாம் Lb Br San wr பிரயோகியாதிர் ! 

வேண்டாம் ! வேண்டாம் } 

[எழும்] அண்ணா | அண்ணா ( இது தாமமா ! தர்மமா ! 

ஐயோ ! என் பிராணசாதரைச் சொல்லாசேயும் ! கொல் 

லாதேயும் ! பிழைப்பூட்டும் ! பிமைப்பூட்டும் ! 

வேதவதி? நீயும் என்னைச் சூது செய்தளை யல்லவா ? 

ஜயோ ! சான் செய்தது தவசான். மன்னியம் ! மன்னி 
யும்! 

பராரணசாதா ! சாம் ௮அடன்செய்ய லாகா, மன்னியும் | 
மன்னியும் 1! நமது கழற்தையை ஈரம் மன்னிக்காவிட்டால் 

யார் மன்னிப்பது ! 

[மெளனச் காட்ி,] 

மன்றுவது! அங்கம் முடிகிறது. 

fee
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நான்சாவது அங்கம் 

  

இடம்--ஈச்சவனத்தில் தடாகத்தின் மத்தியிலுள்ள ர மண்டபம், 

காலம்---சாலை. 

வேதவதி பழவர்ச்சங்க எடங்கிய ஒர் பாத்திரத்தைக் 

கையி லெடுத் துச்சொண்டு வருகிமுள், 

இன்னும் சதவுகள் இறக்கக் சாலமாகவில்லை போலும், 

ஐயோ ! என் வாழ்வு ! என்ன வாழ்வு ! நித்யசண்டம் பூர் 

ணாயுசா யிழுக்கறேனே | என்றாவது பிதாவுக்கு நான் 

பிடிவாதமா யிருக்கிறேனென்று கோபம் மாண்டுவிட்டால் 

அதனுடன் தீர்ந்தது என் கதி! என் தாயாரும் பிர 

யோஜனமில்லையென்று சலித்துவிட்டார்கள் ! பிறகு 

எனக்கு யார் இ? தெய்வமே கதி! 

[மண்டபத்தின் கதவுகள் Sms 
இன்றன. உள்ளே தர் மஞ்ச 
இன்மீது மரண மூர்ச்சையாய்ப் 
பாஸ்கரன் படுத்திருச்கிறான்,] 

[உள்ளே பிரவே௫த்து] பிராணராதா ! பிராணரநாதா வர்தேன் 

அடியாள் ! ஐயோ ! உமது மதி முகத்தால் என்னைத் 

இரும்பி ஒருமுறை. பார்க்கவும் சக்தி யற்றவரா யிருக் 

றீரே! உம்மை வெறுத் தென்ன பலன் ? என் பூர்வ 

ஜன்ம புண்ணியமித ! உம்முடன் சான் கழிக்கும் இந்த 

இரண்டு சாழிகை தவிர மற்றக் காலமெல்லாம் நான் உயிர் 

பெற்றும் பிணத்துகச்குச் சமானமாகத்தானே இருக் 

இறேன். ஐயோ. இந்த இரண்டு சாழிகையும்கூட கான் 

அனுபவிக்கும் ௬௦ மென்ன₹ பிராணநாதா ! உம தரு 

மைத் திருமேனியைக் காண்பது தவிர வேறென்ன ௬௧ 

முண் டெனக்கு ம் உமது கனிவாய் இறச்து ஒரு முறை 

யாவது என் பாழுங் காது குளிர 'சண்ணே' என்றொரு 

வார்த்தையாவது. பேசுகிறீரா ?. இல்லையே! பிராண 

நாதா! பிராணகாதா! கான் இத் துயரை எத்தனை நாள்
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இத் தாணியிற் சகிப்பேன் | இறப்ப தென்றுலும் 
உம்மைவிட்டு எப்படி இறப்பது சான்று மன மெழவில்லை, 
பிராணசாதா ! பிராணநாதார ! பிரரணநாதர ! இதோ இப் 
பட்சணங்களை அருந்தும். இதோ இப் பழத்தைப் புசி 
யும் இதோ இப் பாலை மருந்தும், ஐயோ ! உமது வாய் 
இதந்து *வருந்காதே? என்று ஒரு வார்த்தை கூறும் ! 

கூறும் ! பிராணமாதா ! பிராணநரதா ' 

[பாஸ்கான் உடல்மீது மூர்ச்சை 
யாகருள்,] 

தினகரன் (வேஷம்பூண்ட சின்னரனுடன், விக்$டுபா ஷ்-வூம், 

பத்மினியும் age apts, 

பிராணகாதா, இனி ஒரு தடையும் சொல்லார் |. நரன் 

மிகவும் பிரார்த்திக்கிறேன், எத்தனை காலம் நமது பெண் 

இக் கோலத்து. லிருக்க. சாம் பார்த்துக்கொண்ட டிருப் 

பது! இவ் வயித் இயர் எப்படியும் பிழைப்பூட்டுவகாகக் 

கூறுகிறாசே, பார்ப்போமே, அதில் என்ன தவறு? 

பத்மினி, ௮.து அசாத்தியம், TF BIT பெயர் rips sar 

மூர்கள் * ஒருவரரவது செ.ன்ன வண்ணம் செய்தார் 

களா? என் கூல தெய்வத்திற் கன்றி ௮ம் மர்திரம் தெரி 

யாது ஒருவர்ச்சும்! இது மிரயோஜனமற்ற. சாரியம் : ஒருவாக்மும : இது ஒன மற்ற ! 

அம் மந்திரம் எனக்கும் தெரியும் 1 

தெரியாவிட்டால் 2 

தெரிக்தால் r 

தெரிக்தால், ரர் சொன்னபடி சான் செய்வதாசப் மிர 

மாணம் செய்கிறேன். 

உண்மைதாளு ? 

உண்மைதான் -தெரியாவிட்டாலோ ?
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தெரியாவிட்டால் என் தலையைக் கொடுக்கறே ன். 

ஆனால் பார்ப்போம் உமது சமார்த்திய த்தை, 

ஆனால் முன்பு; பாஸ்கரன். உயிர் பெற்றால் அவன் 

மீதுள்ள ஜன்மத்துவேஷச்தை யெல்லாம் மறந்து வேத 

வதியை மனப் பூர்வமாய் மணஞ் செய்விப்பதாகச் எத் 

இயம் செய்யும், 

பிராணராதா! பிராணராதா! அப்படியே. செய்யும், 

செய்யும் ! இனி பிடிவாதம் வேண்டாம், 

ஆகட்டும்--அப்படியே, 

சண்ணே, வேதவதி, வேதவதி,-- எழுந்திரு ! இதோ 

உன் பிராணகாதரை உயிர்ப்பிக்க ஒருவா வந்திருக்கிறுர், 

எப்படியும் பிழைப்பிப்பார், எழுந்திரு, 

[ஜர்ச்சை தெளிர் தெழுர்து] ஐயோ ! என் ஸுயிரைக் 

கொடுக்கிறேன்; என் பிராணமாதரைப் பிழைப்பியும் 

பிழைப்பியும் ! 

அரசே, ரான் சொன்னப.. மூன்பு செய்யும், 

பாஸ்கரன் இப்பொழு உயிர் பிழைப்பா ஞயின் 

அவன்மீது எனக் குள்ள ஜன்மச் துவேஷத்தை Que 

லாம் மறநது: அவனுக்கு என் மகள் ேவதவதியை மனப் 
| 

பூர்வமாக மணஞ் செ ப்விக்கிறேன். இது சத்தியம் : 

இப்படி வாரும். 
[விக்கிரமபாஹ-வின் காதில் ஒர் 

மர் தரத்தை ஒக] 

இம் மர்தாத்தை மூன்று மூறை பாஸ்கரன் காதில் உச் 

சரியும்--ச௪ற்று பொறும்! உச்சரித்தவுடன் பின்னால் 

மறைந்துகொள்ளும் ! இம் மர்திரத்தால் உயிர் பெற்ற 

வர்கள் முன்னிருக்ததைவிட. பதின் மடங்கு வீரத்துடன் 

எழுவார்கள் | ஆகவ சற்று தாம் ஜாக்சைதையா யிருக்



பர், 

வே, 

பா, 

வே 

பா, 

Lift. 
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கவேண்டும், னும்மா, நீங்களும் சற்று மறைச்திருங்கள். 

பிறகு எதிர் வரலாம், 
[விச்சொமபர்ஹ-. தவிர. மற்ற 

மூவரும் மறைர்து கொள்கின் 
றனர். விச்சிரமபாஹு மர் 
தஇிரச்தை மூன்று முறை பாஸ் 
கரன் . சாதில் திவிட்டுத் 
தானும் மறைரந்துகொள்இருர்,] 

( தி௫/ட்டெழுக்௪] விக்ரெமபாஹு ! எடும் வாளை ! என் 

வீரத்தைக் காட்டுகிறேன் !--இதென்ன இது ₹ ஒருவரை 

யும் காணோம் 1!--நான் எங்கருக்கறேன் ? என்னைத் தனி 

யாய்விட்டு வேதவதஇியும் சென்றாளோ ₹ 

[வெளிவச்து] இல்லை ! இல்லை! பிராணராதா | அப்படிச் 

செய்வேனா சான் * [கட்டி யணைச்கிறாள்.] 

வேதவதி, இது. என்ன இது £ நாம் எங்கிருக்கிறோம் 

இப்பொழுது £₹ எங்கே உன் பிதா ₹ என்னைக் கொன்ற 

பழி தீர்க்கவேண்டும் ! 

பிராணநாதா ! பிராணகாதா! அவர்தான் உம்மை இப் 

பொழுது பிழைப்பித்தார் ! அடியாள் உம்மை முதல் 

முதலாகக் கேட்கும் வேண்டுகோளை மறுக்கலாகாது ! 

என் பிதாவின்பீதுள்ள கோபமெல்லாம் மறப்பதாசச் 

சத்தியம் செய்து கொடும். 

மாட்டேன் 1 உங்களால்தான் எல்லாம் கெடுகிறது. 

(உள்ளிருந்து பாடுகிறான்.] 

ராகம் பைரவி. 

பாவை யொருத்தியாற் பட்டா னிராமன் படுதுயசம் 

ஆ 1 தினகரன் குரல் \— Berar } 

கின்னரன் இனகரன் உருவத்துடன் 

வெளி வருஒழுன். 

தினகரா ! தினகரா ! உன்னைக் கசாணப்பெற்றேனே!



Lu, 

Wit. 

பா. 

வி. ப, 

un, Gon. 

phew தெய்வம் 
ஆம். தாம் தேச சஞ்சாரம் செய்யப் புறப்பட்ட காரர்ண் 

மென்ன, நீர் செய்த சாரிய மென்ன ? எல்லாம் மறந்து 

போய்விட்டீசே ! [Lit OB a cir | 

சாகம் பைரவி, 

மங்கை யொருத்திசா ரங்க தானுயிர் மாய்த்தனளால் 

இனகரா, உலகத்தில் ஸ்திரிகளிலும் ஸ்திரீச ளில்லையா ? 

அதிலும் உமது ஜன்மத் துவேஷியாகய விக்சசமபாஹ-ு 

வின் பெண்! ௪! 

21 இனகரா, விக்காமபாஹு என் ஜன்மத் துவேஷி 
யன்று, எனச் குயிரைக் கொடுத்த மாமன் ! 

விக்கிரட்பாஹாுவும், பத்மினியும் வெளியே 

வருகின் ஈனர், 

சபாஷ் ! பாஸ்கரா !ரீயே எனக்குத் தச்சு மருமகன், 

[பாஸ்சரனும் வேசவதியும் அவர் 
கள் பாதத்தில் பணிகருர் 
கள்.] 

பாஸ்கரா, எழுந்திரு; எழுச்திரு, வேசவதி. 

[இருவரும் எழுர்திருச்சிரார்கள்-] 
நாம் எல்லாம் துஇக்சவேண்டியது இம் மகா புருஷனை. 

யே--ஓஐயா, தாங்கள் செய்த மஹோபகாரத்திற்கு நாங் 
கள் என்ன கைம்மாறு செய்யப் போடும். ₹ 

இ௮௫ யாளா யிருக்கலாம் ? 

எனச் கொன்றும் வேண்டியதில்லை. இவ்வளவுக்கும் 
காரண கர்த்தாவை யனுப்புகிறேன், அவரைச் துதியும். 

[wen mG cap ear] 

கின்னரன் ,சுயரூபத்துடன் தோற்றுகினென், 

ஆ ! அப்பொழுதே நினைத்தேன் !



Ey 
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சாகம் சுருட்டி. 

என்னையுமே சடேற்ற இக்கு வந்தாய் போற்றி 
தன்னை பிகர் மறாகனையே தாணியிற் தந்தாய் போற்றி, 

Derg எங்களையே உவத்தருள் செப்தரப் போற்றி 

பாதாதி மலர்தனையே பார்த்தறுள்வாப் போரத்றி 

கர காதலர்கக் காத்தெனக்குச் இ கொடுத்தாய் போற்றி 

ar gio Su sigs spa ஈன் தியென் செய்சேன் போற்றி, 

உயிரெனக் களித்தாய் ஒண்டொடி தம்தரய் போற்றி 

பயிதுமென் சோழனே பாதம் பணிந்தேன் யோ ற்றி, 

நான்கரம் அங்கம் முடிகிறது. 

peed Se the, 

2 நாடகம் முற்றியது. a 

பதம மிடம் wh mom oe . 
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