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PREFACE 

The episode of Harischandra is one of the greatest 
and most valuable possessions of ancient Indian 
ideal. It isa tale of suffering and sacrifice for truth, 
for virtue at all cost, without a touch or taint of any 
thought of reward either here or even in the in- 
evitable hereafter. It seems to me that in its simple 
pathos or in the dignity of manhood it presents, it is 
without a parallel in the story or history of the world, 
I have attempted in the following pages to present it in 
modern dramatic form to my countrymen of the 
Tamil land. A puranic episode, the main facts and 
features of which have become crystallised in the 
popular mind, has no doubt its peculiar advantages 
as a plot for a drama; but it has also its essential 
limitations. I do not claim to have utilised the 
limitations or improved the advantages; but I have, 
however, attempted to give the story a somewhat 
new setting, with what measure of failure or suc- 
cess the kind critic and the indulgent reader will 
judge, after reading it. The story, it struck me, as 
told in our books, as handed down by tradition or 
as acted in the street or on the stage, almost borders 
on the burlesque. It will, perhaps, be easily conceded 
that the most effective way of inducing a person to 
tell a lie is not to ask him to speak one. But from 
start to finish the accepted version of the story 
consists mainly in the insistent demands on Haris- 
chandra, by threats and entreaties, in season and out 
of season, to speak, as the phrase goes, but one lie. A 
more ludicrous spectacle it is hard to conceive. Visva- 
mitra is represented as a fool without any know- 
ledge of human nature, and Harischandra is depicted 
merely as an obstinate person. A moral test, to be 
effective, must be a real temptation and must have 
reference and be directed to the tender and weaker
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aspects of a man’s character. There is no real tragedy 
in mere physical or even in mental suffering. Character 
can only be overcome by itself, and the consummate 
tempter is a casuist. I have thus sought to press 
into service various insidious devices by which a man’s 
character may be crashed, such as by shaking the very 
foundations of faith, by rousing and pjaying upon the 
nobler passions and emotions, by appealing to his own 
sense of duty and so forth. I have algo ,endeavoured 
to dispense with any intervention of the supernatural. 
In a word, my object has been to present the story in 
a modern form. 

Primeval art, it will be remembered, mostly de- 
lighted in mass and number. Complexity of conception 
and subtlety of suggestion were foreign to it. I confess 
to having consciously attempted to modify the story 
in details, but whether the modification has been an 
improvement it is not for me to discuss. Some of 
my readers may complain that I have not altered the 
story sufficiently to make it a proper drama. The 
extent of liberty that can be taken with a puranic 
story like that of Harischandra is a field for wide 
discussion on which I do not propose now to enter. 
The more I contemplate the work the more conscious 
I become of its numerous and varied imperfections 
and the less inclined I feel to publish it to the world; 
but Iam assured by more than one sympathising friend 
that I ought for that very reason to hasten to let it 
go out of my hands. Here then it is with all its 
errors of omission and commission. 

I wish I could here name and thank all my friends 
to whom I am indebted for various suggestions and 
many acts of kindly help in the course of my writing 
and publishing this work. But they are too many to be 
catalogued in a preface and too modest to permit me 
to acknowledge their services in suitable terms. 

Ss. B. P.



INTRODUCTION 

THE author of this drama has asked me to write an 
introduction to it, and it is with great pleasure | 
do so, because I consider the work one of great 
merit—- such, in fact, as 1s destined to make an abiding 

mark among the Tamil-speaking people of Southern 
India. The story of Harischandra is so very popular 
that it has been produced in all the languages of the 
country, and there are several versions of it in Tamil, 

the language in which the present book 1s written. 
Apart from being a work of real culture, it has other 
merits. The story is mythological, and almost all 

the writers, who have attempted the task of giving 
the story in Tamil or, for the matter of that, in 

the other languages of the country, have steadily 
kept in view the story as originally conceived, But 
to our author belongs the merit of boldly striking 
out new paths for himself without in any way inter- 
fering with the beauty of the original. He has 
introduced into it matter suited to modern tastes, 

It is, I know, a difficult work for an author to 

attempt a task of this description, namely, the put- 

ting forth of a story which, while adhering to the 
main points of the origina], also adds to it new 
tendencies and thoughts, and beliefs and ideas. 

The story of Harischandra is intensely loved by
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an emotional people like ourselves—in that its hero- 
possesses all the qualities that go to make up the 
Hindu ideal of manhood, that hero being a king 
endowed with the qualities of unselfishness, clé- 
mency, generosity and truthfulness and ever actuated 
by a desire to act up to his great ideal even at 
the sacrifice of all that is dear to him, gverr his own 
faithful wife. Nevertheless the story has some unreal- 
ities and extraordinary incidents that, however fasci- 

nating they may have been in the days when the story 

was first conceived and given to the world, jar upon the 
feelings of the present-day reader. A modern author, 
in selecting a mythological story for his central 
theme, might be taken to task for not taking note 
of the tendencies of the thought and feeling of the 
time he lives in, as a faithful reproduction of the 
original might be considered out of place and even 
out of taste. When the late Laureate worked upon 
his Idylls of the King, taking for the central figure 
of his story that fabulous personage King Arthur, 
this same objection was raised. When the Jdylls 
appeared Ruskin wrote to him:—‘It seems to me 
that so great power ought not to be spent on 

visions of things past, but on the living present. 
For one hearer capable of feeling the depth of this 
poem, I believe ten would feel a depth quite as 
great if the stream flowed through things nearer the 
hearer. * * * I cannot but think that the intense, 

masterful and unerring transcript of an actuality, 

and the relation of a story of any real human life 
as a poet would watch and analyse it, would make 
all men feel more or less what poetry was.’ All this 
because an author has to deal with the critical and 
exacting temper of the twentieth century.
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Those stories had ‘to contend with the modern 
prejudice against unreality, against the sense that 
we have here a vision not merely of things that are 
‘past, but of things that could never have been, of 
a world that is neither ancient nor modern, but a 

fairyland peopled with knights and dames whose 
whabits and conversation are adjusted to the decorous 
manners cf our nineteenth century.’ Nevertheless, 
the master-hand of the late Laureate has succeeded 
in bringing out a picture at once pleasing and 
soul-elevating, and, as remarked by his biographer, 
‘he has made these old legends his own, restored 

the idealism, infused into them a spirit of modern 
thought and of ethical significance, setting his 
characters in a rich and varied landscape. The 
same difficulty has evidently been felt by our 
author. He has realized that any attempt to work 
upon a mythical story would produce a feeling of 
incongruousness and also leave the impression on 
the public mind that, however well executed the 
task might be, there is still in it a lack of actuality. 
But there is this to be said in favour of it. 

India is not England. However much the ten- 

dencies of English thought might affect the tastes 
of the modern Hindu in his ardent desire to read 
with avidity realistic works, still there is that spirit 
of reverence for all that is old in India as strong 
as ever. There is a halo of sacredness surrounding 
the hoary past, and an Indian author, to make 
himself popular, must perforce take some such old 
and well-known story as that of Harischandra and 
dexterously introduce into it modern ideas and beliefs, 
to exert an educative influence; and this spirit of 
reverence for all that is old is inborn with the
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Hindu. Our author has no doubt felt this difficulty 
in his subject and has very wisely eschewed whatever 
is unreal in it and whatever the modern mind might 
consider as incongruous and unnatural. Of course; 

in so doing he has to contend against the Indian 
spirit of an ardent desire for effect at the expense even 
of reality, especially the effect of what is suramed up 
in the word climax. It would simply weary the reader 

were I to set out in detail here what he has eschewed 

and what new matter he has brought into it to suit 

modern tastes, in short, to make it, as I said, a work of 

art that would stand out, for all time and to all 

manner of men, a standard work on the story of 

Harischandra. Indeed, even in the new setting the 

original has lost none of its old lustre, for in that 
central figure of the play all that we associate with a 

human being as the image of lofty morality, of un- 
stained virtue and manliness, of great forbearance 
and endurance, in fact, in that figure of human 

perfection that through long and difficult trials to 
which any other, even the strongest soul, would have 

succumbed, we see the Hindu ideal of manhood 

shown at its best, when we find the hero emerging 
at last with nothing of that lofty and high manhood 

smirched. 

The book is a mine of information. Do you 

wish to know something of the two chief systems of 

philosophy in India? Then go to the book where 
you have from the mouths of some of its characters 

a clear idea of the main principles underlying them 

succinctly enumerated. Then there is set out clearly 
the hypocrisy of the pious men who appear to be 
such simply to prey upon the credulous. Again, you 
have something of Indian music, astrology and
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medicine; you are then treated to an enumeration 
of the duties of a king towards his subjects and 
vice versa. You are given some information about 
the tricks of the sanyasis, especially those who pro- 
fess to be alchemists. Details of judicial trial by 
jury are clearly set forth. All this is new and you 
find alle treated in a popular manner through the 
characters eof the play. And then you see the 
central moral of the story summed up, namely, a 

good man losing none of his goodness by hard trials, 
but, on the other hand, that goodness standing out 
in bolder relief. The moral may be summed up in 
the following lines :— 

For beat the shining gold, it shines the more, 

And crush the balmy leaf, it smells the more,’ 

And press the sugarcane, it tastes more sweet, 

Even as benignant Heaven’s chosen few 

By ills beset, by penance worn, reveal 

The more their sacred light t’? illume the world. 

So much then with regard to the matter of the 
book. With regard to the form, I am glad to be 
able to state that the author has acquitted himself 
remarkably well in this respect also; there is none of 

that pedantic style which we find in the writings of 
pandits, wherein there is a large admixture of Sanskrit 

words. This pitfall the author has never fallen into 
and he has invariably clothed his thoughts in pure 
Tamil. When this is said, everything has been said 
in his favour, for at the present day many will be found 
to write ‘that style of Tamil which takes in Sanskrit 

freely and liberally and very few only to succeed in 
writing simple Tamil prose. Such a prose has yet 
to be made and made so as to become popular with all
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classes of society—the learned and the ordinarily edu: 

cated, women in the seclusion of their homes and 

villagers living in remote hamlets. 

I sincerely wish, in conclusion, that the author 

will be amply rewarded for his labours by his book 

becoming popular with all classes, as, eventually, I 

believe, it is destined to do. | 

Thottakkadu House, 
| a T. RAMAKRISHNA.” 
Ist July, 1909. 

  

* A Graduate and Fellow of the University of Madras; a member of the 
Board of the Dravidian languages ; Chairman of the Tamil Board of Examiners 
of the University of Madras; a Fellow of the Royal Historical Societ 
(London); Author of ‘ Padmini’, ‘ Life in an Indian Village,’ ‘ Tales of Ind’, ate, 

 



நரன் முகம் 

வலம்படச் சுழலும் வரிவடி வியன்று 
-தலம்பீடு மேன்மை குலவுபன் மொழிக்குத் ! 
தாயரீப் விளங்கும் தனித்தமிழ் மொழியோ 

இயல், இசை, நாடகம் என்னும் மூன்று பகுஇகளை புடையது, 
அவாறுள் இயற்றமிழ் ஒன்றே நந்தம் செர்கமிழ்ப் புலவர்களால் 
பெரிதும் போற்றபப/பபமிகிறறு. ஏனைய இரண்டும், ரிராட்டும் செவி- 
லிக் தாயரு மின்றிக், கல்வி யறிவில்லார் கையுட் சிக்குண்டு, 

சவலைக் (க குழந்தைகளாயின. இனி, நாகரிகம் பாவிய இக்காலத்தே 
நாடகத் தமிழே மிகப் பயனுடைக் தாதலை புணர்ந்து, பாஷாபி- 
மான முள்ளார் அனைவராலும் அது பெரிதும் போற்றப்படுதின்றது, 

ஈண்டு நாடகத் கமிழின் இன்றியமையாச் சிறப்புக்கள் இடம் 

பெறுதல் மிகையாகாது. நாடகத் தமிழ், மர்றைய இரண்டை- 
யும் தன்னுட்கொள்ளும் தருஇியினையுடைய தாவதன்றி, ae 

பொருளுவமை, தற்குறிப்பேற்றம் முதலாய அணிகளை ஒதுக்கி, 
இயற்கை ஈவிற்கு யொன்றனையே தனக்கோ அணி பாசக் கொண்டு 
விளங்கும் ௮டைவினை யுடையது. மற்றும், நாடகத் தமிழ், 
உலகியலைக்கொண்டு பாத்திரங்களின் ஏற்றக் தாழ்வின் ௮மை௫- 
யேபோல் பாஷை நடை இயலும் பாங்கை யுடையது. இத- 

தகைய அரிய விஷயங்கள் பலவற்றை படையவேண்டுவது இன்றி- 
பமையாிருத்தலின், நாடக நூல்கள் பலபட. பல்கா தொழிந்தன 

போலும். 

வடமொழி வாணரோ வெனின், பண்டைக் காலந்தொட்டு 
காட்டகத்திற்கு நலம் பயப்பன காடகங்களே என்பதை நன்கு 
உணர்ந்து, அவற்றைப் பொன்னேபோல் போதறி வந்தனர். 
அவையே இக் காலத்து ௮வ வடமொழி LOT BEG ௮ருங்கலன்- 
களாக விளங்குகன்றன. இவற்றையே மேனாட்டு வுங்கிலக் 
கவிஞரும் ஆதரிப்பாச ர॥ரினர். 

இனி,* நந்த.ம் தமிழ் மொழியில் பண்டைய நாடக நூலக- 
ளாகக் கொள்ளப்படுவன, சிலப்பதிகாரம் முதலிய சிலவே. ௮வை 
பண்டி தாக்கே யன்றிப் பாமாரக்குச் சிறிதும் பயன்படா தொழி*- 

தமையின், பல்லோர் வற், றின் பெயரையும் அறியா தொழி: 

தனர். மற்றும், தமிழ் ௮ணங்கிற்கோர் தனிப் பெருஞ் செலவு
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னாக விளங்கி, ௮கப்பொருட் டுறைக்கு இலக்கியமாக வயக்கும் 

கோவைழாலின் கூற்றுக்கள் நாடகத்தின் ஒழுங்கை ஈன்கு தெரிக்- 

இன்றன; 

அதனால், தமிழ் மொழிக்சண் தலைசிறந்து விளக்கும் காப்பி. 

யங்கள் அனைத்தும் ஏற்றவாறு நன்னடையில் நாடகங்களாக 

யாக்கப்படின், அவை தமிமுலகிற்கோர் பெரும் பேருக விளங்கும். 

அன்றியும், அவற்றுள் பரந்துடைக்கும் ௮ரிய கருத்துக்கள் 

அனைத்தும் கல்லார்க்கும் பயன் (வன வாகும்... ஆகவே, கல் 

நலமும் நாகரிக தும் பாண்டும் பரளி, நாடு நன்னாடாகும் என்பது 

ஒருகலையாம். 

இக் சழுக்துப்பற்றியே, ஈத்தியசந்தன் என யாவராலும் 
புகழ்ந்துரைக்கப்படும். அரிச்சம்கான் சரிதசதை ஒரு நாடகமாக 
MPSS நுணிகதகா.  ஈமது மாட்டவர் பழமை பாராட்டும் 

பண்புடையராய், பண்டைய சரிதங்களைப் பலகாலும் படிப்பதஇ- 
லும் கேட்பநிலும் சிறிதும் சோர்விலராய் இருத்தல் இயல்பாத- 
லின். அவர்க்குப் பழயதோர் சரிதத்தையே கால வேறுபாட்டி 
கியைந்தவா,॥ி! துமைதது வரைதல் மாருக் கடமைப்பாடாக 

நின்றது. மாறும், இகனது பயன், விடு பேற்றிற்குக் காரண- 

மாகிய உண்மை நிலைகிற்றலாமாதலின் இதன் சிறப்பினை எடுத்துக் 
கூறுதல் மிகையாகும். 

கோசல மாட்டின் கலஈகராக விளங்கும் அயோத்தியின் சண் 
அரிச்சந்திரன் என்னும் ரச பெருமான் செங்கோல் செலுத்தி 

வந்தான். ௮ம் மன்னன் ஐ. மாள் தன் அரகிருக்கை மண்ட- 
பத்தை யடைாறு. அரியணையில் அமர்ந்திருக்காங். காலத்தே, 
அரும் தலத்து அர்கணாளர் சிலர் அண்டு அடைந்தனர். அரசன் 
அவாரளைக் கண்டு, இருக்கைவிட் டெமுஈ்து வணங்கி, உயரிய 
ஆதனங்களில் ௮வார்களை இருக்கச் செய்த பின்னர், நன்னயம் 
பெருக அப் பெரியாருடன் சம்பாஷித்துக்கொண் டி ர.£சனன். 
அப்பொழுது அந்தணர், சன்னமாபுரியின் காவலனாகிய சந்இர- 
BUCH அருக்கவ முபன்று பெத்ர) சந்திரமதியின் நிறைகுணங்களை- 
யும் கோமையையும் வெளியிட்டு, “அவளே நினக்கு மனைலியாக 
வாயக்கபபெறின், பொன்மலா நாறறமும் அடைநதபடி யாகும்” 

OT Oa Nor. 

அரிச்சந்திரன் முனிவர் மொழிக்கு இயைந்து படைகள் 
புடைஞூழக் கனனமாபுரியைக் கடிஇன் அடைந்தான். ஆண்டுப் 
பல் வேறு தேயத்தின் ௮ரசளங் குமாரும் போந்து குழுமியிருந்த- 
னா. மறுநாட் காலை அனைவோரும் சுயம்வர மண்டபத்தை 
யடைந்தனர். சந்திரமதி இறைவன் திருவருளால் ரிச்சக்தரற்கே
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மணமாலை சூட்டினாள். ௮துகண்ட மற்றைய ௮ரசிளங் குமார்கள், 
பகல் விளக்கென்ன முகப்பொலி வழிந்து, தத்தம் நாட்டிற்குத் 
இரும்பினா. 

© மூரிச்சரந்தான் தன் மனையாளோடு சந்இரதயன் வீட்டில் சில 
பகல் வதிர்திருக்த பின்னர் அயோத்தியை யடைக்தான். அங்கு, 
இல வாண்டுகளின்பின் அவர்கள் ஆண் மகவு ஒன்றினை அடையப் 
பெற்றனர். அ௮ஸணீற்குத் தேவகாசனெனப் பெயரிட்டனர். ரிச். 
சந்திரன், மிக மகிழ்ச்சியுடன், தன் குடிகளுக்கு எவ் வகையினும் 
இன்பழாட்டி,*இனிது செங்கோல் செலுத்தி வந்தனன். 

இது நிற்க, ஒரு நாள், கோசிகன் விட்டன் அத்திரி சகன் 

(முதலியோ இர்திரன் அவைக்களத்தை படைந்தனர். அப்போது 

மகவான் முனிபுங்கவரை நோக்கி, “:8ம்புல னடக்கிய அந்தணீர்/ 
மண்ணுலகின்கண் ஈல்லொழுக்கத்தினின்.றம்தினைத்துணையும் வழு- 
வாத மன்னவன் ஒருவன் உளனோ?” என்றனன். அது கேட்ட 
முனிவர் வாய்வாளாமை மேற்கொண் டிருந்தனர், வசிட்ட- 
மூனிவார் மகபதியை நோக்கி, ““எம்மிடத்து அன்பு பூண்டொழு- 
கும் அரிச்சச்தின் என்னும் செங்கோலாசன் ஈகன்னெறிக்கோர் 
நாயகமாக விளங்குகன்றான்” என்றனர். கோடிகமுனிவர் விசைக் 
தெழுந்து, வசிட்டர் கூறியதை அறவும் மறுதீது, “வ் “வரிச்- 
சந்தான் தீெறிச்கோர் செல்வனாக விளங்குவோன்” ஈஎன்று 
மாறுபட்டுக் கூறினர், 

வாசவன் ௮ம் முனிவர் இருவரையும் அமர்த்தி, “ுரிச்- 
சந்திரனது ஒழுக்கத்தினை ௮சாயின், உங்கள் இருவர் கட்கெளுள் 
ஒன்று புலனாம்” எனலும், கோசிகா், அவ் வரிச்சந்திரனது 
இயொழுக்கத்தினை இன்னே வெளிப்படக் காட்டுவேன்” என்று 
புறம் போந்தனர். வசிட்டர் வானுலகின்கண்ணே வதிந்திருக்தனர். 
பின்னர், விசுவாமித்திர முனிவர் விண்ணுலகினின்றும் மண்- 
ணுலகை விசைந்தடைந்து, அரிச்சர்திரனை இீநெறிக்கண் உய்க்- 
கச் சமயம் பார்த்திருந்தனர். இஃதிங்கனமாக, அயோத்தியை 

யண்மியுள்ள ஒரு வனகீதின்கண் கோ௫ிகழமுனிவர் சீடரும் 
வசிட்டமுனிவர் சீடரும் ஒரு தடாகக் கரையிற் சந்தித்தனர், 

(ஈண்டே நாடகம் தொடங்குகின்ற.) 

சந்தித்த காலத்து, கோடுிகமுனிவாது சிடர்கள் வ௫ட்ட- 
முனிவாது *சீடர்களோடு வாதிட்டு வெற்றிகொள்ளக் கருதி, 
Casts விஷயமாய்ப் பற்பல வினாக்கள் விடுத்தனா. அ௮வற்- 
றிற்கெல்லாம் வசிட்டாது சீடர்கள் தக்கவாறு விடை |பகர்ந்தனர். 
முடிவில் கோடிகாது சீடர்கள் தோல்வி யடைந்து, வ௫ிட்டர் உடர்க- 
ளோடு முரண்பட்டுப் பிரிந்து கோசிகரை யடைந்தனர், வசிட்டர்
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£டர்களும் தங்கள் நியமங்களை முடித்துத் தமது ஆசிரமத்தை 

யடைந்தனர். தம் மாணவர் கூறிய வன்மொழிகளைக் கேட்ட 

கோூகர், மிகச் தற்றங்கொண்டு, உடனே பன்னசாலையை விட்டு 

வெளிப்போந்தனர். 

கோிகமுனிவர் விரைஈது சென்று அரிச்சந்திரன் ௮ர௫- 

ருக்கை மண்டபத்தை படைதலும, அசன் OT ph. BON 

Bl PSS வணங்க, கோ௫ிகர் அரசனை வாழ்த்திய பின்னர், அரிய 

வேள்வி ஒன்றினைச் செய்து முடி.க்க_நாறு லட்சம்டெபொன் வேண்டும் 
ட, , ட்ட, ட 

என்றனா. அரிச்சந்திரன் ௮ப் பொருள முற்தும் உ௧வ விரைர் 

சனன்,  கோ௫ிகர். மன மகிழ்ந்து, ௮ப பெருக தொகையை 
( 

. e ச 
. . 

ரசன்பாலே வைகுது, வேண்டும்போது பெறுவல எனறு கூறி, 

Bei vss SIS தன் சூழலை படைக்கனர். பின்னா, ௮ம் முணிவா 

தம் டேர்களை யனுப்பி, வேடுவசைக் கொண்டு காட்டிலுள்ள 

விலங்குகள் அனைத்தும் நாட்டிற் புகுமாறு துரத்துக வென்று 

எவினர். அந்தச் சீடர்களும் அவவாறே செய்தலும், விலங்கு- 

கள் நாட்டிற் புகுந்து பயிர்களை மாசஞ் செய்தன, அது கண்ட 

குடிகள் ஒன்,று! கூட. அதனைத் இம் அரசற்கு அறிவித்தனர். 

அரசன் அவர்களைத் தேற்றி யலுப்பியபின், வேடடை மே௰ செலல, 

வேடரை வருளிக்கவென அட்களை ப போக்குவித்தான். Cah 

வர் தத்தம் கருவிகளுடன் குழுமி வந்தனா. அரசன் ॥ படைகள் 

புடைசூழப் புறபபடமிக, காடடகத்தை படைந்து, ஆண்டு 

நெடும்போழ்து வேட்டையாடிப, பல்லாயிரம் விலங்குகளைச் 

சவட்டினன். சத்தியசர்ததி ஒரு வரிப்புலியைத் தொடர்ந்து 

சென்றனன். மன்னன் முட்பன்றி ஒன்றைப் பின்பற்றி யெய்து 

களப்படைந்து, ஒரு மாத்தின் நிழலில் தங்கி நின்றான். 

இஃதிவ்வாராக, அரிச்சர்திரன் வேட்டை காசணமாகக் 

காட்டை யடைந்ததசை யுணர்ந்த கோக௫ிகர், தம்மிடத்துத் தொண்டு 

பூண்டொழுகும் தவப்ெெ (ண்கள் இருவசை அடையணிகளால் 

அலங்கரித்து, “அரிச்சந்தரனிடம் சென்று, அடியும் பாடியும் 

மயங்கச்செய்து, ௮வனை மண*து வம்மின்” என்றேவினர். கன்- 

னியா அவ்வாறே அரிச்சந்திரனை பணுகி, கேட்டோர் மனமுருகப் 

பாடி. நடித்தனர். அதனை யுணாந்த பாங்கன், மேல் விசாவகை 
புணரும் ut BB) ஒருபுடை மறைவிருந்தனன். 

பாவையர் பாடலைக் கேட்டு மனமகிழ்ந்த பார்திபன், Sore 

பால் இழுந்த அசதனமாலை ஒன்றைப் பரிசாக அளிக்க நீட்டினன். 

௮ம் மங்கையா, 4 சே! மணமாலை பெறவந்த எமக்கு இம் மணி- 
மாலை எதற்கு!” என்றனர். அரசன் அவர்கட்கு இன்சொற் கூறிக், 
களவொழுக்கத்தால் நேரும் இன்னலை எடுத்தியம்பித், திரும்பிச்
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சென்றான். மங்கையர மன்னனது நிறைகுணங்களைக் கண்டு 
ம௫ழ்ந்து தாம் நாடிவந்த எண்ணம்மாற்றுப் பெறாவிடினும் அவனைப் 
புகழ்ந்து பேசினர். இவற்றை யெல்லாம் ஒளிவிருந்து உணர்ந்த 
பாங்கன் மங்கையரை மறுத்து அறிவுறுத்துக் கூறினான். மங்கை- 
யர் ௮வனை வைதனர். அதன்மேல் ௮வன் அவர்களை ஈன்கு 
HOODIA Hd, பெண்கள் புடை பெயர்ந்தோடி, முனிவரைக் குறுக, 
கூக்குரலிட்டு, நிகழ்ந்தவை யனைத்தும் நிகழ்த்தினர். Fim 

கேட்ட முனிவர், இவ விளைவனைத்தும் மன்னன் ஏவலினால் Cur 

தவை யென்று  கற்பித்துக்கொண்டு, மிகச் சனெந்து, விரைந்து 
சென்று, வேந்தனை யடைந்தனர். வேந்தன் முனிவரது முனி- 

வைக் கண்டு முகம் வேர்த்து, இனி யாது விளையுமோ என்று 

கவலையற்று நிற்குமளவில், முணிவார் அரிச்சந்திரனை நோக்கி, 
இவை யனைத்தும் நின் செல்வச் செருக்கினால் செய்தனை 
யன்றோ?” என்று இடித்துக் கூறலும், மன்னன், “**முனிவா/ ௮ச்- 

செருக்கு அடியேற்குச் சிறிதும் இன்று, ௮ரசை ஒரு பெரும் 
பொறை என்றே எண்ணியிருக்கின்றேன்” என்றனன். அதுகேட்ட 
கோகிகர் பற்பல கவர்படு மொழிகள் கூறி, மன்னனை வயப்-. 

படுத்தி, அவன் தனது அசசாட்சியைத் கானே தத்தம் செய்யுமாறு 
தூண்டி அ௮கனை யேற்றுக்கொண்டனா. 

அரிச்சர்தான் ௮ாசை யளித்சபின்னார், முனிவாது மொழிட்- 

படியே ஆடை யணிகளையும் கசந்து, இளஞாயிஜற்றின் நிறம் 

வாய்ந்த உடை புடித்து, தன மனைவி மைரதனுடன் வா ஈப்பிரஸத 

நிலையை யடைய வழிக்கொண்டனன். அப்போது முனிவார் 

லரிச்சந்தினை யழைத்துச் தாம் முன்பு வைத்துச் சென்ற நூறு 
லட்சம் பொன்னையும் செலுத்துமாறு கேட்டனர். அரசாட்சியை 
முனிவர்க்கு தத்தஞ் செய்தகாலதது, Hl) பொன்னும் அதனோடு 
சேர்ந்துளகென்று கூறாமையால், சொன்முறையில் ௮ப பொன்னைத் 

கான் கொடுத்தற்கு உடன். அவது நியாயமேயாகும் என்பதை 

யுன்னி, அதனை நாற்பதுநாள் தவணைக்குள் செலுத்துவதாய் வாக்- 

களித்ததுமன்றி, முனிவர் கட்டளையேபோல் அதனைத் தீர்க்குமுன் 
அயோத்தியிற் பிரவேசிப்பதில்லை யென்றும் உறுதியுரை கூறி, 

முனிவரிடம் விடை பெற்றுச் சென்றனன். அுரிச்சந்தினது 
அன்னையாகிய சித்தாரேகை என்பாள் பிரிவாற்றாது உனது தநய- 

னுடன் செல்ல விரைந்தாள். அரிச்சந்திரன் வனவாசத்தால் 
நேரும் துன்பங்களை எடுத்துக்கூறி, ௮வளை அயோததியின்கண்ணே 
இருத்திச் சென்றனன். பின்னர், மந்திரி முதலாயினாரும் குடி.- 
களும் தம் செங்கோன் மன்னனது பிரிவை யாற்றாது சால வருச்- 
இனர். அரிச்சம்தான் அவரவர்க்கு ஏற்றவாறு இன்மொழி கூறி, 
விடைகொண்டு, அயோத்தியின் எல்லையைக் கடந்தான்.
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கோகிகர், தம் பொருளைப் டெறுமாறு, நட்சத்திரேசன் என்- 

பான் ஒரு சீடனை அரிச்சக்தினுடன் அனுப்பினர். அவன், 

கோடிகர் மொழிந்தவாறே, அரிச்சந்திரன் முதலாயினாரைப் பல- 

வகையினும் துன்புறுத்தி, ஈன்னெறியினின்றும் பிழைத்து நட 

குமாறு புரிவதாக உறுதி கூறி, முனிவரிடம் விடைபெற்று, 

அரிச்சந்தினை யடைந்கான். 

. . ச 6 . ச . 

பின்பு, கோசிகர், ஈகா மாந்தரில் ஒருவரும் அரிச்சக்இர- 

னுக்கு அணுவளவும் உதவுகல் கூடாதெனவும், அவனைச் சென்று 
காணுகலும் தகாதெனவும். எவரேனும் இவற்றை மீறி ஈடப்பின், 

அவர்கள் நகர தீதினின் றும் அகற்றப்பகிெலேயன்றி, அவர்களது 

பொருளும் பறிமுதல் செய்யப்பரிமெனவும் ஈகாமெங்கும் பறை 

யறைவித்கனர். அது கேட்ட மக்திரி முதலாயினாரும் இக் கொ- 
முிற்கோன்மையை யுன்னி உள நடுங்குவாராயினர். 

இது நிற்க, அயோத்தியை நீஙிிிய அரிச்சர்தான் முகலா- 
பினார் அண்மையிலுள்ள ஒரு சோலைக்கண் தங்கினர். ஈட்சத்- 

இரேசன் தனக்கு நல்லுணவு கரும்படி வருத்திக்கொண்டி.ரந்- 

கனன். அக் காலத்தே, கோசிகர் சீடாகளுள் ஒருவனாகிய பரமர- 
நந்தன். வேற்றுருக்கொ ண் பரிக்து வக்த, அரிச்சற்தனை யணுக, 

உமது தாய் சிக்தாரேகை யென்பாள், பிரிவாற்றாது புத்திப- 

சோகங்கொண்டு. உணர்வாறுக் இடக்கிறாள்; உடனே புறப்பட்டு 

வருக” என்று பொய்யுரை புகன்று வேண்டினன். அதுகேட்டு, 

அரிச்சந்திரன் முதலாபினார மனங் கலங்கி நின்றனர். wage 
இரேசன் அயோத்தியை அடையச் செல்லுமாறு அவர்ககாத் 

தூண்டினன். முமிச்சந்தான், “முனிவர்க்கு மொழிந்த வாக்- 

இன்படி, பொருள் முறம் செலுத்தாது அயோத்தியில் அடி 
வைப்பது ஏற்றகன்று"' என்௮ விளங்கக் கூறியபின், அனைவோரும் 
தெப்வத் திருவருளை யுன்னி. அவ விடத்தை யகன்று, சரய நதிக் 
கரையை யடைந்தனா. ஆண்டு, சக்தியசர்த்தி தவக்கோலம் 

பூண்டு அரிச்சந்டானை யடைந்தான். அதுகண்ட அரிச்சந்திரன் 

வியப்புற்.௮, Fb BIBT SB) SOU என்னென வினவுகலும், சத்திய 

கார்த்தி விசுவாமித்தி? /.து கொடுங்கோன்மையையும், HUT நகர 

மாந்தாக்கு வித விளம்பரத்தையும் விளங்கக் கூறினன். 

அவற்றைக் கேட்ட அரிச்சந்திரன் முனிவாது காரியங்க ளனைத்- 
திற்கும் பற்ற காரணங்கள் கூறித் தேற்றியபின், உ அவனையும் 
உடன்கொள்ள உடம்பட்டனன். பின்பு, அனைவரும் செல்லு- 

கையில் ஒரு சுரத்தைச் சார்ந்தனர். அது காண்பவர் கண்ணும் 
கரிந்து போகத்தக்கதாயிருந்தது. ௮க் கொடுஞ் சாரத்தை அரிதிற் 

கடந்து MULT சென்றனா.
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பின்னர், அரிச்சந்திரன். முதலாயினார் கோமதி ஈதிக்கரை- 
யைக் குறுகினர். சேதசன் என்பான் ஒரு துறவியேபோல் வேடங்- 

கொண்டு சென்று, அரிச்சந்தான் முதலாயினாசைக் கண்டு, “சித்- 
இசசேகை என்பாள் பத்தா சோகம் மேலிட்டு உயிர் துறந்தனள். 
உயிர்விடுந் தீருணத்தே, ௨ உபசரிப்பார் ஒருவருமின்றி வருந்தினள்” 
எனக் துயரத்துடன் சொல்லினன். அமிச்சந்திரன் தேதலாயி- 

னார் கண்ணீருகுத்துக் கரைந்தனர். ஈட்சத்திரேசன் அவர்கள் 
படும் பாட்டைக் கண்டு, மனமிரங்கினவன்போல் பாவனை காட்டி, 
HCI SAE GE சென்று தாயின் க மக் கிரியைகளையேனும், 
(ply FSCO தநயன் கடமை யென்று வஞ்சகமாகக் கூறினன். 

அதற்கு அரிச்சந்தான் சிறிதும் உடன்படாது, '“மேனிவர்க்குச் 

சோத: ரல பொன்னைக் கொடுத் தீத பின்னபே அயோத்திக்குச் செல்-ர 

லுதல் கூடும்” என்று கூறி, தன் கருமமே கண்ணகைக்கொண்டு, 
தான் முனிவர்க்கு உரைத்த வுசையிலேயே ஊக்கருடையனாய், 
நட்சுத்திரேசனுக்ு ஏற்ற விடை காந்து, அனைவரும் அரிய 
காகெள் பலவற்றைக் கடஈது, கங்கைக் கரையை யண்மினர், 

பின்னர் அப் புண்ணிய நதியில் தம் வினையனைதீதும் கமுனி அந் 
நதியை யித்துள்ளதோர் சோலையின்கண் தங்கினர். 

அங்கு, வைகானசன் வசிதரன் சாரங்கன் ஆகிய மூவரும் 
போர்வீரர் கோலம் பூண்டு, அரிச்சந்திரன் முதலாயினாரைச் F ih 

இத்து, “சந்திரதயன் மாற்றலாபால் தன் அரசை பிழந்து ௮வரால் 
கொல்யுண்டான. “அவனோடு அவன மனைவியும் உபிரநீத்தாள். 

மன்னர் உயிர்விடுத் தருணத்தே தமது மாணக்கை உமக்குத் 
தெரிவிப். கன்றி, உம்மை அவ வரசன்மேல் படையெடுத்துவக்து 

பழிக்கு கப் பழிவாங்குமாறு அறிவிக்கவும் கூறினா” எனச் சொந்- 
பினர். அதுகேட்ட சந்திரமதியும். அரிச்சக்திரன் முதலாயினாரும் 
பெரிதும் மனக கவன்றனா. பிறகு, ஒருவாறு தாமே தேர்ந்து 
சோணமா ஈதிக்கரையிற சேர்ந்தனர். வை தரன் சோசியனாக 

உருக்கொண்டு ஆண்டு அடைத்து, அரிச்சந்திரனுக்குச் சோடியம் 
சொல்வானாயினான். அவன், இனி HYNES: நஇரனுக்கு நேரும் 

இன்னல்களை இயம்பியதன்றி மன்னற்குப் பிராணாபுத்தும் கேரு- 

மென்று கூறி, இதனைப் பெண்பால்களுக்கு உ௭ரைக௧க௧ வேண்டா 

வென்று உறுத்துக் கூறினன். பின்னர் சந்திரமதி மன்னனைநோக்கிக் 
காலபலன் என்னெனக் கேட்டலும், அரிச்சந்திரன் யாவும் புகன்- 
ரன். அதுகேட்ட சணிதசாஸ்திரி ககெடுக்க மொழிந்துபோயினன். 
பின்னா் அனைவரும் கண்ணீர் விட்டுக் கலங்கி ஒருவாறு தேறி, 
யமுனை யாற்றங்கரையை அடைந்தனர். ஆண்டு விவேகன் தத்துவ 
சாஸ்இரியாகவும், ஞானாதித்தன் அட்டாவதானியாகவும் போந்து, 
அரிச்சந்திரன் துதலாயினாரைச் சந்தித்து, உலகம் பொய், தேகம் 
பொய், யாவும் பொய், காம் இங்கு அனுபவிக்கும் இன்பமே மெய
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எனப் பற்பல விதண்டாவாதங்கள் கூறி, அளித்த DT ODE இல்லை 

யென்று மறுத்து அதனைத் இரும்பவும் அடையுமாறு தூண்டினர். 

ஞானாதித்தன், விவேகன் கூறியவை யனைத்தும் உண்மையே எனறு 

உடனின் நுரைத்தனன். அரிச்சந்திரன் அவர்கள் கூறிய போலி 

நியாயங்களைத் தக்க விடை கூறி மறுத் கசன்று, அனைவோரும் 

- வாரணாசியை வந்தடைந்தனர். அங்கு, ஈட்சத்திரேசன் கனக்கு 
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வயிரறுவலி நோந்ததாக வருந்துதலும், சத்தியசத்தி விரைந்து 

சென்று வைத்தியனைக் தேடுவானாபினான். ஆண்டு, மச்சான் 

வைத்தியனேபோல் வேடங்கொண்்? ஐ புடையிருந்கான. அவன் 
உ ச ச க . ௫. ச . 

சக்தொத்தியின் வேண்டுகோளுக்கு இரங்கிவஈது நட்சத்கிரே- 

சனைப் 1 IT 5B, அுரிச்சந்திரனே அகல அழைகிதுச் சென்று, 

“இது சைகூடாத காரியம். இதனை நோயாளிக்கு அறிளிக்க 
வேண்டா” என்று வற்புறுத்துக் கூறினன். பின்னர், நட்சத்து- 
ரேசன் அஅரிச்சந்தானை என்னென்று வினவ; அவன் வைத்இபா 
கூறியாங்கே வெளியிட்டான். வைத்தியன் கோபித்துச் சென்றான், 

பின்னர் கோயுங கணை ப்பட்டது. 

இக்ககைய இன்னல்கள் பலவும் நீத்து அனைவோரும் காசிபம்- 

பதியைச் சார்ந்து கங்கையில் நீராடி, ஆலயத்தை யடைந்து, விசு- 

வேசனை வழிபட்மி வெளிப்போந்தனார். நட்சத்திரேசன், உடனே 

பொருளைத் தரும்படி வருதலும், அரிச்சக்கிரன் இனி என்ன 

செய்வதென்று சத்தியகர்த்தியோடு யோசித்து நின்றான், YS 

காலத்தே கோசிகா சீடர்களுள் ஒருவன் வாதியாகப் போந்து, 

உற்ற விஷயங்களைக் கேட்டறிது, அுரிச்சந்திரனுக்கு வேண்டும் 
பொருள்களை ஈல்குவதாக வறு கூறினன். அதற் க அரிச்சஈஇர- 
னும் சம்மதிகது மனமகழ, அவ் வாதி தான் கரும் பொன் இரண்டு 
ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் சன் மாற்றில் இறிது குறையும், அட 
போது அதற் கேற்றவாறு விலையிலும் சிறுது குறைபடும் என்றான். 

ஈட்சத்திேசன் ௮ப்பொன்னைப் பெற்றுக்கொள்வதாகச் ச௪ம்மஇத்- 
தும், அரிச்சந்இரன், “அது பிறரை வஞ்சித்தலே யாகும்; அதனால், 
௮௮ வேண்டா; யாங்கள் வேறு வகையில் தேடித் தருகின்னோம்” 

என்று ௮வ விடத்தை யகன்று ஒரு சத்திரத்தின்கண் தங்னர். 

அதன்பின், கட்சச்சிரேசன், பொருளைத் தருகவென வருத்து- 
தலும், அரிச்சந்இரன் எவர்க்கேனும் அ௮டிமைப்பட்டாயினும் விரை- 
வில் செலுத்தி விகெின்றோமெனக் கூறக்கேட்டு, ஈட்சத்தசேசன் 
அடிமைகொளவாரை நாடிச் சென்று, கோசிகர் சீடாகளுள் ஒருவன் 
காலகண்ட லீயன்னும் பெயருடன் வர, அவனைச் சநத்து, 
கோக்தன யாவும் ஈவின்று, அடிமைகொளளுமாறு அழைத்துப் 
போரககனன. காலகண்ட வயர் முரிச்சந்தானைக் கண்டு கனக்கோர் 
பெண்ணடிமை வேண்டுபென்று விளம்ப, அரிச்சந்திரன் அதனுக-
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குடன்பட்டுத் தன் மனைவியைமட்டும் அடிமைப்படுத்தி நாறு 
லட்சம் பொன்னையும் பெற்று ஈட்சத்திசேசனுக்குச் செலுத்தினன். 
அடிமைகொண்ட காலகண்ட Bur ange Os தேவதாசனையும் 
உடன்கொண்டு சந்திரமதியை அழைத்துக்கொண்டு தன் இல்ல 
மடைதந்தான். 

இஃதிவ்வணமாக, ௦ GH PID BION PD நட்சத்திபே- 
சன தான் அடிமைகொள்வாரை BY. OM GTM BODE (HB BT (4) 

வெண்டுபேன உறும் வருத்துமலும். அரிச்சம்மான் அதுவும் ? 
கேரிகே என்றுன்னி, தன்னையே அடி. மை iD bib BI வடன்- 

பட்டு, அடிமைகொளவாசைத் தேடிச் சென்றனன். கோக௫ிகர் சிடா- 
Teen 6D; ou oor வெட்டியான வேடம் பூண்டு விரவாரு என்னும் 

பெயருடன் எதிர்ப்பட்டான். அரிச்சந்இன் அவனைக் கண்டு, 

௮ நகா மாநதரது நோமையினைக் ஸூறித்துக் கேட்டுச் கன் 
“கருத்தை வெளியிடலும், வீரவாரு கானே வேண்டும் பொசு: 
AG) அடிமை கொள்வதாக வுடன்பட்டான். அரி ர்சந்தான் ௮த- 
ற்ணணைங்டுப், பொருள் பெற்று நட்சக்திசேசனுக்கு ௮ளித்.நு.த 

தான் வீரவாருவிற்கு அடிமையாூச் சென்றான். 3 0G, €55)u 
chee . . க ச . . 
சாகி அரிச்சந்தானைப் பின்கொடாக் ஈண்ட வீரவாகு, சத்திய 
Fig Duos வருகையை மறுத்தலும், அவன் அரிச்சந்திரனை அரி- 
இம் பிரிந்து ஏகினான். அரிச்சந்திரன் aff 1 வாருவின் வ்ட்டை 

யடைந்து, அவனும், ௮வனது மனைவியாசவந்த சவப்பெண்ணும் 

ஏவிய குலறேவல்களை இயற்றியும், மயான காதும், இறந்து 
படும் மாடி முகலியவற்றை யறுத்தும் அடிமைத்தொழில் Pout 
னாபினான். கோசிகமுனிவர் சீடர்களில் ஒருவன் விரனெனப் 

பெயரா பூண்மி அரிச்சந்திரனுக்குத் அுணைவனாம இருந்தா சுடலை- 

யைக் காத்துவக்கனன். 

இது நிற்க. காலகண்ட யாது அகத்தை யடைந்த £15 1 

மதியும், தேவதாசனும் குற்றேவல்கள் பலவும் புரிஈது வருந்தி 

யுழை, ததுவரு நாட்களில், ஒருநாள் காலகண்டர் தேவகாசனை 
அந்தணர் மக்களுடன் அனுப்பி, காட் னின்றும் தருப்பை முத- 

லிய கொணர்க வென ஏவினார். அச்சிறுவன் அவ்வாறே றுச்௪- 

மூருடன் சென்று கானகத்தை யடைந்தகான். பலரும் பல்வேறு 

திசைகளிற் சென்று தமக்கு வேண்டுவனவற்றைத் தேடுவாராக, 
தேவதாசன் செய்வ தறியாது சிறிது மய: த் இயல்யெபின், மறை- 
யவர் அடி.பீபரென்று உயங்கி, ஆண்டுப் படர்ந்து வளர்ந்த தீருப்- 
பையைப் பதறி யறுக்கச் சென்றனன். கோசிகர் சீடர்களுள் 
ஒருவன் எல்லாம் வல்ல சித்தன் எனப் பெயா் கொண்டு ஆண்ட- 

டைந்து, தேவதாசலுடன் பரிந்து பேக௫ுத் தருப்பையை WI DIB Bil 

உதவச் அணைப்பட்டனன். தேவதாசன் மன மகஇழ்ச்சியடன் உடன் 

D
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செல்லப், புதலினிடத்து ஒரு முள் தேவதா சன் கா லில் OPE SI. 
உடனே, கோயால் மிகவும் வருந்தினான். சித்தன் முளளினை 

- எடுப்பான்போல் அம் முள் தைத்த விடத்திற் முனே சிறிது விட- 
வேட்டி விட்டி ஓடி மறைந்தனன். விடத்தின் கொடுமையை ஆற்- 
முது, தேவதாசன் Parc Me, அங்கணர் மக்கள் விரைந்து வந்து 
ஆண்டடைந்து, உற்றது என்னென அனவுத், தேவதாசன் POW 

௮ம் உசையானாய் உணர்வற்றுக் கிடந்தான். சிறுவர் பேசும் 
HIV MOSS CHD அவ்விடத்திருந்த அரவ மொன்று டிகலினின்- 
அம் புறுறில் | HUBS அணைக். கண்ட சிறுவர்கள் தேவதா- 
சனை அரவமே jh wer lO Neer DRS SI, வருக்தியபின் அப பிமே 
தத்தை லா ஆலமர தகின் FO, இலைகளால் மூடித் தம் 
நகரத்தை நாடிச் ரொன்றனா, 

Os 1 Up st OLD ப.ச. திரன் வரரமையைகு கண்ட சந்திரமதி 
புந்தி நைந்து ஏங்கி, காலசண்ட ்யரை UCIT EI தின் புதல்- 
வண் தேடிச் செல்ல விடை 2௮௧ காசியம்பதியின் எலலைமட்- டிம் சென்்.௮. அண்டு அககணா மக்கள் எதிருநுவதைக் கண்டு, 
அவர்களால் தன் மைநதன அரவுகடித திறந்தா னென்பை 
புணாந்து, உயிர துடில்அு ஏங்கி அரற்றி விழுந்தனள். பின்பு, ஒ௬- 
வாறு தேற எழுஈறு, விரைந்து வக்து, அக்கணரற்கு அறிவித்தீ- 
னள, அவனு அவன் ன் மனைவியும் கீமது 0 “டட அழிவு கோந்து தென்பளை யன்னி வருந்தினர். FBI) தான் 
செய்யற்பால கூற்றேவல்கள் அனை ததையும் விரைவிற் செய்று முடி BBB ன் மைந்தன் FUDD கீ தேடி. எடுத்து அடக்கஞ் 
செய்துவா விடையருள வேண்டினள்., அ௮ஈ்சணன் பல்வகையில் 
சோத்து, முடிவில், விடியுமுன் வருவதாபரின் செல்க வென்று டை. பளிக்கனன். அதுகொண்டு சந்திரமதி விரைந்து சென்று FULL Ab DS படைந்து, ஆண்டு மரம்தோறுந கேடி, இறுஇயில் 
pit ஆலின்கீழ் தீன தநயன் வேகத்தைக் காண்டலும், அடியற்ற நெடுஃபனைபோல் 1119.U9 விழ்ந்து அரிச, சவத்தை யெடுத்து.த் கோளமேலிட்டுச் FLEX TOIL தேடிச் சென்முள். எல்லாம் வல்ல சிக்கன் தன் துணைவன் சோமசுந்தர னோடி எதிர்ப் ட்டு, சந்இர Ln யின் வாரலாறனைத்தும் கேட்டறிந்து, இனி. மறையவன் ஸஷீடு செல்லா தொழிரஅ்து தனக்குக் கொண்டு செய்திருக்க டன்படின், இற ஈதுபட்ட ௮ம் மகனை தான் உயிர்ப்பித்துத் தருவதாக உறுதி கூறினன். சந்திரமதி அகற்மு உடன்படாது மறுத்துச் சென்று சுடலையை யடைந்து, சவத்கைப் பூமியில் இறக்கப் பல இசைகளி- (னும் விரைந்தோடி, Lov bg சிக்இக்கிடக்க இச்சனங்கஷை MITC தெடுத்துக் கொணர்ந்து ௮டித்திச் சவத்தை ட் a 

இ மூட் ளாள் அதன்மீது வைத்துத் ட்ட்னானள.
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நஈள்ளிசவில் பிணஞ் சுருவதை யுணர்ந்த அரிச்சந்திரன், தன் ; 
அணைவனாகும் வீரன் என்பானை விளித்து, ௮து என்னென்று 
ஆராய்ந்து வருக வென்றான். அவன் சென்று சந்திரமதி தனித்- 

திருப்பதைக் கண்டு வியந்து, பற்பலவாறு வினவி, முடிவில் 
தமக்குச் சேரற்பால காற்பணமும் முழதீதுண்டும் தருகவெனக் 
கேட்டனன், சந்திரமதி அவற்றைத் தருவதற் இல்லை யென 
இரங்கிக் கூறலும், வீரன் சனந்து, அப் பிரேதத்தை ௨ உதைத்து 
வீழ்த்திய வின்னர், விரைந்து சென்று அரிச்சர்திரற்கு உற்றதை 
யபுரைத்தான். பிரேதத்தை உதைத்துக் கிள்ளிய கேட்டு, அரிச்- 
சந்திரன் சால “வருந்தி, வீரனுக்கு புத்தி கூறியபின், சந்திர- 
மதியை யடைந்து விசாரித்து, இற£ந்துபட்டவன் தன் புத்தினே 
என்றுணாந்து அமுதசறறினான். சந்திரமதி BON மணாளன் 

வெட்டியானுக்கு அடிமை பூண்டதை யறிந்து, முன்னிலும் பதின்- 
மடங்கு அரற்றி, முடிவில் அறகெறியை யுன்னி, காற்பணமும், 

முறத்துண்டும் தன்னை யடிமைகொண்ட அ௮ந்தணனிடம் பெற்று- 
வரச் சுடலையை நீக்கினாள். 

இது கிற்க, கோசிகாது €டர்களுள் ஒருவன், காசியம்பதியின் 
மன்னன் புத்திரன் விசுவகாகன து அசிரியர் உருக்கொண்டு சென்.று, 
அரண்மனையுட் புகுந்து, ௮ம் மன்னவன் மைநர்கனை யாுமறியா 

யாமத்தில் வஞ்சகமாய் அழமைக்தூக் கொண்டுபோப் விடமூட்டி, 

உணர்விழக்கச் செய்து, தேவகாசனது உடைபோல் வேறு உடை- 

யை உடுத்திச், சந்தாமதி ஈடலையினின்றும் வரும் வழியில் கிடத்- 

இச் சென்றான். சந்திரமதி செல்லுகையில் 19: ஊமொன்று காலிற் 
பட, அத தனைத் தீன் தநயனது சவமே என்று கருதி எடுத்துக் 
கரதீதில் வைத்துப் புலம்புவாளாயினள். அந்தக் காலத்து ஊர்ச் 

காவலா பல்வேறு இசைகளினும் பரந்து சென்று ஆசாய்மது முடி- 

வில் சந்இரமதியின் வசத்தே பிசேதமிருத்தல் கண்டு அவளைப் 
பற்றிக்கொண்டனர். மற்றும் அவளே இக் கொலைபுரிந்தாள் என்- 

பதை உறுதியாக்கும்வண்ணம் கோக௫ிகாது சிடரிற் பலர் பற்பல 
வேடங்கள் பூண்டு, பல்வேறிடங்களிற் BS cm ga, சந்திரமஇ | 

கொலைபுரிவதற்கான காரியங்களைச் செய்தமைக்கும், கொலைபுரிந்த-. 

மை; க்கும் போதிய சாட்சியங்களாக ஏ. NLL CSO. இவையனைச்- 

துங் கண்ட ஊர்க்காவலர் தம் தலைவனிடம் கூற, ௮ வன் சந்திர- 

மதியைக் குற்றவாளியாகக்கொண்டு நியாயாதிபதியிடம் விண்ணட்- 

பித்தனன். உ நியாயாதிபதி சந்தரமதியை மத்தியஸ்தர்களது (ுன்- 
னிலைபில் உற்ற விஷயங்களை வினவ, அவள் தான் ஒன்றும் அறி- 

யேன் என்றனள். நியாயாதிபதி சாட்சென்களின் உனுதியுரையா- 

லும், மத்யெஸ்தர்களின் கருத்தினாலும் சந்திரமதியைக் குற் ) 0 வாளி- 

யேயாகத் இர்மானித்து ௮வளுக்கு மாண தண்டனை வி இத்கனர்.
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அம் மாண தண்டனையை நிறைவேற்றும் வண்ணம் வீரவாகு 

வென்போன் உத்தா வளிக்கப்பட்டனன். ௮வன் தன் அடிமையா- 
கும் அரிச்சக்திரனுக்குக் கட்டளையிட, அரிச்சக்கிரன் கன் தீவினை- 
யை யுன்னிச் சந்த1மதியைச் சசச்சேசம்செய்யச் சத்தமாக விரு: 
தீனன். ௮ச் சமயத்தில் காசி மன்னனு மைந்தனை தகனஞ்செய்ய 
௮ப் பிரேதத்தைர்கொண்ி அனைவரும் சுடலையை ஈண்ணினர். 

அக்காலத்தே கோக முனிவரர், இனி எவ்வாற்றானும் அரிச்- 
சந்திரனை வெல்லுவ கரிதென் அணாந்து, தான அவனுக்கும், 
அவன் மனைவி பறதலாரினாக்கும் இமைக்க இன்னல்களை உன் 
புன்னித் GIL ME சுடலையை ஈண்ணி, அரிச்சீக்கிரனை நோக்கி, 
உ ிஷூயங்களை வினளினர். அுரிச்சந்நரன் மிகப் பணிவுடன் 
நடந்தவை யனைக்தஅும் நவின்றான். பின்னர், கோசிகர் HN 
இரன் புசலாயினா! கு. இதுகாறும் கோர்த இன்னல்கள் அனை த்- 
அம் தமது சூழ்ச்சியினால் ஈஉடந்கவையே என ஆதியோடச்கமாய்க் 
கூறிச் சக்காமகியைர் இரச்சோகம் செய்வதை நி௮ுத்துச வென்று 
வேண்டினர். அதற்கு அரிச்சர்தான் உடன்படா தொ ழிதலும், 
கோடக் தம் சீடன் ஒருவனை யனுப்பி வ௫ிட்டரை விரைந்து 
அழைத்து வருகவென்று ஏனினர். உடனே வூட்டர் நாரதர் 
(கலிய முனிபுங்கவரும் கோடுக முனிவாறு சீடர்களும் வநது 
ay lpi ion m. YEE ND ANF TAS TDS அனைவரையும் வணங்கித் 
தண்டனை ய யடையர் கித்தமாக விுக்சனள். அரிச்சர்இரனும், 
இறைவனை முன்னி வாலா ஓஙகனன். அப்போம்து வசிட்டர் 
அரிச்சம் உனை பமர்த்தி, மீழன்பு இந்திரன் அவைக்கண் நடந்தன 
யாவும் நவின்று, இணி நீ முன்போல் அரசாட்சியைப் பெற்று, 
இனிது வாழக்கடவை என அ?ர்வதிக்கனர். அரிச்சக்தான் 
இத்சரசைய இழிவினை படைக்க பின்னரும் இறைவனாவது தகுதி 
யன்றென பணிந்து (| காந்கனன். அப்போது கோடிகர் இச் 
சடலை முற்றும் ய ரக சாலைகள் எனவும், இது மும்மூர்தீ BS omen 
அருளுருக்கொண்ம் விளங்கும் ஆலயமெனவும் மெயயு, ரக்காட்ட. 
அரிச்சக்கின் அன்பும் உருகப பாடித் அதித கின்றான். கேவ- 
காசனும். காசிமன்னன் மைந்தனும் விடமயக்கம் இரந்து உட9ர்- 
பெற் மிெழுக்று ply sb தவ தன் தாயைக் கட்டித் Spa gs Bld 4} 
விடமூட்டினவரையுங் சாட்டி, அருகிலிருந்தனர். இவை யனை த்- 

(ஷம் இன புக காண்டலும், ௮ம் மயானம் இன்ப மயமான வீடே. 
யாகக் காணப்பட்டது. பின்னர், கோடிகா தாம் இந்இரன் Hon a= 
பில் மொழிர்சாங்கே தமது Suse செம்பாதிமை ௮ரிச்சந்- 

திரனுக்குத் FSSC செய்ததுமன்றித், தாம் அரிச்சக்கரன் த- 
லாயினூாக்ு) இமைக்க இன்னல்கள் அனைத்தையும் விளங்கக் 
கூறித், கோல்வி கமதென்.றம், வெற்றி வட்ட முனிவசதே என்- 
ம பலமுமரிய வெளிய. புகன்றனர்.
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இவையனைத் அம் இவவாராக, முனிவரும், மன்னவரும் 
அரிச்சந்தி ரனுடன் அயோத்தியை யடைதலும், சோக௫ிகர், முன்னர் 
காம் அரிச்சர்தானிடம் பெற்ற அரசாட்சியை அவனுக்கே ௮ளித்- 
தனர், அரிச்சந்திரன் அதனை யேற்றுப் பழமையேபோல் செங்- 
கோல் செலுத்தி இன்புற்று இனிது வாழ்ந்திருந்தனன். இதுவே 
இக் நாடகத்தின் ககைச் சுருக்கமாகும். 

இனி, அரிக்சந்திரன் முதலாயினாரை ஈன்னெறியினின்றும் 
விலகுமா புரிடி ௮வர்கட்கு இன்ன லிழைக்கவும், பரீட்சிக்கவும் 
போந்தவா அண்டீவாரும் கோடகரது சடர்களேயாம் என்பது 

இதில் உய்த்துணாத் தது. அவர்களில் 6 ஒவவொருவரும் தம் 

ஆசிரியா் உரை படியே HUNT VD Hl வேற்றுருக்கொண்டு 

நடித்து, அரிச்சந்திரன் முதிலாயினோரைச் சோதித்ததும், அவற்- 
றில் ஒன்றிற்சேனும் அரிச்சக்கினேயன்றி மற்றையோரும் மயந்- 
இச் இக்காதொழிந்து சுத்தராய் விளங்கியதும் நன்கு புலப்படும். 

இது நிற்க, இதிற் காணும் சிற்சில மாறுபாடுகளே, அரிச்சஈ- 

இரன் சரிதத்தை விளக்கும் காடக நூல்கள் பல இருப்பவும், 
இந்நூல் புதுவதாக வெளியாவதற்றா நின்ற காரணஙகளாம். ௮ம் 

மாறுபாடுகள் அனைத்த றகும் ஏற்ற காரணங்களைக் கூறுமுன். நாடக 

நர்லாகுிரியா, இயற்கை பமைப்பிற் கேற்ப நாடகக் சதையுள் இல்- 
லாதன இலவ! NBM D கொளளவும், இருப் ன சிலவற்றைத் தள்ள: 

வும் உரிமையுடையார் என்னும் காடகளிபலின் விதியை ஈண்டுக் 

கூறுதல் இன்றியமையாமையாகும். இணி இந் நூலுள் செய்துள்ள 

மாறுபாடுகளும், Landy கேற்ற காரணங்களும் அடியில் 

வருமாறு... 

1. கோக முனிவர் விலங்குகளைப் படைத் து] அயோத்தி 

நாட்டின் பயிர்களை அழித்துவா ஏவினா என்பது, அவர் வேட- 

சைக்கொண்டு காட்டு விலங்குகளை நாட்டி0 புகுவித்தனர் எனக் 

கொளள. பபடடது. 

எல்லாம் வல்ல இறைவறகே ஒன்றைப் படைத்த லும், காத்த. 
லும், துடைத்தலும் செய்தல் கூ கூடும். மற்றையோர அவவாறு செய்- 

கன ரென்பது இயறகைச்ு மாறுபாடாம். அன்றியும், இறைவ- 
னருள் OLD (apt இறைவனோ டொப்ப| ராதலின் அவர்களும் ௮ வ- 

வாறு முத்தொழிலை நடத்த வல்லவரே எனின் ௮வ வல்லமையும் 

ஈன்னெறியின்கட் செல்லுமல்ல.து இ கெறியின்௧ண் செல்லாஃ 

தென்று மறுத்து ஒழிக. 
2. அ௮ரிச்சந்தாரன.து வேட்டையால் அ௮ரணியத்திலுள்ள 

விலங்குகள் அனைத்தும் இறந்துபடச் கண்ட கோட௫ிகர் சனத்து, 

மிக வல்லமையுள்ள காலதண்ட வசாகம் ஒன்றைப் படைத்தனுட்-
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பினார் என்பது பொருந்தாதென் பதற்கும் மேல்கூறிய காரசண௩- 

களே விடைகளாகும். காட்டுப் பன்றியும், முள்ளம் பன்றியும் 

வேடுவர்க்கும் இன்ன விழைத்துத் தப்பித இரியும் தன்மை 

புடையன வாதலின், அவற்றைக் கொல்லவே அரிச்சந்திரன் Ye 

லாபினார் பிக முபன்றனர் என்பதே சாலும், | 

3. விசுவாமித்திரர் மூச்செறிர்து மோகனப்பெண்கள் இரு- 

வரைப் படைத்தனுப்பினார் என்னும் புராரைக்கூ௰௮, இயற்கைக்கு 

 மறற்றும் முரண்படுசின்றமையின், முனிவா தழ்பாலி தொண்டி 

பூண்டொழுராம் சவப்பெண்ககா பனுப்பியசாஜக் காட்ட ப 

ILL file 

1, அரிச்சக்இரன். அமைச்சர ப கலாயினாருடன் கலந்திருக்- 
குங் காலத்து. மோடினிப் பெண்கள அவன்பால் வக்து தம்மை 
மணக்க வென்றதும். விரர்கள் அவர்களை அரிச்சந்திரன் காண 

௮/0.கதன சென்றதும், அரிச்சந்திரன் தனித்திருந்தவிடத்து அப் 

பெண்கள் ஈண்டன செனவும், ௮ரச னறியாவண்ணம் பாங்கன் 
அவர்களை அடிக்தானெனவும் மாறறி புரைச்சப்பட்டன. அர 
சன் பலருடன் கூடியிருந்துமி, தம்மை மணக்கவென அவனைக் 
கேட்டல் பெண்பால்களுக்கு இயஙகை யன்று.  அவவாறு கேட்- 
Dan பலரறிய அரசன் அதனை ஏற்றலும் தகுஇயன்று. BH 
னால். அரசன் தனித்இருந்தவிடத்துச் சர்இற்துக் கேட்டலே 
Deh OU KH of Lp TL MBIT Lo. அன்றியும், அரசன் மனத்- 

இண்மையைச் சோதிக்கவும் இதுவே ஏற்ற வ ust Gd. நிற்க, 

தன்மீது விருப்பங்கொண்ட மாதரை கியாயங்கூறிக் BMT 
தல்லது, தண்டித்தல் சாமானியர்க்குர் தகாதெனில், செங்கோலர- 
FV AS) TMM BM தக்கதாகும். அன்றியும் காடகத்தலைவன் 
மாசப்று விள ங்கும் மாண்புடையனாகல் வேண்டுமென்டது நாடக- 
at wa oor விதியாம். 

2) . விசுவாமித்திரர் அரிச்சர்காளை யணுகித் தாம் அனுப்பிய 
௮ப் பெண்களை இப்பொழுதாபினும் மணக்கவெனக் கூறினார் என்- 
பது அவே ம௮க்ஈப்பட்டது. .. ஏனெனின், கோ௫ிகர் தாமே 
அரசனைத் BOHM SHIM OF VOLO VI தூண்டியிருப்பார் என்பது 
பொருநதாதாம். அவவா ௮ தூண்டின் முனிவாது சூழ்ச்சி வெளிட்- 
பிிதலேயன் நி, புலலிவாளமும் அதனுக்கு உடண் படார் என்- 
பதும் விளங்கும். 

6. மூனிவர் தம் வன்மையால் அக்கெனியாறு, மழை, பேய், 
பூதம், இடி முதலியவறை படைத்தார் என்பது இயற்கைக்கு 
விசோக மாதல் கொண்டு, இவற்றிற் செல்லாம் பொருத்தமாறக் 
கோடைகாலற்து மணற்பரப்பு ஒன்று குறிக்கப்பட்டது.
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1. ஈடசத்திரேசன் அரிச்சந்திரனைக் இட்டியிட்டு வருத்தி- 

னான் என்டது முதலாய துன்பச் செயல்கள் முற்றும் விலக்கப்- 
பட்டன. நாதபதுகாள் தவணைக்குள் கொடுப்பதாகக் கூறி யிருப்- 
பவும் அவனைத் தண்டித்தல் நியாயமன்று. அன்றியும் இவ் வகைய 
தண்டனைகள் சாமானிய அறிவுடையோரது மனநிலையையும் 
மாறுபடச் செய்யாதெனின், சுத்த வீர கூத்திரியன.து மனத்தை 
எவ்வாறு மாறுபடுத்தும். ஆகலின், ஆங்காங்கு மேன்மேலும் 
மனத்தில் ன்பருண்டாக்க வல்ல இன்னல்கள் நேரந்தனவாகக் 
கூறப்பட்டது. 

x, hee Beran சந்திரமதியைத் தானே விற்ரானென்பது, 
காலகண்ட யர் பெண்பால்மட்டும் ௮டிமையாகவேண்டும் எனக் 

கூறியசன்மேல் அவளை அவர்க்கு அடிமைப்படுத்தியகாக மாற்றப்- 
பட்டது. ஆடவன் தன்னை யன்றித் தன் மனைவியை விற்றுக் 
கடன் தீர்த்தல் சாமானியர்க்குள்ளும் வழக்கு அன்று. அதனி- 
னும் செங்கோலரசனாகிய ஒரு மன்னன் அவவாறு செய்தா- 

னென்டது முற்றும் ௮சம்பாவிதமாம். 

09. தேவதாசன் அரவந் சீண்டி இறந்தான் என்பது, எல்- 
லாம் வல்ல இத்தன் அவனுக்கு மூர்ச்சிக்கச் செய்யும் கஞ் ரட்டி- 
ளூன் எனக் கொள்ளப்பட்டது, இதற்கு எறற் காரணங் கூறுமுன் 
ம் NO ay em) கூறுவது அவசியமாம். Can Rai தாம் செய்யும் இீச்- 
செய்கைகளுக்கு உடனின்று உதவிபுரியுமாறு சுக்கிரன், அச்கினி, 

இயமன், முருகன் முதலிய தேவர்களை வேண்டினர் என் பதும், 
வ ற்றிற்கு அதி தேவர்கள் உடன்பட்டு வற்து உகவினர் என்டதும் 
சாறும் பொ. Thi: BA OUT IN. ஆதலின், சுப்பி ரமணியர் பாம்புருவாக 

வக்து கேவதாசனைத் தீண்டினா என் ம், அவரே பின்பு மயா- 

னத்தில் வது ௮வனை ஈ.யிர்க்கெழச் செய்தனர் என்பதும் தளிர்க்- 
கப். பட்டன. 

10, விசவாமித்திரரது மாயைவலியால் சந்திரமதியின் (ம குரல் 

மாறுபட்டதென் பதும், அரிச்சந்திரன் தன் மனைவியின் தாலியைக் 
கண்டு தேர்க்தான் என் பதும் விலக்கப்பட்டன. இயற்கைக்கு 
விசோதமின்றி இரவில் இன்னாரென் ௮ுணசாமல், ஒருவரை ஒருவர் 
விசாரித்தரிந்கனர் எனக் கொள்வதே ஏற்றதெனக் கொள்ச. 

LL. பிள்ளையின் சவத்தை அரிச்சந்திரன் உதைத்தான் என்- 
பது, வீரன் என்பவன் உகைக்கான் என மாற்றப்பட்டது. 
சவத்தை அவமஇித்கலும் அதனை அவலப்படுத்தலும் எவர்க்கும் 
ஒப்புமை யாகாவாம். ஈல்லொழுக்கமுடைய அரிச்சந்திரன் 

அதனைச் செய்தானென்பது ஏற்ற தன்று, 

12. காடு மன்னன் மைந்தன் கொலை செய்யப்பட்டானென்- 
பதை நீக்கு ௮வன் மூர்ச்சிக்கச் செய்யும் விடமூட்டப் பட்டா-
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ஞுகக் கொள்ளப்பட்டது. தேவதாசனைப் பாம்பு கடியாமைக்குக 
கூறிய நியாயங்களே இதற்கும் பொருஈதும், 

[8. சந்தாமதி காசி மன்னன் மைந்தனைக் கொன்றதாக 
ஓ.ப்புக்கொண்டமை, கொன்றதாக ஓப்புக் கொள்ளவில்லை யென 
மறுத்ததாக மாற்றப்பட்டது. அரிச்சர்திரன் சரிதக்தைக் கூறும்- 
போதே ஒவ்வொருவரும் இவ்வாரு சக்கிரமதி கூறியமை பொய்ம்- 
மையின் பா பபபடாகோ எனக் கேட் அம், அதந்கு, பிறர்க்கு இன்: 

னல் இழையாபல்சொன்னபொய்ுமைகுறறமுடைய தீகாதென்று 
விடை பபகர்வதும் பெொருவறக்கா பிருக்கின் 1. தான். கொலை 

புரியா இரப்பவும் மகொான்றகாக ஓப்புக்கொண்டமை பிறர்க்கு 

இன்னல் இழையா மையயாயினும். தன்னுயிர்க்கு இறுதியை உண் 

டாக்கவல்ல தற்கொலையாகின்றது, தற்கொலை செய்துகொள்ள 
MCE a Bam Mihm Hud ஒன்று இன்றராமாதலாலும், 
அறவே SIE MB தியா கலாலும், கொன் இல்லையென 

உண்டையைகி ஆஃ னை என்று கொள்வதே சாலச் சிறப்பா ஸம், 

| 1. அங்குள்ள காலடிச் சவசகெளச் சட்தாமதியின் காலடிச் 

சுவகெளாகக் கோ௫ிகர் தம் தவவலியால் மாற்றினர் என்பது 

இயதகை 5௫ மாறுபடு வகனால் ஒதுக்கப்பட்டது. 

15. சன் மைர்சன் இறந்துபடவும், தானே அதனை Mens 
குிவதில் உண்மை தோன்றாமையேயன்றி, நியாய வி சோதமாகவு 
மிருக்குமென் ரெண்ணிக. காசி பன்னன் நியாயாதிபதியைக்- 
கொண்டு விசாரிக்கச் செய்கானென மாறி யுரைக்க; பட்டது, 

1. காசி மன்னன் விசுவாமித்இர முனிவாது :சூழ்ச்சகளிற் 
சிறிதும் அறியாதி நக்கவும். ௮ம் மன்னவ னனுமதியின்றி வீரவாகு 
என்போன் யானததி HB GAOL பூண்டனன் என்பது பொ- 
(நதா மையின். இச் காலவழக்கி! கேற்ப, அயோத்தியின் பிரத- 
நிகி யொருவன் காசியம்பதியிற் றங்கியிருந்தன னெனவும், ௮வ- 
ன 3 துணைவலியால் விசுவாமித்திராது Po னொருவன் ஆண்டுச் 

Jy ற ௪ . . . ச ச டல் யொன்மை, யாக்கவும், அதனைத் தானே காக்கவும் உரிமை- 
கொண்டா னெனவும் கொள்ளப்பட்டது. 

இம் மாறுபாடுகளே மிக முக்கியமானவை யாயினும் மறறும் 
ஆங்காங்கே சிற்சில விஷயங்கள் சமயநோக்இ ஏதறவாறு அமைத்- 
BF கூறப்பட்டு மிருக்கும். அவை யாவும் மேற்கூறிய காரணங்க- 
ளறாச் கேப்னவே யாகும் என்றுணர்க. 

மறும், இதுகா௮ம் வெளிவந்த அரிச்சந்திர சரித்திர நால்- ப ட ன . Co pet: ன் 

களுள் விசுவாமித்திர phat hee eB ron (தலா oni sie 

இன்ன லிமைக்கனா் GT oor | தும், அதற்கு முடிவில் BLD DUS- 
இல் செம்பாதி தத்தம் செயதன ரென்பதுமட்டுமே காணப்படுஇன்-



தூன முகம் XXXi 

றன. AFCO, பிறருக்குத் அன்பம் இழைக்க நாடுவோன், தான் 
அதனால் அடையும் துன்பங்கள் இவவளவின வென்று வெளி. 

யாவதற்கு இடமில்லா தொழிக்தஅ. இரராலில், 

(பிறர்க்சென்னா முற்பகல் செய்யின் தமக்கன்னா 
பிற்பகல் தாமே வரும்” 

என்னும் உறுஇயுரையின்படி, அரிச்சக்திரனுக்கு விசுவாமித்திரர் 
இனனல் இழைக்குந்தோறும் , காம் படும் துன்பங்களும், டர்கள் 
வந்து, மது செய்கை (0 பமுமையைக் கூறும் காலதைது அ௮வரடை- 

யும் அயரங்களும், கம் செய்கை ஒன்றும் முடியாமை கண்டு ௮வா | 

முடிளில் கொளஞும் மனக் கவற்சியும், பிறவும் இனிது விளங்கும். * 

இனி. இக் நாடக நாலில் அங்கந்தோறும் அறியக்கூடிய அரிய 

விஷயங்களையும் ஒருவாறு சுருங்கக் கூறுகல் ஈன்மையே யாகும். 

முதல் அங்கம் 
இதனால் ஞானிகளுக்கும் ஜன்ம வாசனை தாக்குமென்பதும், 

தவததினும் நல்லொமுக்கமே சால்புடைய தென்பதும், வேட்ட- 

மாடும் நியதியும், வேட்டுவா.து கடைகளும், சந்தேகத்தின் உயர்வும், 

நடிப்பின் இயல்பும், பெண்பாலார் பற்றிவரினும் ஆடவன் கீெறிக்- 
கண் செல்லாதொழியும் நல்லொழுக்கமும், பெரியார் காரணமின்றி 

சனக்துபைக்கினும் சிறியார் ௮டங்கி ஈடக்காம் இயலபும், செல்வம் 

நிலையுள்ளதோர் பொருள் அன்றென்பறும், அசன் குடிகளது 
நன்மையின் பொருட்டே. ஆட்சி புரிகின்றான் என்பதும், பிறவும் 
புலப்படும். 

இரண்டாம் அங்கம் 
இனால். செங்கோலாரன் தன் குடிகளி.... தீ; வைத்துள்ள 

அன்பும், குடிகள் கும் அரசனிடத்து வைத். துள்ள ௨ ரிமையும், 
நல்லாசன் நாட்டை யகலவ UB GOV குடு. GOW கொள்ளும் துன ப- 

(Yu, கொடுங்கோலன் செய்யும் கொடுமைகளும், அவற்றிற்கு 

ஆ, DOB குடி கள் படும் தன் பமும், ஈலலியல்புடையாரக்குத் அன்- 

பங்கள் ஒன்றன்மே லொன்றா யடுக்கிவருகலும், ௮ வற்றை அந் 
நலலியல்புடையார் சாலப் பொறுத்து அமைந்து நடத்தலும், 
வறுமைவக்த காலத்தும் உண்மை முதலாகிய ஈல்லொழுக்கங்களைக் 
கைசோர விடுதல் அகாதென்பதும், பாலைவனத்தின் பண்பும், 

சணிதர்கள், சாஸ்இரிகள், வைத்தியர்கள் முதலாயினார் புரட்டுக்- 
களும், புண்ணிய ஈதிகளின் மேன்மைகளும்,. பிறவும் புலனாம். 

மூன்றாம் அங்கம் 
இதனால், காசியம்பதியிற் கங்கையிற் செய்யும் ஸ்காக விதி- 

களும், ஆலய தரிசனக் கரமழும், வாதிகளின் பித்தலாடகமும்,
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அடிமைகொளளும் முறைய ம், அடிமைப்படு [ம் முறையும் ’ 

அடி.மைப்பட்டார் படும் பாடுகளும், சிறு விஷயத்தினும் பொய்ம்- 

மை முதலிய குற்தங்களைச் செய்தல் கூடாதென்பறும், கன்மன- 

முள்ளார் செய்யும் கொமிமைகளும், (பிறவும் விளங்கும். 

நான்காம் அங்கம் 
இகனால் போலிச்சந்நியாகிகள் செய்யும் பன்மைச் செயல்ச- 

ளும், அவர்கள் பிறர் மபங்கப் பேசர் வஞ்சக மொழி கும், ஊர்க் 

காவலாளிகள் (முடிகள் விஷபமாய் உடந்துகொள்ள் வேண்டிய கட- 
மைகளும். அவர்களுடைய தொழிலின் நியஇகளும், முறைகளும். 
கு்றவாளியை கடத்தும். தன் மைகளும், சாட்சியங்களைச் சேக- 

ரிக்கும். விதங்களுர், நியாயாதிபதிகளின் நிறை குணங்களும், 
ind Pusch 9 ஸின் மன்மைகரநம், தியாயவாதிகளின் கடமைக- 

ளம், தீர்ப்பு. முறைகளும், தண்டனையைச் சிறைக்கோட்டதி 

தலைவர்கள் நியைவேற் றும் நோரமையம், பிறவும் விளங்கும். 

ஐந்தாம் அங்கம் 
இதனால். nists Poor விளைக்க முயல்வார் தாமே 

அடையும் அன்பங்களும். ஈல்லொழுக்கற்தைக் கைப்பற்றி நடட்- 
போர் அடையும் ஈன்மைகருர், சத்தியம் தலைகாக்கும் என்னும் 

கடைப்பாடும், தவர்இனும் சத்தியமே சால்புடைய தென்பனும், 

குடிகள் தாம் இழந்த செங்கோலாசனைத் திரும்பவும் எங்தப் 
பெறின் அடையும் இன்பமும், பிறவும் புலனாகும். 

இனி ஒவ்வொன்றையும் விளங்க வசைவதாயின் இந் நூலின் 

உள்ளுறையளவே முகவுசையும் பெருகுமாதலின் விரிவஞ்சி விடுக்- 
கப பட்டது. 

8 . ர, ச வ . e . 

QsrsanCaor wl ABiascoatior eur MNase oin- 
வாறே நடை பமைதியும், அவவவர்க்கு இயல்பாய சொற்கருநும், 

நிய செயயடகளு மாஙகாஙரகுர செறிந்து காணப்படும். பி ற. நூல்- 
® Noe க உ ௪ ச ச . ச 

களினின்.௮ எடுத்து அளப்பட்ட செய்யுட்கள் சிலவற்றில் சிறிது 
மாறுபாடுகளும் செய்யப்பட்டிருக்கின்மன. 

இந் காடக மால் எமக்கு அரிதிற் கடைத்த ௮வகாச காலங்- 
களில் தொ HEB வசைக்கதாகலின், பிழைகள் பல பொதுளி 
இருக்கலும் கூடும். கல்லறிவாளர் அவையிற்றினைத் இருத்திக்- 
கொண்டு எம்மை மன்னிப்பாராக, ~ 

. ௩ $ * $ . e இக் நூல் இடையூறின்றி இனி முடிதற்பொருட்டுத் தோன்- 
(m9 தநுணையாகவிருந்து முத் ௮வித்த ல்லாம் வல்ல இறைவ- 
னடிகளை மனமொழி மெய்களில் வணங்கி au Lp) iO) Bear cap tb. 

-_ = a
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தாடக பாத்திரங்கள் 

அரிச்சந்திரன் 
நேவதாசன் 
சந்தியகீர்த்தி ” 
வசிட்ட ௦ 

விசுவாமித்திரர்... 
நாரதர் 

சூதர் 
அத்த்ரி வ 

வித்யாபாாகன்.... 
யோகபாரசகன் .... 

சோநபாநந்தன்.... 
பரமைகாந்த்கன் ,, 

வைகானசன் 

வைதான் 
வசிதான் 
சேதசன் 
சாரங்கள் 

சுசீலன் 

மச்சான் 

நட்சததரேசன் . | 
பாமாநந்தன் 

ஞானுதீத்தள் 
விவேகன் 

காலகண்டன் ... 

பாஸகான் 

சிணுகள் 
வீரன் ஒழ 

தண்டன் 

அமாவாசை 

கிநஷணசாமீ 
சீநீவாரன் 
சேஷன் 

விசுவநாதன் 

காவற்காரர் தலைவன் 
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அயோத்தியாசன், நாடகத் தலைவன், 
அரிச்சந்திரன் புத்தன். 
அரிச்சர்திரன் பிரதான மக்திரி, 
அரிச்சந்திரன் குலகுரு 
வூிட்டரோடு வாதிட்ட முனிவர். 

வசிட்டரோடு காரிமாஈகரத்இன் 
சுடலையையும் ... அயோத்தியையும் 
அடைந்த முனிவார். 

விட்டா டர்கள். 

விசுவாமித்திரா £டாகள். போர்- 
லீரர், தத்துவசாஸ்திரி, ௮ஷ்டாக- 
தானி, வைத்தியன், சோியன், 
இசசவாதி, ராஜபபிரதிலிதி, வ 
வாகு, வீரன், எல்லாம் வல்ல சித்தன் , 
சோமசுந்தரம், விசுவயாதனது ஆ9- 
ரியன், முத்துவீரன்செட்டி, வேலா- 

யுதாசாரி, நியாயவாதியின் குமாஸ்தா, 
பசமாஈந்தயோகி, serene sna, 
காளிதாசன் (psSCurt eTé- 
கொண்டு அவ்வப்போது போந்த 
விசுவாமித்திராது விருப்பத்தின்படி 
நடித்தவர்கள். 

ட்
யூ

ன்
 

அரிச்சந்திரனுடன் வேட்டை- 
யாடின வேடுவர், 

சமிதை முதலிய கொண்டுவரத் 
தேவதாசனோடு காட்டுச்குச் சென்ற 
பிராமணச் ஏறுவர். 

காசி மன்னன் புத்திரன். 

| காசிரகரத்து ஊர்ச்சாவலாக்குத் 
தலைவன்.
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44. 
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53. 

54, 

55. 

; 66. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61, 

03. 

ரஞ்சிட்சிங் vane bose 
சாசரகசத்துக் காவலர். 

ரம்பாலசிஙற் =| al 

சநஇசமதியின் பட்சத்தில் வாதிக்க 
எதிரியின் நீயாயவாத் aes | சதாக்கக்காால் நியமிக்கப்பட்ட 

ப யாயவாதி. 

ராஜாங்கத்தின் பட்சத்தில் வாத- 
ராஜாங்க நீயாயவாதி ... த்த நியாயவாதி; 

சக்திரமதியின்கிது சாட்டப்பட்ட் 

குற்றத்தைப் பரீசீனனை செய்த காச- 
நகர நியாயாதிபதி. 

நியாயாதிபதி... ௨. 

  

ட்ட ச மேற்கண்ட நியாயாதிபதியுடன் 

நாட்டாண்மைத் தலைவர்... “பரயஸ்தலத்தில் அமர்க்திருந்த 6 ஐ ட 

ஊர்க்காவலர் தலைவன் .... 
ன 

  

உத்தியோகஸ்தர்கள். 

ராஜாங்க OSs i ட. கார நகர நியாயஸ்சல லிததெர். 

லகண்ட சாஸ்திரியார் ....! 

நஷணநாத தந்தரி 
லக்ஷ்மீநாத பிரசாத் 
தமா சர்மா .... ட்ட சநதிரமதியைக் கொலைக் குற்ற- 
மகாதேவ் மேகா வாளி எனத் தீர்மானித்த நியாயஸ் சல 
கோபிநாத டாகரி |. மத்தியஸ்தர்கள். 
ழனிலால் சிங் 
மோஷ்ன லால... வட 
பண்டரிநாத் சடர்ஜீ டய   

இ ச ச . . 

லால்மோஹன் பிரசாத் .... | Bien த மன்னன் அ௮சண்மனையின் 

சிறைக்கோட்டத் தலைவன். காசிகரத்துச் சிறைச்சாலையின் 
தலைவன். 

காசி மன்னன் .... உட காசியம்பதியின் அரசன், 

அரிச்சக்திரன் மனைவி, நாடகத் சந்த்மதி aan தக pi 

சிந்தாசோகை  .... we அுரிச்சர்திரன் தாயார். 

கல்யாணி 
சுகந்தி 
யவ்வனி 
நாகரிகை ் சந்திரமதியின் தோழிகள். 

காஞ்சனை ப 
வாசந்திகை
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63. காந்தாரிகை ௮ரிச்சர்தரனிடம் விசுவாமித்திர- 

64. sGa BaP o ~ ரால் நாட்டியப் பெண்களாக ஈடிச்க 

அனுப்பப்பட்ட தவப்பெண்கள். 

சாலசண்டன் மனைவியாகவிசுலா- 
05: சந்திரவதனை மித்தரரால் அனுப்பப்பட்ட தவட்- 

    

பண். 

லீசவாகுவின் மனைவியாச விசுவா- 
RB. கஜ்சுஃ பக ௨ ரிமித்தரரால் அலுப்பப்பட்ட தவட்- 

பெண், 

6, ° ப காலகண்டன் வீட்டுக்கு ௮௬௫- 
7. இலக்கும் டு (லுள்ள ஒரு பார்ப்பினி. 

பாங்கன், சிற்றரசர், அமைச்சர், சேனாபதிகள், பிரபுக்கள், குடிகள், 
நியாயஸ்தலக் காவலன், சம்ஸ்தான வித்வான்கள், மாகதர் முதலாயிஜனோர். 

POOL OPAL END POT neo 

தாடகம் நிகழ்விடம் 

pe 

அயோத்தி, அயோத்தியை யடுத்த அணியம், காசிக்குச் செல்லும் 
வழி, காசி, காசியம்பதியின் மயானம் முதலியன. 
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அரிச்சந்திரன் 

கடவுள் வாழ்த்து 

விநாயகர் 

Qa oun 

பூமேவு மெய்ச்சீர் பொலியுமரிச் சந்திரன்றன் 

நாமேவு நற்சரித நாடகமாத் -... தூமேவுஞ் 

செந்தமிழாற் கூறச் சிறியேற் கருளவரும் : 

திந்திமுகத் தெந்தைமலர்த் தாள. 

சுப்பிரமணியர் 

அறுசர் விருத்தம் 

தெருளுறு மறைக ளெலலார் தோந்துதோர் துரைக்கு முண்மைப் 

பொருளுறக் கொண்ட வேந்தன் புகழினைப் புகல வன்று 

மருளுறு மலரோற் குற்ற மயலறப் புரிந்த சீர்சால் 

அ௮ருளுறுஞ் செவ்வேள் செய்ய அ௮டிமலர் முடிமேல் வைப்பாம், , 

நாமகள் 

கலி விருத்தம் 

மின்னு மெய்ப்புகழ் மேவரிச் சந்திரன் 

மன்னு மாக்கதை நாடக மாச்சொலப்। 

பன்னு வெண்கம லத்துறை பானிற 

அன்ன நற்சா ணாதரிப் பாமரோ, 

நடராஜர் 

கலித்துறை 

வீடக” மேவ விழைவார்க் குறுநெறி மெய்ம்மையென்றே 

நாடகங் கொண்ட அரிச்சந்தின் கதை ஈன்கியம்ப | 

ஆடக மன்றினி லெல்லா வுயிரு மகமகிழ 

நாடகஞ் செய்யும் பிரான்மலர்ச் சேவடி நாடுதுமே,



XXXVill அவை யடக்கம் 

அவை யடக்கம் 

௮றுசர் விருத்தம் 

தனித்தமிழ் வல்ல நீரார் சாருமங் கலவ முக்கால் 

- துனித்தவிப் பொய்யை மெய்யாச் சொல்லுவ ரதுவுட் கொண்டே 

பணிப்பிலா வுண்மைக் காதை பகர்ந்கனெ ஸனிதனிற் கூற்றம் 

தொனிப் நூ மில்லை யுண்டேல் சொல்வது மில்லை தூயோர, 

கட்டுரை 

அறுசர் விருத்தம் 

சத்திய மதற்கு மேலாகச் தருக்கமூ மில்லை நீ்காச் 

சத்திய மகற்கு மேலாஞ் ராத்திரங் கணித மில்லை 

சத்திய பதற்கு மேலாஞ் சமபமு மில்லை யொன்னாஞ் 

சக்திய மொன்றே விடு தந்திக் தகைமைகத் தாமால், 

 



  
முதற் களம் 

இடம்: அயோத்தியை அடுத்ததோர் ௮.ரணியம். 

காலம்: மாலை. 

பாத்திரங்கள்: விசுவாமித்திரர் £டர்கள்-- வைகானசன், வைசதரன், 
வ௫ூதரன், சேசசன், சாரங்கன் முதலியோர். 

௨௫ட்டர் £டர்கள் -- வித்யாபாரகன, யோகபாரகன், 
சொருபானந்தன், பரமைகார்திகன் முதலியோர். 

வித்யாபாரகன் --- -தவத்கினுர் NFS SU Bh ௩ல் லொமழுக்கம்' 

என்றபடி, எத்தகைப ஞானியாபபினும், பூர்வ ஜந்ம வாசனை- 
பரினால் வரும் குற்றங்களை. ஈல் லொழும்சம் ஓன்றினாலேயே 

ஒழித்து உய்யக்கடவன். 

வைகானசன் -- வீயா, யோகாரகரே! கேட்டீரோ விக்யாபாரகர் 

விபரீத ஞாகத்கை,. மசகக்கான தவங்களைச் செய்து முடி த்- 
தப், பற்றற்று விளங்கும் ஞானிகளுக்கும் குற்றங்கள் தோன்- 

அம் என்டின்றனரே! அவை என்ன குத்றங்கள? உம்முடைய 

யோகசாஸ்திர ஆராய்ச்சியிலும் இதுதான் சித்தாந்தமோ? 

யோகபாரகன் -- எத்தகைய ஞானியானாலும், ஆணவம் காமியம் 
மாயை எனனும் மும்மலக் குறறங்களால், சான் எனது என- 

னும் அகங்கார மமகாரங்கள் தோன்றும். மெயஞ்ஞா 

ச்
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யானவன் அவற்றிற்கு இடஙகொடாம லடககுதல வேண்டும். 

இல்லாவிட்டால் ஞானம் கெடும். 

வைகானசன் -- இதென்ன ஆச்சரியமா யிருக்இறது.! கான் இரத 

விஷயம் எங்கும் கண்டது மில்லை, கேட்டது மில்லையே, ‘ 

யோகபாரகன்--- கண்ட மில்லை, கேட்டது மில்லையா/ இருஷ்டாக- 

ஜம் வேண்டுமானால் வெழுதாரமுப் போகவேண்டவஇல்லை. 

சமீபதிதிலேயே (பிருக்கிறு, சொன்னால் உமக்குத் கோப- 

ட்ட ஸீ காகவே£யான அஞ்சு- மும் வருத்தமும் 2_ _-ண்டாமும் துதற re 2 Gh 

mos: றன. 

வைகானசன் --- அஞ்சுவானேன்? இருஷ்டாரதம் சொனனுல், 

எனக்கேன் கோபம் உண்டாகிற? சொல்லும் பார்க்கலாம். 

யோகபாரகன் --- சத்று யோகத்தால், உஙகளுக்குள்ளாகவே ஒரு: 
வர் உண்டென்। ப! ஏற்படுமே. 

வைகானசன் --- ஏறு ஈங்களுக்ே கே ரூடி கொடுக்க வந்துவிட்ட? 

இருக்கட்மிம், நீர மன ணத்தில் கொண்டகைச் சொல்லும் ராப 
போம், எம்மில் யார்தான் 2 ப்படியிருப்பவர் தெரிரந்துகொள- 
வோம். ° 

யோகபாரகன் -- ௨ 0 HP கெரியவில்லையா? சொனனால் சோபிக்க 

வேண்டா. உம்முடைய ஆசிரியர்காம் அதற்கு ஏற்று இருஷ்- 

டார்தமா யிருப்பவர், 

வைகானசன் --- ஐ. ஐ, நாங்கள் (முதலில் எண்ணியது போலவே, 
சங்கள் முதல்வருக்கே குதிறஞ்சொல்ல ஏற்பட்டுவிட்௨ரே. 

சரி, சரி, இருக்கட்டும். எமது அசிரியரே உபமானமாவ- 
தைக் கெளிவாகச் சொல்லும். 

யோகபாரகன் -- யான் நிந்தையாக ஒன்றும் கூறவில்லை. உருது 
- ஆசிரியா். மகத்கசான ராஜாஷி சான் பதில் சந்தேக மில்லை, 
அப்படிப்பட்ட பரமஞாநியும் பொறுமை. யொன்றே காரண 
LOT, oT Lisi ஆசிரியசோமி மாறுபட்0), ம குறுதமற்று விளங்கும் 
லுரிச்சந்தி மன்னனைப் பலவாறு Ops தூ உ சைக்தது 
மனி, அவனுக்கு இன்னல் பல இழைக்கவும் கருத்துக் 
கொண்டிுக்கின், ॥னா. இதை யோரகித்து-ப பாரும், உவமை 
கூறலாம் என்பதும், கூடாது என்பதும் உமக்தே நன்கு 
வி ளங்கும். 

வைகானசன் —_— இதேது புதிதாக இருக்கின்றது, Bin Hy ஆசுிரிய- 
ருக்கும் எமது ஆசிரியருக்கும் ஓருமைப்பாடில்லை என்பது
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தெரிந்தவிஷயம். அதனால்தான் அ௮சசரா யபிருந்தவர் அருச் 
தவ ராயினார். இப்போது அரிச்சரந்தொன் விஷயமாக ஏதோ 
கூறுன்றீரே ௮கென்ன? சற்று விவாமாய்ச் சொல்லும், 
கேட்போம். 

யோகபாரகன் -- Cus! DFO LDH FI கேளும். கோபம் வேண்டா. 

இக்தரனது அவைக் களத்தில் முனிவர் பலரும் ஒன்.று-ூடி- 
னர். ௮ காலத்தே ௮ம் மகவான் முனிவர்களை கோக்கு, 
ஜீயன்விர்! பூவுலன்கண் ஈன்னெறியினின்று சற்றும் தவ- 
க கன்னன் ஒறாவன் உளனோ?” என்றனன். அது கேட்ட 
முனிவர் பலரும் மவுனமா பிருக்க, எமது குருநாதர் இக்தி- 

soon Curae, ous! 

பாருக் கொருவன் பரதார சகோத ரன்வெம் 
போருக் கொருவன் புகழுக்கும் மறைபபொ ருட்கும் 
நேருக்கும் வீடா மனுநூல் நெறிக்கும் பொழைக்கும் 

9) ஆருக்கு மிக்கான் ௮ரிச்சநடிர னாகும்'' என்றார், 

அகனைக் கேட்டவுடனே, உமது அசிரியர் எமது BRAT 
ee 

கூரியகை அறவும் மறுத்து, “அவ வரிச்சரந்திரன்-... 

வெய்யன் பதகன் பரதாச விருப்பன் வீணன் 
பொய்யன் நிறையும் பொறையும் சிறிதுமில் புல்லன் 
கையன் கபடன் கயவன்றனை ஈல்ல னென்றிவ் 
வையன் தஇருமுன் னுரைத்தாய் இசென்னாக” என்றார், 

இதுவே நடந்த விஷயம். 

வைகானசன் -- சரி, சரி, உங்கள் எல்லோருக்கும் ஒரே பாடம் 

போலிருக்கிறது. முக்கியமாய்த் தெரியவேண்டி.ப விடங்க- 

ளில் பாட்டைச் சொல்லிக் குழப்பிவிரவதோ? ஈன்ராபிருக்- 
இறது, அந்தச் சங்கதியை விவாமாய்ச் சொல்லும். 

யோகபாரகன் --- விவாமா வேண்டும்-- இக்தஇரன் கேட்டபோது 

எமது குருநாதர், “அயோத்திமா ஈகரின்கண் செங்கோல் 
செலுத்திவரும் அரிச்சந்தா மன்னனே ஈற்குணதீதில் தனக்கு 

ஒப்பாரும் மிக்காரும் இல்லாசவன், பரதாரங்களுக்குச் 
சகோதாரனா பிருப்பவன். சமர் செய்வதிலும், சர்த்தியிலும், 
சாத்இர வுணர்ச்சியிலும் ஒப்பற்றவன். மற்றும் உத்தம நீதி 
நூல்களில் செரல்லப்பட்ட விதிகளுக்கு இலக்கியமாயிருப்ட-
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வன்” என்றார். உடனே, உமது ஆசிரியர் எமது முனிவரிடம் 

கொண்ட நீண்ட விசோதமும் பொழுமையும் காரணமாக, 

அவர் கூறியவற்றை மறுத்து, ௮நத அரிச்சக்திரன், **வெய்ய- 

வன், பாதகன், பரதார இச்சையே யுள்ளவன், பொய்யே 

பூதணமாக வுடையவன, மனவொடுக்கமும் பொறுமையும் 

திறிது மில்லாதவன், அற்பன், வஞ்சகன், கபடன் அவன். 

இக்ககைய ௪னனை உத்தமனென்று இச்சபையில் எவவாறு 

கூறுஇன்திர்??? என்று மறுக்கனர். ௮னுகேட்ட இந்இரன் இவ் 

விருவரையும் கையமைத்து, ““அகுனைப் பரீட்டுத் தறிவோம்” 

என்று கூறினன். உடனே, உமது ஆசிரியர் தாம கூறியவ]- 
றை மெய்ப்பிக்புரா௮ு ஈண்டு வந்திருக்கின்றனர். அது கார- 
coin HAC ஸஅுரிச்சந்தானுக்கு இன்னல் பல இழைக்க 
எண்ணியிருக்கின்றனர். இது எதனால் உண்டாயிருக்கலாம் 
என்பதைச் சற்று உய்த்துணரும். மாம் மூன் பேசியபோது, 

“பாகம் மேலாகப் பண்டே புல்லிய மலநோய் தீர்ந்தும் 

வாகை தாக்ளும்” என்றபடி, பெயஞ்ஞானம் மேம்பட்ட 

6 

w
e
e
 

காலத்தில், அநாஇயாய்கி தொடாந்து வந்த மல கோய் நீஙஇ- 

னும், ஜந்ம வாளனை மாத்திரம் அவ்வப்போது வந்து தாக்கும் 

என்பதற்கு உவமை கூறலாம் என்பும், கூடாது எனபதும். 

விளங்கும். 

வைகானசன் -- ஓ, ஐ, Yor Ics ட்டு அளந்து கொட்டிவிடாதர். 

இக்கிரன் அவைக்களத்து நடந்த விஷபகச்தை யாம் மூன்- 
னோ உணர்வோம். அாரினும், நடக விஷயங்களை சரிவாக் 

லட்டு ய நஜ , 
கூடுவ) மீர் பன பமை..! Lat Raga இதுகாறும் OLD ௯ 

மையோடுிஞ் செனிசாய்தறுக் கேட்டு நின்றோம். எமது YF 
யர் ஒருபோதும் NG] UPN. யாழும் ௮ம் மன்னனது 

eo . ; . க 6 க . oy . e . * தது க . . {0 & (Gyo 1b) CoM மினு யும் கேட்மள்னோ ம்? அன்றி! அறிந்து 
(paw Cow Teo. நீவிர் வேண்டு! மொன்றே னந தோறும் இஙகு 

6. 

வற்று. எனு செனளியில் நுழையுமாறு, எமது அசிரியபை 
௬ உணர ௧ . ட % . 9 ச 

இகழ்ந்தா GT 60! LISI இதனால் DOI (fy AS or ti Boor 51. இனி 

உம்முடன் சம்பாஷிப்பறும் இமையே பாரும். யாங்களே 
எமது முனிவர் கூறியவப்றை மெய்ப்படுத்துகின்றோம். இத- 
Ce Go நாளி காண்பீர், போம், போம். 

(பிரிக்து செல்கின்றனர்.)
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இரண்டாங் களம் 

S=- 

இடம்: அயோத்தியில் அரிச்சந்திரன் ௮வைக்களம். 

காலம்: முற்பகல். 

பாத்திரங்கள்: அரிச்சந்திரன், விசுவாமித்திரர், அமைச்சர் மு,சலா- 
யினார். 

[அரி*சக்தொன்” அிமைசசர் முதலாயினோர் புடைசூழ் சிங்காதனத் 

ன்சண் அமர்ந்திருக்கின்றான். விசுவாமிச்திரர் வருனெருர்.] 

அரிச்சந் திரன் — (முனிவர் வரவைக் கண்டு இருக்கைவிட் டெழுக்து கைகூப்பி 

நின்று) முனிவா பெரும 

விருத்தம் 

கந்தர மிருந்து காட்டுக் காய்கனி யருந்தி வேத 

மந்தா மோதி மீசன் மலரடி மனத்து ளூன்னும் 

சுந்தர ராஜ யோகத் தூாயகோ சிகப்பேர் எந்தாய் 
எந்தமா தவஞ்செய் தேமோ இணையடி. தொழுதற் கன்றே, 

சுவாமீ! ௮மர்ந்தருள வேண்டும். 

விசுவாமித்திரர் _. பன்ன! நீ இறைவன் இன்னருளால் என்றென்- ' 

அம் நல் வாழ்வு அடையக்கடவை. று 

EAS gM P 

வையக் துரகம் மதகரி மாமகு டஞ்சிவிகை 

பெய்யுங் சனகம் பெருவிலை யாரம் பிறைமுடித்த 

ஐயன் இருமனை யாளடித் தாமரைக் கன்புமுன்பு 
செய்யுந் தவமுடை யார்க்குள வாயெ சின்னங்களே 

ஆகையால் இந்த நிலையில் உன்னக் காண மிகவும் மஇழ்ச்ச 

wont oot G (7 LD. 
(கையமர்த்தி வாழ்த்துன்றான்.) 

அரிச்சந்திரன்--- முனிபுங்கவ: அடியேன் புரிந்த புண்ணியமே புண்- 

ணியம். இயற்றிய தவமே gai. அடியேனது முயற்சி 

இறிதும் இன்றி, தேவரீர் இங்கு வாப்பெற்றேன். இது இவ 

வயோத்திமா நகரம் இயற்றிய தவமோ? அன்றி யானும் என் 

முன்னோரும் செய்த தவப்பயனோ? யாதோ அறியேன். 
இன்றே இம் மனை ஈன் மனை யாயிற்று, காடும் ஈன்னாடா- 

யிற்று. தேவரீர் இங்கு எழுந்தருளிய காரணம் யாதோ... 

அடியேன் அறியுமாறு அருளவேண்டும்,
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விசுவாமித்திரர் -- அரிச்சந்திர மன்னர்க்கும் மன்பதைக்கும் ஆச்- 

கங் கூறி, யாம் ஒர் அரிய மகம் புரிய மனங்கொண்டோம். 

அதற்குச் சிறிது பொருள வேண்டும். அதனை மிக எளிதில் 

செய்துகொள்ள எமக்கு வன்மை யுண்டெனபதை நீயே 

யன்றி உலகமும் அறியும். ஆபினும், ௮வ வேள்வி வேந்தர் 

பொருட்டுப் புரிவதாதலால், அதில் நின் பொருளைச் செல: 

விட்டு நினக்கு ஈன்மை புண்டாக்க காடுகின்ஜோம். 

அரிச்சந் தி ரன்-- முனிவர்கா பக தேவரீர், பொழுளல்லாத பொரும் 

முன்னிட்டு, அடியேனையும் ஒரு பொருலாக எண்ணியது 

எனது ஈல்வினைப் பயனாவ தன்றி Lop ung! Gor w@ps 

கண்டு, காம் மகிழ்வதே பெரியார் செய்கை யாதலின், தேவ- 

ரீர் எம்போல்வார் உய்யும்வண்ணம் அ௮ருளகொண்டனிர். 

அவ் வரிய மகத்திற்காகும் பொருளைத் தேவரீர் அருள்புரி- 
யின், அதனை இப்பொழுதே அளித்தற்குச் சித்தமாக விருக்- 

இன்றேன். இகனினும் யான் பெறத்தக்க டேறு வேறு 
wir gi! 

விசுவாமித்திரர் -- அரிச்சந்திர. அசற்கொன்றும் பெருந்தொகை 
வேண்டுவதில்லை, ஒரு நூறு லட்சம் பொன் Billoo சாலும். 

அரிச்சந்திரன் -- சுவாம், நாறு லட்ச மென்ன, வேண்டியமட்டும் 
தேவர் எடுத் துக்கொ ள்வதில் கடை யாது, பாவும் தேவரீ- 

ரத! பொருளே; அடியேனும் தேவரது அடிமையேயன்மோ. 

விசுவாமித்திரர் --- அதிருக்கட்டும். அரிச்சந்திர.” ௮௫ம் டெறுகல் 
எதற்கு. பொன்னை வெறுக்க வேண்டு மென்றே BO; 
வெறுக்கை எனப் பெயரிட்டனர். நாறு லட்சத்திற்கு மேலும் 

வேண்டி யுளகேல், அப்போது பார்ப்போம். நீ இப்போது 

கொடுத்து கிசைந்த பொருளை கின்னிடத்திலேயே வைத்- 
துப் போகின்ஷோேம். அதனை வேண்டியபோது பெற்றுக் 

கொள்வோம். ஆசீர்வாதம், நீயும் கின் காடும் நீடூழி வாழ்க, 

(எழுகின்றார்.) 

அரிச்சந்திரன் -- (எழுஈது சைகூப்பி நின்று) முக் குறும்பெறிந்த முனி- 
வச. வேண்டுங் காலத்தைத் தெரிவித்தால், அடியேன் 
கொண்டுவந்து சேர்க்கன்றேன். 

(௮சசன் பல முறை வணங்குகின்றான், மந்திரி உமு,சிலாயினோரும் 
வணங்குகின்றனர். விசுவாமித்திரர் மிடுக்குடன் திரும்பிச் செல்- 
இன்ருர்.)



களம்--3] அரிச்சந்திரன் 

மூன்றாங் களம் 
S~ 

இடம்: அந்தப்புசம். 

காலம்: முன்மாலை. 

பாத்தீரங்கள்: அரிச்சந்தான், சந்திரமதி, தேவதாசன், கல்யாணி 
peu பாங்கயர். 

[தேவதரசலும் சந்திரமதியும் பாங்பெருடன் வீற்றிருக்கின்றனர்.] 

சந்திரமதி Ye சல்பாணி ! மாலை பாயத் று. மகா ராசா கொ aI 
எளிய வலமாக 

séuuneafl. — lp அமமா, ஆம் அம்மா, YC BT வனக் முகக் 

குறிப்பினால், இன்று பெருமகிழ்வுடன் வழுவதாயக் காண்- 
இன்றது. நாங்கள் சற்று வில நி M Boor Quin, நீங்கள் 

மகா ராசாவை என்ன சங்கதி யென்று! CECE Zor. 

(468708 sruse azoa ofiurtsg boar ayer. 
அரிச்சந்தரன் வருகிறான்.) 

சந்திரமதி-- என் இன்னுபிர்ச் , தலைவ” நமது அருந்தவப் புதல்வன் 
உமது வருகையைப் பெரிதும் நாடி நிற்கின்முன். 

அரிச்சந்திரன் — J, BY, அப்படியா... 

(சேவதாசனைக் கட்டி பணைத்து முத்தமிடுகன்றான்,) 

பெண்மணீ! ஈமது மைந்தன் அருந்தவப் புகல்வன் ஈஎன்ப- 

இல் சற்றும் வீய மில்லை. இம் மைந்தனால் நாளகோறும் 

நாம் பெரு மகிழ்வை யடைகின்ஜஷோம். மரிறும், இவன் 

காலத்தில் ஈமு மரபு தழைத்துச் சிறந்து விளங்கு மென்ப 
FOG (POG யொன்று இன்று நேர்க்இருக்க் றது. 

சந்திரமதி --- (மிச்ச மகிழ்வுடன்) காதல, ௮து யாது? அடியாள 

௮றியத் தக்கதோ? 

அரிச்சந்திரன் -- காதலி! நீ ௮றியத் தகாக தொன்றும் உண்டோ? 
உபிர் ஒன்னானபோது, உணாவு இரண்டாவ தெங்கனம்? 
அதனை நினக்கு உணாரத்துவகற்கே யன்றோ முன்னுரை 

கூறினேன். 

சந்திரமதி -- என் அருயிரத் தலைவ! தமது கருத்து அங்கன மாயின், 
யான் மடெறற்குரிய பேறு வேறு யாது? தயவுகூரந்து அதனை 

வெளியிடவேண்டும். 

அரிச்சந்திரன்--- காதலி. இன்று யான் சிங்காகனத்தின்கண் அமர்ந்து 
மந்திராலோசனை செய்துகொண்டி ருந்தேன். ௮க் காலத்து 

விசுவாமித்திர முனிவர் ௮ங்கு எழுந்தருளினர்.
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சந்திரமதி -- ஓ, ஓ; அ/சனால்தான் தாங்கள் பெருமடழ்வுகொண்டு 

வந்தீர்களோ? 

அரிச்சந்திரன் -- ஆம், மதிறுங் கேள் கண்மணீ/ ௮வர் வரவை நல் 

வரவாகக் கொண்டு வணங்டூ வழிபட்டேன். ௮ம் முனிவர் 

பெருமானும் ஆசி கூறி, ஆதனத்தின்௧ண் அமாந்தனர். பின், 

னர், ““மன்னவர்க்கும் மன்பதைக்கும் ஆக்கங கூறி, அரிய 

மகம் ஒன்றை யியற்ற எண்ணி, அதற்கு வேண்டிய பொரு- 

ளைப் டெறுமாறு இங்கு அடைந்தேன்” என்றனா. . 

சந்திரமதி -- ஐ, ஆ, நாயக! ஈம் ஈல்வினைப் பயனே பயன். அம் 
முனிவர் பெருமான் வாவே யரிது. ௮வா அசசாக்கு ஆக்- 

கங் கூறி, அரிய மகம் இழைக்கக் கருதியது அகனினும் 
அரிது. அம் மகத்துற்கு வேண்டும் பொருளை ஈம்மிடம் பெற 
விரும்பியது அனைத்தினும் அரிது. இதுவே யன்றோ நல்வினை 

யாவது. அவர் ராஜர்ஹி யன்றோ. முன்பு அரசுரிமை 
கொண்டவ ராதலின், ௮பப்பறறு முனிவராயின போதும் நீங்க 

வில்லை போலும். காதல தமது உரைக்கு இடையிடையே 
அடியாள் குித்நுரைப்பது அடாது எனினும், உள்ளத்தில் 
எழும் பெரு மகிழ்ச்சியினால் கூறினேன். ஆதலின், பெரறுத் 
தருள்க. பின்பு, 

அரிச்சந்திரன் --- முனிவர் கூறிய அவவுரசை கேட்டு, களிப்பென்னுப் 

கடலுள் அழகு, அவா வேண்டிய பொன் தி ம் Bont) b= 

தற்கு இசைந்து, கொடுக்கவும் விரைந்தேன். அப் பெரியார் 

கனை ஈம்மிடதீ்தே வைத்து, வேண்டுங் காலத்துப் பெறுவ- 
தாகச் சொல்லி, வாழ்த்துக் கூறி, மகிழ்வுடன் சென்றனா. 

இவ்வாறு நாம் நற்பயனை யடையுமாறு முடிகிறது வைத்த 
இறைவறமு வாழ்க்றுக் கூறுதல் கமது கடமை யன்றோ? 

திருச் சிற்றம்பலம் (பாடுகன்றான்..) 

நின்னாவார் பிறரன்றி நீயே யானாய் 
நினைபபார்கள் மனத்துக்கோர் வித்து மானாய் 

மன்னானாய் மன்னவர்க்கோ ரமுத மானாய் 
மறைகானகு மானாயா றங்க மானாய் 

பொன்னானாய் மணியானாய் போக மானாய் 
பூமிமேல் புகழ்தக்க பொருளே நின்னை 

என்னானாய் என்னானாய் என்னி ஸல்லால் 
ஏழையேன் என்சொல்வி ஏத்து சேனே. 

திருசிற்றம்பலம் 

(அனைவரும் பேசஇறார்கள்,)
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நான்காங் களம் 

எழக உரக 

இடம்: விசுவாமித்திரர் பன்னசாலையை யடுத்த ஒரு மரத்தின் 
நிழல், 

காலம்: காலை. 

பாத்தீரங்கள்: விசுவாமித்திரர், சு€லன், மச்சரன், கார்தாரிகை, 
விசாகனி. 

[விசுவாமி்திரரிடம் சுிலன் விரைக்து வருசன்றான்.] 

சுசீலன் -- முனிவர் பெரும ஈமஸ்காரம். 

விசுவாமித்திரர் -- இஷ்யா! விரைந்து வர்கனை, யாது விசேடம்? 

சுச்லன் -- முருகாதா. இனா வேட்டையாட அரிச்சநஇர மன- 

னன் moar அ௮டைக்இருக்கின்றான். வேடுவர் யாவரும் 
தத்கம் கருவிகளைக் கை சாரிற்கொண்டு, பல்வேறு இரைகளிற் 

பரந்து சென்று, தம் எஇரிற்பட்ட விலங்னெங்களை வதைக். 

கின்றனா. 

விசுவாமித்திரர் -. இ, இ. நன்று, தன்று. அரிச்சந்இன் ஈண்) 

அடைக்திருப்புதை & Coma) கண்டனையா? 

சலன் ஆம் Sr சுவாமீ, கண்டேன். 

விசுவாமித்திரர் -.. நரம் எண்ணிய கருமா கசைகூகெரால மிதுவே 

பாம், ஆதலின், இ. ர/போது யாம் ஒர் சூழ்ச்சி புரிதல் 

வேண்டும். அவ் வட்டச் ஏிழவன் வாய்பதத்தை யடக்க 

இன்றே ரமயம் நேர்ந்தது. இகற்கு ஈல்லதேரா சூழ்ச்யைய் 
கூறுவாய். 

சுசீலன் --- அருநகவ முனிவ. YE FH BI oo சத்தியவான் என்ப 

தொன்றே வக௫ுட்டர் கூறியது. ஈண்டுப் போர்றுள்ள மன்- 

ன்னை; காசணம் ஒரு ௪ தறி. நு மின்றி எவ்வாறு LE Oe 

குவது? என் மனத்தின்கண் ஓன்றுந் கோன்றவில் 

விசுவாமித்திரர் -- சிஷ்ய. இம்மட்டோ நீ றிந்த HI. YE F 

இசன் சத்தியவான் என்பதொன்றல்ல வ௫ட்டன் கூறியது. 

௮ இழெவன் வாய்மதங்கொண்டு பிதற்றியன பலவுள. 

சுசீலன் -- முனிவா நாயக? ௮வை இவையெனத் இருவுளங்- 

கொண்டு வெளிபிடில், இந்தச் சமயத்திற்குத் தக்கதோர் 

சூழ்ச்சியை எளிதில் நாடலாம். 

விசுவாமித்திரர் -- ஆம், ஆம், ௮. ன்று ௮ரிச்சந்திணைச் சுட்டி அவ் 
விட்டன் தேவேந்திர சபையில் பலபடப் புனைந்துளைத்த 

பொய் யூரைகளைக் கேள், அரிச்சந்தானே--(1) மன்னர் 
ஓ
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யாரினும் மாண்புடையவன். (4) பொய்யுரை புகலர்ப் புனித 

குண முடையவன். (8) கெறிமுறைகளிற் சிறிதும் பிழையாத 

நேர்மையுள்ளவன். (4) உலகநாலும் அறிவுநாலும் லீயமற 

ஆரசாய்ந்தவன். (5) தன் மனைவியைபன்றி மற்றைய மாதசைத் 

தாயாகக் கருதுர் தன்மையுடையவன முதலியவாம். ° 

சுசீலன் -— ஆ. அவ வ௫ட்டா் அம்மன்னனைக் குறித்து இவ்வள வு; 

கூறினரோ? யான் அறியேன். இவை யனைத்தும் அம்மன்- 

னற்கு கா வவாறு ஏற்கும்? மூப்பினால் கூறுவது இன்னதென் 

ஐறியாது கூறினர்போலும் அவ் வசிட்டர். அந்தோ. ௮ வ- 

1g) போலி யுரையால் இவ வரசன் அலிலலுக் காளாயி- 

னன். யாது கூறினும் கூறலாம். பரமாதரைத் தாயாகப் 
பாவிக்கும் பண்புடையன் என்பு ஒன்றே அவர் கூற்றைப் 
பொய்ப்படுக்குமே. ஆ. அரிவையர் மயக்கிற் படாத ௮ண்- 
மையாளர் யாவா? 

விசுவாமித்திரர் -- ஆமாம், அமாம், அதற்கு மோர் மீயப்பாண்- 

டோ? இதனைப்பற்றியே இப்போது ஆராய்தல் வேண்டும், 

(சற்று மேல்கோச்கி யோூக்கன்றான்) சரி, சரி, முடிந்தது! முடி. 

க்க.தா/ கெற்றெனச் சென்று, இதற்கென்று யாம் சேகரித்- 
அள்ள டை பயணிகளால் அலங்கரித்து, நந்தம் இறுமியர் 

இருவரையும் ஈண்டழைத்து வருவாய். 

சுசீலன் -- இதோ வந்துவிட்டேன். (மச்சானை யழைத்துச்கொண்டு 

ஒடுகின்றான். வழியில் மச்சரன் சு£€லனை நோக்க) 

மச்சரன் -- சு€ீல. ஈமது முனிவர் இவ்வளவு விசைவில் இப் பெண்- 
களை அழைத்துவரச் சொன்னது எதற்காக இருக்கலாம்? 

சுசீலன் -- இவர்களை ௮சன் பா லனுப்பி, ௮வனை அவர்களுக்கு 
இணஙகுமா௮ புரிவகற்காக இருக்கலாம். 

மச்சரன் -- ௮வ் வாசன் இவா களுக்கு வசப்பட்டு விலவொனோ? 

சுசீலன் --- பெண்கள் கண்வலையில் படாதார் யாவர். “பைந்தொடி. 

யா அஆசைகோய கெம் ர மணிகரையும், FBT OHM or Lit 

Bart சூரரசையெலலாம் இபைப்பி/ அரும்பு செய்யும்?” அன்றே, 

அருந்தவ முணிவசாய ஈமது ஆசிரியரோ. கந்த மூல பலாதி- 
களை யுண்டு, Chal 7 (1565), மழையிலும் பனியிலும் 

வெய்யிலிலும் தேசக்தை வா ட்டி, முத்தி வளாக, நடுவில் 
நின்று உடலை யபுணகமும் YORE BAL புனிதா. க்ச்கைய 

பெரியாரே, மேனகை யெனனும் ஓரு மாதைக் கண்டு மயங்கி, 
a வல்யித் | பட்டாரென்றால், நாடோறும் நல்லுண 

வருக்கு இன்டறும் இறையவன். இம் மங்கையர் மயலைக் 
கடததல அரிழு, அரிது. நம் ஆசிரியர் KNOG BHT சூழ்ச்சியை
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நாடினர். இவவன்மை யின்றேல் வ௫ட்டசோடு வாதிடுவரோ. 

(பின்பு ௮ம் மங்கையசைச் குறு) சோதரிகாள், நந்தம் அந் ! 
தீவ முனிவா, முன்பே சேகரித்துள்ள அடை யணிகளால் 
அலங்கரித்து, உங்களை ௮ழைத்துவாச் சொல்லினர்; கடிது 

வாருங்கள். 

பேண்கள் -- சோதா! இதோ வருகன்றோம். 

SEVEN — (விசுவீமித்தீனை யணு”) சுவாமீ! இதோ அப பெண்- 
மணிகள், வந்திருக்கன்றனா. 

விசாகினி --” ௮ருக்தவ முனிவர் பெரும வந்தனம் புரிகன்றோம். 

விசுவாமித்திரர் —- பெண்மணிகாள். உங்கட்கு நன்மைகள் பாவும் 

நலக்க உண்டாவனவாக. மனத்துள் ஒரு விஷயத்தை நாடி 

உங்கமா அழைத்தோம். நீங்கள் விரைவிற் சென்று அதனை 
முடி.த்தல் வேண்டும். 

காந்தாரிகை -- தேவரீரது அடிகட்கே ஆட்பட்டிருக்கும் அடி- 

யேங்கள் தங்கள் சித்தத்தின்படி நடக்கக் காத்திருக்கன்- , 
றோம். இதனினும் யாங்கள் டெறும் பேறு யாதுள.து? 

விசுவாமித்திரர் -- பெண்மணிகாள்! ஈல்லது, அயோத்தியை அரசு 

புரியும் ௮ரிச்சந்தின் இவவடவியை அடைர்திருக்கின்றான். 
அவன் தங்கியிருக்கும் இடத்தில் நீங்கள் சென்று, அவன் 
உஙகள மணர்துகொளளும்படி எதேனும் ஒரு சூழ்ச்சி புரி- 
கல் வேண்டும். 

விசாகினி --- முனிவர் நாயக? இதற்கு யாங்கள் யாது செய்ய 
வல்லோம். :பெண்ணறி வென்பது பெரும் பேதைமைத்து” 
என்னும் முதுமொழிக்கு இலக்காக இருக்கின்றோம். தேவ 
ரீர் எவ்வாறு கட்டளையிடினும் அவவாறு கடக்இன்ஜோம். 

விசுவாமித்திரர் -- பெண்மணிகாள்! ௮வ் வரசன் உங்களைக் சண்ட 
மாதடுிரத்கானே மயங்கி, உங்களது கண்வலைபிற் படுவான், 
அவ்வாறு மயங்கானேல், உங்கட்குக் கைவந்துளள இசைக் 
கருவிகளைக் கொண்டு, இணிமையுறப் பாடி, ௮வனை வசப். 
படுத்தல் வேண்டும். விரைந்து செல்லுஙகள். இது ஒன்றே 
நேரிய வழி, 

காந்தாரிகை -- முனிவர் காயக! அடியேங்கள் விண்ணப்பம் ஒன்று, 
மனம் புரிந்து அதனைக் கேட்டருள வேண்டும். அரிச்சந்திக 

ரன் நிக்க நேர்மையும் நிறைகுணங்களு முடைய மன்னவன். 
கலைகள் முற்றுங் கற்றுணர்ந்தவன். மற்றும் ௮ம் மன்னவன் 

செங்கோன்மை தேவரீ ரறியாத கன்று, அத்தகைய சதுர 
னிடத்தில் யாங்கள் பாடி எவவாறு வெற்றிகொள்வது. இது 

ஒன்றே எங்கள், மனத்தில் கவற்சியை உண்டாக்குகின்ற.
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விசுவாமித்திரர் -- பெண்காள்? நீங்கள் அறியாது கூறுகின்றீர்கள். 

விருத்தம் 
ஓத்தேறு முருவமில்லாப் பிரமமொன்று 
மேயொழிய உருவ முள்ளார் 

எத்தேல ராயினுமோர் பூங்கணையால் 

தம்போத மெல்லாம் நீங்கி 
மத்தேறி யுடைதயிர்போல் மனஞ்சுழன்று 

செயன்மறந்து மடவா ராசைப் ஈ 

பித்தேறி யிதமுசைத்சப் பேதையர்க்கும். 

பேதையராய்ப் பின்செல் வாரால் 

என்னும் இவ் வுண்மைபினைப் பொய்யாக்குதல் யார்க்கும் 

முடியாறு. 

காந்தாரிகை -- ரூருகாக! , காங்கள் கூறுவது உண்மையே. ஆயி- 
னும், அரரன, அழகே Uf HOUT BUDD மாதா பலரோடும் 

பாரின்றிருப்பவ னாதலால், சாட்டில் உடலை யொடுக்கஇத் 

தவஞ்செய்யும் எம்மைக் கண்டு காமுறுவது எவவாறு என்று 

COIL pin oot Grn Lb. 

விசுவாமித்திரர் -- பெண்மணிகாள்! உ௱ுகளுக்கு அம் மனனன் 

மனத்தைக் சுவரும் மெய வனப்பு இல்லா தொழியவில்லை. 

அதனோடு சங்கம் என்னும் சாரீர வனப்பும் மி குந்திருக் 

ahs so Dp 

பாலுண் குழந்தை யொடுநந் பசுவும் பணியுமின்னும் 
Grog Pot Liege டி,சயோ கிகளுடன் ஞாணிகளும் 
கோலத் தமாரும் நான்முகன் முக்கணன் கோவலனும் 
சாலச் சுகமுற வோங்கிய ஈற்கலை சங்தேமே 

என்பகே போல், இசை யொன்றே எவரையும் மனமுர௬ு- 
கர். செயயும்.. இன்னிசையின் நயப்பால் பால் மண. 
LON A வாயிணயுடைய யீ குழந்தையும் பசியை மறக்கின்ற. sl. 

அவமும் அசவமிண்றி அசையா நிற்கிறது. புரு முதலிய 
விலங்கு ருகளும் சளிப்படைக்து கம்மை மறந்து Gos Moor. 
பற்றும். எல்லாம். வல்ல இறைவனும் தம்மடியார். பாடும் 
இன்னிசைய்சு மனமுருகி யருளுகின்றார். இதனாலன்மோ 
My க்கடவுளை, சாம வேகப் பிரியன்' என்னும் இருகாமத்- 

கால் எம்மையொத்த (முணிசிரேட்டரும் அழைக்கின்றனர். 
அத்தகைய இசையை மனிதனோ விரும்பா தொழிவன்!' 
YD OMI அரசர், ae YG சால விருப்புடையதாம். 
இசையை விரும்பா கவா இவவுலகனும் அவவுலகனும் ol @l- 

வுலகினும். இல்லையாம். ௮வவாறு ஒழமுவன் இருப்பின் 
அவனைக் கல்லோடு கணக்கிடல் வேண்மெ. ஆகையால், நீங்- 
gat Wy yal on) களிப்புடன் செல்லுங்கள்.
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விசாகினி -- குருகாதா.! தேவரீர் கட்டளை யிட்டருளியபடியே 
செல்கின்மோம். ஆயினும், கொற்றவனை மயக்கவல்ல வன்மை 
எங்களிடம் உண்டோ இன்றோ வென்று இன்லும் மயங்கு- 
இன்றோம். 

விசுவாமித்திரர் -- பெண்மணிகாள்! அத்தகைய மயக்கம் உங்க- 
்  ஸூக்கு வேண்டா. மலை யுயாம் மலை யுணராது, கற்றறிந்- 

தோர் தம் சல்வியறிவு இவவளவினகென்று தாமே அறி. 

யார். * நீவிர் நம்பால் சகல கலைகளும் நன்கு பயின்றிருக்- 

கஇன்றீர்கவ். , உங்கலா வெல்லுவோர் எவ்வுலஇனு மில்லை. 
எழுபதீதாண்டாகுய இசைப் பெருக்கங்களில் பெரும்பா- 
லானவை பெண்பெயசா லமைசந்துள்ளன. ௮வை-கனகாங்௪, 

ர,தீனாங்கி, மானவதி, கானரூபி, சேனாவதி, ரூபாவதி, ஹாட- 
காம்பரி, கீர்வாணி, கெளரீமனோஹரி, சாருகேசி, சரசா- 
ங்கு, காகாநந்தி, சாகவர்த்தனி, காங்கேயபூஷணி, வாகதீல்- 
வரி, சூலினி, பாவனி, சுவாணாங்கு, இவ்வியமணி, சவளாம்- 
பரி, நாமராராயணி, காமவர்த்தனி, வ்யாமளாங்கி, ஹேம- 
வதி, நீதிமதி, காந்தாமணி, லதாக்கி, சித்ராம்பரி, ஜ்யோ- 
இஸ்வரூபிணி, நாசிகாபூவணி, சசிகப்பிரியா-- முதலாயின 
வாம். அதனால் ஏந்திமையார்க்கே இசை யமைவுடையது 
என்னலாம். ௨.மது பெயசைக்கொண்ட இசைகளே எல்லா 
வுயிசையும் தம் வசப்படுத்துகன்றன வாதலால், நீங்களே 
௮௫௧ இசையொடு கேரிற் சென்றால் மயங்காதார். யாவர்! 
ஆதலின், நீங்கள் விரைவிற் சென்று HB மன்னவன் 
முன் அபிரயக் குறிகளை ஈயம்படக் காட்டி, af Sui Bus 

வேலினால் Hamg WMIFSF OSL Goris, Qormonsure 

அவன் மனத்இனை யுருக்கி, மான்போல் துள்ளி, மீன்போல் 
துவண்டு, மேகலை கெ௫ுழ அன்னமென ஈடந்து, இள்கா 
போல் பேசு, குயில்போல் யினிமையாப்ப் பாடி, கலாபம் 
விரித்தாரிம் மயில்போல் அடையை MAG Brig, கறங்கு 
போல் சுழன்று, தரைய” படிற்று வணங்குவதுபோல் 
தலைக்கோலங் காட்டி, தாமசை மலசையொக்த தாள்களை 
எடுத்தும் விடுத்தும் மடித்தும் நடித்து, நடன விகற்பங்கள் 
காட்டி, அவனை மயங்கச்செய்து, அவனது மனத்தைத் இறை 
கொள்ளவேண்டும். 

காந்தாரிகை - குருகாதா! தேவரீர் அருளியபடியே செய்கின்- 
ஜோேோம். ஜா ௮ரசன எமது அடலைக் சுண்டு மயங்கிவிவொனோ 
என்று மற்றும் லயப்படுகின்றோம். 

விசுவாமித்திரர் — பெண்மணிகாள. ௮ாசன் அடலில் மயங்கா 

விட்டாலும், பாடலில் மயங்விடுவான். பாடும்போது...
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புருவகெறி யாமல் மணி யெயிறுதோன் ரூமல்விழி 

புரளாமல் ௮ங்க சேஷ்டை 
புரியாமல் மிகுதலையை யசையாமல் மிடறுதான் 

பொருமிவிம் மாம லியல்பாய் 

சுருதிலயை சுரஞான நியதியொடு வீணையின் 

தொனியின் நாதப் பிரமமாய் , 

துய்யசந் திரியோசை மிடறோசை யெனவேறு ப 

தோன்றாம வின்ப கயமாய் 6 

தருமதுர வமுதரச மொழுகுசர ளிகள்பழகு * 

சங்கே வித்தை யென்றால் ட, 

சகலர்க்கும் ஆனந்த மாகுமது பாடுமவள் 
சரசகுண வஞ்சி யெனிலோ 

மருவுமவர் சண்கலைப் பட்டிடா மாந்தரிவ் 
வையகத் துண்டு கொல்லோ 

என்றிருப்புசனால் உங்களுடைய ஈடனத்தைக் ௪ண்டு இசை- 
யைக் சேட்ட உடனே மணர்து கொளவான் என்பதில் 

சற்றும் சச்தேக மில்லை. போய் வாருங்கள் ஆசீர்வாதம். 

பேண்கள் -- முணிவர் பெரும. தேவாரது ஆசீர்வாதத்தை மேற். 

கொண்டு இதோ செல்கின்ஜோம். 
(வணங்கச் செல்இன்றனர்.) 

ம் Ne elit 

  

லந்தாங் களம் 
= 

இடம்: அயோத்தியை யடுத்த காடு, 

காலம்: பகல். 

பாத்திரங்கள்: வேடுவர், அரிச்சக்திரன், பாங்கன், காந்தாரிகை, 
விசாகினி. 

வீரன் --- டே கண்டா, கறப்பா, அமாசெ, அல்லா௦ ஓடியாங்கடா, 
லீயே௦ அஜா அட்த காட்டுக்கு வக்தூ வேட்டை ஆட்சாங்க, 
நம்ப காடு கலிக்கணு௦. ஓடியாங்கடா, 

தண்டன் ---கோ ஐடி. யாரண்டா. ஆய்தங்கள்ளா௦ எம்மாதீதக் 
அரும்பு புடி.ச்சிகினு 8. தெரியாதெ கத்தரியே. தோ வசு்- 
தண்டா. செல்லே௦ வேலெயெ. 

(அனைவரும் வருகின்றனர்.) 

அமாவாசை---வேறெ வேலெ என்னாடா கீது. அவனெ போயி 
கேக்கிறிங்களெ, ௮ய்யெ௦ வரங்காட்டிய௦ காட்டெ கலெ&்- 
களேண்டா. சந்துங்க பொந்துங்க பொதுருங்கள்ளெ துங- 
கினு சீதுங்களெ, அதுங்களெ பாத்து வெச்சா, 88000 
வந்ததெ அடிச்சி எய்ப்பலா௦. 

சிணுக்கன் -- HS Hori, Gira, இரு. பேசாரே, 
(பாடுகிறான்,)
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இசாகம் 4. பிலகரி, காளம் - ரூபகம். 
பல்லவி 

பேசார டையே --- பொறு பொறு 

பேசார டையே, (பேசா) 

௮நுபல்லவி 

பாசமிகு மிஞ்ச தேசுறுங் காட்டிலே 
பச்சக் இளியுங் கூவுறு 
பச்சப் பலவும் மேயுறு 
கிச்சிலி பறவையுஞ் சாயுறு (பேசா) 

௪ரணங்கள் 

1. கள்ள மடையானு நோக்றுறு -- கூளக் 
கடா அரோ எட்டிப் பாகஞுறு 
கொள்ளு மோட்டுக்கசெ ௮ரியிம் பக்கத்தே 

கொக்குகளும் பாயுது 

OT DOSS ChE காயுறு 

இக்கெதுளக் தாயறு (பேசா) 

2. வானம்பாடி கானம் பாறு -- வெள்ளெ 

மாடப பொருட மாடுறு 

கானங் கோளியனு மானமில்லா மரே 
கண்ணிக் குள்ளே இிக்னுறு 

முன்னும் மேலே பாக்குறு 
பின்னுங் காலெ தாக்குறு (பேசா) 

். பண்ணி கும்பு கும்பா இடுறு -- புலி 

பாஞ்சிப் பாஞ்டுப் ன்னே கூடுது 

தண்ணி முடிக்கவே சிங்கமும் நாடுறு 
சாணுக் கொண்ணா போவுறு 
ஆனெ b குட்டிய கூவுறு 

மானுக குட்டியுந தாவுது (பேசா) 

கறுப்பன் --டே யப்பா, அமாண்டா, நெல்ல காலண்டா. அல்லா௦ 
கும்பு கும்பா து, பாத்து வெச்சா, 88யெ௦ வந்தாக்கா 
அப்படியே காட்டி டணும். கூச்செ 2ச்செ போடபோறிங்- 
கடா, டிதரம். 

(அனைவரும் மிருகங்களைத தேடிச்கொண் டிருச்ெறனர், அரிச்சந்திரன் 

படையுடன் வந்து, வேடுவரைம் ஈலந்து கொண்டு வேட்டையாடு- 
கின்றான். பாங்கன் ஒரு மரத்தின் நிழலில் கின்று சனர்குத்சானே 
கூறுனெருன்.)
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பாங்கன் -- ஆ, ஆ! என்ன வெய்யில். என்ன கொடுமை! சற்றும் 
சக்க முடியவில்லை. காலை முதல் இது வரையில் இவ வன 

முழுதுஞ் சுற்றிச் சுற்றி வேட்டையாடியும், இன்னும் பற்பல 
மிருகங்கள் விடுபட் டிருக்கின்ருற்போல் காண்கின்றது, 
நமது மன்னரும் மனஞ் சலிப் பின்றி, மலைகளிலுஞ் சென்று 

வன்மையோடு வேட்டையாடினர். நம் வேடுவர் தேடித். 

தேடிக், துட்ட மிருகங்கள் அனைத்தையும் தொலைக்தனர், 
ஆயினும், மத்றுஞ் சில மிருகங்கள் மறைந்து நிற்கின்றன. 
என்செய்வோம். இக் கல்லிலும் முள்ளிலும் அலைந்கோடிக் 

கால்களுங் கடுக்கின்றன. இனி, எழுந்திருக்கவும் வன்மை 
பில்லை. பாவர் வரினும் இவ் வழியாற் னே வரவேண்டும். 
நாம் இம் மர நிழலில் சற்றுத் தங்கி யிருந்து இளைப் பாறு. 

வோம், ஈம! சதியே இன்னா ஈயின். நமது மன்னவர் தன்மை 

என்னாகும். இ, ஆ. இப்படி ப்பட்ட வேட்டை நமது காலத்- 

தில் என்றுங் கண்டறியோம். (தங்குஇன்றான்.) 

அரிச்சந்திரன் -... (தனக்குத்சானே) இப பன்றியை எய்வது ஒன்றே 

நமக்குப் பெருக் நுன்பக்கை விலாத்தது. . அதனைப் பின் 
பற்றி போடுகையில் ஈமு கழுதக்கிலிருச்ச இவ் வாசன மாலை- 

யும் அறுந்நுவிட்டது. இவவகைய ௮ரிப வேட்டம் நாம் 

என்றும் செய்திலோம். யிலும், ஒருவாறு விலங்குகள் 

YAM B HID ஒழிந்தன. DH வரிப் புலியைத் தொடாந்து 

சென்ற மந்திரி இன்னும் வரக் காணேம். புலி முதலிய- 

வற்றை நாடிச் சென்ற வேடுவரும் இன்னும் வந்தாரில்லை, 

அந்தோ. நமத படைகள் முற்றும் இன்று நெடுநேரம் வேட்- 
டையாடிக் களைப்படைகின்றன. இன்னும் வேட்டை- 

யாடச் சொல்வது கூடாமை. எஞ்சிய மிருகங்க எளிருப்பின் 
அவற்றை காமே வதைக்கலாம். அ௮ஙகோர் பச்சென்ற 

மரம் காணப்பிகின்றனு. அண்டு நீர்கிலை இருத்தலும் 
கூடும். தண்ணீர் வேட்சையால் நட்ட மிருகங்கள அவ 

ML FOF UMW. ஆதலின், அதன் கரைக்கண் இருக்- 
_ கும் புதலின் புறத்தே ஒளிவிருக்து, அவற்றை எய்து வதைட்- 

போம். (சென்று புதலின்௧ண் அமர்கன்றான்.) 

(காக்காரிகையும், விசானியும் வந்த ஈமஸ்கரிக்கின் ஊனர்.) 

பெண்காள். நீவிர் யாவா? , 

காந்தாரிகை -- வேந்தர் பெரும. பாங்கள் இவ் வனத்இன்கண் வதி- 

யும் கன்னியர். முனிவர்தம் பன்னசாலையிற் றங்கியிருக்து, 
அப் பெரியார் ஏவிய குற்றேவல்களைப் புரிஈதுகொண்டு, ௮/வ- 

ருள் பெற்றுக், கலைபயிலும் வாழ்க்கை யுடையோம்.
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அரிச்சந்திரன் -- நன்று, நீவிர் யாது கருதி ஈண்டு அடைந்தனிா? 

விசாகினி -- மன்னர் மன்ன! யாங்கள் இசை அணுக்கம் நன்கு 
அறிவோம். பல சாஸ்இரங்களினும் பயிற்சியுண்டு, ௮,சனால் 

வேட்டை காரணமாகத் தாம் இவ் விடத்தில் வந்திருப்பது 
கேள்வியுற்று, யாங்கள் அரிதின் அறிந்துள்ள இசை முதலிய- 
வற்றைப் பாடி, இன்ப மூட்டிப் பரிசுபெறத் சமது சமுகத்தை 
நாடி. வந்தோம். உத்தரவானால் சிறிது பாடுகின்ஜோம். 

(பாங்கள் இவர்களது சம்பாஷணையால் கண் விழித்து மறைந்து பார்த்துக- 
கொண் ழ.ரு£சன்ருன்.) 

பாங்கன் -- (தனக்குள், யாரோ இருவர் மாதரும் ஈம் மன்னரும் 
தனித்து உரையாடிகன்றனர். யாம் இங்கிருப்பது அவர்கள் 

துறியார்கள். இனி யாது நடக்கின்றகோ கவனிப்போம். 

(ஒடுக்கி ஒதுக்கிப் படுக்கன்றான்,) 

அரிச்சந்திரன் --- பெண்காள். நீவிர் விரும்பியவாவே Big 
பாடலாம், 

(பெண்கள் பாதஜென்றனா் ) 

காந்தாரிகை -- 
கலித்துறை 

கல்லாத புல்லரை யில்லா வயோத்தியின் காவலனாம் 
சொல்லாருஞ் சீர்த்தி யுடையவன் தன்முனம் சோர்ந்துவரும் 
நல்லார் மனந்தணில் காடிய யாவையும் கன்களிப்பான் 
மல்லாருந் திண்புய மாலரிச் சந்திர மன்னவனே. 

விசாகினி -- 
ஈயாத புல்லரை யில்லா வயோத்திக் இறையவனாம் 
வாயாச வாழ்த்துரர் எண்ணிய யாவும் மகிழ்ச் தருள்வான் 
தாயாருக் தந்தையும் சேயுமொப் பான்மன் பதைதனச்கே 
மாயாத ர்த்தி மருவரிச் சந்திர மன்ன சன. 

பேண்கள் -- (இருவரும் சேர்த்து) 

இராகம் - அம்சத்சொனி. தாளம் -- ரூபகம், 

பல்லவி 

தரையே நின்னைத் துணையாய் காடினோம் 
சொல்லும் பொருகைத் தெரிந்த 
தொடர்ந்த எங்கட்குப் பரிந்த (துரையே) 

அ௮நுபல்லவி 

விரைசேர் மலாக்கர மார்ந்திடும் 

விரும்பி வந்தோர் துயர் இரந்திடும் 

விவேககுண சம்பன்ன யோக 

மெய்யன்பொடு தருக தியாக (துரையே) 

3
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சரணம் 

சந்ததம் வள ரறங்கள் நீடும் 

கண்ணமு ளார் தவரைத தேடும் 

வந்கனர் தேடிநின் வளத்தைப் பாடும் 

வனிதையர் மன மகிழ நாடும் 

கஞ்ச வஞ்? நெஞ்ச மிஞ்ச. கிஞ்ச லெஞ்ச துஞ்ச லஞ்ச 

கரனே இரனே - காந்கையா மனமகிழ் மாரனே. துரையே) ' 

கொச்சகக்கலிப்பா 

தாயொக்கும் அன்பில் தவமொக்கு கலம் பயப்பில் 
சேயொக்கு முன்னின் றொரு செல்கதி யுய்ச்கு நீரால் 
கோயொக்கு மென்னின் மருந்தொச்கும் நுணங்கு கேள்வி 
Huu புகுங்கால் அறிவொகச்கு மென்ன வந்தோம். 

அரிச்சந் திரன்--பெண்காள்: நீவிர் இசை நாலில் ஈன்ரு பயின்றிருட்- 

பபநாகண்டு மடகிழ்சின்மோம். முனிவர் கற்பித்த முறையாதலின் 
முற்றும் முறை வின்றி பமைந்இருக்கின்ற.து. நீவிர் கூறிய 

பாடலின் பொருளமைஇ ஒருவா றிருப்பினும், இசையருமை 

மேம்படுகின்ற ௮.  உங்கட்டுப் பரிசாகப் புரிய, இது HT 

ணியமா பிருததலின், தக்கது ஒன்றுங் கண்டிலேம். எனி- 
னும். இகோர் அரதன மாலையை அளிக்கின்போம். இசை 

நீவி களிப்புடன் பெற்றுக்கொண்டு, Ln NOP (HEM ov நாட்- 

Vay sas வரின், தக்கவாறு ப|ரிசளிக்கின்றோம். 
ஜனன பள்ள ae 

(மாலையை நீட்டுஇன்றான்,) 

காந்தாரிகை --- மன்னா மன்ன? தங்கள் ஆசீர்வாதப் பயனால் யாகு- 
கள் இத்தகைய பொருள்களை மிகுதியும் பெற்றுள்ளோம். 

மதன் தொடுத்த மலா் மாலயால், தமது மார்பிலணிக்த மலா்- 
| மாலையைப் பெற விரும்பி வந்தோம். அதற்கு இம் மணி 

| மாலை என்ன செய்யும்? 

அரிச்சந்திரன் -- பெண்மணிகாள | மணமாலையை மற்றொரு பெண் 

பாலுக்கு உரிமையாக்கிடாத ஒருவனிடத்து ௮ம் மாலையைப் 

பெற் விரும்புதல் ஏற்றதாகும். அதனைக் கருதாது, ௮ம் மலர் 
மாலையை எம்மிடம் பெற விரும்புவது எவ்வாறு பொருக்தும்? 

விசாகினி -- மன்னர் மன்ன! மங்கையா் விருப்பை மறுக துரைத்- 

தல் மன்னவர்க் கழகன்று, காவலர் கைசண்டது காந்தருவ 

மணம். இம் முறை தாமறியாத சன்றே, மன மூண்டேல் 
வழியுண்டு' என்பதை இங்கு நினைப்பூட்டுகன்றோம், ௮ரசே!
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அரிச்சந்திரன் -- பெண்காள்! நீங்கள் கூறுவ துண்மையே. 4மன- 

முண்டேல் வழியுண்டு' என்பது நல்லதோர் முறதுமொழியே, 
ஆயினும் எனக்கென ஈண்டு மனமென்பது ஒன்றில்லை. பான் 
எனது காதலியை மணம்புரிந்த ௮க்கணமே, எனது உடல் 
பொருள் அவி யனைத்தும் ௮ம் மங்கைக்கே உரிமை யாக் 
விட்டேன். ஆதலின், இனி உமக்குக் கொடுத்தற்கு மற்ளோர் 
மனம் இன்மையால் மறுத்துக் கூறுகின்றேன். ஆதலின் நீவிர் 
என்பால் 'வெறுப்புருது இம்மணி மாலையைப் பெற்றுச் 

செல்லுங்கள். 

காந்தாரிகை---வெற்றிவேல் வேந்தே! கல்வி யறிவாலும், ௩யமொழி- 
களாலும் எம்மைத் தேற்றிப் புறக்கணிப்பது புசவலர்க்குப் 
பொருந்தாது. மங்கையர் பலரை மணத்தல் மன்னவர்க்கு 
மாபே யனமோ? 

அரிச்சந்திரன்--பெண்காள்! வஞ்சியராகிய உங்களை வஞ்சிக்்றே- 

னில்லை. மக்கள் யாக்கையைப் பெற்ற மாண்பினை யுடையார், 
கைக்கொண் டொழுகற்பால ஈல்லொழுக்கங்கள் பல. அவற்று. 
ளெல்லாக் தலைமையானது ஏகபத்தினி விரதமுடை.யனாதல். 

ஆதலால், யான் உங்கமா வெறுப்பதாகக் கருதாமல், இம் 
மணி மாலையைப் பெற்றுச் செல்லுங்கள், 

விசாகினி --. வேந்தே] விரும்பிவந்த எம்மை வீணே வெறுக்கின்- 

நீர், யாமோ அ௮பலைகள். பலமில்லார் பலமுளளாரிடத்துச் 

செய்வது யாது? தாம் மனங்கொண்டு எம்மை மணம்புரி- 
யாது அகற்றுவிராயின், யாங்கள் காலமுழுதுங் கன்னிய- 
ராக விருக்.து, உணவுகளை வெறுத்து, வாணாளனைதீறும் விணா- 

ளாக்கி, ௮அவலமாய் நின்று, வறிதே மாணா மடைவோம், 

அரசே. ்டபரிது பெரிது பெண்பழி? என். 

அரிச்சந் திரன் _- பெண்காள். பெண்பழி பெரிகென்ப நூண்மையே. 

பிறன்மனை கோக்காமையே பே ராண்மை. ரு பெண் ணுக்கு 

முதலி லாக்கவிட்ட மனத்தினை, மற்றொரு பெண்ணுக்கு 
ஆக்குவதே பழியும் பாவமும் அகும். பழியும் பாவமு 

மாகிய இரண்டினைப் டெறுவதினும், இப் போலிப்பழி யொன்- 

றினைப் டெறுதல் சால ஈன்மும். எனது மர்இரி முதலாயினார் 
ஆண்டு என் வருகை எதிர்பார்த று நிற்பர், அதலான், 
~ . e ° ° e . e 

யான் ஈண்டு காலர் தாழ்தீது நிற்பது தகுதி யன்று. நீங்கள் 

செல்லுங்கள். (திரும்பிச் செல்கின்றான்.) 

விசாகினி -- தங்காய்! இம் மன்னனது நேர்மையும், நிறை குண௩- 

களையும் கண்டனையோ? ௮, ஆ. Qs தகைய புருடோத்தமனை 

வஞ்சிக்க எவசா லாகும்?
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காந் தாரிகை -- அம்; ஆம், ௮ம் மன்னனது இங்கிதமும், இன்- 

மொழியும் எவர்க்கும் உண்டாதல் அரிது. அரிய தவ முனி- 

வராய ஈம் முனிவாக்கும் இதிற் காற்கூ றில்லையே. நாம் 

தடுத்துரைத்தும் ஈம்மை வீணே அனுப்பினர். காம் என் 

செய்வோம், வந்தவழிச் செல்வதே கேரிது. ' 

பாங்கன் -- (எதிரில் வரத) ஆ, ஆ, என்ன உத்தமிகள்! மன்னவன் 

இசைந்தால் மளைஞகக் கொள்வீர். பாவம், என்ன கூறி- 

யும் எண்ணம் முடியவில்லை! 

விசாகினி -- ௮, இவன் ஆர்.! இவன் இதுவரையில் எற்கருக்தான்.! 

யாரடா நீ? 

॥ 

பாங்கன் -- அடா என்றால் அறைவேன். கான் யாரா? கான்றான் 

தெரிபாதா-.- மன்னவர் உயிர்ப் பாங்கன், 

காந்தாரிகை _. என்னடா மட்டுமரியாதை பின்றிப் பேசுகழுய? 

எங்களை ௮றைவையா நீ? 

பாங்கன் --- அறையாம லென்ன]! உங்களுடைய குணத்திற்கும் 

நடக்கைக்கும் அறைந்தால்தான் புத்திவரும். மற்றொருவ 

ரிடத்து இந்தப் புத்திசெல்லாது. போடுகிறேன் பார், (அறைலரன்;) i 

e 
அ
ச
ை
க
ள
்

.
 

பெண்கள் -- 8யையோ/ ஐயையோ. அடா பாவி! பயபொவி! 

உனக்கு என்ன கேடு வருகிதது பார். இதோ ஒரு நிமிஷத்- 

இல் வருகிற து தேடு] (அலறிக்கொண்டு முனிவரிடம் ஓடுகின்றனர்.) 

பாங்கன் -- ஆ, ஆ, வருவது வாட்டும், இதற்கெல்லாம் யாரும் 

பயந்தில்லை... அரசனைப் பழிக்காலாக்க வந்த அசடி.கள், மற்- 

றெனனதான செயயக் துணியமாட்மர்கள். 

(போதிருன்.) 

ஆரறாங் களம் 
ஆடக். 

டுடம்: காட்டின் வழி. 

காலம்: பிற்பகல். 

பாத்திரங்கள்: அரிச்சந்திரன், சத்திய£ர்த்தி, பாங்கன், விசுவாமித்- 
இரர், வைகானசன், 

[மதிரி ௮ரசனை காடி. வருனெருன்,] 

அரிச்சந்திரன் --- மந்திரி? இவ்வளவு நோம் எங்குச் சென்றிருந்த? 

மந்திரி — அரசே! வரிப்புலி ஒன்றினைத் தொடாந்து சென்றே 
னன்றோ, அது விரைந் தோடி ஒரு மலைக் குகையின்கண் 
ஒளித்துக்கொ ண்டு. அதனை எய்து கொன்றுவச இவ 

வளவு காலம் நீடித்தது,
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அரிச்சந்திரன் — ஓ, ஓ, சரி, சந்தோலம், கொன்றுவிட்டீ Tene? 

மந்திரி -- ஆம், ௮ரசே.! இதோ ஈமது பாங்கனும் வருகின்றான். 
இவன் எங்கே சென்றிருந்தான்? 

அரிச்சந்திரன் _.. வாட்டும், வாட 
(பாங்கன் அரசனை சாடி, வருஇன்றான்.) 

பாங்கன் -- அரசே. அடியேன் நமஸ்காரம், 

அரிச்சந்திரன் “-- ௮, பாங்க! இதுவரையிலும் எங்குச் சென்றனை? 

பாங்கன் -- வேந்தே? அடியேனைப் பிரிந்து தாங்கள் வேட்டைமேற் 
சென்ற பின்பு, தங்களைத் தேடித் தேடிக் ககாப்படைந்து, 7 

_ ஒரு மத்தன் நிழலிற் றங்கியிருக்தேன். தெய்வமே ங்களை 3 
HUM FHF AAW வைத்தது. அதனால் அடியேன் தஙக- 

ளோடேதான் இருந்தேன், 

அரிச்சந்திரன்-- பாங்க: என்ன விக்தை/ நீ என்னோடு இருந்தனையா? 

அவ்வாழுயின் என் கண்ணிற் படாது எங்கு அகன்றனை? 

பாங்கன் -- அரசே: அடியேன் தம்மைவிட்டு அகலவே இல்ல், 

, தங்களை வஞ்சிக்க வநத மஙகையாது வாயை யடக்கச் 
் சென்றேன். 

அரிச்சந்திரன் —- OH, A, என்ன செய்தனை. ௮ம் மங்கையரை நி 

எங்கே கண்டனை? அவர்களை நீ யாது செய்தனை? 

பாங்கன் -- ௮சசே! கான் எல்லாம் அறிவேன். தாங்கள் ௮ம் 
மாதீதடியின் நிழலில் தங்கியிருந்ததும், உடனே ௮ம் மாதர் 
அங்கு வந்து பாடியதும் அடியேன் அறிவேன், 

அரிச்சந்திரன் -- அப்போது நீ எங்கிருந்தனை? 

பாங்கன் --- நான் அங்கேதான் இருக்தேன, 

அரிச்சந்திரன் -- பாங்க. நீ என் கண்ணிற் பட்டாயில்லையே, மறைந்- 
இருந்தனையோ? 

பாங்கன் -- அரசே: யான் மறைந்திருக்க வில்லை. ௮ம் மாத்தடியின் 
ஒரு புறத்து அயர்ந்து நித்திரை செய்துகொண்டிருக்தேன். 

அக் காலத்து யாரோ இன்னிசையாய்ப் பாடுவது காதில் 

பட்டது. விழித்துப் பார்த்தேன். இரண்டு மங்கையர் பாடு- 

வதும், தாங்கள் களிப்புடன் கேட்பதும் கண்டேன், 

அரிச்சந்திரன் -- பாங்க, இவை யனைத்தும் கண்ட 8, என்னிடம் 
வராமைக்குக் காரணம் யாது? உனக்குப் பாங்கன் என்னும் 
பெயர் எவவாறு ஏற்கும்?
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் பாங்கன் -- அரசே. | தங்களிடம் வ வரக்கூடாதென்னும் எண்ணமல்ல. 
மற்றும் ௮ங்கு யாது நடக்க நின்றதோ அறியலாம் என இரு = 
தேன். பின்பு ஈடந்தவை தமக்குத் தெரிந்தனவே யன்றோ? 
யானும் அவற்றை ஏன் பன்னவேண்டும். 

அரிச்சந்திரன் -- ஓ, ஓ! அப்படியோ, அதிருக்கட்டும். “அவர்கள் 
வாயடக்கச் சென்றேன்' என்றனையே அதென்ன? ் 

பாங்கன்...-- -ஆம், அரசே. D1 160 Kaw GI கண்வலையிற் சிக்காத ஆண்- 

மகன் அருமை. அதனினும் எழிலும், இசையும் வாய்ந்த 
அரிவையர் “மயலில் அகப்படாத அண்ட்கை அரிஇனும் 
அருமை, அப் பெண்கள, அச்சம் மடம் நாணம் பயிர்ப்பு 

என்னும் நாற்குணங்களையும் ஒழித்துக், தம்மை மணக்கும்- 

படி. வாயாரக் கேட்டும், அதனை மறுத்துகின்ற தமது மன 
வன்மையே வன்மை! எத்தனையோ முறை தேவார் தடுத்- 
தும், அப் பேய்ப் பெண்கள் விட்டொழிய வில்லையே. அப் 
போதே அவர்களது உயிரை யான் இவ வாளுக்கு இசை 

யாக்கி இருக்கவேண்டும். யோ. பெண்பழி சுறறுமென்று 

பின்னிடைந்தேன். அ௮வாகளைக் கொல்வதும் பழியாகாது. 
இப் பாதூகள் உயிர்வாழ்ந் இருந்தால் எத்தனை அண்மக்க- 
ளது உயிரகளுக்கு உலைவைப்பார்களோ. ஆயினும் ௮7௪- 

ரோடு பேசும்போது நாம் ஒன்றும் செய்யலாகாது என்று 

அடங்கி இருந்தேன். 

அரிச்சந்திரன் --- அனால், greed 8 ௮கன்றபின்பு செய்யலா- 
மென் றிருந்தனையோ .-... என்னதான் செய்தனை? 

பாங்கன் ---. அண்ணலே. அதெல்லாம் ஒன்றுஞ் செய்யவில்லை, Sb 

கள் அவர்களது விருப்பத்திற்கு இணங்காமல் வெறுப்புற்- 
த் இரும்பி வந்தபின்பு, அப்பெண்கள் தம் எண்ணம் பலி- 
யாமை கண்டு பலவாறு பேசினர். அதனால், யான Mart 

களுக்கு நியாயங்கூறிக் கடிர்தேன், அசன்மேல் அவர்கள் 
என்னை இழித்துக் கூறினார்கள். உடனே எனக்குக் கோபம் 
மூண்டு, அவர்களைக் கன்னத்தில் அறைக்தேன். அந்த 
அறையோடு, குருநாதா! ( குருநாதா. ” என்று கூக்குரலிட்டுக் 
கொண்டே ஓடினர். நானும் தாக்கள வந்தவழியே இரும்பி 

வர்துவிட்டேன். இதுதான் நடந்த விஷயம். 

அரிச்சந்திரன்---௮, ஆ. என்னகாரியஞ் செய்துவிட்டனை. பெண்கள் 
கம் அறியாமை காரணமாக ஏதோ தகாதவற்றைக் கூறினும், 
அறிவுள்ள அண்மகன் அதனைப். பொறுத்தல் வேண்டுமன்றே, 
நமது உளள நிலையை அவர்கள் எவ்வாறு அறிவர். ௮த- 
னால் நாம் அவர்களை வெறுத்தலும், ஹுத்தலும் அடுக்குமா?
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பெண்பால்கள் கனிந்த உள்ளமுடையவர்கள், சிறிது நன்மை 
யுண்டானால் பெரிதும் மகிழ்வர். அதுபோலவே சிறிது 
துன்பம் நேரினும் மிகுதியும் வாடி. வருந்துவர். அதனால் 
அவர்கள் சிறிது குற்றம் இழைப்பினும் ஆண்மகன் ௮வர்க- 

ளிடதீது இரக்கங்காட்டி. இகம்பட நியாயங்கூறுதல் வேண்” 
டும். இதனைவிட்டு ௮வர்ககா அடித்தலும், கொடித்தலும் 
செய்வது அறிவிலார் செய்கை யாகும். இயற்கையிலேயே 
மெல்லிய தன்மையுடையவ ராதலால் அவர்களுக்கு மெல்- 
லியா என்னும் பெயா் ஆனோர் அமைத்தனர். பாங்க! 
நீ எமது பாங்கிலிருந்து பல்கால் பழகியும் பயனில்லா 

தொழிந்தது. முன்பின் யோசியாது காரியம் புரிந்து விட்- 
டனை. என்ன செய்வது, இதனால் யாது நேருமோ. 

(என்று யோடிப்பது போல் நெடுந்தூரம் உற்று கோக்குெருன்.) 

மந்திரி? அதோ றிது தூரத்தில் வருவது யார் பாரும். 
விரைந்து மிடுக்காய் வருவதுபோம் காண்கின்றது, 

மந்திரி-- அரசே! சடைமுடியும் காவி யுடையுக் தோன்றுகின்றன. 
பாரோ முனிவர்போற் காண்கின்றது. 

அரிச்சந்திரன் -- யாவரா யிருக்கலாம். நாமிருக்குர் இக்கு நோக்கி 
“பன்மோ வருகின்ற nein? 

பாங்கன் -- ஆமாம், ஆமாம், இப்படி சகான வருகின்றார். மி0க்- 

காய் வக்தால் விசவாரித்திர TEED HN OB இருக்க வேண்டும். 
மிடுக்கு முனிவர் என்று பெயர் போனவர் அவரன்றோ 

இதற் கென்ன சந்தேகம், மற்ற முனிவரென்றால் அமைதி 
யிராதா? 

அரிச்சந்திரன் -- பாங்க” என்ன, நீ எப்போதும் விகடமே பேசு- 
இன்றனை. அவவாறு கூறுவது அடாது. அவர் வரும்போது 
அடவ பிருப்பாய். 

அரிச்சந்திரன் --- மந்திர்? ஆம், ஆம், நமது (pears. விசுவா- 

மித்திர முனிவர்தாம். . என்ன? இவ்வளவு முனிவுடன் 
வருகின்ுார்.! 

பாங்கன் -- முனிவ ரல்லவா.! முனிவுடன் வருகின்ஸ்ரர், இதற் ) 
கென்ன யம். 

அரிச்சந்திரன் — வரததெல்லாம் பேசாதை, அமைந்திரு. 

(விசுவாமித்திரர் ௮ருல் வருனெருர். ௮வர் கோபக்குறியைக் கண்டு 
பயந்தவன்போல் பாங்கன் மறைந்திருகனெருன்.)
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(முனிவரைக் கண்டு சரஞ்சாய்த்துக் கரங்கூப்பி) முனிவர் நாயக! அழ. 

யேன் நமஸ்காரம், 

மந்திரி -- சுவாமீ! அடியேன் ஈமஸ்கரிக்கின்றேன். 

விசுவாமித்திரர் -- ஆ, ஆ, ஆ, ஆ, அரிச்சந்திரா! 

கலிப்பா 

புள்ளியதோ லாடை புனைந்தரவப் பூணணிடப்த 
வெள்ளிய செங்கண் விடையான் அடிச்சமலம் 
உள்ளிய மெய்யன்பு உடையார் அறாுவருத்துத 
தள்ளிய செல்வத் தருக்கினாய் என்செய்தாய். 

பார்த்தபோது ஈமஸ்காரமா செய்கின்றனை. எட்டினாற் குடுமி, 
எட்டாளிட்டாற் காலா, நன்று, நன்று, நீ அரசனாயிருந- 
தால் என்ன? கேட்பாரில்லை யென்றா இப்பாட.ச் செய்தனை? 
2 ன்னைதி தண்டிக்கத் தெய்வமும் இல்லாமற் போகுமா? 
(குடி. கள் விட்ட சுண்ணீ ச்ன்மோ கொற்றவனைக் கொல்லும் 

MUTA TOG? காண்ணாற் புரிந்கனையோ எண்ணிப் புரிந்த- 

னையோ? து. ஆ, ஆ; ஆ. இப்படி அநியாயம் புரிந்தால், 
உன் அரசு எவவளவு காலம் நிலைக்கும். நிலையில்லாப் 

பொருளை கிலையென் மெண்ணி நிலை யழியாதே, ௮, அரிச்- 
சந்திர.” நல்லது பார்ப்போமீ 

(தாடியை உருவுகறுர்.) 

அரிச்சந்திரன் -- - (முனிவரை நோக்கித் தாழ்ந்து கரங்கள் கூப்பி) முனி- 

our டெ (ருமானே? தேவாருக்கு க இவ்வளவு ற்ற முண்டாக 

அடு யேன புரிந்த குற்றம் யாதோ அறியேன், இருபை 

காந்து பொறுத்தருள வேண்டும். சுவா 

(மத்திரி ஒடுல்கி அமைந்த நிற்கின்றான்,) 

விசுவாமித்திரர் — ஷ் Ds ட்டு வெகு நன்று, ஒனறும் அறியாயா! 

றொ 'மயங்கும்வண்ணம் பேசி வெல்பவன் நீயே, வேரொரு- 

வரும் உனக்கு இணையாகார். நல்லது நீ புரிந்த குற்றம் 
உனக்குத் தோன்ற வில்லையா? 

அரிச்சந்திரன் --- சுவாமீ, அடியேனுக்கு Hemp தோன்றவில்லை. 

விசுவாமித் திரர்-- தோன்றுது, தோனருது. கெடுமதி சண் ணுச்- 
குத் (தோன்றாது. இது ஒரு ஆண்மையா பெண்களை அடி.ப்- 
பது! இது அரசுச் தன்மையா! நீ செய்த குற்றம் இப்போதா- 
வது சோன்றுகின்றதா? 

அரிச்சந்திரன் -- சுவாம்! அடி.யேன ஒரு சிறு GMb புரிக்தே- 

னில்லை. அடியேன் ஒருபோதும் பெண்களை அடித்த இல்லை,
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விசுவாமித்திரர் -- அடித்த தில்லையா? அடித்த தில்லையா உன்னிடம் 
வரச தவப்பெண்களை? இன்னமும் தோன்றவில்லையா? அதி 

யாயத்தோடு பொய்யுஞ் சோந்தாற்போ லிருக்கின்ற.து, வெகு 

நன்று. 

அரிச்சந்திரன் — சுவாமீ! அடியேனது விண்ணப்பதிறைச் சற்று 

கேட்டருள வேண்டும். யான் அத் தவப்பெண்களைக் கடிந்- 
தும் பே௫ியகில்லை. 

'விசுவாமித்திரந்-- 8 பேசியதில்லை, அடிக்கவும் இல்லை, அடிக்கும்- 

படி பேவின. இது வெகு நன்று, நீ யடிதீகால் தகாதென்று 
நின் அளை விட்9 அடி.ப்பித்தனையோ? அதனால் கீ குற்ற- 
வாளி யன்று ரன்பதை வெளியிடுகன்றனையோ? சரி, சரி, 

அதெப்படி நீ குற்றவாளி யாகாதொழிவை. ::எய்பவன் 
எய்தால் ௮ம்பென்ன செய்யும்” என்னும் முது மொழியை 
நீ கேட்டது மில்லையோ? 

அரிச்சந்திரன் —- gab! அடியேன் ஒரு (பாவமும் அறியேன். 

அடியேன் கிரபராகியாக விருக்க, தேவரீர் முனிவுகொண்்- 

டால் என்ன செய்வது? 

விசுவாமித்திரர் -- எனன செய்வதென்றா சொல்கின் னை? பாரிசனா் 

செய்யும் நன்மை இமைகள் பார்திதிபனை பன்றி மறறு 

யாரைச் சேரும், இதேல்லாம் உன் செல்வச் செருக்கனஜரோ 

செய்வித் து: செல்வம் எனனும் செ ரற்பொருளைச் இக்.இத்- 

துப் பார். எவ்னையயாத்க மஹாஷிகள் துச்சம் என்று 

வெறுத்து உதைத்து கள்ளிவிட்ட இச்செல்வத்கதைச் கொண்- 
இவ்வளவு இறுமாப் படைகின்றனை. நின்னையொத்த 

சு்றறிவுடையோ காம் இதச் செல்வத்தைப் 0. ஈருளாக 

மகப்பா. அச் செல்வுத்தினால் விளைக்க பயனைப் பார், 

எவ்வள அகங்காரதீதில் உன்னை அழுத்தி விட்ட. நல்லது 
இப் பெருங் முற்றகதிற்மு என்ன சொல்கின்ஞுய்? 

அரிச்சந்திரன் -- முனிவா நாயக. இவ் வரசை அ௮டி.யேன் நிலையென் 

தெண்ணி இறுமாந்தவ sooner. சகேவரீரை யொத்த தவ 
தஇிபேட்டர்களது ஈன்னோக்க அருளினால் இவை யாவும் கான- 
லிற் ௧1 அனும நீரே என் நறிந்துள்ளேன். இதனால் அடியேன் 

யாதொரு திங்கும். எண்ணினவனும் அல்லன், இழைத்தவனு 
மல்லன். ஒன்றுக்கும் பற்றாக அடி.யேனை ஒரு டெ ஈருளாகக் 
கருதி, தேவரீர் முனிவுகொண்டால் அடியேன் என்ன 
செய்வேன். 

விசுவாமித்திரர் --- (கோபத்துடன் சிரித்து) ஈன்று, ஈன்று, உன் இத்- 
தாந்தமும், உன் ஈடையும் வெகு, கன்று. பொயயானாலும் 

4 |
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| பொருந்தப் புளுக வேண்டும். செல்வ மெல்லாம் கானல் நீர் 
என்றனை, அது வுண்மையே. கானல் கீர் என்று கண்டபின் 

அதனை ஏன் காரியமாகக் கருதி யிருக்கின்றனை. கண்டனையோ 
எமது நிலையை, உலகம் அநித்யம் என்பதை உணர்த- 
தோம். உணர்நத அந்த ஷூணமே அதனைத் துறந்தோம். ௮ம் 
மணி முடியினும் இச் ௪டை முடியே மாண்புடையது. ௮வ 

வில்லினும் இப் புல்லே வலியுடையது என்ப துணர்க்தோம. 
அசத்து TOM MBM HBT உடனே அதனை ௮கல.,வேண்டும். 

அதுவே அறிவுடைமை. தாய் வெற்றெலுமீபைக் கடித்துக் 
கடித்து இன்பு பவதுபோல, (பயன ற்ற வுலக இனபத்தை இன்- 

பமாகக் கொள்வதோ அறிவு, அனறு, அனறு, வாய் ஞானம் 
பேசுவோர் உலகில் மிகப் பலர், அவரில் நீயும் ஒருவன் 
போலும். 

அரிச்சந்திரன் - - - முனிவர் நாயக! அடு யேற்குக் கல்விச் செல்வம் 
இல்லா தொழியினும், தேவரீரை யொத்த பெரியோரது ௮௬- 
av செவிச் செசெலவம் மிகுடியு முண்டு, அதனால இவவு லக 

வா (pay கனவின் பயனே என்ப நுணா துளளேோன். ஆயினும், 

தாமரை யிலையில் தண்ணீர்போல் பற்றியும் பற்ருமலும் 
நிலைத்து இந்த பாஜ்ய. HI BES bi BIS Wee ன்றேண். 
்“மணிமுடிச் Ha & Ba வா Leth உ துன் பம் எனப் 0 [ரியார் 

கூறுவதேபோல் மன்னாக்குு இன்பத்தினும் துன்பமே 

மிக்கதாகும். அதலின், ௮ாசன் உலகத்த VG இன்ப Lp - 
தீற்பொருட்டே பள் Lilies oar ap மறறும், குடிகளுக்கு 

சபேவலல இன். G13 VBI EMH தன்னவாகக் கொள்பவனே 

செங்கோ ல/சனாகும். இஃமதான்ம். ழேவர்பை யொத்த 
மெய்ஞ்ஞாணிசணாடைய மகொல்கையுமாம். இது தேவரி றி- 

யாகி தன்று... இவவ/சை யேற்று முறைவமுவாது புரியும் 

செமமனச் செல்வா எவரேனும் கிடைக்கப் பபற்முல், இப் 

பொறையை அவர்கள LD Bl FSH, வாகப்பிரஸ்த நிலையை 

அடைய மகிழ்வுடன் கா கீதிருக்கின்வேன். அகலான், அடி 
பேரு இப் பதவியால் அணுவளவுனு செருக்கில்லை. மூணிவர் 

நாயக! இவ வெண்ணத்தனாலேயே அடியேன், பொய்யாமை 
முதலாய “pauper s கடைப்பிடித்து ஈடக்கின்றேன். 
ஆகலின், தேவரீர் ௮டி யேனை மன்னிதீது நல்லருள் பாலிக்க 
வேண்! டபின்றேன், 

விசுவாமித்திரர்--- இகெல்லா மிருக்கட்டிம். இவ வரசு பெரும் 
Oy 

OL! ToD) GF od பன யே, இதனைத் தாங்க வல்லவர் ஒருவரும் 
சினக்குக் சடைச்சவில்ல்யோ? 

அரிச்சந்திரன் -- சுவாம், ஒருவரும் கிடைக்கவில்லை.
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விசுவாமித் திரர்--- இது உண்மையான எண்ணமானால் பலர் இடை- 

ப்பா. போலி எண்ணமாதலால் ஒழுவரும் BOL FSMD, 

அரிச்சந்திரன் -- முனிவர் பெரும/ அடியேன் ஒருபோதும் போலி 
எண்ணம் உடையவ னல்லன், மனத்தில் உள்ளதே வாயில் 
வரும். அடியேன் வஞ்ச கெஞ்ச முடையவன எனக் தேவரீர் 
கருத்துட் கொள்ளவேண்டா,. 

விசுவாமித்திரர்-- அரிச்சந்திர. நீ கூறுவதெல்லாம் உண்மைதானே? 
் e oe ட $ 

அரிச்சந்திரன் oe Pio. HoT Lb. 

விசுவாமித் திரர் ச அரிச்சந்தி ர/ யாம் ஒன்று கூறுகின்றோம். பாமோ 

பெருக் தவசி, ஈமு பூருவ நிலையை உ யறிலை. இப்போகோ 

யாம் ீம்பொறிசலாயும் yan, பிராணாயாம முதலிய 

அட்டாங்க யோசங்களிற் பாரின்று, மற்றையோர் ஆயிர 
நாட்களில் செய்யக்கூடிய அரிய தவங்களை யெல்லாம் ௮ரை 
நொடி செய்து முடித்துள்ளேம்.. ஈம்மையும் ஈமது தபோ 

பலத்தையும் அறியாத வன் இவ்வுலகில் இல்லை என்பதை 

நியறிவையன்மே. இணி, எமக்குக் குடி.சளி டது மாருக 

அருளிருக்கு மென் அ நீ கனைக்கின்ளளையோ? இல்லையோ? 
® 

அரிச்சந் திரன் —- முனிவர் arin! தேவர் க்கு அருளிராதென்்.று 

சொல்வது yD FHC! தேவரீ! மனங்கொண்0 இப் பொ- 

பையை ஏற்க இசைந்கறுினால். அடியேன் இப்போதே 

இதனைக் தத்தஞ் செய்ய /சிக்தமாபிருக்கின்றேன். தேவரீர் 

இக் ரூறிப்பை முன்பே அடி யேனுக்கு உணாரத்இியி நக்தால், 

இகனை நெடுநாட்களுக்கு முன்பே செய்திருப்பேன். தேவரீர் 

இவ் வாசைக் கொள்வது அக்குடிகளது தவப்பபனே யாவ 
தன்றி, அடியேனது ஈல்வினைபின் பபனு மாகுமென்று களிகூர்- 

கின்றேன். முூனிகாத/ மனங்கொண்டு ஏம்றருளவேண்டும். 

விசுவாமித்திரர் -. அரிச்சந்திர. அவ்வாறே ஏற்றுக்கொள்வதில் 

யாதொரு Son) West. உலகத்தில் வைசாக்கியங்கள் 
மூன்று. அ௮வை--புரரண வைக்கியம், மயான வைராக்கி- 
யம், பிரசவ வைராக்கியம் என்பனவாம். இவை ௮வ வப்- 
போது தோன்றி உடனே மறையும் இயல்புடையன. ஆத- 
லால், எம்மிடம் ஞானமார்க்கம் பேசினதினால் உண்டான 
வைராத்கியத்தைக் கொண்டு இதனை எமககுத் ததத 

செய்து, பின்பு வருந்துவகானால் அதனினும் பிழை 
வேமொன்றில்லை. ஆதலால் நன்றாய் யோசித்துச் சொல்வாய். 

அரிச்சந் திரன் எ முனிவர் பெரும: அ வவாறு ஒருபோதும் புகலேன். 

இனி, எனது அரசை]தேவரீருக்கு என் மனமொழி மெய்கள்
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ஒப்பத் தத்தஞ் செய்பச் சித்தமாயிருக்கின்றேன், குரு 
நாத மனங்கொண்டு ஏற்று அருள் புரியவேண்டும். 

விசுவாமித்திரர் _- அரிச்சந்திர. நி இவவளவு உறுதியுடன் கூறுவத- 

னால் ௮ப் பொறையை ஏற்றுக்கொள்ள பாம் உடன்படுஇன்- 

மேம். இவ்வளவிற்கும் உன்னை இப் பந்தத்தினின்றும் நீக்க 
வேண்டுமென்னுங கருணையே காரணம். உலகப் பற்றினால் 
இவவா.று செயகோமென ஹதெண்ணாதை, § 

6 
e e ப ச e . க் , 

அரிச்சந்திரன் -- சுவாம்.' அடி.யேன் அவவாறும் எண்ணுவேனோ,. 

இவ்வகைப ௮ரசை வெறுத்து வந்த தேவர் மறுபடியும் 
விரும்புவது எவ்வாறு. உரிர்களிடத்து வைத்த பெருங் 
கருணையே இதற்குக் காரணமாவதன்றி வேறு பாதாகும், 

விசுவாமித்திரர் -- அரிச்சந்திர. தத்சம் எங்கே செய்யப் போடன்- 
நனை? 

அரிச்சந்திரன் -- சுவாம்!. இவ்விடத்தில்கானே தத்தஞ் செய்து 
விமிதின்றேன். 

விசுவாமித்திரர் --- ௮. ஆ, இது ஒன்றிலே நின் கருத்து நன்கு 

விளங்களிட்டது. தத்தஞ் செய்ய நினக்று, உள்ளவாறே 
கருத்துண் LM GB), I ற்கு வேண்டும் ௮ங்கங்களோடு செய்ய- 

மாட்டாயோ? இப்போது யாருமற்ற இக் காட்டில் சததஞ் 

செய்துவிட்டு, பிறகு யார் செய்கார், யார் கண்டார் என்ப- 

தற்கா? நன்று, ஈன்று, எனக்கு வேண்டா. 

அரிச்சந் திரன் -.. சுவா அடியேனை விணிற் புழி குபு 1 5B) 

னாக்க வேண்டா, கொக்க இசைந்கதை இல்லையென்று 

கூறுகல் எனு கொள்கை பன்று. யாவர் இருக்கா லென்ன? 
யாவர் அ௮றிந்கா லென்ன? தஇிருவுள மறிந்தாற் போதும். 
முனிபுங்கவ.' இசனை எவ்வாறு தத்கஞ் செய்வித்துக்கொள்ள 
விரும்பினும் அவ்வாறே தடையின்றிச் செய்கின்றேன். 

விசுவாமித்திரர் -- து வான் சரி, அரிச்சந்திர] தி தத்தஞ்.செய்வது 

உண்மையாயின். ் 

அரிச்சந்திரன் - இரும்பவும் ௮வ்வாறே கூறுஇன்றீர்கள். சுவாமீ! 

மற்றும் அடியேனை அவ்வாறு எண்ணாதிருக்கும்படி வ௩- 
இிக்கின்றேன். 

6 

விசுவாமித்திரர் -- கல்லது அரிச்சந்திரா. நீ நாட்டிற்கு வக்து, eT 
மாந்த ரறியத் தத்தஞ் செய்து, அ௮ருடிலிருந்து நம்மைச் 
சுங்காதனத்தி லேற்றி. முடி. சூட்டச் இத்தமானால் ஏற்றுக்- 
கொள்வோம், தடையில்லை.
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அரிச்சந்திரன் -- ஆ, ௮, அவ்வாறே புரிகின்றேன், குரு ars! 
இப்பொழுதே வருக, போவோம். 

விசுவாமித்திரர் -- அரிச்சந்திர சர்தோலம், நீங்கள் ஈகாத்திற்குச் 
செல்லுங்கள். யாம் பன்னசாலைக்குச் சென்று, சற்று யோகத்தி 
லிருந்து பின்னர் வருகின்றோம். யாவுஞ் சித்தமாக விரு: 
கட்டும். 

் (sands Gist செல்இன்ரார்,) 

மந்திரி-- ௮ாசே.! இதென்ன, இவ்வாறு செய்துவிட்டனிர்/ சந்று 
யோசிக்கலாகா தா? 

அரிச்சந்திரன் -- மக்த!! என்ன செய்தோம். உலகம் அநித்யம், 
செல்வம் கிலையன்௮ு, யாக்கை நிலையன்று. இரத யாக்கை நன்- 

னிலையிலுள்ள போழ்தே தவத்ிற கேகவேண்டும். அன்றி, 
நாம் நமது குடிகளுக்கு ஈன்மையே நாடினம். அருந்தவ 

முனிவர் ௮ணுவேனும் நீதி வழாது நடத்துவர். குடிகள் 
நன்மையடைய நாடுவதே கொற்றவன் கடமை. ஆகலின், 
நாம் கன்றே புரிந்துள்ளோம், வருந்த வேண்டா மந்திரி. 

மந்திரி-- அரசே! அதன்று. இம் முனிவசோ முன்பு மன்னராக 
இருந்து, அதனை வெறுத்தும் கவமார்க்சத்தை யடைந்தவர். 
தவத்திலும் சாமானியால்லர். அத்தகைய தபோதனர் தாம் 
வெறுத்துத் கள்ளிய நிலையை இரும்ப அடைய எண்ணு- 

வதில் ஏதோ உள்ளுறை இருத்தல் வேண்டும். அ௮.தனால் 

தேவரீர் சமுதும்வண்ணம் குடிகட்கு ஈன்மை நேருமோ, 
என யறுகன்றேன். மாறும் வாறப்பிரஸ்ச நிலையை 
அடைவ தென்முல், இறு ஏற்ற கால மனறு, தேவரீரது! 
செல்வச் கறுவன் இளவசசான பினபு, இப பொறையை 

அவன் தோளில் சுமதக்இச் செல்லுவதே நமது முன்னோ 
மாபு. அதுவே நல்வழியு மாகும். 

பாங்கன் -- ஆமாம் அப்படித்தான் வழக்கம். மஹா ராஜாவிற்கு 
ஏதோ குணம் இவவாரஞுப் மாறிவிட்டது. என்ன செய்வது 

அரிச்சந்திரன் -- மந்திர்? (மேலுலகம், இல்லெனினும் ஈகலே ஈன்று” 

நாம் வீணே பற்பலவாறு எண்ணுவதில் பயனின்று, காம் 

நன்மையை நாடி வாக்களித்தோம். அதலால், அதனை நிறை- 

வேற்றிவிடுவோம். மூனிவருக்கு ஏதும் உள்ளுறையான 
எண்ணம் இருப்பதற்கு இடமில்லை. 

(அரிச்சந்திரன் பால்கன் மந்திரி முதலாயிலர் போடரச்சள்,) 

மந்திரி-- அரசே! ஈல்லொழுசம் காரணமாக நாம் எதனைச் 

செய்தாலும், உலகியலை அறியாமற் செய்தல் உத்தம மாகாது, 

ஆயினும், தேவர்ரது கருத்து வாயின் அடியேன் என்ன 

செய்வது?
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விசுவாம் த் தி ரர்--(பன்னசாலைக்குச் செல்லும் வழியில் சனியே) என்ன, 
காம் வீணே இன்பத்தை வருவித்துக்கொண்டோம். அரிச்- 

சந்திரனது இறப்புச்சனில் முதலாவது ஏகபத்தினி விரத- 

முடைபனாவதூ. தனைப் பரீட்டுக்க மாதரை யனுப்(9- 

னோம். அது பபனில்லகாய் முடிந்தறு, இரண்டாவது 

ஈகை.  அுதைப் பரீட்டிக்கப். புழுந்தோம்.  *குறிப்பறிந்' 
இதலே கொடை” என்றபடி. ஈமு குறிப்பை யுணாந்தமாதி- 
இரத்தாலே கொடுத்துவிட்டான். அகனினும், ஷனது அரசு 
முழுதுமே கொடுக்க உடன்பட்டான். மற்றும், நாம் aT ale 
வளவு NGG HUD Maer OIC த்மென்பது BAY gb அடை- 
யவில்லை. அவனது இன்சொலலும், பொறையும் எவருக்கு 
வரு ம். புற்றுற்று விளாஙளும் பாராம யோடு கரும் வருதல் 

அரிது. என்ன செய்வ. இப்போது காம் போனவுடன் 

அரசை பளித்துவிடப் போ கருன். பிறு, எவ்வாறு அவளை 

வருத ரவா. அ, அ, என்ன செய்வோம். வசிட்டன் கூறிய 
போது வாயை டிகே காண்டு சம்மா இரு ஈரால்,  இகெல்- 

லாம் ஒன்றுமில் லா ODT LG Dm Tye LD. இணி “விட்ட அரு 

சைக் Ob Ab doa ண்டி அனபுறுவ து யார் ராஜ்பபாரமோ 

பெரும் பாரம், (மானிடா Sper iG Baer eu சாசர மென்பா 

ன்றால், அர சாட்டிுயை என்னென் அரைப்பது. என்ன 

செய்யலாம் (மேல் கோக்கி யோடூக்கின்ரூர்.) ஊம், பார்ச்கலாம், 

Gary HO Bev ov Lo இக்துனிட்டால் எப் பாடி, நாம் 

சென்று ௮ரசைப் பெற்றுக்கொண்டின், அவன் இறிது 

காலம் காட்டிலிருந்து, பின்பு காட்டிற்குப் போக எண்ணு- 

வான. அப்போது, அவனிடகத்தும், அ வன. இல்லாஸிடத- 

தும், பிள்ளையினிடத்து முள்ள பொருள்களை நயத துடன் 

பெர்றுக்கொள்ள வேண்டும், எல்லாவற்றையும் இழந்த 

பின்னர், முன்பு ராம் ௮வனிடம் வைக்து வந்த பொருகைக் 
கொடுக்கும்படி வருத கவேண்டும். அப்போது, அவன் 

கொடுத்தற்இன்றி வருந்தி, இல்லை என்று மறுப்பான், *இல்- 
லாசவனோ பொல்லாதவனோ.' இல்லாமை எல்லாத் துர்க்- 
குணத்தையும் உண்டாக்கு மன்றே. இதுவே ஈல்ல சூழ்ச்சி, 

இவ விதத்தில் பொய் புகலச்செய்து, மூன்றாவது சறப்பாகிய 
சக்தியவான் என்பதற்கு முன் ௮காம் சேர்த்து விடுவோம். 
இக் காரியங்களுக் செல்லாம் ஈமது முதற் சீடன் உடனிருக்- 
தல் வேண்டும். அரிச்சந்தானிடம் பொருளைப் பெறுமாறு 

அவனையே அனுப்ப வேண்டும். அவன் சற்றும் இரக்கமின்றி 

மன்னனை வருத்திப் பொய் புகலச் செய்துவிவொன். சரி, 
சரி, காரியம் முடிந்துவிட்டது. ௮, ௮, வெற்றி யடைந்து
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விட்டோம். இனி வ௫ிட்டன் முன விரக்கொடி பிடிப்பதே 

சரி. இனிப் போவோம். 
(பன்னசாலைக்கு ஊருஇரார்,) 

நட்சத்திரேசன் -- சுவாம். ஈமஸ்காசம். 

விசுவாமித்திரர் -- Fag! அரிச்சந்திரனிடத்து போய், ஒரே சொல்- 

லில், ௮வன் தன் அரசைத் தானே ஈமக்குக் கொடுத்துவிடுவ- 

தாகச், சொல்லு சாறு செய்துவிட்டோம். ௮வ வரசைக் 

கைப்பற்ற இதோ செல்கின்றோம். 

° * . ச * ச த 

நட்சத்திரேசன் -- சுவாமீ! தேவரீர் வெறுத்துத் கள்ளிய ௮சசாட்௪- 

யில் ஏது பறுபடி.யும் பறறுண்டாய விட்டது? 

விசுவாமித்திரர் -- ரி. அவ்வா றன்று, வ௫ிட்டக் கிழவனை வெல்- 

ஓுவதற்கே இந்தச் சூழ்ச்சி புரிந்தோம். இதற் கென்ன, 

யாம் எதையும் செய்யலாம. உண்மையினை யறிந்துள்ள €வன் 

முத்தர்கள, மாதவஞ் செயினுஞ் செய்வா, வாணிபஞ் செயி- 

னுஞ் செய்வர், பூதலம் புபப்பா, லயம் புகுவா” ஆகலால், 

தாம் காரியத் தின் பொருட்டு அதனைக் கைகொள்வதில் பிழை 

யாதொன்று மில்லை. சீஷ. யாம் அரசைக் கைப்பறறுங் 
காலத்தே பற்பல காரியங்களை கவனிக்கவேண்டி. யிருக்கும். 

ஆதலின், நிபும் நம்மைத் தொடராது வருவாயாக, யாம் 

இப்போது முரிச்சச்தானிடம் அரசைப் பெத்றுக்கொண்ட 

வுடன், யாம் முன்பு அவனிடம் வைத்துவிட்டு வந்த 

பொருளைக் கொடுக்கும் (0 தேட்டு, வனை BL (HD நடன்- 

காரனாக்கி விரிகின்மோம். அப பொருளைப் பெற்று வரும்- 

LY. உன்னையே அவனுடன் ௮னுபபுவோம். க் அ வனோ- 

டும் சென்று, பல வகையினும் அவச வருத்தி, ூதே- 

னும் ஒரு பொய் புகலும்... செய்துவிட வேண்டும். 

ம்றச் சீடர்களையும் ௮௮ வப்போது அநதந்த விடங்களில் 

அனுப்புவோம். ௮வாகள் செய்யவேண்வென வெல்லாம் இறு 

இறு காரியங்களாயும்.  & மாத்திரம் அரிச்சர்தி.ன ௪ தொட- 

ர்ந்து சென்று, இரவும் பகலும் ௮வனுடன இருது, எவ 

வகையிலாயினும் ஒறாுபொய்யைஅ௮வனிடம் வருவிக்க வேண்- 

டும். இக் காரியம் செய்ய உன்னிலும் சிறந்தவர் ஒருவரும் 

இல்லை? மறறும் உனக்கு யாம ௮திகம் சொல்லவேண்டுவ 

இல்லை. ஏமயுத்திற கேற்றவா! சூழ்ச்சிகள் செய்து, காரிய 

இத்தி யடையவேண்டும். அவ்வவ விடங்களில் உன்னச் ௪௩- 

இக்கும் சீடர் மூலமாய் ஈமக்கு உண்டாகும் காரியானுகூலத- 

தைச் சொல்லி யுனுப்பவேண்டும். உன் முயற்சியினாலேயே
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வெதறி புண்டாகவேண்டும். இதில் தவறினால் ஈமது தவ 

மனைத்மையும் இழஈது, வசிட்டன் முன் தலை UI DES EI 

கொள்ள நேரிடும். எம்மை ய௫ுத்துள்ள உங்களுக்கும் இத- 

னால் ௮வமானமே பன. இவை யனைத்தும் பிரகம சீஷ- 

னாய நீ நன்கு அறிந்து நடத்தல் வேண்டும். ் 

e ௬ * ‘ 

நட்சத்திரேசன் -- குருநாதா. ஹேவரீரது கட்டளைப்படியே உடககக 

BN BG) BOD ST 19. 5 Bat SM oor. இதனினும் அடியேன் செய்- 

யத்தக்கறு வேறு யாது, பாஙகரநம அந வட்ட முனிவர் 
e உரு ௪ ௩ . . ட 

இடா்களோடுி வாதிட்டு i BU DBO Cy bp © Df Dovrov, Dig 

Cuma FN yilp GEM வின்றி முயன்று , காரியகு BD) யடைந்து 

வாரச் சற்றும் பின்வாங்கமாட்டோம். 

 



  

  

  

      
  

  
முதற் களம் 

இடம்: அ. ரண் மனையின் அந்தப்புரம். 

காலம்: பிற்பகல். 

பாத்திரங்கள்: அரிச்சந்திரன், சந்திரமதி, சுகந்தி. 

[அரசன் அரண்மனையை யடைரறான்.] 

அரிச்சந்திரன் -- பெண்மணி நமநு செல்வச் சிறுவன் எ௫கே? 

சந்திரமதி-- இதோ இர௫ுச்கின்றுன். (அரன் புத்திரனை. எடுத்து 
அணைத்து முத்தமிடுகின்றான்.) நாயக/ வேட்டைக்குச் சென்ற 

விடத்தில் வீதேனும் விசேஷமுண்டோ? 

அரிச்சந்திரன் -- .ஆம் கண்மணி, யாங்கள் வேட்டைமேற் சென்- 

ஹோம். குடிகள் இவ்விடம் வந்து கூறியவாறே, எண்ணிறந்த 

வனமிருகங்கள கூட்டமாய்க் கூடியிருந்தன. அவற்றை 

வதைக்கும் பொருட்டுத் தனித்தனி பிரிந்து சென்றோம். 

யான் ஒரு காட்டுப் பன்றியைத் கொடாந்து, தனை எய்த 

கன்னியர் வந்தனர், 

சந்திரமதி-- ஆ, ஆ வன தேவதை, மலையா மகளிர் என்று சொல்- 

இருர்களே ௮வாகளோ? 

அரிச்சந்திரன் -- ௮ன்று, அன்று. ௮ வரகள தவப் பெண்களாம். 

சந்திரமதி -- தவப் பெண்களா தம்மைத் தேடி. யடைக்தனர்/ 

அரிச்சந்திரன் -- ஆமாம், நடந்தவற்றைக் கேள், கண்மணி! 

சந்திரமதி -- அப்படியே, பிறகு -- 

0
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அரிச்சந்திரன் -- வந்து இன்னிசையாய்ப் பாடினா. அந்த இசை 

கல்லும் உருகுமாறு கனிவா யிருந்தது. அது சேட்டுக் 
களிப்படைந்து, என்னிடம் அறுந்திருந்த அரதனமாலை 
யொன்றைப் பரிசாக அளிக்க முயன்றேன். அதனை ௮வர்கள் 
வேண்டாவென்று மறுத்தனர், 

சந்திரமதி-- ௮, ௮, தங்கள் கையால் அளித்த பொருளையா 
௪ ௬ உ * க e ச e ஓ வேண்டாவென்று மறுத்தனர்! அமாம், தவப் பெண்களுக்கு 

ஆபரணம் எத்றகு? மற்று ஏன் அவர்கள் தங்களை நாடி 
வரவேண்டும்? 

அரிச்சந்திரன் தை யூசிப்பதற்கு எனக்கும் கூடாமையாகவே 
யிருந்தது. பின்பு அவர்கள், “தம்மை மணக்கவேண்டும்” 
எனக குறிப்பால் உணர்தீதினா, 

சந்திரமதி -- ஆ, ஆ! தம்மையா மணக்க வேண்டினார் என்ன (இ- 
சயம்” இதுத னோ அ௮வாகள தவப்பெண்கள் என்பது. பிறகு 
சொல்லுங்கள்! நன்றா யிருக்கிறது வேடிக்கை, 

அரிச்சந்திரன் -- யான் எற்ற நீதிகள் கூறி, அதனை மறுத்தேன். 
திரும்பவும் அவாகள் என்னப் பலவாறு வருந்திக் கே. 
டனா, கான் நல்ல நீதிகள் வாடுத்தோி, யான் முன்னரே 
ஒரு மாதை முறையாக மணம்து, எனது உடல் பொருள 
ஆவிகளை அவள்பால் உரிமையாக்கி யுள்ளேன். ஆதலால், 
உங்களுக்கு உரிமையாக்க வேறு உயிர் உடல் எனக்இல்லை 
எனக் கூறி, திரும்பி வந்துவிட்டேன், 

சந்திரமதி-- ஆமாம், தாங்கள் அவ்வாறுதான் புகன்றிருப்பீர்கள் 
என்று எண்ணினேன். 

அரிச்சந்திரன் -.- அதற்கென்ன லயம், இருவா் மனமும் ஓன்றே 
பன்னோ. பின்பு, அப் பெண்கள் கோ குறை கூிந்கொண்- 
டார்களாம். அதனை நமது பாங்கன் கேட்டு, ௮வாகளை நன்- 
ருய்க் சன்னத்திற் புடைததானாம். 

. - . 6 . . . சந்திரமதி -- (பெருககைப்பு கொண்டு) வீயோ பாவம், அடியும் பட்- 
டார்களா பிறகு சொல்லுங்கள். இடையிடையே தடுத்து 
உரைப்பதம்கு மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள். 

அரிச்சந்திரன் -- பிகு, பாங்கன் என்னிடம் வந்து, நடந்தவற்றை 
நவின்றான். யான், அவ்வாறு செய்தமை நன்றன்று “என 
அவனுக்கு நற்புத்தி புகட்டிக்கொண்டிருந்தேன். அப்போது 
விசுவாமித்திர முனிவர் கடுங்கோபத்தோடு வந்தார்,
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சக்திரமதி-- ஈமது விசுவாமித்தா முனிவர்தாமே. ஏன் அவருக்கு 
ஈம்மீது கோபம் | 

அரிச்சந்திரன் -- ௮த் சவப்பெண்கள் விசுவாமித்திரரிடம் இருப்ப- 
வர்களாம். அவர்களை யானே அடித்தனுப்பினேன் என் 
றுன்னி, முனிவர் கோபத்தோடு வந்தனர். 

சந்திரமதி -— (Mew வேறுபட்டு) ஐயோ, என்ன காலம்” 

அரிச்சந்திரன் -..- வந்தவர் என்னைக் கடிந்து பேசி, “இப்படியுஞ் 

செய்யலரகுமோ? என்று கடுங் கோபத்துடன் கேட்டனர். 

பான் குற்றவாளி ௮ன் றென்பதை அறிவித்தேன். பாங்கன் 
எனது ஏவலால் அவர்களா அடித்தான் என்று முனிவர் உட்- 

கொண்டு, அ௮ரசனென்னும் அதிகாரச் செருக்கால், யான் 
அவ் வகரியாயம் புரிந்ததாகக் கூறினர். யான் அப்போது, 
அரசுரிமை ஒரு கிலையான பொருளென்று கருதினே னில்லை; 
அதனால் அடியேனுக்கு செருக்குண்டாகக் காரண மில்லை. 

குடிகள்பொருட்டு இப் பாரத்தைத் தாங்கி யிருக்கின்றேனே 

யன்றி, அதிகாரஞ் செலுத்தவேண்டு மென்னுஞ் செருக்னொ 
லன்று, என்று பணிவுடன் பகாக்தேன், 

சநீதிரம தி -- அமாம், அது உண்மைதானே. 

அரிச்சந் திரன் -- அக்கருத்து உண்மையோ என்ளார் முனிவர். ௮ம் 

உண்மையே, தக்கார் ஒழுவர் இக்கப் பாரத்தைத் தாங்க 
முற்படிவாரானால், இவ் வாசை இக்கணமே அவர்களுக்குக் 
கொடுத்து, பான் வாஈப்பிரஸ்க நிலையை அடைவேன் 
என்றேன். அப்படியானால் இவ வாசை எமக் காக்இவிடு 
பார்ப்போம் எனக் குறிப்பித்தார். அது கண்டு உடனே 
இவ் வரசை அப் பெரியாபால் அமைத்துவிட வாக்குக் 
கொடுத்துவிட்டேன். பெண்மணீ” இனி காம் தாமதமின்றி 

இவ் வாசை, ௮ம் முனிவருக்கே யாக்கி, நாம் வாஈப்பிரஸ்தம் 
அடைதல் வேண்மெ. அதுவே மறுமைப் பயனை மாருறு 

கொடுக்க வல்லது. இதனால் சிறிதும் கலக்கம் வேண்டா, 

சலித்து 

மூடிசார்ந்த மன்னரும் மற்றுமுள் ளோரும் முடிவிலொரு 
பிடிசாம்ப ராய்வெந்து மண்ணாவ தங்கண்டு பினனுமிந்தப் 
படிசாரர்த வாழ்வை நினைப்பதல் லால்பொன்னி னம்பலவர் 
அடிசார்ந்து நாமுய்ய வேண்டுமென் றேயறி வாரில்லையே. 

நமக்கு இவ் வாசு பெரும்பாரமே யன்றி வேறன்று. நமக்கு 
முன்னிருந்த ஈமது மூதாதையாராகிய மணிமுடி வேந்தர்க 
ளெல்லாம் இப்போது எங்கே? அந்தோ, அவானைவரும்
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மண்ணே யானா. மன்னர்க்குமட்டும் மாணம் அஞசுமோ? 

அஞ்சாது, அஞ்சாது, அதலால், மறுமைப் பயனைத் தேட 

நாடுவதே நலம். 

சந்திரமதி-- ஆமாம், அதற்கென்ன சந்தேகம். நாயக” இதனால், 

அடியாளுக்குச் சிறிதும் கவற்கி யில்லை. அ௮வவாறே செய்்- 

புங்கள. 
. ° 

சுகந்தி -.. இயோ, அம்மா. HIG நமது பிள்ளைக்கு இஷ்லாமலா? 

சந்திரமதி --- தோழீ” எந்த அரசு எந்தப் பிள்ளைக்கு உரியது. பிறக்- 

கும்பொழுது கொண்டுவந்த இல்லை; இறக்ரும்பொழுது 

கொண்டு போவஇல்லை; இடையில் வருவது செல்வம். அ.து- 

வும் நிலையற்றது. ஈல்லொழுக்கத்தை ஆள்வதே நமக்கு அர- 
சாட்டி. மற்றென்ன வேண்டும் ஈமக்கு. (அரிச்சக்திரனை கோக்) 
பிராணநாத/ வானப்பிரஸ்த நிலை என்றீர்களே, ௮து யாதோ, 

சந்று விவரிக்சவேண்டும். 

அரிச்சந்திரன்-கண்மணீ: மானிடர் அடையத்தக்க நிலைகள் கான்கு, 
அவை. பிரமசரியம், கி.ரகஸ்கம். வாகப்பிரஸ்கம், சந்நி- 

பாசம் என்பனவாம். அவற்றுள் பிரமசரியம் என்பது 

அசிரியரை யடுத்து, வேகமோகி, விரதங்காத்து, விவாகமினீறி 
பிருப்பதாம். கி.ரகஸ்தம் என்.।1துழ இல்லாளோடு கூடி இல்- 

லுவியல் வழாமல் நடத்தி வாழ்வதாம். வாகப்பிரஸ்தம் 

பன் தழ இல்லககை விட்டு மனையாளோடாயினும் தனித்- 
காயினும் வனத்திற் சென்று தவஞ் செய்வதாம். சர்கியாசம் 
என து எல்லாவற மையும் வெறுத்து மூறறச அுறத்மலாம். 

இவற்றில் மூன்னுவகான வாநப்பிரஸ்ச நிலையை பான் 
அடைபவேண்டி பிுத்தலால், நீ ஈமது செல்வச் கிறுவளைப் 
பாதுகாகது. பறநுமை வாய்க்க எனது தாய்க்குக் நுணையா 
யிருந்து, காலங்கழித்து வருவாய். அன்றி விசுவாமித்திர 
முனிவாறு ஆளுகையில் அமைந்திழுப்பதில் யாதொரு ஞகுறை- 

வும் உங்களுக்கு நேரிடாது. 

சந்திரம தி-- நாயக] 

விருத்தம் 
ஞானமா னதுபொதுவே தூலசனில் 

தறவு அதற்கு ஈவில்வது இல்லாள் 
ஆனமாதினை யலவோ விடுகவென 

அறையும் பதியான உம்மை 
ஈனமா விட௫கவென அறையு மதோ 

துறவறமிங்கு எனக்கென் சொல்லும் 
ஆனசால் உமையொழிக்து கதியிலையே 

என எணியான் HADES wear அன்றே.
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சாத்திரங்கள் நாயகனைப் பிரிந்திருக்க எனப் பெண்களுக்கு 
எங்கும் கூறிய தில்லை, ஆதலால், அடியாள் தேவரீரை 
பிரிக்கிருத்தல் எவ்வாறு கூடும்? 

அரிச்சந்திரன் -.- பெண்மணீ” நீ கூறுவது நியாயமே. எனினும், 

விருத்தம் 
கொழுஈன் சொற்கட வாதுறை கொள்கையே 
வழுவில் நல்லறம் வான்தவம் ஆற்றுதல் 
தெரழுது தெய்வம் பராய்மலர் தூவுதல் 
பழுதில் கற்புடைப் பன்னியர்க் காகுமால். 

என பது விதியாதலால், 

பாகமொழியாய் எனுரை தடுத்தலுன்றன் 
Argue பாலனோடும் 

ஆகமுற எனையீன்ற அன்னையொடும் 
இப்பதியில் அமர்தல் ஈன்றே. 

சந்திரமதி -- நாயக! தேவரீர் கானகஞ் சென்றால், அடியாள் ஏன் 
பிரிந்து சனியே இருத்தல் வேண்டும். அன்று கன்னமா 

ஈகாத்இல் என்னைக் இருமணஞ் செய்த காலத்தில் தேவரீர் 
எனது கரக்கைப் பற்றி, “வாழ்விலும் - தாழ்விலும், இன்பத்- 

திலும் — துன. |த்திலும் பிரியேன்” என்று வேள்வித் யின் 

முனபு, பெரியோர் சாட்சியாக வாக்குத் தத்கஞ் செய்தீ- 

ரன்றோ? அ அயபோலவே டு. யாளும் CHa GHG HP. இயுரை 

தர்கது என் மனத்தை விட்டுச் இறிதம் அகலவில்லை. எனது 
மொழி மாருமல் யான் தேவரீரை எச் காலத்திலும் எவ் 
விடத்திலும் பிரியா; இருக் FW, அதிகொண்டிருப்பதையறிந்தும், 

தேவரீர்மட்டும் அதைக் கட்டி. நடக்கக் தலைப்பமெல் தருமோ? 
தெய்வச் செயலினாலாவது, கல்லொழுக்கதீதின் காணமாக 

வாவது ஒருகால் பிரிகலன்றி, வேறு வகையால் நாம் எவ்- 

வாறு பிரிதல் கூடும்; தண்ணீரினின்றும் சண்மை பிரியுமோ, 
ீயினின்றும் வெம்மை பிரியுமோ. இவை தனித்தனி பிரித 
லுண்டானால் நாழும் பிரிகலாகும். மத்றும் அடி.யாள் உட- 
௮ம் தேவரீர் உயிருமானடே து, உயிர பிரியின் உடல் 

மாத்திரம் எவ்வாறு வாழும். ஆதலால், அுடியாளை விட்டுச் 

செல்லும் எண்ணம் எ வவாறமுாலும் வேண்டா, 

அரிச்சந்திரன் *- கண்மணி: உன்னைவிட்டுப் போகவேண்டு மென்- 

னும் கருத்து எனக்குச் சிறிதும் இல்ல். வனவாச மென்- 
பது சாமானிய மன்று. இறிது கஷ்டம் நேரிட்டாலும், மனி- 
தர், “இதென்ன வனவாசமாக இருக்கின்றகே' என்பர், நீ 
என்னோடும் வனத்திற்கு வர்தால், வாடையால் உன் மேனி
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வாடுமே, பனியால் உன் முகம் பாழ்படுமே, கற்களால் உன் 
பாதங்கள் கன்றுமே என்று கலங்குகின்றேன். அன்றியும், 
ஈல்லுணவின்றிக் காய்கனி கக்தமூலாதிகளை யுண்டு, அடகுநீர் 
அருந்தி, புழுதியில் பொருந்தி வ௫த்தல் வேண்டுமே எனறும் 
ஏங்குகின்றேன். மற்றும் நடுராத்திரியில், சிங்கம் மூழங்குத- 
லும், யானை பிளிறுதலும், புலி யுறுமுகலும், ஈரி யூளையிக- 

௮ம் ஆதிய பேரொலிகள் நினது கநெஞ்டுல் அ ச்சுறுதீதுமே' 
அப்போது அஞ்சி யலறுவையே! என்று பினனும் பதைக- 
கின்றேன். இவையே அன்றி, வேறு ஒன்றும், எண்ணமில்லை, 

சந்திரம § — நாயக! மேற்கூறிய யாவும் என் மனத்தில் அ௮ச்சூறுத்து- 

வன அல்ல, பிரிவு என்பது ஒன்றுமே மிக அச்சூறுத்துகின்- 
றது. என் கண்மணி யன்ன காகல/ அடியாளை விட்டுச் 
செல்ல எவவாற்றானும் எண்ணங் கொள்ளவேண்டா, அடி- 
யாள தம்மைப் பிரிந்து இருப்பது அரண்மனை யாயினும் அது 
அரணியமே; நாயகனில்லா விடத்தில் ஈங்சையர் தம்மை 
ஆடையணிகளால் அலங்கரித்துக்கொண்டு சுகத்து_ னிருப் 
பது பாவர் காணவோ? அவலம், அவலம்! அடியாள் தேவா” 
ரோடு இருந்தால், எவ்வகைய துன்பமும் தோன்றுவதற்கு 
இடமில்லை, அன்றியும், அளனைப் பிரிந்திருத்தல் ௮ரிவை- 
யாக்கு அழகன்.௮. மாணளைரைப் பிரிந்த மாதர் மண்ணா- 
வகே மாண்பாறும். அடியானை விட்டகலும் நிமித்தம் பல 
வகையிலும் அச்சூறுதீதுவது தேவரீருக்கு அடாது. யான் 
எவவகையினும் பிரிர்கிரேன். பிரியின், ஒரு கணமும் உயிர் 
கரியேன். இது oman, Hams. இதுவே என் 
எண்ணம். 

அரிச்சந்திரன் -- பெண்மணீ! நின் கருத்தா அதுவாயின், நின்னை 
அழைத்துச் செல்வதில் எனக்குத் தடையில்லை. அவ்வாறே 
செல்லுவோம். 

சந்திரமதி -- சாயக/ சந்தோஷம். இனி யான் வேண்டுவது வேறு 
யாது மில்லை. தாங்கள் விரும்பியவாறே வாரப்பிரஸ்த 
நிலையை யடைவோம். 

அரிச்சந்திரன் -- பெண்மணீ! முனிவர் வந்து விடுவர், யாம் கொலு 
மண்டபத்திற்கு ஏட, அவ்விடத்தே எல்லோரும் ௮றிய இவ்- 
வாசை ௮ம் முனிவருக்குத் தத்தஞ்செய்து, நம் கானகஞ் 
செல்லுவோம், கடிது வருவாய், 

சந்திரமதி -- இதோ சத்தமாக இருக்கிறேன், 

(சபாரமண்டபத்தை அரிச்சந்திரன் முதலாயினார் அடைகின்றனர். )
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இரண்டாங் களம் 

Sa 

டூடம்: சபா மண்டபம். 

காலம்: மாலை. 

பாத்தீரங்கள் : அரிச்சந்திரன், சந்திரமதி, தேவுதாசன், த்தி 
சேகை, விசுவாமித்திரர், ஈட்சத்திரேசன், சத்திய 
ர்த்தி, சிற்றரசர், சேனாபதிகள், பிரபுக்கள், குடி.- 
கள் மூதலாயினோர். 

விசுவாமித்திரர் -- அரிச்சந்திர. வந்துவிட்டோம். ஏற்பாடுகள் 
அனைத்தும் முறையே செயது  முஷத்தளையோ! ஏதேலும் 
மனக்கவலை யுண்டோ? 

அரிச்சந்திரன் -- ஈவாமீ! மனக்கவலை என்பது ௮ணுவளவு மில்லை. 
“மேலுலகம் இல்லெனினும் ஈதலே ஈன்று” அகலின் தேவா” 
து வரவையே பெரிதும் எதிர்பார்த்து நிற்கின்றோம். 

விசுவாமித்திரர் -.. இதோ வந்து விட்டோம். நீ செய்யவேண்டிய 

(LPs, OLD யாது? 

அரிச்சந்திரன் -- சுவாமீ! இதோ இந் ஈகரவாடிகள் பலரும் வந்து 
வீற்றிருக்கெறனர். மற்ற அமைச்சா மூதலாயினாரும் ஈண்டு 
ுமர்ந்திருக்கின்றனர். இவர்கள் முன்னிலையில் இவ வசசை 

அடியேன் தேவரீருக்கு உரிமையாக்குவதற்கான ராஜாங்க 

பிரசித்த பத்தாத்தை இகோ வாசிக்கின்றேன்; கேட்டருள 
வேண்டும். 

விசுவாமித்திரர் -- ஆ ச lea எமக்கு உரிமையாக்கும் 
பொருள அனைத்தும் இதில் து. றிக்கப்பட்டி ரக்னா மனமோ? 

அரிச்சந்திரன் — Din, சுவாமீ! அதனையே இங்கு aur a) cor moor. 

விசுவாமித்திரர் --- ஆனால் சரி, ஆகட்டும். 

அரிச்சந்திரன் -- எமது அரசாட்சியின் கீழ் அமைந்துள்ள அரசர், 

அமைச்சா், பிரபுக்கள், நகர மாந்தர் அகிய அனைவாக்கும் 
தெரிவிப்பது என்னையெனின் --- எமது வேண்டுகோளுக் 
இரங்கு, இவ் வாசுரிமையாகிய பெரும் பொறையைத் தாங்ட 
யருளுமாறு, (past aut பெருமானாக விளங்கும் விசுவாமித்திச 
மு வா மனங்கெர்ண்டமையால், இவ வரசையும், இவ 
at De அங்கமாய் விளங்கும் நால்வகைப் படைசளையும், 
அவர்பால் ஒப்பிப்பதே யன்றி, யாம் வசிக்கும் ௮ரண்மனை, 
பொருட்சாலை முகலாயுள்ள இயங்கியற் பொருள் நிலையியற் 
பொருள் அனைத்தையும் அ௮ன்னவருக்கே உரிமையாக்க
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மனமொழி மெய்களால் இசைகின்றோம். இல்லறம் பயின்று 

துறவறசக்தைக் கைசொண்ட முனிவர் நாயகரா இய விசுவாமித்- 

இராது ஆளுகையில், ஈமது குடிகள் முதலாயினார் நல் வாழ்- 

வை எமது அரசாட்டுயினும் சிறக்க எய்துவார்கள் எனனும் 
ட சு . . . ஓஒ 

தூணிவுகொண்டே இவ வரசை ௮. பெரியார்பால் உரிமை 

யாக்க இசைந்தமைக்குப் போதிய காரணமாம். அதுவன்றி; 
யாமும் இவ் வில்ல) வாழ்க்கையைத் அறத, OUT BLUNT OWS 
நிலையை யடைய விருப்புற்மோம். ஆதலின், நீவிர் யாவரும் 

இதுகாறும் CT LODE செலுத்திவந்த உரிமைகள் அனைத்தும் 
து ர . . e . ச 

க பது, பெரியார்க்கே செலுத்தி, அ௮வாபால மேயயனபு பாராட்டி 

வார்கடவீராக. | 

இனம், 

அரிச்சந்திரன். 

(விசுவா மித்திரருக்கு முடிசூட்டுதல்.) 

விசுவாமித்திரர் -- YNFEGBIL இவ் வாசையும், படைகளையும் 

எமக்கு. உரிமை பாக்கனை உண்மையே. மற்றும் யாதோ 

குறிப்பிட் Wy மின்றனேயே, அங்கு வா, 

அரிச்சந்திரன் -- அவாமீ! எனு அரண்பானை, பொருட்சாலை மூத- 
லிய எல்லாப் பொருள்களையும் குறித்திருக்கின்றேன். 

விசுவாமித்திரர் -- வெரு சந்தோஷம். பொருட்சாலை reap 
பொக்கிஷமோ? 

அரிச்சந்திரன் -௮ அமாம், சுவாமீ, 

(அரிர்சந்திரன் பத்திரை முனிவரிடம் கொடுககின்றான்.) 

விசுவாமித்திரர் -- (பத்திரக்தைம் கையிலேற்று) சத்தியே த.இ.' நீ இவ 

வுண்மை யனைத்தும் நமது சிற்றரசர் (மதல் குடிகள் ஈழுக 

வுள்ள அனைவரும் அறியுமாறு விளம்பாம் செய்யக்கடவாய். 

மந்திரி —— BH, BY. அப்படியே செய்கின்றேன், சுவாமீ! 

அரிச்சந்திரன் -- முணனிகாதா.' யாவ. முறையே முடிந்துவிட்டன. 

இனி, அடியேங்களுக்கு விடை யருளினால், யாங்கள் செல்- 
கின்மோம். 

விசுவாமித்திரர் -- அடி.யேங்கள் என்ரால் யாசார்? நீ ஒருவன் 
கானே? 

அரிச்சந்திரன் --- சுவாமி, அடியேன் மட்டும னைவியும் உ அழு. மடமிமனறு, எனது ம யம் 
உட . 4 ட உ டட, , 

என்னத் தொட மனங்கொளகின்றாள், அதனால், சிறுவ- 
னும் வருதல் அவகியமாகின்றது. ஆதலின், மூவர்க்கும் 

விடை யருள வேண்டும். எனது தாயாாமட்டும் இவ்விடத்தில் 
இருப்பா.
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சித்திரேகை -- அப்பா, அரிச்சந்திர. உங்களை விட்டு, யான் 
மட்டும் இவ்விடத்தி லிருக்க என் மனம் எப்படி. ஓப்பும்/ 
யானும் உங்களோடு வந்துவிடுன்றேன். இந்த முதுமைப் 

பருவத்தில் என்னைத் தனியே விட்டுச் சென்றால், யான் 
யாருடைய உதவிபெற்று இவவிடத்தி லிருப்பேன்? 

அரிச்சந்திரன் — அன்னாப். தங்களைத் தனியே விட்டு ஏகுவது எங்- 
கள் ஏண்ணமன்று. இந்சகு வயோதிக பருவத்தில் காட்டில் 

வசித்து, கந்த மூல பலாஇகளை பருந்தி வடிக்கத் தங்களால் 
இயலா.ு? தேவரீர் இவ்விடத்தே , கானே தங்டியிருக்கலாம். 

முனிவர் கேவரீரை அடியேனைவிடப பன்மடங்கு மிகுதி 
யாகப் பாறுகாப்பர். இக்கற்றவர். FH அரசன் தந்தையாகவும் 
POT LIC) BALD இருக்கின். முன் என்னும் முறை ௮ம் ; முனிவர் 

அ ருமான் HMI GFE அன்றி, இதோ ஈமது பாங்கன் 

இருக்கின் ன்ஸ்ரன், தேவரீர் ஏவினவற்றைச் செய்வான். Bid 

லால், தேவரீர் இவ்விடத்திலேயே இருத்தல் ஈன்று. மனங் 
குளிர விடை கொடுங்கள். (பாங்கனை கோக்க) பாங்க. இதோ 

ஈன் அன்னை, பரிந்த பாதுகாத்து ௮௫ல் இருப்பாய். 

சந்திரமதி -- மாமீ! தேவரீர் ௦ ஒன்றுக்கும் வருக்கு வண்டா,. க்னித்- 

திருக்க மனமில்லையானுல், BI EBA கன் னமாபுரிக்கு.. [டெ IMIS, 

௮ங்கு எனது தூய் தந்தையரோடு வ௫க்இருங்கள். 

சித்திரரேகை — நான் எப்படிப் பிமிந்திருப்பேன். 

விசுவாமித்திரர் -- here gt! நீங்கள். செய்வதும், பேசுவறும் 

ஏதோ வஞ்சகமாகக் காண்கின்றது. அரசை பளித்த அனை - 

வரும் போய்விட்டால், இப் பாவி விசுவாமிகரன் அவர்களை 
ட்டில் குங்குவதறகும் இடங்கொடாமல் ஒட்டி. விட்டான் 

என்று உலகம் பழிக்கட்டிம் என்னும் எண்ணத்தால் இவ் 
வாறு செய்கின்கீர்களோ? அவ்வாறு பழி அமதீதிக் கொடுப் 

iBT EDM இவ் வரச எமக்கு வேண்டா. நீயே ar Og. துக்கொள 

ஆ, ஆ் இகைன்ன வஞ்சகம், தவஞ் செய்யத் தான்மட்டும் 

(HEM கேரிது. பெண்டு பிள்ளை அனைவரையும் அமைத் 

துக்கொண்டு ஏகுதல் எதற்கு? 

அரிச்சந்திரன் . சுவாமீ! இப் பெண்பாலை இவவிடத்தேதானே 

விட்டு அகல பற்பல நீதிகள் Lf கன்றேன். அவள அவற்றை 
யெல்லாம் பாராட்டாமல், 'தற்பெழின் மடவார் கணவனை 
யகலார்” என்னும் உறுதிமொழி யொன்றனையே உளத்தஇற் 
கொண்டு, பின் தொடப் பெரிதும் விழைூன் ள். அதனால் 

அடியேனது காயைமட்டும் ஈண்டே இருத்திக் செல்ல 
இசைகின்றேன். மற்றியாதும் வஞ்சக மில்லை. 

6G ச



43 அரிச்சக்தரன் [அல்கம்-77 

விசுவாமித்திரர் -- சரி, தாயை விட்டுச் செல்வதாயின் எமக்கு 
யாதும் பழியில்ல். ஆயின், நீவிர் மூவரும் ஏகலாகும். 
அரிச்சந்தெ.! நீ வாநப்பிரஸ்த நிலையை யன்றோ விரும்பினை? 

அரிச்சந்திரன் --- ஆமாம், சுவாமீ! 

விசுவாமித்திரர் -.. எந்த நிலைக்கு எது தக்கதகோ அதனைக் கொள்ள 

வேண்டும். ௮சசற்கு அடையணிகள் வேண்டும். துறவறம் 

பூண்பார்க்கு இவை எதற்கு? இவை யிருத்சலும் இன்ன- 
அக் டமன்றோ? கானக வாழ்க்கையை விரும் பினவர்க்கு 

கல்லுடை பன்ஜோ தக்கது? 

அரிச்சந்திரன் -- ஆம், அம், சுவாமீ! துறவறம் புதிதாகலின் 
எமக்கு ஒன்றும் கோன்றிலது, பெரியார் துணையை விழை- 

வது இகனுக்கே பன்மே. இந்த ஆடையணிகளைக் BOOM BI 
தேவரீருக்கே யமைக்கின் போம்.  கேவரீர் எமக்கு த ஆனதோர் 

உடையினை யளிக்க அருள புரிதல் வேண்டும். 

விசுவாமித்திரர் -- சந்தோஷம், வாஈப்பிரஸ்க நிலைக்கு வெள்ளு- 
டையே யேற்றதாயினும், உன்னுடைய நல்லொழுக்கத்தின் 

உபாவை யுன்னிச், FEMMES 'இற்குரிய காவியுடையினையே 

YP A BH தந்துகி குருகின் ம். 

அரிச்சந்திரன் --- ஈவாமி! தேவரீரது அசீர்வாதக்தை மறுப்பதாக 
எண்ண வேண்டா. அடி.யேன் மேற்கொள்வஅ வாகப்பிரஸ்த 
நிலை. அகற்று சக்நியாசத்திற்கு உரிய உடையினை மேற்- 
தள்ளுதல் எவவாறு ஏற்றதாகும்? ஆதலின் சூரிய வமிசத். 
இற்குரிய இளஞாயிற்றின் Boi வாயர்த அடையை அருள் 
செய்யின் நலமாகும். 

விசுவாமித்திரர் -- அனால் Huot செய்வோம். 

(விசுவாமித்திரர் இளஞாயிற்றின் நிறமுடைய உடையினை அளிஇன்றனர். 
அப்பாற் சென்று மூவரும் அரனை உடுததுக்கொண்டு, தாம் அணிக்- 
திருந்த ஆடையணிகளைச் களது கொண்டுவந்து முனிவரிடம் சேர்க- 

கின்றனர்.) 

அரிச்சந்திரன் -- சுவாமீ! இனி விடை யருளவே வண்டும். 

விசுவாமித்திரர் -- ஆ ஆ. ௮, நீவிர் வாநப்பிரஸ்த நிலைபில் வழுவின்றி 
நல்வாழ்வை கலக்க எய்த ஆசி புரிஎன்றொம். 

அரிச்சந்திரன் -- (தாயை வணங்கி) அன்னாய்! விடை யருளவேண்- 

டும், செல்கென்றோம். 

சித்திரரேகை -- என்னருமைப் புதல்வ! அரிச்சக்இர/ சந்திரமதி! 
போய் வாருங்கள். ஈமது கண்மணி எங்கே -- அப்பா கண்- 
மணீ” வாடா. 

(எடுத்து மூத்தமிடெறாள்.)
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(மூவரும் அரண்மனையை விட்டு ௮கல்ன்றனர்.) 

விசுவாமித்திரர் -- ௮ரிச் சந்திரா? அரிச்சந்திரா! இங்கு வருவாய்/ 
இங்கு வருவாய். 

அரிச்சந்திரன் -- இதோ வந்து விட்டேன் சுவாமீ! அடியேன் 
செய்யத் தக்கது மற்று ஏதேனும் உண்டோ? 

விசுவாமித்திரர், அரிச்சந்திரா!என்ன இவ்வாறுசெய்துவிட்டனை? 

அரிச்சந்திரீன் -- சுவாம்.! அடியேன் யாதும் முறை பிறழ்ந்து 

செய்தே ஸஹில்லையே/ 

விசுவாமித் திரர் - அரிச்சந்திர. உனக்குரிமையான பொருள் அனைத்- 

தும் எமக்கு உரிமையாக்கனை, உண்மையே, யாம் முன்பு 
உன்னிடம் வைத்துச் சென்ற எமது பொருளை ஒப்பித்தா 

பரில்லையே/ 

அரிச்சந்திரன் -- சுவாமீ, அதுவும் பொருட் சாலையில்கானே 
இருக்கின்றது. அதனையும் தேவரீருக்கு உரிமையாக்இ 
விட்டே னன்றோ? 

விசுவாமித் திரர் - உரிமையாக்கியது உண்மைதான், பொருட் 

சாலையைக் குறித்த காலத்தில், யாம் உன்னிடம் வைத்துச் 
சென்ற பொருளும் அதனில் அ௮டங்கியளசென்று நீ கூறின 

இல்லையே. நீ பொருட்சாலையைக் குறித்த காலத்து, மற்று 
மோர் முறை தடுத்தும் வினவினோம். அ௮ப்பொழு.துங் கூறினா 
யில்லை. ஆதலால், அதனை நீ இப்போது சனியே கொடுக்க 
வேண்டு மென்பது முறையோ? அன்றோ? 

அரிச்சந்திரன் — சொன்முறையில் முறையே யாகின்றது, சுவாம்/ 

விசுவாமித் திர் -- கமக்குச் சொன்முறை தானே வேண்டும். சொல் 

பசக லாகுமோ? 

அரிச்சந்திரன் -- ஆ, ஆ, கூடாது கூடாறு. உயிர் சவறினும் உரை 
தவறலாகா.து. அவ்வாறே தருதற் கஇசைகன்றேன், சுவாமீ. 

விசுவாமித்திரர்-- இசைவதானால் ௮தளை இங்கேயே செலுத்தி- 

விடலா மன்ரோ? 
8 

அரிச்சந்திரன் -- சுவாமீ! எம்மிடமுள்ள ஆடை யணிகள் முதலிய 
அனைத்தையும் தேவரீருக்கே உரிமையாக்கிவிட்டோம். ௮து 
தேவரீரது திருவுளம் அறிந்ததே. இப்போது எமக்சென்று 

ஒரு ௮ணுவும் இல்லை. ஆதலின், கிருபை கூர்ந்து தவணை 
யருளினால்,! தேவரீருக்குச் சோவேண்டிய பொருள் முழுதும் 
சேர்த்து விடுகின்றேன்.
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விசுவாமித்திரர் -- எத்தனை காள் தவணை வேண்டும்? நீடித்த காலம் 
கூடாது. 

அரிச்சந்திரன் -- இல்ல், இல்லை. நாற்பது இனங்கள் அருளினால் 

சாலும், சுவா 

விசுவாமித்திரர் -- காத்து இனங்களா-- சரி, இதற்குள் கொடுக்கத் 
தவறினால் வாக்குத் தீவுறியதாகும். அன்றி இப் பொருளை 
இரத அயோத்தியா தேசத்தின் எல்லைக்னாள சம்பாதித்துக் 

கொடுத்தல் கூடாது. Qa நாட்டில் நீ தேடும்பெரீருள் சாமா 

முடையதே யாகும். இப் பொருள் முழுதும், செலுத்துவ- 

தற்குமுன், நீ இந்த நகரத்தின் எல்லையில் கால் வைக்கவும் 

கூடாது. இவற்றிற்கு என்ன Orta Hen ap? 

அரிச்சந் தி ரன் -- சுவாமீ! பாங்கள் இக்க நாட்டை யகன்று, காகியம் 

Bi சென்று சம்பாஇத்தும். தவணைக்குள் தருகின்றேன். 

விசுவாமித்திரர் -- இது நிற்க, இரத நாறடு நாட்கள் வரையில் 

பார உ ன்னோடு நீ செல்லு மிடங்களி லெல்லாம் அலைந்து 

இரிவா? பொருள பெறுவது ஒரு பாடாயின், பொழுது 

சுழிப்பறு பெரும். ஈடாகக் சாணுமே, உன்னோடு யாரை 

யனுட பவறு? உறு: ளோடு அவனும் HEV BSI இரிந்து இரமப்- 

பட வேண்டும்போல் BI COM CB nC 

அரிச்சந்திரன் ...முவாம்! என்ன செய்வது. எவரேனும் ஒருவரை 

பனுப்பினால், காற்பறு தினங்களில் அவரிடம் தேவரீரது 
பொருளை ச் செலுத்தி al) oar men. 

விசுவாமித்திரர் — (மேல்கோக்கி) யாரை HY BDL] UB இ, இ, 

நமது ரிடனைத்தான் ௮னுப்புகல் வேண்டும். Ginseng 

புள்ளார் வேறு யாவர், அரிச்சந்திர. இகோ எமது சீடனை 

லனுப்புகின்மோம். இவா ற்கு வழியில் குறையொன்றும் 
நேராவண்ணம் பாதுகாகதுக், குறித்த தவணைக்குள் பொரு- 
ளைக் கொடுத்தனுப்புவாய், நட்சத்திரேச! (சுவாமி!) நீ இவ 

வரிச்சந்திரனோடு சென்று, நாற்பது இனங்களுக்குள் நமக்குச் 

சோவேண்டிய பொருள் நூறு லட்சம் பொன்னையும் பெத்- 

க்கொண்டு, ஈண்டு § திரும்பி வருவாய். நாற்பது இனங்களில் 
கொடுக்கத் salen, மற்றும் அவனோடு இருதீசல் வேண்- 

டா. உடனே வந்ழு விடுவாய். 

நட்சத்திரேசன் -- ஆழ, அத, ௮, அப்படியே, சுவாமீ. 

விசுவாமித்திரர் -- அரிச்சந்திர, சீடனைப் பத்திரமாய்ப் LIN BGT LI 

பாய். அவனே சமது முதற் சடன். அவன் பெயர் நட்சத்- 
திசேசன், நீ தவணைக்குள் பொருளைச் செலுத்தாவிடின் 
அவன் வந்து விடுவான். திரும்பவும் அவனை வருத்தாதை.
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அரிச்சந்திரன் -- இல்லை, இல்லை. தவணைக்குள் அனுப்பிவிடுஇன்- 
றேன், சுவாமீ. 

விசுவாமித்திரர்-- நட்சத்தீரேச/ யாம் கூறியவை அனைத்தும் 
மனத்தி லிருக்கட்டும். சாக்ரெதை. 

(செல்லுகின்றார்கள்,) 

சிற்றரசர் --- ( அரிச்சந்தரனை கோக்க) ஆ, அரசே? யாங்கள் இனி 
என்ன, செய்வோம். எவ்வாறு உய்வோம். தேவரீரை யகன்று 

யாங்கள் கோழுக்கொம் பகன்ற கொடியேபோல் அ/லமகு- 

இன்ஜோம். தேவரீர் எம்மிடத்துப் பாராட்டிவந்த நட்பினை 
என்றும் மறவோம். யாங்கள் எமது அரசுரிமையைத் தாங்கு- 
வதில் ௮வ் வப்போது தெரிவித்துவர்த செங்கோன் முறை- 
களை யினி எவ்வாறு யாரிடத்துப் பெறுவது, 

அரிச்சந்திரன் -- குலமன்னர்காள்! குறை சிறிதும் நேரிடாது. 
நமது முனிவர் பெருமான் உங்கட்கு உற்ற துணையாக 
இருந்து, யாவும் அருள்புரிவர். இப் பெரியா நட்பன்றோ 

யாம் பெரிதும் விழைய வேண்டுவது. எல்லாம் இறைவன் 
இருவருளே யாகும்; விடை தாருங்கள். 

சிற்றரசர் -- செய்யுங்கள், எம்மை என்றும் மறவாதிருங்கள். 

அமைச்சர் — அரசே: தேவரீர் ஒருவாறு MEM MT FH DS விரும்பிக் 
கழித்தாலும், எமது அரசசியாரும், அரசிளங் குமாரும் 

எவ்வாறு சகிப்பர்? யாங்கள் தங்கள் அருள் முகத்தையும், 
அன்பினையும் எவவாறு மறக்இிருப்போம்! 

அரிச்சந்திரன் -- மதிமந்திரிகாள்! மற்றையோர் வாடுவது ஒருவாறு 

பொருந்தும். நீங்கள் வருந்தலாகுமோ? ஏ.து வாவேண்டுமோ 
அது வரும். ஏ. அகலவேண்டுமோ ௮து அகலும். இதற்கு 

யாம் வருந்துவதில் பயன் யாது, அமைந்திருங்கள். 

சேனாபதிகள் -- tee! தேவரீர் இவவாறு சென்மால், எங்கட்கு 

யாது புகலிடம். வேட்டை முதலிய தொழில்களை மேத- 

கொண்டு சென்ற காலத்தே, தேவரீர் எமக்கு யாதும் துன்ப 

முறாவண்ணம் எவ்வகையிலும் பாதுகாத்து வந்தீர்கள், இனி 
என்ன செய்வோம். 

$ 

அரிச்சந்திரன் -- சேனாபதிகாள்.! படைவீரர்காள்! முனிவர் பெரு- 

மான் மூன்பு அரசுரிமை தாங்கினவர். அவர் யாவும் அறிவர், 
அவர் எம்மினும் பரிந்து பாதுகாக்கும் பண்புடையவர், 

வருந்தா திருங்கள். ப



46 அரிச்சந்திரன் [அங்கம்--11 

பிரபுக்கள்-- அண்ணலே! ௮, ஆ. என்ன வியப்பு. மின்னாம of. 5- 
த்து என்பர். ௮தனை இன்றே கண்டோம். வேட்டைக்குச் 
சென்றதும், வந்ததும், ௮ரசை யளித்ததும், துறவு பூண்ட 
தும் இவை யனைத்தும் நாடகமாக வன்றோ காண்கின்றன. 
இதுவோ உலக வாழ்வு. இதனாற்றான் தேவரீர் துறவறம் 
பூண்டாற்போல் காண்டின்றது. ஆ, ஆ! இவ் வாசியாரும், 
இக்க இளவாசரும் எவ்வாறு வனவாசத்தைச் சப்பா 
பூவின் மீதும் நடக்கப் பொருத இவர்களது, பாதங்கள் 

மூட்செ றிவுள்ள 4s கானகத்தில் எவ்வாறு ஈட க்கும். 'என்னே 
விதியின் பயன்! ஆயினும், “ஒழுக்க முையார்க் & இடுக்க- 
ணுற் ரொழியும்,” 

அரிச்சந்திரன் -- பிரபுக்காள்.! விதி வலிது. அத ன்முன் ஒருவர் ' 
சூழ்ச்சியும் நடவாது. எவ வெக்கா லத்தில் யாரார்க்கு எதெது 
நடக்க வேண்டுமோ அது கடக்கும். நாம் வீணே மனம் 

வருந்துவதில் பயனில்லை. அவ வக்காலத்திற்கு ஏற்றவாறு 

சுக துக்கங்கள் மாறுபடும், அவற்றைக் தக்கவாறு ஏற்க 
உடலும் வன்மை கொளளும். இவை யனைத்தும் கருவில் 
அமைப்பு. 

குடிகள் _.. எங்க ளாண்டவனே. அ, ஆ. கொடி த்தேரும், படைக் 

துணையும் இன்றி, தேவார் இந்தப் பூமியின்மீது நடந்து 
செல்வதைப் பார்க்க எமது கண்கள் என்ன (பாவம் புரிக- 
கனவோ. ௮, ஆ! இவ் வர௫ியாரைப்பற்றி யாத்திரைப் 
பிராமணர்கள் வந்து கூறிய காலத்து, தேவரீருக்கு One prs 
நெஞ்சம் நெகிழ்ந்து, இருமணம் புரிய உடன்பட்டீர்கள். 

அவ்வாறே அவ வரசியாரும் தேவரீரைக் காதலித்து மண 
மாலை சூட்டி, இவ வருமைத் திருப்புதல்வரை யின்றார்கள். 
அவ விளவாசுக்கு மகுடஞ் சூட்டி, கண் குளிரக் கண்டு, 
அரசு ஆளுகையில் யாங்களும் எமது சந்ததியில் வரும் மக்க- 
ளும் அமைந்திருந்து இன்பமடையும் தவத்தைப் பெருமற் 
போயினோம். இனி எதை எண்ணி என்ன பயன்! 

அரிச்சந்திரன் --- ஈகரமாந்தர்காள்! யாதும் ஏற்ற மில்லை. யாதும் 
தாழ்வில்லை, இப்போது யாங்கள் ஏற்றுள்ள நிலையே எவற்- 
றினும் மேலானது. முனிவாது ஆட்சியில் அமைந்து, எல்லா 
நன்மைகளையும் அடைந்து இன்புற்றிருங்கள். , 

(செவ்இன்றனர்.) 

மற்றையோர் -- (அரசன் மூதலாயினார் செல்வதைக் கண்டு சாமானி- 

யரசான குடிகள்) ஆ, ஆ. நம் மனனவருக்கு Cares காலமே 

காலம். முனிவன் கேட்டவற்றை யெல்லாம் மறுக்காமல்
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கொடுத்த ஈமது மன்னவர்க்கு இப்படியும் கேரிடலாகுமா? 
௮, ஆ! இப்படிப் பாதேடகளாய் கடப்பதைக் கண்டும், 
இம். முனிவனுக்கு மன மிரங்க வில்லையே. இவன் என்ன 
நமக்கு நன்மை செய்யப்போகிறான். இர் நாட்டிற்கே தீவினை 
வந்துவிட்டது. நாம் இனி இங்கருப்ப தென்பது விண் 
எண்ணம், இப்படிப் சட்ட புண்ணிய புருவனுக்கே இந்தக் 
கதியானால், நமக்கு என்ன அகும். மனித வாழ்க்கை எல்- 
லாம் இவ்வளவுதான். 

(விசனப்படுகன்றனர்.) 

விசுவாமித்திரர் மந்திரி! சத்தியசர்ததி. 

சத்தியகீர்த்தி சுவாமி, அடியேன். 

விசுவாமித்திரர் -- கண்டனளையோ இவளவிடத்தே நிகழ்ந்த விஷூபங்- 
களை? அரிச்சந்திரன் இன்னும் இவளிட தீதி லிருக்கால் இச் 
சிற்றரசர் மூ தலாயினா ஈண்டே ஈம்மைக் கொலை புரிந்திருப்- 
பார்கள்போற் காண்கின்றது. என்ன அகிபாயம். நமது 
முன்னிலையில் ஒன்றுக்கும் பகலாக அவ் வரிச்சக்திரனை 
எவவளவு புகழ்ந்து துதித்தனர். 2, அ இனி காம் சும்மா 
இருத்தல் கூடாது. இதற்குத் sis ஏற்பாடுகள் செய்தல் 
வேண்டும். இன்றேல் உள்காட்டுக் கலகங்கள் காற்புறத்- 
இலும் உண்டாய் விடும். ஆதலால், காம் பிரடித்தப் பத்தி- 
ரம் ஒன்றை உடனே வெளியிடுதல் வேண்டும். ௮வ் விஷயம் 
தோட்டி. முதல் தொண்டைமான் வரையில் அறியுமாறு 
செய்தல் ௮வ௫ியம். என்ன சொல்கின்ஞய்? 

சத்தியகீர்த்தி _. சுவாமீ! இவர்கட்கு இருந்த அன்பினால். ௮வவாறு 

கூறினர். மற்று வஞ்சனையா லன்று, அப்போதும் அரசர் 
அவரவர்கட்கு ஏற்றவாறு விடை பகர்ந்து தேற்றினான்றே, 
தேவரீருக்கு மாறாக பாதும் நடவாது. ஆயினும், தேவரீர் 
விரும்பியவாறே பிரகித்தப் படுத்துவதும் ஈன்மையே, 

விசுவாமித்திரர் -- ஈன்று, ஈன்று, அனால் நீர் வேண்டா. சிஷ 
இதனை நீ விரைவில் வெளிபிடுவாய். 

சீஷன் -- (விசுவாமித்திரர் கொடுத்தசைக் கையிலேற்று வாசிக்கின்றான்.) 
இரந்த அயோத்தி யாசைச் சார்ந்த சிற்றரசர், அமைச்சர், 
பிரபுக்கள், சேனாபதிகள், நகர மாந்தர்கள் முதிலாயினார் 
அறிந்து நடக்குமாறு விசுவாமித்திர மகா முனிவசாகிய யாம் 
முறிவிப்பது என்னை யெனின்:--- 

அரிச்சந்திர மன்னன் இந்த அரசை வலிந்து எமக்கு உரி- 
மையாக்கிய விஷயம் முன்னரே ௮றிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
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இனி, நீங்கள் எல்லோரும் எமது ஆணைக்கு அடச்கி நடத்- 

தீல் வேண்டும். எவரும் அரிச்சந்திர மன்னனுக்கு எத்தகைய 

பொருளும் எவலித முறையாலும் கொடுத்தல் கூடாது. 

சென்று கண்டு வார்த்தை யாலும் கூடாது. ௮வவாறு 

ஏதேனும் மீறிச் செய்வதாகக் காணுமாயின, அவர்களுடைய 

சொத்றுக்க எனைத்தும் ராஜாநகத்தாரால் பறிமுதல் செய்யப்- 

படிவ தன்றி, அவர்களும் இந் நாட்டி.னின்று அகற்றப்படு- 

வார்கள், எமக (GF செலுத்தவேண்டிய இறைனீப , இனை யள- 

வும் பிசகாது, காலங் GLO Lev செலுத்திவரக் கடவசாக, 

இங௫னம், 

விசுவாமித்திர மகா முனிவர். 

காவல! இதனை நாடெங்கும் விளம்பரப் பமிச்துவா யாக, 

காவலன் -- சுவாமீ, அபபட யே. 
(காவலன் விளம்பரப் படுத்தச் செல்ஒருன்.) 

சத்தியகீர்த்தி -- முனிவர் நாபக” அடியேன் சென்று அரிச்சந்திர 

பரைக் காண விரும்புகின்றேன். அதலால், தேவார் 
விடை யருளவேண்டும். 

விசுவாமித்திரர் — FH PUI DH நம்: முடைய விளம்பர விதியை 

நீயே கடந்து நடக்க முபன்றால், மற்றையோர் என்னாவா? 
இது வேலியே பயிரை யழித்தலாக வனரோ விருக்கி கின்றது, 

சத்தியகீர்த்தி — சுவாமீ! of அடியேன் மறெென்றுஞ் செய்ய வி௫ும்- 

பினே னில்லை. அவரைக் சண்டு வருவதற்குமட்டும் விடை 

யுள வேண்டுகின்றேன். 

விசுவாமித்திரர்-- ௮௮ எவவாற்முனுங் கூடடாது, உனக கொன- 

௮ம் மற்றையோரச் கொன்றும் விதித்தல் சரியன்று, அவ் 
வரிச்சக்தெளைக் காண விரும்புவோர் யாவசே பாயிலும், 
நமது விளம்பரத்திற கூறியவாறே செய்துவிட்டுச் செல்லக்- 
கடவர். சென்றவர் மீண்டும் இந் நாட்டிற்கு வருதல் கூடாது. 

சத்தியகீர்த்தி -- முனிகாத: தேவரீரது இருவுளப்படியே செய்து- 

விட்டுச் செல்கிறேன். (இடை யணி முதலிய பொருள்கள் அனைத் 
அதையும் ஒப்பித்தள் செல்கிருன்;)
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மூன்றாங். களம் 

— 

இடம்: அரண்மனையின் ஒரு புறம். 

காலம்: மாலை. 

பாத்திரங்கள்; விசுவாமித்திரர். 

லிசுவாமிதீதிரர் -- அந்தோ குளிக்கப் போய் சேற்றைப் பூசக்: 

கொண்ட கன்மையாிற்று ஈமது நிலை. வ௫ிட்டனை வெல்து- 
மாறு எண்ணங்கொண்டு, உலக வலையிற் சிக்கக்கொண்டோம். 

ஒரு சம்சாரதீதினையே சாகரத்திற்கு ஒப்பிட்மி உரைப்ப 

சென்றால், இத்தகைய சாஜ்ய பாரத்திற்கு எதனை உவமை 

கூறுவது. நாம் முற்காலத்தில் இவ்வகைய அரசியலைத் தாங்கி, 

அதனால் உண்டான இன்னல்கள் அனைத்தையும் அடைந்து, 
அர்த நிலையை வெறுத்தே, இரத உயர் நிலையை யடைந்தனம், 

இப்போது, முன்பின் யோசியாது விளையாட்டுத்தனமாய் 

இப்பெரும் பொறையைதீ கலையில் ஏற்றுக்கொண்டோம். 

இனி ஈமது தவமெல்லாம் ௮வமாக வன்றோ முடியும். இனி 

என்ன செய்வது, அநத ௮ரிச்சர்திரனை நன்னெறியினின்று 

விலக்கப் பற்பல சூழ்ச்சிகள் புரிந்தும் ௮வை (ுத்றும் பய- 

னில வாயின. அந்த மங்கையர் மபலில் சிக்கியிருப்பானேல் 

மற்றெல்லாக் தீயொழுக்கங்களும் அவனிடம் தோன்று- 

தற்கு இடமுண்டு, மங்கையா மயலை யொழித்தவனுக்கு 

மற்று எதுதான் உலகில் அரியது. தீயொழுக்கங்கள் இனி 

நம்மை யணுகுமே யன்றி, அத்த அரிச்சந்தானைச் சிறிதும் 

அணுகா, நாம் எவ்வளவோ அரிய தவங்களைச் செய்து, 

ஜிதேந்திரிபஞாக விருந்தும், ஈம் தீவினை ஈம்மை இந்த அல்ல- 

லில் புகுவித்தது. “ஊழிற் பெருவலி யாவுள மற்றொன்று, 

சூழினுக் தான்முர் துறும்” என்பதற்கு நாமே யிலக்கெயமாக 

இருக்கின்றோம். ஆயினும், இவவாறு மனஞ் சோர்வுபடுத- 

லும் ஆகாது, சூழ்ச்சியால் ஆகாத காரியம் ஒன்றுமே யில்லை, 

அரிச்சந்திரன் நமக்குச் சேர்க்கவேண்டிய௰ இந்தப் பெருந் 

தொகையை எப்படிச் சேர்க்கப் போகிறான். இவ விஷயத்தில் 

லுவன் வாக்குத் தவறி விடுவான், அதனால் காம் வெற்றி 

படைத்து விடுவோம். எனினும், இடையிடையே Hal 

வரிச்சந்தானுக்கு இன்னல் பல இழைக்குமாறு நமது Fa 

களையே அளாக்குதல் வேண்டும்.
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நான்காங் களம் 

to 

டுடம்: அயோத்தியை யடுத்த ஒரு சோலை. 

காலம்: ஈண்பகல், 

பாத்திரங்கள்: அரிச்சந்திரன், சக்கிரமதி, தேஷாசன், நட்சத்திரே- 
சன், பரமாநந்தன், 

பரமாநந்தன் -- (விரைந்து ஐடி. வந்து, அரிச்சக்தானை யீணுகி) எங்கள 
அண்டவனே! (முகத்தில் கை வைத்துத் து£்ித்த ADB ays.) 

அரிச்சந்திரன் — Bur! &t ura? எதற்காக விசனிக்கின் நீர? 

பரமாநந்தன் -- அரசே! நான் அயோத்தி BATS Bev வசிப்பவன், 

தேவரீருடைய காயாரின் நிலைமையைத் தங்களுக்கு அறி- 

விக்கும்படி. ஓடி வந்தேன். தயை ௦ செய்து உடனே புறப்பட்டு 
வரவேண்டும். 

அரிச்சந்திரன் -- யா! என் தாயா£ நிலைமை என்ன? உற்ற விஷயங் 

கச விசனப்படாமல் சொலலும். என்ன நேர்க்தகது என் 
தாயாருக்கு? 

பரமாநந்தன் -- அர சே? நான் என்னவென்று சொல்லுவேன் 

ல்யோ, என் காவும் எழவில்லையே. தங்கள் தாயார் தாஸ்- 
கள் பிரிந்ததை எண்ணி வருந்தி, உணாவறிறுக் இடக்கின்- 

மூ. எலிப்பாரும் பிடி.ப்பாரு. மின்றித் தவிக்க கின்றா. 

தங்கள் நாமதேயச்கையே சொல்லிச் சொல்லி வருந்துகின்ற. 
னார், அடியேண்ப 6ே 2பான்றவார்கள் அருகில் சென்று என்ன 

கேட்டாலும், தங்கள் நாமதேபத்தை யன்றி மற்ஜொன்றும் 
சொல்லாமல், கண்ணை முடிக்கொண்டு, ௮சைவறறுக் கடக்- 

இன்றனர். தாங்கள் வந்ததாகச் சொன்னால்மட்டும், விழித- 

துச் சுற்றிச் சுற்றிப் பார்க்கின்றனர். காணாமையால் பின்னும் 

கண்ணை. மூடிக்கொண்டு கலங்குஇின்றனர். முடிவில், என் 
கண்மணியை அ௮னழைத்துக்பிகாண்டு வாருங்களே௦' என்று 

ஈனசரத்தோடு கூறினர். பாங்கனைக் தேவரீரது தாயாருக்கு 
அகில் இருக்கவொட்டாமல் வேறு SI AW BB றிகுச் செல்ல 

விட்டமையால் அடியேன் தேவர்சைத் தேடி. , ஒடோடியும் 
வந்தேன், இயை செய்து தட்சணமே புறப்பட வேண்டும். 

அரிச்சந்திரன் --- (தலை குனிந்து எண்ணமிட்டுக் கண்ணீர் உகுத்சபடியே) 

லீயா! என் தாயாரைத் தேற்றி யாறறித் தைரியஞ் சொல்லு- 

வார் ஒருவரும் ௮ங்கு இல்லையா? என்ன காலம்!



களம்-4] அரிச்சந்திரன் 

பரமாநந்தன் — ௮ரசே? ஒருவரும் அருகில் ௮ணுகுவா ரில்லை. 
நானும் இன்னும் இரண்டொருவரும் மாத்தாம் இவ் விஷயம் 
கேள்விப்பட்டு ஓடினோம். உணர்வு சிறிதுமில்லாமல் நிலத்- 
இல் விழுந்து இெந்தனர். எடுத்து உபசரித்து எங்களால் 
ஆனமமட்டும் பற்பல வகையில் தேறுதல் சொல்லியும், ஒன்றும் 
பயன்படவில்லை. யோ? இதற்குள் என்ன நிலையில் இருக்- 
கன்றனசரோ OS Aue creer! தேவரீர் த௲ூணமே புறப்பட்டு 

வந்தால், தங்களைக் கண்டதும் சோகம் தீர்ந்துவிடும். மற்- 
Ong நேர்யு மில்லை. 

சந்திரமதி --8யோ, அ௮ம்மணீ/ என்ன கதி தங்களுக்கு? ௮காதை- 
யாய் இருந்து வருந்தவும் நேர்ந்ததா? தெய்வமே! என் 
அருமை மாமிக்கு இப்படியும் நேரலாமா? பிராணகாதா] 

தாங்களே இவ்வாறு வருந்தினால், நாங்கள் என்ன செய்வது? 

நட்சத்திரேசன் — அரிச்சந்திர. அஆலசியம் செய்வதால் என்ன பிர- 

யோசனம். அந்தம்மாளும் கண்ணீர் விடுகிறாள். நீயும் 
கலங்குகின்றாய். உங்கள முகத்தைப் பார்ததுப் பையனும் 
பதைக்கன்றான். இப்படியிருந்தால் என்ன காரியம் முடி- 
யும். ஏதோ சங்கடம் நோக்துளிட்டால், அண் orden sat 

அதற் கேற்றபடி, பரிகாரங்களைச் தேட வேண்டாமா. இதை 
விட்டு, சங்கதி சொல்ல வந்தவனைப் பிடித்துக்கொண்டு பல 
பல வார்.ந்தைகளைக் கேட்டுக்கொண் டிருக்தால் என்ன நடக்- 
கும். எனன முடியும். 

e ° e Oy ரூ . : ் / அரிச்சந் திரன் — FAUT, இப்போது யான எனன செயவது. இரு- 

தலைக் கொள்ளியுள் எறும்புபோல் தவிக்கின்றேன். செய்வது 

ஒன்றுக் தோன்றவில்லை. 

நட்சத்திரேசன் -- சரி, சரி, ஈன்றாய் இருக்கிற.று.' செய்வது ஒன்- 

றுர் தோன்றவில்லையா. பாபம், தாயார் புசா வாத்ஸலையத்தால் 

பிராணனை விததெராள்., இந்தச் சமயத்தில் ஒன்றுச் தோன்ற 

வில்லை என்கிராயே, இது சற்புத்திர்களுக்கு அழகா! எந்தத் 

தெய்வத்திற்குத்கான் இது சம்மதமாகும்! “அன்னையும் பிதா- 

வும் மூன்னறி தெய்வம்” என்பது உனக்குத் தெரியாதா? 

அரிச்சந்திரன் -- சுவாமீ! தாங்கள் கூறுவன அனைத்தும் சியாயமே. 
யான் இப்போது என்ன செய்யலாம்! காட்டின் எல்லையை 

விட்டு*நெடுந்தாரம் வர்துவிட்டோமே. 

நட்சத்திரேசன் -- எல்லையைக் சுடந்து வந்துவிட்டால் என்ன 

முழுகிப் போய்விட்டது. இர்தச் சங்ககியைக் கேட்டது 

முதல் என் மனமே துடிக்கிறதே, நீ இப்போது இதை யெல்- 

லாம் எண்ணிக்கொண்் டிருக்கலாமோ. உடனே போய
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முகத்தைக் காட்டினால் சோகம் நீங்குப், பிராணன் நிலைக்- 
குமே. பிறகு, வேண்டி௰ தைரியம் சொல்லிவிட்டுத் திரும்பி- 
விடலாம். புறப்படு, யானும் வருகிறேன். உன்னுடைய 
மனைவியும் மனம் பதைத்துக் கன்றிக் கண்ணீர் விடுகின்றாள், 
பாவம். 

பரமாநந்தன் --- ஆமாம், அமாம், மகாசாசாவைகச் கண்டதும் Dy | 

தம்மாளுக்கு ஒன்றுமில்லாமல் குணப்பட்டுவிடும். தடையே 

6, 

நட்சத்திரேசன் -- கேட்டாயோ அரிச்சந்திர! (இன்னும் என்ன 
போசனை, புறப்படு போய் வருவோம். 

அரிச்சந்திரன் -- சுவாம்/ தாங்கள் என்ன இவ்வாறு சொல்கின்தீர்- 

கள்! நாங்கள் அயோத்தியினின்று புறப்படும்போது, முனி- 
வர் கடனைத் இர்க்காமல், மறுபடியும் அயோத்தியில் அடி 
யெடுத்து வைப்பதில்லை யென்று வாக்களித்து வந்திருப்பது 
தங்களுக்கு ஞாபகமில்லையோ? அதற்கு மாருக இப்போது 
நடப்பது எப்படி.” என தாய்க்கு அவவாருன முடிவு நேர 

வேண்டு மென்பது இறைவனுடைய திருவுளமானால், காம் 

செய்யக் தக்கது யா.து. 6 

நட்சத்திரேசன் --- அரிச்சந்திர. இந்தக் சந்தர்ப்பத்தில் இவற்றை 
யெல்லாம் எண்ணி, உயிரினும் ௮ரிய தாயாரை வதைய 

வைப்பது உயாந்தோர் செய்கை யன்று, புறப்படு, புறப்படு, 

போய் வருவோம். திரும்பி வருவதில்லை யென்று cures 

சளிக்கது உண்மையே. இப்படிப்பட்ட எதிர்பாராத இடை- 
பூறு உண்டாகுமென்று எண்ணினோமா? இல்லையே. உன௪- 
குத்தான் இந்த நிபக்தனையால் மனம் கல்லானாலும், பெண்- 
பால்களுகமு எப்படி மனம் சஇக்கும்/ வேண்டாம், உயிருள் 

ளளவும் இது உடலை உருக்கும். இதனால் ஒன்றும் குற்ற 
மில்லை. புறப்படு, போவோம். . 

அரிச்சந்திரன் -- சுவாமி! சத்தியமே தாய். உயிர் ஒன்றே அ ி- 
யாதது, ஆதலால், இவவுயிருக்கு உறவான தாயாஇிய சத்தி 
யத்தையே போற்ற வேண்டும். உடல் அழிவது, அந்த 
உடலுக்கான காயாரை எண்ணி, உயிரின் தாயான ௪த்இ- 
யத்தை யிழப்பது ௮றிவின மாகும். அன்றியும், எவ் வெக் 
காலத்தில் எதெது எப்படி ஈடக்கவேண்டுமோ அதது 
அப்படியே நடந்து தீரும். “gare யாசே யழிப்பர், 
௮துவன்றிச் சாவாசை யாரே தடிப்பர்.” எல்லாம் இறை- 
வனது திருவுளப்படியே அகும். அதற்காக காம் சந்இத்துப் 
பயனில்லை.
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கலித்துறை 

ஊட்டுவிப் பானும் உறங்குவிப் பானுமிங் கொன்றொடொன்றை 
மூட்டுவிப் பாலும் முயங்குவிப் பானும் முயன்றவினை 

காட்டுவிப் பானும் இருவினைப் பாசக் கயிற்றின்வழி 
ஆட்டுவிப் பானும் ஒருவனுண் டேதில்லை யம்பலத்தே 

என்பது உண்மையே பனமோ. 

நட்சத்திரேசுன் --- அரிச்சந்திர. உன்னைப்போல் கன்மன முள்ள- 

வரை யான் இதுவரையிற் கண்டதில்லை. மகத்தான ஞானி- 

களும் தமது” தாயாருடைய மாண நிலையைக் கேட்டு வருத்த 

மடைவது இயற்கை, அதையும் நீ பறுக்கன்றனையே, உன்- 

னுடைய மனத்திற்கு ஒப்பு உன்னுடைய மனமே. 

அரிச்சந்திரன் -- சுவாமீ? அவவாறு எண்ணவேண்டா. என் 

மனம் அழலிற் பட்ட மெழுகைப்போல் உருகுகின்றது. 

உரைத்த சொல் ஒன்றே தடுக்கின்றது. அச்சொல்லை மறுத்து 

ஈடக்க மனம் இிறிதும் சம்மதிக்கவில்லை, 

நட்சத்திரேசன் — அம்மா! உன்னுடைய நாயகனது மனநிலை அவ- 

வாறு இருக்கின்றது. நீயும் உன் மைந்தனுமாவது சென்றால் 

உன் மாமிக்கு ஒருவாறு திருப்தி ஏற்படலா மன்றோ? உனது! 

நாயகனைப்போல் நீயும் வாக்களிக்க வில்லையே. 

சந்திரமதி -- சுவாமீ! மனைவி மணாளனில் ௮டக்கமானவள; கன&- 

கென்று ஒரு சிறிதும் சுதந்தர மில்லாதவள், அதனால், காய- 

கனுக்கு உடன்பாடானது நாயடிக்கும் உடன்பாடானதே. 

நாயகனுக்கு உடன்பாடாகாதது நாயகிக்கும் உடன்பாடு 

ஆகாததே. இதுவே சகல சாஸ்திர சம்மதம் என்று தேவ- 

ரீரைப் போன்ற பெரியோர்கள் கூறக் கேட்டிருக்கின்றேன். 

ஆதலால், மன்னவர் வாக்களித்தது அடியாளும் வாக்களித்த- 

படியே யாகும். எமது புத்தினோ எம்மை யன்றி வேரான- 

வன் அல்லன். அதனால் அவனும் வாச்களித்தபடியே யாம். 

ஆதலால், எங்கள் மூவரில் ஒருவரும் வாக்கசூதீ தத்தத்தை 

மீறி கடப்பதற்கு இடமில்லை. என்ன செய்வது, எல்லாம் 

இறைவன் தஇிருவுள மென்றே எண்ணி அமைந்திருக்க 

வேண்டும். 

கட்சத்திரேசன் -- ஆனால் சரி. ஆணுச்குமே லிருக்றெது பெண். 

நான் ஏதோ உன்னாலாவது அரிச்சந்திரன் ௮சைவான் என்று 

பார்த்தேன். அ௮துவுங் காணோம். எனக் கென்ன, ஜயோ 

பாவம் ஒரு ஆன்மா பதைக்றெதே என்று பரிதாபங் கொண்டு 

சொன்னேன். இவ்வளவு தூரம் தேடி ஓடி வந்தவனுக்கும்
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வேலை யில்லை. பயித்தியக்காரன். (பரமாநக்தனை ரோக்கி) ஏன் 

அப்பா. கேட்டாயோ ஞானங்களை யெல்லாம். நீ வந்த வழி- 

யைப் பார்த்துக்கொண்டு போய் வா, 

பரமாநந்தன் -- ௮சசே! அடியேனுக்கு என்ன கட்டகா யிடுத- 

றீர்கள்? தாங்கள் வந்து முகத்தைக் காட்டினால், சோகம். 

உடனே நீங்இவிடும். மன நோயன்றி மற்றொரு கோயு மில்லை. 
௬ 

அரிச்சந்திரன் -- யா. உம்முடைய அன்பிற்கும் உழைப்பிற்கும் 

யான் என்ன செய்யப் போடுன்றேன்? யான் இரும்பவும் 

அயோத்தாபில் அடி.யெடுத்து வைக்கக் கூடாதவனா யிருக்- 

இன்றேன். நீங்கள் தயவுசெய்து என் அரிய தாயை முனிவ- 

நடைய அனுமதிபெற்று இங்கு தூக்இக் கொண்டு வந்அவிட்- 

டால், யான் அந்த நன்றியை ஒருகாருரம் மறவேன். இது 

ஒன்றே யான் இப்போது செய்துகொளளும் விண்ணப்பம். 

தயை செய்ய வேண்டும். 

பரமாநந்தன் --- ௮ சே! அப்படியே செய்யலாம். அதற்கும் உடனி- 

ருந்து உதவுவார் ஒருவரும் அங்கு இல்லை. இதற்குள் அத்- 

தம்மாள நிலையும் எப்படியிருக்குமோ தெரியவில்லை. ஆயி- 

னும், அடியேனா,! கூடியமட்டும் பார்க்கின்றேன். போய் வரு- 

இன்றேன். 

அரிச்சந்திரன் --- யா. போய் வாரும். என் தாயைக் கொண்டு 
வந்து தயை செய்து சேர்க்கவேண்டும். 

(பரமாநந்தன் வணங்கிச் செல் ன்றான்.) 

நட்சத்திரேசன் -.- (பரமாகர்தனோடு தனியே) பரமாநந்த/ பார்த்தனை- 
யோ இம் மன்னவன் மன வலிமையை. இப்படிப்பட்டவனை 
நாம் எவ்வாறு வெல்வது, ௮ந்தப் பெண்பாலும் சத்தியத்தின் 

மீதிலேயே மனமுள்ளவளாய் இருக்கின்றாள். போய், நமது 

முனிவருக்கு இவ விஷயங்களை விவசமாய்ச் சொல்லுவாய், 

பரமாநந்தன் — இதத்ஞுள் நாம் சோர்வடைய லாஞுமா, முணிவர் 

எத்தனை தந்திரங்கள் செய்இருக்கின்றனர். இது ஓன்று- 
/ 

ஜானா. (பேரஇரறான்.)
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ஐந்தாங் களம் 
அடவ 

இடம்: Flu நதிக் கரை. 

காலம்: மாலை, 

பாத்திரங்கள்: ஈட்சத்திசேசன், அரிச்சந்திரன், சந்திரமதி, 6௨- 
தாசன், சத்தியகத்தி, 

நட்சத்திரேசன் -* * அரிச்சந்திர. நாம் இதோ சரயுகதியை படை 
தோம். இரசியும் மேற்கடலை யடைந்தான். நாம் இன்று 
இவ்விடத்துத்கானே தங்கவேண்டும். இனி இருளில் நட- 
து செல்வது கூடாமை. 

அரிச்சந்திரன் -- சுவாம்! அவ்வாறே செய்வோம். இங்கு இவவிர- 

வைக் கழித்து, நாசய வைகநையிற பிரயாண மாவோரம். 

நட்சத்திரேசன் — அரிச்சந்திர. என்ன காலம்! நாரம் ஏன் இல்- 
வகைய துன்பத்தி.ு இடங்கொடுக்க வேண்டும். இன்ப துன்- 

பற்கள் நம்மால் வருவதன்றி வேறன்று, எகையும் யோடத்- 
அச் செய்தல் வேண்டும். நீ யோடியாமற் செய்துவிட்டதனால், 

அனைவரும் BLP) நோந்தது, அந்தோ. இச் சிறுவனது 

வாட்டத்கைக் காணச் ச௫க்கவில்லை. உன் மனைவியின் நிலை- 
யோ அதனினும் இரங்கத்தக்கதா யிருக்கிறது. உங்களோடு 
யானும் துன்புறவேண்டி வந்தது, எல்லாம் நீ யோடியாமம் 
செய்துவிட்ட காரியத்சா லன்றோ? என்ன அனியாயம், 
இன்று இப்பனி யிருளில் இந்த மாத்தின்்&ம் எவ்வாறு 
ுயில்வ.து.! 

அரிச்சந் திரன் -- சுவாமீ! ஒரு காளில் இரவும் பகலும் மாறி வரு- 

வதேயபோல, இன்பமும் துன்பமும் மாறி மாறி வருவது 
வழக்கே, Danish ற்கு மகிழ்வதும், துன்பத்திற்கு BEB 

பதும் மோர் செய்கை. மேலோர் இன்ப துன்பங்களைச் சம- 
மாகப் பாவிப்பார், ஓடிம்-பொன்லும், உறவும்-பகையும், 

விடும்-காடும் வேறு எனக் கருதுதல் விஞ்ஞானமன்று, 

ஆதலின், இ இவததறிற்கெல்லாம் அஞ்சி அற்திதைக் கைவிட 
லாகாது. ஆயினும், எம்மால் தேவரீர் வருந்துவது உண்- 
மையே, உ என்னசெய்வது, பினைபபட்டுத் அணைப்பட்டால், 
துன்பம் நேருமென்பது துணிபே யன்ரோ.! அதினால் தேவார் 

மனங்கொண்டு எம்மை மன்னித்தருள வேண்டும். 

நட்சத்திரேசன் -- சரி, சரி, வந்தாயிறறு, இனி இவத்தைப் பேசி 
என்ன பயன், நீ சொல்வது சரிதான். உங்களுக்கு உழ
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றதை யானும் ௮லுபவித்துத்தான் தீரவேண்டும். மற்றெட்- 
படி முனிவர் பொருள் சைக்கு வருவது, 

அரிச்சந்திரன் -- பெண்மணீ, சந்திரமதி! இங்கு இம்மாத்தின்&ழ் 

அமைந்துள்ள மணல் மேட்டின்மீது நமது சிறுவனோடும் 
அமர்ந்திருப்பாய். 

சந்திரமதி-- பிராணநாதா! தாங்களும் இவ்விடத்தே ௮மாலாமே. 

அரிச்சந்திரன் - இர, அ, அப்படியே செய்வோம், பெண்மணீ! 

(சத்திய5ரத்தி வருகிறான்.) 
சத்தியகீர்த்தி -- ௮ரசே!' வந்தனம். 

அரிச்சந்திரன்---ஆ, இது யா£? நமது சத்தியரீத்தியேபோல் காண்- 
இன்ற, மந்திரி! 

சத்தியகீர்த்தி--- ஆம், ௮ரசே! அடியேன் FS RUG SS. 

அரிச்சந்திரன் -- ஆ, ௮, இதென்ன கோலம்! மந்திரீ நீர் என் இங்கு 
வந்தீர்? நாட்டிலிருந்து, முனிவர்க்குச் சிரமர் தோற்ருமல் 
அரனை நடத்தூவீர் என்றன்றோ உம்மை அவ்விடத்தில் 
இருத்தி வந்தது, நீர் இவ்வாறும் வந்து விடல் தகுதியோ! 

அதனினும் உருமாறி, உடைமாறி வருவானேன்? 

சத்தியகீர் த்தி — ர கே! இவவாறு வரவேண்டிய காலம் நோந்த- 

போது என்ன செய்யலாம். 

அரிச்சந்திரன் -- மக்திரீ? கீரும் துறவதம் பூண்டிரோ? 

சத்தியகீர்த்தி--- இல்லை, யாசே! முனிவர் அடியேனைத் துறவறம் 
பூணும்படி. செய்தனர். 

அரிச்சந்திரன் --- மந்திர்! ௮ம் முனிவாது ஈநல்லுபதேசங் கொண்டு 
நீரும் துறவும் எய்தினீரோ? 

சத்தியகீர்த்தி -- அரசே. முனிவர் தேவரீரை உண்மையாகத் துற- 
வறம் அடைவித்தார், தம்மை யடுத்த அடியேனைப் போ- 
லியாகத் துறவறம் அடைவிகச்சனர், 

ange திரன் நீரோ போலியாகத் தறந்தீர்? அதெப்படி? 

சத்தியகீர்த்தி -— அரசே! ஈடந்தவற்றை நவில்கின்றேன். கயை- 

செப்து கேட்டருள வேண்டும். தேவரீர் அயோத்தி ஈகரை 
அகன்ற பின்னா, முனிவர் அவவிடத்திலிருந்த மற்றையோ- 

ரிடத்தில் வெறுப்பும் வெஞ்செமும் கொள்ளத் தொடங்னெர். 
அரிச்சந்திரன் -- ௮வர்கள் ௮வ்வாறு என்ன செய்தார்கள்? மந்திரி!
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சத்தியகீர்த்தி-- ௮வர்கள் யாதும் செய்தா ரில்லை யாசே! தங்கள 
ரிவாற்றாமையால் ௮வர்கள் வருந்திக்கொண் டிருக்கின்ற- 

னா என்பதே காரணம். 

அரிச்சந்திரன் -- மற்றும் ஈடந்தது யாது? 

சத்தியகீர்த்தி--. முனிவர் அனைவரா்மீதும் சீற்றங் கொண்டனர். 
அன்றித் தேவரீசைக் காணும்படி. ஒருவரும் செல்லுதல் கூ.டா- 
தெனயும், தேவரீருக்கு இம்மியும் உகவுதல் கூடாதெளவும், 
இவற்றை மறி நடப்போர் நகரத்தினின்றும் ௮கற்றப்படுவ- 
கன்றி, 68 @oyi பொருள் முற்றும் பறிமுதல் செய்யப்படும் 
எனவும், நகரத்தினின்றும் அகற்றப்பட்டோர் திரும்பவும் 
நகரவாசிகளாக வருவது தகாசெனவும், அனைவோரும் அறிய 

விளம்பாப்படுத்தினர். அ௮சனையும் கமத சீஷர் ஒருவரைக்: 
கொண்டே நடத்தினர். பின்னர், அடியேன் தேவரீசைத் 
தரிசிக்க விரும்பி விடை யருளுமாறு வேண்டினேன். அத ற்கு 

அம் முனிவர் பெருமான், அடியேனது சொத்துக்களே யன்றி, 

அணி யாடைசளையும் ஓப்பித்துச் செல்லுமாறு உரத்துக் 

கூறினர். அவ்வாறே செய்துவிட்டு இத் துறவறக் கோலத்- 

கோடே ஈண்டு ௮டைந்சேன். இதுவே அடியேன் போலித் 
அறவ பூண்டமைக்குக கா ரணமாகும். 

அரிச்சந்திரன் — int! eos மதியில் விளங்காத தன்று யாம் 
கூறுவது, முனிவர் நன்மையை காடியே அவ்வாறு செய்த- 

னர்போல் காண்கின்றது, எம்மீது பரிவுகூர்ற்து] AST aN A Hew 

அனைவரும் எம்மோடு நகாக்து விரவொசாயின், அரசில் விரச 

மன்றோ உண்டாகும்? அதனை யுன்னி முனிவர் அவ்வாறு 

செய்திருக்கலாம். “மாசற்ற கெஞ்சடையார வன்சொல்லும் 
இனிது” என்பதும் இதுவே யாகுமன்றே, மறும் நீர் ஈண்டு 
வருவது அவருக்குச் சம்மத மில்லாமை ஒருவாறு ஏற்றதே, 

ராஜாங்கத்தில் தலைமை வடிக்கும் நீரே அவரது அணையைத் 
தட்டி நடத்தல் எவ்வாறு பொருக்தும்? ஆயினும், எம்மைக் 
காணவேண்டும் என்லும் விருப்பத்தினால் முனிவர் கூறியவை 
உமக்கு மாறாகப் பட்டனபோலும். விதி வலி, விதி வழி 

மதி சேரும். நீரும் எம்மோடு இன்னலுற வேண்டும் என்பது 
இறைவ னருளாயின், அதனைத் தடுத்தல் ' எவ்வாறு இயலும். 

உம்முடைய பிரிவால் முனிவர்க்கு இடையூறில்லா தொழி- 

யினும், ஈகா மாந்தர் பெரிதும் இடாப்படவெசே என்று மனங் 

சுவல்சன்றது. அதற்கு யாம் என்ன செய்வது, ஈண்டு ௮ம 
ரும், நம் சிறுவனை அருகில் இருத்திக்கொள்ளும். 

(மந்திரி ௮மர்க்து சிறுவனை மடியில் அமர்த்திக் கொள்ஒருன்.)
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நட்சத்திரேசன் -- அரிச்சந்திர. இது அழகாய் இருக்கின்றதா 
உனக்கு? பற்றற்று விளங்கெய பாமயோகியின் தலையில் பாசத்- 
தைச் சுமத்திவிட்டு வேடிக்கை பார்ப்பதா? இரத மந்தி- 

ரியும் இப்படி வந்துவிட்டால், முனிவசே தம்மா லாகா- 
தென்று அரசைத் இரும்ப அளித்துவிடட்டும் என்று இவ்- 
வாறு செய்தனையோ? இது அநியாயம், அநியாயம்? நாமே 
கொடுத்தோம், தானே தாட்டும் என்பதேர கருத்து 

அரிச்சந்திரன் --- சுவாம்! இப்போது இங்கு நடந்தல்வ யனைத்- 
. ச ௪ ௪ 8, 9 

தையும் தாமே சேட்டருளினீர்கள். இதில, அடி.யேன்மீது 
ஏதேனும் சூற்றமிருந்தகாற் கூறுங்கள். 

நட்ச த்திரேசன் -- ௮ம் மந்திரி வந்தது உனக்கு மனமில்லா இரு&- 
தால், திரும்பவும் நாட்டிற்கு வரும்படி சொல்லியிருப்- 
பா யன்றோ, வந்ததே போறும் என்று இருந்றுவிட்டாயே. 

4 a Gu ச . . ச ம் 

அரிச்சந்திரன் --- சுவாம் சென்றவர் மறுபடியும் இரும்பி ஈகரத்- 
துள் பிரவே௫ித்கல் கூடாதென்று முனிவா விளம்பாஞ் செய்- 

இருப்பதாகத் தெரிவசனால், மறுபடியும் போகச் சொல்வது 

எவ்வாறு என்று வாளா இருந்கேனே யொழிய வேறன்று. 

சத்தியகீர்த்தி-- அம், ௮ம். வர்கால் போவகென்பது எவ்வகை- 
யினும் கூடாமையே, 

நட்ச த்திரேசன் --- அப்படியாயின் உங்களிஷ்டப்படியே யாசலாம். 
நாம் என்ன செய்வது, பொருள் பெறவேண் Garg! Log wif 

யமே யன்றி, புத்தி கூறுவது நமது காரிய மன்று, பொழுதா- 
இன்று, நித்திசைக்குப் போவோம். (தனக்குத் தானே) 
யோ கதியே, இனவும் ஈமது விதியா! இம் மணலி படுக்க, 

பன்னசாலையி லிமுந்தாலும் பனி தெரியா திருக்குமே, 
(படுக்இன்றான்,) 

RANI NANA NIN ON ct 

ஆராங் களம் 

a 

டூடம்: ஒரு சரம். 

காலம்: நண் பகல், 

பாத்திரங்கள்: அரிச்சம்திரன், சந்திரமதி, தேவதாசன், சச்திய- 
கீர்த்தி, ஈட்சத்திரேசன், 

நட்சத்திரேசன் -- அரிச்சந்திர. பொழுது உச்சிக்கு வந்துவிட்டது. 
பதினைந்து நாழிகை யிருக்கும்போற் காண்கின்றது. ௮, ஆ. 
என்ன வெய்யில்! சற்றும் ௪௫க்கக் கூடவில்லையே, எனக்கே
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இப்படியானால், பாபம், உங்களுக்கு எப்படியிருக்கும்! கனல் 
விசுன்றதே. அரிச்சந்திர இது ஒரு சுரம்போற் காண்- 
கின்றது. மணற் பரப்பில் மரமென்பது காணப்படவில்லை. 
சுழல் காநறு மணலைக் தாண்போல் எழுப்புகின்றது. இத- 
னக் காண்போர் கண்ணும், இதன் பெயரை நவில்வோர் 
நாவும் இப்ச்துவிடம்போற காண்குன்றதே, ஆ, ஆ? இதைக் 
காணவும் சில கவிகள் என் ஞாபகத்தில் வருகின்றன. 

கலித்துறை 

விடத்தே ரிலைவெந்து கள்ளியும் இய்ந்து விட அரவின் 
படத்தே நிழலுக்கு எலியொதுங் காகிற்கும் பாலையென்லும் 
தடதீதே ஈடந்திடற் கஞ்சிய மேகமும் சந்இரனும் 
துடி. த்தோடு வேர்வை மமைபணி யாமெனச் சொல்லுவரே. 

ஆ, அ! பல்லாயிர ௮ருடம் வரையில் மமை பெப்பா தொழிர- 
காலும் வாட்டமென்பகைச் சற்றும் ௮றியாக விடத்தே ரிலை- 
பும் வெந்த, கள்ளியுக் தீய்ந்துவிடப் பாம்பின் படத்து 
சிழலில் எலியானறு அச்சமின்றி ஓடி ஓறங்க விரும்பும் 

கொடிமைாரினையுடையது இதப் பாலை நிலம். உலந முழுதுங 
குளிரச்செய்யும் மேகமும் சந்இரனும் இந்த கிலக்கின் வழி- 
யாப்ச் செல்வது கஞ்சித் துடிச்து ஒடினசனால் உண்டான 

வோவையையே மலை யென்றும் 11500) யென்றும் உலகத்தவா 

ட௩௮இன்றனர் எனக் கற்மோர் பாலைசிலக்கை வருணிப்பர். 
அனை இங்கு நிதரிசனமாய்க் காண்டிழேமே. அதினும் 
இவ் வேனிற காலத்தில் இந்நக் ரரிஞ் ॥ரற்நில் நாம் வஈது- 
விட்டோம். 

விருத்தம் 

மனிதாவெங் கோடை ர்க்கும் வசந்தமென் காலும் வேறு 
துூனிதவிர் இளங்கால் வேண்டும் சோலையும் சோலை வேண்டும் 
புனிதநீர்த் தடமும் வேரோர் புதுமலர் ஓடை வேண்டும் 
பனிதரு மதியும் வேறு பான்மதி வேண்டும காலம். 

என்ன கடுங் காலம் இவ் வேனிம் காலம்! இந்தக் காலத்தில் 
இவ் வெஞ்சுரத்இன் நவில் சிம்கிக்கொண்டோம். வயிற்றிலும் 
ஈரமில்லை. என்ன கஷ்டக்திறர்கோ யான் உங்களோடு வா 
உடன்படது. யார் பொருமா யார் கண்டார். அவர்தான் 

என்ன உன் கைபிற் கொட்டிக் கொடுத்து. புண்ணியத்தற- 
குக் கொடுத்தாய்; அதுவும் அவ க்கே சேோந்துவிட்ட ௮. 
அ௮வர்தொடு வழக்குப் பேசினால் நியும் அச்சொல்லில் மப&- 
Gl சிக்கிக்கொண்டனையே. ஒருவருடைய சொச்தை நீ
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எடுத்துக் கொள்ளவில்லை. கையில் வைத்துக்கொண்டு இல்லை 
யென்றும் சொல்லவில்லை. இகையெல்லாம் யோ௫த்து, அப்- 
போதே என்னிடத்தில் இல்லையென்று ஒழித்துவிடாமல், 

கொடுப்பதாக ஏற்றுக்கொண்டனையே. இப்போது இந்தத 

அன்பங்களை யார் சட௫ப்பது. நான் படுவது ஒரு பாடாயின், 

நீங்கள் படுவதைப் பார்த்து வருந்துவது பெரும் பாடாக . 

இருக்கின்றதே. 

சத்தியகீர்த்தி --- அரசே! நமது இளவரசர் இச் சுடுகூரீத்தில் கால் 
வைக்க முடியாமல் தத்தளித்துத் தவிக்இன்றனர். சுருண்டு 
மடிந்து விழுவார்போற் காண்கின்றது. இனி இவசை நடக்க 

விடுதல் ஈன்றன்று, 

குடைகிழ லிருந்து குஞ்சர மூர்ந்தோர் 
sounds Caren ஈண்ணினும் ஈண்ணுவர்” 

என்பதற்கு நாமே இலக்காக இருக்கின்றோம். 

சந்திரமதி 4 என் கண்மணீ' தேவகாச7! என்னடா வாடிவிட்டனை. 

இதோ வந்துவிட்டோம். இன்னும் சிறிது தூரம் சென்றால், 

நல்ல காய்கனிகளை பருந்தலாம், வருஈதாகே. த் 

சத்தியகீர்த்தி-- அரசே. காங்களும் மெலிந்துவிட்டீர்கள். இனி, 
ஈம் இளவச௪சை யான் எடுத்துக்கொண்டு ஈடக்கெறேன். 

(எடுத்தக்கொள்கிெறான்.) 

அரிச்சந்திரன் — ( சந்திரமதியை கோக) பெண்மணீ/ என்ன, SME 

இன்ராப். இதற்கே பன்றோ நின்னையும், ஈம் புதல்வனையும் 
நகரத்திலேயே தங்கும்படி கூறினேன், என்ன செய்வது, 

இனி உன்னால் ஈடக்சல் இயலா. அதலால், யான் எனது 
தோள்மீது ஈமர்து கொண்டுபோய், இச் ச௪ரக்தைக் கடந்து 
அ௮ப்புறத்தே விடுஇன்றேன். 

சந்திரமதி -- ஐ, என் இன்னுயிர்த் தலைவ! என்ன கட்டசபிட்- 
ட்கள். 

கலிவிருத்தம் 

பூமகளும் மண்மகளும் ஏறுதல் பொருமல் 
மாமுனிவ ஸனுக்குற அ௮ளித்தகின் மணித்தோள் 
நாமநெடு வேலிறைவ நாயினிகழ் பெண்பால் 
ஆமெளியள் ஏறின்கர காழ்ந்தழிவ னன்றோ. 

நாயக” தாங்கள் ௮௫௫ லுள்ள போது துன்பமும் தோற்- 
ுமோ? ஏன் அடியாளை இவ்வாறு சோஇிக்கின்றீர்கள்!
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அரிச்சந்திரன் -- பெண்மணீ! இந்த நற்குணம் உனக்கு இன்றே 
| பன்று, என்றும் உண்டு. உன்னைச் சோதிப்ப தல்ல. நின் 

வாட்டத்தைக் கண்டு மனம் சூயொமையால் அவ்வாறு 
கூறினேன். 

௩ட்சத்திரேசன் --- அரிச்சந்திர. ௮வரவர் துயரம் அவரவாக்குப் 
பெரிது என்பர். அதுபோல் நீங்கள் ஒருவருக் கொருவர் 
வருந்துவதும், பரிதாபப் பவெதுமாக விருக்கன்றதே யன்றி, 
நம்மைக் கவனிப்பார் ஒருவரும் காணோம். நீங்களா பொரு- 
காக் கொடுத்கப் போகின்றீர்கள். ஏது இவனாக ஓடிப் 
போகட்டும் என்று செய்கின்றீர்களோ/? உண்மையாகச் 
செய்யாவிட்டாலும், ர் உபசார வார்த்தையாவது இல்லையா? 

அரிச்சந்திரன் -- சுவாமீ! எல்லாக் தெரிந்த தாங்களே இவ்வாறு 
எண்ணங் கொண்டால், ௮டியேன் என்ன சொல்வது? மன்- 

னிக்கவேண்டும். 

கட்சத்திரேசன் --- ஈல்லது, ஈல்லு, செல்லுங்கள்; ஒருவாறு சுரத்- 
தையும் கடந்தோம். சூரியனும் மறைந்தான். இனி இச் 
சோலையில் தங்குவோம். இப்போதாவது வபிற்றிற்கு ஏதே- 
னும் உண்டா? இல்லையா? 

அரிச்சந்திரன் .. சுவாமீ! மன்னித்துக் கொளளுங்கள. இதோ 

சென்று அதி ஏக்திதில் கறுங் கனிகா பறித்துக் 

கொண்டு வருகின்றோம். 

(சத்தியரோத்தியும், அரிச சந்திரனும் கனிகளைத் தேடிக் கொண்டுவர, யாவ- 
ரூம் உண்டு உறங்குகன்றனர்.) 

எழாங் களம் 

அக்கை 

இடம்: கோமதி நதிக் கரை. 

காலம்: நண் பசல், 

பாத்திரங்கள்: அரிச்சந்திரன், சந்திரமதி, தேவதாசன், சத்திய£ர்த்தி, 
நட்சத்திரேசன், சேதசன். 

அரிச்சந்திரன் --- சுவாமீ? நடுப்பக லாகின்றது. தேவாீர் மிகவும் 
வாடிவிட்டீர்கள். அனைவரையும் பசிப்பிணி வருத்துெறது. 
சமீபத்தில் ஏதேனும் நீரோடையும் நிழலும் இருந்தால், தங்கி 
யிருந்து, பினபு செல்லலாம் என்று நினைக்கின்றேன்.
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நட்சத்திரேசன் --- அரிச்சந்திர! இகோ சமீபத்தில் தோன்றும் 

சோலை கோமதி ஈதிக்கரையின் மீதே யுள்ளதாகும். ௮வ 
விடத்தே தங்கி இளைப்பாறிப் பின்பு செல்லலாம். 

சத்தியகீர்த்தி —- gourd! இத நதி எவவளவு தூய்மையா பிருத்- 

கின்றது. தண்ணீர் இருகரையிலும் புரண்டு ஓடுகின்றது? 

விருத்தம் 
புவியினுக் கணியாய் ஆன்ற பொருள்தந்து புலத்தித் கி 
அவியகத் துறைகள் தாங்கி ஐந்திணை நெறிய எளாவி 
சவியுறச் தெளிந்து சண்ணென் றொழுக்கமுர் கழுவிச் சான்றோர் 
கவியெனக் இடக்கும் ஈற்கோ மதியினைக் காணப் பெற்றோம். 

அரசே. தாங்கள் ௮னைவரும் இத் கருவின் நீழலில் தங்க 
பிருந்தால், அடியேன் சென்று கனிகளைத் தேடிக் கொண்டு 
வருகின்பேன். 

அரிச்சந்திரன் -- ௮, ௮, அவவாறே செய்யும். யாங்கள் சற்று 

இளைப்பாறுகன்றோம், 

(சத்திய£ர்க்தி கனிகள் கொண்டுவர, அவற்றை அனைவரும் உண்கின்றனர். 
சேதசன் தவக் கோலர்தோடு பாடிகொண்டு வருன்றான்.) 

சேதசன் --- 
வெண்பா 

இல்லறத்தா னல்லேன் இ.பற்கைக் துறவியல்லேன் 
நல்லறத்து ஞானிபல்லே னாபினேன் -- சொல்லறத்தின் 
ஒன்றேனு மில்லேன் உயர்ச்சவருட் பேரொளியே 
என்றே மான் ஈடேற வேன். 

அரிச்சந்திரன் -- (எதிர் சென்று வணங்கி) 

விருத்தம் 
கண்டிகை போற்றி நீறு காட்டிடுங் கோலம் போற்றி 
குண்டலம் போற்றி காவிக் குடையொடு கரகம் போற்றி 
தண்டமார் திருக்கை போற்றி சடைமுடி போற்றி செய்ய 
மண்டிணி யாடை போற்றி மலரடி, போற்றி போற்றி. 

ள்வாமீ! எழுந்தருள வேண்டும். சுவாமிகள் எங்கிருந்து 
எங்குச் செல்கின்றதோ, அருளவேண்டும். 

சேதசன் -- 
சலி திதுறை 

பொருளுடை யோசைச் செயலினும் வீரரைப் போர்ச்களத்தும் 
தெருளுடை யோரை முகத்தினுச் தேர்ந்து செளிவதுபோல் 
அருளுடை யோரைத் தவத்தில் குணத்தில் ௮ருளில் அன்பில் 
இருளறு சொல்லினுங் காணத் தீகுங்கச்சி ஏகம்பனே.
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என்றபடி, உனது இனிய சொல்லினாலேயே நீ பாம சாது 
வென்டனு விளங்குகன்௦31/. அதனால், 

சலிவிருத்தம் 

அன்ப வாழி யருக்தவ மூற்றிகல் 
இன்ப மெய்தி இரும் பிறவித் gui 
வன்பு கொய்துமெய்ஞ் ஞான மருவியே 
அன்பு தீரர்சருட் சோதஇியிற் சார்கவே. 

அன்ப, பாம் ஒரு சக்கியாசி. அயோக்தியினின்று புறப்- 
பட்டுக் காசி யாத்திசை செய்இன்ஜோம். 

அரிச்சக் திரன் - அயோத்தியினின்ஞு வருஇன்றீர்கள். கங்கள் ஜன்ம 
கேசம் அயோத்தி தானோ? 

சேதசன் -- ஆம். அயோத்திக்கு அண்மையிலுள்ள ஒரு இராமத்தில் 
சாதுசங்ககதில் சாஸ்திர விசாரணை செய். துகொண்டி முப்பது. 

அரிச்சந்திரன் -- சுவாம். அயோத்தியில் ஏகேனும் விசேடங்கள் 
உண்டோ? 

சேதசன் -- கம்மைப் பாதேசி யாச்கியதுகான் விசேடம். 

சத்தியகீர்த்தி-- சுவாமி. அசென்ன அவ்வா சொல்இன்தீர்கள்? 

சேதசன் .-- என்ன அகதியாயம்' என்ன கொடுக்கோன்மை! பாவம், 
அந்த அரிச்சந்திர மன்னன் முடி.களைக் தன் கண்ணேயோல் 
காத்துவர்தகான். பின்பு, ௮வ வரசை ஒரு மூனிவருக்குக் 
கொடுத்துவிட்டான். ௮ம் முனிவர் உடனே ஒரு விளம்பரம் 
வெளிபிட்டார். ௮,௮, அகைக் கேட்டதுமுதல் அற் நகரம் 
தத்தளிக்கின்றது. ஒருவரும் அரிச்சந்திர மன்னனைக் காண- 
வும் படாதாம். காணச் செல்ல மனமுளளவாகள தமது 

சொத்துக்களை அம் முனிவருக்கு ஒப்பித்து, ஈகரை விட்டு 

அகன்று விட வேண்டுமாம். திரும்ப அந்நகரில் அடி யெடுத்- 

தும் வைக்கப்படாதாம். ௮, ௮ என்ன அநியாயம். 

அரிச்சந்திரன் -- இசனால் தங்களுக் கென்ன? தாங்கள் மாற்றுந் 
துறந்த தவ௫யே யன்றோ? வாழவும் தாழ்வும் தங்களுக்கு 

இல்லையே. 

சேதசன் -- ஐயா.” எமக் கொன்று மில்லை. ஜனங்கள் தவிப்பதைக் 
காண மனம் ச௫டக்க வில்லை. அவர்கள் ௮ம் முனிவாது அர- 

சாட்சியில் ௮மைந்இருக்கச் சற்றும் மனமில்லா திருக்கின்- 
pot. இலர், அவரிஷ்டப்படியே எல்லாம் துறந்தாயினும் 
தமது மன்னவனைக் காண விருப்பறல் கொண்டிருக்கின்றனர். 

MAHAMAHOPADHYAYA 

Dr. U.V. SWAMINATHA IYER LIBRARY
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அதற்குள் மற்றொரு IDO பாதகம் நடந்தது. அதனைக் காண- 

வும் மனம் பொருமல், உடனே ஊரினின்றும் அகன்றுவிட்- 

டோம். அந்த அநியாயத்தைக் கூறவும் நா எழவில்லை. 

சத்தியகீர்த்தி _. சுவாமீ! அது யாதோ? 

சேதசன் — அதுவா! I BOOT என்னென்று கூறுவது, மனமார தன, 

அசசை ம௫ழ்வோடு அளித்த ௮ம் மன்னவனோடு தொடா 

வழக்கிட்டுக் காட்டிற்குத் தொலைத்துவிட்டார் அந்த முனி- 

வர். அதனோடும் அமையாமல், அந்தோ, ௮ம் மன்னன் 

தாயார் -- நரையும் இரையும் வாய்ந்த விரூத்தை. 

அரிச்சந்திரன் _. இமாம், சுவாமீ! அந்தம்மாளுக்கு என்ன? ச௬௧- 

மாய் இருக்கின்றனரோ? 

சேதசன் -- இருக்கிறாள், பாபம், பரலோகத்தில், 

அரிச்சந்திரன் -- ஆ, அப்படியா? எப்போது சுவாம்? பிறகு என்ன 

கதியாயிற்று? சற்று தயைசெயது கூறுஙகள, 

சேதசன் -- மூன்று இனங்களாகன்றன. யோ, eur! Osu 

வமே! அம் மகா சாணியாருக்கு ஈமக்கடன் செய்வாரும் இல்- 

லாமல் போயினர். ௮. ஆ! அது நெடுநேரம் ௮நாத பிரேத- 

மாக இருந்து, முடிவில் இரண்டு பறையர்கள் வந்து, கட்டிச் 

சுருட்டிக் கொண்டுபோய் தகனஞ்செய்தனர். சில புண்ணிய 

புருஷர்கள் நம் அரசியார் என்னும் பரிவினால் சஞ்சயனம் 

முதலியவற்றை முறையாகச் செய்ய ஒன்று கூடினா. அந்தோ. 

௮ம் முனிவா அவர்களை யெல்லாம் அதட்டி. யகற்றுவித்தது 

மன்றி, மீறி: நடப்பவர்களைச் சறையி லிவெதாகவும் 

கட்டஜா யிட்டார். என்ன செய்வார்கள்! அடடா என்ன 

பரிதாபம். பாபம்! என்ன காலம்! 

(௪ நீதிரமதி தலைசாய்த்துக் கண்ணீர் உகுக்கின்றாள், சத்தியகீர்ததி அங்கம் 

பதறுனெறாளன். அக்டிப்பார் முகத்சைப் பார்த்து தேவதாசன் 

ஏங்குகின்றான்.) 

அரிச்சந்திரன் -- ௮. தெய்வமே. 

ெு வண்பா 

ஐயிரண்டு திங்களா ௮ங்கமெலாம் நொந்துபெற்றுப் 

பையலென்ற போதே பரிந்தெடுத்துச்--செய்ய , இரு 

கைப்புறத்தி லேந்திக் கலசப்பால் சந்தாளை 

எப்பிறப்பில் காண்பேன் இனி. 

ஆ பாமேசா! இவ்வாறு ௮வல மரணமும் என் அன்னைக்கு 

நோலாமோ! ஆ, அன்னாய். பாவியேன் இருந்தும் என்ன
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பயன். ஈமக் கடன்களை முடிப்பதற்கும் யான் உதவாமற் 
போயினேனே7 என்னைபொத்த பாவியும் உலகில் உண்டோ? 
ஆ, என் ௮ருமை யன்னாப். என்னைக் கட்டி எமித்து முத்த 
மிட்ட வாயினையும், உச்சுமோந்த நா௫ுயையும், அன்புடன் 
பார்த்த கண்களையும், என் சொல்லைக் கேட்டு ம௫ழ்ந்த 
செவிகளையும், கட்டி லைப்போல் ஏந்திய கரங்களையும் எவ- 
வாறு மறப்பேன். இதற்கோ என்னைத் திவமுயன்று பெத்- 
னை! யாது மறியாத குழவிப் பருவத்தில், ஈ எறும்பு ௮ணு- 
காமல் பாதுகாத்தது இதற குத்தானோ£ ஆ; ஆ” அன்னையும் 

பிதாவும் முன்னறி தெய்வம்' என்ப தில் மூர் றெய்வத்திற்கே 
யான் பயன்படாமற் போனேனே என் வினை இருந்தவாறு 

என்னே! ஆ, பாமேசா! 
(பாடுகிறான்) 

எண்ணிலாத நெடுங்காலம் எண்ணிலாத பல பிறவி 
எடுத்தே யிளைத்திய சவைநீங்கி இம்மா னிடத்தில் வர்துஇத்து 

மண்ணின் வாழ்ச்கை மெய்யாக மயங்கி யுழன்றா லடியேனுன் 
மாறாப் பெருமை தரும்பாக வனசச் துணையென் றடைவேனோ? 

(சோகமுறுகின்றான். சேகசன் முதிசயித்காற்போல் பார்க்கின்றான்.) 

சந்திரமதி -- தேவரீர் Boras pio வ ருந்தலாமோ. தாங்களே இவ்- 
° out DI LO GOT IB கவனமுல், பாங்கள் எவ்வாறு கலங்குவது. 

சென்றதை wy oor Got) ds கன்றுவது எதற்கு. ! அமைரந்திருங்கள். 

சத்தியகீர்த்தி -- அரசே! உலஇயல் தாங்கள் அறியாத தன்று, 

எல்லாம் தோன்றி மறைவனவே. வாழ்வோ சந்தையிற் 
கூட்டம், இதன் பொருட்டுக் FUNGI எதற்கு. என்று 
பிறப்புண்டோ அன்றே இறப்பு முண்ட 

நட்சத்திரேசன் -- அரிச்சந்தா ஆ, ஆ, ஆ” என்ன காலம். “பட்ட 
காலிலே படும் கெட்ட குடியே கெடும்' என்பார்கள். அதனை 
உன்னிடத்தி லேயே காண்கின்றேன். தாயைத் ககனஞ்செய்ய 

உதவாத , தநயன் நீயே யாயினை. என்ன பரிதாபம்/ தாயே 

முதற் றெய்வம். தாயார் மகிழ கடப்பதே தரயன் கடமை. 
அவளுக்குச் செய்ய் தொண்டே பெருக் தவம், தாயை 
விட்பெித் தவஞ்செய்யப் புயப்பட்டாயே, இதுவா தவம்!” 
இனி எதையும் கருதுவதில் பயனில்லை. நீ உடனே 
அயோத்தியை யடைந்து, உன் தாய்க்குச் செய்யவேண்டிய 
உத்தரகுரியை முதலியவற்றையாவது. முறையாகச் செய்து, 
HES ஆன்மாவிற்குதி திருப்தி செய்வதே நலம். உடனே 
புறப்படு, போகலாம், 

அரிச்சந்திரன் -- அவரவர் வந்த வழியே அவரவர் செல்வர். அதன் 
பொருட்டு மற்றையோர் கவல்வது ௮றியாமையாம். சுவாமீ!
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ஆதலால், முனிவர்க்கு மொழிந்த வாக்கின்படியே பொரு- 

ளைச் செலுத்த முயல்வதே (Pho கடன. யாது வரினும் 

வருக. வாய்மையே வெற்றி பபுடையது. ஆதலின், காகி 

நகரம் சென்று பொருள்தேட முயலவேண்டும். அவ்வாறின்றி 

அயோத்திக்குச் செல்ல எண்ணங்கொள்வது எவவாறருனும் 

நன்றன்று, 

நட்சத்திரேசன் — அப்படியாயின் உன் இஷ்டம். உள்ளதை 

யுரைத்தேன். கொளளுவதும் தள்ளுவதும் உன்னிஷ்டமே 

யன்றோ? 

சேதசன் -- ஓ, ஐ. இவர்தாம் அரிச்சந்திர மன்னர்போல் காண்கு- 
றது. ௮, ஆ என்ன நிலை? என்ன பரிதாபம். பெற்றோர் 

இதம் பெறுவதற்கே புத்திரப் பேற்றையடைவது, சற்புதஇ- 
ரன் தாய் தர்தையாக்குப் புரியுந் தொண்டையே அருந்தவ- 
மாக எண்ணுகின்றான். செங்கோ லாசனாக இருந்து, சகல 

சாஸ்இரங்களின் உட்கருத்ஜையும் உணர்ந்த நீரே தாய்க்குச் 
செய்யவேண்டிய கடமைகளைத் தவிர்த்து நடந்தால், மற்று 
யாவா் விதிவிலக்குகளை உணர்த்து நடப்பவர். அந்தோ? 

௮நாத பிசேதக்தைச் சம்ஸ்காரம் செப்பவருக்கே காம 

காண்டத்தில் மகா புண்ணியம் சொல்லப் ட்டிருக்றெ.து, 

மற்றும் தாய தர்கையாகருச் செய்வத ஞை உண டாகும் 

பயன்சளைச் சொல்லி முடியுமோ. வி௫ப்படி. பார்த்தால் 

தநயன் தாய் தந்தையரை வயோதிக பருவத்தில் விட்டுப் பிரி- 
தலே ககாழு, HARB HB. 5) வேண்டு ப உபா ரங்களை ம௫ழ்- 

வுடன் புரிந்து, சாமதசையில் DC LLM SY (HB இருப்தி செய்ய 

வேண்டும். உங்கள் காலபலன் ஏதோ அவ்வாறு செப் வதற்கு 

இயலாமற் போயிது, பினும், புதிறூதி இனங்களுக்குள் 
த௲னஞ் செய்யப்பட்ட ஸ்தானக்தை படைங்று, காம இரியை- 
களை முடித்தாலும் ௮ந்த அன்மா ராக மடையும். இல்லா 
விடில் என்ன பயன், புத்திரன் என்னும் பெயர் உனக்கு OT AU 

வாறு பொருந்தும். பிறாக்கடன்களை முடித்துப் பெற்றோ- 

DIL YF CO GUN ஈரகதகதை படையாமற செயவதனாலன்- 

ரோ புத்திரன் எனப் பெயர் டெறுகின்றான். அதனைச் செய்யா 
தொழிந்தால் அப்புத்திரன் எதற்கு. அன்றியும் தாய் தந்ைத: 
யர்க்குச் செய்யவேண்டிய கடன்களைச் தப்பி நடக்கும் தந- 
யன் செளாவாதி நரகங்களை யடைவான் என்று சாஸ்திரம் 

விதிக்கின்றது. ஆதலால் காலதாமத மின்றிப் புறப்பவெதே 
நலம், 

அரிச்சந்திரன்--- சுவாம்/ அடியேனுடைய நிலை தங்களுக்குத் OSM tie 

இருக்கலாம். இன்றேல், கேள்விப்பட்டாவது இருக்கலாம்,



சளம்--8] அரிச்சந்திரன் 67 

என்ன செய்வது, யாவும் தெய்வச் செயலின்படியே முடியும், 
அடியேன் சாஸ்திர விரோதிபன்று. யான் இரும்பி அ௮யோத: 

யை அடைவது எவ்வாற்றானும் ஏற்காது. கங்கையாதி 
மஹா தீர்த்தங்களில் பிதுர்க்கடன்களைச் செய்வதே இறட்- 
பென்று தேவரீரை யொத்த தவசிகள் இருவாய் மலாந்த௫- 

ளக் கேட்டி ருக்கின்றேன். அ.கனா லன்றோ கயை முதலிய 
இடங்களில் தன் ஆன்மாவின் பொ ட்டும் ஸ்ரார்த்தம் செய் 

கின்றனர். ஆகையால், அடியேனும் அவ்வாறே என் தாயா- 
ர்க்கும் கங்கையில் செய்து முடிக்க எண்ணுகின்றேன். தேவ. 
Pi கூறியவற்றை மறுத்துரைப்பது, ற்கு மன்னிக்கவேண்டும். 

சேதசன் -- (தனியே ஈட்சத்திரேசனைச் சந்தித்து) நட்சத் திரேசரே/ 

என்ன இப்படி பிமுக்கின்றதே! நீர் என்ன செய்திர்? 

உத்தரன். சே, சட் தாயார்  மரரைத்திற்கே ப மனம் சனியால் 

களுடைய மன பின சவகெளுக்கும் உ உண்டாவது அரு: 

மை. என்ன செய்யலாம். என்னால் கூடி ய வரையில் பார்க 

நரேன். நீ போய் முனிவருக்கு எனது நிலைமையைச் 
சொல்லு, 

Casson — சரி இருக்கட்டும், இன்னு | எத்தனை பரீக்ஷகைள் 

இருக்கின் றன, பார்ப்போம். 
(போ௫ன்றான்.) 

  

எட்டாந் களம் 

SS 

6 இடம்; கங்கைச் கரையை யடுத்த ஒரு சோலை, 

காலம்: மாலை. 

பாத்திரங்கள்: அரிச்சந்திரன், சந்திரமதி, தேவதாசன், assur gs, 
ஈட்சத்திரேசன், வைகானசன், வூதாரன், சாரங் 
சன், 

அரிச்சந்திரன் -- Quack! ஏது பின்னிடுசனெருய்! கால்கள் 
உளைக்கன்றனவோ? இதோ வந்துவிட்டோம். இனி இந்தச் 
சோலையில் தங்கி இளப்பாறுவோம், வருந்தாதை, 

நட்சத்திரேசன் -- அரிச்சந்திர. வேனக்குப் புசிப்புக் கொடுக்க 
வேண்டுமே என்பதை நீ எண்ணுவ இல்லையோ, நீங்கள் 
எப்படித்தான் இருக்கெ றீர்சளோ]!
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ெண்பா 

மானம் குலம் கல்வி வண்மை ௮றிவுடைமை 
தானம் சவம் உயர்ச்சி தாளாண்மை--சேனின் 
சிவந்த சொல்லியர்மேல் காமுறுதல் பத்தும் 
ப வர் இடப் பறந்து போம் 

என்பார்கள். உங்களிடத்தில் ௮து க௲ணோமே. என்னால் 
மடியாது முடியானு, இனி ஈகாவும் முடியாது. 

ரி 

சத்தியகீர்த்தி-- இகோ வர்துவிட்டோம் சுவாழி, இனி இந்தச் 

சோலையில் தங்கலாம். அதி சக்கரத்தில் கொண்டு வருகின் 

ரோம் புசிப்பிற்கு, 

(பாவரும் சோலையில் அ௮மர்இன்றனர். சத்திய£ர்த்தி கனிகளைக் கொண்டு வ௫,) 

அரிச்சந்திரன் --- சத்தியசர்ததி! ஈல்ல கனிகளை ஈமது முனிவர்க்குக் 
கொடும். மற்றையவற்றை சாம் புசிப்போம், 

(உண்கின்றனர். வைகானசன், வரன், சாரங்கன் மூவரும் போர் வீரர் 
கோலங்கொண்டு ஒரு மரத்தடியில் அமர்ந்து பேரிக்கொண்டிருக 
கின்றனர்.) 

அரிச்சந்திரன் -- சத்தியசரத்தி! அம்மாத்தடியில் அமர்ந்திருப்பவர் 
யாவர்? போர் விராபோற் காண்கின்றது. 

சத்திபகீர்த்தி-- ௮ம் ௮ரசே! விசாரிக்கன்றேன். (போர் வீரரை 
யணு௫) லீயன்மீர்! நீங்கள் யார்? எங்கே போகின்றீர்கள்? 

போர்வீர் -.- வீயா” நாங்கள் கன்னமாபுரியின் போர்வீரர்கள், 

இப்படித் தேசாரந்தரம் போகின்றோம், 

சத்தியகீர்த்தி -- போர்வீரர்கள் ஏன் தேசாந்தரம் போகவேண்டும்? 
போர்வீசாது உடையோடு இருப்பதன்றி, போர்க்களத்தில் 
சண்டை செய்து, உடை களில் இசத்தக் கறையும் காண வரு- 

கின்றீர்களே, நீங்கள் தேசாந்தரம் போவது யாது காரணம்? 

போர்வீரர் -- காரணமா கேட்கின்றீர்கள்] என்ன காரணத்தை 
எடுத்துரைப்போம். 

(சர்திரமதியும் ௮ரிச்சக்திரலும் வியப்புடன் பார்கீசன்றார்கள்.) 

சத்தியகீர்த்தி -- என்ன ௮வவாறு கூறுகின்றீர்கள்? உங்கள் ந௧- 
ரத்தில் என்ன விசேலம்£ மன்னர் ஏதேனுழ் அநியாயம் 
புரிந்தாரோ? 

போர்வீரர்--அரசர் ஏன் அநியாயம் புரிசன்றார். யோ! எங்கள் 
அண்டவனைப்போல் இன்னும் எந்தக் காலத்தில் ஒருவரைக் 

காணப்போகின்றோம்/
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சந்திரமதி -- ஆ என்ன செய்வது; பிராண நாதா? என்ன விஷயம் 
என்று விசாரியுங்கள், 

(கலங்குகன்றாள்.) 

அரிச்சந்திரன் -- ஐீயா.! என்ன CGSB? MODE சற்று lar 

மாய்க் கூறுங்கள். 

போர்வீரர்--8யோ.! என்ன சொல்வோம். வேத்றாசன் ஒருவன் 
கன்னமா புரியின்மேல் படையெடுத்து வந்து, அரசர் 
நிராயுதராயிருந்த காலத்தே அதர்ம யுத்தஞ் செய்து முடிவில் 
அவனே வேஜ்றி யடைநதான். 

சந்திரமதி -- ௮, தெய்வமே! என்ன காலம்? இப்படியும் சோதிக்க- 
லாமா, தெய்வமே? 

(அரிச்சந்திரன் தலை வணங்கிச் கலங்குனெருன். சத்திய£ரத்தி தேவதாசளை 

யணைத்துச் துகிககன்றான்.) 

நட்சத்திரேசன் -- அதன் பிறகு என்ன ஈடந்தது£ ஓளியாமல் 
உரையுங்கள். பாவம் அவர்கள் கலங்குடன்முர்களே. 

போர்வீரர் -- யோ! இதென்ன? இவர்கள் யார்? என் இவர்கள் 
_ கலங்கவேண்டும்? 

நட்சத்திரேசன் -- இவர்கள் அந்த அரசருக்கு உரிய பந்துக்கள், 
இந்த அம்மாள் Sarg புத்திரி. 

போர்வீரர் -- ஆ, ௮, எங்கள் சந்திரமதி யரசியாரா, இந்தம்மாள். 

நட்சத்திரேசன் -- ஆமாம், அமாம், 

போர்வீரர் --- (கலக்கத்தோடு) எங்க எம்மணீ' என்ன செய்வோம். 
ல்யோ? வெற்றிகொண்ட அப் பாவி எங்க ளசசரையும், ௮7௫ 
யையும் திறையிலிட்டு, அன்னபானாதிகள் அளிக்காமல், 
பூட்டி வைத்தான். அவர்கள் தண்ணீர் தண்ணீர் என்று 
கத்திக் கதறி துடித்து உயிர் விட்டார்கள் ௮ம்மணீ/ 

சந்திரமதி -- by By தெய்வமே” இந்தக் காலக்கேடும் உண்டோ 

உலகத்தில். என் மாமியாரோ இக்கற்ற பிணமாபினர். என் 
தாய தந்தையரும் இக் கதி யடைர்தார்களே' இனி இதனினும் 
அக்கம் ஒன்று உண்டா! ௮, ௮! யாங்கள் யாருக்கு என்ன 
இங்கு இழைத்தோமோ? இக் காலத்தில் எங்கள் மனமார ஒரு 
சிறு தீங்கும் புரியவில்லையே. ஆ, தெய்வமே! இப்படியும் 
சோதிக்கலாமா? 

(மண்ணிற் சாய்இன்றாள்.) 

அரிச்சந்திரன் --- (சந்திரமதியை எடுத்துத் தேற்நி) பெண்மணி, சந்திர- 

மதி! இவ வுலகழோ ஒரு நாடக மேடை. நாமெல்லோரும்
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நாடகப் பாத்திரங்கள். ௮ வசவர் வினை முடிந்ததும் ௮வ- 
சவர் செல்லுவர். நம்மால் என்ன அகும். விதியின் 
கையில் நாம் சூத்திரப் பாவைகள், அவவிதி ஈம்மை எவ் 
விதத்தினும் ஆட்டலாம். பெண்மணீ! மனம் வருந்தாதே 
நமக்கும் அதுவே வழி, 

போர்வீரர்--யா?/ எனது அசசர் உ.பிர்விடுக் geen எங்களை 
யழைக்து, தங்கள் மணத்தை அரிச்சம்திர மகாராசருக்கு 
அறிவித்து, படை எடுத்துவந்து அப்பாதகளை வென்று, 
பழிக்குப்பழி வாகரும்படி சொல்லியபின்ஈஉ॥9ர துறந்தனர். 
பாங்களே அருஇலிருந்தவர்கள். ஆதலால், அதனை அறிவிக்க 
அயோசத்திக்குச் சென்றோம். அங்கு இம் மன்னர் தம் 
அரசை யாபோ ஒரு (ுனிவருக்குக் கொடுத்துவிட்டுத் காட்- 

டுக்குச் சென்முர் எனக் கேள்விப்பட்டோம். இம் மன்- 
னரது தாயாரா, ॥ புத்திர சோகத்தஇனால் 2. யிர்விட, அப L9G 4- 

தத்தை எடுத்து ஈமக்கடன்கமாச் செய்யவும் இக்கின்றி, 
முடிவில் இரண்டு புலையர்கள் கொண்டுபோய் ககனஞ் செய்- 
இனரென்றும் ௮. wee. காம், ௮வவூரார் (6 வ விஷய ங்களையும் 

அம்முனிவர் செப்பும் அகியாயங்களையும் சொல்லிச் சொல்- 
AME BB. அனறுர் கள். உ.௫ரச் சற்றின்மேல் உலக்கை அிஸ்ரீ 
திதுபோல்' இந்தச் செய்தியைக் கேட்டு, அங்கு Sorat 

மனமின்றித் இரும்பி, காசியைஃம் காண விழும்பி, விரைந்து 
வந்தோம். OMI உங்கலா இங்கே கண்டோம். 

நடந்த விஷயங்களை உங்களுக்கு அறிவித்தோம் என்னும் 
இருப்தி ஒன்று இப்போது எங்கள் மனத்திற்கு ஏற்பட்டது. 
இனி காங்கள் என்ன செய்வது? 

(அனைவரும் விசனிககின்றனர்.) 

நட்சத்திரேசன் -- அரிச்சந்திர இடர் வந்த காலத்தில் இன்ன 
னுறுவது அறிவுடைமைக்கு அழகன்று, ௮க் காலத்தில் மனச் 

சோர்வு கொள்ளாமல், இடங்கொண்டு, தக்கது புரிதலே 
அறிவுடையார் கடமை, அதை விட்டு நீயும் பெண்பாலோடு 
விசனிப்பது வீண், அரிச்சந்திர/ யான் ஒன்று கூறுஇன்- 
றேன், அதனை நி சைக்கொண்டு ஈடந்தால் நலமாகும், 

அரிச்சந்திரன் -- சுவாம்! ௮து யாதோ? அருள்புரியவேண்டும், 

நட்சத்திரேசன் -- அரிச்சந்திர! யான் ஏதோ கூறுகின்றேன் என்று 
பராமுகங் கொள்ளாதை. உனக்குறற துன்பத்தைக் கண்டு 
மனம் தாளாமல் இதனைக் கூறுகின்றேன். பொய், களவு, 
கொலை முதலியவை சாமானியருக்குள் நடந்தால்மட்டும்
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இழிவாக எண்ணப்படுஇன்றன. ராஜாங்கத்தில் பொய்யும், 
களவும், கொலையும் பிறவும் இல்லை. அதேன் என்று Lowey 

காதை, யான் கூறுங் கருத்தைக் கவனி. ௮தன் உண்மைப் 
பொருளை உய்த்துணர்ந்து பார, ஒருவன் மற்றொருவனைக் 

கொன்றால், அரசன் முன்னிலையில் அவன் குற், றவாளியாடத் 
தீண்டிக்கப்பககின்றான். ஓர் அரசன் காரணம் ஒரு றிது- 
மின்றி, மற்றோர் ௮ரசன்மீது படை எடுத்துப்போய், பல்லா 
யிரம் உயிர்களைக் கொலைபுரிந்து விட்டு, Capp) யடைந்த- 
தாகக் கொடி. பிடிக்கின்றான். அவனைத் தண்டிப்பார் ஒருவ- 

ரும். இல்லை." அதுபோல் ஒருவன் பொருளை மற்னொருவன் 

கவர்ந்தால், அவன் களவு செய்தான் என்று அரசனால் சிறைப் 
படுத்தப் படிகின்ருன். ஒரரசன் தன் ஆசையே காரணமாக 
மற்றொரு காட்டிற் புகுந்து, கொள்ளையடித்து, அதனைத் தனு 
க்கு வெற்றியாகக்கொண்டு களிக்கின்றான். அதுபோலவே 

ஒருவன் உள்ளகை இலலை யெனருவது, இல்லதை உள்ள- 

தென்னாவது உரைப்பானூாபின், ௮து பொய்யாகக் கொள்ளப்- 
படுகின்றது. gil அரசன் மற்றோர் ௮ரசனிடத்தாயினும் 
குடிகளிடத்தாபினும் வ SHES எண்ணத்துடன் எத்தனை 
பொய் புரட்செளைப் புகன்றாலும் அவை ராஜதந்இரங்கள் 
எனப் புகழப். ட்மி, உடம்பாடாகக் கொள்ளப்படுதின் றன. 

ஆதலால், mG A. eh] ® oe இடத்தை ஈ கோக்டுயே 

மூப்பும் இழிவும் ஏற்! கின்றன. இவ் விஷபங்களை யோக் 
பெங்கால், Prior gl உன்னுடைய அசசை மணி வா வெற- 

ியால் அடையவில்லை. நீயே தக்தஞ் செய்தாய். அதுவும் 
அவர் உன்னைவிடப் பதின்மடங்கு நன்னுாய் ௮௬ புரிவார் 
என்னும் கோக்கங்கொண்டு செய்கனை. அவரோ செய்வ. 

தெல்லாம் அநீதியா WD LI பதாக நாம் பலர் கூறச் கேள்- 
விப்பட்டோம். அகலால், முன்போல் நீ உன்னுடைய 
நாட்டை ஏன் அடைதல் கூடாது? 

அரிச்சந்திரன்--- ஒரு Pm, ு கொடுத்துவிட்டதை மறுபடி. எவ்வாறு 
பெறுவது? oun! 

நட்சத்திரேசன் -- டெறுவதற்கா வழியில்லை. ஒரே சூழ்ச்சி சொல்- 
கிறேன், நானே அதைச் சொல்லுதல் கூடாது, எனினும், 

உன் நில்மையையும், நகரமாந்தர் அடையும் அன்பத்தையும் 
உன்னிக் கூறுதற( குத அணிகர்தேன். அது எனன எனரஞுல்--- 

“பொய்மையும் வாய்மை யிடத்த புரைதீர்ந்த, நன்மை 
பயக்கு மெனின்” என்னும் நீதியை நீ யறிவை யன்றே, 
ஒரு காட்டைக் காக்க ஒரு ஈகாத்தை யழிக்கலாம். ஒரு 
நகரத்தைக் காக்கு ஒரு கரொமத்தை அழிக்கலாம். ஒரு
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இசாமத்சைக் சாக்க ஒரு விட்டை யழிக்கலாம் என நீதிநால் 
கூறுகின்ற... அதனால் முன்பு முனிவர்க்கு அளித்த நாட்- 
டை அதீத இல்லை' விறு கூறினால், PLD முனிவரை 

நகர மார்ரே ஓட்டிவிரிவர், உன்மீதும் பழி ஏற்படாது. 
இதனால் காட்டுக்கு விமாயும் நன்மையை நாடிப்பார். இது 
ஒன்றே நேரிய வழி, 

அரிச்சந்திரன் — சுவாமீ” மேற்கண்ட முறைக நமது கருத்தில் 

குற்றமாக தொமியினும், தெய்வத்தின் முன்னிலையில் 
பெருங் குற்றங்களேயாம்! எது எப்படியாயினும் காம் அற 
நெறியைக் கைவிட லாகாது. 

தேதேவாரம் 

வாழ்வாவது மாயம்இனி மண்ணாவது இண்ணம் 
பாழ்போவது பிறவிக்கடல் ப௫மீகாய்செய்த பறிதான் 
தாழாதறஞ் செய்ம்மின் சடங்கண்ணான் மலரோனும் 
தீழ்மேலுற நின்றான் இருக் கேதாரமெனீசே. 

ஆதலால், இவவுலக இன்பத்தை விரும்பி, ஆன்ம 
வின்பக்தைக் துறத்தல் அறியாமையும் பழியும் பாவு 

மும் அகும். முனிவர் ஈம் பொருட்டாகச் சில விளம்பாரங் 
களை வெளியிட்டிருப்பினும், குடிகளுக்கு யாதொரு குறை- 
யும் புரியா. அவர் தன்னுபிரேபோல் மன்னுயிரை யுன்னு£ 
தயாநிதி. ஆதலின், குடி.கள் டெ TAD மனமிரங்கு நாம் இப் 
பெருங் குற்றத்திற்கு அளாவது] ஏற்றதன்று, எது எப்படி 
யாயினும், நாம் முனிவர் கடனைத் இரக்க (pus aes 

முறையாகும். இனிப் பொழுதாகன்றது, செல்வோம், 
சுவா 

நட்சத்திரேசன் -- அரிச்சந்திர! யான் கூறுவதைச் சற்றுங் சவனித்- 
காயில்லை. இன்னமொன்று உரைக்கன்றேன் கேள். உனது 

மாதுலர் உயிர்விடுங் காலத்தே உனக்கு ௨ ணர்த்தும்படி 
சொல்லியதை நீ யறிவை யன்றே, இறந்தவா வாரசுகதையை 

ஏற்றமாகக் கொள்ள வேண்டு, அதனை இகழ்ச்சி செய்ய- 

வொண்ணாது. இசழவது பெரும் பாதகமாகும். அதன் 
பொருட்டாயினும் சான் கூறியபடி செய்வாய், யான் உன் 
நிலைமைக்கு இரங்கிக் கூறுகின்றேன் என்பதைச் சற்றும் 
எண்ணுகின்றா யில்லையே. 

சந்திரமதி --- பிராண நாதா? எது எவவாறாயினும் நாம் சத்தியம் 
தவறலாகாது, போனவர் போயினர். ௮வா பொருட்டு இருட்- 

பவர் தீங்கிழைக்க எண்ணுவது இயல்பன்று.
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வெண்பா 

ஆண்டாண்டு தோறும் அழுது புரண்டாலும் 
மாண்டார் வருவரோ மாநிலச்தீர் -- வேண்டா 
நமக்கும் அதுவழியே காம்போ மளவும் 
எமச்கென்னென் நிட்டுண் டிரும் 

எனபது சத்திய பிரமாணமே யன்றோ, 

அரிச்சந்திரன். சுவாமீ? தேவரீர் எமத நிலைமைக்கு இசங்கு- 
வதைக் கண்டி பன்முறை வந்தனம் புரிகன்றோம். ஆயினும், 
ஈன்னெறிபினின்றும் விலகுவது அறிவுடையோர் செய்கை 
யாகாது, எனது மாதுலர் பான் அயோத்தியில் அரசுரிமை 

செய்கின்றேன் என்னுங் கருத்தினால் அவ்வாறு கூறினர். 
என்னாசை முனிவருக்கு ௮ளித்தேன் என்பதை உணார்ட்- 
இருப்பின், அவ்வாறு புகன்றிருப்பாரோ. இரார், இரார், 
ஆதலின், அவர் கூறியசன் பொருட்டு நாம் தீமைக்கு உள்- 
ளாக வேண்வெடில்லை. சுவாமீ! தேவரீர் எம்மீது கொண்ட 
இரக்கத்துற் இலக்காக மனங்கொண்டு, காச மாககரம் சேரும் 
வரையில் மன்னித்தருளினால், எந்த விதத்திலாயினும் முனி- 
வருக்கு மொழிந்தவாறே ௮வர் பொருளை அளித்து விடிகின்- 
றேன். தயை செய்யவேண்டும். 

நட்சத்திரேசன் -- அரிச்சந்திர? சாஜாங்கத்தில் நிகழக்கூடிய நீதி- 
சுளை ஓதினேன். இஷ்ட மில்லையேல் விட்டுவிடு, நீ விரும்- 

பியவாறே போவோம். 
(அனைவரும் செல்டஇன்றனர்.) 

ந ளட சவ சாரு தரு சாடு டி எடு சாடு சு சு சவகு திய ச வரவ ப 

லன்பதாங் களம் 

> 

இடம்: சோணமா நஈஇ.ச்சரை, 

காலம்: நடுப்பகல், 

பாத்திரங்கள்: அரிச்சந்திரன், சந்திரமதி, தேவதாசன், சத்திய£ர்த்தி, 
சோ?யர். 

சத்தியகீர்த்தி -- ௮ரசே! இதோ சோணமா ந தோன்றுகின்றது, 
முனிவ. இனிய அருளினால் புண்ணிய தீர்த்தங்கள் 119 
வற்றைத் தரிசிக்கவும், அவற்றில் படிந்து வினைகளைப் போச்: 

இக் கொள்ளவும் பாத்திரராயினோம். இன்று இக் நத தீரத்தில் 
தங்கப் போகலாம் என்று எண்ணுகின்றேன், 

10
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அரிச்சந்திரன் -- ௪த்தியச்த்து, அவ்வாறே செய்வோம். தெளிந்த 

யோகியரும் தீர்த்த யாத்திரையை நாடுவர், ௮து ஈமக்கு எளி- 

தில் இடைத்தமை நாம் புரிந்த பெருந்தவமே யாகும். இவ- 

விதத்திலாயினும் ஈம் வினையைக் கழுவிச் தூய்மையை யடை- 
வோம். (ஈட்சத்திரேசனை நோக்க) சுவாமீ! இன்று இச் 

சோணமா ஈஇக்கசையில் தங்கி, இப் புண்ணிய நதியில் நீசா- 
டிச் செல்ல நினைக்கின்றோம். தேவரீரது,இருவுளம் யாதோ? 
வெளியிடல் வேண்டும். 

நட்சத்திரேசன் --- அரிச்சந்திர! காலகாமஞ் செய்வதனால், உன- 
க்கு ஈஷ்டமே யன்றி, எனக்கு ஒன்று மில்லை, எலவ்விடத்தி 
லிருப்டதும் எனக்கு ஒன்றே. உணவுமாத்திரம் தளராமல் 
வேண்டும். முன்பு அதற்கு வழி தேடுங்கள். பின்பு உங்கள் 
ஆடல் பாடல்கள் இஷ்டம்போல் ஆகலாம். 

அரிச்சந்திரன் ... சுவாமீ! உணவுக்கு ஒருபோதும் தடை யுண்டா- 

காது, யாங்கள் சென்று நறுங் கனிகளை நாடிப் பறிததுக்- 
கொண்டு ௮தி சீக்கிரத்தில் வருகின்றோம். 

(Gu Beir pari.) 

(அரிச்சந்திரலும், ச,ச்திய£ர்ததியம் முன்பு வந்து ஈட்சத்திரேனிடம் சேர்- 
இன்றனர். சந்திரமதி சிறிது தூ.ரத்தி லிருக்தகொண்டு கனிகளைத் 
தேவதாசனுக்கு ஊட்டுகின்றாள்.) 

சத்தியகீர்த்தி -- ஈவா மீ. இதோ கொண்டுவந்தோம் கனிகள். 
தயவு செய்து, கல்ல கனிகளைப் பு௫த்தருளுங்கள், 

அரிச்சந்திரன் — சுவாமீ] இது மிகக் கனிந்திருப்பதாய்க் Sit oot Hear 

றது பாருங்கள், (சத்தியரேத்தியை நோக்கி) சத்இயகர்த்தி! 
நமது குழந்தை எங்கே செனனான்? 

சத்தியகீர்த்த் -- இளவசசரும் ௮பசியாரும், அதோ இருக்கனெரூர்- 

கள். அசசியார் அவருக்குக் கனிகளை உண்பிக்கின்றனர் 

அரிச்சந்திரன் -- சரி, அப்படித்தான் சில சனிகளை யுண்பிக்கட்டும், 

(சோ௫ியர் வருஇன்றார்.) 

சோசியர் --- யோ. நீங்கள் காசிக்குச் செல்கின்றிர்களோ? 

சத்தியகீர்த்தி —- ஆம் லயா, யாங்கள் காசிக்குச் செல்வது தஙக- 

ளுக்கு எவ்வாறு தெரியும்? 

சோசியர் -- நமக்கு சோடியம் சைகண்ட பொருள். எதையுங் 
கண்டதுபோல் கூறுவோம், 

சத்தியகீர்த்தி -- அப்படியா, வெகு சந்தோஷம். தாங்கள் கையா- 
மிவது எந்த சாஸ்தாமோ?
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சோசிபர் -- (சிரிப்புடன்) ௮, ௮, ௮, சாஸ்இரமா? காம் பால்யம் 
(PSO, சுகா பெருநாடி, சுகர் சிறுநாடி, கந்தர் நாடி, Fre 
தீரிஷி வாக்கியம், நந்தி வாக்கியம், கயமுனி வாக்யம், 
கந்த ராரூடம், புலிப்பாணி சோதிடம், காச்கையர் சோத- 
டம், அகஸ்தியர் பஞ்சபட்டு, உரோமரிஷி பஞ்சபட்டு, 
பராசரீயம், சந்திரகாவியம், ஜெயமுனி சூத்திசம், புஜண்டர் 
நாடி, ஜாதக சூடாமணி , துய்ய கோளம், மணிகண்ட சோளம், 
மாணகண்டி சோதிடம், ஜாதக கணிதாமிருதம், சுந்தர 
சேகரம், குமார சாமீயம், வசிஷ்டர் உபநிடதம், போகர் ௪- 
தாமணி), * கலலமுனி சூத்திரம், மார்க்கண்டேயர் உபவாச். 
கியம், ஜாதக அலங்கார உபநிஷதம் முதலிய பலகோடி 
இரந்தங்களைப் பார்த்துப் பார்த்து ஒதுக்கிவிட்டோம். 

சத்தியகீர்த்தி - ௭ இ, ஆ, அப்படியா? இப்போது கொஞ்சம் ஜாத- 

கம் பார்க்கக் கூரிமோ? 

சோசியர் -- ஆ, ஆ, அதற்கென்ன, பார்க்கலாம். அனால், இப்- 
போது மிகுதியும் பசியா யிருக்கிறது. 

அரிச்சந்திரன் -- அப்படியானால் இக் கனிகளில் சிறிது உண்டு 
த ப௫சியாறலாமே. (கொடுக்கின்றான். சோ௫ியர் தின்றுகொண்டே) 

சோசியர் -- யாருடைய ஜாதகம்? ஜாதகம் இங்கு இருக்கிறதோ? 

அரிச்சந்திரன் -- ஈது சிறுவனது ஜாதகர்கான். ஜாதகம் இவ- 

விடத்தில் இல்லை. பிறந்த நாள் முகலியவை ஞாபக முண்டு, 

சோசியர் -- ஓ, போதும், போதும், அதுவே போதும், அறுபது 

வருடங்களுக்கு வேண்டுமாயினும் ௮ரை கணத்தில் பஞ்- 
சாங்கம் கணித்துவிடலாம். அது பெரிய காரியமல்ல. ஆனால், 

சிறுவன் பிறந்த நாளைச் சொல்லுங்கள். 

சத்தியகீர்த்தி -- துர்முகி வருஷம், கைமி”, பூர்வ பக்ம், நவமி 

இதி, பாணி நட்சத்திரம், கடக லக்கனம், 26% நாழிகை, 
சோசியர்--- சரி, சரி. இதோ சக்காம் போட்டுக்கொள்கின்றேன், 

(சற்று மேல் நோக்க) ஊம்--ஊம் லீந்தாம் தேதியோ, சரி 
குழந்தைக்கு எட்டு வயது ஆயிற்று? 

அரிச்சந்திரன்-ஆம், சரியாக எட்டுத்தான் தேதிசொல்ல மறந்தோம். 

சோசியர் -- சோடியம் சரியா யில்லாமற் போகுமா) எல்லாம் 

கணிதந்தானே. 

அரிச்சந்திரன் -- ஆமாம், அதற்கென்ன தடை. இந்த ஜாதகத- 

தைச் சற்றுக் கவனமாய்ப் பாருங்கள்,



716 

  

  
  

  

அரிச்சந்திரன் [௮ங்கம்--17 

சந்திரன் கேது 

elon wo 

6 

GO 

பட. ட. ட டட இ.ராசி சக்கரம் a 

சூரியன் 

அங்காரகன் 

சனி 

சுரன் 

பூதன் 
இராகு         
  

சோசியர் -- படியே, (முதலில், இந்த ஜாக்கத்! றகுக் இரகநிலை 

சொல்லுகுரோம்.  சாறுக் கவனித்றுக் கேட்கவேண்டும். 

சஷ்டம பாக்கியாதுபதியாகிய பிரகஸ்பதி லக்கினத்தில் உச்- 
சம் பெற்று இருக்கிர. 

பவ சுகாதிபதியும் களத்திர காரசனுமாகிய சுக்கரன் பஞ்சம 
கோணத்தில் நீசனாகிய ராகுவுடன் சம்பந்தப் பட்டிருக்- 
Bar. 

இரிதீப விரயாதிபதியாகிய புதன் ஆழுமிடமாகய கனுகில் 

தங்கியிருக்கிறார். இராகு பஞ்சமத்தில் இருக்கிளுர். 

கன குடிம்ப வாக்கு ஸ்தானாஇுபதியாயே சூரியனும், பஞ்சம 
தர்ம கர்மாதுபதியாகிய அ௮ங்காசகலும் உச்சம் பெற்று குரு- 
வைப் பார்க்கிறார்கள். 

சப்தமத்தில், தன வாக்குக் குடும்ப சம்பந்தப்பட்ட மித் 
காரகனாகிய சூரியனோடிம், கர்ம பஞ்சமாதிபதியாகிய ௪கோ- 
தர காரகனாகிய உச்ச செவ்வாயோடும் ஆயுள் காரகனாகிய 
சனிபகவான் சப்தமக்திலிருந்து லக்னெத்தைப் பார்க்கும், 

லக்கினாதிபதியாகிய சந்திரன் தத் ஸ்தானத்இற்கு கர்ம 

ஸ்தானமாகிய மேஷதி்தை யடைந்து, DB ஸ்தானாதிபதி-
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யாகிய ௮ங்காரகனால் சூரிய சம்பந்தத்துடன் பார்க்கப்படு- 
கின்றான். 

பதினொன்றா மிடமாகய ரிஷபத்தில் கேது பகவான் விழ்றி- 
ருக்கிறார், 

இதற்குக் கால பலன் என்ன வேன்றால்:-- 

PMID அறுக்குடையவன் லக்கின மேறியபடியால் இரீடாதி- 
பத்தியத்தை யடையவேண்டிய ஸ்தானக்கில் இக்ச ஜாதகன் 
பிறந்திருககவேண்டும், 

சுகவிதீயா வாகன மாஇிரு பூஸ்தானத்கிற் குடையவனும் கர்ம- 
ஸ்தானத்திற்கு சப்சம தனா பெதியாகிய சுக்கரன், லக்ஒனொதி- 
பதியும் கர்மஸதானத்தில் நிற்கும் சந்திரனுக்கு எட்டிலிருக்- 
இறபடி.யால், பிரபுஸ்கானக்தை யிழந்து, தாயோடு இருந்து, 
பின்பு தந்தையைக் சாணுவான். மேலும் ராகுவுடன் சம்பர்- 
தப்பட்டமையாலும், அந்த ஸ்கானத்துக்குமிய அங்காரகன் 
தத ஸதானத்துக்கு மூன்ருமிடமாகய மகரத்தை யடைந்து, 
சனியுடன் சம்பர்தப்பட்டு, தனக்குப் பகைவராகிய குழு- 
வின் பார்வை இருப்பதாலும், பாணியிற் பிறந்த ஜாதகனுக்கு 
ஜநநகாலத்தில் சுக்கராசசை யாசையாலும், ஜாதகன், 

கூறப்பா கடகத்தில் ஜரித்ச பேர்க்குக் 
கொடுமைபல தர்தி௫வன் சுக்ரா சாரி 

வாரப்பா வரம்பெற்ற மன்ன ரெல்லாம் 

வருந்தி மிச மாண்டார்கள் வெள்ளியாலே'” என்றபடி. 

பிரபு ஸ்கானத்தை இழந்து, பற்பல மகோதுக்கங்களையும், 
கஷ்டங்களையும், பெருந் தரித்தாக்தையும் அடைவான், 
அல்லாமல், மாதுர் பிதுர் வர்க்கத்தில் காமத்தையும் காட்டு- 

வான். லயா! நாம் சொல்வதில் ஏதேனும் அநுபவம் ஏற்- 
படுகிறதோ? 

சத்தியகீர்த்தி-- ஆ, ஆ, யாவும் உண்மையே, பிறகு சொல்லுங்கள். 

சோசியர் -- லகீனெத்திற்கு சப்தமத்தில் அந்த ஸ்தானத்திற் 
குரியவனும், ஆயுர் ஸ்தானாதிபதியும், அயுர் காரகனுமாகய 
சனி ஆட்சி பெற்றிருப்பதால் ஜாதகனுக்கு ௮கேக கண்டங்க 
ஞுண்டாகும். (சுற்றிலும் பார்த்த) ஜாதகம் என்பது பெரும் 
சமுத்திரம். ௮து உள்ளதை உள்ளவாறே கூறுவது, நல்ல 
விஷயமாயின் எல்லாருக்கும் சந்தோஷம். கெடுஇயாயின் 

வருத்தம். அதிலும் நெருங்கிய பந்துக்கள் தாய் தந்தையா
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இவர்கள் இருக்கும்போது வெளியிட லாகாது, அதிலும் 
பெண்டால்கள் இருக்கும்போது ஒன்றும் வெளியிட லாகா 
தென்பது சாஸ்இர தி அதுவே ஈமக்கும் உபதேசம். 
பெண்பிளளைகள் யாரும் இங்கில்லையே, 

சத்தியகீர்த்தி -- சமீபத்தில் ஒருவரும் இல்லை. உள்ளதை உளள: 
வாறு வெளியிடுங்கள். 

சோசியர்-- யோ பாவம், பெண்பாலர்க ஸிருந்தால் பெருங் கஷ்- 

டப்படுவார்கள். அவர்கள் வர்காலும் இதனை வெளியிட 
வேண்டா. என்ன பாவம் (மெதுவாக) விரைவில் பிதாவை 
யம் இழக்க நேரும். 

(சத்திய£ர்த்தி கம்கோகடக் கலங்குகன்றான்.) 

சோசியர் - - என்ன செய்வது! உள்ளதை உரைக்கச் சொன்னால் 
உசைத்துவிட்டேன். கலங்கினால் என்ன பயன். சாங்களே 
இப்படியானால், பாவம் பெண்கள் கேட்டால் எப்படி, ் அவர்- 
FORM CIT CL AN SAGO. ஒன்றும் சொல்லாமல் 

மெளனமாய் இ ுந்துவிடுங்கள். 

(சந்திரமதி கேவதாசனோடு வருகிறாள்.) 

நட்சத்திரேசன் --- அரிச்சச்தர. என்ன இவ்வளவு கலங்குகின்- 
ப்? எனக்கேசோ இரண்டொரு செகுகாயைக் கொண்டு 

வந்தாய். நன்முகவு மில்லை. ஒன்றிரண்டு ஈன்றா யிருந்தன. 

அவற்றையும் சோசியருக் க்குக் கொடுத்துப் (ளெளாயின் சாத- 
கத்தைப் பார்த்துக்கொண்டாய். நான் என்ன செய்வது, 

எழுக்துபோ. நல்லகார இன்னும் நாலு பழங் கொண்டுவா. 

(எழமுஇன்றான்.) 

சந்திரமதி IDI eT BT BT: ஜாதகமா பா BBE son? | சோபர் என்ன 

சொன்னா? | 

அரிச்சந்திரன் -... பெண்மணீ” நமக்கு இதுவரையில் நடந்தவை 

யனைத்தும் முறையே விவசமாய் உரைத்தார், முடிவில், 

சந்திரமதி -- முடிவில் என்ன கூறினா? சற்று சொல்லுங்கள். 

நட்சத்திரேசன் -- அரிச்சந்திர. இருக்கட்டும். நீ போ; விணே 
காலங கடத்துகன்௫ய், 

சந்திரமதி -- பிராண நாதா! சோசியர் முடிவில் என்ன கூறினார்? 

அரிச்சந்திரன் -- பெண்மணீ!/ நமது செல்வனுக்கு இனி ௮கேக 
கண்டங்கள் நேரிடும் என்றனர். 

சந்திரமதி -- யோ, கண்டங்களா! பிறகு,
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அரிச்சந்திரன் -- பிறகென்ன, விரைவில் பிதாவையும் இழக்க 
நேரும் என்ஞூா, 

(சந்திரமதி திடு£கிட்டு£ சே விழுகன்றாள். பிறகு, அரிச்சந்திரன் ௭0 த 

Cabm@sr yar.) 

நட்சத்திரேசன் -- அரிச்சந்திர? அப்போதே சமிக்கை காட்டி 
விலகிப் போகும்படி சொன்னேன். உரைக்க வேண்டா 
மென்றும் 2. அத்தினேன். இப்பொழுது யார் படு வது, வருவது 

வந்தே தரும், வருவதைத் தடுக்க யாரால் முடியும், இதை 
மனத்தில் உஜைத்துக்கொள்ளாமல் வெளியிட்டு விட்டாயே. 

வேண்டாமென்று சொன்ன சோ௫யர் எஇரிலேயே யிருக்க, 

யானும் தடுக துக்கொண்டே பிருக்க, மீறிக் கூறிவிட்டாயே. 

பெண்கள் வாயில் பேச்சு நிற்காது என்பார்கள்.” அப்- 

பழமொழி இப்போது உன்னால் ஆண்களுக்கும் ஏற்படு- 
என்றதே, என்ன போ? என்ன சொன்னாலும் கேட்பதில்லை. 
படு, படு 

அரிச்சந்திரன் — womb! ஒருவா கேட்டபோது, அவர்கள் யாரே 

யாயினும் உள்ளதை இல்லை பென்றாவது, இலலகை உளள- 
தென்ருவது கூறுவது ஒருபோதும் கூடாது. அது எங்கள 

விரதத்திற்கு முற்றும் விசோகம், வருவது நன்மையே 
யாகட்டும், தீமையே wuts Oi மெய்க்கு மாறுபட்டதை 
ஒருபோதும உரைததல் கூட்டாமல், (சஈதிரமதியைப் பார்த்து) 

பெண்மணீ' கலங்காதை, வழுவது வாட்டும். இதற்கா 
நாம் மனஞ் சோரவுபடிவது. பிள்ளை யார்? நீ யார்? நான் 
யார? யோகித்துப் பார். 

சந்திரமதி -- பிசாண நாதா. இறைவனருள அப்படியாயின், நாம் 

என்ன செய்யலாம்! ஆ, ஆ, இப்படியும் வருமோ காலம்! 

யாருக்கு என்ன தீங்கு இழைக்கோமோ' 

(அனைவரும் ஒருவாறு தேறி எழுந்து செல்கின்றனர்.) 

நட்சத்திரேசன் -- Sur சோசியசே/ நமக்கொன்றும் சோடிய 

மில்லையா? நாலும் இரண்டு கனிகளைக் கொடுக்கமாட்டேனா? 

கொடுத்ததும் என்னுடைய பாகத்திற்கான கனிகள்தாமே. 
வஞ்சனை உதவாது, இங்கு வாரும். ஈமக்குச் சேரவேண்டிய 
பொருள் வருமோ இல்லையோ பாரும். 

(இருவரும் கலந்து பேசுகின்றனர்.) 

நட்சத்திரேசன் — லயா! என்ன -இம் மனனன் சற்றும் சலிப்பவ- 

CHES காணோம். முனிவர் எண்ணம் ௮ ணுவும் இசை- 

யாதுபோ விருக்கின்றதே, எவவளவோ தந்திரமாக உரைப்.



80 Sheet Bros [அங்கம்-71 . 

பினும் தான் சத்தியத்தின் மேலேயே கண்ணா யிருக்குன்- 
ரூனே. அவன்தான் அப்படியென்ரால், ௮ம்மாதோ Mai 
னிலும் பதின்மடங்கான உறுதிகொண் டி ருக்கின்றாளே.' 
மறறும் அந்த மந்திரிக்குச் சத்தியகாத்து யென்பது சரியான 
பெயர். ன்றும் ஒன்று கூடியிருக்கிறது. இவர்களை 
வெல்ல ஈமது முணிவராலும் முடியாது, மூன்று மூர்த்திக-, 
ளாலும் முடியாது, 

சோசியர் -- யாவும் யானே இப்போது நேரிற் கண்டேனே. 

நாமென்ன செய்வது. நம்மா லானமட்டும் முயன்றோம்; 

ஒன்றும் பயனில்லை. ௮ம் முனிவர்க்கு இவற்றை யெல்லாம் 
ஈன்கு தெரிவிக்கின்றேன். நம்மீது கோபிப்பார், கோபித்- 
தால் நாமென்ன செய்யலாம். போய் வருகின்றேன். 

(போ இன்றான் ) 

ed 

பத்தாங் களம் 

அளம் கை 

டூடம்: யமுனை இக் கரை. 

காலம்: நடுப் பகல. 

பாந்திரங்கள்;: ஈட்சத்திரேசன், அரிச்சர்திரன், சந்திரமதி, தேவ 

தாசன், சத்திய£ர்த்தி, தத்துவசாஸ்திரி, ௮ஷ்- 
டாவதாகி, 

நட்சத்திரேசன் — அரிச்சர்க.? இதோ காம் பமுனை நதியை 
யடைந்தோம். இனி, இங்கும் தங்கிச் செல்லுவோம். wG- 
யினால் களை வந்து காதை யடைக்கன்றது. காலுர் களர்இன்- 
றத, என்ன கஷ்டம்! என்ன தமம்! பிணைப்பட்டுத் 
துணைப்படிதல் எப்போதும் DEB. 

அரிச்சந்திரன் _.. சுவாம். வருந்க வேண்டா, ன்னும் இரண். 

டொரு இனங்களிற் காசியம்பதியை அுடைந்துவிடுவோம். 
௮னுவசையில் தேவரீர் மனங்கொண்டு மன்னித் தருள- 
வேண்டும். 

நட்சத்திரேசன் --. என்ன பன்னிப்டஸு! எத்தனை நாசர் உங்களோடு 
உழலவது? ஏதேனும் தக்க உணவுண்டா? உறக்கமுண்டா? 

ஊணும் உறக்கமுங் கெட்டால் உடல் என்ன கஇயாவது? 
இதோ யாரோ இருவர் வழிப்போக்கர் வருவனறார்கள். 
அவர்களிடத்தில் நமது நியாயத்தைச் சொல்வோம். (வழிப்
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Curéscor Gora@) யோ? சற்று இப்படி வாருங்கள், இந்த் 

அகியாயத்தைச் சிறிது கேளுங்கள். 

தத்துவசாஸ்திரி -- என்ன யா ௮து, நம்மை ஏன இழுக்கின்- 

தீர்கள? 

நடசத்திரேசன் --- இவா அயோத்தியின் ௮ரசசா பிருந்தவர். இவர் 

விசுவாமித்இரருக்குக கடனாகப் பொருள தரவேண்டும். 

அதனை என்னிடம் கொடுப்பதாய் ஒப்புக்கொண்டார். இன்- 

னும் கொடுத்தபா டில்லை. பானோ உணவற்று, உறக்கமறறு 

இவர்களேடடு காட்டிலும் மலையிலும் கல்லென்றும் முள்ளென- 

ம் கானலென்றுங் கருதா மல் உழன்று Belo Bl, உடல் மெலி- 

இன்றேன். இவர்களோ கண்ட நஇகளிலும், சோலைகளிலும் 

தங்கத் தங்கிக் காலங் கழிக்கின்றனர். பசிக்க தென்றால், 

இதோ பழங்கொண்டு வரோ மென்று பற்ந்தோடுகன்ரா- 

கள். இதென்ன நீதி, கேளுங்கள். 

தத்துவசாஸ்திரி --- என்ன ஐயா! நீர் கூறுவது. 

அரிச்சந் திரன் பொருள கொடுக்கவேண்டுவ.து உண்மையே, 
யான் 

அதனை நாற்பது இனங்களிற் செலுத்திவிரவதாக உறுதி 

மொழிந்து விடைபெதறு வந்திருக்கிறேன். அப்படி. செலுத்த 

ஒருபோதும் தவறேன். கூடிப் ஏித்தரத்தில் கா இயம்பதியை 

யடைந்து கொடுத்துவிட உறுதிகொண்் டி (hd HoT Moor. 

அதுகாறும் பொறுத்தருள வேண்டிக்கொள்கின்றேன். இதுவே 

எனது விண்ணப்பம், ல்யா/ 

தத்துவசாஸ் திரி-- அ, ஆ, நீங்க ளிருவர் கூறுவதும் வெகு வியப்- 

பாயிருக்கின்றது. பொழுளாம்-- கடனாம், கொடுப்பதாம்- - 

வாங்குவதாம். ஆ, அ, வெரு நன்று. உலகத்தில் காணப் 

mom பொருள எல்லாம் பொய்ப் பொருள. அப் பொருள்- 

களைத் தனக்றா உடைமையாகக் கொண்டுள்ள இவவுடலே 

பொய்ப் பொருளானால், மற்று எப் பொருள் மெய்ப் பொரு- 

ளாவது? இதனிலும், நீர் முற்றத் துறந்த முனிவர் வேடத்- 

துடன் சாணப்படுஇன் ர். அந்தப் பொருளும் ஒரு முனி- 

வருக்குச் சேரவேண்டுவது என்டின்றி ர்... இது oF ன்ன 

ஞானம்! என்ன அறவு. (அரிச்சர்தினை சோக்க) அதிருக்- 
கட்டும், நீர் ஏன் இதற்காக வரு ந்துவது. எந்தப் பொருள் 

யாருக்கானது. இது என் உமக்குக் தெரிபவில்லை. பொன்னு 

மில்லை, பொருளு மில்லை யென்று போகச் சொல்லும். 

நட்சத்திரேசன் --
 ஆ; ஆ, ஈல்ல மத்தியஸதமாக 

இருக்தெதே! 

கடனைக் கேட்டால் ஞானம் பேசுகிறீர்களே. ஏது ye 

11



82 NEES Teo [அங்கம்-17 

சந்திர. இப்படியும் ஒரு ஆளை முன்னமே சித்தப்படுத்தி 
யிமுந்தாயோ! ௮வர் பேசுவதைப் பார்த்தால் உன்னுடைய 
மனிதாபோல் காண்டுறதே. நல்லது, அவர் அபிப்பிசாயப்- 
படியே சொல்லிவிடு, நான் போய்விடுஇன்றேன். எனக்கேன் 
இந்தக் துன்பம்! 

அரிச்சந் திரன் — gers; அடியேனை அவவாறு எண்ணவேண்டாம். 

(தத். துவ சாஸ்திரியை நோக்) யோ. தாங்கள்* யாசோ பெரியோ- 
சாக விளங்குகின்றீர்கள். உலகத்தில் உள்ளவை” யனைத்தும் 
பொய்யாருமா? பொய் என்றால் மெய் என்பூதுனதிர் கிற்இன்- 
ற்து. அத்த மெய் ஒன்றே யாவராலும் போற்றிக் காப்பாற்- 
றத் தருவது, அந்த மெய்யே எல்லாம் வல்ல இறை வ௰்கும் 
உருவாயிருப்பது. அதனால் அம் மெய்யைக் கடைப்பிடி து 

ஒழுகுவார்க்கு அழியாத இன்பமாயுள்ள வீடுபேறு இட்டு- 
வது நிச்சயம். சாங்கள் இவற்றை யுணர்ந்திருந்தும் இவ்- 
வாறு பேசலாகுமோ? 

தத்துவசாஸ்திரி -- 9, ஆ, ஈல்ல இத்தாந்தம் இது! பொய்க்கு 
விசோதம் மெய்யா? அனால், மெய் பொய்யன்றோ? 

அரிச்சந்திரன் --- மெப் எங்கனம் பொய்யாகும்? 

தத்துவசாஸ்திரி--- உமது மெப் பொய்யோ மெய்யோ? 

அரிச்சந்திரன் -- இ, ஓ, மெய் என்னால் தேகம் என்னும் அரகு- 

தத்தை யெண்ணி கேட்டின்றீர்களோ? அவவாஞுயின் மெய் 
பொய்தான். 

தத்துவசாஸ்திரி -- மற்று எதைத்தான் நீர் மெய் என்று விளம்பு- 
ன்றி? 

அரிச்சந்திரன் -- மேய் எனமால் உண்மை, DB Be GD) SOOT GOLD TOUT 1 

பேசவதைப்பற்றி யுரைத்தேன், 

தத்துவசாஸ்திரி ...- ௮, ஆ, ௮, என்ன கொள்கை இது! எதற்கும் 

கருவியா பிருப்பது டுக்க மெய். இதுவே பொய்யாகுமானால் 

இதனிடத்தி லிருக்து வெளியாகுஞ் சொல் எவ்வாறு மெய் 
யாகும்? இதென்ன, *மலடி. மகன்' என்ஞுற்போ லிருக்கஇன்- 
ஐதே. மெய்தான் பொய். பொய்தான் மெய், மெய்யும் 
பொய்யும் ஒன்றே, நாம் உரைக்கும் இதுவே மெய். நீர் 
எண்ணி யிருப்பதே பொய், மெய்யைப் பற்றினால் வீடுபேறு 
கடைக்கும் என்கிறீர், இதென்ன பைத்தியம்? காம் அசாய்ந் 
தறியாத தத்துவ சாஸ்திரங்க ளில்லை. அவற்றில் ஒன்றி- 
லேலும் இதுகாணுமா றில்லை. பொருளே, இல்லை யென்றால் 

பேறு ஏது?
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அரிச்சந்திரன் -- யா! தத்துவ சாஸ்திரங்கள் கற்றமைக்குப் பயன் 
இதுதானோ. உலூல் அவரவர் செய்யும் நன்மை இமபை- 
களுக்கு ஈடாக இன்ப துன்பங்ககா இறைவன் அருள்வான் 
என்பது தஙகளுக்கு உடன்பா டில்லையோ? 

தத்துவசாஸ்திரி -- இன்பமாவது, அன்பமாவது, இறைவனாவது. 

உலகம் பஞ்சபூதச் சேர்க்கையா லுண்டானது. உலகத்த- 

லுள்ள சரா*சரப் பொருள்களும் பஞ்சபூதச் சேர்க்கையா 
லுண்டானவைகளே. எப்பொருளும் முதலில் நீரினின்றுந் 

கோன்றிப் புல்லாக, பூடாகி, இப்பியாய், ஊர்வகாய், விலங்-. 

காய் நிலைமாறிப் பின்னர் மனித யாக்கைக்கு அடுத்துள்ள 

நூரங்கின் உருவத்தை யடைகின்றது. ௮சனாலேயே குரங்கும் 

வானா மெனப் பெயர் பெற்றது. அதனபின் மனித வருவ 

முண்டாகும். இவ்வாறு உயிரானது எண்பத்து நான்கு 

இலட்ச உடல்வகையில் மாறிமாறித் இரிந்து செல்லும். 

இது ஒன்றே உலகத் தோற்றத்திற்கு ஏற்ற காரணமாகும். 

இந்தக் தேகம் காப்பாற்றிய அளவு நிற்கும், இது 
இறந்துபட்டால் அவ்வப் பாகம் அவவப் பூகுதீதிம் கலந்து 
செல்லும். மண்ணிற் கலக்த பாகம் காவாங்களுக்கு உணவாம். 
அத் தாவரம், மிருகங்கள் பபிவைகள் மானிடர் முதலிய 

உ௱ரிர்களுக்கு உணவாகும். அதுவே சக்தாகிக் கருவி 

லமைந்து உருக்கொண்டு வெளிவரும். சிறிதுநாள வாழும், 

பின்பு இறந்துவிடும். இவவாறே மாறிமாறி வருந் தன்மை 
யுடையது, இவ் வரிய நியாயத்தினை முற்றும் கைவிட்டு, 

உலகத்திற்குமேல் ஒருவன் உண்டென்றும், ௮வன் விதித்த- 
வாறு ஒருவன் தலையில் எழுதுகின்றான் என்றும், மற்ரொரு- 

வன் ஒலையைக் கிழிக்கின்றான் என்றும், ஒருவன் கட்டி 

யிழுக்கின்ரா னென்றும், நரகத்திலும் மோட்சத்திலும் 

அமர்த்துகறா னென்றும், புசாணக் சிழங்கள் புலம்புவதை 

உறுதியாகக் கொள்கின்றனர் சிலர். இவை யனைத்தும் 

வீண் வார்த்தை, கட்டுக் கதை. இறந்த பினனர் உட- 

லில்லை. உடலின்றேல் உணர்ச்சி யறும். உணர்ச்சி பற்றால் 

ஒன்றுமில்லா தொழிகின்றது. இதுவே காம் கண்கூடாகக் 

கண்டறிவது, இதை விட்டு வீண் எண்ணங்களால் துன்பதீ- 

இற்கு ஆளாவது பேதைமை, இப்போது உமது வீண் எண்- 

ணத்தினால் விளைந்த தீங்கை யுற்று நோக்கும். கடனில் 

அழுத்தியது; இதுவே இன்னல். உம்மைப்போல் உண்மையே 

சாதகமென்று உறுதிகொண்டிருக்தவர் இதோ இருக்கிறா. 

அவா கதியை எனன வென.று கேளும்.
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அரிச்சந்திரன் -- &ீயா. தாங்கள் யாரோ? தமக்குச் சத்தியத்தினால் 
என்ன தங்கு நேர்ந்தது? சற்று விவரமாய்க் கூறுங்கள். 

அஷ்டாவதானி _.- லயா, நானும் உம்மைப்போல உண்மையே உறு- 

திப் பொருளென்று எண்ணியிருந்தேன். என் வாலாற்றைச் 
சொல்லுறேன், சிறிது கவனமாய்க் கேளும். 

கலி வெண்பா 

மாசி லருந்தவத்தோர் வந்திக்கு மாண்புடைய 
காசிப் பதிசன்னில் கண்ணியமாய்ப -- பேசவரு 

நற்குலத்தி லேபிறந்து நானான்காம் ஆண்டுக்குள் 
கற்கவரு நூாலெல்லாங கற்றறிர்சேன் -- அப்பால் 

அவதான மும்பயில ஆதரித்தோ ரீராண்டில் 
நவமாகும் வித்தையெலாம் நஈன்கறிநர்சேன் -- அவற்றிற் 

பயிலும் வழிசன்னைப் பகருவேன் வேலும் 
மயிலுமென வேசொல்ல மாருமல் -- செயலாய் 

வருலாட சங்கிலியை மாட்டிக் கழற்றத் 
தருவார் சவியடியைச் தான்முடிக்க -- மருவும் 

சது.ரங்கத் இிற்குதிசை சாண்டுமடி. சொல்ல 
ச.த.ாரனெனப பாவுரையைத் தான்புகலப் -- புதுமையுறப் 

பஞ்சாங்கஞ் சொல்லப பாவினெழுச் செண்ணிசொலும் 
விஞ்ஞானப் பாவை விளம்ப-- அஞ்சாமல் 

எட்டெழுத் தாணிக்சங் கேற்ற கவிசொல்ல 
அட்டாவ தானவகை யச்தனையும் -- மெட்டாய் 

தெரிர்து வெளிப்போந்து இக்கு விசயம் 
புரிந்துபல மன்னரவை புக்கேன் .-- பரந்த 

புலமையெலாங காட்டினேன் பூபால ரெல்லாம் 
நலம்வந்த ர்த்தி ஈவின்று -- குலம்வந்த 

செம்பொள்னாற் செய்த சிவிகையுடன் தண்டிகையும் 
கம்ப மதக்கரியும் காஞ்சனமும் -- செம்பட்டு 

வத்திரமும் வாம்பரியும் மல்லல் வளகாடும் 

மெய்த்திரமுண் டாக்கும் விருதுகளும் -- சதஇரமார் 

ஒன்பான் வகையில் ஒளிரு மணிபதிதத 
இன்பான நற்பணிக ளெல்லாமும் -- அன்புடனே 

6 

பெற்றுப் பெருமையுடன் பேரரச ரும்வியக்க 
உற்றேன் புவியி லுயர்ந்து. 

இத்தகைய மேன்மையுற்ற யான், அவதானத்இல் ஒரு சிறு 
சொல்லை மாநறி யுரைப்பதற்கு அஞ்சி இக்கதி யடைந்தேன்,
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அரிச்சந்திரன் -- யோ! அவதானத்தில் மாற்றி யுரைப்பது என்ன 
இருக்கறது? எல்லாம் உள்ளதை உள்ளவாறு உரைக்க 
வேண்டுவதுதானே, 

அஷ்டாவதானி -- நீர் சொல்லுவது உண்மைதான். அவதானத்- 
தில் யான் வெற்றியடைந்தால், பிரபுக்கள் எனக்குப் பதி- 
னாயிரம் வராகன் பரிசளிப்பதாகவும், யான் தோல்வி யடை- 
தால் யான் இதுவரையிற் பெற்றிருந்த பரிசுகள் எல்லா- 
வற்றையும் பிரபுக்களுக்குக் கொடுத்து விவெதாகவும் ஓர் 
ஏற்பாடு செய்துகொண்டு ௮வதானத்தை ஆரம்பித்தேன். 
எல்லாவற்றையும் செவ்வனே முடித்துவிட்டேன். தோல்வி 
QUIET! Gl எதிலும் எனக்கு ஏற் படவில்லை. அதைக் கண்ட 
பிரபுக்கள் பஞ்சாங்கம் சொல்வதில் யான் சொன்னதை 
மாற்றி எழுதிக்கொண்டு, முடிவில் படித்துக் காட்டி, யான் 
தோல்வி யடைந்ததாகக் கூறினர். அதன்மேல் யான் எவ்- 
வளவு கியாயம் சொல்லியும் ௮வர்கள் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை. 
அதனால், அங்கிருந்த மத்தியஸ்தர்கள், தோற்றால் பரிசு 

பெற்ற பொருள்களைக் கொடுத்து விடுவதாகச் சொன்ன- 
இல்லை யென்று, என்னை வாதிக்கும்படி தூண்டினார். “Osu 

யருக்குப் பொய்யுரைத்தால் வெற்றியாகும்” என நியாயம் 
இருந்தபோதிலும், யான் சொன்னதை மாறி யுரைக்க மன- 

மில்லாமல் மறுதிதுவிட்டேன். 5 GS , என்னிட மிருந்த 

பொருளையெல்லாம் இழந்து பாதேசியாகத் இரிந்தேன். பின்பு, 
இந்தத் தத்துவ சாஸ்திரியாருடைய கொள்கை மிகவும் உத்தம 
மாக இருக்கக் கண்டு, அவருடன் கலந்து வசிக்கின்றேன். 
ஆதலால், மனிதன் சமயத்திற்கு வற்றதுபோல் பே௫ித் 
துன்பத்திற்கு விலகி, எவவிதக்கிலும் இன்பத்தை யடைய 
முயலவேண்டும். இப்போது தத்துவ சாஸ்இரியார சொன்ன- 

தைச் சற்றுக் கவனித்துப் பாரும்) உண்மை விளங்கும். 

அரிச்சந்திரன்--ீயா.! என்ன சித்தாந்தம் சொல்கின்றீர்கள்! இஜை- 
வனில்லை, வினை யில்லை, இன் பழு மில்லை, அன்பமும் இல்லை 
என்டுன்றீர். உலகில் மானிடதேசம் பெற்றவர்களில் பலர் 
துன்பத்தில் வருந்தவும், பலர் இன்பத்திற் பொருந்தவும் 

கேர்ந்திருக்கின்றது. சிவிகை ஊாவோனையும், அதனைத் தாக்- 
இச் செல்வோரையும் ஒத்துநோக்கி உய்த்துணார்தால் விஷ. 
யங்கள் என்கு விளங்குமே. 

தத்துவசாஸ்திரி--- இன்ப துன்பங்கள் வினையினால் வருவன வல்ல. 
இன்பம் ஒருவனது முயற்சிக் கேற்றவாறு இயலும். துன்- 
பத்திற்குக் காணம் சோம்பலே. இனி வினையினால் தேக 
முண்டாகின்ற தென்றால், ஆதியில் வினையின்றித் தேகம்
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எவ்வாறு உண்டாயிற்று. இது நோக்வயென்றே, வித்து 
ழூதலா? முளை முதலா?' என்னும் *பீஜாங்குர நியாயம்' தத்து- 
வத்தில் ஏற்பட்டிருக்கின்றது? இவ்வாறு நல்வினை தீவினை- 
களின் பயனாகத் தேக மெடுத்துக்கொண் டிருந்தால், இந்த 
ஆன்மா எவ்வாறு வீடு டெறுவது? சற்றும் பொருத்தமற்ற 
வாதங்கொண்டு இன்னலிற் புகுவது எதற்கு? இனி உல௫- 
ஓுள்ளமட்டும், உண்டு உடுத்துக் களிப்படைந்து இருப்பதே 
இத் தேக மெடுத்ததற்குப் பெரும் பயனாகும். உய்த்துணரந்- 
தால் உண்பதும் உறங்குவதுமே உலக வாழ்க்கையாக முடி- 
இன்றது, யோடித்துப் பாரும். ‘ 

அரிச்சந்திரன் -. லயா, வினையின் தொடக்கத்தினால் தேகம் மாத- 

இரம் வரும். அன்மா நித்தியமானது. அவவான்மாவின் 
வினைக்கு ஏற்றவாறு கனு காண புவன போகங்களை இறை- 
வன் அருள்னெறான். இரந்த அன்மாவும் முதலிற் புல் 
முகலாய பற்பல உருக்களை யடைகின்றது. பின்னர் மானிட 
தேகம் பெற்று, ௬௧ துக்கங்களை ஒப்பக் கண்டு, வியேற்றை 

படைய விரும்புகிறது. அவ்வாறு ௬௧ துக்கங்களை ஒப்பக் 
காணுவோரே மெய்ஞ்ஞானிய ராவர். மற்றையோர்க்கேயன்றி 
மெய்ஞ்ஞானியர்க்கும் வினை யுண்டு. அவ்வினை சஞ்சிதம், 
தகாமியம், பிராரத்தம் என மூன்று வகைப்படும். அவற்றுள் 

பல பிறவிகளுக்கு வித்தாயுள்ள சஞ்சிதவினை ஞானிகள.து 
ஞானத்தீயினால் எரிபட்டு நாச மெய்தும். இனி நேோரற்பால 

ஆகாமியவினை சிறிதும் ஞானியை யணுகாது, நிகழ்காலத்தில் 

அனுபவித்தே இரற்பால பிராரத்தவினை மாத்திரமே எஞ்சி 

நிற்கும். மேலோர் அந்த ஞானியை வணங்கி ௮வது நல்- 
வினையைப் பெறுவர். கீழோர் அவரை இகம்ர்து அ௮வாது 
இவினையைப் டெறுவா, இதனால் ஞானியாவான், நல்வினை 

இவினையாகிய பகுதிகள் ஒருங்கே யற்று நித்தியாநந்தத்தை 
யடைவன். இனி, நீர் யாது கூறினும் மெய்யைக் கைவிடுதல் 
செய்யோம். சத்தியம் தலைகாக்கும் என்பது உறுதி மொழி, 
ஆகையால், சொன்னதை கிறைவேத்றுதலே தூயோர் கடமை. 
யாங்கள் செல்லுகன்றோம், தயைசெய்து விடை தாரும். 

தத்துவசாஸ்திரி _.- அப்படியாயின் உங்களிடம் யாம் என்ன சொல்்- 

வது. தருக்க சாஸ்இரக் கருத்தை வெளியிட்டோம். கேட்- 

டால் பயனுண்டு. இனி உங்களிஷ்டம், ரெல்லுங்கள். 

(போகின்றனர்.) 

நட்சத்திரேசன் -- வீயா சாஸ்திரியாசே.் என்ன ஏதேதோ தத்து- 
வம் பேசுகின்றீர்கள். ஈமக்கு ஒன்றும் விளங்கவில்லையே. 
நமக்கு! ஏதும் சொல்லப்படாதா?
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தத்துவசாஸ்திரி --- அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை. உலக தத்துவம் 
சிறிது பேசினோம் (சொல்லிச்சொண்டே கட்சத்திரேோசனை யு) 
லயா! இவ் வரிச்சந்தான் என்ன சிறிதும் சலியாத மன- 
வன்மையும், கலங்காத உறுதிநிலையுங் கொண்டவஞனாகக் 
காண்கின்றான். இவனை வெல்ல யாவரால் முடியும். நமது 
முனிவர் முன்பின் யோசியாது ௪பதங்கொண்டாசே, என்ன 
செய்வது. நழ்மாலானவரையில் (Lpwiesr Gap Lb, முடியவில்- 
லையே. , ஈடந்ததைப் போய் நவில்கின்றேன். 

நட்சத்திரேசன் -,” அவவாறே செய்யும். சென்று என் கதியையும் 
முனிவருக்குச் சொல்லும்; மறந்துவிடப் போடதீர், 

தத்துவசாஸ்திரி -- அகற்கென்று ௮வற்றை யெல்லாம் நேரிற் கண்- 
டேனே சொலலமாட்டேனா. ஏன் மறக்கும், போய வரு 
இன்றேன், 

(செவ்இன்றான்.) 

பதினோன்றாங் களம் 
spe. 

, Oro: வாரணாசியில் ஒரு சத்திரம், 

காலம்: மாலை. 

பாத்திரங்கள்: ஈட்சத்திேசன், சந்திரமதி, தேவதாசன், அரிச்சர்தி- 
ரன், சத்திய£ர்த்து, வைத்தியன். 

அரிச்சந்திரன் -- சுவாம்! இதோ அருகில் ஒரு ஈகாரரந் தோன்று 

கின்றது. அது கா௫யம்பதியாக விருக்கலாமோ? 

நட்சத்திரேசன் -- அரிச்சந்திர! இதுதான் காசி நகரத்தின் எல்- 
லையிலுள்ள வராணா௫ என்னும் இருப்பதி. அதைக் கடந்து 
சென்ருல் காசியம்பதி காணப்படும். 

அரிச்சந்திரன் -- - பெண்மணீ, சந்ரமதி! இதோ காம் வாரணாசியை 
யடைந்து விட்டோம். அதனை யடுத்துள்ளதே கா௫ியம்பதி 

யாம், நாம் இத் இருப்பதியை யடையவே, நமது வினை 

யனைத்தும் விடைகொண்டி ஒடும், கண்மணி, தேவதாச/ 

இதோ வந்துவிட்டோம். இனி நாம் அதிகம் நடக்கவேண்டி 
யிராது, வருந்தாதே. 

சத்தியகீர்த்தி - சுவாம்! இங்கு ஏதேனும் சத்இரத்தில் தங்கலாமே, 

நட்சத்திரேசன் -- இதோ காண்பது ஒரு சக்இிரமே. அங்குத் 
தங்குவோம். காம் இதோ சந்று நேரத்தில் காசியை யடை 
வோம். இனி காசு எவவிதமாய் வருமோ தெரியவில்லை. 

(எவ்லோரும் சத்திரத்தில் சங்குகின்றனச்,
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நட்சத்திரேசன் -- அரிச்சந்திர இங்குவா, இங்குவா. வந்தையா 
auton sus! 

அரிச்சந்திரன் -- சுவாமீ! என்ன, என்ன: 

(விரைந்த ஒடிவருன்றான். மற்றவர்களும் வருசன்தனர்,) 

நட்சத்திரேசன் -- ஆ அரிச்சந்திர. என்ன செய்வேன்! 

அரிச்சந்திரன் — சுவாமீ! என்ன நோந்த.து? “உள்ளதைச் சொல்்- 

லங்கள். 

நட்சத்திரேசன் -- ஆ, ஆ, பொறுக்க முடியசரிலீலையே! பிராணா 
துடி.க்றதே.! என்ன செய்வேன்.” இதற்கா என்னை பழைத்து 

வந்தீர்கள் 

அரிச்சந்திரன் --- ( துக்கத்துடன்) சுவாமீ! நோந்தது யாது? தேள் 

முதலிய விஷப்பூர்சி ஏதேனும் இண்டிற்றோ? சொல்லுங்கள 

மருது கொண்டுவருகின்றோம். 

நட்சத்திரேசன் --- இல்லை, இல்லை. விஷமொன்றுக் க8ண்டவில்லை. 

ஆ) ஆத என்ன கொடுமை” மான்ன கொடுமை 

சத்தியகீர்த்தி-- சுவாமி. என்ன கோய் இது? சொல்லுவ்கள், 
தக்கது செய்கின்றோம். 

நட்சத்திரேசன் -- அப்பா, அரிச்சந்திர. சத்இபசீர்கீஇ! என்னமோ 
எனக்குத் தெரியவில்லை. வயிற்றை யிழூத்து கோகின்றது, 

மார்பில் அடைக்கின்றது, மூச்சுவிடவும் முடியவில்லையே] 

அரிச்சந்திரன் _ ருவாம்/ சற்றுப். பொறுத்துக் கொள ங்கள். 

இகோ ஓரு கொடிப்போதில் ஒரு வைத்திபரை UI 5D LD 5 Hl 

வருஇன்றோம். ( இரும்பி) சத்தியா த/ Br al xr சென்று 

ஒரு வைத்தியரை அழைத்து வாரும். 

(௪த்திய£ர் ததி விரைந்து போன்றான்.) 

நட்சத்திரேசன் -- ஆ, ௮, அரிச்சக்இர? வைதீதியர் வந்தாரா? பிரா- 
ணன் போய்விடிம்போல் காண்டுன்றதே, ம்யோ! என் குரு- 

மாதரும் அருகில் இல்லையே. அரிச்சக்இர. இதற்குத்தானா 

இவ்வாறு என்னை வதைத்தனை. பொன் பெற வச்து மண்ணாக- 
வேண்டும்போல் காண்குறதே,. ஆ, ஆ என்ன கடு எனக்கு” 

வைத்தியர் வந்தாரா? 
அரிச்சந்திரன் டட சுவா இனனும் வானவில்லை. நாம் வந்தது புதிய 

. ட 2.௨; ச . ச 
வூர். ப சென்ற சத்தியரத்தியும் புஅிபவர். தேடி. 0D LPB. I வீர் 

வேண்டும். சற்றுப் பொறுத்துக்கொள்ளுங்கள் விரைவில் 
வந்துவிவொர்,
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நட்சத்திரேசன் -- ஒ, ஐ! அரிச்சந்திர. இது ஏதோ வஞ்சகமாகக் 
காண்டுன்றது. இப்படியே இவன் இறந்துபோகட்டும் என்- 
ணுங் கருத்தோ. பிராமண அத்தி, பிராமண கோலம். வேண்- 
டாம். ௮, ௮, பொறுக்க முடியவில்லையே, இந்த நோய் வ*- 
தமைக்கு நீயன்றோ காரணம். 

அரிச்சந்திரன் — சுவாமீ! அடியேன் யாம் வஞ்சகம் செய்யவில்- 

லையே. இவ்வீறு சொல்லின், அடியேன் என்ன செய்வது, 

நட்சத்திரேசன் ஆ ஒன்றும் செய்யவில்லையா? உன்னோடு வது இரு- 

பது இருபத்திரண்டு இனங்களாக, பச்சைக் காய்களையும், 
இழங்குகளையுக் இன்றல்லவா இந்த கோய் வக்க, ௮, ௮, 
இருப்புச்சலாகை வாபிற்றிற் செருகினாற்போல் கோடின்றதே. 

அரிச்சந்திரன் — சுவாமீ" என்ன செய்வது? சற்றுப் பொறுத்துக்: 

கொளளுங்கள. 

நட்சத்திரேசன் — அ௮ப்பா.! அரிச்சந்திர. உங்கள் இருவரால் 
யான் உயிர் துறக்க நேழமும்போல் காண்சின்றது. முனிவர்க்கு 
அரசு இடைத்துவிட்டது. இனி இப்பொருள் கடைத்தாலும் 

கடைக்காதொழிந்தாலும் ஒன்றுதான். யோ. உன்னோடு 
பேசவுு எனககு முடி.பவில்லையே.' 

அரிச்சந்திரன் -- சுவாமி! கத்தியகர்த்தியடன் வைத்தியர் வந்து 
ஏிமிவார். நோயைக் கவனியாமல் சற்றுப் பொறுங்கள். 

நட்சத்திரேசன் -- துரிச்சக்கிர. நீ பொருள் கொடுக்க இன்னும் 

சத்தனை நாள் செல்லுமோ தெரியவில்லையே. யான் சீக்கரம் 

இ.ரும்பிப் போய்விட்டால், முணிவர் தக்க . மருந்துகள் 
OEM) SII குணப்படுத்துவர். வீணே என்னைக் கொன்று 

விடாதே? ை வம்தியர் நடைப்பு ஏது? இடை துதாலும் 

பொருளின்றிச் இச்சை செய்வாரோ? இது வீண் முயற்சி, 

அரிச்சந்திரன் -_. சுவாமீ. ஒன்றுக தீங்கு நேராது. காம் காடியம்- 

பயில் சேர்ந்திருக்கின்றோம். அன்பம் ஒருபோதும் ௮ணு- 
காது, மாம் நன்னெறியைக் கடைப்பிடித்தால் யாவும் 

நன்மையே நேரும். சறுப் பொறுங்கள். வைத்தியர் 

வந்துவிடுவர். மற்றும் சிக்கிரத்தில் மூனிவர் பொருளைத் 

தந்து ஹனுப்பிவிரகின்றேன். அதுகாறும் மன்னித்தருள- 
வேண்டும். 

(வயிற்றை யமுத்திக்கொண் டிருச்ஈன்முர்சள்.) 

12
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பன்னிரண்டாங் களம் 

இடை ட் 

டுடம்: வாரணாசியில் ஒரு வைத்தியர் வீடு, 

காலம்: மாலை. 

பாத்திரங்கள்: வைத்தியன், சத்திய£ர்ச்தி. 

[ஒரு வைத்தியர் வீடு, வைத்தியர் புத்தகங்களை வைத்துக்கொண்டு பார்வை 
யிடுின்றார். சுவரில் ஒர் பலகை சொங்கவிடப்பட்டிருக்கறது. அதில் 
ஆயுர்வேத பாஸ்கா வைத்தியசாலை ஏழைகளுக்குத் தரம 
வைத்தியஜ் செய்யப்பமம் என்று எழுதப்பட்டிருப்பதைச் சத்திய 
கீர்த்தி பார்த்து, வைத்தியரிடஞ் சென்று வ$தனஞு செய்னெருன்.] 

வைத்தியர் -- யார், Bur! 

சத்தியகீர்த்தி -- 8ீயா.! பான் அயோத்தியா நகரவா௫ி, 

வைத்தியர் -- இங்கு யாது கருதி வந்தீர்? 

சத்தியகீர்த்தி-- யாத்திரை காரணமாய் இங்கு வந்தோம். எங்க 
ல் ஒருவாக்கு வயி றுவலி கண்டுவிட்டது. தாங்கள் 

தயை செய்து சற்று வநது பார்க்கவேண்டும், 

வைத்தியர் -- யாம் செய்வது தரும வைதியம். யாம் ஒரு பொரு- 
ளையும் இச்டிப்பதில்லை, பொருள பெறாமலே வைத்இயம் 

செய்யவேண்டும் என்பது ஆயுர்வேதத்தின் துணிபு. வியாஇ- 
_ யஸ்தசை இங்கு அழைத்து வாரும். யாம் வருதல் கூடாது. 
மற்றும் உம்மைப்போல் பல்லாயிரம் போ் இங்கு வருவர், 
அக்காலத்தில் யாம் இங்கு இல்லாதிருத்தல் se Suey, 

போம், அழைத்து வாரும். ஒரு நொடி.ப்போதில் தீர்த்து 
aD Boar Gp Lb. ப 

சத்தியகீர்த்தி-- கீயா.' தாங்கள் உரைப்பன யாவும் தங்கள் விளம்- 
பாப் பலகையாலேயே ஈன்கு விளங்குகின்றன. வியாதிய- 

ஸ்தர் இங்கு வாத்தக்க நிலையில் இல்லாமையால், தாங்கள் 
தயை செய்து ௮ங்கு வருதல் வேண்டும். அதிக சமீபத்தி- 
லேயே இருக்கின்றனரா. . 

வைத்தியர் -- ஆனால் சரி, பார்ப்போம் வாரும், (ag Bex pari.) 

எவ்விடத்தில் இறங்கி யிருக்கென்றீர்கள்? ப 

சத்தியகீர்த்தி -- கயா. இவ்வூர் எல்லையிலுள்ள ஒரு சத்இரத்தில் 
இறக்கி யிருக்கின்றோம். 

வைத் தியர் -.. சரி, போவோம்,
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சத்தியகீர்த்தி -- யோ! தாங்கள் செய்வது அனுபவ முறையோ? 
வாகட முறையோ? 

வைத்தியர் -- உமக்கும் வைத்தியர் தெரியும்போற் காண்கின்றகே, 

சத்தியகீர்த்தி -- பான் வைத்தியம் செய்ய, அறியேன். சொன்- 

| முறையில் சிறிது அறிவேன், யோ. 

வைத்தியர் -- கல்லது, நாம் செய்வது ASST wre முறை. அகத்- 

இயர் பூரணம், யூகமுனிவர் பெருநூல், பூரணணசூத்இரம், இயுர்- 
வேத பாசாவாரம், போகா ஏழாயிரம், தன்வந்தரி Bau ap 

மிருதம், தேஞ்சயா் வைதீதிய நூல்கள், கொங்கணர் கடைக்: 
காண்டம், சிரோரத்தின வைத்திய பூடணம், ஈர்திகலாஞானம், 
பிரம்மழுனிகள் கடைச்சூத்திரம், புலிப்பாணி வைத்தியம், 
வைத்திய சிக்தாமணி இவை முகலான பெரு நால்களனைத்- 
தினும் எமக்குப் பெரும் பழக்கமுண்டு. இவற்றிற சொலலப்- 

பட்டவாறே, செய்முறை, கைமுறை பிறழாமல், சித்த மகர- 

தீதுவஜ ரசம், மேகாந்தக ரசம், குன்மகுடோரித் இராவகம், ' 
அகஸ்தியர் சண்டமாருத மெழுகு, காளமேக நாராயண சிந்- 

தூரம், ஜீவா கஜாங்குசம், அக்கினி குமாரகம், சதபுட ௮ப்ர 

சிந்தூரம், அமித Biss com 7௪ம், சண்டபேருண்ட சரசம் 
முதலாயுள்ள மகா ஒளஷு தங்களையெல்லாம் முடித்திருக்கின்- 
ஹோம். இந்த ஓஷகப் பிரயோகத்தால் கால; னாருக்குப் 
போக இருந்த “உயிரையும் இருப்பிக் கொண்டுவந்திருக்- 
கின்றோம். 

சத்தியகீர்த்தி-- ஆ, ஆ! வெகு _ நூல்கள் பாரவையிட்டிருக்கன்றி ர். 

கள. ஒளஒதங்களும் தக்கவையாகவே புலப்படுகின்றன. 
பெயரைக் கேட்டே பிணிகள் பறக்கும்போற் காண்கின்றது. 
எங்கள் ஈற்காலம் தாங்கள் எதிர்ப்பட்டு. (சத்தியர்த்தியும் 
வைத்தியரும் சத்திரத்திற்கு சமீபத்தில் வருகிறார்கள்.) இதோ வர்- 

துவிட்டோம். இந்தச் சத்திரத்தில்கான் தங்கி இருக்கன்- 
ரோம். 

வைத்தியர் -- அதோ படுத்துக்கொண் டிருக்கறவர்தாமோ? 

சத்தியகீர்த்தி -- ௮ம், யா! 

நட்சத்திரேசன் -- அரிச்சந்திர. வைதீதியர் வரவில்லையே, என்னை 
இவவாறும் வதைத்தலாமோ? 

அரிச்சந்திரன்---(ச.த்திய2ரத்தியோடு மற்றொருவர் வருவ; சண்டு) இதோ 
துவட்ட வைத்தியர், சுவாமீ! 

நட்சத்திரேசன் -- வந்துவிட்டாரா? Bur வைதீதியசே கொஞ்சம் 

கைபாருங்கள,
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(வைத்தியர் உட்கார்ந்து ஈட்சச்திரேசரது வலதூசையைப் பற்றி, ஈட்டை 

உடைத்து, காடி பார்க்கின்றார். மேல்கோகடிச் சற்றுக சவனிதத 

Aare ழே தட்டுனெொருர்.) 

அரிச்சந்திரன் -- Bur! வைத்தியரே என்ன நோய் இது? எ. கனால் 

நேர்ந்தது? என்ன சிூச்சை செய்யவேண்டும்? தயை செயது 

சொல்லவேண்டும். 

வைத்தியர் — Burl Qa ana IS AGa gs FI நாடிகளின் ஏற்- 

த் தாழ்வினால், உஷ்ணவாயு அஇகரித்து, BL FO சம்பர்- 

தப்பட்டிருக்கிற து. இது அகால போஜனம், நி.தீஇிர  பங்கம, 

அதக நடை, HITE GOYA முதலியவ2முல் நேர்ந்திருக்க- 

லாம். தக்க ஒஓளஷகம் கொடுத்தாலன்றித் தீராது, நல்ல 

வேளைக்கு ஈம்மை யழைத்தீர்கள். நம்மை யழைகது வகத- 

வா எங்கே? இப்படி வாருமையா ! (சிறித அப்புறஞ் செல்கின்றனர். 

அறிச்சந்தரனும் உடன் சென்று,) 

அரிச்சந்திரன் -... வீயா! காடி எப்படி பரிருக்கிறது? சற்று விவாமாய்ச் 

சொல்லுங கள, 

வைத்கியர் --- நோயாளியின் முணங குரிகளை வைத்இயர் வெளிப்- 
படையாகச் சொல்லுதல் டாது. அறு DT CUS விதிக்கு 

முற்றும் விரோதம், 

சத்தியகீர்த்தி -- Burl gaan zu FES FLD தங்களுக்கு எம்மி- 

டம் வேண்டுவதில்லை. பாங்கள் எப்போழ்தும் உண்மைக்கே 
உசதரவாதமாவோம். தயை செய்து கூறுங்கள். 

வைத்தியர் ட உங்கருநக்கு உரைப்பதில் எமக்குத் குடையில்லை. 

இது கோயாளிக்குத் தெரிதல் கூடாது. தெரிந்தால் Bry 
இனங்களில் நீங்கு முறபிர், லந்து நாழிகையில் நீங்கிவிடும். 
வாத நாடி. அழுர்தியிருககின்றது. ௮னு எழுந்தால் கான் கைரி- 
யம், இல்லாவிடில் ஒன்றும் இலலை. இப்பொழுதே (PEST 

பங்கு முழுகி அசாத்தியக்இில் இருக்கறது. இனி ஈம்மூ:- 
DLL DM ALG வேலை செய்தால்தான் உண்டு. சண்ட கண்ட 
நீலகண்ட புதாங்குசம் என்பது இந்த ஒளஷுததின் பெயர், 

சஞ்சீவி, முப்புக் கலந்துள்ள. இதைப் பிரயோடுக்கியேன். 
பிறகு உங்கள் அதிஷ்டம். அனால், சொன்னதைமாதீதிம் 
கோயாளிக்கு வெளிபிடவேண்டாம். நாம் HIM Ub பே௫ு- 
யதனால், அவரும் சந்தேகப்பட்டு, வைத்தியர் யாது கூறினர் 
என்றால், ௮தெல்லாம் ஒன்றுமில்லை, விரைவிற் குணமாகு 
மென்று சொன்னார் என்று தைரியஞ் சொல்லுங்கள். 

அரிச்சந்திரன் -- இந்த மாத்திரைக்கு அதுபானம் யாதோ?
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வைத்தியர் -- அதுபானம் ஒன்றுமில்லை. இந்த மாத்திரையை 

வாயிலிட்டு ஒரு மிடறு கண்ணீர் விட்டாற்போதும். போய்ச் 
சக்ரம் கொடுங்கள். வாய் தவறிச் சங்கதியை வெளிவிடப் 
போகின்றீர்கள். 

நட்சத்திரேசன் -- அரிச்சந்திர? ஒளஷதம் ஒன்றுமில்லையா/ யாதோ 
தூரத்தில் சென்று பேசுஏன்றீர்களே. 

அரிச்சந்திரன் -- இதோ மருக்து கொண்டு வருகின்மோம். 

நடசத்திரேசன் -.: அரிச்சந்திர, உடற்கூறு எவவாறிருக்கின்றதாம்? 

அரிச்சந் திரன் --- சுவாமீ! வாதம் அழுத்தி, 

வைத்தியர் -- ஆ, ௮, இரும், மாத்திரையைக் கொடும். 

நடசத்திரேசன் --- அதிருக்கட்௰ிம். வைத H HNL என்ன சொனல்்.கன்- 

ரூர். 

அரிச்சந்திரன் _- சுவாமீ/ வாதநாடி. அழுச்தியிருக்கன்றதாம் (வைத் 

இயர் மூறைத்துப் பார்ச்சன்றார்.) ௮து எழுந்தாலன்றி உறுதி 
கூறுவது கூடாதாம். அது oT pas, Ce Miu gs pan ag 

தம் கொடுப் பது. இதனை அருக்அங்கள். இறைவ னருளாற் 
குணப்பசிம். குறை பாதும் சேராது, (மருந்து கொடுகிறான்.) 

வைத்தியர் _-- பாபையா நீர/ நாம் மூன ன்னமே வரமாட்டோம் என்- 

ஜோம்.  வலிர்து அழைத்து வர்தீர். நாம் வேண்டாமென்று 
பல முழை. தடித்து உரைத்தும், அதனை அசட்டை செய்து, 
கோயாளி இரலடையுமா௮ு சொலலிவிட்டீர்கள். இதனால் 

எமக்கு மாவவளவு பாவம் நேர்ந்துவிட்டது. புண்ணியத்- 
இற்கு வந்து, பாவத்தைக் ஈட்டிக்கொண்டாப்போ ல ராரித்றே. 

குளிக்கப் போய்ச் சேற்மையா பூசிக்கொள வது, இன்ன 
காலம்” வேண்டாம் என்றதை ஏன் வெளியிட்டார்? பயமே 

பாதி யாரிரைப் போக் விடுமே. ஆ; அ, என்ன, YD LIT 

மல் வந்துவிட்டோம். இட மறியாமல் இதம் புரிய லாகாது, 
பாத்திரம் ௮றிந்து பிச்சை யி என்று of CR) FAUT வாக்கியம் 

பிறந்தி ரக்கின்ற.து, 

அரிச்சந்திரன் -- Bur! மன்னிக்கவேண்டும். உண்மைக்கு ஒரு 

காலத்தும் பழுஇல்லை. உயிரினும் உண்மையே சிபந்தது, 

ஆதலால், பொய்ம்மொழி புகலுவது ஒருபோதுங் கூடாது, 
அதனால உள்ளதை வெளியிட்டேன். மன்னித்துக்கொள்- 

ளுங்கள். 

வைத்தியர் -- என்ன மன்னிப்பது. உயிரினும் உண்மை ௫ற*- 
தது, உம்முடைய உயிராயின் உமக்குத் தெரியும். பிறா
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உயிர் எப்படியானால் உமக்கென்ன. அச்சத்தினால் தீங்கு 
விளையும் என்று சொன்னால், கலைஞானங்க ளெல்லாம் பேசு- 

இன்றீரே, (௩ட்சத்திரேசரை நோக்க) இவர்களோடு உம்மை 
யாரையா வரச் சொன்னார். உம்மை உயிசோடு வதைத்து 

விரிவார்கள்போற் காண்டின்றதே. உடனே உம்முடைய 
ஊர் போய்ச் சேருமையா? உம்மைக் கண்டால் உத்தமாபோற 
காண்கின்றது. 

நட்சத்திரேசன் -- யோ, அரிச்சர்திச. என்னை - இப்படியும் 

வதைக்க லாகுமா. வைத்தியரும் கைவிட்டீர், இனி ஒரு 
கஷணமும் உங்களோடு பான் இருப்பது கூடாது. பிறவுயிர் 
காப்பதே போறம். இதை யோசித்து எனக்குச் சேரவேண்- 
டிய பொருளைச் செலுத்திவிமி, யான் போகின்றேன். யோ 
HCG ICTS OTS) போரும்போற் காண்கின்றதே. என் கரு- 
நாதர் ௮ரடில் எனது உபிர் நீங்கினால் எனக்கு எல்லாப் 
பதவியும் சித்இிக்குமே. 

அரிச்சந்திரன் -- சுவாமீ! தாங்கள் அஞ்சவேண்டாம். கடவுளரு- 
ளால் தங்கரக்கு ஒரு குறையும் நேராது. இப்போது 

தாங்கள் உட்கொண்ட மருந்தே இறைவனருளால் குணகு 
செய்துவிடும். சீக்கிரத்தில் தம்மை யனுப்பி விமிதின்றேன். 
மன்னிக்கவேண்டும். 

நட்ச த்திரோசன் — Bust வைத்தியரே, கேட்டீர்களோ இந்த நியா- 
யத்தை. இப்படி வாரும், மற்னொரு முறை கை பாரும். 

வைத்தியர் --- (அருசற்சென்று கையைப் பற்றிக்கொண்டு) ஈட்சதத- 
ரேசசே, நாம் எவவாறு முயன்றும் பயன் காணோம். சீறு 
பொய்யும் வெளிப்படுத்துவகாக ஏற்படவில்லை. உல௫ல் 
எப்படிப்பட்டவரும் கோயாளிக்கு மறைத்துக் கூறுவர். 
அவ்விடத்தும் இவன் மனம் ௮சையவில்லையே. இனனும் 
முனிவர் எப்படித்தான் இவனை வெல்வாரோ அறியோம்! 
யான் செல்கின்றேன். 

நட்சத்திரேசன் -- செல்லும். சென்று எல்லாவற்றையும் சொல்- 
அம். 

 



  

  

  

  
  

அங்கம்] 

முதற் களம் 

டுடம்: கங்கைச் கரை, ஆலயம். 

காலம்: காலை. 

பாத்திரங்கள்; அரிச்சந்திரன், சந்திரமதி, தேவதாசன், சத்திய 
£ர்த்தி, நட்சத்திரன், இரசவாதி, 

அரிச்சந்திரன் -- பெண்மணீ, சந்திரமதி! இதோ நாம் கங்கைக் 
கரையினை யடைந்தோம். இனி, நாம் இந்தப் புண்ணிய 
நதியில் நீராடி, பூசை HUSH, அலயத்தை யடைவோம். 
இந் நதிக் கரையில் காணும் ஒவ்வொரு துறையும் ஒரு கட்டம் 
எனப்படும். ஒவ்வொரு கட்டத்திற்கும் ஓவ்வொரு பயன் 
உண்டென்று துறவிகளும் கட்டந்தோறும் நீராவெர், இது 
வருண கட்டம், இது சந்திர கட்டம், அறு பாமபதி கட்டம். 

மற்றும் பல கட்டங்கள் உண்டு, இவை யனைத்தினும் பாம- 
பதி கட்டமே மிக மேலானது. படி ந்தோருடைய பாசமனைத்- 
தும் போக்கிப் பாகதியை யடைவிக்கும் பண்பினை யுடையது. 
அதன்கண்ணே நாமும் STAD arid. 

சத்தியகீர்த்தி-- ௮7சே.! அடியேன் ௮வ்வருண கட்டத்தில் இறங்கி 
நீராடுகின்றேன். 

அரிச்சந்திரன் -- ஆ, ௮, அப்படியே செய்யும். (ஈட்சத்திரேசனை 

கோக) சுவாமீ. தாங்களும் இறங்கலாமே. 

நட்.சத்திரேசன் :-- கானும் இறங்கலாமா -- இதிலொன்றும் பய- 

னில்லை. பொருள் வரும் வழியைத் தேடுங்கள். 

(ரீசாடி. ஆலயத்தை யடைசன்றனர்.) 

௮ரிச்சந்திரன் -- பெண்மணீ': இதோ கண்டனையா சோபுசர் தரி- 
சனமாஇன்றது. இதனையே ஸ்தூல லிங்கம் என்பர் பெரி-
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யோர். அதனை முன்பு வணங்குதல் வேண்டும். (கும்பிட- 

சந்திரமதி -- கண்மணீ, தேவதாச. இதோ சோயில் தெரிகின்றது, 

பார். கை கூப்பிக் கும்பிமி. (கும்பிடுெருள்.) 

அரிச்சந்திரன் -- சத்தியகீர்த்தி. இது கண்டீரோ. இவவாலயக் 

கோபுச முந்றும் பொன்மயமாகக் காண்கின்றது, பொற்கோ- 

மென ஈம் குருநாதர் கூறக் கேட்டிருகீகின்றோ மன்றே. 
ச ( ச . 

சந்திரமதி - ஆம் agree! பொற்கோபுர தரிசன பலத்தினால், 

நமக்கும் பொன் கிடைத்து, முனிவர் பொருளைக் கொடுதது- 

விட நேரும். அதற்கே இது முற்குறிபோற் காண்கின்றது. 

அரிச்சந்திரன் -- பெண்மணீ ஆலயத்துள் ஒடுங்கி ஒதுங்கி வருவாய். 

இனி, இறைவனையும், இறைவியையும் அதித்துப் பாடுவோம். 

(பாடுகின்றான். மற்றையோர் சைகூப்பி நிற்கின்றனர்.) 

திருசிற்றம்பலம் 

பத்தனாய்ப் பாட மாட்டேன் பசானே பரம யோகி 
எத்தினாற் பத்தி செய்கென் என்னைநீ இகழ வேண்டா 
மூத்தனே முதல்வா தில்லை யம்பலத் சாடு இன்ற 
இ.க்தாவுன் ஆடல் காண்பான் அடியனேன் வந்த வாறே. 

சருத்சனாப்ப் பாட மாட்டேன் காம்பன சோளி பங்கா 
ஒருக்சரா லறிய வொண்ணாத் திருவுரு வுடைய சோதீ 
திருத்தமாக இல்லை சன்னுள் தஇகழ்ந்தரிற் நம்ப லத்தே 
நிருச்சசான் காண வேண்டி கோபட வந்த வாறே. குக்கி த் மி 

பொய்யினைச் தவிர விட்டு. புறமலா வடிமை செய்ய 
Bus யருவிச் செய்யாய் ஆதிய ஆதி மூர்த்தி 
வையகர் தன்ணின் மிக்க மல்குசிற் றம்ப லத்தே 
பையநின் ஆடல் சாண்பான் பரமகான் வந்த வாறே. 

திருசசிற்றம்பலம் 

மெய்யனே விமலா காசி மேவிய கருணை வாழ்வே 

கையனேன் சளைக ணில்லே் கருச்தொடுங் கருமம் பொல்லேன் 

உய்யகேர் வழிகண் டெர்தாய் உனதடிக் கடிமை பூண்டேன் 
பொய்யிலார் உள்ள மேவும் புனிதனே போற்றி போற்றி, 

மெய்யுரு வான நின்னை மெய்யினால் அறிவ தல்லால் 
பொய்யுரு வான மாந்தர் பொய்மமையா லறித லாமோ 
செய்யறது வளஞ்சால் காசிச் செல்வனே யுனைய டைக்தேன் 
பொய்யிலார் உள்ள மேவும் புனிசனே போற்றி போற்றி, 

தையலார் மையல் கொய்தும் தவம்பல வருந்திச் செய்தும் 
மெய்யிலா சானபோது மெய்ப்பொருள் காண்ப தேது 
நெய்யிலார் சுவையாய்க் காசி நிலவிய பரனே எந்தாய் 
பொய்யிலார் உள்ள மேவும் புனிதனே ,போற்றி போற்றி,
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கட்சத்திரேசன் -- அரிச்சந்திர. இதென்ன விண் காலட்சேபமாக 
விருக்கன்றது. பொழுதாக வில்லையோ! உங்களுக்கென்ன, 
எங்கிருந்தாலும்? நானன்றோ பாடுபடுஇறவன். காசிக்குப் 
போனாலுங் கருமந் தொலையாது” என்னும் முதுமொழியை 
அறியாயோ! முயற்சி இருவினை யாக்கும். விணே கோயி- 
லில் நின்று புலம்புவதில் என்ன குணம், புறப்படு, புறட்- 
ப. தத்துவ சாஸ்திரி என்னென்ன ஓதினார். அவற்றைக் 
கேட்டும் உனக்கு இப் பயித்தியம் விடவில்லையே.” 

அரிச்சந்திரன் _௨'கவாமீ/ இதோ வந்துவிட்டோம். “அவனருள் 
அதருர், அனைத்தையும் அறா” என்பர் மேலோர். நாம் 
அனைவரும் இஜைவனது உடைமைகள். அவன் கையிற் 
ரவைகள், ௮வன பாவையாகிய நம்மை வினையாகிய கயிற்- 
முல் ஆட்டுகன்றான். அதனால் ௮அவனஞுளை காடிஜோர்க்கு 
யாவும் எளிதிற் கடைக்கும். இனி, வாருங்கள் போவோம். 

(அனைவரும் வெளிவருகன்றனர்.) 

கட்சத்திரேசன் --- அரிச்சந்திர! இந்த வாசா கயிங்கரியங்க ளெொல்- 
லாம் அப்படி யிருக்கட்டும். நீ கும்பிமி, வணங்கு, விழு, 
பாடு எனக்கென்ன? செலுத்தவேண்டிய பொருளுக்கு வழி 
சொல்லு. காசி, காசி என்முய்) காக்கும் வந்தாயிற்று, 
கடனுக்கு எனன செய்யப் போகின்றனை. இனி, ஒரு கண- 

மும் யான் பொறுத்தல் முடியாது. கொடுத்தால் உடனே 
கொடு, இன்றேல் இல்லையென்று சொல்லிவிி, யான் போகின்- 
மேன். தாட்சிண்யம் தன காசம். இனி உன்னிடத்து இரக்- 
சங் காட்டெவதில் பயனில்லை. என் குருகாதரும் கோபிப்பர், 

அரிச்சந்திரன் --- சுவாமீ? சற்று மன்னிக்க வேண்டும். இனி ஒன்- 

றும் தடையிசாது. எவவிதத்தாலாயிலும் விசைவிற் பொருள் 
முழுதுஞ் செலுத்தி விரகின்றேன். 

நட்சத்திரேசன் -- பொருள் முழுதும் என்ளுல் தெரியவில்லையே. 
அரை குறையாகச் செலுத்தவும் அபிப்பிசாயமுண்டோ? 
அதையாயினும் முன்பு வெளியிடு, | 

அரிச்சந்திரன் -- சுவாமீ! தாங்கள் இவ்வாறு தர்க்இத்தால் ௮டி- 

யேன் எவ்வாறு விடை யுரைப்பது. இன்று இறிதும், மறுதி- 

னஞ் இறிதும் கொடுத்து ஓப்படையாமல், ஒரே முறையில் 
முழுவதும் கொடுத்து விடகின்றேன் என்றேனே யல்லது 
Cainer. 

நட்சத்திரேசன் — னால் சரி, சரி, ஆகட்டும், விரைவில் முடித்து- 

விடு, 
13
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அரிச்சந்திரன் -- ஆ, ஆ, அவ்வாறே செய்கின்றேன். தாங்கள்- 

மட்டும் சற்று மன்னிக்கவேண்டும். (சற்று அப்பாத் சென்று) 
சத்திய£ர்த்தி! நாம் இக் காசியம்பதியை யடைந்து இசண்டு 
காட்களாகின்றன. முனிவர் கடனைத் தரத்தற்கு நாம் 
முயல்வது ஒரு பங்காயின், இத் தரகரைத் கணிலிப்புதற்று 
முயல்வது GM YI MBIT விருக்கின்றது. தவணையும் ௪: 
பித்து விடுகின்ற. பொருள் வருவாய்க்கு ஒரு வழி தேடு. 
தல் வேண்டும். என்ன செய்யலாம்? சத்தியசத்து! 

சத்தியகீர்த்தி - - அரசே. Qu கவலை அடி யேனது? ஹ்ணத்தினின்று 
சற்றும் HEHE ௮. சாம் ஈகரைவிட்ட் சாள்முதல் இத- 
னையே மனத்துள் ஈகாடி வருக இன்றேன். நாம் நமது நாடு பத 

லிய பொ, நள் முழுதும், முனிவர்க்கு உரிமையாக்கி விட்- 
டோம். காம் உடுத்தஅுள்ளதும் பழய வஸ்இரங்கள். நமக்கு 
உடைமையாய் நின்றது நமது உடல் ஒன்றே. அலவ்வடலையே 
எவர்க்காயினும் உழைக்க உடன்பட்டு, அதன்பொருட்டு 
முற்பொருள் கொண்ி, முனிவர் ஈடனைத் தீர்க்க முயல- 
வேண்டும். அதற்குத் தங்கள அடைக்கலப் பொருளா 

யுள்ள அடியேனே ஓ. வாக்கு உழைக்ச உடன்படுஇன்பேன். 
தேவர் ரர் அப்பொ, ளைப் ம NID! pootlan s அ கடனை முட்டின்- 
டித் சீர்திநுவிடலாம். மறறும் பற்பலவாடுய் எண்்ணுவதில் 
பயனின்று, அரசே. 

அரிச்சந்திரன் — சத்திய BTS BT om. DN) 2 car solo@w. எனி- 

னும். நீர் தாமே உமைப்பதாய்ச் "சொல்விக்கவேண்டும் என்- 
னும் குறிப்பினால் அன்று யான் உம்மை வினஸியது, எமது 

BLOM DIT HD) Br உம்மை PUNO GAM GS உடனபட்ட- 

மைக்குச் சால மகிழ்கின்றேன். முனிவர். க்குக் கடறைப்- 

பட்டவன யானே. அ்னால் யுனே Bp, ih ane க்கு உழைத்து 

YS கடனைக் தீர்த்தல் (மடை para அதன்பொருட்டு ட்டி 

உம்மை உமைககச் செய்வது எவ்வ (DR BILD GQ). IT th 5 BT SB 

(இரசவாத வருறுன்.) 
இரசவாதி — இயா நீங்கள் யார? பதோ பொருளென்றும், பொன்- 

னெனறும், உழைப்ட (தென்றும் பேன். றிர்களே அதென்ன? 

அதை நாமும் சிறிது அறியலாமோ? 

சத்தியகீர்த்தி -... Bun! டெ ன்னு மில்லை, en IT GF, மில்லை. ஏதோ 

எங்கள் விஷயமாய்ப் Cia Sloot Gm Lb. 

இரசவாதி -... வீயா! தாங்கள் ஏதோ இரங்கிய மனத் அடன் பே: 
கின்றார்கள். அதங்கு (மன் “கடன், உடன்” of oO DB LIT WD 
கா 'இிற்பட்டது. அது இன்னதென்று சிறிது தெரிந்தால்,
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நாம் எதேனும் செய்யலாம் என்னும் எண்ணங்கொண்டே 
உங்களைக் கேட்டது, மற்றொன்று மில்லை. மன்னித்துக்- 
கொளளுங்கள. 

சத்தியகீர்த்தி-- &ீயா.! தங்களது இசக்கத்திற்கும், இனிய மொழி- 
க்கும் வந்தனம் புரிகன்றோம். தாங்கள் அறியக்கூடாதது 
ஒன்றுமில்லை. யாங்கள் ஒரு முனிவாக்குக் கடன் கொடுக்க- 

வேண்டும். அதன்பொருட்டு யோடுக்கன்றோம். 

இரசவாதி --- ஓகோ, அப்படியா? அதற்குத்தான் கேட்டது, இந்த 
நாய்க்கு இறைவனருளாம் சிறிது பொருள் உண்டு. அது 
குரு கடாக்த்தினா லுண்டானஅ. இந் காய் இளமைமுதல் 
பெரியோர் தொண்டுசெய்து, ௮ நாதாக்கஞுடைய ௮ழூக்- 

இரகத்தினால் கொஞ்சம் ஈன்மார்க்கக்தை யடைந்தது, பிறகு 
இக் கோபுரத்தைப் பொன்னால் புதுக்கெயதும் இக்த நாய்தான், 
இப்போதும் B65 நாதாக்களுடைய கட்டளைப்படியே 

கொஞ்சம் பரோபகாரம் செய்துவருகின்றது. நோயாளிக்கே 

மருந்து குணஞ்செயயும். அதுபோல், அன்ப மாற்றார்க்கே 

உபகாரம் பபனுடையுதாகும். நீங்கள் ஈன்னிலையி லிருக்த- 
வர்களாக உங்கள் மு.க காட்டுகின்றறு, உங்களுக்குள்ள 

கடன் டுவவளம் சான்று வெளியிட்டால் தக்கது செய்யலாம். 

அரிச்சந்திரன் -- கயா! -இக்கில்லார்க்குக் தெய்வமே ௪த' என்பது 
போல் தங்களை இவ்விடத்தே இறைவனருள் கூட்டுவித்தது. 
யாங்கள் விசுவாமித்திர முனிவர்க்கு நாறு லட்சம் பொன் 
கடன் செலுத்தவேண்டும். இது ஒன்றே எங்களுக்குள்ள 
பெருங்கவலை. 

இரசவாத் -...ஓ, ஓ, தொகை சு SD) BLOM FH BIT னிருக்கின்றது. 

நா லட்௪ம் பொன்னா! எனினும் இந்த நாய்க்கு இது ஒரு 

பெடுங் காரியமன்று. ஒரு காழிகை ஸமுபற்சியும், ஒரு ௧௦ 

களவு] அழுக்குமே செலவு. இருக்கட் ம். இதற்கு நீங்கள் 

ஈடாகக் காட்டுவது யாது? 

அரிச்சந்திரன் -- Dire! எடு காட்மிவதற்கு ஏதாவது இருப்பின், 
எமக்கு ஏன் இப் பெருங் கலக்கம். எங்களது உடலன்றி 
வேறொன்றும் எமக்கு உடைமை யில்லை. தாங்கள் தயை- 

கூர்ந்து இந்தத் தொகையை யளித்தால், எங்களில் ஒருவசே- 
னும். ௮னைவருமேனும் தங்களுக்கு அடிமைப்பட்டு உழைக். 

இன்றோம். இதூ ஒன்றே எமக்குள்ள வழி. 

இரசவாதி -. நூறு லட்சம் பொன்னுக்கு ஓப்புப்பொருள் ஓன்று 

மில்லையா? நீங்களென்ன இந்த நாய்க்கு உழைப்பது. ih
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களை உற்றுக் கவனித்தால் சிறிதும் சரமப்பட்டு உழைக்கக் 
கூடியவாகளாகக் காணப். படவில்லையே. 

அரிச்சந்திரன் -- 8ீயா.? ௮வவாறு எண்ணவேண்டாம். தாங்கள் 
தயைகூர்ந்து இப் பொருளை யளித்துவிடின், தாங்கள் காலாத் 
காட்டிய வேலையைக் கையாற் செய்துகொண்டு, இட்டதை 
யுண்டு, நாள் கழிப்போம். இதிற் சற்றும் யம் வேண்டாம். : 

இரசவாதி-- சரி இருக்கட்டும். . நமக்கும் ஆட்கள் வேண்டுவது 
அவசியமே. முனிவர்க்குக் கடன செலுத்தவேண்டியவா 

உங்களில் யாவா? 

அரிச்சந்திரன் -- யா.” அடியேன்தான். 

இரசவாதி --- ஆ, ௮, அப்படியா ௮தை இங்குப் பெற்றுக்கொள்- 
பவர் யரா? 

அரிச்சந்திரன் -- யா. அதோ நிற்கும் அ௮ந்தணசே பொருளைப் 
பெற்றுக்கொளள எம்முடன் வக்திருப்பவர். 

இரசவாதி-- சரி, (௩ட்சத்திரேசனை நோக்க) யா சுவாமிகளே! 
இப்படிச் சற்று வாருங்கள். 

நட்சத்திரேசன் -- இகோ வந்துவிட்டேன். பொருள் வந்துவிட்- 
டதோ? 

இரசவாத் - - அ, ஆ, பொருளுக் கென்ன, இதோ இநத நாய் 

ஒரு நாழிகையில் கொடுத்துவிடும். உமக் கென்ன நூறு 

லட்சம் பொன்னா சேரவேண்டும்? 

நட்சத்திரேசன் --- ஆம், ஆம், அவ்வளவுதான். 

இரசவாதி .. - இந்தத் தொகை முழுதுக்கும் செம்பொன் வேண்- 
AG@ior? வெண்பொன் வேண்டுமோ, 

நட்சத்திரேசன் -- ஏன் கரும்பொன் கொடுத்துவிடுமே. இவ்வளவு 
பெரிய தொகைக்கு ஒருவன் வெண்பொன்கூட வேண்டு- 
வானோ? 

இரசவாதி -- சரி, செம்பொன்னே தருகின்றோம். ஆனால் ஒன்று, 
FONE கவனமாயக் கேரம். காம் செய்துள்ள பொன் சாதா- 
ரணப் பொன்னைப் போன்றதல்ல. 

நட்சத்திரேசன் -- என்ன, என்ன? நீங்கள்-செய்துள்ள பொன்னா! 

இரசவா தி. அமாம், அமாம். இந்த நாய் செய்துள்ள பொன். 
அது எட்டு மாற்று பத்து மாற்றுப் பொன்னல்ல. ஆயிரம் 
மாறறுளள சாம்பூரதத்திற்கும் உயாவானது. அதுவே இவம். 
ரவியைக் களிம்பு நீக்கு வெட்டையை,/ போக்இலை,



களம்-1] அரிச்சர்திரன் 101 

அதற்கு முன் எந்தப் பொன் நிற்கும். இதற்குத்தான் மகான்க 
ளெல்லாம் தவம் செய்வது. பொன்னம்பலம் என்பது என்ன 

(பொன்னைக் கண்டவனே பொன்னம்பலத்தைக் கண்டவன்! 
என்னும் வாக்கியம் தெரியாதா? இந்த நாய் அநேக மகான்- 

களை அடுத்து, அவர்களிட்ட எச்சிலை யுண்டு, தொண்டு 
செய்து பெற்ற ௮றுக்கரகம் இத, இதற்காகக் காட்டிலும் 
மலையிலும் இரிந்து, காய்கனிகளை யருந்திக் காத்திருந்து, 
பருவம்ழதநாக்கி, வழலையை எடுத்து, தீட்சை செய்து, செய 

நீர் இறக்கி, முப்பு முடித்து, அதையே காயகற்பமாக்கி 
யுண்டு, ஜீவண்டுத்த பதத்தை யடைந்திருக்கறெது இந்த நாய், 
அப்படிப்பட்ட அரிய தவத்தால் வரும் பொன்னின் தன்மை 
எப்படியிருக்கும், யோடத்துப் பாரும். 

நட்சத்திரேசன் — ஆ ஆ, அப்படியா? இவை யனைத்தும் யாருக்- 
குத் தெரியும். இருக்கட்டும், அதனால் உமது கருத்து யாது? 

இரசவாதி -- கருத்தா சொல்லுறேன். நாம் கொடுக்கும் ஒரு 
வராகன் எடைப் பொன்னைச் சாதாரண பொன் நூறு வராகன் 
எடைக்கு ஒப்பாக ஏற்றுக்கொள்ளவேண்டும். இதற்கு 
உடனபட்டால், உடனே அளித்துவிடத் தடையில்லை. 

பாவம் அ வர்கள் ஏன் வீணாக வருந்தவேண்டும். 

நட்சத்திரேசன் -- சரி, என்ன செய்வது, இன்னும் இருந்து 

இவர்களிடத்தில் நமது உயிரைப் பறிகொடுப்பதிலும் வந்த 

வரையில் பெற்றுக்கொண்டு போவதே நலம். கொடும், 
கொடும், உடனே எண்ணிவிடும். 

அரிச்சந்திரன் -- சுவாமீ” ௮வவாறு குறைவாகப் பெற்றுக்கொண்டு 

போகவேண்டாம்.  அ௮ப்பொருளைப் பார்த்து, ௮வர் சொல்- 

வதுபோல் ஏற்றுக்கொள்ளத் கக்கதாயின் பெற்றுக்கொள்- 
ங்கள்; இன்றேல், மறுத்துவிடுங்கள். யாங்கள் மற்றெவ- 

ுக்கேனும் அ௮டிமைப்பட் ‘OS தங்கள பொருளைச் செலுத்தி 

விடுகின்றோம். 

நட்சத்திரேசன் --- சரி, சரி, அனி இவற்றையெல்லாம் சவனித்- 
தால் பயனில்லை, கொடுத்து விடட்டும். வாதப் பொன்- 

னுக்கு மாற்றதிகம்” என்பர் எமது குருகாதரும். யா நீர் 

தீருவது சுயமான வாதப்பொன் தானே. 

இரசவாதி -- என்ன அவ்வாறு கேட்கின்றீர்கள்? சந்தேகமோ? 
இதோ பாரும் ஒரு அண்டு, கரியை ஊதி யூதிக் கண்கெட்ட 
போலி வாதிகள், சவியையும் மதியையும் கலக்கப் பார்த்து, 
தாயைச் சேர்த்து, பித்தலாடகம் செய்கின்ருர்களே, ௮வ-
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வாறு இந்த நாய் செய்யாது. சோதித்துப் பாரும் நன்ளுய், 
(கொடுக்கிறான். அரிச்சக்தரனை கோசு) லயா. இங்கு FON 

வாரும், (அரிச்சந்திரன் போன்றான். இசசவாதி ரகசியமாய்) 
லயா ஏழைகளை ஏமாற்ற லாகாது, உள்ளதை உரைக்க 
வேண்டும். எங்கள் குருநாதர் கட்டளை அப்படி யே, இந்த 
ரகசியத்தை வெளியிடவேண்டாம், எல்லாம் தர்இரந்தானே. 
உலகமே மயக்கமானது. மயக்கமில்லாமல் ஒன்றுமில்லை. 
௮ந்த மயக்கந்தான் மாயை. கேட்டீரோ, இப் பொன் மிக 
மேலானது. மாற்று: நிறம் நயப்பு முதலியவற்றில் இதற்கு 
இணையாக இவ வுலகில் வேறு கிடையாது. அனால் இன்று, 

இக் குணங்களெல்லாம் இரண்டு வருடங்கள் வரையில் எள்- 
ளாளவும் வாங்காது, (ன்பு கொஞ்சம் வெளி காட்டும். 

அப்போதும் தங்கத்திற்குப் பின்வாங்காது. முனிவர் இப்- 

பொன்னை இரண்டு வருடம் வரையிலா வைத்திருக்கப் 
போகின்றார், அவரும் செலவுகானே செய்யப்போகன்றார், 
இதை உமக்குச் சொல்லிக் கொடுக்கவேண்டும் என்... என் 

எண்ணம். ஏனெனின், இன்றிருந்து நாளை போய்விடுகிற- 
வர் களானால் எப்படியுஞ் செய்யலாம். சகா நம்மிடம் ஆட்- 
பட்டிமுக்கப் போகிறவர்கள். எப்படியும் உங்களுக்குத் 
தெரிர்துவிடும். அப்போறு நீங்கள் என் விஷயமாய் தோ 

நினைக்கவரும். அதனினும் இப்பொழுது உரைக். விடுவதே 

நலமென்௮ு சொல்லிவிட்டேன். என்ன சொல்லுகிர்கள் ? 
கொடுத்அுவிடலாமே. 

அரிச்சந்திரன் - ஐயா? இது பெருஞ் சூது, வஞ்சகம், (இக் காரி- 

யம் எவர்க்கும் ௮டாது. இவவாறு செய்வஇலும் ஒருவன் 
கன் உயிரை வில் நலம். வஞ்சகம் பேசேல்' என்பது 

நீடி வாகூயம். வஞ்சகம் Br ich BCD GF FI என்னால். அதைச் 

செய்வது என்னாகும். தாங்கள் உள்ளதை உரைத்தகற்கு 

ஒரு. கோடி CU DOT புரிரின்றேன், யாங்கள் போய் 

வருகின்ஜோம். 

இரசவாதி _... என்ன லயா.” பு ந்த்தி! யமாயிருக்கி ந் ப்தி ௨ மமைப்- 

போல் உலகத்தில் ஒருவரையுங் காணவில்லை. இரும் சொல்- 

கின்றேன். (சத்தியர்த்தியை கோக) லயா. ௨. மமைக்கான், 
இங்கு வாரும், 

சத்தியகீர்த்தி — யா! இதோ வந்தேன். 

இரசவாதி -— இவொரொனன உலகியல் ROW BI தெரியாகவராக 
இருக்கிறார். சற்று அருகில் வாரும். அந்தத் கரகருக்குக் 
கேட்கப்போகறது. பெண்கள் காதில் படுவதும் கூடாது, 

என்ன, ஒரு சிறு விஷயம், இந்தப் பொன்னைப் பார்த்தீரா? 

!
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சத்தியகீர்த்தி-- ஆமாம், ஆமாம், இளஞ் சூரியன்போல் இருக்- 
இன்றது. 

இரசவாதி --. இருக்கிறதன்றோ! அதில் ஒரு Fm குறை யுண்டு, 
அதாவது இரண்டு மூன்று வருடங்களுக்குப் பிறகு சிறிது 
நிறம் மாறிக் காட்டும். அபபோது அதற்குத் தக்கவாறு சற்று 

விலை குறைபடும். நான் உள்ளதை உரைத்து, இதைக் 
கொடுத்துவிடலாம் என்றேன். இவர் ஏதோ கூடவே கூடா- 

தென்.ற£ மறுக்கின்றார். நீரே அவருக்கு ஏற்றவாறு சொல்- 
லும். 

சத்தியகீர்த்தி -- 8ீயா.! அவருக்கா நாம் சொல்வது. சத்தியமே 
உருக்கொண்டு இக்க தரணியில் வக்தவர். அவருக்குச் சொல்- 
வது இருக்கட்டும், இவ்வகைய வஞ்சகம் மானிடாக்குச் 
சிறிதும் அடாது. விலங்கினங்களும் இதனை விலக்க :ஈடத்- 
தல்வேண்டும் என்றால், காமோ செய்வது கூடாது கூடாது. 
இதனினும் இல்லையென்று மறுத்துவிடல் ஈலமாகுமே. 

இரசவா தி -- சரி, அப்படியாவது சொல்லிவிடலாம். இதற்கு 
5 ஏகேனும் எழுத்து மூலமாய்ப் பத்திரமுண்டோ/ 

சத்தியகீர்த்தி - லயா” இக் கொடுமையான சொற்களை எங்கள் 

காதில் போடவேண்டாம். கொடுக்கவேண்டிய பொருளை 

இல்லை யென்று யார் சொல்வது. ௮து மனித ஜன் மத்திற்குத் 
கருமா? மோசம் முத்திக்கு காசம். எழுத்திருக்கால் உண்டு 
என்பதும், எழுத்தில்லாவிடில் இல்லை யென்பதும் யாவர் 
செய்கை Ar Ay என்ன காலம்] ! உலகம் 

மபாய் என்பு. இதுதானோ. லயா எம்மை மனனித்துக்- 

கொள்ளாம். தங்களுக்கு வீணே சிரம முண்டாக்கினோம். 
போய், வேறு வகையில் பொருள தேடிக், கடனை யடைக்- 

இன்ஜோம்.  (அரிச்சர்தினை நோக்கி) அண்ணலே. வாரும், 

போகலாம். 

என்ன உலகம். 

இரசவாதி -- லீயா! கோபம் வேண்டாம், யான் உங்களுக்கு நற்- 

காமியம் சொன்னேன். மனமிருந்தால் செய்யுங்கள். இல்லா- 

விடின் இவ்விடத்திலேயே இவ் விஷயத்தை விட்டுவிடுங்கள். 
மறுபடியும் நினைக்கவும் வேண்டாம். ஒருகால் அக்தத் தரகர் 

என்னவென்று கேட்டால், என்னை யிமுத்து வெளியிடப் 

போகிறீர்கள். புண்ணியம் பார்க்கப் போய் பாபம் வாய்க்கப் 
போகிறது. 

அரிச்சந்திரன் -- (ஈட்சத்திரேசனை மோக) சுவாமி வாருங்கள் 
போவோம்.
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நட்சத்திரேசன் -- போவதா. பொருளெங்கே? 

அரிச்சந்திரன் — ௮து தங்களுக்குப் பயன்படாது. வாருங்கள். 

நட்சத்திரேசன் -- பொன் பயன்படாதா! என்ன பு.துமை! கடன் 

கொடுக்க மனமில்லையோ? இதைவிட இல்லையென்று சொல்லி- 
விவதம் கென்ன தடை? யாசோ புண்ணிய புருஷன் பொருள் 
கொடுக்க முன்வந்தால், MS பயன்படா தென்கின்றாயே. 

உன் கருத்துத்தான் என்ன? மனத்தில் ஒன்று வைத்துக- 

கொண்டு, என்னை எதற்கு இப்படி வதைக்கன்றாய. “உள 

ளொன்று வைத்துப் புறமம்பொன்று பேசுவோர் உறவு ௧ல- 

வாமை வேண்டும்” என்பதை உன் விஷயமாகச் சொலல- 

லாம்போற் காண்கின்றகே, பொன் ஏன் பயன்படாதென- 

இழய்? என்ன சங்கஇ? சத்தியத். 

சத்தியகீர்த்தி-- சுவாமீ! ௮ரசசே அனைத்தும் உரைப்பர். ௮ வ- 

சரப்பட்டால் என்னாகும்? சுவாம்.' 

நட்சத்திரேசன் -- அவசரமா! நடுவில் ஒரு வார்த்தை ஈன்ருயக் 
கூறுகின்ரடாயே. இருக்கட்டும், ஈமது காலபலன். அரிச்- 
சந்திர/ என்ன சங்கதி, ் 

அரிச்சந்திரன் --- சுவாமீ” யாங்கள் தங்கா வஞ்சிப்பது தரும- 

மாகுமா? 

நட்சத்திரேசன் -- பொன்னைப் பெற்றுக்கொண்டு என்னிடம் கொடு 
என்னால் வஞ்சிக்கலாமோ என்கிஞுயே. வஞ்டிக்கலாம், வ.ஞ்- 
சுத்தாலென்ன. இது எப்படி. வஞ்சகமாஞும். எனக ஓன் - 

௮ந் தோன்றவில்லையே, எல்லாம் மறைத்துப் பேசுகின்கீ7- 
களே. 

அரிச்சந்திரன் — சுவாமீ! மறைப்பது ஒன்றுமில்லை. ௮ வார் பொன்- 

தீர உடனபட்டனர். பின்பு... 

நட்சத்திரேசன் --- பின்பு என்ன கொடுக்கமாட்டேன் என்ராரோ? 

அரிச்சந்திரன் -- கொடுக்கமாட்டேன் என்னவில்லை. 

நட்சத்திரோசன் --- மற்றென்ன? உனக்குக் கொடுக்க மனமில்லை- 
யோ? 

அரிச்சந்திரன் -- ௮ந்தோ, அ௮வவாறு முண்டோ? அவர் தரும் 
பொன் சுமார் இசண்டு வருடங்களுக்குப்பின் குணத்திற் 
சிறிது குறைபடும் என்இன்றனர். 

நட்சத்திரேசன் --- குறைபட்டால் என்ன?
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அரிச்சந்திரன் — அப்போது விலையிலுங் குறைபடு மன்றே? ௮/வ- 

வாறு வஞ்சித்தலாகுமா? சுவாமீ! 

நட்சத்திரேசன் -- ஆ, ஆ, அரிச்சந்திர. இலந்றையெல்லாங் க வ- 

னித்தால் காரியமில்லை. பொருள்கள் காள்பட்டால் குணத்- 
இற் சிறிது குறைவுதான்படும். அதனால் அதை வேண்டாம் 
என்னலாமோ. அன்றியும் இரண்டு வருடவரையில் இ இருப்ட- 

வா யாவர்? இறப்பவர் யாவா? அப்படித்தான் இருப்பினும், 
இ. ப்பொருளை மு pat laut தம் கையிலா வைத்திருக்கப் போ௫ு- 
மூர். பலே MEG பல பாகமாகப் போகா ப்போகிறது, அ௮ப்- 

போது யார் நஷ்டத்தை யா காணப்போகின்ளனார். வீணே 

என்னை வருத்தாசே. புண்ணியவான் கருவகற் இசைந்த 
பொன்னை வாங்கிக் கொடுத்துவிகி. கான் போஇன்றேன். 

நானன்றோ வேண்டாமென்று மறுக்கவேண்டும். நானே ஒப்- 

புக்கொள்ளும்போது, உனக் கென்ன தடை? வாங்கு, வாங்கு. 

இதனால் ஒன்றுமில்லை தீங்கு. 

அரிச்சந்திரன் -- .-சவாமீ! தாங்கள் இவவாறு சொல்லுவது அ(டி- 

யேன் மனத்தை வருத்துகின்றது. காளடைவில் பொருள்- 
கள் குணத்தில் மாறுபாடடைவது இண்ணம். அத்தகைய 
குணம் பொனனுக்கு இன்மையால், அது] உலகில் பெரு 

மதிப்புடன் போற்றப்படுகிறது, இயற்கைப் பொன்னுக்கு 

இத்தகைய குணமிராது என்பது நாம் உணர்ந்திருக்தும் 

செயற்கைப் பொன்னைத் தருவது வஞ்சகமாகும். அன்றி 

இரண்டு வருடங்களில் இருப்பாசார் போவாசார் என்ூதீர- 
கள. எவர் இருப்பினும், எவர் இறப்பினும் ௮வரவருக் 
குண்டான இகழ்வும் புகழ்வும் எனறும் மறையா. ஒருவரை 

வஞ்சித்து, அதனால் வும் இகமுடம்பை உலகத்தில் ல் கிறுவு- 

வது எழுமைக்கும் நரன விளைக்கும். அன்றி, அ௮ப்பொன் 
பலரிடம் செல்லும் சானின், அகனால் ஒருவரை பன்றிப் பல- 
ரையும் வஞ்சித்ததாகும் ௮ன்மோ? இதனினும் ஈரஇ கிடந்து 
வருந்தல் நலமாகுமே. சுவாமி! சிறிது மன்னித்துக்கொண்- 
டால் நல்வழியில் பொருள் தேடிச் செலுத் த்திவிடுகிறேன். 

நட்சத்திரேசன் 4 நீ நன்றாய்ப் பேசக் கற்றுக்கொண் டி ருக்கின்றாய். 

அத்தற்கு ஓவ்வொரு கியாயங கூறுகின்முய். எனக்கென்ன, 
நாள் நெருங்கிவிட்ட. பட்டதும் பட்டேன், இன்னும் 
சில காளும் பட்டுவிடுகன்றேன். பொருளைச் சேகாம் செய். 

இரசவாதி -- லயா. மிகச் சமர்த்த ராக இருக்கின்றீ சே! ஏது இக்- 
காலத்தில் புண்ணியம் பார்ப்பவருக்கு அதன் பயன் உடனே 
இத்திக்கறெது. கான் ஏதோ ஈன்மைக்குச் சொன்னால், முடி- 

14
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வில் நடுத்தெருவில் இழுத்துவிட்டீரே. உமக்கு எவர் யோ 
உதவி செய்வார்? போம், போம். 

நட்சத்திரேசன் -- (இசசவாதியை கோச) லயா, அரிச்சந்திரனுக்கு 
எனன சொன்னீர்? இப்படி வாரும். 

இரசவாதி -- ஆமாம், சொன்னேன். சொன்னதுதான் வெளிவஈ-.. 
தீதே (என்று சொல்லிக்கொண்டே இட்டுன்றான்.) ஈட்சத்துரே- 
சசே.! இதென்ன ஆ காரியம் என்ரு நினைக்இன்றீர்? என் 
புக்தியில் ஒன்றும் படவில்லை. அ௮வனென்ன இம்மியளவும் 
அசைபவனாகக் காணோமே. இவனையாவது' ஏமாற்றுவதா- 
ag அதை விட்டுவிடும், வீண் காரியம். 

நட்சத்திரேசன் ---- பா ர்த்துக்கொண்டான்றோ. இனி நான் ஒன்றும் 
சொல்லவேண்டி.யதில்லையே. போய் முனிவருக்குச் சொல்- 

௮ம், என் கதியையும் சிறிது எடுத் அப் பேசும். 
ச 

இரசவாதி -- அக ்கென்று கண்ணா இவவளவும் பார்த்தேனே, 

சொல்லமாட்டேனா. போய் வருகின்றேன். 

(போஇிரான்.) 

நட்சத்திரேசன் -- அரிச்சந்திர] வந்த. பொருளையும் ப வேண்டா 

மென்ருய, இனி என்னதான் செய்யப்போ௫இன்முய்? 

அரிச்சந்திரன் -- சுவாமீ! இரண்டொரு நாட்களிற் செலுத்துவிடு- 
கின்றேன். தங்கள் பொருள் தடைபடாது. மன்னியுங்கள். 

நட்சத்திரேசன் -.. மன்னிப்ப இருக்கட்டும். எவ்வித.தஇல் எனக- 
குப் பொருளகசத் தீர்மானித்திருக்கன்றனை. அதையேனும் 
வெளியிடு, பார்ப்போம், கூடும் கூடாதென்பதை. 

அரிச்சந்திரன் — gomib! அடியேன் சென்று, இரகாட்டின் ௮்ர்சுரை 
யணுகி விண்ணப்பித்து, ஒரு தொழிலில் அமர்ந்து, YB ear 
பொருட்டு முூற்பொருளாக மூனிவா க்குச் சோவேண்டிய 
அளவு பொன்னைப் பெற்றுச் செலுத்திவிரஇன்றேன். 

நட்சத்திரேசன் —— oy DY, வெகு விந்தை] இது உடனே பொருள 
வரும் மாரக்கந்தான். அுரிச்சக்தா/ அரசன் நிலைகெட்டு 
மறரோ அரசனிடம் தொழிலில் ௮மர்வதா! என்ன, இவ- 
வாறும் உனக்கு மனந்துணிந்ததா! புலி ப௫த்தாலும் புல்லைத் 
இன்னுமா? கடுகு செத்தாலும் காரம் போகுமா? ௮ப்படி.யா- 
யினும் நீ மனுச்செய்வ தெப்போ? அதற்கென முற்பொருள் 
பெறுவது எப்போ? இதென்ன? தஅன்பத்திற்கே இடமாயிருக்- 
இற.து நமக்கு. இதோவென்ராலும் இரண்டு நாட்கள் 
செல்லுமே. சென்முலும் பொருள் வருகறெதென்பதற்கு உறுதி
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யென்ன? உன்னை இங்கு :யார் அறிவா? கைகொடுப்பார் 
எவர்? கொடுத்தாலும் இவ்வளவு பொருளை எவர் முன்னால் 
கொடுப்பா? ஒன்றும் அவதாகக் காணோமே! 

அரிச்சந்திரன் -- சுவாமீ! அடியேன் இக் காசி யாசசை கேரிற்கண்டு, 
எனது நிலையினை விண்ணப்பித்து, முற்பொருள் பெற்றுச் 
செலுத்திவிடுகின்றேன். அதனால் மிகுதியுங் காலங்கடவாஅ, 

நட்சத்திரேசன் --- அரிச்சக்தா. என்ன, நீ கூறுவன யாவும் ௮இ- 
சயமரீசக் காண்கின்றன. அரசனை நேரிற் காண்பதா! செங்- 
கோல் நீங்கவே இகைப்புண்டாயிற்றோ. தம் நாடு விட்டு 
வேறு நாடு சென்று தங்குங் கருத்துடையோர், ௮ காட்டிற் 
சென்று தம் நாட்டிற்குப் பிரதிநிதியாய் விளங்குகின்றவ 
Mi sen முதலில் மனுச் செய்துகொள்ளவேண்டும். 
இகனை நீ முற்றும் மறந்தனையோ? 

அரிச்சந்திரன் -- சுவாமீ. மறந்தேனில்லை. பிரதிநிதியின் அ௮னு- 

மதிபெற்ற பின்னரே அரசரை நேரிற் காண விழைக்தனன். 

நட்சத்திரேசன் -- ஐ. ஓ. அவவாருயின் Moora செல்லுவாய், 

என்னை இன்னும் வருத்தாதை. 
(செல்கன்றனர்,) 

இரண்டாங் களம் 

இடம்: பிரதிநிதியின் வீடு, 

காலம்: காலை. 

பாத்திரங்கள்: அரிச்சந்திரன், பிரதிநிதி, நட்சத்திரேசன். 

[அரிச்சந்திரன் பிரதிநிதியைக் கண்டு வக்கனம் புரிகின்றான்.] 

பிரதிநிதி -- ஜயா: நீவிர் யாவா? 

அரிச்சந்திரன் -- 8ீயா பான் ௮யோத்தி காட்டினன், 

பிரதிநிதி--- அயோத்தி காட்டினரா? வாரும். ஈண்டு உட்காரும், 

யாது கருதி பரீண்டு வந்தீர்? 

அரிச்சந்திரன் -- 8ய./ விசுவாமித்திர முனிவர்க்கு யான் பொருள் 

தரவேண்டும். அதனைத் தர்க்க இந்த சாஜாங்கத்தில் ஏதே- 

னும் ஒரு தொழில் பெறக் கருதித் தங்களைக் காண விரும்பி 

வந்தனன.
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பிர திநிதி — விசுவாமித்தாருக்குப் பொருள தரவேண்டுமா? ஓ, ஓ! 

. நீர்தாமோ அரிச்சந்திர ரென்னும் ௮ரசா? 

அரிச்சந்திரன் --- gin Bu, அடியேனைத்தான் ௮வவாறு கூறுவர், 

பிரதிநிதி--- ௮, ஆ, இங்கு வாரும். அருகில் அமரும். அந்தோ! 
௮ரசர்க்கே இவவகைய நிலை நேர்ந்தால், மற்றவர்க்கு என்னா 
கும்! முனிவர்க்கு அரசை யளித்தவர் நீர்காமே. என்ன 
உதாரம்.' உம்மைக் காணவும் எமக்கு மனம் ௨.௬௫ப் புண் 
படுதன்றது. என்ன செய்வது, வினைப்பயன், கல்லது, இவ்- 
வசசில் தொழில் வேண்டுகின்தீர். யாம் எீம்மாலான முயற்சி 
செய்கன்ஜோேம், தடையில்லை. ஆயின், அ௮ருங்கடன் பட்- 

டார்க்கு ராஜாங்கத்தில் அலுவல் கடைக்காதென்டது, ௮ரச- 

ராயிருந்த நீர் ௮றிவீரன்றே. ஆகலால், இப்பொருள் கடன் 
இர்த்தற் சென்று கூராம லிருப்பதோடு நீர் அ௮யோத்தியி- 
னின்று வந்ததாகவும் புகலவேண்டா. கடனுக்கனறு என 

மொழிந்தால் யாமே அ௮ரசன்பாற் சென்று ஏற்றது செய்து 
விடுகன்றோம். அயோத்தி ஈகரத்தினர் அல்லவென்று மறுத்து- 
விடின் மற்றோர் காட்டின் பிரதிநிதியின் சார்பில் தொழிலில் 
அமர்ததுகன்றோம். இவற்றுள் எதேனும் ஒன்றை புறுதி 

கொள்ளின், தக்கது புரியலாம். அந்தோ, உமக்கும் இக்க 
கேரலாமோ/ 

அரிச்சந்திரன் --- யா, தாங்கள் கூறிய இரண்டில் ஒன்றையும் 

யான் மேற்கொள்ள இயலாத. உள்ளதைக் கூறுவதல்லது 
ஒன்றையும் ஒளித்துரையேன். யான் அயோத்தி நகரத்தி- 
னின்றும் வந்தவனே. முனிவர்க்குக் கடனபட்டி ருப்ப- 
வனே. இவற்றில் ஒர் எழுத்தினையும் மாற்றி யுரைப்பதற்கு 
மனம் இடங்கொடாது. உண்மைக்கு ஒருசிறிதும் ஊன- 

மின்றி எதனை வேண்டினும் செய்கின்றேன். 

பிரதிநீதி -... இது பொய்யு மன்று, புட்டு மன்று, நீர் கேட்கும் 
பொருள் எதற்கெனின், கடனுக்கென்று உரைத்கல் வேண்- 

டாம். இவ்வளவுதானே. 

அரிச்சந்திரன் -- கடன் கொடுப்பதற்கென்று OU DIAS அதற்கு 
அல்ல வென்று எவ்வாறு புகல்வது, அவ்வாறு Lf BON (MPS 
பொய்மையே யன்றோ. பொய் சொல்லிப் பிவியில் வாழ- 
லாமோ? அது எனக்கு மூதறும் ஆகாது, 

பிரதிநிதி -- ௮து போகட்டும். கடலுக்கென்றே சொல்லும். வேறு 
காட்டினா என்று கூறுவதிற் குற்றமென்ன?
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அரிச்சந்திரன் -- ௮துவும் பொய்மையே யன்றோ. எமது நாடு 
உள்ளவாறு ௮யோத்தியேயாகவும், அதனை மறுத்து, மற்- 
ஜொன் றென்டது சரியாமமோா, ௮து பொய்மை யாவதுமன்றி 
தான் தோன்றிய தாய்நாட்டிற்கு வஞ்சகம் புரிவதுமாகும். 
ஒருவன் தன் தாய் தந்தையரை மறப்பினும், கன் நாட்டினை 
மறத்தல் பெரும் பாதகமாம். ௮ந்தோ? இற்றறிவுடை- 
யோரும் தம் தாய்நாட்டில் மிகுதியும் பற்றுடையராக, யான் 
அதனை, மறுத்து உரைப்பேனேல், கான் அ௮வரினும் கடை 
யேனாகக் கருதப்படுவே னன்னோ. தம்மை யடுத்ததற்கு இவ்- 
வாறும் புதீதியசட்டலாமோ. 

பிரதிநிதி -- ஐய, நீர். ஒன்றுக்கும் உடன்பட்டு வருபவராகக் 

காணப்படவில்லை. உலகியலும் உமக்குத் தெரியவில்லை. 
இதலைன்றரோ ஒரு மொழியில் உளளவை யனைத்தும் 
இழந்துவிட்டீர். போம், போம், எம்மால் ஒன்றும் ஆகாது, 

அரிச்சந்திரன் -- யா. கோபிக்க வேண்டாம், போய் வருஇன்- 
றேன, வந்தனம். 

(வெளியில் வ%ஜவிடுன்றனர்.) 

நட்கத் திரேசன் -- “இல்லாதவனுக்கு எண்ணம் அதிகம்” என்பார்- 

சுள், அதுபோல் நீ ஏதேதோ யோசுிக்கின்றாய். ஒன்றுக். 
கேனும் உடன்பட்டு வருகின்றவனாகக் காணப்படவில்லை, 
ராஜாங்கத்தில் உத்தியோகம் வேண்டுகின்றனை. அதற்கெல்- 
லாம் தந்தரங்களுண்டு, ௮வைகள உனக்குச் சரிப்படவில்லை, 
இப்படிப்பட்ட உனக்கு ராஜ சமுகத்தில் உத்தியோகம் 
இடைப்பினும், அதனை நீ மவவாறு காப்பாற்றுவை. 

தொழிற்றுறைகளில் சந்தர்ப்ப நோக்கிப் பல தந்திரங்கள் 
புரியவேண்டி வரும். அதன்றியும், சாஜாங்கத்தில் செய்ய 
வேண்டிய சாஜ தந்திரங்கள் எண்ணிறந்தனவாகும். இவை 
யாவும் உனக்கு உடன்பாடாகாவிடில், மற்மென்ன செயவது, 
உலகமே உனக்கு விசோதமாக இருந்தால், உலகத்தவர் 
உன்னை எங்கனம் ஈட்பாகக் கொளவர். இதென்ன, இது 

யாருக்குத் தெரியாது. உன் இஷ்டம்போல் செயயலாம். என் 

பொருளை முன்னே வைத்துவிரி. பிறகு, எட்டி ௮டி யெடுத்- 

துவை. வருவதையும் தட்டி நடக்கின்றாய். இனி ஒரு 
கணமும், பொறுத்தல் முடியாது, என்ன சொல்கின்றாம். 
இரண்டி லொன்று -- உண்டா? இல்லையா? 

அரிச்சந்திரன் -- சுவாமீ! ஏழ்காத வார்த்தையை இயம்பென்றால் ' 

என்ன செய்வது. யதார்த்த வாதி வெகுசன விரோதி' என் 
னும் முதுமொழிபோல, உண்மையைக் கடைப்பிடித்து ஒழு
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குவோன் உலக விசோதியாகின்ரான். இதனாலெனன, உண்- 
மையையே தனக்கு உருவமாகக் கொண்டுள்ள ௮வ விறை 
வனை உவப்பித்தலே உயிர்களுக்கு உற்ற கடமையாகும். ஆ,5- 
லால், இப்பொய்யுலகை ஈம்பி மெய்யுலகைக் கைவிடலாகாது, 
பொய் பொய்யனை தாடும்) பொய்யுலகமும் பொய்யினைப் 
போற்றுகன்றது. பொய்யுரை புன்மையிற புகுத்தும். சுவாமீ! 

எவ்வகையிலும் தமது பொருளைச் சேர்த்துவிடுகின்றேன், 
பொறுத்தருள வேண்டும். ட 

நட்சத்திரேசன் --- பொறுப்பதென்ன.! பொறு, பெறு என்று புகல்- 
Herm. பொறுக்காமலா இத்தனை நாட்கள் கழிந்தன? 
எப்படித் தருவாய்? உன. முயற்சிகளில் ஒன்றேனும் முான்- 
னுக்கு வரவில்லை. எல்லாவகைபயினும் ழுயன்ளாய். ஒன்- 
௮ம் பயனில்லை. இணி sooo Vag ஒன்றே மிகுக்- 
இருக்கின்றது. இவஷரில் அடி.மைப்பட்டால் ஏற்போ 
பலர் உண்டு, இது செல்வர் செறிந்த நகாம், யோசித் துப்பார். 

அரிச்சந்திரன் -.- சுவாமீ” தாங்கள் உரைப்பன யாவும் உண்மையே. 

அ௮டிமைப்பட்டாயினும் சங்கள் பொருளைச் செலுத்தக் கடை 
யில்லை. உண்மைபினைதக் துணையாகக் கொண்டோர் எவ 
வகை நிலையினும் இருத்தலாகும். அறிவுடையார்க்கு அச்சன் 
நிலையும், அண்டி. நிலையும் ஒன்றே. அகலின், எவர்க்ளேனும் 
அடிமைப்பட்டாயினும் கங்கள் பொருள்ச் செலுத்திவிட 

மனமொழி மெய்களால் உறுதி கூறுகின்றேன். ஆயரின் ஒனறு, 
இக ஈகாம் எமக்குப் புதிதாகலின், யாரை அடுத்து அடிமைப் 
படிவதென்று அறியாமல் அலமருகின்றோம். இது ஒன்றே 

எமது மயக்கத்துற்குக் காணமாக நிற்கின்றது. 

நட்சத்திரேசன் -- அரிச்சந்திர. உன்மீது வருத்தம் ஒருபாலும், 
இரக்கம் ஒருபாலும் உதிக்கின்றன. உன் தின்பக்சைக் கண்- 
டால் மனம் பதைக்கின்றது. என் சிரமத்தை கோக்இனால் 
வருத்த முண்டாகின்றது. அனால, இரக்கமே மிகுதியாகி 

அவ வருத்தத்தை மறக்கச் செய்கின்றது. ஏகேனும் மயக்- 
கப்பொடி உன்னிடமுண்டோ, யாதோ தெரிந்திலது, இருக் 
கட்டும், இர் ஈகரம் உங்களுக்குப் புதிது என்பது உண்மையே, 
உனக்கு என்னால் அனதோர் உதவி புரிகின்றேன். சற்று 
இரு. எனக்கு எவரேனும் இந் ஈகாத்தில் தெரிஈ்த பொருளா- 
ளிகள் இருக்கின்றார்களா வென்று யோடிக௫ன்றேன். (சந்று 
ஒதுங்க மூக்கின்மீது விரல்வைத்து மேல்நோக்கி சொல்ன்றுர். ) 
இப்போது என்ன செய்வது! எவவிதத்தினும் இவன் 
ஏமாறுவதாகச் காணப்படவில்லை. இவர்கள் இந் நகரத்தில் 
வேறு எவர்க்கேலும் அடிமைப்பட்டுவிட்டால் நமது காரியம்
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முத்றுவ் கெட்டுவிடும். இவர்கள் குணத்தைக் கண்டால் எவ- 
ரும் பொருளுதவி புரிய உட்படுவர். அவ்வாறு ஈடவாத- 
படி, நாம் ஈன்மை செய்வதுபோல வெளியே சென்று ஈம்- 
மவரில் ஒருவனைக் கொண்டுவக்து அவனுக்கு அடிமை- 
யாக்கி விடவேண்டும். பின்பு ஏற்றவாறு இவர்களை ஆட்டி 
வதைதது, நமது முனிவர் கருத்தை முடித்துவிடலாம். 

( திரும்பி வந்த) அரிச்சந்திர. யான் சென்று எவரேனும், தக்க- 

வரைச் சரிப்படுத்தி யழைத்து வருகின்றேன். என்ன செய்- 
வது, என் டுபோருளின் நிமித்தம் யானும் சிரமப்பட வேண்- 
1. பிரு கின்றது. உன்னால எனக்குண்டாகும் ௪ சிரமத்தைப் 

பார். பாவும் சரிவா முடிக்கின்றேன். பிறகு, நம்மை.மறஈ- 
துவிடாதே, ஞாபக மிருக்கட்டும், போய் வருகின்றேன். 

அரிச்சந்திரன் -- அம், சுவாமீ! போய் வாருங்கள், ““ஒருவருக- 

கொரு செல்லலுற்முல் அது ௮ருகுளோர்களையும் அடைவது 
இண்ணமே” என்பர் மேலோர். அகனால் தீமக்கும் கிறிது 
சிரமம் நேருவதாயிற்று, போய் வாருங்கள், வந்தனம். 

மூன்றாங் களம் 

இடம்: காசிககரத்தின் வீதி, 

காலம்: முற்பகல், 

பாத்திரங்கள்: அரிச்சந்திரன், சந்திரமதி, தேவதாசன், சத்திய 
ர்த்தி, ஈ௩ட்சக்திரேசன், காலகண்ட ஐயர். 

[கட்சத்திரேசன் சாலகண்ட Buse காண்டுனரூர்.] 

காலகண்ட இயர் -- கட்சத்திசேசபே! RUG BTC Gay? 

நட்சத்திரேசன் -- ஜஐயமாவ: ஊம், அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை. 
யாவும் பயமாகத்தான் இருக்கிறது. 

காலகண்ட ஐயர் -- என்ன அப்படிச் சொல்லிவிட்டீர்? இத்தனை 
பேர் இத்தனைமுறை முயன்றுமா பயமாயிருக்இன்றது. 

நட்சத்திரேசன் --- எத்தனை பெயர் எத்தனை தரந்தான் முயன்றா- 
லென்ன? அவன் மனத்தை மாறற எவசாலாகும்? அ வணி- 
௬ுக்கட்டும் மு பட்சம். அப் பெண் அவனிலும் பதின்- 

மடங்காக இருக்கின்றாளே. போதாக் குறைக்கு சத்தியேத-
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இடும் சேர்ந்துவிட்டான். ௮வன் இவர்கள் அனைவரிலும் 
அசாத்தியனாகக் காண்கின்றான். இவர்களெல்லாம் ஒருபுற 

ருக்கட்டும் ஏதோ வயது வந்தவர்கள், விவகாரம் தெரி*- 
தவர்கள்; விதிவிலக்குகளை ௮றிக்தவர்கள். பாலன் சிறுவன் 
வாயில் பால் மணம் அ௮றவில்லை. அவனுமன்றோ ச௪த்இயக் 
தவருமல் கிற்கின்றான். அர்தக் குடும்பமே சத்திய உற்பத்- 
இயோல் காண்கின்றது. நானும் என்னால் ஆனமட்டும் பார்க்- 
கின்றேன். ஒரு தினையளவும் மாறவில்லையே. , இனி அவர் 
களை தனித்தனி பிரித்துப் பார்த்தால், ஏதாவது ஏமாற்றலாம் 

போல் காண்கிறது, அதற்கும் ஒரு வரி ஏீற்பட்டிருக்கன்- 

றத? அதற்காகவே உம்மிடம் இப்போது வந்தது, 

காலகண்ட இயர் -- ௮, ௮, அப்படியா? முனிவரும் இதை எண்- 
ணியே என்னையும் அனுப்பினர். நற்குறியாக உம்மை மிண்டு 
கண்டுகொண்டேன். நீர் சொல்வதைக் கேட்டால் ஒன்றுங் 
காரியமில்லைபோற் sr oor sor nes. 

நட்சத்திரேசன் -- கான் சொல்வதென்ன? மற்றவர்கள் வந்தூ 
சொல்லவில்லையோ? 

காலகண்ட இயர் --- அமாம், ஆமாம், சொன்னார்கள். முனிவரும் 
ஒவவொன்லையுங் கேட்டு மிக வருத்தப்பட்டனர். இட்- 
போது அரிச்சந்இரனை காம் வருத்தப்போய் நாம் வருந்துவது 
பெருஙகாரியமாக இருக்கிறது. ஈமது சிரமம் ஒருவாறிருக்க 
முனிவர்க்கு இரவு பகலாய் கித்திரையில்லை. ஆ, ஆ, ஒவவொ- 
ருவனும் ஈமது காரியம் ஈடேறவில்லை என்று கூறும்போது 
௮வர் மூகங் கறுத்து, பல்லை உறுத்திக்கொள்ளும் வருத்தத்- 
திற்கு ஒரு அளவே இல்லை. அவிழ்க்கப் போய் முடி 
யிட்்க்கொண்ட கதையா பிருக்கின்றது. முடிவில் Hit ge 
சந்திரனுக்கு ஒரு கஷடமானால் முனிவர்க்கு வன்பது கஷ்ட- 
மாக விருக்கின்றதே. நாமகாம் யோசிப்போமே.  மெப்- 
யைப் பொய் எவ்வாறு வெல்லும். சரி, இனி ஆனதாயிழ்று, 
காம் எனன செயயலாம். நம்மாற் கூடியவரையில் முனிவர் 
பொருட்டுப் பாபெடுதல் வேண்டும், நீர் இப்போது எனக்- 
குச் சொல்வது என்ன? சொல்லும் Haaren wir gpd 
செய்கின்றேன். 

நட்சத்திரேசன் -- அதெல்லாம் இருக்கட்டும். உம்மிடத்தில் டொ- 
ுளிருக்கின்றதா. 

காலகண்ட யர் -- ௮, ௮, வேண்டி யமட்டுமிருக்க்ற த. பொரு- 
ளுக்கென்ன குறை. புண்ணியவான் அரிச்சந்தினுடைய 
பொக்கிஷம் இருக்கும்வரையில், எதற்காகப் ௦ சாருள்?
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நட்சத்திரேசன் — OETA BIONEP SM அவசரமா உமக்கு, அவர்கள 

மூவரும் ஒன்ருயிருப்பதனால் ஒருமிக்க மனவுறுதி கொண்- 
ட.ருக்கின்றனர். அவர்களைக் தனித்தனி பிரித்துவிடில் 
சுலபமாகக் காரியம் முடிந்துவிடும். இப்போது அவர்கள 

எவா்க்கேனும் அடிமைப்பட்டாயினும் முனிவர் பொருளைக் 

கொடுத்துவிடத் இதரமானித்திருக்கின்றனர். வேறு யார்க்- 
காயினும் அடிமையாயவிட்டால் நமது காரியம் பலனற்றுட்- 
போகும். அதலால், நீர் வற்து முனிவர் கடனுக்குள்ள 
பொருளை கொடுப்பதாக ஒப்புக்கொண்டு ஒருவசை அுடி- 
மை OFW GOST at GC ம். அதில் ஆண் அமை வேண்டா, 

பெண் அடிமை வேண்டும் என்று MDL DDSI அவவாறு 

ஒப்புக்கொண்டால் சிறுவனையும் உடன் ௮. லுப்பும்படி கேளும், 
பின்பு, நீர் தாயையும் தங பனையும் அறைத் ததுக்கொண்டு 

போய் முனிவர் மொழிப்படி செப்பும். அவர்கள் இரு- 
வோரும் பிரிவதனாலேயே நமது காரியம் உடனே கைகூடும். 

இல்லாவிடின் அம்மந்இரியையும் அுரிச்சந்திணிடமிருந்து 

பிரித்துத் கனியாக்கய பின்பு, பொய் புகலச் செய்துவிடலாம். 
இதுவே ஏந்த மார்க்கமாகும், நீர் என்ன சொல்கின்றர். 

காலகண்ட &யர்--ஆ, அ, அகற்கென்ன. நீர் சொல்வதே சரி, 
அவர்களிடத்தில் இத்தனை காள் Lip Bua BOI. உமக்கு 

HAUTE OHO LU சன்மைகள் ஈன்கு விளங்கியிருக்கும். Bs 

லால் உம்முடைய வார்திதைபினால் முனிவர்க்குச் செய 
(மண்டாகு மென்றே கம்பு கின்றேன். 

நட்சத்திரேசன் -- ஆனால் சரி, வாகும் போவோம். எல்லாம் சமீ- 

பந்கான். அதோ தெரிகின்றதே அந்தச் சத்திரந்தான். 

(ஈட்சத்திரேசனும் காலாண்ட Sumo அரிச்சந்திரன் முதலாயினாரைர் 
சந்தி:மின்றனர்.. அரிச்சந்திரன் இவர்களைம் உண்டதும் வந்தனம் 
செய்கின்றான்.) 

நட்சத்திரேசன் -- here pi! இதோ .ழைக்துக்கொண்டி au 

சேன். இவர் உரு Hs Soo, இந்தக் காசயெம்பதியில் புரோ- 
தஞ் செய்பவர். இவருக்கு ஓர் ஆள் வேண்மோம். நறு 

குணம் வாய்க்தவர். நீ அரசனாக விருந்து கேவலம் ஒரு- 

வர்க்க ௮டிமையாவசென்முல் என் மனம் பதறுகின்றது. 
அதனால் அக்கணராயிருந்தால் நன்றென்று உன்னி, ABS 
சரமப்பிட்டு இவரை காடி.க் கொணர்ந்தேன். கம்மை மறந்து- 
விடாதே, இவருடன் ஏற்றவாறு பேடிக் காரிய௫த்தி செய்து- 
கொள். 

அரிச்சந்திரன் -- ஐ, ௮, அவ்வாறே செய்கிறேன் சுவாமீ! (கால- 
சண்ட லீயசை நோத்ூ) சுவாமி நமஸ்கரிக்கிறேன், 

19
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காலகண்ட இயர் -- சுபேவ, சகல மங்களாநி பவந்து/£ Bur! 

என்ன சங்கதி? | 

அரிச்சந்திரன் --- சுவாமீ! யான் விசுவாமித்திர முனிவர்க்குக் கடன் 

பட்டள்ள பொருளை அவருக்குச் செலுத்தி, எங்களைத் தமது 

அடிமைகளாகக் கொண்டருள வேண்டுகின்றோம். 

காலகண்ட இயர் -- லாம்மே கடன் என்னா கூடமாவனனோ 

இருக்கு. அது இம்மாததம் என்னு சொன்னாவன்னோ 

தாவளே. 

அரிச்சந் திரன் _- சுவாமீ! யான் அம்முணிவர்க்குரப் பட்ளெள கடன் 

நூறு லட்சம் பொன். அதனையே தாங்கள் ஏறறுக்கொள்- 

ளுதல் வேண்டும். 

காலகண்ட ஐயர் -- ஆ ஆ, றி லட்சம் பொனனா, இதேது 

மோசமாவன்னோ இருக்கு. பெருந்தொகையா இருக்கே, 

இருக்கட்டும் பார்ப்போம். இதற்கென்ன ஏற்பாடு? 

அரிச்சந்திரன் — சுவாமீ. தாங்கள் தரும் கொகையின்பொருட்டு 

யானும், இதோ நிற்கும் என் மனைவியும், என் தநபனும் 
அடிமைப்பட்டுத், தாங்கள் ஏவும் பணிவிடைகளைச் செய்து, 

இட்ட உணவை யுண்டு, தங்களிடத்திலேயே இருக்கின்மோமம். 

காலகண்ட இயர் -- (சத்திய£ர்த்தியைச் சுட்டி) இவா யார? இவா் 

உங்களோடே சோந்தவா ௮னனோ? 

அரிச்சந்திரன் -- அவர் அடியேனது ஈண்பர், அவர்க்கும் இந்த 

அடிமைத் தன்மைக்கும் யாறும் சம்பந்தமில்லை. 

காலகண்ட பர் --- இதெல்லாம் இருக்கட்டும். தொகை ஏன்- 

னமோ பெரியதாக இருக்கு, THE தொமகன் முகலானவா 
தேடிவைச்ச சொத்தெல்லாம் சேர்த்தாலும் இவ்வளவுக் 
இருக்குமோ என்னு சகதேகமா இருக்கு. இருந்தாலும் 

இருக்கட்டும். ஈம்ம ஆதீதிலே ஆம்படையாளுக்கு வார்த்தை 
சொல்ல இக்கில்லே. அவளுக்கு ஒரு பெண் Bidar Sit oor 

வேணும. ௮திலும் உன சமசாரத்தைப் பார்த்தாக்கெ 

வேலைக்கு ஆட்டாளியாக காணல்லே, ஜாரம்மெ வார்த்தை 

சொல்லிக்கொண்டிருந்தாலும் தாவளே. 

நட்சத்திரேசன் --- அதற்கு அந்தம்மாள் மிக்க ஏற்றவளே. நல்ல 
அந்தஸ்தில் இருந்தவர்கள், நல்ல துணையாக இருக்கும், 

காலகண்ட இயர் -- கேக்கும் ௮துதான் யோசனெ. ஈம்ம ௮ம் 
படையாள் செம்ப இறியவள், அுணையில்லாமலே மொட்டு 

மொட்டென்னு மூலையிலே குந்திண்டு டைக்கறு, சானோ
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காரியமாச வெளியே போக வேண்டியிருக்கு. ௮ப்போது 
கொஞ்சம் வார்த்தை சொல்லிண்டு துணையா யிருப்பள். 
பொருள் போனாலும் சுகமாயிருக்கும். மற்றப்படி ௮ண் 
பிள்ளை நேக்கு வேண்டா. இவா செய்ய ஈம்ம ஆத்திலே 
என்ன வேலெ இடக்கு. காகங்கள் இரண்டு ஜீவன்கள். 
பொங்குவது, தின்பது, உறங்குவது. இதுதான் வேலை, 
இதற்கென்னத்திற்கு வேலைக்காரர். எங்க இருவாக்குப் 

பொங்குவதற்கே அவளுக்கு அலுததுப்போறது. இன்னும் 
இவாளுக்கெலலாம் கூழாவது காச்சவேண்டாமோ. 

நட்சத்திரேசன் - என்ன அரிச்சந்திர! உன் மனத்தில் உள்ளதைச் 
சொல்லலாமே. சம்மா விழித்துக்கொண் டி.ருந்தால் பயன் 
என்ன? (அரசல் அழைத்து) இதையும் ஈழுவ விடாதே, யார் 
எங்கிருக்தா லென்ன? பிராமணன் பேசாசைக்காரன், ஏதோ 
HUH ஓப்புக்கொண்டதே ஈமக்கு நற்காலம். சீக்கிரம் 
முடித்துக்கொள். பிறகு, நம்மை மறந்துவிடாதே, 

%, 

அரிச்சந்திரன் --- (காலகண்ட 8யரைப் பார்த்து) sorb! தாங்கள் 
விரும்பியவாறே செய்யுங்கள். என் மனைவியை மட்டுமே 

உ திரங்கள அடி மையாகக்கொண்டு, அ.ப்பொருளைக் கொடுத்து 

விடுங்கள். 

காலகண்ட இயர் -- இதென்ன. கொடுத்துவிடுங்கோன்னா எப்படி? 
அுதுக்கென்னு சிட்டு காட்டு ஒன்னுமில்லையோ? இதென்ன 
வஞ்சனையாயிருக்கே. 

அரிச்சந்திரன் -- சுவாமீ! வஞ்சகம் ஒரு சிறிதுமில்லை. அடிமைச் 

சிட்டு எழுதிக் கொடுக்கின்றேன். அதற்கொன்றும் தடை- 

யில்லை. தங்கள் கருத்தை வெளியிட்டால் அவ்வாறே 

எழுதலாகும். 

காலகண்ட ஐயர் -- என் கருத்தென்ன? எல்லாருக்கும் ஓத்தது 
தானே? அதுபோல் பத்தாம் எழுதும். 

அரிச்சந்திரன் -- சுவாமீ! இவ்வாறு இருக்கவேண்டும் என்று 
தெரிவித்தால், யோடத்துப் பத்தாம் எழுதலாம் என்டனு 
ுடியேன் குருத்து, அடிமைச் சீட்டு எழுதப் பார்ப்பது 

இதுவே அடியேனுக்கு முதல் முறை, அதலால், அவ்வாறு 
கேட்கின்றேன். மன்னிக்க வேண்டும். 

நட்சத்திரேசன் -- நீர் தாம் உம்முடைய அபிப்பிராயத்தைச் 

சொல்லுமே. வாங்குவோர் அபிப்பிராயத்தைக் கலக்க- 

வேண்டுவது ௮வசியந்தானே.
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காலகண்ட இயர் -- அப்படியா! சரி, இன்ன வருஷம், இன்ன 

மாசம், இன்ன தேதியில் இன்னாருக்கு இன்னூ எழுதிக்- 

கொடுத்த அடிமைச் உட்டு. இன்ன காரணத்திற்காக இன்னா- 

ரிடம் இன்னார் பெற்றுக்கொண்ட ரொக்கம் பொன இம்மாத்- 

தம். இதற்கு இன்னின்னாரை அடிமையாக வைத்திருக்கு, 

அவாள் இன்னார் சொலலும் காரியங்களை யெல்லாம் தட்டுத். 

தடை யன்னியில் செய்யவேண்டி புது. இப்போது கொடுத்த 

தொகையை மறுபடியும் இன்னா இனனாருக்குக் கொடுத்து 
. . . . : ட ௨ ரூ. 

விட்டாக்கே, ௮ன்னய தேதி முதல் இந்த அடிமைச் ஈட்டு 

ரத்து செய்துவிடப்! டும். அபோது இஷ்னின்னாரை இன்- 

ஞர் தன் வசப்! /டுத்தச்கொள்ளலாம். இந்தப்படிக்கு இன்னா 

மனோாஜியில் சம்மதிக்க எழுஇக்கொடுத்த அடிமைச் சிட்டு, 

இப்படி கரு வன்னு PLOY BS கொடுப்பவர் கையெழுத்து 

செய்யவேணும். பிகு சா ட்சிெள் கையெழுத்து போடுவாள். 

இவவளவ கான். இதற்கென்ன யோசனை. இது எல்லா ருக்கும் 

தெரிந்த விஷயர்தானே. இக்குவூரில் இது சாவ சாதாரணம். 

குழந்தையைக் கேட்டாலும் சொல்லுமே, 

அரிச்சந்திரன் -- சுவாமி! தாங்கள் கூறியவறுள் அடியேனுக்கு 
¢ e e ச . » 

இண்டு சந்தேகங்கள் ௨ ண்டாகின்றன. அவற்றைக் தயை 
yee க ¢ 

செய்து இர்த்கருளவேண்மம். 

நட்சத்திரேசன் — அரிச்சந்திர! I ராத்தாயா, று/படி யம் உன்னு- 

டைய பழகஙகமையையே எடுத்துக்கொண்டனையே, ஆகெல்- 

லாம் வேண்டாமென்று முன்னமே சொல்லினே னன்போர, 

இதெல்லாம் வீண் சந்தேகம். ௮வரோ பிராமணோத்தமர். 

ஒன்றும் பிசகு சொல்லார். அப்படியும் அவர் விவரித்தொன்- 

இம் கூபவில்லையே, இன்னின்னபடி யென்று கானே சொன்- 

ந்தி இதில் உனச்றாச் சந்தேகமென்ன? 
ச ° . * 6 5 ௪ 

காலகண்ட ஓயா -- அளெனன, முனன CLO GICAL OFT ETT DT BF 

சொ ல்றா. உமக்குள் aL BT AVI 7 மயமுண்டோ? இருகால் 

சொல்லிவிடும். /பொமணனை ஏமாற்றி விடாதீர். உம்மை சம்- 

பினேன். ஈம்பினவாளை துரோசகஞ் செய்தாக்கே மஹா 

தோஷம் சம்பளிக்கும். 

நட்சத்திரேசன் -- அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை. அரசராக இருக்க 

ரன்றோ. எழுத்தற இருக்கவேண்டும் என்பு! அவர் எண்- 

ணம், உலகத்தில் அப்பட யே வற்படிகின்றதா? அதற்குத்தான் 
சொன்னேன். மற்றப்படி வஞ்சகம் ஒன்றுமில்லை. அஇலும் 

பிராமணசைத்தானா வஞ்சிக்கவேண்டும். 

காலகண்ட இயர் -- என்ன ல்யா FHC HELD உமக்கு? சொல்லுமே, 

பார்க்கலாம்,
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அரிச்சந்திரன் -- சுவாமீ. ! தாங்கள் கூறியதில் : இன்னின்னாரை அடி- 
மையாக்கி' என்றும், *சொல்லியவற்றை யெல்லாம் செய்ய- 
வேண்டும்' என்றும் கட்டகா யிட்மாகள். 

காலகண்ட இயர் -- ஆமாம், ௮தில் என்ன சந்தேகம்? 

அரிச்சந்திரன் -- மற்றொன்றுமில்லை. தாங்கள் அடியேனது மனை- 
வியைமட்டும் அடி மையாகக்கொளள சம்மதி த்தீர்கள். மற்றும் 

'இன்னின்னாரை' என்முல் ஒருவர்க்கு மேற். 7/ட்டவசாகக் 
காண்டுன்றதே, அப்போது அடியேனையும் உடன் கொள்வ- 
தாக எண்ண்மோ என்பதை அறிய வேண்டுகிறேன். 

கால கண்ட அயர் -- நட்சத்திரேசபே! கேட்டீருமோ? அடாடாடா, 

ஆ, ஆ, ஆ, நன்னா பிருக்கே, (அரிச்சந்திரனை நேரக்கி) இன்னின்- 

னாசை என்னா உம்மையும் உம்முடைய ஆம்படை _ யாளும் 
என்னா அர்த்தம் பண்ணிப்போட்டீர. அடா பைத்தியமே, 
இது விபர தமாகவன்னோ விருக்கு. பாபம் செல்வத்தில் 

இருந்தவா. லோகடடவடி. க்கை ஒன்னுக் தெரிர்தவா அல்ல. 
லயா, அது அப்படி பனனு. உம்முடைய ஆம்படையாளே 

மாத்செம் அடிமையாகக் கொள்றது, ஆம்படையாசைக் 

கொண்டா கூட பையனுமன்னோ வருவன். இத தெரியாதோ. 

அரிச்சந்திரன் — வாம்? பையனையும் தாரஙகள் அடிமையாகக் 
கொண்டாலன்றோ வருவான். இன்றேல் ௮வன அடியேனோ- 
டனமோ இருப்பான். 

காலகண்ட இயர் -- அது அப்படி யன்னு. லவுககக் தெரியாமெ 
வார்த்த சொல்றீர். இப்போது ஒரு பசுவை ஒருவன் 
வெலைக்முக் கொண்டாக்கெ, அதன் கன்னும் அதோடு வரு- 
மன்னோ. அதுபோல தாயை ANT IB CEOS பிள்ளையும் 

அவளோடு சகஜமா வாவேண்டி௰யததகானே. இதைப்பற்றி 
என்ன வியாஜயம்? அப்படி இஷ்டமானால் பாரும், இல்லா- 
விட்டால் விவகாரத்தை நிறுத்திப்போடும் 

நட்சத்திரேசன் -- அரிச்சந்திர உலக வழக்கத்திற்கு ஒருவரும் 
விரோதித்தல் உண்ணாது. இது உனக்கே யன்று, அனைவாக்- 
கும் ஆனதே, வேண்டாம், மறுக்காதே, சொல்கின்றேன். 

காலகண்ட யர் --- நீர ஏன் வருத்தப்படுத்துறீ£? அவாளவாளுக்- 
குள்ள ஏஷ்டம் அ௮வாளவாளுக்குத் தெரியும். நீர் ஓசம்மே 
இரும். அவாளுக்குத் தைரியமானால் செய்யட்டும். 

அரிச்சந்திரன் -. சுவாமீ! தங்கள் விருப்பத்தின்படி. யே செய்யுக- 

கள, நால்வர்க்குள்ளது ஈமக்கு. ஊருடன் கூடி வாழ்தலே 

உத்தமம். ௮வவாழே செய்யுங்கள்.



118 அரிச்சந்தான் [அங்கம்-117 

காலகண்ட But — ஆமாம், இது கடக்கட்டும். இன்னொரு ௪௩- 
தேகம் என்னீரே ௮தென்ன? அதையும் இப்போதே சொல்லி 
விடும். பிறகு, சச்சரவு வேண்டாம். 

அரிச்சந்திரன் -- ஆம் சுவாமீ! gio முக்கியமான தொன்றே, 

காலகண்ட பர் --- சரி, அதென்ன? 

அரிச்சந்திரன் -- “சொல்லிய அனைததும் செய்வது' என்னால் அதெ- 

ன்ன? அ௮கனை விளக்கமாக உரைக்கவேண்டும். 

காலகண்ட ஐயர் -- இதென்ன, விபரீதமாக இருக்கு. அடிமைப் 
பட்டாக்கே, சொன்னதைச் செயயவேீண்டாமோ? இதற் 
கென்ன உரை சொல்றது? நேக்குத் தெரியவில்லையே. 

நட்சத்திரேசன் -- அரிச்சக்தர.. வீண் ஆட்சேபம் ஏன்? மூன் 
ஒன்று கேட்டாய், அதென்ன பயன்பட்டதா? அடிமைப்- 
பட்டால் சொன்னதைச் செய்யவேண்டாமா? நீ அரசனாக 
இருந்தபோது, உன்னிடத்தில் ஒருவன் உத்இியோகத்தி 
லமார்தால் நீ சொன்னதைச் செய்யவேண்டாமா? இதற்- 
கொரு கேள்வியா? என்னபோ. இப்படியும் உனக்கு மதி 
மயங்கிவிரிமா? தொட்டதெல்லாம் சந்தேகமானால் காரியம் 
எவ்வாறு நடக்கும்? 

அரிச்சந்திரன் -- சுவாமீ! கோபிக்கவேண்டா, ஒருவர் ஒரு தொழி- 

லில் அமர்ந்தால், அவர்க்கு இன்னின்னவற்றைச் செய்வறு 
கடமை என்ற ஓர் ஏற்பாடுண்டு. அதுபோல் அடிமைப்பட்- 
டாலும் அவர்கட்கு இன்னின்ன தொழில் என்று வரை- 
யறையுண்டு, சொல்லிய வனைத்தும் செய்வது என்றால் பழி 
பாவங்களுக்குரிய தொழிலைச் செய்யச் சொல்லுதலுங் கூடு- 

மன்றே; அவவாஞுயின் ௮வற்றை எவவாறு செய்வது? 
இதொன்றே அடியேன் கொண்ட லயம். 

நட்சத்திரேசன் -- ஒரு பிராமணர், அதிலும் புசோகிதர், காட்டுக்கு 
நன்மை புரிபவர், ௮வர் பழிபாவங்களைச் செய்யச் சொல்- 
ஓவசோ? யோகூத்துப் பாரும், 

காலகண்ட But — ஆரம்பத்திலேயே இத்தனை சந்கேகமானாக்கே, 
இவா என்ன எங்க அத்துலே வேல்செய்யப் போரு. நேக்கு 
வேண்டாம், போய்வாரும். 

அரிச்சந்திரன் -- சுவாம். கோபிக்கவேண்டா. மன்னியுங்கள். 
சொல்லிய அனைத்தும் என்றதனால் அடியேனுக்கு ௮வ்வகைய 

லயம் பிறந்தது. இன்றேல், அதனையும் கேட்க எண்ணேன். 
காலகண்ட இயர் -- நீர் எப்படிச் சொல்கீர் சொல்லுமே, பார்ப் 

டோம்.
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அரிச்சந்திரன் -- பெரியோர்களாலும், சாஸ்இரங்களாலும் விலக்கப்- 
பெற்ற தீய ஒழுக்கங்கள் ஒழிய, மற்றவை எவையேனும் 
அவற்றைச் செய்யவேண்டும் என்தெழுதுவது நன்றென்று 
எண்ணுகிறேன். 

காலகண்ட But — தீய ஒழுக்கம் என்னா அர்த்தமாகலையே, 
கொஞ்சம் விசதமா சொல்லும். 

அரிச்சந்திரன் - Su ஒழுக்கங்கள் என்றால் களவு, கொலை, பொய், 

பொருமை, கற்பழித்தல், பிறர் நிந்தை முதலாயுள்ளன. 
இவை முதண்யின ஒருவனை ,பமிபாவங்களுக் குள்ளாக்கி 
முடிவில் நரகிற் புகுத்துவனவாம். ஆகலின் அத்தகைய தீய 
ஒழுக்கங்களை அறவே நீக்கி, மற்ற எவையேனும் செய்தற்கு 
உடம்படுஇின்றஜோம். 

காலகண்ட But — இந்தப் பாபங்களைக் கூடச் செய்யச்சொல்லி 
யார் சொல்வா! &ீயோ தோஷம், தோஷம், 

அரிச்சந்திரன் -- சுவாமீ! தாங்கள் செய்யச் சொல்வீர்கள் என்றல்ல 

அடியேன் ல்யமுற்றது, சொல்வது அனைத்தும் என்னும் 

, சொல்லின் உறுதிகொண்டே ியமுற்றழேன். எழுதுவதில் 
லயத்திற்கு இடமுண்டாக்கினால், முடிவில் இன்னலை விளைக்- 

கும். ௮துகொண்டே அடியேன் இவ்வளவும் வற்புறுத்தி 
வாதாடுவது, 

காலகண்ட யர்---அமாம், மெய்தான். அரசராயிருந்தவா அன்னா, 
இப்படி. எத்தனை விஷபம் பார்த்திருப்பா? அதனால் சந்தே- 
கம். ஈகமக்கு இதெலலா£ தோணுமா? சரி, சரி. இதன்னி- 
யில் உமக்கு வேறே அக்்.! மில்லையே. 

அரிச்சந்திரன் _... "ஒரு சிறிதும் ஆக்ஷபமில்லை, சுவாமீ. 

காலகண்ட இயர் -- yr IT CHESS நீர் சொல்லியபடியே எழுது- 

மே. ஏடும் எழுதீதாணியுக் தரட்டமொ? நீர் எழுதுநீரோ, 
அவா எழுதுவாளோ? பொது மனுஷா ௮வா எழுதினாக்கே 
இருதாத்தாருக்கும் சுகம். 

சத்தியகீர்த்தி-- ௮, ௮, அப்படியே செய்கின்றேன் சுவாமீ! 

காலகண்ட இயர் -- என் ஈட்சத்திசேசரே நீர் எழுதலாமோ? 

நட்சத்திரேசன் -- வேண்டாம், ௮வசே எழுதட்டும். நான் சாட்- 
இயம் போடுஇிறேன். 

காலகண்ட யர் -- ஆனால் அப்படியே ஆகலாம்.
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(ஏடும் எழுத்தாணியும் காலகண்ட Bur, சத்திய£ர்த்தியிடம் தருனெருர். 

sar அதனை ஏற்று எழுதசின்ருர்.) 

சத்தியகீர்த்தி -- சுவாமீ! இப்போது தாங்கள் கூறியவாறு தானே 

எழுதவேண்டும். 

காலகண்ட இயர் --- ஆமாம், அப்படித்தான். அவா சொன்னதை- 

யும் சேர்த்துக் கொள்ளுங்களே௦. இல்லாவிட்டால 
வேறொன்னு எழுதச் சிரமம் உண்டாகும். 

அடிமைச் சிட்டூ. 

அ£வாபரயகம் 10:07-இல் செல்லாநின்ற குரோது வருஷம் 

மாசி மாதம் 10உபில் காசிமா ஈகரத்தில் வடக்கும் பிரா- 
மணகுலம், சிவமகம், புசோகிகம், பிரம்மஸ்ரீ காலகண்ட 
COT IT GLH; அயோத்திமாககரம் க்ஷத்திரிய குலம், சிவம- 

தம், இரிசங்கு மன்னவர் புத்திரர் அரிச்சந்திர மன்னவன் 
ர் 

எழுதிக் கொடுத்த அடிமைச் சீட்டு என்னவென்முல்:- 

யான் விசுவாமிதீதி மூனிவாக்குக் கொடுக்கவேண்டிய 

கடன் நூறு லட்சம் பொன்னுக்காக என் மனைவியும், கன்ன- 
மாபுரிபின் ௮ரசர் மஇதய மன்னவர் புகல்வியும் ஆகிய 
சந்திரமதியையும், என குமாரன் இஞ்சி தேவதாசனையும் 

மேற்கண்ட லயவர்கட்கு அடிமைப்படுத்தி, மேற்கண்ட 
தொகை நூறு லட்சம் பொன்னையும், காளது தேஇ.யில் ரொக்க- 
மாகப் பெற்றுக்கொண்டேன். இன்றுமுதல் என் மனைவியும் 
மைந்தனும் மேற்கண்ட மறையவர்க்கு அடிமையாகி, பெரி- 

யோர்களாலும், சாஸ்இரங்களாலும் விலக்கப்பட்ட இய ஓழு &- 
கங்கள் நீங்க, மற்றைய பணிவிடைகளை அவர்கள் செய்று 
வர வுடன்படுகின்றேன். மேற்கண்ட தொதையை யான் யேற்- 
கண்ட லயரவர்கட்கு, எக் காலத்தில் செலுதீதிவிடினும் HS 

காலத்தில் என் மனைவி மக்களைப் பெற்றுக்கொள்ளக் கட 
வேன். அந்தக் காலமட்டும் இவர்கள் மேற்கண்டவாறு தீய 
ஒழுக்கங்களுக்காக் காணமா௫ய பணிகள் நீங்கலாக மற்- 
நையவற்றை மனப்பூர்வகமாய்ச் செய்து, அவர்களிட்ட 
உணவை யுண்டு, அவர்களிடத்திலே இருப்பார்களாக. இ&- 
தபபடிக்கு யான் மனப்பூர்வகமாய்ச் சம்மதித்து எழுதிக் 

கொடுத்த அடிமைச் ட்டு, 

சாட்சு, இப்படிக்கு, 

நட்சத்திரேசன். ௮. இ. அரிச்சந்திரன். 

இவவடி.மைச் சட்டு எழுதியது சத்தியகீர்த்தி,
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(௪,த்திய£ர்த9 படித்துக் சாட்டுச்றுன். ஈட்சத்திரேசலும், காலகண்டரும் 
சறி சரி என்ன்றனர்.) 

காலகண்ட யர் -- ௮ரிச்சந்திரசே! சம்மதந்தானே. 

அரிச்சந்திரன் -- சம்மதர்தான் சுவாமீ. 

தாலகண்ட இயர் -- உமது ஆம்படையாளைக் கேட்டிரோ? ௮௩ 

தம்மாள் வாயைக்கூடத் திறக்கவில்லையே, ஏனம்மா உனக்கு 

சம்மதந்தானா இந்த விஷயம்? * 

சந்திரமதி --- சழ்மதந்தான் சுவாம். 
6 

காலகண்ட யர் -- சரி, சாட்செம் ஆச்சோ? நட்சத்திரேசரே, 

நீர் போட்டிரோ? 

நட்சத்திரேசன் -- அ, ஆ! போட்டுவிட்டேன். 

காலகண்ட இர் --- அவர் போட்டாச்சோ? 

நட்சத்திரேசன் -- ௮வர்தானே எழுதினார். போட்டுவிடுஇரூர். 

சத்தியகீர்த்தி — சுவாமீ! யானும் போட்டுவிட்டேன். 

காலகண்ட ஐயர் --. சரி விவஹாசம் முடிந்துவிட்டது. இனி 

முடிப்பு அவிழ்க்க வேண்டியதுதான பாக்கியோ? வாங்கிக்: 

கொள்பவர் யா? ் 

நட்சத்திரேசன் -- அதென்ன யார் என்கிறீர்? நான்தான். 

காலகண்ட இயர் --8யா, அரிச்சந்திரரே! நீர் வாங்கிக்கொள்- 

ளும். பிறகு, யாருக்கு வேண்டுமானாலுங் கொடும். 

நியாயம், உம்மிடத்தே கொடுக்கவேண்டும், இந்தாரும், 

எண்ணும். பத்தாம், பத்திரம். 

அரிச்சந்திரன் --* ஆம், ஆம், பெற்றுக்கொண்டேன் சுவாமீ. 

காலகண்ட இயர் -- நாறு லட்சம்.,பொன்னும் இருக்கோ பாரும். 

நீர் பயித்தியமா பிருக்கதீ ர், உலக வ்யவஹாரசம் தெரியல்லே 

உமக்கு, சரியாய் எண்ணிக் கொடும். 

அரிச்சந்திரன் -- (மட்சத்திரேசனை நோக்கி) சுவாம்! தேவரீர் இந்தப் 

பொருளை ஏத்றுக்கொள்ளுஙகள. 

நட்சத்திரேசன் 4 இதோ, இதற்குத்தானே இவ்வளவு பாடு, 

(வாங்கக் கொள்ளெருர்.) 

காலகண்ட ஐயர் -- அரிச்சந்திரசே. எங்களுக்குத் தேசகால 

மாறது. நாங்கள் போகவேணும். சேஹி தனியே யிருப்பள். 

இவாளை அழைச்சிண்டு போகலாமே? 
16
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அரிச்சந்திரன் — சுவாமி! இனி ட எனறு! அபிப்பிராயம் | எதற்கு? 

இவர்கள் தங்கரருடைய சொத்துக்கள். அழைத்துச் செல- 

BI Barr. ப ட்ட. 
2 (சச்தாமதியை சோச்க) 

பெண்மணீ: நீயும், நமது செல்வனும் இம் மறையவர் விடி 

சென்று, அவர்களிட்ட பணிவிடைகளை அன்புடன் இயற்றி, 

இட்டகை யுண்டு இருங்கள். அந்தோ, பெண்மணீ. வரு&- 

தாதை, எல்லாம் இறைவனருளாம். 

சந்திரமதி -- என் இன்னுபிர்த் தலைவ! என்ன செய்வேன். தம்- 

முடைய அருள் மரத்தைக் காணாது எவவா நிருப்பேன். 
மணாளரை பகன்ற மங்கையா் உயிர்வாழ்வது எதற்கு. அந்- 

தோ, முந்தோ, பாமேசுவ/ இதுவும் நின் அருளா?! ஸுற்- 
பிறப்பில் எவர் உறவைப் பிரித்கோமோ. எவர் வாழ்வைக் 
கெடுத்கோமோரீ பாதோ தெரியவில்லையே. : பிராணகாத: 
அடியாள் என்ன குற்றம் புரிந்தகோ இவவகைய நிலைக்கு 
ஆளான. (கைகளை எடுத்து ௮ர்தோ, இக்கரங்கள்ா எவ 
வாறு மறப்பேன். ப | 

(தடித்த விமுகின்றுள்.) 

அரிச்சந்திரன் ௪ (சந்திரமதியை எடுத்து மார்போடு அணைத்து) பெண்- 

.... மணீ! கலங்காதை, எல்லாம் ஈன்மைக்கே யாகும். நமது 
விதி இவ்வாருயின் நாம் என்ன செய்வது. அழுதா) பய 
னென்ன, கொக்கா பயனென்ன, இன்றும் வதில்லை. 
எவ்வாருயினும். நாம் முனிவர் கடனை மொழிதவருது தர்த்- 

தீமை ஒன்றே ஈம்மிடத்து இறைவன் காட்டிய போருளாகும். 
இதனை புன்னி மகிழ்தல் வேண்டும். கண்ணீர் விட்டுக் 

கலஙகாதை, தேர்த்திரப்பாய், நமது செல்வன் இதோ ஏவ. 

நிற்கின்றான். 

சந்திரமதி -- பிராணகாத? பகுத்தறிவற விலங்கங்களும், பத- 
வைகளும் தத்கம் அணையைவிட் டகலாமல் சேசம் பாராட்டு- 

கன்றனவே. west! வ்வகைய இன்ப;ழம் கமக்கு 
இறைவ னருளாதிருக்க யாம் யாது தீவினை யிழைச்தோமோ? 
அவவிதி இவ்வாறு வருத்துவதைவிட உடலினின்றும் உயி- 
ரைப் பிரித்துவிதெல் சாலச் சிறப்பாகுமே. அந்தோ, 
அந்தோ, பிராணகாத/! மங்கையர் எப்பொருளைத் துறப்பிலும், 
எவ்வகைய இன்னலில் இருப்பிலும் மணாளஜோே டிருப்பரேல், 
மனத்தில் வாட்ட முறாது. எவ்வகைச் செல்வ மிருக்தும் 
மணா ஸனின்றேல், அவர்கள் வாழ்வு எதற்காகும்.' அந்தோ, 

. நாடு துறந்து, -நலமனைத்துந் துறந்து, தாய் தந்தையரை 
யிழந்து, எல்லாவற்றிலுந் இக்கற்று, இன்னலுற் திருந்தும்,
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மனத்தில் சிறிது துன்பமும் தோன்றவில்லை, “இனி” என் 
கண்மணிக்கு ஒப்பாகிய காதலரையும் Dit வைத்த என் 
விதியை என்னென்று! கோவது! அந்தோ, ப 

கலிவிருத்தம். 

அல்லலே பெண்ணெனப் பிறத்தல் ஆங்கதில் 
Hae ev இளமையிற் திறத்தல் அங்கதில் 
,அல்லலே கட்டழ குடைமை ஆங்கதில் 
'அல்லலே இசவலர்ச் சார்பி னாகுதல் 

எனபதே போல், பெண்பிறப்பே அவலம் ௮வலம். அதற்கு 
யானே திருஷ்டாந்தமாக நிற்கிறேன். ஆ தெய்வமே, இவ- 

வாறும் சோதிக்கலாகுமோ. ட 
(௮ரிச்சந்திரன்மீது சாப்வெறாள்.) 

அரிச்சந் திரன் -- (சந்திரமதியைத் தாங்கிக்கொண்டு) பெண் மணி! Dy B= 

ணர் காத்திருக்கன்றனர். இவ்வாறு வருர்அவது அழகன்று, 
எவ்வெக் காலத்தில் எதெ.து ஈடக்குமோ அது நடக்கும். 
அதனை விலக்க ஒருவராலும் இயலாது. வினைப் பயனை 
DM HIM ECS ஒழித்தல் வேண்டும். இன்றேல், அது 
பிறவிகடோறும் தொடர்ந்து வருத்தும். அதனாலே மெய்ஞ்- 
ஞானியரும் தத்தம் வின்யை அவவப் போது Hse GCS 
ஒழிப்பா, நல்வினை எவற்டையும் ஆக்ஸும், இவினை சவற்- 
றையும் போக்கும். 

@@ em ur 

யானை யெருத்தம் பொலியச் குடைகிழற்கழ் 
சேனைத் தலைவராய்ச் சென்றோரும்---ஏனை 
வினையுலப்ப வேறாக வீழ்வர்தாங் கொண்ட 
மனையாளை மற்றோர் கொள”' 

$ 

என்பது தேற்றமே யன்றோ. இறைவ ஸனருளிருப்பின் நாம் 
விரைவிற் சக்திப்போம். நீ மனங்கவலாது சென்று, நமது 

சிறுவனைக் கவனமாய்ப் பார்த்துக்கொள். 

காலகண்ட இயர் -- அரிச்சந்தாசே! இதென்ன அவஸ்தையா 

வன்னோ போச்சு. இப்படி ப்பட்டவா எப்படி. வேலை செய்- 
யப்போரா? இப்படித்தான் ௮ழுதிண் டிருப்பளோ? என்: 
சேஷியன்னோ என்னை விட்டுப் போறதானா சந்தோலூமா 
கும்மாள் மிட்டுண்டு போரு. புருஷனைத் தொலைச்சிப் போற- 
கானா பொண்டுகளுக்கு சந்தோஷமா வன்னோ இருக்கும். 
இதென்னமோ கேக்கு நன்னாயில்ல். என் பொருளைப் போட் 
டுவிடு, நீங்கள் எப்படியாவது இழுத்துப் பறிச்சிண்டு 
இடங்கள்.
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அரிச்சந்திரன் -- சுவாமீ! அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை. விவாகமான 
பிறகு, அடியேனை விட்டுப் பிரிந்தவ எல்லள். அதனால், 
வருந்துன்றாள். இதோ அனுப்பி விடுகின்றேன். இவாக- 
ளைத் தாங்கள் காத்து ரக்ஷிக்கவேண்டும். நீங்கள்தான் தாய் 
தந்தை குரு தெய்வம் யாவும். இச் சிறுவன் ஒன்றும் ௮றி- 
யான். அவன் மீது சற்று ௮ருள் வைக்கவேண்டும். அழைத்- 
அக்கொண்டு போங்கள். 

தேவதாசன் -- ஊம், ஊம், நான் ௮ம்மாளோடு போகமாட்டேன். 
நான் இங்கேயே இருப்பேன். எனக்குப் ழம் பதித்துக் 
கொடுங்கள், போதும். 

அரிச்சந் திரன் -- (கண்ணீர் கலங்க) அடா கண்மணி” நீ ௮ம்மாளோடு 

போய், ௮ங்கேயே இரு. கான் பிறகு வருகிறேன். இதோ 
லயா இருக்கிறார். அவர் உனக்குத் தின் பண்டங்கள் 
கொடுப்பார், போ. அழாதே, 

தேவதாசன் -- எனக்குப் பண்டங்கள் வேண்டாம். பழமிருக்- 
தால் போதும். ௮ம்மாளாயும் இங்கேயே வைத்துக்கொள்ள- 
லாம், 

அரிச்சந்திரன் -- ௮ந்தோ, பாமேசா! இந்தப் பாலனுக்கு சன்ன 
சொல்லித் தேற்றுவது, அப்பா! வேண்டாம், ௮ம்மாளோ0 

போ, பிறகு வருகின்றேன். 

சந்திரமதி -- அப்பா, கண்மணீ” வாடா, நாம் போவோம். 

அரிச்சந்திரன் -- பெண்மணீ! அரக்தணர் காத்திருக்கிறார். போய் 
வாருஙகள. இறைவன் எல்லாம் ஈன்மையாகவே முடிப்பார். 

சந்திரமதி -- இப்பாத தரிசனை இனி என்றோ டைப்டறு (பாசத்- 
தில் விழுந்து கண்ணில் ஒற்றிக்கொள்கிறொாள். பின்பு கைகளைட்- 
பற்றி) இக் கரங்களை என்று காண்பேன் (சண்ணில் ஒற்றிக் 
கொண்டு முத்தமிடுகின்றாள்) பிசாணகாத.! வருகின்றோம். ௮டி- 
யாளை மறக்கவேண்டாம். போய் வருஇன்றோம். யோ ௪த்- 
தியசேத்தியாரே.! போய் வருசன்ஜோம். நீர்தாம் என் கண். 
ணுளைசைப் பாதுகாக்கவேண்டும். 

சத்தியகீர்த்தி -- என்னம்மணீ” அடியேன் தங்கள் அடிமை, காத்- 
துக்கொண்டிருக்கிறேன். அவ்வப்போது வந்து மன்னவர் 
விஷயங்களை அறிவிக்கன்றேன். அம்மணி! வருந்தவேண்டா, 
இளவாசரைப் பத்திரமாய் பாதுகாவுங்கள். 

சந்திரமதி ஷீ விதியே! இன்னுமா இளவரசர்! அடிமைப்பட்- 
டும் ௮ரசர் என்ற பெயரா
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சத்தியகீர்த்தி -- ௮ம்மணீ! வாழ்வு தாழ்வும் நிலையல்ல. வாழ்வு 
என்றவுடனே தாழ்விருக்கின்றது. தாழ்வு என்றவுடனே 
வாழ்விருக்கின்றது. உயர்ந்தோர் தாழ்வர், தாழ்ந்தோர் 
உயர்வார். காலம் இவ்வாறே இராது, ஆதலின், வருந்த 
வேண்டா. 

(அரிச்சந்தரனும் சத்திய£ர்த்தியும் கலல் நிற்ென்றனர். சந்திரமதி கண்- 
ணீர் விட்டுக்கொண்டே திரும்பித் திரும்பி நாயகனைப் பார்த்துப் 
பதறிக்கொண்டு செல்கன்ருள். அதுகண்ட காலசண்ட இயர்,) 

காலகண்ட ஃயுர் -- அரிச்சந்திரரே. இதென்ன போர்கச்சேயே 
அபசகுனமாக இருக்கு. சேஷி கண்டாக்கே ஒரம்மே 
வைவள். இதெல்லாம் சரிப்படாது. நீங்களும் அடிக்கடி 
வாறோம் என்னு சொல்றீர்கள். அப்போதும் இப்படித்தா 
னாகும். சேஹிக்குச் சமாதானம் சொல்ல நேக்கு முடியாது. 

நீங்கள் ஒருத்தரும் ஆத்தண்டை தலைகாட்டப்படாது., 
இதற்குச் சம்மதமா சொல்லுசகள. இல்லாவிட்ட. £ல் ட்டே 
ரதிதுபண்ணிப் போடுங்கள். இதென்ன அல்லும் பகலும் 
அறுவது நாழிகையும் Surge wor யிருக்கு. 

அரிச்சந்திரன் -- சுவாமி” யாங்கள் ஒருவரும் அவவிடம் வர 
வில்லை. தாங்கள் அழைத்துக்கொண்டு போங்கள். எவ 
வளவுதான் ௮டக்கனும் பெண்பால்களுக்கு மனம் கேட்- 
காது. இது தாங்கள் அறியாத தன்றே, 

காலகண்ட Swit — நேக்குத் தெரியும் பெண்கள சுபாவம், ஆத்- 

துலே நம்ப சேஷி அறிவளோ? அவளை யன்னோ திருப்தி 
செய்யவேணும். நாமென்ன, சம்பாதிச்சிண்டு போரவா, 
௮வாளன்னா ௮திகாரஞ் செய்வா. புருஷா பெண்கஞூக்கு 
அடங்கி யன்னா இருக்கவேணும். போய் வாறம். 

° (போ௫ுறார்சள், வழியில்.) 

காலகண்ட இயர் -- சந்திரமதி. 

சந்திரமதி -- சுவாம். 

காலகண்ட &யர்-- ஈம்ம ஆத்துக்கு சமீபிச்சி வர் விட்டோம். 
நம்ம அஆம்படையா செத்தெ பொருள்மேலெ பிரீதியுள்ளவள். 

௮இகஞ் செலவானா ௮றுத்திண்டு சாவள், இவ்வளவு பொன் 
கொடுத்து உங்களெ கொண்டே ஸனென்னுக்கே எரிஞ்ச விழு- 
வள். சண்டை பிழமுப்பள. சமைக்காமகூட இருந்துடுவள். 
உனக்கு ஒரு சங்கதி சொல்றேன். அதுபோல நீயும் ஆமாம் 

என்னாக்கே சரி என்பள். அப்படிச் சொல்லிப்போடுவையோ? 

சந்திரமதி -- சுவாமீ! ௮து யாதோ தெரிவித்தால், சொல்லக்கூடிய 

தானால் அப்படியே சொல்கின்றேன்,
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காலகண்ட இயர் --- அதென்ன அப்படி நினைக்கிறாு. சொல்லக் 

கூடாததையும் சொல்லச் சொல்வாளோ. இதென்ன பயித்தி- 

யமாயிருக்கே. 

சந்திரமதி _.. சுவாமீ. அடி. பானைத் தேவரீர் மன்னிக்கவேண்டும்: 

தாங்கள் சொல்லப்போவது இனனதசென்பது அடியாளுக்குத் 

தெரியாது. செரியாகமூன் ௮/வவாறே யாகட்டும் என்ர 

வாக்குச் கொடுத்துவிட்டு, பின் அக்காரியம் சொல்லக்கூடாத 
காயின் என்ன செய்வது. ye போது, முன்கூஷறியது சொல் 
தவறுதலாக வன்மோ முடியும், அதகஞலை அவவாறு சொன்: 

னேன் சுவாமி. 

காலகண்ட இயர் -- 3, ௮, ௮. ஈண்ணா வாரத்தை சொன்னா. 

விசேஷம் ஓன்னுமில்லெ. அதிதுலே சேஷி கேட்பள. ௮ப்போ 
எல்லாம் ஒரு Bulan Outen Osa மித்துதான் உங்களை வாரு- 

இனேன் என்பேன். அப்போ உன்னைக் கேட்டாக்கே அமரம் 
என்னு ONE ENS ௮வவளவுகான். 

சந்திரமதி-- இக்குத்தான் அடியாள் முன்பே கூறினேன். சுவாம். 
தேவார் பண்ட பொன கொ: டுத் தது எமை Ly BOLO QGit GI - 

மை என்னம் GET . அறியும், அதனை மறுத்து எவ்வாறு 

தாயிரம் போல்தான் சான்று கூறுவது, அத பொ பீமை 
பாகும். உவளதகை இல்லசென்று கூறுதல் ஒருவர்க்கும் 

அடத ௪ லாமீ. அடியாளை இத சன்பொருட்டி மன்னித்தருள- 

வண்டும். அடியாளாச் கேட்டால் உள்ளமை பல்லது வேறு: 

கூற இயலாது, சுவா. 

காலகண்ட இயர் -- இதேது அ௮ரம்பத்திலேயே மோசமா பிருக்கே. 
இப்படி திரதாகூ்ண்பமா யிருந்த க்கே சம்சா ரத்தில் சாப்படி.- 

பாரும். ஒரு சம்சார மென்னா இப்படியும் அப்படியுந்தான் 

இருக்கவேணும். என்ன செயது. கொண்டாச்சு, இனி 
குலம் பேசினாக்கே பலனென்ன, வாருங்கொ, வாருங்கொ., 

(வீட்டை யடைகரார்கர்.) 

நான்காங் களம் 

=== 

இடம்: காசிமாககரத்தில் ஒரு சத்திரம். 

காலம்: பிற்பசல். 

பாத்திரங்கள்: ௮ரிச்சர்திரன், சத்தியர்த்தி, ஈட்சத்தரசன், வீர 
கு: 

அரிச்சந்திரன் ல ர aut Le. ' சேரவேண்டிய பொ. ள் (Up, அஞ் சோந்து | 

விட்ட தன்மோ?
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நட்சத்திரேசன் -- ஆம், ஆம், எனக்குச் சேரவேண்டிய தாகு 
போக மற்றது மாத்திரம் முனிவர்க்குச் சேர்ந்துவிட்டது. 

அரிச்சந்திரன் -- தங்களுக்குச் சேரவேண்டிய தரகு ஏது சுவாம்? 

தயவுகூர்ந்து வெளியிடவேண்டும். 

நட்சத்திரேசன் --- ௮, ஆ, என்ன காலம். ஒரு சொல்லுக்கு நாடு 

நகரங்களையும் சொத்துக்களையுங் கொடுத்ததுமன்றி, நாறு 
லட்சம் பொன்னையும் கொடுக்க ஒப்புக்கொண்டு கொடுத்து 
விட்டாய். , காடு மலைக ளெல்லாம் கால் சடுக்கச் சுற்றி, 

படாத பாடிகளெல்லாம் பட்டு, பசியினால் மெலிந்து, வாதை 
யூதறு வருந்திய கஷ்டம் உனது மனமே யறியும். அதெல்- 

லாம் ஏதோ எமது முனிவர்பொருட்டு அனுபவித்ததாக 
எண்ண இடமுண்டு, அதிருக்கட்டும், நீங்கள் ஏகோ வழியி 
லெல்லா முயன்றும் பயன்படாமல் படுங்கஷ்டத்தை யுன்னி, 
இக் ஈகர முழுதுஞ் சுற்றி, ஈல்ல பிராமணராகப் பார்த்துக் 
கொணாந்து,  கொடாதவனைக் கொடுக்கும்படி செய்து, 
பொருள் வாங்கித் தந்தது மன்றி, அவ்வப்போது ஒரு 
முறைக்கு இரண்டு முறை, என்னை மறக்கவேண்டாம் மறக்க- 
வேண்டாம் என்று வற்புறுத்தும் சொன்னேன். அதைக் 

கேட்டதுமன்றி என் சிரம முழுவதும் பார்த்திருந்தும் தரகு 
ag என்று கேட்கின்ாயே இது தருமமா.” ஒன்றுமில்லை, 

இர்தக் சையிலிருந்து ௮ர்தக் கைக்கு கடன் வாங்இக் 
கொடுப்பவர்க் கன்மோ GD DDN, இரண்டு மூன்று S74 

கிடைக்கின்றது. இல்லை யென்றால் போய்விரின்றேன். 

போய், முனிவர்க்கு என் தரகு போக மற்நதைக் கொடுத்தர- 
யென்௮ சொல்லிவிடுகின் றேன். 

அரிச்சந்திரன் -- சுவாமீ. வருந்த வேண்டாம். தாங்கள் சொல்- 

லியது ஞாப கத்திற்கு வந்தது. தாஙகள தரமு சம்பந்தமாக 

அடையவேண்டுவது! எவவளவோ, அதனை அருள் செய்ப- 

வேண்டும். 

நட்சத்திரேசன் — HANES ST! BLOB (Fj 9) BS ஆசை வேண்டுவ. 

இல்லை, ௮தஇக ஆசை அதிக நஷ்டம். நீயோ கையி லில்லா- 
தவன். எங்காவது அடிமைப்பட்டுத்தான் காவேண்டும். 
ஊரில் நாற்றுக்கு எட்டி பத்து வாங்குகின்றனர். Bar 
வகைய கிரமமானால் பன்னிரண் பதினைந்தும் வாங்குவார்- 
கள். ஈமக்கு அவ்வளவும் வேண்டாம். நாற்றுக்கு ஆறேகா- 
லாவது சரிப்படுத்தினால் ஒருவாறு ஏற்றுக்கொள்ளலாம். 
பிறகு உனதிஷ்டம். இதெல்லாம் கொடுப்பவர் இஷ்டத்-. 
தைப் பொறுத்தது. ப
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அரிச்சந்திரன் --- சுவாமீ! இப்போது தாங்கள் புகன்றவாறே ௮டி- 
யேன் எவர்க்சேனும் அ௮டிமைப்பட்டே தமக்குரிய பொரு- 
ளைத் தருதல் வேண்டும். தேவரீர், முன்போல் சென்று 

மற்றொருவரை யழைத்துவந்து, முன்பு தாங்கள் புரிந்த 
நன்மையின்பொருட்டுக் தமக்குச் சேரவேண்டிய பொரு- 
ளுக்கும், இப்போது படும் சிரமத்தின் பொருட்டுச் சே 
வேண்டிய பொருளுக்குமாக அடியேனை அடிமையாக்கிப் 
பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுகிறேன். இதுவே அடியேன் விண்- 
ணப்பம். , 

நட்சத்திரேசன் --- ஓ, ஓ, அப்படி.பா செய்துவிட்டாய், ஆமாம், 
பாவம், நீ தான் என்ன செய்வாய். என் பொருளுக்கும் 
யான்தான் முயலவேண்டும். ஆகட்டும், அப்படியே செய்- 
இன்றேன். யாவராயினுங் குற்ற மில்லையே? 

அரிச்சந்திரன் -- பொருள் தருவார் யாவராயினும் குற்றமில்லை. 
தயவுகூந்து அழைக்துவாவேண்டும். 

நட்சத்திரேசன் -- ஆ, ௮, அப்படியே செய்கிறேன். 

(ஈட்சத்திரோன் சென்று வீரவாகுவைச் சர்திககன்றான்,) 

வீரவாகு -- ஐ, ஓ, ஈட்சத்திரேசசே வாரும் வாரும். நற்கரலத்- 
இற்கு எதிரி லகப்பட்டீர். முனிவர் உம்மைச் சந்திக்க- 
வென்று கட்டளையிட்டார். எங்கு சந்திப்பது என்று எண்- 
ணமிட்டுக்கொண்டே வருகின்றேன். எதிரி லகப்பட்டுக் 
கொண்டீர், சந்தோஷம், என்ன சங்கஇ? பெருங் காரியங்க 
ளெல்லாம் முடிப்பதாகக் காண்கின்றது, பெண்டு பிள்ளை- 
யைப் பிரித்து ஆயிற்று, இனி என்ன தடை, வெற்றி 
டெனுவதற்கு? 

நட்சத்திரேசன் --- பெண்டு பிரிந்தா லென்ன? ,பிள்கா பிரிக்தா 
லென்ன? உறுதியும் உண்மையும் பிரிவசாகக் காணவில்லை. 
வெற்றி எங்கிருந் துண்டாகும்? முனிவர் ஏதோ வீணெண்- 
ணங் கொள்கின்றனர். அவருக்கு இவ்விடத்தில் உண்டா- 

கும் இன்னலில் எவ்வளவுக் தெரிவதற் இடனில்லை. bas 
ளும் அவ்வப்போது வந்து போகின்றீர்கள். உங்களுக்கு 
பான்படும் சிரமம் எவ்வாறு தெரியும்? தெரியாது, தெரியாது, 
இரவும் பகலும் அவனோடு உமன்று எவவகைய தந்தம் 

புரியினும் ஒன்றும் பயன்படவில்லையே. என்ன செய்வது, 
நீர் வந்திருக்கின்றீர், நீமாவது அவனை ஈன்னிலையினின்றும் 
சற்று விலகும்படி செய்துவிடும் பார்ப்போம். 

வீரவாகு -- நட்சத்திரேசசே! என்ன இவ்வாறு கூறுகன்நீர், உம்- 

முடைய வருத்தத்தை நீர் பெரிதாக மதிக்கின்தீர், உலகத்-
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இல் அவரவர் தத்தம் வருத்தத்தினையே பெரிதாக எண்ணு- 
வர். அதிருக்கட்டும், ஈமது மூனிவா படும் வருத்தம் ஒரு- 
வருக்கும் இராது. காம் எவ்வளவு மூயன்ராலும் முடிவில் 
ஏற்படும் மானமும் அவமானமும் அ வருடையன வன்றோ. 
ஈமக்கு உழைப்போடு தொலைகன்றது. அவர்க்கு பழியும் 
பாவமுமாக வன்றோ முடிகின்றஅ. இவைமட்டுமோ, இதனா- 

௮ண்டாகும் அவமானத்திற்கும் எல்லயுண்டோ? இவற்றை 
யெல்லாம் Hour © 1) 5 BIGOT 5B, அவா படும் சிரமும், ௦ன- 

வருத்தமும், யோசனையும் இவ்வளவின வென்று கூற எவ: 
ரால் (ppt te Qar@eu@ 1 முறையிலும், பலவாறு எண்ணி, 

ஏதோ ஒன்றை மனத்இற்கொண்டு எமக்குப் புகட்டி யனுப்பு- 

கின்றனர். யாங்கள் திரும்பிச் சென்று, எண்ணம் ஈடேற- 
வில்லை என்று கூறும்போது, அவா படும்பாடு பெரும்பாடாக 

வன்றோ இருக்கின்றது. எங்களுக்கோ அவர் சொல்லியபடி 
செய்து, அவரு க்குத் இருப்தி யுண்டாகுமாறு புரிவது 
பெருங் கஷ்டமாக இருக்கின்றது. இப்போது ஒரு திருஷ்- 
LTS eh கூறுகின்றேன் கேளும். 

நட்சத்திரேசன் -- அதென்ன அப்படிப்பட்டது! சற்றுத் தயை- 
செய்து கூறும், கேட்போம். 

வீரவாகு — அவவாறு கேளும் கூறுகின்றேன். முனிவர் என்னி- 

டம் தாண்ட பொருளீக&்து, அதைக்கொண்டு இக் காசியம் 

பதியில் யாகசாலைகளை இயற்றி, மயானம்போல் மாற்றி 
வைக்க வெனக் கட்டளை இட்டனர். மிகவும் மெய்வருந்தி 

அதனை அ௮வவாறே செய்து முடிக்து ஈண்டடைந்சேன். என்- 
னோடு வல்லபனையும் கூட்டிவர்தேன், அதுவன்றி ஒரு கன்- 
னிகையையும் என் மனைவியாக அழைத்துக்கொண்டு au 

துள்ளேன். சந்கியாடியாக வந்தும் சனியன் தொலையவில்லை, 
காசிக்குச் 'சென்ஞுலுங் கருமம் தொலையாது என்பார்களே, 

அதனை ஈம்மிடத்திலேயே காணலாகும். என்ன செய்வது, 
ஆரியர் சொல்லை அணுவும் தட்டி நடத்தல் கூடாது, 

நட்சத்திரேசன் -- ஓகோ! இவவளவு காரியங்கள் ஈடந்து விட்ட- 

னவா? சரி, சரி, அதிருக்கட்டும். இவ வூரில் மயான மில்- 
லையா? இக ஈகாத்தில் நீர் எவவாறு மயான முண்டாக்குதல் 
கூடும்? அதனைச் செய்வதில் உண்டாகும் உட்கருத்து யாது? 
ஒன்றும் விளங்கவில்லையே. 

வீரவாகு -- நட்சத்திசேசரே! நம்முடைய காரியங்கள் வாவா 
வன்றோ முதிர்ச்சி யடைகன்றன. இதுகாறும் காம் செய- 
தள்ள முயத்சிகள் அனைத்திலும் இது மிக ழூக்கெயமானது. 
௮தன் பயன் பின்பு தெரியும். இப்போது மயானம் பெத்ற 

11]  ”
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வகை சொல்கின்றேன் கேளும். முனிவரிடம் பொருள் 
பெற்றுக்கொண்டு இக் ஈகாத்தை யடைந்தேன். இங்குதான் 
ஈமது காரியங்கள் அனைத்திற்கும் உதவியாக ஒரு பிரதிநிதி 
இருக்கன்றாசே. அவரைக் கண்டு, ௮வரிடம் எனது ௮பிப்- 
பிராயத்தை முனிவர் உரைப்படியே மொழிந்தேன். அவா் 
அதன்மேல் அரசருக்குக் தெரிவித்து, ஒரு மயான முண்- 
டாக்க அநுமதி பெற்றுக் கொடுத்தனர். 

நட்சத்திரேசன் — அமாம், உண்மையாயுள்ள மயாகாம் என்ன 

வாயிற்று? ஒன்றிருக்க ௮ரசார மற்னொரு” மயானத்திற்கு 
அநுமதி யளிக்கக் காணம் யாது? 

வீரவாகு -- ஒ கோ, இவ் வூர் முறையை நீர் அறியி சோ? சரிதான், 
இர் ஈகரில் மயான மென்பது இல்லை. 

நட்சத்திரேசன் -- அகென்ன? மயான மில்லாமலும் ஒரு ஈ௧ர 
முண்டோ? இவ வூரில் ஒருவரும் இறப்ப இல்லையோ? 

வீரவாகு -- ௮, ௮, அ, நன்ளாய்ச் சொன்னீர். வெகு கூரமையாய்ப் 

பகுத்தறிகின்றீரே. அபப்படியன்று, இவ வூரில் இறந்துபட்ட 

உடல்களை கங்கை நதியில் எறிவது வழக்கம். அதனால், 
அவ் வுயிர் ஈற்கதியடையும் என்பது நம்மவர் கொள்கை, 
பலா தத்தம் தாய் தந்தையா முதலாயினா இற ஈறுபட்ட 

பின், அவர்களுடைய என்பினைக் கொணர்ந்து கங்கையில் 
விட்டுக் திரும்பி வருகின்றனரே, அதனை அறியீரோ? அத- 
னால், இங்கு மயானமே யில்லை. 

நட்சத்திரேசன் — இவவாருயின், நீர் எவ்வாறு அரசனது அநுமதி 

பெற்தீர? 

வீரவாகு -- யான் இகத மயான முண்டாக்கும் நிமித்தம் அரசர்க்- 
குப் பற்பல காரணங்கள் காட்டினேன். அதன்னவெனில், 
இர் நகரில் பலர் தம்மவர் உடலை நதியில் எறிந்துவிடாமல் 
சமாதி செய்ய விருப்பங்கொள்கின்றனர். அன்றி மெய்ஞ்ஞா- 
ணியர், முனிவார் முதலியோர் உடலை சமாதி செய்தலே ஏற்ற 
தாகும் என் றியம்பினேன். அதனால், மன்னன் மடழ்ந்து 
அசசவையில் கிகமும் ஆணையின்படியே குற்றவாளிகளைக் 
தண்டனைபுரியுந் தலைமைத் சன்மையும் அளிக்கவும் உடம்- 
பட்டனன். அதனால், யான் இப்போம்து மயானத் தோட்டி 
வேடங்கொண்டு, வீரவாகு வென்னும் பெயரால் வெளிப்பட 
விருக்கின்றேன். முனிவரர் ௮ணையும் இதேயாகும். இனி, 
நீர் யாசைத் தேடிக்கொண்டு வந்தீர்? சொல்லும், 

நட்சத்திரேசன் — அுரிச்சர்தான் தன் மனைவியையும் மைந்தனையும் 
விற்று, முனிவாக்குச் சேரவேண்டிய பொருள் முழுவதும்
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செலுத்திவிட்டனன். பின்பு, சிறிது யோசித்து, எனக்கும் 
தரகு கொடுக்கவெனக் கேட்டேன். ௮வன் அதற்கும் உடன்- 
பட்டுத் தன்னையே எவர்க்கேனும் அடிமையாக்கி எனக்குச் 
சேரவேண்டிய தாகினைப் பெற்றுக்கொள்ளுமாறு கூறினன். 
நம்மவரில் எவரேனும் எதிர்ப்படுவரோ என்னும் கோக்கக்- 

கொண்டு ஈண்டு அடைந்தேன். உம்மைக் கண்டேன். 
மற்றும் உம்முடைய ஏற்பாட்டினால் உள்ளங் குளிர்ந்தேன். 
இனி, நீர் தோட்டியாக வருதலே ஈன்று, ௮வன் இழி- 
Chr EH அழி மைப்பட நாணி, ஒருவாறு தரகு கொடுக்க 

Coram தில்லை யென்று சொல்லுதலுங் கூடும். மற்றும் 
அவனுக்கு அடிமைப்பட மனங்கொள்வானானால், ௮வனைக் 
கணமும் விட்டகலாத சத்தியகர்த்தியை ௮அவனிடத்தினின்று 
பிரித்துவிரெல் வேண்டும். அவன் அகன்றனானாயின் அரிச்சந- 
இரன் மனநிலை மாறுபடும். அதற்கு அணுவளவும் மில்லை. 
இதொன்றே நேரிய வழி, வாரும், வாரும், போவோம். 

வீரவாகு -- ஆகா, அதற் கென்ன, இனி, இவவளவு காரியங்கள் 
நடைடெறுவத்னால், அவ வரிச்சந்திரன் மனநிலை மாரும- 

லிருக்குமா? இராது, இராது, அவவாறும் உறுதிகொள்வா- 
னாபின், யான் ௮வனைக் காவலில் வைத்துப் பலவகையிலுந் 
இன்பு௮ததஇச் சத தியர்தவறச் செய்துவிடுன்றேன். நமது 

நண்பன் வல்லபன் துணையாக வச்திருகரின்றானே, ௮வ- 
னறு வன்மையை நீர் சன்றா யறிவீ ரன்றோ? ௮வனே அவ் 
வரிச்சந்தானைப் பற்பல இயொழுக்கம் புரியுமாறு ஒரு 

கொடிப்போதில் செய்துவிடுவான். இனி, ௮ஞ்சவேண்டா. 

மடசத்திரேசன் -- ஆனாற் சந்தோஷம், நீர ஈண்டே இரும். நீர் 

என்னோமி வருவது நன்றனறு, ௮ன்றி, அடிமை கொள்- 

வார் ஒருவரும் இலர் என்று கூறினால், ஒருகால் அன்பத்- 
இற் கஞ்சி முற்கூறியதை இல்லையென்று மறுத்தலுங் கூடும், 

இன்றேல், சத்தியசத்தி என்பான், அடிமை கொள்ளத் 
தக்கவரை நாடி. இங்கு வருவன். அப்போது அவனோடு ஏற்ற 

வாறு பேசி முடிவு செய்துகொளளும். அவ்வாறின்றி, நீர் என்- 
னோடு வருவீரேல், ௮வ் வரிச்சந்திரன் ஈம்மிடத்தள்ள சூழ்ச்- 
சியை உணர்வதற்கு இட முண்டாகும். அதனால், மத்றும் 
மனவுறுதி கொள்ளுவான். கானே முன்பு செல்கின்றேன். 

வீரவாகு -- ஆம், அம், நீர் கூறுவனவும் உண்மையே. ௮வவாஜறே 
செய்யும். கொள்வார் இல்லை யென்மால், குணம் மாறுபடும். 
இல்லாமை எல்லாத் தூர்க்குணத்திற்கும் இருப்பிடமாகு 
மன்றே. செல்லும், செல்லும், 

(கட்சத்திரேசன் சனியே வந்து, அரிச்சந்தரனைச் £696 Gan oper.)
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நட்சத்திரேசன் -- அரிச்சந்தர. என்ன, நின் தீவினை இவ்வாறு 
இருக்கின்றது. இர் நகர முழுதுஞ் சுற்றினேன். அடிமை 
கொள்ளத் தக்கவர் ஒருவரும் கண்ணிற் பட்டாரில்லை. இது 
நினது இவினையன்று, எனது தீவினை. தீவினை எதனையும் 
சேரவொட்டாது. என்ன செய்வது. எனது இரமத்தை 
யுணர்ந்து, நீயே தேடித் தந்தால் டெறுகின்றேன். இல்லையென்- 
ரூல் போய்விடுகிறேன். நீதான் என்ன செய்வை, 

அரிச்சந்திரன் -- சுவாமீ! வருக்க வேண்டா. அடியேனைக் கொள்- 

ளத் தக்கவர் எவசேயாயினும் அவர்க்கு அடி மைபூண்டு, தமக்- 

குச் சோவேண்டி.ப பொருளை யளித்துவிடுகின்றேன். சிறிது 
மன்னித்தருள வேண்டும். 

நட்சத்திரேசன் --- கொள்ளத் தக்கவசை என்னாற் கூடியவரையில் 
தேடினேன். இனி, நீங்களே முயல வேண்டும். 

அரிச்சந் திரன் --- சத்தியசத்தி! என்ன செய்வஅ; இனி நாமே 
முயல வேண்டும். இந் நகர் நமக்குப் புத்தம் புதியது. யாரை 

யண்டி.க் கேட்பது. சற்றுத் இரிந்து வருவமேல், எதேனும் 
ஓர் வழி ஏற்படும், செல்வோமா? 

சத்தியகீர்த்தி -- ௮ரசே! அவவாறே செய்வோம். எத் இசையிற் 

செல்வது. 

அரிச்சந்திரன் -- முதல் செல்வாகள் வசிக்கும் இருவிதியிற் செல்- 

வோம். 

சத்தியகீர்த்தி-- ஆம். ஆம், ௮ ஈன்று அரசே! அவ் விதியும் 
யாண்டள்ளதோ அறியோம். ௮தோ ஒருவன் காவற்காரனே 
போல் காண்கின்றான். அவனை யண்டி.க் கேட்போம். 

் (வீரவாகு சமீபிக்ன்றான்.) 

சத்தியகீர்த்தி -- (வீரவாகுவை நோக்க) லயா. நீர் யார்? 

வீரவாகு _... நானா, நா௦ இரந்த வூருதா௦. ஏன்யா கேக்கிறிங்கோ? 

நீங்க யெந்த ayn? 

சத்தியகீர்த்தி -- தாங்கள் அயலூர், இநத வூரில் நலல பணக்காரர- 

கள் இருப்பது எந்த வித? 

வீரவாகு -- அசலூரா? ௮சலூருண்ணா தொலேயெ. நீங்க ஏ௦ 
கேக்கிறிங்க? செக்க வெவாமா செல்லுங்களெ௦, நாட அப்- 
பாலெ செல்றேடு, 

சத்தியகீர்த்தி — தாங்கள் அயோத்தி நகரத்தில் உள்ளவர்கள் 
இங்கு ஒரு காரியமாக வந்தோம். அதற்காகப் பிரபுக்கள் 
விட்டைத் தேடுகிமம். ஆகையால், வழிகாட்டும், நாக- 
கள் போகின்றோம்.
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வீரவாகு -- அப்படி செல்லுங்களே௦: ஈல்ல நல்ல பணக்காரு 
இக்றாங்கோ, மெய்தான். ௮, ௮0. நீங்க இன்னா வேலெயா 
வர்தஇங்கொ? ௩௦ கேக்கறேண்ணு கசோய்ச்சிக்காதிங்கோ. 
எனக்கு இந்த ஊரு சங்கதி கொம்ப நொம்ப தெரியும். 
அ௮துக்குதா௦ கேக்றேடு, 

சீத்தியகீர்த்தி -- அப்படியா, நல்லதையா, நாங்கள் ஒருவர்க்குக் 
கடன்பட்டிருக்கன்றோம். ௮தை இன்று மாலைக்குள் செலுத்தி 
விட வேண்டும். ஆதலால், எவர்க்கானாலும் வேலையாளாக 
அடிமைப்பட்டு அதைக் கொடுத்துவிடலாம் என்டது எங்கள் 
எண்ணம். அதனால்தான் அவசரப்படுகிறோம். 

வீரவாகு -- ௧டெ௦இண்ணா, இண்ணைக்கி இல்லாபூட்டா, நாளக்கி 
குடுக்க கூடாதா? 

சத்தியகீர்த்தி-- கூடாது, கூடாது. இன்றைக்கே சொல் தவருமல் 
கொடுத்துவிட வேண்டும். 

வீரவாகு -- ௮து கடக்கிட்டு௦. நீங்க இன்னின்னா வேலைசெய் 
aes re 

arash sret — Bur! எம்மை அ௮டிமைகொள்வோர் விரும்பியபடி 
அமைந்து நடந்ீதுகொள்வோம். அவர்கள் நியாயமாகச் 
சொல்லும் எல்லா வேலைகளையும் தடையின்றிச் செய்வோம். 
எங்களுக்கு அவசாம். சநறு விரைவாக வழி சொலலும். 

வீரவாகு-- அவுசுசம் படரிங்களே, உங்களே பாத்காக்கா நல்லா 

வாய்ந்தவங்களாட்டக் கீது, நீங்க இன்னா வேலை செய்யப் 
போரிங்க. லீயோ பாவம். 

அரிச்சந்திரன் —— Bur, எங்களுக்குக் கடன் இர வேண்டியதே 

முதற் காரியம். அதுவும் இன்று பொழுது சாய்வதற்குள் 
கொடுத்துவிட வேண்டும். 

வீரவாகு -- கடே௦ எம்மாத்தம் குடுக்கணு௦, 

அரிச்சந்திரன் -- பதினாயிரம் பொன் கொடுக்க வேண்டும். 

வீரவாகு -- அம்மா அம்மாத்தமா. பனு-னா-யிரம் இண்ணா, பத்து 
ஆயிரமா? (இசண்டு கைகளையும் பார்த்து) இது அஞ்சி, இது 

ACA, _,பத்தாச்சி. ௮, ௮. இம்மாத்தமா. இது€ட்டம௦, 
நீங்க செண்டுபேருந்தானே வேலெ செய்விங்கோ? 

அரிச்சந்திரன் -. இல்லை, இல்லை. கான் ஒருவன்மட்டுமே அடி 

மைப்படுவேன். கடன்பட்டிருப்பவன் யான் ஒருவனே 
௮(வர் என் சிகேகர், என்னோடு எப்போதும் இருப்பவர்.
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வீரவாகு -- தீரோ யப்பா! பணத்தெ பாத்தா பதீதாயிரமா தே, 

வேலே செய்றது ஒருத்தசாமே! யாரியா கொடுப்பாங்கோ 

இம்மாததம்? 

அரிச்சந்திரன் -- என்ன செய்வது, எந்தப் பாடாயினும் பட்டு, 
இன்று விளக்கு வைக்குமுன பொருளைச் சேர்த்து விட- 
வேண்டும். கால தாமதம் ஆகறது. எங்களுக்கு வழியைம் 
காட்டும், நாங்கள் போகுிஜோம். 

வீரவாகு-- சும்மா ௮வசாபடாதிங்கோ. நீங்க இன்னா, Bus 
மாரு, மொதலிமாரு, செட்டிமாரு இவங்க ஊட்லெதான் 

வேலெ செய்விங்களோ? 

அரிச்சந்திரன் -- ஏன் லயா அப்படிக் கேட்கின்றீர்? யாசாயிருந்தால் 

என்ன? என்னைக் கடனிலிருந்து நீக்சூவோர் யாராயிருந்தா- 
லும் ௮டிமைப்படுவேன். 

வீரவா கு-- குடியானவங்க ஊட்லே வேலகாரு கொள்ளெ சொள்- 

ளெயா குவிஞ்சி &ீருங்க, நா௦ கூட ஒத்தாசைக்கி ஒரு ஆளு- 
வோணூண்ணுதகா௦ இபடீ. போறேடு, 

அரிச்சந்திரன் -- கயா, நீர் யார், உமக்கு என்னத்திற்கு அள் 

வேண்டும்? ் 

வீரவாகு -- தான் இந்த வூரு வெட்டியா. சொடலெ காக்கிறது 

ஏ௦வேலெ. இப்போ இப்போ கொம்ப கொம்ப பொணங்க 
வந்து உயுது. ஏ௦ கூடொ இன்னொரு புள்ளாண்டா௦ க௫௦. 
செண்டு பேருக்கும் வேலெ ஈரம்பு கயிண்டு போவுது. அது ச- 

குதான் யார்னா அப்புவொங்களாண்ணு போறேடு, நீங்- 
கள்ளா௦ ஏங்க இட்ட வேலெ செய்விங்களா? 

அரிச்சந்திரன் -- வீயா, எனக்குக் கடன் தீரவேண்டும். சொன்ன 
சொல் நிறைவேற வேண்டும். அதனால், எனது கடனை ர்க்க 
வல்லவா யாராயினும் அவருக்கு யான் அடிமைப்பட்டு 
வேலை செய்ய யாதொரு தடையு மிசாது, லயா. 

வீரவாகு _ எம்மாததங குடிக்குணு. இன்னுருதாட்டி செல்- 
லுங்க. கோயிச்சிக்காதிங்க, காட எய்த்து தேரியாத குரு- 
டன். செத்செ செல்லுங்க. 

அரிச்சந்திரன் ௨௨ லயா, நான் செலுத்தவேண்டிய கடன் பதினாயிரம் 

பொன். அதை இன்று மாலைக்குள் செலுத்திவிட வேண்டும். 

வீரவாகு --- பதினாயம் --- (விரல்களைப் பார்த்து) ஒண்ணு, யெண்டு, 
மூணு, காலு, அஞ்சி, BM, oily, எட்டு, ஒம்பேது, பெத்து, 
டேயப்பா, இம்மாத்தமா! இத்தினி ஆயாமா? இக்கட்டும்,



களம்--4] அரிச்சர்திரன் 135 

எப்படினாச்சும் வேலெ ஆவுணு௦. ௪௦ யப்பா! சவ வெலெயெ 
கொறிக்ககூடதா? பாரு யப்பா. 

அரிச்சந்திரன் -- குறைப்பது ஒன்றுமில்லை. யான செலுத்தவேண்- 
டிய தொகை அவ்வளவு. ௮தில் சிறிதும் குறைக்க முடியாது. 

- வீரவாகு -- அப்படினா சரிதா௦. யாருக்கு குடுக்குணு௦ கடன்? 

கடங்காரு எங்கெ கீழுரு? 

அரிச்சந்திரன் யோ! அதோ தெரியும் அந்தச் சத்திரத்தில்கான் 
இருக்கிருர். ௮ங்கே போனால் அவரைப் பார்க்கலாம். 

வீரவாகு -- சரிதா. இட்டதா௦ த. ஆமா௦ எம்பொருலே நாங் 
குடுத்தாட்டா, எனக்கின்னா வயி. பொருலெ வாங்கினு அப்ப- 
ரம் போண்ணாக்கா என்னா செயது? அதுக்கெல்லா௦ முன்- 

னாக்கே வயி செல்லியா, 

அரிச்சந்திரன் -- 8ீயா.'! அப்படி. யொன்றும் வஞ்சிக்கமாட்டோம். 
சொல் தவறமாட்டோம். அ௮தற்குண்டானபடி அடிமைச் 
சட்டு எழுதிக் கொடுக்கனெறோம். அதற் கொன்றும் அஞ்ச 
வேண்டாம். 

வீரவாகு -- அதென்னமோ எனக்கு தெரியாது. நாங்க படி.ச்செவுரு 
இல்லா. காங்க பண்ணக்காரானா போனா எங்க அண்டமாருக்கு 

எயிதி குடுக்றமே, அப்படி எயிதி GHGS BIO. 

அரிச்சந்திரன் -- அப்படியே uit அதுதான் அடிமைச் இட்டு 

என்பது. முறிச் ட்டு என்றும் சொல்வார்கள். 

வீரவாகு -- அ, ௮௦, ௮துதா௦ ௮துதான௦ மொறிச் சீட்டு, அப்- 

படி. செல்லுங்கொ. 8ீங்க என்னென்னமோ கொயப் பிரிக- 

களே. Out dé இட்டு எயிதி குடுப்பிங்களா இல்லயா? 

அரிச்சந்திரன் --ஜு ௮, அப்படியே எழுதிக் கொடுக்கின்றோம். 

வீரவாகு --- இந்த &ீயனு௦, பணம் வாங்கிக்குதே அந்த Bug 

சாக்கு கையெழுத்து போடுவாங்களா செல்லுஙக, 

அரிச்சந்திர ன் -- ஆ, ஆ, அப்படியே போடுவார்கள். ௮தற்கொன்- 

அம் சந்தேக மில்லை. 

வீரவாகு -- அனாகா, போலா௦ வாங்க, 
(போய் ௪.த்திரத்சை யடைடஇன்றனர்.) 

அரிச்சந்திரன் -- சுவா மீ! என்னை அடிமையாகக்கொண்டு , தமக்குப் 

பொருள் செலுத்த வல்ல ஒருவசை அழைத்துக்கொண்டு 

வந்துள்ளேன். தயை செய்து அதற்கான அடிமைச் சீட்டை 

அருகிலிருந்து முடித்துக் கொடுத்துத் தமக்குச் சேோரவேண்- 

டிய பொருளைப் பெற்றுக்கொள்ளும்.
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நட்சத்திரேசன் --- ஆ, ஆ, அப்படியா! வெகு சந்தோஷம். இதோ 
வருஇன்றேன். அரிச்சந்திர! இவர்தானா பொருள் செலுத்து- 
வோ? 

அரிச்சந்திரன் — Dw சுவாமீ! 

நட்சத்திரேசன் -- யா. நீர் யார்? 

வீரவாகு — நானா. நா௦ இந்த ApH BT Or. 

நட்சத்திரேசன் -- இக்க வூர் என்பு சரிகான். உழக்கு என்ன 
வேலை? எங்கிருப்பது? 

வீரவாகு — அதெல்லா௦ யாக் கேக்இறிங்கோ?' அகெல்லா மூன்- 

னடிக்கே செல்லிட்டனே. அல்லாத தூக்கு௦ ஓப்பிக்கினு- 

தானே அ௮யிச்சாந்தாஙகோ, 

நட்சத்திரேசன் -- அது சரிதான். அரிச்சந்திர. இவர் யார்? என்ன 

முடிவு செய்தாய்? 

அரிச்சந்திரன் -- சுவாமி. இவா இவவூர் சுடலையைக் காவல் OFW- 

பவராம், அவருக்கு ஒரு அடிமை வேண்டுமாம். அதற்கு 

யான ஆட்படுவதாய் ஒப்புக்கொண்டேன். அவரும் தமக- 

குச் சேரவேண்டிய பொன் பபதினாயிசதக்தையும் செலுத் 

விடுவதாய் ஒப்புக்கொண்டனர், 

நட்சத்திரேசன் -- சுடலை காப்பவரென்முல் வெட்டி பான்றுனே. 

அந்தோ. பாமேசுவா, இப்படிபட்ட சொலலும் காதிற் 

படலாமா? வேந்தனா யிருந்தவன் வெட்டியானாவது எங்க- 
னம்! என்னை நிலை, என்ன வாழ்வு. அரிச்சந்திர, என்னை 
வருத்து அுவதற்காகவே இவ்வாறு செய்தனையோ, யோ 
எனக்குப் பொன்னும் வேண்டா, பொருளும் வேண்டா, 

இதென்ன அநியாயம், வேண்டா, வேண்டா. யான் போ- 
நின்றேன். ஒருகால் எவரேனுங் கேட்டால், பாவம் ஆவ் 

வரிச்சந்தின் யான் பட்ட பாட்டைப் பாத்துப் பத- 

யிரம் பொன் கொடுப்பதாய் உடன்பட்டு வாக்களிக்- 

தான். கொடுக்க இசையாமையால் இல்லையென்று சொல்லி- 
விட்டான். அவன்றான் என்செய்வான் என்று சொல்லி 

விடுகின்றேன். (வீரவாகுவைப் பார்த்து) லீயா. நீர் போம், 

அவர் கடன் கொடுக்கவேண்டி. ய தில்லை. இருந்தாலும் 
உமக்கு அடிமைப்படமா ட்டா, 

அரிச்சந்திரன் -- சுவாமீ] அடியேனை இவவாறு பழிக்குப் பாத்திர 

னாக்குவது! தேவரருக்குத் கீருமமன்று. சொன்னதை இல்லை 
யென்று மறுக்கேன், சொன்னதை யில்லை யென்பவனுக்குச் 
சுவர்க்கமும் இல்லையாகும். யான் எவருக்கு அடிமைப்
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பட்டால் என்ன. தமக்குச் சேரவேண்டிய பொன்னைத் தாம் 
பெற்றுக்கொண்டு செல்லும். தாம் அடியேன்பொருட்டு 
வருந்துவதினும், அடியேனுக்கு இதனால் கேரும் பழிபாவங்- 
களினின்றும் அடியேனை விலக்குவிப்பதே போருளாகும், 
மனம்புரிந்து பொருளைப் பெற்றுக்கொள்ளும். 

வீரவாகு -- இந்த 88௦00௦ இன்னா செல்லுது. ஏ௦ இட்ட வேலெ 
செய்ய கூடாதுண்ணா செல்லு. ஏன் செல்து. இந்த லயன் 
கடகாரந்தானே, கடந்தானே வாங்கிணு௦. இந்த வம்பு 
வயக்கெலிலாம் ஏ௦ பேசுது. இக்க 8ய௦ பாப்பரையனா? 

நட்சத்திரேசன் — என் விண்பேச்சுப் பேசுஇறுப்? போ. 

வீரவாகு ௧7௦ ஏன்ய்யா போறே, நீ போய்யா. அது ட்டம், 
ஏ௦கிட்ட வேலெ செய்ய கூடாதுண்ணெயே. ஏ௦, நாங்க 
வெட்டியான் வேலெ செய்ரமண்ணா, அதின்னா வெட்டியா௦ 
வேலெண்ணா அம்மாத்தம் எளக்காரம். நீங்க பாப்பாரு, 
வேதங்களே பாப்பாரு. காங்க வேதங்களெ வெட்சவங்க. 
ஜாதி, ஜாதி இண்றிங்களே அதின்னா பொறப்புலெயெ ஜாதி 
கதா, லயன் உனக்கின்னு HR கண்ணு வைச்சி கீது, 

ஒண்ணு மிலையே, எங்களுக்கு ர கையங காலுந்சா௦ 

ஊங்களுக்குங் தே. ரத்தம் என்னமணா உங்களுக்கு வெள்- 
சாயா இக்குதா. அ௮த்தெகூட காணமே. அல்லா ஒண்- 
ணுதாங் கீது. நீ பாப்பரையன். கா௦ பறையன், இம் 

மாத்தந்தானே. செல்லுக்கு பாத்தாகூட நாம்ப செண்டு 
பேருந் ௮ண்ணந் தம்பியாதானே கீறோ௦. ஏன்யா இந்த 
பொருமே. 

நட்சத்திரேசன் -- ௮டே அப்படியெல்லாம் தாறுமாஞய்ப பே௫ிச் 
சாஸ்திர * விரோதியாகாதே. உயர்குலத்திற் பிறப்பதற்கு 
எவ்வளவோ புண்ணிய விசேடம் வேண்டம். சாஸ்திரம் 
சொல்லுவதைக் கேள. 

விரு டம் 

எறும்புகடை யானைதலை யெண்பத்து சான்கிலட்ச ஜென்மபேசம் 
பிறந்துழலு முயிர்க்செல்லாம் மணிதசாய்ப பிறப்பரிது பிறந்தாரேனும் 
பறம்பர்சோ னகர்சூனர் ஈனர்கா னவாநுளையா பழையசா 

அறைந்த$€ழ்ச் “குலநீங்ச மேற்குலத்தி லவதரிப்ப தரிதுமைந்தா. 

தாழ்குலத்சோர் கோடிசென்மச் தகம்புரிய வேண்டமுயர் சதுர்த்தராகச் 

கேழுழவர்கோடிதவஞ் செயவேண்டும் வணிகர்சென்மங் இடைக்கவேண்டில் 

சூழ்வணிகர் கோடிசென்மச் தவமபுரியின் ௮சசெனத் தோன்றருகிற்பர் 

வாழரசர் கோடி சென்மக் தவஞ்செயினுங திடை.யாது மறையோர்சென்மம். 
௩
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ுந்தணராய்ப் பிறந்திடினுங் குருநிசெவி 6€மைமுட மசன்றுமேணி 

சம்தவடி, வுடன்பிறப்ப தரி.தபிறச் இனும்பாலைத் தானமாதி 

க$தல்வனம் புனமொருவி நீர்சாட்டில் உரலரிது கண்டாய்பார்மேல் 

முந்துறவிச் சனைக்குபர்சீர் பெற்றனன் எத் தனைகவமோ முயன்றுமுன்னா. 

வீரவாகு -- சும்மா பாட்டெ செல்ரிங்களே, கானே எய்த்து தெரி: 

யாத குருடெ௦. Toa வெவரமா செல்லுங்க கேப்பொம௦. 

நட்சத்திரேசன் -- அப்படிக் கேள். கேட்டுத் தெரிந்துகொள் 

சொல்றேன். எறும்பு முதல் யானை வரையிலுள்ள எண்- 

பத்து நான்கு லட்சம் வேசா௫களில் மனிதராய்ப் பிறப்பது 

yg. மனிதரசாயப் பிறந்தாலும் பறம்பா, சோனகர், 

சூனர், ஈனர், கானவர், ,நுளையர் முதலிய இழி குலத்திற் 

பிறவாது உயர்குலத்தில் பிறப்பது மிகவும் அருமையாகும். 

இழிகுலத்திற் பிறந்தோர் கோடி ஜென்மங்கள் எூித்துக் கவம்- 

புரியின் சூத்தரராகப் பிறப்பா. சூத்திரர் கோடி ஜென்மங்க 

ளெடுத்துத் சவம்புரியின் வைசியராகப் பிறப்பர், வைசியர் 

கோடி ஜென்மங்க ளெடுத்துத் கவம்புரியின் க்த்திரியராகப் 

பிறப்பர், அப்படிப்பட்ட கூத்இிரியா கோடி. ஜென்மங்க 

ளெடுத்துத் தவம்புரியினும் ௮ர்கணா பிறப்புக் கஇடைப்பறு 

அருமை. இப்படிப்பட்ட அரிய அந்தணர் பிறவியை 

யடைந்தாலும் குருடு செவிடு ஊமை (மடம் முதலிய ௮௩௧- 

வீன மில்லாமல் ௮ழயெ உருவுடன் பிறப்பது அரிது, ௮வ- 

வாறு பிறந்தாலும் பாலைவனம் காடு முதலிய வெற்றிடம் 

நீங்ச, நல்ல நீர்வளமுள்ள காட்டிற் பிறப்பது ௮ரிது. இத 

னால் யான் முன் பிறவிகளில் எவவளவோ தவம்புரிக்து 

இவ்வரிய உடலைப் பெற்றிருக்கின்றேன் என்டறு விளங்க 

வில்லையா? 

வீரவாகு — தடட, போரும், போரு. இதெல்லாம் உஙகளெபேல 

ல்யமாரூ எயிதி வச்சிதுகானே.  எனக்குகூட ரெண்டு 

எய்த்து தெரிஞ்சா, இதுக்கு மேலெ எங்க கொலத்துக்கு 
எயிதி வெய்ப்பே௦--போரும். RO கஇட்டெ எனக்கு வெவா7 

மில்லெ. (௮ரிச்சக்தினை கோக்கு) ௨௦ லயா, நீ செல்லு, நீ 

முன்னே வாக்கு சென்னாப்பிலே வேலெக்கி வரியா? இல்- 

லியா? செல்லு. எனக்கு வேலெ சொம்ப &து. எங்களெ 

கொத்து செல்லு செல்றிங்கொ. பறமைய௦ இல்லாபோனாகா 
தெரியு௦ பாடுபடாதெ குந்திகனு துண்றது, PEGS சாதி 

எப்படி நடந்தாலும் பரவா யில்லெ. நாங்க சேஞ்சாதானா 

பாவம். பாவமண்ணா கள்ளு குடிக்கிறது, இருடாது, பொய் 
செல்றது. கொலெ செய்றது இதுங்கள்ளா௦ பாவம், இத்தை 

செய்றவன் பாப்பானா இந்தாலும் பறையந்தா௦. இத்தெ
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செய்யாதவெ௦ பறையனா இக்தாலும் uTcuTssro. Aa 

கள்ளே எத்தினிபேரு சக்கிலிச்சிக்கும், செம்படச்சிக்கும் 
பொறந்துட்டு பாப்பாரா 8&ீராங்க. இப்போ அப்டியல்லா௦ 
சொல்லாதிங்கையா. 

அரிச்சந்திரன்--யோ, இதோ வருகின்றேன். சொன்னது சொன்- 
னதே. (ஈட்சத்திரேசனை கோக) சுவாமீ தாங்கள் பொருளைப் 
பெதிறஅுக்கொளளுங்கள். அடியேனுடைய கவலை தமக்கு 
வேண்டா. இத்தேகம் எவருக்கு அடிமைப்பட்டாலென்ன. 
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வேணமி்ம். இப்பொழுது ௮வர கூறியவாறு பழி 

பாவங்களை எவர் இயற்றுகின்றனசோ, அவரே புலையர். 
மற்றையோர். புலையசாகார். அதனை அராயுமிடத்து, 
சாதி சமய அ௮பிமானங்களால் விசையுக் தீங்குகள் சொர 2 Df ALD பால 6 ப ஜங் சாப 

மல்ல. ஒன்றுக்கும் பற்மாக இவவபிமானங்களே, காட்டிற் 
குண்டாகும் ஈன்மைக எணத்தையும் நாசமாக்க முன்னிற்- 
இன்றன.  நல்லறிவாளர் இவ்வழியறியாக் காட்டிற் புகுந்து 
HVAT. ஓஒழுக்கமொன்மே உயாகுலமாகப் போற்றத் 
தகுவது. “ஒழுக்கம் விழுப்பந் தலால், ஒழுக்கம் உயிரி- 
னும் ஓம்பப்படும்' என்பர் மேலையோர், அன்றி, பிநப்பிட 
நோக்கி ஒரு பொருளுக்கு ஏற்றத் தாழ்வு ஏற்படாது. 

தாமரை, பொன், முத்து, சாமரை, கோரோசனை, பால், 
தேன், பட்டி, புனுகு, சவவாது ஆகிய இவை முதலாயின 
பிறட்பிடத்தை நோக்காது பெரிதும் போற்றப்படுகின்றன. 
அவனவன் கூட்டுறவு நோக்கியே குணம் எற்படும் ௮ல்லது 
பிறப்பிடத்தை நோக்கியன்று. ஆதலின் தாங்கள் இவர் 
தரும் பொருளைப் பெற்றுக்கொண்டு அடியேனைப் புனித 
னாக்குதல் வேண்டும். 

நட்சத்திரேசன் -- அரிச்சகர்தர, உன் கருத்து ௮வவாழுயின் யாம் 
என்ன செய்வது, (விதிவழி மது” ௮ வவாயே) செய்வம், 

அதன்பின் அவனவற்றைச் செய்து முடி, 

அரிச்சந்திரன் -- அவன யாவை? அடிமைச் சீட்டு ஓன்றே, 

நட்சத்திரேசன் -.. ஐயா, அடிமைச் சிட்டு எழுகலாமோ? 

வீரவாகு — எயதுஙக, 

நட்சத்திரேசன் -- உம்முடைய பேர் யாது? அந்தச் €ட்டில் என் 
னென்ன எழுதவேண்டும்? 

வீரவாகு -- எம்பேசா எம்பேரு ஏன? அத்த UI BTC GT aI 

எய்தி குடு க்க BRIO.
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நட்சத்திரேசன் --- ௮வர்கான் எழுதிக் கொடுக்கவேண்டும். இன்னா- 
ருக்கு எழுதிக் கொடுப்பது என்று இருக்கவேண்டாமா? 

வீரவாகு — ௮, ௮0. மெய்தான், மெய்தான். என்போரு வீரவாவு. 

கட்சத்திரேசன் -- என்ன, ஈன்ருயச் சொல்லும். 

வீரவாகு — a சவாவு, af ரவாவு. 

நட்சத்திரேசன் -- வீரவாவு என்றால், ஓ, ஓ, வீரவாகுவோ. 

வீரவாகு-- ௮௮ம், ௮ ஆம். அதீதான் அத்தான்; உடாதிங்கோ. 

நட்சத்திரேசன் -- சரி, சீட்டில் என்னென்ன எழுதவேண்டும். 

வீரவாகு -- இன்னா, என்னெ கேக்இறிங்களே. ஒங்களுக்கு 

தெரியாதா. நாட இன்னா, கண்ணு தெரியாத குருட்டு 
மவெ௦. என்ன கேக்கிறிங்களே. 

நட்சத்திரேசன் ௮ ஏன், உமகருக் சண் தெரிபாகா? பார்வை 

இல்லையா? 

வீரவாகு--கல்லா கெக்கிரிங்களே. சாமி, உஙக புண்ணியத்திலே 

கண்ணு தெரியுது. எயுத்து தெரியாது, என்னமோ :என்னும் 
எயுத்துங் கண்' ணுண்ணு செல்சாங்களே படிச்செவருங்க. 

நட்சத்திரேசன்---ஆ. ஆ, ஆ, அப்படியா. படி.கசவர்களைக்கூடக் 

கண்டி ருக்கிருயா? 

வீரவாகு---படிச்சவுங்க. பணக்காருங்க அரானாலும் ஈடி.ச்சிலே 
என் இட்டகானே வாணு௦. அவங்க படிப்பே கிடிப்பே யெல்- 
லா௦ ஏங்கிட்டகானே ஓப்பிக்கணு௦. இந்தக் கண்ணு எத்- 

இனி மன்னாதி மன்னருங்க மண்ணாபோனதே பாத்.துசது, 
வெந்து புடி. சாமலானத்தெ பாத்துச்சி. இந்த கை எத்தினி 

பேரை குத்திக் களறி மடிக்க வேவவைச்௫ிச்ச, நீங்கள்ளாங் 
கூட எங்க கிட்ட வராக போரிங்களா? வருவிங்க. கட்டம். 
காரியதீதெ பாருங்க. இத்தினிகோரம் எத்தினி பொணரு 
முவிச்சி கடக்குதோ, எயவு. 

நட்சத்திரேசன்---சீட்டில் என்னென்ன எழுதவேண்டும் சொல்லும். 

வீரவாகு--என்னா எயிதாழு. நாட சென்ன தெல்லா௦ செய்யணும்0, 

செத்தமாட்டெ. 2.055 GOO: 

நட்சத்திரேசன்--ஃ யோ. காசிகாதா.? இது என்ன ௧3. 

வீரவாகு .. ஏன்யா, அது செய்ய மாட்டிஙுகளோ? 

* 4 ட பட்ட, 
. 

area திரன் -- இர்றகென்ன கடை லயா? உமமுடைய வேலையை 

யான் செப்பத்தானே வேண்டும்.
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வீரவாகு --- இதின்னா, இந்த 8யே௦ கலககார யனா 6௫. இந்த 
௨ய௦ வாணா, அந்த 8ய௦ எயிதட்டும். 

அரிச்சந்திரன் -- அதெல்லாம் ஒன்றும் கலகம் ஈடவாது, சற்று 
பொறுதீதுக்கொளளுங்கள். 

' நட்சத்திரேசன் -- சரி, சரி, எனக்கென்ன, செய்பவருக்கு மன- 
”  மூள்ளபோது மற்றகையும் சொல்லும். 

வீரவாகு -- இன்ன௦ என்ன குடக்கு. சொடலெபிலே கொண்- 
டார்ர பொணத்துக்கு வாக்கரிசி, மொயந்துண்டு, காபணம் 
கொடுப்பாங்க அ௮த்தெ வாங்கி எனக்கு சேக்கணும். வாக்- 
கரிசியெ ௮ந்த லயே எடுத்து ஆக்கத் துண்ணனும். இது 

ா௦ எழுதுங்க. இப்ப, ௧௦ குரிக்றெ பணத்தெ எழுதுங்க. 
அந்தய்யெ௦ ஏ௦ ஆளுக்கார அடிமெ எண்ணு எழுதுங்க. 
மறந்துட போறிங்க, 

நட்சத்திரேசன் -- அரிச்சந்திர. இப்போது sya சொன்னவை 
யனைத்தும் உனக்கு விளங்கி னோ? ௮வை யனைத்தும் உனக்- 
குச் FLOWS HBC Gy? 

அரிச்சந்திரன் -- cours! ipso sour, gro மசால்லிய அனைத்- 

௮ம் செய்யவேண்டும் என்கின்றார். தில், பெரியோர்களா- 

௮ம் சாஸ்திரங்களாலும் தீயவை என்று விலக்கப்பட்டவை 

நீங்கலாக மற்றவை யனைத்தும் செய்யவேண்டும் என்றிருத்- 

தல் வேண்டும், இது ஒன்றே யான் சொல்ல வேண்டுவது. 
மற்றவை யனைத்தும் எனக்கு உடம்பாடே. 

ஈட்சத்திரேசன் -- லயா. இப்போது இவ் வரிச்சந்திரன் சொல்வது 
தெரிகின்றதோ? 

வீரவாகு -- சவெ தெரிஞ்சிசி, [வெ தெரிலெ. 
e . ® க ச ச 

நட்சத்திரேசன் -- தெரியவில்லையா பாவமான காரியங்கள் தவிச, 
மற்றெல்லாக் காரியங்களும் செய்வதாக ஒப்புக்கொள்கின்ளார். 

வீரவாகு -- ஈல்லா சென்னிங்க. பாவஞ்செய்ய செல்லி யார்தாஞ் 
செல்வாஙக, அப்படியாபட்ட வேலெ செப்யவாணை. கொற 

யெல்லா௦ செய்யாத்துக்கு இன்னா? 

நட்சத்திரேசன் -.- மற்றதெல்லாம் செய்ய உடன்படுகிரர். 

வீரவாகு -- அது கீட்ட௦, மொதலு இந்த Buo பேரு இன்னா? : 

நட்சத்திரேசன் --- இவர் பெயா் அரிச்சதிரன். 

வீரவாகு -- - இனனா, ரிச்சி அண்ரவனா. ஏன சோறு அண்ணாதோ. 

நட்சத்திரேசன் - - ஆ. ஆ, ௮, (ஈல்ல எஜமான்) அரிசி தின்பவன் 
லல, லுரிச்சந்திரன்,
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வீரவாகு --- அரிச்சந்திரன் இண்ணா சொல்றிங்க, சரி,சரி,எப்துங்க. 

நட்சத்திரேசன் --- அப்பா சத்தியசர்த்தி! இகனை எழுவாய். 

சத்தியகீர்த்தி -- (தாழ்க்த குரலோடு) ௮ பாமேசுவரா. இதுவும் என் 
SAM rut! sro ௮ண்ணலை அடி.மையாகக் காணவும், , அங் 
வடி.மைச் சட்டை பானே எழுதவும் கோந்தன. இதனிலனும்' 
தீவினை என்ன வேண்டும். (rep Birt.) 

அடிமைச் சீட்டு. 

Alatiisiysin 40807-ல செல்லாநின்.) குசோதிஷ் 

மாமா 11உயில் கா௫ிமாககரத்தில் வூக்கும் வெட்டி. யார 
வேலை. இவ (தம். ம்-॥1-01- -ஸ்ரீ வீரவாகு எனபவருக்கு, 

அயோத்திய ககர ஷூத்கிரியகுலம் இரிசங்கு மன்னர் புத்திரன் 
அரிச்சந்தான் எழுஇக்கொடுத்க அடிமைச் சீட்டு என்ன 

வென்றால். 

நான் ஈட்சத்திரேசமுக்குத் கரகு சம்பந்தமாய்ச் ரெலுத்த- 

வேண்டிய பதினாயிரம் பொன்னுக்காக யானே மேற்கண்ட 
olf ரவாகு என்பவருக்கு அடிமையாகச் சம்மஇத்து, |/நினாபி- 

7ம் பொன்னையும் ரொக்கமாகப் பெறுறுக்கொண்டேன். Yon = 

பால், இன்றுமுதல் யான் மேற்கண்ட வீரவாகு என்பவருக்கு 
அ௮டிமையாளாி, பெரியோர்களாலும், சாஸ்திரங்களாலும் 

விலக்கப்பட தீய ஒழுக்கங்கள் தவிர, மற்றைய தொழில்கள் 

அனைத்தையும் அவர் உத்தரவுப்படி செய்ய உடன்படுகின்- 
றேன். மேற்கண்ட தொகை எக்காலத்தில் யான் மேதஜ்- 
கண்ட வீரவாகு என்பவருக்குச் செலுத்திவிடிகின்றோேனோ 
அன்று முதல் யான் விமிகலையடைய பாத்தியதை யுண்டு, 

அர்தக் காலம்வரையில் முன் கூறியவாறே ,இய ஒழுக்கங்கள் 
நீங்கலாக, மற்றக். காரியங்களை Mout) AHL IS Bos 
டூ... என் மனப்பூ/வகமாய் வஞ்சனையின்றிச் செய்து 
வரக் கடவேன். ஓவவொரு பிணத்திற்கும் கொிக்கப் 
பிம் சாற்பணமும், முழந்துண்டையும் மேற்கண்ட வீரவா 

என்பவருக்குச் சேர்த்துவிட்டு, வாய்க்கரிசையைமட்டும் 
யான் அ௮டையக்கடவேன். இத்தப்படிக்கு யான் என் 
மனப்பூர்வகமாய் எழுதிக் கொடுத்த அடிமைச் சீட்டு, 

சாட்டி, இப்படிக்கு, 

நட்சத் திரேசன். அ. இ. அரிச்சந்திரன். 

இவ்வ.டிமைச் ட் எழுதியது சத்தியகீர்த்தி.
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(ச்திய£ர்கசி படி.ச்துர சாட்டுகின்றான்.) 

நட்சத்திரேசன் -- யா விரவாகு' இவைகள் எல்லாம் உமக்குச் 

சம்மதர்தானே? 

_வீரனாகு -- சரிதான், படிச் செவருங்க நீங்க, நீங்க மோசமா 
பண்ணப் போறிங்க. அல்லாம் சரிதா. இந்தாங்க உங்க 
பணம். எண்ணிகிங்க, சொம்ப இருந்தா ஏங்கிட்ட குடுத்- 
தடுக்க. ஏயெ பணம், 

நட்சத்திரேசன் -ஏூஎங்கரரக்கேன் உன் பணம்? அப்பட. யெல்லாம் 
, டி — 

GLoT FLD BLOT gy. 

வீரவாகு -- இநத லபனுக்குப் பணத்தே எடுத்து குடுத்துடுங்க௦, 

கடெ௦ தீந்துதுண்ணு வந்தாக. 

அரிச்சந்திரன் --- சுவாமீ. இகனைப் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். எண்- 
ணிப் பாருங்கள். 

நட்சத்திரேசன் --- சரிதான், எண்ணிதான் ஆயிற்றே, அரிச்சந்திர. 
என் மனம் தக்களிக்கின்றது. உன் கதி இட் (படியும் இருந்- 

SH! cloner FUG). சானும் என் வருத்தம் பொறுக்க 

*மாடியாமல் குற்கில சமபங்களில் கோபமாய்ப் பேசிவிட்டேன். 

அகை எலலாம் மனத்தில் வையாதே, கான். போகின்றேன். 

port] aut FHL சொல்கின்றேன். உன்னைப் பார்க்கப் பார்க்க 

என் மனம் பதறுகன்றது. நீ இருப், ம், உன் மனைவ ஒரு 
புறம், மைந்தன ஒரு புறம். தலும் ௮டிமைத்கன்மை. 

எக்காலத்தில் நீ இகனினின்றும் ௮சல்வது. இதெல்லாம் 
ஈன்று ரில்லை. நான் சொல்வதைக் கேள். நன்மை யுண்டு, 
Bib Bid Lb வேண்டும் மனிதாக்று. இப்போது முனிவர்க்கு 

நன்றாய் மலத்தில் பட்டிருக்கும், பெரும்பாரத்னை 2 தலை- 

யில் தூக்கிக்கொண்டோமே யென்று மறு 119. பூம் அநத 

அரசு உனக்கு வேண்டும் என்று சொல், ஒரு சணப்போதில் 

வாங்கிக் கொடுத்துவி$சின்றேன். வீணாக வருந்தாதை, 
நீதான் ஆண்பிள்ளை, அர்தப் பெண்பாலையம, சிறுவனையும் 

அடிமையாக்கி அல்லலிற்பகேதுவது அழகல்ல, சொல் 
கிறேன். சவணி, 

அரிச்சந்திரன் -.. து] வேண்டாம் சுவாமீ கொடுத்ததைப் பின்னும் 

பெறுவனறும் பெரும்பழி வேறில்லை. கொடு ததது கொரு க் 

ECS. இவவுடல் யாவருக் கடிமைப்படினும் மனத்- 
இதன்கண் தூய்மை வேண்டும். உண்மை நிலை _ய்ழியா- 
இருத்தலே உயர்வு. அத னல் தேவரீர் அவ்வாறு புத்தி புகட்ட 

வேண்டாம். மற்றும் தாங்கள் இனனலொன்றும் இழைக்க-
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வில்லை. இந்த நாற்பது நாள்வரையில் தாங்கள் எம்மோடு 
வருந்தி ௮ன்ன பானாகிக ஸளின்றி அதன்புற்றதன்பொருட்டுி 
எம்மை மன்னித்தரூள வேண்டும். தாங்கள் அவ்வப்போது 
கூடியவை வன்சொற்கள் அல்ல, இன்சொற்களே. அவவின் 
சொல்லை, தமக்குப் பொருளை விரைவிற் சேர்க்குகாறு 
தூண்டிற்று, பெரியோர் வன்மொழி கூறினும் அகன் பயன் 
ரனமையே பபக்கும். “மாசற்ற நெஞ்சுடையார் வன்சொல்- 
லும் இணிதே' பன்றோ. 

( 

வீரவாகு — என்னென்னமோ பேடுரிந்க இன்னுப்யா. எனக்கு 
கொம்ப நொம். வேலை கெடக்கு 3. பணம் வாங்கா வரிக் 

க௦ ௮வசுரூமா இருந்துச்சோ,. நல்லாகதே நாயம். 

அரிச்சந்திரன் -- இ3தா வந்து விரினெம். மன்னித்துக்கொள்- 

ளுங்கள். (ஈட்சத்திரேசனை கோக்க) சுவாமீ! போய் வாருங்கள். 
முனிவருக்கு எமது வர்சனஞ் சொல்லுங்கள். 

நட்சத்திரேசன் -- ஆம், போய் வருகின்றேன். 

(கட்சுத்திரேசன் போன்றான், வீரவாகு முன்செல்ல, அரிச்சந்திரலும், ஈத். 
திய£ர்த்தியும் பின்செல்கன்றனர்.) 

வீரவாகு -- (திரும்பிப் பார்த்து) இந்த ௦0௦ ஒங்கூட வேலை செய்- 
பாது இண்ணியே. இப்ப யே கூட வருது, 

அரிச்சந்திரன் -- 6ீபா, ௮வர் எனது இரேகர். அவர் என்னோடே 
இருக்க விரும்பி வ ரூர், 

வீரவாகு --தீரோ யப்பா, நீங்க யெண்௰ிபோருமா HEB Haw 
பே௫ிகினு கீசினுங் கேளிவலாசமா Gararay urea Aw- 
ளோ. டேபப்பா, வாண வாணா! எம் பணத்தே ஏ௦ ட்டே 
2ராட்டுமி, வக்கா, நீ மாட்டம் வா. இல்லாட்டி வாணா, 

அரிச்சந்திரன் -- Gur, நாங்கள் ஒன்றும் அப்படிச் செய்யமாட்- 
டோம், உங்கள் சொறபட நடப்போம். 

வீரவாகு -- ஊஹூம், எங்கப்பாணே அதெல்லாங் உடாது, VER To 
படியே செய்யஹே௦ இண்ணயே, இப்பயே௦ அந்த லியன் 
௩ட வானாண்ணா ஓஹான்றே. இத்தானா செல்ரபடியே 
செய் நு, 

அரிச்சந்திரன் -- ஆனால் தங்கள் இஷ்டப்படியே ௰்டந்துகொள்9- 
ன. (சத்திப€ர்த்தியை கோகி) FS RUST SB! என் விதியை 
என்னென்று நோவது. எல்லாவற்றையும் பிரித்துவிட்டது. 
உயிர்க்கு உயிராயிருந்த உம்மையும் பிரித்துவிடு ன்றது. 
அடிமைகொண்டு ஆள்பவருடைய அ௮நமூப்பட ஈடத்தல்
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வேண்டுமன்றே, நீர் இவ்விடத்திற்றுனே தங்கி, ஏதேனும் 

ஒரு சத்திரத்தில் வ௫த்துக்கொண் டிரும். பின்னர், இறைவ 
னருள்படி நடப்பன ஈட க்கட்டும். காம் என்ன செய்வது. 

சத்தியகீர் $3 — — J, cron ௮ண்ணலே, அடியேனைப்போலும் பாவி. 

யர் உலகில் எவரிருப்பர். அடியேன். தேவரீரை அகன்றிருக்- 
கப் பொருமல் அனைத்தையும் துறந்து, தேவரீரை யடைக்- 

தேன். என் தீவினை அதனையும் அழித்து அல்லலிற் புகுத்தி- 
விட்டது. அந்தோ, எம் அண்ணலே. தேவரீருக்கு எவ்- 
வசையிஷ் மனம் ஆறும். என் செய்வது. ௮, ஆ, இதுகாறும் 

தன்பமென்பீது அடியேனுக்கு ௮ணுவளவுர் தோன்றவில்லை, 
தம்மைப் பிரிய நேர்ந்த இது ஒன்றே என் என்பையும் 
உருக்குன்றது, அந்தோ, பரமேசுவசா? உண்மையை 
நம்பினோர்க்கு உறுகிலை இதுதானா. 

(தலை சாய்இன்றான்.) 

அரிச்சந்திரன் -- சத்தியசர்த்தி! வருந்தாதீர். எல்லா மூணர்க்த 
நீரே இவ்வாறு வருந்தலாகுமோ? உலக வாழ்வு சந்தையிற் 
கூட்டம் என்பதை உணரீரோ? ஈண்டே ஒரு சத்திரத்தின்கண் 

வ௫த்திரும். போய் வாரும், 

சத்தியகீர்த்தி — (dram Gana கோக்க) லயா! எனது அண்ணலை 
யான் ஒருகாளும் பிரிந்தவன் அல்லன், தாககள் தயை 
செய்து வாரத்திற்கு ஒருமுறையாவது யான் இவரைக் 

காணும்படி அநுமதி கொடுக்கவேண்டும். 

வீரவாகு --- அதெல்லாம் பொய் பேச்சி. மாஸ்த்துக்கு ஒருதாட்டி 
எப்பண்ணா அ௮ப்டீ வரலா௦. அதுக்கு மேலே ஒண்ணுஞ் 
சாயாது. (அரிச்சர்திரனை கோக்க) பொயது போவுது, எஙக 

செல்லி தெருவெ தெருவெ வந்து பாத்துக்கிணு இருப்பா, 
இன்னா செல்றே. 

அரிச்சந்திரன் -- இதோ வந்துவிட்டேன் Bur, போவோம் (மக்தி-. 
ரியை மோக) சத்தியசத்தி! போய் வாரும். 

சத்தியகீர்த்தி-- அண்ணலே. போய் வாருங்கள். யான் தங்கு- 
இன்றேன். 

(சத்திய£ர்த்தி தயங்க நின்று சண்ணீர் விடுெருன். அரிச்சந்திரன் வீரவாகு- 
விஸ் பின்சென்று மழைகன ரன்.) 

வீரவாகு _. எங்க ஊட்கொரி கொம்ப நெல்லவ, செத்த கோவக- 

காரி. அங்கே போனாக்கா, என்னு குடுத்து வாய்ங்காக்தே 
எண்ணுவா. இம்மாத்தம் பண கொடுத்தேண்ணாக்கா 

எரிஞ்சு உயுவா, ௩௦ அஞ்சி நூறுதா௦ குடுத்தேன்றேடு. 
19
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உனனெ கேட்டாளனா யப்பா, ௮ப்படித்தா௦ ஆமாண்ணு 
சொல்லிடு, இல்லாபோனாக்கா, எம்மயிசெ பிச்சிடுவா. 

அரிச்சந்திரன் -- லயா! கான் ௮வ்வாறு சொல்ல என் மனம் இடம் 

கொடாது. அதற்காக என்னை மன்னிக்க வேண்டும். என்- 
னைக் கேட்டால் கான் உள்ளதைததான் சொல்வேன. 

வீரவாகு -- இதின்னாடா பெரிய யெயவா Sg. இதுலே உனக்கு 
இன்னா யப்பா கஷ்டம். கான் இம்மாத்தம் குமித்தேண்றே௦. 
நீயு௦ ஆமாண் ணு தலலயெ ஆட்டிட்டு போயே, 

அரிச்சந்திரன் -- யோ, தாங்கள் சொல்வதை யான் செய்யவேண்- 
டியதே. அனால், இது பொய். உண்டானதை இல்லை யென்று 
சொல்லக் கூடாது, கண்ணால் பார்த்ததையும், தன் மனம் 
அறிந்த விஷயத்தையும் மாற்றிச் சொல்வது பொய், ௮] 
மகா பாபம். அப்படிச் சொல்வதற்கு எண்ணவுங் கூடாது. 
அவ்வாறு தாங்களும் சொல்ல வேண்டாம். உண்மையைச் 
சொன்னால், ஒருபோதும் பயமில்லை. 

வீரவாகு -- ஓகோ, என்கே புத்தி சொல்தே இந்த Buen. எங்க 
ஊட்டுக்காரிக்கி தெரியாகே, ரவெ கள்ளு தண்ணியே கூட 

ஊத்திக்கவேப. சொடலிலே வார பணத்தெகூட அதுக்- 
குண்ணு அவளுக்கு தெரியாதே மறைப்பெ௦. QSOs 
யெல்லா ௮வ உன்னெ கேட்டாக்கா செல்லிடுவேபேல ECS. 
இதின்னாடா யப்பா. பூனெயெ கட்டிகனு சயனம் பாக்க- 

ப்லே கு, 

அரிச்சந்திரன் -- தெரிந்ககை தெரியாதென்று ஒருபோதும் சொல்ல- 
மாட்டேன். அதற்காக மன்னிக்க வேண்டும். 

வீரவாகு -- சரி, சரி, இப்பவே சொல்லிட்டயே பப்பா, அதுவே 

நல்லதா போச்சி, இட்டும், வா போவோம். 

(இருகரும் வீரவாகுவின் வீட்டை யடைகன்றனர்,) 

ஐ௩்தாங் களம் 

poet 

இடம்: வீரவாகுவின் வீடு. 

காலம்: மாலை, 

பாத்திரங்கள்: வீரவாகு, அரிச்சந்திரன், செல்லி, 

வீரவாகு -- டீ செல்லி, அடியேய், ஏ-செல்லி.
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சேல்லி — a இப்டி சயிதெயாட்ட௦ கதீரியே. இதோத்தான் வந்து 
குனு றேனே. அதுக்குள்ள வவுத்து கொடலு வாயிலே வசாப்- 
பிலே கத்ரியே, தோ வந்தனே செல்லே௦, அஞ்சி மூணும் 
அடுக்கா தேடியாந்தாயா? 

வீரீவாகு -- ஏண்டி காயாட்டங் கொலைக்கிறியெ, தோ பார்ரீ ஒரு 
ஆளெ இட்டாக்தெ௦ வேலெக்கி. 

சேல்லி-- 8யே, தீயன்னாடி யக்கா. இந்த லயன் writ! 
6 

வீரவாகு -- இதர, உன்க்கு வேலெசெய்ய வெலைக்கி வாயங்காச்- 
தண்டி, நீதீட வேலெ செய்ய மூக்காலே அயுவுரியே, யெம்- 
மவளே, 

சேல்லி-- தா, உன்னை தான், இந்தா. இப்டிவா செத்தே, எம்- 
தோ௦ குடுத்து இந்த மன்சனெ வாய்ங்காந்தே, 

வீரவாகு --- ஈல்ல £யண்டி,, நல்லா ஈல்லா வாய்ந்தவங்க, ஈம்பஷூட்- 
லே வேலெ செய்ய வருவாங்களா பார்ரீ. நா எம்மாதீதங் 
கஸ்டபட்டு வாய்ங்காந்தே௦, இவளுக்கு தெரிதா, பார்ரா. 

சேல்லி-- இது இன்னாடி யம்மா. இது என்னமோ இப்படி பொவு- 
த சுகெட்டு போயி இது. எம்மாத்திக்கி வாங்கியாந்தேண்ணா 
எனனெனனமோ ரவுசியம் பேசவருதே, 

வீரவாகு -- இதரீ, நீயேண்டி சும்மா கூச்செ போட்ரே. அல்லாந் 

இந்து போச்சு, முறிசீட்டு கூட எயிதியாச்சி, இதோ பாரரீ. 

(சீட்டைக் காட்டுகிறான்.) 

சேல்லி --- நம்ப அ௮டி.மெகார யனா is Bu. GOT arise 

தவனாட்டங இதே. இந்த Bur Cites eo? 

வீரவாகு -- பேராடீ கேக்சே, எங்க அபித்தேக்கி காத்தனாருக்கு 
மச்சனியா ஓரவத்திக்கி அண்ணெொெ௦ இல்லெ, ௮வன் பேருதா௦, 

செல்லி --- த்ரீ யக்கா. மொயநீட்ட௦ செல்றயே, 

வீரவாகு _... (அரிச்சந்தானைப் பார்த்து) ஏ யப்பா, நி ஊம்பேரெ செத்- 

தே செல்லு பப்பா. 

அரிச்சந்திரன் -- என் பெயர் அரிச்சந்திரன். 

சேல்லி-- தரீஇ, இதின்னாடி யக்கா. இந்த பேரெ கேளரீ. பல்லெ- 

கூட நெொரயையிலே. ஏ௦ வாயிலே வராது அந்த பேரு. 

வீரவாகு னை டியே, வம்புகாரடீ நீ. செல்ல வரா போனா, கா௦ சென்- 

னனே ௮வெ௦ பேரே செல்லி கூட்டண்டி. 

சேல்லி ௨ ந்த பொவுசு கெட்ட மவன் பேரு அனிச்சே௦.
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வீரவாகு — இக்காண்டி, ௮ந்த பேசெத்தான் வெச்சி செல்லண்டி.. 

சேல்லி-- அனா சரிகான், நம்ப சாதிக்க அப்படித்தான் 8ணும் 
பேரு. 

வீரவாகு -- ஏயப்பா, இன்னமே ஏம் பெண்சாதி ௮னிச்சாண்ணு 
கூப்புவொ, ௮ப்ப யே௦ண்ணு யப்பா. இல்லாபோனா யெரிஞ்ட 
வுயவா. அப்றம் எம் மூஞ்செகூட பாக்கமாட்டா. பத்ரம் 
LIS TLD. 

seat Soe — Bur, அ௮வவாறே நடந்து கொள்கன்றேன். தடை 
(பில்லை. 

வீரவாகு ஏ யப்பா அனிச்சார நீ பொய்து வெடிஞ்சா என்னா 

செய்ணும் தெரியுமா? 

அரிச்சந்திரன் -- தெரியாதையா, சொனனால் அதன்படியே நடக- 

தறேன். 

வீரவாகு a பொயுதுபோனா பொயுது வெடிஞசா ராவா பவுலா 

நீயும் இன்னொத்தெ௦ சோன் விரன், ௮வனும் சொடலெயே 
காதீதுக்குனு கடக்கணு௦, ௮த்தா௦ நம்பளுக்கு பொயப்பு. 
திடீல்னு ஆஜாவூட்லே இருந்து அள் வஞ்சிணா அப்பவே 
விரனெ தெருத்து. செண்ட்லே மூண்லெ அண்டமார்து மாடு 
கண்ணு செத்துபோவும். அத்தெ இயுத்தாந்து நறக்கணும். 
பங்குபோட்ணும், எம் பங்காளி பயித்தாளிங்களுக்கு பங்கு 
குடுக்கணு௦. ஏயப்பா அனிச்சா.! இந்தா, நீதா௦ பங்கு போண்- 
ணும். கணக்கு வயக்கு உன்க்கு நல்லா தெரியும். பங்கு 
போடரயே, யப்பா, அப்போ என்னெ மறந்துபோவாதே, அந்த 
ஈரகொலெ ஒருதொடே இதுங்களெ எடுத்து வெச்௫ட்டு, ௮ப்- 
புரம் பங்கு போடு. வீரெ௦ கண்லேகூட காட்டாதே. அத்தை 
குடுக்கா போனியோ, என் பெஞ்சாரி கோவிச்சிக்குவா. 
பத்ரம் யப்பா, 

அரிச்சந்திரன் ௮௮ ஓயா. எல்லாம் சரிதான் தங்கள் சொல்படியே 

நடக்கிறேன். இறந்துபோன மாடு கன்றுகளையும் ௮றுக்இ- 

வேன். அதில் கொஞ்சம் எடுத்து மறைத்து வைப்பது மாத்- 
இரம் என்னால் ௮காது, அது திருட்டுத்தன மாகும். அதுவு 
மன்றி பிறரை வஞ்டிப்பதும் ஆகும். ௮து பெரும் பாவம், 
இவவாறு செய்ய என்னால் இயலாது, இதற்காக என்மீது 
வருத்தம் வேண்டாம். இதற்காகவே முதலில் அடிமைச் £ட்டு 

° 

எழுதும்போதே சொல்லிவிட்டேன். 

வீரவாகு -- இது இன்னாடா எயவா போச்சி, கா ௮க்கு போட்டா 
தீலக்கி போட்சே, தலக்கி போட்டா காலுக்கு போட்ரே,
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அவ காதுலே கேட்டாகூட கடிஞ்சி உயுவாளே. அப்படி- 
யானா €ட்ட௦. நீ போயி வேலெயெ பாரு. 

சேல்லி-- தா உன்னெ தான். 

வீரீவாகு -- எண்டீ. 

'சேல்லி -- இண்ணிக்கில்லா௦ அந்த பசுவுங் கண்ணு௦ மலமலண்ணு 
பசியா கடக்குதே. பொயுது வெடிஞ்சி ஒரு செத்த பில்லு 
கூட இல்லையே, இன்னா செய்து. இந்த பாவிக்கு GOS- 
தினமாச்ச்ண் ணு ரவண்ணா இல்லையே, என்னா செய்து, 
கயிதெயெ கட்டினு ஓம௦ வளக்கிருப்லே தீதே யேம்பாடு.. 

வீரவாகு —— டியே! இதுக்கலலாம் ஒணுமுணுதானே ஒரு அளெ 

புடிச்சாநதே௰. ஏண்டி சும்மா நீட்ரயே, ( அரிச்சர்தானைப் 

பார்த்த) எயப்பா, ௮னிச்சா!/ தோ எாப்பிலே OFA ECS 

அரிவா, அத்தெ கையிலே புடிச்சிணு, நெடுவே போயி, 
தோ தெரிதெ அந்த கயினிகட்லே ஒரு காலுபுடி பில்லு அறுத்- 
தாந்து, அந்த பசுவுக்குப் போடு யப்பா. பாவம், பொயுதி- 

னிக்கம் சும்மா கடக்குது, 

அரிச்சந்திரன் -- ௮, ஆ, அப்படியே செய்கிறேன். 

(அரிவாளை எடுத்துக்கொண்டு சென்று, புல்லுள்ள ஓரிடத்தை யடைந்து 
புல்லை யறுத்தாகொண்டே தன்னுள் எண்ணமிூசன்ருனள்.) 

ஆ, பாமேசா? இது என்ன காலம். காடு gig, mare 

துறந்து, பந்துக்களைத் துறந்து, முடிவில் மனைவியையும் 
மைந்தனையும் ஒருவர்க்கு அடிமையாக்கி, யானும் ஓ வர்க்கு 
அடிமையாகி, உயிருக் குயிசாயிருந்த சத்தியத் யையும் 
பிரிக்து, தனித்து நின்று இந்தப் புல்லை யறுக்க என்ன பாவம் 

புரிந்தேன். நல்லோரைக் கண்டி ஈகைத்தேனோ. நல்- 

லோர் வாழ்வை காசப்படுத்தினேனோ. யாதோ சற்றும் ௮றி- 
யேனே. ௮, பரமபதி! உமக்கு உண்மையே உருவமென்று 

உன்னி, அதனையே உறுதியாய்ப் பற்றுகின்றேன். மற்று. 
யாது வரினும் வருக. யான் சிறிதும் பின்னிடேன், இப் 

புல்லை.ப்பற்றி யிர்க்சவும் ஈமக்குத் தெரியவில்லையே! ௮, காட 
நாதா. அறுக்குந்தோறும் அரிவாள் முனை அங்கையிற் படு- 
கின்றதே. அடிமை கொண்டவர்க்கு இதனை உசைத்தலுவ 
கூடுமோ. கூடாது, கூடாது. இவ்வளவு புல்லைக் கொண்டு 
போயினும், இது சிறிகளவா யிருக்கிறது, பற்றாது என்.பார்- 
களோ. என்செய்வது, பொழுதும் சாய்ந்துவிட்டது. இனி 
இருளாகும். இதனைக் கொண்டுபோவோம். பற்ருதென்றால், 
நாளை முதல் அதிகமாக அறுத்துச் செல்வோம்.
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(சுமைகட்டிப் புல்லை எடுத்தக்சொண்டு சென்று வீ.ரவாகுவின் வீட்டைச் 

சேர்கின்ரான்.) | 

சேல்லி -- ௮னிச்சா, இததானா பில்லு! ஒரு வாய்க்கி பததுமா 

இது. இதுக்குதானா இத்தினி காபி கயிச்சி வந்தெ. 610 

போனா இதுக்கு பத்தத்தினி கொண்ணுந்துடுவெனே. பேஈடு,' 

போடு, யாசாருக்று அகியாயகாசி அயுவணுமோ, அத்தே 

அயுதுதானே தீரணும. நீ பின்னா செய்வே. உன்னெ 

வாங்யோந்தானே அந்த மன்சனுக்கு செலலணும. அப்படி. 

போடூட்டு போ. வொல்லே மண்ணுபடாதெ, கடக்தவஙகளெ 

வேலெக்கி வெச்டுகினா இப்படிகா௦. ட்ட 

அரிச்சந்திரன் -- அம்மா கோபிக்க வேண்டா... நாளை முதல் 

அதிகமாகக் கொண்டு வருகின்றேன், 

(அரிச்சச்திரன் இரும்புடன்றாள்.) 

வீரன் -- (வீரவாகுவை நோக்) ஓ யண்ணா இந்தா, இந்தா, 

வீரவாகு -.- ஏண்டா யெம்மவுனே! அப்டி கத்தே, காதடி.ச்சிகினு 

போசாப்லே, 

வீரன் -- இர்தாண்ணா, அவுசுாம். 

வீரவாகு --- ஏண்டா? 

வீரன் --- அந்த BOW இல்லை, நம்ப ஆண்டெ. 

வீரவாகு -- எந்த ஆண்டெடா? 

வீரன் -- நம்ப அ௮ண்டெ, அந்த ஹேலைரிலே மெத்த வூட்லே கீராநு- 

களே. 

வீரவாகு -- செரியா செல்லண்டா யெம்மவனே.  கெடாயிக்கி 

அனாப்லே அச்செடா வயி. 

வீரன் -- ௮தொ ௮வுங்கதீகாண்ணா, தோ ௮ண்ணிக்குகூட கூயு 

வூத்தனாங்களே. அந்த வூடு, ௮ண்ணிக்கி நெலிஞ்சாங்கடியா 
உயுந்து கடந்கொ௦, தீலெ துணி யெடுத்து விசிறி போட்- 

டாங்களே, அ௮க்த யெ. 

வீரவாகு -- இ, ஓ, அந்த யனா, நம்ப ஆண்டே, அஆஜாகிட்ட 

அனுவுிலர் கராங்களே, அந்த லயெ௦. அப்டினு செல்ரத- 

தானே, பொவுசி கெட்ட மவுனே, இன்னாடா அவருக்கு. 

வீரன் -- அவங்க வூட்லேண்ணா. 

வீரவாகு --- அவுங்க ஊட்லே இன்னாடா? எம்மவுனே, கடிய செல்- 

லண்டா,
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வீரன் -- காத்தாலே ஒரு கண்ணு இயுத்துக்குச்சி, அத்தெ வந்து 
சொனனாங்கோ. | 

வீரவாகு -- போயி இயுத்துக்குணு வரத்தானே. ரெண்டு மூணு 
நாளா ஜவ்வு எலும்புகூட இல்லாதெ காஞ்சி கடக்குதே. 
அதில்லாத்தானெடா கள்ளு தண்ணிகூட வாயிலே ஊத்தி- 
காதெ 8௦. போயி கடுவ இயுத்துக்குனு வா. ஓடு, ஒடு, 

வீரன் -- ௮தெல்லா௦ இயித்தாந்தாச் சீண்ணா, பின்னெ இன்னாத்- 
அுக்கு$இத்தினி கடிய எரைக்க எரைக்க ஐடியார்ரே௦. கடுவ 
கத்தி பெடுத்துக்குணுவா, பங்கு போடு, கண்ணெமாத்தம் 
எனக்கு கு bs gh). கொம்ப சொம்ப கஸ்ட்டப்பட்டே ரு, 

வீரவாகு டே, யெம்மவனே அபடித்தா சேஞ்சுட போரே, 
கள்ளு தண்ணிக்கி கண்ணுதான் காட்டா யிக்கும். இதோ 
நம்ப ஆளு Emer, அனிச்சென் அவனை இட்டுதினு போயி, 

திட்ட இந்துக்கினு சரியா அறத்து, பங்கு போட்டு கண்ணெ 
கோண்டி கண்ண எடுத்துக்கு ஓடியா, பொரிச்சிகுணு 
போலாக் கடிக்க. 

வீரன் -- ௮து யாரண்ணா புச்சாகறு, 

வீரகாகு-- ௮வெ௦தா ஈம்ப அடிமைக்காரன். இண்ணிக்கி வாங்இ 
யாந்தண்டா எம்மவனே. இந்த மன்செனெ இட்ட வெச்௪- 

இனு, செல்சாப்லே ௩ட்ரா எம்மவனே. லெ சொயுத்த 

தனம்; (ண்ணாதே. எதுனா தெரியாபே ரானா செல்லிகுகு, 

போ போ. (ரிச்சந்தானை கோகு) ஏயப்பா, அனிச்சா! 
செத்த கூட போ யப்பா, போயி சீரா அறத்து குிித்தனுப்பு 
யப்பா. 

(geri Qeir வீரனோடு போனெருன்,) 

வீரன் --- ஏ யண்ணா. இத்கான் கம்ப குடிசெ. இங்கெதான் கண்ணு 

குட்டி கடக்குது, நீ இங்கதான் நில்லு, மான் போயி ஆய்- 
தங்களெ எ௫ித்தார்ரே௦. 

(ஆயுதங்களை எடுத்து வந்த ௮ரிச்சந்திரனிடம் கொடுத்து ௮றுக்கச் சொல்- 
Bau cy air.) 

அரிச்சந்திரன் -_ அப்பா, வீர. கன்றறுப்பது இவவிதம் என்பது 

எனக்குத் தெரியாது. நீ தயைசெய்து முறையாகச் சொல்லி 
வந்தால், நான் அவ்வாறே அறுக்கின்றேன். 

வீரன் --- ௮ப்படியின்னா, நீ ஆசாவா இருந்தவ௦. நீ யேன் 
செய்சே, நா௦ அுறக்கிறெ௦. 

அரிச்சந்திரன் ௮. அப்பா, YA சரியல்ல. ௮ரசரும் விளையால் 

அற்பத்தொழில் புரிவர், அதனால் குறைவில்லை. நமது எஜ-
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மானர் எனக்கு அறுக்கும்படி கட்டளையிட்டார். அதைத் 
தட்டி. நடக்கக்கூடாது. நீ தயைசெய்து சொல்லிக்கொண்டே 
வந்தால் அப்படியே செய்கின்றேன். பிறகு, எனக்குக் 
தெரிந்துவிடும். 

வீரன் --- அவரு சென்னா இன்னா. கான் சேஞ்சாலும், நீ சேஞ்- 
சாலும் ஒண்ணுதானே இப்படி. கொண்டா கத்இயெ. 

அரிச்சந்திரன் -- அப்பா Ls! ௮து வேண்டாம். எஜமானர் கட்- 

டளையைச் சிறிதும் மீறி நடக்கலாகாது. எனக்குச் சொல்லி- 
யதை யானே செய்யவேண்டும். மேலும், யான் எவ்வாறு 

அத்தொழிலைக் கற்றுக்கொள்வது. இன்றில்லாவிட்டாலும் 
நாளையாவது கான்றானே செய்யவேண்டும். 

வீரன்--- ஆனா சரிதான். அப்டித்தான் செய்யே. இந்தா இந்த 

கத்தியெ எடித்துக்குணு மின்னெ கயித்தெ wos gO. 

(சமுத்தை ஆஅறுக்கின்றான்.) 

அரிச்சந்திரன் -- (மெல்ல) ௮ர்தோ பரமேசா! இதனினும் வேரொழு 
சோகனையும் வேண்டுமா! 

வீரன் --- இன்னா பண்ணா யென்னென்னமோ சொல்லிக்கு னு கண்- 

ணெ பெ௫ிரியே? 

அரிச்சந்திரன் -— ஓன்று மில்லையப்பா, என் விதியை நினை கஇன்- 

மேன். 

வீரன் --- 21170 கோலெ உரிச்௫ைி, USC கற. கொடெலெ 

Ban om. ஈரகொலையை வேறெ 6/9, கொடலெ வெறெ வ, 

HOS சாணிபயோவ நல்லா கய. தண்ணி ஊத்தி நல்லா 

அலச்சு. தொடை ங்களே துண்டுதுண்டா வெட்டு, Q&T an p= 

யும் அப்டியே வெட்டிபோடு, D1 LY DD தலெயெயும் o AER 

வெட்டி. பங்குபோட்லாம். ஏ யண்ணா, செத்தெ பாருயண்ணா 
இப்டி. 

அரிச்சந்திர ன் 4 ஏனப்பா? 

வீரன் -- தோசதே அத்தான் மண்ணு ஈரலு. அது சுட்டு துண்ணா, 
நண்ணா இக்கும். அத்தெ மாத்தம் இபடி போட்டூடு யண்ணா 
குண்டி காயெல்லாம் அப்படியே தீட்டும். 

அரிச்சந்திரன் -- அப்பா, வீர இதில் அணுவளவும் எடுத்துக் 
கொடுக்க முடியாது. எல்லாம் சரிப்பரித்து எஜமானரிடசத்- 
இல் ஒப்பித்து விரிநின்றேன். பிறகு, நீ ௮வரைக் கேட்- 
மிப் பெற்றுக்கொள். யஜமான துரோகம் கூடாது. 0) 5) 

னும் இது களவு.
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வீரன் — LIT CD), HES மனசெ௦ பாத்தாகூட குடுப்பானா/ 

மண்ணு ஈரலுண்ணா வாயிலே கண்ணி ஊருமே அவனுக்கு. 
நீ சும்மாயிரு யண்ணா. நா௦ எடுத்துக்கறேன். 

அரிச்சந்திரன் -- களவு ஒருபோதுகி கூடாது. எஜமானருக்கு 

விருப்பமான பொருளை வஞ்சித்துக்கொள்வது மகாபாதகம். 
எப்போதும் உண்மை வேண்டும். அன்றி, எஜமானசை ௮வன் 
இவன் என்று அ௮வமானமாய்ப் பேசுதலும் பெருந் தீது. 

அப்பீடிப், பிறா பேசவுக கேட்கலாகாது, காம் ௮வருக்கு 
அடிமைப்புட்டிருந்து இவ்வாறு வஞ்சிக்க நினைப்பதும் மரி- 
யாதையற்றுப் பேசுவதும் நல்லதாகுமா! அப்பா வீர/ இனி 
அப்படிச் செய்யாதே. மனத்திலும் இங்கு நினையாதே, 

வீரன் -- ஆனா ஊன் இஸ்டம். அறுத்து பங்கு போடு, பொயுது 

போவுது, (அரிச்சந்திரன் பங்கு போட்டு, வெவ்வேறு காவடியில் 

வைச்து, தூக்குகின்றான்., யண்ணா. நீ இங்ககா௦ இரு. நார் 

தூக்கினு போயி குடுத்தாட்டு வர்ரேன். 

அரிச்சந்திரன்--- ௮ப்பா வேண்டாம். யானே எடுத்து வருகின்றேன். 
நீயும் கூடவே வா. இருவரும் கொித்துவிட்டு வருவோம். 

(அரிச்சந்திரன் காவடியைக் தாச்கிச்கொள்ள, வீரன் கூடச் செல்கன்ருன்.) 

வீரவாகு -- ஏயப்பா? அனிச்சா. அல்லாம் ஆச்சா. ஒப்பிடி பண்- 

ணீட்டாயா. கண்ணும் மண்ணு ஈாலுங் தோ யப்பா. 

அரிச்சந்திரன் -- எல்லாம் இருக்கின்றது. ஒன்றும் குறைவில்லை 
லயா. 

வீரவாகு -- அனா இப்படி. வெச்சூடு யப்பா. உங்க ஆண்டச்சி வந்து 

எடுத்துக்குனு போவா. நீ போயி சொடலெயண்டெ. என்ன- 
மானா சவீங்க ai gS Sr பாரு. ஆழும் இலலாபோனா ௮ண்ட- 

மாரு கோயிச்சிக்க போசாங்கோ, போ, போ. டே யப்பா 

விர நீ போயி உங்க ஆண்டாசாரே அயிச்சிக்கினு வா. 

(அரிச்சந்திரன் திரும்புின்றான். வீரன் தடுதன்றவன்டோல் போய் அரிச்- 
சந்திரன் கண்ணுக்கு மறைந்ததும் வீ.ரவாகுவினிடம் வருகின்றான்.) 

வீரவாகு -- என்ன: அரிச்சந்திரன் எவ்வளவில் இருக்கின்றான்? 

ஏதேனும் முனிவர் எண்ணம் முன்னுக்கு வருமா? 

வீரன் --- முன்னுக்காவது, ஒரு இம்மியளவும் அம் மன்னனை 

௮சைக்க முடியாது, ௮௧ கன்றை யறுக்கும்போது பார்க்க- 

வும் மனம் பதறுகன்றது. அம்மன்னன் தன் அுயசமனைத்- 

தும் உள்ளடக்கக்கொண்டு, உண்மை யொன்றினையே உறுதி- 
யாசக்கொண்டு, யான் கற்றுக்கொண்டு சொல்லியவா றெல்- 

20
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லாம் அறுத்துத் இர்த்துவிட்டான். ௮ம் மண்ணீரலை எனக்- 
குக் கொடுக்கும்படி எவ்வளவோ சூழ்ச்சியாற் கேட்டும், 
அவன் மனம் ௮சைய வில்லையே. பொய் மொழிவதையே 
தீனக்குப போசனமாகக் கொண்டெளஎ ஒருவனை அம் மன்ன- 

னிடம் இரண்டு இனங்கள்வரையில் விட்டுவைத்தால் ௮ல்- 
னது உருவ முழுதும் மெய்மையே யாகும்படி செய்துவிட 

வல்ல வன்மையுடையவன். ஒழுக்கத்திற்கு மாமுகச் சிறிது 
செப்பினும் இடித்துரைப்பதுபோல் விடை கூறுகின்றான். 

இந்தக் கன்றை யறுக்க அஞ்சி மறுத்தால், முறிச்£ட்டுக்கு 

முரணி நடந்தான் என்று காணலாம் என்ற கருத்தினால், 
பான் இன்றெல்லாம் இவ வூ முழுதுந் தேடித இரிந்து, முடி. 
வில் ஒரு புலையனை பகித்து, ந்து பொன் கொடுத்து இறந்து- 
பட்ட இக் கன்றினைப் பெற்றுக்கொண்டு, மற்றொரு பொன் 
கொடுத்து அதனை அறுக்கும் முறைகளையும் கற்றுவந்தேன். 

என்ன பபனாயிற்ற, இனி, அவனைப் பரீக்ஷிப்பது வீணாகும், 

நீர் கண்ட அளவில் எவ்வாறு இருக்இன்றான் கூறும், பாப- 

போம். 

வீரவாகு -- ஆமாம், ஆமாம், அதற்சென்ன தடை; பான் வாங்கி 
வரும்போது, என மனைவி மகா கோபி, பதினாயிரம் பொன் 
கொடுத்தே னென்றால் சடிந்து பேசுவாள்; அகையால், ஓர் 
ஆயிரம் பொன்தான் கொடுத்ததாகச் சொல்கின்றேன், உன்- 

னைக் கேட்பினும் ௮வவாறே சொல் என்றேன். அதறமுச் 
சற்றும் உடன்படாமல் எனக்கே புத்தி சொல்ல அாம்பித்து- 
விட்டானே, தப்பி நடந்தால் தயை தாட்சண்ணியமின்றி 
பாவரையுங் கண்டித்து நல்வழியில் நிறுத்துகன்றான். இவன் 
மனத்தை மாற்ற இறைவனாலு மாகாது, ஈமது மூனிவா 
தோற்கவேண்டியவரே, வூட்ட முனிவர் , மாணவரோடு 
வாதிட்ட நாமும் வாயடநுஇக் கிடக்கவேண்டியவர்களே,. 
இவனிடத்து இவ்வளவு வுறுதியில்லாவிட்டால் விட்டா 

கான் வாயெடுத்துப் பேசுவாரா, அதிலும் மகவானுடைய 

மகத்தான சபையில், என்ன செய்வது, அதற்கென்று வெளி 
வந்து வெட்டியார வேடமும் போட்டுக்கொண்டாயிற்று, 

இனி மற்றதும் பார்த்து விடுவோம். மூனிவர் இன்னும் 

ஏதேது செய்ய இருக்கின்ராரோ, பாரக்கலாம், உடனே 
சென்று ௮வனோடு கூடி.யிரு. 

(போ£ருன்.)
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ஆராங் களம் 

eat 

இடம்: காலகண்ட யோ வீடு, 

காலம்: பசல். 

பாத்திரங்கள்; காலகண்டி, இலக்குமி, காலகண்ட இயர், சச்இிரமதி, 

[ காலகண்டி தன் புருஷனை காடி தெருவில் வருவதும் உள்ளே செல்வது 
மாக இருக்கின்றாள். அப்போது அயல் வீட்டு இலக்குமி கேட் 
Ban apair. |e 

இலக்குமி -- ௮டீ காலசண்டீ, என்னடி அது. முத்தத்துக்கு 
ஓரம்மெ வாசதும் போதுமா இருக்கிறா, 

காலகண்டி -- அடீ எச்சும், பார்த்தியோ எங்க அத்துக்காரெ, 
எப்போ போனார். இன்னும் வரக்காணலெயெ. இத்தப் பிரா- 
மணெ௦ எங்கத்தான் போவபோ7/ சேஷி மொட்டு மொட்- 

டென்னு இருப்பாளே என்னு சொஞ்சமானாலும் கோணா 

இலக்குமி -- புருஷாளுக்கெல்லா௦ கல்லுமனசடீ, எங்க அத்துக்- 
காரெ பாக்கலையோ. அவரும் இப்படித்தான் செய்ரா. அதோ 

வாசாளே Mout ult, உஙக அத்துக்காரெபோல இருக்கே. 

காலகண் டி. -- ஆக்காண்டீ, எங்க ஆத்துக்கா கான, கூட யாரோ 

வர்சாளே, ஒரு ஸ்ரீயும் புள்சாயுமா. நான் உள்ளே 
போரண்டி, முத்தத்திலே இருக்க பார்த்தாரானா எறிஞ்சி 
apart. போரேன். 

(காலகண்ட இயர், சந்திரமதி, தேவதாசன் மூவரும் வீட்டையடைன்றனர்.) 

காலகண்ட Sut — அடீ சேஸ், HQ, GTS. வார்த்தெ சொல்- 

லாமெ ஓசெமமெ இருக்கிர? ஏண்டீ. 

காலகண்டி - - போறுக்கும் இப்படி விட்ட€ட்டு போரீரே இங்கே 

Lait இருக்கிறா? நேக்கு எப்படித்தான் போது பே கும். 

எண்ணைக்கும் இப்படிதானே செய்ரர். வார்த்தை என்ன 
சொல்ரது? 

காலகண்ட பேர் -- இப்படி வாடி. 

காலகண்டி -- இதோ வந்தேன். இவா wrt? எதோ பசுவுக 

கன்னுமா இழுத்திண்டு வந்தீசே. | 

தாலகண்ட அயர் -- அனலுடி, ஓனக்காகத்தான இவளெ வாக- 

இண்டு வந்தெடு.
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காலகண்டி -- நேக்கு ஏன் ௮வா? அதென்ன விசித்திரம் பே9- 
ரீருமே? 

காலகண்ட ஐயர் -- விசித்திர மன்னுடீ, ஆத்திலே ஒனக்கு கஷ்- 

டமாயிருக்கே, வேண்டிய வேலெயெ செய்து வாரத்தெ சொல. 

லிண்டிருப்பாண்ணு வாங்ண்டு வந்தே௰. 

காலகண்டி -- கநேக்சென்ன இவா வேலெ செய்து. இதென்ன 

இப்படி. வார்த்தெ சொல்ரீசே, பணத்தெ கொட்டி கொடுத்- 

தீருமொ, என்ன? ர் 
ர 

காலகண்ட இயர் -- அதெல்லாம் அதிகமில்லெடி, கொஞ்சம் 
போதுதான் கொடுத்தெடு. 

காலகண்டி. --. ஏண்டியம்மா, ஒன்னெ கொண்டது தநிஜந்தானா? 
எம்மாத்தங் கொடுத்தா? சொல்லு. 

சந்திரமதி -- ௮ம்மணீ? காங்கள் ஒருவருக்கு நாறு லட்சம் பொன் 
கடன்பட்டி முந்தோம். அத்தொகை முழுது கொடுத்து- 

விட்டு எங்களை யடிமை கொண்டா ரம்மா, 

காலகண்டி -- உீயையோ, ீயையோ! நேக்கு அடிவயத்தே பத்- 
இண்டு எரியர்தே. ீயையோ, இந்தப் பிராமணருக்கு இட்- 
படிக்கூட பரித்தியம் பிடிக்குமோ? இதென்னடி. யம்மா; 
பணமென்னா ஓரமமெ ஓடா; வீதியிலே கடக்கிறதா..... 

செடியிலே காய்க்கிறதா, முட்டெ வித்து, கட்டெ வித்து 
ஒன்னுக்கு ரெண்&£ ஜலஞ் சேத்த மோர் வித்து, பால் வித்து 
சேர்த்துவைச்சா இப்படி தண்டத்துக் அமுதூட்டு 
வந்திரே. உமக்கென்ன பயித்தியங கியித்தியம் பிடிச்சிண்- 
டதோ. எப்படியானா கேக்கென்ன? ஆகிற சம்சாரமானா- 
லன்ன ஆகப்போறது, இது ௮ழிச சம்சாரம், போகட்டும், 
நேக்கென்ன? 

காலகண்ட” 8யர் -- ௮ன்னுடி. சேஷி, நோக்கு அப்படி ஈஷ்டம் 
வரச் ,செய்வேனோ? கோக்கு ஈஷ்டமானா சேக்கும் ஈஷ்ட- 
மன்னோ” இவள் சாணந்தட்டி முட்டையாக்குவள். நெல்லு 
குதீதுவள். மோர் பால் இதுகளை விப்பள். இன்னும் ஈம்ம 
ஆத்திலுள்ள காரியங்களெ செவ்வையா செய்வள். போது 
போக்க ஒனனோடே வாரதீதெ சொல்லிண்டிருப்பாள. 

காலகண்டி -- அனாக்கே சந்தோஷந்தான். இந்தப் பையன் 
ஏதுக்கு? ஓசம்மெ சாதத்துக்கு கேடுதானே. 

காலகண்ட வயர் --- அப்படி யன்னுடி. அந்தப் பையன் காட்டுக்- 
குப் போவன், மாவிலை, சமுத்து, தீருப்பெ வேணமட்டும்
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கொண்டு வருவன். நேக்கு சைகால் கொந்தால் பிடிப்பன். 

இந்த மாடு கன்னுகளெ மேய்ப்பன். 

காலகண்டி -- ஆனாக்கே சரிதான், நீர் ஒரம்மெ கண்ணெ மூடிண்டு 

பணத்தெ கொட்டி கொடுப்பீரா? கடகட்டும் இவா காம- 

2தய மென்ன? 

காலகண்ட ஐயர் -- இவள் பேர் சந்திரமதி. இந்தப் பயல் போ 

தேவதாசன. 

காலகண்டி, --- அதென்னமோ, நேக்கு அத்தனெ நீளம் சொல்ல 

வராது, கா௦ அுவளெ சந்தின்னு ௮ழைப்பெ௦. இந்த பயலே 

8ீர் ஏதாவது வைத்து அழைச்சுக்கொள்ளு௦். 

காலகண்ட இயர் -- நான் தாசா என்பேன். இதற்கென்ன இ.ப- 

போது அவர் நம்ம அடிமெயாச்சு, நாம் எப்படியானாலும் 

அழைக்கலாமன்னோ? 

சந்திரமதி - - தங்கள இஷ்டம்போல் அழைக்கலாம் ௮ம்மணீ. 

தாங்கள் யோம்து கோபிக்கவேண்டாம். தாங்கள் காலாற 

காட்டிய வேலையைக் கையாற் செய்துகொண்டு, தாங்கள் 

ஒஇட்டதை யுண்டு a Lp hi இடக்கின்றோம் அம்மணி. 

அடி யாள செய்யவேண்டி. புணிவிடைகளைக் கட்டனளயிட்- 

டால் தினந்தோறும் தாமதப்படாமல் செய்துளிகிகின்றேன். 

காலகண்டி -- இவள் இத்தனை அ௮மெரிக்கையா வார்தீதெ சொல்- 

ராளே, இவள் ஏர்ிகருந்தவள? ஏண்டீ சந்தி. நீதான் 

சொல்லெ௦ நேக்கு விவரமா, 

சந்திரமதி _. அும்மணீ எங்கள் குறையை சான்னென்று சொல்்- 

வோம். 

காலகண்டி. --- DATO இல்லாமெ இருக்கிறவா எவா, நீ சொல்லு. 

சந்திரமதி —— அம்மணீ: அடியாள் அயோத்தி யரசார் மனைவி, 

எங்களது அரசாட்சி முதலியவற்றை ஒரு முனிவர்க்கு உரி- 

மையாச்சஊமை. பின்னும் அவர்க்கு நாங்கள் செலுத்தக் 

கடமைப்பட்டிமுத பொன்னைச் சேர்ப்பிக்க எண்ணி, இர் 

நகரத்தை யடைந்து, தங்களுக்கு அடிமைப்பட்டு, அதனைத் 

தீரத்தோம் அம்மணீ! இதுதான் எங்கள் வாலாறு. 

காலகண்டி --- B@ur! Yt tg WaT சங்கதி. HBTS BRUIT Ros 

அரிச்சந்திர னன்னோ£ 

சந்திரமதி -- (தலைசாய்ந்து துச்சத்துடன்) ஆம் அம்மணி! அப் பெரு 

மான்தான அடி.பாளுக்குத் கலைவா.
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தேவதாசன் --- அம்மா! ஈம்ம அப்பா பேர்தானே சொல்வது. அப்பா 
வண்டைப் போகலாம் வா. 

காலகண்டி -- கேட்டயாடி, இந்தப் பட்டுடப்பான் வார்த்தெ 
சொன்னதெ, அப்பாவையன்னோ கேடரசான். ஈன்னாயிருக்கே, 
அடா பையா? அப்பா இப்பா என்னு இங்கே வார்த்தெ. 

சொல்ல படாது, தெரியுமா. ் 

தேவதாசன் - (பயந்து நடுங்க) இல்லெ இல்லெ அம்மா. 
் ¢ 

சந்திரமதி--- அப்பா. இனி அப்பாவைக் கேட்காதே. அம்மணீ, 

இச்சிறுவன் என்றும் தந்தையை விட்டுப் பிரியாதவன். 

கோபிக்கவேண்டாம். இரண்டொரு இனங்களில் தானே 
மறந்துவிரிவான். 

காலகண்ட இயர்- -அகென்னே சந்தி, ஏதோ பையலாச்சே என்று 

செத்தெ மொட்டினா, அதுக்குள்ளே நீ சிபார்சுக்கு வந்து- 

விட்டாயே. அடிமைபட்ட பயலுக்கு சிபார்சு என்ன. தாய் 

எது? தந்ைத யேது? இனி அப்படி. யெலலாம் தாறுமாமுக 

வார்த்தெ. சொல்லாதே. அவளுக்கு தடுத்து வார்த்தெ 
சொல்லாம லன்னோ நீங்கள் ஈடந்துகொள்ள வேணும். 

சந்திரமதி _.. சுவாமீ அ! படியே கடர்துகொள்கி அன £ மேம். ௮/ம்மா- 

நடைப வார்த்தையை DY GY UAT AY கட்டி, நடக்கமாட்- 

டோம், மன்னிக்கவேண்டும், ௮ ம்மணீ? அடியாள் செய்ய 

வேண்டிய பணிவிடைகளைக் கட்டளையிட்டால் செய்யச் 

இத்தமாயிருக்கின்றேன். 

காலகண்டி -- டி. சந்த. பிராமணா ஆத்தி லே எனன வேலெ 

டக்கபோ TH). போதுகிடிய ஜாமததுக்கு CT (LPOG al FOS 

பெருக்கி சாணமிட்ி கோலமிட வேணும். பிம்மாலே மாட்ட 
தொழுவத்தே பெருக்கி சுத்தம் பண்ணவேணும். அநத 

சாணத்தை சோம்து பெசைஞச முட்ட தட்டவேணும். 
அந்த மாடு கன்னுக்கு வேணமமட்டும் கொடத்தை யெடுத்து 
ஜலம் கொட்டணும். கொஞ்ச நெல்லெடுத்து அமுதரி தீட்- 
டணும். பசக்களைண்டெ. கந ண்டு அந்த பாலெ கறக்க 
வேணும். கொட்ணபோறதும் Shur pg தோட்ட மிரு நக்கு, 

அதுக்கு ஒன்னூட்டெ ரமுகா செத்தெ கண்ணி கொட்டணும். 
யாசானா பாலுக்கு மோருக்கு வருவா, ,_ அவாஞக்கும் 

கொஞ்சம் அளந்து கொட்டணும். ஒஞ்சபோது கொஞ்சம் 

புல்லறுத்திண்டு வந்து கனனுக்கு போடவேணும். மத்த 

போஅக்கெலலாம் உண்டானதெ அின்னுவிட்டு Po TMA OL 

போல உக்காந்திண்டு இருக்கற கான் வேலெ. சூத்திரா 

அத்தெயோல ஒரு கழணி கட்டுக்குப் போக வேணுமா!
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களை பிடுங்கவேண்டுமா/ ஆதீதுலே பொழுதுக்கும் உமைச்- 

எண்டு கடக்கவேணுமா/ ஒன்னுமில்லையே. 

சந்திரமதி --- அம்மணி! ஏதிருந்தாலும் சற்றும் வஞ்சகமின்றிச் 

செய்யக் காத்திருக்கன்றேன். ஒருபோதும் சோம்பி யிருக்க 

மனங்கொள்ளேன். 

காலகண்ட இயர் --- ௮௨ Graf! ஆமாண்டி, சந்திக்கு வேண்டிய 

வேலைகளைச் சொல்லி யாச்சு. அந்தப் பயல் செய்யவேண்- 
9.ய வேலைகளைச் சொல்லி யாச்சோ? 

காலகண்டி. --- அந்தீப் பயலுக்குத்தான் என்னவேலை கடக்கிறது, 
அநக மாடு கன்னுகளை ஒட்டிண்டு போய் காலாற மேய்ச்சு- 
கொண்டு வந்து கட்டவேணும். இன்னும் சம் ஆதீதிலே 

என்ன கடக்கிறது. கம்ம அத்திலேயும் குழந்தெ குட்டி 
இல்லை யன்னோ. உண்டானதெ இன்னுண்டு கடக்கிறா௦. 

சந்திரமதி — அம்மணீ. இவனோ மிகச் சிறுவன். அவனைத் தாங்க- 

ளன்றி மற்று யார் அதரிக்கப் போகின்றார்கள். நீங்கள் தான் 
தாயு தந்தையும். 

காலகண்டி -- நல்லது சந்தி, Qos கொஞ்சா வார்த்தெ காளைக் 

காகட்டும், & இந்த இருவலெகெ எடுத்திண்டு, அந்த 
மழத்தக்தெ ஈண்ணா பெருக்கிக் கள்ளி, கண்ணி கெளிச்சி 
கோல மிட்டுவா, 

சந்திரமதி--இதோ செய்கின்றேன் அம்மணி ( தடைப்பத்தை எடுத்துப் 
பெருகிக்கொண்டே தன்னுள் எண்ணமிடுன்றாள். ௮. தெய்- 
வமே! இதுவும் நின் திருவிளையாடலா! எல்லா நூல்களும், 
எல்லா மதஸ்கர்களும் உடன்பாடாகக் கொண்டி ருப்பது சத்- 
Sib pan. அதனையே யாங்கள் தோன்றாக் துணையாகக் 
கொண்டி ருக்கின்றோம். இப்படிப்பட்ட யாங்கள் ஆணோ 
இடமும் பெண்ணோ இடமும் பிரிஈ்து வருக்தூவது்கு முத் 
9. வியில் என்ன தீவினை பிழைக்கோமோ அறியோம். | the 
கோ தெய்வமே, இத் துடைப்பத்தைக் கை) பற்றி இவ வீதி த 

யைப் பெருக்கவும் எனக்கு விதியிருந்கத தன்னோ. இளமை 
(முதல் துனபம் என்பது ௮ணுத்துணையும் அறியாத யான், 

இப்போது அடிமைப்படவும் காலம் நோந்தகே? பெண்கள் 
(சிறந்த ஷீட்டில் எவ்வளவு செல்வ மிருப்பினும் சோம்பி 
இருந்து, உடலை உழைக்காமல் இருத்தல் கூடாது, சற்று 
நேரத்தில் என் இடையும் நோடுறது. என்பும் உளைக்கறது, 
என்ன செய்வது, நோகிறதென்றால் ௮டிமைகொண்டோர் 
ஒப்புவார்களா. என்ன செய்யலாம், முதலில் இரண்டொரு 
நாள் இவ்வாறுதான் வருத்தமாக இருக்கும். பின்பு
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பழ௫ூவிடும், துடைப்பம் பிடத்த பிடியில் வருத்துகின்ற.து. 

ஆ; காகொாதா!/ இத்தகைய துன்பம் பகைவாக்கும் கேரிட 

லாகாது, ஆ பரமேசா. 

காலகண்டி -- அடி. சந்தி, ஆச்சோ, அந்த முத்தக்தெ பெருக்கத் 
கள்ள ஒரு ஜாம நேரமா? இப்படி வேலெ செய்தாக்கே 

எல்லா வேலையும் சக்கிரந்தா௦ முடியும். கானன்னோ ஒரு 

கணத்தில் பெருக்கித் தளளுவேம௦. 

சந்திரமதி --- ௮ம்மணீ” இன்றுதான் புதிசாக வேலை செய்கன்- 

றேன். இன்னும் இரண்டொரு இனங்களில் பழடவிடுிவேன். 

அதுவரையில் சற்று மன்னித்துக் கொள்ளவேண்டும். 

காலகண்டி, --- மொதலெடுக்கச்சே நீ இப்படி சேசாயானா எங்க 

ஆத்துக்காரர் ஓாம்மெ இருப்பாரோ. இது ஈன்னாயில்லெ, 

அந்த பயலுக்கு சொன்னா அநத பயல் செரியவன் என்ரு. 

எங்களுக்கு இரவியம் எவாளானா ஓாம்மெ கொட்டிக் கொடுத்- 

காளோ. வேலெ சேசா ஈன்னா செய்யணும். இல்லாவிட்- 

டாக்கே வாங்னெ பொன்னெ இரும்பக் கொடுத்துப் போ- 

டணும். அதென்னமோ போ, இனிமே உங்க இஷ்டம், 

உங்களெ அ௮டிமெ கொண்டவர் இஷ்டம். CHS கென்ன. 

சந்திரமதி — YyLDin sor! கோபிக்க வேண்டாம். மற்று முண்டான 

வேலைகளைச் சொன்னால், செய்யத் சித்தமா பிருக்கின்றேன் 

அம்மணீ. 

காலகண்டி --- ஆனா சரிதான். அந்த தொழுவத்துக்கு போய் நன்னா 

விளக்கத் தள்ளி, சாணத்தை சீரா தொட்டி, நன்னா பெசஞ்சு 

pO தட்டு, ஜாக்ரெதெ, MH) நம்ம ஆத்துக் கன்னு. 

அசலாருக்கு வெலெக்கப் போடவேணும். சாணத்தெ 

சண்டாக்கா பிராமாணமா தொட்டி ஜல்லடெ பிராமாணமா 

கட்டு, தரையிலேயே தட்டிவை. உலர்ந்து போனாக்கே 

ஓடையாம எடுத்துக்கொள்ளலாம். 

சந்திரமதி -- அம்மணீ! ஆகாத காரியத்தைச் செய்யச் சொன்னால் 

அடியாள் எப்படிச் செய்வது? 

காலகண்டி --- என்னடி ஆகாத காரியம் சொல்லினெ௦. ௮துக்கணு 

அ௮டிமைப்பட்டவா தொழுவத்தெ பெருக்க வாண்டாமா? 

முட்டைத் தட்ட வாண்டாமா? வேலேக்காரி யனனா எத- 

தெச் சொன்னாலும் பதில் வார்த்தெ சொல்லாம செயரா. 

இதென்னெ சனியனா போச்சு. அநத பட்டுக்கடப்பா௦ 

பிராமணனுக்கும் வேணும; பதைக்கப் பதைக்க நாறு 

லட்சம் பொன்னைத் தாரை வார்த்து, இந்த பொணத்தெ
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இழுத்திண்டு வந்தாச்சு. என் ௮டி வயத்தெ பத்திண்டு 
எரியதே. 

காலகண்ட யர் -- என்னடி. சேஷி ஒசரெம்மெ வைசெ. என்ன 
சங்கதி. ஒனக்கு நல்லதுதானெடி செய்தே. ஏண்டி. ஓாம்மெ 
கூச்ச போட்டிண்டு வைரா. 

காலகண்டி -- ௮, ௮, கேக்கு ஒத்தாசைக்கு வாங்கிவந்தீரே, 
கேளும் அவள வார்த்தெ சொலரதெ, தொழுவத்தெ பெருக்க 

முட்டே கட்டடி யென்னா, ஆகாத காரியத்தெ சொன்னா 
எப்படி  செய்யாதென்னு OETA BEM. அ௮தெனனென்னு 

நீர்தான் கேளும், 

காலகண்ட இயர் -- அடீ சந்தி. 

சந்திரமதி -- ஏன் சுவாமீ! 

காலகண்ட இயர் -- அதென்ன அப்படி. வார்த்தெ சொன்னது? 

அதுக்கென்னு வேலெக்காரியானா கொழுவத்தெ பெருக்கித் 
தள்ள வாண்டாமோ. சாணக் தொட்டி முட்டெ தட்ட 

வாண்டாமோ. இதெல்லா செப்ரதா வன்னோ பத்திரமும் 

எழுதியிருக்கு, எழுதும்போது இப்படியெல்லாம் சொன்ன- 

தில்லை GT OO GD) ou சொல்லிவிடே௦: நேக்கு திரவியம் 

போனாலும் போகட்டும். 

சந்திரமதி ஸை அம்மணீ சுவாமீ! அடியாள்மீது கோபிக்கவேண்- 

டாம். அடியாள் தொழுவம் பெருக்கவாவது முட்டை சட்- 
டவாவது மறுக்கவில்லை. அம்மாள் சுண்டக்காய் பிரமாணம் 
சாணர் இரட்டி ஜல்லடை யளவாகத் தட்டும்படி கட்டளை 
பிட்டார்கள். அறு ஆகாத ௮ ரிய மாயிற்றே, அதனை 
எப்படிச் செய்வது ஏன்று கத கிக் கேட்டேன் சுவாமீ, 

மற்றொன்றும் மறுக்களில்லை. 

காலகண்ட பர் -- ஆ, ஆ, ௮. உன்னா இ ருக்கு, ஈன்னா இருக்கு. 
அவள் சொன்னதும். நீ அர்த்தம் பண்ணதும். கொஞ்சமா 
எடுத்துக்கொள் என்னு வாராத சொல்லாமெ கச்சக்காப் 

பிரமாணம் என்னா. இது நீ கேட்டதில்லையோ. மனுஷியா 
கொஞ்சமா வேணுமென்னா கச்சக்காயளவெ போடு, சுண்- 
டக்காயளவெ போ, . எலுமிச்சங்காயளவெ போடு என்- 
பாளே,” ௮று ஒனக்கு தெரியாதோ, Cui பயித்தியமே, 

லோகமே தெரியாதவள. 

சந்திரமதி -- சுவாமீ! இவ் வழக்கச் சொற்களை அடியேன் கேட்- 

டி ருக்க்றேன். ஆயினும் ஜல்லடையளவு குட்வெதற்கு 

பலாக்காயளவு எடுத்தாலும் பற்றாது. அதற்குப் பனங்காக 

21
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யளவு என்றாலும் ஒருவாறு கூடும். இதனைவிட்டு சுண்- 
டைக்காயளவு என்ரால் பலாக்காயக்கும் சுண்டைக்கும் 
எவ்வளவு வித்தியாச மிருக்ன்றது, பாருங்கள் சுவாமீ. 

காலகண்ட யர் -- சந்த, சேஷியின் வழக்கம் ஒனக்குத் தெரி- 
யாது, ௮வள் கூரமாமட்டும் வார்த்தெ சொல்லுவள், வஞ்- 
சனை யில்லாமெ வயிற்றுக்குப் போடிவள். கணக்கு வழக்கு 
தெரியாது. லாம்மெ கூச்செ போட்டு வாயாடி. என்னு 
பேரெடுத்துக் கொண்டாள். நீ போய் தொழுவத்தெ பெருக்கி 
சாணத்தெ தொட்டி. செருசா வுருட்டி முட்டெ தட்டு, போ. 

சந்திரமதி -- அப்படியே செய்கிறேன் சுவாமீ. அம்மணி போதி” 

றேன, 

காலகண்டி -- அதென்னமோ, நீ போவையோ, இருப்பையோ,. 

இப்படி சேசா வேலைக்காரிக்கு ௮ச்சம் மனசிலே கொஞ்ச- 
மாவது இருக்குமோ. இது கிற சம்சாரமானா லன்னா 
அஞ்சு மூனும் அடுக்கா வரபோரது, 

(சந்திரமதி தொழுவம் பெருக்கச் செல்கின்றாள். காலசண்டனும் கால- 
கண்டியும் சனித்துப் பேசிக்கொள்கெறனர்.) 

நண்ப. இச் சந்தரமதியை நாம் எவ்வாறு வருத்திலும் 
௮வள் உறுஇநிலை மாறுபவளாகக் காணவில்லை. சொல்லள- 
வுக்கும் சிறிதும் பிசகாதவாறு நடக்கின்றான். சத்தியத்தின் 
மீது மனவுறுதி யுடையார் செய்கையைக் கண்டீரோ? இதத்- 
கென்ன செய்வது. முனிவர் மூரட்டாட்டமாய் மொழிந்த 
வார்த்தை இப்போது எவவளவ சிரமத்திற்கு இடமாக 

விட்டது பாரும். மறவர்க்கிருக்கும் துன்பம் ஒருவாறு 
இருக்க, ஈம்முனிவர்க்கு உண்டாயிருக்குந் துன்பத்துங்கோ 
அளலவில்லை. ஞூங்கு விகாயாட்டுத்தனமாப் வாட்காரன் 
கடாவிய அப்பைப் பிரிங்கிக் கால் ஈசுந்கி இறந்துபட்ட 
கதையாகக் காண்கின்றது. என்னமோ எனக் சொன்றுக் 
தோன்றவில்லை. 

காலகண்ட இயர் -- நீ சொல்வது உண்மைதான். இருந்தாலும் 
மனச்சோர்வு படலாகாது. “முயற்தியுடையார் இகழ்ச்சி 

படையார்.” *தெய்வத்தா னாகா தெனினும் முயற்சிதன் 
மெய்வருத்தக் கூலி கரும்” என்பதை யுன்னி உழைக்க 

வேண்டும். உலக வாழ்வைத் துறந்து, துறவறம் பூண்டு 
தவஞ்செய்திருந்த நாம், குருகாதர் கட்டளைக்கு உட்பட்டு 

இல்லறத்தார்போல் புருஷன் பெண்சாதியாக வந்திருக்கின்- 
ரோம். தவதீதுறை படிந்த நமக்கு இது அழகாமா? £**அழ- 
கலாதன செயேல்” என்பதை யறிந்திருந்தும், குருநாதா
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வாக்கை நிறைவேற்ற வெண்ணி இவ வேடம் பூண்டோம். 
இதனை எவவாருயினும் சாதித்தே தீரவேண்டும். ௮ரிச்- 

சந்தன் வாயிற் பொய் காணாவிட்டாலும், சந்திரமதி வாயி- 
லாயிலும் ஒரு பொய் கண்டுவிட்டால் வெற்றிக்கொடி நாட்டி- 
விடலாம். 

'காலகண்டி-- சந்தரமதியின் வாயில் பொய் கண்டால் அதெப்படி 
வெற்றி கொண்டாற்போ லாகும்? 

காலகண்ட் Eup — இதனை யறியாயா இதுவராயில்; புருட னியற்- 

Ou SP, மனைவியை யணுகாது, ஆயின், மனைவி யியற்றிய 
தீவினை புருடனை யணுகும். 

காலகண்டி -- அதெப்படி, ஒருவர் வினை மற்றவரை எப்படிப் 
பற்றும்? 

காலகண்ட யர் -- அது சாஸ்இரவிதி, அதற்கு நியாயமும் உண்டு, 
சடன் இயாறும் பாவம் குருவைப் பற்றும். குடிகளியற்றும் 
பாவம் கொற்றவனைபப் பற்றும். கொற்றவன் இயற்றும் பாவம் 
புரோகிதன் அல்லது அமைச்சனைப் பற்றும். அதுபோல 
மனைவி யியற்றும் பாவம் புருடனைப் LID DID. 

காலகண்டி -- எக்காரணத்தினால் ஒறரவருடைய பாவம் மற்ற- 

வரைப் பற்று.கின்றது? 

காலகண்ட Quit — மேலே கூறப்பட்டவர்களில் குரூபதேசப்படி 

சிடனும், கொற்றவன் ஆஞ்ஞைப்படி குடிகளும், புசோகிதன் 

அல்லது அமைச்சனது உரைபபடி கொற்றவரும் நடந்து 

கொள்கின்றனர். அதுபோல் புருடனது ௮ நூமதியேபோல் 

பாரியை நடந்துகொள்கின்றாள். அகனால் செய்வோரது 
கருமம் ஈடத்துவோரை படைகின்றது. இதுவே அதனது 

உள்ளுறையான விஷயம். 

காலகண்டி -- அப்படியாயின் செய்வோரது நல்வினையும் நடத்து 

வோரசை யடையுமனமோ? 

காலகண்ட இயர் --- நல்வினை ௮டையாது. இீவினைமட்டு மடையும், 

காலகண்டி -- அதற்கு நியாயமென்ன? 

காலகண்ட ஐயர் -- தம்மை காடினவசை நல்வழிப் படுத்துதல் 

நல்லோர் கடமை. அதனாலேயே கஇுறியோர் பெரியோரை 
யடுப்பது, பெரியோர் தம்மை நல்வழியில் ஈடத்தும்- 

பொருட்டே சிறியோர் அவர்களை யடைந்து தொண்டு முத- 

லிய புரிவது, அதனால், நல்வினை செய்வாருக்கே உரியது. 

திவினையோ செய்வாசை கஈடத்துவோருக்குச் சரிபாதி
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சேர்ந்துவிடும். இம்முறையினால் மனைவி செய்யும் தீவினை- 
யில் பாதி புருடனை யடையுமாதலின் சந்திரமதி கிறிது 
பிழைத்து ஈடப்பினும் காம் வெற்றி பெற்ற தாகும். 

காலகண்டி -- சரி, சரி, இதவும் ஒரு பேராதரவே. ஆயிலும், 

இச் சந்தொமதியைத்தான் எவ்வாறு பிழைத்து நடச்கச் 
செய்வது? யானோ காலமுழுவதுங் காட்டிற் கழித்துவிட்-' 

டேன். உல௰ூயல் ஒன்று தெரியாது. நீராவது இறிது 
காலத்திற்கு முன்பு வந்து சேர்ந்தீர். உலக வாழ்வில் இருஈ- 
Br. இல்லாவிடில் இக் காரியத்திற்கு உம்மை. அனுப்புவசா 
முனிவர். ஏதோ சொல்லும் உம்முடைய தந்திரங்களை. 
நெடுகேரமரஇறது அவளைப் போய் வருத்தவேண்டும். 

காலகண்ட 8யர்--த. அதுதான் கூடாது. ஒருவரை ௮இ௧- 
மாக வருத்தப்படாத. வருத்தத்தில் தேறிவிட்டால் மறு- 
படியும் ௮வ வருத்தம் AM FOES | இன்பமாய் முடியும். 

முதலிற் சிறைப் பட்டவனுக்கு வ த மிகுதியுமுண்டாம். 

பலகால் சிறைப்பட்டவனுக்கு ௮ தலில் இருந்ததுபோல் 
வருத்தமாகப் புலப்படாமல், ஒரு வகையில் உவப்பாகவும் 

இருக்கும். மானிடாக்கு இன்ப துன்பங்கள் மாறி மாறி வரச் 
செய்வதும் வினையின் வன்மையாகும். அதனால் நீ, HF ன க 

திரமதியை ஒழுபோது வருத்தியும், ம மற்றொருபோது ௮ன்- 

பால் திருத்தியும் வேலை வாஙகுவகேபோல் காட்டவேண்- 
டும். அதனால், நீ இப்போது போய் அவள் செய்கையைக் 

கண்டு பரிதாபப் படுபவள்போல் நடித்துக்கொண் டி௬. 

யான் வந்து தோட்டத்திற்குத் தண்ணீர் விடும்படி சொல்- 
கிறேன். அவள் கையோ இப்பொழுதே சன்றிவிட்டது. 

இனிக் கயிற்றைப் பறறித் தண்ணீர் தூக்க கஷ்டப்படுவள். 
அப்போது, நீ அருகிருந்து பரிதாபப்பட்டு, இந்த வேலை 
இன்று செய்ய வேண்டா, காளை செய், லயா கேட்டால் செய்- 
தாயிற்று என்று கூறலாம் என்று சொல். செய்யச் சத்தி 
யற்றுப் பெரும்பாலும் இதற்கு உடன்படுவாள். அது 
ஒன்றே நமக்குச் சாலும். இதெல்லாம் நீ அவளோடு பேசும் 
வன்மையிலும், காட்டும் இரக்கத்திலும் இருக்கின்றது, போ, 
பத்திரம். 

(வண்டி போ௫ின்றாள்.) 

சந்திரமதி -- (தொழுவுத்தைப் பெருச்சிச்கொண்டே) ஆ தெய்வமே 
இக்க நாற்றத்தை எவ்வாறு சடப்பது, சண்பகம், மனோ- 
ரஞ்சிதம் முதலிய மலர்களின் கமிமையான வாசனையைப் 
பொருமல் வருந்திய ஏன ல இந்தத் துர்நாற்றத்தில் உழன்று 
வேலை செய்யவைத்த என் விதியை என்னவென்று கோவேன்.
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மாதவியின் கொடியைப் பற்றி வளைக்கப் பொருத இக் கை- 

கள் இவ் வைக்கோலை வாரி யெடுக்கவும் காலம் நேர்ந்ததே, 
௮, காசிநாதா. தலையைச் சுற்றுகன்றது, இடுப்பு உஈக்- 

கின்றது. சைகள் கன்றிச் சிவப்டேறுகின்றது. அந்தோ, 
நம்பினோரை இவவாறும் பரீக்ஷிக்கலாகுமா (சாணத்தை எடுத்- 
துக்சொண்டே) யோ பாமேசா?/ இச் சாணத்தை எவவாறு 
கையாற் ஜெடுவேன். சாந்தை உருட்டவும் தளர்ச்சி 
யடைநீத கரங்கள் சாணத்தையோ உருட்டுவது. வாணியைத் 
தொழுக கைகள் இச்சாணியையோ தொடுவது. இருக்கட்- 

டும், யாது செய்தாலென்ன. சாந்தை உருட்டினா லெனன, 
சாணத்தை உருட்டினா லென்ன, சத்தியக்தைமட்டும் உருட்- 
டி விடலாகாது. 

(சாணமுருட்டித் சட்டெரன்) 
காலகண்டி --- ௮டீ சந்தாமதி! முட்டெ யெல்லாந் தட்டியாச்சோ? 

வருதீதமாயிருந்தா சொல்லெ௦. கானாவது கொஞ்சம் உருட்டி 
போட்ரோ௦. பெண்ணென்னா பேயுமன்னோ இரங்கும். 
கேக்கு கல் மனசனனு. கேக்கு கோபம் வந்தாமாதரம் 
செத்தெ எரிஞ்சி விழுவெ௦. மதீதபடி. கேக்கு மனுஷ்யாளெ 
கண்டா மெத்த பிரியந்தான். பாவம், நல்ல சம்பத்திலே 
இருந்தவளன்னோ, இரந்த வேலெயெல்லாம் சேஞ்சறியா. 
இருடனெ புடிச்சு ராஜமுழி முழியென்னா என்ன செய்வன். 

(சற்று தூர உட்காருஇன்றாள்,) 

சந்திரமதி -- ௮ம்மணீ? இதோ செய்து முடிக்கின்றேன். தொழுவ 
முழுதும் பெருக்கியாயிறறு. வைக்கோலைச் சேர்தது ஒரு 
புறத்தே ஒதுக்கி வைத்து சாணங்களை யெல்லாம் திரட்டிக்- 
கொண்டுவந்தேன். பிறகு நன்முய் மிதித்து உருண்டை- 
யாகத் இரபீடி முட்டை தட்டுகின்றேன். அதுவும் முக்காற் 
பங்கு முடிந்துவிட்டது. இன்னும் தயைசெய்து ஒரு காழி- 
கை பொறுத்துக்கொண்டால், மற்றவைகளையும் தட்டி.விடு- 

இன்றேன். அடியாள் இருக்கிறபோது தங்களுக்கேன் இர- 
மம், அம்மணி. 

காலகண்ட இயர் -- அடீ, Graf! எனனடி. அவளோடு சமானமா 

குந்திண்டு வார்த்தெ சொல்லிண்டிருக்கிறா. என்னடி ஒனக்கு 
கொஞ்சமாவது வேலெ ஈடக்கணுமென்னு எண்ணமில்லெ. 

௮டீ. சந்தி! 

சந்திரமதி — சுவாமீ! 

காலகண்ட இயர் -- என்ன செய்திண்டிருக்கிரா பொழுதுக்கும். 
ஒரு நாளெல்லாம் _மூட்டெ சட்டிண்டிருக்கிராயே,
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சந்திரமதி --- இதோ முடிந்துவிட்டது. இன்னும் இரண்டுமட்டும் 
கட்டவேண்டும் சுவா 

காலகண்ட ஐயர் -- இரண்டா. சரி ௮தெ தட்டிப்போட்டு சீக்கர- 
மா ௮ந்த கொடத்தெ எடுத்திண்டு ஒரு பத்துகொடந் ஜலம்- 
எடுத்து த ௮க்த செடிகளுக்குக் கொட்டு, ஜலம் இல்லாமெ வாடிப். 
போரது, அந்தப் பயல் எங்கே? உன் பிளளெ. 

சந்திரமதி — OF வில் இ இருந்தான். சுவாமி, இதோ எழுந்து செடி - 

களுக்குத் கண்ணீ வார்க்மின்றேன். 

காலகண்ட Sut — அநத பபல் ஓரம்மே அட்ண்டு ைக்ிறதே, 

அதுக்கு தாவது வேலெ வைக்கப்படாதா? லரம்மே சா- 

தத்தெ கொட்ரதீதுக்கா இவாளெ வெலைக்குக் கொண்டது? 

காலகண்டி —- கென்ன உமக்கு இப்படிக் கலலா போச்சு மனசு. 

சந்தி எத்தனெ வேலெதான் செய்வள? அவள் சாப்பிட 
வாண்டாமா, அந்தப் பையன்தான் என்ன செய்யக் கடக் 
ற? ஆடிண்டுகான் LEE VCD, உமக்குத்தான் ஒருத்- 
தர் ஓரம்மெ இருக்கா மனம் சகிக்காதே, இத்தனை காள் சேஷி- 
யைப் பார்த்து பார்த்து பேசுவிர். இப்போ இவா அகப்பட்- 

டண்டாளே, இன்னும் எப்படி. ஒரம்மெ இருப்பர். * 

காலகண்ட இயர் --- சந்தி மெொமாலே சாப்பிடலாம். முனனாக்கே 

செடிகளுக்கு ஜலம் விடட்டும். வீணா வாடி. ப்போரது, 

(சொல்விலிட்டுப் போகிறான்.) 

காலகண்டி -- (மெதுவாக) ௮௨ ௪, BT Ln)! அவர் கடக்கிருர். ரீ 

எழு கைகாலெ அலம்பிண்” மிசா nd, பிம்மாலெ செடிக 

ஜலம் கொட்டு, அதுக் ௬ இப்போது முழுப்போகலெ. 

அதென்ன காய் கொடுக்க தா கனி கொ RE BDSM. ஒரம்மெ 

காய்க்கும் காய்க் மென்று பாரக்கிருர் பிர ரமணர், நீ போடி, 
கை கால் அலம்பிண்டு வா. 

சந்திரமதி _—- அம்மணி லயா சொன்ன வார்த BOB COIS கட்டி நடட்- 

பது கூடாது. ௮வா செய்யச் சொன்னதை முன்பு செய்ய 

வேண்டும். பிறகு சாப்பிடலாம். அவரும் பின்பு சாப்பி- 
டும்படி கட்டளையிட்டார். அவர சொல்லியதுபோலவே 

செடிகளும் வாடி யிருக்கின்றன. ஆதலால், செடிகளுக்கு 

ஜலம் விட்டபிறகு சாப்பிரிகன்றேன். குழ 'தைக்குமட்டும் 
கொஞ்சம் உணவு அளித்துவிடுங்க ளம்மணி,. அதற்குள் 
யானும் வந்துவிடுகின்றேன். 

காலகண்டி -- அடி. சந்தீ, அவர் அப்படித்தான் ஒன்னுக்கு 
மேலே ஒன்னு சொல்லிண்டே யிருப்பார், மறறவா போஜ-
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னம் பண்ண வேணுமென்று அவருக்குத் தோணாது. அதோ 

சாதம் போட்டுவைச்சிருக்கேன். ௮ வைச்சு ஒரு ஜாம- 

மாச்சு. போய் சாப்பிட்டு வா, பிம்மாலே ஜலம் விடலாம். 

சந்திரமதி -- ௮ம்மணீ, வேண்டாம். இன்னும் சிறிது போழ்தில் 

என்ன கெட்டுப்போறறெது. Bur ஆஞ்ஞைப்படியே செடி- 

களுக்கு சலம் விட்டுவிட்டு வந்துவிடுகிறேன். தாங்கள் அன்- 

போடு சொல்வதை மறுப்பதாக எண்ணவேண்டாம். ௮ம்- 

மணி இயர் உத்தாவைக் கடக்கலாகாது. 

காலகண்டி -- அப்படியானாக்கே ஒன் இஷ்டம்போல செய், இது 

நல்லத்துக்குக்' காலமன்னு. தேகத்தில் கொஞ்சம் பலம் 

இருக்கிறாப்போல் இருக்கு, 

(௪நமதி குடத்தை எடுததத் காம்பில் பூட்டித் தண்ணீர் சேந்துகன்றாள. 

இழுக்க முடியாமல் சத்களித்துத் தள்ளாடி சாய்கறாள். அப்போது 

காலகண்டி ஒடிட்போய சொல்கிறாள்.) 

Hie, சந்தி. ஒனக்கு கொஞ்சமும் புத்தி ॥ரில்லடி. நான் 

சொன்னாக்கே கேட்டாயாடி, பாவம் இழுக்கமாட்டாமே 

a ip Gu. இது என்ன தோஷம். வாண்டாம் வாடி. வநது 

சாபம்று, 

சந்திரமதி _— அம்மணீ! இதோ வந்துவிரிகின்மேன். கை நோகிறது 

மெய்யே. மற்றும் இரண்டுமுறை இழுத்தால் மாத்துப 

போகும். எடுத்த வேலையை முடித்துவிட்டு வருகிறேன். 

காலகண்டி -- அடீ சந்த! NGO GO HG GOT Le பிடிவாதம்? வாண் 

டாம், வந்து சாப்பிமி, “அுன்ன மயம் பராண மயம்” 

என்பாளே நீ கேட்டதில்லையோ. சாக மில்லாவிட்டாக்கே 

என்ன செய்ய முடியும்; எப்படியும் ஒன். இஷ்டம்போல 

ஒரு கொடமாவது இழுத்தாச்சு. இன்ன மென்ன? வயர் 

கேட்டாலும். ஆமாம் விட்டாச்சுன்னா போச்சு. வா போ- 

வோம். பையனும் ப௫சியோடே அழுதுிண்டி ௬.பபன். அடீ 

வாடி, நேக்கும் கால் நோரது. 

சந்திரமதி -- அம்மணீ? உயிரை விட்டாலும் உண்மை விடலாகாது, 

செடிகளுக்கெல்லாம் ஜலம் விடிம்படு கட்டனாயிட்டாா. இட் 

போது ஒரு குடம் விட்டுவிட்டு முழுதும் னிட்டேன் என்று 

உசைக்கலாகுமா? அது பொய்யன்றா?பொய் சோல்லி புவியில் 

ET LGA BF Bl. இதோ அதி சிக்கிரத்தில் செடிகளுக்கு ஜலம் 

விட்டு வருகின்றேன். மன்னித்துக்கொளளும் அம்மணி. 

காலகண்டி--8 கெட்டெ. ஒன்னே லக்ஷ்யம் பண்ணிண்டு சொன்னே- 

னே நாடி அது புத்திக்கு கொறச்சல், நீ எப்படியாவதுபோ. 

(மிடுக்கோடு இரும்பிப் போய் கசாலகண்டனைச் ௪ந்திச்கன் றாள்.)



168 அரிச்சச்திசன் [அங்கம்--111 

காலகண்ட யர் --- ஏதேனும் பலித்ததோ? 

காலகண்டி -- பலிக்கிறதாவது, ௮/வள் werd VEE NST agi. 
பெண்ணா ௮வள் தேவாம்சம். பொய்யென்று ௮வளிடத்- 
அச் சொல்லி வெல்லுவார் யார்? அவர்களை ஏமாற்ற மூனி- 
வசாலு மாகாது, முனிவர் மனனம் செய்யும் முழு காதற். 
கடவுளாலு மாகாது. உயிரையும் ஒரு பொருளாக லட்- 
சியம் செய்யவில்லை யென்றால் மற்றெதனைக் கருதுவாள் 
அவள். எதோ நீர்தான் ஒரு காரியத்தில் முயன்று பாரும், 
பார்ப்போம். 

காலகண்ட £பர்--- யான் இது விஷயமாய் apuieve கூடாது. ஆண்- 

பாலார் பிறர் மனைவியை யண்டி.ப் பேசுதல் தீது. அன்றியும் 
தினித்து இத வார்த்தைகள் சொல்லுதல் அதனினுந் இது. 
பெண்களோடு பெண்கள் அமித்து உரைப்பதே கேரிது. ஆத- 
லின், நீயே இதன்பொருட்மு முயலுதல் வேண்டும். நமது 
காரியங்களில் பிழைத்து நடக்கக் தாண்டினால், ஈமது எண்- 
ணம் கைகூடவெதாகக் காணப்படவில்லை. பிறா பொருட்டு 
ஏதேனும் இறிப காரியத்தில் பிழைத்து நடக்க முயன்றால் 
ஒத்து ஈடப்பாள் என்று ஈம்புகின்றேன். இனி அவ்வாறு 
செய, பாரப்போம். | 

காலகண்டி -- அதன்பொருட்டுத்தான் காம் செய்யத்தக்கது யாது? 

காலகண்ட இயர் -- இப்போது அஸ்தமித்துவிட்டது. பாலைக் 
கறந்து சிறிது கண்ணீர் கலந்து விற்கச் செய், கேட்போருக்கு 
௮து இப்போதுதான் கறந்தபால் எனச் சொலலும்படி 
தூண்டு. இவ்வாறு சொல்வது எவாக்கும் வழக்கமே. அ௮தற- 

ம் உடம்படாவிடின் பசுவின் வெண்ணெயைப் பூனை 

இன்றுவிட்டதாகப் பாவனை காட்டி, எழுமை வெண்ணெயை 
பசும் வெண்ணெயென்ற௮ு சொல்லச் சொல்." வழக்கமேபோல் 
மக்தரியார் விட்டினின்றும் பசும் வெண்ணெய் வாங்கிவரச் 
சொன்னதாக ஒருவனை யனுப்புகின்றேன். அப்போது பசும் 
வெண்ணெய் இல்லை யென்முல், ஈம் பிழைப்பிற்கே இடா 
உண்டாகுமென்று வருத்தப்பட்ம் அவளை வசப்படுத்தி 
சொல்லச் செய். இது மிக்க எளிமையான வழி, இதனில் 
அவளுக்கும் மயக்கர் தோற்றுது. 

காலகண்டி -- ஆம், ௮ம், இது ஏற்ற வழியே. ஈமத்குப் பிழைத்து 
நடப்பதென்ரால் பின்னியவொள். நமக்கு நன்மையை நாடி 
ஒரு ௪ சுறு காரியத்தும் பிழைத்து ஈடக்க விரும்பி உடன்படு- 
வாள். அப்படியே செய்கின்றேன், 

காலகண்டி --- சந்தி! முத்தம் பெருக்கி யாச்சோ,
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சந்திரமதி -- ஆயிற்று அம்மணி, கோலமும் இட்டாயிற்று. 

காலகண்டி --- சந்தோஷம், இப்போ எனன செய்யப் போரு? 

சந்திரம தி-- அம்மணீ! நேற்று செய்ததேபோல் மாட்டுத் தொழுவம் 

விளக்கி, சாண முருட்டி வாட்டி தட்டப் போடுன்றேன். 

தாலகண்டி —- னு கடக்கட்டும், பிம்மாலே செய்வெ, வாடி க்- 

கைக்கார் பாலுக்கு வருவா. பசும் பாலைக் கறந்து அப்பு- 
"தீதே வை. அந்த எருமைப் பாலெ சீக்கிரமா கறந்திண்டு 

வா. நம்ம ஆத்திலே இன்னைக்கி பசும்பால் மெத்த செல- 
விருக்கு. ' தர்த எருமைப் பாலைக் கறந்து துளிபோதும் 
ஜலம் விட்மி வைச்சண்டு இரு. வாடிக்கைக்கார் வருவா, 
பசும் பால் வேண்டுமென்னு கேழ்ப்பா, ௮வாளுக்கெல்லாம் 
அந்த எருமைப் பாலெ அளந்துவிரு, 

சந்திரமதி -- அும்மணிீ/ பாலைக் கறந்து அ௮இ௫க்கரத்தில் கொண்டு 

வருகின்மேன். தாங்கள் சொல்லியபடி. எருமைப் பாலில் 
ஜலமுங் ஈலக்கின்றேன். அனால், கேட்பவருக்கு அதனைத் 
தண்ணீர் கலவாத பாலென்ருவது, பசும்பா லென்ராவது 
எப்படி யுரைப்பது? அது பொய்யுரைத்துப் பிறரை வஞ்சடுட்- 

LIST HELD, wi ninesdt! 

காலகண்டி --- ௪ர்தி, லோகத்துலே இது சஹஜம். எல்லாரும் 

இப்படிதீதான் செய்வா. ௮து கோஷ மன்னு, சொன்னாப் 
போல செய்யேடு. 

சந்திரமதி -— Dioner! தடுத்துரைக்கின்றே னென்று கோபிக்க 

வேண்டா. நியாயமல்லாத காரியத்தை எவ்வாறு செய்வது? 
உலகத்தார் செய்வது உண்மைதான், உலகத்தில் பலர் செய்- 

வது பாப காரியங்களே. ஈன்மையைக் கடைப்பிடித்து ஈடட்- 
பவர் கிலசே. ஒரு படி பாலில் காற்படி. தண்ணீர் சேோப்பத- 
னால் என்ன வரும். அகன்பொருட்டு உண்மையை யிழந்து 

போகலாமோ. அன்றி நோயாளிகள், விருத்தர், பாலர் 
முதலியோரக்குப் பாலே நல்லுணவாக இருக்கின்றது. அத. 

னால் பலரும் பசும் பால் காவொர்கள். சொற்ப பிரயோசனச்- 
தைக் கருதிப் பலரை சுகவின சாக்குவதும், கோயாளிகளாக்- 
கும் பெரும் பாவமே யாகுமன்றோ. அதலின், ௮வவகைய 
தொழிலை மனத்தில் நினையாதிருப்பதே உத்தமம் அம்மணி, 

இதற்கு அடியாள் எவ்வாற்றானும் உடம்பபலிதல் இயலாது, 
பாலர்க்கு.ப் பால் கொடுத்தலை பலவகைய அறங்களிலும் 

மேலாகச் சொல்லுவர் மேலோர். பொருள் பெற்றுக்கொ- 

ண்டும் அதனை இவ்வாறு மாற்றிக் கொடுப்பது கொடுமையி- 
னுங கொடுமையாகும் ௮ம்மணி, இனி இவவகையில் தார-
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கள தலையிடாமலிருக்கத் சமது பாதங்களில் விழுந்து வேண்- 
நின்றேன். 

காலகண்டி -- சரி, சரி. ஆனாக்கே உன் இஷ்டம்போலவே செய், 
டீ லோக விவகாரங்களை அறியாதவளா இருக்கரு. 

காலகண்ட யர் --- ௮டீ, சேஷி இதோ மச்திரியார் ஆத்திலிருக்து 
ஆள் வந்திருக்கு பார். 

காலகண்டி ௮ ரர், 

ஆள்காரன் --- ஏம்மா, Bur வூட்லே பசும் வெண்ணெ வாடிக்கை- 
போல வாங்காரச் சொன்னாங்கோ, அவசரமா சீக்கிரங் 
குடுங்கே௦. 

(காலகண்டி வெண்ணெய் எடுத்தவரப் போடிறவள் போய், வெறுங் ௧ல- 
யத்தை எடுத்துவந்து மெதுவாய்,) 

காலகண்டி --- என்ன செய்வண்டி. யம்மா, துளிபோதுகூட கா- 

ணலெயே' அடி, அடீ சந்த. 

சந்திரமதி -- ௮ம்மணீ' இதோ வந்துவிட்டேன். 

( ஓடி.வருஇறாள்.) 

காலகண்டி --- ௮டீ சத்துகாட்டாதே. எண்டீ இலே வெண்டுண 
வச்சேனே பார்த்தியோ, 

சந்திரமதி — அம்மணீ நான் பார்க்கவில்லையே, 

காலகண்டி -- முண்டே. அதீதுப்பூனெ இருடிண்டு பூட்டிதே/ 
என்ன செய்வேண்டி. மந்திரியார் ஆகத்துக்காச்சே. துளி- 
போதுகூடவே காணலெயெ, இல்லெயென்னா சம்சாரத். 
துக்கே நாசமுண்டாமே. இப்போ நீ ஒரு ஸஹாயஞ் செய்ய- 
வேணும். அகத எருமை வெண்ணெ இருக்கன்னோ அதே 
எடுத்துண்டு போய் பம் வெண்ணெதான்; என்று சொல்- 

லிக் Caro gia Cay amin. அவ வளவு பெரிய மனசு பண்- 
ணவேணும். லயா காதிலேகூட படப்படாது, போ, போ 
காத்திண்டி ரக்கா. 

ஆள்காரன் --- என்னாம்மா கேரமாவுது, அ௮ம்மாமார் கோவிச9௧8- 
வாங்கோ, 

காலகண்டி --- இதோ சொண்டுவர் (ர (சந்திரமதியை கோச்) போடீ, 
இதோ இந்தா எடுத்திண்டு போ, 

சந்திரமதி -- ௮ம்மணி!என் மனமார ஒன்றை மற்றொன்ருக மாற்றி 
ப யுரைக்க வியலாது. மனச்சாட்சியை வஞ்டுத்தல் மாண்- 

பன்று, நம்மீது குற்றமில்லை. தற்செயலாய் கோந்த ஆபச்- 
லுக்கு நாம் செய்வது யாது, இது யார்க்கும் உண்டானதே,
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உண்மை யுரைத்தலே கலம். எருமை வெண்ணெயைப் பசும் 
வெண்ணெ யென்றும் கொடுத்தல் வஞ்சமும் மோசமும் ம். 
அவர்கள் ௮தனை ஒளடதத்திற்கென்று கொண்டுபோதலுங் 
கூடும். தங்கள் குமிம்பமே அவர்களை சஈம்பியிருப்பதாய்ச் 
சொல்லுகின்றீர்கள். அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு இவவகைய 
ஈம்பிக்கைத் துரோகம் புரியாமல் உள்ளதை யுசைத்துவிட்.- 
டால் வேண்டுமானால் கொண்டுபோகட்டும். இல்லையானால் 
வேறெஙகேனும் வாங்கக்கொள்ளட்டும் ௮ம்மணி. 

காலகண்டி -- டீ. £58! கேக்கே புத்திசொல்ல வந்துவிட்டா- 
யன்னோ. நன்னாயிருக்கு. நீ போடி. இப்படிக்செல்லாம் பார்த் 

தன்னோ ஆணொரு தேசமும் பெண்ணொரு தேசமுமா அ௮ழ- 

ரது, என்னடீ, லோகத்திலே தந்தரம் இல்லாவிட்டாக்கே 
எப்படி. யாகும். போ, போ, உன்னெ வெச்சிண்டு வேலெ 
வாங்கினால் போலதான். உன்னை யேன் நோகணும். அந்தப் 
பயித்தியக்கார பிராமண்னெ நோகணும், போடி, போய் 
அந்த அரிசியெ செத்தெ தீட்டு, 

சந்திரமதி -- இதோ தீட்டுகின்றேன், அம்மணி. 

காலகண்ட யர் -- என்னடீ ௮து பொழுதுக்கும் கூச்செ போட்- 

டண்டு இருக்கிறா? 

காலகண்டி --- கூச்செ போட்ரா, காரியமாதான் கூச்சடோட்சேன். 

காலகண்ட இயர் -- என்ன காரியம் ௮து? 

காலகண்டி -- ௮ந்த பயல் ஓாம்மே மூக்கப் பிடிக்க இன்னு- 

போட்டு அக்சாசத்தே சுத்திண்டு வாரதே, அதுக்கு ஏதானா 
வேலை யிடப்படாதோ? 

காலகண்ட யர் -- நேத்திக்கே ஒனக்கு சொன்னே ஸில்லியோ,. 
அப்போ நீதான் சிபார்சுக்கு வந்தா. உனக் கென்னடி. 
கூணத்துக்கு கூணம் குணம் பேதப்பட்றது. 

காலகண்டி -- நேத்திக்கத்தான் வேலெ யில்லை. லாம்மே இருக*்- 
தது. நாகக்கி வருஒப்பிரவேசம் மாசப்பிரவேச மாச்சே 
செண்டு மாவலெ தருப்பெகூட வேண்டாமோ? இத்தெகூட 

சேஷிதான் சொல்லணுமாககும். 

காலகண்ட இயர் --- ௮து அறியாதது அச்சே, தனியா காட்டுக்கு 
போகுமாடி.? 

காலகண்டி -- ஏன் அசலாத்து பிள்காக போகலியோ. ௮வாகூட 
கூட்டி யனுப்பக் கூடாதோ, ஓம்மெ கட்டிக்கொண்டதும் 

போதும், உம்மோடி ௮ழாரதும் போதும்,
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காலகண்ட Suit — அப்படிச் சொல்லண்டி , ஏண்டி. அதற்கு 
PID SSSA? HHS பயலெ இப்படி அழைச்சிண்டு வா. 

காலகண்டி — HHI தாயார் வயத்துலேபோய் பூக்துண்டு இருக்கு; 

நான் அழைக்கல்லே, நீரே ௮மைச்சுக்கோம். 

காலகண்ட இயர் -- ௮ சந்த, ௮/௦. சந்தீண்ணெ௦. 

சந்திரமதி -- சுவாமீ! இதோ வர்துவிட்டேன். 

காலகண்ட இயர் —- Mle. HHS பயல எங்கட? 

சந்திரமதி -- இதோ இருக்கின்றான் சுவாமி, 

காலகண்ட Swit — அடா பயலே? எங்கடா போனா? 

தேவதாசன் -- எங்கம்மாளிடத்தில் இருந்தேன் சுவாமி. 

காலகண்ட யர் -- சந? இப் பயல் சாப்பிட்டாச்சோ? 

சந்திரமதி -- சுவாமீ இன்னும் இல்லை. 

காலகண்ட அயர் -- ௮. சேஷி, சேஷி, சேவிண்ணெ௰. 

காலகண்டி --- ஏ௦ அழைக்கிறீர்? 

காலகண்ட பர் -- அடீ Y இர க்ப் பயலுக்கு சாதம் போட்டாச்சோ? 

காலகண்டி -- அதோ அ௮ுந்ச கலலுச்சட்டிலே கொட்டி வைச்- 

௬ுக்கே. சாகமில்லே, கொஞ்சம் மாவுசாதந்தானிருக்கு, 

அந்த முண்டாவிட்டு 2 பூனெ வக்து எல்லாச் தின்னுட்டு 

போச்சு, ரெண்டுபே( (நக்கும் ரெண்டு விளாங்காபத்தனெ 

உருட்டி வைச்சுிருக்கேடு, அத்த மோர் கலயத்திலே நன்னா 

அரைப்படி. ஜலம் விட்டிக் கழுவி விட்டுண்டு செண்டுபேரை- 

யும் சாப்பிடச் சொல்லும். கேக்குக் தலை வலிக்கிறது, படுத்- 

இண்டு இருக்கே, 

காலகண்ட இயர் -- ௮௩ சந்த? சேஷி சொன்னதைக் கேட்டயோ,. 
போய் அதைச் சாப்பிடு, இந்தப் பயலெ சிக்கிரமா யனுப்பு. 

சந்திரமதி--- ஆ, ௮, அப்படியே ௮னுப்புகின்றேன் சுவாமி, 

காலகண்டி -- ௮டீ. சந்தி! அந்த அமுதரியெ தீட்டியாச்சோ? 
| துல்லியமா தீட்ணயோ? 

சந்திரமதி -- இன்னும் இரண்டொரு மூச்சப்போட்டால் துலக்க- 

மாஇவிடிம் அம்மணி. இதோ ட்டி விடுகின்றேன். (போய் 
தீட்டுகிறாள், சனியே) அந்தோ காசிகாதா! என்ன செய்வேன் 

எனது மன்னவா; வலக்கையைப் பற்றிய கைகளால் உலக் 
கையைப் பற்றி இவ்வரிசியைத் இட்டுகன்றேன். கைகளில் 
கொப்புளங்கள் எழுகின்றன. உதிசம் கசிகின்றது. கால்
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கடுக்கன்றது. மார்பு விரிந்து போவதேபோல் Car Ger ngs. 
என்ன செய்வேன, 

(கண்ணீர் விஜென்றாள்.) 

தேவதாசன் -- அம்மா, அம்மா, 

சந்திரமதி -- என்னடா கண்மணீ, 
9 

தேவதாசன் -- ஏன் ௮ம்மா சாப்பிடாமல் அழுகிருய்? அப்பா 
எப்போது வருவார்? வந்ததே நீ அரிசி குற்றிக்கொண்டே 
அழுதாய் ஏன்று சொல்கிறேன். 

சந்திரமதி -- அப். இப்போது வரமாட்டார். எப்போதாவது வர௬ு- 
வார். வருந்தாதே, கான் இனி அழவில்லையடா கண்மணீ. 

தேவதாசன் -- பின்னே வா அம்மா. கேற்றெல்லாம் சும்மாவிருந்து 
பொழமுதுசாயக் கொஞ்சம் பழையது சாப்பிட்டோம். இராத- 

இரி சாப்பிட்டது எனக்கு ஞாபகமில்லை. வாம்மா பசிக்கிறது. 

சந்திரமதி-- இதோ வர்துவிட்டேனடா கண்மணி. அரிசியும் 
குற்றியாயிமு, போவோம் வா. 

(அரியை வைத்துவிட்டுச் சாப்பிடுன்றனர்.) 

தேவ்தாசன் -- அம்மா? பழையது எங்கே? 

சந்திரமதி--- பழைய இல்லை. இன்று நாம் இதைச் சாப்பிடுவோம். 

தேவதாசன் --- ஊஹும், எனக்கு வேண்டாம். இதைப் பாரக்கவும் 
சிக்கவில்லை யம்மா. தொட்டால் கையில் ஓஒட்டுகிறதே, 
அசிங்கமா யிருக்கிறது. கொஞ்சம் பலகாரமாவது வாங்கிக் 
கொடமமா, 

சந்திரமதி -- (சனியே) ல்யோ என் விதியே, கால கதியே இவனுக்கு 

என்ன செல்வது! அறியா ப்ராயம், இவன் உணவு கொள்வ- 

தற்கு எத்தனை வேடிக்கை, எத்தனை ஆட்டம், எத்தனை தாதி- 
யர் சூழ்ந்து கெஞ்சுவா். அந்தக் காலமெல்லாம் ஒழிந்து ஒரு 
நாளுக்கு ஒரு வேளை யுணவு கட்டுவதும் ௮ருமையாய்விட்- 
டது. இக் காலத்தில் ௮து வேண்டாம், இது வேண்டாம் என்- 
இரானே, என்ன செய்வேன். அந்தோ, அரசர், புசரோதிதா, 
குழந்தைகள், மருகர் முதலாயினார் உண்டு இல்லை என்பதை 
உண மாட்டார்கள் என்கிறார்களே. அது நிஜமாகவன்றோ 
இருக்கின்றது. இதனுக்கு என்ன செய்வேன் (மகனை நோக்) 
அடா என் கண்மணி: இன்று இதைச் சாப்பிடு, பிறகு பார்க்- 
கலாம், இன்று இடைத்தது இது, நாளைக்கு நல்லது கடைத் 

காலும் கிடைக்கும். (கூழைக் கரைக்கின்றாள்.) Cwm wre 

வரா! இதைக் கரைக்க எனக்கே ச௫க்கவில்லையே,. இசை
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எப்படி உண்பது. அதுவோ ப றும் பற்ளாம லிருக்கின்றது. 

ஈமது ஊழுக்கும் இந்தக் கூழுக்கும் சரியாகத்தான் இருக்- 

இன்றது, ஈமது அுரண்மனையிலிருந்த பசுக்களுக்கும் இத்- 

தகைய உணவு அளித்ததில்லையே. பாலுக்குச் சர்க்கரையும் 

வேண்டாமென்று வெறுத்த காலம் போய், கூழுக்குப் போப 

உப்பும் இல்லையே யென்று வருந்துங் காலம் நேர்ந்ததே. 

இது என்ன பாவமோ அறியேனே. 
(சேவதாசனுக்கு உண்பிக்கன்றாள்,) 

தேவதாசன் -- எனக்கு வேண்டாம்மா,  புளிக்கிறதே, உப்பும் 

காணோமே; சப்பென் hs DOCS 'பதார்தீதமாவது 

கேளமமா; 

சந்திரமதி--- அடா என் கண்ணணீ' அழாதை. மனம்பிடித்துக் 

குடித் தவிடு, இன்றையதினறுக்கு இதைச் சாப்பிடு, நானச்- 

குப் பார்க்கலாம். (கண்ணீர் விடுகின்றாள். மார்பைத் தடவிக் 

கொடுக்கிறாள்.) இதோ பார் நான் குடிக்கிறேன். நீ குடி 

பார்ப்போம். 

(குடிட்பிக்வ்ருள். தானும் குடி.க்கன்றாள.) 

காலகண்ட இயர் --- அடீ சந்தி! சாப்பிட்டாச்சோ? பையல் சாப்- 

பிட்டானோ? 

சந்திரமதி -- ஆம் சுவாமி, சாப்பிட்டாயிதறு. பையனும் சாப்- 

பிட்டாயிறறு, 

காலகண்ட இயர் -- ௮வனை இப்படி. அழைச்சிண்டு வா? 

சந்திரமதி -- இதோ வக்தோம் சுவாமீ, 

காலகண்ட யர் -- சந்தீ நாளைய இனம் வருஷப் பிரவேசம், 

மாசப் பிரவேச மன்னோ. 

சந்திரமதி -- இருக்கலாம் சுவாமீ. 

காலகண்ட But — நாளக்கி மாவிலெ, தருபபெ, ௪ oH, BIOS, 

மின்னெ, பெரண்டெ இதுகளெல்லாங கொஞ்ச கொஞ்சம் 

வேணு மன்னோ. வேப்பம் பூவுங் கொஞ்சம் வேணும். 

அதுக்கு யாரும் போரவா பில்லெ. இந்தப் பயலே அனுப்பி 

இந்த சமீபத்துலே இருக்கும வனத்ி லிருஈது கொண்டுவாச் 

சொல்ல உத்தேடுக்கின்றேன். 

சந்திரமதி _. சுவாமீ இவன் சிறுவன். காட்டில் தனியே செல்லப் 

பயப்பரிவன். உத்தரவானால் அடியாள் சென்று கொண்டு 

வருகின்றேன்.
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காலகண்ட ஐயர் ௭ இது கூடாது. நீ போகக்கூடாது, ஆத்திலே 

உள்ள வேலெகளே யார் செய்வா. சேஷிகாதிலே கேட்டால், 
சீறி விமுவள், ஏன் இந்தப் பயலுக்கென்ன. அசலாத்துப் 
பசகளெல்லாம் போகின்னாளே. அடிமெ பட்ட பயல் போறத். 
துக்கென்ன. நேக்கொன்னுக் தோணால்லயே. அவாள்ளா( 
சொந்த ஆத்துக்காரர், ஆள், அம்பு உடையவா, ௮வா ப௪சங- 

களே போராளே, இவனுக்கு மாதாம் என்ன அச்சம், 
கூடாது கூடாது போகத்தான் வேண்டும். அடிமைப்பட்ட 
பயலுக்கு. அனுசரணை யென்ன. நீ போய் அப்புறக்தே நில், 
சமீபத்தி லிருந்காலும் ௮வன் கெட்டுப்போவன். 

எழாங் களம். 
உகர அட 

இடம்: காலசண்டன் விக்கும் வீதி. 

காலம்: காலை, 

பாத்திரங்கள்: பிராமணப் பிள்ளைகள், சேவதாசன், காலசண்டன். 

சேஷன் -- நீர் வலேயோங்காணும். நாளைக்கு வருஷப்பிரவேச 
மாச்சுதே. 

காலகண்ட இயர்-- ௮டா சேஷா, இட்டு, சீமாச்சு, வெங்கு, நீங்க- 

ளெல்லாம் சேர்ந்திண்டு எங்கடா போரதீள்? 

சேஷன் -- காட்டுக்குப் போறோம். உமக்கு சமுதினு, மாவிலை, 
தருப்பை இதெல்லாம் வேண்டாமோ? 

காலகண்ட ஐயர் -- ஆமாம், வேண்டும். 

கிட்டூ எ அப்ப. யானாக்கே நீர் வாரீரோ? உம்முடைய ஆம்பி 

டையா வாராளோ? 

காலகண்ட Swit — ஆம்பிடையா எப்படி. வருவள, அவளுக்குத் 

கலை வலி, 

கிட்டு -- பின்னே நீர் வாருமே. 

காலகண்ட இயர் -- ஆம்பிடையாளுக்கு தளைவலி யானாக்கே ஆத்- 
அக்காரனுக்கும் தலைவலி யிராதோ. சேக்கு வாச் சரிட்- 

படாது, * இதோ ஒரு பயல் இருக்கான். ௮வனை அழைச்- 

ண்டு போய், நீங்கள் கொண்டு வாசாப்போலே அவனையும் 

பறிக்கச் சொல்லி அழைத்து வாருங்கள், சொம்ப செறிய- 
வன். பத்இரமாய் பார்த்துக்கொளளுங்கள். (பையனைப் பார்த்து) 

அடா பையா? 8 இவாளோடே அடாமெ ௮சையாமெ
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போய் ௮வா என்னென்ன கொண்டுவர்சாளோ அதெல்லாம் 
நீயும் கொண்டுவாணும். இல்லா போனாக்கே நன்னா அடிப- 

பே௦. சாதம் போட வேண்டா௦ மென்பே௦, 

தேவதாசன் - அப்படியேபோய் வேண்டியவைகளை அறுத்துக் கட்- 

டிக் கொண்வெருகின்றேன் சுவாமீ. (தாயாரிடம் போகின்றான். ) 

அம்மா. லயார் காட்டிற்குப் போகச சொனனார். நான அற. 

த.ப் பிராமணப் பிள்ளைகளோடு போய் வருஇழேன், அம்மா. 

சந்திரமதி -- அடா என் கண்மண்" என்ன செய்வேன், உன்னை 

விட்டு எப்படி இருப்பேன். காட்டில் போய நி எகையாவல 

கண்டு கலங்கனால், உன்னைத் தேற்றுவார் யார். யோ என் 
உடலம் பதறுகின்றதே. என்ன செய்வேன். 

தேவதாசன் -- அம்மா அழாதே, காட்டில் எனக்கு ஒன்றும் 

பயம் இராது, நாம் ஊரைவிட்டு வரும்போது எத்தனை 
காடுகளில் நுழைந்து வந்தோம். அ௮ப்படிச்தானே இருக்கும். 
உனக்குக்கூட நல்ல ஈல்ல பழங்கள் பறித்து வருகின்றேன் 
அம்மா, 

சந்திரமதி —— DL என் கண்மணீ' என்ன அறிவடா உ னக்கு. 

என் கண்ணே. உன்னை எப்படிக் காட்டிற்கு அனுப்பு- 

வேனடா. அப்பா தேவதாசா, என்ன செய்வது. ஒறுவ- 

ருக்கு அடிமைப்பட்ட பிறகு அவாகள் சொன்னபடி. செய்ய 
வேண்லிம். நீ பத்திரமாய்ப் போய் வா. குளம் குட்டைக- 
ளண்டை 1 போகாதே, புற்று புதர்களில் நுழையாதே. 
பழம் வேண்டிமென்று மாங்களின்மீது ஏருதே. யோ 
தெய்வமே. என்ன செய்வேன்! எப்படி யனுப்புவேன். 

தேவதாசன் -- ௮ம்மா அழவேண்டாம், சொன்னபடியே செய்இ- 

றேன. பத்திரமாய்ப் போய வருகின்றேன். 

சந்திரமதி -- (அசலாத்துப் பிள்ளைகளைப் பார்த்து) இதோ இச்சிறுவன் 

உங்களோடு வருகின்றான். அவனைப் பத்திரமாய் அமைத் 

அக் கொண்டிபோய், wut சொன்னவைகளைச் சேகரித்துக் 
கொடுத்து அழைத்து வாருங்கள். உங்களுக்கு அகேக 
நமஸ்காரம் செய்கின்றேன். சற்று தயவு செய்யுங்கள். 

சேஷன் -- இவனென்ன. பிராமணா பிள்சா யன்னோ? 

சந்திரமதி -- அன்று, தாங்கள் இந்தப் பிராமணருக்கு அடிமைப் 

பட்டிருப்பவர்கள. 

கிருஷ்ணசாமி — அபபடியானாக்கே சரிதான். அடா சேஷ நீ- 

தான் எங்களுக்கு ஓசந்தவன், நீதான் இந்த பிள்சாயை 
பாரததுக்கொள்ளணும்,
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சேஷன் -- அப்படியே யாகட்டும், போம்மா. 

சந்திரமதி — saris! தங்கள் YSTM OST oor அ௮னுப்புஇன்றேன், 
நீ்கள் வரும்வரையில் என் உயிர் இங்கு இராது, என்னு. 
யிசையே. உங்களோடு அனுப்புகின்றேன். (மகனைப் பார்த்து) 
அப்பா கண்மணி?! பத்இரமாய்ப் போய் வருவாயடா, 

சேஷன் -- ௮கட்டும் இதற்கென்ன. காங்கள் இத்தெனெபேர் 
போகவில்லையா. ஒன்னும் பயமில்லை போம்மா. (போ௫ரர்கள்), 

HEV HOST. — ௮௨ சந்தி, அடி சந்தி, ௮டீ சந்தி! எங்கடீ போனே, 

சந்திரமதி -- Bear வந்துவிட்டேன் அம்மணி. பிள்காயைக் 

காட்டிற்குக் கூட்டி யனுப்பிவிட்டு வருகின்றேன், ௮ம்மணீ. 

காலகண்டி --- ௮வனெ காட்டுக்கனுப்ப நீ என்ன கூட்டி யனுப்ர- 

தூண்ணெ௦. அவனுக்குத் தெரியாதோ, போசவா எல்- 
லாம் பிள்ளைக என்னோ. உன் பிளளெதான் அதிசயமா 
பொறந்தவனோ.  ஆத்துலே ௮து ௮தூ அந்கங்கே அப்படி 
யப்படியே விழுந்து கடக்கிறதெ. : நீ உலாவிண்டு வர்சாயே, 
இது என்ன அநியாயமா இருக்கே. சாணத்தெ ' உருட்டி 
மூட்டெ தட்டினாயா? செடிகளுக்கு ஜலங் கொட்டினையா? 

போது போரதே. 

சந்திரமதி -- அம்மணீ! இதோ போய் செய்துவிடுகின்றேன். அறி- 

யாதவன். அதனால் புத்தி சொல்லி யனுப்பப் போனேன், 
அம்மணீ 

காலகண்டி -- நீ என்ன புத்தி சொல்சதுண்ணே௦. இத்தனெ ஆத்- 

துப பிள்ளைக போசாளே, அவர்களுக்கு தெரியாதா ௮வனெ 
அழைச்சிண்டு வா. போ, போ, போய் முட்டெ தட்டு, 

(போய் கேலைசெய்துகொண்டே தன்னுள் எண்ணுகன்றாள்.) 

எட்டாங் களம் 

அடை 

. இடம்: அ௮சணியத்தின் ஒரு புறம். 

காலம்: முற்பகல். 

பாத்திரங்கள்: சு£லன், விவேகன், கருணாகரன். 

சுசீலன் -- Aas! cog ஆசிரியர் அ௮ரிச்சந்தான் விஷயமாய் 
வஞ்சினஞ்செய்த காள்முதலாக நிஷ்டை முதலிய அனைத் 
தும் கைவிட்டார். நமக்கும் உபதேசம் என்பது ஒன்றும் 
காணோம். என்ன செய்வது, நமது வாணாள வீ ணுளாகவோ 

தவத்திற் 4g ந்தது.
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விவேகன் -- சல! நாம் என்ன செய்வது, ஈம்முடைய இவினை- 
யின் பயன் இவ்வாறு இருக்கின்றது. நல்லொழுக்கத்தை 
நாடி குருவை யடுத்தோம். ௮வர் புல்லொழுக்கத்துற் பு.ஈ- 
விட்டால் என்ன செய்யலாம். இது ஒன்றை எண்ணிப் 
பார, ஓர் உயிரை வஞ்சித் விஷுமூட்டி வருத்தினால் 

அதனால் வரும் பழியும் பாவமும் சிறிதாகுமோ. இத், 
தவக்குறைக்கு என்ன செய்யலாம், யாசோடு சொல்லலாம். 

அனாலும், ஈமது முனிவர்க்கு இவவளவு அடமும் வன்- 

மனஞ்சும் இருத்தல் ஏற்றதல்ல. 
இ « e * . e 4 e ° ௩ 

சுசீலன் -- ஆம், ஆம, ற்றதலலை வென்று அவருக்குச் சொல- 

பவர் யார? ஈமக்குள் நாம் சொல்லிக்கொள்ளலாம். வேறு 

என்ன செய்வது. 

  விவேகன் aga! FM, ர] இ, அதோ வருபவர் யார, 111 

ஈமது ஈண்பன்போற் காண்சின்து. 
எனி.    

சுசீலன் -- ஆம், கமத ஈண்பன்தான், கண்ணுவர் சீஷன், ௧௬- 
ணுகாரன், 

விவேகன் ---ஆ. ஆ, வரட்டும், வாட்டும். நல்ல வேலாக்கு 
எதிர்ப்பட்டான்.  உற்றதைச் சொல்ல ஓ.ருவரும் இல்லை 

யென்று இப்போது எண்ணினோமே. பன் சமது கருணாகரன் 
இருக்க ஈமக்கென்ன குறை, 

வயாவும் வருச்சமும் ஈன்றக்கால் நோவும் 
கவாஅன் மகற்கண்டு தாய்மறர் தா௮ங்கு 

அசா௮க்கா னுற்ற வருத்தம் உசாஅத்தன் 
கேளிரறைக் காணச் கெடும் 

என்றும், 

பளசறு நேசன் ஒரு௨னைப் பெற்றால் 
பருந்தனப் Cum Bio போன்மமன் 

றஎமிஈத் தெளிர்தோர் உரைக்குகன் மாற்றம் 
உண்மையாம் பொய்மையா காதே 

என்றும் கூறியபடி 

இவனினும் ஈமக்கு உறற ஈண்பர் யார். வாட்டும் சம்பா- 
ஷிப்போம். 

(கருணாகரன் எதிர்ப்படுசன்ரான்.) 
சுசீலன் -- கருணாகர? ஏது இங்கு எதிாப்பட்டது?ந௫நொ ளா- 

யிற்றே கண்டு, 

கருணாகான் -- ம், உங்கள் இருவரையும் ஒருங்கே கண்டது 
எனக்குப் பெரு மகிழ்வை யுண்டாக்குகின்றது. நெடு 
நாளாகக் காணாவிடினும் சதா என் மனத்தின்கண் குடியிருக்-
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கதிர்கள். அதனால், காணாமையும் ஈட்பினர் மனத்தில் தர் 
இன்பத்தை யுண்டாக்குகன்றது. 

விவேகன் --- அதற்கென்ன தடை, 

புணர்ச்?ி பழகுதல் வேண்டா வுணர்ச்சதொன் 
நட்பாங் இழமை தரும் 

என்னும் மெப்யுரை பொய்யாமா? இருக்கட்டும், சித்திகள் 
எல்லாம் எவவா.று இருக்கின்றன? சொல்லும், 

கருணாகரனீ -- ஆ, ஆ, அதற்கென்ன குறை. ஐஜபதபாதஇி அதுஷ்- 

டானங்களெல்லாம் செவ்வனே மி வேற்றி, ௮ ஆசிரியர் ௮௬- 
ளால் சகல சித்திகளையும் முறையே HDL HG) Gh PoC nem. 

சுசீலன் -- வருவதற்கூத் தடை யென்ன? கண்ணுவரை யடுத்த 

கருணுகரருக்கு எதுதான் அரிது, நம்மைப்போல் தவக்- 
முகை எவருக்கு கேரும்? 

கருணாகரன் -- அதென்ன அப்படி ச் சொல்வது உங்களுக்காவது 

திவக்குறையாவது, மகத்தான சாஜரிஷியின் சீடர்களான 
உங்களுக்கு என்ன குடை n? விவேக/ அதென்ன அவ்வாறு 

நொந்துகொள்வது. உஙகளது பமூகக்குறியம் மாறுபட் _டி.ருக்- 

கின்றதே, Son oH யான ௮தனை ௮ கியப்படாதோ? 

விவேகன்..... கருணாகர. எங்களுக்கு உயிர்ச்தோழனாகிய நீ அறு- 

யப் படாதனும் ஒன்று உண்டோ. ஒருபோதும் இராது, 

விசுவாமித்திர முூனிவர்ககுச் சடசாகு, யாவும் ஈன்மையே 
யடைந்து வர்தோம். இப்போது சிறிது காட்களாக ஓ௫ு- 

வாறு இன்னல் படுகசின்ஜோம். 

கருணாகரன் —— Y, அப்படிபா. YO ன்ன? 

௮ கவல் 

விவேகன் -- செஞ்சடை வகிட்டரைத் இயம ய் மறுத்து 

வஞ்சினவ கூறிய வாரத்தைகா Tova OI Ws 
நங்குருக் கோ௫ிகர் நவிலரிச் சந்திரற் 
கிங்கு தீ துயாபல இமைக்கின் றனசே 

இன்று ௮2, 
தேவதா ௪ப்பெயாச் சிறுவன் றனனையும் 
காவலன் காசிமன் காதலன் றன்னையும் 
பற்றிய விஷத்தால் பமி்கொலை செய்கென 
உற்றஉற் பலவாம் உபாயமும் ஓதி 

அனுப்பினர் அவர்தம் அணைக் கடங்கித் 
[0 அனிப்புறு செய்கையைச் செய்யவுர் துணிர்தோம் 

நந்தமா சிரியர் நாடுமிச் செயலெலாம் 
சந்திர சூரியர் சரித்திடு் காறும்
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இகதகாள வரையில் இனிதுண சப்படா 
அந்தமில் லாத அ௮கேகபா வைகளில் 
இர்தராள் வரையில் இனிதுண ரப்படா 
௮க்தமில் லாத அநேகமா னுடசால் 
இந்தநாள் வரையில் இனிதுண ரப்படா 
HBG. SRO MBH டகமாய் 
நடிக்கவும் படமால் ஈம்முருக் கொண்டு 

50 அடிக்கடி பல்லோர் ௮வணடை குவரே 

அக்கா லத்தெலாம் அ௮வ்விடத் இருப்போர் 
இக்கா ரியத்தின் இன்னலைப் பேடு : 
பலபட இழித்துப் பகர்ந்திடும் நிலையில் 
நிலைபட நின்றோம் நீணிலத் தடையே. 

கருணாகரன் — நண்பர்காள்! மானுடா மே கொள்ள வேண்டிய 

இல்லறம் துறவறம் அடிய இரண்டறங்களில் இல்லறமே 
இலவாற்மால் இறெப்புடைய௫. HS எவவாறெனின்--- 

  

ஒதுபிர மச்சரியம் ஒழிந்தவா னப்பிரத்தம் உயர்சர் நியாசம் 
நீதிநிலை பெறுகாரு கபத்தியமா மாச்சிரம நெறிகள் கான்கற் 
கோதிலா மூவர்நெறிப் படர்கொடிக்குக் கொள்கொம்பாங் கொள்கை யாலே 
மேதினியில் யாவருக்கும் வியன்காரு கபத்தியமே விசேட மாமால் ‘ 

என்பர் பெரியோர. அன்றி, 

முனமாக வைகறைப் போதெழுந்து சவுசாதி முதன்முடித்து வாசப் 
புனலாடி.ச் சபதபங்கள் முயன்றுகட வுட்பூசை புரிந்து முப்பால் 
அனலோம்பி 8௨கைவேள் வியுமியற்றிக் களைஞருடன் அ௮டுத்தோர் தம்மைத் 
இனமோம்பி நுகர்ந்துகலை பயின்றிருத்தல் இல்லறத்சோர் செய்கை யாமால் 

என்னும் விதிப்படி, சற்றும் வழுவாது இல்லறம் ஈடாத்திய 

மன்னனுக்கு இத்தகைய இன்ன லிழைட பது சற்றும் 
அடாது. இதணில் நீங்கள் ஈடுபடுவது இவினையைத் தேடிக்- 

கொள்வதேயாகும். காம் மானிடம் பெற்றதற்கு நல்லாசிரி- 
யரசை யடுத்து, நல்லொழுக்கம் பயின்று, நற்கதியை நாடுதல் 
வேண்டும். ஒருவற்கு இளமையே எதனையும் அடைதற்கு 
ஏற்ற பருவமாம். ௮தனை தீயவழியில் ஒழிப்பது ௮றியாமை 
யாகும், 

௮ கவல் 

மண்ணினில் மானுடர் மருவும் வாழ்க்ன்கயாய் 
ஏரண்ணிய தாகும் இருங்கடற் பரப்பில் 
நல்வினை யாக நாடிய ஓர்அுலை 
மெல்லவே ஒருகால் மேவிடி மதனை 
உருமீன் வரவிற் குற்றவண் நிற்கும்
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HB er தன்மை குலவிடப் பற்றி 

ஏறின் ௮வ்வலை இகத்திலெக் காளும் 
வீறிய பயனெலா மேவிடச் செயுமால் 

இன்றேல். 
தீவினை யலையிம் சக்கி வறுமையா 
மேவிய எக்கரில் விழுந்திடர்ப் பட்டி 
வாழ்கா ளெல்லாம் வறிதிற் கழித்து 
தாழ்வே யடைவர் சஞ்சலகத தானே 

ஏன்றபடி. ஒருவனுக்குறற நல்வினை ஒரே காலத்தில் நேரும். 

அதனை அவன் கைப்பற்றி முயல்வானாயின் தன் வாழ்காள் 
மூமுூவதும் இன்பமடை.வன். ௮, ஈல்வினையைக் கைவிட்- 

டுச் சோம்பி யிழுப்பானாயின், பின்னர் தன் வாம்காள் 
முழுதும் துன்பமடைந்து துயர முறுவன். ஆதலின், நீங்கள் 
இவவகைய Su ஒழுக்கத்தைக் கைப்பற்றாது விலகன் 
நன்மை யடையலாகும். யான் விரித்துரைப்பது எதற்கு, 

நீங்களே உய்த்துணருங்கள். மூனிவர் காத்இருப்பர், செல்- 
இன்றேன், வந்தனம். 

| (செல்கி்றுன்.) 
சுசீலன் -- விவேக. கருணாகரன் கூறியவற்றை நன்கு உணரந்த- 

don Gis. yaar! தாம் எவவளவு திவினைக்கு ஆளாகன்- 

மஞோம். என்ன செய்வது, முனிவர் கட்டளையை மறுத்து- 

விட்டு வாளா போய்விடுவோமா? 

விவேகன் -- சு€ல./ அவ்வாறு செய்வது சரியன்று, மறுப்பதானால் 

சொல்லியபோதே மறுத்துவிடல் வேண்டும், மேலும் ஆசிரி- 

யர் இட்ட கட்டளையை மறுத்தல் ஒண்ணாது... கட்டளைப்- 

படு. செய்துவிடவேண்டும். அதனால வரும் இன்ப துன்- 

பங்கள் ஆசிரிய ரயே யடையும் எய்பவன் எய்தால் ௮ம்- 

பென்ன செய்யும், நாம் அம்புகள், எய்பவர் நமது ஆசிரியர். 

இது எவரும் உணாகதபடியே. ஆனால், நாம் இத்தகைய 
காரியங்களில் ஈடுபடாதிருத்தல் சிறப்பே. ஒப்புக்கொண்ட 

பின் என்ன செய்வது. ஆசிரியர் அஞ்ஞையை ௮ணுவள- 

வும் ௮திக்கமித்தால், உடனே பிடிசாபம் எனச் சபித்து- 
விடுவர். இக் கட்டமாயை நிறைவேற்றிப் பின்பு காம் கருஃ 

இயபடி. இக் காரியங்களுக்கெல்லாம் சற்று ஒதுங்கி நிற்போம். 

சுசீலன் -- ஆனாழ் சரி. இச் செய்கையால் வரும் இன்ப அன்- 

பங்கள் ஆசிரியருக்கே யாவதாயின் நமக்குப் பயமில்லை. 
ரீ முடிவிற் கூறியபடியே இக் காரியத்தைமட்டும் செய்து 
மடித்துப் பிறகு விலகி நிற்போம், சரி, செல்வோம். 

(செல்கின்றனர்,)
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முதற் களம் 
இடம்; காசி நகரத்துப் பிராமண வீதி, 

காலம்: காலை. 

பாத்தீரங்கள்; பிசாமணப பிள்ளைகள், தேவதாசன். 

கிருஷ்ணசாமி -- அடா சேஷா/ அவா தாயும் பிள்ளையும் யாரென்னு 
விசாரிச்செயோ? 

சேஷன் -- விசாரிப்பதென்னடா, அவாதான சொனனாசே. 

கிருஷ்ணசாமி -- யாசாம் இவா? 

சேஷன் -.. காலகண்டையர் ஆத்திலே வேலைசெய்ய வந்திருக்கிற- 
வாளாம். செவிட்டுப் பொணண்டா நீ. ௮ வர் சொன்னது 

Card. கேழ்க்கலலையோ, 

சீனிவாசன் --- இத்தனெ யோசனெ என்னடா இதற்கு; அந்தப் 
பயலெதான் கேற்ப்பமே. இசனாலே பிசகு ஏன்ன? 

சேஷன் -- (தேவதாசனை நோக்க) ௮டா, உன் போ என்ன? 

தேவதாசன் -- சுவாம்! என் பெயர் தேவதாசன். 

சேஷன் -- தேவதாசனா, ஈன்னாதான் இருக்கு பெயர். நீங்கள் 
யார? எங்கிருந்தவா? கொஞ்சம் விவரமா சொல்லு, 

தேவதாசன் -- சுவாமீ! என் தந்ைத ௮யோத்தியாபுரியை யாண்- 
டிருந்த அரிச்சந்திர மகாராஜன். 

சீனிவாசன் ௮ னடா டா டா அ௮வர்ளர் இவா? உன்னா யிருக்கு, 

பிம்மாலே சொல்லு. ஏஏன் இப்படி. வந்தீர்கள்? 

தேவதாசன் -- சுவாம்! எங்கள் அரசாட்சியை எனது தந்தையார் 
விசுவாமித்தா முனிவர்க்குத் தானமாக்கினார்.
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கிருஷ்ணசாமி .- அடா சேஷா.! முன்னமே சொன்னேனன்னோ; 
முகத்தெ பார்க்கச்சே தெரியல்லையா, அடிமைப்பட்டாலும் 
௮சசருடைய முகச்சாயை மாறுமோ! 

சீனிவாசன் -- ௮து கடக்கட்ட்ண்டா, ஓரமமெ குறுக்கே குறுக்கே 
வார்தீதெ சொல்லவாண்டாம், பாபம் ௮வன் சங்கதியைக் 
கேம்ப்டோம், ஒன்னொனனா கேட்டாலன்னோ ௮வன் ஸந*- 

தேகமில்லாமே சொல்லுவன். 
9 ட 9 . . ௪ 5 ச ௪ 

சேஷன் -- அரசாட்சி போனாலெனன, நீங்கள் ஏன் இங்கு வர. 

வேணும்? 

தேவதாசன் -- சுவாமீ! என் FELCH அந்த முணிவருக்குக் 
கடன் கொடுக்கவேண்டி. பபிருந்தது. அதைத தீர்க்கும் 
பொருட்டு இகத ஈகாத்தை யடைந்து, என் காயம் நாலும் 
Cur விட்டில் வேலை செய்வதாகச் சம்மதித்து, அவரிடத்- 
தில் தொகையைப் பெற்று, முனிவருக்குக் கொடுத்துக் கட- 
Gis தீர்த்தோம், 

கி 0 ணசாமி — spl கடக்கட்டிம், ஒன்னு டைய Carus ர் 

© an) 4 ச ச . ப் 
ர (9) 

முனிவர் க்கு என கடன பபடடராச 
* 

தேவதாசன் -- ௮து என் தாயாரைக் கேட்டால்தான் சன்றய்த் 
தெரியவரும், சுவாமி. 

சேஷன் -- இருக்கட்டிம், வீயோ பாபம், அரசரா இருந்தவா அடி- 
மைப்பட்டி ருக்கிறா; அடர agent Tih! இவனை ஜாக- 

இரதையா அழைச்சிண்டு போயி, ௮ வா தாயண்டை சேர்க்க- 

வேணும். 

கிருஷ்ணசாமி -- அவன் தாயார்தான் ஈம்மிடத்தே சொன்னாளே, 

நாமும் ஒப்/க்கொண்டமே) அதை நாம் காப்பாத்த வேண்- 

டாமா? 

சேஷன் -- ௮டா சீனிவாசா, கிருஷ்ணசாமி இங்கட்டு வாருக்- 
கடா. காடு சமீபிச்சுவிட்।_து. ௮வா ௮வா வேண்டியதே 

தேடிக் கட்டிக்கொள்ளுங்கள். ௮டா இருஷ்ணசாமி! இந்த 
பயலை ௮ழைச்சிண்டுபோய் அவனுக்கு வேண்டிய தருப்பெ, 
சமுத்து இவைகளைக் காட்டு, அவன் சேகரிச்சண்டு வந்து 
CF (Thaler,
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இரண்டாங் களம் 

pet 

இடம்: காடியை யடுத்த ஓரி அ௮சணியம். 

காலம்: பிற்பகல். 

பாத்திரங்கள்: தேவதாசன், பிராமணப் பிள்ளைகள், எல்லாம் வலல் 

த்தா, 

கிருஷ்ணசாமி _- ௮டா தேவதாசா. 

தேவதாசன் -- சுவாமி. 

கிருஷ்ணசாமி -- இங்கு, இதுதான் தருப்பெ. இதைப் போல 

வேறே புல்லும முளைச்ருக்கும
்; இதெப் பார் நனனா; 

தேவதாசன் _ ம் சாமி, நன்றாய்ப் பார்த்துக்
கொண்டேன்; 

திருஷ்ணசாமி _.. இப்படீ சுத்திப் பார்; தருப்பெ யிருக்கும்) 

அறுத்து கொண்டுவந்து சேர். 

தேவதாசன் _ சுவாமீ! இன்னும்
 என்னென்ன வேண்டும்? 

திருஷ்ணசாமி -- சமு்சி வேணும், மாயிலை வேணும், STP! 

மின்னை பெண்ட
ை வேணும். அதெல்லாம் நாங்கள் கொஞ்சங

 

கொஞ்ச தருகிறோம்: நீ சமுத்து பொறுக்கக்கொள்;
 இகி- 

தான் அதிகமாய் வேணும், 

தேவதாசன் சுவாமீ. முன்பு சமுத்து பொறுக்கிச் சேர்க்கிறேன். 

சமுத்துக்கு என்னென்ன விறகுகள் பயன்படும், oT BIG 

னாலும் சரிதானே; 

திருஷ்ணசாம
ி-- அ. அப்படி உதவாது, அத்தி, அரசு, ஆல், 

இத்தி, கருங்காலி, நாயுருளி, முருக்கு, மா, வன் ஆகிய 

இந்த ஒன்பது வகை விறகுகள்தான் உதவும். ஜாக்கிரதை, 

வேறு சேர்த்தாக்கே குணமில்லை. சமுத்து சேர்த்ததும், 

துதோ தெரிகிறதே தருப்பெ அதைப் பிடித்து அறுத்துக்- 

கொள். நான் போய் நேக்கு வேண்தை சேர்த்துக்கொண் 

வாறேன். அவாளெல்லாம் மு
ன்னமே போய்விட்டா) தேச 

கால மாச்சு. 

தேவதாசன் -- அப்படி 5 செய்வேன் சுவாமி. மறந்தாற்போல் 

என்னை விட்டுப் போய்விடப் போஇதீர்கள். 
, 

திருஷ்ணசாமி -- 
SL பயித்தியமே: அப்படியும் செய்வோமா, 

அதற்கா இவவளவு பிரயாசப்பட்றிக்: 

தேவதாசன் -- நல்லது சுவாமி, போய்வாருங்கன். 
(சனியே) நான் 

சமுத்துச் சேர்க்கிறேன்; சமுத்து மிகவும் முக்கியமான
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commis ௮தை அ௮திகமாய்ச் சேரக்கவேண்டும்போல் 
காண்டுன்றது. வேறு விறகுகள் சேர்ந்தாலும் பயன்படா- 
தென்கிழுர்கள். வெகு பத்திரமாய்ப் பார்த்துச் சேர்க்க 
வேண்டும். 

(எல்லாம் வல்ல சித்தர் வருகிருர்.) 

எல்லாம் வல்ல சித்தர் -- பிள்ளாய்! நீ யார்? 

தேவதாசன் -- (வணங்) சுவாமீ! அடியேன் ஒரு பிசாமணருடைய 
அடிமைப் பையல்,. 

எல்லாம் வல்ல” £ SBT — Y, ௮, என்ன ஈயம். என்ன அமைதி; 

பிள்ளாய்? இப்போது இங்கு என்ன செய்கின்ளுய்? 

தேவதாசன் -- சுவாமீ அடியேன் பிராமணருக்காகச் சமுத்து 
தேடுகின்றேன். 

எல்லாம் வல்ல சித்தர் -- இன்னும் என்ன தேடவேண்டும்? 

தேவதாசன் -.- சுவாம்/ தருப்பையும் தேடவேண்டும். 

எல்லாம் வல்ல, சித்தர் _. தருப்பையா, பொழுது போடுன்றதே; 

இன்னும் எப்போது தருப்பை BD sgl? 

தேவதாசன் -- சுவாமீ! இனிமேல்தான் ௮றுக்கவேண்டும், 

எல்லாம் வல்ல சித்தர் --- நீ ஈல்ல குணவானாக இருக்கின்௫ய்/; 

பொழுது போய் தருப்பை பறுக்கக்கூடாது. முன்பு அதனை 
அ௮றுத்துக்கொள், இப்போது நீ சேகரித்துள்ள சமிதை 
ஒஸ் வாரத்திற்குப் போதும். எம்மோடு வருவாய். நாம் 
வேண்டி பமட்டும் தருப்பை அறுத்துத் தருகின்றோம். 

தேவதாசன் -- சுவா.ம் தங்களுக்கேன் ௮வவளவு Gain! sen 

செய்து அதைக் காட்டினால், அடியேன் அறுத்துக்கொள்- 

இன்றேன். 

எல்லாம் வல்ல சித்தர் -- ஆனால் சரி, இப்படியே வருவாய், இந்த 

... தருப்பை செழிப்பாய் வளர்ந்திருக்கின்றது. ௮ந்த மேட்டின் 
மேல் ஊன்றிக் காலை வைதீது தருப்பையைப் பற்றி இழு; 

வேண்டியமட்டும் சேகரித்துக்கொள. 

தேவதாசன் — (srw வைத்து ஊன்றி இழுச்துச்கொண்டே) ஸ்யை 

யோ சுவாமீ! காலில் முள் வறிவிட்டதே. லீ£யையோ/ 

௮, ௮க்மா? 

எல்லாம் வல்ல சித்தர் -- குழந்தாய் அழாதே) இதோ காம் ௮தை 
எடுத்துவிடுகின்றோம். பயப்படாதே. (பரிந்து ஓடிச் காலைப் 

பற்றிக்கொண்டு) பிள்ளாய் பதராதே, அழாதே. பக்குவமாய 

முள்ளை எடுத்து விடுகின்றோம். (அதிகமாக செருகுசனெரறான்.) 

24
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தேவதாசன் --- 8யையோ உயிர் போப்விடுப்போல் கோகன்ற- 
தே என்ன செய்வேன்! ௮, ஆ, அம்மா! இரத்தம் வடி.கறதே! 

எல்லாம் வல்ல சித்தர் -. அழாதே, இரத்தம் நின்றுவிடவும் 

நோகாமலிருக்கவும் மருந்து இடுஇன்றோம். (தன் பையிலி- 

ருந்து மருந்தை எடுத்து, முள் தைத்தவிடத்தில் வைத்து விஷமூட்டி- 
இன்றான்) குழந்தாய்! சற்று படுத்துக்கொள், (இடத்திவிட்டு. 
ஒடிப்போ௫ன்றான்.) 

தேவதாசன் -- ஐயையோ மார்பை யடைக்கின்றதே. ஓ Buon es. 

என்ன செய்வேன். உயிர் போஇறதே/ ஓ அம்மா? அம்மா! 

ஸீ ஆ), ஆடா 
சேஷன் -- அடா கிருஷ்ணசாமி! என்னடா அது அழுகூல் கேட்- 

றது! அ௮க்கப் பயல் எங்கடா? 

கிருஷ்ணசாமி -- இங்கிருந்தானே இப்போ, காணோமே; அடா 
தேவதாசா, தேவதாசா, அடா கேவகாசா/! சேஷா, காணோமே 

அ வனை, 

சேஷன் -- அடா சீனிவாசா?! அந்தப் பயல் இருக்கானோ அங்கே? 

சீனிவாசன் -- ௮வன் இங்கில்லையே. 

சேஷன் -- யோ, பாருங்கடா, அவன் குரல்போலிருக்கு. 

கிருஷ்ணசாமி -.. ௮டா சேஷா. ஐயையோ, ஸீயையோ/ இதோ 

விழுந்து கடக்கராண்டா/யையோ ஓடி வாங்களடா. வாயில் 
நுரைக்கிறதே, மூச்சு பேச்சு ஒன்னு காணலெயே. 

(கூச்சலிட்டு ஒடி. ஒன்று சேர்இன்றனர்; புரட்டிப் பார்கஇரறுர்கள், ஒன்றும் 
அசையவில்லை.) 

சேஷன்--என்னடா இருஷ்ணசாமி! ௮வனை ஏண்டா அப்புறத்தே 
விட்டா? 

கிருஷ்ணசாமி -- இப்போதான் அப்படி போனான்; இதற்குள் இந்த 

கதிவரும் என்னு யாருக்குடா தெரியும்” 

சேஷன் -- என்னடா சம்பவிச்சிருக்கும். 

கிருஷ்ணசாமி --- (இவர்சளது இரைச்சலைச் கேட்டு பாம்பொன்று புதரி 

லிருந்து புற்றில் அழை௫ன்றது) அடா சேஷா! பார்த்தையோ! 
பார்த்தையோ சர்ப்புத்தை. புத்துக்குள் ழை யறது. இது 
தாண்டா இண்டியிருக்கும்! ஆகா, ஈல்ல விடைப் பாம்பு) 
படத்தெ பார்த்தாயோ.! விஷம் தலைக்கு ஏறிவிட்டது. 
கண்ணும் நீலம் பூத்துவிட்டது. இனி பிரயோசனமில்லை. 
போய் ௮வா தாய்க்குச் சொல்வோம்; போதும் போரது,
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சேஷன் -- ஒங்களுக்கு என்னடா, அவள் என்னிடத்தி லன்னோ 
ஒப்பிச்சா. என்னெ கேட்டாக்கே கான் என்னடா சொல்்- 

து. ஐயோ பாபம், இந்த சங்கதி கேட்டாக்கே, அவள் 

adi விட்டெவிடுவாள் போலிருக்கே, அவன் 58 ௮து- 

வானாக்கே நாம் என்னடா செய்றது. போவோம் வாருங்கள், 

கிருஷ்ணசாமி -- ல்யோ பாபம், ௮வள் அப்பொழுதே அஞ்சினாள் 
அனுப்புவதற்கு. அச்சம் அபாயமாகவே (Py OEM lL i 

ஏக வுதீரன்போ லிருக்கு; என்ன காலம்! என்ன தோஷம்! 
ஒரு ஷணப்போதில் AUSSI வந்துவிட்டதே, 

சீனிவாசன் -- அடா கிருஷ்ணசாமி ஈமக்கும் இப்படித் த்தானே 
வரும்? அவாளவாளுக்கு பிரம்மா எவவளவு காலம் அளந்து 

போட்டானோ, அ௮அவவளவு காலந்தானே ஜீவித்திருக்கலாம். 

சேஷன் — இநத வாசாஞானம் அசலா, ருக்கு கஷ்டம் நோந்தாக்கே 

ஈமக்கு உண்டாரது. அந்த கஷ்டம் ஈமக்கே உண்டானுக்கே, 

நமக்கும் துக்கமாகதானே இருக்கும். ஐயோ, பாபம்/ அவன் 
தாயார் ஏன்னென்ன எண்ணுவள, இந்த சங்கதியெ எப்படி 
வாயெ இறந்து வார்த்தெ சொல்ரது, 

கிருஷ்ணசாமி -- நாம் என்னடா செய்யலாம் அதற்கு. சம்பு 

விச்சதெ சொல்லியன்னோ ஆகணும். காம் போனதே கேட்- 
பள். ஈடந்ததை சவிஸதாரசமா சொல்லிப்போடுவோம். 

அழுதா என்ன, அடித்துக்கொண்டா எனன) ஒன்னும் 
பிரயோசனமில்லெ. போவோம் வாருங்கள், ௮ஸ்தமான 
மாறது. இன்னும் சந்தியாவந்தனமும் ஆகல்லெடா. எங்க 
ல்யா கோபிச்சுக்குவர். 

(போ௫ன்ரார்கள்.) 

மூன்றாங் களம் 

pastes 

இடம்; காலசண்டையர் வீடும், வீதியும். 

காலம்; மாலை, 

பாத்திரங்கள்: காலகண்டன், காலகண்டி, சந்திரமதி, பிராமணப் 
பிள்ளைகள். 

[சநி.ரமதி வேலை செய்தகொண்டே எண்ணமிூ௫ன்ராள்.] 

சந்திரமதி -.. (தனியே) ஆ. தெய்வமே: எனன சோதனை எங்க 

ளுக்கு” சிறுவன் என்ன செய்வான். வீட்டிலுள்ள றை 

பித் புகவும் அஞ்சியோவொன்; காட்டிலுள்ள சிறைகளில் 
எவ்வாறு செல்லுவான். எட்டு வயது இன்னமும் சிரம்ப
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வில்லையே. ௮/வன் என்னென்று தேடுவான். தருப்பை, 
மாவிலை, சமிதை முதலிய பொருள்களே இன்னவென அவன் 
அறியானே. சேர்ந்து சென்ற பிராமணப்பிள்ளைகள் இவை- 
களைக் காட்டிச் சேகரித்துக் கொடுப்பரோ. அவ்வளவும் 
செய்யமாட்டார்களா... நாமும் சொல்லியிருக்கின்றோமே. 

காசிராதா! என் அருமைப் புதல்வன் சுகமே வந்து வீடு சேர 
அருள்புரியவேண்டும். 

காலகண்டி -- அடி. சந்த? என்னடி. செய்ரா? வேமெயெல்லாம் 
சேஞ்சாச்சோ? ஓரம்மெ கழப்பிண்டு கடக்கிறயே. முட்டை 
கட்டியாச்சோ? செடிகளுக்கு ஜலா கொட்டியாச்சோ? 
போது போசதே. ஒஓதயம் மொதல் ௮ஸ்தமானம் வசையிலே 
என்ன செய்தாப்போலெ? ௮௬௧ பயெ போனது மொதல் 
ஒருவாக்கே இருக்கிருயே, அதென்ன. 

சந்திரமதி — அம்மணீ! மூட்டை தட்டியாபிற்று, செடிகளு ee 

Ge தண்ணீர் வார்க்சின்றேன். இன்னும் இரண்டே செடி- 

கள் இருக்கின்றன அம்மணி. ஏிக்ரெத்தில் ஊற்றி விடுஇன்- 

றேன, | 

காலகண்டி. -- அது கடக்கட்டும், வீதிக்கதி போறதும் வாரதுமா 
இருக்கிருயே அதென்ன? 

சந்திரமதி _— அம்மணீ! குழந்தை வருகின்டானோ என்று அறியும்- 

படி. போய்ப் பார்த்தேன்; மற்றொன்றுமில்லை பம்மணீ, 

காலகண்டி -- வாசவனுக்கு வழி தெரியாதோ. போனவா வரும் 

போதன்னோ Ga வருவன. நீ வேலெயெ விட்டு விட்டு 

அடிக்கடி. முத்தத்திலே ஏன போரு? 

சந்திரமதி — ௮ம்மணீ: பொழுது சாய்ந்து லுந்திநோமாஇன்றது. 

போனவர் இன்னும் வரக்காணோம். இருளா்னால் குழந்தை 

பயந்து நடுங்குவான். அம்மணீ” தாங்கள் தயவு செய்து 
ஒரு அரை நாழிகை மன்னிததுக்கொண்டால் இவவிதியின் 

கோடி வரையில் போய்ப் பார்ததுவருகின்றேன். 

காலகண்டி --- அதென்னமோ, புதுமையா யிருக்கு. இதெல்லா 

நேக்குத் தெரியாது, நீயுண்டு, உங்களை வாங்கிவந்த பிரா- 
மணா் உண்டு, போது போச்சு, முதீதத்திலே ஜலந்தெளிக்க 

வேணும், கோலமிடவேணும். 

சந்திரமதி-- ல ம்மணி: அரத வேலைகளைச் செய்துவிட்டே போடின்.. 

றேன், அதற்குத்தான் தஙகள உத்தரவை வேண்டுகின்றேன். 

காலகண்டி -- ௮ந்த வேலெகளெ செய்துபோட்டு லாம்மெதானே 

குந்திண்டு இருக்கப்போறா,  பிம்மாலே போய் பாரே 

~
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வேணுமானாக்கே. அ௮தீதெனெ போறுக்கெல்லாம் அவன் 
வந்துவிடமாட்டானே? 

சந்திரமதி -- வந்துவிட்டால் போகவில்லை யம்மணீ. வராவிட்டால் 
மாத்திரம் போக விடை தாவேண்டும். 

“காலகண்டி -- அப்படித்தான் சேஞ்சுக்கோடி. பிடெ, என்னேர- 

மும் சச்சையாபோச்சு, 

சந்திரமதி -- 4 வேலை செய்துகொண்டே) யோ இனனும் குழந்தை: 
யைக் காணோமே. மாத்தின் மேலேறித் தவறி விழுக்கானோ! 
அட்ட மிருகிங்களைக் கண்டு பயந்து விழுந்துவிட்டானோ. 
குளம் குட்டைகளில் கால் இடறி விழுந்துவிட்டானோ! 
ஏதேனும் விஷப்பூச்சி திண்டிற்ரோ. ஒன்றுர் தெரியவில்லையே! 
கூட்டிச் சென்ற பிராமணப் பிள்ளைகளும் வரக் காணோமே. 

ஏதேனும் அன்பம் நோந்தால் எவரேனும் ஓடி. வந்து சொல்லி- 

பிருக்கமாட்டாரா. ஒருகால் சுமையைத் தூக்கமாட்டாமல் 

வழியில் இறக்கி இறக்கி வைத்து வருந்திக்கொண்டிருக்- 
கின்டுனோ.* இரக வேலைகளை விரைவில் முடித்துவிட்டால், 

எதிரில் சென்று தலைச்சுமையைச் சந்று தாங்கிக்கொள்ள- 
லாம். (காலகண்டியை யணுகி) ம்மணீ! வேலைகளை 6 முடிதது- 

விட்டேன், போய் சக்கரத்தில் வந்துவிடுகின்றேன். 

காலகண்டி --- ௮டீ சந்தி? இப்போது மாதீரம் இக்தனெ சக்க- 

ரமா செய்துபோட்டாயே, மகனைத் த தேடிண்டு போரததுக்- 

கு; தீதானே. 

சந்திரமதி -- அம்மணி! ஒருபோதும் வஞ்சகமாய் வேலைசெய்ய 
மாட்டேன். மனம் தமொறுின்றது, உத்தரவளித்தால் 
சீக்கெத்தில் போய்வருகின்றேன். 

5 

காலகண்டி --- போடீ போ, சக்காம் வா, வேலெகள் விழுந்து- 

நடக்கிறது, 

சந்திரமதி -- வந்துவிமிதிறோேன்; அம்மணி. எனக்கென்ன அங்கே 
வேலை, (போ௫ன்றாள், சனியே) விளக்கு வைக்கும் சமயமும் 
அடவிட்டதே, இன்னும் காணோமே. ௮தோ தெருக்கோடி- 
யில் யாரோ பிள்ளைகள் வருகின்முர்கள். தலையில் இலை 
முதலியவைகளையும் தூக்கிக்கொண்டு வருஇன்ளுர்கள். 
இவர்களோதோனே நமது செல்வனும் வருவான். விரைந்து 
போவோம், (விரைந்து போய் ௮சலாத்துப் பிள்ளைகளைக் கண்டு) 
சுவாமீ? என் குமாரன் எங்கே? லீயோ, உங்களோடு 

காணோமே” 

சேஷன் — நாங்கள் எள்ன சொலா து.
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சந்திரமதி -- Burl என்ன நேர்ந்தது? யோ மகனே! என்ன 
செய்வேன். சுவாமி என்ன சங்க? சற்று சொல்- 
லங்கள். 

கிருஷ்ணசாமி -- அம்மா! ௮ழாமெ கேளும் சொல்சதெ. நாங்கள் 
காட்டுக்குப் போனோம். உன் குமாரனும் எங்களோடே.' 

இருந்தான். பிம்மாலே சமுத்து பொறுக்கச் சொன்னோம். 
பொறுக்கண்டு இருந்தான். செத்தரநாழிக்கெல்லாம் ௮பாய- 
கரமான ஒரு இசைச்செ கேட்டது. ஓடிப் *பாரத்தோம். 
தரையிலே விழுந்து கிடந்தான் உன் மகன். “ ” ௮ங்கு மிங்கும் 
சுத்கிப் பார்த்தோம். அவன் தட்டக்கே ஒரு நாக சாப்பம் 
புதிதில் நழைரதது,. உடனே பாட்டிப் பார்த்தோம். விஷம் 

தலைக்கி ஏறிண்டது. பிராணன் போய்விட்டது. என்ன 
செய்வது. துஷ்ட மிருகங்கள் தொட்டிழுக்காமே சழைகளை 
ஓடிச்சுபோட்டு மூடிவிட்டு வச்தோம், 

சந்திரமதி — 8e@ur லீயோ, மகனே மகனே. இனி GT ear oor 

செய்வேண்டா (விழுகன்றாள். எழுந்து முகத்தில் அறைந்து 
கொண்டு) ௮டா என் கண்ணே?! கண்மணி” இனி கான் இந்த 
மண்ணிலிருந்து என்ன பலன். யையோ, அழுவாரற்று 
அதகாத பிணமாகக் கிடக்குமே. அடா என் செல்வமே, 

(ருகத்சைக் சையால் மூடி யழுதுகொண்டு) சுவாமி! என் 

மகன் எற்க இடத்தில் இறந்து கிடக்கின்றான்? சற்று தயை 

செய்து சொன்னால் போய் பார்த்து எடுத்து அடக்கஞ் செய்- 

வேன். லீயோ, யோ, மகனே இக்தக் கதியைக் காணவா 
நான் பெண் ஜனன மெடுத்தேன். லீயோ என் பிராணநாதரும் 
இல்லையே. திக்கற்ற பிணமாகிளிட்டதே. 

சேஷன் -- அம்மா, அமுதாக்கே என்ன பிரயோசனம், ஓன்னு 

மில்லெ. இனி ௩டக்கவேண்டியதே பார்க்கவேணும். இந்த 

வழியே நெடுக போனாக்கே, நாலு நாழி தூரத்திலே ஒரு 

பிரம்மாண்டமான ஆலமா மிருக்கு. ௮ந்த இடத்தண்டே 

தான் கடக்கிறது பிணம். இன்னும் நாங்களும் போய் 
ஸ்நானம் பண்ணவேணும். போது போனாக்கே, பிணத்தெ 

நரி வந்து இழுத்திண்டு போகும். சக்கரம் போய் பார்த்து 

அடக்கம் செய. 

சீனிவாசன்---௮வன் விதி ௮வவளவு, இல்லாவிட்டாக்கே சுத்து 

மாத்திரம் பொறுக்கடா, தருப்பை முதலானதுகளெ காங்கள் 

தருகிறோம் என்னாக்கே, அவனே தருப்பை கொயயப் போ- 
வானோ. ௮வனுடைய விதி அப்படி யிருந்தது, என்ன செய்ய- 

லாம். போம்மா, சீக்செம் போய பார்,
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சந்திரமதி -- யோ! நான் பாவி போகப்படாதா, என் விதியே, 
என்ன செய்வேன், 

(அழுதுகொண்டே போய் வீட்டில் அழைகன்றாள்,) 

காலகண்டி -- அடீ சந்தி, நீ போய் எத்தனெ சேோமாச்சு? என்னடி 
செய்தா இத்தே௪சகாலம்? 

சந்திரமதி — ௮ம்மணீ! ௮ ஆ, அம்மணி! ௮, ௮ம்மணீ” 

காலகண்டி -- என்னடி, என்னடி, என்னடி சங்கதி? என்னடி. 
கோரதது? , 

சந்திரமதி -- அம்பரீணீ, என்ன சொல்வேன்] 

காலகண்டி -- ஒன்னுஞ் சொல்லாமெ, என்ன சொல்வே னெனனா, 

என்னடி. தெரியாது, குட்டிச் சுவராயிருக்கெ. 

சந்திரமதி -- ௮ம்மணீ, என் மகன்-- 

காலகண்டி -- என்னடி. அவனுக்கு? போது போனாலென்ன. காட்- 
டுக்குப் போனவன் வரான். 

சந்திரமதி --- எங்கே வருவான், அம்மணீ' என் மகன் பாம்பு 
.... கடித்துக் காட்டில் இறந்துவிட்டானாம், ௮ம்மணீ என்ன 

சசய்வேன், 
(விமுடன்றாள்; அமுகன்றாள்.) 

காலகண்டி. — அடப்பாபி, மோசஞ் செய்துவிட்டானே, அம்மா, 

வயத்தெ பத்திண்டு எரியறதே, போட்ட பொன்னெல்லா 
கண்டமாச்சே, இனி என்ன கடக்கு, அந்தப் பட்கெடட்- 
பா௦ பிராமணனுக்கு வேணும். அவன் குடுமியறுக்க, ௧௦ 
வாயெ கட்டி, வயத்தே கட்டி, சாணி வித்து, முட்டெ வித்து, 
மோர் வித்து சோத்ததெ எல்லாம் கொட்டிக் கொடுத்து, 
கொண்டு வந்தாச்சு. இப்போ அத்தனைக்கும் நஷ்டம் வந்- 
தாச்சு. ௮ந்த பிராமணனுக்குச் சொல்லுவோம். பிராமணா, 
பிராமணா, பிராமணா இப்படி வாருமே, இப்படி வாருமே, 

(சாலசண்டன் வருஒருள்.) 

காலகண்டன் -- (ஓடி. வருகிறான்) ஏண்டி அப்படி கத்திரா? என்- 

னடி. முழுடுிப்போச்சு. 

காலகண்டி -- எல்லாந்தான் முழுகிப் போச்சே இன்னும் என்ன- 
.... கடக்கிறது. 

காலகண்டன் -- என்னடி முழுகிப் போச்சு குட்டிச் சுவரே, 
இன்னதென்னு வார்த்தெ சொல்லண்டி, 

காலகண்டி -- இக்ச கொள்ளையெ கேளும், எனக்கு வயத்தெ 
பத்திண்டு எரியாது, நீர் சேச அனியாயத்தெ பாரும்,
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காலகண்டன் --- சந்தி, சக்த, அடி. சந்தி/ 

சந்திரமதி -- சுவாமீ இ இ இ இ. 

காலகண்டன் -- ஏண்டி அழரா? என்னடி. சங்கத? சேஷி அடிச்சா- 
ளோ, வைதாளோ? 

சந்திரமதி--- சுவாமி”? அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை, என் மகன 
சுவாமி இ இ இ. 

காலகண்டன் --- என்னடி. உன் மகனுக்கு, போனவன் வருகிறான். 

மறறவா வரும்போதுதானே வாவேணும். 

சந்திரமதி --- சுவாமி! அவர்கள் வந்துவிட்டார்கள். என் புதீதிரன் 
பாம்பு கடித்து இறந்து கஇடக்கின்றானாமே ஏ, ஏஏ. லீயோ, 

ஐயையோ, என்ன செய்வேன் கா௫காதா/ 

காலகண்டன் — அப்படியா, அடியா போச்சு, போச்சுகா நான் 

கொட்டிக் கொடுத்த பொன்னெல்லாம். அடி சந்த? நீ ஏன் 
வருத்தப் பட்ரா? நாங்களன்னோ அழணும், வருத்தப் பட 
வேணும. எஙகரைககனனோ GALL LD. எங்கரருடைய பொரு 

ளனனோ போசன் a ணு, நோக்கென்ன நீ ஏன் அமரா? 

ஸயையோ என்ன நஷ்டம்/ அந்த பபபல இருந்தசனாலன்னோ 

அவவளவ கொகை கொட்டிக் கொடுத்தது. 

சந்திரமதி -- சுவாமீ! அம்மணி என் குமாரன் இறந்து இக்கற்ற 

பிணமாகக் கிடக்கின்றான். அவன் இறந்.த விட்டதனால் 
தங்கள் பொருஞுக்கு ஈவ்டம் வந்ததாக எண்ணவேண்டாம். 
எனது எலும்பு நோக உமைக்கப் பின்னிடமாட்டேன். 
சுவாமீ! ௮ம்மணீ' தங்கள் பாதங்களில் ஈமஸ்கரிக்கன்றேன். 

காலகண்டன் -- அடி. சந்த! இப்போது என்னடி. செய்யவேணு 
மென்கிரு? 

சந்திரமதி -- சுவாமீ! என் அருமைப் புதல்வன் ௮அகதியான பிண- 
மாகக் கிடக்கின்றான். தயவு செய்து உத்தரவளித்தால், 
போய் தேடி. எடுத்து, அடக்கஞ் செய்து வருகின்றேன், 
சுவாமி. 

காலகண்டன்--- அடாடா, நன்னாயிருக்கே, ஈன்னாயிருக்கே நாயம், 
அடஉமைப்பட்ட அன்னைக்கே உன் புத்திரன் என்பது 
போச்சு. ௮வன் இறந்துவிட்டாக்கேஎங்களுக்கன்னே அந்த 
கஷ்டம். 'செத்தவன் தலை வடக்கே யிருந்தா லென்ன, தெற்கே 
இருந்தா லென்ன” என்னு சொல்லுவா வார்த்தெ, போனவன் 
போனான், இருக்கிறயவா செம்மையா இருக்கவேணும். இத்
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தனை காலத்துக்கெல்லாம் எந்த நரியோ, நாயோ இழுத்- 
இண்டு போயிருக்கும். நீ என்னத்துக்காக போவது, வீண் 
பேச்சு. இந்த அர்த்த ராத்திரியிலே காட்டிலே போனாக்கே 
உன்னை ஏதேனும் கொன்னுபோட்டா எங்கள் பொன்: 
னுக்கு என்ன வழி? கூடாது, அடி யெடுத்தும் அப்புறம் 

வைக்கப்படாது. போ, போ, போய் வேலையே செய்திண்டி.ர. 

காலகண்டி -- நீர் பயித்தியக்கார பிராமண சன்னோ, ௮து அப்படி 
யன்னு$ இதிலே ஏதோ சமுசய மிருக்குன்னா, 

ச 6 

காலகண்டன் -- துதென்னடி. ௮து? நேக்குத் தோனவில்லையே. 

காலகண்டி --- அந்த பயலை அ௮ங்கெங்கேயோ மழைஞ்சிண்டு 
இருக்க சொல்லிப்போட்டு இவளும், போய்விடப் பார்க்: 

கிருப்போல காண்றது, 

காலகண்டன் -- ஓகோ, மாண்டி, இருக்கலாம். நன்னா சொன்- 

னடி யுக்தி, ஏண்டி சந்தி, அப்படி த கானோ? 

சந்திரமதி -- சுவீரம்" தாங்கள் இவ்வாறு நினைக்க யான் என்ன 

பாவம் செய்தேனோ அறியேன், இப்படியும் ஒருவர் வஞ்- 
4௧” எண்ணங் கொள்வார்களா? உடன் சென்ற பிராமணப் 
பிள்ளைக என்றோ Bere கூறினார்கள். வேண்டுமானால் 
விசாரித்துப் பாருங்கள், இதின்பொருட்டு இம்மைக்கும் 

மறுமைக்கும் ஆக்ரவான என் அருமை மைந்தன் இறந்து- 

விட்டானென்று சொல்லவும் எனது நாவெழுமா, சுவாமீ 

தயவு செய்து அநுமதி யளித்தால், போய் இந்த இசவிலேயே 
அடக்கஞ் செய்துவிட்டு, கூடிய இக்ரெத்இில் இரும்பி வந்து, 
தங்கள் பணிவிடைகளைத் தடையின்றிச் செய்இன்றேன், 
சுவாமி! 

காலகண்டன் -- அடீ கேட்டியோடி? அவள் சொன்னதெ, 

காலகண்டி -- கேட்டேன், திருடினவா திருடினே னென்பாளோ? 
செய்தவா செய்தேன் என்பாளோ? நீர்தான் கேளும், கான் 

போலே, 

காலகண்டன் --- ௮டி, என்னடீ போய்விட்ரா, (பின்னே போூன்- 
ரான். ரகசியமாய்ப் பேசிக்கொள்கின்றனர்.) இதுதான சமயம், 

நமது குஷி ஜயிக்கும். இப்போது ஏதேனும் தந்தம் 

செய்து ஒருவகையால் ஒரு சிறு பொய்யாவது வருவிக்க 
வேண்டும். 

காலகண்டி — யோ, பெண்பாவம் பெண்தோஷம் என்பார்கள். 
இந்தத் துக்கத்தில் என்ன செய்து பொய் வருவிப்டது;. 

20
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காலகண்டன் -- இந்த துக்கத்தில்கான் எவ்வளவும் பொய் புரட்- 
டுகளைச் சொல்லத் துணிவாள். இப்போது ௮ருமை மகன் 
அருமை மகன் என்று அழுகிருளே. அதென்ன அருமை 
யென்று கேட்டு ௮தை ஆதியோடந்தமாய் ஒன்றும் விடாமல் 
சொல்லும்படி கேள். போகும் கோக்கதீஇனால் விஷயங்களை 
ஒன்று இரண்டாகச் ஈருக்கிச் சொல்லிவிவொள். விவா, 
மாய்க் கேட்டதற்கு அப்படியே சொல்லுவதாய் ஓப்புக்- 
கொண்டு சுருக்கமாய்ச் சொல்லுவதும் ஒருவகையில் பொய் 
தானே. அதுவே போதும். காம் வெைரறதாகக கொடி 
பிடித்துவிடலாம். இதுவே ஈல்ல யோச௯ை, போய் பக்குவ- 
மாயக் கேள, 

(திரும்பி வருகிறாள்.) 

காலகண்டி -- சந்த, ௮து கடக்கட்டும், ௮ந்த அடிமைப்பட்ட 
பபலுக்கு நீயேன் ௮த்தெனெ ௮வஸ்தெ படுகிரு? 

சந்திரமதி — அம்மணீ” அவன் அடிமைப்பட்டவனாயினும், எனது 

புத்தான் என்னும் உரிமை என்னைவிட்டு எவ்வாறு அகலும், 

அம்மைந்தனைப் 0/.பற யாங்கள் செய்ச தவமும், பட்ட கஷ்ட- 
மும் எவ்வாறு மனத்தைவிட்டு நீங்கும், “ஐயோ, அம்மணி! 
புத்திர சோகம் நிரந்தரம்' என்பது தாங்கள் அறியாசதல்- 
Cal. 

காலகண்டி -- அடி. சந்தி! அந்தப் பயலெ அருந்தவப் புதல்வன் 
என்னு சொன்னியே, பு தல்வனுக்குத். கவமென்ன, தான 

மென்ன? கஷடமென்ன, கஷடமென்ன? புதுமையாவன்னோ 
இருக்கு. எதோ, செத்தெ அதையெல்லாம் ஆதியோடஈ- 
தமா ஒன்னும் விடாமெ சொல்லு கேட்பொம். உன் ௮௬- 

மையும் பெருமையும் சவிஸ்காரமா சொனனாத்தானே தெரி- 

யும். சொல்லிவிட்டு வேணுமானா போயே. 

சந்திரமதி -- 
௮ கவல் 

மந்தி வேதியர் வாழ்கன் னோசிச் 

சந்திர தயன்புரி தவத்தினில் தோன்றி 
சீர்மிகும் ௮அயோத்திச் செல்வமன் னவரை 
பேர்மிகும் மணத்தில் பெட்புடன் வரித்து 

5 மலரும் மணமும் மணியும் ஒளியும் 

விலகா வாறே விரும்பிவாழ் காளில் 

புத்திரப் டேறு பொருந்தா மையினால் 

சத்தியப் புலவோர் சாற்றிய வாறே 
கண்ணில் லாத காயமும் மதிசால் 

10 ௮ண்ணல் மந்திரி யில்லா, வாசும்
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மெய்ப்புல வோர்கள் மேவாச் சபையும் 
ஒப்பும் ௮ருளிலா வுள்ளமும் போல 
மக்களில் லாத மனையும் பாழென 
மிக்கவும் வருந்தி விதிமுறை யாக 
அன்ன தானமும் ௮ரும்கோ தானமும் 

சொன்ன தானமும் சொல்பல தானமும் 

வத்தி தானமும் வந்தவர்க் களித்து 
சத்தம் சோலை தடாக மமைத்து 
இன்னும் பலவா யியன்மநல் லறங்கள் 
மன்னும் படிக்கு மகிழ்வுடன் புரிந்தும் 

ஒருபொழு துணவோ (ுறங்இியும் நிலத்தில் 
இருகையும் முதுகில் இணைத்துக் கட்டித் 
தரையில் உணவைத் தாவீயே யுண்டும் 
விரைவில் வேள்வி விருப்புட னாற்றியும் 
அவற்றின் பயனாய் ௮ரியஇம் மகவை 

வயறு வாய்க்கப் பெற்றனன் மகிழ்ந்தே 

அதன் பின 

மெச்சியே யென்றும் விருப்புட ருந்தும் 
இச்சையாம் உணவில் இட்டமும் ஒழிய 
விருப்புறும் பொருள்மேல் ஹெறுப்புண் டாக 
வெறுப்புறும் பொருளமேல் விருப்புண் டாக 

தரைக்கண் படுத்துத் தலையெடா நிலையை 
உரைப்பன் தயவாய் உவப்புடன் கேளும் 

முதல்மா தத்தில் முதிர்ந்தது தேகம் 
அதனால் சிறிதே ௮சதிதோன் தியது 
இரண்டா மாசம் எழிலெலாம் (Horus 

பறந்த சோகத்தால் பட்டேன் பலநாள் 

மூன்றா மாதம் முகமும் வெளுத்து 

சான்றகற் புளிப்பில் சார்ந்ததென் மனமும் 
நான்கா மாதம் ஈலிந்த மசக்கையால் 
மாங்காய் முதலிய வாய்கொள விரும்பி 

அலை தூக்டெவும் சாத்திய மின்றி 
நிலையாய் வாந்தியும் நோந்திடக் கண்டேன் 
8ந்தா மாதம் ௮ங்கம் முழுவதும் 
விந்தையாய்ப் பொன்போல் விளங்கிக் கண்டேன் 
ஆரு மாதம் ௮ரோக முற்றிடவே
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கூறுநன் மூலிகை கொண்டேன் முறையாய் 
ஏழா மாதம் என்தாய் விட்டார் 
தாழா தன்புடன் தாங்கு மாமன்மார் 

peu போமெனப் புகன்று தம்முடன் 

பூவும் பழமும் புளிமுதற் சுவைகள் 

கலந்த அன்னமும் கனிவுடன் கொணர்ந்தே 
மலாக்த முகத்தொடும் வழங்கெய பின்பு 
ஆடை அணிகளால் அலங்கரித் தன்று 

கூட விருந்து குலவி மகிழ்க்கனர் 
எட்டா மாதம் இயைந்த மந்தம் 

தஇட்டமாய்ச் செய்யத் இகழ்பந்த சிட்டு 
வாத்திய வோசை மங்களம் காட்ட 
பாத்திய முளளோர பலருடன் வநது 

முதுகுகீர் ore முன்னிய மாதர் 
விதமாய் மற்ற விழவும் செய்தனர் 

ஒனபதா மாதம் உற்றதோர் கொடிதாந் 
துன்பமோ சொல்லிச் தொலையா தம்ம 
இருக்கவும் எழவும் இடம்பெயாந் இடவும் 
பெருத்த தேகத்தால் பெரிதும் வாடினேன் 
பத்தா மாதம் பயர்தகென்் மனமும் 

இத்தா ரணியோர் இரண்டாம் பிறப்பிது 
என்றே கூறும் இயல்பினை யுணர்ந்து 
அந்தோ மிகவும் அச்சமே யடைந்து 
வருந்தி முந்நூரு வர்தகாள் கன்னில் 
பொருந்த வீன்றனன் புண்ணியப் புதல்வனை 

பின்னரும் அந்தப் பிள்ளாயை யணுஇ' 
என்னருங கண்டோல் ஈயெறும் ப ணுகா 
தெந்தக கணமும் இமையாது பாரத்து 
வந்த CUB OC TU வாயத்த எனனோயாய் 
எண்ணி யதற்கு ஏற்றகன் மருந்தை 

நண்ணிய விருப்புடன் நானருக இன்னே 
பின்புஎல் குலகுரு வசிட்டப் பெரியோர் 
அ௮னபுடன Cut begs Yer UB EBS 
தேவதாசப் பெயா இகழ வமைக்தனா் 
ஆவலா யதையே யாழும் கொண்டோம் 

இக்காள மட்டும் என்னை யகன்றிலான் 
சின்னஞ் சிறியன் தீவினை வசக்சால்
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அசணியஞ் சென்றே ௮ரவின்வாய்ப் பட்டு 
மாண மடைந்த மைந்தனை யடக்கஞ் 

0 செய்து வாவே த்த மிசங்க 

எய்திட விடையெனக் &ந்தருள் விரே, 

'காலகண்டி -- அப்படியா ௮து அனாக்கே சரி, நீ நாலு கொடஞ் 
சலந்தூக்கு ௮ந்த தொட்டியிலே கொட்டிவிட்டு போ, கன்- 
௮ுக்குட்டி அர்த்த ராதீஇரியில் ௮லையபோசது, 

சந்திரமதி --- அப்படியே செய்து விட்டுப் போகின்றே னம்மா. 

(பேசூருள்,) 

(காலசண்டலும் காலகணடியும் பேரிக்கொள்கின்றனர்.) 

காலகண்டி -- லயா, பாபம் என்ன சோதனை யிது, அவள் தண்- 

ணீர் எடுத்தல் முதலிய காரியங்களைச் செய்கையில் என் 
மனம் பதறுகின்றது. “-குன்றத்தனை இருநிதியைப் படைத- 
தோ ௮ன்றைப்பகலே அழியினும் அழிவா” என்பதே 

போல் அவளைச் சில நாட்களுக்குமுன் அசசியாகப் பார்த்த 
நாமே இப்போது அடிமையாகப் பார்க்கின்றோம். ப்படி 
யிருக்தும் இப்படியும் அவளை வருத்தலாகுமா, புத்தினைப் 

பெறுவதால் உண்டாகும் அருமைகளை ஆதியோடர்தமாய்க் 
கேட்டும் ௮வள் இ. படி ப்பட்ட துக்கத்தில் சற்றும் பிசகா 
மல் பின்னிடாமல் எள்ளளவும் விடாமல் சொல்லி வள 
தாளே, & Gur, அதைக் கேட்டால் கல்லான நெஞ்சமும் 

கரைந்து உருகுமே, என்ன அக்கம். மனிதரால் சூக்கக் 

கூடியதா, இனி இதனினும் என்ன சோதனை வேண்டும். 
முனிவா மொழி முன்னுக்கு வருவதாகக தோற்றவில்லை, 

அவா ஒரு புமமிருக்கட்டும், நீங்கள் எல்லோரும் வசிஷ்ட 

முனிவா சிஷியர்களோடு வாதிட்டு வந்தீர்களே உங்கள் சப- 
தந்தான் என்னாவது. **தம் பொருளென்ப ; தம் மக்கள்” என்று 
பெரியோ Fe MOM. HEEOE 155) 7 65 போனபோதும் 

உறுதிநிலை சற்றும் மாறவில்லையே, வீயோ நான் பெண்ணாகப் 
பிறந்தும் கன்னெஞ்சங்கொண்டு கண்டவாறெல்லாம் பே௫- 

விட்டேன். எனக்குத்தான் என்ன கத கடைக்கும், எல்- 
லாம் இந்த முனிவரால்தானே, நன்மையை நாடி.வந்து துன்- 
மையையா தேடிக்கொள்வது.' 

காலகண்டன் -- அ௮.ப்படியலல, நீ எண்ணுவது சரிதான். மேலோர் 

தம்மையும் வினையிழுத்தலைக்கும் என்பது பிசகுமா? நாமோ 

காரியத்திற் பிரவேசித்து விட்டோம். இனி மனச்சோர்வு 

படலாகாது. இப்போதுதான் ௮வர்கள் என்ன தப்பித்துக் 
கொண்டாற்போல்,. இதுதான் சமயம் ௮வளைப் பொய்
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பேசச் செய்வதற்கு. ஒரே தந்திரம் காரியம் சத்தியாய் 
விடுகின்றது பார். | 

காலகண்டி -- நீர் இப்படித்தான் சொல்கின்றீர் எதற்கும். எத்- 
தனை சோதனைகள் ஆயின. அப்போதெல்லாம் இப்படித் 
தானே சொன்னீர், போகட்டும் ௮வள் வருஹறெ சமய 
மாயிற்று சீக்கரம் சொல்லும் உம்முடைய யுக்தியை, 

காலகண்டன் -- போவதற்கு என்னைக் கேட்பாள். நான் சில 
வேலைகள் சொல்லி ௮வற்றைச் செய்த பிறகு' போ என்: 
இன்றேன். செய்துவிட்டுப் போடன்றேன் என்பாள். கான் 
மறைந்துவிடுகன்றேன். உடனே நீ போய் இதவார்த்தை 
சொல்லி, நீ போய்விட, அவர் கேட்டால் செய்தாயிற்று 

என்று சொல்லி விமிகின்றேன், என்று கூறு, அதற்கு அவள் 
உடனே உடன்பட்டுப் போய்விடுவாள். சமயம் அப்படி 
பிருக்கின்றது. புத்திசோகம் புத்தியை மாற்றிவிடும், ஆகை- 
யால் இதை உடனே செய். எல்லாம் ஒருகூணத்தில் முடிந்து 
விடும். 

காலகண்டி -- ஆமாம், அமாம். நல்ல சந்தாப்பம், நல்ல யுக்தி, 
சமயோடத புத்தியே சாலச் சிறந்தது. அப்படியே செய்- 
இன்றேன், 

சந்திரமதி -- ௮ம்மணீ! தண்ணீர் தொட்டியில் ஊற்றியாயிற்று, 

காலகண்டி -- ஆனாக்கே சரி. போய்வா, பத்திரம் காட்டில் பயப்- 
படப் போரா, 

சந்திரமதி -- சுவாம், தாங்களும் உத்தரவு தரவேண்டும். 

காலகண்டன் -- நீயாச்சு, அம்மாளாச்சு, அம்மணி அம்மணி 

பின்னு ௮வளெ வசப்படுத்திண்டேட்டா. இன்னும் கானென்ன 
என் உத்தாவென்ன, 

சந்திரமதி — சுவாமீ. அ வவாறு சொன்னால் என்ன செய்வது. 

நீக்கள் இருவரும் தாயும் தந்தையும்போ லிருச்க ஒருவரை 
விட்டு ஒருவரை விசேடப்படுத்த எவவாழுகும் சுவா 
அவ்வாறு எண்ணங் கொள்ளாமல் தயை செய்து விடை 

தரவேண்டும் சுவாமி, 

காலகண்டன் -- கேக்கு அதெல்லார் தெரியாது. வேஷ்டிகளெல்- 

லாம் எரமாய கிடக்குரது. நாளய உதடுத்துக்கு மடி- 

வேணும், இதோ இந்த அறு வேட்டிகளெ ஈண்ணா துவைச்சு 

கொடியில் உலர்த்திவிட்டுப்போ. 

சக்திரமதி -- தேவரீ£து கட்டளைப்படியே செய்துவிட்டுப் போடனெ- 
றேன் சுவா
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காலகண்டன் -- ஈல்லது, நான் கொஞ்ச காரியமா வெளியே போய் 
வாரேன். கான் வா செத்தெ காலதாமச மாகும். நீ ௮ந்த 
வேலெயெ செய்துபோட்டு போகலாம். சீக்கரம் ஆத்துக்கு 
வது சேரு, 

சந்திரமதி -- ௮, ஆ. அப்படியே செய்கின்றேன் சுவாமீ. 
(சந்திரமதி துணி துவைக்கப் போகிறாள்.) 

_.1லகண்டி -- அடீ சந்தி, எங்இருக்கிறா, என்ன செய்ரா, வேஷ்- 
டியா 'தொவைக்கப்போரா. 

சந்திரமதி -- ஆம் அம்மணி. 

காலகண்டி --- இங்கு வாடி. பபித்தியக்காரி, நீயும் ஒரு பெண்ணா 
பிறந்தயே இந்தாடி. 

சந்திரமதி -- ஏன் ௮ம்மணி இதோ வந்தனன். 

காலகண்டி -- புருஷாளுக் கெல்லாம் கல்மனசடீ. பெத்த மனம் 

பித்து என்றாளே. அது அவாளுக்கு இல்லெயா. பாவம் 
நீ பிள்ளையைப் பறிகொடுத்து அ/மி ண்டு இடக்கிரு. இ.ப்- 

போது துணி யெப்படி துவைப்பா, சும்மா பிழிஞ்சு 
கொடியில் போட்டு விட்டு போ. அவர் வெளியிலே போய் 
விட்டார். பிம்மாலே கேட்டரானாக்கே அமாம் துவைச்சு 

காயப் போட்டே னென்னே. கானும் அப்படியே சொல்்- 

லிப் போடுறேன் நீ போடீ, | 

சந்திரமதி -- ௮ம்மணீ. எ.து எவ்வாருயினும் லீயர் சொல்லை மீறி 
நடப்பது தகாது. ௮இனும் செய்யாமலே செய்தேன் என்பது 

அசத்தியம், புத்தன் போனாலும் பொய் புகலலாகாது, 
அடிமை கொண்டோர் சொல்லை ௮ணுவளவும் கடந்து நடத்- 
தலாகுமேர அம்மணி. வேவி்டிகளைத் துவைத்துப் போட்டு 
விட்டே போகின்றேன் அம்மணி. 

காலகண்டி -- அனாக்கே ஒன் இஷ்டம், கேக்கு மனசு தாளல்லே, 
மலடியானாலும் ஒருவருக்கு துனபம் வர்தாக்கே பார்க்கப் 

புடிக்காது நேக்கு. குழந்தையை பெற்றவளா யிருந்தும் 
ஒனக்கு மனசு மாமா இருக்கு. நீ என்ன பெண்ணோ, 
பேயோ, போ, போ. 

சந்திரமதி -- ஹம்மா கோபம் வேண்டாம், 

(௪நீதிரமதி தணி துவைத்துக்கொண்டே) 

அப்பா, கண்மணி, ௮காத பிணமாகவா இிடக்கின்றாய், 
என் விதியே. இதுவும் உன் திருவிளையாடலா, என்ன 

செய்வேன். (வேஷ்டிகளைத் துவைத்துக் கொண்டுவந்து உலரப்
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போட்டு) அம்மணி. வேஷ்டிகளைத் துவைத்து உலாப்போட்டு 
விட்டேன். இனி போக விடைகாரும் அம்மணி. 

காலகண்டி -- விடைதான் தந்தாச்சுதே, போய்வா, பத்திரமாய்ப் 
போ, சீக்கிரம் ஆத்துக்கு வந்து சேரு, 

சந்திரமதி --- அப்படியே அம்மணி. 
(பேரகறாள்,)' 

(காலகண்டன் திரும்பி வீடு வருசன்ருன்.) 

காலகண்டன் -- ஏதேனும் நமது காரியம் பலித்ததோ. 

காலகண்டி -- ஆ, ௮, அதற்கென்ன ஈமது க:ரியம் ஈன்ருயப் 

பழுத்தது. 

காலகண்டன் -- பலித்ததா, பலித்ததா.! 

காலகண்டி -- பழுத்தது பழுத்தது என்றேன். 

காலகண்டன் -- பழுத்ததா அடடா என்ன சங்கதி, 

காலகண்டி --- உம்முடைய யுக்திகள் ஒன்றும் அவளிடம் செல் 
லாது செல்லாது, கான் எவ்வளவோ ஈயமாய்ச் சொல்லியும் 
அவள் அணுவளவும் அசையவில்லையே, கடைசியில் வேஷ்- 
டிகளை Boor (mus தோய்த்து உலரப்போட்டு விட்டுத்தான் 

போஞை, அவள் உண்மையை ஒருபோதும் மறப்பவளாகக் 

காணவில்லை, இனி ஒருபோதும் அவளை ஏமாற்ற ஒருவராலு 
முடியாது, போய முணிவர்க்குச் சொல்லி விரும், ஏன் அவர் 

வீணாக மனோராஜ்யம் செய்கிறார், 

காலகண்டன் -- அடடா முடிவில் அப்படியா முடிந்துவிட்டது. 
என்ன செய்வது பாரப்போம், முனிவர் இனலும் ஏதேனும் 

வழி தேடுவார், 

காலகண்டி-- ௮, ஆ, அந்த முனிவர்க்கு இப்படிப்பட்ட தூர்க்- 

குணமும் உண்டாகலாமா, எல்லாம் ஒழித்தும் இப்பொரு- 

மையும், பகையும், கோபமும் ஒழிந்தபாடாசக் காணவில்- 

லையே, இது அகியாயம் அநியாயம், இப்படி துன்புறுத்துவது 

யாருக்கும் ௮டாது, முடிவில் இச் தீவினை யணைத்தினுக்கும் 
கடவுள் சந்நிதானத்தில் பதில் சொல்லவேண்டுமே, நாழுச்- 
தானே உடன்பட்டிருக்கின்றோம், என்ன செய்வது வந்தா- 

யிற்று -- ஈடப்பது நடக்கட்டும், இனி இதனோேடாவது 

நிறுத்திவிரிவது கலம். 

காலகண்டன் -- இருக்கட்டும் பார்ப்போம் மறறவைகளையும்.
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நான்காங் களம். 

எதுக்கு 

இடம்: காசியம்பதியை யடுத்த காடு, 

காலம்: இசவ. 

பாத்திரங்கள்: சந்திரமதி, எல்லாம் வல்ல சித்தர், சோமசுந்தரம். 

[சக்தரமதி வருகின்றாள்.] 

சந்திரமதி -- 8 யோ இரவாடவிட்டதே. என் கண்மணியை எங்கு 
கண்டு தேடுவேன். இதற்குள என்ன கதியாயிற்றோ. ar 
நாதா.” நீயே துணை, எந்த மிருகங்கள் இழுத்துக்கொண்டு 
போய் விட்டனவோ. பட்சிகள் சூழ்க்து கொத்திப் பிரிங்கு- 
கின்றனவோ, அடா கண்மணீ, இந்தப் பாவி அப்படிப்பட்ட 

காட்சியையும் காண விதியிருக்குமோ. ௮ தெய்வமே, இப்- 
படியும் சோதிக்கலாகுமா எங்களை, யோ எநத வழியைக் 
கண்டு 6 ஏகுவேன். ஐயோ பாமேசா. இந்த விதியின் முடிவும் 
எனக்குத் தெரியாதே. என்ன செய்வேன், இவவிருளி ல் வழி- 

, காட்ட வும் ஒருவரும் காணோமே, அடா என் சண்மணீ, 

உன் உடலைக் காணவும் கொடுத்து வைக்காத பாவியாய் 
விமிவேனோ, இ காசிநாதா. உன் திருவுளச்செயல் யாதோ, 
Cur, பகலா யிருந்தாலும் ஒருவாறு வழிகண்டு போக- 
லாமே. நேசே எவ்வளவு தூஞ் சென்றாலும் அப் பிள்ளைகள் 
சொல்லிய இடம் காணப்படவில்லையே. ௮ தெய்வமே, என் 
கண்மணியின் காயத்தையாவது காட்டக்கூடாதா, அந்த 
மரணம் இந்தப் பாவிக்குச் சம்பவிக்கலாகாதா? ஆ பரமேசா, 
கருணைக்கடலே, இச்சமயம் என்னைக் கைவிடாமல் காத்தருள 
வேண்டும் அடா என் கண்மணி, எங்கடா படுத்திருக்- 
கின்றாய், ஏனென்று எழுந்துவர மாட்டாயா. வழிதெ- 
ரியாமல் அலையும் பெண்ணை வாயெடுத்து அ௮ழைக்கமாட்- 
டாயா, எனன செய்வேன். ஆலமரத்தடியில் என்ஞாகளே, 
இவவிருளில் ஒரு மாத்தையும் பகுத்தறிய முடியவில்லையே, 
யோ மகனே, எந்த நரிக்கு இரையாகி விட்டாயோ, எந்தப் 
பருக்துக்கு விருந்தாகினையோ, ஆ, இதேதோ பறவைகள் 
பறந்து பறந்து விழ்னெறனவே, இதுதானோ இதுதானோ, 
( HG2D செல்ன்றாள்.) இததான் ஆலமரமாகக் காண- 

கின்றது, விழுதுகளும் கீழிறங்கி OG இம் 
மரத்தின் அடியில்கானோ என் கண்மணி இருப்பது. இது 
ஏதோ இலை குவிந்திருக்கின்றதே இதுவோ, ( இலையைத் தள்ளி 
பிணத்தைப் பார்த்த) ஆ! என் கண்மணி மகனே, ஏஏ.ஏஏஏ
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(மேலே விழுகன்றாள். சற்றுப்பொறுத்து எழுந்து) வடா என் 
கண்ணே ஏ௭ஏஏ ஏ (விழுகிறாள். முகத்தோடு முகம்வைத்து) 
என் முத்தே, (முத்த மிடறுள்) யோ ௮டா கண்மணீ 
தூங்குகின்ருயோ, என்னை ஏனென்று கேளாயோ ஏறெ- 

டுத்தப் பார்க்காயா ௮ம்மாவென்று அழையாயா அழாதே 

என்று சொல்லாயா என்ன செய்வேன். நீ நாட்டை ஆண்டு 
நன்மை புரிவாயென்று இறுமாந்திருக்தேனே. என் இறு- 

மாப்பில் இடி விழும்படி காட்டில் மாண்டு கதியற்றுக்- 
இடக்கின்ராயே. 7 

(எடுத்து மடியில் வைத்துக்கொண்டு கறி யழுசன்றாள்.) 

பனியா னனைந்து வெயிலா லுலர்ர்து பசியா லலைந்து முலவாய் 

அணியாய வெங்க ணரவா லிறந்த வதிபாவ மென்கொ ஒறியேன் 
சனியே Gis விடநோய் செறிந்து சரைமீ துருண்ட மகனே 
இனியாரை ஈம்பி யுயிர்வாழ்வ மென்ற னிறையோனும் யானு மவமே. 

அடா என் செல்வமே! நாம் இந்தக் காசிஈகாத்இற்கு வரும் 
வழியில் நீ பனியினால் ஈனைந்தும். வெயிலிஞல் உலர்ந்தும், 
பசியினால் வருந்தியும் சிறிதும் வாடாமல் இருந்தாயே. 
அப்போது இறக்துவிட்டி ருந்தாலும், அடா கண்மணீ, அனை- 
வரும் இருது அடக்க ஞ் செய்திருப்போமே. யோ 

இப்போது நீ தணியே வந்து அரவர்கீண்டி விஷச் தலைக்- 
கேறி மாண்டாயே. ௮டா என் செல்வமே. அவ்வசவம் 
PAS கீண்டியபோது எப்படிப் பயந்தனையோ, எவ்வாறு 
அலறினையோ, என்னென்ன எண்ணினாயோ. எப்படித் அுடித்- 
தாயோ, Bur என் கண்மணீ. காங்கள் இனி யாரை 
நம்பி இக்தப் பூமியில் உடிர் வாழ்வோமடா கண்மணீ, 

நிறையோசை பெற்ற பறையோசை யற்று நகிரையாய் நிறந்த கழுகின் 
சிறையோசை யுற்ற செடியூ டிறக்க விதியா ரிழைச்ச செயலோ 
மறையோ ஸிரக்க வளகா டனைத்தும் வமுவா தளித்த வடிவேல் 
இறையோ ளித்த மகனே யுனக்கு மிதுவோ விதித்த விதியே, 

௮டா என் அசைக் கண்ணே, நீ இருக்கவேண்டி௰ நிலையி 
லிருந்து இறந்திருந்தால் என்னென்ன சிறப்புக்கள் நடக்கும். 
அநதப் பறையோசைகளெல்லாம் ஒழிந்து பறவைகளின் 
சிறையோசையை யடைக்தாய் என் செல்வமே, உனக்கு 
இக் கதிவாக் கருவிலேயே அமைத்துவிட்டானோ ௮ப்பிரமன், 
௮, ஒரு சொல்லில் நாடு நகரங்கள் அனைத்தையும் முன்பின் 
பாராமல் முனிவர்க்குத் தாரை வார்த்த வள்ளலுடைய தவப் 

_ பூதல்வனாகிய உனக்கும் இக் கதி கேரலாகுமா, ௮, பாமேசா.
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வானின் நிழிந்து சொரிஏின்ற தாரை மழைபோல வீழ விழிநீர் 
ஊனின்றி மேணி யுதிரங்கள் சிந்த வுயிரின்றி வெம்பு தழலின் 
மேனின்று வெந்த தளிர்போ லுயங்கி விதியாரை நொந்து தனியே 
யானின் றிசஙக வேனென்ப இல்லை யிதுவோவு னீதி மகனே. 

Hit என் கண்மணி, யானோ தேற்றுவாரற்று கண்ணீர் 
விட்டுக் கதறியழுன்றேனே. தனியே யிருந்து தவித்து 
கெருப்பிற் காட்டிய மெழுகுபோல் உருகி உதிரம் பெருக 
ஏங்குகின்றேனே, இப் பாவியை ஏனென்றும் கேட்காதிருட்- 
டது் நீதியாகுமா, இப்படித் திரும்பிப் பார்த்து ஒரு சொல்- 
௮ம் சொல்லாமலிருப்பதும் நியாயமா? 

செங்கோ லறத்தின் முறையே செலுத்து இிறலோ னெவர்க்கு முரவோன் 
வெங்கோப யானை விறன்மன்ன னம்மை விடுவிச்க வெண்ணி வருகாள் 
பங்கே ரகத்து மலர்போல் விளங்கு வதனா மகிழ்ந்த பரிவால் 
எங்கே யெனாசை மகனென் றுரைக்கி லெதிரேது சொல்வன் மசனே. 

அடா என் அணிமுத்தே, இந்தக் கதியைக் காணவோ 
நான் பெண்ணைப் பிறந்தேன், யோ உன் தர்தை தருமச் 
தவராமல் செங்கோல் செலுத்தி யாவர்க்கும் ௮ன்புடையவ- 
ராக இருந்தவசாயிற்றே, அப்பெருமானுடைய மைந்தனாகிய 
உனக்கும் இக் கதி கேருவது தருமமோ, ௮டா கண்மணி, 
அப் பெருமான் கம்மை மீட்டுக்கொண்டுபோச எண்ணிவரும்- 

போது என் அ௮சைக் குமாரன் எங்கே எனு கேட்டால் 

என்னென்று பதில் சொல்வேண்டா செல்வமே. 

நல்லோர் வகுத்த முறையா மறங்க ணாலெட்டி. லொன்று குறையேம் 
இல்லோரசை யற்ப மிகழே மிறுக்கு மிறையன்றி யேற வுகவேம் 
சொல்லோ மறுத்து முசையோ முசைத்த துறவோர்சள் புத்தி கடவேம் 
எல்லோர் தமக்கு மிணிதே விளைப்ப மேதாக வந்த இதுவே, | 

Boum, tsexrinent, Q.ihCuri sor uGKRsBF OEM ores BC ih- 
மங்கள் * முப்பத்தாண்டில் ஒன்றையும் குறைத்தோ மில்லை- 
யே. ஐயோ கா௫ிதாதா, குடிகளிடத்திலும் முன்னிருக்தபடி. 

ஆறிலொரு கடமையை யல்லது! அணுவளவும் அதிகம் பெற 
ஆசித்தோமில்லையே, இல்லோரை இழித்துச் சொன்னோ மில்- 
லையே, ஏமற்ஜோர்க்கு இல்லை யென்றோ மில்லையே, மாதவர் 
கூறிய மந்திரோபதேசங்களை மறுத்தோ மில்லையே, இவவாறு 
எல்லார்க்கும் இனிதாகவே நடக்து வந்தோமே, இந்தக் கதி 

எக் காரணத்தினால் நேர்ந்ததோ சற்றும் அறியேனே, என்ன 
செய்வேண்டா கண்மணி/ 

மறைநீதி யுற்ற புறகா பழித்து வருசேனை யாள்வ தறியேம் 
அறைநீதி முற்று மூணரா வமைச்சை யணிவாயில் வைத்து மறியேம் 
குறையே யிழைத்து வினையே விளைத்த குடிவைத் திருந்து மறியேம் 
இறையே தவத்தின் வினையே யெமக்கு மிதுவோ. விதித்த விதியே.
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யோ, தெய்வமே, அநியாயமாய் அந்நிய காடுகளைக் கொள்- 
ளையிட்டு வரும் கொடிய படையைத் துணையாகக் கொண்- 
டிருந்தறியோமே. ௮ரடிய லறியாத அமைச்சரை ௮ரண்- 
மனையில் வைத்தாளவில்லையே. குற்றமே செய்தொழுகும் குடி- 
களை ஒருபோதும் கொண்டி ருந்தறியோமே. இவவா.ுிர௬ஈ- 

தும் ௮, பரமேசுவரா, ௮, தரும தேவதையே, யாகங்கள் 
இப்படியும் வருந்தலாகுமா? ௮டா என் செல்வமே, சந்இரன் 
போனற முகமும் தாமசை போன்ற கைகளும் பொன் போன்ற 
தேகமும் புழுதியிற் இடக்கக் கண்டும், இந்தப் பாவி இன்னும் 
உயிர்விடாமலிருக்கின்றேனே, என்னைப் போலும் கொடும் 
பாவிகள் உலகல்' வேறு ஒருவரும் இருப்பரோ, ௮டா என் 
கண்மணி, என் மனம் பதறுகின்றதே, குடல் கொதித்து 
வபிறும் பற்றியெரிகின்றதே என்ன செய்வேன். 

என்னாய கன்றன் மணிமார்பி லேறி விளையாடு ன்ற வெழிலோய் 
மூன்னாய் விளைந்த கனன்மூழ்க வெம்மின் முதலே ௩டந்த மதலாய் 
செர்காய் இரண்டு செறிகா ஸனிருரஈ்து தெளியா இரங்கு மெனைநீ 
அன்னாய் வருந்த லையெனாத துன்ற னறிவுக் கடாது மகனே. 

௮ப்பா மகனே? எங்கள் மார்பிலும், தோளிலும், மடியி- 
லும் ஏறியாடுங் கண்ணே! நரியும் காயும் இரண்டு ௮லைஇன்ற 
காட்டில் தேற்றுவா ரற்றுத் தவிக்கும் இந்தப் பாவியின் 
முகத்தைப் பாரத்து அழாதே” என்று ஒரு சொல்லும் 
சொல்லமாட்டாயா? 

மறவா ளெயிற்று மணிமா சுணத்தின் வலியா விறச் துளவுனோ 
டிறவா திருக்கு மதிபாவி தன்னோ ெவே தெனச் கருதியோ 
இறவாய் சிவந்த கணிவா யுரைத்தல் செய்லொய் முகத்து விழியாய் 
பிறவாத நித்த னடியே வழுத்து பெருமா னளித்த மகனே. 

ஐயோ மகனே: உன் வாயைத் திறந்து ஒரு வார்த்தையும் 
சொல்லாம லிருக்கின்ருயே. இந்தப் பாவியின் முகத்திலும் 
விழியாமல் இருக்கின்றாய். ௮டா அருமைச் செல்வமே, 
நீ இறந்து கிடப்பதைக் கண்டும் சகன்மனங்கொண்டு உயிரோ 
டிருக்கன்றேனென்று என்மீது கோபமோ! 88யோ அப்பா, 
ஏதாவது ஒரு வார்த்தையாவது வாய்திறந்து சொல்லமாட்- 
டாயா? 

ப. ரவாதி கட்கு மிகவே விளைத்த படிபோ லுளத்தி லறமே 
விசவாத துட்ட முனி கெளசகற்கு வினையே மிழைத்த குறைபோல் 
கவே பிடித்து வறியே னளித்த களிருவி செற்ற கடுவாய் 
௮ ரவே யுனச்கு முளதோ பசைச்க வறியே ணிழைத்த வினையே. 

ஷீ£யோ மைந்தனைப் பறிகொடுத்து மாபாவியானேனே 88யை- 
யோ என் காதலா வந்து பார்க்கும்போது மைந்தனைப் பறி-
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கொடுத்தும் மாணமடையாமல் மஒழ்ந்திருக்கன்றாளே என்று 
கருதி என் முகத்தில் விழியாமற் போய்விவொரே, ௮ 
தெய்வமே, யான ௮கதியானேனே. என்ன செய்வேன், 

ஆ காொதா? இதுவும் உன் திருக்கூத்தா. இணி ஈூசொத்- 
இரியாகின்றது. யோ இந்த உடல் இருந்து எதற்கு! இப் 
புத்தின் போனபிறகும் இப்பூமியில் வாம்ந்திருப்பதா இம் 
மைக்தனோடே மாய்ந்து மடிவோமா; யோ என் மணாளர் 
எங்கருக்கன்ராரோ; இதைக் கேட்டால் என்னாவாரோ) 
லீயோ! கன் அறவும் பாவியானேனே; இராதரவும் இல்லாத 
இக்த உயிர் இருந்து ஆவசென்ன; ஒருகணப்போகில் விட்டு 
விடலாகும்; ஆயின் இவ் வருமை மைந்தனுடைய உடலை 
எடுத்து அ௮டக்கஞ் செய்வார் ஒருவரும் காணோம்; அன்றி 
விரைவில் வந்துவிடுவதாக வேதியருக்கு வாக்களித்து வகு- 
இருக்கின்றோம். சுதன் போனாலும் சொல் தவறலாகாது; 

இனி, ஆ தெய்வமே! இத் தேகத்தை எடுத்துக் கொண்டுபோய் 
சுடலையில் ௮டக்கஞ் செய்துவிட்டு, சொன்னபடியே விரை- 

வில் வேதியர் வீடு சேர்வதே உத்தமம். BW தெய்வமே! 
நீயே கத; நீயே துணை. இந்த நடுராத்திரியில் எங்கென்று 
சுடலையை நாடுவேன், வழியுச் தெரியாதே, காலையிற் செய- 

“வோம் என்று கருதுவதற்றும் விரைவில் வருவதாய் வாக்- 
களித்துவிட்டு வந்திருக்கன்றோமே,. என்ன செய்வது, ஆ 
காசிநாதா! இக்கற்றார்க்குத் தெய்வமே கதி என்பதைப்போல் 
கெடுகப் போகின்றேன். தெய்வம் விட்டவழி யாகட்டும். 
மற்று என்ன செயவது (தாக்க்கொண்டு போ௫ன்றாள்.) ௮/8 

தோ இந்த ஈள்ளிருளில் முன்பின் ஒன்றுர் தெரியவில்லையே) 
கொடிகளில் கூந்தல் சிக்கிக்கொள்கன்றது. வழியிலுள்ள 
முட்செடிகள் வஸ்திரத்தைக் இழிக்கின்றன. என் செய்வேன். 
பட்சிகளுக் மிருகங்களும் கண்ணுறங்கும் பாதி யிரவாகி 
விட்டது. மிருக பயம் ஒருவாறு நீங்கும் மேடுபள்ளங்- 
களின் பயம் விட்டதாகக் காணவில்லையே, ஆ, பாமேசா. 

எல்லாம் வல்ல சித்தர் -- யார் Maes. Sons qo கேட்கின்றது. 
பெண்ணோ, பேயோ, 

(சமீபிச்இன்றார்.) 

சந்திரமதி _. ஐயோ இதென்ன! . _ யாசோ, இது/ அண்குசலாக 

இருக்கின்றது. இனி யாது நேருமோ, ஆ பாரமபதி! நீதான் 
கதி. தோன்ருத் துணையாக இருந்து காத்தருளவேண்டும். 

எல்லாம் வல்ல சித்தர் --- யாரது பதில் உசையாமல் இருப்பது. 

சந்திரமதி — லயா! கான் அ௮கதியான ஒரு பெண்.
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எல்லாம் வல்ல சித்தர் -- பெண்பாலா! யோ பாவம். அழுகுரல் 
கேட்டகுன்றதே. என்ன, தனிக்சூரலாகவும் இருக்கின்றது. 
யாது காரணம் ௮மமா,. 

சந்திரமதி -- லீயா, என் குறைகள் சொல்லி முடிவதன்று. என்ன 
பாபம் செய்து இப்ட. (ண்ணுருவெடுத்தேனோ அறியேன். | 

ஆருத்துபரத்தில் அழுத்தி வருது இன்றேன். தாங்கள் யாரோ] 

FID விவாமாய்த் தயைசெய்தால் எனது வரலாற்றை பின்பு 

கூறுகின்றேன். 

எல்லாம் வல்ல சித்தர் -- 
௮க வல் 

௮ம்மநீ வருந்தேல் ௮றைகுவன் கேளாய் 
இம்மா நிலத்தில் இன்பமும் துன்பழும் 

மாறி மாறி வருவது வழக்கே 
தேறின் ௮வையுகம் செய்கை யினானே 

9 மேவுகின் றனவென விளம்புவர் மேலோர் 

தாவு மெவற்றையும் தன்னறி வதினால் 
நீக் இன்பத்தை நிலைபெறக் கொளளும் 
Seen த வரே பாரிலின் டுறுவார் 

அதனால், பக்தமில் யாமும் பல்பொருள் இல்லம் 
10 தந்தைதாய் சுறறம் சாரக்கநட் பின்னவை 

நிலையல வென்னா நினைத்துத் துறந்து 
பலதல யாத்திரை பண்புடன் புரிந்தும் 
இீர்த்தயாக் திரைபல சிறக்கச் செய்தும் 

மூர்த்தமார் ஆலயம் முன்னி வணங்கியும் 
15 இவையெலாம் பயனில என்னவே கண்டு 

சுவையெலாம் வெறுத்துத் தோன்று காய்கனிகள் 

கந்தமூ லங்களைக் கனிவட னுண்டே 

விந்த கிரியும் விளங்கிய இமயமும் 
பொன்மா மலையும் வெளளியம் பொருப்பும் 

20 சன்மர் தொலைக்கக் கருத்தொடு திரிந்தோம் 
அப்பால் -- 
சந்தனப் ௦ சதியை சார்ந்தவ ணுறையும் 
விந்த வெற்படக்கிய வீறுசால் முனிவன் 
கொங்கணா போகா கோரக்கா சட்டையா 

மங்கலில் மூலர் மச்சர் தன்வந்திரி 
25 புகரில் தேரையர் புலிப்பாணி முதலாம் 

நிகரில் சித்தர்கள் நிகழ்த்து நாலெல்லாம் 
கற்றபின் சமாதி கைகூடி. நின்ப
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உற்ற இத்துக்களில் உள்ளங் கொண்டு 
௮ணிமா பயின்றே ௮ணுருப மாகி 
அணிமையுள் ளோர்க்கும் அறியா திருந்தேம் 

மகிமா பயின்று மகத்துவ உருவை 
வடித்துக் கண்டோர் மலைக்க விருந்தேம் 
கரிமா பயின்று கனத்த இடமாய் 

அரும்பலத் இற்கும் அசையா திருந்தேம் 
லகிமா பயின்று லகுவா யிருந்து 

துகில்பஞ் சென்னச் சொல்லக் இடந்தேம் 
பிராப்ீ பயின்று பிரியமா யெண்ணும் 
தராதலத் தெல்லாம் தங்கி பிருக்தேம் 
பிராகா மியதிதைப் பிறங்கப் பயின்றபின் 

நிசாகரித் தேம்இந கிலக்தா சையெலாம் 

FED AMUSO டுன்புப் பயின்று 
நேசமா யெவற்றையும் நிறுத்தியாண் டனமே 
வ௫த்துவ கிலையை வயங்கப் பயின்று 

அுித்துச் த்கெலாம் அருள்சன் வழியில் 
வசமே யாக்கி மற்றுமிப் பூமியில் 

இசைவாய்ச் செய்தவை இயம்பிடக் கேளாய் 
கன்னுடல் விட்டுப் பிறவுடல் தன்னில் 
பின்னிடப் புகுபா காயப் பிரவேசமும் 
நீர்மேல் நடத்தல் கெருப்பினி லிருத்தல் 
பாரில் மலைகளைப் பறித்தெறிந் இதல் 

எண்ணிய காலே மின்னச் செய்தல் 
இவைமுதற் பலவாய் இயம்பும் சித்துகள் 

நவையிலா வழியினில் காமறிக் தனமே 

வாதஞ் செய்வதில் மனமது செல்ல 
ஈதெலாம் விடுத்தே இந்தச் இத்தரும் 

சதுர கிரியின் சார லடுத்து 
விதமுறு நிலத்தின் மேலெலாச் தீட்சை 
அன்புடன் செய்த அகோராத் இரமாய் 
இன்புடன் காத்தே இயல் பூரீரை 
பதமுற எடுத்து பக்குவப் பலித்த 

சதுூரமாய் நல்ல ஜயநீ சாக்கி 

முப்பூ முடித்து முன்னிச் அதித்து 
முப்புத மெரித்த முன்னவ னருளால்
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பொன்னம் பலத்தை புலனுறக் கண்டனம் 
65 இன்னம் பலவா இருக்கு மந்திரத்தை 

ஓதா துணர்ந்தே உலூல் அரியதாய் 
வேத முதலிய விண்ணவர் மயங்க 
இறந்தோர் தமக்கெலாம் இன்னுயிர் கொடுத்து 

புசந்திடுந் தொழிலே புதுமையென் றெண்ணி 
10 அருந்தவம் பலவும் அன்புட னாற்றி 

பரிந்தவப் பயனும் பண்புடன் பெற்றோமி 
இந்தச்சித் தர்செயல் இவ்வள வினதோ 
சந்துமாய் மனித சஞ்சார மில்லா 
இக்கா னகத்தில் இருந்து பெருந்தவம் 

1௦ எக்கால மும்புரிந் தெழில்ச€ீ டர்க்கெலாம் 

உண்மை நெறியை உபதே இத்து 
நண்ணுமா ஸிடர்க்கு நலிவினை நீக்குவோம் 
பெண்குரல் கேட்டே பெரிதும் வாடி. 

நண்ணினோம் மனதில் நாடிய அுரைப்பாய். 

அம்மா அ௮ச்சப்படவேண்டாம்! நாம் இல் வனத்தில் வச 
கும் ஒரு சித்த புருஷர், எம்மை எல்லாம் வல்ல இத்தா 

என்று கூறுவா. பெண்பாலின் அழுகுரல் கேட்டுப் பரிந்து 

வந்தோம். சிறிதும் அச்சமில்லாமல் உம்முடைய வர- 
லாற்றை விவாமாய்ச் சொல்லும். அ௮ழாமற் சொல்லும். 
இறைவர் ஒன்றும் குறைசெய்ய மாட்டார், 

சந்திரமதி -- சுவாமீ! இவ் விருளில் தெய்வமே தேவரீரை இங்குக் 
கூட்டுவித்தாற்போற் காண்கின்றது. சுவாமீ! மன் வர- 

லாற்றை என்னென்று கூறுவேன். யோ, கா௫நாதா/ 

டாம். அழவும் வேண்டாம். பிறா வருக்தக் கண்டால் 
எமது மனம் சகியாது. யாம் கேட்பது உமக்கு வருத்- 
தத்தை விளைப்பதாயின் பேசாமற் செல்கின்றோம். 

சந்திரமதி -- சுவாமீ! ௮ச்௪ மொன்று மில்லை. துக்க மிகுதியால் 
சொல்ல கா எழவில்லை. ஆயினும் ஒருவாறு கூறுகின்றேன். 
மனங்கொண்டு கேட்டருளவேண்டும், சுவாமீ! 

எல்லாம் வல்ல சித்தர்-- ஆ. ஆ. அப்படியே கேட்கின்றோம். 
விசனமற்றுப் பொறுமையோடு சொல் அம்மா! நீ எவ்வளவு 
சொல்லினும் பொறுமையுடன் கேட்டுன்றோம். பிறகு 
எம்மால் செய்யக்கூடியது ஏதேனும் உண்டோ என்று யோ?க்- 
இன்றோம். ஒன்றும் விடாமற் சொல்லம்மா.
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சந்திரமதி -- 
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அலைகடல் சூழும் நிலவுல குக்கோ 

அணியென விளங்கும் தணிவிலாப் புகழ்சால் 

அரியகன் னோசிக் குரியகல் வேந்தன் 
அ௮ரனடித் துணையைப் பரவிய தவத்தால் 

அன்னவன் புதல்வியாய் மண்ணிடை யுதித்தபின் 

அருசமையில் வளர்ந்தே யுரியநற் பருவம் 
அடை&என் தக்தை மிடையுமன் னர்க்கெலாம் 

௮ன்புற வோலையில் நன்மணக் குறித்தே 
அனுப்பிட வந்தனர் தனிப்படை வேந்தர் 
அரசிளங் குமார் வரிசையில் தேரின் 

அழகும் இளமையும் பழகுகற் குணமும் 
அறிவும் பொறையும் விரியுநா லுணாவும் 
அத்திர வித்தையும் மெய்த்திற மேன்மையும் 
அமா்கதவோ ருருவென ௮மாந்தன சவரே 
அரிச்சந இரப்பெயர் வரிச்சிலைப் பெருமான் 

அடலுறும் அவர்க்கே உடன்மண மாலை 

அணிநஈதபின் ௮மலனைப் பணிந்தநற் பயனால் 
அய்யஇப் புதல்வனை மெய்யுறப் பயந்தேன் ) 
௮ஞ்சொம் குதலையாம் செஞ்சொற் கேட்டே 
அணைக்க அன்புடன் இணைந்து வளாக்கும் 

அத்தகை நாளில் மெய்த்தவக் கோ௫ிகர் 

அரசனை யணுகி ௮ரசுதா வென்ன 
அளித்தபின் அவர்க்கே களிப்புடன் மதறும் 

அணியும் பணியுநர் துணியுக் தந்தனம் 
அவையெலாம் பெற்றபின் ஈவையறு முணிவர் 

அருமகம் முடிக்கமுன் தருவதாய்ச் சொன்ன 

அத்தமாம் பத்துப் பததுலட் சம்பொன் 
அ தனையீர் தப்பாற் பதமாறச் செல்கென 

அஞ்சொடு முப்பத் தஞ்சுநாள் கவணையில் 
அடைத்திடு வோமெனத் தடத்த வயோத்தியை 

அகன்று தரகரும் புகன்றுபின் வாவும் 
அடவியும் மலையும் கடவிய சுரமும் 

அருவியுங் கடந்து வருபெரும் வழியில் 

அந்தோ வெய்யிலில் வெந்து வருந்தியும் 

அன்னமும் வேளைக் குண்ணவும் இன்றி 

27
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அடகும் இழங்கும் தடவுகாய் கனியும் 
அருந்தி யிளைத்து வருக்தியே வருகாள் 
அன்னையும் த்தையும் விண்ணுல கெய்தினர் 
அன்றியென் மாமியும் குன்றிமாண் டனளென 
அமையக் கேட்டே குறையினாற் கரைக்தோம் 

அந்தணா DIST கொத்த மனத்துடன் 

அவ்வவ் விடத்திற் கவ்வையாய்க் காட்டும் 
அல்லலை யெம்மாற் சொல்லவும் பகிமோ 
அதன்பின் னவர்க்கே இதம்பல கூறி 
அன்புக் கெளியன் இன்புறும் ஒளியன் 

அ௮ருஞருக் கொண்டே மருவிய காச 
DUG) யடைக்தே உம்பாகா யகனை 
அகத்தினிற் ஜொழுது இகப்பய னடைநீதபின் 

அரந்தநற PU sas தந்திடும் பொருட்காய 

அலைந்தலைந் தெக்கும் உலைந்தியி மி மெல்லைபில் 

அங்ஙளனோர் வேதியர் பொர௫்கமாய் வந்தே 
அடிமைவேண் டும்மெனக் சடிது மொழிந்திட 
அரசர் முற்பட்டனர் உரைசெய் வேதியரும 
அ௮கத்திற் காமவள் இகசத்தலில் பெண்ணே 
அகனால் மனைவியை உதவவென் அுரைக்க 

அவவுசைக் கிசைந்தே ஓவ்வு) வளித்தபின் 

அவாதரும் ப MT (CoM தவழமுனிக் களித்தனர் 

௮யயகேள் இந்த வெய்யதோர் கிலையை 

அருகி லிருந்த ஒருபுகல் வனுந்தன் 
அஞ்சனக் கண்ணில் விஞ்சுநீர் பெருக 

அழுதலும் வேதிய பமுதுறப் பற்றி 

௮சுவமும் பசுவும் இசைவுற aun iy Rein 
அதனதன் கனறும் நிதமுடன் வருமபெனும் 
அடைவினைக் காட்டி நடைபெறக் கொண்டனர் 
அந்தோ அந்தோ எந்தர் தீவினை 

அகற்றவும் படிமோ செகத்தினி லெவர்க்கும் 
அங்குருக் திறைவசைச் மசங்கையாற் ஜொழுது 
அலுவ காலை மகவும் யானும் 
அம்பது பட்டே வெம்புமா னெனவும் 

அப்பினை யகன்ற இப்பிமீ னெனவும் 

அடியினை கோக்கித் அடி.துடித் தேங்கவும் 
அண்மையி லிருந்த ௮ண்ணலும் அமைச்சரும்
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அறிவிழந் தொனறும் அறியாது நிற்கவும் 

அந்தகன் வந்தே தந்திடுன் னுயிரெலும் 

௮ப்பத மாக ஒப்பிய தணரும் 

அதிர்த்துக் கூவி விதிர்ப்புற। இழுத்து 

அப்புறத் தேகக் கப்பிய துயருடன் 

அகதியாய் வேதியர் அகந்தனை யடைந்தோம் 

௮ம்மையாம் அ௮வர்மனை வெம்மையாக் காட்டும் 

அடிமைத் தொ மிலெலாம் விடியுமுன் முதலாய் 

| REBT சாய்ந்தபின் பெருக்கு ஈரைந்தாய் 

௮டாநா மிகைகள் படர்தரு மட் ம். 

அ௮ரவமில் லாமல் இரமுடன் செய்தே 

அட்ட கூழுண்டு மெட்டுற வருகாள் 

அயலகப் பிள்ளைகள் ஈயமுடன் கூடி 

அரணியத் தெய்தி வாமிகு தருப்பையும் 

அக்கினி மூளத் தொக்கரல் விறகும் 

அசையு மாவிலையும் இசைவுடன் கொணர 

அணுகுதல் கண்டே எணுமறை பவரும் 

NFAY ரோடும் இச்சிறு வனையும் 

அனுஙகச் சேர்த்தே பனுப்பின ரப்பால் 

ுற்றைகாள மாலை உற்றபின் வரதே 

அழிவுக் காலம் வழிதனில் வந்து 

௮சவாப்ச் சிறுவனை புறத்தீண் டிற்றென 

௮யலகச் சிறுவர் தயவொடும் மொழிந்தனா 

I FIC FL டுயிரும் பதைபதைத் தேங்கு 

அச்சத் தூயரால் பிச்சது கொண்டே 

அக்கணம் வேதியர் பக்கலில் எய்தி 

அவதியைப் புகன்தே சவமடக் கஞ்செய 

அனுமதி பெற்றபின் மனகைக தோடி 

அடிதொறும் செடிதொறும் படிமிசைத் தேடி. 

௮ங்கொ ஆலின்கீழ் தங்குறக் கண்டே 

அகாதையா யழுதே மனாதியு மொடுங்கி 

அறிகையி லேந்தி பொங்குமிவ விருளில் 

அடுத்த ஈமத்தில் படுத்திடப் புகுந்தேன் 

அம்பல வாணனை நம்புமின் னருளால் 

அமலநின் னடியாங் கமல பாதத்தை 

௮ஞ்சலி செய்தே தஞ்சமென் றடைந்தேன்
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அருளு௫ வான தெருளுஈகன் முனிவ 110 அ௮ருளுவை யருஞவை சிறுவனின் ஸனுயிசே. 

( சோமசந்தரன் வருஇருன்.) 

சோமசுந்தரன் -- அம்மா “ அக்கப்படவேண்டாம். துக்கத்தினால் 
சொல்வது ஒன்றும் தோன்றவில்லை. யானும் முடிவில்தான் ' 
வரதேன். அமைதியாய்ச் சொல்லுங்கள். குருகாதர் Be 
கது செய்வார். அதற்காகவே தமது வருத்தத்தைக் கேட்- 
டதும் நிஷ்டை கூடி ஜெபிக்கன்ளூர், அழவேண்டாம், சொல்- 
அ௮௩கள கஙகள வரலாற்றை. 

சந்திரமதி -- சுவாமீ? யான் Boat ay நாட்டுக் காவலரசாயே 
சந்தாதய மன்னவாது மகள், 

சோமசுந்தரன் -- ௮, ௮, அப்படியா] அடாடா இது என்ன 
ர் ௪ 

பரிதாபம்! என்ன பரிதாபம். பிறகு சொல்லம்மணி. 

சந்திரமதி -- ௮வர் நெடுங்காலம் புத்திரப்பேறில்லாமல், அருந்த- 
வம் புரிந்து, அடியாளைப் பெற்றனசாம். பின்பு என் தாய் 
தந்தையா அருமையாக வளர்க்க வளர்க்து கன்னிகைப் 
பருவக்சை யடைந்தேன். HE) FTL. OFT HOOD ot oor dq 
குச் சுயம்வாமென்று பல தேசத்து சாசகுமாசருக்கு மண 
வோலை யனுப்பினர். குறித்த அத்தினத்தில் 21 Fen 
குமரா பலர் கன்னோசிமா ஈக..ததில் திருமண மண்டபத்தை 
யடைநது af DD Sem, பின்பு, எனது தோழியர் புண்- 
ணியநதி தீர்த்தத் கினால் மங்கலஸ்காகஞ் செய்வித்து, ஆடை 
யணிகளால் அலஙகரித த, இருமண மண்டபத்திற்கு அமை- 
கீதுச் செனறனா. அவ்விடத்தில் கெய்வத்தின் கிருவரு- 
ளாலும், தேவரீசை யொத்த பெரியோருடைய ஆசீர்வாதப் 
பயனாலும், அ௮யோத்திமா நகரை யரசு புரிந்துவந்த ihe. 
சந்திர மகிபருக்கு மணமாலை சூட்டினேன். 

சோமசுந்தரன் -- ஆ, ௮, அரிச்சந்திர மன்னவருடைய மனைவியா! 

ஆ, ஆ, பிறந்த விடமும் புகுந்த விடமும் மிக மேன்மை- 
யாகவே இருக்கின்றனவே, பிறகு, 

சந்திரமதி-- பிறகு மலரும் மணமும்போல ஒருமனப்பட்டு 
இருவரும் மகிழ்வுடன் வாழ்ந்திருக்தோம். பின்பு, அரிய 
தவம் பல புரிக்து ஒரு ௮ண் மகவை யடைநதோம். 
ல்யோ தெய்வமே. என்ன செய்வேன்! 

சோமசுந்தரன் -- ௮ம்மா, வருந்தாதை, ஒன்றும் குறை நேரிடாது, 
மற்றவற்றையும் சொல்லும் ௮ம்மா,
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சந்திரமதி -- சுவாமீ, இவ்வாறு இன்புநறு வாழு நாட்களில் ஒரு- 

நாள் விசுவாமித்தொ முனிவா சாஜசபா மண்டபத்திற்கு 

வந்து, அரசர்க்கு ஆசர்வாதம் கூறியபின், அரிய யாகம் 

ஒன்று முடிப்பதற்கு நூறு லட்சம் பொன் வேண்டினா, 

மன்னவர் அம்முனிவர் கேட்டவாறே ௮ப் பொருள் முழு- 

தும் உதவ வுடன்பட்டனர். ஆயிலும் அம்முனிவர் அதை 

அப்போது பெற்றுக்கொள்ளாமல் வேண்டும்போது பெற்- 

ுக்ஜொள்வதாகச் சொல்லிச் சென்றனராம். Ho mre 

ளின் பின்பு குடிகள் முறைப்பாட்டிற்கு இரங்கி, வேந்தா 

வேட்டையாடக் காட்டிற் சென்௫ூா. அங்கு நெடுநதோம் 

வேட்டையாடிக் களைத்து, அசசர் ஒரு மரதீதின் 8ீழலில் 

தங்னெர். அப்போது இரண்டு பெண்கள் வரது அரசர- 

முன் இன்னிசையாகப் பாடினராம். அ.து கேட்டு மனம- 

இழ்ந்த மன்னவர் ஒரு மணிமாலை யளித்தனா். அதை அப் 

பெண்கள் மறுத்து வேண்டாம் என்றனர். பின்பு அசசர் 

“உங்களுக்கு வேண்டுவன யாவை?” என்றனர். அவர்கள் 

தம்மை டீணக்கும்படி வேண்டினா. 

சோமசுந்தரன் - “அடா, அடா, ஏன்ன துணிவு, பெண்பால்களா 

உ அண்பாலை வேண்டினர். எனன காலம்/ 

சந்திரமதி -- ஆம் சுவாமீ, அப்போது மன்னவர் ௮ப் பெண்க- 

ளுக்கு ஏற்றவாறு இன்சொல் கூறி, புத்தி புகட்டி மறுத்து- 

வந்தனர், Ag) Cows திரும்பிச் செல்லுகையில் மன்- 

னவர். உடன்படாமைக்கு மனம் வருந்தி ௮வரைப் பல- 

வாறு வைத்தைக் கேட்ட நமது பாங்கன் ஒருவன் ௮வர்- 

களைத் தண்டித்தனன. 

சோமசுந்தரன் = அதிருக்கட்டும். இவ் வார்த்தைகள் உனது மணா- 

ஏன் சொல்ல நீர் கேட்டதுதானே. நேரிற் கண்டதல்லவே. 

சந்திரமதி -- கேட்டவையே யன்றி அடியாள் கேரிற் கண்டவை 

யல்ல சுவாமீ. ஆயினும் அவர் வாசகத்தில் தேவாருக்கு 

எள்ளளவும் லியுறவு வேண்டுவதில்லை, மற்றும் ஈடந்தவற்றை 

SOUT BG கேட்டருளினால் இதன் உண்மை விளக்கும் 

சுவாமீ. 

சோமசுந்தரன் -- ஆனால் சரி, சரி, மறறதும் சொல்லும். உலகத்- 

இல் பெண்பால்கள் ஆண்பாலாரை வலிது கேளா, ௮வ்- 

வாறு கேட்பினும் புருடா ௮வாகளது வேண்டுகோளுக்கு 

உடன்படாமற் போகார். இது முநறும் மாமுக வன்றோ 

இருக்கின்றது! ஆனால் மணாளர் தன்மை உமது மனமறி- 

யும், யாம் என்னறிவோம். பிறகு சொலும்.
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சந்திரமதி -- சுவாமீ! அடியாள் சொல்வதில் சற்றும் யம் வேண்- 
டாம். உண்மைக்கு மாமுனதை ஒருபோதும் உரையோம். 

சுவாமீ, 

சோமசுந்தரன் -- அனால் சரி. இனி யாம் ஒன்றும் Bu ip OM 

கேட்கமாட்டோம். மறறும் சொலலும், 

சந்திரமதி -- சுவாமீ. பாங்கன் அப்பெண்களைத் தண்டித்த ௪௩- 
கதியை அரசர் உணர்ந்து அவனுக்கு நற்புத்தி யுரைத்துக்- 

கொண்டிருந்தனர். அப்போது விசுவாமித்திர முனிவர் «ba- 
கோபத்துடன் வந்து மன்னாமீது சீற்றங்கொண்டனர். 

சோமசுந்தரன் -- ஏன்? காரணம் ஒன்று மில்லாமலா? 

சந்திரமதி —~- DT Tenor மிலலாம லன சுவாமீ! முன இசை பாடிய 

பெண்கள் அவசால் வளாசக்கப்பட்டவாரகளாம். அவர்களைப் 

பாங்கன் ௮ரசரது ஏவலினால் தண்டித்தான் என்று கருதி 

வந்து கோபித்தனா. அப்போது அரசர் ௮ம் முனிவரை 
வணங்கி மன்னிக்க வேண்டினர். முனிவர் செல்வச் செருக்- 
காலன்றோ டுத்திங்குகள் புரிந்தாய் என்றினர். அதற்கு 
அரசர் “சுவாமி, இவ் வாசை ஒரு சிறை என்று எண்ணி 
ரிருக்கின்றோனே யல்லது, சீர் என்று எண்ணினேன் அல்- 

லன்" என்றனர். அதுகேட்ட முனிவர், கிறையெனக் கரு.து- 

வது உண்மையாயின்,௮தை யெமக்குக் கொடுத்து விடலாமே 
என்றனர். “அர்த பூபாரத்தை மகரிஷியாகிய தாங்கள் BM l= 
கஇக்மகாள்வதானால் மனக்களிப்புடன் கொடுத்து விடுஇன்- 
றேன்” என்௮ ௮சசை ௮ம் முனிவர்க்கு உரிமையாக்கித் 
SSS செய்து விட்டனர். இவ்வளவும் எனது மணாளர் கூற 
அறிந்தேன். 

சோமசுந்தரன் -- முனிவரா மனமார ௮ரசு வேண்டுமென்ஞுர்? 
௮துவும் ஒரு சொல்லளவில், நன்ருயிருக்கெது, பிறகு, 

சந்திரமதி -- பிறகு, யாங்கள் வானப்பிரஸ்த நிலையை யடைய 
காட்டிற்குப் புபபட்டோம். அப்போது முனிவர் வனத்- 

இல் தவம் புரிவாருக்கு ஆடையணிகள் எதற்கு என்ளூர், 
உடனே எங்கள் மீதிருந்த ஆடை யணிகளைக் கழற்றி னும் 
முணிவருக்குக் கொடுத்துவிட்டு அப்பெருமான் அருளிய 

இளஞாயிற்றின் நிறம்வாய்ந்த வஸ்சரத்சை உடுத்துக்கொண்டு 
காட்டிறகுப் புறப்பட்டோம். உடனே முனிவர் DIF OTE 

கூப்பிட்டு, “முன்பு எனக்கு யாகஞ்செய்யக் கொடுத்த 
பொருள் எ௫்கே?” என்று சேட்டார், அப்போது ௮சசர், 
சுவாமீ ௮து ராசாங்கததுப் பொருட்சாலையிலேயே இருக்: 

கின்றது” என்முர். “அரசைத் தீத்தஞ்செய்தபோது அவ்:
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விஷயத்தைக் குறிப்பிடாமையின் அவையனைத்தும் எம்மதே 
யாகவிட்டது. முன்பு வாக்குக் கொடுத்தபடி. பொன் 
முழுதும் கொடுக்கின்றாயோ? இல்லையோ?” என்று கேட்டார். 
சொன்னமொழியை மறுத்தல் கூடாமையால், ௮வவாறே 
நாற்பது இனங்களில் கொடுத்துவிட ஒப்புக்கொண்டோம். 

*சோமசுந்தான் ட்டா இதேது முனிவா சங்கதி முழுமோச- 

மாக விருக்கின்றதே. 

சந்திரமதி - — சுவாமீ, மோச மொன்றுமிலலை. முறைப்படியே நாம் 

சொல்லியதைக் கொடுத்துத்தானே தீரவேண்டும், 

சோமசுந்தரன் — நன்ருயிருக்கிறகே. நீங்களென்ன ௮/ப பொருளை 

வேருகவா எடுத்து வைத்தீர்கள். ஒன்றுமில்லையே. பொருட் 

சாலையில்கானே இருந்தது. இதற்கென்ன தொடர் வழக்கு, 

சந்திரமதி -- ௮ரசை யளித்தபோது அப் பொருளைப்பற்றிக் குறிட்- 
பிக்க வேண்டுமென்பது உண்மைதானே. அவ்வாறு குறிப் 

பியாதபடி. யால் அப் பொருளைக் கொடுக்க நோந்தது சுவாமீ. 

சோமசுந்தரன் _. சீங்களே அவ்வாறு நினைத்தால், முனிவர் டெழு- 
வதஜ் கென்ன தடை, லீயோ, என்ன விதி. பின்பு, 

$ 

சந்திரமதி -- சுவாமீ, ௮/ பொருளைப் டெறும்படி. எங்களோடு 
ஈட்சத்திரேசர் என்பவர் ஒருவரை பனுப்பினர். Bs wre 
கள் நால்வரும் ஈகரத்தை விட்டுப் புறப்பட்டோம். அப்- 

போது நகரமாக்தாகள கூக்குரலிட்டு வருந்தினர். அதுகண்ட 

முனிவர் இனி ஒருகணமும் அங்கிருக்கப்படாதென்றும், 
மறுபடி ௮ நகருக்கு யாங்கள் வருதல் கூடாதென்றும் 

கூறினா. அ௮வவாலே உடன்பட்டு வந்துவிட்டோம். இரண்டு 
நாட்களுக்குப் பிறகு சத்தியசர்த்தி என்னும் மர்திரியும் 
அசசரைப் பிரிந்திருக்க மனம்பொழுமல் வந்து எங்களோடு 

சலந்துகொண்டனர். பின்பு நாங்கள் லீவரும் பெருங் கஷ்- 
டப்பட்டு அன்னபானாதிக களின்றி கந்தமூலாதிகளை யருந்திக்- 
கொண்டே கால்கடையாய்க் கா௫டிமாஈகாத்தை யடைக்தோம். 
அங்கு பலவகையில் முயன்றும் கைகூடாமல் வருந்திக்- 
கொண்டு ஒரு சத்திரத்தில் தங்க யிழுந்தோம். எங்கள் 
வருத்தங்களைக் கண்ட நஈநட்சத்திசேசர் வெளியே சென்று 
முயன்று ஒரு ௮ந்தணரை அழைத்து வந்தனர். அவ் வந்த- 

ணர் ஒரு பெண்ணடிமை வேண்டுமென்று, என்னையும் என் 
மைந்தனையும் அடிமைகொண்டு முனிவர்க்குச் சோவேண்- 
டிய பொன் முழுவதையும் அளித்துவிட்டனர். பின்னா், 
என் மணாளர் முதல் ஒருவரும் யாங்கள் அடிமைப்பட்ட 
வீட்டண்டை வருதல் கூடாதென்று, ௮வ வந்தணர் மறுத்து-
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விட்டனர். அதுகேட்டு எம் மன்னர் மனங கூக்து மக்திரி- 

யோடும் எங்கோ சென்றுவிட்டனர். யானும் .என் மைந்த- 

லும் மறையவர் விட்டை யணு௫), வேலைகள் பலவும் செய்து, 

இட்டதை யுண்டிருந்தோம். மேயோ தெய்வமே. 

(சற்று நிறுத்தி யமுடன்ருள்.) ! 

சோமசுந்தரன் — பிறகுதான் ஏதோ நடந்திருக்கின்றாற்போல்: 

காண்கின்றது. வருந்தாமல் மற்றவற்றையும் சொல்லம்மா. 

சந்திரமதி .. சுவாமீ! என்னென்று சொல்வேன். இன்று காலையில் 

அந்தணர், நாலா வரும் வருஷப்பிறப்புக்காக, தருப்பை 

சமிதை முதலியவற்றைத் தேடிக் கொண்டுவரும்படி மற்ற 
பிராமணப் பிள்ளைகளுடன் என் மைந்தனையும் அனுப்பினர். 

சுவாமீ என்ன சொல்வேன். என் ௮அகுமை மைந்தன் தருப்பை 
சொய்யும்போ.து அரவர் தீண்டி பிறஈ்தான் என்று சேர்ந்து- 

போயிருக்க பிராமணப் பிள்ளைகள் வந்து சொல்லினா. யோ 

சுவாமீ! இதோ பிணமாகக் இடக்கின்றான் அவன். என்ன 

செய்வேன். என் மணாளா எங்குச் சென்னாரோ அறியேனே, 

இக்கற்று இப் பொத்தை அடக்கஞ் செய்யச் சுடலையைத் 
தேடி.ச் செல்கின்றேன். சுடலை எங்கிருக்கின்நதோ அதை- 
யும் அறியேன். இந்த ஈளளிருளில் இக் காசி நாதரே தேவ- 

ரீரைத் துணையாக்குவித்தாரோ, யாதோ அறியேன். சுவாமீ, 

என்ன செய்வேன். 

சோமசுந்தான் -- யோ, என்ன துக்கம். இப்படியும் துன்பங்கள் 
தொடாந்து வருமோ! எல்லாம் அ௮னுபவித்துத்தான் தர- 

வேண்டும். இருக்கட்டும் ஏதோ நற்காலத்திற்குத்தான் நமது 
கண்ணில் பட்டீர்கள். விஷ இண்டியது என்பது உண்மை- 

தானோ, 
0 

சந்திரமதி -- சுவாமீ! யான் அதை நேரிற காணவில்லை. அத்தணர் 
பிள்ளைகள் கூறவே அறிவேன், 

எல்லாம் வல்ல சித்தர் -- (கண்விழித்து) எதனால் மரணம் சம்பவித்- 
இருந்தாலும் இருக்கட்டும், யாம் முன்பு கூறியவாறே 
அணிமா, மடமா, லகிமா, கரிமா, பிராப்தி, பிராகாமியம், 
ஈசத்துவம், வடத்துவம் என்னும் அஷ்டமாசித்திகளும், 
பகாயப்பிரவேசம் முதலிய அற்புதங்களும் பயின்று, முடி- 
வில் ஜீவகாருண்யம் மிகுந்து, இறந்தவர்களை உயிர்ப்பிக்கும் 
மகத்துவ மகிமையால் எல்லாம் வல்ல இத்தர் என்னும் சிறட்- 
Yu பெயரும் பெற்றிருக்கிறோம். அதிருக்கட்டும், இட்- 
போது உடலில் உயிர்ப்பே இல்லையோ? உடலிற் சூடு 
மில்லையோ?
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சந் திரம் தி — சுவாமீ, உயிர்ப்பேது. வெறுக கட்டையாகவே இருக்- 

கின்றது. உடலிற் சூடும் இல்லை. 8யோ சுவாமீ. தாங்கள் 
தான் ௮ருட்சண் வைக்கவேண்டும். . 

எல்லாம் வல்ல சித்தர் -- விஷமானால் எதுவாயினும் நீச்இவிட- 
லாகும். அதிலும் அர்த்த ராத்திரி யாகவில்லை. எல்லாம் 
ஒடுங்கனும் தனஞ்சயன் என்னும் வாயுமாத்திரம் afl ana afl 
பிரியாது. பார்க்கலாம், கடவுள் செயல், இருக்கட்டும். மற்- 
ஞொரு விஷயம் சொல்லவேண்டும். 

சந்திரமதி _.... சுவாமி, இக்கற்றார்க்குக் தெய்வமே கதியென்பது 

உண்மையாகக் கண்டேன். இப் புதல்வனை உயிப்பிப்பது 
சேவரீர் உடமை. அருளே உருவாக வந்துள்ள தேவரீருக்கு 
யான என்ன செய்ய வல்லேன், 

எல்லாம் வல்ல சித்தர் --- ரது இருக்கட்டும், ஏதோ தெய்வத் இரு- 

வருளை முன்னிட்டு முடித்து விரிகின்றோம் அஞ்சவேண்- 
டாம். இப் பிள்ளையை உயிர்ப்பித்த பிறகு, நீங்கள் இருவரும் 
எம்மிடம் இழுந்து தொண்டு புரிபவேண் ம். இதற்கு இஷ்ட-. 
மானால், உடனே செய்கின்றோம். 

சந்திரமதி —— சுவாமீ! என்ன செய்வேன். முனபே எமது வரலாறு 

முழுதும் உரைத்தேன். மனம்புரிஈது அனைத்தும் கேட்டு 
ளினீர்கள். இப்போது எவவாறு தஙக, ளுக்குத் தொண்டு 
புரிவது, தேவரீரது அடிகளை இரவும் பகலும் மனனம் 
செய்துகொண் டி. CH! பபோம். தாங்கள் எமக்கு ஒரு தெய்வம், 

எங்கள் அடிமைத்தன்மை சீங்யெபின்பு தங்கள் அடி.களுக்கே 
ரூடி முழுதும் அடிமைபூண்டு தங்கக் இடக்கின்றோம். இத- 
னினும் யாங்கள் பெறும்டேறு யாது. சுவாமீ திருவுளங்- 
கொண்டு, இப் பாலனை உயிர்ப்பிக்க வேண்டும். இனித் 
க்கள் பாதங்களே கதி, 

(விமுச்து வணல்குடன்றாள்.) 

எல்லாம் வல்ல சித்தர்-- அம்மா, இதெல்லாம் ஒன்றும் வேண்- 
டாம். இப் பிள்ளையை உயிர்ப்பிக்கக் தடையில்லை. நீங்கள் 
இருவரும் எமக்குத் தொண்டு செய்யவேண்டும். 

சந்திரமதி--- சுவாமீ, தேவரீர் அறியாதது இன்றுமில்லை. எமது 
அடிமைத்தன்மை நீங்கினாலன்றி எமக்குச் சுதந்தர மில்லை, 
என்ன*செய்வோம். எனது மணாளா எம்மை மீட்கும் BIT etre 

முதல் தமது அடி.களுக்கே அடிமைபூண்டு ஒழுகுவோம். 
சுவாமீ சற்றுக் கடைக்கண் பார்க்கவேண்டும். 

எல்லாம் வல்ல சித்தர்-- நீ்கள் இப்போது போகாவிட்டால் அவ் 
வர்சணர் என்ன செய்யப் போடன்ரறார். மைந்தனோ? தாயும் 

28
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இறந்துவிட்டாள் என்றே எண்ணுவார, ஆகையால், நீங்கள 

இங்கே இருந்துவிடலாமே. 

சந்திரமதி --- சுவாமீ, யாருக்கு எதை மறைப்பினும் இறைவனுக்கு 

எதையும் மறைத்தல் கூடாது. ௮வசோ தலைக்குமேல் நின்று 

சாட்சியாக விளங்குகின்ளார். மனிதர்க்குப் பயப்படாது 

ஒழியினும், தெய்வத்திற்கு பயப்படா தொழிவ தெப்படி..! 

சுவாமீ. யான் விரைவில் வந்துவிடுவதாய்ச் சொல்லி 
விடை பெற்று வந்திருக்கன்றேன். ஆதலால், விரைவில் இரு- 

பை செய்யவேண்டும். 6, 

௪ e e ® . : . « 

எலலாம் வல்ல சித்தர் அணை அப்படியாயின் இயலாது. எமது குரு- 

நாதர் கட்டளை அப்படி. அதனை கடத்தல் முடியாது. நமக 

குத் கொண்டு செய்வதானால் உடனே உபிர்ப்பிக்கனெஜோம். 

சந்திரமதி --- சுவாமீ, அதனைமட்டும் மன்னித்து அருள்புரியவேண்- 
டும். இனித் தங்கள் பாதமே 5H). (விழுந்து காலைப் பிடித் துக்- 
கொள்கின்றாள்.) -- சுவாமீ. தெய்வமே முன்னின்று தங்களை 
யனுப்பியிருக்க, தாங்கள் எவவாறு மவுனமாயிருக்கக் கூடும். 
சுவாமீ கிருபைகூர்ந்து அருள் புரியவேண்டும். தேவரீரது 

பாதங்களே எங்களுக்குப் புகலிடம். இப் பாதங்ஈகா ஒரு 
கணமும் மறவோம். சுவாமீ, இந்த மைந்தன் முகத்தைப் 

பார்த் தருள்செய்யவேண்டும். 

எல்லாம் வல்ல சித்தர்--- அம்மா, நீ சொல்வகைக் கேட்கவும், செய்- 

வதைப் பார்க்கவும் எமது மனம் கரைந்துபோடுின்றது. ஆனால் 

ஒன்று சொல்கின்றோம். யாரேனும் இறந்தவன் எவ்வாறு 
உயிரபெற்றான் என்றால், “அவன் இறக்கவில்லை, மாச்சை- 
யாயிருக்தான். கான் போய் எடுத்து அணைத்துத் தண்ணீர் 
குடிப்பித்தேன். மூச்சை ர்ந்து எழுர்துகொண்டான்” 
எனறு சொல்லிவிடு, ‘ 

சந்திரமதி -- சுவாமீ, இப்படியும் சொல்லலாகுமா. தெய்வந்தான் 
பொறுக்குமா. அ௮வவாறு சொல்லின் பொய்யாக வன்ரோ 
முடியும். அன்றி செயகன்றி கொன்றதாகய குற்றமும் சம்ப- 
விக்குமே, சுவாமீ. அவ்வாறு எப்படி சொல்லலாகும், சுவாமீ. 
என்ன செய்வேன். லீயோ கா௫ிகொாதா, சடைக்கண் பார்த்தரு- 
ளாயா. 

எல்லாம் வல்ல சித்தர் -- அம்மா, இதெல்லாம் Panes. B)ni- 
தவனை உயிரப்பித்தல் எவர்க்கும் அரிது, HS எனது கு௬- 
நாதா கடாக்ஷத்இினால் எமக்குக் கிடைத்திருக்கன்றது. HSI 
ஒருவரும் அறியக்கூடாது. ஒருவ ரறிந்தால் உலக Lp ONL} LD. 
ஒருவருக்கும் தெரியப்படாது என்பதற்கே எமக்குக் கொண்டு
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செய்துகொண் டிருக்கவேண்டும் என்றோம். ௮௮ கூடாமை 

என்கிறாய், அதனால் இவ விஷயத்தைச் சற்று மாறறி உலகத்- 

தார் கேட்கும்போது உசைக்கும்படி சொல்கின்றோம். அதற்- 
கும் நீ உடன்படுவதாகக் காணோம். இணி உங்கள் ௧£இ- 
போலாகட்டும், யாம் போகின்றோம். 

(விரைர்து போன்றா.) 

சந்திரமதி -- (பின் தொடாந்து) சுவாமீ, சுவாமீ! தயை செய்ய- 

வேண்டும். இருபை செய்யவேண்டும். அடியாள் ஆருமற்ற- 
வள். தமது பாதங்களில் விழுந்து வேண்டுகின்றேன். 
சுவாமி, கடைக்கண் பார்த்தருளும். 

எல்லாம் வல்ல சித்தர் -- முடியாது, முடியாது, எம்மால் ஓனறும் 

ஆகாது. யாம் போடின்றோம். இல்லாவிடில் யாம் முன்னே 
கூறியபடி இரண்டில் ஒன்று ஏற்படவேண்டும். 

(Ads தூரத்தில் கிற்னறார்,) 

சந்திரமதி-- சுவாமீ! :*ஒமுக்கம் விழுப்பர் தரலான் ஒழுக்கம் 
உயிரினும் ஓம்பப் படும்” ஆதலால், நாங்கள் பழிபாவங் 
களுக்குப் , பாத்திரராகாமல், எதைச் செய்யச் கட்டகா- 
யினும் செய்யச் சித்தமாயிருக்கின்மேம். தம்மையொத்த 
மகரிஷிகள் விலக்கயெ கருமங்களை எவ்வாறு செய்வது, இழு- 
பைகூரந்து இப் புதல்வனை உயிர்ப்பித்தல் வேண்டும். ஈமஸ்- 
கரிக்கின்றேன். 

(விமுகன்றாள்.) 

எல்லாம் வல்ல சித்தர் ௭ OTLO SI குருகாதா் கட்டளையை யாம் மீறிச் 

செய்தல் கூடாது. செய்யினும் ௮து பலியாது. என்ன 

செய்யலாம் “அவாரை யாசே யழிப்பா் அ௮துவன்றிச் ௪ர- 

வாரை யாரே தவிர்ப்பவரா,” இனி யாம் ஓனறும் செய்ய 
இயலாது, செல்கின்றோம். 

(விரைந்து போ௫னறார்.) 

சந்திரமதி -- சுவாமீ, சுவாமி, மன்னிக்கவேண்டும். திக்கற்றுத் 
கவிக்சன்றேன். சுடலையைக் காட்ெவொசையும் காணாமல் 
தவிக்கின்றேன், சுவாமி. 

எல்லாம் வல்ல சித்தர் -- நீ நின்றவிடத்திலிரு£து கோழமுகமாக 

நோக்கினால், சிறிது தூரத்தில் இப்பற்றி எரிவது தோன்றும், 

அதுவே சுடலை, போகலாம். 
(விரைச்து சென்று மறைந்துவி0ன்றார்.) 

சந்திரமதி. ) ஐயோ தெய்வமே? காசிநாதா! இவ்வாறும் 

Aen! நமது அக்கத்இற்கு உவமையும் உண்டோ, 
டட காலிலே, படும் கெட்ட குடியே கெடும்' என்பதற்கு
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காமன்றோ திருஷ்டாந்தமாயிருக்கன்றோம். 8யோ தெய்வமே, 
கைக்கெட்டியதும் வாய்க்கெட்டாமற் போயிற்றே, ' நமது 

வினை இவ்வாறிருந்தது, என்செய்வோம். முதலில் கொண்- 

டதேபோல சுடலையை ஈண்ணித் தகனஞ்செய்து விரைவில் 

வேதியாது வீட்டை யடைவோம். ௮ப்பா மகனே, வாவு , 

கனமாகத் தோன்றுன்ரறாயே, காலிலோ முளளுக் தைக். 

இன்றது. யோ உன்னைத் தாங்இச் செல்லவும் கூடவில்- 

லையே, என்ன செய்வேன். தீப்பற்றி எரிவதும் சமீபத்தில் 
தான் தோற்றுகன்றது, ௮ தெய்வமே, என்,மணுளர் ௪௩- 
இருக்கன்றாரோ. பிள்ளையைத் சகனம் செய்யவும் இல்லாமற் 
போயினாரே, அந்தோ பாமேசா. இஜுவும் உன் இருவிகை- 

யாடலா, 

ஐந்தாங களம் 

பு 

இடம்: அரண்மனைத் தோட்டம். 

காலம்: மாலை. 

பாத்தீரங்கள்: பரமாரர்தன், விசுவராசன் (கா௫ிமன்னன் புத்திரன்.) 

[ப.ரமாரந்தன் விசுவகாசனது ,தூரியர் உருக்கொண்டு 
௮.ரண்மனைக் சோட்டச்தை யடைஅன்றான்.] 

விசுவநாதன் --- 8யா!' என்னைத் தேடி.க்கொண்டா இங்கு வந்து- 

விட்டீர்கள்? என்னோடு துணையாக வந்த சம்பிரதியை முன்பு 
வித்யாமண்டபத்திற்கு அனுப்பி, யாவும் சஇித்த்ப்படுத்தச் 
சொன்னேன். சநறு இருங்கள, போகலாம். 

பரமாநந்தன் -- விசுவகாத. யான் இன்று சந்று முன்பு செல்ல- 
வேண்டும். இன்று விசுவகாதர் ஆலயத்தில் மஹாபிஷேகம் 
ஈடக்கின்றது. அடல், பாடல் முதலிய வேடிக்கைகள் மிகு- 
Bud உண்டென்று மனிதர் இரளாகச் செல்கின்ரார்கள். 
அதனால், யான் சீக்கரம் பாடத்தை முடித்துவிட்டுச் செல்ல 

உன்னை இங்கே தேடிக்கொண்டு வந்தேன். விரைந்து வருவாய். 

விசுவநாதன் -- லயா] ஆலயத்தில் ௮ வவளவு விசேஷமா இன்று] 

ஆனால், யானும் தங்களோ0! வரூன்றேன். இன்று பாடம் 
வேண்டா. 

பரமாநந்தன் -- விசுவநாத நீ வருவதென்றால் இப்போது மூடி- 

யாது, கான் சிக்காம செல்லவேண்டும். 

விசுவநாதன் -- Bur! aor ௮வ்வாறு சொல்இன்தீர்கள்? கானும் 
ஒரு நொடிப்போதில் வந்துவிடுன்மேன்.
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பரமாநந்தன் --- அதெப்படி முடியும்? நீ வருவதென்றால், தாய் 
தீர்தையர் ௮றுமதி பெற்றுக்கொண்டு, ராஜ சின்னங்களுடன் 
வாவேண்டும். அதுவரையில் ௮பிஷேகம் நிற்காது. முன்பு 
சென்ரால்தான் ௮பிஷேகத்தைக் கண்குளிரக் கண்டு மகழ- 
லாம். | 

லிசுவகாதன் -- Bur! அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை, இத் தோட்டத்- 

இல் உலாவி வருவதாக முன்னமே என் பெற்ஜனோரிடம் Hp 
மதி பெற்றுக்கொண்டேன். அதனால், தங்களுடன் வரத் 
தடையில்லை. அலயம் சமீபத்தில் இருப்பதனால் ஈடந்தே 
வருகின்றேன். 

பரமாநந்தன் --- ஆனால் சரி, புறப்படு போவோம். நீ பாதசாரியாய் 
விதியில் வருவது ஏற்றதல்ல. அரண்மனைப் புறத்திலிருக்- 
கும் கொடிவழியே ஒருவரும் அறியாமல் போய் வக்துவிடு- 
வோம், 

விசுவநாதன் — ஆஹா? அப்படியே செய்வோம். யாருக்கும் தெரி- 

யாமற் போய் வநீதுவிவெதே நலம். 
° (Gun Beer peort.) 

பரமாநந்தன் -- விச்வராதா/ ஒதுங்கி தேயந்த வழியே வருவாய். 

இது மிகவும் சிறு வழி. 

விசுவநாதன் — அப்படியே வருகின்றேன். லயா. இன்னும் எவ்- 
வளவு தூரம் இருக்கும்? 

பரமாநந்தன் -- இதோ சமீபந்தான். அதோ ஒரு தோப்புத் தெரி- 
இன்றதே அதைக் கடந்தால் அலயந்தான். 

விசுவநாதன் -- அப்படியா, நெடுந்தூரமாக இருக்கிறதே. விதி 
வழியாய்ச்சென்றால் சமீபத்தில் இருப்பதாகக் காண்குின்றதே. 

பரமாநந்தன் -- விதிவழியாய்ச் சென்றால் இனனும் வெகுதார 
மிருக்கும். நீ வண்டியில் போய் வருவதனால் சமீபத்தில் 
இருப்பதாகத் தோன்றும். மற்றப்படி. இநத வழிதான் சமீட- 

மானது. 

விசுவநாதன் -- கயா. அப்படியும் இருக்கலாம். இதுதான் கான் 
முதல் முறை இவவளவு தூரம் நடப்பது. காலும் சற்று 
கோகன்றது. காக்கும் வறட்சி யடைகின்ற ற, இங்கு ஏதே- 

னும் குளம் உண்டானால், கொஞ்சம் தண்ணீர் அருந்தலாம். 
தாகம் அதிகமாக இருக்கிறது. ப 

பரமாநந்தன் --- அப்படியா இதோ ஒரு குளம் காண்டுறது. இங்கு 
நில், தண்ணீர் கொண்டு வருகின்றேன். 

(போய் தண்ணீர் முகந்து அதில் மூர்ச்சிக்கச்செய்யும் விஷத்தைக் கலந்து 
கொண்டுவந்து கொடுகஇருன்.)
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விசுவநாதன் -- (ஆவலோடு சண்ணீசைக் குடித்துக்கொண்டே) லயா. 
இது சிறிது கசக்இன்றது, ப 

பரமாநந்தன் -- ஆமாம், நான் வரும் வழியில் வயித்தியர் விட்டுக்- 

குச் சென்று, இந்தச் று பாத்திரத்தில் மருந்து வாங்கிச் 
சாப்பிட்டேன், அந்த மருந்து சிறிது பாத்திரத்தில் த்ங்கி, 

யிருக்கும். அதனால் குற்றமில்லை. தேகத்திற்கு சவுக்கிய- 
மானதுதான் வேண்டியமட்டும் குடி, 

(விசுவகாகன் மற்றும் ads  குடி.க்கன்றாள்.) 

விசுவநாதன் -- (சிறித சென்ற) யோ. எனக்குத் தலை சுற்றுகின்- 
ற. மயக்கமாக இருக்கின்றன. இனி நடக்க என்னால் 
முடியாது. ஓர் அடி எடுத்து வைக்கவும் என்னால் ஆகாது. 

பரமாநந்தன் -- குளிர்ந்த சலம் சாப்பிட்டு உனக்கு வழக்கமில்லை, 
அதனால், சிறிது இங்கே படு; மயக்கர் தீர்ந்த பிறகு எழுந்து 
போவோம். 

(விசுவகாதன் படுத்த உணர்வற்றுச் டெக்கிரறுன். ப.ரமாகக்கன் விசுவராத- 
னத ஆடைகளையும் அணிகளையும் கழற்றிச் செம்பட்டு வஸ்திரத்தை 
உடுத்தியபின் பிரேதம்போலிரு£கும் விசுவராரனைக் தூக்கிகொண்டு 
மறைகின்றான்.) 1. 

ஆராங் களம் 

டூடம்: சுட. 

காலம்: நள்ளிரவு. 

பாத்திரங்கள்: சந்திரமதி, அரிச்சக்கிரன், வீரன், 

oh திரம தி (தனியே) ஆ ப மேசா. இதுசான சுடலைபோல் தோன்று- 

கின்றது. பிணங்கலாக் கொளுத்தும் இடம் இதுவாகவே 
காண்கின்றது. ஆ தெப்வமே” என்ன ௧இ Qa என் 

அருமைப் புகல்வனை அடக்களஞ் செய்யவும் சுதியற்றிருச- 
கன்றேனே.  அடக்கஞ் செய்வதென்றால் உடலை மண்ணின் 
கம் புதைக்க வேண்டும். இல்லாவிடில் எரியிட்டுக் VET OHSS 
வேண்டும். இவவிரு வகைக்கும் ஈமக்கு வழியில்லை. துக்க 
மிகுதியால் ஒன்றும் கோன்ுமல் வந்துவிட்டோம். லய- 
சைக் கேட்டிருந்தால் அடக்கஞ் செய்வதற்கான உதவியை 
ஒருகால் செய்திருந்தாலும் இருக்கலாம். : இனி இதை 
எண்ணுவதிற் பயனில்லை. மண்ணின் &ழிட முடியாது. 
ஒருவாறு எரியிலிடுதல் கூடும். இதோ இத்தனை பிணங்கள் 
கொளுத்தப்பட் டிருக்கின்றன. இவற்றைச் சுற்றிப் பார்த்-
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தால், எரிந்து குறைந்த கட்டைகளும், எரிமுட்டைகளும் 
எதேனும் சல இடைக்கலாம். யோ இுிடைக்கக் கூடிய 
அ/வ்விறகிலேயே இவவுடல் நன்ருய் எரிபடுமோ, படாதோ 
அறியேனே! ௮, ௮, என்ன காலம்” இருக்கும் நிலையி- 
லிருந்து இறந்திருந்தால், ஆ தெய்வமே, சந்தனம், அகில், 
தேவதாரு முதலிய கட்டைகளும், மந்றும் வாசனைத் இர: 
வியங்களும் குவிந்துவிமெல்லவா? ஆ, பரமேசுவரா? இத் 
தேகத்தை உனது காவலில் வைக்கின்றேன். தெய்வமே 

இக்கற்ற எழக்கு நீயே கதி, (விறகுகளைப் பொறுக்கிச் சேர்த்து 

அடுக்யெ பிறகு) யோ, யோ.” எவ்வளவு அருமையாக 
வளர்த்த வுடல்? மஞ்சத்தில் இலவம் பஞ்சு மெத்தையில் 
படுக்கவும் பொரு மெல்லிய தேகம் இப்போது எதன்மீது 

படுக்கின்றது. இந்தக் கட்டை கட்டையோடே BG Best 

mes. (கட்டை மீது பிணத்தை டைக்கின்றாள்.) a. காடுநாதா 

இதென்ன வாழ்வு. முடிவில் கட்டையில் இடும் வாழ்வு- 

தானே. ஆ, இனி கான் என்ன செய்வேன். தி மூட்டிக் 

கொளுத்த வேண்டும். ஐயோ, லீயோ, யான் கட்டையில் 

இ மூட்டுமுள் என் கட்டையில் த மண்டு எரிகின்றதே, 
அட்டு என் அருமைத தேவதாகா! கண்மணி என்னைத் 

தனியே விட்டுப் போகின்முயா!! வீயோ உன் தந்தையாரும் 
இல்லையே. முடிவில் முகத்தில் விழிப்பதற்கும் இல்லாமற் 

போயினாசே. (புருஷனை நினைத்து ஆகாயத்தை நோக்கி) ஆ என் 
உயிர்போன்ற உத்தம! இதோ உமது அருமை மைந்தனைத் 
தகனஞ் செய்யக் கொள்ளி வைக்கின்றேன். 

(கொள்ளி வைக்இன்றாள்.) 

அரிச்சந்திரன் _- விர, அப்பா, விர/ 

வீரன் -- ௪௦ பண்ணா, GN FEB ZICH எயுப்புசே. 

அரிச்சந்திரன் -- விர எழுந்திரு. சுடலையில் ஏதோ Boot] FGI 

கேட்டறது. தீயும் மூண்டு எரிகின்றது. எழுந்து போய்ச் 
சுற்றிப்பா. 

வீரன் — இதின்னாடா, எயவா போச்சு பாராத்திலேகூட (எழுந்து 

போன்றான். சுற்றிப் பார்க்கையில் சர்திரமதியை யணுகி) தீரோ 

யப்பா, இது இன்னாடா எண்ணைக்கு௦ பாக்காத சங௫தி 
யாரோ பொம்னாட்டி யாட்டங தது. யார்ராது நிக்கிறது? 

சந்திரமதி -- ஜீபா! நான் ஒரு பெண்பிள்ளை, 

வீரன் -- பொம்னாட்டியா - பேயா - பிசாசியா? 

சந்திரமதி -. ஐயா, கான் பேயுமல்ல, பிசாசுமல்ல. ஒரு பெண் 
பிள்ளைதான்.
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வீரன் -- பொம்புளெயா. இங்கே யா௦ வந்தெ, இந்த பாராத்ரிலே. 

சந்திரமதி —— இறந்துபோன என் மகனைத் 'தகனஞ்செய்ய இங்கு 

வந்தேன் லயா. 

வீரன் -- இன்னாடா பெயவா கத, ஐ௦கூட வந்தவங்க அ௮ல்லாஓ 

எங்கே? 

சந்திரமதி — என்னோடு ஒருவரும் வரவில்லை. யான் இிக்கில்லாத- 
் வள். என் மகன் இறந்துவிட்டான், அவளைக் தசனஞ் 

செய்யத் தனியே வந்தேன் ஐயா, 

வீரன் -- DEI பொமனாட்டி மாத்தமா வந்தே. மாண்டவனெ 

எப்படி. தூயக்காந்தெ. 

சந்திரமதி -- நானே தோள்மேல் தூக்கிக்கொண்டு வந்தேன். 

வீரன் -.. நீ சொலாது ஈம்/ர சங்கதியா காணமே. என்னமோ சூது 

கீராப்பலெ தே. செரியா செல்லம்மெ. எங்களுக்கு மாழூலுஞ் 
சேர்லெ. ஒண்டி.மா வந்து கீரே. என்னா சங்கதி. நாங்க 

தூங்னெ கரப்போ வந்தியே, ௮து இன்னு, செத்த நண்ணா 
செல்லு, 

சந்திரமதி -- கான் ஒருவர் விட்டில் அடிமைப்பட்டிருப்பவள், 
என் மகன் காட்டில் தனியே இறந்துவிட்டான். அந்தப் 
பிணத்தைத் தேடி எடுக்க இரவாகிவிட்டது. எனக்கோ 
சுடலை இங்கிருக்கிற இடம் தெரியாது. ஒரு பெரியவர் 
வழி காட்டினா. அப்படியே பிணத்தைத் தோள்மீது தூக் 
இக்கொண்டு வந்து இங்கு இறக்கினேன். பிறகு, பல பக்கக்- 
களிலும் ஆராய்ந்து எமித்த கட்டைகளை ௮ிக்க, அத 
மேல் மகனை வைத்துத் தி மூட்டினேன். இதற்குள் ் 
வந்தீர் யோ] 

வீரன் -- தீசோ யப்பா, நல்லா கதே நாய. ஏ யம்மா, இன்னா 
இப்படி. செல்ரியே. காங்க ராவா பவலா சொடலெயெ காத்- 
அக்குனு இங்கெ ௨ யந்து கடக்கிறமே, எங்களுக்குஞ் செல்- 
லாதே, கட்டணமுங் குடுக்காதெ பொணெத்தெ தூக்கினு 
சொடலெ வுளளெ வந்துட்டே. வெவு சரவெல்லா௦ இங்கியெ 

சேத்துக்கினே. ௮தெல்லா கடக்கட்டும், எங்க கட்ட- 

ணத்தெ போடு மின்னெ. எ யம்மா, நீங்க பேசர்தெ பாத்தா 
குடியானவங்க ளாட்டங்கதே, இப்படிகூட சேயலாமா, 

சந்திரமதி ---- 8யா யான் முன்னமே ஒருவருக்கு அடிமை யென்று 
சொன்னேன். மகனைச் சுடவும் கட்டையில்லாமல் மற்றப் 
பிணங்கள் வெந்து மிகுந்த கட்டைகளைத் தேடிச் சேர்த் 
தேன. உ௱ுகளுக்குக் கட்டணம் எங்கிருந்து செலுத்துவேன்/



சளம்--0] அரிச்சந்திரன் 225 

வீரன் -- இந்தச் சங்கதில்லா௦ எங்களுக்கு ஏ0௦,. எங்க எஜமா௦ 
எங்களுக்கு சென்ன பெரகாரம் காப்பணம், மொயந்துண்டு, 
வாக்கரிசி சோணம், அத்தெ இபடி போட்டூட்டு நீ எபடி- 

யானா சேஞ்சிகோ, நாங்களே கிட்ட இருக்கது சுட்டூடராமு, 

சந்திரமதி -- 8பா, நீர் கேட்டபடி பணம் முதலியவைகளைக் 
கொடுக்கும் சக்கி எனக்கிருந்தால், இந்த நடுராத்திரியில் 
கணியாகப் பிணத்தைத் தோள்மேல் சுமந்துகொண்டு வரூ- 

வேறே. மற்றுப். பிணங்கள் சுட்டு மிகுந்த கொள்ளிக் 

கட்டைக்ளைப் பொறுக்கக் சேத்து அதனால் சுடிவேனா. 
இதுகளைக்” கவனித்து என் மகனைத் தகனம் செய்ய உத்- 
தரவு கொடுக்கவேண்டும். மேலும், இவ்வூர் வழக்கத்தை 
யான் அுறிந்தவளும் அல்ல, வீயா. 

வீரன் --. இன்னாடா சணியனா இது, ஒண்ணுமில்லாத சுட்டே- 

ணுமாமே வுயம்மே, இதெல்லா வணுபேச்சி, GTO Deon 
னத்தெ குடுத்தா கும, இல்லாக்காட்டி. பொணத்தெ எடுத்- 
தூக்குனு, அபபாலே போ. அப்ரம் நா௦ சும்மா இக்க 

மாட்டெ௦ , 

சந்திரமதீ — Bur, என்னிடத்தில் ஒன்று மில்லை. இந்தப் 

(ரணெத்தை எடுத்துக்கொண்டு சங்கே செல்வேன், தயவு 

செய்து ககனஞ்செய்ப உத்தரவு கொடுக்கவேண்டும். 

வீரன் --- ஊடுத்தூக்குனு போம்மேண்ணாக்கா உத்துருவு கொடண்ரே, 
போம்மெ போ, இக்கா ஊம் புளளெ, எடுத்துக்குனு போ, 

அப்பாலே போ. 

(உதைத்துத் சள்ளிவிட்டுப் போன்றான்.) 

சந்திரமதி --. (பிணத்தை விரைந்து ஓடிப் பற்றிக்கொண்டு) வீயோ, 

யோ, மகனே இந்தக் கதியையும் என் கண்ணாற் பார்க்க 
என்ன பாவஞ் செய்தேனோ! லீயோ தெய்வமே, யோ தெய்- 
வமே? இந்தப் பொன்னான உடலை வெட்டியான் உதைக்- 
கவும் ஆயிற்றே! இதைக் கண்டும் என் உயிர் உடலி- 

லிருக்கின் DOB. என்னைப்போல் பாவியம் உலகில் உண்டா 

அடா என் கண்மணீ?! 
(அழுடன்றாள்.) 

வீரன் -- (அரிச்சர்திரனை ௮ணு) ஓ யண்ணா 

அரிச்சந்திரன் -- அப்பா வீர, என்ன சங்கதி. 

வீரன் -- இன்னா யண்ணா. எயவா போச்சி, ஒரு ஜானுண்டு பொம்- 

பளெ, மகெ௦ OF PHIL பூட்டானா, அவனெ தோளமேலே 

தூக்ினு ஒண்டிமா வந்து, ௮ங்கெ கடந்த கட்டைங்களெ 

அடிக்கு, கொள்ளி வெச்சிகினு சரா யண்ணா. கா௦ போயி ஈம்ட- 
9
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ளுக்கு சோவேண்யத்தெ கேட்டாக்கா இல்லெண்சாயண்ணா, 

எத்தினிவாட்டி. சென்னெ௦, கேக்லெ. SACOM RAS Oui 

ணத்தெ எட்டி. காலாலே தள்ளிப்பூட்டு வக்தூாடே௦ யண்ணா. 

இனிமே செத்தெ நீதா யண்ணா போவுணு௦. அந்த வெரு 

லத்தினி மன்சி என்னென்னமோ பேசராண்ணாக்கா, | ஈ 

அரிச்சந்திரன் --- வீ. கட்டகாயைச் செலுத்தாமலா சுடுதின்ஞார* 

நீ கேட்டு இல்லை யென்றதற்குப் பிணத்தை உதைத்தா தள்- 

ளினை! யோ கடவுளே. என்ன பரிதாபம்” வீர? பணத்தை 

அவமதிக்கும் பிணத்தை அவமதிக்க ஒண்ணாது. உயி- 

சோடு கூடிய உடலைவிட, உயிரை நீங்கிய உடலை மிகவும் 

சனம்பண்ணவேண்டும். நீ உதைத்ததைக் கேட்டு மிகவும் 
வருக்துன்றேன். அப்ப வீர/ இனி யப்படிச் செய்யாகதை, 
போய் பார்ப்போம். (சனியே) என்ன இது! இந்த கள்ளிர- 
ஸில் தனியாக எந்தப் பெண்பால் சுடலைக்கு வாக்கூடும். 

அச்சரியமாகக் காண்டுன்றது. பார்ப்போம் நெருங்கிக் கேட்- 
போம். (சக்திரமதியைச் சமீபிக்கின்றான்) அம்மா நீ யார? 

சந்திரமதி -- லயா. நான் ஓர் பெண்பிள்ளை, ஒரு பிராமணா வீட்- 

டி.ல் அடிமை வேலை செய்பவள். 

அரிச்சந்திரன் -- என்ன, அடிமை வேலையா? எந்தப் பிராமணா 
விட்டில்? 

சந்திரமதி --- இவ்வூர் ௮க்கராரத்தில் காலகண்ட யர் என்பவர் 
ஒருவர் இருக்கின்ருர். அவர் வீட்டில் அடிமையாக இருப்- 
பவள். 

அரிச்சந்திரன் --- (ஐயோ பசமேசுவசா) இந்த நடுராத்திரியில் இங்கு 
வராதது யாது காரணம்? 

சந்திரமதி -- யா, எனக்கு ஒரு மைந்தன் உண்டு, அவனை அ்- 
தப் பிராமணா சமிதை முதலியவற்றைக் கொய்து வரும்படி 
மற்றப் பிராமணப் பிள்ளைகளோடு இனறு காட்டிற்கு அனுப்- 

பிஞார். சாயங்காலம் ௮ப் பிராமணப் பிள்ளைகள் திரும்பி 
வந்து என் மைந்தன் அரவு கடித்து இறந்துவிட்டதாகச் 
சொன்னார்கள். 

அரிச்சந்திரன் -- யோ, யோ, கா௫நொதா! 

சந்திரமதி _ பிறகு, என்னை அடிமை கொண்டவர்களிடம் விடை 
பெற்றுக்கொண்டு, காட்டில் நெடுநேரந் தேடி, முடிவில் 
பிணத்தைக் கண்டெடுத்து, சகனஞ்செய்ய இங்குக் கொண்டு 
வந்தேன் லீயா,
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அரிச்சந்திரன் -- ௮டா செல்வத் தேவதாசா! நீயோ அரவு கடித்து: 
மாண்டாய. 

(பிணத்தின்மேல் விமுச்தமுடன்றான்.) 

சந்திரமதி --- 8யோ என் பிராணநாத 
( அவளும விமுச்து அமுடன்றாள்,) 

அரிச்சந்திரன் -- ஆ, என் கண்ணே! தேவதாசா.! அப்பா என்னை 

விட்டு எப்படிப் பிரிந்தாயடா கண்மணீ! அ தெய்வமே! 

என்ன, செய்வேன்! அடா கண்மண். உன்னை அந்தணர்க்கு 
அடிமையாக்கிப் பிரிந்தேனென்று என்னை வெறுத்து ௮ந்- 
தரத்திற் பிரித்து சென்ருயோ! ௮டா என் செல்வமே! அரவு 
கடி.த்தோ இறந்தனை. லீயோ ௮வ வரவு சீறிக் கடிக்கும்போது, 

Dit கண்மணி” என்னென்ன நினைத்தாயோ? எவ்வாறு 
ஏங்கனாயோ? 8 யோ இவ விளமையிலேயே காடு மலைகளில் 
அலைந்து இரிந்து, காப் சனிகளை யருக்தி, அடிமைப்பட்டு 
முடிவில் இறந்தும் பட்டனை. ௮டா கண்மணி” எனக்கு 
மைந்தனாகப் பிறந்து ௮டைந்த வாழ்வு இதுதானோ. அடிமை- 

கொண்ட அந்தணர் உன் கையைப்பற்றி யிழுத்தகாலத்தில் 
கன்மனங்கெரண்டிருந்த இப் பாவியினிடத்தில் உறவேன் 
என்று ௧௬இ உயிர் விட்டனையோ! நாடு நகரங்களைத் துறந்து, 
உணவுக்கும் உடைக்குமே வழியில்லாத இவன் எவ்வாறு 
நம்மை மிட்கப் போகின்றான் என்று எண்ணி உயிரவிட்ட- 

Sor@ur! யோ என் சண்மணீ' தேவகாச உன்னைப் பறி 
கொடுத்து, எப்படி உயிர்வாழ்வது! யோ, யோ, இனி 
எனக்கென்ன வாழ்வுண்டு. சேயோடு தான் பெற்ற செல்வம் 
போம் -- இனி யான் இழுக்தென்ன, இறந்தென்ன?! 

சந்திரமதி -- ௮, என் பிராணகாத. தாங்கள் யாவும் அறிவிர்கள், 
தாங்களே இவ்வாறு மனங் கவன்றால் தங்களைத் தேற்றுவார் 
யாவர்? கட்ல் கொஇுப்படைந்துவிட்டால், ௮தை மற்றெந்த 
நீரால் ஆற்றுவது. பிராணகாதா. இவ வாழ்வோ நிலையற்றது. 
பிறப்பதும் இறப்பதும் இவ வுடலுக்கு இயற்கை, இதுகண்டு 
வருந்துவது எதற்கு. அவாசை யாசே யழிப்பா? சாவாரை 
யாரே தவிர்ப்பர்? இவ்வாறு தாங்கள் வருந்தவேண்டா. சென்- 
றதை யுன்னிக் கன்றுவது ஈன்றல்ல. வருந்தவேண்டாம். 

(சண்ணைத் துடைக்இன்றாள்.) 

அரிச்சந்திரன் -- பெண்மணீ இன்னும் ஈமக்கு என்ன வாழ்விருக- 

கின்றது. யோ, 

சந்திரமதி -- பிராணகாத. வாழ்வில்லையென்டது மெய்யே. என்ன 
செய்வது, ௮வசவர் வினையின் படி. ௮வரவர் வருவர்-போவர். 
உற்று உணரின் உறவினர் யாவர், மனைவி மக்களாதியோர்
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உடலுக்கான உறவினர். உயிர்க்கு உற்ற வுறவாவ்து உண்- 
மை யொன்றே, அதனை அழிக்காது வாழ்வதே நம்முடைய 
கடமை என்பது தாங்கள் பல முறையும் உரைப்பதனரோ. 
தாங்கள் இக் கோலம்பூண்டு இங்கிருப்பானேன். 

அரிச்சந்திரன் -- பெண்மணீ? யானோ ஈட்சத்திசேசர்க்குச் செலுத்த 
வேண்டிய தர௫ன்பொருட்டு இச் சுடலையின் எஜமானராகிய 
தோட்டிக்கு அடிமைப்பட் டி.ருக்கின்றேன். 

சந்திரமதி -- யோ ௮, ஜகீசா, இதுவும் ஒரு கதியா! (மேலே 

சாய்கன்றாள்.) யோ விதியே! நடு நாட்டுக் கரீவலசாயிருந்த 
தேவரீர், சுகொட்டுக் காவலராகவும் விதியாயிற்றே. ௮, கா9- 
நாத். 

(கண்ணீர் விடுகின்றாள்.) 

அரிச்சந்திரன் -- பெண்மணீ” இதுவரையில் எனக்குத் தேறுதல் 
கூறிய நீ, இப்போது வருந்துவது எதற்கு? என் எஜமானர் 
ஒரு சவத்திற்குக் கால்பணமும் முழக்துண்டும் கொள்ளி 

யாடையும் பெற்று, அவற்றைச் கனக்கு அனுப்பவும், வாய்க்- 
கரிசியை யானடையவும் கட்டளை யிட்டிருக்கனெறனர். 
ஆகையால், வாயக்கரிசி யில்லாதொழியினும் காற்பணமும் 
முழக்துண்டும் வேண்டும், ௮வையின்றிச் சவத்தைத 'தகணஞ் 

செய்தல் ஆகாது. அகையால், பெண்மணீ! நீ விரைந்து 
வேதியரிடஞ் சென்று காற்பணமும் முழகதுண்டமும் பெற்- 
க்கொண்டு விரைவில் வருவாய். 

சந்திரமதி -- பிராணகாதா? அவ்வாறே சென்று பெதறு வருஇன்- 
வேன். விடியற்கால மா௫ன்றது. இப்பொழுதே போய் வரு- 
”~ ச 

அரிச்சந்திரன் -- சற்று இருளெனறும் பாராமல் சென்று விரைந்து 
வருவாய். 

வீரன் --- ௭, யண்ணா.' இது நம்ப கொயந்தையா/ யண்ணா. 

அரிச்சந்திரன் -- ஆம் ௮ப்பா, ஈமு குழந்தைதான். 
வீரன் -- லீயோ பாவம்! இந்தம்மா உங்க ஊட்டுக்காரியா யண்ணா. 

அரிச்சந்திரன் ௬ இம் அப்பா, 

வீரன் -- ௮ப்டிண்ணாக்கா, அந்தம்மாளெ இப்பொ எங்கே அனப் 
புரே? 

t 

அரிச்சந்திரன் — காறபணமும, முழந்துண்டும் வாங்இவர அ௮னுப்பு- 
இன்றேன், 

வீரன் -- தா, யண்ணா! உனுக்கு பாரித்தியங கியித்தியம் புடிச்௪- 

போச்சா இனனா. நம்ப கொயந்தே, அதுக்குகூட பணாமம்
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அண்டா. யம்மா, நீ சும்மாயிரு யம்மா, இந்த யண்ணெட 
எதுக்கும் இப்படு தீதான். வீயோ யப்பா, நாங்கூட காலாலெ 
தள்ளீட்ணெ! 

அரிச்சந்திரன் --- அப்பா, வீர. அப்படிச் செய்வது சரியன்று. சமது 
பிள்ளையானா லென்ன. கட்டளையை மீறி நடத்தல் ஒண்ணாது. 
அ௮வவாதறு செய்வது மோசமாகும். கூடாது கூடாது. பெண்- 

மணீ செல்வாய், 

(செவ்கன்றாள்,) 

வீரன் -- இந்தா யமா! அந்த யண்ணெட எத்தெயுங கேக், றதில்லெ. 

நீ சும்மாயிரு; நா சேய்றென் எல்லாம், வா யம்மா, 

சந்திரமதி ௨ ஐயா! வேண்டாம் வேண்டாம். நியாய விசோதமாய் 
ஒன்றுஞ் செய்யலாகாது. கட்டனப்படி கொடுத்தே இர: 
வேண்டும், தடுக்க வேண்டாம். நான் கூடிய சிக்சரத்தில் 

வந்து விடுகின்றேன். என் கண்மணியை பத்திரமாய்ப் 
பாரத்துக்கொள, ஏதேனும் கிட்ட வாரப்போஇறது. 

(போகிறாள். வீரலும் தொடர்ந்து போய் சிறிது IT 5 GO) 

வீரன் -- (தாழ்ந்த குரலாய்) ஓ யம்மா! இந்தா யம்மா! உன்னெதா 
யம்மா. 

சந்திரமதி -- (இரும்பிப் பார்த்து) என், யா. 

வீரன் -- யம்மா மின்னெவந்த 2. ராணத்துக்கு Ub BCE காபணமும் 

மொயந்துண்டு: அது யாங்கிட்ட சது. கொண்ணாந்து குடுக்- 

SO Men. அதிதெ கொண்ணும் போயி GES தர, வீயன்டுட்- 

டெ வாயநகாக் தெண்ணிகு யம்மா, இக்கத்த பொணமாட்ட 

போட்டுட்டு போவாதெ யம்மா, இங்கதா நில்லு. போயி 
கொண்ணாழாரம. 

சந்திரமதி -- அய்யா? அதெல்லாம் வேண்டாம். முன்பு வந்திருட்- 
பது, உங்கள் எஜமானருக்குச் சோவேண்டுவதாகும். ௮தை 
நீர் எடுப்பதும் திருட்டாகும். நான் வாங்கிச் கொடுப்பதும் 
திருட்டோடு பொய்யுமாமும், ஆகலால் ௮து வேண்டாம். 
யான் சென்று என்னை அடிமையாகக் கொண்ட Dwi 

வுவைகளைப் பெற் றுக்கொண்டு சகரம் வருகின்றேன். உனது 

மன இரக்கத், தற்காக நான் ஈன்றி பாராட்டுகின்றேன். நீதயவு 

செய்து பிரேதத்தை யாதொன்றும் தா் அகர பார்த்திருப்- 

பதோ, எனது மணாளா கண்ணீர் விட்டுக் கலங்காமலும் 
பாரதீதுக்கொள்ளும், ஏற்றவாறு தைரியஞ் சொல்லும். கான் 
போய் சீக்கரம் வந்துவிடுஇன்றேன். 

(‘ous wenger.)
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வீரன் -- ஆனா ௨௦ இஸ்டம். கா இன்னா செய்வெ௦. ' போய்வா 

யம்மா. 

(சக்ரமதி வருனெறுள்,; வழியில் ஒரு பிணம் காலில் தட்டுட்படக் கண்டு.) 

சந்திரமதி -- இதென்ன கட்டுப்படுகின்றஅு."(உட்கார்ந்து பார்க்கிறாள்.) 

௮! மகனே, இதென்ன மாயம்? இப்போது உன்னை அந்தீச் 

சுடலையில் வைத்துவிட்டு வந்தேனே! ஏதேனும் மிருகம்: 

கவ்விக்கொண்டு வந்து போட்டதோ.” ௮ தெய்வமே, பிண- 

மாஇயும் இவனுக்கு இந்தக் கதியா! தோட்டியின் காலால் 

உதைப்பட்டஅ மன்றி, மிருகங்கள் சின்னாபின்னப் படுத்தித் 

இன்னவும் கொண்டுவந்து விட்டனவே. ௮ 'காசிகாதா, இது- 

வும் உன்னருளா. 
(அழுகன்றாள்.) 

எழாங களம் 

ரப 

இடம்: காசி நகரத்தின் வீதிகள். 

காலம்: பின் மாலை. 

பாத்திரங்கள்: காவுற்காசர், முத்துவீரன் செட்டி, வேலாயுதாசாரி, 
சந்திரமதி. 

காவற்காரர் தலைவன் -—— சஞ்சிட்டுங்.' இன்று பொழுது சாய காலு 

நாழிகை முதல் ஈமது மகாராஜா அவர்களுடைய அருமைக் 
குமாரன் காணப்பட வில்லையாம். வயது சுமார் எட்டு 

இருக்கலாமாம். ஆகையால், காவற்காரரைப் பல பக்கக்- 
களிலும் அனுப்பித் தேடச்செய். என்ன, அபத்தாக இருக்- 
கிறது! மகாராஜா பிள்ளையே காணாமற் போனால், மற்- 

றென்ன கதி, ஓடு, ஓட, ஜாக்கரதை, கண்டு பிடிக்கா- 
விட்டால், ஈமது கதி அதோகதி தான். ஞாபக மிருக: 
கட்டும். 

ரஞ்சிட்சிங் -- இதோ போகிமோம் எஜமானே. லயா இதைவிட 
எங்களுக்கு என்ன வேலை, ௮சை நாழிகையில் கண்டு பிடித்- 
அவிடுகிறோம் பாருங்கள். (போகிறான்.) ஏ ரம்பால்கிங் இங்கே 
வா, கடுக வா. ஈமது மகாராஜா பிளளை இன்றைக்கு காலு 
நாழிகை பொழுதுக்கு எ௫ங்கேயோ காணோமாம், அரை 

நாழிகையில் கண்டு பிடிக்கவேண்டும். இல்லாவிட்டால் 
தலை போய்விடும். என்னடா அப்பா, ஈமது தலைக்கே தாம்- 

லம் வந்துவிட்டதே. மகாராஜா குழந்தை எங்கே போய்- 
விடும்! மாயமா யிருக்இெதே.
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ரம்பால்சிங் -- அதெல்லாம் பே? இப்பொழுது என்ன காரியம். 

ரஞ்சிட்சிங் -- எங்கே போவது, குளங குட்டைபிலே விழுந்து 

விட்டதோ. இல்லாவிட்டால் எந்தத் தெருவிலே வழி 
தப்பிப் போய்விட்டதோ, ஒன்றும் தெரியவில்லை. 

ரம்பால்சிங் -.. டே ரஞ்சிட்சிங்! ௮ரண்மனை யண்டை குளம் குட்- 
டையும் காணோம். தெருவில் போனால் இரகநேரம் யாரா- 

வது | தூக்கிக்கொண்டு வந்து இருப்பார்களே. எனக்கு 
என்னழோ கலவாமாய் இருக்கிறது. ஈகைக்கு ஆசைட்- 
பட்டு, குழந்தை ஏமாந்து இருக்கப் பார்த்து, யாசோ எடுத்- 

துக்கொண்டு போயிருக்கவேண்டும். 

ரஞ்சிட்சிங் — அப்படியானால் எங்கடா போய் தேடுவது. 

ரம்பால்சிங் -- இந்தச் சங்கதிகளெல்லாம் கள்ளுக்கடை சூதாடும் 
இடம் முதலிய இடங்களில் புலம் பிடித்தால் தெரியும், 
கள்ளுக்கடை யண்டை போகலாம் வா, 

(கள்ளுக்கடையுள் அழைகருர்கள். இவர்கள் பின்னால் ஒரு சிஷன் 
செட்டி வடம் பூண்டு கடைக்குள் நுழைகன்றான். மூவரும் உட்- 

> காருசன்ருர்கள்.) 
* 

ரஞ்சிட்சிங் -- யோ பாவம், சின்ன பையன் ஏழெட்டு வயது 
இருக்கும். மகாராஜாவுக்கு ஒஓசே குழந்தை, 

முத்துவீரன் சேட்டி --. என்னையா, மகாராஜா குழந்தைக்கு? 

ரஞ்சிட்சிங் -- சாயங்காலம் முதல் குழசதையைக் காணோமையா. 

முத்துவீரன் சேட்டி -- எட்டுவயதா. இன்று நாலு நாழிகைப் 

பொழுதுக்கு ஒரு குழந்தையை அழைத்துக்கொண்டு ஒரு 

பெண்பிள்ளை தட்டாச வீதி வழியாய்ப் போய்க்கொண் டி ருந- 
தாள். குழந்தை ராஜ வடிவாய் மிகவும் அழகா யிருந்தது. 
உடல் நிறைய ஆபரணங்கள் பூண்டிருக்கது. ஒரு சமயம் 
அதுவாகத்தான் இருக்கலாமோ என்னமோ, 

ரம்பால்சிங் -- பெண்பிள்ளையா இட்டுக்கொண்டு போனாள்? தட்- 

டாரத் தெருவுக்கா போனது. 

முத்துவீரன் சேட்டி — Hor LD, ஆமாம். 

ரம்பால்சிங் -- யா, நீங்கள் எங்கே இருக்கறது? 

முத்துவீரன் சேட்டி --- கான் இச் சத்திரத்தில் இறங்கி இருக்க- 

றேன். 

ரம்பால்சிங் -- எத்தனைகாள் இங்கே இருப்பீர்கள்?
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முத்துவீரன் சேட்டி -- இன்னும் இரண்டு மூன்று காள இருப- 

பேன், கொஞ்சம் காசிப்பட்டு வாங்க வந்திருக்கிறேன். 

அதை வாங்கக்கொண்டுதொன் போகவேண்டும். 

ரம்பால்சிங் --- அப்படியா, உங்கள் போ என்ன லயா? 

முத்துவீரன் சேட்டி -- என் பெயா க,ம,. ப, முத்துவீரன் செட்டி, 

ரம்பால்சிங் --- சரி, சரி, Ge LD. ப. முத்துவீரன் செட்டியா, சரி. 

(காவற்காரர் தட்டார வீதி வழியாய்ப் போடருர்கள். தட்டார உருவத்- 

தோடு ஒரு டன் ஒரு திண்ணையில் உட்கார்க்திரூ£கறுன்.) 

ரம்பால்சிங் -- யா, பத்தே? எவ்வளவு நேரமாய் இக்கே உட்- 

கார்ந்து இருக்கிறீர்கள்? 

வேலாயுதாசாரி —— நான் ஒரு ஜாம நேரமாய் இருக்கிறேன். 

ரம்பால்சிங் -- சுமார் காலு நாழி பொழுதுக்கு யாராவது ஒரு 

குழகதையை அமைத்துக்கொண்டு போகப் பார்த்தீரா? 

வேலாயுதாசா ரி-- குழந்தையா? 

ரம்பால்சிங் -- அமாம். 

வேலாயுதாசாரி -- என்ன வயது இருக்கும் குழந்தைக்கு? 

ரம்பால்சிங் --- ஏழெட்டு வயது இருக்கும், 

வேலாயுதாசாரி -- ஆமாம் பார்த்தேன், ஒரு பெண் பிள்ளை இங்கே 
தான் ஒரு குழர்சையை அழைத்துக்கொண்டு வந்தாள். 

ரம்பால்சிங் -- அஹா. சரிதான், ௮வர்கள் எங்கே? 

வேலாயுதாசாரி -- அந்தம்மாள் இங்கே வந்தாள். சில ஈகைகளைக் 
கொடுத்து அவற்மை எல்லாம் அழித்து வேறே செய்யவேண்- 

டும் என்றும் சொன்னாள். 

ரம்பால்சிங் -- என்னென்ன நகைகள்? 

வேலாயுதாசாரி - குழ்ந்தை நகைகள், அழைத்துக்கொண்டு வக 

காளே அர்தக் குழக்தை யுடையதுதான்போ விருக்றெது. 
கல் வேறே பொன வேறே போத்து வைக்கும்படி. சொன்- 

னாள். அப்படியே கொஞ்சம் செய்தேன், கொஞ்சம் செய்ய- 
வில்லை. பொழுதாயிற்றென்று சும்மா வைத்துவிட்டேன். 

ரம்பால்சிங் --- அக்தம்மாளும் குழந்தையும் எங்கே போனார்கள்? 
a 

வேலாயுதாசாரி -- இப்படித்தான் நேரே போனார்கள். 

ரம்பால்சிங் --- சரிகான் இருக்கட்டும். அந்த ஈகசைகள் எங்கே? 
வேலாயு தாசாரி-- அது ஏன உங்களுக்கு, ஒருவர் கொடுத்ததை மற- 

ஜொருவருக்குக் காட்டவும் கூடாது; கொடுக்கவும் கூடாது,
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TloLNe Pm --- காட்டக் கூடாது, கொடுக்கக் கூடாது, திருட்டுச் 

சொத்தை வாங்கு இருக்கிறாயே, காட்டமாட்டேனென்று 
கதை பேசுகிருயே. காட்டாமற்போனால் விட்டைச் சோதனை 
போடுவோம். பத்திரம் நாங்கள் யாரென்று தெரியாதா? — 

வேலாயுதாசாரி - உயையோ.” இதென்ன ஆபத்தாக இருக்கறது. 

எனக்கென்ன, இதோ கொண்டுவந்து விடுகிறேன். சோதனை 
ததனை போடவேண்டாம். நகானென்னமோ கவுரமாய் காலக் 
தள்ளி வருகிறவன். 

(கைகளை எடுத்து வந்த காட்டுகிருன்.) 

ரம்பால்சிங் --- சரி, சரி, இதுதான், இவ்வளவு உயர்ந்த நகை 
வேறே யேது, கல்லைக்கூட பேோர்த்துவிட்டாயே. யோ புத்- 
தசே? எங்களோடு கொஞ்சம் வாருங்கள். இதை எவவள- 
வுக்கு வாங்கினீர்கள்? 

வேலாயுதாசாரி -- Bur, காவற்காரரே கான் வாங்கவில்லை் 
அழித்து வேலை செய்யக் கொடுத்தாள். சரிதானென்று 
வாங்க்கொண்டேன். மற்றொன்றுந் தெரியாது, என்னை 
ஏனையா யிழுக்கிறீர்கள்? 

ரம்பால்சிங் -- உன்னை ஒன்றும் இழுக்கவில்லை வாரும். சங்கு 
* தியை மாத்்இரம் உள்ளதை உள்ளபடியே சொல்லிவியிும். 

உம்மைச் சாட்சியாகப் போடுகிறோம். என்னமாவது ஒளித்- 
தாலோ அப்புறம் ஊம்---.. தெரிக்துகொள். 

வேலாயுதாசாரி -- 8யா, பெரிய மனசு பண்ணவேண்டும். கான் 
ஏதாவது ஊம்---.._-பார்த்துக்கொள்ளுகிறேன். 

ரம்பால்சிங் -- அதெல்லாம் ஒன்றும் மாளாது, பார்க்கிறது உத- 

வாது. இது மகாராஜா வீட்டுச் சங்கதி. ௮த்தோடு கழுத்தே 

போய்விடும். 

வேலாயுதாசாரி — Bui, லயா, நான் என்ன செய்வேன், வேலை- 

செய்கிறவன், யார் கொடுத்தாலும் செய்யவேண்டியவன். 

அந்த மனிஷி கொடுத்தாள், நான் வாங்கு வைத்தேன். மற்ற 
பாவம் ஒன்றும் அறியமாட்டேன் லயா. 

ரம்பால்சிங் -- இப்போது நீ தப்பித்துக்கொள்ள வேண்டுமானால் 

355 மனிஷியைக் காட்டிவிடு, இல்லாமற்போனால் நீயே 
அ௮கப்பட்டுக்கொள்வாய். 

8 

வேலாயுதாசாரி -- நான் எங்கே இருந்து காட்டுவேன். அந்தப் 
பாவி எங்கே போனாளோ, எனக்சென்ன தெரியும் ஐயா. 

ரம்பால்சிங் -- உன்னிடம் முன் பின் கொண்டுவந்து கொடுக்கா- 
மலா இப்பொழுது கொண்டுவந்து கொடுத்தாள்? இதென்ன 
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அல்ப சொல்ப நகையா? முன் பின் தெரியாமல் எப்படிக் 

கொண்டுவந்து கொடுப்பாள். சொல்லும் பார்க்கலாம். 
யாரையா ஈம்புவார்கள் நீ சொல்வதை? வா, வா எழுரது, 

வேலாயுதாசாரி -- யோ இதுவும் விதியா. (எழுகின்றான். மூவரும் 

போகிருர்கள்.) 

ரம்பால்சிங் --- 8ீயா புத்தரே? எப்படியையா போனார்கள் சொல்- 

லித் தொலையையா. இரிக்து இரிந்து போதுமென்று போச்சுது. 
்் உ 

வேலாயுதாசாரி -- ஐயா உள்ளபடி. எனக்குத் தெரியாது. இட்- 
படித்தான் நேரே போனாற்போல் இருக்கற ஆ 

                  ரான் அகப்பட்டிக்கொள்வாய் போல இருக்- 
சி). சொல்லிவிட்டால் நீ தப்பிக்துக்மகாள்வாய். வி 
ஏன் தேடுவது. இருக்கிற விடக்கைச் சொல்லிவிடு. 

வேலாயுதாசாரி-- கேட்டீர்கள். உடனே ககைசளை எடுத்துக் 
கொடுத்துவிட வில்லையா. போனவிடச் OBLAST சொல்லி 

விட மாட்டேனா. இராத்திரி பதினைந்து சாழியும் ஆதே. 
மயா என்னை விட்டுவிடுங்கள், மத்தியானம். சாப்பிட்ட. 

ரஞ்சிட்சிங் -- தலைக்குத் தி தம்பு வந்திருக் உத, அதைப் பார்க்கா 

மல், பசிக்கிறது LHS Ray தூ என்க கிறிபே. அப்படிக் கஷ்டமா 

பிமுந்தால் இருக்கிற சிடத்தைச் சொல்லிவிடு, 

வேலாயுதாசாரி -- 8 பயா, பறுபடியும் இதைக்கானே கேட்்௫திர- 

கள். நான் எத விடதக்தைக் கண்டு சொல்லுவேன். நகையை 

வாங்கன பாவர்தான் எனக்குக் தெரியும். மற்றது spongy 
தெரியாது. என்னை இப்படி இழுத்தடி க்கிறீர்களே எத்தனை 
இடர் தேடுவது. நாளைக்குக் தேடலாகாகா, இரவில் என்ன 
செய்வது. | 

ரம்பால்சிங் -- நீ இருக்கிற இடத்தைக் காட்டிஸிட்டால், இந$்- 

கனை இடத்தில் தேட வேண்டிய இல்லையே. நீ சொல்வத- 
லேயே சர்தேகம் இருக்கிறதே. நாளைக்குத் தேடினால் ௮தந- 

குள்ளே அளை மறைத்துவிட பார்க்கிருயோ? 

வேலாயுதாசாரி-- உீயையோ, வாயைத் இறந்தால் குற்றமாக இருக- 

இறதே. உங்களிஷ்டம்போல் தேடுங்கள், எனக் கென்ன. 
பசியினால் நடக்கமாட்டாமல் அப்படிச் சொன்னேன். 
மற்றொன்றுமில்லை. Bur, பழி எப்படி எப்படி வருறது 
பாரும். ஐயோ விதியே, பாவி நான் ஏன் அந்த நகைகளை 
வாங்கவேண்டும். வாங்கினேனே இருக்றெ இடத்தையாவது 
கேட்டேனா. நாளைக்கு வருகிறேன் என்று சொல்லவே சரி- 

தான் என்று இருந்துவிட்டேன்.
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ரஞ்சிட்சிஙீ-- பலமான ஈகைகள் உம்மிடம் ௮கப்பட்டுக்கொண்- 
படதே; நீர் என் பேர் ஊரைக் கேட்பிர், வர்ததே போது- 
மென்று பாரத்துக்கொண்டீர். 

வேலாயுதாசாரி -- எப்படியாவது சொல்லுங்கள், நீங்கள் என்ன 
சொன்னாலும் ஏற்கும். அதிகாரம் உங்கள் கையிலிருக்- 
கிறது. லீயோ தெய்வமே. பொழுதும் விடி௫ன்றதே. 

ரம்பால்சிங் -- டே சஞ்சிட்/ சம்மா இரு, சும்மா இரு, குரலைக் 

காட்டாதே, என்னமோ சந்தடி கேட்கிறது. யாரோ உட்- 
கார்க்துகொண்டு இருக்கிறதுபோல் காண்கிறது. 98ST 
பார், உற்றிப் பார, 

ரஞ்சிட்சிங் ப ஆமாம், அமாம், பத்திரம், பின்னாலே உட்கார்ந்து 

மறைந்து வா. நான் மூன்னாலே இருக்கிறேன். வேலா- 
புகாசாரி? இப்படிசான் நில்லும். 

(ரம்பால்சிங் பின்னால் வந்த ஈந்திரமதியைப் பிடி துக்கொள்கினருன்.) 

ரம்பால்சிங் -- டே ரஞ்சிட்டுங், ஓடிவா ஓடிவா! 

6 (ஈஞ்சுட்டும் ஓடி. வருகின்றான்.) 

சந்திரமதி -- உடையோ, யாரோ என்னைப் பற்றிக் தீண்டுகினார- 
உ களே. “ஆ, மகனே.” என்ன செய்வேனடா கண்மணீ/ 

ரம்பால்சிங்-- டே யப்பா, கொலைக்காரி அகப்பட்டாள். மகா: 

ராஜா மகன்தான். 

(காவற்சாரர் இருவரும் இருபுறத்தில் கிற்கென்றனர்.) 

சந்திரமதி -- ஐயா என்னை ஏன் பிடிக்கின்றீர்கள்? 

ரஞ்சிட்சிங் -- என்ன ஓழுங்குடா பேச்சு. ஏன் பிடிக்கிறீர்கள் 
எனு கேட்குரய் பாவி, எங்கள் மகாராஜா பிள்ளையைக் 

கொன்ற, கொடும்பாவி. வா இங்கே. 

சந்திரமதி _.௨ வியோ காசநொதா? கொலைக்காரி யென்றும் பெயர் 

வந்துவிட்டதே, லீயா யான் ஊன்றும் அறியேன். இறந்த 
என் மகனைக் கையில் வைத்திருக்கின்றேன். 

ரம்பால்சிங் -- உன் மகனா, உற்றுப் பார், மல்ல ஜித்துக்காரி, 
மகாராஜா பிள்ளையை உன் பிள்ளை யென்ரு சொல்ூழய்/ 

நட, நட. 

சந்திரமதி -_ 8 யோ லீயோ இதென்ன மாயம். என் பிள்ளாபைப் 
போல் இருந்ததே: இது வேறு பிள்ளயா யிருக்கிறதே/ 

என் விதியே இது என்ன காலம்” 

ரஞ்சிட்சிங் -- சரி, சரி, முன்னே என் பிள்௯ா GT OT (Np WLI. ரெனே 

என் பிள்ளையைப்போல இருக்கிறது 'என்றாய். இதிலேயே
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தெரிந்துபோச்சு உன் சங்கதி. ஈட ௩ட, வீண் பேச்சு ஏன். 
ஐயோ சம்பால், குழக்தைமேலே இருந்த உடுப்பையும் 
காணோமே. 

ரம்பால்சிங் .-- ஆமாண்டா. ௮தைக் சண்டு பிடிச்சகவேண்டும். 

(சந்திரமதியைப் பார்த்து) இரத குழந்தைமேலே இருந்த 
உடுப்புகள் எங்கே? 

சந்திரமதி -- யா, சான் ஒன்றும் அறியேனே. என் மகனெனறு 
எடுத்தேன் Bur, 

ரம்பால்சிங் -- ஊர் பிள்காயை உன் பிள்ளை யென்று சொன்னால் 

யார் ஓப்புவார்கள்? 

சந்திரமதி -- உீயா என் மகன் நேற்று மாலை டாம்பு கடித்து இற&- 
அவிட்டான். அவனைத் தகனம் செய்யச் சுடலைக்குக் 

கொண்டுபோனேன். அங்கே காற்பணமும் முழந்துண்ட 
மும் செலுத்தவேண்டும் என்முர்கள். அந்தப் பிணத்தை 
அங்கேயே வைத்துவிட்டுப், பணமும் துண்டமும் பெதறு 
வருவதற்கு வர்துகொண்டு இருந்தேன். வழியில் இந்தப் 
பிணம் தட்டுப்பட்டது. அது என் பிள்ளாதானோ, வென்று 
எடுத்து ௮ழுதுகொண் டிருக்கறேன். லயா, நான் ம்ற்- 
ஜொன்றும் அறியேன், தீர விசாரியுங்கள். 

ரஞ்சிட்சிங் -- விசாரிக்கிறகாவது, ஒரு நிமிஷத்தில் கதையைச் 
சோடித்துவிட்டாயே. பெண்பிள்ளையானாலும் கெட்டிக்காரி, 
கொலை செய்துவிட்டோமே என்று மனம் அ௮ஞ்சுகறதா பார், 
பாலகனென்றும் பார்க்கக்கூடாதா. போகட்டும், உடுப்பு 
எங்கே. 

சந்திரமதி --- ஐ, காசிகாதா! இது என்ன விதி! போ நான் ஒன்- 
அம் ௮றியேன் Bur! 

ரம்பால்சிங் -- திருடிக்கு தெய்வமும் உண்டா. உடுப்பு வைத்த 
இடத்கைச் சொல்கிருயா இல்லையா. ஈகையை வைத்த 
இடம் முன்னமே தெரிந்துவிட்டது. லயா பத்தரே இந்த 
மனிஷி உமக்குத் தெரியுமா? பாரும். 

வேலாயுதாசாரி--- தெரியும், இக்தம்மாள் நேற்று இந்தக் குழந்தை- 
யோடு என் வீட்டுக்கு வந்து, சில ஈகைகளைம் கொடுத்து 
அவைகளை அழித்து வேறே செய்ய வேண்டும் TOOT (NPAT. 
இவவளவுதான் எனக்குத் தெரியும். 

ரம்பால்சிங் -- என்ன சொல்கிரய் இதற்கு. இப்பொழுதாவது 
சொல் உடுப்பு இருக்கெ இடத்தை.
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சந்திரமதி -- யோ, சான் ஒன்றும் அறியேன். தீர யோடியுங்கள், 

நன்றாய் விசாரியுங்கள். 

காவற்காரர் -- யோ௫ிக்கிறதும் விசாரிக்கெதும் எதற்கு? குற்றம் 

கையும் மெய்யுமாக அகப்பட்டு இருக்கிறதே? இன்னும் என்ன 

விசாரிக்கிறது. உடைகளை எங்கே வைத்தாய்? 

சீர்ரியாகி - 8யா, நீங்கள் யார்? என்ன, ஒரு பெண்பாலைப் பிடித்து 

மிரட்டுசெறீர்கள்? பாவம். 

காவற்காரர் — gaurd, இந்த மனிஷி எங்கள மகாராஜா குழந்தை- 

யைக் கொன்று விட்டு, உடைகளை எங்கேயோ மறைத்துவிட்- 

டாள். ஈசைகள் மாத்திரம் அகப்பட்டுக்கொண்டன. 

சந்நியாசி-- ஆ, ஆ, என்ன பாதகம்! இசுக் கொலை, மகா பாதக- 

மாயிற்றே, எழுமையும் நரகத்திற் சேர்க்குமே! யோ, 

ஒரு பெண்பால் குழந்தையைக் கொலை செய்தது அநியாயம் 

அநியாயம், இப்படி அனுப்பும். நாம் விசாரிக்கிறோம். 

(சக்தரமதியை கோக்க) அம்மா இப்படி வாரும். (றிது அப்பால் சென்று 

சந்நியாி சக் ரமதியை விசாரிப்பதபோல் பாவனை காட்டுசருர்.) 

சந்நியாசி -- அப்பர் சேவகர்களே! உடைகளை ஏதோ இங்குப் 

» புதைத்து] வைத்திருப்பதாகச் சொல்கின்றாள் அந்தம்மாள், 

- தேடிப் பாருங்கள். 

காவற்காரர் -- (தேடிப் பார்த்து தோண்டி எடுக்கிறார்கள்.) ஆ, ஆ. அ௮கட்- 

பட்டுக்கொண்டது. போதும் போதும். எல்லாம் சரியாய் 

அகப்பட்டுக்கொண்டன. வாருங்கள் போவோம்ஈடம்மே ஈட, 

சந்திரமதி--- ௮, பாமேசா! காலும் உளைக்கிறது. இடையும் முறி- 

ன்றது. இப்பெரும் பழிக்காளாக நான் என்ன பாவஞ் 

செய்தேனோ. ஒன்றின்மே லொன்ராய் துன்பங்கள் இவ்- 

வாறும் வருமா. இதன்மேல் இன்னும் என்ன துன்பம் 

வருமோ நிரபராதியாகயெ என்னை இப்படிப் பழிபாவங்க- 

ளுக்கு அளாக்குகின்றார்களே. தெய்வமே நீயே சாட்டி. 

யான் ஒன்றும் அறியேன். 
(காவலர் தம் தலைவனை யடைஇன்றனர்.) 

ரஞ்சிட்சிங்-- இதோ கையும் மெய்யுமாகப் பிடித்துக்கொண்டு வந்து 

விட்டோம். இனிமேல எங்கள் மேலே பழியில்லை, எஜமானே. 

தலைவன் -- அடாடா, கொலையா நடந்துவிட்டது. இருக்கட்டும், 

என்ன சங்கதி? எப்படி விசாரித்து அறிந்தீர்கள்? அதைச் 

சொல்லுங்கள் முனபு. 

ரம்பால்சிங் -- யா, குழந்தை காணாமற் போகவே, எங்களுக்கு 

ஐயுறவு பட்டது. கொலை முதலிய பெருங் குற்றங்கள்
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நடந்தால் ௮தன புலம் கள்ளுக்கடை, சூதாடும் இடம் இக- 

கெல்லாம் வெளியாவது வழக்கம் என்டது தங்களுக்கும் 

தெரியுமே. அப்படீ பார்த்துக்கொண்டு ஒரு களளுக்கடைக்- 

குள் .நூழைந்தோம். ஒரு அள் இன்னொரு ஆளினிடம் 
பே௫க்கொண்டு இருந்தான். இந்த சங்கதியை, அப்படி 

புலபிடித்தோம். | 

தலைவன் -- HHS Yor என்னவென்று பே௫ிக்கொண்டி ருந்தான்? 
ஒருவன் பேசிய விஷயங்களை நீங்கள் சொல்லும்போது, 
அவன் எப்படி ஏரர்தச் சொல்லச் சொன்னானோ அந்தச் 
சொல்லை அப்படியே சொல்லவேண்டும் ஈன் sgl உங்கடநக்- 

குக் தெரியுமல்லவா? 

ரம்பால்சிங் -- ஆமாம், தெரியும் 6ீயா. அப்படியே சொல்கிறோம். 
௮.5 ளிடம் இன்னொரு ஆள் இன்று பொழுது சாய காலு 
மாழிகைக்கு ஒரு பெண்பிள்ளை ஒரு பையனை அழைக்துச்- 
கொண்டு கட்டாரத் தெருவிலே மேலண்டை வாடையில் 
ஏமன் ரம் விட்டில் நுழைந்தாள். குழந்தை எப்படி இருந்தது 
தெரியுமா! ராஜா குழர்கையோ என்னமோ, உச்சிமுகல் 

உள்ளங்கால்வரைக்கும் ஈகைகள் பூண்டிருந்தது என்று 
சொனனாரையா,. ப | 

தலைவன் — YTS Qo எங்கிறுப்பது? என்ன வேலை? 

ரஞ்சிஃ்சிங்-- அதக் BOT ஆக்க டைக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறதே 

சத்திரம் அதில் இறங்? இருக்கிறாராம். பட்டு வியாபார- 
மாம். இன்னம் இரண்மி மூன்றுநாள் இங்கே இருப்பாராம். 

லைவன் -- அது இருக்கட்டும், பிநகு என்ன செய்தீர்கள்? 
அ] சி 2D c Y ( 

ரஞ்சிட்சிங் -- பிறகு போனோம். IHF ஆள் அடையாளஞ் சொன்- 
CHET அந்த விட்டுத் இண்ணைமேலே ஒரூ பத்தர் உட்- 

கார்க்நுகொண்டு இருந்தார். அவரைக் கேட்டோம். அமாம் 

ஒரு பெண்பிள்ளை குழந்தையை யிட்டுக்கொண்டு வர்காள், 
நசைகளை எல்லாம் கழற்றிக் கொடுத்து, இவற்றை யெல்லாம் 

=) GBI வேமோ) செயயும், கல வேறு பொன் வேறு 

எடுத்து வையும். நாளைக்கு வருகிறேன் என்று போனாள 

என்று சொன்னா. அபபுறம் நகைகளை oul BIBL LITT B= 

கோம். நம்ம ராஜா பிள்ளையுடையதுதான் என்று தெரிஈ- 

தோம். அப்புறம் இராத்திரி எல்லார் தேடித்தேடி பார்த்- 

கோம். கடைசியில் கோழி கூவுகற சமயம் இருக்கும், 
அந்தக் காலவாயண்டை இந்தக் குழந்தையைக் கொன்று 

மடிமேலே வைத்துக்கொண்டிருந்தாள். கையும் மெய்யுமாய்ப் 
பிடிததுக்கொண்டோம், உடைகள மாறறப்பட்டிருந்தன.



கஎம்--7] அரிச்சர்திரன் 239 

பிறகு, உடைகள் எங்கே யென்று கேட்டோம். ஒரு இடத் 
தில் புதைத்து வைத்ததாகச் சொல்லி எடுத்துக் கொடுத்தாள். 
அப்படியே உங்களிடம் அழைத்துவந்தோம். 

தலைவன் -- ௮ந்தம்மாள் குழந்தையின் உடுப்பைத் தானே 
. புதைத்து வைத்ததாகச் சொல்லி அதைத் தானே எடுத்துக் 
கொடுத்தது உண்மைதானா? 

ரஞ்சிட்சிங் -- அப்படித்தான் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும் எஜ- 

மானே” 

தலைவன் -- பின்னே. உண்மையாய் நடந்ததுதான் என்ன? 

ரஞ்சிட்சிங் -- (மெதுவாய்) மற்றப்படி சொன்னதெல்லாம் கிஜந்- 

தான். உடுப்பை மறைத்தகாகத் சானே சொல்லவுர் இல்லை. 
எமித்துக் கொடுக்கவில்லை. அங்கே ஒரு சந்கியாகி வக்கார், 
வழியிலே அவர் அச்ச மனிஷியைக் கூப்பிட்டுக் கேட்டு 
அநர்தம்மாள் சொன்னாளென்று சொன்னார். அவவளவுதான் 

அதைக் கொஞ்சம் சரிப்படித்திக்கொள்ளவேண்டும்.  இல்- 

லாமதபோனால வழக்கு எடி. மூனனுககு வரும, 

தலைவன் -_- காவற்காரர்களே, நீங்கள் எண்ணுவது முற்றும் (சகு, 
குற்றவாளியைப் பிடித்துப் பொய்ச் சாட்டுயம் தயார்செய்து 

அவனைத் தண்டித்து வைது நம்முடைய வேலையல்ல, 

நாட்டுக்கு நன்மையுண்டாக காம் பார க்கவேண்டும். கநந்த 

பால் கறந்ததுபோல் கூற்றவாளிசளின் குணாகுணங்களைத் 
தக்க வழியில் உணர்ந்து, உண்மையாப் நியாயா BuB ay por 

காட்டவேண்டும். அதை நியாயாதிபதி உணாநது தப்புச் 

செய்வார். குற்றவாளியாக ஏற்பட்டவன் Howry. GF UI 
டால்தான் ஈமக்கு உயர்வு என்று எண்ணுதல் கூடாது, 
அவ்வாறு * எண்ணினால் ௮கேக பொய் வழக்குகளை 
காவலாளிகளே உண்டாக்க மார்க்கமுண்டாகும். ௮து மகா 

பாதகம். இராசாங்கத்தார் நம்மை நியமித்ததும் ௮கற்கல்ல. 
காவற்காரன் எப்போதும் சத்தியவானாக இருந்து உள்ளதை 
உள்ளவாறே உரைப்பவனாக இருக்கவேண்டும். குற்றவாளி 
தான் ஒப்புக்கொண்டு எடுத்தக் கொடாத சங்கதியைத் 
தானே ஒப்புக்கொண்டு எடுத்துக் கொடுத்தாள் என்று GTi 

படிச் சொல்லலாகும். உள்ள படு. சொல்லியிருந்தால் சொல்- 

லலாம். நாமே இப்படிச் செய்தால் வேலியே பயிரை மேய்வ- 
தாகவன்றோ முடியும். மேலும் நியாயாதிபதி நம்முடைய 

சாட்சியங்களையே பெரிய ஆதாரமாகக்கொண்டு வழக்கை 
விசாரிப்பதனால், நாம் எவவளவு உண்மையுளளவர்களாக 
இருக்கவேண்டும் என்பதை யோசித்துப் பாருங்கள. ஈம்-
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முடைய சொல்லளவில் இருக்கறெது குற்றவாலியின் உயிர, 
அதனால் நம்முடைய தொழில் மிகவும் பொறுப்புள்ளதாகும். 
௮ந்தக் குற்றவாளியே நேராகத் தன் வாய்மொழியாய்ச் 
சொல்வதானால் HOS எடுத்துக்கொள்ளலாம். இலலாவிட்- 

டால் எப்படி? 

ரம்பால்சிங் -- ஆகா அதற்கென்ன. ஒரு நொடிப்போதில் வர- 

வழைத்து விடிகின்றோம் தங்கள் உத்தாவானால். கொஞ்- 
சம் மாத்து காட்டணும். வந்துவிடுகிறது எல்லமம், 

தலைவன் -- அஹா, காவற்காசர்களே. ஒப்புக்கொள்ளச் செய்- 

வதென்றால் இன்னதென்று உங்களுக்குத் தெரியவில்லை, 
நீங்கள் சொல்வதைப் பார்த்தால் நீங்கள் செய்வதே அ௮இக 
அக்கிரமமாக இருக்கிறது. ௮க்ொமத்தை அடக்கி நாட்- 
டுக்கு கன்மை செய்ய கம்மை ஏற்படுத்தி யிருக்கறொர்கள். 
இனி, நாமே அக்கிரமம் செய்தால் தெய்வம் ஈம்மை என்ன 
பாடு படுத்தாது. அதிகாரம் கையிலிருக்கிறதென்று அக்: 
கிரமம் செய்யலாகுமா, குற்றவாளியை வருத்தி ஓப்புக்- 

கொள்ளச் செய்யலாகாது. அதற்குண்டான விதிகளைச் 
சொல்கிறேன் கவனமாய்க் கேளுங்கள். ஒரு சூற்றவாளி' 
தீன் குற்றத்தைத் தானே ஒப்புக்கொள்ளச் செய்வதில், 
காவல் உத்தியோகஸ்தர்கள் ௮க் குற்றவாளிக்கு எவ்வகைய 
துன்பமாவது தர்திரமாவது செய்தல் கூடாது, இவவகை- 

யான அக்கிரம வழிகளால் குற்றவாளி தன் குற்றச்தை 
ஒப்புக்கொள்ளச் செய்வதனால், குற்றங்களை ஆராய்ந்தறிந்து 
கண்டு பிடிக்கும் யுக்தி, சாமர்த்தியம், கவுரவ வுழைப்பு 
முதலிய நற்குணங்கள் ஊர்க் காவற்காரரிடம் சிறிதும் இல்லை 
யென்பது ஈன்கு வெளிப்படும். அன்றி, மேற்கண்டவாறு 
நியாயமற்ற வழிகளால் ஒருவன் தன் குறிறத்தை ஓப்புக்- 
கொள்ளச் செய்வதென்றால் அதனை எப்படிப்பட்ட முழு 
மூடனும் செய்துவிடலாகும். இதற்கு அதிகாரிகளும் 
உத்தியோகஸ்தர்களும் உண்டாயிருப்பது ௮காவசியமாகும். 
காவ லுத்தியோகஸ்தர்கள் குற்றவாளியின் தொழில்களை 

நன்றாய் விசாரித்து அறிந்து, தக்க கேள்விகளால் குற்றவாளி 

எவ்வகையிலும் தப்பித்துக்கொள்வதற்கு இடமில்லாம 
லிருப்பது கண்டு, அவனே ஒஓப்புக்கொள்ளச் சொல்வதே 
காவலதிகாரிகளுக்கு உண்டாயிருக்கவேண்டிய முக்கயெ இற- 

மையாகும், 

ரஞ்சிட்சிங் -- குற்றவாளி தானே குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டால் 
என்ன செய்வது? ்
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தலைவன் அம் அப்படிக் கேள். அனுவன்றோ புத்திசாலித்தனம், 
குற்றவாளி தானே தன் குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டாலும், 
௮வ வாதாரம் ஒன்றினால்மட்டும் அவனைத் கண்டிக்க வழி 
தேடப்படாது. குற் ந்றவாளி ஒப்புக்கொண்ட குற்றங்களை 

ஸ்தாபிக்க அதற்குச் சம்பந்தப்பட்ட வேறே அதரவுகள் 
இருந்காலொழிய அவன் ஓப்புக்கொண்டதை காவலதிகாரி- 
கள் அவனைத் தண்டிக்கும் முறையில் உபயோ௫க்கலாகாது. 
ஆகையால், நீங்கள் இப்போது சொன்னது முற்றும் நியாய 
விசோதழான Magu. அன்றி ஈமது உத்தியோகத்திற்கும் 

மாமுன தெநழிலைச் செய்வதாகும். 

ரஞ்சிட்சிங் -- சாட்செளெல்லாம் சரியாகவே இருக்கிறது எஜஐ- 
மானே. 

தலைவன் -- ஆனால் சரிதான். குற்றவாளி குழந்தையை ஒபபுக- 
சொண்டதாகவாவது, குழந்தையின் உடிப்பைப் புதைத்த- 

தாகவாவது, எடுத்துக் கொடுப்பகாகவாவது ஒப்புக்கொண்- 
டாளா? 

ரம்பால்சிங் --- குத்றவாளி எங்கேயாவது ஒப்புவாளா எஜமானே. 

தலைவன் --- அதைக்கான் கேட்டேன். இனி என்னிடம் கடந்த 
படியே சொல்ல வேண்கிம். ஒரு எழுத்தும் பிசகலாகாது. 
இருக்கட்டும். நீங்கள் சொன்ன சாட்சியங்களை யெல்லாம் 
கொண்டுவாருங்கள். 

ரம்பால்சிங் -- எல்லாம் இதோ வந்து இருக்கிறார்கள் எஜமானே, 

தலைவன் -- முதல் சாட்சியம் யார? 

ரம்பால்சிங் -- முத்துவின் செட்டி. லயா செட்டியாரே, எஜமான் 
கூப்பிடிஜெர் போய் தெரிந்ததைச் சொல்லுங்கள். எல்லாம் 
நினைவாகச் சொல்லுஙகள. 

தலைவன்--௮9) தன்னாடா அது, ஏதோ குறிப்புச் சொல்லியனுப்பு- 

map. ஏதேனும் பாடம் ஓத யிருக்கிராயோ? 

ரம்பால்சிங் -- அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை எஜமானே அவசையே 
கேஞங்கள். 

தலைவன் — Buse உமது பே எனன, உமக்கு இங்கு எனன 

வேலை? 

முத்துவீரன் சேட்டி — யோ என் போ முத்துவிரன் செட்டி. பட்டு 

வியாபாரமாய் இங்கு வந்தது. 

தலைவன் .. இந்தம்மாளை எப்போதாவது பார்த்ததுண்டா? 

21
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முத்துவீரன் சேட்டி, -- இர்தம்மாள நேற்று ior Bou @ev ஒரு பிள- 

ளையை அழைத்துக்கொண்டு தட்டார விதியில் 55 யோ 
பத்தா aff ட்டுக்குப் போகும்போது பார்த்தேன். 

தலைவன் --- சரி, சரி, அந்தப் பத்தர் எங்கே? யா பத்தரே 
இங்கு வாரும் உமக்கு என்ன தெரியும் இது விஷயமாய? . 
ஒளியாமல் சொல்லும். 

பத்தர் -- 8ீயா நேற்று பெ IO (Lp BF Us நாலுகாழி இருக்கும். ௮ப்- 
போது இந்தம்மாள் ஒரு குழந்தையை அழைத்துக்கொண்டு 

வந்தாள். சல ஈகைகளை என்னிடம் கொழுத்து, அவைக 

அழித்து வேறே செய்ய வேண்டும் எனறும், அதறகாக குல் 

வேறே பொன் வேறே பிரித்து வை. காளைக்கு கான் வழு- 
இறேன் என்றும் சொல்லிவிட்டுக் குழந்தையை அழைத்துச்- 
கொண்டு போய்விட்டாள். இதுதான் நான் அறிவேன் 
காவலாளிகள் வக்து கேட்டார்கள். நடந்ததைச் சொல்ல 

நகையையும் கொடுத்துவிட்டேன். 

தலைவன் -- சரி, நல்லதாயிற்று. நகைகள் எஙமே? 

ரஞ்சிட்சிங் -.. இதோ இருக்கிறது எஜமானே. 
(கொகெறான்,) 

தலைவன் -- கற்களைக்கூடப் போத்தாயிற்றா? என்ன அவசரம்/ 
இருக்கட்டும், மூனருவது சாட்சியம் யா? 

ரம்பால்சிங் -- இதோ இந்தச் சாமியார் ஒருவா எஜமானே, 

தலைவன் -- சுவாமிகளே, வாருங்கள். தாங்கள் இது விஷயத்தில் 
என்ன அறிவீர்கள்? 

சந்நியாசி-- லயா யாம் பிராதக் காலத்தில் ஜபம் முடிப்பதற்காக 
வந்துகொண்டிருந்தோம். அப்போது இவரீகள் இப் பெண்- 
பாலை வருத்திக் கேட்டுக்கொண்டி ருந்தனர். ௮து யாதென 
விசாரித்தோம். அதன்மேல் உடைகள் காணோம் என்னார- 
கள். யாம் பிறகு ௮ப் பெண்பாலை அழைத்து உண்மை- 
யைக் கேட்டோம், அப்போது ௮வ வுடுப்புக்களை அங்கு 

மண்ணின்க&ழ் மறைத்து வைத்ததாய் சொல்லியது. உடனே 
STUDI EGF சொலலினோம். அவர்கள் அங்குத் தோண்- 
டிட் பாக்க உடைகள் அகப்பட்டன. எடுத்து வந்தார்கள், 

ரஞ்சிட்சிங்-- எஜமானே , இந்தக் கூட்டத்திலே இன்னொருவா கூட 

நேற்றுச் சாயங்காலம் பார்த்ததாய்ச் சொல்லுஇஞார். 

தலைவன் — ann அவரை இங்குக் கூப்பிடு, (வருகறான்.)
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பட்டு வியரீபாரி-- 8யோ நான் ஒரு பட்டு வியாபாரி, தெருத் 

தெருவாய் பட்டு விற்ெவன். 

தலைவன் -- அப்படியா, இக்தம்மாளை உமக்கு எப்படித் தெரியும்? 

பட்டு வியாபாரி-- நேற்றுச் சாயங்காலம் என்னிடம் இரண்டு 

கஜம் பட்டு விலைக்கு வாங்கினார்கள். 

தலைவன் -- அந்தப் பட்டில் மீதி உம்மிடம் இருக்கிறதா? 

பட்டு வியரபாரி-- ஆ, ஆ இருக்கிறது. அந்தம்மாளுக்கு. முதல் 

முதல் இரண்டு கஜம் னிற்றேன். மீதி ௮ப்படியே இருக்- 

Bog இதோ பாருங்கள. 
(எடுத்துக் காட்டுகிறான்,) 

தலைவன் -- இது மொத்தம் எத்தனை கஜம் பட்டு? ஒரு துண்டு 

எத்தனை கஜம் இருக்கும்? 

பட்டூ வியாபாரி -- பன்னிரண்டு கஜம் இருந்தது. இரண்டு கஜம் 
இக்தம்மாளுக்குக் கொடுத்தேன். மற்ற மீதி பத்து கஜம் 

அப்படியே இருக்கிறது. 
6 

தலைவன் -- இநதப பட்டும், குழக்தைமீது இருக்கும் பட்டும் 

ஒஷ்றுதானா£ பார். 
6 

ரஞ்சிட்சிங் -- இரண்டும் ஒன்றுதான். சந்தேகமா அதற்கு? 

தலைவன் --- சரி, இவர்களெல்லாம் நியாயஸ்தலத்துக்குப் பன்னி- 

ரண்டு நாழிக்கெல்லாம் வந்து சோட்டும். 

சாட்சிகள்---நாங்கள் தொ ழிலாளிகள, எங்கள பிழைப்புக் கெட்டு- 

விடுமே. 

தலைவன் -- இன்றைக்கே முடிந்துவிடும் மகாராஜாவின் வழக்கு. 

தடையில்லாமல் வந்து சேருங்கள். சுவாமிகளே, தாக்- 

களும் தயவு செய்யவேண்டும். 

சந்நியாசி --- ஈமக்கென்ன இரததச் சிரமம், யார் வாழ்ந்தா லென்ன? 

யார் கெட்டா லென்ன? 

தலைவன் _.. சுவாமீ! தாங்கள் ௮வ்வாறு நினைக்கலாமா? உலகத்- 

இல் நீதி நடைபெற் வேண்டும் என்று நீங்கள் கருத வேண்- 

டாமா? மகரிஷிகளெல்லாம் சாஸ்திரங்கள் பல இயற்றி யரு- 
ளியதும் இதற்காகவன்றோ? தயை செய்ய வேண்டும். 

சந்நியாசி -- ஆனால் சரி, அப்படியே வருகிறது. 

(அனைவரும் போடன்றனர். காவலர் தலைவன் குற்றங்களை எழுத யளுப்பு- 

இரான்.)
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எட்டாங் களம் 

>= 

இடம்: நியாயஸ்தலத்திலுள்ள குற்றவாளியின் நியாயவாதி- 
Wer உத்தியோகசாலையும், கைதிகளை வைக்கும்... 

அறையும். 
காலம்: முற்பகல், 

பாத்திரங்கள்: குற்றவாளியின் நியாயவாதி, சந்திரமதி, பாஸ்கரன், 
காவலன். 

[பாஸ்கரன் குற்றவாளியின் கியாயவாதியை அவ்ருடைய 
உத்தியோகசாலையில் ஈந்திககிறான்.] 

பாஸ்கரன் --- (கியாயவாதியை ௮ணுட) லயா நேற்று நடந்த கொலை 

விஷயமாய் குற்றவாளி பட்சம் வாதிக்குமாறு இராசாஙகத- 
தார் தங்களை நியமித்திருப்பதாகக் கேள்விப்படுஇன்றேன். 
௮ து உண்மைதானோ. 

எதிரியின் நியாயவாதி -- ஆம், உண்மைதான். ஏன்ன சங்கதி? 

பாஸ்கரன் -- மற்ஜொன்றுமில்லை. அந்கம்மாள் “ஓன்றும் அறியா. 

தவள். இந்த ஊர்க்காவலாளிகள் வீணாக இந்தம்மாள்மீது 
இக் குற்றத்தைக் கற்பித்துவிட்டார்கள். தாங்கள் தயை- 
செய்து சற்று சிரமம் எடுத்துக்கொண்டு எப்படியாவது விடு- 

தலை செய்விக்க முயலவேண்டும். அதற்கு வேண்டிய சாட்௪- 

களும் உண்டு, கானே அழைத்து வருகிறேன். நீங்கள்- 
மட்டும் சற்று முயற்சி எடுக்கவேண்டும், 

எதிரியின் நியாயவாதி -- ஆமாம், அ௮கென்ன சுலபத்தில் ஆடற 

வழக்காகவா இருக்கிறது. குற்றவாளி மகாசாசாவின் பிள்- 
ஊயைக் கொலைசெய்திருக்கிராள். சாட்டியங்களெல்லாம் சரி- 
யாய் ஏற்பட்டிருக்கும்போது காம் என்ன செய்யலாம். 
இராசாங்கத்தார் நியமித்தாலென்ன. ஏதாவது வாரிக்கொடுக்- 

கப்போகிரார்களா. ௮தற்கென்றனு ஏகோ ஒரு கட்டணம் 
ஏற்படுத்தி யிருக்கிறார்கள்; அதைத்தான் கொடுக்கப்போ௫ு- 

முர்கள். அதற்கேன் தலையை உடைத்துக்கொள்ளவேண்டும். 
வேறு வழக்கைக் கவனித்தாலும் பிரயோசன மூண்டு, 

எனக்கு ௮திக வேலை யிருக்கிறது. வேறு ஏதாவது உண்- 
டானால் சொல்லும். « 

urevarest — Bur! பொருளுக்காகத் தாங்கள் AO gud CurPa- 

கவேண்டாம். எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் தருஇறோம். 
இன்று மற்ற வழக்குகளைக் கவனியாமல் இதையே கவ- 
னித்து விடுதலைக்கு வழிதேடவேண்டும்.
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எதிரியின் நீயாயவாதி -- அமாம், நீர் என்ன கொடுக்கப் போடு- 

மீர்! பார்த்தால் ஈல்லவராகக் காண்டுநீர். இருக்கட்டும், உம்- 
மூடைய வழக்கு விஷயமாய் ஆயிரம் பொன் கொடுக்க 
முடியுமோ, பாரும் ஒரு க்ஷணத்தில் விடுதலைக்கு வழிதேடி 

விடுகின்றேன். நியாயாதிபதியும் எனக்கு வேண்டியவா, 

நெருங்கிய பந்து, இல்லாவிட்டால் இத்தனை கியாயவாதி- 

கள் இருக்க இந்த வழக்கை எனக்கேன் கொடுக்கவேண்டும். 
இதனாலேயே தெரிகந்துகொளளும். 

பாஸ்கரன் --:அரிதான், அவர்கள் பக்கத்தில் சாட்டுகள் பலமா- 
பிருக்கின்னை வே, அதற்கு என்ன செய்வது. 

எதிரியின் நியாயவாதி --- உமக்கென்ன அதெல்லாம். கான் ஒரே 

விஷயம் சொல்கிறேன். அதன்படிக் குற்றவாளி ஈடந்து- 
கொள்ளவேண்டும். சியாயாதிபதி விமோதியானாலும் ஈமக்- 
குப் பயமில்லை, சாட்சியம் இருக்கிறதோ இல்லையோ ௮வ- 
சியமில்லை. அவர்கள் பிள்ளையைக் காணோம் என்னும் 
சமய முதல் விடியற்காலம் வசையில் இந்தம்மாள இந்தக் 
குதற்ம blogs இடத்திற்கு கெடுத்து ரமான வேறொரு 

ற ‘ . * . க ச் . ௬ . ட 

ஸ்தலத்தில் இருந்ததாக மாத்திரம் ரூபித் துவிடவேண்டும். 

இவவளவே ஈமக்கு வேண்டியது. 

பாஸ்கரன் -- சரிதான் வீயா, இதே விஷயத்தை அக்தம்மாளைச் 
சொல்லச் செய்து, விமகிசலையாக்கி விடவேண்டும். இதோ 
பெத்றுக்கொள்ளுங்கள் ஆயிரம் பொன்னையும், தாங்கள் 
சொல்லியபடியே கொடுத்துவிட்டேன். வழக்கு அனுகூல 
மானால் இன்னமும் சந்தோஷப்படுத்துவேன், 

e உ . டர க . 2), ந 

எதிரியின் நியாயவா தி — சரி, வாரும் போவோ.ம, Df (5S LOLDI Gott LI 

பார்த்துப் பேசுவோம். 

(கியாயலஸ் தலத்தில் கைதிகளை வைக்கும் அறைக்குப் போடருர்கள்.) 

(காவலனை கோக்க) அந்தக் குற்றவாளியோடு பேசுவதற்கு 
நியாயாதிபதியிடம் உத்தரவு பெற்றிருக்கிறோம். இரத 

வழக்குக்காக கைதி தரப்பில் இராசாங்கத்தார் கம்மை திய- 
மித்திருப்பது உனக்குத் தெரியும் ௮ல்லவா? 

காவலன் -- தெரியும் லயா, அப்படியே பேசிக்கொள்ளலாம். 

எதிரியின் நியாயவா தி-- (சந்திரமதியைப் பார்த்து) ௮ம்மா! உன்மீது 
ஏற்பட்டள்ள குற்றத்தின் பொருட்டு உனக்காக வாதிக்- 
கும்படி என்னை இராசாங்கத்தார் நியமீத்திருக்கருர்கள். 
எதேனும் சொல்லவேண்டியிருந்தால் என்னிடம் சொல்ல- 
லாம். அந்த விஷயங்களையெல்லாம் நான் எடுத்து நியாயாஇ-
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பதி முன்னிலையில் வாதித்து நீ குற்றமற்றவள் என்பதை 
நிரூபித்து உன்னை விடுதலை செய்விக்கிறேன். உள்ளதைச் 
சொலலு. 

சந் திரமதி -- வீயா ரான் ஒன்றும் ௮றியேன். என்மீது பொய்யாக 

இக் குற்றம் சாட்டியிருக்கின்றார்கள். 

எதிரியின் நியாயவாதி — ஆமாம், நீ பிடிபட்ட ௮ந்த இடத்திற்கு 
வரக் காரணமென்ன? 

சந்திரமதி -- நானும் என் குமாரனும் இவ ஷரிலுள்ள: BT VBL. 
ஐயருக்கு அடிமைப்பட்டு வேலை செயதகொண்டிருக்தோம். 
நேற்றுக் காலை என் புத்திரனை லீயர் சமிதை முதலியவற்றைக் 
கொண்டுவரும்படி காட்டிற்கு அனுப்பினார். அவன் மற்றப் 
பிள்ளைகளோடு சேர்ந்துபோய் காட்டில் பாம்பு கடித்து 

இறந்துவிட்டான். அதைக் கேள்விப்பட்டு வீயரிடம் விடை 
பெற்றுக்கொண்டு காட்டிற்குப் போய் பிணத்தைக் தேடி 
எடுத்து அர்த்தராத்திரியில் ஈடலைக்குக் கொண்டுபோனேன். 
அ௮ங்இருப்பவர்கள் பிணத்தைச் சுவெகானால் காற்பணமும் 
முழந்துண்டும் கொடுக்கவேண்டும் என்ஞுர்கள். அவைகள் 
என்னிடத்தில் இல்லாமையால் என்னை “ அடிமைகொண்ட 

லீயரிடம் வாங்இவாப் புறப்பட்டு வர்தன் ் வழியில்: 'ஒரு 
குழந்தை தட்டுப்பட்டது. அதனை 'எடுத்துப் பார்த்தால் 
உயிர்துறந்த பிணமாயிருந்தது. என் புத்தானைத்தான் ஏதோ 
மிருகம் கொண்டுவந்து போட் டதென்று எண்ணிக் கையில் 

எடுத்துப புலம்பிக்கொண்டி.ருந்தேன். இதற்குள் காவ- 

லாளிகள் வந்து என்னைப் பிடித்துக்கொண்டார்கள். இது- 
தான் உண்மை. மற்றும் ஏதேதோ பல விஷயங்களா ௮வர்- 
கள் சொல்கிறார்கள். ௮வற்றில் எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது 

லயா. ‘ 

எதிரியின் நியாயவாதி -- ஓ, சரி, சரி, இவவழக்கைக் தீள்ளி- 

விடும்படி. செய்வது ஒரு க்ஷணம். ௮காவது அவர்கள் 
சொல்லுகிற காலத்தில் நீ குதீறம் நடந்த இடத்தில் இருந்த- 
தாக ஏற்படவில்லை. அனால் நீ யர் விட்டிலிருந்து புறப்- 
பட்டது எப்போது? 

சந்திரமதி -- விளக்கு வைக்க ஒரு காழிகை யிருக்கலாம். 

எதிரியின் நியாயவாதி -- சுடலைக்கு வரும்போது எள வளவு கேரம் 

இருக்கும்? 

சந்திரமதி -- -. அர்த்தராத்திரிக்கு மேலே இருக்கும். 

எதிரியின் நியாயவா §— இடையில் Haasan ay கேரம் என்ன செய்- 

தாய்?
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சந்திரமதி -- பிணத்தைக் தேடவும் சுடலைக்கு வழியை நாடவும் 

அவ்வளவு கேரமாயித்று யோ! 

எதிரியின் நியாயவாதி-- இருக்கட்டும் சுடலையில் இருந்தவர் 
யாசா£? 

சந்திரமதி -- என் மணாளரும் மற்றொரு தோட்டியும் இருந்தா£- 
கள. 

எதிரியின் லியாயவாதி -- உன் மணாளர் அங்கிருக்க, நீ ஏன் பணத்- 
சித்கும்- அணிக்கும் இங்கு வந்தாய்? 

சந்திரமதி -- ஸ்பா! HUT HM ALTE சுடலையைக் காக்கும் வீரவாகு 
என்பவருக்கு அடிமையாகி இருக்கின்றார். அதனால் ௮வ 
ருக்கு உரிய பொருள் ஒன்றும் இல்லை. 

எதிரியின் நியாயவாதி--- ஓ, சரி, சரி, மிகவும் ஈல்லதாயிந்று, 
இதில் ஒரு விஷயம் சந்தேகத்திற்கு இடமுண்டாக்குகிறது, 
நீ லயா வி ட்டிலிருந்து விளக்குவைத்து ஒரு நாழிகைச்கெல்- 
லாம் புறம்பட்டு, அர்த்த ராத்திரிக்குமேல் சுடல்க்கு வந்தேன் 
என்றால், இவவளவு கேரம் என்ன செய்தாய் என்று சந்தேகம் 

, எற்படும். 

பாஸ்கரன் -- ஆமாம், அதற்காக இந்தம்மாள் காலத்தைச் றிது 
மாற்றிச் சொல்லிவிட்டால் இவ்விதச் சந்தேகத்திற்கு இட- 
மிசாது. அதாவது யர் வீட்டிலிருந்து புறப்பட்டு பிணத்தை 
எடுத்துக்கொண்டு கேரே சுடுகாட்டுக்கு ஏமெட்டு காழிகைக் 
கெல்லாம் வந்துவிட்டதாய்ச் சொல்லவேண்டும். சுடலையி 
லிருப்பவர்களும் அப்படியே சொல்லிவிட்டால் மற்றப்படி 
யார் என்ன சொன்னாலும் ஈமக்குப் பயமில்லை. தெரிகிறதா 
௮ம்மா ஒசே விஷயந்தான். 

சந்திரமதி --- &யா.' நடந்ததை நடக்தவாறு சொல்லலாமே யன்றி 
மாற்றி யுரைக்க மனம் வராது. உண்மையைச் சொன்னா 
லென்ன. சுடலையிலுள்ள என் மணாளரும் அவவாறு மாற்றிச் 
சொல்லமாட்டார் லயா. 

பாஸ்கரன்-- ௮டாடா இதென்ன பயித்தியமா யிருக்கறெதே! 

உன்னை யார் மாற்றிச் சொல்லச்சொன்னார். இரண்டு காழிகை 
பின் என்பதை முன் என்பதாகச் சொல்லச் சொல்கிறோம். 

இதற்கென்ன? இவ்வளவும் இல்லாவிட்டால் எவ்வாறு வழக்கு 
ஜெயிக்கும். 

சந்திரமதி-- யா வழக்கு ஜெயித்தாலும் ஜெயிக்காவிட்டாலும் 
உண்மைக்கு விரோதமாய் சொல்லுதல் கூடாது.
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எதிரியின் நியாயவாதி -- அடாடா, இதென்ன முழுப் ப்யித்தியமா 

யிருக்கறதே, அம்மா சொல்வதைக் கேள். இப்போது௮வர்கள் 
சொல்வது முத்தும் பொய் என்று உனது மனதுக்கே தெரியும் 
அல்லவா, முத்தும் பொய் பேசுகறெவர்களிடத்தில் ஒரு கிறு 

விஷயத்தைச் சற்று மாற்றி புரைப்பதனா லென்ன. *(பொய்- 
யருக்குப் பொய் யுரைத்தால் வெற்றியாகும்” என்று சாஸ்- 
இரமும் இருக்கிறது. கையால் இதில் ஒன்றும் குற்றமில்லை, 
இதைமாகத்திரம் சொல், ஒரே சங்கஇியில் முழு விவகாசமும் 
அடி பட்டிப்போடுநது. ட 

பாஸ்கரன் -- அதெல்லாம் கான் சுடலையில் இருப்பவர்களைச் சரிட்- 
பபடித்திவிடிகின்றேன். நீமாத்திரம் இப்போது இவர் சொன்ன 
மாதிரியாக/சொல்லிவிடு, 

எதிரியின் நியாயவாதி ---. மற்றென்ன. உன்னுடைய மளாளரும் 
ஒப்புக்கொள்கின்ராராம். உனக்கென்ன? 

சந்திரமதி -- லயா இதெல்லாம் விண் முயற்சி, மெய்க்கு மாமுக 
ஒன்றும் சொல்ல முடியாது, அதனால் யாது வரினும் வாட்டும். 

பொய் ௦ சொல்லி] புவியில் வாழலாமா? 

எதிரியின் நியாயவாதி--- ௮ ஆ, வெகு ஈன்௫யிருக்கிறது. ' இப்படிப் 
பட்ட கட்சிக்காரர் இருந்தால் நியாயவாதிகள் ஈன்றாய் BILD 

டையலாம். பேரும் எடுக்கலாம். வரும்படியூம் உண்டாகும்; 

இப்படிப்பட்ட பிடிவாதக்காரி இக்கொலையைத் துணிந்து 
செய்திருப்பினும் இழுக்கலாம். இணி நம்மால் முடியாது, 

(தரும்பிவிடுசன்றான் பாஸ்கரனைப் பார்த்து.) என்ன லீயா நீர் 
சொன்னது. இக்தப் பெண்பிள்ளை இவ்வளவு மார்க்கமும் பிடி- 
வாதமும் கொண்டால் என்ன செய்வது. 

பாஸ்கான் -- இக்தம்மாள் இருக்கட்டும் முடிவில் Dl hb சுடலையி- 

லி.ருக்கியவரையாவது கொண்டு சரிப்படுத்தி விடவேண்டும். 
அவரையும் இங்கு அழைத்துவந்தால் இந்தம்மாள் ௮வரை- 
யும் சொல்லவிடமாட்டாள். அவரும் பெண்பேச்சை மீறி 
நடப்பவரல்ல. கான் காலகண்ட Out அவர் மனைவி இவர் 
கைக்கொண்டு இக்க விஷயத்தை ரூபித்து MOG cre nen. 
அதற்காக நீர் அஞ்சவேண்டாம். 

எதிரியின் நியாயவாதி -- அதற்கென்ன பார்ப்போம். நம்மால் 
ஆனவரையில் முயன்று பார்க்கிறோம். அஞ்சவேண்டாம். 
எத்தனையோ வழக்குகளை ஒன்றுமில்லாமல் ' செய்துவிட்- 

டோம். இதென்ன அற்பம். நீர்மாத்திரம் எதற்கும் பொரு- 
ஊளைச் ASSO OAS hid அல்லது மொத்தமாய் ஒரு 
லந்நாறு வராகன் நமது லிஇதெரிடம் கொடுத்துவைத்தால் 
அனுகூலமாயிருக்கும் உமக்கும் தொந்தாவில்லை,
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பாஸ்கரன் ௨- அதற்கென்ன, பொருளுக்காக எண்ணவேண்டாம். 
நான் வேண்டியமட்டும் வைத்துக்கொண்டு உமது ௮௬௪ 
லேயே இருக்கின்றேன். 

எதிரியின் நியாயவாதி -- ஆனால் சரி, நியாயாதிபதி வரும் வேகா 

யாயிற்று, நாம் நியாயஸ்தலத்திற்குப் போவோம். 
(போடின்றனர்,) 

எள ளிய வச பச வள வளவள வளவள வளவள வள் tes 

ஒன்பதாங் களம் 

அரை - 

டுடம்: நியாயஸ்்.தலம். 

காலம்: மூற்பகல். 

பாத்திரங்கள்: நியாயாதிபதி, நாட்டாண்மைத் தலைவர், ஊர்க்காவ- 
லர் தலைவர், நியாயவாதிகள், சந்திரமதி, பாஸ்- 
கரன், ராஜாங்க வலி௫தர், காவலர் மூ தலாயினார். 

[சாட்டாண்மைக் தலைவர் முன்னும், நியாயாதிபதி இடையிலும், ஊர்க் 
காவலர் சலைவர் பின்னுமாக வந்து தத்தமக்குரிய ஆதனத்தின்௧ண் 

, அமர்சின்றனர். காவலர் குற்றவாளியை நியாயாதிபதியின் முன்னிலை- 
” Wey 'கிறுத்தனெறனர்.] 

ராஜாங்க லிகிதர் -- (எழுந்து குற்றயாளியை மோக) சந்திரமதி 
என்னும் பெயரையுடைய நீ குரோகுஷ். மாசின் 90௨ 
மாலைமுதல் மறுகாள் விடியற்காலத்திற்குள் காசிமா ஈகரத்- 
இன் மன்னவருடைய அருமைத் தஇருப்புதல்வரைக் களவா- 
டிக்கொண்டு போய் கொலசெய்ததாக உன்மீது குற்றஞ் 
சாட்டப்ட ட்டிருக்கிறது, இவ்விஷயத்தில் நீகு குத்றவாளியா? 

அல்லவா? 

சந்திரமதி -- யோ, யான் ஒரு பாவமும் அறியேன், யான் குற்ற- 
வாளி யன்று, 

ராஜாங்க லிகிதர் — (குத்றவாளியை கோச்சி) கொலைக்குற்றம் சாட்- 
டப்பட்டிருக்கும் உன்னைப் பரிசீலனம் செய்யும்பொருட்டு 
இப்போது மத்தியஸ்தர்கள் தெறிர்தெடுக்சப்படிவொர்கள். 

அவர்கள் தங்களுக்கு சியமிக்கப்பட்டிருக்கும் இருக்கையில் 
அமருமுன் உன் தரப்பிலும் சாஜாங்கத் தரப்பிலும் காரண 
மின்றி உஎவ்வெட்டு மத்தியஸ்தர்களையும் தகுந்த காரண 
காட்டி. மற்றும் பல மத்தியஸ்தர்களையும் ஆட்சேபிக்கலாம். 
(மத்தியஸ்தர்கள் பெயர்களைச் சீட்டில் எழுதிக் குலுச்சு ஒவ்வொன்- 
ரூய் எடுத்துப் படித்துச் கூப்பிடுன்றார்.) நீலகண்ட சாஸ்திரியார், 

நீலகண்ட சாஸ்திரியார் _.. இதோ இருக்கிறேன் Bur. 

32
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ராஜாங்க லிகிதர் -- (குற்றவாளியை கோச்”) இவர் மத்தியஸ்தராக 
இருப்பது உனக்குச் சம்மதந்தானோ? சம்மதமில்லாவிட்டால் 
சொலலலாம். 

எதிரியின் நியாயவா தி -... (குற்றவாளியின் அபிப்பிராயத்தைக் சொண்டு) 
ஆகா, சம்மதந்தான். ட 

ராஜாங்க லிகிதர் --- இரண்டாவது இருஷ்ணநாத தத்தர், 

கிருஷ்ணநாத தத்தர் - இதோ இருக்கிறேன். 

ராஜாங்க லிகிதர் ௪ தோன முவது லக்மீநாக பிரசாத: 

லக்ஷ்மீநாத பிரசாத் --. இதோ இருக்கிறேன். ் 

ராஜாங்க லிகிதர் -- சான்காவது குமார சர்மா, 

குமார சர்மா --- இகோ இருக்கிறேன். 

ராஜாங்க லிகிதர் — CD fi BIT OU. Sil மகாதேவ மேதா, 

மகாதேவ் மேதா --- இதோ இருக்கேன். 

ராஜாங்க லிகிதர் இருவது கோபிகாத Lagi. 

கோபிநாத டாகர் . -- இதோ இருக்கிறேன். | 

ராஜாங்க லிகிதர் -... ஏழாவது முனிலால் ௪௩. 

முனிலால் சிங்-- இதோ இருக்கிறேன். லயா. 

ராஜாங்க லிகிதர் .. எட்டாவது மோஹனராய். 

மோஹனராய் -. - இதோ இருக்கிறேன். 

ராஜாங்க லிகிதர் -. ஓன்பகாவது பண்டரிநாத் ௪டர்தி, 

பண்டரிநாத் சடர்ஜி -- இதோ இருக்கிறேன். 

ராஜாங்க லிகிதர் -- 8ீயன்மீர்! நீங்கள் இப்போது ஒன்பதின்மர் 
மத்தியஸ்கர்களாக ஏற்பட்டிருக்கின்றீர்கள். உங்களில் எவ- 
ரையேனும் நீங்களே தலைவராக நியமித்துக்கொண்டு, இந்த 
விசாரணை நிகழுங காலத்தில் ஏதேனும் சந்தேகம் நேரிட்- 

டால், அதை அத் தலைவர மூலமாகக் கேட்டுத் தெரிந்து- 
கொள்ளவேண்டும். 

மத்தியஸ்தர் --- 8ீயா.! யாங்கள் அனைவரும் ஒருமித்து நீலகண்ட 
சாஸ்திரியாரைத் தலைவராக நியமிக்கன்றோம்.' 

ராஜாங்க லிகிதர்--- உீயன்மீ£. இவ் விசாரணையில் நிகழும் விஷ- 
யங்களை ஈன்கு ஆராய்ந்து, சிறிதும் பட்சபாதமின்றி தீர்ப்புச் 
சொல்ல உங்களில் ஒவ்வொருவரும் நியாயஸ்தலம் அறியப் 
பிரமாணம் செய்துகொள்ளவேண்டும். அதன் முலையை
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யான்”கூறுன்றேன். அதுபோல் உங்களில் ஓவவொருவரும் 
சொல்லவேண்டும். 

மத்தியஸ்தர் -- ஆகா, ௮ப்படி.யே செய்துகொள்கின்றோம் யா. 

(சாஜாங்க லி௫தர் சொல்ல மத்தியஸ்தரில் ஒவ்வொருவரும் ௮வ்வாமே சொல்- 
இன்றனர்.) 

நீலகண்ட சாஸ் திரியார் ௨ சாவ ஜீவ தயாபாரும், சாவ சக்தியுள்ள- 

வருமா பாமபதியின் சர்நிதான இல், நீலகண்ட சாஸ்- 
இரியாகிய யான், காசி தேசாதிபதி யவர்கட்கும் இக்ச நியாய 
ஸ்தலத்தில் நிற்கும் இந்த எதிரிக்கும் மத்தியஸ்தனாக விருக்து 
இவ் விசாசணை முற்றும் மனப்பூர்வமாய் நன்கு சாய்ந்து 
சாட்சியத்தின் பிரகாரம் உண்மையான முடிவைச் சொல்லத் 
தெய்வ பயத்தோடும் உடன்படுகின்டவேன். 

(இவ்வாறே மற்றைய எண்மரும் கூறுகின்றனர்.) 

ராஜாங்க நியாயவாதி -- (எழுர் து மத்தியஸ்கரை கோக) wear br! 

இதோ நிற்கும் சந்திரமதி என்னும் பெண்பால் நேற்று மாலை 
முதல் இன்று விடியற்காலத்திற்குள, ஈமது சாஜாங்கச் சட்ட2- 
திற்கு விரோதமாய், சிசுக்கொலை செய்ததாகக் குற்றஞ் சாட்- 

டப்பட்டிருக்கிறுள். ௮வ விசாரணை உங்களுக்கு முன்பாகச் 

சா சகளைக்கொண்டு நடத்தப்படும். இவ விசாரணைக்கு 

ஏற்பட்ளொள சாட்டுகள் எழுவா. அவர்களில் முதல் சாட்டு, 
கொலை செய்யப்பட்ட பிள்ளை கேுறு மாலை இழுபத்தைந்து 
நாழிகை வரையில் சுகமாய் அரண்மனையில் இருந்த- 
தாகவும், இரண்டாம் சாட்சி, ஏதிரி கொலை செய்யப்பட்ட 
பிள்ளயைக் தன்னுடன் அழைத்துக்கொண்டு போன- 
தாகவும், மூன்றாம் சாட்சி, எதிரி ௮ப் பிள்ளையின் மீதிருந்த 
நகைகளைக் கழற்றித் தன்னிடம் ஓப்பித்ததாகவும், நான்காம் 
சாட்௪ு, எதிரி பிள்ளையின் உடுப்புகளைக் களைந்து ஓரிடத்தில் 
புதைத்து வைத்ததாகத் தன்னிடம் சொன்னதாகவும், 
அதைப் புதைத்த விடத்திலிருந்து எடுக்கப் பார்த்ததாகவும், 
லந்காம் சாட்டு, பிரேதமான அப் பிள்ளையினமீது முடிவில் 
மூடியிருந்த வஸ்இரத்தைத் தன்னிடம் எதிரி விலைக்கு வாங்- 
செதாசவும், ஆரும் ஏழாம் சாட்டுகள், எதிரி கொலை செய்யப்- 
பட்ட பிள்ளையைக் கையில் ஏந்இப் போய்க்கொண் டி.ருந்த- 
தாகவும் சொல்லுவார்கள். இனி, இதனைக் கேட்டு முடிவில் 
குற்றவாளியின் தா.ப்பில் நியாயம் வாதிக்கப்படுவதையும், 

அதன மேல் ராஜாங்கத்தின் திரபப்பில் எடுத்துச் சொல்லப்- 

படும் , நியாயங்களையும், அதன்மேல் நியாயாஇிபஇியவர்கள் 
கூறும் நியாயங்களையும் நன்றாய் ஆராய்ந்து அறிந்து பட்ச 

பாதி மின்றித் தீர்ப்புச் சொல்லவேண்டும், 
(dod Regt.)
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ராஜாங்க லிகிதர் --— மூறதில் சாட்சி லால்மோஹன் பிரசர்த், 

ரியாயஸ்தலக் காவலன் -- சாட்சி லால்மோஹன் பிரசாத், சாட்டி 
லால்மோஹன் பிரசாத். 

லால்மோஹன் பிரசாத் -- இதோ இருக்கிறேன், யோ. 

நியாயஸ்தலக் காவலன் -- இங்கே வாருங்கள். இந்தக் கூட்டில் 
ஏறுங்கள். 

(ஏறருன்.) 

ராஜாங்க லிகிதர் -- (கான் சொல்லுறெபடி. சொல்லும்.) சர்வ சக்தி 
யுள்ள சாமி முன்பாக கான் சொல்லுவது order நிஜம், 
நிஜம் முழுமையும், நிஜர்தவிர வேறொன்றுமில்லை. 

(லால்மோஹன் பிரசாத் கூடவே சொல்கிறான்.) 

தற்சாட்சி விமரிசை. 

ராஜாங்க நியாயவாதி -- உம்முடைய வேலை என்ன? 
லால்மோஹன் பிரசாத் -- கான் மகாராஜாவின் அரண்மனையில் 

உள்ள வேலைகளைக் கவனித்து வரும் அரண்மனை நிர்வாடு, 

ராஜாங்க நியாயவாதி--- இந்த வழக்கு விஷயமாய் உமக்கு என்ன 
தெரியும்? ப 

லால்மோஹன் பிரசாத் -- நேற்று மாலை சுமார் இருபத்தைந்து 

நாழிகை வரையில் மகாராஜாவின் இளவாகர் சுகத்துடன் 

அ௮ரண்மனையிலிமுகந்தார். சற்று நோத்திற்கெல்லாம் காணப்பட 
வில்லை. உடனே அரண்மனை முழுவதும் தேடினோம். 
காணப்படவில்லை. பிறகு, ஊர்க்காவல் அதிகாரிகளுக்குத் 
தெரிவித்தோம். அவர்கள் இன்று காலையில் இளவா௫௪௫- 
டைய பிசேதத்தையும், அவர் அணிந்திருந்த ஆடையாபர- 

ணங்களையும், இதோ இப்பொழுது எதிரியாக திற்கும் இப் 
பெண்பாலையும் அரண்மனைக்குக் கொண்டுவந்து பிரேத 

விசாரணை செய்தார்கள். இவவளவே கான் அறிந்தது, 

ராஜாங்க நியாயவாதி -- ௮நத அடையாபாணங்கள் இப்போது 
எங்கே இருக்கின்றன? 

லால்மோஹன் பிரசாத் -- இதோ ராஜாங்க லிக௫தர் மேசையின் 
மேல் இருப்பவைகளதா ன் ௮நத அடையாபரணங்கள், 

ராஜாங்க நியாயவாதி -- சரி. சேமர்சன்ருர்.) 

எதிரியின் நியாயவாதி -- எதிர் விமரிசை ஒன்றுமில்லை. 

ராஜாங்க நியாயவாதி -- இரண்டாம் சாட்சி, முத்துவிசன் செட்டி, 

நியாஸ்தலக் காவலன் -- சாட்ு, முத்துவீரன் செட்டி இ இ இ, 

சாட்சி முத்துவின் செட்டி இ இ இ,
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முத்துவீரன்” சேட்டி -- யா, இதோ இருக்கிறேன். 

நியாயஸ்தலக் காவலன் --- இப்படி வாரும், சாட்சிக் கூட்டின 

மேல் ஏறும், 

(ஏதூருன்.) 

ராஜாங்க லிகிதர்--(கான் சொல்வதுபோல் சொல்லும்.) சர்வ சக்தி 

யுள்ள சாமிக்கு முன்பாக கான் சொல்லுவதெல்லாம் நிஜம், 
நிஜம் முழுமையும், நிஜந்தவிர வேறல்ல. 

தற்சாட்சி விமரிசை. 

ராஜாங்க நியாயவாதி _. உமக்கு என்ன வேலை? 

முத்துவீரன் சேட்டி --- நான் வியாபாரஞ் செய்ற, 

ராஜாங்க நியாயவாதி -.- இந்தம்மாளை எப்பொழுதாவது பார்த்த- 

ருக்கிறீரா? 

முத்துவீரன் சேட்டி --- ஆம் பபா திதிருக்கறேன். 

ராஜாங்க நியாயவாதி -..- சாப்போது? எங்கு பார்த்இருக்இறீர? 

e 6 « 8 : . . . . 

முத்துவீரன் சேட்டி. :-- Gin Cb மாலை இந்தம்மாள் ஒரு குழக- 
ப . i . | 7 

* தையை அழைக் துக்கொண்டு கட்டா? விதியில் ஒரு பத்தர் 

af ட்டிக்குள் தநுமையப் LIT BC BEM 

mens Gumus -- Heri hper எப்பொழுதாவது பார்த: 
இருக் கிறிமா? 

முத்துவீரன் சேட்டி -- பார்த்ததில்லை. 

ராஜாங்க நியாயவாதி -- நீ பார்த்த GPO எனன வயது 

இருக்கலாம்? 

முத்துவீரன் செட்டி -- ஏழெட்டு வயது இருக்கலாம். 

ராஜாங்க நியாயவாதி -- அர்தக் ருழந்தை என்ன உடை தரித்துக்- 
கொண்டிழுந்தது? 

முத்துவீரன் செட்டி -. இள ஞாயிற்றின் நிகம் வாய்க்க பட்டு 

உடை தரிதது.க்கொண்டிருந்தது. 

ராஜாங்க நியாயவாதி -- இன்னும் அதக குழக்தையி னிடத்தில் 

என்ன கவனித்த? 
® 

முத்துவீரன்சேட்டி --- விலையுயர்ந்த ஆபாணங்கள் அணிர்துகொண்- 
(அனு, 

ராஜாங்க நியாயவாதி-- பிறகு, ௮ந்தக குழந்கையை எங்கே 
கண்டா?
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முத்துவீரன் சேட்டி -- பின்பு, ஊர்க்காவலாளிகள் பிசேத் விசாரணை 

செய்யும்போது முன்கண்ட அந்தக் குழந்தை பிசேதமாக 

இருக்கக் கண்டேன், 

ராஜாங்க நியாயவாதி -- சரி, சரி. 
(அமர்கறர்.) 

எதிர் விமரிசை. 

எதிரியின் நியாயவாதி -- நீர் இந்த வூரில் வசிப்பவரா? 

முத்துவீரன் சேட்டி-- இல்லை, நான் இருப்பது காளிகட்டம். 

எதிரியின் நியாயவாதி -- 8ீர எப்போது இங்கு uae? 

முத்துவீரன் சேட்டி-- நான் வந்து மூன்று காள் ஆகிறது, 

எதிரியின் நியாயவாதி -- நேற்று இந்தம்மாலாக் கண்டபோது முன்- 
னும் பின்னும் போனவர்கள் இன்னாசென்று குறிப்பிட உம்- 
மால் கூரிமொ? 

முத்துவீரன் சேட்டி.-- கூடாது, Bur, 

எதிரியின் நியாயவாதி--- இரந்தம்மாளமட்டும் கவனித்து ஞாபகத்- 

இல் வைத்திருக்ததற்குக் காணமென்ன? 

முத்துவீரன் சேட்டி -- குழந்தை அழகா பசிருந்ததனாலும், விலையு- 

பாத்த ஆடையா பரணங்களை பணிக்கிருந்ததனா லும் அரதக் 

குழந்தையைப் பார்க்கும் நிமித்தம் ௮ந்கம்மாளையும் Seu 

னிக்க நேர்க்தறு, 

எதிரியின் நியாயவாதி-- ரரி, அ௮ர்தம்மாள் அப்போது என்ன 

உடை உ௰ித்திக்கொண்டி ருந்தாள்? 

முத்துவீரன் சேட்டி -- இப்போது உடித்திக்கொண்டி ருக்கும் இள 
ஞாயிற்றின் கிறம் வாய்கத வஸ்தரமே அப்போதும் உ டுத்திக்- 
கொண்டி ஞுக்தாள. 

எதிரியின் நியாயவாதி-- ௮ந்தம்மாள் மீது ஆபரணங்கள் ஏதேனும் 
இருந்தனவா? 

முத்துவீரன் சேட்டி --- ஒன்றுமில்லை. 

எதிரியின் நியாயவா தி — அர்தம்மாளோடு WH குழநதை,போகும்- 

போது உமக்குச் சந்தேகம் தோன்றவில்லையா? 

முத்துவீரன் செட்டி -- இல்லை. 

எதிரியின் நியாயவாதி ட ரயார இவவளவு ஈனஸ்இதியில் இருக் 

கக் குழந்தை அ௮வவளவு விலையுயர்ந்த ஆடை ஆபாணங்கள்ை£ 
௮ணிந்திருக்கப் பார்த்தால் சந்தேகம் தோன்றாதா?
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முத்துவீரன்' சேட்டி — அ௮ந்தம்மாளை அக்குழந்தையின் தாயாக 

நினைத்திருந்தால் தோன்றும். நான் அக்குழந்தையின் தாதி- 
யாக நினைத்தேன், ப 

எ திரியின் நியாயவாதி -- முடிவில் இவர்களை எங்கே கண்டீர்? 

முத்துவீரன் சேட்டி-- ஒரு பத்தர் விட்டில் நுழையக் கண்டேன். 
எதிரியின் நியாயவாதி -- இந்தச் சங்கதியை நீர் வேறு யாரிடத்த- 

லாவு பிரஸதாபிகததுண்டா? 

முத்துவீரன் சேட்டி -- அம் பிரஸ்தாபித்த துண்டு, 

எதிரியின் கியாயவாதி -- யாரோடு எதற்காகப் பிரஸ்தாபிதீர்? 

முத்துவீரன் சேட்டி — Qarayi காளி கோயிலுக் கருகல் 'யாத்தரி- 

கர் ஒருவர் என்னோடு பே௫ிக்கொண்டி.ருக்கும்போ.து, ஒரு 
ஸ்ரீ நேற்று இரவு அந்தக் காளி கோயிலுக்கு வந்ததாயும், 

இளவரசனாக வரவேண்டிய கனனுடைய குமாரன் இறநது- 
விட்டதாயும், அவனுக்கு உயிர்ப்பிச்சை கொடுத்தால் மற்- 
Om இள்வசசுக்குரிய குழந்தையைப் பலிகொடுப்பதாகப் 

பிரார்த்தனை “செய்துகொண்டகாயும், அவற்றை அங்கு அண்- 
டைபபில் ' படுத்திருந்த அந்த யாத்திரிகர் கேட்டுக்கொண்டி- 
ரந்ததாயும், என்னோடு சொன்னார். அதன்மேல் தானும் 
இப்படி. இருவர் வழியே போவதைக் கண்ட தாய் அவருடன் 
சொல்ல நோந்தது, 

எதிரியின் நியாயவாதி ணை அரத யாத்திரிகரை நீர் இப்போது STL 

டக்கூடுமா? 

முத்துவீரன் சேட்டி-- ௮, ௮, காட்டக்கூடும். அவர் அந்தக் 
கோயிலண்டையே இலகாட்சள்வரசையி லிருப்பதாய்ச் சொன்- 

னா. 

எதிரியின் நியாயவாதி — சரி போதும் (பாஸ்கரனைப் பார்த்து) எனன 
லயா இது? 

பாஸ்கரன் --- அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை யோ. இந்தச் சாட்டு 
சொன்னது முற்றும் பொய். நாம் அந்த யாத்திரிகரை 
நமது பக்கத்தில் சாட்சியாக வருவித்துக் கேட்கவேண்டும். 
இது ஒன்றிலேயே இந்தம்மாள் விடுதலையாகிவிவெள். தடை 
யில்லை. 

எதிரியின் நியாயவாதி _... எல்லாம் பாரப்போம், 

ராஜாங்க நியாயவாதி --. மறு விமரிசை இல்லை. 

எதிரியின் நியாயவாதி > சரி போம், (௮மர்கிருர்.)
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ராஜாங்க லிகிதர் -- மூன்றும் சாட்சி வேலாயுதாசாரி. 

நியாயஸ்தலக் காவலன் -- சாட்சி வேலாயுதாசார்ஜ இ இ. சாட்சி 

வேலாயுதாசாரீ இ இ, 

வேலாயுதாசாரி -- இதோ இருக்கிறேன். (ஒடி வருறொள். , 

நியாயஸ்தலக் காவலன் -- இந்தச் சாட்சிக் கூட்டின்மேல் ஏறும். 

ராஜாங்க லிகிதர் -. (நான் சொல்லு றெபடி சொல்லும்.) சரவ ௪க்தி- 

புள்ள சாமி முன்பாக கான் சொல்வது எல்லீ£ம் நிஜம், 

நிஜம் முழுமையும், 82965 sal 9 வேறொன்றுமில்லை. 

தற்சாட்சி விமரிசை. 

ராஜாங்க நியாயவாதி --- Qos» வழக்கைப்பற்றி உமக்கு என்ன 
தெரியும்? 

வேலாயுதாசாரி -- இக்தம்மாள் நேற்று மாலை ஒரு குழந்தையை 
அமைக அக்கொண்டு Msg அதன்மேலிருந்த நகைகளைக் 
கழற்றி என்னிடம் கொடுத்தாள். ‘ 

ராஜாங்க நியாயவாதி — என்ன சொல்லி ஈகைகளைக் கொடுத்தாள்? 
{ 4 

வேலாயுதாசாரி -- இக்க ஈசைகளை அழித்து வேறே செய்யவேண்- 
டும் என்று கொடிழ்தாள். 

ராஜாங்க நியாயவாதி — 905 என்ன சங்கத? 

வேலாயுதாசாரி --- பிறகு அக்தம்மாள் பிள்ளாயை அழைத்துக்: 
கொண்டு போய்விட்டாள். பிறகு ஊாக்காவற்காரர் வந்து 
என்னம் கேட்டார்கள். தடர்சககைச் சொன்னேன். நகை: 
களைக் கேட்டார்கள் எடுத்துக் கொடுத்துவிட்டேன். சில 

நசைகளில் கல்களைப் போத்துவிட்டிருந்தேள்.  அவற்றை- 
யும் கொித்துவிட்டேன். பிறகு, அவர்கள் போன வழி- 
யைக் கேட்டார்கள். வழி காட்டினேன். எங்கே போனார்- 
கள் என்று கேட்டார்கள்? OT ON BHD தெரியாதென்றேன். 

பின்பு என்னையும் அறைத்துக்கொண்டுபோய் இரவெல்லாம் 
அங்கங்கே தேடினார்கள். அகப்படனில்லை. கடையில் 
ஊருக்கு வடர்கில் ஒரு கொடிவழி போடறது, அங்கே 
இக்கம்மாளன (93 /கமான அர்க் க. ழந்தையைக் கையிலே 
இக்கொண்டிருக்காள். உடனே காவலர் மெதுவாகப் போய் 

பிடிக்து்கொண்டார்கள். 

ராஜாங்க நியாயவாதி _— பிற்கு என்ன உடாதது? 

வேலாயுதாசாரி -- பிறகு காவலாளிகள் குழந்தைம்து இருந்த 

உடைகள் எங்கே என்று கேட்டுக்கொண்! டிருந்தார்கள்,
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அத்தம்மாள் தனக்கு ஓன்றும் தெரியாதென்று சொன்னாள். 

பிறகு அந்த வழியாய் யாரோ ஒரு சந்நியாசி வந்தார். 

௮ வர் அ௮ந்தம்மாளைக் கேட்டபோது ௮வவுடைகளை ௮ங்கே 
மறைத்து வைத்திருப்பதாகச் சொன்னாள். உடனே சொன்ன- 
விடத்தில் சோதித்துப் பார்த்தார்கள். ௮ங்கு உடைகளெல்- 
லாம் இருந்தன. 

ராஜாங்க நியாயவாதி -- அர்த உடைகள் இப்பொழுது எங்கிருக்- 

கின்ற? 

வேலாயுதாசாரி ---. ௮நத உடைகள் இப்போது இங்கே சாஜாங்க 
லிகிதர் மேஜையின்மீது இருக்கும் உடைகள் தான. 

ராஜாங்க நியாயவாதி ணை குழநதையை உமது விீட்டண்டை LIT = 

ததுதவிர, இன்னும் எங்கே பார்த்தா? 

வேலாயுதாசாரி -- இந்த அம்மாள் கையில் பிணமாக வைத்- 
இருக்கப் பார்த்தேன். 

ராஜாங்க நியாயவாதி -- மறுபடியும் எங்கேயாவது பார்த்தீரா? 

வேலாயுதாசாரி -- ஆம், ஊர்க்காவலாளிகள் பிரேத விசாரணை 
செய்யும்போது பார்த்தேன். 

ராஜாங்க நியாயவாதி -- சரி. 

எதிர் விமரிசை. 

எதிரியின் நியாயவாதி -- உம்முடைய தொழில் என்ன? 

(௮மர்இறுர்,) 

வேலாயுதாசாரி--- நான் ஒரு பெரிய வியாபாரி. லட்சக் கணக்: 
கான பொன் விலைமதிப்புள்ள சத்தினங்களையும் ஈகைகளையும் 
கொண்டு, பெரிய ஈகராங்களிற் சென்று, பிரபுக்களிடத்திலும் 
அசசர்களி?_த்திலும் வியாபாரம் செய்வ துண்டு, ௮பாணங்- 
களை விலைக்கு விற்பதும், பழைய ஆபாணங்களைப் புதிய ஆப- 
TOM BOE WI VO SOS UID என்னுடைய வியாபாரம். 

NS நியாயவாதி — bt இந்த வூரில் எவவளவு காலமா யிருக்- 
இறா? 

வேலாயுதாசாரி --- எல்லாம் சொற்ப காலமாகத்தான் இருக்கிறேன். 

எதிரியின் நியாயவாதி -- சொற்ப காலமென்றால் மாதக்கணக்கா? 

நாள் சண்க்கா? 

வேலாயுதாசாரி -. நாள் கணக்காகத்தான் இருக்கும். 

எதிரியின் நியாயவாதி - எத்தனை நாளாக இங்கு இருக்கிறீர்? 

வேலாயுதாசாரி -- ஒரு வாரமாக இருக்கிறேன் யா, 
oo
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எதிரியின் நியாயவாதி — இந்தம்மாளை இதற் குமூன் நீர் பாரத்த- 

தண்டா? 

வேலாயுதாசாரி -- வக்க சல இனங்களில் பலர் என்னிடம் வரு” 
வதும் போவதுமாக இருக்றிறார்கள்.  இந்தம்மாளும் வந 
இருக்கலாம். நான் கவனிக்க வில்லை. நேற்றுத்தான் “Sor 

னித்தேன். 

எதிரியின் நியாயவா தி - இந்த ௮ம்மாளுடைப அந்தஸ்து இவவள- 

வென /பது ஐ மா்குத் தெ A பமா 2 

வேலாயுதாசாரி - -- தெரியாது, 

எதிரியின் நியாயவா தி . மெரியாதபோது அந்தம்மாள கொடுத்த 

ிலையயரந்த நகைகளை எப்படிப் பெறலாம்? டந்த நகைகள் 

வழி, யாருடையது என்றாவது கேட்டீரா? 

வேலாயுதாசாரி அ பான OI ருத்த வியா ரரி; நான் செல்லும் BH 

ரற்களில் என்னுடைய அியாபாரத்றை விரைனில் முடித்துக- 

Onn air) மற்றொரு ம், DT BBS! । போடிவன் ஆகையாலும், 

தில இனங்களில் என்னிடம் வியா. JIT Tp செய்யப் பிரபுக்- 

களும் மற்றவாகரும் திர 1ளாப் வருவதனாலும் ஒவவொருவ- 
போடும் பல விஷயங்கள் பேச ௮வகா௪ மிராறு, அதனால். 

இந்கர்மாள் கொண்டுவர்கபோதும் பான் ஓன்றும் கேட்ர- 

விலை. 

எதிரியின் நியாயவாதி-- நீர் பெருத்த வியாபாரி என்இறீரே, 
உம்மிடம் சுமார் எத்தனை அயிரம் பொன் விலைபஇப்புள்ள 
ஆபரணங்கள் உண்டு? 

வேலாயுதாசாரி ௨ முற்காலம் சுமார நதா லட்சம் பொன் விலை 

பெறக்கூடிய ரத்தின பரணங்கள் என்னிடம் உண்டு, 

எதிரியின் நியாயவாதி நல்லது, இந்தம்மாள ப குழந்தையின் உடுப்- 

புக்களை புதைத்து வைத்திருப்பதாக சந்நியாசிபிடம் சொன்- 
னகாகச் சொன்னீரோ, அப்படிச் சொல்லும்போது நீர் உமது 
காதாரக் கேட்டீரா? 

வேலாயுதாசாரி -.. அநதம்மாள் சொல்ல நான் கேட்கவில்லை. 

அந்தம்மாள் சொன்னதாக சந்நியாசி சொல்ல எனது காதி 
னால் கேட்டேன். 

எதிரியின் நியாயவாதி -- சரி அநதம்மாள் சொல்ல நீர் கேட்க- 

வில்லை. உடுப்புக்களை அந்தம்மாளே புதைத்த இடத்தி. 
லிருந்து மாடுத்தறுண்டா?
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வேலாயுதாசாரி -- அந்தம்மாள் தானே எடுக்கவில்லை. ஆனால், 
அந்தம்மாள் குறிப்பிட்ட இடத்திலிருந்து காவற்காரர்கள் 
எடுத்தார்கள். 

எதிரியின் நியாயவாதி -- சரி, 
(அமச்இருர், 

மறு விமரிசை. 

ராஜாங்க நியாயவாதி -- உடுப்புக்களைப் புதைத்து வைத்திருப்ப- 
தாக அர்தம்மாள் சொல்லும்போது நீர் கேட்கவில்லையா? 

வேலாயுதாசாரி -- இல்லை. 

ராஜாங்க நியாயவாதி -- அந்தம்மாள் சொன்னதாக சந்நியாசி 
சொன்னபோதும், உடுப்புக்ககாக் காவலாளிகள் எடுத்த- 

போதும் அந்கம்மாள் என்ன சொன்னாள்? 

வேலாயுதாசாரி -- ஒன்றுஞ் சொல்லாமல் மவுனமாயிருந்தாள். 

ராஜாங்க நியாயவாதி -- சரி. 
( அமர்இறுச்,) 

ராஜாங்க லிகிதர் -- சான்காவது சாட்சி பரமாகந்த யோ. 

நியாயஸ்தலக் காவலன் --- சாட்டு பாமாநந்தயோட€ இ இ இ, 
சாட்சி பாமாரந்த யோக இ இ இ. 

பரமாநந்தயோகி — Bur இதோ இருக்கிறேன். 

நியாயஸ்தலக் காவலன் -.- ௬வாமீ! இந்தச் சாட்டுக் கூட்டின்மேல் 

oJ DI ங்கள். 

பரமாநந்தயோகி -- கூடா இது, இந்தக் கூடு அந்தக் கூட்டின்மேல் 
ஏறவேண்டுமா! சரி, சரி. 

ராஜாங்க லிகிதர்-- யா, யோகியாசே! நான் சொல்லுறெபடி 
சொல்லவேண்டும். ப 

பரமாநந்தயோகி — தாம் நமக்குத் தெரிந்ததை யன்றோ சொல்ல 
வந்தோம். நீர் சொல்லுவதை யெப்படி நாம் சொல்லலாம்? 

ராஜாங்க லிகிதர் -- தல்ல, தாங்கள் சொல்வதெல்லாம் உண்மை 

யென்பதைக் குறிக்கச் சத்தியம் செய்யவேண்டும். அது 
, நியாயஸ்கலத்தின் ஒழுங்கு. யாரானாலும் செய்தே இர 
வேண்டுழ். 

பரமாகந்தயோகி --- சத்தியமா, ஆனால் ௮சத்திபமும் நம்மிடத்தில் 
உண்டென்பது அங்கே ௮பிப்பிராயப் படுகிறதோ. 

ராஜாங்க லிகிதர் -- அப்படியல்ல, நியாயஸ்தலத்தில் GT EVENT (th Se 

கும் ஒரே முறையாக வன்னோ நடத்தவேண்டும், பொய்
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பேசுறெவர்களும் இங்கு வருகின்றனரே. சொல்லுங்கள். 
சர்வ சக்தியுள்ள சாமி முன்பாக யான் சொல்வது எலலாம் 

நிஜம், நிஜம் முழுவதும், நிஜந்கவிர வேறொன்றுமில்லை. , 

(யோட கூடவே சொல்ரான்.) 

தற்சாட்சி விமரிசை. 

ராஜாங்க நியாயவாதி -. தங்கள் காமதேய மென்ன? 

பரமாநந்தயோகி -- இவனைப் பாமாநந்தயோகி எனபார்கள். 

ராஜாங்க நியாயவாதி -- இந்த வழக்கு விஷயமாப் உமக்கு என்ன 

தெரியும்? 

பரமாநந்தயோகி -- இன்று பிராதக்காலதீதில் இவ வூரின் வடஇிசை- 

யில் இப் பெண்பாலைக் காவலர் பலா சூழ நின்று ஏதோ வின- 

விக்கொண்டிருந்தனர். யாம் ௮வ வழியாக வர நேர்ந்தது. 

அப்போது அவர்கள் ஈடுவில் இப் பெண்பாலைக் கண்டோம். 

ராஜாங்க நியாயவாதி -- நீங்கள் ௮வ் விடம் வந்தபிறகு என்ன 
நடந்தது? + 

பரமாநந்தயோகி -- யாம் வரும்போது காவலர் இந்திப் பெண்பாலை 

நோக்கி “கொலையுண்ட ருழற்கை உன் கையிலிருக்கறதே, 
இந்தக் குழந்தையின் உடைக ளெங்கே?'' என்று கேட்டுக்- 
கொண்டிருந்தனர். அதற்கு அப் பெண்பால் மெளனமா 

யிருந்தாள. அப்போது யாம் ௮ப் பெண்பாலத் தனியே 

அழைதீது, கொலையோ கையும் மெய்யுமாக அகப்பட்டுக்- 

கொண்டது. இன்னமும் மறைப்பது அடாது. உண்மையை 

யுரைத்துவியவதே நலம்” என்மோம். அதன்மேல் அப பெண்- 

பிள்ள தான் ௮வ் வுடைகளை ஓரிடத்தில் புதைத்து வைத்- 

இருப்பதாகக் கூறினள். அதை யாம் காவலருக்கு வெஸி- 

யிட்டோம். பிறகு, காவலர் அதனைப் பூமியினின்றும் 

தோண்டி எடுத்தனா. 

ராஜாங்க நியாயவாதி --- காவலர் எந்தக் குழந்தையின் உடையைக் 
கேட்டார்கள் என்பதை நீர் அறிவீரா? 

பரமாநந்தயோகி -- ஆம், ஒரு குழந்தை பிணமாக ௮ப் பெண்பா- 

லின் கையில் இருந்தது. ௮௧4 குழந்தையின் உடையினையே 
கேட்டாரகள. 

ராஜாங்க நியாயவாதி---மறுபடியும் ௮ப்பிணத்சை எங்கே கண்டீ? 

பரமாநந்தயோகி -- ஊர்க்காவலர் பிசேக விசாரணை செய்தபோது 
மறுபடியும் கண்டோம்.
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ராஜாங்க ரிபாயவா தி-- அங்கு எடுத்த உடைகள் இப்டோது எங்கே 
இருக்கின்றன? 

பரமாநந்தயோகி --- இதோ இந்த ராஜாங்க லி௫தர் மேஜையின்மேல் 
இருக்கின்றன. 

ரர்ஜாங்க நியாயவாதி -- சரி, 

எதிர் விமரிசை. 

எதிரியின் நியரூபவாதி -- நீர் யோகசுவரரா? 

பரமாநந்தயோகி &- ஆம், அப்படிக்தான் சொல்வார்கள். 

(அமர்கிறார்.) 

எதிரியின் நியாயவா தி — bi எங்கே வ௫ிப்பது? 

பரமாநந்தயோகி -- கமக்கு ஓர் இடமென்ப தில்லை. 

எதிரியின் நியாயவாதி -- நேற்று இரவு எங்குத் தங்கினீர்? 

பரமாநந்தயோகி -- இவ் வூரின் வடபாலிலுள்ள கோயிலில் தங்க 
னோம். | 

எதிரியின் நியாயவாதி ௮௨ லோக விவகாசங்கள் உமக்கு உண்டோ? 

பரமாநந்தயேர்கி -- அவற்றையெல்லாம் ஒழித்தே இந்த நிலையி 
லிருக்கின்றோம். 

௭ திரியின் நியாயவாதி -- இந்தம்மாளை நீர் கண்டதும் பேசியதும் 

உண்டா? 

பரமாநந்தயோகி -- உண்டு. 

எதிரியின் நியாயவாதி -- பற்றற்று விளங்கிய பரமயோகியாகிய நீர் 
இவ் விஷயத்தில் சலையிடிவானேன்? 

பீரமாநந்தயோக் — யோகியர்க்கு ஜீவகாருண்யம் வேண்டும், ஒரு 

ஜீவன் கொலை செய்யப்பட்டமையாலும், ஒரு பெண்பாலின் 
உயிர் பலர் நடுவில் அகப்பட்டு வருர்தினதனாலும் யாம் 
தலையிட்டோம். அன்றி, ராஜாங்கத்திற்கு ஞானியரும் 
உதவிபுரிதல் வேண்டும். “அனைவர்க்குந் தெய்வம் இலை 
முகப் பைம்பூண் இதை” என்பது சாஸ்திரம். 

எதிரியின் நியாயவாதி -.. உடைகளைப் புதைத்ததாக இப் பெண்- 

பால் கூறினாளென்று நீர் ஊர்க்காவலரிடத்து உரைத்தடொ- 
முது இப் பெண்பால் என்ன சொன்னாள்? 

பரமாநந்தயோகி --- ஒன்றும் சொல்லவில்லை. 

எதிரியின் நியாயவாதி -- இருளில் ௮ந்தப் பிணத்தை நீர் ௮வ்- 
வளவு கவனிப்பானேன்?
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பரமாநந்தயோகி -- ஜீவ காருண்யத்தினால்கான் கவனித்தது. 

ராஜாங்க நியாயவாதி -- மறு விமரிசை இல்லை. லீந்தாவது சாட்சி 
தன்னாஜ£ராவ். 

நியாயஸ்தலக் காவலன் -- சாட்சி தன்னாஜீராவ், சாட்சி தன்னா$- 
ராவ, 

(ருரன்) | 
ராஜாங்க லிகிதர் - இந்தச் சாட்டிக் கூண்டில் ஏறும். (ஏதுகிறான்.) 

நான் சொல்லுவதுபோல் சொல்லும், சாவ சக்தியுள்ள 
சாமி முன்பாக நான் சொல்லுவது ஈல்லாம் நிஜம், நிஜம் 

முழுவதும். கிஜந்தவிர வேறில்லை. 

(கூடவே சொல்கின்றான்.) 

தற்சாட்சி விமரிசை. 

ராஜாங்க நியாயவாதி — உமக்கு என்ன வேலை? 

தன்னாஜீராவ் ௮ புட்டு வியாபாபம். 

ராஜாங்க Pom ep கடை எங்கே! 

OM ALI ONE GV. ட்டு nih radars an மூட்டையா- 

BS கட்டிக்கொண்டு ளா ஊராகச் சென்று வீதிதோறும் 

ino விற்பவன். 

ராஜாங்க நியாயவாதி -... இ, சரி, இந்தம்மாளை எங்கேயாவது பார்த- 
ததுண்டா? 

தன்னாஜீராவ் -- நேற்று இந்த வூர் தெற்கு விஇயில் பார்த்தேன். 
ராஜாங்க நியாயவாதி -- கேற்று இந்தம்மாளைப் பார்க்கும்போது 

எத்தனை நாமிகை யிருக்கலாம்? 

தன்னாஜீராவ் -- நேற்று மாலை பொழுது சாய நாலைந்து காழிகை 
இருக்கலாம். 

ராஜாங்க நியாயவாதி -- இந்தம்மாளை நீர் ஏன் கவனிக்கவேண்டி 
வந்தது? 

தன்னாஜீராவ் — இந்தம்மாள என்னிடம் நான்கு (முழம் பட்டு 

வாங்கினாள். அதனால் கவனிக்க வேண்டியதாயிற்று, 

ராஜாங்க நியாயவாதி சக்கை விற்; 1 மாதிரியான பட்டு மீதி உம்மிடத்- 

இல் இருக்கிறதா? 

தன்னாலீராவ் -- இல்லை, மீதியை ஊாக்காவல் அதிகாரிகளிடம் 

ஓப்பித்தேன,
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ராஜாங்க 'நியாயவாதி -- அந்தத் துண்டில் எவவளவ விற்திர்? எவ்- 
வளவு மீதி யிருக்கிறது? 

தன்னாஜீராவ் -- இந்தம்மாளுக்குத்தான் நானகு ;மூழங்கள் விற்- 
றேன். மற்ற மீதி இருபது முழமும் அப்படியே இருக்கது, 

ராஜாங்க நியாயவாதி-- அம்மாதிரியான பட்டு இங் ிருக்றெதா 
பாரும், 

தன்னாஜீராவ் -- ஆம், அதோ இருக்கது, 
ராஜாங்க நியாயவா தி --. (துண்டைச் காட்டி) இரகக அண்சொனா 

நீர் விற்றது. பாரும். 

தன்னாஜீராவ் ௭ (பார்த்து) ஆம், இநதத அண்டுதொன். 

ராஜாங்க நியாயவாதி-- இதுதானா உம்முடைய மிக் நண்டு? 

தன்னாஜீராவ் -- (வாங்கிப் பராத்து। அம், இதுதான், 

ராஜாங்க நியாயவாதி — MON இந்தக் துண்டை மறு டியும் எங்- 

Cust angi பார்த்தீரா? 

தன்னாஜீரால் — அம், (ராதிதேன். 
இ 

ராஜாங்க நியாயவாதி — எங்கே பார்த்தீர்? 

தன் னாஜீராவ் - ஊர்க்காவலாளிகள் பிரேத விசாரணை செய்கபோ.து . . . . ச ச ° * பத ° 
அந்தப் பிரேதத்தின்மி அ. ட பபட்டிமுக்கப பார்த்தேன். 

ராஜாங்க நியாயவாதி -- சரி. 
(அமர்இருர்.) 

எதிர் விமரிசை. 

எதிரியின் நியாயவாதி -- தெ.ருக் தெருவாகச் துணி விற்பது கானா 
உம்மாரடைய வேலை. 

தன்னாஜீராவ் -- அமாம். 

எதிரியின் நீயாயவாதி -- இன்னும் யாராருக்கு இந்த வரில் பட்டு 
விற்ற? 

தன்னாஜீராவ் -- இன்னும் அகேகருக்கு விற்றேன். அவர்கள் 
இன்னின்னாரென்று சொல்லத் தெரியாது, 

® 

எதிரியின் நியாயவாதி --- நல்லது இர்தம்மாளைமாத்இரம் எப்படி 
ஞாபகத்தில் வைத்தீர்? 

தன்னாஜீராவ் -- வாங்கினவர்கள் போமாத்திரம் தெரியாது, பார் be 
கால் இன்னின்னாசென்று குறிப்பிடத் தெரியும்.
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எதிரியின் நியாயவாதி — (வேறு அம்மாதிரியான பட்டைச்/ காட்டி) 
இது நீர்விற்ற பட்டுச் துண்தொனே? 

தன்னாஷீராவ் -- (சந்து உற்றுப்பார்த்து) அல்ல, இது கான் விற்ற. 
SON, அ௮தறைப்போ லிருக்கிறது, அதல்ல. 

எதிரியின் நியாயவாதி -- இதற்குமுன் சாட்சியம் சொன்னவர்- 
தனில் எவராது PLD HD தெரியமா? உம்மிடம் பட்டு 

வாக்கினதுண்டா? 
(இ 

தன்னாஜீராவ் _- ஒருவரும் தெரியாது. ஒருவரும் வாங்லனெதில்லை. 
4 க . உட ச . ர் . s * 

ராஜாங்க லிகிதா் ௭ அரவு சாட்டி ஊர்க்காவல் ரஞ்சிட்டுங். 

நியாயஸ்தலக் காவலன் --- ஊர்க்காவல் ரஞ்சிட்டுங், ஊர்க்காவல் 

சஞ்சிட்டுங். 

(சாட்டுக் கூட்டில் ஏறகருன்.) 

ராஜாங்க லிகிதர்-- சொல்லு, சர்வ சக்தியுள்ள சாமி முன்பாக 
நான் சொல்லுவது எல்லாம் நிஜம், கிஜம் முழுவதும், நிஜக் 

கீனிர வேறில்லை. ‘ 
(கூடவே சொல்கிறான்.) 

தற்சாட்சி விமரிசை. 

ராஜாங்க நியாயவாதி -- உனக்கு என்ன வேலை? 

ரஞ்சிட்சிங் -- தரன் இந்த ஊர்க்காவலாளிகளில் ஒருவன். 

ராஜாங்க நியாயவாதி — குழகதை காணாமற்போனது எப்போது? 

அது உனக்கு எப்படித் தெரியும்? ப 

ரஞ்சிட்சிங் -- நேற்றுச் சாயங்காலம் எங்கள் எஜமானர் சொல்லக் 
தெரியும். 

ராஜாங்க நியாயவாதி -.. உகள எறமான் என்ன உத்தரவு செய்்- 

தார? 

ரஞ்சிட்சிங் -.- பல பேரைப் பல பக்கங்களில் போய் பார்த்துக் 

குழந்தையைக் கண்டுபிடிக்கச் சொன்னார். 

ராஜாங்க நியாயவாதி -- உன்னோடு இன்னும் யாரசார் வந்தார்கள்? 

ரஞ்சிட்சிங் ௨. ரம்பால்டிங் என்பவர் ஒருவர் மாத்திரம் வந்தார். 

ராஜாங்க நியாயவாதி -- முதலில் என்ன செய்தீர்கள்? 

ரஞ்சிட்சிங் --- ஊர் முழுதும் தேடிப் பார்த்தோம். 

ராஜாங்க நியாயவாதி --- பிறகு என்ன செய்தீர்கள்?
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ரஞ்சிட்சிங் — எங்களுக்குக் இடைத்த பத்தாவைக்கொண்டு ஒரு 
பத்தர் விட்டுக்குப் போனோம். அங்கு, இந்தக் குற்றவாளி 
பிள்ளையை அழைத்துக்கொண்டு வந்து நகைகளைக் கழற்றிக் 
கொடுத்ததாய் தெரியவந்தது. ௮ந்த நகைகளைப் பெற்றுக். 
கொண்டோம். 

' ராஜாங்க நியாயவாதி --- பிறகு என்ன நடந்தது? 

ரஞ்சிட்சிங் -- பிறகு, ௮ந்த அசாரியையும் உடனே கூட்டிக்: 
கொண்டு பல இடங்களில் தேடினோம். கடைசியில் வடக்- 
குப் பக்கத்தில் போகும் பாதையில் இந்தம்மாள் பிள்ளையின் 
பிரேதத்தைக் கையிலேந்திப் புதைக்க யத்தனப்பட்டுக்- 
கொண்டி ுக்தாள். உடனே பிடித்துக்கொண்டோம். 

ராஜாங்க நியாயவாதி -- ௮தன் பிறகு என்ன செய்தீர்கள்? 

ரஞ்சிட்சிங் -- இந்தக் குற்றவாளியை காங்கள் குழக்தையின் 
உடுப்புக்கள் எங்கே என்று கேட்டோம், ஒன்றும் சொல்ல- 
வில்லை. அதன்பிறகு ௮ங்கு ஒரு சக்கியாசி வந்து ௮ந்- 

தம்மாளைக் தனியே அழைத்துக் கேட்டார். அதனமேல் 

அந்தம்மாள் தான் புதைத்து வைத்த இடத்தைக் காட்டி- 
னாள். "உடைகள் அந்த இடத்திலேயே இருந்தன. 

வீங்க நியாயவாதி -- பிறகு என்ன செய்தீர்கள்? 

ரஞ்சிட்சிங் -. பிறகு ௮நதநத சாஷியங்களோடு இந்தக் குற்ற- 

வா சியையும் அழைக் துக்கொண்டு, பிசேகமான குழரக்தை, 

நகை, உடுப்பு ஆய இவைகளையும் கொண்டுவந்து எங்கள் 
எஜமானரிடம் சேர்த்தோம். அவர் ௮ரண்மனைக்குக் கொண் 
டுபோய் பிரேத விசாரணை செய்தார். அங்கு மகாராஜா 
முதலியவர்கள், பிசேதமாயிருப்பது ராஜகுமாரசே என்றும், 

நகையும்” உடுப்பும் குழந்தை தரித்துக்கொண் டி. ருந்தவை 

களே என்றும் OFM GS GT Barr. 

ராஜாங்க நியாயவாதி -- அந்த உடையும் அ௮பாணங்களும் இப்- 
போது எங்கே இருக்கின்றன? 

ரஞ்சிட்சிங் -- அவைகள் இதோ ராஜாங்கலிகிதர் மேஜையினமீது 

இருப்பவைகளே. 

ராஜாங்க நியூயவாதி -- சரி. (அமர்னெருர்.) 

எதிர் விமரிசை. 

எதிரியின் நியாயவாதி -- காணாமத்போனது மகாராஜாவினுடைய 

குழந்தை ஆகையால் MOSS கண்டுபிடிக்கவேண்டும் என்- 

னும் அபிப்பிராயம் உனக்கு அதிகம் உண்டு அல்லவா? 

34
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ரஞ்சிட்சிங் -- ஆமாம், உண்டு யா, 

எதிரியின் நியாயவாதி -- மற்றவர்கள் ழந்தை போயிருந்தால் 
உழமைப்பகைவிட இதற்குப் ப ன்மடங்கு அதிகமாக 
உழைக்கிருக்க வேண்மெல்லவா? 

ரஞ்சிட்சிங் -- அமாம், 

எதிரியின் நியாயவாதி — அதற்குக் காரணம் என்ன? 

ரஞ்சிட்சிங் --- மகாசாஜாவினுடைய குழந்கை அகையல் அப்- 
படி! பாடபட வேண்டியதாயிருந்க து. 

எதிரியின் நியாயவாதி -- இதைக் கண்டுபிடிக்கால் ராஜாங்கத்தில் 
நல்ல பேரும், மேலான உத்தியோகமும் கிடைக்கும் என்- 
பது உறுதஇகானே? 

ரஞ்சிட்சிங் -- இப்படி. இல்லை ஐயா, எங்களுடைய வேலையை 
நாங்கள் சரிவாச் செய்யவேண்டி பது. அதுவே OF El Gar 
எண்ணம். 

எதிரியின் கியாயவாதி -- உங்கமரடைய வேலை யென்ன? 

ரஞ்சிட்சிங் -- எங்களுடைய வேலை குற்றத்தைக் சண்டுபிடி த்து 
உளளபடியே அமன் விவரத்தை நிபாயாதிபதிக்குத் கெரி- 
வ்க்கவேண்டிபது. 

எதிரியின் நியாயவாதி -- நீங்கள் கண்மிபிடி தச குற்றவாளி கண - 
டி.க்கப்பட்டால்தானே நீங்கள் வெற்றி யடைக்ககாக எண்- 
ணம், 

ரஞ்சிட்சிங் -- அப்படியில்லை. சியாயம் வெளிப்பட்டால் போதும் 
என்பதே எங்கள் எண்ணம். 

எதிரியின் நியாயவாதி-- நீபாக எண்ணிக்கொள்ளா வி ட்டாலும் 
உங்கள் ௮இகாரியாவது, டுக்தக் குற்றுக்தைக் கண்டுபிடித்தால் 
உயர்ரக உத்தியோகம் திருளித்துச் கொடுப்பதாய்ச் சொல்ல- 
வில்லையா? 

ரஞ்சிட்சிங் -- அப்படி. ஒன்றும் சொல்லவில்லை. 

எதிரியின் நியாயவாதி -- இருக்கட்டும், குந்தவாளியின் பக்கத்தில் 
ஏதாவது சாட்சியம் உண்டா என்பதை விசாரித்தா பா? 

ரஞ்சிட்சிங் -- இல்லை. | 

எதிரியின் நியாயவாதி ௮ ஏன் விசாரிக்கவில்லை. 

ரஞ்சிட்சிங் — சாட்சிகள் ஒருவ. மில்லை. மேலும் கூற்றம் CD Bit LD 

மெய்யுமாக அகபபட்டிருக்கிறது.
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எதிரியின் நியாயவாதி -- அந்தக் குழந்தையை இந்த எஇரி கொல்: 
லும்போது நீ உன் கண்ணால் பார்த்தாயா? 

ரஞ்சிட்சிங் -- கான் பார்க்கவில்லை. 

எதிரியின் கீியாயவாதி -- இந்த எதிரியை நீ பார்த்தபோது குழந்தை 
என்ன ஸஇஇியில் இருந்தது? 

ரஞ்சிட்சிங் -- இறந்து பிரேதமாக இருந்தது. 

எதிரியின்? நியாயவாதி -- உடைகளைப் புதைத்ததாக எூஇரி தானே 
சொன்னதுண்டா? 

3 

ரஞ்சிட்சிங் -- எதிரி சொல்லளில்லை. எதிரி சந்நியாகியிடம் 
சொன்னதை அந்தச் சர்கியாசி சொன்னார். 

எதிரியின் நியாயவாதி -- குற்றவாளியின் சாட்சியங்களை விசாரித்- 

BD, Bb BI av இப்போது ஏற்பட்டிருக்கும் விஷயங்களுக்கு 

மாச் சல விஷயங்கள் ஏற்படும் அல்லவா? 

ரஞ்சிட்சிங் —-— LOM (7 BA LD வறுபடலாம், லுநு.உலமாகவும் ஏற்பட- 

லாம். 

எதிரியின் நிபாயவாதி --- மாரக ஏற்பட்டால் வழக்குக் கெட்டு 
விம என்ற எண்ணக்தினாலல்லவா அவர்களை விசாரித்- 
தறியவில்லை? 

ரஞ்சிட்சிங் _. வழக்குக் கெடுகிறகென்றும் நன்மையாகிறதென்- 
ட * 4 e * ¢g e . . க் 

அம் எஙகளுக்கு எண்ணமில்லை. உண்மை வெளிப்பட வேண்- 

மும் என்பதே மாங்கள் எண்ணம், 
ட 

எதிரியின் நியாயவாதி -.- அப்படியானால் கும்றவாளியின் சார்பி- 
லுள்ள சாட்சியங்களை நீங்கள் ஏன் விசாரிக்கவில்லை? 

ரஞ்சிட்சிங் _..”சாட்சியங்க ளிருப்புதாய் எங்களுக்குத் தெரியாது, 

எதிரியின் நியாயவாதி _... சாட்சி யிருப்பதாக எதிரி உங்களுக்குத் 

தெரியப்படுத்தவில்லையா? 

ரஞ்சிட்சிங் — தெரியப்படுத்தவில்லை. 

எதிரியின் நியாயவாதி —— நீங்கள் எதிரியைப் பிடி தீறுக்கொண்ட- 

போது எதிரி என்ன சொன்னாள? 

ரஞ்சிட்சிங் ௨.. நான் ஒரு பாவமும் அறியேன்: எனக் கொன்றும் 

தெரியாது” என்றராள. 

ராஜாங்க நியாயவாதி -- இந்தச் சாட்சியோடு மறமொரு சாட்சியும் 
உண்டு, அந்தச் சாட்டுயும் இதே சங்கதியைத் தெரிவிக்கு 
மாதலால், கியாயாதிபதியவர்கட்கும் மத்தியஸ்தர்களு-
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கும் வீண் சரமம் உண்டாகாதவாறு அந்தச் சாட்சியை 
விசாரியாமல் நிறுத்துகன்றேன். இஷ்டமானால் அந்தச் 
சாட்சியை எதிர் விமரிசை செய்யலாம். 

எதிர் விமரிசை. 

எதிரியின் நியாயவாதி -- உன் பெயர் சம்பால்இங்கா? 

ரம்பால்சிங் -- ஆமாம், 

எதிரியின் நியாயவாதி -- குழநதை எதிரியோடு இருககக்கண்டது 

எப்போது? 

ரம்பால்சிங் -- எதிரியை காங்கள் பிடித்துக்கொண்டபோது. 

எதிரியின் நியாயவாதி -- அப்போது உங்களோடு வேறு யாராவது 

Qj maser worn? 

ரம்பால்சிங் -- வேலாயுதாசாரி என்பவர் ஒருவர் இருந்தார். 

எதிரியின் நியாயவாதி -.. பிடிததுக்கொண்டபோது எதிரியை லிசா 

ரித்தீர்களா? 

ரம்பால்சிங் -- விசாரித்தோம். 

எதிரியின் நியாயவாதி -- அதற்கு எதிரி என்ன சொன்னாள்? 

ரம்பால்சிங் -- “நான் ஒரு பாவமும் அறியேன்” என்பதையே 
அடிக்கடி சொன்னாள். மற்மொன்றும் சொல்லவில்லை. 

எதிரியின் நியாயவாதி — . எதிரியோடு குழந்தை உயிருடன் இருக- 

ததையாவது, நகை முதலியவற்றை எதிரி கழற்றியதை- 
யாவது நீ நேரில் பார்க்கவில்லையே? 

ரம்பால்சிங் -- பார்க்கவில்லை, எல்லாம் சாட்சிகள் மூலமாய்த்தான் 

தெரியவந்தன. 

எதிரியின் நியாயவாதி -- எதிரியின் சாட்சிகளைத் தேடி ஏன் வாக்கு 
மூலம் ஒனறும் வாங்கவில்லை? 

ரம்பால்சிங் -- சாட்சிகள் இருப்பதாக எங்களுக்குத் தெரியாது. 

எதிரியின் நியாயவாதி —— நீங்கள் பிடித்ததுமுதல் எதிரி உஙக. 

ளிடம் சொல்லியதுதான் என்ன? 

ரம்பால்சிங் -- ET ET EO BMT COT ADILD தெரியாத, நான கு்றவாளி 

யல்ல” என்டனுதான். 

எதிரியின் நியாயவாதி — எதிரி குதறவாளி என்பது ஏற்பட்டால் 

உ்களுக்கு ௮ழுகூலர்தானே?
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ரம்பால்சிங் -- எங்களுக்கு அநுகூலமும் இல்லை, பிரதிகூலமும் 

எதிரியின் நியாயவாதி — அனால், உங்கள் கருத்துத்தான் என்ன? 

ரம்பால்சிங் -- உண்மை வெளிப்படவேண்டும் என்பதே எங்கள் 

சூருத்து, 
எதிரியின் நியாயவாதி -- பட்டு வியாபாரியை எங்கிருந்து கண்டு- 

பிடித்தீர்கள்? 
“0 

moneda — சாங்கள் கண்டுபிடிக்கவில்லை. அ௮வரசே வந்து சங்- 

கதி சொன்ஞூர், 

எதிரியின், நியாயவாதி -. என்னவேன்று சொனனூ? 

ரம்பால்சிங் -- “நேற்று இந்தம்மாள் என்னிடம் நான்கு முழம் 

பட்டு வாங்கினாளே, இரதம்மாளா இப்படிச் செய்துளிட்- 

டாள்” என்ஞா. 

எதிரியின் நியாயவாதி -- ௮ப்போது அந்தப் பட்டுத் துண்டு ௭௨- 

ரில் இருர்ததா? 

ரம்பால்சிங் -- இல்லை. 
உ? 9 ச ௪ ச ச 

எதிரியின் நியாயவாதி -- பிறகு, என்ன செய்தீர்கள்? 

ரம்பால்சிங் -- பிறகு அந்தத் அண்டையும் அவரிடம் இருக்க துண்- 

டையும் ஒப்பிட்டுப் பார்த்தோம். சரியாக இருந்தன. ௮தை- 
பும் வாங்கு வைத்துக்கொண்டோம். 

எதிரியின் நியாயவாதி -- சரி, (அக்கினி) 

ராஜாங்க நியாயவாதி -- மறு விமரிசை யில்லை. 

எதிரியின் நியாயவாதி -- (மத்தியஸ்தஃ.ர நோக்) வீயன்மீர்! இ.்- 
் போது ராஜாங்க நியாயவாதியின் பக்கமாய் வந்த சாட்சிகள் 

சொல்லிய அ௮மிசங்களில் முக்கியமாய் இரண்டி விஷயங்கள் 

கவனிக்கவேண்டி. யிருக்கின்றன. அவ விரண்டும் மேத்- 

கண்ட சாட்சிகள் கூறிய விஷயங்களுக்கு ஒத்திருந்தால் குற்- 

றம் ஸ்திரப்படும். மாறுபட்டால் இநதச் சாட்சிகள் உசைத்- 

தவை யனைத்தும் பொய்யாகும். அப்போது, குற்றம் எதிரி. 

பரின்மிது ஏற்படாது. அவ விரண் விஷயங்கள் என்ன 

வென்றால், முதலாவது குழந்தை அ௮ரண்மனையினின்றும் 

காணாமற் போனபோது எதிரி இருந்தது எங்கே. இசண்டா- 

வது, காளி கோயிலண்டை எதிரி பிரார்த்தனை செய்து- 

கொண்டதுண்டா என்பனவாம். இவ் விரண்டே இக்குத்- 

றுதீதிற்கு அகாரமா யுள்ளவை. எதிரியின் சார்பில் இவை 

அ௮துகூலப்பட்டால் இப்போது கூறிய சாட்சியங்கள் முற்றும்
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பொய்யாகும். ஆகவே, காலத்தை நிர்ணயிக்க இசண்டு சாட்- 
களும், காளி கோயிலில் பிரார்த்தனை செய்துகொண்டதும் 
கொள்ளாததும் விளக்க ஒரு சாட்சியும் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. 
அவர்கள் இப்போது சாட்சியம் சொல்வார்கள். அது 
விஷயமாய் ஆராய்ந்து, பிறகு யான் சொல்லும் விஷயங்கள 
பும், அதன்பின் ராஜாங்க நியாயவாதி சொல்லும் விஷய்- 
களையும் முடிவில் நியாயாதிபதி சொல்லும் விஷயங்களையும் 
Baril! ஆலோடுத்து உங்கள் அபிப்பிராயத்தை வெளியிட- 
வேண்டும். 

(காலனை நோக்கி) 

காலசண்ட லீயரைக் கூப்பிடு, 

நியாயஸ்தலக் காவலன் -- காலகண்ட அயர், காலகண்ட லயா. 

காலகண்ட இயர் -- இதோ இருக்கிறேன், 

ராஜாங்க லிகிதர் -- சுவாமீ! இந்தக் கூட்டில் ஏறுங்கள். (சகாலகண்ட 
ஐயர் ஏறுஇருர்.) மயரே கான் சொல்லுகிறபடி சொல்லும். 
சாவ சக்கியுள்ள சுவாமி முன்பாக கான் சொல்வது எல்லாம் 

நிஜம், நிஜம் முழுமையும், கிஜந்தவிர வேறில்லை. 

(கூடவே டொல்லுடிருர்.) 

தற்சாட்சி விமரிசை. 

எதிரியின் நியாயவாதி -- உமக்கு எப்படி. ஜீவனம்? 

காலகண்ட யர் -- நேக்கு ௬௪ ஜீவனம். 
எதிரியின் நியாயவாதி -- இந்தம்மாள் யார்? | 

காலகண்ட இயர் -- இவள் எங்க அத்திலே அடிமை செய்றவள். 

எதிரியின் நியாயவாதி -- இக்தம்மாள் எவ்வளவு காலமாய் டி- 
மைப்பட்டிருக்கிருள்? ் 

காலகண்ட இயர் -- எல்லாம் சொல்பந்தான், ஒரு வாரமாகிறது. 

எதிரியின் நியாயவாதி -- நேற்று இந்தம்மாள் வெளியே போக நீர் 
விடை கொ௫டுத்ததுண்டா? 

காலகண்ட இயர் -- ஆமாம், கொடுத்ததுண்டு, 

எதிரியின் நியாயவாதி -- இந்தம்மாள் உம்முடைய வீட்டிலிருந்து 
புறப்பபிம்போது எவ்வளவு நேரமிருக்கலாம்? . 

காலகண்ட இயர் -- போது போக நாலுநாழி யிருக்கலாம். 

எதிரியின் நியாயவாதி _— பொழுது சாய்வதற்கு மூனபா, ப். பா? 

காலகண்ட இயர் -- போது சாய்வதற்கு முன்புதான் நாலு நாழி 
யிருக்கலாம்.
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எதிரியின் நியாயவாதி -- நன்றாய்க் சுவனித்துச் சொல்லும். இஃ 
திம்மாள் போகும்போது வெளிச்ச முண்டா? இல்லையா? 

காலகண்ட வேர் -- வெளிச்ச மிருந்தது. அ௮ஸ்கமன மாகவில்லை. 
அதந்ரு முன்புகான். 

எதிரியின் த் பாயவாதி — எங்கே போவதாக விடை கேட்டாள்? 

காலகண்ட யோ -- இவளோடு இவள பிளகா ஒரு பயலும் அடி - 

மைப்ட்டி ருந்தான். ௮வனை அசலாத்துப் பிளளகளோடே 
காட்டுக்கு: ௮அனுப்பினே௦. அவன் பாம்பு கடிச்ச இறந்து 

விட்டான் என்பகா அசலாதறுப் பிள்ளைள் இவளோடு 
சொன்னாளா. அதற்காக வந்து விடை கேட்டாள். 

எதிரியின் நியாயவாதி -- அரதப் பிள்ளைகள் வந்து சொன்னது 

எப்போது? 

காலகண்ட இயர் -- உகயமாய் இருபது காழி யிருக்கும். 

எதிரியின் நியாயவாதி -- ௮க்தப் பிள்ளைகள் காட்டிற்கு எப்போது 
போனாள்? 

காலகண்ட யோர் -- போது விடிந்து நாலு நாழிக்குப் போனா. 
் 

எதிரியின் ரியாயவாதி -- ஊர்க்காவலாளிகளில் யாரேனும் உங்கள் 
ட்டண்டை வந்தார்களா? 

காலகண்ட இயர் - PD HBB Hl வரலலெ. இப்பத்தான் நியாய 

ஸ்கல உக்கரவு வந்சது. வேலே ஒன்னும் சேக்குத் தெரி- 
அ. 

எதிரியின் ரியாயவாதி —— LOY, ரராஜாவினுடை Wd புக்கான் இர றநது- 

விட்டது உமக்கு வருத்,தந்கானே? 

காலகண்ட ஐயர் அந்த வருத்தம் எல்லாருக்கும் உண்டு. நேக் 
அக்கோடே இத்தனெ பணத்தெ கொட்டி இவளை வாங் 

னாக்கே, இவளும் இப்படி பானாளே என்னு Df GIL வருத- 

தந்தான். அரதப் பயலும் போய்விட்டான். கேக்கு எம்- 
மாத்ரம் கஷ்ட மாச்சு! 

ராஜாங்க நியாயவாதி -- எதிர் விமரிசை யில்லை. 

எதிர் யின் நியாயவா தி-- இரண்டாம் சாட்சி காலகண்டி யம்மாள், 

நியாயஸ்தலக் காவலன் --- காலகண்டி யம்மாள், காலசண்டி. யம் 
மாள். 

காலகண்டி -- (வருஏருள்) இத்தனெ புருஷா எதசெ எப்படித்தான் 
போறது]
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ராஜாங்க லிகிதர் -- ௮ம்மா! இந்தக் கூண்டில் ஏறு. (ஏறுகறாள்.) 
அம்மா! கான் சொல்லுகிறதுபோல் சொல்லுககள். சாவ 
சக்தியுள்ள சாமி முன்பாக நான் சொல்லுவது எலலாம் 
நிஜம், நிஜம் முழுமையும், நிஜா தவிர வேறில்லை. 

(மெல்லிய குரலால் கூடச் சொல்ன்ருள்.) 

எதிரியின் நியாயவாதி -- அம்மா உன் பெயரென்ன? | 

காலகண்டி -- 8யோ கான் எப்படி சொல்றது. ௮து எங்க ஆததுக்- 

கார பேராச்சே, | 

எதிரியின் நிபாயவாதி -- அதற்சென்ன, கியாயஸ்கலத்தில் சொல்- 

லலாம். | 

காலகண்டி -- ௮வா பேர்தான் கேக்கும், கடைசிலே டி. என்னு 

CET BBO ON GOULD. 

எதிரியின் நியாயவாதி -- காலகண்டி யம்மாளா? 

காலகண்டி -- அமாம். | 

எதிரியின் நியாயவாதி --- (சந்திரமதியைக் காட்டி) .இக்தம்மாள யா? 

உங்கறுக் கத் தெரியுமா? | 

காலகண்டி -- நேக்குத் தெரியாதா, ௮வள் எங்க ஆத்திலே வேலெ 
செய்வ மன்னா. 

எதிரியின் நியாயவாதி -- இந்தம்மாள் நேற்று விளக்கு வைத்து 
எத்தனை நாழி பொறுத்து விட்டை விட்டுப் போனாள்? 

காலகண்டி -- தீபம் வைக்கறெதுக்கு முன்னாக்கே யன்னா: கேட்- 
டிண்டு போய்விட்டாள். 

எதிரியின் நியாயவாதி -- எத்தனை நாழியிருக்கும்? 

காலகண்டி -- தீபம் வைக்க கால் காழி போதிருக்கும். 

எதிரியின் நியாயவாதி -- இந்சம்மாளுடைய குணம் ஈடக்கை எட்- 

படிப்பட்டவை? 

காலகண்டி -- இப்பத்தானே வந்தாள் ஆத்துக்கு, ஒரு வாச 
மாச்சு. வேலெ சேசிக்குனு இருக்கச்சே இதென்ன கஷ்ட- 

மாயிருக்கு, பணத்தே கொடுத்துவிட்டு அடிமைத்தனத்தை 
நீக்கக்கொள்ளணும் என்னு முணு முணுத்திண்டு சொல்- 
லுவள். அப்படித்தான் செய்யே௦ என்பேடு, 

எதிரியின் நியாயவாதி — சரி போதும், (எதிர்விமமிசை இல்லை, போகி 

ருள்.) பிறகு காளிதாசரசைக் கூப்பிடு, 

நியாயஸ்தலக் காவலன் -- காளிதாசர், காளிதாசர் (வருகருர்.)
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ராஜாங்க லிகிதர் --- இந்தக் கூண்டில் ஏறும். (ஏறுரர்.) சர்வ சக்தி 
யுள்ள சுவாமி முனபாக கான் சொல்வது நிஜம், நிஜம் (Lpiip= 

மையும், நிஜம் சவிர வேறில்லை. 
(சாளிதாசர் கூடலே சொல்டரூா,) 

தற்சாட்சி விமரிசை. 

எதிரியின் நியாயவாதி -- உம்முடைய வேலை யென்ன? 

காளிதாசர் -- யான் ஒரு ஸ்தல யாத்திரி. ஊர்தோறும் போய், 
அங்கங்குள்ள காளி கோயிலைத் தரிசனஞ் செய்வது, 

ஷ் 

எதிரியின் நியாயவாதி -- நேற்று இரவு எங்குத் தங்கி பிருந்தா? 

காளிதரீசர் -- சான் எப்போதும் காளி கோயிலில்தான் தங்குவது 
வழக்கம். நேற்று இரவும் இவ வூரின் காளி கோயிலில்- 
தான் தங்கி யிருந்தேன். 

எதிரியின் நியாயவாதி --- இரவு எதுமுதல் எதுவரையில் அங்கே 

இருந்தா? 
காளிதாசர் --'இரவு முழுதும் அங்குத்தான இருக்தேன். 

எதிரியின் நியாயவர்தி _.. நேற்று இரவு அங்கு எனன நடந்தது? 

காளிதாசர் -- முன்கேரத்தில் பூஜை முதலியவை நடந்தேறின. 

பிறகு, அர்த்தராத்திரியில் ஒரு பெண்பால் கோயிலண்டை 
வந்து, opis! Fu வயதுள்ள ஒரு சாஜகுமாானைப் 
பலி கொடுக்கிறேன், என் மைந்தனுக்கு உயிர்ப்பிச்சை 
கொடுக்க வேண்டும்” என்று வேண்டிக்கொண்டாள. 

எதிரியின் நியாயவாதி --- அப்போது எத்தனை நாழி யிருக்கும்? 

காளிதாசர் -- இரவு சுமார் பதினைந்து நாழி யிருக்கும். 

எதிரியின் நியாயவாதி -- அந்தப் பெண்பாலோடு வேறு எத்தனை 
பெயர் இருந்தார்கள்? 

காளிதாசர் -- வேறு ஒருவரு மில்லை. 
எதிரியின் நியாயவாதி -- அந்தப் பெண்பால் யா? 

காளிதாசர் -- இதோ எதிரியாக நிற்கும் இந்தட் பெண்பால்தான். 

எதிரியின் நியாயவாதி — =i. (உட்காருளெருர்.) 

எதிர் விமரிசை. 

ராஜாங்க நியாயவாதி -- அர்தம்மாள சொல்லியது உமக்கு எப்ப 

டிசி தெரியும்? 

காளிதாசர் -- கான் கோயிலின் ஒரு புறத்தில் படுத்துக் கேட்- 

டுக்கொண்டிருந்தேன். அப்போது சொல்லக் கேட்டேன்,
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ராஜாங்க நியாயவா தி - அண் என்பதும் பெண் என்பதும் உமக்கு 

எப்படிக் தெரியும்? 

காளிதாசர் — விளக்கு வெளிச்சதீதினால் பெண்பாலென்று நன்- 

மய்தி தெரிந்தது, 

ராஜாங்க நியாயவாதி -- அ௮ர்தம்மாளைப் (ிறகு எந்கேனும் பாரதீ- 

குதுண்டா? 

காளிதாசர் -- இதோ இப்போது இங்கே பார்க்கின்றேனே இது 
கான் இரண்டாம் முறை, 

ராஜாங்க நியாயவாதி -- சரி போதும். (அவ்ர்) 

மறு விமரிசை. 

எதிரியின் நியாயவாதி -- அர்தம்மாள் அப்போது என்ன உடை 

உடித்துக்கொண்டி ருந்தாள். 

காளிதாசர் - இதோ இப்போது உமித்துக்கொண்டிருக்கும் இள 

ஞாயிற்றின் கிறம் வாய்க்க உடைகான் அப்போதும் உடுத்- 

துக்கொண்டி ந்தாள். | 

எதிரியின் நியாயவாதி -- (மத்தியஸ்தர்களை கோக்க) .வயன்மீர்/ இப்- 

போது இரண்டு சாட்சிகள் சொல்லிய opus area (i b= 
baw ஈன்கு அறிகதிருச்சின் மீர்கள். யான் அவை யனைக்- 

_ை யும் ஒன்று சோர் து IF FD) ot ம்] பட்டி ௫1 கும் சாதக 

பாககமான அம்சங்களைக் காட்டிச் சமாதானங்கள் கூற (lpi 
_ வேண்டி.பிருக்கிறது. பிர்பட ுரைப்பதில் அ.நுகூலமும், 

appt வுபைப்பதில் Vy Bam லு (றம் உண்டென்பது தெரிந்த 

விஷபமே எனினும், நியாயஸ்தலச் சட்டப்படி யானே முன்பு 

அவ்றை உரைக்கவேண்டு யவனா UD) ih BEN 651. ௮வவாறே 

யான் உரைக்க முற்படு | முன்னம். நி்கள் மு.கலில் கூறியுள்ள 
பிரமாணதுதை இப்போ. wy DBI BAG நினை பபூட்டிகிறேன். 

கொற்றவருக்கும் குதிறவாளிக்கும் மத்தியஸ்தராக இருந்து 

உண்மையை யுணாந்துரைப்பபது உங்கள் கடமை என்பதை 
நீக்கள அறிவீர்கள். இதுனிஷயமாய் அருளுமாறு எல்- 
லாம் வல்ல பரமபஇியின் அருளையும் வேண்டி க்கொண்- 
மார்கள். நிற்க, மன்னவர் தம் புத திரபை பரிழந்அவிட்டமை 

நம் அனைவோர்ச்கும் பெருந் அக்கமே. எனினும், நியாய- 
ஸ்தலத்தில் ஆனவர் ஆகாத௨ வா என்னும் கொள்கைபத்றி 
தீர்ப்புச் சொல்லுதல் எவாக்கும் அடாது. செல்வர், வறி- 

யர், கற்றா, கலலார், தாழ்ந்தோர், உயர்ந்தே முதலிய 

எல்லாருக்கும் சட்டம் ஒன்றே, தண்டனையும் ஒன்றே. 
ஆதலின், இங்கு ஏற்றத் சாழ்வுகளாக் கவனியாது நீதி 
செல்லு முறை ஒன்றினைமட்டும் யோசித்துத் இரப்புச்
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சொல்லுதல் வேண்டும். உங்களுக்கு உரையளவாவது எத- 
ரிக்கு உரிரளவாக இருக்கெ. அதனால், உண்டாகும் பழி 
பாவங்களையும் நீங்கள் ஆழ்ந்து Cur A Sao வேண்டும். 

இனி, இவ வழக்கின் அம்சங்களைக் கூறுகின்றேன். இப்: 
போது இங்குச் சொன்ன சாட்சிகளில் ஒருவரும் இவ் 
ஆரில் வசிப்பவ சாகவாவது வ௫த்திருந்தவ சாகவாவது 
காணப்படவில்லை. தன்னுடைய ஏக.,க்இரன் இறந்து ஈட- 
லையில் சுடிவாரற்றுக் ெக்கும்போன், மற்றோ ருபிரை 
வாங்க எப்படி ப்பட்டவருக்கும் மனந்துணியாது, இந்தக் 

கொலையைச் செய்வதற்கு ஏற்ற முகாந்தரங்களும் ஏற்பட 
வில்லை. அப்படி ஏற்படுவதாகக் காணப்பட்டாலும் தான் 
இப்ப டி.ப்பட்ட அக்குத்தில் மூழ்கியிருக்கும்போது செய்- 

இருக்கலாம் என்று எண்ணுவதற்கு இடமில்லை. மொத்தத்- 
இல் சாட்சிகளில் ஒவ்வொருவரும் இறந்துவிட்டது மகா 
ராஜாவின் மைக்தனாயிற்றே என்னும் மனோபாவத்துடன் 
சொல்லியிருக்கிறுர்கள் என்பதை நீங்கள் சவணித்திருக்க- 
லாம். இப் பெண்பாலை மிகுக்த தஇரவியங் கொரு தது அடிமை 

கொண்டவர்களும் விரோதமாகச் சாட்சியம் கூறுவதென்- 
(pe Cu என்ன இருஷ்டாந்தம் வேண்டும். இவ் விஷயத் 

இல் ஊர்க்காவலாளிகள் மிக வழை. /பெடுத் துக்கொண்டு, 

அவரவர்களுக்கு BOM குற்பித்திுக்கொர்கள் என்பது 
புலப்படுகின்றது. ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு பாகத்- 

தையே சொல்லி நிலை கிறுத்துவகாக எண்ணிக்கொண்டகாய் 
அவர்கள கூறும் அமைப்பினால் வெளியாகிற நு. குற்றவாளி 

* ஒன்றும் சொல்லாமலிருந்தது என்னவென்முால், இடீரென்று 
தன்மேல் பெரும்பழி சாரவே “தலைக்குமேல் முழவெள்ள 
மானாலெனன, முழுவெளளமானாலெனன' என்பதுபோல், 

என்ன வரினும் வாட்டும் என்று தகைகத்திருக்து விட்டி. (b= 
கலாம் என்பது PIS OHS விளங்கியிருக்கும் ம். எல்லாந் 
BOB FONT BU Lb இவ வகைய பற்றுடன் கியாயஸ்தலத- 

திற்கு வந்து சாட்சியம் சொல்வது பொருந்தாக் காரியம் 

ஆகுமல்லவா? இதுவரையில் இவ வழக்கின் உண்மையான 
அமிசங்களை எடுத்து 6 இழுவாறு சுருக்கி யுரைததேன. இனி 

இது சம்பந்தமாய் ஏற்பட்டி ருக்கும் சட்ட விரிகளையும் சிறிது 
எடுத்துக் கூறுகின்றேன். எல்லாக் (கூ) பங். சளிலும் முக்கிய 
மாய்க் கொலைக் குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஒருவனை விசாரிக்கை, 
யில் பிரத்தியட்சமாய்க் கண்ணாற்கண்ட சாட்சியங்கள் இல்- 
லாதபோது அதுமான சாட்சியங்களைக்கொண்டு நடத்த 

வேண்டி.யிருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட சந்தாப்பங்களில் ௮து- 
மான சாட்சியற்கள் குற்றவாளியின்மீது குற்றத்தைச் திட-
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மாய் ஏற்படுத்துவதை விட்டி வேறு எவ் விதமான “சந்தேகத்- 

திற்கும் இடஙகொடாதவைகளா க இருக்கவேண்டும். ௮ வ- 

வாறு ஏதேலும் சந்தேகத்தைத் தரததக்கதானால் குத்றவா- 

ளியாக ஏற்படும் கொலையாளி மரணதண்டனை யடையும்படி 
தண்டித்தல் கூடாது. இவ வழக்கில் வேறொரு சந்தேகமும் , 
ஏற்படுகின்றது. ௮தாவது, இப்போது இறந்துள்ள குடூச்தை 
யணிந்திருந்த ஆபசணங்கள் அனைத்தும் மூன்றாம் சாட்சி- 
யாகிய வேலாயுதாசாரி என்பவரிடம் இருந்ததாகத் தெரிவத- 
னால், ௮ வரே இக கொலையைச் செய்திருக்கலாம்; & உஊாக்காவ- 

லர் ௮வரிடம் இருந்த நகைகளைக் கண்டுபிடித்து ௮வை அவ- 
ரிடம் வந்த விதங்களைக் கேட்டகாலத்தில் இக் குற்றம் 

அனைத்தையும் ஏதும் ௮றியாத இப் பெண்பாலின் (தலையில் 
சுமத்த அவர் இவவாறு புனைந் துசைத்திருக்கலாம் அன்றி, 
கற்பனயாகப் பற்பல விஷயங்களை திமிஷந்தோறும் இயற்ற 

வல்ல ஊர்க்காவலர் களுக்கு ௮இக இரவியத்தைப் பரிதான- 
மாகக் கொடுத்து தனக்கு இவ் வகையில் உதவி செய்யும்- 
படி வேண்டிக்கொண்டு மிருக்கலாம் என இவ் வகைகளி 

லெல்லாம் சந்தேடுக்கப் போதிய இட டரபிருக் வது. 

இது நிற்க, குத்றவாளியைத் son ote உட்ப பித்து 
வது மாத்திரமே ராஜாங்க நியாயவாதியின் கடமையல்ல, 

சரியான நியாயங்களைக்கொண்டு நீதியை ஸ்தாபிப்பதே ௮வ- 
ருடைய முதற கடமையாகும். அகையால் ராஜாங்க 

நியாயவாதி தனக்கு இஷ்டமான சிலரைமட்டும் சாட்டுக- 
ளாக எடுத்துக்கொண்டமை எவ் வசையினும் பொருந்தாது, 
தனக்கு அதநுகூலமானதாயிலும், பிரதிகூலமானதாமபினும் 

அவ வழக்கில் சம்பந்தப்பட்ட அனைவரையும் அவர் சாட்ட 

யங்களாகக் கொண்டு விசாரித்திருக்கவேண்டும். இப்ரே ராது 
இவ் வழக்கில் மூன்று சாட்சிகள் விலக்க விடப்பட்டனர். 
அவர்களை யாம் எமது சார்பில் ௮ழைத்து விசாரிக்க நேர்ந்த- 

படியால், வழக்கின் முடி.வில் பேசவேண்டிய கியாயவாதத்தை 
யான முனபு பேசவேண்டிய தாயிற்று. அனல், இக் கொலை 
எவ்வாறு நடந்திருக்கும் என்று ஒரு சந்தேகம் உங்கள் 
மனத்தில் உதிக்கலாம். இவ் வழக்கில் எதிரியை நிர்ப்பந்- 
இக்கக் கூடிய விஷயங்களில் சந்தேக பாகங்களாமட்டும் உங். 
களுக்கு எடுத்துக் காட்டி, ௮ந்த எதிரியை விடுவிதீதல் 
ஒன்றே எனது கடமை யாகுமேயன்றி ௮க் கொலை எவ் வித- 

மாய் யாரால் நடந்திருக்கு மென்பதை ரூபித்தல் எனது 
கடமையாகாது. அதனால் இவ் விஷயத்தில் எவ்வளவு F ihe 
தேகம் நேரினும் அவ்வளவும் எதிரிக்கே ௮துகூலப்பட்டி- 

.. தாரும் என்டு சட்டத்தின் முறையாகும். ஆயின் மேலே
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எடுத்துக்கூறிய சந்தேகங்க ளனைத்தையும் மனத்திற் கொண்டு 
உய்த்துணாந்தால் எதிரி விதுலை யடைவதே நியாயம் என்- 
னும் தீர்மானம் உங்களில் ஒவ்வொருவர் மனத்திலும் ௨இக- 
காமத போகாது என்பதை யான் உறுதியாக ஈம்புசன்றேன், 

(அமர்கிறார் 

ராஜாங்க நியாயவாதி -- (மத்தியஸ்தர்களை கோக்) யேன்மீர்.! இட்- 
போது த்தவானியின் சார்பாகப் பேசப்பட்ட விஷயங்க 

ளணை்தையும் கேட்டறிந்தீர்கள். அவற்றில் இங்குப் 
பொருத்திமுள்ளவை இவை, இல்லாதவை இவை யென்று 
யான் எடுத்துக் கூறுவதன் முன்பு, உககளுக்குச் சல விஷு 

umn வற்புறுத்திக் கூறவேண்டுவது அவசியமாகின்றது. 
முதலாவது இப்போது ௮வர் கூறிய இரக்கமான மொழி- 
களைக் கேட்டு மனம் இரங்கி நியாயத்தைக் கைவிட்டுத் 
sari FH யடைதல் கூடாது என்பதை வற்புறுத்திக் கூறு. 

ிின்றேன். அவா முதலிற் கூறியபடி சட்டமும், தண்- 
டனையும் எவாக்கும் ஒன்றே என்பது மிகப் பொருத்தமானது. 
அவர் கூறிய மற்ற விஷயங்களில் காணும் தடைகளை ஒன்- 

Bex Gear ஒன்றாகக் கூறுஇன்நேன். சிறிது பொறுமை- 
யோடு கேட்டு, முடிவில் நியாயாஇபதியவர்கள் அபிப்பிரா- 
பத்தையும் தழுவித் தீர்ப்புச் சொல்ல வேண்டுகின்றேன். 
சாட்சிகள் எல்லாம் இவ் ஷூரா£ல்ல என்பது உண்மையே, 
எதிரி நன்முய யோகித்தே, கன் காரியங்களில் ஒன்றையும் 
இவ ஆராரால் ஈட,தசவில்லை என்று காண்கின்றது. இவ் Uy T= 

ராக இருப்பின் Door குற்றம் உடனே வெளிப்படிவதே யன்றி, 

௮வவா, 4! வெளிப்படும் காலதீதில் ராஜாஙக உத்தியோகஸ்- 

திருக்கு அஞ்சு, உண்மையை உடனே உரைத்து விட௫வார்கள் 
என்பஜை எதிரி ஈன்கு ஊ.௫த்தே, இக் காரியத்தைச் செய்- 
இருக்கின்றாள். இரண்டாவது, இக் கொலைக்குக் காரணமில்லை 
யென்கி னரா. குற்றவாளியின் சார்பில் வந்த இரண்டாவது 

சாட்சியால் குறறவா ளி, தன் விட்டில் வேலை செய்யும்போது 

oT! /படியாவது பொருளைக் கொடுத்துவிட்டு விடிதலை யடைய 

வேண்டும் என்று சொல்லிக்கொண்டி. ருந்ததாக ஏற்பவெத- 

னால் குற் ற வாளிக்குப் பொருள் வேண்டும் என்னும் எண்ண- 

ழம், மூன்றாவது சாட்சியால், இறந்துவிட்ட தின் பு.தஇர- 

னுக்கு உயிர் வாவேண்டும் என்னும் எண்ணத்தினால், காளி- 
கோயிலில் சாஜகுமாரனைப் பலி கொடுப்பதாகப் பிரார்த்தனை 
செய்துகொண்டதாக ஏற்படுவதனால் ராஜகுமாசனைப் பலி 

கொடுக்கவேண்டும் என்னும் எண்ணமும் ஏற்பட்டிருந்தன 

வென்டது ஈன்கு விளங்குகின்றது. இவ விரண்டில், பொருள்
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பெறுங் கருத்தை நாள்பட முடிக்கலாமாயினும், தன் 
பிள்சா உயிர் பெறுவதன் பொருட்டுப் பலி கொடுக்கும் 

கருத்தை உடனே முடிக்க வேண்டியதாயிறறு. அகவே, 
மகாராஜாவின் குமாரனைக் கொலை செய்ய வேண்டியதற்கான 
காரணங்கள் இரண்டாக ஏற்பட்டன. அன்றி எதிரி தனக், 
குள்ள பெருக் துக்கத்தில் இப் பெருங் கொலையைச் மசய்த- 
ருக்க மாட்டாளென்னுக் தடையும் தலைகாட்டா தொ மிகன்- 

றது. நிற்க, அதிக இரவியக் தந்து அடிமை கொண்டா தீம் 

பொருள் புண்படாவண்ணம் பலவகையினும் சம் அடிமை 
யைக் காக்க முயல்வரே யன்றித் தாமே இவவாறு காட்டி &- 

கொடார். அதனினும் பெண்பாலாராக்குப் பெண்பாலார் 
பெரிதும் இரங்குவர். மற்றும், தம் பொருளுக்கு அழிவு 
நேரிடுவதாயின் புருடரினும் மிக வருந்துவர் சீபெண்கள். 
ஆதலால் குற்றவாளியின் சார்பில் வசத இரண்டாவது 
சாட்சியம் தனக்குண்டாகும் அழிவையும் கோக்காது உண்- 

மையே பயுரைத்திருக்கன்றாள் என்பதே தகுதியாகும். இவ- 

வாறே, சந்நியா௫ியாரும் யாதீதிரிகரும் கூறிய சாட்சியக்- 
களும் மிக மேலாகக் கொளளத்தக்கனவாம். ஏனெனின், 
அப் பெரியோர்கள் இம்மைக்கான இன்பங்கள் அனைத்தை- 
யும் வெறுத்தா, அன்ம லாப மொன்றினையே நாடி நிற்பவர். 
பிற வுயிர்களிடத்துப் பெரிதும் அருளறுடையவர். அத் 
தகைய துறவோரும் ஈண்டுச் சாட்சியங் கூற ஏற்றுக்கொண்ட 
பெருககன்மையை உப்தீதுணார்தால், நியாயாதிபதியவர் 
கட்டு உண்மை புலப்படுத்துவதொன்றே கருத்தாவதன்றிப் 

பிறிதொன்றும் புலப்படுவதில்லை. அதனால், ஊர்க்காவலா 

பரிதானம் பெற்றுப் புனைந்துசைத்தார் என்பதும் போலியா 

கின்றது. இது நிற்க, ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு விஷ- 
பயத்தைக் சனித்தனி யுரைத்தாசென்றால், இதில் எதிரியின் 
செய்திறம் ஈன்கு புலப்படுவ தல்லது, சாட்சியத்தில் குறை 
காணுமா றில்லை. ஏனெனின், தன் செய்கைகளில் ஒன்றை 
ஒருவசே யன்றிப் பிறர் அுறியாமற் செய்யவேண்டுமென்- 
பதே எதிரியின் கருத்தாக இருக்கலாம். ஒருகால் குற்றம் 
வெளிட்படினும், ஒருவ ருரையை உண்மையாகக் கொளளட்- 
படாதென்னும் உலக வழக்கைக்கொண்டே மறுத்துவிட- 

லாமெனனும் கருத்தே அதற் கமைந்த காரணமாக இருக்க 
லாம். இனிச் சட்ட முறையிற் காட்டிய விஷயங்களையும் 

சிறிது ௮ராய்வோம். மேற்கண்ட தநியாயங்களால் குற்ற- 
வாளி இப் பெண்பாலேயாகும் எனப் புலப்படுவதனால், 
ஆசாரியின்மீது காட்டிய சந்தேகம் தலைகாட்டா தொழி- 

கின்றது, ஓஹழியவே அ௮றுமானப் பிரமாணமாகக் கொண்ட
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சாட்சீயத்திலும் சந்தேகம் காணுமாறில்லை. அதனால், குழ்- 
றவாளிக்கு அநுகூலப்படுத்துவகாசிய பாகம் இறிதும் 

இதில் இல்லை என்பது தெளிவாகும். ஆகையால் நீவிர் 

அனைவோரும் இரண்டு சார்புகளின் வாதங்களையும் ர்- 
தூக்கி அராய்க்து பார்க் எதிரி குந்றவாளியே எனத் 
தீர்ப்புக் "கூறுவீர்கள் என்று நம்புகின்றேன். 

( அமர்கின்றார்.) 

நியாயாதிபதி --. (மத்தியஸ்தசை ரோக்) வீயன்மீர் நீவிர் இது 
காறும் இரண்டு சார்பின் நியாயங்களையும் கேட்டு ஈன்கு 

உணர்ந்திருக்இன்றீர்கள். இனி யாம் இவ் வழக்கிலுள்ள 
சாதக பாதகங்களை எடுத்துக் காட்டி, நீவிர் அனைவோரும் 
ஒருமித்துக் கூறும் முடிவுசையினைக் கொண்டே தீர்ப்புக் 

கூறுதீல் வேண்டு. இப்போது, இவ வழக்கின் ௮ம்சங்- 

களைத் தொடர்ந்து, ஆங்காங்கு ஏற்பட்டள்ள விஷயங்களை 
விளங்க வுரைப்பதற்குமுன், சட்டப்படி கொலை என்பது 
இன்னகென்பதைக் கூறுகின்றோம். 

ந. ச் * * ° இ சு ஆ ச 

மரணமுண்டாகக வேண்டும் என்னும் எணணதககோடாவது, 
° a ௪ உ . . ச ன 

எவ வகையான*தேகவப.தஇர வக்தைச் செய்கால் மாண முண்- 
‘p . e ௪ ௩ ° e ட .  டாகுமோ ௮வ வகையான உபக்இரவத்தைச் செய்யும் எண் 

ணக்சாடாவது, இன்னது ரெப்தால் மரணா நுண்டாகும் 
என்றணாக்காவறு ஓரு மரணத்தை யுண்டாக்குவா னானால் 
அவன், “துியாய மரண முண்டாக்குதல்' என்னுங் கொலைக் 
குததத்தைச் செய்கவ ஞகின்றான். அவரிறுள், 

இஷிவகையில் யோசிக்கின். கூ. ழகை கொலை செய்யப்பட்டதை 
இருகறத்தி னும் ஓப்புக்கொள் இன்றனர். WE கொலைக் கு N= 
றம் சாட்டப்பட்டெொள்்ள இப் பெண் பாலினால் செய்யப்பட்டதா 
அல்லவா *என் பது இப்போது தீர்மானிக்கப் படவேண்டும். 

தேறறு மாலை பொழுதுபட நானகு நாழிகை வரையில் குழந்தை 

ஆடையணிகள் பூண்டு, உயிருடன் இருந்ததாக ௮ரண்- 
மனை நிர்வாகியாகிய மதல் சாட்சியால் அறிகின்றோம். பின்பு 
pis காணாமற்போயின விஷயம் ஊர்க்காவலஇகாரி- 

களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது. அவர்கள் காவலர்களைப் பல 
பக்கங்களினும் போக்ச அவர்களில் இருவா் தமக்குக் 
கிடைத்த பத்தாவின்பேரில் சாட்சிவேலாயுதாசாரியின் விட்- 
டிற்குச் சென்று விசாரித்ததில், எதிரி மநதையடன் தன்- 

னிடம் வந்து, அக் குழந்தையின் மீதிருந்த நகைகளைக் 
கழற்றிக் கொடுத்ததாக அந்தச் சாட்சியால் விளங்குகின்றது. 
காவலா பின்பு தேடிச் சென்று எதிரியைக் கண்ட காலத்தும் 
கொல்யுண்ட குழந்தை எதிரியின் கையில் பிசேதமாய்



280 அரிச்சந்திரன் [அசம்--117 

இருந்ததாகத் தெரியவருகின்றது. மற்றும் எதிரி, சந்நியாசி 
யாயே சாட்சியினிடத்தில் கூறியவாறே குழந்தை யணிக் 
இருந்த வுடைகள் எதிரியினால் காட்டப்படப்பட்ட விடத்தி 
லிருந்தே எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இது கித்க, அந்தக்- 
காலத்தில் குழகர்தையின்மீது மூடப்பட்டிருந்த பட்டு வஸ்தர- 
மும், சாட்சி (pagel rem செட்டியினிடமிருந்து எதிர் கேரில் 
தானே வாங்கயதாக அந்தச் சாட்சியினால் வெளியாகின்றது. 
௮த் துண்டை மிகுதியான மடியோடு ஓத்திட்டுப்பார்த்ததில் 
அது ௮ம் மடியிணின்றும் இழிக்கப்பட்டசாகவே ஏற்படு- 
வதனால் அது அந்தச் சாட்சியின் வாக்குமூலத்தை மிகவும் 
அஆதரிக்கின்றது. 

இது நிற்க, erin காப்பு நியாயவாதியினால் கோரப்பட்ட சாட்- 

சிகள் மூவரில் முதல் இவருடைய சாட்சியம் சாஜாங்கத் 
தரப்பில் வந்த சாட்சியங்கள் சொல்லியவற்றை முதீறும் 
ஆதரிக்கின்றன. அன்றி, எதிரி தரப்பு மூன்றாவது சாட்- 

இயம் ஊர்ச்காவலர் உரையை உறுதிப்படுத்துகுன்றது ஆகிய 
இவையே இவ் வழக்கில் வந்த சாட்சியங்களால் ஏற்பட்ட 
விஷயங்களாகும். 

ட அ a} 

6 

இனி இவற்றில் எவவளவு உண்மை யென்டனும், எவ்வளவு 

பொய்மை யென்பதும், எவ்வளவு சந்தேகத்திற் இடமான 
தென்டபதும் தேர்ந்தறிதல் உங்கள் கடமையாகும். இதில் 
சுற்சில விஷயங்களா உங்களுக்குள் தர்க்கித்து உண்மை 
யறிதல் வேண்டும். இப்போது, சாஜாங்க நியாயவாதஇ 
கூறியபடி, எதிரி தன் காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் இவ் 
வூரார் அறியாதபடி, வெளியூரினின்றும் இங்கு வந்து இசண்- 
டொருகாள் தங்கிப் போவோரிடத்திலே தேடி நடத்துக்- 
கொண்டாள் என்பது சாலக் கவனிக்கத்தக்கதாம். சாஜாங்க 
சார்பின் சாட்சியாகய வேலாயுதாசாரி இக் கொலையில் சம்பக்- 
தப்பட்டிருந்தால் ஊர்க்காவலாளிகள் கேட்டபோது உண்- 
மையை உசையாமலே இருந்திருக்கலாம். அன்றி, ஆபர- 
ணங்களையும் மதைத்திருக்கலாம். ஒடும் டொன்னும் ஒப்பக்- 
காணும் SUF OHSS எவர் வாழ்வும், எவர் தாழ்வும், எவர் 
சாவும் ஒன்றே. அவர்கள யாதொரு பொருளையும், யாவர் 
சொல்லையும் மதிப்பவ ரல்லர், அவர்கள் இருவரும் உசைத்- 
இருப்பவைகள் மிகவும் பாசாட்டற்பாலன. இவை யனைத்தும் 
ஒருபுறமாக, எதிரி தரப்பில் வந்த சாட்டுகள் மூவரில் முதல் 
இருவர் எதிரியை மிக்க இரவியங்கொடுத்து அடிமை கொண்- 
டவர்களாகத் தெரியவருகின்றது. எதிரி குற்றவாளியாக 
ஏற்பவெதனால் தம்முடைய பொருளுக்கு முழுதும் அழி-
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வெனீபுதனை அவர்கள் ஈன்கு அறிவார்கள். அ௮வ்வாறிருந்தும் 
அவர்கள ராஜாங்கத் தரப்பின் சாட்சிகளின் லூய்மொழியை 
வலியுலுத்தததக்க சாட்சியம் கூறியிருக்கன்றனர்.  மத்- 

றெல்லாவற்றுளளும் குழந்தை இவ்விடத்துக் காணுதபோது 
எதிரி தம் விட்டில் இருக்காள் என்னும் ஒரு சொல்லே 
ar Banus குற்றத்தினின்றும் நீக்கத்தக்கதாக விருக்க, ௮வ்- 

வளவும் மறையாமல் அவர்கள் உரைத்திருப்பதனால் அவர்கள் 
கூறிய சாட்சியம் சாதாரணமானதென்று கள்ளிவிடத் தக்க 
தாக எண்ணுவதற்கு இடமில்லை. அன்றி, எதிரி தரப்பின் 
இரண்டாவது மூன்றாவது சாட்சியம் எதிரி கொலைசெய்வதற்- 
கான எதுக்களை முன்பே கொண்டி ருந்ததாகவும் "விளக்கு 
இன்று. ஆகையால், இனி இதன் உண்மையைத் தேர்ச். 
தூசைத்தல் உங்களது கடமையாகும். அவவாறு தேரு&- 

காலத்தில் நியாயவழியால் ஏதேனும் சந்தேகம் உங்களுக்கு 
ஏ ஜிபரிமானால் அதன் ஈன்மையை எதிரி யடையவேண்டுவதே 

சட்டத்தின் தாற்பரியமாகும். அவ்வாறின்றி, இச் சாட்டுகள் 
கூறியவைகள் உண்மையென்று நீங்கள் ௨ உணர்ந்து, இக் குத்- 
த்தைச் செய்தவள் இப் பெண்பாலே என்று உங்களுக்குத் 

கோன்றினால் அவளைக் குற்றவாளியென்று தீர்மானிக்கக் 
கடமைப்பட்டிருக்கிறீர்கள். அ௮கையால் நீங்கள் இந்த வழக்- 
கிலுள்ள சாதக பாதகமான அம்சங்களைத் தீர யோ௫ித்து 
உங்கள் அபிப்பிராயத்தை வெளியிடுவிர்களாக. 

(மத்தியஸ்தர் ௮றைக்குள் செல்ன்றனர்.) 

நீலகண்டசாஸ்திரி - - நண்பர்காள்/ என்ன முடிவு சொல்கின்றீர்கள்? 

மற்றையோர்-- நாங்கள் எல்லோரும் உம்மைத்தான் முதன்மையாக 
வைத்திருத்தின்றோமே. இன்னு மென்ன, தாங்கள் சொல்லி- 

ட்டால் சரிதான். 

நீலகண்டசாஸ்திரி ௮௭ அ, ௮, அப்படியாகுமா? இதென்ன ௮ற்ப- 

மான காரியமா? நாம் அனைவரும் ஈன்று யோடித்துச் சொல்ல 
வேண்டும். 

கிருஷ்ணநாததத்தர் -- நியாயாதிபதியின் கருத்து எதிரியே இக் 
கொலையைச் செய்திருக்கலாம் என்பதாகக் காண்கிறது. ௮ப்- 

படியே *சொல்லிவிடலாமே. 

குமாரசர்மா-- அப்படிச் சொல்லி . விடுவதானால் மத்தியஸ்தர் 
எதற்கு. நியாயாதிபதி சில சமயங்களில் வழுவகேரும் ஏன்- 

றல்லவோ மத்தியஸ்தரைக் கோருவது. அதற்கு ஏற்றது 
போலன்றோ காம்,யோடத்துச் சொல்லவேண்டும், 

36
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முனிலால்சிங் -- எனக்கென்னமோ ஒன்றும் ஏற்படவில்லை. கொலை 
செய்தவர் குறி குற்றவாளியின் முகத்தில் சிறிதும் தோன்ற- 
வில்லை. பார்த்தால் பசவைப்போ லிருக்கி ன்னாள் பாவம், 

பண்டரிகாததத்தர் -- இநதப பழங்கதைகளைப் பேசிப் பயனில்லை. | 

முகத்தில் தெரிவதும் காலில் தெரிவதும் சொன்னால் ௧ டடுக- 
கதையாக முடியும். ௮தை விட்டி முடிவை யோடியுங்கள், 

மகாதேவமேதா --- நியாயஸ்தலத்தில் சாட்சிகள் கூறுவதை முன்- 
னிட்டுத்தான் முடிவு கூறவேண்டும். வேறு என்ன இருக்- 

Hog நாமென்ன தெய்வமா வேறு யோ௫ிப்பதற்கும் உள்- 
ளதை யுணாவதறகும். 

கோபிநாதடாகர் -- சாட்சியங் கூறியதைக் கவனித்தால் குற்ற 

மென்றுதான் தீர்மானிக்க வேண்டி பிுக்கிறது. அனால், 

பொய்யுடை யொருவன் சொல் வன்மையினால் 
மெய்போலும்மே மெய்போலும்மே 
மெய்யுடை யொருவன் சொல மாட்டாமையால் 

பொய்போலும்மே பொய்போலும்மே 

என்பதையும் யோ௫க்க வேண்டும், 

மோஹனராய் -...- உஇரியின் சார்பில் வரத சாட்டுபம் எதிரிக்கு 
விரசோதமாகவே இழுக்கிறது, இகனினும் வேறு ஏன்ன 
வேண்டும். 

நீலகண்டசாஸ்திரி — லக்்மீநாதப்பிரசா, கோ எல்லாரும் குத்தம் 

Bh FOOD வெளியிடில Bap «Con நீர் என்ன மவுனமா: ரிக் 

கன்றீர். உம்ழடைய கருத்தை வெளியிடலாமே. 

லக்ஷ்மீரா தப்பிரசாத் —— - என்னுடைய கு நததென்ன. சாட்சியத்- 

இன் மீதுதான் தீர்ப்புச் சொல்லவேண்டும். குற்றமில்லை 

யென்பதத்கு ஆதரவு ஒன்றும் காணோம். 

நீலகண்டசாஸ்திரி -- அனால் தீர்மானமாகச் சொல்லுங்கள். கால 
தாமதமாகின்றது, 

அனைவரும் -- குற்றந்தான் குற்றந்தான். 

நலகண்டசாஸ்திரி — அனால் சரி, அனைவரும் குத்றமென்று சொ ல- 

வதாகச் சொல்லிவிடலா மன்றோ. 

அனைவரும் --- ஆகா சொல்லிவிடலாம். தடையில்லை. 

நீலகண்ட்சாஸ்திரி ௭ சரி, ஆனால் எழுக்திருப்போம். 

(எழுந்து நியாயாநிபதியிடம் செல்னெறனர்.)
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ராஜாங்க லிகிதர் -- (மத்தியஸ்தர்களை கோகு) நீங்கள் எல்லாம் 
சொல்லுவது ஒருமித்த தீர்மானந்தானா? 

நீலகண்டசாஸ்திரி -- அமாம். 

ராஜாங்க லிகிதர் — உங்களுடைய தீர்மானம் என்ன? 

நீலகண்டசாஸ்திரி — ஏதிரி கொலைக்குதறம் செய்தவளே என்பது 
எங்கள் தாமானம். 

நியாயாதிபூதி -- (குற்றவாளியை கோக) மத்தியஸ்தர்கள் எல்லோ- 
ரும் ஏகோபித்து நீ  காராஜாவின் குழந்தையைக் கொலை 

செய்ததாகக் தீர்மானித்திருக்கிறார் கள். சாட்சிகளின் வாக்கு- 
மூலங்களால் காமும் ௮வ்வாலே அபி. சிசாயப் படுகிறோம். 
கொலை என்னும் குது, நத்திற்குச் சட்டத்தில் ஏற்பட்டெொள 
தண்டனையை நாம் உனக்கு ஏன் விஇிக்கப்படாது என்ப- 

தற்கு ஏதாவது காரணங்கள் இருந்தால் சொல்லலாம், 

௮ கவல் 

சந்திரமதி -- 

இருளற நோக்கின் இநத்தநீ இத்தலம் 
, அருள்விளங் கிடுமோர் ஆலய மாகும் 
இதன்கண் நீதியை இயற்றுமே தானியா 
மதிமிகும் சிறப்பின் மானிட ராயினும் 
௮ருவுரு வான அஇியக் கடவுள் 
கரக்தனிற் கொண்ட கருவியே யணயார் 

சத்தியம் விளங்கச் சார்ந்தவர் முடிவை 
நித்தியம் புகலும் நியாயா இபர்கள் 
வஞ்சகம் முதலிய மனத்தின் மாசொடு' 
அஞ்சுமக் கோயில் துகஞறப் புகுதலும் 

மன்றோ ரஞ்சொலும் மாசறு செயலினால் 
துன்றுமா லயத்தைத் அகளுறப் புரிதலும் 
செய்யின்௮ப் பதகாதம் தேசத் திற்கும் 
மெய்யுரு வான விமலன் றினக்கும் 
துசோடயே mee சொல்லப் படுவரசே 

வசோதய அன்றியும் வருநீ இபொதம் 
அண்மை யவாதம் ஆண்மையே யன்று 

காணகில் லாத கடவுடன் ஆணையே. 

நான இப்போது என்மீது ஏற்பட்டெொள குற்றத்தைச் செய்: 
தவள அல்ல. என்மீது ஏற்பட்டெள்ள முக்கியமான சாட்௪. 

யங்கள் யானு காரணத்தாலோ ௮பாண்டமான பொய்களை 
இந்த நியாயஸ்தலத்தில் புகன்றிருக்கிளுர்கள். தரும தேவ
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தையின் பிரதிநிதியாயெ நியாயாஇபதிகள் அமரும் நியாயஸ்- 
தலமே பரிசுத்தமானதோர் ஆலயம், ௮தில் அமரும் கியா- 
யாதிபதியானவர் அருவமான தெய்வம் ஒன்றுக்கே யன்றி 
மற்றெவருக்கும் அஞ்சித் தீர்ப்புச் செய்யலாகாது, திக்கந்- 
றவர்களை ஆதரித்து அவர்களது குறைகளைக் குளிரக் கேட்டு 
அவர்களை ரட்சிக்கும் இயலபினையே தன் உருவாகக்கொண்டு 
சர்வசாட்சியாய் விளங்கும் தரும தேவதையையே என். 
அன்மாவிற்கு ௮ருந்துணையாகக் கொண்டிருக்கிறேன். 

நீயாயா திபதி _- நீ செய்ததாக இப்போது சாட்யங்களால் ரூபிக்- 

கப்பட்ள்ள பெருங் குற்றத்சைச் குறைக்கக்கூடிய ௮மி- 
சங்கள் சிறிதும் ஏற்படவில்லை, அனால் அதற்கு wraps, 

கொலையுண்ட குழந்தை ௮ணிக்திருக்த பாணங்களை ௮ப- 

கரிக்கும் எண்ணத்தோடும், நிரபராதியான YS குழகந்தை- 

யைக் காளிக்குப் பலி கொடுக்கவேண்டும் என்னும் மூட 
பக்தியோடும் முன்னமே சதியாலோசனை செய்து கொலை 
புரிந்ததாகப் பரிஷ்காரமாய ஏற்பட்டிருக்கறது. சட்டப்படி 

இந்தக் குற்றத்திற்கு ஏற்பட்டிருக்கும் சண்டனையை உனக்கு 
விதித்தே தீரவேண்டும். ஆகையால் உன்னுடைய உயிர் 

உடலினின்றும் பிரியுமாறு நீ சிரச்சேதம் செய்யப்பட் வேண்- 

டும் என்பது இந்த கியாயஸ்தலத்தின் தீர்ப்பாகும். 

(நியாயாதிபதி முதலியோர் முகல்இன்றார்கள், நியாயலஸ்கலத்தலுள்ள மற்- 

றனைவரும் கலைந்து செல்கின்மனர். சந்திரமதி ௮ தீர்ப்பைக் கேட்டு 
உணர்வற்று விழுக்துவிடுசெறுள், ஊர்க்காவலர் வளைக் தாங் 
நடத்தி ௮ப்பால் ௮கல்௫ன்றனர்.) 

எதிரியின் நியாயவாதி 4 (பாஸ்கரனைப் பார்த்து) என்ன லயா! உம்: 

முடைய வாரத்தை PDOTMUB முன்னுக்கு வசவில்லை. 

வீணாக கான அவமானப் பட்டாற்போலாயிற்று? ஒன்றும் 
பிரயோசனமில்லை. இப்படியே கட்சிக்காரர்கள் எல்லாம் 

சரியாயிருக்கிறது, வேண்டிய சாட்சி யிருக்கிறது, எல்லாம் 
௮நுகூலமாகவே சொல்வார்கள், உங்களுக்கு.ஒரு சரமழும் 
இல்லை என்று நியாயவாதியை ஏமாற்றிப் பத்தைக் கொடுக்- 
இறேன், எட்டைக் கொடுக்கிறேன் என்றும், வழக்கு ஈமது 

பக்கமாகிவிட்டால் வாரிக் கொட்டிவிகெறேன் என்றும் 
வாய்க்கு வந்தமட்டும் கொட்டியளக்கிறெது, பிறகு ஒன்று- 

மில்லை. இப்போது பாரும் எவவளவு இரமம், ஒன்று வழசக்- 

காவது ஜெயித்ததா, அல்லது பட்ட சிரமத்திற்குப் பரிகார- 

மாவது இடைக்கப்போகிறதா. நியாயவாஇயிடத்தில் எல்- 
லோரும் ஏமாறுவார்கள். இப்போது நியாயவாதியல்லோ 
உம்மிடத்தில் ஏமாறுவதாயிறறு, உமது பக்கத்தில் வந்த
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சாட்சி உமக்கே விரோதம் சொல்லுமோ. இதென்ன Dy Se 
கிரமம். அவர்கள் மாத்திரம் சரியாய்ச் சொல்லியிருந்தால் 
கொலை கலை யெல்லாம் பஞ்சாய்ப் பறந்து போயிருக்குமே, 
அதிலும் மகாராஜாவுக்கு விரோதமான வழக்கு. இதில் 

ஜெயம் பெற்றிருந்தால் உலகத்தை ஜெயித்தமாதி ரி யல்லவா. 
பார்த்தீரா? நான் பேசிய விஷயங்களை எவ்வளவு Ane 
பாகச் சொன்னார் நியாயாதிபதி. இருந்தாலும் என்ன 
செய்வார்; சாட்சியம் அந்தப் பக்கத்தில் பலமாய்விட்டதே, 
போம் போம், 

பாஸ்கரன் -- லபா, லயா, கோபிக்கவேண்டாம். எனக்கென்ன 

தெரியும். உண்மையைத்தானே சொல்வார்கள் என்று 
எண்ணி எமாந்துவிட்டேன். இனியாவது ஒரு வழி சொல்்- 
லும். இரவெல்லாம் சுடலையி லிருந்ததாய்ச் சொல்விக்கலாம். 
சுடலையில் இருப்பவர் அக்தம்மாளுடைய கணவரே. மற்- 
ஜெொருவனும் அவருக்குக் கீழ்ப்படிந்து ஈடக்கத்தக்கவனே, 
இருவரும் தக்க சாட்சியங்களாக இருப்பார்கள். இந்தத் 
தீர்ப்பை மாற்ற எதேனும் வழி யுண்டானால் உடனே செய்து- 

விடலாம். தங்களுடைய சிரமத்திற்காகப் பார்க்கவேண்- 

டாம், நான் மறந்துவிட மாட்டேன். இதோ இப்போதே 

லந்நூ௮ பொன் தருகிறேன். ை வததுக்கொளளுங்கள். பின்பு 

வேண்டியமட்டும் கொடுக்கு கின்றேன். சற்றுப் பிரயாசை 

எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். 

எதிரியின் நியாயவாதி -- ஆ து YY; தற்கென்ன PDL. அவர்கள் 

இருவரும் சாட்சியம் சொல்வதானால் ஒரு கொடி.ப்போதில் 

இரப்பை மாற்றிவிடலாம். ஒன் மில்லை. இந்தம்மாள் இர- 

வெல்லாம் சுடலையி லிருந்ததாக இரண்டு சாட்சிகளையும் 
குறித்து 'மன்னவருக்கு ஒரு மனுப்பண்ணிக்கொண்டால், 
மன்னவர் ஒரு நொடியில் தரப்பை மாற்றி விதெலை செய்து 

விடுவார். இப்படிப்பட்ட காரியங்களில் நியாயஸ்தலத் 
தீர்ப்பை மாற்றிவிட மன்னவருக்கு அதிகாரமுண்டு, மன்- 
னவரோ மிக்க ௮ருளுடையவர். தமது மைந்தனை இழதந்த- 

தையும் கருதாமல் நியாயத்திற்குக் கட்டுப்படுவர். சாட்- 

சியம் மாத்திரம் ஏற்படவேண்டும். 

பாஸ்கரன் -- சாட்ட யிருக்கிறது. நீங்களும் தக்கவாறு சொல்லிச் 

சரிப்படித்தவேண்டும். இந்தத் தீர்ப்பும் மாறுமோ என்னும் 
சந்தேகத்தினால் அந்தம்மாளுடைய மணாளர் ஒருவாறு பின்- 

டுவார். அவருக்கு ஏற்றவாறு தைரியங் கூறவேண்டும், 
இதுதான் தங்கஜால் ஆகவேண்டிய பெரு முயற்சி,
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எதிரியின் நியாயவாதி-- ஆ ஆ அப்படியே. வேண்டியமட்டும் 

சொல்கின்றேன். பின்னால நம்மைமட்டும் மறந்து விட- 

வேண்டாம். காரியம் முடிந்தபிறகு கைவிடுவது உலக வழக்- 
’ 

கம். அதுபோல் நீரும் செய்து விடப்போ௫தழீர். 

பாஸ்கரன் --- அப்படியும் உண்டா. காக்கு ஓன்னு இரண்ட... 

சொன்னதைக் தப்பி நடப்பவன் ஒரு மனிதனா. பொரு- 

SBMS யோூக்கவேண்டாம். முக்காலும் சொல்்ன்றேன். 

அவருக்கு வேண்டிய தைரியங் கொடுத்துச் சாட்சி சொல்- 

ne செய்து தீர்ப்பை மாற்றிவிடவேண்டும். “யானும் Bal 

(EHF சொல்லிச் சரிப்படுத்துகின்றேன். ம ஆயினும் தங்க 

ளுரையினால்தான் அவர் உறுதிகொள்ளுவா. 

எதிரியின் நியாயவாதி---சரிதான் ஆகட்டும். போகலாம், 

(பேஇன்றனர்,) 
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முதற் களம் 

டுடம்: 'சுடலைப்புதம், 

காலம்: மாலை. 

பாத்திரம்? விசுவாமித்திரர். 

[விசுவாமித்திரர் சுடலையை காடி வருனெரூர்,] 

விசுவாமித்திரர் -- (தனியே) ௮, ஆ. ஈமக்கு என்ன சிரமம் நேர்ந்து 
ட்டது! கல்லைக் குத்தினால் கை நோகும் என்பதேபோல், 

அரிச்சந்தினை அசத்தியன் என்று நிரூபிக்க எண்ணி இவ் 

வகைய துன்பத்தில் சிக்கித் துயரடைய லாயிற்று, உயத்- 

துணர்ந்தால், நேர்ந்த சாமம் அனைத்தும் நமக்கே யனஜோ 

அகிவிட்டது. *உரலுக்கு ஒருபுறம் இடியானால், மத்தளத்- 

திற்கு இரூபுறமும் இடி” என்றாற்போல, அரிச்சர்திரனுக்கு 
ஒரு அுன்பமானால் ஈமக்கு ஒன்பது துன்பமாக வன்ரோ 

முடிநதது, நாம் படும் சிரமம் ஒருவாருயிலும், ECB, 

நம்மை யடுத்து, நமக்குத் தொண்டு செய்துகொண்டு, நன்- 
மார்க்கத்தை யடைய நாடிவந்த மாணாக்கர்களை எவ்வளவு 
சிரமத்திற்கு உள்ளாக்கினோம். ஒருவன் ஈட்சத்தரேசனாகச் 
சென்று பட்ட பாடுகள் ஒன்றா, இரண்டா? ௮, ௮! மற்ற 
மாணாக்கர்களை ௮வ வப்போது ஏற்கத் தகாத வேடங்க$ை- 

யும் ஏற்றுச் செய்யத் தகாத செய்கைகளையும் செய்ய வுடன் 
படுத்தினோம். அவனவன் இல்லறத்தை வெறுத்துத் துற- 
வறத்தை விரும்பி ஈம்மை யடைந்திருக்கவும், காம் ௮வர் 
களைக் கேவலம் இல்லறத் தொடர்புடையவாக ளாக்கினோம். 
இது ஒருவாருபினலும், 26057, ௮ந்தோ, புரமேசுவரா/
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சன்னிகைகளாக இருந்து, உலக இன்பங்களை "வெறுத்து, 

ஈம்மை யடைந்து தொண்டு பூண்டொழுகும் தவப்பெண்களை, 

கேவலம் விலைமாதாபோல் நடிக்கச்செய்து, பெண்களுக்குரிய 

நிறைகுணங்களையுக் துறக்கச்செய்து, அ௮மிச்சர்தினை யணு- 

இக் தம்மை மணக்கவெனக் கேட்குமாறு சொல்லினோம். 

மற்றும் சகோதர பாவமுளள மாணவருக்கு மனைவிகளாகச் 

செய்வித்தோம். அதனினும் புலையர்தம் சேரியிற் புகுவித்- 

கோம். புலாலை அறுக்கவும் புரிவித்தோம். சுடல்யிற் பிணத்- 

தைச் சுடுவித்தோம். சூதாற் பல பொய் சொல்வித்தோம். 

கொலை செய்திடவும் குறிப்பித்தோம். குலமகள்மே லதைக் 

கோத்திட்டோம். ஆ, ஆ, என்னென்ன தீச் செயல்களை 

செய்வித்சுவிட்டோம். அவற்றை எண்ண எண்ண எத்தனை 

யாகி விட்டன. இவினை அணுப்போலிருக்து மலைபோல் 

வளர்ந்து விடும் என்இன்றனரே, இதுதானோ, செய்யுங் 

காலத்தே ஓன்று இரண்டாக மனத்திற் பட்டன. இப்போது 

அவற்றை எண்ணினால் ஒரு நூற்றுக்கு மிகுந்தும் இருக்கும்- 

போற் காண்கின்றகே, பல அணுக்களின் தொகுதியே இவ 

வுலகம் என்பதற்கு நமது செய்கை ஒன்றே, போதிய திருஷ்- 

டாந்த மாகும்போற காண்கின்றதே, பல அளி பெரு: வெள்ள- 

மாயித்றே. இப் பெருக துன்பங்களை யெல்லாம் தாங்இக்- 

கொள்ளத் தக்க மனநிலை யுள்ளவனை என்னவென்று கூறு- 

வது. இறைவ னென்றே கூறவேண்டும். இறைவ னென்றாலும் 

இராஜனென்று பொருள்படும். ஈசுவான் என்பதே தகுதி. 

இடர்ககாத் தீவினை செய்யுமாறு ஏவும் ஆசிரியன் அந்தோ, 

அரு நரகத்து லன்றோ அழுந்தி வருந்துவன. இதற்கெல்லாம் 

காரணம் எது?--(மேலே பார்த்து யோசித்து) ௮ ஈமது Dy Sal 

காரமே யன்றோ. இவ் வகங்காரம் ஒன்றுதானே ஈமது வாணா 

ளானைத்தும் வீணாளாக்க விட்டது. ஆ, ஆ? ஆதியில் காம் 

௮ரசனாக இருந்து வேட்டைக்குச் சென்று வேட்டையாடிக் 

களாயுற்று விழுந்து இடந்தபோது நமக்கும் நமது படைக- 

ளுக்கும் உணவளித்து உபசரித்த அன்ன தாதாவைப் பகைத்து 

வாதிட்டு வருத்தினோம். அதற்கும், பொறாமையே காரண- 

மாக இருந்தது. முடிவில், குன்று முட்டிய குருவியைப்போல் 

௮ச் தவசிசேட்டசோடு அமர் செய்து ஈமது அருமை மக்களை- 

யும் இழந்தோம். விரதிய ரிடத்து வில்லென்ன செய்யும். 
அருக்சவ ரிடத்து ௮ம்பென்ன செய்யும். ௮க் காலமே நமது 

அகங்காரத்திற்கு ஆதியாக விருந்தது. அப்போது ௮ர- 

சுரிமை வ௫த்திருந்ததனால் செல்வச்செருக்கினால் தருக்கி 

அவ்வாறு செய்துவிட்டோம் என்று ஒருவாறு மனந்தேக- 

லாகும். இது Marat por. |
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அந்தோ பரமபத! உலடல் டெறுதற்கரிய பெரும் பேராவது 
அரசுரிமை யடைதல். இம்மையிற் பெரும் பயனாக நாடற்- 

பாலது இது ஒன்றே, அத் தகைய பெரும் பேறிறையும் 
துறந்து தாய்மை யடைய வேண்டுமெனக் கருதி இத் துற- 

வற நெறியை யடைந்தோம். துறவற நெறியை யடைந்தவர் 
yada snes வேண்டுவ து காமம், குசோதம், லோபம், 
மோகம், மதம், மாற்சரியம் என்பனவாகும். இவறுள், 
மேனகையின்பால் காமம் என்னும் குற்றத்திற் குள்ளாக 
அ௮ரியூ தவமனைத்தையும் இழந்தோம். மதறும் இவவாறே 

ஒவ்வொன்றிற்கும் இடங கொடுத்திருக்கின்றோம். இவற்றிற்- 

செல்லாம் ஹுவ் வகங்காரமே யன்றோ காரணமாக நின்றது. 

அந்தோ சென்றசெல்லாம் செல்லட்டும். இவ வரிச்சச்திரன் 
விஷயமாக ௮வ வச௫ிட்டரிடம் வாதிட்டது எதற்கு. வீணே 

யன்றோ? பலர் மெச்சப் பழுதிசைத்கோம். இவ வரிச்ச௩- 
இரனது குணங்களை எப்போதாயினும் அசாய்ந்திருக்கன் 

ஜோமா? ஒன்று மில்லையே. விணே வாய்மதம் பேசியதனால் 

வந்கன கேடுகள். ஒரு சொல்லளவில் எல்லாவற்றையும் 
நமக்குத் தத்தஞ்செயத அப் புருஷோத்தமன.து குணத்தை 

உடனேயாவது கண்டறிந்து விட்டிவிட்டோமா? அதுவும் 
இல்லையே. ஒன்று ஒன்று ஒன்னாக எத்தனை இன்னல்களை 

இழைத்துவிட்டோம். பயனென்ன? ஏதாவது முடிந்ததா. 

முடிவ தேது, உண்மையே உருவமாகத் தோன்றிற்ரறோ? 

அலை கலங்கினும், மலை கலங்கினும், மாதிரங்கள் கலங்கிலும், 

கன் மனநிலை கலங்காத மாண்புடையவனாக விருக்கெருனே. 

இப்போது எனன செய்வது. ஆ, அ. நமது. நிலையை எண்- 

ணினால் என்பும் உருகுகன்றதே. ௮வ வரிச்சந்தன் ஈம்மால் 

சிறிது துன்பத்தை யடையினும், ௮வன் டெறும் பேற்றுக்கோ 

அளவில்லை. ௮வன், இவ் வுலகில் சூரிய சந்திர ருள்ளளவும் 

புகழுடம்புகொண்டு விளங்குவன. காமோ அவன் பெயரை 

உலூனர் உன்னுர்தோறும், இழித்துக் கூறும் இகழுடம்பு 

கொண்டு இன்னலடைவோம். அவனோ மது ௮ருந்தவத்- 

திற் பாதி யடைவதன்றி தன் னரசுரிமையையும் ௮டைவன, 

நாம் எவ் வகையினும் இழத்தல் ஒன்றே அடைகின்றோம். 
இவையனைத்தும் ஒருபால் ஒதுக்குவோம். இவ வசிட்ட 

முனிவன் முன்னிலையில் பாம் இப்போது அடையச் கிடக்கும் 

அவமானத்தைஎண்ணுந்தோறும் மனம் புண்ணே யாகின்றது, 

அந்தோ, sgt! இவை பனைத்திற்கும் நமக்குச் சத்துரு- 

வாய் ஈம் மனத்தின்கண் தோன்றிய அகங்காரமே யன்றோ 

காரணமாக இருந்தது. இவ் வகங்காரம் எவற்கும் ஆகாது; 
அந்தோ அந்த அகங்காரத்தினால் விளையுர் தீங்குகளை காம் 
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அன்றி மற்றை யார் அறிவார்? இனியேனும் Hou wees. 
திரன் தன் ஈன்னிலையினின்றும் சற்று விலருவானேல், தாம் 
பட்ட சிரமுத்திற்கும், நமது மாணவர் பட்ட ரமத்திற்கும் 
சிறிது பலன் ஏற்படும். இத்தனை இன்னல்களுக்கு ஈடுபட்டுக் 
குற்றமின்றி விளங்கும் குணசீலன் இனியேன் தவறப்போ- 
இன்றான். தவறான். ஆயினும் பார்ப்போம். இச் சோத- 
னையை முடிவாகத் தீர்ப்போம். இதுவோ மனைவியைச் 
சிரச்சேகஞ் செய்வது. எவ்வளவு சன்மன முடையனா- 
யினும், எவ்வளவு நல்லொழுக்க முடையனாயினும்,..தன் மன 
மொத்த மனைவியைச் சரச்சேகஞ் செய்யச் சந்தை கொள்ள- 
மாட்டான். அதனினும் ௦ ஒரு பாவமும் செய்யாதவள என்- 
பதை ௮ வன் மனம் ஈன்கு அறியும். கால அளவைச் 
சிறிது மாத்றிச் சொல்ல வேண்டுவதே தன் கடமை. 
இதற்கு எவவாற்ருனும் உடன்படுிவன், புத்திரன் இறந்து- 
விட்டதற்கும் அவ்வளவு மனம் வருந்தான். இறந்தவர் 
இறந்தவரே என்று எண்்ணுவன. இருந்தவசை இறந்தவராக- 
குவதற்கு உடன்படான். பார்ப்போம். இதே கடைசிமுறை, 
இதுகாறும் ஈம் மாணவர் முயன்று முடியாது விட்டனர். இட்- 
போது யாம் முயலுகின்றோம். இது ஈம்மாலும் முடியாமற் 
போகுமோ. ஒருக்காலும் முடியாமற் போகாது; நாரம் நேரிற் 
சென்றகாலத்து ஒருபோதும் தவறினோ மில்லை. ஆகையால் 
இப்போதும் தவறமாட்டோம். அதுபோல் முன்பே செய்யா 
மற்போனதும் நமது பேதமையே--௪ரி. இப்போது பார்ப் 
போம். 

(போகன்றார்.) 

இரண்டாங் களம் 
அகழ்வை 

டுடம்: மயானத்தில் கொலைக்களம். 

காலம்: மாலை. 

பாத்திரங்கள்: சிறைக்கோட்டத்தலேவன், காவலன், வீரவாகு, சம்- 
இ.ரமதி, அரிச்சந்திரன். 

[சந்தி ரமதியை ஊர்க்காவலர் ௮ழைக்துக்கொண்டுபோய் சறைக்கோட்டத் 
தலைவனிடம் ஒப்பிக்ன்றனர், காவலன் வக்சனம் செய்னெருள்.] 

சிறைக்கோட்டத் தலைவன் -.. காவல] தீர்மானம் யாதாயித்று? 

காவலன் --- இதோ பாருங்கள் சிரச்சேதம் செய்யும்படி நியா- 
யாதிபதியவர்கள் கொடுத்த கட்டா. கையும் மெய்யுமாகப் 
பிடித்திருக்கும்போது தீர்மானம் ஆகாமற் போகுமா?
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சிறைக்கோட்டத் தலைவன் -- சரி, கயிதியைச் சிறையில் அடை. 
மறு உத்தரவு வரதபிறகுகானே நடவடிக்கை கடத்தவேண்- 

ம். | 

காவலன் --- மறு உத்தாவா? இல்லை இல்லை. இன்றைக்கே தண்- 
உனையை நிறைவேற்றும்படி உத்தரவாயிருக்கிறது. 

சிறைக்கோட்டத் தலைவன் -- அட்டா, அப்படியா சங்கதி. 
(தன.ச்குள் படிச்கருன்.) ஆமாம், அமாம். நனமாயச் சொன்- 
னாய், என்றைக்கு மில்லையே இப்படிப்பட்ட உத்தரவு, 
இதேது புஇதாயிருக்கிறது. சரி, ஈமக்கென்ன! உத்தரவுப்படி 
நடத்தவேண்டியது. கல்லது, உடனே சென்று வீரவாகுவை 
அழைத்துவா. 

(வீரவாகு வருகின்றான்.) 

வீரவாகு -- சரணஞ் சாமீ! அவுசரமா கூப்டரிங்க எண்ணாங்க, 
கஞ்சி குடிக்செதெகூட வுட்டூட்டு ஒடியாந்தே௦ எங்கப்பா] 
சாதுனா கண்ணு கண்ணு, எருது இருது உயிக்திசா இன்னா? 

சிறைக்கோட்டக் தலைவன் -- என்னடா அறு, வீடு பற்றி வேகும்- 
போது சுருட்மிக்கு நெருப்பு என்கிராய், 

வீரவாகு _. சாமீ! எங்கப்பாணே நா௦ சுருட்டு இருட்டு புடிச்சி 
அறியே௦ எங்கப்பா. பெரிய பேச்சி சொல்ரிங்கிளே. ௭௩- 
கப்பா உங்க பாதததுலே வுயுந்து கடக்காவெட ௮ப்படில்- 

லாம கெனிசிகாஇங்கோ, எங்கப்பா. 

சிறைக்கோட்டத் தலைவன் —— CL வீணாய்ப் பேசாதே. ௮தெல்- 

லாம் ஒன்றுமில்லை. நியாயஸ்தலத்திலிருக்து உத்தரவு வக௬- 
இருக்கறது. OS நிறைவேற்றவேண்டும். அவசரம்; மகா 

| ராஜா வீட்டு விஷயம். 

வீரவாகு -- லீ£யோ, யப்பா! இது என்னா. தோ காத்துக்குனுறே௦ 
செல்லுங்க யப்பா. ஏன்கயே ஒரு வேலைக்காரன் கடக்இறான். 
கெண்டுபேரூ௦ ஒரு சணத்திலெ சேஞ்சூட்றோ௦. 

சிறைக்கோட்டத் தலைவன் -- இதோ இவள். 

வீரவாகு -- ௮ அம், தோ நிக்கிறாங்கோ, செல்லுங்கோ, 

சிறைக்கோட்டத் தலைவன் -- ஆமாண்டா, சொல்வதைக் கேள் 
குறுக்கே பேசாதே. 

வீரவாகு — (வாயைக் கையால் மூடி.ச்கொண்டு ) இல்லெ யப்பா செல்- 

லுங்கோ கேக்றெடு. 

சிறைக்கோட்டத் தலைவன் --- இவள் நேற்று மாலை ஈமது மகாராஜா- 
வின் குழந்தையை, ஒருவருங் காணாமல் களவாடிக்கொண்டு
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போய், கொலை செய்ததாகச் குற்றஞ் சாட்டப்பட்டு, விசார- 
ணையில் குற்றவாளியே என்று தீரமானிக்கப்பட்டபடியால், 
சிரச்சேதஞ் செய்யும்படி நியாயாதி! .தியிடமிருந்து உத்தரவு 
வந்திருக்கிறது. அகையால், ௮தை உடனே நிறைவேற்ற- 
வேண்டும். கொல்க்களத்துக்கு வரவேண்டிய சன்,-கைத்- 
தோடு சிக்கிரம் புறப்பட்டு வருவாய், 

வீரவாகு -- .இயையோ] அடியெம் பாவி மவளே. கரிப்பிலே கொத்- 

தாட்ட௦ ஒரு கொய்ந்தே இருந்திசெ ஈம்... Bu gM as YB 
தையா கொண்ணுபூட்டா இர்தம்மெ, ல்யையோ. இர்தம்மெ 

பொண்ணெ புள்ளெயெ பொறல்லயா? பூதமா! பிசாசியா! 
ஏ௦வவுகத்தெ பெசியதெ யப்பா. நம்ப வீயெ கொயந்தையே 
கொண்ணவ இண்ணும் இன்னீன்னா சேஞ்சியிருக்கமாட்டா. 
ஏ யப்பா, பயித்தியம் இயித்தியம் பிடிச்சிடுச்சா! 

சிறைக்கோட்டத் தலைவன் --- அடே, உனக்குத்தான் பயித்தியம் 
பிடித்திருக்கிறஅ. இப்போது சீக்கிரம் வாடா. உத்தரவை 
இன்றைக்கே நிறைவேற வேண்டுமாம்... ௩ 

வீரவாகு -- ௮ப்படியானாக்கா தோ வந்துவிட்ட | யப்பா. நாடு 
இண்ணும் கோங்காட்டி. யம் காளுண்ணு தெயங்கி நிக் NO. 
கோயிச்கொதே யப்பா, தோ ஐடி.யார்றேடு. 

(வீட்டிற்கு ஒடினெருள்.) 

சேல்லி--- என்ன இவ்வளவு உவப்புடன் வேகமாய் ஓடி வரு- 

இன்திர்? 
வீரவாகு -- உவப்பா, பின்னும் உவப்பா, நாம் ஏதேதோ சினைத்து- 

விட்டோமே, பாரத்தாயா ஈமது முனிவர் திறத்தை, அவ- 

வளவு வன்மை இல்லாவிடில் நம் முனிவ இதில் தல் 

இடுவாசா? வ௫ிட்டருடன் வாதுகள் செய்வாசா? 

சேல்லி -- என்ன! என்ன. என்ன! ஏதாவது பலித்து விட்டதா? 

வீரவாகு -- பலியாம லென்ன? இன்னும் கொடி.ப்போதில் வெற்றி- 
தான். வ௫ூட்டா முகம் வாட்டந்தான், 

சேல்லி--- என்ன சங்கதி, சங்கதியை வெளியிடிமே. சநறுக் 
கேட்டுச் PAC grape Corti ப 

வீரவாகு -- ஆ, ஆ Be நம் முனிவர் எதேதோ தந்திரங்கள் செய்து, 

சந்திரமதி இக் ஈகரின் ௮7௪ குமாரனைக் கொன்றதாக ரூபிக- 
கச் செய்துவிட்டனர், அதனால், ௮ம் மாதைச் சிரச்சேதம் 
செய்யும்படி தீர்ப்புப் பிறந்துவிட்டது. காவலர் ௮வளைச் 
சுடலையில் கொண்றுிவந்திருக்கன்றனர். யான் இதோ செல்-
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இன்றேன் உத்தரவை கிறைவேற்ற. யான் போய் அரிச்சக்- 
இரனைக் கூப்பிட்டு அம்மாதின் சிசத்தைச் சேதிக்கும்படி 
உத்தரவு செய்யப் போடுன்றேன். என்ன செய்வான்! அதற்கு 
உடன்படுவானா? மனம் வருமா? சற்றுத் தவறித்தான் ஆக- 

, வேண்டும். இந்தச் சமயத்தில் முனிவரும் வருவர், நீயும் 
௮ங்கு UGB, நடப்பதைப் பார். 

சேல்லி -- ஆ, ஆ. அப்படி.யா/ அவவளவும் நடந்தாயிற்றா, மனை- 

யை வெட்டவும் மனஙகொள வானா ஒருவன். இதற்கு 

ஏதாவது சிறிது வழி தேடித் தந்திரம் செய்தால், அரிச்சக்கி- 
ரன் தன் மெய்மையினின்றும் தவறிவிவொன் தடை- 

மல்லை. தாம் பட்ட சிரமங்களுக்குப் பரிகாரம் ஏற்பட்டு- 

விடும். பழு! பாவமும் இல்லா தொழியும். 

வீரவாகு -- அதற்குத்தான் தென்புடன் ஐடி வந்தேன், முனிவர் 

இதற்கும் பதேனும் வழி தேடியிருப்பா, இதுதானே 
அவருக்கு வேலை. உணவா, உ௰க்கமா, ஓன்று மில்லையே, 
இதுவே ;மடிவான விஷயம் என்று எண்ணித் தாமே வருவ- 
தாகவும் ODI LD) 5G oor TT Lb. 

செல்லி-- சரி, சமி, இதோ வந்துவிட்டேன். நீர் முன்னே போம், 

பின்னால் வருகின்றேன். 

வீரவாகு -- இமாம், அது சரி, என்னோ! வேண்டாம், பின்னால்- 

தான வா. 

(வீரவாகு விரைந்து செல்னெரான்.) 

வீரவாகு-- சரணஞ் சாமீ! தோ வர்துட்டே௦, செல்லுங்க சாமீ/ 

சிறைக்கோட்டத் தலைவன் —— இட்டா வி Tam (gy இவா ௮ழைத்- 

துக்கொண்டு கொலைக்களத்திற்கு வா. 

வீரவாகு -- தோ வந்தாட்டோம் (சக்திரமதியை Dy So) | ஏ ௮ுமமெ 

நட நட. 

ஒமா இந்தக் 
கோமா மவனெ 
ஏமா கொண்ணே 

போமா போமா. 

சந்திரமதி --- (நடந்துகொண்டே, மெதுவாய்) ஆ, பாமேசுவரா/ இது- 
வும் உனக்குத் திருவிளையாடலா? ஒரு பாவமும் அறியாத 
அடியாளை இப் பெரும் பழிக்குப் பாத்திரமாக்குவதும் 
அருளா. யான் மணத் கஞ்சினே ஸில்லை. இவ வகை- 
யான பழியுடன் மாணம் சத்திக்கன்றதே யென்று மனம் 
கவல்கின்றேன். இறுதிக்காலத்தில் என் மணாளர் முக தறி- 
சனஞ் செயயவும் கொடுத்து வையாமற் போனேனே, gy
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தெய்வமே” யானோ அபலை, அநாதை, என்ன அறிவேன். 
நீ எல்லாம் அறிவை; உன்னடிகளை மெய்யென்று ஈம்புவதே 
யான் அறிந்தது. 

(மெளன முறுனெருள்.) 

வீரவாகு -. தீரோ, யப்பா, இரிடிக்கி தெய்வம் சொம்ப இன்ருபங்- 

களே செரியா இதே, ் 

(சறைஃகோட்டத்கலைவன், ஊர்க்காவலன், வீரவாகு இம் மூவரும் சந்திர- 
மதயடன் கொலைசக்களத்தை யடைந்து நிற்கின்றனர். பூரிச்சந்திரன் 

சற்று அப்புறத்தில் இருக்னெருன்.) 
சிறைக்கோட்டத் தலைவன் — DLN விரவாகசூ/ நியாயாதிபதி 

யனுப்பிய கட்டளையை வா௫ிக்கின்றேன், கேட்டு அதன்படி. 
உத்தாவை நிறைவேற்று. 

வீரவாகு —- ஆகா, அப்படியே செய்றே௦ சாமி, 

சிறைக்கோட்டத் தலைவன்-- (கட்டளையை லாடிக்செறான்.) துவா- 

பரயுகம் 10,507-ல் செல்லாநின்ற குரோதிஸ் மாகும்! 21௨ 

யன்று நமது முன்னிலையில் நடத்தப்பட்ட ௨ ழக்கில் குற்ற- 

வாளியாகத் தரமானிக்கப்பட்ட சந்இரமதி. என்னும் பெண்- 
பாலுக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டது; 

ஆகையால், காசியம்பதியின் சிறைக்கோட்டத் தலைவ- 

ராகிய உமக்குத் தெரிவிப்ப தென்னவெனமுல், குரோதி 
மாசம்” 27௨ மாலையில் காசியம்பதியின் மயானத்தைச் 
சார்ந்த கொலஃைக்களத்தில், மேற்கண்ட குற்றவாளியாகிய 
சந்திரமதி என்பவருடைய உயிர் உடலினின்றும் பிரியு- 

மாறு சிரச்சேதம் செய்யவேண்டியது, | 

இவ் வுத்தரவு நிமைவே௱்றப் பட்டமைக்கு அறிகுறியாக 
உமது உறுது மொழியை வரைந்து இக கட்டளைச் சட்டை 

எமக்கு அனுப்பவேண்டி பது. 

Serr DEH மாசிமா 37உ௨-யில் எமது கையெழுத்தும் 
நியாயஸ்தல முத்திரையும் இடப்பட்டன. 

இப்படிக்கு, 

பிரதம நியாயாதிபதி. 

அரிச்சந்திரன் -- (கட்டளையில் சர்திசமதி என்று வாடிக்கும்போது ga- 

ளு முகத்தை உற்றுப் பார்த்து) ௮, பாரமபதி” என்ன Bal Zor! 

யோ? என்னக.இ நேர்ந்துவிட்டது ஈமது காதலிக்கு! வழி- 

யில் என்ன நேர்ந்ததோ! ௮ பாரமேசுவசா? இவவாறும் 
சோதிக்கலாகுமா! " 

(என்று சொல்லிச் தலையைச் சாய்த்துக் கண்ணிர் உகுக்னெருன்.)
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சிறைக்கேயட்டத் தலைவன் -- வீரவாகு! இனி, நீ தண்டனையை 
றைவேற்றலாம். 

வீரவாகு அதோ, ஆச்சி PO கொடீலே ( அரிச்சக்தானை கோச) 

ஏ யபபா, அணிச்சா. இநதா பபபா இவோ. 

ow sa Soot — Bur. 

CUTOUT G, — oT or aor பப்பா, மீயோண்றே, நம்ப த் 2தல்லாம் 

பாக்கலாமா. பொண்ணாச் சேண்ணு பாக்கறியா யார்ணா 
ஈம்பஷக்கின்னா, லீயெ௦ உத்துருவு எப்டியோ அப்பிடி.தா௦ 
செய்யணும, மாட்டெண்ணு செல்லு, நா௦ செய்ரேன். 

அரிச்சந்திரன் --- அதெல்லாம் தடை ஒன்றுமில்லை. தாக்கள் 
சொல்லியதைச் செய்யக் காத்திருக்கிறேன். 

வீரவாகு -- கல்லது, இவொ, நம்ப நாசா கொயற்தெயெ துிரிடி- 
கினுபோயி கொண்ணுபுட்டாளாம். அதுக்கிண்ணு செர- 

சாக்னே வந்து தது. ௮து நம்ப வேலெதா௦ யப்பா. இவளெ 
குனியவெச்சி, இந்த கத்தியாலே ஓரே வெட்லே பெண்டு 
துண்டா "உயும்படி யா கயித்திலே போடு யப்பா. பத்திர, 

எஜமா0மரீ *கெல்லா நிக்கிரங்கொ, 

(வாளக சையற் கொடுககன்றுன். அரிச்சந்திரன் வாங்கிக்கொண்டு சந்திர 
மதியை சொலை மேடைக்கு ஈடசத்துனெருன்.) 

அரிச்சந்திரன் -- யோ பெண்மணி: உனக்கு இந்தக் ௧இ எவ்வாறு 
கோந்தது? 

சந்திரமதி -- நாதா வருந்த வேண்டா. யான் பணமும் அுண்ட- 

ஈமம் வாங்கிவரச் செல்லும்போது, வழியில் ஒரு பிணம் 

தட்டுப்பட்டது. அது கமது மசனேயபோ al (HESS. <P) Bl 

கண்டு அதனை எடுத்துப் புலம்பினேன். உடனே ஊர்க் காவ- 
லாளிகள் ஓடிவந்து என்னைப் பற்றிக்கொண்டனர். பின்பு, 
நியாயஸ்தலத்தில் யானே ௮க் குழந்தையைக் களவாடிக் 
கொண்டுபோய்க் கொலை செய்ததாகப் பலரும் சாட்டுயம் 
பகர்ந்தனர். அதனால் கியாயாதிபதிமாணதண்டனை oa ari 

அரிச்சந்திரன் -- &ீயோ, sr FG BT! இது என்ன மாயம் கடவுளை 
ஈம்பினோ கைவிடப்படார் என்டறும் பொய்யா? என் கற- 

புள்ள கண்மணிக்கு இப் பழிபான மரணமும் நேரலாமா? 
ஆ, தெய்வமே! எங்கும் நிறைந்த சாட்சி நீயே யாகவும், 
இதப் பொய்ச்சாட்சிகள் புகல்வது எவ்வாறு மெயயாகும், 

ஆ, கருணாநிதி! இவவாறும் சோதிக்கலாகுமா. தாக்கத் 
தகாத சோதனையை எவ்வாறு தாங்குவது! நேற்று: இறந்து 
பிணமாகக் கிடக்கும் புத்தானை இன்னும் தசனஞ் செய்வ-
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கீற்கும் இல்லையே. இதற்குள் இப் பேரிடியாயின் என்ன 
செய்வேன்! இவ விருவருக்கும் கோந்ததேபோல் இவ் விடத்- 
திலேயே இப் பாவிக்கும் ஒரு இறுதி நேர்ந்துவிடின், அதுவே 
தேவரீர் "519 Quins வைத்த CLICHE) கருணையாகும். 
அந்தோ, பெண்மணீ” இனி இரத உடலிருந்து எதற்கு நமது 
புதல்வனும் இறந்து பிணமாகித் த௲னஞ் செய்யவும் வழீ- 
யற்றுக் கடக்கின்றான். யோ, பாமபதி/ என்ன பாபஞ் 
செய்தேனோ: யாவர் உறவைப் பிரித்தேனோ.! ஈல்லோர் வருந்த 
ஈடந்தேனோ சாட்டில் இமை புரிந்தேனோ. என்னோ, ஒன்- 

றும் அறியேனே! என் உயிர்க்கு உ௱ரரான sion 

யானே சிரச்சேதஞ் செய்ய நேர்ந்தது. இசனினும் தீமை 

எனக்கு என்ன வேண்டும். ௮ ஜக£சா.? சர்வேசா! பாப 
நாசா” பக்கர் நேசா! என்ன செய்வேன்! கண்மணி! உன்னைச் 
சேதிக்கும் இக் கரங்களைக்கொண்டு இன்னும் இம் மண்ணில் 

இருப்பது எப்படி.” உன்னைச் சேதஇித்துப் பிணமாகக் காண 
இக் கண்கள் என்ன இவினை செய்தனவோ! யோ, யோ, 
ஆ பசமபதி/ 

(தலை சாப்க்கன்றான்.) 

சந்திரமதி -- பிராணநாதா? கேவலம் ஒரு பெண்பாலின் பொருட்- 
டுத் தேவரீர் இவ்வாறு வருக்தலாகுமா. முன் செய்த தீவினை 
இவ்வாறு மண்டதே யொழிய வேறன்று. அதைத் தடுக்க 
எவராலாகும்! அவரவர் விதியின் ௮வரவர் வருவர், ௮வ- 

ரவர் போவர் என்பது தேவரீர் அறியாததன்றே, யானோ 
தேவாீருக்கு இடையில் நேர்ந்தவள். சிறிது காலமிருகஈது 
நீங்குகின்றேன். இதனால் தேவார் ஏன் வருந்த வேண்டும். 
வேண்டாம், என் இன்னுபிர்த்தலைவ! வருந்த வேண்டா. 
உடலுக்கு உறவானவரை ஈம்பி உயிருக்கு உறவானதைக் 
கையிடலாகாது. Hor வுண்மையை யுணா்£தும் தேவா 

வருஈதுவது எதற்கு! வேண்டாம், உத்தரவைத் தைரியத்- 

அடன் நிறைவேற்றுங்கள். 

அரிச்சந்திரன் பனு ஆ என் அனபிற்கு இனிய அன்னமே! என்ன 

அறிவு வுனக்கு” இவ வறிவுடைய அன்னத்தைப் பிரிந்து 
உ௱ுர வாழ்வ தெப்படி.! இந்த வுயிரன்னத்தைப் பிரிந்தால் 
௨ .ணவன்னத்தையும் பிரிந்து உயிர் விடுதலே ஈல்வழியாகும். 
௮ என் கண்மணீ' இடையில் வக்து இடையிற் பிரிகன்றேன் 
என்கசின்றனையே, இவ் வுரையே என் இதயத்தைப் பிளக்- 
கின்றது. புருட ப ரியர் ஜென்மாந்தர ஒ்றுமையினாற் 
சேர்கின்றனர். ஆதலால், அவர்கள் எப்போதும் ஒற்றுமை 
யுடையவசே யாவா, இதனா லன்றோ,
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தாயோ டறுசுவைபோம் தந்ைதையொடு கல்விபோம் 
சேயோடு தான்பெற்ற செல்வம்போம்---.ஐயவாழ் 
apm ர௬ுடன்போம் உடன்பிறப்பால் தோள்வலிபோம் 
பொற்றாவி யோடெவையும் போம் 

என்றம் இது கோக்கியே யன்றோ. பெண்மணீ! என்னைப் 
போல் பாவியர் எவர் இவ் வுலகில் பெறுதற்கரிய பெண்மணி- 
டை ஈயத்தால் பெற்றுப் ௮ப் பெண்மணியை யிழக்கஇன்றேன், 
அந்தோ! இகனினும் என் சண்மணியை இழரந்திருப்பது ஈல- 
மாகுமே. அந்தோ? எனக்கு உறுஇ கூறினும் உன்னுயிர் எவ்- 
வாறு பதைக்கின்றதோ. இந்தக் கதியைக் கண்டும் இனனும் 

என் உயிர் உடலில் தங்கு நிற்கின்றதே.? என்ன என் மனம்! 

(சயங்குடன்றான்,) 

சந்திரமதி--- பிராணகாதா? எல்லாம் உணர்ந்த தேவரீர் இவ்வாறு 
ITH I தினால் என்ன செய்வது; யாவா தேற்றுவது. என் மனக்- 
தில் சற். றும் அச்சமில்லை. சிறிது கேரத்துக்குமுன் தேவ- 

ரீரைத் உதீழியொமல் இவ் வயிர் நீங்கவிடிமே என்று மனம் 
மிகவும், கவன்றது, இப்போது அது ( சிறிதுமில்லை. மிகவும் 

மகிழ்வுடன் இருக்கிறேன். என் உயிர் என் மணாளர் சைகளி- 
னால் பிரிவதினும் யான் பெறத்தக்க டேறு யாது. அன்றி, 
யான் மரணத்திற்கு எப்போதும் மகிழ்வுடன் காத்திருக்கின்- 
வேன். உல் மானிடா Sa Foor பல் செய்து, மாணம் 

நேர்ந்தபோது அவற்றை எண்ணி எண்ணிக் கலங்குவர். 
அடியாள் இப் பிறப்பில் சேவரீருடைய சம்பந்தத்தினால் 
திவினைினின். றும்நீங்கி, கன்மையைக் கைப்பற்றி நல்வழியில் 

ஒழுகி யிருக் ின்றேன். ஆதலால், மாணத்திற்கு அஞ்சாமல் 
மகிழ்வுடின் இ; டக்இின்0 ன். ஒன்றி மரணாவஸ்தையினால் 

ஐம்புலனும் ஒடுங்க உணர்வற்று மயங்காமல், உணர்வோடி- 
ருந்து, தேவரீருடைய இருக்கரங்களால் உயிர் நீவகுகின்றேன். 
இது ஒன்றே யான் பெற்ற பெரும்டேஹு, பேசாகநதம், பேரின்ப 

வீமொகும். ஆதலால், தேவரீர் அடியாள் * பொருட்டு 
வருந்தாமல் கட்டளையை நிறைவேற்ற வேண்டி நிற்கின்றேன். 

அரிச்சந்திரன் -.- பெண்மணீ' நீ யுசைக்கும் உறுதிமொழிகளால் என் 

உள்ளம் உ௫க யறிவழிகின்றதே யன்றி, ஒரு வழிப்பட்டு 
2 DE நிலையை யடைர்திலது. ௮ந்தோ ஐஜகதீசா.! என்ன 

செய்வேன்.” எவ்வாறு உய்வேன்/ கண்மணீ” உண்மையே 
உற்ற துணையாக ஈம்பினோம். இனி, அதனால் யாது வரினும் 
வருக. நீயுன் வழிபடு கடவுளை மனத்தில் உன்னித் அதி 
புரிந்து கிழக்கு நோக்கித் தலை வணங்கி யிருப்பாய். ௮, பரம-
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பதி. உண்மை யுருவாய் எங்கெங்கும் கிறைந்துள்ள இறை- 
வனே. இதோ என் இன்னுபிர்க் காதலியைச் சேதிக்கத் துணி- 
இன்றேன். இனி இக்க அன்மா உமது அடிகளுகமு அடைச்- 

கலமாவதாக, 
(கவங்குஇன்ருன்.), 

சந்திரமதி -- பிசாணகாதா! அடியாள் கணந்தோறும் மனத்இ- 
அன்னி வழிபடும் தேவரீரது பாதங்களுக்குப் பல்லாயிர 
நமஸ்காரம் புரிகின்றேன். கற்புடைய மடக்தையர் கருத- 
வேண்டியது கணவனது அடியேயாகும். இனி மற்றொரு 
முறையும் அந்த அடிகளையே வணங்கித் தலையைத் தாழ்த்து- 
இன்றேன். 

அரிச்சந்திரன் எ அந்தோ பெண்மணி? உன் தலையைச் சே தக்க என் 

கரங்கள் எவ்வாறு அணியும்! அ என் வினையே.” உன்னை 

நொந்து வருந்துவ கல்லது, மற. ௮ என்ன செய்ய வல்லேன். 

(மயங்க) பெண்மணீ? கண்ணிற் இறந்த சண்மணீ! உடலுக்கு 
உறவான இந்தப் பாவியை வழிபட்டு யாது பயன், உயிர்க் 
உறவாடிய அந்தப் பாமபதியை உன்னி வழிபடுவாய். LI 

பாமபதியே அணை. பயப்படாதை. | 

சந்திரமதி — பிராணநாதா 

விருதம் 

அஞ்சலென்ற கரசலமும் கணபண கங்கணமும 
அரைச்சுசைத்த புலியுடையும் அம்புலிச் செஞ்சடையும் 

கஞ்சமலர்ச் சேவடியுங கனைகழலும் சிலம்பும் 
கருணைபொழி திருமுகமும் கண்களொரு: மூன்றும் 

நஞ்சையுண்ட மணிமிடறும் முர்நூலும் மார்பும் 
நலந்திகழ்வெண் ணீற்றொளியும் மறிமானும் மழுவும் 

பஞ்சடி சிற் ஜிடையுமைபாள் ஒப்பனைப் பாகனுமாய்ப் 
பால்வண்ணன் உளத்திருச்கப் பயமுண்டோ எனக்கே, 

அரிச்சந்திரன் — - ஆம் பெண்மணீ! ௮துவே உண்மை கெறியாகும். 

அப் பரமபத தியை மனமொழி மெய்களில் வழிபட்டு வணங்கி 

யிருப்பாய். 

சந்திரமதி --- பிராணநாயகா! கற்புடைய மங்கையர் கணவர் சொல்்- 
லின் வழியே நின்று கடவுளை வணங்குவது மாபு. ஆதலின், 

தேவரீரது கட்டளைப்படியே ௮வ் விறைவனது ,பாதங்களை 
வழிபட்டு வணங்கு ந்இன்றேன். 

விருத்தம் 
ஆக்கையென்னுமி புழுக்குரம்பை அணைந்தணையாப் பொருளை 

அருளொளியைப் பராபரத்துச் சப்புறமாம் அறிவை
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நீச்சகந்ற மயிர்முனைக்கும் இடமற எங்கெங்கும் 
நிறைந்துகின்ற முழுமுதலை கினைவிலெழுஞ் சுடரைப் 

பாச்ஷபங்கள் Cristi sn தவக்குறைகள் முடிக்கும் 
பழவடியார் தமக்குதவும் பசுந்துணர்க் கற்பகத்தை 

வாக்குமன விகற்பத்தால் ௮ளவுபடா ஒன்றை 
மாசற்ற வெறுவெளியை மனவெளியி லடைப்பாம். 

(சந்திரமதி தலைவணங்கி நிற்சன்றாள். குற்றவாளியின் கியாயவாதியும் £ட- 
லும் மயானத்திற்கு வருகின்றனர்.) 

குற்றவாளிரியின் நியாயவா தி-- (இிறைச்சாலைத் தலைவனை நோக்) லயா. 

மாணதண்டனைக்கு உள்ளாயிருக்கும். குற்றவாளியின் விஷய- 
மாய் மற்றும் சில சாட்சிகள் இருப்.பகாகக் காண்டுன்றது. 
அந்தச் சாட்சிகளால் இம் மாண கண்டனையை மாற்றிவிடத் 
தக்க ஆதரவுகள் இருக்கின்றன. அதலால், இத் கண்டனை 

சற்றுநோம் நிறுத்திவைப்பதுடன், குற்தவாளியோடு சில 

விஷயங்கள் பேசவும் அநுமதி கொடுக்கவேண்டும். 

சிறைக்கோட்டத் தலைவன் -- ௮, ஆ, அப்படியே செய்யலாம். றி த் த் aD Ab Hy ர 

எங்களுக் கொன்றும் FOL UID, ௮டா, வீசவாகு! தண்- 
டனையைச் எுறிதுநேரம் நிறுத்து. கியாயலாதி குற்றவாளி- 
வபோமி தோ பேசவேண்டுமாம். 

வீரவா கு —— ஏயப்பா அனிச்சா.' சண்டனெயெ செத்தெ நி OG i 

யப்பா, வீயெ௦ என்னமோ செல்லப் போழுங்களாம். 

அரிச்சந்திரன் --- ௮, த அப்படியே செய்கின்றேன், 

குற்றவாளியின் நியாயவாதி ௮ ( இுரிச்சந்திரனை யணு௫) மயா. இந்த 
[] ச 

அம்மாள் உம்முடைய மனைவியா? 

அரிச்சந்திரன் -- ஆம், லயா. 

குற்றவாளியின் நியாயவாதி -- ஆ, ஆ. என்ன காலம்! பாவம், 
வீணாக இந்தம்மாளம்து பழி சுமதிசிவிட்டார்கள். நடநத 

சங்கதியைக் கேட்டீரோ? 

அரிச்சந்திரன் -- ஆம் லயா, ஒருவாறு கேட்டறிந்தேன். 

குற்றவாளியின் ரியாயவாதி -- ஒருவாறு என்ன, அசியாயம். 
ஊரின் நன்மைக்காக ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கும் இக் காவ- 
லாளிகள் உன்மையை விட்டுத் இமையைச் செய்ய அல்லவோ 

கங்கணங் கட்டிக்கொள்கின்றனர். வீயோ ஏதும் அறியாத 

இப் பெண்பாலின்மீது இல்லாத குற்றங்களைப் பொய்ச் 
சாட்செளைக்கொண்மி ரூபித்துவிட்டுிக் குற்றவாளி யாக்இ 
விட்டார்கள். கான் இவ வழக்கின் உண்மையை உள்ளவாறு 
உணர்ந்து எவ்வளவு வாதஇத்தேன் கேளும்,
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பாஸ்கரன் -- ௮, ௮, எனன வாஇித்தார்! என்ன கேள்விகள்! 

சாட்கெகளெல்லாம் தத்தளித்து, உண்டு இல்லையென்று ஆக- 
விட்டார்களே. நியாயவாதியும் அச்சரியப்பட்ட விடுதலை 
செய்யவன்றோ இருந்தார். கடைசியில் அப் பொய்ச்சாட்௪- 
களின் சொல்லை நம்பி மத்இியஸ்தா 'குற்றவாளிதான்' என்று! 
சொல்லிவிட்டார்கள். கேளும் ௮ந்தம்மாக. நியாயாதிபதி 
யவரகள கூடத் தீர்ப்பில் என்ன சொன்னா? மத்தியஸ்தர்கள் 
உன்னைக் குற்றவாளி யென்று தீர்மானிக்இரர்கள். ஆத- 
லால், கானும் அவ்வாறு தீர்மானிக்கின்றேன் ன்ளூர். ௮த- 
னாலேயே அவருக்கு இஷ்டமில்லையென்று தன்ராய்த் தெரி- 
கன்றதே, அவர் என்ன செய்வார். மத்தியஸ்தர் சொல்லைக் 
கொண்டு தீர்ப்புக் கொடுக்கவேண்டும் என்று சட்ட: மிருக் 
கிறதாம். இல்லாவிட்டால் ரோ அடியாய் விதெலை செய்து 
விட்டிருப்பார். அனால், அரசருக்கு மனுப்பண்ணிக்கொ- 
ண்டு இத் தீர்ப்பை ரத்து செய்துகொளளட்டும் என்பதுதான் 
அவர் கருத்து என்று நினைக்கிறேன். அவர் சொல்லிலும் 
முகத்திலும் ஈன்றாய்த் தெரிகின்றது. என்ன சொல்கிறீர்? 

குற்றவாளியின் நியாயவாதி -- மற் ஜென்னவென்று  நினைக்கிறீர்/ 
௮ப்படி அதல் பிடிப்பில்லாவிட்டால் நாம் ஏன் இங்கு வரு- 
இன்றோம். ஒரே விஷயத்திற்குத்கான் சாட்சி வேண்டும். 
இந்தச் சாட்சி யிருப்பது ஈமக்கு முன்னமே தெரிந்திருக்தால் 
இவ்வளவும் ஈடர்திராதே, விணுச அப் பிராமணனையும் 
அவன் மனைவியையும் நம்பி மோசம் போனோம். ௮வர்க- 
ளையும் இந்த ஊர்க்காவலர் சரிப்படுத்திக்கொண்டார்களே. 
௮வர்களும் தங்கள் அடிமை போனாலும் போகட்டுமென்று 
நமக்கு முற்றும் விரோதமாய்ச் சொல்லிவிட்டார்கள். இங்கு 
இரண்டொரு சாட்சிகள் இருப்பது ஈமக்குத் தெரியாமற் 
போயிற்று, அப்பொழுதானால் நியாய ஸதலத்திலேயே 
அடிதீதுவிட்டிருக்கலாம். இப்பொழுது கொஞ்சம் பிரயா- 
சை. இருக்கட்டும் என்ன செய்வது. ஓர் உயிரைக் காப்ப- 
தே பெருங் காரியம். நல்லது நாழியாகிறது. ஈமது காரியத்- 
தை முடித்துச் சந்தோலமாயிருக்கும்போது யாவும் பேச- 
லாம். நமது காரியத்தைப் பார்ப்போம் முன்பு. (அரிச. 

சக் தானைப் பார்த்து) என் லீயா.! இந்தக் காரியம் உமக்குச் சம்- 
மதந்தானே, 

அரிச்சந்திரன் -- Bur! எவ் வகையிலாயினும், கியாயவகையால் 

விடுவித்தால், தங்களை இக் காசிநாதராகக் கருதி வண*்- 
குவேன். 8யோ!! உண்மை யுணர்ந்துள்ள தங்களுக்கு யான் 
உரைப்பது யாது? இந்த ஏழையின்பொருட்டு இவ்வளவு சிர-
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மத்த மேற்கொண்ட தங்களை, மனமாச வாழ்த்தி வணங்குவ 
தீல்லது, (ஈற்று என்ன செய்ய வல்லேன். திக்கற்முர்க்குத் 
தெய்வமே கதியாவதுபோல் தாங்கள் இங்குத் தோன்தினீர்- 
கள். தாங்கள் இன்ன௮அ செய்யப்போடிறீர்கள் என்பது எனக்- 
குத் தெரியவில்லை, யா. 

குற்றவாளியின் நியாயவாதி -- இப்போது ஏதோ மாண தண்ட- 

trans தீர்மான மாகிவிட்டதே யென்று மனக்கவலை 
வேண்டாம். ஒரு நொடிப்போதில் மாற்றிவிடலாம். 
இப்படிபீபட்ட விஷயங்களில் அரசர் நியாயாதபதியின் 
தீர்ப்பை மீ£ற்றினிடலாம் என்று சட்ட மிருக்கறறு. wal 
வாறு யானே எத்தனையோ மாணதண்டனையை மாற்றி 
வைத்து மிருக்கின்றேன். ஈமது சங்கதி விசாரித்தீசானால் 
உமக்குத் தெரியும். அவ்வளவு இல்லாவிட்டால் இந்த 
சிறைக்கோட்டக் தலைவர்சான் என் சொல்லைக்கேட்டுத் தண்- 
டனையை நிறுத்திவைப்பாரா! அது இருக்கட்டும். தீர்ப்பை 
மாற்றிவிட வழியண்ு, அதற்காக முஞ்சவேண்டாம். 
அந்த Aron என்னுடையது. இப்போது முடிவில் ஒரு 

சாட்ியே” வேண்டும். விசாரித்ததில் அதுவும் ஏற்பட்டி- 
ருக்கிறது. அதுதானும் உம்மிடத்திலேயே இருக்கறது. 
(வீரனைச் சுட்டி.) இத்த ஆள யா? உம்மோடு இருப்பவாகானே? 

அரிச்சந்திரன் --- ஆம் யா. என்னோ இருப்பவர்தான். 

குற்றவாளியின் நியாயவாதி-- அப்பா! இங்கு வா. 

வீரன் --- ஏன் சாமி கூப்ட்ரிங்க? 

குற்றவாளியின் நியாயவாதி --- இந்த அம்மாள் நேற்று இங்கு வந்த 
போது எவ்வளவு நோம் இருக்கும்? 

வீரன் --- செத்தே ஈண்ணுக்கு இருட்சாபிலே இருஞ்சி. 

குற்றவாளியின் நியாயவாதி — அப்படிச் சொனனால் எ.ப்படி.? 

விளக்கு வைப்பதற்கு முன்பா பின்பா? 

வீரன் -- வெலக்கு வைக்க செத்தெ முன்னே பின்னே யிருக்கும். 

பாஸ்கரன் -- ௮டே முன்னெதானெடா இருக்கும். 

வீரன் -- ஆமா௦, வெலக்கு வெய்க்க செத்த மின்னே இக்கும். 
தூக்கன்னா இப்ப பாவம் அந்தம்மாளெதான் வெட்ட 
பேருங்களாமே, 

குற்றவாளியின் நியாயவாதி -- அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை. ௮தை- 
மாற்றி விடுவதற்குத்தான் இப்போது வழி தேடுவது,
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வீரன் -- ஆனாக்கா சரிதா யப்பா. பாவம், எங்கம்மா ௪௩- 

கண்ணெ௦ பெஞ்சாதி, ஷ்ணா பயி போட்டுடாங்க, 

குற்றவாளியின் நியாயவாதி ௨ (பாஸ்கரனை நேக்கி) என்ன யா 

இப்படி ப்பட்ட பிரத்தியட்சமான சாட்சியை வைத்துக்- 

கொண்டு வழக்கை விணாகக் கெடுத்துவிட்டா. இநத ஒரு 

சாட்சியாவது அப்போதே இருந்தால் போதுமே, | 

பாஸ்கரன் -- அதெப்படிப் போதும்? ஒரு சாட்சியம் உண்மையா- 

குமா? இரண்டானால் சரியாகும். அதுவும் எனக்கு அப்- 

போது ஞாபகமில்லை. அந்தப் பொய்காசர் போடும் பெரும 

பழியைக் கேட்கவே, எனக்கு உள்ள அறிவும் கலங்கிவிட்- 

டது. என்ன செய்யலாம். போனது போகட்டும். : இப்- 

போது நடக்கவேண்டியதைப் பாருங்கள். 

குற்றவாளியின் நியாயவாதி-- சரி, இருக்கட்டும். அந்த ஆளின் 
பெயர் என்ன? 

அரிச்சந்திரன் -- அவருடைய பெயா வீரன், 

குற்றவாளியின் நியாயவாதி -- சமி உம்முடைய போ என்ன? 

அரிச்சந்திரன் -- என் ௦ யா அரிச்சந்திரன். 

குற்றவாளியின் நியாயவாதி- - இந்தம்மாள் நேற்று மாலை முதல் 

இங்கிழுந்தது உண்மைதானே. 

அரிச்சந் திரன் —— து யான் அறியேன், லயா! யான் இவளைப் 

பார்த்தபோறறு, இல | இனை ந் நாழிகைக்கு மேலிருக்கும். 

குற்றவாளியின் ரியாயவாதி -- அடடா. இதென்ன அ௮வஸ்தையா- 

19 (a) DSi 

பாஸ்கரன் -- யா அப்படி யெல்லாம் சொல்லாத, ௮வர் செொல்- 

வதுபோல் நீரும் சொல்லும். இருவரும் மாறுபட்டுச் 

சொல்லலாமா? 

அரிச்சந்திரன் --- 8யா, அவளை இவர் ஒரு சமயம் மாலையில் இங்குப் 

பார்த்திருக்கலாம். யான் பார்க்கவில்லை. யான் இரவு பதி- 

னைந்து காழிகையின் பின்புகான் 1101 SCH. 

பாஸ்கரன் --- அவர் மாலையில் பார்த்திருக்கலாமா. ௮துவும் உமக்- 

குத தெரியாதுபோல் சொல்கிறீரே, நன்ருயிருக்குற து, 

எனப்பா வீரா! இந்தம்மாள் நேற்று மாலை முதல் விடியற்கால 

வரையில் இந்த மயானத்தில்கானே இருந்தார்கள். 

வீரன் -- ஆமாம், இங்கத்தான் இருந்தாங்க, இரத லயங்கூடதா௦ 

பாத்துமுனு இருந்திச்.
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குற்றவாளியின் நியாயவாதி -- பின் என்ன யா, ஏன் மதைக்கின்- 
நீர்? ஒருகால் உமக்கு ஆகாத மனைவியோ? இப்படியாவது 
ஒழியட்டும் என்னும் எண்ணமோ? 

அரிச்சந்திரன் -- யா. என் உயி£போலும் மனையாள் இவள். 

வள் உடலே என்னுபிருக்கு உறைவிடம். ஆபிலும் யான் 
உண்மையை உரை/பபகல்லது இலலகை உரைக்கலாமோ? 

பாஸ்கான --- நலலது, இதில எனன, இஈதகமமாள இங்கு வர- 

வில்லையோ? இரவு இங்கு இருந்ததில்லையோ? 

அரிச்சந்திரன்--யா? இவள் இங்கு வந்ததுண்டு, இருக்கது 
முண்டு. நான் இவளை இரவு பதினைந்து காழிகைக்குமேல் 

IPSS BOVE அதற்குமுன் பார்திகடில்லை. ீயா/ அது] 

ஒன்றே நான் சண்டது. சொலலக்கூடியதும் அதுவே. 

பாஸ்கான்-- என்ன வீயா! நீர் சொல்லுவது விர்சையாக இருக்- 

கிறது; காலத்தைக் காட்டிம் கருவி ஏதாவது உமது கையி- 
௮ண்டோ? விநாடியும் பிசகாமல் சொல்றெ? ர. 

அரிச்சந்திரன் _”- . அதெல்லாம் ஒன்று மில்லை. வானத்தைப் பார்த்தே 
wil மிகை 'ய்றிவது. அதுவுமன்றி இவளை நான் காணும்- 
போது ஊாடங்இ ஒரு ஜாமம் இருக்கலாம். அ௮.துகொண்டு 

சொல்இன்மேன். 

குற்றவாளியின் நியாயவாதி -- ஆ, Om (Ip HE றது, நாழிகை 
பார்க்கும் மாதிரி. வானத்தைப் பார்தீதால் மோட்சத்துக்கு 
வழி தெரியும். அதுதான் இவ்வளவிற்குக் கொண்டுவந்து 
விட்டது. ஏது ௨ மக்கு இந்த மனவியைக் தொலைத்து விட 
வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருக்களுற்போல் காண்டுன்றது. 

அழிச்சந்திரன் -- லயா. Os TD! கூறவேண்டாம். HSI Marat 

உளள மறியும், GT GOT Ben ar மறியும். என்ன செய்யலாம், 
உண்மைக்கு மாருக உரைப்பது கூடுமோ? 

பாஸ்தான் -- என்ன லயா, நீர் நல்லவசாகக் காண்டுன்றீர். விவ- 

காரங்கள் ஈன்ஞய் அறிந்திருக்கின்றீர். சொக்த விஷயத்தில் 
ஊழலாக இருக்கின்றீர் 

விருத்தம் 
போற்கொ மணத்தின் 0 தும் பொருக்தயிர் நீங்கும் போதும் 
நற்குல ify போதும் நல்லவர் தம்மை QUES 
அற்பர்கள் நினைக்கும் போதும் ௮ருஞ்சமர் விளையும் போதும் 
சொற்பெறும் 268 டத்தில் சொல்லலாம் பொய்யைச் தானே. 

திருமணம் ஈடத்துங் காலம், ஓர் உயிருக்கு அழிவு வருங் 
காலம், நற்குலத்இற்கு FAG OHHH காலம், கல்லோசை ௮ஹ்-
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பர் பழிக்க வருங் காலம், பெரிய சண்டை விளைர்புங் காலம் 
ஆயெ இவ் வைந்து காலங்களிலும் ஏதாவது பொய் சொல்ல 
நேர்ந்தால், தடையின்றிச் சொல்லலாம் என்று நீதி சாஸ்திரம் 
கூறுகின்றது. இது ஒன்றும் பொய்யில்லை. யாவும் கண்- 
ணிற் கண்ட விஷயம், நீர் ஒருகால் பதினைஈது நாழிகைபின்- 
மேல் கண்டிருந்தாலும் உம்மோடு இருப்பவர் மாலைப் பொழு. 

துக்கே கண்டதாகக் கூறுஇன்றார். இனி இதிலென்ன பொய் 

இருக்கின்றது. ஆசையால், நீங்கள் இருவரும் ஒருமித்துக் 
கூறுதலே ஈனமை,. உமமுடைபய கனமைகளு நாங்கள ஏன 

இவ்வளவு நியாயங் கூறவேண்டிம். எடுத்த காரியம் இடை- 
யூறு ௮டையாவண்ணம் இவ்வளவும் சொல்கிறோம். பிறகு, 

உமதஇஷ்டம். பெண் பழியைச் ஈுமத்திக்கொள்வது' பெரும் 
பாவம். 

அரிச்சந்திரன் -- லயா. தாங்கள் இவ்வளவு பரிவுகூர்ந்து உரைப்ப- 

தற்கு யான பல கோடி. வந்தனங்கள் புரிகின்றேன். கோபிக்க 

வேண்டாம். யாராயிருக்தா லென்ன, கண்ட அளவு கூறுவ- 

சலலது. காணாுக தொனறை ஏவவாது கூறுவது. என்னோ 

டிருப்பவா் கண்டவாறு அவர் ௯ அசனரீறா. யான் கண்ட- 
, ட. 1 

வாறு யான் ௩.பரின்னேன். உள்ளதை உளளவாறு உரைப்- 

போம். உண்மைக்கு ஒருபோறும் பமுஇில்லை. * ஆகையால், 

தாங்கள் சற்று முயன்று நியாய வழியில் இந்த ஏஎமையை 

விடுவிர்ச வேண்டுகின்றேன், லயா! 

குற்றவாளியின் நீயாயவாதி -- என்ன Bur, hr சொல்லுவது 
வேடிக்கையாக இருக்கிறது. உள்ளதைச் சொல்ல உடன் 

படமாட்டேன் என்டுன்றிர். MO soot SH Iw woo Meo 

வேண்டும் என்றீர். இதில் ஏதோ வஞ்சமிருப்பறுபோல் 
ர ட் . : . க 4 பச 

காண்கின்றது. இல்லாவிட்டால். கண்டதைச் 'சொல்லாமைக் 
குக் காரண மென்ன? இருக்கட்டும் (சக்திரமதியைப் பார்த்து) 

வன் அம்மா] உன்னுடைய புருஷா சொல்வது உனது காதில் 

படுகின்றுதா? நேற்று மாலை முதல் நீ இங்கிருந்தது உண்மை- 
தானே, 

சந்திரமதி--8யா! என் மணாளர் கூறுவஇல் எள்ளளவும் வஞ்சக 
மில்லை, யான் விளக்கு வைத்து இரண்டு நாழிகளுக்குப் 
பின்பே ஐயரவர்கள் வீட்டிலிருந்து புறப்பட்டேன், பிறகு, 

பிரேதமாய்க் கிடந்த என் புத்திரனைக் கண்டு எடுத்துக்: 
கொண்டு இங்கு வா அூர்தீதராத்டிரி யா௫விட்டது. விளக்கு 
வைக்குமுன் யான் இங்கு வந்ததில்லை. உயிருக்கஞ்சி உண்- 
மையை டுழக்கலாகுமா?
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குற்றவாளியின் நியாயவாதி---(பாஸ்கரனை கோக) ௮. ௮, விளங்கி- 
விட்டது இவர்கள் விஷயம். இவர்கள் உயிரோடு இவ் வுலகில் 
இருக்க எண்ணங்கொள்ளவில்லை. தமது புதீதான் இறந்து 
விட்டதை எண்ணி, எவ் விதத்திலாயினும் உயிர் Aas 

_ கலமென்று தீர்மானித்திருக்ர்கள். இல்லாவிட்டால் ஒரு 
பெண்பால் மரண மேடைமே லிருந்துகொண்டு அஞ்சா 
கெஞ்சுடன் இவ வகைய நியாயம் பேசுதல் கூடுமா. உயிர் 
விடத் துணிஈ ஈக்இருர்கள். அணிக்தவர்களுக்குத் அுக்க- 
மில்லை பென்பதை இவர்களிடம் இப்போதுகான் கண்டேன். 

பாஸ்கரன் -.. அமாம். ஆமாம். ஈனமாய்ச் சொன்னீர்கள். அதுவே 

கருக்காக இருக்கலாம். பிள்ளை இறந்தது மாத்திரமன்று, 
இவர்களில் புருஷன் ஒருவற்கும் பெண்சாதி ஒருவற்கும் 
அடிமைப்பட்டிருப்பகாய் அவர்கள் சொல்லுவதனாலேயே 

விளங்குகின்ற. ௮அவும் ஒரு காரணமாயிருக்கலாம். 
அடி மையினின்றும் எவ்வாறு நீங்குவது? அதனினும் இட்- 
டடி யாவது உாரிசை விட்டுவிடுவோம் என்று இருவரும் 

CF HOG ovr] உறுதிகொண்டி.ர௬.ப/.துபோல் தோற்றுகிறது. 

அப்படியானால் நாம் என்ன செய்யலாம்! 

குற்றவாளியின் நியாயவாதி -- ஓ, ஓ, அப்படியா அது. ஒன்றுக்கு 
இரண்டு காரணங்கள் ஏற்பட்டன. சரி இன்னும் என்ன 

வேண்டும். இனி முயல்வதில் பயனென்ன. ஒருகால் 

இவர்களாலேயே இந்தக் கொலை ஈடச்திருத்தலும் கூடும். 

நாம் இதில் தலையிட்டுக்கொண்டதும் விணே. (சர்திரமதியை 

கோச்சி), ஏன் அம்மா, உகள கருத்து இவவாறு இருக்கும்- 

போது, கொலை செய்ததாகவலே ஒப்புக்கொண்டிருக்கலாமே, 
எங்களுக்கும் விண சிரமம் இல்லாமல் போயிருக்குமே. 

சந்திரமதி -- லீயா.' தாங்கள் எண்ணுவதுபோல் எங்களிடத்தில் 

யாதொரு வஞ்சகமும் இல்லை. கொல்லாம லிருக்கும்போது 
கொன்றதாக எவ்வாறு கூறலாம். உண்மை எவவளவோ 
அவ்வளவே உரைத்தேன் லயா. தாங்களும் உழைகத்தீர்கள், 
முடியாமற் போயிற்று. நாம் என்ன செய்யலாம். வந்ததை 
௮னுபவித்தே தரவேண்டும். 

பாஸ்கரன் -- ! ௮ரிச்சக்கனே கோக) ஏன் லயா இந்தம்மாள் கூறு- 

வதும் நீர் கூறுவதும் நியாயமாகப் புலப்படுகின்றதா? உங்ஈள் 
மனத்தில் உள்ள வெறுப்பினால் உயிர் விடத் துணிகின்்ீர்கள். 
அந்தோ இது எவ்வளவு பாதகம். ஒன்றுக்கு மூன்ராகுமே. 
உள்ளதை மறைத்துத் தண்டனைக்காளாவதும், உயிசை 
விடத் துணிதலும், கம்மை ௮டிமைகொண்டவரை வஞ்சித்த- 

39 |
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௮ம் ஆக மூன்றன்ரோ. இவற்றுள ஒவ்வொன்றும் பெருக 

குற்றமாகுமே. இவையனைத்தினும் தன்னுயிரை விடத் 
அணிதல் குற்கொலை யென்னும் பெரும் பாதகமாகும். DB 
னினும் பெரிய குற்றமும் பாவமும் வேறில்லை. வேண்டாம், 
வேண்டாம். நீர் ஏதோ விஷயர் தெரிந்தவராகக் காண்கின். 
மிர். உள்ளதைச் சொல்லி இவ் வுயிசைத் தப்புவியும். பிள்ளை 
'யிறக்தால் கூடவே பிலப்பனுண்டா, பெறு, கெல்லாம் பிள- 

ஜாயா--இட்டதெல்லாம் பிசா உயிருடன் இருந்தால் 

எத்தனை மைந்தசையும் பெறலாம். அவ்வா, 9 உயிருட 
னிருக்தால் உழைத்துக் கடனகாரருக்குக் சீடன் கொரடுக்க- 

லாம். கடனைத் தீர்க்சாமல் ஒருவன் தற்கொலை {hes 
இறக்துபிவானானால் அவன் மறுபடியும் மண்ணிற் பிறந்து 

அர்தக் BLOW HTT QUES ஆட்பட்டு உழைத்து வருந்துவான். 
ஆசையால், இவ்வளவும் சொல்கின்றேன். கால தாமத- 
மாகிறது. சொல்லும், யாங்கள் போகவேண்டும். என்ன, 
௮ரசாக்கு மனு எழுதலாமா? 

அரிச்சந்திரன் -. யா. தாங்கள் கொண்ட எண்ணத்தில் எள்ளள- 
வும் எம்மிடமில்லை. உள்ளொன்மு வைத்துப் புறம்பொன்று 
பேசும் உலுத்தரைக் கண்ணெடுத்தும் பார்க்க "மனங்கெரள்- 
ளோம். எவர் இறந்தாலும் எவா இருந்தாலும் சத்தியத்- 

தைக் கைவிடோம். தாங்கள் எம்மீது கொண்ட ௧௬ க்கு 

நன்றிபாபராட்டி வந்தனம் புரிவ கல்லது வேறு செய்ய வகை- 

॥ரில்லோம். ஆசையால், யாங்கள் கூறிய உண்மை ைுினைக் 
கொண்டு வாஇத்து இவ் வுயிரைக் காத்தருளினால் . தமக்கு 
எழுமைக்கும் கனமை புண்டாகும். இது ஒன்றையே தர் 

களை வருக்திக் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். 

குற்றவாளியின் நியாயவாதி -- யா, இதெல்லாம் ஈவீண் பேச்&, 
வீண் எண்ணம். நியாயஸ்தலதஇில் சற்று மாற்றித்தான் 
கூறவேண்டும். இல்லாதகைச் சொல்லவேண்டாம். இருட்- 

பதைச் சிறிது மாற்றிச் சொல்லவேண்டும். அதை விட்டுக் 
கறரந்தபால் கறந்தபடியே சொன்னால் காரியமில்லை. உள்ள- 
தைச் சொன்னேன், பிறகு உமதிஷ்டம். 

(விசுவாமித்திரர் விரைந்து வருன்றார், ௮னைவரும் அவரைப் பார்க்கின்றனர்.) 

விசுவாமித்திரர் — (அரிச்சர்திரனை நோக்கி) அரிச்சந்திர. என்ன இது 
என்ன Qs! என்ன இது] தத்தம் கையுமாய் நிற்கின்- 
மூய்.! உன் மனைவியும் தலை வணங்கிக் கழுத்தைக் கொடுத்து 
நிற்கின்றாள். என்ன இது/ அநியாயம், மகா கற்புடைய- 

வள் உன் மனைவி. அவள்மீதும் கோபிக்கலாமோ? இது 
அறிவுள்ள ஆடவாக்கு ௮ழகாமோ?
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அரிச்சந்திரன் -- சுவாமீ, ஈமஸ்கரிக்சனெறேன். இவள்மீது எனக்: 
கோர வருத்தமும் இல்லை. இவள் இக் ஈகாத்தின் ராஜகுமா- 
ரணைல் களவாடிக் கொண்டுடோய் கொலை புறிந்ததாகக் குற்றஞ் 
சாட்டப்பட்டாள். சாட்சிகளின் சொல்லால் மத்தியஸ்தர்கள் 
இவளைக் குற்றவாளியே என்று தீர்மானிக்க, நியாயாதிபஇ- 

_ யவர்கள் அப்படியே இவளுக்கு மாண தண்டனை விதித்தார். 
௮தனை நிறைவேற்றுமாறு இவ் விடத்தில் இருக்கின்றேன். 
எமது நற்காலப் பயனாகத் சேவரீரை இங்கு இப்பொழுது 
தரீசிக்தப் பெற்றோம், சுவாமீ! 

சந்திரமதி -. சுவாமீ! எனது உயிர் உடலினின்றும் பிரியூங்காலத்- 
இல், எனது நல் வினைப்பயனால் தேவரீரைத் தீரிரிக்குர் சவத்- 
தைப் பெய்றேன். ஆகலின், எனது ஆன்மா நற்கதி படையு- 
மாறு அச£ர்வடுக்க வேண்டுகிடயேன். 

விசுவாமித்திரர் -- ௮டடாடாடா! என்ன காலம்! என்ன கத என் 
மனமும் பதறுகின்றதே. கற்பாசியாகிய உனக்கும் இந்தக் 
கதி வரலாமோ ௮, ௮, ஈம்மைத் தரிசத்தபிறகும் இந்த 
ஆன்மா உன் உடலினின்றும் பிரியமோ-- பிரியாது, பிரியாது, 
இருக்கட்டும். அம்மணீ! நீ ௮வ் விதக் குற்றத்தைப் புரிந்த- 
துண்டோ? உண்மையை ஒளியாமற் சொல். காம் தக்கது 
புமிசின்றோம். நீ உண்மையைச் சொல், 

சந்திரமதி —- சுவாமீ! யான ஒரு பாவமும் அறியேன். 

விசுவாமித்திரர் -- இன்றேல். இப் பெரும்பழி உன்மீது வாக் 
காரணம் யாது? 

தந்திரமதி -- சுவாமீ! நேற்று என் மைந்தன் காட்டில் அரவு சடித்து 

இறக்துபிட்டானாம். அவனைத் தகனஞ் செய்ய இந்தச் 
சுடலைக்குக் கொண்டுவந்தேன். தகனஞ் செய்யக் காற்பண- 
மும் முழந்துண்டும் கொடுக்கவேண்டும் என்பதை இக்கு 
உணாக்து, அவற்றைப் பெறறுக்கொண்டுவா யான் ௮டிமைப்- 
பட்டுள்ள 8யரிடம் சென்றேன், செல்லும் வழியில், ஒரு 
சிறுவன் இறந்து இடப்பதைக் கண்டேன். ௮து எனது புத்- 
திரன் உடலேபோல் இருந்ததனால் மயங்கி அதை எடுத்து 
கையில் வைத்துக்கொண்டு புலம்பினேன். அப்போது ஊர்க் 
காவலா வந்து என்னைப் பிடித்துக்கொண்டனர். பிறகு, நியா- 

யஸ்தலத்திற்குக் கொண்டுபோய் விசாரித்து, சாட்சியங்களால் 
கொன்றவள யானே என்று தீர்மானித்து, மாண தண்டனைக் 
உள்ளாக்கினார்கள். இவ்வளவே நடந்த வுண்மை, சுவாமீ!
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விசுவாமித்திரர் — YB, DB, அப்படியா! அப்படியா! என்ன மாயை/ 

கையும் மெய்யுமாய்க் காணவே, கொன்றவள் நீ எனக் கருதி- 

விட்டனர். ஒருவாறு அவர்களமீதும் குற்றமில். 

பாஸ்கரன் -- என்ன சுவாமீ, ரீங்களும் அப்படிச் சொல்கின்றீர்கள். 

ஊர்க்காவலர் பொய்யான சாட்செகளைக் கொண்டு, அடிமுதல், 

பொய்களையே கோத்து ரூபிதது விட்டார்கள். பாவம் !இக- 

தம்மாள் ஒன்றும் அறியாள். 

விசுவாமித்திரர் — அரிச்சந்திர.! இவர்கள் யா? 

அரிச்சந்திரன் -- அவர்கள் நியாயவாதிகளாம், சுவாமீ! 
6 

விசுவாமித்திரர் -- லயா! நீங்கள் நியாயவாதிகளா? எதிர் பக்கத்து 

வாதிகளோ? 

குற்றவாளியின் நியாயவாதி-- அல்ல சுவாமி! குற்றவாளியின் பக்- 

கத்தில் நியாயவாதி. 

விசுவாமித்திரர் ௮ லயா. நீரும் இருந்தா இப்படிச் Arig. won! 

ஐயோ பெண் பாவ மாச்சுதே.” சற்றுக் கவனித் இருக் 

கப்படாதா? 

குற்றவாளியின் நியாயவாதி _..சவாமீ/ நாம் என்ன செய்யலாம். 

தலையையும் உடைத்துக்கொண் டாயிாறு,  சாட்சிக ளெல்- 
லாம் தாறுமாரு பிருக்கால், வாதத்துப் ப பயனென்ன. இதோ 
பாரும், சொந்த புமுஷர், ௬௧ துக்கங்களில் கைவிடேனென்று 
வாக்குத்தத்தஞ் செய்தவர். இவரே கண்டதைச் சொல்ல- 
மாட்டேன் என்கின்றாரே. அவர்மட்டும் உடன்பட்டால் 

ஒரு க்ஷணத்தில் இந்தத் இர்ப்பை மாற்றிவைக்கலாம். 

தடையே யில்லை. 

விசுவாமித்திரர் --- ௮, ஆ. அவ்வளவிற்கும் வழியிருக்கிறதா. 

அனால் சரி. யாம் இதற்குள் ஏதேதோ செய்ய எண்ணி * 
விட்டோம். பாகாயப் பிரவேசம் முதலிய சித்துகளால் 
இவ் வுயிரைக் காப்பாற்றக் கருதினோம். அவையெல்லாம் 

சாத்தியம்; உடனே ஆவனவலல. இருக்கட்டும், நீர் 

சொல்வது என்ன? அரிச்சர்தான் சொல்லமாட்டேன் என்- 

பது என்ன? சற்று விவரமாய்ச் சொல்லும் பார்ப்போம். 

குற்றவாளியின் நியாயவாதி-- இப்போது மற் உவைகளைக் கவனிட்£ 
பதில் பயனில்லை. ஒரே விஷயத்தில் இத் தீர்ப்பு மாறிவிடும். 

முதலாவது கொலை செய்யப்பட்ட குழந்தை நேற்று மாலை 
காணாமற் போனதாக வாக்கு மூ£லத்தினால் வெளியாஇநது. 
அக்காலத்தில் இந்தம்மாள் இந்த மயானத்தில் இருந்ததாக 

இதோ நிற்பவசால் தெரியவருகிறது. இவருக்கும் ௮து
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தெரிந்திருக்கவேண்டும். எந்தக் காரணத்தினாலோ இவர் 
தீனக்குத தெரியாதென்று மறுக்கிறார். இவர் மாத்திரம் 
சொஷ்லிவிட்டால் குற்றமே ஒன்றுமில்லாமற் போய்விடும். 
இதுவே வழி, 

விசுவாமித்திரர் --- அரிச்சக்தர.! என்ன இது! உிர்க்குபிரான உன் 
மீனைவியினிடத்து இவ்வாறு வெறுப்புக் கொண்டனை? 
கண்டதை யரைப்பதற் கென்ன? 

அரிச்சந்திரன் -- சுவாமீ? ௮டியேன் இவளை இரவு பதினைந்து நாழி- 
கைக்குமேல இருக் சண்டேன். அதற்கு முன் கண்ட- 
இல்லை. மரீலையே கண்டதாகக் கூறுவது எவ்வாறு? 

விசுவாமித்திரர் -- அரிச்சந்திர. நி கூறுவதில் உண்மை யுள்ளதாகப் 
புலப்படவில்லை. ஒரு பெண்பால் அர்த்தராத்திரியில் எவ்- 

வாறு சுடலைக்கு வருவாள். முன்னதாகத்தான் வந்திருத்- 
தல் வேண்டும். அதனை உரைப்பதற்கு 8யமென்ன, மூஜ்- 
ஜொருவனும் கண்டதாக உரைச்கின்றானே, உனக்கென்ன? 

அரிச்சந்திரன் சுவாமீ? ௮வர் ஒருகால் முன்பே கண்டிருக்கலாம். 
யான் கிண்டிது அரத்தராத்திரியின் மேல்தான். அதனை 

, மாநறி யுரைப்பது எங்கனம்? 

விசுவாமித்திரர்-- அரிச்சக்இர/ உனக்கு ௮ணுவளவும் ஜிவகாருண் 

யம் இருப்பதாகக் காணவில்லை. ஐர் உயிர் வீணாக அழி- 
வதை யுணாக்தும், வன்னெஞ்சம் கொள்வது மானிடர்க்கு 

அடுக்குமா. ௮, ௮, எவவளவ கன்மனம் உனக்கு! Qh a 

கட்டும் இதிலென்ன பொய்யுமில்லை பாட்டுமில்லை. நீ.கண்- 
டது அர்த்தராத்திரி யாயினும் என்ன, சற்றுமுன் கண்ட- 

தாகக் கூறுவதில் குற்றமில்லை. கண்டது உண்மை. சாறும் 
பின்னிடாமற் சொல், ஐயோ பாபம்/ மனைவியின் பொரு- 
ட்டம் இரங்காக மனம் மற்றெதற்கு Brann! இல்- 
லற்த்தி லிருந்தும் இவ்வளவு வன்னெஞ்சமா? மறும் 
உன் மனைவியின் குணங்களை 6 ஈன்கறிவை. அதனால் வும் 
மங்கையின் உயிசைக் காக்கும்படி. நீ இவ்வளவும் செய்யத் 
அணியாவிட்டால், நீ இவ வுலகத்தில் பெரும் பழிக்கு அளா- 
வை. நிற்க, எதற்கும் காம் இருக்கின்றோம். எம்முடைய 

ப திவ வலிமையை யுணர்ந்த நீ எதற்குப் பின்னிடுவது, வேண்- 
டாம், ஒடனே அந்த நியாயவாதியார் கூறும் விஷயங்களு- 
க்கு உடன்பட்டு ஏற்றவற்றை இப்போதே செய். 

அரிச்சந்திரன் -- சுவாம்! இவ் வுலக வாழ்க்கையிற் சிக்குண்டு, 

நன்னெறியி னீங்கித் தீநெறியில் ஒழுகும் பேதையர் பிற- 
ரைப் பிழைத்து ஈடக்குமாறு போதிப்பது ஒருவாறு கூடும்,
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ஒடும் பொன்னும் ஒப்பக்காணும் மனகநிலையுடை/(ப தேவரீர் 
போன்ற முனிபுங்கவர்கள் இவவாறு கற்பித்தல் எவவாறு 
ஏற்கும். வகாருண்யம் என்பது, முதலில், தன் உயிர் 
நற்கதியை யடையுமாறு செய்தலேயாகும். ௮ வவா.று செய்- 
வதற்கு ஒருவன் தன் ஈன்னிலையினின்றும் சிறிதும் பிழைத்து 
நடத்தல் கூடாதாம். மனைவியாயிலும், மக்களாயிலும் என? 
இவர்கள் உடலுக்குற்ற உறவினரே யன்றி, உயிருக்குற்த' 
உ௱வினசாகார் என்பது எவரும் அ௮றிவரன்றே. 

கலிதுதுறை 

நல்லோ ரிணக்கமும் நின்பூசை கேசமும் ஞானமுமே 
அல்லாது வேறு நிலையுள தோதக மும்பொருளும் ,; 
இல்லாளும் சுற்றமும் மைந்தரும் வாழ்வும் எழிலுடம்பும் 
எல்லாம் வெளிமயச்கே யிறைவா சச்சி ஏகம்பனே. 

இல்லாளும் மைந்தரும் சுநுறமும் வாழ்வும் எழிலுடம்பும் 

ஆகிய இவை யெல்லாம் வெளி மயக்கே யன்றோ. 

இவற்றின் உண்மையை புணர்ந்த தேவர்ரும் இவவாறு 
உரைக்கும்படி கற்பித்தல் கன்றே. கண்ட அளவித் 

கூறுவதல்லது ககெளவும் மாற்றி யுரைத்தல், மாண்பன்றே, 
மனைவியின் பொருட்டு ஓன்றும், மற்றையோர். பா- 
குட்டு அன்றும் உரைப்பது பேதையர் செய்கை யாகும். 
எவ் வுடலினும் இம் மானிட உடலே மாண்புடையது, இதனை 
அமித. பபுறும், நல்வபூரியில் ஒழுகி, ஈன்மை செய்னு, இன்ப 
(0 நமல், மய வழிபில் ஓழுகி, இமையே செய்து, துன்பு - 

வதினும் பேதமை வேறு யாறு, இவ வயிர 5G உற்ற அணை- 

யாயிருப்பது உண்மை மியானமே. அவ் வண்மையே இம்மை 
மறுமைப் பயனகளைத் தரவல்லது. அதலின், கணக்தோறும் 
நிலையாமையாகிய பொயம்மையே தன் வடிஷமாகக் கொக்ஜ்- 
ள்ள இவ வுடலை ஒரு பொருளாக வெண்ணி, எக்காலத்தும் 
நிலையாயுள்ள உண்மையை விடிவது செய்யோம். உயிரினும் 

உண்மையே கிறைப்புடைய தாதலின், அதனால் வருவது, 
கோய்மையாயினும் அதனைக் கைசோசவிடக் கருதோம், மற்- 

றும் உண்மையே உறுதிப்பொருளென உளங்கொண்டு சொ- 
ல்மாராமல் பதியை பிழந்தும், நிதியை பிழஈலும், பலர்க்- 

கும் ௮டிமைப்பட்டும், முடிவில் பாலனையும் இமர்தோம், 

இணி எமக்கு உள்ளதாக நினைக்கும் நற்கதி இல்லாதொழி- 
யினும், இக் கட்டிரையை இழத்தல் செய்யோம். தேவரீர், 
அடியேனையொத்த பேதையர் பிழைத்து நடக்கக் கருதக் 
காணின், தடுத்து ஈன்னெறியைக் கைப்பற்றி யொழுகுமாறு 
உபதேசிப்பதை விட்டு, மற்றையோர்போல் இவினையில்
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ஒழுகுமாறு ஊக்குவது தமது நிலைக்கு எவவாறு ஏற்கும், 

இனி தாங்கள் சற்று அகன்று நிற்கப் பிரார்த்திக்கன்றேன். 
என் எஜமானர் எனக்கிட்ட கட்டகாயை கிறைவேற்ற 
வேண்ூம். 

விசுவாமித்திரர் -- ஜீவ காருண்யதீதைச கருதியேனும் சிரச்சேதம் 

செய்யாது சறுப்பொறு பாய், 

அரிச்சந்திரன் சுவாமீ! தேவரீர் கூறியகில் ஜீவ காருண்யமழும் 
இன்று, ஈன்மையம் இன்ற. பொயம்மைக்கு அளாயினபின் 
ஜீவ காருண்யம் எது” ஈன்மை யேசு] யாவும் சாசமே wear np. 

தேவரீர் மகத்தான ராஜ்ய பாசத்தையும், அதனால் வரும் 
நல்ன்களையும் வெறுத்துவிட்டு, காட்டில் வூத்து, கனலி- 

லிருந்து, காய்கனி யருந்தி, யருந்தவம் புரிந்தும், ஒரு சன்னி- 

யின் பொருட்டுக் கட்டிரையை பிழக்குமாறு கற்பிப்பது 
என்னோ அறியேன். உண்மையில்லாயே உயர்கதி யில்லார். 
உண்மை யிலலாதார் ஒன்றும் இல்லாகார அவர். உண்மை- 
யோரே ஓயர்குடிப் பிறந்தோர், உண்மையோரே உத்தமப் பிற- 
வியர். * சத்தியமே தவம், சத்தியமே சகல தேவாலய தரிச- 

ன், சத்தியமே ஸ்சலயாத்திசை. சத்தியமே சகல இரத்த 
யாத்திரை. அதலின் சக்திய மொன்றே கன்னை யுணாத்தித் 
தலைவனைக் காட்டிச் சாயுச்சியத்தில் அமர்த்த வல்லது, 
அதனால் எத் தகையோரும் ௮தனைக் கைப்பற்றி யொழுகலே 
சிறப்பாகும். | 

விசுவாமித்திரர் -- hacia) அவசசப்பட்டுக் கட்டசாயை 
நிறைவேற்றி என்னைப் பழிக்காம் பாவத்திற்கும் பாத்திர- 
னாக்கி விடாதே, ௪,ப்றுப் பொறுப்பாய். 

weg திரன் உ சுவாமீ! அடியேன் எஜமானர் இட்ட கட்டளையை 

நிறைவேற்றுவதனால் தேவாருக்குப் பழி பாவங்கள் எவ்- 

வாறு நேரும். அடியேன் மறுத்துரைப்பதற்கு மன்னிக்க 
வேண்டுகின்றேன். 

விசுவாமித்திரர் -- அரிச்சந்திர. உனக்கு இதுவரையில் நேர்ந்த 
இடையூறுகள் அனைத்தும் என்னுடைய சூழ்ச்சியால் நோ்ந்த- 
வைகளே யன்றி வேன்று, இதற்குக் காரணம் ஒன்றுண்டு, 
அத. என்னையெனின், ஒருநாள் இந்திரன் தன் அுவைக் 
களத்திலுள்ள முனிவர்களை நோக்கி), 8யன்மீர், மண்ணுல- 
கதின்கண் நன்னெறியினின்றும் சற்றும் விலகாத மன்னன் 
ஒருவன் உளனோ?” என்றனன் -- ௮ கேட்ட அனைவரும் 
வாளா இருப்ப, வூட்டர் மகபதியை நோக்க, ::££ய/ எம்- 
மிடத்து ௮ன்பு,பூண்டொழுகும் அரிச்சந்திரன் ஈன்னெறிக்-
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கோர் நாயகமாய் விளங்குகின்றனன்”' என்றனர் . அவ 
ரிடத்து நெடுங்காலமாகக் கொண்டிருந்த பகைமை காரண- 

மாக, அவர் கூறியவைகளை அறவும் மறுத்து, “அவ ale 

சந்இிரன் தீக் குணங்கள் அனைத்தும் இரண்ி ஒருருவான- 

வன்; அதனை இன்னே வெளிப்படக் காட்டுவேன்” என்று 

மண்ணுலகை யடைந்தேன். இங்கு ஒருகாள் எனது மாண 

வர், வடட்டர் மாணவருடன் மாறுபட்டு வக்து என்பால் 

முறையிட்டனர். அதனையே ஒரு பறறுக்கோடாகக் கொண்டு, 

எனது சூழ்ச்சிக்கு அவர்களை உடன்படச் பேசய் தகொண்டு 

உன்னைத் இரெறிக்கண் செலுத்த வழி நாடினேன். க் 
கருக்துக்கொண்டே, யாக மியத்றுவதற்கென்று பொன் 
பெற்று அதனை நின்பாலே வைத்து வந்தேன். அந்தோ 
ஒவ்வொன்றாக எத்தனை தீங்குகளை இழைத்துூவிட்டேன். 
அரிச்சந்திர! சாட்டகத்து லுள்ள விலங்குகளை காட்டகத்திற 
புகுமாறு வேடுவர்களைக்கொண்ு ஒட்டுவித்தேன். பின்பு 

£ வேட்டை காரணமாகக் காட்டை படைந்த காலத்து, மா.று- 

வேடம் பூண்டி, உன்னை மபக்கவர்க பபண்கள் எம்மிடத்துத் 
தொண்முி பூண்டு ஒழுகும் தவப் 0பண்கமேோ © மற்றும் வீண்- 

வாதம் பேசு உனது அரசாட்சியைப் பெறு, (ன்னும் 

முன்னே வைத் க பொன்னைச் செலுத்துமாறு வருத்தினால் 
BHD கல்லாது சொல் தவறுவாய் என்று எண்ணினேன். 

அதனிலும் ரீ மனஞ் சோர்வுபடாது அப் பொன்னைத் தருவ- 
காகச் FI Dio BS BG தவணை பெற க்கொண்டு காடியம்பதியை 

நோக்கிச் செல்லும் மார்க்கத்தில், மா.ருவேடம் பூண்டு, உன் 

தாயாரா மாணாவஸ்தைபிலிருந்து உன்னக் காணப் போீரவாக் 

கொண்டிருப்பதாகக் கூறியவனும், பின்பு அவள் இறத்து- 
விட்டாள் என்று உரைத்தவனும், மற்றும் போர்வீர ராகவும், 

சோ௫ிபனாகவும், தத்துவ சாஸ்கிரியாகவும், அஷ்டாவதானி- 

யாகவும். வைத்தியஞசவும், வாதியாகவும் உருமாறி வற்று 

உங்களுக்குச் துன்பம் உண்டாக்கவல்ல விஷபங்களையும் 

புரட்பிகளையும் புகன்று சோதித்தவர்களும், உன் மனைவியை 
யும் மைந்தனையும் விலைக்குக் கொண்ட காலகண்டனும், 

உன்னை விலைக்குக் கொண்ட வீரவாகும் எனது சீடர்களே 

யாவர், இவர்கள் ௮னைவரும் எனது துர்ப்போதனையைக் 

கைக்கொண்டு வந்து உங்களுக்குப் பலவகையினும் இன்ன 

லிழைதீதுத் தீ நெறிக்கண் செலுத்த முபன்றனர். ஒன்றேனும் 
முடிந்ததில்லை. (ரன்னர் எனது Fy DFAS இசைந்து தேவு 

தாசனுக்கு விஷுட்டிப் பிணமேபோல் மூர்ச்சிக்கச் செய்- 
ததுமன்றி அவனைச் சந்இரமதி சுடலக்குச் சுமந்து செல்லு- 

கையில், ௮ப் பிள்ளையை உயிரப்பித்துத் தருவதாக முன்- 

॥
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னின்றவலும் எல்லாம் வல்ல சித்தனென்று பெயர்கொண்டு 
வந்த எனது உடனே. எவராலேனும் ஏதேனும் முடிந்ததா, 
இல்லை, இல்லை. அரிச்சரந்இர/ யான் கல்மனங்கொண்டு 
௮தன்மேலுஞ் செய்த தீங்குகளை என்னென்்௮ உரைப்பேன். 
காசி மன்னன் மைக்தனைச் களவாடிக் கொண்டுவந்து விஷ- 
மூட்டிப் பிணம்போற் டெக்கச் செய்தவனும், பின்பு ௮க் 
கொலை செய்தவள் கின் மனைவியே எனத் தீர்மானிக்கக் தட்டா- 
ஞகவும். பட்டு வியாபாரியாகவும், யாத்திரிகனாகவும், சச்கி- 

யாசியாகவும், நியாயவாதியின் குமாஸ்தாவாகவும் வேடங்- 
கொண்டு ௮க் கொலை செய்ததை உண்மையுறக் கண்டவா்- 
களேபோல் சாட்சியம் கூறினோர் அனைவரும் எனது ௪€டார்- 
களே. அரிச்சந்தா7? ௮ந்தோ உனக்கிழைத்த தீவினைப் 
பெருக்கை என்னவென்று உரைப்பேன்?! செய்யும் காலத்து 
ஒவ்வொன்றும் ஓர் ௮ணுவாய் இருந்தது. அனைத்தையும் 
இன்று இரட்டிப் பார்க்கையில் பெரு மலைகளாகக் காண்டுன்- 

றன. இீவினை தஇனையளவாக இருந்து பனையளவாகப் பெரு- 
கும் என்னும் பழமொழிக்கு யானே இலக்கியமாக இருக்- 
இன்றேன். * “எண்ணித் அணிக கருமம் அணிக்தபின், எண்- 
ணுவ மென்ப திழுக்கு' என்பசை எண்ணிப் பாசாமற் போயி- 

னேன். அஹா? அடாது செய்வோன் படாது படுவன்” 
என்றபடி இன்த முட்டிய குருவியைப்போல வ௫ட்ட 
முனிவரோடு வாதிட்டு வீணே பழிக்குப் பாத்திரனானேன். 
என் செயல் எனக்குத் தீங்கினை விளைப்பதாயினும், உலகிற்கு 
இது ஒரு பெரு நன்மையை விளக்குக் இருஷ்டாந்தமாக 

விளங்கும். அரிச்சந்திர.” இவ வகைய அன்பங்களை உனக்கு 
இழைக்தேனென்று நீ வருந்தாதை. உனக்கு இச் துன்பங்- 
களைச் செய்யும்படி. யான் ௮டைந்த துன்பத்திற்கு ஓர் ௮ள- 
வும் உண்டோ.” கெடுவான் கேடு நினைப்பான்' என்பதை 

அறியாயா, அந்தோ இப் பழி இன்றோடு ஓழியுமா! ஒழி- 
யாது ஒழியாது, சூரிய சந்திரர் உள்ளளவும் இதுகாறும் 
அறியப்படாத பற்பல தேசங்களிலும், பற்பல பாஷைகளி- 

னும், பற்பல வருணத்தாராலும், காடகமாகவும் நடத்தப்- 

படும். ௮க் காலத்தே, என் உருவினைச் கண்ட அனைவரும் 

என்னைப் பழித்துக் கூறுவசே. என்ன செய்வது! பிறர்க்குத் 
அன்பம் விளைப்பதனா லுண்டாகும் பயன் இதுவேயாகும், 
அரிச்சந்திர.” இதுவரையில் உண்டான பழிக்கும் பா வத்திந்- 
கும் அளவில்லை. இனி உன் மனைவியைச் சிரச்சேதம் 
செய்து ஸ்த்ரீ ஹத்தி தோஷத்தையும் என்மீது சுமத்தாதை, 
சற்றுப் பொறுப்பாய். | 
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அரிச்சந்திரன் -- சுவாமீ! இவ் விளைவுகள் அனைத்தும் தேவரீரது 

சூழ்ச்சிகள் என்பதை யான் அறியேன்; இன்றே அறிந்தேன். 
தேவரீர் இதுகாறும் செய்துவந்த சூழ்ச்சிகளை யுன்னினால், 
இப்போது அடியேனைச் சநறுப் பொறுக்கும்படி செல்வா. 

தும் ஒரு சூழ்ச்சியேயாகும் என்று சர்தேடிப்பதற்கு இட- 

முண்டாகன்றது. அதனால், தேவரீர் அடியேனை மன்னிக்க 

வேண்டுகின்றேன். 

விசுவாமித்திரர் -- அரிச்சந்திர. அவவாறு சந்தேடுக்க யேண்டா. 
உனக்குச் சந்தேக முண்டாயின் இவ விஷயங்களை உனது 

குலகுருவாகிய வ௫ட்டரைக் கொண்டு வெளிப்படுத்துன்- 
றேன். அவர் வகுந்தனையுமாவது சறறுப் பொறுப்பாமப், 

விசுவாமித்திரர் -- Fag! 

வீரன் --- சுவாமீ. 

விசுவாமித்திரர் -- 8 ஒடோடியும் சென்று, வசிட்ட முனிவரைக் 
கண்டு, இங்கு இப்போது நிகழ்க்துள்ள விஷயங்களை விவா- 

மாய்க் கூறி, அவரை விரைந்து அழைத்த, வருவாய். 
விரைந்து வராவிடின் ஸ்த்ரீ ஹத்தி தோஷம் ' எனக்கா உண்- 

டாகிவிடும என்பதையும் உரைத்து விரைவில் வருவாய், + 

வீரன் -- சுவாமீ” இகோ ஒரு கொடி.ப்போதில் அழைத்து வரு- 

கின்றேன். 

(ஒ௫ுன்றான்,) 

(காசியம்பதியின் ராக குமாரனத பிரரசத்மை அடச்கஞ் செய்ய மயானத்- 
திற்குச் கொண்டு வருகின்றனர். அரசன், ரச) மந்திரிகள், ,ரசியொ- 

யாதிபதிகள், நியாயவாதிகள், பிரபுக்கள், குடிகள் முதலாயினோர் 
பிசேதத்தைப் பின்தொடர்ந்து வருஇன்றனர். பண்டாரங்கள் பாடு- 
இன்றனர்.) 

பண்டாரங்கள் -- திருச்சிற்றம்பலம். 

பூவார் சென்னி மன்னனெம் 
புயங்கப் பெருமான் சிறியோமை 

ஒவா துள்ளங கலந்துணர்வா 
யருக்கும் வெள்ளக் கருணையினால் 

ஆவா வென்னப் பட்டன்பா 
யாட்பட் டீர்வ£ தொருப்படுமின் 

போவோங் காலம் வந்ததுகாண் 
பொய்விட் டுடையான் கழல்புகவே. 

தாமே தமக்குச் சுற்றமும் 
தாமே தமக்கு விதிவகையும் 

யாமா சரெமதார் பாசமார் 
என்ன மாய மிவைபோகக் «
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கோமான் பண்டைத் தொண்டசொடும் 
அவன்றன் குறிப்பே குறிக்கொண்டு 

போமா றமைமின் பொய்நீக்கிப் 
புயங்க னாள்வான் பொன்னடிச்கே,. 

திருச்சிற்றம்பலம், 

(சவத்தைச் சுடலையில் இறக்குசின்றனர். இரண்டு முனிவர்கள் வருவதை 
எல்லோரும் வியப்புடன் பார்கின்றனர்.) 

(நாரதரும் வசிட்டரும் வருகின்றனர்.) 

அரிச்சந்திரன்'-- குருநாத! அடியேன் ஈமஸ்கரிக்கின்றேன். சுவாமீ, 
(னிவர் ாயக! நமஸ்கரிக்கின்றேன். 

வசிட்டீர்-- சு&பவ, சுபேவ, 

நாரதர் -- சகல மங்களாகிபவந்து. 

அரிச்சந்திரன் -- பெண்மணீ! இதோ ஈமது குருகாதர் வந்திருக்கன்- 
ரூர். அவரோடு முனிபுங்கவசாகிய காத மகாமுனிவரும் 

வந்திருக்கின்றார். இப் பெரியார் ஈம்மிடத்து வைத்துள்ள 
கருளைக்கு ஓர் எல்லை யுண்டோ. பெண்மணீ? நீ முயன்ற 
தவமே தவக். உனது புண்யமே புண்யம். இன்மே உனது 
ஜன்மம் சாபல்யமாகவிட்டது. உனது ஆன்மா உடலைவிட்- 
டுப் மிரியம் இந்த இறுதிக்காலத்தில் இக்ச முனிசிரேட்டா- 
களது அடிகளைத் தரிசிக்க என்ன தவஞ் செய்தனையோ 
அறியேன். அது நீ செய்த புண்யமோ. உன் பெற்ரோர் 
இயற்றிய புண்யமோ. அன்றி உன் மூதாதையர் புரிந்த 

தவப்பயனோ அறியேன். இனிக் காலச் தாழ்த்தாது இந்தப் 
பெரியோர் அடிகளில் உன் முடிபட வணங்கியபின் இழைக்கு 
கோக்கித் தலை குனிக்திருப்பாயாக, 

ந்திரமதி --சுவாமிகாள்.! அடியாள் ஈமஸ்கரிக்ெறேன். எனது 
ஆன்மா ஈற்கதி யடையுமாறு அசீர்வதிக்கவேண்டும். 

நாரதர் -- தீர்க்க சுமங்கலியாயிருந்து சுகஜீவியாய் இருப்பாயாக, 

வசிட்டர் -- அரிச்சந்திர, ஒருகாணம் பற்றி உனக்கு இவ் வித 

இடையூறுகள் நேர்ந்தன. இனி நீ.யுன் மளைவி மக்களோடு 

நெடுங்காலம் நல்வாழ்வை கலக்க எய்துவாயாக, 

அரிச்சந்திநன் — குருகாத. இவள இந்த ஈகரின் ௮7௪ குமாசனைக் 

கொலை செயத்தாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்டு மாண தண்ட- 

னைக்குத் தீர்ப்புப் பிறந்திருக்கின்றது. அனால், இவளை இப்- 
போதே இரசச்சேதம் செய்யுமாறு, அடியேனை அடிமையாகக்: 

கொண்ட வீரவாகு என்பவா உத்தாவளித்திருக்ளெரார்,
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Dis இறுதிக்காலத்தில் தேவரீர் இம் மகரிஷியோடும் ஈண்டு 
வந்து தரிசனம் தந்தீர்கள், இதனினும் யாங்கள் பெறத்தக்க 

பேது வேறு யாது] 

வசிட்டர் -- ௮ன்ப, ௮ரிச்சக்திர! சற்றுப் பொறு, இதன் வாலாறு. 
வேறு, நமக்கும் விசுவாமித்திர முனிவருக்கும் உனபொரு- 

ட்டு முனிவர் சூழலில் ஒரு வாக்குவாதம் கடந்தது. அதீனால் 
வந்த இடையூறுகள் இவை யாவும். இதன்பொருட்டு 
நீ மனங் கவல வேண்டா, சந்று அமைதிகொண்டு நடப்- 

பவை யனைத்தும் கவனி, பிறகு விளங்கும். 

அரிச்சந்திரன் -- குருநாதா.” அவ்வாறே செய்யக்” காத்திருக்இன்- 
றேன். ஆயினும், என்னை அடிமைகொண்டு அள்பவாது 
கட்டளையைக் கடந்து நடப்பதாக முடியுமென அஞ்சுகின்- 
வேன, மற்று ஒன்றுமில்லை. 

நாரதர் -- எல்லாம் இப்போது விளங்கிளிடும். சிறிது காலம் 
பொறுத்துக்கொள்வாய், 

அரிச்சந்திரன் -- (சந்திரமதியை நோக் மெதுவாக) பெண்மணீ? விசு- 
வாமித்திரர் விளம்பியபடி.யே இதில் உள்ளுஃரியாய் ஏதோ 
சில விஷயங்கள் இருப்பதாகத்தான் காண்டுன்றது. இனி 
நடப்பதையும் கவனிப்போம். 

சந்திரமதி — Gan ணகாதா/ ஆம் ௮வவாறே காண்கின்றது. இல்லா- 

் விட்டால், இத்தனை இடையூறுகள் ஒன்றன்பின் ஒன்ளுய் 
அடுக்கியும் வருமோ 

நாரதர் --- விசுவாமித்திரசே.! இணி என்ன, இவ்வளவும் பார்த்தர், 
முடிவு யாது? வெற்றி தோல்வி யாருடையது? 

விசுவாமித்திரர் -- அதைச் சொல்வானேன், தெரிந்தே பிருக்கின்- 
றது. 

நாரதர்-- அப்படி. யன்று, அது வெளிப்பட்டால்தான் நன்று, 

விசுவாமித் திர ர்---வெளிப்படவேண்டுமா? நல்லது. வெதறி விட்ட 

முனிவருடையகே. தோல்வி எம்முடையதே. 

நாரதர் --- வசிட்டமுனிவரே/ விசுவாமித்தரர் கூறியது உமது 
செவியில் ஈன்கு பட்டதோ? 

வசிட்டர் --- ஆம், பட்டது. வெற்றி எம்முடையது. தோல்வி 
ப யவருடையது எனக் கூறினார். 

நாரதர் -- சரி, விசுவாமித்திரரோ.! என்ன காரியம் செய்தீர்? மற்றவர் 
போல் நீரும் மெளனமா யிராமல், வாயைத் இறந்து aun Ba
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இர். உ.பின்பு, அதை நிலைநிறுத்த வேண்டும். தக்கவாறு 
முயன்றிருந்தால் வெற்றி யடைந்தே யிருக்கலாம். இதிலும் 
அ௮சசரைப் புட்ட ௮அரைக்ணம். என்னவோ---நீர் என்ன 
செய்திரோ, போம். இப்போது பாரும் எவ்வளவு மம். 
எண்ணித் துணிக கருமம்; அணிந்தபின் எண்ணுவ மென்ப 

திழுக்கு-- 
விசுவாமித்திரர்--சாரத முனிவரே! நீர் ௮வவாறு எண்ணாதீர். யான் 

செய்க் மயற்கிகளும் தந்திரங்களும் ஒருபோதும் ஒருவரும் 
செய்திராள். அவற்றை இவ் வரிச்சர்தானே யன்றி மற்று 
எவரும் சடியாா,. இக் குடும்பத்தவர் மூவரும் சத்தியத்தின் 
சந்ததியார்போற் காண்டுன்றனர். யாம் செய்ச இடையூறு- 
ககா எண்ணின் எமக்கே மனம் பதறுடின்றது. அவற்றைச் 

சுருங்கக் கூறுனெறேன் கேளும். 

வசிட்டர் --- ௮வற்றை யேன் கேட்கவேண்டும், சஞ்சலந்தரும் ௪௩்- 

கஇிகளை. 

நாரதர் --- அபபடியன்று, நாம் ௮வற்றை ஈன்கு அறிதல் வேண்டும். 
இன்றேல் , அரிச்சந்தானது அருங்குணம் வெளியாகாது. 
அள்றி அவர்கட்கும் உண்மையில் நடந்தவை இவையென்று 
புலப்பநிம். விசுவாமித்திரரே நீர் விவாமாய்க் கூறும். 

விசுவாமி த்திரர் --௮, ௮, இதோ கூறுகின்றேன் ஆதியோடந்தமாய், 

௮க உல் 

நேரதிங் இல்லா நிலையினை மருவிய 
நாரத முனிவா கவில்வது கேண்மோ 
௮ந்தரா ளமரர்கோன் அ௮வைக்களக் தன்னில் 
மந்தி முனிவோர் வதிந்திடு போழ்தில் 
இம்முனி வசிட்டர் இயம்பிய வெல்லாம் 
௮ம்மவோ பொய்யன் றறைந்தற மறுத்துச் 
சூளூற வெய்தியென் சூழலை யடைக்தபின் 
SOHO” வென்பால் நில்கொள் மாணவரும் 
வசிட்ட முனிவர்தம் மாணவ ரோடு 

10 விசிட்ட ஞானத்தில் விவாதங் கொண்டு 

மாறுபட் டென்பால் மருவிப் புகன்றனர் 
வேறுபட் டதற்கிது மேவும் துணையென் 
றுன்னியம் மாணவர்க் குவந்தன கூறிப் . 
பின்னியான் புரியும் பெருஞ் சூழ்ச்சிக்கெலாம் 
உடனின் றுதவ ஊக்யெ பின்னர் 
௮டன்மிகு சீர்சால் அயோத்தியை யனுடு
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இவ்வரிச் சந்தன் இருக்கையை யடைதலும் 

செவ்விதின் வணங்கச் சிறப்புடன் வரித்து 
ஐயஈண் டடைக்கமை யாதெனக் கேட்டலும் 
செய்யவேள் விக்குத் திரவியம் வேண்டுமென் 

இியம்பினென் அவனும் எவவள வென்றனன் 
நயம்பெற நூறு லட்சம் ஈல்கிடின் 
சாலு மென்றனென் தந்இட விரைந்தான் 
மேலும் செய்ய விழைந்த சூழ்ச்சிகளைக் 
கருதியப் பொருளையக் காவலன் பாலே 
இருத்தியென் சாலையை எய்தினென் வகிழ்ந்தே 
பின்னாம் மன்னனைப் பிழைக்கச் செய்திட 
உன்னிய சூழ்ச்சியை யுரைத்திட வெண்ணில்” 
மனந்துணுக் குற்றே வருந்துகின் றதுவே 
இனம் படக் கூறின் எண்ணுற வாமோ 

ஆயினும் சிறிதிங் கறைகுவன் கேளீர் 
வேயுறு வனத்துள் விளங்கிய விலங்இன் 
தொகுதியை வேடசால துரததச் செய்தே 
மிகுமயோச் திக்கண் மேவிடப் புரிந்தே 

அதனால், 
வேட்டைமேல் அரசன் மேவிடல் கேட்டுப் 
பாட்டிசை வல்ல பாவையர் இருவரை 

நாட்டிய மாதராய் நடிக்கச் செலுத்ிக் 

காட்டில் தனித்துழமிக் கண்டு மயங்கி 
மருவியே யவனை வருகென அ௮னுப்பினென் 
இருவியல் அவர்க்குச் செங்கோல் மன்னவன் 

நல்லொழுக் கம்பல ஈவிலக் கேட்டுப் 
புல்லெனு மனதுடன் போதருங் காலை 
மறைந்தங் கிருந்து வந்தவோர் பாங்கன் 
குறைபல கூறிக் குழைய வடித்ததாய் 

மாதாகூ றினாதை மாற்றியே மன்னவன் 
மீதுற வைத்து மிகுசினத் தோடே 
சென்றனென் கண்ட செம்மல் வணந்கினன் 
மன்ற ௮வனசொலும் வார்த்தையைக் கொண்டே 
அவன்தன் ௮ரசை யளித்திடப் பெற்றேன் 
தவந்தரு துறவும் தவிர்ந்தனென் அதனால் 

அதனோ டன்றே ௮மையா தந்தோ 

இதமிலா தியற்றிய இன்னலும் லவோ



'களம்-2] 

60 

10) 

80) 

அரிச்சச்தொன் 319 

அதன்பின், 
eH LCF ௮வர்கம் ௮ணியா டைகளும் 
கன்மனக் கொடியேன் சவர்க்தபின் அளித்த 
கல்லுடை யுடுத்துக் காட்டிற் கேகும் 
எல்லையில் முன்பு இருத்திய பொருளை 
நல்கென வக்தோ ஈலியக் கேட்டேன் 
பல்குறு மேன்மை பசவிய பார்தீதிபன் 
சொல்கிலை யுன்னித் தொகுத்தவப் பொருளை 
நல்குவ னென்னான் நாற்பது காட்களில் 

பின்னதை.பப் பெறஎன் பிரியகற் சீடன் 
நன்னயம் வல்ல ஈட்சத்தி சேசனைப் 
போக்கனென் அ௮வனயான் புகட்டிய வாறே 
அக்யெ துயொலாம் அறையவும் படுமோ 

தானும் தையலும் தநயலும் கண்டோர் 
ஊனும் கரைந்து உருகிடச் சென்றனர் 
அஅகண் முடனே அயோத்இியி லுள்ளோர் 
CTHIAND  HUTECE ஈதலும் காண்டலும் 
ஆகா தெனப்பறை யறைவித் தமையால் 
கூகா வென்னக் கூவினர் மாந்தர் 

௮வர்களை யெல்லாம் அரசன் தேற்றித் 
சவமியற் ஜிடலே சார்ந்த மனத்துடன் 
காசியம் பதியைக் கண்டிட விழைந்து 
நேசமாய் விடைகொடு நீங்கினன் வறிதே 

அதன்பின், 

சத்திய வருவாம் சத்திய சத்தி 
பத்தியோ டாசனைப் பார்த்தெடப் பரிந்து 

வேண்டினன் அவன்றன் விழுப்பொரு ளெல்லாம் 
அண்டப கரித்தே யனுப்பினன் சென்றான் 
அதன்பின் €டசை அன்புடன் விளித்து 
விதமுறச் செய்திட வேண்டிய வெல்லாம் 

ஓதிய பின்னர் உருவெலாம் மாறிப் 
போதிரென் ௮டனே புகன்றனென் அதுபோல் 
பசமா நந்தன் பரிந்துசென் றரசனை 
மரமார் சோலையில் வஇந்திடக் கண்டு 
தாயுயிர் நீங்குர் தருணத் துற்றனள் 
சேயெனும் உரிமையால் தியங்கனா ளென்றான் 
அதன்பின், சேத்சன் அகன்ற கோமதியில்
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இத.ம்பெறு தாயார் இறந்ததாய்ய் புகன்றான் 

வ௫ிதரன் சாரங் கன்வை கானசன் 

புசபலஞ் சாலும் போர்வீர ராக 

சென்றுகன் னோசியின் செங்கோன் மன்னவன் 

துன்றுகன் மனையொடு துஞ்சினன் என்ரு 

சோணமா நதியில் சோ௫ிய BE 

காணவை ரதான் கண்டெவர் புதல்வன் 
துறப்பன் உயிரெனச் சொல்லினன யமுனையில் 
மறப்பில் ஞானா இத்தனை மருவிய 
தீகுவிவே சன்வெகு தத்துவம் பேப் 
புகலும் பொய்யெனப் போதித் தனனே 
வாரணா ியினில் மச்சான் என்போன் 
பூரண வைத்திய வேடம் பூண்டே 

புட்டிகள் பலவும் புகன்றனன் அவற்றின் 
மிரட்சியில் சற்றும் மேவிடா தானார் 
மற்றுமோ சீடன் வாழஇியாய்ச் சென்ன 

பொத்றகற் காசிப் புண்ணியத் தலத்திலீ 
அரிச்சந் தானை யணுகி வேண்டும்பொன் 

தரச்சம் மதித்ததில் சரிவு௪ற் ௮ுண்டெனக் 
கூறினன் அதனையும் குறையெனத் தம்மை 
மாறியே லும்பொன் வழங்கிடக் துணிர்தனர் 
காலகண் டன்னது கண்டக குடனே 

வேலையாள் வேண்டி. மேவிக் கொண்டனன் 

சர்இர மதியும் தரயனும் ஏங்குச் 
சந்தை கலங்கச் சென்றனர் அப்பால் 
பெரும்பொருள் பெற்ற பின்னுமென் ௪டன் 
தாரகெனக் கலையோ சாற்றுவா யெனனப் 
பின்னவ வாசன் பிதர்க்கடி. மைப்பட 
உன்ன அவனை உற்றவென் சீடன் 
வெட்டியா னாக வேடக கொண்டே 
இட்டமாய் விலைகொடுத் தேற்றனன் ஆளாய் 
பந்த மகன்ற பாவையர் இருவரை 
அந்தோ கால கண்டியே யாகவும் 

வீரவா குவினை மேவுசெல் லியுமாய் 
கோ ஏகும்மென நிகழ்த்தினென் என்னே 
மற்றுமோர் சீடனை வகைபடச் செய்து 
சொற்றமூ லிகைகளின் சுழலெலாங் காட்டிக் 
காட்டிற் சென்று காத்தங் கிருந்து
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நாட்டமாயச் சமிதை நாடிமிு தேவ 
தாசனுக் கினிமை சாற்றிகல் விடத்தை 
மோசமாய்ப் புகட்டென மொழிந்தனென் அவனும் 
எல்லாம் வல்ல சித்தனென் றேடக் 
கல்லாம் மனத்துடன் கடுிவிஷ மூட்டிச் 

செத்ததோர் பிணமாச் செய்தனன் அந்தோ 
விசதகப் பிராமண வேடம் பூண்ட 
கால கண்டனும் காலகண் டியுமே 

வேலைவாக் குவதில் மேவக் காட்டிய 
துபீர்சோ தனைகளைச் சொல்லவுக் தகுமோ 
அயர்னில் லாத அரிச்சக் இரனும் 

தோட்டிக் கடிமையாய்ச் சுடலையில் செய்யக் 
காட்டிய துயர்களைக் கழறவும் படிமோ 

அதான்று, 

தருப்பையும் சமிதையும் தந்திடச் சென்ற 

விருப்புள மைர்சன் விண்ணுல கடைக்தமை 

HP CSF BIDS ஆற்றா தோடி 
குறிந்கதோர் மாமென மூர்ச்சையால் ஷீழ்ந்து 
மைந்தனை யேந்தி வல்லிருள் தன்னில் 
வந்திட எல்லாம் வல்ல௫த் தன்றான் 
இறந்தவாக் குயிரை ரீர்திடு வேன்யான் 

துறந்திரி வேதியர் சூழலை யென்றான் 
சோம சுந்தரன் துணையா யபிருக்து 
அமெலாம் புகன்றும் ஆதரி யாளாய் 

மைந்தனைக் கொண்டு மயானக் குறுஇ 

இக்கன மின்றி யிருக்திடுங் காலையில் 

வீர னென்பான் மேவிவஞ் சகமாய் 
இரஞ் சொல்லியும் தேர்ந்திடா ளாகி 
மன்னனைச் சுண்டு மைந்தனுக் குற்ற 

இன்னலை யியம்பி இருவரும் கலங்இக் 
காற்பணர் துண்டம் காலகண் டன்னிடம் 

மேற்கொளச் செல்ல மேவிய வழியில் 
பாமா கந்தன் பாங்குறு காசியின் 
அரசன் புதல்வனை அருமையாக் கவர்ந்து 
வந்தே விஷத்தை வாயினில் மயங்கத் 

தந்தே டெத்தித் சான்மறைர் தனனே 
௮க்கொலை செய்தாள் ௮வளே எனச்சொலத் 
தொக்கமாய்ப் பலரைச் சூழ்ச்சியி னமைத்தேன் 

41°
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HAVO தக்க ௮மயந் தன்னில் 
நவஈவ மான ஈற்பெயர் கொண்டு 
கண்ணுறக் கண்ட காட்சியாப்ச் சாட்சி 
எண்ணுறப் புகன்றே எண்ணின் குற்றம் 

ன்னும் பலவாய் இயற்றிய தீங்கை 
an Senna. என்னென் அரைப்பேன் ' 

உன்னிய காலையில் ஒவவொரு செயலும் 

மன்னிய ௮ணுவாய் மருவி இருந்தது 

எல்லா வற்றையும் எண்ணிய காலையில் 
கல்லாய் மலையாய்க் காணுமென் செய்வேன் 
இவினை பதுதான் இனைகதணை யேனும் 
பாவனை வயத்தால் பருவத மாகும் 
எனறகட் டுரைக்கு பானே இலக்காய் 

நின்றதை எண்ணி கெஞ்சபர் இன்றேன் 
எண்ணிக் அணிக கமர் அணிந்தபின் 

எண்ணுவ மென்ப இழுக் ச வன்றே ட 

குன்றினை முட்டிய குருளியைப் போலக் - 

Daina வட்டம் னே LD DIB GAS ஸ் 

கண்டதன் பயனிது கண்டேன் கண்டேன் 

மண்டல மதனில் மாருப் பெரும். பி 

கொண்டேன் இந்தக் கொற்றவன் பெயரை 
விண்டோர் என்னை மிசஇகழ் வாபே 
எந்கலம%் புரியின் இப ழி நீங்கும் 
மன்னிய தவமெலாம் மாண்புடைத் தாமோ 
எனக்கோர் நன்றில கெனினுமிவ் வுலகம் 
தனக்கோ நன்மை தருமென் செயலே, 

© 
ENTS — 9, ௮, இத்தனை இடையூறுகளையும் இவர்களுக்கு 

இழைத்தீரோ! ௮, ௮. என்ன கொடுமை! என்ன கொடுமை 
இவர்க ஸவித்தனை இடையூறுகளையும் சோதனைகளையும் 
பொறுக்கன என்றே. இவர்கள் NM BOOK RI பூமியும் 
இணையின்லே. வசிட்ட முனிவரே கேட்டிரோ இவர் 
இழைக்க இன்ன லனைத்தையும். 

வசிட்டர் - ஆம், ௮ம், கேட்டேன். என்ன செய்வது. மேன்மக்- 
கள தமக்கு இன்னல் வந்த காலத்தில், புடத்திலிட்ட பொன் 
மாதறுயாக்து விளங்குவகேபோல், மனகிலைகொண்டு மாட்ட 
யடைவர். ழ்மக்களோ செல்வம் வத காலத்திற் செருக்- 
இயும், வறுமை வந்த காலத்தில் வாடியும் இருப்பர், Qaurs 
கட்கு இறைவர் இன்னருள் பாலிப்பாரரக.
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நாரதர் --2 துன்பமெல்லாம் இன்பமே. எல்லாம் ஒரு நன்மைக்கே, 
அதிருக்கட்டும், விசுவாமித்திர முனிவசே. முதலில் கூறிய- 
படி9ரிச்சந்கிரனுக்கு ௮வனது காட்டை யளிக்கவும், உமது 
தவத்திற் பாதி தத்தஞ் செய்யவும் ஏதேனும் தடையுண்டோ? 

விசுவாமித்திரர் -. தடை யொன்று மில்லை. இதோ இப்போதே 
செய்துவிடிகின்றேன். 

நாரதர் — அரிச்சந்திர. 

அரிச்சந்திரன் — சுவாமீ! 

நாரதர்-- இனி, நீ உன் அரசைப் பெற்றுப் பழமைபோல் ௮ர- 
சரிமை செய்து, இன்பமடையக் கடவாய். விசுவாமித்திர 
முனிவர் உங்களை இவ வகைய இன்னலிற் புகுத்திப் பரீகதித் 
கமைக்காகத் தாம் இதுவரையிற் செய்துள்ள ௮ருந்தவத்- 
இத் செம்பா தி DDS Ch செய்கின்ளாா. அதனையும் பெதறுக்- 

கொண்டு இம்மை மறுமைப் பயன்களை இனிதின் ௮டைவா- 

பாக. 

அரிச்சந் திரன் அ சுவாம்! அடியேன் தேவரீரது ஆணையை மறுக்கின்- 
ரோன் ஏன்று கோபிக்க வேண்டா, அடியேன் தொல் 

லுலதைக் காக்கும் தொண்டைமானாக விருந்து, சுகொடு 

காக்கும் கோட்டியானேன். இனி அரசுரிமையை, ஏற்பது 

தகுதி யன். அந்த நிலையினும் இக்க நிலையே உயர்வானது. 
ஆதலின். அடியேன் இவவாபே வாகப்பிரஸ்த நிலையை 
படைந்து, நல்வாம் வடைஇன்னேன், முனிவர்க்கு 

நாட்டை யளித்ததும் இக் கருத்துப்பட்றியே, அதலின், 
அடியேனை மன்னித்தருளவேண்டும், | 

gis sit — வி௯வாமித்தாசே.! என்ன சொல்லுகின்றீர் இதற்கு? 

விசுவாமித்திரர் --- ஆ, ஆ, ஆ, அரிச்சந்திர. நன்ராய்ச் சொல்லினை. 
சுடலையா இது! உன்னைப் பர்கதிக்குமா.௮ு இதனைச் சுடலை- 

யாகச் செய்வித்தோம். ௮.து இர் நகர மன்னவர்க்கும் தெரி- 

யாது. 

(தேவதாசலும் விஸ்வசாகனும் விஷமயக்கச் தெளிந்து எழுந்து ஐடி, so 
னவன் தன் தன் தாயைத் தழுவி.) 

G தவதாசனீ -- (எல்லாம் வல்ல இத்தனைச் காட்டி) ௮ம்மா! இதோ இவர் 
என் காலில் முளைப் பிரிங்குவதுடோல், ஏதோ மருச்தை 

வைத்து மண்ணில் விழும்படி செய்துவிட்டார், 

(சந்திரமதி மிக ம௫ழ்ச்சியுடன் மைந்தனை எடுத்து உச்டிமோந்து முத்தம் 
கொடுக்கிறாள்.)
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விஸ்வநாதன் — (பரமாகநதனைக் காட்டி) ௮, அம்மா! இதோ நிற்க- 

ரூரே இவர்தான் என்னை அழைத்துக்கொண்டுபோய் க௪ட்- 
பான தண்ணீர் குடிக்கச் செய்து தரையில் படுக்க' வைத்து 

விட்டார். 

(காரி மன்னன் மனைவி மனமகிழ்ச்சியுடன் தன் மைந்தனை எடுத்து உச௫' 
மோந்து முத்தம் கொடுககிறாள்,) 

aes திரன் ௪ இ, பரமேசுவ ர் “பாடுளெருன்.) 

விருத்தம் 
நா.ரணன்காண் மான்முகன்காண் மால்வே தன்சாசன் 

ஞானப் பெருங்கடற்கோர் நாவா யன்ன 
பூரணன்காண் புண்ணியன்காண் புராணன் தான்காண் 

புரிசடைமேல் புனலேற்ற புனிதன் ருன்காண் 
சாரணன்காண் சர்திரன்காண் கதிசோன் ருன்காண் 

தன்மைக்கண் சானேகாண் தச்கோர்ச் செல்லாம் 
காரணன்காண் காளத்தி காணப பட்ட 

கணகாதன் காணவனென் கண்ணு ளானே 

பாருருவில் நீரெரிகால் விசும்பு மாடு 
பல்வேறு சமயமுமாய்ப் பரர்துகின்ற 

ஏருருவில் மூவருமே யென்ன நின்ற 
இமையவர்தர் திருவுருவே றெண்ணும் போது 

ஒருருவம் பொன்னுருவ மொன்று செந்தி 

ஒன்றுமா கடலுருவ மொத்து நின்ற 
மூவுருவுங் சகண்டபோ தொன்றாஞ் சோதி 

மூகிலுருவ மெம்மடிக ஞருவர் தானே. 

உலகமுசற் பொருளையும்பர்ச் குணர்வரிதாம் பொருளை 
ஒதியவே தாகமத்தின் உச்சியினுட் பொருளைப் 

பலகலையின் பொருண்முடிவின் முடிவான பொருளைப் 
பற்றறப்பற் நியபெரியோர் பரவியவான் பொருளை 

அ$லைதிவலை _நரைகடலி லுகித்தொடுங்கு மாபோல் 
அ௮டூலாண்ட முதித்தொடுங்கு மதன்கூலப பொருளை 

இலகியசற் குருவாகி யானாகும் பொருளை 
எங்குமாம் பாம்பொருளை யாமும் வணங்குதுமே. 

(முனிவர்கள் முதலாயினாரும் சொழுனெறனர்.) 

நாரதா -- அரிச்சந்திர ௮ரசை ஏற்பதற்கு இன்னு மென்ன தடை? 

அரிச்சந்திரன் — sand! ஒருகாலத்து ஒருவர்க்குக் கொடுத்து- 
விட்ட பொருளை, மறுபடியும் பெறறுக்கொள்வது எவ்வாறு 

கூடும்? இ௫ தேவரீர் ௮றியாததன்றே/ 

நாரதர் -- அரிச்சந்திர.” இதில் முக்கியமாய்க் கவனிக்க வேண்டு. 
வன ஒனறு. அதாவது, இதுகாறும் நடந்தவை யனைத்தும்
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உன்னைப் பரீக்ஷிக்குமா௮ு செய்யப்பட்டவை என்டது ஈன்கு 

வெளியாயிற்று, அன்றி, விசுவாமித்திர முனிவர் ௮ரசு 

செலுத்தவேண்டும் என்னும் ஆர்வங்கொண்டு உன்னிடம் 

அத வாசைப் பெற்றவரும் அல்லர். மறும் நீ ௮வ 

வாசை அவருக் காக்கியபோது உன்னிலும் மிகுதியாகப் 
e ச ச ௪ ° ° ௩ 

ப்ரிந்தூ பாதுகாத்து நடத்துவா என்பது உனது கருத்து. 

அந்தக் கருத்துக்கு விசோதமாக, அவ் வயோத்தி நகரம் ஈல்- 

லாம், ஈல்லமைச்சு மின்றி நாசமடைகிறது என்பதனைப் 

பலராலும் கேள்விப்பட்டி ருக்கலாம். ஆதலின், உனக்கு 

அரசுரிமைஐயத் தாஙக ஆர்வமில்லா தொழிபினும், ந௧॥- 

மாந்தரது கனமையை நாடி.யேனும் அப் | ஈரத்தை மேற் 

கொளஞதல வேண்டும். என்ன சொலகறா, வசிட்ட 

முனிவசே. 

வசிட்டர் --- ஆம், ஆம். அவ்வாறு செய்தலே தகுதியாகும். சில 

காலஞ் சென்றபின். இக் குமானுக்குப் பபட்டஞ்சூட்டி தீ தன 

மனைவியோடும் தான் வாகப்பிரஸ்த நிலையை யடையலாகும். 

( அரிச்சசதிகனை கோக்க) அரிச்சந்திர. என்ன நின் கருத்து? 

அரிச்சந்திரன் -.. சுவாம்! முனிபுங்கவர்களாக விளங்கும் தேவரீர் 

அவ்வானு கட்டளையிட்டால் அடியேன் கூறுவல் யாது. தேவ- 

Pa gl ஆஞ்ஷஞைப்படி நடக்கக் காத்திருக்கின்றேன். 

நாரதர் -- சரி. விசுவாமித்தா முனிவரே மும்மூர்த்தி சொரூபக்- 

களுள்ள விடத்திலேயே உமது வாக்குத்தத்தப்படி தவத்திற் 

யாதி தத்தஞ் செய்யும். 

விசுவாமித்திரர் -- ஆ, ஆ, அப்படியே அதற்கென்ன தடை. ௮ரிச்- 

சந்திர! லுருகில் வருவாய். நீயே புனிதன், நீயே பாம 

ஞானி, நீயே லம்புலனடக்யெ ௮ருதவன், உன்னையும், 

உன் மனைவியையும், மைந்தனையும் இன்னலுக் குளளாக- 

கினோமென்று வருக்தாதை,. மங்கிக் கிடக்கும் மாணிக்க 

மணியை மாசறு விளங்கச் சாணையிற் ுிட்டிவதேயோல், 

௮மைந்துகடர்த உனது அருங் குணங்கள் அனைத்தும் உலக 

மடங்கலும் உணரும்பொருட்டே உங்களை வாட்டினோம். 

அதனால் எம்மை நீங்கள வாழ்த்திக் கூறுவதல்லது தாழ்த்திக் 

கூறுதல் தகாது. 

அரிச்சக்திரன்-- சுவாமீ! ௮வ்வாறு ஒருபோதும் எண்ணவும் வேண்- 

டாம், சொல்லவும் வேண்டாம். இவ்வளவும் பரீசக்ஷித்துக் 

கண்டதாக வுரைத்தும், மற்றும் ௮வ வகைய லயம் ஏன் 

தங்களுக்கு.
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விசுவாமித்திரர்-- இல்லை, இலலை, அ வவாஜில்லை. உங்கரக்கு நன்- 

மையும் புகழும் உலகறிய நாட்டியது நாமே யென்பதை au 
புறத்த அவ்வாறு கூறினோம், வேறன்று, அது Ons, யாம் 
உங்களைப் பரீக்ஷிக்கும்் ஈருட்டுப் பலவகைகளில் டிடை- 

யூறுக ளியற்றியும், நீங்கள் மனநிலைகொண்டு ஈன்னெஜியி: 
னின்றும் சிறிதும் வழுவாம லிருக்ததனால், யாம் இதுகாறும் 

மனோ வாக்குக் காயங்களால் இயற்றியுள்ள நற்றவதீதில் 

செம்பாதியை | BBE CHIH இம் மும்மூர்த்திகள் er Auras 
தத்கஞ் செய்கெறோம். இது முக்காலுஞ் சத்தியம். 

(அரி? ஈந்திரன் ம௫ம்வுடன் தாழ்ந்து ஏத்றுசக்கொள்ளெருன்,) 

நாரதர்-- வசிட்ட முனிவரே! கண்டீரோ சத்தியத்திற்கும் தவத்- 
BO) ) paren தாசகம்மியத்கை. காம், இம்மைச் சுகங்களெல்- 
லாம் பயனற்றவை யெனக் துறந்து, புனலி லிருந்தும், கனலி 
லிருந்தும், உடலினை வாட்டியும், உண்மைகாணாது உழல்கின்- 

ரோம். இம் மன்னன் எல்லா இன்பங்களையும் நுகர்ந்தும் 
உண்டை யொன்றினையே ௨ அ இயா ஈச்கொண்டு, உண்மைப்- 

OL ரு இன்று உண்மையுறத் தரிசிக்கனன். அ வன்பொரு- 
ட்டாய யாமும் SAG SC or. அன்றி, இல் விசுவாமித்திர 

முனிவர் அரிதி னியற்றிய ௮ுந்தவத்தினும் செம்பாதி பெ- 
முன். அுவனைப்போலும் பேறு பெறு யாவுர்£ ௮வனைச் 

சீடனாகக்கொண்ட உம்மிலும் உதிதமா யாவர்? அ, ௮, 
எல்லாமும் உண்மையிலே படக்கும். இனி, அரிச்சந்தர- 
னென்லும் பெயர் உண்மையை விளக்க நின்ற பெயர்களில் 

உயரிய பெயராகவும், சர்திரமதியின் பெயர் சத்தியம் தலைகாக்- 

கும் என்னும் பழமொ ழியாகவும் இச் நிலவுலகில் என்றன்- 
றும் வழஙகுவனவாக, 

Yt a wv 

கடல்புடை புமித்த காசினி மேவிய 

அடல்மிகு மாக்கரீர் ௮றைகுவன் கேளீர் 
கல்வியின் வலியைக் கருகிய நல்கும் 
செல்வகல் வலியைத் சேகமார் வலியை 

5 தவத்தின் வலியைச் சாருமற் நும்பல 

ஈவமார் வலியை நலக்க எய்திடினும் 

வீரியம் பேசி வீண்வாத மாடி 
காரியம் பலவும் கருதா இயற்றி 

அல்லலிற் । பட்டே யழியா தென்றும் 

10 நல்லவர் சொல்லும் ஈயமொழிக் கிணங்க 

எல்லையி லின்பம் எய்துவீர் 
தொல்லை மழையின் தொகுப்பிது வாமே,
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அரிச்சந்திரன் -- ஒன்றுக்கும் பற்றாத எம்மை இவ் வுலகத்தவர் ஒரு 
பொருளாக என்றென்றும் எடுத்துரைக்க அருள் புரிந்த 
முணிபுங்கவர்களாயெ தங்களது ௮டிகளை யாங்கள் வணங்குவ 
SUNS மழ்றென்ன செய்ய வல்லோம். (வணங்குகின்றனர். ) 
குருகாதா! எங்குல குருமணியே. எம்மை ௮டி மைகொண்ட 
அருள்முணியே/ தேவரீ?.து அடிமைகளா பிருக்க யாங்கள் 
இயந்றிய தவமே தவம். அத் கவப்பயனை இன்றே ஈண்ட- 
டைத்தோம். எம்மை எகர்காளும் அடிமைகொண் டருளுமாறு 
வேண்டுகின்றோம். 

(வணங்குகின்றனர். 

காசிராஜன் -- அயோத்தி யாசே! ஏது குற்றமிருப்பினும் மன்னிக்க 
வேண்டும். யாங்கள் தெரியாமற் செய்த குற்றங்களை மனத்- 
இல் வையாது. பழமைபோல் ஈட்புப் பாராட்ட வேண்டும், 

இதுவே எனது வேண்டுகோள், இறந்துபட்ட புத்திரன் 
உயிர்த்தெழு£சான என்னும் மகிழ்ச்சியும், இக் தகைய மகரி- 
ஷிகளைத் சரிசித்தோம் என்னும் ஆனந்தமும் என் மனத்துள் 
ஒருபுறத் ச் சிறந்து விளஙூனும், உண்மை யுணராதுசெய்து- 
விடூடதனா ஓண்டாகய குற்றம் மற்னொரு புறத்து வாட்டா- 
மற் போகவில்லை. ஆதலின் மன்னிக்க வேண்டும். 

: 
அரிச்சந்திரன் --- ௮1 சே. சற்று முன்பு இம் முனிவார் கூறியவனைத்- 

லூர் கேட்டிருந்தார் அன்றோ. அகனால் யாரை வெறுக்கக்- 
கூடும், எவரை நோகக்கூடிம், யாவும் ஒரு காரணம்பற்றி 

நிரழ்ந்திருக்கின்றன. இகனால் தமக்கு வருத்கமேன், வேண்- 
டா. யாங்கள் உமக்கு மிகுதியும் ஈனறி பாராட்டக் கடமைட்- 
பட் டிருக்கின்றோம். தமது நாட்டின் எல்லையைச் சார்ந்த 
பிறகே எழக்முண்டாய நன்மைகள் யாவும், முனிவர்கடனைத் 
SiG Bon ஒருவாருபினும், மும்முர்த்தி சொருபங்களையும் 

இம் முனிபுங்கவா்களையும் தரிசிக்கும் பேறு பெற்றோம். 
இதனினும் ஒருவன் அடையற்பாலது யா.து/ இவ வகைய 

ஈன்மைகளுக்கெல்லாம் தமது பதியே யன்றோ பதிவிட- 
மாயிற்று, அதலின் தாமும் எம்மோடு அயோத்திக்கு 
வருதல்வேண்டும். 

காசிராஜன் -- ௮, ௮, அதற் கென்ன தடை,, காத்திருக்கின்றேன். 

(யாவரும் ௮யோத்திக்குப் Curler mari.)
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மூன்றாங் களம் 
pa 

(டம்; அயோத்தியில் ௮ ரசிருக்கை மண்டபம். 

காலம்: கல், 

பாத்திரங்கள்: வ௫ிட்டர், விசுவாமித்திரர், நாரசர், அத்திரி) சூதர் 
மூசலி.ப முனிவார், அரிச்சர்திரன, சந்திரமதி, 
சேவதாசன், சத்திய£ர்ச்தி, காசமன்னன், இற்- 
றரசர்கள், பிரபுக்கள், வசிட்ட ர.து மானவர், விசு- 
வாமித்திரரது மாணவர், சம்ஸ்கான வித்துவான்- 
கள், மாகதா முதலியோர். 

விசுவாமித்திரர் -- ரஷ. இவ் விள௱ம்பாத்தை இக நாட்டின் he 

சர்கள், சேனுபைதிகள், பிரபுக்கள், ஈகரமாந்தர்கள் முதலிய 

அனைவரும் அறிய வெளியிடுவாய். 

சீஷன் —— சுவாமீ! அவ்வாறே செய்கின்றேன். (விளம்பரத்தை anAe- 

இனெரான்.) இர காட்டின் அரசாட்சியின் சம் அமைக்துள்ள 

கர்கள், சேனாபதிகள், பிரபுக்கள், ப்கரமாக்தாகள 

முதலிய அுனைவாக்கும் கெரிவிப்/ து என்னையெனின்,- 

பாம மகாராஜாவாக விளங்கும் மகத்தான் கெல்வ நிலையைக் 

கைவிட்டுத் துவ நிலையை யடைந்தும், ஒரு காரணம்ப்ற்றி 

இவ வாரசை அரிச்சந்திர மன்னனிடம் பெற்றோம். அக்னுல், 
அரிச்சந்தின் முதலியோருடைய நிறைகுணங்க ள 

BILD, புடத்திலிட்ட பான்போலவும், சாணையிற் திட்டிய 

மணிபோலவும் மிக விளக்கமடைக்கன என்பது நீங்கள் 

நன்கு உணர்வீர்கள், இது நிற்க, யாம் துறவறம் பூண்ட 
பின்னர், ௮ரசாட்சி புரியும் முறைகளைச் கைவிட்டு மறந்தோ- 
மாதலால், இப்போழ்து சில தினங்களாக யாம் புரிந்த 
ஆட்சில குடிகளுக்கு இன்னல் பல கோ்ந்திருத்தலும் 

கூடும். _இனி அரிச்சக்திர மன்னனுடைய செங்கோலின்க&ழ் 

அவ் வின்னல்கள் அனைத்தும் நீங்கப்பெற்று ஈன்னல மனைத் 
தூம் நலக்க எய்துவிர்களாக. நீவிர் அனைவோரும் இனிப் 

பழழமையேபோல் ௮வ வரிச்சந்தி மன்னவர்க்குக் கடமை- 
களைச் செலுத்தி உரிமைகளைப் பெற்று இன்பமடைவிர்களாக, 

இ௫௫கனம், 

விசுவாமித்திர முனிவர். 
(வசிட்டா மங்கள வாச்தியங்கள முழங்க அரிச ஈ்திரனுககு முடி. GOS wi.) 

வசிட்டர் -- அரிச்சந்திர ” நீரின் மனைவி மக்களுடன் ஆயுசாசோக் 
யெ திடகாத்திரம் பெறு இன்புறுச் செங்கோல் செலுள்தி 

இனிது வாழ்வையாசு.
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விருத்தம் 
நித்திய மான ஒன்றாம் நிமலனுக் குருவாய் வீறும் 

௪,5; நிய நிலைய தொன்றே தன்னுயிர்ச் குறுதி யென்று 
ப.த்திசெய் மன்ன நீயுன் பத்தினி மக்க ளோடு 
எத்தினீச யோரும் போற்ற இனிதர சாள்க மன்னோ. 

மற்ற முனிவரர் -- 
waa wo 

பண்ணிய கவமெலாம் பாக்கக் காணின் 
உண்மை நிலைக்கணை யுருதென ஓர்ந்த 
ஈல்லரிச் சந்திர நாயக நன்சீர் 
தொல்லைமா ஞாலத் கோங்குக வென்றும் 
மன்னே வாழி மதிதயன் பெற்ற 
பொன்னே வாழி புத்தி வாழி 

தன்னே ரில்லாச் சத்திய கார்த்தி 
இக்நிலஈ் தன்னில் என்றும் வாழியவே. 

அரிச்சந்திரன் — ob BF! இவ் விளம்பாத்தை Gog Aire war, 

னுடிதிகள், பிரபுக்கள், ௩௧7 மாந்தாகள் முதலாயினார் 
apse Gad ohuIDAP a1. 

=p Sudip — ree! அ௮வவாநே செய்கின்பேன். (சத்தியரோத்தி 

விளம்பரத்தை வாசிச்சன்றான்.)ு இதனால ஈமது ஆட்டியின்- 

கம் அமைந்துள்ள Fa) DI FT BAH சேனாபஇிகள், பிரபுக்கள், 

ந௧ர மாந்தர்கள் முதலாபினாருக்குதி தெரிவிப்பது என்னை 
யெனில், யாம் சில நாட்களுக்கு முன்பு MOSS able ir 

LITT BCD, | யாம் அரசாட்சியை விசுவாமித்திர ( முனிவர் BS) 

ஒப்புவித்த கருத்தும், இப்போது ௮ம் முனிவர் விடுத்த 
விளம்பாத்தினால் அவா இவ வரசை அன்று ஏறறுக்கொண்ட 

தன கருத்தும், இப்போது எமக்குத் திரும்பவும் அதனை 

ஒப்புவித்த காசணமும் அனைவர்க்கும் நன்கு புலப்படும். 
யாம் இல்லாதகாலத்து ௮ம் (pert aus கட்டளைகளை ஏற்று, 
உள்நாட்டுக் கலகங்கள் ஒன்றும் கநேராவண்ணம் அமைந்து 

நடந்ததை யுன்ன, நமக்கு மிக்க மனமகிழ்ச்சி யண்டாகன்- 

றது. அதனால் சமது நகர மாந்தருக்கு யாம் நன்றி பாராட்- 

டக் கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். இணி பிராமணர், கஷத்- 
இரியர், வையியர், சூத்திரர் முதலாயினூா ௮வசவர்களுக் 
குரிய£ ஆசார ஒழுக்கங்களில் சற்றும் வழுவாது pips, 

இறைவன-நளால் இன்ப மடைவார்களாக, 

இ௫களனம், 

௮. இ. அரிச்சந்திரன்,
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ஸ்ம்ஸ் தான வித்வான் -- 
கலித்துறை 

பொய்யாத சர்த்தியைச் சந்திர சூரியர் பொன்றும்வரை 
மெய்யா லடைந்த வரிசசந் திரமன்ன மேதினியில் 
மையார் மூகிலெனத் தர்துசெங் கோனிலை மன்னியென்றும் 
வையார்வேற் சண்மனை மக்களொ டின்புற்று வாழியவே. 

மாகதர் -- 

சந்த விருத்தம் 
உ௨உண்மைகிலை கண்டதனில் உற்றகிலை மன்னன் 

உலகமெங்கும் ஈன்னெறியில் உய்யவைக்கும் மன்னன் 
வண்மையினுச் கோருருவாய் வாய்ர்தமதி மன்னன் 

வானவரெல் லோருகிதம் வழுத்தவரும் மன்னன் 
ஒஓண்மைபெருங் கர்த்தியெங்கும் உலவவரும் மன்னன் 

ஒன்றான பொருளதனை உணர்ந்தமகா மன்னன் 
எண்ணுமனை மச்களுடன் இன்பமுறும் மன்னன் 

எங்களரிச் சந்த்ரமன்னன் என்றென்றும் வாழியவே, 

 



வசன பாகத்தின் 

அரும்பத விளக்க அகரா, 

a 

| ௮ 
அகக்கரணீம், உட்கரணம் (மனம், 

பததி, AFSL, அகங்காரம்), 
அகதி, இக்கற்றவன் 
அ5ப்பற்று, உட்பற்று, 
௮கப்பொருட்டுறை, (அகப்பொருள்4* 
அமை) ஓர் இலச்ஈணம், ௮து உள் 
ளத்தில் சிசழ்வகான ஈற்றின்பத்திழ் 
குரிய ஏழு திணையைச் கூறும், 

அங்கம், அவயவம், 
அங்கை, உள்ளங்கை, 
அசம்பாவிதம், பொருத்தமின்மை, 
அச்சுறுத்தல்,பயமுறுக்ல், 
அடகு நீர், இலையும் நீரும். 
அடைக்கீலம், *ரண், 
அடைநீதிலீது, வர்திலத, 
அடைமொழி, விசேடணம், 
அடையற்பாலது, வரற்பாலத, 
இடைவு, முறை. 
அணங்கு, பெண், 
௮ணி, ஆபரணம், 
அணிீழா, மிசப் பெரிய பொருள் மிகச் 

சிறிய பொருளாக மாறும் சித்தி, அசா 
வது-ன்மாப்போல்அனுரூபமாதல், 

ச அட்டடித்தியில் ஒன்று. அட்டித்திக 
ளாவன-௮ணிமா, மூமா, கரிமா, 
லகமா, பிராட்தி, பிராகாமியம், reg 
கூவம், வரத்தும் என்பன, (இவற் 

றின் விவரங்களை இவ்வகராதியில் 
அவை வருந்தோறும் கண்டுகொள்க.) 

அணுத்துண, அணுவளவு, 
௮ண்ணல், பெரியோன். 
௮ண்மை, சமீபம், 

அதிக்கிரமித்தல், அளவுகடத்சல், 
அகாறும், ௮௫ வரைக்கும். 
அதோகதி, £ீழானகில், 
அத்தி, கொலை, 
அநாதப் பிரேதம், இகச்ற பிணம். 
அநாதி, பழமை, [வள் 
அநுபானம், உடள்சேர்த்து உண்ணும் 

  

| 

  

அநுமதி, சம்மத, 
அந்தோ, Bur. 
அப்கள்,பலமத்தவர்கள்(பெண்கள்), அபிப்பிராயபேதம், கருத்து வேறுபாடு, ௮பிஷேகம், திருமஞ்சனம், 
அபேதம், வேற்றுமையில்லாமை, 
அமர், சண்டை, 

|! அமிசம், கூறு. 
அமைச்சர், மச்திரிகள், 
அமைப்பு, விதி, 
அமையாமல், பொருந்தாமல், 

| ௮ரசவை, (அரசர் அவை) சாஜி சபை, 

| 
| 

அரசிரக்கை, (௮ரச* இருக்கை) சொறு 
ருஈசை, 

அரசுரிமை, (௮7௪-4உரிமை) ராகியபா 
அரவம், சத்தம், [ரம், 
அரவம், பாம்பு. 
அரவு, பாம்பு, 

அரற்றி, கதறி, 
| அரிய, (அரி அணை) ரக்காசனம், 

    

   

   

  

    

  

அரிவையர், மாதர், 
அருங்கடன் .. அருமையான சடங்கு, 
அருந்தல், உண்ணல், 
அருவமான, உருவில்லாத, 
அர்த்த ராத்திரி, ஈட ராத்திரி, 
அலமர்கின்ரோம், சுழல்வெறோம், 
அஷ, கடல், 

அல்லல், துன்பம். 
அவகாசம், ஒழிவு£்காலம், 
அவதானம், ஞாபகம், 
அவலம், வீண், 
அவா, விருப்பம். 
அவைக்கண், சபையில், 
அவைக்களம், சபை. 

அற நெறி, கீரும மார்க்சம், 
௮றம், தருமம். 

௮றிகுறி, அடையாளம், 

அினுசரவண, அறுசரித்தல், 
௮ணத்தும், எல்லாம்,
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அவனவர்க்கும் தெய்வம் இஷமுகப் 
பைம்பூண் இறை,” எல்லார்ச்கும் 
தெய்வமாயிருப்பவன் இலைபோன்ற 
முகத்தினை யுடைய பசுமையான ஆப 
ரணத்தை யுடைய அரசன். 

௮ன்ருர், பொருக்தாசவர் (பகைவர்), 
KETC H, ௮ல்லவோ. 
௮ஷ்டாவதானம், எண்வகை ஞாபகம் 

ஒரேகாலத்தி ஓடைமை (இது புல 
மைத்திறக்கதைக் சாட்டும்பொருட்டுச 
செய்வது). 

ஆ. 

ஆகாமியம், முன் பிறப்பில் செய்த கர்மச் 

தில் ஒன்று. (இதை இப்புத்தகத்தின் 
86 ஆம் பாகம் 20-வது வறியில் 

காண்க.) 

ஆக்கம், செல்வம், 

DEF, “Pram gu, 
ஆசிரியர், தேர், குரு, 

ஆடவர், ஆண்மாகள். 

ஆடை, வஸ்திரம். 
ஆட்சி, ஆளுகை. 
ஆட்பட்ட, அடிமைப்பட்டு, 
ஆண்) அங்கே, வருஷம், ATLA 

ஆதனம், ஆசனம், [செய்து. 
ஆதாரம், இடம். 
ஆகியோர், (Porn Cr. [மையும், 

  

அரும்பத விளக்க அகராதி 

இண, ஒப்பு, 

இதம், ஈன்மை. 
இதயம், மனம், 

இதுகாறும், இ௫- வரைக்கும், 

இத்தி, ஒரு மரம்... 
இந்தனம், விறகு. 
இம்மியும், இம்மியளவும். 
இம்மை, இப்பிறப்பு. ் 
இயங்கியற்பொருள், (இயக்கு* இயல் 

பொருள்) அசையும் தன்மையுள்ள 

இயம்பு, சொல். [பொருள். 

இயலாது, கூடாது. 

இயலின், கூடுமாயின். 
இயல்பு, சுபாவம். 

இயற்கை, சுபாவம், 
இயற்பா, ஒரு மால். 

இயற்றமிழ், (இயல்*தமிழ்) இலக்கணக் 
இயற்றுவர், செய்வர். 
இயைந்து, இணங்கி. 

இரண்டறக் கலத்தல், ஒன்றாஈக் கூடு 
இரவி, சூரியன். ‘ [தல். 

இருதிறத்தினரும்,, இருபக்ஷஷத்காரும். 
இருத்தி, இருஈள்செய்து, 

[தமிழ். 

| இலக்கு, குறி. 

இல்பொருளுவமை, இல்லாத பொருளை 

ஆயுராரோக்கியம், ஆயுளும் கோயின் ' 
ஆயுர்ஸ்தாநாதிபதி, mAs FAO saa 

ஆயுஷ்காரகன், ஆயுளை விருத்திசெய்யும் | 
சனி பகவான். 

ஆரியம், ஸம்ஸ்கிருதம். 
ஆர்வம், ஆசை, 
ஆற்றல், வல்லமை, 

ஆன்ம லாபம், ஆன்மா ௮அடையம்பயன், 
ஆன்மா, உயிர். 
ஆன்மேோர், 6பரியோர். 

டு. 

இகழ்ச்சி, நிந்தை, 

இகழ்வது, நிக்திட்பது. 
இங்கிதம், எண்ணச் குறிட்டு. 

இசை, சங்கே... [சம். 
இடகலஷல, இடது சாசியி லோடும் சுவா 

இடர்ப்பமேவேர், தன்பப்படுவர், 

இடையூறு, தடை. 

| 
' இழிஞர், 

உபமானமாகர் சொல்வது, 

மகன்” என்றாற்போல. 
இல்லம், வீடு, ॥ 
இல்லறம், மனைவாழ்க்கைச் தருமம். 

இல்லாள், மனையாள். 

“மலடி 

எட்டாமிடத்திற்கு௮தபதியாயெ சனி. ! ! இல்லோர், இல்லாதவர், 

இவ்வளவின து, இவ்வளவுடையது 

இழக்குமாறு, இழசகும்படி, 
ம்மக்கள்., 

இழித்து, £ழ்ப்படு/9. 
। இழைத்து, செய்து, 

. இன் மொழி, இனிய சொல். 
- இன்றாமாதலானும், 
. இன்று, இல்லை. இப்பொழுகு, இந்த 

இள ஞாயிற்றி னிறம், இளஞ் சூரிய 
னத ஒளி (இத சூரிய வமிசத்தா/ச 
குரிய வொளி). 

இறுதிக் காலம், முடிவுக்காலம், 
இறைவர், அரசர். 
இறைவன், கடவுள். 
இன்புறும், (இன்பு4உறும்) சுற். 
இன்மை, இல்லாமை. ' 

[லும். 
இல்லையா மாதலா 

இன்னருள், இனிய அருள. 

இன்னல், அன்பம், 

[காஸ்
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இன்னினீச, இனிய இராகம். 

இன்னுயிர்க் காதலி, இனிய பிராண 
இன்னே, ,இப்பொழுதே, [சாய. 

ஈசத்துவம், ௮ட்டித்தியினொன்று-எல் 
லார்ஈ்கும் தலைவனாதல், 

ஈண்ட, இவ்கிடம். 
ஈதல், கொடுத்தல். 

ஈமக் கடன், மயாகத்திற் செய்யும் 
ஈமச் சடங்கு, சடங்கு. 
ஈர்க்க, Duss. 

7, முழூவாசக, 

ஈன கரம், தாழ்வான குரல், 
ஈனர், இழிவான சாதியார் (சண்டாளர்), 

ஈன்றார், பெற்றோர் (சாய் தந்தையர்), 

2.. 

உகிர்ச்சுற்று, ஈகத்கைச் சுற்றிவரும்கோ 
உசாவுவது, வினாவுவது, [ய். 

உச்சம், உயர்ஷ 
உடலம், உபீம்பூ,, 
உடற்கூறு, உடம்பின் பங்கு, 
நடன்பாட, சம்மதம், 

உடை, நடை. 
உணக்கும், உலர்ததும், 
உணர்வு, அறிவு. 
உணவு, உண்பொருள. 

உதாரம், தாசாளகுணம். 

உதிக்கலாம், பிறக்கலாம். 
உத்கூதசித்தல், கினைத்சகல். 
உயங்கி, வாழ, 

உயர்வு, உயர்௪9, 
உயிரினும், > udm rs erie gy. 

உயிர்ப்பு, மூச்சு. 
DUS, OF QS. 
உய்த்துணரும், ஆலோத்தறியும். 
உய்யும்வண்ணம், பிழைககும்படி., 
உரிமை, பாத்தியதை. 
உருக்கள், வடிவுகள். 
உரை, சொல். 

உலகியல், (உலகு4 இயல்) உலகஈடை. 
சீலுத்தர், லோபிகள், 

உவப்பு, சக்தோஷம். 
உவமை, ஓப்பு. 
உழன்று, சுழனது. 
உளம், மனம். 
இவகின்றனவோ, 
உள்ளம், மனம், 

வருக்துன்றன 
(வோ,   
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உள்ளவாறே, உள்ளபடியே, 
உறக்கம், நித்திரை. 

உறவினர், சுற்றத்தார். 
உறுதி, வன்மை. 
உறுத்தினேன், உறுதிப்படுக்தினேன். 
உறு நிவ, பொருந்தும் நிலை, 

உறுப்புகள், அவயவங்கள், 
உறுவது, பொருந்துவது. 
உறைலிடம், வச்குமிடம். 
உற்ற, பொருந்திய, 

உன்னி, கினை*த. 
உன்னுந்தோறும், சினைாகுந்சோறும். 

ரர. 

ஊகித்தல், யோசெசல், 
ஊக்குவது, முயல்வ.ஐ. 
ஊளை ண், உணவு. 

ஊர்வோன், ஏறிரடச்து வோன், 
ஊழலாக, பழுகாக, 

ஊழ், முன்பிதப்பில் செய்க வினை, 
PST GOT LD, LI (Lp se. 

ov. 

எங்ஙனம், எப்படி. 
எஞ்சி, மிச்சமாய், 

எண்ணிறந்தன, அளவு கடக்தன. 
எண்மர், எட்மிட்பேர். 
எதிருறுவது, எதிர்ப்படுவ.த. 
எய்தினாலும், ௮டைக்காலும். 
எய்தல், அம்பைச் செலுத்துசல். 
எரிபட்டு, எரிஈத. 
எரியிட்ட, நெருப்பிட்டு, 
எவ்வகைய, எச்சன்மையான,. 
எழ, எழுந்திருக்க, 

எழில், அழகு. 
எழமையும், எழுபிறப்பிலும், 
எழமோ, எழுக்திருககுமோ. 
எழவர், ஏழுபேர். 

எளிது, சுலபம். 
என்பு, எலும்பு, 
என்னே, என்னவோ, 

என்னோ, யாதோ. 

ஏ. 

ஏகுவேன், போவேன். 
ஏங்கினாுயோ, இரக்கனொயோ. 
ஏவலால், ஏவுதலால் (தூண்டுதலால்). 
ஏவும், தூண்டுகிற, 
ஏளனம், இகழ்ச்சி,
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ஏற்கத்தகாத, அ௮ங்கேரிஈகச்சகாத, 
ஏற்கும், ௮ங்€ேகரிகெ. 

ஏற்ப, தகுயொக. 
ஏற்பது, இரப்பது (யாரிப்பத). 
ஏற்றதல்ல, தகுக்ததல்ல. 
ஏற்றதாகும், சக்கதாகும், 
ஏற்றமாக, அதிகமாக, 

ஏற்ற மார்க்கம், தகீச வழி. 
ஏற்றமில்வ, சிறப்பில்லை. 

ஏற்றவற்றை, சக்சவற்றை. 
சகி 

ஐம்புலன், கந்து விஷயங்கள் (சத்தம், 
பரிசம், ரூபம், ரசம், கந்தம்), 

ஐயப்பா, ] 
லயம், 
ஐயன்மீர், 8ியன்மாசே, 
ஐயுறவு, சக்தேகித்தல். 

6p. 

ஒங்கி, mG. 
ஒண்ணாது, கூடாது, 

ஒருங்கே, முழுதும். 
ஓருகவஷயாம், நிச்சயமாகும், 
ஒருபடித்தாய், ஒருதன்மையாய். 
ஒருபுடை, ஒருபக்ஷம். 

ஒருரிக்க, ஒபேதரமாய் (முழுகும்). 
“ஒருவருக் கொரு செல்ல லுற்ற லது 

௮ருகுளோர்க்கும் அடைவது திண் 
ணம்,” ஒருவர்க் கொரு தன்பமுண் 

டாயின், ௮௮ அவரருகிலுள்ளோர்க 
கும் உண்டாவது நிச்சயம், 

ஒழிவை, நீங்குவை. 
ஒழகற்பால, நடக்கற்பால, 

PYG, Br. 
ழைக்கம், ஈடை. 
ஒழங்கு, செம்மை. 

ஒளிவிருக்து, மதைத்திருந்து. 
ஒறுத்தல், தண்டிர்தல். 
ஒன்பதின்மர், ஒன்பதுபேர். 

சந்தேடுத்தல், 

db. 

கடக்கல், 

கடத்தல், 
கடமை, கடப்பாடு, 
கடி.தின், விரைவாக, 
abs, வேகமாக, 

கடக்க, உறைகக, 
கமமையான, கொடுமையான, 

காண்டல், 

  

| Ob FE, 
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கடைப்பிடித்து, உறுதியாகப்பற்றி, 
கடையேன், கடைப்பட்டவன், 
கட்டணம், தூணை. 
கட்டம், சஷ்டம், 
கட்டரை, உறுதிச்சொல். 
கணம், கணம். 
கணித்துவிடலாம், சகணசட்டுவிடலா 
கண்கூடாக, பிரச்யெஷ்மாக, [ம். 
கண்மணியன்ன, கண்மணிபோன்ற, 
கந்தமூலாதிகள், கிழங்கு Car Cx 

கயவர், கீழ்மககள். [லியவைகள். 

் கரிந்து, கருகி. 
_ கரிமா, அட்டரித்தியி லொன்று. லேசா 

யிருந்தவன் பாரமுள்ளவனாக& காணு 
கருண, கிருபை. [ம் சித்தி, 
கருதி, நினைத்து, 
கருமம், தொழில். 
௧௫, கர்ப்பம். 
கருவி, சாசனம், 

மால்கள், 

கவபயிலும், நால்சளைர சற்கிற, 
கவர்ந்தால், சரெ௫தமல்: 
கவலாது, ூஃயொமல்... 

கவல, அனபம். 

கவற்சி, துன்பம். 

களவாடல், திருடுதல். 
கவளந்து, குழுற்றி, 

கறங்கு, காற்றாடி. 
கற்பரசி, சற்பு£க.ர9ி, 
கற்பித்தல், சற்ஈர்செய்தல், 

கனம், மேன்மை. 

கனல், நெருப்பு. 
கனிந்த, பழுத்த. 
கன்மனம், சல்லையொ்ச மனம், 
கன்றுதல், கோபித்தல் (வருக்சல்), 

கா. 

காதலி, நாயி. 
காமம், விருப்பம். 
காமுறுவது, இச்டிப்பது. 

காயம், உடல. 

காருண்யம், கிருபை, 
காலதண்டவராகம், (காலஃ4 சண்ட* 

வராகம்) காலனுடைய' கண்டத்தை 
யொத்த பன்றி 

காலந்தாழ்த்து, காலதாமசமாய், 
காலவரையையின்றி, கால அளவு 

இல்லாமல், 

காலனூர், யமபுரம்,
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காளிகட்டம், கல்கத்தா, 
கானவர், வேடர். 

&. 

கிரிழை, செய்கை, 
4ருகஸ்தம், இல்லீமம். 

். 
e 

கீழோர், தாழ்ந்தவா, 

ம். 

குணாகுணங்கள், (குண* குணங்கள்) 
ப தழ்குணமும் இக்குணமும். 
கும்மாளம், குதித்தல், 

குரோஜிம், வெறுப்பு. 
குலமகள், குலப்பெண். 
குழவி, குழச்சை. 
குழமி, கூட, 

குறிஞ்சிரிலம், மலைகிலம். 
குறுகி, ட்டி. 

  

. சயனம், 
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ச். 

சஞ்சிதம், ஈட்டப்பட்ட வினைகள். 
சட்டம், நியமம் (ஏற்பா), 
சதா, எப்பொழுதும், 

ச.துஷ்டயம், நான்கு. 
ச.தான், சமர்த்தன். 
சத்தமத்தில், ஏழாமிடத்தில், 
சப்தமகேந்திரம், எழா மிடமாகிய Mex 

ஷஸ்கானம். ராசச௪கஇரத்தில் 1-4--7- 
10-இடங்கள் கேந்திரஸ்தானம் எனப் 

சமத்துவம், ஒப்பு. [படும். 
சமயோசிதம், சமயத்துக்குத் தக்கபடி, 
சமிக்கை, தீர்ணிப்பது. 
சமிதை, ஓம விறகு. 
சம்பவித்தல், கேரிடுதல். 
சம்பிரதி, தலைமைச்சணக்கன். 

படு£்சை, 
ட சரமதசை, அந்தியகாலம். 
் சராசரம், 

குறைகாணுமாறில்வ, குறைசானும் 
வழியில்லை. ் 

குற்றேவல், சிறு கொண்டு, 
குன்றுமுட்டிய; மலையைமுட்டின, 

Cor. 

LOST, Oidarhurc ஆன்மா. 

கூட்டில், கூண்டில், 
கூறும், சொல்லும், 
கூற்று, சொல், 

Ga. 

கேட்டிலுறுதி, கெட்டகாலகதில் மன 

உவுறுதி யுடையனாதல். 
கேவலம், லுற்பம். 

கை. 

ஓதி, றை செயயப்பட்டவன். 

கோ. 

கொடி.வழி, கொடிப்பாதை (ஒற்றை 

யடிப்பாதை). 

கொழக்கொம்பு, கொளகொம்பு, 

கொள்கை, கோட்பாடு, 
கொற்றவன், ௮ சன். 

கோ. 

கொலாகலர், சம்பிசமக்காசர் (டம்ப2 
காரர்), 

(474 ௮சரம்) கடப்பலும் 
ஈ௩டவாதத.மாகய பொருள்கள். 

சரியை, நான்கு பாதங்களி லொன்று, 

சவட்டினன், அடகீகனன், 

சவம், பிணம், 
சன்னாகம், ஆடம்பரம், 

ஏம். 

சாதக பாதகம், செய்வதற்கு எளிமை 

யானதம் ௮ருமையானதும், 

- சாதுரியம், சமர்த்து. 
. சாபல்யம், சலாம். 

. சாம்பூந்தம், உயர்க்க பொன். 
சாயுச்சியம், கடவுளில் ஒன்றுபடுவதா 

இய ஒரு பதவி. 
- சாருப்பியம், கடவுளது உருவத்தைப் 

| 

| 

| 

பெற்றிருப்பதாகிய ஒரு பதவி, 
சார்பு, பஆம். 
சால, கிகுதியாக. 
சாலும், போதும். 
சாலோகம், கடவுளுடைய உலகத்தில் 

இருப்பதாகய ஒரு பதவி, 
சால்பு, நிறைவு. 

சி. 

. சிகிச்சை, வைத்தியம். 

சிசு, குழந்சை. 
சித்தாந்தம், முடிபு. 
சித்திகள், அட்டமா த்திகள். 

_ சித்துக்கள், விகோதவங்கள்.
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சிரமம், வருத்தம். 
சிலப்பதிகாரம், ஒரு pred. 
சிலேடை மொதி, இருபொருளபடும் 
சிவிகை, பல்லஃகு. [சொல். 
சிர், சிறுவர். 

றை, காவல். 

சிறைக்கோட்டம், காவற்சாலை, 
சிறையோசை, 5 DBA wel. 
சின்னங்கள், அிடையாளங்கள, 

8. 

சீரியர், மேன்மக்கள், 
சீர்தூக்கி, ஆராய்ந்து. 

சீற்றம், கோபம். 

ள், 

சுகவீனர், கோயாளிகள், 
சுகிர்தம், மேன்மை. 

சுகீபவ, சுகமுடையவனாகுக. 
சுட்டி, காட்டி. 
சுதந்தரம், சொக்தம், 
சுதன், பிள்ளை. 
சுரம், பாலைநிலம், 
சுவ, ௮டையாளம். 
சுவை, ௬. 

ஸ் 

குத்திரப்பாவை, கயிற்றினால் ஆட்டப் 
படும் பிரதிமை. 

குழ; சுற்ற. . 
குழல், இடம. 

குழ்ச்சி, ஆராய், 
கூனர், ஊன்விற்போர, 

சே. 
செம்பாதி, சரிப்பாதி, 

செம்மனச்செல்வர், ஞானியர். 
செய்திறம், செய்வ... 
செய்யுட்பாகுபாட, செயடட் பகுப்பு. 
செருக்கு, கருவம். 
செல்வர், கனவான்கள், 
செவ்வனே, செவ்வையாக, 
செறிந்து, நெருங்கி. 
சென்மாந்தரம், வேறுபிறப்பு. 

சே. 
சேகரித்தல், சம்பாதித்தல். 

சேதித்தல், அறுத்தல். 
சேய், பிள்ளை, 

சை. 

சைகை, உடை. 
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Gan. 
சொல்லளவில், சொல்மட்டில்,. 
சொ ற்பம், அற்பம். 

சொற்றொடர், வாக்கியம். ' 

Gen. 

சோகம், தக்கம், 

சோபானக்கிரமம், படிப்படியாய, 
சோம்பி, சோம்பலடைந்து. 

சோர்வு, தளர்ச்சி. 
சோனகர், தருக்கர். 

L. 
( 

டமருகம், உடுக்கை. 

ந். 

தக்கார், தகுந்தவர். 
தணிவாகும், சணியும். 
தத்துவம், உண்மை. 

தத்ஸ்தானம், lB <b இடம். 

தநயன், மகன், 
தம்பொருளென்ப தம்மக்கள், தம்ம 

களைக கம்பொருளெனபு சொல்லுவர், 
தயாபரர், கருளை- மிகோர். 

் தீரு, மரம். 
| தருக்கு, செருக்கு. 

  

தஷகாட்டாதொழிகிறது, மறைகன் 
தலயிேதேல், பிரவேசத்தல், [றத 

தவணண, கெடு, | 

தவிர்த்து, ஒழித்து. 
தளர்ச்சி, மெலிவு. 

தற்குறிப்பேற்றம், ஓ.ரலங்காரம். , சன் 
குறிப்பு - தான் எண்ணிய பொரு 
ளசையே, ஏற்றம்-ிறப்பித்துர் பொல்லு 
தல். “இவண்ப்போன்ற பலாட்டீ. 
யன் திரிலோகத்திலும் இல்லை” எனி 
ரூற்போல. 

தனுகரணம், உடம்பும் ௮ந்தக்கரணவ் 
களும் (மனம், புத்தி, அகங்காரம், 

சித்தம்). 

தன்வந்திரி, தேவ வைத்தியன். 

ஜா. 

தாக்கும், மோதும். 
தாத்பரியம், கருத்த. 
தாமதம், ஆலயம். 
தாயைச் சேர்த்து, முதலைக் கூட்டி 

(மு,தல்-பொன்). 

. தாழ்த்தாது. தாமதிக்காமல், 
தாள்கள், கால்கள,
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த். 
திகைப்பு, திகைத்தல் (மயங்கல்). 

திக்கு, கதி. 
திண்ண ம், நிச்சயம், 
திண்மை, 2 Ae 
தியாஜ்ஜியம், விலச்கத்தச்கத. 
திரண்ட, கூடின. 

திரள், கூட்டம். 
திரு, செல்வம், 

திருவலகு, துடைப்பம், 

திருவுளச்செயில், (கடவுள்) மனத்தின் 
திறமை, உறுதி. $* [தொழில். 
திறை, கப்பம் 

திவ் துவணயும், ையளவும், 

தீ. 
தீ நெறி, கெட்ட கழி. 
தீயன், கெட்டவன். 
தீரற்பால, pip sumer. 
தீ விவ, பாவத் தொழில். 

“து. 
துச்சம், அற்பம் டி 

துணிடூ நிச்சியம், 

தியில்வது, தூ வ்குவது, 
துறவறம், ச£கியாசம். 
துன்பமுருவண்ணம், தக்க முண்டா- 

காசபமு, 

தூ. 

தூண்டிற்று, ஏவிற்று. 
தூம்மை, சுத்தம், 

த. 
தெரிந்திலது, தரியவில்லை. 
தெற்றென, செளிவாக. 

தே. 

தேவதாரு, ஒரு மரம். 
தேற்றுவார், தெளிவிட்பவர். 

Gan. 
தொகுதி, கூட்டம். 
தொடக்கம், ஆரம்பம். 
தொண்ட, ஜி்டிமை, 

தொண்டைமான், ஒ.ரரசன். 
தொல்லுலகு, பழையவுலகம். 
தொன்றுதொட்டு, அகதியாய். 

தோ. 

43 
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ந, 
நடவை, வழி. 
நடைபெற, வழங்க. 
நட்பு, சிகேகம், 
நண்ணினர், அடுத்தவர், 
நந்தம், ஈம்முடைய, 
நரையும் திரையும், மயிர் வெளுப்பும், 

உடல் தளர்தலும், 
நலக்க, நன்றாக, 

நல்குமோ, அருளுமோ. 
நல்லமைச்சு, ஈல்ல மந்திரி, 
நவிற்சி, சொல்லல், 
நள்ளிரவு, ஈடுராத்திரி. 
நள்ளிருள், மிகச இருள். 
நற் கதி, கல்ல பதவி. 
நன்கு, ஈன்றாக,. 

நா. 
நாடற்பாலது, ஆ. ராயத்தக்கது, 
நாயர், ஆசாய்வார். 

நாட்டாண்மை, காட்டை தளுகை, 

நாணி, வெட்டு, 

ந். 
நிகர்ப்பவர், ஒப்பாவோர். 

நிகழம், நடக்கும். 

நிதி, செல்வம், 

நியமித்தது, ஏற்படுத்தினது. 
நியாயவாதம், நியாயமான சர்க்கம், 
நிரந்தரம், எப்பொழுதும். 
நிரபராதி, குற்றமற்றவன், 
நிராயுதர், ஆயுசமில்லாதவர். 
நிரூபித் து, மெய்ப்படுத்தி, 
நிர்ணயிக்க, கிச்சயிக்க. 

நிர்வாகி, நிர்வ௫ெகத்ககீசவன், 
நிறைகுணங்கள், கற்குணங்கள். 

ன், உனத. 

ந். 
நீதி வழாது, நீதி தவராமல். 
நீத்து, ஒழித்து. 

நீவிர், கீங்கள், 

நு, 
நுகர்ந்து, அபவித்து, 
நுண்ணறிவு, ஏட்பமான gy Sey. 
நுவளயர், வலையர். 

# நெ. 

நெகிழாத, உருகாத. 
நெடுங்கணக்கு, எழுத்துக்கள்.
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நே. 
நேோரவல்ல, நேரிடககூடிய, 
நேரிதே, சரியானதே. 
நேரிய, சரியான. 
நேரும், கேரிடும். 

நோ. 

நோக்காது, பார்க்காமல், 
நோக்கும், பார்கக. 
கோய்மை, கோயுடைமை, 

LI. 

பகர்ந்து, சொல்கி, 
பகுதி, பிரிவு. 

பகுத்தறிவு, பிரித்தறிகல். 
படிந்தோர், முழுனவர். 

பட்சபாதம், ஒருபக்ஷம் சார்பு. 

பட்சம், சார்பு. 
பண்டே, முன்னமே. 
பண்பு, குணம். 
பதங்கள், பதவிகள். 
பதி பசு பாசம், இறைவன், ஆன்மா, 

மறைப்பு. 

பதிவிருந்து, ஒளிவிருந்து. 
பத்தாவைக்கொண்டு, உளவைக்சொ- 
பந்து, சுற்றம். [ண்டு. 
பயக்கும், கொடுக்கும். 
பயனின்று, பிரயோகனமில்லாமல். 
பயின்று, பழகி, 

பரகாயப்பிரவேசம், உயிர் ஒர் உடம்பி- 

லிருந்த மற்றோருடம்பிற் பிரவே92- 

பரங்கள், அன்பர்கள், [தல். 

பரமஞானி, மேலோனாகய ஞானவான. 

பரிசனர், பரிசாரகர், 

பரிசீலனம், பரீஷை, 
பரிதானம், லஞ்சம், 

பரிவுகூர்ந்து, இரக்கமிகுக்து. 
பரோபகாரம், அக்கியருக்கு உபகாரம் 

பண்ணுகல், 
பலபட, பலவிசமாக, 

பலபோகவிராகம், பயன்சளை அனுப- 

விப்பதில் வெறுப்பு. 
பலவுள, பலவாயுள்ளன. 
பல்க, விரிவாக. 
பல்லாயிரம், ௮கேகமாயிரம். 
பவசுகாதிபதி, சாதகளலுககு GE OD) 5 

விளைவிட்பவனான சு4இரன். 
பழதிசைத்தோம், கெடுதிசெயதோம். 
பழதை, செத்தை (வைச்கோற்புரி).   

அரும்பத விளக்க அகராதி 

பறம்பர், தோல்கினைஞர், 
பறையோசை, சம்பட்டவொலி, 

பற்றாத, பிடிச்சாத. 

LIA. 
® 

பாகுபா, பகுப்பு. 
பாங்கன், தோழன், 
பாதகன், பாவி. 
பாதசாரி, காலகடை. 

பாத்திரன், உரியவன். 
பாராட்டற்பாலன, கொண்டாடக்தச- 
பாராவாரம், சமுத்திரம், கன. 
பாவண, கருத்து. 
பாவை, பிரதிமை. | 

பானாதிகள், குடிசீர் முதலியன. 

பி. 

பிந்கவல), வலத காசியிலோடும் சுவா- 

பிணி, வியாதி, (௪ம். 
பிஊணப்பட்டு, உத்தரலாதியாச. 
பிதற்றியன, பிதம்.உப்.பட்&ன. 
பிரஸ்தாபித்த த, வெளியிட்டத. 
பிரம்சரியம், கால்வகை ஆரமங்களிற் 

ஒன்று. (96 ஆம் பக்கம்; 17 ம் வரி- 
யிற் காண்க,) 

பிரமாணவாக்கியம், கிதிவாககயெம், 

பிராகாம்யம், அட்டசி2திகளுள் ஒன்று, ' 
HH எல்லாவற்றிலும் நிறைவுள்ள- 
வனாயிருஃகும் இது, 

பிராப்தி, வட்டரத்திகளுள் ஒன்று. 2 
பேண்வெனவற்றைப் பெறுதலாகும் 

பிராரப்தம், அறுபவத்துக்குரிய வினை, 
பிேதம், பிணம். ் 

பிழைத்து, தப்பி. 
பிழையாத, SULTS. 

பிறவும், மற்றையனவும். 
பிறழ்ந்து, மாதி, 

பிறிதொன்று, வேறொன்று. 
பிற்றை, பின். 

பு. 

புகட்டல், ஊட்டல். 
புகல, சொல்ல. 
புகலிடம், புகுமிடம் (டைஃகலம்). 
புகவிட்டால், புகுத்தினால். 
புகழடம்பு, ச்த்தியாகய வுடம்பு, 
புகுவித்தோம். அழைவித்தோம்.



அரும்பத விளச்ச ௮சசா.இ 

புற்கவர்,* தேவர். 
புடை, பக்கம், 
புதுவதாக், தாூதனமரக, 

புத்தம் பீதியது, மிகப் புதியத. 
புந்தி புத்தி, 
புரவலர், ௮சசர். 
புரிய, செய்ய, 
புரிவது, செரப்வது. 

புருடர், அண்மச்கள். 

புரை இரந்த குற்ற மற்ற. 
புலப்படுகின்றது, காணட்படுசன் றத. 
புலமை, கல்வியூறிவு. 

புலம், அதிவு. 
புலர்ந்த தும், விடிர்கதம். 
புலவர், கல்வியறிவுள்ளோர். 
புலால், தசை, 
புவயர், நீசர், 
புல்லறிவாளர், சற்றறிவுடையோர், 
புல்லிய, brio Su, 
புல்லொழக்கம், இழிக்கடை. 
புவன போயர்கள், உலக இன்பங்கள், 

புழதி, கக். உ, 
புறக் ணிப்பூத, வேறுபடுத்துவது, 

புறதிதில், பக்கத்தில். 
புறம்போந்தனர், வெளிவந்தனர். 
புனிதன், பரிசத்தன். 
புணந்துவைத்த, ௮லங்கரிகதுவை தத. 

ஸ்ரீ, 

பூம, பூண்டு, 

பூத்பெளதிகம், பூதங்களும், அவற்று 
லாகச்சப்பட்ட பிரபஞ்சமும். 

பூதலம்புரப்பர், உலகத்தை யாள்வர். 

பே. 

பெரும், பெருமானே. 

பே. 

பேதைமைத்து, அ௮றியாமையுடையது. 
பேரறம், பெரிய தருமம். 
பேறு, பயன. 

பை. 

பைந்தொடி யார், பசும்பொன் வளையலை 

யணிந்தவர் (மாதர்), 

போ. 

பொக்கிஷம், களஞ்சியம், 
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பொய்ப்படுக்கும், பொய்யாக்கும், 
பொய்ம்மை, பொய்சொல்லுதல். 
பொய்யுரை புன்மையில் புகுத்தும், 

பொய்ச்சொல் இழிவில் புகுலிக்கும். 
| பொலம், பொன், 
பொருத, பொறுக்காத. 
பொறுத்தது, தாவ்கெ.௫. 
பொறை, பொறுமை, சுமை, 

Gur. 

போதம், அறிவு. 
போதிய, போதுமான, 
போந்து, வநத. 

போலியாகின்றது, பொய்யாகன் 52. 

ம, 

மகத்தான, பெரிதான. 

மகம், யாகம். 
மகரம், முதலை, 
மகவான், இந்திரன். 
மகவு, பிள்ளை. 
மகிமா, ட்டடித்தியி லொன்று, ௮2 

பெருமையடையவனாயிருக்கும் சித்த. 

மகிழ்வு, சந்தோஷம், 
மங்கள ஸ்ராநம், மங்கல முழுக்கு. 

। மங்களாநிபவந்து, மங்கள முண்டாகுச, 
மங்கி, மழுங்கி, 
மடந்தையர், மாசர், 

மடமை, அறியாமை. 
மடம், 

LOD சோம்பல், 

மணிமுடி ச்சிரத்தில், சத்சசிரீடமணிக்த 
மதம், அகங்காரம், [ தலையில், 

மதி, அறிவு. 
மரபு, சந்ததி. 
மருகர், மருமச்கள், 
மலகோய், பிறவியாகிய நோம். 

மறுத்து, ௪. 
மறுமைப்பயன், மறுபிறப்பின் பயன். 
மறையவர், பிராமணர். 
மறைவிருந்தனன், ஒளித்திருந்தனன். 
மற்றையோர், பிறர், 
மனந்கவன்றால், மனம் வருகந்திளுல். 
மனநிஷவ, மனத்தின5 நிலைமை. 
மனவலிமை, மனவுறுதி. 
மனனம், சிந்திகசல். 
மனோராஜ்யம், வீண் எண்ணங்கள், 
மன்பதை, மககட்கூட்டம். 

மன்னுயிர், கிலைபெற்ற வுயிர்கள்.
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wor. 

மாகதர், பாணர் (பாடுவோர்). 

மாசு, குற்றம், 
மாட்சி, பெருமை, 

மாணவர், மாளுக்கர், 
மாண்பு, பெருமை. 

மாதவர், பெரிய தவத்தோர், 
மாதவி, குருச்சத்தி. 
மாதிரங்கள், திசைகள். 
மாதுர்ஸ்தானம், தாயகம். 
மாதுலர், அம்மானமார், 
மாந்தர்கள், மச்கள், 

மாபாதகம், பெரும்பாவம். 
மாமூல், வாடிக்கை, 
மாயை, மாயம், 
மாய்ந்து, மடிந்து. 
மாறாக, மறுதலையாக, 

மாறுபட்ட, விரோதித்த. 
மாற்சரியம், பொருமை. 

மாற்றலர்பால், பசைவரிடத்தில், 

மானிடம், ae சன்மை, 
மதறுஷப்பிறப்பு. 

மி. 
மிக்கார். மேலோர். 

ழ். 

முகச்சாயை, முகச்சாபை, 
முகந்து, மொண்டு, 
முகப்பொலிவு, முகவிளச்கம், 
முக்குறும்பு எறிந்த, முக்குறும்பை 

வென்ற(முக்குறும்பு-காமம் வெகுளி 
மயக்கம் என்பன), 

முடை நாற்றம், புலால் மணம். 
முட்டின்றி, தடை யில்லாமல், 
மு.திமை, கிழட்பருவம். 

முத்தம், முத்து. 
முத்தொழில், மூன்று கொழில்கள் (Ge 

ட்டி. திதி லயங்கள்). 

முமுக்ஷுத்வம், மோக விருப்பம், 
முயற்சி, ஊச்சம், 

apr asst, ; 
முரண்பட்ட, மாறுபட்டு, 

முழமுதற்கடவுள், கூலகாரணராகிய 
கடவுள். 

முறைப்பா, முறையிடுதல், 
முறையே, இரமமாகவே, 

முற்றத்துறத்தல், மு.ற்றும்விட்டுசீங்கல், 
முற்றாமை, முடியாமை. 
முனிவா, முனிஎரேஷ்டசே. 
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முனிவுடன், கோபத்துடன் 
முன்னவர், முன்னோர். 

மூண்ட, பற்றி. 

மூதாதையர், பாட்டன்மார். 
மூதுரை, முகமொழி, 

மூப்பு, மூதமை. 
“ மே. 

மெய், உடம்பு, 
ம. 

மேகஷ், மாதர் இடையிலணியும் அணி- 

களி லொன்று, 8 

60) LD. 

COWEN, waar. 

மோ, 
மொழி, சொல், 

ழோ. 
மோகம், விருப்பம். 

யா. 

யாக்கை, உடம்பு, ட 
யாண்மம், எவ்விடத்தும். 
யாத்திரிகர், பிரயாணிசர். 

யி, 

யூகிப்பது, உய் தபுணாவது. 

I. 

ரத்து, சடை. 

ரவி, சூரியன். 

ஜ. 

ஜகம், லோகம். 

ஜபதபாதி, ஐபதபம் முீலியவை. 

ஜி. 

ஜித்துக்காரி, கெட்டிக்காரி, 
ஜிதேந்திரியன், இந்திரியங்களை வென்- 

மவன். 

ஜ். 

ஜீவன்முத்தர், ஞானிகள். 
ஸ். 

ஸ்ஹஸ்ரதளாம்புஜம், ஆயி.ரமிதழுள்ள 
தாமரை மலர். 

ev. 

லகிமா, அ௮ட்டத்திகளுள் ஒன்று; ௮ஐ 
லேசாயிருககும் சத. 

லவுகிகம், லோகாசாரழ்,
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லி. 
லிகிதர், எழுதவோர். 

லோ. 

லோபம்த லோபகுணம். 

வீ. 

wh Sad, அட்ட சித்திகளுள்ஒன்று; ௮௮ 
எல்லோரையும் வசப்படுதத்ம் ரத்தி, 

வண்ணம், தன்மை. 
வதியும், தீங்கும். 

வம்மின், வாருங்கள். 

வயோதிகம், மூப்பு? 
வாலாறு, விருத்தாக்கம். 
வரினும், வக்தாலும், 

வருத்தி, வருவித்து. 
வருவாய், வருமானம். 
வரைந்து, ௮ளவுபடுத்தி, 
வரையறை, எல்லை, 
வலியுறுத்தத்தக்க, இடப்படுத்தாற்கு- 
வல்லவன், சமர்த்தன். 
வழக்காறு, a Lyi Ub, 

வழ, ஒரு மரு (சவுச்சாரம்), 
வழிபட்டூ,*வணங்கி. 
வழவ், தவற. 

வழவாது, ௧வ௫௫. 
வறிதே, சும்மா, 

வுறியர், தரித்திரர். 
வற்புறுத்தல், இடித்துச் சொல்லல், 

வனப்பு, அழகு. 
வன்ழை, உறுதி, 
வன்மொழி, கடுஞ்சொல். 
வன்னெஞ்சன், கடினமனமுளளவன். 

வா. 

வாகடம், வாகடாசாரியரால் செய்யட்- 
பட்ட ஒரு வை ததிய.நால். 

வாசவன், இக்திரன். 

வாசாஜானம், வார்த்தைஞானம். 
வாடை, மணம், 

வாளை, ஆயுள். 

வாணிபம், வர்த்தகம். 

வாதவன, வாசனை. 
வாதித்தல், தீர்க்கித்தல். 
வாதை, *ன்பம். 

வாதீஸல்யம், அன்பு. 
வாயிலாக, வழியாக. 
வாய்மை, உணமை. 
வரீய்வாளாமை, மெளனம். 

(Aw, 

  

34) 

வாரணாசி, கார. 
வாளாபோயினமை,சும்.மாசென்றமை. 
வானப்பிரஸ்தம், நால்வகை ஆசிரமக்- 

களில் ஒன்று. (36 ஆம் பக்கம் 20 ஆம் 
வறியிற் காண்க.) 

வி. 

விகற்பங்கள், வேறுபாடுகள். 
விஞ்ஞானம், மேன்மையான ஞானம். 
விடத்தேரிஸ, ஒருவகைச் செடியின் 
விதேஸ, விடுவிப்பு (மீட்ட). [இலை. 
விதேகமுக்தர், உடல்லிட்டு முத்திய- 

டைந்தவர், 
வித்வஜ்ஜனர், வித்வான் கள். 
விமரிசை, காகரிகம், 
வியப்பு, ௮திசயம். 
விரசம், வெறுப்பு. 
விரதியர், விரதங்காப்பவர், 
விரிவஞ்சி, விரிவதற்குப் பயந்து, 

விருத்தை, விருத்தாப்பியை. 
விருப்பம், ஆசை. 
விரைந்தனன், ௮வசரப்பட்டனன், 

விரையாதிபதி, செலவுக்கதிபதியாகய 
விலக்குவிப்பது, ஒழிவிப்பத. [புதன். 
விலங்குகள், மிருகங்கள், 

விழப்பந்தரல், மேன்மையைக் தருதல். 
விழைகின்ராள், இச்கெகருள். 
விழைந்தனன், இச்ித்கனன். 
விழைவது, இச்9ப்பது, 

ளித்து, ௮ழைத்து, 

வி. 

வீயபேறு, முத்தியடைதல், 

வீற்றிருத்தல், எழுந்தருளியிருத்தல், 
வே. 

வெஞ்சினம், கடுங்கோபம். 
வெட்டை, சூடு. 

வெம்மை, வெப்பம். 

வெய்யவன், கொடியவன். 
வெறுமனே, சும்மா. 

வெற்றி, ஐயம், 

வே. 

வேள்வி, யாகம், 

.வேனிற்காலம், வசந்தகாலம். 

வை. 

வைகறை, விடியற்காலம்,
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அரும்பத விளக்க உரை, 
pte 

(பக்கம் என்று குதிப்பிடப்பட்டலைகள் இப் புத்தகத்திலுள்ள பர்சங்கள்) 

'*ஒழக்கம்'? என்னும் பாட்டு (பர்கம் 1. நிருச்குறள். ) 
ஒழக்கம் -- ஈன்னடக்கை, விழப்பம் -- மேன்மை, உயிரினும் -- உயிரைச் 

காட்டிலும், ஓம்பப்படம்--காக்கப்படும். 

வலம்பட” எள்ளும் பாட்டு (பக்கம் 57, நூலாசிரியர் இயற்றியத.) 

வலம்பட--வல2தபுறமாக வர, வரிவடி.வு-- எழுத்த, இயன்று-- அமைந்த, 

குலம்--மேன்மை, குலவும்-- விளங்கும், பல்--பல, மொழி--பாஜை, தனி-- 

ஒப்பற்ற, 

தமிழ் எழுத்துக்களில் பெரும்பாலானவை வலமாகச் 'சழன்றுவரும் வரி 

வடிவினையுடையன. L., LU, Wy Wy Lp யெ 8நதுமே இடமாகச் சுழன்று வரு- 

வனவாம். பெரும்பான்மை நோக்கி வலம்பட வரும் எழுத்துக்கள்! என்பதே 

வழக்கு. இது, கமுகந் தோட்டத்தில் வேறு மரங்கள் ல இருப்பிலும், பெரும் 

பான்மை கோகு அதனைக் கமுகந்தோட்டமே என்முற்போல என்ச, இதுவன்றி, 

மேற்கண்ட Bis எழுத்த களும் வலத்திலிருந்து கொடங்யே எழுதப்படவேண்- 

டும் () ட) கயிறும் பை சுலபமான முலை கோக்க இடத்திலிருந்த 

தொடங்க எழுதப்படுகின்றள ( ட் -) என்று கூறுவாரும் உளர், 
4 

பிறர்க்கின்னு” எள்ளலும் பாட்டு (பக்கம் 3:01, இருக்குறள்.) 

இன்ன--தன்பம், பகல்--ஒரு முகூர்த்த காலம், | 

“Guay” crar gud ur@ (uss XXXVil. நூலாசிரியர் இயற்திய.) 

பூ--உலகத்தில், மேவும்--வியாபித்திருக்கும், சீர்--9றப்பு, பொலியும்-- 

விளங்கும், நா--(ஒவ்வொருவருடைய) நாவிலும், மேவும்--பொருந்திய, தூ. ௪த்- 

தம், ௮ருளவரும்--௮ரள் செய்யும்பொருட்டு வரும், தந்தி முகத்து எந்தை 

யானை முகத்தையுடைய எமது தந்தை (விகாயகர்), தாள்--பாதம், 

தேநளுறு'? என்னும் பாட்டு (பக்கம் 12714, நூலா?ரியர் இயற்றியத.) 

தெருள்--ஞானம், உறு--உடைய, மறை--வேதம், தேர்ந்து--உனர்க்௪, 

உண்மைப் பொருள்--சத்தியம், உற--மிகுதியாக, வேந்தன்--௮ரசள், புகல-- 

சொல்ல, மருள்--மயககம், உறு--அடைந்த, * மலரோன்---பிரமன்,* மயல்- 
மயக்கம், செவ்வேள்--சுப்பிரமணியர், செய்ய--9வந்த, முடி---தலை, 

* பிரமன் ஓம் என்னும் பிரணகத்தின் பொருளை யறியாது மமல்க அவற்கு அதனை முருகச்சட்வுள் உபதே2த 

அழுனினர் என்பது புராண வாலு,
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மீன்னு'? என்றும் பாட்டு (பக்கம் ஐார]ர், gror@hus Quedus.) 

மின்னு--விளக்கும், மன்னும்--சிலைபெற்ற, மா-- பெருமைபொருந்திய, 

பன்லு--புசீழும், கமலம்--தாமசை, பால் நிறம்--வெண்ணிழம், ௮ன்னம்---௮ன்- 
oor Lo wy ribet £0 சரஸ்வதியின், நல்--ஈன்மைபொருச்திய, சரண்--பாதம், ஆதரிப்- 

டாம்--விரும்புவாம். 

“வீடகமேவ'' எனலும் பாட்டு (பககம் 301711. நூலாசிரியர் இயற்றியது.) 

SC ௮கம்--மோட்சமாகய இடம், மேவ-- ௮டைவகற்கு, விழைதல்-- 

கிரும்புதல், உறு நெறி-.-உற்ற வழி, நாடு ௮கம்--காடுகின்ற மனம், இயம்ப-- 

சொல்ல, ஆடக மன்று -பொன் சபை, பிரான் -- சிவபெருமான், சே ௮டி-- 

சிவந்த பாதம். 

த 

*தனித்தமீழ்'? என்னும் பாட்டு (ப*க.ம் 021111, நூலாசிரியர் இயற்றியத.) 

நீரார் -- தன்மையுள்ளவர், மங்கல வழக்கு-- மங்கலத்தை மங்கலமாகச் 
சொல்லும் வழச்கம் (அதாவது சுடுகாட்டை நன்காடு என்பத), துனித்த-- 

துன்பமான, பொய்---பொய்யான தேசம், பனிப்பு--- அசைவ (குற்றம்), 

காதை--கதை, ,பகர்ந்தனேன்--சொன்னேன், தொனிப்பது--தோன்றுவத, 

தூயோர்--பரி*த்தமான பெரியோர். 
பு 

“சத்தியம்” என்னும் பாட்டு (பக்கம் $%%1111, நூலாசிரியர் இயற்தியத.) 

கணிதம்-*கணக்கு, சமயம்--மதம், தகைமைத்த--சன்மையினையுடையத. 

பாநக்கோருவன்” என்னலும் பாட்டு (பக்கம் 8, ௮றிச்எந்திர புராணம்.) 

பார்--பூமி, பாதாரம்--பிறன் மனைவி, போர்--௪ண்டை, மறைப்பொருள்-- 

வேதத்தின் பொருள, நேர்--ஈடுவுகிலைமை, வீடா---விடாத, ம்னுநால்---மனு 

என்பவரால் செய்யப்பட்ட தருமசாஸ்திரம், நெறி--வழி, பொறை--பொதுமை, 

அருக்கும்--எப்படிப்பட்ட யோகயெர்களுக்கும், மிக்கான்--8றக்தவன். 

“Gentian” என்னும் பாட்டு (பகம் 3, அரிச்சந்திர புசாணம்.) 

வேய்யன்--கொடியவன், பதகன்--(பாதகன்) பாவி, நிறை---(மனத்தை) 

நிறுத௪தல், புல்லன் --அற்பன், கையன் -- வஞ்சகன், கயவன் --€ழ்மகன், 

ஐீயன்---தலை௮ன் (இக்திரன்), இதென்னாக--இது யாது பயனைக் ௧௬. 

“Shei” என்னும் பாட்டு (பக்கம் 5. நூலாசிரியர் இயற்றியது.) 

கந்தரம்--கூகை, உன்னும்--நினைச்கும், தூய--சுக்கமான, கோசிகன்-- 

விசுவாமித்திரன், மாதவம்--பெருக்தவம், இவணயடி.--இரண்டு பாதங்கள். 

வையம்” என்னலும் பாட்டு (பக்கம் 5. அபிராமியந்தாதி.) 

வையம்--தேர், துரகம்--குிரை, மத கரி--மத யானை, மா மகுடம்-- 

பெரிய சரீடம், சிவிகை--பல்லக்கு, கனகம்--பொன், ஆரம்--மு.த்தமாலை, 

சின்னம்-- அடையாளம். ,
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“*நின்னுவார்?? என்னலும் பாட்டு (பக்கம் 8. திருசாவுக்கரைய/ தேவாரம்.) 

நின் ஆவார்---கின்னை ஒத்தவர், மன்--௮.ரசன், ஆறங்கம்--வேதச்தின் ஆறு 

அங்கங்கள், ௮வை--ரிட்ல௪ (வேதத்தின் உச்சாரண லட்சணத்மை உணர்தது- 

agi), வியாகரணம் (வேதத்தின் பத லட்சணத்தை விவரிப்பஐ), நிருத்தம்! (வேசத்- 

தின் பதங்களுக்கு விவரணம் கூறுவது), சோதிடம் (லகரம், இதி, வாரம், கட்ச- 

தரம், யோகம், கரணம் முதலியவற்றால் வைதிக கருமங்களைச் செய்தற்குரிய 

காலத்தை யறிவிப்பத), கற்பம் (ஆசவலாயரீயம், “போதாயநீயம், ஆபத்தம்பம் 

முதலிய சூத்திரங்களிலிருஈ து வைதிக கருமங்களைப் பிரயோ௫க்கும் (முறைகளைச் 

கூறுவ), சந்தோவிசிதி (வேதங்களை உக்தை முதலிய லக்தோபேதங்களுக்கு 

அட்சர சங்குயை கற்பிப்பது). மறை-- வேதம். 

“6ஓந்தேறு” என்னும் பாட்டு (பஃஈம் 18. பிரபோத சந்திரோதயும்.) 

ஒத்தி--ஒப்பும், ஏறு--உயர்வும், பூங்ககண--புஷ்பபாணம், போதம்-- 

அறிவு, மடவார்---பெண்கள், பித் து--பைத்தியம், இதம்--இன்சொல், பேதை-- 
அறிவில்லாதவன். 

பாலுண் தழந்தை'' என்னும் பாட்டு (பக்கம் 12, பிரதாப.சச்திர விலாசம்.) 

பணி--பாம்பு, ஞாலத்து--இப்பூமியில், அமர்--அமரும், கோலத்த-- 
அ௮ழ௫ையுடைய, ௮மரர்---தேவர், நான்முகன்--பி.ரமன், மூக்க்ண்ணன்---சவள், 

கோவலன்--ருஷ்ணன், சால--மிக, ஓங்கிய--உயர்க்த. 

புநவநேரியாமல்” என்னும் பாட்டு (பகம் 14, திருவேல்கட சதகம்.) 

மணி -- முத்தப்போன்ற, எயிறு--பல், அங்கசேஷ்டை -- உறுப்பை 

அசைத்தல், மிடறு--கண்டம், நியதியொ0---ஏற்பாட்டின்படி, நாதப்பிரமமாய்- 

ஒலிவடி.வாகிய பிரமத்தில் லூ தவனாய், தந்திரி--தகதி, வஞ்சி--பூங்கொடி. 

போன்ற பெண், மாந்தர் -- மனிதர், வையகம்--- பூமி, 

“கல்லாத புல்லர்'' என்னும் பாட்டு (பக்கம் 17. நூலாசிரியர் இயற்றிய.) 

புல்லர்--அற்பர், காவலன்---௮ரசன், சொல்--சொல்றுதலை, ஆரும்'_- 
பொருந்திய, (சொல்லாரும்--யாவராலும் புகழப்பட்ட,) கீர்த்தி--புகழ், * நல்- 

லார்--ஈல்லவர், நாடிய-- விரும்பின, அளிப்பான்--கொடுப்பாள், மல் ஆரும்-- 
மல்தொழிலைப் பொருந்திய, திண்புயம்--வலிய தோள். ப 

* சல்லார் மனந்தனில் சாடிய---பெண்கள் தம் மனத்தில் விரும்பிய எனவும் கொள்க, இதனஞவ் ௮ப் பெண்- 

கள் தம் கருத்தைக் குறிப்பித்தபடி யாரும், 

“ஈயாத புல்லர்”? எனலும் பாட்டு (பககம் 17. நூலாசிரியர் இயற்றியது.) 

இறையவன்---அசசன், வாழ்த்துரர்--புகழ்வோச், அருள் வரன்--கொடுப்- 

பான், சேய்--பிள்ளை, மன்பதை--மக்கட்கூட்டம், மாயாத-- அழியாத. 

“தாயோக்தம்'” என்னும் பாட்டு (பக்கம் 18, கம்ப ராமாயணம்.) 

நலம் பயப்பில்--சன்மை தருவதில், முன்னின்று--முள்னிலையாய் Bar gy 
செல்கதி அடையும் நற்கதி, உய்க்கும்--செலுத்தறெ, நீரால் தன்மையால், 

(
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கோய்--பி$னி, ஒக்குமெனின்--வந்து அடைக்கதானால், நுணங்கு--தட்பமாயெ, 

கேள்வி---நாம் கேள்விகளை, ஆயப் புகுங்கால்--தராயத்தொடங்கும் பொழுதில், 

௮ன்ரினால் தாய் மிச்சகவளாசலால் 'தாயொக்கும் அன்பில்” என்றும், விரும்- 

Sis ay 860 0 5 தடையின்றிக் கொடுச்சவல்லது தவமாதலால், (தவமொக்கும் கலம் 

யயப்பில்” என்றும், பிதர்சசடன்களைர் எெய்து தாய் தந்ைத.பரை ஈற்கதியில் சேர்ப்- 

பிப்பூத பு,ததிரன் கஉடமையாவதுபோல), தன் குடிகளை நன்னெறியில் ஈடக்கச்செய்து 

நற்கதியிற் சேர்ப்பித்தலால், *ரேயொக்கும் முன்னின்றொரு செல்கதியுய்க்கு நீரால்! 

என்றும், மரக கோயை நிச்குவதே போல், வைர்தியசாலைகளை ஆங்காக்கு 

ஸ்தாபித்தக் கு௲.களு£ஈகுற்ற கோய்களை நீக்குவதால் 'நோயொரச்குமென்னின் மருக் 

தொக்கும் என்று, பாடசாலைகளை ஆங்காங்கு நியமித்து குடிகளுக்கு ஈல்லறிவை 

யுண்டாக்குதலால் *அறிவொக்கும்' என்றும் ௮ரசனைர் சிறப்பித்தபடியாகும். 
ச 

“புள்ளிய” என்னும் பாட்டு (பஃ்சம் 24. திருவிளையாடற் பு. ராணம்.) 

புள்ளிய -- புள்ளியையுடைய; ஆடை -- வஸ்திரம், புவஊந்து -- தரித்த, 

அரவப்பூண் -- பாம்பாகிய தபரணம், செங்கண் --சிவக்த கண்களையுடைய, 

விடையான்-ருஷபவா்கனத்தை யுடைய சிவன், உள்ளிய-நினைத்த, ௮ருவருத்து- 

இகழ்ந்து, தருக்கு--செருக்கு. 

் “முடி சரிந்து காள்னும் பாட்டு (பச்கம் 35. பட்டணத்தார்.) 

முடி சார்ந்த மன்னர் -- இரீடாதிபதிசளான அரசர், சாம்பர் -- சாம்பல், 

இந்த---இப்படிப்பட்ட, படி--உலசத்தை, சார்ந்த-- பொருந்திய, வாழ்வு-- 

வாழ்கீஸ்க, பொன்னின் ௮ம்பலவர்--பொன்னம்பலத்தில் வாழ்பவராகிய ௩ட- 

உகர, உய்யவேண்டமம்--- கடைச்சேறவேண்டும். 

ஞானமானது” என்னும் பாட்டு (பக்கம் 96. மகாராஜா துறவு.) 

நவில்வ.து--சொல்வது, இல்லாள்--மனையாள், அறையும் -- சொல்லும், 

பதி--கணவன், ஈனமா--தாழ்வாக நினைத்த, கதி--தி்கு, எணி--எண்ணி. 

“Gan ip pein”? என்னலும் பாட்டு (பககம் 37. காசகொண்டம்.) 

கொழநன்--சணவள், உறை--வாழ்தல், கொள்கை--கோட்பாடு, வழ-- 

குற்றம், வான் தவம்--பெரிய தவம், ஆற்றுதல்--செய்தல், பராய்--வணங்க, 

நூவுதல்---அர்ச்சததல், கற்புடை பன்னியர்--கற்புடைய மனைவியர். 

::பாகமோமியாய்” என்னும் பாட்டு (பக்கம் 37. மகாராஜா துறவு.) 

பாகமோழியாய் (பாகு ௮ம் மொழியாய்) -- (சர்க்கரைப்) பாகுபோன்ம 

ழக மொழியாய், உரை---சொல், விரதம்--கோன்பு, ஆகமுற் (ஆகம்: 

உ௰) -- (கான்) இந்த சரீரம் எடுக்கும்படி. 

((ஊட்டுவிப்பானும்'” என்னும் பாட்டு (பக்கம் 58. பட்டணச்தார்.) 

மூட்டூவிப்பானும்---கூட்டுவிப்பவலும், முயங்குவிப்பானும்--சல.ககச்செய்ப- 

வளும், இருவிவ--கல்வினை இவினை கள, தில்ஸல--(தில்லைம.ரங்கள் ௮டர்நீதுள்ள 

ஓர்) செம்பரம்,
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“*விடத்தேரிலை'? என்னலும் பாட்டு (பசசம் 59, சனிப்பாடல், $லா?ிறியர் 

QrEG 645g.) 

விடத்தேரிஸல--ஒரிலை, ௮ரவு--பாம்பு, தடம்--இடம். 

“மனிதர்”? என்னும் பாட்டு (பச்சம் 59, திருவிளையாடதீ பு.சாணம்.) 

வசந்தம்--தென்றல், கால்--காற்று, துனி--(வெப்பத்தால் உண்டாகும்) 

ன்பம், புனிதம்--சுத்தம், தடம்--தடாகம், பு.த---௪திய, பால் மீதி--வெண்மை 
யாயெ சந்திரன். 

“பூமகளும்”” என்னும் பாட்டு (பக்கம் 60, அரிச்சந்திர புராணம்.) 

பூம்கள் --- திருமகள் (லட்சுமி), மண்மகள் -- பூமிதேவி, பொருமல்-- 

ச௫கஈ்காமல், உற---மனம் பொருக்க (திருப்தியாக), மணித்தோள்--4௮ழ௫ூய 

கோள், காமம்--(பசைவருக்கு) அச்சத்தைக் தருவதான, நெழவேல்--சீண்ட 

வேலாயுதத்தையுடைய, இறைவன்--௮ரசன், நாயின் இகழ்--சாயைக்காட்டிலும் 

இகழப்பட்ட. 

பூவியினுக்கு”” என்னும் பாட்டு (பக்கம் 62, கம்ப ராமாயணம். இப் 

பாட்டு இறுதியிற் ஈறிஐ மாற்றப்பட்டது.) 

[இப் பாடல் கோமதி நதிக்கும் சான்றோர் கவிக்கும் பொருள்புடுவதால் 

இத சிலேடைக்கவி எனப்படும்.] 

கோமதி நதி. புவியினுக்கு அ௮ணியாய்---பூமி தேவிக்கு ஓர் ஆப. ரணம் 

போன்றதாய, ஆன்ற பொருள் தந்து--விஸ்தாரமான பொருள்ஈளைக (காடுபடு, 

திரவியம், மலைபடு திரலியம், ச௪டல்படு திரவியம் மூசிலாயினவற்றை) கொடுத்து, 

பூலத்திற்று ஆகி--வயல்சளில் பாய்வதாக, அவி ௮கம் துறைகள் தாங்கி-- 

௮விசு (தேவர் உணவு) பெய்தற் டெமாகய யாகத்துமைகளைச் தாங்கி, Ss aco 

நெறி அளாவி--6க்த நிலங்களின் (குறிஞ்சி, பாலை, முல்லை, மருதம்; கெய்தல்) 

வழியிற் கலநத, சவி உற தெளிந்து--௮ழகு பொருக்தத் தெளிவடைந்து, தண் 

என்று---குளிர்ச்த, ஒழக்கமும் தழவி---சேசே ஒதெலையுவ்கொண்டு, 

சான்றேர் கவி. புவியிலுக்கு அணியாய் -- பூமியி ஓுள்ளவர்களுக்கு 
௮ழுகைள் தருவதாய், ஆன்ற பொருள் தந்து--மேன்மையவான ௮றம் பொருள் 

இன்பம் வீடு என்னும் crag Quibus sig, புலத்திற்று ஆகி...-ஞானத- 

தைத் தருவகாச, அகம் ௮வி துறைகள் தாங்கி--பாபத்தைச் கெடுக்கும் 

வழிகளைத்தாங்க, லந்திண நெறி ௮ளாவி--(குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், 

கெய்தல், பாலை என்னும்) ந்து திணைகவின் பாகுபாடுகளைக் கலந்ஐ, சவி ஊற 

தெளிந்து--புகழ் உண்டாகத் தெளிவடைந்து, தண்ணென்று--இனிய சொம்- 

களை யுடையதாகி, ஒழக்கமும் தழவி--ஈல்லொழுககங்களையும் தமுவிச்கொண்டு, 

சான்மோர் கவியெனக் கிடந்த--அறிவுடையோர் செய்த பாடறுக்குச் சம- 
மாக இருந்த, ஈல் கோமதியிவ--ஈல்ல கோமதி கதியை, காணப்பெற்சேம்--' 

காணத்தகுர்த தவத்தை யடைச்தோம்.
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*டுல்லறத்தா ன்? என்றும் பாட்ட (பக்கம் 68. திருப்போரூர் சக்நிதிமுறை, 

ஈடேறல்--கடைத்தேறல், 
உ 

“கண்டிகை” என்லும் பாட்டு (பககம் 62, நூலாசிரியர் இயற்றிய௫,) 

கண்டிகை -- (கழுத்திலணியும்) ருத்தராகூமாலை, காட்டிடம்--பூசும், 

கோலம்--௮க, கரகம்--கமண்டலம், தண்டம்--யோக தண்டம், ஆர்-- 
பொருந்திய, செய்ய மண் திணி யாடை--9வந்த மண்ணில் தோய்த்த வஸ்திரம், 
(காவி வஷ்சிசம்.) 

$ 

போநளுஓடயோரை!? என்னும் பாட்டு (பக்கம் 62, பட்டணத்தார்.) 

செயல்--செய்யங்காரியம், தெருள்--(கல்வியின்) தெளிவு, இருள் ௮று 

சொல்”-கேட்போசத அஞ்ஞான இருள் நீங்குதற்குரிய சொல். 

அன்ப? என்னும் பாட்டு (பக்கம் 68, நாலாஏரியர் இயற்றியது.) 

"முற்றி முடித்து, இரும்--பெறரிய, வன்புகொய்து--வலியழித்து, சார்க-- 
பொருந்துக, 

ஐயிரண்டு? என்னும் பாட்டு (பக்கம் 64. பட்டணச்சார்.) 

லமிரண்டூ திங்கள்--பத்த மாதம், பையல் என்றபோதே--(பிறக்தத) 

ஆண்குழக்தை என்று சொன்ன உடனே, பரிந்தெடுத்த---லிரும்பி எடுத்த. 

எூண்ணிலாக?! என்னும் பாட்டு (பகம் 65. திருப்போரூர் சச்நிதிமுறை.) 

பாத வனசம்--பாத தாமரை, துவ---இரண்டு, 

மானம்” என்னும் பாட்டு (பச்கம் 68, ஈல்வழி.) 

மானம்---பெருமை, வெட்கம், வண்மை-- (சரீர) வளமை, தாளாண்மை-- 

(pupa, தேனின் கசி வந்த சொல்லியர்--தேனின் ஊற்ழைப்போன்ம சொல்லை 

நடைய பெண்ஆர், காமுறுதல்--விரும்பு,தல். 

வாழ்வாவது” என்லும் பாட்டு (பககம் 79, தேவாரம்,) 

பிறவிக்கடல்---பிறவியாகய கடல், பாழ்போவது---பாழாகச்கடவத, பசி 

கோய்செய்த பறிதான்---(வாழ்வு, செல்வம் முதலியவைகள்) பரிகோய் செய்யும் 

பதித்தம் (பிடுங்குதல்) சொழில், தாழாது--தாமதிக்காமல், தடங்கண்ணான்-- 

விசாலம் பொருந்திய கண்களையுடைய திருமால், மலரோன்--தாமரை மலரை 

இடமாக உடைய பிரமன், கீழ்மேலுற--(முறையே இிருமால் பன்றி உரு 

கொண்டு) 8த்கோகடுச் செல்லவும், (பிரமன் ௮ன்ன உருக்சொண்டு) மேலே செல்ல- 

வும், நின்றான்--ஒங்க நின்ற பரமசிவனத, திருக்கேதாரம் என்னீர்---இருக் 

கேதாரம் என்று சொல்லுங்கள். 

:இண்டாண்டூ'' என்னும் பாட்டு (பக்கம் 79. ஈல்வழி., 

மாண்டார்---இமர்அவர், இட்ே--இரப்போர்க்குக் கொடுத்த,
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மாசில்” என்னும் பாட்டு (பச்கம் 84, ூலாரிரியர் இயற்றிய.) 

வந்திக்கும்--ததிச்ெ, மாண்பு--பெருமை, ஆதரித்து--விரும்பி, ஓர் 

ஈராண்டில்--இரண்டு வருஷங்களுக்குள், நவம்--பு. தமை, செயலாீப் வரு-- 

தொழில் செய்தழ்குரியசாய் தன்கையில் வந்திருக்க, மருவும்--பொருக்திய, 

சதுரன்--௪மர்த்தன், புதுமையுற--பார்ப்பவர்சகள் வியக்கும்படி, விஞ்ஞானப் 

பாவை--(வி-- மேலான, ஞானம்--௮றிவு) மேலான ஞானச்தைத்தருகன் ற பாடல்- 

களை, மெட்டாய்--அளவாய், மன்னர் அவை--ராகீசபை, பூபாலர்--௮சசர், 

நலம் வந்த---ஈன்மை பொருந்திய, குலம்--மேன்மை, வந்த--பொருந்திய, சிவி- 

கை--பல்லாகு, தண்டிகை.--இருபக்கங்களிலும் திறந்திருக்கும் பல்லக்கு, கம்ப 

மதக்கரி--- சட்டுசசறியில் கட்டப்பட்டயாளை, காஜ்சனம்--சொன், வாம்பரி-- 

தாவிச் செல்லுங் குதிரை, மல்லல்--மிகுக்த, சித்திரமார்---விசச்திரம் பொருக்- 

திய, ஒன்பான் வகையில்--ஒன்பதுவசையாக, ஒளிரும்-- பிரகாசிக்கும், இன்ப 

மான--(கண்ணிற்கு) இனிமையான, பணி---தப. ரணம், வியக்க--.ச்சரியப்பட. 

(டர ” 

adda என்னும் பாட்டுசள் (பக்கம் 96. இருகாவுச்கரையர் 

எபொம்மினை? |) Fa) 
ஆடல்--ஈடகம், காண்பான் -- காண, காம்பு ௮ன்ன தோனி — மூங்கில் 

போன்ற தோள்களையுடைய உமாதேவி, பங்கா--பாகனே நிருத்தம்--சடாம், 

புறமலா ௮டிமை (பும் ௮ல்லா 4. ௮டிமை)--அகத்கொண்டு, பையு--மெல்ல. 

“மெய்யனே”! 
்10மய்யு நூ” என்லும்பாட்டுகள் (பச்கம் 96, நூலாசிரியர் இயறறியன .) 

தையலார்” 

விமலா --- மலமற்றவனே, கையனேன் -- வஞ்சனேன், கஷாகண் -- 

ஆதரவு, கருமம் பொல்லேன் -- (முன்கன்மச்தில்) தீச்செய்சையுடையேன், 

உய்ய--கடைத்தேற, செய்யுறுவளம்--வயல்களால் உண்டானவளம், தைய- 

லார்--மாதர், மையல்---மோகம், செய்யில்--கெய்யினிடதத, ஆர்--பொருந்தீய, 

நிலவிய-- நிலைபெற்ற, 

::அல்லலே”' என்னும் பாட்டு (பக்கம் 123. காஞ்சிப்புராணம்.) 

௮ல்லல்--தன்பம், கட்டழகு--பே.ரழகு, இரவலர்--யாசகர், 

யானை யேநத்தம்” என்னும் பாட்டு (பக்கம் 123. நாலடியார்.) 

எருத்தம்--பிடர், பொ லிய--விள்கமாக, ஏவவிஷண -- தீவினைப்பயன், 

உலப்ப-- கெடுக்க, வேறு ஆகி ௭ செல்வத்தை இழந்து, வீழ்வர் — Si pb Sautt 

(வறியசாவர்), மற்றோர்--பி.ர். 

(எறும்பு? ] என்னும் பாட்டுகள் (பகம் 187, திருக்குற்றால 
:தாழ்தலத்தோர்” தலப் பு.ராணம். ) 

கடை-- முடிவு, தல--தொடச்கம், பறம்பர்--மலைகாட்டார், சோனகர்! 
அருச்கர், குனர்--ஊன்விற்போர், ஈனர்--சண்டாளர், கானவர்--வேடர், நுவ-
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யர்--வலையர், பழையர்--சாணார், சதுர்த்தர்--காள்காம் வருணச்தார் (சூத்திரர்), 

கேழ்--ஒளி (£ரதத), உழவர்--வேளாளர், கூழ--.லோசனையுடைய, வாழ். 

வாழ்கின்ற மறையோர்---வேதியர். 

“அந்தணர்” சன்னும் பாட்டு (பக்கம் 188, இருக்குற்றாலத்தலப் புராணம்.) 

அகன்று---ரீக்ச, மேனி--உடம்பு, சந்தம்--௮ழகு, பாஷத் தானம்-- 

பாலைநிலம், கந்தல்--அழிர்துபோன, புனம்--கொல்லை (மலைகாட), ஒருவி---ரீங்க, 

முந்துற--முன்னாக, இத்தவனக்கு--இத்தனை வகையும் ஒழிய, முயன் று-முயற்கி 
செய்து, 

“செஞ்சடை” என்னலும் பாட்டு (பக்கம் 179, ,நாலாரிறியர் இயற்றியது.) 

வஞ்சினம்--பகம், காவலன்--௮ரசன், காறும்--வரைக்கும், 

-வயாவும்” என்னும் பாட்டு (பச்கம் 178, நாலடியார்.) 

வயாவும்--கருவினாலடைந்த வருத்தத்தையும், வருக்தமும்--(பெறுங்காலச் 

தடைந்த) வருச்தத்தையம், ஈன்றக்கால் கோவும்--பெற்றபின் (அடைக்க) வருத்- 

தத்தையும், கவான்-*தன்சொடையின் மேலுள்ள, ௮சா--(முயற்சி முடியாமையா 

லாகிய ௮ல்லத பொருளின்மையாலாகிய) தளர்ச்சியால், உசா--(க்ஷமலாடங்களை) 

விசாரிகமும், ஒன் கேளிரை---சன் உறவினசை. 

:பளாகறு?' என்னும் பாட்டு (பககம் 178. குசேலோபாக்கயாளம்.) 

பளகு--குற்றம் (படம், வஞ்சகம்), அ௮று---இல்லா ௪, உளமிகத்தெளிம்- 

தோர்-பெரியோர்கள், நல் மாற்றம்--ஈல்ல மொழி. 

புணர்ச்சி!” என்னும் பாட்டு (ப£்சம் 179. திரு£குறள்.) 

புணர்ச்சி--ஒரு தேசத்தாராயிரு£கை, பழகுதல்--பலதரங்கண்டும் பேச- 

யங் கூடுதல், உணர்ச்சிதான்--(இருவர்ச்கும் ஒச்ச) ௮றிவுசகானே, ஈட்பாம்-- 

சினேகமாகும், கிழமை-உரிமையை, (ஈட்பிலுக்குப் புணா்ச9ி, பழகுசல், உணர்ச்சி 

யொத்சல் என்னும் கா.ரணங்கள் மூன்றிலும் பின்னதாகிய உணர்ச்சியொததல் றப் 

யடையசெள்பதி இசனால் சொல்லப்பட்ட.) 

ஓது” 

மனமாக”? 
\ என்லும் பாட்டுகள் (பககம் 180. குற்றாலத்தலப் புராணம்.) 

பிரம்சரியமாவத---விவாகமின்றி திரியனை படுத்துக கல்விகற்று வேசமோதி 

விரதங் காத்திருத்தல், வானப்பிரத்தமாவது---இல்லறம் விட்டு மனைவியோடாயி- 

னும் தனித்தாயினும் வனத்திற் சென்று சகவஞ்செய்தல், சந்நியாசமாவ.த-- 

ழமூம்்றம் தறக்திருததல், காருகபத்தியமாவ.த-- இல்லறத்தில் வழுவாது இல்லா- 

ளோடு கூடிடி வாழ்ச்திருக்தல், இக்கான்கும் ஆூரமங்களெனப்படும், கொள் 

கோம்பு--கொடிகள படர்தம்பொருட்டு அவற்றினிடையே ஈடுங்கொம்பு, மேதினி- 

உலகம், வியன்--மேன்மை, விசேடம்--9றக்தத, முன்ப க--முக்தி, வைகறைப் 

போது--விடியற்காலம், சவுசாதி--சுத்திமுதலானவை, வாசப்புனலாடி--வாச 

ஸ்ராடி, முப்பால் ௮னல் ஓம்பி--முத்தீ வளர்த்த (ஆகவரீயம், தகூஷிணாக்கி, கார்ஹ- 

பத்யம் என்பன),வேள்விக&-யாகம், 8வேகை வேள்வியாவன--பிரமயாகம், தெய்வ
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யாகம், பூதயாகம், பிதிர்யாகம், மானுடயாகம் என்பன, இவற்றுள் 8 வதமே.. 

தல் பிரமயாகம், ஓமம்வளர்த்கல் செய்வயாகம், பலிகொடுத்தல் பூதயாசம், தர்ப்- 

பணஞ்செய்தல் பிதிர்யாகம், இரப்போரை உணவு முதலியவற்ரு ஓபசரித்தல் 
மாலுடயாகம். 

“மண்ணினில்?” என்னும் பாட்டு (பக்கம் 180. தூலாரியர் இயத்தியத.) 

மருவும்--வாழ்தற்குரிய, வாழ்க்கையாய்--உறைவிடமாய், எண்ணியதா- 
கும்--கினைத்திருப்பகாகிய, இரு--பெரிய, கடற்பரப்பு---கடல்குழ்ச்த வலகம், உர 

மீன்--பெரியமீன், குருகின்தன்மை குலவிட---கொக்சின் தன்மை தன்னிடத்தில் 

பொருந்த, வீறிய பயனெலாம்--மேலான பயன் எல்லாம், எக்கர்*மணல் மேடு, 

“மந்திர வேதியர்'' என்லும் பாட்டு (பக்கம் 194, நூலாசிரியர் இயற்றியது.) 

பெட்பு---விருப்பம், வரித்து--மணஞ்செய்தசொண்டு, காயம்--டம்பு, 

மதிசால்--௮றிவுமிகுகச, கோ--ப௬, தானம்--கொடுத்தல், சொன்னம்-- 
பொன், வயிறுவாய்த்தல்---கருப்பமடைதல், உவப்பு--மகழ்ச9, எழில்---௮ழகு, 

அரோகம்--பிணியின்மை, முதுகுநீர் குத்தல்--கருப்பிணிகளுக்குச் செய்யுமோர் 

சடங்கு, ௮ரணியம்--காடு, விடை--உத்தரவு. 

பனியா” 
“நிறையோ?” 

உலவாய்--அழியாய் (வாடாமல் இருக்தாயே), அனியாய வேங்கண் ௮ர- 

வால் இறந்த அதிபாவம் என்கொல் அறியேன்--யாரையுக் கடிப்பதான ௮கியா- 

யச் செய்சையையுடைய வெவ்விய சண்களோடுகூடின ஒரு பாம்பினாலே நீ(இறந்து 

போதலான திக பாவம்யாத செய்தகாலோ நாள் தெரிகலேன், தனியே கிடந்து , 

விடநோய் செறிந்து தமாமீது உருண்ட மகனே-- இங்கே நீ ஒருவனாகக் இடந்து 

விடமாகய வியாதிமிகுத்து (விடத்தால் பீடிச்சப்பட்டு) மண்மேற் பு.ரண்டுட௧- 

கற புத்தினே, ௮வமே--வீணே, 

நிறையோசை பெற்ற பறையோசை யற்று ரிரையாய் நிறைந்த கழகின்- 

நிறைக்க ஒலியைக்கொண்ட வாத்தியங்களின் முழக்கங்களில்லாமல் வரிசையாம் 

நிைதிருககிற கழுகுகளினுடைய, சிறையோசையுற்ற செடியூடிறக்க விதியா' 

ரிழைத்த செயலோ---றகடித் தீதுச்கொள்ளுற சத்தங்களைக்கொண்ட செடிகளுக- 

குள்ளே நீ இறந்த போகப் பிரமதேவன் செய்த செய்கைதானோ, மறையோன் 

இரக்க வளநாடணத்தும் வழவாது அளித்த வடி வேல்--விசுவாமித்தொமுனி- 
வர் யாசிக்க தனது வளகாடு முழுத.ங் கொடுக்க கூரிய வேலாயுதத்தை யுடைய, 

இறையோன் ௮ளித்த மகனே உனக்கும் இதுவோ விதித்த விதியே--௮ரசன் 
பெற்ற புத்திரனே உனக்கு இது தானோ விதித்தவிதி, நிரை---வரிசை, 

வானின்?” 
:(சேங்கோ்் 
(நல்லோர்? 

எமறைத்தி J 
வானின்று இழிந்து சொரிகின்ற தாரை மழைபோல வீழ விழிரீர்-' 

ஆகாயுத்திலிருந்திறங்பப் பொழிகின்ற மழைச் தாரையைப்போல் கண்ணீரொழமுக- 

} என்னும் பாட்டுகள் (பககம் 202. ௮ரிஜஈந்தீர புராணம்.) 
¢ 

| எள்லும் பாட்டுகள் (பச்கீம் 208, அரிச்சச்திர புராணம்.)
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வும், ஊனின்றி மேனி யுதிரங்கள் சிந்த வுயிரின்றி--மாம்சமென்ப தில்லாமல் 
தேகமுழுமையும் ரத்தமொழுசவும் பிராணபலமு மில்லாமல், வெம்பு தழலின் 

மேனின்து வெந்த தளிர்போல் உயங்கி--வெப்பமாயெ நகெருப்பின்மேலே 

விழுந்து வெக்க சனிரைப்போல் வாடி, விதியாரை கொந்து-பிரமதேவனை கொக்த, 

தனியே யானின் “நிரங்க--ஒருத்யொக நின்று பிரலாபிக்ச, ஏன் என்ப தில்வ 

இதுவோவுன் நீதி மகனே--.ஏன் பிரலாபிச்இரு யென்பதில்லாமல் கிடக்றதான 
இதுதானோ உனக்கு கியாயலாச முடிந்தது புத்திரனே. 

செங்கோ லறத்தின் முறையே செலுத்து திறலோன்--5௬ம நீதிப் 
படியே செங்கோல் செலுத்துஇன்ற சாமர்த்தியனாகியம், எவர்க்கும் உரவோன்--எப்- 

படிப்பட்டவர்களுக்கும் ௮மிவாம் ச௦%,கவனா௫யும், வெங்கோப யாவஊ---வெவ்- 

“விய சோபத்தைச்கொண்டயாளையையடைய, விறல் மன்னன்-- வெற்றியான்மிக்க 

ஈமதரசீன், பங்கேருகத்து மலர்போல் விளங்குவதன--தாமரை மலர்போலு 

முகத்தையுடைய மகனே, மகிழ்ந்த பரிவால்--(தான் மீட்சவக்த) சந்தோஷத்தின் 

ஆசையினாலே, 

நல்லோர் வகுத்த முறையாம் அறங்கள் நாலேட்டி. லொன்று குறையேம் - 
ஈன்னூலுணர்ந்த பெரியோர்கள் சொன்ன தருமங்கள் முப்பத்திண்டிலே ஒரு ௪௬ம 

origi குறையாது செய்தோம், (றம்-82, ஆதுலர்ககுர் சாலை, ஐதவார்க 

குணவ, அறுசமயதீதநர்க குண்டி, பசுவுக்கு வாயமை, சிமைர்சோறு, 6ம், தின் 

பண்ட tase, S| Den FC Fr gt, மசப்பெறுவிதீதல், மகவு வளர்த்தல், மகப்பால் 

வார்த்தல், பிதர்தயர் காத்தல், தண்ணீர்ப்பந்தல், மடம், தடம், சோலை, அவுரிஞ்சு 

தறி, விலங்கிழ் குணவு, ஏறு விடுச்தல், விலை்கொடுச் துயிர்காத்தல், கன்னிகாதானம் 

மூதலியன.) இல்லோரை யற்ப மிகழோம்--எளியவர்களை* கொஞ்சமேஜு 

மிகழ்ச்சி செய்திலோம், இறுக்கும் இறையன்றி ஏற உகவேம்--முூன்னிருக்சபடி 

ஆறிலொருபங்கை யல்லது அதிகமாக லிரும்பினோே மல்லோம், சொல்லோம் 

மறுத்தும் உரையோம் உரைத்த துறவோர்கள் புத்தி கடவேம்--பொய் 

சொல்லி யறியோம், கேட்டவர்களுக்கு இல்லையென்று மறுத்து? சொல்லிலோம், 

*மவறுத்தார்கள் சொன்ன புத்தியைக் கடந்து சென்றிலோம், எல்லோர் தமக்கும் 

இனிதே விவப்பம் ஏதாக வந்த திதுவே--யாவருக்கும் ஈன்மையையே 

செய்தவர்தோம், (இப்படி.கஇரு£௪) எந்தக் காரணத்தினாலே (பாம்பு சடித்துச் 

சாதலான) இச்செய்கை வநகத. 

மறைநீதி யுற்ற புறகா பழித்து வருசேஊ யாள்வது அறியேம்---வேத 
நீதிப்படியே ஈடகஇற அர்கியர் காட்டைக் கெடுத்து அங்கிருந்து வந்த கூடுவன 

வான சேனைகளை ஆளுஞ் செய்கையை அறியோம், அறைநீதி முற்று முணரா 

வூமைச்சை யணிவாயில் வைத்தும் அறியேம்--பெரியோர்கள் சொன்ன நீதி 

முழுச் செகியாத மந்திரியை யெங்களழசதொன அரண்மனைவாயிலே வைத்தாளவுந் 

தெரிக்திலோம், குறையே யிழைத்து விவயே விஸாத்த குடிவைத் திருந்தும் 

அறியேம்-குறைவானவைகளையேசெ.ப்அபாவச் ய்கைகளையேமேனமேலும் வளர்4- 

இற குடிகளை எங்கள் காட்டிலே குடிவைகவுக் தெரிர்திலோம், இறையே--ஒ தெய்- 

வைமே! தவத்தின் விவாவே--ஒ எங்கள் தவப்பயனே! எமக்கு மிதுவோ விதித்த 

விதியே--இப்படி பாம்பு£கபூத்தியப்பதோ எங்களுக்கு ஏற்படுத்தப்பட்ட விளை,
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““என்றயைகன்? ) 
மறவாளேயிற்று'' 5 
“rang” 

என்லும் பாட்டுகள் (பககம் 204. முரிச்சந்திர 
புராணம்.) 

என்நகாய கன்றன் மணிமார்பில் ஏறி விவஊயாூகின்ற எழிலோய்-- 
எனது காயானுடைய அுழகதொன மார்பிலேறி விமாயாடகத்தச்க செல்வச்குமாரா। 

முன்னாய் விஷாந்த துயர்தீர வெம்மின் முதலே நடந்த மதலாய்--முன்னே 
மண்ட துயர்கள் இர சுரத்தில் எங்களுக்கு முன்னே நடந்த குழக்காய், செந்காய் 

திரண்டு செறிகான் இருந்து தெளியாது இரங்கு மெவன நீ--செக்காய்கள் கூடி 

நெருங்கின இந்தக் காட்டிலேயிருந்து மனச்கெளியாம லழுகன்ற என்னைப் 

பார்தீது ரீ, அன்னாய் வருந்தவல எனாதது உன்றன் அறிவுச்சு அடாது தாயே 

வருந்தி யழாதேயென்று சொல்லாப.ற்டடகீகிறது உன் புத்திக்குக் தச்சதல்லவே.. 

ம்ற--கோபச்கையுடைய (மறம்-டினம், சோபம்), வாளெயிற்று--வாள் 

போலும் பற்களை கொண்டதாய், மணி-- ரத்தினத்தை தலையிலே கொள்வதான, 

மாசுணத்தின்--(பெரும்) பாம்பினது, வவியால்--(விஷ) பலச்தினாலே, இறந் 

துள உன்னோ6--இறர்துகிடாகற உன்னோடு, இறவாதிருக்கும் அதிபாவி தன் 
னோம் உறவேதெனக் கருதியோ-- சாவாதிருக்கிற ௮2௧5 பாவியானவளுடனே 

உறவுசொள்ளுகிறதினாலே என்ன பிபயோசனமென்று நினைத்தோ, சிவந்த கனிவாய் 

திறவாய்--உனது சிவந்த கனிபோன்ற வாயைத் இிறச்கமாட்டாய், உரைத்தல் 

செய்கிலாய்---ஓன்றும் சொல்லா தஇிருகிஒருய், முகத்து விழியாய்--என் முகத்திலும் 

விழியாதிரு£கிரும், பிறவாத நித்த னடியே வழத்து பெருமா னளித்த மகனே. 
பிறத்சலில்லாக கடவுளது திருவடிகளையே துதிஈடின்ற பெருமையைய/டைய3௮ரசன் 

பெற்ற குமாரா. 

பரவாதி கட்கு மிகவே விமாத்த படி. போல் --இரு எமயவாதிகள் மற்றொரு 
சமயவாதிகளு£கு மிஎவும் இடர் செய்கிறதுபோல், உளத்தி லறமே விரவாத திட்ட 

முனி கெளசிகற்கு விணயே மிழைத்த குறைபோல்--எங்கள் விஷயமாசச் 
தமது ரசையிலே தருமகுணங்களை யெவ்வளவுங் கொள்ளாக கொடுஞ் செய்கை- 

யையடைப கெள9க முனிவருக்கு நாங்கள் செய்த குமைவைம் போல, ape 

னளித்த களிருவி-எளியவளான நான் பெற்ற இளயானைபோன்ற பு, திரனுயிரை, 

கரவே பிடித்து--மறைந்திருந்து வந்த, செற்ற கடவாய் ௮ரவே--போ னெ விஷ 
வாயையுடைய பாம்பே, வறியேன் இழைத்த விவன--கொடியளாயெ யான் 

செய்த தீவினையால், பகைக்க உனக்கு முளதோ --- என்னைப் பகைச்க உன. 

கும் மனமுண்டோ. 

“:அம்மநீ வநநீதேல்'” என்னும் பாட்டு (பககம் 206, தூலாூரிபர் 

இயத்திய௫.) 
என் ா- என்று, மூர்த்தம் -- விகரஹங்கள், பொதுப்பு -- மலை, விந்த வெற் 

படக்கிய வீறுசால் முனிவன்-விர்சமலையை அட்சய வலிமைமிகுகச்சு அகத்தியன், 
௮ணிமை---சமீபம், பிராப்தி--நினை தத இடத்திற்குபோசல், தராதலம்--பூகலம், 
பிராகாமியம்--இச9த்த பொருள்களை எல்லாம் அடைதல், ஈசத்துவம் -- எஜமா- 
னத்தவம், வசித் துவம்--(யாவரையும்) வயம் செய்தல்) ௮சித் து--ஞானமில்லாத
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ஓஸ்துக்கஸ் சித்து--ஞானமுள்ள வள்துககள, நவை--குற்றம், அகோராத்திரம்- 
பகலும் இசவும், முப்புரமெரித்த முன்னவன்--மூன்று புரவ்களை எரித்த கலைவனா- 
சய சிவபெருமான். வேகா -- பிரமன், புரந்திடூம்-- காசு, நலிவிவன.-- 
துன்பத்தை. 

“அலைகடல்”! என்லும் பாட்டு (பககம் 209. நாலா$ரியர் இயற்றியத.) 

அணி--அழகு, ௮டி.த்துவ-- இரண்டு பாதங்கள், மிடையும்--கெருக்கும், 
பொறை--பொறுமை, அத்திரம்--௮ம்பு, வரிச்சிஸ -- சட்டமைக்க வில், 
அடல்--சிலி, கோசிகர் -- விசுவாமித்திரர், நவை -- குற்றம், மகம்-- யாகம்) 
தடத்த--விசாலமான, கடவியசுரம்--சாடடர்ந்த பாலகிலம், ௮ட்கு -- இல், 
கவ்வை---தன்பம், இகம்--இம்மை, அகம்-- வீடு, இகத்தலில்--இழிவில்லா ௪, 

கரம்--௪ை, அஞ்சனம். மை, அப்பு--ஜலம், இப்பி--சங்கு, அந்தகன்---யமன், 
விதிர்ப்பு--ஈடுக்கம், கப்பிய--மூடிக்கொண்ட, ௮கதி--இிச்கற்றவன், அருக்கன் 
சூரியன், அரவம்--௪த்சம், அனுங்க--வருக௪, தொக்க--கூடின, படி.---பூமி, 

ஈமத்தில்--மயானத்தில், தெருள்---௮.றிவ. 

'போய்யுடை?' என்னும் பாட்டு (பச்கம் 289. CHESTS.) 

சொல்ணன்மை--சொல்லுறத. 

(இநனற” என்னலும் பாட்டு (பகம் 288. நூலாசிரியர் இயற்றியது.) 
$ 

இருள் அற--கதெளிவாக, மேதாவியர்-- அறிவுடையோர், திகள்--குற்றம், 

மன்றோம்-- பஷூபாதம், பதகர் -- பாவிகள், வரோதய-- வரத்தினால் ௮வ- 

ஹரித்தவனே. 

“eum” என்னும் பாட்டு (பகம் 999, அரிச்சச்திர காடகம்.) 

ஓமா--ஒ அம்மா, கோமாமவனே (கோமான் மகனை) — ராககுமாரனை, 

ஏமா---எனம்மா, கொண்ணே--கொள்ருய். 

நாயோட” என்னும் பாட்டு (பககம் 297. தனிப்பாடற்றிரட்டு,) 

சேய்-- பிள்ளை, ஆய-- ஆயெ, பொற்றாலி (பொன் -[ தாலி) -- பொன்னா 

லாய தாலியையுடைய மனைவி, 

“அஞ்சல் என்னும் பாட்டுகள் (பககம் 208. சனிப்பாடற்றிரட்டு 
(அக்கை? வ.ரதங்க பாண்டிடலும், ௮வன் மனைவியும் பாடியன.) 

கணம்--கூட்டமான, பண கங்கணம்--சர்ப்ப கங்கணம், MOOFSS— 

கட்டின, ௮ம்புலி--சந்திரன், கஞ்சம்லர்---தாமரைமலர், கணகழல்--௪ப்திக- 

இன்ற வீரசண்டையை யணிந்த பாதமும், மிடறு--சண்டம், மறிமான்--மறி 

(மான்) யாய மான், பஜ்சடி. சிற்றிடை யுமையாள் ஒப்பணப் பாகலுமாய்-- 
பஞ்சுபோன்ற அடியினையும் சிறிய இடையினையுமுடைய உமையாளாகிய அ௮ழ- 

இயையுடைய பக்சகுத்தையுடையவலுமாய், பால்வண்ணர்--(இருநீற்றை யணிர்த) 

வெண்மைநிறம் வாய்க்த சிவபெருமான், ஆக்கை யென்னும் புழக்குரம்பை--
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உடம்பு என்டெ புழுக்கூட்டை, ௮வணந்து---சேர்ச்தம், அவயாப் போருஊா-- 

அதில் (புழுக்கூட்டில்) சம்பந்தப்படாத பொரு, அருளொளியை--கருணை 

என்றை ஜோதியை, பராபரத்துக் கப்புறமாம் (பரம் முன், அபரம்- பின்)-- 

இறந்தகாலம் எதிர்காலம் என்னும் காலவபையறையில் அகப்படாத, அறிைை-- 

ரூரனரூபனை, நீக்கமற--நீங்குகல் இல்லாத, முழமுதவ--பூரணமாயெ முதற் 

பொருளை, பாக்கியங்கள்--புண்ணியங்களை, செய்த நம்தம்--செய்தவர்கலாகய 

நம்முடைய, தவக்குறைகள்---சவக்குறைகளை, முடிக்கும்--மு.டி.த்தக்கொடுக்கும், 

பழவடியார்--பழமையாகய அடியார், தமக்கு--அப்படிப்பட்ட அடியார்க்கு, 

உதவும்--உதவுகன்ற, பசும்--பசுமையாகய, துணர்--பூங்கொத்தசளையுடைய, 

கற்பகத்தை--கற்பகவிருட்சமாகய கடவை, வாக்குமன விகற்பத்தால்--வா4- 

கும் மனமும் ஒற்றுமையாய் இல்லாமல் வேறுபடுகலால், அளவுப்டா---எல்லை 

காணக்கூடாச, ஒன்றை-ஒப்பற்ற வஸல்தவை, வெறுவெளியை-- 3வட்ட 

வெளியை. 

போற்கோடி”” என்னும் பாட்டு (பக்கம் 808, தனிப்பாட்டு.) 

பொற்கொடி --பொன்கொடிபோலும் பெண், சமர்-,-சண்டை, 

நல்லோர்? என்னும் பாட்டு (பக்கம் 910. பட்டணத்தார்,] 

இணக்கம்--9ிநேகம், எழில்--அ௮ழகு, 

eon” \ என்னும் பாட்டுகள் (பகஈம் 814, திருவாசசழ்.)' 

பூவார்--கொன்றை மலர் முதலிய புஷ்பங்களையணிந்ச, சென்னி--சரசை 

யுடைய, எம்--எம்முடைய, மன்னன்--இறைவன், புயங்கம்--பாம்பணிகளை 

யுடைய, பெருமான் -- இறைவன், சிறியோமை -- சறியோமாகய எங்களை, 

ஓவாது--ரீங்காது, உள்ளங்கலந்து--மனத்தில் சேர்ந்திருந்த, உணர்வால். 

௮.திவினால், உருக்கும்--எங்களை உருகச்செய்றெி, வெள்ளக் கருவணயினால்-- 
பெருங்கருணையினால், ஆவா வென்னப்பட்ே -- 8யோவென்று இரக்கும்படி 
நாம் புண்ணியம் செய்யப்பட்டு, அன்பால்--௮ன்பினாலே, ஆட்பட்டீர்--அ௮டி 

மைப்பட்டவர்களாசய கொண்டர்களே, வந்து ஒருப்படமின் -- வந்து ஒருமன- 

தாக எம்மோடு கூடுங்கள், பொய்விட்6-- இப்டொய்யுலகை விட்டு, உடையான் 

கழல் புக--இமைவன் திருவடி சேரும்படி, போவோம்--போகலாம், காலம் 
வந்தது--காலம் வ$தவிட்டது. 

யாமார்--யாம் என்ற அகங்காரம் யார், எமது ஆர்--எமது என்றெ 
மமகாரம் யார், பாசமார்--மாயை யார், என்ன மாயம்--இத என்ன மாயைச் 

செய்கையாய் இருக, இவைபோக--இதநிழ்ச (இக்ச விசாரணை இருக்- 
கட்டும், பண்டைத் தொண்டர் -- பழவடியார், அவன்றன் -- இறைவனது, 

குறிப்பே--திரு உளக்குறிப்பையே, குறிக்கொண்ட--கினைததக்கொண்டு, போ 

மாறு--போகும்படி, ௮மைமின்--வந்து சேருங்கள், பொய் நீக்கி---பொய்யுல- 

க,ச்தை ஒழித்துவிட்டு, புயங்கன்--சர்ப்பாபரணத்தையடைய சிவன், ஆள்வான்-- 
என்னை ஆட்கொண்டவனத. 

4
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£“நே*திங்கில்லா?? என்னும் பாட்டு (பஃசம் 317, நூலாசிரியர் இயற்தியத.) 

மருவிய--அடை6த, முனிவர--முனிவர்களில் சிரரேஷ்டமானவரே, அமரர் 

கோன் - தேவேந்திரன், அவைக்களம்- சபை, வதிதல் - தக்குதல், அறைந்து - 

சொல்8, அற சற்றும், குஷறவு-- ஆணை, எய்தி-- அடைக்க, குழல்--.த87- 
2ம், மாணவர்-- சீடர், விசிட்டம்--- மன்மை, உவந்தன-௪ நகோஷமானவற்றை, 

கழ்சீசி-. தஜோசனை, ஊக்கிய--முயன்ற, அடல் -- வெற்றி, வரித்து -- வரு- 

வித்த, நல்கிடின் - கொடுத்தால், சாலும் - போதம்; வேய் - மூக்கில், விலங்கு - 

மிருகம், ததனித்துழி -- தனியேயிருக்தவிட,2த, திருவியல் -- அழகுவாய்ச்த, 

நவில-- சொலீல, போதசும்--வரும், செம்மல்-- ௮ சன், அளித்திட -- தர, 

. கல்லுடை--காவி$ஐணி, தையல் -- சந்திரமதி, தநயன்--மகன், ஊன்--மா மி 

சம், விழைக்து--விரும்பி, பரிந்து---விரும்பி, விழப்பொருள்--மேலான பொருள் 

விளிதீது -- அழைக்க, போதிர்--போங்கள், சேய் -- பிள்ளை, துஜ்சினன் 
இறக்சான், வாரணாசி--காட, சரிவு--குறைவு, ௪மிதை--ஒமவிறகு, இந்தனம்-- 

விறகு, ௮மயம்--சமயம், திவனத்துவ--தனையளவு, இலக்காய்--லக்யமாய், 
கொற்றவன்---௮_சள், 

நாரணன்” என்னும் பாட்டு (பககம் 324. தேவாரம்,) 

நாவாய்--செப்பும், புனல் ஏற்ற-கங்கையைச் தரித்த, சாரணன்-௮ருகள். 

“Lan pared” என்னும் பாட்டு (பக்கம் 324, காலாயிரட்பிரபர்சம்.) 

எரி---நெருப்பு, கால் -- காற்று, விசும்பு -- ஆகாயம், ஏர் ௨௫-- அழயெ 

வருவம், பொன் உருவம்--பொன்னிறமுடைய பிரமன், செந்தீ--ரலந்த இரிற 

முள்ள சிவன், மா கடல் உருவம்--கரிய ஈடதுருவமுள்ள திருமால், முகிலுருவம்-- 

மேகவுருவம, 

“<p GUELPH” என்னலும் பாட்டு (பககம் 924, உபநிடதம்.) 

உம்பர்க்கு-தேவர்க்கு, பரவிய--வழிபட்ட, அவல திவவல நுரை கடலில் 

உதித்து ஒடுங்கு மாபோல்---அலைகன்ற அளி (அல்லத அலையும் அளியும்) ௮ரைக- 

இன்ற கடலில் தோன்றி ௮சனிலேயே ஓடுங்குவதுபோல. (௮லைதிவலை--இதனைத் 

இரைகடல் என்றாற்போல வினைச்தொகையாகக கொள்க, உம்மைத்தொகை என்று 

கொள்ளுவதும் ஒன்று.) 

(₹குடல்'' என்னும் பாட்டு (பக்கம் 326, நூலாஏரியர் இயற்றியது.) 

கடல் புடை யுூத்த--கடலைப் பக்கத்திற்கூழ உடுத்த, காசினி--உலகம், 
அடல்--வலி&ம, அறைகுவன்---சொல்வேள், ஈல்கும்--கொடுக்கும், ௩வம் ஆர்-- 

புதமையாயெ, தொல்வ--பழமை, தொகுப்பு--முடுவு. 

நித்திய”? என்னும் பாட்டு (பக்கம் 829, நூலாிரியர் இயற்றிய.) 

நி த்தியமான---சாசுவசமான, நிமலன்---மலமற்றவன், வீறும்--விளங்கும்.



356 அரும்பத விளக்க உரை 

புண்ணிய” என்னும் பாட்டு (பக்கம் 829, நூலாிரியர் இயம்றியது.) 

இஷணயுருது -- ஒப்பாகாது, ஓர்ந்த-- ஆராயந்தறிரந்த, தெரல்வ மா 

நாலம்-பழமையாகயெ பெரிய உலகம், பொன்-இலட்சுமிக்கு ஒப்பான சந்திரமதி, 
6 

போய்யாத'' என்னும் பாட்டு (பக்கம் 880, நூலாசிரியர் இயற்றியத.) 

சீர்த்தி--£ரததி, பொன்றும்வரை---அழியமளஙம், மை அர் முகில் என-- 

கரிய மேகம்போல, வை ஆர்--கூர்மையுள்ள, வேல் கண்--வேல்போன்ற கண். 

(:உண்மை”' என்னும் பாட்டு (பக்கம் 380. நூலாசிரியர் இயற்றியத.) 

உற்ற-நிலைக்த, நன்னெறி (கன்மை + நெறி)---ஈல்லவழி, உய்யவைக்கும்- 

பிழைப்பிச்கும், வண்மை--கொடை, வாய்ந்த--உதித்த, வானவர்-“தேவர், 

வழத்த---ததிக்க, ஒண்மை--பிரகாசம், ஒன்றான பொருள்---கடவுள், வாழிய-- 

வாழ்க,



Suggestions for selecting portions of the 

drama to be staged. 

Por enacting the drama in three parts on three nights. 

Part I, Acts I and II. 

Part “II, ActelII and Act 1V, Scenes 1 to 3. 

Part III. Act IV, Scenes 4 to 9, and Act V. 

For enacting the drama on a single night. 

Act I. Scenel. 

Scene 2. 

Scene 4, Omitting the whole of the scene after 
“இதோ வரதுவிட்டேன்? 1 line 21 at 
page 10. 

Scene 9. 

Scene 6, Omitting pages 20, 21, 22, and up to ww 
னில்லா தொழிக்தது 1 118 10 ஹர் 11 
at page 23. 

Act II.* Scene 1. Omitting the last three lines of page 35, 
whole of page 36, the whole of page 37 
except the speech of Chandramathi 
“நாயக? தேவரீர் சகானகஞ்சென்றால் அடியாள் 
என் பிரிந்து தணியே இருத்தல் வேண்டும்”? 
and omitting the 25 lines from the top 
of page 38. 

Scene 2. Read in line 18 of page 39 ‘‘e fenuourag- 
இன்றேன்?? for “oe heowune@agparen” 
and omit the rest of the page. Omit 
the whole of page 40 except the last 
nine lines. Omit the whole of page 41 
except the last seventeen lines. Omit 
the rest of the scene after “QsagyGer 
ரூர்கள்?' on page 45, 

Scene 3. 
Scene 6, Omit pages 58, 59 and the seven lines 

from the top of page 60. 

Scene 9. Omit page 73 and the whole of page 74 
except eight lines from the bottom. 
Omit whole of page 76 and lines 1 to 4 
and 9 to 18 on page 77,
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Scene 12. Omit page 90 and the whole .of page 
91 except six lines from the bottom. 

Act ITI. Scene 2. Omit pages 107, 108, 109 and eight lines 
, from the top on page 110 

Scene 3. Omit pages 111, 112, and whole of 113. 
except eleven lines from the bottom. 
Omit nine lines from the Yottom on 
pages 119, 120 and lines 1 to 4 and 
J to 14 on page 121. 

Scene 4, Omit 22 lines from the bottom on page 
128 and pages 129, 180 ald 131. Omit 
the whole of page 1387 except 23 lines 
from the top: omit lines 1 to 4 arld 10 
to 26 on page 1389: omit the whole of 
page 142 except lines 1 to 6, and omit 
34 lincs from the top on page 143. 

Scene 6, Omit the whole of the scene com- 
mencing from the sixteenth line from 
the top of page 162. 

Act IV. Scene 2. 
Scene 4, Omit from the tenth line from the top of 

page 206, the whole of page 207, sixteen 
lines from the top of page 208, the whole 
of pages 209, 210, 211, 212, 218, 214, 
and 215, and six lines from the top of 
page 216. 

Scene 6, 

Scene 7, Omit pages 230 to 234 and thirteen lines 
from the top of page 235.e Omit the 
rest of the scene commencing from the 
tenth line from the bottom of page 236. 

Act V. Scene 1. 
Scene 2, Omit pages 290, 291, 292, and the whole 

of 293 except eleven lines from the 
bottom of page 298. Omit whole of 
page 299 except eight lines from the top 
of the page. Oszt pages 300 to 305 and 
the whole of page 306 except seven lines 
from the bottom of the page. Omit 
page 317 except fifteen lines from the 
top. Omit pages 318 to 822. 

Scene 3.



இந்நாடகத்தை நடிப்பதற்காகப் பாகங்களைத் 

தெரிந்தெடுப்பதற்கான 

குறிப்புக்கள். 

மூன்று பாகங்களாக மூன்று இரவுகளில் நடிக்க. 

7], பாகம் அங்கங்கள் ], 17. முழுதும் கொள்க. 

11. “பாகம்-- அங்கங்கள் 117, 137 களம் 1 முதல் 8 வரையில் கொள்க. 
111. பாகம்--அங்கம் 177 களம் 4 முதல் 9 வரையிலும், அங்கம் 3] முழு- 

தும் கொள்க. 

ஒரே இரவில் நடிக்க. 

அங்கம் 4. களம் 1. 

களம் 2. 

களம் 4. இதில் 10 ௮ம் பக்கம் 91 ஆம் வரியில் “இதோ 
வந்துவிட்டேன்” வரையில் நிறுத்திக்கொண்டு 
மற்றதை விட்டுவிகெ, 

களம் 5. 

களம் 0. இதில் 20, 21, 22 ஆம் பக்கங்களையும், 98 ஆம் 
பக்கம் 10, 11 ஆம் வரிகளிலுள்ள :'பயனில்- 
லா சொழிந்தசது”” வரையில் விட்டுவிடுக, 

ஒங்கம் 11.” களம் 1. இதில் 3 ௮ம் பக்கத்தின் முடிவில் உள்ள 8 வரி- 
களையும், 86, 87 ஆம் பக்கங்களையும், 38 ஆம் 
பக்கத்தில் தலைப்பிலிருந்து 25 வரிகளையும் நீக்கி 
வி. ஆனால், 87 ஆம் பக்கத்தில், சந்திரமதி 
சொல்வதில், “நாயக! தேவரீர் கானகஞ் சென்- 
ரூல், அடியாள் ஏன் பிரிந்து தனியே இருச்- 
தல் வேண்டும்'' என்பதைமட்டும் நிறுததிக- 
கொள்க. 

களம் 2. இதில் 39 ௮ம் பச்சத்தில் 18 ஆம் வரியில் “உரி- 
சமையாக்குவதற்கான?? என்பதை, (உரிமை 
யாக்குகிறேன்'? என்று மாற்றிக்கொண்டு மற்- 
றதை விட்டுவிடு. 40 ஆம் பக்கத்தில் முடிவி 
லுள்ள 9 வரிகள் தவிர மற்றதை விட்டுவிக, 
41 ஆம் பக்கத்தில் முடிவிலுள்ள 17 வரிகள்
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தீவிர மற்றதை விட்டுவிடுக. 45 ஆம் பக்கத்தில், 
5 ஆம் வரியிலுள்ள “செல்லுகின்றார்கள்”? 
வரையில் வைத்துக்கொண்டு, மிகுந்தபாகத்தை 
விட்டுவிடுச. 

களம் 3. முழுதும் கொள்ச, 

களம் 6. இதில் 58, 59 ௮ம் பக்கங்களையும், 66 ஆம் பக்கச்- 
இல் தலைப்பிலிருக்து மூதல் 7 வரிகளையும் 
விட்டுவி௫. 

களம் 9. இதில் 73 ஆம் பக்சுத்சையும், 74 ஆம் பக்கத்தில் 
முடிவிலுள்ள 8 வரிகள் சவிர மற்றதையும் 
விட்டுவிகெ. 76 ஆம் பக்கத்தையும், 77 ஆம் Lids 
கத்தில் தலைப்பிலிருந்து மதல் 4 வரிகளையும், 
9 முதல் 18 ௮ம் வரி வரையிலும் விட்டுவிகெ, 

களம் 12. இதில் 90 ஆம் பக்கத்தையும், 91 ஆம் பக்கத்தில் 
முடிவிலுள்ள 0 வரிகள் தவிர மற்றதையும் 
விட்டுவிட. 

அங்கம் 1]]. களம் ?. இதில் 107, 108, 109 ஆம் பகீகங்களையும், 
110 ஆம் பக்கத்தில் தலைப்பிவிருக்து , முதல் 
8 வரிகளையும் விட்வகெ. 

களம் 3. இதில் 111, 112 அம் பச்கங்களையும், 118 ஆம் 
பக்கத்தில் முடிவில் 11 வரிகளையும் விட்டு 
வி. 119 அம் பக்கத்தின் முடிவில் 9 வரிகளை- ' 
யும், 120 ஆம் பக்கத்தையும், 121 ஆம் பகச்கத்- 
இல் தலைபபிலிருக்து மதல் 4 வரிகளையும், 9 
முதில் 14 ஆம் வரி வரையிலும் விட்டுவிகெ. 

களம் 4. இதில் 128 ஆம் பக்கத்தின் முடிவிலுள்ள 22 வரி- 
களையும், 120, 180, 181 ஆம் //க்சங்களையும், | 
157 ஆம் பக்கத்தில் கலைப்பீவிருந்து 23 வரி- 
களையும் விட்டுவிகெ. 189 ஆம் பக்கத்தில் 
தலைப்பிலிருந்து மு.கல் 4 வரிகளையும், 10 முகல் 
20 வரி வரையிலும் விட்டு வி. 142 ஆம் பஃ- 
கத்தில் தலைப்பிலிருஈது முதல் 6 வரிகளை மட்- 
டும் நிறுத்திக்கொள்க. 143 ஆம் பக்கத்தில் தலை- 
ப்பிலிருந்து முதல் 8] வரிகளையும் விட்டுவிக, 

களம் 0. இதில் 162 ஆம் பக்கம் 16 ஆம் வரி தொடங்கி 
அந்தச் களம் முழுதும் விட்டுவிக. 

அங்கம் 1%/. களம் 2. முழுதும் கொள்க. 

கனம் 4. இதில் 206 ஆம் பக்கத்தில் தலைப்பிலிருந்து 10 । 
வரிகள் தவி.ர மற்றதை விட்டுவிடுக, 207 ஆம்



சாடக ஈடிப்புப் பாகச் 'குறிப்புக்கள்:. 36% 

பக்கத்தையும், 208 ஆம் பக்கம் தலைப்பிவிருந்து 
16 வரிகளையும், 209, 210, 211, 212, 213, 
214, 215 ஆம் பக்கங்களையும், 216 ௮ம் பக்கம் 
தலைபபிலிருந்து 6 வரிக்ளையும் விட்டுவிடுக, 

களம் 6. முழுதும் சொள்க, 

கனம் %. இதில் 230, 231, 292, 233, 234 ஆம் பக்கங்களை-.. 
யும், 235 ஆம் பக்கத்தில் தலைப்பிலிருக்து முதல் 
18 வரிகளையும் விட்டுவிகெ. 236 ௮ம் பச்கம் 
முடிவிலுள்ள 10 go ah aga gies 
களத்தின் மற்றப் பாக முழுதும் விட்டுவிடுக. 

அங்கம் 7. களம் 1. முழுதும் கொள்க, 

கனம் ?. இதில் 290, 291, 292 ஆம் பச்சங்களையும், 298 
ஆம் பச்கத்தின் முடிவிலுள்ள 11 வரிகளைத் 
தவிர மற்றதை விட்டுவிகெ. 299 ௮ம் பக்கத்தில் 
தலைப்பிலிருந்து முதல் 8 வரிகள் சவிச மற்ற- 
தை விட்டுவிகெ. 300, 301, 302, 303, 304, 
305 ஆம் பக்கங்களையும், 800 ஆம் பக்கத்தின் 
மூடிவிலுள்ள 7 வரிகள் தவிர மற்றதையும் 
விட்டுவிகெ. 317 ஆம் பச்சச்இல் சலைப்பி- 
லிருந்து முல் 15 வரிகள் தவிர மற்றதையும், 
318, 319, 920, 921, 322 ஆம் பச்சங்களை-. 
யும் MN Oa Qs. 

கனம் 3. முழுதும் கொள்க. 
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