


கா Alano Ranjani Series, 

Edited by M. Krishnamachari, B.A. 

ம் cise Si | 
  

  

BHOJA CHARITRAM. 

ADHYAYA: 

கரக க்ப் RY AR LIBRAWYs 
ட. ர் வவ! 41, 

“ருரு கியளப௩ 1





உடை 

கடவுள் துணை, 

போஜசரித்துரம். 

ed 

  

ஒரு புதிய தமிழ் நாடகம். 

  

இது ் | 

சென்னை ஹைகோர்ட்டு லக்சீல் 

டி.எஸ். நாராயணசாஸ்திரியார், பி.ஏ, பி.எல். 

Hava gi. 

சென்னை 

சுதேசமீத்திரன் அச்சுக் கூட த்திற் 

_ பதிப்பிக்கப்பட்டது. 

1900. 

(All rights reserved.) 
MAHAMAHOPADHYAYA, 

fr, U,V. SWAMINATKAIYAR LIBRARY, 
TIBDIEVANMIYUIR. MADRAS-4], | _



 



TO | 

M.R.Ry. T. M. Seshagiri Sastriar Avargal, M.A, 

Professor of Sanskrit and Philology, 

PRESIDENCY COLLEGE, MADRAS, 

who has been devoting his life to the cause of 

Indian Literature, 

and who isa Scholar of the Highest Order, 

and a Gentleman of the kindliest disposition, 

THIS PLAY IS DEDICATED 

asa token of respect and esteem 

*BY THE AUTHOR.



@ if) a Lp Wf o T- 

$e ——— 

(பன்னான்தகீர்க் கழ்நேடிலடியாசிரிய விநத்தம்.) 

சேன்னைமா ககரிற் மிசம்தரு கலங்கூர் 

இண்ணிய சகலையெலா ஈவிலுஞ் 

இறட்புறு கல்விக் கமகமா மதிற் 

சிறந்தகொல் வடமொழிப் பலவோய் ! 

தென்மோழி முதலாம் பன் மொரழிட் பிறப்பைச 

சிக்க வாய்க் துன் குணர்த்துஞ் 

சிறக்ககதோர் நாலைத் Bo goers புனை க்து 

தென்கலை வலாதுதி கொள்வோய் ! 

மன்னிய புலமை சரன்றவ செவரு 

மகிூ.கலை நாயக விருதை 

மாண்புறப் பெம்றோய் ! வளர்சேஷகிரிப்பே/ 

வாய்நீதுநன் னஹாலொருவ் குண 1] ந்ததோய r 

கின்னிடத் செனக்கு நிகம் சர மன்பி 

னிகரது போஜமா காதை 

கிலவுகா டகமா நிகமத்தினெ தை 

சகேயமோ டிூனிதகொண் டருளே ! 

 



  

EDITOR’S NOTE. 
  

ர் ARE is the first of a series intended to be pub- 

’ lished under the auspices of the Vidvan Mano 
Ranjani—a partly Dramatic and partly Literary 

Institution one of whose main objects 1s to encourage 
literary compositions reflecting Indian thought and 
culture. This 1s not however the first work of the kind 
written by a member of the Ranjani. The Tamil play 

of Kaldvati was written for the Ranjani by M.R.Ry. 

V. G. Suryanarayana Sastriar, B.A. of the Madras Chris- 

tian College in 1897; and in Telugu M.R.Ry. Vedam 
Venkataraya Sastriar, also a member, has written the 
Pratapa Rudriya Nataka. Butthe above works had 
been published before the idea of this series was 

seriously taken up. 

  

I have nedoubt the play now offered to the pub- 
lie deserves to be heartily welcomed and widely 

read. The title of the book should be familiar 
to almost all Indians and though the play does 

not aim at representing all the incidents strung 

together in the Sanskrit Bhojacharitra, it is yet 

based, in the main, on the earlier portion of the



latter book which, we well kndw, is popularly taken 
to be a correct historical record. The Tamil Drama 
is still in its infancy; few works of any real merit. 
have yet been published; but of those that have been 
brought out, the play now offered to the public is 
certainly one of the best. 

Hayaeriv Howse, — ) | ட 
Buack Town, Mapras, $ THE EDITOR. 

1th Oct. 1900. — }



INTRODUCTION. 

  

This play was originally written by me for the 
Vidvan Mano Ranjani, and it was enacted by its 

members on the 16th of April 1898. But for the warm 
reception given to it by the public at the time that it 

was enacted and the favourable opinion of it com- 
municated to me by many of my friends, I should not 

have ventured now to publish it. 

[ have found it advisable to import a number of 

Sanskrit words into the Tamil language whenever 
expressions in the latter are not sufficiently terse and 
spirited to convey the intended meaning. I da not 

know how the Tamil public may receive it but I 
am sincerely of opinion, that to render the language 

of the Tamil Drama sufficiently forcible and dignified, 

the introduction of Sanskrit words is absolutely 

necessary. 

I have also felt it desirable to make each character 
speak as nearly as possible in the language he would 

use in real life and for this purpose I have not hesitated 
to introduce wat may be regardedas colloquial formsof 
speech. Nor have I hesitated to introduce songs into the 

body of the play ; the question is out of place whether in 

real life persons sing out what they feel. Rules of Art 

make certain tacit assumptions ; persons can as easily 

talk in. music as talk in poetry. The authority also of
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ancient writers on Indian Dramaturgy is clearly 1m 

favour of the introduction of songs into a play. 

The main portion of the plot is taken from the 

Sanskrit Bhoja Charitra, but I have also consulted. 

other historical records relating to King Bhoja, such as 

Raja Tarangini and Vikramarka Charitra, and have 

added greatly to what is in the original. I have tried 

to represent Indian life at one of its most striking and 

well-known epochs, in its varied aspects—moral, re- 

ligious, social and political—and I have tried my best 

to make the play not only amusing but instructive : 
but how far I have succeeded in representing the hte 
of the times truly and well in this, my maiden attempt, 

is left for my readers to judge. 

Act Togive the outline of the play briefly, Bhoja 18 

Scrne the rightful heir to the throne of Dhara (forming 

i, with Ujjain the Kingdom of MAlva); but being 

an infant at the time of his father King Sindh- 
ula’s death, the kingdom is entrusted to his uncle 
Munja, and Bhoja is brought up in the house of his 
master Buddhisdgara, the old and faithful minister of 
King Sindhula. In due time he becomes well-skilled 
in all the accomplishments of a noble and_ princely 

youth. But as he grows up in years, Munja becomes 

more and more jealous of him, till, at ‘last, he deter- 

mines to get rid of his nephew once forall. With 
this object, Munja puts young Bhoja at the head 
of an expedition against Paulakési, the powerful 
king of the Andhras ; but contrary to his uncle’s fond 
expectation, Bhoja not only gains a complete victory
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but distinguishes himself for the highest deeds of 
valour, slaying the mighty Paulakési with his own 

hand. The expedition therefore only serves to spread 
wide the fame of Bhoja; and the courtiers of Munja, 
when they meet to hear how the war has terminated, 
advise Munja immediately to hand over the kingdom 

to Bhoja, seeing that the latter has so greatly distin- 
guished himself. Vatsa Raja, the Commander-in-chief 
of Dhara’s forces, extols unreservedly the strength 
and heroisin of the young prince. Buddhiségara, ever 
watchful of Bhoja’s interests, reminds Munja of the 
dying words of King Sindhula, exhorting his brother 

not to abuse the trust reposed in him. The counsel, 

however, falls bitterly on Munja’s ears ; he flies into a 

rage; but pressed by all around, he yields for the 
time being, to the request of his courtiers to welcome 
Bhoja with due honors, and place him on his father’s 

throne. | 

But Munja does not intend to fulfil his word. On 2ல் 

the other hand his hatred for Bhoja becomes more goer 
and more inveterate. Bhoja—the barrier between hin ம 

and the throne which he has occupied for sixteen years 
—shall be removed from his way. And how can he do 

it best without rousing the suspicions of his subjects 
A device strikes him at once ; he resolves upon marry- 
ing his niece Vildgavati to Bhoja, and through her to 
bring about his death. Munja himself loves Vilésa- 
vati—if indeed he can be said to love—but he has no 
objection to take her to wife after making her a 
widow first. He is half-thwarted in his design, and
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197 

half-encouraged by the prediction of Saradinanda— 
the great astronomer Varahamihira now an ascetic— 2 

and though Charumati, the mother of Vildsavati will 
not at first listen to her brother’s proposal, she is: 
finally induced to give her consont to her daughter’s 
marriage with Bhoja. | 

Bhoja and Vildsavati are accordingly married, 
7 e . e ௫. |. 

Boone but Buddhisigara 1s too wise and cautious to 
1. allow Bhoja’s living with Vildsavati so long as she 

is under the control of Munja. ‘The prince’s promise: 
is therefore taken that he will never approach his 

wife without his master’s consent, and he continues to- 

live in his master’s house. Two years thus elapse 
till one day Bhoja goes out for a walk, along with two. 

of his fellow-students, Kalidasa and Bhavabhtti—the 

former being his particular companion. In the course of 

their conversation Bhoja learns, for the first time, of 

his right to the kingdom ; and he also observes for 
himself how insecure life and property are under the 

Maladministration of Munja—an instance of which he 
notices before his very eyes. He is surprised he should 

have been kept from the truth for so long a time, and 
foolishly blames his old master Buddhisdgara. He- 
contemplates with pain the indifference to Vildsavati,. 
his own wife, which he has been constrained to show ;. 
and resolves to break loose from Budghisdgara’s control. 
Meeting his master, then, he obtains permission to go- 
about the town next day, and also pay a visit to 
Vilasavati. But a bare visit it shall be to her; 
Buddhisigara reminds Bhoja of his promise, and
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counsels him to be very cautious, the more because 

Buddhisigara himself is leaving Dhara for a few days. 

Meantime Charumati, the widowed queen of Bhapal, ae 

has to goto her own kingdom. As she is taking Scene 
leave of Vildsavati, she learns of Bhoja’s proposed * 
visit, and counsels her daughter so to conduct herself 

as to prove a blessing to her husband. Vilasavati 
feels strangely agitated and prays to Gauri to bless 
her with happiness. Now is the time for Munja to 

work upon her; he enters cunningly and induces 

Vildsavati to believe that Bhoja proposes to go to her 

but to ill-treat her, and make her a slave to some 

harlot of his. Vilasavati is roused ; and she consents, 

though unwillingly, to try the effect of some poisonous 

drug on Bhoja’s mind, in the persuaded belief that 

ut will make him attached to her. ‘Trembling she 

takes 1t from her uncle, dissolves it in milk, and awaits 

the arrival of her husband. Her fears and irreso- 
lution again creep upon her; she suddenly hears the 

foot-steps of Bhoja, places the vessel down in confu- 
sion, and feigns sleep in order to see how Bhoja takes 

to her before she resolves on anything. Bhoja at last- 

comes in, when Vildsavati is really half asleep. He 
is dazzled by her beauty, and goes to kiss her, but he 
recollects his pfomise to Buddhisdgara, and shrinks 
back. He is agitated in his turn, and feeling thirsty 

seizes the vessel containing the poisoned milk. He 
finds it almost empty: what remains looks black and 

poisonous. He turns round and beholds a cat swim- 
ming round evidently after having drunk the milk,
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for its mouth is covered with milk-cream, In a moment 

it drops down and dies before his very eyes. He is at 

once struck with terror and runs out. Vilasavati 

wakes up half confirmed in her husband’s faithless-. 

ness to her, for she has heard in her sleep some incohe- 

rent words of his ; but when she finds the milk-vessel. 

empty, she is seized with fear for the life of Bhoja and 

falls into bitter grief. Madanamalini, however, an ac- 

compliceof Munja, triesto comfort her, adding that Bhoya 

is far too cunning to be duped by others. “ He never 

drank the milk,” says she “ he only tried it on the cat.” 

Act But Bhojais sore distressed at heart. He is shocked 

‘Scene to think that his very wife Vildsavati could have in- 

"tended to poison him. Why else was she so cold and 
unkind to him? Engaged in these painful reflections, 

Bhoja sees Govinda Pandita, a learned Brahmin fleeing 

with his wife and children from a land where his learn- 
ing helps him but little to maintain himself and his 

children. Touched with compassion, Bhoja offers them 

a string of pearls from his person. His thoughts now 

turn upon the sad condition in which his kingdom is 

placed. He resolves to make an effort to gain his 

kingdom and put an end to the misery of his subjects— 

or to lose his life in the attempt. God will surely 
help him in such a noble object; and* before consi- 
dering about the steps to be taken by him, he will go 

to the temple of Ganesa, the Patron Deity of the city, 
Ac, 2nd seek God’s blessing on his attempt. 

ant, ' The worship of Ganesa for the day is just being 
i, concluded when Bhoja approaches the temple. In



Vil 

a moment the devotees as well as the priest retire. 

Bhoja then enters alone into the shrine and pours 

forth his prayer to the Deity. As he fimshes his 

hymn of praise, he hears the song of some cow-herds 

driving their cattle in the night. Two of them 

approach the very temple of Ganesa; and as they 

prattle away merrily, the screech of a lizard is heard. 

One of them—an expert in “ lizard-augury ”—reads 

out that there is evil threatened unto the prince of 

the land. A second time the screech is heard; this 

time it unmistakably forebodes fear of life to Bhoja 

from Munja and another. The shepherds move away, 

but their talk is overheard by Bhoja, and as he is 

wondering whether the shepherd’s words may be well- 

founded, and cursing himself for having got out of his 

dear master’s home, Munja himself comes there to meet 

Vatsa Raja on appointment, at the temple of 
Ganésa. Munja now wants to get rid of Bhoja seme- 

how and at once. He commands Vatsa Raja on pain 
of death to find out Bhoja and put an end to his hfe 
that very night. The prince is accused by his uncle of 

having tried to poison Vildsavati; Vatsa Raja’s doubts 
in the matter are entirely over-ruled. His remon- 

strances are of no avail; and he is made to promise to 

put Bhoja to death that very night. Poor Bhoja—his 

heart is filled with horror and disgust at the cruelty. 

and ingratitude of fis uncle, and at the treachery and 

falsity, as he thinks, of his wife. het 
ac 

As Bhoja however hastens away after over- Ill, 

hearing this conversation between Munja and Scene
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II], 
Scene 

111, 

Vill 

Vasta Raja, he is encountered by his friend Kali-. 
dasa, Bhoja bursts into tears at his sight; and 

informs him of Vildsavati’s baseness and treachery, 

Kalidasa, however, does not believe it; for he sees 

through the whole treachery of Munja. But while. 

Kalidasa is trying to comfort his friend, and rouse his" 

spirit to action, they are both traced by the followers 
of Vatsa Raja; and though they cannot seize Bhoja 

by force, he yet consents to go with them when he 

understands that the poor fellows will otherwise pay 

dearly, for their neglect. Kalidasa remonstrates 

against Bhoja’s going; but the latter will still go; 

and Kalidasa resolves to follow him unobserved. 

Bhoja is led to a place of execution where Vatsa. 
Raja is sorrowfully awaiting his coming. The latter 

informs the prince of Munja’s orders, and begs Bhoja’s 
pardon for perpetrating such cruelty. Bhoja tries to 
appeal to him, but when he learns that he can be let 
off but at the cost of Vatsa Raja’s own life, he pre- 
pares to die and asks to have his head cut off 
immediately. Vatsa, trembling, lifts up his sword ; 
but lo! the sword drops down from his unwilling hand. 
Kalidasa now hastens and eloquently appeals to Vatsa’ 8 
heart. He suggests an artifice; let Vatsa Raja produce 
a false head and pass it off for Bhoja’ s; and let the 
prince escape and live out of his land, till he be restored 
to the throne. ‘The plan is approved of, and Kalidasa 
gets Vatsa RAja’s promise of help, whenever it may be 
needed on behalf of Bhoja.
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Before morning, the news gets abroad that Act 

Bhoja has been murdered by Vatsa Raja acting gcene 
‘under Munja’s orders. The people are furiously 
roused ; at their head appears Buddhisigara who has 
just returned. They crowd in great numbers before 
the very chambers of Queen Savitri, the mother of 

-Bhoja; and while she is just feeling glad that her son 

‘visited Vildsavati, she is startled by the report of her 
son’s death and she falls down overpowered with grief. 

The crowds swell impatient to avenge tle death 
of their prince. Kalidasa now hastens up to them, 

assures them that Vatsa Raja could not have done the 

deed, and exhorts them to be patient. He prevailsupon 

Buddhisaégara to take time and think deep, before ven- 
turing on so bold and serious ameasure. The crowd is 

induced to disperse, and Kalidasa points out to his old 

teacher how the news must have come down upon - 

the Queen before whose very doors they stand. They 

therefore run up to her. Tarangavati, the Queen’s 
faithful attendant, anxious for the Queen’s life, gladly 
conducts them to her. Kalidasa now relates to them 

‘all the incidents of the night; and assures them of 

Bhoja’s safety. He and Buddhiségara promise the 

Queen to bring ¢ about Bhoja’s restoration. Finally, 

_assured once again of Vatsa Raja’s fidelity, Buddhisa- 

-gara sends Kaliddge to Ujjain to rouse King A’ditya- 

-varma, the staunch ally of Bhoja’s father, and get 

his aid to place Bhoja on the throne. 

iV. 

ஆப 

‘Forced thus to flee his land, Bhoja wanders Iv, 
into a thick wood situated between Dhara and . Ujjain. Beene
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IV, 
Scene 

li. 

x 

‘There he loses his way and oppressed with hun- 

ger and thirst he bemoans his misfortune, and 

falls down quite exhausted. In that phght he 

is discovered by some Bhills—robbers by profes- 

sion. Jayapala their chieftain takes kindly to 
Saindhula—as Bhoja now calls himself—and struck 

with the strength of his arm, and the nobility of his 

features, the leader places him at the head of his 
followers. He is initiated into the ways of their pro- 

fession; he is told that, hearing of Bhoja’s mur- 

der by his own uncle, they have assembled even to 

march to Dhara and plunder by might the prince’s 

palace. Bhoja is startled, but he consents to go 

with them. 

Meantime Vilasavati, has yet her day of greatest 

trial to go through. Bhoja has died---she was. 
the cause of his death—she has murdered him. This 

is what she is led to beheve by the wily Munja; and 

believing it, she determines to atone her gilt with 

her hfe. She shuts herself alone ina room; she will 

sce none, not even Savitri who longs to break to her 

the news of her husband’s safety ; how can she see 
the mother of him whom she has poisoned and killed ? 

Her grief for her husband’s loss is igtensified beyond 
degree by the thought of her own supposed guilt.— 

Two days thus pass; on the tlsvd, while trying to 
comfort Vilésavati and induce her to see her mother-in- 
law, Tarangavati notices Munja himsclf approach 
Vilasavati, and she quietly steps aside to see what 
takes place. Munja comes clated at the thought of
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Bhoja’s death. ‘The kingdom has at last become his ; 
if he but win the heart of Vildsavati, what more need 

he desire? He is glad again of Charuinati’s absence ; 

tor, were she present, she might stand in the way of her 

daughter’s union with him. Approaching her then, he 

slyly begins to address her and persuade her to throw 

off her grief for Bhoja—what an uuworthy husband 

he was for her! let her but open her eyes and see: 

the king of men is ready to fall at her feet and kiss 

them. Vildsavati does not at once make him out; 

she is too much occupied with her own sorrow; but 
when he openly proposes to her, she repels him 

indignantly. No inducement or threat has any effect, 

upon her. By force then, Munia says, he will have 

her. But Tarangavati, who is overhearing them 

runs up meanwhile to her mistress; and the Queen 

and Buddhisigara step in time between Munja and 

Vildsavati. The former hastens away swearing 

vengeance upon them ; and Savitri has a hard time 

of it to bring Vildsavati to consciousness. The latter 
is at last assured of her husband’s safety, and she 

retires with her mother-in-law, im deep dread of 

Munja’s villainy. | 

At mght the robbers attack Dhara and retire Act 

with immense booty. Bhoja distinguishes himself Sen 

greatly and rises in their esteem. More than the rest iii. , 

however, a young maiden, Lilavati, the foster-daugh- 

ter of Jayapala, takes great interest in him, and at 
the very first sight, she and Bhoja fall in love with 

each other. Jayapala notices this with pleasure, and
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Act 

9 

Scene 
hi. 

Act 

‘ Scene 

111, 

Xl 

determines to take an early opportunity to unite them 
in wedlock. 

In Dhara, meantime, various rumours spread about 

Bhoja’s death. The cruelty of Munja becomes excessive : 

Vilasavati and Savitri are cast into prison. This last 

act of Munja rouses the indignation of all. When 

A‘dityavarma hears of it, he at once sends Kalid4sa who 
had been sent to Ujjain by Buddhiségara to demand 

fron Munja, on pain of war, the restoration of Bhoja 
and the release of his mother and his wife. Munja, of 
course, refuses to comply with the demand, and prepares 
for war in his turn. 

Of all this, however, Bhoja knows nothing ; neither 
is his life in the forest destined to run smooth. He 
finds himself hopelessly im love with Lilavati ; Jaya- 

pala approves of it; but the chieftain’s wife is 
strangely ill-disposed towards Bhoja. She suspects 
him to be a spy and resolves not to let him go safe. 
Accordingly she prevails upon her husband to kill 
Bhoja at once! Her life is mysteriously imperilled, 
and nothing could save her but Bhoja’s blood! 
Jayapala feels very loath to do the deed ; but Chandi, 
as his wife is appropriately named, will listen to no 
alternative. 

The conversation of Jayapala and his unrelenting wife 
is fortunately overheard by Lilavati; and she hastens 
to give Bhoja the warning. She finds him burning 
with love, and is glad to hear that it is for herself ; 
and though she is unwilling tolose sight of ‘him, her 
anxiety for his life increases. She therefore communie
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cates to him the danger of his situation. Bhoja is asto- 
nished by the news; but, assured of his impending 

peril, he resolves to flee. Loath to part, they embrace 
each other andswear their mutual love. Then fastening 

his ring on Lilavati’s finger Bhoja makes his escape. 
‘But as soon as heis gone, Lilavati finds her life 

miserable, forlorn and joyless. At length she looks at 
the ring and lo! she reads the name of Bhoja on 
it. Is he indeed the prince of Dhara, said to 

have been murdered by his uncle? To whom else 
can such grace and nobility belong? She will 
now seek her father and reveal to him the secret. 
But behold! Jayapala himself comes in search of 

Bhoja with his sword drawn. The maid approaches 
him with a smile, reprimands him for having intended 

to do such a cruel act to an innocent person—to Prince 
Bhoja, for none else their late companion was. Jayapala 

hears it with astonishment, determines to seek out 

Bhoja, restore him to his kingdom and unite Lilavati 
with him in marriage. Lilavati applauds her foster- 

father’s intentions; but she will also go with him— 
dressed like a page she will. 

But it is no easy task for Jayapala to trace Bhoja’s 
footsteps. The latter hastens out of the wood and 

reaches the néighbourhood of Ujjain. There he pauses 
to survey his situation. Lil&vati’s separation affects 

him most, and as he is thinking madly of her, a poor 
Brahmin with his wife approaches him. Bhoja easily 
recognises in them Govinda Pandita and Sundari. 
From their conversation he understands he is in the 

2
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neighbourhood of Ujjain; and comes to know also of 
the whole treachery of Munja, of the plight of Vildsa- 

vati and Savitri, and of the endeavours of Kalidasa 

and Buddhiségara on his behalf. The learned 

Brahmin then intimates to his wife who is deeply 

affected by her husband’s tale, that Bhoja himself 1s 

destined in a short space of time to be bitten bya 

serpent. Bhoja trembles to hear the words ; and, 

approaching the Brahmin, entreats him,—himself pass- 

ing for a friend of Bhoja’s—to take some steps to avert 

the impending calamity. Govinda Pandita declares 

that it can be done but by performing a Sarpahoma 
for which he wants certain materials. Bhoja goes out to 
bring them ; he does not return at once, and Govinda 

Pandita is fecling anxious about the delay. At this 

juncture, Harihara enters along with Charumati who 

had returned from Bhfpal, and VilAsavati and 

Savitri who had escaped from their prison. ‘To them 

Govinda Pandita appeals ; and, to his surprise, they take 

the greatest interest inthe matter. The homa is being 

performed, when Bhoja enters in a state of giddiness. 

He becomes worse and worse as the homa progresses ; 

and lo! at the close of it a serpent rushes in, strikes 

on the head of Bhoja, and falls into the fire. The 

prince faints away; but he is slowly brought back 

to life ; and is eastly made out. Charpmati and Savi- 

tri clasp him with tears of joy; but Vildsavati and 
Bhoja, strangely shrink .from each other. SAvi- 
tri marks this, andassures Bhoyja of Vildsavati’s truth 
and fidelity to him. While he still hesitates to
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seize his wife’s hand, Harihara who had been 

sent out before Bhoja was recognised, re-enters 
along with Buddhisigara and Kalidasa. The old 
master affectionately embraces his pupil; and gladly 

removes the condition he had laid upon Bhoja’s union 
with Vilasavati. Even then the sound of trumpets 
announces the arrival of Munja ; and the men hasten 

to take part in the war. 

The war is conducted ably on both sides. Munja 
begins to lose gradually; evil dreams torment him ; 

he learns of the escape from prison of Savitri and 

Vildsavati; his mind is greatly agitated ; and when 

Vatsa Raja deserts him, he grows quite desperate, 

and resolves to try a last battle. But encountering 

Bhoya, he is strangely seized with fear; for the 

prince, he thought, had been killed for certain. 
He therefore takes the form before him to be the 

ghost of Bhoja; his conscience overpowers him; he 

resolves to stab himself. Bhoja endeavours to avert 

the deed, but it is too late; the sword has done its 

work. ப 

In the battle, however, many persons distinguish 
themselves—chief of them beg a mighty warrior 
and his young follower, who help Bhoja in saving 

the life of Kthg A’dityavarma himself. These, among 

others, are invited to the Court. A’dityavarma embraces 

Bhoja affectionately, and feels sorry that his own 

daughter had been lost; whom, were she found, he 
would gladly give in marriage to the prince. Then the 

warrior steps forth who is no other than Jayapala, 

Act 

Scene 
ii, 

Act 

Scene 
1115
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the robber chieftain. He tells the king how Li- 
lavati was found and taken care of by him; and how 
she has already met and fallen in love with Bhoja. 
The king’s thankfulness knows no bounds; and Lila- 
vati, restored to her parents, is, amidst universal joy, 

married to Bhoja. The prince expresses his deep 
indebtedness to Kalidasa, and Buddhisagara ; Govinda 
Pandita is munificently rewarded ; and amidst great 
rejoicings Bhoja is crowned ruler of Dhara, of Bhipal, 
and of Ujjain as well. 

| These are the chief incidents of the story of the 
play. In writing this play, I had before me the best 
classical dramas in Sanskrit and English, which greatly 
guided me in the development of the various characters 
of the play ; and I shall feel sufficiently compensated 
for my pains, if it be found, even in a small degree, 
that I have striven to approach those masterpieces in 

making every character in my play excite a sympathe--. 

tic throb in the hearts of my readers. 

I intend the play for two nights and that 1s. 
why I have made it long. The first three acts. 
contain one-half of the story—the success which ambi- 
tion and treachery meet with at first; and the remain-- 
ing three acts contain the other half of the story-—the 
rum which sooner or later vice and injustice are doomed 

to draw upon themselves. Each half is thus intended 
for a night ; but by omitting some scenes and cutting 
short others, the play, as a whole, could be enacted im 
one night without materially affecting the plot.
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I gladly offer my work as the first of the Vidvan 
Mano Ranjani Series. I am thankful to the members 
of the Ranjani and to M. R. Ry. K. Kuppusawmi 
Mudaliar, 3B.a., and M.R. Ry. M. Krishnamachariar, 
BA., for many valuable suggestions given to me while 
writing the play for the press. ‘In particular, I am 
indebted to M. R. Ry. V. G. Suryanarayana Sastriar, 
B.A., Senior Tamil Pandit of the Madras Christian Col- 
lege, who was so kind as to read the proof and make 
many valuable suggestions, and but for whose encour- 
agement, I would never have thought of publishng 
this play. 

Sunpara Manpviram, | 
Brack Town, Mapras, 

18th Oct. 1900. J 
1. 5.2...



முகவுரை 

போஜசரித்திர மென்னும் பெயர் கொண்ட இக்காடக 
மானது வடமொழியிலுள்ள போடப்பிரபந்தம் என்னுஞ் 

சரித்திரத்திலுள்ள ஸ்ரீ போஜராஜனுடைய பால்லிய சரித் 
இரத்தைப் பெரும்பான்மை யறுசரித்து சுதந்தர யூகத் 

தால் கதைப்போக்கைச் சிறிதுமாற்றி ஸம்ஸ்கிரு தாங்கெ 

நாடக லக்ஷணத்திற்கு இன்றி யமையாத சிலவற்றைச் 

செறித்து நவரஸங்களு மமைய நாதனமாய் இயற்றப் 

பட்டுளது, ஏனைய நாடகங்களைப்போலாது இதன் கண் 

ணே சில வடமொழிச் சொற்களும் ௮த்தியாவசியகமான 

விடங்களில் உபயோகிக்கப்பட்டிள, அவ்வாறுபயோ௫இத் 

தல் தமிழப் பாஷைக்கு ஐர் ஏற்றமும் கம்பீரமும் அழ 

கும் பயக்குமென்பதே எமது அணிவ, இதைமிகை என் 

நு கருதுவேரா எம்மை மன்னிப்பாராக. 

இது நிற்க, இக்காடகததின்கண்ணே யாம் இயம்றிய 

செய்யுட்களன்றியும், மேற்கோள்களாகப் பலசெந்தமிழ் 

நூலகளினின்றும் பாடல்கள் எடுத்துக்காட்டப் பட்டுள, 

சில மேற்கோட் பசெய்யுட்களைச் சந்தாப்பத்திற் கேற்ற 
வாறு சிறிது மாற்றியுப் கொண்டிருக்கின்ழேம், மேலும் 

நாடகத்திற்கு ஒரு” முக்கிய அங்கமாதலால் கீமிழில் 

இசைப்பாட்டுகளாகக் கீர்த்தனங்களு மாங்காங்கு ௮மைக் 

கப்பட்ட, ௮வடியமான விடங்களில் வடநூல் மேற் 
கோள்களும் காட்டப்பட்டுள்ளன,



2 முகவுரை. 

இக்்.தாதன நாடகம் சென்ற 1898ஷஹர ஏப்பிசல்மீ” 

16௨ சென்னை வித்வந் ம்கோ ரஞ்ஜநீ சபையோரசால் விக் 

.டோரியா சபாமண்டபத்தில் ௮.ரங்கேற்றப்பட்டு. அதற் 

காக யாம் அவர்களுக்கு வக்தனஞ்செய்யக் கடமைப்பட் 

இருக்கின்றோம், 

இர் நாலானது எமது லெளகிகத் தொழில்புரியுமிட 

த்து இடையிடையே கிடைத்த அ௮வகாசங்களில் எழுதி 

யொருவாறு அச்சிடப்பட்டதாதலின் தவறுகள் பல விரு 

க்கக்கூடும், பெரியோர் அவற்றைத் இருத்தி எம்ம்து 

கருணைபுரிவாராக, 

சார்வரி 
9 TIALS , 3a. த.௪.நா. 
சுந்தர மந்திரம, 

சென்னை,
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போஜசரித்திரம். 

நாடக பாத்திரங்கள். 

ரஷ வடட 

போஜன் :--பூர்வம் தாராராஜ்ஜியக்ை யாண்டுவக்ச சிர்துல 

ராஜன் புஉல்வன்--(நாடக கீசலைவன .) 

ழஞ்ஜன்:--சிஈ் துலராஜன் சகோ கரன்--(($பாஜஞக்குப் பிர இ 

சிதியாய்ச் தாராராஜ்ஜியத்சைப் பரிபாலிச் அவருபவள் ,) 

புத்திராகரர் :--சிந்துலராஜனுடைய முகன் மந்திரி--( போ 

ஜனுக்கு வித்தைகற்பிச்து வருபவர்.) 

காளிதாசன் :--போஜனணுடைய ஸஹபாடு களில் ஒருவனை 

(போஃனுக்குப் பிராணகேசன்,) 

பவபூதி:--போஜனுடைய ஸஹபாமடிகளில் மற்மொருமன் , 

பத்திரநாராயணன் :--ழஞ்ஜனைடைைய முக்கிய மக்தீரி, 

வதஸிராஜன் :--ழஞ்ஜனைடைய ணேனாபதி, 

நீ வகண்டன்:-- 

amit ஹரன் : 

ஆதித்தியவர்மா — 2. mus GILL 1 Foo. 

Gb ¥ Gir — 9,5) 5 Swain வின மக்இரி, 

—} ழஞ்ஜஷாஜனைடைய ஸடாஸசர்சள், 

SoG an car அ இச்தியவர்மாவின் Cantar ச லைவண் , 

சாஈதாநந்தர் :--ஓர் யதந்தார். 

கோவிந்தபண்டி கர் :--தாராசகரில் af SIO ஓர் எளிய 

பிராமணர், 

ஸோமஸி*ந்தரசாஸிதிரி :--உஜ்ஜயிரீ ஈகரில்௨௫ச்கும் ஒரு பிரா 

மணா, 

பீமன் -- 

பைரவன் -- 

கோபாலன்:--  .் 
ந தாரைககரில் விக்கு மீரண்டு இடையர்கள், கிநரஷணன் :-- 

ந வத்ஸராஜனுடைய இிங்கார்கள்.
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டி ° ச உர உட ° ௪ ° ௪ 

ஐயபாலன் :--சன்எர் ஜா.இயைச்சேர்க்ச பில்லர்களுச்சகரசன , 

-(வீலாவதியை வளர்ச்துவருபஃண்,) 

வகைலாஸதரக்கள் :--தாரைசகர் விகாயகர் கோயில் அர்ச்சகர். 

பிக்ஷேச் வரன் :--ஷூ. கோயிலில் வேசமோதும் ஒரு பிராம 

ணன. 

சூரன். | 
வீரன். 
காலபாரன். 
விநபாகூன். 

ரரமகரஷண்ன் :--கோவிக்கபண்டிசருடைய பிள்ளை. 

-ஜயபாலனைச் சேர்க்௪ பில்லர்கள். 

பிராமணர், பிரபுக்கள், பேளரர், காவலாளர், ஸைநிகர், 

மூதிலாயினார். 

ஸாவித்தீர் --சிந்துலராஜு டைய பட்டமகஷ-- (போ ஜனு 

டையகாய.) 

ாநமத்ி :-- காலஞ்சென்ற பூபாளகாட்டாசன் பட்டமட௫ஷ்-- 

(சிர்தலராஜனுடைய சகோ ரி.) 

விலாஸ்வதி :--சாருமதியாின் புசல்லி--(போறனுடைய முத 

ear in oor @') .) 

பத்மாவத் :--இஐ.இச இயவர்மாவின் பட்டமக வத். 

விலாவதி :--ஆதிக்தியவரமாவிள் புசல்வி--(ஜயபாலனால் 

வளர்ச்து. வாப்பட்டவள் ; போஜனுடைய இரண்டாக் 

மனைவி. ) 
மதநமாவிநி .-ழஞ்”ராஜனுடைய மூக்கிய பாிசாரிகை. 

தரங்கவதி :--விலாஸவ௫ி.யின் சோழி. 

சுந்தர் :--கோவிந்தடண்டி சருடைய பச்தினி. 

சண்டிகை :--ஜமபாலன் மனைவி, 

eal amen | ஐயபாலனுடைய சேடியா: 

யவநியர், சேடியர், மூசலாயினார். 
RN



  

நாடக நிகழ்விடம். 

புவ CR SRY 

பெரும்பான்மை 

தாராராஜ்ஜியக்கின் தலைககசாகயதாரையிலும் ; 

தாராசாஜ்ஜியத்துக்கும் உஜ்ஜயிீராஜ்ஜியத் அக்கும் 
மத்தியிலுள்ள பில்லர்களத தூர்க்கத்திலும்; 

சிறுபான்மை உஜ்ஜயிந் ஈகரிலுமாம், 

  
 



    

  

  

    

    

Gri ஷ சரித்துரம், 
கவத தைய பட்டய பட 

  

ப்ரஸ்தாவனை. 

(கார் தபைச் சொல்லிக்கொண்டு ஸு௫ுதரதாரன் பிரவே௫)்தல்,) 

WL) HTS ர ரன் உ (சைகூப்பி ௨ணக்கமாய்) 

அருளாக யருவாகி யக மாதி 

ws DP om SD யுருவாகி யணைதீது மரத் 

(ஸர் வாக்க CBT 3 இத் கூ டல ளாகக் 

HPI TW பெைகும்பொருளாம் Oslo wire 

பகிலபுவ னங்களாயு மாக்ர மித்துக் 

கருணைபொழ! நடராஜன் கலிவி லக்இக் 
BW EB BA ளவ னென்றுமெமைக் சஸிமீத் ரர் தே! () 

இ. 

(கேபர்யத்திற்குள் கடர்கள் சேர்ந்து வடமொழிபிந் கானஞ்செய்தல்,) 

(௧) இழ்ும்-சங்க-ரபரணம், தாளம்-௪௪ தாம், 

பல்லவி, 

விஜயசாம் ! பரேசிதா ! விஜயதாம்! மஹேசிசா |! 
Houde al, 

விஜயகாம் ! ஸசாய - மகில - ஸுஜாவர்க ரக்ஷிதா | 
விபவ-டபரித-௫௪௫-௪௫ல-பவகசணபிதர ! (விஐ)



௨ போஜசாித்இரம். 

சரணங்கள், 

ஸ்கலசக்இி ஸம்யு2:-ஸகலவஸ்து ஸங்கச: ! 
ஸகல சர்மமார்க-பரண-நிபுணதுர்ய ஸஞ்ஞாீ த :1 

ஸகல-நிகம-ஜலஇி-மசன-பவ ரஸவிஇ௫ :! (விஐ) 

கருணயா புசாச்விமாம் ! கருணயேச்வரஸ் ஸபாம் ! 
௦ o 

கருணயா புகாது-விபுத-ஹநதயாகுஜநீம் சபாம்! 

கவி த-ஸுூஐ-ஹ்ருசய-தவிஈ-சரணிருக நிபாம் 1 (விஜ) 

[ஸ் 

ஸ-ஒதர:---(செலீசொஐ, வீபப்புடன். ஈான்றா பக்கங்களிதுஞ் சுற்றிட், 

பார்தத) ௮ ௮! இஃதென்ன ஆச்சரியம் ! 

எம்மே கங்களு மின்பமாக வொருகா 

Casig கொலிக்கின் ஐ 2 VEG BO DIG ABS M0 oul § 

GO) Loin கத் இனு மம். தங்கு OH) SLT 

OFF th Bos பெய்கின் றன ! 

அம்மா ! மின்னனு மின்னுகின்ற தழகாய் 
ஆகாய வட்டத் இமில! 

சம்மோ தத்துட னணாககின் நனமயிற் 
ச 5 * . “7 

சங்கங்க ளும்பாடிமயே 1 (௨) 

நிச்சயம்! இது மேக மாழக்கந்சான் ! (யோக) ஆயினுமிது 

மழைக்கு அகாலமாயிற்றே 1 கார்காலமும் முன்னரே சென்று 

விட்டசே ! இஃ்சென்மனோே அபூர்வமான மேசகர்ஜனையாகவ 

ன்றோ இருக்கின்றது ! (மேல்கோக்க) வானரமுவ் கொஞ்சமேனுகங் 

களங்கமின் ரிச் சாதுக்களசுடைய இசயம்போல் நிர்மலமாய் 

விளங்குகின்றது. இதோ! ee 

Q)ov wie 5 meg aniwen? £1 eu 
- யோங்கவே யெசேஷ்டமாய்த் 

அலங்கு மிதர மண்ட லந்த 

ழைக்கவே சுத்தினாத்
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பளிங்கை யொதக்த சத்ப தங்க 
ளாகவே ப்ரகாசமாய் 

விளங்கு சார தாக மத்சைக் 
காண்கிறேன் வினேைமாய் ! (௩) 

(சாணத்திஞற் சிறிது சகைதத) ௮ ! Fog ௪றங்ேேசாலைடல் வாடுிக்சப் 
படும் வாச்சிய கோஷச்தைக்கேட்டு எப்படி. மயங்கலானேன் | 
(விமர்சைடடன்) இன்னும் tog ருல்ெசாரிகை ஏன் வரக்கா 
ணோம் | (சேபதயாபிமுசம் கேக் இ) இல்வளவுமட்டும் போதம்! சே 
பத்யவிசானம் முடிந்இறுக்சால் சக்கிரமிங்கு வரலாம், 

(S7Ca 2a) 

நடி: (பாபரப்புடன்) ஐயா! இதோ வர்ுவிட்டேன் ! 
என்ன செய்யவேண்டுமமா சட்டளையிட்டால் அடியேன் அப்ப 
டியே செய்யக் காக்துக்கொண்டிருக்கின்றேன், ‘ 

ஸ-௫தர:--(ஈடியை சோக் Carus ger) ஆர்யே ! இழு 

நல்ல வேடிக்கையே ! உலகமெங்கும் புசழ்பெற்ற இப் பரச 
கண்டசத்தின்சண் முச்துமாலையின் நதொயகம்போல் விள 
ங்கும் இச் சென்னைமாநகரின் ஈட்சனவனம்போவிருக்கு LA 
ஸார்வஜனோக்யான enew>r & &)eor Zoo அச்கதியன்ன சாலங்கார 
சோபிசமாய் ௮தச்தியத்புசமார் தீபபந்திகளால் சேஜோமயமாய் 
விளங்கும் இவ்விக்டோரியா ஸ்பாமண் டபத்தில், அனேக 
விடங்களிலிருந்து பிரானை ஈவீன நூல்களில் நன்று SLOPWIE g 
றிந்த விச்வச்ிரேரீமணிகள் அனேகர் இன்னைக்கு நமது ௪பை 
யோர் ஈடதக்சதப்போடுன்ற புதிய நாடகத்சைப் பாரப்பகற்காக 
மிச்ச ஆவலோடு ane காச்தக்கொண்டிருச்சு, இஃசென்னை 
ஒன்றுந் தெரியாதவள்போல் மெதுவாய் வாராநின்ளுய் ? 

நடி:--(பயத்தடன்) ஐயா 1 யான் என்செய்வேன் ? சத 
லருருடைய மனதையுங் கொள்ளை கொள்ளுமன் ரோ சங்கீதம் | 
bog நேபச்ய சாலையில் நடர்த சகலேந்ச்ரியாநர்சசரமான கா



op போஜசரிக்இரம், 

னரஸச்தை யுட்சகொண்டவர் எவர்சாம் சம்மதியை மறவாம 

* OE ign \ rd ய் உ 

கூறுங் மசாதில காதமிமா! மனுாமாய்க் 
௬ ௪ ௩ “௫ 

கொஞ்சங் இளிர்சொற்கமீளா ன் 

COLD: வங இரக FRIA பாது க்தி ib) Blew 

(C LDODIT Hl CF Lp orem 2b 5 Crp | 

கோவும் Curt PBs BN Bo FU மதுவைக் 
கொள்ளி? ம் PB Don னி 2 wo au 

. ச க 5 யாவுக் தம்மதியை மறந்து MGC w 
ஆ 7 யா. ரவ குளித் ஆய்வ | (௪) 

ஸி-ஐத்ர:--௮ம்1! நீ சொல்வது வாஸ்ரவமே ! சங்கதோப 
நிஷர்விச்யா பரவரனாய் ஒரு க்ஷண£சாலம் யர் வந இருக்கு 

மிடச்தை கயும் வந்த காரியச்சையங் கூட முற்றிலும் மறந்து 

விட்டேன். இக்கானாமிரு சு.ச்திற்ரு ஓவ்வாமையாற்றான 

ன்ரோ, 

௪72௧ரை பாகா யிளடிச் சலித்ததல் 

பக்குவப் பானும் வெறாத்இடுதல்- கக்கக் உவ ் 3 9 CY) Bb FBI! Do PADD 

கரும்புகனைத் நுண்டாகக் கண்ட மிடுதல் 

DY CHD LD BO GH கள்ளை யடல் ? (@) 
~ 

இக்திக்ய கானத்சைக்கேட்டு Qad FE Gagronuwi மனங் 

களித்து அறந்தசாகாத்தில் அமிழ்க்திருக்ளன்றதென்றே நிச் 

சயிஃஇனெறேன். 

நடி:--ஐயா ! இப்பொழுது எந்த நாடகக்சைக்கொண்டு 

இம்மக st சபையோரைக் களிப்படீக்கலாம் ? | 

ஸீ-டுதர :--அர்யே 1 இதற்குள் மறந்துவிட்டனையோ ? 

இப்பொழுது தான் ஈமது நாடகாபிகயத்தைப்பார்க்க வந்திரு 

கீகும் இம்மகாசபையோரால் ஸ்ரீ ரரஜாதிராஜஐ போஜமஹா
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ராஜனுடைய பால்லிய சரித்திரத்தை காடகளுபமா யபிகயிச்ச 
வேண்டுமென்று அஞ் சேஞாபிக்சப்பட்டோ மல்லவா * gaa’ cor 

தாமதமின்றி ஒரு சங்கேத மெடுச்றுப் பாலி, 

நடி:--(குசஹலச்தடன) ஐயா 1 ஸ்ரீபோஜ மஹாராஜனு 

டைய சரித்திரம் வடமொழியிலன்றோ erp gir cpa esr 

று 1 அத்ில்யபாஷையும் வெகு காலமாய் நம்மவரால் அதா 

சரிக்சப்பட்டு வருகிறபடியால் மிரு சப்ப ராயமாகவன்றோ அமி 

ற்று ! அப்படியிருக்க இச்சரிச்சிரச்சை ஈம்மவர் யாவருங் கண் 
e e . ௩ * . டச் 

டுகளிக்கும்படி நம்தேச பாஷையில் எப்படி நாம் சாடசரூபமாய் 

அபிசயிப்பது ? மேலும் இச்சரிச்கிரம் உடமொழுியிற்கூட காட 

சரூபமாய் எழுசப்படவில்லையே ! 

ஸ-முதர:--அர்யே ! நீ யுரைப்ப துண்மையே ! இச்கால.க் 

இல் நமது சே£ பாஷைகளில் நாடசங்களை அமீரயிக்சாலன் 

திப்பயணில்லை. ஆயினும். ஸம்ஸ்கிருக பாஷையின் பதங்க 

ளையுபயோடுயாமல், அசன் பக்சதயை யனுசரியாமல் நமது 

சேசபாஷைகளில் நாடகம் எழுதுவது அசாச்தியம். ப் 

ப. எழுதப்படனும் Yt DG ஸும்ஸ்இரு 2 IT BIBS (BN GEIS 

ளின் காம்பீர்யம் கொஞ்சமேனுமிருப்பதில்லை, ஆகையஃற் 

ரோன் நமது முன்னோர்கள் தமீழ் மு.சலியஇிராவிடபாஷைகளில் 

காடகமொன்று மெழுஇனரல்லர் ! அது பற்றியே தமிழ் பாஷை 

யிற்றவிர மற்றைய சேசபாவைகளில் இப்டபோழ்்று நாடகமெ 

முதுவோர் ஸிம்ஸ்கரு உசபாஷையின் பசங்களையும் அதனது பச் 

ததியையும் ஏராஊீமாக உபயோடக்கின் றனர். இக்ம தா. ரணியை 

யனுசரியாமையாச்றான் இக்காலக்இல் தமிழப்பாஷையில் வெ 

ளிவரும் சில நாடகங்கீள IMG Ehiserie நஈன்றுமதிக்சப்பகேுன் 

னைவில்லை. QuOUGa Gen oso ASC seu SFGagMErs 

வே ஸிம்ஸ்கிரு காங்கல பாஷைகளில் வல்லவரான நமது சபை 

யிலோர் முக்கிய அ௮ங்கச்தினர் இப் போஜமஹாராஜனுடைய 
சரிக்கிரச்தசைக் தமிழபாஷையில் எளியநடையில் ஒரு நாடக
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மாக எழுதஇியிருக்கின்றனர். அப்புதிய காடகச்சைகசொண்டே 

இம்மகா சபையோரை இன்அ௮ களிப்பிக்சக நினைச்இருச்கன் 

றேன். ப 

நடி:--ஐயா ! அவரது கூடிப்பெயர் முசலியன என் 

Can? 

ஸ் நர:--௮ா்யே ! சொல்லுகஇன்றேன் கேள் ! 

சே ணு ஈர்சக்தி சான்ற 

By Th D ௫௮7 =) tS லத ம்தரன் 

மெபெணிய நதி BR iy Do O (oT 

பிறப்பிலி இ. நமா லென் பரன் 

மாணிய லிராம ஷண 
oy * ° ‘ ° 

மாரா பெற்ற செலவன் 

வசணியி னருளா oO iD 

நரடகம் வரை ந்தான் மன் னொ ! (௯) 

நடி: அரி வனமாயின் மிகவு சந்தோஷம் ! இதுவரை 

க்கும் பார்ச்திராத இந்நாசனமான நாடகம்ரைச்கொண்டு 

இம்மசாசபையோரது நல்லட்ப்பிராயச்ைசைச் கொள்ளுவோ 

மென்றேயான் நம்புன்றேன,. 

-ஒத்ர:-௮ர்யே ! உனது சொல் உறுதிப்படுகிற வரை 

யிலும் எனக்கு நம்பிக்கையுண்டாகாது, ஆயினும் இம்மகா 

சடையோரைச் சாக்சுவைப்பது சரியன்று ! 2க்கிரம் ஒரு பத்தி 

யம் எடுத் தப்பாடு கேட்டோம். 

நடி:---ஆகா! அப்படியே பாடுகின்௫ன ! (உபகானஞ்செய்த), 

Lie; Das CBC Fr | ஸ்ரீகரா ராஇத | 

ச்ரிதபக்கத பாலக ! ச்ருதநி தாக! 

வி*வமெங் குஞ் 2 சாந்து விஷபத்தி மிலாட்டாது 

விவி. தமாய்த் தோன்றிடும் விச்வ நாத !
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DOLE Garo 3) BDH SU a) or Co) By 

க்மவஷமுடை யோர்கட்கு கீமவவி யாயும் ர 
[ர f ! . ° e » 1மஹநீய ரோதிடும் மார்க்கத்து லேசென்று 
மதுகீத வழவாக மான வர்க்கு 

. : 2 
தொய்க ளொன்றும் வராமமல கொடியி லேகி 

T Bb 5 மகில த் அத (Lf BIST Lg T Fn oat 1S Ba 

Ogee LD IDB) LIT SD) BIN W ML இ LIT B 

தீ க்கு மாசின் ! ஏம்மை நி நீடு காக்! (ar) 

WO BT (தோய்). இர்யே 1 அநந்தம் 1 அந 

நதம்1! சர்கார்ப்பானுபக் ரமான தகுந்த பாடலைப் பொறுக்கு 

யெடுக்கனை ! இம்மரங்கள் கரமான ஆரம்பச்தனாலேயே தமது 

வித்வநீ மஜரறரைக்ஐந் சபையார் ஈடத்து மிர்நாடகம் கூறை 

வின்றிச் சமக்கரமாய் நடர்சேறுமென்று நம்புகன்றேன் 1 

ஆகலின் காம் “க்கரஞ் சென்று நாடகபாற்இிரங்களை wey 

வோம் க | 

நடி:---பப்படியே செய்வோம் ! 

(இருவரம் நிஷ்கிரமித்தல்) 

  

MAHAMAHOPADHYAYA, 

br. U,V, SWAMINATRAIYAR LIBRARY, 
TIRUVANMIYUR, MADRAS-41,



    

  

  

  

போலு 2 அரி இரம், 
சட்டச் 

‘ 
mn 2 (2 . Dm 7௯. ௯ டட அத 

இடம்--தாலாநகர்: ழதஜ்ஜராஜன் ஆஸ்தான மண்டபம். 

(நீலகண்டன் ani amr cr என்று மீண்டே ராசசபாசதர்கள் பிரவேச சல்) 

நீலகண்டர் :--என் மயா ஹரிஹாஃா! ஈம் சாட்டின்்.மீது 

படை யெடுத்துவக்ச அர்திரகேசகாரசன் சகோற்றுவிட்டன 

னாமே ! வாஸ் சான? 

amy PF any 7 it :-— 3,10 ! ஏன்ன Qer aes செரியா தவார்போற் 

பேசுஇன் நீர் ! முன்னர் ஈம்மைப் பரிபாலிம் அவந்த Loy Fb Bev 
மஹாராஜா அவரது சவப்புால்வர் போறகுமாரர் தாம் இல் 
வெற்றிக்குக் காரணமாம், 

நீல:-- என்ன ! நமது போஜகுமாரரா* அவர் குரு 
குலத்தில் நம்புசல்வாரகளோடு புச்கிசாகரரிடச்தில் விச்தியாப் 
பியாசஞ் செய்துகொண்டிருக்னரே ! ஆவர் எங்கனம் 
இரதயுத்சச்இங்குச் சென் நிருக்கக்கூடும் ? 

Gis 

ஹி:--ஆம் ! நீர் கூறுவது சரியே | ஆயினும் நமது 

ழஞ்ஜ மஹாராஜா அவர்கள் யாலுகாசணம்பற்றியோ தாம் 
நேரில் யுத்தத்திற்குச் செல்லாகசனாற் போஜகுமாரசாயி 
னும் செல்லின் ஈலமென்று தெரிவிச்சனராம். போஜகுமார



களம்-], | போஜசரித்திரம். ௯. 

  

ரும் சங்க ரப்பயிற்கியில் மிகவு தேர்ந்சவரானசனால் காமே 

யுத்கச்இற்குர் செல்லவேண்டுமென்றுங் கேட்ட்ச்கொண்டன 

ராம், புத் இசாகசரும் ௮சற்குச் சம்மஇர்து என் குமாரன் 
காளிசாஈனுடன் ௮வ்சை யனுப்பினர் ! 

நீல: (அன்பகம்) இவை யெல்லாம் ரக௫ூயமாய் நடத்தி 

ரூப்பசதசை Cures girs 8a மஹாராகா அவர்களின் 

மனஇல் ஒரு விசேஷமா எண்ணமிருந் இருச்கேண்டு 

மென்ற Carat n® 7g. (Stsreors) ஈல்லகு 1 நமது சேனைக் 

தலைவர் வர்ணராஜர் மூசலிய ஈச்சவிரர்சசொல்லாம் யுச்சச்இிற 

குச் சென்றிருக்£ இப்பொமுறு சான் பதினெட்டு வயது நிரம் 

பிய போஜருமாரர் இங்வெற்றிக்குக் காரணமென்று கூறு 

து அ௮ச்சரியோச்தியாகவன்றோ இருக்கின் உ அ ! 

ஷஹு*:-றயா ! நீலசண்டசே ! இக்சோர் ௮ச்சரியமாரி 

பித்த அழுத 3 FREE ZB al 

LS Td HL LS ல் ப்பானை நிவல OD) se 

Dee ணு சிய மீனும் 
\ o

a
 

FOU GB BMD thay Bl lerud 4%) 

an > ioe ௮ ட் கர ர ° Po Dr 
ori (P (Tt ct Si ம். லி ற்ப ad C5 டப் ன். SF: D 

PS (Fy bane GST OU 5 Ti ௮ ம் 
வள் 

உட தறங்கொடோன் வலிய போஜன் ER SIT 

செயிப்பதும் ations wr eur P (௮) 

அப் போஜகுமாரர் யுக்சச்கிற்குச் சென் நிராவிடின் ஈம 

சேனைமூற்றும் மடிர்இரப்பதுமன்றி ஈம் சேனை ச் தலைவரும் 

அப் பேளலகேகிக்கு அடிமைம் சைஇயாய்ப் போயிருக்க 

பேண்டுமாம். 

நீல:--இவையெல்லாம் உமக்கெப்படிம் செரியமோ ? 

உங்கள் குமாரன் வந்துவிட்டனனோ 1



௧௦ 2பரஜரரி <b Br lo, [அங்கம்-] 

ஹா:--எமத குமாரனா? போஜகுமாரரைவிட்டி ௮வன் 
கிமி! யினும் பிரிர்திருப்பனோ ! உயி மென ஒரு திமிஷமாயினும் பிரிர்திருப்பனோ 1 உயிருமுடலுமென் 

இன்றோ அவர்களைக் கூறல்வேண்டும், யக்கச்இற்குச் சென்றி 

ருந்சவர் யாவரும் நமது நகரத்திற்கு வெளி ப கொஞ்ச தூரத் 

இற் ரேனைகளுடன் இறங்கியிருக்கின்றனராம். நமது சேனைக் 

தலைவர் வத்ஸராஜர் மாச்திரம் இஜ்ஜெய சமாசாரத்தை மஹா 

ராஜா ௮வர்கரக்கு முன்னமே தெரிவிப்பகற்சாக வக்்இருக் 

இன்றனராம். இச்சங்கதிசளொல்லாம் ௮வர் சொல்லிச்காந் 

தெரியஉந் என, 

பத்து ரக Wear oe te my) கான் ஐ நல. அ அப்படியாயின் அலல்து உணமையாககசசான இரு 

சீகவேண்டுிம். சாணும் போஜகுமாரருடைய வல்லமையைப் 
பற்றி எம் குமாரன் பவட.இ புகழ்ந்து பேசக்கேட்டிருச்சின 

றேன். நல்லது ! இன்று இ௰்வளவு ௮அவசரமாய்ச் சபைகூவெ 
தறினுக்ி கரரண Cpu é 5 FO) aly Cron ? 

  

ஹார் :--இஞஜ்ஜெய சமாசாசத்சைக்கேட்டு காடு நகரத்தார் 

யாவருமொருங்கு கூடிப் போதகுமாரரை எதிர்கொண்டு 

செண்று மர்யாண யடன் அல் ழக அ வருவுறு பன் அச் சிர் அல 

மகாராஜருகீரு வாக்களிக்ஈபடி இக்காட்டையு மவருக்கு Quy 

விக்கூம்படியாக FOB முஞ்ஜமறாரரஜா அவர்சறிடத்தில் 

விண்ணப்பஞ் செய் துகொண்டனர்களாம். அதுபற்றியே 

இச்சபை கூடுவகாகப் புச்திசாகரர் சொல்லினர். 

நீலம்! அப்படிச்செய்வலு அவ௫யமே! இப் போஜ 

குமாரரைப்போன்ற சுச்சவீரர்சள் ௮ரசாட்டு புரிந்கரலன்றோ 

நம் ஈரட்டிற்கு நன்மைவிளையும், ஆயினுமிப்ப இனாறு வருஷ 

சாலமாய் இல்விரரஜ்ப சுகங்களை யனுபவிச்துவிட்டு நமது 

மஞ்ஜமஹாசாஜா அஃர்கள் இப்போது % ஈம் வேண்டுகோளுக் 

குச் சம்மதித்து இசாஜ்ஜியக்சைப் போஜகுமாரருக்கு ஒப்பு 

விப்பாரென்று யான் நம்பவில்லை, 

ஹா:--5ர் சொல்வது வெகு ஈன்றாயிருக்கன் ஐது 1 ஒரு 
வனுடைய நாட்டை மற்றொருவன் ஐரரச்செமமாய் ௮பகரித்



சளம்-1,] போஜசரித்தரம், BE 
  

Bedarra gu நியாயம்போலும்? ஈமது மஹாராஜா அவர் 

கள் அ௮க்கிரமமாய்ப் போஜகுமாரருக்கு இஃ்விராஜ்ஜிய த்சை 

யொப்புவிச்கச் சம்மதிச்காவிடில் ஈம்போன்ற நியாயசபாசதர் 

கள் சும்மாவிருக்கலாமா * அரசன் ௮நியாயஞ் செய்யப்புகன் 

௮கசைச் தடுப்பசன்றோ அமைச்சர்சம் முறைமை ! முற்றுமறி 

ந்து செய்சலும், செய்யவேண்டியதை யரசனுக்கு மும்படச் 

சொல்லுசலும், நங்செயலறியா வரசருக் இழித் துரைத்சலும் 

மந்திரிகளது மூஈற்டமையன்றோ ? 

தும்ரு௦பிர்க் ௫ு இ யெண்ணாுர் 
கலைமகன் வெகுண்ட ம்பானும் 

வெம்மையைக் அரங்கி நிஜ 

விடாதுகின் நுரைப்பர் மலர். 

மசசம்மையிற் அிறம்பல் செல்லாத 

மற ம்றத்தரர் தெரியுங் காலம் 

முூம்மையு முணா வல்லார் 

ஒருமைமிய மொழியு நீரார் 7” (௯) 

அப்படித்தான் காம் கேட்காமற் சம்மா இருப்பினும் குடிகளும் 

கேளாமல் வியொர்களோ ? போஜகுமாரருக்கு வயது வந்த 

வுடன் இவ்விராஜ்ஜியக்தை ஒப்புவித்து விவெசாக தமது 

மஹாராஜா அவர்கள் ஒச்துக்கொண்டவிஷயம் யாவருக்குச் 

தெரிந்தது தானே ! 

நீல:--௮ம் ! அவை யெல்லாம் சரியே ! நியாயமுமென் 
னமோ அப்படிக்சாி. அனால் ஈமது மஹாராஜா அவர்கள் 

Aur gs DOGS கட்டுப்படுகிறவர்காமே | 

am P:—(Csru sper) ஆமாம் 1! நாமெல்லோரும் ௬ம்மா 

இருந்துவிட்டால் ௮ரசன் மனம்போனபோக்கெல்லாம் போகி 
  

* கம்பராமாயணம்,
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ன்னான். அது யாருடைய பிழையோ?! இனறு மாக்இரம் சபை 

யிலெல்லோரும் முகதாட்சிணியச்சை விட்டு நியாயப்படி, 
நடட்பா*களாயின் மறராஜா அவர்கள் எப்படிப் போஜ 

குமாசருக்கு இராஜ்ஜியல்சை யொப்புவிக்கச் சம்மதியாரோ 

பார்க்கின் மேன். 

நீல: எல்லாம் சபையில் கெரிகின்றது ! நாமிங்கு வீரி 

D பயனென்ன ? (சேப் யத இற்குள் கார்ய கோஷம் முழங்சச் யங்கூறுவ தி 

செவிசொரெலு இஐ! மஹாராஜா அவர்கள் வருகின்றார்கள் 
போலும்!- போத அம் 1 இசணைடன் க் இத்ிதநுவம் நம் சம்பாவ£ 

ணையை ! (பரபரப்புடன் எந்த தன் ஆசன இற் கருஇற்சென்று அரசன் வரவை 

யெதிர்பரர் த்த நித்தல்) 

ஹூ: அமாம் 1 அகையுக்றான் பார்ப்போம் 1 யானே 
ஷூ See 

பார்ட்பானாயின் பார்த ந as GB) er C meor: (மெ. ஈவாய் எழுர்றிரு த்தல்) 

(பின்னா rar whaydapsiad Wackchs sy am e555 பமாக்கு! 

rE !'” என்ற முன்றும் பின்றும் சொல்லிவாவும், ப பந்திகாகரர், பதர 
நாராயண ந், HOON Olt gy peek ~péGurure siats cpr. QaGQar ar, 

இரண்ட aaa நா வெண்ரசாமரைவீச மஞ் ED LD UID MTT ஐன் ௪பாமஷ்டபத்இந் 

பிரவே கத்தல்), 

சபையோர்களவ் ண (மஹாரரசா இம்மாசணம்இல் விந்திருக்க, தர்தமிடல் 

களில் நின்று பாதெல்) , 

(2) eae g) 

ஜய !ஜய!! போ ராஜராஜ ! ஜய ரமாவிபோ 1 
ஜய !ஜ.ப!! போ முஞ்ஜராஜ ! ஜய மஹாப்ரபோ! 

மாளவதேசமம் முழுதும் மன்னவனே நாம் 
ஆளு.ம்௨ண்ண மருள் புரிவன் அதிசேவனே! ஜய. 

நாடுககரெங்கணும்கம் காட்டின்பெருமையை 

கூடியே ஈம்பசைவர்களும் பாடிப்போற்றவே! ஜய.
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ழஞ்ஜராஜன்:---(௪பையேசர்களை இங்கித க்திலை வீற்றிருக்கச்செய்கு) 

எமத நன்மையைச் சர்சசமுங்கோரும் சபையோர்காள்! ஏதோ 
எம்மாலியன்றமட்டும் எமது சமையனார் நடந்தபடி. இப்பதி 

னாறு வர௬ு௨௨ காலமாய் அங்களையும் மற்றுமுள்ள பிரஜை 

களையும் ஜாக்கரதையாகவே பரிபாலித் த வர்சனம். இன்னும் 

அவ்வாறே நாங்களருளால் இல்விராஜ்ஜியச்சை நீதிரெறி Se 

காது சாக் வருவம். நமது சேனை ச்சலைவர் வச்ஸராஜர் இருக் 

குமளவும் நமக்கு யாதொரு குறையும் நேரிடாது. (வலசாசரை 

கோச) சேணறாபகி! அந்இசதோத்தரசனை யெதிரக் துச் சென்ற 

நம் சேனை எல்வாருாயிற்று ? நம்பகைவரது வியாபாரம் எந் 

நிலையிலுள்ளது ? 

வதஸராஜர:-- மஹாராஜா ! வெற்றி நமக்கே சன் ! 

சுடரொளி கண்டு சுகம்பெறத் தியினின் 
மடமையால் விழவரும் வண்டின் செயல்மபால் 

அர்ா தேசம் தரசன் கதியும் 
மற்இர மின்றி மதியும் மயங்கி 

நரமர சாளும் காட்டையெதிர்தது க் 

தாமர சாளத் தண்டென் வந்ததும் 
தெரிர் சவ யலவோ? இரும்பவு மடி.மேோயேன் 
விரித்துைப் பானேன் வேசக்கர்மா மணியே. (௧௦0) 

ஆகலின் யான் விசேஷமாய்ச் சொல்லவேண்டியதொன்றுமி 

ல்லை. நம்பகையதார் பேளலகே௫யார் போர்க்களச்தில் தோல் 

வியுற்று ஈம் மிளவரசர் போஜகுமாரசால் மாண்டுபோயிீனர். 
oe. 

சபை :--ஸாது ! இராஜதகுமாரரே ! ஸா !! பிள்ளைகளி 

ருந்தால் இப்படிப் போஜகுமாரரைப்போற் கத்சவீரர்களாயிரு 

க்கவேேண்டும். 

ழத்ச:--வதக்ஸராதசே!ஈம் போஜனுடைய பராக்கசமம் 

ஈமக்குரமுன்னசே செரிர்சசன் மோ? ௮சனார்ரானன்றோ போஜ
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ன் ஒருவனே போது மென்று யாம்கூட யுத்தத்திற்குச் செல் 

லவில்லை. அகலின் ௮வன் பேளலகேசியை ஜெயித்தது ஓர் 
ஆச்சரியமன்று ! ஆயினும் இவ்வெற்றியின் விவாச்சை யொரு 

arg அ௮றியவிரும்புகின்றோம். 

வத்ஸ :---ராஜ ராஜேரக்இரா ! அப்படியே கஉறஇன்றேன் 1. 

முன்னர். அ௮மாஜகமாயிரக்ச திரவிடசேசச்சை வென்று 

விட்டோமென இறுமாப்படைந்து வீட்டின்கணுள்ள பாலை 

ட்பருகென ஓர் இறியபூனை பாற்கடலைபு மருந்துவோமென்று 

பேரெண்ணங்கொள்வதுபோல் இக் தாராராஜ்ஜியத்தையும் 

வென்று விடலாமென்று வீணாசைகொண்டு அவ்வந்துசசேசத் 

தரசர் ஈம் காட்டின்மீது படையெடுத்து வர்சனரன்றோ ? 

மந்த ரூதுவில் எங்கும் பாவிப் 

மி யெங்கணும் புகையோற் கவிற் பூ! ணும் புமைபோற் கவிந்து 
பக்இ பர்இயாம் பனிக் ow Fear GoD Hit Lo 

அழன்றெழு மிரவ் யரைதொடிப் பொழுதிற் 

பறக்ச டிப்பது போறுமமே நமறு 

மறக்கொ ணாவப் போத ரசொருவழே 
பெளல கேசுயின் பலமுள நால்வகைச் 

சேனை யாவையுஞ் செயிக்கனர் விந்தையே! () 

சபை:---ஈல்லது 1 இளசவசசரே ! நல்லது ! 

வத்ஸ:;:--ராஜசச்சமா 1 ௮ திகமாய்க்கூறுவதல் பயனெ 

ன்னை? பேளலகே௫ூயாரள சேனா சமு்ூரம் முழுலம்் நமது 
இளவசசரொருவரே சமது வீரியப்பிரசாபச்சால் வறட்டி, 

அ௮வ்வரசனையுங் கோ தாஉரியின் கரையிற்புரட்டி, கிருஷ்ணா 

ஈதிக்கரைவரையினும் நமது SigDs துவஜச்தை நாட்டி, ௮வ 

ன௮ சேனைகளை யெங்கும் நிற்சவொட்டாமலோட்டி, அர்திர 

சேசம் முழுமையும் நமக்குச் சுவாதீனப் படுச்இவிட்டனர் !
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Pe hh nat ae ee ee ne மயம் மய வதம் வட அடை 

சபை: (வெகு சர் தோஷ்தடன்) FUN as, 1 சபாஷ் | | 

வத்ஸ: 

  

இது மாச்திரமன்று ! அவரது தாளாண்மை 

யையுநத சோளாண்மையைய மெடுச்துரைச்ச யாவரால் 

ஆகும் * சவர்ம்வயுக்தக்கில் சனக்சொப்புயர் வில்லையென்று 

அகங்கரிசதிருந்சத ௮ப் பெளலசே௫ியைக் சா மொருவராகயே 

தீவந்ச்வயுச்சச் இலேயே மடியச்செய்கனர் | மன்னர் திலகா 1 

பெருங்காட்டில் மெயிலிலுலர்ஈ்துபோன முட்செடிகளின் 

குவியில்களை ஒரு சரிய சீப்பொறியண்டிம் கொருத்துமாற, 

தாமொருகராய் நின்௮, நம்பகைவனை யெிர்ச்துச்சென்ற, 

அவனைக்கொன்று, அவனது சேனைகளை யுதக்தக்தில் வென்ற: 

கமது நாட்டின படிமையைப் புவியெங்கும் விளங்சச்செய்த 

சுகுமாரணனை, சழ்துருக்கள் பணிபுஞ்சூரனை, சேவருமற்சுக் 

கரனை, பகினெட்டு வயது பாலகுமாரனை, ஈம் போஜகுமாச 

னைத் தாம் புசல்உணாயடையப்பெற்றது சாமு மடியேழும் இர் 

நாடுஞ் செய்க சுவப்பயனேயன் கி வேறென்ன ? 

சுபை:--நன்குரைச்சர் வச்ஸராஜரே ! ஈன்குமாச்சர் !! 

மஞ்ச :--(நேன்மசசமாய், இர்திசதச்சொண்?) இ ஆ!காம்சொண்ட 

எண்ணங்களெல்லாம் வீணாய்ப் போயினவோ ! இச்சல்வி 

யத்தை நீக்குவசற்காகவே ஒருவேளை போஜன் யத எச்திலா 

யினும் மடிச் துவியவெனென்று வெகு பக்குவமாய்ப் புத்திசாசா 

ரையும் ஏமாற்றிப் போஜனைப் பேளலகேசயை எதிர்த்துச் 

செல்லும்படி ௮னுப்பனோம். சதானொன்றுநினைக்கள் செய்வம் 

வேறொன்று நீனைக்குமென்று சொல்வது இவ்விஷயள்இல் 

வாஸ்தவமாய் முடிந்தீறு ! சான் மடியாது, சன் பசைவசைக் 

கொன்று, வெற்றி மாலைபுரிர்து, உலீரசண்டையணிந்து நாடு 

நகரத்தார் யாவருங்சண்டு களிக்க நல்வரச்சாய்ப் போஜன் திரு 

ம்பிஇஈ்சகர் வரு௨னென்று யாம் சனவிலும் கினைச்திலேம் ! 

ஆஆ ! இனி யவனை யொழிப்பது எங்கனம்? (சலைமீது கரசை 
௯வத்.தப் பெருமூச்செறிதல்,)



௧௬ Sutera gai. |அங்கம்-] 

புத்திசாகரர் :--ராஜ ராஜேச்வரா !நமது காட்டிற்கு இவ் 

வளவு &ர்த் இயையும் பிரக்கியொதியைய w  கொண்டுவக்க சம 

குமாரன் போஜன த கூணங்களைச்சாமே அறிந் திருக்கின் நீர ! 

ஆகலின் யான் அளைப்பற்றி புகழ்ந்தபேசுவது அ௮ராவசியம், 

தாம் இம்பொழுதே சக்கமரியாசையுடன். அடியேங்களோடு 

எதிர் சென்று அவனை யழைச்து வருதல் அழகு 1! அன்றியும் 

அவனத பிதா சிந்துல மகா ராஜர் நாடாகிய இச் தாரா ராஜ் 

ஜியச்சையும் இப்பொழமுசே அவணுக்கு ஒப்புவிப்பது தமக்கு 

தர்மம்1 இதுவே சமது முலத்தஇற்கும் சர்ச் இஈ்கும் இறந்ச 

மேண்மையைவிளைவிக்ஞும். மேலும் சமது தமயனஞார் சிறது 

லமஹாராஜார இறந்துபோகும்பொமுது கமக்குரைச்சவசனங் 

எனது பிரிய 

முள்ள ஈம். ! யான் இன்னும் சற்று நேரக்சான் te DHE 

பேன், இப்பொமுனு aah eS wre ஒப்புவிம்கும் 

பொருளைப்பாதுகாப்பாய் என்று BLOG TO என்னை மண்ணா 

௬ Oo ° * * » 

களைச்சாமிப்பொமுறு sashésaCacm@n. ‘4 

ரையாலாயினும் பொன்னாசையாலாயினும் நீ துரோகம் செய் 

அாயாஇல் சர் ௨கியந்காவாகய பாமேசுவரன் உன்னை ம்ஈண்டிப் 

பானென்பது நிச்சயம் ! எனது குல2பமரகிய போதனைய 

டையயான் எவ்்உாவு ஈவஞ்செய்ே தனே ௮ஃ.து உனக்கே செரி , 

யும். அவனுக்குச் தச்கவயது வற்று முடிசூட்டுமுன்னரே 

எனக்கு அ௮ர்தியகாலம் நேரிட்விட்டது, ஆகலின், என் செல் 

வனுக்காக நியே மிவ்விராஜ்ஜியச்சை யரசாண்வெர்அ௮ போஜ 

னுச்குத் சக்ககயது வர்சவடன் ஒரு தகுந்த ராஜான்னிகை 

யையும் மணம் புரிவித்து இவ்விராஜஜியச்சையும் ஒப்புவித்து 

விவாயென்று பூரணமாய் சஈம்புஏன் சேன்! ராஜசசாங்கா 1 

தாமிவ்வசனல்களை இச்சமயத்இற்றான் நினைக்கவேண்டும் ! 

இப்பொழுது போ ஜனுர் தக்க ௨யதுவர் த டகைவரும் புசழக் 

சக்க சாமர்ச்தியமுள்ளவனாயினன். இம்மங்களகரமான Flow 

தீதிலேயே போறனுச்குத் தாம் முடிசூட்டுவீராமீன் தமது 

கீர்க் இக்கு நிகரிரா !
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* சுரதல்வக் தடுத்த காலுக் 
கனக்கொருசாத லின்.இிப் 

பூதல மிருக்குங் காறும் 
புகழுடம் பிறருக்கு மந்தக. 

கோதறு புகழின் யாக்கை 
கொடையினாற் செல்வற் கூர 

வாழ்தலை யுடையா ரன்மூற 
வானமும் வணங்கு நீரார்! ” (௪௨) 

ஆகலின், இப்டொழுசே போதனை எதிர்சென்று நகருக்கழை 

தீதுவர்து; அவனுக்கு இல்விராஜ்ஜயத்சையந்கக்து, சமது 
புகழ் பூமியெங்கும் விளங்க, எம்மையும் மத்கைய ட்ரஜைகளை 
Ly Gh சந்தோஷிச்கச் செட்வீரென மிசவம் வணக்கமாய்ப் பிரா 
ர்த்திக்கன்றேம். 

சபை:---மஹாராஜா ! தாங்கள் ௮ப்படியே செய்வீரெ 
னப் பிரார்த்திக்கின்றோம். 

ழஞ்ஜ:--- (ஒன் றர்தோன்ராமற் சற்றுசேரம் பேசாமவிருந்து, பற்களை ஈறஈற 

வென்று கடித்தக் கோபத்துடன் சபையோரைச் சுற்றி நோக்கு) சபையோர் 

காள் 1! என்ன சொன்னீர்கள் 1! இசை யெமக்கெடுச்துரைச் 

கவோ இனழுகூடினீர்கள் 1! இவையெல்லாம் புச்திசாசசரு 
டைய கலகமோ? 

தாம மாயிது காறு முங்களைத் 

தாங்கி வக்ததன் லாபமோ 

மர்ம.மாவெமை மாய வார் த்கையின் 
மாய்க்க Ors யீனாகாள் ? 

சர்ம மென்றீமைக் onaQus CSE oxi i 

FIG Piad&a, Cwwous 

அர்ம னோத மாடி கட்டிடிழ் . 
OT HIF விரவி மூக இங்கன! (௧௩) 

* பிள்ளையாச் புராணம், 

[2]



௧௮ போஜசரித திர ம். [அங்கம்-] 

  

புத்தி -மஹாராஜா ! நீதியை யெடுத்துரைச்சனன். 

சாம் ௮சைக்கொண்டாற் கொள்ளுங்கள், விட்டால் விடுங்சள் ! 
யான் எனது கடமையை .! கிறைவேற்றினேன். இனிச் தம் 

மூடைய ித்தம், 

* 64 அன்புறு மதத்தினா லடுக்கு மின்பமே 

யின்பெனக் தக்ககா லேனை யின்பெலாத் 

துன்பமும் பழியையும் தோற்று மாதலா 

லன்புறு மறத்தினை மறப்பிற் கேடுறும், ” (௧௪) 

முஞ்ஜ:--(பெரச்செறிச்த) பூத்திரகாராயணசே ! நீருமெ 
ன்ன ? அவர்களுடனே சேர்க். தசொண்டீர் போலும் ? 

பத்திரநாராயணர்:---இராஜ.ாதேர்திசா 1! யானு மறி 

ந்த தமக்கு யான் என்ன கூறபட்போடுிறேன் ? இப்ப இனாறு 

வருஷகாலமாய்த் தாங்கள் இவ்விராஜ்ஜியச்தை இறையளவே 
னும் முறைவழுவாது பரிபாலித்து வந்தீர் 1! இன்னும், 

இனையும் விடாதிச் செல்வ மெல்லாம் 

இச்சை யாலிக் கிருந்கனு பவித்தல் 
எச்சிலை யருக்து மிழிவே யன்று 2 ் 
மிகப்பெரும் போஜன் தகப்பன் மூப்பாய 

இருக்து மாசைக் அறக்இல னென்றே 

உலகம் நவின்ஜிடில கலமோ வுசைப்பீர? (௧௫) 

ஹூ: -யாதுமதிக்த நீதிமனனா 1! அடியேன் என்ன 

உரைக்சப்போடன்றனன் ! தாம் போஜகுமாரரைப் ' புதல்வரா 

யடைந்த பாக்கியமே பாக்கியம் ! தாமும் ௮ருமைப்பு தல்வருக்கு 
உரியனவெல்லாம் திரு£சச்செய்தீர் 1 தம்முடைய அ௮ரச்இர 

சத்தாலேயே ௮வரும் மகா சுத் சவீரரென்னும் பெயரைப் பெ 

ற்றனர். இனிப் போஜகுமாரருடைய இருகஞ்யைக்கு ௮ளவி 

ராது 1 

* பிள்ளையார் புசாணம்,



seri-1.] போஜசரித்திரம். ௧௬௯ 

வத்ஸ:---மஹாராஜா ! போஜகுமாரருடைய சுணத்தை 
யும் ப.ராக்ரமத்தையும் அறியாசவர் யாவர்? sears Ba» 
றியைக் கேட்டத (40 காடி நகரத்தார். யாவரும் அவரிடச் 
இல் மிகவும் ௮ன்புவைச்திருச்ின்றனர். அஹா ! போஜ. 
குமாரரா ! மஹான் ! என்ன வீரியம்! என்ன விநயம் ! 
எனன பெருமை ! என்ன பொறமை ! என்ன ஜீவகாருண்ணி 
யம் ! என்ன சமதாபுத்தி ! என்ன கல்யாணகுணம் 1 மகா 
சத்தியவாதி 1! மகாபசாக்கரமசாலி 1 sae வித்தைகளையு 
மேணர்ந்தவர் ! சகல தர்மங்களையமதிக்சவர் ! வருணன் வீரி 
யத்தில் 1! தசா,சரம் தைரியத்தில் ! பிருகஸ்பதி புத்தியில் | 
ஸ்ரீய:பதி சக்தியில் ! அஹா ! பெருமையிற் Lr ren 
பொறுமையிற் பூதேவதை! கோபத்திற் காலாக்சகன்! பிரசாபத் 
இற் பரமேசலரன் ! மன்மசனும் ௮வரது அழசைக் சண்டால் 
வெட்சங்கொண்டோடுவான் ! அஹ்லாதத்தைச் கொடுப்பதில் 

அமிர்தகலைகளால் நிறைக்க பூர்ணசக்திரணுமவலுக்கு நிகரல் 
even! 94,5) 8 தியனைப்போல்சேஜஸ்வீ! ௮ச்வ$ீசேவரைப்போல் ஓ 
ஜஸ்வீ 1 அவர் சிறுபாலகராயிருப்பினும் அ௮வரிடத் சில் எனக் 

குப் பெரியோர்களிடச்தில் உண்டா வதுபோற் பகுமான புத்தி 
யுண்டாகின்றது. இராஜேசுவரா ! அவர் தம்மைச் சொரச்சப் 
பி. சாவைட் போலவே தநினைத்திருக்கின்றனர் | அவரை யரச 
னஞாசச்கொள்ள யார்தாம் விரும்பார் ? 

ஹரி :--அம்மகாபுருஷனுடைய குணாதிசயங்களை வர்ணி 
க்க ஆ.திசேவனாலு மாகா ! கொடுப்பதிற் குபேரன் ! ஈடப்ப 
இற் தமாரன் பயாதியைப் போலுசாரன்! சிபிசக்கிரவர்த்தி 
யைப்போந் சம்பீரன்! ஆவரைப் பதியாயடைய யார்காம் விரும் 
பரா! ப 

ழஞ்ஜ: _(இர்தித்தக்கொண்டே, ) ஆன்மக தமாம்) சரீ! இப்பொழுது 

இவாகளுடைய வேண்டுகோளுக்கு விரோதமாய்ப் பேசுவதிற் 
பிரயோஜனமில்லை. நாமும் சம்மதிக்கத்தான் வேண்டும் | 
(பிரகாசமாய்) சபையோர்காள் ! உங்கள் வேண்ககோளுக்கு யாம்



2.0 போஜாரித்திரம். [அங்கம்-] 

மிகவும் மெய்ச்சுகின்றோம். யாமும் €ச்இசச்சிலேயே போஜ 
னுக்கு முடிசூட்டச் இர்மானிச்திருச்சன்றோம், 

சபை:---மிகவுஞ் சந்சோஷம் ! மஹாராஜா ! மிசவுஞ் 
சக்தோஷம் | 

வத்ஸ: _..மன்னர் மன்னவா ! இன்னொரு விஷயத்சைப் 

பற்தி யான் கூறச்சவறிவிட்டனன். ஈமது இளவரசரூடன் 
கூட யுத்சத்திற்குச்சென்ற அவரது பிராணசேோசர் காளிதாச 

ருக்கும் or £66 மரியாசை செய்யவேண்டும். ௮வரை என்: 

னவோ சாமாணியராக நினைத்திருந்தோம். ௮வரை இந்ராம்டி. 

ற்கு ஒர் சறச்த ஆப ரணமென்றே கொள்்ளல்வேண்டும் ! 

* 6 RNa Bua நாடி. நாயகுற 

கெல்லையின் மருத்துவ NUVI னெண்ணுவார் 
ஒல்லைவக் து௮ுவன வற்ற பெற்றியின் 
©) ar vee விளையென வதலுஞ் சூழ்ச்சியார்!''() 

அவர் எம்முயிர்க்குறுதி சற்றுமெண்ணாமல் நம்மிளவரசரையே 
ஒருமுறை பகைவரிடச்தினின்றங் காப்பாற்றினர். ௮சலால், 
அவருக்குச் செய்யும் மரியாதை ஈம்.யபோஜருக்கும் ௮இக இரு 
ப்திகரமாகவே யிருக்கும். 

பத்தி:--௮ம்! மஹாராஜா ! அவருக்குச்சக்க மரியாசை 
செய்தல் நியாயமே 1! அ௮வருக்குச்தெரியாச இராஜநீதி யொ 

ன்று மில்லை. அவரைப் போறகுமாரருடைய வெளியிற்சஞ் 

சிக்கும் பிராணனென்றே கொள்ளவேண்டும். 

-முஞ்ஜ:--௮ 1! அதற்கென்ன 1? அப்படியே செய்வோம். 

சபை:---எல்லாம் தம்முடைய ஈடாக்மே ! 

முஞ்ஜ:--(வெதப்புடன், எழுந்த) சபையோர்காள் ! யாம் ௮வ 
சரமாய் வெளியிற் செல்லவேண்டியிருச்சலால் விடைதரல் 
வேண்டும். புச்திசாகாரே ! யாம் போய்்வருகன்றோம், (சோப 
மாய்ப் பரிவாரத்துடன் நிஷ்இரமித்தல்) , 
  தலை வ்கி வள் ee en aaa lind eases 

* சம்பராமாயணம்,
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ஹரி :----(பாவருஞ்செல்ல சீலகண்டரை கசேரக்இ) நீலகண்டே 1 

பார்த்தீரா | நாமின்று நினை ச்சவெண்ணஞ் சுலபமாய் முடி 

6 Gi Mt. Fe | 

நீல:--இன்னும் ஞுற்றும் பார்ப்போம் 1 LOST IT SOM Sy QUT 
கள் டோன அ௮வசசச்சதைப்பார்ச்கால் எனக்குச் சங்கையுண்டா 

இன்றது. எதற்கும் சணிமய படேசுசோம், (யாவரும் நிஷ்டிரமித்தல்,) 

வவ அப்பட்ட ட்டன பம் 

இரண்டாங் களம். 

இடம்-தாரைநகர் : ழஜ்ஜராஜனாண்மனையில் ஒர் அறை. 

(முஞஜ்ஜராஜன் ஆசன த்இவிருந்தபடி. பிரவே௫ித்தல்,) 

மத்ஜராஜன் :-- (ஈத 5சக்சொண்டு ௮ ஆ! இன்று நாம் 
என்ன பெருமோசம் போனோம் ! அப்பாசசன் புத்திசாக ரன் 
வார்த்தையைக் ீகட்டல்லவோ போஜனுக்கு இத் தாராராஜ் 

ஜியத்தை ஒப்புவித் துவிவெதாகச் சபையிற்கூறி வந்தோம். இப் 

பதினாறு வருஷகாலமாய் இவ்விராஜ்ஜிய சுகங்களையெல்லா 
மனுபவில் தவிட்டு இப்பொமுதிவ்வாசாட்சியைக் துறப்ப 

சென்றால் எங்கனம் கூடும் இன்று இடீரென்று பிரஜைகள் 

வபோஜனுச்கு இராஜ்ஜியத்தை ஒப்புவிக்கும்படிகம்மைக்கேட்ட 

தென்னோ:? இதுவரை அவர்களை. ஜாக்கரசதையாகத்தானே 

பரிபாலித்து வர்சோம் ! இுகாறு மவர்களும் சீழ்ப்படிந்ேே 

வரந்தனர்களே !--(யோசசத) ௪ ! எல்லாம் காம் செய்த பிழை 

யே! போஜனை யுத்தத்திற்கு அனுப்பியசனாலன்றோ we 
னது குணாதிசயங்கள் பிரஜைகளுக்குச் தெரியவர்தன 1 யாதே 
னும் ஒரு காரியத்தைச் செய்யத்தொடங்கினால் மூன்னசே 

௮.தன் பயனை யறிக்து செய்யவேண்டும், | 
MAMHAMA HOPADHYAYA, 

ep ULV, SWAMENATBALY AR LIBRARY, 
Pe கட ஆ கரு நடக.



2.2. போஜசரித்இரம். [அ.௫கம்-] 

உசிதமிச ளைச்செய்த QSL தல்லவென் 
அுற்றுகோக் கடல்வேண்டு முத்தமரா்கள், 

பிசகியொரு தொழில்யும் பெரியோர்கள்செய்யார்கள் 
பின்வரும் பயனைமுன் பி ASO. wx», 

பசுவென நடப்பவர் பகுத்தறிவு தான்டுகஉப் 
பரதேசி யாவர்கள் படி.த்திருர் அம், 

AF wir Gr சல்லியம தென்னவோ சா செயல் 
நிலையைக் குலைக்குமே நிதீ்சகாலம்! (கடர) 

இதுவமன்றி, காம் அரசனாயிருப்பச் பயத்தினால் ஒரு 

வேளை நம்மிடத்தில் ௮ன்புள்ளவர்கள்போற் குடிகள் நடித்து 

வர்திருக்கக்கூடும். எப்படியிருப்பினும் இச்செங்கோல் நம்மை 

விட்டு நீங்குமாயின் பிரஜைகள் முன்போல் நம்மை மதிப் 

பார்கள் என்று யாம் நம்பவில்லை. நாழுயிரோடிருந்தும் மரிச் 

தசவருக்கொப்பாவோம் 1 

பபிணியிலா வடடல ம ம, 

பிழையிலாப் பெயரு மஃதே ! 

அணியுமா பரண மஃசத, 

அயர்விலா வழகு மஃ0த! 

பணமெனுஷஞ்் சூடு நீங்கி! 
பாரினிற் புத்தி மானுங் 

கணத்திலை முதிறும் வே௫ுய்க் 

காண்பதும் விர்தகையக சோ! (௧௮) 

ஆசையால், எப்படியாயினு .மிர்காடு ஈம்மைவிட்டு நீங்காவண் 
ணம் 24௪ உபாயஞ்செய்யவேண்டும் '--(தேகோசிசதச்சொண்டிருத் 

a) (பிரவேடுத்து,) 

மதநமாலிநி ா(சைகூப்பி) மஹாராஜா |! யாசோ ஒரு 

யதீந்திரர் தங்களைக்காணும்பொருட்டு வெளியிற்காத்துச் 

சொண்டிருக்இன்ளுர்,



களம்-2,] போஜசரித்இரம். ௨௩ 

We cee neice eee ee nen peek ne ete tenement, + ie eee ete 

ழஞ்ஜ :--அப்படியா ! சீக்கிரம் அழைத்துவா ! 

மதந:--அப்படியே மஹாராஜா ! (வெளியில் ரிஷ்ரரமித்தல்.) 

ழஜ்ஜ:--இவர் யாவராயிருக்கக்கூடும் 1 நம்மிடத்தில் 
இச்சமயத்தில் வருவதற்குக் காரணமென்ன 1? இட்பதினாறு 

வருஷகாலமாய ஈம்மிடத்தில் ஒரு சன்னியாசியும் வர்தஇல் 

லையே.! ௮ந்தோ ! காம் இராஜ்ஜியக்சைஸ் இசப்படுச தவோமா 
வென்று யோசிக்கும் பொழுதே குறுக்கே யதீர்திரர் ஒருவர் 

மூளைச்சனசே ! ஈமசெண்ணம் கிமைவேறுமோ ? 

(பிரவேசித்த) 

சாரதாநந்தர்:---(5டவுளைத்சோத்திஞ்செய்தகொண்டே,) 

(௧) இசாகம் - பிலகரி : தரளம் - ஆதி, 

பல்லவி, 

ஸ்மாணைசெய்மனமே - ஸ்மாரிபுவையென்றும், 
துரிசமயதருண - இரிகசூவிசனை ! 

அறுபல்லவி, 

அருட்பெருங்கடலினை - ௮ன்பருக்கஷ்டனை , 
ப.ரமபுருஷனைஞஸ்ரீ - பார்வதிராகனை ! (ஸ்மரணை) 

சாரணர்கள், ் 

வானவர் பணிவோனை - வாக்குத்தந்சருள்வோனை 
Hrs Baw 2 றவனை - ஞானசுரூபனை ! (ஸ்மரணை) 

சோதிச்குட்சோதியாய் - சுடருக்குட்சுடருமாய் 
ஆதியர்கமிலாத - அகந்த மூர்த்தியை ! (ஸ்2ரணை) 

ழஞ்ஜ.--(7௪2), ஆஹா ! இவருடைய தேஜஸ்ஸே 
தேஜஸ்ஸுூ௦ 1 

ஸு 
கையில் தண்ட கடீண்டலுக்கள், இடையிற் 

காவிக் கரைவேஷ்டியும், 

மையில் பஸ்ம விலேபமும்,, சளமதில் 

மாசற்ற ருதீராக்ஷமும் ;



௨௪ மபோஜசரித்திரம், [அங்கம்-] 

9. ஏய்யா மிவ்வுல சத்தைவிட் ழூ.வா் அஹோ! 
பூண்டி.ங்கு சர்யாசழும், 

மமய்யாம் சங்கர சென்னவே வருகிஞுர் | 
விச்ச்வெசனைப்போற்றியே! (௧௯) 

(ஆசன த்தைவிட்டெமுர்திரு த்தல்), 

சார:---(அரசனருூந்சென்று) சாஜனே! நினக்கு மல்கள்முண் 

டாகுக ! 

முஞ்ஜ:--அடிகாள் ! வந்சனம் ! (வர்தனஞ்செய்தல்), 

சார :--நாராயண ! நாராயண !!--பெருக கின்வாழ்வு ! 

ழஞ்ஜ :--சுவாமி ! தாங்கள் இவ்வாசனச்தில் TAP’ SH 

எவேண்டும்! 

சார :--(அசனச்திலுட்சார்ச்த) நீரும் நம் ௮சனத்தில் வீற் 
Au Sa 1--நாசாயண ! நாராயண !! 

ழஞ்ஐ :--(உட்சாசச்த) சுவாமீ 1 தாங்கள் எங்கிருந்து வரு 
இன்றீர்கள் 1 | 

சார:--சாஜனே ! எம்போன்றவர்களுக்கு நாடேது ஈக 
ore i 

“வீடதேது வாசழுி௰ லது விஷபமது O aus 5B oor! 

மாடுமக்கள் மனைவி3யது | மற்றுமா வ தேதுவாண்! 
நாரடிபெற்ற நடுவர்கையி ௦ மலாலைவக் குழைத்திடி 

லோடுபெற்ற தவ்விலைப்பொராதுகணுமிவ்வுடல்!” 

ய். திகளான எம்போன்றவர்கள் எய்கிருப்பினுமென்ன ? இவ் 
வுலகத்தில் நடக்கும் சகலவிஷபல்களும் எமது நானதிருஷ் 
டிக்கு உள்ளங்கை நெல்லிச்சணிபோல் விளங்கும். 

ழத்ஜ திங்கள் Posrutav மென்ன ’ 
  

* AaaréQui பாடல்,



களம்-9.] போஜசரித்திரம். ௨௫ 
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சார :--எம்மை இவ்வாச்சிரமத்தில் சாரசாகந்சரெனச் 

சொல்லுவார்கள். எமக்குப் பூர்வாச்சரமத்தில் வராஹமிஹிரன் 
என்று பெயர் நாராயண ! நாராயண 1 (சபமாலையைப் புரட்தெல்,) 

ழஞ்ஜ :--(ஆன்மகதமாய்) ஓஒ] ஜோதிஷசாஸ் த. ரபாரங்கத 
சான வராஹமிஹிரரா! இவரைச் சர்வஞ்யரென்மே கூறுவார் 

ser | 

வராஹ மிஹிரர் வரருசி முதலியோர் 

நரேர்தர சபையின் ஈவமணி யல்லசோ! 

சராச ரங்களின் சாதக மனைதீதும் 
தெரிக்து ரைத்த தமா னிவரே! (௨௧) 

ஆகலின், இவரைக்கேட்டால் ஈமசெண்ணம் முடியுமோ ௮ல் 

லவவோ தெரிந்துகொள்ளலாம், (பிரகாசமாய்) ௬வாமீ 1 தாங்கள் 

அடியேனை நாடிவந்த காரியம் யாதோ ? உரைத்திடில் அடி 
யேன் செய்யச் காத்துச்கொண்டிருக்கின்றேன் ! தனம் வேண் 
மிமானாலும் ௮ல்லது எதுவேண்டுமானாலும் சேட்கலாம் ! 

சார:---(அசசனத முசக்குறியை யுணர்ந்து, ஆன்மகதமாய்) இவ்வரசன் 

துராசையினாற் பரசொத்தை யபகரிக்க நினைத்திருக்கின் 
றனன்,  இப்பாசகனிடத்தில் இரவியம் காங்இச்சென் 
ரூல் நாமும் இருதார்த் சராய் விவோம், இவ் வியாசபெளர்ண 

மியும் இருதார்த்தமாய் விடும், கல்லது ! வந்ததற்கு உண்மை 

யைக் கூறிவிட்டுச் செல்வோம். (பிரகாசமாய்) ராஜனே ! எம்போ 
ன்றவர்களுக்கு ஒரு காரியமு மூளசேசோ ? (பாசெல்.) 

“(௪) இராகம் ஃ காபி - தாளம் ௦ சாப்பு, 

பல்லவி, 

காரியமுளதோ - காமனைத்தீத்தவன் 
ச ரணடைந்தவர்ச் - கவணிதணிலே ! 

அறதபல்ல வி. 

துரி சவிராசனைத் - தூயவர்க்கிறைவனை — 
இசவம் பகலும் - இசயத்திற் கொள்வோர்க்கு! (காரி)



௨௬ போஜசரித்திரம். [அங்கம்] 

சாரணல்கள், 

முகு. ரகபோலனை - முகிஜுபாலனை 
௮சமதிலணிபவர்க் - சன்புடனிக்தமும் ! (காரி) 

சமசமகருணா - சம்பூர்ணர்களாய் 
விமலனையென்றும் - அஷியமாக்கொள்கொர்க்கு | (er) 

௮சசே ! எம்போன்ற அ.றவிகள் வருவ "லோகாதுக்கரகார்ச் 

துமே! ச் 

இன்றேன். 

சார: ஏதோ தெரிந்சமட்டுவ் கூறுனெரோரம். எந்த 

விஷயகர் தெரிர்தகொள்ளவேண்டுமென்றாலும் கேட்கலாம். 

மஞ்ஜ:- அப்படியாயின், கான் இப்போது எண்ணியிருப் 

பசை உணர்ந்துரைப்பர்களேோ 2? 

சார:--௮ ௮ 1! கூடியவரை யுணர்நர்துரைக்கன்ேன். 
(சற்றுநேரம் சண்களை மூடி. யோகறநிஷ்டையிலிருப்பதுபோல் ஈடித்து ஒருபெரு 

மூச்சடன் கண்களைத் துடைத்துக்கொண்டு) நாராயண ! நாராயண !!-_ 

சாஜனே |! 

38 “இருப்பது பொய! போல துமெய்! 

யாதிருக்து மென்னாம்? : 

எவரிருக்து மென்செய்வார் ? 

எமன்வருங்காத் தேடும்: ௩ 

பொருள்கொடுத்துப் பிழைப்பாயோ 
தமரையனுப் புவையோ 9 

பொய்யுரைக்தாற் சென்றமிடுமமோ ? 
பிர்சணத்ேசே வருவேன் 
  

* அருபவசசற்த | இபிசை,



சுளம்-2. | போஜசரித்திரம். ௨௭௪ 
வய வ 
  

உருக்கம்வையு மையாவென் 
றமுதும்விடு வானோ? 

ஊட்டிவளர்த் இடுமுடம்பி 

ஷனெடுகொடுபோ கானோ? 

செருக்கெதுவோ நிஓையில்லாப் 
பொருட்கழுவாய் வேந்தே! 

சீச்சநீ யறிந்துகெட்டாற் 
செப்புவாயா ருனக்கே! ” (௨.௨) 

ழஞ்ஜ:-- (சடக்கென்று பயந்து மெதுவாய் தனக்குட் சமாதானஞ் செய்து 

கொண்ு) சுவாமி ! நெஞ்சத்து மிச்சகதனை மூகமே காட்டுமென் 
பார்கள் 1 sian இன்னும் வேழேசாயினும் ரகசியமான 

விஷயம் எடுத்துரைப்பின் சம்மைச் சர்வஞ்யர் என்றே கொள் 

சேன். 

சார :--ராஜனே ! நீர் எம்மை ஸர்வஞ்யரென்றாலும் ஸர் 

வஞ்யராகோம், அ௮ப்படிக்கொள்ளாவிடினும் மூடராகோம் 1 

இயற்கையிற்றானே இசண்டுபடாத பூரணவின்பமானவராய்ச் 

சகலபுவனஙகளையும் படைக்தளித்சழிக்க வல்லவரான உண் 

மைக்கடவுள் ஒரு௨ரே ஸர்வஞ்பர் ! ௮வர்சாம் சகலப்பிராணி 

களின் மனச்திலு மிருப்பசை யெல்லாம் ஈன்று ௮றியவல்லர் 1. 

யாமும் ௮வரது ௮றுச்செகத்தாம் சிற்திலவிஷபங்களை௮ நிர்த 
கூறவல்லோம். ஆயினும் தமக்கு வருத்தமுண்டாகக்கூடு 

மென்று சொல்ல அஞ்சுகன்றோம் ! 

ழஞ்ஜ :-(இர்தித்தச்சொண்டே, ஆண்மக தமாய்) நமக்கு வருத்த 

சைச்சரச்சக்கதுயாதிருக்கக்கூடும் ? எத.ர்கும் ள் ெரிக்தருக்சாம் 
புருஷடப்பிசயச்சனசக்கினால் ஒரு சேவேளை கேசெம்பவிக்கிலும் 

$65 உபாயஞ்செய்து அசை நீக்கிச்கொள்ளாலாம் ! (பிரகாசமாய்) 
சுவாமீ ! யாதொரு பயமுமின்றி மொழியலாம். 

கார :--ராஜனே ! அப்படியாயிற் கேட்சலாம் | சாமிப் 
பொழுதுன்னியது இரண்டுவிஷபங்களைப்பற் நதியே : ஒன்று
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ஸ்திரீயின் மணம்சைச் குறித்சது, மற்றொன்று புருஷன் வதை 
யைக்குறித்தது. இவ்விருவரும் தம் பர். துக்களே | 

முஞ்ஜ:-- (பயர், வணக்கத்துடன்) அம் ! எண்ணியவிஷயங் 

கள் எவ்வாறு முடியுமோ ? ௮சை உரைப்மீர் ! 

சார:---அரசே ! சொல்கின்றேன், கேளும் 1! ஸ்திரீயைக் 

குறிச்சது பயன்படும் ; மற்றஇிற் பயணில்லை ! 

முத்ஜ:--சுவாமீ 1! சாங்கள் இரண்டாவது விஷயத்தை 

ட்பற்றிக் கூறியது அடியேன் மனத்திற்குச் செம்மையாய்ப் 

புலட்படவில்லை. ஒரு பிரார்த்தனைக்குச் சால்கள் உச்சரமளிக்க 

வேண்டும்! எனக்குப்பின் இத் தாராராஜ்ஜியச்தை யார் 
ஆளு வர்? 

சார :--(அன்மகதமாய்) இப்பாசகன் சனசெண்ணம் முடியு 

மாவென்று ஐயப்பட்டு வினாவு இன்றனன்! நாமும் கூடமாகவே 

விடையளிப்போம். (பிரசாசமாய்) இதுவும் அவ்விரண்டாவது 

விஷயதக்சைப்பற்றியதுசான், மறுபடியஞ்சொல்லுகின்றேன், 
உமக்குப்பீன் போஜன் இம் மாளவசேசம் முழுஅம்அளுவன். 

ழுஞ்ஜ :--(சர்தோஷமுள்எவன்போல் சடிச்த) எல்லாம் தங்கள் 
ஆசர்வாதமே ! 

சார :--ராஜனே ! இன்னும்சேளம் போஜனது யோக 
ரீதியை ! 

ஐம்பதுமைந் காண்டு மறுமாத ஞான்றுகரள் 

- இம்மா கிலமுழுதும் இன்னரசு செய்வானால்! (௨௩) 

ழீ த: -மிசவுஞ் சந்தோஷம் ! ௮ யேன் மீது சமது 
இருபர நோக்க மிருக்கவேண்டும், 

சார:-- எமது இருபா நோக்கமிருந்தென் ? ஈசனார் ௮ருள் 
இருக்கவேண்டும், அதவும் துறப்டெனுந்தெப்பமே துணை 
'யென்க்கொண்ட எம்போன்றவர்களுக்கே அ௮டையற்பாலதர
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யின் சாம குரோச லோப மோஹ மத மாச்சரியல்களாஇற 
பெருமுதலைகளாற் சல்குலமான பிறப்பெனும் பெருக்ட௪ 
லில் மூழ்கி நிற்கும் ஏம்போன்ற சசர்கள் வாழ்த்திரக்கவே 
ண்மமொயின் தெய்வச்தினிடச்திலு.ம் தர்மத்தினிடத்திலும் 
பூரணமான சிரத்சையிருச்கவேண்டும். 

முஞ்ஜ:--(தன் கழுத்திவணிந்திருந்த முத்தமாலையைக்கழந்தி) சுவாமீ | 
தாக்கள் இமை அஙசகரிச்து எம்மை ௮ரசசெ௫ிக்கவேண் 
டும். (மு.த்துமாலையை சீட்டல்) 

சார:--(அதைத்த2) ராஜனே ! ஜபமாலை யணிந்திருக் 

கும் எம்போன்ற அுறவிகட்கு அரசர்கள் அணிந்துகொள்ள ச் 
தக்கசான இம்முத்துமாலையாற் பயன் யாத ? தமக்கேயிருச் 
கட்டு மிவ்வாபரணம்! ஆயினும் உமது நன்மையை நீர் உண்மை 

யாய் நாடவீராயின் இதை மாச்திரம் சவனிசத்து நடர்துகொள் 
லீ! 

“தானத்திற் குரிக்து Lost 

தானினைக் தீயிற் சால 

வனக லய்க்க கிற்கு 
மெச்சத்தை யிழக்கப் பண்ணு 

மானத்தை யழிக்குக் துய்க்கின் 
மாற்றலர்க் கடிமை யாக்கு 

மூனத்தீ ஈரகத் துய்க்கும் 
பிறாபோரு ளுவக்கின் வேக்தே!!' (௨௪) 

ஈல்லது ஈமக்கு ௮றுஷ்டான காலமாய்விட்டது ; போய்வர 

இன்றோம் ! (கொஞ்ச தூரம் பரிக்சொமித்த அன்மக தமாய்) 

  

* சரச்தி பாரணம்,



TO - போஜசரித்திரம். | அங்கம்] 

  

7 CBO TU பாத்திகட்டிக் கத்தாரி | 

யெருப்போட்டுக் கமழ்நீர் பாய்ச்சிப் 

Gur pus வுள்ளியினை விதைக் காலு 
மதன்குணக்கைப் பொருந்தக் காட்டும்; 

சொற்பேதை யருக்கறிவிங் தினிகாக 
வருமெனவே சொல்லி னாலு 

ஈற்போதகம் வாராதாங் சவர்குணமே 
மேலாக நடக்குக் தானே!” (௨௫) 

இதுவரை வாராதபுச்தி இணி ஈம் சொற்களால் வரப்போகின் 

றதா? எது நடச்கவேண்டியதகோ ௮து நடச்கத்கான் நடக்கும்! 
(சிஷ்இரமித்தல்) 

ழஞ்த -அம(எழமுர்த உலாவிக்கொண்டே) ௮ ஆ !நம்முடைய எண் 

ணம் ஒன்றும் நிறைவேறாதுபோலும் ! என் செய்கோம் ? 

சும்மா இருப்பின் இராஜ்ஜியச்தை ஸ்திரப்படுத் துவது எங்கு 

னம் ? (பாதெல்,) 

(6) இராகம் - அடாணா ; தாஎம், ரூபகம், 

பல்லவி, 

சும்மாவிருந்தால் - சுகம்வருமோ ? 

அறுபல்ல வி, 

சும்மாவிருக் சாலினி - யமெம்மாச்இரஞ்சுசமும் 
இம்மாநுடப்புவியில் - ஈம்மாலடைவ துண்டோ !(சம்மா) 

சரணலக்கள், 

எல்லாந்தெய்வீசமெனச் - சொல்லுவோரெவரேனும் 
மெல்லா ரொருபொருளும் - நல்லா ரவர் உளரோ! (சம்மா) 

தன்னால் முடியுமதை - முன்னால் செய்மணிதற்கே 
என்னாளுர் இனைமண்ணும் - படொன்னாய்க்குவியுமது ! (சம்மா) 
  

* விவேகசிந்தாமணி,
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ஆசலின், நாம் சக்கயோசனைசெய்யவேண்டும், உனக்குப்பின் 

போஜன் ஆளுவனென்றார் ! “உனக்குப்பின் ft” அப்படி யெ 
ணில் என்ன பொருள்? காமிறக்தபிறகா?--2 ௪! ௮ப்படியிராது. 

மேலும் இதணனிற் பயணில்லை என்றுரைத்தார்! இசற்சென்ன 
செய்வது 1 (ஆசனத்தில் உட்கார்ந்து சற்று கேரம் யோகுத்து) போஜன் 

உயிருடனிருப்பினன் ரோ இவ்விராஜ்ஜியக்சை யாளட்டோஇுன் 
றனன் 1 அ௮வசைத் சொலைச்துவிட்டாலோ 1-2 2 ! என்ன 

எண்ணங்கொண்டோம்! ஒரு தீங்குமறியாவப்பாலகனையோ 

நாம் கொல்வது ? ஐயோ ! நம்மிடத்திலும் சன்பிசாலவினிடஇ 

லிருப்பதுபோல் அன்பு பாராட்டி வருகின்றனனே ! மேலும் 
எந்தமையனா இறந்துபோகும்பொழுது இவனை எம்மிடத்தில் 

நம்பி ஒப்புவிச்தனே ! அப்படியிருக்க எவ்வளவு கொடிய 

துரோகம் புரியகினைந்சோம் !--(மோசி2௫) அனா க்போஜன் உயி 
ருடனுள்ளளவும் ஈமக்கிக்காடு நிலையாது. அவனோ நியாயமாய் 

இல்விராஜ்ஜியத்திற் குரியவன் ! நமது பிரஜைகளும் அவனது 

வெற்றியைக் கேட்டதுமு தல் ௮வனே அரசனாக உரவேண்டு 

மென்று விரும்புகின்றனர்கள் ! நாமும் இராஜ்ஜியச்சைப் போ 
ஜனுக்கு ஒப்புவித்து விவசாகச் சபையில் வாக்குச்கொடுத்து 
வந்தோம் ! இகற்கென்ன செய்யலாம் ? தாரமசங்கடமாயல்ல 

வோ முடிந்துவிட்டது! (சற்று சேரந்தலைமீது கரத்தைவைத்து யோதித்து 

ஆசனத்தைவிட்டெழுர்த) ௪ 1 ஒரு சவற்பத்திற்கஞ்சினால் மகத்தான 

நஷ்டம் நேரிடும்! துணிக்து ஒரு காரியத்சைக் சொடங்கனா 

லன் நி நாமிதுகாறும் பிழைத்த பிழைப்பெல்லாம் வீணாய்விடும். 

ஆகலின், எவ்வீதமுயற்சியினாலா.துபோஜனை த்தொலைசத்து 

விடுவதேகலம்.--ஈல்லத ! * மாளவசேசம் முழுது.ம் போஜன் 
ஆளுவன்' என்றனரே ! அஃசெப்படி ? மாளவதேசச்இின் 

ஒரு பிரிவாகிய உஜ்ஜயிநீராஜ்தியம் ஈம்மைச் சோந்சதன்நே! 

விக்செமார்க்கனுடைய சந்த தியில் வந்தவனான ஆஇத் இயவர்ம 
னன்மே. அசையாளுகின்றனன் ! 'ஒருகால் இவ்வாறு சம்ப 
வலிக்குமோ? ஈம் தமயனாரூம் ஆஇத்தியவர்மனும் பாலிய
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சிகேகிசர்களாவரே ! ஒருவேளை ௮துபற்றிச் தனது குமாரச் 

தியைப் போஜனுக்கு மணஞ்செய்வித்து, பிள்ளையில்லாமையி 

னால் இராஜ்ஜியத்கையும் ௮வனுக்கே கொடுப்பனோ ? எவ்வழி 
செல்லினும் சங்கடமாயிருக்சின்றதே 1 (இர்தித்தக்கொண்டே 

ysis) அகலின் அவனை எவ்விசம்தொலைப்ப,து ?-- (எழுந்து) 

£ ! தன்முயத்சியா லாகாச காரியமென்ன இ.ரச்இன்றது ? 

* : உள்ளமுடை யான்முயற்சி செய்யவொரு காளே 

வெள்ளநிதி விழும்விலா யாதகனி னில்லை, 

தொள்்காயுணர் வின்னவர்கள் சொல்லின்மட நிற்பி 

ளெள்ளுகருக் கேக்கழுச்சம் போலவினிதன்றே!”' () 

எசற்கும் நாமிப்படிச் செய்வோம் ! ௮வரும் ஸ்.இரீமின் மணத் 

சைக்குறித்த விஷயம் நிறைவேறு மென்றுசைத் கனா. ஈமு 

சகோகரி சாருமதியின் மகள் விலாசவதியைப் போனுக்கு 

மணஞ்செய்விப்போம்! ௮ன்றி வேறொருஇசாஜகன்னிகையைப் 

போனுக்கு விவாகம் செய்வித்தால், ௮ப்பெண்ணைச்சேர்ந்த 

வரசர்கள் போனுக்கு இல்விராஜ்தியம் இடைக்கும்படி. முய 
லுலவார்கள்.--ஒரு வேளை இச்சம்பர்தம் ஈமது குலாசாரத்திற்கு 

விரோ சமென்பார்களோ ! ஆயினுமென்னை ? ஈம் சகோதரி 

நாம் சொல்லுகிறபடி நடப்பாளென்றே ஈம்புகின்றேன | 

ஆணால் அப் புச்திசாகரன் இச்சம்பர்சத்திற்குச் சம்மதியானே, 
அவன் முன்னழேதகுந்த ராஜசன்னிகையை விசாரித்துப் போ 

ஐஒனுச்கு மணஞ்செய்விக்கவேண்டுமென்ற கொல்லிக்கொண்டி 

ருக்சான். போஜனும் ஐந்துவயது முதல் ௮வணிடத்திலே 
யே விச்தியாப்பியாசம் செய் துகொண்டிருப்பதனால் வன 
வார்த்சையைச்தான் கேட்பன் என்பஇற் சந்தேகமில்லை. ஐயினு ' 

மாச யதிசுவராவாக்குச் சப்புமா ? ௮தையு்கான் பார்ச். தவிடு 
வோம்! ப 

ச சகககிக்தாகணிட
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மேன்மேற் பொருளை மிகவளர்க்குக் 

கெடாது சுற்று நட்பினர்தங் 
களை யுத் தாங்கு மியாவா்க்குக் 

கடாத வபகா ரமும்புரியுந் 

தடநர்தா மாயா சயுஞ்சொர்க்கும் 

படாத வம்வர் இகொறும் 
பயமே விளைக்கும் பழியின்ராம்.”(௨ ஏ) 

ஆகலின், இதுவே சரியான யோசனை! எப்படியாகனும் விலா 
ஸவதியைப் போஜனுக்கு மணம்புரிவித்துச் சமயம் பார்த்து 
அவள் மூலமாகவே ஒருவருக்குக்கெரியாமல் அவனைக் தொலை 

தீ. சல் வேண்டும், பாவபுண்ணியங்களை கோக்கின் காம் Cw» 
சொண்டகாரியம் முடியாது ! இப்பொழுதே ஈம் சகோசரியினி 
டம்சென்ற, அவளது சம்மதச்சைப்பெறுவோம்! (சனத்தை லிட் 
டெடழுந்து சோச)௮! காரம் கும்பிடபப்போன செய்வல் கு௮ச்கேவந் 
தாக்போல் ௩மத சகோதரியே மசகமாலிகியுடன் என்னவோ 
பேசிக்கொண்டிசதோ வருகன்றாள். இதுவே தாரம் நினைக்க 
காரியங்கைகூடுமென்பசைக் குறிப்பிக்சென்றது 1 — 

( மேற்குறித்தபடி LS BO TSO Buy டண் பாபரப்பாகச் ந ஈரம தி பிரவேடித்தல்,) 

மதநமாலிநீ :-- அம்மணி 1 இப்படி வாருங்கள் 1 மஹா 
ஜாஅவர்கள் இகோோவிருகட௫ன்றார்கள் ! 

சாருமதி :--அடி 1) மதஈமாலிகி 1! அர்சச் சன்னியாசிகள் 
இங்கே வந்தபொழுது எங்கள் ௮ண்ணாவைக் கண்டார்களா P 

மதந :--௮ம் ஆம் ! அம்மணீ ! நான் சான் அவரை 
மஹா ராஜா௮வர்களிடம் அழைத்துச் சென்றேன், 
et crermamatinee 

** பிள்ளையார் புரரணம், 

[ ௩]
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சார :--என்னவோ ? நீ சொல்வசெல்லாம் எனக்கு உண் 

மையாகச் தோன்றவில்லை. 

முஞ்ஜ:--(சாருமதியின் மூகம்தை உற்று சோக, ஆன்மகசமாய்) ஆ ஆ! 

இஃசென்ன 1 இவள் ஒருவாறு பயம்மேலிட்டவள்போற் 

காணப்படுகின்றாள் 1! ஒருவேளை யிவள் குழந்தை விலாஸவ இ 

க்கு ஏதாகினும் தேக அசெளச்கியமோ 1 யாதுபற்றி இவள் 

இவ்வளவு பரபரப்புடன் வருகின்றாள் 1? 

FTG: — (முஞ்சன் அருந்சென்௮) ௮ண்ணா ! இதென்ன தாங் 
கள் பராமுகமாயிருக்இன்றீர்கள் * *இப்பாவியின் இருகச்துக்கு 

ஏன்வந்சோம்' என்று சொல்லிக்கொண்டே ஒரு பெரிய யதீர் 

Bor swe ௮அசண்பனையிணின்றும் போஇன்றாராமே ! அவ 

ரைச் தாங்கள் பார்த் துப் பிஷாவற்ளனை ர் செய்யவில்லையோ? 

வந்சயதிகளை வணங்கிர் சென்றமைச்து விருர்து செய்வியர 
விடில் வீடு நூத்துவிடுமென்பார்களே ! 

te bh Goi oa tT Be யார ஐ WF; ப்பு GT dB ey a a) 

காத்திரிங் கடவுளுங் கலங்கு மாதலால், 

ஏஎத்துவ சேகட னென்று மேகமக் 

- காத்தர்கள் பொறுப்பரென் றவம தித்திமிடல்''/() 

என்று பெரியோர்கள் சாற்று௨சைச் சாம் சேட்டதில்லையோ 7 

ழஞ்ஜ:-(ேன்சசசனம்) ௮ gf) cog அவசரத்தில் ௮க்த 
யதீர்.இரருக்குப் பிக்ஷை சொல்லக்கூட மறந்துவிட்டோம் ! நல் 
லத 1 இப்பொழுது ஈடச்தவேண்டி௰- காரியச்தைக் கருது 

வோம், (பிரசாசமாம்ி) காருமதீ | என்ன வீணாய்ப் பயப்படிகன் 
ரோய்? ௮ந்த யதிசுவரரைசத்தான் சான் பார்த்தேனே! அவருக் 

கு, த்சச்சமரியாதைகளையுளு 2 செய்தேன் | இம் மு.ச்மாலையை 
  

* பிள்ளையார் புரா ணம்,
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யும் அவருக்குச்கொடுக்கப்போனேன் ! அதற்கவர் $யாம் துற 

வியாமேம், ௮ஃு எமக்கெதற்கு 1” என்று மறுத்து விட்டார்! 

மற்றைப்படி. வேறு விசேஷமொன்றுமில்லையே ! ௮வர் யாரை 

ப்பற்ரிச்சொல்லிப்போயினரோ? ௮2 செரியாமல் வீணாய்க் 

கலங்குகின்ராயே ! 

சாந :--என்னவோ 1? என் மனத்திற்குச் சஞ்சலமாகத்ளா 

AGS. நமது அசண்மனைவாயிலவிலிருந்து இப்படி 

யவர் சொல்லிக்கொண்டு போவானேன் 1? இருக்கட்டும். 

அவர்களுக்குப் பிக்ஷ£வக்சனஞ் செய்சீர்களோ அன்ரொ 12 

ழஞ்ஜ :--அதிருக்கட்டும்! ஈம் போஜன் பேளலசேசியை 

யு த்தச்தில்வென்று இரும்பிவருகின்ரானே செரியுமோ ? 

சாந :--ஈம்மருமையண்ணாவின் குழந்கை போஜனா! மர் 

இரியாரிடம் வித்தியாப்பியாசம் செய்துசொண்டிருந்தானே 1 

பாலகனா௨வனே! அவன் ஏன் யுத்தச்இற்குச் சென்றான் ? 

ழஜ்ஜ:--பாலகனென்ன? அவனுக்கும் பதினெட்டு வயது 

நிரம்பிய 1 சானேதான் யுத்தத்திற்குப் போகவேண்டுமெ 

ன்று சென்றான் 1 அகற்சென்ன * இட்பொழுது பகைவரை 

மெல்லாம் வெற்றிகொண்டு இரும்பினனே ! 

சார:--௮ப்படியாயின், ஈம் சண்மணி இப்பொழுசெங்கே 

யிருக்கன்றான் ? அவனைப்பார்த்து வெகு நாளாயின, யுத்தத் 

தில் யாதொரு காயழுமின்றி க்ஷமமாய் வந்து சேர்ரந்தானோ ft 
> 

ழஞ்ஜ:--ஈம் போஜனுக்கு க்மத்துக்கென்ன குறை ? 
நமது ஈக. ரத்திற்கருகிற் சேனைகளுடன் இறங்கி யிருக்கின்ற 

னனாம். இப்பொழு ௮வனை பரியாசையுடன் ஈகரத்துக்குள் 

HOO LD Eas வரப்போகின் தேன், இன்னொரு யோசனையருர் 
தோன்றியது.
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சாந:--௮ல்சென்ன 1? அவனுக்கு இச்சமயத்திலேயே 

பஃ்டங்கட்டப் போகின்றீர்களோ 2? 

ழஞ்ஜ :--அதுதான் ஒன்றிருக்கின்றதே ! அதன்கு 
மூன் இச்சுபசமயதக்கிலேயே அ௮வணுக்கொரு சக்க சன்னி 

கையை மணஞ்செய்லிக்கலாமென்று நகினைத்திருக்கன்றேன் ! 

அவனுக்கும் விவாகோசிதமான வயது வந்துவிட்ட சன்றோ ! 

சாந:---ஆம் ! அண்ணா ! அப்படிச் செய்தால் மிகவும் 

அழசாயிருக்கும்.--அனாற் சரியான ராஜகன்னிகை அ௮கப்பட் 

டி ரூுக்கறாளோ 1 போஜனுடைய அழகுக்கும் புத்திக்கும் பரா 

கீ௫ரமச்துக்கும் தக்க வதா எங்கே கிடைக்கப் போகிறாள் 7 

ழஞ்ஜ:-- (கைச்ச) கம் குழந்தை விலாஸவ இயைப் போஜ 

னுக்குக் சொடுச்சாலென்ன ? 

சாந:--விலாஸவ.இயையா! ஈன்றாயிருக்கிது! இப்படிப் 

பட்ட சம்பந்தம் நம் குலத்திலேயே வழகீகமில்லையே! மாமன் 

மகனை மணந்தால் மானங்கெட்டு மாய்வரென்று மொழிவார் 

களே 1! அவனுக்கு வேறே எர்த ராஜகன்னிகையையாவழு 

பார்ச் து மணஞ்செய்யவேண்டும் ! 

ழஜ்ஜ:--௮டி பேதாய் ! யாராஇனும் வாய்ச்கொழுட்டாய் 

ஏதாவது சொல்லிவிட்டால் ௮தை யெல்லாம் ஸ்மிருதிவச௪ 

னம்போல் ஈம்புசின்றனையே ! மாமன் மகனை மணக்கக்கூடா 

தென்று எந்த சாஸ்இசத்திற் சொல்லியிருக்கின்றது ? 
tn 

சாந:--இல்லை ௮ண்ணா! சாஸ் திரங்களுக்கு விரோ த.மாய் 
இல்லாமற்போன போதிலும் ஈ௩மத குவாசாரத்இிற்கு ஓ.த்திருக்க 

வேண்டாமா ? (பாசெல்), 

7 (௬) இராகம் - தோடி, தாளம், சாப்பு 

பவ்லவி, 

தலசர்மமும் - விடலாகுமோ !
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அருபல்வ வி, 

தலம்விளங்குவது - குடிமையல்லமவா 

கலம்தருவதும் - நல்வழச்கமன்றோ! (கல) 

சரணம், 

தூாயவம்சமேனுக் - சொல்லறகைவிடில் 

நேயமார்ச்சம்விட்டு - நீங்குவரே மாதர் | 

காயசுத்தியில்லாச் - காமுடகளா௫ிக் 

கா.புரகிற்பின் - சகலங்கிவீழ்வரன்ரோ ! (குல) 

ழஜ்ஜ :--(கோபத்தடன்) அமாம் ! குலாசாரம் உனக்சொரு 
த.இக்குச்சான் தெரியும் போலும் ! உண்குழக்தைச்கும் போத 

ஊனைக்காட்டினுஞ் சிறந்தவரன் இடைச்கமாட்டானா ? ஐயோ 

டாவம் என்னை கம்பியிருக்கன்றாயே யென்று உன் குழர்சை 

யின் ஈலத்துக்காகச் சொன்னேன் ! ௮ ஆ ! உனக்கினியாிதைப் 

பார்க்கினு முயர்ந்த சம்பந்தம் இடைத்துவிடும் ! 

காரு :--இல்லை waren! கானொன்௮ சொன்னால் நீல் 
களொன்று நினை த்துக்கொள்ளுகிறீர்கள்! போஜனுர் சக்சவசண் 

அல்லனென்று சொல்வேனா ? ஈம் விலாஸவதிக்கு ௮வனைவிட. 

உயர்ர்ச வசன் எங்கே இடைப்பன் 1! அ௮ட்படிக்கொத்க சம்பக 

தங்கூடமாடில், அ௮சைப்பார்கு மதிக சந்தோஷத்தைத் 
தரத்தச்சது வேறொன் மிருக்கட்போகின்றதோ ? யிலும். கம் 

குலவழசக்கத்திற்கு ஒத்திருக்கவில்லையே என்று அ௮ஞ்சினே 

ன்! உங்களுக்கெட்வடி யுக்தமாய்த்சோன்றகிறகதோ அப்படியே 
செய்யுங்கள், உம்முடைய இஷ்டத்துக்கு அ௮ந்நியகாவாய் 
நானொருடோதும் கடபீபவளல்லேன். 

ழஞ்ஜ :--சாருமதீ ! இப்படிச் செய்வதில் யாதோர் ஆ 
க்ஷூபழுமிருச்சமாட்டாது. உன்னுடைய சணவனார் சூரளேஈ 

மஹாராஜர் உயிரு௨ணிருச்திருப்பாராயின் உடனே இச்சம்பரந்து 
தீதிற்கு வெகுசச்ேதோஷத்துடன் சம்மதித் இருப்பார்! மெலும்
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இச்சம்பந்தம் உனக்கும் உன்குழர்சைக்கும் மேன்மையைத் 

SEZ, ஈன்மையைவிளைக்குமென்ற௮ு, இப்பொழுது வந்இருக்ச 

அந்த யதீகு௨.ரரே சொல்லிடப்டோயினா! இ சரியான சம்பந்த 

மென்பதில் நீ கொஞ்சமேனுஞ் சந்தேகப்படவேண்டிய இல்லை ! 

என்ன 1 இச்சம்பந்சம் உனக்குச் சம்மதர்தானா 1பின்னால் என் 
னுடைய கட்டாயத்துக்குச் செய்தசாகக் கூறவேண்டாம்! 

சாந :--என்ன அண்ணா |! இப்படிச்சொல்லுடிநீர்சள் 1 

கரும்புதின்னவுங்கூலியா? தேவாமுகச்சைக்கொடுத்துச் சே 

வையா என்று கேட்பது போலன்றோ இருக்கின்றது, என 

க்குப் பூர்ணசம்மகம் ! இப்படிக்கொச்ச கணவன் கிடைக்க விலா 

ஹைதி கொடுத துவைக்கவேண்டுமே ! 

மஜ்ஜ :--அப்படியாயின், நீஈக்கிரம் விலாஸவதஇக்கிதைச் 
தெரிவித்து மேலே என்ன செய்யவேண்டுமோ அவை யெல் 

லாம் முன்னதாகவே செய்துகொள் ! கான் போஜனை சஈகரத் 

தஇற்கழைச்துவர்சதும் ௮சேசே கோலமாய்மணச்கோலத்தை 
யும் ஈடத்திவிடலாமென்று யோசித்திருச்கின்றேன். உன் 
கணவனார் நாட்டிலிருந்து ஏதாகினும் ஈர் வரவமைச்க வேண்டு 

மென்றாலும் அசையும் முன்னசாகவே வரவழைகச்துக்கொள்- 

சார:--௮ட்படியே செய்கின்றேன் அண்ணா ! (இரண்டடி 

பசிச்செயித்த சால்தசெச.ஆன்மசதமாய்) ஐயோ!என்னநேரிடுமோதெரிய 
வில்லையே! விலாஸவதிக்கு இர்ஈர்செய் தியைச்சொல்லலாமென் 

றுபோகும்பொழுதே கால் த௫க்கின்றதே! ௮ச்தோ ! இப்புதிய 

சம்பந்தம் நன்மையை விளைக்குமோ? கம் குூலைத்தில் இதுவரை 

இப்படிச்கொத்த வழக்கமில்லையே ! இசைச் சொன்னால் ௮ண் 

ணாவுக்கு வாராத கோபமெல்லாம் வருன்த௮. இதைச் செய் 
யாவிடில் வீணாய் என் ௮ண்ணாவின் கோபத்துக்குப் பாத்திரை 

யாகேன், எதற்கு மீசுவசசங்கற்ப மெப்படியிருச்சின்றதோ 

அப்படித் தானே முடியப்பேபரகின்றது ! ஈசா ! உன்னையே 

கம்பினேன் | (கிஷ்செமித்தல்)
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ழகுஜ:--மதசமாலிநீ ! நீயும் கம் சகோசரியுடன் சென்று 

இவ்விவாகம் சீக்கிரத்தில் ஈடக்குமாறு முயற்சி செய்யவேண் 

டும். 

மதந:--௮ ஓ ! உச்தரவுப்படியே 1 (ரிஷ்ரேமித்தல்) 

ழஜ்ஜ:--இவ௫டைய சம்மதம் எப்படியுங்கிடைக்கு 
மென்றே நினை த்தேன். அப்படியே சலபமாய்க் இடைத்துவிட் 

௨௮. அப்பாதசன் புத்திசாகரனுடைய சம்மசம் எப்படிக் 

இடைக்குமோ தெரியவில்லையே ! ௮௨ன் சம்மஇச்துவிட்டாற் 

போஜனுடைய .சம்மதமுங் இடைத்துவிட்டது போலவே ! 

பார்ப்போம், அந்த யோகீ வரர் சாம் சொன்னாரே இச்சம் 

பர் சங் கூகிமென்று ! பிரயாசை யெடுக்அக்கொண்டாற் பயண் 

படாமற் போகாது ! 

* 6 மடியொன்றுளதேல் வல்விரைக்து 

வருக்கும் தொழிலை நிடிக்குங் 

கடய மற cal அயில்விசாக்குள் 

கல; த௲ளர்சேர்து இடும்பசைவர்க் 

கடிமை பு௫ுகீதுங் குடிகெடுக்கு 
மதனை பவிடுப்பி ௭ுண்மையினுங் 

குடிமையிடத்தும் வேறுளவாங் 
குற்றம் பலவுமொழிக்குமே 7”? (௨௯) 

ஆகலின், ஈகயவஞ்சகம் பேசியாயினும் புச்திசாகரனுடைய சம் 
மதத்தையும் சம்பா இட்€£பாம். இத வே ௮வனிடஞ்செல்வசும் 

குச் சரியான தருணம். (சாலடி பரிக்சமிததச் இரம்பி) 21 என்ன புத்த 

மீனம் ! என்ன புத்தியமீனம்!! யானை தன்தலையின்மீ ௫ தானே 

மண்ணைவாரி யிறைச்துச்கொள்வதுபோலன்றோ இருக்கின் 
  

* பிள்ளையார் புராணம்,
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ற காம் செய்யப்புகுங்காரியம் ! இல் விலாஸவஇியை நாமே 

மணந்து பூபாளகாட்டுச் சரசனாவோ மென்றெண்ணியிருக் 
தோமே! இப்பொழுது அவளைப் போஜனுக்கு மணஞ்செய் 

விப்பசனால், போஜனல்லவோ அவளஞடைய தசர்தையின் 

ராஜ்ஜியத்துக்குரியனாவான் | இதற்கென்ன செய்வது ? 

நமச்குநாமே கேடு விளைச்துக்கொண்டேமே! (ஆசனச்தித் சந்றுவீற்றி 

ருந்தபடி யோசித்த) சரி | இச்சமயத்தில் ஈமது காரியங்கைகூடு 
வதற்காகப் போஜனுச்கே இவளைமணஞ்செய்விப்போம். பிறகு 

இவள் மூலமாகவே போஜனைக்கொன்று, இவளையும் மணந்து 
பூபாளநாட்டிற்கு மரசனாவோம். இதுவே தக்கயோசனை ! 

(எழுந்து நிஷ்சமித்தல்), 

மதல் அங்கம் 

ஓ 
’ 

 



  

  

  
  

இரண்டாம் அங்கம். 
ஸூ அசையக். 

  

மூதற் களம். 

இடம்.--- தாரைநகர்: ஒர ராஜவீதி. 

(காளிதாசன்,பவபூகீி என்னு மிரண்0 சஹபாடி களுடன் போதன் 

பிரவேகித்தல்) 

போஜன்:--ஈண்பர்காள் ! நாம் இன்ற ane gs Greg 
மனத்திற்கு எவ்வளவு அநந்தச்தையும் உத்சாகத்சையுங் கொடு 

க்ன்ற து ! காவ்யமென்றால் எல்லாம் ஸ்ரீவால்மீகு ராமாய 

ணம் ஆகுமோ? 

Df bso ரமிரலா மடி.பணியு மிராம காதை 

ஆதியினா சதமுனிவர் சொற்ற காதை 

கமலபவ ரருளபுரிந்தே யுரைத்த காதை 

கம்பீர மாம்பெரிய காவ்ய காதை 

சமாசகிக் தார்தத்துன் சத்ய காதை 
சாதுக்கள் மிகப்போற்றும் புண்ய காதை 

அழுதரசம் . பொழியுமொரு திவ்ய காதை 

YAS லான்மீகி வருத்த காதை ! (௧) 

காளிதாசன்:---இமாம் 1! வால்மீகியின்திறம் இனி யாரு 

க்குண்டாகும் ? ௮வருடைய வாக்கே வாக்சூ ! ௮வர் இயற் 
ஜிய காவ்யத்தின் மகமையை யெடுத்.துரைக்க அவரே யல் 

லது ஸரஸ்வதி யொருத்திதான் ஸமர்த்தை !



௬௨ போஜாரித்இரம். | ௮ங்கம்-11 

  

சொன்னயம்பொருணயம் சொற்றசொற்மொடர்கயம் 

ஈன்னடை நவரசம் நலலணி நிரம்பிய 

வின்னயம் பொருக்திய விரரா மன்களை 

_ன்னிய தெலாக்தரு மோங்கிய சாருவே (௨) 

போஜ :--௮ன் மகோடிகளுக்கு ௮சாத்தியமானசொன்று 

மில்லை என்னும் பழமொழிக்கு QFe nbs சாவ்யமே பெரிய 

நிதர்சனம். பாருங்கள் ! 

கணிகொண்ட முவ்வல ன த்கையும் வென்றுளோன் 

காலனும் வெ நவுவீரன் 

கார்மிடற் DOT GR CT LP BEM el OM Cth மடங்கிடக் 

கரு அமர சாட்சிபுரி் வான் 

மணிகொண்ட கடலெனுவ் காப்புடை பிலங்கையா 

மாட்சிசேர் பதிவாம்பவன் 

மற்கொண்ட த இண்பயக் இரிகொண்டு லாய 

மாமலை பெயர்க்களுரன் 

அணிகொண்ட வித்துணைர் சர்கொண்ட பகைவனும், 
Bor Dia வாழ்க்கை wy 3 cap oor 

அரியா தலிதனைத் 2 தடமெலி Mars BS enor 
அழிவா னாப்படையிமனோன் 

பணிசொண்ட தயரதன் றனயனாற் கொல்லுண்ட 
USI a! கதையைதோக் திற் 

பாருளோ ரெவரேனு மனவலிமை யொன்்தினாற் 
பலவினை முடித்திவெே.? (௩) 

பவபூதி:--இசாஜ குமாரா ! நீ சொல்வது உண்மையே 1! 

ஆமினுமிப்பழமொழிக்கு ஸரீ௮சஸ்.இிய பகவானுடைய சரித் 
.இரமே சரியான அத்தாட்சி |



களம்-1.] போஜச ரி;தஇரம். ௯௨ 

  

Gaus Zoid ps அற்றுளோ னன்னையின் 
காங்கையமு துண்ணாதவன் 

கோரமாங் காட்டிடைக் காயிலை பறித்துண்டு 
கொல்பசி சணிச்துவாம்ர்தோன் 

வெம்புங் கடுங்கஇர்க் கும்பனிக் கும்புகு அம் 
வீடொன்று மில் லாமலே 

மமலாடை யின்திமர வுரிதொ் துக்கானம் 
வீடெனக் கொண்டுகின் மேன் 

பங்கப் படுந்துயர் மெலிக் துள் னாயினும் 

பகெடற் புனலையெல்லாம் 
பரிந்தொரு காத்திடைக் கொண்டருக் இச்சுகம் 

பகர்வலா ரிக்களித்த 
தங்கப். பெருங்கை யிர் துோளோ மாகையாறி 

ஹஜொல்புவியின் மனவலிமையா றீ 

ஜொட்டுமுடி யாவினையு முள்ளேதோ வில்லையே 

சூழ்க்துற கினைக்திடிலரோ ! (௪) 

போஜ:--ஈகே காளிதாசா ! இவ்விஷபத்தைப்பற்றி நீ 

என்ன சொல்லுகின்ளுய் ? 

காளி:--ஈண்பர்காள் 1 நீவிர் கூறுமுசாரணங்களெல் 

லாம் என் மனத்இற்கு ரசிக்கவில்லை, இராமரோ மகாதேஜ 

ஸ்வீ 1 ௮கஸ்தியரோ மசாதபஸ்வீ 1 இதக்தன்மையானவர்கள் 

உ தவியின்றி ஒரு காரியத்சைச் சாதிப்பது அ௮ச்சரியமன் று. 

இச்ச லோகோக்கதக்குச் சரியான நிதர்சனம் மன்மசனுடைய 

விக்கிரமமே ! பாருங்தள் ! 

கணுவுடை (LPS (HB கரும்பே. 

காதலைச் தாண்ட விடப்படு மம்போ 

கரும்பிர சங்களசூம் மலசே !



௪௪ போஜசரித்திரம். [அங்கம்-]] 

  

செய்யவின் னா£ணோ வடுக்குற கிமீர்க்க 
சிறர்தமென் சிகுடைச் சுரும்பே 7 

சேனையோ சேலைக் இருத்துமை விழிச்செக் 
அவரிதம்க் தெரிவையர் தாமே! 

மெய்யு ற விளங்கும் வெண்குடை கானோ 

விசும்பிடை யெழுதரமு நிலவே ! 

விளம்புமிக் தகையன் மன்மக னென்பான் 
விீறுகோ ளுூருவிலா னேனும் 

துய்யவா வுள்ளோர் மண்ணுளோர் பாரும் 
கோலவிகொண் 2பாடிடச் செய்வன் 7 

துகளற நினைக்கின் மூயலுவோர்க் கரிய 
மு.சாடரவினை தாரனுமொன் ion a! (@) 

போஜ.--சகே! ஈன்குரைக்தாய் ! உனது §)mCw 
திறம் 1--நமது அசாரியர் பூத்திசாகரரும் வெளியிற்சென்ற 

னர், நாம் இவ்வஸ்கமன சமயச்இல் எங்கே செல்வோம் ? 

காளி:--இதோ ! இவ்விராஜ மார்க்கச்சைட்பார்ச்தாயா ! 

இப்பொழுது எவ்வளவு ரமணீயமாயிருக்இன்றது | 

% பதி மாட மணிக்கொடி பா.நுவின் 
மெய்த்த மும்புறதி தைவர வெங்கதிர் 
கைகத்த லங்களிற் காளிந்தி யைம்மடி. 
வைத்திருந்துகா லாட்டுதன் மானுமம?”” (௬) 

ஆசலின் இவ்வ(நியே செல்வோம் ! 

பவ:--ஆம்! இசாஜகுமாரா 1 அவ்விடமே செல்வோம்! 

போஜ:--ஈண்பர்காள் ! இவ்வஸ்சமன சமயத்தின் ௮ழ 
கைப்பார்த் தீர்களா 1 
  

% weg,



சளம்-] ,] போஜசரிதக்தாம். #G 

  

% புதைத்த காரிருட்  படமொழித் 
இத்துணைப் போது 

முதித்த மேத்திரை மகட்புணர்க் 
காயென வூடிக 

கொதி அதித SLD DB) oF UOT BG B 

Sati bE OF1bS th 

அ தைத்த தாலெனச் சிவம் குறு 
வெயயவ னுடலம்,”” (or) 

பவ:--இசாஜகுமாரா 1! நன்று வர்ணித்தனை ! இச்சந்தி 

சரோதயத்தின் அழகைப்பார் ! 

ஷ் CE fm Oley BI கதிரோன் af ip & . 

தீரா பதி ருத் இ 7 பயப் 

புமிக்தசிக் தை யனாப் போகட 
kph) (Fj poor மடவார் “pubs ut 

DAG Bours Bro மாகிப் 
DAAC ET iT & கமிழ்க மாதி 

விமிர்கவெண் ணிலவை விசு 
வெண்மதஇ கோன்ற ஒுற்முன்!?” (௮) 

போஜ: -காளிதாசா! நீயுமிரந்சச் சர்தியாகாலச்கை வர் 
ணிப்பாய் ! 

காளி :--சசே.! அப்படியே வர்ணிக்இன் மேன் 

கேண்மோ! 

ஷிஈன மூளள.வன் விக்கை Crit avr 

ft oS சாபை யொடுங்கவுஞ் 

ச சனரன்னிய காட்டு வாழ்வென 

வண்டகெண்மிக சோரவும் 
  

** நைடதம் ட $ கம்பராமாயணம்,



௪௭ - போஜசரித்திரம், [அங்கம்-1]. 
  

அ௮சன லோபியி னாத்தம்போல்விழி 
நிஷ்ப்ரயோஜன மாகவும் 

அசலை யைக்கொடு மன்னர்போலிருள் 
காணதகோவகை செய்வதே . (௯) 

போஜ:--காளிதகாசா ! உன் புத்தியின் சாமர்த்தியமே 

சாமர்ச்தியம்! கொடிய அரசனைப்போல் இருள் பூமியைப் பாது 

க்இன்றசென்று நிவர்ணிச்சது மிகவுஞ்சரியே ! அவ்வாறு பிச 

ஜைகளை வருச்தியசனாலன்ரோ அப் பேளலகேடயும் மடிந்த 

னன்! ' 

காளி:--அமாம் 1 Spr ராட்டின்சகணுள்ள பிழைகள் 

புலப்படுமேயன் றித் சந்தாட்டில் ஈடக்குமககிரமங்கள் செரி 

யுமா? உனறு றிய சந்தையார் ௮ண்டுவருமிர்சாடு இப்போ 

ஏந்நிலையிலுளசென்று நீ யதிர்தாயோ 1 

போஜ:--என் தர்சையார் ௮ண்டாலென்ன ? வேறு 

யாராண்டாலென்ன? அக்கிரமமாய் நடக்குூமசசர்களைக் கொலை 

செய்சல்கூடத் கோஷமன்று 1 

* “குற்றம் புரியா இருற்துபிறர் 
குற்றங் களைக சிறிசேேனும் 

குற்றம் புமியிற் சிற்றெரிவைக் 
குவையை யழிககு tot oS Lat 

பற்றும் பெருவாழ் வினையழிக்கும் 
பகைவர்க் SUSE மிசப்பெருக்கு 

முற்றும் பெருகோ யுழப்பிக்கு 

முனியா ரானு முனிவிக்கும்.”” (௧௦) 

பவ :--நீயுரைத்தது மிசவும் சரியே ! 
  

. * பிள்ளையார் பிராணம்,



களம்-1. | போஜசரித்திரம். ௪௪ 
  ரசிஅவயன்னைவய பட ப்லவகி வகைக்கு களை வைப அண ஆயவ ட பலைக aes eh eo ல ரா ரன் இ NMA a ot ect A i nN gp nee வட வகு பட பட அபய 

% “நஞ்ச மன்னவ ரைந்நலித் STV gy 
வஞ்ச மன்று மறுவழக் காகுமால. (௧௧) 

காளி:--இராஜகுமாரா ! அந்த எஏட்டுநியாயமெல்லாம் 
பிறருக்கு உபசேசிக்கும்பொழுதுதான் ! ஸ்வானுஷ்டானச் 
இல் எல்லாரும் வழவழாச் தான்!--௮௮ போசட்டும்! அதோ 
urn gon sur | 

DFS gi loon w போழ்திலே 

யுணவகொண் டிதோமாகெள் 

மதிகதுமடி பாலையும் 
வடியவிட்டுர் செல்கின்ற தம், 

பதை இளைய கன்றுகள் 
Lipo Dato Oger DT uy lor 

குதித்து விளாயாடலும் 
குழலிசைச் தலும் கேோ்த்தியே !: (௪௨) 

போஜன்:--.௮ம் ! வெகு சமணீயமாகவே யிருக்கின்ற 

தங்கிய பின Lp Gh சேய்கடாங்கியே 

கொங்கை யோவெனக் குடங்களேக்இயே, 

வங்கி யோசைபட மறுகு தன்னிலே 

யங்கனா மணிகள் போதல் அந்தமே ! (௧௩) 

காளி.--௮ம் ! பிள்ளைகளின் அருமை பெற்றவர்களுக் 

கன்றோ தெரியும். மமறைகாய்) அ Bt ! இராஜகுமாரா ! இப் 

பொழுது உன் பிதா உயிருடனிருப்பாராயின் நீ எங்களைப் 

போல் இப்படிப் பரதேசியாய்க் இரிவாயா $ ஐயோ ! அந்தப் 

பாவி ழஞ்ஜன்-- 

8 தம்ப ராமாயணம்,



௪ போஜசரித்தரம். [அங்கம்-]] 
னத பல பவ அய ப oe மல்ல பப்பட் ஒட்டக் ம... யவதைவைதவைகக்தனைமதவவயமயபவ்மலவடவம உ என்ன் 

போஜ.--என்ன 1! காளிதாசா ! மறைவாய் உனக்குள் 
ஏதோ சொல்லிக் கொள்கன்றனை * யான் கேட்கப்படாத 

சககயமோ? 

காளி.--அப்படி. யொன்றுமில்லையே 1 இராஜகுமாரா ! 

அதோ பார் ! இரண்டு ஸ்திரீகளை இரண்டு புருஷர்கள் மடக்கி 

க்கொண்டு பூஜை செய்இன்றார்கள் ! 

போஜ (உதற கோகு) என்ன காளிதாசா ! எல்லாம் 

உனக்கு வேடிக்கையாயிருச்கின்றது. எவர்களோ இரண்டு 

மகாபாதகர்கள் யமகிங்கரர்கள்போல் அப்பெண்பணிகளை 

மடக்கிக்கொண்டு அகியாயமாய் வருத்து இன்றுூர்கள் ! அவர் 

களைப் பூஜை செய்டன்றார்கள் என்டுன் டுயே ! 

காளி :--இக்ரகரில் அதுவும் ஒரு பூஜைதான் 1 அதை 

வேறுவிதமாய்க் கொள்ளில் இராஜகச்துரோகத்்இிம்காளாவோம். 

போ ஜ:--இவர்கள் பயரவசரோ 1 இப்பெண்களின் கண 
வர்களோ ? 

காளி.--பாவம் ! இப்பெண்மணிகளின் கணவர்களா 1 
ஹரி! ஹரி!! 

போஜ.--பின் யாவர் இப்பாதகர்கள் ? இக்கணமே இவ 

ர்களைக் சொலைத் துவருஇன் மேன். 

காளி --இவர்கள் தாம் உன் இறிய தர்சையார் மஞ்ஜ 

மஹாராஜா அவர்களது பிரதான சேவகர்கள் 0 

போஜ.--என்ன ! இவ்வளவு கொடுமையா என் சிறிய 

தந்தையார் ௮ண்டுவருக் தலைஈகரில் நடக்கின்ற த 1 

காளி.--(சறத ஈகைச்த) இதை யொரு கொடுமையென்து 
சொல்கின் னையே ! இதனை எவ்வளவோ இறந்த மரியாதை 
யென மல்லகவோ கொள்ளல்வேண்டும் |
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போஜ.--இவ்வளவு அ௮க்கிசமங்களையும் பார்த்து என் 

சிறிய தந்தையார். கேளாமலிருக்கின்றாரா 1 

காளி.--அப்பா ! ௮வரா யிருப்பின் இர்நேசம் இப்பெ 
ண்மணிகளின் பிராணன் பறந்தோடியிருக்குமே | 

போஜ.---(கோபத்துடன்) என்ன காளிதாசா ! பெரியோர் 

களைப் பழிக்கின் தனை ! 

காளி.--பழித்தால் உன்னைப் பழயூிச்சவேண்டும் | யான் 
ஒருடோகும் பெரியோரைப் பழியேன் ! 

% *குரவரைப் பெரியசைக் கூறு மாகமம் 

விரவுறு மறைகளை மேத கும்படி ் 
LIT @) B லல தவர் பாங்கா நிக்களை 

சரவற வளத்தினுங் கரருகொணாத்தே.”? (௪௪) 

போஜ.--என்ன 1! காளிதாசா ! நீ சொல்வதெல்லாம் 

கிந்தையாயிருக்கன்றன. என்னை எதற்காகப் பழிக்சவேண் 

டுமென்கின்றனை 1 

காளி.--£ இவ்விரண்டு வருஷங்களுக்கு முன்னே 
இஃவிசாஜ்ஜியக்தின் பட்டத்திற்கு ௨5 இருக்கவேண்டுமே ! 
உன்னுடைய கடமையன்றோ பிரஜைகளுக்கு யாதொரு இக 

கூம் வாராமல் அவர்களைப் பரிடா வலிப்பது : 

* “உரைசெயு மறத்தி னாற்மு 
லொருகுடை நிழற்ற முக்கீரத் 

கரைமூழு தாள வேண்டிற் 
றகைபெறு மமைச்சு நரி 

புரையறு மாணே மிக்க 

பொருள்படை ஈட்பென் ரறும் 
வரைசெயப் படாத யாக்கை 

யுறுப்பென மதித்துக் கோடி. (௧௫) 

* பிள்ளையார் புராணம், 

[+]
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போஜ.--இது விர்சையினும் விக்தையே ! என் இறிய 

தகப்பனார் ௮ண்டுவரும்பொழுது யான் எப்படி. இவ்விராஜ்திய 

பத்தின் பட்டத்துக்கு வரக்கூடும் ? 

காளி.--அயின் ! நீ படித்திருக்கும் சாஸ்திரங்களிற் பிசா 

'வின் சொத்துக்குப் புத தாணிருக்கும்பொழுது பிராசாதான் 
பாச்தியஸ்கனென்று படிச்சாய்போலும் 1 

போஜ.- இல்லை ! புத்திரன் தான் முக்ய பாத்தியசை 

யுள்ளவன் ! ஆயினும் என் சிற்றப்பன் சொத்துக்கு யான் 

எப்படி உரியவனாவேன் 1 

காளி.--ஐம் ! அவருடைய சொதக்தாயிருப்பின், நீ சொ 

ல்வத வாஸ்சவமே! 

போஜ.--பின் யாருடைய இத் தாரா ராஜ்ஜியம் * 

காளி:---உன் பிதா சிந் தலமஹாராஜருடையஅ ! அவர் 
இறந்து போகுங்காலையில் நீ ஐ ுவயஅப் பாலகனாயிருக்த 
னையாம் | அதுபற்றியே உன் பிசா உனக்கு வயது வருமளவும் 

இல்விசாஜ்ஜியத்தைப் பரிடாலிச்து வரும்படி உன் சிறியசக்சை 

யாரிடத்தில் ஒப்புவிச்சனராம் ! 

போஹ:---என்ன ! என் பிதா அண்டுவந்த ராஜ்ஜியமா 

இது ₹ 
காளி:--ஆம்! அதைப்பற்றிக் தான் இவ்வக்கிரமங்களுக் 

செல்லாம் உன்னையே பழிக்கமேேண்டுமென்ற: யான் கூறி 

னேன் | 

Gung: —(F* 842) cor A Ww தர்கையார் எதற்காகஇவ் 

விராஜ்ஜியத்தை யின்னுமெனக்கு ஒப்புவிக்கவில்லையோ ₹ 

காளி:--௮௮ விஷயம் உனக்கும் அவருக்குர்சாம் 

தெரியவேண்டும். அக்க ரமச்சையே அ௮றகெறியாய்க் கொள் 
சில் எம்போன்ற பிரஜைகள் என் செய்வார்கள் 1.
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போஜ:---நல்லது ! இவ்விஷயங்களெல்லா முனக்கெப் 
படித் தெரியும் ? 

காளி:--இது விஷயம் உன்னையன்றி மற்ற யாவருக்குர் 

தெரிந்ததே ! 

போஜ:--ஈமத ஆசாரியர் புச்திசாசசருக்குச் கெரியுமா? 

காளி:--என்ன 1! ராஜகுமாரா ! அப்படிக் கேட்இன் 
ரூயே? அவர் உன் பிதாவுக்குப் பிராணசகேகிகராவரே! ௮௮ 

டற்றியே தான் உன் பிதா உன்னை அவரி௨ச்இல் ஒப்புவித்தன 

சாம் 

போஜ:--இவை யெல்லாமெனக் கெல்வனம் தெரியும் ? 

யாராயினும் இவ்விஷயங்களை என்னுடன் சொல்லியிருக்கா 

லன்ளோ ? நமது ஆசாரியரும் உரைத்கிலா! ந சொல்வனவெல் 

லாம் எனக்குப் புதமையாகவே யிருக்கின்றன. 

காளி:--ஈல்லது 1 இப்பொழமுதாயினுர் தெரிச் தகொண் 

டனையே ! நீ யினிச் செய்வசைப்பார்ப்போமே 1 

போஜ:---(ஆன்மகதமாம்) ௮ ௮ 1! இதுவரை ஈம் நிலைமை 

நமக்கே தெரிஈ்ததில்லை 1! என் பிகாவுக்கு அவ்வளவு பிசாண 

சேசரென்று சொல்லின ௮க்கழவரும் சொன்னாரில்லை. 

(உதட்டைச் கடித்துக்கொண்டு). ஐயோ ! இவராதீனத்தில் இன்னு 
மெத்தனைகாள் இருக்கவேண்டுமோ 1 இனமே எனது குரு 

குலவாசத்தை முடித்தேன் ! இன்றே எனது படிப்பையும் 

விடுத்தேன் !---ோசித்தப் பெருமூச்செறிக்த) ௮. ௮ 1 யாண் மிகச் 
கொடியன் ! மிகக்கொடியன !! என் சொந்த ௮த்தை மகளையே 

மணந்து, இரண்வெர௫ூஷகாலமாகியும், பாமத்துசோகியான 
யான் இச்சிழவருடைய துர்ப்போதனையைக் கேட்டுக்கொண்ட 

அவள் முசத்சையும் பார்த்திலனே ! ஐயோ ! அப்பேதை 

என்னைப்பக்றரி யாது கினைப்பன்1. என் த்தை சாருமதிதான் 

என்ன வருந்துவள் 1
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%* **வருவாயக கியைய வாழ் தலுறு 
மறுவில கற்பின் மனையாள் போம் 

பொருள்யா வுளவா மதுவன்ிப் 

பகழும் பயனு மிகவண்டாக் 

கருதா செதிமா யிமிலேற்றுக் 
காமர் கடையு முறுமதினா 

லொருவா தவே ளா டுவப். [றே 

யற்று வாழ,த லநனாகும்.”” (௧௬) 

இணி எப்படியாயினும் இச்கிழவரிடத்தினின்றம் சுவாதீனம் 

பெறல் வேண்டும் | (பீரசாசமாய்) ஈண்பர்காள் ! யான் இப்பட் 

டணத்சை நாளைக்காலையிற் சுற்றிப்பார்க்க கினை த்திருக்கின்ற 

னன் ! $விருமெம்முடன் வருவீர்களா ? 

இநவரநம்:---மிசவஞ் சந்தோஷம் ! அப்படியே வருகின் 

றோம் | 

Gung:—sCs! காளிதாசா ! யானின்றே குருகுல 
வாசத்தை முடிக்க நினை திருக்கெறேன்.-- நமது ஆசிரியர் 

எப்படி. எண்ணினாலும் சரி-- 

காளி:--௮த நியாயமே ! நமது ஆூரியருமிதத்குச் சம் 

மதிப்பாென்றே நம்புகின்ேன் ! 

ப வ:--ஈண்டா ! இதோ ஈமது ஆசிரியரும் வருகின்முர்! 

காம் வீட்டுக்குப்போவோம் வருக ! ௩ 

காளி: — Bib ! என்னவோ யோசனை பண்ணிக் 
கொண்டு வருஇன்றார் ! (போசனை சோக்கி) இராஜஞு/சாசா ! 

நாங்கள் போய்வருகின்றோம். நமது ஆசிரியரும் இசோ வரு 
கன்னார் ! வர் சொல்லைமாத்திசம் நீ அவமதியாதே ! 

  

* பிள்ளையார் புராணம்,
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KO Bion 6 OFT oT மறுப்பவார்க டாயுரை தடுப்போ 

ரநதமறு தேசிகாக மாணையை யிகர்தோர் 

வக்கனைசெய் வேதநெறி மாறினர்சண் மாருச் 

செக்தழல வாயகிர யத்தினிடை சேரவா”! () 

(இருவரும் நிஷ்கிரமித் தல்), 

போஜ:--சரி ! இர்கரரம் போய்விட்டனர்கள் 1! 

நமது ஆ9ிரியரும் வருகின்றார் ! நாம் எல்விசத்திலேனும் 

இஉரிடத்தினின்றம் சுவாசீனம் பெறல்வேண்டும். 

(பிரவே22த) 

புத்திசாகரர்--ஆஹா ! சிந்துல மகாராஜா இறத்துபோ 

கும்பொழுு என்ன சொன்னார் ! :: என் பிரியமுள்ள மித்த 
னே! ஈம் சம்பி ழஞ்ஜன் தர்ப்போ தனையால் என்செய்வனோ ் 

ஆயினும், இராஜ்ஜிய பாரச்சை வடப்ட த த்குச்சாமர் த்தியமுள்ள 

சகோதரனை விட்டுவிட்டுச் சிசுவான புத்திரலுச்குட் பட்டங்கட் 

னால் வீணாய் உலக நிந்தைக் காளாவேன், ஒருவேளை யவன 
இசாஜ்ஜியதச்துக் காசைப்பட்டுப் பாலகனான என் தனயனை 

விஷம் மூ.தலியன வைத்துக் கொன்றுவிட்டாலும் விவென். 
ஆகலின், என் கண்மணி போஜனுச்கு இராஜ்ஜியம் இடைக் 

காமற்போனாலும் போகட்டும். ௮வனை உயிருடன் காப்பாம் 

றுவது உன் கடமை! '' ஐயோ அவர் இப்படி யுரைத்திருக்க, 
அச்சண்டாளன் நாட்டைக்கைப்பற்றிக் கொண்டது மன்றிப் 

போஜனுக்கும் கேடு நினைத்திருக்க ரானே ! இதுவுமன் தி 

ஏசோகெட்ட எண்ணங்கொண்டு, கன் தங்கை மகளையே இவ 

னுக்குப்பலவர்தமாக கீணஞ்செய்விச்சனன் ! இவளோ மஞ்ஐ 
னுடைய ஆூனச்திலிருக்கன றாள் |! என்னவென்றாலும் ஸ்.இரீ 

களின் புத்தி பேசைமையுடைத்தே ! யான் இுபற்றியே சன 

க்கு இராஜ்ஜியங் டைக்குமளவு.ம் போஜனை இவளுடன் 
  

* சச பூராணம்,
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சேசாதிருக்கும்படி. கட்டாயப்படுத்இிவருகன்டேன் ! ஆயினும் 

என்னை ஊரார் என்ன நினைப்பார்கள் ? அப்பெண்மணிதான 

கம்மை எவ்வாறு பழியா திருப்பள் ? எப்படி. யிருப்பினும் போ 

ஜனுடைய உயிசைக் காப்பாற்றுவது என்னுடைய முக்கியக் 
கடமையாயிருக்க்ெற௫. போஜனுக்கோ ஒன்றுக் தெரியவி 

ல்லை. விசேஷ விசத்தை கற்றவனா யிருப்பினும் உலக நடக் 
கை தெரியாசவனா யிருக்கின்றனன் 1! எதற்கும் ௪கலப் பிரா 

ணிசளிடத்திலம் அ௮க்தகர்யாமியாயிருந்து அவரவர்களுடைய 

புத திகளைப் பிரேரேபிப்பிக்கன்ற பரமாத்மா இருக்கின்றார் ! 
நரனும் ௮வனது பிரரணதேசன் காளிசாசனைக்கொண்டு போ 

ஜனுச்கு௮ வனது நிலைமையைத் செரிவிக்கும்படிசொல்லியிருக் 

கன்மேன் ! ௮௨னும் போஜனுடன் இந்நேரம் பேடிவிட்டு இப் 

பொழுதுசான் ஈம்மைச்சண்டு பவபூதியுடன் வீட்டிற்குத் திரும் 

புகன்றான்! 6 பாஜனும் ஏதோ நம்முடன் வசனிப்பதற்காகவே 

கனியாய் யோூத்துக்கொண்டு நிற்கின் றனன்போலம்! 

நல்லது! ௮ர.௫் சென்று விசாரிப்போம் ! (போசனருகத் சென்று) 

குமா.ரா ! என்ன சமாசாரம் *? ஏன் ஒருமாதிரியாய் இருக்கின் 

னை ? 

வபோஜ:--என்னை இதுகாறும் படிப்பித்துப்பாதுகா த்து 

வத குருநாதா ! வர்சனம் |! (வர்தனஞ்செய்தல்), 

புத்தி:--குழக் சாய்! உனக்கு ௮மோகமாய் மங்கள முண் 

டாகுக ! 

போஜ:---௮டிகாள் ! யான் சங்களி௨த்தில் ஒரு சிறிய 

விண்ணட்டஞ் செய்அுசொள்ள வேண்டியிருச்கின்றது | 

புத்தி:--என் செல்வனே ! உன்னிஷ்டடப்படி. செய்கின் 

தேன் ! உசைததிடுவாய் நின்கருச்தை ! 

. போஜ:---யான் இன்றையதினமே குருகுலவாசத்தை 

முடிக்கலாமென்று கினைச் இருக்கின்றேன்.
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புத்தி:--௮ கற்கென்ன $இப்பொழுதேயனுமதிதந்சேன ! 

வபோஜ:- மேலும், நாளையஇனங் காலையில் என்பி 

சிச்தலமஹாராஜர் பரிபாலித்து வநத இர்ஈசசைச் சு த்றிப்பார் 

தீதுவருவதாக என் ஈண்பர்களுடன் சொல்லிமிருக்கின்றேண், 

அதகற்குந்காங்கள் அ௮ரநுமஇகொடுப்டீர்களென்று பிரார்தக் 

இன்றேன் ! 

புத்தி:--குமாரா ! அப்படியே வேண்டியனவெல்லாம் 

த்தஞ்செய்து தருகன்றேன் ! இவ்விச உணர்வு உனக்கு 

எப்பொழுது உண்டாகுமென்றன்றோ. காத்திருந்தேன் ! 

போஜ:--அ௮டிசாள்! யான் இன்னுமொரு விண்ணப்பஞ் 

செய்யவேண்டியிருக்கின் ஐது. 

புத்தி:--௮அஃ்சென்ன * உன். இஷ்டப்படியே செய்கின் 

ழே! சீக்கிரம் அகையு முூசைக்இூ, ப 

போஜ--யான் விலாஸவதியினிடம் காளை இரவு செல்வ 

தாக எண்ணியிருக்கன்மேன் ! அதற்குந்தாங்கள் விடைதந் 

தருளவேண்டும், 

புந்தி: --அப்பா! அவ்வாறு செய்வதில் யாதோர் Cm. 
பழுமில்லை. நின் அத்தை சாருமதீதேவியார் மகா பதிவிரதை! 
விலாஸவதியும் விசேஷ வித்தைகற்றவள்! ஆயினும் ஸ்.இரீகள் 
பரதந்திரைகளானபடியாற் சாக் ப ரசையாயிருத்தல்வேண்டும் 1 
இறந்த விஷே௫கெள்கூட மதனெனுக் தீயினால் மனமெனுங்குடி 
சையைக் கொளுகத்திவிட்டு யுக்தாயுக்சங்களை யதியார்களாயின் 
குத்தப்பேசையரும் பரனுடைய அதீனத்திலிருப்பவருமான 
ஸ்இரீசள் எவ்வாறு ௮அறியப்போகின்றனர் 1 

௮6 6: துரம O கது 'புவிக்கெனத் O sr esr us 

வாம மேகலை மங்கைய TT Ves HB 

arin Ave Quel 4m கேடெஸும் | 
காம மில்லை நரகமு மில்லையே 2” . (௧௮) 
  

* தம்ப ராமாயணம்
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ஆதலால், யான் இணி ௮.இசமாய் உனக்குக் கூறவேண்டிய 
சென்ன விருக்கன்றத! நீ பண்ணிய பிரதிஞ்யையை மாக் 
தரம் மறவாதே! ௮சை உனது நன்மைக்காகவே ஞாபகம் 

மூட்டுகின்றேன், 

போஜ. - ஒருபோதும் மறவேன் ! யான் இன்றிரவு 

தனியாயிருச்க விடைதால்வேண்டும் ! 

புத்தி.--இராஜகுமாரா ! அப்படியே செய் ! யானு ம௨சர 

நிமித்தமாய் அர்இதிரதேசத்துக்குச் செல்லவேண்டியிருக்கின் 
றது, நான் வருவதற்கு இரண்டு மூன்று காட்கள் சென்றாலும் 
செல்லும் ! இன்றிரவே உனக்கு வேண்டிய ஏற்பாககெளை யெல் 
லாம் செய்துவிடடுப்போகின் றேன் ! சாகீகாசையாக மாச் 

திரம் இருந்துகொள் ! 

3 *4“நல்ல வினைக்கு ஈற்பயலுர் 

இய வினைக்குக் இப்பயலு 

மில்லை யெனும்வல் லிமுகையரு 

பெளளும் விடருக் sri eat FOS 

சொல்லு ஈடரு முதலாகத் 

தொக்க குழமுவைச௪ மீசர்ந்கொழுகிற் 

புல்லு மமிவைத் இரிச்திருமைப் 

பொருளு கெடுப்பர் புகதோடே?” (௧௯) 

௩( இருவரும் நிஷ்கிரமித்தவ் *), 

  

* பிள்ளையார் புராணம்,
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இடம் - தாரைநகர் : விலாஸவதியின் ௮ரண்ம 
னையில் சயனகீருகம். 

(மஞ்ச,ச்இல் லிந்திருந்சபடி சாருமதியும் விலாஸிவதியும் பசவேசதல்), 

பிலாஸ்வதி:--௮ம்மா! என் தந்தையார் தரஸேன மஹா 
சாஜர் பரிபாலிச் துகந்த பூபாளநாட்டிற்கு என்னையுங்கூடவே 

யழைத்துப்போகலாகாகதோ? ஐயோ! உன்னைவிட்டுப் பிரிந்திரு 

ச்கும் ஒவ்வொரு க்ஷணமும் எனக்கு யுகம்போல் வளருமே ! 

யான படுந்துயசங்களை யெடுச் துளைத்து ஆற்றுசல்செய்வசற் 

கூக்கூட ஒருவருமில்லாமற்போய்விடுமே. அந்தோ! பாவி 
யேன் ஏன் ஜனிச்தேன்? 

சாருமதி :--(சமாதானஞ் செய்தகொண்டு) என் கண்மணி ! 
உனக்குத் தெரியாததென்ன இருக்கின்றது. உன தந்தையார் 

ஆண்டுவந்த பிரஜைகளைச் சந்சோஷிப்பதற்காகவேயான அவ் 

விடம் இன்று ௮வசியமாய்ச் செல்லவேண்டியிருக்லின் உ_த. 

௮ன்றேல், உன்னை விட்டு ஒருகணப்பொழுசேனும் யான் பிரிந் 

இருப்பேனா 1? மேலும், குழந்தாய் ! உனக்கு விவாகமாகா 

இருப்பின், உன்னையுமென்னுடன் அ௮ழைச்துச்செல்வேன். 

விவாகமான பெண்கள் புருஷனிருக்குமிடத்திவன்றோ இரு 
க்சவேண்டும். ௮த.ம்சாகவே யாள் உன்னை இவ்விடத்திலேயே 

கின்மாமாவின் சம். சக்ணையில் விஃடுவிட்டுச் செல்கின்றேன். 

இதற்கெல்லாம் நீ விசனட்படலாமோ 1 

விலா:--அம்மா ! யான் விவாகஞ் செய்துகொண்டதன் 

பயன் இதுதானோ ! ஐயோ ! மணர்து இரண்டுவருஷமாகி 
யும் இதுவரை என் பிராணநாதர் இங்குவக்திலரே ! என்மூக 

ததையும் பார்த்திலரே ! என்குறை தீர்த்திலரே ! அத்தை 
மசளென்௮ம் யோடச்திலசே !-குருகுலவாச ச்திலிருப்பசனால்
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ட் வரப்படாதென்று நினைத்தனரோ ? அல்லது இவள் கொடியவ 

ளென்றெண்ணி என்னைக் கைவிடக்சனசோ ? ஐயோ ஒன்று 

மறிஇலேனே !--(இடப்பக்கர்துடிச்சு) ௮ ௮ ! இஃதென்ன! எனது 

இடது சண்ணம் இடது தோளுந் அடிக்கன்றனவே! 
(திஉரென்று வலச்சாஇற் கைவைத்த) ஐயோ! இருந்தாற்டோல் எனது 
அலச் செவியில் வண்டொன்றுவச் தாதுவதுபோல் ஒரு சத்த 

மூண்டாகன்றதே! என் செய்வேன் ? எவ்வாறு சடப்பேன் 1 

(பச0)தல்.) 

(க). இராசம் - எதுரகுலகாம்பேரதி, தாளம் - ரூபகம், 

பல்லவி, 

ஐயோ யாணுமோர் - அணங்காய்ப் பிறந்ததை 
வையகக்கில் யார்க்கு - வரைந்திடுவேன் ! 

அதநுபல்லவி, 

கடல்புடைச் சூமுமிக்த - காரிணியி லெனக்கு 
அடைக்கலம் வேறுண்டோ-௮அறைந்திகிவாய் அம்மா!(ஐ) 

சரணங்கள், 

மகங்கைமார் மாலையிட்ட - மணவாளனைப் பிரித்து 
மண்ணீலொரு சணமும் - வ௫ப்பாசோ 1! 

எங்கும் வசையாமே - இகழ்ச்சிக்கு மிடமாமே 
என்றும் பழியாமே - ஏதுயான் செய்குவேணன் 1? (ஐ) 

என்றுமே வாராத - என்றன் பிராணநாதர் 
இன்றிங செனைக்காண - இணங்குவருவாரோ ! 

ஒன்றுமே யமியாமல் - ஒழுகீசமுர் செரியாமல் 
ஊக்கங் கொண்டென்மனம் - உருகுடன்றதம்மா ! (ஐ) 

வே 

சாந.--குழக்தாய்! 8 இப்படிப் பாமரரைபோல் விசனப்ப 

டுவது சரியன்று ! எல்லாம் விதியின் செயல் ? பிரமன் நம் 

தலையிலெழுதி யிருப்பதை யார் ௮ழிக்சவல்லர் 1? சீதாதேவி 

யைப் பார்க்கனும் சிறக்த உச்சமி இப்பதினான்கு புவனங்களி 
லுமுண்டோ ? (பா9ல்,)



போஜசரித்தாம். @ x களம்-2.] 
Ate te அட்ட, 

(௨). இசரசகம் - சங்சராபரணம், தாளம் “ரூபகம், 

பல்லவி, 

அன்னை சதை - அன்று பட்ட துயா 
என்னவென்று - எடுத்துரைப்பேன் | 

அநுபல்ல வி. 

சனகன் புதல்வி - கரணியின் செல்வி 
அனலினில் மூழ்கி - அறநெறி நாட்டிய 

௪ ரணம், 

நகரினி லொருவன் - ஈவின்ற பழிச்காகச் 
சகச்தினி லெல்குமே - சச்தியவானெனும் 
மிகப்பெரும் ஸ்ரீசாமன் - மின்னனையாளைக்கான் 
புகச்செய்சசைக் கேட்டும் - புலம்பு சலேனோ நீ 1-- (௮) 

(அன்னை) 

ஆகலின், குழச்தாய் ஈம்மாலாகச்சச்சது ஒன் றுமரில்லை. 

% “மாதவர்க ளடிபேணி 

மற்றவர்கள் விஇழுையே 

யோதியகல் வழிவமுூவா 
தபவசிக்இங் குன்னுடைய 

சாகலனை யெப்போழ்தும் 
கருக்திடைவைக் துயர் தவஞ்செய் 

யீ தனக்குக் கருமங்கா 
ணென் றுமென் கண்மணியே 7 (௨௦) 

விலா:--அ.ம்மா ! கி யிப்படிக் கூறுவ துஞ்சரியோ 1 

ந  தக்ககணா aot FD gs 

BONES Mt Kor 

புக்கக தீ. சார்கைவிடுவர் 
பிறக்தகத்தார்  போற்முர்க 

* சம்பரரமாயணம், $ ஐட்டக்கூத்த ராமாயணம்,



௬௦ போஜசரித்திரம். [அங்கம்-11 

ளக்கணமே பழியிடுவ 

ரன்னியாக ஸிருவ்னையேன் 

மிக்கொரிடங் காண்கிலேன் 
விதியோ விதியேயோ.? (௨௧) 

(பிரவே௫த்த,) 

மதநமாலிந்:--அம்மணீ ! வந்சனம் ! 

சாந:---என்னடி ! மதநமாலிநீ ! என்னசெய்தி ? ஏன 

உன்முகம் ஒருமா இரியாயிருக்கன்ற.த. 

விலா:--தரங்கவதி எங்கேடி ! இன்று காலைமுதல் ௮வ 

ளசைக்காணவில்லை ? 

மதந:--இன்று அவள் தந்தையாருக்குக்கவையாம் ! 
ஏசோ இக்கடிஈச்சைச் சங்களிடச்தில் பத்திரமாய்க் கொடுக் 
கும்படி சொன்னாள் | (ஒரு கடி. த்தை விலாஸவஇயிஸிடம் ஈட்டல்). 

விலா: (கடிதத்தைப் பிரித்தப்பசர்.த.துச் சச்தோஷத்துடன் ஆன்ம தமாய்) 

ஆ ஆ !, இஃதென்ன : என் கணவனார் எழுதியதோ £ (மீண்டும் 
சகோக்இக் கண்களில் ஓஜ்றிக்கொள்ளல்). 

யினும் ஈம் போஜனைப்பற்றிய சமாசாரமோ ? நஇக்கடி சத்தைப் 

பிரித்துப் பார்ச்கும்பொழுசே ஒருவித சந்தோஷக்குதி உன் 

முகத்தில் தோன்றுகின்றதே ! என்னசங்கதி: 

மதந:--௮கா 1! அவ்வளவு இருந்தால் விலாஸவதிக் 

சென்ன குமை: அ௮க்கடின௫ச்சன்கூட இவளை கினைப்பனோ : 

அங்கேதான் பூரணமாய்ப் போதனை ஏறியிருக்கிறதே 1? sew 
செய்தியமுண்டோ அம்மணி? (யாதெல்) ” 

(௧) - இராகம் - பியாக், தாளம்-ஜ.பகம், 

கண்ணிகள், 

- என்னென்றுரைப்பேன்முன் 
சொன்னதைவிட இணி



களம்-92.] போஜசரித்திரம். ௬௧ 

  

உந்சன் கணவனென்னும் 
அந்தகப் பாசகனை ! (௧) 

அன்று மணநர்தவுன்னை 

இன்றுதான் காணாலிஉன் ? 
யாதென்றறிரந்காயோ 
மாதாபசுங்கிளியே ! (௨) 

அரசியே யுன்னையவன் 
௪ரசமொழிகளினால், 
௮டி மையாக்கிவொானக் 
சகொடியவேசிக்கையோ ! (௯) 

விலா. (கொஞ்சம் னந்த) என்னடி! மதஈமாவிநீ | 

அடாத வார்த்தை யெல்லாம் ௮றைகின்றாய் ? எப்படி யிருப்பி 

லும் ஸ்திரீகளுக்குப் புருஷனல்லவோ முக்திய தெய்வம் ! 

தெரிந்து சன்னை வல்லப 

கெருக்களிற் றவிக்கவிட் 

டிருந்தமிபாஇலுங் கலந் 

இமிக்கவேேடு யோடு2ம, 

கறக்க மன்னவர் Cnr 

அததிக்க தேவி மார்களுக் 

கறிந்துகான் மணம் ரிந்த 

காதனல்ல வோகதி? (௨௨) 

ஆகலின், இணிமேல் அப்படிப்பட்ட வார்ச்தைகளை என் முன் 

மொழியாதே ! உன்னை இம்முறை மன்னிச்தேன். 

மதந.--- (முகச்தை யொருகாறு தெதக்கொண்டு எனக்சென்ன 
அம்மணீ! ஏதோதங்களுடைய ஈநன்மைச்சாகச்சொல்லவந்தேன் 
சிவ 1சிவ!! நீங்கள் இருவரும் சுகித்து வாழ்வதை நான் 
தடுக்கவேண்டுமா!



௭௬௨ போஜசரித்தரம். [அங்கம்-]1] 

  

விலா.--௮.தற்கன்ற!! மதநமாலி£ | Qin நல்ல சமாசாரத் 
தைச் சொல்லவிருந்தால் குறுச்கே ௮வமொழி யுரைக்கின்ற 

னையே ! இந்த ௮வசரந்தான் கூடாதென்௫ன்றேன். 

மதந.--என்ன அம்மணி ! தங்கள் கணவனார் செய்தி 
தானே? 

விலா :---(இலசசைடுடன்) அஆமாமடி! ௮ஃ்து உனக்செப்படி.த் 
செரிபும் ? இக்கடிசச்தைப் பிரித்துப் பார்த்சாபோ ? 

மதந:--அ௮ம்மாடி ! ஊரெல்லாம் தமழுக்கடிபடுதிறது 

என்ன ரகசியம் 1 என்ன ரகசியம் ! ! 

விலா :--இதென்ன விச்தையாயிருக்கன் றே ! 

மதந :--அமாம்! விந்சைசான் 1! ௮ப்பொழு௮ு இராஜ 

குமாரன் செருப்படிப்பட்டதும் விந்தைசான் ! 

விலா :--என்ன! என் சகணவனையா ? அ.ரசணில்லாத 
SILT Qs)? (sexes Daas) என் மாமா அரசாளும்பொழு- 
என் புருவனையு மில்வாறு புகுந்தடிச்தார்களா ? (ete 226 
அடி.தடிக்க), 

*ஏய்திய குற்றத் தோர்கள் 

தைசதென காடி நீதி 
யறந்தலை பிழையாக் கண்டஞ் 

செய்தலே செங்கோ லாகுஞ் 
செய்யகோ லின்றே லென்னா 

முய்திரெய மமை யான மக்க, | 

ளுறுபய வுற்ற போலும்?” (௨௩) 

இக்கணமே என் மாமாவிடஞ் சென்று அப்பா தகர்களுக்கு த் 
த்க்கசண்டம் ef 8) sS)oor C meer 1 (பரபசப்புடன் போச ய ச்தனித் தல்) 
      

** பிள்ளையரர்புசாணம்,



களம்-2. போஜசரித்துரம். ௭௩ 
  

மதந:--௮ம்மணீ 1 செருப்டெனறாற் செருப்பா ? அல 
மானமான சொற்களைக்கேட்டாற் போதாதா 1 அசைச் சான் 

சொல்லவந்தேன், நீங்கள் ௮வசரரப்படுகின் நீர்கள் ! 

விலா:--மதநமாலிநீ ! போதுமிந்த அதிகப்பிரசங்கம் 1 
இதனுடன் நிறுச்துன்பேச்சை ! என் மனச்தைச் சஞ்சலப்படுி 

தீதவேண்டாம். யான் சொல்லவந்த சமாசாரமிஃ தன்று. 

மதந:---௮ப்படியானாற் சொல்லுங்களேன் ! நல்ல சமா 

சாசமாயிருந்தால் எல்லாருச்குஞ் சந்கோஷக்கானே ! 

விலா:--௮அசைச் சான் யான்சொல்லச்சொடங்கனேன்! 
நீ அதற்குள் அவசரப்பட்டு அடா. தவார்த்தைகளையெல்லாம் 

வாய்க்குவரந்தமட்டும் மொழிச்தனை ! உனக்கு ஒரு தடவை 
சொன்னாற் போதாது. 

மதந:--௮மாம் 1 நான் அவ்வளவு செட்டவள் சான், 

எப்படியிருந்தாலும் நான் தரங்கவதியா வேனா * 

விலா:--(புன் சிரிப்புடன்) இல்லை ! மகனமாலிநீ 1 இன்றை 
ய.தினம் என் பர்த்சா இவ்குவருவதாக எழுதியிருக்கன்றார் 1 
ஏதோ யான் செய்த பாக்யெவசர்சான்போலும். 

சார:--ஈம்போஜனா இங்கு ௨ருவதாகச் சொல்லியனுப்பி 
னன் 1 

விலா:--௮ம் அம்மா ! இசோ பாருங்கள் (ஈடிதஃதைக 
சாருமதியினிடத்தில் பிரித்தபடி. கொடுத்தல்), 

மதந:--௭எதகற்காக வருகிறாராம் தெரியுமோ 1 

விலா: ் -அஃ்தொன்றும் விவரமாய்ச் தெரியவில்லை ! 
அவர் எழுதியனுப்பிய கோரணியைப்பார் த்தால் அவருக்கு 

என்மீு இருபை புகுக்சதுபோலவே தோன்றுகிற ! 

சாரு: (கடிதத்தை முற்றும் பார்த்துலிட்ட), அம் | வேறென்ன 

இருக்கக்கூடும் ? மணஞ்செய்து இவ்விரண்டு ௨வருஷகாலமாய் 

MAHAMAHOQPADHYAYA 
ma. 11. OWAMINATUA IVER | IRRARY



a போறசரித்திர ம், [அங்கம் 1] 

வாசாதவன் இன் திங்கே வருகிறதென்றால் ௮வன் மனம் திரு 
ம்பியே இருக்கவேண்டும் ! 

மதந:--எனக்கொன்று மப்படித் தோன்றவில்லை ! 
வன் மனமாவது திரும்புகிறதாவது * எர்தப் பேதையைக் 

'கெடுப்பகற்கோ ? 

சாரு:--(இனக்கொண்்ூ) என்னடி பாங்க! உன் நிலைமையை 

யறியாமல் தாறுமாறாய் குளறுஇன்றாய்! ஏது? வரவரச் கொஞ் 

சமேனும் மரியாகதையில்லாமற்போயிற்று, சம்மா விருக்கனெறே 

னென்று மேன்மேலு மேறுகன் நனையோ? இணி உன்னாக்கை 

யுள்ளடக்இப்பேசு 1! பத்தஇரம் ! 

மதந:--அம்மணீ, மன்னிக்கஷேண்டும் ? ஏதோ தங்கள் 

விலாஸவதியின்மீது வைத்திருக்க அன்பினால் செரியாமல் 
“இவ்வளவு தாரம் சுவாசீனமாய்ச் சொல்லிவிட்டேன். ஆம் ! 

மனச் இலொன்மெண்ணி வெளியிலொணன்றுசொல் லுகிறவர்களு 

க்குத்கான இது காலம். கான்போய்் வருகின்றேன் அம்மணி 1 

உங்களுச்கேண் வருத்தச்சை யுண்டாக்கவேண்டும் ? (8௨22 
Bev.) 

சாந:--குழக்தாய்! இனி உனக்கென்ன குறை? உன் பரு 

ஷனும் வருகின்றான் ! நாழிகையாதின்றது ! நான் போய்வர 
விடையளிப்பாய் ! 

விலா:--அ௮ம்மா ! நீங்களும் போய்விட்டால் இச்சமயத் 
தில் யான் என்செய்வேன் 1 

சார:--என் கண்மணீ! கரன் வெரு £க்க சத்தில் திரும்பி 

வற்து வி௫கின்றேன் ! நீ தசடைசெய்யாகே ! உன் கணவனு 
டைய பிரியத்தைப் பெறுவதற்கு எப்படி யெப்படி நடந்து 
கொள்ளவேண்டுமோ ௮ப்படியெல்லாம் நடந்துகொள் ! நான் 

போய் வருகின்றேன்! (சிரேசத் துடன் மருவி முத் தமளித்து நிட்செமித்தல்,)
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விலா:--ம்யோ ! என் மனத்திற்கு ஒன்றுந்தோன்றவில் 

லையே ! என் கொழுகன் வருகறானென்று மனம் ஒருவாறு 

சளிப்படைந்தபோதிலும் என்னவோ சங்கடச்சை யடைஇன் 

தே ! உண்மையாய் என் பிசாணநாசரையுமின்று யரன் காண் 

பேனேனோ ? (பாதெல்) 

(௪) இசசசம்-சாவேரி, தாளம் ஒப 

பல்லவி, 

மன்னா! வாரீர் - என்னைப் பாரீர் ! 

அ.நுபவ்ல வி, 

மாராபிராமனே !.மண்ணபிர்நேசனே | 

பாராஞம்வேத்தர்கள்-பயந்கோடு மீசனே ! (மண்) 

சரணம், 

வருந்து மிக்வேழையாள் - மடிவாளென்றொருசாலே 

பிரிக்க கன்றைக்தேடின்- இரும்பும்பசவைப்போலே ! (மன்) 

ஏ கேளா! புண்ணியவான்௧கஞுடைய அயரைப்போக்குஞ் சல் 

af 1! இங்வேழையீன் மனம் இப்படிப் பரிசவிச்கும்படி பார் 

துதுக்கொண்டிருப்பது நின் கருணைக்கழகோ ? நின்னையே 
திச்சமும் ஈம்பியிருக்குமென்னை இப்படிச் சோஇப்பதும் நியா 

பயமோ ?ஹா! பக்தஸம்ரக்ஷட ! உன்னைத்துதிச்து வணங்கவு 

மென்னாலாகுூமோ?! (பாதல்). 

(6) இராகம்-காபி, தாஎம்-ஏகதாளம், 

த கண்ணிகள், 

ம்ருகாங்க மெளளி காமிநீ | 

ம்ருகேர்தர காமிநீ 1 

நகாஇராஜ புக்ரிகே ! 

நமோஸ்து சேம்ப்கே 1 | (8) 

1௫]



௬௭ போஜசரித்திரம். |அங்கம்-]] 

புசாரிசேவி ! சங்கரீ ! 

புரா தநீச்வரி ! 
பேரரசி ! யுன்னையேச் துவேன் | 

பணிர் தபோற்றுவேன் | (௨) 

அந்தோ ! உச் சமவயசையடைக்தும் வரிசைகள் வல்லடனைப் 
பிரிக் திருந்தால் உலகச்தளோர் என் சொல்வர் 7 Cannes 
சுவரீ! இவ்வவதாறைநீக்கி நீ கான் என் மனோரசச்சைப் பூர் 
தீதிசெய்விக்கவேண்டும் ! ஹே தேவீ! கின் கருணாசடாக்ஷ 
லேசமிருக்குமாயின் யாருச்குச்சான் என்னகுறை 1 

*  பூஇயுண்டு! நிதியண்டு! புகீதரர்கண்ம்கஇரர்கள் 
டககமுண் டெக்காலமஞும் ! 

பசுவுண்டு ! தவிசுண்டு ! இட்டார்த மாகவெம 
படமசெலுக் இமிரமணுகா | 

கதியுண்டு ! ஞானமாங் கஇிருண்டு ! இருண்டு ! 
காயக் இகளுமுண்டு ! 

கழறையுண்ட.. கண்டர்பா லம்மை! கின் முளிற் 
கருத்கொன்று முண்டாகுமேல் ; 

நதியுண்ட கடலெனச் சமயத்தை யுண்டபச 
ஞானவா னந்தவொளிமெ ! 

நாசாக்க ரூபமே ! வேகசார்கமோனமே! 
BIO cy மகந்தைதீர்த்தேன் ! 

மதியுண்ட மதியான மாணிக்க வல்லியே! 
மதளுக னன்றங்கையே ! | 

வரைராச லுக்கிருகண் மணியா யு.இ.க்.தமலை 
வளர்காக லிப்பெணுமையே!?” (௨௪) 

உனனையே சந்ததமும் ஈசம்பினேன்!என்னையாட்கொண்டருள் 
வாய் | (செலிசொ௦சச) இதோ யாரோ மாடத்தின்மீது வரு 
  

* சாயுமானவர் பாடல்,
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இன்ருர்மபாலும். ஒருவேளை ஈம்பாச்சாசானோ? (oases ge 

apt bia sas.) 

(பீரவே௫த்த). 

முஞ்ஜன்:--(ஆன்மசசமாம்) இதுவே ஏற்தகாலம் ! 

3 “ஆற்றல் மூன்று முபாயக்கூ. 
ணான்றுா மிடத?கா டமைகந்இடிலும் 

போற்றித் தனக்கு வென்லியுறும் 
பொழுது தோக்தேசே வினைபரிவர் |. 

ஏற்ற காலம் வருமளவு 

மெண்ணிச் சும்மா விருப்பதுவே 

விற்றுச் சமர்க்குப் பின்வரங்கும் 
வெத்றித் கே யாகுங்கொல்!”? (௨௫) 

ஆசலாற்றான், இல்விரண்டு வருஷகாலமாய் 610.) எண்ண 

தகை மூடிப்பதற்குச்சமயம் பார்த்துக்கொண்டிருந்தோம்! அப் 

பயலுமின்று காலையில் நாம் செய்த பிரயச்சனங்களையெல் 

லாம் வீணாக்கி, ஈகரில் ௮மர்ச்சளஞ் செய்துவிட்டு, இப்பொழுது 

விலாஸவதியிணிடம் வருவதாகக் கடி.தம் எழுஇயிருக்இன்றா 

னாம். ௮தை எப்படியோ ஈம௮ மசநமாலிதி சமயத்தில் # 6 ge 
நமக்குச் செரிவித்கனள் ! இதுவே அவனைச் தொலைச்துவிடு 

வதற்குச் சரியான தருணம். (பாதெல்) 

(௬) இசாகம் - மத்தியமாவஇி, தாளம் - அடதாளம், 

பல்லவி, 

தருணந்தருணமிதுவே - வினை செய்யச் 
சருணந்தருணம௰ித வே ! 

அறபலவ்ல வி, 

தருணந்தருணமிது - தாசாராஜ்ஜியச்தைச் 

கருதியவண்ணம்கரம் - கைலசம்செய்தற்கு. ( சருணம்,) 
  

* பிள்ளையார் புராணம்,
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சரணம், 

வபோசகுமாரணிங்கே-வாராசவ௨ணன் 

ராசகுூமாரிதனை 

கோச் துடன்சாண-வருகன்றான் 

சாசனைம்மபால்மதித்து 

அசைகொண்டுதட-சோதியில்விழவரும 

நாசமடையுமர்்ச-நெருப்புப்பூச்சியைப்போலகத் 

சேசமுழு த.மாள-வாசயத்கிலெண்ணி 

மோசம்போவசற்கென் றன்-பாசக்திலகப்பட்டு!( தருணம்) 

௪சற்கும், போஜன் இங்கு வருவசற்கு முன்னேர விலாஸவதி 

யின் மனசை சக்கலைத்சால் கான் ஈமசெண்ணக்கை முடிக்க 

லாம். போஜனை இவள் பார்த்துலிட்டாத் பி றகு நமது தந்திர 

மெல்லாம் இவளிடத்திற் சாயாது ! (மாடத்தி? லறி விலாஸவ.தியினரு 
இற் செல்லல்) , 

... விலா: (சோச்) மாமா ! வாருங்கள் ! ௨ர்தனஞ்செய் 

இன் மேன்! (வர் தனஞ் செய்தல்) , 

ழஞ்ஜ:--- தீர்க்க சுமங் கலியாயிருக் து சகலராஜபோகங்க 

ளையு மறஅபவிப்பாயாக ! என்ன விசேஷங் குழந்தாய் 7 

விலா:--விசேஷ மொன்றுமில்லை ! ஏழு காம் இக்கோ 

தி.கிலிங்குவர் சது ப 

pee: —(Ierma Hue Os rdey த்தகாததபோல் 6.66) ஐயோ ! 1 

ஈசுவரா ! இப்படிக்கொத்த குழக்தையுக் அன்பச்சை யடை 
வது நின் கருணைச்கழகோ 1 (பிரகாசமாய்) குழந்தாம் 1 ஒன்று 

மில்லை 1! இன்று காலைமுதல் உன்னைக்காணவில்லையே யென்று 

வந்ேன். 

- விலா: இல்லை 1 தங்கள் முகத்சைப் பார்க்கும் 
பொழுசே ஏகோ விசேஷமிருக்கவேண்டுமென்று தோன்று
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இறது. (மூஞ்சன் பெருமூச்செறிய) ஏன்னை அன்புடன் வளர்த்து 
வரத மாமா ! தங்கள் மனத்திக்கு என்ன சங்கடம் நோந்2.து” 

காங்களதசைச் சொல்லக்கூடாதென்றெண்ணி.பும் தமது செயல் 

களே ஏதோ பிரமாதத்தைக் குறுப்பிக்கின்றனவே ! என்னி 

டக்திலை புரைக்கலாகாதோ * 7 

Ips :—alarova s | உன்னை ஏன் யான் அன்புடன் 
வளர்த்துவக்கேன் ? உன்னிடச்கில் இப்படிச்கொத்த பாச 

Sogo buoys கற்பிப்புனேன் * இளியைவளர்த்துப் பூனை 

யினிடம் கொடுச்சவனைப்போலல்லவோ யான் ஆய்விட்ட 

cor aor | 

விலா:--மாமா ! எனது கெளர்ப்பாச்கயெத்இற்குத் தாங் 

கள் விசனப்பட்டு என்ன செய்யலாம் 1 கான் கொடுத்து 

லைக்காதவள் ! (இலசசையுடன்) ஆயினும், மாமா ! இவ்வளவு 

ட. ராமுகமாயிருந் சவர் இன்றிங்கே வருகின் ராராம். 

ழஜ்ஜ:-- (சேட்சப் பிரியமில்லாசவன்போல் நடித்த) அவண் Q) a a 

டத்திற்கும் வருகின்றானா * ௮.௮ 1 யான் எப்படி வாஸ்து 
வத்சை யுரைப்பேன் 1 அல்லது மெளனமாகச்சான் எப்படி. 

யிருப்பேன ? 

விலா :--(இன்மசதமாம்) ஐயோ ! எனக்காக மாமா எவ்வளவு 

பரிசாபப்படுகின்றார் ! உள்ளசைச்சொன்னால் நான் வருந்து 

வேனென்று சனைக்கின்றனமோ * என்ன செய்யலாம் ! யாது 

ருக்கும்? (பிரசாசமாய்) மாமா! எது சம்பவிதீ்தாலும் யான் ௮ LB 

பவிக்சக் காத். துக்கொண்டிருக்கின்றேன் 1! தாங்கள் என்ன 

செய்வீர்கள்? எல்லாம் யான் செய்த பாவமே! தங்கள் மனத்தி 

வ்ருப்பதைச் சொல்லு/ங்கள். 

ழஞ்ஜ (மிகவும் விசனமுள்ளவன் போல் நடித்து) ஆஆ 1 இணறு 

வெட்டப் பூதம் பு றப்பட்ட போலாயிற்று!காம் எடுத்து வளர் 

த்த குழந்தைக்கு நாம் செய்ததே இங்காய் விளைந்ததே. குழந் 
சாய் | இன்றுகாலையில் ஒரு கலகம் நேர்ந்ததே செரியுமா 1



௭0 - போஜசரித்திரம். [அங்கம்-1] 

  

விலா :--அ௮ம் ! ஏதோ ஒருவேடிச்கும் அவருக்கும் கல 
கம் நடந்ததாக மதஈமாலிநி கூறினள் ! 

ழஜ்ஜ :--ஐயோ ! பாவிகள் அதையும் உனக்குச்தெரி 

வித்சனர்சளா 1 

விலா :--அப்படியாயின், நமக்கு நல்லது சானே ! ௮வ 

ளைப்பிரிஈ் த.விட்டால் அ௨உருக்சென்மீது சிறிசேனும் சயையு 

ண்டாகாசோ ! 

ழஜ்ஜ:--அ௮டி முக்சே ! நடந்ததை மூற்றிலுங்கேட்டா 

லன்றோ தெரியும் 1 (மெதுவாய்) ஐயோ ! இதை நாழும் இவ 

ளுடன் சொல்லவேண்டியிருக்கிறசே. 

விலா:-- (சகசையுடன்) என்ன ? சொல்லுங்கள் ! 

ழஞ்ஜ :--ஐயோ ! போஜன் உன்னை அவ்லே?ிக்கு wy 

மையாக்டிக் கொடுப்பசாசக் கூறினானாம். ௮தற்கவள் : உம் 

மாலும் முடியாது, இரிமர்க்திகளாலும் மூடியாது' என்றன 

ளாம், 

விலா :--அதன் மேல் ! 

ழஞ்ஜ :--௮ சன்மேல் ௮வன் கோரமான சபகசமொனற 
செய்தனனாம் ! 

. விலா: (பயலம்பிரமச்துடன்) ௮ 1 ௮ஃ்தென்ன 1 

. ழஜ்ஜ:--௮ந்தோ ! உன்னையவ்வேடிக்கு அடிமையாக 

வாவத செய்கிறது, ௮ன்றேல் உன்னைக்கொன்றாவது விடுற 

தென்று சத்தியஞ் செய்தனனாம். ௮ ற்காகத்சான் ௮வன் 

இன்றுன்னிடத்தில் வருவதும் ! எனக்காச்செரிந்து இவ்வக்இ.ர 

மத்சைச் செய்தால் யான் சண்டித்துவிடவேனென்று பயந்து 
உன்னிடத்தில் ஈயமாயிருப்பவன்போற் சலகாள் ஈடி.த்தப் 
பின்பு ௮வ்வேசியினிடத்தில் உன்னை த்சள்ளப் போெருன், 

6) முடியாமற்டோனால், தன் சபதத்தை கிறைவேற்றுவதத் 

 காக.உன்னைச் தெரியாமல் விஷம் வைச். துக்கொன்று விட்டா
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லும் வி௫வன் !--(02தவாய்) ஐயோ ! இக்கொடியன் கை 

பில் நீ.புமகப்படும்படி. நோர்ககே 1: இவையெல்லாம் பார்த்து 

யானும் சடஇத்திருக்கின்றேனே.! (ஒர புறமாய்ச் சாய்ந்து பெருமூச்செ 
நிதல்.) 

விலா :---(ஆன்மசதமாம்), ௮ ௮! என்பர்த்தா இண்று வருகி 

முரென்று கடிதத்தைக் சண்டதும். எவ்வளவு ஆகர்தத்தை 

யடைக்சேன் ! ஐயோ ! என் சந்தோஷமெல்லாம் சூரியனைக் 

கண்ட பணியபோல் ஒரூ நிமிஷத்தில் மறைந்துவிட்டதே ! 
(பிரகாசமாய்) மாமா 1 இப்படியு மூலகிலுண்டோ ? 

மஞ்ஜ :--குழர்காய் ? அப்படியில்லாகசனாற்றான் யான் 

இவ்வளவு பரிசவி்கின்றேன ! 

விஸா :---இவையெல்லாம் வாஸ்தவமென்று தங்களுக்கு 

சன்றாய்ச் தெரி.புமா ? 

ழஞ்ஜ:--விலாஸவதி ! பொய்வார்த்தையையு மென்னி 

டஉத்இலுரைப்பார்களா ₹ 

விலா :-- (வெறுப்புடன்) மரமா ! இதற்கென்ன செய்யலாம்? 

மழஜ்ஜ:--இப்படிப்பட்ட புருஷனுடன் வாழ் வசைப்பார்க் 

'இனும் இறப்பதே ஈலம் !-- 

விலா:--2 ௮! என் சணவரும் இவ்வளவு கடஷனூத் 

தராயிருப்பரென்று யான் கனவிலும் நினை ச்ததில்லையே ! ஹா! 

தெய்வமே ! இவையெலாங்கனவோ? அவருமிப்படிச் செய்யத் 
துணிவரோ 1 

* “கைக மனந்இரியக் 

கற்பித்த கூனியைப்போன் 
டி e ‘ ௫ 

மையார்கண் மடவாரோ 
மைர்தசோ மண்ணுலகி 
  

* ஒட்டக் கூச்ச சாமாயணம்,
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லையோவென் காதலனை 

யாமீராவிக் காரியத் 

செய்வாயென் றஇிப்பொழுது 

சிர்தையு A றக் கற்பித்கரா!?” (௨.௯) 

ஐயோ ! மங்கையர்கள் என்னைப் பழிச்சு ஈகைப்பர்களோ ! 
பெண்பிஈ்சார் யான் படுந் துயரம் யார் படுவர் ? 

Doar Carus! Buren! 

HUNT கோழியாகாவ் ! 

BGC GI OT 5) GB 
கொழமுங்கணவர் தாஞ்செய்த 

வின்னா ௧ ிர்செயலைக் 
கேட்டபோ கசென்படுவிம் 7 

என்னேரிவ் வுலகக்தில் 
fe வக்க! 03 * | 99 WIT GC Ga HI ch oO ay LISS @) Cat | (2.67) 

(மூமியில் மர்ச்கிழ்து or.) 

ழஜ்ஜ: --(வொக்கதியைதள் பே சமாதானஞ் செப்துமொண்டு,) ஏண் 

கண்மணி ! எழுந்திரு ! எழுந்திரு !! 

விலா :--(மேள்ள எழுந்துஃசார்ச்த) மாமா 1 சாங்கள் என்னை 

இக்கொடியவேசியின் கையிலிருந்து காப்பாற்றவேண்டும் 1 

மஜ்ஜ :--குழந்தாய் ! என்ன இப்படி விசனப்படுகின் ய்? 

சானுங்கூடியவரை சச்கவர்களைச்கொண்டு அவனுக்கு எவ் 

வள வோ நற்புத்தியரைப்பித்சேன் ! ௮லனோ எதற்கும் திரும் 
புகறவழியாயில்லை.--ஐயோ ! இராஜகுலக்தஇிற் பிறது இத்தா 

ரா ராஜ்ஜியத்திற்கு மசசியாயிருக்கவேண்டிய உன்னை அப்பா 

தடக்குச் கீழ்ட்டடுதச அவன் மனமுந்துணிர்சசே ! ௮! இவ 

  
* ஒட்டக்கூச்சரரமாயணம்,



களம்-2, | போஜசரிதக்இரம், GT WR. 

ளசைப்போன்ற அழகுள்ளா ராஜஸ்இரீயை மணந்தும் or wi ger 

மிப்படிச் செய்யக் அணிவர்? இவனுடைய இருதயம் இரம்போ! 

இவனது கருக்முக் கல்லோ!--எப்படியிருப்பினும் ஈமக்குமாத் 

இரம் அவன் மீதுள்ள அ௮ன்.பு நீங்கவில்லையே | 

விலா :--பெற்றவர்களைப்பார்க்கினும் வளர்த ௪எவர்களுக் 

கன்௫ோ பாசமதிகம் 1! ஆயினும், தாங்கள் எப்படியாவறு 

என்னை இத்சருணங்காப்பாற்றேவேண்டும் ! 

ழஜ்ஜ :--குழக்காய் ! உங்களிருவருடைய நன்மையைத் 

தேடுவசன்றி வேறென்னவேண்டியசெனக்கு 1? இன்னுமவனை 

நல்வழியில் இருப்புவசற்கு யாஜவெருயோசனை செய்திருக்களன் 

மேன ! அப்படிச் செய்வாயாஇல் கீலவிரிருவரும் சுகமாய்வாழ 

லாம். 

ஷிலா வைர /7 70.7 ! தாம் orm Bar A go வை இருக்கு 

மிவ்வளவற்ற அன்புக்கு யான் என்ன பிரதி செய்யப்போடின் 

றேன! 

ழஞ்ஜ :--என் சண்மணீ ! $.பும் போஜனும் சேர்ந்து சகி 

தீது வாழ்வதைவிட வேறென்ன பிர இி?௨ண்டியது ? அவனது 

மன த்சைத்திருட்பவொருயோசனையுந்கோன்றாமல் ஜகதாநந்த 

பாஸ்சாரென்னும் ஒரு சாதுவினிடச்தினின்றும் எவ்வளவோ 

பிரயாசைப்பட்டு ஒரு மூலிகை வரவமைக்இருக்கின்தேன் 

ஆயினும் அதனில் ஓர் ௮பாயமிருக்கின்றது 1! அசைப்பற்கியே 

யோக௫ிக்கன் றேன். 

விலா :--௮ஃ்சென்னவோ ரி 

ழஞ்ஜ :-- இம்மூவிகையைக் கொடுத்சாளம் பயணில்லாமற் 

போகா ! ஆயினும் ௮வன் புத்தி மூன்று நாழிகைக்குள் ஈல் 

வழியில் திரும்பாவிட்டால் ௮வன் இறக்கவேண்டி வருமென்று 

சொல்லினர், அகலாற்றான், பின் சொன்னவாறு கடந்தால் 
என்ன செய்கசென்று யோூக்ன்றேன் !
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விலா:--ஹரி! ஹரி! ! இனனும் புரூஷனு மிறந்து 
யான் இருக்கவேண்டுமா ! வேண்டாம் 1! வேண்டாம் 11 யான் 
அவஷர்விட்டுப் பிழைத்திசேன். 

ழக்ஜ :---(மெதலாய்) ர.ரா ! எண்னவிபரீகங்களைக் கூட்டி 
வைக்கின் னை ! இக்கு ழந்சையின் மனச்திற்கும் அச்கொடிய 

னது௮கததிற்கும் எவ்வளவு வித்தியாசம்! (௨7௪௫) குழந்தாய்! 

அதுபறி மரியே எனக்கும் இந்தனை. அயினும் தெய்வாறுசங் 

கற்பத்துிற்கு விரோகமாய் நம்மால் ஈடக்சமுடியுமோ ? விண் 

ணவரும் விகிப்பயனை வெல்லார்களாயின் ஈம்போன்ற மனிதர் 

களால் எவ்வாறகதைக்தகிக்கமுடியம் ? அவன் மரிக்கவேண்டு 

மென்றிருந்தால் ஈம்மாலதை விலசக்சக்உடுமோ ? எதற்கும் 

ஸ்ரீமுகுந்கனுடைப இருபைபினால் அவன் இம்மூவிகையை 

யு்கொள்ளிற் சீர்ப்பபுவனென்றே ஈம்புகின் மேன். 

விலா :--மாமா ! தாங்கள் வேறென்ன நினைக்கப்போடன் ‘ த 
நீர்கள் £? ஆயினும்-- 

ழத்ஜ:--விலாஸவூ ! இன்னுமொரு சங்கதிகேட்டை 
யோ!யான் போனுக்கு இவ்விராஜ்ஜியக்தைச் சே ரத்திலே 

யே ஒப்புவித்துவிட கிச்சயிச்திருக்கன்ேன். அவனுக்கு, எப் 

படி.யிருந்தாலும் யுக்தவய த வந் அவிட்ட. இணி நான் இவ்வி 

ராஜ்ஜியத்தை வத்து வந்தாற் பிரஜைகள் என்னை ௮க்செம 
மாய் ௮ளுவதாக நினைப்பார்கள் ! 

விலா :--மாமா ! உம்மையுமப்படி எண் ணுவார்களா * 

ழ்ஜ:--குழக்காய்! எவசையுமுன்னைப்போலவே நினைக் 

இன்ரூய்! சேரமாய்விட்ட த! ௪ங்ரெகமாய்ச் Os re gy Slear@ maar 
கேள்! எப்படியிருப்பினும் போஜனுக்குச்சக்ரெத்தில் இராஜ்ஜி 
ய,த்தை ஒப்புவிக்கவேண்டியதே நியாயம், சானுமப்படியே 
ஒப்புவிக்க கிச்சயித்திருச்சன்றேன். ௮து பற்றியே ௮ல்வேசி 
யும் உன்பதவியையடைந்து இராணியாகவேண்டுமென்௮ இவ்
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வாறெல்லாம் முயலுகினறாள் 1. ம்யோ ! நீ இராஜகுலத்திற் 

பிறந்து இராஜகுலத்திற் புகுந்ததையங்கூட அறியாமல் உன் 

கணவனைக்கொண்டே உன்னைச் தனக்குத் தாசியாக்க நினைத்தி 

ருக்கின்ராளே! இவ்வகீதத்திக்கென்ன செய்றத? ௮வள் மீது 

பழிசொல்வதிர் பயனென்னை ? போனுக்கு புத்தியில்கூயே! 

பிறர் சொன்னாலுங்கேட்கிறஇல்லை ! எதற்குமிம்மூலிகையைக் 

கொடுப்பதே ஈலமென்று சோன்றுகிற ௪, 

விலா :--அயினும், அவர் இறக்துவிடில் என்செய்வத? 

புருஷனல்லவோ ஸ்தஇரீகளுக்கு ௧இ ! 

ழத்ஜ :--குழக்காய் ! உன்னிஷ்டம். யான் ஏகதோபலவக் 

தம்செய்வகாக நினைக்கவேண்டாம். உனக்கு நன்மையுண்டா 

குமென்றே சொன்னேன். இணி என்மீது பழியில்லை, சர்வ 

விசுத்திலுமிழிவான அவ்வே௫ிக்குதச் தாசியாயிருந்து ஊழியம் 

பண்ணினாலும் சம்மகமே ! இல்லை, மழுஞ்ஜனுக்கு மருமகளும் 

சூசஸேனமகாராஜருக்கு மகளுமாயிருக்க விரும்பினாற் கரணை 

க்கடவுளான ஸ்ரீகிரஷ்ணபகவானை மனச்தில் தியானஞ்செய் 
துகொண்டு இம்மூலிகையை உன்கணவனுச்குப்பாலிற்கலக்து 

கொடுத்துச் சுகமாகவாழ்ர்தரு 1! (ஒர பொட்டவத்தை சீட்டல்.) 

விலா :--(நன்மககசாம்) ஐயோ 1! எந்தவழிபோயினும் சங 

கடமாயிருக்கன்றதே ! இதற்கு யான் என்செய்வேன் 1 (பொட் 
டவத்தைச்சையில்வால்இப் பிரிந்தச்சொண்டே) இஃ்முூவிகையைக் கொடுப் 
போமா ? (மூவிசையைப்பார்சத) ஐயோ ! சாலகூடவிஷம்போலிருக் 

இன்றே! இரைக்சொடுத்து ஒருவேளை என் கொழுநன் இற 

நதுவிட்டால் என்செய்கிறது?-.- ஐயோ 1 பாவியேன் ஏன் 

ஜனித்ேே தன்! ஏதேவி ! ஒன்றுந்தோன் ஐவில்லையே! (பசதெல்). 

(௭) இசாசம் உ பதுகுலகாம்போதஇ - தாளம் - சூபசம், 

பல்லவி, 

பேண்ணாய்ப்பிறப்பசே - பெருக் அயர்க்கெ Ges ¥ ! 
எண்ணம் கினதுயாதோ 1
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அறுபவ்ல வி, 

மண்ணிலிச் சன்மம்போல் - மற்றொன்றுண்டோ சேடு ₹ 

புண்ணியவர்தர்கள் - புருஷர்களே தண்ணம் !-- (பெ) 

சாரணங்கள். 

போமிப்பெண் பிறவி- பொருந்தியானெடுக்சது! 

Sans BA ga! 
ஏதுயான் செய்வேன் 1-எங்குண்டிவ்விபரீகம் t 

யாசென்றுரைப்பேன்யான் :-எப்படிச்சஇப்பேன் * (பெ) 

பாரிணின் மங்கைபை - பார்க்கா விவ்வாறு செய்தால் 

யாருமே யென்செய்வார் * 
பாருமம்மா ! இக்சப் - பாவிமீசரூட்கொண்கி 

திருமென்டன் குறையை - இரஸம் ரக்ஷ௫ ! (பெ) 

ழஞ்ஜ:---குழந்தாய் 1 நீ திர்தையுறவசைப் பார்ச்கால் 

எனக்கும் மனக்இிற் சஞ்சலமாண்டாகின்றது ! என்னவோ ? 
உனக்கெப்படியுக்சகமாய்த் சோன்றுகறகதோ அப்படி செய்! என 

க்குராழிகையாகின்து ! நான்போகவேண்டும், 

விலா :--(மேசச,த) சரி ! மாமா சொல்வதே சரூரந்தசயோ 

stor \—& என்ன நினைக்னெமேன் * இக்கொடிய பாவத்தை 

யும் யான் புரியவேண்டுமோ ! (முஞ்சனை சோச்ச) மாமா ! இதற்கு 

வேறு உபாயமொண்றாமில்லையோ ? 

மழஜ்ஜ :--யான முன்னமே கூறினேனே ! இதையன் தி 

வேன உபாயம் என்புச்திக்குத்தோற்றவில்லை. உன்னிஷ்டம் 1 

செய்தாற் செய் ! விட்டால் வி௫.11 யான் சொல்லவேண்டிய 
தைச் சொன்னேன் ! நான் போய் வந இன் றேன் ( எழுக்திரு 

5%.) 

விலா:--மாமா ! தாங்களே அப்படிச் சொல்லிவிட்டாற் 

பேதையான யான் என் செய்வேன்? உம்முடைய சதைரியத் 

திலன்றரோ இதுவரை உயிர்தரிச்சேன் |! அப்பாதடிக்குப் பலி
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கொடுப்பசற்காககவோ சாங்சள் என்னை அவருக்கு மணஞ் 

செய்விச்தீர்கள்!? என்னை இக்சணம் கைவிடலாகாது ! சங்க 

ஞச்கு எப்படி யர சமாய்த் தோன்றுகிற சோ அப்படியே செய் 

கின்றேன் ! கம்மையன்றி எனக்கு வேறு கதியமுண்டோ * 

ழஞ்ஜ:--அடிபேதாய் ! கான் சொல்வதில் உனக்கு விசு 

வாசம் பரவில்லையே ! “ஐம்பது மைந்சாண்டும் ௮றமாத 

மூன்றுநாள், இம்மாகிலன் முழுது மின்னரசு செய்வானால்'? 
என்று அர்த யதீசுவரர் சொன்னவார்த்கசை பொய்போமா 1 

ஏன் வீணாப்ச் சஞ்சலப்படுஇன்றாய்* இம்மலிகையைக் கொடுத் 

தால்உனக்குச்சகமுண்டாகுமென்ப இற் ஈக்தேகமில்லை. போஜ 

ஐக்காம் மங்களமுண்டாகும். $ யோசனை செய்யாமலிதனைக் 

கொடு! 

விலா:--. அப்படியாயின், இதை எப்படிக் கொடுக்கறது 1 

ழத்ஜ:- உன் கணவன் குடிப்பதற்காக வைத்திருக்கும் 

பாந்சகொம்பிற் கலந்து விடு 1 பிறகு பாலைப்போலவே ௬௧ 

மாய்க் குடிச் துவிடலாம், 

விலா:--யாசேணுங்கெடுகி நேரிடில்-- 

ழஞ்ஜ:--ஒரு கெடுதியும் நேரிடாது! தான் சொல்வதை 

நம்பு! (சான்டி பரிக்சொமிர்ற, ஆன்மகதமாய்) ஸ் இரீசளின் நெஞ்சம் இவ் 

வளவு சான ! இல்லாமலா, *பெண்களின் கெஞ்சம் பேசை 

மையுடைதீது' என்று பெரியோர்கள் மொலிந்தார்கள் 1 காம் 

சொல்வியவற்றை யெல்லாமிவள் வேதலாக்கியம்போற் கொள் 

ஞடன்றாள்! இலவ்விஷச்சையும் காம் சொன்னபம யவனுக் 

குக் கொடுப்பாளென்ப தித் சந்சேகமில்லை 1! நல்லது ! புக்தி 

சாகரரே! நின் புத்தியின் வல்லமையைப் பார்ப்போம் | 

(863979 560). 

விலா:---(சத்றுசேரம் யோசித்தப் பெருமூச்செறிச்ச) ௮ம் 1 மாமா 

சொன்னதே சரி ! ௮சையில்லாக் கணவனை யடைந்துசான் 
பயனென்னை 1! இம்மருந்தை என் கணவருக்குக் கொடுப்பத
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னால் தங்சென்ன ! அவருக்கு corh g goFueoriréGas 

ற்காகவே மாமா இவ்வுபாயத்தைச் சொன்னார். wala) 

யோ இவ்வளவு லேசாய் என்னை ஜெயித்துவிடருவள் ? ஆஆ! 
நான் பிறந்ச ஞூலமென்ன? நான் வளர்ந்த செல்வாக்கென்ன £ 
யானோ இலவ்வேட௫ிக்குக் தாசியாயிருநு ஊழியஞ்செய்வமு * 

நானே கூச்கிரிய வம்சத்தும் பிறந்சவளாயிருப்பின் இவ்வுலக 

மழிரச்சாலும் என் மாமா சொன்னவாறே செய்வேன் 1! ஆகை 

யால் இம்கூவிகையை இப்பாலிற்கலக் து (அப்படியே செய்து) என் 

கொமழுரனுக்குக் கொடுப்பதே சரி ! மாமா சொன்னதுடோல், 

இதனால் அவருக்கு மரணம் விதஇிச்திருக்குமாயின் ௮வைத யாவ 

ரால் தடுக்க முடியும் 1--(சதற நிதானித்து) ச 1! எவ்வளவு கொடி 

யவனாயிருப்பினும் கட்டிய கணவனுக்குக் கொடியமருந்இடுவர் 

களோமாதர்கள்? ச! என்ன கொடுந்தொழிலைச் செய்யத துணிர் 

சேண்! (சையிவிருச்த பாற்சொம்பை அங்கனே ஒருபுறம்வைத்தவீட்) இதனால் 

எனச்கு எவ்விச கஷ்டம் நேறிடிலும் யானெப்பொழுது மித் 

தகைய காரியத்தைச் செய்யப்புகேண். (செயிகொதெ௫, பசபாப்புடன்) 

காலோசை ஏகோ சேட்னெறதே ! (கோக) என்.பர்தீசா தான் 

ange at! ஐயோ இவருடன் பேசுவது கான் எப்படி. 1 ௭௫ 
ற்கும் இச்சட்டிவின் மது படுத்துறங்குவதுபோலிருப்போம்! 

அ. சற்குமேல் என்ன நடக்கின்ததோ பார்த். துக்கொள்ளலாம்!. 
(வேகமாய்ப்பரிக் தரமித்து? சட்டிலின்மீதுபடுத்துரிச்இரைசெய்பவள்போல் சடித்தல்) ௪ 

(பிரவே௫த்த), 

Gun ஜன்: எ(அன்மகதமாய்) ஆ ஆ! இள றஹைபஇனங்காலை 

யில் ஈம்உயிர் தப்பியதே ஆச்சரியம்! ஈசசைச்சுற்றிவரும்போது 
அப்பா சகன் என் சிற்றப்பன் ேேலையாட்களைக்கொண்டே என 
க்கு எவ்வளவு அவமானசத்தைச் செய்வித்தனன் ! 

(அ). இராகம் - தோடி; தாஎம் ஆஇதாஎம், 
பல்லவி, ப 

ஏதுயான்செய்வேன் - எங்குண்டிவ்வநியாயம்1 

யாதசென்ற௮ுரைப்பேன்யான்-எப்படிப்டபொறுப்பேன்?
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௮றுபல்ல லி, 

போதம்போதமிச்சன மம் - புவியில்கா ன னெடுச்சத 
வாதுசெடய்கின்றாஊன - வஞ்சகசிற்றப்டன் | (ஏது.). 

சரணங்கள், 

உடுக்குரமுத்தரியமே - உரகமாய்க் கழடித்தாற்போல் 

முடிக்கு மகுடஞ்சூட்டி. - முடிக்காமல் மோசஞ்செய்கான்! 

கொடும்பாவி போலென்னைகச் - சொலைபா சகரைக்கொண்டு 

அடிக்கவும் செய்விச்தான்-௮வமானம் புரிவித்தான்! (ஏது) 

மா.நுடரகினைப்பதை - மாற்று்கெய்வமென் ரூற்போல் 

யான் செய்சீவினை சானோ-யாதுமகிகிலேனே ! 

சேனைகள் புகமுமென் - செல்வச்சர்சையராண்ட 
மாணிலனாள்வது - வகுத்திடேனென்னாோ 7 (ஏத.) 

ஐயோ ! இவனோ இப்படி என்னாட்டைச் துராக்கரமமாய் கைப் 

பற்றினன் ! அ௮ச்ிழவரோ எனது யெளாவனாறுபவங்களுக் 

கெல்லாம் தடையாய் வாய்த்சனர் ! எப்படியாயினும் இவ்விரு 

விடச் இனின்றும் காம் சுவா சீனம் பெறல்வேண்டும்! (மாடத்தின் 
மீஐ சென்ற) ௮ ஆ ! இஃசென்ன இங்கு ஒருவரையுங்கானணோ 

மே ! நாம் எழுஇயனுப்பிய கடிதம் சேர்ர்த்தோ இல்லையோ ? 

௮வள் தோழி தரங்கவதியினிடங் கொடுச்சனுப்பினேனே 1 

௮வள் கொடுத்துசத்தாணிருப்பள் ! விலாஸவதி பின் எங்கே 

சென்றிருப்பள் ? யான் எண்ணிவருங் காரியங்களெஃலலாமிப் 

படியே வீணாய்ப்போடின்றனவே! (ஈரன்கு பக்சங்களிலும் சோக) ௮ 
ஆ 1! இஃ்சென்ன 1! அம்ஞூலையில் சோஜோமயமாய் ஓன்று 

விளக்குகின்ற ! 

ப்ரத்கமா மொனிவி௫ ரத்ரமோ a 980 லன் 

ப்ரபைபோல விளங்குமிப் பவ்ய வடிவம் |! 

துங்கமா மேருமலைச் தங்கமோ வதிகிலேன் 
சோதியா யெங்கணுர் தோற்று முருவம்!
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விண சொ ாண்டின பழு pl வாணியோ ou DE)? ov or 

மின்னலைப் பழிக்குமிவ பிர்தைவடி வம் ! 

மங்கையோ மதநனது ஈங்கையோ வறிகிலேன் 

வலியவர் தெனையாள வரத் வவம் ! (௨௮) 

(அருகிற் சென்று உற்றுசோக்இச் சந்தோஷத்துடன்) Y B | கம்முயிர்க 

காசலி விலாஸவதியே இசோ மமருசச்தின்மீது சயனிச்திருப் 
ட துடோற் காணப்பகென்ற g ! 

° உ * ௫ cA e ef 

வண்டினங் கருங்கூரந்தமலா ? மதன் 
-.? ON ச / 

வ! ட்வெில்லிவள் புருவமமோ > 

கண்டமே யருஞ்சங்க' மோ ? முகம் 
காக்இசர்திர பிம்பமிமா ? 

கண்டதுங் சவலைத்டுத nee 

காதிலாள் தனியாயி2 Me 

அண்ட. ர்பூபதிவ னிசைபோலிவள் 

ஆபு்ந்துகிகத்திரை புரிகிறான் ! (௨௯) 

பாவி ! யானேன் சத்தியங்கூ நி௨ந்தேன் ? இவ்வள வ pp 

கமைந்த மாதசசைக்கூடுவோமென்பதில்லாமற் போயிற்றே ! 

(சமீபஞ்சென்று) என் கண்மண்! விலாஸவதீ !--(சற்று உற்றுசோக்இ) 

என்ன | எழுப்பியும் பேசாமலிருச்இன்றாள் ! நான் இத் 

தனைநாளாய வரவில்லை எனஜனலும் வருத்தமோ! அகா! 
இஃதென்ன ! என்று மறியாக ஒரு விகாரம் என்னைப் பரவ௪ 

ப்படுச்துகின்றகே ! ஈசென்ன 1? சுகர். றுபவமோ ? அக்கா 

அபவமோ ! £ அம்ருகரசமோ *? ஆலகசாலவிஷமோ 1 இவளைப் 
பார்க்கப்பார்க்க எனமனச்துிற்கு ஒருவித ஸ்பூர்த்தியும் ஆர்ச் திய 

முண்டாகின் ஐதே !,என் பிரியநகாயத! விலாஸவ இ 1 (அவளுக்கு 
முத்தற் கொக்சச்சென்று திடீரென்று பின்வாக்ன) 2 21] என்ன காநி
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doen, 

யத்சைச் செய்யத்தொடக்கனேன் ? இவளுடன் சேருகிற 

இல்லையென்று வாச்குக்கொடுச் தவிட்டுப் பீன்வாங்குகிறதா 71 

பிறகு நம்மைப் புத்திசாகாரென்ன நினைப்பர் * ஈம் ஈண்பாசன் 

தாம் என்ன சொல்வார்கள் ? இவ்வற்ப சுகச்துகீ்காசைப்டட் 

டோ காம் பண்ணினபிச திஞ்யையினின்றும் பிறமுவன ? 

(௯) இராசம் - கல்யாணி; காளம், CTL EL, 

பல்லவி, 

சர்திய நிகாரகாமமும் - €6g Beh w 

சற்றுமே கண்டதுண்டோ ¢ 

அரநுபல்ல வி, 

சத்தியமே வேசம் !- சத்தியமே சர்மக் ! 
+ ) a . ச . oe . 

சத்தியமே மோக்ஷம் !- சத்தியமே ப்ரும்மம் 1--௪க்இய, 

சரணங்கள், 

பண்ணீய மீ ரதிஞ்யை - பழு துபடாவண்ணம் 

பண்புடைவே இயர் - பகரென வளர்ச்கருங் 

கண்ணினையே பெற்றுக் - கறாச் துடன் கொடுச்சவே 

விண்ணவரலகச்சை - விரு துடனடைக்சனர்!-.- FF Eu, 

பாராளும் சிபிமன்னன் - பன்னியசெண்ணியே 

பூரிக் து த்தேகச்தைப் - புகழ்புறவுக்கிட்டுச் 

சீசாரும் பதம்பெற்றுச் - இறந்த பெருமையைத் 

சாராளமாச்கொண்டு - சற்கதிபெற்றனன் !|— &b Sus. 

ஆகலின் நாம் நீர்க்குமிழிபோல் கூணபங்குரமான இக்காம 

சுக ச்துச்சாசைப்படலாகாது, வேறே எங்கேயாகினும் செல் 

வோம் 1---அயினும் இவ்விராக்திரியில் ராமெகங்கே போவது? 
அரண்மனைக்குச் சென்றாற் பரிகாசச்திற்கெடமாகும். இன் தி 
ரவை, வெளியிற்சென்று ஈகரில் ஈடக்கும் விசேஷங்களையெல் 

லாம் பார்த்துக்கொண்டே கழித்துவிட்டு, காலையில் அரண் 

மனைக்குச் செல்வோம் ! (சொஞ்ச அரம்பசிகசெம்தத) ஆ! என்ன இ? 

| ௬ ] 
ட்
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என்று மில்லாத சாபமொன்றுண்டாகின்றது | (சத்திப்பார்தத) 
இப்பொற் செம்பில் என்ன வைத்திருக்கின்றத ? நீரோ? 
பாலோ 1 (சலசத்ரைச் சையிலெடுத்த) பால்தான்! நாம் குடிப்பதற் 
காகத் தான் விலாஸவதி வைத்திருப்பாள் ! (குடிப்பதற்காகக்கலசத்தை 

முகச்சண்டை சொண்டுபோய் சோக்) ௮ ௮ ! இஃ தென்ன 1 இதி 

லிருச் சபாலையெல்லாம் யாரோ குடித் தவிட்டு மிகுதியை வை 
த்திருட்பதுபோவிருச்கின்ற து, (உற்ற சோச்சி) இசென்ன பர 

லுங்கொஞ்சம் கறு த்திருச்கன்ற து? (பச்சத்தில் ஒரு பூனையைக்சண்) 

ஐயோ ! இப்பூனையேன் சுழலிகென்றது ? இதன் வாயில் 

ஏடு படிந்திருப்பானேன் 1 இப்பாலைக்தான் அருந்தியதோ 7 

உ ! என்னவோ அவஸ்தைப்படுகின்றதே! என்ன? இருக்கசாற் 

போலிருந்து கீழே லீழ்ந்துவிட்டதே! (பனையைத்தொட்ட) அந்தோ! 

இறந்தே போய்விட்டது ! இப்பாலில் என்னவோ மோசமிரு 
ச்கவேண்டும் ! இக்கிருப்பதே நமக்கு அபாயம், நாம் Ca® 

சம் வெளியிற் செல்வதே நலம், (பாநசெம்பைச்€மே வைத்துவிட்டு 

வேகமாய் நிஷ்இுரமித் தல்), 

ஷிலா:-- (இடீரென்று சண் விழித்தக்கொண்டு, உட்கார்ந் ஐ) ஆ ஆ t 

.இஃதென்ன நிச்சப்தமாயிருக்கின்றது ? இப்பொழுது தான் 

என் பிராணகாகருடைய இனிய சொற்கள் காதில் அம்ருத 

தாரைபோல் விழுந்தனவே ! அவர் இங்கே வர்சனசன்றொ 1 

(கோக்) இஃதெண்ன விந்சையாயிருச்சின்றது ! ஒருவர? யு 
மி௫்குச் சாண்டுலேனே ! ௮ த! என் கொழுகருடைய பிரிய 

வசனங்சளைக்கேட்டுக் களிப்பினால் மெய்மறந்து யான் தூங்இ 

விட்டேனே! ஏ கண்காள் ! நீங்கள் என கணவனாரது மாசற்ற 

வடிவச்தைக்காண இன்னுங் கொடுத் துவைக்கவில்லையோ ? 

ஒருவேளை என பிசாணநாகர் என்னைப் பரிகை்ஷை செய்வதற் 

காச எங்கேயாகினுமிங்கு மறைந்து நித்கின்றனயோ 4 (எழுச்த) 

என்னவோ வாக்குக் கொடுத்ததாக வுரைத்தனரே.? அல் 

.தெசைப்பற்றியோ ? ஒருவேளை ஈம்முடைய மாமா அவர்கள் 
. சொன்னவிஷயமோ? (யோசச2௪) சீ 1! என்ன வீணெண்ணகர்
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தோன்றுகிறது.௮வர் தனியே மொழிர்தவசனங்களே என்மீது 

அவருக்கு ௮ன்பு வாஸ் தவமாய் இருக்கின்றசென்பசைக் குறி 

ப்பிக்கின்றனவே! ௮வர௮ கிர்மலமான ௮ட௫ரதியே garg 

அசயத்தின் தூாய்மையைச் காட்டுகன்றதே ! (ரான்கடி பரிக்சமி 
௫, சால்த௦க்ச 8மேசோக்ி) இல்சென்ன! ஒரூ பூனை யிங்கே 

படுத்துறங்குகின்றது 2? (காலிஷற்றள்ளிக்சொண்ட) இதென்ன ? 

எழுப்ப வெழுப்ப அசையவில்லை ! இறந்துவிட்ட துபோலிருக் 

கின்றது ! (உநறுகோக்இ) இசனுடையவாய் ஏனோ நுரைத் இரு 

க்கன்றது ? ஒருவேளை என் கொழுரருக்குக் கொடுப்பதற்காக 

வைத்திருந்த பாலைக் குடிச்துவிட்டுத் சான் இப்பூனை இறந்து 

விட்டதோ ? (மீண்டும் மேகோச்ச) ஐயோ 1 இங்கே வைத்திரு 

ந்த பாற்செம்பைச் காணோமே! (பயலம்ப்ரமத்தடன் சுந்நிகோக்இ) 
ஆ ஆ ! இஃதென்ன : இங்கே வைத்திருந்த பாற்செ 

ம்பு அுவ்விடச்தில் வைத்திருக்கன்றசே 1? அங்கேயார் 

அதை வைத்திருப்பர் ? ஒருவேளை ௮ல் வைத்திருந்த 

பரலை என் கணவனார் அருச்தியிருப்பரோ 1 பேசபாப்புடன் பரிச 
மித்தப் பாற்செம்பைச் சையிவெடுத்து சோச்ச) அந்தோ ! இதிவிருந்த 

பால் ஒரு பொட்டாயினுங்காணோமே! என் பிராணகாகர் தாம் 

இதைக் குழூத்திரக்கேேவண்டும். (பரபரப்புடன் stare பக்கம் 

சளிலும் பிராச்திசொண்டகள்போலோடிச்சொண்டு) ஆ 1! பிராணநாதா ! 
பிராணகாதா!! எங்குற்றீர்? இவ்வேழையைக் சகண்ணெடுத்துப் 
பாரீரோ ? (விஷாத ஸம்ப்ரமத்தடன்) ௮நதோ 1! இங்கே எவ்விடத் 

திலும் என் கணவரைக்காணோமே ! என்ன கேரிடுமோ அறி 

இிலேனே ! என் பிராணநாதர் பிழைச்இருப்பரா ? (கெழப்புடன்) 

ஐயோ ! எவ்வளவு கடின சித்தையானேன் 1! அவர் தாமே 

வருவதாக முன்னரே சொல்லியனுப்பியும் ௮௨ரை யான் 

மதித்தலேனே ! ஐயோ ! என்றும் வாராசதகொழுநன் வந்தால் 
ஆவலுடன் எழுந்துவரந்தெதிர்கொண்டு உபசரிக்காமல் பாசா 

ங்கு கித்திரைபூண்டு பேசாமலிருப்பாரோ பெருந்தன்மை 

யுள்ள வநிதையரும் ? ஒருவேளை இவ்வவமானம் பொறுக்க



௮/௪ போஜசரித்இரம், [அங்கம்-1] 
fo A அதைத கி வலைவயய cece dA anemia Ot amen at AAT etna HI WERE mf: Secon oe we cree et தகவ ee pene lane cee wane a ட ட 

முடியாமற்றான் போய்விட்டனரோ என்சணவர்:--அன் றேல் 

இவ்வளவு சீக்கிரமாய் ௮வர் வெளியிற் செல்வசற்குக் காரண 

மென்ன 1 (பாத்செம்பை மோர்த) ௮ ௮ | இதனை மோக்கும் 

பொழுதே மயக்சம் வருகின்றதே ! இதனையுட்கொண்டே 

யிருந்தால் என் பிராணகாதர் எக்கதியாவர்? ஐயோ இச 

னைப்பார்க்கும்பொழுசே என்னுள்ளம் நடுநடுங்குகின்றதே ! 

என் அ௮ன்பனையும் யான் இனி உயிருடன் சாண்பேனோ * 

அந்தோ 1 இக்கடு ராச்திரியில் வேசனைபொறுக்கமாட்டாமல் 

வெலளிமிற்சென்று எங்கே சவிசக்கின்றனரோ என் பிராண 

நாசர்? ௮.௮! எவ்வித கொடும் செயலைப்புரியலானேன் ! 

பாவ்யேன் மனத்திற்கு ஒன்றும் கோண்றவில்லையே ! ஏ 
பரமேசுவ? ! ஏ கருணாசாகரீ! யான் செய்தவிப்பெரும் பிழை 
யைப் பொறுத்து என் கொழுகனை நீதான் இச்ுரணம் காப் 

unr ome aco Gr. 

உனதுபெய சொருகரஞ் சொன்ன2பர் யமரரஜன் 
லர இலல ronal ஊரிொரு நீமிஷமாமிார் ! 

pos; வடிவையொரு போதுகண் ட வர்கள்பின் 
கெடும்பவச் சலஇகாஞார் ! 

கனமரன BSNL OT Baron Hoon ib bBo ws oT 
கணவனைக் BT B #1 OW OMT ws | 

ஸனகாதி மூனிவி. நத சமகாரிகாயச ! 
ஸாலுஜு ஸம் ரகக ! (௩௦) 

ஏ தேவி ! உன்னையன் றியுமெனச்கு வேறகதியண்டோ 1! இப் 
பாவியேன். து கருணைகூரர்து அபயட்சந்து என்றன் கணால 

னைப்பாறுகாப்பது நின்பாரம் 1 (தண்டசம்,) 

ஜய! ஜய!! ஜய!!! ஸர்வலோ சேச்வா ! 
A இ ர ரர « . . | 

wianjnabousrar! ஸர்வதேவேர்வரி ! 

ஸ்ர்வமக்ச்ரேர்வரி ! ஸர்வ,தந்த்ரேர்வரி !



களம்-2. ] மீபாஜசரித்திரம். ௮ 
wee - பதட்ட மம் me ee ae பொ இவ்வ ee cme we 

ஸார்வயக்த்ரேச்வரீ ! சர்வண்ரு கயேச்வரீ ! 
கெளசி! வாகீச்வரீ ! பாஸ்வரீ ! ஸுந்தர ! 
சங்கரி! ஸ்ரீகர் 11 

அ/பனெ முதிய தாயினும் நின்க்ருபா 

லேசமுண்டாகுமேல்வருக்திகொண்2 டாங்குமே 
wig MQ. leat Co) றன்று @ io! Ly | தர பெளத்ராதிஸமம் 

பத்துமுண்டாருமே ! Lik தரைநித் கமும் 
பாதுசாக காட்டுகாளும் பாவராதீதமே 1 

ப்ரும்ம சீம தர்மமே !! 

GPU lbp னகரு ணாடககஙு காடடிமாகங 

கல்ய:சைகஷொடுக் சகென்றனை சேஷ! கீ 
கா 3 2னோடி உ பமாய்க கூடியிப் ஞமியித் 

பூண்டசெங்கோலுடன் வாழ வகற் 3 றுணை. 
செய்குவாப் யர ந்தொழும் காலகரலன் புகம்ப் 

பாரியாய் ! அரியாய்!!! 

//யசயபவ பநீகுடுமல் லாமுமே 
ந் Oo ity MT ருஷ்டி. யாறு பானுமூன்மா ௬2 போற் 

பற்றறப்போக்கியிப் பாவியேனோங்கவென் 
சரக னுக்தீர்க்கமா மாயு£ளோடுய்யவே 
ம்த்வி! சர்வாணி! தா தாயை ! ! பாஹீமாம் ! 
பரமாம் ] LIT QO) LDIT LO | (௩௮) 

(பிரவேவ௪)2௫,) 

மதநமாவிநீ :--(ன்மகதமாய்) இவ்விடச்்திலென்ன நடக் 
இன்றதோ ௮லவையெல்லாமறிரக்த அப்போதைச்சப்போது தம 

க்குச் தெரிவிக்கும்படி மஹாராஜா வர்கள் எனக்குச் கட்டளை 

மிட்டிருக்கினறார் ! போஜ குமாரனும் இப்பொழுதுசான் இவ் 

விடத்தினின்றும் பைத்தியம் பிடித்தவன் போல் விரைந்து 

செல்கின்றான் 1 இங்கு. ௩ம் aft eon over us ea ௮. சப்புரத்திற்கு 

மகாமகோபாத்கியா! 

த்டர். உ. வே. சாக oT cD BUT 
டா 

rer ay நிலையம்,



௮/௬ . போஜசரித்திரம், [ அங்கம்-11 
  

வந்துசாணிருச்கவேண்டும் ! என்ன செய்தியோ விசாரிப் 
போம், (அருந்சென்ற) ஏனோ விலாஸவதி வருச்சச்சையடைக் 
ச வள்போலிருக்கின்றாள் ! ஏசோ விசேஷம் நடந்து சாணிருக்க 

பேண்டும் ! (பீரசாசமாம்) அம்மணீ ! நமஸ்காரம் | 

விலா:--ஓ ஓ ! தரங்கவஇயா 1 தரங்கவ் ! என் பர்ச் 
சாவைட் பார்ச்சாயோ ? - 

மதந:--ஒம்மணீ ! நான்சான் மசசமாவிகி ! என்ன 

விசேஷம் அம்மணி 1 (கோச) ஆ ! இசென்ன சங்கள் தேகம் 

இப்படி ந௫ிங்குடன் ஐது ! 

விலா:--மதாமாலி$ீ ! என் பர்ச்சாரவை வங்கேயாடலும் 
இப்பொழுது கண்டாயோ * 

மதந:-- என்ன அம்மணி ! இராஜகுமாரரா ? அவர்வற்று 

தம்முடன் வார்க்சை சொல்லவில்லையோ ? 

விலா:--ஐயோ என் செ)ளர்ப்பாக்கியச்தை யான் என்ன 

சொல்லட்போகின றேன் ! நான் செய்த காரியத்தை நினைத்தும். 

கொண்டால் எனக்கே பயமாயிருக்கன் றது ! 

மதந:-- மன்ன அம்மணி 1 என்ன அ௮ம்மலமீ ? 

விலா:--ஐயோ ! சொல்௨தற்குச்கூட காலெழும்ப 

வில்லையே ! 

மதந:--அப்படிப்பட்ட சங்க தியா இருக்கக்கூடும் ௮ ம்மணீ? 

விலா:--(கண்ணீர்சொரிய) என் பர்த்சாவுக்கு நானே ம்ருச்யு 
வானேனடி 1 

மதந:--- என்ன அ௮ம்மணிீ 1 தாங்கள் சொல்வது ஓன்றும் 

புரியவில்லையே ! இப்பொழு தான் ஒரு கிமிஷத்திற்கு முன் 
தங்கள் சணவனாளனா கான் பார்த்தேனே!௮வருக்கென்ன கேடு!



களம்-9,] போஜாரித்திரம். வகா 

இல்லாத ௪ஹபடாகளையெல்லாங் கூட்டிக்கொண்டு இராத்திரி 

மூழுதும் வேூகள் வீட்டில் இரிவத கானே ௮வர்$ேலை ! 

விலா: பேதாய் ! ௮வர் ஒருபொழுதுமப்படிப்பட்ட 

வால்லர் 1! நான் செய்ததையறிந்சால் யே பயப்பஷொய் ! 

மதந:--- (கு. கூஹலமுள்ளவள் போல் ஈடி*த) அஸ்தென் னவோ 7 

விலா:--இப்பாற் செம்பைப் பார்ச்தாயோ 7 

மதந:--(சோச்?) பன்ன அம்மணீ ! ஓன்று மில்லையே } 

ஏசேசோ ஒரு மூலிகை போட்டிருந்சதுபோற் காணப்பட$இுறத ! 

விலா:--மலிகையா ! முழூமோசம்போனேனடி ! சோ 

பார ௮ப்பூனையை ! 

மதந:--(சோக்?) ஏன்ன இறர்துபோய்விட்டது போவி 

EG) a pg | | 

விலா:--இதிலிருக்க பாலைக்குடித்துச் தானடியிறந்து 
விட்டது 1 

மதந:--௮ சர்கென்ன இப்பொழுது : 

விலா:--இல்விஷப்பாலைப் புக்திமயங்கி என் கணவரருக் 

அம்படி வைததேனடி ! ௮வராை இனியான் உயிரூடன் பார்ப் 

பேனா? 

மதந:--(பாத் செம்பைச் சையில்வாங்்க கோச்சி) ஏன்ன பேதை 

மைச்தனம் ௮ம்மணீ ! எல்லானாயும் உங்களைப்போலவே Fg 5 

மென்று Gen Sem Cor ] Haurrag Qrivi%ed GREE LP 
தாவது ! அ௮ப்பூனை ஏன் இறந்துவிட்டது தெரியுமா 1 

விலா:--வேறென்ன?இப்பாலையருந்தித்கான் இறந்திருக் 
கவேண்டும் 1] ௮சனது வாயில் ஏடும் அரையும்படிக்இருக்கன் 

தைப் பார்க்சவில்லையோ 1
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we E:i— go! அதெப்படி நேோந்தது தெரியுமா 1 

விலா:--எப்படி யென்று சொல்வேன் ? 

மதந:--உன கணவர் பெருஞ்சூதுள்ளவரானதனால் உன் 

னைச்சோதஇப்பதற்காக இப்பாலை யப்பூனைக்குவைத்துப் uf 
கை பார்சி இராக்கேண்டும். 

விலா:---யோ! என் கொழுஈரம் அப்படிச்செய்வரோ? 

மதந:--௮மமா அவரது கபடம் உங்களுக்கென்ன தெரி 

யும். அவர் சொல்வசெல்லாம் பொய் ! ௮வர் இப்பொழுது 

௮வ்ேேூிக்கு வாக்குக்கொடுத்கவிஷயம்தெரியுமா 1 

விலா :--அ௮மாமடி! ௮வர் இங்குவர்தபோழுது ஏதோ 

வாக்குக்கொடுச்சசாகச் சொன்னார் ! 

மதந :--அம்மம்ம! ௮வாரது செயலை என்ன கண்டீர்கள்? 

சூதும் வா.துங் குூடிகொண்டிருக்கன்றனவன்ரோ அவரிடத் 

தில் ! (பாதெல்) 

(௧௦) இராகம் - ஆரபி . தரளம் - ௮.இ. 

பல்லவி, 

எவருக்குதக்தான் தெரி.பும் - அவர் வன்மை ! 

குவலயச்திலுமினி - யளசகோ கொடுமை! 

அருபல்ல வி, 

பேசை நீ மணந்தசே - பெருங்கொடுந்தொல்லை 

டாதகரவர - பாழ்மனங்கல்லே ! (ar) 

சரணம், 

யோ௫ித்இடிலவர் - பேசிய சபதங்கள் 

காசைப்பறிக்கும்பொலுக் - காரிகை செயலே ! 
மாசிலாதவுன்னை - மாயவார்த்சைகள் சொல்லி 
வேடூக்சகடிமையாக்கி - வீழ்த்திடப்பார்ச்சாசே ! (எ) 

விலா:--(சனச்த) அடுக்காய்ப் பேசுவதே உனக்கு எப் 

பொழுதும் ஸசஜமாயிருச்கின்றது ! அவரது மனத்தை யான.
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ிவேன் ! அவருக்கு என்னிடத்தில் வாஸ்சவமான அன்பு 

இருக்கின் றசென்பதிற் சந்தேகமில்லை ! மேலும் ௮வர் எனக்கு 

உ௱வின ரன்றோ [! ப 

மதந:--அமாம் ! காரியமாகிறவளனாக்கும் உறவினர்சதாம் ! 

ஆ ஆ ! இப்படிப்பட்ட பாதகர்களையும் உறவினரென்௮ மெய்ச் 
சுதஇன்றாளே ! அஹா ! ௮வரு வஞ்சனையே வஞ்சனை ! 

(௪௪) இசாகம் - ஆசக்தபைரவி - தாஎம் - ரூபகம், 

பல்லவி, 

கோ ! மைந்தரை - யுறவினரெனலேனோ ! 

படோகாரதக்கமே யாவர் - பூவையர் புருடற்கு ! 
அருபல்ல வி, 

ஏகச்சக்இரத்தின் ழ் - இருக்தாளத்சக்கவரும் 

காசத்சைப்போன்ற வே௫ - கையில் சவிப்பதேனோ? (ஓ) 

சசணம், 

இணங்கி யிறுமாப்புள்ள - இடும்பார்கள் பேச்சுக்கு 

வணங்கஇெயடிபணிக்து - வருந்தியழைக்இன்ற 

மணந்தமனையாட்டி - மனையிற்றவிக்கவே 

றணங்கையடைந்தவர் - அழிந்துபோவதேனோ! (ஓ) 

விலா:---அடி. மதநாமாலி$ ! எல்லாப் புருஷர்களும் உன 

க்குச் சமானந்தான் ! கர்ப்பூரவாசனை கழுசைக்கசென்ன செரி 

யம் ? நான் செய்க காரியத்சை கினைக்க நினைக்க என் மனம் 

புண்ணாய்த் சவிச்சனெறதே. ஐயோ ! என் கொழுநன் உயிரு 
ட௨னிருப்பமசா 1 

மதந:---(ச7௪௫) ஐயோ ! அ௮ம்மணீ ! நானென்ன சொல் 

வேன் ! உங்கள் வீண்கவலையை தினைத்துக்கொண்டால் என 
க்குச் சிரிப்புவருகின்று ! ' அப்படியே விஷமாயிருப்பிலும், 

அதையவர் அருக்இயிருச் சால் ௮வரால் வெளியிற் செல்லவுங்
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கூடுமோ ? இப்பூனையின் கதி அவருக்குமுடனே ரதேர்க்திரு 

க்குமனோரோ 2 

விலா:--ஒரவேளை இப்பாலைக் குடிக்துவிட்டுச்சான் மய 
க்கங்கொண்டு வெளியிற் சென் நிருக்கலாகாதார ? 

ரா வ 

மதந:--அவர் இவ்வளவு இக்கரமாய்ப் போனதற்குக் 

கா.ரணம் செரிக்தகா * இதிற் போட்டிருக்கும் மூலிகையைக் 
காஃ்டியுன்மீ௮ு பழிபோவெசமற்காகவே புத்திசாகார் முதலி 

யோரை யழைத்துவரச்சென் திருக்கிறார், அதுபற்றி கான்அவர் 

சஹபாடூகரடன் கூடிக்கோலாகலக் துடன் பேசிச்கொண்டி 

ருக்சார் ! ந இட்பொழு இங்கிருப்பதே சகுதியல் அ ! 

் விலா:--(ஆன்மகதமாம்) அப்படியுமிருச்குமோ? மதாமாலிநி 

சொல்வதும் கியாயமாகத் தாணிருக்கனெ றது, 

மதந:--அம்மணீ! காமிப்பொழுசேகே மஹாராஜா அவர்களி 

டஞ் செல்வோம் வாருங்கள் ! அ௮வர்காம் இச்சமயத்தில் தக்க 

யோசனை சொல்வார் ! 

விலா:--௮ம் ! அப்படியே செய்வோம் 1 (இருவரும் கொஞ்ச 

தூரம் பரிக்இரமித்தல்) 

மதந:-- (ரம்ப சோக்”) அம்மம்ம! இப்படிபும் பேதைமை 
கொண்டிருக்கலாமோ? அப்பாற்செம்பை அங்கேயே வைச்து 

விட்டீர்களே ! ௮ஃதவங்்கருக்தாற் பிரமாதம் கேரிமே ! 

விலா:--ஆயின் ,௮சையெடுத்துச்கொள்! ஈம் மாமாவிடம் 

சேரே செல்வோம். 

மதந:--இதைமாக்கிரமன்று 1 இப்பூனையையும் தார 
எறியவேண்டும். (பரிச இரமித்துப் பாற்செம்பை ஒரு கையிலும் பூனையை மற் 

ர் 

றொருசையிலுமெடுத்துக் கொள்ளல்.) 

விலா:---ஆம் ! நீ சொல்வது வாஸ்சவமே 1 அதையுந் 

தான் எடுத்துச் செல்லவேண்டும், (இருவரும் கிஷ்சிரமித்தல்) 

i oo
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மூன்றாங் களம். 

இடம்.--தாரைநகர்: ஒர வீதி. 

போஜன் ௪ஈதஈதச்சொண்டே பிசவே))தல், 

(போஜன் :-- (னமகதமாப்) ஆ! ஆ! என்ன மோசம் 1 

எனன மோசம்!! யான் வெளியில் பு£ப்படுமுன் எண்ணிய 

தென்ன : இப்பொழமுதுண்டாகு மெண்ணமென்ன ? இன்ற: 

காலையில் என் இற்ுப்பனுடைய சேவகர்களால் அவமானப்பட் 

ட! போதாசா ? ஐயோ ! அப்பாவி விலாஸவதியினிடம் யான் 

ஏன்சென்றேன் *? யான் முன்னசேவருவசாக:் சொல்லியனுப் 

பிபும், ௮வள் என்னை ஒபொருட்டாயெண்ணினளா ? மண 

நச மனைவியே பிப்படி யவமதிக்கும்போது மற்றவர்கள் செய் 

வ என்ன ஆச்சரியம் :--இதுவும் நமக்கு நற்காலமென்றே 

கொளளல்வேண்டும் ! ஆ! ஆ! அப்பாலைக் குடி.ச்திருக்சால் 

மக்கு மப்பூனையின் கதிதானே நேரிட்டிருக்கும் 1! (போசி2த) 

விலாஸவஇயே இவ்வளவு துணிர் து ஈமக்கு விஷம் mags SHU 

பளா ? ஒருவேளை இதுவும் ஈம் சிற்றப்பனுடைய போதனையாற் 

ரோன் இருக்குமோ 1-ம் ! மற்றவர் யார் ௮வளிடத்திற் செல் 

லக்கூடும் ? அன்றேல் நாம் சொல்லியலஓுப்பியும் பேசாமவிருப் 

பளா 4 ஏசோ யிதில்மோசம் இருக்கவேண்டும். நமது ஆரியர் 

சொன்னதுபோல் இவளும் ஈம் இற்றப்பனுடைய டோ கனையில் 

அகப்பட்டிருப்பளோ ? (ஆவோித்துப் பெருமூச்செதிய) அம் 1 தமது 

நிலைமைய யோகத்தில் யார்காம் நம்மை மஇப்பர்? எவனுச் 
குப் பணமிருக்கன் தசோ ௮வன் சான் பெரியவன் ! ௮வன் சான் 

பண்டிசன் | அவன்தன் புருஷன்! 

*“குணமிருக் தாலங் குலமிருக் தாலுங் 
கொழுங்கலைஞர் 

** தணிப்பாடற்றிரட்டு,
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_ மணமிருக் தாலும் மதியிருக் காலும் 
வழுதக்இடுவங் 

கணமிருக் தாலும் பணமிம௰லல் யாருங 

கருகலரப் 

பணமிருச் தாலவர்க் கெல்லாு மஞ்சலி 
பண்ணுவமர !” (௩௨) 

அகலின் கையில் தனழு மதிகாரமூ மெவனுக்கு இருக்கின்ற 

தோ அவனுச்குச்கான் கெளரவழும், (பாதல்) 

(௧௨) இமாசம் - மமோஹனாம் :; சாளம் - அ.இ, 

பல்லவி, 

பணமுமதிகாரமும் - பாங்குடணில்லாசான் 

பிணமெனலும் பொய்ப் - பேக்சோ ? 

அருபல்ல வி 

காசுங்கனமுமில்லேல் - காசினியிலெவனும் 

மாசில்லாதிருந்காலும் - தாசுமவன்பொரறான் !-- பண, 

சரணம், 

தனமுடையோனைமய - தரங்குவர்யாவரும் 

கனமுடையோருக்கே - கண்யமும் புண்யமும் 

சனமில்லையேயாயின் - தாசனும்சொற்கேளான் 

முணியாதாருங்கூட-முனிஈ துகொள்ளுவரையோ !-பண, 

அன்றியும், ௮வள் என்னிடத்தில் வாஸ்சவமான காத 
லுள்ளவளாயின், இவ்வண்ண மிருக்இராள்! (செவிசொடுத்த) 
யாவரோ கர௫ுணமாய்ப்பாடிக்கொண்டுஇஙவழியேவருகின்றார் 
கள் ! (சோச்ச) எவரோ ஓர் எளிய பி ராமணர்டோவிருஈஇன் 
ரர். சம்சாரத்தை ௮மைதச்துக்கொண்டு எங்கேயோ போகு 

ன்றார்போலும் ! ஏனோ இவர்களது முகங்களெல்லாம் வாடி 

யிருக்கின்றன! இவ்விரவில் இச்சிறுபிள்ளேகளை . யெல்லாம்
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அமைத்துக்கொண்டு எங்கே செல்கன்றனரோ ? பாவம் 1 

இவர்களுக்கும் என்ன சங்கடம் நேர்ந்ததோ 1! என்னசெய்தி 
யோ ஒருபு௱மாயிருக் அ கேட்போம் ! (ஒருபுதமாய் நிற்றல்), 

(மேற்சொன்னபடி கோவிந்த பண்டிதர் என்னும் ஒரு பிராமணர் சன் 

பத்தினி சுநீதரிபுடன், இராமகிரஷணன், ஜாநக், ஸ்ரீநிவாசன் 
என்னும் இறு பிள்ளைகளையழைச்தக்கொண்டு பிரவே௫த்தல்) . 

கோவிந்த பண்டிதர்:--இதுகாறும் நாக்சள் தங்கியிரு 

க்க இடமளிக்க ஏ தடீரமே! நாங்கள் போய்௨உருகன் 
ரோம் ! இதுவரை எங்களைப் பாதுகாக்துவந்ச ஏ கிருகதேவ 

சைகாள் ! நாங்கள் வேற: காடுசெல்ல விடையளிப்_ர்! மாளவ 

உக௪ச்தின்கண் மச்திய நாயகம்போல்வினாங்கும் ஏ தாரைகக 

சே ! யான் இனி எக்காலம் உன்னைக் சாண்பேனோ: ஏ அபத் 
பாந்தவா ! அநாசரக்ஷகா 1 நீயே எங்களை வழியிற் சகாச்சரூள 

வேண்டும் ? 

(48) இராகம்- தசைரி ; தாளம் - சுரப்பு, 

பல்லவி, 

ஈசா வம்மைக் காவாயோ - ஹேஜுக 

௪௪ா எம்மைக் சாவாயோ ! 

அபல்ல வி, 

ஆசாபிசாசத்கை - அடக்கியாளும் வேந்தே ! 

சாசா.நுகாசனயான் - சவிப்பதுமஹகேர 4-- ஈசா. 

ச.ஈணங்கள், 

அஜைமறையாகமம் - ௮க்கிகிஹோத்திசம் 

மூறைவழுவாமல்யான்-முடி.த்கசன் பயனென்னோ:- ஈசா. 

வறுமையினுஞ்சி நீமை - மற்றுமுலகிலுண்டோ 

அறிக் துன்னைத்து இச்சவம்- ஆல்றவிலையே யர்தோ!-- ஈசா. 

சுந்தரி:--இசோ ! உங்களைச்கான் ! இப்படி எத்தனை 

காளாய் நாம் பட்டிணியாயிருக்கறத | ஐயோ குழர்சைகளெல் 
லாம் பசி பொறுக்கமாட்டாமல் வாய்வற௱ண்டு, கண்ணிருண்டு,
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காதடைந்து, கைசோர்ச் ௪, மெய்தளர்சக்து, எலும்புகளெல்லாம் 

எண்ணும்படி இரும்புபோல் இளைத்துக்களை,துச் குய்யோ 

முூறையோவென்று அழுகிறதுகளே! வெறுமை யிப்படி அக்கிரி 

ஹோச்இரமும் ஒளபாசனமும் பண்ணிக்கொண்டு லோகாபிரா 

மமாய்ப் பாடிக்கொண்டிருந்தாற் சாப்பிடுவற்குச் சாதங்கி 
டைக்குமோ? உடம்பு சோர்றாலெடுத்த சுவசென்று சொல்லு 

வார்களே ! உங்களுக்குத் தெரியாகசென்ன இருக்கிற ௪. 

சேன் ஒழுகுவதுபோல் முச்துமுச்சாய்க் கண்ணீர்சொரிய 

மழலைச்சொல்லைச்சொல்லி யமுகிற நம் சிறு குழந்சைகளு 

ச்கு ௮ன்னமளிப்ப_து. உங்கள் கடமையன்றோ ! 

இராமகிநஷண ன்:--எகங்சே! ௮ப்பாபோறே*! பூயபிரா 

ணம்போறதே 1 (முசத்தை கத்தக்கோண்டு தலையைச் சொரிதல்), 

ஜாநகி:--அம்மா 1! தாகம் ஒட்டிக்கிறதே ! அத்துக்கு 
௨ந்து கொஞ்சம் தூச்சமானாகொடேன் ! (தணியையிழுர்தல்),' 

ஸ்ரீநீவாசன்:--௮ம்மா ! பூவா ! பாச்சீ ! பாச்சி ! மார்பில் 
பேசர்த் இருக்கும் வஸ்இிரர்தைம் Hiroe), 

சுநீத:--(சண்ணீர் சொரிச்து, மேலாடையைச் செம்மையாப்ப் போர்த்துக் 

சகொண்டுகானெேனனடாப்பா செய்வேன் ! இருக்கா உங்களுக்கு 
வஞாசனையாடா ! உங்களப்பா சொண்டுவந்துபோட்டாக் 

கானே ரான் உங்களுக்குப் போடுவேன் ! 

இராம:--௮ம்மா ! நம்ப கச்சுவாத்திலே என்னமோ 

சடை உருட்டினாளாமேடி ? ௮௮ எப்படியிருக்கும் ? 

சுந்த--(பூனமஃதமம்) ஐயோ 1 இது தன் ெபண்டமென் 
ரூல் ௮சைக் கொடுக்கச்சொல்லி அழுங்களே பசங்கள்! இவா 
ஞூக்கு நானென்ன சொல்வேன் * (பரசாசமாம்) அப்பா! து 
ஆத்திலே குண்டுகுண்டா யிருக்கும் 1 அதைப் பசங்களுக்கு 

விளையாடச் கொடுக்கிறது. .
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_ஜாந,-- அம்மா 1! நம்ம கால்வாங்கரை மணவிலே குண்டு 
குண்டா யிருக்குமே கூழாங்கல்லு ௮துவா * 

சுநீத---(அன்மகதமாய்) ஐயோ! இப்படியே இதுகளுக்கு 
தஇனர்தினம் போக்குச் சொல்லிவருகிறேனே ! ஒரு டாழ்த் 
தெய்வத்துச்கும் கண்ணில்லையே ! ் 

*அுறகலை போக வருகதலை நரன் சனையும் 
பத்திக் இருகிப் பதியேனே 2-- வுற்ற 
மரமனையாட் கிக்க மகாளைவகுக்கு 
(சரமனையான் காணப் பெறின் !” (௩௩) 

ஸ்ரீநி. அம்மா ! அப்பிச்இ ! அப்பிச ! 

இராம.---அம்மா:1 வயறெல்லாம் பசிக்இறதே ! என்ன 
வானா இன்றக் தூக்காவது கொடேன் ! 

ஜாந.---அ௮ம்மா ! கொஞ்சம் பழையதானா போடேன் ! 

(௧௪) இரசகம் 5முகரசி, காளம் - சூபசம், 

பல்லவி, 

mS பொறுப்பேனோ - அம்மா! 

புசியா இருப்பேனே ? 

House, 

போக்குக் காட்டுமுய்-பொழுதுதோறம் 

நாக்கு வாட்டு௪ - நடக்க ஈடக்க ! (ப) 

சரணம். 

பமையசேேலுக்கா - ப௫ிதணிக்கக் 

கழு$ீடேனும்வார் - கலக்கிக் குடிக்க! (ப) 

கோவிந்த.---(இராம௫ருஷ்ணனைச் mah Se so, ஜாஈகியைத்தோளில் 

Mais pF Hor sr ares செய்துகொண்டு) என் செல்வர்களே ! நீங்கள் 
  

* ஒளவையார், 
. 

MAHAM A HOPADHYAYA, 

oy. Us Va SW AINATHAIYAR LIBRARY, 
உட ங்க அரு maonRAS-4l,
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அழாதர்கள் ! இசோ செம்பில் வேண்டிய தீர்த்த மிருச்கின் 
ற, குடியுங்கள் | (செம்பிலிருக்கும் சவம்தை இருவருக்குச்கொதெ்தல்), 

டஇராம.--௮ப்பா! இன்னம் பசிச்சசதே! ஐயோரொம்பப் 

ப௫ிக்கறதே ! எட்கேயானா கொஞ்சம் சாசம் வாங்இச்கொ 

டேன் ( 

Catal .— (watz ம்டி.யி வணைத்ருக்கொண்டே பையா! சற்றுப் 

பொது! இதோ பக்கச்தூருகச்குப்போய் வேண்டிய சாசம் 

வாஙஇத் சருகிறேன். 

சுந்த அதுக்குள்ளே ஈம்முடைய பிராணனே போய்வி 

மிமே! பசங்களின் பராணன் என்னமா நிய்கும் ? 

கோவிந்த--என்ன * நீகூட இப்படி விசனப்படுஇன் 
ரூய் ! நாள்சோறும் பாகவதம் 115 VES os முசலிய கதா 

பீ வணம் செய்வசன் பயன் இதுதானோ? முன் ஜனமச் 

தில் கானகதர்பஞ் செய்இருந்தால், இஜ்ஜன்மச்கில் ௮சன் 

பயனை யனுபவிச்சலாம். ஜனமாந்தரச்தில் அவரவர்கள் 

செய்த இருவித வீனைசளுக்குர் சக்கபடியேபாக்கெயசாலிகளாக 
வோ சரிச்திரர்களாசவோ பிறகஇன்றார்கள் 1] Pics தொரு 

வருக்துவசனால் என்னபயன் : நம்மைப் படைத்த ப்ரும்மதே 

வன் கலையில் எப்படி எழு இயிருக்கின்றானோ அப்படியேதான் 

மூடியும் 1! அதை மாற்ற யாவராலாகும் ? 

சுநீத.-அம் ! வெறுமை யிருந்சால் வினையென்ன செய் 

யும் விதி யென்ன செய்யும் ? எங்கேயாகிலும் போய்க் கஷ்ட 
ப்பட்டாலல்லவோ பொருள் & இடைச்கும் ! பேசாமல் அத்இ 
லஓட்கார்ர்து PERE GH BSC ENCE LO 0D பொருள் 
சானே வந்து முளைக்குமோ *? உழுது விரை விரைச்சாலல்ல 
வோ நிலம் பலனைத்சரும், யச்சனசூ செய்யாமல் வெறுமை 
யிருஈ்சால் செய்வமே சாச்சை யனள்ளி வாயில் ஊட்டுமோ ?
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கோவி.---௮டி. பேதாய் ! ௮வனன கி யோரணுவு மசை 

யுமா? “தேர விநா தருணமபி ந சலஇ' என்று நீ கேட்டதில் 

லையோ ? சாம் ௮அறுபவிக்கின்ற சுகதுக்கங்களெல்லாம் இம்மை 

யில் நாம் செய்யும் இச்சிறு முயற்சியினாலென்று நீ சிறு 

னும் கொள்ளவேண்ட.ரம். அடி முக்தே ! மைந்தர்களை ரக்ஷி 

க்௪ப் டொருள் வேண்டுமென்குின்ரூயே ! வானத்தில் ஸஞ்சரிக் 

கும் பறவைகளும் காட்டில் இரியும் மிருகங்கரம் தமக்சொரு 

ரக்ஷகனைச் கேடுகன் ஐரனவோ?கல்லினுள்ளிருக்கும் திறு சேரை 

க்கும் சருப்பையிற் ஈட்டுண்டு இடக்கும் ஜீவனும்கும் 

உணவு அளித் துக் காப்பவன் யார் ? எல்லாம் கடவு ஷடைய 

செயலன்றோ 1 அப்படி. யிருக்க, நீ ஏன் இச்சிறுவர்களைச் குறி. 

த்து விசனப்படுகன்ளுய் ? கற்பித்தவன் சாவாது கைவிடு ' 

வனோ: விடான் ! விடான் !! ஆகலால் காம் அ௮க்கரணைக் 

கடவுளை கம்பி வோ எங்கேயாகினும் போவோம் வா! நாணு 

மென்ன, பிரயத் சனஞ் செய்யாமல் வீணாகவாகாலச்சைக் சழிக 

இன்னேன்! ௮௪ இத்வயமும் சாங்சோபால்கமாய் வேதசாச்யயன 

ஞ்செய் திருக்கண் மேன் ! ஆறு சாஸ்இரங்களையம் ௮ணுமாச்திச 

மூம் விடாமல் ஆராய்சி செய்இருக்கின்றேன் ! கல்வியின் 

அருமையை இப்பொழுது அகவனிக்கறவர் யார் 1 இப்பாவி 

ழஞ்ஜன் இராஜ்ஜியாதிசாரம் ௮டைக்தஅம் கற்றவர்களஞுடைய 

காலம் போய்விட்து ! 

%“அ/ட கெடுவாய் ! பல தொழிலு மிருகக் கல்வி 

யதிகமென்றே கற்றுவிட்.டே ன வில் லாமல், 
திடமுளமோ கனமாடக் கழைக்கூமி சகாடச் 
செப்ப உவித் ைைகளாடத் மிதரிந்தெ ணிலலை ! 

கடகுசவே சையராகப் பிறந்தே னில்லை! 
சனி.பான மறையைவிட்டுத் தைய லார்தம் 

மிடமிருக்து தாதுசென்று பிழைதகே னில்லை! 
என்னசென்மமெடுத்துலகிலிரக்கின் தேம ன[ (௩௪) | 
* படிச்சாசத்தம்பிராண், 

[எ] 

 



௯௮ போஜசரித்திரம். [அங்கம்-]] 

  

லயோ ! இக்கொடுங்கோல் மன்னனது அரசாட்டுயில், உயிர்க 

கொலை புரி£்து, உண்ணு மூணவில் மாமுட்டஞ்செய்து, 

இறிது மையமில்லாமல் ஈண்புடையாரிடதக்து வஞ்சனை செய்து, 

நல்லவர்களை நகிங்கும்படி யு சாசனமாய்ப் பே௪ி, நன்னடத்தை 

யுடையவர்களைக் தியகடச்கை யுள்ளவர்களென்று சொல்வி.பும், 

அ.றிவில்லாசு ௮ற்பரை ஓஒழுச்கமுடையோரென்றுரைத்தும், 

சேவாலயச்தஇிலுள்ளசொக்துச்சளை மறைத்தும், கம்மா சர்களைப் 

பிறருக்குக் கொடுக் தும், இழிவான வே௫ியர்களை யுக்கமர்களுக் 

குறவுபடுச்இயும் கற்பிற் சிறக்க பிறர்மாசர்களொடு கல்வி செய் 

யக் கருக் தக்மொண்டும் இருப்பவரான கயவர்கரக்கே இ.துகா 

லம்! அவர்சளுச்குச்சான் ஸ53ல உச்தியோகங்களும் பட்டங்க 

நங்இடைக்கும்! கர்௱வர்கள் சங்கள் சுவடிகளைக்கட்டிக்கொ 
ர ண் ககறவேண்டியஅதான் ! தர்மப்பிரபு ! அர்த சிந்துல மசா 

சாஜ்ராடே.கற்றவர்களது கெளரவமும் போய்விட்டது! அவர் 

இராஜ்யதக்கைப் பா/பாலிச்து வரும்பொழுது எந்த வாணத்துற் 

பிறந்த௨உரானாலுங் கற்றஉர்கறாக்குக் குழைவேயில்லை. ஒருசவ் 

கிராந்தி அமாவாசைகோறு மவர்கொடுக்குக் தட்டிணையே ஓவ் 

வொரு பி ராமணருடைய வருஷாரர்தா காலக்ஷபத்இற்கும் 

போமான தாயிருக்கது } 

* PF ors புல்ல ரிருந்ககென்ன ? 

மபாயென்ன ? எட்டிமரங் 

Bir Wir இருந்தென்ன ” காய்துதுப் 

பலென்ன 7? கைவிறதித்துப் 

மயரயர சகமமென் அரைப் 2பார்க்குள் 

செம்பொன் பிடிபிடியா 

ிியாயாம லிபவன் இந்துல 

ராஜ னெருவனன்்தே!”? | (௩௫) 

  

* படிச்காசத்தம்பிரான்,



களம்-3. ] போஜசரித்இரம். ௯௯ 

Lee tee a a RIOR அம் Athenee EN ie 

இப்பாவியின் அரசாட்சியிலோ, அள்மீறுவசே அதிகமாய்த் 

சோன்றகிற௫. ஒருகால் போஜனாயினும் பட்டத்திற்கு வர 

தால் வித்வான்சளுக்கு நல்லகாலம் பிறச்குமென்று எண்ணி 

யிருந்தேன் ! இன்று அர்த அரசையும் நிராசையாய்விட்டது ! 

இரண்டு வருஷங்கரரக்கு முன்னரே இவ்விசாஷ்ஜியத் இன 

பட்டத்இலற்கு வக்கிரக்கவேண்டிய போனுக்கே நாசம் கேரி 

கிம்போல் ப சான்றுஇன்றது., இன்று காலையில் அந்தப் 

பாவிசெய்ச சூழ்ச்சிபினின்றும் போஜன் ஃப்பிப்பிழைக்கதே 

செய்வசங்கற்பம் ! அசலால், இணி ஒருக்ஷணமும் இம்மகா 

பாபி.பினுடைய நாட்டில் நாமிருக்கச்தகாது 1 

% ₹: இயாரைக் காண்பதுவுச் மீத! இருவற்ற 
oo. . க “6 € ௪ அடு “a ° 

ம . ஓ ச LOC ட் 

குணங்க ரெரைபபதுவுக் Bo ob! அவ ரா 

(9. S331 EI யிறாப்பதுவுக் தது 12? (௩௮) 

  மேபோஜ:--(ேன்மகதமாம்) ௮.௮! இவ்வாறு இவர்சள் கந 
டப்படுவகைக் கண்ணாற்சண்டும் இவர்சளது குறையைத் 

தர்க்க மு.ழயாதவனா ய்நுக்வண்டேணே ! அப்படி. உலச 

மெல்லாம் புசழ்ந்துகொள்ளப்டட்ட சிந்துலருக்கு நான் பத் 

இரனாப்ப்பிறக்கசன் பயனென்னை ? இன்னுமிவர்களைப்டோல் 

இருச்சவிடமில்லாமலும், உண்ணச் சோறில்லாமலும், உடுக்க 

உடை.யில்லாமலும் கலங்கித் தெருக்களில் GA&ls ஏழை 

கள் எவ்ஊளவினரோ ? இப்பிராமணோச்தமரைப்போல் உயர் 

குலத்திலுஇக்து, என த்தொழில் செய்யச்தெரியாமல், இசப் 

பதைவிட இழிவானது” ஒன் நுமில்லையென் றெண்ணி, பிக்ஷை 

எடுக்கச் துணியாமலும், அரசர்களுடைய ரக்ஷணையில்லா 
மலும், வீட்டிற்குள்ளிருர் தகொண்டு, ப௫ியினால் தாய் முகத் 

மைப் பிள்ளைகள் பார்க்க, புருஷன் முகத்தை மனைவிபார்க்க, 
ஒல்   » 

* ஓளவையார்,



அவை ஆனவ காசு ககைகையை 

௧௦௦ போஜசரிக்இரம். [அங்கம்-]1] 

௮ வர்கள் முகச்சை யிவன்பார்கக, இவர்கள் முகங்சளையெல் 

லாம் பார்க்க ஒருவருமில்லாமல், .ஒகரவற்று வருந்துங்குடிகள் 

எத்சனைகோடியோ ?* இம்மாது சிரோமணியைப்போல் தாம் 

புசிக்காமலே, அகப்பட்ட அன்ன ச்கையெல்லாம் சம் புருஷரு 

க்கும்பிள்ளைகளுச்கூம் படைசஅலிட்டுச், சாம் கித்தியோபவா௫ 

மாயிருக்கும் பதிவிரசைகள் எத்தனைபெயோ ? அந்தோ! 

இதென்ன பரிசாபம் 1! இரக ஏமைகளஞாம் னார் இரும் 

ass ஜீவர்கள் சாமே |! இவர்களாச்சாகவும் மழை பெய்ய 

வில்லையோ * அ௮ப்படுயிருக்ச, கோடாறுகோடி ஏழைகள் இப் 

டடி. வருந்துவசற்குக் காரணமமனன இவர்களை பரசாளும் 

அரசர்களுடைய பேராசையும் பொறாமையுமேயனறி இதற்கு 

க்சாரணம்வேசதென்ன ? இவர்கள் தஇன்றுபாழாய்ட்போகும் 

பொருள்களைப்பகிர்ர்து கொச்ச்சாலே எண்ணிக்” ஏழைகள் 

பிழைப்பார்களே ! 

(புக்மகம்) 

புண்ணியவா னிவ்வுலகி லகம்தசை நாடிப் 
பொருட் 2டடிச ௪த்திரக்தைப் பொருக்க வைத்தே 

Questing ds நாடுகளை யத.னுக் காக்கி 

மேழமைகளுக்கன்னமிட வகனைக் கொண்டு 

விண்ணவரும் விஞ்சையரும் LSU 6 ga Gum p 

விரும்திட்டு வானதனில் விருப்பக் தோடு 

கண்ணியமா யதனைப்பன் ஞளுங் காக்கக் 
கருதிக்சார் யஸ் தாகளை யமைக்கு மாறே: (௩௪) 

பண்ணவனிவ வலசென்னும் சத்தி ரச்தைப் 
பாங்குடனே செய்வித்துக் சரணை யாலே 

மண்ணிலுள்ளோ ரெல்லோருச் தாம்பி ழைக்க 
மருவியொரு வருக்கொருவர் சேய மாக 

ஈண்ணியவோர் கருமக்தைப் பாது காக்க 
ஈரபதியை நியமித்த முறையையக் ததோ!



களம்-3. | Pane Te Bae SOs 

எண்ணாது ௨ TF Tt Bat) Aus ans கன்னை 

பயன சொல்மீ வன் தண்டனை தான்யா, இவர்க தா? 

சுந்த: ரா (சற்றுநேரம் யோகி, *ஐலிட்?) அப்படியானால் நாம் எந்த 

ஊருக்குப் போகலாம்? ் 

கோவி:--எந்த காட்டில் நமது யோக்யெதை யறியப்படு 

மோ ௮ர்க மாடே நமது கரலக்ஷ்பக்கஇற்குத் தகுந்சது | 

யபோஜ:--( ஜன்மசதமாய்) நல்லது! இவர்களுடைய கஷ்டத் 

2௦ முற்றிலும் நீக்க இப்பொழு மூடியாமற்போனயபோதி 

லும், நம்மாற்கூடிய உபகாரத்தை யமிவர்களுக்குப் பண்ணு 

வோம் ! நாமின்னாரென்று தெரிவிச்சாமலே இம்முத்துமாலை 

யையாயினும் இவர்கறரக்குக் seg arf) யனுப்புவோம் | 

(அவர்கள் அரு இந் சென்று, பிரகாசம்) ௬ வாமி 1 (BLD STU BIT IID [ சாரங்கள் 

இல்கேளையில் எங்கே போகிண்றீர்கள் ? $? இவர்களொல்லோரும் 

மிகவும் களைப்படைந்திருக்இன் சனர்கள் போலிருக்கன் நனரே! 

இன்றிரவு இங்கேயேயிரந்து ஏதாயினும் அகாரஞ்செய்து 
கொண்ணு, வேண்டுமாயிற் காலையிற் செல்லலாமே! போஜனத் 

இற்கு வேண்டுமாயின் கருஇன்றேன், 

சகோவி:---(சகச்கமாய்) இவண் யாரோ இந்த ஊரில் ஒரு 

அன நல்ல மனமுள்ளவன்போல் சோன்றுகின்றான்! (பரகாசமாய்) 

அப்பா | நாங்கள் ஜீவரார்த்சமாய் வேறு சாடு செல்கின்றோம்! 

பார்த்த நாழிகை ஆய்விரிகின்றது! இனிச் சாமசிக்சலாகாு ! 

போஜ:- அப்படியாயின், இசைக் தாங்கள் எடுத்துக 

சொண்டு செல்லுங்கள் ! (முத்தமசலையைப் பிராமணர் கையிற் கொதெத) 

இதை விற்றுச் சாங்கர் வழிச் செலவுக்கு வைத்துக்கொள் 

ஞங்கள ! - 

கோவி:---(வாங்கச்சொண்டு, கெரு சர்தோஷத்துடன்) அப்பா ! நீ 

இர்ச்காயுவ் மானாய் ஸகலைசுவரியச்சையும் பெற்றுச் சகிகரவ 

ர்ச். இி.பாய் விளங்கவேண்டும். உன்னுடையதாத்ருத்வசத்திற்குத்
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தராஇபர்களும் நிகரல்லர்! (கோசல) நீ யாரோ அறியேன் ! 
ஆயினும் உன் முகச்தில் ராஜறசேஜஸ்ஸு௦ ஜ்வலிக்கின்றது: உன் 

னைப்போன்றவர்கள் ராஜாவாயிருந்சகால் என்னைட்டோன்றவர் 

களுக்சென்னகுறை? இர்ச சமயச்தில் ஈசுவரர்சாம் எங்களைக் 

காப்பார்றவசற்காக உன்னைக்கொணர்ந்த விட்டனர் | 

சுநீத:--௮ப்பா ! ந மஹாராஜாவாயிருந்து நீடூமிகாலம் 

வாழவேண்டும் ! 

் rua * ° ௬ ர் ௬ o ௫ 

பா OD i — DL LL aS ! GEVOVTIG FELT 4 i QUT bE தினாந் 

இடைக்கும் | 

கோவி:--௮ப்பா 1! நாக்கள் போய்வருகின்றோம் 1 உன 

க்கு ௮மோகமாய் மங்கள முண்டாகும்! (அிர்தாறடி. தமம் பரிக்தரமி$த 

eros sori) இல௰்மகாபுர௬ு௨௨ன் யாரோ ? இதுவும் ஈசுவரா4 

இஹமே ! 

௪ ! சுரனே! பரனே! 
| 

௫ 

& மணா கருணா பாணா ! 

அருணா டகனே ! கருணை புரிவாய் 1 (௩௮) 

(ஸம்ஸாரத் டன் நிட்இிரமிச்தல் ) 

போஜ:--௮ ஆ | எந்நிலைச்கு ஈம் நாடுவற்துவிட்ட து! 

சிஷ்டர்கள் ஈடுநடுங்கியோடவும், துஷ்டர்கள் தழைதழைச் 

தாடவும் வாய்த்தசே காலம்! அந்தோ! எச்சனைபெயர் இப்பி 

ரராமணனோச்சமரைப்போல் ௮ன்னமென்பது இன்னசென்றே 

தெரியாமல், கீரைக்குடித் து வயிற்றைகிர்ப்பிசக் காலத்சைகச் கழி 

க்கின்றார்களோ ? இவர்களெல்லாம் இப்படி. வருந்திக்கஷ்ட.ப் 

படும்பொழுது சாம் மாத்திரம் சுசமாய் ஜீவித்திருப்பதிற் பய 

னென்னை £? பரோபகாரமில்லாத சேகமிருந்சென்ன போ 
யென்ன?



Barit-d. | 2பாஜசரித்இரம். ௧௦௩ 

& “குற்றவர் கடவுட். டான 
சேர்க்தவர் களைக ணில்லா 

ரறுறவ ரத்து 000) ௭7 

ரன்றியு மவர்கள் போல்வார்க் 

FO D தோ ரிடுக்கண் வந்தா 

னுதவுதற் கூரித்தன் மயிற் 
பெற்றவிவ வுடம்பு ன்னும் 

பெறும்பய னில்லை மன் மீனோ!” (௪௦0) 

ஆகலின், இவ்விசாஜ்ஜியச்ைதையடைந்து, ஒன்று இப்டீரஜைக 

ளைக்காப்பாற்றம் வழியைச்தேடவேண்டியது ! ௮ன்றேல் இர் 

நிஷ்ப்சயோஜனமான உயிரைச் து௰க்கவேண்டியத ! ஜெயம 

டைந்தால் எத்தனையோ உயிர்களைக் காப்பாற்றலாம் 1 அன்றே 

ல் நம்முடைய ஜி௨னொன்றுக்குத் கானே ஈஷ்டம் ! 

* “ஐலா ணி oO opt நின்ற 

மவாண்பழக் துருவும் போலப் 

பேரு முயற்சி தன்னும் 
பெருக்கிய பொருள்க மொல்லாஞ் 

சிருற யாவர் மாட்டுஞ் 
செலுத்தயொப் புரவி னிற்மி 

யாருமொப் புரவாற் கேடுண் 

LTS) oy Lo. gy ஈன்றே!” (௧) 

நல்ல 1 இவ்விராஜ்ஜியத்ைப்பெற நம்மாலான பிரயத்தன த் 

சைச் செய்வோம் ! பீரமேசுவரர் பரமதயாறாஉான தனால் இரு 

பைபுரிவாரென்ப நிச்சயம் ! எசற்கும் நாம், நமது நகருக்கு 

அ௮திசெய்வதமான விநாயகர் கோயிலுக்குச்செனறு பிசணதார் 

சீதிஹரரென்று யதார்த்சசாமச்சோட விளக்கும் ௮ம் முதற் 
  மனம ema அவடை மயன், 

இ குளசமணி, * பிள்ளையார் புராணம்,
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ee - கட்டட வெட அகவய வவவைதைைய அவல வவட ces ee ame - 

கடவுளை வணங்கி, தியானஞ்செய்துவிட்டுப் பின் நடத்தவேண் 

டியதை யோசிப்போம் ! 
(நிஷ்இரமித்தல்,) 

இரண்டாம் அங்கம் 
உ rT 8 

If 0) 9) ON. 

 



  

  

  

Qi b.— s1wT55HS5H RO GH விநாயகர் கோயில். 

(படிக்கச் வரன் என்னும் ஒருபிராமணன் நசை வேத்தியங்சொண்சி வைக்ச, 

சிவராமன், ஈந்திரசேகரன், கநணுகான், பரமசிவன் முதவ 

யோர் சுவாமி தர்சனஞ் செய்யவா கைலாகுகுருக்கள் என்போர் பூசைமணியை 

அசை த்துச்சொண்்ு விகாயசர்சர்நி௫கச்சதவைத்இரற்றுபூர்வரீராசனம் செய்துகொண்டு 

பிரவேசித்தல்) , 

கையாக தநக்க MN ஊஊ (பிகூடரச்வரர்கடவேசமேோ த) ce ஒம் ! 

io 
° ட . ு . 

ஸோமோ வா ஏ£ஸ்ய ராஜ்யமாசச்சே, யோ ராஜா ஸன் 
om aw ~~ 

$ 1 ் 
oa ஜ்ம்யா வா ணஸொமேத யே ச, செ அபு வாமேதா நி ஹீ 

ர் 
ண் ட ; nm ' ன் «a -— | ; os ஆன வன 

ம்வி பவந்தி, ஏகா வந்தோ ma garner nati, gaan 

ர ர 8 

ஸ்மை ஸவான் ப்.சயச்சந்தி, சஏாம்புுஸ்ஸுவந்தே ராஜ்யாய 

ர 

தேஉ௨ஸூடு ராஜா பவதி. றம் ஸ்ரீமஹாகணாதிப௪ Cusw:, 

பூர்வ நீராஜசம் தர்சயாமி, நீராஜநாநர்சரம் OF UG WI Lb 

ஸமர்ப்பயாமி, (கற்பூர இபாசாதனை செய்துவிட்டுத் தட்டைவெளியிற்காட்டிச் 

கொட்டிவிட்பெ் புஷ்பல்களை எடுத்த அர்ச்சனைசெய்பவசரம்பிச்தல்.) “ஐம் ஸுுழும 

காயநம :, ஏகதர்தாயகம:, கபிலாயகம:, கஜகர்ணிகாய
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நம: , லம்போசராயகம : , விகடாயகம ;, விக்கராஜாயதம: , 

தூமகேதவே ஈமம:, கணாக்யக்ஷாய நம; , பாலசக்தீராயகம ; , 

சஜாநாய நம:, வக ரதுண்டாய நம:, சூர்ப்பகர்ணாய நம:, 

ஹேரம்பாய gor, ஸஷ்கச்தபூர்வஜாய ஈம: விகீநேச்வராய 

நம: '', ப்ணதார்த்திஹரஸ்வாமிதநே நம: , நாகாவிசதிஃ்ம பரிம 

ளமநத்ச புஷ்பாணி மமைர்ப்பயாம். 

சிவராமன்: (அதே தசமயத்க இவ்) 

«TG ஜாகுணபரம் வ் TOP Flue? : LS 

சரா சரகணாம் பரகமத :, 

கீ் 2மாருணயு, தம் சீவயமா நில முற BD B iT 5 OM 
ர 

மி வகு தி வறம் லயவிகெளா ; 

WN BE au (hoor LD} iL] மதப்ரப்ருதி ir E TG DB 

COWLDOUH L/QUGLD GH | TOU, 

fy ச ட. 85 5 ய் ் - ° ௫ rr) BLOM WBisd ovrg (ப ஹர்ட் Np 

Foul Fl] B தபம் Soi Hee | (ஆ) 

(பாராத பண்ணதக்தொடங்இய தும்) ஹர! ஹர! ஹர! ப்ரணதார்த் 

fans ] ஸாபயாபராதா இ க்ஷிுமஸ்வ ! 

கரணுகரன் :---(அசேசமயத்தில்) 

தங்கு தாவாழுஞ் சங்க மங்களையுந் 
இயை படலனவப்டை கச் றுனின 

DDI (Ld Trp FT BITS or 2பாற்றலுறும் 

கதை யாழுகுற் கடவளைப் 

பொங்கு பா்கடலி னின்று இக்தமகள் 
பேபோரற்ற ் னே 4 ட். 1/0 வண்ட (மம் இனையம் 

Cur ag Bes மியினிற் பாது காத்தருளும் 
புண்ட ரீக களா௯களனை,
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அ பகு மெஙகுமொரு FFF BTS By 

மரம கராமியை யண்ணலை 

2, 5, மதுயமுடி. வேது மின்றியரு 

ளாகி நின்ற துரியனை, 

OF BD . மேள்ளாபல ஜாஇ யால்னாமுய 

ரச னாயிலகு ஜோொஇயை 

யென்று மேயெமதுநாக னைத்தொழுது 
மத்தி யஞ்சலி செய்வாம்! (௦. 

ஷ
ய
 

(Buran star தொடங்கும்பொழு த) அர 1 ao} அம் ! விகாயக 1 நீயே 

சரணம் ! 

சந்திர சேகரன் உ (பிரதக்ஷணஞ் செய்துகொண்டே அசேசமயச்தில). 

- : ° ஆ - பரலார்சக்யுதி கோடி கோடி நிகரம் 
LITO OG Bl சூடா மறம், 

பரீமத்கும்பஜ ௭ கீகுரும் பவஹாம் 

UF BLD HOTITHT BL, 

PE CHF LD [OP b பக்கரகுணபரம் 

விக்யேசமாசாபஜம், 

களமிக்வாம் சிரிஜராஸுகம் சுபகரம் 

ஸும்ஸாச ஸக்பேஷஐம். (in) 

(£பாராகனை ஈடக்கும் பொழுது) மஹா கணபதே ! ரக்ஷ்மாம் ! 

பாமசிவன் உ (பிரதக்ஷணஞ்செய்தசொண்டே அதேசமய தல்) 

தித்தி விசாயக ! FI TM Gh FI SOLD ! 

செக்கு மரைமலர்ப் பாதா! சரணம்! 

பத்த ஐசகெஷ்டத ! BT SIN GF சரணம் ! 

பார்வதீ ஈந்தக! சரணாஞ் சாணம்! 

முத்தி UL} ஸிப்போய் 1 F 5 oI OF F 7 ணம | 

முருக சகோதர ! சரணஞ் சரணம் !
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. ச டி ° உ ௫ Cow ; 

பகு Buy oF FS Bu Pp ருள் ம OUT 0 651 ot | 

(jo) 60! FIM Ch FIG Gh FI ம்! (௪) 

(தீபாராதனை பண்ணாம்பொழுத) அ ர ! | wo! BO. இத்த இவிரசாயக | எங் 

களைக் காத்சராளும் | 

கைலாச 

  

(முன்போற் பிக்ஷேச்வரன் வேரமோதக) “6 ராஜாதி 

' ' : ॥ ' ் 

ராஜாய ப்ரவறைய ஸாஹிநே, நமோ Quire உைஸூவணாய கூர 

8 ர் 

மஹே, ஸமே காமான் கரம காமாய மஹ்யம், காபமேச்வரோ 

॥ _ ' 
வைஸ்ரூவமோ சசாது,குபேோரய லைஸ.்ரூவணாய, மஹாராஜாய 

- ~ — - -~ 
' 

9... . . * * « ட ° 

ம; ஒம் uh Ogam eri éSamgovatsCrsw: &= és Sr oop 

சாசயாமி, நீராஜகாரந்தாம் அசமயம் ஸமர்ப்பயாமி ! c 3 t ச் க > LUE மி ஆ ‘ ay , "oe (கற்பூர 

ஹஊாசத்தி செய்துவிட்டு வில்வகளங்களையும் விபூவியையும் தட்டில்வைக்து யாவருக்கு 

Fe) ef) 6 ல்) 

் ் 
2 

(அேசமயதஇற் Gu ர் ன Ig CaF) ager), 

போஜன்:---(ஆன்மகதமாய) ஆத! நாம் வருவதற்கும் சு வாமிக் 

குக் கற்பூரதிபாராகனை நடப்பதற்கும் சரியாயிருசக்கின்ற ga | 

இஃ் விநாயகர் கிருபையினால் ஈமச்கொன்றும் குமைவுவாராதெ 

ன்றே ஈம்புகின்றேன் ! அயினுமிச்சமபத்இல் இவர்களுக்கு 

நாமிங்கு வச்திருப்பது செரிவது சகுதியன்று ! இராகச்இரி 

காலபூஜையும் முடிந்தபடியால் இவர்கள் சிக்கிரத்திலேயே 

Gael செல்லுவார்கள் ! அதுவரை நாம் ஒரு பக்கமாய் 

மறைந்து நிற்போம். (போசன் ஓர மூலையில் மறைர்துரிற்க, குருக்களும் 
மற்றவர்களும் பிரத௯்ஷண் ஈமஸ்கசாரா இகளைச் செய்துவிட்டு சர்ரிதிக்ககவை மூடிக்கெச 

wore) ஒருவர்பின் ஒருவராய் வெளிபில்ரிஷ்டுர மிக்க) யாவரு சென் வர்கள்! 

(முன்வர) இப்போது நாம் சதவைத்திறந்து ஏகாந்தமாய் 
ஈவாமி தர்சனஞ்செய்வோம் ! (சந்ரிதிக்கசவைச்திறர்த) மகாகண 

பதியே 1! பிரணசார்ச்திஹரா ! உம்மையேசரணம் புகுந்த 
னன் ! என்னை யெச்சாலத்திலுல் காத்கருள்வீர் 1 (பாதெல்)
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(4) இராகம் - காட்டை; தாளம் « ஆ.தி. 

பல்வலி, 

கணபதயே சரணம்!--காவலாயென்னைக் 

கஜமுகனே சரணம் ! 

அருபல்ல வி, 

இணையில்லாசோனே !1--இமையவர் 
இ௫கிச்சண்களைோ தோனே ! கணட இமய, 

சரணங்கள், 

மறைப்பெருஞ் சோதியனே 1!1--அது 

ஆழிகைச்கொண்டவனே ] 
பொறுச்சருள்வா யென்னை! புதிசா று ச், புகி, 

புசழ்வேக்யானுன்னை] கணபதியே, 

அராசாக்ஷகனே !--அரசுத 
அஈந்சகாக்இரனே ! 

விகாயகமன யபயம் !--லிஎ்வ 
விசாயகனே யபயம் 1 கணப இயே. 

விநாயகா ! உம்மையே நம்பினேன்! (கபோலக்களி வடித்தக்கொண்டு 
சமஸ்கரரம் புரிதல்), 

(சேபத்தியத்திற்கானம்,) 

'கோண்டலாராடேயோ! கோடலாராடேயோ ! 
டிண்டிடிண்டிடேயோ! டேயோ! டேயோ! டேயோ !' 

Gutg:— (சேட் எழுர்தத) இந்த கானம் எங்இருந்து 

வருகின்றது! யாராவங் இடையர் மாடுகளை யோட்டிக்கொ 
ண்டு போகின்றனயோர : 

(மறுபடியும் சேபத்தியத் இல்) 

 இத்தரோய் ! ஈம்ப மாடுங்கள்ளாம் இங்கசேவர்இடுச்சுபோலிக் 
கு. துடோய்!'
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போஜன்:-- (கோச) அம் ! யாரோ மாட்டிடையர்கள் 
சாம் இருவர் இவ்வழியாய் வருகன்ரார்கள் ! சாமொ . பக்கஞ் 

சென்ற மறைந்ு நிற்போம் ! (அப்படியே செய்தல்) 

(கோபாலன்,கிநஷணன் என்னுமி!ஸ்டிடையர்கள் பிரவே௫த்தல்), 

கோபாலன்:--இச்சரோய்! இங்கே எங்கசேயம்கம்பமாடு 

சளைக்காணண்டோம்!--இட்பொ பணியோசை சேட்டுச்சே 

பிக்கே கானே அண்ணே ? 

சிரஷணன்:--இக௫்சேயல்லடா தம்பி! இக்சச் சோயிலுக் 

குள்ளே பசை மேஞ்சாங்கபோலிாக்குது 1! அதுசாண்டா 

மணியோசை மேட்டிருக்கும் ! 

கோபா:-- (ஆச்சரியர்துடன்). ஏன் அண்ணே! பூசை சேஞ் 

சாக்கே மணி சை கேய்குமோ 3 

கரு: -௮அமாண்டா ! பாப்பாருங்க பசை பண்ணணும் 

போது மணி:படிப்பாங்கோ ! 

கோபா:--(ககாவலற்றடன்) ௮1 ஐந்த மாணியை எங்கெ 

கட்டுவாங்க * சாமியார் க.புச்திலே கட்கிவாங்களோ? 

கிரு:--(இரீரக) எடையனென்பது உனக்கு தாண்டா சரி 

யான பேரு ! சாமியார். கழுத்திலேயாடா மணிமைக்கட்டு 

வாங்கோ! 

கோபா:--பின்னே எங்கே கட்வொங்க 7 

கீந:--இல்லைபடா மடையா ! குருக்கமாராங்க இருக்கி 
ராங்களே அவங்க சாமியாருக்கு Could தியம் பண்ணச்சே கை 

யிலே மணியை எடுத்துகிட்டு ௩ண ஈணீ ஙண என்று அடிப் 

பாங்கோ? ௮து என்ளுத்துச்கென்னா? சாமியார் முழுச்சிக்கு 

வாராம் \ 

கோபா:--ஏன் ௮ண்ணே ! மேயிச்தின்னு பலிபோடு 

வாங்களோ ?
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சிர: ஈம்பவளங்க பூசாலிங்களென்னா௨ர பலிபோடு 

லாங்கோ ! பாப்பாருங்க இருச்கருங்களே ௮வங்ஈ கொழ 

கட்டே, ௨டே, சுண்டல், பாயஷம், பமம் இசெசிலாம் கசேயி 

சயம் பண்ணுவாங்கோ ! 

கோபா:--(ஈலையைக் தடகிச்சொண்) இப்போசான் ஒருசே 

திமண்டைமீலே வருசண்ணே ! எங்க அய்யா டெஞ்சாதியிக்கி 

சாங்களே---இக்கரங்களோ ல்லையா 1--அவங்கமெய் 

தச்ச ஈல்லலங்க ௮ண்ணே ! ஓருரா எனச்குரவை கொயக் 

கட்டை குடுக்சாங்கோ ! (கசொட்டையமிட்கெசெண்2) மமயோ 1! என்ன 

மாயிருந்இச்சூன்ே ! (ரசயையபிஈமிதக) பிளியம்பயம் செட்டுப் 

போயிடுச்சுட்போ ! 

கந:--ஏண்டா ! அதுங்குள்ளே நால் வெச்சிருந்தா 

களோ இல்லையோ ? 

கோபா: (ஆச்சரியத்தையடைர்த) தமாண்ணே! அதஇிவேந்று 

இசுச்ச இசுச்க நூலு நீள சும்மா வந் இச்ன்ேறேன் ! அது 

கிர: சரி! ஏகாவது ஊசக்கொழக்கட்டை உங்க அய்யா 

வீட்டிலே மீந்துபோயிட்டிருக்கும், குப்பையிலே கொட்டுவா 

னேன்னுட்டு உனக்கு கொடுத்திருப்பாங்கோ ! பாப்பாராங்க 

கூட நல்லாயிருந்கா கொடுப்பாங்களா ? 

கோபா:--இல்லை ! ௮ண்ணே ! மெய்ச்சவம் சல்லா 

யிருந்துச்சூ ! நீ துண்ணிருக்சான்னா தெரியம் |! ஷோஷியம்! 

கந:--அமாண்டா ! தம்பி ! நான் கொழக்கட்டை எப்ப 
வானா இன்னிருக்க.; $ 

கோபா:--௮ு எப்படியானா போயிட்டுிட்போவது 

அண்ணே!ரவை பொலலைக்காம்பிருக்சா கொடேன்! வாவூறது! 

கிந:--ஐயோ ! இட்பொதான் ஒரு காசுக்கு பொகலை 
வாங்கிட்போட்டுககட்டு மீதியை யிர் தோயிச்கியிலேகட்டியா
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முடிச்சி வைச்சிருக்கேன் ! ௮ர்சப்பச்சாளிடையன் வந்து ஒரே 
வாயா வாங்கிப்போட்டுக்கிணு பூட்டான் தம்பீ! 

கோபா:--போயிட்பெப்போறான் ! அர்த சோயிலுக்கு. 
ள்ளேடோனா என்னமானா அுண்ரத் துக்குச் இடைக்காது ? 

கர:--வேண்டிய பூசை கிடைக்குர்சம்பி ! வேணுமானா. 

நீ போய்ப்பாரேன் ! 

கோபா:---(கோயிலுக்குட் சென்று மெள்ளக் கதவைத்திறந்து சோக்) 

அண்ணே ! எவனோ ஓச்சன் ௨ண்ணாராா்சாலாட்டம் வவுத் 
சைச் சாச்இிக்கிணொ கொட்டாபிளியாட்டம் குர்இதினுயிருக்கா 
இங்கே!(சோக்்க) ஹிஹிஹிஹி! (வெறியகைப் பெருஞ்டிரிப்புச் இரித்தல்)_ 

கர:--என்னடா உருண்டிருண்டு சிரி. கிரே ! என்னடா 

௮ இிஷயம் ! 
mth ] Cre: ’ ; ry tog கோபா:--௮ய்யே ! மூஞ்சியைப்பார்ரோய் ! ஹி! ஹி! 

ஹி 1! ஒடியாண்ணே ! ஓடியாண்ணே ! இங்கே ஒக்சனுக்கு ர் 

மஞ்சியிலே வாலுதொங்குு ! 

கந:-- எங்கேடா ! எங்கேடா? (௪57தச்கு வருதல்) 

் கோபா; (வீசாயகரைச் சாண்பிசச) இகோ தெரிலே. காயி 

லே ஒரு கொம்புகூட முளைச்சு தொங்குது ப.டரண்ணே ! 

ணை , | e ட @ 

கந:--௮அடடடடா ! குடிசெட்டது ! நீபூட்டே ! 

கோபா:--என்ன ? என்ன ? 

கீந:--௮அடமுண்டமே ! அவக்காகாண்டாசெய்வம் ! 

கோபா:--இதியென்னாசெய்வம் ௮ண்ணே 1! கங்கம் 
மாவா? மன்னாரசாமியா ? என்ன செய்வமண்ணே யிது ? 

கந:--௮தெல்லா மல்லடா | இவர்தாண்டா பிள்ளையார்! 
இவரைக்சாண்டா பாப்பாருங்க வினேசுவசரென்று சொல்
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ரூங்கோ! பயித்தியக்சாசா | பாப்பானண்டை இத்தனை 

நாளாய் வேலையிலிருர் தம் இ செரியவில்லையேடா ? 

கோபா: ஏன் அண்ணே ! பின்ளையாரின்னுட்டுக்கூ.. 
ஒரு செய்வமிருக்குதோ 1 ஈம்ப கங்கம்மாதிருணாளும்போது 

எத்தனையோ தெய்வம் காப்புகட்டிக் கும்பிவெமே, அதிலே 

பிள்ளையாமின்னுட்டு கான் கேட்டதில்லையே ! 

கிந:--பின்னே எச்ச தெய்வத்தையடா சேட்டிருச்கை! 

கோபா:--- எத்தனையோ தெய்வம் 1 சணக்கா வயக்கா 1 
கம்பளுக்குத் தெரியாசென்னு பாத்துச்கணையோ ? நம்ப 

ஒருதரம் கங்கம்மா கொடம் எடுத்திருக்கோம் அம்மா! அப்போ 

அரசப் பாட்டெல்லாம் கத்துக&ணேன் | 

கர:-- என்ன பாட்டொ அது ? சொல்லுடா. சேம் 

போம் ! 

கோபா: ஓ! கொடம் வாண்டாமா ! சும்மா பாடு 

வனோ 1 நீ கத்துக்கணையானா ? சோஷியம் சொல்லித் சரையா 

பார்பேன் ! 

கீந:--சோஷியத் துக்கென்னடா 1 அல்லாம் உனக்குத் 

தாண்டா கத்துக்ண்ெடேன்! நீ பாரா கேட்போம்! இதுவரை 

க்ரும் உன்னைப் பாடையிலே பார்க்கலைடா ! 

கோபா:--௮னு கொடங்கொண்டுவச்சையானா பார் 
Cres ! | 

கந:---தலையிலே யிருக்குதுன்னிட்டு எண்ணிச்கோயே ! 

கோபா:-- அனா பார்ரேன் ! கேளண்ணே | (சல்சம்மா செ 
துச் ஆகெறசன் போல், சடித்தக்சொண்டு), 

சூரன் கருப்பன் கருப்பண்ணன் | 

சொக்கன் கொண்டி ஈல்லண்ணன் ! 

ஆற்தித் தாண்டி. சாமுண்டீ |. 

[௮]
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ad மாரி முனியன் மன்னான் | 
மாடன் சங்கலி பாவாடை! 

மயான வா௫ு 'வழிபதித்தான் f° 

மலையன் பக்கிரி மின்னடியான் | 

சேரிமின் னான் குழியிரிகி ! 
A mare. முடையான் Lider Log & தான் | 

செல்லன் இருளன் 'பெத்தண்ணன் ! 
செல்லிச் சடையன் சதக்தகன்னி | 

வீசன் மோகினி யேகாத்தா | 

வெலியன் பித்சன் படையாச் ! 

வெளளி முருகன் வெட்டுண்ணி Po 
விரி பிடாரி கங்கம்மா | ட் (டு) 

- ஏகங்கம்மா ! ஏ கங்கம்மா! ஏ கங்கம்மா ! (பாடிச்கொண்டே குதி 

த்தல்), 

கீந (ஒர பெருஞ்சிசிப்புடன் ) அடே 1 டபயித்தியமே! இசெ 

ல்லாம் நம்பளவங்க தொழப்பட்ட தேய்வம்டா ! பிள்ளையார் 

தானேடா பாப்பாருங்களுக்கு முதல் தெய்வம்! மின்னே தவ 

'ையிலே போட்டுக்கொள்ளடா1 இல்லாட்டா உன்னை யிந்த 

சாவிக்குள்ளே தேள் கொட்டும்படி செய்யும் 1 நீ வேணுமானா 

பாத்துக்கோ ! 

கோபா; (ets) ஐயோ! எண்ன சேசது ௮ண்ணே | 

அம்மாடி ! இப்பவே தேள் கொட்டராப்பலே இருக்குசே! 
(விரவில் தேள்சொட்டப்பட்டஏன் போல் 55.56%), * 

கந :--கான் சொன்னனே ! பாத்தக்ண்டையா 1 இர்த 
சாமியார் ரொம்ப சத்திடா | பேசாமல் இப்பவே தோப்பணம் 
போட்டு தவடையிலே செரியாமல் செய்தேன்னிட்டுப் போட் 

டுக்கோ ! ஒன்னுமிறாது ! இல்லாட்டா. வாயடச்டப் பூடும் !
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Laer ee, 

கோபா :-(வோயடைபட்டதுபோல்மனதல் திவடைர்து) வர . வர 

வாஃ- வா. வா யெல்லாம் நோவுது ௮ண்ணே 0! 

கீந :--பயப்படாசேடா! இந்த சாமியார் பத்தியச்ச செ 

ய்வமடா |! நான் சொன்னபடி செய் 1 மன்னிச்சிடவோர். 

கோபா :--- (இருஷ்ணனுச்செதரில் ரி) சாமீ 1! தெரியாமல் 

சேஞ்சிடங்கோ! பொறுத்துக்கணம் ! பொறுத்துக்கணம் | 

(கிருஷ்ணனுச்குச் தோப்பணம் பேசல்), , 

கிந :--௮டே மடையா ? எனக்கல்லடா ! சாமியாருக் 

குப் போடடா ஆறு தோப்பணம் ! 

கோபா:--அ௮மாம்! அமாம்! புத்தி! புத்தி!! சாமி | 

உனக்குத் சோப்பண்ணம் போர்ரேோன் | மனனிச்சிடுங்கோ | 

லாபம் ! இயண்டு ! நாலு ! 

கர: என்னடா 1 ஒன்னுவிட்டுட்டே ! மூணு சொல் 
லடா ! 

கோபா :--௮ம் ௮ண்ணே ! கணக்கு எப்படியோ மற 

ந். துபூடுச்சு | எங்க ய்யா வீட்டிலே படி கொடுப்பாங்கோ | 

௮தை அ௮ளக்தகளந்து கணக்கு மெய்த்தநல்லா செரிந்திருஈ்துசு 

௮ண்ணே ! பத்து வரைக்கும் தண்ணியாயிருந்துச்சு ! இப்போ 

எப்படியோ சப்பி போயிடுச்சு ! இதோ தஇிரியஞ்சொல்லபேன் 

கேச்சுரையா? லாபம்! இயண்டு! முணு! ௮ஞ்சு ! (சொன்னதம் சொ 
ல்லாததுமாய் தூரத்தில் சோக்கி) ட்றியோ [ ட்கியோ ! ட்றியோ! 

(ச்சச்குரலுடன் எழமுச்து விஸரச்தோதெல்) 

கந :--௮டடடா! எங்கடாப்போறே! எங்கடாப்போ 

நே! நில்லுடா ! நில்லு ! கொறையும் போட்டுட்டு போடா | 

(அவன் போனபச்சம் உத்௮ுரோச்) அய்யய்யோ! பையனுச்கு என்ன 
மோ வந்தஇடுச்சு | 

கோபா ரா (இரும்பி எரைக்ச எரைக்ச ஓடிகச்த) ௮ண்ணே ! அர்த 

சங்கன்.மாட கம்ப ரங்கய்யர் பயிரை யெல்லாம் சாடா மேஞ்சி 

டுச்சு 1 ஒரு கஇதிர்கூடயில்லை 1 :
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கந :--போமீட்டுப்போவது ! அக்க அகம் டீடிச்ச பாப் 

பானுக்கு வேணுண்டா ! நீ போடொ மெச்ச தோப்பணத்தை 
யும் 1 இல்லாட்டா சாமியாருச்கு கோவம் வர்ுண்டா ! 

கோபா ;:--அ௮மாண்ணே! அர்த கோணசக்கொம்பு மாடு 

வந்து ஈம்பளை இசுத்துக்லுபோயிச்சு 1! இல்லாட்டா- -தோப் 

பணமா போற்றது ௮ண்ணே! ஆனா நீயே எண்ணிச்கோ! 
(பரபரகென்ற ப, தசோப்பண்ணம் பேசதெல்), 

கரு :--ஒஓன்னு | ரண்டு! மணு! போறுண்டா போறண் 
் நவ 

டா 1 சவடையிலே போட்டுக்கிணெ சாமியாரை கும்பிடடோ 1 

கோயா அகக். | போட்டுச்குணேன் ! (பஎபளசென்ற sa 

டைசலீற் போட்செேசொண்டு) இஇரேசரா! சண்டம்! தண்டம்! 

தண்டம் | (கேோசணலும் மசணலுமசய் சமஸ்கரரம்ப ண்ணி) சாமி ! @e 

சேசரர! பிள்ளையாசே ! இனிமே கோவிச்டிக்கச்டாத! ல் 

லாக சேஞ்சிட்டேன் Y (cme bens! appcsras Ged QsrGgg) ௮ண் 

ணே ! சாமி என்னமோ ச்சச்சென்னு பதில் சொல்லு அ ! 

கரு :(செலிசொசெ௫) இல்லைடா ! இல்லை! பல்விபே௯ 

சீதடா 1 

கோபா :--௮! ௮! அனா உன்னை பல்லி சோஷியத்திலே 
மெய்த்த கட்டிக்காரன் ராங்களே,௮ு என்னா பேட௫ச்சுசொல்லு 
பாட்போம் | 

கத :--அதுவா தம்பீ! சோல்றேன் கேளு! (யோச7௫) 
இ.ராஜ பயர்சப்ம் ! | 

கோபா :--அதெப்படி * 

கீந:--தஜோஷியச்திலே இப்படி சொல்லியிருக்குது அம்பி! 

இீச்சுச்கச் சென்றொருகாக் 

கிழக்குமுக மிரண்டுதரம் 
பேச்சுகளைச் கான்பல்லிப் , 

பெருக்கிடி ந்காண் ராஜபயம் ! (௬)
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கோபா :--(யயசத) அப்பாடி ! மாண் தடி.யேபூட்டேன்!. 

சராசர என்ன செய்வனோ பயமாயிருக்குதே ! 

கிர :--கமக்சல்லடா தம்பி! அப்படி ௮ பேசினா ராஜலு 

ச்கூப் பயம் என்னு சொல்லுவாங்கோ! பாவம் கம்ப ராஜர 

மகன் இருச்கிறானே வனுக்குதாண்டா பயம் 

போஜ: (ஆன்சசதமால) ௮௮! இஃதென்ன விபரீதம்! என 
ச்சென்ன பயம் கேரிடப்போடுன்றது?யான் இங்ருப்பது ஒரு 

வேளை யிவர்களுக்குச் தெரியுமோ ? (௪அறாம் மழைச்து மீற்றல்) 

கோபா :ஃ-இில்லண்ணே ! (செலிசொ௦்த) இரியும் என் 

கசமோபேசு௪ ? பாசண்ணே | 

கரு 3-4 (சேட்) தம்பி! நரமினிமேல் இங்கிருக்கப்படரு 1 

அந்தத் துேரகி மழஞ்ஜசாஜன் இருக்கானே அவனும் இன் 

ஜஞொத்தனும் ஈம்ப ராஜர மகனைக் சொல்றத்துகீ்கு யேரசனை 

செய்ய இல்கே வரப்போறராங்கோ ! இங்கே இனிமேலிருக்தா 
நம்ப தலையே போய்விடும் ! பேசாத நம்ப போயிடலாம் eur | 

சாமி இருக்கிறான் 1! ராஜா மகனை பாத்துகாதே போவனா 1 
போவோம் வா! (இரசரும் நிஷ்செமித்தல்) 

போஜ : (மனதில் சல்சையுடன். முன்வச்த) இல்விடையர் 

சொல்லிப்போனது உண்மையாயீருக்குமோ! ௮௮! இப்போ 

தன்றோ காம் குருகுலத்தைவிட்டு வெளியிற் புறப்பட்டதன் 

பயன் விளங்குகின்றது ! வீணாய் புத்திசாகரரை வெறுத்துக் 

கொண்டேனே ! இப்பொழுசன்றோ tog அ9ரியருடைய 

ஈல்லெண்ணம் தெரியவர்து ! 

பத்துச் குசவாப ‘Gorge, 

அரும்ப்சிக் குதவா வன்னம் 

தாபத்தைச் தீராக் தண்ணீர், 

தரித்திர மதியாப் பெண்டிர் 

€ விச இர்தாமணி,
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கோபத்தை யடக்கா வேர்தன் 
குருமொழி சொள்ளாச் சடன் 

பாபத்தைக் இராக் தீர்க்கம், 

பயனில்லை யேழுக் தானே!” (எ) 

ஐயோ 1 இக்காலையில் யான் Youle Care corer Cater 

யோ? ஒன்கின் மீசொன்றராய்ச் சங்கடங்கள் வருகின் றனவே! 
இச்சமயத்தில் நாம் எப்படி. யிச்கொடியவன் கையிலிருந்து 

தப்பித்துச் செல்வோம் 1 எ! கணேசா ! என்னைச் கசைவிடலா 

சாத ! உன்னையே ச ரணமடைரந்தேன் ! 

மூன்னறிமயன் பின்னமியேன் மாதர் பாலென் 
. மடமன மிழுத்தோடப்பின்்சென்றெய்தேன், 

ஈன்னடையும் நற்குணமும் பொருந்து மென்றன் 
ஈறகுருவை ஈம்பாது நாச மானேன் 

என்னமிவின் மடைமையையான் யரஅ ரைப்பேன்? 

வம்ப 1! என்மீது கருணை செய்வாய் 

என்ன7சே | என்னழுதே ! கின்பா லன்றி 
எவர்க்கெடுக்சென் குறை தன்னையியம்புவேனே! 

ஏ 1! ப்ராணதார்ச்திஹர 1 உமது அவ்வியாஜமான கருணையை: 

யான் என்னென்று சொல்லுவேன் ! ௮வ்விரண்டிடையர்கள் 

மாத்திரம் இரகச்மில்லாதவர்களா யிருப்பின் என்சதியென்ன 

வாகும் $ (செலிசொத்த) ஓ ஓ! இஃ்தென்ன | பேபச்சுக்குரல்: 
தானே! வேறு யாவராயினுமிங்சே வருன் றனசோ? (சே), 

சரி! இடையர்கள் சொல்லியது உண்மையாகவே முடிந்துவி 
ட்டது! ஈமது சிற்றப்பன் தான் ௮தோ ஊருனெ்ரான் போலும்! 
இப்போது நாமென்செய்வோம் 1? எங்கே புகுவோம்!--௪ த் 
கும் நம்மை இத்தனைச் சங்கடச்களிணின்்௮ம் காச்கருளின 
கருணாநிதியான கடவுள் இருக்கன்றார் ! இங்கு ஈடக்சப்போ 

கற விசேஷ த்தையும் மறைந்து நின்று கேட்போம் !
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“வருந்கியமைத்தாதும்.. வாராத வாரா | 

பொருக்துவன போமினென்றாற் போகா!” (a) 

(ஒருபுறமரம் ஒனிச்துகீற்றல்.) 

(07௫௧22.) 

ழஜ்ஜராஜன்:--(ஆன்மக தமாம்) ௮! இந்நாட்டை ஈம் கைவ 

சஞ்செய்வதற்காச என்னென்ன காரியங்களை யெல்லாம். செய்ய 

லாயினேம்! ஒன்றும் பயன்படாதுபோல் தோன்றின் ததே | 

இத்சனைகாளாய புத்இசாகரனுடைய வீட்டிற் பூனைபோல் gy 
ங்கியிருகச போஜன் இன்று வெளியிற் இளம்பியதை யோ௫த் 
திடில் ஏதோ விசேஷ மிருக்கவேண்டுமென்றேசோன்௮ ற. 
இத்தனை சாளாய் விலாஸவதியினிடம் வாராகவன் இனறு sya 

ளிடம் வந்ததன் கருத்தென்னோ ? எல்லாம் அச்சரியமர் 

யிருக்கெறன!--இக்ககரச்சாரிலும் சிலர் வனை அ ரசனெ 

ன்று மதிக் து மரியாதை செய்தனராம் ! சிலர் இன்று வ 

னது சாசனங்கிடைச்தற்காகவே தச்சக்குல சேவசைகளுக்கு 

விசேஷ ஆராதனம் புரிந்சனர்களாம் |! இவையெல்லாம் Fr 
விசாரித்திடிம் 2சரச்திலேயே போஜன் ஈம்மை எதிர்க்கவும், 

பிரஜைகள் ௮வஉளுக்குதவி செய்யவும், இவ்விராஜ்ஜியம் ஈம் 

கைவிட்டகலவும் கேரிடுவதன் தி, ஈம் தலைக்கும் குமிம்பத்தித் 
குமே நாசம் வருமென்பதிற் சந்தேகமில்லை ! ஆம் | 

$ “பொோன்னெடு மணியுண் டானாற் 

புலையனலுங் களைஞை னென்று 
கன்னையும் புகழ்க்து கொண்டு 

சாதியின் மணமுஞ் செய்வார் ! 
மன்னரா யிருக்க பேர்கள் 

வகைகெட்டுப் போவா சாயின் 
பின்னையு மாரோ வென்று 

பேசுவா ரேசு வாரே 1! (க. 
  

$ வீவேச௫ிர்தாமணி,
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பனை எனனை OR te ட 
  

ஆயினுமிப்பொமுது மென்ன?முயற்சியொாலாசாதது மொன்றிரு 

கன்றதகோ! நமது ரரஜாங்க நிர்வாஹகர்களை எல்லாம் ஈம் கை 

வசம்செய்து விட்டோம் ! ௮ப்பாதகன் புத்திசாகரன் ஒருவன் 

தான்நம்வலையிலகப்படவில்லை ! அவனையும் மத்திரிப்பதவியினி 

ன்றும்நீக்கிப் பத்துரதாரரயணனையே ம முதன் மந்திரியாக 

ச்செய்து விட்டோம். எப்படியிருப்பினும் ௮வன் ஒருவன்தர 

னே ! அல்லத சிலர் போஜனுக்கு சவியாகலே யிருக்கட்டும் | 

அவர்களால் என்ன செய்யக்கூடும் ? இராஜ்ஜியம் நம்கையிலி 

ருக்கும்வரை ஈமக்கொருபயமுமில்லை ! எவ்வித த.கஇரத்தினா 

லரவது ௮வனை இண்றிரவுக்குட் சொன்றவிடவேண்டும்! ௮௮ 
னும் ககரத்திற்குள் இல்லை யென்பதாகத் தெரியவருன் றத! 

பு,த்திசாகரனும் செய்வாஇனமாய் நகரில் இல்லை! அவனை ஒரு 

வருக்குச் தெரியாமல் தொலைத்துவிடுவதற்கு இதவேசமயம் | 

தாட்டிணியம் பார்க்றவர்களும், அடிக்கடி. சல்கைகொள்ளு 
இறவர்களும், பிறர் சொல்லும் அபவாதத்றுச்கஞ்சுறவர்க 
சூம் ஒருபோது முருப்படார் ! 

மித்தொன் போல்வரும் சத்துரு கீன்னையும் 
உடன்பிறர் சேகொழ. மடர்ந்த கோயையும் 
கண்டகட் சணமே துண்டஞ் செய்க | 

௮ன்றேற் பலத்தவை நின்றே கொல்லும், (௧௧) 

ஆகலின், நம்மாலான பிரயத்தனங்களை எல்லாம் செய்தேவிடு 
வோம்! ஈமு சேனை ச் தலைவன் வத்ஸராஜனைய மிங்சே வரச் 

சொல்லியிருக்கின்றேன் 1--நல்லது நாமெப்படி யவனைப்போ 
ஜனைக்கொல்லும்படி சொல்வது ? ஒரு சோாரணமுமின்றி யவன் 
போஜனைக்கொல்லச் சம்மதியானே | (யோசதத) நல்லது ஓர் 

உபாயம் முன்னே தோன்கிய௮ ! அப்படியே செய்வோமா 
இல்இன்றிரவே போஜனை ச் தெரியாமல் தொலைத் அவிடலாம். 
செரிச்தாலும் பயமில்லை | சரி இசோ வத்ஸ ராஜனும் வருஇன்
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ரன்! இதை அவனிடத்தில் வெகு. தந்திரமாய் வெளியிடல் 
வேண்டும் ! 

போஜ :--(ஆள்௦2 தமம்) ஓடே! பாவி! ரியோ என்ூற்றப் 
பன் 1? என்னைக்கெரல்லுவதற்கு என்னென்ன வழிகளெல்லாம் 
தேடுகின்ரூயடா | 

(32a D 45.) 

வத்ஸராஜன் :--மஹாராஜா! வந்தனம்! தாங்களடியேனை 
இக்சே. ரத்தில் இங்கு வரும்படி அ௮ர்யாபித்ததன் காரண 

மென்னோ? 

ழஞ்ஜ : ௯ (அறஸராசனுடன் சேரபிலின் முன் சென்று) வத்ஸராஜா ! 

யாமிப்பொழுது இங்கு உன்னை ௨ரவழைகத்தசன் காரணம் உன 

க்சே தெரிந்திருக்கலாம் 1! யாம் அவ்வளவு சொல்லியிருக் அம் 

போஜனை யில்வளவு ஆடம்பசத்துடன் வெளியிற்புறப்பட 
விட்விட்டார்களல்லவா 7? 

வத்ஸ ;-மஹாராஜா ! தாங்கள் அடியேன் உரமாக்கும் 
வசனங்களைச் சற்றுக் கவணிக்கடேண்டும் ! இசண்டுவருஷய் 
களுக்கு முன்னே தாங்கள் இவ்விராஜ்ஜியச்சைப் போஜனு 

க்கு ஒப்பித்திருக்கவேண்டும். ஆயினும்போஜன் சம்மை 

அ௮சைக்கொடுக்கும்படி கேட்டவனல்லன் 1! அப்படியிருக்க 

அவன் ஏசோ வேடிக்கையாய் வெளியிற் புறப்பட்டதனால் 
தமக்சென்ன அபாயம்! ௮அவனிடத்திற் பொருளிருக்கின் றதா? 

படையிருக்கெறசா? ௮ஃ்சொன்றுமில்லையே! ஒரு குற்றமுஞ் 
செய்தறியானே ! அறியாத சறுகுமக்தைபோலல்லவோ யிரு 

க்ன்றான் ! ௮வனுக்கெப்படித் தங் ழைப்பறு ? 
் * 

pie cmap! எமக்கோ நீ புத்திகூறுனெருய் | இன் 

௮ நடச்தசமாசாரமுனக்குச் தெரியமா 1 

வத்ஸி :--மஹாரரஜா ! தம்மிடத்திலுள்ள அன்பினால் 

ஏதோ சிறுசெடுத தூரைக்கலாயினேன்! தைத்தாங்களன் பொ
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றுத்துச் கேட்கவேண்டும்! சாங்கள் செக்கோல் செலுத்திவரும். 

பொழுது போஜனால் என்ன செய்யக்கூடும் ! ம€மேண்டலத் 

துதித்ச மகேர்திரன்போலும் வடிவெடுத்துவர்ச மன்மதன் 

போலும் உருவெடுத்துவக்த உலசமாசாபோலும் உள்ள திரப 
சாதியானமச்திவ்யசுக்தர குமாரனைச் தாங்கள்ஒருகாரணமுமி 

ன்றிச கொல்லச் தலையிட்டுிக்கொள்வத கியாயமோ ? சங்களு. 

டைய தர்மபரிபாலனச்திற்கதழசோ ? 

- தைலம் நிறைந்த தடாவின் சுவாலை 

மாலைக் காற்கில மழுங்கு மாறே 

மூலனைத்தஇனையும் நுகாந்தவ ராயிலும். 
சிலமொன் அின்றேற் ஈதைந்துபோ வாரே! (௪௨) 

மேலும், எசைச்செய்யப்புகினும் ௮, சன் பலாபலச்ைை ஈன் 

7 tg செய்யல் வேண்டும் ! 

ச வலியே தால மிடமிவற்றான் 

LOT DUG OT Derg (Hi Sins Hyper 

டலவா நிலையும் வினைதொடங்கும் 
பண்பு மதற்கா மிடையூறும் 

விலகா ததனை விலக்குவதும் 
Qed gy மாறும் வென்றதனால் — 

உலவாப் பயனு (ip & Vier 5 gi 

மோர்க்து தெளிக்தே BlnGetis! (om) 

ஆகலின் மகாசயாளுவும் தர்மஞ்யனுமான சிர்தல மஹாராஜ 
ருச்குஏகபுச்தினான போஜனைக்கொன்றுவிடில்,௮வரிடத் தில் 
அதிகட்பிரீதிவைச்இிருந்ச இசர்நகாடு ஈகரத்தார் யாவரும் தமது 

மாஜசானணியை யல்லோலகல்லோலமாகச் செய்துவிடுகசே | 
  

* பிள்ளையார் புராணம்,
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அ௮ன்றி.பும் ன ௮ஹிம்ஸாபரமோதர்ம :' என்று சாங்கள் கேட்ட 
தில்லையா ₹ 

* “ழிதங்குவிண் போகமும் இறக்க மூத்தியு 

-மீவ்குறு மாக்கமு மினிது ஈல்கலா 

லோங்கிய வதத்கினை யுளமுன் மூன்றிலும் 

பாங்குற நித்தம், பரிர்து செய்தியால் '' (௧௪) 

ஆகலின், ௮ர்நிரபசாதியான இசுவைப்பற்றித் தாங்கள் Feu 

க்கவலைகொள்ள வேண்டாம் 

ழஜ்ஜ:--௮டே அுஷ்டா ! பிருத்தியாதமா ? நீயோ எம 

க்கும் தர்மோபதேசஞ் செய்யத்துணிக்தனை ? நீ யொருவன் 

தான் தருமத்தை யறிர்தவன்போலும் ! போஜன இன்று காலை 

யில் வெளியிம் புறப்பட்டதற்கோ ஒருவன் ௮வனைக்சொல்லச் 

சொல்லுவான் ! ச.ங்கஇியறியாமலே அதிகப்பிரசங்கஞ்செய்ய 

ஆரம்பித் துவிடன்றனையே 1! இச்செம்பைப் பார்த்தாயா £ 

இதில் தங்கியிருப்பது யாசென்றுனக்குத் தோன்றுகின்றது ₹ 
(கத்ஸராசலுச்கு சீட்டல்) 

போஜன் :--(சோச்ட ஆன்மசதமாய்) ஆ ௮ 1 இஃ்சென்ன £$ 

இப்பாத்செம்பு விலாஸவதியினந்சப்புர,த திலல்லவோ யிரு 

நீத.து, sos Saw இங்கே எடுத்துக்கொண்டு வந்ததற்குக் 

காரணம் யாதோ 1 

வத்ஸ ;_-(செம்பை உத்த சோச்2) ஏதோ விஷூத்தைச் சேர் 

நீத வஸ்து போல் தோன்றுகின்றது ! இப்பொழுதிதைப்பற்றி 

என்ன 0 

ழஞ்ஜ come (முசத்தைச் சோபத்தினற் கடுச்துச்செசண்டு) நம் குழ 

ந்தை விலாஸவதி இன்று பிழைத்சசே ஆச்சரியம் ? போஜன் 
  

* பிள்ளையார் பூரா ணம்,
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அவளுடைய அ௮ச்சப்புரச்திற்கு வந்து என்னென்ன வெல்லரம் 
செய்தனன் அமிக்தாயேர 1 

வத்ஸ :-- எல்லாம் புதுமையாயிருக்கன்றத ! போஜன 
விலாஸவதியின் அந்தப்புரத்திற்குச்சென்றனன் ? என்ன 
விசேஷம் கடந்தது * 

ழஜ்ஜ:-- என்ன விசேஷமா 1! அதை வாயினாலும் எடுத் 

அதுரைக்கவேண்டுமோ ? ஒரு குற்றமும் புரிர்திராத நம் விலாஸ 

வியை, எம் சசோதரி சாருமதிகூட இல்லையென்றறிந்து, 

இவ்கிஷச்சைப்பாவிற் கலந்து வைத்துச்கொல்லவல்லவேச 

பார்த்தரன் 1! இவனிடத்தில் சனக்இஷ்டமில்லா திருப்பின், 

வேறொத்தியைச் சுகமாய் மணந்து கொள்ளட்டும் | அதில் 

எமக்கு யரதேரர் ஐகஷஷேபமுமில்லை ! மணந்த மனைவியை 

'கெஞ்சுகொடுத்துக் கொல்லப்புகுவதுகூடகியயமோ? அரசன் 
ஒருவன் இருக்கன் றுனென்று அவன் எண்ணியிருப்பானாடஒல் 

இட்டடியொருபோதும் செய்யத்துணிவானா ? 

போஜ:--(ஆன்5சதமாய்) அஹா என்ன 1 என்ன ? நானோ 

Qa Sarna Sse விஷங்கொடுச்துச் கொல்லப்பார்த் சனன்? 

என்ன சாமர்த்தியம்! என்ன சாமர்த்தியம் ! நம்மை இப்பாலைச் 

கொடுத்துக் கொல்லப்பார்த்ததுமன்தி தன்னையே யான் 
கொல்லப் புகுக்ததாகச் சாற்றினளே! அஹா! என்ன மோசம்! 
என்ன மோசம் !1 அசுவகமனச்சையும், மேககர்ஜனையையும், 
புருஷர்களின் பாக்யெத்தையும், ஸ்திரீகளின் இத்தச்தையும் 

'சேவர்களேயறியார்களாயின் மானுடர்கள் எப்படி யதியப்போ 
இன்றனர் 1 

ஓ 

ல கால விஷக்தையு முண்ணலாம் 
ஆக்கி ஸலோடுங்கராக்களைக் கொள்ளலாம் 

கால 2னொலை வருங்காலை செப்பலாம் 
கரடி. வெம் புலி வாயை யடக்கலாம்!
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நீல.மாமுக லண்ட வெளிக்குளே 
நிகமும் பட்டு களையும் பிடிக்கலாம் 

சேலை கட்டிய மாதர்க ளின்மனச் 
செயலை யோரந்தவ ரெங்கணு மில்ல! ட 

வத்ஸ: அமஹாசாஜா ! தாங்கள் கூறியவிஷம் வாஸ்த 
வமோ? இசைப்பம்கிக்சாங்கள் போஜனையழமைச்து விசாரித் 

தீர்களா 1 

ழத்ஜ:--குற்றவானியுக்தான் குற்றஞ்செய்,ச தாச ஓத்துக் 
கொள்வனோ ! ஈம் குழந்தை விலாஸவதி கதறிக்கொண்டு 
தேகம் நநெடுங்க, நம்மிடம் ஓடிவந்து முறையிட்டமு சனள 1 
தம்மரண்மனைப் பெண் மசரஈமாலிகியும் ௮சைப் பார்ச்ச 
தாக நேரிற் கூறுனெறனள் 1! இன்னுமென்ன சாக்ஷியம் 

வேண்டும் ? 

போஜ:- -௮டே அஷ்டா ! இப்படிப்பட்டப் பெண்ணை 

யாடா எனக்கு மணஞ் செய்துவைத்தனை? ஆஹா! இப்படிப் 
பட்ட ஸ். திரியினிடத்திலல்லவா நம்மை உல்லாசமாயிருக்ச விடு 

இற தில்லை யென்று என் சர்சையின் பிராணமசதேசரும் எனது 

ப.ரமாசாரியருமான புத் இிசாகரரைப் பழித்தேன் 1 என்ன 

பு.த்திமீனம் ! என்ன புத்தியீனம் ! நாணின்றறிந்சதை புத்தி 
சாக ரசெத்தனை காட்களுக்குழுன் ௮திந்தனரோ 1 ‘aps gar 

சொல்லும்வார்க்சை யமு5' மென்பதும் பொய்யோ? அஹோ! 

ஸ்திரீகள் மிகவுங் கொடியவர்கள் 1 ௮ வர்கள் ஒருவரிடத்தில் 

அவனு.ராக முள்ளவரென்பது வெறும் பொய்யே! 

ஒருவனுடன தேன்பொழிய வுரைப்பள் பின்வே 

ஜொருவனுடன் சாடையா யுதட்டை யசைப்பள் | 

ஒருவனைக்கண் ணோக்கத்தால் உருக்குவளம தற் 
ஜொருவனை நினைந்து மனமாருகு 'வாளே (௧௬)
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எவன் இந்த ஸ்திரீ தன்னிடத்தில் ௮சையுள்ளவளென்று நினை 

சஇன்றானோ ௮வனிலும் பெரியமூடன் உலகவில்லை. ௮வர்கள் 
புண்ணியபாவங்களுக்குப் பயந்து நடந்தாலுண்டு. அன்றேல் 

அ௮வர்களையடக்க வேறு உபாயமில்லை. 

வத்ஸ:--மஹாராஜா ! இவ்வித விஷயத்தில் தாங்கள் 
ஒன்றும் தீரவிசாரிக்காமற் செய்யலாகாது ! புத்திமான்கள் 

ஸ்.திரீகளின் வார்க்சையைமாத்திரம் ஈம்பி ஒரு காரியமுஞ் 

செய்யத் துணியார்கள். 

* அத் இயின் மலரும் வெள்ளை 
யாக்கைகொள காக்கை தாலும் 

பித்தர் சம் மனமு நீரிற் 

பிறந்தமீன் பாதர் கானும் 

௮ ததன்மால் பிரம தேவ 
ணைள விடப்பட் டாலும் 

சித்தா விழியா கெஞ்ச 
தெரிந் தவ ரில்லை வேர்தே!!? (௧௪) 

ழஜ்ஜ:---சோபத்தடன்) என்ன? நம் விலாஸவதியையும் 
ஒரு சாதாரண ஸ்.திரீபோல் நினைச் அவிட்டளை போலும்!ஊழிய 

னென்பது கொஞ்சமேனலு முன் மனதஇவில்லை, இச்சொல் ஒன் 

அக்கே மூனனருன்னைக்கொன்று மறுகாரியம் பார்ச்சவேண் 

டும். பிரபு சொல்லுகிறபடி நடவாத பிருத்தியனும் பிருத்தி 
யனா 1 ஆட்டின் கழுத்தில்சொங்கும் குசம்போல் ௮வனது 

வாழ்க்கை வியர்த்தமே ! ஈல்லது ! இசனுடைய பயனை 
விடியுமுன்னரே நீ யறிவாய் | (கேகமாய்க் பரிக் ரமித். தல்) 

வத்ஸ்:--(அனமசதமாய) இக்காலம் எப்பொழுதும் முகஸ் 
அ.தி பண்ணுகிஐவர்களுக்கே யடத்தத! கெடுதியை யெடுத் துக் 
காட்டி நன்மையை யுரைப்பவம் இ தகாலமன்று 1 
  

* விவேசச்தரமணி,
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* அரவினை யாட்டு வாரு மருங்களி அாட்டு வாரும் 

இரவினிற் றனிப்போ வாரு மேரிநீர் நீந்து வாரும் 
விரைசெறி குழமுலி யான வேசுியை விரும்பு வாரும் 
அரசனைப்பகைக்திட்டாரு மாருயிரிழப்பர் தாமே!" 

ஈல்லது ! காலத்இற்குச் சக்சபடி ஈடப்போம். (பரசாசமாய) மஹா 

சாஜா | இதற்குத் தாங்கள் என்ன செய்யவேண்டுமென்ூதநீர் 
r? ser { 

ழஞ்ஜ:--(மு௮க்ருடன் Fess) வத்ஸராஜா 1 ஜாக்ரதை ! 
சாளை சூரியோதயத்திற்குமுன் போஜனைக் காளிசாபாமேசு 

வரி வனத்திற்குக் கொண்டுபோய் ஒருவருக்குரக்தெரியாமற் 

கொன்றுவிட்டு ௮வனது சலையை என்னிடங்கொண்டுவந்ு 

ஓமிப்க்கவேண்டும். தப்பினால் உனதலை போய்விடும் ! 

இதோ சாசன பத்திரிகை! எடுத்துக்கொள், (பச்திசிசையைச் 
சொத்த) | 

போஜ: ஈசா ! இச்சனை சங்கடங்களி னின்்௮ மென் 

னைக் காப்பாற்றினீர! ஹே ப். ரணதார்த்திஹரா! ௮கா சனாயிரு 
க்குமென்னை இன்னும் இருபைகூர்க்து காப்பாற்றுவது நின்பா 

சம் | 

$ “appr yp anrier D நிற்கவிலை யோகொடிய 
வாலமமு தாகவிலையோ 

௮க்கடலின் மீதவட வனனிறக வில்லையோ 
வர்தாரத் தகலகோடி. 

காழாமனிலைகிற்க வில்லை?2யா மெருவுச் 

ob Da TS வளையவிலையோ 

சப்தமே கங்களும் வஜ்ர அர னாணையிற் 
சஞ்சாித் தஇிடவில்லையோ 

* விவேச௫ச்தாமணி, ந தாயுமானவர் பரட்ல் |
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வாழாது வாழவே ராமனடி யாற்சிலையு 

மடமங்கை யாகவிலையோ 

மணிமர்தீார மாஇயால் வெண்டு9த் இகளுலக 
மார்க்கத்தில் வைக்கவிலையோ 

பாழான வென்மனங் குவியவொரு தந்இரம் 
பண்ணுவ துனக்கருமையோ 

பார்க்குமிட மெல்குமொரு நீக்கமற நிறைகின்ற 

பரிபூர ணாகர்தமே” (௧௯) 

ஈல்லது ! இன்னுமென்ன நடக்கன்றதோ பார்ப்போம், 

வத்ஸ;..-(கணச்னபடியே பத்திரிகையை வரம் ச்செசண்டு) மஹா 

சாஜா ! இச்சிறிய குற்றத்திற்கு இவ்வளவு கொடியசண்டனை 

யேன்? மேலும் போஜன் சம்முடைய சமையானாருக்கு ஒரே 

குமாரனாயினனே ! அவனாலன்ரோ அலவ்லம்சம் விளங்கவே 

ணடும்! 

ழஜ்ஜ:--யாவசா யிருப்பிலும் கிர்ச்தாட்ச்ண்ணியமாய் 

விசாரித்து நியாயப்படி. ௪௯% ச்சலன ரோ அரசர்களின் முறை! 

ச கருவ்நஞ் சாதி தம்மாற் 
காமசா ருயிரைக் கொல்வோர் 

வெருவுறச் சூறை கொள்வோர் 
ம்வியா றலைப்போர் களவர் 

உருவளர் பிறனில் வேட்யபோர் 
உவாழமு த லோரைக் கோறல் 

- பருவரு பாவ மன்று 

பயிர்க் களை களைதல் போலாம்!'? (௨௦) 
  

8 பிள்ளையார் பாரணம்,
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இப்படிக்கொத்த கொடிய பாதகனைக் கொல்லாமல்விட்டுவிட் 

டால் இன்னுமென்ன வெல்லாஞ் செய்யத்துணியான்! ஆத 

லின் இவனை நீ யின்றிரவே நான் சொன்னபடி கொன்றுவிட்டு 

வச வேண்டியது. 

வத்ஸ; (ஒன்றுர் தோன்றாமல்) சரி | மகாராஜாவின் அஞ்யை! 

ழஞ்ஜ:--இக்சப்படி. செய்வசாக யிப் பிள்ளையார் முன் 

னடியிற் பிரமாணஞ்செய் ! 

வத்ஸ: அப்படியே செய்கின்றனண். (செய்தல்) 

ழஞ்ஜ:---இனி பத்திரம்! பிரமாணமுஞ் செய்துவிட்டனே! 
போய் உடனே சொன்ன காரியகச்கை நடக் இவர ! போஜனம் 

தகரச்இர்குள்ளில்லை. நான் கண்டிப்பேனென்று பயந்து கெளி 

பிற்றான் சென் நிருக்கவேண்டும். ௮வனை யொருவருமறியா 
மல் கொல்லு௮கற்கு யிது சரியான சருணம். ஜாக்்சரெதை 1 
இச்சமாசாரம் ஒருவருக்காமினும் செரியப்போகின்௫.து! இக்க 

டடளையைச் செய்யத்தப்பினால்உ௰் இரச்தைக் கொடுக்கச் இத்த 

மாயிருக்கேேவண்டும். 

வத்ஸ்:--- ஆஞ்ரை | மகாப்ட்ரபு ! (கொஞ்ச தூரம் பரிக்ரெமித்து, 

ஆன்மகதமாய்) சரி! காலத்துக்குக் சச்ககோலம்! யான் | எவ்வ 

ளவ நற்புக்தி கூறினும் கேட்கவில்லை. 

* °° துரம்பினிற் புதைத்த கல்லுக் 

அத களன்மிச ச௬டாகொடாது, 

பாம்புக்றாப் ஏாலவார்க் சென்றும் 
பழகினு ஈன்மை தாரா 

வேம்புக்குதி சேன்வார்ச் தாலுங் 
வேப்பிலை கசப்பு மாமு 

-* வீவேசடச்தாமணி, 

( ௯]
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அர்ச்சனாரகக்கோ ராகார்.'” (௨௧) 

- எல்லாம் செட்டகாலச்திற்குத் சக்க புச்திசான் 1 (ஈஷரமிததல்) 

ழஜ்ஜ:--பயலே ! என்னையாரென்று நினைத்தனை? உன் 

ஆசையாலேயே நீ யழிந்தாய் ! புச்கிசாசானே! உன் « Slr 

மெல்லா மென்னவாயின !1--ஈல்ல த சகேரமாயிற்று, விலாச 

வஇயினிடஞ் செல்வோம் ! (ரிஷ்௰ரமித்தல்), 

போஜ:---(முன்னே கரத)ஆஹா! விலாஸவதியைச் கையிற் 

போட்டுக்கொண்டு எல்உளவு சாரியஞ் செய்யத்துணிக்சாய் ! 

பாவீ ! நீயோ யென் சர்தையாருடன்கூடப்பிறர்தவன் 1 ௪! 

உன்னைக் தூஷிப்பதிற் பயனென்னை 1 மணர்க மனைவியே 

மானியும்டோது பங்காளிகள் பாவத்துக் கஞ்சுவார்களா 1 

(௨) இராகம் - முகாரி; தாளம் - ரூபகம், 

பல்லவி, 

நம்பவ ங்கூடுமோ - நங்கையரைக்கூட 

ஈம்பவுங்கூடுமோ ! 

அருபல்லவி 

அம்புலிபோன்மிக - வழகானமுகமுள்ள 

அம்புஜசளகேச்ர - அரணங்கானாலும் நம்ப, 

FI Ora ser, 

சேன்மத்திற் பிறந்தது - செருப்பாலடி.ச்காற்போமோ 
வன் மையேபொருக்இிய - வணிதைகள் நெறிசப்பி 
மன மதனைப்பழிக்கும் - மணவாளனையடைந்தும் 
துன்மார்க்கர்களைச்கூநெ- துஷ்டத்சனடிகானென்னோ-- ஈம்ப, 

காமுறுமழகலும் - கரையாயெளவன த்திலும், 
ஏமமாய்ப்புருஷர்கள் - இச்சைவைப்பதுவீணே |. 
காமன்மன த். திலெசைக் - கருதுகின் ரூனோசெய்ய 
“வாமமேகலைமாதர் - வழுவாததனைச்செய்வர் !-- நம்ப,



களம்-]. ) போஜசரித்திரம். ௧௩௧ 

Wr ee 

    

எதுவரையிற் பருடர்கள் மாதர்களின் கடாகூமாகிற பாணங் 

கஞுக்கு இல-ஈதியமாகவில்லையோ அதுவரையிலேதாம் அவர் 

கஞஷ்டைய புத்தி.பும் தைரியமும்! விஷேககளைக்கூட வணிதை 

கள் மந்திரமின் கித்தந்திரமினறி வினயமொன்றினாலேயே வஞ் 

சனைசெய்து விடுதின்ருர்கள் ! 

என்மீனை வனிதை ! என் மீனோ விவாகம் ! 

பிறப்பமித புருடனாய்ப் பெருத்துயர்க் தி. மாம்! 

உலகமோ அழியும் உடலமேோர அழியும்! 

விலகிதொ ois விடெலா மழியும் ! 

ஆசலின் வனிதைமேல் ஆசையை யொழித்துச் 
சாகா இருக்கச் சகத்இினீங் குவ! 

சசொற்பனம் போன்ற அற்பமாம் வாழ்வில் 

ஒருவர் பெரியாரம் ஒருவர் சியியராம் ! 

ஒருவ சரச்ரரம் ஒருவ, puis rep 

என்னோ உலகம் ! என்னசம் சாரம் ! 

சலனமே நிறைந்த உலகம் யாவும் 

தோற்றமே யன்மி வேற்றுமை யாது ? 

அவைடுியலா சென்ன? அகித்திய மலமிவா ? 

மன்னவர் தமக்காம் மந்றையோர் கட்கும் 

சன்ன பேகம் ? இராஜ ஸனுக்சோ 

எப்பொழு துர்துயர் இப்புவி தலத்தில் ! 

என்னவோ வெறும்பெயர் ! ஏந்திய செங்கோல் 

பூணுூமா பரணங் காணும் பரிசு ! 

எவரா யிருந்தென் ? எவர்துறக் தவரோ 

அவர் கா மின்பம்அடைவருண் மையிலே !(௨௨) 

(கி ஷிரெமித்தல்), _ 

ஓடை
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இரண்டாங்களம். 

  

இடம்.--தாரைநகர் : புவநேசுவரி வனத்திற்தச் செலலும் 

em Cary anf. 

(காளிதாசன் யேோகியபோற் காவியற்கி தரிச்து, கையில் ஒரு சடி. 

பிடி.ச். துக்கொண்டு பிரவே௫ித்தல்) , 

காளிதாசன். ! ஆ! இன்று காலையில் ஈம் ஈண்பன.து 
பிராணன் தப்பியசே ஆச்சரியம் ! அப்பாகசன் என்ன 

பெருமோசஞ்செய்ய எண்ணினன் ! அவனது புத்தியின் 

வல்லமையே வல்லமை! போஜன் இன்ற காலையில் வெளியிற் 

புறப்பமுவானென்று எப்படியோ அறிந்து, அவனுக்கு மரியா 

சை செய்ய நிர்மிக்சதுபோல் மேலுக்கு வெகு அழகான ஒரு 

கோபுரத்சையும் தோரணச்சையும் ஒர் இரவிற்குட் செய்வி 

தீது உமது ஈண்டனையும் நம்மையும் ஒரே சடவையிற் கொல் 

லப் பார்ச்சனனே ! நாம் இறிது ஒதுங்கி வந்இராவிடில் ௮ 

கோபுரம் ஈம்மீது வீழ்ர்து இக்நேரம் காம் பொடிப்பொடியாய்ச் 

சிசைந்துபோயிருக்கவேண்டுமன்றோ *? ௮ த! அ௮ச்சிறியக்ர௬ு 

தீதிரிம கோபுரச்துக்குள் என்ன சூழ்ச்சகளெல்லாம் செய்து 

வைச்திருந்கனன் | ஒரு புறத்கிற் கற்குவியல்களும், ஒரு 

புறத்திற் சாணிக்குடங்களும், ஒரு புறத்தில் ஆயுத சன்னத்த 
ர்க்ளான கொலைபாசகர்சளும், இன்னு மென்னவெல்லாம் 

௮.இில் மறைத்து வைசத்திருந்தனன். காமின்று உயிர் பிழைத் 

s&s! இப் புவனேசுவரியின் இருபையே யன்றி வேறென்ன 1 

(௧) இராகம் - இச்துஸ்தரணி - தரளம் - ஏகதாஎம், 

பல்வ கவி, 

பாஹி ! ஜசஜ்ஜாரி - சாகராயணி 
பாஹி! ஜகஜ்ஜாகி 1
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அருபல்ல வி, 

ஏஹி கிரஞ்ஜரி - மோஹ விபஞ்ஜநி! 

ஈ௪ மனோரஞ்ஜரி - தாக்ஷ£யணி! (பாஹி) 
சரணங்கள், 

மாதவஸோதரி - மாமவ சங்கரி! 
மஹிஷாஸுுரமர்ச் சரீ! - சாக்ஷ£யணி! (பாஹி) 

வாசாமகோசரி - வாஞ்சிசதகாயஇ! 

வாரணி தமோஹககி! - தாக்ஷாயணி! (பாஹி) 

தேவி! எல்லாம் கின் கருணா கடாக்மே!' இன்னும் எனு ஈண் 
பன் போஜனைப்பட்டத்துச்குக் கொண்டுவருவது நின்பாரம் ! 

(கொஞ்ச தூரம் பரிக்இரமித்துச் செவிகொடுத்து) ௮ ஆ! இஃசென்ன? ஏதோ 

ஒர் அவமொழி கேட்னெறதே ! விலாஸவதியின் ௮சண்மனை 

க்குச் சென்ற ஈமது ஈண்பன் என்ன வாயினனோ? ஒருவேளை 

யப்பாவி முஞ்ஜன் அங்கும் ஈம்மிளவரசனுக்கு ஏதாயினுவ 

கேடு விளைக்கச்கூடும் ! இப்பொழு காமெப்படி இராஜ குமா 

ரனைச் காண்பறு ? இரவோ இரண்டு ஜாமமாய்விட்டது 1 ஜன 

ங்களஞுடைய சப்தமுஞ் சுத்தமா யடங்கிவிட்டத ! பூவனே௯ 
வரிகோயிலும் இர்கேரம்சாத்தப்பட்டிருக்கும். இணி யானெ 

ங்கே போவது? வீட்டிற்குக்கான செல்லவேண்௫ம், 

(சேபத்திய த்தில்) 

ஆ ! தெய்வமே! 

காளி--(சேட்ட) ஆ ஆ! நம் போஜன குரற்போல 

வ யிருக்இன்றதே ! ரம் ஈண்டன் இவ்வளவு தைந்யத்தை 

யடைவதற்குச் சாரணமென்ன 1! (சோக) ஆம் போஜன்தான் 
வருஇன்றான் | 

(போ ஜன் விஸஞுக்ராச்தனாய்ப் பிரவேசித்தல்) 

“போஜன்.---(பெருமூச்செதிய) ஹா! செய்வமே !
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*  மருந்தறியேன்! மணியதியேன் ! 

tog Balint oor DAG ex! 
wR Pus! &Pus ACwes! 

OUT (pEEOFEED wi res! 
Days GS wes! இருவருளின் 

செயலதிமியன்! அ றந ககன் 

Os: ய்து DD மயன்! மனமட (4 ந் 

இற த்தி Sor ALAC & 
பிருக்,கதிே யன்! YY DES Kir oT 

"யுத்திடவு மலியேன் ! 
or ism 1 651 - மணிமன் ற 

மெயகவ றி வேனோ உ 

இரும்சகிசை சொலவ அயன்! 

எங்ஙன கான் ப [Ge வன்” 

ப்ர க்ருரைப்பே னென்ன செ ய். 2 வன்? 

OT GUO Di இலனே 17? (௨.௩) 

காளி.--(போசனருற் சென்று. வன்ன ! இராஜ௫ஞமாரா !. 

இக்நடூராச்திரியில் அரண்மனையைவிட்டுச் தனியாய் எங்குச் 

செல்கன்றனை ? (போசன் பேசாமவிரச்சு) நண்பா! என்ன ஒன் 

னும் பேசாமலிருக்கின் உனை ? (உற்றுசேசசஓ) இலஸ்சென்ன சச் 

இரஹாரச்தினின்றும் முச்துச்கள் அறுந்து சொரிவதுபோல் 

நின் சண்களிணின்றும் பாஷ்பபிந்துச்கள் சாரைகாரையாய் .. 

பூமியில் வீழ்ந்து ஒடுகன்றனவே ! நின் மனச்தை யறுக்குமித் 

துயரச்தை ட மறைக்க முயன்றும், நினது அதரகாஸாபுட 

ஙகளே காம் த:டிப்பசனால் பிறருக்கசை வெளிப்படு இன் 

றனவே ! என்ன சமரசாரம் 1 நினக்கு சேந்த துய.சம் யாது ? 

போஜ. நண்பா! ஒன்றுமில்லை ! நின் காரியச்சைச் 
கரு இச்செல் 1! 
  

** இரரமலில்கசுவாமிகள் திருவருட்பா,
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காளி.--என்ன ? என்னிடச்கினும் மறைச்கசின் னையே! 

இன்று காலையில் நடர்சசை நினைந்து விசனப்படுதின்ற 
னையோ 7? 

போஜ. -௮அல்சொன்றுமில்லை! (மகவு சைர்யத்தடன்) ஹா! 

தெய்வமே! 

காளி. -ஈண்பா! இப்பொழுது தெய்வச்சை நோவதற் 

குக் காரணமென்ன ? என்ன துன்பம் நேர்க் சது? 

(பாஜ.--௮அக்கசோ ! பாவியேன் மாள்இன்றேன் ! மூடி 

வெய் துன் றேன் !! 

காளி -- என்னருமை சேசா! நினக்கு வரத அபாயத் 

கைச் சொல்லாயோ ? 

போஜ. -௪கே! அதை யேன் நீ அறிய விரும்புகின் ரூய்? 

ஹா! விலாஸவீ ! (மூ/சசசத வீழ்தல்): | 

காளி.---(பேரசனைச் ழே விழவொட்டாமற் றங்இிக்கொண்டு]) ஐயோ t 

இப்புது கோய் மிசவம் பயமா யிருக்தின்றதே ! நண்பா! 

என்ன இப்படி விசனட்படுகன்றாய் ! கண் விழிச துப்பார் ! 

நான் உயிருடணிருச்கும்வரை நீ யொன்றுக்கும் பயப்படவே , 

ண்டாம் ! இப்பொழுது விலாணவதியைப்பற்றி யென்ன 1 நீ 

Wer g ௮. சண்மனைச்குச் சென்றனையோ ! 

போஜ.---சகே! யான் என்ன சோல்வேன் ? 

தனமான குலத்தின் பெயர் அழிக்சசே ! இலுகா௮ம் பரிசுச்ச 

LOT US CR எனது வம்சத்திற்கே இனறு ஒரு பெரிய அவது று 

Caribe s | 

என் புரா 

காளி. -அல்தெப்படி! உன் தந்சையார் மகாசர்ம£லசெ 

ன்பது உலகமெல்லாம் பரவி யிருக்இன் ஈதே ! 

போஜ.--௮அ சான் என் வருச்சச்தை யஇசப்படுத் து. 

இன்று.
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காளி.--இஃது அச்சரியத்தினு மாச்சரியமே ! 

போஜ. -ஈண்டா! இன்றிரவில் ஈடக்த விஷயங்களை யா 
னென்னென்றுசைட்பேன் ! ௮௮! எனக்கு மணஞு்செய்விக்கப் 

டட்ட பெண்ணைக்கொண்டே என் ட. உப்பன்-.-ஹா ! இதைப் 

பார்க்கனும் என் வம்௪த்திற்கு வேறு அலதாறவேண்டுமோ? 

காளி'.---என்ன விந்தையாயிருக்கின்றத ! அம்மாசசசி 

யைப்பற்ியோ இவ்வாறெல்லாங் கூறுஇன்றாய் * சரியன்று } 

சரியன்று 1] 

போஜ: -ஈண்பா ! அவளது செய்கையை நீ இறிதேனு 

மஜிர்.திலாய் ! அன்றேல் அப்பாதகியையும் கீ இவ்வாறு புகழ் 

வையோ ? 

காளி:--இளவரசே ! நீ யில்வாறு 'யோா௫ியாமல் மொழி 

வது தகுஇ.பன்று ! அ௮ட்பெண்மணி சச் சப்பேதையாவளே ! 

waters Querser நாயகமென்று சொல்லவேண்கிமே | 

வேண்டாம் ! வீணாய் அவசாப்படவேண்டாம் ! 

போஜ:--ஈண்பா ! உனக்கு விவாகமாகாதசனால் இன் 

னும் பெண்களின் சவபாவம் தெரியவில்லை ! ஸ்திரீகளை நம்ப 
லாகா_௪ 1! நம்பலாகாது 1! 

் படியினப்பொழு தெவகைத் இடு 
பச்ரைநராவியை ஈம்பலாம் 

பழிஈமக்கென விமலித்திடு 
பழைய நீலியை ஈம்பலாம், 

கொடும தக்குவ டஇடனவள ர்க் இடு 
குஞ்சர, Cb OM SB PIL] ஈம்பலாம் 

குலுங்கப்பேடு ஈகைத் இடுஞ்சி று 
குமரர் தம்மையு கம்பலாம், 

4 
* 

* விவேசடச்தாமணி,
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BCL AVES (Lp மெழுதிவிட்ட 

கணக்கா தம்மையு நம்பலாம் 

காக்கையபோல்விழி பார்த்திடுங்குடி, 
காணியாளசை ஈம்பலாம், 

தடைகு லுக்கியு Cp கமினு த்இியு 

நகைநகை த. இடு மாகரை 

ஈம்பொணா௫ மெய் ஈம்பொணாதுமெய 
BOLT Ca POM were voor |? (௨௪) 

காளி: நண்பா 1! இவையெலாம் மேன்மேலும் விந்ை 

யாயிருக்கின்றனை ! நீ யுரைப்பது சிரிசேனும் என் மனத்திற் 

குப் புலப்படவில்லை ! நீ இப்படிப் பழிக்கும்படியாய் அப்பெண் 

மணி புரிர்க செயல்கான் என்னோ ? ௮வள் அக்நியபுருஷர் 

முகத்தை யணுவேனும் நிமிரக்து பாராளே ! 

போஜ:--௮ஹா ! அச்சிறுகட செய்க காரியத்தையும் 

யான் மறுபடியும் சொல்லி என் வாக்கை அசுத்தப்படுத் தச 

சேவேண்டுமா 1? என்னை விஷம் வைத்துக் கொல்லப்பார்த்த_த 

மன்றி அவளையே கான் விஷம்வைத்துக் கொல்லப்பார்த்த 

தாசவன்மோ. வறைந்சனள் ! அப்படிப்பட்டவள் இன்னு 

மென்ன யவெல்லாஞ் செய்யச்துணியாள் ? அப்பாசடூக்குப் 

புருஷனென்னும் சொல்லொன்று போதாதா $? இலவையெலா 

4௦றிர்தும் நான் உயிர்வைத்திருக்க வேண்டுமா ? 

காவி:---(விஸ்மயத்தடன்) என்ன 1! என்ன 1 கற்பிற்கிறர்த 

வக்காரிகையோ இத்தகைய anu goose செய்யப் புகுந்த 

னள் 1 ஆச்சரியம் ! ஐச்சரியம் 1! இசனில் ஏதோ மோச 

மிருக்கவேண்டும் ! நல்லதா ஈண்பா ! நீ இவ்வாறு செய்த 
தாய் யாருடன் ௮வள் சொன்னாள் 1 

போஜ:---என் கற்றப்பன் ழஞ்ஜணிடச்திலேயே !
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காளி: சரி 1! சரி! விஷயம் விளங்கிவிட்டது. இப் 
படி மோசம் நடக்குமென்று முன்னரே யூகிச்தன்ரோ உன்னை 

௮வளிடங் கொஞ்சகாலம் செல்லஷவேண்டாமென்று கூறினர்! 

சரிசான! இதுவும் ௮ப்பாதசன் ழஞ்ஜனது வஞ்சனை ச்செயல் 

தான். அஹா உன்னைக் கொல்வதற்கு என்னென்னலெல் 

லாம் உடாயஞசெய்கின் மனன். 

போஜ:- நண்பா ! வாஸ்தவமாய் என் சிற்றப்பன் அப் 

படி.ப்பட்டவனாயினும், விலாஸவதியின் ப்சோக்ஸாஹமின்றி 

யிவையெலாஞ் செய்யத்துணிவனா ? 

காளி:--௮வர் எசர்குச்கான் அஞ்சுவர் 1! அப்பெண் 

மணிக்கு ௮ம்மாஇரி சாக்குச்சாட்டி, உன்னைய பாசனைக்காசண 

மாய்ச் மொண்டு கொலைபுரிவனே ! அவனது கொடுமையை 

யும் வஞ்சனையும் £ என்ன கண்டாய் ! 

போஜ :--அம் ! நீ சொல்லுவது உண்மையே ! ஆயினும் 

உலகத்தோர் என்னை என்ன சொல்வர் * இதுவுமன்றி இப் 

பொழு விநாயகர் கோவிலில் நடரஈள விஷயத்தை யான 

என்ன சொல்லப் போடின் றேன். 

% ,இ/க Car Oat aur கொடியோன் 

அறைக்குகும் நவம் ொலாம் 

ஓக்க நினைக்கிலெனக் 

கூடுருவிப் பே THE (௨௫) 
¢ ச டி . e 

96 தேர்க்த மனக்சொடி,யோன் 

ச.ப்பியவன் சொல்லையெல்லாம் 

லாந்து கினக்கிலென க் . 

கூடிருவிப் போகுதடா!" (௨௬) 

% “தோன்றி விரியுமனக் 
துட்டனே னென்பிமையை 
  

* இராமலிங்க எவாமிகள் திருவருட்பா,
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ஊன் ௮ நினைக் /லெனக் 
கூடுருவிப்ப்பாருகடா!.... (௨௪) 

* “Upp Mears spores 
பாவிமனப் 2பைமையை 

உறு நினைக்கிலெனக் 

ot B) HF 1 ரவிப் 2 loi: TH, FL. rl? (௨ ௮) 

« க் ° “ ந . ௬ ° 

ஈண்டா ! யானினிப்பிமைத்திரேன் 1! நீ உனது நன்மையை 

காளி :--இளவரசே ! நீ.புமிவ்வாறு மனோச்ஸாகத்ரசை 

யிழக்கலாமோ ? 

அக்கரு வார் கைப்பொருளை யொழிக்தா மேனும் 
ஆக்கழமு ளோ ரவமேயாம்! அரைவி லாத 
வக்கமிலா சேதுமிலர் ! உள்ள மில்லோர்க். 
கேற்றும்புகழ் நற்பெயரி யாது முண்டோ? ’ (2. a) 

நின் மனத்திற் சங்கிப்பதை யானறிந்சேன் ! 

போஜ :---சகே ! நீ இகை யெப்படி யதிந்தாய்? 

காலி :---கைப்புண்ணுக்குக க்ணாடியும்வேணடுமோ 4 

(எதிரில் ஒரு வெயிச்சததைக் கண்டு இ௫்சென்ன ஒரு வெளிச்சம் 

தோன்றுகின் ஈது ! நண்பா ! யாவரோ இருவர் கையில் விளக் 

கையேந்தி இவ்௨ழி3யே விரைர் தவருகன் றனர்! 

போஜ:--(சோச்) அவர்கள் யாவராயிருக்கக்கூடும் ? இக் 

கொடிவழில் இவ்வர்க்ச. ராத்திரியில் இப்பயங்காமான விடச் 

இற்கு இவர்கள வருவதற்குக் காரணமென்ன 1 

காளி:---ஒருகால் அத் துஷ்டன் அனுப்பிய இங்கரர்களா 

யிருக்கக்கூடும்! எசற்கும் நாமிங்கேயிருப்பது தகுதியன்ற.. 
  

* இரசமவிங்க சுவாமிகள் திருவருட்பா.



௧௪௦ போஜசரித்தாம். [அங்கம்-]1] 

நாமிதனைவிட்டு எங்கேயாகனுர் தனிமையான விடத்தித்குச் 
செல்வோம் வா! (இருவரும் கொஞ்ச தூரம் uns Grd ssc). 

(மேற்கூறியபடி பீமன்,பைரவ 31 என்னு மிரண்டு இராஜ இல்கரர்கள் பிரகே 

௪ச,சல்). 

பைரவன் :--வீமா! அசோ யாரோ இரண்டுபேரு இங்கே 
பேசிக்கொண்டிருக்இட்டு, நம்பளைப் பார்ச்இட்டு அப்பட நழு 

வசால்கடா ! 

பீமன் :--அம்டா ! நான் ஓடிப்போயி அவங்களை மடக் 

கட்டா ? 

பைர :--ஒஓட்ரா ! ஒட்சா!! 

பீம ;--(கொஞ்சதாம் ஒடி) அடேடே 1 ஓடியாடா!! கம்ப 

சாசாமவன் போலகாண்டா யிருக்கு ! 

பைர :--அமண்டா ! இன்னெருக்கன் யரருடா ? 

பீம :--அவனாடா ! (சோக்) நம்பராசாமவனோடேகூட 
எப்பப்பார்ச்காலும் படிச்சிடுட்டுருப்பானே, அர்த பாப்பாரப் 
பயலாசாண்.டாயிருச்சணும், 

யை எ (விளக்சைக்காளிதாசனுடைய முகத்துக்கு சேரேதிருப்பிசோக் இ) 

ஆம்டா ! ஆம்டா 1! ௮ந்௪ ஐயன் சாண்டா ! 

Fin: — a ater § காண்டா காளிகசசசனென்ருல்க! அவன் 
மெச்ச படிச்சுட்டானேமேடா ? 

பைர:--௮டேடேடே ! அவங்க எங்கையோ புறப்பட் 
பெப் போராங்கடா ! ஓடிப்போயி மடச்கடா ? 

பிம:---ஆம்டா 1 (ஒடிப்போய் அவர்களை மடக்கல்) 

போஜ:--யாரடா நீ? எங்கே வக்தரய்? (௦௯ சமீபத்தில்க2) 
அடேடே! விலஇிகில்லடா |



களம்-2.] போஜசரி ததிரம். ௧௪௧ 

  

பீம:---இல்லை மாராசா ! உங்களண்டே. தாம் வந்தோம். 

போஜ:--எதற்காக வந்தீர்கள் 1? யார் உங்களை யனுப்பி 
யது ? 

பைச:---(௮ர9ற் சென்து ஆமாம் 1! மாசாஜா! சேனாதி 
ப.தியவங்க யிருக்கிருங்களே ௮வஙக உங்களைக் ஈட்டிகட்டு 

வ.ரச்செொரன்னாங்கோ 1 

போஜ:---நாம் வருகிறதில்லைபென்௮ சொல்லுபோ ? 

[*$ம:---இல்லை மாராசா! எங்கஞக்கப்படி யில்லை உத்தி 

சவு! பேசாமே வந்துடுங்கோ ! (மெள்எப்போசன் கையைப்பிடித்தல்,) 

  

போஜ: (கையை உசிறிக்கெரண்டே Gl விடு 11| ஐஉனணக்சென்ன 

 காலங்கிட்டிக்கொண்டசோ ? மூடா ! நீயோ என்னைப்பிடிக்க 

வல்லவன் ? (பீமன் தவடையில் ஓரறையநைதல்,) 

பைர:---(முகச்தைக் கடச்துக்கொண்டு) என்னா மாராசா ! அவ 

னைப்பூர்து அடிக்கிறீங்க ! சும்மா குறியா வந்துட்டா நல் 

லு. (போசனுடைய தோள்களையும் மார்பினையஞ் சேர்த்துக்சட்டுதல்), 

Gun g:— (ec SH oS HS teoucarey & gr&éB s தள்ளிவிட்டு) GIG! 

மடையர்களே ! நம்மையாவது நீங்கள் கட்வெசாவது! ஏதோ 

சும்மா இருக்ெறேனென்று பார்க்கின்றீர்களோ 1 

பைர:--- (அழுதகொண்டே எழும்) மாசாசா 1 பொறுச் 

துக்கிறவேணும் ! காங்க என்னசெய்வோம் ? உங்களைப் 
பிடிச்சுக்டெடுப் போகாவிட்டால் எங்ககலை போய்விடும், 
இசோ பாருங்கோ! சேனாகிபதியவலங்க௮ப்படித்சான் உத்திசவு 

பண்ணி யிருக்கிறாஙகோ ? (மடியிழ் சொருவைர்திருச்த பத்திரிகையை 

எடுத்து சீட்டல்,) 

போ ஜா (பீமன் கெளிச்சல்சாட்டப்பத்திரிகையை காம்பெி படி,த்துவீட்டு) 

பாவம்! இவர்கள் என்ன செய்வார்கள் 1 வத்ஸா£ஜர் தாம்



௧௪௨ மீபாஜசரித்தாரம், [அஙகம்-]]1] 

  

என்ன செட்வார் ? சொன்னதைச் செய்பவர்கள் தாமே சேவ 

கர்கள் ? (பிரகாசமாய்) சரி ! இப்பொழுஅ ௭ என்ன செய்யவேண்டு 

'மென்ூறீர்கள் ? 

சிங்கார்கள்:--மாராசா ! தாங்கமன்னிக்கணும் ! சேனா 

'இபதியவங்க உங்களைக் கூட்டிக்கிட்டு வரச்சொன்னாங்கோ ! 

நீங்சதான் எங்க உயிரைக் காப்பத ௪ணும் ! 

போஜ:--சரி ! கூடவசவேண்டுமா * அப்படியே வரு 

இன்றேன் ! நீஙகள் Mae Ado ear ! (அவர்கள் அப்படியே வில 

ஓ௫ிந்க, சாளிதாசனை கோச்) சகே ! யான் வள்ஸராஜரிடம் அவசிய 

மாய்ச்செல்லவேண்டியிருக்கின்ற ௫. உனக்கு நித்திரைக்கால 

மாகின்றது! நீ வீட்டிற்குச்செல் ? யான் போய்்வருகின்றேன் ! 

காளி:--இராஜ குமாரா ! நீ தனியே செல்வதில் அபாய 

மிருக்கின் றது ! நானுமுன்னுடன் வருகின் றேன் ! 

போஜ:--ஈண்பா ! நீ வருவது ஈகுதியன்று! வக்ஸராஜர் 

எசற்காக என்னை யழைச் துக்கொண்டு வரச்சொன்னாரோ 1! 

சடைசொல்லவேண்டாம் ! 

காளி:--இராஜகுமாரா! வேறென்ன யிவ்வேளையில் இரு 
கீகட்போகின்றது ! நிச்சயமாய் உன் தலைக்கே கேடுநேநிடு 

மென்று தோன்றுஇன்றது., 

போஜ:--எப்படியிருப்பினும் யான் போகவேண்டும், 

பாவம் ! என்னிமித்தமிவர்களேன் உயிரிழக்கவேண்டும்? நாண் 

சத்திரத்தில் திரும்பிவருகின்றேன். நீபோ | 

காளி:--என்னவோ! எனக்கொன்றும் யுக்சமாகக் தோன் 
வில்லை ! 

போஜ:--௪கே ! $யிதைப்பற்றிக்கவலைப்படவேண்டாம், 
பாரன்போய் வருகின்றேன் ! (ல்சார்சளை சோச்?) வாருங்கள், 
போவோம் |: (மூவரும் ரீஷ்சரமித்சல்),



களம்-5.] . போஜாரித்திரம். ௧௬௪௩ 
mew 

காளி:--சரி ! ஏதோ கேட சம்பவிக்குமெண்பதில் ஐய 

மில்லை. எதற்கும் ராமும் இவர்சளுடன் மரைந்த செல் 

வோம், வத்ஸராஜர் போஜனுச்குக் சீங்கிழைப்பாரென் அயான் 

நினைக்கவில்லை. எசற்கும் ஈசணிருக்கள் றான். யானும் தெரி 
யாமல் அவர்கள் பின்னேயே செல்கின் [ேன் ! (ரி4.சிரமித்தல்.) 

Sp RR. 00 

மூன ருங்கள ம். 

இடம் -காளிகாபாமேசுவரி வனத்தில் ஒரவத்தியஸ்தலம் 

வத்ஸீராஜர் ஒரூபுறம் நிற்க இரண்டு இல்கார்களால் நடச்சப்பட் (பர ஐன் 

பிரவே௫த்தல்), 

பைரவன்:--மாராசா ! சேனாகுபதியவங்க இதோ இருக் 

இருங்கோ 1 
|$மன்:--இப்படி. வாங்க மாராசா ! 

போஜன்:---(வசலராசன் அர£ந்சென்று) வச்ஸராஜரே! நர் எம் 

மையிவ்விருளில் இக்கிங்கரர்களைக்கொண்டுஇக்கிர்ஜ்ஜன மான 

வனத்திற்கு வரவழைத்த காரணம் யாது 1 

வத்ஸராஜன்:--இளவரசே ! இதோ இப்பத் திரிகையைப் 

பிரிதீது வாசித்துப்பாரும் | (சாஸஈபச்திரிகையை Sire), 

போஜ:--(இதைவாக்க) என்ன! என்கிறிய தகப்பனார் எழு 

தியனுப்பியதோ 1 | 

வத்ஸ்:--ஆம் !' இளவர்சே !(தவைபசைததல்), 

போஜ:--அப்படியா 2 (சடி.த.த்தைப் AS gi Ager). 

OH: —( dears ser, gueros geri) ஐயோ ! என்னகொரடு 

செயல் புரியும்படி வாய்ச்சது பட... ட்ட.



௧௪௪ போ ஜசாிதஇரம். [ oy Ge co-T TT 

  வயசை டப்லட்   

போஜ:-- (நைச்யத்தடன், ஆன்மக தமாய்) த்! தெய்வமே ! Qs 

யான் சிந்துலருக்குப் பிள்ளையாய்ப்பிறந்சசன் குற்றமோ? 
ஆ ! இற்றப்பா ! உன் தந்திரமே தந்திரம் !! இவ்வற்ப ராஜ்ஜி 
யத்கிற் காசைப்பட்டு என்னென்ன வெல்லாம் செய்யத் துணி 

ந்தனை 1? யான் கொலையுண்டு இறப்பதற்காகச் இந்திக் 

இன்றேனல்லேன் ! விஷங்கொடுச்து விலாஸவதியையான் 

கொல்லமுயன்றசாக நீ என் மீது குற்றம் சாட்டின 
தற்கொன்றுச்கே வருந்துகின்றேன். ஐயோ ! இவ்விரா 

ஜ்ஜியத்சை நீயே ௮௱வேண்டுமென்று ஒரு வார்தை வெளி 

யிடில் இப்பரசசண்டம் முற்றும் உனது சாசனச்துக்குள் ௮ட 

ங்யெதாகச் செய்வேனே ! அப்படியிருக்க, இல்காறு ௮ரியாய 

மாய்ப் பொய்க்குற்றஞ்சாட்டி. என்னைச் கொல்லச் தணிர்கசே 

உன்மனம் ! ௮ ௮ ! என்னவணன்மை ! என்ன கொடுமை | 

%: மன்னுபுகம் பெற்றுமுதல் யுகத்திலாக்த 

மாக்தாசாவெங்கேநீர்க் கடல டைகுதுக் 

தென்னிலங்கை மோவியிரா வணளைச் செற்ற 

தோக்கறுரோன்: குலத்திலக ராமனெற்கே? 

இன்னுமிகத் பாண்டவரே முகலயாரு 
மெயதினரவ் விண்ணுலக மிறக்து டன் னா 

. அன்னவரோ ஓஒவவவனி சென்ற இல்லை 
யா ய னுமிஃ SION Spyro ost போகுமெய்யே ! 11 ( } 

வத்ஸ :--இராஜகுமாசா ! இக்கடிசத்சை மூற்றும்படிக் 

கவில்லையோ * 

போஜ அ(செறுப்புக்சொண்டு) இக்கடிதத்தையா 1 (பெரூமூச் 

செறிச்த) ௮ ௮ 1 படி.த்தனென் 1 என் தலையைவெட்டி வித் 

காகத்தான் தாமென்னை இவ்விடச்திற் கழைதீதுவரச் சொன் 
னீர்போலும் 7 
  

* போஜாரஜு..சரித்திசம்,
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வத்ஸ :---அ௮ம்1! அக்கடிசத்தில் எழுதியிருக்கபடியே 

தான் யான் நடக்கவேண்டியிருக்கிற து. 

போஜ:--வச்ஸராஜசே 1! என்னையோ ஒருவன் தலைவா 
இவிஉத்துணிவன்? இவ்விராஜ்ஜியத்திற்குரியவனும் இந்து 

லமஹா. ராஜருடைய ஏகபுத்திானுமான என்னை இக்நமிரொத்தி 
ரியில் இக்கோரமான வனத்திற்குச் சணியாய்க்கொண்டு வரு 

வதற்கும் ஒருவனுக்கு வல்லமையுண்டோ? (கோபச்துடன்) அஹ 
௮! என்னுடைய பிராணனை வாங்கத்சக்ச சக்தியுள்ள வீரனும் 

இவ்வலஇலவிருக்கின் னனோ ? | 

* கடய Sapsnsee Osten D1) Cerf ou 

Lp iw வாய்மடுக் கலகத் இம் செம்மதஇச் | 

Fu வாயிற் செறிபற் பிடுங்கட 

Crow சிந்தை விரும்புகன் யாரகொமசேலோ? 

அஹோ! என்ன சாலச்தின்மகிமை ! என்றுங் காணாதது 

காணப்படுஇன்றது ! என்றுங் கேளாத கேட்கப்டடுகின சத! 

் கொனக்கீ ரன்குலக் கானம் கொளுக்துமேன் 

மான மார்சின வாளைரி யூடுபோய்த் 

தானக் கம்முற்றுச் சாவஞ் சலபம் மபா 
௮ரஎன மெய்துமா றுள்விழை மூடனயார்?” 

வத்ஸ :-- இளவரசே! யான் என்செய்வேன்? இரா 
ஜாஞ்யைக்கு இணங்க ஈடக்கவேண்டியரல்லரோ சேவகர்கள்? 

போஜ :--ஸர்வேசு௨.ரனுடைய அஞ்யையாயிருப்பினும் 
நீ ரென்னைக்கொல்ல உடன்படுவது நியாயமோ 1! உமக்கு யான் 

செய்த பேருதவியையும், என் பிதா சிந்துலபஹாராஜர் செய்சு 

ஈலத்தையும், ரீர் மரை விடுவீரென்று யான் சனவிலும் கினை 
யென். 
  ணரா J 

* முத்திரா சாட்சசம், 

mAh AMAHOe” nor yy LIBRARY 
\ Al , 

ரிப் ina MADRAS” 41+
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வத்ஸ ;--இளவரசே ! உம. சிரக்சை இன்றிரவிந்குள் 
வாங்கிவிரிவசாச மஹாராஜாவினிடம் வாக்குச்கொடுச் துவிட் 
டேன். அசைச் தப்பாமம் செய்சேதிரவேண்டும் ! 

போஜ:--அடே! மூடா! என்னைத் தொடுவசற்கும் 

உனக்குச் ௪சஇ.புண்டோ 1 (வச்ஸராஜரைக்சாலாலுதைத்தல்) , 

வத்ஸ அ(போஜனதுசாலை வணக்கமாய்ப்பிடித்துக்கசொண்டு) இளவ 

ரசே ! என்னை மன்ணிக்கவேண்டும் ! அப்படிச்செய்யாவிடில் 

என் தலை போய்விடும். 

போஜ:--எப்படியிருப்பினும், என்னைக் சொ?லசெய்.ப 

உமதுமனமாச்துணியமோ 1 

வத்ஸ :--இளவரசே! ஸகல நியாயங்களை.புமறிக்த தம 

க்கு யானென்ன சொல்லப்போடின்றேேன் ! | 

“ apart in sO SUT & Ud ss 

ஸ ப்ருக்யோ ப்ருதி்யபாசக: 

stem wi quid slp 

Ay BT BOW (HFT at ey)” 

எ.க்ு தாங்கள் கேட்டதில்லையோ 7? 

போஜ :--ஆயின், என்ன செய்யவேண்முிமென்கின் நீர் 7 

வத்ஸி அஇறப்பதற்குச் திச்சட்படுத்திச் கொள்வீரென்௮ 

பிசார்.ச்இக்ன்ேன், 

போஜ :--(ன்மசதமாய்) ஹா! ஹா! வத்ஸராஜருமா என் 
னைக்கொல்லத் துணிந்துவிட்டனர் ! (பெருமூச்செறிச்த சற்றுயோடித்து 
வசசச்சியக்கொண்டு) ஹா தேய்வமே! நினது குடிலமான சக் 
தியை யானென் சொல்வேன் ! 

கடல நிலமாக நிலம் கடலாக 

அணுமலையாக மலையணுவாக 

திருணம் குலிசமா குலிசரஈஇருணமா 
நெருப்புத் சண்ணிசாத் கண்பனிவெப்பமா
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அ௮ன்பரைப் பகைஞரா வறவோரல்லரா 
ஆக்கு நின்குடில வம்புகலிலையால 

மாக்களிப் பெய்தும் வன்பரம் பொருளே ! 
உன்வலி நினைத்த பே ரள்ளமு நடுங்குமே! 

நல்ல! என: கெட்டகாலத்திற்கேற்றபடி. இவரது மனமா 

மென்னைக் சொல்லக் துணியும், (பீரசாசமாப்) வத்ஸராஜே ! 

உமக்கே என்னைக் கொல்லுவசற்கு மனம் வரும்பொழுது யான் 

கொலையுண்டிறப்பதற்கஞ்சேன். இதோ கற்பதுமைபோல் 

அசையாமல் நிற்கின்றேன், வெட்டிவிடும் 1! இக்கிங்கரர்கள் 

மாச் இரம் என்னைக்தொடாமல் விலக நிற்கட்டும். 

வத்ஸ :--அடே! நீங்கள் அப்புறஞ்சென்று நில்லுங்கள்! 

கானே இக்காரியச்சை ஈடத்திவிட்டுவருகின்றேன் ! 

கீங்கரர் :--(மறைகாம்) இங்கே நடக்கப்போடுற கொடுஞ் 

செயலை நேரே நின்று பாராமல் அப்புறம் போவதே .ஈலம், 
( இருவ௱ம் ரிஷ்சொமித்தல் ) 

வத்ஸ :---ராஜகுமாரரே : கேரமாகின்றதே! 

போஜ :--(மிருதகாய்) இதற்கு வேறு பரிகாரமொன்து 

மில்லையோ ? 

வத்ஸ:--என்சலையைப் பதிலாகக்கொடுப்பசைவிட வே 

றுபரிசாரம் யாதுமில்லை. 

போஜ:--ஈசா! இதவும் நின்கருணாவிலாசமோ ? 

௬ Des oor விசும்பி னசனிலாப் பாரிக்கும் | 

இங்களுக் தங்குறு கல் காண்டுமால் - பொங்கி 

அழைப்பா யருவி யணிமலை காட 

உறற்பால யார்க்கு முறும்,” 

* “பண்டுருத்துச் செய்க பழவினை aéQ sidsnin 

இன்ுராறுக் கின்றதெனகினையார்-அன்புறுக்கு 
  

8 பழமொழி,
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மேவலரை கோவதென்? மின்னேர் மருங்குலா 

யேவலா ஸூருஞ்் சுடும்.” 

ஆ 66 மலைமிசைத் கோன்று மதியம்போல் யானைத் 

தலைமிசைக் கொண்ட குடையா _ நிலமிசை த் 

அஞ்சினா சொன்றெடுத் தூற்றப்பட் டாரலலா 

லெஞ்சினா ரிவ்வுலகத் Bo.” 

% : நரர்த்சொடுத்தாக்கிலெனன் முய்க கடக்கீலென்? 

பார்த்துமிப்பெய்யிலென் பல்லோர்பழிக்கிலென் 

கோற்பையு ணின்று கொழிலறச செய்தூட்டுள் 

கூத்தன் பறப்பட்டக் சால்! 

(தைரியத்தடன்) வக்ஸராஜரே ! ௩டத்திவிடலாம் ராஜாஞ்யை 

யை ! உமக்சாச இறப்பதற்கு யாணிதோ சித்தமாகவே யிருக் 
இன்ேேன் | (தலையைக்குனிச்துகாட்டல்) 

aug ew) -—-(ssfeuyqeatCura Ind sg அதனை சமுகவிட்டு) அ ஆ! 

பிராணத்தியாகஞ் செய்யும்பொழுதுகூட வாடாச மூக 

காந்தியம் ஓடாக வீரசச்தியுமுள்ள ஈயனாபிராமனான இப் 

"போஜகுமாரனை யான் எப்படிச் கொல்வேன் ? 

(பிரவே௫ித்்தத.) 

காளிதாசன் :--(பாபாப்புடன்) வக்ஸராஜதரே! இஃ்சென்ன 
காரியம் ? கேவலம் அசேசனமான பொருள்கள் கூட இக்கொ 
டுஞ்செயலைப் புரியத் அணியாமலிருச்ச, சகல தர்மல்கடோயு 

மறிர்த தாமே இசைச் செய்யப்பகுதல் ஈன்றோ ? கல்லினுங் 

கடினமான இக்கட்கச்திற்கே உம்மைவிட இரக்சமதிசமாயிரு 
கின்றதே! க்ஷத்திரிய வம்சச்தஇச்சனித்தும் தாமிப்படிக் 

கொலைசெய்யப் புகுவது சரியன்று. ஒரு கிரபசாதியான சாது 
  

* சாலடியார்,



களம்-3.] போஜசரித்திரம். ௧௪௪ 

ர ர ர 

வைக்கொல்வது தமது பராக்இரமத்துக்கும் பிரக்பாஇக்கும 

yCar? சமது பரிசுத்சமான வம்சத்திற்ககெகுமோ 1? அப 

காரம் புரிர்தவர்களக்கும் உபகாரஞ்செய்வகன்றோ சம்மைப் 

போன்ற பெரியோர்களுக்லெக்ஷணம். ஓரு குற்றமுஞ்செய் சறி 

யாத இவ்விசாஜகுமாரனைஈ்கொன்று விவ சனால் EM அடை 

யும் பயனயாது? ஆ! கமபாதத்தின விருக் சார்தக்தைச் சாம் 

கேட்மலீரோ ? அறிவில்லாச பறவைகள் கூடக் தமக்கபகாரி 

யான சத்துருலையே சம்பிராணனைக்கொடுக்தாயினுங் சாப் 

பாற்றும்பொழுது, பகுச்சறிவுள்ளவர்சளாயும், இராஜட்ஈத் 

இற் பிரந்தவர்களாயும், புண்ணியபூமயில் வ௫ிப்பவர்களாயும், 

சல தர்மங்களையுமறிந்கவாசளாயுமுள்ள தம்போன்றகர்சள் 

புச்தான் போன்ற நிரபராஇியான இல்விராஜகுமாசனைக் 

கொல்வது சச்கஎன்று! 

* “*குற்மவர் கடவுட் டானஞ் 

சேர்த்தவர் களைக ில்லஈ 

ID PAUSED @yar 

ரன்றியு மவாரள் மேோபோல்வார்க் 

குற்றமிதா நிடுக்கண் வம்தா 

அதவுகற் கஞூரித்சன் ரூயிழ் 

பெத்றவிவ் வடம்.) கன்னாம 
பெரும்பய னில்லை பன்ன!” (௩௧) 

ஆகலின், தாம் ஒருவேளை, இச்கொடுங்சோலரசனுக்குப்பயச்ு 
மோகச்தினாலாவது அ௮விவேசதக்தினாலாவது, நிரபராதியான 

இப் போஜகுமாரனாக் கொன்று விடுவீராமன் சமக்கு 
மகா கோரமான பாசகங்கள் நேர்ந் அவிடும், 

மானியைக்கு ந். மன்றி 

மாய்ப்பவர் ஈரச் தன்னில், 

* முடாமனனி,
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வானமுள்ளளவும் வீழ்க்து 

மனம்வெர்து தவிக்கிற்பாரே! (௩௨) 

என்று சரா்பசாஸ் கஇரங்சளெல்லாம் முறையிடுகன் றன வல்ல 

கவோ? இக்கொலைபுரிவதானது சம்மை யழிப்பதுமன்றிச் 

தம்குலச்சையும் பலச்சையும், இகச்தையும் பரச்சையங்கூட 

காசஞ்செய்துவிடும், 

(௪) இராகம் - சாவேரி - தரஎம் உ ஆதி, 

பல்வ வி, 

விடும் விடும் கொடுமையை !வீணூயேனையர 

UA Baa yu - டார்க்கின்றீர் ] 

a pudea af, 

- துடுக்குமோ சமக்கிந்க-அ.ரியாச பாலகனைப் 

ட்டிச் த வரச்செய் துப்-பெருங்கொலைபரிவது 1-- விடும், 

சரணம், 

இுறச்சப்ன் ஈம்மூடன்-எவைவருமறமின் நி 1 

அறத்தனும் பேலான - அப் ஈனுண்டோ சொல்லீர் ! 

தருமடபொன்றே நம்மைச் - தாங்கித்தலை கார்க்கும் 

அருமை சேசனைப்டோல - ௮ம்குமிங்குமெங்கும்1-விடும். 

ஆ சலின் காம் எப்படியாவது இக்கொழ்ய காரியத்தை நீக்கி 

இளவரசரரைக் காட்பாக் வேண்டும், 

போஜ:--௪கே! காளிசாசா!ந ஏன் இத்துக்கத்சைப் 

பார்ச்கவர்கனை 1 இத। இவருடைய பிழையன்று ! எல்லாம் 

விதியின் செயல் ! 

(6) இராசம்-பியாகடை - தாஎம் - wuss, 

பல்லவி, 

விதியின் செயலன்றோ - விசர்களழிவ து | 
விதியைவெல்லவம்போமோ 1
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Hsu dev lf, 

ப தியரம் சண்ணனைச்கொண்ட - பாண்டவர் கொர்கத தம் 
மதியில் இறந் பலி - மாலாற்கட்ண்ெடமும்-- விஇயின. 

சரணாவ்கள் , 

ட ரமணன் கானகஞ்சென்று - இனியாளைப்: பிரிக்ததும் 
இராவணனடியோடே - இலங கையிலழிஈ்த.து.ம்-- விதியின். 

நளமகாரா கன் சன் - நாட்டையிடம்கறும் 

கள வ்கமில்லாச் சந்த்ரன் - கட்டழிந்திருர்-௮.ம--- விதியின். 

கேனைத்தலைலர் மது - இறிதேனுங் குற்றமில்லை 
போனஜன்மத்தில் யான் - புரிக்கவினை ஈறு ! விதியின். 

(வ.த்ஸராசசை சோக்கி) வகச்ஸராஜரே ! ஏன் இன்னும்சாமதம் ? 
உமது கடமையை நடச்திவி௫ும், (இரம்பியுக் தலையைச்குனிச்த சாட்டல்,) 

வத்ஸி:--(ஆன்மகதமாய்) அ. ௮ 1 எண்ணகோரமான பாவத் 

ore ews mos? gor.  அதற்கெண்றேசொண்கிவந்த 

இக்கட்கங்கூட இக்கொடஞ்செபலைப் புரி.பவஞ்சி என் கரத்தி 

லிருர்து என்னை வே எ௭டிச்சொள்வது போற் கீழே வீழ்ந்து 

வணயம்கும்பொழுது,யஃ ன் எவ்விசகீசகொடும் பாசசத்துக்குடன் 

பட்டேன், புத்தகத்தில் ஒருமுறை என் பி. ராணனையேகாப்பா 

ற்றின இம்மகானுபாவனையோ கொல்லத்துணிக்தேச!என்னைச் 

சுடவேண்டும்! இணி என்னுயிர்டோயினும், இஈ்கிரபராதியான 

இராஜகுமாரனை ச்கொல்லேன் ! (போசனை சோகப் பரசாசமாய்) இள 
வ.ரசே ! என்னை மன்னிக்கவேண்மெ 1! இதே சம்கத்தினால் 
உன்னைக்கொன்றுவிட்டு, உன் சலையைக்சொண்டுவந்து ஒப்புவி 

ட்பசாக அ௮ச்சண்டாளன மஞ்ரனுக்கு யான் உறுதிமொழி 

கொடுத் வந்தபோதிலும், ௮வன் சன சாஸ்தியெல்லா மெனக் 

கே கொடுச்கன்றேனென்று சொன்னபயோதிலு க), யாணினி 

உன்னைக்கொல்லேன் ! அபயக்சந்ேன் ! எழுக்கிரு 1! எழுச் 

திரு !! 
காளி: இப்பொழுது சான் உம்மைப்பார்த்சால வத்ஸ 

ராஜூெெெென்று சோன்றுகனெறது. இவ்வளவு மகரம்வரை யாசோ 
ஒரு கொடிய கொலைபாசகன் போலிருந்திர் !
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போஜ:--வச்ஸராதரே ! இசரியன்று 1! பேசாமல் 

சாஜாஞ்யையை கடத்இவிடும், பிற்படு உமது தலைக்கே 

கேசெம்பவிக்கும். எனக்காக நீர் உயிரிழப்பது தகு.இியன்று 1 

வத்ஸ:--இளவரசே ! உனது நற்குண த்ையான் எவ் 

வாறு புசழ்வேன்! § யொன்றக்கும் பயப்படவேண்டாம். என் 

தலைபோனயபோ திலு முன்னைக்மொல்லேன். இது நிச்சயம். 

எழுஇரு! எழுக்இரு !! 

போஜ:--$ீர் இறக்க யாண் உயிர்ச்தியேன் ! முூடி௪்ு 

விரிம் அரசனது சட்டளையை ! மிணாய் இராஜதண்டனைக் 

இடமாலார் ! 

வத்ஸி:-- ஐயோ ! இத்தாம சங்கடத்தில் கென்னசெய் 

வேன் * ஒன்றும் தோன்றவில்லையே ! 

காளி:--வள்ஸராஜேெோொ ! ஒரு சங்கடமுமில்லை ! யாண் 

சொல்லும்_டி. செய்வீர்களாயின் ஒருவருக்குங்கெடுஇி.புண் 

டாகா_த ! 

a) HOW :— அலஃ்கென்ன ¢ அ௮ல்தென்ன ? 

காளி:--நீர் போஜகுமாரரைக் கொளன்றவிட்டசாகவே 

ஒரு இருகரிமமான இரசைக்கொண்டு காட்டி அரசனிடச்தில் 
மெபப்பித் தலிடிம், இளஉரசரும் மாறவவேஷங்கொண்டு இல 

நாள் மெயய்யிற்சம் சரிக்கட்டும், நாமதற்குப்போஜ கமாரரை 

இராஜ்ஜியகத்தில் ஸ்சாபிச்சத் சகுர்ச யோசனைசெய்வோம், 

வத்ஸ:--காளிதாசா 1! இது சகுர்கயோசனையே ! இப் 

படிச் சிலநாள் ஈம்மிளஉரசர் மறைக்ச் ர௬ட்பாராயின் யானும் 94 

இரத்தலேயே அவரை இக்காட்டில் நதிலைராட்ட ser Cw ee 

செய்கன் மேன், 

காளி:--இ.சாஜதகுமாரா 1 நீ இவ்வாறு செய்வது நல 
மென த்சோன்றுஇன்றது. நீ யொன்றுக்குமஞ்சவேண்டாம்,
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நான் உயிருடணிருக்கும் வரையில் அ௮ப்பாதகன் மஞ்ஜனைத் 

தண்டிக்காமல் விவ இல்லை. 7 

வ்த்ஸ்:--இராஜகுமாரா ! உனது நண்பன் சொன்ன 

வாலே. முடித்துவைச்காவிடில் யாணன் வ்ஸராஜனல் 
(லேண். , 

போஜ:--இக் தர்ப்பாச்கியனான என்னிமித் கமாய்நீங்கள் 

வருக்சமடைவது நியாயமன் று, எனக்கிவ்விராஜ்ஹியத் 

தைப் பெறவேண்டுமென்னுமவா எப்பொழுழறுமிருக்ததில் 

லை... என்சற்றப்பனே  இவ்விராஜ்ஜியத்தை யாளட்மிம். 

யான் எங்கேயாகனும் வேறு நாடுசென்று என் வாழகாட்களைத் 

அறவியாய்கீ் கானகத்திற்கழிச்சன ரோன். என் கிறியதந்தையா 

ருக்கொருகெடுஇ.பும் செய்யவேண்டாம் ! யான் போய்வருகி 

ன்றேன் ! உங்களிருவருக்குமனேகவந்தனம். 

காளி:---சகே 1 யானுன்னை எப்படிப்பிரிந் இருப்பேன்? 

நீ எங்கே சென்ற போதிலும் உன்செய் கயை மாதக்திரமெனக் 

கடி சக்கடி. தெரிவிக் தக Carag més aco Air. நான் 9 DE 

க்கி ரக்திலேயே இலையெல்லாம் நமஅஆடுரியரடன் Cec 

ல்லி, உன்னை இவ்விராஜ்ஜியச்தில் ஸ்தாபிக்கும்படி தக்க 

மூயந்சிசெய்கன்றேன். எதற்கும் நீ இவ்வேஷத்துடன் 

செல்வது சகுதியன்று, இசோ இக்காவியங்கியைமேலே 

தரித்றுக்கொள் | (தான் போர்த்திருர்த காவியப் பைப் போசனிடமல்கொடுத் 

தல்.)5 

போஜ:--ஈண்பா 1 என்னை இம்முறையும் நீயே காப்பா 
ற்தினாய் | இப்பேருதவிக்கு யான் எணன்னகைம்மாறு செய்யப் 

போகின் றேன்.உ னக்குஎன் னுயிரையே அர்ப்பிகஞ்செய் சாலும் 

டோதாது,யான் இர்காட்டிற்குள் வராமலேயே வேற: எங்கேயா 
இனும் சென்று சிலநாள் கழிக்ெறேன். (சண்களில் சீர்பெருக, காளி 

தாசனைத்தமுகி) கரளிசாசா ! பிராணநேசா ! யான் போய்வருஇ 

ன்றேன் ! வத்ஸா£ஜசே ! யான் போய் வருகன்றேன் !| 
(ஷ்கிரமித்தல்) ப
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காளி: (சிறிது சோம் சண்ணீர் ததும்ப, போசன் போகும் வழியை 

சோச்) வச்ஸராஜரே ! போஜகுமாரரை இவ்விராஜ்ஜியச்தில் 
நிலைராட்டச்தாம் சக்க உதவிகள் புரியவேண்டும். யாணும் 

பு *திசாகரபிடஞ்சென்ற இசைப்பற்றியோசக்கின றேன். 

AU HOW :—-(ward Ceres) காளிசாசா ! ஈம்மிளவரசருக்காக 

எல்விச உசவிசளையுஞ்செய்ய யான் இத்சமாயிரக்கின்றேன் ! 

அதசற்கத் சாட்யொக இசோ என்சையடைகொடுச்சேன். 

(இருவரும் நிஷ்இரமித்தல்.) 

Cee ne nae Since யய யம யப 

நானகாங் களம். 

இடம். -தாரைநகர்: ஸாவித்திர் தேவியின் 

அரண்ம$னை வாயில. 

ஸாவித்தீர் தேவியார் தரங்கவதிீயுட ன் பேடகுிக்கொண்ு மேனமாடநம் 

இவிருச் கபடி, பிரவே௫ுத்தலவ், 

தரங்கவதி:--(லாலிததரீ தேவியான சோக்கி) அமமணீ | sf GI 

கள் ௮ருமைப்புதல்வர் நேற்றிரவு விலாஸவதி சேவியின் ஐந் 

தீப் புரத்திற்குச் சென்றன ராமே ? என்ன செய்தியோ % 

ஸாவித்தி?:---(சசோடச்சடன்) ஆமாமடி!நேற்ற:ச்சான்௮வ 

னுச்கு இக்கற்புத்தி சான்றிய,௫.இதுவர அப் புத்திசாசரர் 
பேச்சைச் சேட்டுக்கொண்டு என் கண்மணி விலாள வஇயைச் 

கொஞ்சமேனுங கவணித்தானல்லன். அப்படியிருந்தும் ஓப் 

பெண்மணி அவன் மீது விரோசமாய் ஒருவார்த்சை சொல் 

லுவாளல்லள்! அவளைப் பொறுமையிற் பூமிசேவி யென்றே. 

சொல்லலேண்டும்,
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தரங்க:--௮மாம் அம்மலரளீ 1! அவர்களைத் தர்மசேே வளை 
யென்றே கொள்ளவேண்டும். கபடமென்பசே அவர்களுக் 

இன்னசென்று செரியா. ௮ ! அப்புண்ணியவதிக்குச் 
சமானமாக யாரைச் சொல்லலாம் 1 கல்வியிற் ரூலைமாசே ! 

௮.றநெறிாில் அருக்சதியே! சகருணையிற் கேளரியே ! எழிலில் 

இர்திராணியே ! அப்பெண்மணியின் ஈன்னடச்கை மற்றவர் 

களுக்கு தவஞ்செய்சாலும் மையமா * அவர்கள் பச்சரை 

மாற்றுச்சங்கம்! பதிவிரகா இரோமணி | மஹாலக்ஷிமிக்கும் 

இவர்களம்குமென்னபேசம் ? 

... ஓஒ *மண்மடர்கையர் தம்முளும் 
வாசவனுறையும் 

விண்மடசையர் ஐம்மு 

நிகரிலா விறல்வேற் 

கண்மடற்தையர் BAITS Up 

லர 5 3S) gD a) 

செண்மடங்கு கற. டைபளிச் 

இரையினு மெழிலாள் !' (௩௩) 

ஸாவி:--௮சல்கு மையமுண்டோ 1 என் செல்ல மழு. 
மகளைப்போலக் சேடச்கிடைக்குமா *? அம்மாசரசியை யான 

மருமகளாய்ப் பெற்றது என்னுடைய பாக்கியமே 1 அவை 

டைய விரயத்தையும் ஸெளஜந்கியச்சை:பும் யான என் சொல் 

சேன் 1? அவள் எங்களுக்கு மருமகளர? அன்று ௮ன்று!எங்கள் 

குலதெய்வதசமே இப்படி உருவெடுத்து வந்திருக்கின்றது! 

தரங்க:--௮மாம்னம்மணிீ ! அவர்சள் தண்டா நெருப்பு! 

ஓவர்கள் மீது எஷத்தாயினும் தோஷழமுரைக்ச முடியுமோ! 

ஸாவி:--இவள்மீது தோஷஞ்சொன்னால் சாவழுடுப் 

போமே! இவள் மழையை நோக்குப் பெய்யென்றா ற் பெய்யும்! 

idem Bryer cos,
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(வெயிலை நோக்கிச்காயென்ருற் சாயும் ! அவளுடைய சொன் 

னயத்சையானென்ன வர்ணிட்பேன் ! 

* “பூயி/கமிக்தனவும் பட்டமாமாராமம் 

பண்டைகாமுரக்க வெள்ளென்பு 

முயி/பெறற் பொருட்டுப்பளிதமும்பாலு 

மமொழுகிய தேனுமா ரழுதுங் 

ருயிலினிற் (HI SB திளியினின் மொழியு ந 

குழலும்யா (LP WF WB BID LD FH 

wiISs ue FRU OT gb Mota . 

மலரயன் வருத்தமீசன் மொழியா!” () 

இத்தனை காளாய் இப்படிப்பட்ட வநிதாரச்கக்தை மணந்தும் 

பார்க்கக்உடதக் சோன்றாமற் போயிற்றே என் போஜனுக்கு! 

தரங்க:--அவர் என்ன செய்வார்? எல்லாம் ஈம் மந்திரி 

யார் செய்.புங் காரியக் கான் ! 

ஸாவி:--அம்! அவர்காம் இச்சம்பக்கத்இற்கு அதிமுதல் 

அ க்ஷபமாய் நினமுர் ! செய்வாதினம் ! என் மைத்துனரே 

இ௫சனை முன்னின்று முடிச்துலவைக்கார்,. 

(சேபத்தியச்திற்குட் கவகலச௪ப்தம்) , 

தரங்க:--(செலிகொதெத) இருங்களம்மணிீ ! நமது அரண் 

மனைவாயிலண்டையில் எகோ சப்செொொன்று (ேட்கன்றது | 

ஸா வி:--(செலிகொசெத) gor we ! இதென்னவோ 

திடீரென்று பெருங்கூச்சலா யிருக்கினறது 1 

தீரங்க;--(€மே சோச்) அம்மணீ ! இதோ ஒரு பெருஞ் 

ஜனச்கூட்டம் இறைச்சலிட்டுக்கொண்டு இவ்வழியேவருகன் 
2௮ பாருங்கள் |, 
  

* அரிச்சச்திர புராணம்,
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ஸா வி:----(சரல்சவ.இியுடன் மேண்மாடத்தின் வெளித்தாழ்வாரக்இந்ருச்செ 

ன்றஉற்றசோச) இதென்ன£வோ பெருங்கோலாகலமாயிருக் 
இன்றமக 1! இப்பெளரர்களிற் சிலர் கட்கத்சையும், சிலர் 
பல்லத்தையும், சிலர் சோமரச்சையும், இலர் பிராசக்சை 

யம், லெர் குச்சக்மையும், சிலர் பரசுவையும் கையிலெடுச௮ 

வருகின்றனர் | என்னவோ அமர்க்களம் தேர்க்சதுபோஃ 

கசோன்றுகிறது ! 

தரங்க:---அம் அம்மணி 1! இவர்களது மத்தியில் வஜ்ஜிர 

ததாலடியுண்ட.வர்போலும், பேய் பிடித்தவர்போலும், கண்ணீர் 

சீஞும்ப, தேகம் வெயர்க்க, scm suns, ஆஇழ்ந்தகுரலு 

டன் என்னவோபேசிக்சொண்டு நமது. மந்திரியா புசுதிசாகரர் 

ப சப ரப்புடன் இவ்வழியே வருகின்றார் பாருங்கள் ! 

ஸாவி:--என்ன செய்தியோ செரியவில்லையே ! என்ன 

ருமைச் செல்வன் இராச்கிரி விலாஸவதியின் அச்சப் புரத் 

இதற்குச் சென்றவன் உஇத்து ஜாமட்பொழுதாடஇியும் இன்னு 

மிங்குச் இரும்பிவ ரவில்லையே ! ஏனோ என் மனம் இவர்களைக் 

கண்டதுஞ் சஞ்சலப்படுகின்றது ! 

(பின் மேற்சொன்னவாறு அசேச பெலாரர்கள் சதறிஃ தொடர்ர்தகமட (த்தி 

சாகரர் பரபாப்புடன் பிரவே௫த்தல்) 

புத்திராகரர்:-- அந்தோ ! இவ்வநியாயம் எல்கே gOS 

கும்! ஐயோ நான் நகரில் ஒருகாளிராமற்போய்விடில் எவ் 

வளவ சகரரியம் நடந்துவிடுகின்ற ௫ 1! பாவியான் இச்சகரை 

விட்டு ஏன் சென்றென ? என் கண்மணி போஜனில்லாமல் 

இவ்வரண்மபனை பாமாய்கீ சாணப்படுகின்;தே ! 

%“ ச்கரப்  போஜனில்லாத் 
'கால்லரண்மனையின் வாழ்வு 

சந்தானில்லா வானக் 

தாமரை யில்லாப் பொய்கை 
  

* ad Cas hegre,
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மதிரி யில்லா வேந்தன் 
ம௫கரி யில்லாச் சேனை 

தர்திகளில்லா விணை 
தல. மிலலா மங்கையபோலாம். (கூ௫) 

௮ ௮! என்ன கேரிடிறனும் போஜனை ஒருபொழுதுங் 

கைவிடேனென்று சிர் தலமஹாராஜருக்கு வாக்களிச்தே 

னே !. இப்போஜயான் என்செய்வேன் ? என்: வாச்குச்சகு 

லோபம் வந்துவிட்டசே 1! ௬வாமிச் துரோகக்துக் காளாய்விட் 

டேனே ! யோ அப்பொழுதே gater Sarna Swett 

டஞ் செல்லவேண்டாமென்று சட்டாயப்படுத் சாமற் போய்வி 

ட்டேனே! ஒருவேளை போஜன் எங்கேயாகிலனுஞு சென்றி 
ருப்பனோ ? 2! இசென்ன லீண் மயக்கம் ? அவன் செல்ல 

த்தச்க இடமு மொன்றுண்டோ ! நிச்சயமாய் அப்பாதசன் 

அவனைக் சொன்றுசான் இருக்கவேண்டும் ! ஹே ஈசா ! 

போஜன் பட்டத்துக்கு வருவானென்று சம்பியிருந்த 

இப்பேதையை இப்படிப்பரிச விச்சச் செய்வது தின் திருவரு 

ஞக்கழசோ! ஆபத்பாந்சவன் அகாசாக்ஷன் என்னும் நினது 

ஸார்த்சகமான பெயர்கள் கிரர்த்சசங்களாகவாயினவோ ! 

பேளரர்:--ஐ.யா, என்ன: என்ன? 

புத்தி:--ஐயோ ! கர்மமென்பதே போய்விட்டதே! இனி 
இருள் மூடிவிடும் 1 உலகம் ஏழிர்துவி௰ம் 1! ஹரி! ஹரீ! 

அப்படிப்பட்ட உச்தமனுக்கே அக்கதிகேரிடில்--ஹா ! (பெருமச் 
செறிதல்) 

பேளர:--ஐயா ! என்ன செய்தியோ ? நம் நகருக்கு 

ஏதாரயினுங் கஷ்டகாலம் கேர்ர்சதோ ? 

புத்தீ:--சஷ்டகாலமா ! இராஜவசம் ! ஸத்தியவிதராசம் 1 
அதர்மவிஜயம் ! 

. ஸாவி:-- (கேட்ட) ஐயோ ! இவாது வார்த்தை ஓவ்வொண் 

௮ம் என் மனத்திற் புகிதுபுதிதாய்ச் சங்கடங்களை யுண்பெண் 
ணுகன்றசே ! என் செல்வன் க்டமமாயிருப்பனா 1
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பேளர:--.அக்தணர்சொமணியே | தாம் உரைப்பது 

எங்களுக்கொன்றும் புலப்படவில்லையே ! சம்மூடைய முகத் 

தைக் காணும்பொழுசே ஏதோ பெரும் பிரமாகமொன்று 

சேரிட்டிருப்பதாய விளங்குகின்றது : 

LYS Bs (caveats சொரிய ஆம்ச் சகு வூடன்) வீ ராஜகுமாசா 1 

உன்னை விட்டு மிந்ககசத் தளோர் உய்ர்இருப்பரோ ! 

் ஸாவி:---(லிசனத்துடன்) 
அந்சோ! என் சண்மணி போஜ 

7 

அவனைப்பற்றி தான் இவா் கூறுகின்றனரோ 1 

தரங்க:--அம்மணீ ! அமங்சளமுரையாிர்கள் 1 

பெளர:--நம்மிளவரசர். போஜகுமா ரா $ அவருச்கு 

BES BUF BH என்னவோ ? 

புத தி:--(தச்சக்திஎம் கக்க சரச்தடன்) 

%'“இன்றுகாரை யிழந்து. து காப்பினை ! 

GST MGT LOK atl சோர்வினளாயினள ! 

ஒன்றுபாவலரி யரவரு மூன்றில | 

என்று போனவ விண்ணினையெய்தவே!' , (mar ) 

oT aT: — (Car Ge CersraBsrbe sur) ஹார 1. சிர். துலரா ஐ 

குலதிலகா ! யோ விண்ணுலகம் புக்கனை? (மூாச்சித்துத் தல்கவதி 

அசையிற்றால்கப்பட்ட வீழ்தல்). 

தரங்க:--சேவி! ஆற்று தலடையலர் ஆத்றுசலடைவீர் 1] 

(ஓடிச்சென்று விிற்கொண்டு வீசுதல்). 

பேளா:--ஹா! ஹா!! ஹா!!! என்ன! என்ன!! என்ன!!! 

எப்படி 1 எப்படி 1! எப்படி 11! என்ன கொமடிமை ! என்ன 

கொடுமை!! என்ன கொடுமை!!! சீ ! தெய்வத்திற்குசீ சண்ணி 

ல்லை ! 
  

  கவள 

% போசசாச சசித்இசம்,
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தரங்க:-- இதும் வாள் சவமாயிருக்குமோ ? நேற் 

றுக்கூட யான் அவரைப் பார்ச்சேனே ! சேகு அசெளச்கு 

யங்கூட வொன்முமில்லையே 1! இப்படித் திடீரென்று இறப்ப: 

அற்குக் காரணமென்ன? இதில் ஏகோ மோசமிருக்கவேண் 
Bio | 

பேளர:--அ.வர் எப்படி, இறந்து விட்டனரோ 7 

ஸாவி:---(மாமை செசண்டவள் போல் எழுர்.து) ஹா! புத். இரகா ! 

பத்தரகா !1 புத்கிரகா !!! நீ இம்மாகிலம் முழுதும்ஆளவா 

யென்று எண்ணியிருர்சேனே ! 

புத்தி:--௮ர்கோ ! ௮வர் இறந்சவிசச்தை நீங்கள் gy 

வீர்களாயிற் சும்மாவிரீர்கள் 1! கொலையுண்டன்ரோ பரதேசி 

யாய் இறந்தனர் 1 

ட 

ட
ி
 

பெளர:--ா! ஹா !! என்ன வீர்சை! என்ன அகீசம் 

ுணிர்சவன் யாவண் mw
 

நம்மிளவரசருக்குந் 2ஙூிழைச்கத் 

நாங்கள் இக்கணமே அவனைக் கொன்று பழி௫ர்க்னெரோம் | 

அன்றேறல் எம்மாயிர்சளையம் மாய்த்துக்கொண்டு அவருக்குத் 

துணையாய் விண்ணுலகம் செல்கன்றோம் ! 

புக்தி:---௮ வச. ரப்படுகன நீர்களே ! இதுபற்றியே யான் 

தனியாயிருக்வேண்மெனபறு ! 

பேளர:--எதத்கும் நாங்கள் அஞ்சோம் ! இப்படிப் 

பட்ட காரியத்சைச் செய்க கொலை பாதகனை நாங்கள் துண் 

டம் தண்டமாய் வெட்டுலிட்டுத் தா Bee EEK செல் 
வோம் | 

புத்தி:--ஐயோ ! பேகையர்காள்! ஏனிர்ச வீண்சபலம் ? 
உங்களுடைய நன்மைக்காகவே சொல்்ூன்றேன் ! பொல் 

லாத ச1ஜாஞ்பைக்குள்ளாலிர்கள் : இது சர்மச்திர்குக் சால 

மன்று | பேசாமற்செல்லுங்கள் !
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பேளர:---அப்படிக்கொச்த சிந்துல மஹாராஜரின் புகல் 

வே கொலையுண்டு சாகும் பொழுது, ராஜாஞ்யை ஏங்: 

களை என்ன செய்யச்கூடும் ! 

புத்தி:--அனையைம் பூனைகள் வெல்லுமா *? அரசனே 

அ கியாயஞ்செய்தால் அவனை யடக்கயாவராலாகும் £ 

பேளர:--நல்லது! நம்மிளவசசறைக் கொலைசெய்சவன் 

er au een) ! 

புத்தி:--அவனத: பெயரைச் சொல்வதத்குச்கூட ரூ. 

வருப்பாயிருக்ஈன்௱து! நமது மஹாராஜா அ௮வர்களேஇப்படிச் 

செய்தா்-- 

பேளர:--ஹா ! ஹா! ஹா! ao. பாவீ ? க்ஷி of BIT 

பாசமா ! எசற்காக௨டா அங்விளங்குமரனைக் கொனளுய் ! 

புக்தி:--வேேறெசற்கு ? அவனு காட்டைக்சைப்பற்றவ 

SLC ! 

ஸாவி:--ஹா ! வச்ஸா ! சிற்தப்பனால் எக்கதியடைங் 

தனை * நின் பொருட்டு யான் அ.றுஷ்டித்துவர்ச நியமங்க 

ஞூம் உபவாசங்களும் நிஷ்பலமாம்ப் போயினவோ?. இணி 

யாரைவேஸடி. உ௰ர் வாழ்வேன் : ஆ குமாரா 1! உனது இரு 

முகத்சையானென்று காண்பது £ 

 நல்மலார் வருத்து முறையா மறக: 
ணா லைட்ஒ. மலொன் று Ham mC its ob 

இல்லோரை யற்ப மிகழே மிறுக்கு 
ம்றையன்றி யேற வகவேம், 

சொல்லே மறுத்துமுரையோமுரைக்க 

அற வோர்கள் புக்தகடவேம், 

எல்லேரர் தமக்கு மினி தவீளைப்ப 
2மதாகவர்க இதுவே!” (mor) 
  

* அரிச்சம் திர புராணம்,
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% [மறைநீதி yD புறகாடமித்து 

வருசேனை யாழ் வகறியயேம், 

அறை நித முற்று மூணராராவமைச்சை 
யணிவாயில் வைதகீ௮ மறியயேம், 

துறை Curulen (P&S! of oer iL} வி OM & B 

முடிவைக் இருந்து மறியேம், 
இறையே தவக்இன் விளைவே மெமக்கு 

மிதுவோ வித்த of Gurl? (௩௮) 

அந்தோ ! இன்னமுமெச சச்சஹிருசயம் பிளந்துபோகவில் 

லையே ! ஹா ஆர்யபுத்திசூலதிலகா 1! ஹா அரவிந்சாகூடா ! 

ஹார அப்ரதிமப்ரபாவா 1] ஹா அகிலஜுசரண்யா 1! மூடை 

யா.ப்ப்போய்விட்டேன். மைத் தனனை நம்பி மூழுமோசம் 

போய்விட்டேன் ! ௮ குழர்சாய்! உன்னைவிட்டு யான் கண 

(மேனும் பிரிச்திருப்பேனோ * இதோ உன்னுடன் கூடவேவந் 

தவிட்டேண், (ரென்று மூர்ச்சித்து Spee.) 

s7hs :—y ஆ ! என்ன சங்கடம் ! என்ன சங்கடம் !! 

எப்படிச்சகப்பதிதை ! (விசிறியில் ஸாவித்திரீ தேகியாருச்குபசரீழ் தல்.) 

பே௱ர:- ஹா! ஹா ! என்னகாலம் ! அவ்விளங்கு 

மரனை இம்பாவி ழஞ்:ராஜனோே சொன்றனன் ! இசையதிர் 

தும் நாம் சும்மாவிருச்சலாமா | இக்சொலைபாசகனை wy FE 

செய்து விட்டல்லவோ மாம் மறுகாரியச்சைச் செய்யவேேண் 

டும், 

புத்தி:--ஈண்பர்காள் : இதே ஈம்முடையமுசற்கடமை. 

இப்படிச் செய்தாற்முன் நாம் சிந்துலபுஹாராஜருடைய ரண 

ததைத் கரச தக்கொள்ளலாம். ௮வர் உயிருடணிருக்கும்பொ 

(pg ஈமக்குச் செய்க ஈன்மைகள் நம்மாற்கணக்கிெடமுடியா ! 

இச்துரோகி ராஜ்ஜியச்திற்கு வர்கதும் நியாயமே போய் 
  

* அரிச்சக் திரப ராணம்,



sor te-4. Gurgeh & Bs tb. ௧௭௬௧ 

eect ey Am) வவ அ அப க cee meagre பட் பயல வல யவ இயலி" பவை வமஷ மைய, ட பலய அவவ வ வப, சவமயப பசவத பட டட ப வய panama! ptm Oe oc படு சபி etn ey ARS ey oo te 

விட்ட ! களவும், சொலை:பும், கலவியுமே எங்கும் நிறைக் 
கன ! இராஜ்ஜியத்திற் சாசைப்பட்டு நமது தர்மப்பிரபு கிர் 

துல மஹாராஜருடைய ஏக புத்திரனும், கைரியமாம் தாம 

மூமே வடிவெடுத்து வந்தாற்போலிருந்த போஜகுமாரனையே 

கொன்றுவிட்டான் ! தர்மக்கை ரக்ஷிப்பகற்காக எற்பட்ட 

அ சசசே இப்படிச் செய்யப்புகன் இணி உலூல் எதுதான் 

நிலைபெறும் ! அயினும் “கெடுவான் கேடு நினைப்பான்? என் 

டது மாக்தஇிரம் பொய்போகாது! அ௮சர்மம் இப்பொமுது விரு 

க்தி மடைர்தபோதிலும், அதற்கும் ஒரு காலத்தில் க்ஷ்ண 

சசைவரும் ! எப்பொழுதும் இருஷ்ணபக்ூமே சழைக்குமா 1 

ஆயினும் பொறுமையடன் எசையஞ் செய்யவேண்டும். 

பேளர:--இனிப்பொறோம்! பொழஜோம் !! பொரஜோம்!!! 

இப்பொழுதே அப்பா தகனைக் கொன்றுவருவோம். 

புத்தி:--(ஆன்மசதமாய்) ஆகா ! நரம் அ௮வசரப்பட்டுவிட் 

டோம் ! ஆயினும் இவர்கள் பழிதீர்க்க விடவர்கள் என்று 

நம்புகின்றேன். 

பேளர:---(கட்கத்தை புரவிச்கொண்டு) இக்கட்கத்தினால் அப் 

பாவியை இக்கணமே கண்டதுண்டஞ் செய்து ருவேன் | 

(பல்லத்தசை ரீட்டிக்கொண்டு) இப்பல Fens ai Cor இப்டொழுதே 

பரலோகமோட்டிவருவேன் ! (சேோசமாத்தை எடுத்தச்சொண்டு இத் 

கோமரச்கினாலஉனைத் சொலைக துவருவேன்! (பராசச்சைச் கையி 

வேச) இப்பிராசத்தினாலவனைப் பிளக் துவருவேன்! (குக்தத்தைச் 

சையிற்பிடித்து) இச்குக்சக்தனாலவனைக்கு ச்திவருேவேன்! (பரசவைச் 

சையீலெத்த) இப்பரசுவினால வனைப் பறக்கடித்த வருவேன் !* 

(பிரவே௫ித்த). 

காளிதாசன்: (பாபரப்புடன்) நண்பர்காள்! இது சரிய 

ன்று ! சரியன்று ! வீணாய் நங்களது பிராணனை ச் அறக்கவே 

ண்டிவரும் ! பொறுத்துச் செய்யங்கள் ! பொறுத்துச் செய்யு 

ங்கள் ! ! 

[கக]
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terete ee ee I Nn at பட்ட ming, 

, பு$தி:--காளிதாசா ! எப்படி நாம் பொறுப்பது! போஜ 

குமாரன் போயும் நாம் பிழைத்திருக்கவேண்டுமா 1 இ௫்சாம 

யூத தத்தில் ஈம் மூயிரை யிழந்கால்தானென்ன ? 

காளி :--அடிகாள் ! ௮சைப்பற்றி யான் இநர்.இச்சவில்லை ! 

என் பிரிய ஈண்டன் போஜனுக்காக என் பிராணனைக் கொடுக்க 

யான். சர்வசிக்சனாயிருச்கின்றேன் ! ஆயினும், நாம் தக்க 

யோசனை செய்து பிறகு இப்படிப்பட்ட காரியத்திற் பிர 

வே௫ிக்கவேண்சிம், இடீரென்று கை வைச்துக்கொண்டால் 

தடாலென்று விழவேண்டியது. சான் ! அப்படியாவதஇிற்பலன் 

யாது * 

புத்தி:--ஆம் ஆமினும் நாம் சும்மாவிருப்ப_து தர்மமா ? 

நம் ஸாவிச திரீசேவியார் இசைச்கேட்டால் என் செய்வள் 1. 

பேளர:--௮டாடா ! பாபி ! என்ன கொடுஞ்செயலைப் 

புரிந்தாயடா 1 இன்னுமுண் தலைமீது இடிவிழவில்லையே ! 

அத்தர்மதேவதை ஸாவித்தரியம்மா இச்செய்தியைக் கேட் 

டால் எப்படி. உயிர் சரிப்பள் ? 

காளி:--ஈண்பர்காள் ! நீங்கள் செய்யப் புகுங்காரியம் 

மிகவும் தலாக்கியமானசே ! ஆயினும் இவ்விஷயத்கைச் 

இரவிசாரித்தீர்களா ? போஜகுமாரர் கொலையுண்டு இருமா 
சென்பது உங்களுக்கெப்படி. நகிஷ்கரிஷையாய்த் தெரியும் 7 

அட்படிச்சான் இறந்இருப்பினும், அவரைக் கொன்றவன் இன் 

னானென்று நிச்சயித்தீர்களா 1 அ௮வசரப்படுவ௫ற் பயனெ 

ன்னை ? இவையெல்லாம் முற்றும் தெரிந்தசொண்டல்லவோ 
இவ்வி காரியத்தில் மீரவேசிக்கவேண்டும். இவ௰்ஹையெல் 

லாம் சண்ணாற்கண்டவர் இல்கு எவராயினுமுளரோ 1 வெளி 

யிற் போலறவர் பேச்சைக் கேட்டுக்கொண்டும் ஒரு வினைபுரிய 

லாமா 1 இகலின், எல்லோரும் தத்தமிடத்திற்குச் செல்லுங் 

ser |



களம்-4, ] - போஜசரித்தி ம். ௧௬௩ 

புந்தி:--என்ன சாக்ஷியம் வேண்டும்? நம்மிளவரசரசைச் 
கொலை செய்யக்கொண்டுபோன இராஜ சேவகர்களே இவ்வகி 
யாயததைப் பார்தசதாகச் சொல்லுஇருர்கள் | வள்ஸாஜன் 
தான அவனைக் கொலைசெய் ஹஊனனாம் ! 

காளி:--அடிகாள்! தாமே இப்படி அவசரப்பட்டால் மற் 
a டு - . ச ௩ "ev ச் fod . ச ந ஹஜையோர்களைப்பற்றிக். கேட்பானேன் 1 வ்ஸரா ஜருடைய 

நடககசை முற்றுக் தெரிந்திருந்தும் தாங்கள் இபடடி மொழி 
வது ரு இயன்ற ! 

டட ~ o t ம் ஈ oa ட்ட ௨ ௬ பெளா:-- தவன நடகச்தைதெரிர்தேசா ணிருஃஇன் ற து! 
நம்மாளவ ரசஸரக் கொலைமெய்யச் அணிச் சவண் எதற்கு ச்சாண் 
அஞ்சுவாண் ! எல்லாம் துணுக் சூசி எஞ்ச சேனைச்கலைவண் 
தா cor | இங்விருவரை புமே செக்கல்வைத் காட்டே வண்டும் 

காஸி :--ஈண்பர்சான் | பின்பு நங்களையே நொ ம்துகொ 
° © . ந % ௩ . ௪ ° ட ச . அட e ட் e ளவீர்கள் : வர்ஸராஜர் அுப்படிப்பட்டவரல்லர் ! இவ்விஷயம் 

முற்றும் சந்ோசத்இிற்கிடமா யிருக்கன்றது ! 

புக்தி -.ஐயின், 8 என்ன செய்யவேண்டுமெண்று சொல் 

இன்றாய் ₹ 

காளி.--அழகாள் GT Od) BY மெய்தாலும் நிகாணிக்தச் செ 

ய்யவேண்சிம் ! எது எவ்வழியாய்ச் செய்காம் பயன்படுமோ 
அகனை யறிந்து ரெய்வசன்டோ நன்மையை விளை ச்ஞும் 1 

புதி :--உடனே செய்ராலன்னறோ எதுவும் பயன்படும் ? 

காளி :--அழுசாள் ! சாமுரைப்பது வாஸ் வமே ஆயி 
னும், நாம் இவ்வளவு” அவசரப்பட்டுச் செய்வது சச இயன்று! 

பொறுப்பசனால் ஒன்றும் மிஞ்சிப்போகாு ? ஆகலின், தாமி 

வர்களைச் கச்சமிடங்களுக்குச் சத்தமிடாமல் இச்சமயம் ௮னு 

ப்பிவிடுங்கள் ! பிறகு வேண்டும்டொழுது இவர்கள் உதவிசெ 
ய்யச் சித்கராகவே யி௫ப்பர்.
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, பேளர :--நாங்கள் உதவிசெய்ய எப்பொழும் சித்சரா 

கவே யிருக்இன்றோம். 

காளி.--இதுசான் சங்களைப்போன்ற சர்மிஷ்டர்கறக் 

கழகு 1 இதுவே நங்கள் காரியங் கைகூடுமென்பகைச் குறிப் 

பிக்கெறது ! 

புத்தி :--ஈண்பாகாள் ! அப்படியாயின் ரீங்கள் இச்சம 

யம் செல்வீர்கள் ! உங்களுடைய உசவிவேண்டிய பொழுது 

யான் செரியப்படும் ன்றேன் | 

பேளர :--.சரி (ரிஷ்செமித்தல்), 

காளி :--(புச்திசாசாரை கோக்) அடிகாள்! இப்படிக்கொத்த 

கோலாகலக்மையும் நாங்களே பார் ச்அுக்கொண்டிருச்கலாமர* 

இவ்வமர்க்களமெல்லாம் சேலயாருச்கசூக் செரியவற்சால் ௮வ 

ர்களது பிராணனெவ்வாமுகாம்? சேவியாயின் அரண்பனைவா 

யிலுச்கெதிரிலேயே இவ்வளவு காரியச்சைய்செய்து விட் 

உர்களே. இல்விஷயமெல்லாம். தேவியாருக்குக் பெரிந்து 

தாணிருக்கவேண்மெ. 

  

புத்தி ம்! தாரமொரு நிமிஷமுாக்காமகிக்கலாகாது 1 

இக்கணமே தேலவியாரிடஞ்சென்று அவர்களைச் ஈமாதானப்படு 

தீதுவோம்வா ! (இருவரும் பரிக்கரமித் தல்.) 

தரங்க :--ஐயோ ! அப்பொழு௮ சென்ற ச்சு இன்னும் 

இரும்பி வரவில்லையே ! என்செய்வது? இக்சருணம் காளிதா 

சரிடஞ் சென்றால்தான் இவர்களது பிராணவணேோக்காப்பாற்றத் 

தக்கவழிதேடலாம். (செலிகொசெல) இதென்ன காலோசை 

கேட்டுன்றள 1! யாவரிங்கே வாச்கூடும் * (சோக்) செய்வாதி 

னம்! காளிதாசபே ஈமது மந்திரியாருடன் இதோவருகின்னுா! 
(காளிதாசனும், பு.த்திசாகரரும் மேன்மாடத்திற்குவர, அவர்களருஇற்சென்று காவிவ் 

sets) ஐயா ! நீங்கள் தான் இச்சருணம் ேவியாரைக்காப்பா 

வேண்டும்,
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- me உட hoe கல்லல் ட வெய்ட் டு ப வில வய இ த த ர ர ர் 

புத்தி :--அஹா ! இசென்ன பரிதாபம் ! நாம் நினைத்தது 

போலவே சேகியார் மூர்ச்சித்து வீழ்ந்கிருக்கின்றனரே! இவ 

ர்களுக்கு நாம் என்ன சமாகானஞ்சொல்வேரம். 

தரங்க: (சேலியாரைப்பனிசீர் தெளித்தெழுப்பிக்கொண்டு) அம். மணீ! 

இதோ Bio I மர்இரியாரும் தங்கள் பு,தல்வாின் ஈண்பர் காளி 
காறும் வந்திருக்டுன்றனர் பாருங்கள் ! 

ஸாவி :--(சண்விழித்தக்கொண்டு) ஹர! வச்ஸா ! நீயும்வந்தர 

யோ ? (சோசூக) உறா கஷ்டம் 1! கஷ்டம்!! பாவியே. ஏன் 

லிஹஜிச்தச்சொண்மீடன்! ஹா! புத்திரா! உனனைப் பறிகொடு 

ச்தும் யான் உயிருடனிருக்கன் மேனே ! 

காளி :--சாயே ! அமங்களமறையாதர்கள் 1? யான் சொ 

ல் வதை முற்றும் கவனித்துச் கேளுங்கள் ! 

ஸாவி :--காளிதாசா 1! என்ன சமாசாரம்? தினது ஈண்ப 

னெங்கே 7 

காளி :--அம்மணி ! அசைப்பற்றிச்சான் ரொல்வதங்கு க் 

தற்களிடம் உர்சேன். நேற்றிரவு பதினைங்து தாழிகைக்கூ 
* உ 5 0> 2 5 ° . | டி ௧ 

முஞ்டராஜர் ஈம சேனைத்தலைவர் வத்ஸராஜரை யழைச்துச் 

சென்று, அவரி த்தினின்றம் போஜனைக் கொன்றுவிடும்படி 

யாய் ஓர் உறுஇமொழி வாங்கிக்கொண்டனராம் ! 

புத்தீ :--ஹா ராஜகுமாரா! நீ இறட்பதற்காகத்தான் 
இவ்வளவு மேதாவியாய் வளர்ர்கனையோ 1? ஐயோ ! நான் கொ 

நஇிம்பாவியாயப்விட்டேனே ! 

காளி :--அடிகாள் 1 தாங்கள் இப்படி அவசரப்பட 
லாகாது! 

புத்தி :--பிற்பாடு என்ன நடச் ச: வம்ஸராஜனும் 
இதற்குடன் .பட்டனனேோே !
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காளி :--அம்! அப்படி யுடன்படும்படி நேரீட்டது. ௮௪ 

ற்குள் ஈப்மிளவரசராம் ஏசோ எ௫ர்சசையாய் விலாஸவதி தே 

வியாரின் ஒாண்மனைக்கும் சென்று, தம்மிடம் தான் செய்ச 

பிரதிஞ்யையை நினை ஈ ஐகச்கொண்டு, வெளியிற் சென்றடககரக் 

இல் நடம்கும் விசேவ£ங்களை யெல்லாம் அறிந்துகொள்வகற் 

காக நமற பிரணதார்ச்இிறரர் கோவிலுக்குட் சென் றனராம்: 

புதி :--பித்பாடு 1 பிர்பாடு ! ! 

காளி :--பிசகு, நம்மினக ரசர், இவர்கள். பேச்சொண்் 

ஒருஈ்சகை பெல்லாங் கேட்டி மனம் பொறுகச்கமாம்டாமல், 

ACM UIT ob FET GOS ww மாயச் துக்கொள்ளுவ ஏ ற்காசப் பு ே ச 

8 உடன் ட் ON we | (vt. ட. உ வ சவரிறலய ம் OGRE Gea gyre சொடிவறியே eng Guo 

டி, ச்சவாயோற் போய் £கொண்டிரும்சார். கான றப்பொழுறு 

கோவிலும்குட்சென்று இரும்பி வர்துகொண்டிருக்சபமயால் 

௮வசை எழிர்ம்சயாய்ச். சந்திக்கலாயினேன். 

புந்தி: -மேலே என்ன நடக்கசோ? இராஜகுமாரன் 

இப்பொழுகெககேயிருக்கஇன்றனன் 1 

காளி: நான் உரைச் சமாதானஞ் செய்துகொண்டிரு 

க்கும்பொழுது வர்ணராமா கடைய இங்கரர்கள் இருவர் அவ 

ரது உச்சரவைக்காட்டி ஈம்மிளவரசைைப் பிடிச்சுக்கொண்டு 

செண்றனர்கள் 1! அஃ்விடதக்திற்கு நானும் அவர்கரைக்குச் செரி 

யாமலே பின் ரென்றேறன். 

  ஸ்: வி: 

சொண்டுபோய்க் கொன்றுவிட்டனரோ 3 

என்ன * என் செல்வனை அவ்விடத்திற்குக் 

காளி:---அம்மணி | ஏனிப்படி. அமங்களமான மொழி 

களை யடி.க்கடி யுரைக்இன் நீர்கள் ! இராஜ குமாரர் க்ஷமமா 

யிருக்கின் உனர் ! 

ஸாவி:--அப்பா ! என் வயிற்றிற் பாலைவார்ச்சனை !
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டு த தி ண் (சந் கோஷ் ஐடன் abs woe சொண்டே 

தன்று elingar Ceri Oe ல ளா ன ar } 

par ௮! பாவல Tad ara Lo (pe AP sory 

என்௮ போடனிம் மண்ணினை யெய் bo Sel? ( ) 

ஆயினும் அவ்விடத்தில் என்ன விசேஷம் நடந்சகதோ அதை 

யரைப்பாய் ! 

காளி:--வக்ஸராஜரும் WAL FAY மூன்ன காகவே 

நம்மிளவாசரைர் கொணன்றுவிடிவெண்று.. இச்சயிக்கு! கொ 

ண்டு உருவின கச்கியடன் கரையாது DEK ct Blt. CT ஒரி ந். இருந்த 

னர் ! பிறு எப்படியோ அவருக்கும் மனமிரங் இற்ற! மானும் 

அச்சமய2இல் ௮வ்விடம் சென்றேன், பிறகு. நாங்கள் யோ 

சனை செய்து இராவகுமாரரைச் சிலநாள் மாறுவேஷச் துடன் 

நகர இற்கு வெளியிவிருக்கும்படி. சொல்லி யனுப்பினோம் ! 

ஸாவி:--ஷஹா! புச்திரா | நீ இப்பரசகண்டம்முறிறும் 

ஆளஞுவாயென்று கிணைம்திருக்ககனே!நீஇப்டடி.ப்பரதேகியாய்ப் 

பாரிசபமிப்பதையறிர்று நான் எப்படிச்சசட்பேன 1 பாசெல். 

(க) இ ராகம் - பருவ: கானம் - சரப்ப, 

பல்லவி, 

மைந்தா | னைக்காண்பேன : இணிகான் 

மைந்தா ! உனைக்காண்பேனோ ! 

அ௫ுபல்ல வி 

மூமையாய் ராஜ்யத்தில் - வாழ்க்கசெல்லாம் போச்சோ? 

மன்னர்வர்து பணிந்து - மகிழ்ந்சசெல்லாம் போச்சோ? மை, 

  பம அனவைககுமயக் உணைவ கடய ப oll? 

* போஜாரஜ சரித் இரம்,
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சரணங்கள், 

ராஜாதி ராஜாய - ரமித்திருக்சக நாட்போய் 

தாசாணு தாசஞளாய் - கவிப்பது மழகோ *-- மை, 

என்னென்று சொல்வேன்யான் - என்றன் கதியையிப்போ 

சேற்கவனந்சவில் - இருக்சக விதியோ புத்ரா 1-- மை. 

ஐயோ ! இவையெல்லாம் எண்ணவும் ஆற்றிலேனே ! எப்படி, 

யான் பொறப்பேன், 

காளி :--அும்மணி 1! சகலமுமறிர்கசாமே இப்படித் துயர 

முறுசல் சக்ககன்று 1 நறு அடிகள் இ: Th (FH LOST Gf LD SB! 

கள் ஒன்றுக்கு மஞ்சவேண்டிய இல்லை ! இனி இராஜகுூமார 

ரைத் சங்களிடம் க்ஷமமாய்க்கொண்டு ஒப்பப்பது எங்கள் 

பாரம், 

புக்தி னும்மரீ ! இன்றுருதல் இரண்டு மாதத்திற் 

குள் சங்கள் செல்வனை இவ்விராஜ்றிய இம்மாசனக்கில் ஸ்தா 

பிக்சகாவிடில் யான் பு.த்திசாகரனல்லன் ! 

ஸாவி:--அல்சேது * அசாத்தியம் ! அசாதிதியம்!! நா 

வும் என் செல்வனை அங்கிலையில் இல்வடலச் அடம் பார்க்கப் 

படோகின்றேனோ ? வீண் மனோரதம் ! அந்தரத்தில் அரண்மனை 

யமைப்பசேயாம் ! இன்னும் எவ்வளவு ஓன்பங்கள் per Des 

மீதொன்றாய் வரச்சாஈ்துச் கொண்டிருக்கின்ற வோ ? 

காளி :--தாயே ! ஏனிவ்வாது வீணாப்ச்சஞ்சலப்படுகின 

றீர்கள்? ஈசனருள்இருப்பின் எது கான் கிடையாது? (யாசெல்.) 

(௭) இராகம் - மோகனம் - தசம் - ஆதி. 

பல்லவி, 

ஏனுங்கட்கிச்சகவலை 1 - எணிந்தப்பாமாமும் 1 
அறுபல்ல வி, 

ஆன் சனருளிருப்பின் - ஆகாச மொன்அளதோ ?
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சாரணக்கள் 

சிச்சரடி நித்சமுமே - பத்தியாய்ப் பணிபவற்கு 

சிததிக்குமே எவ்வினையும் - சிக்க திடங்கொள்வீர்--- ஏ; 

சிட்டார்பகர் தொட்டணைவோர் - கெட்டாச தோரிட்டங்களும் 

சட்டாயமாய்க் ஒட்டிவரும் - இட்டார் இரமட்டாகூரம்-- ஏ, 

ஸாவி :--செல்௨னே ! நீவீர்சாம் என் புத்திரனைக் சாப் 

பாற்வேண்டும் ! 

காளி :-- அம்மணி! அவருக்கு யாதொரு குறையுமில்லை 1 

இணி விட்டுவிடுங்கள் கவலையை! 

ஸாவி :--இப்டேருசவிச்குண யான் உங்களிருவருக்கும் 

என்ன கைம்மாறு செய்யப்போகீன்றேனோ 1 

புந்தீ:---இது எங்களுடைய கடமை ! இனி H LAP CHD 
னைக் கொண்று போஜனை சாஜ்ஜியச்தில் ஸ்சாபிப்பது எங்க 

ஞூடைய காரியம் ! காங்க ளிகைப்பற்றிச் சிறிோனும் கஉலைப் 

படவேண்டிய இல்லை. 

ON Tat வல்லா முூங்களுடைக ௮._நுக்கரகமே | (சசங்க 

வ தியடன் ரீஷ்டிரமிதல்), 

புத்தி :--(சானிதாசளை சோச்சி) அப்படிச் சலைவாஙுஇவிடும்படி. 

யான குற்றம்யாது செய்சகனண் ஈம்போஜன் ! 
காளி:---எல்லாம் பொய்ச்குற்கமே! ௮ப்பாசசன்,ஈம்.மீள 

வரசர் விலாஸவதிக்குண விஷங்கொடுச்துக் கொல்லமுபன்ற 

தாகச் குற்றஞ்சாட்டினான். 
புத்தி சரி ! சான் கீனைச்சதுடோலவே முடிர்துவிட் 

டது. அ௮சற்காகவல்லகவோ இராஜகுமாரனைப் பட்டத்திற்கு 

வருவதற்குமுன விலாஸவதியினிடஞ் செல்லவேண்டாமெ 

ன்று சொன்னேன். யான் சொல்லித்தான் என்ன பயனாயிற்று. 

போஜன் அதை அ௮லட்சியஞ்செய்து விட்டனனே !
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கரளி :--அடிகாள் ! மற்றகையுங்கவனமாய்க கேட்கவே 

ண்டும் ! பிம்பாடு வத்ஸ. ராஜரும், தாம் ழஞ்ஜராஜனுக்கு வாக் 

குச்கொடுத்தபடி ஒரு இருத்ரிமக்தலையைப் போஜனுடைய 

தென்று காட்டிவிட்டு, இளவரசரைக் கொன்றுவிட்டதாகவே 

இராஜனுக்கு மெய்ப் ிிச்துவிட்டனன் ! ழஞ்ஜணும் அதை 

மெய்யென்று நினைச்து இராஜ்யக்சனச்கு நிஷ்கண்டகமாய்ச் 

விடைத்து விட்டதென்று பெருமைபாராட்டி வருஇன்றானாம் ! 

இராஜகுமாரரென்னவோ க்மாயிருக்இன்றார் ! இதுதான் 

சமாசாரம்] இதற்குமேல் கங்கஷக்குச் செரியாசதொன்று 

மில்லை. 

புத்தி :-- (நற யோசித) நல்லது 1! இதுவும் நமக்கு ஹித 

மாசவே முடிர்சது. இரைக்சகாரணமாய் வைக்துக்கொண்டே 

ழஞ்ஜீனை எஇர்க்கு ம்படி. பிரலைகளைக் அண்டிவிடுகின்றேன் !. 

காளிதாசா! ந யொரு உபகாசஞசெய்யவேண்டும், 

காளி :--என மவண்டுமாயினுஞு செய்யக்காச் துச்கொண் 

டிருச்கின்றேன். ஒரு பூர்வ.3டிகையு மில்லாமற் சொல்லுங் 

sar | 

புத்தி :-- அப்படியாயின், & உடனே 2 com uss EEIG 

சென்ற, அர்ககரக்தையாண்டுவரும் ஆதிக்யவர்ம மசாராஜ 

ரிடத்தில் ராணுரைச்சசாக இவையெல்லாம் தெரிவித்த, எப் 

டடியாயினும் இப்பாசகன் மஞ்ஜனமீ. து படையெடுத்மு வரும் 

படி செய்யவேண்டும்! நானும் அதற்குள் இவ்விடச்திலிருந்து 

தருக்க ஏற்பாடுகள் செய்து பிரஜைகளை யெல்லாம் ழஞ்ஜனு 

க்கு விரோ சமாய் ஏதிர்ச்தெழும்படி. செய்விக்கின்றேன் | நீ 

க்கிரஞ்செல்லவேண்டும், 

காளி:--இதுவே ஈம் ரேனைச்தலைவர் வச்ஸராஜரூ 

டைய அபிப்பிராயமும்,௮வரும் சமயத்தில் ஈம்மூடன் சேர்ந்து: 

கொள்வதாக வாக்களித்கனர் ! எல்லார் தெய்வானு கூலத்தாச் 

௬கமாகவே முடியுமென்று நினைக்இன்றேன் !
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புத்தி :--வத்ஸ ராஜசே ! இப்பொழுதுதான் உமது குண 
ங்களையுள்ளபடி அறிந்து மெய்ச்சுன் சேன் ! நல்லத! காஸி 

தாசா, கரம் வீட்டுக்குச்சென்ற,ேேண்டியவற்றைச் சேகர 

ப்டடி ச இசகொண்டு, விரைவாய் உஜ்ஜயிநீ ஈகரஞ்செல்! நானும் 

மேல் ஈடக்கவேண்டிய விஷயங்களை யாலோசிழது நடத்து 

கின்றேன் ! இனியொரு கிமிஷமேனுக் தாமஇச்திருக்சலா 

காது. 

(இவரும் நிஷ்இரமிததம்), 

 





  
  

  

  

  
  

தான்காம் அங்கம். 

a es OF பமாக 
வெ வவதைவவத இறனதையம யய | (& இடம்ப ட்ப 2 அ) ப 
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இடம்.--நாரைநாடடுக்கம் உஜ்ஜயிநீ நாட்டக்3ம் 
மத்தியில் ஒரு பயங்கரமான வநாந்தரம். 

( போஜன் தயாப்பட்கேகொண்டே விசீதவேஷஷய்ப் So Cah ig.) 

போஜன் :--(கருணமாய்ப் பாடிக்கொண்டு) | 

(௧) இராகம் - பூரிகல்வியாணி, தாளம் - ரூபகம், 

பல்லவி, 

அபயம் சிவனே ! 

ஆபத்பரந்சவனே 1 

Iti suey al, 

உபயப்பிர ஷ்டனாஇ - ஒன்றியாய்ப்போகின் மேன் 

அபயா கந்தென றனை-அபசஇனீச்குவாம்! அபயம், 

| சரணங்கள், 

நாெசெகரம்விட்டு-ஈடச்சச்கு திராயற்றுக் 

காடுமலைகளின்று - காலார்கடச்சலானேன் | அபயம், 

ட இயும்ச இி.புமென்றன்-பங்காளி கைச்சொள்ளக் 
கதியற்றுச் சசடன்போற் - கானசம்புகல னேன் 1! Sy 

தீனசரண்யனே - சேவாதிசேவனே ! 

தினனயான்படுந்துயர்-தெரியாதோ நினக்கஇன்னும்? Ss 

ஹே ஈசா! கான் இப்படி நாடிழந்து, சசசமிழச்.அ, சாட்டிலே 

வந்து, பணியால் நனைந்து, வெயிலானுலர்ந்து, சனியாங்க்டெ.



௬௭௪ போஜசரிக்இரம், [அங்கம்-]” 

நீது, மெய் சோந்து மலிந்துபோசல் கின் கருணைச்கழகோ 1 

காலைரு தலிதுவரையிலும் இக்கொடுங்காட்டிலலைந் து கிரிகன் 

றேன்! ஒரு மனுடைப்பி ராணியையும் இப்பயங்கசமான பிர 

சேசச்கிற் காண்கிலேனே! இரவோ கொடியவர்களின் இருத 

யம்போல் மிகவும் பயங்கரமான இருரரடன் வந்து விட்டது? 

அப்படி. Wi, 

ONE i 55 Lp கதிரோன் சோர் ஆ 

சிந் துவி னலையின் ௫0௧, 

பர்ருமென் அடுக்கள் மிகொான்றப் 

பூறவைக எட.ஙகக கூடடு.ல, 

மந வட்டார (Lig BB BT ற் ச ம் 

னு soe me 
மரங்க! லயர்நீது நிற்கு, 

அத்த. மிருளாற் ளூமு 

வடங்கின வோசை யாயும்! (க) 

ஐயோ! பசிசாகம் மேலிடகின்றவே! எங்கேயாஇனுளூ சென்று 

ஒரு கை எண்ணீர் குடிச்துத் சராசாச் இயாயினு ர செய்யலா 

மென்ருல், கண்ணுக்செட்டியஉரையில் ஒருபொட்டு நீராயினு 

வ்காணப்படவில்லையே! *க்கோ ! இப்பயங்கரமான காட்டில் 

யாரைச்காண்பேன் ? raved oc பிழைச்இருப்பேன் 1? இச்சம 

யத்தில் யாரெனக்குதவி பண்ணுவார்கள் ? எல்லோரும் பல 

வானுக்குச்சானே ௮நகூலஞசூ செய்வார்கள் ! யாருக்கென்ற 

ன் குறைகளையுரைப் 2பன் 1! எப்படி சான் இக்கஷ்டங்களை 

யெல்லாம் பொறுப்பேன் ? யான் இன்னானென்று பிறருடன் 

சொல்வதற்குக்கூட வெட்கமாயிருக்கின்றதே ! ௮ இற்தப்பா ! 

உனது தரஇரமே சந்திரம்! இல்வ௱்ப ராஜ்ஜியத்தில்காசைப் 
பட்டு என்னை எவ்வித ஸ்இதிக்குச் கொண்டுவர்அவிட்டனை ? 

யான் உனக்கு யாது தீங்கிமைக்தேன் ? அஹா! நின் ஆசை 

ய்ன் மயக்கமே மயக்கம் |
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தூாரயென்றுக் தர்சை யென்றும் 

கம்பிமார் தமைய ரென்றும் 

சேயென் அ௮ஞ் சு௦ற மென்றும் 

சேசரர்கவ ரென்று மெண்ணா! 

மாயமா மாசையடுிய்ன்லும் 

மாதுகை வலையிற் ௪௧௦ g) 

Huse யாவஞ் செய்வர் 

சிலிதுமஞ் சாரெ தத்ராம்! (௨) 

அடே துரோச ! கான் பதியைப் பறிகொடுச்சசஎற்சாகச் துயர 

ப்படவில்லை ! எனது ௮சை நாயகி Larva Sou Gas gs 

சற்காசகவம விசனப்படவில்லை! இப்பரசகண்டம் மூற்றக்கும் 

யான் ஏகசக்கிராஇபகியாய் வருவேனென்று பெரியோர்கள் 

சொல்லினசே, அதகற்கும் யான் ௮அசைகொள்ளவில்லை ! Ar 

மலமாகிய யசோவர்மனுடைய அயிற்மிலுதிக்து, என்னைப் 

பத்து மாசஞ்சுமர்து, நாளொருமேனியும் பொழுதொரு வண் 

ணமுமாய் வளர்ச்ச என் தாயைக்குறிக்லு மாத்திரம் விசனப்ப 

டுன்றேன்! அம்மா!ஸாவித்தரீ! இப்பாவியேன் ஏன் உன் வயி 

ற்ில் ஜெனித்மதன் ! நீ என் கதியைக் கேள்விப்படுவாயாயின் 

உன்மனம் எவ்வாறு பரிசவிக்கும் ! ஐயோ உனனை யார் சமா 
சானஞ்சொல்லி ஆற்றுதலடைவிக்கப் போகின்றனர்! ஹா ! 

ஹசவிதி ! ஹதவிதி!! என்னகாலம் சோக துவிட்டத! ஜமயா! 
நான் எதற்கென்.றமுவேன் ? என்னையே பத்துவாக நினைத்திரு 

நீது இப்பொழுது இச்கொடுங்கோல் மணன்னனிடத் இலவிருக் ga, 

கஷ்டப்படும் என் சர்சையார் ௮ண்டவெக்சத பிரஜைகனின் 

பொருட்டு ௮ழுவேனோ ? என்னிடத்தில் உள்ளன்பு பாராட்டி 
மேலுக்கு மாத்திரம் கண்டிப்பாயிடுப்பவர்போல் காமட்டிவந்த 

எனது பரமாசாரியரான புச்திசாகசரை கசினைச்து அழுவேனோ? 

எனக்குக் கண்ணுக்குக் சண்ணாய் என்னுடல் போல் என்றும்
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ள் 

பிரியாதிருந்ச எனது ஈண்டன் காளிதாசனைக்குறிச்து அழு 

"வேனோ 1 ஒரு சஷ்டமுமறியாச எனதருமைத்தாய் இச்செய்தி 

யைக் சேட்டுப் படப்போகன்ற வருத்தத்தை கினைந்து 

அழுவேனோ? அல்லது இவ்வளவு கஷ்டங்களையெல்லாமடை 
நீதம் கற்போலக் FOOTE (GS காச என் பொருட்டுச்தான் அழு 

வேனோ? அந்தோ ! உயிரை” மாய்ச்துக்கொள்வோ மென்றா 
லும் மகா பாசகம் நேர்ந்துவிடுமே! தஇன்மஹத்தி செய்கிறவர் 
கள் ௮ந்த சாமிஸ்ர நரகங்களில் விழுக் து இடைவிடா தவிப் 

பரன்றோ ? 

“Dow-Oiwr நாம Cae Carer 

HEE BG new rT 6) CH BT. | 

யாம்ஸ்மீத ப்ரத்யா பிரச சக்த 

யேகேசா தமஹூனேஜகா:”' (௩) 

என்றல்லவோ மாறைகளெல்லாம் முறையிகெண்டன ! ஐயோ 

யான் என்செய்வேன்? எவ்விடஞ் செல்வேன்? ஒன்றந்தெரிய 

வில்லையே! ஈசா! உன்னைச்சவிர எனக்கு வேறு கதியுமூண் 

டோ?நீசான் இவ்சேமையை இக்தகுணமுங்காப்பாற்ற வேண் 
டிம், (பாதல்) 

(௨) இராகம் - கமாஸ், தாளம் - ரூபகம், 

சண்ணிகள், 

கருணைபுரிந்சென்றன் - கவலைத்தராயோ 

தசையிற்றவிக்குமெனைச் - இிரம்பிப்பாராயோ ? (௧) 

அடவியிலமுமென்மீ - தன்புவைப்பாயோ 

படமுடியாதென்றன் . பசியைத்்தர்ப்பாயோ ? (௨) 

ஐயோ ! என்னவோ மயச்கம் வருகின்றதே! இதே இம்மரத் 

sy யி ற்சென்றுசற்றுச் சயணிச் ௫ச்கொள்வோம்! (அப்படியே மரச்சடி 

wees) ஈசா! நீதான் இவ்வேழையின் கஷ்டத்தை நீக்கச் 
காத்தருளவேண்டும் ! (சயனித்துச்சொண்0)
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ஃ'கடலமுதே! கேனே! என் கண்ணே! கவலைப் 

படமுடியாதென்கழுகம் பார்நிபராபரமே!'” (௯) 

%::என்புருகிகெஞ்சம் இளகிக்கரசைர்துகர ந 

தன்பருவாய்கிறக வலைத்மேதேன் பராபரமே!” (இ) 

x Q) ar gy புதிதன்2ற ” எளிமியன் படுந்துயரம் 

ஒன் Oi wut Go wir வுரையாய Lig Trig Oto >? (௬) 

(சேசர்க்று மிழ்திரைபேசதல்,) 

ஜஐயபாலனைச் சேத வீரன், சூரன் எனனுமிசண் பில்லர்கள் பாகே 

gee). 

வீரன் :---(ஒரு கட்பாண்டத்தைக் சைச்கொண்டு) Bi அப்பா ர 

இன்ணிஃடுப்பட்ட பாடு போதும் போதும்! இனிமேலே ஆயு 

சும்கும் வேண்டாம் ! 

கூரன்:--காடெல்லாம் சுஜ்தியடிச்சாண்டா அச்சப் பாவி! 

கை கால் எல்லாம் og!) 299) 2 Clay cor gp வவிக்கு ஓரு ! 

வீர: போரது ! எவனாவ௫ ஆப்பட்டானா! இவ்வளவு 
கஷ்டப்பட்டத்துக்கு இப்போசென்ன வாயிலடிச்சிக்ு த? 

கர:--சாமீ ! போரும் போரும்! இன்னிக்இ எவன் மூக 

தீதிலே மூழிச்சனோே 1 காலமே முதல்கொண்டு ஒரு பருக்கை 

கூட கெடையாது! , 

வீர:--பின்னை என்னடா வயித்தெரிச்சல் 1 (சையவிரச்கும் 
சட்பாண்டத்சை சோச்,) இது இராக பூட்டாக்சே நம்ப சத்துதா 
ண்டா போகணும். , 

சர:--வயித்தெரிச்சலா? பின்னெயும் வயிச்செரிச்சலா) 
எங்கப்பன் ௮௪ சாணாரட்பய்யன் ஈல்லாயிருகச்கணும் 1 (விசனீட 
ச்திவிருச்து சட்பாண்டத்சைச்சையில் வரக்சசொள்ளுசல்), 

* தாயுமசணவர், வனை 

[௧௨]
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ரசா வீர:---அம்டா!௮அவண் இருச்கானே மெத்த நல்லவண்டா? 

இன்னிக்கி நாம்ப பாடுபட்டுவர்சசைப் பார்த்துவிட்டு அவனே 

சொம்ப கள்ளு ஊச்இக்கொடுத் சாண்டா | 

சூர்: -(கட்பாண்டத்தை வாயண்டை சொண்டுபேசய்) அடே மினு 

க்குசடா ! (என்று |சையை ஊதி) கள் க்குச் சமானமென்னடா 

யிருக்கு த. இச்சைசாண்டா அந்த பாப்பாருங்சக ௮ருசமென் 

ரூங்க ! (சொஞ்சமுட்சொண்) தம்ப | என்னாப்போ ? (பத்சஎச் சடிச் 

தச்சொண்ு) பிளிக்கு தடா ! பிளிச்குது 1! 

வீர: அண்ணே ! இந்ச முளகாயே கடிச்சிக்ண்ெடை 
யான நல்லா யிருக்கும் (மடியிவிருச்த மிளகாயை யெடுத்துச்கொடுத்தல்) , 

சூர:-- (மிஎகாயை வாங்கக் கடித்துக்கொண்டே மறுபடியும்செரஞ்சம் சன் 

அருச்தி) ஆமாந்தம்பி | (தலையை யசைத்து ருசியை அபிசயித்த) ஏனண்னமா 

யிருச்சூ சென்றே? (ஆட்டம் ஆடிச்சொண்?) வெகு சொகுசு! (மஅபடி 
யும் சொஞ்சம் சொட்டையிட்டுச்கொண்டே கள் எருச்தி மயச்சம்சொண்டு) ௮ண் 

ணே ! நாம்ப எங்கே யிருக்கோம் 1 

வீா:--(இரித்த) ஆம்டா ! மானத்திலே யிருக்கோமடா | 

சா :--(பாம்ச்குடிச்தகி6) என்னா ஷெல்லரே! எஃ5 

(ப்பம் வீட்) எற்கேரா? மாமா மானத்திலேயா ? ஏழ்ழ்ழ் 
(இரும்பியும் ஏப்பம்வீட்டு) மார மா மா மானத்திலே CIGIGICIG 

தம்பி, | 

| விீர:--ஏண்டா ஜாஸ்தியா குடிச்சிட்டையோ ? (ஈட்பாண் 
டத்தை நிமிர்ச்து பார்து) ஈம்ஹ-ு! சரிதான்! பூராவிட்டுட்டே ! 

கர:--யார்ர்ர்ராவன் ஈம்மளண்டே ஷாஸ்தியா பேஷர து? 

,என்னாம்மா ! பபபபபச்திரம் ! ஈமபளையாரென்னு பாத்துக் 

"எணே! நாம்யஷ்யஷ்யஷ்யஷ்மான்! ஷே வே6வேஷேவகன்!! 

— வீர:-- என்னடா குடிச்சட்டி. உளற்றே! ஏண்டா அல்லா 

"த்தையும் குடிச்சிட்டையோ ?



களம்-] ,] போஜஎரித்திரம், ௧௭௯ 
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௯ர:--யார்ர்ரா துடியன்? நீ கு. கியடா நான் குகுகுகு 
குற்றியனாடா? (வீரனைப் பிடி.ச்கட்போய்க் ழே. விமுதல்), 

வீர... (சுசனைச் தூக்குப் பிடி.ச்தக்கெண்டு) அடே | Drs மொ 

ட்டைப் பசங்ககன த்தை ஈம்பளண்டே சாட்டாதேன்னு எத் 

தனைவாட்டி சொல்லியிருக்கேன், 

சூர: (வீரனை ஒருமரம் என்று நினைத்துக்கொண்டு சையால் ஆட்டிக்கொ 

ண்) மரமா தம்பி! மார்ர்மா மிது 1 

வீர:-- என்னடா மொட்டைப்பயலே!ஓசைககிரேன் பார் 

விடொ !! (சாசனைத் துசே உதைத்துத் தள்ள2ல்), 

சர:--(மெஃ எ எமுச்று உட்கார்ர் த) அ௮ழே ] மொழ்ழே &ipC ip 

.எண்ணையோ பபபபபபக்லை சட்ஷிப் போழமுவேன் | நரகம் 

பளை என்னான்னு பாபாபாபாழ்த்திண்டே! வொகவொவொவொ 
ருசூத்து!(முன்னுக்குச் க சீட்செதுபோல் நினைச்து பின்னுசக்குப் போதல்). 

வீர:---(அன்மசதமாய்) கமக்கு வவ ச்செல்லாம் நிறைய ப 

யாயிருக்கு ஐ! இந்தப் பட்டி மவனோடே. ஈமக்கெள்ன வீம்பு ! 

தண்ணி சொகூசாதான இருக்குதுபோலக் சோணுத! நம்ப 

(OFF Qasr Ghee குடிட்போம்! (கழே யிருக்கும் சட்பாண்டதசை எடுத்துப் 

பார்த்தல்). 

சூர:--ஹஹஹஹ! அட்ட்ராஷச்சகே ! 

வீர:--வவொப்பயல் ௮ல்லாக்தையுங்குடிச்சிட்டாண்டா! 

அத்தான் தாூச்யெடிக்கு,து பயலை, (மிருதி கள்ளை ஒர பொட்டும் வீடா 
மல் குடித்தச்சொண்டு) ஏண்டா 1 என்னடா கனைக்கிரே! மூக்குமட் 

டும் ஏச்திட்டகொழுப்போடா? அவ்! (மேள்௪ ஏப்பம் விதேக) 

கதர:--ஆம்ம்மணீடா ! ஹா! ஹா! ஹா! ஹா! பூழ்ச்சியே 

குழிச்சேம்! (பாடிச்சொண்ட) அம்மாயி 1 அ௮ம்மாமீ !! | 

வீர:---பட்ட சஸ்டங்களுக்கெல்லாம் இ.து, சாண்டா கல்ல 

மருந்து 1! அச்சாடி 1! கால் வவுருகூட ரொம்பலை 1. அக் 

குள்ளே பூமியெல்லாம் உருளைப்போல சுத்த!
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சொப்பு . ன ரர் ன —_— ~ ௮ on eet பைய 2 erp amie ae 

தூ:--ஹி! ஹி! ஹீ! ஹீ! 9! ஹுூ!ஹூ ! ஹூ! 
(பாடிக்கொண்டு) அம்மாயி! அம்மாமீ 1! அம்மாயி அம்மாயி ௮ம் | 

மாயீ மம்மாமீ ! 

வீர:--என்னடா ! ஓம்மாயி௯।।! கினைசசிசசிட்டையோ! 

நேத்திராத்திரி சொம்ப மலப்புசானோ 1 

சூர:---௮, “்ர்ர்ரா 1 பூப். பப பும்! (மூச்கால் லீசன் 

Cue «eS ev தெறிக்கத்தும்பு,தல்) , 

விர:-- என்னட. ! பேலே எச்சிலை ஞூயரேோ! வேணு 

மோடா பூசை ! 

சர:-- தா! தூ! தூ! தி! (திரும்பியும் வாயாவலெச்லைம் Osis), 

லீர:--எண்டா! சும்மாயிடுக்கேன்னிட்டு மேலே மேலே 

ஏர்ரையோ! பார்ச்முச்கோ! இகோ உன்னைக் காலைவாரி யிரு 

த். துப்போட்டுர்ரேன் 1 (ரகளை யொருவர் தள்ளிக்கொண்டு கைகஉச்து 

புரஞ.தல்), 

(காலயாசன், விநபாக்ஷன் ஸம் ஜபபாலனைச் சேர்ச்த 

வேறீரண்டு பூல்லர்கள் ப_சபசப்புடன் பிரவேசித்தக்.) 

காலபாசன்:--ஐம்பி! இவ்வளவு நேச்மாச்சே | ௮வங்க 

வர்திட்டிருப்பாங்களோ! இன்னிக்கி ராரசாமஙன் பட்டணச் 

திலே யில்லையாம்! அங்கே தான் போய்க் கொள்ளையடிச்கவே 

ண்டுமாம் | 

விநபாக:ஃன்:--அமாண்ணே! ௮௩்சப் பயங்க இருச்காகவ் 

களே வீரனும் சூரனும், நமக்கு முண்னே வந்தாக்களே! எங் 

கே போயிருப்பாங்கோ ? 

Erei—Hwtsé PEs wwweor nr? சாணாங்கடைதான் 

ஒண்ணு இருச்குசோ இல்லையோ ? வேலே எங்கே போயிருப் 
டாங்க !
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விந:--௮மாண்ணே ! அங்கேதான் போயிருப்பாக்கோ! 

அ.திலெயும் ௮ந்தப்பய்யனிருக்கு ரானே கரன்! அவன் மொடா 

குடியன் எங்கிரேன ! 

காலா: போடா! போடா! மொடாகுடியனா? பிப்பாகுடி 
யண்டா 1! ௮வன சம்பாதிக்கற துட்டெல்லாம் பின்னே எங 

கே போவுதுன்னு பாச்துக்கெட்டே! அர்க் தண்ணிக்கு கான் 

எல்லாம் போவுது ! 

விந:--(சோச6) சில்யுண்ணேகில்ல! இங்கேஎவங்களோ 
ஒ.க்தன்மேலே ஒக்தன்விழுந்_து கட்டிக்கிட்டு சண்டை போர் 

grea 1! (இருவ௱ம்பார்த்தல்), 

௲ா:--- ஏண்டா 1! போடுமா 1! இனிமே சஈம்பளண்டே 

வாயாடினையோ மண்டைளய ரண்டாய்ப் பளச்துடுவேன் ! 
(விரனைக் ழே தள்ளி யமுக்குதல்), 

வீர:--அடே ! உனக்கு ஏதோ கட்டிசிகிண்டஇினனி 

கக ! என்னைக் குரியாய் விட்டுடு! இல்லாட்டா-- (எழுச்திருப்பத 
திருப் பிரயத்சனப்படுதல்) , 

சூர:--இல்லாட்டா என்னாடா டே. சிவே ! இன்னமே 

என் சோலிக்கி வசாசே ! வராதே!! வராதே!!! (முதல் தள்ளின 

ப்ஒ குத்துதல்), 

வீர:--ஐயோ! பூட்டேன்! அம்மாடி பூட்டேன்!! 

கால:---அடே! .ஏர்கத் இருட்டுப் பசங்கசாண்டா இங்கே 

குடிச்சிட்டு சண்டை. போர்ராங்கோ ! 

விந:---அடே திருட்டுப்பயங்களா |! இல்கே என்னடா 
பண்றீங்க ? விடுங்கடா ! ஈம்பயசமான் மெத்த கோவித்றுக் 

’ கொண்டிருச்கிறுசடா : 

சூர :--(லீனை விட்கெட்டு) அடே! நீ #50 5 Carl Sg 
கோடா பார்ப்போம் ! என்னமோ பலே பேசரையே! வீ.ரனு 

க்கு விழுந்த உண்டே உனச்கு வேணுமோ ₹



௧௮௨ போஜரரித்தரம், [அஙகம்-1/ 

  

... விநு:- அடே முட்டாள் ! என்னடா எசமான் கோலிக் 

துக்கொள்ளுகிறாரென்றால் நீ கோவித்றுக்கொள் பார்ப்போ 

மென்கிகையே ! 

சூர :--பின்னே என்னடா ? நாங்கள்தான் சோறு எண் 
ணிஈூ.ட யில்லாமல் அப்போபிடிசசு அலைல்சட்டு இங்கே விழு 

bg “பச்கிறோமோ! உ௱ுச்குள்ளே கோவமென்னாடா ! 

கால :--போயிட்ட&ேப்போவது ! அஃனாரடா கீழே! az 

ஞடா 1 

5 
சூர :--.நமாண்டா? அம ஊளைப்பயல நூ்பளனண்டை 

வாலாட்டட்டார். / சாண்டா! 

கால :--௮அல்வடா! ௮வனைப்பதச்தி சொல்லலை.டா? ௮ சோ 

அர்த மரத்தின் கீழே யாரோ படுச்திச்கொண்டி முக இருப்பலை 

பில்லை $* 

வீர:-- (ஈமுச்த உட்கார்ச்த, உடம்கபத் தடவிக்கொண்டு) ஆத்தாடி 1 

இப்போதான் உயிரவர்தது! 

சூர :--இக்கம் காட்டிலே எ௮ங்கடா யிருக்கப்போழுங் 

கோ! ஏதானா புலி கரடி. படுச்திருக்கும் ! வேறெ என்ன இரு 

க்கப்போவுது? , 

கால :---இல்லையடா ! நீ வேணுமானா எழுந்திருச்சுப்பா 

சேன்! சோ என்னமோ செகப்பா தெரிய?ல ? 

வீர :--(சோச்) என்னமோ மூச்சுக்கு ரல்கூட கேட்கு 

தடா ! 

விந இல்லையடா! இந்த மரத்தில் இரத்தச். சாட்டேரி 

யிருக்கு மென்பாங்க ! ஒருவேளை அதுவாதாண்டாயிருக்கும் ? 

.. சூர ும்மாடி! ௮ அவாயிருக் தச்சுனா நம்பளை பாத 

டாக்கே விடுமா ? அத்தோடே ger டைசல்சானே!
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லீர:---(௦ல்ச்சொண்டு எமுச்து) என்னம்மா ? ம்ழ்ழ்ழ்ழ்ழச்' 

சீச்சாட்டேரியா! ஐயோ நாநாநாகா பத்திரம் (5செல்). 

கால:---இல்லையடா! இது என்னமோ வேமெசாண்டா. 

படுத்த யிருக்கு_து! (அ௫ூத்சென்று சோச்டு) 

(௧) இராகம்-சாதசாமக்இரியை, தாஎம்-௮டசாப்பு, 

நில்லுங்கள் வரு.மிங்கே காசு 1__-(பயர்து பின்வாக்?) அல்ல ப 

கொல்லும் பருத்துக் கொழுத்தபிசரசு 1 

அப்பப்பா! இது என்ன ரூபம்--ஐயோ ! 

தப்பிப்பிழைப்டசே மெத்தப். ரசாபம் 1-- அப்ப! 

ஆர; (வெகு தைரியத்துடன் ௮ருஇற்சென்று) . 

அடியுங்கள் ! பிடியுல்கள்! காவி. (பயந்து பீன்வாம்?) இம்ம] 

குடியைக் கெடுக்கும் கொடியமூசேசவி!-- அப்பப்பா. 

வீர:--(கோபத்துடன் விரச்து சமீபஞ்சென் ற) . 

திருட்டுப்புரட்டுப் பசாரி !---(பயச்த பின்வாம்£) சத்து | 

இருட்டில்விரட்டு மிரக்தக்காட்டேரி 1... அப்பப்பா! 

விரு:--(வெகுதைசீயமும் எவன் பேரல் சடித்து முன் வசத) 

அட௨டோடா! இவளாமோ நீலி. (பயச்த பின்வால் இ) பூசப் 

படைசூழப் பவணிபோம் படபத்ரகாளீ! ப ப்பப்பா! 

எல்லோ ந ம்: (பயச்து பக்தியுடன்) 

  அம்மா! அக்கா! அயே! தாயே!---(சைகூப்மி) எம்மைச் 

௬ம்மா விட்டுச்செல்லும் வர்தனந்தாயே!-- அப்பப்பா! 

சூரன்; (சற்று யோசித) ௮டே! இல்லையடா! இது என் 

னமோ பேசாமெ படுத்தக்கினுயிருக்குது, அப்பா ! நம்பகூ. 

சப்போட்டத்துக்கு பிசாசு காட்டேரி காளியாயிருந்தாக்சே 

நம்மளை இக்நேரம் சம்மா வி.ஃடிருக்குமா £? அப்பவே எழுச்தி 

ரச்சு அல்லாசையு மொரேயறையாயரைஞ்சிட்டி ராதா $ இது



Leones sa rene 

௧௮௪ போஜசரித்திரம், [அவ்கம்-1/ 

வேே என்னமோடா! (பேசசனருகற் சென்று சோச்ச) நடேடேய்! 

இன யாரோ ஒரு பொம்பளை கள்ளாதெ படுத்திக்கிட்டுருக 

கஇருட்டோல தோணுகடா?! 

வீர: (தைரியக்சொண்டு தூசத்திலிருக் படியே) என்னாம்மா!ரசான 

ப்பகே சொல்லலே! ga gram நம்ப தும்மத்சாயி! உங 

களைச் ஈம்மாங்காட்டிக்கும் பயங்காட்ட ஒழினேன் | 

விரந:--ஆம்டா 1! எ௨னளோ அசந்து தூங்கிருப்போலெ 

தாண்டா இருக்குது! (சமீபம் பரிகடப மித்தல்) 

சூர:--அடே ! எனக்குக்கெட்ட சோபம்வரும்! கிட்டே 

போகாசே! அவளை யாரென்னு பாத்துக்கணே ! எம் பெஞ்சா 

இடா! (2உட்டே சென்று) அடியே! அடியே! அடி அம்மாயி! 

கால:-- டே மொட்டைப்பசங்களா ! என்னடா வெட் 

went gene பேசரைங்கோ ! அந்த சோப்பு புடவையை 

பார்ச்சச்சையே தெரியலை! இவ எம் பெஞ்சாதி அவுருபமாச் 

சேட்டா! அழு அவுசூபம்! (சமீப சென் று) 

(௪) இசசகம் - சவ சோஸ், காளம் - ஆதி. 

எழுந். இருடி-- நீ 

பழச் கரு கிறேன், 

விழுந்துகை கூப்பி. -மருவவோம் 

மொழிச் த மனமொப்பமி ! 

கேடாத அழமுசேே ! 

தொடாத அரும்பே ! 
விடாமலுனைவேண்டி--சொகுசுள 

மூடாயி தருவேண்டி ! | 

சூர;--(சேட்டிச்குதிச்த காலபாசனைச் தள்ளிக்கொண்டு முன்வர து) 

பாவாய்! நாலுன்னிடம் 

ஆவல்மிசகக்சொண்டேன் |
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காவாய்நீ இத்தருணம் பறிப்பேன் 

பூவாலெ யுன்சரணம் !--செடாத, 

வீர: -(இருவரையுர் தள்ளிக்கொண்டு) 

மஹாசனவானெனைச் 

ச௪ஹாயமாய்க்கொவில் 

விஹாசம் நியடைவை-- சருவ! 

மஹாசேசவளைம் புகழ்வை!--செடாத 

வித :-- (இம்மூவரையும் தூரேசள்ளிவிட்டு தான் முன்சென்று) 

. காடுமுழுதுஞ்சும் ww 

pipabe s60C 60 

நாடியுனைப்பெண்ணே!---சுகம்பெறக் 

கூடுவோம் நாம் கண்ணே! -கெடா த. 

நாலவரும்:---(ஒருவசையொருவர் தள்ளிக்கொண்டு) 

கேடா? அமுதே 
கதொடாத அரும்பே 

கிடாம லுலை வேண்டி -சொகுச 

பலேபலே 

CA wy er arr 9 

த் கல்லநல்ல 

மூடாயி தட வேண்டி! 

சூர:-- (எல்லரசையுர்தள்ளிவிட்0) அடே ! நீங்கள். ஒட்டெவக் 

*தைகளோ காலை ஒடி.௪௫ விடுவேன், (சமீபஞ்சென்று போசனைச்தட்டி. 

அழுப்புதல்) | 

லீர:--௮டே! உனக் மஞ்சயிலே மீசை யிருர்சாலென் ஆ தூ COS) ந்த் 

னோடே மில்லடா 1 (சூரனைப் போசன்மீது தள்ளிச்கொண்டு கைசவத்தல்) 

போஜ:--ஐயோ இதென்ன? (ஈயுர்த சண்கரே விழித்துச்சொ 

ண்ரென்மசதமாய்) யார் ஈம்மை இங்கே இச் சருணக்தில் தட்டி 

எழுப்பகி கூடும்? ஒருவேளை ஈம் இற்றப்பனுடைய வேலையாம்
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களோ ? (சத்றி சோச்) ஒகோ! இவர் யாவரோ நம் நாட்டைச் 
சேர்ந்தவர் அல்லர்! இவர்கள் உடையைப் பார்த்தாலேபயங்கர 

மாயிருக்கன்ற த. இக்காஃ்டிலிவ்வேளையில் இவர்கள் இங்கு 

வா தசென்னோ? (ப7சாசமாப்) ஐபா! நீவிர் யாவர்? எங்கிருந்து 

வருகின்றீர்கள்? ஏணிப்படி. மேலே விழுஇன் நீர்கள் ? 

சூர:--ஏண்டி! இறுக்குள்ளேயே மறர் தட்டையோ? 

(போசன் சோள்மீது சைபோடல்) 

போஜ:---(ரரன்கையை விற தள்ளிகிட்டு) என்ன (Hip GF FBO 

Cure CuCea SMapGer api! grosEa Adare ? 

வீர:--௮ம்! போருமாடா மொட்டைப்பயலே! பார்த்து 

கீிட்டையா? எம் பெஞ்சாதி அம்மச்சாயி என்னுட்டு கான் 

அப்பவே சொல்லலே? (போசனைச்சட்டியணைதல்), 

போஜ:---(வீரனையும் SHAD sere iO எழுந்து நின் று) WITT LT (Lp (ip 

மகஃ்கள்களா?! உங்களுக்கு மூளையிருக்கின்றதாயில்லையா? ஸ்திரீ 

புருஷனென்பதுகூடச் தெரியவில்லைபோலும்! 2! குடிகாரப் 

பயல்களே! விலகஒிதில் லுங்கள்! (இவ்விருவரையும் ஒவ்கேோசறை சொடு 
த்துச் £ழேரீட்டல்) . 

கால:--அ௮மாண்டா ! குரலைப்பார்த்தால் புருசன் போல 

தாண்டா யிருக்குது ? 

வீந:--ஆம்! எவனோ கொழுச்ச ஆசாமிதான்! இவனைப் 

பிடிச்சாக்சே என்னமனா இடைக்கும். 

கால: அடே! அ௮ப்படியானா நீ மெள்ளப்போய் பிடிச்சுக் 

கோடா! நானுங்கூடவரேன். 

Gung :— (நேன்மகசமாம்) இவர்கள் இராகர்கள்போவிருக்இ 
ன்றனர்! எதாயினும் கொள்ளையடிப்பகற்கு வந்திருக்கலாம். 
இவர்சஸிடச்திலிருந்து மெ௫வாய்ச் தப்பித் துக்கொண்டு 

“செல்வசே கலம்! (எச்தப்பக்சமாப் பேரசலாமென்று பார்த்தல்.)
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  பசந்த பஷர் cee senna வது பவது tne அஆ சட்ட வவட ep nie ell AON EEN MME ட ஆட்டத் 

கால:--- (போசனை மடக்5க்சொண்டு) அப்பேன்! எங்கே போக 

லாமென்னு பார்கீகே? நமமையுமக்ச சொச்தப் பசங்களென்லு 

நினைச்சிட்டையோ? 

போஜ:---அப்பா ! நீ பெரிய மனுஷர்சான் 1! உனக் 
கொரு ஈமஸ்காசம் ! யான் அவசரமாய்ப் போகவேண்டியிருக் 

கிறது. மதிக்காமல் வறியைவிட்டுச் செல்! (2௫ புதமாய்ப்போசப் 

பார்த்தல்) 

கால:---நானுக்கானப்பேன் ௮வசசமாகப் போகவேண் 

டம்! சச்தே பொறும்றுக்கொள் ! (மார்பில் சைகொதுத்துச் கட்தெல) 

போஜ :--- (அவனை ததள்ளிக்கீழே சீட்டிவிட்) யாரண யாரென்று: 

கினைத்தாயடா? னியாகிலும் yd Buyer நடந்துகொள் ! 2 ௮ Lyd, 
ரம்பிப்போகும்பொமுது சாலபாசன் Cursurg டதுகாலைச் சட்டியாய்ப்பிடித் கு pf | 

pes Qsraae), 

விரு:--(பின்னேவர்து மடக்இக்கொண்டு) ௮டே இருட்டிப்பயவலே!. 

இவ்விருளில் எங்கேடா போகின்றாய் ? நில்லுடா நில்லு 1 

டபோனயோ சிண்டிய.பக் விழித்த விமிவேண் | (பேோசனுடைய இர 

க்ெ சைகளையும் சேர்த்துக் கட்டல்) , 

போஜ:--(௧ சவையுதறி வால்இக்கொண்டு பின்பக்கமாய் ச இரும்பி) அடே 

பேசாமல் இப்பொருகே என்னைவிட்டகலு! விணாய் மடிவாய் 
(தி ₹ சி 

(ஒர கசையைவசல்கிகச்கொண்டு). 

கன்ளருர்தின கோலமோவிது 
காட்டி. லென்னை மடக்கினாய் ? 

கள்ளன் போலுமே பின்னர்வக் தகி 
டி 2 . ட ஓ 11 

கரட்டிவல்லமை துள்ளினாய் !) 

விந :---(பேசசனது வல துகையைச் கட்டியாய்ப் பிடிசதச்சொண்டு) 

சொல்லையா மெமதெல்லைவக்ு நீ 

தூரமேகுவதெங்கடா ?.
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'லெல ராஜனின் மல்லன் கானடா 

பன்னெதிர்க்செனை வெல்லடா! (௪ இதும் 

(ரா ஐ: (கோபத்துடன் வவ.துகையையும் திமிறிக்கொண்டு) 

விட்டுிநில்லெனை வெட்டு வ. ணுனை 

வெட்டிவாரத்தை யிசகேனடா 2 

மட்டியே மியமை யாவடுரன் று நீ 

io Sa jb) LT Goat LY In. Dew ! 

விந:---(கேப த்துடன் பற்களைக் கடித்தக்கொண்டு)- 

கெட்ட களு ் கொடுக்க De Fig. 

Gi ACiwn MesaQeare @Cor ? 

கட்டி யானுகோக் தூ ட்டும்வன டா 

Gif MOTHS FD ௪யை! (௮) 

( போசனுடைய அம்இயைப் பிடித்துச் சரள்ஞதல்), 

சூர. (எழுந்து அடியைச் *டைத்துக்கொண்டு) அகப்பட்டு ச/ணெ 

டாண்டா .துமிட்டிக்கா பட்டன்! இக்சாண்டா சமயம்! எழு 

ந். தூ ஓடி யாங்கடா ! கட்டியா பிடிச்டிக்கலாம்! (கால்வரும் போசனை 
ப்பிடிக்கவா போசன் ஒருவரையும் இட்டெ. வரவொட்டாமலடி.த்தல்), 

(கரவதனை, தண் டபாணிஎனலும் இசண்டு பில்ல ஸ்தீ ரீகஞடன் 

ஜயயபாலன் பரகெ௫த்தல்). 

ஜயபாலன்:--(பாபாப்புடன்) குரவசனா ! இசென்ன கூச் 
சல்? யாரிங்கே சண்டை செய்வது? 

கரவதனை:--மஹாப்டிரபு ! நர்மவருடைய குரல்தான் 
கேட்கின்றது. 

தண்டபாணி:-- (சோ) யாரோ வேளொருவனுடைய 

குரல்கூட கேட்டற.து,
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ஐய:---(விசைர்த அருந்சென்று) என்னடா ! செய்கி 1 இதெ 

ன்ன சண்டை £ 

சூர:--யசமான் ! இங்கே ஒரு மனுசன் அ௮சப்பட்டுசக்கொ 

ண்டான் 1 

ஜ்ய:--எங்கே? எங்கே ? 

சூர:--இசோ கில்விருன் பாருங்கள் ! 

ஐய :--இச்சிறுவனா ¢ 

வீர :--இற:வனு * அப்பாடி ! ௮௨ன் கொடுக்க ஒவ்வோ 
® . டி « டி ° 

சறை ஒவ்வொரு லோகம் பொருமே 1! கல்ல சிறுவன் ? நீங் 

களே அ௮வனைக்கொஞ்சம் பிடிச்சுக்சொள்ளாங்கள் பார்ட்போம்! 

ஜய :---(பேசசனை உத்றுகோச்ட, அன்மகதமரய்) இம் 1! கஇறுவனாயிர 
ட்பினும் மசகாபலசாலிபோல் சோன்௮இன்றான் ! 

சார வலோக பல BOG ph D ருண 

LD it ti & (O) Bil GH இரு மீதாக கும் 

. ௩ . டே fo - 
LIT QO! 0 துந்து ரன் பொது we LO பெபெரு£ 

த ன் மையு ம் மனஊக்கமும் 

FI oC Qa oe? Sirti wae wt & aes? 

#5 BIS @) விவனிஈ் தாரே ட் 

கார்வமேயுருக்கொண்டகோ 2 கன 

விரமமே வடிவாயதோ? (௯) 

அன்றேல், இச்கால்வருக்குமிவன் ஈடுகொடுப்பனா ? முகம்வாடி. 

யிருப்பிஒ;ம் இன து காம்பீர்யம் மாத்திரங் கொஞ்சமேனும் 
வாடவில்லை. இப்படிப்பட்டவன் ஒருவன் நமக்குக் இடைப் 
பானாயின் ஈமது தொழிலுக்கு யாசொரு குறையும்வாராது! 

(பிரகாசமாய்) அடே ! அவரைவிட்டுத தாரே சிலலுங்களடா 1
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a a ae     
5 Rat பதிவும் படவ இவல EN TE Te Eo fe em a தட்ட 

(இப்படியே சால்வரும் போசனை விட்டுவிட்டு மரியாசையுடன் தூரமாய் Ope) WT 

ப்பா நீ ! எங்கிருக்து வருஇன்றாய் ? நீ சிறு பிள்ளையாயிரு 

bE இம்மல்லர்களஞுடன் சண்டை போ௫கின்றாயே ! நீ யிங்கு 

வரக்காரணமென்ன ? நீ யிருக்குமிடம்யாது ? 

போஜ:--(நன்மகதமாய், சயபலனை சோக) தறி ? இவன் கான் 

இப் பில்லர்சளுக்செல்லா மரசன் போலும், இப்பொழுஇிவ 

னுக்கென்ன உக்சரர் சருவது ? நம் நிலைமையை எவ்வாறு 

வெளியிவெ.து? (௪ற்ற யோசித) எதற்கு மிவ்வாறுரைப்போம் | 
(சசசாசமாம்) ஐயா! யான் ஒர பரதேசி! சேசசஞ்சாரஞ் செய் 
யலாமென்று புறப்பட்டுவஈதசேன்! வழிதெரியாமல் இக்காட்டி 

லகப்பட்டுக்கொண்டு, பசிசாசத்தினாற் களைத்து இம்மரத்சடி.' 
யிம் படுத்திருந்தேன்! இவர்கள் வந்து என்மீது வீழ்க்து இவ் 
வாரு யுபத்திரவம் செய்ருர்கள் 1 

ஜய:--(ஆனமசதமாம்) ௮ ௮! ப௫ிதாகச். இனால் a5 6 Bu ar 
யிருந்தும் இவனுடைய காம்பிர்யச்தையுக் தைரியத்தையும் 

பார்ச்குமளவில் மிகவும் ஆச்சரியமாயிருக்இன் ற த, இவனை எப் 

படியாயினும் சாமோபாயசக்தினால் நம்மல்லரில் ஒருவளாய்ச் 

செய்யவேண்டும். (பாசாசமாய்) அப்பா 1! மெத்தவும் பதொகத் 
தினால் வருந்தினவன் போல் சோனறுகின்றாய்? இதோ கிற 
ந்த மதுவிருக்கன்றது 1 (கண்சாடைகாட்டக் கரல, தனையுர் தண்டபரணியும் 
ஒரு தற்கத்தட்டிற் பமவர்கங்களையும், இரண் வெள்ளிக்கலசம்களில் மதுவையும் நிரப் 

பிக்சொண்ு வைக்க) இப்பழங்களை யருக்இ, இம்மதுலையுண்டு 
தாகசாந்தி செய்துகொள் ! (மதகலசல்சளிலொன்றைப் போசனிடம் சீட் 
உல்) 

Guin ஜட (பழ்ம்களில்தன் றைமாத்திரம்மரியாமைக்காச எடுச்தச்சொண்டு 

ஐயா 1! இவ்வித உபாகாரத்திற்காக யான் தங்களுக்கு 
மிசவும் வர்தனஞ் செலுத்தச் சச்சவனா யிருக்கன் றனன்! ஆயி 
லும் ஈம்குல,த்தில் மதுபானஞ்செய்வது வழக்கமில்லை! சாகமு
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மஇகமாயில்லை. சங்களுக்கேன் இக்கஷ்டம்? (மதகலசத்தைம் இருப் 
1 விதெவ்), * 

ஐய:--௮ப்பா 1 இதை யருந்துவசனால் ஒரு கெடுதியு 

மில்லை. 

உலகினி லுயர்சல முடைய மதுவே 
Hoos He BG cer gi Adio gi? as 
கலையுறுமறையவர சுடவளும் மதுவே 

பலவிக சுகத்தையும் பயக் இடும் மதுவே! (௧௦) 

இதைத்தான் ௮ழமுதமென்றும் பிரும்மாநந்தமென்றம் தேவர் 

களும் துறவிசஞுங் கொண்டாவொர்கள் ! வேதங்களிற்கூட 

கசெய்வங்களுச்குள். முதல் செய்கம் மதுவென்று சொல்லப் 

பட்மருக்கிறது. மேலும், இம்.மது சாதாரண மதூவன்று! 

உயர்க்தசேனுடன் சேர்க்கப்பட்ட திராகூஷரஸம் சவிரவேரொ 

oy மிதிற் சேர்ச்கப்படவில்லை, சேகச்கிற் சரமமுண்டா 

கும்பொழுது ௮கை நீக்கி யானர்ககசைக் கொடுப்பது மது 

வல்லவோ? நீ சும்மா இதைச் சாப்பிட்டுப்பார் ! 

போஜ: ஐயா 1 இது எம் சாதியாருக்கடுச்சதன்று, 

'மேலும்யாவருக்குமே மதுபான செய்வ சனால் விளையங்கெடு 

இகசளனேகம் 1 

*:: அறிவையழிக்குஞ் செயலழிக்கும் 
அழியாமானக்தனையழிக்காம் 

Oe Daina Grr wars 
செரறுக்கைவிளைக்கு மீன்றாளும் ! 

முனியும் வெறுப்புமிகவிளைக்கும் 
முனிவுவிஃாக்கும் பகையஞ்சாக் 

குறிகள்விளைக்கும் ஈகைவிகுக்கும் 
QararZ are மதுவுண்டலைவேத்ேே”'! | () 

nner ய 

* பிள்ளையசச் புசரணம்,
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ஐய:---தல்ல த!உனக்டஇஷ்டமில்லா இிருப்பசனால் இப்பழ 
ஙகளையாயினுமருக்து! (இன்னுமிரண்டு பழல்களை எடுத்தக்கொதெத்தல்) , 

போஜ:--(பழக்களை காம்க்சொண்ட) தங்கள் அன்புக்கு யான் 

என்ன பிரதி செய்யப்போகின்டேன்! 

ஜய:---அப்பா! யானின்னானென்றனக்குச் தெரிந்சகோ! 

என்னைச் சான் இப்பில்லர்சளுச்செல்லா மரசனென்ற சொல் 

Harri; Sar. 

போஜ:--ஐயா! யான் முன்னரே தெரிர் தகொண்டேன்- 

ஜய:--எங்களடைய சொழிலுனக்குச் தெரியுமோ ? 

பிறர் பொருளைக் கொள்ளை யடிப்பது சான்! (கரவதனை வெள்ளிச்சல 
சத்தை சயபாவணிடம் நீட்ட, வாள்பெருர் ஐதல்) 

போஜ:--(இன்மகசமாய்) அகா! மிசவும் பரிசுத்தமான 

தொழிலே; (பீசகாசமாம்) யான் அப்பொழுதே அறிந்து கொண் 

டேன்: 

ஐய:--- (மதுவின் ஈகியை அபிஈயித்தக்கொண்டு) அது! இசனுடைய 

ருசியையானெல்ன சொல்லப்போகிறேன்! நீ கொடுத்துவைக் 

கவில்லை! ௮௪ போகட்மெ! நானொன்று சொல்லுகின்றேன் ! 

£ யப்படி நடப்பாயாகல் உயிருள்ளளவும் உனச்கு யாகொரு 

கஷ்டமும் சோடா. 

போஜ:---௮.ஆ! அப்படியே செய்யக் சாத் துக்கொண்டிரு 

க்தின்றேன்! சொல்லுங்கள் சங்கள் மனச இிலிருப்பசை! 

ஐய:--ப்பா ! உன்னையே இப்பில்லர்களுச்செல்லாம் 

பிரகாணியாய் நியமிக்க விரும்புகின்றேன், உனக்குச் சம்ம 

தமா? 

Cn gi— (சேன்மகதமாம்) ௮! இஃசென்ன விபரீரம் ! இச் 
தொழிலுக்கும் நாம உட்படேடேண்டுமோ 7? ் இச்சபயம் சாம் 

இவன் சொல்லுகிறபடி. சம்மதிச்காவிடில் யாது நேரிடுமோ ?
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இதற்கென்செய்மவாம்? (யோசித) சரி! இப் பில்லர்களுடைய 
இருட்டெவழிகளை யறிவம் க்ஷத்திரியர்களுக்குளியசன்மையே! 
(பிரகாசமாய்) அப்படியே! சங்களிஷ்டப்படி! 

ஜய:--அப்பா! மிகவுஞ் சக்தோஷம்! ரீ இதுமு சலெனக் 
குச் சிறந்த மித்.கிரனாய் விட்டனை! உன் பெயர் என்ன? நீ வ 
க்கும் நாட்டின் பெயர் யாது? 

போஜ:---(ஆன்மகதமாய்) Q) agp & Os oor cor விடைகூறுவ த? 

எட்.படி. மத வாஸ்தவப் பெயரை யுரைப்பது ? நல்லது @ ean 

றுரைப்போம், (பீரசாசமாய்) ஐயா! என்னைச் சைந்துலன் என்று 
மரைப்பார்கள்! யானிருப்பது மரளவநாடு ! 

ஐய:--௮ஹா! உன் பெயரைக் கேட்கும்பொழுதே ௮ச௪் 

சிந்துல மகாராஜருடைய ஞாபகம் வருகின்ற. உன் வீரச் 

தன்மைக்குச் சரியான பெயரே! இகோ இக்கட்கச்கதைப் பயி 

சாகப் பெற்றுக்கொள்! இ_து முன்னொருகாலக்தில் மசாவீர 

னான ஒரரசனுடைய கரச்சை யலவகாித்த மு. 

போஜ:-- (வணக) எல்லாம் தங்களனுக்கிரசம் 1 (வாம்ச் 
செசள்ளல்) 

ஐ(:--ஈண்பா 1! இப்பொழுது வெளிச்சமுனக்இங்கு ஈன் 
ரூய்சத் தெரி்றதா? 

போஜ: அவ்வளவு ஈன்முகத் தெரியவில்லை 1 
பார 

ஜய:---(ஒருவிச மைய்யைப் பேசசன் கண்ணிலிம் 0), நல்லது! இப் 

பொழு பார்! என்னவாயிருக்கின்றது : 

போஜ:--(கேச்சரியக்கொண்டு) ௮ ௮ 1! இஃசென்ன ? பகல் 
போற் பிரகாசமாயிருக்கின் நதே ! 

ஜய:--நண்பா! நீ என்னுடைய பிரகானியாக விட்டபடி 

யால் உனக்கினி யாதொரு அன்பருமம் நேரிடாது, மால்கள் 
இன்றையதினம் தாராசசரச்து இராஜகுமாசனுடைய அரண் 

[௧௩]
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மணையைக் கொள்ளையடி.ப்பசாகப் புறப்பட்டோம். அவ்விராஜ 

குமாரனை ௮வனது சிற்றப்பன் கொன்றுவிட்டகாக நமது 

தூதர்கள் மூலமாய் இன்று கேள்விப்பட்டேன். இப்பொ 

முது அவ்விடம் செல்லுவதற்காகவே நாங்கள் இவ்விடச்தில் 

ஒன்று கூடினோம். நீயும் எங்களுடன் வரும் பக்ஷத்தில் வேண் 

டிய ரத்தினங்களையும் ௮ப.ரணங்களைய ங் கொண்டுவரலாம். 

நாம்கள் சொற்பமான பொன் வெள்ளி முதலியவற்றுக்கு 

அ௮ன்சப்படுவ தில்லை. அற்பர்கள் வீட்டிற் பிரவேசுயோம் ! 

அ. ரசர்சள் ௮.ரண்மனையிக்றான் புகுவோம்! இரச்தினாபாரணங் 

களைத்தாம் தொடுவோம்! இதுவரை என் பாலிய சினேக௫ி தனா 

இய ௮ச்சிந் துல மகாராஜா பு. சல்வனுக் கஞ்டு அப்பட்டணத் 

இற் பிரவே௫த்ததில்லை. ௮வனது சிற்றப்பன் ௮வ்வாபரணங 

களைச் கைப்பற்றுவதற்கு முன்னரே காமங்குச் செல்லவேண் 

டும். ஆகலின் தகரம் செல்லுவோம் வருஇறையார (போசனதகெற் 

தியில் ஒரு பொட்டிட்) இப்பொட்டின் மடமையால் நீ யொருவர் 

கண்ணுக்கும் புலப்படாமலே எவ்விடத்திலுஞ் சஞ்சரிக்க 

லாம். 

போஜ:---(பஆூன்மசதமாய்) ஆஹா ! என்ன காலம் ! நம்மைக் 

கொண்டே நம்மாண்மனையைக் கொள்ளையடிக்கப் பாரச்டின் 

றனர்கள்! என்ன செய்வோம்? இதற்கு எவ்விதம் நாமுடன்படு 

வது? (சற்ற ஆலோ௫ுத்த) காலம் இப்படி கேரிட்டுவிட்டு. இணி 

நாம் பின் வாங்குவது சரியன்று, எச்காம் சம்ம ரண்மனையை 

த்தானே கொள்ளை யடி.ச்சப்போடுன்றனர்கள் ! இசனால் இதர 

ருக்கு நாமொரு இங்கு மிழைக்கப்போகிறஇல்லை. இது ஈமக் 

குத் தெரி£து நடந்தாற் பின்னொரு சமயத்்இல் நமக்கே பயன் 

படும்,இவர்களுடைய இரகசிய வியாபா ரங்களைய மநியலாம், 

(பீசசாசமாய்) அகா! அப்படியே வருகின்றேன். 

ஐப:---அப்படியாயின் கரம் போவோம் வாருங்கள்! 

(gyros sorts) இன்று 5மக்கு வேண்டிய திரவியம் இடைக்கு
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மென்பதிழ் சந்தேகமில்லை. இதற் கத்தாட்டியாகவே கடவுள 
ஈமச்கு இம்மசாவீரனைக் ica gs seri | 

(wragates, 274 550) 

  

இரண்டாங் களம். 

- வைனை 

இடம்:--விலாஸவதியினரண்மனையில் 

ah சோகாகாரம். 

(ஏசகேணீதசையாய்த் தலைமீது கைவைத்து: விசனப்பட்டுக்கொண்டே தன்னச் 

தீனியரய் விற்றிருக்தபடி. விலாஸவதி பிரவே௫த்தல்), 

விலாஸவதி :--(மெலிச்ச குடன்) ஹா! பிராணகநாதா! ew. 
மைக்கொன்றும் பாவியேன் யான் ஜீவித்திருக்கனெறேனே ! 

உலகச்தில் வரிதையருள் சம்புருஷரையும் மருந்து கொடுத்துச் 

கொல்பவருண்டோ ? ஐயோ என் அன்பர் ஈலம் பெறுவாரெ 

ன்று நம்பியன்றோ அம்மருர்சையான் அப்பாலிற் கலக துவை 

த்தேன் ! அதே எனக்குப் பிரதிகூலமாய் முடிந்ததே ! இனி 
என்னிலும் மகாபாதக இவ்வுலகில் ஜனிக்கப்போகுன்றனளோ! 
போதெல்), 

(ரூ இசாகம்-பியாசடை, தாஎம்-௫பசம், 

பல்லவி, 

௩சா! யான் என்செய்வேன்? -எவண்சடிப்பேனிசை 

மோசம்போனேனையோ! 

wu de of 

ஆசையுடன் வர்.5- ஆருயிர்சேசரை 

சேசமில்லாப்படு-நீலியான் கொன்தேனே|-- fe
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சரணங்கள், 

ஏசடோகமாக- என் பிராணகாதரின் 

சேகசுகம்சையான் - தேடியிக்கொடுமையை 

- மோகத்தாற் புரிந்தலிம் - மூவடையினுயிரின்னும் 

போகவில்லையேயந்தோ - பொல்லாவடலைவிட்டு!-.- ௪, 

மோசக்காரி இவள் - முகம் பார்க்கலாகாகென்று 
ஓசைசெய்யாமலே - ஐடியிறக்சாரோ 1 

காசினியிவிவள் போற்-கடினைவேறிலலையென்று 

கூசிமனம்கொந்து - கூத்திக்கொண்டிதந்தாரோ!-.-  ஈ, 

றா பிராணகாசா ! இப்பொழுதுசான் மலர்ந்து வருகிற 

செக்தாமரை யிசழ்போல் அகன்று நீண்டு கடைப்பறம் சவ 

ந்து கருவிழிபொருந்தி கருணாரஸம் பொழிகின்ற mug 

இருக்கண்களின ழகையும், மச்சசஜத்தையரித்துப் பர்வதாக் 

சச்திலுலாவும் ௮ண் சிங்கம்போல் ஈடக்கற நமது காம் 

ரயமான நடையினழகையும், சந்திரிகைபோற்குளிரஈ தம் 

அமிரு உசம்போல் மதுசமுமான நுமது பிரியவசனவ்களினா 

ன சத்தையும், புண்ணிய£ீலரான எர௪ விண்ணுலகச்து 

மாதர்கள் பார்ச்துங் கேட்டு மானர்திக்சகப் டோகின் மனரே-? 

ஹா பிராணேச்வரா! என்னுடைய செளர்ப்பாக்கயெ வசதி 

னால் யானே உம்மைக் கொன்ற, காற்றினாலடிபட்டுக் கடலி 

லாழ்கற நாவாய்போல் இதோ துச்கசாகரச்தில் மூழ்கி ஈ௫க்கன் 

றேன்! ஹா பிராணநாயகா! மூடையான யான் செய்த பிழை 

சளாலேயே லோகோகத்சரமான ளெளந்தரியமுள்ள நம்மைக் 

காணாமல், அலைகளாவ் மோசப்பட்டுசக் கரைந்து க்ஷ்ணிக்கிற 

கதத. ரம்டோல் விசனச்திற் கரைக் சழுகன்றேன் ! 

(பீரக௫த 2) 

தரங்கவதி:-- (ூன்சமதமால்) இன்றாயினும் கம்மைக்காண 
விடைதருவளோ ? இத்சனைசாளாய் என்னுடன் பிரியமாய்ப்
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அமை cement டட வ கணவனை 

பேசிச்கொண்டிருந்கவள் என்னைப் பார்ச்சக்கூட மாட்டே 

னென்பதம்குக் காரணம் யாது? (செல்சொதெத) எதோ மெலி 
ந்தகு. ரல் ஒன்று கேட்டுன்றது! (சோக்) அந்தோ! ஈம் விலாஸ 

வத சதேவியாரின் குரலே! தெய்வாஇனம் கதவுதிறந்தருக்கி 
ன்றது! நல்ல ! ஒருபுறமாய் மறைந்துநின்று இவள் சொல்லி 
ககொள்வதைக்சவணித்துக்கேட்போம். (அப்படியே மறைச்து நிற்றல்), 

விலா:--ஹா! கஷ்டம்! கஷ்டம்!! அந்த கல்யாணகுண 

ங்களால் அலங்குிருசரான wes ராஜீவாக்ஷரைப் பறிகொடு 

தீது இணி எப்படி யான் ஜிவிட்டேன்! அலாகலவிஷத்ை 

wer. வொருவன் ஜீவதாரணஞ்செய்.வதரிதுபோல் இப் 
பர்த்திரு சோகமாகிற விஷச்தசையுட்கொண்ட யான் இனி 

ஜீவிப்பது ஓர்லபம்! யான் மஹா கொடிய பாதகஞ் 

செய்தவள் ! யானிப்படியே ஈடிக்கவேண்டியவள் தான! 
ஐயோ ! என் செய்வேன் ! துக்கத்தால் சபிக்கின்றேன் ! 

ஆசையாலழிதஇன் றேன்!பர்த்திரு சோகத்தால் வாடுகின்றேன் ! 

ஹே ஈசா! இப்பாவி ஈடேறுவதற்கு ஒருவழியு மில்லையோ? 

*“கல்ிலனு மையடுவாரு காலத்தி லுருகுமென் 

கன்னெஞ்ச௪ முருகவிலைமிய ! 

கருணை கிணங்காக வன்மையைய நான்முகன் 

கற்பிக்க வொருகடவுளோ? 

வல்லான் வருக்ததே வாய்க்கா லெலும்பெரு 

வழக்குக் கிழுக்குமுண்டோ ? 

வானமாய நின்றின்ப மழையா யிரங்கியயேனை 

வாழ்விப்ப துன்பரங்காண் } 

பொல்லாத சேயெனிற் முய்கள்ள னீசமோ 

புகலிடம் பிலிதுமுண்ட டா? 
  

* தாயுமானவர்,
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- பொய்வார்த்தைசொல்லிலோ திருவருட்கயலமாய்ப் 

பன்மையே னாவனர்தோ! 

சொல்லான் முழக்கிலோ சுகமில்லை மெளனியாய்ச் 

சும்மா விருக்சவருளாய் 

சுச்தநிர்ககுணமான பாதெய்வ மேபாஷஞ் 

Cer ow சுகவாரியே!?” (௧௨) 

(களைத்து அறையில் ஒருபுறத்தில் மூர்ச்சித்த வீழ்தல்), 

தரங்கவதி: ளை (அண்மக தமாய்) ௮! என்ன மோசம் 1 என்ன 

மோசம்! ௮ந்தோ ! இம்மாது சிரோமணி ஒருகபடமுமறி 

யாது ௮ப்பாதகன் ழஞ்ஜராஜனது வார்த்தைகளை wy, 

இராஜகுமா.ரர் இறச அவிட்டசாக நினைத்து, துக்சகசாகர 

தில் மூழ்க, ப௫தாகத்தைக்கூட கவணியாமல் இம்ஞூன்று 

நாளாய் இவ்வறைக்குள்ளேயே தன்னைத்தனியாய் அ௮டக்கஞ் 

செய்துகொண்டு ஒருவர் முகத்தையும் பாசேனென்று பிடி 

உ௨ாசங்சொண்டு கசைந்துருகுகன்றாளே ! (பாதல்): ப 

(௬) இராகம் - பியாக், தாளம் - ஏகதாளம், 

பல்லவி, 

மாது சோமணி - மவி௫ன்றாளே ! 

நாதனை கினைக்து - நலிகஇன்றாளே ! 

Huse, 

வானினும் வீழ்ந்த-வகிதைபோலிவள் 
தீனையாயிங்கே - தியங்குகன்றாளே!-- மா, 

சரணங்கள்? 

ராஹ-ஈபீடித-ராகாசந்த்ரிகைபோல் 

மோஹங்கொண்டிவள்-மு.ரணுஇன்றா ளே!-- மா, 

டானியில்வதங்கும் - பங்கஜப்டொய்கைபோல் 
- தனியாயிங்கவெள் - தவிக்கின்முளே!-- டமா.
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Pe eee nar 

eo 

(போச்) ஐயோ! இஃதென்ன சங்கடம்! இதுவசை பே௫க்சொ 
ண்டிரு்சவள் ஏனோகழே வீழ்ச்திருசக்சின்றனள்? (செலிசொதெ.த) 
௮ந்சோ மூச்சுக்குரல் கூடச்கேட்சவில்லையே ! இவள் ஞர்ச் 
சித்தே விழுந்திருக்கறாளென்பதிற் சக்தேசமில்லை.ஈல்ல, து! 
இதனையே வியாஜமாக வைத்துச்கொண்டு இவளருகற்செல் 
வோம். (அப்படியே சென்று பிரசாசமரய்) அம். மணீ! எழுந்திருங்கள்! 
எழுந்திருங்கள்! ஏனிப்படிக்காரணமின்றி விசனப்படுஇன் நீர் 
கள் ? 

விலா:--(சீண்கீழிதத)ஹா! தரங்கவதியா? நீ ஏன் இங்கு 

வக்சனை? என்னை ச்சனியாய் விட்டுச்செல்! 

தரங்க:--௮அம்மணீ! தங்கள் மனத்திலிருக்கும் விசனத் 

தை என்னுடன் உரைக்கலாகாதா! தங்கள் மாமியார் ஸாவிச் 

இரீ தேவியார் தங்களைக் காணவேண்டுமென்று பன்முறை 

சொல்லியனுப்பியும் தாங்கள் பாரேோனென்ற௮ு சொல்வகழகோ? 

விலா:---(எழுக்துட்சார்ச்து, தைர்சியத்தடன்) ௪8! தரங்கவதீ 1 நீ 
யொன்னுமறியாய்! யான் புரிந்த செயலை நினைக்க நினைக்க 
என் மனம் புண்ணாய்ப்பற்றி எரிக் றத (பாசெல்), 

(௪) இராகம்-பியாக்? தாஎம்-ஏக தாளம், 

பல்லவி 

ஒஓசக! யான் யாதுசெய்வேன ! 

மோசம் போயினேன் | 
aude ad 

ஆசையினா ல.றிவிழக்சே 

அழியலாயினேன் !--.- eh 

சரணக்கள், 

கா.தலனைப்ப.திசொடுத்அம்-கல்அுப்போலயான் டட 

பூசலத்.இிற்பாரமாகிப் - புலம்பலாயினேன். aa «ge,
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fo spate tyes னை ym nen உலகை அம மயம் பகல அகம் aa et 
  

இன்னவிதமென் கொழுரர் - இறந்தனரெனறு 

அ௮ன்னைகேட்டுலென்படுவாள்-என்னசொல்லாளோ !---ஒ 

ஐயோ! புத்திசணினும் பத். த மடங்கு ௮இிகமாயென்னைப் பிரே 

மையுடன் பார்த்துவந்த என் மாமியார் இச்செய்தியை யறிஈ 

தால் என்ன நினைப்பள ?௮ர்சோ! யான் யாவருக்கும் அரோஇ 

யானேனே! இர்தச்துக்சச்திற்கு இனிவிமோசனமேது ? 

தரங்க:--என்ன! என்ன ! தாங்ஈள் சொல்வதெல்லாம் 
விந்சையாயிருச்ன்றது! சேவியார் இணித் சங்களைம்காணாமல் 

ஒருகணமாயினு முயிர்ச்திரார்கள். வாருங்கள், சேவியார் 

௮ ரண்மனைக்குச் செல்வோம். | 

விலா:---௪க&! நீ ஏன் என்னை வருத்துகின்றாய் ? நான் 

இவ்வறையிலேயே உபவாசமிருந்து என்னுயிறைச்துறக்ச 

நிச்சயங்கொண்டேன்! நீ பேசாமற் செல்லுவாய் (சோக்கவதி முசு 
சன் வருவதைக்கண்டு கொஞ்சதூரஞ்சென்று மறைந்து நிற்றல்) 

(பிர Cah sm) 

ழஜ்ஜன்:---(காமா.தரஷப் விவாஸவதியைச்சண்டு ஆன்மகதமாம்) ஆ ஆ 

பர்த்திரு சோகத்தினால், வெள்ளம்வந்து வற்றிப்போன நத 

போலும், கீரினின்றும் பிடுங்கி யெகியப்பட்ட தாமரைக் கொ 

டிபோலும், களிற்றினின்றும் பிரிக்கப்பட்ட பிடிபோலும், 

இளைச்துக் கறுத்து வாடி மலிந்திருந்கச போதிலும் இவளு 

டைய அழகை யான் என் சொல்வேன் ! 

% அன்னம் பழித்தகடை யாலம் பழித்தவிழி 

யமுதம் பமிகச்தமொழிகள் 

பொன்னம் பெருத்தமுலை சன்ன கறுத்தகுழல் 

சின்னஞ் Fp dae omy 
  

  

# விவேச இர்தாமணி,
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மென்னெஞ்் சுருக்குமிவ டன்னெஞ்சு கற்றகலை 

யென்னென் அுரைப்பதினிரான் 

சின்னஞ் ச றுக்ிியிவள் வில்லங்க மிட்டபடி 

செய்வங்க ளுக்கபயமே!”? (௧௩) 

௮ ! இவளுடைய அபூர்வமான ஸளெளந்தரியச்சைக்சண்டு 

இவளைச் சிருஷ்டிக்க ப்ரும்மசேவனே மோப்ப! அப்படியிரு 

கச வேறெர்ஏப் புரூஷன் தாரன் யெளவனபரிபச்குவத்தால் ௮௫ 

மனோகரமாய் விளங்கும் இவளுடைய ஆழகுக்குட்பட்டு மயங 

கான் ? 

% “வூண்டுமொய்ச் தனைய Gris GO 

மதனப்பண் டார வல்லி 

கெண்டையோ டொத்த கண்ணாள் 

இளிமொழி வாயி ஜாறல் 

கண்டுசாக் கரையோ தேனே 

சனியொடு கலந்த பாலோ 

வண்டரும் ௪ண்டர் லிந்த 

வணங்கினை வண வரு வாமே!” (௧௪) 

ஆசலின், இவளுடன் ஒரு நாளாயினுங்கூடி. வாழாதசேகம் 

எதற்கு ? யான் இவளுடைய சுந்தாமான வடிவைக்கண்டு 

பாலியம் மூ, சல் இவளை யெப்படியாயிலும் மணம்புரியவேண்டு 

மென்று கினைத்திருக்சபோதிலும், எனது காரியத்சைச் சாதிப் 

பதற்காகவே இவளைப் போனுக்கு மணஞ்செய்விச்தேன 1 

இப்பொழுது ஈமது சூழ்ச்சியாற் போஜனும் சுலபமாகவே 

தொலைக் துவிட்டனன், இல்விராஜ்ஜியமும் ௮கண்டகமாய் கம் 

._ * விவேசசிச்தாமணி,
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கைவசமாய்விட்டது. இவளையுமெப்படியாயினும் மணஞ்செய் 

துகசொண்டால், ஈமத இஷ்டத்சைப்பரிபூர்த்திசெய்வதுமன்றி 
மகாராஷ்ட்ரமாகிய பூபாள காட்டிற்கும் காம் ௮ ரசளூய்விட 

லாம், (Ass grou Ae Dod 5) Bp US Go Ld இவளுடையமன த்தை எப் 

படித் இருட்புவது! எதற்கும் ஈம்மாலான முயற்சிகளைச் செய 

அபார்ப்போம். இவ்விராஜ்ஜியங் இடைத்ததுபோலவே இவ 
ஞங் இடைக்கட்டுமே! நல்லது இதுவே தருணம்! இச்சமாசா 

ரம் இன்னும் போஜனது தாய்க்குச் தெரிந்திராதென்றே சம்பு 

இன்றேன்! ௮ன்மேல், இவ்வகியாயத்சை நம்மிடத்தில் முறை 
யிட்டிருப்பள்! ஈல்வேளையாய் ஈமது சகோதரி சாருமதியும் 

ப்ூூபாள நாட்டிற்குச் சென்றனள்! ௮வளுச்குப் போஜன் இற 

நீதபோன சமாசாரம் தெரிவதற்கு முன்னரே இவளை கம்மி 

டதீ.தில் மோடிக்கச்செய் ௪ எப்படியாயினும் மணந்துகொள்ள 

வேண்டும். பிறகு இவ்விரண்டு செய்கைகளைக் கேட்டாலே 

இல்விருவர்களும் மனம் வெடித்து இறப்பார்கள் ! இதுதான் 

அப்பிரஇபர்தங்கள் இரண்டனையும் ஒசேயடியாய்த் தொலைப் 

பசற்குச் சரியான உபாயம், . (விலாஸலஇயினருற்சென்று பிரகாசமாய்) 

என் கண்மணீ! எழுந்திரு | எழுந்திரு! ஆ! %$ இந்த 

ஸ்திதியிலிருப்பகற்சாகவோ சகான்பட்ட கஷ்டமெல்லாம் மீ 

விலா:---.த! தெய்வமே 1 ((தைச்சியம்கொள்ளல்,) 
ழஞ்ஜ:--(ஆன்மசதமாய்) அந்தோ! இவள் இவ்வா௮ துயர 

ட்படுவைக்கண்டு என் மனமுங் கலங்குகன்றதே! இவளெப் 

படி ஆறுதலடைவள்? ஆயினும் இவஞஷடைய அழகையான் 

என் சொல்வேன் 7 

(௮) இசாகம்-கல்வியாணி, sromb-gusd, 

பல்லவி, 

பாக்கியமே பாக்கியம் - இம்மங்கையைப் 

-பார்ப்பவேேர ொக்கியம் 1...
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அருபல்ல வி, 

பாக்யெமே பாக்கியம் - பாரினுளிவள் சிலாக்கியம் 
பால்வடியுமிவள் - பாலிகையே போக்யெம் !--- பா, 

சரணம், 

இகடரமிசண்டிற்கும் - எனக்கவளேயோக்கியம் 

என்றுமென்மன ச். இணின் - விலகாஇவள்வாக் கயம்] 

சகந்தனிவிவளுடன் - சஒப்பதுேே௫லாக்கயம் 

தரித்திர திசையிலுமிவளே பெரும்பாச்சியம்!--- பா. 

எப்படி. யிருப்பினு மிவளை மணநமு கொள்வதேசரி! (பிரசரசமாய்) 

அ! விலாஸவதி! நீ இப்படிச் துயரப்படுவதுஞ் சரியோ ? 
உன்னைக்கண்டு நின்பெரியோர்கள் அயசப்பவெசையாயினும் 

$ யோ௫ிக்கவேண்டாமா 1 

விலா :--அம் ! என்பெரியோர்கள் என்னைக்கண்டு க் 

இக்காமல் என்செய்வார்கள் | என் அருமை மாமியார் இம் 
மூன்று காளாய்க் கொடிய துயரத்தினால் வருந்தி என்முகத் 

சைக் சண்டாவது sorg சோகச்சைக் கொஞ்சம் போக்கிக் 

கொள்வதாய்ச் சொல்லியனுப்புஇன்றார்கள் ! ஆயினும் யான் 
இவ்விதக் கொடுஞ்செயலைப் புரிர் தவிட்டு என் மாமிமார்களை 

எப்படிக்காண்பது ? மாமா! யானின்னும் இக்கொடிய உயிரை 
வைச்திருச்சின்றேனே 1? என்னையும் அவருடன் அக்கினி 

யில் ஸம்ஸ்காரஞ் செய்அுவிட்டிருக்கலாக. தா 1 

ழஜ்ஜ:--என் கண்மணீ! இது நீ செய்த பிழையன்று! நீ 

செய்ததெல்லாம் அவனுடைய தன்மைச்காகவேதான் ! விதி 

யின் செயல் அவன் அப்படி இறக்கவேண்டியிருஈதது 1 நீ 

இதையதிச்தும் இப்படி ௮ன்னபானமில்லாமல் வருர்துவ.து 

தகு.தியன்று | 
விலா :--மாமா ! பதியைச் சொன்றுவிட்டும் யான் இன் 

னும் ஜீவித்திருக்கவேண்டுமா 1
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ழஞ்ஜ:--தேன்மசசமாம்) அந்தோ! இவளது அக்கத்இற்குக் 

கங்குகரையில்லை போத்றோத்றகின்றசே! இவளுடைய மனக் 

ED FUL) Cor er je SAG OY a ga? GT Gar செண்ணம் சுலபமாய் 

oo DC aro tor? (விலாஸவஇயை சேரக்இ) ஆ ஆ! இவளுடைய ஸார் 

வஜசன் மோஹனமான வடிவினழகைச்சண்டும் யான் சும்மா 

விருப்பேனோ? எப்படியாயினும் இவளை மணக்துகொள்வதே 

சரி! (பரசாசமாய) ஹா! விலாஸவதீ! ந இவ்வாறு விசனப்பவெத 

னாலெனக்கொன்றுந் தோன்௱வில்லையே! இசற்காகவோ யாணன் 

உன்னை இவ்வளவு அருமையாய் வளர்த்சேன் 

ஜயையயோ வென்ன ரெய்வேன் ? 

அகத்திலும் நினைத்தே மல்லேம் 

வெய்யவன் குலத்து இத்மதான் 

விழ்வனென்் மறக்கா லத்தும ] 

தையலே யுனக்கு வேண்டாம் 

தரணிபன் சுகனை நீயும் 

பையவே மறந்து வேறு 

பாவளைக் Oar an ow eur Cus! (௧.௫) 

விலா:--என்னை அருமையாய் வளர்த்த மாமா 1 தங்க 
ஞகசேனிந்த வீண்சமலம்! இனி வியர்த்தமன்றோ என் 

னுடைய வாழ்க்கையெல்லாம்! அப்படியிருக்க, இப்பாவியே 

னைப்பற்றித் தங்களுக்கேன் இல்வீண்கவலை! இணி எனக்கு 

மரிட்பசேசசான் சுகத்தைத்தரும் | 

ழஞ்ஜ :--பேதாய் ! இதென்ன இவ்வாறெல்லாம் இந்தித் 

அச்கசொண்டிருக்கின்சனை ? புரூஷரை இழந்த 'ஸ்திரீசளெல் 

லாம் பதியுடன் கூடவேயா இறந்துவிடுஇன்றார்கள் 1? we sa 
யத்சையடைநதும் எத்தனை வனிகைகள் சுகமாய் வாழ்்திருக்
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கலில்லை] போனதைப் பற்றிச்சித்இிப்பதில் பயனென்னை?இணி 

நடக்கலேண்டியகைப் பற்றி யோட௫ப்பாய் ! 

ce ஆண்டாண்டு C gr of POP FI புரண்டாலும் 

மாண்டார் வருவாரோ மாநிலத்தில்?” 

நான் உயிருடனிருச்கும்வசை உனக்கு யாதொரு குறையும் 

வாராது வீணாய் இவ்வாறு தேகத்சைக் இலேசப்படுத்திக் 

கொண்டு வருந்துவதிற் பயனென்னை 1! உச்சமராயகர்களுடன் 

சஒுத்திருக்க ஸ்திரீகள்கூட இப்படி. விசனப்படார்களே. 

ஆ! ௮வன் இம்நேரம் உயிருடனிருப்பானாயின், நீ ௮வ்வே 

இக்கு ௮டிமையாகவல்லவோ போயிருச்சவேண்டும், உன்னு 

டன் கூடேனென்று சபதஞ்செய்த அப்பாவி இருஈ்சென்ன 

இறந்தென்ன ? 

விலா :--(சாதிற்சைகச்த) ஹா 1! இருஷ்ண ! இருஷ்ண !! 

இச்கொடிய பேச்சுக்களையெல்லாங் கேட்கவோ யான்இன்னும் 

உயிர் சரிச்இருக்கன்டோ ன் ? (வேறொரு பச்சம் இரும்பிக் கொள்ளல்). 

ழ்ஜ:--விலாஸவக ச! நீ இப்பொழுது சகல போகங்களையு 

மனுபவிக்கச்தச்க தருணியாயிருக்கின்றனை ! இல்வேஷமுனச் 

குச் தகுதியன்று! என்னால் இரக்கிக்சப்பட்வவெருறெ நீ இம் 

மாதிரி வருந்துவது யுக்கமன்று 1 

விலா:--(ன்மகதமாய்) ஹா! என்ன கஷ்டம்! எனனகஷ் 

டம்! யாவரையும் அச்சச்கச்செய்வசற்சாசவே இப்பாவியே . 

னாவி வஜ்ஜிரம்போற் கடினமாய்ச் சிருஷ்டிச்கப்பட்டதோ ! 

ஐயோ என் மனச்திலிருப்பதை ய தியாமல் எனக்கு நன்மை 

யைச் செய்யவேண்டு மென்றல்லகோ என்மாமா இல்வாறெல் 

லாம் கூறுஇன்றனர் ! எங்கும் பாவி எரியும் நெருப்பை ஏரா 

எ.மாய் நெய்யைக் கொட்டி யணைப்பதுபோலல்லவோ யிருக் 

ன்றது எனத கெஞ்சச்திலிருக்கும் துக்கத்தைக் சணிப்ப தற் 

காச இவர் செய்யுமுபாயம்] இவர் சொல்லும் ஒவ்வொரு வார்த்
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தையும் நாராசம்போலன்றோ என் காதில் விழுன்றத! 
(பிசசாசமரம்) ஹா மாமா ! இனி இச்சாருணயத்தினாற் பியோ 
ஜனம் யாது! அவருடன் எனது தேகஸெளபாக்கயெமும் 
டபாழாய்ப்போய் விட்டசன்றோ? 

ழஞ்ஜ :--ஹே சுந்தரீ 1! ஏனிப்படி வருர்துஇன்ருய் ? 

கடைந்தெடுச்ச arc பிம்பம்போல் இவ்ப காந்தியோடு 

விளங்குகிற உன்னுடைய சனுவிணிணையில்லா வெழிலையும் 
பரிபூரணமான யெளவன பாக்கியத்தையும் வீணான பிடிவாத 

த்தால் நீ யனுபவியாமற் கெடுத்துவிடாதே! சகல ஸாம்பிரா 

ஐய போகதச்தையுக் சரச்சச்கவனாய் யானிருக்கும்பொழுு) நீ 

இக்கிலையிலிருச்கத்தகுமோ? லாவண்யஸமூகமே உருவெடு 

சத்து வந்சாற்போல் விளங்குமோர்யுவதி, திவ்யபரிமளத் 
தைலக்சடவி, மஞ்சள் நீராட்டி, அடுற்புகையூட்டி, gus 

ணங்கள் பூட்டி, அழகாகப் பின்னவிட்டுப் பூச்சூட்டி, 

கூந்தலை யலங்கரிக்காமல், உச்சிவூடுமின் றி ஒடேரசடை 

யாய்த் சனண்னழகிய கேசபாசத்தைப் பாழடையச் செய் 

வதழகோ 7 ஈவசத்தினமிழைத்ச ராஜ சிம்மாசனத்திலுட் 

கார்ந்து, புஷ்பாலங்கார சோபிதமான தஇவ்விய மஞ்சத் 

இற் படுத்துச் சு்திராமல், இவ்விதம் தாபஹிபோல் தரையிற் 

பு ரண்டமுவது நேர்த்தியோ1 ௪௮௦௪௪ பொன்னாடையைத் 

தரியாமல் புழுதியாலுங்கண்ணீராலும் மலினமடைஈத இவவ 

முக்கு வஸ்திரத்தை யுடுப்பது முறையோ ? திவ்ய ரசங்கள 

மைந்த அன்னங்களும் பானங்களும் யதேஷ்௨மாகவிருக்கத் 

இர்த்தாகாரமின்றி இவ்வறைக்குள் உபவாசமிருந்துவதங்குவனு 

சரியோ: 

விலா:--அந்தோ ! பதியையிழந்த பாயவையர்கட்கு இப் 
பூஷணங்களாலு மாடைகளாலு முபசா.ரங்களாலும் என்ன 

பிரயோஜனம்] தந்தியில்லாத வீணையும், சக்கிரமில்லாத 

இரதகமும்போலுமன்றோ பதியில்லாத ஸ்திரீசளின் வாழ்க்கை 1
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தரங்கவதி: எ (மறைகரய் ஆன்சர்) ஐயோ! எலலாம் ௮இ 

கருணமாயிருக்கின்.றதே ! 

முஞ்ஜ்:--(அன்மசதமாய்) ஆஹா! இவளுடைய மனது மகத் 
தான முச்கச்தில் ஆழ்க்திருக்கன்றஜ!! இவளை ஈன்மொ 
ழிசளினாலேயே வசப்படுத்தவேண்டும் | (பரசாசமாய்) ஹே 
இவ்யசுந்தரீ! உன் சுந்தரவடிவைக்கண்டு யார்தாம் மோகங் 
கொள்ளார் ? 

கோமகளே! கின௫அதிரு வைப வத்தைக் 

கொஞ்சமும்நீ யலிக்திட்டா யல்லை போலும்! 

காமகளு கின்னாவின் சுறப்பைக் காணில் 

கான்முகனின் ஈல்வாயி லொளிக்து கொள்வள் ! 

பூமகளு நின்புரூவ வனப்பை தோக்தில் 

பூவிடையிற் தலைவணங்கி மறைந்து திற்பள்! 

பாமகளு நின்பார்வை யழகைப் பார்க்கில் 
fe 

LICR a) DB (OT குகையிடையே ப.துங்க.* செல்வள் | 

அடி. பேதாய்! இந்த்ராதி சேவர்களும் உன்னைக்காணில் வியா 

மோகங்கொண்டு தத்தம் பச்தினிகளைத் சள்ளிவிட்டு உன்னை 

ப்பத்நியாயடைய கித்தமும் சிரசில் வைத்துப் பூஜிப்பார்களே! 

௮மிரு.க கலைசளா லல லோகங்களையும் ஆனக்இப்பிக்கன்ற 

பூர்ணேர்துவையொத்த வதனமுடைய ஹே ஸுூமுட 1! உன 

அங்கஸெளக்தரியம் மாற்றும் பார்க்கப் பதினாயிரங்கண்களிருப் 

பினும் போதா ! 

விலா: (சோகாக்ராச்தையாய்) ஹா! பிராணகாதா ! (ute 

sa Sys), 

தரங்க:--(மழைகாம்) அஹா 1! என்னவஞ்சனை | என்ன. 

வஞ்சனை | இ.ராஜகுமாசசைக் கொல்லப்பார்த்ததுமன் தி பாதி
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வ் சத்யமே வடிவெடுத்த வக்தாற்போவிருக்கும் இப்பேதையை 

யுங் கெடுத்துவிட எண்ணங்கொண்டனனே! பாபம்! இவன் 
என் செய்வள்? இவ்வஞ்சசகனணது வலையிலகப்பட்டுக்கொண்டு 

இருளாற் பிரஇபாதஇக்கப்படுிகிற பிரசாசம்போல், இம்மாது 

சிரோமணி கருத்து நொந்து களைத்துருகுகின்றாள் 1 நாம் 

உடனே தேவியாருச்சிசைச் தெரிவிகச்சவேண்டும்! இ.னி ஒரு 

கணமேனுக் தாமதிக்கலாகாது! (நிஷ்ூசமித்தல்), 

ழஞ்ஜ:--(விலாவைதியைத் கட்டி எழுப்பி) 1 என் கண்மணி 

எழுந்திரு! எழுந்தரு! 

உ புண்டு நாளு மிளமையு மீண்டில 

மாண்டு மாண்டு பிறிதுறு மாலைய 

வேண்டு grade தேவிளிர் காலினி 

பாண்டு வாழ விடருழன்றாழ் இயயே!”? (௧௭) 

ஹே சுந்தரீ | சர்வலோக மோசனமான நினது சரீரத்தை இப் 

டொழுது யெளவன ஸம்பத்து அடுத்திருக்கின்ற த! அது நீர் 

சகுமிறழிபோற் சொற்பசாலவாழ்வள்ளது! ௮& து உன்னை அதி 

கீ டிரமிச்துப் போய்விடில், பிரவாகக்கால் சள்ஞண்டுபோன 

ஜலம்போலும், வெயிவில்வகங்கிப்போன ஜாஜிமலர்போலும் 

இரும்பிவாராது! அகலின் ௪கல சுகங்களை.பு மனுபவிப்பதற்கு 

யோக்கியமான இவ்விளம்பராவச்தை வீணாக்கிவிடாதே! இவ் 
யாபரணங்களைட்பூணு! தஇிய்யோபசா. ரங்களைப்பேணு! எனது 

அப்பு ரஸ்.கிரிகளுக்கெல்லாம் மேலான பதசவியையடைக் ௮ 

எனக்கெஷன்டமகுிஷியாய், இத்தாரா சாஜ்ஜியத்திற்குப் பட்ட 
ம௫ிஷி.பாய் வாழ்ச் இரு 1 

விலா ட (கசச்சைதென்த சண்விழித்தெமுர்.த) ஹா! இதென்ன! 

கனவோ யாணன் காண்பதும் கேட்பதும்? என்மாமாவும் இப் 
௭ 

* சம்ப ரரமரங ணம்,
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படிச்சொல்லுவரோ * $? அல்லது கான் புரிக்த தஷ்ருச்தியமே 

இவ்வாறு வடி.வங்சொண்டு என்னை வருத்துகன்நதோ? 

ஐயோ! என்செய்வேன் ? என்ன கொடிய ஜன்மற்கொண் 

Cer! 2! சடவேண்டுமிச்சன் மச்தை 1 (முகத்தைச்இருப்பிக்சொள் 
எல்) 

மழத்ஜ:--ஹே பீரு! ஏனிப்படிச்சிந்திக்துக் கஷ்டப்பட 
வேண்டும்? ரூபத்திலும் யெளவனசத்திலும் பாகீகியத்திலும் 

உனக்கனுளுபனான என்னைப் பர்ச்காவாகவடைந்து சகலபோ 

கங்களையு மனுபவித்சலைப்பார். | 

௨ விலா :--(ஸம்ப்ரமத்தடன்) என்ன! என்ன சொன்னீர்? (கோபத் 

இடன் "மி எழுக்இருத்தல்), 

ழஞ்ஜ :--ஏ கோமளாங்க ! இப்படியேன் வீணாய்க்கஷ்டப் 

படவேண்டும் $? இறந்துபோன கணவன் திரும்பியும் வரு 

வனோ ? வேண்டாம்! இவ்வீணான சிந்தனைகளெல்லாம் விட்டு 

விட்டு, உயர்க்க அபசணங்களாலுமாடைகளாலும் நின்னழகிய 

தேகத்தையலங்கரிச் க்கொண்டு, நாட்டிய ஸங்€ ககேளிகள் 

நிறைந்ச இராஜசபையிற் சத்திரசாமராஇயுபசாரல்களுடன் 

ஹிம்மாணைத்தின்மீது சாஜராஜேசு௨உரியாய் வீற்றிருந்து என் 

னைக்களிகச்கச்செய்வாய் ! 

விலா:--(கோபத்தடன்) போதும் 1] போதும் | நிறுத்துமித் 

துர்ப்பாஷணையை ! யாரிடத்தில் இவ்வசனங்களை மொழி 

வு? | 

| ழஜ்ஜ:--ஏ விலாஸவதி! நீ இம்மாதிரி கோபித் தக்கொள் 

வது.மழகாயிருக்கன் றத! இப்பொழுதுதான் உன்னுடைய புரு 
வக்கொழுயானது கோபசத்தினாற் குடிலமாகி மன்மசனுடைய 

வெற்றிக்கொடியின் சோபையை யதிகஇ.ரமிக்கன்றது ! தடீசெ 
ன்௮ு அடிப்பதனால் நினது அத.ரபிம்பமும் மஈதமாருத,ச்தினா 

சைக்கப்பட்டு மலர்நீதுவரும் பந்தாக புஷ்பம்போல் 2 fe 

காந்தியோடு விளங்குகின்றது 1 : ப 

[௧௪]
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. விலா -(பெருமச்செதிய, அதிக சோபத்தடன்) டே un! 

ஏணிப்படி. வீணாய்க்குழறுஇன்ரூய் | உன்னுடைய ராஜ்ஜியச் 
சையும் ஸம்பச்சையுமிச்சித்த உனச்சூடன்படும்ஸாமான் 

னியஸ்இரீ என்று என்னையுமெண்ணினையோ ? உன்னுடைய 
மடூஷிகளுக்குள் அக்ரமகிஷியாயிருக்து உன்னுடைய ஐசுவரி 

யச்தைப்புஜிப்பது எனச்கொருஇகருணமடா |! படா! இந்த 

வினயசத்தாலும் பிரியவசனங்களாலும் என்பாதிவ் ரத்யச்சை 

உன்னாலசைக்கலாசாது ! அடே தார்த்தா! என்னை ராஜ 

ஸ்திரீ என்றும் உனது மருமகள் என்றுங்கூடச்சற்றும் யோகி 
யாமல் என்ன ௮டாத வார்சத்சைகளையெல்லாம் உரைத்தனை? 

சேேளொருவசாயிருப்பின் உன்னாவை இக்கணமே கண்டீத் 
இருப்பேன் ! என்னையாரென்று நினைத்தனை ? கான் அந்தப் 

புண்யபுருஷருக்கே யுரியபா திவ்ரத்யல்ர சம் பூண்ட தர்மபத்நீ ! 

ப.ரபுருஷனணான உன்னையடைந்து இன்பமயிக்கச்சக்க ஸ்இரீ 

யல்லேன். 81! என்முன் நில்லாமல் விரைந்துசெல் ! 
(எழுந்து வேறொருபக்கஞ்செல்லல்) 

. ழஜ்ஜ:--அ௮டி!சண்டி!8$இப்பொழுதுரைக்கும்கர்ணகடோ 

சமான பி. ரதிமொழிக்கு உன்னை இக்நேரம் சித்திரவசை செய் 

இருட்பேன்!வரம்பின்றி மனம் போனவாறெல்லாம்என்னுடைய 

அந்தஸ்சையும் கெளரவத்சையும் சிறிசேனும்யோசியாது குரூர 

வசனங்கள் மொழிக்தனை! கேவலம் ஸ்இரீஜாதியான நீ மஹா 
ராஜாவான லெனக்குச் செய்யும் இவ்வவமானச்தால் மிகுந்த 
கோபத்சை யடைர்திருக்னெறேன்.$ என்மன ச்திற்திசையுகிமி 
தகம் ஸர்வஸ்வத்தைய முனக்கர்ப்பணஞ் செய்வதாக வாய் 

மொழிதச்தும், என்னை யொருபொருஃடாய் எண்ணாமல் திக் 
காரஞ் செய்கின்றாய் |! யிலும் உன்மீதெனச்இருக்கும் 
காசலானது எனக்குண்டாகும் கோபத்தை யடக்குகின்றது, 
ஏ முக்தே! ஸகலமனுஷ்யரும் காமத்திற் பெடின்றனர் ; 

சாமத்திலேயே பரமசுகத்தை யனுபவிக்கன்றனர். மனிதர்கள் 

எவ்விடத்திற் சாமச்தாற் சட்டுப்படுதின்றனசரோ, அவ்விடத்
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இல் தோஷங்களை விசாரிச்ன்றனர் அல்லர் ) அபராசங்களை 

யும் பார்க்கின்றனர் அல்லார்! இதுதான் உன் விஷயச்தில் என 

கீகருண்டாயிருக்கும் க்மைக்குக்காரணம். இராஜாதிராஜன், 

மஹாப்பிரதாபன் யான் உன்னைக் காழுற்றனன் ! நீயோ 

என்னை அடைய விரும்பாது ௮லமந போஜனையே தினை 

ந் துவியாமோகங் சொண்டிருக்கன்ருய்! அவ்வற்பப்பயல் சொலை 

யுண்டிறந்ததற்குக் காரணமுனக்குசத் தெரியுமா ? நீ பாத்செம் 
பில் மருந்து கலந்து வைச்சதமா ச இரமன்று: எனக்கு விரோச 

மாய் எதிர்ச்செழுந்ததேே ௮வன் இறந்ததற்கு மூதற்காரண 
மென்ற றிவாய! உனது ரஇயை யிச்சிக்கெு வென்னுடைய 
டல பெளருஷ விக்சசெமங்களையும் பெருமையுமதகியாத நினது 

கெட்டகாலமாதலால் என்னைச் தூஷிக்கனை! என்முன் உண் 

னால் என்ன செய்யக்கூடுமென்று நினைகீகெருய்! உன்னைப் 

பலாச்காசமாய் புணருவத எனக்கொருவிஷயமா £ மதனலீலை 

யைய கிரந்கவனான சனால் உன்னைப் பிரார்ச்திச்கலாயினேன். 

காமுற்றவிடங்களிற் சற்றங்கொள்ளாசது காமிசளின் குணமா 

தலின், நீ செய்க விவ்வபராதங்களை யெல்லாம் பிரணயலீலை 
யென்றுமானிச்து உண்ணனை க்மிக்்ெறேன் ! இருங்கார 
விலாஸ யோக்கியையான ஹே மணனோமே! நீ இப்பொழுதாயி 
னும் தீர்க்காலோசனை செய்து என் மடியிலேறிச் சகல சுகங்க 

ளை யுமனுடவிப்பாய்! அஹோரா க் திரமென்னோடு கூடிச் இரீடிப் 
பாய்! ஸமஸ்த ராஜ்ஜியத்தையும் தனச்தையும் உன் வசப்படுத் 
இவிடுஇன்றேன்! ௮வற்றை விரும்பியமட்மெனுபவி, எனக்குச் 

இருங்கார ,ரஸத்தைமாத்திரங் குறைவரக் கொடு, உன்னு 

டைய மன்மதலீலையாலெனக்குச்திருப்தியளி. இதுசானென 

னுடைய பிரார்த்தனை: மற்ற விஷயங்களிலுன்னுடைய 

ஆஞுயையே செல்லட்டும்! | 

(பரபாப்புடன் ஸாவித்திரீ சேலியாரும், புத்தி சாகரரும், தாங். 

கவதியை முன்னிட்சச்சொண்ெ பிரவேித்தல்),
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புத்தீசாகர॥ wire அப்பொழுதே சொல்லவில்லையா ! 
HUT EER OF FOG மஞ்சானே | 

ஸாவித்தீரி:- ஐயோ! யானென்ன மோசம்போனேன் ! 

௮வன் இதுவரா இப்படிப்பட்டவனென்று தெரியாமற்போயி 

oC ol 

புத்தி :--ஏதோ சம்பாஷணை கேட்கின்றது! என்னவோ 

சற்று மறைந்து நின்று கேட்போம். அதனாலேயே தங்களு 

டைய சம்சயம் நிவர்த்தியாகலாம். 

தரங்கவதி:--அம்! அம்மணீ ! விலாஸவ திதேகவியாரின் 

குசல் கேட்கின்றது. நாமிப்படி நின்று கேட்போம் வாருங் 

கள்! (அப்படியே மூவரும் மறைக்து நின்று கேட்டல்), 

விலா:---(பெருமூச்செறிச்து கத்தசஸ்வத்தடன்) அடே gor! 
என்பதியைக்கொன்று என்னையும் பெண்டாளவாடா நினைத் 

சனை? அந்தோ! யான் என்னமோசம் போனேன் ! என்ன 

மோசம் போனேன்!! அடே கூக்இரியப்பகே! கேளரவர்கள் 

௮ழிந்துபோவதற்குச சகுனிவாய்ச்சதபோல்,£ எனக்கு மாம 

னாக எங்கிருந்து வாய்த்தாயடா! ஆஹா! உன வஞ்சனாவார்த் 
தைகளைக்கேட்டு யான் என்னவெல்லாம் செய்யலாயினேன் ! 

“குர்னலை நீரென் ஜறெண்ணிக் 
கடுடுவளி இரியு மான்போல் 

வானுறு மிலவு காதத 

். மதியிலாச் கிள்ளை யேபோல், 

| தெனினைக் கண்டு அம்பி 
இயங்க தகைமை யேபோல் 

நானுளனை மாமனென்று  . ப 
. ஈம்பியே ஈலிய. evn Gon ear? (௧௮)
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ஐயோ 1! என்னகபடம்! என்னகபடம்!! தர்மமே உருவெடுத்து 
வந் தாற்போல் ஒருகுற்றமுமிறியாத என் கணவனார்மீது இல் 
லாதபழிகளையெல்லாம் சொல்லி, இப்பேசையைக் கொண்டே 
அவரைக்கொன்றதுமன்றி, என் கற்புசிலையையும் கெடக்கவா 
டா வந்தனை! ஸ்இிரீகளுக்கு ஸகல குணங்களிலும் பாஇவ்ரச் 

யமன்றோ முக்யெமான அபரணமாயிருக்கன்றது! ஐயோ ! 

பாதகா ! எனனை இப்படிக்கெடுப்பதற்கோ வெகு அன்புள் 

வன்போற் பாதுகாத்து உந்தனை ! 

ழஜ்ஜ:--௮ப. மூடே! கி௮த்துவாய் உன் ௮.இகப் பிரசங் 

கதை! ஜாக்கிரதை! நீ செய்யுமிப்பிடிவாதத்இற்கு உன்னைக் 

சண்டார்கண்டு இரிக்கும்படி. ௮வமானிப்பேன், பெண்பிள்ளை 

யென்பதுகூட யோசியாமல் உன்னைச் இத்திரவசை செய் 
வேன் ! இட்பொழமுதும் உன்னை க்ஷ்மிக்க றேன; என் மனோ 
சதத்தைப் பூர்த்திசெய். 

ஸாவி:---(மாறைவாய்) அஹா 1! கேட்மர்களோ $ என்ன 

வஞ்சனை! என்ன வஞசனை!! பாபம்! இவள்மீது ஒரு குற்ஐமு 

மில்லை] எதற்குமிணி காம் சும்மாவிருட்பது ஈல.மன்று! 

புத் தி:--(மறைகாம்) அம்மணி! சற்றுப்பொறுங்கள்! இன் 

னும் என்ன சொல்லுகிறார்களோ கேட்போம்! (அப்படியே சகனித் 

ge கொண்டிருத்தல்.) 

விலா:-- (பயத்துடன் ஆன்மகதமாம், அந்தோ! யான் என்செய் 

பேன் 1? எப்படி. இக்சிகாடியன் சையிணின்றும் தப்பிச்செல் 

வேன் 1 ஐயோ! என்ன புத்திஹீனையானேன்! அவ்வளவு 
தூரம் வேண்டியும் என் மாமியார் அவர்களின பேச்சைக் 

கேட்சாமற் போனேனே ! இக்கொலை பாசகனும் பழிபாவச் 
இற்கஞ்சுவனோ? பலாச்காரமாய் எனது சற்புகிலையை யழிக்க 

ழூயன்றாலும் முயலுவன்'! என்செய்வது? (சற் ௮சேசம் மெஎனமாய்ச் 

, சபோலத்திற் சரத்தைவைத்த) சரி] இப்படுச் செய்வது சான் யுக்சம்|
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Cages) என்னவிருச்சின்று? (பீரசாசமாய்), அரசே! தாம் 
இட்படிச்சொல்வளுசரியன்ற! பதிசென் றவிடத்திற்கு ஸ்திரீ 

கள்செல்வார்கள் என்று, ஸாதுக்கள் உரைப்பார்களே! நிலவு 

சந்திரனைக் கணமேனும் பிரிந்திருச்குமா? மின்னற்கொடி 

மேகத்தைவிட்டு ஒரு கொடிப்பொழுசேனு மகன்திருக்குமா? 

இட்படி௮.௮சேசனமான பதார்த்சங்களிற்கூட இவ்வித தர்ம 

மிருக்கும்பொழுது உச்சமமான மனுஷ்ய ஜன் மக்சை யடைந்த 

யான என் அ௮ன்பரைப் பறி கொடுச்தும் மற்றொருஉனை மண 

ட்பேனோ 1 
(௮) இராகம் - தந்ரியாகி, தாளம்-அ இ, 

பல்லவி, 

மணக்தபின் - மணக்கலாகுமோ 1 
௮ணங்குராம் - யாது செய்வேன் ! 

அருபல்லவி, 

கணவன்பின் - செல்லாவிட்டால் 

௮ணங்க வொரு - செய்வமுண்டோ 1---மணக்த, 

சரணத்தன், 

கல்லென்றாலுங்- சணஉனென்பார் ! 

புல்லென்ராலும்-புருஷனெனபார் 1 

சொல்லொணா த-வார்ச்சையெல்லாம் 

சொல்லியென்னை-வரச்சவேண்டாம !-- மணந்த 

ஒருவனுக்கு-மாலையிட்டு 

மருவலாமோ-மற்றவசை 1 

இறுமையான-மங்கையரும் 

தரிப்பான்ரோ-இவளையென்றும் !-- மணந்த, 

கற்புகிலை-கெட்டழிரந்சால் 
தற்பரனுச்- அணைசெய் வானோ! 
புற்புதமாம்-வாழ்ச்கையிலே 

௮.ற்பருசித்-தொழில்புரிபார்!-.- மணந்த,
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ஹா! ஹா! அந்தச் இல்யசுந்சர மன்மதனைச் கொன்றுவிட்டும் 

யான் மற்றவரை மணந் அகொள்ளவேண்டுமா? வேண்டாம்! 

ஸகல தர்மங்களையுமறிக்ச தாமே இப்படி யுரைப்பது சரி 

weer gy | 

4 “துரம் குறித்துப் பாவத் இற் 
கலக்க பேதை யாருளளும், 

வாமங் Beane ப்றன்மனையை 
இக்கும் பேதை யோர்பயத்தாற் 

(ap LD I கிழக்கு மறம்பொருள்போதற் 
சாற்று மின்ப மிருகுதனணாம் 

மீரோமங் ருதிப்பப் பிறன்மனைவி | 
மீதாள்கர (LP 21 BV ரூழேலே!”” (௧௯) 

ழஞ்ஜ:--அடிபேதாய் ! பாதாரவிச்சை கொள்ளலாகர 

தென்பது சரியே ! ௪கல சாஸ்திரங்களையு மறிர்இிருக்சகின்ற 
யான், ஒருபொழுதும் தர்மத்திற்கு விரோதமாய் ஈநடப்பேனெ 

ன்று நினைக்கவேண்டாம்! யானுன்னை மணந் கொள்வதாகச் 

சொன்னேனேயன்றி இராக்ஸர்களைப்போற் பலாத்காரமாக 

வாயினும், ௮ல்லது பரபுருஷனைப்போலாயினும் உன்னைக் 

கூடுவகசாகச் சொல்லவில்லையே! 

விலா:---அரசே! இவ்வித காரியத்திற்கு உலகசத்சார் ௪மம 

இயார்கள்! ஒருவனை மணந்த பிறகு மற்றொருவனை மணக்கக் 

கூடாதென்று வேதங்களும் சாஸ் திரங்களும் முறையிடுகின்ற 

னவே! இதனால் எனக்கு மாத்திரமன்று, உமக்கும் மகத்தான 

பாதகம் நேர்க் அவிடும்! வேண்டாம்! இப்பாவியின் மீ வைச். 

இருக்கும் காமத்தை நீக்கும்! 
  

,_ ** பிள்ளையார் புராணம், MARAMAH GPA
 TA Ar 

pr... N, SWAMINATRALY AR ate 

TIRUVANMIYUR, MADRAS-4 ச
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*% * _இ/ர்தர முற்றா னகலிகையபொற்பா 

லஹிவுற்முன் 
இக்தா ஜனொப்பா ரெத்தனை யோர்தா 

மிழிபுற்மூர்! 
செந்திரு Gatun Org star Curt Ses 

௮ிருவண்பார் | 

மக்திர மத்னா யுற்ற தசைத்தாய் 
ros popu (௨௦) 

ழஞ்ஜ:--௮டி பயசலே! ஒரு புருஷனை மணந்ுவிட்பால் 

அவனெப்பொமுதுமா பதியாய்விடுவன் ?2௮வனை இறந்துபோன 
பிறகுகூடப் பதியென்று கொள்வது அ௮ஸங்கதமாயிருக்கின் 

ற்தே! சாஸ் இிரங்களிற்கூட ஸ்தீரீகளுச்கு ஐந்து ஸந்தர்ப்பங்க 

ளிற் புகர்விவாகம் விதிக்கட்பட்டி ர௬ுக்கன்றதே ! 

1 நஷ்டே ம்ருதே பரவ. ரஜி 

க்லியபே ௪ பதிதே பகெள 

பஞ்சஸ்வாபதஸ- நாரீணாம் 
பதி ரக்யோ விதீயதே ”"” (௨௧) 

என்னு நாரதர் மூசலிய மகர்ஷிகள் சொல்லியிருச்சன் றன ர 

ன்ரோ! அப்படியிருக்க நீ சஞ்சலப்படுவது ௮ழகண்று , யானுன் 

னைக் கூணடங்கு ரமான காமோப சாந்இக்காக விச்சிகச்சன்றே 
னென்று நினைக்கவேண்டாம். ஹே விலாஸவ தி! யான் உன்னு 
டைய திவ்யசந்சசமான அக்ருஇயைக்கண்டு, நீ குழந்தையாய் 

வளர்ச் துவந்ததுமுகல், உன்னை மணந்துசுஇத்திருக்க விருப் 

பங்கொண்டேன். உனது கடாக்ஷவீகூண்ணியத்தில் யான் ஈடு 

பட்டேன், உன் லாவண்யவலையில் யான் கட்டண்டேன். Cam 

கல்யாணீ! சந்தையால் வேதனைப்பட்கெ .கண்ணீர் விடுகிற 

** சம்பசாமாயணம், 
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இநர்நிலைமையை விட்டுவிட! உன்னுடைய ஈவயெளவனம் ஸபல 
மாகும்படி என்னைப் பர்ச்சாவாகக்கொள்! 

விலா:--ஹா பாம! உச்சுமமான க்ஷ்த்திரியகுல 

EAMES, உண்மையான சாஸ்திரங்களைச் கற்றாய்க்தறிக்ச 

நீயே இப்படிமொழிவது சரியோ ? போஜகுமாரருக்கே 
யுரியவளான வென்னை நீ இச்ிப்பது சகுஇியன்று ! மஹா 

தார்மிகரும் புண்ணிய சீலருமான சூசணஸேன மஹாராஜாரது 

சூலத்திலுதிக்கேன். அஷ்டகிக்கசஹம் சஷ்டபரிபாலனம் என் 

னும் இருவகை தர்மத்தையும் நிலைநிறுத்தி ஸத்தியக்தையே 

இ௫உவி.ரகமாகக்கொண்டு விளங்குகிற ஸ்ரீசிந்துலமஹாராஜ 

ருடைய குலத்தை யடைந்தேன். சுத்தலீரரும் ஸத்தியஸஈதரு 

மான போஜகுமாரருக்கு மாலையிட்டேன். அப்புருஷோச்ச 
மரையடைந்து, உத்தமோத்கமமான பதிவ்சதா தாமமார்க்கச் 

தில் எந்நாளும் இருக்க விரும்பிய யான், ஸர்வலோக தநிந்திய 
மான இவ்வனாரிய காரியத்தைச் செய்யத் தணிவேனோ ! குல 
த்தையும் கர்க்தியையும் குணத்தையும் என்னையும் அழிக்கத் 

தக்ககான இப்பாபடுருத்தியச்தையோ யான்செய்வேன்? வேண் 
டாம்! இவ்வேமையின் மீது உனக்குண்டாயிருக்கும் காம 

ததை கிவர்த்திசெய். 

13 (தரமமே குலக்இனையும் ஈலத்தினையுங் 

கெடுக்கவச்5 களங்கமன்றிக் 

காமமே தரித்திரங்க ளனைத்தினையும் 
YS. OSG EI கடாசமற்றுங் 

காமமே பரகதிக்குச் செல்லாமல் 
வழியடைக்குங் கபாடமின்னுங் 

- காமமே யனைவரையும் பகையாக்கிக் , 
. கழுத்தரியுங் சத்தி கானே!” (௨௨) 

* SCas He srocch, 
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அ௮ரசே!உலகத்தில் மனைவிமார்கள் பாணிச்சரணண காலத்தில் 
அக்கினிசாக்ஷியாய்ட் பிறார்முசத்சைப்பார்ப்பதில்லையென்றுபிர 

மாணஞ் செய்துகொடுப்பசைநீர் ௮ நிமீரோ! இப்படிப்பட்ட 

பிரமாணத்தை உல்லங்கனஞ் செய்பவர்கள் ச திரசூர்யர்களுள் 

ளளவம் அவியாத அக்கினியில் வீழ்ந்து பரிதவிப்பர்களென்று 

-மவத்சாஸ்திரங்கள் முறையிடுகன் னவே! விவாகமென்பது 
ஐஹிகமான ஓர் ஒப்பர்சக்சைப்போல் நினைச்சகபொழுது நீக்கக 
கூடியதன்றே! ௮ஃசெக் காலக்திலும் ௮விழ்ச்கச்கூடாத மனை 

வியையம் புருவனையும் ஒன்று செய்விக்கும் முடியன்றோ? 

அப்படியிருக்க, உத்சமமான மநுஷ்ய ஜன்மத்தையடைந்த, 

உயர்ந்த குலத்திற்பிறக். த, உத்தமனுக்கு வாழ்க்கைப்பட்டு, 
உறுதியான வழியைக்கண்ட உக்சமிகளும் ஒருவனை முன் 

மணந்துவிட்டு மற்றொருவனையும் மணப்பரோ ! 

“ஹக்ரு தம்சோ நிபததி 

ஸக்ருச் கர்யா ப்ரதியத ! 

ஸக்ருகாஹ ததாநீதி 
தீர்ண்யேதாகி ஸக்ருத் ws iS? (௨௩) 

என் உல்லவோ தர்மசாஸ்இசங்கள். கூறுஇன் றன ! 

% மனமொத்து நினைக்கணி வாக்ககனாற் 

புனிகசற்கெதிர் சொற்றது பொய்த்துளதே 
லினிமெய்ப்பரி சப்படு மேழையரும் 

கனிதப்புவர் உசன்னிறை காரணிமேல்!'” (௨௪) 

ழஞ்ஜ:--௮அடிபேதாய் * ஏணிப்படி. வீண்கஉலைப்படுகின் 
ரய்! என்னுடைய காகலின் பெருமையை நீயறியாய் 1! உன் 

னைக் கரட்டி லும் மேலானதெனச் கொன்றுமில்லை | 
  

** டரரதம்,
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செக்நீர்ப்பவளச் செவ்விசழ்வாப 

அக்நீர்ப்பதும முகத்தாள் நீ 

மூக்கீர்ப்புணரி மகியுமென்றன் 

வெக்நீர்க்கடமா விருகொம்பாம் ] (௨௫) 

௮கலின், இஃவழுகைக் கோலம் கினக்குவேண்டாம் 1 என் 

னுடனிட்டொழுேேச மணக்கோலத்தையடை ! என் கண்மணி: 

ஏனின்னும் யோடிக்கன்றாய் 7 

விலா :--வேண்டாம் ! என்மீ அமக்குண்டாயிருச்கும் 

அ௮க்ஷ்யை யொழிச்து, ஸாதுக்களாற் காண்பிக்கப்பட்ட மார்க் 

கத்தைக் கைப்பற்றும்! உம்மையே திருஷ்டாக்சமாக வெடுத் 

அக்கொள்ளும்! உமக்கு மனேக பத்தஇினிசளிருக்கவில்லையா 1 
அவர்களெல்லோரையும் பசபுருஷர் தர்௫ச்சவும் ஐர்லபமாய்ப் 

பாதுகாக் து வருகின்றீரன்றோ? அவ்வண்ணமே மத்றவர்கருந 

டைய ஸ்திரீகளையும் பார்க்கவேண்டாமா ? 

ழஞ்்ஜ:---(இரட்டுச்சிரிப்புடன் ஸரஸமாடிக்கொண்டு) அட! என் காம 

க்கிமச்தி! இன்னுமெவனடி யிருச்சன்றான் என்னிலுஞ் சிறந் 

தவ்ன் உன்மனச்தைக் கவர்ந்துகொள்ள! நானே உன்மீது 

அசைகொண்டேனடி ! 

நரன கரும்படி நீமீய யதன்ரஸம் 

நாயகியே ! 

சேனேயுன் வாயிதம் தந்தன்னை மெல்லவுஞ் 

மசர்ர்சகணைவாய் ! 

கானே பணரமனமிள சாதெனைக் 
கள்ளுவைமீயா 

மானே விமீடனுளை நீபோவ தெங்குசொல் 
மாமயிே !” (௨௬) 

விலா: (பயலம்ப்ரமத்துடன்) ,
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* “ மூன்னாக மணக்த முனைக்குரிசி 

இன்னாயு விறந்இடி னுந்தகைகா 

டொன்னாள்கொளி ஸனும்மவ Sp » B19 sm 

மென்ஞமாயக னேயவ னென் றவிவீர!'”(௨௪) 

ழஞ்ஜ:--(பரிதசாஸத்தடன்) அவ்வர்காடி போஜனா ? 

விலா:--அவர் எப்படியிருக்கட்டும்சரியே ! அவரை யன 

றி வேளொருவரையுங் கண்ணுற்றுப்பாரேன! 

மனதுடன் மணந்த Cure s 

மன்னவன் றனயன் போஜன் 

GT OT BUT காத னானான்! 
என்ன சான் வர்தா லென்ன 9 

இனியவ சடியைச் சேர்வான் 
இறப்பதா லென்ன போகும் ? 

சனவிலு மவரை யன்லிக் 
கருதிடே னெவனை யுக்தான்! (௨௮) 

ழுஞ்ஜ:--௮டி. வஞ்ச ! இத்தர்மோபதேசமெல்லாம் 

யாரிடத்கிற் செய்யப் பார்கஇன்தனை! யான் இவற்திலெல் 

லாம் திருப்தியாய் விடுவேனென்று நினைக்கவேண்டாம். நீ 

செய்யுங்காரியம், தானே வரும் ஸம்பத்தைக் சாலாலுதைத்துத் 
தள்ளி யோட்டுசல் போலிருக்கின் ௦2! இப்டொழுதேகுறியாய் 
என்அபிப்பிராயத்தைப் பூர்த்திசெய், வீணாய் மடியவேண்டாம்! 

விலா:---(கோபத்தடன் முஞ்சனைபதிச்சரித்தக்சொண்டு) டே பாபி! 

ஏனடா வீணாய் அழிச்அவிழுஇன்றாய் ! வழிமறித்தடிக்கும் 
கொடிய கள்ளர்கூட இத்தகைய செயலைப்புரியார்களே! வேண் 

டாம்! உன்மனச்சை என்னிடச்தினின்றும் விலககக்கொள்! 

_ * urr gh,
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பழிசெயுங் கொடிய கள்வா ! 
பாதகா! உனக்கு நல்ல 

வழமிபெற வோ நீ யிந்த 
வார்த்தைகள் சொன்னா யென்னை ? 

இழிதகை யாளா ! தீய | 

எண்ணாமொன் தேனுங் கொள்ளாய் 

<P la Sor விலைக்கு றானை 

௮றவொழிக் தகன்றி டாயே ! (௨௯) 

ழஞ்ஜ:---நான் நல்லசனமாய்க் கேட்டால் நீ உடன்படமா 

ப்ட்ச்ய்! கள்ளரைப்போலவே யுன்னைச் கட்டாயப்படுத் துவ 

தே சி! (காமார்தனாப் விவாஸவஇயைத் தண்மொறு மடச்இக்கொண்டு பாதெல்,) 

(௯) இராகம் - பியாக், தாளம் - ஏகதாளம், 

கண்ணிகள், 

மாயன து.மாயையபோல்--இளியே! 

மரணிடரைமயக்கும், 

மாயமின்னொளியே--இளியே ! 

மார திகேதனமே ! (௧) 

சந திசபிம்பமோடி--இளியே | 

ஸசஸ ஸரோருஹ்மோ 7 

சின் மயவின்டபமோடி- களியே 

சீர்பெறுமுன் வதனம் !-- (௨) 

மல்லைமுகுளங்களோ--இளியே 
முத்தவரிசைகளோ ! 

முச்தர்கள் ௮ஈர்தமோ--இளியே 
மூகத்திலுன் பல்லணிகள் !-- (௬) 

விலா யை (கண்ணிர் செசரிந்து பயஸம்ப் சமத் துடன்) ஹா. கஷ்டம் 1 

இனியான் என்செய்வேன்! யாசென்னை இத்தருணம் காப்பா
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ற்றுவர்? ஹே ஈசா ! நீதான் என்னை இக்கொடியவன் கையி 

னின்றும் சாப்பாற்றவேண்டும் ! 

லே கெளரீச்வா! ஹே புராக்தக! விபோ ! 
ஹேசால! ஹே சங்கர ! 

மஹே கோவிந்த! (Pees! wir sa) ஹர! 

Cam ச்ருஷ்ண! Gam கேசவ 1 

ஹே சாயதர்யஇகசாத! காத ஜகதோ! 
ஹே தேவதேவேச்வர | 

ஹே குப்தாகல லோகஸஞ்சய கமோ 
Can Samus aps! 

௮ந்சோ! அபலை யான் மாள்ளனெறேன் ! மாள்இன்றேன் !! 
(மூர்ச்சித்து வீழ்தல்), 

ஸாவி --(தோங்கவஇயுடன் புத்திசாகரரை முன்னிட்டுக்கொண்டு பரபரப் 

புடன் முஞ்சனரந் சென்று) அடே பாட 1 பாமீ 1! என்னகாரியஞ் 

செய்கின்றாயடா 1! இப்பேையை வஞ்டித் துக்கெடுக்க மூய 
லஓவசோ ௮ண்மைத்தனம் ? ஐயோ ! மனத்திற்கொள்ளாது 

வெளிஈகைப்பாய்ப்பே௫னாலும், ஈனவிலன் றிக் கனவில் நினைத் 

தாலும் பரதாசவிச்சையானது யாவர்க்கும் பசை, பழி, பாலம் 
அ௮ச்சஙகளையுண்டுடண்ணிப் பெருமையைக் கெடுச்குமே ! அடே 

துரோூ! ஈற்குலச்திற்பிறஈ்து இப்படிப்பட்டபுச்தி ஏனடா 1. 

அடே விஷப்புமுவே! உனது தீச்செயல்களால் யாது பய 
னையடைந்தனை !: நெஞ்சத்தில் ஓயாதபயமுமம் நடுக்கமும் துன் 
பமும் உற்றதன்றி, வேறு இன்பத்தையும் நீ சாணப்போடுறது 
ண்டோ! 2! சுடவேண்டூமுூனது நாய்ப் பிழைப்பை ! 

ழஞ்ஜ :—(C#rsd, அச்சங்கொண்டு, தைரிய முள்ளவன் போல் டித் 

தச்கொண்ட) என்ன | அ௮திகமாய்க்குழறுகராய் $ நினது அ௮ந்தஸ் 
கைக்சவனித துப் பேசு ! உன் புத். நரன் டோனவழிக்கு நீயும் 
செல்வாய்! (ஸாவித்திரீதேவியாரைத் தள்ளிக்கொண்டு வெளியிற்செல்லயத்த 

of Bee). | |
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- வளை 

புத்தி :--௮அடே அராச்மன்1! என்னடா திருடனைப்போற் 

பதுங்கியோகதினராய் ! நீ செய்த வஞ்சனைகளெல்லாமெங்க 

ஞுக்குத்ெெசரியாவென்று நினைக்கவேண்டாம்! டே மூட! 
மற்ற தோஷங்களுக்கெல்லாம் ஒவ்வொரு பிராயச்சிச்தமுண்டு! 
ஆச ரவற்றஅபலைகளைப் பலாகத்காரஞ்செய்து,அ௮வர்களது பாஇவ் 

ரதியத் திற்குப் பஙகதை சச்செய்ய முயலுவோர்க்கு யாதொரு 

பிராயச்சித்தமும் தடையா! அடே நீசா! நீ செய்யத் அணிந்த. 

காரியமானது,ஒருவனை மதங்கொண்டயானைபின்னே அரச்த, 

முன்னே ஒரு பதினாறடி வேங்கைப்புலி வந்து பாய, ௮வன் 

௮௩த அபத்திற்குப்பயந்து பூசணமாய் பி ரவஹிக்கும் எ இரிலி 

ருகீ௫ும் ஓராற்றில் கு.இக்க, ௮தில் ஜலவேகத்தால் WO SHE 

கொண்டு போகும்பொழு௮ ஒரு பயங்க £மான முதலை யவனது 
காலைப்பிடித்து விழுங்க, அதற்குள் ௮வன் காசசாந்தி செய்வ 
shares ௮ங்குள்ள நீரைக்கொஞ்சம் ௮ள்ளிக்குடிக் துச் #5 
சோஷிப்பதுடோலல்லவோ இருக்கின்றது! அடே மந்தபுத்தே! 

இல்வற்பசுகத்இிற்காக எவ்வளவு பாவங்களையும் பழிகளையும் 

நின் சலையின்மீது வைச்துக்கொண்டனை $ இவ்வற்ப ராஜ்தி 

யச்கிர்சாசைகொண்டு தநிரபராதியான பயபோஜகுமாரனைக 

கொல்லப்பார்த்தது மன்றி--- 

ழகஞுஜ:-- (ஈடச்சத்தடன்) என்ன! என்ன ! என்ன சொல்க 

ear 5 it? (மயக்கங்கொள்ளல்) , 

புத்தி:---(போகிசதக் தான் சொன்னதைத் திருத்திக்கொண்டு) ஆம் ! 

Qrig Guorrters Oarero gus D, acs) தர்மபத்தினி 

யாகிய இப்பதிவ் ரதா சரோமணியையும் காமாந் தனாய்க் கெடுக 

கவாடா வந்தனை ? 

ழஜ்ஜ:--(தேன்மசசமாய்) அப்பா! இப்பொழுது தான் என் 

பிராணன் வந்தது | (மபடியுர் தைரியங்செள்எல்) என்ன ? 

_ புத்தி: -௮டே! பாபி! நீ செய்த விவ்வபசாதங்கள் ஒரு 

போதும் வீணாய்ப் போகுமென்று நினைக்கவேண்டாம்! நீ.
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ப 

செய்த இப்பெருங் குற்றத்தினால் ௮கேக கோடி. ஜனங்கள் 

நிறைந்த இப்புராதனமான நகரே பாழடையப்போடின்றது ! 

௮ஃதஅடன் நீயும் உன்னினச்சாரோடு நாசமடையப் போகின் 

ரோய். ௮ச்சாலம் வருவதற்கு இன்னும் வெகுதாளிருக்குமெ 
ன்று நினைக்கவேண்டாம். இப்படிப்பட்ட அ௮த்யுச்கடமான 

பாபங்களுக்குச் சச ரசண்டமாசலால், ௮து வெகு ஸமீபத்தி 

லேயே யிருச்கின்றசென் றிவாய். 

ழஞ்ஜ (விரைந்து பரிக்கரமீத்தக்கொண்டே) அதையுக் சானறி 

இன்ேண்! (நிஷ்சரமித்தல்), 

ஸாவி:---(விலாலவதியினரந்சென்று சோக்?) அந்தோ !,இஃ 

தென்ன பரிதாபம்! ஸர்வாலங்கார யோக்கியையான என் 

சன்மணி, பூஷணங்களத்றப் புழுஇிபடிந்து தேகம் மலிந்து 

பெருங்காற் தினா லடிபட்டுக் ழே வீழ்ந்து, வாடின புஷ்பங்க 
ளோடும் வதங்கெ பல்லவங்களோடும் கஇடகீகற ஒரு விருக்ஷ 

சாகைபோற் கட்டாந்தரையில் வீழ்ந்து இடக்கன்றனளே 1 

(உற்ற கோச்?) ஐயோ! அணை துபோன௮க்ணிபோல் இவளது 

அவியும்விளங்கக் காணோமே! அந்தோ ! என் கண்மணி உயி 
ருடணிருப்பளா 1? (அருகற்சென்று விலாலவஇயின்மரர்பைத்தடவிக்கொண்டு) 

தெய்வாதீனம் இப்பொழுதான் ஒரு மூச்சு வருகிறதுபோ 

லிருக்இன்ற த! (தசங்கவதியை கோக்க) குரங்கவதி சீக்கிரம் அவ்வி 

கறியை எடுத் துக்கொண்டுவா ! 

விலா:--(சண்கீமித்தக்சொண்டே) ஹா! பிரரணநாதா! நீதான் 
இப்பாவியின் குற்றங்களை யெல்லாம் பொறுச் தருளவேண் 

டும்! உம்மால் க்ஷமிக்கப்படுகிற வரையிலும் யான் நற்கதியை 

யடையேன்[| (பாதெல்), 

௧௦) இசாகம்-காம் பே சதி, தாஎம்-ரூபகம், 

பல்லவி, 

நாசா! காதா நாண் செய்தபிழைகளைப் 

பேதை யிவளென்று-டொறுப்டீர் |
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Houde), 

பூ சலம்போன மிகப் - பொறுமையுள்ளவென் றன. 

காதலனே கூமிமப்மீர் !-- நாதா, 

சரணம், 

இட்பெரும் பாவச்சை - இயற்றியபின் யானும் 

இப்புவியிலுமிர்-இனி த தரிப்பேனே! 

இட்பொழுசே மூட்டி - எரியனலின் வீழ்ச. 

எப்பிறப்பிலேனும் - இணைபிரியேனும்மை 1---  நாதர 

ஐயோ ! காணிப்படி என் மாமனால் மோசம்போனஹைத அவர் 

எப்படி அறியப்போடுன்றனர் ! வேறு லோகச்திலாயினும் ௮வ 

ருடன் யான் கூடுவேனோ ! (யோ௫ித்துப் பயத்துடன்) அந்தோ! சஷ் 

டம்! யான் ஏன்கண்விழித்தேன் ! என்னையார் இச்சருணம் 
இகச்கொடியன் கையினின்றுங் காப்பாற்றப்போகின் றனர் 1 

ஐயோ! அறிகின்றேன் 1! ga PGcrC mer (மறுபடியும்மூர்ச்சை 
கெசள்எல்), 

ஸாஷி :-(தரக்கவதி விிற்சொண்ெ வீலாலவ இச்சு வீச) ஆ! என் 

கண்மணீ ! என்னைக்கண்ணாற்றுப் பாராயோ ? ௮ ! என்செல் 

வியே! எழுச்திரு! எழுக்திரு !! 

விலா “அ (கண்விழித்துக்கொண்டு கோக்க) ஆ! இஃ்தென்ன விக் 

தகை! என் அருமை மாமியா ரா 1(விசைச்தெழுர்த) அம்மணீ | என்னை 
மன்னிக்கவேண்டும் | (சசவில்வீம்தல்)- 

ஸாவி எர (தமூவியெத்த) அடிபேதரய் ! நீ என்ன குத்தஞ் 

செய்தனை நான் மன்னிப்பதற்கு ! 

விஸா :--(சண்ணீர்சொரிய) அம்மணி | ! யான் புசிக் த செயலை 
என் சொல்வேன் ? 

வாழாத வண்ணம்யான் வரது செய்யும் 

வஞ்சக ரை ஈம்பியே ws Stas orCerer! 

[=@]
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பாழான மாமனது சொன்ம தித்துப் 

பதிஹக்கி யான்செய்து பதிகை யானேன் ! 

ஏழையான் செய்தவிப் பாத கத்தை 

சாண்ணாம லென் மீது கருணை செய்விர! 

காழாதக தாரைநகாக ச் தேவி Cw Owes 

தாபத்தை நீக்குவீர் பிமைபொறுத்தே! (௩௧) ' 

ஸாவி:-(விலாஸவதியின் கண்களைத் துடைத்துக்கொண்டு) ஹா! புக் 

இரீ, எனில்வாறெல்லாம் வீணாய்ச் சஞ்சலப்படுதின்றாய் | 

க ச as) ச ce 
கண்ணினுண் மணியெ யுன்றன் 

சருத்தினில் விசனம் வேண்டாம் ! 

எண்ணுமுன் னெண்ணா மெல்லாம் 

சளிதினி லதிர்து சொண்டேம்! 

அண்ணலரறி றனயன் போஜன் 

அரகனா யுயாத்தி ருக்க 

எண்ணமேன்? கவலை நீக்கி 

யேருவோ மெழுக்தி டாமே! (௩௨) 

அடிபேசாய் ! நாமிங்கிருப்பது தகுதியன்று! அண்ணலாரரண் 
மனைக்குச் செல்லுவோம்வா ! 

விலா :--(ஹேச்சரியத்துடன்) என் பிராணகா தரும் உயிருடணி 
-ரூச்சின்றனசா ? இகையான் நஈம்பேன் ! ஈம்பேன் ! | 

ஸாவி :--ஆ 1 என் கண்மணீ ! உன்னிடத்தில் யான் 
பொய்யுரைக்கவேண்டுமா? என் செல்வன் போஜனுக்கு யா 
தொரு குறையுமில்லை : க்ஷமமாயிருக்கன்றனன் [ 

விலா :--ஆஹா : இஃ்தென்ன ஸ்வப்னமோ யான் காண் 
பது? ஐயோ! பாவியேன் யானே அன்றோ, சையுடன் acs
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"என்னன்பரைப் பாலில் மருந்து கலந்து வைச்துக்கொன்நேன்! 

அவர் இறந்து இஃ டன் மூன்று நாட்களாயினவே ! நாணல் 
லவோ ௮வருக்கு ௮ச்கினி ஸம்ஸ்காரமுஞ் செய்தேன்! ஐயோ 

எல்லாம் பிரமையாயிருச்கின்றனவே ! 

புத்தி :--ஏ ராஜபுத்திரீ 1! இவையெல்லாம் அப்பாசகன் 

உன்மாம்னது வஞ்சனைச் செயல்களே ! உன்கணவனார் நீ 

வைத்த பாலைக்குடிச்து இறக்கவில்லை ! அப்பாசசன் ழஞ்ஜ 

சாஜன், (போஜன் உன்னை விஷம்வைச் தக் கொல்லப்பார்த்த 

னன 'என்று குற்றஞ்சாட்டி, ௮வனை ச்சனியாய்ச் காளிசாப7 

மேசுவரிவனத்திற்குக் கொண்டுபோய்ச் இரஸாஞ்யை செய்ய 

ப்பார்த்தனன் ! 

விலா :--அஹா ! என்ன வஞ்சனை ! என்னவஞ்சனை | 
என்னிடத்திற் சொல்வதொன்று ! மற்றவரிடத்திற் சொல்வ 

தொன்று ! ஐயோ! என்னாதனென்னை க்ஷமிக்சாவிடின் யான் 

எச்சன்மத்திலுமழிர்துபோவேனே! என்னைக்கொடியவளென். 
று என் கொழுக் கொள்ளில், எனக்கு ஈ.ரகத்இனின pin seer 

சூம் விமோசனமில்லையே ! அந்தோ ! இனியான் உயிர்தரித்தி 

சேன் ! அ௮க்இணியில் வீழ்ச்து இறப்ப்தே எனக்குச்தமாந்த 
பிராயச்சித்தம் 1 

புத்தி :--அடிபேதாய் 1! உன்மனத்தின் தூய்மையை காங 

களறியோமா ? நின்கணவன்தான் அறியானா ? ஏனிப்படி 

வீணாய் விசனப்படுஇன்முய் ? இவையெல்லாம் நின்மாமனது 

வஞ்சனை ச்செயல்களென்பது உன்னைத்தவிர மற்றயாவருக்குந். 
தெரிந்தேயிருக்கின்ற து. உன்மீது யாதொரு பழியுமில்லை. 

விலா :--அயினும், உலகக்சார் என்ன நினைட்பா? அவர். 
தாம் என்ன நினைப்பர் 1 

- ஸாவி அடிபேதாய் ! ஒருவரும் ஒன்றும். வித் மனா. 
சோய் நினைச்சமாட்டார்கள் | உன்னுடைய கெதியை. இப்பொ 
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முது நாங்களே பார்த்துக்கொண்டிருந்தோமே. நீ ஏன். 

அதைப்பற்றி விசனப்படவேண்டும்? ப்பாதசன் வஞ் 

சனாவார்ச்தைகளை. ஈம்பி, உன்கணவனது நன்மைக்சாகவே 

& யாதொருகாரியத்சையுஞ் செய் திருப்பாய், 

விலா :--அவ்வுண்மை யாருக்குத் தெரியப்போடின் 

த்த. 
தரங்க :---அம்மணிீ ! அதுதான் சண்ணாடிபோல். விளங் 

கூன்றதே ! மங்கள் சொல்வானேன் ? 

விலா :--அயினும், என் பர்ச்சா என்னை என்ன நினைப் 

பர் 1 உலகத்தில் கொலைபாதஇகள்கூட இப்படிக்கொத்த சரிய 
ததைச் செய்யார்களே ! | 

ஸாவி :--௮வன் ஒன்றும் நினையான் ! நாம் அரண்மணை 
ச்குச் செல்வோம்வா ! நரமிங்கிருப்பது சகுதியன்௮ு. இங்கரு 

ப்பின், ௮ப்பாதகன் ழஞ்ஜன் வேறு ஏசாயினுங் கெடுதி செய் 

யட்பார்ப்பன் | : 

விலா :--ஐயோ 1 ௮ப்பாதகன் செயல்களை நினைத்துக் 
கொண்டால் இன்னும் தேகம் ஈ௫ெடுங்குகன்றதே | கடவஎன் 
Cop உங்களைத் Osu dr தீனமிங்குக் கொணர்க துவிட்டனர் | 

ஸாவி :--எ.தற்கும் நாமிங்குத் தாமசப்பது தகுதியன் று: 

போவோம் வா!. | 
(யாவரும் கிஷ்டமி, தல், 

மூன்ருங் களம். 

இட ம். -ஜயபாலன் வசிக்தம் குகைக்கருகில் ஒர 

வேளி மண்ட்பம். : 

(கரவதனையுந், தண்டபாணியும் இரண்தெட்செசளில் இசத்தினள் 
as அணில்களும், கிசப்பி ச்ச * ஒிலாவதியும், ஜயப £லனும்
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லிலாவதி:---எந்தாய்! இவ்வளவு ரத்தினங்களு மாபரண 

ங்களும் இடீரென்று தமக்கு எவ்விடத்திற் இடைச்சன 1 — 

ஜயபாலன்:--கூ ழந்காய்! அதைப்பற்றி என்ன? எல்லா 

முனக்காகத், கான் கொண்டுவக்மூதன். 

வீலா:---இப்படிப்பட்ட விலையுயர்ந்த பூஷணஙக்களைத் 

தரித்திருஈக மகாபுருஷன் யாரோ? இன்று தாங்கள் கொண்டு 

வந்திருக்கு மிரக்தெனங்களே, இப்பூமி எல்லாம் விற்பினும், 

இடைப்பதற்கரியவெனக் தோன்றுகின் றரனவே ! 

் ஐய: என்னருமைச் செல்வியே! நீ சொல்வது வாஸ்த 
வமே! இப்பொழுசெனக்கு இருக்குமாஸ்இ, இப்பூமியிலாண்டு 

வருமோ ரரசணிடத் இினுமில்லை. இவையெல்லாம் ஓர் இராஜ 

குமாரனுடைய அரண்மனையினின்றுகொண்டு வரப்பட்டன! 

விலா:--(ஆன்மகதமாம்) இப்பாவிகள் எந்த இராஜகுமாச 

னைக்கொன்று இவ்வணிகளையும் பணிகளையங் கொள்ளையடி. 
த்து வர்சனரோ! ஐயோ! இவர்களஞுடைய தொழிலெனக்குச் 

சிறிசேனும் பிடிக்கவில்லையே! இப்பாவிகள் வயிற்றில் யான் 

ஏன் பிறந்தேன்! (பிரகாசமாய்) ஏந்தாய்! அவ்விராஜ குமாரர் உயி 

ருடனிருக்கின்றனரோ 1 

ஜய:--உயிருடனிருப்பின், நாங்கள் ௮வரது நக.ரத்இற் 

கருகிலாவது சென்றிருப்போமா? ௮ஹா ! அவருடைய 
ப.ராக்கரமத்தையு மெள காரியத்தையும் வெகு அற்புதமாய்ச் 

சொல்வார்களே!அவ்விராஜ குமாரரைச் அசோகஞ்செய்த,௮வ 

ரது சிற்றப்பன் ழஞ்”னென்பவன் ௮வரைக்கொன்றுவிட்டன 

னாம். ௮ சனாலன்றோ நாங்கள். ௮வ்விடஞ்சென்று இவைகளை 

Queer a கொள்ளையடித்து வந்தோம். 

விலா: ௫! த! இப்படிப்பட்ட கொடுஞ்செயலீலப். புரிப 
வர்கள் காரெகசங்களிற்கூட இருக்கன்றனரோ? அவர்களது.
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தொழிலைக் கேட்டில் .ஈநம்மவசே மேலானவரெனச் தோன்று 

இன்றனரே | 

ஜய:---குழந்தாய்! இதுமாத்திரமன்று; இன்னுமெவ்வ 

எவோ தனங்களும் காணயலங்களுங் கொண்டுவர்சேன். அவை 

யெல்லாம் ஈமது மல்லர்களுக்கு வேண்டியவரைக்குங் கொடுத் 

தேன். 

லீலா :--அதனாற்றான வர்கள் குதிச்துக்கொண்டிருஈத 

னர் போலும்! 

ஐய:---இவையெல்லா மிருக்கட்டும்! இன்னுமொரு விசே 

ந்தெரியுமா? நாங்கள் அன்று கொள்ளையடித்து வரப்போ 

கும்பொழுது, வழியில் ஒரு sre ror Gani FFT, ௮வ 

னது பராக்கிரமத்தை யான் என்ன சொல்வேன்! ஈம்மவர் எல் 

லாரும் சேரினும், போரில் அவன் ஒருவன்முன் நிற்கவல் 

லரல்லர். அவனது உதவியினாற்றான் ஈமக்கு இவ்வளவு இரத் 

இனங்களு மாபரணங்களுங இடை த்தன. 

லிலா:--(குகூஹலக்சொண்ட) அவரும் நமத ஜாதியைச் 

சேர்ந்தவர்தாமோ ? 

3 ஜய:--இல்லை! அவன் (பரதேசி என்று சொல்கின் 

ரன். ஆயினும் அவனது அகாரத்தையுங காம்பீரியத்தையும் 

நோக்கில், எவனோ இராஜகுலத்திற் பிறந்தவன் போற்றோ 

ன்றுகின்றான். 

சுந்தரி! யாதுரைப் பேனச் 

சுந்தரன் வடிவை புனக்கு ! 

இந்திரன் பிரம னுபேந்தாரன் 

AF Sp மவன்கிக roar | 

els னுமவன் முகத்தைச் | 

Fi gba co Os ளிப்பான் |
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௮ச்தரதி தில்லெவ ரும்மவ் | 
வழகளுக் கணையா வாரோ ! (௩௩) 

விலா :--(மிகவு மாகவுடன்) அவருடைய திருநாமதேய 

மென்னவாம் ? 

ஐய:---௮வன் பெயர் சைச் அலனாம்! 

விலா: (ஆன்மகதமாம்) அஹா! ௮ம்மகா புருவனுடைய 

குணா இசயங்களைக் கேட்கும்பொழுே எனக்கொரு விதமான 

குதாஹலமுண்டாகின்றதசே ! இவரை நேரே பார்த்தாலெப் 

படி பிருப்பரோ? (பிர்சாசமாய்) என் அருமைத் தந்தையே! அவர் 

இப்பொழுதெங்கே யிருக்கன்றார்? இதம்குமுன் ௮வர் ஏங்கே 

யிருந்தன ராம் $ 

ஜய:---கூழக்காய்! நீ உன் மனத்தில் நினைப்பசை யான 
இிகின்றேன். அகா! அம்மசாவீரனுடைய அழகுக்கு நீயே தகி 

கவன்! அவனை நம்முடைய மல்லர்களுக்கெல்லாம் பிரதானி 
யாய்ச் செய்திருக்கன்றேன். ௮வனை மரியாகசைகள் செய்து 

இங்கு அ௮மைத்அவரும்படி ஈமதாட்களையுமனுப்பியிருக்கின் 

றேன். அவன் முன்னரெங்கே ௨௫த்சனனோ தெரியவில்லை. 

லீலா:--அனால், அவர் இப்பொழுதிங்கே வருவாசோ £? 

ஜய:---அம்! குழந்தாய்! அதற்காகத்தான் யானுன்னுடன் 

இவ்விடம் வந்து காத்துக்கொண்டிருக்கின்றேன். 

வீ£லா;---(ேன்மகதமாம்) அவ்வித சுந்சரமான காரத்தை 

யுடையவர் இவ்விகத்தொழிலையஞ் செய்யச் சம்மதிப்பரோ £ 
இஃதென்னவோ ஆச்சரியமாகச்தானிருக்கன் றது ! 

(சேபத்தியத்தில் தூர்யகாத்தியம் முழங்குதல்), 

ஜய :--அவர்களஞுமிசதோ , வருகன்றார்கள்போலிருச்கன்
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(வாத்திய கோஷத்துடன் Gurr ter முன்னிட்ட்க்சொண்டு சூரன்; வீரன், 

காலபாகன், விநபாக்ஷ்ன் என்னும் கான்கரு மல்ஷர்கள் 

பிரவே௫த்தல்). 

மலலர்:---பராச் ! பராக் !! 

ஐய:--- (லீலாவதி ஒருபுறமரய் நிற்க, தான் முன்வர) வாரா.ப் Sg ol 

ம்மமே! வாராய் ! இவ்வாசனத்தில் விஜயம் புரிவாய்! (௭ ஆச 

னததைச் சாட்டித் சானுமுட்காரு தல்) 5 

போஜன்:--மகாப்பிரபு 3 வந்தனம். (உட்காரு தல்), 

மல்லா்:--ஜயஜய ! வீரசிம்மா ! ஐய ! 

விீலா:--(பதாவின்பின் ஒருபு றமாய் நின்று, போசனை ஆவலுடன் சோக், 

ஆன்மகதமாய்) இவர்காமோ அம்மகாவீரர் $ இவருடைய வடி 

வைக் சாணும்பொழுசே என் சேகம் முழுதும் புளகாங்கித 

மாதன்றதே ! ஆஹா ! பரகேசியைப்போலுடைதரித் இருப்பி 
லும் இவர் யாரோ பெருர்கன் மையடையவரே ! 

போஜ:---(சயபாலனை சோச்) அரசே ! அடியேனை இங்கு 
இவ்வளவு மரியாதையுடன் வரவமைத்தசன் காரணம் 

யாதோ ! | 

லீலா: (ஆன்மகதமாப்ி) அஹா. ! இவருடைய அழசே 

யழகு ! 

மதனைப் பழிக்கு முருவம் 

வதனம் மதிபோல மிக்ச கமளணீயம் ! 

ரதியைப் பயக்கு மருதயம் 

ரதனம் முகையொக்கு மென்னு ரமணீயம்! (). 

ஜய:--சைர்துலரே 1 நீர் செய்த பேருசவிக்கு யாண் 
என்ன பிரதி செய்யப்போடுன்றேன்? யினும், இப்டொழு௮௪.
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இவ்விரக்கினங்களைய மாபரணங்களையும் பெற்றுக்கொள்ள 

வேண்டும். (இறு தட்டுக்களில் நிர ப்பியள்ள இரத்தினல்களையு மாபரணவ்களையுச் 

தொட்கெ கொடுப்பித்தல்) , 

பாஜ:--மகாப்பிரபு 1 இவ்வளவு மரியாதைக்கு யான் 
அர்கனல்லேண்! (தட்டுக்களைத் தஇருப்பிவிடுதல்) , 

வீலா:---(ஆன்மசதமாய்) 31! இஃ்சென்ன? என்தேகம் முழு 

மூூருவிச்சென்று என்னைப் பரவசப்படுத் தஇன்றதே !(பாதெல்.) 

(௧௧) இராகம் நாதராமக்இரியை, தாளம் - ஏகதாஎம், | 

பல்வவி, 

ஆ இதென்ன-ஆச்சரியமோ ! 

அ்பல்ல வி. 

என்றுமிரா சவோ-செண்ணம் மனத்திற்றோனறி 

இன்றெனை யிவரி..-மிழுச௮ச்செல்கன்றே!--.ஐ, 

சரணங்கள், 

டர்தகாள் வரையிலும்-இவரைப்போற் கண்டிலேன் | 
௮ர்ச மிகுந்தவிச்-சந்தரனணிணையாரோ1.-.. | ஆ. 

பருவச்சந்தரன்போலிப்-பரமபுருஷூன் முகம். 

பரவசமாக கியென்னைப்-பர்தஞ்செய்கன்றதேே!-- Be 

ஜய:--ஏ வீரசிகொாமணீ ! நீர் இப்படி யோடிப்பது தகுதி 

யன்று! யான் வேறு நீர் வேறென்று நினைக்கவேண்டாம்! இல் 

வணிகளையும் மணிகளையும் பெற்றுக்கொண்டு என்னைக் கெளர 

விப்பீர் ! 

போஜ:---யான். உங்களுக்குப் பவ்யனாயிருக்கன் றே: 
ன! ஆயினுமிவையெல்லா மெனக்கேன்?இவ்வுலகத்திலிருக்கும் 

எய்பொருளிலும் எனக்கு ஆசையில்லை. தம்து ஊழியர்க: 
ரான இவ்வீரர்களுக்குக் கொடுப்பிற் பிரயோஜனமுண்டு; ்
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-வீவா:--(ஒன்மகதமாய்) ஆ ஆ! என்ன விசயம்! என்ன 
சொன்னயம்! இவருடையஓஒவ்வொரு சொல்றலும்என் மனத்தை 

உருக்குகன்றதே! ௮ ஆ! கானகத்திலேயே யிருந்து 
கொடிய தவஞ் செய்யும் துறவிகளுக்குக்கூட. இப்படிச்கொத்த 

சத்தகார்ட்டியம் உடையாத! இவர்கம் தந்தையார் நினை ச தபடி 

நற்குலதக்திற் பிறக்தவர் என்பதில் சந்தேகமில்லை. 

*4 இருக்கிளர் முகமும் Cara 

சிறக்சசெம் பவள வாயும் 

மருக்கிளர் மாலை மார்பும் 

மகரருண டலமாங் காதும் 

சருக்கிய மருக்குங் கண்டாற் 

அடியிடை மடவா ராவி 

இருக்கினு மிருக்கு நில்லா 

இருக் கினு மிறக்கு மன் Cm”? (௩௫) 

ஜய:--சைந்துலமே! உமது குணக்கைக்கண்டு மிகவும் 

மெய்சசுகன்றேன்,உம்மிஷ்டப்படி யே இம்மல்லர்களுக்கே இவ் 

விரச்தினாபரணங்களைக் கொடுக்கின்றேன். (கசன் முதலியோருச்ச 
வற்றைப்பகுத்துக் கொடுத்தல்), 

மலலர்:---(ஓல்கெருவரும் வணங் வாகச் சொண்டு) ஜய ஜப ! 

பிரதான்! விஜயீபவ 1! (போசனை வணமக்கிம் தத்தம் இடத்திற்சென்று நிற் 

தல்). 

வீலா:--அஹா ! இவருடைய ஓஒளதாரியமே ஒளதாரி 
யம் ! 

௬ “இதைய டுருக்கு மின்பத் 

இறைவளை யுற்று கோக்க, 
  

ஓ அரிச்சச்திச புசாணம், |
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வதகைபுரி பில்லர் தம்மை 

மனக்கனி லுற்று நோக்கிற் 

புதையிருள் ௧,௩௮௫ வேலைப் 

புவியினை விளங்குஞ் சோத 

உகயனைக் கண்ட கண்கட் 

குடுக்களைக் கண்ட தாமே!” (௩௬) 

ஐய:---மல்லர்களே ! இம்மகாவீரரைக் களிப்பிக்கும்படி 

ஒரு பாட்டுப்பாடி நர்க்சனஞ் செய்யுங்கள் ! 

“மல்ல1:- த்தம்! யஜமான் ' (sa gard கர்த்தனஞ் செய்து 

கொண்ுெ கரதாளக்தடன் பாதெல்), 

(௬௨) இசாசம்-சாத௲ரமக்இரியை தாளம் ஏகதாளம்- 

பல்லவி 

தில்லேலோ இில்லேலோ - இல்லாலேலோ தில்லேலோ ! 

Wicca, 

மல்லர்சேனைச்சலைவரெம்மை-மறவாசென்றும் வாழ்ந்திருக்க! * 
பில்லர்யரவரும் பல்லாண்டு-பெருடிப்பாரறீற் பிழைத்திருக்க!- இ! 

சரணங்கள், 

உடுக்சக்கம்பளிசானிருக்ச-உண்ணச்சம்பாச் சோறிருக்க! 

குடிக்கக் கள்ளுக்குடமிருக்க-கு.த்சச்கன்னச்கோலிருக்க!- தி. 

ஈம்பதெய்வம் நாமிருக்க-நாடுகமக்குக் காடிருக்க! 

செம்டொன பிடிபிடியாயிருக்க-செயடாலப்பிரபுகானிருக்க!-இ. 

போஜ:--- (அதே சமயத்தில் லீவாவதியைக்கண்டு, ஆன்மச தமாய்) ஆத! 

இஃதென்ன சாந்தி ! இச்சபை யெங்கும் நிறைந்து பிரகாச 

ச்ன்றதே ! மின்னற்கொடியோ? மேகச்தைக் காணோமே! 

அமிரு சகலைகள் கிறைர் ச சந்திரிகையோ? அனல்போல் சிக்
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கும் பகலாயிற்றே | சுந்சசமாய் ஒளிவீசும் சூரியப்பிரபையோ? 

அ.தற்வ்வளவு குளிர்ச்சயேது.? இஃது என்னவோ அபூர்வ 

மானதேஜோவிசேஷமாயல்லவோ யிருக்கின்ற.து ! 

தையாக இங்கனியோ 3 

சுயக்காச வழமுததோ? 

கரையாதகற்கண்டேடோ? 

குறியாத கரும்பொ? 

கொய்யாத ஈறுமலமேோர? 

கோவாகமணி௰யோ 7 

குளியாகபெருமுக்தோ 

கூலையாகவொளியோ ?. 

மெய்யான பெருவாழ்வோ ? 

விலையஅியாப் பொன்மேனே 2 

விடங்காக இீபிகையோ P 

விச்சை மர சதமோ ? 

Burg வெண்சுடசோ 3 

இயங்கலில்வா ரிஜமோ? 

தெவிட்டாத செந்தேனோ ? 

சேவர்புகம் இருவோ? (௩௪) 

இவள் இவ் வனதேவதையோ? இக் கிருகலகூமியோ? இப்பெ 
ண்ண ரசி யாரோ ? . 

வலா: (போசன் தன்னைப்பார்க்கத் தலைவணங்கி ஈன்று - சடைக்கண் 

ல்,சோச்ட ஆன்ககதமாம்) அஹா ! இவர, 

3 * “இரக்கரவுரோமரேகை. 

நிலமும் வயிஅமார்பும் : 

் * ழி ச்சச்தி புராணம், 
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புரந்தர சாப மொத்த 
புருவமூ நுதலும் பட்ட 

மரந்தகழைதிீ இடக கைக்கு 

(Ip Oley Q) மாயன் றன்பாத 

கரந்தவா ரமுதச் சொல்லும் 

கந்தற்கு மில்லை பன்றோ?”” (௩௮) 

போஜ:--(அன்மகதமாய) ஆ ௮1 இப்பெண் கொடியின் கடா 
க்ஷமரலைகள் என்மன ச்சைப் பலாத்காரமாய்க் கட்டிஇம்மாத ரசி 

யினிடமிழுச்துச் செல்கன்றனவே ! ஆஹா! இவளது முகச்தி 
னழகையான் என்னென்று சொல்லுசேன? திருமாலையும் மய 

ங்கச் செய்வசான வ£கரச்தையுடைய ஸ்ரீசேவி வாஸம் பண் 

ஹணுன்த இவக்த இதழ்களையுடைய செக்சாமரை மலரும், 

விரிவான பெருமையையுடைய வேத்சாஸ்திரங்களைச்சொன்ன 

ச .தர்முகப் பிரம்மதேவன் உற்பத்தியான வெண்டாமரை மல 

ரூம் இவளது வதன த்இற்கு முன் எங்கே ! 

ஜய:---(பேோசனும் லீலாவதஇியும் ஒருவரை யொருவர் கோக்கும் விலாஸத் 

தைக்கண்ு சந்தோஷத்துடன் ஆன்மக தமாய்) ஆஹா! இவளுக்கு அவனே 

சக்கவன் | அவனுக்கு இவளே தக்கவன் ! இவ்விருவரையும் 

ஈ.௪னார் சேர்த் துவைப்பாராயின் ௮தனினும் பிரியமானதென 

சக்கு வேமொன்றுமில்லை. (பிரகாசமாய்) பிரதான் 1 போஜனம் 

தத்தமாயிருக்கின்றஅ ! ஸ்நாகத்திற் கெழுக்இரும்] (வீவசவதியை 

சோகச்) குழந்தாய் 1 எழுந்திரு, போவோம் (எழுந்து Lhe DoD 5560), 

லீலா: (சசன்சடிவைச்த) எந்தாய், காலில் ஒரு முள் தை 

த்தூவிட்டத. நில்லுங்கள், இதைச் சற்று வாங்கிவிட்டுவரு 
இன்ே றன் ப உத்சகண்டையுடன் பேசசனைப்பசர்த்தபடி. குணிச்து முள்வால்கு 

அதுபோல் சடிச்.தல்), 

ஜய:---(சரும்பி) என் கண்மணீ! உன் காலில் முள்தை 

வில்லை! உன் இருதயத்தில் மலாமுட்கள் தைத்திருக்கின்றன. 

MAHAMAHOPADHYAYA, 

Dr. U. V, SWAMINATHAIYAR LIBRARY, 
டை அவை க ஸ்ட. க இ
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உனது எண்ணச்சகைக் கருணாகிதியான கடவுள் நிறைவேற்று 
வர்! இப்பொழு gs ௮. ரண்மனைக்குப் போவோம் வா! (இருவரும் 

பரிவகாரத்தடன் நிஷ்இரமித்தல்), ப 

போஜ:-- ஈசா! உன் செயலை என்னவென்று சொல் 
வேன்! ௮அப்பெண்மணியைப் பெற்றவனோ வொரு பில்லன் ! 

யானோ ஒரு க்ஷச்இரியன்! எனக்கோ அவளுடைய சர்சனம்பண் 

ளணாுதிருப்பதைவிடப் பி. ராணத்தியாகம் செய்வதே மேலாகத் 

தோற்றுன்றதே ! ௮ மாதர்க்கரதியே! 

98 *மைதிகழ் வாரி (Lp 

மாநிலக் கதோர்கட் கெல்லாம் 

பெபெய்தவம் பழி பிறங்காப் 

பிள்ளாயைப் பெறு௪ லென்பார் ! 

செய்கவ மன்றுன் (760 5 

சென்மங்க டோறுஞ் செய்த 

கைகவ மாவி கொளளும் 
பத்து களவினித் பயாத தெல்லாம் (௩௯) 

(கிஷ்சரமித்சல்,) 
  

௫ அரிச்சச்திர புரரணம், 
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மூதற்களம். 

இடம். -தாரைநகர்: ழஜ்ஜராஜனது ஆஸ்தான 

மண்டபம். 

(வத்ஸராஜர், பத்தீர நாராயணர், நீலகண்டர் முதலிய He 
சாசஸபாஸதர்களுடன் Lp oF ஐர ஈஜன் இம்மாஸனத்தில் வீற்றிருந்தபடி 

ச்ச்ச பரிவாரத்துடன் பிசவே௫ு தல்) . 

ழஜ்ஜன்:--பக்திரராராயணசே! என்ன விசேஷம் * 
யாரவன் தாகனொருவன் வந்து எம்மை கேரிற்காணவேண்டு 

மென்று ௮ ரண்மனை வெளிவாயிலில் நின்றுகொண்டு அமர்க் 

களஞ் செய்கின்றனனாமே? ஸாமானியனான ஒரு தூதனுக்கு 

இவ்வளவு சைரியமும் பிடிவாசமுமிருப்பதத விக்சையாயிருச் 

Gear oC gs. Qa எவனோ ஈம்முள்ளுளவு செரிந்தவனாகச் 
C ar DG) ex (7 er, (சாதுடன் மெதுவாய்ப் பத்திரராராயணருக்கேதோ உசை 

spe). 

பத்திரநாராயணர் :--(கோதடன் எதோ பதிலுசைத்து) மஹா 
சாஜா! ஆயினும் ஈமக்சென்ன பயம்? வச்ஸராஜருடைய தயை 

யிருக்கும்வரை சாமொன்றுக்கும் ௮ச்சப்படவேண்டிய இல்லை. 

வத்ஸராஜர் :--என்னுடைய தயையினாலாவதென்ன 7 

இவையெலாம் அடியேன் மஹாரரஜா அவர்களுக்குச் செய்ய 

வேண்டிய கடமைகளே. - 

நீலகண்டர்:--அது மஹாராஜா அ வர்களுக்கு த் செரிர்சே 
தானிருக்கெறது |
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ழஞ்ஜ:--யாம் அனுபவித்துவரும் இச்செல்வமெல்லாம் 
, உங்களுடைய அறுக கரஹத்தினாலேயே! so வத்ஸராஜரு 
டைய உதவியிருப்பின் எது.சான் எமக்கஸாத் இயம், ௮கவின் 

யாம் பயப்படவேண்டியசொன்றுமில்லை. ௮த்தூதனை இங்கு 
வரவமைத்தே விசாரிப்போம், பத்திரநாராயணரே ! நீரே 

சென்று ௮ச்தூகனை இங்கு அழைக் துக்கொண்டு வாரும், 

பத்திர:--அப்படியே 1 (ரிஷ்ூரமித்தல்), 

ழஜ்ஜ:--வத்ஸராஜரே ! உஜ்ஜமின் தேசச்சாசனா அத் 
தூ. தனை யனுப்பினன் 1 

வத்ஸ்:---௮ம்! மஹாராஜா! அப்படித்தான் ௮வன் சொல் 
இன் றனனாம். 

ழஞ்ஜ:--உஜ்ஜமின் சேசத்தாசன் ஐஇிக்தியவர்மன் என 

க்கு வேண்டியவனே! ௮வன் தூதனையனுப்பியவிஷயம் உமக் 

கேதாயினுக் தெரியுமோ ? 

வத்ஸ: ௮ஃதெொன்று மெனக்குக் தெரியவில்லை, கா 

னும் இப்பொழுதுதான் ஒருதாதன் வகர்இருப்பதாகக் கேள்வி 

யற்று இங்குவர்சனன். 
ழஜ்ஜ:--ஈல்ல ! புச்திஸாகரரும் ஹரி ஹரரும் நேற்றி 

சீவு பூபாளராட்டிற்குச் சென்றனர்களாமே! ௮ஃ அண்மை 

தானோ! 

வத்ஸ: (நன்மசதமாம்) இவன் எப்பொழுதும் என் வாயி 
விருந்தே நகரில்நடக்கும் சங்கதிகளையெல்லாம் அறியப் பார்க் 
இன்றனன் ! நாமும் இவணிடத்தில் கவனத்துடனே ௪ம்பாஷி 
க்கவேண்டும். (பிரகாசமாம்) ௮ம்! மஹாராஜா! ௮வர்கசொங்கே 
யே சென்றதாகத்தான் தெரியவருகின்றது. ஒருவேளை பூபாள 

காட்டிற்கே சென்றிருக்கலாம், 

ழஞ்ஜ:- அங்குச் சென்று எம் சகோதரி சாருமதியுடன் 
கலகஞ்செய்து ஒருவேளை ஈம்மை எிர்க்கப்பார்த்சாலும் பார்ப் 
பார்கள்.
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வத்ஸ:--(சரததச்சொண்டே) ௮! அவர்களால் என்ன செ 

ய்யக்கூடும் ? இக்நககரிலேயே அவர்களது பிரயத்தனம் 

சாயவில்லையே! வேறெங்கு சான் ௮வர்களது சாமர்த்தியம் பலி 
க்கப்போடுன்ற து, 

(பத்திரநாராயணருடன் காளிதாசன் பரவேசததல்). 
ழஜஞ்ஜ:---(சோக் ஆன்மசதமாய்) இவன் யாரோ நம்ஈகரைச் 

'சேர்ச்தவனே! இவனைநாம் ௮னேகர்தடவைகளிற் பார்த்திருக் 

இன்றோம். 

காளிதாசன்:--(அருஓத் சென்று, கைகூப்பி) போற்றி ! போ 

ற்றி! ! தாசேச்வரா! போற்தி ! ! 

ழஞ்ஜ:--பத்திரராரராயணரே!இவன் 
சானோ அச்சாசன்? 

காளி:---ஆம்! பூபதியே! 

மழஞ்ஜ:---(ன்மகதமாய்) குரலும் அவன துபோலவே யிருக் 

Serr A. ௮வ் ஹூ0ஹரருடைய புத்தானல்லவா இவன? (பீரகாச 

மாய்) பத்.திரகாராயணரே! யாதுகாரணம்பற்றி இவன் இக்கு 

வந் தனனோ விசாரியும், (சாளிதாசனை சோச்£) ஏனப்பா! நிற்இன் 
ரூய்? உட்கார்ஈ்றுகொள், 

காளி :--மஹாப்பிரபோ | தாங்கள் எனக்குச்செய்யம் 
இம்மரியாதைச்கு யான் விசேஷமானவர்தனஞ்செலுச் GSS 
தக்சவனாயிருக்கனெ்ோேன். யான் ஏதோ கபடமாய் வக்திரு 
ப்பசாகன் தாங்கள் நினைக்க நீர்கள். அப்படிப்பட்ட தி 
சங்கையாதொன்றும் வேண்டாம், யான் தங்களுடைய பேட் 
பூயை ஒஓரிராஜகார்யார்த்சமாகக் தேடி.வந்தனன். ஐகதேக 
வீரனும், துஷ்டஜன நிக்கிரகனும், அச்ஏிணிகுலச்இத் பிறக்த 
வனுமான ஸ்ரீ விக்கிரமார்ச்ச மஹாராஜன் வம்சத்திலுஇ52 
வ. ரான உஜ்ஜயிநி சேச,ச்சையாண்வெரும் ஸீ ஆசிச்சியவர்ம 
-மஹாராஜரால் அனுப்பப்பட்ட தாசன் யான், அம்மஹாப் 
பிரபுவின் காரியமாய் யான் இங்குவக்தனன். தங்களுடைய 

[se]
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க்ஷூமத்சை யபிவிர்ச்தி செய்யத்தக்க சல பத்திய வசனங்களை 

யுரைக்கின்றனன்; ௮வையும்மாற் கேட்சப்டடட்டும் : நன்றாக 

மானிச்கடப்படட்டும், இச்சாமானியலுரைச்சசென oS) pC ar 

ண்டாம். தூதன் தானே சொல்லியதென க்சள்ளவேண்டாம். 

ழஞ்ஜ:--போழும் அப்பா | அதிக்சேன் உனது பிரஞ்யை 

யை ! நிறுத்து இசனுடன் இப்டிடகையை, நீ வர்த காரணம் 

யாதோ ௮ தனையுடனே கூ றிச்செல். ஆதித்தியவர்மனா உன்னை 

எம்மிடச்திம்குச் தா சனுப்பினன் 2 

காளி:--ஆம் 1] மஹாப்பிரபோ! ௮வரது ஆணையின்மீது 
தான், யான் தங்களிடம் வரலாயினேன்.. பிராகாவென.0வெண்் 

ணும்படி. தங்சளிடத்தில் ௮ங்வளவு பீரேபைவைத்திருக ௪ 

ஆஇச்தியவர்ம பஹாராஜர் சாம், தமது க்ஷமக்மை விரும்பி 

னவராய், தமச்கு ௮அனாமயங்கூகி, Shun gswsord GRE 

மான இவ்வசனங்களைச் தம்மிடத்தில் என்வாம்லாக ஒஞ்டா 

பிக்கு. மடடி அஞ்யாபித்தனர். 

ழஜ்ஜ:- அவை யென்னவாம்? சக்கரம் அவற்றை 

யுரைத்துச் செல், 

காளி:--மஹாப்பிரடோ!சகலதாமங்களையுமறிர்௪ தாங்கள் 

இட்படி ௮வசரப்படவெது ௮ழகனறு. இக பர சாதகமா யிருக் 

கும் ௮வர் உரைத்த வசனங்களைக் கூறஇன்றேன்: க௨னமாகச் 

செவிபுநீர். மாளவகாட்டிற்கு மகுடமணீபோல் விசாக்இவக் 

ச இத்தாரைமாககரில், விண்ணுலகாளும் வாஸவன் போல், 

மிகப்பெருமையோடு, ஷாலப்பிரஜைகளும் தனனைப்பிதா 

வெனும்படி வாச்ஸல்யத்சோடு பார்த்து வ.ர, மது சமைய 

னார் ஸ்ரீசிர்துல மஹாராஜர் வெகுகாலம்: தர்மபரிபாலனஞ் 

செய்து வந்தனரனரோ* அர்கரபஇக்கு ஏகபுத்திரனும், இத் 
தாரா ராஜ்ஜியத்திற்குள்யஉனும், on § Sus ஸந்சனும், தர்மஞ் 

யனலுமான போஜனென்யோன இறுகாறும் நுமது ஸம் ரச்ூணை 
யிலிருந்து வக்சனனன்மே? ௮ம்மகா புருவனைச் சாம் யாறு
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காரணம் பற்றியோ பிடித்து, ஒருவருக்குக் செரியா சவிடத்திற் 

கடுங்காவலில் வைச்இருப்பதாகக் கேள்வியு்றேன். அன்றி 

யும், அவ்வாறு செய்து அவளது ராஜ்ஜிபச்தைக் துராச்கிரம 

சாய்ச் சைப்பற்றிச்கொண்ட தமன்றி, அவனது சர்பபத்தினி 

யான விலாஸவஇ.தேவியையும், அவனது தாயார் தாமசேேவ 

தைடோன்ற ஸாவித்திரீ சேவியாரை.பும், கெட்ட எண்ணு 

சொண்டு கிஷ்காரணமாய்க கடுஞ்சிறையில் வைச்திருப்பசாகவுர் 

தெரியவருகன்றஅ, அப்படிப்டட்ட இீத்கொழில்களைப்புரி 

வது உம்மைப்போன ஐ புத் திமான்களுக்குச்சக்கசன்று, உமது 

பெருமையையும் நலத்தையும் நாடுவீசாயின், க ரபராஇயான 

அப்போஜகுமாரனணிடம் இவ்விராஜ்தியச்சையுடனே . ஒப்பி 

த்து, விலாஸவதி தேவியையும், ஸாவிச்திரீ சேவியாரையம் 

அவனிடங்கொண்? சேர்த்த, நீர் செய்த இம்மகாபராச.த்தைத் 

தீர்த் தக்கொள்ளும். 

ழஜ்ஜ:--(கோபத்துடன்) ௮ப்படிச் செய்யா விடிலோ? 

காளி:--வீணாயழியவேண்டியது சான் |. 

மஞ்ஜ:- (பிஹாசச்சடன்) அடே! அற்ப ! என்னடா குழறு 
திருய்? எம்மை யாரென்று நினை ச்துவிட்டனை ? 

காளி:--அரசே! யான் உம்மை முன்னரே அறிவேன் 1 
இனிப் பு.ிதாய்ச் தம்மைப்பற்றி யான் கினைச்சமேண்டிய 
இல்லை. இவ்விராஜ்ஜியம் தற்காலத்தில் ௨உம்முடையகைவசத்.இ 

லிருப்பதென்று சைரியங்கொள்ளவேண்டரம். நீர்சாம் சத்சவீச 
சென இறுமாப்படையவேண்டாம். பத்திரமாயிருசசெரோேமெ 

ன்று நினைத் தக்கொண்டிருச்குமும்மை மகதசான ஆபத்துக் 

கள் வர௮ சூழ்ர் அகொண்டிருக்கின் றன, 

“யர் இ த்யாய ப்ரவருத்தஸ்ய 

- இர்யஞ்சோபி எஹாயகாம்.
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"என்று சொல்லுகிறபடி, உம௮ கெட்ட காலத்இற்கு நீர் மித்த 

சார்சளென்று நினை ச் திருப்பவரே உமக்குச் சத்துருச்களாய நித 

பார்சள், உமது ணைன்னியபலமே உமக்குச் கலக்கம் விளைக் 
கும். ஏதோஸாமானியன் யான் பிசற்றுவசாகப் பரிஹூத்து 

மோசம்போகாழர். நீர் செய்ச இத்திவினைகளுக்குப் பயன் வரு 

- வதற்கு முன்னே, போஜகுமாரசை இக்தாராராஜ்ய ஹிம்மா 

ஸனச்தில் ஸ்தாபித்து, விலாஸவகியை ௮வாரத மடியிலும், 

ஸாவித்திரீ தேவியாரை ௮வரது இடையிலும், உமதுருடியை 

wars தஇருவடியிலும் ஸமமர்ப்பிச் ஐ, இப்படியே கொஞ்சக் 

காலமாயினும் உமதுபச் துமித்திரகள க்இரவர்க்கச் துடன் பிழை 

SEG. 

ழஜ்ஜ:--(சீசோச ஹாலர்தடன்) தூகாகமா ! நீ ஹரிஹரனு 

டைய புத்திரனல்லையடா 1 

காளி:--யான எந்தச் மூேதவகச் சனாபிருந்சால் உமக்கெ 

ன்ன? இப்பொழுது ஆதத்தியவர்மமஹாராஜருக்குஎன்ன பதி 

ந்கூறுஇன் நீர் 1 

| மஜ்ஜ:--பதில் வேறென்ன? அ௮வனாலானணகசைப் பார்த் 

- துக்கொள்ளட்டும். என்னிடச்திலேயோ இவனது ஈயமெல் 

eri? 

காளி:--நயத்தால் வாராசகைச் சரம்பராயத்தாற் சாதி 

_ ப்போம், தர்மோபசேசத் சாற்கிுடையாததைக் கோரமான யுத் 

_தாவேசத்தாற் சம்பாதிப்போம்! ௮சையாலும் காமச்தாலும் 

மதிமயங்கி மது மாசத்தை நீரே தேடிச்கொள்ளாதீர் 1 தேச 
மிருட்பின் சுகத்்ை யொருடொழுதாயிலு மனுபலவிகச்கலாம். 
அதனை வீணாய்ப்போக்டுச் கொள்ளார்! கூட்டங்கூட்ட 
சாய் மேற்குதிசையிலிருந்து வந்த மிலேச்சர் சைனியமெல்
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கு 

லாம் ஒருகணகச்தற் பறக்கடித்த மஹாவீரரான அ௮வ்வாதித் 

,தியவாம மஹாராஜக்குமுன் டர் எம்மாத்திரம்? உமது சேனை. 

தான் garg சேனஞாசமுச்இரத்திற்கு முன் எவ்வளவு ? அவர் 

சொல்லியபடி. செய்தாற் பிழைப்பீர்: ௮ன்றேல் இசம்காக: 

அவர் தொடங்கப்போடுன்ற தர்மயுத்தத்தில் நீர் பூண்டோடு 
மடிய வேண்டியவர்தாம், அவரது பாணத்சாவடிபட்டுத் 

தர்மராஜபுரத்திற்கு முக்கிய ௮திதியாய்ச் செல்லவேண்டிய 

வராதாம். 

ழஞ்ஜ:--- (கண்கள் சிவக்க, பற்களை சறஈறவென்று சடித்த வெரு சோபத் 

கடன்) அடே! மடா! சூரருக்குள் இனி இவருக்கு ஓப்புயர் 
வில்லை என்னும்படி உலகமெலாம் பிரக்கயொ திபெற்ற எமச்கோ 
இப்பூச்சி மருட்டல்கள்! ஈன்று! ஈன்று !1 யச்சத்தில் எம்முன் 

எவனடா நகிற்கவல்லான்? இப்படிச் கொஞ்சமேனும் என2 கி 

லைமையையும் பெருமையையுமதியாது, வாய்க்கு வச்சவாறெ 

ல்லாம் பிதற்றின உன்னை இக்கணமே சக்கபடி தண்டிப்டேன், 

ஆ இத்தியவர்மனுடைய அ சனென்று சொல்லியதனால் உன்னை 

க்கொல்லாது நிற்கன்றேம். ஆதித்தியவயாமன் சொல் 

லட்டும், ௮வனது பிரபிதாமகன விக்இரமார்ச்கசனேயுசை 

க்கட்டும்: யாம் இவர்களைவிடேம்! யாம் இம்மூவரையும் முன் 

னரே நமபுரத்திர்கனுப்பி விட்டதாக உன்ன ரசனிடத்திம் 
சொல். ௮வ. ரால் ஆனசையவரும் பார்க்கட்டும். யாழும்யு த்தத் 

திற்கு ஸர்வஸன்னத்தமாகவே யிருப்பதாய்ப்போய் உரை, 
யாம்யுத்தத் திற்கு வருகின்றோ மென்னுமிச் கோரசமாசாரமாகிற 
பேரிடியின் முழக்கத்தை உன்வாயிலாக ஆதத்தியவர்மன் 
கேட்டு நடுங்குமுன்னரே, எமது சத ரங்கபலஸ்௪னியத்தின்' 
வீரப்பிரசாபமாகிற மின்னலொளி உஜ்ஜயினியிற்பற்றி எரியும், 
இஅதான்பதில், போ! இர்ஈசரைவிட்டு உடனே தப்பிச்செல் 
(சலசண்டசை சோச்ச) ஐயா! நீலசண்ரே! சாசனுக்குச் செய்ய 
வேண்டிய மரியாதைகளைச்செய்து இவனை வழியனுப்பிவிட்ு 
வாரும்,.
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காளி: சால்ச்திற்குச் சச்கமகிமை (சீலகண்டருடன் கிஷ்டரகிீத் 
தல்). ப 

ழஞ்ஜ:--வத்ஸராஜே! இத்தாசன் ஈம ஸபாச தனாயிரு 

க, ச ஹாிவஊானுடைப புச்திரச போலிருக்சவில்லையா 1 

வத்ஸ:;--அதந்கென்ன சந்தேகம் ! இவன் அவசது புத 

இரன் காளிதாசனே ! 

| ழஞ்ஜ:-- (முகத்தைச் இடுத்தக்கொண்டு) ஆ! அப்பொழுதே 

நினைச்சேன்! இவனது நாதனமான உடையைச்சண்டு மயங்கி 

னேன்! இவன் போஜனுக்குப் பிராணதேசனன்றோ ? 

பத்தீர:--அ௮ம்! அவ்விருவரையும் பற்றி கான் முனீனரே 

தங்களும்குச் சொல்லியிருச்சின்றேனே! அவன்சான் இவ் வா 

இத் தியவர்மனை ச்தூண்டித் சங்கள்மீது படையெ்துவரும் 
படி செய்திருக்கவேண்டும். 

ம ஜ:---அப்படித்தான் இருக்கவேண்டும். ௮௮! அப் 

டொழுதே ௮௨ன் இன்னானென்று தெரிந்திருந்தால், ௮வனை 

மிவ்வளவ சுலடமாய்விட்டிரேம், (சோபத்தடன்) இப்பொழுது: 

மென்ன? இவனைப் பிடிச்துவரச்செயது போஜன்போன 

வழிர்கு இவனை ச. துணையாயனுப்புவோம். இஉனை உயிருடண் 

விட்டுவிடில், நமக்குப் பெருங் கெடுஇியை விளைப்பான்? 

வத்ஸ்:--(சரிச்தச்கொண்டு) 9! இச்சிறுவனால் என்ன முடி. 

யும்? அவனைக் சொல்வது நலமண்ற! மேலும், ௮வன் ஓரரச 

னது தூதனாக வந்திருக்கன்னைன், அவனைச் சச்துருவாயிருப் 

பினும் மரியாதை செய்தனுப்புவதே இராஜநீதியை யறிர்த சம் 
போன்ற வர.சர்களஞுக்கழகு, அ௮ற்பரன்றோ இப்படிக்கொச்ச 

காரிய ச்தைச் செய்வர். 

-.. ழத௲்ஜு-வத்ஸராஜமே! அப்படியாயின், நாம் இணி ஒரு 

கணமும் தாமதிக்கலாகாது, இன்று மாலையே யுத்தச் திற்குப் 

பூறப்படும்படி, நீர் ஸர்வஸைன்னியத்தையும் அயசத்சப்படுத்த, 
வேண்டும், . .
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வத்ஸ:--ஸகலஸைன்னியங்களும் ஸித்தமாகவேயிருச்கி 
னறன ! நெநொளாய் யுத்தமில்லாது கொழுச்திருக்கும் Op 

ஸேனாலீரர்கள் எட்டொழுது யுச்கம் ிடைக்குமென்றல்விவா 

காச்துக்கொண்டிருக்கின் றனர், 

ழத்ஜ:---பிரபலமானயுத்சம் Cnt OO nei» தோன்ற 

இன்று. 

வத்ஸ:--அயினும், நமக்கென்ன? டலத்இிற்குறைவா ?' 
விரியத் இற்றாழ்வா ? ஜயத்தில் ஸம்சயமா? நீரோ மஹாசூரர் 1 
ஸர்வசத்துருஹக்சா! இவ்வைம்பத்தான௮ு சேசக்்2ரசர்சள் ஒன் 

அ௮கு£டி வர்செதிர்சக்கபோதிலும், ஒருவராய் கின்று நீர் யுத்தஞ் 

செய்யச்தக்கவல்லவரே, தமக்கேன் இவ்வா இத் தியவாமனைப் 

பற்றிக் கவலை? உஜ்ஜயினீ ஈகரத்திலும் ஈமது ஜயத்வஜத்தை 

காட்டிவோம். இது நமது ஈற்மாலமென்றே கொள்ளுங்கள். 

ழஞ்ஜ:--எல்லாம் உம்முடைய இருபைதான்! யாம் வே 

ஜென்ன சொல்லவேண்டியது? ஸகலஹணைகிகர்களையும் யூத்ததி 

Hose சித்தப்படுச்கவேண்டியதலு தான், 

வத்ஸ்:--அப்படியே ! (ஷ்௫சமித்தல்), 

ழஞ்ஜ:--பத்திர நகாராயண?ே! யாமே தேரில் யுத்தத்திற் 
குப் போசவேண்டியிருக்கின்றது. கவின், யாம் இரும்பிவரு 

மளவும், நீரே இவ்விராஜஜியச்தைப் பாதுகாத்து வசவேண் 

டூயது? விலாஸவதியும் ஸிர்வித்திரீசேவியும் இருக்குமி 

..மே ஒருவருக்கும் தெரீயாசபடி அவ்வளவு ஜாக்ரஷ்யாக 

அவர்களைச் சிறைச்சாவையிற் கடுங்காவல் வைத்துக் காக்கவே 

ண்டியது. இதுதான் யாம் உம்மைப் பிரார்த்திப்பது. ம.ற்றவிஷ 

பங்கள் உமக்கே தெரிந்திருக்கின்றன. யாழும் வெகு சக்கர 
மாய் யுத்தத்திற்குச்சென்று, அவ்வுஜ்ஜயிீசேசத்தரசன௮ 

சகொட்டக்சைக் கொட்டியவாயில் மட்டந்தட்டி வருகன்றேம். 

பத்திர:--மஹாராஜா அவர்களின் ஆஞயை ! 
ப (யரவரும் கஷ்ரெமித்தல்),. 
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இசண்டாங்களம். 
டஇடம்:--ஜயபாலன் வசிக்தங்தகையில் ஒரறை. 
(ஜயபாலன் மனை வி சண்டிகை பரப. ப்புடன். பிரே வகித்தல், ) 

- சண்டிகை:--என்னம்மாம 1 என்ன அநீதம்.! ஏன்ன 
அ௮வர்தை! இது வரைக்கும் ஈம்பயிருக்சவிடமே யாருக்குக் 
செரியாமலிருக்தது: நாம்பளூம் சொகமா சாட்டிலே மறைவா 

சங்கியிருந்தோம்: ௮ப்படியிருக்க,நேத்து ராத்திரி யாரோ ஒரு 
பரிதேசி யகப்பட்டானாம் ) ௮வனை குகைக்குள்ளே கூட்டிக் 

இட்டு வந்திட்டாங்களே! நல்லா யிருக்குது! பரிசேசியாச்சு.த1 
இரிதேசியுமாச்சுத! ஆத்தாடி! அவனைப் பாத்சாக்கே பரிதேசி 

யாட்டமா யிருக்கான்] எவனோ ஏராஜாலீட்டு மசன்போலே 

மொக்காணி திம்மனாட்டம் யிருக்கானே! ௮வன் பெருமனை 

யும் மழமழப்பையும் பார்த். துட்டுகானே௮ந்தப் படநீலிப் பெண் 

வீலாவதியு மவனண்டை அசைகொண்டிருச்காள் !. ௮வன் 

இக்கே ஏதுக்கு வச்சானோ ௮து நல்லா வட்டவெளியாதெரி 

யே! கம்பளை வேவு பார்க்கத்தான் வர்திருக்கான்! இது ௮ 
தப் பொணத்றுக்குச் தெரியலையே! போருகுறைக்கி ௮வனைப் 
பட்டணத் துக்கும் கூட்டிகட்டுபோய் இரச ஈகைகளையெல்லா 

மெடுத்துச்ட்டு வக்காங்களாமே! ஐயோ! இவல்க போரயிட 
தீதுக்கு ௮வனை யிட்டுகிட்டுப் போசலாமா 1 கம்பயிருக்கிற 

விடம் அவனுக்குச் செரியலாமா 1 இதவம் போரு.இன்னிட்டு 

ஈம்பளைச்சோந் தவங்களுக்செல்லாம் பதானியாம். ஆண் பிள்: 

ஊச வெளிமினுக்கிலே மயங்குவாங்களென்று சொல்லு 

வாங்களே அழு சரியா முடிஞ்சிது! குட்டிச்சொயவருக்கு 

வயது பூர்தாப்பலே பூர்தஅசே தீவி. 7 ரஈம்பளவங்களரச்குப் 

பின்னே வரப்போரது தெரிஞ்சாலென்னா 1 அவனைப் 

பார்த்தா ஈம்பளண்டை வேலைச்சாரனாட்டாயிருக்கான் 1. ஐயோ 

அ௮டி.சக்சகணம் |! ௮வனண்டே ராம்பளனனா சடலிவேலை 

செய்யவேண்டும். இப்படி கண்ணை ஞூடிண்09 ஈடர்தா ௮ம் 

படித். சான் ஆகப்போடுது, கொஞ்சத்துச்சா ab Siaé@p
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வம்பு ?--இவனை எப்படியாவது கொன்னுவிட்டாதான் காம்ப : 
குறைகாளும் பிழைசூருக்கலாம், இவனை உயிரோடே விட் 

டுட்டா ஈம்பகுடி. கெட்டுட்போச்சு! ஈல்லது ஈம்பளாலே ஆன 

த்தே பாத்துக்குயவோம். இவனை யென்னமோ திரிம்பிப்போக 

விடுவதில்லை. (செவீசொதெத) யாரோ வராங்கபோலிருக்குது 

(சோச்ச) சரி! ஈம்ப புருசன்தான் வாராங்கோ! ௮வங்க நான் 
சொல்றபடி கேக்காச போறாங்களா பாத்துச்குவோம்! ௪௮௧ 

கும் நாம்ப தலை கோவு வர்ததுபோலப் பாசாங்குபண்ணி முக்: 

காடுடோட்டுக்கிட்டு இச்சு மூலையிலே படுத் துக்கிட்டு அமக்களம் 
ண்ணுவோம் ! அப்படி சேஞ்சாதான ௮வனைக் கொல்லலாம் 
(சொன்னவாறு படுத்துக்செரள் எல்). 

ஜயபாலன் ;:--(ன்மகதமாய்) நம்முடைய குழந்சை லீலா 

வதியும் அம்மகாவீரனமீது காசல் கொண்டிருக்கின்றாள். 
௮வனே அவளுக்குச் தச்சச்சணவன், ௮வன௮ தைரியத்தை 
யும் தேசகாச்இயையும் கண்டால் யார்தான் அவனைப்பெற விரு, 

ப்பங்கொள்ளார்கள் ! 

உ 'உடுக்குநீ ௬லக மேழு 
மொன்றின்்மேலான்றைவைகத்தே 

அடுக்குநீள் புயமுஞ் செய்யா 
ளாவியு மனமுக் தாவிப் 

படுக்கும்வாள் விழயு மார்பும் 
பரிசிலர் மகிழ காளும் 

கொடுக்கும்வார்கரமு மாத 
ரு;-மெலாகங் கொள்ளை கொளளும்!”” (௨). 

அவனைப் பார்க்கப் பார்க்க எனக்கே ௮ திசமான ௮௮. ராகமுண் 

உயாகிறதே! அப்படியிருக்கப் பெண்ணாயும் உயர்ந்த சாஜவம் 

சத்திற் எனித்தவளுமான சம்பு சல்வி : அச்சுந்தச பருவச் 
  

அரிச்சச்த பு.சணம்,
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ண்டு காதல்சகொள்ளுவ,து ஸஹுமல்லவா 1 எப்படியாயினு 

மவனுக்சே கம்குழந்சையை மணஞ்செய்விக்கவேண்டும், ௮வ 

னும் ஈம்குழந்தையின்மீது காசல் கொண்டவன் போலவே 

கோண்றுகின்றான். ஈசனது இருபையிருந்தால் இவ்வெண் 

ணச௫்சைமுடிச்து,மு௮ஸ்்தியெல்லாமவர்களஞுக்கேகொடுச்து 

நாம் அ௮வர்களைக்கண்டு சளிச்திருக்சலாம். எதற்கும் நாம் 

Qsg சுபசமாசாரக்தை sop சண்டிகைக்குச் 2க்கிரத்தில் 

தெரியப்படுத்தகேண்டும் 1! gang ௮ுுமதியின்றி என்னா 

லொரு காபியமுஞ் செய்யமுடியாது! மநசே அவளிடத்திற்குச் 

செல்வோம். (சான்கடிபரிக்கமிகத) குரவதனை நம் காகவி இங்கு 

வர்ததரகச் சொல்வினமள! எங்கே காணோம்! (றி சோக்) ஆ! 

இஃதென்ன ? யார் இங்கே படுத்திருப்பது 1? (தற நோக்கி) 

என்ன ! நம் சண்டிகையா ? ஏனிப்படிப் படுத்திருச்சின்றாள் 1 
இன்னும் பொழுதுபோக சரான்கு நாழிகையிருக்கின்றசே! இப் 

பொழுதேன் படுத் துறங்குஒறாள் ? (சமீபஞ்சென்று செலிகொ௦த்து) 
சீ! தாக்கமன்று ! ஏதோ உடம்பு அசெளச்கயம்போத்றோற் 
றுகிறது, (அருகிற்சென்று முகத்திற் பேரர்ச் இருக்கும் சலையைச்சற்றுவிலக்இ 

vere ae) 

சண்டி:--௮ ! அம்மாடி! (பற்களைச்கடித்துக்கொண்டு sim p 

சன்றாய் மூடிக்சொண் ஒருபுறமசய்ப் படுத்தல்) 

ஜய :--அம்! அப்படிச் சானிருக்ஃ வேண்டும் 1! இதோ 

இவளுடைய தேகமே ௮சைக்குறிப்பிக்கினறதே. 

கால்க நீட்டிக் கைகளைக் கட்டி 

மலையிற் படுத்து முக்காடு போர்த்துக் 

கருகிச மலர் போற் க.றுமுகம் Rosa 

onan வெளிவரு மு.தடிள் அடிக்க 

அங்கக் குூசங்கள் தொங்கிக் கு குலுங்க 

அங்க முழுது மயர்ந்து ஈடுங்க
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முன்வரு புருவம் முட்போல் நிற்க 
Cass ராடி வேயர்த்கதோ வென்க 

கண்கள் சிவக்கக் சண்ணீர்களும்பப் 

பெண்ணிவளேனோே பெருஞூச் செ௰கிருள 2() 

நல்லது தட்டி எழுப்பி விசாரிப்போம்! (மெள்எத்தஃடி) என் காமக் 
கொம்பே! சண்டி! என்னடி உடம்புனக்கு?-- 

சண்டி: (பதிலொன்றும் பேசாமற் பெருமூச்சுலிட்டுச் திலவேயைச் செட் டூ 

யாய்ப் பிடித்தச்சொண்டு மற்றொரு பக்கர் இரும்பிப் படுச்தக்கெரள்ளல்), 

, ஜ(ய:---(சண்டிசையின் காலைப் பிடி,க்தக்சொண்டு) அடி என் காதத 

கிழலீ ! நானென்னடி. செய்தேன் *? என்மீது கோடமென் 
னடி 1 

சண்டி:---(மூச்சாலொரு பெருமூச் 'சறிர்2) அமர ? நாணிருந்தா 

லென்ன £ செச்சாலென்ன? நான் தொலைஞ்சுபோசணன 

னுட்டு உங்களுக் இருக்குசோல்லையோ ? 

ஐய:--(கன்றச்சோன்றாலல், ஆன்மகதமாய்) ௮1 நாண் என் செய் 

லேன் 1! இப்படி ஒறாநாளுமிவள் கோபித்துக் கொண்டதில் 

vw! Hen Nasr வருஈ்துவதற்குக் காரணம் யாதோ! நேற் 

ிராச்திரி எல்லாஞ் சச்தோஷமாயிருக்சாளே ! இப்பொழுதிவ் 

வாறு கொர்துகொள்வசேனோ? யான் இன்னகுற்றஞ் செய் 

சேனென்று எனக்கே செரியவில்லையே! (பிசசாசமாமய்) gig Qu 

டடிப்டாசேன்? ஏனிப்படிக் கோபித்துக் கொள்ளுகிறாய்? உனக் 
காகச்சானே நான் அன்று அவ்வளவு இரத்தஇினங்களையு 

மாபரணவ்களைபுவ் கொண்வெர்தேன். பார்த்தசாயோ அவை 

யெல்லாம் 1 

சண்டி: -௮சையெல்லா மொங்க தலையிலே கட்டிக் 

குக்சோ!- ஐயோ! இங்கே என்னாவி கலங்குதே! BY] OD 

யெல்லாம் ரீங்களே வெச்சிகிட்டு அழுங்களேன் 1 என்னை 
யேன் தொர்சசை சேயங்க!--௮ போறதே! போறதே!
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ஜய:--- (சில் சொண்டு) என்னடி உடம்புக்கு? யாரையாஇ 
லும் வைத்இயனை யழைத்துக்கொண்டு. வரட்மொ ? என்ன 

உடம்பு! சொல்லேண்டீி! 

சண்டி:--வயிச்தியனும் வேண்டாம் பயிச்தியனும் வேண் 
டாம, என்னைத் தசொர்சரைபண்ணாமல் ஒங்ககாரியத்தைப் 

பாத்துககட்டு போங்களேன். ஐயோ! சாறேன்! சாறேன்! 

ஐய:---ஐயோ ! என்ன செய்யச்சொல்லுகருயடி? உடம் 
பைப் பிடிக்கட்டுமா? உன்னை இப்படிட் பார்க்கு ம்பொழுது என: 

க்கு விசனமாயிருக்கிறே தடி! சொல்லேன் ! என்ன சொன்னா. 

gua சகேட்டகென்றேன். 

சண்டி: ௮ ௮ ! சொல்வி ஒருகூடை ! சொல்: 
GUGUT gi ஒரு கூடை! (மறுபுறம் திரும்பிக்கொண்டு, தலையையடித்துக்கொண்டு). 

ஐயோ ! போயிட்டேன் ! போயிட்டேன் ! 1! போயிட்டேன்!!!. 

ஜய :---இல்லையடி | நீ என்ன கட்டஎசையிட்டாலும செய் 
கேனடி ! சத்தியம்! இப்பொழுதாவது என்னைவருத்தா 
மற் சொல்லேன்! : | 

சண்டி :--உங்களுக்குச் சத்தியம் ஒருகேடு| அதிலே 
குறைச்சவில்லை ! 

ஜய:-- இல்லையடி! செய்வசாக்ஷியாய்ச்சொல்லுகிறேன்!. 

என்னவேண்டுமானாலுஞ் செய்கிறேன் 1! சொல்லேண்டி 1 

சண்டி :--நிசக்சானா 2? தவறமாட்டேங்களே ! சப்பினா, 
எம்மேலே அணையிருக்கத ! 

ஜய:---௮ம் ! நிச்சயர்சான் ! சொல்லு | 

சண்டி :--பின்னே தவறமாட்டீங்களே | 

ஜய :--ஒருபோதுச் தவறேன் ! சொல் ! 

சண்டி: அட்பழியானா, நீங்க கூட்டி, வர்.திருக்கைங்களே 
Wis ஆளை யிங்கே பிங்கட்டமொறையா சட்டிக்சொண்டு
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வந்து அவணைக்கொன்று ௮வன் கொடலிவிருக்கிற ரக்சத்தை 
யெடுத்து என் தலைக்குப் பத் தப்போடவேண்டும் 1! என்ன? சே 

,பரீங்களா ? உயிரை இப்பவே ஒங்க முன்னே விட்டுடட்டமா? 

ஜய :--ஐயோ! பாவம்! அந்தப் பாதே௫யின் இரத், 

மென்னத்துக்கடி.! ௮: அவனையா கொல்லுகறது? அவ 
னுக்கு ஈம்குழந்தையைக்கூட மணஞ்செய்து கொடுக்கலா 

மென்று உன்னிடஞ் சொல்ல வர்தேனடி | 

சண்டி :--(நேன்மகதமாய்) சரி! இவருமத்தப் படுசீவிக்கு 
உடன்பட்டாரா | நல்லவேலைசெய்சாள் ! இணி அவனைச் கட் 

டாயமாயக் கொல்லத்தான் வேண்டும்! (பிரசாசமாம்) இப்பொழுது 

ஏன்னாயிர்வேண்டுமா ? அவணுயிர்வேண்டுமா 1? ஐயோ செத் 

கேன்! செத்தேன்! தலையை இடிச்சிக்கிட்டுப்போகுதே ! 

பட்டணச்து மனுஷண் யாரானா இங்கேவர்தா என்தலை 

க்கச் சம்சலாய் உடைச்இக்கிட்டுபோகுமென்று ௮5 'ஜோசி 
யன் அப்பவே சொன்னானே! ஐயோ! அது சரியாட்டோச்சே! 

௮டா பவீ! நீ என்னைக்கொல்லுதற்காசவாடா காத்துக் 

கொண்டிருர்காய்? ஐயோ! பூட்டேன் ! பட்டேன் ! 

ஜய :--இல்லையடி.! பொறுச்அுச்கொள் ! வேண்டுமா 

யின் ௮வனை எங்கேயாடூலுந் துரச்இிவிட்டு வருகிரேன் | 

சண்டி :--ஐயோ ! அப்படி'சேஞ்சா போதாதே 1 அவன்: 

குடலின் ரச்கம் வர்தால்கானே பிழைப்பேன், என் உயிர் 

வேணுமானா, ௮வன் ரச்சத்சைக் கொண்டுவாங்கோ ! ௮ ஆ! 

(போயிட்டுது! போமீட்டுத! | 

ஐய:--எனனடி பிடிவாகஞ் செய்இன்றையே! ௮வ்வே 

ழையைச் கொல்வதில் ஈமக்கென்ன பயன் ? 

சண்டி:-- ஐயையோ! போயிட்டேன்! போயி: “டேன்! 

ஜய:---வருந்தாசே யடி! இதோ கொண்டுவந்துவிட் 

'டேன்! சற்றுப் பொறுத் துக்கொள்ளடி கான் கொண்டுவரேன். 
| (சான்கடி பரிச்ரெமித்தத் இரும்பிப் பேச வாயெடுத்தல்),
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சுண்டி: - ஐயோ 1! போங்க ! கேஇரம்போய்க் சொண்டு 
ares! 

தய:--(ஆன்மசதமசம் சடர்து கொண்டே) ஐயோ ! இணழு வெம்! 
டட்போகப் பூதம் புுப்பட்டத போலாயிற்றே! நாம் அவ்வீர 

லுக்கு வீலாவதியை மணஞ் செய்விக்கச் சம்மகம் கேட்கப் 

போனால், ௮வள் ௮வன் உயிரையே வேண்டுமென்டுறாளே. 

இசற்கென்ன செய்வேன்? ௮வளோ நான் சொல்லுகிற பேச் 

சைச் கேளாமல் ஒரே | பிடிவா கமாயிருக்கனெறாள் ! ௮ வனே 

வெரு சா துவாயிற்றே! ௮வனை எப்படி நான் கொல்லத்துணி 

வேன்? ஐயோ நம்மிடத்திலிருச்கும் சொச்துக்கள் இனனும் 

அறு தலைமுறைக்குப் போதுமே! அவையெல்லாம் Sara) 

க்கும் ௮ம்மகா வீரனுச்குங்கொடுத்து அவர்கள்கூடச் ௬கத்தி 

ருப்பதைப் பார்த்து, நாமும் சக்சோஷித்இருக்கலா மென்றிருர் 

தால், இவள் ஒருத்தி வணுக்கு நடுவில் ஈமனாய் வாய்ச்சாளே! 

ஹா செய்வமே ! 

% ::குன்மனப் பாரப்பார் சங்ககாட் படைதறுக் 
காசத்தை பென்செயப் படைக்காய் 

துன்மதி வணிகர் தங்களைப் படைத்துச் 
சோரரை யென்செயப் படைத்தாய் ? 

வன்மன வடுகர் தங்களைப் படைத்று 

வானர மென்செயப் படைக்தாய் ? 

நன்மனை கதோறும் பெண்களைப் படைத்து 
நமனையென் செயப்படைதக் தனையோ?”” (௪) 

அடி சண்டிகா ! உனதகுணச்தை முன்னரே யறிக்து தானோ 

பெரியோர்கள் உனக்கும் பெயர்வைத்சனர் 1? ஐயோ ! நான் 

புருஷனாபும் இப்பில்லர்களுக்கெல்லா ம.ரசனாயுமிருஈ்ெெ சென்ன 1 

இச்சண்டிக்கு சான் அடிமையாயிருக்கன்றேனே ! ஐயோ 
அடி ஒன 

® விசேச இச்தாமணி,
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கவியில் பனு விட வவட டியி       

அம்மகசவீரனை எப்படி. நான் சொல்வது? சரி அப்புறம்போய் 
மோடிட்போம்! (கஷ்கரமித்தல்) | | 

சுண்டி: (சய்பாலன் ges போடுறவசைக்கும் பேசாஇருந்து, பின்பு 

போர்வையெல்லாச்தள்ளிலிட்டு ஒருப் பெரு£கை சகைத்து எழுச்த) நானபிடி கத 

பிடியு்சோச் தப்போவுசா ! அவனைக் மொன்று ரத்தச்தை 

கொண்டாராக போகட்டும் பாத்துக்கறேன் | அந்தத் Bhd 

சோமில் பென்னா சேராளோ பயோய்ப்பார்ப்போம் | 

(கிஷ்டரமிச்தல்) . 

  

CLP OST (IP BI Harr Lb. 

இடம்.--ஜயயாலன் தகைக்கநகில் ஒர பூந்தோட்டம். 

(போஜன் சாமாவஸ்ரையுடன் தவியாய்ப் பாகே௫ததல்.) 

போஜன் :--.2. ஆ ! மீன்னற் சகொடிபோன்ற அப்டெண் 

மணியை யான் கண்டது முதல் என்மனத அவளுச்சு அடி 

ஸ:மயாய் விட்டதே ! ௮ : டெண்ணரசே! 

*“ தனக்குறுக் தமக்குறுகான் 

நன்னைகாத் தரிதிற் கொள்ளும் 

வனக்குறும் பதற்கு வாகைக 

குறுவனோ மயிலே மானே! 

எனக்குறு மென்று காத்த 

வென்னைவீட். னெபாஃ வக்தால் 

உனக்குறு மென்று நீயென் 

னுள்ளத்தைக் கொள்ள லென்னோ?!” '() 

ஆ சாருலோசனா! உன் சுக்சரமான பார்வை யின்னுமென 

மன ச்இினின்றும் கீங்கவில்லையே ! ௨ என்மணனோஞ்சுதமே! 

* அரிச்சசதிர புசசணம்
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உனது மாசற்றவடிலைக்கண்டுகான் இச்சந்திரன் நராணமுற்றுத் 

தன் இரணங்களை யெல்லாம் மறைத்து காளுக்கு காள் தேய்ந்து 

குறைந்து ஈலிந்திடுகின் னனோ ! ஆ! மிருது மதுரபாஷிணீ | 

உனது வசனாமிருகத்தையுண்டுசான் இக்குயில்கள் ௮ச்சங 

கொள்ளுகன் றரனவோ 1 ஆ மந்தகமனா ! உன் ஈடையைக்கண்டு 

சான் இவ்வன்னமும் மயிலும் அயர்ச்சி கொள்ளுகின் எனவோ ! 

ஆ தர்வங்£ ! உன்னை மணப்பவன் சுகருதமே சுகிருசம் ! 

* “அ றக்திகம் சவமு ம௫லழமு மிதனு 
லழியுமென் தயன்படைச் இலனே? 

சிறச்கவேல் விழியை முன்படைச் தயர்க்து 
செங்காஞ் சோர்ர்ததோ ? திகைத்து 

மறக்தகோ? கரந்து வைத்தகோ? களப 

வனமுலைப் பொறைசுமக் துருகி 

இநகந்தசோ?* உளசகோ வில்லையோ ? இனிமே 
லெய்துமோ வன்னவ ஸிடைகதான் !'? (௬) 

(வலதபுசர்சடிச்ச) ௮ ! இஃதென்ன ॥ இருர்தாற்டோலிருந்து என 

து வலதுகை அடிக்கன்றது 1 இம்மக்கபாக்யெனுக்கு மம் 

மாசரசி கஇடைப்பளோ ? ௮௮ ! அப்பெண்மணியை இன் 

னொரு சகரங்காண்பேனோ ? இப்போது வேதனை செய்யுங் 
காமாக்னெியை யான் எப்படி ச்சணிப்பேன் 1 ஏ மசனா | 

* “உன்னைக்கொன்றன் அுருவிலி யாக்கினோன் 

றன்னைக்கொல்லுவ தாண்மைச் தனமலால் 

- பிென்னைச் கொல்வதென் ? பேகதைய னாகிய 

- என்னைக் கொல்ல.வ ?தழைமைப் பாலதே!!(௪) 

௧௮ 

© ௮ரிச்சர் தர புராணம், ப | a
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ஹா! இதென்ன என் தேகச்சை யெல்லாஞ் செந்தழலில் 
வைச்துசக் கொளுத்துவது போலிருக்கிண்றதே 1 (மேல் சோக) 

ஹே சந்திரா! நீயுமரூபியாகய அப்பாதகனுக்கு உறவா 
னையோ ?! ப 

* : சடர்கான் ஜறெழுந்த வெண்டிங்கா 
ளென்னே சுடுஇ யாரமுதத் 

அடன் பிறக்க பாற்கடலின் 
கன்மை யுணரா யானாலும், 

மடலார் கமலப் பொகுட்டுறையும் 
புச்ேகள் காணா மறைக்கொழுத்தின் 

படர்வார் சடையில் விற்லிருக்கும் 

பான்மை யேனு மலிந்திலையே ?”” (7) 

mort! இத்தனை காள்வசையிலுங் காமகோய்க்குட்படாமத் 
கடினமாயிருர்த என் இத்தச்சை இன் கிப்படிக் கருக யுருகி 

வரடும்படி செய்விப்பது நின்கருணாவிலாசமோ? ஐயோ! 

மூன்றுகாளாய் நித்திரையில்லாமையினால் தடக்கக்கூடாத 

அயிலென்னைப் பாதுக்கின்றசே! இகோ இவ்வசோக மரச்ச. 

யிற்படுப்போம் 1 (அவ்விடஞ்சென்று படுச்தக்கொண்டுு) ஓ மாதரசே ! 

யான் இங்கு சகனியாய்ப் பரிசாபப்பமிவதை நீ யஅியாயோ? 

(க) இசாகம் - கீரவாணி, தாளம்-ரூபகம், 

பல்லவி, 

சுரலோகமோகன - சுந்தரகா த்ரீ 

விரக தாபமாகி - வெர்தேன் கான் ஐயோ! 

ச ரணக்கள், 

மாதர்க்கசசியே- மையல் கொண்டுன்.மீ ga 

  

மதஇிசரணிழக்தேனே !--- விரசகாபமாஇ. 
தந்தை எனக்கில்லை - தாயுமெனக்கில்லை — | 

௯ந்தரியுனைவிட்டால் !--- வி. ரகதாபமாஇ. 

COR Bide , 

[௧௪]



a2 By போஜசரித்திரம்.. [அங்கம்-1 

(பாடிச்சொண்டே நித்திரைபேசதல்.) 

(சசமயமாசரவஸ்தையுடன் பாபரப்பாய் லீலாவதி பிரகேித்தல்,) 

லவிலாவதி :--(ஆன்மசதமாய்) அஹா | அம்மகாபுரூுஷனு 
டைய ஸளெளந்தரிய லஹரியான2 என்னையடித் அு.ச்கொண்டு: 

அவரிட மிழுக்௮ச் செல்கின் நதே ! (பாசெல்) 

(௨) இராகம் -சசபி - தரளம் ௨ ஏகதரஎம், 

சண்ணிகள், 

சந்திரனே இவன் ? இர்திரனோ ? புசழ்ச் 

சந் சசணிவன் யாரோ 1 (௧). 

தந்திரமின்றியென் னந்தரங்க ச். இனை 

வர தஇவன்கொள்ளை கொண்டான் ! (௨), 

மன்மதனோ ? மயில்வாசனனோ இவன ? 

weer cor aie es அ௮.றியேன் ! (௯), 

கண்டது மென்மனங் காசலிவன் மீ 

கொண்டதே என்செய்வேன் ? (௪). 

(யோசித்த) ஐயோ! ௮ வள் சொல்லியவார்த்தை பஞ்சுமலைமேல் 

நெருப்பிடி. விழுக்சதுபோலிருக்கன்றதே! என்னாசைதொலை 

ச சன் நியுமென் பிராணாசாரனாகிய அம்மகாபுருஷனுடைய 

உயிர்க்கே ஹானி வர் ௮விட்டதே ! 

அன்னையில்லையாம் ! அக் த.னலுமில்லையாம் ! 

பின்னையிப்படும் பில்லருமில்லையாம் ! 

இன்னுமென்லுயி ரெய்தினுமில்லையாம் ! 

உன்னி காடிய உத்தமன் மாய்ந்இடில் ! (௯), 

ஐயோ 1 ௮ வர் பிராணனுக்கு அபாயம் தேரிடில் ஓட்டைக் 

குடத்து ஜலம்போல் என் பிராணலும் போய்விடுமன்ர 1 

என்செய்வேன் 1 எப்படி, யவரை இத்தருணம் இப்பாவிகன். 

wach gid இரக்ஷிப்பேன் ? என் சந்தையே அவசை
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எனக்குப்ப இியாய் உத்தே௫க்கதுமன்றி என்மனமு மவருடண் 

சென்றுவிட்டபடியால், அவரே எனக்குப் பா்த்தாவா௫ விட்ட 

னர் ! இணி அவருடைய சுகதுக்கங்களெல்லா மென்னுடைய 

வன்றே? ஐ! என்னன்பன் யாரோ? யானோ அவர் 
bg காசல்கொண்டிருக்னெறேன் ! அவர் என்மீது .சாதல் 
கொள்வாபசோ இல்லையோ அறியேன். எதற்கும் இப்பொழுது 
அவர பிராணனை இக்கொடியவர்சகள் கையினின்அம் காப் 

பாற்றவேண்டியது என் கடமை! பிறகு பிராப்தியிருந்சால் 
அவரை மணம்புரிவேன் 1 நல்லது, காம் கொடுத்த வெகு 

மதியை அவர் அங்கீேகரியாததற்குக் காரணம் பாசோ? 
எ,சற்கும் ௮வர் இருக்குமிடத்இிற்குச் செல்வோம். என்னண் . 

பன் எங்குச் சென்றனனேோ 1 (சான்கடி பரிக்கரமித்த) என்னாசையை 

கிறஹைவேற்றாமல் என்னைக் கைவியவசோ? 2; அப்படித் 

சோன்றவில்லை. அவர் ஒருபொழுதமப்படிச்செய்யார் ! எப் ' 
- பஒியிருப்பினும் முன்னம் ௮வரசைக்காப்பாற்றுவசகே எனறு 

மூக்கியமான கடமை, (சிறித அஞ் சென்ற) அவர் இத்தோட் 
டத்திற்குட் செண்றதாகவல்லவோ ஈம் கரவசனைசொல்லி 

னள். எங்கே காணோமே! (சோச்) இோ யாசரோவொருவர் 
இவ்வசோக மரச்சடியிற் படுத் தறங்குவதுபோற் றோற்றுன் 
றது. (சமீபஞ்சென்று உற்றுநோக்இப்பாதெல்,) 

(௧) இசாகம் - பியாக்கு - தரளம் - ஆதி, 

பல்லவி, 

அஹஹோ 1 இவர்தாம் - அந்தப் பிரசான் ? 

ஆஹ்லாத கரனான - பார்வண பூர்ணமதியோ? 
அல்லசோ - ரவணிபதஇியோ 2- (wanG gor) 

அழுபல்வகி, 

மன்மத - மா.ரகனோே 

. மஹிளனாஜன - மனே ரஞ்ஜன 1, 
மர்மபஞ்ஜன . மதனோ!-- ... (அஹஹேோ) 

MAHAMAHOPADHYAYA, 

Dr. U, V. SWAMINATHAIYAR LIBRARY 
die mn ட இ இ
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ணட வதக்க வயு அல அக னிவ 
  

1 தெவன் tem மடம் வலவ ப பஅவுவடு அம்ப யயப 

er cord, 

தேவாதி - தேவனோ ! 

தன சரண்ய - தீ. ராகீரகண்ய | 

CsCas - Bs Cem !— ( .24y aC amr) 

ஆசா! என்னன்பனே இல்குப் படச் துறங்குகின்றார். அம்மா ! 

இவருடைய சுந்காமான ரூபமே ரூபம் 1 இவரை மணப்பவ 

ஸின் பாச்கியமே பாக்கியம் ! (பசதெல்) 

(௪) இராகம் - கமாஸ், தாளம் - ஏ௪.தரஎம், 

பல்லவி, 

மன்மதனே - வடி.வங்சொண்டிங்கு 

வணன்மையாலெனை - மயக்குகன்றானோ ! 

| அருபல்ல வி, 

அன்டனேயுன்மீது - அசைகொண்டேனே 

இன்பர்தந்திட்போ - செழுந்தென்னைப்பாரீர்-- மனம், 
சரணங்கள், 

நாசா 1 நாமிருவரும் - நாரணி சாபர்போல் 
மாதவந்தன்னில் - மகிழ்வோம் வாரீர் 1-- மன்ம. 

ரதியுமசனும்- ரமிச்இிருப்பதுபோல் 

சதியும் பதி.புமாய்த்- தழமுவவோம் வாரீர் !-- LOOT LD, 

போ ஜன் (gress Baby sroxpmse கேட்டு விழித் தக்கொண்டு) 

௮ ஆ! இஃதெண்ன கானம் 1 என் காதலியின் இனியசொ. 

போல் என் மனத்தைப்பரவசப்படுக் து௲ன்றதே! என் கரதற் 

கிளி லீலாவதிசான் இங்கு ௨ச்கனளோ ! (சோக்) 9 wr sis 

கரசே! இஃது உன் கு. ரல்போலவே இன்பர்தர்ததே! உன் 

இருமுக.த்தை எங்கும் காண்கிலேனே ! (ures) | 

(௪) இராகம் - மத்தியமாவ.த - தாஎம் - அடதாஎசசப்பு, 

பல்லவி, 

- வாராயோ? வாராயோ 1--வசானனே | 
வாசாயோ? வாராயோ? |
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Housed, 

வாராயோ இங்கே நீ - வந்தென்னைக்காவாயோ 1 

பாசாயோ எனமுகம்- பார்த்தின்பந்தாராயோ? வாரா, 

சரணம், 

நாயகி! மெய்மறந்தேன் - உன்னைக்கண்டு 

மையலான் மிச்ச நொர்சேன் 

பேயனைப் போற்றவிக்சப் - பெருங்காட்டில் 

யானிச.ற்கோ பிறந்தேன் ! 

மரயன் மன்மதன் விடும் - மலரம்பாலடி பட்டு 

சாயும்படவுபோலும் - தழலின்மெழுகுபோலும் 

காயும் புழூகுபோலும் - கலங்குங காளைபோலும் 

இதயும் பயிர்போலுக் - இயங்குகின்றேனந்தோ 

ஹா லிலாவதி 1 உன்னையும் யான் காணப்பெறுவேனோ ?. 

நின்கழுச்் திலும் யான் மங்கலியம் பூண்பேனோ ! நின் இனிய 
சொற்களையும் யான் கேட்பேமனோ 1 எவ்விதத்தில் என் கால் 

நிறைவேறப்டபோடுின்றது 1 

லீலா: (மறைந்தசொண்ு ஆன்மகதமாய்) நரன் இவர்மீது சாதல் 

கொண்டிருப்பது போலவே இவரும் என்மீது காசல்கொண் 
ஒ.ரு4இன்றனர் | இனியான் கொண்ட சங்கையுந்தொலைக்தது ர 

போஜ:--ஹா! பிரியே ! விலாவதி! விலாவஇ!! (ஈழுர்து 

மூற்றிலுர் தேடப்புகுதல்) 

லீி£லா:--(ஆன்மச சமாய்) ஐயோ! என் காசலனுக்கு எவவளவு 

கஷ்ட ததையுண்டு பண்ணாஇன்றேன் ! மஹாபாகா ? யான் 

இடைப்பனோ இல்லையோ கென்று உமது மனமெப்படிச் சஞ் 

சலப்படுகென்றதோ, ௮ப்படியே என்மனமுமிதுகாறஞ் சஞ்சலப் 
பட்டது. உம்முடைய திருகாமசேயச்சைக் கேட்டதும் 

இப்பேதையான என்னுடைய மனத்தில் ஒருவிதப் பீரேமாங்கு 
Cara Soo ௮து கேராய் உமது திருமுகத்தைக் சண.
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௨௮ம் சூரியபிம்பக்தைக் கண்டசெடிபோல் சமைதழைதத, 
உமது ப ரமசோபனமான குணங்களாகிய சோகதச்சையுட் 
கொண்டு காதல் என்னும் ஐர் பெரிய விருக்ஷமாய் ஒங்கவெளர்க் 
திருக்கின்றது 1 நாதா 1 கம்மிருவருடைய காதலின் பெருமை 
யை கம்மிருவருடைய இருதயமே ௮றியவஒல்லது ! 

... போஜ:- த ௮ 1! இஃதசென்ன சனவோ ? மயக்கமோ! 
ஐயோ ! என் சாதலியின் இணனியகுரல் போலவேயிருந்ததே ! 
என்ன ஒச்சரியம் | இங்கே ஒருவரை.புங் காணோமே! ஹா 
பிரியே | 

மாத்திடு படுத்கப்ரஸா தம்போலே யுன்றன்: 

முகிலிை சயொக்ச மதரசங்கதம் 

ஆர். த்தியைப்போக்கியிங் கான 6 BIG TO) BS 

ஆரணங்கே யுன்னைக்காண்கிலேனே யந்தோ! () 

2 ! இவையெலாம் என் சஇித்தப்பிரமையே ! ௮ப்பெண்ணரசி 
இங்கு வருவதெங்ஙகளனம் ? ௮வள் யாரிடத்திற் சாசல்கொண்் 

ட.ருக்சனெறனளோ 1 மக்சபாச்கிபனான எனக்காம் அம்மானு 
சிரோமணி கடைப்பளோ 1-௮ மனமே! ஏன் வீணெண்ணங் 

கொண்டனை ? முடவன் சொம்புத்தேனுக் காசைப்படுவது 

போற் இடைப்பதற்கரிய விடச்திற் காதல் கொண்டாய் ! ர் 
லபம் 1 துர்லபம் !1--அ ௮ ! மவ்வநிதாரத்தினத்தையோ 

யான் இச்சித்தேன 1 என்னாசைக் கோ. ரளவில்லை. அத்திவ்ய 

சு$தரியோ இவ்வேழையை மணப்பள் ? அசாத்தியம்1! சா 

Shue!!! ௮ப்பெண்மணி.பும் இவ்வெளியவன்மீது காதல் 

கொள்வளோ?-- அப்படித் சான் ஒருவேளை கொள்ளினும், யான் 

| இவ்வேழைமையான நிலைமையிலிருச்கும்பொழு அ, அம்மாதர 

சியை மணச்து கொள்ளவிச்சிப்ப,து நியாயமோ ? ஒருவிசகஷ் 

ட்மூமறியாத அ௮ல்லலகாமணியையும் யான்படும் இக்கஷ்டங் 
களுக்கெல்லாம். உட்படுத. துவழமு. amen | டாபம்! பாபம்! 
ஏனிச்,ச வீண்யோசனை '1--.ந்தோ 1 எவ்வளவு .இருடஞ்செ
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ய்து கொண்டாலும் என் மனம், ௮வளது தஇவ்யசந்தரமூார்த்இ 
யைவிட்டு ௮கலவில்லையே ! அவள் ௮ன்று போகும்பொழுது 
சொன்ன சொற்களும், பார்த்த பார்வையும், என்னை என்றும் 
நீங்காதவண்ணம் அ௮வளிடத்திற் பாரவசப்படும்படி. செய்து 

விட்டனவே! அந்தோ |! இம்மனம் இணி அம்மாதரசியைவிட்டு 

ஒரு கணமேனும் பிரிந்து கில்லாதுபோற் றோற்றகன்ததே 1 

இத்தாமசங்கடத்திற்கு யான் என்செய்வேன் ? விடவும் மன 

மில்லை : தொடவுகந்திறமில்லை 1! ஐயோ! இசற்கு யான் என் 

செய்வேன் ? மரணபாசையினும் மதனபாதை மிசக்கொடிய 

சென்பார்களே: அதை இன்றுசான் யான் அறுபவத்தில் 
சண்ட றிந்தேன். எவ்விதத்தில் என் காதல் நிறைவேறப் 
டோடுன்றது.!--ஹா ஸீலாவ.தி! ஜீலாவ.இ [1 (மூர்ச்சித்து வீழ்தல்,) 

லீலா:--ஹாதஇிக! ஹாதிக் ! 1! மந்தபாக்கியையான என் 

(பெயரையே சொல்லிக்கொண்டு கஞ்ச மலர்போன்ற கமனீ 

யமான கண்களைஞடிக்கொண்டு களைத்து வீழ்ந்தனரோ என் 
காதலர் 1 (அருற்சென்று சோக்) ஐயோ! என் நாதர் என்ன உறப் 
கு௫ன்ராரோ 1? அப்பாவிகள் வந்துவிட்டால் என்செய்வேன் 7 
என் அன்பர் பிழைப்பதே அரிதாய்விடுமே, (இன்னு முற்று சோச்டு) 

ஐயோ ! ஸூச்சுச்குரலையுங்கானோமே ! என்செய்வேன ? 
அப்பாசர்கள் கொல்ல வருவதற்குமுன்னசே கானே இவரைக் 

கொன்௮விட்டேனே ! இச்சமயத்தில் அவர்களும் வந்துவிட 

டால் என்ன செய்வேன் 1 

போஜன் :--(பூமியில் ஒருபுதச் புண்டு. ' ஹா ஸீலாவ்இ 1 
(மறுபடியும் களைத்துறல்கல்,) 

விலா :--செய்வாதீனம் என் அன்பார் பிழை,க்.திருக்கின் 

ட றனர், ஆயினும் களைத்து நித்திரை செய்பவர்மபாவிருக்கன்ற 
னர். இவரைச்சீக்கிரத்தில் இல்விடத்தினின்றும் வெளியிற் 

செல்லும்படி. செய்யவேண்டுமே! என்ன செய்யலாம்? இவரைச் 

தீட்டி எழுப்புவோமா! என்ன நினைப்பரோ? ஆயினும் அவர்
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கள் வந்துவிட்டால் என்செய்கறது ? எப்படி. நினைத்தாலும். 
கினைக்கட்டும்। (மிருதுவாய்ப் போசனைத்தட்டி எமுப்பிக்கொண்டு) என் நாதரு 

டைய பிராணன் இப்பொழுதுதான் வருகின்ற ! 

போஜ அ(ஆனர்தத்துடன் வீலாவ தியின் கரத்தைக் கட்டியாயட் பிடித்துக்: 

சொண்டு) ஏன் சண்மணீ ! லீலாவதி ![| (பசதெல்.) 

(௬) இசாசம - கசபி - தாளம் - ஏக. தாளம், 

பல்லவி, 

உன்றன் ஹஸ்சஸ்பர்சத்திற்கு 
உவமையுமுண்டோ 1. 

Wm sey, 

சுந்தராஙகி- சநர்இரவசனே, . 
சுகமடைந்சேனே நான் !-- உன்றன். 

சாணம், 

சர்சனாரசமோ - சஞ்ச்வியோ ! 

சந் இரகலையிற் - சனிக்குமமுதகோ ! 

வெந்த வென்ணிதய - விருகஷ்சேகமோ 

என்றன் மனமும் - இன்டங்சொள்கின் ேே5!-- உன்றன்: 

விலா:--(இலச்சையுடன்) மகாபாகா 1 யான் யாரென்றறி. 
லீரோ ? இவ்விடத்திற் ரங்கள் இன்னும் சற்றுநேரமிருப்பின் 
பி.சாணனுக்கே அபாயம் நேரிடும். தாமதஞ் செய்யாமல் 
இக்ணமே எழுந்து எங்கேயாயினுஞ்சென்று உயிரைக்காம் 

பாற்.றிக்கொள்ளும், (பாதெல்) 

(௭) இசாசம்-கமாஸ்: தரளம்-ஏச தாளம், 

பல்லவி, 

சிறந்தோய் ! சென்றிடுஞ் சென்திடும் 
செவ்வேளே ! ” 9 

| சக ரமாய்ச் 9 9 

செகன்-மோசன-மாரா | சகு மாசா |
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Apudwe, 

Sort! - ang ¢u - sehe - sus! | 

. தாமதஞ் செய்யா தா!-.- (#.): 

FOIA, 

கோடியகொலையும் புரிவரிவர்கள் 

கோ.ரமாங் இராதர்கள்-- 

சொடியிலுமது மெலியவயிரை 

கோகவே கொடிப்பர்கள் !-- (௪.). 

போஜ:--பிரியே! இஃசென்ன விந்தை? இதத்கோ என் 

னை மூர்ச்சையிணின்றும் விழிக்கச்செய்தனை 1 ஐ 21! உனது 

ஹஸ்தம் சாமரைமலரினும் மிருதுவாயிருக்க, உன்னிருதயம் 

மாத்கதாமேனோே வஜ்ஜிரச்தினுல் கடினமாயிருக்இன் தே ! 

லிலா :-மஹாபாகா ! என் தாய் தந்தையர் உம்மை இப் 

பொழு கொல்லவரப்போடின்றனர் [| சக்கரம் தப்பித்துக் 

கொண்டு செல்லும் ! 

போஜ :---சுந்தரீ ! உண்மையாய்என்மனத்சைச் சோதிக் 

இன றனையேயன்றி வேறன்று ! எனக்கு ௮வ்வளவு மரியாதை 

செய்த உன் சாய்தசசையரோ என்னைக்கொல்லுவர் ? யானி 
தை ஒருபோதும் ஈம்பேன் | 

லீலா :--மஹாபாகா ! நீர் இவர்களது சுவபாவத்தை யி 

க், சவரல்லர்! இப்பில்லர்கள் பாவபுண்ணியங்களுக் சஞ்சார்கள்! 
யான் உமத ஈன்மையை நாடி எப்படியாயினுமும்மை இப்பா 

விகள் கையினின்றும் காப்பாற்றவேண்டுமென்றுஒடி வந்தேன். 
ள்ன் தந்தையார் மிகவும் நல்லவரே! யினும் மிக்க கொடியவ 

ளான என் சாயின்சொல்லுக்குப் பத்சப்பட்டு உம்மைக்கொல் 

அவதாச ஒத் அக்கொண்டனர், அதையறிந்த யாணிவ்கு ஒடி. 
வந்தேன். ஆகலின் சாங்கள் Dongs Be சீச்கிரஞ்சென்றால் 
தான் பிழைக்கலாம், — .
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போஜ :--என் மனோசஞ்சிசமே! உன்னைவிட்டு யான் 

.எப்படிப்பிரிவேன் ? உண்னைக்காணாதிருப்பதைவிட இப்படிக் 

கொலையுண்டிறப்பேன் | 

னீலா :---நாதா! தாங்கள் என் மனத்ைையறியாமல் இப்ப 

ச் சொல்வதும் நியாயமோ 1 (பாதெல்,) 

(அ) இசாசம் - சுருட்டி - தாளம் - ஏகதாஎம் 

கனவிலுமுனைவிட்டுக் - காசலனே 
கணமும் பிரிவேனோ ? 

போஜ :--பிரியே! என்னுயிர் போவதற்குமுன் யானு 
.ன்னைப்பிரியவல்லனோ ? (பாசேக்.) 

கனவிலுழமுனைவிட்டுச் - காதலியே ! 
கணமும் பிரிவேனோ ? 

லிலா :--(பாசதெல்,) 
தாம் பிழைத்திருந்தால் சான் - தங்குமென் பிராணனும் 

காம்பறுந்தமலர் - கருகா திருக்குமோ 1 

ஆம்பல் முகத்சோனே ! - அமுகாதிருச்குமோ!-.- sar. 

போஜ :--(பாதெல்,) © 

பாம்பு கடித்துமே - பலர் பிழைத்த, தண்டே 

சாம்பனருளிருப்பின் - சாகேனொரூபோழம், 

தாம்பையறவென்ற௮ு - தயங்கேனொருபோதும்--- கன, 

eFeon :— (ur Ose.) 

இர துவைக்குவலயம் - இரவியைச் சக்ெவாகம் 

தந். தியை வீணை.பும் - தனித்திருக்குமோ சொல்லீர் 1 
சு.ரா நினையன் திச-சுகத்திருப்பேனே சொல்லீர்? கன. 

போஜ :--(பாதெல்), 

சுந்தரியே! .நீ சொல்- சோபன வார்ச்சையை 
| அந்தரங்கத்தில் யான் - ௮றிர்சுவனாயிலும் 
உன்றன் தர்சனமின் வேல்-உயிர்ச்திருப்பனோவினும் கன,
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விலா :(பாதெல்,) | 
ஆருயிர் சேசனே - தசைமணாளனே 1 

மாரசுந்தரனேயென் - மன ச்தையறிந்திடும் 

வீசனே இதைவிட்டு - வே.றிடஞ்சென் நிடும் ! கன, 

போஜ :---(பாசெல்,) 
ஆசணங்கேயன்றன் - ஆனனங்கண்டு யான் 

மாசனம்_ பட்டு - மரிப்பது ந்யாயமோ 

சா. ரசலோசனா- சாற்றுவாய் மாயமோ! — கன. 

லிலா :--ஹா! பிராணகாதா ! நீர் என் மனச்சையறிந்தும் 
இப்படித் தாமகஞ்செய்வது அழகோ ? சீக்கரம் வர்சவழிபை 

விட்டு வேறுமார்க்கமாய்ச் செல்லுவீர். 

போஜ :--பிரியே ! இதற்கு வேறு பரிகாரமில்லையோ ? 

ீலா :--பிராணகாகா ! அவர்கள் படுங்கொலைச்கஞ்சாப் 

பாதகர்கள். தாமதஞ்செய்யவேண்டாம்! சகஇரம் இவ்வி. 

த்தை விட்டுச் செல்வீர். 

்- போஜ:--௮! என்னுயிர் த தலைவி 1 உன்னைக்காணாத 

என் மனம் மழை காணாப்பயிர்போல் ஒவ்வொரு கணமும் 
௮ தங்கு வாடுமே 

மயங்கினைன் வருஈ்தி னேனயான் 
வாடினேன் மதன னம்பால் 

- இயங்கினேன் வளர்ந்த காதற் 
Suen nm Aru apd 

தயங்கினேன் தீரா மோகன் ப 
தாபத்காற் றளார்து மேன்மேல் 

தியங்கினே ரு யுன்றன் 
திருவழ சதனைக் சண்டே! (க்க) 

இவ்விடத்இனின்றுஞ்: சென்று எப்படி யான் உண் சுக்சரமான. 
வதனசத்தைப்பாராமல் ஜீவிச் இருப்பேன் 1 ‘
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௯ீலா :--பிராணசாதா! தாமிப்படி வருந்தித் தாமதஞ். 
செய்துகொண்டிருந்தால் ஈம்மிருவ.ரது உயிர்களுக்கும் சாசம் 
கேரிடுமே! சாமெப்படியாயினும் இச்கொடியவர் கையினின் 
றும் இக்ணம் தப்பிப்பிழைப்பி ராயின், ஒருவேளை காம் தெய் 
வானுகூலச்சாற் சேரலாமே ! இனிப் பேதையான யான் தமக 

கென்ன சொல்லப்போடுன்றேன் ? 

போஜ :--என் பிராணரகாயக! நீ உரைப்பசெல்லாம் 

வாஸ்சவமே ! நீ செய்யும் இப்பேருதவிக்கு யானெனன 

பிரதி செய்யட்போடின்றேன் ! 

லீலா :--(சண்ணீர் சொரிய) பிராணநாதகா! எப்போஜு 

மென்னை மறவாருப்பீராயின, ௮தைக்காட்டினும் சிறந்த உப 

சாரம் வேறொன்றுமில்லை. அ௮பலையான யான் இனிச் கமக்குச் 

சொல்லவேண்டியதென்ன இருக்கின்.ற த? (பாதல்) 

(௯) இசாகம் - பியாக்கு - தரளம் - BP arene. 

பல்லவி, 

ஹானே ! - மறவாதேயும் - மனோ 

அருபல்லவி 

வீரனே யுனைகான் - விட்டிருப்பின், | 
மாசனென் பிராணனை - மாய்த்திடுவன் 1-- ஹரனே., 

FT COND, 

ஏழையைமறவாதீர் - எப்போதும்! 
வாழச்செய்வீ ரென்னை - மனோஹரனே !--- ஹானே. 

போஜ :--(பசஸச்தோஷ ஸம்பிசமத்தடன்)  பிராணப்பிரியே ¢ 

உன்னையும் மறப்பேனோ ! என் ஜீவிதாதாரமே! வெகு சூரத் 
,தஅிலேயே கருணாகிதியான கடவுள் நம்மைச் சேர்த்து வைப் 
பார்] (ஒரு முத்தம் சொத்த) ஏன்கண்மணீ 1] இம்மோதிரம் 

உனது மெல்லியமார்தளிர்போன்ற கரத்தில் ஞாபகமாயிருச் 
கட்டும் (சன்சசத்திவிருச்த மோதிரத்தை வீவாள இயின் விரவிலவணிச் த) பிரயியே! 

யான் போய்வருஇன்றேன்.
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லீலா:---(சண்ணீர்சொரிய) பிராணேசு௨சா 1 உம்மைவிஷ்டு 
யான் எப்படிப்பிரிந்திருப்பேன் 1? ஐயோ 1! என்ன ஈர இரக்க 

மில்லாத நெஞ்சுடையவளாயினேன 1 (மூர்ச்சித்துவீழப் போசன்பீடித் 

அச்கொள்ளல்) நாதா | இவ்வேழையைஎ் தாம் கைவிடலாகாது, 
(ur@ se) 

(௪௦) இரசகம் உ தோடி ஃ தாளம் - ரூபசம், 

பல்லவி 

சே ரவென்னைதச் தஇரும்பவும்வீரா ! 

இருவுளஞ் செயக்சீரா ! 

அபல்ல வி, 

உருகியுர௬க உன்னைச்சண்டுக் 
கரையலாகினேன் 

அருகியன் புடன் - அடையவென்னைக் 

கருணைசெய்யுவாய்! -- | Csr. 

சரணம், 

உனதுவதன கமலந்சன்னை 

மனதில்வைக்சே கான் 

இனமுந் இனமுக் தேடியுன்னைக் 

கனவுகாண்பனே !--- | சேர.. 

போஜ:-- என் உயிர்ச்காசலீ ! உன்னையும் யான் மறந்து 

விட்டுப் பிழைத்திருப்பேனோ ? 

கண்மணி௰ய! அணிப்பொன்மணி2ய! என்றன் 

கண்ணுளிருககுங் கருமணிம௮ய ! 

பெண்மணியே ! என்றனவமணியே ! உனக் 

கெம்மணியும் நிசராகுமோடி | ௧௨) 

வீஷரசதியை பணைர்து கொண்டு) ௮ 1 என்மனோசாய 1 ௪கல சாம் 

சாஜ்யல் டெைட்பதாயிருப்பினும், அவையெல்லாம் உனது இரு 
கத்த தர்சனம் இல்லாவிடில் எனக்கொரு பெருமையாக.ர



  
(ss) இசாசம் - செஞ்சுருட்டி, - தளம் - இ, 

பல்கி. 

தருணியேயுனை நான் - தர்சிக்காமல் 
தீரிப்பேனோே வென்றன் - சனுவையில் லூல் 1 

Hs ca 

புச்,தியும் மனமும் - பொருந்தின தன்னிடம் 

சச்தியஞ்சொன்னேன் - சடலர்சானென்னிடம் !- தீரு. 
சரணங்கள் 

ழல்வுலகத்சையும் - முழுதுமளித்தாலும் 
இவ்விடம் விட்டென்ு - மிருக்காதென்றன்மனம்!---திரு. 

பண்ணவன் கருணையால் - பஹு இச்சிரச்சிலே 

உன்ணைமணநமு யான் - உயச்நலம் பெறுவேன்! தீரு. 

என் கண்மணீ ! நீ விசனப்படாதே | யான் போய்வர விடை 
யளிப்பாய் | (வீலாவதிக்கு ஒருமுச்தல்கொடுத்த கிஷ் மித்தல்) 

வீலா :-- (கண்ணுக்குத் தெரிர்தமட்டும் போசன் போவதைப் பார்த்துக் 

சொண்டிருர்த) ஐயோ ! இனி எப்பொழுசென்னன்டனைக் காண் 
பேன் ? ௮ர்தோ ! எனத தெளர்ப்பாகீகயெ த் இற்கும் புத்தியில் 

-லாமைக்கு மளவேது 1 பெளர்ணமி சந்திரனைக் கார்மேகங் 

கள் மறைத்தாற்போல் என கண்கள் முன் சோன்றிய அச்சுக் 
தரமுூகத்தோனை என அுஷ்கர்மங்களே க்ஷணத்தில் பிரியும். 

படி. செய்சனவே ! ஹா 1! ஹா ! (பாதெல்.) 

(௧௨) இராசம் உ ஆஈத்தபைரவி ஃ தரஎம் - ஏக.தரளஎம், 

பல்வ வி 

எங்கேயாகிலுமுண்டோ - என்னிலுங்கொடியவள் ? 

| அ௮ருபல்ல வி, | 

_ சிங்காரனான வென்றன் - சமானைப்பிரிர்தின்னும் 
மங்கைசான் தரணியில் - மரிச்சாமலிருப்டேனோ!.-.- எங்கே.
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௪சணன்கள், 

அப்போதே யென்னன்பன் - ஆரென்றுங்கேட்டிலேன் | 
எப்படி. கானிங்கே - யிருப்பேனோ அறியேன்! எங்கே.. 

பாவி சான்பேகய - பருஷவார் சையைக்கேட்டு 
அவிசலங்கு யென் ஐ- னன்பனெல்குற்முனோ?-.-எம்கே.. 

ஆகா ! இப்படி என்னைப்போல் இரச்சமில்லாதவள் இப்பூத. 

லத்தில் வேறொருத்தி யிருப்பளென்று யான் கினைக்கலேன்.. 

ஐயோ சனது ௮ங்கசெளந்திரியத்தினால் மன்மதனையுமநங்க 

னுச்டு யென் மனத்தையுங்கொள்ளைகொண்ட என்னாசை நாய: 

சனை விட்டுப்பிரியும்படி நோச்ச துக்கத்தை யான் எவ்வாறு ௪௫ 

ப்பேன்? ௮வரது அ௮ழைகைக் சகண்குளிரப்பாராமலும், ௮வரு 

வாக்கியாமிருசத்தைக் கர்ணபுடத்தாலருந்து அனந்திச்காம 

லும் எப்படி யான் உயிர்த்திருப்பேன்! ஐயோ! நான் சொல்லிய 

கடினோக்இயைக்கேட்டு ௮வர்மனம் எவ்வளவு பரிதபித்சதோ?: 

கையிற்கிடைத்ச அமிருதத்தைப் பானம்பண்ணாமல்விட்ட 

மூடர்போல் ௮ஜ்திலவ்ய சுந்தர மன்மதனைப் பின்சொடாஈது 

சக ச்சையனுபவியா த என்னைப்போன்ற பேதையரும் இவ்வுல: 

இலிருப்பரோ 1 ௮வருடன்கூடவே செல்லாமலிருக்ச என் 

புத்திஹீனக்ைை யானென்னென்று சொல்லுவேன் ? ௮ம். 

மஹானுபாவன எக்சப்பட்டணச்தை அலங்கரிக்கப் போகின் ஐ. 

னனோ! எந் சப் பெண்மணியின் டாக்கயம் ௮வரைப்பதியாய்ப் 

பெறச்செய்யுமோ? அல்லது பெறச்செய்ததோ? ஐயோ ! ௮வர் 
இன்னாரென்றுகூட யான் தெரிந்துகொள்ளாமற் போனே 

னே! பெண்புத்தி பின்புத்தி என்பது உண்மையே 1-- 
(சற்றி சோக்) அஈ்தோஇவ்வத்தியான வனத்தில் என்னாற்போ 

ஷிக்கப்பட்டு இதுவரையிலுமெனக்கு உல்லாசச்சைக் கொடு 

தத இம்மிருகங்களும் பறவைகளுமே என் பிராணனை வதைக் 
சத்தலைப்பட்டனவே | (பாதெல்,)
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(se) இசாகம்-செஞ்சருட்டி- தாஎம்-ரூபகம். 

பல்லவி, 

என்னவிரந்தையோ 1 அறியேன் 

முன்னவனே நான் ! 

Heuvel, 

என்னவிந்சையோ இது 1 
மன்னவன் மறைந்ததும் | 

நன்னிலம் நரகாயிந்தே 1-- முன்னவனே கான். 

சரணங்கள், 

மல்லிகை முல்லையும் 

சல்லியமாயித்ேோற 

அல்லியுமறவாயித்தே !-- மூன்னவனே கரன். 

விரணம் மாரணம் 

சாரம் கோரசம் 

ஆரம்பாசமுமாயித்தே !— முன்னவனே நாண். 

அந்தோ ! என்றும் காணா ஒரு சகாபம் மனத்திற்டோற்றுகின் 

நதே! இதை எப்படியான் கணிப்பேன் 1 என்னுயிர் ௮வரிட 

த்தே சென்றுவிட்டதே 1 இன்னுமிக்கட்டையேன் 1 WY எரி 

இன்றது? (மேல் ரோச்ச) ஏ சந் இரர! நீயும் என்னைவகைக்கத் 

தலைப்பட்டனையோ?! 

ஃ 1 உருவக் காமன் அுணித்த வடறனைச் 
செருவிற் கொல்ல வெழுந்தவெண் டிங்களே! 
ஒருவற் 2வதங் கோருயி ரன்தியெற் 

  

கிருவர்க் கய விரண்டுயி ரில்லையே!”” (௪௨) 

* அரிச்சம் திர புராணம்
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அந்தோ ! இஃசென்ன ! இல்வழயெ சாமரைத்தடத்தருகிற் 
கூட அனற்காற்று வீசுன்றதே ? (ஸ்பர்ச தச்சத்தை ௮சயித்த) gy | 

இளந்சென்றலே 1 நீயோ இப்படி என்னைக்கொளுச்துசன 
ராய்! 

₹ சொல்லா கோன்பு முனிடலையிற் 
மோன்மி யென்னைக் கொல்கின்ழய், 

பொல்லா மர்த மாருதமே 
யென்னனோ கருணை பூண்டிலாய், 

இசாரல்லரய் இருப்பாற் கடலினிடைத் 

தோன்றுக கடுவிற் றன்குணமே, 

யல்லா லமுச௪ குணமுண்மீடா 

நின்னை வெறுப்ப தலிவன்றே!?? (௧௯) 

௬௪சா ! என் விசனச்ை யான் எவரிடஞ் சொல்வேன் ? நான் 

௨௫ட்பதோ அரண்ணியம் 1 என் தோழிமார்கசளோ கொவைேக் 

கஞ்சார்கள் ! என் சந்தையாரோ சோராக்கிரகண்ணியர் 1] என 

காயின்சகூணா இசங்களையோ யரன வர்ணிக்கவேண்டிய இல்லை, 

தாடசை சூர்ப்பணகைகருக்கு இவள் தாயோ,அல்ல.து ௮ வர்கள் 

இவளுக்குச்சாய் மார்களோ அதியேன் ! இந்நிலையில் என் 

சாபம் நிவாரணமாக), என் கோரிக்கை யெப்படி கிழஹைவேறப் 

டோகின்றது?-. அஹா. மறந்தேன் இலங்கையிற் சீதாதேவி 

க்கு மோதிரம் கடைக்சதுபோல் இக்காட்டில் விரசதாபத்தி 

னால் உருர்துமெனக்குக்கொடுக்த என்னாசை மணவாளர்சம் 

சணையாழியை! (சோச்?) ௮ த! இது சாதாரணமான வர் டோஃ 

டுக்கொள்ளும் மோதிரமன்று. இஃது எதோ ராஜர்கள் த்ரி 
க்கத்தகுக்ச கணையாழியே ! (௨0௮ சோச்) ௮ ௮! இஃசென்ன! 
இதிலென்னவோ எழுதியிருக்கின்றதே. :: போஜன்”?! என் 

ன! நம்பீதா சொல்லிய அத்தாரா சாஜ்ஜியத் அக்குரியவனான 
அல்விராஜ குமாரனா ? ௮! அவரை அவன் “த்தப்பன் 

— பிரபுவித்கவிவே, 
  

| க | '



2 oT eF Cu Tee S Bir ib, [௮ங்க ம் 

nena libata ்ற்சிக் ப 

சொன்றுவிட்டசகாகசச் சொன்னாசே! இவர கையில் ௮வரது 

மோதிரம் எப்படி வந்திருக்கும் 1 ஒரு வேளை இவர்தாம் அவ் 

விராஜ குமாரரோ! ௮ம்! இல்லாவிடில் இவருக்கு இவ்வளவு. 

தைன்னியமும் தைரியமிருப்பானேன ! ஒருவேளை கொலையுண் 
பிறவாமல் இல்கேஷத்துடன் தப்பித். வந்திருக்கலாம் 1! தயி 

னுமிணி நாம் ௮௨ரை எப்படி ௮டைவது! ஐயோ அவர் எங்குற் 

றனமசோ 7எதற்கும்இல்விசேஷச்தை ஈம் தச்தையாருக்குச் தெரி 

விப்போம், ௮வரும்:௮வ்விராஜ குமாரனிடத்தில்௮ன்புள்ளவர் 

டோலவேதோன்றினர் ! செய்வானுகூல மிருச்சன்றசென்ே 

யான் ஈம்புகின்றேன்! ௮காத.ரகூணமே ஈசுவரனுடைய குண 

மன்றோ ? எவ்வளவோ விலையுயர்ந்த சச் தினங்களை யெல்லாம் 

கொண்டுவந்து கொடுத்த என் பிதாவுக்கு இப்புருஷ ரத்தின 

த்தை எனக்களிப்பது ௮சாத்தியமோ? ௮கையால் அவரிடமே. 

செல்வோம்! (சோச்ச) நம்பிதாவும் இவரையாரோ ஷவென்றெண் 

சனி௰் கையில் கத்தி எடுத். தக்கொல்ல வருகின் ஈனர்.. இப்பொ 
மூதே இதை இவருக்குச் தெரிவிச்து, இக்கொடுந்தசொழிலை 

விட்டுவிடும்படி சேட்போம் ! என்னவோ சொல்லிக்கொண்டு 

a GG er pers. அதையும் மறைந்து கின்ற கேட்போம். 

(awpig “pps), 

(கேற்கூறியபடி ஜஐயயபாலன் பீரகேசித்தல்) 

ஜஐய:---(சனச்குள்) இ ஐ! இன்று ஈம்முடன் வர்ச மகாவீரன்: 

அதிசுர் ச ரனாயும் மகாபராக்கிரமசாலியாயும் காணப்பட்டன 

னே ! ஐயோ ! அவனைச்கொல்லும்படி நேர்ந்ததே 1 ௮ச்சண் 

டாளி கான்' எவ்வளவு சொல்லியும் கேட்கவில்லையே. வழக் 

சப்படியே கொலைசெய்யவேண்டுமென்று கட்டாயப்படுத்துகி 

ன்றனளே. இல்லை என்றால் உடனே உயிரை மாய்த்துக்கொள் 

ஞுவள்! அந்தோ அவளுடைய வார்த்தைக்கு விசோசமாய் ஈட 

.ச்சயான் அசக்தனாமிருச்சின்றேனே | என்செய்வேன்? அவனை 

எப்படிக்சொல்வேன் 1 எதற்கும் ௮வ்வீரன் எங்சே காணேூம்-
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(தேடிப்பார்த்து சோச்) குழக்தாய்.விலாவதி! இவ்விடத்தில் இவ் 
மேளையிற்றணியாய் என்னசெய்துகொண்டிருக்கன் ரூய் ? 

ஸிலா :--(9ரததச்சொண்டு) ஒன்றுமில்லை | ௨ ங்களுக்கு ஒத் 
தாசையாகவஈது அவ்விசாஜ குமாரூக் கொல்லலாமென் 2 

வர்தேன்., 

ஐய :--என்ன ! இரிக்ன் apis | 5.4 ராஜகுமாரனை? 

லீலா :--தாரா ஈகரச்துக்குரிய ௮5,5௪ சாஜகுமாரனைத் 
சான், 

_ ஐய :- என்ன! அப்போஜ குமாரனையா? அவன் இறந்து 
விட்டு எச்சனை நாட்களாயின ? என்ன உனக்குப் பைத்தியம் 

பிடி ச்ததோ 1 

லீலா :---நீங்கள் ஒருபோதும் அவரைக் கொல்லமாட்டீர் 
களே? 

| 
ஜய :--௮ | புத்இரீ! என்ன ௮ப்படிச்சொல்லுனெருய்? 

அட்போஜ குமாரனையும் யான் சொல்வேனோ 2 அவண் மாத் 
திரம் உமீருடணிருப்பானாயின், அப்பாவி முஞ்ஜனைக் கொன்று 
விட்டு,௮வனை இப்பொழுதே தாரா மசாஜ்ஜிய ஸிம்மானைத்தில் 
நாட்டுவேனே. அவையெலாமிருக்கட்டும்! இல்கொருவீர னிருர் 
சனனே, அவனை நீ யெங்சேயாஇனும் பாரததனையேோ? 

_ லீலா:--என் அருமைத்தந்தையே! அவ்வீரனைசக்கொல் 
வது நியாயமோ ? அவர் ஈமச்கென்ன அப சாதஞ்செய்தனர் 1 

ச 

* “குலையெலா மூணர்க்கா ரேனுவ் 
கரிசறச் தெளிர்சா ரேனும் 

மலையென வுயார்சா ரேனு 
மனம௰ய ese ரேனு 

8 பதிபசபாசவிளச்சம், ee
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மூலகெலாம் புகழப் பல்லோர்க் 

குதவிய கைய ரேனு 
மிலகிய விரக்க மின்றே 

Oa pas கடை.வரனமோரோ ந்து (௧௪) 

ஜய:--குழக்தாய்! நீ சொல்வது வாஸ்சவமே ! ஆயினும் 

அவனைக் கொல்லாவிடின் நின் சாய் உயுிரைமாய்தஅக்கொ 

வளே. 

விலா:--௮சற்சகாக ஒருவருடைய உயிரை அநியாயமாய் 

மாய்த்துவிடலாமா! பிறகு ௬ வாமியும் ஈம்மை அப்படிக்சானே 

தண்டிடப்பர் 1] இப்பாவத்சொழிலைச் தாமேன் இன்னும் அலு 

சரிச்கவேண்டும்? 

% :,மங்கைகைகை சொற்கேட்டு மன்னர்புகழ் 
DFT Boy Wiest Lo! Goes 

செங்கமலச் சகதைசொல்லை ஸ்ரீராமன் 
கேட்டவுடன் சென்றான் மான்பின் 

தங்கையவள சொல்லைக்கேட் டிராவணளவுங் 

இளையோடு தானு மாண்டான் | 
ஈங்கையர்சொற் கேட்படுதல்லாங கேடுவரும் 

பேருலகோர் ஈகைப்பர் தாமே,” (௫) 

ஜய:---குழந்தாய்! ந சொல்வசெல்லாம் உண்மையே!ஆயி 
றும் என் அருமைக்காகலி இறந்துவிட்டால் சான் என்ன 

செய்வேன்! 

விலா:--அனால் அவ்வீரனைச்தாம் யாரென்று எண்ணி 
னீரோ? 

ஐய:--௮வன், தான் ஒரு பரதே௫சயென்று சொன்னபோ 

இலும் எவனோ ராஜவம்சத்திற் பிறர்சவீரனென்றே கினைக்கன் 

மேன். | | 

@ SCashHisrech
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லீலா:--என்தந்சையே | என்னை மன்னிக்கவேண்டும் | 
யான்௮வ்வீ.ரரைப்பார்க்தது முதல்அவரிடத்திலேயேஎன்மனம் 
செனறவிட்டது. கான் ௮வசையே மனத்திற் பதியாச வரி 

தீ துவிட்டேன். நீங்கள் கூமிவர்ச கோரமான சபசத்சமைக் 

கேட்டு நான் இங்கே ஓடிவந்து ௮வரை ஓடிட்போகுபபடி செ. 

ய்துவிட்டேன 

ஜய:--குழந்சாய்! இசை நான் முன்னமே அறிவேன், 

அவனைப்பார்த்த தும் ௮வனே உனக்குத்சக்கவனென்று மனத் 

திலெண்ணினேன். ஆயிலும் என தெளர்ப்பாக்கியம் வனை 

நீ அடையச் கொடுத்துலைக்கவில்லையே ! 

விலா:--இதோ இந்தக் கணையாழியைப் பார்தீர்களா? 
(காட்டல்) 

ஜய:--(வாக் உற்றசோச்ச)) எஏன்கண்மணி?! இஃது உனச்சகெ 

ப்படிச் இடைச்சது? இம்மோதிரம் தாரா ஈகரச்துக்குரியவனா 

யிருந்ச போஜனுடைய தாயிற்றே? 

லிலா:--எந்தாய் ! சாங்கள் இப்பொழுது கொல்லத் தீர் 

மானித்துவர்த அம்மகாவீசனே இம்மோதிரத்திர்க்குரிய ராஜ 
குமாரனாவன், 

ஜய:--என்ன! என்ன!! தச்சரியமாயிருக்கன் தே!!! தன் 

பெயர் சைர்துலனென்று கூடினனே ௮வ்வீரன்!--௮ ௮! அறி 

க்தேன்! அம்மசாவீசன் போகனே ! சைந்துல னென்றால் சிந் 
துலருடைய புத்திரனென்றல்லவோ கொள்ளவேண்டும். மே 

லும் தன்னாடு மாளவதேசமென்றனன்.--ஐயோ௮ம்மசாவீசனை 

யோ யான் கொல்லவர்தேன் ! பாபம் 1 பாபம்!! இன்றுமுசல் 
QsOarQs தொழிலைவிட்டேன் | குழந்தாய், அவரெங்சே 

போயினர்? தெரியுமா? உனக்கு இம்மோதிரம் எப்படிச்சிடை
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ஜலா: எந்தாய் 1 அவர்போன இடம் எனக்குத்தெரியா 
அ. ஆயினும் ௮வர் என்னைப்பிரிந்துபோகும்பொழுது இம் 

மோதிரத்தை என் விரவிலணிர்து ஞாபகத்இற் இருக்கட்டு 

மென்றுசொல்லிட்போபினர். இம்மோதிரத்தின் கரிசனந்தான் 

என்னுயிசையிதுகாறும் நிலைக்சச்செய்தது, 

ஜய:---என்சண்மணீ ! நீ விசனப்படவேண்டாம! நான் 

உன்னை அவருக்கே மணம் புரிவிக்கன்றேன். ௮வரையும் அத் 
தரரா ராஜ்தியச்தில் நிலைநதாட்டுகின் ver, 

விலா:--ஐயோ அவர் எங்குற்னரோ? ஒருவேளை கான் 

சொல்லிய கொடிய வார்த்தைகளைக் கேட்டுத் தற்சொலைபுரி 

வசோ?. 

ஐய:--என் செல்வியே ! ௮வருக்கொரு கெடுதியும் கேரி 

டாது. ௮வர் கனத நகசத்திக்குச் தான் சென்றிருப்பர், நீ வீட் 

ஓ௰ற்குட்செல், நான் அவ்விடம் போய்வருகின்றேன, 

வீலா:---எந்தாய்! யான் அவரைக்காணாமல் ஒரு நிமி 

ஷமேனும் உயிர்ச்திரேன் 1! தாழமுஞ் சென்றுவிடில் என்பிரர 
ணன் டோனது போலவே ! ஆகலின் தஙகளுடன கூடவேவரு 

இன்றேறன். 

ஜய:--என் சண்ணே! ஒரு வேளை அ௮வ்கிடச்தில் மஞ் 

ஜனை எதிர்ச்து யு ச்சஞ்செய்யவேண்டிவரும். நீ பெண்பிள்ளை 

யானதனாற் பயப்பவொய்! நீ இங்கேயேயிருப்பாய்! நான் ௮வ்வி 
டஞ்சென்று ௮வசையே இவ்விடத்திற்குச் சீச்ெொமழைச்து 

@ 5 Bers pew. 

லீலா:--௮வர் ஒருபோதுமிங்கே இனி வாரார்! யுத்தம் 
சேரிட்டாற்றானென்ன ? எனக்கொருபயமுமில்லை 1 என் தா 

ஸயைப்பரர்கஇனும் வேறுபயங்கரமான பசார்த்தமுமினியுண் 

டோ! ரகானுமங்கே வர்து தங்களுக்குச் ௪சாயமாய் EES 

செய்இன் ேன்,
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ஜய:---குழக்தாய் 1 அப்படியே செய்வோம் 1' ஆயிலுமி 

வ்வுடையோடு செல்வது தகுஇயன்று ! குசைச்கூட் சென்று 

புச். சவீரர்களைப்போல் உடைதரித்துச் செல்வோம். 

(இருவரும் நிஷ்செமித்தல் ) 

 



  
  

  

  

  

  
  

மே தற்களம். 

இடம். -உஜ்ஜயிநீ நகநக்தச் சேல்லும் பாதையில், 

ஓரிடிந்த மண்டபம். 
(போஜன் விரஹாவஸ்ையுடன் பிசவே௫த்தல்.) 

போஜன்.-- ௮ ஆ ! ஈசனது செயலை யான என் சொல் 

மேன் ? ஸகலச்சையுந்துறந்து வைராக்கியம் பூண்டு கனி 

யாய்ச்காலத்தைச் கழிக்ரலாமென்று நினைத்திருந்த வெனக்கு, 
சாதல் என்னும் ஒரூ பாசத்தை யுண்டுபண்ணிவிட்டனரே ! 

அந்தோ ! மம்மாதரசியைக்காணாமல் யாணன் எப்படி உயிர்த்தி 

ருப்பேன் ? ஆஹா ! ௮ட்பெண்மணியின் மாசற்றவடிவம் என் 

பார்வையைவிட்டு இன்னுமகலவில்லையே ! அவளது பிரிய 

மான வசனங்கள் இன்னுமென் செவிகளுக்கு அநந்சத்சைக் 

கொடுக்கின்றனவே ! ௮௮ ! அப்பெண்மணியின் இறப்பை 
யான் என்னென் றுரைப்பேன் ! 

% 6 வில்லொக்கு அதமைன் முலும் 

வேலொக்கும் விழியென் எுலும், 
பல்லொச்கு முத்தென் மாலும் 

பவளதக்தை யிதழென் ரூலும், 
சொல்லொக்கும் பொருளொவ வாவாற் 

சொல்லலா முவமை யுண்டோ P 
கெல்லொக்கும் புல்லென் ரூலும் 

தேருரைத் தாக வற்றே/ (௧) 

ஆகா! அவ்வகிதாரத்தினத்சைக்கண்டால், சசல ஐசன்மோஹ 
னனனை மன்மதலுக்குகஈ்த ரதசேவியும் ராணங்கொண்டேர 

இவளே ! (பாசெல்) 
  

* கம்பராமாயணம்,
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(௪), இரசசம் - ஆபோகி - தாளம் - ரூபகம், 

பல்லவி, 

தராலச்தில் வேறுமாதும் 
சமானமாவளோ 2---இந்க, 

அறுபல்லவி, 

வசாக௩் மனை இவள் பூவில் 
வடி வெய்த லக்ஷ்மியே !-- சரா. 

சசணம், 

லருகரமிவள் மூக சமலத்சை 
ஓலாகதாலும போதும போதும } 

சருணீமணீ ! இவளையென்று 
சர்சிப்டேனே a NCuCecr ?— sor, 

கருமேகத்தைப் பழிக்கும் கசழும், சகனககும்பத்சைக் இக்கரிக் 
கும் குசழும், வஞ்சிச்கொடியை யொச்ச இடையும், வாழை 

ஸ்தம்டக்தைய தொடையும் அஹா ! இன்னுமம்மா சர௪ி 

யின் உருவம்என்முன் சாணப்படுகின் ஈதே ! 

x 66 குழவிக்கோட் டிளம்பிறையுங 

குளிர்மதியுங் lg. OVS Lr 

லமகுசகொள் சிறுநுதலு 
மணிவட்ட மதிமுகமு 

கொமுகதார்க்கு வரங்கொடுக்குக் 
கொண்டைவாய்தக் BT Up Mau 

லொழுகுபொற் கொடிக்கு 
முருப்பசியை யுருக்குமே !”? (2.) 

அந்தோ! அவளது பெருமையில் யான் ஏகதேசமாயினு மதி 

த்தவனசகை வெண்ணிலேன். யான் ௮ம்மாதரசியைவிட்டுப் 
பிரியும்டொழு௮ ௮வளெனச் கெடுச்துரைத்த ஒவ்வொரு சொ 

  
etme 

# வசிச்சாமணி,
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ல்லும் என்னை யவளுக்கு அடிமையாக்டுவிட்டதே! ஹா! லீலா 
வதி! உன்னை என்று யான் காண்பேன்? எப்படி. உன்னையடை 

வேன்? எவ்வாறுன்றன் பிரிவைச் ச௫ப்பேன் ? (பாசெல்) 

(௨) இசசகம் - பூரிகவ்யாணி-: தாளம் - ஆ, 

பல்லவி, 

யாருடன் சோல்வேனர்சோ ! 
யான்படும் வேதனையை £ 

அறுபல்ல வி 

தே.றிடுமோ வென் ன் - திருவுளத்துள்ளாளே ! 

மீறி்காமநோய் - மீண்டு முன்னைவிட்டால் 1-- யா 

சாணம், 

மர்சமாருசம்வீசும் - அர்சப் பூஞ்சோலையில் 

வந்தவென் மனைக்கூடிக் - தந்திடாயோ வின்பம் 1 

சந்சதமுன்னையே - சிச்சையினிம் கொண்டேன் 

அ௮ர்சமாழமுனமுாகம் - எந்த காள் சாண்பதோ 1-- யர, 

(சேபத்தியத்தில்,) 

ஐயோ ! இன்னிச்கிக்கூட ஒன்றவ் இடைக்கலையா 7 

போஜ.,--(செவிசகொடுத்து, கோச்சி) யாரோ ஒரு ஸ்திரீயும் 

புருஷனும் பேசிக்கொண்டு இவ்வழியே வருகின்றனர், (உற்ற 

சோச்ச) என்ன ! நம் காட்டைச்சேர்ந்தவர்கள் போவிருக்இன் 

ஐனரே ! இவர் நாம் ௮ன்றிரவிற்கண்ட பிராமணோச்தமர 

ன்ரோ 1 நல்லது என்ன செய்தியோ இவர்களைக் கேட்டாலறி 

நு கொள்ளலாம், 

(கோவித்தபண்டி தரும், ௮௨௭௮ பத்தினி சுந்தரியும் மண்டபத்தின் 
கெவளிப்படியில் நின்று பெ௫ிச்கொண்டபடி. Waal saw, ) 

| கோவிந்தபண்டிதர் --அடிபேதாம் [ ராமேச்வசம் போ 
னாலும் சனீச்வரன் விமொ ?
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een ட ra பல்வ வெனுஹ்து வவ nee seed patent   

சுந்தரி - அதென்ன அப்படிச் சொல்லுகறைகளே 1 இந் 
தீதேசத்து ராஜா மிகவும் ஈல்லவராமே |! நான் சொன்னபடி. 

௮ வரிடஞ் சென்றீர்களோ 1 

கோவிந்த,--எங்சே சென்றாலென்ன 1 ஈம்மூடைய தாரி 

த்திரி.பத்திற்கு ஒரு குறை.பும் வாரா. 

போஜ.--(சனக்குள்) ஆம் ! அப்பிராமமணாத்தமரே இவர் ! 

இந்த மாது சிரோமணிபும் ௮வர அ தர்மபத்தினியே ! பாவம்! 
இக்கொடியவெயிலில் என்ன கஷ்டப்படுஇன்றனர் ! இவர்க 

ஞூடைய வறுமை இன்னும் நீங்கவில்லையே ! நல்லது ! இன 
ஜுமென்ன விசேஷமோ இங்கேயே மறைந்து நின்று கேட் 

போம் (அப்படியே மறைச்து நிற்றல்), 

சுநீதரி.--என்ன | இந்த தேசத்து ராஜாகூட ஈமது ழஞ்ஜ 

சாஜனைப்டோல் பிராம்மணத்வேஷியா என்ன 1 

கோவிந்த.--பாவம் ! இவர் மிகவும் ஈல்லவரே ! தபேச 

ஞாயிருப்பினும் நாம் கொடுத் துவைக்க அதிர்ஷ்டமிருக்க வே 

ண்டாமா 1 நம்மாலாகச்கூடியது மொன்றுளதோ ? 

* 1 இங்குவக் தடையு மாறு 
... தன்மைதான் சேரு மாறுந் 

தாம்கள்செய் லினையி னால 

DSSS STH VAT 

லாங்கவை பிறரால் வாரா 
வழுதகஞ் சிரண்டி னுக்கு 

சமோங்கிய சுவையின் பேத 
முதவினார் சிலரு முண்டோ!” (௩) 

சுந்தரி.--என்ன | நீங்கள் சொல்வது விக்சையாயிருக் 
இறதே |! ௮வரைப்போய்ப் பார்த்தீர்சபளோ ? 

*் கர்தபுராணம்,
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கோவிந்த---௮வரது தர்சனம் ௮வ்வளவு சுலபமாய்க் 

இடைத்தவிடுகிறசா? ஏசோ யுத்தம் நேரிடப்போகின றதாம். 
அதற்காக இக்ச சேசத்திய ராஜன் முதலானோர் யாவரும் 

மிகவும் பரபரப்புள்ளவர்களா யிருக்னெறார்கள் |! இக்தச்சட 

புடலில் ௮வரை கான் காண்பழு எப்படி ? 

சுந்தரி -எசைப்பற்றியுச்சமாம் 1 யாருக்கும் யாருக்கு 
மாம் 7 

பப போஜ.--(ஆன்மசசமாய்) இவ்விஷயம் எனக்குச் குதாஹல 
ததையுண்டு பண்ணுகின்றது, நாம் ௮ரியவேண்டு மெணன்றி 

ருந்ச விஷயக்சை இம்மாது சிரோமணியே கேட்டனள 1 

நல்லது ! சாவதானமாய் மறைந்து நின்தே மற்றதையுங் கே 

Cuno, 

கோவிந்த---அஹா ! அவ்விஷபத்தைப்பற்றி யான் என் 
சொல்வேன் ? காம் என்றையிரவு சம் நகரைப்விட்டுப் புறப்பட் 
டோமோ, அன்றையிரவே அப்பாசகன் மஞ்ஜரரஜன், ஈமு 

தர்மட்பிரபு சிர்துல மஹா ராஜருடைய புத்திரனாகிய ௮வ்விள 

க்க. மரன் போஜனை மோசடியாய்க் கொலைசெய்யப்பாரத்சன 

2. 

சுந்தரி.--அதன் பிறகு 1 அதன் பிறகு? 

கோவிந்த. -ஏசோ தெய்வ வசத்தால், ௮வனைக்கொலை 
செய்யக்கொண்டுபோன வத்ஸராஜர், இரக்கங்கொண்டு கொல் 

லாமல் வனை. நகரத்தைவிட்டு ஓடிட்போகும்படிசெய் தன 

ராம், 

சுந்தரி.---ஈல்ல காலம் | பிராணன் தப்பியதே ! 

கோவிந்த.--பிறகு ஈமது சிந்துல மஹாராஜருக்கு 

முக்கிய மந்திரியாயிருர்ச புத திசாகரர் இதனைக் கேள்வியுற்றுத்
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சமது சஷ்யனாயெ காளிதாசனை ஆதிச்தியவர்ம மஹா ராஜரி 

டம் அனுட்பினராம், 

போஜ. (ஆன்மசதமம்) அஹா 1! இவர்களுடைய நன்தி 

யகியையும் விசுவாசச்சையும் யான் என்ன சொல்வேன் ? 

சுநீதரி- மேலே என்ன நடந்ததோ 1 

கோவிந்த.--இது மாத்திரமச்று 1! இன்னும் ௮சக்கொலை 

பாதகன் ழஞ்ஜன் செய்ச வஞ்சனைச் செயல்களை மான் என்ன 

சொல்வேன் ! அவைகளைச் காதாற் கேட்பவர்களுக்கே மனம் 

விசனத் இனால் வெடித்துவிடும், ௮வற்கை யெல்லாம் நேரே 

யனுபவித்த அவ்வு தீ சமிகளாடைய மனம் எப்படியிருச்குமோ ? 

போஜ --(ூன்மசசமாய்) ஹர! இஃதென்ன ? அவ ச்தமி 
கள் யாவ ராயிருக்கக்கூடும் ? ஒருவேளை என் அருமைத் தா 
யாயிருக்குமோ 1 ஹா | அம்மா | நீ எனச்காக என்ன கஷ்ட 

ங்களை யடைச்கனையோ ! முட்பாவி என் சிற்றப்பன் உன்னை 
யம் என்ன கஷ்டப்படுத்்தனனோ ? நல்லது ! : உத்தமிகள் 

என்றே ! இன்னும் யாருக்குக் தீங்ஒழைத்தனனோ அப் 
பாதகன் ? தெரியவில்லையே ! 

சுநீ.கீரி:-.(202ட்செ, அற்றுசோம் பேசாதருச்து, மூக்கிற்கைவைத்து 

ஒருபெருமச்சடன்) என்ன! இராஜ குமாரனைக் கொல்லப்பார்த்சது 

மன்றி இன்னுமெக்சப் பேதைகளுக்குச் தங்கழைச்சானே 

இத். அஷ்டன் 1 

கோவிந்த:--௮அசைச்சொல்ல என்னாவம் கூசுகன்றதே 1 

என்ன வென்று சொல்லுவேன் யான் - இதந்த 

கன்னடையில்லா முஞ்ஜன் ஈடச்சகை யெல்லாம், 

அநியாய ம்நியாயம் - ௮வனியி 

லினியிதைப் பார்ச்சினு மவந்சை யிரர
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தன்பே யுருவங்கொண்டு - அ௮னைவர்க்கு 

மின்பமளிக்க விங்கே ஈசுவரனே 

வக்தனனே வென்ன - வளர்ர்தெழுஞ் 

சுந்தா காத்இரன் சுனாமாரனாம் 

போசனைக் கொலைத்த கன்றிப் - புகழ்பெறும் 

ரநேசமேவடிவா யெடுத்திருக்கு மவ 

னாசைக் கண்ணாடடியையும் - அழித்திட 

மாசை யென்னும் பெரும் பாசத்தினாற் 

காமக் சகாட்டேரியினாற் - கட்டுண்டு 

தூமகேதுவைப்போலத் தூர் க்கசனவன் 

ஒரு சூதுமலியாக - உத்தமி 

உருவங்கொண்ட உமாதேவியென 

உயர்குலத்திலு இத்து - உன்னதப் 

பயனைத்தரும் பல _நால் பயந்த 

விலாஸவதியைப்பெற - விரும்பி 

பலாத்துக் காரமாய்ப் பாவியவன் 

இழிவெனவெண்ணாமலே - இவள் கற்பை 

யழிட்பகற்கெண்ணங்கொண் ௨உக்தனைப்போற்: 

பழிகொலைக் கஞ்சாமலே - பாதகன் 

சாழிலிற் கமலையையு மிகழச் செய்யுஞ் 

சுந்தரக் கனுவையுடையாள் - சோகத்தால் 

அர்தமிகு6ச வென்னாருயிராம் 

பதியே தெய்வமெனப் - பசர்க்து. 

மதிபோலிருகக மணாளன் போய்ச் ப்பட்
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கரணியிற்றரிப்பேனே - கனுவை 
மரிப்பேேத யெனக்கினி வரனாகும் 

என்று இடங்கொண்டு - ஏகார்தமாய்த் 

அன்றுவிலாஸவஇ சோர்ந்திருக்க: (௪) 

போஜ: (பசபரப்புடன் ஆன்மிக தமாய்) ஆஹா | என்ன! எ 

னன ! என்னருமைக்சாசலி விலாஸவதியையா இப்பாதகன் 

கெடுக்க முயன்றனன் ! அடே பாவீ! என் பதியைக் கைப்பற் 

மிக்கொண்டது மன்றி என் எதியையமாடா பெண்டாள 
கினைத்தனை ? 

* : பூமாமா யூர்வனவாய் மிருகமாய்ப் 
புட்குலமாய் மனித ராப் 

பாமரமாய்ப் பண்டி.தரா யொழுக்கத்தா 
அயர்க்தேணிப் பழமுப்போ லேறித் — 

பூமன்ன னாயினைமேற் சுவர்ச்சபததி 
துனதபகம் புகுத்தற் பாலாய் 

காமமெனு மந்தரத்தே தாவியினிக் 
கீழ்விழல் உடனோ வையா! £ — (௫) 

சுந்தர் :--.அ கஷ்டம் ! கஷ்டம் 1! பதிவசதாகிரோமணி 

யான அம்பெண்மணிக்கோ இவ்விததுன்பம் நேரிட்டது ! ௮௪ 
Psp! 

கோவிந்த:--௮,சற்சப்புறமா? 
ஆகா! யானென் சொல்வேன்!--௮ன்னவள் 

- சோகாகாரஞ் சென்று சோர்ந்திருக்க, 

காமாக்தனா மக்தக் - கடேடேசரன் 

  

ட. ஆ நிருச்சுற்ஏலத் தலபுராணம், ட
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சரமான்யையைப் போழ் றனச்தணக்கி 

இவடனக் குடன்படுவள்--என்ு 

அ௮வணெதிய கியா Saco 5 i OF 

கட்டாயமாயவளைக் - கொட்டு 

இட்டாபிபூர் கதியை யிய ந்றறுவண்ண, 

கொடுக் தயரினில்வா கிக் - கூவென்று 

நடுங்கிக்கரைபட்ட சாவாய் போற் 

கரைகாணாதவளாயக் - ain sD 

தரையிம்றடாலெனச் சாய்ந்தனளரம். (௬) 

போஜ:--அடே தரோட! காழமுறக்கூடிய ஸாமாணிய 

ஸ்திரீ என்௮ விலாஸவதியையு மெண்ணினையோ! சொட்டமா 

த்திரத்தில் உன் உயிரைத் சொலைக்குங் கால கோடிவிஷமென 

அவளை நினைத்தாயல்லை 1! அடே கூஷச்இரியாதமா 1 அவளை நீ 

சண்களாற் பார்க்கவும் சகுமா? ௮வளை மனக்கிலேணும் 

இச்சச்சலாகுமோ? அப்பதிவரதோச்மை எனக்கே உரியா 

'ளென்௮ டீ யறிக்திலையோ! ஓர் ௮ண் சிம்மத்திற்சென்று வைத் 

திருச்கப்பட்ட பலியை ஒரு நரியும் இழுத்துச் செல்லக்கூடு 

"மோ? அடே! நீசா ! ஏணிப்படி வீணாயழி௫ன ரூய் ! 

ஈ “பரவமும் பழியு ஈல்கும் 
பலவகைப் புகழ றங்கள் 

யரவையு மழிக்கு. மெய்து 

மின்பமு மதனா லெப்து 
Crem ay mr esr மரபுஞ் செய்யு 

கொன்புஈல் லொழுக்குமேன்மை 

சாவுமெண் ஹுழும ஸஹிற்குக் 

சயக்குபுன் கர்ம மென்பார்!” (௭). 

  

கலிய 

* பாரபுவிங்சலீலை, 
  ent, 

Me



களம்-], ] போஜசரித்திசம். ௨௮௯ 

  

சுந்தரி :-(கண்ணீர்தஞம்ப) ஐயோ 1 ௮ம்மஹாபதிய் தை 
யக் காப்பாற்ற ஒருவருமங்குருக்கவில்லையோ ! என்ன செய் 
வள், பாவம், ௮ப்பேதை ? 

கோவிந்த .:--௮ப்படியிருக்க, 

தற்செயலா யங்குவந்த - தரங்கவதி 

ஈற்செயல் வடிவாமக்க நங்கையைக்கண்டு 

ஓட்டமாயோடிச்சென்று - உரைக்கமிவ 

காட்பெப்பெண்ணைக்காண காடிபுகம் 

ஸாவிதரீ தேவியாரும் - ஸஇியுடன் 

பூவிற்புகமும் புத்திசாகரரைத் 

தணையாயழமைத்துக்கொண்டு- துடித்துக் 

சணத்திலங்கேசென்று கடுக்துரைக்க 

மனத்திற் சொல்லம்புபட்டு - மன்னவன் 

சினந்துகைப்பிடி ப்பட்டத் திருடனைப் பால் 

சற்றுப் பேசாதிருக்து - Fors Quam நு 

உற்றவர்களை கோக்கு யுக்கிரமாய்த் 

கள்ளிக்கொண்டு ஸாவித்ரியைச் - தராஇபன் 

அள்ளிக்கு இத்.துக்சொண்டு சொலித்தனனாம்!(௮) 

Gung :—(yerusgori, Carus hep Dag 5 ata & ocr) ௮டே 

பாமீ! நராதமா! உன்னுடைய சூ௮ம்வாது மிப்பொழுது 

ஜானடா செம்மையாய்ப் புலப்படுகின்றன! உன் அஷ்ட நடத் 
தசையை யறியாமல் விலாஸவதியைவீணாய்ப்பழித்தேனே 1. 

'இப்பொமுதன்றோ தெரியவருகன்றது அவருடைய தூய்மை ! 

அவள் ஒருபோது மெனக்கு விஷம் வைத்திராள் | அவள் 

ஒருபோதும் என்மீது பழிசசொல்லியிராள் இலைவயெலாம் 
உன்னுடைய கற்டனையே ! fsx]



௨௯௦ போஜசரித்திாம். [அங்கம்- 3/1 

சுந்தரி :--௮தன் பிறகு 1 அதன் பிறகு! 
கோவிந்த :--அஹா ! அசன் பிறகா? 

பின்பு உடரஈ் ததை யான் - பெருக்கில் 

அதன்பக்சடல் மூ/கக் தொங்கிடுவாய் | 

சுருச்இச் சொல்லுவே னாயினுவ் - கோகையே! 

கருத்திற்றான் மிகொாண்டபுவண்ணங் கைடா 

சதென்றவனிக்து கொண்டு - இவர்சலாக் 

கொன்று பழி தீர்க்கவெண்ணிக் கொலைபாதகன்,. 

பிடிதீ துவரம் செய்து - பெரயோர்சள் ர 

நடநடுக்கங் கொண்டு ஈகரைவிட்டு 

அகன்லிடும்படியாக - ௮ரணுள் ளே 

பகுகற்கரியபுல் சிறைப்படுத்தி 

கடுங்கா வலில்வைத்துக் - கடோபனவன் 

படுக், வைக்கின் றனனாம் பல்விசத்சே ! 

புக்திசாகரருமகைப் - பொறுக்காமல் 

மித இராகளுடன் வெளிச் சென்றனராம்! (௯) 
போஜ “வ (அன்மக மாய் சோகரக்இரந்தளுய்) ஆ! அம்ப! ஸாவித் 

இரீ ! உனக்கோ இப்படிப்பட்ட கஷ்டம் நோர்தது 1! நீ அப் 

பாசகன் கையிலகப்டட்டக்கொண்டு எவ்வாலெல்லாம் uit ses 

தி, சனையோ 1 ஐயோ! உன்னைக்காப்பாற்றுபவர் ஒருவருமில் 

லையோ? 

சுந்தரி :--௮ ஆ 1! ஸாதுகளுக்கு என்னென்ன. கஷ்டங்: 

களை யுண்டு பண்ணாகிறார் பகவான் ! ௮தற்குமேலே என்ன 
ஈடர்சதோ 0? 

கேர்விந்த :--பிதகு பூத்திசாசாருடைய வேண்டுசோளி 

ன்பேரில், இக்காட்டிற்க ரச ராய ஆதித்தியவர்ம மஹாரராஜர்
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ப அவவை ப கிவவதுவவயளைலைவ்ள 

அவ்விராஜகுமாரனுக்காக மழஞ்ஜனிடம் ஒரு அசினை யனுப்பி 

னராம். 

சுந்தரி :--எகற்காகவோ? 

கோவிந்த:--சமாதானமாய், இராஜ்ஜியச் இற்குரியவனான 

போஜனுக்குச் தாராராஜ்ஜியச்சை ஒப்பித்து, அவனிடத்தில் 

இர்த உத்தமிகள் இரவரையுஞ் சேர்ப்பிக்ு, மன்னிப்புக்கேட் 

டுச்கொண்டால் நலமாயிருக்கும், இல்லாவிடில், ழஞ்ஜனும்குக் 

தமக்கும் வீண்சண்டைச்கு ஹேதுவாகுமென்று தெரிவிப்ப தற் 

காம். 

சுந்த:--அசற்கு ஈமது மஞ்ஜமஹாராஜா பதில் என்ன 

சொன்னாராம்? 

கோவி:--அ௮தற்கவன், : நான் கைப்பற்றிச்கொண்ட 

பொருளை யொருபோதுக் திரும்பிக்கொடேன், இவன் யார் 

என்னைக்சேட்பறது $? விலாஸவதியையும் ஸாவித்திரி தேவி 

யையும் அப்போழுதே நமபுரத்திற்கதிதியாய் அனுப்பிவிட் 

டேன் ! வேண்மோயின் அட்பயலுக்கு உசவியாய் வந்த இவ் 

வாதிச்தியவர்மனடன் போர்புரிய யான் இச்சமாயிருக்கன 

ஹேன்'' என்று சொல்லியனுப்பினனாம். இது சான் யுத்தத் 

இிற்காச் காரணமாம். 

போஜ அ (சேோகரக்இராந்தனாய்) ஹா! என் அ௮ருமைச்தாயே ர 

என் பிரிய விலாஸவதி! உங்கள் கதி இப்படியோ முடிந்த | 
(மூர்ச்சைகொண்டு £ழேலீழ்தல்) | 

சுந்தரி :--அதன் பிறகு என்ன சமாசாரமாம் 1 

கோவிந்த :--அ,கன் பிறகு இருபுறத்தாரும் சேனை 
களைச் சேகரஞ்செய்தனர்களாம்! மஞ்ஜனும் ஸைன்னிய 

தீதுடன் இக்ககருக்கருகில் வர்.திறங்கியிருக்கன் றனனா 

ம், சிப். ராஈதிச்கரையில் ஓரு பெரிய யுத்தம் நடக்கப்
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போகுன்றதாம். ௮,சற்காகவே இன்று காலையில் புத்திசாகரா 

காளிதாசர் முசலானவர்களெல்லாம்ஒரு கூட்டம் கூடினார்கள்! 

பட்டணமெல்லாம் பிரமாதப்படுதன்ற து ! இந்சப் பெருந்தட 

புடவில் ஈம்மைக்கவணிப்பவர் யார் 1 

போஜ :-- (மூர்ச்சை தெளிந்து, செவியுற்று, இனமாம்) அ. ஐ. 1 நமக் 

காச எத்சனை பெயர் கஷ்டப்பட றனர்கள் ! 

சுந்தரி :--ஐயோ! வெயில் பட படக்கிறதே! கால் 

பொரிந்துபோறதே! இணிமேலெங்கசே வெளியிற்போறதது ? 

இத்தீர்,*ச.த்சையாயினுங் குடித்து இன்னிக்கிக் பை 

செய்துவியவோம் வாருங்கள். 

கோவிந்த :--அப்படி என்ன நாழிகை அய்விட்ட௫ | 

(வானத்தைசோக்?) ௪.௮1 இஃசென்ன! சூரியன் உருமழுங்ஓ 

யுங் கொளுத்துசன்றானே. இஃதென்ன உச்பாதம் ? இதன் 

சா. ரணமென்னோ?_- (யோசித்து ஐயோ! இப்பொழுது இத்தணை 

பெயர்கள் செய்த பிரயச்சனங்களெல்லாம் வீணாய்ப்போய்விடு 

இன்றனவே! ௬வரை வைச்துக்கொண்டல்வவோ இத்இர 

மெழு வேண்டும்! என்ன கஷ்டகாலம்! என்ன கஷ்டகாலம்! 

.. சுந்தரி: (அன்*சதமம்) இதென்ன ! இருக்தாப்போலிரு 

ந்து மானச்சைப் பார்ச்அவிட்டு விசனப்படுகிறுர் 1 (பிசசாசமாய்) 

ஐயோ ! இசென்ன இப்படி விசனப்படுகிறீர்களே ! 5.2௧ 

கென்ன பு.௮சங்கடம் வரப்போகிறது ? நமது வறுமைதான் 

குறைவில்லாமவிருக்கறசே! இன்னுமென்ன கஷ்டமிருக்கப் 

போடறது 3 | 

கோவிந்த :--ஐயோ ! இக்சச் சண்டையின் தீர்மானத்தி 

னாலாயினும் போஜன் பட்: த்திற்கு வருவனென்று நினைத் 

தேன் 1 ஈம்முடையவறுமைக்கு மொரு விமோசனகாலம் வரு 

'மென்றெண்ணினேன் ! அவ்வெண்ணமெல்லாம் வீணாய்ப் 

'போயினவே! ஐயோ! யாரைப்பற்றி இந்த யுச்தம் நடக்கப்
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    சதையை சிலை பம ele te எங்வவட்ப te ae mt 

போகிறதோ, IES ராஜகுமாரனே இன்னுமொரு மூகடர்த் 
தீதீதிற்குள் ஸர்ப்பத்தினாற்றீண்டப்பட்டு மரிக்சப்போகெனெ௫ 

னனே | 

சுந்தரி அதெப்படி! அதெப்படி 1 ௮ந்த தாய்தசப்ப 

னத்ற பிள்ளை பட்டத் துக்கு வராமற்போனாலும், BUF EY) 

வது கொஞ்சகாலம் இருக்கக்கூடாதா? 

கோவிந்த :--இவ்விசமான உச்பாதம் நேரிட்டால் 

போஜன் ஸர்ப்ப ண்டி இ௰ப்பனென்றன்ரோ மரதையோர்கள் 

அவனது ஜாசகதக்தை நோக்கியுரைக்சனர். 

போஜ :--(மறைச்திருந்த விடத்தைவிட்டு ஓடி.வர்து, கோலிர்தபண்டித 

ருடையகாவில் லீழ்ர்து) ௭ஆவா;£ 1 wes போஜனைச் தாங்கள் தாம் 

இத்தருணம் காப்பாற்றவெண்டும். வியாதியைய நிர சவர்ச 

ளுக்கு, அசைச்சமனஞ்செய்யச் சகுந்த ஒளஷசமுச்தெரிந் திரு 
க்குமன் ரோ ! 

கோவிந்த :--அப்டா ! நீயார் ? ௮ப்போஜன் உனக்குத் 

செரியுமோ ? ௮௨னெங்கேயிருக்கின்றனனாம் 1 

போஜ :--அ௮டிகாள் ! ௮வன் இருக்குமிடச்சை யானறி 

யேன்! ஆயினும், அவனை எனக்கு சனமுய்த்பெரியும், ௮வண் 

என் பிராணசேசனான சனால் என் மனம் கலங்கு மிசவும் கஷ்ட 
ப்படிசன்று. கருணைகூரந்து, இதற்குப்பிர இச்சிரியையாக 

சார்கி ஏசாயினும் செய்௮, அப்போஜனைச் சர்ப்பச்தினணின்று 

மித்தருணம் காப்பாற்றுவீரென்று தம்மைச் சரணமாயடைகன் 
மேன், 

கோவிந்த :--அ௮ப்பா! நீ சொல்வசெல்லாம் வாஸ்த 

வமே! அவ்விராஜகுமாரலுடைய குணாஇசயங்களை.க் சண்ட 
வர்சள் எவர்கள் சாம் ௮வனுச்காகப் பரிதாபப்படமாட்டார் 

கள்? ஆயினும், ஸர்வதரித்துரனாயெ யான் என்ன செய்யக். 

கூடும்? வேசங்களை என்னவோ ஸாங்கோபாங்கமாய் 9 $ Bus 

யனஞ் செய்்ிருக்கின்றேன் !
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இதற்குப் பிரதிவிதானம் வேதோக்தப்ரகாரமாய் ஸர்ப்பஹோ 

ம் செய்தாற்றான் ௮வன் பிழைச்திருப்பன் ! அதற்குச் சல 
ஸாமக்கரியைகள் வேண்டுமே, 

போஜ ௨ என்ன வேண்டூமோ 0? 

கோவிந்த :--கொஞ்சம் விறகு, கொஞ்சம் இரதம், கொ 

சம் இரவியம் வேண்டும். மேலும் ஒரு பிராம்மணர் கூட 

விருந்த சில மந்திரங்களை ஐபிக்கவேண்டும். இவற்றில் ஒன்று 

மென்னிடச்திலில்லையே ! யானென் செய்வேன் 7 

  போஜ :--௮கசோ ! நானும் இட்பொழுது இவற்றைச் 
சம்பாதிக்க அசக்தனாயிருக்கின்னேனே ! மேலும் இஃவூருக்குப் 

புதியவன் யான். 

(கேபத்தியத்தில்.) 

55 Ys) suri ச்ர்பாணி 

விபவோ கைவ சாச்வத ௨! 

நித்தியம் ஸக்கிஹிகோ ம்ருதயு ௦ 

கர்க்தவ்மியா தர்மஸங்க்ரஹ $ !1?” () 

சுநீதரி :--(செவிகொதெது, கோக்க) யாரோ ஒரு பிசாம்மணர் 

இவ்வழியே பாராயணம் பண்ணிக்கொண்டு வருகிருர் | அவ 

ரையாவது கேளுங்களேன் ! நாழிகையாய் விட்டால் என்ன 

செய்கிறது ? 

கோவிந்த :--(சோக்க) ௮ம்! யாரோ மகாசர்மிஷ்டரான 

பிராம்மணர் போலிருக்கின்றார். செய்வாதீனம் ஒரு கையில் 

தர்ப்பை சமித்துச்கள் எடுத்து ' வருகின்றார் ! இருதங்கூட மற் 

ஸளொருகையில் எடுத்துக்கொண்டு வருகின்றார்போலும்! ஏதோ 
தலையில் மூட்டையும் பலமாகத் தானிருக்கின்றது. இவரைக் 
கேட்டால் ஈமக்கு வேண்டிய ஸாமாக்கிரியைகள் கடைக்கு மெ 

ன்டஇழற் சந்தேகமில்லை.



களம்-].] போஜசரித்திரம், ௨௯௫ 
walt 

போஜ :--(ஆன்மகதமாம்) ஓம்] ஸாக்ஷ£க் பரமேசுவரனைப் 
போல் விபூதிருக்சாகூசாரியாய்க் தேதஜோமயமாய் விளங்கு 

இன்றார் 1 கருணைக்சடவுளே நம்மைக்காப்பாற்றுவதற்கு இம் 
மஹானுபாவரைக் கொண்டுவிட்டனர் போலும், 

(பீரவே௫த்த) 

பிராம்மணன் (பரபரப்புடன். ஒருவரையும் பாராமற் பாராயணம் 

பண்ணிக்கொண்டு), 

“_இத்தமவத ஸர்வ பூ Bayo 

யச் FOC TG நியதச் ௬௪ ட ! 
ய் 

PLDT நீ நிரபீமாந 5 

ஸர்வசோழுக்தஏவஸ௦!!?? | (௧௧) 

கோவிந்த :--(௮௫ூழ் சென்ற) சாஸ்இபிகளே 1 சாஸ்திரி 
களே | | 

பிராம்மணன் :--(தரும்பிப்பார்ச்த) யாருங்கணம்! போகச்சே 

௮பிஷ்வொட்ட௩ கூப்பிர் ரது ? 

கோவிந்த :--நான் தான் சாஸ்இரிகளே ! ௮சலூர் இரூ 

ப்பது, 

பிராம்மணன் :--ஐ ! எங்கே கந்தர்? என்னோடுகூடப் 

பிராம்மணார்த்தக்துக்குப் போகலாமென்று பார்ககறீரோ? 

உள் ுரரிலிருப்பவருக்கே ஒன்றுங் இடைக்கலையாம். போருக் 

குறைக்கு நீர் வெளியூரிலிருக் தும் வரச். துவிட்டீரோ ? 

கோவிந்த :--அ௮தற்கன்று, சாஸ்திரிசளே ! அகாதனாய் 

நிற்கும் ஒரு சிறுவனை ஸர்ப்பமொன்று இன்னும் மூுகூர்த்தச் 
,திற்குள் கண்டட்போடின்று. அ௮வனைக்காப்பாற்றுவதற்கரக 

தரு ஹோமம் செய்யவேண்டியிருக்கன்றது. தாங்கள் அதற் 
குச சற்று ஒத்சாரை புரியவேண்டும்.
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பிராம்மணன் :--(ஸர்தோஷத்தடன்) அதற்கென்ன 1 இப்: 
பழுப்பட்ட சாமகாரியத்சைச் செய்விப்பஇல் எனக்கு ரொம்ப 

வுஞ் சச்சோஷமே: அனால், ௮தற்குஷவேண்டிய ஸாமக்ரியை 

கள் சவிர ௮சார்யதகதிணை விசேஷமாய்த் தரவேண்டூமே, 

கோவிந்த :--அதற்காகக் தான் தங்களைப் Sone Ser 
பதும் ! கால்கள் gs ஏழைகள் பாருங்கள் ! கொஞ்சம் ஸமி' 
தீது, கொஞ்சம் கஇருசம், கொஞ்சம் இரவியம் ஒச்சாசை செய்: 
வீர்களானால் யசேஷ்டம். இவ்வளவு உபகாரஞ் செயவீர்க 
ளானால் தங்களுக்கு இகத்திற் பிரக்தியாதியும், பரச்திற். 
புண்யமும் சாசவதமாயிருக்கும்.. 

பீராம்மணன் :--போம், ஐயா, போம் | பிரச்யொதியுமா 
ச்சு ! புண்ணியமுமாச்சு :! விறகாம், இரு சமாம், இரவிய ஈம்! 

ஏன் ஐயா 1 ஒரே சடையையாய், இக்ககரையே தங்களுக்குச் 

கொடுச்துவிடும்படி கேட்கிறது சானே ? 

கோவிந்த :--அப்படிச் சாங்கள் சொல்லக்கூடாது ! 

* “தெொரடையே யெவர்க்கு மெப்பேறுந் 

கொடுக்கு நெதியிமற் பிறழாத 

கொடையே யாரு சன்வழியி 
னொழுகச் செய்யுங் மூறைதீர்க்த 

கொடையே பகையை யுறவாக்குங் 
குலவும் பூத மனை த்தினையுங் 

கொடையே பாக்கு மென்றுள்ளங் 
கொள்ளப் புகன்றான் கெளதமனே! *: (௪௨) 

பிராம்மணன் :--அ௮மாம்! இக்க தர்மோபதேச மெல்லா 
மென்னிடச்தில் வேண்டாம்!. இர்த வேதாந்தமெல்லாம் கானு 

மறிவேன் ! டோம்! ஐயா!. போம் ! இக்ச ஜம்பத் துக்கு ச் சானா 

ஹோமம்பண்ணப் போகிறேனென்று சொன்னீர் !. gar! 
    

& தாஞ்சிபுராணம்,



களம்-],] போஜசரித்இரம், ௨௯௭ 
பொத அதவ meg nae Net me அத்ன்   

பண்ணிவிட்டாப்பலேசான் | wes காசைப் பிள்காயைப்। 

பாம்புசடிச்சாலென்ன டாளைசட்டினாலென்ன? வெறுங்கையை 

வைச்சிண்டு முழம்போடப் பார்க்கிழீரோ 1 போம்! போம்!!' 
(வேகமாய் நிஷ்இிரமிர்தல்), 

சுந்தரி :--ஏது ? இவரைக்கேட்பதி௰் பிரயோஜனமில்லை. 
நேத்று நீங்ககொக டேர் ச விறகில் கொஞ்சம் மீதியிருந்தது.. 

அதாயினுமருச்கி சாலென்று பார்க் இரேன் 1 (மண்டபத்திற்குள் 
கிஷ்இரமிச்சல்) 

கோவிந்த :--அப்பா ! இவ்விடச் திலேயே இரு। இதோ 

சமீபத்தில் ஒரு பிராமணர் இருக்சார்! ௮வரை யாயினும் 

டோய்ட்பார்ச்அ வருகின்டசேன் ! (நட்எமித்தல்) 

போஜ :--அஹா ! இந்த சங்கடச்திற்கு யான் என் செ 

ய்வேன் ? என் அருமைத்தாய் ஸாவித்திரி படுங்கஷ்டங்களை 

நினைந்து ௮முவேனா 1! என் பிரியை விலாஸவதிக்குகேர்ந்த து 

ன பங்கறரக்காக வருக தவேனா 1? என் ௮சைகாயகி விலாவஇ 

மை எண்ணி யெண்ணி யுருகுவேனா ? அல்லது எனச்கு இப் 

பொழுது ஊந்திருக்கும் மகத்தான அபத்திற்காகச் தக்இப்டேனா!' 

ஐயோ ! எச௫்கனை அபர்துக்களினின்றும் தப்பிச். துக்கொள் 

வ ?கசெட்டகாலம்வந்தால் அன்டங்கள் ஒன் நின் மீசொன்முய் 

வஈ்துசொண்டே யிருக்கும் போலும், ““பட்டகாவிலேயே 

படும், கெட்டகுடியே கெடும்'' என்னும் பழமொழி வாஸ்து 
வமே. அந்தோ! எங்கே டோலலும் ஈமது பிராணனுக்கே 

ஹானிவருகின ஈசே ! அப்பாவி ழஞ்தனே இராஜ்றியத்திற் 

காசைப்பட்டு என்னைக் கொல்லப்டார்ச்சனன் | ௮இினினறச் 

சீப்பிச்தக்கொண்டேன் |! சனது ரகடியங்கள் வெளிவந்து 

விடிமோவென்று அட்பில்லராஜன் மனைவி என்னைக்கொல்லப் 

பார்ச்சனள் ! ௮ இணின்றுர் தப்பிச் துக்சொண்டேன் |! இப்பொ 
ழூது தேய்௨மே என்னைக் சொல்லப்பார்க்கின் ஈதே! இதினின்
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றம எப்படிச் கப்பிப்பிழமைப்பேன் ? ஈசுவரன் தான் என்னை 
க்காப்பாற்ற வேண்டும், ஹே எசா ! (பாதல்) 

(௯) இராகம் 5 கமாஸ் - ஏக - தாளம், 

பல்லவி, 

காவாய் ! காவாய் !! - கருணாஜலதே ! 

அநுபல்லவி, 

தேவே! தேவே !! - தியங்கிடுமென்னை ! 

சரணக்கள் 

ஆசர்சக்கொடியே - அற்புசச்சேனே! 

தீரசயாநிதே - சீருமென்குறையை !-- காவா, 

ப்ராணனும் பிசாணனே - ப்ரஹ்லாக ரக்ஷகனே! 

க்ராணஞ் செய்வா யென்னைச் - சீரைலோக்யகாதனே!...- கா. 

அ சஹரகசிவசிவ ~ அகஈகவு.மாபதே! 

HRM YP FEES - கவனஞ்செய்வா யென்னை 1 கரவா, 

(திரும்பியும்பிரவேகித். த) 

கோவிந்தபண்டிதர் :--(பாபராப்புடன்) அப்பா 1 எங்கெங் 

கேயோ சென்றேன். மஹா அச்கினிஹோச்திரியான ஒரு 

பி.ராம்மணோக்கமர் மாத்திரம் இடைச்சனர். மற்றதொன்றுங் 

இடைக்கவில்லையே ! | 

(பிரவேடுத்தப் பாபரப்புடன்) 

சுந்தரி — QC ar கொஞ்சம் விறகு இருக்கிறது! (விறசைக் 

கட்டாகக்கட்டிக்கொண்டு வைத்தல்) 

கோவிந்த :--(சோக்) சரி! இர்த விறகு போதும்! மற்ற 

ைமேண்டுமே 1 

போஜ :--இயின் இப்டொமுது ௮ வ௫ி:பமாய் வேண்டி 

யத யாதோ ?
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கோவிந்த :--கொஞ்சம் மெய்யுர் இ.ரவியமுந்தான்வே 
ண்டும். தர்ப்பை சமித்துகருடன் அப்பிராம்மணோக்சமர் வந்து 

விடுவார். ௮வரை வைக்துக்கொண்டு மற்றவைகளை நடத்தி 

விடுவேன், 

போஜ :--எங்கேயாகினும் சமீபச்திற் கடைசளிருகி 
கின்றனவோ ? 

கோவிந்த :--ஆ.இச்கியவர்ம மஹாராஜருடைய பட்ட 
ணத்திற் கடைகளாக்கென்னகூறை ? பணமிருந்கால் வேண்டி 

யனவெல்லாக கிடைக்கும் | 

போஜ:--அப்பட்டணம் எவ்வளவு aro Sol eS) om 

  

தோ? 

கோவிந்த : இதோ இவ்விடச்இலிருந்து கால்குரோ 

சமிருக்கும். 

போஜ:--அப்படியாயின், யான் ஒரு க்ூணச்கிற்சென்று 
வேண்டியவற்றை வாங்கக்கொண்? வருகின்றேன் ! சாங்கள் , 

அதற்கு முன்னசாக என்ன செய்யவேண்டுமோ அவற்றை 

யெல்லாம் செய்து வைகத்துக்கொள்ளுங்கள் 1 

கோவிந்த :--அப்பா! மற்றவை யெல்லாம் ஒரு க்ஷூணத் 

திற் சித்சப்படிக்திவிகிவேன் ; (கோக) அப்பிராம்மணோத்தம 

ரம் இசதோ௮ச்கிணிகுண்டச்தை எடுத்துக்கொண்டு வரு! 

சக்கிரஞ்சென்று வாங்கிக்கொண்டு வருவாய் ! 

போஜ :--இதோ நிமிஷமேரக்தில் வந்து விட்டேன் | 
(ப இரமிச்சல்,) 

கோவிந்த :--ஸோமசுக்தசசாஸ்திரிகளே, வர? வண்டும்! 
(ஸோமஸ்ஈந்தர சாஸ்திரி, தர்ப்பைசமித்தகளுடன், அக்இனிகுண்டத்சை 

பெடுத்தக்செசண்டு பிரவேச்சல்,) 

ஸோம :--மற்ற ஸாமச்சிரியைகள் ௨௫௮ விட்டனவோ!
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கோவிந்த :--இல்லை ! ௮ப்பிள்ளையாண்டான் போயிருக்: 
கனெரான் ! சக்கரத்தில் வந்துவிவென | தாங்கள் ஆரம்பித்து 
விடுங்கள் ! சானுஞ் ஸ்கானஞ்செய்் தவிட்டு ஒரு க்ஷணத்தில் 
aus BANDAS) ex C mex, 

ஸோம :--கொஞ்சம் தீர்த்தம் மாத்திரம் வேண்டும். 

கோவிந்த :--யாரடியங்கெ? ஒரு செம்பிலே மடியாய்ச் 

தீர்ச்கங்கொண்டுவா | 

(சேபத்தியந்தள்,) 

இகோ கொண்வெந்அவிட்டேன்! 

கோவிந்த :--சரி! நான் போய் வரட்டுமா ? | 
ஸோம :--௮ப்படியே செய்கிறது ! FéOrn வந்து 

விடுங்கள் | 

கோவிந்த :--ஒரு கூணச்தில் வந்து விடுகின்றேன். 
(நிஷ்டெமி தல்), 

(பிரவே௫ித்த,) 

சுந்தர் :--இசோ தீர்த்தம்! 
ஸோம :--இப்படிச்சான் வைத்துச் செல்லுங்கள் ! 

(சக்தி உள்ளேபோக, உட்சார்ர்ஐு, ஆசமனஞ்செய்துவிட்டு, அ௮க்கினிகுண்டத்தைக் 
கீழேவைத்து தர்ப்பைகளைப்பரப்பி, நெருப்பை மூட்டிக்கொண்டிருத்தல்,) 

(பிறகு ஹர் ஹா௭ரை மான்னிட்கெகொண்டு, விசீதவேஷத்தடன்,ஸாரவித் தி 

ரீதேவியார், சாநமதிதேவியார், விலாஸ்வதி தேவியும் 
*  பரவே௫த்தல்,) 

சாநமதி :--அடிகாள் ! தங்களுக்கு வெகு சரமத்சைக் 
கொடுத்துவிட்டோம். காம் அவ்விடச்திற்கண்டசபோவனம் 

இவ்வளவு தாரமிருச்குமென்று யாம் நினைத்திலேம், ஒரு 
வேளை நாம் ஒழிதப்பிவச்துவிட்டோம் டோலிருகச்கின்ற 2! 

இவ்வி_ச்சை கோச்கில் 'இஃதொருபாலைவனம் போழ்றோற் 

று ஐதே! |
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% “விரிந்தசெக் சுமர்களும் வெயிலின் வெக்து௫ம் 

சிந் தமண் டபங்களும் சருகு வெர்துமேற் 

பொரிக்தமா மரங்களும் புகைந்து பார்மிசை 

எரிர்தெழு கடுஞ்சரத் கெல்லையெய்தினோம்!' (௧௩) 

ஸாவித்தீரி :--ஆம் ! நாம் வழிசப்பித்தான் வந்திருக்க 

வேண்டும். ௮ன்றேல் உதித்து நாலுகாழிகைப் பொழுதிற்குப் 

பு2ப்பட்ட நரம், உச்சிப்பொழுசாகியும் அச்ரமத்திற்கு 

உராமலிருப்பது விந்தையே ! மேலும், ஒரு. நாளுமில் 

லாமல் இன்று ௮கோரமாய்க் சகொளுத் துகன்றசே வெயில்! 

விலாஸவதி .--2ம்! ஆயினும், இவ்வெயிலே இவ்வனத் 

திற்கு எவ்வளவு சோபையையுண்டு பண்ணுகன்ற பாரு 

ங்கள்! 

* அற தவெயி லத்ககல் வ் விகம்பிடை லெடி,க்துவிழு 
மானையினெடுந் 

தந்தமணி யைத்துளி யெனக்கருதஇ யபூண்டுழல்வ 
Fr SEO LD | 

வெச்தெரி கொளுஞ்சரு கெழுந்துவிழமு கங்குலில் 
வீரிச தநிழலில் 

வர்தடரு மெண்குமரை யுங்கடகை யுங்கலையு 

மானினமுமே!?' (ae) 

ஹரிஹார் :--ஸகல சேசங்களிலுஞ் சஞ்சரிச் துப் பழச் 

சமூள்ள எனக்கே இல்வெயிலில் கால்கள் துடிக்கன்னைவே 1 
பாலியம் முசற் கஷ்டமென்பதே இன்ன தென்றறியாமல், எப் 

டொழுதும் பஞ்சணையின் மீஜம், இ.ரத்தினக்கம்பளங்களினண் 

மீ துமேயுலாவிவர்ச_நங்களது மெல்லியபாதங்கள் இக்கொடு 

வெயிலில் ஈடப்பதனால் எவ்வளவு கோவெய்தினவோ? 

  

** அரிச்சற்திரபுரரணம்,
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ஸாவித்திரி :--ஆம் 1 விரைந்து செல்வோமென்ளாலும், 

கண்ணுக்கெட்டியவரையிலும் அழத்தபோகனம் காணப்பட 

வில்லையே . 

சாருமதி --அகலிண் காம் எ.க்னசரெய்வோம்! சூழந்தாய் 

உனக்கு எவ்வளவு கட் டச்தைம் சருகறோம். 

விலாஸ்வதி :--என்னருமைள் யே ! எனச்கொன்றம் 

கஷ்டமில்லை. ஆயினும் பெரியோர்களான உங்களுக்கெல்லாம் 

மகதக்தான சரபம்ை ம்சர்துலிட்டேன். இப்பாலியின் ஜன்மம் 

பெரியோர்களை வரு்துவசற்காகவே ஈசனால் சங்கர்பிக்சப் 

டட்டது போலும் ? இல்லாவிடில், இவ்விக நிந்சைகளுக்கெல் 

லாம் அளாஇ.பும் எனது பிராணன்கள் வஜ்ஜிரக்இனால் செய்யப் 

டட்டவையபோற் கொஞ்ரஈமேனுங் கலங்காமல் நிர்கன்டனவே! 

ஸாவித்தீர் :--ஐயோ ! நாமெங்குச் சென்றால் சானெ 

ன்ன? என் செல்வனிருக்கும் இடமே தெரியவில்லைமய ! 

அவனை நான் திரும்பியும் இக்சண்கவினாலும் பார்ப்பேனே! 

விலாஸ்வதி :--௮அந்தோ ! விதிகச்சகாலத்திலல்லாமல் மர 

ணம் நேரிடா சென்ற பெரியோர்கள் சொல்வது வாஸ்கவமே! 

அ. சற்கு நானே நிதாசனமாயிருக்கன் றேன் ! என் பிராணகாத 

ரைவிடகன்றும் யான் இன்னும் ஜிவித்திருக்கின்றேன 

ன்மோே 1 அப்பாவி ழுஞ்ஜனால் எவ்வளவு கஷ்டங்களையெல்லா 

மடைந்தும் அவற்றையெல்லாம் பொறுத்து இக்கல்லுடல் கரை 

யா.திருக்கின் றதே | (பாதெல்), 

(௪) இரசகம் - சீலாம்புரி - - தாளம் - திரிபுடை, 

பல்லவி, 

ஆ ஹந்தா ! வென் ஸந்தாபதக்தை 

ஆருடானறைவேன் 1-- 

அறபல்லவி, 

மோஹத்தால் மாமனை ஈம்பி 
முழுமோசம் போனேன் !....- ஆ.
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சீ 

F I Cw 6% Gr, 

F EDF COE GHB LT oH 

Hume Ben மேனே, 

வந்தென்னைக காவாவிடில் 

மனம் ப.இழ்ேனோ — ௮, 

நாகா! உ்றன் PEED F 

கான் காண்டசென்றோ 1 

an ge யானிங்கே 

டரிசவிக்கின் றேன் — ஆ. 

பாலி என்கொடுமையாற் 

ப. படம்ச வெயில், 

ஆல! சோர்க்மார்யபுசரர் 

ஐ்யோ வலைகன் ராரோ 12 ஆ. 

கல்லிறுங் கழினமாய்க் 

கரைஈகருகா சென்றன் 

பொல்லாத பிசாணக்கசான் 

போகவில்லையே யந்சேோ !-.- ௮ 

சாநமத் :-என் சண்மணீ ! இம்வடல் என் செய்யும் 2 

இருசக்தலும் சாகலுந் தேய் ௨ச்செயலன் மோ ? 

விலர்ஸவதி:--என் ௮ன்னையே ! என் பிராணநா தரைப் 

பறச்கோடும்படி செய்தேன் ! என பெரியோர்களை என்விஷய 

மாய்ட் படா சபாகெளையெல்லாம் படும்படி பண்ணிவை ச்சேன்! 

என் சலதமைக் கெடுக்கவந்த ௮ப்பாதகனால் மஹாபயமடைந் 

தேன் ! என் ௮ருமைமாமியோடு சிசைச்சாலையில் ௮ளவ ற்ற 

கஷ்டங்களை யெல்லாம் பட்டேன் ! இற் நிற்செல்லாம் சலித் 

ததோ என சச்சஹிருசயம்1 மேல் விமூர்ச இடியைச் சட்டை 
பண்ணாமல் நிற்தென்ற பர்வதசிகரம்போல், இவ்வளவு gas 

களைமெல்லாமடைந்தும் இன்னு மெவ்வளவ வந்தபோதிலும்



௩௦௪ போஜசரிக்தரம். [அங்கம்- 7] 

சலியேனென்று சொல்வதுபோல் ஸ்.திரமாயமைக்கப்பட்டிருக் 
.இன்றதன்றோ என் பிராணன் ! 

ஹாரிஹா்:--ராஜபுத்திரீ ! சகல நீதிகளையுமறிர்த நீயே 

'இப்படிவருந்துவ_து தக்ககண்.று ! உனக்கு ஒரு குறையும் வா 
ராது ! ரானது அருளால், கணவனை நீ வெகு சீக்கிரத்தில் 

யடையப்போ௫ன்ளுய் ! 

விலாஸ்வதி :--அ௮து துர்லபம்! துர்லபம் | இப்டாவி 
‘Owed gb ஈரனுக்கருள் உண்டாகுமோ ? 

emframri ன (டி Cu srw ! சான் உன்னைபட்பேன்ற 

மஹாபதிவ் ரகசைகளுக்கு உதவி செய்யாவிடில், பின்யாருக்குத் 
சான் செய்வர் 1 

விலா :---அ௮ல்ப பாக்கியமுடையவளான யான் ௮ம்மகா 

னுபாவரையு மடையப்பெறுவேனோ! ஆசையினாற் பசத்தப் 

பட்டு என்னன்பரைப்ட றிகொடுத்கேனே ! பாவியேன் நானன் 

Cop ௮அப்புருஷோத்தமருடைய நாசத்திற்குக் காரணமானேன்! 

ஸாவி:--அடிபேதாய் ! ஏன் இவ்வாறெல்லாம் வீணாய்ச் 

தர்திககன்றனை 1 உன் பாஇவ்ரத்தியமகுமையே என்செல்வ 

னைச் சகல அபசத்துக்களினின்றும் ரக்ஷிக்குமே! ௮ வனுக்கு ஒரு 

குறையும் நேரிடாது! மனச்சைச் இடஞ்செய்து கொள் ! 

விலா :---எனைரூமை மாமி! என்மனம் எப்படிக் இடங் 

"கொள்ளும் ! என் பிராணபந்து இந்நேரம் உயிருடணிருப்பாரா 

பின, தாங்கள் படும் இத்தனைதுயரங்களைக்கண்டுஞ் சும்மா 

விருப்பசோ? ௮வர் பிராணனுடனிருப்பா. ராயின், ௮வர் இருக் 

குமிடமாயினுக் கெரிந்திருக்குமண்றோ ! ஏது 1 ௪௮௫ ? அப்பா 

கசன் ழஞ்ஜனாம் கொலையண்டுசான் இறந்திருக்கவேண்டும் 1 

ஸாவித்தீரி :--பக்தஸம் ரகூகர் என்று காரணப்பெயர் 

பூண்ட ஹே பிரணசார்த்திஹர | ஆச்ரிதர்களை ரகஷிப்பதற்கா .



களம்-].] போஜசரித்இரம், ௩௦௫ 

சுவிரைஈ_௪ Ore gy துஷ்டஙிக்கிரகஞ்செய்யும் ஹேச சண்ணிய! 

எங்கள் விஷயச் இல் நமது கல்யாணகுணங்களெல்லாம் மித்த 

யையாகக் காணப்படுகின்றனவே ! நம்மையே தஞ்சமென்று 
அடுச்இருக்குமெங்களைச் தேவரீர் மறந் அவிட்டீரோ ? எங்களு 

டைய பி. ரலாபல்கள் தேவரீருடைய செவிகளிற்படவில்லையோ 1 
ஐயோ ! காண்கிலேனே என் செல்வனை ! உயிருடனிருப்பனோ 
என்சண்மணி ! பாவியேன் யான் அச்சிறைச்சாலை4ிலேயே 

மடி. ந்திருக்கலாகாதா | 

% (பிரியார் பிரிதல் பெரியோய் தகவோ 

Ondsur Dk கினையாதிருத்சல் 3 

வஅியோர் கனமே தமியேன் வலிய 

அறிவோ வினையோ அரசே பரசே !? (கக) 

விலா :--(சோகாக்இரரச்தையசய்) ஹா ஸர்வலோக மனோ 

ஹச 1 ஸச்தஇியபரிபாலனத்கையே விரசமாகச்கொண்ட Cam 

தர்மஞ்ய! சரணமடைக்தாசை ரக்ஷிப்பசற்காக ஸர்வஸ்வச்ைை 
யுந் துறக்கச்துணிந்த Cam ஸர்வஜீவகாருண்ய 1 அஷ்ட நிக 

இரகசஷ்டபரிடாலனார்த்சம் நீண்ட இருச்கைகளையுடைய ஹே 
புருஷோத்தம ! பேளலகசேசிமுசலான எ௪ச்சவீரர்களையெல் 
லாம் க்ஷணச்தஇல் நிபாதஞ்செய்த .மகீஞு .இல்வேழைகளை 

ரக்ஷிப்பசற்குக் கைந்நீளவில்லையோ? கற்பழிக்சவர்ச காதுகளைக் 

கண்டிப்பது தர்மபரிடாலனமாகாதோ? ஹா! நாதா! கசாணேனே 

மது இருக்கைகளை ! ஹா | பிராணபந்தோ 1! மறந்துவிட்டீ 

ரோ எங்களை 1 

, * 4 இரையார் கடல்சூ முலகின் 
ற்வ?ம! தஇருவின் Bom? as | 

நிறையார் சகலையின் கடலே ! 
கெளியார் மழையின் ஸனிலையே | 
  

* சம்பசாமரயணம், 

[௨௦] -



௬௩௦௬ போஜசரித்திரம். . [அக்கம்] 

  

கரையா வயர்வே மெமைநீ 
கருணா லயனே யெனிஷொன் 

௮ரையா யிதுசா னழமீகா 
'வுளநெொச் தடியே மலைதல் ?' (௧௬) 

சாரு :--(விலலகதியைச்சமுசி) ௮ என்கண்மணி ! ஏன் இப் 

பாவியின் வயிற்றிற் பிறந்தனை 1 ௮ சகோதரா! உனது 
தர்திரமே தந்திரம் |! ஒர் ௮ற்ப ராஜ்ஜியத் திற்காசைப்பட் கி 

என்னென்ன வெல்லாஞ் செய்யத் தணிந்தனை ? 

ஹர் :--௮ம்மணி ! சசலதர்மல்களையுமறிந்த தாங்கே 
இவ்வாறெல்லாம் விசனப்படுவது சகுதியனறு ! 

*: SS இரக்கமும் வறுமை தானு 
மல்லலு மகிழ்வு மெல்லா 

டீக்கமில் ஓுயிர்கட் கென்று 
நிலையெனல் கொள்ளற் பாற்றோ! 

மேக்குயர் கடவுட் டிங்கள் 

வெண்ணிலாக் கஇரின் கநறை 

போக்கொடு வரவு நா 

முறைமுறை பொருக்தற்றன்றே!'” (௧௪) 
-விலா:--(சாமாட்சிஸ்பச்தசத்தை 5455) ஆ! இஃசென்ன இடு 

ரென்ற எனத இடச்கண் துடிக்கனெறமே? 

ஹரி:--சபம்! சுபம்! 

-விலா:--இந்த மர் தடாக்கியைக்கும் சுபம் இடைக்சம் 

Gur@enG gr? a 

ஹரி:--அம்மணிீ! சுகமும் அச்சமும் மகான்களுக்கு இய 

ல்பாயுள்ளனவன்றோ! ஆகலின் seorQesr பிறழாத சமக்கு 

கலம் எத் சமாய்க்கடைசக்சவே போடூன்ற த. 

. * தச்தபுராணம், 
க்ஷம். 

 



terece] | போஜசரி த்இரம். m.06r 

  ஸ் TO 1 ரவ கவகவகைவகுட ட சதயஸி பலபட பகவதி a ene Cede amps 

ஸாவி:--ஐயோ1 கால்கள் பொரித்து போடன் னவே! 
எங்கேேயாகிலும் ஓரீட்.இிற்றங்குவோமென்ளால், கண்ணுக்: 

கெட்டியவரையினும் ஓர் ஊருங்காணப்பட வில்லையே! 

ஹரி :--அம்மணீ! நீங்கள் இம்மாமரத்து நீஹலிற் சற்றுத் 

சவ்கியிருங்கள்! நான் சென்று ஸமீடத்தில் ஏசாயிலும் ஊம்: 

இருக்குமோ வென்று பார்த்து வருகன்ம றன், 

சாந:--ஆம்! அப்படிச் செய்வதுதான் யுக்சம், (ஹரி 

*சார்சிட்சொமிக்க, மற்றையமூனரும் மாசத்தடியிற் சென்று உட்சாருதல்.) 

(பப ப்புடன் பீரவே 9.22) 

” கோவி:---சாஸ்திரிகளே! எல்லாம் சித்சமாயினவோ ? 

ஸோம:--ஸகலமும் ஸஹிச்சமாய் விட்டன, இர்ச ஸ:ப்ப 

'ஹோமத்திற்குப் பூர்வாங்கமாகிய விக்கேச்வா பூஜைமூசலிய 

இரியைகளும் முடிக் தவிட்டன. இனிமேல் ஸங்கல்பம்பண்ணி 
க்கொண்டு முக்கியொாஹுதி பண்ணவேண்டியத தான், நெய் 

வர அவிட்டால் தொடங்விடலாம். அதுவாராததுதான் சா 

மஸம். ப 

கோவி:ுர்சோ! அப்பொழு சென்ற அ௮ப்பிள்ளையா 

ண்டான் இன்னும் மெய்வாங க்கொண்டு வாராமலிருப்ப 

ற்குச்காரணம் யாதோ? சாயூிகையாய் விடுன்றசே! இம்மு : 

கூர்ச்சம் ௮திக்ிரமித் தவிட்டால் ஸர்லப். ரய சனமும் வ்யர் 
த்சமாய்விடிமே!(அற்றி சோச்சி) இதோ யாரோ இம்மர த சடியில் 

லெயிலினாவ்வருக்தப்பட்டு வி4்.ரமிக்கன்றனர் போலும், இவர் 

களைக்கேட்டால் ஏதாயினுந்்இிரவிமங் கடைச்குமென் ற: தோன் 

றுகன்ற அ, அரத் சென்ற) யாவரோ உயர்குலத்திலுதிச்ச ஸ் 

ரீசஉள் டோவிருக்கன்றனர்! (பீரசாசமய்) பண்ணியவ இகான்! இல் 

கொரு இராஜகுமாரனுடைய பிராணனை ning Saher ge 

காப்பாற்றுவச.ற்காக ஒரு ஸர்ப்பஹோமம்பண்ண Ca cir ig. uS a5 

கஇன்றது, அசற்காசக்கொஞ்சச் இி.ரவியமிருர் து கொடுப்பீர் 

ளாயின், ௮௨னதுட்.ராணனைச்காப்டாற்றியடஉன் உரும் 1.



௩0௦௮ போஜசரித்திரம். [அங்கம் VI 

  

சாந:--ஐயோ பாவம்! இந்தாருங்கள்! (சான்றாசாணபல்களை 

ச்கொதெத) பாவம்! எந்த ராஜகுமாரனையோ? 

- கோவி:-௮அடே பையா ராமஇருஷ்ணா! இக்சே கூரம் 

ஒழிவாடா!--அம்மணீ1 இந்தப் பேரு தவிக்கு கான் சங்களுக்கு 

௪எனனபிரதி செய் பப்போடுின்றேன. 

| (Casorins Isla Asp) 

ரரம :--என் அப்பா! ஏதுக்குக்கூப்பிட்டே 2? 

கோவி:-.-(ஒ௫ சாணயத்தைச்சொசெ௫) இதை எடுத்துச் கொ 

ண்டுபோய்ச் சீக்கிரம் ஒர வீசைகெய் வாங்கிக்கொண்டு ஓடிவா ! 

... ராம:--நெய்யா! இதோ ஒருகிமிஷூச்தில் வரத விட்டே 

oor! (de 201554.) 

aor es எந்த இராஜகுமாரரோ? 

கோவி:--எந்த இராஜகுமாரனா!-- இந்நகரில் இப்பொ 

மு.து எவனைப்பற்றிப் பிரமாதமான யுத்தம் நடக்கப் போகி 

ன்றதோ ௮ந்.த ராஜகுமாரனே! 

சாந:--இக்ககரின் பெயர் யாதோ! ௮ல்து இன்னும் 

எவ்வளவு அ.ரமிருக்கின்றதோ: 

கோவி:--அம்மணீ! இதுதான் ஆதித் தஇியவர்ம மஹர 

சாஜர் ஆளும் உஜ்ஜயிநீஈகரம். 

விலா :--(சராச்திசமாய்) உஜ்ஜயிநீ நகரத்இுல்கே தான் நாம் 

வந்தோமோ!--அடிகாள்! ௮நத இராஜகுமாரர் இப்பொழு 

எங்சே இருக்கன்றனரோ?! 

கோவி:--அம்மணீ! அவன் இருக்கு மிடம் ஒருவருக 

குக் தெரியவில்லை, அவ்விளங்குமரன் தன் சற்றப்பனால் இரா 

ஜ்ஜிய் ,த்இணின்றும் மோசடி.யாத்துர த் தப்பட்ட எங்கேயோ செ



களம்-1.] போஜசரித்திரம். ௩௦௯ 
  

எ வமையயம வடி அ 
  

ன். றனனாம். ஆயினும் அவனது பிராணரேச ராய காளிதாசர் 
என்பவர் ஒருவர் மாச்திரம் அவன் உயிரடனிருப்பதாகச் 

சொஃலுடன்ரார்! ஆனால், ௮வருக்கும் அவ்விராஜ குமாசணி 

ருக்குமிடர் தெரியவில்லையாம். 

ஸாவி:--(சசாச்திசமாய்) gy | இஃதசென்ன 1! விர்சையாயி 
ருகீகன்.றத! ஒருவேளை என் செல்வன்தான் இவ்விராஜகுமா 
ரனாயிருட்பனோ?-.-(பிரசாசமாம், ஐயா! அவ்விராஜகுமா ரன் எந்த 

நககரத்சைச் சேர்ந்தவனோ 7 உனது பெயர் யாதோ? 

, கோவி:--௮வனஅ பெயர் தெரியாதவர் யாவர்? அச் 

தர்மராஜனது பெயசை ஒருதாஞ்சொன்னால், வருமிடையூறு 

களெல்லாம் ஊழிக்காற்றிம் பூழிப்பஞ்சுபோலாகு2ம! 

(போஜன் சள்ளாட்டமங்செொண்ு ராமக்நஷண னுடைய சோகை 

ப்பற்றிசக்கெொண்்ெ செய்ப்பத்திச்தடன் பிசவே௫ுத்.தல்) , 

கோவி:--(போஜனை சோச்?) அப்பா ! ஏணிவ்வளவுதா 
மஸம் P (செய்யைச் கையில் வால்்இக்சொண்டு). ஏனொரு மாதிரியாயி 

ருக்னெறாய் ! இதோ இப்படி உட்கார்ந்துகொள் (பேசன் அல்லி 
டத்தில் ஒரு புறமாய் உட்சாச) சாரஸ்.இரிகளே சீக்கரம் ஆரம்பித்து 

விடுங்கள், அம்மணி! நீங்களுமிஙகேவர்து உட்சாரலாம்! 

ஸோம :--இதோ அப்படியே |! (ஆசமனகஞ்செய்து பீசாணூமர. 
லம்பண்ணி ஸல்சல்பம் சொல்லுதல்). 

ஸாவி :--(சசாச்திசமம்) இச்சிறுவன் யாவனோ ? இவ 
னைப்பார்ச்கும் பாமுசே என்கண்மணி போஜனைப் பார்ப்பது 

போலவிருக்கின் றத! 

சாந:--ஆம் 1! இயினும் இவனது உடையைப்பார்த்தால். 

யாசோ டரதேசி டோவிருச்சின்றன னே ! 

விலா :--(ஆன்சசசமாய்) இவர தூமுகம் ஏன் இப்படி. தைர்சிய 
ததை யடைச்திருக்கன்றதோ? ஒருவேளை இவர்தாம் wader



௬௧௦ போஜசரித்திரம். [அங்கம்- VI 

  

ஜகுமாசசோ 1--௮ஃ்தெங்கனங்கூடும்! அவரிருக்குமிடம் யா 

ருக்குர்தெரியா சென்று சொன்னாரே 1 (மூவரும் மண்டபத்தில் வச்துட் 

காருத்ல்,) 

ஸோம :--என்ன! ஆரம்பித்துவிடலாமோ இல்லையோ! 

கோவி :--அசற்கென்ன சடை ? இவ்வுத்சமிகளு£றைய 

பேருதவியினால், ஸகலமும் கிர்விக்னமாகவே முடியும். 

ஸோம :--௮ சற்கையமுண்டோ 1--ஓம்1 அத்ய ஸ்ரீ பக 

வதச்சேஷசாயிஈ: ப்ரஸா சஸிச்யர்த்சம் ரீ போஜதமாரஸ்ய 

ஸர்ப்பயநிவா ரணார்த்தம், ஸமஸ்தாரிஷ்ட விரநாசார்த்சஞ்ச ஸர் 

ப்பஹோமம் ஹோஷ்யாமி, ஹோமஸம் ரக்ஷணார்த்தம் ப்ரஹ் 

LON CORK தவசம் வ்ருணே, (சர்பையைச் செத்தல்.) 

கோவி:--தசாஸ் த1(போசனை சோச்ூ) அப்பா! ஏன் சாய்கின் 

ருய்?ஒருவேளை உனக்குப் பயமாயிருக் தால் உள்ளே போசலாம்! 

போஜ :--அஃதொன்ற:மில்லை ! தாங்கள் சமீ. த்திலி 

ருக்கும்பொழு.து யாருக்குச்தான் டயம் ? அடியேனுமிந்த 

ஹோமத்தைப்பார்த்துக் கொண்டிருச்கும்படி. சாங்கள் திருவு 

சஞ்செய்யே வண்டும் ! 

"கோவி :--ஆனால் சரி 1 இப்படியே ஒருபுறமாய் உட் 
கார்ர்துகொள் 1? (போஜன் அப்படியே உட்சாருதல்),. 

சாரு :--௮க்கா ! இச்சிறுவனுடைப குரலைக்கேட்டர் 

களோ ? 

ஸாவி:-- என்னமோ ? இவ்விளங் குமாரனைப் பார்க்கப் 

பார்க்க என்மனத்தில் சோனறாத எண்ணங்களெல்லார் தோ 

on gy Gow peor | 

| விலா :--௮ ! எனக்கு மப்படியே சோனறுகன் றன. 

ணே :--0ஸச்ப்பக்களை ஆச்வரனம் பண்ணிச்சொண்ு) ஓம் ! |
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© DBurat ssi BOP oC gr 
யஞ்பமிமம் சோபாகதேயம் ஜு5ஈஷஸவ) 

தீருப்காம் ஐஹஹுர் மாதுளஸ்யேவ யோஷா 
பாகஸ்கே பைத்ருஷ்வமேேயீ வபாமிவ! () 

ய சஸ்சாம் பலவந்தம் ப்ரபுக்வம் 
கமேவராஜா இப, இரா பபூவ; 

ஸங&ர்ணகாகாச்வபதிர் ஈராணாம் 
ஸ-௩மநங்கல்யம் ஸததம்இர்க மாயு 5/7” (௧௯) 

(போஜ :--(ஆன்மசதமாய்) அந்தோ 1 இஃதென்ன மயக்கம் 

போல் வருச ஐதே | 

ஸோம :--ஒம்! 

: நமா அஸ்து ஸர்பேப்யா 
யேகேச ப்ருதிவீமந ; 

யே அ௮க்த ரிக்ஷே யேதிவி 
தேப்யஸ் ஸமர்பேப்யோ ஈம$!”' (௨௦) 

ஒம் தக்ஷகாய ஸ்வாஹா ! ஓம் தகஷகாயேதர் நமம! 
(அக் இனியில் ஆருதிசெய்தல்) 

போஜ: (தன்மசசமாய்) ௮1 இஃ்சென்ன! என்னை அறியா 
மலே என் தேகம் சோர்வடைகன்றதே! வாய் உலர்சன்ற து! 

என துஅங்கங்கள் கம்பமடைஇன்றன! உட்சார்க்திருப்பதற்குக் 

கூடச்சச்தியற்றவனாயிருக்கன்றேனே! எவ்வளவு தஇிடஞ்செய் 

அகொண்டாலும் எனதுமனம் பிரமையடைதல் போவிருக் 

Ber ps! 

ஸாவி:--(சசச்திசமாய்) இச்சிறுவனைப்பார்சத் தால் ஏசோ 

வருத்தமுற்றவன் போத்மோன் றவில்லையா! 

சாரு :-(சேசாச்திசமாம்) இம் | அப்படிச்சானிருச்சவேண்
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சோர்ந்த யாக்கையும் சோர்த்த முடியும் 

HIG S HuTaye கு௮ும்பல் ஓயாவும் 

eu Dus வாயும் வணந்கிய வுறுப்பும் 

உற்று கோக்குவோர்க் குண்மை விளங்குமே!”(0) 

விலா:--(ஆன்மகசமாய்) அந்தோ] இவருடைய வருத்தச்திற் 

குக்காரணம் யாதோ 1? இவரைப்பார்க்கட் பார்க்க ஏனோ எ. 

2னம் இவரிடச்திற் பத்தப்படுஇன் ஈதே! 

ஸோம:--ம்! 

66 யேகதோரோசகேதிவோ 

பயேவாஸ-ஒர் யஸ்ய ரச்மி௨ா; 
5 
Lie. மபஸு ஸதஸ் க்ருதம் | 

மூதப்யஸ் ஸு பேப்யோ நம்௨!'' (௨௨) 

ஓம் வாஸுகயே ஸ்வாஹா! ஒம் வாஸுகயேஸர்பராஜாயே 

தீ நமம 1 (மலபடியும் ஆஹ திசெய்தல்) 

போஜ:-- (ஆன்மசதமாம்) ௮ந்சோ என்னை எங்கேயோ gr 
க்கிக்சொண்டு போடின்றசே! சா! என்னை 8 சான் காப்பா 

ற்றஷேண்டும்! 

சார :--ஏன் இச்சிற௨னுடையதலை யாஃடம்சொள் 

இன்றது? 

"கோவி:--அப்பா | பயப்படுதன்தனையோ? வேண்மோ 

யின் என்னெதிரில் உட்கார்க்தகச்கொள் 1! இதோ ஹோம 

மும் முடிவசற்காயிற்ற! இன்னமோர் ஆஹ-ுுதிதான்! 

ஸோம :--ஒம்! 

“யர Daz ar பாதுதாகாகாம் 
யேவாவகள்பதீரநு;



களம்-1,] போஜசரித்திரம், ௩௧௩. 
  

மேவா வடேஷு* சேரதே | 

தேப்பஸ் ஸாபேபேப்யோ ஈம!” (௨௩) 

ஒஃ அநந்தாயஸ்வாஹா! ஒம் அநந்தாயாதிசேஷாயேதக்ஈமம ! 
(பூர்ணாஹுதி பண்ண, ஒரு ஸர்ப்பம் பேரஜனது தலைமீதுபட்) அச்இனிபில் விழச்: 

பஸ்பசா.தல்) , 

போஜ:--ஹா மப! (மூர்ச்சித்து லீழ்தல்), 

யாவரும்:-- ஹு! ஹா!! ஹா!!! 

கோவி:--இஃசென்ன! அச்சரியமாயிருக்கனே றது! 

் விலா:--றயோ ! Bas தஇிமரென்௮ இீழேவிழுந்து 

விட்டனரே! 

சாரு:- அந்தோ! எர்ப்டந்சண்டூவிட்டது போலிருக்கன் 

Ppt 

விலா:--உயிராடன் பீழைச்திருட்பரா? 

கோவி:---( போசனைத்தடவிச்சொண்்ு) ௮ கஷ்டம்! (ச்ச துடன்) 

சாஸ்திரிகளே! நிச்வாஸம் வரவில்லையே! இஃசென்ன சங்க 

டம்! இவனை ஸாட்பர் சண்டுவசற்குச் காரணபென்ன? 

சாரு:--ஏஒருவேளை இவன் தான் ௮டஉ்விராஜகுமாசனோ? 

கோவி:- ஐயோ ! கசைகால்களெல்லாக் சமத்து விட்ட 
னவே! பிராணன் மோம்விட்டது போவிருகஇசசே! 

சுந்தரி: ஐயோ! சொஞ்சந் தீர்ச்சங்கொடுங்களேன்! 

ஸோம:--என்ன ஆச்சரியம, யிருக்கனே ரத! ௮ச்சிறு௨னா 

விமுர் தவிட்டன ன | 

கோவிந்த -—(Sisssneses காங்க, போசன துவாயில் சொஞ்சச் 

ரச்தததைகிட்ட) அந்தோ] தீர்த்தங்கூட இறங்கவிஷ்வையே! 

யாவரம்:---(பேசசனரு£த்சென்ற) ஹா! சஷ்டம்!



௩௧௪ போதஜசரித்தரம். [அஙம்க-] 

    

  

ஸாவி:--ஐயோ! வியரனவ கொட்டு நதே! யாராவ 

gona mw sor en? 

கோவி; (மேல் காவியல்ெயச் கழற்றி ஆச்சரியத்துடன்) 2! இவ 

னே ௮வ்விராஜகுமாரன்? 

ஸாவி:--(சோச்்”) தந்தோ! என் செல்வன் போஜனே! 

(மூர்ச்சித்து வீழ்தல்), 

விலா:--ஏன் பிராணபந்துவே! (மூர்ச்சித்து வீழ்தல்) , 

சாந:--என் கண்மணியே! (மூர்ச்சிகத வீழ்தல்) 
Garnet :— ( சோசம்செரண்டு) இது கருணாச்பு சமாகவல் 

.லவோ இருகின்றது 1! அ௮க்சோ ! இர்ச ஸாச்விகள் இச்சி. 
றுவனுக்கு வேண்டியவர்களே ! (Csrs®) ஈமது சாட்டின் 
சாஜஸ்.திரிசளே 1 ஐயோ ! இவர்களும் மூர்ச்சித்து வீழ்ந்து 
விட்டனரே ? இப்பெருஞ்சக்கடத்திற்கென்ன செய்வ ? 

ஸாம :-- (போசனைத்தடலி) இருங்கள் | அவசரப் படா 

இர்கள் 1] (சைபிடிததுநிதானிச௪) இவனது பிராணனுக்கு தர் 

அபாயமுமில்லை. இவ்வாஜ்ஜிய சேஷ்ச்தைப் புசோக்ஷித்சால் 
உடனே எழுந்துவிவொனண், (௫ம்பியும் தேறாமம் பண்ணின கிடத்திற்குச் 

"சென்று ஆச்பதொன்னையையெடுத்து மச்தரத்திலை பாவனஞ்செய்தல், 

சாந அவ(கிண்விழித்தப் போசனைத் சழுவிச்சொண்டு ஆ 1 எனனரு 

மைக்கண்மணியே ! இவ்வேழைகளைக் கண்ணெடுத்துப்பாரா 

யோ 1? (பாதெல்), 

(௪) இசாசம் - மூகரரி - தாஎம் - ரூபகம், 

பல்லவி, 

எப்படி உயிர்ச்திருப்போம் - என் செல்வனே! . 

எப்படி. உயிர் சஇருப் போம் ! 

| அதுபல்ல வி. 

௮ப்பாககன் முஞ்ஜன் - அரியகையிஸணின்அ் 

தப்பினுயென்றன் றோ-சனுவையாம் .விடலில்லை!-- எப்.
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௫௪ சணம் 

எவ்வித விடையூறு - மிலேசாயெண்ணுமுனக் 

இவ்வித ௮பச்து-எங்கிருக்கணுகிற்றோ ? 

செவ்விதழ்க் கமலத்தைச் - திரஸ்காரஞ் செய்யுமுன்றண் 

பல்விய முகசந்தரன் - பாவிக்க வில்லையே!-- எப்டி 

விலா:---(கண்விழித்தப் போசனைசேரக்க) ௮ ஹா! Gees ன்ன 

ல் ந்தை 1 (பாதெல்), 

(௪) இசாகம் - முகரசி- தரஎம் - ஆத, 

பல்லவி, 

என்னன்பர் - இவர்சாமோ 

சன்னம்சி ரிதேனுர் - தெரியவில்லையே! 

Aouad, 

மன்னவன் சுதராகில் 

மன்னிட்பாரோ வென்னை!-.- என் 

சரணம், 

என்காந்தா! என்னோடுண்டோ வைரம் 

இல்லா விட்டால் 

என் சாலச்சேடே இப்பிரகாரம் 

எண் பிராணே சர்க்கு 

வன்காட்டில் யார்காண் பரிவாரம் 

வன்பிழைசெய்தாலும் 
உன் கான் மலரன்றரோ ஜிவாதாசம் 

உமக்கும் சிருங்காரம் 

பாபமே தாபகா ரணம் 

காமமே மா்மதா.ரணம் 

அதனினும் ஈன் அமாசணம் 

௮ இ.சாருணம்!-- என
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ஸீரவி :--(கண்விழித்து ets) ஹாபுத. ரசா 1 இக்கதியை 

யடையவோ என் வயிற்றிற்பிறந்சனை ? உலகத்தை வெறுச் 

துச்காஷாயமுடுத்துக் காட்டிற்டரிசவித்து இப்படி இறக்கவோ 

நீ வளர்ந்தாய் 7 | 

“தல்லுணவருக்தி கல்லணிபொ த்தி 

நல்லுடை தரித்து நலமுடனிருந்த நீ 

புல்லரிசிதின் று புன்னிீரருக்தி 

தகொலலைப்படுவையோ துணிரந்துரைப்பாயோ! (௨௪) 

பஞ்சணை.8.தும் பல்லக்கின்மீதுல் 

கொஞ்சிவிளையாடிக் கொலு விலிருக த நீ 

வஞ்சனையாலிங்கு வனக்கனிலலைக்து 
5 ..ஞ்சையபோல் மரிப்பையோ பகரக்தடவாயோ!(௨௫) 

சொக்தமென் றறிந்தும் சொல்லாதொருமொழி 

விந்தையே என்னை நீ வேறுகொண்டாயோ ? 

சிர்கனைசெயாமல் சனேகமும் பாராமல் 

வச்தெனையணையாமல் மரித்தையோ சொல்லாய்!(௨௯) 

கோவி :--௮ஹா ! இம்மாதரசி சான் ஸாவித்ரீதேவி 

யார் ! இவ்வநிதோத்தைமை தான் விலாஸவஇயசயிருக்கவே 

ஸ்டும் ! இப்புண்ணியவதியே பூபாலகாட்டாசனதுபட்ட 

மி சாருமதீசேவியாராக வேண்டும் ! ௮ர்தோ ! இவர் 

களது சங்கடச்தையான் எப்படிகிவாரணம் பண்ணப்போடுன் 

மேன் ? (பாதெல்,) 

(௪) இசாரகம் ஃ பியாக்று - தாளம் - ஏக.தாஎம், 

அண்ணிசன், 

கருணைகூர்ர்திவர்களைச் - கண்ணெடுத்துப் டாசாயோ* 

கருணைச் கடவுளே - காத்தருள்வாய் !
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காயமே சல்அளல் - சன்மனமுமுருகுமே | 
உரிமையோ கினக்னி - உரையாயுபேசக்தி5தல் 1 

கால காலனென்றுங - காலகண்டனென்௮ஞ் 

சலட்டெயாசமக்குச் - இத்திச்குமோ சொல்லாய் ! 

காண்பதுங்கனவோ - காலத்தின்கொடுமையோ? 

வீண்புவிபாரமே - வேதங்களணுலும் ! 

சுந்தரி :--(போஜ னைச் சற்றுசேசம் உற்றுசோக்லச் சொண்டிருச்து) இவ் 

விராஜகுமாசருக்கு ஒரு பயமுமிம்லை 1 பாருங்கள் 1! இவரது 
கால் கட்டைவிரல் ௮சை௫றத ! 

“சாரு :--என் கண்மணியும் பிழைப்பனா ? என் விலாஸ 

வதியும் சஇத்திருப்பளா 1 

சுந்தரி:--௮ம்மணீ! இப்பெண்மணியின் கற்புடைமையே 

இவளையும் இவளுடைய பர்த்சாவையும் என்றென்றுக சாப் 

பாற்றமே! 

கோவி :--ஆம் ! 

* அவனுக் குூயிரவ வளவே யெனினும் 

இவள்கற் பினிவீ ஹுூறுமோ விசைவாற் 

றவளத் தனிவாணகைகதன் லுனரயைச் 

சிவனத்தகு நான்மு றைதேர்ந்திலரோ " (௨௪) 

ஸாவி:--அஃதேது! அசாத்தியம் 1! அசாத்தியம்! ! 

ஸோம :--ஸகலச்தையுமதிந்த சாயே ! ஒருபயமுமில்லை. 

இணனிமேன்மேல் சிரேயஸ்ஸையடைந்து ஸாம்ராஜ்யாதிபதி 

யாய் இருப்பதற்காகத்தான் இவ்விளங்குமாரனை ஸர்ப்பந்தீண் 

டியதென்று நிச்சயமாய்க்கொள்ளுங்கள், இசனுடன் இவ 

க்கு விதித்திருந்த ஆபத்தக்களெல்லாம் நீங்கின! இனி 

* usega
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பச்துமித்திர்களோகூடி. அழிவிலாப் புசழ்பெற்று விளங்கப் 
போடன்றனன் | இதோ இந்த மந்திர பரிபூசனமான ஆஜ்ய 

சேஷச்தையும் புரோக்ஷிக்கன்றேன | ஒரு கணத்தில் தாங்கி 
எழு வன போல் எழுந்துவிரின்றான் பாருங்கள், 

ஸாவி :--எல்லாச் சாங்களுடைய அுச்சரகமே ! 

ஸோம :---(சேச்யத்தை தர்ப்பையால் சடலிஃசொண்டு) 

குரளிகோ நாம ஸார்ப் சபா 

வராக ளுஹஸ்ர பல$ 5 

யமுகஹ்ரசேதஹ ஸோஜாதோ 
யோகாராயணவாஹந 5௨.1? (௨௮), 

யதி காளிக தூதஸ்ய 
யதிகா 9 காளிகாத்பயாச் ; 

ஜுமபூமி மதிக்ராந்தோ 
நிர்விஷோயாதி காளிக உ !?? (௨௯) 

(பேசசனருகற்சென்று ஆச்யத்தைப் புரோட்டித்தக்செண்டு) ஒம்! 

“Dury Miu பதீரந்தே தாரங்கச்சமஹாயசா 2 3 

ஜ௩மேஜயஸ்ம: யஞ்யாஈேச ௮ஸ்தீக வசநம்ஸ்மரன் !?? 

கோவி --(போசனை சோக) செய்வாதினம் ! இப்பொழு 
தான் மெதுவாய் மூச்சுவருகன்ற து. 

போஜ 2-௮. (மெதுவாய் மூர்ச்சையினின் றுச் தெளீச் த) ஹா! அம்ப! 

ஸாவிச்இரி! 

ஸாவி:- (ஒடிஏர்து போசனையணைச்தக்சொண்டு) ஆ 1 என் 

துரையே ! இதோ இருக்கன்சேன்! 

போஜ (சோக) ௧! இதென்ன! பிரமையோ ? என்ன 
"ரூமைச்தாய் ஸாவித்திரியோ என முன் நிற்பது? ஆ! என்
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அச்சை சாருமதி ! என் பிரிய விலாஸவதி!! இஃசென்ன [- 
கனவோ யான் காண்பது | 

கோவி:--இராஜகுமாரா | நீ சாண்டதெல்லாம் வாஸ்த 
வமே! உனக்குகேர்க்த இடையூறுகளெல்லாம் செய்வா 
கூலத்தால் நீங்கனெ1! இணி உன் பிரிய பர்துக்களையடைந்து 
சுகித்திருப்பாய் ! 

. போஜ:--அடிகாள் 1! தாங்கள் செய்த இப்பேரு சவிச்கு 
யான் என்னபிரதி செய்யப்போடின் றேன். 

கோவி :-- 
ஸோம :-- 

இரச்திலேேபே சல ஸாம் ராஜ்ஜியத்சையும் பெறுவாயாக ! 

கர். இராஜகுமாரா ! நீ தீர்க்காயுஷ்மானாயச் ௪௧. 

போஜ :--எல்லார் தங்கஞுடைய தார் வாதமே! 

கோவி :--௮ரசே! கினச்கினி யாதொரு குறையும். 

நேரிடாது! 

ஈசனே நின்மேல் 'நேசமாய்ிருப்பார் ! 

பற்பலவுதவுஙு கற்பகத்தருப்போல 

ஊழி நீடுழி வாழுதி! கினக்குப் 

பெரும்புகழ் புவியில் நிர ம்பியோங்குக ! (௩௧). 

போஜ :--௮டுகாள் ! 

வழிபடுச் தெய்வமாய் வர்திவண்காமே 

மொ ழியிலெமக்கு முட்டுப்பா டு நுமோ! 

நம்போற் பெரியோர் தோக்கமிருக்கில் 

எம்போலரசர்க் கென்ன குறையாம்! (௩௨): 

* ஸாவி.-என் சண்மணி! உன்னைச்காணாது orm eer 

என்ன வருர்தினோம் தெரியுமோ ! | 7 

ரி



20 போஜசரித்தியம். |அல்கம்- 7] 

  

போஜ :--அம்மா! எல்லாம் ௮ நிந்தேன்! எல்லாம் முன் 

ஜன்மத்தில் சான் செய்த பாபத்தின பலமே! 

சார .-என்னருமைச் செல்வமே! இஃ ஒருவருடைய 
செயலுமன்று ! ௪ச௪னது சங்கல்பம் இப்படி. எல்லாம் நடக்க 

வேண்டியிருந்தது ! 

ஸாவி:--என் செல்வனே! நீ யன்று சாத்திரி என் சண் 

மணி விலாஸவதியினிடம் செல்லுவசாகச் சொன்னவார்ச்தை 

.அமிருசசாரைபோல் எனக்கு அக5சத்சைக் கொடுக்க, 

பிறகு அப்பாசசன் நினது சிற்றப்பனுடைய வஞ்சனையால் 

சாந்தமும் கூமையுமேயுருவெடுத்அு வந்திருக்கும் கற்பிற்கரசி 

:யாஇய bog விலாஸவதி உனக்காக, பட்ட கஷ்டங்களை நான 

என்ன சொல்வேன் ! ஆயினும் நங்கள் இருவரையும் ௬௬ வ 

சன் இன்றாயினுங் கூட்டிவைத் சனரே ! 

விலா ;4(ஜேன்மசதமாய்) ஐயோ! யான் மகா பாதகியா 
னேனே ! என் பிராணகாதருடைய பிரியதீதுக்கும் சான் பாத் 

தஇிரையாவேனோ? 

போஜ :--(ன்மசதமாய்) ௮ 1 இஸ்சென்ன 1! இவ்விலாஸ 

வ.தியைக் காணும்பொழுதே என் மனம் சளிப்புஞ் சனழமுகல் 

-சகசொள்ஞஷூஏன்றசே! இவள் கிரபராஇியென்றறிந்தும் என் 
மனம் இவளிடச்தினின்றும் Saf & peer oS z | 

ஸாவி:--என் சண்மணீ! ஏன் இவளிடச்தினின்றம் 

.தேகச்சைச் திரும்பிக்கொள்ளுனெறாய் | இவளுல௨ய பாதிவ் 
சதியம௫ையினாலன்றோ நீ க்ஷமமாயிருக்கினருய் ! இவ்வுத் 
தமியினாலேயே. உனக்குச் இறந்தசர்சஇ இடைச்சப்போடன 

றத 1 இவளை ஸ்லீகரிப்பாய் 1. 

விலா :_-(சேன்மசதமாம்) என் பிராணகாகர் என்ன செரீல் 
.லுவரசோ ? ட கப ப 7 ட
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போஜ :--௮ம்மா ! என்னை மன்னிக்கவேண்டும் 1 இக் 
கொடுமைக்கெல்லாம் காரணமாகிய அந்தச் தரோகியிஐஜடைய 
ஆதீன ச்திலிருந்த இவளை யான் எப்படி ௮ங்கேரிப்பேன் ? உல 

கத் தளோர் நம்மைப் பழியார்களோ 1 

விலா :---(நேன்மசதமாம்) அந்தோ 1 இவ்வவ.தா றுக்குப் பாத் 

இரையாகவோ யான் இனனும் இப்டாழும் உடலை வைத்தி 
ருக்கன்றேன் 1 (கண்ணீர் விதெல்) 

ஸாவி :--என் கண்மணீ | இவளுடைய கற்பின் பெரு 

மையை அதியாததனால் டீ இவ்வாறுரைத்தனை $ இவளைக் கை 

ப்டற்றி எம்மைக்களிக்கச் செய்வாய் ! 

போஜ :--என்னருமைத்தாயே! யான் ஸம்மதித்தாலும் 

பெரியோர் ஸம்மஇுப்பரோ 1 

ஸாவி :--என் செல்வனே ? எங்களுடைய மனம் Cae 

கும்படி. நீ இப்படித் தெரியாமல் உரைப்பது தகு. இியன்று | 

உயர்வர மக்களால் துயரம் நீங்கி 

இருமையும் பெறுவது பெரியவர் இயற்கை | 

கரும?ஃம யெல்லா மருவாய் வக 

நின்னைப் பெற்ற நின் தாய், அத்தையும் 
உளமெலி வாகத் தளருவ தழகோ ? 

சொல்லை மருத நல்ல பு சல்வரைப் 

பெற்றோர் யார்துயர் உற்றார் சொல்லாய! (௯௯) 

தோ! இவையெலாஞ் சொல்லி நினக்கொரு கெடுதியைச 
செய்ய நீனைப்பதாய்க் கொள்ளவேண்டாம். உனது ஈன்மைக் 

காகவே சொல்கின்றேன் ! இவள்மீது பழிசொன்னால் நாக்கு 

அழுய௮௩௮ விழும்! இவளைக் கைவிடில் சர்மதாரபரித்தியாச 
மஹாதசோஷத்தையடைந்து குலத்தோடு ஈசக்கவேண்டிவரும் 1 

[ee] *
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விலா :--(சண்ணீர் சொரிய). என் பிராணகாசர்மீது பழி 
சொல்வதிற் பயனென்ன 1 எல்லாம் யான் பூர்வஜன்மத்திற்: 

செய்சபாபமே ! 

சாரு வ (சசசச்திசமாய்) குழந்தாய்! அழாதே! உனது ஈன் 

னடத்கத உன்னை எர்காளுங் காப்பாற்றும், 

eon tame (Corer et Srrt@ sure, சசரச்இிசமரப்) அம்மா 1 இனி 

யான் பிழைத்திருக்கவும் வேண்டுமோ ? 

Cung :—(aerssers) இவளை நிர்த்சோஷி என்றதிந் 
அம், ஏனோ மக்திரச்தினாம் சட்டுண்ட ஸர்ப்பம்போல், எண் 
மனமானது இவளைச்சொவெசற்குந் திடங்கொள்சாவில்லை : 

விடுஉசற்குக் துணிமவில்வைமே! இத்தர்மசங்கடச்.திர்கென்ன 

Osta yg? 

(புத்திசாகரநம், காளிதாசனும், ஹர் ஹரருடன் பே 

5 sa%) 

uss :—enmtansCr! CsSuni aCe சாணோமே! 

இம்மரத் சடியில் ஒருவருமில்லையே ! 

... கானி: (சோச்சி) இம்பண்டபச்தில் யாரோ கூட்டமா 

யிருக்கன் றனர் 1 

ஹார் :---(சோச்ச) அவர்களே ! 

'காளி:---ம்! (சோச்) ௮! இஃ்சென்ன யான் சாண்பது!' 

சனவோ? நினைவோ? என் பிராணசேசன் போஜனோ இக்கே 

A DR ex macs? 

புத்தீ என்ன : நம் போஜனா ! (ஓடிப் போசனைக்சட்டியணெ 

ச்௪) என் சண்மணீ ! ரீ பிழை,ச்திருக்னெறுயோ. ? | 

போஜ :--எந்தாய் ! சரணம் | யான் பு.2.இயில்லாமை 

யிஞாற் செய்த அடமாதக்கள். எல்லாம்: Grech ba Qe sa ain 

மம்! ன ரர டட,
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புத்தி :--என் செல்வனே ! உனக்கு அமோசமாய் ம 

சளமுண்டாகுக ! 

போஜ :---அ௮டிசாள் 1] இப்பிராமணோச்சமர்சள் தாம் 
என் பிராணனைக் காப்பாற்றினர் 1! இ௫ர்களில்லாவிடில், இச் 

Card ஸர்ப்பர் சீண்டி, இறந் திருப்பேன் ? 

கோவி :--எங்களாலென்ன செய்யப்பட்டது * ௮ம்மாது 

*சோமணி விலாஸவூ தேவியின் கற்பின் மமமையே உன்னை 
ககாப்பாற்றிய சென்றறிவாய. | 

புத்தி :--ஒசோ ! கோவிந்த பண்டிகரா 1! தங்களைக்க 

ண்டி ௮கேக நாட்களாயின | தாங்கள் என்௮ தாரையைலட் 

டச் சென்றீர்களோ, அ௮ப்டபொழுசே அ௮ந்ரககர் பாழடைச்து விட் 
டது! ௮சர்மம் நானகுபாதங்களோடுங் குடிகொண்டுவிட்டத!। 

(விவரஸவதயைசோச்ி) Osa pi os cl விலாஸவதசேவி ஜூன் 

கண்ணீர்வி$கன்மனள் ? ப 

போஜ :---௮டிகாள் 1 யாவற்றுக்கும் இப்பாவியே கார 

ணம் ! ௮ன்னியனுடைய ஆன த்திலிருந்ச இவளை யான் எப் 
படி. ௮ங்ககெரிப்பேன் ? 

புத்தி:--௮ட பேதாய்! $ சங்கை கொள்வது ஆச்சரியமே! 
இப்பெண்மணியின் பாதிவ்ரச்தியமஇபையை யான் என்சொல் 

GC acer | 

ஃ மண்ணிலும் நல்லள்! மலர்மகள் கலைமகள் கலையூர் 

பெண்ணிலும் ஈல்லள் பெரும்புகழமுடை விலாஸவதி 

கண்ணினும் ஈல்லள் | கற்றவர் சுற்றிலா தவரு 

| Cipevor copy 16.1 py முயிரினுமவளை யே யுவப்பர்!'(௩௪) 

ஆகலின், தடையின்றி இவ்வரிதோத்சமையச் கைப்பற்றி 

என்னையும் மற்றையோரையும் பகிழச் செய்வாய் | 
  அவையவை 

* சம்பசச4ரய ணம், . ள் ட
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காளி :--ஈண்பா! ஏனிர்சச் சபலம்! ஒழிப்பாய் இவ்வீண் 
கவலையை!உனக்குச் குருவாயுந் தந் தையாயுமிருக்கும் FOS) WS 

,திரியாரே யுனக்கு ௮நமதி சந்சனர் 1 அவர் உனச்கிட்ட 

பிர இஞ்யையையும் நீக்கவிட்டனர் ! இனி என்ன தாமஸம் ! 

Gute :— geen! தாங்களே சொல்லும்பொழமு௮, 

நானென்னதடை சொல்லப்டோடுன்றேன் 1 

புத் தி:--(விலாலவதியை சோச்) இராஜபுத்.இரீ! இ சப்பற்றி 
நீ வருந்துவது சகு.இியன்று ! இப்படிக்கெல்லாம் நடச்கவேண 

டஇுமென்பது ரநசனது ஸங்கல்பம் போலும்! அகலின், உன் 

பிரிய வல்லபனையடைந்து மகுழ்ந்திருப்பாய் ! ' 

விலா:--அடிகாளன்! நீல்கள்தரம் எனக்குச் சந்சையார் 1! 

எல்லாந் தங்களுடைய ஆசர்வாசமே ! (ப/.ச்திசாசாரை வணம்குதல்) 

புத்தி :--தீர்ச்க ஸ-ஈ௩மங்கலீ பவ ! 

சார :--அடுகாள் ! புத்தி ஹீனத்திஷல் நாங்கள் 

தங்களுக்குச் செய்த ௮பராதத்சை மன்னிக்கவேண்டும் ! இப் 

பொழு சனரோ சங்களுடைய வாஸ் சவமான எண்ணம் விளங் 

Shea og. 

புத்தி :--தம்மணீ ! யான் சிறிதேனும் உங்களுடைய 

குணாகசூணங்களை யோசியாமல், இவ்வரகிதோக்கமை விலாஸ 

வதிக்குப் பெருக்சவறிழைத்தேன் ! வஞ்சகமே யுருவெடு து 

வர்.திருக்கும் ழஞ்ஜாஜலுடைய ஆதீன த்திலிருந்சபடியால், 

நம் சண்மணி போஜனுச்கு ௮வனால் எஏசாயினும் அபச்து 

நேரிடுமென்று கினைச் ௮, ௮வனை இம்மாதுசரோமணி விலா 

ஸவதியினிடலங்கூடச் செல்லவேண்டாமென்று தடுத்தேன் | 
உங்களையுங் கவணீயாது விடுத்தேன்! இவற்றையெல்லாம் பொ 
Dig எனனை மன்னிக்கவேண்டும்! 

சாரு :--அடிசாள் 1 தாங்களேன் வீணாய் மனவருத்தப் 

படவேண்டும் !
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ஆ 6 Lyson Gi நன்மை இமை 

பொரு£தலூழ் வினையா மீசன் 

சகர்தனி ஓயிர்கட் கெல்லாக் 
காலுயிர்க் குயிராய் நின்று 

மகக்தைமெய்ஞ் ஞானங் கல்வி 
யழித்தமைத இவெ னல்லாற் 

பகர்ந்திடு புருட சாலே 
நினை 2. தவை பலித்த Lt ora!” (mG) 

ஆகவின், தரங்கள் செய்தனவெல்லா மெங்களுடைய ஈன் 
பைக்சாசகவேயன றி வேமென்ன ! 

போஜ தும் 1 

: எல்லார் செயலு மிறைவ னி௰யற்றுவதே 

யல்லா தலையா ரணுவுமசை யாதெயையு 

நில்லா தருனினமற னீயின் றவன்பாலிற் 

செல்லா யெமது செயலுமவன் செய்கையதே!'() 

விலா :--(போசனருசத்சென்ற) அர்யபுதீதிமா! அடியேன் செ 
ய்ச ௮பராசங்களையெல்லாம் மனத்தில் வைச்காமல் இப்பேதை 

யை மன்னிச்சமவண்டும்! (போசனுடைய பாதத்தில் வீழ்ர்து ஈமஸ்சரித்தல்) 

போஜ :--(விலாலவதியைச் தூக் எழுப்பி) ௮ | என் பிராணே 

சுவரீ 1 பாவியேன் சிகிசேனு முன்றன் நற்குணங்களையறியா 

மல் உனக்குப் பலவிசச்திலும் ௮பராதியானேன் | 

GO Som ச நுரஞ்சிப் பர்களன்ரோ ஜனத்தை ! 

ஜலஜசுபககேக்ரீ! ஸாத்வி! என்னை. க்ூஷமிப்பாய் |. 

தலையிலணிவசே தான் லோகமெக்கும் ப்ரஸித்தம் 

அலரதளையுகைத்தக்தள்ளூவா செக்குமுண்டேப 8() 
பஸ்ஸ 

எண 

* ,சச்தபுரரணம்
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விலா :--(ஸாத்வல ௬ச்சோவச்சடன்)  அர்யபூத்திரா 1] இப்பி 
ரிபயவசனங்களுச்கு யான் அர்ஹையாவேனோ? இன தன்ர 
சனத ஜன்மம் ஸபலமாயிற்று | (இருவரும் உஏவயொருவர் தமுவி 

சித்தல்) 

கோவி: 
* வா செ 

ஸோம :-- (வாச்ச்திச்சொண்டு) 

ஐய! ஜய!! ஜய!!! போஜ! ஐய! விஜயீ பவ! 

சுந்தரி அக (வாழ்.த்திச்கொண்டு) 

'ஐப! விலாஸவதீ ஸ2மதனாக ! 

ஷரி :-- வாழ்த் சொன் 
oat bane 

ஈயமு.டனி லக்ஷ்மியொடு காராயணன்போல 

நாளு 2ம யிவளுடன் நிலைத்துநிற்க | 
புத்தி அ வசழ்த்இிக்கொண்டு) 

பயமகூலத்தையும் போக்கி ந யாவர்க்கும் 

பத் துமித்திரரோடு வாழ்க்திருக்க | 

சாட (வாழ்,த்திச்சொண்டு) 

தயையுடனெவரையுக் தன்போல் நினைத்து நீ 
கரையொரு குடைக்குளே காங்கியாள்க 1 

போஜ (வணக்க த்துடன்) 

௮இ சகெய்வமன்ரோ வெமக் கர்தணர்கள் | 
அகுமிவையெலாம் நுங்கள தறுக்.ரஹத்தால் ! 

விலா 2 ( சமஸ்சரித்து) | | 

- ஏதுவன்றியு மெவரையும் பாதுகாத்தல் . 

. சசனடியார்க ளெல்லோர்க்குமியற்கையன்ர?



களம்-1;] - போஜசரித்தசம். ௩௨௭ 

(Cou shu spor shes gach) 

காளி :--(செவிசொதெத) அடுிகாள் 1 கேட்டீர்கசோ சங்க 

தீதுவானத்தை ! பசைவனது சைநிகர்களுக்கு ய.ச்சந் சொட 

as ஐஞ்யை கொடிக்கப்பட்டதுபோலும் ! நாம் இணி ஒரு 

சிமிஷமேலும் தாமதிக்காது சிபிரஞ் செல்லவேண்டும் | 

ஹு :--என்ன ! ழஞ்தன் இவ்வளவ சக்கரச்தில்ஃவர்.து 
விட்டோ இந்நகர்க்கு ? 

புத்தி--வந்து மூன்றுகாட்களாயின ! அவனது வியா 

டாரத்தை லேசாக நினைக்கவேண்டாம் ! தன்னுடன் ஐ 
மேரிருந்சாலுமஞ்சாமல் நின்று யு.த்சஞ்செய்யச் துணிந்தவன்! 

சாரு.:--எமது சேனைகள் யாவும் பூபாளசாட்டினின்றும 

வந்துவிட்டனவோ ! 

புத்தி:--இன்று காலைதான் லந்து சேர்க்சன | யிலும் 
ஸ்ரீ ஆதிச்தியவாம மஹாராஜருடைய பேருதலியால் சகலரும் 

புத்தத்திற்குச் சர்ஈத்தராகவே யிருக்கன்றனர்! ஈம் போஜன் 
இருக்குமிடங்கூட தெரியவில்லையே யென்றுமாச்திரம் வரத் 

தங்கொண்டிருந்கோம்! ௮வ்வருத்தத்சையும் ௩௬௪ன் இப்பொ. 

ழூ நீக்கிவிட்டனர் ! இணிஈமச்கு ஐயநுூண்டாகுமென்பதைப் 
டற்றிச்சந்தேகமில்லை. 

போஜ :--அடிகாள் 1 தாங்கள் எல்லோரும் இவ்வடியே 

னுக்குச் செய்யும் பேருதவிக்கு யான் என்னபிரதி செய்யப் 

போகின்றேன் ! நீங்கள் செய்த ஈன்மை மேகம் உலகத்திற்குச் 

செய்வுதப்போன்ற த] | 

(சேபத்தியத்தித்குள் மறுபடியும் சங்கத். துவனி ) 

காளி :— yig siren | நாமினிச் சாமதிக்சலாகா2 1 சங்க 

சாதம் இக்குசகளெொல்லாம் ஈ௫ெடுங்கும்படி வியாபித்துவிட்ட௫ ! 
சத்துருசைன்னியம் Gero ISH gure Ceo ier p ge
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புத்தி :--.ஐம் ! அப்படித் தாணிருச்சுவேண்டும்! (மரீஹாரை 
சோக்) ஹூரிஹரபே ! தாங்கள் தேவிமார்களையம் போஜனையு 

மூடனேயழைத்துச்கொண்டு நாம் இறங்கியிருக்கும் விடுதி 

யரண்மனைக்குச் செல்லுங்கள் ! நாங்களிருவரும் இப்பபூயே 

சேனாரிவேசத்திற்குச் சென்று, சகுந்த ஏற்பாடுகளெல்லாஞ் 

செய்துவிட்டுச் சக்கரத்தில் வர துசேருகன்றோம் ! 

போஜ:--அ௮டிசாள் ! நானுச் சங்கஞுடன் வருகின்றேன்! 
இவர்கள் மாத்திரஞ் செல்லட்டும் ! 

புத்தி :--அரசே! நீ இப்பொழுது மிகவுங்களைத்திரு 
கின்றனை ! அரண்மனைக்குட் சென்று சற்ற விச்சிரமித்தக் 

கொள் | நாங்களுமசற்குள் வர் தவிடுஇன்றோம் ! (ரிஷ்௰ரமித்தல்)! 

ஸாவி:--சரி! அப்படியே செய்வோம்! (சோவிச்தபண்டிசரை 

சோச்சி) ேகோாவிந்தபண்டி தரே! தாமும் இப்பிராமணோச்தமரும் 

செய்த இவ்வுபகாரத்இற்கு நாங்கள் என்ன பிரதி செய்யப் 

போகன்றோம் ! ஆயினுமிச்சமயச்தில் நீவிர் இருவரும் இதை 
யனுச்சரடுக்கவேண்டும் ! (இ௱வருக்குமிண்பை கிறைய சாணயல்களை 
ws gov) 

பிராமணர் :--சேவி! இவையெலா மெதத்கு 1 (பெத்றுச் 

சொண்டு) தங்கஞுடைய இருபையிருந்தாற் போதும் ? உங்கள் 

செல்வன் £6க்இரச்திலேயே சக்டிரவர்த்தியாசட்போகன்ருன் ! 

சார:--எல்லார் தங்களுடைய தர் வாசமே! 

- போஜ :--அ௮டிகாள் ! நாங்கள் போய்வர விடையளிக்க 
வேண்டும் | 

பிராமணர் அப்படியே சென்றது வெற்றிசொண்டோ 

ங்குவாய் | 

ஹி :--வெகு காழிகையாய்விட்டது 1! சச ரமரண்மனை 

கருச் செல்லுவோம் வாருங்கள் (யாவரும் சீஷ்டொமித்தல்,) 
a hea அணத 

_— னிவ வத்ரா ழகை
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்- . இரண்டாங்களம். 
wane 

இடம் :--உஜ்ஜயிநீ நகர்: சிப்ராநதிக்கரையில் ழஜ்ஜ். 
ராஜன் தங்கியிரு௩கும் பட கிநகம். 

( அம்கரக்ஷ்சர்கள் இருவர் இருபுறத்திவுமய/ர் த நித்திரைசெய்துசொண்டிருச்ச 

pes go ரி ஜன் 6 ர பயங்ச,மான சனவுசண்ு மஞ்சத்தினன்றும் ௮வறிலிமுர்தசெொொ 

ண்ட்படி பிரவே௫த்தல்.) 

ழஞகு ஜ:-.- (அல்சக்களெல்லாம் சகெடுங்ச, கண்கள் மூடியபடி. அம்ச்தகுரதூ, 

டன்) ஆ! ஆ! ! (ஆவிதருவதயோல் அபிரயீதத) அந்தோ | மாள்இன் 

Cre! ஐயோ! ச$ூச்சமுடியாத துர்நாற்றம் பொருந்தியதும்,. 

ஈரச்சைப்பார்க்னு மதிடயங்கரமானதும், சாளராத்திரியை 

ப்டார்ச்கினுங் கா௱்ருள்ஞமூடினதுமான இவ்வசாதமான மல 

பங்கக்தில் மூழ்கி முடிகெய்துகன்றேன்! ஆ இசணின்றுர். 

தப்பி எப்படிக் கரையேறுவேன் ? (கால்ச௭ையுதறிக்கொண்டு) ஐயோ! 

எனதுகால்களை யொருபெரு முதலை. கவ்வுகின்் நதே! (சச்சி) 

ஆ! இவள் யார்? பார்ப்பதற்கே பயமாயிருக்கின்றனளே ! 

ஐயோ ! என்னைச் கமுத்திற் கைபோட்டு யமஇக்சை நோக்கி 

யிழுக்கன்சனனே !ஹா! (அலறிவீழித்தககோண்ட) ௮ இஃ்சென்ன 1. 

யான் இருக்குமிடம் யாதோ! என் தலையை மொட்டையடிச்து : 

என்னிடையில் பவின வஸ்இரச்சையுடுச்த, மலடங்கத்தம் 

தள்ளின அ௮ம்மகாவீசன் சென்றனனோ (மெதுவாம்க் சண்சனத் 
தடைச்துக்கொண்டு சுற்றிலும் சோக) இஷ்சென்ன! இித்தப்பிரமை 

யோ 7 அல்லது என் சண்கள்சாம் மாந்தயசக்ை யடைநதுவிட் 

டனவோ 1 எனது ௮ங்கரக்ர்சளல்லவோ இவ்விடச்திற் படுத் 

துறங்குகெறனர்? இது சாம் படுச்திருந்ச படகிருகமல்லவா 1 

(யோசித்த) ஒருவேளை யான் சண்டசெல்லாங் சனவோ? (தலையை 

ச்சடவீப் பார்ச்தச்சொண்ட) எனன ச்சரியம் 1 என் Frais Sons த 

சயிர்கள் ௮ப்படி.யே யிருக்கின்றன வே ! (இடையைப்பார்த்த) நாண் 
தரித்திருச்கும்வஸ்:இிரமும் எனது 2 சாம்பரமே! 2 | இவை.
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யெலாம் அப்படித் சானிருக்கவேண்டும் | ௮ ஹா | என்னசாரு 

மான ஸ்வப்னம் | அகையெலா மின்னுமென் முன்ன ர்ஈடப் 
பன போழம்றோன்ற௮ுன்றனவே ! ஒருவேளை ஈம்கதி இப்படித் 

சான் முடியுமோ 1 அந்தோ ! ௮ம்மகாவீரன் யாவனோ ?! அர்க் 
கமண்டலம்போல் ஜ்வலித் தக்சொண்டு, வெண்பட்டாடை 
யணிந்த, வெண்மையான மாலைசூடி, சுந்தரத்திருக்கோலத்.து 

டன், இக்ககரத்து ராஜகுமாரியின்டாணியைப்பிடூ. த்த ௮ம்மகா 

புருஷன்பாவனோ 1--21]இலஸ்தென்ன ! வீணெண்ணங்களெல்் 

லசங்கொள்ளுகின்றேன்! ஒரு வேளை ஈம் போறன்தான் இத்த 

கை.ப பதவி பயடைவனோ 1-2! சன்ன பையித்தியம், போ 

ஜன்கொலை புண்டிறகந்து எச்தனை காட்களாயின! அவன் திரு 

ம்பி வருவசெங்கனம் 1--அஹா ! மக்காட்டுியை கினைத்தமா 

,திதிசச்தில் மயிர்க்கூச்சமுண்டாகின்றதே ! பொழுதுவிடிவ 

சீற்கு இன்னு மெவ்வளவுகாழிகையிருக்கும்? (சோச்ச.) 

* எள ழிரவங & Bs oy BF (Lpant owt 2% 

தாழியுக் திங்களுமார்ப்ப டங்கின ! 

கோழியு மார்க்சன ! குக்கி லார்த்தன | 

சூழியிற் புள்ளெலாச் துள்ளி யார்த்தவே 1373 (௩௯) 

அம்மோ 1. அ.ருணோதயமாகப் போகின்றதே !: இன்று கா 

லையிலாயினும் ராம் ஜயமடைவோமா 1 ஐயோ !௮ இிசாலை.பில் 

ஸ்வப்னங்கண்டால் அவ௫யமாய்ப் பலிச்குமென்பார்களே 1 
ஈம முடிவு எப்படி யிருக்கன்றதோ 1 சாமுாம் ஜெயித்து ஈம் 

காடசெல்வோமா ? (தைரீயத்தடன்) அகா !நம் சேனைகள் மாத் 

திரம் மூன்போல் ஈம் பக்ஷத்தில் கிற்பார்களாயின், இவ்வாதி 
தீ தியவர்மனைப்போழ் பதினாயிரம் பேர்கள் வர்தெதிர்ச்தசபோ 

. இலும் அஞ்சேம் ! அப்படியிருக்க, ௮க்ழப்பிராமணன் வசவ 

ழைத்திருக்கும் பூபாள நாட்டுச் சேனைக்கு அ௮ஞ்சுகேனா 1 
  

* அரிச்சச்திரபுராணம்



களம்-2.] போஜசரித்இரம், ae 

ஆயினும் சேற்று மாலையில், ஈம் பசைவர்களை யெல்லாம் oss) 

சையிலும்சிற்கவொட்டாமற் பறக்கடித்து அவ்வாதிச்தியவர் 

மணைபுங்கைப் படியா.ப் பிடித்துக் கைதி செய்து விட்டோமெ 
CO ETFS? ET Oe ச்துடன் திரும்பு கூகாலையில், யானைக் கூட் 

டத்தின் மத்.இி.பில் ஒரு இங்சக்குட்டி பாய்வதுபோல், இடரெ 

ன்ற களம்பி, ஒரு கூணப்பொமுதில் சமது சேனைகள் இருக 

தவிடமே செரியாமல் வெருட்டி, அவ்வாத்தியவர்மனையும் விட 

வித் துக்சொண்டு சென்ற அம்மகாவீரன் யாவனோ? அவனுக் 

குத் தணையாய்வக்ச வீரர்கள். தாம்பாவசோ! அவனைக்கணடது 

மதல் எனது சைனிசர்கள் சண்டைசெய்யப் பயப்பகினெ ரூர் 

களே! 
( சேபத்தியத்திற்குள் ease சப்தம்) 

penx :—y ௮! இஃதென்ன சப்தம் ! இவ்.வஇிகாலையில் 

இவ்வளவு பெருத்த சப்தம் கேட்்.பதற்குக் காரணமென்ன ? 

(பிரவேச ௪) 

பைரவன் :--(பசபாப்புடன்) மகாசாசா 1! நமது சேனைகளை 

யெல்லாங் கூட்டிக்கிட்டு தம்ப சேனைத்தலைவர் வத்சசாசர் 

எங்கேயோ விரைந்து செல்கனெ்றாங்கோ! அவங்கபோகிற 

வேகத்தையும் தடம்பரத்தையும் பார்த்தால் நம்ப பகசைவங் 5 ் 

'ளோடே சேர்ந்துகொள்வாக்கபோலிருச்றது! ஈம்பளைச் சர் : 

ந், தவல்ககடட பயந்து ஞமூலைக்குமுலை ஐூமுங்கோ1! இணி 

மசாரா.சா ௮வகளின் சத்தம் 

ழஜ்ஜ :--(நேன்மசதமாம்) இத தானோ இப்பொழுது இளம் 

மிய பெருங்கூடச்சலுக்குக் காரணம்1 நல்ல திருக்சட்டும் ் 

(பிரசாசமசாம்) பைரவா | புத்திரா. ராயணரை நாம் சேனாதிபதி 

யாய் கியமித்திரப்பசாக அ௮வரிடர் தெரிவித் துச்சேனைகளை . 

ஓடவொட்டாமற் சமாதானஞ் செய்யச்சொல் | சாமுமிதோ 

பின்னே வருகின்றோம். 

பைர:--அப்படியே மசாசாசா ! (கஷ்செமித்தல்)



௪௩௩௨ போஜசரித் தாம். [ அங்கம்- 3] 

  

ழஜ்ஜ:--௮ ௮! நாம் கசனவசண்டது உண்மையாகே 
முடியும்போறத்ரோரோற்றஇன்றதே! நாம் அப்பொழுதே. வச்ஸ 
சாஜன் மேலுக்குமாத்திரம் ஈம் பட்சத்தில் இருப்பவன்போல் 

ஈ.டிச்து வருகின் ஐனனென்று கினைச்தோம்! என்னவோ ௮வ 

னது செயல்களை நினைச்துக்சொண்டால் வாராச எண்ணங் 

களெல்லாம் வருகின்றன ? இப்பொழுதென் செய்வோம் 1 

(வெரு ஸம்ப்ரமத்துடன் பிரவே௫ுத்து.) 

நீலகண்டர் :--மஹாராஜா | அடியேங்களைக் காப்பா 
தறவேண்டும் 1 (சசயத்துடன் ஓடி.வச்த மூச்சுத்தளசச் £ழேலிழ் தல்.) 

மழஞ்ஜ :--நீலசண்டரே ! என்ன சமாசாரம்! எனிப்படிபம்: 

பயப்டடுகின் நீர் 1 எழுந்திரும் ! எழுந்தரும் ! 

நீல :--மஹாராஜா ! யான் என்சொல்வேன் | விலாஸ 

வூ சேவியாரும் ஸாவித்திரீசேவியாரும் சறைச்சாலையினி 
ன்று மெப்படியோ எனச்கும் செரி.பாமல் தப்பித் துச்கொண்டு 

சென்றுவிட்டனர்? 

ழஞ்ஜ :--(90௪90) ௮ ! என்ன 1 விலாஸவதஇக்டவா ? 

எங்கே தப்பித்து சென்றனர்களாம் 1 | 

நீல :--இலர் பூபாள நாட்டிற்குச் சென்றதாகச் சொல்லு: 

. இன்றனர் ! லர் இவ்வுஜ்ஐயிகீககருக்கே ஹரிஹரருடன் போ 

ன காக உரைக்கின்றனர் ! 

ழஜ்ஜ :--பிறகு இப்பொழுது ஈம்சசரை யார் பார்ச்௫ 

வருகின் றனர்? 

நீல:--மஹாராஜா-! தாங்கள் ஈகரத்தை விட்செளெம்பி' 
னதும், ஜனங்களெல்லோரும் குழாங்கூட.,ஈகரத்தை யல்லோ 

லகல்லோலம்பண்ணி, கோட்டைவாயில், ௮சண்மனை முசலா 

னவற்றையும் பிடித்துக்கொண்டனர்கள் ! 

முஜ்ஜ:--(சோபத்தடன்) சரி | நீரும் வெளியிற் செல்லும் ! 
கான் ஒரு௨னுசவே கின்று ஈடக்கவேண்டியசைப் பார்த்துக்



களம்-9,] போஜசரித்திரம், ௩௩ 
  

கொள்ளு றேன், (Pos ort பயச்து நிஷ் இரமிகக) ஆ Z| புருஷப 

௯.த.தினால் அகப்பட்டது ஒன்றுமில்லை ! எவ்ளவு வல்லமை 
யுள்சாவனாயிருப்பினும் தேய்வபலமில்லாவிடில் மரிப்பனென 

பது இண்ணம், 

தனபல மிருக்தென் ? தைரிய மிருக்தென் ? 

மனவலி uD (SO ze ear ? மாட்சிமை யிருக்கெஸ் ? 

கனமிக விருந்தென்? கட்டம திருந்தென் ? 
௮னக னருளின்்ோற லழிவ?ை யாரும் ! (௪௦) 

ஆ.ஐ! நாமொன்று கினைச்தால் தேய்வமொன்று கினைக்கு 

மென்பார்களே: ௮து வாஸ்சவமாயிற்று ! போஜனைக்கொன்று 

தாராகாட்டைக் கைப்பற்றிய தமன் தி, விலாஸவ தியையும் 

எவ்விசத்திலாயினும் வஞ்சித்து மறுமணஞ்செய்லுகொண்டு 

பூபாளகாட்டிற்கும் அரசனாய்ப் போய்வீடலாமென்று: நினைத் 

கோமே! ௮ஃதிணி எங்கனம் சாத்தியப்படப்போடன்றது ரி 

உள் ளதற்கே மோசம் வந்துவிட்டது போலிருகஇன்றதே 1 

| “apart sar) gy முன்னவர்க் காகிலுந் 

சேவர்க்காகிலுஞ் சென்னிவணங்கலான் 

கோவர்க்காகக் கொடி றுடைப்பார்க்கலால் 

யாவர்க்காகிலு மீர்ங்கை விதிர்க்கலான் 1? (௪௧) 

ஆகா ! இணி நமக்குத் தாசையாயினும் துத்திக்குமா ? 

6:௬.ழல்௪க டக்கால் போலுர் 
தோன்றியே யழிமின் போலு 

மழன்மன வேசை போலு 

மருகிதி மேவிநீங்கும் 

* இருகுற்ருலத் தல புசசணம் $ சிதினல்,



கூ௩௪ போஜசரித்திரம். [அக்கம்- 71 

  

பழமைபோ லதனை ஈம்பிப் 

பமியுறச் செருக்கன் மேக 

நிழலினை ஈம்பிக் கைக்கொ 

ணெடுக்குடை நீத்த லொப்போ?”'(௪௨) 

(பிரவேசித்த) 

பத்திர நாராயண ரீ--(பசபசப்படன்) மஹாராஜா !மாம் போ 

ய்விட்டோம் | 

ழஜ்ஜ :--மந்திரீ! என்ன செய்தி? என்ன செய்தி ? 

பத்திர :--மஹாராஜா 1! தாங்கள் கவனித்துச் கேட்ச 

வேண்டும் ! ஈம் சேனைத்தலைவர் வச்ஸராஜர் பகைவருடன் 

சே்ர்தவிட்டனர் ! ஈம சேனைசளெல்லாம் பகைவர்களால் 

நான்குபச்கங்களிலுஞ் சூழப்பட்டு ஜஞ்சாமாருதத்தினால் op 7) 

ர் துவிழப்பட்ட மரங்கள்போற் Hee oS ee crow ups gas 

டன |! நான் பிழைத்துச் தம்மிடம் வந்தசே அசாச்தியமாய்: 

விட்டது. தாங்களே நேரே வந்து FLOW SM CO GF Oew gra 

றான் ஒருவேளை மற்றுமுள்ள சேனைகளை ஓடாமல் நிற்கச் 

செய்யலாம். 

(போஜன் orgy Swear sper பிசசேசித்தல்,) 

மழஜ்ஜ :--மந்திரீ | நீ சக்கிரஞ் சென்று நாம் வருவசாசச் 

சொல்லி, சேனைகளை நிற்கும்படி செய்! வ்வாஇச்சியவா்ம 

னையுமச்சிுழகனையும் இணிச்சொஷலாமல் விடுவதில்லை 1 (பச்ச 
சாசாயணர் நிஷ்ெமிக்க) ஆஆ ] என்னபுச்தி ஹீனனானேன் | வத்ஸ 

ராஜனுடைய பேச்சை ஈம்பி யன்றோ இவ்வா கிச் தியவர்மனு 

டன் படையெடுத்து வசலானேன் ! அவன் நம்மைச் சமயத் 

திற் கைவிருவனென்று சனவிலும் நினைச்சவில்லேயே ! சாம் 

செய்த மோசம் ஈமக்கே வாய்த்சதுபோலும் ?



களம்-2. ] போஜசரித்திரம், mo. Be 

~~ 

ச: இிலைதளர்க்இட்ட போது ீணில ச. து.றவமில்லை 

ஜலமிருக்தகன்றபோது தாமரைக்கருக்கன் கூற்றம் 
பலவனமெரியும்போது பற்றுதீச்குசவாங்காற் நு 

- மெலிவலிவிளக்கேயாகில் மீண்டுமக்காற்றே கூற்றாம்.”” 

ஆகலின், இணி காம் பகைவரை வெல்வசெங்களம் 2 நா 

மெங்கேயாகினுஞ் சென்ற--2 ! நாமிதுகாறும், சுத்த 
வீரனென்று உலகெலாம் பெயர்பெற்று இப்பொழுது இவ் 

வழிவுடதுக்குப் பயந்து பின்வாகங்குலோமாகில் நம்மை 
மாற்றரசர்கள் என்ன நினையார்கள் $? பின்பு, நம்சொந்த: 
நாடாகிய தாரை தான் நமக்கு நிலைக்குமோ?--மேலும் எப் 

படி. ராம் சப்பிச் துச் செல்வது! பகைவர்கையிலகப்டட்டுத் தவி 

ப்.பதைவிட கநேரேயவர்களுடன யுத்தஞ் செய்து கையுக்கத்த 

யுமாய் மடிவதே மேன்மை ! எதற்கும் நாம் உடையைத் சரித் 

துக்கொண்டு வெளியிழ் செல்வோம் ? (சான்கடிபரீச்செமித்தசோச்இ), 

அரசோ !இல்தென்ன என் முன்கிற்கன்தே | 

போஜன் ;-__(மழைச்துரின்றபடி) அஹா ! என்ன வஞ்சனை!' 

எவ்வளவு துரோகம்! 

ழஞ்ஜ :-- ேத்துசோச், அச்சச்சொண்டு) ௮ 1 இஃ்தென்ன 1. 
நாம் சாண்பது கனவோ! அந்தோ! போஜனுடைய ஞூல். 
போலவேயிருகீஇன்றதே1 ஒருவேளை அவனது ௮விதான் 
இவ்வுருவங்கொண்டு வந்திருக்க தோ 1 

போஜ:--௮ ! இற்றப்பா ! என்னைச் கொல்லப்பார்ச்தது. 

மன்றிப் பேசையான விலாஸவதியைக்கூடக் கெடுக்சப் பார்த் 

தனையே! | 
| ழஜ்ஜ அலை (தலைகுனிச்சபடி, சடுக்சக்சொண்டு) ஐயோ | இஃது 

போஜனது உருவமே! (பீரசாசமாம்) கூமாரா| உன்னை வேண் 

டிக்சொள்கின்றேன் | என் முன்னில்லாமல் வில$ச்செல் | 

ஏ விவேசடச் சாமானி,



போஜசரித்திரம். [அ ல்கம்-7] 

Gung :—Qs@arer கேடு கினைப்டான்' என்பதையறி 

யாயோ! 

* விண்ருலாவுயர் விண்ணவராயினஞும் 

பெண்கள் காமம் பிடி த்தவ ருய்வேரோ ? 

. புண்களாகிப் புரந்தரன் மெய்யெலாங் 

கண்சகளானது காமத்தினைலன் ரர?” (௪௪) 

ழஞ்ஜ :--(சைகளச்கூப்பி) ஐயோ | உன்னை வேண்டிக்கொள் 
இன்றேனே ! என்னைத் தொந்சரை செய்யாமல் விட்டகலேன்! 

(@QedOsrOss) ஐ! இஃதென்ன ? தஇிடீரென்று சங்கச்துவணி 

யொன்று கேட்டின்றது ! பகைவர்களுமிச்சமயத்தில் என்னைச் 

சூழ்க்துகொண்டனர்களேோ 1 

போஜ:--௮ ஆ! இதுதான் நீ யடைந்த பயன் போலும்? 

8 4 கூரயநீர்க் குமிழி யதிலுறு aor ss 

கானலிற் புனலிது கனக்கில் 

சாயவித் துயர மளவிலை யிதை நீ 
யாய்வுறா மையிலழிர் தற்ருய் 

ரியினிக் சவலை கினைவெலா மொழித்து 
கேயமாய் வக்தசெனக் குடன்பட் 

டாயகற் சொருபற் கன்பதே யிசைந்தா 
லரியதே தார்கமக் கெதிரே?” (௬௫) 

(95 Cues) | 

பைரவன் :--(பரபசப்புடன்) இதோ தம்மைச் கையும் பிடியு 
wr கொண்டுடோவதற்கு ஆதித் தியவர்ம மஹாராசாவே 

பெருச்ச சைன்னியத்துடன் வருகிறாங்கோ | 

* திருக்குற்றாவ,த் தவ புசரணம், , $ குஅர்திட்டு,



சளம்-9,] , போஜசரித்இரம், கூ.கூள 

மஜ்ஜ:--2! இவன் சையிலும் யான் உயிருடன் ௮௪ 

ப்படுவேனா $? இவன் வருவதற்கு முன்னே நானே இக்க 
வாளச்தினாற் குத்திக்கொண்டிறக்கன்ேன் | (கச்திச்கொண்ட 

ழே aly se), 

போஜ: (பாபாபபுடன) ௮ நில்லும்] கில்லும்!! ௮வசரப் 
படாதீர்! அவச ரப்படாதீர்! 1 (அருற் சென௮, தான் போர்த்திராத மா* 

கூடையை எறாரதுவிட்ு) ௮ | இற்றப்பா | யாணிருக்கும்பொழு ௪ 

காமொன்றக்கும் பயப்படவேண்டிய தில்லை. 

மஜ்ஜ:-- (சேச்சி) ௮ 1 இஃ்தென்ன! கசிச்சயமாய்ப் போஜ 

னே! (கணணீ சொர்ய்) குமாரா! குமாரா 1! நீ உயிருடணிகுக் 

இன்றனையோ? 

போஜ :--எந்தாய்! யான் கொலையுண்டிறக்கவில்லை! உம் 

மைச்காப்பாற்றுவசற்கு யான் எப்பொழுதும் சந்கத்சனாகவே 

யிருச்ெறேன் ! 

ழஞ்ஜ ௮ 1! குமாரா! இணி என்னை காப்பாற்றுவது 

எங்கனம் 7 

“அவரவர் வினையி னவரவர் வருவா 

ரவசரவர் வினையள வுக்கே, 

அவரவர் போக மென்றதெ யாயி 
ஞருக்கார்துணைய தா குவர்கள ? 

அவசவர் தேச முளபொழு அடனே 
யாதர வாபேன காடி, 

Youre cor se னெலிகன்மத் கடையு 
மாதர வாதர லாமோ?” (௪௯) 

இதோ யான் புரிந்த சொடுக்கொழிவின் பயனை கூணத் 
இல் அ பறமக 1 இ Pst என் பிராணன் 

server liste, ben 1 ம் 

[டல்] 

   
* குமாரதேவர்,



கடக: Cesar his Brin, ... [அக்கம்] 
nr 

mss 4 கொல்க்ளவு காமாதி | 

7 Qar@s16 s Seq pig 

நிலைகலங்கி மனம்புழுங்கி. 
செலியொதுங்கி கின்றேனைக் 

கலை.புணர்வி னாஞ்சாந்திக் 
கடலாடச் சுகநீட 

மலை2வாட வைக்தவடி 
மாண்பதனை மறப்பதுவே 1 139 (௪௪) 

போத (சோச்ச) அ! ஸாஹஸம் 1] ஸாஹஸம் [1 

ழஞ்ஜ :--குமாரா 1 யான் உனக்குப் பலவிதத்தினுக் இல் 

குசளிழைச்சேன்! ௮வற்மை மறந்து என்னை மன்னிப்டாய்! 

போஜ:---அதனாலென்ன ! தமது கட்டளைப்படி இப் 

பொழுதும் ௩டக்கக் காத்துக்கொண்டிருக்கன் றேன் | 

| ings ags— (“rer சொரீயட, போசனை இசண்செைகஎரலும் மார்புடனணைத் 

௫ச்கொண்ட) என் செல்வனே ! இணி எனக்குவேண்டிய அமிருக் 
.ன்றதோ? இதோ பார்! என் கண்கள் இருள் மூடிவிட்டன! 

, இக்திரியங்கள் வலிவற்றுப்போயின ! நினைவு தடுமாத்தங் 

கொள்டன்ற.த! இருசயம் குன்யமாய்விட்டது ! இதோ மாள் 

இன்றேன் ! 

* ஈடுத்தமா ஜன்மம் பாழி 
லேகுதற் கஞ்சா ரஞ்சி 

யடுத்தவாக் கருளா ரச்ச 
மாடுவர் பொருட்கைக் கொண்டே 

_யுடுப்பது. முண்பதும்பின். 
ணுறங்கலுச் தவமாய்க் கீர்க்கச் 

ளை 
அனை 

அ*தபசாசர்த இபிகை,



*௬ள:ம்-3.] . போ ஜசரித்திரம், ௩.௩௯ 
- 

  

தொடுப்பதி னட்ச மிக்குக் 
GILES SERS WTC pl’ (ey) 

(மே கீழ்ச்து மசணபரதையை யபிசயித்தல்) 

போஜ:---௮! கஷ்டம்! கஷ்டம் | 

பைர:-ஹா! ஹா! (ஒசெல்), 

Gurg :—g! ஈசா! உனது செயலை யான் என் சொல் 
(வேன 1 (கண்ணிர் சொரிய) 

 ேதரயர்தும் பொருளனைத்துக் தோயாது நினற 

சுடரே ! கொடக்கறுச்சோர் சுற்றமே பற்தீ 

நீர்த வரிய கெடுகங்கருணைக் கெல்லா 
நிலயமே வேதி கெலிமுறையி னேடி. 

யாய்க்த வுணர்வி னுணர்வே பகையா 
லலைப்புண் டடியே மடிபோற்ற வர்கா 

ரீர்க வரமு, கவ வெய்தினைஃய யெக்தா 
யிருகிலக்த வோகின் னிணையடத்தாமரை தாம்!”? 

(இசை விழ்தல்.) 

எழை புலை   

மூன்ருாங்களம். 

—— 0 fo 

டடம்:--உஜ்ஜயிநீ நகர் : ஆதித்தியவரீம மஹாராஜ 

நடைய ஆஸ்தான மண்டபம், 
(ம்மாலனச்தினிருபுறத்திலூம் இரண்்ூ சேவர்கள் வெள்ளித்தடிபிடித்து 

மிற்ச, இரண் யூவனிகள் வெண்சாமரைலீச, டீச்திரீ சுகேசர் சேசவிய செ 

ஆஸ்.தானிசருடன் ஆதித்தியவர்ம waerregt பத்மாவதீ சேவியாருடன் 

இம்மாஸன த்தில் லீற்றிருச்தபடி sCahsse,) 
ஆம் 

௪ இசரமாயனாம்,



௩௪௦ போஜசரித்தரம். [ அங்கம் 11 
  

ஆதி :--மந்திரீ ! அன்று. நம்பைப் பகைஉர்கையினின் 

றும் போர்க்சளத்துல் , கரப்பாற்றிய ௮ம்மாகலீசர்களிருவ 

ரையும் ௮ழைக்அவரச் சென்றனர்களோ ₹ போஜகுமாரரும் 

அவரைச் சேர்ந்தவர்களஞுடன் இப்பொழுது ஈம்மைச்சண்டு 
விடைபெற்றுச் செல்வதற்காச வருவதாய்ச் செரியப்படுச் இனர். 

நாம் அவர்களுக்குத் தக்சபடி. மரியாதை செய்து வழியனுப்பல் 

வேண்டும். 

சுகேசர் :-- மஹாராஜா 1 அவர்களையழைத்்தவருவ.தற் 
காக ஈம் சேனைத்தலைவர் வீரசேனரே சென் திருக்கன்றனர் : 
இன்னும் சிறிது நேரத்திற்குள் ௮வர்கள் இங்கே வருவார்க 
ளென்று நினைக்கின்றேன், போஜகுமாரரை கானே எதிர 
கொண்டு சென்று மரியாசைகள் செய்து ௮ழைத்துவருகன் 

மேன் | (ஷ.ரமிதகல) 

ஆதி எல்லாம் ௪ானது இருபையால் நன்றாய் Ces 

(தீன! அசக்கொலைப்பாசகன் மழஞ்ஜ ராஜனும் தான் செய்த 
கொடுந்தொழிலுக்குத் சக்சபடி தானே குத்திக்கொண்டு Ooi 
தனன் | ஈமது பிரிய நண்பராகிய சிந்துல மஹாராஜருடைய 
புதல்வர் போஜகுமாரரும், பலவித ஆபச்துக்களினின்றுக் சப் 

பித் தனது பந்துமிச்இரர்களுடன் சேர்ந்தனர்! ௮ ஹா 1! அவ 
கடைய பராக்கிரமத்தை யான் என் சொல்வேன் ! நானும் , 

அவ்வீரர்கள் இருவரும், அப்பாசசன் ழஞ்ஜனது கபடத்தால் 

ிடிொன்று கையும் பிடியுமாய் அசப்பட்மிசகொண்டு ௪5௮௬ 

சிபிர,த்திற்குக் கொண்டுபோகப்படும் சடியத்தில், எங்இக.இருக் 
Ger வேம்றுருவங்சொண்ட தேலசேனாபதிபோல் விலைத்தோ 

வக்து, ஏன்னையும் அவ்வீரர்களைபும் கூணச்தில் விடுவிச்சு, 
அப்பாதகணையர் தலைகாட்டவொட்டாமல் ஒடக்செய்தனரன் 

Cop ௮ம்மகலீரர்2--- அஹா! இச்சமயத்தில், சம்கண்மணி விலா 

வதி யிருந்திருப்பாளாயின், ௮வனுக்சே அவளை மண்ஞ்செய்து
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Preemie neat, wane 

O2Gsg, Qadrryhlugenga மவர்களுக்குச்சர் அ ' யாண 

பேராரந்சமடைவேனே ! 

பத்மா :--பிராணேசுவரா ! நேற்று நாம் ஸாவித்திரீ தே 
வியாசையும் சாருமதி சேவியாரையுங் காண்பதற்காசப் பே 
கும்பொழு.து வழியில் இரவரைசத்தாங்கள் காண்பித் தீர்களே; 

- அவர்கள்சகாமோ அம்மகாகவீரர்கள் 1 

ஆதி :---அம் ! அவர்களே 1 

பத்மா :--அவர்களில், ௮அச்சிறுவனைப பாததீர்களோ 7 

அவனைக் கண்டழுமுதல் என்மனத்தில் சோன்றாத எண்ணங் 
சளெல்லாச் கோன்றுஇன்றன., அவனைப்பார்த்ததும் ஈம்கண 

மணி விலாவதகியைக் கண்டதுபோவிருந்த த1---(சண்ணீர்சொரில) 

அ௮ச்செல்வியைபும் காம் சாணப்பெறப்போகின்றோமோ 1 

ஆத் :--:ம் 1! எனக்கும் ௮வர்களைச்சண்டதுமுதல் அச 

சுறுவணிடத்் திற் சொந்தப் பிள்ளேயினிடத்திற்போல் ஓர் sy Ar 

வசநீயமான அன்பு உண்டாயிருக்இன்றது. ஆயினும், ஈமக்கினி 

அப்படிப்பட்ட பெண்மணிபபுங் இடை.க்கப்போசன்றனளா?நெடு 

நாள் வசைக்கும் மக்களில்லாது வருர்தினோம் 1! ஏசோ ஸ்ரீ 

காலப்பிரியராசருடைய அுச்சரஹன்சாற் புச்திரனில்லாவிடி 

னும் வனிதாரச்தஇனமாகிய வீலாவதியைப் புகல்வியாயலட௫் 
தோம். மக்களில்லா வருத்தத்தையும் சிலகாள் மறந்தோம். 

பூண்டோம் இவ்வுஜ்ஜயிநீ ராஜ்யாதிபச்யக்தை, அ௮ண்டோம். 
கூறைவின்றி யனேக வருஷகாலம் ! கொண்டோம் தஇிக்கெ 
லாம் வெற்றியை ! கண்டோம் சகல சுகங்களையும்! இவற்றை 

யெல்லாம் கினைப்பதில் பயனென்னை 1! நம்சகண்மணியை தாம் 
உயிருடன் பறிகொடுத் துப் பன்னிரண்டு வருஷங் சளாயினவே] 
இச்துமவ அ செய்தி செரியவில்லையே! இப்பொழு 

அவள் உயிருடனிருப்பின், பதினாறுவயதுள்ள இவய்யயுவஇி.பாய் 
.விவாசோசிதையாய் விளங்குவ்ளன்றோ * ௮வள் இடைப்பின் 

ஈமக்கு நிகர் யார் இருப்பர் 3
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பட அதனி 

.. பத்மா பிராணகாதா | நினைக்க நினைச்ச, ஈம்கண்மணி 
உயிருடனிருட்பளென்மே சோன்றுகன்றது | 

அதி :--ஸ்தீசேவியே யுருவெடுச்து வந்சாற்போலிருந்ச 

அபட்பெண்மணியைச் சண்டாயினும் யாம் உயர்கலம் பெறலா 

மென்மெண்ணி யிருந்தோமே ! அவளைப்பறிகொடுச்தும் நாம் 

இவ்விராஜ்ஜியசுசச்தை யனுபவிச்கவேண்டுமோ ? மேசச்திற் 

ோன்றும் மின்னலைப்போத் கூணபங்குசமான இகத்திற்குச் 

சாதனமாகிய சம்கினபங்களை யனுபவிச்சோமேயன நி, பரக் 

£264 சாதனமான ஒரு சற்றவத்தையும் யாம் புரிந்திலோ 
ம 

மக்கள் யாவரு மொக்கவே யடையும் 

இறப்பெனு முண்மையை மறப்ப ராயின், 

கேடுவே றுண்டோ ? விடுபேத் DHGS 

துறப்பெலுக் தெப்பக் தணைசெய் யாவிடில் 

பிறப்புப் பெருங்கடல் கடக்க லாகுமோ 4 

ஞான நெறியிற் போனவ ரன்றியும் 

- செல்வம் நீக்கெ செல்வ ரன்றியும் 

. wrar ருயாந்த சேேவரா டடைந்தார்? (௫௦) 

(பி7வேடத்த), 

ஒரசேவகன் :--மஹாசாஜா ! நமது சேனைத்தலைவச் 
யாசோ இசண்டு பேரை யழைத்துவந்திருககிறார் 1 உள்ளே 

வரலாமோவென்று சேட்வெரச்சொன்னார். 

ஆதி :--உடனே சென்று வ.ரச்சொல் | (சேசசன் சிஷ்சமிச்ச) 

பிராணேசுவரீ |! இவர்கள் சாம் ஈம்மை முதன் முதலிற் காப்ப 

்றவச்ச .வீரர்களாயிரு த சல்வேண்டும். 

(ஜயபாலலும், புகடிகேடித்தடனிருச்கும் விலாவதியும், வீரசேன 
ரை மன்னிட்சகெசொண்ூ பீரசே த்தல் )
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ஞு 

ஆதி :_-(எமுர்த) வாருங்கள் எம து பிரியாண்பர்காள் 1 இவ் 
வாசனத்தில் வீற்றீருங்கள் | ஐங்களது உதவியார்ருன் யாம் 

அன்று பிழைத்தோம் 1 நீவிர்செய்ச பேருசவிச்கு யாம் என்ன 
கைம்மாறு செய்யப்போகின்மோம்? இவ்விராஜ்ஜியத்தையே 

தங்களுக்குப் பரிசாய்ச்கொடுத்தாலும் போதாதே [| ' 

ஐய :--மஹாராஜா ! நாங்கள் இவ்வளவு மரியாதைக்கு 

அர்ஹசாகுவசற்கு யாதோருசவியுஞ் செய்யவில்வையே ! 
அட்போஜகுமாரராற்றான், நாமெல்லோரும் உயிர்தப்பி 

னோம். அம்மகா வீரரையழைச்து, அவருக்குச் செய்யுங்கள் 

ம்மரியாதைகளெல்லாம். 

் லிலா :-_(சசாச்திசமாய்) எந்தாய் |[இவர்சாமோ இத்தி 
யவா்ம மஹாசாஜா ? 

ஐய :--(ஓசார்திசமாம் அம் | குழந்சாய் | 

விலா :--(ஆன்மகதமாம்) அகா ] இவரைப்பார்க்கும் பொழு 

சே என்பனச்தில் இவரிடத்திலோர் ௮திசயமான பக்தியுண் 

டாூனெ தே | 

ஆதி :--(ஐய்பாலனை சோகச்) இச்சிறுவன் தமக்கு என்ன 
உறவினனோ 1 இவனது செயலைக் கண்டு மிகவும் மெய்ச்சு 

Sen Cai wo. 

ஜய :--மவாராஜா 1 இச்சிறுவன் ஈம் புதல்வரிலொரு 

வன், தமக்கே யிவனைப் பரிசளிக்க ௮அழைச்துவக்தேன, இவ 

னாற்றமக்குப் பிரியமுண்டாகுமென்பதிற் சந்தேகமில்லை. 
விலா :--வந்தனம் 1 (ஆதித்தியவர்ம மததாராசரை அணக்குதல்) 

ஆதி :--தேள்மசசமய்) அசா 1 இவனது குரல்கூட சம் சண் 

மணி லிலாவதியின் குரலையொத்திருக்கன்றசே ! என்னவிச 

யம்] என்ன டொறுமை | (பீரசாசவம்) பாலகா| நீ இன்றுமுதல் 

எம்மையும் ஒரு தந்தையாக நினைக்கவேண்டும் | 

லிலா :--மஹாப்பிரஸா தம் 1
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(பிரவேசித்த) 

சுகேசர் :--மஹாசாஜா! அவர்களெல்லோரும் ஈம்மரண் 
மனை ச் தலைவாயிலில் at os Ber part | உள்ளேயழைத்து 

வரலாமோ? 

ஆத் :--மந்திரீ 1! இதற்கென்னகடை ! சச்சரஞ்சென்று 

அழைத்துவாரும். 
சுகே : அப்படியே! (கல்ரமிச்தல்,) 

ஆதி :--(சசாச்திசமாய்) எனது பிரியநாயக ! ஜகதிசனது 

இருபையாற் சகலமும் ம.ங்களமாய் ௮மைந்சன ! நமக்கு இந்த, 
யுத்தத்தில் இவ்வளவுபெருமையையும் வெற்றியையும் கொண 

ர்ந்த ௮ம்மசா வீரனுக்கு நாம் என்ன கைம்மாறு செய். பப்போ 

இன்றோம் ? 

பத்மா :-- (லீலாஎதியைப் பார்த்துக்கொண்டே சசாச்இெமாய்) இச் 

சமயத்தில் நம் விலாவ.தி இடைப்பளாயின், ௮அவளையவருக்கே 

மணஞ்செய்துகொடுத்து இர்ச நாட்டையுமவர்களுக்குக் கொடு 

தீதுவிடலாம், 

(சேபத்தியத்திந்குள் முரசகேரஷம் மூழக்குதல்) 

ஆத் :--இசோ அவர்களும் வருகன்றார்கள் | (எழுக்திருததல் ) 

(போஜன்; காளிதாசன், புத்திசாகரர், வத்ஸீராஜர், ஹூஹ 

ரர், கோவிந்தபண்டிதநம் சுகேசரை மேெனிட்சொண்டு பீசே 
௪ித்தவ்) ' 

் ஏபையேர்ரீ -(எழுச்தசின்2) ஜய! ஐய !'விஜயீ பவ ! 

.... இதி --(எதிர்சொண்சென்ற) போஜகுமாரரே வாரும் ! 
எம்மு பிரைச் காப்பாற்றிய வீரசிம்மமே வாரும்! வாருங் காளி : 

தாசரே வாரும் எமது பிரிய ஈண்பராகிய புச்திசாகரரே 1 
எல்லோரும் வரவேண்டும்| 'நங்சளது உசவியாற்றுன் 

tog Sis Guo, இசாஜ்ஜிய்மும் நிலைச்சன! யாவரும் இங்கு
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aS) QW GF செய்யவேண்டும்! (யாவரும் ஆதித்திய்வர்மாவை வணல்புட்சரரு 

தல்) ் | 

போஜ :--மஹாராஜா ! ராங்கள்: என்ன  உசவிசெய் 

தோம்? தம்முடைய பேருதவியமினாற்றான். காகங்கள் இப்பத 

Seow wen eC srw: 

ஆதி :--இராஜகுமாரா! உன் விநயமே எம்மைப் பசவ 
.சப்படுச்துகின்று. இனி இவ்விராஜ்ஜியமு முன்னுடையதே! 

போஜ :--மஹாராஜா ! யான் இவ்வளவு மரியாதைக் 

கரஹனல்லேன் ! வேண்டுமாயின் பரமோபகாரியான இப்பி 

ரீாமணஊோத்சுமருக்குச் செய்புங்கள் இம்மரி.பாதைகளெல்லாம். 

கோவிந்த :--இராஜகுமாரா 1! ஏழையான எம்போண்ற 

வர்களுக்கு இம்மரியாதைகள் எதற்கு ? நீ இவைசளையெல் 
லாம் பெற்றுச் சக்கரவர்த்தியாடுப் பிரஜைகளைப் பாதுகாத்து 

வர்தகால் அதுவே எனக்குச் சகல ஸாம்ராஜ்யமுங்கிடைத்த து 

டோலாகும். 

ஜய :--மஹாராஜா 1 என்னை மன்னித்து, யான கூறு 

வனவற்றைச் சிறிது சவணனித்துக் கேட்கவேண்டும். யான் 

தமக்குமாக்திரமன்று, இவ்விசரஜகுமார நக்கும் பெருந்தங்கி 

மை ச்துவிட்டேன். | 

48 :—Q அச்சரியத்தினு மாச்சரியமே | 

போ ஐ + (FULT ay tor Cera ® ஆன்மகதமாய்) ஆ! இல்சென்ன! 

இவனன்றோ மஅப்பில்லராஜன்! இச்சிறுவன் யாவனோ? 

இவனைப் அர்ந்குக்பொழுன என்னுயிர்க்கா சலி விலா இயின் 
ஞாபகம் வருகின் றத 

ஜய:--இல்லை! மஹ ராஜா ! மதிஹிகத்தினால்ஐமக் 
கும். இவ்விராஜகுமாரருக்கும் மசத்சான.. AULT S Fg 

புரிந்த விட்டேன் |
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இரக்கமுளங் கொள்ளாம 
லிச்சிறுவ னொடுக் தமக்கு 

சேயான் செய்தவப 
“சாதத்கை யென்சொல்வேன் | 

புரிச் சபிழை பொறுத்செனக்குப் 
போதித்து நல்வழியைக் 

கருணைகூர்க் Bigs Wns 
காப்பதினி நும்பரமே ! (CED) 

ஆதி :--8ீர் கூறுவதெல்லாம் விந்தையே ! ஆயினும் ௮ம 
து கருத்தை விளக்குகவீர், 

    

ஜய :--மஹாராஜா ! சொல்கின்றேன் ! . கவனித்துக். 

கேட்கவேண்டும், யான் தாரை காட்டிற்கும் இக்காட்டிற்கும் 
மத். இயிலிருக்கும் ஒரு மலைநாட்டை யாண்வெரும் பில்லரா 
ஜன் ! எனது பெயர் ஜபபாலனென்பர் | களவுசெய்சலே 

எக்களுக்குச் சிறந சொழிலாயிருந்தது ! 

விலா :--(ஆன்கசதமாப்)  இதையுமொரு இறந்த சொழி 

லென்று சொல்லுஇன்றனசே ! (சலைகுனிச்து சீத்றல்) 

ஆதி :-- (புன்சிரிப்புடன்) ௮ சனாலென்ன! உலகத்தில் இதுவ 

மொரு தொழிலே! அ௮சனாக்றுன் அன்னோ * களவுங் சற்று 
மற” என்று பெரியோர்கள் சொல்லுகின்றனர் ! இனியதை 

நீரும் மறட்பீசெஸ்றே ஈம்டுனெறோம் ! 

Qui fee gs அ.றுக்ரெஹச்சால் ௮ச்கொடுக்சொழிலை 
உான்முன்னேே விட்டுவிட்டேன். ௮ கிற்க, சங்களுக்கு ஞா 

யகமிருக்குமே 1 சுமார் பன்னிரண்டு வருஷங்களுக்குமுன், 

சாமுர்.சேவியாரும் நான்கு வயதுள்ள ஒரு பெண் குழர்தை 

கடன் - எனுசுர்ச்சத்திற் சருகல் வேட்டையாட வநர் 

அளன்றோ 1
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a6 :— wz! கஷ்டம்! L/S BT இன்றும் நன்றாய் ஞாபக 

மிருக்கன் றத. ப 

ஐய :- அப்பொழுது இடரென்று ஒரு பதினா கடிவேவ் 

கைப்புலி அரத்திவர, ஒரு மாத்சடியில்.. அக்குழர்தையுடன் 
தங்கியிருந்த தமது சிப்பந்திகள் பயந்து அவ்விடத்திலேயே 

அ.சனைப் போட்டுவிட்டு ஓடத் தலைப்பட்டனரன்றோ ? 

அதி :--ஆம் ! வாஸ்்தவமே1 பிறகு அக்குழந்தையின் 

கதி என்னவாயித்ரோ 7 

ஐய :--நான் அச்சமமத்தில் தற்செயலாய் அவ்விடம் வக் 

தேன். அச்கூழநர்தை சனியாய் அழுறுச்சொண்டிருப்பதைக 

கண்டு, ௮தனைவிட்டுப்பிரிய மனமில்லாமல் என்னுடனெயிது 

அச் சென்றேன். பிறகு சாங்களும் ௮வ்விடத்்திற்றேடிவிட்டு 

எங்குங்காணாமற் கருச்து தொந்து நகருக்குத்திரும்பி வநத 

விட்டீர்சள்! அதுமுதல் அக்குழந்தை தாங்களிட்ட நாமதேயத் 

தூடனே என் சொக்தமகளைப்டோல் வளர்த்து வரப்பட்டனள்! 

பத்மா :--ஈல்லது! ௮வள் உயிருடணிருக்ன் றனனளோ! 

ஐய :--(லீலா௫தியைச்சாட்டி) அம்மணி ! இதோ இச்சி௮வ 

னைப்போல் உளடதரிச்து நிற்பவளே தமது செல்வப்புதல்வி 

விலாவதி யாவள் | 

| லிலா:--(உள்மசதமாய் சச்தோஷத்தடன்) ௮ ௮1 இம்மஹாராஜா 

வோ என் சந்தையார் ! இம்மாதரச தானே என்னைப்பெற்ற 

வள் 1 இதுவரை இப்பில்லர்களின் வயிற்திற் பி; சவளென் 

peaCop Stare Hae ser. 

ஐய:--குழந்சாய் 1 நீ மேலே போர்ச்திருச்கும் புருஷ. 

.உனடயைக்சழற்திவிட்டு உன் சாய்தந்சையருக் சடிபணிலாய்! 
(கேவம்யைச்சழ ற் pat) . 

ஆதி ௮-௮ இதென்ன! இல்வாநந்த பரம்பரையால் எனக் 

குச் சிச்சப்பிரமை யுண்டாகும்போலிருச்சன் தே ! என்ன:
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ஆச்சரியம் ! யான் இழந்துவிட்ட என்னருமைப். புதல்வியேர 

இவன் ! (லீலசஅஇயைச்சட்டியணைதத) என் சண்்மணீ ! உன்னையான். 

.இச்சமயத்திற் பெற்றபாக்யெமே பாக்கியம், : 

. போஜ: -தேன்மசதவம்) ௮ 1 என்னுயிர்க்காதலி லீலாவ.5 

'யே! இவள் ஆதிச்தியவர்மமஹாராஜருடைய புதல்விசானோ? 
அன்ழேல் இவவிதகுணமும் அழகும் எங்கிருந் தவரும் ! 

சபை ;__(சச்தோஷத்தடன) அச்சரியம் | அச்சரியம் !! 

பத்மா :--(லீகாவதியைசோச்ச) என் சண் மணீ 1 என்னரு 

இல் வற் என்னைக்! கட்டியணைப்பாய் | (கண்ணீர்பெருக) . உண் 

னைக் .காணாமல் சாங்கள்பட்ட வருச்தத்தை என் சொல் 
கோம்! | 

. விலா 3 (அப்படியே செய்த) என்னருமைத்தாயே.! எல்லாம் 
சன அருளே! 

.. இதி; -ஜபபாலரே! இப்பேருதவிக்கு யாம் உமக்கு 

என்ன பிரதி செய்யப்போடின்றோம் ! 

ஐய :மஹாராஜா! தாங்கள் என்னை மன்னிப்பதே 

எனக்குச் சறர்ச சைம்மாறு செய்ததாகும், யினும் யான் 

 இப்பெண்மணியைப்பற் தி ஒருசிறிய விண்ணப்பஞ் செய்யவே 
ண்டியிருக்இன்ற 2. | 

ஆதி :--ஏன்ன ! இவளை யாருச்காயினும் மணஞ்செய்து 
விட்மீரோ 1 ? 

ஜய :--மஹாராஜா 1! அதைப்பற்றியே யான் சொல்ல் 

ஒக்சேன் ! இதோ கிற்சனெறனே போஜகுமாசர், இவர் இன் 
னாரென நறியாமல், இவரை யோர் கடுங் காட்டி.ற்கண்டு இவ 
ரபைக்கொண்டே இவரது அரண்மனை ௯யக் கொள்ளையடித். 

Csr! பிறகு இக்ரது: பராக்ரமத்தைச் கண்டு, இவரை 
என். நர்ச்சத்திற்கழைச் துச். சென்று, இப்பெண்மணியையும்
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இவருக்கு மணஞ்செய்து சொடுச்சலாமென்று. நினை த்திருர் 

தேன் ! இப்பெண்மணியும் இவர்மீது காதல் கொண்டனள் ! 
௮வருச்கும் இவளமீது காதலுண்டாயிருக்கின்றசென்றதிந்து 
ஆகச்சங்கொண்டேன் |! பிறகு. சொலைபாவங்களுச்சஞ்சாத 

வளான என் மனைவியின் சொல்லுக்குப் பத்தப்பட்டு இவரை 

க்கொல்ல் ஒப்புக்கொண்டேன். இகைய நிந்து இப்பெண் மணி 
யே அவரை எங்கள் கையினின்றுங் சாப்பாற்றினள் 1] ge 

சது மெய்க்காதலையும் பெற்றனன் ! ஆக்லின் இச்சமயச்இல் 

இப்பெண்மணியை அம்மகா வீரருக்கே முறைப்படி. : மணஞ். 

செய் துகொடுப்பீர்களென்று பிரார்த்திக்கெ றேன் 1 

¢ ,இதி:--சர்க்சரைப் பக்சலிற் ஜேன்மாறிபொழிக்சாத்போ 

லாயிற்று 

ஜய :--(போசனைசோச்ச) இராஜகுமாசசே | wre Quis 
பிழைகளைப் பொத்தருளவேண்டும் | 

போஜ :--தாம்செய்சன வெல்லாமெனச்குபகாரமே ! 

ஆதி --புத்திசாகரசே!சமக்கர்சச்சம்பக்சம் சம்௦தசமோ? 

புத்தி :--மஹாராஜா | இக்காட்சியையும் காண்பேனோ 

வென்றிருக்க, இப்படித் தால்கள் சேட்பது விந்தையே! 
இட்பெண்மணி பிறக்த உடனே இச்சம்பர்தத்தைத்' தாமும், 

தமது கண்பர் சிந்துலராஜரும் ஏற்படுத்தி விட்டார்களன் றோ? 
ஈசனது அருளால்,இதற்கு விரோசமாய் சின்ற அப்பாதகன் 

மஞ்ஜனும் தற்கொலைபுரிஈ் து மாண்டனன் ! ௮ச்சற்பிற்கரசி 
விலாஸவதியும் சன்பிராணபக்துவை யடைந்சனள் ! தாமும் 
வெகுகாளாய்க் காணாதிருந்த தம்புதல்வியைப் பெற்றீர்கள் ! 

இனி: "இவர்கள் எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து ' மனமஉழ்ந் 
திருப்பதைக் சாண்பதைவிட எனக்கு வேதென்ன வேண்டி 

கீ 

ஆதி .. இரஜஞுமார்ச 1-எம்பு தல்வினையத்தாம்.. மென் 

'சே சார்தர்வுத்தினல் மணச்சவராயிலும்,. அட்டி... பப்பெ, 
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முது சாங்கன் கண்டு : களிக்க இவளைப் பாணிக்கரகணஞ் 

செய்அ எங்களை யனுக்கொஹிக்கவேண்டும், (போசலுச்முக் வீவாக 
கும் பாணிச்சொசணஞ்செய்வீத்தல்) ன சூ 

போஜ :--இவையெலாம் ௪சனத இருவருளே ? 
ஆ: உலகொடுயிர் பரமாகி யொஸிருமொரு பொருளை 

யுவமைகடச் தப்பாலுக் கப்பாலாம் பொருளைக் 

கலசமிடுங் காமாதி பகைஞர்வலைப் பட்டுக் 

கலக்கரமுறு முயிர்ப்பறவை களைக்களையும்பொருளைப் 

பலகலையின் முடிவின்முடி வாயிலகு பொருளைப் ' 
பாவாபா: வக்கடக்தோர் பல்கிலுறை பொருளை 

யலகறுமா ஈத்தநிறை வேவடிவாம் பொருளை 
யருளுருவை மருளகமே யடைகவடைக் ' கலமே!?? 

_ இதி :-சபையோர்காள் ! யான் கருதியசொன்றுள௮ 1 

அதை நீங்கள் நிறைவேற்றி வைக்கவேண்டும். 

$“ஐய சாலவு மலசின னரும்பெரு மூப்பும் 

வெய்ய தாயது வியலிடப் பெரும்பரம் விரித்த 
தொய்யின் மாகிலச் சுவையுறு இறை துறச் இனியா 
ய்ய லாவதோர் கெிபுக வதவிட வேண்டும் !?” 

ஆகலின், இப்பொழுதே இவர்களுக்கு முடிசூட்ட விடைசச்த 
ருசாவேண்டும். 

சபை :--அப்படியே ! மிகவுஞ்சம் தாஷம் 1. 

ஆத். :-- (போஜனையும் லீலா இயையும் இிச்சாசனத்தில். வீற்றிருக்ச௬ 

செய்து, தனத மருடத்தை போசறுச்சுச் ரூட்டி போஜகுமாரரே 1' 

் 4 மன்னவன் வலிசெல் கோலினா லன் மி 

வாளினாற் சேனையா லில்லை, 

க] அதபகசசச்சடபிசை 8 சம்பசாமாயணம் t Pare. ட | )
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சன்னெயி வழுவா லன்னவன் றனக்கு 
நாடெல்லாம் பேரர ணுலகின் 

மன்னுயி ரெல்லா மவன்படை பயன்னோன் 
மனமெலா மவனுநறை பீடம் 

இன்னதன் மையினா லரசளிப் பவனை 
யிகல்செயுஈ் தெறுகரு முளரோ?” (Oe) 

ஆசலால், நீவிர் இருவரும் நமது பச்.அமித்தரகளத்திர்களு 

உன நீடூழிகாலம் இச்சிம்மாசனத் மீ துவீ௰் கிரு ௪, சாஜா 

இராஜராய், தாராசாஜ்ஜியச்தையும் பூபாளசாஜ்ஜியத்தையும் 
எப்டடி.ப்பரிபாலித் து வருவீசோ, அப்படியே இவ்விராஜ்ஜியத் 

தையும் இரண்டாவது விக்இிரமாதித்யனென்று சொல்லும்படி 
utiure 69 ame Oserts Yori s He Sex mex | 

சபை :--மன்னர்திலகா ! அப்படியே செய்து எங்களை 

விச்கரமாதித்திய மஹாராஜாவைப்போற் களிக்சச் செய்வீ 

Orr gy Sori £96 Beir op ub | 
போஜ :--சபையோர்காள் ! ஏதோ எம்மாலியன் தமட் 

டும் ரீதிகெறிவமுவாமல் அரசுபுரிகின்ரோம். 

புத்தீ :--இராஜகுமாரா! நீ எல்லா முணர்ர் தவனாயினும், 

இச்சமயத்தில் யாமுனக்கு ஒன்று சொல்லவேண்டியதிருக் 
இன்2த 1 ௮சனைக் சவனித் துக்கேண்மோ| 

* குரிய மாலினுங் கண்ணுத லானினு 

முரிய தாமரை மேலுறை வானினும் 

விரியும் பூதமொ ரைச்தினும் மெய்யினும் 

பெரிய ரர்கணர் பேணுது யுள்ளத்தால் 1”? ( ) 

போஜ:--எல்லாம் அவர்சளுடைய அறுச்சிரக்மேயன் தி 
வேறென்ன ! 

அத 

‘eu 

* தமபரரமாங்ணம,
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ii, 

ஹரி :--அசற்கென்ன சக்சேகம் ! 

வத்ஸ :---அரசே ! யாமுனக்கு ௮.இசமாய்க் கூத Caetr 
டியதொன்றமில்லை. 

xe $ சூது முந்துறச் சொல்லிய யாவையு 

- நீதி மன்ன நினக்கலை யாயினலு 

கேரது மூல மவையென வோர்தியே!? (௫௬) 

போஜ :--௮ப்படியே ! 

கோவி :--ராஜசத்சமா ! சகலல்கையுமறிரந்த உனச்கு 

யான் நீ.தியெடுத்துரைப்பது விந்தையே ! ஆயினும், 

we யாசொ டும்பகை கொள்லெ னென்தபின் 

போரொடடுங்கும் புகழொடக் காதுதன் 

தாரொ டுத்சல்செல் லாது தந்தபின் 
வேரொடுக்கெடல் வேண்டஓலுண் டாகுமோ?”' 

"போஜ :--அடிகாள் ! ஒருகாளுமில்லை |. 

காளி :-ஈண்பா! அ௮சசுரிமையில் யாவருக்துதிக்கத்சக் 

க௨னான உனச்கு.யான் கூறலும் வேண்டுமோ £ 

* **உமைக்கு சாதற்கு மோக்குபுள் ஞூர்இக்கு 

மிமைப்பி னட்டமொ ரெட்டுடை யானுக்குஞ் 

சமைத்த தோள்வலி: தாங்கே ராயினு. 

மமைச்சர் சொல்வழியாற்றுத லாற்றலே!''() 

- போஜ ---சண்பா ! இதனை மதப்பின்ட. அசசபுரிதலுல் 

கூமோ! வொ வப ட்ப ப) ட 
ச கம்பரசமய்ணம்,
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சுகேசர் :--இதுதான் நீதிமன்னர்சளுக்கிலக்சணம்1 

& 1: வைய மன்னுயி ராகவம் மன்னுயி 

ரூயயத் தாங்கு முடலன்ன மன்னணுக் 

- கைய மினி யறங்கட வாதருண் 
மெய்யி னின்றபின் வேள்வியும் வேண்டுமா?” 

வீர :--வாஸ்தவம் ! 

(6 இனிய சொல்லின னீகைய னெண்ணினன் 

வினையன் மாயன் விழுமியன் வென்றியன் 

நினையு நீதி கெறிஉட வானெனி 

லனைய மன்னற் கழிவுமுண் டாங்கொலோ !'? 

போஜ :--ஐங்களது அறுக்கிரமிருக்குமளவும் எமச்கெ 

ன்னகுறை 1 

கன்கினைத் தாய்போலு மருளாடன் மக்களாக 

கருத்துள மிருத்தி Cau ST 

கடலிஞம் சூமுமிப் புவனம௫ லத்தையுங் 
காப்பே கடமை யாகும் ! 

மனறுபுகழ் மாளவ மென்றென்று மோக்கு,மா 
வளமுடன் பாது காத்து 

மனஞ்சாட்சி யாசவுக் கிரவக்ய மாகவுமவ் 

வண்கடமை கிறைவேற்றுவாம் ! 

நன்றுமதி சொலியெமக் குறுஇயொடுி வல்லமையு 
நல்சியொரு தவறுமின்றி 

நாட்டினி௰ஐ் Fr Bing C பேதம்கள் பாராது 
நாட்டி, ஈற்றன்ம நிலையை 
  

* தம்ப ராமாயணம்,
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க. 

என்றனுள மேவிரின் றெங்கணு கிறைகந்துளோ 
னீசு.ரன் சேவ தேவன் 

என்னுடை விருப்பத்தை கிழை'2வற்றுவாராக 
வேமமா மெம்பிரானே! (௬௧) 

ஆதி அ அவ்வியாஜகருணா மூர்ச்தியான ஏம்பிரான் அப் 

படியே நிறைவேற்றுவர் ! | 

போஜ :--சான்மோர்காள்! யான் இவ்வளவு ௬௪௫௭ யூம் 

கலச்சையும் பெறத்தக்கவனல்லேன ! என் பிதாவுக்குப்பிசாண 

கேசரும் எனக்கு ஆ௫ரியருமான புத்திசாகாரையே எனது 

முூதன்மக்திரியா யடையப்பெற்றேன் | சகல நீதிகளையுமறிக்க 
ஹரிஹரரையும் சுகேசரையும் எமத முச்சிய ச௫வர்களாகக் 

கொண்டேன் ! எனக்குப் பரமோபகாரஞ் செய்க வச்ஸராஜரை 

யும் வீரசேனரையம் எனது மகாராஜ்ஜியக்தில்குச் சேனாஇ 

பதிகளாசக் கொண்டேன் ! என்னைக் கோரமான ஸ ப்பம் 
இன் வாயிணனின்றும் காப்பாற்றிய (கோவிந்த பண்டிதரை 

எனது அஸ்தான பண்டிதராகப் பெற்றேன் | பதிதாகத் 

BOL காட்டில்வருந்திச் கஷ்டப்பட்ட என்னைக் கருணையுடன் 

காப்பாற்றிய பில்லசாஜர் ஜயபாலரையே எனது தனபாலக 

ராகவடைந்தேன்! என் பிராணனைப் பன முறைக் காப்பாற்கின 

என் பிராணதேசன் காளிதாசனையும் அக்திரேேசச்சையாண் 
வர எனக்குப் மிரஇகிதியாகக்கொண்டேன் |! ஆதித்திய 

வாம மசாராஜரத ஈல்லபிப்பிராயச்தையுங்கொண்டேன் | கழ் 

பிற்கரச விலாஸவதியையும் அடைக்சேன் ! என்னுயிர்க்கா சலி 

விலாவதியையும் மணம்புரிந்தேன் ! நங்களது ௮றுக்கரகத் 

தால் இம்மத்தியதேசம் முழு இற்கும் சக்கிரவர்த்தியானேன்! 

இவ்வுலகில் யான் விரும்பச் தக்கனவெல்லா மெய்தினேன் ! 
இனி எனக்கென்னோ குறை? எல்லாம் ஈசனது இருவருளே |



களம்-3.] போஜசரித்தரம். உடுடு 
  

%:(ேதவர்கோ வமியாத தேவ சேேவன் 

செழும்பொழில்கள் பயக் துகாச் தழிக்குமம்றை 
மூவர் கோனாய்நின்ற முதல்வன் மூறாத்துி 
மூகாகை மாதாளும் பாகத் OS iam & 

wir oar Sar னெம்மையும்வர் , தாண்டு கொ 'ண்டான் 
யாமார்க்குங் குடியல்லோம் பாராது ம் சாம் 

மேவிே ம மறு வனடியா ரூயா ராடு 

மன் 2மலுல் Hors grip. யாடு வோமே! () 

(மலர்மாரிபெய்து யவ ரூம்ரிஷ் இரமித்கல்,) 

** இருவாசகம், 
௪ 

  

  

2) mw “ie 

  

1” இல: கச



  

ப் ழ் 

ot



செய்யுண் முதற் குறிப் பகராதி: 

  

(* இக்குதியுற்றன மேற்கோட்பாக்களாம்; 1 இக்குதியுத்றன 

orgs லடையப்பெற்ற மேற்கோட்பாச்களாம்.) 

  

பக்கம், 

* அச்கோவெனுங் ௧௯௮ 

%& அங்கண் விசும்பி ௧௪௬ 
 அ௮டகெடுவாய் ட ௧௪௪ 

3 அத்தியின் மலரும் ,,, ௧௨௬ 

1அர்சர முற்று... ... ௨௧௬ 
* அச வெயிலத்தசல்., ௬௦௧ 
* அநிச்யாநி சரீராணி., ௨௬௪ 
௮மரரெலாமடிபணியு PS 

3 அரவினையாட்டுவாரு, ௧௨௪ 
அருளா யருவா௫... க 

% அவரவர் வினையின்... ௬௬௭ 
* அவனுக்குயிரவ்வள,.. ௬௪௭ 

* ஒற்றசகலைபோச ௯௫ 

* அறந்திகழ் சவமு ... ௨௫௭௬ 

* அதிவை யழிக்குஞ்... EHS 

* அன்புறு W DEBE)... ௧௮ 
* அன்னம்பழித்தசடை 2.00 
* ௮ன்னேயோவையாவோ ore. 

60 oor uo Gov ws TLD, ,, உடலு 

3 HUH TUT நாம ou, BOTS 
3 ஆக்கமும்வருமதானு ௬௦௬ 

கா யானென்சொல் உலு௪ 

டி நள்டாண்சிதோத, . 20@ 

* இத்மவத்ஸர்வ ... &&@) 
* அபத்தக் குதவாப்... ௧௧௪ 
* அயாஹிக்தர | BE 

தலகாலகிஷத்கையு, 52.8   
  

பககம், 

* தழாழிசமாயின்தி, டட ௧௨௭ 

* ஆற்றல் Cer gy ,,, ௬௭ 
1 இதைய PAGES... ௨௯௪ 

இரக்க முளங் Tn Pe 
* இருப்பது பொய் .,, ௨௬ 

, இலங்குராஜஹம்௭... ௨ 

* இன்று சாரை ,,, ௪௬௭௪ 

* இன்றுதாராயிழச்சது ௧௫௭ 
* இனறு புதிதன்தே,,, ௧௪௭ 
* இனிய சொல்லின .. ௬௫௯ 

* FF x (B) 6 erg ௨௦௮௮ 

ஈசனே Aor Cie ae கச்சு 

ர எஈயாத புல்ல வ கழு 

* of மிதனைச்செய்த, ௨௨ 
* உடுச்குகீருலகமேழும் ௨௪௬ 

உதித்து மறைபோழ் wor 

* உமைக்கு. சாதற்கு .. ௬௫௨ 
உயாவரம் மக்களால். ௬௨௧ 

* உருவச்காமன் ட. ௨௪௨ 
** உரைசெயு மறத்தி,., ௪௬ 

உலகினி லஓுயாஈல ,,, ௧௬௧ 
* உலகொடுயிர் ௬௫௦ 

உளள முடையான்... ௬௨ 

* உனனைச் கொன்றன, உடு௬ 

உன தபெயரொருதர, He 

ஊச்சமூளோர். .., ௪௬௬ 

* ஊருணிஈடுவூர்நின்ற, ௧௦௯ 
னை கனைதவவியம்ற்கிலத்கிகை —



சேய்யுண் முதற் குறிப் பகராதி, 
  

கும்பத்திடைப்பிறர்., 

பக்க, |: 

ஊழிவெல் சதிரவன்., ௬௬௦ 
். எடுத்சமாஜனமம் ,., ௬௯௮௮ 
எம்மேசங்க ட ௨ 

் எய்திய குற்றத்தோர் ௬௨ 
எலலார் செயலு ௬௨௫ 

் என்புர௬ு கெஞ்சும்... Serer 
என்னவென்று ௨௮௫ 

என்னோ வனிசை ௧௯௧ 
எமரஈ்சரு௮வில் ௧௮ 
ஐ.யசரலவு ௯௫௦ 
ஐயையோ வென்ன... ௨௦௪ 
ஒருவனுடன் சேன ,.. ௧௨௫ 

கடல்நிலமாக  6FRH-A 
் சடலமுதேசேனே... ௧௪௪ 
கண்ணினுண் மணியே ௨௨௬ 
கணிசொண்டமுவ்வல ௪௨ 
emus மாலினுக் ௬௫௧ 
கருவி நஞ்சாதி S2 
கல்லேனுமையவொரு ௧௯௭ 
சலையெலாமுணர்ரந்தா ௨௪௫ 
EON or (hE HOT ௪௮௪ 
கற்பூரப்பாத் திட்டிக் ௬௦ 
கற்றவர் கடவுட் ... ௧௦௯ 

கன்மனப் பார்ட்பார., ௨௫௪ 
கன்நினைத்சாய்போ,.., ௬௫௯ 
காமங் குறித்துப் ... ௨௪௫ 

காமமேகுலத்தினையு, ௨௪௪ 
காயநீர்ச் குமிழி ,.. mms 
கால்களை நீட்டிச் ... ௨௫௦ 
காளிகோ.சாமஸாபோ ௬௧௮௮ 
கானலை நீரென் ௨௧௨ 

ச்சுக்ச்சென் .. ௧௧௬ 
குணமிருக்தாலுங் ... ௬௧ 

௮௯   

| பக்கம், 

** கூரவரைப் பெரிபரைா ௪௯ 
குலசன ுரஞ்டுப்.. ௬௨௫ 

* குழவிக் கோட்டிளம், ௨௮௮௪ 
* குற்றம்புரிபாதிருந்து ௪௬ 
* கூயவேழத்தைக் ௪௪௫ 
கூவ கோகில ௮ 

* கைசே௫ மனந்திரிய.. த 
கையாக இல்சகனியோ, ௨௬௬ 
சையில் சண்டகமண்ட ௨௯. 

கையினிழ் பிடிச்ச... ௪௯ 
* சொடையேயேவர்க்கு ௨௬௬ 
* கொல்லா கோனபு.., ௨௪-7௩ 
1” கொலைகளவ காமாதி, ௬௯௮௮ 
கோமகளே நின... ௨௦௭ 

* கோனந்த ரன்குலக், ௧௪௫ 
TESTU UPSET ௮ 
சர்வ சலாக பலத்தை, ௧௮௯ 

* சரிர்சவெங்ககிரோன் ௪௫ 

* சாதல்வர்கடுத்தகாலுச் ௧௭ 
HB Saris ௪௦௪ 

* சுடர்கான்றெழுக்க... ௨௫௭௪ 
சுடரொளிகண்டு ... ௧௯. 

* சுசரட்போஜனில்லா ௪௫௫ 
சுந்தரி!யா தரைப்பே. ௨௯௦. 

* சுழல்சகடக்கால் ௯௯௯ 

3 GD Yrs pF ௯௫௨ 
சூரன் கருப்பன் ,,, ௧௧௩ 
செந்தழற் கதிரோன, ௧௪௪ 
செந்நீர்ப் பவளச் .,, ௨௧௯. 
சேணுறுசீர்ச்திசான்ற ir 

* சொச்சமென்றமறிரக்தும் ௬௧௭௬ 
சொன்னயம்பொரு,.. ௫௨ 
சோர்ச்த யாச்கைய,, ௬௧௨ 

* தக்சச்கணவன்றே,., ௫௯ 

  ஸ்ஸ்



செய்யுண் முதற் குறிப் பகராதி, B 
  

| பக்கம், 
தக்கியே பினமுஞ் ... Per 
குங்குசா VIPS ... ௧0௬ 

* தந் தசொன் re 
ர் தம்முயிர்க்குறுதி ... && 

தர்மமாயிதுகாறு ... ௧௭ 
தற்செயலாயங்குவக்ச ௨௮௯ 

[ சனக்குறுந்தமக்கு..., 2E@ 
தனபல மிருந்தென,. ௧௩௩௯ 
ஜாயென்றுநம் தந்ைத ௧௭௫ 

* தானத்திற் குரித்,து.. ௨௧ 
* இருக்கொர் முகமும். ௨௩௪ 
1 தரையார்கடல் ௯௦௫ 

தினையும் விடாதிச wee & SH 

3 இங்குவச்சடையுமரறு ௨௮௯ 
* இயோாரைக்காண்பதுவு் ௬௯௯ 
* தம்பினிற்புதைச்த... ௧௨௯ 
* தூமகேதுபுவிக்கென. இ௫ 

செரிஈ ததன்னைவல்ல ௬௮௪ 
3 சேங்குவிண்போக.., ௧௨௧௯ 

7 தோர்ர்சமனக்கொழு கறு 

* தேவாகேோவறியாத., ௬௫௫ 
சைலம் நிறைத்த ,,, ௧௨௨ 

 தோயக்.தம் பொருள ௬௩௯௬ 
T Caren DS fujwor 5. கவு 
* கஞ்சமன்னவரைக., eer 

நமோ அஸ். தஸர்பே, ௬௧௪ 
* நல்லவர் Sue; ௨௦ 

3 நல்லவினைக்குகத்பய, ௫௬ 
ஈல்லுண வருந்தி ௬௧௬ 

3 ஈல்லோர் வகுத்ச ... OH 
3 நஷ்டேம்ருதே 2.௧௬ 
 தார்த்தொடுத் 0 BPFH A 

நானே கரும்படி ... ௨௧௯ 
% நிலைதளர்ச்திட்ட .... ௬௬௫   

ப பக்கம், 

* நிரக்சரவு ரோம ,., ௨௬௬ 
* நீத்தவராதியோர் ... ௬௪ 

ப்ரச்சமாமொளிகீசு,, எக் 
பஞ்சணை மீதும் ,,, ௬௧௬ 

T படியின ம்பொழுறே, ௧௯௬௭ 
* பண்டுருச்.துச்செய்ச, ௧௪௬ 

பண்ணவனிவ்வு௯ ... ௧0௦ 

* பத்திமாட மணிக் .., ௪௪ 
** பதியுண்டு நிதியுண்டு, ௬௭௬ 
* பயிர் கரிர்தனவம் ... ௧௫௪ 

பழிசெயுங்கொடிய.,.. ௨௨௧ 
* பற்று நினைச்செழு... ௧௯௯ 

பாலார்கத்யுதிகோடி, ser 

* பாவமும் பழியு . உலவ 
பிணியிலா வுடல ௨௨ 
பிறந்த தஞ் சிங்கக்... ௯ 

* பிதியார் பிறிதல் .... ௩௦௫ 
னபு ஈடரந்சதை ,., ௨௬௦ 

* புசன்றிடு ஈசன்மை ... me@ 
புண்ணியவா னிவ்வுல ௧00 

** புதைச்சகாரிருட் ... ௪௫ 
* பூமரமா யூர்வனவா., ௨௮௪ 
T 

% 
1
 Kk

 2
 

க 
க
ெ
ட
 

பொன்னொடு பணியு , ௧௧௯ 
மங்கை சைகை சொற் ௨௪௬ 
மடியொன்றுளதசேல், ௬௯௬ 
மண்ணிலும் நல்லள்,, ௩௨௯ 
மண்மடைரசையர்... ௧௫௩௯ 

மதனைப் பழிக்கு .. ௨௬௨ 
மயங்கினேன் வருந்தி ௨௬௭ 
toh 6 & IC weer ௧.௩௪. 
மலைமிசைத்தோன்று ௧௪௭௬-௩ 
மறைநீதியுற்ற  ... ௧௬௦ 
மன்லுபுகழ்பெற்ற௮ு... SPE 
மன்னவன் வலி ,,, ௬௫௦ 

  
ணார. அட



சேய்யுண் முதற் குறிப் பகராதி.. 
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K
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பக்கம், 
மனதுடன் மணந்த ௨௨௦ 
மனமொத்து கினை*த ௨௧௮ 
மாதவர்களடிபேணி,, 
மானிடர் யாரும் 
42ரனியைச் கூற்ற 
மித். ரன்பொல்வரும் 

முன்னறி யேன் 
மூனனாக மணந்த ... 

மூர்ச்தி யெடுத்தப் .., 
மூவர்க்காகிலு 

மைகழ்வாரிருழ ... ட 
யசஸ்கரம் 

. யாஇஷவோ 
யாரொடும்பகை .., 
யார்திர்யாய 
யேதோரோசகே ப 
சஜோகுணப ரம்விதி, 
வண்டினங் கருக see 
வண்டு மொய்த்ச 
வ. ராஹமிஹிசர் 

(௫௯ 

௭௨ 

௧௪௪ 

௧௨௦0 

SEH 

2.2.0 

௨௬௨ 

[Fr IP: (Pra 

௨௯௮ 

MEE 

Fn & 2... 

௯௫௨ 

௨௪௯ 

௬௧௧௨ 

௧0௬ 

<0 

௨௦௧ 

௨௫   

பக்கம். 

** வருர்தியழைத்தா... ௧௧௯௬ 
* வருவாய்க்கியைய ... Ge 
* வலியேகாலமிட ,,, ௧௨௨ 

வழிபடுக் தெய்வ... ௬௧௯ 
வாழாதவண்ணம் ... ௨௨௫ 
விசனமுள்ளவன் ,,.. ட 
விட்டு நில்லெனை ... 67H 

% விடாது தலுவிற் ,,, ௩௯ 
* விண்குலாவுயர் ௩௯௬ 
tT விரிர்தசெங்கமர்களஞ, ௯௬௦௪ 
** வில்லொக்கு woe MO 

tT SuCGsgareGog. 2.7 
* வைய மன்னுயி .., ௬௫௯ 
ஜயஜ.பஜயபோஜ ... ௬௨௭௬. 

ஜயஜயஜயலஸலாவலோ, ௮௪ 

 ஸ்வாம்யுக்தே .ட௧௪௫-& 
* ஸச்ருதம்சோகிபததி, ௨௧௮ 
ஹரியேஹரனே ... ௧0௨ 
ஹேகெளரீச்வர ... ௨௨௨ 
ப்ரீ தேவதேவேச ... ௬ 

 



ர்த்தன முதற் குறிப் பகராதி. 

  

  

பக்கம், 
அப்பப்பா! இறு என்ன ௧௮௩ 
௮பயம் சிவனே ௧௪௯ 
அன்னை சதை ௫௯ 
அஹ்ஹோ இவர்தாம்... ௨௫௯ 
ஆ !இதனன ஆச்சரிய ௨௬௯ 
ஆஹச்தாவென் ௯௬௦௨ 
ஈசாஎம்மைகச்காவாயோ ௬௯ 
ஈச ! “யானென் செய் க௯டு 
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