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யம்ப்ரம்ம வேதாந்த விதோ வதந்தி 

பரம்ப்ர தானம் புருஷம்த தாம்யே 

அஸ்மின் ஜகத்கா ரணமீச்வ ரம்வா 

தஸ்மை ஈமோவிக்ன விரகாய காய, 

  

௦ 

நூன்முக்ம. 

  

புண்யவான்்௧ளே ! 

தமிமுலகம் பொய்தீ துப் போசாவண்ணம் இகப்ர சார்தி 

தகமாமாது ஈம் கலாசாலைத் தலைவர் தென்மொழி சழைத்தோம் 

கச்செய்யு முயற்சியை அறியாதார் ஒருவருமிலர், ஆகவே, எம் 

போலியரும் ௮க்கருத்தினிற்திணங்க வெளிவந்து காடகமியற்று 

தல் ஈலமேயாகும், இத்துணிபுகொண்டே யாம் இயல் இசை 

நாடகமென்லும் முத்தமிழ் கடையும் விரவியுள்ள * $சகவதம் ” 

எனும் இர் நாலையியற்றியுசளம், இஃது எமது பிரதம முயற்சி 

பாகலின், எம்மிற்பெபெரியோர் இதனைக்கருதார் : சாமானியர் இதிற் 

குறை காணார் ;: சிறியோர் இதனாற் பயன்படுவர், இதவும் எமது 

துணிபெனவாக :- €சகவதக் காதை பாரதத் துளதால் யாவரு 

மறிவர். ஆகலின், ஈண்டெடுத் துரை த்திலம், எனினும், பாண்ட 

வர் மாறுவேடம்பூண்டு விராட பூபனிடம் வருமாற்றினை ஆங் 

காங்கமையத்திற்கேற்ப மாற்றியும், £ சகன் கதாநாயகனாக 

அவன் : வன்மை விளங்கவேற்றியும், பயன்படாப் பழுதுசை



போற்றியும், தற்கால நாடக வீயற்ணெங்க வரைகந்தனமென்தே 

கருதியுளம், இஃதன்றிப் பாக்களும், ௩டைக்கெங்கவும், ஆங் 

காங்கு பழமை பொலியவும், இடர்ப்பாடின்றிப் பல்வகைப்பட 

மலி.பவும், காடகவிலக்கணம, ஈகயவிலக்கணம், ரசவிலக்கணம், 

சிலேடை மடக்கு, கருத்து முதலின பெறப்படுத்தனவாகக் 
siren ovr bef 

கற்பின் நிலையும், பொற்பின் பொலிவும் 

பிறங்கு காதையாற், புருடார்த்ச மெய்தவே : 

௦, 9. PADMANABHA IYER, 
Corimbator: 

I



நூல் வரலாறு. 

சுமார் 13 வருஷங்கஞக்குமுன், ௩ம.௮ பர். வும் சகபாடியு 
மாகிய, ஸ்ரீமான் ஸி, ஆர். பத்மனாப ஐயருடைய தமிழ் *வலிமை” 

யைப்பலதடவைகளில் சண்டு மஇழ்ந்திருந்த மாம், ௮து வீணா 
காமலேதேனுமோர் துறையில் உபயோகப்படவேண்டி யோ?த். 

தீதில், பழையன கழிஈ் த, புதியன பருக்கதோர் நாடகமாகுக 

வெனச்சம்மஇத்தோம். 

  

பிறகு விஷயத்தைச் 1இத்ததில், தற்காலம் வெளிவரும் 

“ஆதியந்தமற்ற்” பல காடகக்களைப்போல் லக்ஷிமங்காணக்கூடாக். 

கதைகளை யெடுத்தாள்வதைக் காட்டிலும், பி.ராெமாய், ஈமது 

சாட்டில் பண்டிதர், பாமரர் அனைவருக்கும் ருசியுண்டாக்கும் 

ஸ்ரீ மகாபா.ரதக்கதைகளில் ௮திசா.ரமாகிய ' Praag ' என் 

லும் சதையை மப்பெயர்கொண்டே * நாட்டு தம் யாமோர் 

பாட்டுடைச் செய்யுளென ' ௮ன்று கொண்ட தீர்மானம் இன்று 

* கருணைகூரீச'னருளால் முடிவுபெற்றது ஈமக்குப் பெருஞ்சக் 

தோலத்தைச் தருவதாம், 

இதைப்படி.ப்பவருக்கு ஸ்ரீமான் ஐயரவர்களுடைய மனோ 

தருமம் ஈன்குவிளங்கும். யாப்பின் விரித்திரங்களையும், மற்றும் 

ஆங்காங்கு காணக்கூடிய புதைபொருள் வைபவங்களையும், கற் 

பனையுசிதெங்களையும் ஐயரவர்களைப்போன்ற பண்டித ரத்தினங் 

கள் ௮றிர்து ஆனர்திப்பர், எம்போலியருக்குப் பழங்கையைப் 

புதிய உருவமாக்கித் இராகைைப்பாகமாகக்கூறியது எவவளவிற் 
கும் சிலாக்கியமாகக்காணும், 

ஆதலால் _நால்வல்லோர் இதனை யுள்ளபடி சிலாத. பண் 

டிக ஸ்ரீமாலுக்கு உற்சாகமூட்டி, ௮வர் மென்மேலும் இந்தத் 

துறையில் உழைத்துபர்ந்தோற்குமாறு சகாயிப்பாரென்றும், 

ஈசுவ.ர சகாயமும் ௮னவர சமாயிருக்குமென்றும் காம் நம்பு 

கிறோம். 

an te ae 0. ந. KRISHNASWAMI IYER, ம.க, ௩௫



சிற்ப்புப்பாயிரம். 
  ——— 

as 

கோயமுத்தூர் காலேஜ் தலைமைப்பண்டிதர் 
பிரம்ம-்ரீ வெங்கடரமணையர் அவர்கள் 

இயத்றிய.து. 

இக்கள் சூடிய தேவருள் பெற்றும் 

பொகல்கு முவரி யல்கையி னேந்தி 

ஆசமித் தயர்பொதி யாசலத் திருந்த 

அகத்திய முனிவ னருள்முகத் தமிழில் 

இயற்றமிழ் தவிர வேனைச் தமிழ்கள் 

  

போயகா லத்.துப் புறத்தவர் வசைச்சொல் 

சுமிழ்மொழி தன்னைச் சாரா தொழிய 

அமிழ்து ஸணிணிய கரடக மதுதனை 

கற்பவ ருள்ளம் களிம௰ம் சிறப்பப் 

பற்பல சுவையும் பருகிட ௩ல்கனான். 

அன்னவன் யாரெனில் ௮ணிமதில் செழி.து 

பொன்னியும் பவானியும் பொருந்துமா நகரில் 

தன்னே ரில்லாத் தமிழ்க்கிலக் காகிய 

பாலபா ரதியெலும் காவலர் பெருமான் 

னைபாற் கற்ற மன்னு£ர்க் கலைஞன் 

மூத்தார் வாவி பலசெறி கோய 

மூதீதார் மேவிய மு. துமறை யர் தணன் 

பதும காப னெனும்பெயர் கொண்ட 

பு அமைசேர் தமிழ்மொழி புகலுகா வலனே,



Bie Ger, 
  

[ தரும்புத்திரர்--கங்கபட்டர் (தவமுனி வேற்௮ரு,) 

  

  

  

ட வீமன் -பலாயனன் (பரிசா.ரகன் - ) 

் ௮ருச்சுனன்--பிரகக்ஈகளை (காடகக்கணிகை.) 

5 3 (பேடி. உ) 
ட | நகுலன் --தாமக்கிரஈதி (குதிரைத் தலைவன் ப் ) 
4 சகாதேவன் -தந்திரபாலன் (பசுநாயகன் ,, ) 

3 மனைவி திரெளபதை-விருத்சாரணி (புஷ்பந்தொடு 

| ச்கு மாது yy ) 

[ விராடன்-.ராஜன், 

ஆ சுதேட்டினே- விராடன் மனைவி, 

ட  உத்தரன்--ராஜகுமாடிசன 

& 2.5 SOT— ITD sare ons, 

ஏ | சுமதி, சுலை, கோமளை--பாங்கயர், 

i SEE — ராஜன் மைத்துனன். 

ஃ உபேசகர்--ஸேனாதஇிபதி தம்பியர், 

( கூனிசெவிலித்தாய், 

௨௫, | திரிகர்த்தன்--௮திபதி.. 
ட 

"ட ட் | தூமகே து-ஃசேனாதிபதி, 

eo 3 ॥ காய்க்கன்.-உபசேனாஇபதி, 

வாசவன். மல்லன், 

அவரைப்பண்டிதன் ஃநீதியுரைப்போன், 

சுப்பையர், ௮ப்புவையர் ( வல்விளையாட்டினர்.) 

(மந்திரிகள், பிரதானிகள், ஒ.தவார், சாரணர், சேவகர், 

குடிகள், சர்சியாசி, தீக்ஷிதர், வேதப். ராமணர், உபாத் 

தியாயர், உபாச்யாயினி, மாணாக்கர், காயனர் முத 
லினர்.)





GB + கவத LD. 

முூதலங்கம்.% மூதற்களம். 
,)$௧௮௧௨௨௮௮௮2௮264௦4944௦_௨ஒஒ, 

am us) wt Ol or ip. 

வேதப்பிராமணர், தெளமியர், SOraTUE Ss, 

பாண்டவர் பிரவே௫ிக்க, 

கருமபுத்திரர் - மலரி லொளிக்கு worl FH (pac, 

வேதியர் 

மலரி லொளிக்கு மற்புத முலு, 

முளரி யொளிக்கு மொய்தவ (ps oy, 

முூளறி யொளிக்கு மூரனு முகக்கவே, 

பதும காபப் பாவலன் போற்றிட, 

ஈரா மூண்டு, மின்பமா வான் வன 

மேக, வேனை, வெல்லையோ ராயனம் 

நகர்கரந் துறையு நன்னா எடுத்ததா, 

லாரிய குலோத்தம வையர்காள் ! ஏதம 

பரியந்த முற்ற பரிபவந் தீர. 

நாடு சேரு ஈன்மனத் தா,லைமக் 

GH NG ம்றுக்கரகக் தா,லுமை 

வெளிப்படு நாளினில் வணங்கிப், 

பிரிந்த வெமதுர்ப் பாக்கியம் தவிர்வமே. 

4 நீஇ வழுவா கெறி.பினணி ராதலா, 

லேச மேது மில்லா துமது 

நிச்சயப் படியே, யஞ்ஞாத வாசக் 

இர்க்டது தேர்ந்து சதெவ்வர்ச் செகுத்துதி 

தீரமும் புகழுர் கருமழு காட்டிப் 

பல்லாண் டாகப் பார்பு.ர௩் இிடுமினே,



2 தி சகவதம் ., 

விரைவி னேக விடையருள் வேர்தகேள், 

குலைவார் HOSS கொழுகொம் பானாய் ! 

சின்னாட் டுன்னுஞ் சிறுமை, பெருமைதீ 

தவத்தா ௬ுன்றா, தவமாச் செகுக் அப் 

பொரைபூண் டொழுகிப் போழ்தாண் பூப்ப்பரா, 

லழுங்கேன் மன்ன, வன்புட னேகுவம். (ஏக) 

தருமர் ௨. எம்முடன் கூடி யின்னற் கானகந் [ள் ! 

அுன்னித் கொடர்க்த தோழர்காள் |! தோழிகா 

நீவிரு மகல ஈல்கூர்க தொழித்தெங் 

கடவ நாள்கள் கழிக்து மீன்வமே. 

பரிவா ரஜனம் - கருமப்பிரபுவே ! நாங்கவிதுகாறுமுமது சேய 

இருவடிகட்கன் பகர்ந்து பணிவிடை புரியப் 

பாக்கியம் பெற்றனம், இன்னுமஃமெதமக்கெக் 

காலுறுமீமா வறிகிலம். வினைப்பயன் வெல் 

வார் யாருமிலர், கையால் நாங்கள் பிரிகஈ.து 

போனாலும், எமதிதய மும்மோடு கூடியிருக் 

கும், ஆயினும், கண்கொண்டு காணுமரகந்த 

மிமந்தோமே ! என் செய்வோம்? தர்மமே 

ஐயம் , யாம் போகிமருூம, (ஏக) 

தருமர் — ஓஊம்வினைப் பயனோ ? யான்செய் தருமமமா 9 

பகைவர் பெருமையோ ? பண்ணவர் பரீட்சை 

[யோ 8 

Qasr லென்னை யிகல்கொண்் டெதிர்தீது, 

முக்கால முன்னு மூண்ட வெம்பழிக் 

காளா வென்னை வாளாச் சமைத்துக், 

களைசான் வெறுப்பினுங் கேள்கடி* தொழியக், 

கானிலு மென்னைக் கைகண் டலைப்பதே 7 

தெளமியர் -- உண்மை கைவிடா உபர்பெரு நாமே 

இருமேனி யாய தேவரீர் _து.பரூறல், 

கொர்துளை யல்லா னோன்பிற் EPSON ; 

வாகலி, னியா தனை சிந்தனை செய்யா,
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வீமன் 

தருமர் என்டன 

a} HEF னன் 

தகமகிழ் வோடு ora sre gi, 

செய்வது செய்தல், சிலாக்2ய மாமே, 

எந்தன் கதையு, மெம்பியர் கைச்கிலையும், 

வழிப்பட் மெதருள் வாக்கினை, 

வேண்டி வேண்டி. வெம்மை மிகுந்து, 

அட்டர்க் தொலைத்துத், தொலையா மகுடம் 

டனைய கிற்கக், 

கடைக்கணித் தருளுங், காருணிய முதலே. 

அடக்க மமரரு நநய்க்கு, மடங்காமை 

யாமிரு ஞப்தீது விடுமா, லிளவ | 

பன்னீ ராண்டும் பட்ட துயருட, 

மோராண் இுறுவது பெரிதல, பின்னர் 

௮. ரவ Ca gar னவையிங் கூறிய 

வாய்மை யின்படி. வியா னாகிற், 

படைக ளெல்லாம் பரிம்தே யிருக்க, 

விட்போம் தெண்ண லேத, மதனா 

கர் துறை ஈகர ம்யாதென 

வெண்ணி, யர்ஈக பேகுதல் கடனோ. 

நமது நன்னாட்டு காம்புறம் பலவளா 

மேம்பட நின்ற மிகரன் னாளெ ; 

வாயினு, மவறது எடியே னுக்கு 

மச்ச மச்ச மகன்றுள, சென்னிய, 

றிமை சிறுத்து, ஈன்மை பெருகீலுகி, 

சககொடுமை குன் ஜின குடிவள Gist); 

செங்கோல் செழிக்குஞ் செக, ரதான்றுங் 

துியோ தனன்றன் றாத ரவணுருூர் ; 

ஏனைய நாட்டி. லெய்துவ ; ரதனால் 

நாமுறை கரவு ஈலமமே தெதரியும் ; 

பரவல னும்மெம் பூர்வ வுரிமையன் ; 

Bad, wise ror) Cam 

கண்டில வடி.யேன் காவல ! 

சேவரீர் இருவளக் தெரிரந்இிலன் சிறுவனே.



4, 

தருமர் 

தெளியர் — 

வீமன் 

தருமர் 

க சகவதம்,; 

தொன்னூ லாய்க்க தொல்குலத்ீ தேசிக 7 

பார்த்தன் சொன்னது பழுதல, வதுவே 

என்றுணி விடமு மென்னி, லாங்குறு 

முறைய தென்று, முறைவித முடனே 

மீள்வும் விளங்க, மெய்ப்பொரு er Mair 

லெமக்குறை செய்த,ட னிகப.ர மிரண்டுஞ் 

சார்க்கக மாகுஞ் சா துரிய to Wiss, 

கடாட்சம் தருளுங் காருணிய முணிவ.ர 7 

தரும ஈந்தனா ? விறைவா ! கேட்டி. ! 

யஞ்ஞாத வாச மாரு மறியச | 

துறைவ தாகவி, னோர்ககர் மெவி 

மின்னா ரென்னு மையம் பிறர்கொளா 

வகையில் வஇந்து, மீளல் வேண்டும், 

இன்றே, லின்னு மீரா ரூண்டு 

காடு போதல் கடனா, மதனான், 

மனமொழி மெய்களின் மகமை தவிர்க து, 

கோலங் க.ரஈது, கோட்டியிற் ஜொண்டா, 

யுரிய தொழில்செய் துய்வ.து ஈலமே, 

புரவலர் பெருமா னாகி வைய?3மார் 

குடைக்கு ளாளும் புண்ணிய முதல்வ ! 

நுமதுட் பட்ட நுண்ணிய வரசாம் 

விராட விறைக்கு வழிப்பட் டூழியம் 

செய்யின், மரபின் மாண்பு சிதைவுறும்; 

எளன முண்டா ; மென்செய் கோயான் 7? 

களங்க மில்லாக் காம்பிரிய நும்மனம் 

கோக கோக கோக்க நின்று 

வழிபடல் வினையே ! விதியே ! கதியே?! 

தென்றிசைக் கோமான் றிருமக் திரச்தாம 

சுந்திர வேதிய னாகு சூட்சும 

மடைந்துள? னதனா லாகுலம் வேண்டாம்; 

வேத மோதுிடி வாயுட னேகிற்,
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காவல ரெல்லாங் காற்£ மிறைஞ்ச, 

வார் வதித்தவ, ரனைவரு மவாக்கொள, 

வெண்ணுது விஞ்சையா லெழிலுப தேசமும், 

வல்விளை யாட்டால் வாஞ்சையும் விஞ்சவே, 

யவையிற் பூச்சியனா, யாண்டு கழிப்பனே. 

சோதா வீமா ; சூரர் நால்வரும் 

மணிமா ஸுூர்தான் மடிய வென்று 

விடமுண்டு வந்த வீரிய வண்மையு, 

மரக்குச் சூதிணி லன்னையு முன்னையும் 

பின்னையுர், தாங்கிய பெரும்பணத்்தோள்களாற 

பணிவிடை புரியப் பார்க்கச் சகியேன் 5 

இங்கிச மறியா; யிகலுங் காலமுக் 

தேசமு நிகழ்வுஈ் தேரா; யாதீதி.ர 

மாதி யெங்கருத் தழிய வாவா ; 

யென்செய் வேன் ? என்பவமே ! யவமே! 

வீமன் பஞ்ச பட்டிய பரமான் னத்துட 

னமுதடு தொழிலுக் கதிபதி யாவதும், 

பெரும. மாயினும் பெயர்த்துக் கையா 

லிர்தன மாக்கு மிகலோ னாவதும், 

மல்லே யெனினு மலைவே னாவறு, 

மிதமாக் கூறி, யேதம் படாது, 

மடைய னென்ன மாணுவன் மன்னே ! 

தருமர் ௮2 வனமெரிர்த கொமெரத்தின் மனமெரிஈ்த Care 
[ கொண்டு, 

புனல்விண்ட போனகத்தி னினந்செண்டு, மில 
[ஞனே ! 

வனமென்ன மனமென்ன புனலென்னப் போனக 

[த்து 
இனமென்ன வேணு மெனக்கு? 

விண்ட கொண்டு செண்டு மெளிமையினே | 

அருச்சுனன்-- ஊர்வ சாப முபகாச மாகப், 

பேடி. யுருவம் பிறங்கப், பெண்களை
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தருமர் வணி 

நகுலன் — 

சகாதேவன் - 

கருமர் — 

யரங்கு பயிற்று மறிவின ளாக, 

வேதக்கவை தன்னில் வியப்பறச் சென்று, 

விராட. னுக்கு வழிப்பட, டவனருள் 

அடைக்,கவ் வரச ன ரங்க மணைங் து, 

நடனம் பயிற்றி, நாட்கள் கமிப்பனே. 

ஈன்று ஈன்று ! ஈகுலா கேண்மோ ? 

இளைஞ நீதா, னேது மறியாய், 

என்னை விட்டெங்கு மேகாய், தனியே 

ஏழும் புரியா, யெப்படி. யாண்டு 

கரந்து கழிப்பா ? யறியே னையனே. 

அசுவ சாதீதிர மறிவே: ன தனாற் 

குதிரைக் கணஞுங், குணஞுங், க.இ.பு, 

மனைத்து, மறிக்க வதிபதி யென்ன, 

மச்ச காடன் மாணவை புக்கு, 

மூறண்டு மாறா மாவினை யாற்றி, 

வயக்கி, வேண வரிசை பெற்று, 

வமசரங் கழியவேன் ; வாய்மைக் கரசே ! 

யானும் பசுபதி யாகி, யக்ஈகர் 
9 

மேவு சிந்தைய னானே; ன தனாற, 

துயரம் வேண்டாக், தூய முதலே ! 

மந்திர முற்று முணர்க்கு மகிமையால், 

பஞ்சா யுதன்றன் பரிசு பெறராரய், 

மானே ! துருபதன் பாவாய் கேண்மோ ! 

பாங்கிபர் பலரும் பணிவிடை புரியச், 

சிறப்பு ஜோங்குஞ் சுடி. கொவப், 

பஞ்சணை மேவும் பணை த்தோ ணோேவக, 

காடு கடந்து, நாட்டிடை யேவல் 

செயலெைவ் விதமோ? வறிகில னந்தோ 1! 

ஒருவர்கீ கிடிகல் லொத்த வைவரைப் 

பெற்றும், பெண்ணின் பாவங் கொசா்ளகத்



கசகவதம்., 
  

தெருவி லலையத் தேர்ந்து விடுத்தா, 

மரன்னா வைய மிகழ்ச்சி செயுமே ! 

இசெளபகதை--- மன்னர்க் கெல்லா மந்திர மிருக்க, 

வென்னர்க் கெல்லா மர்தப் பரமே 

யாக வேணுமா, ல.ர௫க் சூரிய 

வண்ண மகளாய், வேண மலர்கள் 

கொண்டு வது, கோமனைக் சூதவிக், 

கொண்டை யணைக்து, கூரிய இலகக் 

தீட்டன் முதலாச் தெரிக்க மட்டும் 

பரிஈ,தெனை வேட்டோர் புலவ பென்ன, 

வேற்ரொர் வேண்டி னேற்டே யழிமமெனு 

மாமல்ல மோது, மகிழுந் தவமே 

Mrs wig, aac; விமலமே 

தருமர் — ஆஇருயி ரமுதே ! யறிவே நிறையே 

பெண்மைக் குரிய பேணு காவலாற், 

சொற்படி. நின்று , சோர்விலா வுரிமை 

செய்து மீளல், சிலாக்கிய மாமே, 

தரள பதை தலைமேற் கொண்டேன் நரும வாக்கியம் 7 

பிழையா துறைவன் பெண்மட மகன்றே. 

களமியர் -- பபொய்யா விரதம் பூண்ட. ம௫ப ! 

மெய்யா இய நும் மேணி மாற்றி, 

யாறு பேரு DEEET LHS அ, 

விராட வாரசை விரும்பிக் கோடி, 

யிறையி னோக்கிற் மசெதிர்கோக் கன் NV, 

யேவின செய்தலி ஸிசம்வில ராகி, 

மேம்பட வொழுகி, மேவின காலங் 

கழிதீ_து நீங்கிக், காவல ராகிச, 

சிறக்க வோக்கசெ, எர்பெற வாழ்கவே ! 

தருமர் — விப்பிர வாரிய ! வேண்டின வாறே 

வி.ராடம் புருர்து மீளவம் ; விரும்பி



8 சசகவதம். 

யைவர்க் குளவெம் மெளபா சாக்கினி 

கைக்கொண், டாண்டு கானக மேவி, 

நற்றவம் புரிதி யையா | 

இருவடி. தொழுதனமக், Cs ms லருள்க வே. 

தெளமியர் -- வாழ்க வாழ்க | வாய்மை வாழ்க ! 

விரும்ப வனைத்தும் விமல னருளாற் 

சிறக்க வோங்கச் சீர்பெற வாழியே. (ஏக) 

சகாதேவன் -4 மாலைக் கடனை முடிக்கப் போக, 

வாலய மொன்றுள; தந்த விடத்திற் 

குளமு மொன்று; குளிர்கள் னீ.ரதிற்; 

புறமே வீங்கிய பெரும் தோன்றப், 

பாங்கர் விராடப் பெயர்பொறி சிலையுங் 

கண்டு மகழ்ஈ ௮, கோயிற் புகவே, 

சிவந்த மேனியுஞ், சேந்த வுடையுஞ், 

Hubs Dura coe Hubs சூழையுங்; 

கனலுமிழ் முகமுங், கனிந்த பார்வையுங், 

கோரைக் தந்தழுக், குழுறு சரிப்புங், 

கபாலக் கையுங், களேபர மாலையு, 

மு.த்தலைச் சூலமு, முளைவெண் பிறையு, 

மெத்தலை யானு மிதுவேவே தோறறப், 

பபெறற மாதா பேரரி போற்றப், 

பற்றல ரெல்லாம் பிராணனை seve, 

விருந்த விருப்பு, மெழிலுறு நிலையும், 

பார்க்கப் பார்க்கப், பதினா யிரங்கண் 

போதுமா? பார்த்த ! புகலொணா தென்னால் ! 

அருச்சுனன் -- இதுவே போது, மெம்பி சகாயமே! 

கோயில் புக்குக், கொதித்த தாயைக் 

குளிர வாட்டிக், குறையெலாக் கூறி, 

வ.ரப்பி ரசாதம் வரையறப் பெற்றுக், 

கவலை நீங்கிக், காவலன் பதஇியிற 

செல்லு மாதும், சிலைமுதற் படையுங் 
உச் 

an



சகாதேவன் - 

௮ருச்சுனன--- 

சகாதேவன் 

அருச்சுனன-- 

சேகவதம், 83. 9 

துறக்கு மாறுக் துணியத், துணையா 

வென்னப் போற்றி, யெர்தா யாணையி 

னிற்கப் போவம், நிலவு வரவே. 

அயுத மனைத்து மறிவுறா வகைப் 

பெருத்த மரத்தின் பொந்தரிம் புதைத்து, 

மகத்தாரந் தாயே மகிழ்ந்து புரக்க 

வேண்டிப் போற்றி, வெவவினை போகப், 

பின்னை விராட புரத்.துட் போவமே, 

பெருமர மென்ன பெயரின தஃ.து ? 

மிருப்பிட மெனக்குத் தெரியச் சொல்லே, 

வன்னி யெந்தாய் வலப்புற மாக 

மன்னி முளைத்தது துன்னிய கற்பம் ; 

வன்னி வன்னி யென்னா வுலகக் 

துன்னித் துன்னிசத் தொடர்தரு வாமம் ; 

கட்டு தந் திரங் ; கனமுறு மேமம் ; 

வசிய மனைத்தும் வகித்த முதல்வனாம் ; 

போனக வழுதின் பொருட்குலங் கட்டிச், 

தன்னைக் கட்டித் தரணியுங் கட்டுமே. 

பின்னை யென்ன பேசுவ gare er > 

மூச்சு விடாமன் மொழிந்த மொழிப்படி 

யாகுது மாக, வனைவரு மின்னே 

ஏகுது மாக, வெழில்பெது மாறே, (ஏக)
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முதலககம். இரண்டாங்களம். 
ணை... ௬... இ$. a esi 
எது ட எழு டட னு 

விராடபுசம். ராஜவீதி. 
ate 
yw 

மாணுக்கர், தீட்சிதர், உபாத்தியாயர், பிரவேசிக்க, 

இட்சதர் - ஏன்காணு முபாத்தியாயரே ! சிஷ்யப்பிரபிருஇ 

களுக்கு எதுவரையில் சாத்தியப்படுத்தினீர்? 

உபாத்தியாயர் - எஃகே ! எஃவே ! குழந்தைகள் ! இப்பொ 

மூது தான் ஆரம்பித்இருக்கிறார்கள். 

இட்டிதர் - குழந்தைகாள் | எங்கே ? சபா வந்தனம் சொல் 

லும் பார்ப்போம் 3 

மாணாக்கர் - ** ஓம் நமஸ் ஸதஸே, sow ஸத சத்பதயே, 

ஈமஸ்ஸகோம், புரோகானாஞ் சட்சஸே, ஈ௩மோ 

Bad, ஈமப் பிர இவியை.”' 

இட்சிதர் - ஸ்பஷ்டமாயிருக்கிறது உபாதீதியாயசே ! எக் 

கஷஞோபவீத மெத்தனை ஜோடியாயிருக்கிற த 3 

உபாத்தியாயர் - ஐம்பதுதான் ஆயிருக்கறது. கொஞ்சம் 

தூறபேன். அதற்குள்ளாக அசலகதீது அப்பு 

வருவான். சமது ௪எட்டுக்காலட்சேபம் செய்வ 

தற்குள்ளாக சந்தியா வக்தன காலமாூவிடு 

இற து, 

தீட்சிதர் - கட்டு புதிதா ? பமழையதா 2 

உபாத்தியாயர் - ௮வ்வளவு மோசமில்லை. இஸ்பேட் ஆகம், 

கஇளாவர் கலீனும், ஆட்டீன் ஜாக்கியும், டை 

மன் பத்துமில்லை. அ௮தற்குப்பகலெழுதியிருக 

கிறது. பாக்கிசலவற்டிற்கடையாளம். BCD) OI 

மோசமில்லை, பாக்கி எல்லாஞ் சரியாயிருக் 

கிறது,
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இட்சிகர் - ஏதோ ? கொண்டுவாரும். வெயில்வேளை ! சற் 

மேயாடலாம். 

உபாத்தியாயர் - அடே ! பையன்களா ! எஇர் வீட்டுக்திண் 

ணைக்குப்போங்கள், (எக,சட்டுக்கொணச.) 

உபாத்தியாயிணி மறைவில் - என்றைக்ீகுமிதுவேயாக, என் 

| னை சொல்வது ! பேசப்போஸறால் பல்லைப்பறிப் 

பர் ! எப்படியோ போகட்டும் ! 

சுப்பையர் வர 

இட்சிகர் - ஐயர்வாள் ! இன்றைக்குக் கச்சேரி இல்லையோ 3 

சுப்பையர் - ஒரு அசல் கம்பர், ௮டுகச்ச மாசம் ஐ௩தாம் தே 

இக்கு வாய்தாப் போட்டுவிட்டார். 

உபாத்தி.பாயர் - அப்புவையரைப் பார்ச்தீடோ 3 

சுப்பையர் - காப்.பி குடிக்கிறார். வருவார். சட்டைப்போ 

டும். 

உபாத்தியாயர் - (கலர போட) திட்டுகர் (வெட்ட), 

அப்புஜயர் வர 

(எல்லாரும் ஆசிக. ) 

அப்புவையர் - இருபதீ தொன்று. 

சப்பையர் - காலு, 

இட்சதர் - இல்லை. 

உபாத்தியாயர் - துருப்பு ? 

சுப்பையர் - இஸ்பேட்,. 

அப்புவையர் - இல்லையன்று சொன்னார்போதாதோ? ge 

ருப்பு என்று சொன்னால், மறியல் செய்வேன்... 

சுப்பையர் - இப்பொழுது சொல்வது ஒப்பா_து, துருப்பு, 

என்றவுடனே சொல்லவேண்டும். 

அப்புவையர் - சரி! சரி! இனிமேல் ஆசட்டும்! 

இட்டுதர் - இறக்கமென்ன 9 

சுபபையர் - ஆட்டீன். 

இட்டிதர் - ஜாக்கி !
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உபாத்தியாயர் - பயமில்லை ! (வெட்ட) எடுத் துவையும் ! 

ருப்பு (இறங்க) 
சுப்பையர் - (ஜாக்கிப்பிடி) ஐந்து போயிற்று. அருப்பு 

(இறக்கம்) 
தீட்சதர் - (ஒன்பது பிடி) (கிளாவர் இறக்கம்) 

உபாத்தியாயர் - ( ஜாக்கிப் பிடி) ( டைமன் இறக்கம்) 

சுப்பையர் - (அவட்டிப்பிடி ) (இரண்டு ஆட்டீன் பிடி) 

உபாத்தியாயர் - (கிளாவர் கழிக்க) 

சுப்பையர் - (கிளாவர் இறங்க) 

தீட்டுதர் - (டைமன் ஜாக்கி கழிக்க) 

அப்புவையர் - ( ௮ஸ்பிடி ) (எண்ணிப்பார்க்க. ) 6. சப் 

பையமே : கருப்ப ! 

சுப்பையர் - உபாத்தியாயரே ! இொவச் ஜாக் பிடித்த 

போசே ஒன்பது இ௰ங்கவேண்டாமா 9 

உபாத்தியாயர் - உமக்கென்ன 9 எட்டாநதுருப்புப் போ 

காமல் பெரிது இறங்கலாமா ? 

சுப்பையர் - உமக்கென்ன புத்திஇல்லையா ? ருப்பு கானல் 

லவா சொன்னேன் ? 

(ஒர் சந்நீயாசி வர) 

சர்கியாசி - என்னையா தர்க்கம் ? 

சுப்பையர் - வாரும்! வாரும் ! நான் ஆட்டம் சொல்லிய 

ருக்க, வாத்தியார் பெரிது கழிக்கலாமா ? 

உபாத்தியாயர் - இரண்டடியின்றி யிருபத்து காலா ? 

சர்நியாசி - உமக்கென்ன? நீர் பெரிதாடவேண்டிய அ.கான். 

உபாத்தியாயர் - சரி! சரி ! நானும் துருப்பில்லாமல் இரு 

பதீ.துகாலு சொல்வேன். 

சுப்பையர் - சச | சீட்டாட்டம் போழும், (சட்டை எ.ிக் 

து விட ) தபோதனே | வாரும்! போ 

வோம். (சகரியா, சுப்பையர், ஏக)
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உபாத்தியாயர் - நல்ல சாக்ஷி ! நல்ல மத்தியஸ்தம். 

அப்புவையர் - ஈமக்கென்ன ? காம் ஏன் அப்படிச்சொல் 

லவேணும் ? 

உபாதீதியாயர் - ௮வர் ட்டை எறியலாமா ? 

இீட்டுதர் . உத்தியோகஸ்தாள் அப்படித்தான், விளையாட் 

டில் கோபமென்ன ? 

((£தரவில் வமிப்போவார் வர) 

சரி ! சரி ! இணிமேஜத் குறையேயில்லை ! வைதீகாளும், லெள 

8காளும், மகா.ராஜாவும், ச௩்கியாசியும் சூ 

தாட்டமானால், குடிகள் காரியம் கடைத்தே 

றிப்போயிற்று 1! சுப்பையர் சரகியாசியை 

இட்டுக்கொண்டுபோனார். காளை ராஜசபை 

யில் சக்கியாருயைச் காணலாம் ! 

மற்றவன் - இட்டுப்பழக்கம் ஈல்லதுதான். இஸ்பேட் ரா 

ஜாவுக்கு ஒருவன் மத்தியஸ் சமானால் ஓர் 

வேளை யுபகாரமாம். 

மற்ற்வன் - ஜாக்கிதான் மத்தியஸ்தம்! 
(அனைவரும் ஏக) 

அ ரணமனை. 
உ ணை 

(விராடசாஜனும் மந்திரியும் பிரவேசிக்க.) 
  

அராடன் 24 மந்இரி ! இரிகாத் ௫ தேசாஇபதி 

விந்தையாக வெம்போர் புரிந்து, 

விராட நன்னகர் விடாது கொள்வன் ; 

வேண்டும் படைகள் விரைவிற சேர்த் அப், 

போர்த்தொழில் பயிற்றிப், புரசை மாககர் 

- அணியணி நிறுவ, வாஞ்ஞா பிக்க, 

soe BA --. திரிகர்தீத, னின்னுங் கிராத ரோடு, 

- மங்க வங்க கலிங்க கிடத 

மாளவ யவன முதலா ம.ரசொடும்,
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விராடன் 

சேவகன் 

விராடன் 

மந்திரி 

விராடன் 

விய்பிரன் 

விராடன் 

யுத்த சன்னத்த னாக, மி௩ஈகர் 

இன்னற படுத்த வெய்துவ, ன தனால், 

படைக்குத் சக்க பிரதானி யொருவனைத் 

. தெரிஈது கொள்வது, திறமே கொல்லாம். 

என்செய் கோயான் ! என்செய் கோயான் | 

எம்பியர் பதின்ம ரிளைத்தோ ; ரேனைப் 

புதல்வ பெல்லாம் போரினலுக் இளையர் ; 

சுவேதச் சறுவன் சூழ்கான் சென்று 

boise: Suny, or Benge யாற்கே, 

(சேவகன் பீரவேரிக்க.) 

இருவுள மிரஈசேேன்! தொழமுகுலக்தொருவர் 

S56 சீட்டிது. திருவுள மருள்க, 

(௪ட்டுக்கொடுக்க) 

மர்இரி ! யதனை வாங்கி யவிழம்தது, 

வரைந்த வனைத்து முறையே வறைதி! 

எவ?ே விடுத்தா ரிச்€ட் டினையே ? 

ஈம்முட னவையிலாடு மையர், 

as sor wal Ss gy விடுக்க வோலையால், 

நற்றவ நல்லார் ஈம திருவுளக் 

கனிவெரிர் பார்த் துக் கடி.மதில் வந்ததை 

யுய்தீ துணர் பொருட்டு மெய்க்க, 

வல்லாட் டெல்லாம் வல்லா ரென்னார். 

விபு தரை யிங்கே விரைவி லழைத்தி ! 

(சேவகன் ஏக) 
(விப்பிசன் பிரவேசிக்க.) 

வர்தனம், வக்தனம் | வருக, வருக [ 

சதின மின்னே சோபனங் கடக்க! 

பீடங் கொள்க! புனி* முதல்வ ! 

வாழ்க, வாழ்க | விராடம் வாழ்க. ! 

பூசு. நீவ பாக்கியம் செய்தேன் ; 

சிலாக்கெய ம௱டஉக்தேன்; சிந்தனை வேறே



விப்பிரன் 

ஷிராடன் 

மந்திரி 

விராடன் 
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யிலதா யினு,மும தாசரம மெவணோ ? 

இருவுள மென்னோ ? தெரில னந்தோ ! 

குறிப்புணர்க் ததலே கொடைம௰் றீன்றெனச, 

சிறப்புட னூல்கள் செப்புக் இறத்திற் 

பிறழ்ந்தே, னுளமொன் ரோதிடு மையே ! 

மன்னா! வென்னா சரமமது சும்மாப் 

பல்வேக் தவையிற் பயில ; லின்னே 

யுன்வேதீ தவையிற சின்னாள் செலுத்த 

வுன்னி வந்தே; னோசனை வேறிலை! 

கங்க பட்௨னென் னாமங் ; கவறு 

மாட லறி2வ, னமைச்சு மாவேன்; 

என்னோ வன்ன ? மேதோ வறியேன் ! 

எத்தனை காள்ச ளிருக்க விதமோ, 

வத்தனை sre, மதிபதி யாகி, 

யேலா துளவே லிதமாக் கொண்டு, 

துணிவுறு கரும௩் தோன்றச் சொல்லிச், 

சோர்வுறு காலஞ் சோரா கோடச், 

சொக்கட் டானுஞ் சுகமா யாடி, 

யடி.யோ ழுய்ய வருள்தி ரடிகளே ! 

பு.வல ! கென்சிறு புஈ்.இியி லொன்று 

நிகழா வருமது ; நம்மைத் துனராவங 

கீசகர். தம்முட் களத்து சங்க 

பலனாம் பட்டம் பெற்றுள சேகற் 

காதி பத்திய மனித்த னீகமேற், 

- திற்றா ௬ுதவிச், சிறப்பி ஜனோங்கச் 

செய்திடி, னமது சே. ரலர் சோர்வரே. 

உவகை யோடமைச் அதவுவ லின்னே! 

பகைவர் பெரும்படை பற்றி யுடற்றப், 

பின்னே கின்று பேதுரு வண்ணம், 

முன்னே சென்று மோதுத. றிண்ணம். 

ஆனா, லொன்னார் சின்னா பின்னப்
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விராடன் 

உத்தரன் 

தசகவதம். 

பட்டு வேருப் பதறிப் போவர், 

இன்றே, லின்னு மேத முறுமே. 

ஈம ஈன்னகர்ப் புறமுள, வெளியி 

லொன்னா ரெல்லா மொரும்பட வானா, 

சென்ன, வொற்ற னெமக்கறி வித்தா; 

னெல்லா விடமு மெயிற்பொறி யேற்றிக், 

களரி முன்னாக் கைக்கொள னலமே. 

சக னேதிரி கர்த்த புரஞ்செல, 

விளையோ ரிக்ஈக ரிருவழி காதீதுதி, 

இரிகார்த்தன் நணையைதக் தெருமரல் செய்ய, 

gag; மொல்லை யிரக மொன்று 

கொண்டுத், தரனைக் கொம்மைப் Curso 

கேகய மோடிக், சேகர் நாற்று 

நால்வரை யழைத்து ஈல்க, விடுப்பாய், (cre) 

புசவிவட்டம். 

உத்தான் பிரவேசிக்க. 

உடனே கேகய மோடிச் சென்று, 

- சகன் றன்னைக் கூட்டிக் கெொொணரச், 

சொன்னா ரையன் ; சூதனைக் காணேன் ! 

இவுளியுங் காணே ! னென்னோ செயலே ! 

சாரதி பிரவேசிக்க. . 

சாரஇ- தண்டன் சுவாமி ! 

உத்தரன் - இத்தனை சாமதமேன் பிள்ளாய் ? 

சாரதி - பிழை பொறுத்தருள்க ! கா.ற்றனைய வேகமுள்ள 

குதிரைகளைக், தாமக்கிரந்தியெனுமொருவன் 

தெரிர்தெடுச்சக், கொண்வெர்தேன். ஒரு 

கொடியிற் கேகய நாட்டிற்கரகஞ்செலுத்து 

வேன். ஐயம் வேண்டசம் ! ஆண்டவனே ! 

உத்த ரன் - உனக்கு மொராளா ? ௮வன் எங்கே? பார்க்க
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சூதனழைக்க தாமக்ரெந்தி பிரவேக்க, 

  

பு பிள்ளைப் பருவம் ! பேணுறு வடிவம் ; 

எள்ளா நடைதான் ! ஏத்தல் போலும் ! 

உச
்த
ரன
்
 

மன
தி

ல்
 

கையுங் கயிறுங் காமுறு நோக்கும் ! 

இல்லை யில்லை பரிவனுக் இடு! 

மாவல னிவனே | மித்திர னெனக்கே ' 

“தாமக்கிரஈதி - வந்தன மடியேன் வண்மைக் கரசெ ! 

உத்தரன் - இரத சாரத்தியம் இபற்ற லாமா ? 

தாமக்கிரர்இ - சேவடி சகடஞ் சேர்க்று மானே ! 

தவிர மோடம் தேரலா கும்மே, 

(உ2-ஏ.றுக ) 

தேரோடு வண்ணம், 

நரகர ஈரரார ரகரம் நகரக 

கரகர கரகர கானகல் காணாக் 

குறுகுறு கூறுருநு குறும்பு குறுக்க 

கடகட கடகட கல்லுகள் கலலச் 

அ
 

௬ 

ry 
சரசர சரசர சாகர் othe. 

வருதும் வருதும் வானம மீதா) 

மருதம் மருதம் மானவர் முன்ன தீ உ
த
்
த
ர
ன
்

 
ம
ன
த
ி
ல
 

ம
க
ி
ழ
்
க
.
 

ர
ர
 
ன
வ
 

வரில
் வ
ை
 கனவ

ு 

அரிதஞ் சரித் தோணிகள் சோரக் 

கோணஞ்் ச.துகீகங் கோட்டி கடந்து 

கேகய மோகையோ டோடி.ற றம்மா ! 

சாரதி- அ! ஆ! தாமக்கிரந்தி வர்த.துர் தேர் சென்றதும், என் 

கர்வம் நின்றதும், சர்வம போனதும் பலன் ; ஆண்டு 

செய்தது, அணுத்தப்பினால் இக்லை ! உலக வழக்குக் 

தானே ! வரட்டுங் கேட்போம் ! (ஏக)



(Ip SEIS ம். மூன்றாங்களம், 

இரிகாத்த தேசம். 

  

{ நகர்ப்புறம். ) பேரிகை Carag ss. 

௩ 

கீ் 

ஒங்ங் கட்டாஞ், செருப்ப் பட்டா, 

கடுகி காவல ! வருடு! நீயார. 

திரிகரீத்தன் பிரவேசிக்க. 

  

‘a ௬ ௪ % ° ரு 5 லம இரிகர் ததன்: ஏன்ன வம்பக ? மிர்க நகர்ப்புற : க 72 2 

மென்னு மில்லா விபமெ ரு, சுக 
அச் 

9) * ஸ்ட 
(LPoar lt rr (9. Wy OF ot} 20) 1 kay) 17 து 

ro . ° . உ ச “த 5 ச் ம் ஸு 

மபரருக் கறைத்கும், பேரி Corr ayo ? 

Nat Ge wn மாண்டு, எவர யாவர்? 

வாரா வல்லவன் வக்கு Corio oni, 

வாடகி IA GU Mf «“F ஸ் ‘yon ம GIG) OT tt 

க ஸி Cy oh © 

CP BH, (YI GUL Loe aM OF I) TRENT » 

மரனாவ ணனைந்தாண், மர்ச மாட்டின் 

Pons லேது மடக்விக் கொணர 
° “9 5 ae 

வளறுப்பி (3 ear lo cy ] Wao. x, பாகை 

௪ * 5 f . 

பெற்று வற்று, பேரி யறைக் து 

நாமெதிர் கொள்ள கின்றா ; னெனவோ? 

என்னி, ஸிச்தனை பிறுமாப் பென்ன 3 
a ஊரா ரோடி. யுளைய வேணுமா? 

வாகை கறங்க, வழங்க லின்றி, 

யாகவ மென்ன, வறைகி மூனே ! 
° ௬ 0) உ உ” 

தன்னை மறந்து, தலையில் லாமற் 

வன்க ரானே ! தூமகேது 1.
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g1oCag SsGakas. 

  

விராடம் போன வரலாரென்ன ? 

தூமசேது - ( உரையாடாமல் துக்கிக்க ) 

திரிகர்தீதன் . ஆ! ஆ! லட்சணங் காட்டுகிறாயே | 

வாயுள போதே யிந்கக் கோலமா 9 

தமகேது - மானவ ஈண்பன் - (துக்கிக்க) 

இரிகர்தகன் - உண்பழம் கென்ன ? நவில்வை யாவை 1' 

அமகேது - ஈற்கெதியடைக் தான் / 

இரிகர்த்தன்- இழவுக் சாக?வோ விவணி யணுகினை 3 

மாளவ கென்ன * மக்க விலரோ 3 

cron en நீரு மிலைப்ப வானையோ ? 

இல்கிக ! மூனக்கு, மங்கித மிலையோ ? 

தூமகேது .அகிரை கொணர்ம்ேேத, னருஷிய வாறே. 

இரிகர்த்தன்- மாடு மேய்க்று மடையனை, மாளவற் 

டு கொடுக்க, Sands 54, 

ஒுயிஃரா டவிதீது,நீ வுலக்கை போல 

நின்றா, யெதுிசில் கில்லா Ca uit i (ஏக), 

நலமும் பொலழு நலியா த கண்பா 

வூலஞூல் சொலமா வன க்ருப்-பொலமும் 

பிலமா Suord Reker பயிறை Curls 

வலமா மென துகல் வர Perf. (67 & ) 

( மர்தைப்பேட்டை ) இரவ. 

Groupe Cu Conk ba, 

௮௮. 

( ** மாவும் புளன்ளாம் வதிவயிற பட, 

ட 5 J மாகீர் விரிம்2 பூவுங் கூம்ப £' 

ட் ch மாக மலிந்த, மணியுக் மேபாக, 

53 | 7 , 2 | மாலை மல்கு, மாகதர் 

மாய்சையி, னிதய மகம் கொண்டற்றே.. 

யார்! உஷார் 1 யார் !
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தந்தரபாலன் பிரவேசிக்க. 

  

தந்தரபாலன் - நான்தான் தந்தரபாலன், 

சேவகன் - தந்தரபாலனா? -பார்க்கவொட்டும். 

(Mor & & put i & & ) 

(மனதில்) பாலன் தான் | அழலும் வடிவும், குழலுங்கையும், 

கோபாலன் போலிருக்கிறதே ! இந்த மகானுபாவன், 

அர்த்கராத்திரி வருவான் ஏன் ? விசாரிப்போம். 

அப்பா குழந்தாய் | தநதர பாலனென்றாயே? மந்தரம் பண்ண 

மாட்டுவையா 7 

தர்கரபாலன் - மந்தரமுஈ தந்தசமு, மிரண்டும் பண்ணுவேன், 

சேவகன் - எங்க ! ஒரு மந்தரம்போடு, பிறகு தந்தரம் பார்ப் 

போம். 

தந்தரபாலன் - இகோபார்./௮1!ஆ! (பூகியூதிப் புல்லாங் 

lp OMS) 
ஹம்சதீவணி,. 

வாரா இர்மக ஜனங்களே | நீர் 

வேணு மானால், விசாடம் வாரும் | 

(1) மாயா இபன், மோனமே மனனம், 

மோன ழுற்றிர, வுறங்கு மினமுக், 

ஆத ராகனம்; ௮௫த மேனேம் ; 

விகி மாகு,ஈம் விசுவ மோகனம். நீர், 

(5) மோன முரல்குழல் முணிவற ஷதினம் ; 
விநோதம் வந்தவிச முருக / 

கீரமமா முளமோ துவ, 

ஏலா தாரே யிவணிரும். 

ஆன்வாரீ ; ரம்வாரீ ; ராகாதலவம் ! 

மதன ஸ்வரூபம் ! மரஈ்தர மாதீதியம் ! 

Hh’ STD, ௮அகிலதந்தீர சாலம் ! 

விரரவா யுறுவாம், விராட பட்னம்;
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இருந்துள நாசம், ஏதுக்கு நேசம் ? 

இனிதுளன நேரம், போவோம் வாரும் ; 

அகாதி யனுபவ ; மச்புத தந்த்ரம் ! 

அம்சதீவனி பா டினதா நந்தம்- 

(ஜனக்களெல்லாம் ஸ்தம்பிக்க பசுக்களை 

வி. ராடமோட்டிச் செல்ல.) 

அரண்மனை. 

கீரிகர்த்தன், மந்திர், பிரவேசிக்க, 

  

சூரியோதயம், 

பூபாளம், 

தன் காலை யாசனித தேது மரவிக்த மல்கவே 

கேச னாதவன் கேமியுஇக்கனன் 

Silat gs ஓசனிக் தோதிம முபவ னச்சுனை 

வணக்கம். 

௮௪ பாச விருள்கெடு மாறோ. 

மந்ரிரி ழன்வர. 

இரிகாதீதன். வேணு கானம் விகோத மாகக், 

கேட்கக் கேட்கக், கேளா மோ?வென 

வேட்கை விஞ்ச, விஞ்சைய னொருவன, 

இரவி லிசைத்த, தென்னே கொல்லாம் 7 

Loe Sill - விராட னேவின விஞ்சைய னொருவன், 

வ௫்தி, ராத்திரி வற்சலங்களை 

மரும மறிந்து, மந்திரம் போட்டுத், 

தந்தஇிச மாகத், தொறுவ ரனைவரளை, 

மந்திர சால மெனவே மாற்றிக் 

கொண்டு போயினன், கேரவிருக் தந்தனை 

யென்னா, விடைய ரிசைக்கக் கேட்டே, 

னவரா லொன்து மாவ தில்லை ; 

விஞ்சை யறிந்தவர் வெல்ல கினைந்தா, 

லெவசே கொல்லா, மெதிர்க்க வல்லார் 7
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இரிகர்த்கன்- இருடன்! இருடன்! தேர்ந்திலன் றருமம் 

05 Sat 

ச்
த்

சன
்

 
மன
தி
ல்
,
 

இர
ிக
 

we Sh 

LHL oBo, போரிணில் வென்று 

கொண்டு வரச கோக்களைக் களவா 

லிரவிற் கொண்டுட, னேகுத லறனே? 

எவேோ சொன்னா ரிகந்தப் புத்தி ! 

நன்று நன்று ! நிற்க நிறக! 

மோசம், காசம் செய்வது நிசமேல், 

சாகல பிமைத்த, லிரண்டல் லாமற், 

பொரசாது போசேன் ; புலவா சேண்௫மா 1. 

எழுமின் மள்ள ! ெரு.மி னெமுமின் ! 

கள்ளைக் கொன்று, காரிய மினிேமேல் ! 

சேனையை விரைவிற் சேர்தீதி வருவன் ! 

போர்கீகோ லங்கொளும்) புனிக விழையே! (ஏக) 

மூத்துக் இரீடம் | மோகன மாலை ! 

வச்சிரக் கவசம் ! வாகு வலயம் ! 

இத்தாக் குடையுஞ் ' சேர்ந்சொரு வில்லும் ! 

அத்திர மனேக 1! மயிலும் வாரர ! 

மமலும் படைக, எனைத்து மெடுற் துக், 

கச்சை யிறுக்கம், கண்டை புனைந்துங், 

கரியும், பரியுங், காலா னனைத்து, 

மெதிர்கொள, வின்னு மேனை ரில்லை 7 

மநீதிரீ சைநீயத்துடன் பிரவேசிக்க. 

வந்தன மடியேன் 1! வன்புடை மன்ன ! 

விரும்பிய வாறே, வேண்டும் படைகள் 

Bros தந்துளன், இருவுளம் போலதீ 

தேர்ந்து கொள்கத் ! தெருமர லாமா 

றருள்க! வின்னே யரைகொடிப் போழ்தில், 

Arr மோடி, வேண்டிட மலைம் அ, 

வம்பிற் பற்றிய வற்ச மனைத்தும், 

வீட்டுக் கருவம் ! வேளி விடுமே |
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Bisigse-CaSor ous Bor Gans AGB WF CD, 
2. - றன் 13 உது லாளை, மூகிரை, பாது நிறுவி தி, 

CP கா am, (fir மறதி மூ கரன்று தாறு 

செய்து, மற்றிரி! செல்வ மாக! 

எய்து மா Lat, oF paws தாழா 

வாவது சதமே] 

io Sith யாக்ஞைப் படியே, 

அமைக்க 1! சலைவ / வணரிபெற கிறுவி, 

யிமைக்கு முன்ன, மெழிலுள வாகி, 

யேசா வெக, மேஇலர் வெனுவ, 

வன்பொடுி Bom, oats amie to. 
. rn அ 

தாாசேகேது - வலங்கொள ! விரைக! 

(மேனந்தோடங்க, படை கண்றுற்றுர் சேல்ல) 

நாட்டு 

Cp, nn (டு ay BUI £ (lpm gy போரின் மாதவம், 

1. மெத்த மெத்த ம௫ூரரமாறு 

மாதி மாறி (LPG துவம், Gp ற்) 

2 கங்க பத்திரங் கதுவவே - காத மகீதிர மோதவே 

யாக மறறுட னேகு பறறலர் - மாக மீது மலியவே. 

(மற்ற) 
நகர்ப்புறம். 

நாய்க்கன் சாரணன் பிரவேசிக்க, 

  

சா.ரணன் - நேற்றுமுதலிதுவரைக்காத்து, மெதிரி படையெழு 

ச்சிக் காணேம். எமது லவரவறிகலராமோ? ரண 

பேரியன்றோ வறைந்தோம்?! கேட்டிலரோ? கேட்டுங் 

கேளார் போல வுளரோ? வலுவிலேக லிகமல வென் 

னோ? என்னில், கென்னற் பெற்றங் கொண்டது, வன் 

பினன் 0? ௮க்கோலத்த, மானவன் மடிந்தானன் 

றோ? இவை யாவு மியங்க வாயர்திலரோ 0 ௭௮



24 Sega sib. 
va பட பக்கு அய்ய. 

aro மிவணிருக்க | எழும் | எழும் | எக் தலைவற் 

குறைப்போம். 

நாய்கீகன் - அப்படியல்ல. எம்மை ஏதிலர் வர்வுரைக்க வேவின 

மையால், அவர் வரும் வரையில், இவணின்றுணசா 

தேக, லகிதம் ; எள்ளளவும் சரியல்ல ! அதான்றி, யா 

மிப் பகல் முழு துமட்டு, கிற்கவேண்டும். வேறு வேவு 

வந்து விடுத்த பின், போவது கடமை, விரைந்தார் 

வறியசரன்பது, வாய்மை ஆகலின், -- 

சா.ரணன் - ௮ண்ணே 7 ஆங்கு தோன்ுவ தென்னை ? 

காய்க்கன் - இளவெயில் 1! எமக்கேது மியங்கவில்லை! சற்று 

நிதானிக் தணர்வோம், 

சா.ரணன் - தோ ! கோகு வரையில், மின்போன்றொஃவித்கல் 

பாரும்! 

நாய்க்கன் - தொலையாடி எடுக்க, 

சாசணன் - இதோ காணும் | ( ஆடீய1/) 

நாயக்கன் - சில்! நில்] சொடுஞ்சிமான்றேர்| குடை! படையாக! 

சாரணன் - அதோ! ஆகாயத்திற் சிறுபடம் போலும் 7 

நாய்க்கன் - படைக்கொடியாம் ! பற்றாரென்னப் பண்புறும் கோ 

க்க! இவுளியேறி, யேசுவமாக [| 

(குதிரையேச, விரைக) 

(கீசகன் படையோடூம் வா.) 

மேளம், கோட்டு, 

  

பட்டும் பட்டும் பண் பிலனோ ? 

பொருதும் பொருதும் புகழ்பெறவே? 

இன்னன்னோஜ? வெம்மிறையே ! 

யியன்ற கால ! மெழில்பெறவே 3! 

நாய்க்கன் - கோகு வரைக்கட் கோமளமா 

மிளிர்படை மள்ளர் மொகுமொகென 

குடைகொடி யுடனே கடகவாக், 

கண்டே னடியன் கேசரியே [| (பட்ட
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சேசேகண் — முரச மறைந்தும் முட்டாண் மன், 

லவருபவ னல்லன் வருகர வைச் 

சாரண னெண்ணிச் சேர்க் சனனாற, 

காரணங் கண்டேன் கடி. துடனே, (பட்டு 

காப்க்கன் -- காப்பு சூழக் காவலசா 

லசுழமும் புறமு மீற்றற்ே 

யெய்ச் துப் போசு விடம் வருமா, 

லிவணுறை வம்மே, யெழில் பெறவே... (பட்டு 

கீசகன் -.. பக்கம் பக்கம் பலவிடமும் 

போக்கும் வரவும் பொலி வற'2௨) 

ப ்றப் பற்றப் படை. வரு போற், 

சுற்றிச் -ற்றிச், சூழ்சூவமே, (பட்டு 

காயக்கன் -- ஒருசா ரா ரிருசா சா, 

ராடி யொளிச்தே யடறறின லும், 

பின்பற்று, மூன்பற்றிப், 

பஸகக்கப் பதைக்கப், பறக்கழிப்பம், (பட்டு 

சசகன் — ரேோச்தி] நேக்கி! நாயகமே! 

யொருகுறை வில்லை, யுதமதே! 

யுடய வணி! யுடைக் தடுக! 

பாயக்! குப்த! மா௫இடவே, (பட்டு 

(இருபடைசளும் சர்தித்து யுத்தம் செய அவ்வவர் 

மேள முணர்த்த,) 

இரிகர்த்தன்-.- சேர்ந்து தெளிய லாருமோ? 

சேகன் றிற மேகுமோ? 

ஆசுகம்பல, வீசு மந்திர, 

வார்வமார, வதிர விரதம், (முற்ற 

நீசகன் -.. சார்ந்தும், சார்ந் தஞ், சகடமெலரம் 

போ்்்தம், போர்க்கும், பொடிபடவே, 

மந்திர முற்று, மமுங்டெவே, 
௩ ° ஓ ௪ ந 

யர் தர மாடுக, பம்பரம் போல் (பட்டு 
ன்
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உசகவதம். 
  

இரிகர்த்தன்-.- 

சகன் — 

Bist ésen—~ 

சகன் — 

Bil at 4 o1— 

கருவி மாறி யாகு2மா? 

கயங்கள் பலவுங் சடிகுமே? 

புயங்கொ ளங்குசம் புதைய, வியை.பச் 

ஏதையச் இதையச் சேர்த்து நிறுவ! (ரீதற்ற 

ம்பிக் கையு் தோலுமெலாக், 

கொம்பொடு பயி.பக் கொடுங்கதையாற், 

கொட்டிக் கொட்டிக் ரூவிபஞ்சா, 

வெட்டிய கட்டு மிமமென3 த! (பட்டு 

துடுப் படையும் துரக. துமே! 

வா௫ிப் படவும் வேணுமே?! 

பூசிப் படையப், புகமவாடி, 

மூரி மா, மொய்ம்பி னார்ச் து, (முற்ற 

வாசு யனைகீதும் வலியழிய, 

வாய்க்கடை ஞாணின், விவிதமெலாம் 

பற்றிப் பம்ிப் பதறிடவே, 

யெற்றிக்கொல்லு, மிதமெனதே! (பட்டு 

தொட்டி விட்ட வததி சம்நிற் ஜொட்ட 

சட்ட கம்மெலாகி, 

- கட்டு விட்ட ரற்று ரத்திற் கற்ற 

சகன் — 

கறற கல்வியான் 

மெச்ச விச்ச கத்த சுதீது மெச்ச 

KFS வீரே 

நச்சு பற்ற லர்க்-கு மெத்த ஈச்செ 

னப்பொ லிமேே, (முற்ற முடிய 

தேர்க து தேர்ந்து, சார்ந்து சார்ந் து, 

Cork gf நேர்க் ச, பறவை சூழுங் 

கருவிமாற, மூகொற்து, 

வாணிவாடி, வானோக்கி, 

ஏ௪எசேசே எ.து! வெல்லவல்லா, 

ரில்லை! யில்லை! பேர்தல் வாரு/ 

மென்ன, வின்னல்! சொல்ல மீறி,
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யேகும்வகை யின்றி, நிம்க! 

வெஞ்சரங்கள், பாயப்பாய! 

வஞ்சியமு மசவமேகி, 

வஞ்சியர்கண் ணீருஞுக்க! 

வல்ல லுற்றுப் போன்றுமாறு , 

வெற்றி யயெற்றிப் பெற்ற போது, 

விரு தகூற லாகுமே, 

லென் சமர்தீது, மன் சமர்தீலும், 

வெட்டவெளி பட்லொவும், 

இட்டமுட ஸனெம்பியர்காண் ! 

மன்னன் படை வசமறைந்து, 

கின் நுகாப்ப ணே ரம:பங், 

க_துமெல வே கவி நதுகொண்டு, 

பற்திப்பத்றிச், கற்றிச்சற்றி 
யெற்றி யெறாரா, யேமலோகம், 

கோக கோக சஈல்௫, மீவிர் 

ஒன் பிமன்ன Crm Camu, 

சேவோாடி யவ ருூற்றஈகரீ 

மூற்துகைதா னிட்டவுடன், 

வ மிப்படுவர் வேக்தரெல்லாம்;--அ தனால், 

வாகை சூடி, வி.ராட மேவுதும்! 

வேறும் வியந்து பொலியு மாறே, 

[சகன் இரிகர்த்தனை முறியடிக்க | 

இரிகர்ச்சன் சானெரி துற்றென சக ஸிப்படி காஇம 

தனிச்தேக j Cov திடவும், 
மானகி னைத்தலர் சாபமெ டுத்இலர் வாளிகொ 

மிச்திமபர்ஞ் 

சானன முட்னே யானையெ னப்பொலி வ௰்றுப 

டுச்சனரால் 

௮ஆனன மற்றவ மங்கலை யேனிருர் தென்னப 

யன்னினியே? (ஏக
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இரண்டாம் அங்கம். 
oe Ne Neal Na NN 

  

ழதற்களம், 

of F Tt. F OW, 

விரடன் -மந்் திரி- கங்கபட்டர் - சடைபயேயோர் 

பிரவேசிக்க 
வை ௮௧௭௫௨ஒஒ St 

விராடன் -- மர்இரி கேளாய்! மன்னார் வளதக 

ரிரவிற புகுக்தொ குவ Gah Tht B 1 G) (உற்றவன் 

தொத்தொடு இளந்த சேன்மொழி தானென் 

| Ger Guim? 

Raped whol) sono ss விறும்பூகஃ 

[Os ன்னேயோ? 

வறிகல! மாகிசை வரக்கண்டே, குடிகளெலா 

2மாடினார் கூடினா ராடினா ரவலுடனே! 

பானு தெருமந் து பார்ப்பேமா பலகணி, 

லன்னாயன்னா! யனைத்துமச் €ீறுருவற 

கமையு மமையு! மென்றேனா னென்லுளெ; 

யவளை விளிச்கக் குடந்தமா னாரெலால்; 

கலனளவு கலனளவு சுரும்புலவு கறுந்தொடை 

வேயர், சம் மகற்கு விருப்ப மலிக் து, 

தந்தனன் மனைக்கு நண்ணு2) Ol goa mer, 

பொதுவர தாநிரை போற்நிக்மிகொ ண்ரவா 

ரி துவரைக் BIS sor cous! 

மந்திரி - பொறுமையுள பூபால! போர்புரிக் து 

பெற்றமதைக் மிகொாணராமுன்னர், 

இறமையுள தந்திரச்சான் மீட்டவகை 

யுணராமற் சஎகன்ருன், 

விறற்படையோ டிடியெஅவே வார்ப்பரி 

தீது நின் றனனோ? வலத ன் றி, 

விறல்பெற்றும் வற்சலங்கள் காணாமன் 

மாழ்தெனோ? வறிகலேமா த்,
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கங்கபட் — 

விராடன் ஷ 

கங்கபட் — 

விராடன். ௮ 

6௦ இரி — 

விராடன்... 

றுரிதமுள தூமிதான்று போய்மீள கல 

சீம கொல்லாரம், 

சரிதமுள சார்பிலமே| சொல்லித்தேற்றும், 

வசவுன்னி வரையெண்ணும் வருத்தம்போக, 

பெரும துயருழேல்! பேர்பெற்று மள்சார் 

வருவ ரொருகொடியில்; வாளாவினையுரை 

போக்க னலமன்று; போன மிெவொருவனைக் 

கூவல் குணமன்று கொள், - மறவர் 

எள்ளளவு மபசெய முராருண மை) 

துணெவேண்டி௰ இது வரலிங்கு நிச்சயமே. 

முனிவ! தமது திருவருட் படியே, 

வ.மிசெல னன்றல வெனுமெழி கேட்டேன், 

பரிபவ மற்றேன், பணித்தி சடிகாள்! 

புசவல! கேளப், பெரிய சுசர்மற் 

கரச மனக ரவியுண்டால்,-உர முடைய 

புத்திரை யேவிப் புமிசை ஈகர்காத்த 

லுத்தம மன்னோ வுரை-சிலவேளை 

துணைக்கும் பணைக்கு wT ot 

கினைக்குக் தருணத்தி நிற்குர் திமலையினே, 

Gi OO OU, தேர் தயேற, ori நன்மொ ழி, 

சென்று ிழூர்க்குச் சேவ்விதிம் களந்து, நம் 

செல்வ மாககர் சீருடன் காத்துத், 

தெம்முனை யாற்றுச், தீமாவேசமாய் 

வதிக! லென்னுமம் மாகி வங் கறி. 

ஏகி யவர்க்குரை ம் "செய்து வ, con am Dau! (ஏக, 

௮டிகண முன்னா ளருளின வரறு ஸஜஸளும்; 

கழங்கு விளையாடல் காணே ஜெொருகாள் 

கழங்கு விளையாடல் காணக் 

இருபையுளவே லிப்போழ்.து இடைக்கலாமே, 
fo கங்கபட் 4 தலையோகுங் காரியங்கள் தாம்பலவே யான தனால் 

இலையோமற் றிவர்க்குச்சொழி லென்னாரா? 

(வியம்பரசே!
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விராடன் -- தலை2போகுங் காரி.பங்கள் தாம்பலவேன், 

| மூனிக்குமரை 

இலைமேலோர் துலியளவென் ஜெண்ணாரா? 

[விருக் கவே! 

(கழங்கு ஆட) 

சேவகன் பிரவேசிக்க, 

சேவகன்- இருவடி. கதொழுதேன், திருவுளமருள்க! 

(ஓர் சடிதம் கொடுக்க) 

விரசாடன்-இஃதார் கொடுத்தார்? 

சேவகன்-தரிகர்த்த னேவிய அ தனொருவன். 

விராடன்: இவணழை யவனை, 

சேவசன்- இன்னே கொணர்வ, னென்னாண் டவனே| 

தீரிகர்ந்த சேவகன் பிரவேசிக்க, 

இரிகாதீச சேவகன்- சரணம், சரணம்! சர்வ தயாபர 

வி. ராடன்-இரிகர்த்தனேவ, வேகனை யென்ன? 

இரிகர்த்த சேவகன் -அம், ஆம்! அடியேற் கருள்செயு மாறு. 

விராடன் -சுசர்மன் சுகமே கொல்லலாம்? சொல்க! 

Bhai ss சேவகன்-திருவுளமுள?ச, லுய்வ துமாகும், 

வி. ரர்டன்-ஓ துவ விசனை யோதி யவைக்கண், 

ஒதுவான்-(கடிதங்கோண்டு படிக்க) 

மதிக்கு சேர்முச மாகவே பிறர் து, 

விதிக்கு வீழ்ம்முக மாகவே வதிபதீ 

அடிக் க, மென்மன மாறவே, பெரிய 

முடிக்கு நும்மன மிழிரஈ, தொரு மொழியே 

தருமெனி, னிசத் தய போசன தாகப், 

பொருது சேகன் போரினை மாற்றி, 

யுசைவழி யுய்க்க வுடம்படு மொருதா 

துரைக்க வேற்கு முண்மை யாகவே. 

விராடன் --- பண்டித7 விதற்குப் பிரதி மொழியாத் 

அதேற் குவமெனும் துணிவே வரைக, 

கங்கபட் - இறையே! யதுபோ லெழுத லீசையன்
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விராடன்... 

றஐஹைபோக் கடிக்க வவர்க்கு-முறையே, 

யவசோ டியாக்த லமகென் றெழுதத், 

FUTT STEERS துத்ீதான்- ௮. தனால், 

ஒன்னா ருடம்படி. லுய்வர், 

இன்ேேம, லிகல லியம்பல் வேண்டா, 

நன்று ஈன்று[ நவின்ற, தடி.காள்! 

வென்௮ நின்றார் வேண்டின வண்ண; 

முடிக்கு மாறு, மேன்மைப்படுச்இ, 

வாசக மொன்று வழங்க wher. 

ஒதுவ! மாதவ ருசைக்கு மாறு, 

நன்னா வெழுது, கமமுன் லைக்க. 

(கங்கபட்டர் சொல்ல ஓதுவான் வரைக் து இளமைமுன் வைக்க) 

விசாடன்.. 4 

ஓதுவான் ௮4 

இ. சேவக — 

em: 

மந்திரி — 

விசாடணன் வெ 

சுசர்ம] வுர்கன் சுவபசப மெமது 

வ/நிப்பகை யாக வைகூவ தாயினும், 

அன்பிற் கடைக்குர்காழில'' சாலுன் 

ஸனிருக்கையு நிலையு மிம்முறையெண்ணிப் 

பொறு ச்சன மாகப்! பொர்வல சக 

னுரைமேற் கொண்டுட னுடம்பட் மிறைதி! 

பண்டித! முதிரை பதித்து, விலாசம் 

வைதீு, வேந்தற் &யுமாறு 

சொல்லிக் கொடுக்க, '2சவக ணிட(2ம. 

சேவக! விதையுன் செம்மழ் களித்தி, (கொடுக்க) 

கருணைக்கடலே! கடி.சங் கொண்டேன்) 

விடையுங் கொள்வேன், விமல விறையே| (ஏக, 

மக்திரி பிரேவே௪க்க, 

புரவல! யாணனிள வ.சர்த் தொழுது 

இருவாக் கறிவித், தின்னகர் காக்க 

வெழுவ.து கண், டிங் கெய்தின னடியேன். 

மக்திரி! யென்னு மதியசச் சுசர்மன் 

மதிக்கு மாறு மம்ம ரிழைதீது, 

நம்மைக் கெஞ்சி நலம்பெற மாட்டிச்
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int Bi 

விராடன் 

கறுகபட் 

விராடன் 

அவையோர் 

மிசம்மை நமக்குச் சருட EU SM, 

யிம்மை மநுமை யிரண்டினும் புழ்சபறச் 

செய்து வைத்த, செம்மல் Gram 

கென்ன கைம்மா மியற்ற வுளது? 

இறைவ! வெத்தனை யியினு மமையு 

மாகலி, னம்மி னாறிக்தவ ராகு, 

யபவைக்கு ளெழுச்தரு ளடிக எருது, 

இருவாக் கேம்பத் மேர்ட்து முடித்த, 

னலமென் றடிய ன வில்வ, னாகனே! 

தயானி தே! தஞ் சரணா ரவிந்ச 

மகிமை யெம்மால் மொழிப வாமோ! 

என்றெம் மவையி லெழுகந்தரு ளாச்சோ, 

வன்ம யடைர்சகா மமாில பாக்யம்; 

ஆகலி, னடி.யேங் 2௪க விறைக்குச் 

செயுமுப சாரஞ், இறக்க வருண்மே, 

ககரி கோலஞ் செய்து, இருவிழா 

வய.ர, சல்லா பத்துட Cea Sides som, 

டிூறைக்கு வேண்டு மெல்லா வைபவ 

மூறைக்குச் செய்து, பவனி வக்_து, 

கூடவு டு, கூடின வளவி 

லிருக்க மந்திர மியற்றி யவிதீதுச், 

Hoo ர௬ு.தவிச், 2ரெலாஞ் செய்ய 

லறமே யாதலா, ஸி.பற்றல் கடனே. 

அவையோ ரனைவரு மறிமி! னதுபோ 

லின்று முதற்கு வென்றித் திருவிழா 

வயர்ஈ து, கிதமு மானந்த மனுபவித் 

இருஈ து, சேகன் வரவு பார்த்துச், 

சிறப்பெ லாஞ்செயச் சேர்மின்! சேர்மின் | 

அந்தர முந்தின சுர்தர மந்திர மிந்த்ர லோகமொ டுக் துறு மும் 

துது மந்தம்-குலை சமைககலிகள் கோலம்,
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ஆதமை கவை. ee ~ 

எங்கணும் விஞ்சுற மந்தியு் தந்தியுஞ் திர் .துகோலமுப-வனமெ 

ன வழகுள வாக! 

சு௩த.ர மிஞ்சின மங்கையர் தம்மொடுமுர்து மோகமொடுவந்து 

கலந்துறு மைந்த-ரமுதுணு நடமிடு மோதம், 

எங்கணும் விஞ்சுற வம்பரம் வந்தென கம்பு மாறுகவ-விதமு£சா 

விழவபர் வாக! (ஏக) 

உத்தியான வனம். 

விருகசாரணி பிரவேடிக்க, 

விருத --. மன்னன் றேவி மகிழு மாறு, 

மாலை தொடுக்க வேண்டி.ன மலர்கள், 

இப்பூங் கரீவி, லெல்லா ஈலனொடு 

மிருக்கக் கண்டே னாக! விவ்வனம், 

இமையவர்க் யெற்திய தென்னே விசயன்? 

செற்கா லனமுஞ், செம்பொற் பெடையுற், 

கொஞ்சிக் கொஞ்சிக் கூடுங், கமல 

மலர்விரி பொய்கை மலோேோகர மாகக், 

_ ரூயிலுங், கிளியுஞ், சிலியும், முகியுஞ் 

சிறகர் சிலிர்தீதுச், தண்டினை saps ga 

மென்கனியருக்தி, மெதுவாகக் கூவச், 

செய் தவர் சூன்றிற் மிசாந்த நறும்புனல், 

மென்மலர் வளர்த்து, மதுவா வழிய, 

மதுகர மயின்று, மதூவடை தட்ட, 

மூழ்கி வஈது, மிசைந்திளைப் பாறச், 

சொல்லுஞ் சொல்லுஞ்! சோபனச் சோலை! 

யாகலி, னிதணின் மபிளமலர் கொய்ய, 

லிதமே யல்லா, லேத மிலையே, (மலர் 

கொய்ய) 

(உத்தரை, சுமதி, சு9லை, இவர்கள் பிரவேசிக்க) 

சுசீலை - தேற்று நாம் வந்தபோது சாவம்பழம் பழுத்திரு 
க்கக் கண்டோமே! இன்று ஈமது உத்தரை வந் திருட்பதால், 

MARAMAMOPAD FI YA Yo.
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கொஞ்சம் உதிர்த்துத்தின்று, பூப்பறிக்கலாம். 

உகச்சரை - மரம் எங்கேயிருக்கறது? இதுவசையில் 

கான் பார்தீததேயில்லை, 

சுடலை - ௮தோ! அக்தக்குளக்கரையிம் பூச்துக்காண்டுிற 

பவள மல்லிக யருஇல், 

உத்தரை - ஐ! தெரிகிற த! போவோம்! (பழம் நுகர) 

சுமதி: அம்மா! ௮திகம் இன்னாத! கெஞ்சு கட்டும், 

சகேசமாயிற்று! அம்மாள் கோபித் தக்கொள்வாள். 

உத்தரை - பூப்பறிக்கவேணுமே/?/ மல்லிகை மொட்கெ 

ளை& காணவில்லையே! யார்பறித்தவர்? 

சுமதி - சற்று எட்டிப்போனால், வேண்டும் மலர்களுண்டு 

விசாரமேன்? (எட்டி. ஏக) 

உத்தரை - இந்த வாடாக்குறிஞ் சியின் நனைகளைக்காண 

வில்லை! இள்வின து கிள்வினாம் 2 பா 2லயே இருக்கிறத! யாரோ 

இப்பொழுதான் பறித்திருக்கிறார்! இச வண்டு எனன வண்டு 
சும்மாத்தொடர்க்து தலைக்கேறுறெது! புப்பறிக்க ௦ வொட்மிவ 

இல்லை! ( மலர் கொய்ய) 

சுமஇ - அதோ! அம்முல்லைக்கொடி. வளைகிறது! யாரோ 

பூப்பரிக் கிறார்! 

உக்சசை - ம் ஆம்! யார்? பார்த துவா! 

சுலை - ஆமாம்| உத்தரை மாமியார் ஓவித்திருக்கிறாள் ! 

உத்தரை - காற்று சங்கையிருப்பசால் காண்கிறதில்லை! 

செவ்வையாய்ப் பார்! 

சு£லை. - ஆம், ஏடி! சொன்னாற்போலவே ஒருத்தியிருக்கி 

ரூள்! இல் 2௧ எப்படி. வந்தாள்? 

உத்தரை - அவள் கையில் ௮ழகான மாலை இருக்கிறது! 

வாங்கெேகொண்டுவா| ச, செல்க, 

விருசசா.ரணி - யாரம்மா நீ? 

சீலை - நான்தான்! மர்திரிமகள்; எம. ராஜ குமாரி
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உத்தரை, யமது சை மாலை?மல் மோகித்தாள. 

விரதகசா.ரணி- இன்னும் சற்று தொடுக்கவேணும்; 

நான் மாலைதொடுக்கத்தான் வந்தேன், 

சுலை - அனால் வாரும்! நாங்கள் எல்லாரும் மலர்பரிதீ 

துக்கொணர்வோம்; நீங்கள் ஒருபுறமிருந்து தொடுக்கலாம், 

(எல்லாவரும் மலர்கொணர விருதசாரணி தொடுத்து ஈய. 

உத்த - நாரு றநிதீதிள நீர் ளேத்தெழி னாக தொய்யக மாகவே 

ஒரு ருக்கொள மேய பற்பல சக ரம்மிகு சாலகம் 

ஊரு ஈத்தினங் காலு முத்தனம் வாரி மொத்தின வாறெ. 

னம் 

போரு கத் துறை மாது மெச்சி போதி லம்பக மானதே! 

௮ ஆ! ஈகன்றாயிருக்கிறது! நாகர் ஜடைவில்லை நவரத்தின தீ 

தால் இழைத்தாற்போல் இருக்கிறது! சுமதி! இதை எப்படித்த 

லையில் வைப்பது? சற்று mas goIG! 

சுமதி - இதுமாத்திரம் வைச்தால் எப்படியிருக்கும்! ஜ 

டை இம்காரம் செய் துகொண்டால் தேவையில்லை 

விருதசாரணி - ௮ம்மா, உத்திராய்! உட்கார்: தலைபின் 

னிப் பூச்தைத்து விடுகிறேன், (புனைக. 

சும - சுறுக்காப் போவோம் வா 

(சுதேதேகூணை பிர வே௫ிக்க) 

சுதே - கண்ணே! இத்தனை கேரமென்ன? காணோமெ 

ன்று ஓடி.வ௩ேே தன் ! தரும்பம்மா, பார்ப்போம்! ஐ! ஆ! நகன்றாயி 

ருக்கிறது! இத யாரம்மா தைச்சதவர்? 

சுமதி - இர்தச் சோலையில் கந்தர்வ மாது போல் ஒருத் 

இ வந்தாள்; அந்த அ௮ம்மாள்- 

சுதே - எங்கே! எங்கே] போய்விட்டாளா? அந்த ௮ம் 
மாளை ஏன் மனைக்குக் கூட்டிக்கொணரரவில்லை? வா] போய்ப்பா 

ர்க்கலாம்1 (விரத-யைக்காண, 

ஏனம்மா! சங்கோசமென்ன? ஈமது அுர்தப்புறத்திற்கு
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யாரும் தடையின்றி வரலாமே! குழந்தைகள் கூப்பிடவில்லையா? 

அவர்களுக்கென்ன தெரியும்! வாரூம் போவோம். ( அனைவரும் 

ஏக, 

Por (POU FI BOLD. 

நாடக சாலை, 

தீக்ஷிதர், சந்யாி, இவர்கள GreGahs s. 

இக்ஷி - இன்று ராஜக்கிரகத்தில் போஜனம் வெகு பசக 

தாச்சு து! 

சஈயா - உமக்கென்ன! சர்வதா சாப்பாடுதான்! 

இக்ஷி - அதென்ன! அன்லம்பிரம்மமயமல்லவா? 

சநீயா - பிரமை யென்று சொல்லும்! 

Sep - பிரமை விட்டால் பிரம்மர்தான் ! 

சர்யா - வாஸ்தவம்! கோஞ்சம் அதிகமாய் விட்டதாற 

ரூன் இப்படி இருக்கிறீர்! இன்று சமையல் விசேஷமென்ன? 

இகநி . சாங்கள் எல்லாம் விட்டதாற்றான், சுரோத்.ர 

சூட்சுமமேயிலலை! ஒர் பரதேட பாடுவதைக்கேளும்! 

அ௮முசோதன மழமுதேபென வருந்தப்பல கறிகள் 

இனிகோவினி சதெனச்தின்பன வெல்லாமப ரிமிதம் 

கனிதேனொூ கற்கண்டுபால் கிருதம்மிகு சரிதம் 

கமலாசன ஜொரு காலமும் கதிக்காவித முறவே. 

Feuer - நன்றாகப் பாடியிருக்கிறான்! யாரப்பா இவ்வளவு 

பசந்தாகச் சமைப்பவர்? 

இக்ஷி - பலாயனன் என்னும் பரிசாரசன்! இன்று ஈமது 

உற்சவச் துக்கு வந்தான், அவனது கைபாக விசேலவக் துக்காக 

அக ரசாலை ஆதிபத்யம் ௮ஸிக்கப்பெற்றான் 

சந்யா - ஆ! அ! அதிபாச்யவான்! குட்டுப்பட்டாலும் கியா 

ழிக்கை கொண்டு குட்டுப்படவேணும! பரிசாரகதீவம் ஆனாலும் 

சாஜா௮க ரகம் விசஷமல்லவா? அ௮ரமனைச்சம்பளம் அரைக் 

காசு ஆனாலும் ௮ுக்குச்சமானமுண்டா? 

Gal. அட்டா! இசென்ன இப்படிச்சொல்லுறீர்? பா
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கசாஸ்ச்.ர பரிச்ஞானியலலலா? wee geon சசம்] அந்தச் 

சமையலே சமையல்! ௮ந்சக்கையே கை! அ௮சாத்யம்| அசாக்ய 

ம்! ஒரு கொப்பரி ஜலத்தை ஒரே கையாலெடுத்து பந்தி முழு 

தம் சங்காமிருசம் கேட்டடானே! ௮வன் சமாத்தை என்ன சொ 

ல்ல! 

(சேவகன் பரிமளத் தட்டுடன் Grea hs a.) 

சேவகன் (ஜர் புறம்)- பார்ப்பாரப் பையன்கள் பிதுங்கத் 

இன்று பிதற்றுகிறார் போல இருக்கிற gi! 

(வெளிப்பட)- ச,ச்_த! 

இக்ஷிதர் - ஏதடா நீ யிங்கே வரத? 

சேவ - சுவாமி! தண்டம்! இன்று சதிராக உத்தரவாயி 

ருக்கிறது. ஆனபடியால் இந்தப்பரிமளத்தட் கொண்டுவந்தேன், 

மாஜா இப்போ வருலார். உத்தரவு! இதை இவ்விடம் வைச்திரு 

&BC mer. (sO masa gs. 

சர்யா - ஐய்! இக்ஷிதர்வாளே! உமக்குக்கொண்டாட்டம் 

தான்! 

இக்ஷி- து என்ன? 

Fiur = திரயமேத யக்ஞம்! 

Ga) - இரயமேதமா? ஏது நாூதனமாய்ச் சொல்கிறீர்? 

மன வென்ன? சும்மா சொல்லுமேன! 

சர்யா - மறைவு ஒன்றுமில்லை; சசஜம்சான்! உமக்கே 

தெரியும்! வேணுமானால், சொல்கிறேன் கேளும்! 

(BruGws விதி) 

இளங்கொடி. யீன்ற யிளைய வெள்ளிலை 

புனன்மீ னுகுத்த பூகச் சுருளும் 
முத்துச் சுண்ணம் முகில ளாவிய 

பொதும்பர்ப் பட்ட பொருண்மண மாதும் 

meeting + © Fin கலரபட em Catr @)
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பச்சைப் பூரம் பனிநீர் பெய் சு 

பரிமள வாடை பரிந்து லீச 

மணீ கரமாக இரயமே தம்மே, 

இக்தி - ஆ! ஆ! சதரம், இதீரம்! சொல்லும், சொல்லும்! 

இன்னொருவிசை சேட்போம். 

ச௩்யா - கேட்பான் ஏன்? சம்சயம் வேண்டாம். யதேஆ 

டமாகத் தாம்பூல த.ரணமாகட்டும்! உம்! உம்! போஜன சேஷம் 

பூர் தீதியாகட்டும்| 

நீதி - (பரிமளத் தட்டைப்பார்த்து) - ஆ ஆ! நிரம்ப வி 

சேலம். (பூபேலசமாயுக்தம் சாசவல்லி தளேர்யுகம் கர்ப்பூர 

சூர்ன சம்யுக்கம்”” இதென்ன! ஏலம், இராம்பூ, ஜாஇக்காய், 

ஜாஇிபத்ரி, வால்மிளகு, குங்குமப்பூ!- இ௫ுதன்ன? சந் 

'௪னம்! பனினீர்விட்டு பசலை கர்ப்பூரம் கஸ்தூரி சேர்த்திருக்க 

த! உம்! உம்! ஈல்ல்வாஸனை! ஈல்லவாஸனை! வெகுசுகம்!| வெ 

குசுகம்! ஓளலம்ப..ர பத்ரமிருர்தால் ௮இ சிலாக்யம்! 

Fur - ஓய்! ஓப்! இக்திதர்வான்! ஆகச் தத்தில் அழுந்தி 

அவதும்பர பத். ரத்தை யழைக்காதேயும்/ உமக்கு 2 வண்டும் ஆ 

நந்த பத்ரம் என்னிடச்இலிருக்கிறது. வாரும்! ஏதோ சக்தடிகே 

ட்றெ! €க்கரம் வர்துட்காரும்/ ( அமைதியுடன் இருக்க, 

விராடராஜன் வைபவக் துடன் பிரவேிக்க. 

  

சேவகன் - வழி! வழி! விலகு! விலக! உம்! உம்! விலோ! 

விலோ! 

விராடன் - சேவக விந்தச் சங்கா தனத்சை 

மாதவரவர்க்குச் தர! ('2சவசன் எடுக்க விரைவில் 

(அளிக்க. 

சங்கபட்டர் உட்கார்ர்ு- 

சத்திரப்படங்கள் சிறது விளங்க 

வெதீதிறத் தோரு மிறுமாப் படைய
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கற்றிற முளதிர் நாடக சாலை] 

விராடன் ௮. உத்திரை பிறந்த காவினணி ௮வது 

இத்திறச் சாலை யேற்பித் ததனா 
லிப்பொழு தவணன் னடனம் பயில 

வாய சைய! 

கங்சுபட்டா-- விதம்! விதம்! 

வேண்டு சானே! 

wt SA — விமல வாரீய! 

அ விநயர் தமக்கினி தருளி னவர்கள் 

நவின ஈடனம் செய்வர், 

கங்கபட்டா-- Be 8 gy! 

வி.ராடன்-- சேவக! சந்தனம் Ri sro) sO 5 g7 

மந்திரி கைக்கொடு! மூழ்க தெல்லாரும் 

தரிக்கு மாறு தாம்பூல மளிக்க| (கந்திரி சஈ்தன முதலியன 

ஈக, 

இக்ஷிதர்-- கொஞ்சங் கூடச் கொடும்! 

சந்யாச- கூசாசேயும்! 

எனது பங்குங் கூட இருக்கட்டும்! 

(எல்லாரும் சந்தன புஃப தாம்பூலம் புனைக.) 

(ஈடனம் தொடங்க, வாத்தியம்.) 

ச்சச்்ஃ 

(பிரகம்களை, உத்தரை, கோமளை, சுமதி, மு. தலாயினர் 

பிரவேசிக்க) 

கோமளை - நீதான் போவேன்! 

உத்தரை - ஈன்னாயிருக்கெது] கான் மாட்டேன். 

சுமதி - ச௫இ சேர்த்தாய்விட்டது! கோமளாய! 

இதென்ன தர்க்கம்! சாம் கற்றதைக் கசாணவன்றோ, ராஜ 

ன் விஜ்யமாயிருக்கிறார்?
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(ககோமளை ஈ௩டனம் செய்க.) 

இராகம் - வசந்தம், - அஇதாளம், 

இங்கெ வீலாமிர்தம் - வேணு 

FEST ENC) Air we. 

மந்தர மானஸ தந்தர வைபவ 

விச்சின் னெளபாஸன வேதாந்த விருருதம்- (இங் 

பிரகம்களை - அம்மா உத்தராய்! தாமதமேன்? பெற்ற த 

கப்பனாரிடம் குழர்தைகள் தாம் கற்ற வித்தையைக் காட்டினாலல் 

லவா, அவர்கள் மிகவும் பிரியப்படுவார்கள்! ஒன்றும் சிக்இக்கா 

தே! சகரம் வா! 

(உத்தர ஈடனம் செசெய்க.) 

இராகம்-கல்யாணி, ௮.திதாளம், 

டீ இஇ-இ இவர மளிமதன கோபாலா ௮௮ 

௮ ௮ இப-சுபகதி தருவிமல (#9) 

1. காறவமா-காரா 

[0-மா-காரா 

ஸ்ரீங்-காரா 

வி-லா-பே-தர (3) 

மாய மாகிமன மாகி யாதினுளு 

மாதியாகியறி வாகி நீதமுறு ($9) 

ஸ்ரீஇஇ இஇக.ார ஈளின தளகய-னா 

மிரு, து வசன தருணியி தரமண 

தவச. ர ணவிணைக டராம லடியனை [விடீ, 

விடீ ெனுகினைவு வரவுபா யமளி (இ) 

நீஇஇஇஇ யிதமுடனெனை யிலுமணையா ௮௮ 

அ௮அவிதமுனுப காரமல ரரமவினிவா புரி 

யா௮௮ வரல நீதியல தாகும.து மனமா ௮௮, 

ப ய தருலப் ரியமுக விமலவி Bg aa 

சுருதிமுர வி.பமிர்ச கானா லோல (இ)
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சந்யாசி -- கா-னா-2லா-லநீஇ (இருபக்கங்களிலும் சிரக் 

கம்பனம்செய்ய) 

இிக்ஷிதர் (பக்கத்தில்) -- ஹா! ஹா! என்னர்ஸம்! கால் சாலா 

னால் ஓலமாகத்தானணி௫ுக்கும்! 

ஓய்[ஓய்! ஓடே இழுப்பாக இழுக்கப்போகிறது! சற்றுகி தாணிம் | 

கல இரசாகம்-யருனா, ரூபகம் 

ப்? ரமை மீருது-ருபை பாரடி. 

பெண்ணே-ரஇக், கண்ணே. 

இக்ஷிதர்- சாபாஷ்] 

ஹா[| ஹா! இதெரம்! இதீரம்! பாட்டுப்பாடினால், இப்படிப் 

பாடவேணும்! சபாஷ்! சபாஷ்! 

சக்யாசி. ஓய்| ஒய்| ராஜசபை! கொஞ்சம் ஞாபகமிருக்கட்டும்! 

இகதிதர் - சரி! சரி/ சந்யாடி2யாடு சேர்ந்தால் சர்வமும் தத்தம் 

பண்ணிவிடவேணும் ! 

சேவகன் ௦ சத்.து! 

விசாடன் -- பார்க்கப் பார்க்கப் பக்குவ மாகப் 

பவிப்பதாலி,து பாடினர் யாவர்? 

உத்தனை 4 மிர்கன்னளை யெனுமிப் பேதை பாடினள்) 

சாளத்தோடே தானவ எியையின் 

ஏ.தில ரிவளை யெதிர்ப்பது மரி து! 

விராடன் — 23s ரேயிம் முத்து வடத்தை, 

யுமது கையா ஓபசர மாக, 

பிசகஈ௩ளை யெனுமிப் பிரியை கழுத்த 
௬. 

ரிய 

லணியும்! (கொடுக்க) 

கல்சுபட்டர்- அம்மா! அன்புடன் கைக்கொளும்! 

( ஆசம்போட் 

(ஒர் லீ.ராவேசம் Cas.) 

முூண்டாத்தட்டுகல்-டாட்டா!
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வீரதொனி-பா௮௮௮௮௮௮௮௮௮ர் 
போஓஓஓஓஓ-உப்! 

(எல்லாரும் வியந்து வெளிவர) 

௮ரக்கத்்இற்குப் போம் வழி. 

ஜனங்கள்-பிடி.] பிடி! அடி! கட்டு! 
சிலர்-பாபி! பத் தப்பேரைக் கொனள்றானா! 

வி. ராடன்-௮லவமென்ன வறிக்துவா சேவக! (சேவகன் 

ஏத வர) 

செவகன் — வாசவ னென்னொரு மல்லனா-மவன் | 

யாசகம் செய்வனா மல்லையே-பஇ 

லேசகம் செய்தவ ரில்லையா-மினி 

யொசனை யென்னமோ சொல்லையே! 

விராடன் -- அற்புதம்! அற்புதம்! ஆனந் சவடிகாள்! 

என்னு மில்லா இப்போ இ.பல்க 

என்ன செய்வேம்? எமதறி வின்றிச் 

சமர்த்த னாகச் சமரே செய்யச் 

சொனனார் யாவர்? 

மந்திரி... சோதனை செய்து 

9ம் சேர்வன், (தெருவில்) 

(பலாயனன் சட்டுவமெடுத்து ஒட) 

பலாயனன - சொல்லச் சொல்லப் 

போகாமற் போக்க றித்தனம் காட்டவா] 

சட்வெ மெடுத்துச் சமர்தீதெலாஞ் சரியப் 

பல்லை யு.திர்.ததுப் பருந்தாட் டாட்டிக் 

கொல்ல வல்லா ரில்லை யென்னா? 

தெருவழி ஒருவன் - இவனென்ன மடையன்! என்கால் வீணா 

சசுங்பெபோயிற்று! இவனை யென்ன வெட்டிக் 

கொண்டு போறெது? என்ன ஆத்திரம்? srw 

னையாளென்முல் ஐ% ஐ கொம்பா? மர்திரிவருகி 

ரர்! மாட்டிவிடுகிறேன்,
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மந்திரி -.. நியய னிவிடம் நினது நலிந்தாய்? 

ஒருவன் — சுவரமி! சுவாமி! சட்டுவமெடுத் துப் 

பலாயன னோட, யானுமோடி 

யவனைப் பற்ற, வென்னை யவனும் 

விரலை யழுத்தி, விரைவிற் போனான்!. 

மந்திரி இரும்ப - பிரயவர மகிப| பலாயன னிப்போ 

சிலகத் தோடே சேர்ர்தா Dern ers 

தெருவழி யேகச் தெரிந்த செய்தி 

யறிந்து வந்தேன், 

விசாடன் - அணியா யம்மே! 

இனிய வடி? ஸலினியார் செய்வர்? 

வீண்வம் புக்கேன் வெகுளிச் சென்றான்? 

நமலுக் இசையா மாச மாவனே! 

பாவம்! பாவம்! பரிசா சகனே | 

விரைவிற் போவம், விபு ase 

கங்கபட்டா..--பொருறவீசன் போர்செய் சாலும். 

வருகிற விதிதான் வழித்தல் கும்மோ?- 

பலாயன ஸின் றிவ னாவி யழிப்பன்;: 

பரிபவம் வேண்டாம் பு.ரவல!. 

மடையனை யறிவேன்; மற்போர் புரிவன், 

விராடன் -- என்னி, னிணிமேற் ரூமத மின்றி. 
ய ரங்க மணைதும், அனைவரு மாக (அனைவரும் 

வ.7.. 

(மற்போச்க் களம்) 

வாசவன் .-- நில்! நில்! நானொரு ஈல்ல புத்தி 

சொல்வது கேட்டுச் செருசெய. லாம்நீ!' 

சட்டுவ மெடுத்துச் சமைக்குக் தொழில்விட் 

டிப்போர் புரிய வெவபேர யேலினர்? 
உன்னுடனெதிர்ச்சா லுலகோர் சிரிப்பர் | 

உயிர்மே லாசை புள்ளு கிஜ?மல்,



44 SSA Sw. 
  

ஒன்று மூளராு தோடிப் பொட! 

பலாயனன் --- மட்டுகள் சொல்லின் முட்டாளே! யுனை 

விட்டே னலலன்! தட்டப் பயலே! 

பொட்டா வுன்னைப் புடைதீதுப், பறக்க 

விட்டாற், பாவ மொட்டிச் கொளுமோ3 

மூட்டியு முசனும் மூடிக் கொள்க! 

மூத்கா ரன்னை முகக்கப் போசாள்! 

வாசவன் -- மிச்ச௩ இன்னுங் குச்சப்பயலே! 

HEF OPP pia ag utr wtp 

விட்டுப், பின்னர் வீரம் பேசே! (மறபொர் 

செய 

அரசக்கத் துளார் (தம்மிற்புகல. ) 

கரகர வென்று சாரிகள் சுற்ற!க் 

கடிதொடர் கையைக் கட்டி யபிழுக்க! 

சிலத்தை யுதைகத்து நிமீர்ஈ்து குனிய! 

வலசார் காட்டி யிடசா ரகல! 

வாசவன் மு. துருதை யுண்டது வுண்டது! 

பிடி த்தான் மடையன்] பின்கட் டாசக் 

காலைத் தட்டிக் ௧டுச யடிதீதரன்| 

மருமம் பாய்ந்தான் மடையன் னே! 

(வாசவன்-வீழ அனைவரும் எலுமிச்சம்பழ 

மெழிர் தார்க்க) 

விராடன் — பலே! பலே! பலாயனா]! சபலம்! சபலம்! 

சைகொடு! இக்தா கனக வளைகள், 

(கைகொத்ச வளையிக்.து சேரர்மெல் வைத்துச் 

செல்ல)
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சகா சேகா - கம்பிச கேசரி 

சகா சேகா - கன - கம்பீர கேசரி சகா 

உச்ச.ன் -- மாதுல! வாதுல் மகன்௮ மகழ்ச்தேம் 

பேோசதள பொன்னி புனையெழின் மார்பிற் 

றுதைநர்து தவழ்ந்து வருத்து மருத்தியால் 

நிச்சலு மும்மை நினைக் ௪ நினைந்து 

கேர்கொள கின்று ஈமஸ்கரித் தனே, (தொழ) 

சேகன் ௨ அப்பா குழந்தாய் தண்டாண்டு வாழ்க 

இப்போ துனைக்கண் டென்சிரம மிழந்தேன் 

விஜய வைபவம் விரும்பிக் கொணர்க்தேன் 

விராட மெல்லாம் 

அனைவரும் - விஜயம்! விஜயம்! 
(கசசம்பனம், 

வி.ராடஈகர் மகாஜனக்கள் சாற்று 

வசஸைகைமாலை. 

௮. இந்த விராட மிருக்கு மெளியேம் 

உய்யு மாறும் முயர்பெருங் கருணையால் 

அற்புத வடலி னகெளம் புக்குத் ' 

சுப்பு சலின் மி.த் தரியலர் சோ.ர 

வென்ற வீசச் கமலினாய்! 

ஓதுலான்
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எமத றிக்கை யிஃ திவை கேட்டி. 

2, சென்ன லஹைபோய கேரலான் நிரிகர்த்தன் 

இன்னல் விளைச்ச வெண்ணி யொருக்கால் 

இன்னு மிவணுறி னெம்மாண் பழியும் 

ஆகலி னின்னக ராரிட மென்ன 

எண்ணி யிருக்க வெமத பேட்சையால் 

உபேட்சை செய்யா தோகை யோடருணம், 

8. தடவை தன்னி லுயரா மண்டபம் 

அ.சங்கோ டனைத்து மணிபெறச் செய் துளேம், 

இயன்ற வேளையி லவ்விட மணைந்து 

போர்த்தொழில் பயிற்றி யுமேதவர் படையென 

எம்மருஞ் இதுவரை யிபக்குதி யளியால். 

4, வழிவழி சிறட்து வாழ அுந்இறல் 

பொலிக பொலிக புவன மனைத்தும் 

மலிய வாயுள் மால்செஞ் 2றடி. 

மனதி லுன்னி னோமருள் கூறுமே, 

5. இருக்கையு கிலையு மீஈ்செமைக் காத்த 

செருக்கை நினைக்கச் செயுஞ்ச ரெல்லாம் 
எள்ளள வாயினு மிதமுட னேற்றுக் 

கணித்தருள் கேசரி, (ழமுரு£ஈ்து வாகைசூட) 

அனைவரும், விஜயம்! விஜபம்! 
சகன்  நகருளேோ பெல்லாம் கல்கிய சிறப்பு 

மறப்ப தன்றான் மொழிக்தவை யேதும் 

௮.ரசொ டாய்ர்தினி தறைவே ஞக, 

ஏன்று முூமது வாழ்வினை யெண்ணி 

வேணது புரிவன் விடையளிகத் தருளிர் 

wisi -2 பொன்னி னோடை பொலிவுது புகாமுசம் 

மன்ன னாணையின் முன்னித் தந்தேன்; 
இருவடி தொழுதேன்; தேவரீர் 

இறையவ னவைக்க ணெழுர்தரு சாலாமே,



8 சகவதம். 47 
  

Graco — உவசையுடனீ யோதின படியே 

ஏகுவ மமைச்சே. 

மக்திரி - பாகனே கொணர்க, 

(மாதர் ஆசதியுடன் பிரவேக்க.) 

மாதர் ஆரதியெடுக்க 

மாதர்க் கழகு மனதி லொன்துங் களக்க மிலாமை 

நீதம் நீதம் கிறையைப் போக்னெ கிலையும் நில்லாது 

ஏத மேது மெமக்கி லாம லென்னு மாவாயேல் 

'மாத வனருண் மலிய ஈலமோ டென்னு மாளாமே, (மாதர் ஏக) 

(இசாஜசபையிற சேகன் பிரவேசிக்க பவனிகோலக் துடன்) 

விராடன் --- குளிர்கள் மு. ரசக் குழைய மலிந்த 

புகழ்பெறு கேசரி புகர்முகம் பொலிய 

வீற்று வருகை யேற்றுச் செலவு 

விச மாக விற்பன சேபுடை 

சார்க் து பெருகச் சயமே! ஜயமே! 

விராட மனைத்தும் 

{ ல்ககாகுகொ அசன் சென்து 

௮ஸ்சலாகு கொடுத்திரல்கச் செய்ய, 

அனை வரும் a விஜயம்! a n't! (க. ரகம்பனம்) 

மைத்துன வெத்துணை யாயினு மழியா 

மித்திர ரல்லார் மிடற்றிற முடித்துப் 

பத்திர மாகப் பரிவுட னிர்ஈகர் 

தழைத்தெழுஈ் தேக்கம் தர்.த வயப்போர் 

கேசரி யேசரி! செர்செல் கங்க 

டகர்தவை சேர்ந்து தளர்வெலா மாறக் 

கூட வுண்டெனைக் குளிர்வித் store. 

சகன் ௮ வருத்த யருத்தியால் வெஞ்சம ருழல 

வருளிய வேளையா லனைத்து இறப்பும் 

பெறிவென விருந்ததும் பாக்கியப் பெருக்கே! 

wracd Cer s gine யேவினு மதற்கோ
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சப்சிய னல்லே னரூட்பெரு மானே! 

= Oat cow ௯ 

விராடன் -... பலர்யனா! 

பலாயனன் -- இதோ படைதீதே னடியேன், 

கானப்ரியன்-- ஏமத் தாலம் இகமா யளித்த 

விமல வமிழ்் தும் வியப்புநு கறியும் 

நறுகெய் பசறயிர் ஈவில்ரிற் நுணவும் 

நல்குற வின்றி நல்யெ திறப்பு 

8468 இகர்தமுர் தேச்யெ தென்னே! 

கெளத்துப ம௭ரியுல் கோவி தார்ப்பிதம்! 

(எல்லோரும் கோவிந்தா[கோவிந்தா|) 

போசன மானதும் பூஞ்சார் தணிந்து 

பணிரீர் பையப் பெய்திரு மொகரத் 

தணிமணிப் பிலிச் சறுகாலாடிப் 

பெருமண முறுமணப் பொ தும்பர்ப் பொருளுடன் 

மென் பட்டிலையு மிசைக்திளைப் பாற 

மெல்ல மெல்ல மேலவை மல்கவே, 

விராடன் -- மந்திரி முன்னர் மொழிந்த போல 

விந திரச் சாயன் மந்திரப் பாக்கம் 

அமைந்துள தோசொல்? 

toe Sit — அமைக்தது முன்னே! 

இமையாதவரு மிமைக்கு மணிகிளர் 

பட்டின மாம முட்டின பொழிலும் 

அரங்கச் சாலை யாலய மனைத்தும் 

எட்டின மட்டும் எண்ணுற் றேனியான் 

ழரூட ன மைர துள ததிசய மன்னே !
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Aric — Qiser மேவு மனைவரு மினிமேல் 

ஈன்னய முதவு ஈம்மைத் தனராம் 

சேகச் கேசரி ளெர்வயப் போசில் 

மன்னிய சிறப்பு மூன்னி யேபெற 
விசரு.று காம மாலை கதம்பெறச் 

சேர்மின் சேர்மின் செவ்விதி லுசைப்பாம்:-- 
சாமமாலை (நாதகாமக்ரியை) 

சொர்தமெனச் சொக்தமெனச் 

சொந்தமெனச் கொண்டனரந்தம் 

பத்திரத்தோ டிச்சகத்து 

ணிழல்வதா னெ௫ழ்ந்த சுகம் 4 தினைவாக 

ஈத்திழைக்கு முத்திமைத்த 
சத்திர வித்தாரனையே 

நித்தமு முத்தரிக்ச கேரும்மே. (குடையீக) 
பெளவமெள வாக்ரமித்த 

தெவ்வர் செவ்வி வெளவுமொரு 

செவ்வனோங்கசெ செல்லுமாபோற் 

காம்பிழைத்த கம்மிழைச்கும் -- அடையாளம் 

கொத்துடன்கு லைக்தபுட்பம் 

பத்திரம்பு னைந்தவயப் 

போத்திருக் து பொலியு மாதே, (கொடியீக) 

கல்லடல்ச லைத்தவன்கைக் 

கெல்லெழிலி நுத்தமணி 

கொல்லரக்தம் குறித்திட்டு 

.  வில்லென வளைந்த வந்தம் -- அணியாக, 

aud ழித்துமகன் ஈட்பினைஈ பந்தமுகம் 

செப்பனிட்டுச் சேர்க்தவர்தம் 
ஒப்பனை யொழிந்தகய முர்தவே, [விருகஎசிக 
காருடனக லங்க யேசெ ப 

சுடருடன்சு ளிந்து தாழும் 

... அலருடன திர்ரிஅ. வாழும் |
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பேருடன்பெ லதீதுலாவும் -- பெயர்காடு, 

ODL FPS sous are 
மற்புதத்தேதோ டார்த்திபெற 

வெற்பிருத்த மேவியென்லும் வாழவே (தானமீக 

இர்தாச ரெக்கமழுத்தஞ் 
சேர்ந்ததொரு சொற்கழுத்தம் 

வாசகமல எர்கழுத்தகங் 

க௪கங்2 சாக்குகித்சம் -- என்னேகாண் 

பாசனம் பரவுபடைக் கோசனைத் தலைவனாக 

கேசன் சச கனைநாம 

கேசரி யென்னுவாமக் கிழவோனே (கேசரிப் 

பெயர் மானம் புனைக) (எல்லோரும் கரகம்பனம் மசெய்தேச) 

இசண்டாங்களம், 

௮ தப்புசம் 

(சசேக்ணை, உத்தரை, கோமளை, சுமதி, விருகசாரணி, சுலை 

இவர்கள் பிரவே௫க்க, 

SOS mag oT வாசவ னென்ன வந்த ம்ல்லனளை 

காசம் செய்வோன், ஈமத டுக்களை 

தலைமை மடையன் மூனென, விறைவற் 

குரைத்த தேவரே? கோமளாய் மொழிமோ, 

கோமளை -- வேத்தவை தன்னில் வியன்முனி பட்டன் 

நேத்தி யாக ஈவினன் மொழியான் 

மற்போற் இயைந்து மாலைரசூடினன். 

கண்டேன் கண்டேன் கவினுது காட்சி 

என்னால் சொலவு மியலுமோசொலும்? 

மடையன் வரவும் மல்லன தழிவும் 

சண்டே னல்லாற் காணே ஜென் துமே! 

சுமதி 4 கென்னல் மடையன் கல்கிய வழு 

இன்னு மெவர்ச்கு மெய்துத லருமை
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அருமை ௮ருமை யைங்கறிச் சுவைதான் 

மன்னவை தன்னின் மடையன் வரவு 

பெரும்பே றென்னப் பேச லாமே, 

சுதேக்ஷணை-.. டிடி லரைகொடியி லாக்கலு மன்றிக் 

கடிமணச் சுவைபல கோலிற் சேர்தீதென 

வொருபகல் போலபற் பகலு மமைவ 

மற்புசமன் றோ வமைதீதோ ளிகளே! 

சுசிலை -- அடிஏிலமைப்பதி லதிசய மென்ன? 

அதசேததொழி லாக வாண்டாண்டு பழகி 

யுளளுற் றேர்ச்சி யுறுள னன்னே? 

விவேக மமே.தும் வேண்டா விச்கொழில் 

மடைய ரனைவ ரித்தொழில் வல்லார்; 

கோமளை ரசூறித்த காதியு மதுபோற் 

றினழு மற்ேபோர்தி தொழில்செய மிகுமே; 

சத்திர வித்தைய மத்தன் மைத்தே; 

HSE மென்னி லஇிசய விஞ்சை; 

ய துமொரு வேத மெலுமே யுலகே, 

சுதேக்ஷணை-.. சுடலை சோன்ன சூழ்ச்சி யேசரி| 

சு.ராசுச ரெல்லாஞ் செய்தவம் பலவா, 

லொப்பிலா வத்திர முதவப் பெற்றுப், 

போர்த்தொழின் மிக்குப் புகழ்பெற லான 

சென்னக் கேட்டுளே; னின்றுமெ னெம்பி 

சகன் வரவுங் கெட்டான் நிரிசர்த்தன்; 

இல்லெனி னெத்தனை யிகழ்ச்சி யுறுவேம்!. 

௮ சியல் போட யாட்கொள கிறபேம்! 

௮த் துணை யெம்பி யித் துணை காறும் 

பிறப்பொன் நுளதாப் பெணின னல்லன். ' 

வ.ரவுங் காணேன் வெகு காளாக! 

உத்தரை 4 அம்மா னகெள மேகுழு ளனெனக்கு 

ஆடல் பாடம் சமைந்த பலவாம்
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தப்பு லின் மித் தருவே னென்னச் 

சொன்ன சொறறுன் சேட மாச்சுது, 

சு6லை 4 அம்ம! கேளா யம்மா னனைத்துக் 

உத்தரை -- 

சுதேகூணை- 

தர் துள னெனவா சதோரணர் சொல்லக் 

கேட்டே னின்னுமென் னையனாற் பலவும், 

இரிகர்த்க தேசம் போனது முதலா 

நிற்கவு மிருக்கவு சோரமே யின்றி 

கேச லாரை கெருக்கு முபாய 

மி.ரவு பகலா யெண்ணீன னானான். 

உம்மிட யோக மூயர வுழன்று 

வென்று வது வேணுடம் பாடு 

யாத்தலி ஸித்தனை யாகிய மென்ன 

வறிந்தேசே னாகவே வம்மா னைச்சொல 

ஏவுங் சாணே னெல்லா ருக்கும் 

மூக்கெெ மாக வன்னையை வேண்டிச் 

செயம்பெறு மா௮ு செய்த தொன் நுமே 

பெர௫ும்பே றென்னப் பேசலாமே. 

சென்ன கனவு மதுவே யாகி 

கண்ப டாதெரி கண்ணுற் றேனியான். 

எல்லவன் வக்.து மெழுந்தே னல்லன்; 

சரீர மெல்லாஞ் சடசடப் புறன். 

விருதசா ரணியே வேண்டின மலர்கள் 

கொண்டு வந்தென் னாருமிர்ச் சறுவிக் 

களிச்தி யென்னி னாக தணியும். 

விருதசாரணி-. வேண்டின மலர்கள் விரும்பித்தருவேள்--(ஏக) 

aC 5 aay fot — குவிர்சன் மருதன் குழைந்து வீசப் 

பிவியெடுத் தப் பனிநீர் பெய்துக் 

கொணர்தி கோமளாய் கோகில மொழியே. 

(உத்தரையை கோக்க) 

சன்னா ளாகச் ரதம் ஈகரில்
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எல்லா நாளும் மந்த மாருதம் | | 

வன்னக் இவிகச் வளர்இன் ற 

சின்னச் சோலைச் சிதுமுல்லையின் 

பெருமணம் பெற்று 

வந்தே னென்ன விவரிக்க, 

சந்தோ த்தொடு சுரும்பர்ப்பெண்கள் 

மஞ்சு லாவிய தேம்படி. மஞ்சனம் 

விஞ்சி யிறைக்கையில்-- 

eer Sar தேனடி கண்ணே மணியே! 

அம்ம கேளா யம்மானுனக்கு 

வேண வேண வையவக் கருவி 

யாடற பொருட்டுத் தந். ஐ சானால் 

கொணர்வ னே௫ிக் கோகில மொழியே, (ஏக) 

(புறங்கடை €சகன் சேவகனுடன் பிரவேக்க.) 

சகன் சுமதி, சுதேக்ணை சுகமே கொ ல்லாம்? 

சுமதி --சுகமே! 

சகன் --௪ுமதஇ யேகுவதெங்கண ! 

ச௦இ ஃ.உத்தமை மகளுக் குதவு பரிசு 

சைத்தல மூளதோ கேசரி யன்னே? 

சகன் கொணர மறந்தேன், கோயில் சென்து 

மேனிலை யறையின் மல்கிய மணியாழ் 

.. புரங்கர்ப் பயிலும் பல்லவை யேனம் 

எல்லாம் கொணர்தி! யேகுக, சேவச, (சும-சே-ஏச.) 

வருமள விந்த வாயி லிருந்து 

.சிஅகா லாதிச் சேருவம் வரவே 

(விருதசா.ரணி மலர்கொய்.ஐ வச) 

ஈடி. --பிடிபோலடிபெயர்தீ துப் பெருமைஃயந் தயர்க்தவ் 

வடிமே வருள்பெய் தாறு பொற்கொடிபோற் 

நலைசாய்ந்து தனையறிந்து.கண்ணனைகள் தாக்குக.£
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வஞ்சயே வஞ்சியே மென்மேனி யார்பரவ 

வெய்துமோ வில்லையோ வென்றயர்க்குஞ் சற்றிடையாள் 

எய்தின ளெய்தா விதம், 

சகன் -- பபலோசெறி குழலோபொரு மயிலோ வரு மயிலா 

கய லொகவர் கண்ணோகடை கனமோசன தவமோ 

இனமோவிவ ளென தாருயிர் நலமோ நினை மனமோ 

எனமோவென வினவேனருண் மானேயெனைக் காவாய்! 

இக்கோல மொழமிரஈ்சென்னித வெழிற்காதலியாக 

மிக்கோரெனு மிக்காருனை யெக்காலழு மெச்ச 

லைப்பேனென துயிேதிரு வாய்விட்டொரு சொல்லே 

யப்போதசரு எப்போதுறை மாசேமருண் மடந்தாய்! 

விரு- எப்போ துமுன் னெண்ணம்மத தப்பேகரு மமன்றால் 
இப்? பொாதெனைக் கைக்கொண்டவ ரைங்கன்னர ருளரால் 

செப்பாமொழி செப்பல்லது சம்மைக்செனுஞ் சிதைவே 

வப்பாலரும் பழியாமது ஈப்பாசையா னாசம் 

ச -- அஞ்சாருபி ரன்பர்களை யணைதல்லது கற்போ? 

கெஞ்சும்மெனை மிஞ்சும்முன தஞ்சொல்லரு ளாமோ 

எஞ்சாசதென ுயிரேயினித் தஞ்சம்மெனை வாழ்வித் 

தெஞ்சும்படி. யருளாய்ளெி கொஞ்சுசக்கனி யதரம், 

[ சழூவவ.-ஓட] 

சுதே-என் னேயெனு மில்லா தசோ செழுமல்மக சேயுன் 

மின்னேயொளிர் முகயுற்றிலு முத்சேபொலும் வியர்வை 

பின்னேயும் சோக்கம்பெரி தகமுற்றிலும் வெதிர்வு 

என்னேயிஃ தென்னேயிது மென்பானுளை யாயே ! 

விரு,5- ௮ன்னேயரு மலர்கொண்டிய ணணுக்கும்முன மலுசன் 

7 இன்னேயெனைச் சுட்டிப்பல சொல்லாவுரை சொன்னான் 

 ஈகன்னேயது ஈன்னேயது ஈவிலாய்விதி வசத்தாற் 

றன்னேயுள செனுமெண்ணமிற் ரூழ்வும்முனற் பாலோ?
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எவனுமமைகை 

சுதேக்ணை-.. அம்மா பொறுபொறு, அஞ்சா. தேகீ, 

சம்மாச் சொல்லல சொல்லலு மாமோ? 

கேட்பேன் கண்ணே .சேகன் வ.ரவே 

காப்பே னுனைநீ சவலைகொ ளாதே, 

அம்பொன் மெத்தையி லணிமலர் பரவி 

புத்தரைக் இன்ன வுபசரிப் பாயே. (விருதசா 

சணி மலர்பரவ ஏக) 

[£சகன்-௬மஇ இவர்களாடற்கருவி தசா. வர | 

சகன் — பொருத்தரூ ளக்காள் பணிக்தேன் பெருகாள் 

போர்த்தொழி லாகப் போயின, கேற்து 

வேண்டு சமாதா னத் துடன் சேரார் 

ஏனெ ரின் மிவ ணெய்தினன்; 

சுதேக்ஷணை:-- | இருக்க ! 

நன்று நீதான் கல்கினை யாக! 

உன்னா லின்னக ருயவே யாக! 

தன்வினை தன்னைச் சுமமனு மொழி 

யுணர்வை யென்னிலுயலா கும்மே, 

இத்தனை யேற்றம் பெற்ற வெனக்கோர் 

பெண்சொற் புத்தி பேணறு மாமோ 

வெலுமே மாப்பா லிகழ்ச்சி செய்யேல்; 

"உடன்பிறப் பாதலி Cem Bear; gpieré Sco 

Csr Bear Ooremey Pre சொல்லேல். 

உத்தசை -- அம்மாள்! உரைத்த தறிகல னிப்போ 

சும்மாவிருந் து சே ரலா மென்ஞூ? 

சுமதி -- மம! உத்தராய்! அிவசச மாமோ? 

செம்ம லம்மான் செய்.துள தெல்லாஞ் 

செவ்விதி னிப்போ தயிப லாமே 

(சேகன் மன தில் )-எல்லா வருமின் றிணங்கெய போல
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யானு மிவர்பா லனவா காமோ?. 

இவ்விட மினிஈம் மெண்ண முடிக்க 

வேற்ப தன்று லேகுவ மனைக்கண். 

சுமதி — சேசு வம்மான் கேட்டிலன் போலும்? 

சகன் ௮ உங்கள் (சிகாரட்டி யொன்றுமே யுணென் , 

உத்தவ ஃ ஆடற் கருவி யனைத்தும் தருவே 

னென்து ரைத்த தென்னே கொல்லாம்? 

சகன் — Cras ளேத்தான் கொணர விடுத்தேன். 

இன்னு மவன்வரக் காணே, னே 

யானே துருவ, னிக்கண மம்மா. (ஏக) 

(மனதில்) ஆடற் கருவி யனுப்புவ தன்றி 

யவ்விட மேக லயுக்ச மிணிமேல்; 

சுதேக்ஷணை 1) சேக னென்மேற் கோபங் கொண்டு 
மனதில் சரத்தை னென்ன வாய்௫றே, னென்னிற், 

மத மின்றித் தன்முகம் வேர, 

யென்ன வென்ன வென்மகள் கேட்க, 

வன்ன வன்ன வன்பொ டறைக்இலன், 

என்னோ டேதஞ் சொல்லா தேனென். 
இஃதவ னெண்ண மிதமல வெனுமே! 

யாகலி னின்னு மென்ன வென்ன 

கூத்துக ளாமோ! குவலய மெல்லாளூ 

சிரிக்ச வெம்முடன் செர் க்கை விடுமோ 

வறிகில; னிசுற்கோ பெண்ணாப் பிறந்தேன் 

௮ரச னென்ன வழைவா னந்தோ! ட 
வண்ண மகளின் வாய்மையை யென்சொல! 

விருகசா ரணியா மென்பது வாய்மை! — 

அவளுயிர் சாப்பா யைவருங் கூடிற் 

சகன் கெமமே! யெமக்குல் கேடாம் 

எப்படி. யாயினுர் தப்பத் லரிதே, .
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பாபி யானே னிரவு மொழியா 

தேங்கி யயர்ந்தே னென்செய வம்மா | 

கூனி பிரவேசிக்க. 

  

கூனி - மகராடயாத்தா | 

சுதெக்ணை - ஏது இத்தனை நாளும் வராதவள் அதிசயமாக 

வந்தனை ? 

கூணி - என்னம்மா சொல்ல? ஏதோ இத்தனை காளும் உங்க 

ளால் வீடும் விளக்கும் வச்சிருந்தேன். இப்பொழு 

திதுக்குச் சனி பிடித்தது, 

சுதே - என்ன சமாச்சாரம் ? 

கூனி - என்னம்மா சொல்ல ! எனக்கு எழுபது வயசாச்சு. 

இந்த மாதிரி வரும் என்னு விசாரிக்கவேயில்லை. 

சுதே- நீ சொல்லது தெரியவில்லையே ? 

Roh = என்னம்மா சொல்ல |! நீங்கள் ஈன்னாயிருக்கவேணும், 

ஏதோ ஆயிரங்காலத்துப் பயிர், 

சுதே- விவரமாய்ச் சொல்லேன் ! 

கூனி - பெரிய எசமான்காலத்து இரு£ஈத இருப்பென்ன ? ௮தை 

எல்லாம் அ௮ழிஞ்சுபோனவன் கெடுத்தா(ன, இப் 

போது விஞ்சும் விடியாமற் போச்சே. உல்கள் ௭௪ 

மானை எத்தனை நாள் மாரிலும் தோளிலும் வளர்த் 

தேன். அ௮வுச ஈன்னாயிருப்பது எல்லாருக்கும் இளக 

காரமாச்சே? 

சுதே - என்ன நேரிட்டது? அவருக்கு வர்தது எனக்கு வந்த 

தல்லவா ? 

கூனி - அதுக்கென்னம்மா சந்தேகம், புகுந்த வீடு ஈன்னாயிருக் 

தால் பெத்தவீட்டில் பிரியமூண்டு, ௮௮வும் அப்பன்
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ஆச்தாள் இருக்குமட்டும்தான், ௮ண்ணன் தம்பிக 

ளுக்கெப்படியானாலென்ன ? ௮வுக் பாடு ௮வுகளுக்கு 

ஊ2ப்படியானாலென்ன ? ஆழறெைப்படிப் போனாலெ 

ன்ன? கேரமாச்சுது மான் போய்வாரேன். 

(போக எத்தனிக்க), 

சு - கூனி! கூனி! கில் கில்! எங்கே போறாய்? ஓன்றும். 

சொல்லவில்லை 2ய, 

கூனி - என்னமோ உங்கதம்பிக்குப்பூ வேணுமாம், ௮துக்காகம் 

பூங்காவனத் துக்குப் போகவேணும். 

சுதே - இப்பொழுது இவிடம் புஷ்பம் வரும், கொண்டுபோக 

லாம், நீ ஏன் வயது காலத்தில் ௮த்தனை தாரம் 

போகவேணும் ? வண்ணமகள் வரும் கேரமாயிற்று, 

கூனி - வண்ணமகசை சகான்பார்்த்ததேயில்லை. ௮வள் எவ்விடம்? 

இல்கே வருவானேன் தெரியவில்லை. 

சு - அவளுடைய சாயகர்கள் ஐ௩த கந்தருவர் என்ன இவ்வி 

டம் ஓர் விருதமனுஷ்டிக்கற்பொருட்டு வந்திருக்கிறாள் 

இதோ வருகிருள், 

( விநதசாரணி பீரவேசிக்க ) 

  

கூனி - அம்மா ! நினைக்க மினைக்க நாராயிசு, ஆயிரங்காலமிரு 

க்கலேணும். பெண்ணைப் பறிகொடுத்த பாவி கான். 

இச்சு வயசிலாருமில்லா தேங்கிச்சவிக்கலாச்சே, உன் 

னைப்பார்க்க என் மகளுடைய கினைப்பு வருறெ.து, 

கொடுத் துவையாக் கொடும்பாவியானேனே. இப்பொ 

மூதிருந்தால் இவ்வளவு தூரம் பூவுக்காக வய௬.கா 

லத்தில் வரவிடாளே, என்செய்வேன் என் தலையெழுத் 

இப்படியா. என் கண்ணே ! என்னைத்தவிக்க விட்டா. 

யே? என் கண்ணே ! ஏ தெய்வமே... (அழ
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சுதே - ஏன் அழுகிருய் ? உனக்கென்ன சூறை? wsrFdruDs 

தவர்கீகதிபாக்யெமானால் எடுத்தவர்க்கெவ்வளவு வே 

ண்டாம், அ௮ரசனிருக்கையி லுனக்கு விசா. ரமேன்? 

விருதசாரணி - ௮ம்மா ௮ழவேண்டாம் கானிருக்கும்வரை உன 

அ பெண்ணாகவே பாவித் தக்கொள்ளலாம். ௮ரசனை 

யெடுத்த கைத்தாயெனச்சுதேக்ஷணையம்மனும் சொல் 

லவில்லை, போனது போகட்டும், அம்மா ௮ழவேண் 

டாம், கானே புவ்பமெடுத்து இனந்தோறுக்கரு 

வேன். இருப்பிடமறியேன் , 

கூணி - மகளே ஆயிசங்காலமிருக்கவேணும், நான் செவ்வை 

யாக மாலை தொடுக்கிமிறனென்னு எல்லாரும் வது 

ஈச்சுகறொார்கள். இல்லையன்று சொல்ல மனம் வார 

இல்லை. பூந்தோட்டத்திலிருந்து ஒரு காழிகைக்கப் 

பாலொசந்த மாவிகை கோணுதே ௮ங்கே வந்து 

விசாரிச்சாத்தெரியும். 

சுதே - (கூனி முகத்தைப் பார்க்க) 

கூனி - அம்மா உனக்குச் தெரியாததா ? | 

சுதே - தெரிந்ததுதான். விருதசாரணி வருவாள், நீ மெல்லப் 

போகலாம். 

கூனி - மகளே நான் போய்வாரேன். 

HR SET Fer - ஈல்லது அம்மா காளை வருவேன் 

(கூனி முதலனைவரும் ஏக,



    

(சந்திே ரராதயம். ) 

[ பூவைக் 

Ge. லைகட லமர்ந்தோன் பாதம் பொறையுடன் டனைந்த 

குமூத ஈல்வாய் மலர்த்திக் கோகுலக் துயிலக் கூவ 

நிசிச.ரன் வெருவ வோட தேர்ச் தவ ரிதய மல்கக் 

இரணவெண் கொம்புகச்கூடு முயல்வந்து முளைத்த தம்மா, 

2 LIT WD WU OF ib, 

பிறந்ததோ பனிக்கடல் வளர்ந்ததோ வான்மனை 

யிருப்பதோ வீசன் எழின்முடி. யாயினும் 

வெறுப்ப தென்னே வெண்கதிர் மணியே 

கறைப்படு மியல்பலவே காண் 

சறைப்பா டமுதமுங் கடுவா கையினே. 

Aare oe oF, 

கொந்து மூசி கோற்று விம்மி 

வெஃகியார்ந்து வாய் மலர்த்த 

வாடி. யுள்ளம் விண் வீழ 

மதி யழிக்தென் 0 னொளி நிறைந்தென் ? 

என்படு தயார மெவசேர யாவர்? 

மாணின மருளும் வானிடம் விரும்பும் 

கண்ணமு திவணுறகச் காணே னென்னே ! 

காணினு மின்புறக் க. துவ நோக்கக் 

காணாக் கயக்கி மாணா மயக்கி 

வீணா வென்னை விழைச்சச் கொண்டு
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போனாப் போலப் பொலியு மலியு 

மணைய வாகு மகலு மாமவள் 

செய்தி யென்ன சொல்ல வாமோ ? 

வெப்போ விடியு மெனக்கு மின்னே? 

புலரி, சோலை. 

விருத பொன்னி லாது பொலிந்தது கவியே 

சா.ரணி, யென்றூழ் வ.ரவு சடுச்தது வெளியே 

சென் றிரந்தது மந்தி யிண்டையே 

அன்ன மல்க வரற்று காலையே, 

காலை வணக்கம், 

சோதி வானவ Cera (pooh 66) cor 

வாதி யாதருள் வாரயைய வேறொரு 

நீதி யாலுயர் கேச னெனக்கில்லை 

யாதி கேசனீ யாகுவை யன்பினால், 

உலக றிர்துமுன் னுருவறி யாவண 

மிலக கின்ற வெழின் மணி யாதவ 

கலக மேத மிலாதெனைக் காப்பதுன் 

குலஈ லம்மெனக் கூறுவ னாதியே, 

சொல்ல லாவுரை சொல்லவு மென்மனம் 

சுட்ட ழன்றிடுஞ் சோகமே யுற்றிடும் 

வெல்ல லாமோ வினைப்பயன் வானவ 

விட்ட தொட்ட வினைபொறுத் தாள்பவ. 

மூற்பகல் மொழிக்ச மாற்ற மூடிவுற வேண்டி ணஹின்னே 

கற்பகச் சோலை யெய்தி கடிமலர் கொய்து கூணி 

யுற்பன மாளி கைச்க ணுபசர மீந்து போந்து 

பிற்பகல் சுதேட்டி. ணேக்குப் பேணின செய்வல் யானே,
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சசோலைகிலை, 

ஆபதனம் வேத சே மாயுமவ் வலிய னில்லை 

சேயசெம்.போத்_து மில்லை சிறுகும்ற் களியு மில்லை 

கேயமாங் கள்ளருக்தி நெ௫ிழ்த்திடு மளியு மில்லை 

பாயிருட் பணிக னைந்த பன்மலர்ப் பொலிவுங் காணேன். 

மலர் மெகாய்யல். 

நாடினு கனைசிறிகா னல்லரசி நலத் சகையே 

தேடினுட் தனைபெரிதா 2தனமை தடங்கண்ணி 

வாடினும் வம்பணைய வாகுமோ வேய்ச்தோட்கே 

யாடினு மழகலவா லகலமெலாக் தொழுக்தகைக் 2௧, 

மாலை தொடுத்தேக) 

கூனி - ௮ண்ணே சாரணி வாசாள், சற்றரவம் போடாத குக்கி 

யிரும், நான் வெஸஷியே போய்வாசேன். 

சகன் மனை, 

சகன் 1) அம்ம வருதென் னாவி மிம்ம 
பலகணி - செம்மை யான இத்திரப் பாவை 

வழியாக ] . யென்னடி சேர முன்னடி கோக்கம் 

. இல்லை யாக மல்கன விடையே 

சிரிக்க வமையு முல்லைய ரும்பர் 

ஏமுறு கோக்கும் காமுறு மனமும் 

என்னைக் கவர விருமாம். ேதேகொல் 

அ௫ுளுடை யம்மை யிருவிடை. மலரா 

வரும்பின் வம்பு விரும்பித் தந்த 

'கவப்பய ணினே யுவந்தன ஞூேனன், 

மனைமுகத்து கூனி) அம்ம வா ! 

எதாகொள வா! நீ வருவை என்னு இப்போதான் வா 

சல் வந்தேன். கினைக்க நினைக்க BIOs, மாலையும் தொடுத் 

தாச்சா ? எங்கே பார்க்கலாம், : மாலைவாகிலப்பார்க் ௨) 

கண்ணேவா |] கண்பணிமயே
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நன்னாயிருக்கு.து. கானும் கன்னாச்தொடுப்பேன். இப்போ 

வயசாச்சு து, தள்ளவில்லை. இணனிமேலெனக்கென்ன வேணும்? 

ந ஈன்னாயிருந்காலதே போதும், அம்மா ஆயிரங்காலமிருக்க 

ேணும், நீ வருவையென்னு முறுக்குப்போட்டுவச்சேன். இரு 

அம்மா, கொண்டுவாபேன் கண்ணே; 

சேகன் ) 

எதிர் 
கின்று J ் 

விருத | 
சாரணி | 
மன்ன ்் 

வைகோ | 

க்கி ஓட ] 

சகன் 

தொடச 

(மடைப்பள்ளிபோய் புமைக்கடை ஏக,) 

கருவாக் காய வுருகா வேற்றென 

வடுத்த காட்டிக் கடுத்த பெய்விதீ 

இன்னு மென்னு மிகழுடம் போம்பப் 

படுத்த பழமை யெடுத்த விளமை 

தடுத் ஐத் *ய்கீக விடுத்து மடுத் துக் 
குடிகெடுத் தாளே கூனியு மென்னை, 

வம்பு தம்பு தும்புர் தெம்பும் 

பே௫ப் CuO GaGa ter 

கால,மூனக்கஃ தாலுறு சோதி 

சண்டாள னெனை யண்டா GENS 

souls Scher €ர்த்திக் கணிக்தருள் மூர்த்தி; 

மூட்ட மூட்ட வெட்ட வெட்ட 

வெட்டிய முட்டிவிட் டோட வுயி?.ர 

வுண்டோ விலையோ வெய்துமோ வென்ன 

வேங்கி யயிர வேகக் கவற்றிச் 

செம்மையு கிலையுஞ் சீர் தாக்காது 

தன்னல மலிய வென்னல னலித்துதீ 

சீருக்கிச் சறுக்கிச் தயங்குபு வென்ன 

கண்ணேயிவ ணின்னேவரக் களைந்தேனுது ஐயசம் 

எண்ணாசெலா மெண்ணிக்கடி. தேஏற்றென தயிரே 
நண்ணினினி யுன்னாலது கண்ணிற்றெனி னிதமே 

பண்ணிப்பணித் தருள் தந்செனை யாள்வாய் பெருமா 

Cor,
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மன்னவை கோட முன்னினை யாக 

வின்னவை சொன்னவை யென்னவை 

wien; 

வாயினு மாக/வென் னாக்கை யுண்டே 

யெள்ளள வாயினும் தள்ளள வியன் 

பின்னுள தொன்றும் பேணுவ னல்லன் 

ஆதவ மென்னை யலைப்ப தந்தா! 

(ஆதவத்தால் ரூர்ச்சிச்க; பின்னர், 

தெளிர் து மையல்கொள, வேக) 

பொன்போலு மேனி பதறிக் குலைகுலைய 

வென்போலு மீளி யெதிர்த்த sBFuCw 

மின்போலு மோடி. முடிபணிய வேலாதோ 

வென்போலு கெஞ்சே யிரங்கு,



நாலாங்களம், 

அன னை 
டஓுராஜசபைப. 

  

விராடன், கங்கபட்டன், மக்திரி முதலினர் பிரவேிக்க, 

விராடன்- போர்ச்தொழி லியன்ற பொருட்செல் வனைத்துங் 

கார்த்தொழி லாய கருகிதி யெல்லாஞ் 

சேர்தீதல சட்ட செல்வக் கணக்கை 

யவையோர் நாப்பண் ஈலையறக் களத்தி 

யேலா துளவேனாலா விடமுங் 

காலா எனுப்பி னாலா மிறையு 

மோவா தய்க்க மேவா விருக்கப் 

பன்னா ளாயு மின்னாண் முடிபெனச் 

சொன்னா லானாய், 

மந்திரி - Eat S wes | 

சன்னா ளாகச் செயல்வே றின்றி 

யொப்பிய னோக்கத் தப்பிய னீக்காத் 

தொகுத்துச் சுட்டி வகுத்துக் காட்டி 

முடித்த முற்று கொடிப்ப லின்னே 

கேசரி யோலை இழித்த விலக்க 

மேசரி யாகின்.மாசற முடிமே 

நின்றுள தறைவன், (௮ ரவம்- 

விராடன்- கிற்க, கிற்க | 

நற்றவ மாது கொற்றவ வென்று 

கூவிக் குலை, 

கங்கபட்டரா்- கவிர்_து விழுட்தாள் | 

எத்தசை யானுஈ லத்தகை யாரொரு 

பாவழமு மறியா ராவது மடமும்
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நாணு மச்சமும் பூண் மியல்பா 

லிவ்வவை Quis வெவ்வகை யனர்த்த 

மெய்தின ளாமோ? 

BM UI oy ம்ம! 
ப்ண்டி சன், அம்ம ! அம்ம! 

இன்னுயிர் வாடி ஏங்கனள் என்ன! 

முன்னிவள் வாட்ட முடி.தீதுள னவையில்; 

இஃதஇிவ ணுூற்ற வேதுவை யறியேன் 

கேளா மென்னின் வாளா வாமே 

யுணர்க்தில ளாகி லென்செய் கோயான்? 

விமல வாரிய! வாரி யெடுச்து 

வாரி கொடுக்க. 

கங்கபட்டர் ) | 
எ௫ூத்து நீர் 5 கொடுத்தல் விகிதம், 
கொடுக்க J 

துறவி யாகலிற் குறைவொன் றில்லை 

பருப் பிழைக்தென் பிழையபொறு மமம,. 

(சாரணி தேர்௩_து எழ. 

துவரை ) என்னை யறிவை யாகலி ணிகழா 

ப்பண்டி “வனைத்தும் வேக் துணர் வானினி மொழிமே 

Bor யெட்ணெ யேத மெலர்மாட் டேனு 

மொழியா மொழிதனை மொழிவது சதமே. 

(விருதசா.ரணி யறைவ து) 

விருதசா.ரணி - யதுகுல காம்போதி, 

மழைமலிய வழகொழுகுக் திருவிளைய விழைவாத் 

தழைகுடிக ளினிதொக்கிப் பிழைகளையப் பெட்புறூஉம் 

Lippman wah se NS Ht தழையுத்க கிதிக்கிழவ! 

உவப்பறாரஉம் வினைகசை இக் தவப்பயனுந தான Lf 3B)
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யவத்தமாம் வசைவாகை சுமப்பதூஉ௨ மழகாமோ? 

துவக்குறூஉம் வினைவசத்தா லவம்பிறவாக் இடப்பேனை 

ஈவக்கொடுமை நீர்பெருக சினைப்பதாஉ ஈலனாமோ? 

மறப்பறாஉ மனங்கலங்க நிலைகலங்கி விழவென்னை 

யிழப்பறூஉ மெழிலழிய வடர்ப்பதூஉ௨ மறாளாமோ? 

அதனால் 
பகைப்பெருமை யறுமகமை மிசச்சிநுமை பெறுமுரிமை 

யிவைமுறைமை யவைபொறுமை பன்னேகாண்! 

பெண்ணிழிமை பேய்கலுழ்மை யெனும்பமைமைக் சழ 

[மைத்தே, 

விராடன் : வரளா வோடி. விரும்பின வாடி, 

யையக் திரிய வறையா கிறகப் 

பல்லோ ரிரங்கப் படுத்த தெவனே? 

சொற்சோர் வழியச் சொல்லிக் கொளுத்தி 

யவையோர் முறையே கவையறக் கோடி. 

விருதசா.ரணி : (தலைகுணிக் து கிறக) 

துவரைப் பெண்ணாப் பிமஈ்தவவிப் பெரிய சபைவர 

பண்டி. “வொண்ணா ததறகோ சுற்ற பெருந்துய 

தன் :- ] ரிருக்க வேணு மென்று புந்இயிற் 

றேர்ர்தது மொழிவன் றிருவுள மருள்க ; 

ஏதிலர் பெருக்க விறுத்ச மகிமையன் 

கேசரி யலாது செத்தப் பபொறுமோ P 

சிறுமை யுரிமை செய்ய முறைமை 

யன்றென மொழிய வகன்நுள சதையம், 

விராடன் - இறுமை கண்டிலன் ! 

அபண் = சிதுமை கண்டிலன், 

சிறுமை யுரிமை செய்யு முறைமை 

யன்றென வறிக்கை-
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விரா - ஆயிலு மென்ன 

குற்ற மூளது? 
அது-பண் - குற்றமூளது 

கொடுமன வேட்கை, 

விரா - கோடல் மீவட்கை 

காளைய ரியறீகை, 

து-பண் - இயற்கை யியல்பே 

வியலு முயற்சியோ ? 

விரா - இயம்றின தொன்று 

மியம்ப Mec. 

_து-பண் - இயம்பா மரபு 

மெழிலுடையார் நிலை, 

மந்திரி - நிலையை யலைத்தது 

கேசரி போலும் ? 

பண் - போன்மை யன்றென 

பரவமே புகலும், 

மந்திரி - பாவம் புகலப் 

பொருத்த முளதோ?3 

து-பண் - பொருத்த மில?ேதேற 

புகன்றன ளாவள, 

விராடன்- ௮வையோ மேநீ ரவைமுன் னெவையு 

we Bi - 

மறைந்த தறிவீ ராகலி னிதினும் 

விளங்க வேண்டின வேண்டிய வினவி, 

யியைந்தன வேற்று, ஈயந்தன மொழிமி 

னொல்லையி னேகி யோதன மற்ப 

மயினறு வரும் ; (விராடன் கங்குபட்டர் ஏக) 

இயைந்த திருவுளம், 

இஸறயவ னவையி லெய்து முன்ன 

ரினிது௮ு வழக்கை ஈனியுற வாடிச்
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சாக்கி கோடிச் சமர்த் துடன் முடிப்பம், 

(விசாரணை செய்ய 

ஊண், 

நடி; வாழையும் விழையும் வெள்ளியி னிலையிற் 

ரூழையு மிழையவ லோச்சை யளித்து 

மாமையி ழைப்பினி லினிதே யென்ன 

வேழையும் விழையு மோழைச் சுவையு 

மூழையுங் கலமு முகக்க வுவப்பவே, 

- தற்கபட்டா:-பலாயன வென்று மவசரப் பட்டுக் 

கலாச மாகக் காரியம் பண்ண 

லாகா தென்ன வாகா யுரைத்துளன், 

என்ன விலையோ வெப்படி மாச்சோ | 

வேதா னாலு மிதமாக் கொளுமே, (ஏக) 

(வி. ராடன், கங்கபட்டர் சபைவ.) 

பலாயனன் :௦ | 

மந்திரி- ௮ரசே யவைக்க ணாய தறைவன் 

பத்தினி யாரைப் பங்கப் படுத்த 

நினைத்த விடதீ.து நேரலா ஞுகப் 

பதித னாக்இுப் பிறவழி போக 

விடுக்க விதிக்கும் விராட விதியே- 

யவ்விதி வரைர் துளா ரவையோ ரரனே. 

(<8 85.) 
விராடன:- 

விதியை கோக்குற் கஇவே மில்லை 

பதியை யஸித்த பசுபதி யாகலி 

னெமதாக் கனையா னிம்முறை பொதுத்து 

விதி விலக் காக மஇத்.து 

மன்னித் துளனால் மாணவை யறிக, 

(எல்லோரும் ஏக)
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ரச ச TE: 

மூதற்களம், 

  

nome அத்யயன. 

நாடக சாலே, 

ome 

சூரியாஸ்தமனம் - இரவு. 

கடி கண்மணி யுற்ற கிலேசங் காணுதல் கொடிதென் றெண்ணி 

விண்மணி விசயம் செய்து வேலைவாய் வீழ்க்த வெஷ்லைப் 

புன் மணி புனைந்த போர்வை போர்த்த புன் மாலைப் போது 

முன்மணி முகச்.துச் செம்மை மில்லெனு முகங்க டுத்2த, 

; |] தன்வினை தன்னைச் கொல்லப் பிறர்வினை பிதற்றி யென்ன 

வென்னினு மிறையே யெய்த்த விளச்சக.ர முன்ன முன்ன 

வென்மனமர் ஸஅதடிதுடிக்க வினிக்கதி வேறே தென்ன 

Garren y's uw யுணபேனாகியுயர்க்தன மரம் போன்றேனே வி
- 

சா
. 
ர
ண
ி
 

க
ொ
க
்
த
ு
 
ஏ
க
,
 

| 
e 

| 
3 J 

co
 கொடுமையைச் சொல்ல நாவுல் கூசுதே குலைகுலை£ து 

விடுக்கவு மனமே வாரா திடுக்கணும் வருமா லின்னு 

மூடுக்குட னிதற்கு பாய முடிப்பது சவையே யாகா 

தடுத்தவ ளாய வென்னை யாதரிக் காத தாலே, 

8. என்னவா விருந்தா ஓும்மே யேதினி விளைத் தாலும்மே 

தன்னவன் வேறே யாகான் றன்னலான் வே?ற தானே 

யென்ன து நென்னெற் கண்டே னென்னுமே யகல மல் 

[லால் 

வன்மன மானதல்ல வாய்மைதா னென்னுங் கொலலோ, 

4,  மெல்லியர் ஈல்லா ரென்று மெத்தவுங் கருதா ராகி - 

யெல்லியல் குவலை யத்துப் புல்லியல் காணப் போமோ 

வல்லியல் கருதி யென்ன கல்லியற் கழிவு முண்டோ 

சல்லியல் கரலத் தும்ம கைக்கு9ிமய்ப் பல:2ம காணும்,
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5. முன்வினை பின்ன லைக்க மேனடப் பது ழென்னே 

யுன்னுதக் குணர்வி லாத வா௫மே லாசை யாகி 

லென்குணகீ குூரியை யா மேக் கறியிலா வுவரே போலச் 

சின்னருஞ் சச்€ யென்ன வுன்9பய ரொழியா தாமோ! 

பி.ரகந்களை- பெருமை வழக்கம் பிறழ லாமோ 

குரா 

சாரணி- 

இரவி லொருத்தி யேகலு நேத்தி ! 

யென்சொ௮ முலகம் ! புன்சொலிற பிழையா, 

வரங்க மாயினு மிரற்க வருமோ ? 

பேதை யென்பதும் பொய்போ கும்மோ ? 

அரங்க மாகலி னிரங்க லானேன் 

பேசை பாகப் போந்தது பொய்யோ? 

புன்சொ லுலகம் பிழையச் சொலுமோ? 

பெருமை பிறழ வழக்க மாமோ? 

கேத்து யேக லிரவா லெனுமோ? 

பிரகரகளை- இரங்க வாவது மரங்க மல்ல, 

விரு. F i] = 

பிரக 

பொய்யே யென்னப் பேதை யேகுமோ? 

புன்சொ லெலனுமோ வுலகம் பிழையப் 

பிறழ வழக்கம் பெருமை யாமோ? 

என்ன சேத்தி யிரவி லேகவே? 

பெருமை யாகு வழக்கம் பிறழப் 

பிழையா துலகம் புன்சொற் சொல்லப் 

பொய்யே யென்னப் பேதை போமோ? 

இரவி லேக னேத்தி யென்ன 

வி.ரங்க வாயினு மரங்கம் வருமே, 

பேதை யாகலிற் பினமுன் பாரா 

தரற்ற லானா யறியா வழக்கும் 

சரியெனு மோவுன் னிரதஞ் சாயா 
முன்னி ருக்ச மேவுமோ வுனக்கு 

முறையு ளாகா வுறுதி யிது வே,
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வி, சர- 

பிரக. 

வி, சாஃ 

வி, சா 

இசகவதம், 

பேதை யென்னின் பின்முன் பாரா 

த.ரற்றா வழக்கு மறிய லாயிற் 

சரியெனு மேயென் ஸிரதமுஞ் சாயும், 

இதுவே யாகு முறையுள் ஞூறுதி 

ழூன்னி ருக்சப் பின்மே வாதோ? 

சாகச மென்பது மாதர் மகமை 

௪௧௪ மாகக் கோடி யென்மொழி, 

யவ்வழி யேக லதெ மாகா 

பின்னர் வருவது புன்மொழி கண்டாய் 

வைத லுனக்கு வாய்மை யாமோ P 

மகிமை யுறுவது மாதர் சாகசங் 

கொடிய மொழியும் சகச மாமோ 

வகித மேவ லவ்வழி யாமே 

புன்மொழி வருவது பின்னர்க் காணடி. 

வாய்மையின் வைத மெனக்கா வாமோ 7 

நமது வழக்கு கால்வ 5 Dai gi 

உசித மன்றா லுரைக்க லானேன் 

மடமை யாக லறிய வருமா 

காலமு மிடமுங் காண வேணு 

மாகலி ஸிவனுனகச் கவச. மின்றே, 

நரல்வ சறிவ.து உலமா கும்மே? 

மடமை யுடமை மாற்றி யாமோ? 

காலமு மிடமுங் காணலு ஈலமே, 

யாகலி ஸஷிவணின் ேேகலஓு மமகே, 

(௪௧)



2-வது, இசண்டாங்களம், 

ம t ப்பாள்ளி. 

  

பலாயன்- சா.ரணி யின்னும் வரவே காணேன் 

af, எவணே செனெளோ வென்னோ வறி3யன், 

தனமுன் வந்து தரியா கிற்பள் ; 

உணவு மூலர்க்து போடுற ©) ge de> 

செய்வ தறியேன், FAME சென்று 

மன்னவன் றேவிச் கென்ன மொழிமோ? 

ஏவின செய்வோர்க் க.துவே வழக்கம். 

AU pS இன்படி. யனைவரு மாவர், 

ஆகலி னம்மை யலைப்ப தாமே, 

விரத "விரத, சாரணி! உன், விரதஞ் சரிதம் ! 
சாரணி சொல்லி என்ன ? சூட்ச மதியாய், 
வர பலர் 

யனன், | மாவு முறங்க மனித ரொதிவதோ ? 

காலா காலக் கருஇனை யல்லை, 

ஐ.ரஞ் சொல்வை. 

வி. சா. ரணி யூத முமக்கே 

எல்லரு மென்னை யளெக்கரவங் கண்டார். 

௨.மது சித்தமு மவ்வழி யானால் 

எனது கதிதா னெப்படி. யாமோ ? 

எவ.ரறி வாென் தலையி லெழுத்தே ? 
இன் னு மெப்படி. யலைக்குமோ வறியேன். 

பலா,- சோக முனக்குச் சொல்லித் 2தாலையா 

சாக வென்னிட மறைத லகிதமோ ? 

இளக்கர மெவரே காணுவ ருன்னை, 

யெழினல மெல்லா மிலகுழு னுளமே. 

யாகலி னேவன் ?
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வி, சரா 

ப்லா், 

வி. Fi ,~ 

பலா, 

வி, சர, 

பலா,- 

வி, சர- 

SFE OS wb, 

அழிஞ்சு போனவன், 
௮7௪ லுக்கு மைத் துன னாவளும், 
ஒருகா ளென்னை வர௫வழி காண 
வொல்வொரு விதமா வொப்பாரி சொன்னான் | 
அத்த னையுலென் ன வயச் கேடெனச் 
சும்மா விருக்கச் சசேட்டிணை யம்மன் : 
கூணிப் பா:௪இ கூறிப கேட்டுச் 
கொண்டு மாலை கொடுப்பா யவள்கை 
யென்று சொன்னா Cor guay மறியேன், 
சொன்ன சொல்லைச் சோற்றுக் கடனாச் 
தொல்க்கத் தொலைந்தேன், 

தொலைர்ச தெலிடம்? 
வந்த சென்ன? 

வழங்கக் சேண்மோ- 
கூணியு மென்னைச் குளிரக் a a 
SLI WY tooo Sen கவாரந்தன ளால் 
கூறறுவ னப கேசரி கையில் 
ஓப்பித் தென்னைச் தப்பித் தாளே | 
ஓப்பித் த.துவுக் தப்பின விதமும் 
எப்படி. என்ன? 

செப்படி. போல 
வப்படி யெதிர்கின் Option மிப்போ 
தீப்புவை யென்னத் தமொ றினளா 
வோடின னோடியென் னதிஷ்ட வசதீதாற 
கிழக்கே தோன்றி மேற்கே மறையுஞ் 
சோதி யறியச் சொக்னென் வீழப் 
பிழைச். ஐப் போச்சேன், பேரவை யானேன், 
அவையிட மாக,- 

ஈவையிட மாச்சு, 
கூறுவ தென்னை ? முடிகே டன்னைப்



பலா,- 

வி, சா, 

பலா,- 

வி, சா,- 

2 சகவதம் 

பிரியா மூறையிற் போற்றிக் கோடி 

யளித்தான் மன்னு மனைவரு மழிவர். 

உ௫தம், உ௫தம், உலகு மிது? வோ ? 

பெண்கொடி. துயசம் பேணலு மிதுவோ ? 

விண்குடி. கொளாரோ ? வினையும் டனையுஞ் 

செய்யப் போமோ ?.- 

| செய்த சிறுமையும் 

பட்ட பழமையும் பேச முடிமோ ? 

பட்டத் த.ரசும் பழிசெய் தானே ? 

பாவி யானவன் படுத்தின வெல்லா 

மாவி யானவ னாகலி னவனை 

யாக்களை செய்ய வடாதென் னாச்சே | 

மந்திரி யாகிலு og gat னோசொல், 

ஈம்முடை மூனியு ஈலஞ்சிசால விலையோ ? 

மூனிவ ரென்ன மொழிவ ரையோ ! 

மந்திரி யவையு மன்னனு மிருக்க | 

எவர் தா னென்ன செய்வ ரவ்வுழி 

வெம்பு மனத்தகாற றம்பித் தனரே, 

அன்று பிறர்சவு மானை யடிக்கூ 

One® ay மொழிவ செறுழ்வலிச் இங்கம். 

அப்பெயர் தோன விப்பெரு மாட்டி. 

யலைப்ப தறிவோ வடலோ புகழோ ? 

மலையிலக் காக மதஇப்பினு மன்னன் 

இலைவிலக் காகிலு மியலா தொழிமோ ? 

தர்ம மென்பது தமர்க்கே யானால் 

ஏமை எளிமை யெப்படி, யுய்யும் ? 

கேளேன் கேளேன் சேசரிப் பெயரே! 

பாடேன் பாரேன் பாராள் பவனே | 

வாடி. கொர்து வக்தனை யாக
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வேதனை வேண்டாம் வருவது கில்லா. 

ஒகசன மறபம், 

விர, சா.ர- ஓன்றும் வேண்டாம். 

பேடி யிடத்திற் பேசப் போனேன் 

பேடியு மென்னைப் பேசலு மொட்டாள் 

மடைப்பவி யேக மாட்டுவை யெண்ணாள். 

பேடியு மென்துயர் நாடின ளல்லள் 

ஆவியு புமியா தாக 

ஒவிய மென்னு துறைய லானேன். 

பலா, பேத. யுடனே பாடிச் சொலினும் 

நாடி யறிமோ ஈடிகீக லானே 

வெம்பின தொன்று வம்பிற கூறினு 

மய லாமோ வவத்த மானதால் 

அத்தொடு கூறலி னெத்தொடு கூறினு 

முக்த தாய்ந்து சத்தே யிரங்கும் 

சுபாவ குணத்தி லபாவ மானதால் 

என்னை யறியும் ? 

விர, சா-, அறியா தெனினு 

மென்னுள மேவ வென்தயர் கூறி 

யாறுவ மென்ன வணு௫சன வென்னை 

கோவக் கறுவி கோக்கிற் கறுத்தும் . 

போகச் சொன்ன பெருமையி னிற்க 

வேவப் பயிலு மெளிமைய ளென்னப் 

பாவர் தொலைக்கப் போந்தேன் பெரும. 

பலாஃ அமுத மாக வடுதொழி லேனை 

விகி மாக வேண்டி. யென்னை 

நவின மாக நாடுவர் பலரும் 

பெருமையு மில்லை பேணிக் கேண்மோ 

சறுமையு மாகுஞ் இறப்பு மின்றே.
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விரு, சா-, வாசவ மல்லன் காசம தாக 

வடர்த்த வன்பிற் கடர்2த விண்டேன் 

ஆக வாக்கினை யளிப்பரு முளரோ ? 

மாசின் மணியை யேசின ரில்லை 

நீதியு கிசமு மோதிய தவழும் 

பொய்க்குமோ காண் புகித மூர்த்தே ? 

பலா-, எய்த்த காலைய லெல்லா நலமும் 

| பொய்க்கு மென்னப் புகல்வரு மூளசாற் 

கண்ணே யலையப் பொன்னே பெருக 

ர்த்தி முழங்கும் £சக னிழைத்த 

கேர்த்தி யாகா வென்கரு முளசபோ 7 

பெருமைக் கலவோ பிரபஞ்ச மாகும் ? 

இல்லென் னானு முள்ளவன் வழியே 

ப9.ரங்கு மாமலு மிசசார்த் சகமே ! 

வல்லான் வகுத்த வாய்க்கா லலவோ 

புல்லான் பொருத்தப் போமோ வம்ம | 

என்செய் கோயான் 7? 

விர, சா-, என் தலை விதியே | 

பிறந்த பெருமையும் வாழ்ந்த வருூமையு 

மிருந்த யிருப்பு மேங்கெ நிலையும் 

கினைக்க நினைக்க கெஞ்ச மூடைக்து 

கண்ணீர் வழியாக் கதறி யோட 

வேனென் பாரு மிலயோ கொல்லாம் ? 

வல்லோ ரென்ன வயங்கின வசசர் 

பல்லோ ரெல்லாம் படவிலை யோகாண் ! 

சூரனு மலவோ சுமக்க லானான்! 

வினாச காலம் விபரீத புத்தி 

யென்பது பொய்யோ.வெனை யாண்டவனே 0 

பலா-, விசிக ர மாக வேண்டுவ தென்னை? 

பவித்ர மாகப் பல்லோ ரறிய
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விர, சா-, 

வலச-, 

€சக்வதம். 

மிடற்நின் முடிர்சா ரசு. ரரு மேனை 

வழியின் மாட்ட லழிஈதா ரில்லை 

யவ்வழி கோடன் முறைமீயா வறைஇ.. 

வாலியு.மன்னா வம்பி னழித்தான் 

பாலியு மென்னாப் போற்று பிரானே !. 

௮றமோவது மறமோவது 

விகமோவது புகமோ? 

மூழறையும் மதின் மறையுஞ் சொல்லு 

மிறையே யென்றன் துரையே! 

பெண்ணின்வழி ஈண்ணிச்செலு. 
மெண்ணம்மிது வாமோ? 

குணமோவொரு மணஸலோவது. 

கலமோ ல்ல மனமோ? 

குற்றம் மது குற்றம் மிணி 
ழூற்துக்குடி. கெடுக்கும் 
எந்தாய் மிக Oaeré sa Ques ay 

நாடிக் கருவறுதீது 

வாமாவெனை வாழும்படி யாளாய் பெருமானே. 

வாலியை வென்ற வாய்மை விசயப் 

- போலியை யிப்போ பொலிவுற வியற்றல் 

நலமே யாக, steve ரறியா 

விதமே யாக வேணு மாலினிக் 

காலரமு மிடருங் ௧௬௧ லுடனே 

வீ.ர மூபாயம் விதமு மாகிய 

வனைத்து மறிர்து சினைத்து முடித்த. 
விதமே யாகி லேத மில்லை. 

கேசரி யாகிலு மென்னே ? கேவலம் 

பெண்ணின் பாவங் கொள்ளப் போமேர? 

இவனே யாகு மிகல் பெரு மைக்கே? 

மற்று ரிலேரோ மல்லு விளைக்க
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விச, சா, 

ஙலச 

விர, Filo, 

வாற்ரா வருமோ 7 வறிவே னவனை, 

உணவு நல்க வுறுத்தெனை சொக்கி 

யிவனோ வாசவ னாவி யழித்தான் 

என்று வினவி யேளனஞ் செய்தான். 

அன்னே யவனை யலைக்க கினைகதேன் 

இன்னே யவ்வினை யெழிலுற மூடிய 

Seon Saar மென்னே வம௰ியேன்? 

சபலம், சபலம், சார்வ பெளம ! 

சுபல மென்னே சொல்லற் பாலோ 

இன்னே கேசரி மாள வியற்தும் 

அன்னவ னடையு மவஸ்தையு சோக்கன் 

றலையு மெடுப்புர் தெறித் துப் போமே, 

கண்ணிய ஜோபுகம் புண்ணிய னோவிறற 

இிண்ணிய னோமண மெண்ணுவனோ 

எண்ணவோ வசையல்ல வோவினி 

நண்ண வோபகை யுண்ணவேச 

கூடு தே பழி 

யாடு தே புகழ் 

சேர வம்பெனைச் சிதைக்கவே 

மீறு தே ம்ன் 

மூ சே புயக் 
காலமு மேயனலு கூலமூ மாகவே, 

கோளமு மாமிந்திர சாலமு மாமெனே. 

ஈலங்கொண்ட வஞ்ச நெடுமீவி ஈலிகின்ற வேளையி 

Cea JOS | 

கலங்கு மலவோ பெரிய கார்கொண்ட வளகாடு 
மரசனு மாவரெல்லாம் 

சினங்கொண்டு ஈம்மைச் 2ரழிக் காவணம் 

வன ங்கொண்டு வெம்பகை வாடுமா முகவோ 

கனவீருட் பிழம்பிடைக் காணுமா ரூகவோ
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வினைவினேன் பிழைதப விளங்குமென் னீசனே 

மன தினின் மூழ்வெப் தியே, 

பலா- மகிழ் தந்து தருக்கப் பொலிகின்ற வன்னெஞ்சன் 

மாளாப் பொதும்ப ரிடையே 

கிகழுசள் ஸி.ரவினிற் பொன்னகர மகலவுன் 

நீங்கலாக் கபட மனதை 

நலினமூக மலர்கொண்் டலர்த்தியே சாத்திர 

யிளாசையு மழகணு மிலங்கவே காட்டிட 

எமபாச மென்னவே வெழில்கொண் டி.முத்தவனை 

இமவான்று ளஎற்குமொரு கதைகெண்டு வீசவே 

எம்முன் விடுக்க வசமோ F 

விர, சர, அம்மம்ம வென்னவிது முறைமையோ மாதர்க்கு 

மழகாகு மச்ச மடமோ 

விம்பரும் மும்பருஞ் சொல்லிச் சிரிக்காதோ 

விகழொன்று நீதி யலவோ 

பாவியேன் பட்டவினை போதாதோ வின்னமூ 

மாவியை யழிக்க வொணுமோ 

வம்பென்ன தும்பென்ன வாய்ந்தடுங் சகன் 

சும்மா விருப்பனோ சொலாய், 

பலா- தியபுந்தி வஞ்சனுன்னை இறக்கழிவு தேரினனால் 

கேயமென்ன மாயந்தன்னா னிகழ்ர்தழிக்க வாகாமோ? 

காயமுள கற்பினுன்னைக் கலக்கழிக்கக் காணுவனால் 

பாயமூள புறவந்தன்னிற் ப்றக்கழிக்க வாகாமோ ? 

சீயமென வாக்ரமித்துச் £ரழிக்க வாகுவனால் 

ஆயமொடு யாமக்தன்னி னலக்கழிக்க வாகாமோ 3 

வி, சா... அன்பன் சொன்ன வமைதி கேட்டாற் 

துன்ப மில்லை தொழுதே குவனே- 

(பலாஃவி, சர்-ஏக)



மூன்றாங்களம். 

லைன 
உத்தியானவனம், 

  

சூரியோதயம், 
  

ஈடி- கண்மணி விளக்கவரு விண்மணியு மாகியே 

கடபடா தஇிப்.ர பஞ்சம் 

உண்டுண் டுடுத்தி சுகமாக வாழவே 

யுசயமா யகல மெல்லாம் 

எண்ணுதற் கரிசாச யெழில்கொண் டிலங்குமோர் 

ஏகாந்த மேர்த்தி யாகி 

பண்ணப் படாத வெகு பாப கோடிகளைப் 

போக்கப் பிரகாச மானான். 

வி-சா.ர) த மலையக் கோதை இருந்தக் 

வச் நிக குடிஞை வச்து குங்கும மணியக் 

ay கலையு கெகிழ்ந்து தோகையு மாடச் 

சுள்ளி முறிந்து காலிடை தாக்க 

வம்பகங் கடுப்ப வம்புய கிலையா 

கோக மலியா விடையே யில்லெனத் 

தாத குலைந்த நிலையும் தெரிய 

கேள்வி சாத்தி வள்ளை குலுங்க 

மெட்டி மானச் ிச்சிலி யார்ப்ப 

காலைப் போது கடுமையின் வரவே 

யின்னல மெண்ணி யுயிர்ப்பதீ 

தொன்னல மாய்ச் த துவளும் போது 

மதுப திக்கை யமலிகொள விடுக்க 

of grill Ws மென்று 

எடுத்துச் செம்மை படுத்தத் தொடுத்.து 

மடுத்த னீரென வடுத்த வேளையே, 

ஒரிடங்கர5.து 

(மாலை சொடுத்து நிற்க
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சசகன் ) சாமள மேனியுஞ் சாயா விழையுங் 

“திவு கமல முகமும் கருவிளை விழியும் 
அவ விச்துரு விதரு ps go mip ஈகையு 

மிச்சை யகலமும் பிச்சை மருங்கும் 

பச்சைத் தெடையு மச்சக் கணையு 

முச்சிதப் பதரு மிச்சிது வாமதீ 
இயக்கு மாயிழ் கூவிந்து கோட 

நயந்து வரவே பயக து போமோ ? 

இவ் வழி வழக்கு மெவ்வழி காணேன். 

இருந்த உளவை யெழுந்து சொன்மின். 

அளியர் எல்லா மறிவீ ரலையோ ? 

பிணிமுகஞ் ச.சண மணிமுகம் பாணி. 

ஏங்கள் மரபின் ஓங்கன் முறையோ ? 
யானே யடிமை நீரே வுடையீர் 

ஆச்கினு மழிப்பினு மகதம் விகிதம் 

அனைத்து முூமது சித்தமே யாமே. 

வி, சா.ர- கேசரி யிவ்வமி சளத்தப் பொறுமோ ? 

Ge- அந்தோ! அந்தோ! ௮முத மொழியே! 
வி.சா- விதிய மினைத்தோ வீரரும் போச்சோ ? 

மதியு மினத்தோ மானமும் போச்சோ ? 

£ச- வசையே மொழியினு ஈசையே யாமே. 

இசையா தொழிமோ வெழிலுறை சிலையே? 
காணேனன்னே கவினுது காட்ச 

வீணேன் பிமையை விரும்பி யளித்த. 

வி, சா- பிறா்முத லுக்குப் பேயாப் பிறக்க 

நரய்போ லலைத னலமா சூம்மோ ?: 

Ger- காயா னாலும் பேயா னாலும் 

கலமாக் கொள்வாய் ஈல்லாய் ஈவிலாய் 7 
வி. சா- மடமு மச்சமு மங்கையர்ச் லையோ ? 

அறிவுக் தேற்றமு மாடவர்க் கலையோ 9
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Ge பாக்கியம், பாக்யெம், பகு மம்மா. 

அலிவுஈ் தேற்றநமு மமையு முமக்கே. 
வி, சா- காந்தார முறையும் பஞ்சக நிலையும் 

ஐதக் கேட்ட யுண.ரா தென்னை 7 

Se- அறிவு கெட்டே யடன்மாண் டிருக்கக் 

குறிப்புணர் வேனோ கோகில மொழியே [1 

வி. f= நாரை மகன்னறு ஈவில வொணுமோ ? 

உய்தீ ணர் விலையே லுலக மாமோ ? 

S F« ௪.ரதம், ௪ரதம், சீமாட்டி யுன் . 

மொழியள வில்லை மிருக மானேன்.. 

கார்ச.ர முறையும் பஞ்சக கிலையும் 

காந்த ர வாம்௪ரு மைவர்கீ சூரிமையுவ் 

குறிப்ப தாமோ குன்றின னய௰ிவே, 

வி,சா- புகல்வது சற்றே பொருந்து மேனும் 

வெளிப்படை யாக விளம்பக் கேண்மோ 

காக்கா... மென்ப தின்னகர்ப் புறவம் 

பஞ்சக கிலையே பரிதியு மதியு 

மீனு மங்கயும் விளக்கு மியங்கா 

வமையம தாரு மிமை பிசஇல்லை. 

இக்குமிப் பினி௮ம காடிப் பிமைப்பை 

பில்லெனி னெல்லா வண்டன் வளமூம் 

௮ிமிய லாவேன் ௮வணுமுி னெல்லியே. 

சே- குறிப்புணர் விக்கக் குஸிர்ச்சே லுயிடோ 

திருவடி. காணக் தெரிசனக் தாரும் 

பழவினை wee பணிவே ஸனம்ம, 

oD, Fr= குறிப்பிற் பிமம வறியே மரபின் 

நினைப்பி ஸியக்க வமைவ மாமாம் 

பணியப் பல்கய மலர்வேண் டாவோ? 

விதுவே யாழமுன் னெழமிலு மன்பும் ?
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GF 

விரத வேளை யின்னு மிலதா 

லன்பன் வருல னமைய மராச்சுது. 

விரை மல ரேேகி விரைவிற் கொணர்தி 

யேகினலு மெல்லை காண லாமே, 

(ச ஏக மலர்பறிக்க- 

இருப்ப இனிமே லிளித்த வாய்த்தனம் 

பொறுப்பக் கரந்து போவேனாகவோ. . 

(வி-சா-க.ரர்.து ஏச) 

மலசேவிது மலரேவிது மலரேவிது மாதின் 

5லமேவிய பதமேவுக லாமேமன மலராஞ் 

சலமேவிய விசமேகினை யாதேவரு மழகா 

தலமேவிய வளமோகமொ டாமேலது மணமே, 

மணமேகொள வருவேனலுன தெழிலேமிகு பாதம் 

வனமேவவு முறுமோவென வாமேலது காட 

மூனமேயொரு மொழிதாவென மணமாமலர் சாத்தக் 

கனமேமிகு மனமேயுனைக் கரவாதொழி மானே, 

மொழியாசல மலியாவித மடஏமாவெழி லேக 

வழியாமன மழியாமொழி தள.ராவிழி யாக 

. வழியாயினு மளியாவன மொழி.பாதினி ere 

செழியாவிரு ளிழியாஈல மெழிலாமது காணே. 

தவமாதினி விரவாவொரு பொருளாகினை யாளே 

யவமாகிலு மருளாமொழி விலகாவரு காலே 

யவமாயெனு மலையாகிலை யருளாவதை யாகச் 

சுவமாமென வணியாதொரு நுவமாகிலு மாகா, 

கமலாசன மணியாமென வணியாதுள மேக 

விமலாகிளை யனையாயினி வசையாகிலு மேவ 

வமலாமன மிளகானன முளதேலது காடச் 

செமலாமெனு மிசையாலத €ரேயென லாமே, (ஏக



௦-வது, ஐந்தாமங்கம். 
ME: 

1. மூதற்களம், 

  

  

நகர்ப்பூறவம். 
  

பலாயனலனும் விருதசா.ரணியும் பி.வே௫க்க, 

L/OV IT = 

விர, சார: 

இரவு. 

ஊம னோலவு மூளனு முற்றுழி 
யலரி யோடவு மல்க லலையவே 

கமல மூடவி க௫ங்கமொ ஸிப்பறு 

௪க௪ மன்றெனச் சொல்லலு மாவதோ, 

அந்தகா.ர மழகா யிருக்க 

வெமது கருத்து மெழில்பெற முடியு 

மாகலு மிஃதொரு சன்னச் சோலை, 

மருவா வரினு மறைவிட மெவு; 

மிதற்கிணி யேற்ற யுக்தி யொன்று 

தேடிச் செய்வது திறமே யன்றோ ? 

மண்டப மொன் ற மருங்கி லிருக்கப் 

போவோம் வாராய் பொன்னே யவிடம். 

சுற்று மூற்றுஞ் சுந்த.ர வல்லி 

சுமந்த செடிகள் சோபித மாகி 

BATE gr Gos go Qedakler ஈன்மை 

யெமது மறைவை யெளிதி வுணர்த்தா, 

ஓர்பா லிவிட மொழதுங்கெ ளாவை ; 

யானு மோர்பா லொதுங்கி யமர்க்சவ 

னெப்பாழு செய்து மென்றி ௬ுப்பனே. 

அழகு சொட்டு | அர்த்த சாமம் | 

தெரிவை யசனுக் தமியை யாகேன்.
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Ose கெரிய கிற்சவு. மாகேன்.. ் 

எகிஞ்சு போவா னென்ன. 'செய்வனோ 2 

பக்கமே யிருப்பாய் பலாயன முதல்வ. 

பலா-ஃ இப்படிச் சொன்னா லெப்படி. யாகும் ?' 
இடிகல் லெனயா ஸணிங்கே யிருக்க 

என்ன நேரும் ? 

விர, சா..- ன சட ஒன்று மில்லை; 

ஆலு. மெனக்கோ சைய முூளது. 

வம்பி லென்னை வலியப் பற்ற... 

நீவிரும் வந். து கெருங்கப் புடைத்தா 

லடி.யே லுக்கேனபாய மில்லை 7? 

பலாஃ உன்னை யடிப்பனோ வொண்ணுதல் மணியே?: 

வி,ச-சா.ர- எப்படிச் சொல்வது தப்படி யானால் 

விதிமோ சத்தால் வினிசலு மியல்பே, 

௪திமோ சத்தால் சாத.லு மாகும். 

இருட்டடி. யென்றுற் குருட்டடி யஅசான்.. 
எ.ப்படி. யாயினுர் sure லரிதே. 

பலர- சுபு.த்தி கெட்டுச் சபுதஇ கேட்க 

ன்று சன்று கோவ தென்னை 9 
ஒருவர் கிற்புவி யிருவ ரிருக்க 
வையுற மிவ்வஹி யருகே வாரா. 
வரினுஞ் செயலற வருமே னமது . 

விருப்பு முளைய வெறுப்பு விளையுமே, 

வி.ர-சா.ர.. அருகு முளைக்க வேனம் விளையுமோ ? 

வை ச மிலை2யா வலியே போமோ ?: 

பின்னும் முன்னும் போவதும் வருவதும் 
பார்க்க வாமோ பமிபவ: மலைக்க ? 

வக்த விஇயும் வழித்தல் 'கும்மோ.? 

ஏல்க நின்றா லேமாக்த பேசவோம்,
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துணிம்த Gms ௮க்க மில்லை... 

என்ன வாயினு மெதிர்ப்பது ஈலமே.. 

பல்லி சொல்லிப் பரளையில் டச் இ 

வழக்க மாகு மிமுக்கே யில்லை, 
சொற்பழ. செய்வத Aoré Gu மன்றோ ம் 

உம்மைப் பற்றி யுய்ய வரவே 

ஊரா. சென்னை யுடற்றப்.பொறுமோ ? 
அக்கமு மிடியு்் தொடக்கத் தெரியும், 

வலியா ரென்ரால் வலியக் கொள்வர், 

எளியா ரென்றால் இகழ வாவர், :. 

சிதுமையி னலையச். செல்வ. பெருமையா 
லென்னல மெண்ணிய யானே. 

முத்இச் தும்பை மிலைந்து போவனே, 

Ors விகிதம், dws விசயம் !: 

நய து கேண்மோ சன்மை யாமே, 

எனக்கு முக்கு மிதய மொன்ரு 

லபேத பாவ மாகு மதற்கோ 

ருபாய முண்டு ; 

| உதவ லாமே, 

கருத்தின் வண்ணக் கனைகழ லணிவேன் 

மெட்டி. யணைந்து சுட்டிக் கொளுமே. 

(இருவரும் மாறு தரிக். 

புறம்ப ழிக்கப் போவது பிசகோ 

வ.துவும் பொய்யே யாமோ வறியேன், 

பெரியோர் பழிக்கச் சிறியோர் சிரிக்க 

வுய்வ.து ஈலமோ வுதீதம சகியே F 

இதற்கென் செய்வே னெளிமை யிலையே 3
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வபலரீ-ஃ 

வி ர-சரஃ 

கஇசகவத்ம். 

யெவ்வதி யாயினு மேதப் பாக்கே ! 

கல்லு மனமுக் கருப்பூ சம்மே | 

soni. செய்தாற் க.ரன்நுணை யாமோ 9 

பரிபவம் வேண்டாம் பழியே யாகா ; 

வாமரினு மதற்கோ ரனுபவ முண்டாம். 

சுதேட்டிணை யம்மனுஞ் ௬ற்றத் தாரு 

மறிவ பென்னை யானு மவர்க்கு 

Kerra சென்னை வேட்டா பைவபொன் 

றிய வன்னே யறைந்துள ன தனா 

லற்பத மென்று மடைய லாகார். 

விஞ்சயர் வெகுளி வென்றன ரென்னப் 

பிரசித்த மாகும் பிசகே யில்லை. 

உருவெஸிச் தோற்றங் கருவிழி யலைக்க 

வுமது மரபினை யொன்று மூண. சான் 

தன்ன மெண்ணித் தயல்கி யாவனே, 

கிட்டிய வுடனே கெட்டி யாகக் 

கட்டி. யவனைக் கீழே தள்ளி 

மூட்டிகள் மோத முடக்கிக் கொள்வன், 

எட்டி யிருக்க, வெதிர்கில் லாது 

குட்டிக் குலையக் கூளி.ச லாமே. 

அமைய மாதலிழ சமைந்து வதிவம் 

வாய்மை வண்ணம் வருவது நில்லா 

வுழல ௮ம௰றி யொதுஙக்க னலமே, 

(இருவரும் க.ரந்திருக்க)



2-வது களம், 
—— 0 ——— 

நகர்ப்புறவனம்,. 
  

சகன் பிரவேசிக்க, 

சே: மானே மயங்கு மாலைப் போது 

தமியை யாகத் தயங்கு தண்டலை 

வெல்க யலையா வருமோ ? 

வந்தும் விநோத விஞ்சையின் வதியா 

வென்னல மெண்ணிக் 

கருத்த கானிற் காணலு மாமோ ? 

இன்னல மெண்ணி யுயிர்ப்பதீ 

தன்னல மெண்ணித் தருக்கிய வாமோ ? 

குவிந்து கோடக் கொலைவா ளனையக் 

குழையுநு கோக்கங் குவியக் கூரிய 

வன்பி லிருக்க வயங்க யாமோ 3 

ஒருமுறை யிருமுறை மும்முறை 
எம்முறை முனிந்தன ளேகச் 

செயலு மழியச் சர்கெட் டேனே 

என்னல மெண்ணித் தொன்னலம் தொலையா 
வருமோ வீணா வனப்பும் போமோ 
இம்முறை யிறந்த மும்முறை போலா 
தெங்குறை தீர்ப்ப னெதிர்க்ச காலையே, 

(வனத்திற்றேட,) 
பலாய | கானன மாயக் கெடுமே யாமே! 

னன் > 95 By மொய்ம்பு மென்ன வாமோ ? 

மன தில் விகலு மாயினு 

.மகல் வாமே யமைந்த வனப்பே,



90 £சகவ்தம், 

சசகன்- படவியு மிருளும் புடவை புளை£்.து 

வள்ளிக் கதுப்பின் வதிய மூடிய 
வெழினலல் காண வெய்திய யரனே 

கண்ணே யலைய மணியே மயக்கி 

யெழிலுறு நலமு மியன்கா வெய்துற 

வாய்ஈ்த மட்டு மறிவே யொல்குபு 

வெல்கிய வெளியே 

வெஸியே வெஃகிய 

- வாய பொலிவே மாய மன்னோ ? 

வி-சா.ர) கானி லெம்மை காணா வழியே 

தல்] மண்டப மருங்கின் மேவியக்கா 

லெம்மைக் காணி னென்னல மென்னாம்? 

பலாயனப் பாவை யெதிரே யிலக்குபு 

கல்லொன் லெறிபக் கணனிஈ து காணுமே, 

(கல்லெறிய ) 

பலா [ சகலன் றெதியக் சலக்கெய தென்னே 

மனதில் $ 2சகனாமோ காணுது மொல்லை, 

(கான்வழி கோக்க) 

BE: காலு மியங்காக் கருமை மயக்கிப 

கற்குலி னிடையே கல்லிட் டார்த்தென 

வோதை யெழுந்தது கோதை செயலோ 

மண்டப மொல்லை மேவுதும். . (கோக்க) 

உருவமோ வரிவையோ வொன்று முணேோன் 

உருவெளி யாமெணி னோசையு முண்டோ 

கண்ணே யலையக் கேள்வியு மிலையோ 

வி2வ யாமே பசிவி ஸியற்றிய 
கேண்மை யென்னக் செத்தப் 

'போமே மருக்கள் மண்டபம் பொலியவே.. 

(சிட்ட)



SFA Sw, 
  

கண்ணேயிது சண்ணேயிது கண்ணேயி௫ு சாணப் 

பெண்ணேபெது மெண்ணம்மெனப் பின்னேவெளி யாமே 

வண்ணம்பெற விண்ணேவிய வஞ்சம்மென வாமோ 

நண்ணேமன மெண்ணாஈல மின்னேயென லாமே, 

பலா- ] முன்வினை யலைத்த முடிவே காண 

மனதி -வென்னல மெண்ணி விளங்கா விருவிடை 

பஸ யுன்னி விம்மி யுயர வந்ததே [| 

ஈன்னவன் வாய்மை ஈவிலவு மாமோ ? 

சின்னவன் செவி சரத்தியே யன்றோ ? 

வன்ன மு மருளும் விகோத மின்னே } 
சின்னப் பட்டுச் ர யழிய 

வென்ன முறுவிலிசத் திலகா 

வுன்னதத் தூண்வழி யொருபுடை யணைதுமே. 

(தூண்வழியணை 

சச பொன்னேயுன தன்பேயது பொலமேபெத வாமே 

வின்னேயது கன்னேமன மன்னேயென லாமே 

யன்னேயினி யென்னேயிக லாமேயெழி' லாக 

மன்னேயென லாமேயென மாழாதய லாமோ? 

(கைகொடணைய மே; 

பலா  கற்றாணென வெண்ணாதொரு கங்குற்சிறு மைக்சே 

மன தில் வெற்றாணென வேண்டாதுறு வித்தாரக ஜஷனொத்தா। 

சற்றானுமே யந்ரோமெனச் சடிலம்பரி வெய்தப் . 
பற்றாஇினி விட்டாலெனை ஈட்டாரினி யொட்டார். 

(பலா-கைகொடுக்க சேகன் பற் 

சுகை" மலசேகிக சாமென்பத மெதுலாகய க.சமே 

ப்பற்றி ர மசமேகிக ராமோவது மிதமாகிய மரபே 

ய உடன் ] ஈலமேகினை யாமேய்.து நஈலியாவரு மையேச 

கரவேயிது கரவேயிது கடினம்மிகுக் கடினம். 

ர ரர (பலாஃவிடாது பர
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கடின மனத்தாற் கன்மிட மேவவே 

| குடில மனத்தாற் குன்றின னாகவே 

ey மனத்தாற் றறியொடு தேயவே 

] சடில மனத்தாற் சாவழி யாகவே, 

(தறியொடு கடைய) 

சகன்: வஞ்சனை யாலெனை வாட்டகி னைந்தது 

ப
ல
ா
-
 
அ
ண
ொ
 

a 
க
ட
ை
ய
ு
 

'
ம
ெ
ண
ம
்

 

கொஞ்சமே யாகிலுக் கூடுமு றைமையோ? 

விஞ்சினு மெஞ்சினு வீறழி வாமதுன் 

கெஞ்சமுூம் புண்பட கேரப வாதமே] 

பலா:  வாடினன் வாடினன் வம்பெலா மேகவே 

மன தஇல்- யாடின னாடவு மம்ப.ர மாமென 

காடின னீதியு ஈன்றலா வேலையே 

தேடின பூசலுக் தந்திர மோவதே? 

ஏதினி யாகிலு மேதிலன் கைவிடல் 

நீதியி தாமெனு கேயழு மேவிடும் 

மேதினி மெச்சவு மேவிடு மானதா 

லோதிய நீதியி தாக்க மறிவமே, (கைவிட) 

பலா :- யுதீதம், : 

எட்டி.த்தொடை தட்டிப்பிற கொட்டிக்கர முட்டித்திற 

மூட்டிப்பொரு அட்டித்தலை குட்டிப்பல சுட்டிப்படக் 

கட்டிப்புதை மெட்டிச்சொரி சொட்டித்தடி. கொட்டிக்கொள 

மட்டிப்பகை இட்டிச்செல வெட்டிக்கொலை சட்டிப்பதே, 

£ச-யுத்தமும் முடிவும் :- 
வக்துகந்து நின்றகேயம் வன்மையாம் விதக்கொலோ 

கந துகர்து கன்றலான கன்மமென்ன கன்மமோ 

வெகு தகர்ச வம்புமென்ன விம்மலான வன்மமோ 

நொரச்துகர்து மந்தமின்றி நோவரைக் சொழிர்தனே 

| (முடிய)



Lieva« 

விஃசாஃ 

LINT= 

விஃசா- 

பவது களம். 

எர 
உபகீ சகர் வதம், 

  

நகர்ப்புற வனம், 

புன்மையர் புகழப் பிரதாபம் பெருத்தச் 

செமமைய ரிகழச் சிறுமை FES 

மொய்ம்புடைக் கேசரி முர் தபு போரின் 

முடிந்தன னாக மதுர மொழியே 

ain 6B ஈம்வினை வித மாகவே, 

காலையி துடலங் காண்பா ராகி 

லேதினி யாமோ வென்னோ வறியேன் 

இதற்கென் செய்வோ மெழில்பெறு மானே ? 

இறைவ! யானொன் றியம்பக் கேட்டி, 

நெப்புண் டானாற றுப்புண் டாகும் 

ஒப்பில தானாற றப்பில தாகுர் 

தீமே வெனிலுக் தயங்க லாவர் 

மதிபோ வுழியா காயம் போவது 

காண லாமே கணிக்கு மெல்லையே, 

மறைப்ப முறித்து மாணுரு வழியக் 

குறையக் குழைத்துக் கொம்மை கோட்டி 

மடுப்ப முடிமே மருமமு மெண்ணா 

விடுப்ப வாமே வேற்றுமை யென்னே, 

(8-உடற்பிண்ட மாக்க] 

வடுப்பட்ட வான்பிறை.யஞ்சா வுடுக்கணஞ் 

சுடர்ப்பட்டுப் போமா சேர்ஈ்தா னென்னிடரும் 

இருள்வலிக் கெய்த்த வெழினலல் காட்ட 

வருள் சுரர் தொழுகு ம. ரனே 

காடு விட்டு காடு செல்வமே,
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ப்லச- 

cf -FT- 

were 

இருளிடை யவெரிருல னரும்பெறல் வேண்டி. 

வரினும் வஞ்சம் வஞ்சமே வெஃகு 

மையுது மாகலிற் கையற வுண்டாம் 

பட ரப் படுமோ பட்டென வுடனே 

பொறுத்துப் போவோம் பொன்னே யிப்போ. 

இருளிடை யொருவ னெம்முடை வழக்கும் 

வெருவுடை ஈவினமும் விழியினை யலைக்கப் 
பார்தீதை யுற்றுப் பரிபவப் பட்டுப் 

பு. மே யோடிப் பிதற்றீத் 

தப்பு சுமக்து தாம. வாவமோ $ 

பிறர்மனை வெஃகெய பேதை பட்டாற: 

ப்பு மென்னே $? தாழ வருமோ ? 

பெரியோ னென்ன பிழைசெய லாமோ > 

வ.ரசு மசற்குப் பரிசோ கொடுப்பது ? 

வருவது கில்லா வெருவர லாகா 

விருத மாடி வருவ னியானும் 

பரிபவம் வேண்டாம் பாதக. மென்னே, 

(ரீ. ராடவேக 

- (ஒரு தீச்சுடர் விளக்கம் வர) 

பலா- ) பந்தத் கொண்டு முந்த வோடி. 
கண்டு 
மனதில் 

வருவ ரெவசோ பின்னர்க் காண்டு. 

இருட லுச்ருச் பம் பிடிப்பார் 

அதணைவ சல்லெனச் தோன்று மோகாண் ? 

ஒல்லை யேக யுற்ற அணைக்கு 

முன்ன முணர்த்தி மோச முருவழி 

க.ரப்ப யாமுல் கரர்.ஐ சிற்பமே, 

(sréigy aps)



க. சக்வ்தம், 

(உபசேசர் பிரவேிக்க) 

உப-£சகக்குல் யாமக் சானக மொலிப்பச் : 

LIT = 

ஒருசார் 

கேட்டே மண்ணல் சளர்மனை யே 

யேதிலர் வரவோ வென்ன பு,தமையோ ? 

வென்னக் கேட்டுப் போசர நோக்க 

வண்ணலு மில்லா தழிந்த தளமே, 

மோசத் துய்த்து முறுக்கெ சோகாண் $ 

நாச காலமோ நம்மை வெறுத்தனோ? 

தன்னய மெண்ணித் தருக்செ சேர்க்தனே ? 
எம்மோ டேது மியம்பலா சாவோ ? 

சொல்லி யென்ன ! வென்னு மின்ன 

செய்ய லாவன், ஈறெப்பு மோரான ; 

முன்வினை ஈலத்தான் முன்னின முடியினு 

மின்ன விழைக்க வினிததென வெண்ணான் ! 

என்ன வெண்ணின னன்ன துணிவன ; 

களங்க மில்லான் ; நுளங்க லாகான். . 

பெண்வழி யொருகாட் பேணிச் சென்று 

பே ரவை யிகழப் பெற்றா னந்தோ ! 

வவ்வினை தொடர விவ்வினை யாச்சோ ? 

கானக மெல்லாக் கடி.தி னாய்வமே. (தேட 

தேடித் தேடிச் இருவே காணின், 
மர்க்கடக் கொண்ட மாலை போகமே ; 

யாடவர் நிலையு மடர்த்,ச வன்பு 

மிசைய வாமே விலம்பச முடிபென 

விளங்கத் தோன்றிற் களங்க மெண்ணார் ; 

எண்ணின் மோகன மெச்ச மாட்டி, 

முடிப்ப முடிமே 
முடியு மென்னின் மோச tau, 

(apt ALButa
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உபஃ£ச- அண்ணே காணு 1! மண்ணே காணு ! 

ஒருசர்ர், சின்னப் பட்டுச் ரே யழிம்த 

வலங்கோ லம்மே | யமுகப் போமோ ? 

பங்கப் படுத்தியோ பழியே மீட்பு ? 

மண்டப மாப்பண் மாய மென்னப் 

பிண்ட மாகப் பிடித்து ps Ger 

பழியை மூற்றப் பார்க்சுப் படுமோ ? 

பாங்கர் மூற்றும் பரிந்து பாரீர் | 

தம்பி நீபார், தமைய நீபார் ! 
காணக் கிடைப்ப தெவரே யாயிலும் 

பின்முன் பாராது பிடரி பிடித் து 

கெட்டிய கெட்டின் நெடுக வித்தலல் 

கு$்தக் கொண்டு குலைப வாரும். (சிலசேச௪) 

Cotes 6735 9! மொழிய வேணுமா? 

பன்னா ளாகப் பரி௩்து செய்த 

படுகொலை யையோ ! 

உப ச, ஒருசார்- பாரும் ! பாரும் ! 

வாரும், வாரும் ! வனிதை ! வனிதை ! 

(அனைவரும் வர) 

கிட்டினள், கட்டினள் | €சகக் காலி ! 

பிடித் துக் கொள்ளும் பெயர விடாதே, 

பெண்ணிவ எல்ல பெரிய பிசாசு ! 

ஏவிமை யென்ன விரங்க லாகா: 

இத்தனை யாழு மெத்தனை சொல்லி 

யதட்டி. யுரப்பினு மச்ச முளதோ? 
நீன கிமிர்ஈ.து நீலி யென்ன 

வாட்ட மின்றி வடிவே லேபோல் 

கோக்கிற் கொல்ல சினைஈ்தா. சோசாண் 9. 

பூச்சி சாட்டிசோ பொஇியு மிருவிடை ?
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.. தள்ளிச் சென்று தமையனொ டி.வளை 

யெடபுச மெய்த வெரித்தல் விதம். 
தம்பி நீபோய்த் தமையம் சதவைத் 

இரட்டித் தாராய், ௮ண்ணே, அண்ணே, 

யரியே மூட்டி யடுக்க வேண்டிய 

வெரிகரும் பெடுத்து வருவம் வருவம், 

௮ மனைக் காக்கிய வகிலு மாரமும் 

வி.ரவிக் கடக்கும் குப்பை கொளுக்தித் 

தகனஞ் செய்வோக் தடையே யில்லை. 

(சிலர் எரிமடுக்கச் சிலர் உடற்குறை படுக்க) 

உப சேகர் துயரப்பட 

ஈச னெழுதின து மிப்படியோ யாமெலா 

நாச மடைசன்ற காளோகாண்ஃ-மோசமாம் 

பாசமெமைப் பற்றிப் பரிந்திமுக்க வையையோ 

கேச மிலையெனுமோ நீ, 

வந்த பழியையும் வாய்திறது சொல்லாயோ 

விந்த விதமென்ன யாமறி.பச்-சொக்தமாம் 

- பந்த மிவளென்னப் பாசாது போனாயோ 

வெர்தவித மென்றெண்ணு வேம். 

மானமும் போச்சோ மதிமுகம் பாதிக்கத் 

தானமு மின்று தொலைந்ததோஃவான வழி 

போனவித மென்ன புதுமையோ வண்ணலே 

வான இி.தவென் ஐறை, | 

மண்ணலங் கொண்ட மணிவயிரத் தோள்களொரு 
பெண்ணலன் கொள்ளப். பெறருதேயோ-ஏிண்ணுமொரு 

விண்ணலஙஅ் கொள்ள விரைந்தெழுகத தையையோ 

வெண்ணல மேழைமை யேம்.. 

ஆன பிறப்பை யடியோடு இன் மின்ன 

மோனச் சிறுக்கி மழொளோ-வீனமுள
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சானதீ தெரிதின்னச் காணுமோ வெம்முனுடன் 

மானக் Ose ss wip sé து. 

(பலாயன ப்பாவையைப் பற்ற) 

| ஒடிவா விக்தீரகண்டி யுருவ காஸி 

ஆடி.வா வெமகாளி யம்மையே பராசக்தி ௦ | 
Sf ager கெகெளமாரி கார்தீதி வீரி 

J வாடிவா லவடபத்ர காஸி ரூபி 

ம
ோ
க
ன
 

ப
ல
ா
 

மன
தி
ல்
 

மந
்த
்ர
ம்
,
 

நாடிவா நிர்வாணி அுர்க்கயே ராஜாக்தி 

மூடிவா மோடியெடு மூல சக்தி 

மெச்சுமொரு மோகனமு மெச்ச மெச்ச 

வெதிராளி யென்னைப்போல் பேதி பேதி! 

ஈசேழுூ லோசமெலா மிச்சை யிச்சை? 

வாலையே வ௫ியமே ஆஆ வாவா ! 

மூலமே மோகனமே இளரீ வாவா ! 

உருத்சவுச் சாடனமே ஒத வாவா } 

ஒம்வாசி மய மோகனா ய௩ம: 

(உப சேகரெலாம் வி-சா உருவாக) 

மோசக் காரி முழுது மாட்டடா 

நாச காலிஈன் மூக நெட்டடா 

  | பாச மற்றிவளைப் பற்றிப் போட்டா 

“போடப் போடப் பின்னும் பிறக்குமோ ! 

உப
.-
இ.
ஃஇ
லர
்
, 

வென்ன வதச௪ய மெட்டிப் பிடியடா 

போக விடாதே பொலி கிடரரி 

யண்ணலை யழித்த வகங்காரி யாமடா ! 

வே
சம
ுூ
ம்
 

வத
மு
ம்
 

J உ
ப
ூ
ச
க
ர
்
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கட்டையிற் றள்ளிக் கருக வாட்டடா ! 

குத்தக் குத்திக் குலைப்பது காணடா | 

ஐயோ! ஐயோ! அ௮ன்யாய மாயி! 

ஆன துணைவ ரனைத்துர் தொலைத்தா
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ளெம்மையும் பற்றி யெரியிற் கொளுத்தனள் 
எரியு தையோ! வெய்த்தன 'மென்னே! 

(மோகன மந்தி.ரத்தாலொருவமை 

யொருவர் எரியிற்றள்ளவும் பலர- 

குத்தி வீழ்த் ௮௧.) 
உப 9௪) ௮ண்ணலையே இன்றுஈட் மாடு மிவளி 

ச்சர். ] னெண்ணமெலா மேகவுட லேக விடுமே, 

கண்ணிலொரு கருனையிலாக் கட்டழகி Cur aor 

பண்ணின தோர் பாவமென்னப் பார்க்கப் படுமோ? 

விண்ணினையே வாட்டவல்லு வித்தாரக் காரி,யினி 

மண்ணிலெமை மாட்டவென்ன மயக்கக் கொ ளஞூமோ?$ 

உப சே) பெண்ணாப் பிறந்ததோ பேயாப் பறந்ததோ 
கர் ao } கண்ணே யிருந்ததோ காதே யறுந்ததோ 

வாயே வறண்டதோ காயே யுனை த்துக் து 

சுட்டசுடு காட்டிலே சோகமூற வையாது 

ஈட்டஈடு வீட்டிலே ஈல்கெது மாவதோ? 
எட்டியி மூளிநீ தட்டிடுவ மிப்பவே 

குட்டியிடு பூனைபோ லொட்டியுல வாதே 
விட்டி நிவ மென்னுநீ மெட்டிஈுட வாதே, 

உப சே | ௮ண்ணாவுனைத் இன்னாவரு பெண்ணா மிவளை 
கர்வதம் ¢ யெண்ணாதினிக் கொள்னாலெனக் கோபம் தணிமோ; 

பரி தாபர் தணிமோ 9? - செறி 

பாபம் பணிமோ? 

சொன்னாலுமிம் மின்னுளுனை 
யுன்னாதொரு வின்னாச்செய 

மன்னாதினி யுன்னுவியோ 

டன்னாளிலே துன்னாகனி 

கெட்டி விடுமே ! Waders
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”சகவதம். 

gio. BOC) . 

கெட்டிவிடத் தட்டிவிடும் ! சட்டியினிச் ட்டிவிரங் | 
. இட்டவா | யெட்டவா | 

மூட்டவா ? வொட்டவா ! 

தொட்டவா பட்டலா கெட்டலா விட்டவா 

யாரு மில்லையடீ, | - யொரு 

பேரு மில்லையடீ ! 

விடுிமெவோ ? .வடுமனஇ 

லிடுிமனவேோ ? சடுமெனலோ ? 

கொடுமன தொடுமுனைச் சடவர வடுவ து, 

... சொல்லித் தொலை ! யுன்னைக் கொல 

வில்லைத்தற மெம்மைக்கொலை 

கொள்ளுதே | வையோ 

துள்ளுதே ! சற்றே | 

சில்லை, யில்லையே, மெல்லையே, வெல்லையே!-௮ண் , 

(உப€-மாள) 

கண்ணே கடுகியிக் கானக நீங்குவம் 

விண்ணே விடிய விளங்குமால்--பெண்ணேலு 

யெண்ணே லெமதுள வெட்டுணை யாயினு 

மண்ணே யெனக்டெப்ப மால் (ஏக, 

பககம சாரர த 
ற. U,V, SWAMINATHAIY AR LIBRARY, 

TIRUVANMIYUR, MADRAS-41. 

Hh vigio | 
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பிழை திருத்தம். 

பிழை. இருத்தம். 

கொமு கொளு 

முண்டு மு. ரண்டு 

கறுப்பு கருப்பு 

போர்க் தும் பேச்ர்தும் 

பொலிமனே பொலிமினே 

முத்திலபாஞ் டுத்திலர்பஞ் 

நாள்ளும் நாளும்: 

இரண்டாக்களம் (உத்திபான வசம்) 

புப்பறி பூப்பறி 
பூப்பரி. பூப்பறி 

மலர்பரி மலர்பறி 

யிளைய இளைய 

நிதானிம் நிசானியும் 

சம்மை ் செம்மை 

வப்பா த யப்பா 

கதத கடுத்த 

வம்பெனை வம்பனை




