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Ghpanr dnesha ig ச முதன் முதலில், மதுரை மாணவர் செர்த 
மிழ்க். சங்கத்தாரால் நாடக உருவாய் ஈடிச்சப் பெற்றது, அதைக் 

கண்ணுற்றது முகல் ருபண நாடகமொன்று 150 aps டூவண்டு 

டெபன்ிறற்கவா வுண்டாயது, ஆகலின், 10018 ம் ஸ் நான் மெட் 

ரிக்குலேஷன் வகுப்பிழ் படிச்கையிஃலயே இதனை Qup Carex, 
ஆபிலும், நாடக நூல் வல்லார் இதிம் குறைகூறுவரோா என்றஞ்சி 
இதை வெளிபிட்டே னல்கன், இத்தகைய புத்தகங்கள் எழுதுவ 

தலும் புதிப பொழி பெயர்ப்புகளும், சாஸ் திரக்களும், புதிகாய் 

வரையவேண்டியே எபபோலியரின் கடமைபாயிலும் என தியற் 

ற்மிழ் மாணவரின் நூண்டு கோலால் தற்போது வெளியிட்டேன். 

  

முன் உழங்கும் கதை சிறிது மாறுபாட்டுடன் நாடகுத்திற் 
4 ௩ ச ‘ ௪ * am 

சேற்ப இதில் வரையப் பெற்றளது, இதிலும், நான எழுதிய 

குமணன் என்னு உ வசன HAI Qed தமது குமண சரிகதிரத்து 

அரும் பெருஞ்சிசய்யுட்களை எடுத்தாள உற்தஇுரவு கொடுந்த சேற் 

றார் சபஸ்தான GY SANT SDT ros மூ ரா கந்தசாமித்கவீராயரவர் 

களின் ௨ த் விம DEFY ITO God BD 

இக் ங்ன், 

(ா. ரா. ஈப்பி;ிமிய சர்மா, 

கைர வப லைவ்,



நாடக பாத்திரங்கள். 

குமணன். கதா நாயகன். 

அமணன். குமணனது இளைய சகோதரன், 

கற்பகம்; . அமணன் மனைவி. 

சுமதி, குமணனது அமைச்சன், 

சங்கன். ' உட ப 
சாகரன். அமணனது ஈண்பரும், 

பதுமன். துன்மந்திரிகளும், 

பேருந்தலைச்சாத்தனார், ஒருபுலவர். 

ஸ்ரீமதி. ் அவரது மனைவி, 

விசித்திரன். விகடன். 

சாத்தனாரத புதல்வர். ஈ௩காவாசிகள். மேய்காவலர், 

 





ஸீ 

குமணன் 
ஒரு தமிழ் நாடகம். 

OT ie, ee OR Te 

அங்கம் 1, சளம் |, 

இடம்--சோலை, காலம் மாலை, 

பாதக்ரங்கள்- மனன், சங்கன், பதுமன், சாகரன், 

விரித் இரன், 

. (குமணனின் இசோபசகோதரனாயெ அுமணன்*ரனது சோலை.பில 

உட்கார்ர்திருக்கிறான். அங்கு ௮வனது ஈண்பர்கள் வருகிறார்கள்.) 

. க புந்சு/ ne ay oR 2 சாரங்கள் கள 
அமணன....ரணபாகசமன , வாருங்கள்), உட்காருங்கள், நீங்கள் 

e ‘ ர ட ச tb * * 

வருவதன் இலவவளவு தாமதம் 7 முனனமர7 வக்திருப 
° ௪ ச ச * ப ஸ்ரீ ந உ ச 

பீர்களென்று விரைந்து வக்தும், இதுவரை உங்களைப்பார்க்க 

முடியாது போயிற்றே. 

சங்கன்--ராங்களும் நீங்கள் வருவதற்குச் சிறிது முன்ன? தாள: 

இல்கு வர்.துவிட்டு, உங்ககாக் காணமுடியாமையால், நீத்தம் 

நிரம்பிவரும் ஈஇவஸரை சென்று இரும்பி2னாம், நாங்கள 

சோலையைக் சடந்ததும் நீல்கள் ௮டைந்தீர்கள் போலும், 

அமணன்--உங்களைக்காணா த Rud ase நிமிஷமும் jai dat Gg 

“ யுசமாகவே இருந்தது, 

சங்கன்--நாங்களும் உலைக் காணாததால் தடக்கரைப்புற தே, 

பறித்தெறியப்பெற்ற தாமரை்யப்போல் வாடிவருக் தினம்.



4 குமணன், (அங்கம் 1 

விசித்திரன்--சக்கனாசே .! தலை இல்லாமைக்குக் தடாசம் 

வருக்துதல் போல உங்களைக்காணுமையால் யானும் வருந்து 

னேன், 

சங்கன்--பதுமரே / பார்ததிர்களா sug விசித்திரரை: இவா் 

சமயமறியாமலே எப்பொழுதும் ஹாஸ்பம் பண்ணுகிறார். 

இவருடைய வாழ்காள் (முழுவதும் ஹாஸ்யமாகவே யன் மோ 

மைந்து விடடத. 

பதுமன்---சல்சனாே / உல்சருக்கிக்க விஷயம் இதுவரையும் தெரி 

யாததர? ௮வர்குணம் எல்லாரும் இறிந்ததுகானே, பிறவிச் 

குணத்திற்கு காமென்செய்யலாம்? 

அமணன்--சாசரர் என்ன பென மாயிருக்கின்றார். மெளனி 

யாடி விட்டாரா எனன ? 

விசித்திரன் -கொழுக்கட்டைக் கரிய விராயக சதுர்த்தியை இன் 
¢ ச * * ட்ப உ மச்கிக்ககொண்டார் பாலும், 

சாகரன்---விரகஇரே / PING FF 66 WC ovr Kit ROT ars Bens 

Gur pith, யாரையும் ஒரு AgrgGu Guekem joo, இவ 

வாறு பேசலாமா 3 

விசி--அம்-அம்- இம்: அம்- 

சாகரன் -விசித்இரரே / நீர் ஒரூ “இம்” சொன்ன போதாகா 

கான்*காம்' சொல்கின் 7. 

விசி..ரல்கள் கான்கு போசளல்லசோ ? கையா முன் மான் காம் 

சொன்னேன். 

சாகரன்--நம் வீடை விசித்இரமாயிருக்கிறஐ. இவ்வாறு பேச 

வேண்டுமென்பதற்கு ஆகாரங்காட்டுவிரா ? 

லிசி-- ாலாதாரம் வேண்டும், பேராதாரம் வேண்டுமா ? 

சாகரன்--இதென்னமோ பிரம்மாண்டமாயிருக்கிறதே இருக்சட 
டட. இம், சரி, பேராதாசமே வேண்டும்.



விசி -என்பேரே அசற்காதாரம், 

சாகரன்._லிசத்தரசே | சிறி.ஐ கேரம் சும்மா இரும். (அமண 
ளப்பார்த்து) ௮ரசே! நீங்கள் சங்கணா?ராடு சம்பாஷித்துக் 

கொண்டிருர்$ர்கள். உங்கள் சம்பாஷணனைக்கு இடையூ 

நிழைக்கக் கூடாதென்றே மெளனமுத்கிருக்ே சதன். 

அமணன்---ஈண் பீர் | நீங் கள் ஏன் முன்போல் சந்தோஷ மாயில் 

லாது கவலுற்றார் போற் காணப்படுகின் நீர்கள் ? 

சாகரன்--ஈமத நாடே அச்ச சாகரத்தி லாழ்க்இருக்கும் பொழுது 

எங்களுக்கு மட்டும் சவவாறு ௪82 தாஷம் வரும்? 

அமணன்- தேசத்திற்கு என்னவருத்தம் வக்தது £ 

. ; ; . ர Wi 
சாகரன்---அநத விஷபத்தை முன் இரண்டொரு தடவைகளில் 

௬ உம்களிடத்தில் குறிப்பாய் உணர்த்தி யி ுக்கின்றேன், ப 

சங்கன் --சாகரரே! நாம் ஏன் பெரிய இடத்தச் செய்தியைப் 

பற்றிப் பேசவேண்டும் ? 
of 

௮மணன்--ஈண்பர்களே ! ஏன் இவ்லாறு சொல்ூறீர்கள? மேச 

நன்மைக்காக எந்தவிதமான வார்த்தைகளை நீங்கள் கூறி 

னும், அவற்றை கான் கேட்பதோடு பயனுறவும் செய்வேன் 

இ சத்தியம். 
, உ _ க . ச oir i nt ச் ச் 

FT HT Coe நமது சாஜாவத விஷப ங்௧௦ ஜன களுக்குப் பெருங் 

SHEE SMBS கொடுக்கின்றன, 

அமணன்--ஏன் இவ்வாறு சொல்கிறீர்கள் * நமது ருமணன் 

.... ராஜாங்கத்தைச் குறைவற நடத்துகின்றா2ர, இறை-டச் 

சிறித காலமாய் வாங்குவஇல்லை, இன்னும் தர்மங்களைத் சுவ 

ராது செய்கின்றார். அவரது காலத்இல் எண்ணிறக்த சத் 

_- இரம் சாவடிகளைக் சட்டி இருக்கின்றார், நாட்டின் கல்விச் 

தேர்ச்சியைச்: கருஇியுள்ளார் ஆகலின், ௮,சனைத்தம.து இரண்டு 

_ கண்கள்போற் கா தி.தவருனெறார்.. - இன்னும். சுல்விமான்சுரே 

யும், சுமந்தின்போன்ற. மத்திரிசளையும் , sansa எப்போ 

பதும். வைத்துக் கொண்டிருக்கறர், . க வ் பவப்
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சங்கன்---சரி, எப்படியும் பொருட் செலவு கானே, எவ்விதத்து 

இம் அ தஇிகப்பொருளைச் செலவிடலாசாது என்பதை நீங்கள் 

ஞாபசுத்தில் வைத்துக்கொண்டு பேசினால் ட த தமம ரா 

யிருக்கும், 

அ௮மணன்---சரி, பணத்தைச் செலவிடலாகாறு என்றீர்கள். இவ் 

வுலக இன்பமும், மப்பும் அழியுந்தன்மையன வாதலால் 

இவைகட்காசச் செலவிடாகொழிதல் சரி இகத்திற புகழை 

யும், பரத்தில் சித்திய சுகானுபவத்தையும் ஈயும் தருமத்திற் 

கேம் செலவிடல் வேண்டாவோ? 

சாகரன்--சொல்லுங்கள், மிகுதியையும் சொல்லிவிடுங்கள், பிறகு 

யான் சொல்லு ன் வேன், 

, அமணன்-- முகலிடை சடை வள்ளல்களா இரபத்தொருவரும் 

தருமத்தால் வரும் இத்கசைய இன்பம் புகழ் இரண்டையும் 

கோக்கி யன்றோ தம்பொருள் (மு ழகையும் செலயிட்டுப் புக 

முடம்பு பெற்றார்கள், இவவுண்மையை அறிந்தே என் 

தமையனாரும் இரவலர் முதலியோருச்குப் பெர Than 15 oh (cH 

இன்றார், 

சாகரன்--க்களென்ன இவ்வாறு சொல்லத் தலைப்பட்டீர்கள் ? 
தாமிறர்தபின் பிவவிடத்தற்குச்சான் Cur RP amy மென்பது 
யாருக்குத்தெரியும் ? சுவர்க்கம் ஒன்றுண்டென்று கண்டவர் 
கள் யார்? இத்தகைய விஷ பமெல்லாம் பொருள் ஈலமிலாப் 

புலவரால் பிறாபொருளைப் பறித்துண்ணும் சோச்கத்தோடு 
எழுஇவைக்கப் பட்டனன் ரோ? இப் புன்மொழிகளையும் 
உண்மையெக ஈம்பிப் பொருளைச் சேர்ததுவையாது செல 
விடலாமோ ? உங்கள்முத்தோர் ஏதோ துமஞ் செய்ததாய்ச் 

செப்பினீர்களே, அவர் செய்யுக் தருமத்தின் முடிவென்ன ? 

தருமம் தருமம் என்று இருக்கும் பொருளை எல்லாம் விணிழ் 

செல்கிட்டு விட்டு பணமே குடியிருந்த பொக்கிஷ அறையில 
அதன் மணமே இல்லகஐ செய்து விடலாமோ? ' 

அமணன்--எனது மூத்தோரா அவ்வாறு விணிற் செலவிடுசின்த 
ட, வர்* இணி௮வர் விஷயத்தில் இத்தகைய சொற்களை: என் 

. மரல் இயம்பாதிர்கள்,



களம் 1] குமணன். ரீ 

சா--அலர்செய்யும் செலவு விணல்லவன்று உம்கள் மனச்திற்கே 
தெரிக்திருந்தாற் போதும், எக்கட்ககனுல் ஒன்றுமில்லை. 

ஆனால் பொருளமிகவும் அருமையானது. இதைப் பொரு 
. உட ‘ “od ¢ க ச oo. . ச ட 

ளிலார்ச் கிவவுலகமில்'” “*தங்கைத்துடையார்ச்கு 'மெவவ ர 

கேர்” “தஇரைகடலோடிபுர் இரலியர்தேடு” *கல்லானேயானா 

௮ம் கைப்பொருளொன் ற௮ுண்டாயின், எல்லாருஞ் சென் றல் 

கெதிர்கொளவா'' என்னும் அன்றொோர் மொழிகசோ அறிவுறு 

தீதுதன்றன, அன்றியும், கன்னன், பஹாபலி, ஸறுரிச்சற்இ 

ரன் முதலிய வள்ளல்கள் தருமத்தி?2லயே தங்கள் பொருள் 

முழுதையும் 'செலவிட்டன்மோ, ராஜ்பத்தைப் பூஜ்யமாக்கி 

ஞர்கள், பொருளைப் பெரிதும் ஈட்டிப் பெரும் பணக்காரர் 

களாய் இருப்பவாகளே இம்மடதலத்தில் மதிக்சுத்தரூர்தவா 

கள். .“*பொருளல்லவற்றைப் பொருளாகச்செயயும் பொரு 

சால்லஇல்லை பொருள்”? என்றார் வள்ளுவரும், இவையெல்லாம் 9 6 Jha 6 (7 6 ற ர ச 0 ॥ 

தாக்கள் அறியா தனவல்லவே. ் 

அ.நீல்கள் சொல்வஇல் ஒரு சிறிது சரிதான, 

ச-என்ன சாகரரே, காம் இவ்வாறு சம்பாஷித்துக் கொண்டிருக் 

தால் ஊருக்கெப்பொழுது புறப்படுகிறது ? 

௮---எவவூருக்குப் புறப்படப்போகிறீர்கள் ? 

சா-.-தாங்கள் தர் ௮வசர நிமித்தமாய்த் தஇருச்சிச்குச் செல்ல 

வேண்டும், ௮கதை உங்கட்ருத் தெரிவித்து விடைபெற்றுச் 

செல்லவந்தோம், ௮.இக நேரம் தாமதியாஇருக்க நேர்ந்த 
மைக்கு விசனிக்கின்றோம், 

௮--எப்பொழுது திரும்புவிர்கள் ? 

சா---இன்னும் இரண்டு நாட்களுக்குள் திரும்பிவிசிவோம், 

௮--அவவாறே சென்றுவாருங்கள். 

[சங்சன், பதுமன், சாகரன், விசித்திரன்--போகிரூர்கள் 

௮ மணன் தனிச்திருர்து ஆலோடக்கின்றான்.] 

௮...( தனக்குள்) என்ன, இகர்களெல்லோரும் ஒரே விதமாகப் 

பே௫ஞர்கள் | இவர்கள் கூறியதன் உண்மைதானென்ன ?.



குமணன், [atid 

  

| BT ERT GEMLOULI GT விண்செலவு செப்பவரல்லேே, தருமச் இல் 

தான் அதிகமாகச் செலவிடுகின்றார். காலும் பலமுறை பார்த் 

இருக்கெறேன், கண்பர்கரும் தையேதான் சொன்னார் 

கள். ' அவர் ஏன் இவ்வாறு பணத்தை மிதமிஞ்சி அழித்தல் 

வேண்டும்? பின்னால் வருபவன் எவ்வாறு போனுத்ரா 

னென்ன ? நாமிருக்கும்வரை நன்றாய்ச் செலவழித்து விட 

வோம் என்று கினைத்துளார் போலும், ௪1! இனி இவ்வாறு 

௮வர் செலவிருவதை ரான் பார்த்துக்கொண்டிருக்தால் பெ 

ருங்கேடு நேரிடும். ஆசலால் நானே கேரிற்போய் இனி இவ 

வாறு செலவிடலாகாது என்று சொல்லுறேன், அப்பொழு 

தவர் சமாதானம் கூறுவா, AHA ஏன்ன சமாதானம் கூறி 

ணும் யான்கேளேன், எல்லாவற்றிற்கும் என் காதலிபாற் 

சென்று யோடக்கின்றேன், 

| போகிருன் | 

அங்கம் 1. களம 2, 

இடம் ௮மணனது அர்தப்புரம், 

காலம் பகல், — 

பாத்திரங்கள் அமணன் , 

| [அமணன் வருகிருன். கற்பகவல்லி எழுர்து ஈமஸ்கரிச்சருள்.] 

கற்பகம். ௧ர warn! 

DLO COT —— 67 631 ear? 

க - உங்களுடைய மூகக்குூறியும் அனபில்லாது என்ன! என்ற 
சொல்வதையும் கேட்டால், உங்களது மனத்தில் கீராக்சவலை 
குடிகொண் டிருப்பதாய்த் Caren pS pC es, | | 

அ--அப்படி பொன்றும் இல்லையே... 

கட அனச்சப்படித தோன்ற, வட | 

  

'அடஉன்னிடம் அதையேன். ஈகிலவேண்டும்! 

 



களம் 2] குமணன், 

க-..காதலரே! என்னிடம் உண்மையான விஷயத்தைக் தெரிவிக்க 
லாகாதென்றே மறைத்துப் பேசுஏறீர்கள், சான் உங்களது 

* ro சி ௪ . ட e ௪ ச் 

சனைவி அன்றோ? என்று ஈம்மிருவா கும் மணமுடிரச்ததோ, 

அன்று முதல் ஈம்மிருவர் உடல்களும் வேருயினும் உயிர 

ஒன்மி௦யன்றொ? அரசே, நீங்கள் இனி இவவாநிருப்பின் 

கான் இனிப் பிழை3யேன். உண்மையை ஒளியாது வெளி 

விடிங்கள். 

6 . ௪ “Yn ௪ 

அ-ுப்படியானாற் சொல்லுறன். 

க ௮ல்வாறு செப்று, என்னைக் காப்பா ற்.றுங்கள், 

௮-- கண்மணி! உன்னிடம் ஓ. முக்கிய விஷயத்தைத் தெரி 
* a க ச உ . « ௬ * ர் 

of & I, P.6Y FUDD BBC BL! lot 1 Ud போசத்தான் நினைக் 

கின்றேன், 

‘ 

G— Gard i உங்கறுக்குக் தெரியாத விஷயத்தை அுலொசித்று 

நான் சொல்லத் தகுகதவளா? 

அந சொல்வதுண்மை. ஏனனில் “தையல் சொற் கேளேல்” 
என ஓளவையாரும் கூறியுளளாா, அதலால் உன்னைக் சேட். 

கக கூடாதுதான், 

க--காதலரே! நான் கூமிய இறிவுடையவ எல்லளென்று சொன் 

சேன். நீங்கள் எ ந்தப் பூவையின் சொல்லையும் கேட்கக் 

கூடாதென் மாகள், தங்கு நீங்கள் ௮தரவாகக் கூறிய பழ 

மொழியின் அர்த்தம் நீங்கள் நினைத்தவாமன்ரா, 

௮- பெண்களின் வார்சக்சையைக் கேட்கவேண்டுமென்று ஒளவை 

யார் சொன்னார்கள் என்கன்றாயா? 

க--சந்தேகமென்ன ? , கேட்கத்தான் சொல்லி இருக்கிறார்கள், 

எப்படியெனில்: **கதையல் சொற் கேளேல்” **சையல்-பெண் 
ணினுடைய, சொல் - சொல்லை, கேள் - கேட்டுக்கொள், ஏல்- 

பிறகு ௮தனை ஏற்றுக்கொள்! என்பது ஓளவையார் சருச் 

தன்றோ? MAHAMAHOPADHYAY Ay 
2 fy. okt ot ye AR EM ATUL APY AD rm any



10 .... குமணன், [அங்கம் 1 

ty — 5 fi, ஒசாவையா பெண்களது சொல்லைக் கேட்க வேண்டு 

மென்று சொன்னதற்கு நின் சொற்களே சான்ராயின. oo 

இருக்கட்டும், நான் ஒரு விஷயம் மாடிக்கு முடிவு செய்தி 

(HSBC Maw . 

க. சென்ன ? | 4 

வி அ னுமணன ஏ-ாளமாயும் அவசிய மின்றியும் பொக்கிஷத்தி 

ள்ள பொருளை எல்லாம் செலவழிக்கின்ளுர். 

க--யார் 87 சரா? ஈன்குரைகத்தர்கள்.... அவரா விண் செலவு 

செய்கின்றார்? நீல்சளாகத்தான் இவவாரக்கைகளைச் சொல் 

ஓ௫ிறீரவளா? வேறு யாராவது சொல்லிக்கொடுதறுச் சொல் 
(ஆ 

gine sian? என்மீது கோபல் கொள்ளாது மறுமொழி 

| கூற வேண்டுகின்றேன், 

அஃ நான் கூறியவாறு குமணன் செய்யவில்லை என்று Slo és on 

மயா? 

க--௮வர் அவ்வாறு செய்யவே மாட்டார். அப்படியே செய்யி 

னும் அவர் உங்கள் மூத்சோர, தர்தைக்கு ஓப்பாவா, Mas 

ரைப்பூசிக்க வேண்டுமே யொழிய ஏசுதல் ஆகாது, 

அப்படியா வர் எவவாறு பணத்தைச் செலவிடிலும் 

நான் பார்திதுக்கொண்டு சும்மா இருக்கலாமே யொழிய வாய் 

இறக்க லாகாகென்கிரொயா 3 

௧--௮வர் சன்மார்க்சத்இல் நின்று சுல்லியின் கரையினைக் கண்டு, 
உலகுக்கே வழிகாட்டும் கவிஞருக்கும் தரித்இரர்க்கும்கல்விச் 
சாலைகளுக்கும் கூன்குருடு முதலாயிோர்க்கும் மற்ற ஜனங் 

கட்கும் வேண்டிய உதவிபுரிக்து வருவதாய் உலகம் அவரைப் 

புகழகன்நதே. அது உக்களுக்குக் தெரியாததல்லவே, உங்க 

ளுடைய மனதை இல்வாறு கெடுத்தவர்கள் யாவரோ றி 
யேன். ‘ 

அ-அவர் உரிமையையேயன் தி என்னுடையதையம் எீணில 

அழிக்கும்படி பார்த்துக் 'கொண்டிருக்கவா. சொல்ன்றாய் 1 

உன்னை. எவ்வளவோ புத்தொலி. என்றல்லவோ நிளைத்திருக்



களம் 2] குமணன்... 1] 

* * ங் 4 * s. ச் 9 . wf 

கேன், கொண்டான் குறிப்பறிவாள பெண் டரீடடி.. என்பு 

தற் கெதரமறை யாகவல்லவோ நீ இருக்கின்றாய், 

௧--இப்பொமு.து நீங்கள் என்னசெய்ய வேண்டுசமன்கிறிர்கள் 3 

௮ கானா, குமணணிடம்பாய் இவ்வாறு செலவிடல் வேண்டா 
" ௩ ௪ ௬ “et 

மென்று செப்பப்போகின்றேன், 

௧க--அழிக்காலும் அவர் தருமத்தைம் கைபிடார், 

௮..அப்படி யான் சம்மகி2பன், காட்டையென்னிடடு கொடுத்து 
விட்டு, கன் பின்னார். அவர் ப்படி, வேண்டுமானாலும் 

செய்துகொண்டு போகட்டும், 

க- இவவஷாறு உம்களைக்சேட்கும்படி LEB PON'S GT LIT out P DY 60 
மட்டும் எனக்குச் சொல்லுங்கள், 

௮-அகுமணனின் Hae hen Sus ஈசையைப்பற் றி முன்னரே யான் 
யோசித்ததில்லை. இன்று என் ஈகண்பசொடு பே௫கஃகொண் 
டிருந்தேன். அவர்கள் கூறியதிலிருக் த குமணன் ஈகையால் 
சகேடுறுமென்ற பட்ட, வறை ௮வவாறுசெய்தல் கூடா அமி te of ட ர் 

தென்று தடிக்குமுன் உனதபிப்பிராயத்தையும். தெரியவர 
தேன், 

&E— gant! நான் எண்ணியது சரியாகவன்றோ. இருக்கின்றது, 
என் பிராணபதி / நீங்கள் உலவ்கள் ஈண்பா் புன்மொழியை 
நன்மொழியாய்க் கொண்டால் அன்பமண்டாம், அவர்கள் 
கெட்ட அபிப்பிராயத்தோடு உங். இவ்வாறு செய்யும்படி, 
தூண்டி இருக்கின் ரர்கள், 

“மனத்தால மறுவிலபேோனும் தாஞ்சேந்சீத 

Hea ser Oops want ஆசலால். 

நீல்கள் ஈல்லவர்களாயினும் அஷ்டசகவாசத்தால் தாழ்வடை 
- வீர்கள், மன்னசை௮79னின்று நீக்கிவிட்டால், தங்களிஷ்டப் 
படி. உல்களிடம் ஏதேலும் பெறலாபென் மெண்ணும் இயவர் 

.. போதனைக்குட்படல் உங்களைப்போன்ற மேன்மக்கட்சேற்ற 
-  முதையாமேர 9 வானர குலத்துதித்துச் சன சண்ணனைல்



12. குமணன்... [(சங்கம்1 
சொல்வித்த சுக்கிரீவளைப் போலாது, ் உக்களைப்போன்று 
சாஜகுலத்துகித்த பரதனை மான, தமையனிடம். பக்ியோ 
டி.ருத்த்ல் அன்றோ உயர்வுகரும், குமண மன்னர் எவ்விதத்த 
லம் குற்றமுடையரே யல்லர். நிங்கள் அவர்மேற் குற்றஞ் 
சாட்டுவதை ஒழியுங்கள். | 

௮ி--வர்.. தம்மிடம் wy A RRS md son கைச்கு வந்த 
படி.யெலாம் பொருளை வாரி வாரிச் ரூறையாடலாமா ? 

க--யானைச்கும். அடிசறுக்கும்,” மூத்தவர் செய்வதாகத் நிங்கள் 
சொல்லுமாறு வைத்துக்கொ ளனினும், அவரை நீங்கள் கிழ் 
மைப்படப் பேசலா BT Bl, அவருக்கு CUS BM Lay DIG Gr 

கும் வர்ககன்றோ ர நம்முடைய பல தமது நரகை னுறியாது 
கடித்துவிட்டால் ௮தை,்கட்டி உடைதீதெறிவார் எவருளா? 
கண்மலரிற் கை பட்டிடின் சையை முறிக்தெறிவார் யாவர் 7? 
அசையின் மூத்தார் Gru ger Osu) gale epi அதை 
bes Owe ps Cov புகழுடையதாம். 

YF! பேதாய், இதெல்லாம் உன்னிடம் யார்கேட்டார்சன் ் 

,எழுர் இருக்கிறான்] 

&—-( வருத்தமுற்றுப் பெருமூச்செறிந்து Af DEON SH FI கையைப் 
௪ a . உர ர ஞ் » உ . 1 a ‘De 6 GEO 50 en's ) நான் சொல்வதைச் சற்று நிதானிக்க 

கேளுங்கள். கெட்டவமழிபிற் நலையிடவேண்டாம். நமஸ் 
கரிக்கின் C mex, ப 

|[அமணன் சிறிது நின்று இசைச்துச் சோபச்தோடு போகிருன்ஃ] 

  

அதன 

அங்கம் 1, அகம். 

டம், ATE FOOL, 
காலம். LE. CO 

Liv oP ois de, குமணன , அமனான, சும, ட்ப 

-. நிஜன், அவன் அதை வெழுதியுதன். நோக்கம் இன்ன 
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சுமதி--௮ வர் அதில் என்ன எழுதினரோ ? 

கு-- விசேஷமான காரியம் ஒன்றும் அஇற்காணவில்லை, அனால் 

. என்னை இன்று பார்க்கவேண்டுமன எழுதியிருஈதான். 

at ee op me 2 aye ; டெ வி இட்ட 
சட இதற்குமுன் wtf UT Darou Di DLR iN ௪71௦ இய தில்லையே. 

கு--இல்லை, ஆயினும், இப்போ குடிகளின் ஈன்மைகளிற் றலை 

பிட்டிருப்பான், ott} வர்கள் விஷயமா ய் GIO BLO Cu 

எண்ணாகின்றா மூன போ இம், ் 

a— Go ! மில்கள் சவங்கமற்றிருக்கிலீர்கள், அனால் இப்போது 

அ௮மணனது மன. நில வப்மீபாறும் போலில்லை, Daur fru 

இன கத்தாமோடு ௪மககம் செய்இருக்மிறதாய்க் தெரியது, 

கையால் HAT g எண்ணம் நல்வழிப்பட்டதன்று, எனவே 

அவர் உங்கமா நல்ல எண்ணத்தோடு சாண வரவில்லை, ட 

| அமணன் வர்து கோபத்தோடு ரிற்கிறான். | 

சு--அமணப் பிரபு ! மீங்கள் கோபத்துடன் நிழ்பதாய்த் கொன்று 
கட ட | Borne s | . 

. 6 க உ ட்ட 

௮-- உங்களோடு பேசலாவது, உறவாடவாவ.ஐ, நான் இங்கு வர 

வில்லை, 

கு--தம்பி! ஏன் சுமதியை இவ்வாறு கோபித்துப் பேசு௫ய் ? 

உன்னை அவர் என்ன சொன்னார் ? 

௮ --நீங்களிழைக்கும் இன்னல் போதாதா? இன்னும்யார் என்ன 
... செய்யவேண்டும் ? 

கு--என்னருமைக் தம்பி தானு இவ்வாறு கூறுவது ? 

| டடதும், உங்க ௦ ளருமைக் தம்பியே, அண்ணா, நான்சொல்வதை 
ட _ மிகவும் கவனித்துக் கேளுங்கள்” நாம் ஆத்திரிய குலத்தி 

| MBB ROE Se. பசம்பரையாக வேந்தராயினோம். இனியு 

.மவ்வாறிருக்க வேண்மெல்றோ 1 

கக
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அடுப்படி. பிருப்பதற்கு எராளமான பொருளிருந்தாற்றுனே 

முடியும் 2? நீங்களவவாறின்றிப் பணத்தைக் இரணமாய 

எண்ணிப் பாழுக்கிறைக்கலாமா ? இந்திரனிடம் கற்பகச் 

சேலையும், சுரபியும், சிந்தாமணியும் இருத்தலாலன்றா, Ha 

னைத் தேவர் யாரும் வணங்குகிமுர்கள ? கைலாசகாதர் கனக 

மலையைக் கையில் எடுத்தகாலும் பரந்தாமன பண ம்் 

உடைய பாம்பின்மேல் படுத்ததாலும் செல்வத்தின் இறப்புச் 

தெள்ளிதிற் புலப்படவில்லையா ? **இல்லானை யில்லாளாும் 

வேண்டாள்; மற்மீன்றைடுத்த தாய்2வண்டாள்.'' செல்லா 

தவன்வாயிற் சொல்,” என்பதை மறச்கலாமா £ 

கு--அ௮மண! நீயேன் ஒரு நாளும் இல்லாகமா திரி இவ்வளவு பதத: 

ஐத்துடலும் சோபத்துடலும் பேசுகராப் ? யாவராலும் வெ 

௮க்கத்தக்க செல்வத்தை நீ இவ்வளவு அபிமானிததுப் பேச 

லாகுமா ? தம்பி நான சீர்தப்பிய வழியில் ஏஃகலும் செல 

வழிப்பதுண்டோ ? 

௮ --நீலகள் கிரமமாய் இமுிக்காலென்ன? அக்கிரமமாய் அழித்கா 

லென்ன ? இரப்போர்க்கும் புலவர்களுக்கும் கொடுச்தகால.து. 

வே பொருட்செலவாகாதா ? ந 

கு--தம்பி . தானகர்மத்தாலேயே எல்லாருச்கும் பெருமை: உண் 
டாகிற தென்பகை நீ உணராயோ ? இக்இரனிடத்தில் கற் 
பகச் சோலையும் சுரபியும் சந்தாமணியும் இருத்தலால் Hoar 
னுக்குப் பெருமை உண்டெனருய், அவன் மானிடனாய் இருக் 
கையில் ஏராளமான பணம் செலவழித்து யாகம் செய்கமை 

யாலன்றோ அப்பதவி பெய்றருன். மேலும் அவனிடம் சற். 

பக மூதலியன இருத்தலால் மட்டும் அவனுக்குப் பெருமை. 
யில்லை, அஇவைசளின் மூலம் ஈுவதாலேயே அவனுக்குச் இற. 
ப்பு உண்டாய, பணத்தின் பெருமையை எண்ணிப் பர 
மன் பொன மலையை எடுத்தானென்றாயே. அவன் உடுக்கையும் 
மண்டை யோடும் கொண்டிருப்பதற்கு என் புகல்வாய். ? 
பரந்தாமன் பணமுடைமையால். பாம்பின்மேற் பள்ளிகொண்். 
பானென்தனை.. அவண். ஆலிலைமேத் pu 068.8 Bunga 

புகல்லாய்.? இர் ருச்கு.ர் சகல செல்வல்களையும் ஈர சவண்.
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இவளனாயிருக்க இவனே பணத்தை விரும்பின ென்றல் எவ 

வளவு மஇியினம். தம்பி, ஈகையால் ஏ ர்க்கும் இடுக்கண் வா 

ராது, இறைக்க இறைக்கவன்் ரோ மணற்கேணி ஊ..ரகற.து7 

௮--நிங்கள் என்ன வேண்டிசமனமுலும் சொலலுங்கள. பணகு 

தாலேயெ இவ்வுலில் எல்லாப் பெருமைகளு முண்டாகின் 

ன வென்பது மறுக்கத்தக்ககன்று, கொன்றை மலர்த்தரிக் 

கோன் குபான.து நவநிதிகமா யெண்ணியன்௫ோ அவனிடம் 

நட்புக்கொண்டான், மேலும் அராய்வின்றிக் கொடுப்பவன் 

கேட்டையே அடைவான் : வாமனனுக்கு மூன்றடி மண் ஈவ 

தாய் இபம்பினகாலன் 270 மகாபலி உயிர்துறக்க கோக்க. 

சளைனும் தன் ஈகையாலே?ய இறக்கான். அரிச்சக்இரன், 

விசுவாமித் இரருக்கு விரும்பிக்ககாடுக்கு தானத்தால் தன் 

நாட்டையும் மனைவி மக்களையும் இழந்து, தானும் பறையனுக் 

கடிமைப்பட்டு மயானள் காத்தான், 

கு--.ஐஹா . உன்புத்தி இவ்வாரு மாறிற்று £ தம்பி. முன்செய்த 

பெருந்தவத்தாலன்றோ பெருஞ் சசல்வத்தையும் தன்தோழ 

மையையும் பரமசிவன் குபெரனுக்குக் கொமித்தான, வன் 

அவவளவு செல்வமுடையவளுயிருக்தும் 'அந்தகனாய் அழுங்க 

வில்லையா £ மஹாபலி ஈகையாலேயே தான் சாந்தறுவமயி 

அம் தேவனது திருத்தாளைச் சென்னிசேர்ச் இறந்தான். கன்ன 

னும் தனது கொடைச்குணச்தால் :முடியுந்தறுவாயில்' முகுந் 

தன்: வலியவற்து உனக்கு” வண்டும வரம்கேளென, ௮வன் 

இல்லையென்றிரப்பொர்க் இல்லையன்றியம்பா இதயமே 

reson” செனக்கேட்டு வரம்பெற்றான், அரிச்சந்திரன் 

ஈகையாலும் சத்தயச்தாலு மன்றோ தனக்குற்ற Morar gs 

ஆன்பங்களிலும் நீல்கி, இம்மை-9ிலேயே மும்மார்த்இகளையும் 

சேவித்த மறுமைக்கும் வேண்டும் பயனையுமடைந்தான் 7 

ஆதிலாலன் ரோ, 

“கொடையே எவர்க்தம் ரோப்பேநங் கோழிக்த நேறியிற்பிறழாத 
கோடையே யாருந்தன் வழியின் ஒழகச்சேய்யும் தறைதீர்ந்த 

கோடையே பகையை உறவாக்தம் தலவும்பூதம் அனைத்தினையும் 

கேுடையே பாக்தமேன் நுள்ளங் கோள்ளப் புகன்றன்?? ௮றிகையே. 
என்று கூறினர் புலவர்,
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apo— *தரித்திரத்துழுன்று சோற்றினுக்கலைந்து 
தாடடூ தசையறநடந்து 

பேரத்ச வேம்பசியின் வருத்தமீக்கடைந்து 
பேதுநர் புலைவரேபிழை 

உளாத்தனர்ந்தியை அவர்மோழி நர்யோன் 

றுண்ணுதம் ககப்படாக் கோம்டரி 

பொருத்துந்தேங்களியை நோச்கியேடுதுசீப் 
புளிச்கமேன் றுரைத்தலேபோலும்: 3 

இனி இப்படிப் பட்டவாசகளுறைய வார்த்தைககசைப் பம்றிப் 

பேசவேண்டாம, இருக்கட்டும். 

“சல்லானே யானாலும் கைப்பேருரோன் றுண்டாயின் 

எல்லாந் சேம்றங் (செதிர்கோள்வர்?? 

என்பதும் பெரியோர் மொழிந்ததேயன்றொ? பணமில்லச 

தவன் பிணம்' என்பதால் நீங்கள் செய்யும் ருறை உங்க 

ளோடு நில்லாமல் நம்முடைய சதந்ததிச்கே இ.மிவையண்டாக் 

கும் ௮லலவா? 

கு--நானினி ௮சசனாய் இருக்கும் வரை, இதுவரை இருக்தாற் 

போலவே இருப்பேன், தம்பி! என்னால் ஈமது குலத்துக் 

கதிவு உண்டாகுமென்று நீ சொன்னால் அவ்வாறு ஆகாமல் 

நீமய இர்சப் பூபாரம் கைக்கொளவாய், 

அ.சரி. இங்ஙனமே செய்ஃறேேன, 

கு- தம்பி £ மிசவும் சந்தோஷம், எனக்கு உண்மைத்துணேவன் 

$ியே. உன்னை அருட்பெருங குருவென்றே அ௮நுஇனரும் 

அதிப்பேன், இனி கான் கானமுற்றுத் சனித்திருக் து தவம் 

செய்வேன. அப்பயன் உன்னால் உண்டானதன்ரோ2 ௮மண, 

கான் செலலுமுன் இலவார்த்தைகளேச் சொல்லுகிறேன். 

௮-சொல்லுக்கள், 

கு-- “பலபல துயமம் பாடுறும் புலவர் பழித்தனர் 
கிதியையென் நுரைத்தாய் 

புலவர்என் பத்த்குப் பொருளறிர் தனையேல் 
புகன் திடாய் அவர்பெயர் பூண்டே,
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இலகனர் தேவர் எனிலிவர் பெருமை 

இசைப்பசென் யாண்செ சென்றாலும் 

கலமிகப் பெறுவர் மன்னரிற் இறக்தார் 

ஏரரவுரை நாட்மிவர் சாளும்?? 

:இரப்பரென் நிவரை இகழ்ச்திடேலம் கருணை 
எய்திமேற் பதவிஈர் பெம்மை 

புரப் து கரு திப் போச்தகல் லறத்தின் 

yon sO rer ஜறெண்் cig) Byes bev 

இரப்பதாற் குமையன் னவர்க்கிலை wing ss 
ஏற்றதா மூயர்மணி வீலையைழ் 

தெரிப்பது தெரியார் மதித்திடார் எனினும் 

சிறப்பதற் சன்றி மாறுளதோ??:9 

இன்னும், செல்வத்தாற்சிவர சிறந்தனர் என்றாய், இராவ 

ணன் இறச்ததும், இ௫்இரன் தார்வாசரறு மலர்மாலையை 

அல தியம் செய்து நுல் புத்றலும் செல்வச் செருக்காலன்றோ ? 

தம்பி! பூர்வஜென்பகது்செய் 2 நல்விகாப்பயணால் இம்மை 

In Ais செல்வத்தை எய்துவோம், இப்பிறப்பின் ௮றதி 

தால் இனிப்பிறக்கும் ஜன்மத் இல் பெரும்பயனைப்பெறுவோம். 

௮ தலால் ௮றமே எவம்றையும் ஈவது; வேறு ஏதுவும் நமக்கு 

உதவமாட்டா,. 

₹:இல்ல2ஞ்செ யில்லாளும் எனையரும் இருகிதியும் 

ஈல்ல.ரசும் வளகாடும் ஈமனார்கைப் படும்பொழு து 

புல்லுமொரு துணையாசப் பொருர்துபலோ அ௮றமொன்றே 
வல்லதுணை யாயிருர்து வாட்டம்உறல் மாற்றிமொல்,?5 

அகழ்தருமண் புழுகரிசாய் அனை துமெதிர் பார்த்திருக்கும் 

இகழமுடம்பை அடைந்தவர்கள் இருக்கையிலும் இறச்தவரே; 

இகமிரவி சவிரசாணச் தேயமெலாம் மிகவிளங்கும் 

புசகமுடம்பைப் பொருச்தினவர் பொன்றுகனும் பொன்றாரே,33 

இவ்வுலகை ஆண் டோர் எண்ணிறக்.௪ மன்னர்: அவர்களில் 

கொடை, பொறுமை, விரமீ, தயை முதலிய குணங்களை 

உடையோரின் பெயர்களே எல்லார்மனதஇலும் உளளன, இக் 
குணங்களை யெல்லாம் 8 கொண்டு மந்இரிமார் உரை சிறிதும் 

தள்ளாது வாழ்வாயாக,” இகாறும் இர்ச உலகுச்கு வேண்டு” 
உ
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லனசெய்தேன், இனி அந்த உலகுக்கு வேண்டுலதை 

லிழைவேன், 

[சுமதியைப் பார்த் து. | 

மதிவல்லீர் / நீங்களிங்கிருக்து என்னிளையோனுக்கு வேண் 

டிய நன்மைகளை காடிச்செய்து வாருங்கள், கான் செல்கின் 

றேன், 

சுமதி--அரசே! உயிர்போயின் உடல் அழியாது நிற்குமோ 1 

இனி யாலும் இங்குத் தங்கேன், 

குமணன் முன்னும்,சுமதி பின்னுமாசச சபையிளின்று நீங்குகிறார்சள்.]



களம் 1] குமணன், LY 

௮ங்கம் 2, சளம் |, 

இடம் மதுரையில் பெரும்மலைச்சாத்தளுர் விரி, 

காலம் பகல். 

பாத்திரங்கள் பெரு$த£லச் சாத்சளூர், ஸ்ரீமதி, அல 

TH) KYO seer, 

ஒரு குழந்தை--அம்மோய் | பசிக்சிறதே, 

ஸ்ரீமதி-- கண்மணி கொஞ்சநேரம் பொற, 

வேறோரு குழந்தை--காயே பசி என்னைக் கொல்கறகே. கொஞ் 

சம் சஞ்சு கொடுக்கிருயா 7? 

ஸ்ரீ--இரு, இதோ வர்துயிட்டேன். 

இன்னோரு குழந்தை---௮ம்மா ! ஏ! அம்மா. கொஞ்சம் அப்பம் 
சொடுக்ச மாட்டாயா? 

ஸ்ரீ--குழந்தாம். உங்கள் அப்பர் வர்தவடன் வாங்கிக்கொடுக்கள் 

மற்ரொகுகுழர்தை அம்பா : கொஞ்சம் சாதம்போடு; வயழ படக் 
இதே, 

ப்ர்--சண்மணி ! இரு, இப்பதிலுச் தேய்த்துவிட் வந்த சோ 

BORG mon. 

[குழந்தைகள் சோற்றுக்காகக் சதறிவிட்டுப் படியால் 

மூர்ச்சையடைஇருர்கள், ] 

ஸ்ரீ-- | இப்படி ப்பட்ட கஷ்டங்களை ௮னுபவிக்கவோ பாவிறான் 

இவ்வுலகம் பிறக்2தன் 1 குழக்தைசள் ௮ன்னமில்லாமல் ௮/௮ 

வும் வாடினார்களேந் ஜெகதிசா, ,இப்பாவக்தை நான் கண் 

ணுத்று வருக்ச என்னதீவினை செய்தேனே அறியேன்! இவ் 

வறுமையின் திறமையால் ' எனது நாதரும் இவ்வுலகத 4 

வெறுத்தவர்போற் காணப்படுகிறார், இம்மிடியின் கொடு 
. மைதான் எவ்வளவு |
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pagans மிச்சவனப் பினை யொடுச்ரச் சரீரத்தை ௦ உலர்தரவாட்டும்; 
நீரித்திரம்்அள வாச் சோம்பலை எழுப்பும்; சரற்றருமுலோபத்தைமிகுக்கும்! 

தரித்திரம்தலேவன் தீலைவியர்க்கிடையே தடுப்பரும் சலாம்பல விளைக்கும்* 
தீரித்திரம்௮மா னம்பொய்பேராசை சிருமிதிம்சொடியதொன் றிலையே? 

இனனும் இகன்வன்மை எத்தன்மை உடையதோ ௮றி3யன், 
| சாத்தனார் வீட்டில் நுழைதல் | 

சாத்தனார்-- ஸ்ரீமதி! நீயேன் இஃ வ்வாறு வருக் துகன்ராய் ? 

ஸ்ரீ ஒருகித வருக தரும் இல்லை, குழந்தைகள் பசியால் பதைக் 

இருர்கள்,.. வகயில் என்ன Oar an Dus Bm Se Dt wen? 

சாத்--இன் 2. இறி.து அரிசியை ஜா இடம் சென்று சடன் பெற்று 

வந்தேன். குழதைகள் ஏன் இவவாறு படுத் இருக்கராகள? 

ஸ்ரீ--ரமத வறுமையாற்றான், இக்கருணமே ௪மையல்செய்து 

அ/வாகரடைய ப௫ியை ௮ற்றிவிரிிறேன். 

சாத்--இன்று காய்கறி கூடக் டைக்கவில்லையே, 

ஸ்ரீ--காய்சறி இல்லாவிட்டாலென்ன, கஞ்சியொன் ற போதம், 

சாத்--இம்மூன்று வருடசாலமாய் இம்மிடி, ஈம்மிடம் குடிகொண்டு 

rian op, என்னசெய்வோம், இதை நீக்குமாறு .மறியேன். 

நீ ஜென்மார்தரச்இற் செய்த கவக்குறைவால் தீரிச்திரனான 
என்னைப் பதியாய் ௮டைர்தாய், எல்லாம் காலகதியே, ட 

ர என் உயிர்தீதுணைவிர் 1/ இனி இவ்வாறு கூறுவது இறந்த 

. லார்த்தைகளே அல்ல, தான் பூர்வ ஜென்மங்களிற்செயத. 
. நிறைதவத்தாலன்றரோ உங்களா நாதராய் அடையும் நலனுற். 

தேன், - இவவுலூல் “உடைமையும் வறுமையும் ஒருவழி 

நில்லா” சான்பலும், புக்திமான்சரக்குதி தரித்திரம். வரு. 

.. மென்பதும் உங்களுக்குத்தெரியாததன்றே; இக்தத்தரித்திரம் 
ராளையே ப ஈம்மைவிட்டிப் பரிக்3ொடிஸனும். ஒரம். ப . 

ot aus ef. wre Ger நாட்களுக்குமூன் சித்திரஞர் அன்த, 
-யுலவரைச்: சந்தித்தேன். அகர். குமண ராஜனைப் பா। .னதால். 

... எண்ணித். செல்வமும். விருதுசளூ நம் பெற்ற; TIE DET DOH Ts 
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நான் நாளையே போய் அவ்வுத்தம மன்னரைக் தரிசித்து 

என கல்வித்திமமையைப் புலப்படுத்தி, வெகுமதி பெற்று 

வ.ர விரும்புகிறேன். நீ என்ன மிசொல்கிருய் பெண்மணி | 

ஸ்ரீ் அவ்வாறே செய்யுங்கள், 

சாத்--சரி, காளைக் காலையிலேயே புறப்படுகிறேன். 

  

அங்கம் 2, களம் 2, 

இடம்:--௮மணனது கொலுமண்டபம், 

காலம்:--பிற்பகல், 

பாத்திரங்கள்:--அமணன், சாத்சனார், பதுமன், விசி தரன், 
©) wis rae or. 

* 

wy— sta! Anh b emp storg) ஈண்பர் பதுமரைக் கூட் 

டி.வா, 
[சாவலன்போய் பதுமரைக் கூட்டிவரு தல். ] 

ப--௮ரசே! வந்தனம், 

௮. வாரும் பதுமசே! இவண் விற்திரும்:-- 

பல அவ்வாதே செய்கிறேன், 

[பதுமன் உட்காருகிறான். ] 

௮--இருச்சி சென்று சல இனங்களிற் நிரும்புவதாய்ச் சொன்ன 

கமத ஈண்பாகள் இது காறும் வந்இலர், ௮வரது வாராமை 

எனக்குப் பெருங் கவலையை விஃ£விச்கின்றது, அவர் எப் 

பேசது வருவார்கள் தெரியமா? 

ப---௮வர்களைப் பற்றித் தெளிவாய் எதவும்தெரியவில்லை, சென்று 

வெகு காட்களாயினமையால் சீக்கரம் வருவார்களென்று ஈம் 
> 

LC mea, * 

(சாத்தனார் மண்டபத்துள் நுழைகரார்.) 

கா ஏ? யாரையா எங்கே போறே? 

சா--குமணனைக் காணப் போகின்றேம்,
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கா.நிரு யாசையா, எங்கே போறிரு என்றா, கூமணனைப் பார்சசப் 

போறோம் என்று சொல்றீமே. நீரு எந்த ஊரு? 

சா--ராமதுரையோம்/ அவசர காரியமாய் வள்சாலிடம் செல்கன் 

ஜோம், 
ச் 

கா--நீர் தேடிச்சிட்டு வந்த வள்சாது இங்கே இல்லை, வர்.5வழியே 
* + * ° உ ரூ ந 

பார்த் துக்கிட்டுப்பபாம், 

சா-- யாம் இந்கசர் ௮ரசமிடம் சொல்லவிருப்ப,து ௮வசர காரீயம். 

ஏன்ன உட்செல்ல விடுமின்றராயா இல்லையா? 

கா--(தனச்குளி) இவஸைப் போகவேண்டா மென்றால், எனக்சே 

இக்கு வந்தாலும் வரும், அகலால் இவர் போசட்டும் எனச் 

சென்ன (புலவரைப் பார்ச்லு)லியா! உள்ளே போங்க. தள 

, என்னைக் காட்டி கொடுத்து விடாதஇங்க, 

[புலவர் மண்டபத்துட் புகுந்து அமணனைப் பார்த்தல். 

சா--ஜய ஜய விஜபிபவ ராஜராஜ ராஜகம்பீர ராஜஉக்கண்ட ராஜ 

மாரத்காண்ட வீஜய ராஜ ராஜ ரரறேசுவர/ அமணப்பிர பு! 

ஆர்வ இக்கின் றேன், 

அ(வதோ யோடுத்துக் கொண்டு) நீவிர்யாவா ? எங்குற் நீர்? 

வி.-வாயில் வந்த மட்டும் இவர் அடித்து கொறுக்குனெரறாரே 7 

சா பொன்மலர் தம்மிற் பொருச்தரி பினங்கள் 
பொம்பொென விம்மிப் பொருவிலிறா வுண் 

டென் றளங்சளித்தே இருக்இடு பொமில் சூழ் 

கூடலம் பதிவாழ் பீடுறும் புலவன்; 

பெருந்தலைச் சாத்தப் பெயருடையவனால், 
அம்புவி வாழும் அருச்தமிழ்ப் புலவர் 
துன்பினைச் களையும் தூமதி ௮ண்ணால் 

செர்தமிழ்ச் கற்றயான் சொர்தரை செய்யும் 
வறுமையால் வாடிவச்சனன் நின்பால்; 

ஈனிபொருள் சொடுத்தென் ஈல்குரவதனை 
உன்றிரு வருளால் தட்டிவொயே,
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ப இதத்குக்தா பரிசுகேட்க வக்துவிட் மீர்? எமது அமணராஜ 
[தூ பெருமையெல்லாம் தோன்றுமாறு பாடிப் பிறகுப் பரீள 

"கேளும், | 

விசி உமது பாட்டைப் பாடுக்கள் மயா, 

சாத்--டருலா வியகற்ப தாருவே மேருவே 

தேனுவே திகழுமணியே 
ன் 

செய்யசோ பாலனே மாரனே சூரனே 
... தீமையகல் ஈரசில்கமே 

கூருலா வியமதிக் கும்பமீன சமபனே 

சோவுரகனே ஐரியே 

கூறுநன் மஇயிலா சவனென்ன அவணியோர் 
சடறுமோர் பெயரு ற்றவா 

பேருலா வியஅரிச சந்தினே இந்திரனே 

பீடிசொல் தனபாலனே 

பேசரும் புகழ்கொளும் சன்னனே பொன்னனே 

பிறங்கெம் எழிற்சக திரனே 

எருலா வியஅமண ராஜனே போஜனே 

GT BOOT (ERY BOT தருமங்களும் 

இயற்றுபூக கண்ணனே நின்னையான் ௮ண்டினேன். 

எற்குரீ பரிசருள்கவே.?3 

ப அகக் என்ன, இப்படி. ப்பாடினீர் 7 ் 

anneal பாடினீர, எமது ராஜரை கற்பத்ரு, மேரு, காமசேனு, 
pent, கோபாலன் என்று பலவாறு இகழ்ந்தி2ர, அவர்மரமா, 

| மலையா, மாடா, கல்லா, மாடுமேய்ச்கிறவனா சொல்லும், 
் மாரன். என Do! சீ) அவர் பசமவனது ௦ கெந்றிச் கண்ணுக் 
். - இலக்காக உருவழிக்தாரா 1. சூரன் என்றால் ராகசப்பய 

| வல்லவா: எம்மரசை மாக சனென்கிறீ சா? ஈரடிங்கன் இழிர்ச 
வாயன், | மணன் அவ்வாறு இரு க்கா? "கும்பம் என்றால் 

ear சட்டி, கும்பன் என்முல். சட்டி போன் நிவன்.. ப எம்மண்ணல் 
 சட்டிபோலகா உள்ளார்? -இவ்வாறுகூு றும். ஸ் உமக்குப். பரிசம் | 

ம் _ anne வேண்டுமோ 1. ட்ட ். ல் ட்ட | 

அமசே. 1 அரக்க மரியாதை கருமன், உமக்கு மூச். 
பகத் hui@agea   



  

. குமணன்... (அங்கம்? 

Bag arr! இன்னும். பாரும், . நமது. அமணனைச். கும். 

பன் ச என்றுறே அவரைத் தடியர். என்று. யாராவது. க.அவார்களா? 

| - வி-*கம்பன்" என்றதற்குச் சரியான் அர்த்தம் சொன்னீர். 

கள். கம்பர் எப்படி பிருந்திருப்பாரோ என்று. இதுவரை எண்ணி 

னேன், உங்கள் மொழிகளால். அவர். இப்படிச் தான் இருப்பா 

ரென்றுணர்ந்தேன், | 

ப--இன்னும் கேட்பீராக விசித்திரரே 1 மன்னுயிர்களரித். apis 

ஈம் மன்னரைப் *பாம்பு* என்று பொருளபட உரகன்' என் 

ஜர். அவா யாது செய்வார்? 

லிடயார்தாம் என்ன செய்லார்? எல்லாவற்றிற்கும் spares 

ட... தைத் தான் சொல்லவேண்டும், 

பசீர் கூறியதுண்மையே, இளவரசரை கூ.றியவற்ளால் இக்கவிராயர் 

அ௮மணனைச் குறிப்பாய் வைதார், இனி வெளிப்படையாகவே 

“மதியிலாதவன்' என் நிழித்து விட்டார். 

லீ என்ன செய்றத? கல்வியிற் சிறந்த: கம்பசையே ப ஒருகர் கடி 
மர் என்று கூறிவிட்டார், 

ப.-இன்னும் உண்மையே உரைக்கவேண்டியதாயிருக்கறது.. மன் 

... னரைக் கன்னனெனச் கூறியதால் அவர்க யன்றி அவ 

அன்னைக்கும் குத்தத்தைச் கற்பித்தார். 

வீ--உண்மை பேசவேண்டியதாய் இருப்ப தம் உள்கள் காலமே 
- அதன் பயனை அடையவேண்டியதிருப்பதும் காவலர் காலமே, | 

ப கேளும் ஈஅமணனை!”. அரிச்சந்திரன், இந்திரன், சச்சின் என் 
ரர். அரிச்சந்திரன் பெண்டு பிளளேசளை அடிமைப்படுத்தி 

ட விட்டுப் பறையனுக்குள்ளா மயானம். காத்தான். ர் இந்திரன் 
ட்ட முனி. பத்தினிகற்பழித் அப் பழிக்சப்பட்டான்... சந்திரனோ 

.... சொல்லரியபாகம். செய்து: Cris syd வளர்ந்தும் வருகிறான்: 

...... இவ்வாதெல்லாமா. ஈமது அண்டை) rear t Gere 
ள் பதர் கித்தார். BE பப ப     

 



களம் 3) ரமண ன. 20 

ர் அவவர ் om / ட . . ' எச் ப. ுமணப் பிரப! இவ்வாறு உங்கம்ா இழிக்துக்கூறும் கவிராயரு 
ணப டப்ப of (8 வ a » ante ~ 

காப் பயனம் By சரிக்க வேண்டுமா. (pau aunt று Ba Cor இவர 
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r பபப ரீ பத ட OM tg ஆட? ட ட்ட ந ஒல் AS! yeep ட ச 
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ப. அரசே! இப்போது என்ன யோசனை வேண்டியஇருக்கிற த? 

டங்களர்கச் சம்மமானணுல் இதொ பாற £வஃலசக் உங்களுக்குச் மஹ்மானா? ம dh OLS IO Le OMT ad dh 

6 ட an ப ௩ . க ம . * 

கவிசாயருக்கு வேண்டிய கெல்லாம் எ௫டுிழ் இறையுங்கள். 

௪ உட. ௪ ௪ 7) ye nk ம 

௮--நீங்களெல்லாரும் செய்வதே gh, தற்யோறு எனது மனம் 7” 

ஒரு நிலை கொள்ளவில்லை, 

வி--கடவுள் கிருபையால் எல்லாம் சறீயாய் விடும், 

(சபை கலைகுல்,) 

இயக்க பனைமுகவவளைவய வவளையுதிற்.



9 20 குமண்ன், | அங்கம் :) 

அங்கம் 8, களம் 1, 

5 ' my 6 " ap, க் 

இட bh Heer வட்டின் மேல மா மு... 

HT ஸம் இ [ ல், ப 

Luge iach சாகரன், சங்கன், பதுமன், 

[FABLE FASO PLANED HEM HTH, 

பதுமன் அுற்கு வருகிறான் 7 

* a 

St—w soa! வாரும், 

7 f ச ச ம க் ர ச « ச் ௬ பதம், மீடுகள ஊருக்குச் சென்றவாகள் ஏன் இவவளகு காலம் 
ட உர ப ees 

மாமஇத்து வந்தீர்கள்? 

TI—- 2 WF) 697 முக்கய கா ரியமீருந்த.து. 

ப--அ.து என்ன காரியம்? 

₹ர--அங்கு ஒரு மிட்டாதார் இருக்கிறார். அவருக்குக் குறழிதோ 

ண்டிக் கொண்டிருந்தோம். 

| DP me bee) (? | ப--இி்ஹர. ங்கள் ஊருக்குப் போனால் ஏதாவது ஒரு காரியம 

முடியாபலா வருவிர்கள்? 
॥ 

சா-- நமது சமஸ்தான சங்கதி எவ்வாறுள.து? 

ப--௮ன்பாகளே! நமது கோரிக்கை அகேசமாய் முடிக்து விட்டது. 

சா--நீல்கள் ௮வ்லாறு எண்ண வேண்டாம். இன்னும் நடக்கவே 

ண்டிய காரியல்கள் எத்துணையோ உள்ளன, குமணன் போ 

னால் நமக்கு ஒரூ AACS ஈன்மை யுண்டா யிருக்கும், 

இனி நாம் தகுக்க யோசனை செய்து ருமணனையும் அமணனை 

யும் வஞ்சகமாய்க் கொலை செய்வித்து நாட்டைச் கைப்பற்ற 

வேண்டும், 

ப--- அதற்கென்ன செய்வ தென்று எனக்சூத் தோன்ற வில்லையே, 

ச-- அ மணனது மன நிலை எப்படி. இருக்கற து? 

ப_ எனக்குத் தெரிந்த மட்டில் ௮வர் மனம் ஒரு நிலையில் இல்லை 

ஏதோ ம்ர்த ஆலோசனையில் : அசப்பட்டிருக்றது, ஆயி
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களம் 1] TW wer abr. 3] 
னும் நர னித மட்டில் வம் இதர னன வர BOOKS ஸிலி க 

ட 
ச 

4 cy e * * ட் . 

2 அவர் நமது OFT Buy, செட்பாரஎன் று செரிறெது, 
ராப துமரே ! அதிருக்கட்டும், இனி காம் நாட்டை வவவாறு கைகு கொள்வ? 

. © ௪ , 
ச . 3 

* அ * ரு ல . 

நமது நண் பா ௪௭03 g BAG B 1) HB சொல்லவேண்மெ, சற 
on 

வச ப சாரே! நன்றாய் மிலா சிதறச் சொல்லுங்கள். 
ச-- எனக்கு eR i இ தென்பட்டி ரவி. 

1G Gy ay Ob 8016 109. th BED gf 

சர ஏன்ன. டுசரல் BES oH. 

சீ நாம், அரசர்கள் இருவரையும் கொ Boy செய்கிழ்தால் து ஏப் படியும் ஸடிசாரக்கு வெளியாப் Hou. wi ன வர கள். களம் நம்மை அமிக்து விரிவா ர்கள். ஈம 3 உயிரும் பொ 
ச 

ச 

* 

ருளூம் உடனே கெடுழம், 
. உ 

. sO ச ௩ 

ட ஆம், நீங்கள் கூறுவது துக்றிலும் உண்டே. 
*7-- அப்படியானல் நமக்குப் பா தகமில்லாத இரு வழியைத் தேட வேண்டும், 

சங் கேளுக்கள், காம் மண Bom oi ச 8 இர்ரும் இ) 
os 

. 
ளைச் கெர ன் avr Say AY URN meu ATG Poin உனர கு 

ர், 
* 

+o” பரு 

நில்யாதென் DH MD, Bir coder Guang wo | ச t * a 
சு விக்கவேண்டுப், விப்ர 

ர2து முமண 

- ுமுணணைச்தெரல் 
னி (iy. ல்லாம் Hy Me Bn doy W297 gorau 5 we ihn கு 57 பீ த | 

, ம். ௬ OK அடா Tip அல்மா லும் பிரஜைகள் கீமது பக்கமே இருப்பார்கள், உடனே ஈமதெண் னாம் PLDUD GG DAB a. 

ஐ 87--அம், இதுவே சரியானவழி, பதும?ர ! உமபிப்பிராபூ வென்ன 7 

9 4 
பூ. இ ge Ql ரியான lf 4 i, 

₹7--அசற்சாக இனி நாட் செய்யவேண்டிய 
தென்ன? 

சங்--சாமிருவரும் சமயம்பார்த் தக குமணன: படை எடு ஐ வரச போவதாகப் பிர ஸ்த1 பிச்சவேண்டெ. WE EI nh 11 Bia:
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ஐடி.வந்.து ரமணன் அயல் நாட்டிற்போய் இரண்டொரு அர 

சர்களின் உசுவியோடு திரும்பிவரப்போலவதாயச் சொல்ல 

வேண்டும், உடனே அ௮மணனுச்குக கோபம்வரும், அது 

சமயம் பார்த்துக் குமணனுக்கு முடிவைத்தேடவேண்டும். 

பத---சரி, ஈமதெண்ணத்தை முடிக்க இதைப்பார் க்கிலும் இறந்த 

hy bed Fi வேறெ .தவுமில்லை, 

சா--இவ்விஷயங்களை யெல்லாம் சமயம்பார்த்து அமணனிட கத்தல் 

சங்களணுசே சொல்லவேண்டும், 

சங்--நானே சொல்கிறேன். 

பது--மற்றச் சங்கதிகளை காளை யோடுத்துக்கொள்வோம். இரவு 

௮ சாலமாய் விட்டது. 

சர்--ரீக்கள் இருவரும் என்னில்லக் திலேயே படுச்.துக்கொள்கரல் 

பிள் 

சங்--மாமிவ்வாறு நெருங்கிப்பமகுவதுகூட ஒருவரு க்கும் தெ Aare 

கூடாது. அதலால் நாங்கள் போகின் மறும். 

ட ரூ . t டி 

சா--சரி. சென்று வாருங்கள்: 
i 

கூட்டம் கலைகிறது. 

  

8 $ * 

Shido 3 சனம் 2. 

rey a ச உ . ; ௬ . 

EPL MUG GS HOW QE UY TO. 

கடல. இல 

் ag “ n . * o 

(ராத் த் PRG GW —— Oost GOT FUE LB. 

OY 

[ergot aipedan euch 2 Rosner 

எழுர் இருக்கி 

8 A பகம் இடுக இட்ட ஈர் 

ள் ஆ 

ore | 

6 on . உ உ ௩ ee ® * 

கற்-- ஐயோ ! என்ன சொர்ப்பனம் சண்டன் ! மிகவும் பயமா 

யிருக்க ற்சே ! அஹா! son Ais சண்ட பிராசுகள், nan of goto



களம் 8] குமணன். 90 

எனக்கு அச்சத்தைக் தருகன்றனவே! என்னசெய்வேன் ." 
உ ச * ° vey 

காதலர்கூடத் தூங்குகன்றனரே | 

௮-- (புலம்புஉருன்.) 
௧--அஹா ! என் கண்ணாளர் என்னவோ பயந்து ட DL YB Po if 

எனக்கு ௮தஇக ௮ச்சம் உண்டாகின்ற2த! என துடல் டிங்கு 

இன்றதே! இனி நாயகரை எழுப்பிவிசிகியறேன். பிராண 

ப.இ] வ்யோ இன்னும் எழத ர இருக்க வில்லையய | எ (bp 5 Bin és 

கள் ® 

௮--- மெளனம்) 

3 க-.-இன்னும் எழுக் இருக்கவில்லை 2ய ! என்ன செய்யப்போகி2றன். 

உடம்பெல்லாம் வியாக்கிறே.? இனிச் தொட்ட ஏழுப்ப 

BO msm, பிராணபஇி .! பிராணாபஇ! எழுந்திருங்கள். 

2 'மணனன் புலம்புகிறான். ] 

  

அ--சான் இனிப்பணகத்தைச் சிறி.நும் செலவி2டன், 

மல் ன்னவோ புலம்பு ர. 

[அம ணன் இடீரென கண்திறக்கிறான்.] 

அட சண்மணி ! என் GN BRT வி; பித்துக் காண்டி. Th BF BR pws ? 

க-து இருக்கட்டும், மிகவும் யாத்து தூங்கினீர்களோ? 

அ---ஏன் ௮ப்படிக்கெட்டிருப் ? 

௧க---நான் இரும்பத்திரும்ப எழுப்பியும் எழுர்இருக்கவில்லைய. 

அ... எனவோ சொப்பனம் கண்டேன், 

க. ஏன்னசொர்ப்பனம் உங்களுக்குப் புலப்பம் கூட அதிகமா 

U9 6 BO B- 

௮--எனச்கு ஒன்றும் ஞாபசமில்லை. 6 dus அடிலாகிருக்கரும்? 

உன் உடல் முழுதும் ஈிக்கிப் பதறுறதே |: 

௧--எனக்கு வரவரப் பயம் ௮இகமாகின்றது.



" 
30) By UW) COM GI. Hs 3 

அ-..ஏன் பயம் உண்டாகிறது ? சொல்லு. 

க -சொல் இரேன் சமீபத்தில் வாருங்கள், 

அ...-இகோ வந்துவிட்டேன். விஷயத்தை விளல்கச்சொல்லு,. 

௧க--நான் ஒரு மகா பயங்கரமான அனவுகண்டேன், /க்கனவில் 

மூன்று பிசாசுகள் கனனங்கறேலென்த நிறத்தோடு என 

முன் தோன் மின; சையில் கதஇகளை ஏந்தி நின்றன. இனி 

orn der முழு வர்ணனையையும் நினைப்பதென்றால் பயம் 

HY BG LEH OG. OT OTT ௮ஞ்சுற து. 

௮--சனவிற்கா கவலுகிளுய் ! 

5--மிதமுங் கேளுங்கள்! அவைசள் உங்களைக் கொலைசெய்வதற் 

© கானவழிகமாப்பற்றிப் பேசிக்கொண்டு கத்தியைத்சீட்டின. 

_ அச்சமயம் நான பயந்து விழித் த உங்கே எழுப்பிமினன் 7 

மில்சளும் கொஞ்சகேரமாய் என்னவோ பித்தப்பிடித்தாற் 

போலிருக்கிறீர்கள். சிறிது முன்கூட என்னவோ புலம்பினீர் 

கள், இக்சனவால் எப்பயன்விளையமோ தெரியகில்லையே. 

யோ / என்னசெய்யப்போகிேன் ! 

௮---காதலி.! இதற்சாகச் இமிதும் வருக்தேல், கண்ணாடி. நிமுலிற் 

கண்டபணமும், கனவிற்கண்ட காசுமாலைபும் கணப்பொழுதும் 

நில்லா. இணி இவ்வாறு பைத்தியகக£சத்தனமாய் பயப் 

படாதே, 

ப பல ௪. . . - ச . டி oY 7 

௧க-- என்ன, எனச்குப் பயம் ௮தஇகம் இறக . 

அ--நீ படுததுத்தூங்கு, இனி நீ விழித் இிருக்கால் உனக 

புண்டாகும், 

கு தோ 

5---நிங்கள் வேண்டுமென்றமுல் கண் வளருங்கள், 

௮---சண்மணி! என்ன இவவாறு கூறுகனளுய்7/ நீ பயந்து விழித் 

அக்கொண்டிருக்கையில் கான் தூக்குவகாணால் நான் மானிட 

ஜன்மம் ஏஎடுத்தவனோ.! எழுக்இுந, முற்றத்தில் சந்திரிகை 

வெகு அழுகாய்ப் பிரகாசிக்கிறது, "வா, ௮ங்குச்செல்வோம், 

[இருவரும் எழுக்துசெல்லல்.]
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அங்கம் 8, களம் 8, 

இடம்--அமணனது அரண்மனை, 

4 

காலம். பகல், 

0 டம a « " ட 6 ௩ 

பாத்திரங்கள்: -அமணன், சங்கன், சாகரன், பதுமன், 

ஈகரவாசி ஒருவண், மெய்காவலன், 

அ--என்ன இன்று என்மனம் பதறுகிறதே, சமி, என் நண்பர் வக் 

தால் பனம் தெளிவுறும், straw! விரைவிற்சென்று என் 

நண்பர்களை ௮ளழதிறது வா, 

காவலன்--மகாராசா, புத்தி இக்தா போய்க்கொண்டார்தரேன். 

| காவலன் மறைகரான்.] 

௮---(தனக்குள்) ஏன் ஈன்புதி கொஞ்சகாலமாய் ஒரு நிலையில் 

இல்லை 2 எதோ எனக்குச் சில கெடுகுறிகளும் காணப்படு 

கின்றனவே ! யாரோ கனக்கு நெருங்கிய உறவினருக்குக் 

கேடு விளையுமோ? அன்றி எனக்கே ஏதேலும் தங்கு விளை 

யுமோ ? சமாதானமில்லாத என் மனத்தை என்மனைவியின் 

சொழ்சளும் மேன்மேலும் கலக்குகன் நன.பிரஜைகளும் வாட் 

டமுற்றிருப்பகாக எனக்குத் தோன்றுகிறது, என் ஈண்பர் 

கள் வந்துதான் என்கவலைகள் ஒழியவேண்டும், சரி ௮தோ 

வருகிழுர்கள். ப ப ப 

நண்பர்கள்---௮மணா மகாராஜ ! வர்தனம் செய்கின்றோம். 

௮.யரவர் வரவும் ஈல்வரவாகுக, உங்களைக் கண்டபொழுதே 

என்கவலைகள் அதேசகமாய் நீங்கெ, 

ப-- உங்கள் வார்த்தைகளால் ஏதோ கவலைகள் இருப்பனவாகச் 

சொன்னீர்களே. நீங்கள் கவலைப்பவொனேன். சங்களுரும் 

சாகரரும் வக்அவிட்டார்கள். CNS கவலையை ஒருநொடி. 

யில் தீரத் தவிிவொர்கள், 

௮. ஊருக்குச்சென்ற சங்கனுரும் சாகரரும் இதுவரை வராம 
DHS & என் கவலைக்கு, முதற்காரணம்,
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சங்-- அரசே! உங்களிடம் கூறிச்சசன்றவாறு தஇரும்பமுடியாமற் 

Cum np. yD apt Qa bu 5 Bev குமணனிடம் நீங்கள் 

சென்று வீண்செலவு செய்வதைக் தடிக்க முயன்றசையும் 

௮வர் ௮தற்குடன்படாமல் நாட்டை உங்களிடம் கொடுத்லு 

விட்டுச் சென்றதையும் பதுமர் எனககு ஏழுஇயிருக்தார், 

இருக்கட்டும், சுமதி எங்கே? 

௮---அவரிருக்கால் காட்டிர்குக் கேடுண்டாகுமென்று நீம்கள் கூறி 

யசை எண்ணிக் குமணனோடனுப்பிவிட்டேன். இனி நீங்கள் 

முதல் மந்இரியாயும், சாகரா இரண்டாவது மக்திரியாபு 
பிருக்கவேஷ்டும், 

௪--அந்தக்கவலையெல்லாம் இனி உங்சளுக்கெதத்கு? நாக்கள் 

இருக்கிறோம், இனி ஈமது ராஜாங்க சம்பந்தமாய்ச் செய்ய 
வேண்டிய சிர்திருத்தங்கள் எவையேனு மிருப்பின் ஆராய்தல் 

வேண்டும், 

சா--ராஜேசவரா / குமணன் காலத்திலேயே ஈமது காசறை வெ 

௮மையாயிற்ற,  இனிநாம் காசறையை நிரப்பும்படியான 

வழியைஜ் 2சடவேண்டும் 

௮--அதற்குரிய காரியங்கள் எவை ? 

சா---இனி கஈமது ௮ரண்மனைவாயிலில் தமிழ்க்கற்றவரை வரவிட 
லாகாது, ௮னன சத்திரங்களைக் கொஞ்சகாலத்துற்கு ௮டை 

திதுவைக்கவேண்டும், இப்போது நம்மிடம் எண்ணிழக்த 

சேவகர்களிருப்பதால் பணச்செலவு ௮திகமாகிறது, அதிற் 
பலரை நிறு த்திவிடவேண்டும். 

௮--௮அம், அவவாறே செய்யுங்கள், இன்னும் ஏக்காரியம் வேண்டு 

மானாலும் நீங்களே ஈடத்த உத்திரவு கொடுக்கலாம், 

சாக. உஙகள் சொல்லுக் “பெண்டுண்டேர? (௮மணன் ஒன்றும் 

பேசாமல் ஏதோ யோசித்துக் சொண்டிருக்கிறான். சங்கள் 
கண்சாடை செய்ய பதுமன் ௮ரண்மனைக்கு | வெளியே செல் 
கி் ன.)



     Bal கான்: அரசை பக் கொன்ட    
   

a மூச் எனக்கு 

அன்பதாசள் கொள்ளும். We pea s என் மனம். pene 

  

Soe சச்சர்ப்பனம் எப்படிப்பட்ட அர ப்ட்! 

அமூன்று.. பிசாசுகள் உன்னை அழி. ப்பதாய்ப் "பேரிக்கொண்டன. 
வாம், HAGE சொர்ப்பனம் சண்டது முதல். என். மகி. 

மிசவும் கவ லு பஜன்; என்னதிக்கு நேரிரிமோ வென்று எனக். 

குக் கவலை அதிகமாய் இருக்கிறது, 
௩ 

௩ 

sir! மகாராணியார்கண்ட சொ ்ப்பனத்.இல் ஒரு பொருள். 

- இருச்ே௮. அந்த மூன்று பேய்களும். உங்கள் BDO CTOs . 

- அவரு 2.5; உதவிசெய்ய வரும் ஈண்பர்களுமே சவிரவேதில்லை: 

a | pie Fut BO, AGM LpFO ST gis காகெளிழ். சென்ற வே. 

erg உதவி தேடுசருசென்று கான் கேள்கிப்பமெறேன்.' 
aoe அவரே. உங்களுக்குச். திமையிஹைக்க வருவாசென்று. நிச்சய. 
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பல்வகை நிதியினாற்பொற் பளிங்கினான் மணியார் செய்த 

நல்வகை மாடச் தும்பர் ரண்ணிவீற் நிருர்த செம்மல் 

கல்லொடு பூல்லு முள்ளுங் கஞுலிய கான மெய்தி 

யெல்லொட பனியும் வாட்ட வெவ்வித மிருப்ப னம்மா,?3 

: நாமறு மினியலாக ஒடுமொழி லாளர் செய்யச் 

கமகம 'ஈவணாச்சர் இங்குங் சறியமு துண்ட வாயரன் 

அமர்தழை சருகு கர் மரிபகாய் கணியு ணாக்கள் 

திமையிரு சாம்சார் சொண்டு நான்புசத2 இருப்பன் சொல்லோ.355 

'௮கசையார் கானத் மண்ணி பாயுணா எளவு மங்ஙன் 

ரகமா திகளை யுண்டுசண் பணி வெயிலுச் தாடி 

உகையார் றவஞ்செய் வானென் நுன்னுதன் மடமைத் தாகும் 

வீகைய வேண்டு மன்றேல் வேறொரு சூழ்ச்சி வேண்டும்.?? 

இஎரியவ சென்செய் வானே லினியல னெவர்க்குர் sorte 
Beet) yar whl po A பொங்க ஈட்டவா பலர்பா னண்ணிக் 

கரிவொடு விளைந்ப கூறிக் கறுறபல் படையும் பெற்றுத் 

அளணிதவிர் மனச் னாகித் தும்பை பூண்டிஙகு சேர்வான்? 

(பதுமன் மெதுவாய் வந்து உட்காருகிறான் | 

அ--சங்கனாரே என்ன சொன்னீர்கள்? என் புத்தி ஏதோ ஒரு 
விஷபக்இற் சென்று கோண்டிருக்ததால் நீங்கள் சொன்ன 

வற்றைக் கவனிக்கவில்லை, 

ச... -சசலவித இன்பங்கமாயும் அனுபவித்துக்கொண்டு ரசரா 

யிநக்த குமணன் காட்டில் கஷ்டப்பட்டுக் கொண்டா யிருப் 

பார்? நாம் அவ்வாறு ஒருகாலும் எண்ணலாகாறு, திடீரென 

Caan ab எதிர்த்ததால் நாட்டை விட்டுச் சென்றார். 

இனித் தகுக்த இந ஈண்பரோடு மூவரரய்க் இரம்பிவக்று 

தாட்டைப் பெறமுயல்வார், இதுவே மகாராணியாரின் 

சொர்ப்பன பலன் என்று சோன்றுதெ.ற. 

[சசர்வாசி ஒருவன் சோண்றல்.] 

ந5--மகாராஜா! மகாராஜா7 என்ன அகியாயம் இப்படியும் சால 
wre Ga! 

சங் என்னடா சக்கஇ?
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பபபல மெத்தப். பயமாக! Os என்னா செய்ய ட போக ஐன், 

சங்-- பயப்படாதே, தைரியமாயிரு சா. ல்களிருக்கிறோம்.. யாலற்ழக் 
கும், | ட்ட 

ந௧--உங்களுச்குத் தான் முதல்லே. கேடு எண்ணிஞாகளெர். 

சங்--௮அதென்னடா? ௮தென்ன கேட்டா? 

நக--௮து பெருக்கேடு என்னதான். செய்யப் போறீக்களோ தெறி 

யவில்லை2ய. எனக்குச் சொல்லக்கூட வருத்தமா யிருக்கு 22 

அகோ! நமக்கென்ன அபாயம் Can ge 

௩௧---இனி இரச ராஜ்பமே தொல்ந்துபோகும். 

சங்--என்னடா FHI விரைவில் உமை, 

௩௧---மகாராசா ரெண்டு ராசாக்களைன் Csr gs gs கொண்டு ௨3 
் * * ச * ந 

களைச் சண்டை செய்பப் போருகளாம். எனக்குப் பயமா யிரு 
த் ் 

க்கிறது. 

௮. சங்கனாரே இதென்ன விபரீதம் ? 

சங்--புரவலீர்.' பயப்பட GO ou ar LT LD, oD} & ற்கு வேண்டி Lf oh 

யைத் ழெடிக்கொள்வோம், 

௩௧--என்ன செய்தாலும் முடியாதா மில்ல, பெரிய படையில்ல 

வருகுதாம், 

சங்--௮டே.? உனக்கு இதெல்லாம் எப்படிச் தெரி? 

-நக.நான் மதுரைக்குப் போ VF Hao gp 8b: *அ௮ப்பொத்தான்௮ங்கே. 

பேசினாங்க, | , 

சங்--மதுரையிலிருக்து எப்போது வந்தாய்? 

ந௧--தேத்அத்தான். 

சல்--கீ, Cur, Big வராமல் நரல்கள் பார்த்துக் சொல்கிறோம். - 

asian A மநைதல்; 

ys sini Pil இவன்: சொல்லது. மெய்தா ஞ்". 

  

   
சம் உண்மையே, Dis ச்சர்வாசியைப்' பார்த்தால். Bap UN et 

சக்கூட் ் தெரியாதவனாக். 'இருச்சிறான்,' (0 ர்துரை க்குக். கூடி 
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w புச்ேள்ளோன் என்றும் தோன்ற வில்ல, கல்லவனாயும் 

காணப்படுகிறான், ஆசலால் அவனது வாரக்தையை நம்பவே 
ண்டி யதாய்த கான் இருகி BBQ) G0, 

௮/---இவன் கூறியதால் என் மனம் முன்னிலும் அ.இிகம் அடிக் 
Cs, 

F i — or om 1D அவவாமேோற தான் இருக்கிறது, ஆபிலும்மனக்தள 
ரவிமிலறு ௮ழுகல்ல, அ கலால், சில லறறர்சமா அனுப்பி விஷ 

யத்தை முற்றிலும் அறித்துவரச் செய்வோம், 

௮--- அனுப்புங்கள் விரைவில், குமணன் இவவாறுமாசெய்யக் தணி 
Le 

௪௭்---இம்மட்டுமா செய்வார் ? கடை வரைப் பாருங்கள், அவர் 
உயி2ராடி க்கும் வரை உங்களுக்குச் கேடுதான் விளையும், 

சா--௮லரை மறுவுலகர் கனுப்பிவிட்டால்? 

௪௮--ுப்புறம் அமணனுர்குர் சவலைக்9 டமில்லை, 

௪ர--இனி ராம் செய்யவேண்டிய காமிய மென்ன? 

வ எனக்கொன்றுக் தோன்றவில்லை, சங்களுரும் நீல்களுமே 

சொல்லுல்கள் , | 

சங் எனக்கென்ன கோன்றுிறெது? நமது சேனையைச் சித்தம் 

செய்யவேண்டும். இனி யொரு காரியமு மிருக்கிற லு, 

௮ ௮கையம் சொல்லும், 

௪ல் -ற.து துரோகச் செயலாயினம், குமணன் செய்ய எண்ணும் 
இமையினும் பெரிய ராக மன்று, குமணன், . கண்பரோடு 

இல்குற்று உங்கமாக் கொன்று மறுபடியும். ௮ ரசாள்வார். அவ 
ares Bb குள்சாடுவறுமை யறப், பகைவ ரதனைக்கைட்பத்ழு. 

வர், 

அ முத் சிதம் உண்மை, 
ன ர கய வலு 

சம் க்களும் ௨ உக்கள். வம்சமும். asa வாழவேன்டு மானம். 
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| a Basin எனக்குக் கெடுதியையா. சொல்வீர்கள்? ல்கள் செய் 

- வத எனக்கும் சம்மதம், | 
| ன் 

௪௫ குமணன் றலையைக் கொண்டுருவோர்க்குக் கோடிப் பொ 

ன்னளிப்பதாய்ப் பறையறை விப்போமா? 

2) —F A), 

சா--நாளையே அவ்வாறு செய்து AO Sarr Lo, 

[எல்ே லாரும் செல்கின் றனர்.] 

றா வலை மவ க்
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அங்கம் 4, சளம்் 1], - 

இடம: குமணபுரியின்பு றம, 

BINA மாலை, 

பாத்கிரங்கல்:--ஈகர்வாடசள் பலர் பெருந்தலைச் சாக்கனார். 

[ஈகர்வாரிகளின் கூட்டத்தில் சாக்சனாரும் இருக்கிறார்.] 

முதங்ககர்வாசி--8யோ.! எவ்வளஅ அதியாயம் நம்ஈகரில் நடக்கெத! 

கேற்தைய திருவிமாவிற்குக் குமணன் இருந்திருப்பாரானால் 

Hp எவ்வளவு சிறப்பாய் நடர் இருக்கும் 7 

ஜஇிரண்டாமவன்---௮வர் எத்தனை இரவலரை இறைவலர் அக்கு, 

வார். எத்தனைகவிராயர் பரி பெறுவ. கோயிலில் அன்ன 

தானமும் சொன்ன கானமும் எவ்வளவு இதப்பாயிருக்குப! 

மூன்றாமவன்--௮தெல்லா மிருக்கட்டும், இவற்றிற்கெல்லாம் ௮வ 

ரது பக்தியும் கல்வியும் புலவரைப்போற்றும் )லமையும் கல் 

வியைக் கற்போர்க்கு உதவு கலின் சளிப்புமன்ரோ காரணம், 

இரச ௮மணன திருவிழாவில் செலவமிக்கக்கூடிப பணத்தை 

எல்லாம் சேர்க். துவைப்பதோடு கானகரூமங்களை எல்லாம் 

நிறுத்திவிட்டார், எதக்சனை பளவிக்கூடங்கள் அசியாயமாய் 
இவரால் மூடப்பட்டன, 

நான்காமவன்-- அவர என்னசெய்லார். எல்லாம் அவருடைய 
சிேகராகிய குடிகேடர் தாம் செய்கரர்கள், அவர்களே 
தருமங்களை நிறுத்தினார். சல இனங்களுச்சு முன் யாசோ 

மதுரையிலிருந்து ஒரு சவிராயர் வந்தாராம். அவருக்குப், 
பாழாகும் அந்தப் பதுமன், அரசு, ஒன்றும் கொடுக்க 

கவொட்டாமற் செய்தாளாம், அப்புலவர் மிகவும் வருச்சரற 
௮ப் போனாராம். 

இரண்டாமவன் --அ.வர் ஈம்மிடமிருர் து எதுவும் கொள்ளையிடாம 
லிருந்தாற் போதாசா? குமணன் பிக்ஷ£இபதிகளை லஷாஇி 

பஇகள் நக்கினார், மணன் லக்ஷ$ாஇபஇகளை எல்லாம்
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பிஷா திபதிகளாக்கினார், ஏழைசளுக்குல்கூட இவரால் ஏழ் 
பட்டிருக்கும் வரி எவவளவப்பா 2 

நான்காமவன்--நான்தான் ஏப்போதே சொன்னேனே, இயை 

யெல்லாம் ௮வருடைய ஈண்பரின் செய்கையேயன்றிசீவறல்ல, 

முதலவன்---$ சொல்கிறது ஈன்றுயிருக்கிறது. சொல்லுறவன் 

சொன்னால் கேட்பவன் ம௫ எங்குற்ற து? 

நான்காமவன்--**கரைப்பவர் கரைத்மால் சல்லும் கரையாதா? ப 

“மூன்றாமவன்-- செல்லா மிநக்கட்டும். கூமணவள்ளல் தமிழ்ப் 

புலவரைக்கொண்டு எத்தனை பிரபகத்தங்களாப் பாடுவிம்தார், 

அவர்களைச் தமது உடிர்போலவன் ரோ காப்பாற்றினர். அக் 

காலத்துச் சேரசோழ பாண்டியர்கள் தமிழைச் காப்பாற்றி 

னார்கள், sop (pss அரச2ரா அம்மூவரும் ஒருவரே 

போல உதித்இநந்தார், இன்னும் பொதுவாய் ஈகசையை 

ல அச்காலத்து வள்ளல் என்பார் இவர் முன் மின் தோக் 

மினிசிய அவா. அருல் டைய தம்பி ௮மணஜே செப் Ate gai 409 அருடைய சம்கி அமணனே 2 
் யக்கூடாத அநீதிகள் செய்றார். இசற்கு ஈம் என்ன செய்ய 

லாம். இத்தகைய *(கொடுசகோல் மன்னர் வாழும் நாட்டிற் 

கடும்புலி வாழும கரடு நன் தன்றோ 9 

சாத்தனார்--8விர் உரல்லாருககூடி அவருடைய துஷ்ட இெகரி 

னின்று பிரிததவிடக் கூடாதா 8 

முதலவன்--௮ச்சோ ! எங்களுபிரை உடனே உயர்லோகம் அனு 
ப்பி விடுவார்கள் அந்தப்பாபிகள், 

சாத்தன்--அப்புறம் அவர்கள் உயிர் நிம்கும்படி நீங்கள் விடுவீர் 

களோ? 

முதலவன்---இக்த ஊராடரல்லாரும் குமணனுடைய ஈகையைக் 
சண்டவர்கள், அவர்களுடைய சன்மார்க்கச்சையும், பக்த 

யையும், குடிகளுச்குச் செய்திருக்கும் சன்மையையும் சுண்டி 
ருப்பார்கள், இக்கஃரின் வெளிபிலுள்ளவர்சள் அ௮வவாறறி 

வார்களா ?
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ஐந்தாமவல்--நீங்கள் ஒன்றும் தெரியாதவர்கள் போற் காணப்படு 

இறிர்கள், நான்கு இனங்கட்கு முன் வெளியூர்களில் ௮ரசன் 

அனறயிச்ச முரசைக்கேட்ட பிரஜைகள் என்ன நிலை யடைந் 

தார்கள் தெரியுமா? 

நி தியிழர்சோ மென்பரகிலர் நெடியசஏிர மசைத்திசைச்குர் 

துதிபிழந்சோ மென்பர்சிலர் சொற்கடலிற் நுளைர்தறியும் 

மதியிழர்தோ மென்பா்சிலர் மனமறுகி வாண௰ரலாம் 

பதி.பிழந்து வனநோக்கிப் பார்வேர்சன் படர்பொழுதே..?' 

('மானிடர்தர் துயர்சருதான் வழக்குரைத்தா லெதிபகரான் 

தானிடரே நிதம்புரிவான் ॥னக்கொன்றோர் விதிவகுப்பான் 

சேனெனவே மொழிபகர்வான் சர்தைசெயல் விடமனையான் 

ஈனனர சாட்சியினு மெமுஈரக மினிதாமே,.?3 

₹₹என்றுமில் லாதோர் கெஞ்சி னின்பமே யினைத்தென்றொண்ணார் ச் 

ger pu பெருஞ்செல்வத்திற் மேன்றினர் வறிஞராயில் 
சென்றன மகிழசரியெல்லாஞ் சிர்சையை வாள்போர்றாக்கக் 

கன்று லன்றியுள்ளங் களிப்பது காணற்பாற்மரு.79 

இவ்வாறு கனிக்கனியே சொல்கிறார்கள், sug புறநகர் 

வாசிகள் குமணனது Anis நன்குணாக் இருக்கின்றார்கள். 

சாத்தரரை--கானகு இனங்கட்குமுன் ௮மணன் என்ன முசசறை 

வித்தாக 

லக்தாமவன்--உங்களுக்கெல்லாம் இன்னும் தெரியாதா? 

முதலவன்---என்ன, சொல்லு, 

இரண்டாமவன்--விரைவிற்சொல்லு. 

வந்தாமவன்--குமணன் தலையைக் கொண்டுவருவோர்க்குக் கோ 

டிப்பொன் தருவதாய் ௮ழறையப்பட்டது ௮றியீர்களோ ? 

சாத் என்ன? அப்படியா? 

ங் « ச் * ° 6 ச டி ௫ + 

இரண்டாமவன்-- அப்படிச் சொன்னவனைக் குத்.துங்கள் 

பலர்--அமணனைச் சிக் இரவதை செய்யுங்கள், 

சான்காமவன்-- அவளைச்சொல்லச் குத்தமில்ல, od BT i Bu 

ஈண்பரைக் கொல்லுங்கள்,
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மூன்றா ௦வன்--இவர் இப்போது சொன்னத மெய்தானா ? 

லிக்தாமவன்--சான் பொய்யாசொல்கி2தன். 

மூன் ரமவன்-- ௮ பபடி யானால் குமண புரியில் அமை வித்தறுப்பமை 

எல்கள் காதல் கேட்கவில்லை 2ய, 

ஆறா ரவன்-- முதலில் புதணர்களில் தெ ரிவித் துவிட்டுப் பிகு தலை 

நகரில் வெளிப்படுத்தப் போகிறார்களாம், 

மூன்றாமவன்--இதெல்லாம் உனக் கெவ்வாறு தெர்ந்தது * 

ஆரறாமவன்--ரான் நேற்று இரத்தின விபாபாரத்தின் பொருட்டு 

சுற்றப் பக்கங்களிறழ் போயிருக்கும் போ இவ்விடயங்களைக் 

Gama no இங்சோடிவம்ேேன், 

மூன்றா௦வன்--- ஆனால் ஈமது வள்வலைக் சொன்று விிவொர்கள் ? 
॥ 

ஆராமவன்---ஈல்லவாகள் ஒன்றும் செய்பசர்கள, அனணுல் உல ல் 

எல்லாரும் ஈல்லவர்கிளா யிருக்கிழுர்களா * 

சாத்--குமணனிப்போ செ ங்கிருக்களுர் ° 
ர 

ஆராமலன்--௮லர் ச£்போது சண்பசுவனத்தில் தனித்திருக்கின் 

ரூராம், எந்நேரமும் கடவுளைத் இயானித்துச் கொண்டிருப் 

பார்போலும், 

முதலவன்---இருக்கட்டும். இன்று ஈம் இயாகராஜப்பெருமாள் 

கோயில் விதியில் எழுந்தருளுவார். வரைத் தரிசித்து 

கம்மன்னருக்கு எவ்விதத் துன்பு மூண்டாகாதவாறு துதிப் 

போம். 

இரண்டாமவன்--கா& நரம் யாவரும் ஒர பொதுக் கூட்டல் கூடி, 

௮ இல் விஷயங்களை முடிச் துக்கொள்வோம். 

மூன்ருமவன்-- ௮வ்வாலே கட்டாயம் செய்வோம், 

[எல்லாரும் போதலும், சாத்தனார்மட்டும் தனித் இரு ததலும்.] 

சாத்--ஆஹா / மகாகனம் தங்யெ கும்ணனது தலையையும் தொ 
லைச்சலன்்ரோ பதமனாதியர் எண்ணிவிட்டார்கள்,. இருக்கட்
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டும், இத்தகைய விஷயம் அவருக்குச் தெரியாது போலும், 

நானென் ூருக்குப் போகுமுன் வள்ளலார் லராயே குமண 
னைக்கண்டு இப்பாதகரின் தீய . எண்ணங்களைக் தெரிவிப்ப 

தோடு, கூமொனால் எனது வறியகிலையை அவரிடம் அறி 
வித்துச்செல்வேன், எவ்வாறேலும் அவரது உயிரைகச்காப் 

பாற்றுவேன், எல்லாவற்றிற்கும் ஒருயுகச்தி தோன்றுது: 

வ்வ்வ।! ழே செய்கின்றேன், 

(செல்இன்றார்.] 

அங்கம் 4, கம் 2, 

இட...  சண்பகவன ம், 

காலம்--மாலை. 

பாத்திரங்கள் -குமணன், சாத்தனார், 

[குமணன் உட்காரர்திருக்கிரான். சாத்தனார் அவனைப் பார்க்கிருர்.] 

சாத்-- தனக்குள்) இதுவே சண்பகவன மென்கின்ருர்கள், இதோ 

உட்கார் திருப்பவே குமணவள்ளலா யிருக்கவேண்டும், 
இவசது அறிவும், சாந்தமும், குளிர்க்த பார்வையும் முகத்த 

லே ததும்புன்றன. gar! இவர்மேலன்றோ அப் பாபி 

அடபப்பழி சுமத்த அரம்பித்தான். 

[சமீபுத்தித் செல்கிருர்.] 

கும--யிர் / இத்தனிக் கானகத்து.க்குச் செல்லும் நீங்கள் யார் 

என யானறியலாமோ 2 
௬ 

சாத்--யான் பேருந்தலைச்சாத்தன் என்லும் பெயரினன், 

கும--8மிர் ! ஈங்குத்றவாறென்னை ? 
சாத. குமணனை த் தேடிவரீதேன். 

கும--ஆசா மிகவும் சந்தோஷம். நீல்கள் தேடிச்செல்லும் குமணன் 
யானே, நீக்கள் என்னைத் தேடிவக்ச தெசற்கோவென் அறிப் 
அவாவினென்.
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அசகுல், 

சாத். ௮ரசே ! எங்கள் அரு“ தமிழ் ௮ண்ணால்! 

தரித்திர மென்பாழ் றரித்துள O gar par 

அசச்துறுமக்ச என்னமில்லாமலே 

மிசத் துன்புற்று மேன்மை3 மாயின் 

முசத்தைகோகச்க மோயும்என்் முகம் 

இிகைத்துநோக்சச் ென்றனன் 8ீன்பால் 

ஆதலின் வறுமையை 8 fp Maret arm ev 

Go—yoRt! கானரசனாக விருந்த அந்த காள் வராது இரத 

நாள் வந்து கொக்தெனை அடைச்திராயினும் உங்கள் வறுமை 

யை என் உயிர்ச்செலவினாலேனும் தஇர்க்களேண்டி௰ தென் 

கடமை, கலவியரசே ! என்நலையைக் சொண்டுவருவோர்க்கு 

என்றம்பீி கோடிப்பொருள் கொடுப்பதாய்ச் சிலகாட்களுக்கு 

முன் பறைசாற்றியதாய் மாந்தர் லர் வழுத்தினர். ஆத” 

லால் என்றலையைக் கொண்டுபோய்க் தம்பி கைச்கொடுத்து 

௮.தன் விலையை வால்), உங்கள் வறவம கேரயைத் தீர்த்துக் 

கொளளுங்கள, 

கண்ணிகள. 

['அடலால? என்ற தேவாரப்பண்,] 

சாத் -சொலைமறும்ச ஈன்னையன்றோ குணமிக்கோ, தம்.தால்சளில், 

கிலைபெறவே சாட்டினார்கள் நீரறிக்ச கல்லவோ. ் 

தம--வாழ்வுதன்னில் விருப்புளோரை மாய்த்தல்பெரும் பாலமாம் 

தாழ்மையான உலகவாழ்க்கை தகர்ச் சஎன்னைச்கைச்சொள்கீர் 

சாத் -௮ள்ளலும்மைச்கண்டவுடன் வளமையற்ேோன் வண்மையாய்! 

கொள்ளையாகப் பணமுங்சொண்டேன் கூவிழையே போகிழேன், 

தம--தெள்ளறிலீ ரேன்மொழியில் மையில்லை தே.றுவீர் 
சள்ளர்கொள்ளும் இக்சலையைக் காவலன்முன் சொண்டுபோம். 

6 

புலவீர் ! இவ்வா.௮ு செய்யின் சூரீன்றுவிசங்களில் ஈன்மையுண் 

டாம், முதலில் உங்கள் வறுமைதீரும், பிறகு என் தம்பியின்: 
மனக்கவலை மாறும், எனக்கும் முக்இ As Reed, 

[சாத்தஞர் சிறிதுோம் ஏதோ யோடிச்சன்முர்.]
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சாகி ௮சசே 1 நீக்கல் கழவது உண்மைதானா ? 

ரூம -பெரியிர் | குமணனை அலத்தியன் என்௮ுன்னினீர்களா 
இகோ தலையைக்கொடுத்தேன் ; கைக்சொள்விர், 

4 

“உடைவாளை உயாழ்தல் ] 

சாக பொரும் ! பொழறம்! இன்று முகல் உங்கள் தலை எனக 

சே உசீமையாகாதன்டமே ? 

கும--ஆம், தம். 

சாத்--8ீங்கள் கெள்விபுல்ம விஷபம் உண்பையாவென்று உமர ரர 

அணு? விசாரித்துவர்து, சறிதுமேரத்தில் தலையைக்கொண்டு 

பேசகிறேன், அதுவரை எனச்குரித்தான இத்தலையை உங்க 

ளிடம் அடைக்கலமாக வைத்துச் செல்லுதேன், கள்வர் 

ுூதவிய இஷ்டம் அதைக்கவரந்து. கொளளாமற் காத்துக 

Qn af OB Fait, 

க ர நட சூடம் a * . ™ 

கும தவவாேோ செய்கிட்றன்... னிசைவில் வாதங்கள். 

சாத--ரான் தனிவழி செல்லவேண்டி யிருக்கிறது, தங்காப்புக்காக 

உங்கள உடைவாகாச சற்றியுங்கள் . ் 

௬ ௯ “் ச் a am, க் ச ௬ 

கும BH'0 G7, GID DIET CH DSM 

த ததத . Re gre ae ens “ory (2 nr | குமணன் வாலா ப காமிச்தப் புலவு சபரு மனைக், | 
ed 

~~ 

* * . 

வங்கம் 4, சனம் &, 

இடம் அமறணன நரண்மனை, 

தாகம். சாலை, | 

tit த்தர பதன் அமணன் | ON db & EOF, சாவலன், ச் 

கன், ப.துரன், Ketan Rat. 

Gt ஓ காவலா | 

சா (இழுரென) யாரையா? சல இனல்களுக்கு முன் வக்துபோன 
Liane? வர்க்க, வாக்ச்:
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௪/--உக்கள் அரசனிடம் சென்௮ எனது வரவைச் தெரிகி, 

கர போதும் உல்கள்.சங்கஇுயைச் சொன்னால் எனக்கு ஈல்ல மறி 

யாசை கிடைக்கும், போமையா வேலையத்தவசே. 

சர. அடே! முன்போல் வர்இருப்பதாய் எண்ணாதே, தற்போது 

உன்னரசனுக்கு ஒரு ஈன்மைசெய். வர்திருக்கிமேன், அதத் 

கென்னைச செல்லவிராயா இல்லையா? 

(சேவகன் உள்ளே போகிறான்.) 

சா--மகாராற்! சில இனங்களுக்கு முன்னாலே வந்திருக்தாசே, ௮௬ 

தப் புலவரு ak BSB OP ந. 

சக... ஏன்னடா. என்னசங்கதி சொல்ல வந்தாய்? இவ்வாறவரும் 

விணர்களை, வரவிடக்கூடா தென்று, கான் முன்னே உனக்” 

குச் சொல்லவில்லையா? ° 

காஃபுத்தி, இன்லும் கொஞ்சூண்டு சொல்லிப் போடுறேன் 

அவர் வர்: நம்ப மகாராசாக்கு என்னமா ஈன்மை சைய்ய 

CUBS HES PLD. 

௮---சங்கனாசே! அவர் ஈமக்கேதேலும் ஈன்மைபுரிய வந்திருச்சு 

லாம். geared அவர் வரட்டும் (காவலனைப்பார்த்.து) அவ 

சை விரைவில் வரவிகச், 

[சாவலன் வெளிச் செல்லுகறொன்.] 

கர--யோ.! உங்க காட்டிலே மமே பேஸ்சுருச்சு, உள்ளே போய் 

மாராசாவைப் பாக்கலாம். 

[சாத்தனார் உட்செல்கிரூர். | 

சா. அுமணப்பிரபு/ வர்தனம், 

HOHE வந்தீர் புலவி2 

சா--உங்கள் சல்னிதானத்தில் லெகுமானம் பெத்றப்போச லக் 
தேன், 

சங் பித்துப்பிடிக்த புலவரே! உமக்கு. எதற்காக வெகுமானம் 
| கொடுச்சவேண்டும்?.



  

. பய ௬ 

: குமணன். 

சாரல்கள் விரும்புலதும், ஒருவராலும் செய்ய முடியாத தமான 
சசரியத்தைச் செய்து முடித்து வக்இிருச்செறேன். 

சங்--என்ன 8யோ.! உம்முடைய பாஷை எனக்கொன்றும் விளக்க 
வில்லையே, ஒருவராலும் செய்ய முடியாக காரியம் யாது? 

அதை எவ்வாறு செய்து முடித்தீர்? 

சா. குமண ராஜனின் தலையைக் கொய்பவர்க்குக் கோடிப்பொன் 
கொடுப்பதாய் ஏறபாடுண்டன்ரோ? 

சங். அம். | 

சா கான் அவவாறு செய்திருந்தால் 

சக. -உமச்கும் கீச்சயமாய் ௮து உண்டு, 

'சாசரி, அக்காரியத்தைச் செய்து முடித் இருக்கிறேன், . 

சஃ்-பேஷ், Cues, san sifu செய்தர். இப்போது வெகுமதி 

கேளும் அ௮சசர் கொடுப்பார், அனல் நீர் செய்ததற்கு யாச 

சாட்சி இருக்கிறார்கள்? 

(குமணனது தலையைத் இரந்து காட்டுகரூர்.] 

கா. மர்திரகளே! அமரை மகாராஜ! இது தான் குமணன் தலை, 

கன்ருய்ப் பாருங்கள், இகத வாளைப்பாருங்கள், இதைக் 

கொண்டே அவசைச் சிதைத்தேன், இன்னம் இரத்தம் செ 

ட்டிக்கொண்டே இருக்கிறது பார்த்தீர்களா? 

(அமணன் அமைச் சண்டதும் சிறிது நேரம் திகைச்து விம்மி விம்மிப் | 
பெருகூச்செறிர்து ழே விழுந்து புலம்புகிறான்] 

அயோ! ! போ! மூடனாகயே யான் என்ன காரியம் செய்தேன், 
சண்டாளன் என்ன செய்தேன், அண்ணே, இனி என்ன 
செய்வேன். யோ! அண்ணா! என்னை அனாதையாக்கினீர் 
சுளே! உங்களை இனி, எர்காட் காண்பேன். உடன் பிற 
வியின் உயிர் லாக்கலோ கொடியேன் உலூழ். பிறந்தேன்; 
என அயிர்த் தையே! ஆருயிர் அன்பே! அறத்தின் பெருந் 

இலே சாம்போது என்னென்ன என்னிகிர்கின!் உன். 
கள் தம்பி2ய கேடி என்ணினசால். இளி இவ்வ 
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லேண்டா மென்று இறச்தீர்களோ? தம்பியினும் சொடியர் தர 
ணிபில் இலர் என வருர்தியிறந்திர்களோ! தகா நீங்கள் இறந் 

ததைக்கண்டும் என்னுயிர் இன்னும் நீங்கவில்லை ப, ௮ண்ணா/ 

அண்ணா! என் மனம் என்னை வதைக்கின்றதே! என்ன செய் 
வேன்! எவ்வாறு சூப்பேன்: முடியாது முடியாது? சகோத 

ரத். துரோகம் செய்த “பாவியாயெ கான் இவவுல$ல் இருப்ப 

தே இதற்கோர் பாரம், இதோ நீங்கள் சென்றவிடத்திற்கு 
வந்து AOA? pax. 

(வாளை உயர்த்துகிறான்) 

சா. -ஏ ௮பணா பொறும், பொறும். இப்படி யெல்லாம் செய்தால் 

உமத பழி நீகவிமிமா? உமது பொருள் வேட்சையன்றோ 

அவரத மரணத்திற்குக் காரணம் ஏன் இவவளவ பாசாங்கு 

செய்கிறீர். 
9 

w— yous! இனி என்னை எவவாறு கிர்திப்பினும் ௮தை சான் 

பெறப் பொருத்தமுள்ளவனே. இனி என் உயிரை இழிஞ 

னாபெ கான் ஒரு கூணமும் வைக்தி2ரன், 

(சத்திபால் தன்னைச் குச் ச்கொள்ள அதை உயர்த்துதல்) 

சா--௮ரசே. நில்லும் நில்லும். உண்மையிற் குமணனின் மரணத் 

இற்காக வருந்.துகின்றீரா? 

அ.சத்தியமாய்ச் சொல்று92றன். இனிக் குமணனைக் காணாமல் 

உயிர் தரியேன். 

சா இவ்வார்த்தை உண்மையானால் குமணனுக்கு உயிர்வரச் 
செய்வோம், எம்மால் செய்ய மூடியாதது இவ்வல?லதுவு 

A em py, 

பட்டமா மரர்தழைககப் பாடுவோம் இதுலென் முன்னே 
ஈட்டதோர் சல்வேளுன்றி ஈளிர்தளிர் இளைமீக் சொண்டு 
சொட்டு சேங்சனிக ளீயச்சொல்லுவோம்அரிதென்றொன்றும் 
விட்டிலோம் எதுவும் செய்வோம் மேலவர் ஈம்மின்யாரே,73 

(சமணன் புல்வாது பாதங்களில் சாஷ்டால்சமாய் சமஸ்கரிக்கன் ரான்.) 

Ae pete எழுப்பிக் தர்தால் நீக்சளே குரு, நில்களே 
என் இம்ட தெய்வம், 
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சாத் -௮ரசே.! இங்கே இரும், யான் காட்டைர்து இத்தலை 
. 8 e ° mY ஈ 

குமணனது வெட்டுண்ட உடலிலொட்டவும் ௮ன்் னார் இரு 

ம்பவும் உயிர பெறும்படியும் பாடித் இரும்புகிறேன். 

௮---((எனதுடல் உயிர்பொன்சுற்றம எய்தியவாழ்வோடெல்லாம் 

உனதெனட்் புரிர்தசயாளிற் குஞற்றுமோர் கைம்மாறுண்டோ 

அ௮னதுற வெண்ணிலென்போ லறிவில்ாரில்லை ஈசன் 

இனமருள் புரிசற்பொோ செய்குவர் சைம்மாறையா?? 

சன்னண்ணனைச் சீக்கரம்போய் எழுப்புங்கள், ௦1 ப்புங்கள்: 

சாத--சரி; வருர்தாஇருல்சள் சென்று விரைவில் வ ருன்மேன். 

[சாதகர் செல்கன்ருர்] 

ரு ர் த உர இ. ௪ e aa e 
y— 9G காவலா? அர்த ராஜத்ரோடுிகள் என்முன்னே வரட் 

டும், 

(சங்கன், சாசரன், பதுமன் வருதல்.] 
( 

௫ . ந « . s ச 

௪7--௮ரசே வந்தனம். எங்களை யமைப்பித்த காரணம் யாது 2 

௮. ஏ பாபிகளே/ விடச்தையொத்த கொடியர்களே ! சண்டா 

ளர்களே ! பரபத்துரோகிகளே 7? அடுத்துக்கெடுக்கும் மடை 

யர்களே / என் புத்இயைச்கலக்கிய புல்லர்களே! நீர் இனி 

என.துகாட்டில் இருச்கல் கூடாது. இக்றா நீங்கள் இருந்தாலும் 

இவவிடத்திற்கு மாசண்டாகும் 

| காவலனைப் பார்த்து] 

காவல. இவர்கக&£ விரைவில் வெளிசயற்று. 

(சிறிதுரோத்திற் சாத்தனார் வருகிறார்.] 

சாத். ௮அமணராஜர | சமீபச்திலிருக்கும் சண்பகவனத்திற் 

சென்ற குமணராஜரக் கண்டுகொள்ளு ங்கள். 

௮--இனி உங்ககா எவ்வாறு yspudsng தெரியவில்லை2ய , 

மேதகையீர் ! நீங்கள் சாட்டிற்கு என்னோடுவக்து என் eps 

தோரைக் காட்டுவதோடு அவரைச் திரும்பவும் நாட்டிற்குக் 

கூட்டிவர்து முடிபுனைவித்தல் வேண்டும். இன்றேல் யானுபிர் 
தரியேன். இக்முடிகளும் அவ்வண்ணமே, 

சாத்தா! பிரஜைகள் எவ்வளவு பிரலாபிக்கறார்கள்: எல்லோ 
ரும் புறப்படுங்கள். குமணனை யான் காட்டுக3ென். 

(எல்லோரும் புசப்பகெரார்கள்.]



களம்1] = Gina at. 49 
2) 

eee 

இடம் தர, 

காலம்--பிர்பசல், 

பாத்திரங்கள் மணன், குமணன், சால்வ் நரம. 
. ச பட்ச. ny omy Diigo ™ 

வா௫ிகள் [(குமணனைச் சாம்கறார் சாட்ட அவைத் 
உ ் . * ry mye ந = 

ீழுூவிக்கொண்ட அ௮றணைன் இறிது மமம் பேச 
பெறு ” . , . ௫ yy ” ் 

soma pr Dé go பிறரு பேசுதல் | 

. ப மட ல் 4 ane { ம் ப்ப ட * 

அனானி) 6097 1:03) 7 மினிட் ய Fit ந்.து tDod! sot} wb ( Hen *, 

to ty 

“GaAuimoe சிறியோர்சள் செய்கபிழை யம்மனையபும் யோ ப 

பிபரியோர்கள் பொறுப்பறுவே பெரு சசையாம் பெருந்தலை 

அ ரியாளும் பேரணையில் றக வொரு. புன் குலைய 

௫ ரியா ளா ம ம் பான்மையவே காணிருர்து கோன்டம்தல்?? 

ஏன அணு? அருமை அண்ணா? 

“ty " ச் ந சா ச * 

(பபச முடியாலை ரீற்இிரான்.] 
நன 

கு-- தம்பி ஏன் இவவாறு சொல் ய் | 

அ--௮ண்ணா? கேஷங்கள், நான் செய்த பிழையைப் பொறுத் 
தருவி அற்பர் மதியால் யான் செய்க wierd gong எண் 

ணைது காடுற்று அதை ஆளாவிட்டால் கான் இங்கயே இற 

ந படுவேன். 

கு--அமண! விலங்கொடித்து வந்தவன் அதைத் திரும்பவும் கொ 
ள்வனா? ஈலமிகு ௮முதமுண்டோர் ஈன்றில்லா நஞ்சுண்பா 
சோ? நீ எனக்கு எப்பிமையும் இயற்றிளை என்றெண்ணி 

லேன். நீ நாடுற்றுக் கோல் கோடாது அட் டசிபுரிவாயா Be 

3— sure isa nen, அண்ணா! சீவ்களே ௮ ரசாளவேண்டும், ௬ம 
இயே மச்இரியாக வேண்டும், உல் உ களிருவர் இஷ்டப்படியே 
செய்தாற்றுன் எனக்கு கலமுண்டாகும், தியர். ஈட்பால் மன 
மழிக்து. சீரிழந்தேன். சிறித முன்னரே. என் seu penne 
தேன்... இப்பொது 2 என மம் சலிதிய்ப்கெழுரு 0 போல் 

ர... ட்ப ல் உ கப தர உடரு ரற டம மி. 
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உருகுன்றது.! இச்சமயம் காப்பாற்றாவிட்டால் நான் 
8. ய்யேன் oo 

G— sg! இனி இல்வாறு் என்னிடம் பேசுவது ஏ. றசெயலன்று, 

அ-புலயிர/ எனது ௮ண்ணனை நாடுறச் செய்வதோடு அவரை 
அமியணையிலும் ௮மாச் செய்தருள வேண்டும், இக்காரியம் 
உங்களாலன் பிப் பிறரால் ௮கானு, அகலால் தயை கூரவே 

Hy) டு ம் 6 

ச oe ,_o/ சு f * ந % 87--௮பலாறே செய்கேன். (குமணனைப் பார்த்து குமணராஜ 
மர! டியர் இவலாறு மறுகுவதால் நீங்கள் அரசராதலே 

த்குற்ம காரிபம், 

௬ு--பரவுயிர்! இனியான் அவவாறு செய்யேன். உடலினின்று 

உ டிக்க உயிர் ௮இறிருமபவும் சாருமோ? 

சா--எனக்ரசாகவாவது இளை யோனராக் காப்பாற்றுஙகள், 

' ட ச ௪ 6 ப 5 ௪ ® 1? 

கு--நற்பதவியை விடுத்துச் தாம் நிலையந யாமே சம்மஇப்பார் 

சா--௮ரசே! ஈன்று செப்பினீர்கள்; 

'நீன்றலை யென் ரலையாக மினக்சென்ன ௪3௩ தரமென்? 
மன் ழலை.பின் முடிபுனைய ரரன்கருதிற் றடையுளதோ? 
பொன் றலையிற் புசழ்மெளலிப் பொன்றலையாய் மறுத்துளைத்தல் 
என்றலைநீ கற்றதிவ ணெவரிடத்்திலெனப்?3 புகல்வாய். 

முன்னே, உமது தலை என என்னச் சொன்னீர்களே, ௮ம் 
மொழியை மறந்திர்களே! உங்கள் தலை என௫ பொருளாயின் 

So மேல் நான் முடிசூட்ட என்ன தடையுளது? 

கு-எ(தீனக்குள்) அஹா! இனி என்ன செய்வேன். வலியவன்றோ 
கானே புலவர் வலையிற் இக்கனேன்! மீறுபடியும் காடு செல்ல 

வன்ரோ Cniés a, இருக்கட்டும் தேவர் அனையர் புலவா!' 

என்று இவர்களுக்கு ஈனிபொருந்தும் பொருக்தும், மேதாவி 

கரேயும் மருளச் செய்யும் இன்னோர் தந்திரம் ௮ம்மம்ம!' எத் 
கன் மைத்து!
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|பலவை கோக்க, ] 

” ms oo ” ற் சர ச ச ’ 

பெரியீர்! நிங்கள் இப்பே! செய்த யுக்தி ஐருவனைச் சிறை 

யில் வைப்பதை ஒப்பது, கடவளைப் போன்ற உங்கள் 

சொல்லை மறுச்துப மேபசவும் மனசரமுணிபவிலலை, என் செய் 

வேன். 

அ..-ஈன்றே இர்காள். இன்ே மன்னாள், 

குடி --௮சே! உங்களை அ௮ரசராக்குவதால் இப்புலவர், 6) WE Oy 

Hb, Hos gang. Fi 21901) Gens Oars word, 

ளா- சரி யாவரும் புறப்பகிற்கள், BL) wa WS aT io, 

குடி-- இகோ புறப்பட்டோம். 

ம. B க ~“ ச ™ e க் 

(nar Come Gi யாவரும் CF ev vob, } 

C7 ௬ e cy 

oA (hi FL 4. FOLD twp 

இடம் -சகொலமுமண்டபம், 

காலம்... மாலை, 

பதகிரங்களைை wooed. gy owner, அ உறி, ஒத aT bof , 
சீ 

முமய்சாண என், 

(பி ரஜைகள எலலாம் கிணை தும், மங்கள வலா யெலொவி பிறைக் a 

மிருச்சூும் கொலுமண்டபரழ்தில், சாக்தளுர், ருமனான் யாணன் 

முதலியோரைக் கூட்டிக் உண்டு O&A லுமண்டபம அடைரர்.] 

. ச * ய்] சா--குமணவள்ளால் 1 இ்வரி யணை.பிலமரு ௨, 

கு--(/லவிர் ! மன்னியுங்கள். நாணிர்சசரி2லயே இருக்மேேேன், 
௩ ௬ re 

என் தம்பிய அரசா ளூ, 
ச் 

௮--- அண்ணா £ இன்னும் இலவாறு ௯ லாமா? 

௪ ௪ * த் 5 ர ட சட்டு * ® 

குடிகள்--எம்மண்ணலே | எங்கள ,இருப் அம்சாகவாவது நீங்கள் 

அரசுபுரிய மன் ரிம். 

சா--பெருக்சுசையீர்! முகூர்த்தசாழிகை தவறகற.த, 242 
மேலேறும்,
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(குமணன் எறி உட்காருகிறான்..]| 

அ.-.காவல ' விரைவிற்சென்று ஈமத சுமதியாரை அவை [pS goin, 

காவலன். பிரபு! இசா அழைத்துவருறேன், 

(சென்றவன் இரும்பில் த,] 

அ௮சசே/ இதா மக்இரியார் வர்.துவிட்டார், 

சுமதி--௮ரசே / வர்தனம். பெரியர்... வந்தனம். 

னி (அ டர * oe. + " . “ , * அ--குமதியாரே ! உங்களுக்கு யான் மிகவும் ௮பசாரம் செய்து 

விட்டேன், அதற்காக எனக்கு என்னசண்டனை சொடுப்ப 

கானாலும் பெறத்தச்கவன், 

சுநதி-.- அரசே. நிங்கள் எனச்கு எவ்விதத்தீம்கும் செய்யவில்லை, 

௮.ப்படி, ஏதெனும் செய்இருப்பினும் அதனால் எனக்கு மன 

வருத்து. மில்லை, 

சா-- அதெல்லாம் அப்புறம் பே௫ம்கொள்வோம், முடிசூட்டும். 

மேகூரக்தகாழிகை வம்ழுவிட்டன, 

சுமதி௪ ரி. அவ்வாறே தவி 2 செய்யுங்கள், 

rm 6 கடி சாடி பட ச் , ச oe ச . * (விமணன்கிரீடம் உயர்ம்திச் சாழ்சறார்கையிர்கொடுக்க, அவர்குமணன gy 

தலைபிற் புனைகிறார். பிறகு குமணனையும், அமணானையும், சாத்தனார் 

கவிகள்கூறி வாழ்த் ு௫ிரூர். | 

கத -திருவளரும் காவலர்கள் முறையாக இறைகொடுக்கச். 

தெண்ணி ராடைப் | 

பெருவுலஇன் மாவிடர்கள் ஈன்மைபுஉ வளங்களெலாம 

பெருகித்சோன் ற 

பருவ சமிழ்ப் பலவரெலாம் ஈனிவா ம் இன்டமாறும் 

ண்மைசான் ற 

கிருவைகிகர் குமணணொடு சம்பி யனை யோர்சளெலாம். 

SO ds Manip. a 

‘a டலு பிர்போல் மணீியொலிபோல் இருவர்மனம் உ ஒன் ே mun Oe | 
சடலினிடை அளைவ கச்ச சாகவனும் பரதனுமுூன் சருச்சொன்றாஏி 

- yay ae இருப்பரிவர் போல வன உலகமெலாம் புகன்றுபோற்ற. 
அத்தியகனும் Ee ளைபானும் உளம சிழ்ர்த புவிபூரச்ச செசோக்மள்னோ. ட 

_ [அமணன், | பலரை rasa hig அவன சொச்ச] |
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Cafe என் குலகுருகாதரே நிங்கள் செய்த ரு சலிக்கு 

எனது டல் பொருளாவி என்லும் இம்மூன்று? மேயன்றி இவவு 

லசையே உவந்தியினும் ௮து ஈட ராமோ! 

சா--யான் கைம்மாறு பெறுவேனெனக் சருதினீர்களோ? 

அன்று, யினும் நான்குரும் இப்பொருள்களையேனும் என் 

மேல் அன்பு கரந்து அங்கிகரித்தருளவேண்டுகிறேன். 

[தற்கத்தகட்டில் ஈவரத்ரங்களையும் எராளமான கனகத்தையும 

கொடுத்துப் பல விருதுகளையும் கொடுக்கிறான்.] 

சுமதி--அமணாாஜரே! இன்றேலும் பெரியோர் பெருமை உணர 

ந்திரன்றோ 2 

௮-- அமைச்சர் கொமணியே! நன்குணர்க்சேன். அவர்கள் இல்; 

வுலகை நல்வழிப்படுத்துபவர். ஈமது அிறப்பெல்லாம் அன் 

ஷோ இருவா ப்மாழமிகளே, 

சுமதி--'சாத்தரைப்பா£த து) கவிச் சக்கரவாத்இயாரே | நீங்கள் 

வள்ளலது தலையைக் கொணாக்ததைக் கேள்வியுற்றேன். 

HO” ௮தன மருமம் யாதென யான் அறியலாமா 2 
* 

சா--.சுமதியாசே ! எல்லாரும் என்னென்னவோ கேட்க நீங்கள் 

மட்டும் இதை வினாவினீர்கள். யானகைச் குறிப்பாய் உணர் 

தீதுகிறேன், 

சுமதி--- அவ்வாறே. செப் திருளுங்கள்... 

2ர---மாக்தை நகர் வாழும் சிற்பிரியாருவனை ச சுண்டு ௮வனிடம் 

இரண்டு வடுக்களிருப்பனவாய்க் கூறினன், அவன் அவ 
நறை. எவை யென்று கேட்க, நான், | 

“போற்று ரோளும்மன்னர் புனைமுடி. பட்டுப்பட்ட 
_ காத்றழும் பொன்ரறாம்வாணர் ஈருதிய பொருள்க ளெல்லஈம் 
மாத்றிலா களித்துக்கையில் age கமும் பொன்றும்?” காண்பாய். 

ன ரூ என்றேன்... வன். அற்குப் பரிசாக யான் வேண்டிய: 
. பொருளித்தான்.. ௮ தவே யான் எடுத் துவந்த குமண ௮௧, 
 தீத்போது, உங்கள் வினாவிற்கு விடைவக்ததன்றோ?
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சு--அ/.நிந்தேன் புலவிர், இதுவும் உங்கள் பெருமையை ஈன்கு 
ணர்த்துகிறது. இனி நாம் செய்வன யாவுள, 

சா--இத்தசைய ஈற்சம்பவங்களுக் கெல்லாம் வழிகாட்டிய எல் 
லாம் வல்ல இறைவனைப் போற்றுவோமாக, 

(எல்லாரும் எழுந்து கைகூப்பி ரின்று சொல்லல்) 

(ப திமே யெம்பரனே யெம்பரம்பரனே யெம ௫ 

பராபரனே யானச்தப் பதச்சரு மெய்ஞ்ஞான 

நீதியே மெய்ர்ரிறையே மெய்ச்நிலையே மெய்யின்ப 

நிருச்தமிமிர் தனித்சலைமை சிபுணமணி விளக்சே 

ச௫யே யென்கண்ணே யென்சண் மணியே யெனது 

கருத்தே யென்கருத்தி ஓு்றகனியே செங்கனியே 

திதியே யென்துரையே யென்றோழா யென்னுளத்தே 

சுத சகடம் புரிசின்ற சத்தசிகாமணியே.?9 

திருவே யென்செல்வமே தேனே வானோர் 

சேழுஞ்சுடரே செழுஞ்சுடர் ஈற்சோதி மிக்க 

உருவே யென்னுறவே யென்னூனே பூனின் 

உள்ளமே யுள்ளத்தினுள்ளே நின்ற 

கருவே பென்சற்பகமே சண்ணே சண்ணிற் 

கருமணியே மணியாடு பாவாய் சாவாய் 

௮ருவாய வல்வினைசோய் ௮டையா வண்ணம் 

அவடுசண் றையுமையும் அமரரேறே,73 

குமண நாடக முற்றிற்று, 

வ
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இரர்க்குக் கணக்கில்லாமல் கொடுப்பவன், வாணர் - மரசனைப் 

பவம்.
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