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INTRODUCTION 

  

MANIKKA-VACHAK AR, the hero of the play, 1s the 
earliest of the galaxy of four Saiva Saints, who have in 

their sublime poems sung the praises of God Siva, enriched 
our sacred Tamil Literature in its philosophical side, and 

having left behind them immortal fame, won their freedom 

from physical bondage by their extreme devotion or Parama 
Bhakthi, Bodies may die but their fame willnever disappear, 

Manixka Vacaakar was a Brahmin, born in Trev- 

vaDAvoor, 2 Village 6 miles south of Melur. His original 

name was Vapavoorar, Before his 16th year, he became 
proficient in all Sastras and Agamas and an eminent ‘Tamil 

scholar. 

King Agimarpana, who was then the Pandiyan king 

hearing of the greatness of the scholar and poet, invited him 

to his Darbar and appointed him as Prime Minister. Under 

the able statesmanship of Manikka Vachakar, the administra: 

tion of the kingdom was being carried on without failure of 

justice, The people enjoyed prosperity and plenty. 

But times changed, As usual in the history of every 

country, our hero saint also had a set of rivals, who became 
jealous of his eminence and were conspiring to bring about 

his fall, 

Ai that time the king heard of an invasion of Pandiyan 
Territory by Chera armies. The king and his ministers sat 
in cabinet, and began to discuss the method of self defence 

and to counter-act the threatened invasion. The Commande ர
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announced that the cavalry was not sufficiently strong, and 

if it was not strengthened by the import of new and strong 

horses, he would be unable to cope with the task that might 
be assigned tohim, The king had the greatest confidence 

in our hero, In those days, horses were imported in the 

ports df the eastera coast (Bay of Bengal), and our hero was 

despatched with all paraphernalia and with large sums of 
money for the purchase of horses, 

Manikka Vachakar, on his way to the coast, one day, 
encamped at ‘TarrurppegunpuRAT, a famous ancient Saiva- 

gtalam. He worshipped the God and by chance met a 

Saivachariar with his disciples, He had his Upadesam or 

initiation, And from that moment he became one of the 

famous Sivabhaktas. He entirely forgot himself and his 

mission. He found the temple in a ruined condition, Just as 

Ramapas of a later period, he appropriated the king’s 
treasure for renewing the temple. 

Days passed, Our hero did not return to Madura as anti- 

cipated. His rivals took advantage of this opportunity and 

informed'the king that his Prime Minister, in whom he had so 

much confidence, had abused the trust and had squandered 

his wealth. 

The king was enraged and sent an ultimatum to our 
hero, calling upon him ‘to explain the delay, Manikka® 
Vachakar now found out his mistake and represented his 

difficulties to his Guru who just appeared again on the scene, 

On his advice and believing in the protection of God, he 

appeared before the king and represented that horses would 
arrive ina few days. On the appointed day the king, his 

ministers and people were anxiously expecting the arrival of 

the horses, Anxious moments passed. Lo! as if by magic,
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an army of horses appeared before the king headed by a 
stalwart cavaliar, The king was satisfied, The horses were 

taken to the stables. Butin the night, by a miracle all the 
horses became jackals and began to howl and roam about in 

the Madura streets and at last disappeared. This is the 

famous miracle of God, called pfenuns ufwréen which is 

even now enacted during Avani Moola Utsavam in Madura, 

The king became enraged again and began to chastise 

his minister. The whole town of Madura was flooded by the 

Vaiga river water. The king called upon the people to raise 
an embankment, An old woman was unable to doher duty. 

God, who acted the part of her servant, did not do his work, 
The King finding him guilty, whipped him on his back with 

his cane, But the effect of that whipping was simultaneously 

felt by all the people including the king himself. 

Then the king discovered that it was God’s miracle and 

that Manikka Vachakar was a famous saint in whose 

cause God worked these miracles, The king apologised to 

him and was forgiven, 

Manikka Vachakar resigned his ministry, renounced 

the world, visited all the Siva temples singing the sublimity 

of God and attained Mukti atthe feet of Chidambara Natara- 

jar. -The collection of his songs is known as Tiruvachakam 

This isthe story of that Great Saint who is the hero of 
the play which I have had the honour to review, 

Great men are born anddie but their fame will never 
die, ‘I"se author of the play deserves our congratulations on 

the choice of his plot. His exquisite style, and development 

of the plot interwoven with beautiful songs of the modern 

type add to the success of the plot,
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It is with great pleasure, that I congratulate the Mem- 

bers of the Madura Young ‘Men’s Amateur Associa- 

tion under whose auspices the author of this play won his 

prize in a competition started by the said Association. The 

Association is really doing a useful and valuable work by 

creating a iove for Tamil authorship and is setting an 

example to be followed by other kindred associations 

interested in the development of our Tamil Literature in 

various branches and the thanks of the lovers of our Tamil 

language are largely due to the members of the Association, 

R. 8. NARAYANASWAMI ALYER, 
B A, BL, 

நாறா 

Edvior of KALVI, Madura 8-5-1919,



REPORT OF THE SECRETARIES. 
92 னைக் 

It is with much pleasure we introduce this as the 

successful play in the Gold Medal competition held by the 

Madura Young Men’s Amateur Association for the best play 

from any one of the plots of the Thirwvilayadals, This was 

declared to be the best of the ten manuscripts received, 

2. The manuscripts were examined by Messrs. R. 8, 

Narayanaswami Ayyar, BA, BL, Uditor of Kalvi, a Tamil 

monthly Magazine, P, R, Nagaswami Ayyar, B 4, BL) 

P. Krishnaswami Sastri, Ba., BL. and Pandits M. Gopala- 
krishna Ayyar and M. Govindasami Ayyar. This year, the 

examining Board was raised from 38 to 5 with a view to make 

the test more severe and accurate, We confess that thege 

gentlemen had to be put to much trouble and inconvenience 
in the work and we take this occasion to tender our gratitude 

to them. 

3. Our obligations are due to the Proprietors of the 

Desabaktan Press, Madras, who helped us in bringing out 
this publication in so incredibly a short time, though the 

press, we learn, was working at its highest pressure, 

4, This introduction will be incomplete if we do not 
offer our thanks to the author himself who not only assigned 
his right for this edition (First Edition) to us but alse gave 

us immense help in the matter of passing proofs and getting 

the wo.k ready for publication which otherwise would have 

caused us considerable inconvenience, 

9, Lastly we are glad to record here the unanimous 

verdict of the Board of Examiners that most of the
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tiantiscripts received this year were excellent both in the 
working up ofthe plot and in the matter of literary merit. 

Places of honour were also given to Kanthimatht sent by 

Mr. R. Loganathan of Madras and Sukakari by G. Dandapani 

of Madura; Manikka Vachakar by Mr. V. Rangachariar, 

B A., B 3, Of Madras was pronounced to be the best literary 

production but it was stated to be wanting in the working up 

of the plot which stood in the way ofits author getting the 

first place. 

6. We regret we are not able to print these also on 

account of the prohibitive cost of paper and printing but wé 

are satisfled that these are also worthy of publication 

V. KaruigvaDIvVEL Murvueatlya, 

G. Suppamanra AYYAR. 

Honorary Secretaries. 

Mapura. 
The Y. M. A, A. 

8—5—1919,



a. 

செர்.இலாண்டவன் 

இருடி துணை, 

நூன முகம், 

  

மாணிக்க வாசகர் சமயாசாரியர் நால்வருள் ஒருவர், ப்பர், 

சுந்தரா, சம்பந்தர், மாணிக்க வாசகர் என்னும் சமயாசாரியர் நால் 

வருட்..இந்தத் தமிமுலகு கடைத்தேறத் தோன்றிய அவதார புரு 
ஷர்களாவர், 

* சொழ்கூவுர் தோணிபுரச் தோன் றலுமெஞ் சுர்தானுஞ் 

சிற்கோல வாதவூர்த் தேசிகனும்--மு.ற்கோலி 

வர்திலசே னீறெங்?ச மாமறைதூ ருனெங்சே 

எந்தைபிரா னைர்செழுத்தெய் Cs," 

என்னும் திருவாக்கால் இவர்களுடைய ௮வதா.ர மடமை விளக்குவது 

சாண்க,. 

மாணிக்க வாசகர் பதினா பிராயத்திற்குள் சகல கல்சளையுங் 

கற்.று எல்லா நற்குண நற்செய்கைகளிலும் இறந்து விளங்யெதைக் 

கேட்டு ௮ரசன ௮லரைச் தனக்கு முதன் மர்திரியாகக் சொண்டா 

னென்னும் இவர் வரலாறு இவர் ஞானச் செல்வத்துடன் ௮வதரித் 

அள்ளார் என்பதை நிலராட்டுசற து, 

* பெருகும் வையை தனையழைப் பிக்குமே 

பிரம் ps Ge Toner Covel sar pC 

நரியெ லாம்பரி யாச ஈடச்துமே 

ராடி, மூசை தனைப்பேசு விச்குமே 

பரிவிற் பிட்டுக்கு மண்சுமப் பிக்குமே 

பரம னேடெழு தச்கோகை பாடுமே 

வருகும் புத், சை வாஇனில் வெல்லுமே 

லாத வூர் ஒழங்கிய பாடஜே ”
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என்னும் இந்தத் இருவாக்கு, மாணிக்க வாசகர் ௮௪ ௮ற்புதங் 

களைச் செய்து உலகத்தில் சைவமதத்தை .ஸ்தாபித்த தெய்வாம்ச 

சிலர் என்பதை விளக்குகின்றது, 

இத்தகைய பெருமை வாய்ந்த இம்மகானின் திவ்ப சரித்தி 

ரத்தைம் தமிமுலகத்இிலே சைவாபிமான மேலிட்டவர்கள் புராணங் 

சனளிலே படித்தும், புராணப் பிரசங்கெளைக் கொண்டு பிரசங்கஞ் 

செய்லித்துச் கேட்டும், மகான்களின் சரித்திரத்தைத் தெரிந்துகொள் 

வதனா லேற்படும் பயனை அடைந்து வருகழுர்கள். சரித்திரத்தைப் 

படி தீதுப் பயன் பெறுவது கல்லி பயின்றவர்க்கேயன்றி மற்றவராலா 

காது, கேட்டுத் தெவிவ௮, கேட்க.வேண்டுமென்கற அன்பும், கேள் 

வியால் சிறிது .நுபவமும், பிறர் சொல்வதைக் கேட்டு வாங்கச் 

கொள்வதற்கேற்ற கல்வியறிவு சிறிதும் உடையவர்க்கேயன்றி மற்ற 

வர்கட்கு இயலாது, படித்தவர், படியாதவர், பாலர் யாவரும் சர் 

தோலமான வழியில் இப்படிப்பட்ட சரித்தரங்களைத் தெரிந்து 

சொண்டு பயனை அுறுபவிக்கம் தக்சவழி வேறரொன்றுண்டு, அது 

காட்டு வாயிலாகக் ௪ண்டு களிப்பது, அதுதான் நாடசமென்பது, 

ஈரடகம் இத்துணைப் பயனை அளிக்கக் கூடியதென்பதை புணர்ந்த 

ஈம முன்னோர்கள் அதைப் பெரிதும் ௮பிமானித்து வர்இிருக்கறார் 

கள், ஜனங்கள் காட்டி வாயிலாகச் சரித்திரத்தைக் சண்டு கெளிர்து 

பயன்கொண்டு களித்து நல்வழிப்படும்படி, அரசர்கள் நாடக,ச்இற்கா 

கப் பெரும்பொருள் செலவு செய்திருக்கருர்கள், 

ஆகையினால் காட்சி வாயிலாகக் காணும் கன்ுவ.து வழியானது 

ஏனைய இருவழிகளையும் விடச் சறப்புடையதும் எல்லோர்க்கும் எளி 

தில் பயன்தரச் கூடியதுமா௫ன்றது, இதனையுணர்ர்த எமது ஈண்பர் 

பிர்மஸ்ரீ துரைசாமி ஐயங்காரவர்கள், மகான்' மாணிக்க வாசகருடைய 
திவ்ய சரித்திரத்தைக் தமிழுலகம் காட்டு வாயிலாசுக்கண்டு களிச்சத் 

தக்சபடி அதற்குரிய இலட்சணங்களமைத்து எளிய தமிழ் ஈடையில் 

சமயோசிதமான பாட்கெளுடன் நாடகமாக இயற்றியருவியஅ பெரீய 

புண்ய மாகுமென்பதில் ஐயமில்ல், ஈர்சன் சரிதத்தை பிரம்ம ஸ்ரீ
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கோபாலகிருஷ்ண பாரதிகள் £ர்த்தனை ரூபமாகச் செய்தருளியது எவ் 

வளவு தூரம் உலகுக்குப் பயன்பமிகிறதென்பதை நாமறிவோம், ௮ச் 

சரித்திரத்தை அவ்வாறு ௮வர் செப்திலரேல் ௮து எல்லோராலும் 

சொண்டாடத்தச்ச றப்பினை யடைதிராதென்பது திண்ணம். அது 

போல் இச் சரி3இரம் உ லகக்இற்கு நன்மை பயப்பதாகும், 

இதில் இன்னுரு விசேஷம் நாமம் சவனிக்கத்தக்கதா யிருக் 

இறது, மாணிக்க வாசகர் கடவுவின் உருவத்தை உலகத்தோர் காட்டி 

வாயிலாகச் ௪ண்டு தரிசித்து வணங்கிப் பெரும்பேறேய்தக் கருணை 

கொண்டு தம்முடையதல்லாக அரசனுடைய பொருளை உபயோடுத் 

துக் கோயில் கட்டி. மஇழ்ரதாரல்லலா ? அ௮அதனையொப்ப, வைஷ்ணவ 

ராகிய ஈமது ஈண்பர் சமக்கு வேறான சைவசமயா சாரியரின் சரிதத்தை 

நாடகருபமாக இயற்றியருவி யிருப்பதை நோக்கின், ஒப்புயர்வற்ற 

இ.ச மகானின் இவய சரிதத்தின் பபனை உலகம் காட்டு வாயிலாசக் 

சண்டு களித்துப் பயன்பெறும் பொருட்டு, இவர் தம் இருவுள்ளத்திற் 

கொண்ட பெருங்கருணையே இவ நள்ளத்தில் சைவவைஷ்ணவ பேத 

த்தை யொழிழ்து, படி நதற்கும், ஈடித்தற்கும், படித்தோர் புகழ்வதற் 

கும் ஏற்றபடி. இர்காடகம் அமைதற்குரிய ஊக்கத்தைப் பெருக்க 

யிருக்கின்ற சென்பதா க நாமறிகின்றோம். 

இர் நூலாசிரிய/ வேறு சில மாடகங்கள் எழுதி உலகுக்கு உப 

கரித்திருக்கின்ரார். ௮வைகமாவிட இது எவவகையிலும் சிறந்ததாகக் 

காணப்படிகின்றமையான், அவைகளை யெழுதிப் பழமயெ பழக்கத்இன் 

முதிர்ச்சிப் பயனாகுமிது, இதுபோன்ற பக்திப் பிரகானமான காட 

கங்களை இர நூலாிிரியர் இன்னும் பல எழுதவும் வெளியிடவும் சர்வ 

வல்லமையுள்ள கடவுளின் திருவருள் பெருக ௮வனுடைய திருவடி 

மலரை முடி சூரின்றோோம். : 
இங்ஙனம்; 

வாகவி இரு. ௮: சுப்ரமண்ய பாரதி, 

இசாயப்பேட்டை 

Gor saloon ew 

சென்னை. 
தக எணக்கு வக் அர 

2



மாணிக்க omar 
CA aa 

காப்பு, 

அண்ணா மலையா னடிச்சமலஞ் சென்றிறைஞ்சும் 

விண்ணோர் முடியின் மணித்தொசைலீ நற்ருற்போத் 

கண்ணா ரிரவி கதிர்வர்து கார்சரப்பத் 

தீண்ணா ரொளிமழுங்கெ தாரசைச டாமசலப் 

பெண்ணா யாணா யலியாய்ப் பிறங்சொளிசேர் 

விண்ணா௫ மண்ணா? யித்தனையும் வேரு?க் 

கண்ணா ரமூதமுமாய் நின்றான் கழல்பாடிப் 

பெண்ணேயிப் பூம்புனல்பாயர் சாடேலோ ரெம்பாவாய் 

  

அங்கம் ] 

முதற் காட்சி, 

இடம்:---ம.துரைமாரகரத்தில் ரிமருத்தன பாண்டியனது 

அரண்மனையின் குஇிரைச்சாலை, 

காலம்:--மாலை, 

[குதிரைப்படைத் தலைவன் வரகுணன் குதிரைகளைப் பார்த்துக் 

கொண்டு வருகின்றுன்; அப்போது யானைப்படைம் தல்வன் குண 

ஸ்-பந்தரன் வேறொரு புறமாகவந்து முன்னவனைச் சந்திக்கின்றான். ] 

வர:--( ஆச்சரியத்தோடு) தகா | அப்படியா ! குணளாந்தரரா 7 வர 

வேண்டும்; வரவேண்டும், 

குண:--(புன்சரிப்போடு) வருகிதேன், (இருவரும் ஒருவரை யோரு 
வர் தோள்மாற்றி ,தலிங்கனம் செய்து கொள்ளுகின்றனர்.)
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வர:--வரவு மிகவும் ௮ருமையா யிருக்கறெது ! ஏது இவ்வளவு ூசம் 

தயவு செய்தது? 

குண:-- (புன்சிரிப்போடு) அருமையான ஈண்பரைப் பாக்க அருமை 

யாகத்தானே வர வேண்டும், வேறொன்மும் விசேஷமில்லை, 

என்னுடைய வேலை இன்றைய இனம் க்ரெபரக முடிநது 

போயிற்று, உம்மை௰ பார்த்து நிரம்ப நாட்சளாயிற்றேயென்று 

இப்படி வர்தேன். எப்போதும் இருப்பதைப்போல அவ்வளவு 

குதிரைகள் இங்கு காணப்படாமையால், நீர் எங்கேயாயிலும் 

யுத் த.த்திற்குப் போயிருப்பீரோ வென்று சந்தேடுத்தேன், 

வர:--மிகவும் ஈன்றாயிருக்தெதே ! பருப்பில்லாமற் சலியாணமுண் 

டோ ! நீங்களெல்லோரும் வராமல் நான் மாத்திரம் எந்த யுத் 

சத்திற்குப் போகப்போடறேன்! ஏன்? குரிரைகள் தாம் இருக் 

இன்றனவே ! எங்கே போய்விட்டன ? நீர் கவனி,சதுப் பார்க்க 

வில்வைபோ லிருக்கிற து, 

குண்:-- (சிரித்துக்கொண்டு) அடாடா! குதிரைகளா இவைகள! 

கழுதைகளென்றல்லவா நினைத்தேன். ஆகா! ஒவ்வொன்றும் 

மாதம் காசவழி மாயமாய்ப் பறக்கும்போ லிருக்கிறதே ! இவை 

களை வைத்துக்கொண்டு பகையரசரை நிச்சயமாய் வென்றுவிட. 

லாம், 

வர; ுந்த விபரீதத்மை என்னவென்று சொல் லுவேன் ! ஈல்ல குதி 

வைகள் யாவும் இடீரென்று கோய்கொண்டு மரித்தன. கிழக் 

குதிரைகளும், கோய்கொண்ட சல குதிரைகளுமே மிகுதியிருக் 

கின்றன. இதைப்பற்றி முதல் மந்திரியினிடத்தில் தெரிவித் 

இருக்கிறேன்; gor sao குதிரைகளாகப் பார்த்து ௮ 

சிக்சொத்தில் வாங்க ஏற்பாடு செய்வார். 

குண:--வாதவூரர்தானே ! உடனே ஏற்பாடு செய் அவிட்டு மறுவேலை 

பார்ப்பார், நம்முடைய ௮.ரசனுக்குக் குதிரைகள் ௮மைத்இ 

ருப்பதைப்போலக்தான் முதன் மந்திரியும் வந்து வாய்த்திருக்
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Gui, மர்திரி வேலைக்குத் தேடிச் தேடிப் பார்த்து இந்தப் 

பிராம்மணனைச் சண்டு பிடித்தாரே! அதுதான் ஸாமர்த்தியம் | 

வர: (கன்னங்களில் ௮டி.தீதுக்கொண்டு) ௮டாடா ! அப்படிப் பேச 

வேண்டாம், பாவம் | பாவம்! ௮ந்த மகாநுபாவரை இப்படித் 

தூஷித்தால் காவழுடுப் போய்விடும், ௮ந்கணரென்பது ga 

ருக்கே தகும். “அந்தண பென்போர் ௮றவோர்மற் றெவ் 

வுயிர்க்கும், செந்தண்மை பூண்டொழுக லால்!” என்ற அருள் 

வாக்கின்படி, கன்றிற்கரங்குந் தாயைப்போல மன்னுயிரைத் 

தம்முயிரினும் ௮ரிதாக ஒம்பிப் பாதுகாக்கும் புண்ணியமூர்த்தி 

யல்லரோ ௮வர் ! எல்லாம் வல்ல சச்சிதாரர்தப் பொகூரயே 

அல்லும் பகலும் ௮ரவரதமும் நினைத்து நினைத்துருகி சிவ 

நாமாமிருதத்தையே இடைவிடாமல் மனனஞ்செய்து பரு, 

அதையே தமது உணவாகக் கொண்டிருக்கும் அந்தப் பிராம்ம 

ணோத்தமரை இவ்விதம் தூற்றுவது கொடிய பாலம், 

குண;ரண்பசே! அவரிடத்தில் நீர் சொல்லும் மகிமை மாரத்திரந் 

தானா இருக்றெது? இரண்டாள் போஜன த்தை ௮வர் ஒருவரே 

உண்டு விவொர்; நன்றாய்ப் பாடுவார்; எழுர்இருக்காமல் இரவெல் 

லாம் குறட்டைவிட்டுத் தூங்குவார்; கால்களால் ஈடப்பார், ௮வரு 

க்கு இரண்டு சண்களுண்டு, ௮வர் இறதந்தாற் பிழைக்கமாட்டார், 

வர.--ஈண்பசே | என்ன இப்படி.ப் பேசுகிறீர் 1 

குண்.--நீர் சொல்லும் பெருமையெல்லாம் அவரிடத்தி லிருச்கலாம். 

அதைப்பத்றி நான் ஒன்.றும் இகழ்வாகப் பேசவில்லை, தலைமை 

மந்திரி உத்தியோகத்திற்றும் அந்த நற்குணக்திற்கும் என்ன 

சம்பந்தம்? அவர் செய்யும் உத்தியோகத்திற்குச் தேவையான 

யோக்யெதையும் இறெப்பியல்புகளு மன்மே அவரிடம் இருத்தல் 

வேண்டும். ் 

*தலலவுச் தயவு காடி. சாபசழ் 

செல்$லையில் மருத்துவ ணியல்பி னெண்ணுவார்
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ஒல்லைவர் து.றுவன வுற்ற பெற்றியின் 

தொல்லைகல் வினையென வுசவுஞ் சூழ்ச்யொர்'? 

என்றபடி , நாடு, ஈகரம், குடிகள், அரசன் முதலியோருக்கு 

எவ்வித இடுக்கணும் ஸம். பவியாமல் எல்லோருடைய ஈன்மையி 

லேயும் கண்ணுங் கருத்துமா யிருப்பவனன்றோ அமைச்சன், 
நாளையதினம் பகைய சன் நம்மீது படையெடுத்து வந்தால், 

இந்த சிவப் பைத்தியம்கொண்ட பிராம்மணர் என்ன செய் 

வரர்? நால்வகைப் படைகவிற் சிறந்த குதிரைப்படை ஈம்மிட 
(பில்லையே பென்னும் கவலையைக் கொள்ளாத மந்திரி இரச நாட் 

டைடும், நம்மையும், மன்னனையும் எப்படிச் காப்பாற்றப்போடு 
ரூர்? அரசனும், இவரை wn, பாஅகாப்பில்லாமலிருக்ெ 

ரே ! இவர் கப்பலைக் கவிழ்த்து விரிவொர்போ ஸிருக்றெதே, 

வர:--- அடாடா ! என்ன நீர்கூட இப்படி Se Dior apie wag: ஆரம் 
பித்து கிட்டே! *அவனன்றியோ ரணுவு மசையா ” தென் 
பதை நீர் கேள்விப்பட்ட தில்லையா ? நம்முடைய வேந்தனா லும், 
அமைச்சனாலும், சால்வகைப் படைகளாலுமே நமது கேசம், 
அன்பமும், அச்சமுமின்றிசெளக்கியமாக இருக்றெ தென்பது 

உம்முடைய எண்ணாமோ ? எங்கே தானமும், தருமமும், தவ 
மும் பிழையாமல் தடைபெறகின்மனவோ, அங்கே செல்வமும், 
வல்லமையும், சுகமும், அகர்தமும் தாண்டவமாடுகின்றன, 
சிவராமோச் சாடனமே பகைவரை நடிக்குவித்தோட்டும் வச் 
சிராயுசமன்றோ ! நாட்டி ற்கும், மனிதருக்கும் ஈசுவர பக்தி 
யைச் காட்டினும் சிறந்த உறுதியும், பலமும் வே௮ண்டேோ 
இந்த உலகத்திலுள்ள அரசர்கள் யாவரும் ஒன்றுகூடி த் இர 

ண்டு படை யெடுத்துவர்த போதிலும், இர்தப் புண்ணிய புரு 
ர் * சம்போ! மகாதேவா '” என்ற அர்த. ஸர்வவிக்னதிவா 
TEN மந்திரத்தை உச்சரிப்பாரானால் யாவரும் பஞ்சுபஞ்சாய்ப் 

பறந்துபோய் விவொர்களே! ௮த்தசைய வேதமோ தீஇியாயெ 
வாசவூர் ஸ்வாமிகளைப்பற்றி இனிமேல் இவ்விதம் அ௮டாமொழி
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களைச் சொன்னால் என்மனம் அவற்றைக் கேட்க சயொது, 

நம்முடைய மன்னனும், ௮வனுடைய முன்னோர்களும், சாட்டி 

னரும் செய்த புண்ணிய பலச்தினாலன்றோ அவர் நமக்குத் 

நிலைமை அமாத்தியராக அமைர்திருக்கிறார். 

குண:--(ஏள்னமாக) அகா! நல்ல ளுலபமான வழியைக் சுண்டு 

99.57. Det ஈமக்கெல்லாம் “அரண்மனையில் மேலையே 

யில்லை. ஒவ்வொரு மாதமும் அயிரக்கணக்கல் பண்ச் 

செலவு செய்து, யானை, குதிரை, காலாள், தேர் முதலியவற் 

றைக் காப்பாற்ற வேண்டுமென்லும் அவ௫ியமேயில்லை, வாத் 

வூசறாடைய சிவராம மந்திரமே போதும், அது பொருட் 

செலவீல்லாச ரஈல்ல படைமான். இராஜனிடம் உடனே 

போய்ச்சொல்லி அவனுக்குப் பெரும் இலாபம் உண்டாக் 

வைப்போம் வாரும், எத்தனையோ ௮. ரசர, நிபுணர்களான எத் 
தனையோ மத் இரிகள் முதலியோருக்குத் தெரியாத இரச இரக 

ஹியத்தை நீர் கண்பேோடித்து விட்டா! போமையா போம்! வெ 

னாவது ஈமக்காச வந்து உதவி செய்வதாவது ! வாதவூரரின் 

பைத்தியம் உம்மையும் பலமாய்ப் பிடித்துச்கொண்டாற் போ 
லிருக்வற து! *தெய்வத்தா னாகா தெனினு முயற்சிதன், மெய் 
வருத்தக் கூலி தரு'மென்னும் கொள்கை உமக்குத் தெரி 

யாதோ? தெய்வம் நமக்கு எவ்வளவு தாரம் உதவிசெய்யும்? 

ராம் ஒரு விஷயத்தில் முயற்சி செய்கிறதாக வைத்துக்கொள் 

வோம், ௮வ்விஷயத்தில் நம்முடைய ஊழ்வலியும் ௮ கூலம் 

யிருக்கால், கடவுள, சாம் எதிர்பார்க்கும் பலனைக் காட்டிலும் 

அதிகமாக ஈமக்குக் கொடுப்பார். நம்முடைய ஊழ்வலி விரோ 

தமானால், நாம் முயம்சிச்த வரையில் ௮தன் கூலியாயினும் 

அவசியம் கிடைக்குமென்பதற்குத் தடையில்லை, நாம் முயற்சி 

செய்தால் மாத்இ.ரம் பலன் இடைக்குமன்றி சும்மாவிருந்தால், 
ஒன்றுங் கிடைக்காது, ஒருவன் ஜாதகத்தைப் பார்த்துத் 
தனக்கு 00 வயது நிச்சயமாயிருக்றெதென்று அறிந்து கொள்
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ளுகிறதாக வைத்துக்கொள்வோம். ௮வன் உடனே ஒரு இர் 

மானம் செய்து கொள்ளுகிறான். நான் 00 வயது வரையில் 

எவ்வகையாலும் இறக்கமாட்டேன். ஒரு ஆயுதமும் என்னைக் 

கொல்ல வல்லமையற்றது, கான் யாதொரு முயற்கியும் செய்ய 

வேண்டுவதில்லை, வபிற்றுக்காகப் பொருள் 2தடவேண்டுமென் 

னும் வகயமில்லை, ஆகாரமே கொள்ள வேண்டுவதில்லை'' 

என்று தீர்மானம் செய்துகொண்கி அவன் ஒரு கத்தியை எடுத் 

இத் தன் கமுத்தை யறுக்துக்கொள்கிறான்; அல்லது, ஆகாரமே 

சொள்ளாமற் பலநாட்கள் வரையிலிருக்கரோன், அவனுடைய 

உயிர் நிற்குமா? ஜாதகப்படி ௮வ வக்களித்ச 60 வருஷ காலம் 

வரையில், கடவுள் அவனைக் காப்பாற்ற வேண்டாமாவென்று 

கேள்வி கேட்டால் ௮௫ நியாயமாகுமோ? இதெல்லாம் பைத் 

தியமே யொழிய வேறல்ல; ஒருசாளும் நடக்காத றங்கதி, இது 

மண் குதிரையை நம்பி ஆற்றிலிறங்னெதைப்போ லிருச்கிற.து, 

என்னவோ நம்முடைய தேசத்திற்கு அரர்த்த காலர்தான் வர் 

இருக்கெ. எந்த நிமிஷத்தில் எந்த விரோதி வரப்போடு 

முனோ : ஈம்முடைய அரசன் தலைக்குக் கல் வாப்போறெதோ 

தெரியவில்லை, கோயிலுக்குப் பூஜை, நிவேதனம், இருப்பணி 

முகலியவற்றை நடத்.துவசனாலும் ௮ இதிக்ளுக்கு உணவளித்த 

லினாலும் மூக்கைப் பிடித்துக் கொண்டு உட்சார்ர்இிரு,த்தலினா 

அம் காரியம் ஒருரசாளும் பலியா, இராஜாங்கத்தில் கவலை 

யற்ற மனிதன் இருப்பதும் ஒன்றே இல்லாமற் போவதும் 

ஒன்ே ம். 

வர$;--ஐயா ! ஈண்பேே] லப்படியா நினைக்கிமீர்? இதெல்லாம் நம்மு 

டைய அற்ப அறிவினால் ஏற்பரிம் அவாம்பிக்கையே யொழிய 

வேறில்லை, சடவுளின்மீது மனோவுறுஇி வைத்து, ௮வனையே 

நம்பிச் சும்மாயிருக்க உமது மனம் துணிவடையவில்லை, எத்த 

னையோ கோடி ௮ண்டபிண்ட ச. ராசரங்களைப் படைத்துச் கரத் 

தழிக்கும் வல்லமையுடைய ஈசுவானே கதியென்று அவன்மீது
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நம்பிக்கைவைக்க நீர் பின்வாங்கனால், ௮.து உம்முடைய பிழை 

யே யன்றி, அதற்கு ஈசுவரன் எப்படிப் பாத் தானாவான், காம் 

நம்மைக் காப்பாற்றிக் கொள்ள முயற்சிசெய்ய வேண்டுமென் 

மிரே; நாம் ஈம்முடைய தாயின் வயிற்றி லிருந்தோமே. ௮ப் 

போது யாரையா ஈம்மைச் கரப்பாற்றினவன்? காம் பிறந்த பிறகு 

பல்லில்லாக் ௫ழந்தையா பிருந்தோமே ௮ப் பொழுது நமக்குத் 

தாயின் தேகத்தில் மிரு துவான ஓரிடத்திலிருந்து பாலுண்டாக்க 

எளிதில் நம்மை யுண்பித்தவன் யாரையா? அது நிற்க, உல 

கத்தை நீத்த அறவிகள் சன்ன செய்கிரர்கள் பார்த்தி ரா? கட 

வுளையே ஈம்பி, அ௮வன்மீே தியானமாக இருந்து, ஊறைக்க 

மற்று ஹடயோசம் செய்கிறார்களே; அதனால் ௮வர்கள் ஏனையா 

மரிப்பதில்லை? அவர்களுடைய சேகம் பொன்மயமாகப் பழுப் 

பதோடு, அவர்கள் எத்தனையோ ூற்முண்டுகள் உயிரு 

டனிருப்பறைக் காண்டுரறோமே, கடவுமாயே ஈம்பித் தம்முட 

லைக் கவனியாமல்விடும் அவர்களது தேகக்திற்கும், ஊட்டி 

வளர்த்துச் சீராட்டிப் பாராட்டிக் காப்பாற்றிப்பஞ்சுமெத் 

தைகளிற் படுக்கவைக்கும் ஈம்முடைய தேகத்திற்கும் வித்தி 

யாசமென்ன? நம்முடையநேகம் அற்பகாலத்தில் அழிந்து 

போதெதாயும் எண்ணிக்கையற்ற சோய்களுக் இருப்பிட 

மானதாயு மிருக்கெறது, கடவுளின்மீது நம்பிக்கை வைப்ப 

தற்கும், ஈம்முடைய முயற்சியின்மீது ஈம்பிக்கை வைப்பதற்கு 

முள்ள பேதத்தைப் பார்தீ$ரா? ௮து நிற்க, வாதவூர் ஸ்வாமி 

கள் இராஜாங்க விஷயத்தைக் சவனிப்பதே இல்லையென்றா நிலை 

SOOT? ௮து தவ.ற ; பிறபுருஷுனை விரும்பிய ஒரு ஸ்திரி, தன் 
மனதையும் ஆசையையும் கள்ள நாயகன்மீது செலுத்தியிருந்த 

போதிலும், தன் கணவனுடைய காரியங்களை யாதொரு பழு.௪. 

மின்றிச் செய்வதைப்போல, அவர் கருணாகிதியான செஞ்சடை 

யண்ணலின்மீதே சமது நினைவு முழுதையுஞ் செ ஓத்தியிருந்த 

போதிலும், இராஜாங்க விஒயங்களையும் யாதொரு குறைவுமி 

ன்றியே பார்த்துவருகிழுர், தயவுசெய்து இனி அந்தப் புண்ணி
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யாத்மாவை இகழ்வாசப் பேசவேண்டாம். கான் சொன்னதை 

அவர் ஒருவேளை மறந்திருக்கலாம். திரும்பவும் கான் இராஜ 

ஸபைக்குப்போய் நினைவஷூட்டுகிறேன். 

குண :--அம். அப்படியே செய்யும், ராம் சவ மர்தாரத்தையே ஈம்பி 

சேனையில்லாம லிருக்கக் கூடாது, எனென்றால் ஈம்முடைய 

பகையரசனும் சிவ மச்திர.த்ையே நம்புகிறவனாக இருக்கலாம். 

அதோடு ௮வன் சேனைகளையும் ஏராளமாக வைத்திருக்கலாம், 

அப்போது பலாபலம் வெ மர்திரததிஞல் தெரியாது. wen 

ளின் வல்லமையாம்றான் வெளியாகும், ௮ வன் வாதவூரரின் 

௮௮மதி பெறாமலே தேசத்திற்குள்ளும், அரண்மனைக்குள்ளும் 

துழைந்துவிடிவான். ஜாக்கிரதை ; கேரமாகிறது ; நான் போட 

மேன், 

வர :--ஈமஸ்கா.ரம்.; போய்வாரும், 

[இருவரும் இருபுறங்களில் போகரர்சள்.] 

இரண்டாவது காட்சி. 

டுடம்:--பாண்டியனது சொலுமண்டபம், 

காலம்:--மறுநாள் பசல், 

[ இராஜனும், ௮வன.து பட்ட மகிஷியும் சிம்மாசனங்களில் உட் 

கார்ந்திருக்கன்றனர். மந்திரிமார், தண்டகாயகன், குதிரை நாயகன், 

கட்டியக்காரர், சேவசர் முதலியோர் நிற்கின்றார்கள். இருபுறங்களி 

லம் இரண்டு பணிப்பெண்கள் சாமரை வீசுகின்றனர். | 

சேவகன் :-- (௮சசனை வணங்க) மகாராஜா! தாசிகள் ஈாட்டியம் 

செய்யக் சாத்திருக்கிறார்கள், 

அரசன் ;:--௪ரி ! நடக்கட்டும், 

3
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[ சேவகன் அப்பால் போடுறான். காட்டிய மாதர், 
பாட்டுடன் ஆடிக்கொண்டு வருகின் றனர், | 

(Que வலெ காவலெ பாவே, மேரே லாகோபியாரேபை 

டாருவா--என்ற இக்துஸ்தானிப் பாட்டின் வர்ணமெட்டு,) 

புவிமீ.துயர் பொன்னகர் வேந்தே] பதம் 

போத்றிப் பணிர்தேமெம் மன்னவா | (பு) 

பொங்கரவ.னிர்தோன் பொய்ச்சரி யெறிர்தோன் 

தன்குல மணியே |--- தலைவனே | 

நிறை தப்பாத நின் செங்கோலின் மேன்மை 

முறை செப்பாத வேது சயனே | (பு) 

[ வணங்குகின்றனர், ] 

அரசன் :--(புன்சிரிப்போடு) பலே! நிரம்ப ஈன்றாயிருக்றெ.து ! 

நாட்டிய மாதர் :--(இரும்பவும் பாடியாடுதல்.) 

(அசசமொரி லாலே கேனுளவேனு சேனுவா 

என்ற இந்துஸ்தானிப் பாட்டின் வர்ணமெட்டு.) 

தென்னவனே நீயேயெம் தேவனாவை நாதனே | 

நாதனே--நியே காதனே. (தெ) 

(1) மன்னா! ரின்றாளை - யுன்னாத வேளை 

ம௫போனே | யொருசாளு - மிலதாகுமே (தெ) 
(2) சத்றேனு நீயிலாமல் யாமென் செய்வோமே 7 

தாயாகும் நீயே ஈற் நாயவனே, (செ) 

[ஈடனமாதர் அரசனை வணங்விட்டு அப்பால் போய்விடுசன்றனர்.] 

சேவகன் :--மகா.ராஜா ! முதல் மந்திரிபின் ஸவரரி வந்திராக்கிற ௮, 

அரசன் அகோ | வரட்டும், ஸநதோலம் | 

[வாதஷசர் அடியில் வருமாறு ஈசுவானைச் துதித்த வண்ணம் நுழை௫ரர்.] 
(பாதி மதி ஈதி போது மணிசடை. - என்ற 

தருப்புசழின் சந்தம்) 

போதுவிரிகுழல் மாது, தழுவிய பூவின்விழியினன் முதலாஜோர் 

போச | ரினையொரு காலுமறிகல ரேழையுணருத் லெளிதாமோ,
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மாது சவைவிழை சாத | மதனழி மாழை பொழிதரு பெருமானே] 

வாதைசிறைபவ வேலைவிலகட வாகுமடி.பிணை தருவாயே. 

சூ.துபுரியச சாதிசெகுகு? நாசனுதவிய விடையோனே | 

சோமனொளிர்சிர வாமழுகுிவ காமிமன துறை குமசோனே ! 

போதுமுலகனி யேனுமுனதருள் கீழலுறவருள் புரிசீதா | 

பூவை மமசள் பாசகமுூறைசரு போதமுரைவெ குருகாதா | 

அரசன் :--(எழமுந்து) ஸ்லாமி ! நமஸ்காாம், 

வாத் :--இர்க்காயுஷ்மான் பவா ! 

இராணி :--ஸ்வாமி ! கமஸ்காரம். 

வாத :--இர்க்க ஸுமங்கலீபவா ! 

மற்றவர் :--ஸ்வாமிகளே ! நமஸ்காரமீட் 

வாத:--ஸு பவா ! 

அரசன் :--ஸ்வாமி ! ஆஸனத் இல் எழுர்தருளவேண்டும், 

வாத :--(உட்கார்ந்தவண்ணம்) எல்லோரும் உட்காருங்கள். 

[உட்சாருசரர்கள்,] 

அரசன் :--ஸ்வாமி ! இராஜாங்கக்தில் வி?சஷம் யாதேனும் உண் 
டா? 

வாத :--மகாராஜா ! ஈமக்கும் சேரராஜ DEG poor எல்லைக் ௧க.ரார 
விஷயத்தில் நாம் அவனுக்கு அனுப்பிய பிருபத்திற்கு மறு 

மொழி இடைத்திருக்கிறது, 

அரசன் :--(புன்ிரிப்போடு) அப்படியா ! எப்போது கிடைக்கது ] 

வாத:--இன்று காலையில், 

அரசன் :--என்ன எழுதியிருக்கிறான் ? 

ang வன் வைகையாற்றை எல்லையாக ஒப்புக் கொளளமாட்டா 

னாம். ஆற்றிற்கு இப்பாலுள்ள ஐந்து ஊர்கள் SOO BOL wena 
யென்றும், ௮வற்றிலிருப்போர் தனக்கே வரி செலுத்தி வருவ 
தாலும், அவர்கள் சேர பாலை பேசுவதாலும் தன் பாத்திய
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தையை ஸ்சாபிக்க வேறு சாட்டுயம் தேவையில்லை யென்றும் 

எழுதியிருக்கறான். 

அரசன்:--போரில் ஈம்முடைய முன்னோர் அவ்வூர்களை வென்றதைப் 

பற்றி எழுதிபிருந்தோமே; அதற்கு ஏதாகிலும் சமாதானம் 

தெரிகித் திருச்சறானா ? 

வாத:--௮வன் அதைப்பற்றியே ஒன்றும் 'எழு தவில்லை, 

அரசன்:--(கோபத்தோடு) அப்படியா! நிரம்பவும் புத்திமானாக இருச் 

இறான்! யுத்தத்தில் ௮பு பட்டு நீண்ட சாலமாயிற்றல்லவா ! வடுக் 

கள் ஆறிப்போய்விட்டன வாகையால் மறந்துவிட்டான்; இது 

நன்மைக்குக் காலமில்லை, ககரியாதையாகச் கேட்டால் எவனும் 

கொடுப்பதில்லை; கண்டப் பிரயோகம் செய்தாலன்றி ஒழுங்கிற்கு 

வருவதில்லை. ௮வன் சுலபத்தில் ஊர்களை விடமாட்டான்போ 

Ansan. ef; சண்ட நாயகா ! 

தண்ட:--(வணங்கி) மகாராஜா ! 

அரசன்:--(கோபத்தோடு) நம்முடைய படைகளைத் தோரட்டிச் 

சென்று ஐந்து ரொமங்களையும் உடனே கைப்பற்றிக்கொண்டு 

அவவிஷயத்தை நமக்கு அறிவிக்கவேண்டும், 

வாத:--மசா.ராஜனே ! பதறவேண்டாம். 

(விருச்சம் : இசாகம்-சோடி..) 

மன்னவா | கயி யேர்தல் மசபினி ஓ.திதச மேலோய் | 

செொன்னவா புரியு முன்னர்த் துன்னலற் இறுதி யாக 

நின்னவா இனைய தென்ன நிருபமொன் ஐனுப்பி யாய்ந்து 

தென்னவா | பொருதல் நீதி, சறிதுரீர் பொறுப்பீர் கோவே ! 

கடைசிமுறையாக காம் இன்னொரு நிருபம் எழுஇப்பார்ப்போம். 

அதைப் பெற்ற ஒரு வாரத்திற்குள் ஈம்முடைய ஊர்களை சம் 

நிடம் ஒப்புவிச்காவிட்டால் போருக்கு வரவேண்டுமென எழுதி 

யனுப்புவோம். அதற்கும் ௮வன் இணங்காவிடில், பிறகு காம் 

போருக்குப் புறப்படலாம், பசைவனுக்குத் தெரிவியாமல் யுத்
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தீத்திற்குச் செல்வது தருமப் போ ராகாது, வேறுவிதத்தில் 

காரியம் பலியாவிடில் மாத்திரம் கடைசி உபாயமாக தண்டப் 

பிரயோகம் செய்பவேண்டுமேயன்றி, அநாவசியமாக இருஇறத் 

தாரின் சேனைகளையும் மாய்த்து ஈசுவானால் சிருவ்டிக்கப் பட்ட 

ஆன்மாக்களை அழிப்பது பெருத்த குற்றமும் பாவமுமாகும், 

ஆகையால் கொஞ்சம் பொறுமையைக்கொள்ள வேண்டுஈதேன், 

அரசன்:--ஸ்வாமி ! தங்கள் புத்திமதிப்படியே கட்டும், தண்ட 

நாயகா ! நீ அதற்குள் ஈம்முடைய சேனைகள் போருக்கு எழு 

வதற்குத் தகுர்த ஈன்னிலைமையி லிருச்கின்றனவாவென்று சரி 

பார்த்துத் தயாரித் து வைத்துக்கொள், 

குதிரைப் படைத்தலைவன்:--(வணங்கி) இராதனே ! ஒரு விண்ணப் 
பம், 

அரசன்:--௮டே ! வரகுணு ! என்ன விசேஷம்? 

வர:--ஈம்முடைய கு.திரைகள் யாவும் திடீரென்று கோய் கொண்ட 

தாச நான் முன்னொருமுறை மலுச்செய்து கொண்டது நினை 

விருக்கலாம், முதல்தரமான சிறந்த புரவிகள் யாவும் இறந்து 

போய் விட்டன. இப்போது இருப்பவை வயது முதிர்ந்தன 

வாயும், ரோய்। கொண்டனவாயு மிருக்கின்றன, யுத்தத்திற்கு 

ஒன்றேனும் பயன்படாது. 

அரசன்:-அப்படியா ! என்ன அச்சரியம் ! ஆயிரக் சகணக்கலிருந்த 

குதிரைகள் அத்தனையும் எப்படி இறந்தன? 

வர:--ஸ்வாமி ! நான் என்னவென்று சொல்வேன் ! யாவும் கோய் 

சொண்டு ஒரு வாரத்திற்குள் இறர்து போய்கிட்டன, எவ்வித 

மான! வைத்தியஞ் செய்தும் பயன்படவில்லை, 

அர:--வாதவூர் ஸ்வாமிசளே ! இந்த அதிசயத்தைக் கேட்டீர் 

களா 3
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காவடி ச்ந்து; பாளைலாய் கமுடல் வர்.தார் - என்ற பாட்டின் சந்தம்), தி மு ற 
அரசன்:-- 

ஒ.துவா ௬ளங்கொளுர் தூய் வாதவூர் விளங்சவர்தோர்] 

சோதனை இது2வா வென்ன மாயமோ! இந்தத் 

,தீதினை யடைர்த தென்ன ரியாயமோ [ 

வாத:-- 
மாதுவாழ் மணங்சமழ்ந்த போதுசுழ் புனல்மலிர்த 

மாமதுரை தாழரின்ற அண்ணலே | 

திமையை யறியவுற்றே னின்னலே, 

அரசன்:--- 
மோதுபோர் விளைந்தசாலை மீதுபாய் பரியின்சாலை 

மூத்றிலும் வெறுமையாதல் விச்தையே ! HB 

மூதிறிட வுபாயமென்ன எந்தையே | 

வாத்; -- 
வாதையேன் ! விடுத்திடுவீர் நாசனே கொடு, இிடவார் 
வாடி௰ர் வருர்சலெதழ் சையனே |! பரி 

கோடியேனுங் சொள்ளலாகும் துய்யனே | 

அரசன்:--ஸ்வாமி ! அரசனுக்குக் குதிரைப்படை யில்லாவிடில் யா 

தொரு பெருமையும், வல்லமையுமில்லை. திடீரென இவ்வித 

விபத்து நமக்குச் சம்பலித்ததன் காரணம் தெரியவில்லையே ! 

வாத:--மகாராஜனே | தேவாலயம் பிரம்மாலயம் முதலியவற்றில் 

பூஜை அன்னதானம் முதலியவை ஒழுங்காக நடத்தும் வில. 

யத்தில் கான் சேரில் எவ்வளவோ சுவனித்துப் பாடுபட்டு வரு 

இதேன், அப்படி யிருர்தும் ஏதோ தவறு நடர்திருக்றெது, 
அதனாலேயே இந்தத் மை சம்பவித்திருக்ச வேண்டும், 

அரசன்:--ஸ்வாமி ! இதைப்பற்றி நானும் கவனித்த விசாரணை செய் 

இதேன், அதோட, நாம் இப்டோது முக்கெமாகச் செய்ய 

வேண்டுவதென்ன வென்முல் இழக்குக் கடற்கரையில் கப்பல் 

களில் வந்திறங்கும் குதிரைகளில் நல்லவையாகப் பார்த்து 

நமக்குத் தேவையானவற்றை வாங்கவேண்டும், அதைத் திற 

மையோடு செய்யக்கூடியவர் வேழொருவருமிலர், அதற்கு நீம்
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களே நேரில் பேரகவேண்டும், நம்முடைய பொக்கில சாலை 

யைத் இறந்து தேவையான பொருளை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், 
திரமங் கொடுத்ததற்கு மன்னிக்கவேண்டும். (ஈமல்கரிக்கிறான்.) 

வாத :--மகாராஜா | உம்முடைய சத்தப்படி.யே ஆகட்டும். 

அரசன் :--நீங்கள் இன்றைக்சே புறப்படவேண்டும், 

வாத:--சரி| இச்சைப்படி. செய்றேன் (எழுந்து) நான் உத்தரவு 

பெற்றுக்கொள்ளுகிறேன், 

அரசன் :--(எழுக்து) ஈமஸ்சரரம்! 

வாத :--மங்களானி பவந்து, 
[வாதவூரர் போகிருர்,] 

  

மூன்முவதது காட்சி, 

டடம்:-- திருப்பெருந் துறைக் கோவிலுக்கு சமீபம், 

காலம்: -மறுநாள்காலை, 

[வா,சவூரா சவொமஸ்மரணை செய்தவண்ணம் வருரொர்.] 

(இராசம்-செஞ்சுருட்டி; சாஎம்-ரூபசம். ) 

பல்லவி, 

சிவலோக மாதனை யென்று சேவித்தணுகுவேனோ ? 

அநுப்லலவி, 

பவலோச மாகுமிதனைப் 

பாவி யொழிக்க வருளாய் சம்போ | 

சரணங்கள். 

(1) மாயைக் சடலிலுழன்றேன தில் 

ஆசைப்பட்டு லலைந்தேன் ; 

தாயைப்பிரிர்த சன்றாயினேன் ; 

தாணுவே யெனையாளும்பானாம், (Fe) 

(2) கினையே நினைத்தழுவேன் நனை 

நினையா தொழிப்பாயோ ?
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எனையாட்சொள்ள வருவாயீசா ! 

இனியபத,ச்தைத் தருவாய் சம்போ [| (Re) 

சம்போ ! மகாதேவா ! சங்கரா |! என்னப்பனே | உன்னை நினை 
யாக சாளும் ராளாமோ ! உன்னுடைய தேனூறும் காமத்தை 

உச்சரியாத நாவும், உன் பணிவிடைக்காகாத தேசமும் பரிசத் 

தீமாமோ | அகா ! ஸதாகாலமும் உன்னை ஸ்தோத்திரம் செய் 

வதைக் காட்டிலும் சிறந்த பேரின்பம் எதிலிருக்றெ.து! எத்த 

னைமுறை அதித்தாலும் தெவிட்டாத அமிழ்தல்லவோ உன்னா 

மம்! ஏ! ஆரந்தக்கடலே ! நினைக்க நினைக்க மதுவூறும் ஆர் 

தமயமே! ஏ! ஸாகவாரியே! இந்த தேகம் உனக்குப் பணி 

விடை செய்யாவிடில் இதற்கு வேறு என்ன ஸார்த்தக மிருக்கி 

றது! உலகிலுள்ள பொருட்களெல்லாம் உன் திருப்பணிக்கும், 

உன் அடியார்களை உண்பிப்பதற்குமின்றி, வேறு என்ன பெரு 

மையை யடையப்போகின்றன. உலகங்ககை யெல்லாம் படைத் 

அக் காத்தழிக்கும் ஒப்புயர்வற்ற ஜடாமகுடதாரியாகிய சக் 

வர்த்திக்குத் தொண்டுசெய்வதை மறந்து நான் கேவலம் மானி 

டனாகய அரசனுக்கு மந்திரித்தொழில் புரிவதில் இதுகாறும் 

என் வாழ்காட்களை வீழ் நாட்களாக்னேனே! அகா ! என்ன 

என்னுடைய மடமை ! எத்தகைய பாவ மூட்டையைத் தேடிக் 

கொண்டேன்! இதுவரை கான் விணாக்கயது போதும். இனி 

மேலாகிலும் இந்த உலகத்து அரசனையும், இதனுடைய விஷய 

ங்களையும் மறந்து பராபர வஸ்துவாகிய பரம்பொருளின் மீதே 

முழு மனதையும் செலுத்திக் கடைத்தேற வழிதேடேன், ' 

நான் ஒட்டகங்களின் மிது ஏற்றிக் கொணர்ந்த பொருள்கள் 
யாவற்றையும் சிவன் பொருட்டாய் வினியோகம் செய்து விடு 

தறேன், கான் மதுரையிலிருந்து புறப்படுமுன் லோமஸுந் 

தரச் கடவுளின் இருவாலயத்திற்குச் சென்று பொற்ருமரைத் 

தடாகத்தில் ஸ்கானஞ்செய்து, ௮க்கரையிலுள்ள அத்தி விநாயக 

ஸ்வாமியை வணங்குக்கொண்டு, கருணை நாயகியான ௮ங்கயத் 

சண்ணி யெம்பிராட்டியின் தாமரைத்தாளில் வணங்கிய பின்பு
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வருணனுடைய வயிற்று சோயைகத் தாத்காண்ட நீலகண்ட 

ஸ்வாமியின் ஸ்ரீ பாதங்களைப் பணிந்து நின்று “ஸ்வாமீ | என் 

குறையை முடித்தரள வேண்டும், அடியேன் இப்போது 

கொண்டு செல்லும் பொருட்களெல்லாம் உமக்கும் உம்முடைய 

அடியார்க்கும் பயனாகச் செய்து என்னை அட்கொள்ள ஃ வே 

ண்டு” மென்று ஸ்ே தத்தி ரஞ் செய்தேன். அப்போது ஒரு குரு 

க்கள் என் முன்னே தோன்றி விபூதி கொடுத்து மறைந்தார், 
் ஈசுவானுடைய அநுமதி ிடைத்த நென்பதற்கு அவே கல்ல 

அறிகுறியாயிற்று, இனி கான் இந்த ஊரில் அவருடைய திருக் 

கட்டளையை நிறைவேறறுகிறேன். இதோ ஈசனது திருவால 

யம் காணப்படுகிறது. இசை ௮ணுக ௮ணுக வன் மனதில் 

ஒருவித அந்தம் பொங்கி யெழுகறது, என் மனமும் தேக 

மும் உருகுகின்றன, ஆலயததிற்குட்போய் எனையாண்டவனைத் 

தரிசனஞ் செய்கிறேன், 

[கோவிலுக்குள் போய் சன்னிதிக்கு மூன்வருகிறார்.] 

ஹர ஹர சம்போ! மகாதேவா! (சாஷ்டாங்கமாக நமஸ்கா 

ரம்செய்து எழுந்து கன்னத்தில் ௮டி.தீதுக் கொள்ளுகறொர்.) 
என்ன சதேஜோமயம் ! என்ன பிரம்மாரர்தம் ! 

ஸி 

தேவாரம், 

1 ஊனா யுயிரா யுணர்லா யென்னுட் கலந்து 

தேனா யமுதமாய்ச் நீங்கரும்பின் கட்டியுமாய் 

வானோ றியா வழியெமக்குச் தந்தருளுர் 

சேனார் மலர்ச்கொன்றைச் சேவசஞார் £சொளிசே 

ரானா வறிவா யளவிறர்த பல்லுயிர்க்குங் 

கோனாக நின்றவா:கூறுதுங்கா ணம்மாஞனாய்,?? 

[ இரும்பவும் ஈமஸ்கரி,ஈ.து கன்னத்தி லடி த்துக் கொள்ூருர்.] 

ஏ! சருணாகிதே ! என்னப்பனே | மாயாரூபமாகிய இந்தக் கர்ம 

பூமியில், இறப்புப் பிறப்பென்னுங் கடலிற்கிடந்து, ௮தை நீந்திக் 

கடக்கும் வகையறியாப் பேதையரய் உழன்று தத்தளிக்கும் 
4 த
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அடியேனுக்கு நல்லறிவூட்டி, என்னை எப்படியாம் தட் 

கொண்டு ஈடேற்ற வேண்டுமப்பா | இதுவே எனது வேண்டு 

கோள். இம்மைச் சுகம் யாதொன்றும் வேண்டேன், 

சிறிதும் நிலையாத இவ்வுலசுத்தின் பெருமை, வாழ்வு, 

இன்பம் முதலிய எதையும் நான் விரும்பவில்லை. எப்போ 

அம் மாறாமல் உன்னையே தியானஞ் செய்யும் பாக்யெத்தை 

யும், உன் பொழற்பாத கமலத்தை யடையும் பெரும்பேற்றை 

யும் பேராநந்தத்தையுமே விரும்பி வருந்தியலைகறேன். 'இவ் 

விதமான என்னுடைய தாகவிடாயைத் தீர்த்தருள வேண்டி. 

னேன், இத்தனை அ௮ண்டபிண்ட சாராசரங்களைப் படைத்து, 

அவற்றிலுள்ள ஒவ்வொரு ௮ற்பவஸ்தவின் விருப்பையும் பூர்த் 

இசெய்யவல்ல மர்.த்தியாசிய உனக்கு, உன் அடியார்க் கடிய 

ஞான என்னைக் காப்பாற்றுவது ஒரு ௮ரிய சருமமோ? சம்போ! 

சங்கரா! மகாதேவா! 
[குருக்கள் தீபாரா தனை செய்டருர்,] 

வாத (கமஸ்கரித்து) ஹா ஹா ஹர ஹா! 

தேவாரம், 

1 பூசுவதும் வெண்ணீறு பூண்பதுவும் பொங்கரலம் 

பேசுவதும் இருவாயான் மறைபோலுங் காணேடி. 

பூசுவதும் பேசுல.ஐம் பூண்பதுவும் கொண்டென்னை 

யிீசனவ னெவ்வுயிர்ச்கு மியல்பானான் சாழலோ ?? 

[குருக்கள் விபூதி கொடுக்க, வா தவூசர் 

வணங்கி ஈமல்காரஞ் செய்து 

வாங்க யணி௫ருர்,] 

வாத:--(குருக்களைப் பார்த்து) ஸ்வாமி! இக்ச ஆலயம் சிறிதாகவும் 

இடிர்துமிருப்பதால், இதை மிகவும் பெரிதாக கட்டிப் புதுப் 

பிக்க வேண்டுமென்பது ௮டியேன விருப்பம், தவிர, விக்ரெ 

கங்களுக்கெல்லாம் விலையுயர்ந்த வைரம் பச்சை முதலிய நவரத் 

இனங்களால் திருலாபரணங்கள் செய்து சாத் சவேண்டும், இக்ச
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ஊரில் வந்து தங்கும் சிவனடியார்களுக்குச் தேவையான அன்ன 
சத்திரங்களும், ௮வர்கள் தங்க சாவடிகளும், இன்னம் குளங் 

கள் முதலியவைகளும் ஏராளமாக ஏற்படுத்த வேண்டும். இந்த 

இச்சையைப் பூர்ச்தி செப்பும் பொருட்டு நான் இந்த ஸ்தலத் 

திற்கு வந்திருக்கிறேன். 

குருக்கள்: - அப்படியா | நிரம்ப ஸந்தோஷம் ! ஈசுவானுடைய அருள் 

தங்களுக்கு அவசியம் உண்டாகும், இந்த விஷயத்தில் கானும், 

இந்தக் கோவிலின் ஏனைய பணிமக்களும் தங்களுக்கு எவ்வித 

ஸகாயம் தேவையானாலும் செய்கிரரம், 

வாத:---(ஈமஸ்கரித்து) மிகவும் ஸந்தோஷம்! உத்தரவு பெற்றுக் 

கொள்ளுகிறேன். 
[வாதவூரர் கோவிலை சுற்றி பிர 

தகஷிணம் செய்து வருஇரூர்,] 

One ter! பரம்பொருளே ! உன்னைக் கண்டு பிடித்து, உன் 

பாதா... விந்தத்தை யடையும் துறையறியாமல் தடுமாறி யலை 

வேனை ஈடேற்றி ஆட்கொள்ளமாட்டாயோ? அதற்குரிய மார்ச் 

கக்தை எனக்கு அறிவிப்பசற்கு ஒரு ஆசானை அனுப்புவது 

உனக்கொரு பெரிய காரியமோ ? என்மனதை உலக வழியிலே 

திருப்பி இந்தத் தேகத்தைப் பாழாக்கும் மாயாவிகாரத்தி லிரு 

ந்து என்னைத் தப்புவிக்கமாட்டாயோ? ௮தோ தெரிவதென்ன? 

அந்தச் குருந்த மரத்தடியில் இருப்பவர் யாவர் ?॥ அதனடியில் 

ஒரு பெரியவர் உட்கார்ச்திருக்கறாரோ, ௮வருச்கருடல் பலர் மரி 

யாதையாக நின்று ஏதோ கேட்டுக்கொண் டிருக்கறொர்கள, 

குருவினிடம் சிஷ்யர்கள் உபதேசம் பெற்றுச் கொள்ளுவதாகத் 

தோன்றுறெத ! ஆகா! என்ன என்னுடைய பாக்யெம்! என் 

ஜென்பாந்திர ஸுஇர்தமே இன்று என்னை இங்கு கொணர்ந்த து! 

கும்பிடப் போன தெய்வம் குறுக்சிட்டகைப் போல, நான் 

யாசைத்தேடி. UAC mCe@ அவரே என் பொருட்டு காத்தி 

ருப்பதாகத் தெரிறெது| ஈசனுடைய ம௫மையே மடமை |
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அவனாலாகாத காரியமு முண்டோ! இதோ தோன்றும் பெரிய 

வரிடஞ் சென்று பணிந்து குருவுபே தசம் பெற்று, இந்தப் 

பாவவுலகன் பற்றை முற்றிலு மொழித்து, இந்தக் கர்ம சரீர 

த்தை ஈசுவரனுடைய திருப்பணி விடைகவிலேயே உப 

யோகித்து பிறவிப் பிணியை வேரறுத்து, என்றும் மாருத 

நித்தியாசர்தத்தை யடையும் வழியைக் சடைப்பிடிக்கறேன், 

[போ இருர்.] 

  

நான்காவது காட்சி, 

இடம்: இருப்பெருர் துறை, 

காலம்:---௮ன் று மாலை, 

[ஈசுவரன் ஒரு சம்ரியாகி உருக்கொண்டு தனியாக வருகரர்,] 

(தனக்குள்) தகா ! என்ன இர், வாதஷூரரின் பக்தி என்ன 

இவரது விரக்தி! இவருடைய மனப்பக்குவத்மையறிர்அ நானே 

நேரில் இவருக்கு உபதேசஞ் செய்ய ஒரு குரு வா௫, என் 

கணங்களை சிஷஒர்களாக்கிக்கொண்டு, இங்கு வந்து இந்தக் 

குருந்த மாத்தடி.பில் தங்னேன். இவருடைய குருபச்தியைப் 

போல நான் எங்குள்கண்டதில்லை, என்ன இவருடைய pips 

சம்! என்ன போன்பு| இவருடைய உடல் பொருளாலி மூன். 

றையுர் தத்தமாக வாம்கிக் கொண்டு, மனக் சண்ணினாலே 

ஆணவம், கன்மம், மாயை என்னும் மும்மலங்களையும் போக்கி 

ஆசீர்வதித்து, சூட்சும பஞ்சாகூரத்தினலே சூழ்ந்த பாசக் 

சட்டை ய.றுத்து மெய்யாரந்தம் விமா நிலத்அய்த்துப் போக்கு 

மீட்சியுட் புதம்பிலாத பூரண வடி வமாக்கனேன், உபதேசம் 

பெற்ற வாதவூர் தேலும், பாலும், கழ்சண்டும் ௮முதமுமாகத் 

இத்தித்து, ஊளும், உள்ளமும் உருக உள்ளொளியைத் தெரி 

ந்து; அகந்தமான அறு நிரம்பிக் கரைப் புறத்தே கூவது 

போலு, நீங்காத ஞானவாக்கு சரஸ்வதி காலிலே வந்து கத
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கொள்ள, கும்பிட்ட கைகளும் நடுங்கிய தலையும் நீர் துளும்ப 

அழுகின்ற சண்களும் புளகாங்கதமான தேகமும் நாத்தழு 

SPSS அன்புள்ள வார்த்தைகளுமாகத்தம்மை இகழ்ந்து, ௮ச் 

கினியிலே சொரிந்த வெண்ணெய் போலப் பின்னுமுரு வணக் 

இத் அதித்து, சொற்களாகிய மாணிக்கங்களைப் பத்திசெய்து 

முழுதும் ௮ன்பாயெ கயிற்ராலே வரிசையாகக் சோத்து மாலை 

யாகச் சாத்தினார், இவருடைய பாட்டிற்கு மடழ்ந்து இவருக்கு 

மாணிச்சலாசக ரென்னும் பெயருங் கொடுத்து இவ்விடத்தி 

லேயே இன்னும் சிலகால மிருக்கம் கடவாயென்று சொல்லி 

லிட்டு வந்துவிட்டேன். என்னைப் பிமிர் ததைப் பொருமல், 

இவர் படும்பாட்டை என்னெனச் சொல்வேன்! இருக்கட்டும், 

இன்னம் சிறிது சோதனை செய்து இவருக்கு முக்தி ௮ளிக் 

@C mea, 
[மறைஒருர்.] 

  

ஐந்தாவது காட்சி, 

இடம்:--- இருப்பெருர் துறை. 

காலம்:--இரண்டொரு மா தங்களுக்குப்பின், 

[காஷாயம், உருத்திரா.ஷம், விபூதி முதலிய அ௮லங்காசச்தோடு வாச 

வூரர் மிசவும் விஸனத் துடனிருக்கிருர் ] 

(வங்கா. மார்பிலணி - என்ற தஇிருப்புகழின் சந்தம்) 

1. சங்காத ரா1சருணை வாரிதி [யென் மாயவிருள் 

பஞ்சாக ஓடவருள் மேவிவர்ச மாமணி 1யென் 

சண்ணாரக் சாணுமுன மேடியதென் மாயமித ? 

ஜெகூசா | 

2, சிங்கார மாகவொளிர் சோமனணி வாம.நுதல் 

எச்தாயென் பாசமற மாசகல ௮அசைகெட 

வர்தாயெங் கேகனைபொன் மேனியுமை மாதுவிழை 

பாமேசா !
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8. விண்ணாதி யேமுலகு மேழுலகு மாயெதில் 

எண்ணாத கோடியுரு வாயணுவு மாகுநுதற் 

சண்ணா! சின் பாதமரு ளாமலெனை நீவிடுதல் 

மூறையாமோ ? 

6, கண்ணாக யானெனசென் னாணலமுவ் சாமமலம் 

சண்ணாம லேயகற்றி னாயெனது பேதைமனம் 

புண்ணாசச் சோரவுடல் வாடுதலை நீயகற்றல் 

் அரிசாமோ 2 

ஆகா !கருணாநிதே ! சம்போ! சங்கரா ! என்னப்பனே! இந்தப் 

பாழுமுலடில் டெந்துழலும் தீமையிலிருந்து தப்பி, என்றும் 

விலகா உன்னுடைய பாதமலரை அடையும் வழிதுறை அறியா 

மல், பேதையாய்த் தடுமாறித் தத்தளித்த என் முன்பாக ஞான 

தேரிகனாக வந்துதோன்றி நாய்க்குத் தவிசிட்டதைப்போல, 

எனக்கு உபதேசம் செய்து, உனது இருமேனியைக் காட்டி, 

என்னை யடிமைகொண்டு என் மலபந்தங்களைக் கடிந்து, ௮ஞ் 

ஞான விருளை யகற்றி என் மனோமெய்களைத் தூய்மையாக்க 

யருளியும், என்னை உன்னுடைய அடியார் இருக்கூட்ட த்திலே 

கூட்டிக்கொள்ளாமல் மறைந்து விட்டாயே! ஏ! சண்ணுகலே| 

இது உன் சகைமைக் கடுக்குமோ! இது முறையோ | இதுவே 

தருமமோ? 

(அசலல் : இராசம் - எதுகுலசாம்போதி), 

சல்சரா ] சம்புவே | சத்குரு வாயெ 

புங்கவா ! புனிதனே ! புகலீடம் பிறிதிலேன், 

அப்பனே 1! ஐயனே [| அ௮றிவினுச் சறிவதாம் 

ஒப்பிலா ஒருவனே ! முதல்கடை ஈடுவிலாச் 

தண்ணளி சொரிந்த தலைவனே ! பிறப்பிற் 

சண்ணொளி யிழர்த ச.இியிலா வர்தசன் 

சைதனிழ் டைக்ச ச இர்விரி மணிகிசர் 

மெய்யனாம் ீனதெழில் மெய்யுருச் சாட்டியே 

எத்றறி வுடையேன் செயலிலாப் பேதையேன் 

முற்றி லெய்திடு முன்னம சன்றையே |
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ஆராத வெள்ளமே ! ௮லொண்ட கோடியே | 
யானெர்ச வேளையி லரும்பத மெய்துவேன் | 
சேனினும் பாவினுர் இல்சரும் பிணையிலா 
வானவ ரமிழ்இனு மினித்திடு மண்ணலே | 

நினையுற கீனைத்தமு வேன்றனைத் தடுத்திடு 
வினைபெறு மட்கல மென்னலா மில்வுடல் 

தொலைவழி யறிகலேன் ; தொல்லையி அழன்தேன், 
ம£லயினின் தருட்டி மாய்த ட லாகுமோ ? 

எரிதனில் விழுத்தி இன்னலை யொழிப்பனே ? 

புரிவதை பறிகிலேன் ; புலாலிசை யழித்ிலேன். 
நின்பொரு எல்லவோ | நீக்கினு மகலுமோ | 

பொன்பெரி தளித்துப் புரவிகள் கொணர்சர 

வேண்டுவ தென்றெனை வீடுச்தான் மதுரைமா 

பாண்டியன் மாட்டியான் பசரொணா விடுச்தணை 

ஙடையவி டுத்தையோ | அடியில் வருமெனப் 

படைதமை யனுப்பினேன், பகர்மொழி பொய்ச்ச த, 

மன்னவன் முனிர்து வரைந்தன னோலைநின் 

சன்னிதி யடைர்து சாணென விழுர்சேன் ; 
புரவிகள் வருமெனப் புரவலன் னக்கு 

வசைவா யென்றெனக் கருளினா யங்கனே 

நிருபமொன் றனுப்பினே னெருஈற் கங்குலிற் 

சன்வினிற் ரரோன்றியென் கவலைகள் விலகத் 

இனிபிவண் விடுத்துசன் மதுரைமா ஈசர்போர் 

தடைலா யென்றுநீ பணித்தனை யதனையர்ன் 

மூடி.மீ திருத்தி யங்வனே புரிகுவேன் ; 

மாலயன் றேவரும் மற்றுள யாவரும் 

ல [நிற் கண்டிலர்; ிறியனே் கெளியஞய்ச் 
தோன்றிய தோன்றலே | சுவைபொழி வள்ளலே | 
வான்றரு முலென வளம்சொரி யமுதமே | 

சின்னுய ரா.தீறலை யென்னெனச் சாற்றுவேன் ! 

உன்னலுங் கூடுமோ | உணர்தலு மாகுமோ ! 

திருவடி. மலர்சமை மீர்தெனைக் காச்சருள் ; 

ஒருபெருர் தனியே! ஓல்யெ முதலே |



94 மாணிக்கவாசகர். [அங்கக் Ii 

ஹே ! ஜெக£சா | நான் புரவிகள் வாங்கக் கொணர்ந்த பொருளை 

யெல்லாம் உன் விருப்பத்தின்படி. இவ்வூர் அந்தணர்க்கும், உன் 

அடியார்க்கும் மனம் குளிரும்படி விரியோகஞ் செய்தும் உன் 

திருவிழா, திருப்பணி முதலியவற்றில் உபயோடித்தும் செலவு 

செய்து விட்டேன். என் மனமாகிய விளை நிலத்திலே சிவமா 

பெ பயிர் வளர, பர்தபாசங்களின் வேரறச் களைந்து, கடவுள் 

திருவருளாகிய நீரைப் பாய்ரசி), .ந்தமாஇ யில்லாத ஆநந்த 

போகத்தைத் தந்தருளின உழவனாகய ஞானதேசகெனே ! இவ் 

வுலகத்தை முற்றத்துறந்த என்னை இப்படியே ௮ழைச் தாட் 

கொள்ளாமல் இன்னமும் என்னையேன் ௮ரசனிட மனுப்பி 

இர்த உலக விஷயங்கவில் புனார்ததி சோதனை செய்கருய்? 

என்னாலும், ரான் உனது திருக் கட்டளையை சிரமேற் கொண் 
டேனி இதோ மதுரைக்குப்போய் உன் ஆக்செேயை நிறை 

Car ppa@G per. 
[ypren Os CumBar i] 

கழலக வரர் வடக்கி சமலும் 

அங்கம் ]] 

  

முதலாவ காட்சி. 

டூடம்:--மதுரையில் வாதவசரின் மாளிசை வாயில் 

காலம் :--மறுசாள் மாலை, 

(அவரது வயது முதிர்ந்த பர்தக்களான செவிட்டு இவெசுப்ரமணியர், 

விக்ஞானேசர், சணேசர் ஆகிய மூவரும் வருகின்றனர்.) 

உ ணேசர்:--ஓய் ! விக்ஞானேசசே ! இச்த மனுஷ்யனுக்குப் பைத்திய 

மாய்த்தா னிருக்கவேண்டும்। என்ன ஆச்சரியமையா ! இவ்வ 

ளவு நன்றாய்ப் படிதவலுக்குப் புக்தி இப்படிக் செடுமோ ! 

சுயபுத்தியோடி ருந்தால் இவன் இவ்விதம் ஒருகாளும் செய்ய 

மாட்டான், யார் வீட்டுப்பணம் ? யார் செலவு செய்கிற கி
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விக்ஞா:--*௮அயலான் விட்டு நெய்யே என் பெண்டாட்டி, சையே” 

என்பதைப்போ விருக்கிறது| வேறென்ன, என்ன தயாள 

மையா | தன்னுடைய சொந்தப் பொருளா யிருந்தாலல்லவா 

அதன் அருமை தெரியப் போறது, தான் தேடாப் பொன் 

னுக்கு மாற்றுமில்லை உரையுமில்லை. 

சே. சிவ:--.ஐமாம்; துரைதான் | சரியான வார்த்தை! ௮வன் தன்னை 

துமையென்றுதான் நினைத்துக்கொண் டிருக்கிறான். மகா 9) 

கப்பி. ரசங்க ! எவர் சொல்லையும் கேட்பதில்லை, தானே சர்வக் 

ஞன் ; சகல கலா வள்ளுவன் ; எல்லாமறிந்த புலையன், 

கணேசர்.--என்ன நியாயமையா இது! அரசன் குதிரை வாக்கப் 

பணங்கொடுத்தால் ௮தைக்கோவிலிலும் குளத்திலும் சம்பிரம 

மாக வாரிச் செலவழித்ததுமன்றி ராஜனிடம் வந்து ₹* இதோ 

என்று சொல்லிலிட்டா 

னையா! ௮.ரசன் கணக்குக் கேட்டால், குதிரைகள் வரும்போது 

வருகின்றன. காளைக்கு வருகின்றன 

அதுவும் கூட வருமென்று சொல்லி எ த்திவிட்டானையா ! என்ன 

அசட்டுத் தைரியமையா இ ! 

விக்ஞா:--ஆம்! அவன் சொன்ன து சரியான, மறுமொழிகானே ! 

பரிகள் வரும்போது கணக்குத்தானா வராது ! 

சே, சிவ.--அமையா | வழிப்பறி தானையா இது! என்ன மானக்சே 

டையா'இத! குலச்தைக் கெடுக்க வந்த சகோடாரிக் காம்பா 

யிருக்கிருனே இவன் ! 

கணேசர்:--யாரிடத்தில் இப்படி விளையாடுகிறது? ராஜ ராறேஸ் 

வரனாயெ பாண்டிய வீ.ரனிடத்திலா இர்த அயோக்யத்தனமெல் 

லாம் வைத்துக்கொள்ளுகறெது | சண்ணைப் பிடுக்கவிடுவானே! 

விக்ஞா:--கு.திரை ழே தள்ளியதோடு விடாமல் புதைப்பதற்குக் 

குழியும்தோண்டி யென்று சொல்லுவார்கள், ௮ப்படியல்லவோ 

இருக்கிறது. பொருள்களைச் செலவழித்த குற்றமொன்று, 

5
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குதிரை வருறது வருகிறதென்று மன்னனை எமாத்றுறெது 

குத்தத்தின்மேற் குற்றம், 

சே. சிவ:--இவலுக்கு சுற்றமேது சுகொடேது, எல்லாம் ஒன்று 

தான். பணததாசை பிடித்தால், உயர்குலப் பிறப்பு, சல்லி, நீதி, 

குணம், ஒழுக்கம், மானம், ௬.ற்றம் எல்லாம் பஞ்சாகப் பறந்து 

போருமல்லவா ! பணப்பேய் பிடித்தவனுக்குத் தாயும் ஒன்று 

தான்; பெண்டும் ஒன்றுதான், 

கணேசர்;--அ௮யலார் பொருளை வஞ்சகமாக அபகரித்துச் செலவு 

செய்தாவது புகழ் சம்பாதிக்க வேண்டுமென்று இவனுக்கு 

எந்த மடை.யனையா போதித்தான்? 

விக்ஞா:---இது புகழல்ல; புண்ணியம், 

கணேசர்;--ஈல்ல புண்ணியம்! அயலான் பொருளைத் இருடிய பாவத் 

துக்கென்ன செய்கிறது? 

லிக்ஞா:--இந்த ௮ற்பஸங்கதியை அறிந்துகொள்ளும் புத்தியில்லாத 

வன் எப்படி. முதல் மதிரி உத்தியோகம் செய்து ௮ழப்போடு 

wer, மதிகேடனை மந்திரியாகப் பொறுக்கியெடுத்த அந்தப் 

பாண்டியனுக்கும் இது வேண்டியததான். 

கணேசர்;--என்னவோ இப்போதாவது நல்லபுத்தி வருமோவென்று 

பார்க்கலாம், வாருங்கள் உள்ளே போவோம், 

[வீட்டிற்குள் போகிறார்கள். வாத 
வரர் ஒரு மண்டபத்தில் 
சிலத்தியானம் செய்தவண் 
ணம் உட்கார்ர்இருச்இிருர்.] 

வாதவூரர்:--( தனிமையில்) 

(விருத்சம் ; இராகம்-செஞ்சருட்டி, ) 

் என்னாயகனே | பொன்னாடசேதே ! 
ஏறு சொடியுயர்த் த 

மன்னா | தென்னா! பெருர்துறை 
யெம்மணியே | வழு திபொருளெல்லா
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நின்ஸைய,த்து நின்னடியாரிடததும் 

செலுத்து செறியளித்தாய் 

பின்னானவலுச் கென்கொண்டு 

பரிமாச் செலுத்தப் பெறுமாறே ? ?? 

மன்னே! என்னை அட்.கொண்ட. மணியே ! வெள்ளி மன்முடிய 

அன்னே ! பாண்டியனது பொருட்களை யெல்லாம் நீசே ஒப்புக் 

கொண்டி எனது ௮டிமையையும் அங்கேரிததீர். அனால் பாண் 

டியன் கோபியாமல் சந்தோஷமடையும்படியாகக் குதிரைகள் 

வர்.து சேரவேண்டுமே, சே.ராவிடில் ௮வன் என்னைச் கள்வனெ 

ன்று மதிப்பானே ! பல்லோரறிய என்னை ௮வமதிப்பானே ! 

என்னையாண்ட பரம்பொருளே ! உமக்குத் தெரியாதது என்ன 

இருக்கிறது ! எல்லாம் உம்முடைய அருள் ! நீர் எந்த வழியில் 

விடுத்தபோதிலும் ௮து சம்மசகமானதே, 

[சணேசர் முதலியோர் வருகரர்கள்.] 

(தமக்குள்) ஏன் இவர்கள் இப்படி வருடருர்கள் ? ஒருராளு 

மில்லாமல் இன்று இவர்கள் வரும் காரண மென்னவென்பது 

தெரியவில்லையே ! (எழுந்து வணக்கமாக) வாருங்கள்; வாருங் 

கள்; உட்காருங்கள், 

கணேசர்;--(சலிப்பாக) உட்காரும். 

[உட்சாருகருர்கள்] 

வாத:---வரவு மிகவும் ௮ருமையாக இருக்கிறது; என்னால் எதாகலும் 

காரியம் ,தசவேண்டுமா ? அப்படியானால் செய்யத் தடையில்லை, 

கணேசர்;--எங்களுக்கு உதவி செய்வதிருச்சட்டும், அவரவர்கள் தம் 

தமக்கு உதவி செய்துகொண்டால், ௮துவே போதுமானது. 

விக்ஞா:--(சலிப்பாக) அப்பா ! நீ நிரம்பவும் படித்தவன், உனக்குத் 

தெரியாத எந்த விஷயத்தை ஈாங்கள் சொல்லப் போடுறோம். 

கணே :--ூங்குகிறவனை எழுப்பலாம், விழித்துக் கொண்டே 

பாசாம்கு செய்கறவனை எப்படி எழுப்பக்கூடும்? புத்தியில்லாக
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வளுக்கு புத்தி புகட்டினால் ௮வன் அதனால் பயன்படுவான், 

சல்வியும் புத்தியுமிருர். தம் மனதார தய வழியில் செல்கறவ 

னுக்கு எவ்வளவு பு.$திசொன்னாலும் ௮வன் ௮தைக் கேட்சப் 

போகிறானோ? அதில்லை ; சேவிடன் கா.இல் சங்கை ஊதியதைப் 

போன்றதுதான், 

செ. சிவ:---என்ன ஐயா ! நானு செவிடன் ? நீர் சொல் ஓறெதெல்லாம் 

ஈன்னுகக் காதில் விழறதே. பிராம்மணன் மூக்கைப் பிடித்துக் 

கொண்டி உட்சார்ந்திருக்கக் தகுந்தவனேயொழிய மந்திரி வே 

லைக்குத் த்குந் அவனல்லனென் று சொன்னீர், ஆம்; அது சரி 

யான வார்த்தைதான். மந்திர வேலைக்குப் போகத் தகுந்தவன் 

தீலைக்கூழியால் தவறி மந்திரி வேலைக்கு வந்துவிட்டான். ௮து 

சுழிபின் குற்றம், 

விக்ஞா :--முதலில், மக்திரித்தனங்கொண்டு ராஜகாரியம் செய்கி 

றது பிராமமண தருமமேயல்ல, அப்படி. அதை ஓப்புக்கொ 

ண்டாஓும் greg மனதிற் கேற்றபடி ஒழுகவே 

ண்டு மென்று பெரியோர் சொல்லக் கேட்டிருக்கமோம். அப்படி 

இருக்க, இவன் செய்வதொன்றும் ஈன்ருயிருக்கவில்லை, 

வாத :--என்ன விசேஷம்? என் நீங்கள் எல்லோரும் என்மேல் 

இவ்வளவு கொடுமையாகப் பேசுகிறீர்கள் ? உங்கள் விஷயத்தில் 

நரன் ஏதேனும் பொல்லாங்கு செய்தேனா ? 

கணே :--நீ செய்வது தவறென்று இன்னும் உனது புத்தியில்பட 

வில்லையா 1? பாஜனுடைய பணத்டை யெல்லாம் நீசெல்வு செய் 

தது ஒருவருக்கும் தெரியாசா 1? ராஜனுக்கு இந்த ஸங்கதி 

எட்டாம லிருக்குமென்று நினைக்கிறாயா 7 

சே, சிவ:--௮மாம் ஐயா | நம்மையெல்லாம் முட்டாளென்றுதான் 

நினைக்கிறான், 

விக்ஞா :--குதிரைகள் வருன்றன வருன்றனவென்று சொல்லிய 

தெல்லாம் பொய்யென்பது ௮ரசலுக்குத் தெரியாதா 1! வரும்
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வருமென்று எத்தனையோ தவணைகள் ஏற்படுத்திஞய் ; த் 

தனையும் பொய்யாயின. இப்போது son Sure, நாளைக்கு 

வருமென்று சொன்னாயே ; புரவிகள் எங்கிருந்து வரப்போ 

ன்றன! 

சே. சிவ :--துறவிகளோ! ஆம்; இவர் பெருத்த துறவிதான், மானம், 

அவமானம், யோக்கியதை, ஸத்தியம் எல்லாவற்றையும் முற்றி 

௮ம் துறந்தவர்தான். பிறருடைய பொரும் gushes 

கூடாதென்னும் நாணயத்தை அறவே அுறந்தவர், நல்ல சரி 

யான பெயர்தான் கொடுத்தீர், விக்ஞானேசரோ ! மெச்சினேன் | 

மெச்சினேன் ! 

கணே :.. 

(விருத்தம் : இராகம் - சங்கசாபசணம்,) 

இசவெலாம் சிலையில் வான மிழிபமினு முளையா சென்னக் 

கரவிலா தெனைத்தோ நூல்கள் கற்றனை சளஞர் ஈட்டோர் 

விரவிய சார்பு கொண்டோர் விருர்தினர் சான்றோர் மிக்க 

பரிபவ மடைய நீத்தாய் பாவமுங் கருதல் நீத்தாய், 

ஏனப்பா |! குதிரைகள் நாளையதினம் வர் தசே.ராவிட்டால் என்ன 

உத்தரம் சொல்லுவாய் இதனால் வரும் அவமானமும் துன்ப 

மும் உனக்கு மாத்திரமல்லவே ; உன்னையடுத்த பந்துக்கள், ஈண் 

பர், சார்ந்தவர்கள், ஈல்லோர் முதலிய எல்லோருக்கு மல்லவா 

ஆகும். தவிர அ௮வர்கமை இரட்சிக்கவேண்டுமென்னும் கடமை 

யை உத்தேடத்தாகிலும் ஒழுங்காக ஈடர்துகொள்ள வேண்டு 

மென்னும் கருத்தில்லையே உனக்கு, 

வாத :--ஐயா ! 

(விருத்தம் : இசாகம்- மோகனம். ) 

* சற்றமும் தொடர்பு மீத்தேம் 

துன்பமு மின்ப மற்றேம்
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வெற்றுடன் மானம் இர்க்தேம் 

வெறுக்கைமேல் வெறுக்கை வைத்தேம் 

செற்றமூம் செருச்கும் சாய்ர்தேம் 

தீவினை யிரண்டும் தர்ச்சேம் 
கற்றைவார் சடையான் கோலம் 

சாட்டியாட் கொண்ட வன்றெ?? 

அடாடா | ஓர் ஊரை வளைத்து சேனைகள் மூத்.றுகை போவே 

தைப்போல நீங்கள் என்னை வளைத்துக்கொண்டு இவ்வளவு 

கொடுமையாகப்பேச ஆரம்பித்துவிட்மர்களே:! நான் பச்.துக்கள், 

சிரேடிதர்கள், ன்பம், இன்பம், தேகாமிமானம், பொரு 

ளாசை, கோபம், கருவம், நல்வினை, தீவினை முதலான இவை 

ச யெல்லாம் சந்தாசேகரப் பெருமான் கோலங்காட்டி. யாட் 

கொண்ட அன்றே விட்டு விட்டேன், இனி எனக்குத் தாய், 

தகப்பன், மாமன், அசான், பாட்டன் மு.தலிய யாவரும் சிவமே; 

நிராசையே என் மனைவி; சிவபூசையே பிள்ளைகள் ; சிவனடி. 

யாச்களே பந்துக்கள். 

விக்ஞா :--இந்த வேதாக்தமெல்லாம் சரிசானப்பா ; நாளைக்கு ராஜன் 

இந்த மந்திரி வேலையிலிருந்து உன்னை நீக்கிவிட்டால் 8 என்ன 

செய்வாய் ? 

வாத:--அதன்பிறகு ரானே ராஜன்; சிவகாமமே என்னுடைய 

ராஜ்யம், 

கணே :--(எளனமாக) gen Dis மகாராஜனுக்கு இருக்ச இட 

மும் உண்ணச் சோறும் ஆய இரண்டும் தவிர வேறு ஒரு 

குறையும் இராது. 

வாத:---ஐயா ! கான் சோற்றிற் இல்லாமல் உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து 

விடப் போடுறேனென்று கவலை கொள்ளவேண்டாம், இப் 

போது எனக்கு ஒரு வீட்டில் சோறு; அப்போது ஊரில் 

சமைத்த சோறெல்லாம் என்னுடையது; பூமியெல்லாம் என்னு 

டைய சயன மாளிகை; கோலவணமே ஆடை ; உருத்திராட்சமே 

ஆபரணம்; விபூதியே அலங்காரம்,
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சே. சி:--என்ன பைத்தியம் இது | வன் சிவன் என்று கட்டிக்கொ 
ண்டு ௮ழுகராயே ! அவன் சங்காரக் கடவுளாயிற்றே ; தன்னை 
யடுத்தவர்களின் வாழ்வு, பொருள் முதலிய இம்மையின் சுகங் 
களை யெல்லாம் sac ௮ழித்துவிவொனே ; அதுவும் தவிர, 

ஈம்பினவர்களை நாசம் செய்வதே ௮வலுடைய கொள்கையா 
யிற்றே. அப்படி இருக்க உனக்குப் புத்தி இப்படிப் போகுமா | 
ராஜன் நாளைக்கு உனனுடைய மந்திரி வேலை, ஐசுவரியம் முத 
லிய எல்லாவற்றையும் பிடுங்டுக்கொண்டு உன்னைச் தண்டிக்கப் 
போடுருனே ; அப்போது இந்த வென் உனக்கு எப்படி 
உதவி செய்யப் போறானோ பார்க்கலாம், 

விக்ஞா;:--(ஈயமாக) அப்பா! நான் சொல்லவகைக்கேள், 

(விருத்தம்: இராகம் - தோடி.) 

அப்பனே] பெரிதுங் கற்றா யறிவினை யடைக்சாய் செய்தை 

தீட்பென வுலகோ ருற்றோர் சாற்று லுணர்ந்தா யில்லை. 

இப்புவி யளிப்போ னேர்த லினியுனை எதைச்தல் தண்ணம் ; 

சப்பிய இடரை நீக்கல் சருதியே வந்தோ நின்பால், 

நீயோ சிறுபிள்ளை; உலகத்தின் தன்மையை யறியாதவன்; வய 

இல் மு.திர்ந்தவர்களான நாங்கள் இத்தனை மனிதரும், உனக்குத் 
இியவற்றைர் சொல்ல மாட்டோம், வீணாக எல்லாப் பெருமைக 

ளையும் ஸுகத்தையும் இழர்து, அவமானத்தையும், துன்பத்தை 
யும் உலகப் பழிப்பையும் பெறவேண்டாம், ௮ரசனிடம் காமெ 

ல்லோரும் போய், உண்மையை வெளியிட்டு உன்னை மன்னிக் 
கும்படி வேண்டி. மன்முடுவோம், ஈம்முடைய அரசன் பரம 
தயாளு, இந்த முறை உன்னை மன்னிப்பான், ஆனால், நீ 

இந்த சிவப்பைத்தியத்தை மாத்திரம் விட்டுவிடு, அது மிகவும் 

பொல்லாதது; யாவற்றையும் ஈ௫க்கச் செய்துவிடும், 

வாத:--கா சினசிவா | (காதிற் சைகளை வைத்து மூடிக்கொண்டு) 

போதும் உங்களுடைய போதனை; அதை காதால் கேட்கவும் 
FES HEV,
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(விருத்தம் ; இராசம் - சானடா,) 

* இறச்சினு மின்றே யிறக்குக என்று 

மிருக்கொ மிருச்க வேந்த 

னொறுக்சினு மொறக்க உவகையு முடனே 

யூட்டினு மூட்கெ வானிற் 

செக்னும் சிறக்க கொடியதீ நாசம் 

சேரினும் சேருக சிவனை 

மறக்கெம் பண்டைப் பழவினை விளைர்சான் 

மாற்றுவார் யாரதை யநியீர்,?” 

ஐயா ! தவன் நம்பினோரை ஈிக்கச் செய்யும் கடவுளென் ரீரே; 

அது சரியான சொல்! இம்மையில் இந்த உலகன் மாயர 

விகா.ரங்களில் மோகங்கொண்டு மயங்கிக் டெந்து பாவவழியிற் 

சென்று, இறப்பதும் பிறப்பதுமா யிருந்துழலும் மனிதர், தாம், 
தமதென்னும் இம்மாயையிலுள்ள பற்றை நீக்கி, என்றும் அறி 

யாத பேராரந்தம் நிறைர்த மோட்சச்தை விரைவிலடைய 

உதவி செய்யும் கடவுளைக் காட்டிலும் சிறந்த பேருபசாரிபுண் 

டோ! இம்மையின் சுகம் கெட்டாலன்றி மறுமையின் சுகம் எப் 

படிக் இட்டும்? இரண்டிலும் அசை வைத்தா லாகுமா? நிலை 

யற்றதான இம்மைச் சுகத்தை சான் விரும்பவில்லை யாகையால், 

இதனால் ரான் இறந்தாலும் ஒன்றே; இருந்தாலும் ஒன்றே ; 

எல்லாம் ESIC, பாண்டியன் கண்டித்தாலும், தண்டிச் 

தாலும், தூஷித்தாலும், பூஷிசதா.லும் எல்லாம் ஈசனருளே ! 

இதனால் சுவர்க்கம் சேர்ந்தாலும் சேருகிறேன் ; நரகம் சேர்ந் 

தாலும் சேருறேன். பழகினைப் பயனை விலக்க யாரால் முடி. 

யும்? எது எவ்விதமாக முடியிலும் சிவனை மாத்திரம் சான் 

மறச்சு மாட்டேன். 

விக்ஞா:--(கோபத்தோடு) அப்படி யானால், பெரியவர்களான எங்க 

ளுடைய வார்த்தையை மதிக்க மாட்டாயா $ 

வாத:--பெரியவர்களான நீங்களெல்லாம் வனை மறந்து விடும்படி 

சொல்வது நியாயமல்லவே, நான் என்ன செய்வேன்,
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கணே: அப்படியானால் போகலாமா? 

வாத:--உங்கள் இச்சையின்படி செய்யலாம். 

[கவரும் எழுச் இிருச்கின்றனர்.] 

சே, சிவ:--தகோ ! சிஷ்யா! எங்களுக்கு கையா செய்கலிப் 

பாய் ! அப்படியா ! உனக்கு அவ்வளவு அசும்பாவமா | கேடுவரு 

முன்னோ மதிகெட்டுவீடு மன்றோ! நாங்கள் சொல்வது இப் 

போஅ தெரியாது; நாளைக்குத் தெரியும், அ௮ரசனிடமிருப்பது 

கத்தி முனையிற் பழகுவதைப்போன்ற தென்பதை இன்னமும் 

நீ அறிந்து கொள்ளவில்லை, அவன் கோபங்கொள்ளாம லிருக் 

கும் வரையில் சுகந்தான் ; Brg Dart, கோபங்கொண்டாலோ 

எமலேோகந்தான்; சாக்கள் இவ்வளவு தாரம் சொல்லியும் குரங் 

குப் பிடியாகப் பிடிவாதம் செய்றெவன் மந்திரியாவனொ ! இவன் 

மந்திசான், வாருங்கள் போவோம். 

[மூவரும் போய்விடுகன் றனர்.] 

இரண்டாவது காட்சி, 

டுடம்:--மதுரையில் ௮ரிமருத்தன பாண்டியனது சபை. 

காலம்:--மறுகாட் பசல், 

[அசசன், இரண்டாவது மந்திரி, தண்டகாயகன், நான்கு வீரர்கள், 

சேவகன் மு சலியோர்.] 

அரசன்:- அடே சேவகா! சேர 6 த௫த்திலிருந்து வர்திருக்கும் 

தூதனை அழைத்து வா. என்ன விசேஷ சமாசாரம் கொண்டு 

வந்இருக்்£ருனென்.று விசாரிப்போம். 

சேவ:--(வணங்கி) உத்தரவு, [போகருன், 

ஒரு ததன் வர்து அரசன் முன்பு Fray 
டாங்கமாக விழுந்து நமஸ்சாரம் செய்து 

எழுர்திருந்து ஓர் இலையை அரசனது 

காலடியில் வைக்கிறான்.]
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அரசன்.--மந்திரி ! இந்த ஒ% யைப் படித்துப் பாரும், 

இ. மந்திரி: (ஒ௫யைத் தனக்குள் படித்தபிநகு) மகாராஜா! சேரன் 

ஊர்களைக் கொடுக்க மாட்டா னாம்; போருக்கு வந்தே பெற்றுக் 

கொள்ளலாமென்று எழுதி பி.ரக்கிருன். 

அரசன்:--(அஇகரி;த கோபதகோடு மீசையை முற௮க்கிஓகோ! ௮ப் 

படியா ! அரதப் பேறைக்கு அவ்வளவு gow; ogy Be 

டசா! இதறகுயுன் உரைபட்டதையெல்லாம் மறாது லிட் 

டான்போ லிருக்றெது, இருக்கட்டும் ; அவனிச்சைப்படியே 

கட்டும். தண்டசாயகா ! நீ உடனே நம்முடைய படைகளைத் 

பெட்டிக் கொண்டு போய் அல்வூர்களைக் கைப்பற்ற, ௮லனா 

லானதஞைச் செய்யட்டுர்; அமின் நேரில் போருக்கு வருவானா 

இல், கொஞ்சமும் இரக்கமின்றி அவனைப் பிடிதத சிறைப் 

படுதஇக் கொண்டுவர வேண்டும்; நெரியுமா 7 

தண்ட:--(வணக்கமா க) மூபனே | ஒரு மல, 

அரசன்:--(அ.திகக் கோபததுடன்) என்ன மனு? என்ன சொல்லப் 

போகரய்? இன்னெரு கடிதம் எழமுகச் சொல்லுகறாயோ? 

போதும் உன்னுடைய பு5திமதி ; சான் சொன்னசைச் செய் ; 

மறுமொழி வேண்டாம், 

தண்ட:--(வணங்கி) அதுவன்று மகாராஜா ! நம்முடைய குதிரைப் 

படை முற்றிலும் உபயோக மற்றதாக இருக்கிறது; புதிய குதி 

ரைகள் இன்னும் வது சே. ரவில்லையே, என்ன செய்கிற து? 

அரசன்.--(பொகங்கியெழும் கோபத்தோடு) அடே. சேவகா ! கொண்டு 

வா உடனே அறப் பார்ப்பானை, 

சேவ: (அ௮ச்சத்தோ) யாரை ? மகாராஜா ! 

அரசன்,--(அசட் 6 ] மடையா ! கொண்டுவா அந்து வாதவூரனை. 

சேவ:---உததரவு. 

(சேவ்சன் ஒட்டமாகப் போகிறான்,]
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அரசன்:--(கோபத்தோ?) அகா ! என்ன Qarsyon.u gia | 

என்னை யாரென்று நினைத்துக் கொண்டான் ! குதிரைகள் வரு 

மென்று எத்தனை சாட்சுளாகச் சொல்லிக்கொண்டு வருகின் | 

பொருட்க யெல்லாம் இலன் விண்செலவு செய்தானென்று 

சிலர் முன்னமே சொன்னதை மான் ஈம்பாமலன்றோ இருந்து 

விட்டேன், இவன் பெருர் தியடனென்ப.து இப்போதே தெரி 

ரிது, இவனுடைய உண்மை யோக்கியதையை அறிந்துகொள் 

ளாமல் இவனுக்கு முதல் மர்இிரி உத்தியயாகம் கொடுத்தேனே! 

என்ன என்னுடைய மடமை! மோசம் நாசம் கம்பளி வேஷ” 

மாக இருக்கிறதே. பெருத்த உரும்திராக்ப் பூனையாக இருக் 

ழுனே இவன் ! பார்லைக்கு தர்மஸ்வரூபி, உள்ளே அத்.தனை 

யும் வீலம், படிப்பது பள்; முடிப்பது கள '” என்பதைப்போ 

லிருக்கிதேத. 

|வாசவூரர் பஜனை செய் துகொண்டு வருகிருர்.] 

(ஜோதா ஜோஸமைன லலனுஸே தயாகசோ . என்ற 

இந்துஸ்தானிப் பாட்டின் வர்ணமெட்டு) 

தாதாயிப் பேதையேனுச் கருளுவாய் தயாநி2த | 

போது மேழை வாதை நீரும் - பூவை பாகனே? மேன்கோனே | 

கோவே யென் துங்கா | . கரவாய் பிரஞ்சு ] 

தேவர் சேவா தேவர் சேவா - தேவர் காணாப் பாதக்தாரும், (சா) 

வாத;--(மகா.ராஜனைப் பார்தது) மங் களாணிபவர்து, 

அரசன்:--(மிகுர்ச கோபத்தோடு) அடே! வேஷதாரி ! உன்னுடைய 

Brians யாருக்கு வேண்டும்? உன் முகத்தைப் பார்க்கக் 

கூசுதறசே துரோகி! 

வாத:--(பிலேசத்தோடு) மகாராஜா! 

அரசன்.--(சோபத்ே தாடு) பேசாசே! வி பூரி பூசும் கள்ளனே! 

உன்னை நான் ஈன்றாக ௮றிவேன்,
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(aCe Os Iss Sport ows - என்ற தருப்புசழின் சந்தம்.) 

அரசன்:-- 
இசாகம் - கல்யாணி, 

துறவே தரித்த மிகுசு துகற்ற குறவா | பெருத்த மதிகேடா! 

௮நவேயனைத்து மறிவே னுதித்த குவ திசெத்ற அ.திமூடா | 

வாத:....- 
இசாசம் - அனந்த பைரவி, 

இறைவா ! சனத்தை மறலாய் பணித்த விதமே யனைத்து முடிவாகும்; 

பரிமா வினத்தை விரைவாய் ஈடத்தி வருவார் தனித்ச தலைகவோனே, 

அரசன்: --- 
இராகம் - மோகனம், 

புளுசா] எனைத்து முறையோ உரைத்த மொழியே பொறுத்த வஷினியாமோ? 

புதிதோ திருட்டை யறிவேன் ஏரச்சை கொடியே யறுத்தல் புரிவேனே 

வாத;-- 
இராகம் - சோடி. 

எளியேனிடச்து தயவே இருத்தி மபா ! பொறுத்தல் SOSA Gi 

இணையே துமற்ற வெனையா ளூமத்ம னருளா லனைத்து ஈலமாகும், 

அரசன்:--(கோபத்தோடு) அகா! என்ன தக்திரம்! ௮பகரித்துப் 

போன பணத்தை யெல்லாம் வாயில் போட்டுக்கொண்டது 

மன்றி, என்னிடம் வந்து இதோ மூன்று காட்களில் குதிரை 

கள் வருசன்றன வென்ருய்; மேலும் ஏராளமான பொருளைச் 

செலவு செய்து, புதிய குதிரைச்சாலைகளையும், குளங்களையும் 

அமைத்து ஊரை முற்றிலும் அலங்கரிக்கச் செய்தாய், நீ 

திருடிக் கொண்டுபோன பொருளுக்கு இது வட்டியா ? மூன்று 

நாட்கவில் குதிரைகள் வருமென்றாயே. எங்கே குதிரைகள் ? 

வாத:--(வணக்கமாக) மசாராஜனே! கோபிக்க வேண்டாம், குதி 

ரைகள் எப்படியாகிலும் அவசியம் வந்து சேரும்; உம்முடைய 

மனது இருப்தியடையும்படி. அதிவிரைவில் வரப்போடின்றன,
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அரசன்:--(மிகுர்ச கோபத்தோடு வாக யுருவிக்கொண்டு, ) 

வஞ்சனே | சூ.தா ! வாயான் மதுமொழி மிழத்றும் கள்வா ! 

சஞ்சமே யுருவாய் வரத காணிலீ | நினது யாக்சை 

பஞ்செனப் பறச்ச வெய்து பருர்இினுச் கணவா யீவேன்; 

அஞ்சினே னதனைச் செய்ய அந்தண மரபை நோக்க. 

அடே இருடா: போதும் உனது பொய் மூட்டை; யாரிடத்தில் 

விளையாடுஇருய், கூசாமல் பொய் சொல்லும் அர்த காவை 

இதோ அுண்டிக்றேன் பார். அடே யாரடா விரர்காள்] 

வீரர்கள்:--ஸ்வாமி! 

அரசன்:--முழுத்திருடனான இவனைக் கொண்டுபோய் சிறைச்சாலை 

யில் அடைத்து ஈன்ராகம் தண்டித்து, பொக்கிஷ சாலையிலிரு 

ந்து எவ்வளவு பொருளை இவன் அ௮பகரிச்சானே ௮வ்வளவை 

யும் வாங்குங்கள், உடனே இழுத்துக் கொண்டு போங்கள். 

இந்த வஞ்சகனைப் பார்க்கக் கண் கூசுகிறது, 

[உடனே வீரர் சால்வர் வாசவரைட் 

பிடி ச்தச்சொள்ளுரொர்சள்.] 

வாத :--ஹா ! ஈசுவரா | இதுவும் உன் இருவளமோ? 

வீரர் :--ஐயா ! போங்க. 
| அவரைச் தள்ளிக்கொண்டு போூரர்கள்.] 
  

மூன்றாவது காட்சி, 

இடம்:--ிறைச்சாலை, 

காலம்: அன்.று மாலை, 

[உருவிய வாளுடன் நான்கு லீசர்சள் வாதவூரரைக் சொண்டு வரு்த 

னர், வாதவூரர் ஈசுவானை ஸ்தோசத்திரஞ் செய்த வண்ணம் வருூஞுர்,] 

(ரினுவினா சகதிலேதுரா - என்ற 

இக்துஸ் சானி வர்ணமெட்டு) 

நினையல்லால் சதியேதையா | 

ஈசா | பாமேசா ! ஜெகதசச | சர்வேசா | (ரி)
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நாதனே! என் சோதனையோ ? 

பேதையினே னேது செய்வேன் ? 

நாதா! குண௰தா | பொற்பாதா | ஜெககாகா! (4) 

1, வீரன்:--எங்சே ஐயா பணம்? வை ளே, 

2, வீ:--(பிடித்திழுச்.த) பணத்செ எல்லார் இன்னப்புட்டு தடு 

திருடின கள்ளனைப்பேலை பற பிக்கிகியா முளி; போபிபணக்தெ 

இப்பிடி , 
[ நூலைக் கொருவராய் அவரைப் 

பிடி.த்திழுச்சிறார்கள் ] 

3 வி:--என்ன ஐயா [நாங்க கேக்கற நதுக்கு செவாப்பு சொல்லாமெ 

இவமே பளப பரமசிவமே பல்லொரு மொளமே இன்னு கத் 

இக்கிட்டே கெடக்கறே! இன்ன பணதெயெல்லாம் கக்கு 

வெளியே. 
[சமுத்கைப்பிடித்துச் குனி.ப வைச்இருன்,] 

வாத:--ஹா! ஈரவரா! சம்போ! சங்கரா ! இதுவும் உன் திருவருளா ! 

அப்படியே ஆகட்டும். இதையும் எற்றுக்கொள்கறேன், இதைக் 

காட்டிலும் இன்னம் ௮௫ிகமான தாழ்வைக் கொடுதாலும் 

அதையும் ஸர்தோஷமாசப் பெற்றுக் கொள்வேன், 

விருத்சம் 2? இராகம் -,கா.தராமக்இர் யை. 

1! எந்தாய ளைத்துலகு மீன்றாயெச் தேவர்ச்கும் 

தந்தாய் செழுங்குவளைச் தாராய் பெருந்துறையில் 

வந்தாய் மதுரைத் இருவால வாயுறையும் 

சிந்தா மணியே சிறியேத் சரங்காயோ ! 

மூவா முதலாய் முதுமறையாய் மறையும் 

சாவா,ச சோதிச் தனிஞானப் பூரணமாய்ச் 

தேவாதி தேவாய்ச் இருவால வாயுவறயு 

மாவார் கொடியா யடியேற் இரங்சகாயோ § 

முன்னா முதுபொருட்கு முன்னாமுது பொருளாய்ப 

பின்னாம் புதுமைக்கும் பின்னறகும் பேரொளியாய் த்
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தென்ற மதுரைத் இருலால ai yoo pu 

மென்னா யகனே | மடெளியேற் இரங்காயோ 1 

மண்ணாய்ப் புளலாய்ச் கனலாய் வளியாக 

விண்ணா யிருசுடரா யிச்தறையும் வேளுடப் 

பண்ணா யிசையாய்ப் பனுஉலா யெங்கண்ணும் 

கண்ணானா யென்றுகண் காணாலா றென்கொல்லோ..' 

1 வி.--என்ன ஐயா! கண்ணே மண்ணே கொல்லே இன்னுக்கிட்டே 

கெடக்கதே? பணத்நெக் "ளெ வசரப்புட்டு மறுபேச்சுப் 

ய JOD FLT, 

Bo
 

வி:--மகா ரோக்கெனெப்பேலே சாமியைக் கூப்பிட்றியோ | 

ஆரெ OI LOT GB இநத ஆண்டி வேசம் போட்தே!.... இந்தா, நாங்க 

இனி மேலே கொஞ்ரூணடுகூட மரியாத பாக்கமாட்டோம். 

பேசாமெ பணக்தெக் ளெ வச்சடு, 

3 வி:--என்ன ஒய் கேக்கக் சேக்கர் சொம்மா நிக்கறே; முடிச்செ 

அவுக்கிறியா ; குத்தட்மொ, 

1 வி-௮டே முடே! அடிக்காகங்கடா! சாமீடா ! குடுத்துடு 

வாருடா; பாவம்டா; கையெ மாததரம் நீட்டா தீங்கடா. 

L
O
 வி.-முடே! ௮ண்ணே ! சாம்ப கேச்கறததுக்கு வதிலே சொல்ல 

லியேடா ! இந்தப் பாறையை தூக்கி £லையிலே வையுங்கடா, 

3 வி:-தமா | அத்தான் சரி; காம்ப சேக்கற து அப்பத்தான் ஒறெச் 

கும், 

1 வி:--ஐயருடா ; அடிக்கக்கூடாது, கல்லெ மேலெ வச்சுப்புட்டா, 

ஐயரெ ரேண்டரை முக்க வச்சா மூணமையாப் போவும்டா! 

[ஒரு பெருத்த கல்ளை கால்வரும் மிகவும் 

ரமப்பட்டுத் தச் வாதவூரது As 

மீது வைக்இருர்கள்.] 

வாத :--(மிக்க விளனித்துப் பாடுகிழுர்,)
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(கருவிலுரு வா? வர்து - என்ற தருப்புகழின் சந்சம்,) 

குருவினுரு வாயென்று மனதினிரு ளேச வந்து 

குறைகளற வேகடிர்த குருநாதா | 

கரூதுமடி. 8யனுச் கென்றிச், சறுமைரிறை பூமிசொன்றுன்; 

கழ$லைவில காதவின்ப மருள்வாயோ ? 

அரகர? வா[குருர் ச மரநிழலி லேயெழுர் ச 

பரமசிவ னே1மடந்தை மணவாளா ! 

மறுகயுழன் Crear Sig: wer gu தீதிளின்று 

MO sof CsrApss வினையாளச | 

ஈரகரிச ரரகுமிர்த வகிலமொழி யாத துன்ப 

நிலையிலழி வேனையென்று நினைவாயோ? 

பரமகுரு வே!முனிர்ச மலிசட வோடிவர்த 

பசபதிம கேசசம்பு | பரமேசா ! 

உரசமிழை ॥ாயணிச்த குழக!வினிப் போதுமிந்த 

பழையவினை யால்வருந்து மெனைமேவி 

உமதுபத மாகுமர்ச இணியரிலை தாருமென்ற 

னுயிரினுமி ராசநின்த கருணேசா | 

என்ன ஆச்சரியம் ! இவவளவு பெரிய கல் எனக்கு சனமாகவே 

தோன்றவில்லையே ! இத என்மீ இருப்பதாசவே தோன்றகில் 

லையே! ஹே ! ஜெகசோ ! என்னப்பனே ! உன்னுடைய கருணை 

யை என்னவென்று சொல்வேன் ! அன்பர்களின் துன்பங்களைப் 

போக்கும் கருணைவள்ளலென்பது உனக்கே தகும்! மறைவி 

லிருந்து இந்த ஏழையைக் காப்பாற்றும் நீ, கேரில் காட்சி தந்து 

என்னை தஐட்கொள்ள லாகாதோ! ஹே! பாஞ்சோதியே! 

பரம்பொருளே ! என் கண்ணே! என் அப்பனே! சயாநிதே ! 

நான் இன்னம் பக்குவநிலை யடையவில்லையோ ! உன்னுடைய தரி 

சனத்தைப்பெற நான் இன்னமும் ௮ருகனாகவில்லையோ! என்னை 

இவ்விதமான துன்பங்களில் விடுத்து என்னுடைய மனோமெய் 

களைப் பரிசுத்த மாக்குச்றாயோ ! இர்த உலகத்திலும், இதன் 

விஷயங்களிலும் விரக்தி புண்டாக்கக் கொள்வதில் என்னைப் 

பயிற்றுறொயோ ! உபிரபிமானம் உடலபிமானம் முதலியவை
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விலக இதுதான் மார்க்கமோ 1 சர்வச்ஞனாகிய உன்னுடைய அந்து 

ரங்க நினைவை அற்பத்தினும் ௮ம்பமான அறிவைப் பெற்ற 

பேதையாகியநான் உன்னுடைய செயல்களிலிருர்து எப்படி ஊ௫ 

த்துணரப் போடறேன்! 

1. வீர.--என்னடா ௮ண்ணே! நாம்ப நாலுபேரு தாக்கமுடியாக 

கல்லை ரவையூண்டிகூட மதிக்காமெ ஐயரு தூக்கிக்கிட்டு பாட் 

டடுப்பாடி கரவம் அ௮ட்றத்தெப் பாத்தியாடா ? 

2, வி.ர:--இதெல்லாம் மாயண்டா ; ஐயருல்ல ; மர்தரம் இந்தரம் 

போட்டு, அதுனாலே நூக்கிடுவாண்டா, 

5, விர: --அமண்டா; கல்லெ எடுத்துப்புட்டு கையிலெ இட்டி கட் 

டிப் பாக்கலாம், அப்ப இர்த மணிமந்தரம் என்ன செய்யுது 

LIN BBOTID, 

4, வீர அடே! எண்டா ஒவித்திரியம் பண்ணுறிங்க! மற்திரிடா 

நல்ல ஐயருடா; ஈமக்கேண்டா பாவம்? சொம்மா இருங்கடா 

அவராக் குடுத்தாக் குடுக்கட்டும், 

1 வீ:--நலலாச் சொன்னாண்டா பைததியக்காான் ! மவராசா நம்ப 

கண்ணெப் புடுக்கிட மாட்டாரா, வாங்கடா இட்டி. கட்டுவோம், 

2 வி:--ஐயே! இந்த மாயமெல்லாம் இஞ்ச பலிக்காது; பணத்தெச் 

ளே வைக்காமப் போனா விணா அம்பப்பட்டுப் போயிறுவே, 

8 வி.--வதிலே சொல்லாமே ஊமை சணக்காச் கீராண்டா; முதுகு 

மேலே குகத்துங்கடா, 

2 வி: மரியாதையாக் குடுக்கமாட்டாண்டா; கட்டொ கிட்டியெ, 

1 வீ;:--ஐயரே! பேசாமெ பணத்தெக் கக்குறியா? இல்லாமெப்போனா 

இதோ கையை ஈசுக் முறிக்கப் போஜோம், என்னா சொல் 

தே? 

7
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9 வீர:--இவுரு பேசாமடர்தேடா; இது சாமில்ல; பூசே போடா 

மெப்போனா பேசாது; கட்டுங்க கிட்டியெ, 

[கல்லைக் ழே இறக்சவிட்டு கையில் 

இிட்டிகட்ட்கரார்கள்.] 

வாத:-.-ஹா ! ஈசுவரா ! மனிதரடையும் எவ்விதத் துன்பத்திற்கும் 

உன்னுடைய நாமமே மருந்து, ௮தே சகல தோஷ நிவாரண 

சஞ்சீவி, 

இசாகம்; எதுகுல காம்போதி - தாளம் ஆதி. 

அரனே சங்காதரனே உன்ற னருளோவிது சிவமே 

அடியே னிர்தவாதை பெற - அ௮மைச்தாய் விதி சிவமே 

தருணமிது ஸஏயேனிசைச்- தடுத்தாளுதி வெமே 

தவறேது புரிர்தேனோ நின் சாணேகதி சிவமே 

எனையாட் கொண்டமஃணியே இந்தச் - இறையோ விடம் சிவமே 

நினைமாமலர் கொண்டர்ச்சிக்கும் - கரமீ தன்ர சிவமே 

இனமே நின்னை நினைச்சே னெனச் இனியார் துணை இவமே 

இனிவேறு புசலேயற்றே - னின்ளுள் துணை வெமே 

சம்போ! சங்கரா! மகாதேவா! உன்னையே ஈம்பினேன். எனக்கு 

எவ்வித துன்ப முண்டாயினும், என்னை மலையினின் அருட்டி 

னும், நெருப்பில் விழ்ச்திக் கொளுத்தினும், என்னை ௮ணுவ 

ணுவாக வாளால் வெட்டிச் ச்இிரவதை செய்பினும், இந்த 

உயிர போய் விடுவதாயினும் நாள் உன்னை மாத்திரம் மறக்க 

மாட்டேன், மண்ணாசை, பெண்ணாசை, பொன்னாசை என்பன 

வற்றை யகற்றினேன்; காமம், குரோதம், உலோபம், மோகம், 

மதம், மாச்சரியம் என்னும் பகைவரைக் கடிர்தேன்; கொல் 

லாமை, வாய்மை, கள்ளாமை, பெண்டிரை விரும்பாமை, இரச் 

கம், வஞ்சமின்மை, பொறையுடைமை, அுற்பாகாரம், சு 

யுடைமை என்னும் குணங்கசாயே துணையாசக்கொண்டு, உன் 

பாதபங்கயத்தையே புகலிடமாக ஒரே உறுதியாகப் பிடித்துக் 

சோண்டேன்; உன்னையே நினைத்தாடினேன், பாடினேன்,
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வாடினேன், வருர்தினேன் ; உன்னுடைய திருவருளையே 

நாடி உன் தாயகழலை சிரமேற் சூடினேன். ஹே கருணா 

நிதே! ஹே தயாநிதே! ஹே இன்பப் பிழம்பே ! ௮ருளொளிச் 

சுடசே! 

[அப்படியே மயங்கி மெய்ம்மறந்து 

ஓய்ச்து ஒருபுறமாக நிற்கிறார் 
ஈசுவரன் வேறு பச்சத்தில் 

தோன்றுஒருர்.] 

ஈசுவரன்:--(தமக்குள்) மாணிக்கவாசக ரென்ற பெயர் இவருக்கே 

தகும்! இவர் ஈம்மீது முழுமனத்தையும் செலுத்தி அப்படியே 
ஈடுபட்டு நிற்கிறார்; ஈம்பொருட்டு இவர் நிரம்பவும் பாடுபடுஇரர், 

தாம் இனியும் சோதிப்பது ஸரியல்ல, இந்தப் பாண்டியன் இம் 

மசானுடைய உண்மைச் சிறப்பை யறிர்துகொள்ளும் திறமையற் 

தவனாய் இவரைப் பலவா.று தண்டித்து வருத ஓும்படி.செய்கறான். 

இருக்கட்டும்; காம் ஒரு காரியம் செய்வோம், ஈந்தி முதலிய நம் 

முடைய கணங்களை ஏவி, காட்டிலிருக்கும் நரிகளை யெல்லாம் 

"கூட்டி, அவைகளை நிரம்பவும் உன்னசமான குதிரைகளாக மாத் 

றிச்சொணர்ந்து, அரசனிடம் ஓப்புவித்து ஈம்முடைய பக்திக் 

விடுவிப்டோம், 

[ மறைஒருர், உடனே கு. திசைகள் 

இரண்டுவரும் ஓசை சழுச்திர 

கோஷம்போலக் கேட்டெது, 

அதைக் கேட்ட ஜனங்கள் 

இகைத்து ஒன்றாய்க் கூட் 
தனர்] 

முருகையன்:-- (ஓடி வருகிறான்) ௮டே வடிவேலா ! AD என்னடா 

சதம்? 

வடிவேலன்:-- (ஒடிவருொன்) இடியோசைபோ விருக்தெதே! என் 
னோ தெரியலில்லையே !
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திக்குவாயன்:--(ஓடிவருஒறான்) அடே! குகுகுகு குகுகுகுகு 
குருதே வவவவ....... 

முரு.--அடே ! குதிரையடா ! குதிரையடா ! 

வடி:--அடேடே! எவ்வளவு பெரிய குதிரைக் கூட்டம் பார்த்தா 

யாடா ! 

முரு:--எவ்வளவு நேர்த்தியாக ௮லங்கரிக்கப்பட்டிருக்ின்றன ! 

வடி:--அவைகவின்மே லிருக்கும் போர்விராகள் எவ்வளவு கம்பீரமா 

சுக் காணப்படுகிறார்கள ! ஆகா! வன்ன அடை.! என்ன ஆப. 

ணம்! கண் கூசுகததே ! 

முரு:--என்ன ஆச்சரியம்! வாத்தியங்களின் ஒலி ௮ண்டமுகட்டி. 

லும் எட்டும்போ லிருக்கறதே ! 

திக்கு வா GUT GT GUT OM QUT OUT AM BH வூவூ வூ வூவூஷூஷூ..... 

வடி. :--.தம் ம் வாதவூரர் வாங்யெ குதிரைகள் சாம் இவை, 

முரு--பாவம் குதிரைகளின் பொருட்டு ௮வர் சிறைச்சாலையி லிருக் 

டமுர், 

வடி :--வாருங்கள் காம் போய், குதிரை வர்துவிட்டதாக அவரிடம் 

தெரிவீப்டோம், 

முரு:--ஒடுங்கள் ; ஓடுங்கள், 

[மூவரும் தடுகிறார்கள். திச்குசாயன் 

மிக்க வசாமாக முதலில் 

சிறைச் சாலைக்கு ஓடிவர 

we.) 

திக்கு (மாணிக்கவாசகரை வணங்கி) வவ வவ் வவ் வவ வவ் வவ் 

வாத:--என்ன ௮ப்பா ௮௮ 1
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திக்கு :--(முன்னிலும் வசமாக) வவ் வல் வவ் லவ் வவ்......., 

1 வீரன்:- என்னடா இவன் கரய் கணக்கா கொலைக்கறான்? 

2 வீரன் :-ஐயருக்கு ௮ளகு காட்டமுண்டா. 

8 வீரன் :--இல்லேடா ! பணம் குடுக்காமப் போனா ஐயரெ முளுங் 

திப்புடிவேனுன்னு, வாயைத் தொறக்கமுண்டா, 

திக்கு -சுசு௪ ௬௬௬௬௬... 

வாத :--இதென்ன வேடிக்கையா யிருக்றெது! எதையோ சொல்ல 

ஆரம்பிக்கிறான் ; சொல்ல முடியாமல் தலிச்டுரான் பாவம் !-- 

தம்பி! அவஸரப் படாமல் நிசானமாகச் சொல், என்ன விசே 

ஷமி 

1 வீரன் :--(பகடியாக) மொதல்லே நாய் கொலைச்சான ; இப்ப ௬௯ 

சு சூன்னு நாயைக் கூப்பிட்ருன், 

திக்கு ௬ ௬ ௬௬ ச சுவாமிகளே! வல் வல் வவ் வந்துட்டுது, 

2 வீர :--என்னடா வந்துட்டுது? 

1 வீர :--ஜயரு தலெக்டக் கல்லா வந்துட்டுது? 

9 வீர:--இவரெப்புடிச்ச சனியன் இப்ப இஞ்சே இவன் வடிவமா 

வந்.துட்டுது. 

வாத :--அப்பா ! பதமுமல் பேசு ; என்ன வந்து விட்டது? 

சிக்கு :--கச் குக் குக் குருதைங்க, 

வாத :ஃ(இடுக்கட்டு) குதியைகளா ? 

[வடிவேலன் தடி.வரு௫ருன் ] 

வடி :--அம் ! ஸ்வாமிசளே ! சமுத்தி கோலத்தோடு பிரம்மாண்ட 

மான குதிரைகள் வருகின்றன. அவை எண்ணிக்கையில் ௮ட 

ங்சாசனலாக இருக்கின்றன, ௮வைகளின்மே லிருக்கும் வீரர்
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களைப் பார்க்க பதிஞயிரம் சண்கள் வேண்டும், அவைகளை 

நடத்திவரும் தலைவனுடைய ஸுந்தரமும், அவன் ஏறிவரும் 

குதிரையின் ௮ழகும் சண்கொள்ளாக் காட்சியாக இருக்கின்றன. 

தாங்கள் £க்கரம் போய் பாண்டிய ராஜனிடம் தெரிகியுங்கள் ; 

புறப்படுங்கள், 

வாத :--அப்படியா ! இந்தப் பெருத்ச முழக்கம் வேறு என்னவோ 

வென்றல்லவோ ஸக்தேடத்சேன் ; இப்போதே உண்மை தெரி 

றது! இதுவும் ஈசன் செயல்தான் ! கடவுளை நம்பினோர் கை 

லிடப்படமாட்டா ரென்பது பொய்க்கரதல்லவா, 

2 வீரன் .--ஐயரே! அப்பிடியானா வாங்க ; ராசாக்ட்ட போயிச் 

சொல்லலாம், 

வடி :--.ஐம் ! ஸ்வாமி | புறப்படுங்கள், 
[பாலரும் போடருர்சள்.] 

  

தான்காவது காட்டி, 

டுடம் அரண்மனையின் தலைவாசவிலுள்ள மணிமண்டபம், 

மாலம்:--௮ன்று, மாலை, 

யான அலங்காரச்சோடு உட்கார்ர்திருக்கறொன். தாதியர் சாமரை a «Bear» 

னர். வாதவூரர், மற்ற மர்திரிகள், சண்டகாயசன், வீராகள், ஸ.௮சன் மச 

வீயோரிருச்கின் றனர்.] 

அரசன் :--என்ன ஆச்சரியமிது! ஒரு காழிகையாக உட்சார்ந்திருக் 

AC. இன்னமும் குதிரைகள் வர்துசோ வில்லையே! இது 

வேடிக்கையாக இருககதெதே ! 

தண்ட :--முதலில் எழுர்த ஆ.ரவாரமெல்லாம் இப்போது கொஞ்சங் 

கூட உண்டாசவில்லையே! அடே சேவசா | நீ போய்ச் குதிரை 

கள் வருன்றனவா வென்று பார்த்துவிட்டு வா, 

[சேவகன் ஒூருன், J
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அரசன் :--வாதவூசே ! என்ன மாயமிது 7 குதிரைகள் வருகின்றன 

வென்று அப்போதே சொன்னீரே! குதிரைகள் உண்மையில் 

வந்தால் இங்குவர இவ்வளவு காமதமாகுமோ ? 

வாத :--மசாராஜனே : அவை வந்தபோது பார்த் துதாகப் பலர் தெரி 
வித்தனர். ௮தற்கெங்க, ஒருவித ஆரவாரமும் கேட்டது, you 
ற்றை நம்பி நான் இவ்கிடததில் தெரிவித்தேன், அவை இன் 

னமும் வராத காரணம் எனக்கும் விளங்கவில்லை, இது ௮க்தச் 

சந்தரசேகரக் கடவுளின் திருவிளையாட்டாகத்தா னிருக்க 

வேண்டும், 

அரசன்: --( கோபத்தோடு ] அவருடைய இிருவிளையாட்டோ? 

வாதஷரருடைய திருவிளாயாட்டோ? ஐயா] நீர் இவ்விதம் கடந்து 
கொள்வி ரென்று நரன் கனவிலும் நினைக்கவில்லை. இதென்ன 
மோசம்! நீர் உதிக்த குலமென்ன ! படித்த படிப்பென்ன | செ 

ய்த காரியமென்ன! இந்த விஷயத்தை மனதால் நினைக்க நினைக்க 

எனக்சே வெட்கமாக இருக்கிறே, 

(ரகுமோமு சனலேத என்ற இர்த்தனையின் வர்ணமெட்டு,) 

இராகம் - ஆபேரி - தாளம் - ஆதி, 

ப்ல்லவி, 

தீருமோ ? இம் மிகுமோசம் தானோரின் தவமடமை ? 

ஜெசமீது காணேனிப் புதுமையையான். (ச) 

அநுப்லலவி, 

தகைவாமோ 7 குலமீ.தி தவருத நீர்மையிதோ ? 

மிகுசூ திதுவே ஏனோமதிசேடோ? வெகுவிர்சையிதாகும்[| (சகு 

சாணம், 

மறையோரில் நீயேமிகு ௮றிவோனா மெனவேயான் 
தரைமீில் உயர்வான தானந்தனை யீர்தேன் ; 
நிறைமீ பி மதிமாறி எவரோஇம் கிலையடைவார்? 
மேறையோ ? இதுவே முதிர்வின் பயணமோ ? 
மூழு நிர்தையிதாகும், (56) 

[சேவகன் ஓடிவருகிருன்.]
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சேவ:--மகாப்பிரபு ! கண்ணுக் கெட்டிய தாரம் வரையில் குதிரை 
° * ட * ர் . « ° 

சள் காணப்படவில்லை; ஐஓசையுமில்லை, ஜனங்களில் பவரும் 

கு இரையைப் பார்க்கவுமில்லையாம், 

அரசன்:--(கோயத்தினால் கண்களில் தீப்பொறி பறக்க) அகா! 

இதெல்லாம் இந்தச் திருடனுடைய ரூதென்பது எனக்கு அரம் 

பத்திலிருமேே தெரியும்; அடே வா தவூரன் ! 

விருச்தம்: இசாகம்; கானடா, 

பேதையே! மான நீச்ச பித்தனே ! சயவா [| நீயிச் 

சூதையே புரிவாயென்ற சூசனை யுணர்ச்சே னில்லை, 

ஆதுலப் பதசே | யென்னை யாரென மதித்தா யிந்சப் 

பூசல வேர்ச னென்ற புத்தியை மறந்தாய் சொல்லோ | 

ஆகா! என்ன உனது மனத்துணிபு! நம்முடைய பொருளை 

யெல்லாம் ௮பகரித்ததுமன்றி மேலும் பலவாறு ஈம்மிடம் 

பொய்புரைத்து நம்மை வ.ஊரற்ற,ச் துணிர்தாயா? யாரிடத்தில் 

விளையாவெ _ தென்பகை மறர்து விட்டாயோ? அடே! ௮ற் 

பனே ! உனக்குச் தருந்தவாறு தண்டனை செய்விக்கறேன், 

௮டே. ! சண்டராயகா ! ஏன் சும்மா நிற்கிறாய் ? 

[சண்டகாயசனும் வீரர்களும் மறுபடி வாச 

வூரரைப் பிடித்து மூலைச்கொருவராச 

இழுத்து வருத்துகின்றனர். |] 

1 வி:--௮டே! சூனியக்சாரப் பாப்பான் ! ஒனக்கு ஓடம்புலே 

சோக்கிதே, ரோசம், மானம், சூடு, சொணை ஒண்ணுமில்லியா? 

பணத்தெ ஒடனே ளே கக்குறியா? காயெ அடிக்கருப்புலே 

அடி.க்கணுமா? வா இப்பிடி, 

2 வி:--மவரரசான்னு நெனெச்சியா ? ஒங்க ஊட்டுக் கிளளுக்கேோ 

ன்னு பாத்.துக்கிட்டியா ? பணத்தெ இப்பவே குடுத்தா அச்சு; 

இல்லாமெப்போனா குத்துற குத்துலே கொடல் கும்பியெல்லாம் 

வெளிலே।வர்துடும் பாத்துக்க,
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9 வி: ஐயே! சொம்மாப் பேசாமெ நின்னு நின்னு ஏமாத்திடலா 

முன்னு பாத்தியா? நீ செத்தாலும் ஒன்னொட. பொணசக்தெச் 

கூட அடிச்சுப் பணத்தெ வாங்காமெ விடப்போறதில்லே. வா 

இப்பிடி, வெட்டப்போற கடா மாதிரி முனிக்கிறியா | 

(இழுச்சிறான்.) 

அகவல் - இசாகம்; தேரிகதோடி, 

1 இருவருள் ஞானம் ரிறந்தருள் கொழிக்கும் 

குருவடி வான குறைவிலா நிறைவே ! 

நின்ற வொன்றே | நின்மல வடிவே! 

குன்றாப் பொருளே ! குணப்பெருங் கடலே [ 

ஆதியு மந்தமு மாரந்த மயமாம் 

சோதியே | சத்தே! தொலைவிலா முதலே | 

சீர்மலி செய்வச் இருவரு எதளுத் 

பார்மு.த லண்டப் பரப்பெலா நிறுவி 

அ௮ண்டச௪ முதலா மெண்டரு கால்வ்கை 

ஏழு பிறவியிற் ரூழா தோங்கும் 

௮ஈஈத யோனியி ணினம்பெற மல்க 

அணுமுத லசல மான வாக்கையும் 

serps acral PD கற்ப சாலமும் 

சன்மப் பகுதிச் தொன்மைக் GLa 

யிமைப்பொழு தேனுக் தமக்கென வறிவிலா 

ஏமை wuts Suet arpa: மைத்தனை, 

எல்வுட லெடுச்சா ரவ்வுடல் வாழக்கை 

இன்ப மெனவே துன்ப மிலையெனப் 

பிரியா வண்ண முரிமையின் வளர்க்க 

ஆதா வாசக் காதலு மமைத்திட் 

Ce மின்றியே தேசு மானென 

அறிவு போலறி யாமை யியச்டக் 

காலமும் கன்மமும் கட்டும் காட்டியே 

மேலு ஈரகமு மேதகு சுவர்க்கமும் 

மாலற வகுத்தனை யேலும் வண்ணம் 

8
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அமையாச் காதலிற் சமய கோடி. 

அறம்பொரு ளாதி திறம்படு நிலையில் 

குருவா யுணர்த் தி யொருவர்போ லனைவரும் 

தத்த மிலையே முத்தி முடிவென 
வாத தர்க்கமும் போத தூல்களும் 

நிறைவிற் காட்டியே குறைவின்றி வயங்க 

அங்கங்கு நின்றனை யெங்கு மாச் 

சமயா தீதத் தன்மை யாகி 

இமையோர் முதவிய யாவரு முணிவருர் 

தம்மைக் கொடுத்திட் டெம்மை யாளென 

ஏசத் றிருச்க மாசற்ற ஞான 

நலமுங் காட்டினை ஞானமி லேற்கு 

நிலையுங் காட்டுதல் நின்னருள் கடனே.” 

ஹே! ஆபத் பாந்தவா ! தயாபானே ! எங்கும் நிறைந்த பராபர 

லஸ்துவே! என் கண்ணே! கருணைக்கடலே! இன்னமும் 

சோதனையோ? அடியேனுக்கிரங்காயோ ? தாயை நினைத்த 

apm கன்றின் முகம் பாராயோ? சம்போ! சங்கரா! மகா 

தேவா | இனி ரான் உன்னை என்ன வென்மழைப்பேன் 1 என் 

மனக்குறையை என்னவென்று கூறப்போடுறேன் £ 

[அப்படியே சளர்ர்து விழுகிறார், திடீ 

சென்று திரும்பவும் சன்னம், 

காளம், முதலிய வாத்தியங்களின் 

மூழக்கம் ௮ரூடில் உண்டாகிறது; 

வேறொருசேவகன் ஒடி.எருகிரான் ] 

சேவ:--மகா.ராசா ! குதிரைகள் abs விட்டன, 

அரசன்:--(ஆச்சரியச்தோட) எங்கே? 

சேவ:--இதோ வாசலில் வந்து நிற்கின்றன, சமுகத்தி ற்கு வர, குதி 

பைகளின் தலைவன், உத்தரவை எதிர்பார்க்கரொன். 

[லாசவூரனை வீரர்கள் உடனே விட்டு 

௮ப்பால் போகின்றனர்.]
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அரசன்:--ஆகா ! அப்படியா ! நிரம்ப ஸர்தரோஷம் | வரை உடனே 

ஈீமக்கெ இரில் அழை கதுவா, 

[சேவகன் போடருன்; அடுத்த க்ணத் 

இல் ஈசுவரன் குதிசை வீரனைப் 

போல ௮ரசலுச் கெதிரில் வருக 

ரூர். அவரது இருபாதிருஷ்டி 
பாண்டியன்மீது பட) அ௮வன்சன் 

னை மறந்து மயங்கி எழுந்து இர 

ண்டு சைகளையும் தை மேலே குவி 

தி.தச்சொண்டு வணங்கி நின்று ,] 

அரசன்:--ஐயா | வாவேண்டும்! (உடனே ஒரு புறமாக வெட்கத் 

தோடு திரும்பி சனக்குள்) என்ன ஆச்சரியம்] இவன் சாதாரணக் 

குதிரை விரன்; இவளை கான் இவ்விதம் வணங்கி விட்டேனே ! 

என்ன என்னுடைய மடமை! 

ஈசு:--பாண்டிய சாஜனே ! உம்முடைய சொல்லை மீரா மந்திரியான 

வர், உம்முடைய பொருளை யெல்லாம் கொணர்ந்து, எனக் 

கும், என்னைச் சாரந்தவர்களுக்கும் நிரம்பவும் கொடுத்தார், இர் 

தீக் குதிரைகள் தேவர்களுக்கே யல்லாமல், மனிதருக்குத் தக் 

சவையன்று, ரூ.திரையின் லட்சணமறிந்தவர்களாலும் விலையளவு 

சொல்லக் கூடாதவைகளாய், சாஸ் திரத்திலே சொல்லப்பெற்ற 

லட்சணங்கள் ௮மைர்துள்ளனவாய், ஈல்ல குதிபைகள் ௨ம 

க்கு வந்து சோந்திருச்சின்றன. 

அரசன்:-- அப்படியா ! நிரம்ப லர்தோஷம் | எல்லாம் என்னுடைய 

முதன்மர்திரியான வாதவூருடைய அன்பினாலும் நன்மையினா 

அம் இடைத்தது. ௮வர் செய்த இந்தப் பேருதவிக்கு நான் 

அவருக்கு என்ன கைம்மாறு செய்யப்போ௫டுமீறன் | 

ஈச: -மகாராஜனே ! குதிரைகள் சமயம் வாய்த்தால் மதிலையும் கட 

ந்து போகும்; கண்ணும் நுழையாத பலகணியிலும் நூழைந்து 

போய்விடும்; காடுமேடெல்லாம் தமக்கு வழியாகச் செய்து
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கொண்டு போகும்; பூ வந்தால் இடை.ததவற்றை யெல்லாம் 

தின்னும். இவைகளில் ஒன்று உம்மிட மிருப்பினும் உமக்கு 

லட்சுமி கடாகமும் குறையாத செல்வமும் மேலான சீர்த்தி 

பும் உண்டாகும். 

அரசன் :--அப்படியா | என்னுடைய பாக்கயெமே பாக்யெம் | மந்திரீ ! 

விலைமஇப்பற்ற பதாம் மொன்று கொண்டு வாரும். 

[இரண்டாவது மக்திரி பீதாம்பர 

மொன்று கொணர்ந்து அரசனி 

டம் கொடுக்கிருன்.] 

அரசன்:--(அ௮தை ஈசுவரனிடம் நீட்டி) அரண்மனையின் வழக்கப்படி 

இந்த மரியாதையைப் பெந்றுக் கொள்ளும், 

ஈசு:-- அப்படியே பெற்றுக் கொள்கிறேன். 

[கையால் வாங்காமல் சவுக்கின் நுனி 

யால் வாங்குகிருர்.] 

அரசன்:--(ஒரு பக்கமாகத் திரும்பி தனக்குள்) ஆகா ! நான் எவ் 

வளவு உள்ளன்போடு கொடுத்தேன். இவன் என்னை grain) 

த்து கிட்டானே! இது இறுமாப்போ அன்றி மெளடீகத்தன 

மோ என்ன வென்று சொல்வேன் ? 

வாதவூரர்:--( ௮ரசலுக்கு மாத்திரம் கேட்கும்படி) மகா.ராஜனே ! 

இவர்களுடைய தேசத்தில் அரசர் கொடுக்றாம் வஸ்திரத்தைக் 

குதிரை வீரர் இப்படித்தான் சவுக்கினால் வாங்குதல் வழக்கம், 

இதுவே மரியாதைக் கழகு. கோபத்தைத் கணித்தருளும், 

அரசன்: அப்படியானால் சரிதான். 

ஈசு:--குதிரைகளை யெல்லாம் இப்போதே நன்றாகப் பார்த்துக்கொள் 

ளுங்கள். பிறகு குதியைகளில் குற்றம் குறைபாடுகள் சொல் 

லக்கூடாது, நான் இப்படிச் சொல்வதைப்பற்றி ஆயாசப்பட 

வேண்டாம். ௮அதான் குதிரைவாத்தக முறை,
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அரசன்:--சரி ! ௮ப்படியே பார்க்கறேன், 

[அரசன் முசலியோர் கு.திசைகள் 

நிற்கு மிடத்திற்குப் போய்ப் 

பார்த்துவிட்டு ஒரு குதிரை 

யைப் பிடித்துக்கொண்டு வரு 

இருர்கள். அதற்கு “முத்து 
மாலை, சதங்கை, பூமாலை; பட் 

டாடை, சந்தனம், குங்குமம் 

மூ சலியவத்ரால் அலங்காரம் 

செய்து தூபதிபங்காட்டுகிருர் 
கீள், பிறகு ஈசுவான் அதன் 

கடிவாளச் சயிற்றைப் பிடித்து 

வாத்திய முழச்சச்தோடு அர 

சனிடம் சொடுக்கரார்.] 

அரசன்:---மந்தரீ ! வந்திருக்கும் குதிரைவிரர்களுக் செல்லாம் நல்ல 

வஸ்திரங்கள் சன்மானம் கொடுத்தனுப்பும், சான் இவருக்குக் 

கொடுக்கறேன். 

[மந்திரி போகிருன், அரசன் இரும் 

பவும் கொடுச்த இன்னொரு 

வஸ் கரத்தை ஈசுவரன் வரங் 

BS stand லணிர் துசொண்டு 

மறைகிறார்.] 

அரசன். -தண்டராயகா | வாதவூரருக்கு நாம் நாமாயதஇனம் காலையில் 

தகந்த விதத்தில் மரியாதை செய்ய வேண்டும், அதற்குத் 

சேவையான ஏற்பாடுகளைச் செய்யும்படி. இரண்டாவது மந்திரி 

யிடத்.இல் தெரிகி, நேரமாகிறது; கான் ௮.ரண்மனைக்குப் போ 

இறேன். வாதவூர் ஸ்வாமிகளே ! உத்தரவு பெற்றுக் கொள் 

@C men. 
[வணங்குகிறான்.] 

ang:--(gtiaBis) 9x0 
[௮அசசன் போகிறான்.]
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உ கா:--அுப்பா | காலு நோவுதே! 
[காலைப் பிடித்துச் சொள்கிறான்.] 

4 கா:--காலுலே சதெ வளர்துபோவுண்டா; சான் காதுக்கு என்னடா 

செய்வேன் ? அடே ! எங்கா௮ு எங்கிட்டாச்சும் கெடக்கான்னு 

பாருங்கடா; அதுலே கடுக்கன் இருக்குதுடா, 

உ கா:-- எல்லாரும் வாங்கடா; ரா சாக்கிட்டப்போயிச் சொல்லுவோம், 

பிச்சை:--ஜயா! என்னெயும் அளெச்சுக்கட்டுப் போங்கையா ; 

சோறையா ! அந்த மாதிரிச் சோறும் கறியும் திரும்பத் இங்கா 

மெப்போனா எங்குச் செததுப்போயிறுவேன் ஐயா! 

[யாவரும் போஇரார்கள்.] 

வனக வாலள டை 

அங்கம் ]]] 

நுதலாவது காட்சி, 

இடம்:..-அரண்மனையின் கொலுமண்டபம் 

காலம்;--மறுசாட்காலை, 

[இரண்டாவது மந்திரி, தண்டகாயசன், சேவகர் மூதலியோர் நிற்கிறார் 

அரசன் மிகவும் கோபத்தோடு வேசமாக வருகிறான்.] 

தண்ட நாயகன்:--மகா.ராஜா | ஈமள்காரம், 

மற்றவர்:--மன்னவா ! நமஸ்காரம், 

நேற்று எவவளவோ அழகாகக் அரசன்:--என்ன ச்சரியமிது ! 

காணப்பட்ட குதிரைகள் எப்படி நரிகளாக மாறின! இது என் 

றைக்கும் கேள்விப்படாத விரோதமாக வல்லவா இருக்கறது ! 

அவைகளைக் கண்டு நேற்று நான் அடைந்த ஸந்தோலம் முற்றி 

௮ம் பாழாய்விட்டதே; சாம் போரில் வெல்லுவதற்குத் தடை 

யில்லையென்.று நான் கொண்ட, உறுதியும், இறுமாப்பும் அழிந்து
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போயினவே ; புதிய வெள்ளம் பழைய நீரையும் அடித்துக் 

கொண்டு போய்விடருவதைப்போல, முன் இருந்த குதிரைகளும் 

கொல்லப்பட்டனவே |: இது ௮ந்த வாதவூரன் செய்த சூதே 

யன்றி வேறல்ல, லன் பெரிய மர்திரலாதியாக இருக்கி 

மூன், நம்முடைய பொக்வெச்சாலையிலிருக்து கொண்டுகீபான 

பொருளை யெல்லாம் அபகரிக்கும் எண்ணத்தோடல்லவா 

அவன் காட்டிலுள்ள. ஈரிகளைக் குதிரைகளாக்கிக் கொணர்ந்து 

இப்படி நம்மை வஞ்டத்திருக்கிறான். அவனை ௮ுணுவணுவாச 

வெட்டி. சித்திரலகை செய்தாலும், அது போதுமான தண் 

டனை யாகாது; இப்படிப்பட்ட ரூனியகச்காரனை உயிரோடு வைச் 

திருந்தால், ௮வன் இன்னும் யாரை எவ்விதமாக வஞ்சிப்பானோ 

தெரியகில்லை. ௮வனுடைய உயிரை வாங்குவதே சரியான 
காரியம்; அடே ! தண்டநாயகா ! 

தண்ட: மகாராஜா! 

அரசன்:--உடனே அந்த வாதவானைக் சட்டி. இழுத்து வாருங்கள், 
(போகிருன் 

அரசன்:--மர்இரீ ! பார்த்திரா முதல் மர்திரியின் காரியத்தை ? 

ழந்திரி:--(கலை குனிர் து) அண்ணலே | ரான் என்ன சொல்லப் போகி 

றேன்! எந்௩ன்றி கோன்றார்க்கும் உய்வுண்டா முய்வில்லை சேய்க் 

நன்றி கோன்ற மகர்க்கு என்று செல்லப்பட்டிருக்கிற து. மன 

தில் திருட்டு நினைவை வைத்துக்கொண்டு, நீங்கள் செய்த ஈன் 

மைகளை மறச்.து, தியவழியிற் செல்லுமிவன் எவவளவுசான் தவ 

வேலம் பூண்டாலும், இவன் கடைத்தேற மாட்டான், இவன் 

ஈ.ரகமடைவது நிச்சயம், தங்களுடைய சித்தம்போலச் செய்ய 

லாழ், இவனைப்பற்றிப் பரிர்து பேசுவதற்கு பாதொரு சியாயமு 

மிருப்பதாகத் தோன்றவில்லை, 
[வீரர்கள் வாத வரரின் கையைச் 

கட்டி யழைத்து வருகிருர்கள்; 
தீண்டகாயகலும் வருருன், 
gor மெய்ம்மறந்து ஈ௪லச 

னை ச தியானம்செய்துசொண்டு 

age.)
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(ஸுத்த ப்சம்ம பசாத்பர ராம்-என்ற பாட்டின் வர்ணமெட்டு,) 

(1), ஸுாுத்சக்ஞான பராபரமே [ 

மு;த்திக்கான நிராமயமே | 

சித்சத்தூறு மனோஹரமே! 

பக்தாக்காகு சயாபாமே! 

(2), விண்ணவர் மண்ணவர் நாயகமே 

சண்ணுளை சண்மணி மே! ஸுசமே ! 

எங்கும் தங்குரி ரஞ்சனமே ! 

மன்சைசன் பல்குறை சன்மயமே [ 

(3). பூசணமாய நிறை ஸத்தியமே| 

சா.ரணமா யமை நிதஇியமே ! 

ஒருரு வாயெ சத தவமே | 

காரிய மாகும ரித்தியமே / 

(4), மன்றி னடம்புரி மாசவமே[| 

என்று மிருர்ச புரா.சனமே | 

சல்கர சம்பு ஸதாசிவமே | 

ஸங்கடம் திர்த்தருள் வாய்பாமே[ 

அரசன்:--(ஒரு புறமாகத் திரும்பி) இர்தப் ப௫போவியைப் பார்ப்ப 

தீற்சே சண் கூ.சுறெகே! என்ன மோசம்! என்ன மாயம்! அடே! 

உருத்திராட்சப்பூனையே | யார் குடியைக் செடுக்க இந்த ஆண்டி 
வேஷம் போடுகருய் ? 

வாத:---சங்கரா ! சம்போ | மசாதேவா ! 

௮[ரசன்:--(கோபத்தோடு), 

(மசனே மசனே என்ற---என்ற ௮ரிச்சர் இர விலாசப் 

பாட்டின் வர்ணமெட்டு.) 

இராகம்-மோகனம். தாளம் சாப்பு, 

வனே ரஏிவனே யென்று தவவேடங் கொண்டிங்கு 
ஜெகஜால வி.த்தைசள் செய்கறொய் ; பேதாய் ! 
எவனோவென் றென்னைம இச்டருய், 

எத்தினை சூ.துசள் வித்தைகள் கற்றனை | 

எற்துவேன் வாளினால் unser |
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வாத; 

[ இசாசம்: சொண்டா ; தாளம்: சாப்பு,) 

மன்னவர் போற்றிடும் சென்னவனே | யென்னை 

மன்னிப்பி சேனிர்சக் சோபமே? எழை 

என்ன பிழை செய்தேன் ? ஏந்தலே [| 

சொன்னவிதம் பரி ஈண்ணின முற்றிலும் 

சிந்தை ம$ழ்ச்சனிர் செம்மலே | 

அரசன்: 

(மோசனம்,; சாப்பு.) 

இதுலோ உனது மேமம்7 இதுவோ உன௮ ரிஷ்டை 1 
௪சதிசாரனே ! இது தய்மையொ ? சாற்றும் 

சரஸ்.இரத்திற் கற்ற வாய்மையோ ? 

கும்பிடுக்கள்ளனே | எத்தனே 1 பித்தனே | 

கொள்ளை கொள் மூர்க்கனே | தீயனே | 

ஏ வாதவூரனே! நீ என்னுடைய பொருட்களையேல்லாம் கொண் 

டுபோய் நல்ல குதிரை வாங்க வர்தாய் ! உன்னைப் போன்ற மக் 

திரி யிருந்தால், ராஜ்யமும் நிலைரிற்கும், உன்னை ஈம்பிய ௮௪ 

சனும் வாழ்ந்து போவான், 

வாத:-ஃவேர்தே | குதிரைகளுக் கென்ன குற்றம்? 

அரசன்:--(மிகுந்த கோபத்தோ0), 

(விருத்தம் - இசாசம்: சங்சராபரணம்,) 

ஏதடா | சயவா ! பேதா யெத்தனை யுரைத்து மூன்றன் 

சூதைநீ வீடுச்தா யில்லை சூனிய மியற்றுர் தீய 

பாத்சப் பதரே ! நின்னைப்: பார்த்தாலுங் கொடிய இதாம்; 

சாத்கச் தடா! நின்னைச் கழுவினுச் குணா மீவேன். 

அடே. கும்பிடும் கள்வா ! குழைத்திடுங் கள்ளா ! என்ன சொன் 

ஞய் | குதிரைகளுக்கு என்ன குத்றமா ! குற்றமொன்றுமில்லை, 

யாவும் சுய ரூபத்தை யடைந்து விட்டன. ஆகா! என்ன உன்
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னுடைய அணிபு | காட்டிலிருக்கும் ஈரிசளையெல்லாம் உன்னு 

டைய சூனிய வித்தையால் குதிரைகளாக்கக் கொணர்ந்தாயல் 

லவா | ஜாலகித்தை கற்றவன் ௮தை நன்றாகக் கற்கவில்லையே | 

அவைகள் நேற்றிரவே ஈரிகளாக மாறி உன்னை ஏமாற்றிப்போய் 

விட்டனவே! ௮.கற்கென்ன சொல்கிறாய்]? வைகள் போனதி 

மன்றி, முன்னிருந்த குதிரைகளையும் சடித்து சன்னாபின்ன 

மாக்கி, இரக்கமொழுக, நிணங்கள் சிதறச், குடர்களையும் கடி 

தீதுக் காயம் பண்ணிக் கொன்றுவிட்டு, ஈகரத்திற்குள் நழைர்து 

அங்கும் பற்பல அர்த்தங்களை விளைவித்து விட்டு, காட்டுக்குப் 

போய்விட்டன, உன்னுடைய எக்ஷணி விச்சை ஈன்றாக இருச 

கிறது! மெச்ச னன் ! ம முன்பு, கண்ணும் இமையும் போல, 

என்னுடைய காரியங்களைப் பார்த்து வர்சதன் உட்கருத்து, சம 

யம் பார்த்து என்னுடைய பொருள்களை அபகரிக்க வேண்டு 

மென்பதல்லவா ? ஆகா! நீ உயர்குலமாகிய பிராம்மணர் மாபி 

௮இத்து பரிசுத்சனென்லும் பேருங்கொண்டாயே!| உன்னு 

டைய புத்தி இப்படிப் போகுமா | உன்னை உயிரோடு வைப் 

பதே தவமென்பது தோன்றிலும்,உனது உயிரை வாங்குவதத்கு 

மாத்திரம் எனக்கு மனம் வரவில்லை. விரர்களே! இந்த 

மந்திரவாதியை ஈன்ருக வதைத்து, எங்கும் போகவிடாமல் 

மடக்கு, நம்முடைய பொருளையெல்லாம் வாங்குங்கள் ; கொஞ்ச 

மும் மனவிரக்கம் கொள்ளப் போடிரிர்சள் ; ஜாக்கி ரறை, 

[வாதவூரரையும், வீரர்களையும் விடுத்து 

அரான் முதலியோர் போய்விழ 
இருர்கள்; வீரர்கள் அவரைப் பிடி, 

ச்துச்சொண்டு மூலைக்சொருவராச 

இழு,த் த அப்பாற் சொண்டு போடு 
ரூர்கள்,] 

1 வி;--வா; ஐயா! இப்பிடி ; 
[உபத்திரவிக்சருர்கள்.] 

2 வீ:--இந்தா ! இதுலரெயிலெ மரியாதெ பாத்தோம். இனிமே 

. பலிக்காது, பேசாமெ பணத்தெப் போட்டுடு, இல்லாமெப் 

போனா நரலந்தான்.
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9 வி:--எங்களே என்னான்னு பாத்துக்கிட்டே. 1 அர்த எமனா இருச் 

தாலும் மறிச்சு சணநேரத்துலே பணத்தைக் களட்டிடமாட் 

டமா $; ஒன்னொட பாச்சா இங்லட்டுப் பலியாது; என்ன 

சொல்?ற? 

வாத:--(வருஈதி ஒருபுறமாக) ஆகா ! மூன் ஜென்மத்தில் நான் 

செய்த பாவசதின் பலன் இன்னும் பூர்த் இயாகவில்லைபோ 

லிருக்கறதே ! நான்“எவ்வளவு கொடிய பாதகம் செய்தவனாக 

இருக்கிறேன்! பாலியுடலே | பட, பாழும் மனதே! படு, எனக் 

ருப் பதிலாக இந்த வேதனைகளை யநுபவிக்க வே.று எவர் வரு 

வர்? முன் ஜென்மத்தில் பெண்டுபிள்ளைகள் சுற்றத்தார் என்னும் 

பதீறினாலும், உலக விபைங்களின் ஆசையினாலும், என்னுடை. 

யது' 'என்னுடையது' என்று பொருள், வீடு, நிலங்கள் முதலிய 

வற்றை சம்பாதிக்கும் முயற்சியினாலும், நான் என்னென்ன பாவ் 

ங்களை இயற்றினேனோ | அப்போதிருந்த மனிதரும், தேடிய 

பொருளும், ௮.நிபவித்த போலி இன்பமும் இப்போது என்னோடு 

வரவில்லையே ! அன் பயனாகிய பாவமூட்டை மாத்திரம் என் 

னோடு வந்திருக்க தென்பதை இப்போது நி சரிசனமா கக் கண் 

டுபவிததும், இந்தப் பிறப்பிலும், பழைய மாதிரியே செய்ய 

மனம் தூண்டுிறதே! இதைப் பார்க்கும் ௮இ௪ மடமை 

வேறுண்டோ? 

2 வி:--அடே ! ஐயரே! இந்தப் புராணத்தெ யெல்லாம் கட்டி அப் 

பாலே வை ; இந்தா ! நாஞ் சொல்றத்தெக் கேளு; அந்தச் சரச் 

கெல்லாம் இங்கிட்டு வெலை்போவாது, பேசாமே பணத்தைச் 

களட்டி, 

2 வி:-ுடே.! பாப்பான் வளிக்கு வரமாட்டான்டா; அவளைக் 

கொலை பண்ணிஞனக்கூட சொம்மாத்தான் இருப்பான்டா ! 

கொடலு அளுத்தக்காரன்டா | ரெஞ்சு த௫ரியம் தாஸ்திடா 

Dame; Hes வெய்யில்லே ரெ.றுத்தி, சூரியனெப்டாக்க 

வச்சு, அப்பிடியே நெத்திமேலே ஒரு கல்லெ வையுங்கடா ?
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4 வி:--டே ! ஏண்டா கெட்டுப்போறிங்க ? சாமீடா ; பூண்டச் 
அப் போலவிங்கடா ; பிராமணதவேசம் கொலராசம்டா ; நி 
யாயமா ௮ளிஞ்சு போலவா தீங்கடா; மரியாதையாக் கேளுங்கடா * 

1 ஸி:--றுடே. போடா! பைத்திக்காரா| பாப்பான் இவளுக்கும் 
சொக்ருப்பொடி. போட்டுட்டான்டா ; சல்லெ வைக்கறதுசான் 

சரி, 
(ஒரு பெருத்த கல்லை நெற்றியில் anes ap i sor.) 

வாதவூரர்:--(மிக்ச மனதிளக வருர்தி ஈசுவரம் தியானம் செய்இரூர்,) 

(இசாகம் - கா.தகாமக்்சிரியை.) 

படமுடியா இனித்தயரம் படமூடியா தரசே | 
பட்டதெல்லாம் போதுமிர்தப் பயர்தீர்ச்திப் பொழுசென் 

டைலுமிரர இயமவெல்லரம், நீ யெடுச்.துக் சொண்டுன் 
னுடலுயிரா தியவெல்லா முவர்செனக்சே யளிப்பாய் 

வடலுறிற் றம்பலச்ேேச வாழ்வாயென் கண்ணன் 
மணிமே! என் குருமணியே! மாணிக்ச மணியே ! 

நடன?ிகா மணியே | என்னவ மணியே [| 

நன்மணியே | பொன் மணியே ! ஈடராற மணியே | 

ஹே ! கருணைவள்ளலே ! கண்ணுதலே ! கங்கை வேணியனே ! 
கபாலியே! சாம நாசனே ! கறைமிடம்நண்ணலே! கங்காளனே! 
இவையாவும் உன்னுடைய இிருவுளத்திற்குச் சம்மதமானவை 
யோ? இர்த ஏழைபடும் இன்னல் சர்வக்ஞணன உனக்குத் தெரி 
யாதென்று சொல்லத தகுமோ ! ஏழையின் உடலும், மனமும் 
புண்பட்டது போதாதோ ! என்னை வதைத்துப் பரிசுத்தமாக 
யத முடியவில்லையோ | ஹே ! இரிபுராந்தகா | இரியம்பகா ! Baus 
தேஜோமயல்வரூபி | தேசிகனே ! மங்கை பாகா! மானிடமேர் 
தியே| குன்றவில்லியே! கூற்றை புதைத்தோனே | கோம 
ளாங்கனே ! கொன்றை யணிர்தோனே ! என்னப்பனே ! Dis 
எழையின் மூகச்சைப் பார்க்க மாட்டாயோ | இனியேலும் 
உனது கருனை சேோக்கம் ஏற்படாதோ | ஏழையேனை இந்தத்
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அன்பக் கடலிலிருந்து விடுவித்து ஈடே.த்ற மாட்டாயோ | ஹே! 

ஸ்தாணுவே! சங்கரா ! சம்புவே ! ஈம்பனே ! உமாபதீ | சந்திர 

சே.ரா | ஜடாமகுடதாரி | 

[அப்படியே சொக்டு மூர்ச்சிச்சிறார்; ஜனங் 
சளின் கூக்குரல் சேட்றெது.] . 

1. வி:--(இடுச்கிட்டு) டே! என்னடா இது அமக்கிளமா இருச் 

குத! 
2 வி,--சனங்க கூச்சப் போட்றாங்களே | என்ன நஈடந்திச்சோ 

தெரியலியே ! 

ஜனங்கள்:--( தூரத்தில்) ஐயோ! மகாராசா ! ஓயோ ! மகாராசா ! 

வெள்ளம் பெருகுதே! வைகையாறு ஊருக்குள்ளே வந்துடிச்சே! 

சாமானெல்லாம் அடிச்சுக்கட்டுப் போவுகே | ஐயோ ! ஐயோ! 

புள்ளெகுட்டிங்கள்ளாம் போயிமிம்போலிருக்குதே! ஊரெல்லாம் 

ஜலமாப் போச்சே | தெருவெல்லாம் ஆரு ஓடுதே 1 வீட்டுக்செல் 

லாம் வந்துடுர்சே ! வீடுகள்ளாம் உளுச்துடிம்போ லிருக்குதே | 

இந்த ஊருக்கு என்ன கேகொலமோ தெரியலியே ! நேத்து ஈரி 

வந்து ஊர ௮ளிச்சு௮ ; இன்னக்கி வெள்ளம் பெருகுது, மகா 

ராசா | ஊரு பாளாப்போயிடுமே! 

9 வி.-(பயத்தோடு ஐயயோ என் ஊட அத்தோரத்துலே 

இருக்குதே | ௮௮ இருக்குதோ போயிடுச்சோ தெரியலியே | 

“மற்ற வீர:--(சவலையோடு) எங்க ஊடு என்ன அச்சோ தெரியலியே! 

என்னடா பண்ணப் ?பாறோம் ! ௮தென்னடா பறை சாத்தரும் 

களே ! என்னன்னு கேப்போம். கம்மினு இருங்க, 

பறை சாற்றுகிறவன்:--- திம் துடும் துடும் தடும்:--இதனால் சசுல 

மான ஜனங்களுக்கும் தெரிவிப்பதென்ன வென்றால், வைசை 

யாற்றில் வெள்ளம் கரைபுரண்டு ஊருக்குள் வருவதைத்தடுத்து 

உடனே அ௮ணையபோட வேண்டுமாதலால், அதற்கு, விட் 

டிற்கு ஒர் ஆள்விசம் ஒவ்வொரு வீட்டாரும் அனுப்பவே
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ண்டும், அவரவர்களுக்கு அளந்து விடப்படும் இடத்தில் 

அவரவர்சள் உடனே ௮ணைபோட வேண்டும். அப்படிச்செய் 

யத் தவறுகிறவர்களை சரச்சேதம் செய்யப்படிமென்ற௮ு இராஜ 

னுடைய கண்டிப்பான உத்தரவு பிறந்இருக்குிறதை அறிய 

வேண்டியத, ூிம் துடும் துடும் துடும், 

4 வீ -றுடே! ௮ண்ணே! வாங்கடா ; போவோம். 

மற்றவர்:--ஈம்மபொஞ்சாதி புள்ளெங்க சுதி என்ன அச்சோ! வாங்க 

போவோம். 
[வீரர்கள் வா சவரரைக் கவனியாமல் 

அப்படியே விட்டுப்போடுன் றனர்] 

வாத:--(செளிவடைந்து தனக்குள்) என்னப்பனே ! புரமூன்றெரித் 

தலா ! புலித்தோலணிர்கவா! ஏஎழையைச் காப்பாற்ற வந்தவா ! 

உன் அடியார்க்கடியனான என் ௮பயக்குரல், உன் திருச்செவி 

களுக் கெட்டியதோ! என் மனம் டடும்பா3ி உன் இருவுளத்திற் 

குப் புலனாயிற்றோ? பசுபதி] பவராசகா ! பரசுபாணி ! இத்தஇங் 

கும் இங்கரும்பே ! தெள்ளமுதே! உத்தமனே! முத்திக்கு 

விக்சாகும் உன்னுமத் கோக்தாத்திற்கு எதீஇிக்கும், எப்போ 

Hen, எவ்வுலகும் ஈடாமோ! எக்தனையோ கோடி வாய்கள் 

கொண்டு உன் மடமையை ஏத்தனையுகந் அுஇக்கனும் மனம் 

திருப்தியடையுமோ P 

[மெய்ம்மறர்து அற்றார் ] 

இரண்டாவது காட்சி, 

ஓடம்:--பிட்டுலாணிச்சயொன வர்இியின் வீடு, 

காலம்:---பகல். 

[வந்தி ௮தி௪ அச்சத்தோடு கையைப் பிசைந்துகொண்டு விசனித்து 
நித்சொள்.] 

சாமீ| ஆண்டவனே! சொக்கசாதா ! நான் என்ன செய்யப் 

போறேன் | ஒரு ஆள்கூட அசுப்படல்லியே | எனக்கு அளந்து
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விட்ட பாகத்துலே கான் என்னமா ணைபோட்டு முடிக்கப் 

போறேன் ! சாமீ! ஈசுவரா ! தள்ளாத காலத்துலே என்னாலே 

இர்த வேலெசெய்ய முடியாதே ; இதுவரையிலே எனக்கு ஒரு 

அம்பமுமில்லாமெ காப்பாத்தினியே; இந்த சமயத்துலே இந்த 

ஏளெொக் களவியெ மறந்துட்டியா ? சாமி! ஈர்திரசேகரா | சான் 

ஒன்னெ ஒரு சணங்கூட மறந்ததில்லியே யப்பா! தெனர்தெனம் 

சுட்ற புட்டையெல்லாம் ஒனக்கு நிரித்தியம் சேஞ்ச தானே 

வீக்கரேன் ; எங்கப்பனே ! என் அாந்தர்தேனே ! நீ கண் 

தொறந்து இர்த ஏஎளையொட தொயரைப் பாக்கமாட்டியா| என 

க்கு ஆருந் தொணையில்லியே; பந்து சனம், மக்கள், ஒசவுவோர் 

ஒருத்தருமில்லியே ; வளி தெரியாமெதக் தத்தளிக்கும் இந்த 

ஏளை மேலே எரக்கம் வச்சு இரத அபழ்துலே வந்து காப் 

பாத்த மாட்டியா ! ஆண்டவனே ! தெய்வமே ! 

விருச்சம்---இராகம்; ஆந்த பைரவி. 

துணையின்றி மக்களின் நிச் தமரின்றிச் குற்றமாகும் 

பிணையின் ரி யேன்றுகொள்கவார் பிறரின் திப பற்றுக்கோடாம் 

yew Wer Dé ஒன்பத்தாழக். து புலம்புறும் பாவியேற்கின் 

நிணையின்றி யிந்தத் துன்ப மெய் துவதறனோ வெர்தாய் ! 

சேவர்ச்கு மரியனாகுர் தேவனே | அன்பராவார் 
யாவர்க்கு மெளியனாகு மீசனே | வேந்தலுணைச் 

சாவத்செல் கோலாற்ீற்றங் கடுகுமுன் கூலியாளா 
யேவர்செய் வாரைக்காணே னேழையேனினி யென்செய்சேன் ? 

ஏ சொக்கராதா ! அடியவருக்கு எளியவனான சடவுளே | கூலி 

யாளே கெடைக்கலியே; இன்னும் கொஞ்சநேரம் போனா, 

ராசா, தலையெ வாங்கிரிவானே ; அப்பா ! சாம! சுக்காமூர் த்தி | 

சொக்கநாதா | இந்த ஏளெக்கி எரங்க மாட்டியா 1 

[| அழுகிறாள்; ஈசுவரன் கூலியாளைப் போல 
உருமாறி, இடையில் அழுக்குப் படிச்ச 

கந்தைத் துணியைச் தரி.த௫, தலையில் 

சும்மாடிட்டு, அசன்மீது ஒரு கூடை 

யைச் கவிழ்த்துக் சொண்டு தோளில் 
மண்லெட்டியோடு ance api. | 

10
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(நச் தன் சரித்திரம் பழன மநங்கணையும் என்ற 

சொண்டிச்ரிர்தின் வரணமெட்டு.) 

[ம் சி 

(1) சரையோடும் வேலையுண்டோ? ola 

காச எ. பாடும் படுவேளையா ? 

(2) விரைவாக வேலை செய்வேன்; மண்ணை 

வெட்டிடுலே னனருய்ச் கொட்டிடுவேன், ( ௮அம்மா-சரை) 
(8) உயர்வான மேடுகளை யழித் 

தோர் நொடியிற் பள்ள மாக்கிடுவேன். (ஐயா-கரை) 

(4) உயராத தாழிடத்தை மெத்த 
உன்னதமாச நிமிர் இடுவேன், (௮மமா-கை) 

(8) மண்ணே யெனதுயிராம்-- ததை 

மாத்றல் அழித்தலென தணவாம் (ஐயா-கனா) 

(6) சண்டனைவரிருவர்....- துயர் 

போக்கவர்தேனுூயிர் காக்சலர்சேன். (அம்மா-கரை) 

கூலியாளையா | கூலியாலம்மா ! கஇனாறு தோண்டறது, மண்வெ 

ட்டற்து, கரைகட்டறது, கூலியாளையா ௩ லியாள், வேலை யிருக் 

ருதோ வேலை. ணெ தோண்டறது, மண்ம௰ெெட்டறது, கரை 

கட்டறது, வயல் வெட்ட ௮, in லியாளம்மா | In. வியாள், 

வந்தி:--(தகெடட்டு) ஆகா! இதுவும் பாக்இயந்தான் ; எம் வயத்து 

லே அ௮ர்தச் சொக்கநாதன் டுப்பதான் பரலு வாத்தான்; 

அதோ ஒரு கூலியாள் வந்துட்டான் ; நல்லதாச்சு ; ௮ப்பா ! 

ஆ.சப்பா ௮து7 அடே உலியாளே! இங்கே வா, 
, க ப 4 4 1 , ௩ [ஆ * ச rare. | aS gor பாட்டி! என்னெ ஒனக்குத் தெரியாதா ? 

தெனந்தெனம் ஓம்புட்டும் இன்னு வளஈதவஞச்சே ! தெனம் நீ 
பிரியமாக் கொடுக்கற புட்டெச் இங்கா மெப்போனா சான் செத்து 
பூட் மாட்டேனா ! பாட்டா! என்னேப் பாத்தா யாருன் னு தெரி 

யலியா 1 கான் புட்டுக்கு விங்கெ பேராண்டியல்லவா $ 

வந்தி: ப்பா ! அதெல்லாம் இருக்கட்டும் ; எனக்கு நீ அவசரமா 
ஒரு வேலை செய்யஸும் ; ராசா எனக்கு அளந்துவுட்ட எடச்
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துலே கரே. இன்னக்குள்ளற டோடலும், போட்டுக் குடுப்பி 

யா? | 

ஈசு:--இக்கானா பெரமாதம் ! இதோ சண நேரத்துலே முடிக்கமேன் 

பாட்டீ! அதெப்பத்திக் சகவலெப்படாதே; ஓம் மனசுபேலெ 

சேஞ்சா, என்னா கூலி ஜாறே பாட்ட? 

வந்தி:--அப்பா 1 இப்பொ * எங்கையிலே ஒழு காசுகூட இல்லே; 

நீ போயி வேலெயெ முடிச்சுப்புட்டிவா ; ஒனக்கு எத்தினி 

புட்டு வேணுமானாலும் தாறேன், நீ.ரல்லா இருப்பே மவ 

ராசா! ஒனக்கும், ஓம்புள்ளெ குட்டிங்களுக்கும் ரொம்பப் 

புண்ணியம், 

ஈசு:--அம்மே ! நான் நேத்துக் காலேலெ ஓம்புட்டுத் இன்னது, வவு 

று பரிக்குது, கூலி ஆப்புடாமெ என் பொஞ்சாதி புள்ளெயெல் 

லாம் பட்டினி) _மொசல்லே கொஞ்சம் புட்டுக் குடுத்தீன்னா, 

அதைத் தின்னு பசியாறி, உடனே போயி, ஓம் வேலெயெ 

முடிக்கறேன் பாட்டி ! 

வந்தி:--அப்படியானா சரி; இதோ தாறேன் ; சாப்பிடப்பா! 

[கிழவி வீட்டிற்குன்போய் உதிர்ந்த பிட் 

Qster அள்ளிச் கொணர்ந்து 

. கொடுக்கிறாள்,] 

வந்தி:-புட்டு இதோ இருக்குது; சகரம் பரியாத்திக்க, 

Rk: இடுப்புத்துணியை அவிழ்த்துக் குனிர்து மரியாதையாக ஒரு 

மூலையில் வாங்கி வைத்துக்கொண்டு ஆவலோடு ஒரு கை எடுத் 

அத் தின்கிருர்,) பாட்டீ ! நீ ரல்ல wart; புண்ணியவதி, ஐம் 

புட்டெச் தின்னு இன்னு என் வவுறு குளுந்த மாதிரி ஒம்மனம் 

குளிச அந்த ஆண்டவன் பண்ணுவான், (இன்னொரு கை இன் 

கருர்) புட்டு ரல்லாயிருக்குது ஆச்ச | ஒன்னொட பிரியம் ஒண் 

ணே போதுமே ; கலுக்கண்டு பேலெ இனிக்சசே. ௮2 ஈசு 

பாரன் ஒனக்குக் கட்டாயமா மோச்சங் குடுப்பான் சோசிச்
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சாதே, (மேலும் இன்.நு சந்தோலுத்தினு”ல் தலையை ௮சை 

தீது, முழங்கைகளால் இரண்? விலாக்களிலும் அடித்துக் 

சொண்டு, அம்மே! எம்பிட்டுருசி! இது அர்தச் சொச்கப் 

பனுக்கே அரும்! அப்பன் ஆத்தா ஒருத்தரு மில்லா ௮கா 

தயா வந்த எனக்கு ஓர தாய் பேல அம்போடை புட்டுக் குடு 

த்து எம்பசியைக் போக்கினி3ய. ரொம்ப சொகமாச்சு, இந்த 

ஆக்சுமா கடைத்£மறிப் போச்சு. இந்தக் கட்டெக்கி இது 

நல்ல காலம், கோரமாச்சு; உக்தரவு (2 பாட்டி! நான் போயி 

ஓம்மனசு சந்தோச் அடைபருப்பலே வேலெ செய்யறேன், 

வந்தி:--அப்பா ] தம்பி! கடியாப்போயி ராசாவுக்குக் கோலம் வரா 

மெ பாத்துக்கோ, ஓடனே வேலெயெ முடி. இன்னம் புட்டு 

சொம்பத் தாறேன், 

ஈசு:--பாட்ம ! மனசுலே கவலை வைக்கா£ச. போயி ஒம் வேலெ 

யெத்தான் மொதல்லெ முடிக்கப்போறேன், ஓம் மனசுக்கும், 

ஆத்துமாவுக்கும் ஆகந்தம் உண்டாக்கறேன், 

[ஈசுவரன் குனிர்து வணங்கிவிட்டுப் போஇருர்,] 

 வலைவாகைள் வையம் 

மூன்றுவ.து காட்சி, 

இடம்: வைகையாத்றின் ஒரு பச்சம், 

காலம்:--௮ப்போது, 

[சில ஆட்சள் வேலை செ.்கிருர்கள்; ஒரு சேவசன் வேலை வாவ்யெ 

வண்ணம் சையில் சவுக்கோடு கிற்றான்,] 

சேவ:--ஆடே அள்சளா ! வேலை அடியா அவட்டும், நிக்காதிங்க, 

ஈசு:-- அப்பாடா | மெத்தக் களையா வருதுங்கதேன், (மண்ணோடு 

தட்டைச் தலையிலிருந்து ழே போடிகிருர்) கண்ணு இருகரு 
ன்னு கத்துதுங்கறேன். மயக்கம் வருழுங்கறேன்,
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சேவ:--ஆருடா உளுர்தவன் 1 

வேறொரு ஆள்:--- அவர்தாய்யா புட்டுக்காரி ஆளு, 

சேவ:---(ஈசுவரனிடம் வந்து) அடே. தூக்குடா சோமா றி | ஆள் 

வாட்டசாட்டமா ஒளுங்கா இருக்கவே, ஒடம்பு மொளுமொ 

ளுன்னு வள்விக்கிளங்கு மாதிரி இருக்குது, வேலெ 4செய்ய 

றத்துக்கென்ன கேடு? 

ஈசு: -(புன்சிரிப்போடெழுந்து) இல்லைசாமி; மண்ணு சனம் தாங்கா 

மெயில்ல; சாலு தடுக்கி உளுர்துட்டேன், சோலிச்சுக்கா 

திங்க ஐயா | 

சேவ;--சரிசான் போடா தடியா! சொம்மா நிக்காதே; வேலெ 

யெப்பாருடா, 

ஈசு. இதோ நொடிலே ௮ச்௪, பாருங்களேன். 
| ௮ப்பால் போப் இரண்டொரு கூடை 

மண்ணெடுத்த பிறகு, கூடையை 

ஆஜ்றில் விட்டு விடுகருர்,] 

ஈசு ஐயா! ஐயா! கூடை! கூடே! அத்தோடெ போவுது! அத் 

தோடெ போவுது! அடே. ௮ண்ணே ஒடுங்கடா ! ஐடுங்கடா | 

[ஈசுவரன் ஆற்றில் விழுந்து மீர்திப்போய்ச் 

கூடையை எடுத்து வருஇருர், ] 

ஈசு:--அடாடா ! கூடெயெல்லாம் நனெஞ்சு போச்சுங்கறேன், மண் 

ண் ஒட்டிக்குமே; ஈரத்தெக் ளே தட்டுவோம் (ஓங்கித் தட்டு 

இருர்.) அடெ. பாளாப்போன கூடெயே! கட்டுக் சளண்டு 

போச்சே! ுடெதொல்லெயே ! இத்தெக் சுட்டித் தொலெக் 

சேன், ் 
[கட்டியவண்ணச நித்கிருர்,] 

சேவ:;---.அ/டே களுப்புணி! என்னடா பாசாங்கு பண்ணதே! போடா, 

போடா, வேலை ஆவட்டுண்டா ; மத்தவங்க என்னமா வேலெ 

செய்யமுங்க, நீ சொம்மாக் காலத்தெ ஓட்டுறியே; ஓம்பா
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வத்துலே இன்னும் ஒருகூடெ. மண்ணுகூடப் போடல்லி 

யேடா, 

சு (புன்சிரிப்போடு) இருக்கட்டுஞ்சாமி; இ2கா பாக்கடிக்கற 

நேரத்துலே முடி ச்சுக்காறேன், 

[எழுந்து அங்குமிங்கும் சுறுசுறுப்பாகப் 

போய் வே$ல செய்வ சாகப் பாசாங்கு 

செய௫இரர்,] 

ஈக: இதென்னடா சனியன் ! மம்புட்டிக் காம்பு களஎண்ி போச்சே! 

அடெ. லவிக்திரியமே! இதுக்கு ஆப்பு வச்சு இருக்கித் தொலெ 

க்கறேன், 

[ழே உட்சார்துகொண்டு தட்டிச் 

கொட்டி மண்வெட்டியை 

சரிப்படத்திக்சொண்டு எழு 

ந்து பெழுமூசசு விட்டவண் 

ணம் வேலை செய்இருர் ] 

சேவ:--.டே ! ஆவட்டும் ஆவட்டும், Paar THs, நானு அந்தா 

ண்டை போயிப் பாதஹதுப்புட்டு வாறேன். அடே! வெறுந்த 

டியா! orgy வாரத்துக்குள்ளற ஒம் வேிிலையெ முடிச்சு வைக்க 

ணும்; பாதறுக்கோ, இல்லாமெப்போனா முதுகுத தோலெ 

உரிச்சுபிவேன், 

ஈசு வேலெயெ இதோ முடிக்கறேன் சாமி! கவலைப்படாமெப். 

போங்க, 

[சேவசன் அப்பால் போய்விடுசரன்.] 

ஈசு -௮டே அண்ணமாரே! எம் வேலெ இன்னும் கொஞ்ரூண்டு 

தான் இருக்குது, நானு ஒங்களுக்கு மண் ணு கொட்டறேன், 

வேறொருகூல:-- எங்களுக்குச் சேஞ்சா ஒம் வேலெ ஆவல் லன்னு 

செவரையா கோயிச்சுக்குவாரே,
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ஈச: செவரையா வாறபோது பாத்துக்குே வாம், 

[இசண்டு மூன்று கூடை மண்ணை 

மற்றவர் பாகத்தில் சொட்டுகி 

ot. 

ஈசு:---உஸ் அப்பாடா ! எம்பிட்டு வேர்வெ ஒளுகுதப்பா ! ஒடம்பெல் 

லாம் சைகாலெல்லாம் உட்டுப்போவுஅங்கறேன், கொஞ்சூண்டு 

இந்த மாத்தடிலே இர்தச்கட்டெயெப் போடாமெப்போனா சரி 

ப்படாதப்பா ; ,செவரையா திட்டினாலும் சரி; அடிச்சாலும் 

சரி; அவன் குட்டி.ச்செவராப் போனாலும் சரி. நான் தூங் 

இத்தான் ௮ளுர்திருப்பேன். 

[கடையைத் தலையின்€ூம் வைத் 

அக்கொண்டு படுத்து சத்று 

நிக்கரை செய்கிருர்.] 

வேறோரு கூலி:-- அடே! செவசையா வரப்போருண்டா ; சாச்கிரு 

தேடா, 

ஈசு:--(விழித்தெழுந்து கொட்டாளிகிட்டு) அப்பாடா ! வவு.று கருப் 

பாப் பரிக்கு தாங்கறேன், வர்திப்பாட்டி புட்டிமேலே செ 

போவுதுடா ; அடே. அண்ணமாே! நீங்க வேலெ செய்யுங்க; 

ரான் போயிப் Og இின்னப்புட்டு, ஒங்களுக்கும் வாங்யொ 

G near, 
[போய்ச் சற்று மேசத்தில் பிட் 

டைக் துணியில் வாங்கெ 

கொண்டு வருகரறா£.] 

ஈசு:--அடேடே! சடுதுடா ! சுடுதுடா ! இப்பதான் அடுப்புலேருந்து 

எடுத்தாடா, சூடு கையெ வைக்க முடியல்லேடா. ஆசை கேக் 

கல்லேடா, நாக்குலே தண்ணி ஊறுதுடா, தோடே வாயி 

போனாலும் சரி; இருந்தாலும் சரி. போட்டுக்கறதே சரி, (சை 

புஞ்சு... வாயுஞ்சுட ஒரு கையெடுத்து வாயில் போட்டுக் கொள் 

ளுலரூர். சூட்டைப் பொருமல் இரண்டு கைகளாலும் தாடைக 

ளைப் பிடித்துக்கொண்டு குதிக்கிறார்) உல்! ௮டாடாடா] சுட்டுப்
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பிடிச்சுடா என்ன ரூடோ] இந்தாடா | நிம்களும் தின்னும் 

கடா, 
[மற்றவருச்குக்கொடுக்க அவர்களும் 

தின்கிருர்கள்,] 

1 கூலி:--(மற்றவளரைப் பார்த்து). எம்பிட்டு நல்லவண்டா இவன்! 

2 கூலி:--வேலெ மாத்தாம் செய்யமாட்டான். மத்தப்படி. நல்ல 

வந் த ஈன்டா. 

9 கூலி:- இவன் ஒடர்பு மெலுக்கானதுடா ; இந்த மொரட்டு வே 

லெயே என்னமாடா செய்வான் ] 

1 கூலி; ஒடம்பு பளபளன்னு சித்தனேப்பேலெ இருக்கறாண்டா! ப் 

2 கூலி:-- (புன்சிரிப்போடு) இந்தன் இல்லே, பிசாசு புடிச்ச பித் 

தன்னு சொல்லுடா, 

8 கூலி: ரெண்டும் இல்லேடா! சளெவியை ஏமாத்தப் புட்டுத் இங்க 

வந்த எத்தன்டா, 

ஈசு:---(புன்சிரிப்ே! in), அடேடே ! அப்படி மயெல்லார் சொல்லா 

Goat, நான் சுத்தன்டா! । you இர்கேோரம் வேலெ சேஞ் 

சமே; வாங்கடா கொஞ்சூண்டு பாட்டுப்பாடுவோர், 

2 கூலி:--நீ.சான் ஒரு பாட்டுர் சொல்லேன். வங்கிளுக்குப் பாடத் 

ஏன் 

(காலடிர9ந்து. சந்தளரை வந்த தகநாதா 

என்ற பாட்டின் எர்ணமெட்டு.) 

1. ஒன்றிரண்டு மொன்றிரண்டு சான்கு நிறை 

மூன்்.றிசண்டு மூவிரண்டு மேழு எழுச் 

தெட்டுடைய ஒன்பதெனும் பத்த 

பதினொன்று பன்னிரண்டு அதை 

எட்டிடுவோர் யாவரினும் முத்து
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2 பெண்ணுமது ஆணுமது அன்று நினைத் 

செண்ணுவது மெண்ணரிது Gunes gy முள 

விண்ணுமது மண்ணாமது கன்று 

பதியொன்று கதியென்று பதம் 

ப.த்றுமவர் பெற்றிடுவர் சென்று 

1 கூலி:--அடே ! எர்பிட்டுச் சோக்காப் பாட்முங்கறேன், 

2 கூலி:--இன்னம் ரவையூண்டு பாட்றா, 

5 எங்குமொளிரோ் திருக்கும் SOI ON COT அவன் 

எ.த்தசைச் சபடமுள்ள குள்ளன் தன்னைத் 

சோச்இரம் புரிபவற்கு உள்ளன் 

புசொள்வள்ளன் மையன் நல்லன் மனச் 

Oger nites an sas கல்லன் 

& பித்தநிறை சத்தமுள்ள பேயன் மிக 

எத்தனவ னெண்ணரிய மாயன் இங்கு 

பாவியர்ச்குசவிசெச்ச காயன் 

gat கேயன் பெருங்காயன் முனம் 

பெ பண்ணொருத்திச்சாச வந்த சேயன் 

கூலி:--௮அடே! செவரையா வநதட்டாருடா ; எளுந்திருங்கடா, 

[சேவசன் கருகறான்- யாவரும் 

எழுந்து வேலை செய்யுமிடச் 

அச்குப்போய் விடு௫ருர்கள். 

Reaver அலட்சியமாக மெ 

ல்ல எழுத்திருக்கிறுர்,] 

சேவகன்:--(தனக்குள்) என்ன ௮ரிசியங்கறேன் | ரைக்கற அரிச 

யெ விட்டுப்புட்டு சரிக்கற சின்னப் பையனோடெ வெள்ையாடி 

ஞளாம் இன்னு சொலவம் சொல்லுவாங்களே ; ௮.து பேல 

இருக்குதே! அடே! நீ என்ன மொதல்த.ரப் போக்கிரியா இரு 

கதியே 8 கெட்ட மில்லாமெ மத்தவங்களையும் கெடுக்க; 

பாக்கறியா! ௮வுங்களோடெ. வேலெயெல்லாம் அரேகமா முடி 

ஞ்சுபோச்சு; ஓம் வேலெ அப்பிடியே இருக்குதேடா ; எப்பொ 
11
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செய்யதது! கர்ப மவராசா பாக்க வாப்போருே, நீ இப்பிடிச் 

சொம்மா இருமா ஒன esl. sain Sexes புரிங்கிரிவாரேடா; 

போடா ; வெ.றுநூடியா ! இன்னமே இபபிடிக் களுப்புணிதத 

னம் பண்ணினீன்னா சன்னச்தெ நெரவிடுவேன். போடா 1 

GT (HOD LOLDN டே | 

ஈசு; (புன்சிரிப்போடு வணங்கி) இருக்கட்டேடே சாமி! மசதவங்க 

வேலெ ஆவரததுக்குள்ளற என்னொட வேலெதானா ஆகாமெப் 

போவுது நீங்க பாருங்கவேன், மவராசா வந்து எம்மேலெ சர் 

தோசப்பட்டு எனக்கு எனாககுடுக்கப்போடுரு. அதுலே ஒங் 

சிளுக்குஉ கொஞரூண்டு பகு தாறேன்; சோசனை பண்ணா 

இங்க, 

சேவ போடா ! பதனப்பிரசஙசி ! சையாலெ ஒண்ணாம் ஆசாமெப் 

போனாலூர் சொ்மாமொ௭ நீளம் பேசுறியா; போடா வே 

லேசெய்டா ! சோபாதி ஐயே] 

[ர சுவான் வேலைசெய்ய அப்பால 

போகிறார். அப்போது ஓர 

உன், இரண்டா மந்திரி, 

இருவரும், சட்டியச்காரா, 

விரர்சள், ருதலியோருடன் 

வருனெறனர்.] 
சேவ:---மவாாசா! தண்ட, 

[குளிச்சு வணங௫குூருன்.] 

அரசன்:--(அ தட்டி] அடே! இந்தப்பக்கத்து சேவேடை 2 யல்லாம் முடி. 

நததா ? 

சேவு;--(நூெடிக்கி) ஆச்சு-இல்லெ- YF 7- YEH. 

இரசன்:--( அதட்டி) எனனடா பிநற்நுறிமுய் ? அச்சாவது ? அனா 

லான? எனனடர உள இுகிழும்? 

சேவ. எல்லாம் நுபசசாச்சு, லஸ் வூட்டுப பங்கு இன்னும் 

௮/டெ. படல்லெ.
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அரசன்:--(கொபத்தோடு) ஏன் அடைபடயவில்லை ? யாருடையது? 

சேவ:--புட்டு வாணிச்சி வந்தியொடெ. பாவம் இன்னும் முடியல்லெ; 
அதான் கொஞ்சூண்டு பாகி இருக்கு து, அக்கு வேலெ 

செய்ய ஒரு ஒளு வர்இருக்கருன், அவன் சரியா வேலெ செ 

ய்யாமெப் பாசாங்கு பண்ணமுன் மவராசா।. 

* , ॥ ப 1 . v8 2 

அரசன்:--எது அந்தப் பரகம்? சாட்டு பார்க்கலாம், 

சேவ: -இகோ இருக்குதே இதுதான், 
[காட்டுகிறான்] 

அரசன்:--(கோபத்தோடு) அடாடா! இதன் வழியாக வருகிற (Never 

ளம், அடைபட்ட ஈற்று பாகத்தையும் அறுத்துக்கொண்டு 

போடிறதே ! சேவகப்பதர்சளா ! ஒழுங்காக வேலை செய்யாமல் 

மும் கவலையில்லாமல் ஒருவன்ோ லொருவன் கோள்சொல்லிக் 

கொண்டலகியு/சளா ? இதோ பார். உன்னுடைய PAHs 

தோலைப்பிய்த்து MODS weir, 

[அரசன் பொற்பிரம்பால் சேவகனை அடிக்கப் 

போகிறான்; அப்பொழுது ஈசுவரன் 

தலையில் மண் கூடையோடு அச 

லுச் கருகல் வருகரூர்.] 

ஈசு--(குனிர்து) சாம் ! கும்பிட்றேன், 

சேவ:---(ஈடுஈடங்கி) மவராசா | இவர்தான் வேலையாளு ; வேலெயெச் 

செய்யாமெ பாடிக்கிட்டும் அடி.க்கட்டும் திரியருன், நாங்க 

சொல்லற தீதெயே கேக்கற தில்லிங்க, 

துரசன்:--(மிகுந்த கோபத்தோடு ஈசுவரனைப் பார்த்து) ஓகோ! அவ் 

வளவு மதம் கொண்டவனு இவன்? அடே ! வா இப்படி; உன் 

னுடைய திமிருக்குத் தக்க மார்க்கம் செய்கிறேன். 

[அரசன் பாய்ர்து ஈசுவரனது மு.துூல் 
பொற்பிரம்பால் அடிக்கிறான் ; 

அ அடி. அங்கருர்தோர் யா
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வர்மீதும் பட, யாவரும் *! அப் 
பாடா ?? என்று முதுடில் சை 
யைவைத்துச் கொள்ளு இன்ற 
னர், அசசனும் தனது இடது 

கையால் முதுகைச் சடவிக் 

கொள்ளுகரன். அட்போது 

சுவான் தான் கொணர்ந்த 
மண்ணை உடைப்பில் கொட்டி 
விட்டு மறைந்து போடிருர்,] 

மந்திரி:--(வணக்கமாக) மகாராஜா! அவனுக்குப் பதிலாக என்னை 

அடித்து விட்டீர்களே ! 

சேவ: இல்லே சாமீ ! எம்மேலேல்ல அடி பட்டுது, 

மற்றவர்;--எங்கமேலேல்ல பட்டுது, 

அரசன்:--நீங்கள் சொல்வ தெல்லாம் பொய், மான் வேலைக்காரனை 

அுடிக்கப்போனேன், ௮.து தவறி என் முறுகிலேயே யல்லவோ 

பட்டது. இதோ பாருங்கள தழும்பை, 

மற்றவர்;--இதேோ ! பாருங்க ; எங்கமேலெயும் தளும்பு தெரியது. 

அரசன்:--(எல்லாவற்றையும் பார்த்து) என்ன ஆச்சரியம்! நான் 

அடித்த pt அடி இத்தனை மனிதரின்மேலும் எப்படிப் பட் 

டது! இங்கே இருந்த கூலியாளெங்கே ? 

யாவரும் திகைத்த காற்புறங்களிலும் பார்க்கிறார்கள், 

மந்திரி:--ஈமக்கெதிரிலிருந்ச ஆள் தின்று எங்கேயோ மாயமாகப் 

போய் விட்டானே ! 

சேவ:--(உடைப்பைப் பார்த்துவிட்டு) மவராசா ! மவராசா! இந்த 

அரிசியத்தெப் பாருங்க மவராசா ! இஞ்சே இருந்த ஒடெப் 

பெயே காணுமே! 

அரசன்:--(தஇிகைப்படைந்து) அடேடே! இதென்ன விந்தையிலும் விந் 

தையாக இருக்கிறே! அந்தச் கூலியாக கான் அடித்த உடன்
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௮வன் தன்னுடைய கூடை மண்ணை உடைப்பில் கொட்டிய 

தாச நீனைகிருக்கிறது. ௮கனால் உடைப்பு முழுதும் எப்படி 

அ௮டைபட்டது? நாறுவண்டி. மண் கொட்டினாலும் ௮டைபடாத 

பள்ளம் ஒரு க்ஷணத்தில் மாயமாக மறைந்துபோய் விட்டதே | 

ஆச்சரியம் | ஆச்சரியம் !! நிரம்பவும் ஆச்சரியம் !!! 

[அரசன் அப்படியே மூக்கில் கையை வைத்த 
வண்ணம் ஸ்தம்பித்து நிற்குருன்.] 

ஈசுவரன் --( காயத்தில் ௮சரிரியாக நின்று) ஏ! மசாராஜனே ! ஏ! 

௮ரிமருத்தன பாண்டியனே ! 

அரசன்:--( இக்கட்டு) அன்ன இது ! என்னை யார் San ps Bayt we ? 

என்பெயரைச் சொல்லி யழைக்கக் ஃ டியவன் யாவன் ? (கான்கு 

பக்கங்களிலும் இிரும்பித் இரும்பிப் பார்க்கிமுன்.) 

மந்திரி:--தகாயத்திலிருந்தல்லவா ஓசை கேட்றெது| 

அசரீரி:--ஏ ! அரசனே ! நீ நல்ல சிவபக்சனாபிரும்தும், உன்னுடைய 

புத்தி என் இப்படிக் கெட்டுப் போனது? நம்முடைய பரமபக்த 

ரரகய வாசவூரின் உண்மையான யோக்கியதையை அ௮.றிந்துகொ 

ள்ளாமல் நீ அவர் விஷயத்தில் ஈவ்வளவு பெருத்த அபசாதியாகி 

விட்டாய் | நீ சம்பா த பொருளெல்லாம் * தரும வழியிலே 

வந்ததாகையால், .அக௪ பக்தசிரோன்மணி, அவற்றை நமக் 

கும், நம்மடியார்க்கும் விநியோகித்தார். அதை நீ உணசாமல் 

அவரைப் பலவாறு வருத்தினாப். உன் மூடமதிக்கு அதை றி 

வுறுத்தும் பொருட்டு ஈரிகளைப் பரிகளால்கிக் கொணர்ந்து 

கொடுத்தோம், அவைகள் இரவிலேயே நரிகளாக மாறிப் 

போக,நீ ஏமாறினாயே, அப்போதாகிலும், நீ அவருடைய பெரு 

மையைப் பற்றி நினைச்தாயா? அவரை மேலும் வதைக்கச் செய் 

தாய்; அதைச் சண்டு பொருமல், வைகையாற்றை மதுரை மீது 

வாச்செய்தோம், அப்போதும் உனக்கு அர்த உத்பாதங்கவின் 

காரணத்தை | அறிந்துகொள்ளும் இறமையில்லாமல் போய் 

விட்டது, ௮ துகிற்ச, சிவபக்திபில் மிகுக்ச உச்சமிபானவர்தியின்
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கூலியாளாகவத்து Que பாதுஉன்னிடத்தில் பிரம்படிபெற் ஹோம், 

நம். ழடைய அ௮டியாளான வாதியின்பாகத்சை மாமே அடைத்தது 

மன்றி அவளையும் மோகலோக இல் சேர்ப்பிர்் தாம், செய்விக 

மான பல ரம்பவங்கள் நிகழ்ர்ததைக் கண்டு, CHOI Rag 

சிரேவ்டரான வாதவரரின் அருமையாறறல்களை நீ அறிது 
wey . _ ட் , 

கொள்ளமில்*॥யே! இனியாஒலும் ந நுவரை வர்இதது வறிபட்டு 

அவருடைய மன்னிப்பைப பெற்ஸர் நல்ல புசதியோடு வாழக் 

கடவை. உனக்கு டு்மையிலும், மறமையி வம் சல்ல சுதியைக் 

தேடி உதவிய ந்த உக தமன ool 6p om க்ஷூறா மம் நீ வருத்த, 

நாம் ஸஎதியோம், 

அரசன்:--( ஆகாயத்தை நோக்கிக் கை உப்பிய வண்ணம் தனக்குள்) 

ஆகா! எக்;ுகைய ராடனானேன்! என்னைப் போன்ற பெரும் 

Cums cag மிருக்கமாட்டான்! ( /ுசர்ரியை நோக்கி) 

கவாமி ! மந்த மதியினனான எனக்கு பகத புசட்ட, தேவ 

ராலும் யாவராலும் காணலாகாத தேவரிருடைய இருப்பாக 

கள் சோக, மதுரைக் கெழுகதருளி, பொனம்பான்ற Lifer sige 

மான உமது இருமேனிவாட, மண்ணுஞ் சுமது, பிரம்படி பும் 

பெற்றீரோ! ப! சர்மிபா| எனையாணட சங்கரா! மகாதேவா [| 

உம் டைய நினைலினால Dib b ௮ண்டபின்ட Fare isda ue 

லாம் அழிகது சாசர் செப்பவல்ல முழுழமுகற் ஈடவுளான உம் 

மை நானே அடிக்கும் தறமையுடையவன்!வா 5௮ ரது பிஷியததஇ 

லும், உமக்கும் கொடிய பாதகம் செய்த எனக்கு ம்ளா 578 

மல்லவோ சுபவிக்கும், ஈரவரா | இரதப பதியை நான் எப் 

படிக் தொலைப்பேன் 1? இர்சப் பாவக்சை எவ்விதத்தில் விலக் 
குவேன்? ஏ! சகருணைக்கடலே! அருள் "சாரி வள்ளலே | 
நீரோ இதற்கொரு மார்க்கம் தெரிவித்து நாயேனை ஈடேற்ற 

வேண்டும். 
[அப்படியே சாஷ்டாஙஃ$மாத் செண்ட 

oh Opts கன்னத்தில் அடித் 

அச்கொண்டு க ங்கூப்பிக் கண்ணீர் 

வடித்து நிற்கிறால ,]
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gath:—-sxyorGo! பயப்படாதே! இனி உனக்கு மிகுதியுள்ள 

ஆயுட்காலத்தை ரீ வேதவழியிலே சினறு கடத்து, ரீதி செலு 

த்தி முடிவில் ஈம்முடைய பாதம் வந்து சேருவாய், நிதம் 

முடைய சரததியானாகையால், உன்னை இக்ச தண்டனையோடு 

லிடு$்து மன்னித்தோர், ரீ உடனே போய் வாதவயூரருக்கு 

சந்தோஷ முண்டாகும்படி. டடர்துகொள், 

[ஈசுவரன் மறைந்து போகிருர்,] 

அரசன்:--வாம் ! உர்முடைய FM od) IGG 5 BES ஆாரிங்கோடி 

நமஸ்காரம் செய்ற, இகத பாக்கியம் யாருக்குக் கடைக் 

கா! oT 0) ௮ண்ணலே! உா௱்முடைய இருக்கட்டளையை இர 

மேம் கொண்டேன், இப்போதே போய் உமது திருவுளத்தை 

நிறைவேற்றுக் C mo ool, 

|அபசன முதலியோர் போன் றனர்.] 

நான்காவது காட்டு, 

க். சோபசுக்காக் சடவுளின் இருவாலயம், 

காலம் --பிந்பகல், 

|மாணிக்கவாசகர மெய்ம்மறக்தவசாய் ஈசுவரனைச் இியானம் dei gar 

டு கனிமையில் நிதூருர்,] 

(அகவல் : இசாகம் எதுகுல சாமபோகி,) 

-~
 

க்
ஷ.
 ஆதியா யறிவா யண்டமா யசண்ட 

சோதியாய் விரிந்து சுடர்விரி மணியாய்ப் 

பசவவார் நெஞ்ித் பரவிய மாட்சயாய் 

இமுலுபச லற்.ந ஏகாந்த காட்சியாய் 

ணும் பெண்ணும் அல்லாப் புகலாம் 

தாணுவாய் நின்ற சத்தாம் சனிச்சுடர் 

எள்ளு மெண்ணெயு மெப்படி. யப்படி 

உள்ளும் புறம்பும் உலாவிய ஒருபொருள்



60 மாணிக்கவாசகர். அங்கம் 111 

இராப் பிணியாம் சென்ம மறுக்ச 

வாரா வரவாய் வந்த சஞ்சீவி ! 

ஆஃல்ச் சரும்புபா லமு.தச் கட்டிற்ள் 

சோலைக் சனிபலாச் சுளைகத லிக்கனி | 

பால்குறு மாங்கனி பால்தேன் சருக்கரை 

தங்குகற் கண்டுசேர்த் தொன்றாய்ச் கூட்டி. 

அருந்திய ரசமென அறிஞர் சமாதியிற் 

பொருச்இப வின்பம் பொழிசிற் சுகோதயம் 

எங்கணு நிறைந்த வியல்பென் றனக்குச் 

செங்கையால் விளங்கச் தெரிரக்சமெய்த் தேசிகன் 

அடிமுடி. யில்லா அரும்பொருள் தனச்கு 

மூடியது இதுவென மொழிக்தி9ி முதல்வன் 

சென்மமுள் எளவும் தீரா இழுச்சம் 

சன்மம் விடாசெனக் சாட்டிய வள்ளல் 

தீருமமும் தானமும் தவமும் புரிபவர்க் 

குரிமையா யவரோ டுரிமை கலப்பவன் 

தன்னுயிர் போலச் தரணியில் மருவிய 

மன்னுயி ரனைச்சையும் வளர்ச்திடு வேந்தன் 

தஞ்சமென் றடைக்ச தாபதர் தம்மை 

௮ஞ்சலென் ஐருளு மறிஞர் Asn wast 

நற்குண னெல்லா ஈண்ணிய பெருர்தகை 

சிற்குண வாரி திருவருட் செல்வனைப் 

பா்டியு நாடியும் பணிர்செழு£் தன்பால் 

ஆடியும் அரற்திடம் ௮சங்குழை வெய்இயும் 
உடலங் குழைய உரோமம் சிலிர்ப்பப் 

படபடென் முள்ளம் பதைத்துப் பதைத்துப் 

பாங்குறு கெட்டுயிர்ப் பாடுப் பரிதவித் 

தேங்கி யேங்க யிரங்கி யிரங் 

ஒய்க்தபம் பரம்போ லொடுங்கியே சிறிது 

மேய்ந்த வி.ழிக ளிமைப்பஅ மின்றிச் 

சோர்ந்து சோர்ந்து துவண்டுது வண்டுமெய் 

யார்ந்த வன்போ டவசமாற் றடிச்சடி 

உள்சடுச் குறவே யுருகயே சத்.றுத்
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சீண்ணமர் மொழியும் தமுதமுச் இடகே 

உள்ளும் புறம்பும் ஒருமித் துருகி 
வெள்ளநீர் போல விழிநீர் பெருக்கக் 

கன்று பசுவைச் கருதிச் சதறிச் 

சென்றுசென் றோடிச் தஇிகைப்பது போல 

என்புசெக் குடைய இருகரங் குவித்துப் 

புன்புலால் யாக்கை பொருந்தா தினியென 

உணர்ந்துணர்ச் தன்பா யுவகைமேற் சொண்டினி 

சணம்பிரி யேனெனக் கருதியம் நினைவால் 

எல்லா நிறைர்த இறைவன் செயலெனக் 

கல்லா வெனக்கும் கருணைசெய் கட வுளே 

குருவரு ளானே கூடுத லல்லால் 

திருவரு ஞருதெனத் தெரிந்திட உரைத்தோய் ! 

விருப்பு வெறுப்பினை வோறப் பறிததக் 

கருப்புகா தென்னைக் காத்தருள் செய்தோய் ! 

எண்ணிய வெண்ண மெல்லா மறிச்தோய் | 

மண்ணிலும் விண்ணிலு மாச வலைந்து ?! 
புண்படு நெஞ்சொடு புலம்புவே னென்றனைக் 

கண்கொடு காண்பையோ ! சாங்கொடுச் தாள்வையோ |! 

அபய மபயம் ஐயனே ! அபயறின் 

உபயம லர்ப்பத முதவியாள் சம்புவே ! 

௪! சங்கரா! மகாதேவா! என்னப்பனே! உம்மையே சதா 
காலமும் நினைத்தழுது உருக! உமது திருக்கோலிலே கதியாக வர் 

தடைந்தேன். என் மனதில் இன்னமும் ஒரு கு றயிருக்கிற து, 

இரீதக் கட்டை யழியுமுன் தஇிற்லையில் உம்முடைய திருக்கோ 

லத்தைக் காணவேண்டு மென்பசே என்னுடைய son A 

யான விருப்பார், அதை முற்பவைத்து, உம்முடைய அடிமை 

யான என்னை உமது: பாத பம்சயங்களிற் சேர்த்துக்கொள்ள 

வேண்டும். ஈசனே! 

(இராகம் மாதநாமச்சிரியை,) 

நீரிலாப் பயிமானேன் நிலவிலா யிரவானேன் 

வேரிலா மரமானேன் வேர்திலா ஈசரானேன்
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ஒளியிலா மாளியானேன் உயிரிலா உடலானேன் 

அளியிலா மனதானேன் அறிவிலாப பித்தனானேன் 

இலையிலா மரமானேன் ()சவிபிலாப பசலானேன் 

சலையிலாச் சபையானேன் கருணையிலா மன தானேன் 

மணமிலா மலரானேன் பக்களிலா மீடானேன் 

குணமிலா அரகானேன் கோவிலிலா சாடானேன், 

| உரங்குவித்து மயங்கி Bost. இரண் 

டாவ மந்திரி மூசலிலும் அரசன் 

பிந்ியுமாக லேகமாய் வருன் றனர்; 

பிறகு சேவகர் வருகின் ரனர்,] 

அரசன். -மரதர் | வாதயூரா. பறிே போயிருப்பார் ? ஊ௫ரல்லாந 

Caw umn eG bo, அவர் வங்கர் சாணப்படவில்லையே ! 

மந்திரி: கோயிலின் வாலி) ரண்டநாக சேவகன் தெரிவித்தான், 

வர் இங்கேயும் ge mira உமையே, op h@ aiden கோவிலுக் 

குள் இருக்கலா!॥, உள்ளே போய்ப பார்பபோம் வாருங்கள், 

| இருவரும் உள்பள போய் gables 

மாணரிக்கவாசகரைக் காண்கிருர்கள்.] 

அரசன்:--( பா எம்கசகாறுட ர வி. ாலியாமக்கமாக மீழுந்து) 

ஸ்வாமி! பயா 1 பயம! காப்பா ற்வேண்டும், 

கானகத்தில் ந wr gi nm விதிவசமோ - என்ற 

பாட்டின் aitocrG rn: @.) 

( இர்துஸ்சாபள் ~ ரூபகம,) 

மாசசைதோய் ! மாமறையோய் 1! மாற்றிலாக மாண்புடையோய் | 

பேதையினேன் தஇீதுசெப்தேன் | ஏழையினி 2.ப.துசெய்வேன் | 

தூய்மையே உருவாட்வர்சோய் ! சோஷிமிசச் சொடியனா௫த் 
நஇிமைகளையே புரிர்ேன் தீரரடிரழ் சருகளுனேன் ; 
பேசைமையார் செய்தபிழை பெருமனதால் பொறுச்திடுவீர் 
மாதுமையாள் பாகமணி காசனருள் பேறபெற்றோய் | 

போதசனே | மேன்பைநிறை டஸ் ணிடனே! சாள்பணிர்சேன் ; 
பாதசனைப பொருளால் பாலிசடும் புகலிட நீர், (மா)
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ஸ்வாமீ ! மதியிழர்மீதன் ; கண்ணியமிழர் சேன்; மகா உத்தம 

புருவ. ரான உமதுஉண்மையான யோக்பெைதையை அறிந்துகெ rar 

ளக் கூடாத பாமரனானே ன். என்னுடைய மேன்மையை இ மீ 

தேன்; HVOF 9, Haw opie ger > ரஈன்மையே புரிந்த புண் 

ணிபலானான உம்மை அவாஇத்து வருத்தினேன் ; ஈ ONT 

கு ம தவரிர் செய்த Been sok! குமா FAD CHARMS al Dens கொள் 

ளாமல், சம்ம தி யின்பையையும், cipaflanaun yin BEAM, 

ound: —{ DEAD உணர்ச்சி han) என்ன ஆச்சரியார்! யார் இவர்? 

அரசனல்லவா ! தாது பொருளையெல்லாம் அபகரித்து களவை 

இவா் பணியும் சாரை Coin adh oor Coat ol LI Bl (ரியலி வலை ய! 

மன்னவா! என்ன விபரக் இது! வழுந்திரம்; இம்ம் உரணி 

யில் யாவருடைய முடியா படியப்பெற்ற பாதங்களாயுடைய நீர் 

இப்படிப் பிமரைப் பணிரல் தகுமா ? இது BIN GOL மப் 

* ப வைப்ப tang ன pep nn ley பைக் குூறைத்துவிமிமே, தபவுரய்து எழுந்திரும், 

அரசன்:---(கை கூப்பி) ஸ்வாம் ! ஏழையை மன்னித்தாலன்றி உம்மு 

டைய மேன்மை பொரும்கிய பாதங்களை விட்டகலவே மாட் 
ட yl: ae Bea) ta gar டி ge ge en CO comet oc டேன். உமறு விஷயத்தில் நான் மகா கொடிய பா திசா னேன். 

ர் + % ௩ me ட பட . ம் ட 

வாத;---ஓகோ ! நானோ மன்னிப்பது? ரன்ன. என்னை மன்னிக்க 

Cara bar ga, 

அரசன்:--பிராம்மணோத்தமரே ! நானும் என்னுடைய முன்னோர் 

களும் எத்தனையோ கோடி ஜென்மங்களிற் செய்த புண்ணி 
யத்தின் பலஞாக சேவரீர் வதரி தெழுர்தருளினீர் ; என் 

னுடைய பிறவிழ் அன்பங்களைக் கனயும் மருர்காளீர்; இகபர 

மிரண்டிலும் நான் ஈன்மை யடையும் வழியைத் தேடி.னீர் 3 

எனக்டூதி தெரியாமலே பேரின்பத்டை எனக்குத் தேடிவைத் 

இர். இவலிதம் ஒப்புயர்வற்ற பேருசவி செய்த மகாத்மாவின் 

மமையை யறியாமல் ரான் மூட. மஇியால் உம்மைக் 819.8 gy
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பலவாறு வருத்திவிட்டேன் ; நெஞ்சில் சிறிதும் இரக்கமற் 

றவஞாய, உம்மைப் பல கொ வெடகளுச்ச ளாக்கினேன்; பாழும் 

ஈரகிற்சே போகததகுச துரோகியானேன; பேதையாயயே சான் 

செய்த பல குற்றங்களையும் மன்னிததருள வேண்டும், ஸ்வாமீ ! 

உம்முடைய மன்னிப்பைப் பெறாவிட்டால், ரான் ஒரு சாளும் 

நற்கதி । யடையமாட்டேன், நாலும், என்னுடைய சச்,சதியாரும் 

ரசாசமடைவோம். எங்கள் குலமே நூகதுப்போம், இர்தப் 

பாண்டிய நாடும் பாழ்ததுப் போம், சலெத்ரோகிகள் என்னும் 

பெயர் எனக்கும் என்னைச் சார்நதோருக்கும் வராமல் காப்பது 

உம்முடைய பொறுப்பு, உம்மடையதான இந்தப் பாண்டிய 

நாட்டின் ஆளுகையை பன்போலவே தஇரும்பவும் ஏற்று துஷ்ட 

நிக்ரஹம் சிஷ்ட பரிபாலனம் செய்து, எனஅ எ.ராளமான செல் 

வத்தையும் உமதிச்சைப்படி ஈசுவரனுடைய இருப்பணியிலும், 

அவனடியார் விஷயத்திலும் செலவழிதது என்னையும் ஈல்வழிப் 

படுத்து ஈடேற்றி யருள வேண்டும் ஸ்வாம் ! 

வாத:--(புன்ரிப்போசி) மடிபனே! உம்மீது எனக்கு Fd gun 

வருத்தமில்லை. என்னுடைய பூன் ஜென்ம கருமததால் விளைந்த 

பயன்களை நான் ௮.நுபவிக்தேனே யன்றி, இதில் ௩ர் என்ன 

செய்தீர்? இது இறிதும் உம்பூடைய குற்றமாகாது) நீர் கலவைப் 

படவேண்டாம் ; எழுந்திரும். (கையைப் பிடிச்துத் தாக்க ௮7 

சன் எழுந்திருக்கிறான்.) மன்னவர் திலகமே ! உம்மைப்போன்ம 

நத்குணமுடைய வேந்தன் இரத உலக தீ திலேயே இடைப்பனோ! 

உம்முடைய சிவபக்தி யாருக்குண்டாம்! சந்திரசேகாப் பெருமா 

னுடைய விஷயததில் &ர் செலவு செய்யும் பொருளுக்கு கான் 

செலவு செய்தது ஒரு சிறிதும் ஈஉடாமோ? இரத அற்பப் பொ 

ருளை ஈசுவரன் விஷயகதில் நான் விநியோகம் செய்தது உம்மு 

டைய மனதிற்கு ஓப்பவில்லையென்று சொன்னால் ௮தை உலகம் 

ஏற்குமோ? உண்மைக் கடுக்குமோ ? நடாதவை பெல்லாம், 

என்னுடைய கர்ம வினையைப் போக்கி, என்னை நல்வழிப்படுத்
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அம் பொருட்டு ஏற்பட்டனவே யொழிய அ௮வற்மால் உம்மை 

யாதொரு இஜிவும், பாவமும் பிடிக்கா, ர் ரீடுழி காலம் இர் 

இரனைப் போல சகல போசங்களோடு அரசாட்டு செய்ய ஏம் 

பெருமான் அறுக்காடுப்பாா, பரிச ச்சரான G85 சண்ணுதலார் 

உங்கள் குலதெய்வமாதலால் அவரே உங்கள் குலோச்ராரக 

ராய், உம் முடைய காரியங்களை ஈடத்திவர வல்லார் ; நான் 

உம்மை யடுத்திருந்த காணத மால் வைதிக தருமமும், லெள 

கக தருழமும் எனக்கு சன்முகம் செளிவாயின. மெய்ம்மையான 

சித்தசுத்தி யுண்டாயிய்று, ஒபே கடவுளாகிய பரமூவெததி 

னிடம் பக்திதோன்றியது, னால் மாயையின் விரூநதியான 

பந்தமாம் இந்த வாழ்க்கை பிமாவினுட்பட்ட அன்பர் ars, zg. 

சருணையாகிய மெய்யுண/வு இன்பத்தைக் த்தூ சன்மய மாக் 
கியது, இனி, 

(விருத்தம் - சோடி. ) 
1 சசரிதா நந்த மாகத் தறிபபர வனே தன்ன 

இச்சையா லில மெல்லாம் படைத்தளித் இறு செய்யும் 

விச்சைவா னவரைச் தர்ச மேலவன் பிறவிச் துன்பத் 

தீச்சநூற் றடைர்தோர்க் காணா வின்பலீ டூளிக்கு மன்னான், ?? 

நிருபனே ! நிகழ்க்கவற்றைச் குறித்து சிறிதும் கவலைப்பட்டு 

வருர்தவேண்டாம். நீர் வழக்கப்படி. உமது நாட்டை யாண்டு 

கொண்டிரும், ஞானமயமாமிய தில்லை மூ தாரைப்பார்க்க வே 

ண்டுமென்று எனக்கு நெரிராலாக விருப்பமாதலால், நான் அவ் 

விடிதிதையும், இன்னம் உற்ற இலெஸ்தலங்களையும் பார்த்து 

விட்டு வருகிறேன். இவ்விஷயத்தில் நீர் யாதொரு ஆக்ஷபனை 

யும் சொல்லாமல், போகும் படி. என்னை நம இக்கவேண்டும், 

அரசன்:--ஸ்வாமி! தாயைப்பிரிர்ர சன்றென உம்மை விட்டுப் பிரிந்து 
நான் இனி எப்படி. அரசுபுரியப்போடுறேன்! உம இருவுளத்து 
க்கு விட்ராதமாகச் சொல்லவும் அஞ்சுகிறேன், இதில் நான் கே 
ட்டுக் கொள்ளச் கூடிய விஷயம் ஒன்றிருக்கிறது. பொன்னம்பல 

மாகிய தில்லை முதலிய விடங்களைப் பார்த்து லிட்டு தேவரீர் 
மிகவும் சீக்கிரமாகச் திரும்பிவந்து இர்ச நாட்டின் காரியங்களை
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ஓ ப்புச்சொ ண்டூ ௭ னக்கு. நல்வழி காட்டியாயி ருந்து எ ன்னைக் 
> a ர வா] / ச் உ . 

காப்பாற்ற வேண்டும், Ogsar crarguau Carma yS aren, 

வாத:---ம௫ப ன | வருக்கவேண்டாம், நாம் இரும்பவும் விரை வில் 
a Bai gs எம்பெருமானுடைய  தஇருவருளானால் அப்படியே 

் ச ச ‘ yD. [ச] ச் ௪ 

நடைபெறும்; அதைப்பற்றிக் கவலையுற வேண்டாம். எனக்கு 
ர் ro * . 

DP BRL தி HOS Ol sar மிம், 

அரசன்:---மர்இரி | உடனே போய் எல்லாம் சிறப்புக்களுடன், ஒரு 
. ம் 4 டி a om . ச் 

பநத்துப் பல்லைச்கைல் கொண்டு வாரும், 

மந்திரி:--இதோ கொணர கேன், 

[ இரண்டாவது மர்திரி போய் ஈசல பரிவாரங் 

களோடு ஒரு பல்லக்கைக் கொண்டு வரு 

இரன்,] 

அரசன்:--ஸ்வாமி | இதில் எழமுர்தருள வேண்டும், C வண்டாமெ. 

ன்று சொல்லாமல் இந்தப் பாதகாணிக்சையை ஏற்றுக்கொண்டா 

லன் றி, என்னை மன றா LOOT ofl BF BIT கட ஏற்படாது, ய யவுசெ 

ய்ய வேண்டும், 

வாத; உமத இர்சைப்படியே கட்டும், 

[வாதவூர் பல்லக்கில் ஏறிக்கொண்டு 

9௨ ஸ்தோம்இரம் செய்கிருர்,] 

(இராகம் சுருட்டி - தாளம் 9 8.) 

1. “மு.ச்திநெறி யழியாத மூர்ச்கரொடு முபல்வேனைப் 
பத்திகெ௮ி யறிவிச தப் பழவினைகள் பாறும் எண்ணஞ் 

சிச்சமல மறுவிச்துச் "விமாச்டி யெனையாண்ட 

அத்தனெனக் கருளியவலா ரர்பெறுவா ரச்சோவே, 

2, செம்மைகல மறியா சசட்ரொடுர் இரிலேனை 

மூம்மைமல மறுவித்து முதலாய மூதல்வன்றா 

னம்மையுமோர் பொருளாக்கி காய்ஏிலிசை யேற்றுவித்த 
அம்மை யெனச் கருளியவா ருூர்பெதறுவா ஈச்சோவே,!! 

[ஆட்கள் பல்லக்சைச் தாயகப்போ 

இன்றனா, அரசன் மர்திர் முத 
வலியோர் ஈடு. மொடுந்தூாரம் 

Al at மலே © Date > com th வழி,ர்துணை செல்கின் றனர்.] 
ம



ANOTHER GOLD MEDAL 
TO - DAY. 

வானையும். 

புதுவை செந்தமிம் வாசகசாலை யாரால 
  

கொடுக்கப்பட்ட தற்காரஷிப் பத்திரமும் 

த்ங்கப்பதக்கப் பரிசும், 

கி, துரைசாமி ஐயங்கார் அவர்களுக்கு 

Aha வந்தனம்; உபயசேஷமம், 
, 

கற்றோர் மணியே] 

நீவிர் a DBT நவீனகமுை றய லி AGB) GNI BD திற்ரு 6... டந்தை 

யான நிதிகளைப் புகுத்தி ஒவ்வொரு மதிதோறும் தென்னா டெங்கும் 

நில வீடும் மனோரஞ்சனிச் செஃவியை யாம் அன்பூடன் வாவேற் 

கின்றோம். அதன்கண் படர்ந்துவர்த மேனகா, திகம்பரசாமியார் 

என்னும் நாவல்களை வெகு பிரியத்துடன் வாசித்து இன்பெப்தி 

னோம். தங்களா லெழுதப்படும் நாவல்களை யாம் வாசிக்க ஆரம் 

பித்து வீடின் வேறெவ்விதமான அவரா வேலைகளிருப்பிலும் ௮வை 
3 6 ‘ . . உ * ட் ம 

களையும் மறந்து அர்நாவலிற் செறிந்துள்ள சொற்சுவை பொருட் 

சுவைகளால் வசியமாச்சப்பட்டு ௮து வாசிர்து முடிவெய்திய பின் 

னர் அவைகளைக் கவனிக்கும்படியாய் விடுகின்ற. இதை நோக்க 

தாங்கள் காவல் எழு அம் அற்றலில் ௮.திஈத் தேர்ச்சி யடைந்திரு 

ப்பதன்றி ஜனங்களத கவர்ச்சியை முழுதும் இிர௫க்கத் த்குந்த 

அரிய விஷடங்களை தாங்கள் திரட்டித் தட்டிவிடும் ஈவினகமான 

முறையானது எம்போன்றா ரெல்லோரும் மிகுதியாய் மெச்சத் 
1 தகுந்ததாக வொளிர்கன்றது, அதில் ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் காண
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ப்படும் பல நன்னிதிகளை அவரியம் கவனிப்போர்கள் நிச்சயமாக 

நல்லவர்க ளாவார்களென்பஅ௫ உறுதி, தங்களது oilers (pen pu9 fh 

சிறந்த பேராற்றலை நோக்கித் தங்கட்ருப் பலரும் பல நற்சாக்ஷிப் 

பத்திரங்களும் தங்க வெள்ளிப் பதக்கப் பரிசுகளும் தந்து தீங்களை 

உற்சாகப்படுத்தி இருக்ெறனர். யாமும் எமது செந்தமிழ் வாசக 

சாலையும் தங்களது ஆற்றலையும் திறமையையும் வியந்து இப் 

போற்பதக்கப் பரிசை மனப்பூர்வமான ,வந்தனத்துடன் அளிக்னெ 
றோம். இதைச்சாணும் பல மேதாவிகளும் இன்னும் இதுபோன்ற. 

பதக்கங்களும் ஈற்சாகஷிப் பத்திரங்களும் தந் ததவி தங்கட்கு உத் 

சாக முண்டுபண்ணி இன்னும் இதுபோன்ற பல நவீனகத்தை வரை 

யத்தகுந்த பேராற்றலை அதிகப்படுத் துவார்களென்று நம்புகிேம்; 

ஆண்டவன் துணை செய்க, 

செந்தமிழ் வாசகசாலை, 80 நெ, 

காள த்தீஸ்வான் கோவில் தெரு, (துவை, 

80-98-1181. 

இங்ானா॥ 

௮. த, நாசிங்கமுதலி, 

அக்கிராசனன். 
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‘| Prof. K. SUNDARARAMA ATYAR., ட 
Esq., M.A., of Kumbakonam has been pleased to | 

* write to our editor as follows: ் 
் 12, Sanskrit College St., Mylapore, (| 

11—10—19. () 
My Dear Sir, 

ட I have read your Stories, “,\ VWASANTHA 
ql MALLIKA” and “BALAMANI” and espe- 

cially the latter with immense pleasure. They are | 
both admirably done and reveal your high powers 

A) of plot—consiruction and delineation of character, 
(J as also your knowledge of society and mastery of 0 

° க : ச 
( style. I have also read your fine serial stories 

now appearing in your Monthly Journal, “ THE ¥. 
*) MANORANJANI” and they, too, show the 
’ same qualities in full measure. 

| can confidently anticipate for you a career 
of successful achievement which will place you 
among the foremost of our South Indian authors, 

;& and heartily wish you every success in gaining 
[] popular appreciation. (

அ
ட
்
ட
ு
 

I hope my opinion of your work and merits (. 
as a novelist will not be less welcome because it 

= goes to you unsolicited. 

Yours sincerely, ர 
ப K. SUNDARARAMAN. 

BOoMOCWOoHOoMocicoBakt   



  

  

ட sania 4 ச ம al ப க்ப் 
ப F ‘ ர் ப ளர் பப்ப ம pate 

ர சகா ர ரர தார். 

ர பழகத் 
ர இ! 

Received trom Professor K. ‘Sundararama Aiyar Esg,'MA. ॥' cs
 

  

To 

் Mr. V. K. Duraiswami Iyengar Avergal. 5 

டண
்

 Bellary. | 

6 -9~-2I. 

9 
ர் My Dear Sir, 

I got to-day the first number of the 3rd 

volume of your invaluable and incomparable 

நி monthly periodical for the publication of your 
own stories. Kindly send me the next number 

by V.P.P. for Rs. 3 to my address here.. ... «. 

vecceess (personal)............ Your stories are 

attractively redolent of Indian life, and are told 
a style which captures the Indian heart and 

retains its hold on it to the end, I shall ever 
watch the grouth of your genius and | offer a 
hearty welcome to the ripe fruits as their sweet- 

ர் ness and fragrance spread everywhere. 

            
=
=
 

Ever your ardent admirer, 

K, SUNDARARAMAN. 
————— ee oe 

Madras Diamond Press, 

          
    
 




