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நாடக பாத்திரங்கள். 

  

தனகராஜன் லு லு ட்ட FOES தாட்கமி டன்ன ன். 

மால்கோமளன் . ர ரூ 
. | ae ae HOM HT ANY oo Lp AVA D ot, 

தனலாபன் 

மகபதி _ 
. . ர் vy * ட * * 

. wee ,.. தனசகராஜன் சத் தலைவாகள். 
பானுகோபன் | ' ” a 

மேக தாமன் 

லவணகன் 

ரோஷன் 
fo ட ட ட் ௩ ச் க 

. tae wwe FiOD சாட்டு இான்கள். 

மீன தாதன் ் 

அங்குசன் 

கேதுநேசுன் 

பாலையன்..... ட ட பானு?காபன் புதல்வன். 

சிவார்த்தன் (வயோ திதன்) .... சிற்களச் சேனை கி தலைவன், 

சிவார்த்கன் (இளைஞன்) ட டியான் புகல்வன். 

சேந்தன் a ட்ட Lee மகபதியைச் சார்ந்கராணுவவிீரன். 

மகபதி மனைவி bes Lee 

Cioa.girloe wdatas! ... eee 

ஐர் பாக்கு, ஓர் சிங்கள வைத்தியன், ஓர் சசேதகாட்டு வைத்தியன், 

ஜா ரணவீரன், ஓர் காவற்காரன்; QT வயோ திகன், Gan at os கள, 

படைவீரர்கள், நாகர்கள், சேவகர்கள், கொலைஞர்கள் 

முதலானோரும், மூன்று மாயாவிகளும், பானுகோபன் அருவமும், 

இன்னும் மற்ற அருவர்களும், 

    

கதை நிகழிடம்,--சான்காம் அங்கத்தின் கடைசியில் இங்கள ததிலும், 
‘ ் அவச 

மத்ததெல்லாம் சகேத நாட்டிலும்,
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மூதல அங்கம். 
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முதல் காட்சி, 

இடம்---ஓர் சாட்டுப் பிரதோம். இடியும் மின்னலும், 

மூன்று மாயாவீகள் வருகின்றன. 

மறுபடி மூவரும் எவ்விடம் சேர்வோம் ₹ இடியிலோ, மின்னி 

லோ, எற்ற மழை கன்னிலோ ? 

கோலாகலம் முடிர்கதும், கொடும் போர் தோற்று வென்ற 

அம், 

௮ அதிக்கன் ௮ஸ்தமிக்கு முன்னும், 

இடம் எதில் ? 

வனமதில், 

சந்திப்போம் மகபதியைச் சார்ந்து அவ்விடம், 

கரும் பூனையே கணமதில் வருவேன். 

RUGS cr wg war bs. 

கொஞ்சம் பொறுத்து. 

எல்லோரும். தேற்றம் களங்கமாம், களக்கம் தேற்றமாம்; 

மூடு பனியிலும் ஈச காற்றிலும் 

மறைந்து நாமுமே, பறந்து போகுவோம். 

[போ௫ன்சன,] 

காட்சி ழடிகிறது, 
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இசண்டாம் காட்சி. 

இடம்--புரசையருகல் ஒர் பாசறை, GIN 5 & 

உள்ளே யுசசகோஷம், 

தனகராஜன், மால்கோளன், தனலாபன், லவணகன், சேவாசர்களுடன் 

மா, 

வந்த, ரத்தம் சொரிதன்ற ரணவீர ஜனொருவனைச 

சர இச்சின்றனர். 

ரக்தஞ் சொரி௫ன்ற ரண வீர னிவனார் ₹ அ௮வளனிருக்கும் 

நிலையைக் காணுங்கால், கலகத்தின் தற்கால ஸ்திதியை 

அவன் உரைந்திடக் கூடுமென நினைக்கின் றேன். 

சடுஞ் சிறையினின்றும் என்னை மீட்கக் கொடும் போர் புரிக 

தீ குன்றா வீரன் இவனே யாம்.-- வாராய் வீர கேயனே ! 

வெம் போரினை நீ விட்டபொழுது இருக்ச நிலையை, எத் 

அரைப்பாய் எம் மாசற்கு. 

தண்ணீரில் நீர்தும் தளர்ந்த இருவர், ஒருவரை யொருவர் 

கட்டிப் பிடித்து, இருவரும் தமது வித்சையை பறக்து தக் 

தளிப்பதேபோல், நெடுக கால் நின்றது நிலைமை யறியொணா 

வண்ணம், கருணையிலா மேகதானவல்லபன், கலகத்திற் கேற் 

ற காதகன்--அதற்குத் சக்கபடி கடுகிப் பெருகுங் கொடுக் 

குணங்கள் குறைவின்றி அவனிடங் குடிகொண் டிருக்கின் 

றன-- குடக்குதக் தீபங்களினின்றுங் கூர்மையாம் ஈட்டிக்கா 

ரர்களையும் வலி பொருந்திய வாள்வீராரகளையும் பெற்றவனா 

னான்; அதிர்ஷ்ட தேவதை, பாழாம் ௮ வன் சச்சரவின் பக்க 

லில் உதவி செய்து, கலகக்கார காதகன் கட்டழூபோல் 

காணப்பட்டாள்.--எல்லா மிருக்தும் ஏதும் பயன்படாதபடி 

சுத்தல் ரன் மசபதி--அ௮ப் பெயர் தகும், அவருக்கே ஈன்ரய் 

அ தர்ஷ்டமதை அலட்சியஞ் செய்யதவனாகி, வீர வாளை 

வீசிய வண்ணம், வீழ்ததிய கொலையில் வெம் பொறி தெதற, 

வீர லட்சுமியின் சூர, மகனென, பாதகன் எதிர்ப்படும் 

வரை வழி வகுத்துச் சென்று, காதக லுடலைக் கபாலமுதல்
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கால்வரை கட்டைபோல் பிளந்து, ௮வனருக் தலையை sy vel 

கத்தில் நாட்டுமூன், கைகள் ஓய்ந்திலர், 

உற்றவ வை னுத்தம வீரன் ! புகழ்தகு சிலன் ! 

காந்தியைக் கொடுக்கும் கதிரவ ஸுதிக்கும் கிழக்குத் திக்கி 

னின்றும், காவா யழிக் Hin பெரு மழைகளும், நானில மஞ்சும் 

பே ரிடிகளும் சில சமயங்களில் உண்டாவதேபோல், தோம் 

றும் சேஷமகரமெனக் கருதும் ஊற்றினிடையே உண்டா 

Bos உற்பாதம், கேளும் சகேத நாட்டுக் கோமானே, 

கேளும், தர்ம தேவதையானது வெற்றி வேல் புனைந்து 

வெதும்பிய ௮வ் வீரரை வென்னிட் டோடச்செய்தவுட 

னே, காரீவன நாதன், நாடி ௮ச்சமயத்தை, திட்டிய ஆயுதங் 

களுடனலும் கூட்டிய புதுச் சைனியங்களுடனலும் மாட்டினான 

மறுபடியும் போரை, 

நமது வீரர், மகபதி பானு?காபரை, மருண்டிடச் செய்ய 

வில்லையா இது 4 

ஆம், சுட்டுக் குருவி கருடனையும், பெட்டை முயல் சிம்ஹத் 

தையும் பயப்படச் செய்வதேயபோல், உண்மையை கான் 

உரைப்பதாயின், ௮வாகள் இரு மடங்கு வெடி மருக தாட் 

டப்பட்ட பெரும் பீ. ரங்ககளைப்போ லிருந்தனரெனக் கூறல் 

வேண்டும். ஆகவே ௮வர்கள் இரு மடங்கு ௮ திகமாய் அடித் 

அ வீழ்த்தினா ௮ர்தப் பகைவரை, இங்கனஞ்் செய்தது, வெட் 

டுகளினின்றும் பாயும் வெங் குருதியில் ஸ்சானஞ் செய்ய 

வேண்டியோ, அல்லத பாரதப்போபைப் பாருளோர் மறந்தி 

டா வண்ணமோ, ௮ மைகிலேன் நான்-- எனக்கு மூர்ச்சை 

வருகிறது, என் காயங்கள் உதவியை விரைவில் வேண்டு 

கின்றன. 

உன் காயங்கள் உனக்கு வாயத்த வண்ணம் உன் வார்த்தை 

களம் உனக் கேற்றனவாகவே யிருக்கின்றன ; இரண்டும் 

உன் பெருமையைக் குறிக்கின்றன.--போக்கள், ரண வைத்
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இயர்கள் ௮வனுதக குதவச் செய்யுங்கள். 

[ரணவீரனைச சல சேககர்சள் 
Hei sg Ox een roi, | 

ரோஷன் வருகிறான், 

யார் இங்கே வருவது 7 

ரோஷ நகரத்துச் சீமான், 

அவா FONE com DL. என்ன ஆத்திரங் காணப்படுகிறது 

விர்தையாம் விஷயங்களை ௮டுத துரைக்க வருவோர் இவ 

வாறே வெருண்மி கோக்குவர், 

வேந்தர் நெடுங்கால் வாழ்வா ராக | 

எங் இருக் தூற்றாய், ஏற்ற புகழ்ச் சிமானே ₹* 

நாரீவன நாதன் கொடிகள் நான்கு புறததிலும் ஆகாயத்தை 

வெட்டுடச் செய்து, ஈம்மவரை உட்கிடச் செய்யும், வாடீ oe 

ரத்தினின்றும் வர்2தன் வேந்த | நாரீவன நாதன் தானே, 

பயப்படச் செய்யும் சைனியகங்களுடன், க் கொடிய ராஜத் 

துரோகி காந்தாரக் கோமகன் பக்க உதவியைக் கொண்டவ 

ஞா, ுருஞ் சார் ஆ.ரபபித்தனன். அதைக் சுண்டு வீர 

லட்சுமியின் மருகனாம் மகபதிக் கோமான், முன் கொண்ட 

ஐயத்தினால் பின்னும் மதித்தவனாக, எதிர்கத பட்ச மெல்லாக் 

தானும் எதிர்த்து, வீரத்திற் செதிர் வீரங் சாட்டி, படைக் 

குப் படையை மோதி, அடங்கா அவன் ஆற்றலை அடியுடன் 

௮ழித்தனன், முடிவினைக் கூறிட, முற்றிலும் வெற்றி ஈம் 

முடைய தாயது, 

மிகவும் சச்தோஷம ! 

இப்பொழுதோ நாரீவன நாதன் ஸுவாணன், ஈம்மிடம் 

சமாதானம் நாடுகிறான். சாக்கனார் குளத் தருகல் பதினாயிரம் 

பொன்னை ஈமக் இறையாகக் கொடுக்கும் வரையில், மடிந்த 

அவன் சைனியததை மண்ணிற் புதைத்திட, உதிதர வளித 
சோ மில்லை,
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த, காக்தாரக் கோமான் இனி ஈர்மைச் கபடமாய் மோசஞ் 

செய்யான் ; உடனே சென்று அவன தயிரைக் கொண்டு, 

அவனத பட்டதகை மகபதிக்குச் சூட்டி மகிழ்லிப்பாய், 

ரோ. ங்கனமே செய்விக்கின் ஜேன். ௮ சி 

த, அவன் இழச்தது, மகபதியின் வெய்றி மார்பில் al ip to gi. 

|எல்லோரும் போடருர்கள்,] 

காட்சி மடிகிறது. 

இடம்--புரசை அருகில் தர் சானம், 

இடி முழக்சம். 

மூன்று மாயாவ்கள் ay weer seo. 

P lot. orans Cur Wino sr, sion once gasnuy 8 

இ மா. பன்றிக் குட்டிகளை மென்றுகொண் டி ருர்தேன், 

மூ.மா, தங்காய், நீ யெங் கேடே * 

மு.மா. மாலுமியின் மனைனி யொருத்தி மடிமேல் மாங்காய்கள் 

வைத்து, மென்ருள், மென்றுள, மென்ராள். ் ஒன்று 

கொடேன்! என்றேன் நான். * அடி. போ, பிசாசே !?! 

என்று ுறைந்து கூவிள, அவளது புருஷன் லப் 

புழைக்குப் போயிருக்கிறான் ௮ம்புலியென்னும் காவாய்மீது, 

சல்லடைமீம லங்) சிதியில் சென்று, வாலொன தில்லா 

வானரம்போல சான் செய்றேன், செய்கிறேன், செய்கிறேன் ! 

இ.மா. தகுந்த தோர் காற்றைச் கருவே லுனக்கு. 

மு.மா. பட்ச மூடையாய் நீ யெனக்கு, 

மூ. மா. மம்மொன்மை யென் oot கொள்ளுவை, 

மு,மா மிதி யெல்லாம் என்னிடம் உள்ளவை, திரை கடல் மாலு 
வ ர Reh ட 

dan தெரிந்திசிர் திக் செங்கணும் பரவிடு மவைகள் பற



இ.மா. 

மு. மா. 

மூ.மா. 

ம்கபதி, (அங்கம் - 1 
தோடி ; ௮வனது தாழ்ந்த இமைகள் உறக்க மென்பதை 
ஒன்றும் அறியாது இரவு பசலாய் ஏங்கடெச் செய்து, வைக் 

கோலைப்போல் எற்றிடச் செய்கிறேன் அவனை, ஒன்பதுக் 

கொன்பது வாரம் நைந்து கரைக் அருகி விரைந்து கைவான், 

அவன்றன் மரக்கல மழியாவிடினும் காற்றுப் புயலால் கலக் 

கப்பட்டிடும். இதோ பார் என்னிட மிருப்பதை, 

காட்டு எனக்கு, காட்டு எனக்கு, 

Bore லோடித் திரும்பிய பண்பாய், மாண்ட மீகாமன் 

பெரு விரலிது காண்பாய் ! 

(உள்ளே யுத்த பேரிகை.] 

பேரிகை, பேரிகை ! மகபதி வருகை ! 

மூவரும். மாயாவி மங்கையர் மற்றும கைகோர்த்து 

பா, 

ஆறாழி மீதிலும் ௮௬ நிலச் தன்னிலும் 
இவ்ளிதம் எகுவர் இவ்விதம் a Har 

மும்முறை யுனக்கே மும்முறை யெனக்கே 

மறுபடி மும்முறை யொன்பதாய் முற்றிட, 

போதும் ! ஸ்! பூர்த்தியாயது மந்திரம் ! 

ம%பதியும், பாற சோபனும் வருஒருர்கள், 

களங்கமுக் தெளிவும் ஒருங்கே கூடிய 

இதைப்போ லோர்தின மிதுவரை கண்டிலன, 

இதற் கம புரசைக்கும் எத்தன த் தூரம் என்பார் 1--என்ன 

இவைகள் ₹ வற்றலா யுலர்ந்து, அலங்கோலமா யாடை 

யணிக்து, இர் நிலவாசிகளைப்போற் காணாவிடினலும், அதன் 

மீ இருக்கின்றனவே ?-உயிர் உள்ளனவோ நீங்கள் ? wre 

தீர் உட்மை யின்னாரென வினவத்தக்கவைகளோ நீங்கள் 1 

தோலாய்த் தொங்கும் உங்கள் உத$ிகளின்மீது ஒவ் வொருத் 

தியும் ஒரே காலத்தில் பிளவுடை விர லொன்றை வைத்தலி 

னால் நீங்கள் நான் ௬௯ றுவதை யறிவதாகக் காட்டுகிறீர். நீங் 

கள் ஸ்திரி ஜாதியா யிருக்கவேண்டும், ஆயிலும்"ரீவிர் ga
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மூ. மா. 

இ. மா. 

மூ மா. 

பா. 

மு. மா. 

இ. மா. 

வா நிருப்பகாக எண்ணுவதை யுங்களுடைய தாடிகள் 

ஆக்பிக்கன் றன. 

கூறுங்கள் கூடுமானால், நீலிர் யாவர் ? 

வாராய் மகபதி ! வாழ்வாய் நீயும் காஸ்மீரச் மானே ! 

வாராய் மசகபதி ! வாழ்வாய் நீயும் கார்தகாரச் மானே ! 

வாராய் மகபதி ! வாழ்வாய் நீயும் ! வாழ்வாய் வேர்தனா 

யினி ! 

என் ஐயா ! ஏன் திடுக்கிடுகறீர் இனியனபோல் செவிடடும் 

இவைகளைக் குறித்து ? ஏன் பயக்கதுபோல் காண்சிதீர் 1 

சத்தியத்தின்மீ தாணைப்படி, நீங்கள் உருவிலா ௮ருவங் 

சளோ, அல்ல வெளிக்குத் தோற்றுவதேபோல் உண்மை 

யில் உள்ளவரோ 4--என் னருமைத் கோழலுக்குக் தற்கால 

அருமையையும், இனி வரப்போடின் ற தோர் பெரும் பெரு 

மையையும், அதன்மேல் ௮ரச னாவான் என்னும் அசையை 

யு ௩ கூறி, அவரை அச்சரியத்திற கட்டுப்பட்டவராக ஆக்க 

னீர், எனக்கோ ஒன்றுங் கூறுகிலீர் நீர். வருங் காலத்தின் 

வகை யறிந்து, எது விளையும் எது விளயாது எனக் கூற 

வகை யுமகச் குண்டேல், உமது கிருப்பையும் வேண்டாது, 

வெறுப்பிற்கும் ௮ஞ்சாது கிற்கும் என்னுடன் பேசுவீர், 

வாராய் ! 

வாராய் | 

ழ. மா. வாராய் | 

மூ. மா. 

இ. மா. 

ழ், மா, 

மகபதியைவிடத் S01 ps sa one மதிக்கப்படுிவாய் மேம் 

பட்டவஞாய் ! 

அவனைப்போல் அதிர்ஷ்டசாலி யன்று, ஆயினும் ௮வனை 

விட ௮திர்ஷ்டசாலி ! 

மன்னர்கள் உன்னிடம் உதிப்பார்கள், உலகில் ந மன்ன 

னாகாவிடிலும் ! தகவே வாரீர் மகபதி, பானுகோபரே !
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மூ.மா, பானுகோப, மகபதியரே வாரீர் | 

ம் 

பா. 

பா. 

பொறும், ௮ழறை குறையாய்ப் பேசுபவா்களே ! அதிகமாய்க் 

கூறு. எனக் இன்னும்: ஜனகன் மரணகச்தால் ரான் காஸமீரச் 

இமா ணானகை நுறிந்திருக்கிமறன். ஆயினுங் காச்தாரத்திற் 

கெப்படி * கார்தாரச் சீமான் சுகத்தோடு கூடிய உத்தம 

புருஷனா யுயிரோ டிருக்கிறார். நான் அரச னாவதோ ஈம்பிக் 

கையி னெல்லைக்குட் கஇட்டப்படுவ தன்று, காந்தரச் சீமா 

Ou Gg எவ்வளவு கடினமோ ௮ங்கனமே அதுவும். சொல்வீர், 

எவ்ளிட மிருந்து இந்த அச்சரியகரமான அறிவு வுமக்குக் 

இடைத்தது ? இர்கப் பாழாம் கானத்தில் ஏன் எங்கள் வழி 

யினை த் தடித்து இந்த உற்பாதங்களை யுரைச்கின்றீர் 4 

சொல்வீர், உங்கள் மீ தாணை யிடுகிறேன், 

| மாயாவிகள் மறைந்துபோடுன் றன] 

நீரிற் குமிழிபோல் இந் கில வுலகலும் இருக்கின் றதுபோ 

லும். அவைகளுட் சோக்கவை யிவைகள். எங்கு சென்று 

மறைந்தன ௮வைகள் ? 

ஆகாயக்துள், உருவமா யிருந்து ௮ருவமாகி காற்றுடன் 

காற்றாய்க் கரந்தன.--இன்னுங் கொஞ்சம் இருந்திருக்க லா 

காதா ₹ 

ராம் பேசுகிறபடி. யேதேனும் பொருல்கள் இம் இருந்தன 

வோ $ மல்லது புக்தியைச் சிறையிட்டுப் பயித்தியத்தை 

விளைவிக்கும் மாலிகை யேசேனும் மூடக்தனமாய்ப் YAS 

தோமா 7? 

மன்னராக ளாவர் நினது மைக்தர்கள், 

மன்ன னாவாய் நீ. 

காக்தாரச் சமானுக்கூட $; அங்கன மன்றோ அறைந்தது 8 

அதே மாதிரி ௮வ் வசனங்களாற்றான்.--யா ரங்கே வரு 

வது?
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ரோ. 

ரோ, 

பா. 

ரோஷனும, அங்குசனும் வருகிரூர்கள். 

மசபதி, ௮கஸ்மாததகாய் ஈமது அரசர் வெற்றியைப்பற்றி 

கேளவியுங்றார் ; சலசக்காரனுடன் போர் புரிந்த உனது பே 

ராண்மையைக் கர அங்கால், உனது செய்கையால் தனக் 

குண்டான ஆச்சரியமும், உன்னைப் புசழவேண்டு மென்ற 

பேரவாவும், ஒன்றை யொன்று மிருக்கிட, ஒன்றுமே கூறச் 

சக்தி யற்ற gira sort. அங்ஙன மிருக்கையில், BY 8D 

இனமே ஈடந்2தறிய மற்றைக் காரியங்களைக் கருதுவாராஇ 

நாரசிலரது நற் பெரும் படை மத்தியில், உன் கரமானது 

சொன்று குவித்த பிணக் குவியலினூ2ட, ஒன்றும் ௮ஞ்சாது 

உயாந்து நிற்பதைக் கண்டனார். மழைச் காலத்து நீர்த் 

இஎலைபோல் ஒருவர்ம் தொழுவராய் ஒற்றர்க ளோடோடியும் 

வந்து தனது ரா ஜ்ஜியத்கைக் கடும் போர் விளைத்துக் காத்த 

உமது புகழைச் சுமர்தவராய், அவர்முன் வாரிக் கொட்டி 

னா, 

நமது தலைவராம் மன்னர், தமது சந்தோஷத்தை யுனக்குத் 

தெரிவிக்கும்படி எங்களை யேவினர் ; உனக்குச் சன்மானஞ் 

செய்யும் பொருட் டன்று, அவர் சந்நிதானத்திற்குக் கொண் 

டேகும்பொருட்டே யாம், 

பின் வரும் பெருமைக் கோர் முன் குறிப்பாக ௮வர் பொ 

ரட் டுன்னைச் காந்தாரச் சிமா னெனும் பட்டப் பெயரால் 

௮ழைக்கும்படி கட்டளை யிட்டா ரென்னை. 

என்ன, பேய்கள் Ls gy Sur மெய்யினை ? 

காந்தாரச் மான் உயிருட னிருக்கின்றாரே, இக்க இரவல் 

மரியாதையால் என்னை யேன் ஏளனஞ் செய்கிறீர்கள் ? 

காந்தாரச் சமானா யிருந்தவன், உயிருட. னிருக்கின்றுன் இன் 

லும், தான் இழக்கத் தகுந்த தன தஅுயிரைத் தாங்கி நிற்கின் 

ரன் பெருக் தண்டனைக் குட்பட்டவனா&, நாரசிலர் படை 

யுடன் தாலும் ஒன்றாய்ச் சேர்ந்தனனே, ௮ல்லது மறைவா 

2
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Lan. 

ம், 

மக்ப தி. [அங்கம் - 1 

யவார்கட்கு உதவி புரிந்தனனோ, அல்லது இரண்டையு 

மிழைத்து தன் காட்டிற்கு இறுதியைத சேடினனோ அறிதி 

மேன் மான், ராஜத்துரோகி யென்று காவில் தீரமானிக்சப் 

பட்டு, உன்னத பதவியை டருமிக்க இழந்தனன். 

[தனக்குள் | காஸ்மீர DAW Bil, மாரதாரச் சீமா GOL) Hi. கனி 

னும் மேலானது இன்னும் இருக்கின்றது பின்ளுல்,--நீங்கள் 

எடுத்துக்கொண்ட சவ்டச இற்காக வந்தனம். (பானுகோபனைப் 

பார்த்து] உனது மைந்தர்கள் மனனைர்க ளாவார் என மதிக்க 

வில்லையா நீர் ? கார்காரச் சமான் பட்டம் எனக்குத் தந்தவர் 

கள, அவர்களுக்கு அந்த உன்னத ஸ்திதியைக் கொடுப்ப 

தாக வாக்சளித்திருக்கிறடாக எல்லவா ? 

அதை முழுவது நம்புவசாயின, கார்தாரர்சீமான் பட்டம் 

பெற்றது பன்றி மன்னனது மகுடத்தைய அடையும்படி 

உன்னை யுச்து மன்றோ? ஆயிலுர் இது ஆச்சரியகரமே, 

பன் முறைகளில் நம்முடைய பழிக்க நப்மை யிமுக்கும் 

D ட் Gro uF Jan BAW யாம் (Gen acon} பொருட்டு LBils Gn) யுக கு யர ய்யாம SLID (ory ry 

பிறகு கொடும் பாபச் செயல்களில் நம்மைக் கொண்டிபோய் 

மூழ்த்தும்பொருட்சி, முதலில் அற்ப விஷயங்களில் உண் 

பையை யுரைத்து நம்மைத் தம் வ௪ மாக்குகின்றன,--தம்பி 

மாரே, வாருங்கள், உங்களுடன் ஒரு வார்த்தை-- 

[சனக்குள்] இரண் ண்மைகள் சணக்காயின. இவை பின் 

வரும் முக்கயமாம் மகுடாபிவேக விஷயரச்தைக் குறிக்கும் 

நற் சகுனமாம் முற்கூறுகள்போலும், உங்களுக்கு மிகவும் 

வந்தனம் லயா. தெய்விசமாய்ச் தெரியப்படித்தியது தீமை 

யாயிராது, ஈன்மையாயிரா.து-- திமையாயின், மூடி வில் வெல் 

வதற்கு ௮.ி குறியாக, முதலில் ஏன் எனக் குரைத்திருக்க 

சேண்டும் சான் சாந்தாரச் மா னாகிய வுண்மையை 1 காந் 

தாரச் சிமா ஐ.னேன் நான் -ஈன்மையாயின், சுபாவச திம் 

கு விரோதமாய், உள் ளிருக்கும் என் னிதயம் விலாப் புறத் 

திற் போய் மோதி, எனது: ரோமங்களெல்லாஞ சிலிர்த்து



காட்சி - 3] மகபதி 1] 

ப 

பா, 

பா. 

நிற்க, ௮ப்படிப்பட்ட கொர் தொழிலைக் கருதிடவும் என் 

என் னுள்ளம் இசைகன்றது ? ஆபத்து எதிரில் நேரிடுக்கால் 

நமக் குண்டாம் பிதியைவிட , என்ன கேரிரிமோ என்று காம் 

எண்ணி ஏங்குவதே ௮திக பயத்தைத் தருவதாம் மனத்தில் 

எண்ணமா யிருக்கும் ௮ருவமாம் கொலையானது, எனது 

ஆண்மையை யெல்லாம் அடியுடன் ௮சைத்து, பஞ்சேந்திரி 

யக்களின் தொழிலையும் பாழாக்க) இப்பாத கத்தை யெல்லாம் 

இருப்பதுபோல் எண்ணச் செய்கிறது, 

' * * 3 ௩ . ச அதோ பாரும் ஈமது ஈண்பன் ஏதா ஆலோசனையில் மம் 

இக் கிடக்கின்றான், 

[தனக்குள்] ௮தாஷ்ட வசத்தால் நான் ரச னாவ தானால், 

னவ வதிர்ஷ்ட வசமே, ரான் மூயலாம3ல எனக்கு முடி சூட் 

ட. வைக்கும், 

ஈமது புதிய உடைகள் பழக்கத்திற்கு வருமுன் எப்படி ஈமது 

உடலிற் படிந்து கிற்காவா, அங்கனமே ௮வனத புதிய 

பட்டங்களும் அவன்மீது தங்குகின்றன. 

[சனக்குள்] வருவது வரட்மிம். காலமும் மணியும், மிகுந்த 

கஷ்ட இனங்களிலும் விரைந்தே மீயோாடும். 

கோழா, மசுபதி, உனக்காகக் காத். துக்கொண டிருக்கிறோம் 

நாங்கள. 

உக்கள் மன்னிப்பை யெனக்குத் தர் தருளவேண்டும். மட 

டித் Sow (pa or எண் மூளை கடந்த வி௰ யங்களைப்பற்றி Bev (él 

கி நின்றது, என் இனிய நண்பாகளேே, நிங்க ளெடுத்துக் 

சொண்ட கஷ்டமானஅ ஒவ்வொரு தினமமம் நான் கவனிக் CH Boor (Lp 

கும் வண்ணப்) சன் மனமெனும் புத்தகத்தின் ஓவ்லொரு 

பக்கத்திலும் வரையப்பட் டிருக்கின்றது. நாம் மகாராஜா 

விடம் போலோம்--நடந்த விஷயத்சைப்பற்றி யோசியும். 

பிறகு, நமக்கு ௮லகாச மிருக்குங்சால் இடையில் Cures 

ததைச் குறித்து, நமது மனத்தில் இருப்பதை வெளிப்படை 

ப்ய் ஒருவருக் கொருவர் கலந்து பேசுவோம்,



மா. 

மகப தி, [அங்கம் - 1 

மிகவும் சந்தோஷத்துடன், 

அதுவரையில் போதும்-- வாரீர் ஈண்பாகளே ! 

[எல்லோரும் போஇருர்கள்.] 

காட்சி ழடிகின்றது, 

  

நான்காம் காட்டி, 

இடம்--பாசை, ழாரண்மனை, 

வாத்யசோஷம், தனகராஜன், மால்கோமளன், தனலாபன், 

லவணகன், வேலைக்காரர்கள் வருரர்கள், 

காந்தாரன் கொலை செய்யப்பட்டனனே ? ௮வ் வேலையைப் 

பூண்டு சென்றவர் இன்னும் திரும்பிலரோ ? 

எம் மிறையே, அவர்கள் இன்னும் திரும்பி வந்திலர், ஆயி 

னும் ௮வன் மடிர்சதைப் பார்த்த ஒருவனுடன் கண்டு பேசி 

யுள்ளேன் ; ௮வன் தனது துரோகத்தை யெல்லாம் ஒன்றும் 

ஒளியாது ஒப்புக்கொண்டு, மகாராஜாவின் மன்னிப்பை 

வேண்டி, தான் இழைத்த தவறிற்காக மிகவும் வருத்தப் 

பட்டதாகவும், என்னிடம் செரிவித்தான். ௮வன௮ ஆயுளில், 

தன் ஆவியை விட்டுப் பிரிந்ததைளிட வேறொன்றும் அத் 

தனைப் பொருத்த முடையகா யில்லை; தன்னுடைய பொருள்க 

ளெல்லாவற்றினும் மிகச் சிறக்ககான தன் உயிரை, அவன் 

அச்சமாசப் பாவித்துக் துறந்தது, சாகும் தருணத்தில் இப் 

படிச் சாதலே மேன்மை உடைத்து, என்று ௮வன் கற்றுப் 

பழகி நீங்யெதுபோல் சாட்டியது, 

அசுத்தி னமூகை முகத்திற் கண்டறிவது அசாத்தியமான 

கலையாம், சந்தேகம் றிது மின்றி நான் பூரணமாய் ஈம்பி 

யிருந்த சமா னவன--



கட்சி -4] மகபதி 13 

மக்பதி, பாஜறுகோபன், ரோஷன், அங்தச்ன் 

௨ருகின்றனர். 

உத்தமனாம் உறவினனே வாராய் |--நான் உனக்குத் தக்ச 

படி நன்றி யறிக்தவனா யிராமை யெலும் பழி, என்மீது பெ 

ரும் பாரமாயிருந்தது இதுவரை ; நான் எவ்வளவு துரிதமாய் 

உனக்குக் கைம்மாறு செய்யப் பறந்தோடிலும், கான் பிடிக் 

சுக் கூடாதபடி, ௮தற்குர் முற்பட்டு இூகின்றாய், உனக்குத் 

தீச்கபடி கைம்மாறு செய்ய) எனக்குச் சக்தி யிருக்கும் 

படி, இதைவிட ரீ எனக் கழைக்த உதவி குறைந்திருக்சலா 

காதா வென்று கோரும்படி. செய்கிறது; உள்ளதை யெல் 

லாம் உனக்குக் கொடுத்தபோதிலும், இன்னும் உனக்குக் 

கொடுக்க வேண்டியது அதிகம் உள்ளது, என்று கூறுவ 

தொன்றே, எனக்கு மிகுதியா யுள்ளது, 

எந்த ஊழியம் ௮ரசற்குச் செய்வதற்கு ௮திகமாய்க் கடன் 

பட்டிள்ளேனோ, அதைச் செய்து முடித்தலே, அதற்குக் 

கைம்மாறு பெறுக லாகும், தங்களுடைய கடைமை எங்க 

ரடைய கடைமையை அ௩க்தகேரிப்பதே யாகும்; எங்கள் 

சடைமை உங்கள் அரசையும் ஆட்சியையும், அன்பிற் 

குரிய மக்களையும் ஆட்களையும், காப்பதே யாம். அகவே 

உங்களது புகழைக் காத்து உங்களது அன்பைப் பெறு 

தற்கு, எதை நாங்கள் செய்தபோதிலும், எங்கள சுடைமை 

யை நாங்கள் நிறைவேற்றியவ ராகி£ரோமேயொழிய வே 

Omer» மில்லை, 

நல் ஏர வாகுக உனக் கிங்கு 1--கா லுனச் இழைக்கும் கைம் 

மாறு வே ரூன்றி, பெறும் விருக்ஷமாய் வளர்க் தோங்குமாறு 

நான் மூ.ற்மிலும் பிரயக்தனப்படிகிம்ேன்.-உயர் குண உத் 

தமனாம் பாறுகோபா, தாலவும் நமது நன்கு மதிப்பை நீயும் 

பெற்றனை, ஆசுவே நீ எனக் கிழைத்த உதவியையும் wena 

யறியவேண்டும் உலகம் ; . உன்னை அன்புடன் ஆலிக்கனம் 

செய்து என்.னிதயத்தில் தாங்குகின்றேன்,
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பா, 

மகப தி, (அங்கம் - ] 

அவ்விடத்தே கான் வளர்வதாயின் அதனா லுண்டாம் பலன் 

தம்முடையதே யாகும், 

எனக் இருக்கும் ௮தி௧ சந்தோஷமானது Hi war Fug 

௮ இகரிதது கண்ணீர்த் துளிகளில் கரக்து மறைவதே3போல் 

காட்டூுகன்றஅ.--குழூர்தைகளே, உறவினரோ, சீமான்சளே, 

என் னர லிருக்கும் நீங்க எனைவரும், ஈமக்குப் பின் இவ் 

வரசை, ஈமது மூத்த குமான மால்கோமளன் டையும் 

படி) நார் ஏற்பாகி செய்கிறோம் என்பதை முறிவீர் ; இனி 

நாம் ௮வனுக்கு இளவாசு பட்டம் கட்மிலோம். இப் பெரு 

மையை ௮வனமாத்திரம் தனியா யடையாதபடி; உயர் பத 

வியின் இன்னங்கள், ஒளி தரும் கட்சத்திரங்களைப்3பால், 

தக்கவர் எல்லோர்மாட்டும் பிரகாடுக்கல் வேண்டும்.--இணி 

வாரகா௫க்குப் புறப்பமிலோம், அவளிடம் dy Ot Lf களையால் 

உம்மை இன்னும் அதிகமாய்க் கட்டி யணைப்போம், 

மற்ற சஷ்டமெல்லாம் உமதுபொருட்டு மேற்கொள்வதன் று) 

ஏற்பாடுக எனை ததும் எற்றவாறு செய்யும்படி நான் முன் 

னால் ஏகி, தாம் வருவசைக் கூறி, எனது wim Gen ogi 

களை இன்புற செய்கிமமன் ஆகவ, தாம்ந்து நான் விடை 

பெற்றுக்கொள்ளும் றன், 

காந்தாரச் மானே ! போய் வாரும், 

[ஒரு புறமாய்] இளவரச பட்டமா ! இது என் வழி யடைக் 

கும் கல்லாம் ; இகன் முன் இடறிமயனும் நான் விழவேண் 

டும், அல்லது இகைத் காண்டியேனும் குதித்திடல் வேண் 

டும். உடிக்காள் ! உங்களது ஓஒனியை பறைத்திரிங்கள் ! எனது 

கடுமையாம் சாதகக் கோரிக்கைகளை காந்தி என்பது காணா 

திருக்கட்டிம், கை செய்வதை கண் பாராதிருக்கட்டும் ; ஆயி 

னும் ஈடந்தேறிய பின் சண்ணானது எகைப் பார்ப்பதற் EC 

சிமிபோ ௮து ஈடந்தேறிடுமாசு ! [ போகிறாள்,] 

உரைப்பது உண்மையே உத்தம பானுகோபா ; கேறைவிலா 

வரம் அவனிடம் குடிகொண் டிருக்கிறது, வனது பெரு
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கீ ty QL me aie JB) cr gm மை2ய எனக்குப் பே ௬௮கை தருகின்றது. ௮.து2வ எனக்கு 

அருமையாம் விருக் STS Hs. காம் அவனைப் பின்பற்றிச் 

செல்வோம், நம்மிடம் அவனுக் குள்ள பரிவினால் கம்மை 

நல் வர வழுக்கு நமக்கு முன்னெ er & யிருக்கிறான் 

இளனே உயர் வயொப்பிலா உத்தம உறவினன், 

[வாத்பசோ ஷப எல்லோரும் 
போ முர்கள்.] 

காட்சி ழடிகின்றத.' 

ஐந்தாங் காட்டி. 

இடம்--வாரசாசி மசபதியின் மாளி, 

மகபாதியின் மனவி ஐர் நீருபத்மைப் படித்த வண்ணம் 

(4 ஐயம் பெற்ற இனம் சந்தித்தன பென்னை... மனிதர்கள் 

அ ிவினும் மமம்பட்டது. அவர்களிடம் குடிகொண் டிருக் 

கற தென்பதை வியர் தரி பற ஆராய்ச் தறிக்தன். அவர் 

சுளை யின்னும் வினவ கான் வேட்கை யுறறபொழுது அவர் 

கள் காற்றுடன் சாற்றாயச் கரைந்து கரச்தனர், அந்த ஆச் 

சரியத்தில் மூழ்கி நான ௮சை வற்று நிற்கையில், ௮ரசனிட 

மிருந்து தூதர் வந்து, அனைவரு மென்னைக் *' காந்தாரச் 

சீமான் ” என விளித்தனர் $ அந்தப் பட்டத்தினால் சான் சிறிது 

மூன், இந்த மாயாவிச் சகோதரிகள் என்னை யழைத்து, 

£ வாழ்வாய மன்னனா யினிமேல் " என்று இனி வருங் காலக் 

தைக் குறிப்பிட்டனர். என் பெருமை யனைத்திற்கும் உரி 

மை பூண்ட பெண்ணரசியே ! உனக் இனி வாக்களிக்கப்பட் 

டிருக்கின்ற உத்தமப் பதவியை யறியாது, சந்தோஷத்தில் 

உனக் குரிய பகுதியை நீ யிழக்கா வண்ணம், இதையுனக்குத் 

தெரிவித்தல் நலமென லெண்ணி ௮றிவிததேன். இதையுன் 

ஷிதயத்தில் மறவாது வைத்து சுசமாய் வாழ்ந்திடுவாய்....-'? 

கால்மீரச் மோ ளூ கர்ர்தாரச் €ீமாலு மானீர், வாக் களித்த
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வண்ணம் மற்றொன்றும் ஆகுவீர், ஆயினும் உமது சுபா 

வத்தைச் கருதூங்கால் அஞ்சுகின்றேன். க்கிரமான மார்க் 

கத்தைச் சிக்செனப் பிடியா வண்ணர், மனுஷ்ப ஐனமத்திற் 

குரிய கருணை ரசம் உம்மிடம் மட்டின்றி குடிகொண் டிருக் 

கறது$; உன்னகத்தை யடைய இச்சை யிருக்கிற அம்மிடம், 

பெரும் பதவியை யடைய வேண்௰மெனும் பேரவா இல்லா 

தவ ரன்று கீர், ஆனால் ௮தமனா டுண்டாக் ஈஷ்டமின்றி யதைப் 

பெற லிரும்புவீர், எந்த உன்னதத்தை யடைய அவா வுண் 

டோ, சாட விரும்புவீர் ௮கை ஈம் செயலால், வஞ்சனை 

செய்ய கெஞ்சச் துணியிர், தயிலும் மோச வழியால் வெல்ல 

௮சைப்பமிவீர் ; காஸ்மீரக் சனவானே! (அதைப் பெற 

விரும்பினால் இகைச் செய்துதான் தீரவேண்டும் ? என்பதை 

ஈன் கதிவீர. ஆயினும் ௮கைச் செய்யாம லிருச்சவேண்டும் 

என்னு விருப்பக்தைவிட, செய்வதற் கஞ்சும் வெறுப்பே 

உம்மிட முள்ளு. வாரு மி52க விரைவில் | விதியும் மாயை 

We ag ky, eng IFO ரூட்டியதுபோன்ற செம் 

பொன் மகுடத்தை நீர் பெறுவதற்குக் கடையா யிருப்பதை 

Quant, என் காவின் வல்லமையால் பறந்தோடச் செய்து, 

எனது தைரியத்தை Wy Lb il செவியி Be புக விடுகின்றேன் , 

தர் தூதன் aa, Bap or, 

என்ன உன் சமாசாரம் ? 

இன்றிரவு ௮ரசர் இங்கு வரு௫ஞுர், 

இவவா அுரைக்க வுனக்குப் பித்தம் பிடி த்திருக்கவேண்டும். 

உனது எஜமான் ௮வருட னில்லையோ *₹ அங்கன மிருந்தால் 

ஆயத்தப்படுத்தும்படி அறிவித் திருப்பா ரன்ரோ அவர் 7 

மனனிக்கவேண்டும், ௮து உண்மைதான், நமது சீமானும் 

வருகிறார், என்னுடன் வேலை செய்யும் ஒரு ஆள் அவருக்கு 

முன்னால் விரைந் தோடிவர்து! மூச்சுத் தடிமாகி' மடிர்தது
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போல் மூர்ச்சையாய்க் கிடக்கிறான், அவனுக்கு இந்தச் 

சமாசாரம் கூறச்தா Omi eB pss, 

அவனுக்குச் சிகிச்சை செய்யுங்கள். அவன் முக்கியமான 

செய்தி சொண்டுவர் திருக்கறான். [தாசன் போடூருன்,] 

பரணத்திற்காச என் மாளிசையிற் புகம் மன்னவன் தனகன் 

வரவைக் கூவி யழைக்குங் காகத்தின் குரலும் கம்மி யிருக் 

கின்றது 1) சாச்காட்டின் நினைவுடன் சார்ந்து நிற்குஞ் சவப் 

பைசாசங்களே ! இங்கு வரது என் பெண்மையைப் போக்கி 

விரிங்கள். உள்ளங் கால்முதல் உச்ச யளவாகப் பூரணமாகக் 

கடுங் முரூரத்தினால் பூரிக்கச் செய்யு மென்னை! என் 

னுடலி லுள்ள இரத்தத்தைத் கடிக்கச் செய்யுங்கள், சுபாவத் 

தினா ஓுற்பலிக் குங் கருணையினால் என் குரூரமான எண்ணகு 

தினின்றும் நான் தளரா வண்ணம், அன்றியும், என் முயற் 

சிக்கும் அதன் முடிவுக்கும் இடையில் நின்று சமாதானஞ் 

செய்யாதபடி, பச்சாக்தாபம் உட் புகும் மார்க்கத்தை நிச்சய 

மாய் ௮டைத்துவிடுங்கள், யமனார் ஏவலாளிகளே ! கண் ணில் 

லாக் கபந்தங்களாய் இயற்கையா லுண்டாம் இூக்கணரு 

இல் எங்கு நீ ர௬ுற்றபோதிலும், ஸ்திரீயாம் என் ஸ்தனத்தி 

னிடையுள்ள அமிர்தத்தை ஆலகால விஷமா யாக்குவீர்! அந் 

தீகாரமே ! என் னருகல் வாராய், கூர்மையான என் கத்தி 

அது உண்டிபண்ணு காயத்தைக் காணாதபடியும், ஆகாயக் 

தின் வெளிச்சமானது அச்சுகாரத்தின் மீப்போர்வையை 

நீக்கிப் பார்த்து ('நிறுற்து, நிறுத்து" என்று தடுக்கா வண் 

ணமும், நரகத்தின ஈல்ல கரும் புகையா லுன்னை மூடிக் 

கொள்வாய் '-- 
மக&பதி வருகிறான், 

காஸ்மீரச் மோனே ! கார்தாரக் கோமானே | இனி வரப் 

போற பெரும் வாழ்வால் இவ விரண்டி லம உயர்த்தோனே ! 

மெளட்டியமாம் தற்காலத்தினின்றும் உமது நிருபங்க ளென் 

ணை உன்னகதமாம் எதிர்காலததிற்குக் கொண்டேகசின, இனி 

வரப்போடின்மதை இக்ணமே நான் உற் றுணருழன், 

3
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கண்ணிலு மினிய காதலியே, தனசன் இவ்விடம் வருகின் 

ரூர் இன்றிரவு, 

வரத, எப்பொழுது போரு ரிவ்விட மிருந்து 7 

நாளைக்கு, அவர் நிச்சயத்திருக்கிறபடி. 

இ! ஒரு நாளுங் காணான் ஒள்ளிய சூரியன் அர்த நாளை | என் 

நாதா, உமது முகமானது மனிதர்கள் ஆச்சரியமான விஷ 

யங்களைப் படித் தறியத் தக்கதோர் புத்தகம்போல் விளங்கு 

கிறது, காலத்தின் சண்ணைக் கவர காலத்திற் சொத்தபடி 

காணும். சண்ணினாதும் கையினாலும் வாக்இனாலும் நல் வர 

வழைப்பதுபோல் காட்டும்; அழகிய புஷ்பத்தைப்போல் 

மேலுக்குச் காட்டி ௮தன் இழிருக்கும் ௮ரவா யிரும், வரு 

இின்றவருக்கு சாம் தக்க ஏற்பாடு செய்யவேண்டும். இன் 

Daa ஈடக்கவேண்டிய பெரும் வேலையை என் வசம் ஒப்பி 

வியும். ௮து இனி வரப்போகின்ற எல்லா இரவு பகல்க 

ஞக்கும் ஈமக்கே அர சுரிமையையும் அதிகாரத்தையும் 

அளித்திடும். 

இன்னும் இதைப்பற்றி ஆலோ௫ிப்போம் சாம். 

மூகத்தைமாத்திரம் தெளிவாய் வைத்திடும் ; முகத்தை வேறு 

படுத்தல் எப்பொழுதும் பயத்தை வரவழைத்தலாம்.-- 

மத்றகை யெல்லாம் நான் பார்த்துக் கொளளுகியேன். 

(போகிரூர்கள், ] 

காட்சி மடிகிறது.
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அரும்காட், 

இடம்--மசபதியின் ௮ரண்மனை முற்றம், 

இவா்த்தி வெளிச்சம், 

தகைராஜன், மால்கோமளன், தனலாபன், பாஜ கோபன், லவணகன், 

பா. 

மேசதாமன், ரோஷன், அங்குசன், வேலைக்காரர்கள் 

வருஇருர்கள். 

இக்த மாளிகையானது ரம்மியமான இடத்திற் கட்டப்பட் 

டிருக்கறது. காற்றானது மெல்லென வீசி, ஈமது 8ம் 

பொறிகளுக்கும் இனிய சந்தோஷத்தை யுண்டிபண்ணு 

இறது. 

இள வேனிற் காலத்து விருந்தாளியாம் ஆகாயத்தை யளா 

விய மாளிசைகளில் கூடு கட்டும் இச் சிறு பட்சி, இவ கிடக் 

இல் விரும்பித் தன் இனிய இருப்பிடத்தைச் செய்து 

கொண்டபடியால்) இவ விடத்தில் ஆகாயத்தின் காற்றானது 

௮ழ குற விசுகறதென ஒப்புக்கொண்ட தாகும், இம் 

மாளிகையில், ௮லங்கம் கோபுரம் உன்னத ஸ்தான மெக்க 

ணும்; இச்சிறு பட்சி ஊச லாடும் தன் கூடி கட்டி முட்டை 

யிட் டிருக்கின்றது. ௮வைகளி ௮ தஇிகமாய்க் கூடி கட்டி. 

வாழ்ந்து வரும் இடங்களி லெல்லாம் காற்றானது இக 

ர்மணீயமா யிருக்கிறதை நான் கண்டிருக்கிறேன், 

மகபதி மனைவி வருகிறாள், 

இதோ; இதோ நமக்கு விருந்தளிக்கும் பெண்மணி,--ஈம் 

மைப் பின் தொடரும் ௮ன்பானது சில சமயங்களில் Dg (on 

௮ திக கஷ்டத்தையே தருமின்றது, ஆயினும் ௮தை அன் 

பெனக் கருதி ௮தைக் கொண்டாடுகிறோம். இதனால் நீங்கள் 

படும் கஷ்டத்திற்காக ஈசன் நமக்குச் சன்மானம் செய்யும் 

படி பிரார்த்திக்கவேண்டிய மார்க்கத்தையும், உமது கஷ்ட: 

இன் பொருட்டு என்னை வந்தனம் செய்ய வேண்டிய மார்க்க * 

தையும், உங்களுக்கு ரான் கற்பிக்கிறேன்.
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ராங்கள் செய்யும் மரியாதை யெல்லாம், ஒவ்வொரு விஷயத் 

திலும் இரட்டிக்சப்பட்சி, ௮தன்மேலும் இரு மடங்காகச் 

செய்யப்பட்டாலும், மகாராஜா அவர்கள் எக்கள் வீட்டிற் 

குச் செய்த அளவிடக் கூடாப் பெரும் மரியாகைகளுக்கு 

எதிரில் வைத்திடவும் ஏலாத, அற்பத் தன்மை உடையன 

வாம், முன் பிருந்ததுடன், சுடைசியிம் செய்த கெளரவங் 

களையுங் கணக் கிட்டுப் பார்த்தால், எந் நாளும் ஈசன் உமக் 

கருளும்படி பிரார்த்திப்பது எங்கள் கடைமை யாகும், 

காந்தாரச் சமா னெங்கே * நாம் அவரை Be Bongo 

தொடர்ந்து வரமதாம். அவருக்கு முன்னால் இங்கு வந்து 

சே ரவேண்டுமென்றும் எண்ணி யிருந்தோம், ஆனால் Sy UT 

ஈன்றாய்ச் சவாரி செய்கிறார். அன்றியும் ௮வரது பெருத்த 

வுன்பானது, மூர் குதிரையை யுந்தும் முள்ளைப்போல் 

௮திக கூர்மை யானதால், ஈமக்குழமுன தன விடு வந்து 

சேரும்படி உதவிய தவருக்கு, அழுகிய மாட்டியே, நாம் 

உமது விருந்தினராக வந்தோம் இன் நீரவ, 

உங்களுடைய ॥ஊளழியர்கள் தங்களையும், தங்களைச் சார்ந்தவர் 

களையும், தஙகளஞடையதென்று கூறும் எல்லாவறிறையும், 

தங்கள் மனம்போல் கணக்கிட்டிப் பார்த்துக்கொண்டு saa 

ஞூடையதை தங்களிடம் ஒப்புலிக்க எப்பொழுதுஞ் சத்தமா 

யிருக்கிறார்கள். 

என்னை மசபதியிட மழைத்துச் செல், அவர்மீது » Be 

வன்பு வைத்தோம், ஈம தருளானது ுவரிடத்தில் இன் 

னும் ௮திசமாய் விருத்தி யடையும்) நாம் போவோம் வாராய், 

[போடுரூர்கள்,] 

காட்சி முடிகின்றது,
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ஏழாங் காட்சி, 

இடம்--மகபதியின் மாளிகை, 

வாத்பகோஷம் ; வெளிசசங்கள், 

அசேகம் பரிசாரகர் போஜன பாத்திரங்கள் முதலியன 

கொண்டு போ௫ரூர்கள். பிறகு மகபத் வருகிறான். 

செய்ததும் ௮தனுடன் எல்லாம் முடிவதானால், ௮தைச் சக் 

ரஞ் செய்த முடிக்தலே தகுதியாம். கொலையானது பிற் 

பயனை யெல்லாம் பாழாக்கி அழித்து, தன் முடிவினால் வெற் 

தியைப் பற்றுமாயின், இவ வொரு கொடுர் தொழில் 

அளை த்திற்கும் ஆதியும் அந்தமு மாலதானால், இங்கே யிவ் 
விடத்திலேயே, சாலமெனும் வேலையின் கரையி?ல,திட்டையி 

லே, எல்லாம் தீர்ந்திரிவதானால், இனி வரும் வாழ்வை எதிர்த் 

துக் குதிக திடி2வாம், ஆயினும் இவ் விஷயங்களி லெல்லாம் 

சியாய மொன்று இவ்விடததி2லயே இருக்கின்மது, நாம் 

கொடிய ஏவல்களுக்?க கற்பிக்கன்2றாம் ) ௮வைகள் ஈம்மிட 

மிருந்து கற்றபின், கம்பிந்தவளையே கசக்கி வாட்ட அவன் 

மீதே திரும்புகின்றன. இரு பக்கமும் சமமாக்கும் இந்த 

நியாயமானது, காம் விஷ மூட்டிய கிண்ணத்திலிருக்கும் உண 

வை காமே ரசிக்கும்படி, உந்துகின்றது. இங்கு வந்திருக் 

கும் ௮வரைக் காத்திடவேண்டியது இரு மடங்கு என் கடை 

மையாம்; மூதலில் கான் அவரது ஆளுகைக் குட்பட்ட 

வன, அன்பிற் குரிய பந்து, இவை யிரண்டு?ம ரான் எண் 

ணிய தீத் தொழிலுக்குச் திருடமான ஆசேஷேபனை களாம்) பிற 

கு, என் விருந்தினர் அவர்) ஆகவே ௮வரைக் கொலை செய்ய 

வரும் கொடியோனைத் தடுக்கும் வண்ணர் தாப்பா ளிடவேண் 

டிய தன்றோ என் கடைமை * கத்தியை ரகானே சையி லேந் 

துவ தன்றே! அன்றியும், இந்தத் தனகராஜன் தன் அருங் 

குணங்களை யெல்லாம் அதிக சாந்தத்துடன் வகித்து, தன் 

உன்னதப் பதவியில் உள்ளச் திரி பின்றி ஈடந்த உத்தமரா 

யிருக்கெருர் ; ஆக் அவர் அருங் குணங்க ளெல்லாம்,
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வரது ஆவியைப் போக்கலெனனும் அம் மஹா பாதகத் 

தை, தெய்வமே வந்து தெள்ளிய குரலால் எடுத்துத் தூற்று 

வதேபபோல் அனைவரும் பழித்திடச் செய்யும். பச்சாத் தாப 

மானது இப்பொழுதுதான் பிறந்த பச்சைப் பாலனைப்போல், 

கண்ணுக்குப் புலப்படாக் காற்றையே கடிமா வாக ஊரந்து, 

பல திசைகளிலும் பறர் தோடி, பயங்கரமான இப் பாதகத் 

தைப் பலருடைய கண்களுக்கும் புலப்படச் செய்து, அவர் 

கள் சொரியுங் கண் ஸணீரினால் காற்றதினது ஆற்றலையே அடக் 

இளீடும்--௮.இக வுயரர் துள்ளிக் குதித்துக் தன் காலைத் தா 

னாக உடைத்துக்கொள்ளக் தாவிடும் பே ரவாவினைத் தவிர, 

என தெண்ணக்தி லென்னை யுக்துதற்கு வேறொரு உந்து 

முள்ளும் என்னிடக் இடையாது. 

மகபதீ மனைவி வருகிருள், 

என்ன இப்பொழுது ? என்ன விசேஷம் * 

௮ வர் சாப்பிட்டு முடியுஞ் சமய மாயது.--ஏன் bs Yon p 

யை விட்டு வந்தீர் ₹ 

அவர் என்னைப்பற்றி கேட்டாரா? 

ஆம், கேட்டார், ௮ை அறியிரா நீர் 

இவ் விஷயத்தில் இதைக் கடர்து செல்லோம். இப்பொழுது 

தான் ௮வர் என்னைக் கெளரவப்படுத்தி யிருக்கிறார், அன்றி 

யும் கான் எல்லாவித ஜனங்களும் என்னை ஈன்கு மதிக்கும்படி 

செய்திருக்கிறேன் ; ௮ப் பெருமையை கான் புதிதாய் மேற் 

கொண்டு விளங்கச் செய்வதை விட்டு அத்தனை விரைவில் 

எ .றிந். துவிடுதல் ஏற்றதன்று, 

, குடி வெறியால் மதி மயங்கி யிருக்கசதோ வுமது கோரிக்கை, 

ஆதியில் இவ் விஷயத்தில் ஆயத்தப்பட்டபொழுது ் பிறகு 

. தூம் இப்பொழுது சண் விழித்ததோ, முன்பு தாராளமா 

யிழைத்ததை, இப்பொழுது பயத்துடன் ஈடுக்கப் பார்த் 

-இட1 இதுமுதல் உமது காதலையும் இழைப்போலவே
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யெண்ணுவேன். இச்சையி லிருப்பதுபோல், உமது சொர். 

தீச் செய்கையிலுஞ் செளரியத்திலும் ஒரே மாதிரியா யிருக்க 

வுள்ளம் ஈடுல்குகிமீரோ? வாழ்க்கைக் கோர் உத்தம 

பூஷண மென்று நீர் கருதும் ஒன்றை யுடையவராகி, உமது 

மதிப்பிலேயே பயங்காளியாய்ப் பழிக்கப்பட்டு ** நான் துணி 

யேன் ?? என்பது 4 நான் விரும்புகிறேன் ” என்பதை யிடை 

விடாது பின் தொடரச் செய்து, பழய கதையி லுள்ள எளிய 

பூனையைப்போல் உயிர் வாழ வுள்ளங்கொண்டீ?ரோ ? 

போதும் நிறுத்து, உன்னை வேண்டிக்கொள்ளுகிறேன். 

மனிதனாய்ப் பிறர்தவன் செய்வதற் கேற்றவை யெல்லாம் 

செய்யத் தைரிய மிருக்கன்ற தென்னிடம், அதற்குமேல் 

செய்யத் தைரியப்படுிவோன் மனித னன்று 

ஆனால் எந்த மிருகம் ௮௮) இத் தொழிலை உம்மை யெனக் 

குத் தெரிவிக்கும்படி செய்தது ர உமக்குச் செய்யத் தைரிய 

மிருந்த பொழுது, அப்பொழுது நீர் மனிதனா யிருக்தீர் ; 

நீர் இருக்ததினும் உ௫்ஈத ஸ்திதியை யடைவதற்கு, மனிதர் 

களுக் இருப்பதைவிட ௮திக ஆஐயத்தமுடைவரா யிருந்தர், 

௮ப்பொழுதோ காலமு மிடமுற் கைகூட வில்லை ; ஆயினும் 

அவ் விரண்டையுஞ் சிருஷ்டித்துக் சொள்ளச் சத்தமா யிருர் 

தீர். இப்பொழுதோ ௮வைகளாக ஏற்பட்டன; ஆகவே 

தக்கபடி யவைகள் வாய்த்தது உம்மைத் தளரச் செய்கிற.௫, 

நான் பாலூட்டி யிருக்கறேன், என் பாலை யருந்தும் பால 

sak gg வைத்திடும் பட்சம் என்ன ௮ருபையான தென்ப 

தை அறிந்திருக்கிறேன் ; அது என் முகத்தை கோக்ூப் 

புன்னகை புரிக்துகொண் டிருக்கும்பொழுதே பற்க ஸில் 

லா அதன் வாயினின்றும் என் பயோதரத்தை யீர்த்து 

அதன் தலையை புடைத்திருப்பேன் தரையின்மீது மோதி, 

நீர் இதற்காகச் சத்தியஞ் செய்தபடி நான் செய்திருப்பே 

னாயின் 

ஒருவேளை காம் தவறுவொ மாயின் ₹
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ம்.ம். 

மகபதி [அங்கம் - 1 

சாம் தவறுவோம் | உமது தைரியத்சைமாத்திரம் பிடிப் 

புள்ள இடத்தில் முடிக்கிவிமிம், பிறகு நாம் தவறமாட் 

டோம். தனகராஜன் உறங்கும்கால்--௮துவும் இன்றைச் 

இனம் அவர் செய்த கடும் பிரயாணம் அவருக்குக் தூக்கம் 

ஈன்றாய் வார் செய்யும்--௮வரது இரண்டு காவலாளிகளை 

யும் மதுபானம் அதிகமாய்க் கொள்ளச் செய்து, மூளைக்குக் 

சாவலாளிபாகிய மதியை மங்கச் செய்து, அறிவின் இருப் 

பிடத்ை சக்தி யற்றதாய் அக்கிவிமி3ென், பன்றியைப் 

போல் உறங்கி, மடிக்தவர்களபோல் மதுபானத்தால் அவர் 

கள் மதி மயக்கிக் சடக்கும்பொழுது, சாவலிழக்த தனகளை, 

நீரும் நானு மென்னசான் செய்யக் கூடாது ? நாம் புரியும் 

பெருங் கொல்யின் அறி குறிகளை அவர்கள் சுமக்கச் செய் 

வோ மாயின், எதையும் வ௫ூக்கத் தக்க அந்த வேலையாட்கள் 

மீனு எந்தப் பழிதான் நாம் போட லாகாது ? 

ஆண் பிள்ளைகளையே நீ பெறுவாயாக, எதற்கும் அஞ்சா உன் 

ஆணவம் ஆண் மக்களை உண்டாக்கல் வேண்டும்! வ 

ரது ROMINA உறங்கும் மயகடச் கிடக்கும் gay விருவர்க 

ளையும் இரக்தத்தினால் குறி செய்.து, அவர்களுடைய கத்தி 

காயே உபயோகிப்போ மாயின், அவர்களெ செய்ததாக 

எல்லோராலும் எண்ணப்படாதா 1 

௮வர் மடிந்ததற்காக நாம் பாராட்டும் ௮ முகைக் கோஷ்டத் 

தையும் துக்கத்தையும் கண்டு எவன் வேருக அதை மதிக் 

கத் தைரியம் கொள்வான ? 

நான் தீர்மானித்துவிட்டேன். என் னுடலி லுள்ள அவயவங் 

களை யெல்லாம் இப் பயங்கரமான தொழில் புரிவதற்கு 

முசிக்ககின்றேன். போ; வெளிக்கு வெகு அழகாய்க் 

காட்டி மோச வழியில் காலக்கைக் கறி மோசஞ் செய் 

யும் ஹிருதயம் தறிர்கதை, மோசம் செய்யும் முகமானது 

மூடிக் காக்க வேண்டும், [போர்கள்] 
காட்சி மடிசின்றது, 
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௦ டி 6 ௮ 
இரண்டாம் அங்கம், 
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மூதல் காட்டு, 

இடம்--மசபதி யாண்மணையின் முத்றம், 

பாற கோபனும், அவணுக்கு முன்னால் ஒரு இப் பரக். சத்தைக் 

சையிர்கொண்டு பாலையனும், வருரர்கள், 

இரவு எவ்வளவு ஆயிருக்கும், னபபயா ? 

சற்திரன் மறைந்துவிட்டடயான் ; சான் மணி யடி. தீதகைக் கேட் 

BM Heed, 

பனிரண்டு மணிக்குச் சந்திரன். மறைூழன், 

இல்லை யண்ணா, இன்னும் பொறுத்து என்று எண்ணுகிறேன். 

பொறு, என் கத்தியை வாங்கிக்கொள். வியர்த்தமாக எரி 

வானேன் என்பதுபோல் அகரயத்தின் விளக்குகளெல்லாம் 

அவிந்து போயின. அசையும் நீயே யெடுததூக்கொள், 

மறுத்தற் கரிய நித்திபையானது பெருஞ் சமையைப்போ 

லென்ன வருத்துகின் றத, அயினும் உறங்க எனக்கு விருப் 
6 ச டி . க . 

ப மில்லை. anode ௪டலே !” சும்மா இருக்கும்பொழுது 

சுபாவத்கால் எனக் குண்டாம் கெட்ட எண்ணங்களை அடக்கி 

ஆளும். 

. தீப் பரதம் பிடித்த ஒரு சேவகனுடன் மகபதி வருகிருன், 

என் கத்தியைக் கொடு, யார் ௮ங்கே ? 

ஒரு கேயன். 

என்ன ீயா, தாங்க ளின்னும் படுக்கப் போகவில்லையா ? 

அரசர் உறங்கப் போய்விட்டார். ௮வர் இதுவரையி லில் 

avr gig. Da சந்தோஷத்தி லிருக்கார், உமது உச்தியோ 

கஸ்கருக்கெல்லாம் உயர்ந்த வெருமதிகளை யனுப்பி யிருக் 

இன்ரார். விருர் தளிப்பதில் உவமை யில்லா உத்தமியெனப் 

பெயரிட்டு இந்த வைரியத்தை யுமது மனைவிவசம் ஒப்பு 

4
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பாணு, 

பானு. 

டானு. 

பாஷை, 

மகப தி [அங்கம் -2 

விக்கச் சொன்னார் ; அ௮ளவிடக்கூடா ௮க மகிழ்ச்சியில் 

ஜூழ்ச யிருக்கின்றார், 

ஆயத்த மில்லாதபடியால் ஈமது மனமானது குறைக்குக் குற் 

றேவல் புரியவேண்டி வந்தது. அ௮ன்தேல் மட்டின்றிச் செய் 

து மஇழ்ந்திருப்போம். 

எல்லாம் சரியாயது-- ரான் கனவு கண்டேன் தேற் நிரவு, 

நாம் கண்ட மாயாவிச் சகோதரிகள் மூவரைப்பற்றி ; கொஞ் 

சம் உண்மையை ௮லவைகள் உமக்குக் தெரிவித்தன, 

அவர்களைப்பற்றி கான் கினைப்பதில்லை, ஆயினும் ஒரு மணி 

அவகாசம் ஈமக்கு வாய்தஇடுமாயின் you Magus gon Fel was 

வார்த்தை யாடுவதில் கழிப்போம் ௮தை, உமக்கும் ௮வகாச 

மிருப்பதானால். 

உமக்கு விருப்பமா யிருக்குஞ் சமயமே. 

என் மனத்தி னிச்சைப்படி. நீரும் ஏற்பகானால், ௮ச் சமயம் 

வாயக்குங்கால், உமக்கும் உனனகமாம் பெருமையை யுண்டு 

பண்ணும் BY FI. 

விருத்தி செய்ய மூயல்வதில் இருப்பதை யிழக்காமல், மனத் 

தைக் களக்க மற்றதாய் வைத்து, மன்னற் குரிய கடமையில் 

பிறழாதவனாயு மிருப்பகானால், உமத புக்தி மதியைக் கேட்க 

விரும்புவேன். 

நல் லுறக்கம் உண்டாகுக ௮ அவரையி HEWES | 

பாக்கியம் 8ீயா, உமக்கும் அப்படியே கோருகிறேன். 

|பானுகோபனும், பாலையலும் 
- போ௫டருர்கள்.] 

நீ போய், உனதுூ தலைவியை எனது பானம் சிச்தமானவுடன் 

மணியினை அடிக்கும்படி நான் வேண்டியதாகச் சொல், படுக் 

கப்போ நீ. | வேலையாள் Cur Buy ox.) 

கட்கமா இத, என் னெதிரில் கான் சாண்பது, ,கைப் பிடி 

என் கரத்தின் புறமாக ? இதோ, கைப்பற்றுகிறேன் கெட்டி
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யாயுன்னை. சையிற் காணேன் உன்னை, ஆயினுங் கண்ணுக் 

குப் புலப்படுகின்றாய் இன்னும். கொலைக் குரிய கோற்றமே, 

கண்களுக்குப் புலப்படுவசேேபோல் கைக்கு அகப்படமாட் 

டாயா என்ன ?-- அல்லது மருண்ட மனத்திற்குமாத் 

திரம் தோற்றுங் கட்கமோ நீ ₹ வெப்பத்தால் குழப்பப்பட்ட 

நூளையினின் றம் உண்டாம் மாய்கையின் கசிருஷ்டியோ ? 

இன்னும் உன்னைக் காண்கின்றேன், இப்பொழுது என் 

உறையினின்றும் சான் எடுக்கும் உடைவாளைப்போல் பரிசிக் 

கத் தக்க உருவம் உடைத்தாய்க்கான் தோற்றுகருய், சான் 

போய்க்கொண்டிருந்த வழியை யெனச்குச் சுட்டிக் காட்டு 

இன்ருப் ! இதுபோன்ற ஆயுகக்தையே கான் உபயோ௫க்க 

எண்ணின், எனது சுண்கள் மற்ற இந்திரியங்களைப் 

பார்க்கிலும்மடதக்கன்மையடைந்தனவா யிருத்தல் வேண்டும், 

௮ன்றேல் ௮வைகள் அனைத்தையும்விட ௮திக மேம்பட்ட 

தா யிருக்கவேண்டும். மறுபடியும் நான் உன்னைக் காண் 

சன்றேன் ; கூர்மையாம் உனது அூனியில் கட்டியிருக்கன் 

றத இரத்தம்! ஐங்கு சான் ௮கை முன்பு காணவில்லையே !-- 

இதெல்லாம் ஒன்று மில்லை; சான் செய்யப் புகுங் கடுந் 

தொழிலே என் கண்களுக்கு, இவ்வாறு தோற்றச் செய் 

சிறது -- இப்பொழுது உலகத்தின் ஒரு பாதி பாகத்தில் 

சிருஷ்டி. யெல்லாம் ஜீவன் ௮ற்றதுபோல் காணப்படுதிநது ; 

இமையினால் மூடப்பட்ட உறக்கமானது கடுங் கனவினால் 

கலக்கப்படுகிறது; மாயாவிக ளெல்லாம் தங்கள் மருள் 

கொண்டாட மாகில மெங்கணும் பலியிடும் சமயம் இ௫. வெ 

அம்பிச் சிலிர்த்த வெங் கொலையானது காவலாளி கூப்பி 

டுவதேபோல், இரவில் ஜாமர்தோறும் குரைத்திடும் கோ 

நாயால் எழுப்பப்பட்டு, இம்மாதிரி மெல்லெனத் திருட்டுத் 

தனமாய், இத்தின் ௮கல்யையை அ௮ணையச் சென்ற அடி. 

யுடன், தன் எண்ணத்தைப் பூர்த்தி செய்யும் இடத்திற்கு 

பூதப் பைசாசத்தைப்போல் ஈடக்கின் றத, ஈடுக்ச மற்ற, உறுதி 

பாய் ஸ்தாபிக்சப்பட்ட சா நிலமே, என் காலடிச் சப்தத்
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தைக் சேளாதே 1-- அதனால், அவைகள் போகும் வழியை 

யறிந்து, வெறுங் கற்களும் நான் இருக்கு மிடத்தை வெளி 

யிரிமென நான் அஞ சமவண்டிவரும், அன்றியும் தருக்க இச் 

சமயத்தில் ௮க கொடுங் கொலை, நிறைவேமுதபடி தடை 

படும். கான் பயப்பசிம்வரை, அவர் உயிருட ஸிருக் 

இரூர் ; செய் தொழிலின் சூட்டினை வாய்ப்படும் வார்ச்தை 

கள் தணித்துக் குளிரச் செய்கின்றன, ' ஒரு மாணி அடிக்றெத,] 

கான் போகிறேன், வேலை முடிந்தது ; மலரியானது என்னை 

அ௮ழைக்கின் றது,-- தனகனே ! அதைக் சேளாதீர், அது 

உம்மை ஈரகத்திற்கோ, சுவர்க்கத்திற்கோ அழைத்துச் செல் 

ஓம் பமையின் நாதமாம் ! [ போடிருன்.] 

காட்சி ழடிகின்றது, 

இரண்டாம் காட்டு, 

இடம்--௮தே யிடம், 

மகபதி மனைவி வருஇருள், 

ம, ம. அவர்களுக்கு மதி மயக்கக்மைக் கொடுத்தது கனக்கு மனோ 

திடத்தைத் தர்தன. அவாகள் உணர்ச்சியை யழித்தனு 

எனக்கு உற்சாகத்தைக் கொசெதிருக்கிறஅ-- பொறு !._ 

கேட்போம் ! றியது ஆந்தை ! எல்லாவற்றிலும் கமிங் குரலை 

யுடைய சுடுகாட்டுப் பட்சியிடுங் கூச்சல் :-- இத் நேரம் பிர 

வேத் திருப்பார்; கதவுகள் திறக்கப்பட் டி.ருக்கின்றன; மதி 

மயங்கெ கிடக்குங காவலாளிகள் தங்கள் காவலை மறந்து 

குறட்டையி லிருக்கின்றனர், ப.ரணமும் உயிர வாழ்க்கை 

யும், ௮வர்க ஞூயிருட னிருக்கின்றாகளோ இல்லை?யா வென் 

று அவர்களைப்பற்றி மன்றூடும்படி, அவர்கள் மதுபானத் 

தில் மருந் திட் டிருக்கிறேன்.-- 

[உள்ளே] யார் அங்கே | என்ன அது
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ம, ம, வீயோ! அவர்கள் விழித்திருக்க வேண்டுமென அஞ்சுகிறேன், 

B 
6 

6 
5 

5 5 
5 

மடம், 

வேலை முடியவில்லை 2பாலும் !-- முடிந்தால் பய மில்லை, 
உ 5 “oO “od _f ட் (5 ச | 

மூடிக்காமற் மபானா2லா மாம் காச மடைவோம்.- பொறு ! 

அவாகள் உடைவாட்களாக் ரித்தமாய் வைத்தேனே !__ 

௮கதை யவர் தப்புதற் கிடமில்லை. அவர் உறங்குங்கால் என் 

தந்ைதையைப்போல் என் சண்ணுக்குப் புலப்பட் டிராவிட் 

டால் நானே செய்து மூடித்திருப்்பன்--இதோ என் கண 

வர் ! 

மகபதி வருகிருன், 

நான் செய்து மூ ழ.ன் வேலையை,--உனக் கொரு சப்தம் 

கேட்கவில்லையா ? 

நான் கேட்டது ஆக்கையின் சறலும் கோட்டான் இச்சலுமே 

நீர் ஏதாவது பேசினீரோ ? 

எப்பொழுது ? 

FLD (per, 
stor Goin GomGu Ourap gsr ? 

ஆம், 

பொறு !--இரண்டாவது அறையி லுறங்குவது யார் ? 

TOO NT LI BI 

துக்க கரமான தோற்றம் என்று சொல்வது தான் பயித்தி 

யத்தின் மாற்றம். 

தூக்கத்தில் நசைத்திட்டா ஜஷொருவன் மற்றொருவன் கொ 

டுங் கொலை '? யெனச் கூவினான் $ அதனால் ஒருவரை யொரு 

வர் விழிக்கச் செய்தனர். பக்கலில் நின்று அவர்கள் vga 

ததைக் கேட்டேன்; அனா லவர்கள் ஈஸ்லரனைச் தியானஞ் 

செய்துவிட்டு மறுபடியும் உறங்கப் போய்விட்டார்கள். 

இரண்டு பெயர் ஒருங்கே படுத் துறங்குசின்றனர்.
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ஒருவன் “nagar ஈம்மை ரக்ஷிப்பாராக '? என்று கூவி 

னான், மற்றவன் அதற்கு 6 அப்படியே ஆகுக”? என்றான், 

இருவருங் கொலைஞன் கரங்களுடன் இப்படி நான் இருந்த 

தைக் கண்டதேபோல். அவர்கள் பயத்தை யுற்றுக் கேட்ட 
37 நான, ஈசன் நம்மை ரக்ஷிப்பாராக ' என்று அவர்கள் 

கூதியபொழுது '' அப்படியே ஆகுக ? என்று கூற என்னால் 

மூடியாமற் போயது, 

௮ தை யவ்வளவு ஆழ்க்து ஆராயாதீர். 

ஆயினும் ** அப்படியே ஆகுக ?' 

கூடாமற் போயிற்று ?--சடவுளின் கருணை யெனக் கன்றோ 

அதிகமாய் வேண்டி யிருந்தது, அங்கன மிருந்தும் ௮தைக் 

கோரிட என் நா எழாது என் தொண்டையிற் சிச்கியதே ! 

‘ என்று கூற ஏன் என்னால் 

இவ் வேலைகளை யெல்லாம்பற்றி இவ்வாறு யோசித்தல் சரி 

யான வழி யன்று, இப்படிச் செய்தல் ஈமக்கு உன்மத்தம் 

உண்டுபண்ணும். 

உறங்காதே யினி ! மசபதி உறக்கத்தைக் கொல்கிறான் ?? 

என்று ஒரு குரலை சான் கேட்டதுபோல் தோரத்றிய 

தெனக்கு! ஒரு பாபமு மறியா வுறக்கம் ! துயரத்தால் 

விண்டதை யெல்லாம் ஒருங்கு சேர்த்துச் சுகப்படுத்துந் 

மூக்கம் ! ஒவ்வொரு காளின் உயிர் வாழ்க்கையின் மரணம்! 

சஷ்டத்தின் களை தீர்க்கும் ஸ்நானம்! புண்பட்ட மனத் 

தனைக் குணப்படுத்தும் மருந்து ; பேரியற்கையி னிரண்டாம் 

வரிசை ! வாழ்க்கையின் விருந்தில் உத்தம புஷ்டி யளிக்கும் 

உணவு — | 

என்ன நீர் சொல்வது ? 

விட்டி லுள்ளவர்களுக் கெல்லாம் ''உறங்கவேண்டாம் இனி'' 

என்று மறுபடியுங் கூவியது (' காஸ்மீரன் உறக்கத்தைக் 

கொன்றான், அகவே சாக்தாரன் இனிச் கண் ஹுறக்கான், 
மகபதி இனிச் கண் gp pwtren,”
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ம்.ம், யார் இவ் வாறு கூச்ச லிட்டது ? என்ன, என் சீமானே, 

உத்தமமான உமது மனே திடத்தை, இவ் வாறு உன்மத்த 

மாம் விஷயங்களைப்பற்றி யோடுத்து உறுதி குன்றச் செய் 

Hear St. போம், கொஞ்சந் தண்ணீர் கொணாரந்து அழுக் 

குடை இச் சாட்சியை ௮றவே கழுகிவிடும். அவ்விட 

மிருந்து இக் கட்கல்களை யேன் கொண்டு அந்தர் ? அவை 

கள் அங்கேயே யிருக்கவேண்டும். அவைகளை யுள்ளே 

கொண்டுபோய் உறங்குங் காவலாளிகளை இரத்தத்தினாற் 

பூசிவிடும். 

நான் மறுபடியும் போகேன் இனி ; செய்ததைப்பற்றி நினைக்க 

வும் என் கெஞ்சம் ஈடுங்குகின்றது ; மறுபடியும் ௮கைப் 

பார்ப்ப தென்றால் என் மனம் பொருது, 

எண்ணத்திற் நிடமில்லா ஏழையே, கொடும் இச்கக் சட்கங் 

களை என்னிடம். உறங்குபவர்களும், உயிர் நீத்தவர்களும், 

சிக்திரிக்கப்பட்ட சித்திரங்களே, பாலகனுடைய கண்களே 

படத்திலெழுதிய பைசாசங்கலாக் கண்டு பயப்படும். அவர் 

உடலினின்றும் உதிரம் பெருகுவ தானால், ௮ கைக் கொண்டு 

காவலாளிகள் முகத்தைப் பூசிலிடுகிறேன்; ௮வர்கள் செய்த 

பிழையபோல் தோற்றவேண்டும் அத. 

(போகிறாள், உள்ளே சசவைச் தட் 
டுற சப்தம் கேட்டுறத.] 

எங் இருந்து வருகிறது அக் கதவைத் தட்டுற சப்தம் ? 

எனக் கேனிப்படி யிருக்கன்றது ? ஒவ்வொரு சப்தமும் 

என் உள்ளச்தை ஈடுங்கும்படி செய்கிறதே! என்ன கை 

கள் இவைகள் ? ஆ! 

னவே. வருணனத சமுத்திரத்தி லுள்ள சுத்த ஜலமெல் 

லாம் என் கையி லுள்ள ரத்தத்தைக் கழுகச் சுத்தி செய் 

என் சுண்களை அப்படியே பறிக்கன் 

யாதோ? அன்றே ! இந்த என் கரமானது சப்த சாகர் 

Sal] லுள்ள ஜல மனைத்தையும் உரு மாற்றி பச்சைத் தண் 
ணீரை யெல்லாஞ் செர்$ ராக்கிடுமே.
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மகபதி மனைவி மறுபடி வருகிருள், 

எனது கரங்களும் உமத கரங்களின் நிற மாயின; ஆயினும் 

௮.த்தணா வெண்மையான இருதயத்தை யுடைத்தா யிருப்ப 

தற்கு வெட்கப்படுகிறேன்.-- [உள்ளே கதவைச் சட்டுகிற சப்தம்] 

தெற்கு வாயிலில் கதவைச் தட்டுகிறது என் செவியிற் பட 

கறன---நாம் ஈம தறைக்குப் போவோம். கொஞ்சம் சுத்த 

ஜலம் கம்மை யிச கொழிலி னின்றும் சுத்தி செய்துவிடு 

கிறது ; இகவ எவ்வளவு சுலப மிது! உமது மன உறுதி 

உம்மைக் தனிய விட்டுப் பிரிம்கதுபோலும். 

[உள்ளே சகவைக் தட்டு சப்தம்.] 

கேளும் ! இன்னும் கதவைக் கட்டுகிருர்கள், உமத இரா 

உடையை யணிந்து கொள்ளுர், இல்லாவிடின் நாம் அமைக் 

கப்படும்பொழுது ஏம்மா இரவெல்லாம் காத்திருந்தவர்கள் 

போல் காணப்படிவோம்.--- உமது எண்ணங்களில் அத்தனை 

ஏம்மையா யேங்கி நிற்காதீர். ் 

நான் செய்ததை கான் பார்க்கவேண்டிவந்தால் என்னையே 

நான் அறியா இருக்கல் கலம். 

(உள்ளே சதயைத் தட்டுகி... சப்கம்.] 

ச ௪ * . . . உ ௪ vo 

sans @Der eas ara som Muth தனக?ன ! 

அவ்வாறு செய்வீராக என உண்மையிற் கோருகிமறன் ! 

| போகிறார்கள்] 
காட்சி முடிகின்றது.
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மூன்றாங் காட்டு. 

இடம்--. அ சயிடம், 

ஒரு காவற்காரன் வருகிறான், 

[உள்ளே சசலைச் கட்ட] கா பாரு | கதவெக் தட்றாங்க 

இஅக்.கள்ளோ !--இந்த நரவம் இண்ணு சொல்முாங்களே, 

௮ தூக்கு ஒரு ககவெ வெச்சி என்னெப்போலே ஒரு காவக் 

காரனெ போட்டா, ௮வன் தட்ரவங்களுக் கெல்லாம் ௧௧ 

வெச் தொதக்றகதுக்குள்ளோ தலெ மொட்டெ சகெய்வனாப் 

போவான், [உள்ளே கதவைச் சட்ட] 

கட்டு ! தட்டு! தட்டு| குட்டி சயித்தான், யார்ராப்பா 

அங்கே ₹ கொபேரன் சம்பத்து வரப்போவுதிண்ணு தூக்கு 

போட்டுக்கினு செத்துப்பூட்ட குடியானவென்--௮ப்பா, 

குடியானவனே, வா வுள்ள, இங்கே கொஞ்சம் வெப்பமா 

யிர்க்கும், அர்த வேர்வெயெ தொடைக்க தளுவங்க ஆப்ட 

மட்டும் கொண்டா [உள்ளே கதவைத் தட்ட] 

தட்டு ! தட்டு | நீ யாரமாப்பா, காட்டேறி மவுனே ? வாஸ்த் 

திவுமா, இவரு பொய் சாச்சி சொல்ற மானுபாவரு. இந்தப் 

பண்ணீடுவாரு, அந்தப் பக்கம் சொன்னது பொய் யிண்ணு 

இந்தப் பக்கம் பெறமாணம் பண்ணீடுவாரு. சாமிமேலே 

ஆணெப்படிக்கி இண்ணு சொல்லி, ௮ப்றம் சொன்ன பொய் 

பெ கணக்குப் பண்ண முடியாது, அனாலும் பொய்யெச் 

சொல்லி சொர்க்கம் போவ முடியல்லெ பாவம் !-- வாங்க, 

உள்ளா பொரட்டாளியே. (உள்ளே கசவைச் தட்ட] 

ஏ, இன்னம் பாரு --தட்டு! தட்டு ! தட்டு ! இப்பொ யாரப் 

பானுங்கே யிர்க்றது ?--ஐ' தாங்களா, தாயாருக்குப் பண்ண 

ac Odin கொஞ்சம் பொன் தஇருடிக்கின தெக்கத்தி கட் 

டான், ஐயா தட்டாரெ, வாங்க, இக்கே ஓங்க பொன்னெ 

யெல்லாம் கல்லா உருக்க வைக்சலாம். 
(உள்ளே கதவைத் தட்ட ]
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மே, 

கா, 

மே, 

ம், 

மே. 

மச பதி, [அங்ஃம் - 9 

௪ . பு 5 * * 

தட்டு! தட்டு. ஒரு நிமிசங்கூட சும்மா வுடாதிங்கோ ! நீ 

யாரப்பா 4 இந்த எடம் கரவமா யிருக்க, இவ்ளவு குளிர்ச்9 

யா இர்க்கக் கூடாது, இங்கே சாவக்காரப் பிசாசா யிர்க்க 

வெ மாட்டேன் இனி2ப.லே, எந் மீகரமும் போயி போட்டி 

கொளுத்திக்கினு இர்க்ற எடத்துக் ந, ஓப்ங்கா போமாங்கள்ள 

ep av) ava ஐ। தியி2லயு ம பெொர்ய மனுசானா, பூவங்கள்ளெ 

கொஞ்சம் பேரெ உள்ள உடலாம்ணு பாதமூத ! சமய மில் 
உ 

ப . ச லெ இப்பா. (உள்ளே கதவைத் தட்ட] 

QC an | இதர ! காவக்காரனெ மறக் துப்பூடாதிய்கெொ சாமி! 

(சதவைத இறக்கிறான்] 

மேகதாமனும், லவண்களனும் வருகருர்சள். 

என் அப்பா, நீ உ௰எ்கப் போவதற்கு நெடு ராழிகை சென்ற 

தோ Gam ிரவு, இது வரையில் படுத துறவஞும்படி P 

ஆமாஞ் சாமி, கோயி கூவுரவரெக்கும் குடிச்சிக்கினணு இரக் 

துட்டோம் ராதரி, 

உன் எஜமான் எழுர்துவிட்டாரோ ₹ 

ம்கபதி வருஇருள், 

நாம் கதவைத் தட்டியது அவரைக் ஈண் விழிக்கச் செய்த, 

இகோ அவர் வருகிருர், 

சுதினம் உனக்குச் சீமானே. 

சுதினம் உங்க ளிருவருக் தம். 

லயா, அரசர் எழுக்கனரோ * 

இல்லை wea suis. 

காலையில் வந்து தன்னைக் காணும்படி கட்டளையிட்டா மெ 

னக்கு. ச் காலத்தை யேறக்குறைய சடக்கவிடடேன். 

சான் உம்மை யவரிடம் அழைத்துச் செல்கிறேன்,



காட்சி - 

மே. 

௨9
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மென்பதை கான் அறிந்திருக்கிறேன் ; gi gu Oa sap 

2! ளொன்ஞும், 

இஷ்டததுடன் புரியும் கஷ்டமே, ௮ கஷ்டத்தைப் போக் 

கும் ஒளஷதமாம். இதுதான் கதவு. 

கான் தைரியமாய் உள்ளே பிமவேசிக்கிறேன், அது எனக்கு 

எற்படுத்தப்பட்ட மீ வலையே, | போஇருன்,] 

இவ் விடமிருக்து அரசர் எங்கேனும் போகிருரா ? 

ஆ, அப்படித்தான் ஏற்பாடு செய்தார் அவர். 

கேஜ் றிரவு நிரம்ப உற்பாதங்கள் உள்ளதா யிருந்தது. காங் 

கள படுத் துறங்கிய விடகதில் உன்னத கரங்க ளெல்லாம் 

; ஆகாயத்தில் ௮ழு 
. ரூ . . ச் த உட | : ச . ட 

குரல் சேட்டசாகக் கூறுகின்றனர் ; மனச்தைத் திடுக்கிடச் 

ஆ 

பெரும் காற்றால் 2ம தள்ளப்பட்டன 

செய்யு மாணக் கூக்குரல் கேட்டதாம் ; கெட்ட காலத் தக் 

சேற்றபடி புதிதா யுதிக்கும் அ௮ச்னியால் கேரும் அகர்த்தங் 

சளும், கலக்க முடை கோலாசகலங்களும், பயங்கரமான 

பாவலையால் முன் றிந்து தெரிவிக்கப்பட்டனவாம், சாக் 

குருவி இரவெல்லாம் சத்த மிட்ட வண்ணம் இருந்ததாம்) 

பூமியே வெப்ப மடைந்ததாயும் பூகம்ப முண்டானதாயும் 

லா aa. OIG Mant, இ ன்ற 

கஷ் மான இரவாய்க்தகான் கழிந்தது, 

amg இளமையாம் கியாபகத்திற்குள்ளே இதற்கு ஈடா 

னதை எடுத் துரைக்க என்னால் முடியாது, 

மேக்தூமன் மறுபடி வருஇருன், 

அர்தோ ! கோரம்! கோரா ! கோரம் ! மனத்தினால் ௮தை 

நினைக்க முடியாது, ராவினால் ௮தைக் கூற மூடியாது ! 

என்ன சமாசாரம் 7
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மே, 

மே, 

[ம் க் ப இ, [ அங்கம் - 2 

விபரீத மெல்லாம் ஒருங்கு சேர்ந்து உற்பாதமாய் விளைந் 

திருக்கன்றது ! மா பாதகமால் கொடும் கொலை, மன்னரது 

மகுடாபிஷேகம் செய்யப்பட்ட மண்டையைப் பிளந்து உள் 

ளிருக்கும் ஜீவனைக் சுவர்க்து சென்றது 1 

என்ன சொல்லுூறீர் நீர் ? உயிரையா ? 

மகாராஜாவைப்பற்றியா era gia Or ? 

HO OY புகுந்து, உமது கண்களாற் கண்மி கருச் தழியுங் 

கள் ! என்னைக் கூறும்படி கேளாதீர் ழ; கண்டு நீங்களாகக் 

கூறுங்கள் ! 
(மசபதியும், லவணகனும் போ 

இருர்கள்.] 

௪ முந்திருங்கள் எல்லோரும் ! ௮பாய மணியை அடியுங்கள் ! 

கொடுங் கொலை !-- ராஜம் துரோகம் -- பானுகோபரே | 

தனலாபமே ! மால்கோமளரே ! எழுந்திருங்கள் ! சாக்காட் 

டைப்போல் வேஷம் தரிக்கும் இவ் வுறக்கத்தை யுக££விட்டு 

உண்மையான சாக்காட்டையே உமத சண்களாம் காணும் ! 

எழுந்திரும் | எழுந்திரும் | பெரு முடிவின் பிம்பத்தைப் 

பாரீர் ! மால்கோமளரே ! பானுகோபரே ! உங்கள் சமாதிகளி 

லிருந்து எழுவதுபோல் எழுக்து, ௮அருவங்களைப்போல் ஈட் 

அதுவந்து இந்த ௮கோரத்கைச் சண்ணாற் காண்பிர் | 
டமணி ௮டிச்செறத, 

Was weer ay aa Bape, 

என்ன சமாசாரம், இப்படிப்பட்ட பயங்கரமான படை 

யொலி, இம் மாளிகையில் படுத் துறங்குபவர்களை ஒருங்கு 

சேரப் படுக்கையினின்றும் எழுப்புகின்றது ? சொல்லும் 

சொல்லும் ! 

௮ந்தோ ! என் னருமையாம் ௮ம்மணி !--நான் சொல்லக் 

கூடியது நீங்கள் கேட்கத் தக்க தன்று ; ஒரு ஸ்திரீயின் கா 

தில் ௮தை நான் உரைப்பே னாயின் பிறகு கான் ஸ்திரீ ஹத் 

திக்கு ஆளாக வேண்டியவன்
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மம். 

பானு. 

தன, 

மே. 

மா, 

பாறு கோபன் வருகிறான், 

லயா, பானுகோபரே : பானுமிகாப?ே ! sing தலைவராம் 

மன்னா கொலையுண் டி ருக்கிறார் | 

“oO a ச . 

மயா ! அந்தோ ! என்ன ? நமது விட்டிலா ? 
ட ௪ ே coe ௪ ௦ (a ! 

ஏங்கு கேோரச்காலும் கொடிய பாகசமம ! அபபா, தூமா, நீ 

கூறியகை edu மத்து, அப்படி யன்று என ௮றைந 

திடாய், உன்னை ேவேண்டிக்கொள் கிறேன், 

மகபதியும், லவணகளனும் மறுபடியும் வருகிறார்கள், 

இது ஈடந்2தறுமுன் ஒரு மலி காலம புன்னதாக நான் 

Dig. BH th wD & னாயின், பாரில் கான் பாம்யெசாலியாக வாழ்ந் 

தவன் என எண்ஷஹியிருப்சபன் இனி; இக்ஷணமு தல் 

மண்ணாம் மானிட வாம்ற்கையி லென்ன மாட்சிமை யிருக் 

சனறது ? எல்லாம் பொய்மைக் கூத்தாம். புகழும் கருணை 

யும் பொன்றின ; உயிரெனும் மதுவானது உறியப்பட்டது, 

இந்த யந்திரத்தில் திப்பிதான் மிதந்தது, வீம்பு பேச. 

மால்கோமமானும், தவாபனும் வருஇிருர்சள், 

என்ன கெடுதி நேர்க்கது 7 

உங்களுக்கே ; உள்ளதில் ௮றியா இருக்கின்றீ£ நீர் ௮தை) 
. ச உ ௩ ச ௪ 

உங்கள் உதிரக்தி னும்பத்திறது அதி காரணமா யிருந்த 

ஊற்றானலு அடைக்கப்பட்டது, நிர்மூலமாய் ௮ழிக்கபபட் 

டது, 

கோமானாம் உமது தந்ைத கொல்லபபட்டார். 

அந்தோ | யாரால் ? 

ya ரழையி லிருந்தவர்கள்தான் ௮கைச் செய்ததாகத் 

தோற்றியது, அவர்களுடைய கைகளிலும் முசுங்களிலும் 

ரத்தம படிந்திருக்கது, உடைவாட்களிலும் அப்படியே ; 

அவைகள் உதிரம் துடைச்கப்படாது அவர்கள் தலை யண 

மீத” உடக்கச் கண்டோம். அவர்கள் பயிததியம் பிடித்தவர்
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Gio. 

ம். ம், 

மக்ப தி, [அங்கம் -2 

கள்போல் விழித்தார்கள். எம் மனித ஸலுயிரும் அவர்கள் 

கையிற்பட்டு பிழைப்ப தரி, 

ஆயினும் கோபாவேசத்தில் ௮வர்களைக் கொன்றோமே என் 

றெனக்கு வருத்தமாய்த்தா னிருக்கிறத. 

என் அப்படிச் செய்தீர் நீர் ? 

ஒரு வினாடியில் புத்தி கலங்கினவனாயும், புத்திசாலியாயும், 

கோபாவேசங்கொண்டவனாயும், சாந்தத்தை வகித்தவனா 

யும், ராஜ நன்றி யுடையவஞனாயும், பழிவாங்காது வாளா இருப் 

பவனாயும், எவன் இருக்கக் கூடும் ? ஒரு பனிதனாலு மாகா. 

னுட.க்க முடியா என தன்பின் ஆத்திரமானு, அறிவின் நிதா 

னத்தை wis தோட்டியது. வெளுச்த னவர் இருமேனி 

சிவந்த ௮வர் உதிரத்தால் சத்திரிக்கப்பட்டு, வெட்டப்பட்ட 

அவரது காயங்கள், அழித்திமிம் பாழானது புகுவதற்கு சுபா 

வத்தில் விட்ட வழிய போல் வெடித்துக் காட்ட, தனக 

ராஜன் ஒரு புறம் தளர்ந்து கடந்தார் ; மற்றொரு புறம், 

வரைக் கொன்ற கொடும் பாபிகள், அவர்கள் Cures 

தொழிலின் வர்ணத்தால் பூசப்பட்டவராய், அவர்களது 

. உடைவாட்கள் ௮வலட்சணமாய் உதிரத்தால் உறையிட் 

டதுபோல் தோன்றக் கிடந்தனர், அன்பை வூத்த இருதய 

மொன்று உடையவனாய், ௮ந்த இருதயத்தில் ௮ந்த ௮ன் 

பை வெளிப்படுத்தக் தச்ச தைரிய முடைய எவன்தான், 

லாளா பார்த்திருப்பா னதை 4 

ஐயோ ! என்னைக் கொண்டுபோங்கள் இவ்விட மிருந்து | 

அவர்களைச் கவனியுங்கள் தாக்ரெதையாய், 

[ஒரு புறம் தனலாபலுடன் | பேசப்படும் இந்த விஷயமெல்லாம் 

ஈம்மதா யிருக்க, நாம் ஏன் வாய் மூடி யிருக்கன்றோம் P 

[ஒரு புறம் மால்கோமஎலுடன் | மது விதி, எந்த urs Ha 

லும் பதிக்கி Sqig, sohg uriéig sbmnn பற்றக்



ere & - 3) மகப தி, 39 

மா. 

பானு, 

மே, 

காத்திருக்கும் இவ்விடத்தில் நாம் என்ன பேசக்கூடும் 4 

நாம் போய்விரிவோம். ஈமது கண்களின் நீர் இன்னும் காய்ச்சி 

சித்தம் ஆகவில்லை, 

[ஒரு புறம் தனலாபனுடன்] sug பெரும் துயரமும் அடி 
யெடுத்து வைக்க இயத்தப்படவில்லை. 

அவர்களைக் சுவனியுங்கள் ஜாக்கசொதையாய், 

(மகபதியின் மனைவியை வெளியே 
கொண்டு போ௫னைரனர்.] 

வெளிப்படுவதினால் வெந்துயர் ௮திக மூறும், ஈமது ஏழ்மை 

யாம் பேதமைகள் ஏற்றபடி மரைக்கப்பட்டபின், சாம் 

அனை வரும் சந்தித்து, இன்னும் இதைப்பற்றி ௮றியும்பொ 

ருட்டு, இக் கொங் கொலையைக் குறித்து விசாரிப்போம். 

எப்படி யிருக்குமோ, என்னும் பயங்களும் எண்ணங்களும், 

ஈம்மை நடுங்கச் செய்கின்றன. சகலமும் வல்ல ஜகதீசன் 

சன்னிதியில் நான் நிற்கின்றேன் ; ௮வ்விட மிருக்து, கபடத் 

தனமாய் மூடி நிற்கும் ராஜத் அரோக மெலும் மோசத் 

துடன், கையில் வா ளேந்தி கடும் போர் புரிவேன், 

கானும் ௮ ப்படியே, 

எல்லோகும். எல்லோரும் அப்படியே. 

மே, புருஷர்களுக் குரிய பெளரஷதக்தை விரைவில் வகித்தவராய் 

ம்பா மண்டபத்திற் சந்திப்போம் ஹு ப வரும், 

எல்லோரும், சரி, அப்படியே செய்வோம். 

மா, 

|[மாஷ்கோமளலும், தனபாலனுர் 
தீவிர மற்ற எல்லோரும் போ 
இருர்கள்,] 

என்ன செய்யப்போடரய் நீ? அவர்களுடன் காம் சசவா 

௪ம் செய்ய லாகானு, உள்ளே உரைத்திடா வருத்தத்சை 

வெளியிற் காட்டெவசென்னும் வேலையை சுபட குண முடைய 

வன் வெகு எளிதிற் செய்து முடிக்கிறான். நான் சிங்களம் 

பு௦ப்படுகறேன்,
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LOTT. 

Gar, 

மகப தி, [அங்கம் -2 

நான் யவனத் தீபம் போகிறேன். காம் தனிச் தனி cog 

அதிர்ஷ்டத்தைக் தேரிவதே நம்மைத் தக்கபடி காத்திடும் 

நிலையாகும். கா மிருக்கு மிடத்தில் ஈர மனிதர்களுடைய 

ஈகைப்பே நம்மைக் கொல்லும் சாராச மாகும், உற்ற உறவி 

னரே பற்றிய பாசக ராவார். 

எ ய்யப்பட்ட இச்தப் பாண மானது இன்னும் 2 சிழ 

வில்லை ; நம்மைக் காப்பதற்குத் தச் வழி ௮தன் குறிப்பின் 

வழியில் கில்லாமையே, ஆகமவ கடிமா ஏறுவோம் கடி. இனில் 5 

விடை பெற்றுச் செல்வதில் வீண் காலம் போச்காது, 

விரைந்து போவோம். கருணை யில்லா விடத்தினின்றும் நம் 

மைக் காத்தமெபொருட்டுக் கரந்து செல்வஅ SUL. ors gi, 

|இருவரும் போகிரூர்கள்,] 

காட்சி முடிகின்றது, 

ea Pete 

நான்காவது காட்சி. 

இடம்--மகபதியின் சோட்டைக்கு வெளியில், 

ரோஷனும், ஒரு லயதுசேசேன்ற மனிதனும் ann Bap i ear, 

எழுப தாண்டுவமை எனக்கு ஈன்றாயச் கியாபசம் இருக்கின் 

ng: Qs காலத்தின் பிரமாணஅதுள் எத்தனையோ பயய்கர 

மும் அச்சரியகரமுமான விஷயங்களைப் பார்த்திருக்கிறன். 

ஆயினும் இந்த அதி பயங்கரமான இரவு ௮வற்றை யெல் 

லாம் அற்ப Lot SHON LL.B, 

6G 51! அண்ணா, அதோ . பாரும், குரூரமாம் மனிதனு 

டைய கொடுஞ் செய்சைகளைக் கண்டு கலங்க, கொலைக் 

குரிய அவனது கொடிய ரம்கக்மை அ மிப்பது பால், ஆகாய 

மானது தோற்றுகிமது, கடியாரத்இின்படி பகலே யானபோ 

இலும், காரிருள் சூழ்ந்து, சஷ்டச்துடன் ஊர்ந்து செல்லும் 

கதிரவ னொளியையும் ௮ர்தகாரக்கில் அ௮மிழ்ச் இலி, 

உயிர் தரும் சூரியன் ஒளி தரும் சமயத்தில், இவ்வுலக மெய்



காட்சி - 4] மகப தி, 4] 

Gaon, 

eu, LO, 

ரோ, 

மே, 

ரோ. 

ரோ. 

கணும் இருளினால் மூடப்படும் படி. நேர்க்தஐ, நடந்தேறிய 

கடுஞ் செய்கையைக் கண்டு காரிருளானது வெற்றி கொண் 

டாடுவதினாலோ, அன்றி பசுலவன் ௮கைப் பார்த்திட வெட் 

கப்படுவதினைலா ₹ 

நடந்தேறிய கொடுஞ் செய்கையைப்போல், இதுவும் இயற் 

கைக்கு முற்றிலும் வி?ராகமானதே. சென்ற செவ்வாய்க்கிழ 

மை ஆகாயத்தில் உன்னதமாய் வட்டமிசிம் ஓள்ளிய ௧௬௨ 

ஜொன்று, இரவில் வலி பிடித்து வாழும் YEO யொ ன்றால் 

BI SBS கொல்லப்பட்டது, 

ரக ஜாறிக்குள் தூாயதான அழகும் வேகமும் பொருந்திய 

தனசனது குதிரைகள், அவைகளின் குணமும் சுபாவமும் 

மாதினவாய், கள்கள் லாயங்களினின்றும் ௮றுத் தச் கொண்டு, 

அடக்கத்திற் குட்படாதனவாய், மனித ஜன்மத்துடனேயே 

மாமுூட்டம் கொண்டனவேயோல், வெளியில் ஐடின--இ து 

௮இக விக்தையாயினும் ௮வவளவும் உண்மையே. 

அவைகள் ஒன்றை ன்று தின்றதாகக் கூறுகிருர்கள். 

எதிரில் பார்த்தக்கொண் டிருக்த என் விழிகள் ஆச்சரிய 

மடையும்படி அங்வனமம செங்கன.--ஈற் சமான் மேகதூ 

மன் இதோ வருகிறார். 

மேக்தூமன் வருகிறான். 

லயா, இப்பொழுது என்ன சமாசாரம் 8 

ஏன், தெரியவில்லையா உங்களுக்கு ? 

இக் கொடும் பாதகக் கொலையைச் செய்தது யார் என்று 

சுதா? தெரிக்கதா ! 

மகப தியினால் கொல்லப்பட்டவர்களே இக் கொலையைச் செய் 

தவாகள. 

அள்தோ ! என்ன காலம் ! அவர்கள் எதற்காகச் செய்திருக்க 

வேண்டும் ? 

6
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மே, 

மோ. 

மா, 

ம, 

ரோ. 

மே. 

ரோ. 

மே, 

Gon, 

ம். ம, 

lo & tJ தி, [அங்கம் - 2 

அவர்கள் ஏவப்பட்டார்கள மற்றவர்களால், அரசனது 
. . . ரூ . | 

இரு மைக்காகள் மாலகாமளனும் தனலாபனும், ஒருவரு 

பாறியாகபடி ஊபைலிட்சி ஐஇடப்பபோய்விட்டாகல ) அத 

ஞ்ல் அவர்கள் மிது அ கொலை செய்ததாகச் சந்தேகம் த்ய 

GE DS. 
7h . . க ப ௪ ச . ச 

பிரகா துக்குப் பின்லும் விராசமே! என்ன புத்தி யற்ற 
% . ச ச க ’ பேராசை ! தன் ுபிடிக்குக் காரணமா யிருக் ௩ம் பொருளை 
ரந . ரத . 
மய தான் வாயில் போட்டுக்கொள்வதாவது .--ஆயின் Col cat 

வாய் இல் வரசு மசபதியின்பால்கான் சசருமென்று எண்ணு 

இன் 
[இ றன 

அவர் முன்னமே நியமிக்கப்பட்டு, ஸ்கார்தபுரம் போயிருக் 

இருர் மூடி புய, 

ப திரு ப உ ரு தனகன பிரேதம் எங் இருக்கிறது ? 

அவாது முன்னோர்களெல்லாம் சமாதி வைக்கப்பட்டு அவர்க 

of yon Racor யெல்லாம் காப்பாற் O a min, தொலமா கிள 
ச பக ் , ட டு . ட 3 ௩ டர 

ளைக்குக் கொண்டி3போ யிருக்க கள் 

. க உ ரூ 2 க 
ஸ்காக்கபுரம் போகி மிரா நீர் 

. க * . ரு . 

இல்லை, அண்ணா ; கான் வாபிநகரம் போகின், 

SA FOG, FTCT Dy 1b) போகிறேன். 

சரி--௮ங்காவது எல்லாம். சரியாய் ஈடப்பதைப் பார்ப்பீ 
* ௪ . கி rn 

ராக போய் வாரும் இல்லாவிடின் புதியவைகளை விட 

நமது பழைய உடைகமேே பொருந்தின வாகும் | 

சுடி ச ௬ . 

தாதா, ம்பாய வகிே றன, 

கடவுள் உன்னைக் காக்து ரட்சிப்பாராக ! அங்ஙனமே, கெடுதி 

யை ஈன்மை யாக்க, பகைவரை நண்ப ராக்கும் ஏனையோர்க 

ளையும் என்றும் ரஃ்சிப்பாராக | 

[போகிருர்கள்.] 

காட்சி முடிகின்றது. 

ween
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மூன்றாம் அங்கம், 
Ok ert 

முதல் காட்டு, 

இடம் பாளை, இரண்மான, 

பாறு தோபன் வருஇருண், 

* க . . . . nv ம a . ” 

பா. மாயானி மாதர்கள் வாக்களித்தபடி, சாண்ம்பச் Fur ene, 
. . . ° . . ‘Jy ட ட . ~ ங் 

காம்தரச் இமாணைய், மன்னனானாய், அனைத்தையும் ௮டைநீ 

தாய இபமிபாழுலு ; அவறமஹறை அடையுப பொடுட்டு DY BIB 
oo. oo ச த் : க . க / உ. ரந ச . 

அர்க் சாச்தியம் இழைகதாய் என்று அஞ்சன் றன் மான் 5 

அயினும் இ வரசானறு உன் சற்குஇயில் தங்காசென்றுப, 

சன் மாலமாய் அச்சகம் அரசர்கள். உஇுப்பார்களென்றும் 

உரைக்கப்பட்டது. அவர்கள் வாயினின்றும் வெளிப்படுவது 
e ° * . fn ௬ . ட 

உண்மையானால்-- அவர்கள் வாக்கின்படி உனக் குரைத்து 
‘ . ர்ர தகை: ன . ட ட்ட ல் 

முற்றிலும் ஈட ற வில்லையா என், உனக் குரைத்தது உண் 

மையாய்  ரூபிக்கப்பட்ட தம்பால,  எனக்கறும் பின்வரும் 

உண்மையை முன் உரைப்பனவாகி--அவராரகள் என்னையும் 

க்கட் ey ; ry கோரும்படி செய்ய லாகாகடி? யினும் பொறு ! தனு 

டன் நிறுத்துவோம். 

உாத்யகோஷம். மகபதி அரசனாகவும், மக்பதி மனேவ் 

அரசியாகவும் வருகருர்கள், 

லவகைகைன், ரோஷன், கனவான்கள், பரிவாரங்கள், சேவகர் 

புடை சூழ வருகின்றனர். 

ம் இேதோ ஈமது முக்கியமான அதிதி வந்திருக்கின்றனர். 

ம.ம, அவரை சாம் மறந்திருப்2பா மாயின் ௮௮ நமது விழவி s 

கோர் பெருங் குறையாள், எல்லாவிதத்திலும் ஈனப்படுத்த 

வகா யிருக்திருக்கும். 

ம, இன் நிரவு பெரிய தோர் விருந் இனை யளிக்கப்போ கிரோம் 

வுஜற்கு உம்மை வரும்ப்டி சாங்கள் வேண்டுகிழம்,
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பானு. 

பா 6D). 

பானு. 

பானு. 

பானு. 

beau தி, [அங்கம் -5 

மகாராஜா அவர்கள் என்னைக் கட்டளை யிடலாம். அதன்படி 

தீழ்ப்படிந்து நடக்க என் கடமைகளால் என்றுங் கழற்ற 

முடியாதபடி கட்டுப்பட் டிருக்கின்றேன். 

இன் ற மத்யானம் எங்கேனும் சவாரி போடுறீரோ ? 

ஆம், என் அரசே, 

௮ப்படிக் இல்லாவிடின் இன்றைக் இனத்துச் சபையில் 

எப்பொ ம் மந்தகாயும் நமது நலக்தை நாடியதா। CPB ALS Swi ததை பூயதாயு 
மிருந்திருக்கின்ற உமது அருமையாம் அலோசனையைக் 

கோரி யிருப்போம். அகவே sos srs Bon ௮டை 

வோம். வெகு தாம் சவாரி போ௫ுறீரோ 14 

இதத்கும் இரவு போஜனத்திய்கும் இடையி லுள்ள காலத் 

OES FTG GES தூரம், என்று புரவி மவகமாய்ப் போகா 

விடின், இரக லிருந்து ஒரு இரண்டு மணி நான் இரவல் 

வாங்க வேண்டி வரும், 

நமத விருந்திற்கு வ. மறவாதீர், 

அரசே, அப்படிச் செய்யேன். 

நமது கொலைக் கஞ்சாக் கொடுக் தாயாதிகள் யவன நஇிபத்தி 

௮ம் சிங்களத்திலும் இருப்பதாகக் கேள்விப்படுகிறோம். 

ஈன்ற தந்தையைக் கொன்ற கொடும் பாதகத்தை ஏற்றுக் 

கொண்டு பிராயச்சிக்கம் பேணாது, கட்டிக் கதைகள் கட்டி 

கேட்பவர் செவிகளை மட்டின்றிப் பூரிக்க முயல்சன்றனர் 

போலும், நாளை ஆராய்வோம் நன்றா யவைகளைக் குறித்து; 

அப்பொழுது, அதனோடு, இருவரும் கலந்து ஏற்பாடு 

செய்யவேண்டிய ராஜாங்க விஷயங்களு மிருக்கின்றன. 

சவாரி புறப்படும் சடுதியில், போய் வாரும், இன்றிரவு உமத 

வருகையை எதிர் பார்ப்போம், பாலையன் உம்முடன் போகி 

ருனோ ₹ | 

ஆம்; எம தரசே, எங்கள் வேலை யெங்க ளிருவரையும் 

அழைக்கின்றது,
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ம், 

சே, 

கடி.தினிற் செல்வனவும், சால் தளராதவுமான சுடிமாக் 

சுளின்மீத ஆசரோக.ணித்துச் சடுதியிற் போய் வருவீராக ! 

[ பானுகோபன் Cun Bape . | 

இன்றிரவு எழுமைிவரையில் ஒவ்வொருவரும் அவரவர் 

காலத்திற்கு எஜமானனாய இச்சைப்படி கழிக்கட்டும். உங்க 

ரும்பொருட்டு, ளுடைய சகவாசம் அதிக சந்தோஷத்தைக் த 

சாப்பாட்டு வேளைவரையில் நான் தனித்இருக்கறேன். 

௮ தூவரையில் ரங்கள் சுசமாய்க் காலங் கழிப்பீராக ! 

(மகபதியும் ஒரு சேவகனும் தவிர 
மற்றெல்லோரும் போன் 
நனர்.] 

அடே ! ரு வார்க்தை யுன்னோடி; அர்த மனிதர்கள் சமக் 

காகக் காத்துக்கொண் டி.முக்கின்றனரா ? 

அரண்மனை வாயிலுக் கெதிரில் அவாகள் காத்திருக்கின் ற 

னர், அரசே, 

௮வர்களை ஈம் மெதிரில் ௮மைத்துவா, 
[சேவகன் போஇருன்.] 

இப்படி வாழ்தல் ஒன்று மில்லாததாம், ஒரு கஷ்டமும் 

நம்மை வர் தணுகாதபடி சேஷமமாய் வாழ்வதே எல்லா 

மூடைமையாம் ; பானுகோபனிடம் எனக் குண்டாம் பய 

மானது என்னிடம் அழமாய் கில்பெற்றுள்ளது ; கம்பீர 

மான அவனது குணத்தில், கான் பயப்படவேண்டிய 

தொன்று குடிகொண்் டி.ருக்கன்றது. அவன் எதற்கும் 

௮ஞ்சுபவ னல்லன் ;) ௮ந்த அஞ்சாமை யென்னும் குணத் 

துடன், ௮வனது ஆண்மையை ௮பாயமான வழியிற் செலுத் 

தாது அடக்கி ஆளும் ௮றிவொன் நிருக்கிறது. அவன் 

அன்றி வேறொருவன் உயிருட னிருப்பதைப்பற்றி கான் உள் 

ளத்தில் ௮ஞ்சவில்லை, சாண்டீபன் எதிரில் சர்ணனஅ தே 

ஜஸ் எல்லாம் குன்றியது எனக் கூறுவதேபோல், எனது 

பேரறி வெல்லால் அவன்முன் இழிவுறுகன்றது. மன்னன் 

or ei ௮ம் மாயச் கோதரிகள் என்னை முதலில் பெயரிட்
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dp. Gan. 

மகபதி [அங்கம் -3 

டழைத்தபோது தன்னிடம் பேசும்படி அவர்களைக் கடிந்து 

கூறினான் அவர்கள, பின் வருவன முன் னறிந்து கூறுவார் 

போல், ஐர் ௮ரச வம்சத்திற்கு ஆதி புருஷ£ணு யாவாயென 

வாழ்த்தின ரவனை, பயன்படா மகுடம் ஒன்றினை பாபியாம் 

என் தலையில் வைத்து, மலடாம் செங்கோல் ஒன்றை என் 

கையிற் பிடிக்சச் செய்கனா, எனக்குப் பின் என் மகப்பே ற 

டையாது என் கையினின்றும் பிரிங்கு வே றெவர்க்கோ ஈதற் 

பொருட்டு. அப்படி ஆகுமாயின் பானுகோபன் மக்களின் 

பொருட்ி என் மனத்தைப் பாழாக்கினேன். அவர்களுக் 

காக தயாகிதியாம் கனகனைக் கொன்று கொடும் பாபியா 

னேன்; என் அமைதி யெனும் அரும் பாத்திரத்தில் ௮வர்கள் 

நன்மைக்காக அவலத்தை வார்த்துக்கொண்டேன், என்றும் 

௮ ழியா எனது ஆன்மாவாம் ௮ருங் கலத்தை, மனித ரயி 

ரைக் சுவரும் மதலியிடம் ஒப்புவித்தேன், ௮வர்களை, அந்த 

பானுகோபன் மக்களை, மன்னர்க ளாக்குவிக்கும் பொருட்டு ! 

ganar செய்வதைவிட, விதியே, என்னை கேரில் எதிர்த்து 

கடைசிவரையில் போர் விளைப்பாயாக !-- யா ரங்கே? 

சேவகன் இரண்டு கொலைஜருடன் மறுபடியும் 

வருகிறான். 

நீ போ, கதவருகில் ௮ங்கே நின்று கொண்டிரு, நாம் அழைக் 

கும்வரையில், (சேவகன் போடருன்.] 

நேம்றைத்தின மல்லவா காம் கலந்து பேசியது * 

அப்படித்தான் ; அரசருடைய சித்தம். 

நான உமக் குரைத்த வார்த்தைகளை யெல்லாம் ஈன்று 

யோ௫ித்துப் பார்த்தீர்களா *$ குற்ற மற்ற என்மீது, கான் 

தான் செய்ததாக நீங்கள் குறை கூறும்படி, முற்காலத்தில் 

உள்களைத் தலை யெடுக்க வொட்டாமல் அுரதிர்ஷ்டத்தில் 

அமிழ்த்தியது அவனே என்று அறிவீர்களாக?) சடைசிமுறை 

உங்களை நான் கண்டபொழுது உங்களுக் இசை உண்மை 

யாய் ரூபித்தேன் ; உங்களுக்கு மேலுக்கு உறுதி மொழி கூறி
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யம், பிறகு ஏமாற்றியதும், யார் ௮தற்கு கருவியா யிருக்க 

தென்பதும், யார் ௮தற்கு உடந்தையா யிருக்த தென்பதும்) 

மற்றெல்லா விஷயங்களையும் ஒவ்வொன்றாய் உங்களுக்கு 

வி௫ிதமாகும்படி, எடுக் துரைத்தேன். அ௮க்ஙன முரைச் 

திருப்பே னாயின், பித்தம் பிடித்தவனும் ௮ல்லது பாதி பிரா 

ணன் போனவனும்கூட; இங்கனம் இழைத்தவன் பானுகேர 

பன், என்று ஒப்புக்கொண் டிருப்பான, 

மூ.கோ. அதைச் தாங்கள் எங்களுக்குத் தெரிவித் தீர். 

ம. ஆம், அங்கனமே செய்தேன், ௮ன்றியும் அதற்கு மேலும் 

போனேன், அதற்காகத்தான் நாம் இப்பொழுது இரண் 

டாம் முறை சந்திப்பது. இகையம் வாளாகப் பொறுத்திருக் 

கும்படி. உம்மிடம் பொறுமை என்பது அவ்வளவு ௮ இகப் 

பட்டிருக்கன்றகா எனை ? சற்றேனுந் தயையின்றி ௨ம் 

களைச் சாகக் இடக்சுச் செய்து, உங்கள் உ௰்ரூர் உறனி 

னரை ஊரிடு பிச்சையால் உயிர் தரிக்கும் எழைக எளாக்கிய 

இச்சு உத்தம புருஷனும், ௮வனது சந்ததியாரும், இன்னும் 

உலகில் வாழ்ந்திருக்க வேண்டு மென்று ஈசனை த் தியானிக்கும் 

படி, எந்த வேதமாவது உமக்குப் போதிக்கின்றதா ₹ 

மு.கோ. மன்னவனே, காங்கள் மனிதர்கள். 

ம, ஆம், அட்டவணை யெடுத்தால் அதில் நீங்களும் மனிதராகப் 

பிரிக்கப்படுவீர்கள், வேட்டை சாய், கோம்பை காய், குச்சு 

நாய், நீர் சாய், சொறி நாய், மர ராய், கோனாய், எல்லாம் 

மொத்தத்தில் நாய் என்று அ௮ழைக்கப்படுவதேபோல், பகுத் 

தறியும் ஜாபிதாவிலோ வேக முளல்ளதென்றும், மெதுவான 

தென்றும், புத்தி கூர்மை யுடையகென்றும், வீட்டைக் கா 

வல் செய்வதென்றும், வேட்டை யாடுவதென்றும், இயற் 

கையானது அதற்குக் கொடையா யளித்திருக்கன் ஐ குணத் 

இன்படி ஒவ்வொன்றும் பிரிக்சப்பட் டிருக்கின்றது ; அவ் 

வாறு வெவ்வேருய்ப் பிரிக்கப்பவெதினால், எல்லாம் மொத் 

தத்தில் ஒன்றாய்க் கருதப்படாதபடி, ௮வைகளுக் குரிய அந்
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தஸ்திற்குத் சுக்கபடி மதிக்கவும்பமிகின்றன, ௮ங்ஙனமே 

மனிதர்களிலும் ; மனிதர்களுடைய வகுப்பில் கடை கெட்ட 

வர்களா யில்லாது ஏதேனும் பதவி யுடையவரா யிருந்தால் 

௮தைக் தெரிவியுங்கள், உங்கள் உள்ள மறிய உங்களுக்கு ஒரு 

வேலை யிடுகிறேன் , அதைச் செய்து முடிப்பதனால் உங்கள் 

பகைவனும் கன் மூடிவை அடைவான், நீங்களும் எனது 

அப்த அன்பர்களரய் என் ஹிருதயத்தில் ௮ணைக்கப்படுவிர் 

aor: அவன் உயிர் வாழ்வதினால் எனக்கு வாழ்வின்றி வரத் 

தத்தில் இருக்கின்றேன், ௮வன் உயிர் நித்தால் ஒரு குறை 

யின்றிச் சுக மடைவேன், 

இ.கோ.எம் மிறையே, எனச் இவ்வுலகம் இழைத்த கஷ்ட நிஷ்டூரக் 

சுளால், கோபம் கொண்டவனாய் அதற்குப் பிரதி செய்யும் 

பொருட்டு எதையும் செய்யத் துணிந்திருக்கும் ஒருவன் 

நான். 

மு.கோ. கெடுதிகளால் களைப் புற்று, துரதிர்ஷ்டத்தால் ஈர்த் தலைக் 

கப்பட்டவனாய், இக் சுஇியினின்றும் ஈடேற, அல்லது அப் 

பிரயததினத்தில் இவ வுயிரைப் போக்கெட, எதற்கும் என் 

னுயிரை ஆனியிற் படுததச் சுத்தமா யிருக்கின்ற மற்றொரு 

வன் நான, 

ஆகவே பானுகோபனை உங்கள் பகைவஞனாய் அறிவீர்கள் நீங்க 

ளிருவரும். 

இ. கோ. மெய்தான், எம் இறையே. 

ம், அ௮வ்வனமே எனக்கும் அவன் பகைஞன். அவன் உயிர் 

வாழும் ஒவ்வொரு ௬ணமும், என்னுயிர் நிலையிற் குத்திக் 

கோல்வதேயபோன்ற, அத்தனை கொடும் விரோதியாய் என் 

௮ருகாமையி லிருக்கின்றான், அகவே கேவலம் எனது அதி 

காரத்தைக் கொண்டு ௮வனை என் கண் ணெதிர்ப்படா வண் 

Ci HO. FS, MMB செய்ததற்குக் காரணம் எனது 
௬. a ச 6 ச aa en « * 

விருப்பமே என்று கூறிடச் சக்தி யுள்ளவனாயிலும் கான அவ்
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வாறு செய்ய லாகாது, ஏனெனில் எங்க ளிருவருக்கும் பொது 

வான சல ஆப்தர்ச ளிருச்டின்றனர்; அவர்கள் அன்பினை நான் 

அவமதிக்க லாகாது. அவ? கேராக அழித்திடுவே னாயின் 

௮வர்ச ளனைவரும் அதைப்பற்றி ௮இக வருத்சு மடைவார் 

கள். ௮௮ சாரணம்பற்றிிய மற்றவர் சண்களினின்றும் இக 

தொழிலை LODE உங்களது வுகளியை வேண்டி 

விரும்புகிறேன், சில முக்கியமான நியாயங்களின் பொருட்டு, 

இ.கோ. ௮. ரசே, நீங்கள் கட்டளை யிடிகிறபடி நாங்கள் நிறைவேற்று 

கிரோம், 

மு.கோ எங்க ளூயிரதனால்-- 

ம். உங்கள் எண்ணமானது உங்கள் உடலூடே பிரகாடிக்கின் 

றது. தச மிருந்தா லின்னும் ௮ரை மணிக்குள் ளாக, நீங் 

கள் எங்க நிற்கவேண்டு மென்பதையும்), உங்கள் வேலையை 

நிறைவேற்றவேண்டிய சரியான காலக்தையும், தக்கவை 

ஒரு டிற்நனைக்கொண்டு உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன் ; 

னு ரீ! இன் இர வ முடித் தா சு வண்டும். ௮ரண்மனை யருகில் 

கூடாது. என்னை ஒரு களங்கமும் அடைய லாகாது என்ப 

தை நீஎகள் எப்பொழுதும் கவனிக்கவேண்டியது $ அவனு 

டன. வேலையில் ௮றை குறை யில்லா வண்ணம்--கூடவே 

செல்லும் அவன் குமாரனாம் பாலையலும், அந்த இருட்டு 

வேளையின் குருட்டுக் கதியை யடையவேண்டிம் ; ஏனெ 

னில், ௮வன் தர்தையைப்போல?வ அவனும் அவனியில் 

இராமை எனக்கு அதி ௮வியமாம், நிங்கள் ஒரு புதமாய்ப் 

போய்த் தீர்மானியுங்கள். நான் பிறகு உம்மிடம் வருகிறேன். 

இ. கொ. நாங்கள் திர்மானித் துவிட்டோ ப்டி IGE. 

ம. அனால் இ?கா வந்துவிட்டேன், உள்ளே போய் இருங்கள, 
[Qan dw ot போகின்றனர்.] 

முடிர்தது வேலை பானுகோபா, உனது அ௮ன்மா முத்தி யடை 

q
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ம்.ம். 

வே. 

வே, 

ம்.ம், 

neuf [அங்கம் -8 

வதாயின்; இன் றிரவே ௮.கன் மார்க்கத்தைச் சத்தியமாய்க் 

சண்டுபிடிக்கவேண்டும். [போகிறான்,] 

காட்சி முடிகின்றது, 

இரண்டாம் காட்ச. 

டுடம்--௮ ரண்மனை, 

மகபதி மணவியும் ஒர வேலைக்காரலும் வருஇருர்கள், 

ரச. ரது சபையி னின்றும் பானுகோபர் போய்விட்டாரா ₹ 

௮ம் அம்மணி, ஆயினும் திரும்பி வருகிறார் மாறுபடியும் 

இன்றிரவு, 
அரசரிடம், அவருக்குச் சாவகாசமா யிருக்கும்பொழுது, 

கொஞ்சம் Cue விரும்புகிம்ற னென்று, கான் சொன்னதா 

கச் சொல். 

அப்படியே செய்கிறேன் gy Loiw oll, [போகிறான்,] 

நாம் விரும்பியதைப் பெற்றும் ஈமது மனம் நிம்மதி படை 

யாவிட்டால், நாம் ௮டைச்தது ஓறை மில்லை, எல்லாம் 

இழகச்கதே யாகும். ஒன்றை யழித்து சற்தேதசகரமான FG 

அவ்டியுடன் வாழ்வதினும், காம் அழித்திடும் பொருளாச 

வே நா மிருப்பது சகோேஷேமகர மாகும். 

ம5பதி வருகிறான், 

என் காதா, என்ன இது *₹ யாரைப்பற்றி யோடூக்கின்றோ 

மோ, அவர்கள் மடிந்ததும், ௮தமனோ2ட மடியவேண்டிய 

எண்ணங்களை லிட்மப் பிரியாதவராய், மிகுக்க துக்கங்களை 

யே மேம்பட்ட தோழராய்க் கொண்டு, நீர் ஏன் கன்னக்தனி 

யே இருக்கின்றீர் ? திருத்த முடியா விஷபங்களை நினை த 

திடவே யாகாது, செய்தானது செய்தானதே..
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to, சாகப் பாம்பை நாம் நசுக்னோமே யொழிய நத திடச் 

செய்யவில்லை. ௮.து சுவஸ்க மடைந்து முன்போல் ஐ 

வீடும் ; பேதையாம் ஈமது பகையோ, முன்பு அதற் இருந்த 

பல்லினைக் கருதி அல்லும் பகலும் அ௮ஞ்சாநிறத்கும், பயத் 

துடன் ஈம துணவை காம் பருகுமுன், இரவுதோறும் ஈம் 

மைப் பிடிக்கும் இப் பயங்கரமான கனாக்களுடன் காம் படுத் 

ததங்கமுன், இம் கிலமண்டலமெல்லாம் கிலை குலையட்டும், 

மூ வுலகழும் (Lp D) gaa. y ui Ben, ஓய் வில்லா மனக் 

கவலையுடன் ஒருங்கே வாழ்வதினும், நமது பதவியை யடை 

ய, காம் யாரைச் சமாதிக் சனுப்பினோமோ, அவர்களுடனே 

நாமும் மடிர்து கடப்பது அதிக உத்தம மாகும், தனகன் 

சமாதியி லிருக்கன்முர் ; உலக வாழ்வென்னலும் ஜ்வரத்தை 

நித்தவராய் உறங்குஇின்றார் நிம்மதியாய் ; துரோகமானது 

தனது முழு ஆற்றலையும் சாட்டிவிட்டது ; இனி கூரிய வா 

ஞூம், கொடும் விஷமும், உள நாட்டுப் பகையும், வெளி சாட் 

ப் பகைவரும், ஏதும் ௮வ ரருகிலும் அண்டாது, 

வாரும், என் இனிய ராதா, மூறடான இப் பார்வையை 

மறைத்து முக மலர்ச்சியோ டிரும் ; உமது விருந்தினர் நடு 

வில் இன்றிரவு உளள ம௫ழ்ந்தவராய்ப் பிரகாசியும், 

௮ ங்றுனமம இருக்கின்றேன் கண்ணே, நீயும் அங்கனமே 

இருக்ச உன்னை வேண்டிகிேன். உன் டஇியொாபகமானது 

பானுகோபன்மீ திருக்கட்டும் ஒ; கண்ணின் பார்வையாலும் 

மாவின் வார்த்தையாலும் ௮வனை மிகுரக்க உத்தமப் பதகியில் 

வைத்திருப்பகாசத் தெரிவிப்பாய்--௮ந்தோ ! முகமன் என் 

லும் ஆற்று நீரில் ஈமது கெளரவத்தைக் கழுகி, 1558 

. ௮ள்ளதை மறைச்திட முகத்தையே epyuteé Qareror 

வேண்டி யிருக்கறது ஈம்மைக் கரப்பாற்றிக்கொள்ளும் 

பொருட்டு, 

இத்த விபரீதமான எண்ணங்களையெல்லாம் விட் டொழிக்க 

வேண்டும் நர்,
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காதலியே, கிம் தேள்கள் குடிகொண் டிருக்கின்றன என் 

மன முழுவதும். பானுகோபனும் ௮வனது குமாரன் பாலைய 

னும் உயிரோ டிருக்கின்றார்க ளென்று உனக்குத் தெரியுமே? 

இருக்தா லென்ன ₹ அவாகள் சிரஞ்சிளிக ளல்ல2வ. 

அந்த சுக மொன் றுளது இன்லும் ; அவர்களை காம் அழித் 

இடலாம் ழ ஆகவே நீ சந்கோஷ முூளளவளா யிரூ, வெள 

வாலானது தன் பொர்சை யடையப் பறக் தே முன், குட் 

டி.ச் சயிக்தான் ௮யைக்திட, சுவற்றுக் கோழி கூளி எல் 

லோரையுர். கொட்டாளி ALD உறங்கிடச் செய்யும் முன், 

பார்ப்பதற்றாப் பயத்தைக் தரும். செய்கை யொன்று செய் 

யப்படும்-- 

என்ன செய்யப்படப்போகிறது 4 

வேலை முடிந்து அதை நீ வியந்திமிம்வரையில், கண்ணே, 

அதனை நீ ௮றியா இருப்பாயாக --அனைக்தையா் pw. Bib 

yi SETI LD, வாராய் ! பச்சாத்காப முடை பசுலவன் பரி 

வுடை கண்ணை, உனது இருளெனும். இரையால் மூடுவாய்; 

கண்ணுக்குப் புலப்படாத கோரமாம் உனது GD BAIN, வந் 

கேரமும் பயத்தால் என்னை வெளுக்திடச் செய்யும், அப் 

பெரும் பத்திர த்தைப் பல அுண்டமாசக் கிழித்து ௮ ழித இடு 

வாய் !--இருள் சூழ்கின்றது; காசமானது உன்னதமான 

மரத்தின் உச்சிக்குப் பறந்துபோடுின் ற.தூ, பகலின் கற் பிரா 

ணிகளெல்லாம் படுத் துறங்க ஆரம்பிக்கின்றன கடு நிசியின் 

கபந்தங்களெல்லாம் தத்தம் இரையைத தேடத் தொடங்கு 

இன்றன.--ஆச்சரியப்படுகின்றாய் நீ என் வார்த்தைகளைக் 

கேட்டு, ஆயினும் சற்ஹே பொறுப்பாய்) கெட்ட விஷயங்கள், 

ஆரம்பிக்கப்பட்டபின், கெடு தியினாலேயே பலத்தை யடை 

இன்றன. ஆகவே வேண்டுகேறே லுன்னை. உடன்படுவா 

யிதற்கு. [போ௫ுருர்கள், 

காட்சி ழடிகின்றது, 

ரைன்.



மகப தி, 53 

மூன்றாங் காட்சி. 
ட a a) . . bo un . 

இடம பூரகதோட்டம?; அமன் ஒரு புறமாக 

கதவு ஒன்றின் வடியாய் அரணை மனை ச்குப் போடுற 

ஒரு மார்கிஈம், 

முன்று கொலைஜர்கள் வருசன்றனர். 

மு.கோ. ஆயின், உன்னை யார் எம்ச்ளுடன் போயச் சேரும்படி சுட் 

car ude. gg 7? 

மூ. கோ. மகபதி மன்னன். 

’ . ச 7 - of + . - . 

இ. கோ, நமி தொழி லையு in நாம் செய்யமு வண்டிய கா மக்களை யம 
. . ட க . க எவ . D . 

கணக்காய 09 ப்புவிக்கின் படியால் தாம். இவன்மீிது சநே த் 
ச ௩ re ட 7 aN “ys 8 

கம் சொள்ள வேண் டிய நிமி EBL IND, 

ce 

dp. Gan. ஆனால் ங்கள் பக்கலில் கிற்பாய், வெயிலான் இரணங் 

கள் இன்னு ம் மே DHS இக்க! oY சொ Gh 0 வெளிச் Th Gh 

Bethy Doar ன. Gi win பரி யானவன் காலக் கடந்கதைக & ch 

. ச் eo. . உ சட Dy அ 

தனவனாய் சமயம் வாயக்க சத்தாத்திற் போய்ச் 
. . ச . ~ Oo. . : 

இச் செல்கிறான் $ நாம் காத்து நிற்கும் பொருளும் தம தரு 
. ச ரு 

இல் நண்ணுகற து, 

சரக் குதி 

மூ.கோ, கோ குதிரைகளின் சாலடி. கேட்கறது, 

பானு, [உள்ளே] ஓய் | ஒரு வெளிய்சம் கொண்டுவாருங்க ளிக்கே. 

இ.கோ, ஆயின் ௮வாதா னது, வருவதாகக் காததிருக்கப்பட்ட மற் 

றவர்க ளெல்லாம் வந்துவிட்டாகள் அரண்மனைக்குள் 

முன்பே, 

மு.கொ. ௮வரது குதிரைகளைக் கொண்டுபோஇருர்கள். 

மூ. கோ, ஆம், ஏறக்குறைய ஒரு மயில் தூரம், எல்லோரும் செய் 

வஅபோல ௮வரும் வழக்கமாய் ௮வ்விட மிருந்து தரண் 

மனை வாயில்வரையில் ச்லால் ஈடர்து போவார்,
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பாஜ கோபனும், கையி லோர் இப் பர்தத்தடன் 

பாலையலும் ac, Say i ser, 

இ,கோ. வெளிச்சம் ! வெளிச்சம் ! 

மூ.கொ, அவர்தான். 

மூ.கோ. அஞ்சாதீர்கள், 

பானு, மழை பெய்யும் இன்றிரவு, 

மு.கோ. ஆனால் ௮து உன் மண்டைமீது விழட்டும் ! 

|பானுகோபனை எதிர்க்சின்றனர்,] 

பானு, &ீ3யா ! துரோகம்! ஓடிப்போ, ௮ப்பா, பாலையா, ஐடு! 

ஓடு ! ஜூ! நீ பழி வாங்கலாம்--ஆ ! முறியனே, 

[மடி௫ருன்; பாலையன் தப்பி யோடு 
இரான்] 

ம0.கோ. வெளிச்சத்தை யார் ௮லித்துவிட்டது ? 

மு.கோ. அப்படித்தானே மார்க்கம் ? 

மி,கோ. ஒருவன்தான் இழ விழுந்தான்; மகன் தப்பி யோடி 

ஞான, 

இ,கோ. ஈமது வேலையில் முக்கயெமான பாதி விருதா வாயிற்று. 

மு.கா. சரி, சாம் போய், எவ்வளவு முடி.ச்தோம் என்பதைத் தெரி 

விப்போம். [மூவரும் போறார்கள்,] 

காட்சி முடிகின்றது, 

  

MAHAMAHOPADHYAYA, 

Or, U. ¥, SWAMINATHAIYAR LIBRARY, 

TIRUVANMIY UR, MADRAS-41.
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நான்காம் காட்சி, 

இடம்--அரண்மனையில் ஒர் சபா மண்டபம், 

விருத சித்தப்படுத்தி யிருக்கின்ற. 

மகபதி, மகபதி மனி, ரோஷன், லவணகன், கனவான்கள், 

வேலையாட்கள் ag wer ment, 

ம, ௮வ ரவர்களது வரிசைக் சரமம் அவர்களுக்குத் தெரியுமே 

ஆகவே உட்காருங்கள் ; ஓரே முறையாக அனைவருக்கும் Go 

வரவு © eT EHS ple, 

கனவான்கள். மகாராஜா ௮வர்களுக்கு Neal ab go 

ம, விருந் தினருடன் நாமும் கலந்து அவர்களுக் குபசரணை 

செய்வோம் ஊழியனாய். நம தரச சம்மாதனத்திலையே வீற் 

திருக்கட்டும், ஆயினும் தக்க சமயத்தில் அவளது உபசரணை 

யையும் விரும்புவோம். 

ம. ம, நமது கேயர்களுக் கெல்லாம் நீர் ௮தை எனக்காகக் கூறும், 

என் ஹிருகயமானது ௮வர்கள் வருகையைக் கண்ச இன் 

புறுகின்றது. 

முதல் கோலைஜன் சத வருடல் வருகிறான். 

ம, பார், அவர்க ளெல்லாம் தமது மன மகிழ்ச்சியால் உன் 

னைச் சூழ்கின்றனர், இரு பக்கமும் சரியாயது, இதோ 

இங்கு மத்தியில் சான் உட்காருகறேன். சந்தோஷத்தைக் 

குறைவு படுத்தா தீர்கள், கொஞ்சம் பொறுத்து மது பானம் 

செய்வோம் ௮னைவரும் ஒருங்கு சோந்து 

[கத வருஇழ் போய்] 

உன் முகத்தில் இரத்தம் இருக்கின் 2௯. 
மூ கோ. ஆயின் ௮௫ பானுகோபருடைய-அ, 

ம. ௮து ௮வன் உள் ளிருப்பதீனும் உன் வெளியி லிருப்பது 

உத்தமமாய்த் தோற்றுகறது, அவன் தீர்த்துவிடப்பட் 

டானா ¢
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மு.கோ. அரசே, அவர் கழுத்து அறுப்புண்டு கடக்கிருர் ; அதைச் 

மு கோ 

dp. Can. 

செய்தேன் அவர்பொருட்டு நான் 

சழுத்தை அறுப்பவர்களுக்குள் நீதான் மிகுந்த கெட்டிக் 

காரன். பாலையனுக்கு அவ்விதம் செய்தவன் ௮வனுர் ஈல்ல. 

கெட்டிக்காரனே ; நீ3ய யதையும் செய்திருப்பையேல், 

னை யொப்பார் ஒருவர மில்லை 

எம துறைய, பாலையன் தப்பி யோடிப்?பாய்விட்டான், 

ஆயின் எனது நடுக்கம் என்னை மறுபடி காரின் றே ! இல் 

லாவிடின, ஒரு குறையுமின்றி, தடங் கல்லைப்போல் தளரா 

தவனாயும், சலையைப்பபோல் சலிக்சா தவனாயும், ஆகாயத்தைப் 

போல் அகன்று அளை த்தையுல் கவருவோனாயும் இருக்திருப் 

பேன், இப்பொழு அஞ்சுதலாலும், ௮மரிக்கை யற்ற 

சக்ககங்களாலும்,. ௮அடைச்சப்பட்டி, HA pF sD gH 

லற்பட்டவனா யிழக்கின்2றன், ஆயினும் பானுகோபனைப் 

பற்றி சந்தேக மிலலை?ய 7 

இல்லை எம்மிறையே, ஒவ்வொன்றும் உயிரை மாய்க்க வல்ல 

ஒரு இருபது அழமான வெட்டிக் காயங்களை மண்டையில் 

உடையவராய் ச௫்கேகக மின்றி செத்துக் கிடக்கின்றார் அகம் 

ஒன றில். 

அதற்காக வக்தனம் உனக்கு. [தன்னுள்] வயது முதிர்க்த 

அரவம் அங்கே கிடக்கின்றது. தப்பி யோடிய குட்டியோ 

பருவ காலக்தில் பி விஷக்கை உண்டாக்கத் தக்க சுபாவத் 

தை யுடைத்தா யிருக்கிறது. பல் லில்லை பிப்பொழு த்க்ற்கு 

நி போய்விரி, நால் நாம் மறுபடி கலக்து பேசுவோம். 

| கொலைஞன் போடரன்,] 

என் அரும் காதா, டீங்கள் அுளைவரையும் சந்தோஷிப்பிக் 

கஇறீர் இல்லை, விருந்தினரை அடிக்கடி சந்தோஷமாய் உண்டு 

களிக்கும்படி வேண்டாத விருக்கான௮, விம்சப்பட்டதே 

யாம். ஏற்ற இடம் இல்லமே வயிற்றை நிரப்புகற்கு ; வெ
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ரா, 

co
 

Lo, 

ளியே போவதென்ருல் உணவிற்கு உருசியைகத் தரும் ரசம் 

மரியாதையே, அதில்லாமல் ஒருங்கு சேர்தல் வியர்த்தமே 

யாம், 

இனிமையாய்க் யொபகப்படுத்தினை ! இப்பொழுது பக்குவ 

மாம் ஜீரணம் பசியைப் பின் தொடருமாக, ௮வ் விரண்டை 

யும் பின் தொடருமாக ஆரோக்கியம். 

மகாராஜா அவர்கள் தயை செய்து உட்காருவாராக. 

பானுகோபன் அருவம் பிரவே௫த்து மகபதியின் 
ச 

அசனத்தில் உட்காருசன்ற2, 

ஈமதூ நற் குண மூடை கேயனாம் பானுகோபர் இவ்விட மிருப் 

பின், ஈமது தேசத்து ௮ருமை பெருமையெல்லாம் இக் 

சடறைக்குள் ௮டங்கியதா யிருக்கும் இப்பொழுது. அவர் 

தவறிப் போவதற்குக் காரணமா யிருக்கும் ஆபத்திற்காகப் 

பரிவடைவதைவிட., பட்ச மின்மையினால் வாராதிருக்கிறு 
ரென எதிர்த்துப் பகாந்திடப் பிரிய முள்ளேன் ! 

அரசே, ௮வர் வராமை அவர் வாக் களித்ததின்மீது பழி 

யைச் சுமத்துகறெது. மகாராஜா அவர்கள் எங்களுடன் உட் 

கார்ந்து எங்களைக் கெளரவப்படுத்தக் சோருறோம். 

எல்லாப் பீடங்களும் நிறைந் திருக்கின்றனவே. 

இதோ உமச்காக ஓர் ஆசனம் காலியாய் வைக்கப்பட் டிருக் 

இறது, அரசே. 

எங்கே? 

இதோ எம் இறையே,--மகாராஜா அவர்கள் எகைக் கண்டு 

பயப்படுகிறார் ? 

உங்களில் யார் இதைச் செய்தது? 

கனவான்கள். எதை எம்மிறையே 9 

ம், நான் செய்தேன் என்று உன்னால் உரைத்திட முடியாது, 

இரத்தம் படிந்த உன் தலையை ஆட்டாதே யென் னெதிரில் ! 

8
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லயா, காம் எழுந்திருப்போம், அரசர்க்குத் தேகம் செளக் 

இய மில்லை. 

உட்காருங்கள் உத்தம கேயர்களே ! எனது நாகன் அடிக் 

கடி யிப்படி பிருப்ப அண்டு; சிறு வயதுமுதல் இப்படி 

யிருந்திருக்கிறார். உங்களை வேண்டிக்கொள்கறேன், உட் 

காருக்க எப்படியே. இம் மத மருக்ஷி மறைக்இடும் க்ஷணச் 

இல் ; மற்றொரு யோசனைக்குமுன் முற்றிலும் சரியாய்விடி 

வார். வரை அதிகமா யுதறுப் பார்ப்பீ ராயின் அவருக் 

குக் கோபம் விளைத்து, அவரீது மழுக்ஷியையும் அதிகப் 

படுத் தூவீர்கள், புசியுங்கள், அவரைக் கவனியா தீர்கள்-- 

[ஒரு பூதம் மகபதிக்கு] ரும் ஒரு மனிதனா ? 

ஆம்) ௮திலும் ஈமனையே நூிங்கடச் செய்யவல்ல மூன்றை 

யும் எதிர்த்துப் பார்த்திட அ௮க்தனை க் தைரிய முடையவனே, 

யோ ! இதென்ன பயித்தியம் ! உ௱டுடைய பயர்தான் 

இவ்வாறு உம்மை வர்ணிக்கச் செய்கிறதா, உம்மைக் தனக 

னிடம் அழைத்துச் சென்றது என்று Ros GH OL, Lbs 

ஆகாயத்தில் தோன்றிய உடை வாளே யி, இதென்ன 

உதறலும் பதறலும் ? உண்மையான பயத்சைப்போல் பா 

சாங்கு செய்வ தா கும் ் இவைகளெல்லாம், பனிக் காலத்தில் 

குளிர் காயும்கால், பாட்டி யின் கட்டளைப்படி பெண்பிள்ளை 

யொருத்தி புகலும் கதைக்குப் பொருர்தியனவா யிருக்கும் | 

வெட்கக் கேடு! என் உமது முகத்தை ப்படி வைத்துக் 

கொள்ளுகின் தீர் *₹ என்ன யோசித்தாலும் வெறும் பீடத்தைக் 

தான் விழித்துப் பார்க்கின் றீர் முடிவில், 

பொறு ! பார் அங்கே! பார்! பார்! ௮! என்ன சொல் 

இருய் ₹ ஏன் ? எனக் கென்ன வந்தது ? உன்னால் தலையை 

யசைக்க மூடியுமாயின் வாயையும் திறந்து பேசு..-.-இடு 

காடும், கல் லறைகளும் நாம் புதைத்தவர்களை மறுபடியும் 

திருப்பி யலுப்புவதாயின் நமது பிணங்களை யெல்லாம்
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கழுகுகளின் வயிற்றில் ௮டைக்கலம் செய்யலாம், 

[அருவம் மறைகன்றது.] 

என்ன இது, பித்தத்தினால் உமது ஆண்மை யெல்லாம் ௮ழிக் 

தக்கா? 

நான் இங் ர நிற்பது உண்மை யானால், நான் அவனைக் கண் 

டேன் | 

ச! வெட்கக் கே) ! 

இதற்கு மூன் பண்டைக் காலத்தில் நமது நியாய சட்டங்கள் 

னுன்பகதை யொழிக்து ஈமக்கு இன்ப முண்டாக்கு முன், 

பன் முறை இரத்தம் சிந்தப்பட் டிருக்சறது, ஆம், ௮.தற் கப் 

புதம் காதுகள் பொறுத்திடாகபடி கொடுங் கொலைகளும் 

செய்யப்பட் டிருக்கின்றன. மூளை வெறி வந்தவுடன் மனி 

கன் மரணச்தை யடைக் த ௮கனுடன் முடிவு பெத்த Ys 

காலமு ட இருர்க௮. இப்பொழு?கா, தலை மண்டையில் 

இருபது மரண காயங்களுடன் கொல்லப்பட்டவர்கள் , எழுந் 

இருக் i நமை நமது ேடேங்களி லிருந்து தகளஞகிறுர்கள், 

அப்படி ப்பட்ட கொலையைப்பார்கிலும் இது ஆச்சரியகர 

மானதே, 

ரு 
என் ௮ருமை நாதனே, உமது உத்தம ஈண்பர்கள் உமக்காகக் 

காத்திருக்கன்றனர், 

நான் மறம்2தன்,-- எனது உத்தம நேயர்களே, என்னைப் 

பற்றி யோசியா தீர், எனக்கு ஓர் வித விந்தையான வியாதி 

யுண்டு, என்லை அறிந்தவர்கள் ௮கை யொரு பொருட்டாக 

மதியார்கள், வாருங்கள், அன்பும் ஆரோக்யமும் gy Ser 

வர்க்குர் $ பிறகு சான் உட்காருகிறேன். எனக்குக் கொஞ் 
சம் மது கொடுங்கள், நிறைய வாருங்கள், இக் குட்சார்க் 

திருக் சம் அசா வருடைய சந்2தாஷத்தின் பொருட்டும், 

காம் இங்கு காணாதிருக்கிற நமது பிரிய நேயன் பானுதேர 

பர் சேஷ்மத்தின் பொருட்டும் ரான் மதுபானஞ் செய்
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கிறேன் ; ; அவர் இங்கு வருவாராக எனக் கோருகயேன், 

அனைவருக்கும், அவருக்கும், நாம் க்ஷேமத்தைக் கோரி 

குடிக்க விரும்புகிறோம், 

கனவான்கள், எங்கள் கடமையும் உமது கோரிக்கையும் ! 

மறுபடியும் அரவம் வருகிறது, 

ம, போய்விடு ! என் கண்முன் நில்லாதே ! மண்ணானது உன்னை 

பறைத்திடட்டும் ! உனது என்புகளில் நிண மில்லை, உனது 

இரத்தமானது அிலிர்த்துக்கெக்கிறது, விழித்து மிரட்டும் 

௮ர்த உனது கண்களில் பார்க்கும் சக்தி கிடையாது ! 

ம. ம சனவான்களே, இவருக்கு வழக்கமாய் வருவசாச இதை 

யெண்ணுங்கள். வேறு ஒன்றும் ௮ன்று, தற்கால சந்தோ 

ஷத்தைக் கெடுக்கின்றதே ௮து ஒன்றுதான். 

ம, எதை யெல்லாம் மனிதனாய்ப் பிறந்தவன் எதிர்த்திடத் தை 

ரிய முூள்ளானோ, ௮வை யனை ச்தையும் எதிர்த்திடத் தைரிய 

முள்ளேன் நான், கரடு முறடான உஷ்டிர தேசத்துக் கர 

டியைப்போல் நீ வருவதாயிலும் வா, ௮ல்லது கொம்பினைப் 

படைத்த காண்டா மிருகம்போ லாயினுஞ் சரி; அன்றேல் 

௮ரக்கான் தேசத்துப் பதினா றடி வேங்சையாய் வருவதாயி 

பலனும் வா, இதைக் தவிர வே றெந்த வுரு எடுப்பதானாலும் 

எடு, கொஞ்சமேனும் என் நெஞ்சமான தஞ்சாது, இல்லா 

விடின் மறுபடியும் உயிர் பெற்று, உடைவாளுடன் யுத்த 

களத்திற்கு உன்னுடன் ஏகும்படி கேள், அப்பொழுது 

நான் மன நடுங்கி மறுப்2ப னாயின், இளம் பெண்ணின் 

குழவி யென்ன எளனஞ் செய் யென்னை. போ இவ்விடம் 

விட்டு! கோரமான சாயையே ! பொய்யாம் ௮ருவமே ! 

போ, போ! [அருவம் மறைஏன்றது.] 

என்) இப்படி ;-- மறைந்தபின் மறுபடியும் சான் மனித 

ஞனேன்--உங்களை லேண்டுகிகேன், உட்காருங்கள,
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ம. ம. மகிழ்ச்சியை யெல்லாம் மாறிடச் செய்து, கூடிய ஈண்பரை 

யெல்லாம் விபரீதமான கோலாகலத்தினால் பிரிர்திடச் செய் 

தீர், 

கோடை காலத்தில் இடி வீழ்வதேபோல் இப்படிப்பட்ட 

விஷயங்கள் நேர்ந்தால், எங்கனம் ஈமக்கு ஆச்சரியம் உண் 

டாகாமற்போகும் ₹ இப்படிப்பட்ட தோற்றங்களைக் கண் 

டும் பயத்தினால் என் முகம் வெளுத்ததுபோல் வெளுக்கா.து, 

உன் முகத்தில் சுபாவமான வர்ணம் சிறிதும் மாறாது வைத் 

இருக்க வல்லாய் நீ, என்று நான் இப்பொழுது எண்ணுங் 

கால், என் மன நிலையே எனக்குக் தெரியாதிருக்கும்படி 

செய்கிறாய், 

என்ன தோழ்றங்கள, எம் ௮ரசே ₹ 

உங்களை வேண்மிகிறேன், அவருடன் பேசாதீர்கள், வர 

வர அவர் வியாதி அதிகரிக்கின்றது. கேள்விகள் ௮வருக் 

குக் கோபத்தை விளைக்கின்றன. எல்லோரும் உத்தரவு பெற் 

அுக்சொள்ளலாம் உடனே.-- வரிசைக் செொமமாய்ப் போக 

வேண்டிய நிமித்தமில்லை, எல்லோரும் ஒன்றாய்ச் செல்லுங் 

கள், 

ராங்கள் வருகிறோம், மகாராஜாவுக்கு விரைவில் தேகம் 

சுவஸ்த மாகுக ! 

எல்லோரும் சுகமாய்ப் போய்வருவீர்களாக ! 

[கனவான்களும், சேவகர்களும் 
போகிருாகள்,] 

௮து எப்படியும் இரத்த பலி வாங்கும். ரத்தமானது ரத் 

- தத்தினாலேயே திருப்தி யடையுமென்கமுர்கள் ; கற்களும் 
இடம் பெயாந்திருக்கின்றனவாம், கானக மரங்களும் வாய் 

விட்டுப் பே? யிருக்கன்றனவாம்--மந்திரவாதிகள், தாம் 

௮.றிந்த மந்திர உச்சாடனங்களினால் எவ்வளவோ இரக 

சியமாய்க் கொலை புரிர்தவர்சளையும், சோட்டான் காக்கை
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உம், 
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கருங் குருவி முதலியவைகளைக் கொண்டு, வெளியில் இழுத்து 

லிட் டிருக்கிறார்கள், இராத்திரி என்ன பொழு தாயது te 

இதுவோ; அதுவோ என்னும்படி வைகறையுடன் வழக் 

காடுஞ் சமயம், 

நாம் கட்டளை யிட்டபோதிலும் மேகதாமன் நம் சன்னிதா 

னத்தில் வரமாட்டேன் என்கிறானா ? இகம் கென்ன சொல்லு 

இருய் நீ? 

நீர் அவனை வரும்படி யழைத் தீரா * 

௮ப்படிச்தான் ஏதோ கேள்விப்படிகிறேன். ஆயினும் கான் 

ஆளைவிட்டுப் பார்க்கிறேன். அ௮ப்படிப்பட்டவர்கள் ஒவ்வொரு 

வன் விட்டிலும், ஒரூ சேவகளை கான் சம்பளம் கொடுத்துச் 

சரிப்படுத்தி வைத் இருக்கிறேன், நாளைத்தினம் போடறேன், 

௮ தி காலையில் போகிறேன், ௮௧ மாயச் சகோதரிகளிடம் ; 

௮ வர்கள் இன்னும் ௮.திகமாய்த் தெரிவிக்கும்படி. செய் 

தறேன். ஏனெனில் இப்பொழுது சான் எல்லாக் கெடுதி 

யையும், எந்தக் கெட்ட மார்க்கத்தினா லாவது gw Dw 

வேண்டுமென நிச்சயித் திருக்கிேறேன். என் னொெருவன் 

நலத்தின் பொருட்டு மற் றெல்லாக் காரணங்களும் கரைந் 

தழியும்படி செய்கிறேன். இரத்த வெள்ளத்தில் ௮டி வைத் 

அச் சென்றிருக்கிறேன். இனி சான் நீந்திச் செல்ல கெஞ் 

சர் துணியாவிட்டால், திரும்பிச் செல்வதானது ௮க் கரைக் 

குப் போதலைப்போல் அவ்வளவு கஷ்டமானதே. என் தலை 

யில் ௮நேக ஆச்சரியகரமான விஷயங்கள் இருக்கின்றன, 

௮ வைகளை யெல்லாம் நான் கையாள வேண்டும்; ௮வைகளைப் 

பகுத் தறியுமுன் ௮வைகளை மூடி த்திடல் வேண்டும், 

ஏல்லாச் சுபாவங்களுக்கும் இன்றி பமையாத உறக்கத்தைத் 

துறந்திருக்கிறீர் நீர், 

வா, உறங்கப்போவோம் நாம். என்னிடத்தி அள்ள வியக் 

கத்தக்ச குற்றமெல்லாம் : ஐரம்பச்தி ஓண்டாம் பயமே
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அதைக் கஷ்டப்படுத்திப் பழக்கவேண்டி. யிருக்கறது.-- 

செய்கையில் காம் இன்னும் சிறுவர்களே | 
(போ இருர்கள்,] 

காட்சி முடிகின்றது. 

  

ஆரும் காட்சி. 

இடம்--அரண்மனையில் ஒர் ௮றை, 

லவணகனும், மற்றொரு பிரபுவும் வருஇருர்கள், 

நான் முன்பு மொழிந்தன வெல்லாம் உமது எண்ணத்திற் 

பட்டிருக்க வேண்மிம், அவற்றைக் கொண்டு இன்னும் 

அர்த்த விசேஷத்ை அறியலாம். கான் சொல்வதெல்லாம், 

எல்லாம் விக்தையாய் ஈடந்தேதிய ௭ ன்பதே. தயாள குண 

முடை தனகன்மீது மகபதி பச்சாத்தாபம கொண்டார$ 

உடனே அவர் மாண்டார். ௮இ வீரனான பானுகோபர் 

அர்த்த ராத்திரிக்குமேல் உலாவிச் சென்முர் ; wing Gage 

மிருநர்தால் அவரைக் கொன்றது பாலையன் என்று நீர் 

உரைத்திடலாம் 5 எனெனில் பாலையன் உஊரைளிட் டோடி 

னான், பனிதர்கள் தூர்த்த ராத்திரிக்குமேல் ஈஉடமாட லாகா 

து, மால்கோமளனும் தனலாபனும் உத்தம குணமுடைய தக. 

கள் தந்தையைக் கொன்் றிட. என்ன கொடியர்களா யிருக்க 

வேண்டு மென்னும் எண்ணம் GT OU (TH HB BM Br இராது ₹ 

இந்தப் பாழும் உண்மை மசுபதிக்கு எவவளவு மனத் துய 

ரம் உண்டாக்கியது ! மதுபானக்திற் கடிமைகளாய தூக்க 

மயக்கத்தாற் கட்டுண்ட) ௮ம் மாபாதகர்கள் இரண்டு பெய 

ரையும், ௮வா உடனே உண்மையி௰ கோபம்கொண்டு கிழித் 

தெறிய வில்லையா ? அது எவ்வளவு உத்தம குணத்துடன் 

செய்யப்பட்து $ அன்றியும் ௮து எவ்வளவு புத்திசாலித்த 

னம்? எனெனில் ௮ம் மனிதர்கள் இல்லை யென்று மறுத்த 

தைக் கேட்க உயி ருள்ள எந்த மனிதனுக்கும் கோபம் பிறந் 

திருக்கும்) ஆகவே நான் சொல்வ சென்னவென்றால், எல்லா
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வற்றையும் ௮வர் சரியாகத் தான் நடந்தேறும்படி செய் 

திருக்கிறார் ; தனசனது மைந்தர்கள் அவரத கையிற் படு 

வார்களானால்---௮ ங்ஙனம் படாதபடி அவர்களை ஈசன் காத 

ரட்சிப்பாராச 1--தகப்பனாரைக் கொன்ற பழிக்குத் SEE 

தண்டனை இன்ன தென்பதை அவர்கள் ௮றிவார்களென்று 

எண்ணுடுமேன் $; அ௮ங்கனமே பாலையனும் அறிவான். ஆயி 

o> நிறுத்துவோம் !-- ஏனெனில், வெளிப்படையாய்ப் 

பேசினாலும், கொடுங்கோ லரசன் விருந்திற்கு வந்து தன் 

னைக் காட்டாதபடியாலும், மேகதூமன் அவமானத்தில் வாழ் 

கறதாக கான் சேள்விப்படுகிறேன். 8யா, அவன் எந்சே 

உறைகின்ற னென உரைக்கக் கூடுமா உம்மால் * ற OF 

தனகனது குமாரன், தன் பிறப்பிற் குரியதை இக் கொடுங் 

கோன் மன்னன் அவனிடம் கொடாது வூக்க, இங்களக் 

கரசன் அவையின்சண் வாம்ந்துவருகிறான் ) அவ்விடம் 

மிகுந்த தெய்வ பக்தியுள்ள இடபார்த்தன் அவனை ஈன்கு 

மதிப்பகனால், அடர்ஷ்ட வசமானது அவனை முக் கதிக்குக் 

கொணர்சர்அம், அவனுக் சூரிய உயர்ந்த மரியாகையி ஸின் 

றும் அவனைக் குறைக்க வில்லை, பரிசுத்தனான WHS HIF 

னிடம் சென்று, ௮வனது உதவியால் வட மாகாணத்துச் 

சீமானையும் சுத்தவிரனான இவொர்த்தளையும் எழுப்பிவர, 

Cus grim gad im போயிருக்கிறான் $; இவர்கள் உதவி 

யாலும்--எடுத்த கருமத்தை முடித்திட ஈசன் கருணையா 

அம்--கரம் மறுபடியும் வயிற்கிற்கு உண்டியைப் பெறலாம், 

இரவுகளில் நித்திரை கொள்ளலாம், ஈம விழாக்கள் விருக்து 

களி னின்றும் ரத்தம் படிந்த கத்்இகளைக் களைக் தெறியலாம், 

ஈன்றி யறிதலுடை இழ்ப்படித லுள்ளவர்ச ளா௫ு அடிமைத் 

தனமின் ளி சன்மானம் பெறலாம். இவைகளெல்லாம் இல் 

லையே யென்று ஏங்குகன்றோ மிப்பொழுஅு. இதை யெல் 

லாம் கேட்டு, கோபம் அதிகப்பட்டு, அரசர் ஏதோ யுத்தம் 

செய்யச் சித்தப்படுகின் றனர்,
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மெ, 

பி, 

மேக தூமனுக்குச் சொல்லி யலுப்பினாரா * 

அனுப்பினா ; 06 தூதன் ' 8யோ கான் வரமாட்டேன் ? என் 

கிற கண்டிப்பான உத்தரம் பெற்று, இந்தப் பதிலை கான் 

சுமந்திடச் செய்வதற்காக கீர் வருந்தவேண்டி வரும் ?? என் 

பான்போல், ஊம் கொட்டி, முகத்தைச் சுளித்துப் புறங் 

காட்டிச் சென்றான், 

அவனது புத்தியானது எவ்வளவு தூரத்தில் ௮வனை நிற்கும் 

படி ஏற்பாடு செய்ய வல்லதோ, ௮த்கனைத் தூரத்தில் ஜாக்ரெ 

தையா யிருக்கும்படி, இது ௮வலுக்குப் போதிக்கலாம் ஈன் 

au. கொலை பாதகன் கரத்தின்£ம் கஷ்டப்படும் இத் தே 

சத்திற்ரச் க்கம் ஈன்மையுண்டாகுமென்னும் அவனது 

வார்த்தையை, எந்தத் தேவதையாவது Rogar SF தரசனது 

சபைக்கு ஓடிச்சென் நறிந்து, ௮வன் வருமுன், திரும்பி 

வந்து தெரிவிக்குமாக | 

அவனுடன் 67 xr பிரார்த்தனை களையும் அனுப்புகிறேன். 

[போகிருர்சள்.] 

காட்சி ழடிகின்றது, 
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மூ. மா. 

இ. மா. 

மூ. மா. 

மூ. மா. 

மூவரும். 

இ. மா. 

மகப தி 

௨9 ஓ ௮ ௦ 

DBT oT Si lo .இ/ hy & Lb, 

i 

pee காட்சி, 

இடம்--ஓர் கு௪சை. ஈடுவில் எண்ணெய்க் கொப்பரை 

சாய்ந்துக் கொண்டிருகிறது, 

இடி முழக்கம். 

மன்று மாயாவிகள் வருகன் ரன, 

முடுகிவரிப் பூனை மும்முறை கூவியழூ. 

ஓட்டுப் பல்லி ஒன்பது சொல்லிற்று. 

களை கூட்டிகின்றனது கறுப்பு ஆக்கை, 

வேளை ஆயது வேலா ஆயது, 

கொப்பரையை காமுக சப்பாமழ் சுற்றி 

விஷத்தைப் பொழிந்து கஷாயமாக் கிழிவோம். 

குளிரக் த கல்லில் ஒளிந்தி ருந்து 

மூப்பக் தொருகா விரவும் பகலும் 

படுத்து றங்கிப் படிவிஷ மாக்கெய 

சேரையே நீயும் வேகுவாய் முதலில், 

எண்ணெய் கொதிக்கக் கண்ணைப் பறிக்க, 

கட்டை யெரிய, முட்டை கரிய ! 

சாரைப் பாம்பின் கோரப் பல்லே 

எண்ணெயி னீயுக் தண்ணென வேகு, 

பல்லியின் கண்ணுக் தவளையின் விரலும் 

வவ்வால் தோலுங கவவுகாய் நாவும் 

நாக.ப் பாம்பின் ஈரவின் பிளவும் 

பொட்டைப் புழுவின் கொட்டும் காலும் 

ஓந்தியின் காலும் ஆந்தையின் இறகும் 

மர்இரம் பலிக்கத் தந் தச மாக 

வெந்து நீருய்ப் பந்தப் பில்கள்
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மூவரும். 

மூ. மா, 

மூவரும். 

எண்ணெய் கொதிக்கக் கண்ணைப் பறிக்க, 

கட்டை யெரிய, முட்டை கரிய ! 

அளியின் முதுகின் வாளிபோன் முள்ளும், 

Seren ve gia, கொடுஞ்சு ராவின் 

மூஈதும் வயிறும், மர்திர வாதிதன் 

கடைவாய்ப் பல்லுங் காள ராத்திரியில் 

பொறுக்கி யெடுக்க பூளைக் காஞ்சியும், 

நாஸதிகம் பேசும் சமணன் சாவும் 

இரணக் தன்னில் கிரஹித் தெடித்த 

கற்றா மரையு கடாவி னீரலும் 

யவனன் மூக்கும் ஸ்ரமணன் உதடும் 

விதவை பெற்று வீதியி லெறிந்த 

கலைச்சன் பிள்ளேயின் விலையில் மண்டையும் 

ஒன்ருய் வெந்து ஈன்றா யிறுகுவீர் 

புலியின் குடரைப் பொலிவுறச் சேர்த்து 

கொப்பரை தன்னில் கொதித்திடச் செய்வோம், 

எண்ணெய் கொதிக்கக் கண்ணைப் பறிக்க, 

கட்டை யெரிய, முட்டை கரிய! 

குரங்கின் ரக்தமொடு குளிர்ந்திடச் செய்தால் 

விரைவின் மந்திரங் குறைவின்றிப் பலிக்கும். 

[அதைச் சுற்றி வந்து கூத்தாடுஇன் 
par. | 

பெருவிரலில் தினவு 

பெரியதோர் பழி 

வருகிற இவ்வழி ! [உள்ளே கதவு தட்டப்படுற த.] 

ஏ வன் வந்தாலுமே ப 

sta Roe தா eG io |
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maid aS er. 

கடு கிரிக் கள்ள கறுத்த சுபர்தங்களே ! என் செய்கிறீ ரிங் 

கே? 

மூவரும். காரணப் பெய ரில்லாக் கடுமையாக காரியம் | 

ம். 

மு. மா. 

இ, மா. 

மூ. மா. 

மு. மா. 

ம், 

மு. மா, 

உங்கள் உச்சாடத்தின்மீது ஆணை வைத்து உங்களை கான் 

கேட்டின்றேன்.--எவ்விதம் உங்களுக்குத் தெரிர் திருக்தாலும் 

எனக்கு எமித் துரைப்பீர். காற்றினைக் கட் டவிழ்த்துவிட்டு 

கற் கோபுரங்கள் முற மோதிடச் செய்யினும், அரை கடல் 

சரை புறண்டு கப்பல்களை யெல்லாம் நிலை திமாறிடச்செய்து 

நிர்மல மாக்கினும், பச்சைப் பயிர்க ளெல்லாம் பாழாக்கப் 

பட்டாம், உன்னத விருக்ஷங்க ளெல்லாம் ஒருங்கே விமுவ 

தாயிலும், மாளிகைக ளெலலாம் ௮வைகமைக் காப்போர் 

தலைமீது விமுர் தழிததிட்டாலும், எழு நிலை மாடங்க ளெல் 

லாம் ௮ஸ்திவாரம்வரை எராளமாய்ச் சாய்ந்திட்டாலும், 

உலகில் உள்ள௮ரம் பொருள்கள் ௮னைகதும் ஒன்றுடன் 

ஒன்று மோதி அழிர்து யுகாந்தத்தையே வெட்கிடச் செய்யி 

னும்) செய்க ! வினவுவதற்கு நீர் விடை யளிப்பீர், 

பேசுவாய். 

வினவுவாய் 

பதில் உரைப்போம், 

எங்கள் வாயினின்றுங் கேட்டிட விருப்பமோ, அன்றேல் 

எமது எஜமானர் வாக்சனின்றுங் கேட்டிட விருப்பமோ ? 

அழையுங்கள் அவர்களை, அவர்களை கான் காணட்டும், 

ஒன்பது குட்டியையும் ஒருங்கே தின்ற 

பன்றியின் ரத்தத்தைப் பார்த்து வாருங்கள் 

அக்டப் பட்டான் ரத்தத்தில் துவைக்கப்பட் டூறிய 

எருமையின் கொழுப்பை எறியுங்கள் தீயில்,
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மூவரும். உயர்ந்த தேலும் தாழ்ந்த தேனும் 

ஒரு கணத்தில் வருக 
உன்னையும் உன் தொழிலையும் 

யுக்தியாயக் காட்டுக, 

இடி ழழக்கம், 

மதல் அருவம்--௧வச மணிந்த ஓர் தலை தோற்றுகிறது. 

ம, என்தன் சிந்தனைக் கெட்டாச் சக்தியே | உரைப்பாய் என்னி 

டம்-- 

மு. மா. உன் மனதி லுள்ளதை அறியும் ௮து ; ௮து உரைப்பதைக் 

கேள். அதனுடன் ஓன்றும் உரைத்திடாதே. 

மு, ௮, மகபதி ! மகபதி! மகபதி | மேகதூமனுக் கஞ்சுவாய் ! 

வாபீரகரத தலைவனுக்கு அஞ்சுவாய் போதும், போகி 

றேன் ! [Crp WIS ex 0g, | 

ம், நியேதா யிருந்தபோதிலும் எனக் குரைத்த எச்சரிக்கைக்கு 

வந்தனம், கான் பயக்ததையே பகுக் துரைத்தாய் சரியாய், 

ஆயிலும் இன்னொரு வார்த்தை-- 

மு. மா. கட்டளைக்குக் கட்டுப்படாது ௮௮. இதோ இன்னொன்று, 

முந்தியதைப் பார்க்கிலும் சக்தி” ௮ தி௫ முடையது. 

இடி முழக்கம். 

இரண்டாம் அநவம்--இ.த்தம் பூசப்பட்ட தழவி 

சகோற்றுறெ௮, 

இ. ௮, மகபதி ! மசபதி ! மசபதி | 

ம, கவனித்துக் கேட்பேன், காதுகள் மூன்றுடையனாயிலும், 

இ. ௮. கொலைக் கஞ்சாதே, கொஞ்சமுக் தைரியங் குன்றாதே, 

கொண்ட எண்ணங் கைவிடாதே ; மனிதன் சக்தியை மதித் 

அப்பதரென மூழ்வுட ஸிருப்பாய், ஏனெனில் பெண் வயிற் 

றிற் பிறக்த எவனாலும் மசபதி மாளான். 

(சீழே யிழிசன்றது.]
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ஆயின் மேகதூமா, வாழ்வாய் மண்மீது, உன்னிடம் தான் 

அஞ்சுவ தென் ? ஆயினும் கான் உறுதியை இரு மடங்கு 

ஸ்திர மாக்), விதியினிடமிருந்து பிரமாணம் பெறுகின் 

தேன். என் உள்ளம் நடுங்க பயம் அ௮கனுட் புகுங்கால், 

Dy J) உரைப்பது உண்மையன்று எனக் கூறி, கனத்த இடி. 

யையும் சுவனிக்கா துறங்கும்படி, நீ மரிப்பையால் : 

இடி முழக்கம், 

ழன்றவது அநலம். கீரிடம் அணிந்த ஒர கழந்தை கையில 

ஒர சேடியைக் கொண்டுவருகிறது, 

மன்னன் மகவைப்போல் உற்பவித்திமிம் இது என் ? தனது 

றிய முடியின்மீது மன்னஜ் குரிய மதுடமொன் றணிந்திருக் 

இன்றதே ? 

மூவரும். ௮2 கூறுவதைக் கேளும், அதனுடன் பேசாதீர். 

மூ. ௮; அரியினைப்போல் ௮தி ரோஷ முளளவனா யிர௬. எவன் 

வருத்துகின்றான, எவன் கோபிக்சன்றான், எங்கே கலகக் 

காரர்கள் இருக்கின்றனர் என்பதை யெல்லாம் கொஞ்சமுக் 

கவனியாதே, பெரும் பரணிக் கானம் உயர் தூமசினக் கோட் 

டையிடை ௮வனை யெதிர்த்து வருமளவும், மகபதி மாண்டி. 

டான். [ழே யிழிசன்றத.] 
அது என்றும் ஈடவாது. கானகுத்தைக் கடந்து செல்லும் 

படி கட்டளை யிடுபவ னெவன் ? வையத்தில் வேரூன்றி 

யிருக்கும் விருகூத்தை இடம் விட்டுச் பெயரச் செய்வ 

தெங்கனம் ? ஈமக்கு ஈன்மையே குறிக்கின்றன ! நலமே ! பர 

ணிக்காடு பெயர்ந்தெழு மளவும் கலகமானது தலையெடுக்க 

வேண்டாம். உன்னதப் பதவியி லிருக்கும் மகபதி மனித 

ஆயுள் முழுதும் வாழ்ந்து, காலகதியால் சுபாவத்தின் வழக் 

கப்படி தன் ஆவி பிரிவான்.--ஆயினும் என் இருதயமானது 

இன்னொன் தறியத் துடிக்கின்றது. எனக் குரையும்-- 

அதைக் கூறிட உமக்கு மந்திர சக்தி யுண்டேல்- பாலு
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கோபன் சந்ததி இவ் விராஜ்ஜியச்தை என்றேனும் அ௮ள்வா 

Grr ¢ 

மூவரும். இன்னும் ௮றிய எத்தனப்படாதே, 

ம. நான் எப்படியும் ௮றியவேண்டும். இதை யெனக்கு மறுப்பி 

ராயின் : முடிவிலாச் சாபம் உமது முடிமேல் வீழுமாக ! 

எனக்குத் தெரிவியுங்கள்--ஏன் அந்தக் கொப்பரை $3ழ 

யிழிகின்றது 1--இ௮௫ என்ன சப்தம் ? 
[வாக்ய கோஷம்,] 

மூ.மா, சாட்டு! 

இ. மா. காட்டு ! 

மூ மா,காட்டு ! 

மூவரும். கண் ணெதிர் காட்டுவிர் ௮வன் மனதினை வாட்டிவீர் 

சாயைபோல் சோன்றி மாயமாய்ப் போவீர் ! 

எட்டு அரசர்களின் அரவங்கள் கோலமாம்ப் போகின்றன. 

அ௮ல்ர்றுள் கடைசி யரசன் அரவம் கையிலோர் 

கண்டைியுடன் வருகிறது. 

பாஜ கோபன் அரவம் பின்னால் வருகிறது, 

ம, உருவத்தில் பானுகோபனை ஒ.த்திருக்கன் நனை மிகவும், 

ஒழிந்து போ! உனது மகுடமானது என் கண் மணிகளை கரிர் 
இடச் செய்கிற, --பொன் வண்டைய மணிர்த உனது தலை 

மயிர், முதலில் தோன்றியதின் சகேசத்தைப்போ லிருக் 

இறது * மூன்றாவ தொன்று முன்னமைப்போலவே இருக் 

கிறது--- கோரமான குரூபிகளே ! இதை ஏன் எனக்குக் 
காட்டுகிறீர்கள் ?--மான் காவது ?7--கண்காள் ! கிளம்புங்கள் ! 
என்ன | ஆகாயம் முட்டிக் கொள்ளும் அத்தனைத் தூரம் 
போமா என்ன இவ் வரிசை *-- இன்னொன்று !--ஏழாவது * 
சான இனிப் பாரேன்,--இன்னும் எட்டாவது தோன்று 
கிறது, தன் கரத்து லோர் கண்ணாடியுடன், அதில் இன்னும் 
௮ளேசு உருவங்கள் தெரிகின்றன-- அவற்றுள் சில, இரண்டு
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மகபதி [அங்கம் - 4 

மகுடங்களையும் மன்று செங்கோல்களையும் தாங்கயெபடி, 

கான் காண்கிஹேன்-- கோரமான காட்சி :- இப்பொழுது 

தெரிகின்றது இ.து உண்மையென்று. உடலெல்லாம் ரத் 

தம் படிக்க பானுகோபன் என்னைப் பார்த்து ஈகைத்து, 

அவர்களெல்லாம் தன் சந்ததி யென எனக்குக் காட்டுகன் 

ரூன்--என்ன இது அப்படித்தானா ₹ 

[அரு௨ங்கள் மறைஏன்றன.] 

ஆம், யோ, இதெல்லாம் ௮ங்கனமே $ ஆயினும் மகபதி 

யிதனைக் கண்டு ஏன் மருட்சி கொண்டு நிற்கவேண்டும் ? வா 

ருங்கள், ௮ண்ணன்மாரே, அவரது உள்ளத்தில் உற்சாக 

முண்டாக்கி, நமது வேடிக்கைகளில் மேலானதைக் காட்டு 

வோம். நீங்கள் கை கோர்த்துக் குரவைக் கூத்தாடும்பொ 

மூன, காதம் உண்டுபண்ண ற் காற்றினில் உச்சாடனம் 

செய்கிறேன். ௮வரை நல் வர வழைத்ததற்கு ஈமதூ கட 

மையை முடித்தோ மென ஈமது பேரரசன் கூறட்டும் பெரு 

மகிழ்ச்சியோடு, 

[சங்கீதம், மாயாவிகள் கூத்தாடி 
விட்டு மறைந்து போடின்றன.] 

எங்கே ௮வைகள் ? போய்விட்டனரா ?--இக் கேடு கெட்ட 

வேளை பஞ்சாங்கத்தில் என்றும் பாழாய்க் சட்க்குமாக !-- 

யா ரங்கே வெளியில் ? வா இங்கு உள்ளே ! 

லவ்ண்கன் வருகிறான், 

மகாராஜாவின் சித்தம் ? 

கோரமாம் மாயாவிகளைக் கண்டனையா நீ? 

இல்லை, ௮ரசே. 

நீ யிருந்த இடம் ௮ வர்கள் வரவில்லையா P 

வரவே யில்லை, அரசே, 

அவர்கள் ச௪.ரர்து செல்லுங் காற்றானது கெட் டழிர்து போகு 

மாக ! அவர்களை ஈம்புவோர்க ளெல்லாம் அப்படியே யழிந்து



காட்சி - 1] மகப தி, 73 

போவார்சளாச !--கு.இரைகள் வேகமாய் வந்த சப்தங் கேட் 

டேன் கான்--யார் இப்பொழுது வந்தது 7 

அரசே, இரண்டு மூன்று பெயர்கள் வந்தனர், மேகதாமன் 

சிங்களத்திற்கு ஐடி.விட்டதாகச் செய்தி உமக்குக் கொண்டு 

வந் திருக்கின்றனர். 

சிங்களற்திற்கா ஐஓடிப்போய்கிட்டான் ? 

ஆம், என் oS, 

சாலமே ! என் கொடுந் தொழில்களுக்கு மூன்னால் கடந்து 

செல்கின்ராப். பறந்திடும் எண்ணத்தைப் பற்றுதல் கடினம், 

Shs groom காரியமும் ஒருங்கே ஏகாவிட்டால்; இட்சண 

முதல் என் மனத்தில் எண்ண முதித்தவுடன் கையானது கா 

ரியக்தை முடிசுதிடல் வேண்டும். இப்பொழுதே, எனது 

எண்ணங்களுக்குச் செய்கைகளால் மூடி சூட்டிட, எண்ணிய 

அம் செய்து முடிக்கின்றேன் ; மேசதூமனது கோட்டையைத் 

திடீரென்று எதாக்கிறேன், வாபி கரத்தைப் பற்றுகிறேன், 

௮ வன மனைவி மக்கள் கால்வழியி ஓதித்த எல்லாப் பேதை 

உயிர்களையும், கத்தியின் கூரிம்கு இரை யாக்குகின்றேன். 

மூடனை ப்போல் டம்பம் இனி பேசுகல் வேண்டாம் ; இத்த 

எண்ணம் ஆறிமிமுன் வேலையைச் செய்து முடிக்கின்்றேன்.-- 

ஆனால் பார்த்தது போதும் இனி !--எங்கே இப் பிரபுக்கள் ? 

வா, அவர்க ளிருக்குமிடம் என்னை அமைத்துச் செல், 

| போகிறார்கள். ] 
காட்சி முடிகின்றது.
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Gw. to. 

Gon. 

மே. ம, 

ரோ. 

மகப இ, [அங்கம்- 4 

இரண்டாம் காட்டி. 

இடம்--வாபீசகர71. மேசதாமன் சோட்டை. 

மேகதூடின் மனைவியும், அவன த: குழந்தையும், 

சரோஷ னும் வருகழுர்கள், 

அவர் என்ன செய்தார், நாட்டைவிட்டு ஐடிப்சபா கும்படி 

யாக ? 

௮ம்மா, தாங்கள் சற்று பொறுமையுட ஸிருக்கவேண்டும். 

அவருக்கே பொறுமையிலலா பற Big WS 9° M5 இல்லாவிடின் 

ஓடிப்போகும்படி பிகழம் பிடிக்குமா *$ நமது செய்கைகளி 

ஷை HSITES ளாகாவிட்டாலும், நமது பயமானது நம்மை 

அங்ஙனம் அளாக் (HE or OBI, 

அவர் புத்தியின் செய்தாரோ மல்ல பயத்தினாற் செய்தா 

ரோ அங்கனம், என்பதை அறிகிலர் நீர் 

புத்தி ! தான் சவ்விடததினின்றும் இடிப்பபோசின்ராரோ 

அவ்விடத்திலே, தன்னு பாண ள், BOO Si குழவிகள் , தனறு 

சசல லீஸ்வாய்; எல்லாவற்றையும் விட்டுப் போதலா புத 

த £ வருக்கு எங்கள் ம். பட்சம். இல்லை. சுபாவத்தி 

லிருக்க வேண்டிய பிரியமென்பகி அவரிடம் கடையாது., 

சுட்டுக் குருளி யிருக்கிறேே, HO Beat ளெல்லாம் அற்பமா 

னது, அதுவும் ஆக்கை வந்து எதாத்தால், கன் கூட்டி” 

லிருந்து தனது குஞ்சுகளைக் காப்பாற்றச் சண்டைபோடும். 

எல்லாம் பயம்தான், பட்ச மென்பது கடையாது ; எல்லா 

நியாயத்திற்கும் விரோதமாய் ஏங்களை விட்டு gnu Bena, 

௮ இல் புத்தியும் அவ்வளவு சிறிதுகான். 

அண்ணி, தங்கள் மனத்கைக் கொஞ்சம் அடக்கிக் கொள்ள 

வேண்டுகிறேன். உம்முடைய கணஎன், உத்தம புருஷன, 

புத்திமான், தீர்ச்காலோசனை யுள்ளவர், காலத்திற்கேற்ற கர் 

மத்தை நன்கு அறிக்துள்ளவர். அதற்குமேல் கூதிட எனக் 

குத் தைரியமில்லை. காலம் கெட்டுக்கிடக்கின்றது, நாம்
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மே. ம. 

ரோ, 

௫ 

. WO. 

டம், 

gorges மதிக்கப்படுசிமரோம், இங்கன மிருக்கிறோ 

மென நாம் அறியுமுன்னமே ! அப்படி ஒரு தால் இருக்க 

லாம் என்று அஞ்சுவதினுல் ௮௪ வதந்தியை சாம் ஒப்புக் 

கசொளளுகிமிறாம். ஆயினும் எ தைப்பற்றி ௮ஞ்சுகிறோ மென் 

பகை றியா தருக்கிமமும் 4) பலங்கோலமாய்க் கலக்கப் 

திக்கில் செல்கிரோ 
ட் 

பட்ட ஆர்க் வியின்மீது K&D all & அ இத 

மென் றறியா எத்இக்கிலும் செல்கிமோம்.- உங்களிடம் 

மான் உத்தரவு பெற்றுக்கொள்ள றன், ௮இக பொ ழுது 

இரும் 9 இவ்விடம் வருகிறே ன்: கிவ ன்முன ர ; குடை 

செட்ட ஸ்திதியை யடைந்த பிறகு, ஒன்று அடியுடனாவது 

௮புநியவேண்டும், அல்லது படிப்படியா யேறி முன் னிருந்த 

நிலைக்குப் போய்ச் சேரவேண்டும் அப்பா, அழகிய Gps 

தாய்-- உன்னை ஸ்வாமி ரட்டுப்பாராக | 

BANC Hh Bi, BHI ரில்லாதவனே அவன். 

நான் ஒரு மடையன், ம னினி2மல் இங் கருப்பேனாயின், 

எனக்கும் அவமானமா யிருக்கும் உங்களுக்கும் கஷ்டமா. 

ச : ப a 9 ர் உ ஷு 
யிருக்கும்--நான் உடமன isa IG men. [Cure apes. | 

அடே பையா, உங்கள் அப்பா இறக்துபோய்விட்டா.-.- ] ் » 2 அர். ers 

இப்பொழுது என்ன செய்யப்ேபோகிருய் Q எப்படி வாழ் 

வாய் $ 
௪ ௧9 ட் * . 1 fo _ ' . 

WARE aur ipa GOUT, ஏம்மா. 

எண்ண, புழுக்களையும் பூச்சிகளையும் இன்னா 6 

ன்ன அகப்படுகிற?ிதா அதைக் கொண்மூ, என்று சொன் 
5 . . டி . . + 

மனை 5 அப்படித்தானே அவைகள் வாழ்கின்றன P 

Cum 61) ui Rou | Cate oor 4 வலைக்கும், பொறிக்கும், யந்தி 

ரத்திற்கும், ஒன்றிற்கும் ௮ஞ்சமாட்டாய் நி, 

நரன் ஏன் அஞ்ச?வண்டும் ௮ம்மா * பேதைப் பட்ெளைப் 

பிடிக்க பொறிகள் வைச்சப்படிறெ இல்லையே. நீங்கள் எவ் 

வளவுதான் சொன்னபோதிலும் என் தகப்பனார் இறக்கவில் 

லைஏென்று தெரியும் எனக்கு,



மகப தி, (அங்கம் - 4 

ம, ஆம், அவர் இறந்துதான் போய்விட்டார். நீ தகப்பனா ரில்லா 

மல் என்ன செய்வாய் ₹ 

அல்ல, நீங்கள் புருஷன் இல்லாமல் என்ன செய்விர்கள் ? 

ட ஏன், எந்தச் சந்தையிலும் எனக்கு இருபது பெயரை கான் 

விலைக்கு வாங்கிக்கொள்ளலாமே. 

ஆனால் ௮வர்களை மறுபடியும் விற்கவே விலைக்கு வாங்குவீர் 

கள். 

நிரம்ப புத்திசாலித்தனமாய்த்தான் பேசுகிறாய் ழ உண்மை 

யில் உனக்கு அவ்வளவு புத்தி யிருந கால் போதம், 

என் தகப்பனார் ஒரு துரோகியா, அம்மா ? 

. ஆம், அப்படித்தான் ஆனார். 
துரோகி என்றால் யார் அம்மா $ 

. ஏன், சத்தியம் செய்து பொய்த்துப் போலோனே, 

௮ப்படிச் செய்வோர்களெல்லாம் துரோடுகளா ? 

, அப்படிச் செய்யும் ஒவ்வொருவளும் ஒரு துரோஇிதான், 

அப்படிப்பட்ட ஒவவொருவனையும் தூக் லிடவேண்டியது 

தான். 

ஆனால் பொய்யாகச் சத்தியம் செய்வோர்களை யெல்லாம் தூக் 

DAL வேண்டுமா ₹ 

, ஒவ்வொருவணையும். 

ஆர் அவர்களைத் தூக்கி லிடுவத ₹* 

ஏன், சத்தியவான்கள், 

ஆனால் இந்தப் பொய்ச் சத்தியம் செய்வோர்க ளெல்லாம் 

முண்டங்களாக இருக்கவேண்டும் $ பொய்ச் சத்தியம் செய் 

வோர்கள் எத்தனை பெய ரிருக்கின் மனர் ! அவர்களெல்லாம் 

ஒன்றாய்ச் சேர்ந்தால் சத்தியவான்௧ளை உதை உதை என்று 

உதைத்து ௮வர்களைத் தூச்சில் போட்டுவிடலாமே ?
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மே. ம, 

மே. ம. 

மே, ம், 

ஜகதீசன் உன்னைக் காபபாற்றுவாராக ! குட்டிக் குரங்கே !-- 

௮ திருக்கட்டும், உன் தகப்பனா ரில்லாமல் என்ன செய்யப் 

போய் 7? 

அவர் இறந்துபோ யிருந்தால் நீச்கள் அவருக்காக அழுவிர் 

கள்; அப்படி அழுவதற்கு உமக்கு இஷ்ட மில்லாமற் 

போனால், சிக்கிரத்தில் எனக்கு இன்னொழு சசப்பனார் கடைப் 

பா ரென்பதற்கு ௮து தக்க அறி ருறியாகும், 

பேகை வாயாடி, என்ன பேசுகின் ரான் ! 

ஒரு தூதன் வருகிறான், 

அம்மா, உம்மை ஈசன் காப்பாற்றுவாராக! என்னை உங்க 

ளுக்குத் தெரியாது, ஆயினும் நீர் குற்ற மற்ற குணமுடைய 

வர் ஏன்பதை முற்றிலும் ௮றிவன். விரைவில் உம்மை ஏகோ 

அபாயம் வந்து ௮ணுகுகிறதெனச் சந்தேகப்படுகிறேன் 5 

ஒரு சம்சாரத்தில் வாழ்பவனுடைய புக்திமதியை எடுத்துக் 

கொள்ள இஷ்ட மிருக்குமாயின் இவ்விடத்தில் இராதீர் ; 

உமது குழந்தை குட்டிகளோடு இவ்விடம்விட் டோடிப் 

போய்விடும். இவ்வாறு உம்மை பயப்படுத்துவதில் ௮தஇஇிக 

முூறடனா யிருக்கறேனென்று நான் எண்ணுகிறேன் $; இதனி 

லும் செடுதியை உமக்குச் செய்வது கொடிய காதகமாகும், 

அதுவே உம்மருகில் வந்திருக்கிறது.--- ஈசன் உம்மை இரட் 

இிப்பாராக !--நான் இனி இங் கிருக்கலாகா.து, 
| போகிறான்,] 

நான் எங்கே ஐடிபபோவது 7? நான் ஒரு திங்கும் செய்யவில் 

லையே. ஆயினும் எனக்குக் கயொபகம் வருகிறது, இப் பாமும் 

உலூல் நான் உயிர் தரிக்கன்றேன் ; கெடுதியைச செய்வதே 

பெரும்பாலும் புகழத் தக்க காரியமா யிருக்கிறது, நன்மை 

புரிவதும் சில சமயங்களில் ௮பாயகரமான தவருறெது ) 

ஆசவே, ௮ந்தோ ! நான் ஏன் :' கான் ஒரு தீங்கும் இழைக்க 

வில்லை'? என்னும் பெண்டிருக் குரிய நியாயத்தை எடுத் 

அரைக்கறேன் 1--என்ன இந்த முகங்கள் ?
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கோ. 

கோ, 

கோ. 

மா. 

மே, 

கோலையாளிகள் வருகன் றனர். 

எங்கே உனது கணவன் ? 

, உன்லைப் போன்றவன் கண்டு பிடிக்கத் தக்க, அப்படிப்பட் 

ட அ௮சுத்தியான இடத்தில் இல்லாதிருப்பாராக எனக் சோரு 

இறேன். 

அவன் ராஜத் துரோட ! 

செம்பட்ட மயிருடைய பாதகா ! நீ பொய் பேசுகன்ஞுய் ! 

என்ன சொன்னாய் எலிக் (Hah oe ? | அவனை 5 குத் தூகிறான்.] 

துோட வயிற்றி லுதித்க குட்டியே | 

என்னைக் கொன்றுவிட்டான் ! அம்மா, நிங்கள் ஐடிப்போங 

கள், உங்களை Gar oor Gans m esr | | சாதிழுன்.] 

கொலை! கொலை! என்று கூவிக் 

கொண்டே மேக தாமன் மணைவி 

இட, துவளைப் பின்பற்றி கொலை 
யாளிசள் இடுகின்றனர். | 

காட்சி முடிகின்றது, 

மூன்முங் காட்டு. 

இடம்---சங்களம், அரண்மனைச் கெதிரில், 

மால்கோமனனும், மேகதூமனும் வருகிரூர்கள், 

பா மடைந்த மிழல் எகேனும் சேடிப் பிடித்து நுவவிடம் 

ஈமஅ வயிற் றெரிச்சலை அழமு௮ ஆற்றுவோம், 

அதை விட பசைவ ருயிரினைப் போக்கியிம் கட்கக்கைக் கரத் 

தில் கெட்டியாய்ப் பிடித்து, உத்தமர்களைப்போல், Blip பட் 

டுக் கிடக்கும் ஈமது பிதுரார்ஜிகத்தைப் பாதுகாப்போம், 

ஒவ்வொரு புதிய காலையிலும் புதிய விதவைகள் வெம்பி 

அழுகின்றனர் $ தந்ைத காயரைப் புதிதா யிழச்த தனையர் 

கள் ,கூக்குரலிடுகின்றனர் ; சகேத பூமியுடன் தானும் துக் 

இத்து தானும் வாயவிட் டரற்றுவதேபோல், பிரதி தொனி
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மா, 

மம், 

மே. 

ton. 

செய்திட, புதிய துக்கங்கள் ௮காயத்தின் முகத்தில் மோது 

கின்றன. 

நான் எதை நம்புகிறேனோ அதற்காகக் அக்கப்படிமவன், 

எதை ௮றிகின் றேனே ௮ தைப் புவேன் ; எந்தக் கஷ்டத்தை 

மாற்ற வல்லேனோ, அதற்கு ௮வசாசமானதலு அ௮னுகூலமா 

யிருக்கு மாயின், கை ஆத்றுவேன். நீ எடுத்துரைத்தது 

அங்கனமே இருக்கலாம் ஒருகால், அவனது பெயரை 

உச்சரித்தலே ஈமது உள் சாவையும் வெக்துபோகச் செய்யும் 9 

க் கொடிக்கோன் மன்னன். ௩ சால் உத்தமனாச மதிக்கப் 3 ததிமாு Bi 

பட்டான் ; அவனிடம் நீயும் ௮இக பிரியமுள் ள வனா யிருக் 

தாய்) வன் உன்னிடம் இன்னும் அ௮திசமாய் கெருக்கித் 

இண்ட வில்லை, நான் ஒரு வாலிபனே ; என்னைக் கொண்டு 

அவன் உனக்காக் கைம்மாறு செய்யும்படியான காரியம் நீ 

எதேனும் செய்து முடிக்கலாம், கோபம் கொண்டிருக்கும் 

தேவதையைக் குணப்படுத்து முற்ற மற்ற அட்மிக் குட்டியை 

பலியாகக் கொமிப்பது புக்திசாலித்கனமாகும். 
# 

. 4fd . . 
காரான் அமரர் குண (LP GOL. Lt od) HOI NOV. 

ஆயினும் மகபதி அப்படிப்பட்டவனே. சக்ரவர்த்தியின் 
. னீ ய 

கட்டளையை சிறைவேற்றுவதில் சாரக் முண முள்ள ஒரு 

உத்தமனும் சன்மாரக்கத்தினின்றும் பிறழ லாகும், ஆயி 

னும் நான் உனஅ மன்னிப்பைக் கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன். 

இயற்கையால் உனக் குண்டான குணத்தை, எனது வண் 

ணங்கள் மாற்றம் தகுக்தனவல்ல ; மிகுக்க நற்குணம் வாய்ந்த 

ஒருவன் கெட் டழிக்ததனால் மற்ற உத்தமர்களெல்லாம் 

தமது நற்குணத்தைவிட் டொழிவ இல்லையே $; தீயவை யெல் 

லாம் நற்குணம் வாய்க்தவைகளைப்போல் மேலுகச்குக் காட்டிய 

போதிலும், நற்குணமானது தன்னுருவை மாற்றிடக் காரண 

மில்லை, 

எனது கோரிக்கைக ளெல்லாம் பாழாயின , 

எனக்கு எதனால் சந்தேசம் பிறந்ததோ ௮ தனாலேயே உனக்கு
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Goo. 

Lal. 
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அங்கனமா யிருக்கலாம், போய் வருகின்றேன் என்றும் 

சொல்லாமல் அவ்வளவு திடீரென்று உனஅ பெண்டு பிள்ளை 

களை--அன்பிற் குரிய பலமாம் பாசங்களை, முயற்சிக்கு 

இன்றி யமையாக் காரண பூதங்களை--ஏன் விட்டு வந்தாய் ? 

நான் சந்தேகிப்பது, உனக்கு அவமானத்தை உண்டுபண்ணும் 

பொருட் டன்று, என்னைக் காப்பாற்றிக் கொள்ளும்பொருட் 

டே, எனக் கருதுவாயாக. நான் உள்ளத்தில் எண்ணுவது ௭௮ 

வே யாயினும் நீ உத்தம குணமுடையவனா யிருக்கலாம்-- 

என் பேதை தேயமே ! இன்னும் நீ பீடழிய வேண்டிய 

தே ! கொடுங்கோன் மன்னா, உனது அஸ்திவாரத்தை உறு 

திப்படுத்திக்கொள். ஏனெனில் நற்குணமானது உன்னை 

எதிர்த்திட நாணான்றது |! உனது காதகத் தொழில்களை 

அஞ்சாது வெளியில் ௮ணிர்திடு) உனது பட்டம் ஊர்றித 

மாகிலிட்டது !--மீயா, கான் போய் வருகிறேன், இக் 

கொடுங்கோல் அரசனது ஆளுகைக்குக் தம்ப்படிர்துள்ள தே 

யத்தை, நிதியுடை கிழக்கு நில மண்டலத்தோடு சேர்த்துக் 

கொடுத்தாலும், நீர் எண்ணும்படியான அப்படிப்பட்ட 

பாதகன் ஆகமாட்டேன், 

கோபித்துக்கொள்ளாகதே உன்னிடம் முற்றிலும் iC ga 

முடையவனாய் உரைத்திட வில்லை கான் ; ஈம.து நாடு கொடுங் 

கோலுக் குட்பட்டு நைந் தழிகின்றது என்?ற எண்ணு 

இழேன் கான் ; ௮து கண்ணீர்விட் ட.முகிறது, தன் இரத்தத் 

தைச் சொரிகிறது , ஓவ்வொரு தினமும் ஒரு புதிய காயத் 

தைப் பெற்று உடலமெல்லாம் புண் ணடைகின்றது ; ஆயி 

னும் எனது சுதரகரத்தின்பொருட்டு சண்டை செய்ய 

அரேகர் தங்களது ஆயுதங்களை இங்குவார்களென்று எண்ணு 

கிறேன் ; அன்றியும் இவ்விடம், தயாள குணமுடைய சிங்க 

ளத்து ௮ரசன், ௮ரேகம் ஆயிரம் வீரர்களை உதவியா யளிப்ப 

தாக வாக்களித் திருக்கிறான். ஆயினும், இவை யெல்லாம் இப் 

படி யிருந்தபோதிலும், இச் கொடுங்கோன் மன்னனது தலை 

மீது என் பாதத்தை வைத்து மிதித்திரிம்பொழுது, அல்லது
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மே, 

மா, 

மே, 

Loi. 

மே, 

தை எனது கத்தியினால் குத்தித் தூக்கிடும்பொழுது, 

௮ப்பொழுலும் பாக்கிய மற்ற என் தேசம், மூன் பிருக்ததை 

விட ௮இகமான கெடுதிகளை யுடையதாய, எப்பொழுதையும் 

விட துன்மார்க்கங்கள் எறிட்டதாய், ௮வலுக்குப்பின் அர 

சாளுபவனால், இன்னும் ௮ திக இன்னலை ௮டையும். 

௮ வர் யாரா யிருக்கலாம் 7 

ரான், குறித்திடுவ.து என்னைப்பற்றியே ; ௮வைகள் வெளிப் 

படும்பொழுது காதகனான மகபதியும், கறர்த பாலைப்போல் 

களங்க மற்றவன், என்றும், எல்லையில் ௮டங்கா எனது தூர்ச் 

குணங்களுடன் ர் தூக்குப் பார்க் கங்கால், ௮வனை ஒரு 

பாபமு மறியாத பசு வென்றும், ஈமது பேதை மாந்தர்களெல் 

லாம் எண்ணும்படி, வேறு வேறு விதமான தூர்க்குணங்க 

ளெல்லாம் என்னிடம் விளைந் துள்ளன என்பதை கான் அறி 

வேன். 

பாழ் ஈரகத்தினின்றும் பொறுக்கி எடுத்தாலும் wou Burd 

இப் பாவியைவிட கொடிய பாதகன் ௮கப்படுதல் அரிதாம். 

Hue குரூரன், காமாதுரன், போருண்2மல் பேராசை 

யுடையவன், மோசக்காரன், மூழுப் புரட்டன், துராக்கர 

மிப்பவன், துர் எண்ண மூடைய்வன், அர்க் குணங்கள் ஓன் 

வேனும் குறையின்றி ஒருங்கே குடிகொண் டிருப்பவன், 

இதை எல்லாம் ஒப்புக்கொள்கிறேன் : ஆயினும் எனது 

சாமத்திற்கோ கங்குகரை யென்பதில்லை, உமது பெண்சாதி 

கள், பெண்கள், தாய்மார், கன்னியர் அனைவரும் கற்பழிந்தா 

௮ம் ௮ தனை ஆற்ற முடியாது ; எனது தீர்மானத்தைத் தடை 

செய்து அதிர்த்திடும் எகனையும், ஒரு புறம் தூக்கத் தள்ளி 

எனது இச்சையைத் திர்ப்தி செய்வேன். இப்படிப்பட்ட 

வன் ௮ரசாளுவதைவிட ௮ச்த மகபதியய மேலாகும். 

சுபாவத்தில் கரையின்றி மித மிஞ்சுதல் கொடுமையாம் ! 

குகமாய்த் தால்கள் ௮னுபவித்துக்கொண்் டிருந்த சிம்மாசனத் 

தினின்றும் அகாலத்தில் லிட் டிழிர்த, ௮கேச அரசர் 

11
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ton. 

மே, 

மகப தி, [அங்கம் - 4 

சுள் ௮கோகதி யடையும்படி ௮க் குணமானசு செய்திருக் 

இறு. ஆயினும் உச் குரிமையானகை நீர் மேற்கொள்ள 

அஞ்சவேண்டாம் இன்னும். நீர் விரும்பும் சிற்றின்பங்களை 

வேண்டிய மட்டும் ரசகசியமாய் அனுபவித்து கெளிக்கு 

மாத்திரம் வேட்கை யில்லாகவராய்க் காட்டி தற்காலத்து 

மனிதர் கண்ணில் மண்ணைப் போடலாகும் நீர், உமது 

விருப்பிற் இசையும் மடர்ையர் வெகுவா யுண்டு ; கற்பிற்கே 

தங்களை உரிமையாக்க விரும்பும் மாதர்களை, அவர்கள் மனம் 

வ வழி செல்வதை அறிந்தும், வாயிம் போட்டுக்கொள்ள 

வேண்டுமென்னும் அப்படிப்பட்ட கோரமான குணம் உம் 

மிடம் இராது, 

இதனோூ, அர்க் குணங்களால் அச்கப்பட்ட ஏன் சுபாவத் 

தில், எதனாலும் அடக்க முடியாத பொருள்மேல் அவா 

ஒன்றும் சேர்ந்திருக்கிறது; அகன்பொருட்டு, கான் ௮ரச 

னாவேஞாயின், பிரபுக்களை யெல்லாம் அவர்களது நிலங்களின் 

பொருட்டு கொன்று (Ha GF BOS aia 5 DH MAT அபர 

ணங்களை விரும்புவன், மற்றொெருவன.து மாளிகையை இச் 

இப்பேன் ; எனக்கு வவ்வளவு ௮ திகமாய்க் இடைக்கின் நதோ, 

அ௮வ்வளவுர் இன்னும் அதிகமாய் இச்சக்க எனக்கு அவா 

வினைத் தரும் ; ௮தனைபொருட்மி, ஈல்லோரையும் ராஜ பக்தி 

யுடையவாசளையும், அவர்களது பொ ளைப் பறிக திட அழிக். 

சு வேண்டி. அநியாயமாள சச்சரவுசளை யுண்டுபண்ணு வேன். 

நடு வேனிற் சாலத்கைப்போல் சடி.தினில் மாதிடும் காமத்தை 

னிட இப் பொருள் நசையாம் பேராசை அதிக ஆமமாய்ப் 

பிடிப்புள்ளது, வேளுன்றி mamas Can gut விளைப்ப 

காகும்) அது, மடிந்த நமது ம ன்னர்கச்களாச் கொன் ற் கூரிய 

வாளா யிருந்திருக்கிற.அு. ஆயினுபர் நீ் அஞ்சபேண்டாம்; உம் 

. உசிரு . 4 . . . 

மூடைய சொந்த மாக்கி, உமது மனத்தையும் பூரணம் செய் 

யும்படியான செல்வம் நிறைக் தூளளாது FEE bh. மற்ற 

ஈற்குணங்களுடன் சர் தூக்குங்கால் இக் அர்க்குணங்களெல்
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ton, 

Lol, 

6a
 

5 

லாம் Ste Our MEGS தக்கனவே, 

௮த்சகைய நற்குணம் என்னிடம் அறவே கிடையாதே, 

௮ ரசாகளுக்கு ஓணிமலமபோனற அருங் குணங்களான, 

தாமம், சதயம், அடக்க, ஸ்திரபுத்தி, தானம், விடா 

முயற்சி, சயை, பணிவு, பக்தி, பொறுமை, தைரியம், தளரா 

மை முகலியன வறை வேனும். என்னிடம் ௮கப்படா 5 

ஆனால் 2 வவ ரு விருமான துர HOM GF இன் பிரி வுகள னை தீ 

னம், ஒவ்வொன்றையு। அமரசவிகமாய்ச் செய்து முடித் திட, 

என்னிடம் ol & a is Bah oh A ost Mam, ன்றியு ‘ty bl னக்குச் சக்தி 

மாத்திர. இ, நுக்குமாயில், நான் ஒற்றுமை என்னும் இனிய 

அமிர்தத்தை அரு நரகிற் மொட்டி, உலகத்தின் ஐக்கியத்தை 

யெல்லாம் விதி அக் கலங்கைச்செய்து, லோகமெல்லாம் 

மமதை யிழம்து வாய்விட் டலறிடச் செய்வேன், 

oy BD bi ] FOL நாடே! சேத நாடே: 

ஹி ப்படி ப்பட்ட ஒருவ 581 அமிர் By ருகனுனால், நீ பேசு. 

. ரு . . ரூ 

நான் மேதி சொன்னபடி புணழமுடையவமன. ¢ 

அம்சாளுவதற கருகளா ? வன் ற, உயிர் வாழ்வதற்கே LY (HS 

னல்ல--அம்தோ ! துரதிர்ஷ்டம் பிடித்த தேசமே, கொலைக் 

கஞ்சாது கொடுப்கோ லாசு புரியும் பாத்யதை யில்லாப் பாத 

கன் ஆள உனது நற்காலததை எப்பொழுது நீ மறுபடி 

யும் பார்க்கப் பாகன் ருயோ $ உனது அரச வம்சத்தில் 

உண்மையில் உதித்தவரே, sug குறைகளை எடுத்துக் 

கூறும் தனது வாக்கினாலேயே சபிக்கப்பட்டி நின்று, தனது 

வம்சத்தையே வைது டாழாக்குகின் ரூரே உத்தமரான 

உமது தந்ைத மருள் ஒன் ஜில்லா மக ரிஷி போன்ற மன்னனா 

யிருக்காா$ உம்மை ஈன் றெடுத்மத ௮னனையாம் அரசு, பாதத் 

தால் நின்றசைவிட, பணிற்திட்ட சாலம் அதிகமா புடை 

யகளாய், தான் வாழ்ந்த ஒவ்வொரு தினமும் ஈசனுக்குத் 

தன்“னுயிரை ௮ரப்பணம் செய்து மறித்தாள். நீர் க்ஷேம
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மா, 

ம்கப தி, [அங்கம் - 4 

மாய் வாழ்வீராக, கான் போய் வருகிறேன் ! உம்மைக் குறித் 

தே கீர் குறை கூறிக்கொள்ளும் இத் தீமைகள் சகேத பூமியி 

னின்றும் என்னைப் பராரி யாக்கிவிட்டன--என் னிதயமே ! 

உனது கோரிக்கையானது இவ்விடம் முடிகின்றது, 

மேகதூமா, உனது உண்மையான நழ்குணத்தினின்றும் 

உதித்த, இந்த உத்தமமான துயரம், கான் உன்மீது கொண்ட 

மாசுடைச் சந்தேகங்களை எனது மனத்தினின்றும் ௮.றவே 

துடைத்து, உனது உண்மையையும் உத்தம குணத்தையும 

என்னை ஒப்புக்கொள்ளும்படி. செய்துவிட்டது, பேய்க் 

குணமுடை பாதகனாம் மகபதி, இவ்விதம் என்னைப் பன் 

முறை தொடர்ந்து, தன் பட்சம் என்னைச் சாரும்படி 

செய்ய முயன்றான் ழ ஆகவே எதையும் அவசரப்பட்டு ஈம் 

பாதிருக்கும்படி. பொறுமை யுடைய எனது புத்தியானது 

என்னை வலிக்கின்றது $; அனைவர்க்கும் மேலா யிருக்கும் 

௮ந்த ஜகதீசன் உனக்கும் எனக்கும் சாட்சியா யிருக்கட்டும், 

ஏனெனில் இப்பொழுதே உன௮ எண்ணத்திற்கு என்னை 

உட்படுத்திக் கொண்ட குறைகளை யெல்லாம் கான் மீட்டுக் 

கொள்ளுறேன் . இவ்விடமே, எனம்து நான் குவித்த 

கொடுமைகளையும் குறைகளையும் எனது சுபாவத்திற்கே 

முற்றிலும் விரோகமானவை யென்றும், ௮வைகள் என்னி 

டம் இல்லனவென்றும் மறுக்கன்றேன். இன்னும் நான் மாத 

ரை ௮திந்தவ னல்லன் . பொய் புகனறவனு மல்லன் ; எனக். 

குரிமையானதையும் அராக்கரமமாக எடுத்துக்கொள்ள 

எண்ணங் கொண்ட தில்லை ; கூறிய மொழியினின்றும் ஒரு 

பொழுதும் பிறழ்ந்தே னில்லை, ஒரு பேயையும் மற்மொரு 

பேய்க்குக் காட்டிக் கொடேன் $ உண்மையில் நான் சந்தோ 

வப்படுவறு என் உயிர் வாழ்விலிருப்பதிலும் குறைந்த தன்று, 

முதல் முதல் சான் பொய் யுரைத்தது இப்பொழு என் 

னைப்பற்றி எடுத்துரைத்தேனே இதுதான், உண்மையில் 

என்னிட முள்ள குணமான) உன்னுடையகாம், ஈமதூ 

பேதைத் தேயத்திலுடையதாம், உன திச்சைப்படி அதை
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மே, 

மா, 

மா, 

மே, 

(பா, 

ஆட்கொள்ளலாம். ஈமது தேயத்தை கோக்கயே, வயோதிக 

னான வார்த்தன் நீ இங்கு வருவதற்குமுன் பதினாயிரம் 

போர் வீரர்களுடன், முன்னமே சித்தமாக, புறப்பட்டுக் 

கொண் டிருக்தான். இப்பொழுதே நாம் ஒருங்குசேசர்ந்து 

செல்வோம் ; ஈமது பட்சம் நியாய மிருப்பதேபோல் ௮ திர்ஷ் 

ட வசமும் கமது பக்கலி லிழுக்குமாக ! என்ன மெளன 

மா யிருக்கின்றாய் நீ? 

இப்படிப்பட்ட பிரியமும் அப் பிரியமுமான விஷயங்களை 

ஒரே காலத்தில் கேட்மி, இவற்றுள் எது உண்மை யெனக் 

கண்டுபிடிப்பது கஷ்டமா யிருக்கிறது. 

ஒரு வயித்தியர் வருஇிருர். 

சரி ; மற்றது பிறகு-- வ. ரசர் வெளியே வருகருரா, நான் 

அறிய வேண்டுகிறேன் ? 

ஆம், ஐயா ; அவரால் சுவஸ்தமடையும்படி பேதை மாந்த 

ரது பெருக கூட்டமொன்று அவருக்காகக் காத்துகிற்கின் 

றது ; அவர்களது வியாதி வயித்திய சாஸ் தரத்தின் முயத் 

யை யெல்லாம் வியர்த்த மாக்குகன்றது ; ஆயினும் அவர் 

ஸ்பர்சித்த மாத்திரத்தில் ௮வர்கள் உடனே சுவஸ்ச மடை 

தின்றனர், அவரது கைகளுக்கு ௮ப்படி.ப்பட்ட மகத்.துவத் 

தை ஜகதீசன் ௮ளித இருக்கின்மூர். 

வயித்தியரே, உமக்கு வந்தனம் செய்கிறேன், 

| வயித்தியர் போரூர். 

அவர் கூறுவது எந்த வியாதியைப்பற்றி? 

அதைக் கொடு சோய் என்றே கூறுகின்றார் , இது இவ்வருங் 

குண மமைந்த மன்னரிடத் அள்ள ஓர் அற்புதமான செய்கை 

யாம் ; நான் இங்கு வசிக்க ஆரம்பித்த பிறகு பன்முறை 

அவர் இதைச் செய்ததைக் சண்டிருக்கறேன், அவர் ஜக 

இசனைக் குறித்து எங்கனம் பிரார்த்தனை செய்கிறாரோ அது 

௮ந்த ஐஜசதசனே ஈன்கு அறிவார். தேக மெங்கனும் விங்



86 

Glo, 

Lon. 

ரோ, 

Gio. 

ரோ. 

மக்ப தி, [அங்கம் -4 

ரணப்பட்டு, சண்ணிற்குப் பரிதாபமாய், ரண வயித்தியர்க 

ளால் தீராதென்று சைவிடப்பட்ட, ஆச்சரியகரமான கோய் 

களால் பிடிக்கப்பட்ட மனிகரளை, ௮வர், பவித்திரமான மக் 

இர ங்களை உச்சரித்து, பொ ன்னாற் செய்த குளிச ததை அவர் 

கள் கழுத்தில் கட்டி, சுவஸ்சப்பரிததுகிமுர், இந்த சுவஸ் 

தப்படுத்தும், அ௫சியாம் ்ருங் குணத்தை, அவருக்குப் பின் 

வரும் மன்னருக்கு, ௮வர் வைத்துவிட்டுப் போவதாகச் 

சொலலப்படுகிறது, இக்க அபூர்வமான நற்குணத்துடன், 

பின் வருவனவற்றை மூன் னறிகது கூறும் சக்தியும் ஈஸ்வரன் 

அருளால பெற்றிருக்கிறா ; இன்னும் ௮3௧௧ அசீர்வாதங்கள் 

அவர் அரசாட்சியைச் சூழந்த நிற்கின்றன, இவைகளெல் 

லாம் அவர் அருள் நிறைக்தவரென நமக்கு அறிவிக்கின்றன, 

ரோஷன் வருகிறான், 

அதோ பாரும், யார் இங்கு வருகிறது ? 

. . rt ் ct யி . . . > ச என்னுடைய தேசததவமர, ஆயினும் ௮வரை அறியேன் 

கான, 

எனது நற்குணம் குன்றா இனிய பர்து, நல்லவா வாகுசு உமக் 

இங்கு. 

அவரை அறிவேன் இப்பொழுது ரான், நாம் ஒருவரை 

யொருவர் சிக்கிரம் ௮றிர்தவர்க ளாகும்படி ஈசன் அுனுக்கெ 

கம் செய்வாராக ! 

லயா, அப்படியே அகுமாக | 

சகேத நாடு, மூன் பிருந்த ஸ் திதியிலேயே இருக்கின்றதா ? 

௮ந்தோ ! எளிய தேசமே ! தன்னைக் தான் அறியவே தயங் 

குகன்றது. MOF GOH STW பூமிஎனக் கூற லாகாது, 

ஸ்மசான பூமி யெனவே கூறவேண்டும். அவ்விடம், ஒன்று 

மறியாதவன் தவிர, வேறொன்றும் ஒரு முறை ஈகைப்பதை 

யும் சாண்கிறோ மில்லை ; அவ்விடம் பெருமூச்சும் வுலம்பலும் 

ஆகாயத்தைப் பேதிக்கும் கூக்குரலும் கேட்&ீப்படுிறதே
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மே, 

மே, 

ரோ, 

மே, 

ரோ, 

மே, 

ரோ. 

மே, 

ரோ, 

யொழிய, கவனிக்கப்படுகிறதில்லை $ அவ்விடம் தேறுத லில் 

லாப் பெரும் துயரமானது சாதாரணமான மனோபாவ 

மாய்சத் கோன்றுகிறது ; சாப்பறை அடித்தால் இறந்தவன் 

எவன் என்றும் கேட்பாரில்லை ௮ங்கு; நற்குண முடை 

யோ உயிர்கள், அவர்கள் முடியில் தரிக்கும் புஷ்பங்கள் 

வாடு முன் பொன்றுகின் றன : ௮௬ கோய் வருமுன் ஆருயிர் 

பிரிதின் று, 

டு ௪ ௪ re » 7B ‘ ட் « 
அந்தோ | ன்றும் விடாத யுரைக்சர், ஆயினும் அவ்வள 

வும் உண்மை௰ய, 

so துக்கம் என்ன 4 

ஒரு மணிக்குமுன் ஈடர்ததை எடுத் துரைப்பவன் பழய 

கதை உரைப்பதாகப் பாவிக்கப்பட்டு எளனதறுக்குள்ளா 

கிறுன் ; ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒன்று புதிதாய்க் கிளம்பு 

கின் DB. 

என் மனைவி எப்படி யிருக்கிறாள் ? 

ஏன, சுகமாய, 

என்னுடைய குழந்தைக ளெல்லாம் p 

அவர்களும் சுகமாய்த்தான, 

கொடுங் கோன் மன்னன் அவர்கள் சேோஷமத்தை காசஞ் செய் 

திட முயல வில்லையே * 

இல்லை ; கான் அவர்களைளிட்டு வர்தபொழுது அவர்கள் 

சிம்மதியாய்த்தான் இருந்தார்கள். 

வாய்ப் பேச்சிற்கு இத்தனை லோப மேன் $₹ உண்மையை உரை, 

என்ன சமாசாரம் 7 

நான் பாரமாய் வகித்த சமாசாரங்களை இலகு உமக் கறி 
விக்க சுமந்துகொண்டு வந்தபொழுது, ஆயுதபாணிகளாய் 

HOG at புறப்பட்டிருப்பகாக PI ass Bonus கேளவியுற் 
Gow; கொடுங் கோன் மன்னனது சைனியம் ஆயத்தப்
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மா, 

ரோ, 

மே, 

ரோ, 

மே, 

ரோ, 

மகப தி, [அங்கம் - 4 

பட்டதை நான் கண்டபடியால், இது என2 ஈம்பிக்கைக்கு 

ருஜுவாயது. உதவி செய்ய வேண்டிய சமயம் இதுவே ; 

சகேத பூமியில் உமது கண் பார்வையானது வீரர்களை உத் 

பவிக்கச் செய்யும், தங்களுடைய கடுர் துயர்களைக் களைர் 

தெறிவதற்காக ஈமது ௮ரிவையரையும் அமர் புரியச்செய் 

யும்-- 

சாம் ௮ங்கு போகப்போகிறது அவர்களுக்கு Campus 

தைத் தருவதாகுச : தயாள குண முடைய சிங்களக் ததிபன் 

சுத்த வீரனுய இவார்த்தனையும், பதினாயிரம் வீரரையும் 

ஈமக் குதவியாக வளித்திருக்கின்றார; இகர்த வொர்த்தனைப் 

பார்க்கிலும் சிறந்த சுத்த விரன் இப் பரத சகண்டலத்திலே 

யே கிடைப்ப தரிது. 

அந்தோ ! இந்த சந்தோஷ சமாசாரத்திற்குச் சமானமான 

ஒன்றால் உங்களுக்குப் பதி லுரைக்க அசக்தனா யிருக்கன் 

றேனே ; என்னிடத்தி லுள்ள வார்த்தைகளோ எந்தக் கர் 

ணேந்திரியங்களிலும் சிக்காதபடி, யாரு மற்ற கானகத்தில் 

கூவிடத் தக்கனவாம், 

அவைகள் எதைப்பற்றியவை ? பொது ஜன ஈன்மையைக் 

குறித்தனவோ *₹ அல்லத மனிதன் ஒருவன் மனத்தை வாட் 

டும் துயரமோ ? 

உத்தம குணமுடைய எம் மனதும் ௮த் துயரத்தைக் கொஞ் 

சம் பகிர்ந்துகொள்ளாமற் போகாது; யிலும் ௮ இல் 

௮ இக பாகம் உம்மைப் பொறுத்தே யாம். 

௮து என்னுடையதானால், ௮தை என்னிட மிருந்து உளிக் 

காதீர், ௮தைச் £ச்டரம் எனக்கு ஒப்புவியும். 

தாம் இதுவரையில் கேட்ட எல்லாச் சப்தங்களைவிட மிகவுப் 

கெடுதியானவைகளை உம௮ செவியுட்புகச் செய்வதற்காக, 

௮ வைகள் எனது நாவை ௭ ப்பொழு.தும் நிர் இக்கா திருட 

பனலவாச்,
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மே, 

ரோ, 

ton, 

மே 

ரோ. 

மே, 

ரோ, 

ழா, 

மே, 

மா. 

௨ம் ! ௮தை இன்னதென்று சான் ஊட் தறியக்கூடும். 

உமது கோட்டையைக் இடீரென்று பழ்றிக்கொண்டனர் ; 

உமது மனைவி மக்களைக் தளூரமாய்க் கொன்றுவிட்டனர், 

அவர்கள் மடிந்த விதத்தை உரைப்பதென்றால், கொல்லப் 

பட்ட பேகைகளின் கணக்கில், உமது மரணத்தையும் 

ஒருங்கு சேர்த்துக் கணக்கிமிவ தாகும். 

கருணைக் கடலாம் கடவுளே !--ஏன்ன அப்பா ! உன் முகத் 

தை அவ்வாறு மூடிக்கொள்ளாதே ; உன் துயரத்தை வாய் 

வீட் டரற்று ; வாய்விட் டரற்றாக துயரம், ௮தன் பெரும் 

பாரத்தை சகிக்காத இருதயத்திடம், பிளந்து மாளும்படி 

அதின் ar BN Ppa gr. 

என் குழந்தைகள் கூடவா 4 

மனவி, மக்கள், ஆட்கள், அகப்பட்டவ ரெல்லாம், 

நான் ௮ச்தர் சமயத்தில் ௮ இல்லா இருக்கவேண்டும் ! என் 

னுடைய மனைவிகூடவா கொல்லப்பட்டாள் ? 

முன்பே சொன்னேனே. 

உன் மனத்தைத் தேற்றிக்கொள் : இச் சாக்காடாம் அுயரத் 

கைச் சுவஸ்தப்பரித்த, sos பெரும் பழிவாங்கலைக் 

கொண்டு, தக்க ஒளஷதங்களை காம் செய்துகொள்வோம். 

அவர் குழந்தைகளைப் பெற்றிலர்-- என்னுடைய அழகிய 

குழக்தைகள் அனைத்தையுமா ₹ ௮னைச்கையும் என்றா சொன் 

னீர்? ஹா! மா பாதகச் காதகா ! எல்லாமா? என்ன, 

லே விசையில், (குஞ்சு கட்டி. தாய் எல்லோரையும் கொல் 

வதா ? 

ஆண் மகனாக அதற்காக வாதாடும். 

செய்கிறேன் நான் ௮க்கனமே ; ஆயினும் ஆண் மகஞகை என் 

துயரத்தையும் வ௫த்திடல் வேண்டுமே ; எனக்கு மிகவும் 

ஆருமையாம் பொருள்கள்! இவ் வுலகில் ஒரு கால் இருக் 

தன* என்பதை நான் மறப்ப தெங்ஙனம் $ ஜகத் ரட்சகன் 

12
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Lor. 

மே. 

lof. 
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இவைகளை யெல்லாம் கண்ணால் பார்த்தும் அவர்களைக் காத் 

தஇிடாது வாளா இருந்தாரோ * பாபியாம் மேகதூமனே, உன் 

பொருட்டு அவர்கள் எல்லாம் கொல்லப்பட்டார்கள் ! நான் 

ஒன்று மில்லாதவனாயும், அவர்கள் அ௮ருயிர் கொடும் கொலையி 

Od அபசுரிக்கப்பட்டது அவர்களது குறைகளுக்காக வல்ல, 

என் குற்றங்களின் பொருட்டே யாம். இனியாவது ஈசன் 

அவர்களுக்குச் சுகத்தை யளிப்பாராக ! 

இதுவே, உன் வாளினைக் கூரிய தாக்கும் சாணைக் கல் லாகட் 
ரு 

டிம். உன் துயரமானது கோபமாய் மாறட்டும் ; உனது 

மனத்தை மழுங்க விடாதே, ௮தை உறுதியாக்கி உற்சாகப் 

படுத்து, 

ஹா |! பெண்களைப்போல் என் கண்சளினுல் சண்ணீரை 

யுகுத்து, என் சாவினால் பிதற்றக் கூடும் என்னால் ! ஆயினும் 

கருணைக் கடவுளே ! தடங்கல் அனைச்சையும் வெட்டித் 

கள்ளி, இச் ௪சசேக நாட்டுப் பேயையுரம் என்னையும் எதிர் 

எதிராக நிறுசதும் ) எனது வாளின் வீச்சுக்குள்ளாக ௮வ 

னைக் கொண்டுவந்து விடும்; அப்புறம் வன் தப்புவா 

ஞயின், அவனையும் நீர் மன்னிப்பிராக ! 

ஈதாம் ஆடவனுக் குரிய வார்த்தை, வாருங்கள் காம் போ 

வோம் அரசனிடம் $; sug சைனியம் இத்தமா யிருக் 

இறது ; காம் செய்ய வேண்டி மிகுதியா யிருப்பதெல்லாம் 

நாம் விடை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியதே. மகபதி பலிக் 

குச் சித்தமா யிருக்கருன், ௮ப் பலியினை யேற்றிட தேவதை 

களும் ஆயத்தப்படின்றன., கருத்தின் இச்சைப்படி களிப் 

புடையவரா யிரும் : நீடித்த நிசியாயிலும் கழிந்து கதிரவன் 

a Gea வேண்டியத, 

காட்சி ழடிகின்றது.



வைத். 

பாங். 

வைத் 

பாங், 

வைத். 

பா. 
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ஐந்தாம் அங்கம். 

  

மூதல் காட்டு, 

இடம்--௮ரண்மனையி லோர் தறை, 

தர் லைத்தியனும், ஓர் பாங்கியும் வருன்றனர், 

இரண் டிரவு உன்னுடன் நான் காத்திமுக்தும், நீ கூறியதி 

னுண்மையை ஒன்றுங் சண்டிலன். அவர்கள் கடைசி முறை 

உலாவியது எப் பொழுது ? 

மகாராஜா யுத்த சன்னாகமாய்ச் சென்றதுமுதல், மகாராணி 

யவர்கள் படுக்கையினின்றும் ஏழுக்கு, தனது போர்வை 

யைப் போர்த்துக்கொண்டு, தனது பெட்டியைத் திறந்து, 

காகிதத்தை வெளியி லெசித்து, ௮தனை மடித்த, ௮தன்மீ 

தெழுதி, ௮தைப் படித்து, பிற; அதை மூடி முத்திரை 
யிட்டு) மறுபடியும் பக்கப்போனசைப் பார்த்திருக்கின் 

தேன், இவ்வளவும் ஈல்ல மூக்கத்தி லிருக் தம்பொழுது. 

உறக்கத்தின் பலனை அடைந்தும், விழித்திடுங்கால் செய் 

இடும் வேலை யனைத்தும் செய்ய, சுபாவமே மிகவும் மாறி 

யிருக்கவேண்மம். இந்த வுறக்கத்தின் கலக்கத்தில் உலாவு 

தல் முதலிய செய்கைகள் தவிர, எப்பொழுதாவது, அவர்கள் 

ஏதாவது பேசியதைக் கேட்டிருக்கின் மயா * 

லயா, அவர்கள் கூறியதைமாத்திரம் உம்மிடங் கூறமாட் 

டேன் கான, 

அதை நீ யென்னிடங் கூறுவதில் தவ றில்லை ; அன் தியும் நீ 

௮வ்வாறு கூறவேண்டியது ௮தி அவசியம். 

உமக்குக் கூறமாட்டேன்) வே நெவரா்க்குங் கூறமாட்டேன் : 

ரான் கேட்டதை நான் ௬ஜுப்படுத்த சாட்சி ஒருவரு மில்லை 

யே. அதோ பாரும் ! ௮தோ வருகிறா£க ளிங்கே !



வைத். 

பாங். 

வலைத் 

பாங், 

வைத், 

பாங், 
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மகபதி மனைவி ஒரு விடி விளக்சைக சையிற் கொண்டு 

வருகிறாள். 

இர்த உடையில்கா னெப்பொழுதும் வருவார்கள்--என்னு 

யிர்மீ தாணைப்படி--உறங்குஇன் மார்கள் ஈன்றாய் !--ஒரு பக்க 

மாய் ஒதுங்கி யிருந்து கவனியும், 

அந்த விளக்கு ௮வர்க ளிடம் எப்படி வந்தது ? 

௮ வர்கள் பக்கத்தி லிருந்தது அத, கன பக்கலில் விளக்கை 

யெப்பொழுதும் வைத்திருக்கின்றார்கள் $ அ௮ங்கனம் சட் 

டளையிட் டிருக்கின் மூர்கள். 

அதோ பார், அவர்களி கண்கள் திறந்தே யிருக்கின்றன. 

ஆம், அவைகளில் உணரச்சியென்ப இலலை, 

என்ன செய்கிறார்கள் அவர்கள் இப்பொழுது ₹ அதோ 

பார் ! எப்படித் தன் கைகளைக் தேய்க்கறொர்கள ! 

தன் கைகளைக் கழுவுவதுபோல் ௮பிஈயிப்பது, அவர்களு 

டைய சாதாரண வழக்கம, இம் மாதிரியாசுக் கால் காழிகை 

யைக் கழிக்க நான் கண்டிருக்கின்றேன. 

இதோ, இனனும் ஒரு கறை ! 

ந, கேள் ! பேசுகிறார்கள். என்னுடைய Burs song corres) FL) 

படித்தும்பொருட்டு, ௮லர்கள் வாயினின்றும் வரும சொத் 

களை வரைர்துவைக்கிறேன். 

ம்.ம். SDL போ ! கடை கெட்ட கறையே ! போகிறையா, இல் 

லையா 2--மன்று, இரண்மி) என் ? ஆயின் செய்யவேண்டிய 

சாலந்தான்.-- கரக வேதனை !- ச! பிராணகாதா !-- தூ! 

படைவீரனா யிருந்து பயப்பசி௫றீரா ? யாருக்குத் Cabs 

தால்தா னென்ன, காம் பயப்படுவா னேன் * உன்னதப் பதவி 

யிலிருக்கும் கம்மை இதற்கு உத் தரவாதம செய்யும்படி ஒருவ 

ராலும் சேட்ச முடியாதே ?--ஆயிலும் wise Spa gag
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உடலில் ௮வ்வளவு ரத்தம் இருந்திருக்கு மென்று யா ரெண் 

ணியிருப்பார்கள் ? 

அதைக் கவனித்தனையா ? 

வாபிஈகரத்துப் பிரபுவிற்குத் தைய லொருத்தி யிருந்காள-- 

எங்க யிருச்கிருள் இப்பொழுது ௮வள் 7-- என்ன ! இந் 

க்கச் கைகள எப்பொழுதும் பரிசுத்த மாகாவா ?- அது வேண் 

டாம் இனி! பிராணநாதா ! ௮து வேண்டாம் இனி, நீர் 

துடுக்கிட்டுப் பயந்து எல்லாவம்றையுங கெடுக்கின் நீர்கள். 

சரி! சரி ! உனக்குத் தெரியக்கூடாத விஷயத்தைச் தெரிந் 

துகொண்டனை. 

அவர்கள் பேசக்கூடாத விஷயத்தை அவர்கள் பே௫ியிருக் 

கிறார்கள், அதற்குச் சந்தேக மில்லை. அவர்கள் அறிந்த 
விஷயம் Hoge ஈசனுக்குத்தான் தெரியும். 

இதோ, இங்கு இன்னும் இரத்தத்தின் வாசனை யிருக்கிறது. 

இக்தச் சிறு கையை ரான் தேசத்து ௮த்தர்க ளெல்லாம் 

சுகக்த மூடையதாய்ச் செய்யா 1--ஹா ஹா ஹா ! 

என்ன பெரு மூச்சு ௮து ! அந்த இருதயத்தில் ௮திக துய 

ர்ம் ௮ டங்கியிருக்கவேண்டும், 

௮ந்த உன்னதப் பதவியே கிடைப்பதாயிலும், என் உஉலில் 

௮ந்த இருதயம் இருக்க ஒப்பிடேன். 

சரி--சரி-- சரி-- 

சரியா யிருக்குமென்று சுவாமியைப் பிரார்ததிப்போம். 

இந்த வியாதி யென் வைத்தியத்திற் குட்படாதது, ஆயினும் 

உறக்கத்தில் எழுந்து நடக்தவர்கள் பரிசுத்த மனத்தினராய் 

தீங்கள் படுக்கையில் ஆலி பிரிர்கதை கான் அறிந்திருக் 

கியேன், 

கைகளைக் கழுவிக்கொள்ளும், உமது படுக்கைப் போர்வை 

யைப் போர்த்துக்கொள்ளும் ; முகம் அத்தனை வெளுத்துக்
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வைத். 

ம்.ம், 

வைத், 

பாங். 

வைத். 

பாங், 

மகப தி, [அங்கம் - 5 

காட்டாதீர்--கான் உமக்கு மறுபடியும் கூறுகின்றேன், பா 

னுகோபன் புதைக்கப்பட்டான் ; மடிந்த பின் மறுபடியும் 

வரமாட்டான். 

௮ கூடவா ! 

படுக்கைக்கு, படுக்கைக்கு ! யாரோ கதவைத தட்டுகிறார்கள். 

வாரும், வாரும், வாரும், உமது கையைத் தாரும்,--நடந்த 

தை மாற்ற ஈம்மா லாசாது--படுக்கைக்கு, படுக்கைக்கு, 

படுக்கைக்கு ! | [GunSaper. | 

இப்பொழுஅ படுக்கைக்குப் போவார்களா ? 

நேராக. 

௮ சங்கெமான விஷயங்களெல்லாம் இரகியமாய்ப் பேசப் 

படுகின்றன வெளியில் ழ கோரமான இிருத்தியங்களினால் 

கோரமான தெொந்திரவுசள் விளைகின்றன. கலக்கப்பட்ட 

மன துடையவர்கள் தங்கள் இரகசியங்களைத் தங்கள் காதி 

லாத் தலையணைகளிடம் கூறி பாரம் நீம்குவார்கள், மகாரா 

ணிக்கு வைத்திய னுகவியைவிட தெய்வத்தின் உதவியே அ.தி 

கமாய் வேண்டியிருக்கிறது. ஈசனே ! ஈசனே ! எங்களை யெல் 

லாம் மன்னிப்பீராக !-- அவர்களை ஜாக்கரதையாய்ப் பார்த் 

அக்கொள். அவர்கள் அருகினின்றும் தனக்கே கெடுதியை 

யுண்டுபண்ணிக்கொள்ளத் தக்க எல்லா வல்தகளையும் எடுத் 

துவி, எப்பொழுதும் அவர்கள்மீது கண்ணா யிரு. சரி, 

நாம் போவோம், வா. என் மனத்தை மருண்டிடச் செய்து 

என் கண்களைக் கலக்கிவிட்டார்கள், நான் எண்ணுவ தொ 

ழிய எடுத் துரைக்க லாகாது, 

நான் வரு£றேன், வைத்தியரே, [போ௫ரர்கள்.] 

காட்சி மடிகீன்றது.



கே. 

கே, 

மகப இ. 95 

இசண்டாம் காட்ச. 

இடம்--.தாமரனச் சர) லுள்ள பிரசேசம், 

யுத்த பேரிகைகளை மூழக்கி, துவஜ படங்கள் முதலியன 

கொண்டுபோடின்றனர் ; 

மீனதூதன், கேதுநேசன், அங்கன், லவணகன், 

போர் வீரர்கள் வருகின்றனர். 

மால்கோமளன், அவனது பந்து சிவார்த்தன், ஈற் மோன் 

மேகதூமன், இவர்கள் மூவரும் சிங்களத்துச் சைனியத்தைை 

அழைத்துக்கொண்டு அருகில் வந்திருக்கின்றனார். பழி 

வாங்கவேண்டு மென்கிற எண்ணங்கள் அவர்களிடம் எரிந்து 

கொண்டிருக்கின்றன ; ௮அவர்சளுடைய சொந்த காரணங்கள், 

மறத்துப்போன மனிதனையும் குருதி பாய்ந்திரிம் கோரமான 

யுத்தத்திற்கு உந்திடச் செய்யு. 
பரணிக் காட்டருகில் அவர்களை காம் ஈன் சந்திப்போம் 

அந்த வழிதான் அவர்கள் வருகின் றனா. 

தனலாபன் தன் கமயனுட ஸிருர்கிறதாக யாருக்காவஅ தெரி 

யுமா? 

அவ ரில்லை அங்கு என்று நான்” உறுதியாய்க் Fe DSF BID, 

லயா ; அங் கருக்கும் சீமான்கள் எல்லோருடைய ஜாபிதா 

ஒன்று என்னிடம் இருக்கிறது இவார்த்தன் Gan don இருக் 

தின்றான் அங்கு ; இப்பொழுதுதான் வாலிபம் வாய்ந்த 

௮ கேகம் முதிரா இளைஞரும் அவ்விடம் இருக்கின்றனர், 

கொடுங்கோன் மன்னன் என்ன செய்கிறான் ? 

தூமசனத்துப் பெருங் கோட்டையை அதிகமாய்ப் பலப் 

படுத்திக்கொண் டி ருக்கிறுன். அவனுக்குப் பயித்தியம் 

பிடி ததிருப்பதாகச் சிலர் கூறுகின்றனா ; அவன்மீது Yau 

வளவு வெறுப்புக் கொள்ளாத Gor ௮சை வீராவேசம் 

எனை கூறுகின்றனர். வியாகுலத்தினால் பிடிக்கப்பட்ட 

அவன் மனத்தை அவனால் ௮டக்கி ஆள முடியவில்லை,
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கே. 

மகப தி, [அங்கம் -5 

ரகசியமாய் அவன் புரிந்த சொலைகளெல்லாம் தன்னை வந்து 

பாதிப்பதை இப்பொழுது தான் உணார்கிருன் அவன். இப் 

பொழுது ஒவ்வொரு நிமிஷமும் உண்டாம் கலகங்கள் ௮வ 

னிழைத்த ஈம்பிச்கைக் துரோகத்தைச் சுட்டிக்காட்டி ஏள 

னம் செய்கின்றன ; அவனது சைனியங்க ளெல்லாம் ௮வ 

னது கட்டகாக் கஞ்சி நடக்சின்றனவே யொழிய, sy vend 

துள்ள பிரீதியா லன்று ஒரு பூதத்திவடைய சட்டையா 

னஅ ஒரு குள்ளத் திருடன் உடலின்மீது எங்கனம் களாந்து 

தொக்குமோ, அங்கனமே ௮வனது உன்னதப் பதவியும் 

அவனுக்குப் பொருத்தமா யிராகதை இப்பொழுது காண் 

இருன் , 

அவன் மனத்தி லிருப்பதெல்லாம், அவ்விடம் இருப்பதன் 

பொருட்டு தங்கள்மீதே முறை கூறிக்கொள்ளும்பொழுத, 

ஹிம்சக்கப்பட்ட sum அறிலானன, தன்மீதி2லயே 

திரும்பி எதிர்தது நிற்பதைக் கண்டு, எவன்தான் 3H pip 

கூறுவான் ? 

நல்லது, உண்மையில் நாம் எவனிடம் இழ்ப்படிந்து நடக்க 

வேண்டுமோ, அவ்விடம் ௮க் கடமையைர் செலுத்த கடப் 

போம் நாம். நமது தேசத்தைப் பீடித்திருக்கும் வியாதி 

யைப் போக்கிடும் வைத்தியனைச் சர்திதன, அவனுடன் 

கலக, இப் பீடையைக் சழித்தற்பொருட்மி, ஈமது தேகத்தி, 

லுள்ள உதிர மனத்தும் சிக்துவா மாக, 

அல்லது தகநதபடி இவ் வரகசை வளர்த்து அதனைச் சுற்றி 

யிருக்கும் புல் பூண்டுகளை யெல்லாம் அழித்திட எவ்வளவு 

வேண்டுமோ, அவ்வளவு இந்துவோம், ஈமதா படைகளைக் 

கொண்டு பரணிச் காடு ஏகுவோம். 

|போர்வீரர்சகளுடன் கடந்து போ 
இன்றனர் ] 

காட்சி ழடிகின்றது, 

 



சே. 

ம, 

சே. 

ம். 

மகப தி, 97 

மூன்றாங் காட்ச. 

இடம்-- மனம், அரண்மனையில் pr gens. 

மகபதி, வைத்தியன், சேவகர்கள் வருஇன்றனர். 

எனக்கு ஒரு செய்தியுங கொண்டுவர வேண்டியதில்லை; ஓடிப் 

போகட்டும் எல்லோரும்; பரணிக்காடு தூபகசினத்திற்குப் பெ 

யாந்து வருபவரையில கான் பயத்தினால் பிடிச்சப்படமாட் 

டேன் மால்கோபளன் என்னுகஷ சிறுவன் என் £ பெண்ணின் 

வயிற்திற் பிறந்தவன் அன்? அவன் ? மனிதர்களுக்கு இனி 

வரப்போகின்றதை யெல்லாம் முன்பே ௮ றிக் இுள்ள மாயா 

Maar © yor lin REISS SUR + பெண்ணின் வயிற்றிற் 

பிறக்க ஒருவலைப உனக்குக இன் கிமைக்க முடியாது ?? என் 

று கூறி யிரு த்சின்றன என்னிடம் — A 36 வ துரோகச் சந்தை 

யுடைய கலை வமர, நிங்கள் வல்லா என்னை விட்டுச் சிங்களத் 

துச் பான ரரடன் போய்ச ச நங்கள், என்னை யாண்டி 

மொ மன புடி நான் MET பபா இ ந கயம், சச்ே கத்தினால் 

சாயாது பய தினுல் நடுங்கு து, என்றும், 

ஒரு சேவகன் உருகிரன், 

சீ 

பயந்த மூக முூடைப் படுக்காளிப் பயலே | நீ பாழாயப் 

போக ! இக்சப் பெட்டையின முகத்தை எங்கு பெற்றனை ? 

௮ங்கே--பதினாயிரம் பெயா-- 

பெட்டைகளா, மடையா ? 

போர் வீரர்கள், அரசே. 

பெட்டையைப் போல பயந்திடுக் கட்டைத தடியா! உன் 

முகதகைக் கில ளிக்கொண்டு, சிவர்இடச்செய்து உன் பயத் 

தை மறை; யாரடா அரதப் பார் வீரர்கள் Pam 

மடையா ! ந செக்து மண்ணாய்ப் போக! உன் பயக்த 

முகததைப் பாரசகாலே எவனுக்கும் பய முண்டாகும், 

த்து மூக ! யாமடா, ௮நதப போர் வீரர்கள் ? 

18
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சே, 

சேந். 

Gah. 

சேந், 

மகப தி, [அங்கம் -5 

மன்னிக்கவேண்டும், மகாராஜா, சிங்களத்துச் சைனியங்கள். 

உன் முகத்தைக் காட்டாதே யென்மான் ! 

[சேவசன் போூரான்.] 

சேந்தா !--என் மனம் ஒரு வாரு யிருக்கன்றது. கா னிதைக் 

காணுங்கால்--யார் ௮ங்கே ? சேந்தா !--இந்த யுத்தமானது 

என்னை எப்பொழுதும் சந்தோஷத்திலாவது வைத்திடும்-- 

அல்லது இப்பொழுதே என்னை அழித்தடும். கான் நெடு 

நாள் உயிர் வாழ்ந்துவிட்டேன். வற்றலாய் உலர்ந்து பழுத்த 

சரகைப்போல் என் வாம்வு வறண்டுவிட்டது, வயோதிகத்தி 

லொருவன் தன்னைப் பின்தொடர விரும்பும் புகழும், ௮ன் 

பும், பணிவும், அன்பர் கூட்டமும், நான் ௮டைவேனென்் 

தெதிர்பார்த்தல் வியரத்த மாகும்; அவைகளுச்குப் பதி 

லாக, வெளியில் கூருவிட்டாலும் உள்ளத்துள்ளே யிருக்கும் 

சாபனையும், வாயினாற் புகன்றிடும் முகமனும் அடைந்திருக் 

கிறேன். அதையும் பேதை மாந்தர் மறுப்பார்கள், ஆயிலும் 

௮ங்கனஞ் செய்ய அஞ்சுகின்றனர், சேந்தா !-- 

சேந்தன் வருஇரான், 

மகாராஜாவின் இத்தம் என்ன 8 

இன்னும் என்ன சங்கதி? 

௮ ரசே, முன்பு உரைக்கப்பட்டதெல்லாம் ஊர்ஜிதப்படுத்தப், 

பட்டது, 

ஆயின், என் என்பினின்றும் நிணமானது துண்டச் துண்ட 

மாய் வெட்டி யெடுக்கப்படும்வரையில் நான் யுத்தம் செய் 

தழேன். கொடு என்னுடைய கவசத்தை |! 

இதற்குள்ளாக ௮து அவசிய மில்லை, 

. தான் ௮தை அணிந்துகொள்சறேன்.-.இன்னுஞ் சல குதி 

ரை விரர்களை யனுப்பி சுற்றுப் பிரதேசம் எங்கும் சுற்றிப் 

பார்க்கச் சொல், பயத்தைப்பற்றி பேசுபவர்களை யெல்லாம் 

கயிற்றைக் கட்டித் தூக்கி லிடச் சொல்--என் கவசத்தை



காட்சி - 

வைத், 

வைத், 
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யெனக்குச் கொடு, -- வைத்தியரே, உமது நோயாளி யெங் 

௩ன மிருக்கின்றாள் ? 

௮ ப்படி நோய் ஒன்றும் அதிகமாய்க் காணோம், ௮ரசே,-- 

௮வர்கள் மனத்தைச் சஞ்சலங்கள் ஒன்றன்மீ தொன்ளாய் 

௮ இசமாய்ப் பீடிப்பகனால், தக்கபடி உறக்கம் வராது கலக் 

சப்பட் டி.ருக்கின்றனர், 

அதற்குத்தான் சடச்சை செய்யவேண்டும் நீர். வியாகுல 

மடைந்த மனச்கைச் சுவஸ்கப்பரித்க முடியாதா உம்மால் ? 

வேளுன்றிய வோர் அயரத்தை ஒர் மனத்தினின்றும் பிடுங்கி 

Au Dig, மூளையில் வரையப்பட் டிருக்குக் துயரங்களைத் 

துடைத் சழித்த, இருதயத்தை யேங்கிடச் செய்யும் பெருங் 

கஷ்டத்தைக் கொடுக்கும் பிடையை, மனத்தினின்று மகற்றி, 

இன்பத்தைக் தரும் மறதி யென்னும் மருச்தினால் மாற்ற 

முடியாதா வும்மால் 7 

இவ் விஷயத்தில் பிணியாளியே தனக்குச் சிகிச்சை செய்து 

கொள்ள வேண்டும். 

ஆயின் உமது மருந்தைக் கொண்டுபோய் மாட்டிற்குப் போ 

டும் ! ௮ப்படிப்பட்ட ஒளஷதம் எனக்கு வேண்டாம் கொஞ் 

சமும்,--வா, என் சுவசத்தை “யெனக்குப் போடு; என் 

செங்கோலைக் கொடு-- சேக்கா, அுலுப்பு வெளி2ய--வைத் 

தியரே, என் பாளையக்காரர்களெல்லாம் என்னை விட்டுப் பறக் 

கன்றனர்--வா, வா, அப்பா, சிக்ரம்--வைத்தியரே, எனது 

நாட்டின் பிடையைப் பரிசோதித்து, அதன் வியாதியைக் 

கண்டுபிடித்து, சுவஸ்தப்படுத்தி, முன்போல் சுக மடையச் 

செய்வீராயின், தசை யெங்கணும் பிரதிதொனி யுண்டாகும் 

படி உம்மைப் புகழ்ர்திரிவேன், ௮வ்வாறு உமத புகழ் ௮இ௫ 

மாய்ப் பரவும்.--எடுத்துவிரி இதை--எந்த நேோவாளம், பூரம் 

௮ல்லது மற் றெந்த விரோசனமாவது கொடுத்து இந் நாட்டி 

னின்றும் இச் சிங்களவரைக் கழிக்கமுடியாதா 7-- அவர்களைப் 

பற்தி ரீர் கேள்விப்படுறொர்களா ?
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வைத், 

வைத் 

மா, 

மகப தி. [அங்க்ம் -5 

ஆம், ௮ரசே ; மகாராஜா அவர்களுடைய யுத்த சன்னாச 

மானது அதைப்பற்றி எங்களைக் கொஞ்சங் கேட்கும்படி 

செய்கிறது. 

இதை யென் -பின்னால் கொண்டுவா--பரணிக்காடு தூம 

சினத் தருகில் வருமளவும் பயப்படேன் நான் சாதலுக் 

கும் சாக்காட்டிற்கும். [ போடருன்.] 

[ஒருபுறமாக] தூமசினக்தை விட்டுக் தொலைந்து போவே 

னாயின் எந்த லாபமும் மறுபடியும் என்னை இழுத்திடாது 

இவ்விடம், | போகிறார்கள். ] 

காட்சி முடிகின்றது. 

நான்காவது காட்சி 

இடம்--பரணிக்காட்டை படுத்த பிரதேசம். 

யுத்த பேரிசையை மூழச்ி, த௨ஜ படங்களைச்கொண்டு 

போர்வீரர்கள் போகின்ரனர, 

மால்கோமளன், வயோதிகச் சிவார்த்தள், அவனது 

தமாரன், மேஃதாமுன், மீனதாதன், கேதுநேசன், 

அங்குசன், லவண்கன், ரோஷன் போர்வீரர்கஞுடன் 

வருகின்றனர், 

வீடுகளில் பயமின்றி நாம் வ௫ித்திடும மாட்கள் ௮ ருகினில் 

வக் அவிட்டனவென்று நான் ஈம்புகி3றன். 

அதைப்பற்றி நாங்கள் ௮ணுவளவும் சந்தேகப்பட வில்லை. 

இது எந்தக் காடு, ஈம எதிரி லிருப்பது ? 

ப.ரணிக் காடு,
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மா, 

போ, 

மே, 
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ஒவ்வொரு போர் வீரனும் ஒரு மரத்தின் கையைத் தறித்து 

தன் முன்னாக எமித்துக்கொண்டு போகட்டும் ; அப்படிச் 

செய்வதினால் ஈமது சைனியத்தின் தொகை மமைக்கப்பட்டு, 

ஒற்றர்கள் போய் ஈம்மைப் பற்றி உரைத்திடிங்கால் தவறு 

வார்கள். 

அப்படியே செய்கிறோம். 

ஈம்பிக்கை ௮ிகமா யுள்ள கொடுங்ம்கான் மன்னன், இன் 

னுப் தூமசினதக்திலேயே இருப்பதாக வன்றி வேறொன்றும் 

கேள்விப்பமிகிறோ மில்லை; sr soos Comms Wha 

தற்கு உடன் படுவான் அவன. 

அதுதான் ௮வனது பெருங் கோரிக்கை ; ஏனெனில் சம 

யம் வாய்க்கும்பொழுதெல்லாம் ௮வனஅ சைனியத்தில் பெரி 

யோர் சிறியோர் அனைவரும், ௮வளை விட்டி நீங்கி அவனது 

விரோதிக ளாகின்றனர். அவனுக்குப் £ழ்ப் படிர்திருப்பவா் 

களெல்லாம் பலவந்தத்தினால் ௮ங்கனம் இருக்கின்றனர் ) 

௮வர்கள் பனது அவ்விடம் இல்லை. 

நமது காரியம் கைகூடிய பிறகு ஈமது உண்மையான தீர்மா 

ன ங்களை வெளியிரிலோம் ; இப்பொழுஅ சுத்த விரர்களாய் 

யுத்த சன்னத்த ராவோம், 

நமது உடைமை இன்ன, கடைமை இன்னது என்று தக் 

கபடி, நமக்குக் கண்டிப்பாய்த் தெரிவிக்கும்படியான காலம் 

நெருங்கிவிட்டது. எண்ணமிசிம் யோசனைகள் அவைகளின் 

உறுதி யில்லாக் கோரிக்கைகளை உரைப்பனவாம், கண்டிப் 

பான முடிவோ கத்தி வெட்டுகளினால்தான் தீர்மானிக்கப்பட 

வேண்டும், ஆகவே அதைக் குறித்து நமது சண்டையை 

நடத்துவோம், 
(எல்லோரும் போர்வீரர்களுடன் 

கடந்து செல்சன்றனர்.] 

காட்சி முடிகின்றது. 
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Gs. 

மகப தி. [அங்கம் -5 

ஐந்தாங் காட்சி. 

டுடம்--- தூமசனத்துச் கோட்டைக்குள். 

மகபதியும், சேந்தனும் வருஇறொர்சள், 

போர்வீரர்கள், பேரிகைகளை முழங்கிக் கொண்டு 

துவஜங்களைப் பிடித்துக்கொண்டு வருகின்றனர். 

கோட்டையின் வெளி மதில்களில் ஈமது கொடிகளைக் கட் 

டித் தொங்களிடுங்கள் ; ' வருஏன்றனர், வருகின்றனர் ' என் 

நே இன்னும் கூச்சலா யிருக்கின்றது. ஈமது கோட்டை 

யின் பலமானது முற்றுகை யிடுபவர்களை இகழ்ந்து ஈகைத் 

திடும் : நோயினாலும் பசியினாுலும் ௮னைவரும் BAS We GY Lb 

அவர்கள் முற்றுகை போடட்டும், நமக் குதவி செய்யவேண் 

டிய உதவியை அவர்கள் பெற்றிராவிட்டால், ௮வர்களை நாம் 

தைரியமாய் நேருக்கு கேராக எதிர்த்து, அவர்கள் வரத வழி 

வீட்டிற்குத் திரும்பிப்?போகும்படி அரத்தி யடித்திருக்கலாம், 
[உள்ளே ஸ்திரீகளின் அழு குரல் 

கேட்டுதத.] 

ஏன்ன சப்தம் ௮து ? 

அது ஸ்திரீகளின் ௮ழமு குர லாம், ௮ரசே, [போரான்] 

பயம் என்பதின் ருசியை சற் றேறக் குறைய முற்றிலும் மறக் 

ஜுவிட்டேன் கான். இரவில் கூக்குரலைக் கேட்டு என் லம் 

பொதிகளும் குன்றிப்போ யிருக்கும் சமயம் ஒன் திருக்கு, 

அக்ககரமான ஒரு கதையைக் கேட்டு எனது உடலி லுள்ள 

சோம மெல்லாம் சிலிர்த்து உயிர் பெற்றனபோல நின்றிருக் 

கும் ௮ப்பொழுது. அபரிமிதமான கோரங்களை சான் 

விழுங்கியிருக்கிறேன் ; எனது கொலைக் கஞ்சாக் கொடிய 

எண்ணங்களுக்கு மிகவும் சுபாவமான பிீதியானது என்னை 

இனி ஒரு காலும் திடுக்டெச்செய்யா௮, 

மறுபடியும் சேந்தன் வருகிறான். 

எதற்காக ௮க் கூக்குரல் ?
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GE. 

ம், 

அரசே, மகாராணி அவர்கள், மரணம் அடைந்தனர். 

இன்னும் கொஞ்ச காலம் பொறுத்து இறக் தருக்கவேண்ு 

மவள் ; ௮ப்படிப்பட்ட வார்ததைக்கு ௮க் காலம் வாய்க்த 

தா யிருக்கும் காளை, காளை; நாளை என்று நாளுக்கு காளாக 

மெல்ல நகர்ந்து செல்கிறது காலாந்தம்வரையில் இங்ஙனம், 

கடந்த Cog காட்களெல்லாம் மடையர்களை மண்ணாம் மர 

ணத்திற்கு வழி காட்டிக்கொண்டு போய்விட்டன. மெல்லிய 

sor | அவிந்து ஒழிந்து போ ! உலக வாழ்க்கை யென்பது 

ஈடமாடும் ஒன்று மில்லாச் சாயை யாம் ; அரங்கத தில் 

௮ரை காழிகை குதித்துக் கூத்தாடி பிறகு ஒருவரு மதியாத 
படி மறைச்துபோகும் எளிய ஈடனாம் மனிதன், ௮திக சப்த 

மும் ௮ட்டஹாசமும் ௮டக்கியதாயும் அர்த்தத்தில் ஒன்று 

மில்லாததாயு மிருக்கும் பயிததியக்கார னொருவன் பிதற் 

நிய சதையே யாகும், 

ஒரு தூதன் வருகிறான். 

ஏதோ வாயாட வரு௫ின்ராய் மீ ; €க்கிரம் உன் கதையா 

கட்டும். 

மகாராஜா, கான் எதைப் பார்த்தேனே அதை உம்மிடம் 

உரைத்திடவேண்டும், ,ஐயினும் எப்படிச் செய்வது என்பதை 

3 DAC ae, 

சரி, சொல் சீக்கிரம். 

குன்றின்மீது சான் காவல் காத்து நிற்கையில் பரணிக் காட் 

டின் பக்கமாக நோக்க, உடனே .3க் காடு நடந்து வருவது 

போல் தோற்றிய தெனக்கு, 

பொய் பேசுகிரய் கமுதையே ! 

௮ ம்கனம் இல்லாவிடின் உமது கோபத்திற்கு மான் ளாகட் 

டும்: ஒரு காத தூரத்திற்குள்ளாக ௮து வருவதை நீர் 

காணலாம் ) காடே கடந்து வருறதெனக் கூறுகிறேன்.
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நீ உரைப்பது பொய்யாயின், உண வின்றி நீ வற்றலா யுலறு 

மளவும், உன்னை அடுத்த மரத்தில் கட்டித் தொங்க விடு 

வேன் உயிருடன் : உனத வார்த்தை உண்மையாயின், எனக் 

கம்மாதிரி நீ செய்தபோதிலும் ௮தைக் சுவனி3யன் நான், 

(pai எனக் இருந்த ஈப்பிக்கையை அடக்கி, உண்மை 

உரைப்பதுபோல் பொய்யிளை ப் புகன்றிரிம் பிசாசின் புறட் 

டைக் குறித்து சந்தேகப்பட ஆரப்பிக்கின்றேன் '! பரணிக் 

காடு தூமசனம் வரும்வரையில் அஞ்சவேண்டாம் '' என்று 

கூறியது, இப்பொழுதோ ஒரு காடு தாமசனம் கோக்கு வு 

கிறது, யுத்த சன்னத்தமாய் வெளியிற் போவோம் ! அவன் 

உரைப்பது உண்மையாகக் காணப்படு மாயின், இங் இருக் 

௮1 பிரயோஜன மில்லை, எங்கு பறர்கோடியும் Dir S wit 3 601 

மில்லை. ஆதித்கனைப் பார்ப்பதும் எனக்கு ஆயாசமா யிருக் 

கிறத, ௮ண்ட சராசரங்களும் அழிக்துபோருமாக, என்றே 

கோருகிறேன் ! யுத்த பேரிகையை மூழககுங்கள் 1! பிரவய 

காலக் காற்று வீசட்டும் ! யுசகாகக காலாக்னி தஹிக்கட்டும ! 

எது கேர்க்தபோதிலும் ஈமது widen sug sg. ug 

தாம் மாளுவாம் ! 

[அனைவரும் போஇருர்கள். ] 

காட்சி மடிகின்றது.
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ஆரும் காட்சி, 

இடம்-- தாமனச் சோட்டைச் செதிரில். 

புத்த பேரிகைகளை முழக்ச தவஜபடங்களை எடுத்துச் 

செல்கின்றனர். 

மால்கோமளன், வயோதிகச் சிலார்த்தன், மேகதாமன், 

இளைகளைக் கையில் பிடித்த தங்கள் 

சைனிய௰யத்துடன் வருகின்றனர். 

இப்பொழுது சாம் வேண்டிய அருகாமையில் வந்துவிட் 

டோம். உங்களை மறைத்திருக்கும் இளைகளைக் ழே எறிந்து 

விட்டு, உங்கள் உண்மையான சொருபத்தைக் காட்டுங்கள். 

அண்ணா, தாங்கள், எனது தாயாதியாம் உத்தம குணம் 

வாய்ந்த உமதா குமாரனுடன், நமது முதல் யுத்தத்தில் 

சேனாதிபதியாய் கடத்தும், எங்கள் வரிசைக் இரமப்படி, 

சாமும் மேசுதூமலும், மிகுதியா யுள்ள மற்ற வேலையை 

மேற்கொள்ளுகிறோம். 

. போய் வாருங்கள். கொடுங்கோன் மன்னனது சைனி௰யத்தை 

இன்திரவுமாத்திரம் சந்திப்போ ,மாயின், எங்களால் சண் 

டையபோட மூடியாலிட்டால், சாங்கள் தோற்கடிக்கப் 

படட்டும். 

ம யுத்த பேரிகைகளை யெல்லாம் முழங்கச் செய்யுங் 
கள்) வரப்போகின்ற உதிர வெள்ளத்தையும் சாக்காட் 

டையும் அறிவிக்கும் ௮வைகள் உரத்த சப்தமாய்ச் தொனிக் 

கட்டும். | எல்லோரும் போரார்கள்,] 

காட்சி ழடிகின்றது.
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எழாங் காட்டு, 

இடம்- கோட்டைச் கெதிரில் வேரொரு இடம். 

யுத்தகோஷம். 

மகபதி வருகிறான். 

என்னை யோர் சம்பத்திற்குக் கட்டிவிட்டார்கள் ; இதை 

விட்டு நானேட முடியாது, கரடியைப்போல் இம்முறை 

வருபவர்களை யெல்லாம் ரசா னெதிர்க்க வேண்டியதுதான். 

பெண் வயிற்றிற் பிறவாதவ னெவன் ? அப்படிப்பட்டவ 

லுக்கே நான் ௮ஞ்சவேண்டும்--மற்றெவனலுக்கும் ௮ன்.று, 

இளைய சிவார்த்தன் வருகிறான், 

._ உன் பெய ரென்ன ₹ 

அதைச் கேட்க நீ ௮ஞ்சிிவாய், 

. மாட்டேன், கொரி நரகத்தி லுள்ள கூ௰றத்தைப்பார்க்கிலும் 

சுடுமையான பெயரை நீ வக௫ித்தபோதிலும், 

என் பெயா் மகபதி. 

. இதைவிட என் சாதுகளுக்கு வெறுப்பை யுண்டுபண்ணக் 

தக்க வேறெப் பெயரையும், பேயும் எடுத்துப் பேச முடி 

யாத. 

அதைவிட. ௮இக பயங்கரமான பெயரும் எடுத் துரைக்க 

முடியாது, 

ட கொடிய பாதகா ! நீ கூறுவசு பொய் ! என்னுடைய வாளி 

னால் உன் வாயினாற் கூறிய.து பொய்யென்று ரூபிக்கிறேன், 

[இருவரும் சண்டை போடுஇரூர் 
சள், இளைய சிவார்த்தன் கொல் 
லப்படுகிறான் .] 

பெண் வயிற்றிற் பிறக்கவன் நீ--பெண் வயிற் றுதித்த ஆண் 

மகனது; ஆயுதங்களை ஈகைக் திகழ்வேன், கட்கங்களைக் 

கண்டு ிரித்திடுவேன், [போூருன்.]
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tor 

யுத்தகோஷம், 

மேக்தாமன் வருஒருன். 

கோஷ்டம் ௮ர்தப் பக்கந்கான் கேட்கிறது. -கொடுங்கோன் 

மன்னா ! கொஞ்சங் காட்டு உன் முகத்தை! என் கரத்தா 

தா லன்றி வே ஜொருவன் கையால் நீ கொல்லப்படுவை யா 

யின் என் பெண்சாதி பிள்ளைகளி னருவங்கள் என்னை யெப் 

பொழுதும் பீடிக்கும். கூலிக்காக ஆயுதங்களைக் கையி லேந் 

தம் பேகதைக் காலாட்களை கான் வீழ்த்தமாட்டேன், மக 

பதி, உன்னையாவது கொல்வேன், அல்லது மழுங்கப்படாத 

கூருடன், எனது வாளை, உபயோ௫ியாது உறையி லிமி 

வேன்.--அ௮ங்கேதான் நீ யிருக்கவேண்டும்-- இப் பெருங் 

கூச்சலெல்லாம் யாரோ ஓர் பெரிய மனிதனைக் குதித்ததாய்த் 

தானிருக்க வேண்டும். ௮திர்ஷ்ட வசத்தால் கான் ௮வனைக் 

சண்டு பிடிப்பேகை, ௮.து தவிர, நான் வேண்டுவது வே 

ஜொன் றில்லை. [ Gur & cap ear .| 

யத கோஷம், 

மால்கோமளனும் வயோதீகச் சிவார்த்தனும் 

வருகிறார்கள்” 

௮ரசே, இவ் வழி--கோட்டையானது எளிதில் கைப்பற் 

றப்பட்ட. கொடுல்கோன் மன்னனது பிரஜைகள் இரு 

புறமும் சண்டை போடுகின்றனர். பெரிய தலைவரெல்லாம் 

தமத தைரியத்தை ஈன்ரமுய்க் காட்டுகின்றனர் சமரில் ; ஜெ 

யம் உம்முடையதுதா னென்றே கூறவேண்டும். இனிச் 
செய்ய வேண்டிய திச மில்லை, 

ஈமது பகைவரிற் சிலர் தமது பாணங்கள் நம்மீது படாதபடி 

பக்கலில் விழவேண்டு மென்று எய்வதைக் கண்டேன். 

வ. சி, தாங்கள் கோட்டைக்குட் பிரவேசிக்கலாம், 

[போசருர்சள்.]
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மே, 

மே, 

மே, 

மகப தி, [அங்கம் - 5 

யுத்தகோஷம், 

மறுபடியும் மகபதி வருஇருன், 

புத்தி யில்லா ரஜபுச்ரனைப்போல் என் வாளாலே என் ஜுயி 

ரை நான் ஏன் போச்கெகொள்ளவேண்டும் * பிராணிகளை 

நான் பார்க்கும் சக்தி எனக் இருக்கும்வரையில் காய வடுக் 

களே அவர்களுக் கலஎரிகலமாகத் தோற்றுகின்ற தெனக்கு. 

மறுபடியும் மேகதூடருன் வருஇருன், 

திரும்பு, யமனே, திரும்பு ! 

எல்லா மனிதர்களிலும் உன்னையே யெதிர்ப்படாது வந்தேன் 

நான். ஆயினும் பிமைத்துப் போ, உன் உறவினரைக் கொன் 

ற பாரமே என் ஆன்மாவிற்குப் போதும் 

உன்னுடன் பேச வார்த்தை யில்லை யென்னிடம் : என் பதில் 

என் வாளிலிருக்கின்றது ; கொலைக் கஞ்சாப் பாதகா ! உன் 

கொடுமையைக் கூறிடவம் சொற்க ஸில்லை, 

[அவர்கள் சண்டை போடுதின் நனர்,] 

உன் முயற்சியை வி ணாக்குகின் றனை : என்னைக் காயப்படுத்த 

மூயல்வதைவிட, அத்தனை எளிதில், உன் கண்ணுக்குப் புலப் 

படா இக் காற்றை உன் கை வாளால் வடுப் படுத்தலாம் : 

உனது வாளை வெட்டுபடத் தக்க தலைகளின்மீது வீசு; ஒரு 

மாயையால் சூழப்பட்டிருக்கிறது என் னுயிர் ) பெண் வயிற் 

MASS எந்த மனிதனாலு மதைக் கொல்ல முடியாது. 

ஆனால் ௮ம் மாயையில் இனி ஈம்பிக்கை வையாதே ! இது 

வரையில் நீ சேவித்து வந்த பிசாசம், மேகதூமன் தன் 

தாயின் உதரத்தினின்றும் ௮காலமாய்க் ரேர் தெடுக்கப்பட் 

டான் என்று உனக்கு உரைக்கட்டும், 

என்னிடம் ௮ங்ஙகன முரைக்கும் ௮ர் கா பாழாய்ப் போகு 

மாக ! எனது ஆண்மையை யெல்லாம் ௮து அ௮டக்கிவிட்ட 

தே ! ஈமது செவிகள் இன்ப மடையும்படி. வார்த்தைகளால்
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மே, 

Lon, 

வ. சி, 

பிரமாணம் செய்து; முடிவில் ஈமது கோரிக்கைகளை ௮ழித் 

திட்டு, இரு பொருளபடப் புரட்டுத்தகனமாய்ப் பேசிடும், 

இத் திருட்டுப் பிசாசங்களை எப்பொழுதும் நம்ப லாகா 

தினி, கா லுன்னுடன சண்டை செய்யேன், 

படுக்காளிமய ! ஆயின் எனது சிறையாக ஒப்புக்கொள். உல 

குத்தோ ரெல்லாம் உன்னை விகோதக் காட்சியாகக் காணும் 

படி வாழ்ந்திரு, அபூர்வமான மிருகங்களைக் கூட்டில் 

அடைப்பதுபோல் உன்னையும் அடைத்து, வெளியில், இ 

தற்குள் ஓர் கொடுங்கோன் மன்னனைக் காணலாம் நீம் 

கள் ? என்று ஒரு கொம்பில் எழுதித் தொங்கவிட்டு வைக் 

கின்றோம். 

சிறுவனுன மால்கோமளன் பாதத்தில் வீழ்ந்து பணியும் 

பொருட்டும், கண்ட ஜனங்களெல்லாம் என்னை ஏளனஞ் 

செய்து காறித் துப்பவும், கான் உனக்குச் சிறையா யகப் 

படேன். பரணிக்காமி தூமசினம் வந்தபோதிலும், பெண் 

ணாற் பெற்றெடுக்கப்படாத நீ, என்னை எதிர்த்தபோதிலும், 

நான் கடைசவரையில் ஒரு கை பார்த்தே விடுவேன், வெட்டு 

மேகதூமா! “பொறு, போதும்? என்று முதலில் கூறு 

பவன் நாசமாய்ப் போகட்டும் ! 

[சண்டை செய்துகொண்டே போ 
சன்றனர்.] 

யுத்தசோஷம், 

சைனியம்கள் திரும்பி வருன்றன ; ஜெயகோஷம், 

மாலகோமளன், வயோதீகச் சிவார்த்தன், ரோஷன், 
பிரபுக்கள், சைனியங்கள், யுத்தபேரிகை முழங்க துவஜ 

படங்களுடன் திரும்பி வருன்றனர். 

ராம் காணாது தேடுகிற ஈநண்பரெல்லாம் சுகமாய்த் திரும்பி 
வருவாரராக, 

Gent போகவேண்டியதே ; நாம் காண்டு இவர்களைக் கணக் 
இடுங்கால், இவ்வளவு பெரிய யுத்தத்தில் அதிக எளிதில் 
ஜெயித்தோ மென்றே கொள்ளல் வேண்டும்,
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4, 

ரோ. 

வ. சி, 

Gon, 

வ, சி, 

ரோ. 

வ. சி, 

மா, 

வ, சி, 

மே, 

மக்ப தி, [அக்கல் -5 

மேசதூமனைக் காணோம், உமது விரனான மைந்தனையுங் 

காணோம். 

ஐயா, வீரனான உமது மைந்தன் வீரர்களின் கடமைப்படி 

விர சுவர்க்கம் புகுந்தான், சுத்த விரனாகத் தக்க வயது 

வரையில், ௮வன் ஆயுள் விதிக்கப்பட் டிருர்சதுபோலும் ; 

௮வ் வயது வந்ததாசத் தன் வல்லமையினால் ௮வன் ௬ஜுப் 

படுத்தியவுடன், நின்ற இடத்தினின்றும் நிலை பெயராது, 

௮.தி சூரனைப்போ லாவி நீத்தான், 

ஆனால், ௮வன் மடிந்தானா ₹ 

ஆம், அப்படியே படு களத்தினின்றும் எடுத்து வந்அவிட் 

டோம், ௮வனது வீரத்திற் சேற்றபடி நீர் விசனப்படுவ 

தாயின் உமத துக்கம் முடிவில்லாத தாகும். 

மார்பினிற் காயத்துடன் மாண்டானா ₹ 

ஆம்) முன்புற த்திலேயே. 

சரி, அனால் ! ஜெஃதீஸ்வரன் சேவக னாவான் ௮வன |! என் 

தலையில் எத்தனைக் கேச முண்டோ அத்தனை மைந்தர்கள் 

எனக் இருந்தபோதிலும் இகைவிட மேலான மரணத்தை 

அவர்களுக்குக் கோரமாட்டேன் அவன் சரமகவி யகனே 

பாடி யாயிற்று 

௮வன் இன்னும் திக தூக்கம் பாராட்டத் தக்கவன் 

வேன், அதை ௮வன்பொருட்டு நான் பாராட்டு 

அதற்குமேல் ௮வன் பாராட்டத்தக்கவ னல்லன். அரும் 

போர் புரிந்தே பிறந்ததின் பயனைத் தீாரத்ததாகக் கூறுகிருா 

கள், ஆகவே, ஈசன் அவனுக் கருள் செய்வாராக ! இதே! 

வருகிறது புதிய சந்தேர்ஷம், 

மேக்தூமன் மகபதியின் சரசைச் சொண்டுேருஇறான். 

வேந்தே ! வாழ்விராக ! இனி உம்மை ௮ங்கனமே சாங்க! 

வாழ்த்தவேண்டும், பாரும்'இதோ, சொடுங்கோன் wei
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னது தலை யெக்கே நிற்ின்றதென | காலமான௮ கட் டவிழ்க் 

கப்பட்டது. உமத ராஜ்யத்தி லுள்ள உத்தமர்க ளெல்லாம் 

உம்மைச் சூழ்ரது Apher pnt, அவர்கள் மனத்தில் கான் 

கூறிய வர்தனத்தையே அவர்கள் எண்ணுகின்றனர், என் 

னுடன் அவர்களும் எனது வர்தனத்தை வாய்விட் டறைக் 

இடும்படி. வேண்டுச3றன்.-- சமகதராட்டி மன்னு |! ஜெய 

விஜயீபவ ! 

?லாரும். சகேதகாட்டு மன்னா ! ஜெயவிஜயிபவ ! 

[வாத்யகோஷம்,] 

தம்மிடம் உங்களில் ஒவ்வொருவருக்கும் உளள அன்பினைக் 

கணக்கிட்டு, பதிலுக்குப் பதில் செய்து சம மாக்குமுன், 

நாம் ௮தஇிக காலத்தை விருதாவில் கழிக்கமாட்டோம். என 

து கோமகர்களும் பகதுக்களுமான நீங்கள் இனி இற் றரசர்க 

ளாவிர்கள் ; சகேக சாட்டில் ௮ப் பெருமையை முதல் 

முதல் வககதவாகள நீங்களே யாவிர்கள். கொடுங்கோன் 

மன்னன், கவனமாய்ப் பார்த்து தங்களைப் பிடிக்ச வைத்த 

பொறிகளினின்றும் தப்பிப் பிழைக்கும்பொருட்டு, அயல் 

தேசங்களைச் சார்ந்த ஈமது ஈண்பரை ஈமது தேசத்திற்கு 

அழைக்க வேண்டியது, இறக்த கொலைச் கஞ்சா இப் பாதக 

லுக்கும், எல்லோரும் எண்ணுறைபடி. தானாகக் கோரமாம் 

தற்கொலை புரிஈ்துகொண்டு மடிந்த ராக்சிபோன்ற இவன் 

மனைவிக்கும், உடந்தையா யிருந்து, கொடுக் தொழில் 

புரிந்தவர்களை யெல்லாம் வெளிக்குக் கொண்டுவரவேண் 

டியது, இன்னும் இவைபோன்ற காம் செய்யக் காத்து 

கித்கும் மற்றக் கர்மங்களையும், ஈசன் சருணையினால், இடம் 

காலம் இவைகளைக் கருதி வரிசைக் இரமமாகச் செய்து 

முடிப்போம். ஆகவே அனைவர்க்கும் ஒன்றாயும், ஒவ்வொரு 

வருக்கும் வெவ்வேறுகவும் வந்தனம் செய்து, ஸ்காந்த
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புரத்தில் ஈமது மகுடாபிஷேகத்தைக் காண, வாவ் 
இன்றோம். 

[ஜெயகோஷம்; | 
போர்கள். 

காட்சி ழடிகின்றது, 

FS 

(]) சாடகம் முத்திய. 0 
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