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Preface to the Second Edition. 
eee 270 வட் மு: ப ணை 

f must express my thanks to the Head Masters of 
the Training Schools in the Presidency for their having 

selected the Winter's Tale as a Tet Book and s condly 
to the Text Book Committee for their having recognized 

ifas a suitable book for secondary schools. There 
would have been no need for issuing a Second Edition if 
the Department had not come in to my help. This 

Second Edition ts a mere reprint of the first. The 
alterations ave few and unimportant as they consist of 

corrections of typographical errors and a few verbal 

changes which, on second thoughts, szemed to me to be 
called for. Not one of the many dramatic companies 

has yet thought fit to pub this play ow the ம்ம] 
understand that the absence of songs in the place of 

dialogues tsa hindrance to the play being enacted. 1 

am sorry that my unmusical nature cannot meet the 

demands of the modern stage even half way. Lam per- 

fectly satisfied with the recognition of the book by the 
Training School authorities and by the Text Book 

Committee. It is enough wf the book is used in the 
School Room and in the closet, 

KUMBAKONAM-: 
A: Uenkataramadivar, 

14th August 1915, 4279



Preface to the First Edition. 

Having had some encouragement from the ada ptations 
of Lamb’s Tales from Shakespeare issucd by me and 

approved by the Madras Text Book Committee, I have in 

this new venture, adapted Shakespeare’s ‘ Winter’y Tale 
The character of Hermione is one of the noblest portraycd 

by Shakespeare, and Paulina, her faithful friend, does not 

appear to be seconded in history. The names given to the 

characters in Tamil represent the qualities of the Dramatis 
Personae. When the shepherds and shepherdesses are 

introduced, the language corresponds to the society to 

which the characters belong. I have omitted much that I 
found impossible to render into appropriate Tamil. As 

the Text stands, I think Indian theatres using the Tamil 

Language can put it on the boards. I owe thanks to Mr, 

C. N. Krishnaswami Aiyar, M.A, L T,, Editor of the Vidya 
Viharini, for the suggestion that I should bring out an 

adaptation of Shakespeare’s Winters Tale. I leave 

the Tamil public to judge how far I have succeeded in 

affording them reading matter in‘their own tongue. 

KUMBAKONAM, k. VENKATARAMA AILYAR.



ஒம்: 

மச்சான் 
எனலும் 0082 

மாரிகாலக் கரதை. 
—__ 

ஸூத்ரதாரனும் விதூரஷ.கனும், 

ஸ”9--அன்பனே, உன்னைப்பார்த்து வெகுகாலமாயிற்று, உலகம் 
உடலுக்குடன் மாறிக்கொண்டு வருன்றது, தும்மாறுத 
ஓச்கு ஓசி. து௩டட்போமாயின் நாம்பிழைச்சோம் ) அன்ழேல் 
கெட்டோம், உன்தொழில் ஒழுங்காய் ஈடச்ச்றசா ? 

வி--உலகம் மாறுனெ றதென்நீரே? என்னைமாத்திரம் அடையா 
எம் எப்படித் தெரிந்துக்கொண்டீர் ? மீசை நரைத்தும் பற் 
கள் உதர்ந்தும் போனாலும் மனிசரைச் தெரிந் திக்கொள்ளு 
தீல் ஸுலபமன்று ; அப்படிமிருந்தும் இருபதுவருஷச்இற்கு 
டூன் என்னைப் பார்த்த நீர் முசலெடுப்பிலேயே என்னை யறி 
ந்துகொண்டீர், உலகம் மாறுறெசென்பது சுச்சமாயை, 
கதிரவன் ஒளி குன்றினானோ ? மேற்டிலு இக்சின்றானோ ? 
பனிக்காலத்தில் குளிராமலீருக்செறதோ ? வெயிற்காலச் 
தில் சுடவில்லையா ? இயற்கைப் பொருள்களுடைய குணம் 
மாறவில்லை, மனிதரின் புத்தி மாராட்டச்தால் எல்லாம் 
மாறுவசாசத் தோன்றுகிறது, அவலை சினைத்துச்கொண்டு 
உரலை இடி. சலாகாது, ஆடு UL Aun mee pO sory 
ஓநாய் வருந்து சலுண்டோ 1 என்னைப்பற்றிக் சவலைவேண் 
டாம், உம்முடைய காரியச்சைச் சொல்லு", காலை 
wens ga சழிசக்கின் ரர் )



5 மச்சரஅ என்னும் மாரிகாலக் காதை, 

ஸ5--பழைய சகேகச்தைப்பற்றி உன்னுடன் அந்தரங்கமான 

விஷயங்களைக் கலச்சகலாமென்றெண்ணி வக்சேன். நீ வெகு 

கொடிழுறுக்காய்ப் பேசுகன்றாய், நான் கொல்லசைச்செவி 
கொடுத்துச் கேட்கமாட்டாயென்று அஞ்சுகிறேன். பேச 

அனுமத்கொடுச்தால் பேசுகின்றேன். இல்லாவிடின் நான் 

சும்மா போடுன்றேன். 

வி---உலகம் மாறியிருக்செதா உண்ணைசான்: உம்மிடச் திலேயே 

Hos மாறுசல் விரங்குகிறது, தரிய்க்கூ ச் சாடினாலும் 

காரியத தின்மேல் ஈண் என்பது புதுமொழியோ, பழமொழி 

யோ? காரியச்தைச் சொல்மீராயின் இருவருக்கும் நலம், 

ஸ$--உன்னிஷ்டப்படி யே கட்டும், பிரபஞ்சம் முன்போல 
வில்லையென்ப.து சான்சொல்லப்போகி௰ விஷயச்சால் உன 
க்கு விளங்கும், முன்சால,ச்இில் உன்னையும் என்னையும் பாதி 
இிரங்களாக அமைக்காது நாடகம் உண்டா? நவீன நாடகக் 
கா,ச்தர்கள் ஈம்மிரு௨ரையும் கைவிட்டார்கள். இது மாறுத 
லன்மோ? சொடக்கச் திலேயே கதாமாயசர்களே நாடசசாலை 
யில் பிரலேசமாகிருர்கள். ஈம்மிருவருக்கும் நாடகச்திற 
பிழைட்பில்லை, நாடகமென்பமை கனவிலுங்காளூ,த ஒருஉர் 
அன்னியபாவையிலிருந்து ஒருமாடக ச்சை மொழிபெயர்த்த 

ருக்கிறார். அதை இகங்தச்சாலையில் இன்று நடச்சவேண்டு 
மாம், உன் உசவியைச்சொண்டு மாடகாசிரியனுக்கு ஸகா 
யஞ் செய்யலாமென் மெண்ணுகிேன். ஒத்தாசை செய் 
வாயோ? 

வி--வெறும்வாயை மெல்லு வனுக்கு அவலகப்பட்டால் போ 
சாதோ? புதிய நாடக,ததின் கசையைச் சுருக்கமாய்ச் சொ 
ல்லி, எந், சவி சமான ரஸம் ௮.இல் மிகுதி என்பதையுக் தெரி 
வியும், என்னாலானவற்றைச் செய்்ேன். 

ஸ9--இம்மட்டில் மனமிரங்கெசே பெரும்பாக்கம், கையைச் 
சொல்லுகேன். மச்சான் என்று ஒரு அரசன் தாக்தி 
என்னும் உயர்குலப்பெண்ணை மணக்சான். இக்விருஉருச்



மச்சான் என்னும் மாரிகாலக் காதை, % 

கும் பூரணன் என்று ஒரு பிச்லை பிஈடசான். Jaap sos 
ஒழுஙகாய நடத்திவருகையில் 2ஈ௪ரனுசக்கு பால்யசிநேசகனான 
சுலன் வசான். மாஈபனும2 ST vy 0 சுசிலனுக்குப் பலவ 
கை உபசாரங்கள் செய்து சனம் பண் ண்னார்கள், சுன் 
சிறிதுகாலஞ் சென்றபிறகு சன்னூறுக்குப்போச மஎரணே 
விடை கேட்டான். மம்௨ஈன் சோழனை அனுப்பிவிட இண 
ங்காமல் பலவந்தப்பமிச்தி.பும் சுசீலன்ப்டிவாகமாயப் புறப்பட 
இருச்சுமச்சரன் வேண்கிகோளின்படி சாக்இு சுசீவனை இண் 
னுஞ் சிறி காலம் சன்வீட்டிலேயே இருஈதுபோதல்லே- 
டுமென்று மன்றாடிக்கேட்ச, சுீலனும். ஐருஉரறு “ட்டஇது 
சான், சாந்து சன் கணஉளிடக்இர பாய சுலன் கொஞ்ச 
காலம் அங்கேயே இருக்க உட்பட்ட செயதியை gy Sel 
EE, Le Tear மனம்புழுங்கி ஐடியில் உருமாறு எண்ணமிட 
லானான்:---£ கான் கேட்டபோது -ர்ம.இக்சாச சுசீவன் என் 
tore 6735) கேட்டபோது சடையொன்று மில்லாமல் 
ஒத்துக்கொண்டானே, என் மனைவியிட,ச.இில் அவனுக் 
காதல் பிறக இிருச்கவேண்டும், பெண்கள் மோரக்சாரர்கள் 
இஉ்விருவரையும் கொன்று விடல் டேண்டும்.?? அசததினமரு 

முகத்தில் விளங்கிற்று, ,சாகத நடுச்கமுற்றாள். மச்சரேக 

போலப் புன்னகைகொண்டுி தா௩தியை கோக்க * உன் சம 
ர் சீ.து மெ. சச்சக்கது, என் ஈண்பனைச் தக்கபடி களிப்பி ?? 

என்று சொல்லிவிட்டு, ம5இரியைக் கூப்பிட்டுச் சன் சமூ 
டங்களை வெளியிட்டுச் ௪௬€லனை விஷயகொடுச்துக் கொலை 
செய்யும்படி. அக்ஞாபிக் சான். உ 5, சமபுருஷனான மக்இரி 
£ச்சரன் சொன்னகைக்கேளாமல் தானும் சுலனுமாய் மத 

ஸ்ய தேசம் போய்விட்டார்கள். மச்சான் சாக்தியைப் பலவி 

சீமாய்சி துன்பப்படுச்தன.சால் ௮வள் ஞூர்சசிச்துக & Cup 
வீழக் காள். சாந்தியின் ஈட்பினள் ஒருத்தி ௮வள் இறக்சா 
ளென்று வசந்தி பிறப்பி,ச்.து அவளைப் பதினாறுவருஷம் உயி 
சோடு காப்பாற்றிவந்சாள். மச்சானுக்கு உண்மை புலப்பட, 
அவன் புலம்ப ஆரம்பித்தான். காந்தியின் நட்பினளான 
புனிமை மச்சரனுச்கு,ச் S133) உயிரோடிருக்கிறதைக் மாட்
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டிசி சாக்தியின் மகள் சுமதியின் விலாகத்சோடு கசை முடி 
வாசின்றது. கோகரஸம் மிகு யாயும் சிங்காரரஸம் கொஞ் 
சமூமுளளது இந்த நாடகம், நீ உ தவிபுரிவாயா ? 

வி--ரீர் சொல்வது ௮௩, சகனை ராஜவிழி விழிச்சச்சொல்லது போ 
லாகிற.து. ஹாஸ்யரஸம் இஞ்20 சனுமில்லா த நாடகத் தில் 
என் போலியர்களுக்கு வேலையேயில்லை. அது நீற்க;-இந்த 
நாடக,ச்சைச் செய்கவர் யார்? ௮து எர்சப் பாஷையில் ( ச 
லில் எழு சப்பட்ளொள து, 

ஸ்£--ம.சல் நூல் இங்கிலீஷ் பாறையில் எழுதப்பட்டுள்ளது, 
நாடககர்,ச் சாவின் பெயர் ஷேக்ஸ்பியர், இவருடைய அருமை 
பெருமைகளை எடுச்துச்பொல்ல அதிசேவுனாலுமாகா சென் 

னலாம், ,சதீவ சாஸ்திரிகள் ஷேக்ஸ்பியரை ச் சமக்கு ஆசா 
ரியனாகச் கொள்வார். பரமயோஇகள் அவரைப் பரமஹம்ஸ 
சென்பார். பாமரஜனங்கள் இரச மஹா புருஷனை ச் சம்மி 
லொருவனாக எண்ணுவார். ஒவ்வொரு மனிசனுடைய 
ஹிருதயத் திலும் ஒளிந்துடெக்கும் பரம. ரஹஸ்யங்களையும் 
மனோதர்மங்களையும் அறிந்தவர் ஷேச்ஸ்பியே, இல 
அம்சங்களில் நமது நாட்டுக்கவிச் சரேஷ்டராகிய காளிசாஸ 
னுக்கும் மேலானவர் seem சொல்லவேண்டும், மொழி 
பெயர்ப்பவருடைய சலறினால் கலியின் மனோபாவவ்கள் 
லெளிப்படாமத் போகலாமேயன் றிக் கவியின் குற்றம் ஒன் 
னுமிரா.து. எவ்வளவோ கோடிப்பேர் இக்காலத்தில் இங் 
Sauron, கற்றிருக்கிறார்கள், இங்கிலீஷாம் தேவ 
இருபை பெற்றகென்று சான் காம் எண்ணவேண்டும், 
நமக்கு இங்கெலீவஷ் ராஜபாஷையா யிருச்ச்றதது, கலியும் 
பாஷையும் கம்மால் மதிக்கத் சக்கை, 

வி--காக்கைக்குச் சன் குஞ்சு பொன்குஞ்சு, நீர் இங்கி 
லீஷை உயர்,ச்திப் பேசவதினாலேயே எனக்கு ச் தமிழிலுள்ள 
அ௮பிமானங் குன்றாத, இங்கிலீஷ் படிச்ச சனவான்கள் 
இக்கால,ச்தில் தமிழிற் பேசினால் பெருமை குலைக்துபோ 
மென்றெண்ணி ஸக்தியாவக் சன: மு.2க்கொண்டு அந்தப்



மர்சரன் என்னும் மாரிகாலக் காதை, ம் 

பாறையில் இல்லாமற்போனதால் அசைகிட்டுவிட்டார்கள் 
நீர் பழமை பாராட்டுஞ் சுபாலச்சைச் றிது வைகு தஇிகுப், 
ப,சால், ஷேக்ஸ்பியர் செய்ச நாடகச்சைசம் SOM gid 
கேற்ற நினை சர், உம்முடைய கரு சீது சிறைவேறி உமக்கு 
மங்கள முண்டாவதாக, இடந்த நாடகத்தில் எனக்கு வேலை 
மட்டுச்சான, 

ஸு5--8று துரும்பும் பர்குச்ச உ சவம், மனி, சனென் நிருக் சால் 
'அவன் எசையாவது செய்ய உபயோகமாவான். ஹாஸ்ய 
ரஸ,தீ.இ.ற்கு ஸர்.சர்ப்பங்க ஞண்டாகும்போது உன்னாற் கூடி 
யவதறைச் செய்வாயென்பது என்னுடைய நம்பிக்க, 
உன ரும் மங்களமுண்டாகுக, 

 



(1) 

(2) 

(3) 
(3) 

(2) 

(4) 

(5) 
(9) 

(10) 
(11) 
(12) 
(18) 
(14) 
(15) 
(16) 

(17) 
(18) 
(19) 
(20) 
(21) 
(22) 

SUIS Luts TGS. 

மச்ச ரன்--சே.இ நாட்டசசன். 

படடரணான்- TF HCO IT or. 

நீநபான் 

கவிபயன் : மந் இரிிகள், 
தவன் 

நியமன் [4 ந் ட 

ட்ட ப்புக்கள், 
சூ; ஸூ 

சுசீலன்--ம௫்ஸ்யநாட்டாகன், 

தருமன்--சு௪லன் .குமா.்£ண். 

தேயன்---சு£லன் சோமண். 

நாவகன் 

சிறைக்காவலாளி. 

கோவிந்தன். - இடையன் 

கண்ணன் -இடையன்மகன், 

சுயம்ப)---மு£டி ச்சுமா ஜி. 

ஆர லன். 

தாந்தீ--மச்சான் மனைவி, 

௬மதி---சாந் இயின் மகள். 

புனிதை-- சாக் தியின் சோழி 

மைக்ரீ CQ 

மந்தை 
விந்தை } இடைப்பெண்.



முத் லங்கம், 

முதற்களம். 

சேதிகாட்டில் 

பிரவேசம்--ரிரூபனும், தேயனும் 

தேயன்--சிரூபா, நான் உன் காட்டி ற்கு விருந்சாக வந்திருப்பது 

போல், என் ஊருக்கு நீயும் வந்தால் இரண்கொட்டி ்கு 

மூள்ள பேதம் உனக்கு ஈன்றாய்,ச் தெரியும், 

நீநுபன்--எங்கள் ௮.ரசன் இளவேனிற்காலச்இில் உங்கள் நாட்டி 

ற்கு வருவசாகப் பிரஸ்.தாபிசத்துக்கொண்டிருக்களுர், 

தேயன்--எங்கள் தேசத்திற்கு மச்சரன் வருவாராயின் நீங்கள் 
செய்திருக்கிற உபசார ச்இல் ஆயிர, ச்திலொரு பங்குகூட 
எங்களால் செய்யமுடியாசென்று எண்ணுகிறேன். எங்கள் 
ஏழ்மையை நினைக்க எனக்கு லெட்சமாயிருக்இறது, அன் 
பில் உங்களுக்குச் சாழ்ந்துபோகமாட்டோம், 

நீநபன்--நீ உங்கள் நாட்டை இவ்வாறு இகழ்ந்துபேசுவது சரி 
யல்ல) மதீஸ்ய காட்டிற்கு குறைவு என்னவந்தது ? 

தேயன்--மான் அறிக்சசை ஒளிச்காமல் சொன்னேன். சேதி 

நாட்டின் விபல தீ.நிற்கு மதீஸ்யகாட்டி.ன் விபவம் உறைபோ 

டக்காணாது. பானத்திற்கு மதுவைப் போதுமானமட்டி நீ 

கொடுத்து எங்கள் குற்றம் குறைகளை உணராமல் உங்கள் 
பு,தீதியை மயச்கிவீடுதல் எங்களாலாகும், மதிமயச்கச்சால் 

பிறர்மேல் குற்றஞ் சொல்லுதல் எங்வாறாகும் ? 

நீநபன்--சிசமிஞ்சிக் கள்ளுண்டால் பெருங்கேடு விளையுமென் 
டைத அதியீர்டோறும்,



8 மச்சரன் என்னும் மாரிமாலக் காதை, 

தேயன்--என்புகிதிக்கு எட்டி னமட்டில் உன்னிட சல் சொன்ன 
தெல்லாம் உண்மை: தரு எழுச்துச்கூடப் Gurl sede 
வில்லை, 

நீநபன்--மச்சரனும் சுலனும் இஎம்பிமாயமு சல் இணைபிரியாச் 

தோழர்கள், அல்விருஉர் நட்பை யழிச் சல் எவமாலு முடி 

யாது. பருவம் வந் சபின் ஒவ்கொருவரும் ,சம்.சம் மாஜ்யபா 

[சைத உகிக்கலானார். 295405 5) இருவரும் கலத்தல் 

கூடாத காரியமாயினும், தா தர்களாலும், கடி. சங்களாலும், 

பரஸ்பர உப்சாரங்களாலும், இனமும் ஒருஉமை ஒருவர் 

பார், ச்துக்கொண்டிருட்பவராகவே காலஞ் சென்றுவருறெது, 
இதச்தகைய சினேகிதனுக்குச் செய்யும் உபசாரங்கள் A Ss 
மென்றுஞ் சொல்லக்கூடுமோ ? சேய்மை இவர்களுக்கு 
அ௮ண்மையாகவே இருக்சது. இல்விருவரும் நட்பினராகவே 
நீடூழிகாலம் இருக்கச் கடவுள் அருள்புரிவாராக ! 

தேயன்--இவர் நட்பை அழிச்ச ஒருவராலுமாகாது, மச்சான் 
குமாரன் பூ.ரணன் ஒரு பிறவிச்செல்வம், ௮வனைச் தரி 
தீதுச் கொண்டிருந்சாலே வினைகள் ரும், விளையும் பயிர் 
மூளையிலே என்றபடி. இளவரசன் இப்டபோழ்தே குணசிதியா 
யிருக்கின்றான்) வயது மு.£இருங் காலத்தில் ௮வன் பெரு 
மையை அளவிட முடியாது, 

நீநபன்--ராஜ குமாரனைப்பற்றி நீ சொல்வது உண்மைதான். 
அவன் குணங்கள் உரைகடந்தன. அவனைச் கண்ணாற் பார்க் 
குங் இழெவரெல்லாம் இஎம்பிள்ளைகளாச ஆய்விடுகிரூர்கள். 
அவனிருக்குமிட,ச்தில் துக்கமே அணுகாது; கழி ஊன்றி 
நடக்கும் வயோதிகர்கள் பூரணன் பட்ட, இற்கு வந்து ராஜ் 
யபாரஞ் செய்லதைப் பார்.த.தல் வேண்டுமென்று தமக்கு 
ண்ட ஆயுளைப் பிரார்த் இக்கிரார்கள், இளவரசன் பாக்யெம் 
எங்களதே, 

தேயன்--உங்கள் காட்டுக கிழவர்கள் இளவரசன் பட்டமடை 
ந்து பார்க்கவென்றா பிராணனை வை,ச்திருக்கிரார்கள் 1 இல் 
லாவிடின் உபி:த றப்பார்களோ ?
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நீநபன்-- தமக்கு வேறு NIU FOF SETL_D ep aC eri விரும்பி 
மில்லை 

CN Nev, 

தேய NOS FT aor அப ச இரனாயிரு சால், அவணுக்குப் LG st Boar 

a. ண்டாகும் வாயில கிழ 6/௬ம் ஐ. யி்டை லை இருப்பா 

பென்ப.து நிச்சயம், 

a] 2 முதலங்கம். 
இ ரண்டாங்களம். 

  

மச்சரன் சபரமண்ட பம், 

பிரவேேரங்கள்--்சபன், சுசீலன், STE, Lp? GOR Gt, iets 

பன், வேலையாட்கள், 

சு$லன்--ராழ்யபாரக் eu mera. Garg மாகங்களாய் 
உம்முடைய விருக்சாடியாகக் காலங் கழிச் தலீட்டேன், 

ன்னும். அ௮ங்வளவுகாலம் நான் ஃ ப ூருப்பேனாயினும், 

உமது அன்பிற்கும், எனது"ஈன்றிக்கும் குறைவுவபாசென்று 

நம்புகிறேன். நீர் எனக்குச் ரெய்ச RW ETT SORE HL 

பிரயொக வசனமாலமாய் எவ்லளவுசெரல்வீனும் போதாத. 

ஆகையால் கான் சொல்லும் சிலவார்ச்சைகளை ௮ேக மடங் 

காக நீர் சரக கல் வேண்டும், 

மச்சரன்--விடைபெத்றுப்போக நீர் இவ்வள] துரையா WS 
திலாகாது, நான் உம்மைப் பிரிய இப்போது உடன்படேன், 

சுசீலன்--நான் நாளைக்கே பிரயாணம் போக ௨று இ செய்சேன், 

இவ்வளவு காலம் நாட்டில் இல்லாமையால் என்ன கேூகள் 
விளைந்திருக்கின்னவோ அறியேன், கேட ஒன்றும் நேரிடா 

திருச்கவேண்டுமென்று வேண்டிச் கொண்டிருக்கிறேன், 
உமக்கே செவிட்டு லுண்டாம்படியான அவகாசம் டங்கே 
நான் இருந்துவிடவில்லையா? 

மச்சரன்--ரீர் என்துணை காளிருக்சாலும் எனச்குச் cal ten a,
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சுச்லன்--டனி பங்குச் தங்கியிருச் சல் கூடாத காறியம், 

மச்சரன்--இன்னும்  ஒருவாரமிருந்து பின்பு போதலாகும், 

சுசீலன்--௮ன் மனம் தில் செய்த உறுஇயை மாந்ேன், 

மச்சரன்--ஒரு வாரப்போழ்சைை நாமிருவருமாகவே கழிப்போ.ம; 

பின்பு சடையின் தி நீர் விடைபெற்றுப் போதலாகும், 

சுசீலன்--நீர் தடிசிதுக்வொல்வ து சரியன்று ; நீர் சொல்லிக் சேட் 

காச கான் wari Des ஈல்௨தைச் கேட்கப்போடின்றேன். அவ 
எிய சாரியமிருக்கு. மாயின் உ து aunt seo, seo மீறி நடம் 
கச்சான் வேண்டி (ரல BHD, என்னூாச்காரியம் ங்கு 

இணி மானிரு க லுக்கு இடங்கொடாது, நீர் என்னிட s இல் 

வைச் இருக்கிற அன்பை எண்ணிப்பார்க்சால் கான் போவ 
க் கடிப்பதும் உமக்குச் தர்மமன்று, நான் இங்கிருப் 
பது உமக்கு லீண்ெலவு ; இனி எனக்கு நீர் ௮ இகமாகச் 

சொல்லது யு்சமன்று., 

மச்சான் - (சாக்தியை நோர்கி) என் நீ வாய்திறவாமலிருக்கின் 
ய்? என் சோமலை டுங்கே இன்னுங் கொஞ்சகாலம் இருக் 
கப் பிரார் ச்ச துக்கொள், 

தாந்தி--தமது வேண்டுகோளுக்கு இணங்கமாட்டாரென்று உறு 
இப் படிகிறவரையில் நான் பேசுவசாச எண்ணவில்லை. 

தாம் சு€லரை டுங்கே இருக்கச் சேட்டதல் அன்பு போதா 
தென்று எனக்குச் சோற்றுறது, மச்ஸ்ய நாட்டிற்குக். 
கேடு ஒன்றுமில்லை மென்று காம் சொல்லலாகாகா? நேற் 
௮ ச சானேகமக்கு ஸமாசாரம் தா.சர்களால் வந்தது, இசை ச் 
தாம் சொன்னால் அவர் மனச்சை மாற்றுவார், 

மச்சான்--பேஷ் ! நல்ல வார்.ச்சை சொன்னாய், 

தாந்தி-சுலன் தன் குமாரனைப் பார்க்கவேண்டுமென்ற அவா 
மேலிட்ட சென்று சொல்லி யிருந்தால் நாமிங்கிரு த். துல.து 

சரியாகாது.அவர்௮ல்லாறுசொன்னாரில்லை.[ச€லனை நோக்கி]



oda rar aargub orfatal atans, lk 

டுன்னு ம் எழுகாளிருந்துபோதல் 5 ர.திபா BO Coit De Camp IP 
Ca Gen G api. grb THUG BIGIAG FP HE SF; HOT LF 
துப்போய்ச் ருறிச்ச காலத்டுர்கு Bh ஒரு ராகம் லை 
துக்கொண்டாலும் நான் (Hom role rvC air, பெண்ணாய்ப் 
பிறந்தவர் யாரும் தமது நாயார் நாட்மிான்று வீரிவர ஒல் 
உர. தாம் (அங்கிருந்து சான் போகலேண்மி ர, 

சுசீலன்---இரு,ச்தல் முடியாது, 

தாந்தி முடியாக காரிய ஐ ல Q) 6601 உட” 

சுசீலன்--ரான் சொன்னத Fb wll, 

தாந்தி--பெண்பேக்சிற் இ.ய்சாச பேஸ் கான் கண்டது 

மில்லை, கேட்ட கமில் லை; BT mindy alison oh ய் பு ங்லயஙு 

கள் என்னிடத்குற் பயன்படா. வரதன் ரட் நீர் ருக்க 

விரும்பீபாயின், உம்மைக் கைதியாக கலப்பே, eM நதியா 

யின் ஊருஃகுப் போகுங்கால தீதில் எனர்கு எக்னனா fu do 

மாட்டீர். நீர் விருந்தின ர, வியா ? நீர் இக்ாய ட்டம் 

பேசு சலைக் கேட்டால் ண்டி லொரன்னாட்மும்க உட்ப 

லீர்ம்பாலச் சோன்றுஇன்றது., 

HF VA—MsG oarm பொல்லைக் கெட்கமவே உடல் நரி ய் க 
கின்றது, உ.த விர5சாக BB GIO WG) 0% dt, GO தியாய! 

ருதிதலினும் விருந்காகவே அழுதல் வருவா யிரு ச ம், 

தாந்த--ரான் சிரைம்காலல் உர்நியோகக்்சை எடிக்களிவ்வை. 

உமக்கு ௮ இச்யஞ் ய்ய bn HOES Kear, நீரும். என்பர் சா 

ஓம் சிறு பீள்ளேோகளாக 3 ரரந்தபோம்த என்ன என்ன வீளை 
யாடினீர் * Bea cor வரும் ரண்டு woe Bid Curraha 

இருக்கே ண்மு், 

சுசீலன்--நாங்கள் இருவரும் ஸந் ச சமும் இளமையோடிருக்கலா 

மென்றிருசோமே யன்றி ஜரைலருமென்றே எண்ணி 
C ey Bev Ger,
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தாநீத்--என் புநஹன் பெரிய கோமாளியாயிருஈசாரன்றோ 7 

சுசலன்--பாவம் என்ப அறியாச இரண்டு ஆட்டுக்குட்டிகள் 

போல் சசுப்ப் மாயச்சை நாங்கள் Qa ௩௩ கழிக்சோம்.தச் 
செயல் செய்யார் ௨லூலுண்டென்லு கனவிலுமெண்ணி 

னோஃபில்லை. மனச இட்பமுள்ள Cag iat scr Cour 

மலேயிருகசோமாயின், கடவுள் evs & Sule ude sgor 

கம்வ எபன்ணப்படுவோம், 

தாந்தீ--சாஞ் சொல்லசைம்கொண்டே யாதோ தவறுதல் நீங் 

eo செய்திருப்பசா”ச Cerf oe rg 

சுசீலம்--ு ருமை சாயே, எங்களையும் மயக்கப் பேோெதிகள் ஏற் 

ini ராங்கள் சிறு குருவிகளாயிரும்சோ.ம், என் 

பனைவி என்னையும் மீர் உம்முடைய புருஷனையம் உங்கள் 

வவையிலகப்படம் Ge ய்தீர்கள் ‘ 

தாந்தீ---என்னையும் உமது மனைவியையம் உங்களைச் Eases 
wis Geli satsortean Qsrdgy@ 7 ? ஈன்ராயிருக்கற து, 
எங்கள் கூட்டொவால் நீங்கள்செய்திருக்்ற பாவங்களை ச் 
சவிர்ச்து வேறு தஇவினைகள் செய்யாசவரென்று நம்புஇ 
மேன், 

மச்சான்--(காக்நியை சோக்கி) ஈமது ஈண்பர் மனத்தை மார்றி 
யாயிர்ரா யில்மேயா? 

தாந்தீ--௪சில £ரஜா இங்கிருக்க உடம்பட்டுவீட்டார், 

மச்சான்--என் வாக்கைப் பொருட்டாக ரினைச்சாசவர் உள் 
areas ON) Fert, உன் டேஈசு ஸபலமானதே, 

தாந்த ஈந்கருமர்சைப். புகதாமையான து மேலும் மேலுஞ் 
செய்யக்கூடிய நர்கருமச்சைத் சடைசெய்யும், போற்றப் 
பி சலே எங்களுக்குக் கூலியாகும், என் பேச்சு விண் 
போனதேயில்லை, முதலில் பேசினது உம்மைக் கணவ 
Gs alls gs காலம், ௮து வீண்போகவில்லை யென்பதர்கு 
௫௨ வேண்டிய இல்லை, இரண்டாமுற நான் லபலமா



டச்சரன் என்னும் மரரிகாலக் காதை. Ii 

கப் பேசினது சுலை ராஜாலை இங்கெயே 6 Pgs தால 

மிருக்ச வேண்டின து, இ.ண்சி முரையம் என் வாக்கு 

விண்வாக்மாசவீல்லை, 

[சாகதி, சுசலன் பர்றவேண்டுமென்று சன் கையை நீட்ட] 

மச்சான்--| சனக்குள்ளே] மைகலந்சால் பனங்கலகக நாளா 

குமோ? என் மனம் துடிக்கின்றது ; அனால் களிப்பினா 
லன ; என் மனைவீயும் சு£லனும் ஒருவமை ஒருவர் பார்ச் 

தப் புன்முறுவல் கொள்வதும் கைசலத்கலும் நன்மைக் 

கன்று, இவ்விருவரும் இவ்வளவு ஈட்புப்டாராட்டு கலைக் 

காணுதலு.ம் என் மனச வருத்துனெறது, [சன் குமா 
ரன் பூரணனை நோக்கி) பூணா, நீ என் பிள்ளை சானா ? 

பூர்ணன்--தமக்குச் சந்தேகம் ஏன் பிறந்சது ? நான் தமக்குப் 
ப். றட்கவனே, 

மர்சான்--உன் உசனம் என்னைப்போலல்லாமல் Bley ge ru oy 
Bog; என்னைப்போல் உனக்குச் சாடிவீசைகள் உண்டா 
கில் வேண்சிம், யோசனையில்லாமற் பேசுற ஸ்.இரீகள் 
உன்னையும் என்னையும் ஓரே அச்சு என்?ன்றார்கள். உன் 
சாரமரைக் கண்ணால் என்னை நிமிர்ந்துபார். உன் சாயிடச் 
தில் வஞ்சனை யாசாயிலுமிருக்கலாமோ ? அவள் பதி 
விரை சானா ? ஐயப்பட்ட என்மனம் கோகின்றது, 

சுசீலன்--மச்சரா, என்ன உமக்குள்ளேயே பேசிக்சொண்டிருக் 
இரீேே ? 

தாந்தி--என் பர்ச்சாவின் பனம் கலக்கமு HDRES) M81, 
சுசீலன்--அன்பனே, உமக்கு வந்தநோடென்ன ? ஏன் கவலை 

யுற்றவராய்க காண்டுன்றீர் ? 

தாநீதீ--நா.சா, தமக்கு மனச்சலக்சம் வக் இருப்பே சன் ? 

௦ச்சரன்--௭௪தையோ நினை ததுக்கொண்டிருந் கத காலத்தில் புச் 
இக்குச் சிறிது மாறு சல் wbSH, என் குமாரன் மேக. ச்சை 
உ.த்றுப் பார் ச. துக்கொண்டிருக்கையில் அவன் வயதில் கானி
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௫5, நிலைமை எனக்கு ஞாபகம் வட்தது, ஒட்டுச்சல்லடம் 
போடாமலும் பட்டாடை உடுத்தியும் வாளைச்கட்டிக்சொண் 
மம் விளையாட்டுப்பருவமாயிரு £60 5 எண்ணினேன். இச்சிறு 
வனும் ௮ப்படி ச தானிருக்கறொன். |பூரணனை கோக்க) குழக் 
சாய், கோழிமுட்டையைப் பொன்னென்று நினைப்பாயோ? 

பூரணன்--பி. சாவே, கான் அப்படிச் செய்யேன், .வாளெடுத்துப் 
பகைவர்களை வெல்வேன். 

மச்சரன்--உனக்கு மங்களமுண்டாகுக; [சுலனை நோக்கி] என் 
குமாரனிட சீஇில் நான் எவ்வளவு குலாவிக்கொண்டிருக்கின் 
ஹேனோ, அப்படி ச்சானே நீரும் உமது மதலையிட ச இலிருக் 
இன்தீர் ? 

சுசீலள்-- ட்டி விருச்சி றவேளையில் என் குமாரனே என் காலத் 
லச முற்றிலும் சனக்காக உடையவன். அவனே எனக்கு 

வேலை கொடுப்பவன் ) ௮வனே என் ந்தம்; அவனே 
எனக்கு ஐசுவரியம், ஒருவேளையில் அன்பாயும் மற்ரொருவே 
ளை வெ.றப்பாயுமிருப்பான். அவனே என்னைப் புஈழ்பவன்; 

அவன சான் எனக்கு யுச்சலீரன்; அவனே ௮7௭ பெலுச் 

அபலன், மூதுவேனிவின் நீண்டபகலைக் குறுக்குபலன் 
௮வனே. ௮வன் பாலசேஷ்டைகளே எனக்குப் பிரம்மாகந் 
CSOT GE EMAaloor, 

மச்சரன்--பூரணனும் எனக்கு அப்படி சீசானிருக்கிறான். காங்க 
ளிருவரும் காற்றிலுலாவப் போகின்றோம், நீரும் என் மனை 
வியும் சாலப்போக்கைசர் செய்யுங்கள். | தாக்இியை கோக்இ]| 
O05 G), என்னிடச்துள்ள அன்பை என் நண்பரிடத் இலுங் 

காட்டி உபசரிப்பாயாக, உமக்கும் ஈமதுகுமாரருக்கும் அடுத் 
Su என்னால் வீரும்பப்பட்டவர் சு”லமிரன்று அறிவாய், 

தாந்தீ--சு£லரும் நானும் ந௩கவன த்தில் உலாவுலோம், தாம் எம் 
மோடு வட்து சேரலாம், 

மச்சரன்--உங்களிஷ்டப்படி நீங்கள் செய்யலாகும் ; பூமியிலிருக் 
சால் அகப்படாமத் போடறீர்களா ? [சனக்குள்ளே] சயித்
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சைத தளர் இிவிட்டுப் பார்்கேோன் | உங்கள் மோசமனத 
அப்போது நன்றாய் விளங்கும், மூகத்சோடு மூகத்சைச் 
சேர்த்து முச்சமிட்டுச் கொள்ளுகிறார்கள்-ஐ-சாலிசட்டின 
ஸ் இரீயும் புருவனும்போலக் கைகோச்,சா உலாவுஇறீர்கள் > 
இதுவும் ஒரு அழகு சாண், 

anaes ip நாயகன் தூங்கையிலே அவன் சையையெடுத் 
கீப்புறம் தன்னி லசையாமல் மூன்வைச் தயல்வளல்ல் 

ஒப்புடன் சென்று நயினீ£ சப் பின்வ5 துறங்குவளை 

எப்படிநானம்புவேன் இறை௨ா கச்சியே கம்பனே, என்று 
மூ.கிசகோர் சொன்னது இங்குப் பிப த்யக்ஷமாய்க் சாணப்படு 
கிறது. இல்லறம் இன்னா,சது, இன்னாக்து , ஐயமில்லை, ஈரூ 
பன் இங்கிருக்கின்றாகுத ? 

நீநபன்-காச்திருக்கிறேன், ஸ்வாமி, 

ம்சரன்--பூ ணா, நீ போய் விளையாடு, நல்லபிள்ளை, [நிரூபளை 

கோக்கி], ஈரூபா, இரதப்பெரியலர் இன்னும் சிமம்ப நாள் 
இங்கேயே இருப்பார்போலிருகவி ஈது, 

நீநபன்--(போனாற்போல் eb ser புதுமாப்பிளை ?? என்பது 
போல் உம்முடைய முயற்சியாலேசான் அவர் இங்கே யிருக் 
கருர், 

மச்சான்--உனக்குப் பு,ச்தியிற் பட்டசா? 
நீநபன்--நீர் வேண்டும்போது வேலை மிகு. நி யென்றுசொன்னார், 

மர்ரரன்--எல்லாவற்றைபுங் கவனித்இிருக்கிருயே, அசோ 
பா, இருவரும் இரகசியம் பேரிச்கொள்கிறார்கள். சேதி 
நாட்டரசியின் மெய்தி ஈன்ராய்ப் புலப்படுிகிறது;:மோசகந்தான், 
புஸ்தகம் வனிதா விச்சம் பரஹல் சகதம் கசம்; அதவா 
புன ராயா சம் ஜீர்ணாப் பிரஷ்டாச சண்டச ; என்று பெரி 
யோர் வீணாகவா சொன்னார் ? அவ்விருவருக்கும் அகலா 
by முற்றிவிட்டது; இசை சான் பொறுச்சலாகா௪, 
en காரியம் மிகு தியாயிருச்சிசென்று சொன்னவர் ஏன் 
நின்று போட்டார், தெரியுமா ? 

நீநுபன்--₹மது நல்லரரியின் பிரார்த் சனைச்கு இணங்ிசான்.
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மச்சரஸ்--ஈல்ல என்ற அடைமொழி கூறவு௩ தணிந்சாயோ ? 
உனக்குப் புத்தி மழுங்கிப் போயிற்று, குட்டிச்சுவரில் Ye 
டிச்சொள்ள வெள்ளெழுச்சா? சுசீலனுக்கு இங்குச்சான் 
வேலை இருக்கிறது, கண்ணுள்ளலர் காணலாம். 

நீநபன்--ச சலருச்கு என்னவேலை இருக்கிறது? கொஞ்சகால௦ 
இங்கிருககப் போக ஈபென்றுதான் எல்மிலாருஞ் சொல்லு 
இருர்கள். சாமும் ௪௦.து பட்ட இஷியம் கேட்சிக்கொண்ட 

படி.,சான் இங்கு இருக்கி ஈர். 

wea TULL Beak eres yw சொல்லலாகா௪ ; மில பொன்று 
சொல்லவேண்டி! சாக்இ ஒரு மிருகக்சான், 9 ரூபா, என் 
௮5$,2பங்கங்களை நீ அறிவாய், உன்னுடைய ம 5G iaGow 
சனையினால் நான் ெம்மைநெறி வழுவாமவிரு தருக்கி 
உன்னிட 5 இல்நகான் வீிசுவாஸம் வைச்சது சவரென்று இப் 
போது எனக்கு ஈன்ரரய்ப் புலப்படுஇநத , 

நீநபன்--கான் தமச்கு அபராசஞ் செய்யச் துணி கேச யில் வை? 
காம் என்மேற் கோபங்கொள்ளலாகா து, 

மச்சரன்- உன்னுடைய கேர்மை குறைந்துவிட்டது. நம்பீன 
வரை வஞ்சிச் சல் பாபமென்ற௮ு அறியாய்போலும், கடமை 
யைச் செலுத்துவதில் உபேகை்ஷயாயீருச்சலுங் குற்றத் 
தான். சு£லனும் என்மனைவியம் செய்யும் பிழைகளைக் ஃண்் 

ணுற்றும் நீ சும்மாவிருக்கின்ராயே, வேடிக்கையையும் 
வினையையும் tree Orig ஒழுங்காய் ஈடக்க உனக்குப். 
பு. இியில்லை., 

நீநுபன்--௮ச்சம், ௮சிர.த)௫, மொளட்டியம் என்னும் முக்குணங் 
கள் மனிதர்க்கெல்லாம் இயல்பு. தங்கள் சேவக,த்இல் இக்! 
குணங்கள் என்னிடத்தில் காணப்பட்டிருச்குமாயின் நான் 
அப.ராஇிசான். சங்கள் கருச்ை எனக்கு ச்தெளிவாய்ச் 
சொன்னால் என் குற்றங்களை மாற்றிக்சொள்ளுவேன், 

மச்சரன்--உனக்குக் கண்ணும்சாதும் ௮ றுப்போய்விட்டன வா. 
என்மனைவி எனக்குத் த மோகம் எண்ணி ௮மர்புரு;னிட க்
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இல் அன்பு வைச்திருக்கிராளென்று உனக்குச் தெரியாசா 1 
உலைவாயை மூடலாம், ஊர்வாயை மூடலாமா ? 

hati *்-- அரசியின் மேல் இவ்வாறு அ௮வதாறு சொல்பவர்களைக் 
கொல்லாமல் விடேன், சமது லரக்இல் எக்காலத்தும் இக் 
துணை தவறான சொற்கள் பிறக்கவில்லை. சாம் சொன்ன 
வத்றை,ச் திரும்பவும் சொன்னேனாடல், என்காவழு9 நாலும் 
நரகதையடை. வேன், உச்தமிகளே ந்ந்தித சல் என்றுப் 
கூடாது, 

மச்சரன்--பரபுருஷனோடு உலாவு சலும், இரகம் பேசு லும், 

கண்டபோதெல்லாம் புன்றாறுவல் செய்தலும், Oucmep + 
செறிதலும், நள்ளிரவில் குலாவுகலுர், கரபின் மகளிர்க்கு 

லகஷ்ணங்களோ ! முழுப்பூசனிச்காபை* மோற்றில்மறைக் 

கப் பார்ச்கிருயே, “* சற்காத்து3் சற்2ொண்டார்ப் பேணித் 

சீகசைசான்ற-சொற்காத்துச் சோர்விலாள் பண்” “Bom mand 
குல் காப்பெவன் (செய்யு ௦2களிர்-கிறைகாக்குங் காப்பே த: 

என்றவாறு பதிவிரதைகள் பாபுருஷர்களை நிமிர்ந்தும் பார்க்க 

லாகாசென்று விதியேற்பட்டிருக்க நீ புகழ்ந்து பேசும் 

0% செய்கின்ற காரியங்களால் இவளைக் கர்புடைய 

ளென்று சொல்லச் சகுமோ? 

நீநபன் -மஹாபிரபுலே, தமக்கு ஐயகோயுண்டா யிருக்கிறது ) 
௮௪ சொஸ்தஞ் மெய்தற்கு உபாய5 சேசட வேண்டியது 
அலசியமாயிருக்ெது, Bie Cera. பெருகவிட்டால் 
Kuss CoB, 

மச்கரன்--கான் சொன்னவையெல்லாம் நிஜம், 

நீநபன்--3ரன் நிஜமென்று ஈம்பமாட்டேன். 

மச்சரன்--ரீ பொய்யன் ; பெரிய துரோஇ ; சாலத்துக்குசி தச்சு 
கோலஞ் செய்பவன் ; ஈன்மை இமை தெரிந்தும் SOs Aue 
நீ அன்பு வைத, சவன். என் சோற்றைச் இன்று வளர்ந்த நீ 
என் மனம் நோவச்செய்யும் பாவிக்கு விஷ,ச்தைசக்கொடுத் 
அக் கொல்லவேண்டி யஉனாயிருக்க, அவனுக்குப் பரிந்து 

2
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பேசுகின்றாய், உன்னிலுங் கொடியவன் உலஇிஸ்ல்லை, நீ 
வீ சுவாச காதன், 

ற்நுபன்-- சாம் அரசியைப்பர் றிசினைப்ப இல் ஆயிர ச தலொருபங்கு 
குந்றம் அவ்வு ச சமியிட ச இலிருப்பினும், உமது சத்துருவைச் 
௪2 இ.ரவை செய்ய அஞ்சமாட்டேனென்பசை ௮ தியவும், 

மக்சரன்--எனக்குப் புத்தி போய்விட்டசென்று நினை ச்சாயோ? 
௮.ரசியைக் கர்பிழந்சவளென்று சொல்வதினாலுண்டாகும் 

௮பலாசத்சை கானறியேனா? பிள்ளை எனக்குப் பிறந்சவ 
னன்றென்கிேே னா : வெறியனிட சத்தில் பேசுவடைட்போற் 
Cus Beir cap Cw, 

நீநபன் சாம் சொல்வசையே லாஸ் ச௨மென்று ஒ.ச்துச்கொள்ளு 

இரேன். மச்ஸ்யகாட்டரசனை ஓழிச்துவிரிோன். மேல் 

கான் சங்களுக்குச் செய்துகொள்ளும் மனு ஒன்றுண்டு, 

௮,சாவத:- சமது குமாரனை உச்தேரிச்துச் சமது அரச 
ல.பச் இரும்டவும் ௮அங்கிகரிச் சல் வேண்டும் ; sor rev உல 

கம் பழிக்கும். 

மச்சரான்--ரீ சொன்னபடியே ஆகட்டும், 

நீநபன் -ஸந் சோஷமாயிர்று ) நெஞ்சங் கடுச்சதைச் சு£லருக்கு 

எ,ச்துணையுங் சாட்டலாகாது, விருந்துகள் வழக்கம்போல 

வே நடக்கட்டும். அரசியும் தமச்குண்டாயிருக்கும் ஐயச்சை 
அறியா திருக்க வேண்டும், சு£லர் பிழைச்இருந்தால் நான் 
தமது சேவகனாக இருக்கமாட்டேன். இது ஸ.த்தியம், 

மச்சரன்- அவ்வாறே செய்யக்கடவாய் ; செய்தால் என் அன்பு 
குன்றாது ; ௮ன்றேல், நீ உயிர் பிழைச்திருச்தலுமரி. 

நீநபன்--சங்கள் ஆணைட்டடி நடக்கின்றேன், ஸ்வாமி, 

மச்சான்--கானும் சு£லனிடச்இல் ஈண்பன்போல்௩டி.ச்ன்ேன். 

தீநபன்--சி.ரடராதியான தாக்தி, உனக்கு ஏன் இந்த ௮பவாசம் 
வந்ச.து ? சுசீவறை நாம் விஷமிட்டுத் கொலைசெய்சால் என 

ச்ருக் ௮5 ஸ்து. உயருமாம், இத சான் சாஜகட்டளைக்கு



மச்சான் என்றும் மாரிகால& காதை, ra 

Splug sod, gégar sa lmiCatig எல்லோரும் 7 . © ‘ ப் 
அகஞாகளாயிருச்சல் வேண்டுமென்சன்றான், இசர்குடம் 
படாவிட்டால் எனச்குப் பி.ராணரானியாம். உலக சரிசஇ 
I¢ Ho g 076078 கொன்று உயா்௩்கபச வியை POLE 
ஒருவருமில்லை.  மீஹாபாசகர்சளும் மாற் செய்யத் 
ணிந்த தில்லை, கான் இணி மச் ராஜன் சேவகச்திவி௱ப் 

பதில்லை. கடவுளின் கருபை எனக்கு மேண்டும், சுர் 
இசேசா வருகன்ரூர், 

ச் சுசீலன்--ரிரூபோ, உமக்குவர்சனம் : நான் இஙகிருப்பது sei ge 
போயிர்று, என்ன, பேசாமத் பீபோாகிரீமோ ? 

ந்நபன்-- தமக்கு வக்சனம் அளிக்க தன், 

சுச்லன்-- 2 ரண்மனையில் வீசேஷ் ன்ன 

நீநபன்--௮அ செயமாய் Per Diy BG aA ல, ப்பபுவெ, 

OF ud lore rer மூகம்தைப்பார்கி சால், ராஜ்யம் இழச் தவளு 
கச தோன்றகிறது, கான் வழ்க i Gute © UIT TAT gos 
சொன்ன தர்கு மறுமொழி ஒன் ௮.ஞ்ொல்லாமலே அலகதிய 
மாயக் சன் உசட்டைப் பி.ஏ கக்மிமாண்?ி போய்விட்டான். 
அவன மனம் மாறியிருச்சலுக்குக் காமணம் எனக்கு ஒன்றும் 
புலப்படவில்லை, 

நீநபன்-- மச்சரனுடைய மருமத்தை ௮றிய நான் தணிய மாட் 
டேன், ராஜனே. 

உட்கரு,சீது எனக்குப் புலப்படவில்லை. உனக்குச் தெரியா 
மல் எட்தக்காரியம் நடக்கும் ? நீ நல்லவளாயிரோற, உண 
ஜாடைசம் மாறியிருச்சலே ஒரு கண்ணாடி, யாயிருக்கெறெத., 
கைப்புண்ணீர்குக் கண்ணாடி. வேண்டிமோ ? இரச மாறுசல் 
என்னையும் பா இக்குமென்று சான் நான் ங்னைக்கின்றேன். 

ந்நபன் - சில வியாதிகள் ஈம்முடைய குணச்சை மாரறிவிய/ண் 
தின. வியாதியின் பெயரை மாத்திரம் நான் சொல்லமாட் 
டேன். உம்மால் இச வியாதி பரவியிருக்ெெசென்பது 
Meus; PUSS urs Mec go Corus, 

சுசீலன்-- தணியமாட்டேனென்று என் சொல்லுக ரய் ? உள்



29 மச்சரன் என்றுப் மாரீசாலக் காதை, 

சுசீலன் - என்னிடமிருந்து Sree Corl வருகிரசென்றா 
சொல்லுகிழுய் 1 ரான் கொள்ளிச்கண்ணனன்றே, என் (Pa 
fso விழிச்ச எச்கனையோ ஆயிரம்பேர் க்ஷேமச்சையடை 
நதிருக்கிறார்களே, நீ உத்தமர்கள் வம்ச சீ திலு தி.5,5 உன், 
உன மாசாபிசாச்கள்மேல் ஆணையி%கின்றேன, மச்சானுக்கு 
என்னிடத்தில் வெறுப்பு வந்ததற்குக் காரணத்தை நீ எனக் 

குச் சொல்லிச்சான் தீரவேண்சம், 

நீநபன்- cog கேள்விக்கு உச்ச. ரஞ் சொல்லமாட்டேன். 

ள்சீலன்--என்னுடலில் சோயொன்று மில்லாமல'ருக்க, என்னாழ் 
Witt dun Swen ssn Gen wp Os er gi புதுமையாயிருக்கின் 
றது. நீ நேர்மை யுள்ளவனென்று நான் ௮ கிச்திருக்சிேன். 
என்னிடத்தில் யாசோ ஆபத்து Vi gear cy Hae wg 
௮ இனின்றும் அப்பும் வழியை நீ சான் எனக்கும் சொல்ல, 
வல்லவல் , 

த்நபின்--நீர் ஆணையிட்டபிறகு யாதொன்றையும் ஒளிக் சல் தகுதி 
யன்று, வெள்ளம் வருவதற்கு முன்னரே அணைகோவி 
வைத்தால் சான் தங்குளோம், 

சுசீலன்-- சொல்லவேண்டியவற்றை யெல்லாஞ் சொல்லிவிடு, 

நீநபன்-- சானே உம்மைக் கொலைசெய்யவேண் மாம், 

சு$வன்-- எவருடைய கட்டளை இது? 

ந்நபன் -மச்சாராஜன் ஆக்ளை, 

சுசீலன்--எதற்காச நான் கொலைசெய்யப்படவேண்்ூமாம் ? 

நீநுபன்---நீர் எங்கள் ௮ர௫ தாந்தியினுடைய கற்பையழிச் துவிட் 

டீராம், 

சுசீலன்--நாராயண,காராயண,இன்னொருநுறை இஃத வார் ச்தை 
யை என்செவியிற் போடாதே, நீ சொல்லுற பாவத்தை 

நான் செய்திரு்சேனாபின் என் தலை ஆயிரஞ் சுக்கலாச இக் 
கே வெடித்துப்போகட்டும், சான் போற்று ஊழற்று கரச 

மாய்ப் போஷேேனாக, நீ சொல்வது அபூ,சச்சகற்பனையா யிருச் 

சன்றேேே) என் மனம் பசைக்கன்றத, சிரூபா,
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நீநபன் நீர் தயிரம் சீ திபஞ்செய்சாலும் பச்சான் ஈம்பட்டோகி 
ச.தில்லை, சுந்நஇிரனைக்கண்ட கடலைப் டொங்கா ிருக்சச்செய் 
தாரஓஞ் செய்யலாம்) மச்சமன் குரங்குப்ப்டியை மார்ரல் 
கூடா, காரியம், 

சுசலன்--.சச்சரனுக்கு இந்த விபரீத புதி என் பிறக் சது 7 

நீநபன் அந்தக் சகாரணச்சை வீசாரிச்சலாற். பிரயோஜன 
மில்லை, வர்க கேட்டிலிருந்து தப்ப லழி2 சடவேண்கிமமே 
யன் மிக் கேட்டின் மூலச்சை யறிவசனா லாவதொன்மா 
மில்லை. நான் உமக்குச்சொன்ன ஒவ்வொரு வார்ச்்ை 
யம் உண்மை௰ென்று பிரமாணஞ்செய்சிறேன். நாமிருவ 
ரும் உபிர் சப்பி ஒவெேச உச்சமமான உபாயம், அரண் 
மனைக் காவற்காரர்கள் என் வரு இிக்குட்பட்டவர்கள். கதவு 

களின் சாவிகள் என்னிடச்துள்ளன. மாஜ.சண்டனைக்குட் 
பட்டவர் சப்புவகரி.து, 

சுரீலா் ரீ சொல்ல) எல்லாம் ஈம்புசிரேன். மச்சரன் அகதி 
இனழகு மூகக்இிலே விளங்கிற்று, நீ என்னை விட்டுப் பரி 
யாமல் இ$த அபத்இினின்றும் விடுவிக்சக்கடவாய், என் 

வாகனங்கள் ஆயச்தமா யிருக்கின்ரன, விருந்தும் மருந்தும் 

மூன்று நாள் என்று பெரியோர் சொன்னத மறக்த தனால் 

வ$த கேடு இது, இரண்டு ராள் முன்னமேயே நான் இவ் 

வரை விட்டுப் போயிருச்சவேண்டும், தாந்தி ஸ்திரீ ர்த்தி 

னம். இலளைப்பற்றி மச்சரன் கவலை கொள்ளுசல் இயற்சை 
தான். தாம, சமென்பது கூடாது, அடக்கு நாம் போகிரோ 

மென்படை மாச்தரஞ் சொல், இவ்வூரினின்று என்னை 

வெளிப்படு ச்துவாயின் நீயே என்னைப் பெற்ற பிதா ஆவாய் 

நீநபன் - என் வசம் இறவுகோல்களிருச்சன்றனமையால் வெளி 

யிற் போதல் கடினமல்ல, நாம் போவோம், வாரும், 

ழதலங்கம் ழற்றிற்று,



ரண்டாமஙிகம், 

முதற்களம், 

  

மச்சசன் மாளிகை: 

பிப வேசம்-- சாக இ, பூணன், சேடி.மார், 

தாந்தி-- சேடி, குழம்சை என்னை உப,ச் தாவஞ்செய்கிஈன்: என்: 
னாற் பொறுச்ச முடியவில்லை, உன்னிடச்சில் தவனை 
வைத துக்கொள், 

ழதல் சேடி-- வாரும் இளவசசனே, நீரும் நானும் விளையாட 

கோமா ? 

பூரணன்--நான் உன்னண்டை வ.மாட்டேன், போ, 

ழதல் சேடி--என் என்மேற் கோபங்கொண்டு மறுக்கன் நீர் ? 

பூரணன்--என்னைச் சிசுவாக எண்ணிச் சும்மா UF eM Os 
Garant en San cop hs, உன்னிட ச்இில் எனக்கு வேறு வெறுப்பு 
இல்லை, என் தாயின் மற்றொரு கேடி. இருச்சின்ராளே, 
அவளிடத்தில் எனக்குப்பிரியம் ௮! இிகமாயிருக்க து, 

டூரண்டாஜ்சேடி--என்னிடச்தில் கீமக்கு அன்பு ௮ இிகமாயிருப் 

uC gear ? 

பூரணன் -உன்னுடைய புருவங்கள் கறுத்துப் பிறைச்சந்திரன் 
போல் வளைந்திருக்சன்றன, அப்படி யிருந்சால் சான் 
பெண்களுச்கு அழகு, 

டர-சேடி--மகாராஜனே, உமச்கு இதை யார் கற்பிச்சார்? 

பூரணன்--பெண்களுடைய முகச்ஜதப் பார்த்து கானே அறிந்து 
கொண்ட விஷயம் இது, (மூ.கற்சேடியை கோக்) உன் 
பூருவங்களின் நிறதமென்ன ? 

முதற் சேடி--ரீலமாயிருக்சின் ஈன பிரபுவே, 
பூரணன்--நீல மூச்குடைய பெண்களைக்சகண்டத:ண்9, புருவம் 

நீலமாயிரு க் சலைட் பார். ச்சே சயில் லை,
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டூ-சேடி--உம்முடைய சாயாருக்குப் பீள்ளை பீறக்கடப்போகின் 
ரன். நாங்கள் இருவரும் ௮ உனைச் ராட்டிக்கொண்டிரு 5 

உரூ . . ட்ரூ க த [ . . FC aerr Gia, அப்போது எங்களுக்கு இஷடமிரு$தால் 
உம்ருடன் குலாவுவோம். 

௦ t 3 . . e ட ௪ ் 6 டீதற சே டி--ப்ரஸவிக்கிற காலம் Hog sun cm, தெய்வ 
Bnmuwid gf செளம்யெமாகவேண்டும். 

® . உ 5 ° ச e ௩ * ச தாந்தி்- என்ன பேசிக்கொண்டிருச்சன்றிர்கள் ? அப்பா குழந் 
சாய், நீ என் கட்டவா, ஓரு கக சொல் பார்ப்போம், 

பூரணன்--வேடிர்கைக் கத வேண்டுமா, சோக ாஸமாம் 
வேண்டுமா ? 

தாந்தி- வேடிச்கையாககே இரு கஈட்டும், 

பூரணன்--சார்காலதச்இில் தச்சமான கலதயே நல்லது, Cui 
பிசாசுகளின் சசை ஒன்மு இருச்சச.த, 

தாந்தீ--பேய் பிசாசுகளால் என்னை பயழமுறு,ச்சப் பார்க்கிரும், 
நீ எசைச்சொன்னாலும் எனக்கு இஷ்டம், 

பூரணலை-ஒரே ஒரு ஊரிலே ஒரு மனிசன் இருந்தான், 

தாந்தி-குழக்சாய், உட்கார்க்துகொண்டு சொல்லு, 

பூரணன்--அலன் வீடு ஒரு சுசொட்டண்டையில் இருக்கது, 

நான் காசோரி மோல்கிறேன். சுவர்ச்கோழிகளுக்கும் 
நான் சொல்வது கேட்கப்படாத, 

தாந்தி- என் காதில்மட்டும் பூம்படி.ச் சொல்லு, 

(பிரவேசட் -ுச்சரன், கலீயன், பிரபுக்கள் மற்றவர்கள்.) 

மச்சரன்--சுசலனை அங்குக்கண்.௨ர்களா ? அவனுடனிருந் 
சீவர்கள் யாவர் ? நிரூபன் ௮லர்களுடன் இருந், சானா ? 

ழதற்பிரபு--ஸாலவிருக்ஷக்காட்டில் ௮வர்களைக்கண்டேன், அலர் 

கள் ஒடின வேக, என்னென்று சொல்வேன் ! ௮வர்கள் 

சோணியில் ஏறினசையும் நான் கண்டேன், 

மச்சரன்--நான் சீனைச்சபடியே எல்லாம் நடந்திருக்கிறது, 

னர்ரு இஎம்௨ளவு ஞான தீரைகாடவுள் கொடாசமலிருக்



24 மச்சர3 என்னும் மாரிகாலக் காதை 

கால் ஈலமாயிருச்கும், பானச்துக்கு வவக்கப்பட்ட நீரில் 

பூச்சி ஒன்று விழு :;,சை யறியாமலே ஒருவன் ௮5,௪ நீரைப் 

பருகுவானாயின் அவனுக்கு ரோய் ஒன்றுமில்லை. பூச்சியைக் 

கண்ணாற் கண்டபிறகு ௮௪ நீரைக் குடிக்கும் மனிசன் 
உந்தி எடுத்து. ச்துன்பப்பப்வான். என் கதி பின் சொன்ன 

வனுடையதுபோலாயிற்று, சு£லனும் என் மனைவியும் 

குலாவிக்கொண்டிரு* தைச ரிதர்எனமாய்ப் பார்த்துவிட் 
டேன். நீரூபன் பி௨விருவருக்கும் உடகதையாயிரு£இருச் 

கரன். என்னைக் கொலை மெய்ய சஇியோசனை செய்இருக் 

கிருர்கள்) என் ௮ரடையும் பிடுங்க கொள்ளப் பார்க்கிறார்க 
ளென்பது இண்ணம், நிரூபன் உண்ட வீட்டிஈ்கு இரண்டு 
நினைச்சவன். என் மருமங்களை யறிஃது சூவனுக்குர் 
Gerad Daag ஒடிப்போயிருக்கிருர்கள். கோட்டைக் 
கதவுகளை அவர்களுக்குச் இறச ச௨ன் எவன் ? 

முதலபிரபு)--ஸர்வா திகர்ரம் பெற்ற நிரூபன் உச்தரவினால் சான் 
தஇிறச்சப்பட்டிருக்கும், சாமே ௮௨னுக்கு ௮ இகா.ரம் கொடுக்க 
வில்லையோ ? 

மச்சரன்--அதெல்லாம எனக்கு 7 தெரியும், [ காந்தியை கோக்க] 
பூரணனை என்னிடச்தில் விடு; நல்லவேளையாக அவன் உன் 
பாலையுண்டு வளந்தவனல்ல: சில அம்சங்களில் பூரணன் 
என்னைப்போலிருக் காலும், உன் உதரம் அலன் சரீரச்இல் 
௮ இகமாய் கலந்திருச்ன்ற து. 

தாந்தீ--நாதா, இது என்ன பரிகாசம் செய்கன் நீர் ? 

மச்சரன்--இ£தச் சண்டாளியிடத்தில் என்பிளளையை இருக்சு 
விடாசே. சு£லனுக்கு பிள்ளை பிறக்கப்போற.து, அசை 
வைத்துக்கொண்டு ௮ல் மடழட்டும். 

தாந்தி--நாசா, சாம் இவ்வாறு என்னை பார். ச்துச்சொல்லவது தர 
மமா ? நான் அகோரப்பிரமாணஞ் செய்தேன். என்னிட 
தீதில் கொஞ்சமும் தவறு தலே இல்லை. வாத.த்இற்கு மருக 
gard, Soar ss aos லை, ச்திபமே இல்வை,
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மச்ச -ன்--பிரபுக்களே நீலிச்குக் கண் கெற்றியிலே;--விலைமோ 
ரில் வெண்ணெய்யெடுத்துச் தலை மகனுக்குக் கலியாணஞ் 
செய்கிறவர்கள் பெண்கள். வெளுச்.சைச யெல்லாம் பாலெ 

ன்று கொள்ளலாகா ௪, இஃசப் பாகூயின் பேச்சைக்கேட்டு 

மயங்காதீர், ௮ வள் வியபிசாரி, 

தாந்தி--எட்ணேப்பாவி காம் சொன்னவற்றை? சொல்வானாயின் 
அவன் ரெளரல நரகத்தை யடைவான். தமக்குச் சித்தப் 

பிரமை வந்இருக்றெது, 

மச்சஈன்--7 மணிதரில் ஒரு பதர் : உன்னைப் பொருளா யெண் 

ணிப் பேசு சல் எனச்கு ௮வமானம், இவள் சன் படக்கும் 

துரோகஞ் செய்கவள், இ மமட்டா, மிரூபறுடன் சோந்து 

என்னைச் கொலைபுரிய எண்ணினவ.ர். இவளுடந்தை யில 

லாமல் சுசலனும் சிரூபனும் தப்பி ஒடினாரஙில்லை, 

தாந்த -கடவுளறியச் சொல்லுக றன், சிரூபன் செய்சகாரியம 
இன்ன 9தன்றெமானறியேன். தரம் வாஸ்தவச்தை யறியா 

122 கோபங்கொள்ளுகி ர். என்மேல் வீண் அபவாதங்களை 

யெல்லாஞ் சொல்லுகின்றீர். உண்மையைக் தெரிந்து 
கொண்டபிறகு எனக்கு வக்௪ ஈஷ்டச்துற்கு உச்இரலாசம் 
செய்யச் சம்மாலாசாதென்பைத உறு கியரய்க்கொள்ளவேண் 

டும், 

மச்சான்--௨லவைவைத,த சிலே சாறுகாய்ச்சம்பெண்கள்பேச்சை 
நம்பலாகாது, இவளைச் சிறைச்சாலையி லடையுங்கள். இவள் 
கக்தியிற் பேசுறெவர்களும் குற்றவாளிகளே. 

தாந்தி-- எனக்கு ஏழரைகாட்டுச்சனி பிடித்திருக்கிறது. அத 
மாறுகறவரையில் நான் துன்பப்படச்சான் வேண்டும், பிர 
புக்களே, நீங்கள் பென்சன் பிள்ளைகளை யுடையீர்; தரும 
சை கொஞ்மேனும் உங்களிட த் தலிருக்கும், மகாராஜா 
சொல்வசைச்சகேட்டு என்னைவிசதியாசமாச எண்ணமாட்டீர் 
சளென்மு ஈம்புறேன், ௮ரசன் சச சப்படியே tL. Sp usar, 

wés Itt —tre7 Derereruis Ca Saarr இல்லையா ?



26 மச்சரன் என்னும் மாரிகாலக் காதை, 

தாந்தி--மா,சா, நான் சனியே சிறைச்சாஃைக்குப் போகவேண்டுமா, 
என் சேடிகளும் வரலாமா ? இந்சச்சாலம் நான் ஓண்டியா 
யிருக்கக் கூடியசன்று [சேடிகளை கோக்க] பெண்காள், 
ஏன் கண்ணீர் விகிஏநீர்கள் ? நான் பாபியென்பது ஸ்தாபிக் 
கப்பட்டால் அப்போது நீங்கள் அழுவது சகு.இ, இப்போது 
நான் காராகிரக,த்இற்குச் செல்வதினால் எனசக்குட் புகழ் அதி 
SSG. நாதா, தங்கள் மனம் நோகும்படியாய் என்றும் 
நான் நடந்திலேன். எனக்கு விடை தந்தருளும், சேடிமாரே 
என்னுடன் வாருங்கள். ௮1சன் அனுமதி அளித்துவிட்டார். 

மச்சரன்---என் ஏதிரில் ஈற்காமற் போங்கள். 

[காந்தியம் சேடிமாரும் போய்விடுஇரூர்கள்.] 

மதல் பிரபு--பராராஜாவே, தமது பட்ட மஹிஷியைச் இரும்பி 

அடையுங்கள். 

கலியன்--௮ப0ே, நீர் செய்யுங் காரியச்தைச் இர்ச்சாலோசனை 
பண்ணிச் செய்சல்வேண்டும், உம்மூடை நியாயம் அரியாய 
மாய் முடிய ப; ௮சனால் நீரும், உமது மனைவியும், புக்தி 
னும் கேட்டை அடையும்படி நேரிடும், 

முதல் பிரபு--மஹாராஜாலே--மஹா.ராணியாரிடச் இல் கு.ரீஈமிரு 
ந் கால் என் பிராணனைக் கொடுக்சேோன். அவள் ஈ்ரபராஇ 
யென்று கடவுளின்மேல் ஆணையிட்டுச் சொல்லச் துண்ட 
மேன், 

கலியன்--,சாக்தியிட,ச்தில் சவறு சலிருக்குமாயின், உலகச்இ 
லுள்ள ஸ்.இரீகள் ஒருவரும் நல்லவரே இல்லையெனலாம். 

மச்சரன்--உங்கள் வாயைச் இறக்கலாகா ௮. 

ழதல பிரபு--உங்கள் க்ஷேமச்சைக் கருதி பேசுகின்றோமே யல் 
லாமல் எங்கள் காரியம் ஒன்றும் கெட்டுப்போகவில்லை, 

மச்சான்--பேசாசே. நீ சாச்கடையிற் புழுதி. புழுலாயிருக்கன் 
றமையால் நாற்றத்தை யுணரமாட்டாய், எனக்குச் கொஞ்ச 
நாற்றமுந் சாளமுடியா து, 

க்லியன்--ேரமை என்பது உலகத்தில் இறந$்துபொயிற்ரென்ன 
லாம்,
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மச்சரன்--என் வாக்கில் உங்களுக்கு ௩ம்பிக்கையில்லா.௦5 போயி 
¥ 9 byt 

o ட் . ௩ 6 ‘ ‘ ° முதல பிரபு)--பட்டமஹிவ2 2ற் பதி சொல்பவர் பேசில் நாக் 
கள் ஈம்பிக்கை லைக்காவிடின் VO FTAL L ஒன்றுமில்லை. 

மச்சரன்--5ாம் இஷ்டப்படி எசையுஞ் செய்யலாம் என்பதை ரீல் 
கள் முற்றிலும் மறந்தீர்கள். உங்களைப்போல் (௦ இியிழர் கவர் 
களை யோசனைகேட்பதஇல் நயமென்ன ? லாப௩ஷ்டங்கள் எம 
தாயிருச்ச உங்களைக் கேட்டுச் செய்யவெண்டிவ சொன்று 
மில்லை. 

கலியன்--சாம் தனித்து யோசனைசெய்சால் வாஸ்சவம் சமக் 
குப் புலப்படாமற் போகாது, 

“மச்சரள்--முதுமையால் உனக்கு மூமோ ஈஸழங்கிப் போயிருச்சல் 
வேண்டும்; அன்றேல், பியந்தறு சே திலே உனக்குப் புதீ.இி 
இல்லாமலிருந்கிருக் கல் வேண்டும். சிரூபன் நாட்டைத் 
துறந்து ஓடினதும் சாந்தியும் சுச்லனும் குலாவிக்கொண் 
டாடிக் சொண்டிருக்கரைச் கண்டவன் தா 6G) Cruln 
என்று கூறினான். வெளிச்சோர்ஈச்தையேமுற்றிலும் 51ம்பூ 

நீல் ஒழுங்கல்லவென் ரெண்ணிச் குலேேதவதைக்குப் பூஜை 
செய்வித்து ௮:,௪,த் தேவசையின் கரு,ச்சிசன்ன வென்றறிச 

துவரும்படி சவன், சியமன், இருவரையும் அனுப்பி யிருகஇ 
பேன். அவ்விருவரும் பு,ச்திமான்களல்லவா 1 தெய்வ ஸம்டீ 
சீதிசையும் அறிந்து ௮அசற்கொச்சவாறு நடப்போம், 

மதல பிரபு--சாஞ்செம்ச காரியச்தில் பிழைசொல்ல யாரால் 
மூடியும்? 

மச்சரன்--5ம்நுடைய அபிப்பிராயம், சரியென்பதிற் சஈதேகமில் 
லாவிடினும் ஈம்பிக்கை இல்லாதவருக்கு 0 செய்வசாகதியமும் 
ஏற்படுதல் ஈலந்கானே. நிரூபனும் சுசீலனும் ஈம்மைக்தெக 
CTD அரசையடைய எண்ணினபடி. ஈ௩டவாமற் போனாலும் 
தார்தி ௮ம்விருவருக்கும் உடந்மையாயிருக்து ஈகம்மைக்கொ$வே 
செய்யாமலிருச் சலுக்கே அவளைச்சிறைப்படி* னோம்...



இரண்டாமங்கம், 

இரண் LT GIGS Lb, 

  

திறைச்சாலையின் வெளிப்புறத்தறை. 

க்லியன்--| சனக்குள்ளே] ஊரார்ஈகைக்க இதுவும் ஒருவ.நிசான். 

பிரவேசம்--புனிதை [கலியன் மனைவி] யும் அவள் சேடிமாரும் , 

புளிதை--(சேடியை கோக்க), காவர்கூடத்இன் வீசாரிப்புச்சார 
ஸாச் சடவி நான் வ%திருப்பகாகச்சொல், [சேடி போய்வீடு 
சிருள்) [ காந்தியை ரினை சத] பூலோச த்திலுள்ள ஸாமான்ய 

மனிதருக்கு வாழ்ச்கைபடச் சகாத நீ சிறைச்சாலையி லடை. 

பட்டி ரக்சிறாயே, இ*,ச அரியாயம் அடிக்குமா ? 

[விசாரிப்புக்சாரர் பிரவேசம்.] 

ஐ.பா, காம் என்னை அ௮றிவிரே, 
விசா--பூஜிக்கச்,சச்ச உச்சமியென்று உம்மை அறிவேன், 
புனிதை--என்னை ௮9 இருக்குமிடம் ௮ழைச்துப் போகவீராக, 
விசா--ஒருவரையும் ௮ரசபண்டை அழை ச்துப்போச லாகா 

சென்று ராஜகட்டளை பிறந் இருக்றத, அம்மணி, 
புளிதை-சிறைப்பட்ட ேர்மையைப் பார்த்தலாகாதோ ? ௮9 

பின் சேடிமாரில் ஒருக்தியாயெ மைத்ரீயைப் பார்த்துப் பேச 
லாமோ? 

விசா-- சமது சேடிமாரை அப்புறம் போகச்சொன்னால் மைத்ரீ 
யைச் சமமிடம் அழை,ச்து வருவேன். 

புனிதை--சேடிமாரே, அப்புசஞ் செல்லுங்கள் மைத்ரீயைத 5G 
வியுங்கள், 

விசா--அரரியுக கரமும் பேசுங்காலச்தில் கானுங்கூட இருச்சல் 
வேண்டும், 

புளிதை--,சம.து இஷ்டப்படியே ஆகட்டும், மாரில்லா மணியைக் 
கறைப்படுச சல் சஷ்டமாய்த தானிருக்கிறது, 

[ல.௦,சீரீயை கோச்சி] 
மைதரீ, நமது அசி சவுசயெமா ?
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மைத் $--அசுபஏரஹங்களாற் |£டிச்சப்பட்ட பெரியோர் எத் 
துணை சுகமாயிரு ச்சலாகுமோ, அத்துணை சுகஈமாய்ச்சான் 

அரி இருக்கின்றாள். அரடிக்குவக்சு அக்கச்தினாலும், HME 

ச ,ததினாலும் சிறைந்சமாதம் வருவதர்கு முன்கமேயே பீர 

ஸ்விச.துப்போட்டாள். 

புனிதை--பிறந்தது பிள்ளையா ? 

மைத்7--பெண் பிறந்திருக்ன்ற.து ; புஷ்டி யாயிரு ச். சலினால் 
தீர்க்காயுளாள்ள,சாக விருக்கும்போலிருக்கறது, Gpsens 
யைப் பார்,ச்.ச தனால் அரசி மிகுந்த ஆறு சலடைந்து (4 நீ நிர 
பரா தியாயிரு ச,சல் போலவே நானும் ஒரு பாவச்சை யறி 
மேனாயினும் இரண்டு பேரும் சிறையில ுக்கச் கடவுள் ரிய 

மித்துவிட்டார்--என்னோ '' என்று அடிக்கடி புலம்புவாள். 

புனிதை--$கோ, ஈமது ௮ரசன் இவ்வாறு மஇியிழந்து Qa Must 
போற்செய்யச் துணிஈசாரே | அவர் பு.சதியைச் சரியான 
வழியில் திருப்புவது ஸ்.இரீகளுக்கே சாச்தியம், நான் Hau 
டம் போய்க்கடுஞ்சொல் சொல்லாவிடின் என் நாக்கு Hp 
செப்போகட்டும், ராஜஸ%கிஇியில் என்முக,ச்திலிரு௩து செருப் 
புப்பொறிபறச்கச் செய்செறேன். இது நிற்க ; மைத்ரீ நீ 
அரசியிடச்திற் சென்று பிறந் இருக்கும் சறுமியை ழரசன் 
பார்வைக்கு நான் ஏசி.ததுப்போக ௮னுமதி டெறல்வேண்டும். 
நானே அ௮.ரசனிட,ச்தில் வாசாடன்றேன். சசுவைச்சாணின் 
அரசன் மனம் இளகாதா 1! பி. ரஹ்மம் போன்ற சிசு பேசாவி 

டீனும் ௮சன் பக்ஷச்தில் கடவுள் இருப்பார். 

மைநீரீ--உம்மைவிட இங்வுயர்க் ௪ தர்மத்தை நிறைவேற்றக் கூடி 
யவர் ஒருவருமில்லை. சற்று ௮9,த5௪ அறையில் உட்கார்ந்தி 
ரச்சு, கான் அரடிபிடச்நில் உமது கருத்தை விக்ஞாபனஞ் 
செய்கிறேன். 

புனிதை--எனக்கு ச செரிட்தமட்டில் அ.ரசனிடத்தில் பேசுவேன், 
என்மனம் நைரியமாக இருக்ற தபோல என் வாக்கினின் 
௮ம் உச),சமான பேச்சுச்சள் பி,ச,சல் வேண்டும், என் தா*ு 
வீண்போகாசென்று எண்ணுச்ேன்,
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மைத்ரீ--கடவுள் உம்மைக் காப்பாராச, 

விசா--குழந்)ைசயைச் இஸ தச்சாலைக்கு வெளிப்புறச்இல் எடுத்துப் 
போகச் சட்டம் இ._ங்கொடாசென்று நினைக்கிறேன், 

புனிதை--அதைப்பற்றி நீர் பயப்படவேண்டாம், QEGy bs 
கருப்பையாகய சிறையிலீருக்சது, அதனின்றும் இயற்கை 
யாய்ச் சுவேச்சையடைர்திருக்றெ.து, எ$தக்குற்றத்திற்கும். 
அமைச் சிறையில் வைக்க அரசனுக்கு ௮இகாரங்கடையாது, 

வீ சா---நீர் சொல்லுக நரியாயமே என்பு,ச் இக்கும் ஒ,ச்திருக்ச த. 

புனிதை--சாம் அச்சப்பட வேண்டெ தில்லை, தங்களுக்காக என் 
தலையைக்கொடுக்கச் சயாராயிருக்சேேன், 

இரண்டாமங்கம். 
மூன்ருங்களம், 

  

மச்சரன் அரண்மனை 

பிரவேசம்--மச்சரன், கலியன், பிரபுக்கள், சேவகர்கள். 

மச்சரன்--ஸ தாகாலமும் என் மனத்திற்குச் சாக்கரில்லாமற் 

போயிற்று, இ?,ச நிலைமை மனோ இடமில்லாமையால் வந்தது, 

தூர். தையாகிய சாந்தியாலும் அவள் சோரபுருஷன் «Fe 

னாலும் எனச்கு இ$,ச மனோவியா பிடி ச இிருச்சறது. பாவி 

சுசலன் என்கையி லகப்படாம லோடி.விட்டான், என்வச,ச்இ 

லகப்பட்ட தாக்தியைப் படத சாச பாட்டைப் படுச்இப் பழி 

வாங்குவேன். அப்படிச் செய்தகாலெனக்கு சிச்திரைவரும், 

யாரடா,சேவகன் இருச்சறொன் ? 

முதல் சே.--மஹாராஜாவே, தங்கள் சிச்சமென்ன * 

மச்சரன்--௩மது குமாரன் பூரணனுச்கு உடம்பு சவுக்கயமா 
யிருக்கிறதா 7 

ழஉசே.-- நேற்றிரவு ஈன்ரூய்த தாங்கினார் ; வியாதி செறித்துப் 

போயி நீரென்னலாம்,
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மச்சரன்-- விளையும் பயிர்முளையி௫ே என்பசைப் பூரணன் சாட்டி 
கிறான். அவன் பெருக்சகைமையை என்னென்று சொல் 
வேன் ? சனது தாயின் மேறைடாண்ட ௩டவடிக்கையைக் 
கேட்டவுடனே மகோய்கொண்டு ஊணுறக்கமற்று௩ சவிக் 
இன்றானே. பிராணனைவிட மானம் பெரிசென்று ஏறுபிள் 
ளைகளுக் தெறி 6 து.ம்கொள்ளுகருர்கள். மானச்தைவிட்டு 
குலச்சைக் கெடுச்சவந்ச என்மனைவி தா் தி.பினாவல்லவோ 
என் அருமை மகன் தன்பமடைசஏன். சேவகா குழந்தை 
யை ஜூாக்கிாரசையாய்ப் பார். ச்தக்கொள் ; ரீ போகலாம், 
[சீனக்குள்ளே] பிள்ளையை நினை ச்தப் பரிதமபிச்சலுக்குப் 
இது ஸமயமன்று, அவன் சாயைச் சிகஇிரவத செய்சல் 
வேண்டும், நிரூபனும் சு£லனும் என்னைப்பார்தீது ஈகைத் 
த் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஈண்டிச்குப் பிராணாவஸ்சை 
நரிக்குச் கொண்டாட்டமாயிருச்கிற.து. அவ்விருவரும் என் 

கையிலகப்படாமல் என் ௮,சஇர.சசைப் பூர்ச்இயாய் ஆற்றிக் 

கொள்வேன், கையிலகப்பட்டவளைச் சும்மா விடேன், 
பிரவேசம்--[புனிசை சன் சையில் சாந்தியின் பெண்குழந்தை 

யை எடுத்துக்கொண்டு] 
மதல பிரபு-- ராஜஸபைக்கு ம போகக்கூடாது, [புனிையை 

கோச்சி] 

புனிதை--௮ரசன் கோபச்சைவிட. உங்கள் கோபம் பெரிசாயிருச் 
கிறசே, இன்ன பாலம் ! என்பக்ஷ்ச்தில் நீங்கள் பேசுவிர் 
களென்றல்லவோ வக்சேன். அ-னைப்பார்ச்சல் கூடா 
சென். ராயின், இராணியின் உயிருக்குச் தேசம் வரும், 
இராணியிலும் சிரபரா திகள் உலகிலீருக்கன்றார்களோ ? 

கலியன்--போதும் போதும், உன் வாயை அடக்கு, 
ழ-பி--கேற்றிரவு மூழுதிலும் ஈமசரசன் ig Sens செய்யாமை 

யால் சன்னை ஒருவரும் பார்க்க வரசக்கூடாசென்று கட்டளை 
பிறப்பித இருக்கின்றார். 

புளிதை--கோபங்கொள்ளாதீர். நமது மஹாராஜாவின் மனம் 
சாக சதையடைந்து நல்ல சி.சரை பெறுவதற்கு உபாயம் 

செய்ய எந்தன், இ௫சனை கிர் ௮அறிசல் வேண்டும்,
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1சீசரன்-- என்னடா, அங்குக் கூக்குரல் கெய்கருய் ? 
புனிதை--மஹாராஜாவே, கூக்குர லொன்றுமில்லை. சமது 

மனம் ஆறு தலையடைய உபாயங்கள் எவையென்று விசாரி 
அுக்கொண்டிருந்சோம்: கூமிச்சவேண்டும், 

மச்சரன்--கலீயா, இந்தப் டெண்பிள்ளையை. நம்முன். வச 
விடாதே] அவள் இங்கு வந்து என்னை வருச்துவாளென்று 
எனக்குச் தெரியும், 

கலியன்--தம.து vis eG vs sre தலைபோகுமென்று: நர்ன் 
முன்னதாகவே எச்சரிச்இழு$ தும் அவள் es gel rain 
நான் செய்யக் கூடிய சென்ன 7? 

மச்சரன்--மனைவியை அடக்க ஆளருடியாச ரீ அண்பிள்ளேயோ? 
புனிதை--என்னை ச் துர்.மார்ச்சச்தில் பிரவே௫ியாமல் அடக்கி ஆள 

என் கணவன் அறிவார். கான் இ*சமயம் பி.ரவேசி,த் இருக் 
இற மானரக்ஷண காரியத் இலிருந்து என்னை விலக்க Mare 
லுமாகாது, அவர் பிதிருக்களாலுமாகாது, 

கசுயன்--இவள் கடிவாளம் போடாச குதிரைபோல். ean ar, 
ஆயினும் இடரி விழமாட்டாள். 

யுனிதை---ராஜகம்பி ரே, கான் தமது அடிமைச்காரி, தமக்குச் 
சி.த்ஸைசெய்யும் வைச் தியன்; தமக்குண்டாயிருக்கும்மன க 
கலக்கத்தை மாற்றி ஆறு தல்செய்ய வந்தேன், சமது ௨த் 
தம பதீதஇினி தாந்இயாரின் தூதாக வக்திருக்கிறேன். 

மச்சான் -௨உ௫௪சம பத்தினி யென்று சோன்னவாயை நீ கழுவு தல் 

வேண்டும், 

புனிதை--பதினாயிரமுறை உச்,சம பசிதினியென்பேன்: om ss 

வரோடு போர்புரிது வெல்லச் துணி: திருக்கறேன். 

மச்சரன்--இவளை கெட்டி வெளியில் தள்ளுங்கள். 

புனிதை--என்மேற் கைபோடிகறவன் சண்கசளைப்பிடுங்ப்போடு 
வேன். ,தசாச்தி உத,தம பத்தினி, யென்பதில் ஐயலேசமும் 
இடையா து. நகான்வ௩ச காரியத்ைச்செய்யாமல் இங்இரு௩து 

போதல் தாக்குத SHV, ராஜமாரர்ச்சாண்டா,
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உமது உம பத்தினியின் அருங்குமாரி இக்குழந்தை, 
CUP AFT FSO SION SHE HDL HSH) wg, 
[அரசன் பாசு. சண்டை சுளை ma gS) en eB 

மச்சரன்--டந்சச் துன்மார்க்கியை வெளியிச் கொண்டுபோய்ச் 
ஈீள்ளு; இவள் தொழில் இழிகொ.ழில், 

புனிதை--நான் இழிசொழிலைக் கனவிலுங் கண்டிலேன். ப்ச். ஐப் 
,பிட்ச்துப் பிதற்றுகன்றீர், பித்சர்களை உலகிஜோர் சாதுல்க 
ளென்று சான் சொல்வார்கள். 

மச்சான் -துரோகெளா, இந்சத் தார்ச்சையை வெளியில் தள்ள 
மாட்டார்களா, வே௫ிபெற்ற பெண்ணை இவளிடச்திலேயே 
கொடு்சனுப்புங்கள். [கலியனை 'சோக்கி] புருவனென்று 
சொல்லிக்கொண்டு வெளியில்வா நீ லேட்சப்படவில்லையா, 
வேசையின் குழந்சையை உன் மனைவியாயெ பசாரன் கை 
யிற் கொடுச்து வெளியில் துரத்து, 

புனிதை--அருக் ததி வயிற்றிற் பிறந்ச இர்ச ௮ரும்பாலனைக் கை 
யினால் நீர் தொட்டால், உமது கை, கடவுளால் சபிக்கப்படு 
மென்றஞ்சும், 

மச்சரன்--பெண்டாட்டியைகச் SON. Che Cue suit யிருக்செ் 

ரானே கவியன் ! இதுதான் கலிகாலம் ! 

புனிதை--உம்முடைய பச்இனியிடச் இல் உமச்குஅச்சமிரு£ சால் 

உமச்குப்பிறந் த குழந்சையை உம்மசென்று ௮ங்கேரியாமத் 
Cured rr? 

|பச்சான்--ஒரு கூடைகல்லும் பிடாரிகளா? என் அணைமீறி 
நடக்க எல்லாரறாந் துணிசனெருர்களே ? 

கலியன்--குரியயகவானறியச் சொல்லுகேன்--நாலுமக்கு ச் 
துரோகம் நினைத்சவனன்று, 

புன்தை--என் பர்த்தா எப்படிச் சொன்னாரோ அப்படிச்சான் 

நானும் இருக்கிறேன். மனைவி மக்களுச்கு விளையும் மான 
கஷ்டத்தை மதியாது சமக்கே துரோடியாயிருப்பலர் இக் சச் 

3
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சபையில் ஒருவர் சாம், சாம் கொண்ட தரஙிப்பிராயச்சைச் 
குரங்குப்பிடியாய்ப் பிடிதீ துக் கொண்டிருச்கிநீர், நாம் செய் 
யச்கூடியசென்ன ? 

மச்சரன்-- இந்த வாய்ப்பட்டி. சன் புருஷனைப் பலமுறை அடிச் 
அமிருப்பாள், இங்கு இடக்கும் ௪௪ எனக்குப் பிறந் சசன்று; 
இசன் பிசா சு£லன், இ ச்யும் இதன் By FM COM WL ae 

னிக்கு இரையாக்குங்கள். 

புனிதை--இஃ்சச் குழந்தை உமக்குப் பிறந்கசென்பதில் எள்ளள 
வேனும் ஸ%சேகமில்லை, சபையோரே, குழக்சையினுடைய 
ஒவ்வொரு அவயவ,ச்தையும் உற்றுப்பாருங்கள். ஆபா சமஸ் சு 
கம் நமது மகாராதாவைப்போலவே இருக்கிசசென்று அறி 
ந்து கொள்ளவில்லையா ? கண்கெட்ட குருடனும் ஒப்புக் 
கொள்வானே. 

மச்சரன்--ஏ துஷ்டை, நீ இனிவாயைச் இறந்தால் உன் தலையை 

வெட்டி விடுவேன், 

புனிதை--பெண்வாயை அடக்கமுடியாத புருஷா்களை யெல்லாம் 
&) teva & & esr செய்துவிடுவீராயின், நீர் ஒருவர் காம் மிகுந்து 
ருக்கலாம், உமது ராஜ்யத்தில் பிரஜைகளற்றுப்போவார்கள், 

மச்சரன்--இன்னொருமுறை சொல்லுகேன், ௮ந்சச் தஷ்டை 
யை அப்புறப்படுத்துங்கள். 

புனிதை-டுதுகாறுஞ் செங்கோலனென்று புகழ்பெற்ற தாம் 
இ$ச ஸமயங்கொடுங்கோலனானது ஒரு புதுமையாய்ச்சா 

| னிருக்கெது. உ ச்சமியிடச்திலும் அவள் குழக்தையிடச்தி 
லும் கொடுமை செய்வீராயின் உலக அபவா,தச்இற்குள்ளா 

- வீரென்பசை அறியவேண்டும். ஈமது வேசத்இல், குன்றி 
னனையாருங் குன்றுவர் குன்றுவ குன்றி யனைய செயின் ” 
என்று கூறப்பட்டுள்ளது. மேலும் “மேலிருந்து மேலல்லார் 

மேலல்லர் €ழிரூந்துங் £ழல்லார் ழேல்லர் ?” என்றுமிருக் 
இறத. என் வார், பெண்வார்.ச்தையென்று உசதானிச் 

தீலாகாது, '* பேைமையுளெல்லாம் பே சமை காதன்மை 
கையல்ல சன்சட் செயல், !? 

மச்சான் --ஈம்மைப் பார். சதக் சொரங்கோலனென்று சொல்லச்
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அணிந்த பேசையின் staves fet ese hus சாலம் 
பிடிக்குமோ? இவளைத் தள்ளுங்கள். 

புன்தை--என்மேத் கைபோடா$£ர், நானே போய்வி8௫0ேன். 
கருணாகி தியாகிய அரசோ, உமக்குக் கடவுள் ௮ளித்சு இங் 
வரும் பெண்ணைக் காத்தருளும், [சேவகர்களை நோக்கி] 
நீங்கள் இச்சகம் பாடிகள், “ தெரிசலுநம் சேர்ந்து செயலு 
மொருதலையாய்ச் சொல்லும் வல்ல சமைச்சு?” என்பதை 
அறிமீர்போலும், 

| புனிை,ச போய்வீ௫௫௬.] 
மச்சான் --கலியா, நீ உன் மனைவியைச் தாண்டிவிட்டு ஒன்றுக் 

செசெரியாகவன்போல் ஈடிக்கின்றாய், உன் கவட்டை யானறி 
வேன். இப்போது உனக்கு இடுங்கட்டளையாவது--இக்தச் 
சிசுவை எடுத்துப்போய் நெருப்பிலிட்டு நமக்கு மறுமொழி 
வந்துசோல், நீ அப்படிச் செய்யாவிடின் உன் உடல் பொருள் 
ஆவி மூன்றையும் நான் சுவர்க்துகொண்டு இர்சிசுலை என் 
கைகளினாலேயே கொலைபுரிவேன். எூச்துப்போ ;: உன் 
மனைவியை என்னிடத்தில் இண்டிவிட்டுச் கேளிக்கை பார்க் 

&) cor cap wir ? 

கலியன்--மகாராஜாலே, என் பெண்சாஇயை நான் இங்கு வாச் 
'சொன்னதேயில்லை. சமக்குச் சந்சேகமிருக்சால் இங்குள்ள 
மறற கனவான்களைச் கேட்கலாகும், 

மதல பி.ரபு)--கலியன் சொல்வது உண்மையென்று ச.ச. தியஞ் 
செய்கிரோம், 

மச்சரன்--ரீங்களனைவரும் பொய்யர்கள். 

மதல பிரபு--சாம் எங்களைப்பார்ச்து வசை கூறுவது தர்மமல்ல 
தங்கள் ஊாழியச்தில் எங்கள் ஆயுளைச் செலவிட்டிருக்கின் 
ரோம், இனியும் தங்களுக்கு க்ஷேமம் உண்டாகவேண்டு 
மாயின் இக்குழந்ைவிஷயமாய்ச் சாங்கள் கொண்டிருக்குங் 

கொள்கையய மாற்றல் வேண்டும், தங்களுக்கு ஈமஸ்காரம் 
செய்து கெஞ்சுசனெறரோம்; மனம் இரங்குவீராக, 

மச்சான்--என்னை எடுப்பார் கைப்பிளளையாக்கப் பார்ச்னெநீர்,
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இச ளே சைமகள் என்னை 1 {uur வென்று கூப்பிடும் 
வரையில் ரான் உயீரை வைச்திருச்கலேண்டுமா ? இப் 
டோம்சே இமை அழிச்துவிெல் நலமாயிற்றே, ஆயினும் 
இதனை நாம் கொல்லவேண்டாம். [ சவியனை கோக்க] நீயும் 
உன் பெண்டாட்டியும் இக்ச வேசைமகளுக்குப்பறிக்து பேட னீர்களே. இ,சனுயிலை4 காபாற்ற நீ என்ன செய்வாய் ? 

கலியன் -- என் உயிரைச் கொடுச்சாலவது குழந்தையின் உயிரைக; காப்பேன். சாம் Cad mengé செய்யச்சொன்னாலும் , செய் ய சயரரர யிருக்இன்ே Der, 

மச்ச ரன்--டு% ௪ வாளின்மே லாணையிட்ட நான் சொல் லு றெபடி. Geta sre உழ இயாய்ச்சொல், 

கலியன்--பிரமாகம் செய்கின்றேன், பிரபுவே, 
மச்சரன்--அணைமிறி 5டப்பாயானால் உன தலையையும் உன் வாய 

அ, லான மனைவியின் கலையையும் சேஇிக்து விடுவேன். இ” சீச்சிசவை வேறு நாட்டிற் கெடுத்துப்போய்ச் காட்டில் விட் ச் செய்வச்செயலால் பிழைக்சுவாலது இறக்சவாவதகெய், 
கலியன்-- [சச வைச் கையிலெடுச்துக்கொண்டு] சாம் சொல்லு ong செய்சவிலும் இப்போழ்சே இஃசக் குழம்ையைக் கொலைசெய்தவிடல் ஈலமாயிற்தே, ஐயோ, குழக்சாய், உன் விதி இவ்வாறாக அமைக்சசா! கருப்பைக்குள் மேட்டைக்கும் கல்வினுட்டேரைக்கும் விருட்பமொடு அழு,களிக்கும் எம்பி 

மான் உன்னைக் காப்பாராச.' மகா.ராஜாவே ! இந்சசு கொடு OWES SEE rnc உமக்கு நேராமலிருக்கட்டும், 
மூழு.சார்ந் ச மன்னரு மத்று மூள்ளோரு மேடிவிலொரு பிடி. சாம்பராய் வெந்து மண்ணாவதுங் சுண்டு பின்னுமிந்தப் ட்டூ.சார்ட்ச வாழ்வை கினைப்பசல்லாற் பொன்னி னம்பலவ 
ரடி.சரரந்து நாமூய்ய வேண்டுமென்றே யதிவா தில்லையே ?? 
என்று அுக்கிக்சிறேன்,
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மச்சான் -வேறொருவனுக்குப் பிறக்க பிள்சோயை கான் வளர்க்க 

மாட்டேனென்றறி, 

முதற் சேவகன்--பிரபுவே, குலேே சவ சயினாலயக்இற்றுச் சாம 

னுப்பிய சலன், நியமன் இருவரும் சேவருடைய கருத்தை 

யறிந்து வக் இருச்இன்றார்கள். 

Lp.) பிரபு-- அவ்விருவரும் யாச்தியையை முடித்து வங்ததது 

லெகு சீச்செமல்லவா ? 

மச்சரன்--யாச்நிபை இருபத்துமூன்று நாட்களில் மூடிந்துவிட் 
டது. ௩மது குலதேவசையும் காலஹாணஞ் செய்யவில்லை, 
காந்தி விசுவாஸ காசசயென்று) சான் னோம். அவளை 
சியாயஸ் கலச்தில் கொணர்ந்து விசாரணை செய்து தக்க 
தண்டனை பெறும்படிச் செய்வோம், அவள் உயிரோடிருக் 
கும்வரையில் எனக்குத் தாச்கம் வராது, நியாய விசார 

ணைக் கர்ச்சர்களை ஒரு சபை கூட்டுங்கள், தேவ ஸங்கல் 
பமும் மனி,ச ஸங்கல்பமும் எவ்வாறிருக்குமென்றறிவோம், 

நீங்கள் விடைபெற்றுப் போகலாம், ஆக்ஜஞையை நிறைவேற் 
ப பாருங்கள்,
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முதற்களம்; 

சேதிராட்டிலொருசகாம், 

பிரவேசம்--சியமலும், தவனும், 

நீயமன்--மித்ரா, நாமிருவரும் பார்ச்ச ஸ்.சலம் எத்துணை ரம 
ணீயமாயிருந்சது, அங்குள்ள காற்மை யுட்கொண்டு ஆயி 
ரம் வருஷம் ஜீவிச் இருக்கலாம்; ஆலயததி னழகை ஏச 
தச் சொல்ல ௮ ”சேஷனாலுமாகாது, 

தவன்--என் மன,ச்திற் பட்டவற்றைச் சொல்ெழேன், தேவ 

னுக்கு ஆராதனை செய்பவர்களுடைய ஆசாரம், பக்தி, சரத் 
தை, கருணை மு. சலான உத்சமகுணங்கள் என் மனத்திற் 

பதிரசன, ௮வற்றை எடுச்துப் பேசுவதிற்றான் எனக்குப் 
பிரியம், பூஜை நடக்குங்காலச்தில் எனக்கு மயிரக்கூச் 

சறைக்ச.து. என் மனம் சடவுளிடச்திலேயே குவிந்து ரின் 

pg. தேவஸங்ரிதியின் பெருமையை நாம் சொல்ல வல் 
லோமில்லை, 

நீயடின்-- எல்லாவற்றையும்விட ஈமக்கு ௮ச்சமுண்டாக்கனெ.து, 
தீபாராதனை சால,தஇில் உண்டான அசரீரி வாக்ச்சொனி 
யன்றோ ? இடிமுழச்சம்போல் பூமி டெககவில்லையா ? 
சேசவசையே ஸ்கர்க்கச் இலிருந்து Eid ni@ வந்ததுபோ 
SHSM. என்னுடல் 66a Oy, 

தவன்--5மது அரக்கு அனுகூலமான உச்சரம் கடவுள் அளிச் 
திருப்பாசென்று ஈம்புசிேன். நமது யாச்ிரை எவ்வளவு 
மனவெழுச்செய யுண்டாக்ற்றோ அவ்வாறே சேவானுச் 
ெரசமு முண்டாசல் வேண்டும்,
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நியமன்--செய்வஸங்கல்பம் ஒருகாளூம் தப்புவழியித் செல்லா, 

நமது அரசியின்மேல் அபவாசஞ் சொல்லுகறெவர்கள் பாவி 

கள், 

தவன்--தேவன் கரு ச்சமைந்ச பதிதிரம் முத்திரையிட்டு ww 
மிடச்தில் குருக்கள் சந்திருச்கின்றார்.  ராஜஸக்கி இயில் 

இறந்து வாரத்து விட்டால் கஷ்டரிவாச்இ யுண்டாகும், 
எல்லாம் ஈசன் செயல், 

மானருமங்கம், 

இரண்டாங்களம், 
கியாயஸ் தலம் 

பி.ரவேசம்--மச்சரன், பிரபுக்கள், உகயோசஸ்சர்கள். 

மச்சரன்--டுப்போழ்து ரியாயஸபை கூட்டியிருப்பசற்குக் கார 

ணங்களை உங்களுக்குச் சொல்லுசன்றேன், பாமரஜனங் 
கள் என்னைக் கொடுங்கோலனென்று ரிம் இக்கிருர்கள்; 
லோகாபவா,க,ச் இற்குப் பயப்படிேேன், நியாயா இபதஇிகள் 
இரு,திற,ச் சாருடைய வாக்கு மூலங்களைக் கேட்டு இர்ப்புச் 
செய்துவிட்டால் என்மேற்பழி நீங்குமென்றெண்ணிச்தான் 
இச்சபை கூட்டியிருக்றேன். சாந்தி ராஜபு,ச்இரி; எனக்கு 
வாழ்க்கைப்பட்டு என்னால் வெகுகாலம் அன்புடன் ஆதரிக் 
கட்பட்டவள். சியாயா இெபஇிகள் டார்த்து அவளைச் குற்றவாளி 
யென்றோ சிரபராதியென் றோ சொல்லட்டும், ௮ந்தப் பாரத் 
தை நியாயாஇபதிகள்மேற் போட்டுவிட்டேன், குற்றஞ் 
சாட்டப்பட்ட சாம் இயை நியாயஸ், தலச் இற்கு ச் சருவியுங்கள், 

சேவகன்---2 ரசி நியாயஸ் சல,ச்தில் ௮ஜ.ராக வேண்டுமென்று 

ராஜாவின் ஆக்ஞை பிறந்திருந்கிறது, ஸச்.து ! 
[பீரவேஃம்--சேவகர்களாற் காச்சப்டட்ட காந்தி, புனித, சேடி 

மார்.] | 
மச்சரன்--குற்றப்பச்திரிசையைப் படிச் தச்சாட்டுங்கள், (குமா 

ஸ், சா வாசிச்22),
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நம காருணிய மஹாராஜாவினுடய ப,த தினியாசியதாஃ இ 
& FUG 6D) FU GUULY. ருப்பசாலும், மேற்சொன்ன சல Ho 
சனோூம் ரிஞூபன் என்னும் ம$திரியோடுங்- கலந்து நமது மஹா 
சாஜாவைச்கொலைசெய்யச் ஈதியோர ணைசெய் சீசாலும் இராஜச்து 
போக்கு கற்றத்சைச் மெ ய்சவளாகிறா ர். சுசிலலும் i CL) BY LO 
தண்டனை ச டள்ளாசாமலிருச்கும்பொருட்டு அவ்விருவரும் கள்ளச் 
கனமாய் ராற்யச் இலிருஈது சப்பி ஓடும்படி Essie Geis 
உடர்சைக்குற்றசையும் மேற்சொன்ன காந்தி செய்தவள், இங் 
விரண்டு குர்த ய்களையும் செய்த சாம்தி இட்ச ஸ். சலத்ழில் சனக் 
குள்ள வாசங்களைச் சொல்ல வேண்டியது, 

தாந்தீ--சருமச்ை நிலைநிறுத்தும் ரீ இிபர்களே-படிக்கப் பெற்ற 
குரிறபச் இரிகையைக் கேட்டேன். wena No Buss 

ரஞ் சொல்ல என்னாலாகசாத. தாம் உண்டென்று சொல்வ 

சை நான் இல்லையென்று கூறுவசைச் தவிர்ச்து எனக்கு 

வேறு உச்சரங்கிடையாது, தாமும் அசை நம்பமாட்டீர்கள். 

எனக்குச் சாகநி ஸர்வவியாபியான கடவுளே. “வஞ்சித்த 
எங்குமுள னொருவன் காணுங்கொல்)”” “கழிமுடைப் புன்பு 

லானாற்றம் புறம்பொஇர்து மூடினுஞ் சென்றுசைச்கூஞ் 
Ceurt yess” நான் உங்கள் பச்இிரிகையிற் கூறியவாறு 
குற்றஞ் செய்தவளாயின் கடவுள் என்னைச் சண்டிப்பார். 
நிரபரா இயாயிருந்ே னாயின் ௮வரே என்னைக்காப்பார், கான் 

அஞ வேண்டிய அம்சம் ஒன்றுமில்லை, என்மேற் சாட்டியி 

ருக்குங்குற்றங்களிரண்டும் கொடுங் கோன்மையின் கற்பனை 

கள். இ$ச ஸ்தலத்தில் எனக்கு கியாயங்கடைச்சகாது, மஹா 

ராஜனே, மான் உமக்குவாழ்ச்கைப்பட்டு வெகுகாலமாயிற்று, 
என்னிட,ச்தில் பதுதுரோகம் என்றைக்காவது கண்டிருஃகி 

நீரா ? நீர் £றின £ற்றிற்கு மிஞ்சி நான் ஈடந்ததுண்டா 1 
உமது மனம் கோணாமலிருச்சற்கே எப்போதும் முயன்று 

வந்சேன். என்னைப் பல்லோர றியப் பழிக்குட்படு2்இ யிருக் 
இன்றீர்; நானும் ஒரு ராஜகுமாரி என்பசை மறந்தீர். என் 

னுடைய அருமை பெருமைகளை யிழந்து நான் தயவழியிற்



மச்சா என்னும் மாரிகாலக் காதை, 41 

சென்றேனென்ன்தீர், பிராணபிகை% உம்மிடத்தில் நான் 

யாசிக்கவில்லை. மான:ம் போனபிறகு பிராணனை ஒரு சிமி 

ஷம் வைச் இருப்பது எம்போலி யருக்கு அடிக்காது, 

மெய்யணர்ட்சார் பொய்ம்மேற் புலம்போக்கார் மெய்யுணா£ 

கைவரு சல் கண்ணாப் புலங்காட்பா---மெய்யணர்ர் சார் 

காட்பே நிலையாய் பழிகாண நீள்சதவாச் 

சேர்ப்பார் சிறைச்சாம் செறித்து, 

சிலர் இங்கு வருவதகற்குமுன் கான் கம்மி:..சீஇில் எவ்லாறு 

நடக் துளேன் ? அவர் வந்தபின் பதிவி கைகள் செய்கலா 

சாத கருமம் யாதும் நான் மெய்கிலேன், என்னிடத்இய் 

த வருன ௩டலடுக்கைகள் உளவாயின் உலகரிங்தைம் குட்படு 

ae Lor, . 

மர்சான்--ஸ்இரீகள் இபற்நையாகவே ntewdsr tian. தால் 
கையைப் பால்போல் வெரு ௪50 சன்பார்கள். | 

தாந்தீ--சாம் சொல்லது வாஸ் ய சான். என்னைப்பற்றின மட் 

டில் ௮து; பொருக்தாறு, 

மச்சரன்--நீ குற்றஞ் செய்சசாக ஒச்துச்கொள்ளமாட்டாய், 
தாந்தி--நான் செய்க குற்றத்ை ஒச்துக்பிகொாள்வேனே ஒதிய 

செய்யா சவற்றை ஒத்தும்கொள்ளேன். உமக்குச் சிறுப் ராய 

சே. சீற்கொண்டு ஈண்பஞயிரு$க சுசீலனுக்கு உமது பத்தினி 

யாகியநான் எத்துணை உபசாரங்கள் செய்யச் கடமைப்பட்டி 

ருந்தேனோ ௮ச்துணை சான் செய்சேன். உமக்குப் பூஜ்யர் 
எனக்கும் பூழ்யராகாரா? உமது ஆக்ளஞையும் அவ்வாறு தாலோ 
இருந்தது. அதைகான் மீறி௩டச்சலாகுமோ ? கானும் மற்று 

மீள்ளோரும் சதியோசனை செய்சதாகக்குற்றஞ் சாட்டப்பட் 
டி ருக்கிரோம். சதியோசனையின் வாஸனையும் எனக்குத் 
தெரியாது, நிரூடன் கேர்மயள்ளவனென்று நகானதிலேன். 
உமது ராஜ்யத்தைவீட்டு அவன் ஒடினகாரணம் கடவுளே 
அறியமாட்டார் ) நான் எவ்வாறறிவேவன் ? 

மச்சான்- உனக்குச் தெரியாமலா அவன் ஊரைத் ELH 
"போனான், அவனுக்கு நீ உடந்தையாய்த்தானிரு ச், சல்லேண் 
டம், 

தாத்தி-- சாம் பேசும் பாலையே எனச்கு ச்தெரியவில்லை, சனவு
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சண்டவன்போற் பேசுஇன்நீர், என்னுபிறைச் கேட்.$ரர 
யின் ௮,௪2௪ இங்கேயே கொடு துவி௫ன்றேன். 

மச்சான்--உனது வாரம்புகடக் ௪ நடச்கை என்னைச்கனவிலும் வரு 

தீதுகின்றது. சு£லனைப் புணர்ந்து ஒரு டெண்ணைப்பெற் 
ராய். காசனில்லாச அது சொலைக்தகது. நீ மாணசண்டணை 

வி.இச்சட்டெற்றாலொழி.ப என் மனம் குளிமாது, 

தாந்தி--நாகா, உயிரை என்றும் நான் பொருளாய் எண்ணவில்லை.. 
உயிரினும் சிறந்தது உமது அன்பு ; அசை ஒரு காரணமுமி 
ன்றி இழந்சேன், நான் பெற்றுவளர்ச்ச பிள்ளை என்னண் 
டைபிலேயே வரக்கூடாசென்று தடுத்துவிட்டீர், பிறந்து 
மூன்றுகாளாகாக பெண்ணை எடுச்து என்னவோ செய்ரீர். 
என்னையோ தெருக்தெருவாய் வேசையென்று af an WUT 
செய்தீர். எச்குலச்துப் பெண்ணாயினும் பிரஸவித்துப் பத்து 
நாள்வரையில் வெளியில் வருகிற தில்லை. மூன்றுநாளைக்குள் 
நீர் என்னை அம்பலக்இற் கொணர்ந்து நிறு சீ. இனீர், 

* என்செய லாவதியா சொன்றுமில்லை பினிச்தெய்வமே 

உன்செயலே யென்றுணரப் பெத்ேனிக த ap cer és 

பின்செய்த Salterur Osrar mbar பிறப்பதற்கு 

weadeis SaterCur SiaCer vss eperi gCa.” 

Hel aCer, (Vsgtors sap merteruenue éHero erex 
உயிரை வைச்திருப்பது 15567 பிராணனைவிட உடம்பட் 
டேன். மானச்சை யிழக்க எள்ளளவேனும் உடம்படேன்., 
இது உறுதி. ௬ஜு இல்லாமல் என்மேற் குற்றஞ் சாட்டுதல் 
கொடுங்கோன்மையின் கூற யன் நி நியாயமல்ல, கனவான் 

களே, குலதெய்வ, ச்சைச் சேட்டறியப் போனவர்கள் வந்து 
விட்டார்களாமே, செய்வபலமும் எனக்கு ச் துர்ப்பலந், சானோே 

இல்லையோ என்பதைச் தெரிந்துக் சொண்டு இர்ப்பு செய்வீ 

ராக. 

முதல்பிரபு--௮ரசியின் மனுவை. நாம் அங்கோீத்நல் வேண்டும், 
நியமன், சவன் இருவரையும் இச்சபைச்ருச் தருவித்சல் 
வேண்டும், |
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தாந்தி--கான் படுந்துயரச்சை என் பிசாவாபெ FST aT SS) 
காணின் உங்கள் கதி என்ன ஆகுமோ அறியேன். 

(பிரவேரம்--சியமனும், வனும்) 
உத்தியோகஸ் டன்--ரீவிரிருகரும் கொண்டுவர்இிருக்கும்ப,2இரம் 

ய சா, சமானசென்று பிரமாணம் செய்யுங்கள். 
நியடறும் தவனும்--ஸ,ச்தியமாய்ச Orr gy Pare pio, GQ gus 

arse QsrO se Us Qu bree இங்கு வந்திருப்பது, 
மர்சரன்--முச்சிபையை உடைச்து வாசி, 
கம்ா£ஸ்தா--(வாசிக்கின்றான்), “* சார்தி அர்புசப் பதிவிரதை ; 

சு£லன் நிரபராதி; நிரூபன் விசுவாசறாள்ள பிரஜை; மச்ச 
ரன் கொடுங்கோலன் ; பிற$ச பெண் மச்சரனுடையதே; 
QL FH Mss yer BMI By EF 3% §)G) ower gi.” 

பிரபுக்கம்--2 சலனுக்கு வக்சன ம், 
தந்தி சேவர்களுக்கு ௮ ச மகாடி. நமஸ்காரம், 

மர்சர்-பத் திரசிதிலுள்ளை வாசிச்சாயா, இது உன்கர்பனை 
யா? 

உத்தியோக த்ன்--எழு இயிருப்பதைச்சான் Ue $C ser, svar, 
மச்சரன்--பூசாரிகளின் பொய்களாயிருக்கும் ; எனக்கு wislsna 

Ware, விரரணை ஈடச்கட்டும், 

(பிரவேசம்--ஒடிவருஞ் சேவகன்.) 

சேவகன்--மஹாராஜ், மஹாராஜ், 

மச்சரன்--ஏன் ஈம்மைக் கூப்பிடுஇன்ருய் ? 

சேவகன்--இளவரசன், இ௱வரகன், தன் தயார் படு$்துயரந் தாங் 
காமல், 

மச்சான்--சாங்காமல் என்னசெய்துவிட்டான் ? தாமஇக்காமத் 
சொல், 

சேவகன். கோபங் கொள்ளலாகாது, 

மச்சரன்--5டர் சைச் சொல், 

சேவகன்--உயிர் துற$்தான். 
ம?்ச.ரன்--ேலாபராகஞ் செய்சேன், #556 Oiss சண்ட 

னைகிடைச்,௪௮ 1 என் அருமை மகனே [ மகனே! [சாந்தி
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மூர்சசிக்துக் ழே வீழ்தெரள்] சாந்தியும் ழே விழ்ந்து விட் 
டாள், இன்ன பாவம் ! 

புரிதை--புஇரசோகச் தினால் வீழுந்சாள். பீமாணனும் போ 
கின்ற 3 பாருங்கள், 

மச்சரன்--மூரஎ்சையாய்த் சானிருகர௱ள் ; இ௫்கேடு துக்கப்பெ 
ரும்கினால் வர் சது ; சக்க ஒளஷ தங்களைக் கொடுதது காந்தி 
யைச் இருர்பவும் மூர்ச்சைதெளிய உபாயந் தேடுங்கள், 

[yale suo Hua சேடிமாரும் சாந்தியைக் தூாக்க்ச்கொண்டு 

Corbell OS up tear. | 

[சபையிலுள்ளோராப் பார்ச்துச் சொல்வது. 

தயாபானாகிய கடவுளே, உமக்கு நான் செய்ச பிழைக்கு 
இது சண்டனை, மக்களையும் மணைவியையம் இழந்து மனந்தடு 
Lot PIS aI obr. Clear sor LS. ruse சச௪ஞ் மய்சபோதிலும் என்பாவம் 
என்னைவிட்டு நீய்காது, சுலனை மறுபடியும் எனது ௩ண்டனாகச்கு 
வேன், ஈரூபனையும் இத நாட்டி ந்கழைப்பேன், இருவரும் ஸச் 
WUMb TEM. இவருக்குக் கேடுரினைச்ச மான் என்னதுன்பமடை 
வேனோ அறிமீடன். சுச்லனை விஷங்கொடுச் துக்கொல்லச்சொன் 
னேன். செம்ரையிளின்றும் வழுவா,ச ரூபன் கெொலையெய்ய 
௧௬ (பாமல் மனைவி மக்கள் ரிலம் நீர் வீிவாசல் பொன் (ye, BeOS ws 
வரைக் சருர்பாகற்னை சது என் நாட்டைவிட்டுப் போணான், 
ரூபா, உன்னிலு 0 PF BID புருஷன் 2. லகிலுளரோ ? கோபச் 

னாற் குரடனா னேனே. மகாபாவம் ! 

[புனிதை திரும்பவும் பிரவேசம், 

புனிதை--ஐயோ, ஐயோ, என்ன “பண்ணுவேன் ! என்னுடல் 
பைக்க தே ! 

மழுதலபிரபு--உனக்கு வச்ச ஆபச்து என்ன, அம்மணீ ? 
பிதை--ராஜனே, உன்னிலுங் கொடியனைக் கடவுள் டடைத்தி 

லார். அன்ப தின்மேல் தன்பம் அ?ிச்கிவருகின்றது, பிறரை 
வருச்சவா உனக்குக் கடவுள் புச்தியை அளிச்சார்? பாவம்! 
பாவம் ! உன் கொனெ.ரயை நினைக்க AF Oso பெரங்க வரு 
ன்றது, சுசீ௨ன்மேற் பழிசொன்னாய் ; சிரூபனை நாடு
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நீய்கச்செய்சாய் ; பிள்ளையை இழு்சாய்; பெண்ணைப் பரு 

தக் கிரையாச்சினாம்) பசாசும் இ.ச தணைக்கொ6 மைசெய்யக் 
as: இதத் eine . துணியா, wha srapurcr சாந்தியும் மா ண்டாளடா, 

பாவி, இது சாம ௮ ர£னுக்கு லக்ஷணம், 2௪9 ! ௪22 1| எத் 

ஈகம் உனக்கு ௮மையுமோ, அறியேன். 

ழதலபிரபு--பரமபிசாவாகய கடவுள் ஈம் ரகநிச்கட்டும், 

புனிதை--புண்யவதி இறந்சாளே ! இளளைக்கொன்ற பாவம் மச் 
சரா, உனதே. நீ செய்திருக்கும் பால இர்குப் பிராயச்சித் 
சமேயில்லை, எத்துணையோ பப்பில் நீ நமக ச இல்ருஈதுழ 
லக்கடவாய், 

மச்சரன-- ம்பா, புனிதா, நீ என்மேற் சொல்லும் பழிகளெல் 

லாம் என்னசேே ; எங்வளவு வசை சொன்னாலும் நான் HO 

றை ஏற்கவேண்டிய௰உன்றான், 

ழதலபிரபு--புனிகா, பேசுவது அரசனிட ச்ிலெள்பசை மாறி 
தும் மறந் சாய்போலும், நாவடக்கமில்லாமற் பேசுதல் 
GU ems OFESLaA GV, 

புனிதை--கோபாலோச்தினால் வரைகடந்து rer Cuber sig 

என்னை மன்னிச்தல் வேண்டும், தீராச்துக்கம் வந்துவிட் 
ட. மகாராஜாவே, இருடைசெய்து பேசையாகய நான் 
பேசினவற்ரைப் பொறுச்து என்னைக் காச்சல்லேண்டும், 
தீமது பட்ட மஹிஷியிட ச்இில் வைச்திருக்ச அன்பின் மிகை 
யால் மிதமிஞ்சிப்பேசிவிட்டேன். என் பர்ச்சாவின் ௧இ 
என்ன ஆயிச்ரோ ? நான் இனி ஒரு வார். ச்சைகூடப் பேசு 
இற இல்லை, 

மச்சான்--நரீ பேரினவையெல்லாம் உண்மையே ; தவறுசல் என் 
னிடச்திலுள்ளது, நீ என்னை மன்னிச்சவேண்டுமேயன் றி 

நான் உன்னை மன்னிக்கும்படியான குற்றச்தை ரீ செய்தா 
யில்லை. என் மகன் மனைவி இவருடைய பிரேதங்கள் வைச் 
சட்பட்டிருச்ற இடத்திற்கு என்னை அழைக்துப்போசல்
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வேண்டம், அவ்விருவரையும் அடச்கஞ்செய்ச இடச்இற்கு த 
Bere sre சென்று புலம்பிலஉறாவேன். எனக்கு மிகுதி 
ருக்கும் ஆயுளை இங்லாறே கழிச்துவிரிவேன். என்னருமைக் 
சாக்தியும் பூரணலனும் மரித்துக்கிடம், கும் இ_ தி.திற்குப் போ 
லோம், வா, 

ன் ரமங் BLD. 

மூனருங்களம், 

மதஸ்யதேசத்கில் உரகாடு-ஸமுச்ரக்களையோரம். 

பிர2வசம்--கலியனும் தார்தியின் பெண்ணும் காலனும்; | 
éOus—[sraster Csré@) swog wiésnd Bias துறை. 

யில ப,ததிரமாயிருக்குமன்றோ * இது மச்ஸ்யகாட்டைச் சோ 
BS துறையாம், 

நாவகன்--ராமி, நீங்க சொல் நசெல்லாகு 4 ரிசான் ; பெரிய பொ 
சலடிக்கும் போலீருக்கு, போயிடப்? சுருக்கண வம் திடுங்க; 
நாம் செய்யட்போற அனிசச்சைக் கண்ு சாமியுங், கோவச் 
சைக காட்டுது, ் 

கலியன்-- அப்படி. ச்தானிருச்றெது, எல்லாங் கடவுள் செயல்; நீ 

நமது கப்பலை ஜாக்ரலசயாய்ப் பார். ச துக்கொள். sen Guna 

வுடன் . திரும்புக்ேே mar, 

நாவகன்--சருக்குப்பண்ணுங்கசாமி; பொசல் ல இடுச்சு; இட் 
டெல்லாம் புலிகாடி. யுண்டு; ரொம்பதாரம் காட்கெகுள்டோ 
காதிங்க, ் 

ச்லியன் நீ போ) போனதும் a2. OAC wes, | 

நாவகன்--இ5$சப் பாவத்தைக் கண்ணாலே பார்க்காமலே சப்பிச் 

சுககிணுபோரேன், . | 

eSunaai—l ns GéeGv Seema unt ss] அதோ பெண் 
ணே! செத்துட்போனவர்கள் சமது GIeo சரீர.த்தோடு
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பூலோகச்தில் ஸஞ்சாரஞ் செய்கிருர்களென்று எனக்குக் 
கேள்வி) உன்னுடைய தாய் arisen நேக்றிரவு ஈனாவித் 
சண்டேன் ; அவள்ராகம் துக்க 5 Bene வாட்டமடைங் திரு 
ரீ) வெண்ணிலாப்போன்ற ஆடை யடு சீதிருந்கனள். நான் 
சப்பல்லீருக்கும்போது எனக்கு மூன்று பறை BLOUSE MI GF 
செய்சனள். என்னுடன் பேசச்சொடங்க போது அவள் 
சண்களினின்று கெருப்புப்பொறி LOSS SB, சற்று பேரக் 

அிதிகெல்லாம் கோபம சணிந்து என்னை ப்பார்ச்துச் சொன்ன 

சாவது; “£ ஐயா, கலியரே, ௮.ரான் இருப்திக்காக என் ௮௫ 

மை மகளைக் காட்டில் அகாதையாய்விட உடம்பட்டீர். மத் 
wu தேசத்தில் கேள்விமுறை இல்லாதவிடச்தில் என்குழ£ 

சையை விட்டுவிடும், ௮சன்விதி கெட்ட தாயிருட்பினும், 
மதியால் பிழைக்கவேண்டியிருச்கும், இனதுபற்றி என் 
குழந்தைக்குச் மத் என்று பெயரிடும், என் நாயகன் பேச் 

சைக்கேட்டு என் குழந்தைக்கு இச்கேடிழைக்க நீர் உடம் 

டட்டமையால், உமதுமனைவி புனிசையை நீர் இனிச்காணப் 

போகுறதில்லை, !? இல்வாறு சொல்லீவிட்டு உன் தாயின் 

உருவம் மரறைப்சது, கனவிற்கண்டது உண்மையாகாகெணி 
னும், அப்படியே செய்யக் துணிகின்றேன். $768) இறந்து 

சான் போயிரு,ச் சல்வேண்டும், சு£லனுக்குப் பிறந்கபெண் 

ணென்று ஊ௫க்கப்படுவசால், அலன் காட்டிலேயே நீ[குழக் 
சை) இருத்தலும் நியாயந் தான். கடவுள் உன்னை ரக்ஷிப்பா 

ராக, [பெண்குழர்மையைசக் Cyrene gs siren | இங்கேயிருந்து 

வள ரக்கடவாய், [குழந்தைக்குரிய தடை ஆப.ரணங்கள 

டங்கிய ஒரு பெட்டியையும் குழந்தையின் பக்கத்தில் வைத் 

தான்.] ஐயோ பாவம் | பெற்றவள் செய்க பிழைச்சாக நீ 

இஃதப் பாபெட௫ுகிருய், புசலடி.க்க அரம்ப/ததுவிட்டது, நான் 

இர்சப்பாவஞ்செய்ய வீதி ஏற்பட்டது. என் செய்வேன், கட 
வுளே ! குழக்தாய், உன்னை வாயுபகவான் தாராரட்டுப்பாட்டுப் 

ues தூங்கப்பண்ணுலார். நான் வக தவழியேஎகுசன்றேன்.. 
புல்யோ, கரடியோ, கத்துன்றதே! சான்பிழைத்துக்
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சப்பலுக்கு,ச் இரும்பிப்போசல் இல்லை, என் விஷயத்தில் 
கடவுள நின்றுகொல்லச் சம்மதியார்போலும், 

பிரவேசம்--கோலிஈ்சன் என்னுமிடையன், 

2காவிந்தன்--சடி ப்பயல் கண்ணன் எங்கே ச்சான் போனா னோ 

ஆிமொகெளெல்லாம் பொசல்லே மூலைக்கு மலை ஓது, 
பொழப்பைவிட்டுட்டுத சடிப்பயல் பெண்தேடப் போயிட் 

டான். இக எளவுக்கு மான் என்ன பண்ணுவேன் ? புலி 
அட்டைப் பிடிச்சுர்டுணு போயிட்டா என் வாயிலே மண் 

உளராமே, நல்ல பிள்ளை எனக்குப் பொற$தாவ், இன்ன 
௮ இஎயம் ! கொளர்சை எண்ணு இடக்குதே ! பம சீ இலே 
பொட்டி ஒண்ணு, என்ன அளகாயிருக்கு இஃ க கொளக்சை 
ஊட்டுக்கு கொளக்மையையும் பொட்டியும் ot D Fg 4 &) sony 

போறேன். தட்டைச் ேேேடிம்சணுபோன பயல் இன்னும் 
வரக்காணேனே - ஏலே கண்ணா - ஏலே சண்ணா - ஏலே 
கண்ணா, 

கண்ணன் -லந்தாட்டேன், வந்தாட்டேன், அப்பா ! 

சேரவிந்தன்--இங்கிட்டுத் கானா இருக்காய்; இங்கே ஒரு ௮:ச்சய 
மல்ல; வக் துப்பாரடா, 

பி.ரவேசம்--கண்ணன் (இடையன் மகன்.) 

ஏண்டா உடம்பெல்லாம் ௩டுங்கறே ! உடம்புச் கென்னடா 
ஒனக்கு 7 

க்ண்ணன்--ரெண்டு அதிச்யச்தைப் பாத்தேன்-சொல்லட்டா 
பாசிசப்பரம் என்ன பயமாயிருக்கு தெரியுமா ஏ-அப்பரே 
இஃதமாஇரி நான் எப்டவும் பாக்ததேயில்லை ! உடம்பு இன் 

னம் நடுங்குேசே பாத்சையா அப்பா | 

கோவிந்தன் -என்னாச்சைப் பாச்னுட்டு ஒரி அ௮டு.ச்சுணு5டுங் 
கே சொல், 

கண்னன் -௮அட்டைச்ேடிகணொகாட்டிலே போனேன்.அங்கே 

ஒரு ஆளு ஆள்மூழுங்கி, முண்டாசு கட்டிக்ணு ஒடினான். 
அவனைச் சொரச்திச்செணு ஒழு காடி ஒடிப்பிடிக்சு
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அவன் ரத்தத்தை உரிஞ்சரழைப் பாத்தேன். எனக்குப் பய 

மாய்ப் போச்சு: .அங்கிட்டிருந்து சடலோரச்துச்குப்போ 

ஞக்கே௮ம்கே பேரிளிவு ஒண்ணு கண்டேன். இண்ணிக்கு 

'விடியச்சே யார் மூஞ்சில முநிஈசசனோ. கடலிலே மலை 
மலையாய் அலை செளம்பிச்சு. அலை ஈடுவிலே ஒரு சப்பல் '௮ம் 
பிட்டுக௪௪, கப்பலிஜே இருந்தவம்களெல்லாம் வாள் gu att: 

இண்ணு கத்தினாங்க. ஒரு பெரிய ௮லை வந்திச்சு. அப்பா | 
என்ன சொல்வேன். கப்பல் ஆளுவ எல்லாம் முழுகிப் 
போச்சு. அவங்க அழச்சே எனக்கும் அழ வந்தது. ரெண் 

டதிஈயம் பாத்ததுமுல் ஒடம்பு நடுங்குது, என்ன பண்ணு 
வேன், அப்பா ! 

கோவிந்தன்.---எஞ்சாமி | எப்படா இதெல்லாம் UT SO be 

கண்ணன்.--இப்பத்சான் அப்பா, கரடி அநத அளை இன்னுக் 
திண்ணு (ip ig. ChAT Gl. 

கோவிரி ந்தன்.-நான் கிட்ட இருச்சால் அரச அளுச்கு ஒதவி 
பண்ணியி யிருப்பேன். 

கண்ணன்--சப்பக்கட்டபோயிருக்தா என்ன பண்ணியிருப்பீய் 

| களாம்.? 

கோவிந்தன். அதிருக்கட்டும், நீ சாரவக்களைப் பாத்தே, நான் 

உ௫ிரோடிருக்ிற இந்தக் குழந்தையைக் சண்டேண்டா, 
குழ்மசையைப் பாரடா, என்ன ௮ளகாயிருக்கு து. அச்சப் 
பொட்டியைச்திற. அதிலே என்ன இருக்கு பாப்பம், 

கண்ணன். -ஏ அப்பா, ஒனக்கும் கசைதான். எம்மாக் தங்கம், 
எம்மாச் தங்கம். | 

கோவிந்தன்.--எலே, பொன்னைக் சண்டா வாள் வாள்ணு கத் 
தீலாமாடா ! சும்மா இருடா ! வாயை மூடிக்கிட்டு எட்டே 
போவோம். க 26 பெ போனுப்பேர 7? இப்படியே வாடா. 

கண்ணன் ம வாட்டே போ ! நான் ௮௦2 அளைக்கரடி இண்ணூாட் 
டுதோ இல்லையோண்ணு பாத்தாட்டு வாரேன். ஆளுடம்பில் 
மிஞ்சின்தைக் குழியை கெட்டி புதைர்சூட்டு காோன் போல 

ல்
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கோவிந்தன்.-- அதவும் ஈல்ல காரியந்தான். அள் யாரெண்ணு 
தெரிஞ்சுகொள்ள எதாவது இருர்சா என்னை அங்கே அழைச் 
சுகிணுபோ.. அசை நாம் தெரிஞ்சுசொண்டால் ஈல்ல.த. 

கண்ணன்.--நீயும் வச் தியான ரெண்டுபேருஞ் சேர்ந்து குழி 
"வெட்டி அவனை அல் புசைச்சலாம். 

கோவிந்தன் _-அஇருச்சட்டும், ஈமக்கு ஈல்ல தெசைதான் இப்போ. 
ஈம்ம பாட்டன் சாளிலேயும் இவ்வளவு தங்கத்தை சாம்்பார்த் 
திருப்பமா? ஈயனாப்பனல்லவர ஈமக்குத் தசை யடிச்சப் 
iJ oO a 8 el ௪
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பிரளோம்.--காலபுரு ஷன். 

முத இளம் 

  

மகனையராட்டரசன் சபாமண்ட பம், 
3 . . ப 

பிரவே ஈம்-சசீலனும் [5 நேபனும. . 

தா-ன் -சில்லோரை ம௫ழ்விக்கிற நான் பல்லோரைப் பரீகஷிக்கி 
றேன் ; ஈன்மை பயக்கும் சந்தோஷமும் தீமையுண்டாக்கும் 
அசசமும் என்னார் சோதிச்சப்படுகின் ரன, பிழைகளைச்செய் 
விட்பளனும் அவற்றை வெளிப்படும்துதரவனும் ரானே. சான் 
இப்போழ்து என் யாக்இிரையைகச் சொடங்கப்போடன் 
மேன். பதினாறு வருஷங்களில் ஈடர்சவற்றைச்சொல்லாமல் 
விட்டேனென்ற என்மேற் குற்றஞ்சொல்லலாகாது. கற்பகா 
லம் பிடிச்த சாரியங்களை ஒரு நிமிஷத்தில் மாற்றவும் ஒரு நிமி 
வத்தில் வெகுகாலம் பிடிச்கும் வினைகளை ஆற்றவும்யான்வல் 

லேன். சான் இறந்த காலத்திலும் நிகழ்காலத்திலும் ஒரு 
சீராய் ஈடக்சின்றவன். டழமையைப்புதுமையாசவும்புதுமை 
யைப் பழமையாகவும் காட்டும் வல்லமை என்னிடத்துளது. 
இனி சபையோருக்கு ஈலமான சில காக்ஷிகளைக் காட்டப் 
போடின்ரேன். சேதிகாட்டரசனாய மச்சரன், மனைவி மக் 

களை இழரச்து மதி மயங்கி உழன்று சொண்டிருக்கன்றான். 

மத்ஸ்ய சாட்டிற்சென்று அங்கு நிசழ்பவர்றைச் சொல்வேன். 

சு£லனுக்குக் தருமனென் த ஒரு புத்திரனுண்டு. மச்சான் 
மகள் சுமதி இடையன் கோவிர்தனால் வளர்ச்கப்பெற்று மடர் 
சைப் பருவமடைர்திருக்கின்றாள். சுமதியைப்பற்றி இப் 
போது உங்களுச்கு ஒன்றஞ் சொல்லேன். காலக்ரெமத் 

தல் நீங்சீள் ௮தனை ௮றிகீர்,
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சுசீலன்-- ரூப? ர. கரம் மீ Ll: {5 6B) % இவ்லையென் று சொல்ல ஒயாது. சாம் அடித்து துச் கட்டல் என் மனத்தை 
Oh & HE oor க காம் Carat a செய்? 1143 
5 SB. இது லாம ல/ 2807 படி OIG B) 604) ar 

எனக்கு மரணம் சேங்டும், 

BR. sem cor cng aI) இங்கு வர்து பதினைச் து ௧/௬ ௨ மா.பி 
LO அன்வரிப கேசப்பழுக்கம் மிகுியாயுண்டாயிருக் தும் 
Perron Se Sus Birdy B04 aon ry) ar mow, LOPE L Tog 
வும் சான் Betis பிழை *ஞரக்கு வருக்கு என்னை வரும்படிக் கோருகின்றார். சான் HIS Cura sony Ha a TH cay EB அறு5ல் உண்டாகும். இர்தக்காரணங்களை (ip a of Os gram 
CrB aria tes இரும்பவும் செல்ல விரும்புகின்றேன், 

சுசீல் சோலோ கோல் தாம் Cure ae சாறுடம்படேன். 
தம்மால் எனக்குச்கிடைத்திருக்கும் ஈன்மை பல: அவற்றின் 
மு.தாஈ்ச பலனை சானனுபவிழ்தலுக்கு; சாமிம்தே இருத்தல் 
வேண்டும், அன்றேல் அவை பயனிலவாகும். OF Serv oor 
பெ.ப3ர எனக்கு எட்டிக்காய்? போலக் BFS) ST mH. weer al) 
WS 5 CF BL LD IT BOT SH (5 காரணமாயிருர்கு மச்சரளோக் 
காணுரல் எப்படியாகும்? அது நிந்க:-..என் குமாரன் ௧௫ 
மனை டர் பார்த்து எத்துணை நாளாயிற்று? குணவானான புத் 
சன் இறக்து போனால் எவ்வளவு துக்கம் உண்டாகுமோ அவ் 
ஒள்வு துக்கர்தான் துர்க்குணமான பிள்ளைகள் ஜஇவசசையோ 
டிருச்சலிலு முண்டாகின்ற.து. 

நீநபன்--நான் தமது குமாரனைக்கண்டு மூன்றுசாளாயிற்ற, வே 
றேக்தவிடத்தில் அவர் மனத்திர்குக் களிப்புண்டாடன்டசோ 
அறியேன். அரசர்க்குறிய யானையேற்றம் குதிரையேற்றம் ழூ 
தீலானவற்றைச் துறச்து அரண்மனைக்கே வராமலிருகஇன் 
ரூர் ச 

சுசீலன்-கானும்சும்மாவில்லை: தூ.சர்-ளையனுப்பிச் கருமச்னுடைய 
மருமங்களை அறிச் துவரச்சொன்னேன். மிகவும் எழையாயி' 
ருஈ்,௪ உர் இடையனுக்கு மிகுர்தபொருள் இப்போழ் தண்டா 
யிருக்இன் றசாம். அல்விடையன் வீட்டிலேயே தருமன் சுடி, 
கொண்டிரும்ன்றான்.
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ந்நபான்--அவ்விடைய ௫ுக்கு மகு்சரூபலாவண்யங்களுள்ள பெண் 
ணொ இியிருச்கிறாளாம். எள்ளி அ.பிர்மினடில் பிரப்பது 
போல் இடையனு£4கு இலக்கு மி ப்றர்திருக்கன்றாள். 

சுசல--என் காதிலுமங்வாறுதான்* பட்டது. சீருமன் மனத்தை 
இடைகி கவ்ர்ர்சால் மோசமன் ௫? சாமிருவரும் ௮௭கே 
போய் ஈடப்பவற்றை சேே பார்த்துவருவோமா? இடைய 
னிடமிருக்து உண்மைஸபஅறிவது கஷ்டமன்று. சிரிது சா 
லம ஊருக்குப்போலலை நிறுத்தி எனக்குதவி செய்வீராக, 

நீர 4--தமது இட்டப்படியே ஆகட்டும், 
vy . ச 5 6. e e e ரர UN SOF OTL Soo நாமிருவரும் வேம் மாறிப்போதல் 

ழூவணடும், 

நானகாமங்கம். 

இரண்டாங்களம். 

இடையன் விட்டருகிலுள்ள பரட்டை. 

பிரவேசம்.--சுயம்பு (என்னும் முடிச்சுமாறி) [பாடிருன்.] 

WATS S மல்விகை நறுமணம் வீசுது 

மாப்பிளை மாருக்குச் சுகமாக, 

உலர்ந்த முல்லைக ளுயரசத்தில் படர்ர்து 

ஊருக்குகவாமல் வாடுதுபார். 

வேலிச்சாலில் கரு வேலமரம் 

அதன் கூரானமுட்கள் நீட்டமதாய்ச் 
சாலி£லே ைப்பேனென்று சொல்லிக்சொண்டு 

பாலாகளைப் பயமுறுத்துது பார். 

வானம்பாடி யொன்று நடு வானத்திலே 
வாசனமில்லாம லோடிக்கொண்டு
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மேனும் பாலும் போலச் இ இரிஇ. இரி 

சாளம் போட்டுக்கொண்டு பாடுதுபார். 

சின்ன ராசாவண்டை சேவுசமா யீ பிருக்கச்மச, என்ன 

உசத்தியான சரிகைவேட்டிகள் போட்டிருக்சேன்: 

சே௮கமும் போச்சு, சரிகைவேட்டியும் போச்சு; 

ஆண்பிள்ளை யாகரான் பிதந் தவிட்டு 

அழுவ தினாலெனச் காவசென்ன 

சாண்வபிற்றைம் தூர்க்கவமி இல்லாவிட்டால், 

சங்காசமல்லவோ சங்கானே,. 

SEF BOY tl கொழ்தனுச் தள்ராமே 

இஈரையாய்திஇன்று வளரச்சே 
பிச்சையைவாய்க நான்பிழைர்க விதித்நாபோ 

கச்சிபில் வாழுங்கன வேமம்பனே, 

எனக்கு எடும்த Caribe apy. மாறுதல். என் அப்பன் 
எனக்கு* சுயம்பு என்று பேரிட்டான். ரான் பிரந்தபோது புதன் 

. . 4 e 0 . ௩ ட உச்சமாபிருக்ததாம். மணிதர் Cuma se oni sures os ore 
லாம் என்னுடையசாகப் பண்ணு2வன். வழிப்பறி செய்வோமென் 
ரால் தூக்கில் மாட்டிவிவொர்கள்: ையப்புடைச்சவம் புடைப் 
பார்கள். தூச்குமாத்மையும் அடியையும் நினைக் தப்பார்ச்தால் 
உடம்பு நடுங்குகிறது. ௮2ம் தொழில் எனக்குச் சரிப்படாது, 
இசா ஒரு ௮சடு வருறது! என் கைத்திறத்தைக் கொஞ்சம் 
இவனிடத்தில் காட்டுகிறேன். 

பிரவேசம்--இடையன் மசன் கண்ணன். 

கண்ணன்---சச்தே சணகச்கைப் பாச்கரோன்: ஆட்மெயிர் இராக 
யாயிருச்கு௮. ஒருமணு பதினைஞ்சே சொச்சம் ரூபாயாகு து. 
அயிரத்தன்னூறு அட்டின் மயிரை வித்தா கொம்ப பணம் 
கெடைச்கும், ஷோக், 

சுயம்பு--இச்தச்குருவியை வலைபில் பிடித்தால் சமக்குஈல்ல அடி. 

கண்ணன்--ஆட்டுமயிரை வித்துப் பணமாக்இனாலல்லோ, பொற் 
கல் செலவை வீச்சிலவிடலாம். வெல்லம் வாங்சணம்: பளம்
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கள் வாங்கணாம்: இன்னம் எத்தனையோ வாங்கணம்: வெறுங் 
OS மூள 2ப நிர -ரங்கச்டி சுமதிக்கு அரிசகூட ஒலை 
யில் வைச்சம்பெற்யாது: எங்கப்பன் அவளுகச்கல்ல பட்டங் 
கட்டி வைச்சிருக்காரு. விருர்சாடி ளுக்கு மூலைகட்டி வைச் 
சிருக்காள்: பாட்டுப்பாட மூணு அளுவளை3 இட்டம்பண் ஸி 

யி நக்காங்களாம். அவங்களிலே ஒம்கன் சேவாரர்சான் பாடு 
வானாம். எலம்,க;ரம்பு.சாடஇக்காய், சாஇப்பழ் இரி. இஞ்சி எல் 
லாம விருர்துக்கு வேணுமல்ல. பணசசெலவ சொம்பழ்தா 

OGM: 

சுயம்பு--(கரையில் விழுந்து புரண்டுசொண்டு) நான் எதற்காசப் 
பிறஈ்சேன், பவி! 

கண்ணன் எஞ்சாமி, இதென்ன எளவு ! 

சுயம்பு --ஐயா கோனாரே, மெல்ல என்னைத் தாக்கும்: மேலிருக 
கிறசட்டையை அவிழும்: இல்லாவிடில் செத் துப்போவேன். 

கண்ணன்--கழிஞ்ச துணி இன்னம் நூறிருந்தாலும் உமச்குப்போ 
மாது. இருச்சிறமை எடுத்துப்போடச் சொல்ரீமே ! 

சுயம்பு--ஐயா கோனாரே, என்ன சொல்வேன். கான்பட்ட Os 
AMEG TPAD ஜன்மத்திர்கும் போதும் போதும், anaes 
முடியவில்லை : எலும்பு முறிரஈ்து போயிற்று, 

கண்ணன்--அம்மாம் அடி எப்படித் தாங்கனீமோ, பாபம் ! 

சுயம்பு)--சான் போட்டிருக்த ஈல்ல உடுப்புகளையெல்லாம் SAR 
என் கைககாசையும் ப.ரி்து இர்தக்கர்தைகளை er ear Cio fp 
போர்த்துவிட்டோடி. வீட்டான். 

கண்ணன்--இிருடனுவ குருரைமேலே வர்தானுவளோ, நடந்த 
வர்சானுவளோ ? 

சுயம்பு--கால்சடையாகத்மான் வர்தான். 

கண்ணன்--ஒங்க சட்டையைப் பார்த்தா தஇிருட்டுப்பயல் கால் 
நடையாகத்தான் வந்திருக்கணம், மொள்ளச் கையைச் 
கொடும். உம்மைத் தூச்சப்பார்ச்சிநேன் [கண்ணன் சுயம்பு 
வைக்தரையிலிருக்து தாச்விடுகிறான்.]



௦0 மக்ரான் என்னும் மார்காலக் காதை 

சுயல்பு--ஐயா கோனாரே, ஐயா கோனா?ே ! மெல்லத் தூச்சையா 
உடம்பு இசிவு எச அப்போ.பிருக்ெது. 

கண்ணன்--நிக்கமுடியுமா, மரீ 2 

சுயம்பு--| கண்ணன் பை.பில் கைபோட்டூ அவனுக்குக் கெரியாம 
லே அதிலுள்ள பணத்தை எ$க்கிரான்] ஐயா, ஜயா. மெள்ள 
PSIG SOM. கோஞரே, நீங்க ஈல்லவஙக, கடவுள் உமக்கு 
அ௮.நள் செய்வார்; பெரிய தருமஞ் செய்திரையா. 

கண்ணன்--உமக்குச செலவக்குப்பணம் வேணுமா, எமபையில 
கொஞ்சங்காசு இருதது: அதை உமக்குதாரேன். 

சுயட்பு--உமச்கு ஈமஸ்காரம்: எனக்கு உமது பணம் இனித் ழே 
வை ல்லை. ஒரு சாழிகை வழிழாரச்தில் எனக்கு உறவின் 
முறையான் ஒருவனிருக்கிறான். அவனிடத்தில் வேண்டிய 
வற்றை வாங்கிச்கொள்ளுகி?றேன். உம்முடைய ₹.பசாரம் மிக 
வும் மெச்சத்தக்ககாபிருக்கின் று. 

கண்ணன்--உம்மை யடச்சு உம்முடைய காரைப் பீடுங்கிச்கொண் 

டவன் எப்படி. பிருந்சான், தெரியுமா? 

சுயம்பு--எனக்கு அவனை ஈன்றாய்த் தெரியும், ஒரு srs Ge 
இ௱வாசனிடச்தில் சேவகனாபிருர்தான். ௮வனை அரண்மனை 
பிலிநந்து அஃத்தும் துரத்திவிட்டார்கள். யாதோ துஷ்ட 
நடவ டாஈமைகளைச் கண்டுதான் அ.ரண்மனையிலிருச்து வெளி 
பில் வச் துவிட்டான். பின்பு பநீபல சொழில்கள் செய்து ௮ம் 
உரன், கடைசிபாகம் இருட்டுத்தொழிலை ஏற்பாடு செய்து 
கொண் உருக்கிறான். சிலர் அவனை சுயம்பு என்று பெயரிட் 
டழைக்கிருர்கள் 

கண்ணன்--சுயம்பு பெரிய சாலாடியமாச்சே: கூச்சாடிப் பயலல் 
லவா?” 

ஈபம்பு--8ர் சொல்வசெல்லாஞ் சரி: சுயம்பு துஷ்டன் தான், 
$)ண்ணர் -௮அன் பேமானிப்பயல்: அவனை விளக்குமாற்றாலடி.த் 

தாலும் ௮௨ப.ட்டுக்சொண்டு வாய்திரவாமல் ஓடிப்போவான் 
அவனை ஆண்பிள்ளை யென்று சொல்வது தகாத. 

சுயம்பு --சாணும் அவனைப் போன்றவன்: என் சம்கதி தெரிர்து 
தான் என்னைப் பிணம் பு-ட்டினான்,
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கண்ணன்--ஈ.மச்கு உடம்பு வலி இட்போது குறைந்திருக்ெதா? 

சுயம்பு--முன்னிலும் ஆபிரமடங்ரு சவுக்கியம் ஐயா: சான் போய் 
aH BIS war. 

கண்ணன் -கொஞ்சதூபம் உம்முடன் மட்டுமா ? 

சுயம்ட)--உமக்கு அந்த சிரமம் வேண்டாமையா. 

கண்ணன் -போய்வாரும்: சான் கடைக்குப்போய் சாமான்கள் 
_ வாங்கவேணும், 

சுயம்ப)--கடவுள் உம்மைர் காப்பாற்றுவராக [சண்ணன் போய் 
விலெருன் ] போடா. இளிச£வாய்ப்பயலே, கடைச்குப்போய் 
சாமான வாவ்கப்போரிருயோ 1 உனக்குப்பணம் ஏது ? உண் 
தலையை ஒரு தடவை தடவியாயிற்று, பொங்கல் நடக்கும் 
போதும் வந்து ஒரு கை பார்க்கிறேன். என் சமர்த்தை உல 
சத்தார் புகழும்படிசசெய்கிறேன்-பஹ்வாபே! சபாஷ் சுயம்பு. 

சல்லிலு முள்ளிலும் ஈடர்சாலென் 

சாசு இடைச்சா லேச்சுண்டோ ? 

புல்ல ருள்ளமட்டில் புத்தியுள்ளவன் 

பிழைப்புக் கலைவது புதுமையாமே, 

  

௦ . ௦9 ௦ 

இானகாமஙகம, 

மனருங்களம். 

இடையன் வீட்டுக்கெதிரிலுள்ள LO peng. 

பிரவேசம்:--சரமனும் சுமதியும். 

தரமன்:--சுமதி, உன் அவயவம் ஒவ்வொன்றையும் பூவாலலங்க 
ரித் திருப்பது உன்னை ஆயிரமடங்கு அதிக அழகுள்ளவளாசக் 
செய்கின்றது... உன்னை எவர் இப்போது இடைச்சியென் று 

சொல்லலாம் ? ந சே௮சையாயிருச்சன்றாய். உன் வீட்டில் 

பொங்சல் உற்சவமானத தேவர்கள் சபைபோலாகும்.
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மதி. -தாம் சொல்வதை மறுத்தல் எனக்குத் தசா. தாம் ராஜ 
குமாரனாயிருஈதும் இடையராடையு02 து இடையறிலொருவ 
மாயிரு துகொண்டு என்னைத்தேவதை என்று உயர்த்இச் 
சொல்லுடன் நீர். எஎ்கள் பண்டிகைசளில் தவறு தல்களிருப் 
பது வாடிக்கையாயிருப்பசகால், தாம் இர்த உடுப்புப் போட் 
டிருத்தலைப்பற்றி வெட்கப்படாமலிருக்ேன். கண்ணாடி 
யில் என் உருவம்ை இப்போ பார்ப்பேனாபின் நான் ஞூர்ச் 
சையாய்ப் போவேன், 

நுமன்--என் அதிருஷ்டச்தான் ராஜாளிப்பகி உன் வீட்டண்டை 
வரும்படி. ரோர்தது. 

ஈமதி.--கடவுள் உம்மை ரகஷிப்பாராக 1 என் குலத்தையும் உமது 
குலத்சையும பார்ச்குங்கால் எனக்கு அச்சமுண்டாடன் றத. 
காம் ஒன்றிற்கும் பயப்படவேண்டுவதில்லை. தாம் தழ்செய' 

லாய் இங்கு வர்ததுபோலவே தமது பிதாவும் வருவாராயின் 
என் கதி என்ன அகும்? இழிகுலக்தாரோடு தாம் கலர்திருப் 
பகைச் கண்டால் அவருக்கு என்ன கோபம் பிறக்காது ? 

தமது அருளால் கிடைச்ச இர்த ஆடையை யுடுத்து அவர்க் 
Qs Bile நிற்க என் மனம் துணியுமா ? 

தநம:4.---8 அஞ்சவேண்டுவது ஒன்றுமில்லை. தேவர்களும் மிரு 

கங்களாச மாறி இன்பம் நுகர்ச்துள்ளார். பிருகஸ்பதி சாளை 
உருவெடுத்தார். வருணன் ஆட்டுச்சடாவாளார். சூரியன் 

என்னைப்போல இடையஞனஞார். .இம்மூவரும் உருமாறினது 

உன்னிலும் அழடல் மிகுந்த பெண்ணைப்பற்றியல்ல. 

சுமதி --ஆயினும் தாம் கவனிக்கவேண்டி௰ தொன்றுண்டு:--தமது 
பிதா கூடாதென்றால் தாம் ஏன்னை மணப்பது எவ்வாறு 2 
தாமாவது தமது கருச்சை மாற்றவேண்டும்: நானாவது உயி 

ரைச் துறத்தல் வேண்டும்: இரத இரண்டு காரியங்களி 

லொன்று நடக்கும். 

தநமன்.---கார்தா, நீ தசாதவற்றை நினைந்து மனத்தைப்புண்படுத் 

திச்சொள்ளனெருய், இர்சச்சமயம் எல்லோரும் குதாசலமா
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யிருத்தல்வேண்டும், என்னைனக்குஸமாப்பித் தூவிட்படசோ 
ஒழிய, என் பிராவுக்கு சான் கடமைப்பட்டவனாகவில்லை. 

மூகமலர்சசிமயாடு விருச்தினரை உபசரி, நீ இன்று கலியா 

ணக்கோலம் பூண்டிருச்தல் வேண்டும். 

சுமக$--தேவர்கள் ஈம்மை ரக்ஷிச்சட்டும். 

தரடன்--வர்திருச்சிற விருக்தினர்களுக்கு வேண்டியஅர்றைக் 

கொடும்து .களிச்கச் செய்னாயாக, 

[பிரவேரம்--இடையன் கோவிர்தன்: சலன்: நிரூபன் [இவ்வி 
ருவரும் வேஷம்பூண்டிருர்தார்கள்] மச்), விக்தை--என் 

னும் இடைப்பெண்கள்-..வேதூிவர்.] 

கோளவிந்தன்--என் கண்ணே, சுமதி.-௭என் வீட்டுக்காரி இருக்கு 
போது பொங்கல் தினத்தில் எவ்ளவோ வேலை செய்தாள். 

சமையல், பரிமாறுதல், விருர்கினரை விசாரீச்தல். பாடல், 
ஆடல், எல்லாவர்றையும் கவளிப்பாள். ரீயோ வபிறு நி-ம்பூ 
உணவை உண்ட விருர்சாடிபோல் ஒன்றிலும் சலக்சாமல் 
தனியே ஈன் றகொண்டிருக்கி( ராய்... என் விட்டி ர்கு நீதானே 

யஜமாட்டி. உன் வேலையைச்சரியாய்ச் செய்தார்ரானே விருந் 
சாடிகள் திருப்சுபடைவார்கள். வெட்சப்பட்டுச் grog Bev 
டின்றுகொண்டிரா£த. ஈம்முடைய பசுக்களும் தகெளும் மே 
லும் மேலும் விருத்தியடைவசர்கு எல்லாரையும் மனங்களிக் 
கச்செய். 

சுமதி--[சுசீலனை கோக்க கி] ஐயா.தங்கள் வரவ ஈல் வ ரவாகுக! என் 
பிசா தங்களுக்கு ஆதித்யஞ் செய்ய உத்திரவு செய்திருக்கன் 
ரர். அவர் மனம் கோணாமல் எல்லாவற்றையுஞ்செய்ய சான் 
கடமைப்பட்டவள், [8ரூபனை நோக்இ] தங்கள் வரவும் நல் 
வரலாகுக. [விர்சை என்னும் இடைப்பெண்ணை கோக்க] 
விந்தா, இங்கு வர்இருக்கும் கனவான்களுக்குப் புபல்கள் 
கொண்டோ: வயது முதிர்க்தவர்களுக்கும் தக்க எஷியமாலே 
களைச் கொணர்தல்வேண்டும். 

சுசீலன்--இடைப்பெண்ணே, உன் உபசாரம்சளால் சான் மிகுர் ௪ 
சர்தோஷத்மையடைந்தேன். சாங்கள் வயதில் முதர்ர் சவர்
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கசாயிருப்பதற்குத் தக்கபடி எங்களுக்கு மாரிகாலச்துப் புஷ் 
ப௫்களாற் செய்தமாலை*ளைக் கொடு ராய். 

மத (ரீரூபனைகோக்இ) யா, தமது வயதிறந்கேர்ந இந்தப் பூக் 
கை அம்கேரிச்சல்வேண்டும், 

)பன்-உன் பசுக்களில் ஒன்றாய் சான் இருர்சேளனாயின், புல்லை 
மேயாமல் உன்னையே பார்ச்துக்களிம்துக்கொண்டிருப்பேன். 

மத்--அங்வாறு செய்வீராயின் La இளைத்து எலும்பெடுத் துப் 
போலீர்.[சருமனைகோக்க]உத்தமரே.உமக்குவஸந்சகாலச் அப், 
பூச்கள் கொடுக்க விரும்புசின்ரேன். சாலமோ மீன்பனிப்பரு 
வமாயிருக்கின் ஐநத. புஷ்பதேவரைகளை வேண்டிச்கொள்இ 
றேன். லோற்பலங்கள், ஜா திமலர்கள், மல்லிகை, சம்பகம், 
கசேலிய புஷ்பங்களால் லேய்ர*் 2 மாலைகளல்லவோ தம்மைப் 
போன்ற யெளவன பு நஷார்களுக்கு என்னைப்போன்ற சிறுமி 
யர் தரல்வேண்டும். அவை இச்காலச்தில் இடைக்கச் சடவுள் 
அருள்புரிவாராக., தமக்சென்று உத்தே௫்த இக்சட்புஷ்பமா 
லையைச் தாம் பெற்றுகொள்ளவேண்டும். வணம்ூப் பிரார்த் 
இக்கின்றேன். 

  

நமன்--உன் அருமைக்கையால் கொடுக்கப்பட்ட EID DED BILL 
எனக்கும் கற்பகமலராகும். உன்வாக்கை PH GO GCS LM oy 
எப்போதும் அசையேகேட்சம்வண்டுமென்ற REO FS MES oor 
றது. க பாடினால் உன்பாட்டை மாத்திரம் எப்போதுப கரத 
கேட்க விரும்புகின்றது. நீ ஆடும்பொழுது, கடலின் அலை 
போல ஓயாமல் நீ அடிக்கொண்டிரும்தல் வேண்டுமென் து 
தோன்றுகின்றது. உன் காரியம் ஒவலொன்றும் மனத்கமைப் 
பூரித்தலால் மெவிட்டலென்பதையே அறியேன். உன் ௮௬ 
மை, வாக்குச்கெட்டாததாயிருச்கின்றது, 

'மதி--தாம் என்னைப்புகழ்கின்ற அள்வினுச்கு சான்பா3இிரமல்ல, 
சாஜவம்சத்திற்பிறர்த தமக்கும் அல்பத்தன ஐம் வெகு 
தாரம், இளம்பிள்ளைகள் மன வெழுச்சிமிகுதியாயுள்ளவர்டள்.
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என்னைக்சாம் வரிப்பது மாத்திரம் யுச்இிபுத்இிக்கு ஒத்தகா 
யில்லையென்று அச்சப்படுகின் பேன். 

தநமன்---8ீ அஞ்சும்படியானமை கான் என்றுஞ்செம்யேன். நா 
மிருவருக்கைகோர்த்து ஒருசாட்டியம் ஆடுவோம். 

சமத் -- சமது மனங்கோண ஒன்றஞ்செய்யேன். தம.து இஷ்டப் 
படியே செய்வேன், 

சுசீலன்---இடைச்குல)த்தில் இவ்வளவு அழகானபெண் என்றாவது 
பிநக்சதுண்டா ? சப்பிப்பிறந்சவள் இவள். 

வீநபன்- தருமனும் இடைச்சியும் என்னவோ பேசிக்கொள்ளுஇ 
ரூர்கள், பாரும்: இடைச்சி நாணச்சின்னச்மைம் சாட்டுன் 
றாள், இடை துரைச்சிதான். 

கண்ணன்-- வாத்தியத்தை வாசியுங்கள். 

சுசீலன்- கோனாரே, உ ம்முடையபெண்ணுடன் கைகோத்து ஈட 
னஞ்செய்யுஞ் சிறுபிள்ளே யாரென்று அறிவீரோ ? 

கோவிந்தன்---அச்சிறவருச்குப்பெயர் தரைசாமியாம். தீன்குலம் 
மேற்குலமென்று சொல்லுகிறார். அவர்வாக்குல் எனக்கு ஈம் 
பிக்கையுண்டாயிருத்சன்றது, என் மகளிடத்தில் தனக்குச் 
காதல் பிறக்திருக்கிசென்கிறார். என் பெண் மேலேயே 
கண்ணாபிருக்கின றார். இவ்விருவரும் ஒத்த தம்பதிக களாயிருப் 
பார்களென்றெண்ணுகிறேன். 

சுசீலன்--அவள்காட்டியம் எவ்வளவு அழகாயிருக்கின் றது. 

கோவிந்தன்--என்பெண்செய்யும் எர தச்சாரியத்திலும் சவறு உண் 
டாவதில்லை. என்மாளை கானேபுகழ்ர்துபேசுவ.து உ௫தமன்று 

கான். உண்மையைச் தம்மிடத்திற் சொல்லவேண்டியதன் 

Cop? துரைசாமிக்கு என்பெண் வாழ்ச்சைப்பட்டால் ௮ 

னுக்குக் குறைவு ஒன்றும் வராது. 

பிரவேசம்--ரற்ருள் 

சிற்றம்--ஆண்டே, சட்டி விக்கரவன் ஒத்தன் இங்கே வர்திருக் 
கான், ௮வன்பாடைபி£ல சேட்டீங்களோ, ஆடவே மாட்டீ
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ஙஈ, என்னா என்னா பாட்டுப் பாடரான்: மெத்த நல்ல பாட் 
டங்க அண்டே- 

.ண்டைன்--இதுஈல்லசமயம்: அவனை அழைத் துவா: வேடிக்கைப் 
டாட்டை அழுதுகொண்டுபாடினாலும், துச்சமான பாட்டைச் 
௪.72. துக்கொண்டு பாடினாலும் கேட்டிறதர்கும் தயாராயி 
(HE BS COP WD. 

மற் --தண்டே, ஆம்பிள்ளைகள் பாட்டும்பாவொன். பொம்பிள் 

ளைகள் பாட்டும் பாவொன். அவக அவுகளுக்கும் சக்சபாட்டு 

வைச்சிருச்சான், எசமானே, பலவித சாயம்போட்ட ரவிகி 
கை €ட்டி பாவாடைச்ிட்டி நொண்ணார் இருக்கான். சட்டிக 

ளெல்லாம் பள்ளிசசி பள்ளிச்சிண்ணு மின்னுது. 

நதண்ணன்---அவனைப் பாடிக்கொண்டே இங்கே வரச்சொல்லு. 
fo லி ஏ ௪ டு உ . . ட . st ம் 

ஈமதி--கேலிப்பாட்டு ஒன்றையும் பாடக்கூடாசென்று கண்டிப் 
பாய்ச்சொல்லி அழைத்துவா, 

பிரவேரப்---சுயம்பு. 

Srl tt --[பாடிச்கொண்டு ] 

பால்போலவெளுத்திருக்கும் பனித் சரைமேலிருக்துகொண்டு 

வேல்போன் ற சண்ணாளை விலஇயிருச்ச மனம்வருமோ ? 
சீமாட்டி௫ செல்வருக்குச் சேலை பலவுண்டு 

காமாட்டிப் பசங்களுக்கும் கந்தை இலவுண்டு 

கழுத்தினிலோ பளபளக்கும் கண்டசரமுண்டு 
எழுத்தையறிர்தவர்க்கு இ்கிதமாய்ப் பாட்டுண்டு. 

தூல்குவோரை யெழுப்பித்தாது சொல்லுங் சோகையர்ச்கு 

வாங்கும்படியான வனச்சரக்குப் பலவுண்டு, 

கண்ணன்--மர்சையிடத்தில் சான் காதல் 'கொள்ளசதிருப்பின், 
ஒருகம்பிடிகூட செலவுசெய்ய இஷ்டப்படேன்: அவளைச் 
திருப்தி செய்வதற்குச் சிலரவிச்கைச் சீட்டிகளையும் பாவா 
டைச்€ட்டிசளைபு முன்னிடத்தில் வாங்கறேன். HFG மூட் 
டைபில் பாட்டுப் புஸ்தகங்களா ?
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மந்தை-- எனக்குப் பாட்டுப் பஸ்சகம் வேணும்: வாம் இக்கொடுத் 
தால் தானாச்சு, 

சுயம்பு--இர்தப்பாட்டைச்கேட்டால் பட்டமாமும் பாலாயுருகும், 

மந்தை--நீர் பாடிச் காட்டுவீரா ? 

சுயம்பு--சிறு பெண்கள் கேட்கும்போது பாடாமலிருப்பது புரு 
- ஹர்களுக்குச் சரியன்று. ஜாவளிகள் பாடுவேன்; லாவணி 

கள் பாடுவேன்; உங்களுக்கு இஷ்டமானமைச்சொன்னால் 
என்னாற் கூடியமட்டில் பாடிச்சாட்டுகிோேன், 

மநீை,--வியாபாரிபைப் பாடச் சொல்லும். 

[சுயம்பு பாடுகிறான்.] 

சுயட்பு-- . ராகம்- சங்கராபரணம் 

பலலி, 

வ சாளே சேவி.-அருமைமர்சை--வர்சாளே தேவி, 

அனுபல்லவி, 

செக்தாமரைமலர் பூவிலுதித்த மங்கை 

சிந்தாமணி ரத்த சுந்கரிபோலவே-- (வந்தாளே) 
ஈக்ஷம்.ர மாலையும் ஈவரச்ன ஓலையும் 

ஈயமாம் பார்வையும் ௮ந்த சொர்ண வடிவுடனே(வக்தாளே) 

மந்தை--சீட்டிக்சாரய்யா--என்ன பரியாசம் பண்ணுரீங்களே? 

சுயம்பு-பெண்களைப்பரியாசம் பண்ணினவனள் பேயாய்பிறப்பான். 

கண்ணன்--உமக்கும் தெம்பாங்கு பாடத் தெரியுமா ? 

சுயம். --ஈல்லாய் பாடுவேன், லாமி. இதோ சொல்லுகிதேன், 
மாஅளம்பூப்பட்டுடுத்தி மமிளோர.ம் போரபெண்ணே! 
சூது ஒன்றுஞ் செய்யாமே சுடுச்திருக்க இணங்காயோ! 

கண்ணன்--பேஷ் பேஷ் சாமி?2மலே பாடுலீரா ? 

சுயட்பு--புதுத்தேவாரம் ஒன் து பாடுகிதேன் கேளாற்தள், ய!
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ப னாப்ப் பாடமாட்டேன் பரணைமேலேறமாட்டேன் 
எமினா லிறஙப்சமாட்டேன் என்னை£ யேய்க்கலாமோ 

௪ ப . . , ர e டி * e ட fr poor முருங்கச்காயை மோர்க்குழம்பிடவே சொன்னேன் 
அமையபைப் படைச்சச்சொன்னேன் ௮வள் அகப்பையைக் 

காட்டினாளே. 

ரண். என் கங்கை கேலிப்பாட்டுக் கூடாதென்று முதலி 

லேயய சொன்னசை மறர்துபோனீ?ோா. சாமிமேல் ஈல்ல 
பாட்டொன்று பாடி நிறுத்தும், 

1ம்பு)--சித்தப்படி. செய்கிறேன் -ஸாமி. 

. [ராகம்--பூரிசல்யாணீ] 

ரருளி2ல யுலகமிநப்பசாகலிஞல் புரிக்துசாமொருவர்பாலற் பலகால் 
வினால் பொருளினிர்சையால் பலகான் மருவுனெருனெனககருதி 
ருவுவாரன கானஞ்சி பெவ்விடச்தூமேவிலே னெர்சை7 பியா 
£ருவுமப் பொருளை நினைத்தபோதெல்லாமுவ௨ட்டினேனித ௮8 யறிலாய், 

எணன்---இது ஈல்ல பாட்டுத்தான். அப்பறம் சனியாய் உம் 
மூடைய பாட்டைக் கேட்டு3ரோம். 'என் அப்பனும் விருஈ இ 

னர் இசண்டு2பரும் ரக௫ிபம் பேசுகிருர்கள். பாட்டுப்பாடிக் 
கொண்டிருந்தோமானால் அவர்கள் பேச்சுக்குச் தடையாகும், 
மூட்டையைம் தூக்இக்கொண்டு காரும். செருக்ககளா, கூட 

வாருங்கள். உங்களுக்கு கேண்டிய௰அற்றை வாங்கக்கொ 

பெ3து மறுவேலை பார்க்கி2றன், விய £பாரி, எனக்கு வேண். 

டியதெல்லாங். கொடுத்துவிட்டு மற்றவருக்கு நீர் சரக்கு 
விற்கவேணும், 

பம்பு) --(சனக்குள்ளே) உன்காரசை இன்று பறிக்சாமற்போனால் 
என் பேர் சுபம்புவா, 

[சயம்பு--மர்ை--விர்தை--போய் விடுகிருர்கள்.] 

ரவ $தன்.[ஈசலனை கோச்சி] இடைபர்களுடைய பண்டிசை 

SEG SQ SHI SUT AGE.



மச்சான் என்னும் மாரிசாலக் காதை. 65 

சசீலன்- guy + சொல்லலாகாது: வேடிக்கைகளைப் பார்த்து 
நாங்கள் மிகு; ஸந் சோஷ சசையடைந்சோம், | ரூபனைப் 
பார்ச்து| உமது குமாரனும் இடைச்சியும் (மிகுந்து நட்புடைய 

வாகளாகதம்விட்டபடியால், அஃ விருவர்கூட்டுசலைக்கலைக்க 
வேண்டிய காலம் நெருங்கிவிட்டது. மூள்ளாலெடிக்கக் 
சடடி யக் கோடரிகொண்?ி Ooi KE mer? (ecm Boor) 
பார்த்த) அளைய கோனாரே, இடை Lele rar owt tb Bleu 

௮௧ மோகங்கொண்டஉாாகள் கோன்றுஇரீர்,  ஐவளி 
வியாபாரியிடச்தில் உம்முடைய காதலிச்சு ன்றும் வாங்கா 
மல் வி” ௨மர, உம். நை .ய வயகாய் நான் ந. ந௩0 சுனாயின் 
அதிதணை மவுளிபையம் என் நாயகிக்கு வாங்கி சநொாடிக்து 

HUM oro Hote We UG war, நீர் வய்ப்பாசல் போ 

கிறலராயிருகஇ நீர், 

தரம்--என் காகலி ஆடை ஐபமணங்க ரல் இரப்தி யஸ். இ 
DM OUR YN LOYD MAT பொருள்பண்ண மாட்டாள், அள் 
அக்கமங்க எசுவாகுச்தைமாச்தி ர்கவணிப்பவள், என் இரு 
தியசசை அவளுக்குச் சுச்சஞ் செய்த் ட்டேன். இன்னும் 
அசை அவள் வச சஇல் ஒப்புவிர்களில்லை. “பொது மகளி 
"வேர் தடை ஆபரணங்களை மய ௩ யர். தீதியர் யெண்ணு 
OT Bair, 

& § 9s மின்னும் வேறு என்ன சொல்லப்போக 77 ? 

தரமன்-- அங்குள்ள எல்லோரும் அறிய பிரமாணமாகச் சொல்லு 
கிரேன், எவ்வளவு மேன்மையான சாம்பிபாச்சிபம் என க்குக் 
கிடைச்சாலும் சுமதியிலும் அது வொக்கெமானதாக என்னா 
லெண்ணப்படமாட்டாது, ராஜ்ய லஷ்ழியைக் BH buts 
a? coor SS man. 

சுசீலன்--உ.௦து வாய்க்குச்சர்க்கலை சான் போடவேண்டும், 
நீநமன்--வாஸ்,சவமான அன்புடையலன் என்று தெரிகிறது, 

கேரவிந்தன்--அம்மா, சுமதி, நீயும் இ$சச் இறுபிள்ளையிட 6 Dp 
காதல் சொண்டிருக்கராயோ * 

சுமத்--என்னை வரித்த நாமிகருஷடைய மனம் எல் காறிரூ 

ம்
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கசின்றசேோ, அவ்வாறு சான் என் மனமும் இருக்கிறது. oy) Be 
மாய்ப்பேச என்னாலாகாது, 

உாவிந்தன்--ாண்பர்களே, உங்களை யாரென்று நானறியமாட் 
டேன்: ஆயினும் உங்கள் முன்னிலையிலேயே என்பெண் சும 
இயை தஅுரைசாமிக்குப் பாணிக்கொஹணம் கெய் விச்கியேன், 
சுமதிக்குப் போதுமான ஸ்ரீசனமும் கொடுப்பேன், 

மன் சமது குமாரியே எனக்குப் பெறிய ஸ்ரீ சனம், 
வேறொன்றையும் வேண்டேன். இவர் காண எங்களுக்குச் 
கலியாண, ச்சைச் செய்து மூடிச்சல் வேண்டும், 

எாவிந்தன்--அம்மா, சுமதி, அப்பா, துரைசாமி :-- இருவரும் 
என்கிட்ட வாருங்கள், உங்களிருவருக்கும் பாணிக்கியஹ 
ணம் செய்துவிதேன், 

சீலன்--(கருமனைப் பார்த்.) சிறுபிள்ளாய், உனக்குப் பிசா 

உயிரோடிருக்கின்ராரோ 1 

நமன்--இருக்கிளுர், இருந்தாலென்ன ? 
சீலன்--நீ விவாகம் பண்ணிக்கொள்வ து அவருக்குச் தெரியுமா? 

நமன்--அவருக்கு,.ச் செரியாது : தெரியவேண்டிய அவ௫யமு 
மில்லை. 

சீலன்--பிள்ளாய்! கவியாணச்தில் பிசாவுக்கு அல்லவோ முதல் 
மரியாதை செய்தல் உலகத்தாருக்கு வாடிக்கை, பிள்ளை 
தன் மன,சஇற்கொச்ச-மனைவியைச் தெரிக்தெடுந்துச்கொள் 
வது நியாயந் சான், லம்சவிரு,ச்தியை விரும்புகிற பிசாவின் 

அனுமதியைக் கேட்டுச் செய்வதும் யுச். சமாக இருக்கறத, 
நமன்-- நீர் சொல்வது சரிசான். ்- என் கலியாணச்சை என் 

பிசாவுக்குச் தெரிவிக்காமலே முடிதச்தற்கு அனேக கார 
ணங்களுண்டு, 

ஈசீலன்--அப்படிச் சொல்வது சரியல்ல, உன் பிசாவுக்குச் சமா 
ero gangs Oshal, | 

ஈநமன்--கான் அவருக்குச் சொல்லமாட்டேன். 

ஈசீலன்--கெஞ்சிக்கேட்டேன், அப்பா, அவருச்குச் சொல்லச் 
தான் வேண்டும், 

ஈநமன்--சும்மா போம் ; நான் சொல்லமாட்டேன்.



மச்சான் என்னும் மாரிகாலக் காதை, ட்ரீ 

கோவித்தன்--அய்யா, துரைசாமியாசே நீர் சொல்வது சரியல்ல. r த் Hf a 7 3 a 

. உமது பிதா அமிந்சால் வேண்டாமென்று சொல்லமாட்டார். 
தரமன்--அதைப்பற்றி என்னிடத்தில். பேசவேண்டாம் : கவி 

WN Cor FOS BF Hal Ov, 

சுசீலன்--[வேஷ.ச்சைக் ov gs ge & Fever cory wiraicmin uyio 
படிச் செய்துகொண்டு] அடா பயலே, கலியாணத்தை நிறச் 
சடா, உன்னை என் பிள்ளேயென்று சொல்லவும் லெட்கமா 
யிருக்கிறது. செங்கோ லோச்சப்பிறக்த நீ. இடையன் 
கோலோச்சப் பார்க்கின்ராயோ ? Bear cp usm & &) m SI. 

|[கோவி$தனை கோக்கு] அடா இழலவா, நீ சாவது இன்றோ, 
நாளையோ, உன்னைக் கொலைபுரிவதரல் பிரயோஜனமி ல்லை, 
உன்னைச் சும்மா விடுவேன், 

[சுமதியைப் பார்ச்து] நீ மாயப்பொடிபோட்டு என் பிள் 
ளையை மோசஞ் செய்கிருச்சின்ராய், முள்ளேக்கொண்டு உன் 
மூகச்சைப்பிராண்டி உன் அழகைக் குலைச்துவிடுேன், பார், 
திஞுக்குப்பண்ணி எல்லாரையும் ஏமாற்றிக்கொண்டிருக்கராயா ? 

[ கருமனைப் பார்த்து] இ௫்்ச இடைச்சி வீட்டில் இனிக்காலடி. 
லைப்பையாயின், உனக்கு ராஜ்யமில்லாமற் செய்து விடுவேன், 
உன்னைப் பிள்ளையாகவும் ஓ.ச்துக்கொள்ளமாட்டே. னென்றதியக் 
கடலாய், நம்முடன் அரண்மனைக்கு வா. 

[சுமதியை கோக்க] ஈனசாதிச் செருக்கி, என் குமாரனை 
உன் வீட்டிற்கு வர இடங்கொடுச் சாலும் அவனைக் சட்டியணைய 
சீனை ச்சாலும் உன் தலையை உடனே வாங்கிப்போடவேன், பச் 
ரம், பத்ரம், 

சுமதி--எங்கள் நட்பு இல்வாறழிஈ கசா! செய்வமே! பேசுவசற்கு 
நான் பயப்படவில்லை. - இரண்டு மூன்று, தரம் பேச வாயெடுச் 
சேன். .. ௮ரண்மனையிலொளிக்சின்ற குரியன் ஏழையின் 
குடிசையில் பிரகாசிக்கமாட்டான் போலும், அது நிற்க: 

[சருமனைப்பார்த.து] நாதா, தமது பி சாவின் Gen fu. 
கேளும், . நான் கொடக்க,ச்திலேயே சமக்குச் சொன்னவாறு 
தானாயிற்று; சமது பெருமையை அழிச்சலாகாது, பட்டமஹி



a8 மச்சான் என்னும் மார்காலக்காதை. 

உறப் பசவியை மறந்து. பச்க்சறக்கப்போடன்ரோன். என் வீதி 
இப்படியாயிற்று, “8 Diu கணவனு மேர்படினுக் தந்தம் விதி 
பின் படனே பயன்'' என்ற ஒளலை வாக்கு எீண்போசலில்லை; 
தருமன்--சுமஇ, என்ன தக்சமாயிருச்கிருயே! பயம் வேண்டாம், 

நமது விவாகமழுகூர்ச் சம் தேதி மசி திலைச்திருக்கிறசாக 
நினைக்க ஷேண்டுமேயன் நிரீன்று போம் வட்டசென்று எண் 

ணாதே, உன்னைக் சவீர்ச்து Caw RGA UID மான் 
earl UA gaat Owen wool எப்சம் சப்தமே, என்னோ 
அஞ்சாமல் சிமிர்ந்து! பார், 

[சச்லனை கோச்சி] பீ சாவே, உம்முடைய மாஜ்யல 9 மிமை' 
ன் லிரும்பல்ல்லை. மான் விரும்பிய பொருளாகிய பீரா யக்ஷ 
க்ஷ்மி சுமதியை எ சக்கேடு வர்சாலுங் சைலடேன். இது ௨ 
தியம், சத்இயம், 

)நபன்--நகான் சொல்லும் ஓரு வார்சசையைச் சாம் கேட்டல் 

Caren Bin, 

நமன்--என் காசலே எனக்கு மந்திரி: அதி சொன்னபடி. நடப் 
பேனே ஒழியப் பீரர்சொல் என் காதில் எறாது, என்னைப் 
ப். த சனென்பீராயின் அப்படியே எண்ணிக்கொள்ளும், ௮௪ 

“னால் நான் அவமான மடையேன். | 

நயன் -ரூற்கிப்போன விஊயமாம் வீட்ட ௫. 

ருமன்--எப்படி இஷ்டமோ அப்படி 4 னை ச துஃகொள்ளும், 
சூரிய ஈந்திரர்கள் ஜெர்கு வடக்சாயுஇச்இிடினும் நான் சும 
இக்கு வாக்களி கீசபடி ச. சான் கெய்வேன்.. அரசுரிமை என 

ERS Cease tn, சுமதியே எனக்குப் பெரூ௩் தவியம், 
நான் என் (1சா.முக,க்இில் இணி விழிப்பதில்லை, Rt ge 
ருக்கு: ,ஹிசமான மந்இரியா யிருக்கின் நமையால் கான் 

சொன்னவரை அவரிடத்தில் தெரியப்படுத்தும், என் 

நிலை மயெழு ச துப்படி எல்லாம் ஈடக்கும், நல்ல வேளையாக 
கானும் என் காசலயும் இச காட்டைத் துறந்து போத 
லுக்கு இர்சச் சமயம் ஈல்ல வாகனங்கள் கிடை ச்திருச்சன் 

றன. கான் போகும் ஈஎர் உமக்குச் நெரிய வேண்டியத் 
மில்லை: அதை உமக்கு நான் சொல்லப், டோூறதுமில்லை,



மச்சான் என்னும் மாரிகாலச் காதை, ட்ரீ 

நீநபன்--நீர் உளு பீடிகாசம் மெம்யாமல் ரான் Gara அம் 
சில வார்கைகசோக் கேட்டீராயின் sevics யிருக்கும், 

தரமன்- பெண்ணே, சுமதி, நான் Orange கவனித்த 
கேள், [ரிரூபனை கோசி] காம் சொல்வ தச் எற்று நேரஞ் 
சென்று கேட்டின் மோன், 

நீநபன்---இ5தக் சதுவனுடைய மன உறுஇியை மாற்றுதல் சாத் 
தியமன்௮., இவனை வியாஜயமாக வைச்துக்சொண்டு 
காணும் சேதி மாட்டுக்குப்போனால் மலமாயிருக்கும், 24௭4 
ஈஜினை ப்பார்ச்க மிகயூம் சாகரூள்ளவ ஞயிருச்கிடோன், 

நமன்: ரூபே, காரியரிருச்செொது, நான் செல்லுசின் ரோன், 
சாம் பொல்வசைக் கேட்காமர் போகும் என்னை மன்னிக்க 
வேண்டு, 

ந்நபன்--எ%௫ ஊருக்குப் போவசாகத் சாம் இர்மானி Shas 
Seo Sa? 

தரமன்---செய்லம் விட்டவழிசான். அது எங்கு கொண்டு 
விகிமோ அங்கு ல்டட்டும், 

நீநபன்--கான் சொல்உசைக்கேளும்: நீர் பாதே£ம் Cun ® gy 
உறு இியாயிருக்குமாயின், Ce Aer HGF: OMEN Oa 
மம். மச்சானிடத்தில் உம்மை ராஜகுமாரனாகவும் சுமதியை 
ஒரு டாஜகுமாரியாகவும் செ ரல்ல் ககொள்ளலாகும், மால் 
குமாரிக்குடைய ஆடைகளைப்போட்டு விட்டோமாயின் சும 
இயின் தோறீரம் ராஜகுமாரியின் சோற்று ச்சைப் Cured os 
குபென்பது ஈீர்சயம். அப்போது சுமதி உமக்கேற்ற பத்னி 
யாக வி௫ுப்பாள், ம்சான் நம்மைக் சண்டால் ஆனர், சமடை 
உரென்பதில் ஐயமேயில்லை,. ஊது பிசாவுக்குச் செய்ய 
க்னை தத கேட்டுக்காக உம்மையே மனனிப்புக் கேட்பார். 
நம்மிடத்தில் ௮வருக்கு நாளுக்கு காள் அன்பு மிகும். 

'தரமன்--மச்சரன் நான் வந்ததற்குக் காரணத்சைக் சேட்டால் 
என்ன மறுமொழி சொல்வேன், 

நீநபன்--இதில் என்ன கஷ்டமிருச்சறெ.து ? மச்சரனுக்கு உப 

சாரஞ் சொல்லவும் ஆறுதல் செய்யவும் உமது பிசா அனுப் 

Nan rer சொல்லவேண்டும், $7 மச்சரனிடத் இல் CLES



(( மச்சான் என்னும் மாரிகாலக் காதை, 

வேண்டிய மாதிரியை உமக்கு . .ரூன்னாலேயே எழுதிச் 
கொடக்து உருட்போட்டு லை தீது விடேன். கம்மூலடைய 
மருமச்சை மச்சான் அ.தியாமலிருக்கும்படி செய்துவிடலாம், 
அவரும் நம்மிடசி லொன்றையும் ஒளிக்சமாட்டார். 

தரமன்---ரீர் சொல்லுகின்ற உபாயச்திற்காக உமச்கு வந்தனம், 
(இ தில் ஸாமமிருக்கின் ர.து, 

ந்நபன்--முன்பின் தெரியாத காட்டிற் ரென்று மனம் வருட்து 
வசைவிட நான் சொல்லுமு;பாயமே ௨ உனக்கு நன்மை பயக் 
கும், இல்லானை இல்லாளும் வேண்டாள் ?” என்பதை 
யறிய வேண்டும், ஒருயிரும் இரண்டெலும் போன்ற சம்ப 
திளும் வறுமையால் ஒருவரை ஒருவர் வெறுப்பார், 

தநமன்--செல்உமுடைமை மூக.த்தில் களிப்பை யுண்டாக்கும், 
... கஷ்டம் மூகச்சை லாட ச்செய்யுமே யன்றி மனத்தைச் 

கோணச் செய்யாது, 

9நபன்--சாம் சொல்லுற இயல்புடையவர் இனிப் பிறத்தல் 
வேண்டும். உலக இயற்கை யறியாமல் Gene gy Garr i, 

நரமன்---குல,ச் இல் எனக்குக் குறைக்சவளாயினும், சுமதி அறி 
_விலு மொழுச்கத்திலும் நிறைந் சவள் சான். 

நபன்--சமதி மத்தவருக்குச் கற்பிக்கும் கிலேமையி லிருக்கின் 
ருளே யல்லாம்ல் பிறரிடத்தில் அவள் அறிய வேண்வெ 
தொன்றுமில்லை, 

ஈமதி-- என்னைப் போன்ற ஒன்றுமறியா த பேகையைச் . தாம் 
- புகழ்வது எனக்கு லெட்கமாயிருக்கன்றது, 

5நமன்--சுமதி, என் சண்ணே, இங்கிருப்பது மூள்ளின் மேல் நிற் 
பது போலிருக்கிறது. ஐயா நிரூபரே, நீர் என் பிதாவின் 
உயிரைக் காப்பாற்றி என் குலத்துக்கு ஒரு ஸஞ்சீவியா யிருக் 
Ger St,  ராஜரீகச் சின்னங்கள் ஒன்றுமில்லாமல் , சேதி 
நாட்டி. லெவ்வாறு வரலாம்! 

'நயன்--அர்.சக்கவலை உமக்கேன்? என் ஆஸ்.இ மூழுவதும் சே.இ 

நாட்டிள்ரானே இருக்கின்றது, ஆயிமம். ௮ரசர்ச்கு வேள
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ய ஆடை ஆபரணா இகளையும் சேகரிச்ச என்ளுலாகும்; உம 
கீகு ஒரு £சசியம் சொல்லுகன் றேன், [சரிரூபனும் சரும 
லும் காதோடு பே௫ிச்கொள்ளுகன்ரர்கள்.] 

(பிரவேசம்-- சுயம்பு முடிச்சுமாறி,) 
சுயம்பு--காணயம் என்றும், நம்பிக்கை என்றும் இரண்டு ஸசோ 

தீரர்கள் உல$விருக்கிறார்கள். இஉர்களிருவரும் பீழைக்கும் 
வழி யறியாத மூடர்கள். இவர்களை ஈம்பினால் சோறு மாக்தச் 
சோறு தான், இலர்கள் உறவை நீகச்னெ பிரகுசான் நான் 
அண்பிள்ளையானேன். இன்றையதினம் இளிச்உவா பிடை 
மன கழுச்இல் என்னிட.ச்இலிருந்ச ஜாடி. பிஜாடி சரக்கு 
களை யெல்லாங்கட்டி, விலைஒன்று பத்சாகச் சொல்லிப் 

பணத்சைப் பறித்துப் பையை நிரப்பினேன், யோக்கயனா 
யிருந்கால் என் வயிறு காயவேண்டியதுதான், rial om 
காசென்று குரைத்துக் காட்டிமோ? இம்மட்டா ! பயல்க 
ளும் செருக்கெளும் பெண்பிள்ளை பாவெசைக் கேட்டு மய 
ங்கி இருக்குஞ் சமயம் பார்ச்துக் கழுச்துச் சாலியையும் os 
தீரி.த்துச் கொண்டுவிட்டேன். ஆஷாடபூஇிகள் தான் உல 
கத்தில் சுகமாக இருப்பார்கள். இன்றைக்கு எனக்குச் சக் 
கப்போடு, இன்னும் ஆறுமாசம் இருட்டுச்சொழில நான் 
செட்யவேண்டுவதில்லை. இழக்கோனுக்கும் அரசனுக்கும் 
வழக்கு வந்சபடியாலல்லவோ இலபேர் : என் கைதப்பிப் 
போய்விட்டார். இல்லாவிட்டால் எல்லாருடைய தலையையு/ 
சீடவியிருப்பேன், 

(பிரவேசம்--ரிரூபன்-- தருமன்--சம.இ) 
நிநபன்--நீர் சேஇநாட்டி நபோய்ச் சேரு முன்னமேயே, என் 

கடி. சங்கள் ௮ரசனிடச்இற் கொடுக்கப்படும், உமக்கு ஒரு 
விசமான துன்பமு Mors, 

தீநமன்--மச்சரன் என் பிசாவுக்கு எழுங் கடி சங்களால், 

நீநபன்--ஸந்தேக சிவிருச்தியாகும். உமத பிதாவும் கோபங் 
sear, 

சுமதி--ரிரூபே, நீரே எமக்குப் பிரச்யக்ஷ செய்வம், உம்மால் 
பெரிய RUS Behera Sera விபெட்டோம்,



be
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6 

ந ஓ ௪ 6 6 ~ அப " உ டட ௪ e £ தன் --(சுயம்புவைக் கண்க) இங்கு. ஓரு நள்  ர்தின்ரானே, 

அவனைக்கொண்டு ஈம்முடைய காரியங்கள் சிலவத்றைச் 

சாதிச்துச் கொள்ளலாம், வல்லவனலுக்குப் புல்லுமோ ராயு 

கிமன்றோ ? 

*யம்பு--(சனக்குள்ள) நான் பிகற்றினவற்றைடுவர் கேட்டி 

Hb eT சலைக்கல்ல? பா வரும், 

ந!ின்--ரீயேன் ஈடுங்குகின்ராய் 2? உனக்குக் தேடு ஒன்றும் நாங் 
கள் செய்யோம். சைரியமாயிரு, ப 

யம்பு--கான் ஒரு ஏழைப்பயல், ஸாமி, 
நா1---உன் ஏழ்மையை நீயே வைத்துக்கொள்; - நாங்கள்” 

௮), உன்னிடமிருந்து அபகரிக்ிசாக உச் தசமில்லை, 
உன் உடுிட்பைக் கழற்றி என்னிட கீதிற் கொங்க்து என். 

னுசிப்பை வாங்கிக்கொள். உன் வெளிச்சோற்றமா சீபம். 
மாறும் :; உனக்கு வேது லாபச்சையும் பண்ணுன்றோம், 

யம்பு--மன் ஏழையாயிர்ே, ஸாமி! |(கினக்குள்ளே] உங்களை 

கான் ஈன்ருயறிேனே. | 

நபன்--காமஸம் பண்ணாதே! என்னுடனிருப்பவர் உடைகளைக் 
கழழ்றிவிட்டார், உனக்கு,ச் தெரியவில்லையா” 

யம்டு--சிஜமாய்ச்சான் சொல்லுஇறீர்களோ, ஸா:மி, [சீனக் 
குள்ளே] இவர் பண்ணுகிற கந சை சகானறிவேன், 

நமன்--ஜ ல் இபண் ணு, 

யய்பு--3ீ.த்றல் சட்டையைக் கொடுச்து ஈல்லசை வாய்க் 
சொள்ள மனம் வாவில்லை, ஸாமி, 

)பன்--கழர் ற்றுதிறையா, டுல்லையா,, (eGo உடுப்பைச் சுயமபு 
வும் சுயம்பு உடம்பைச் 'சருமனும் போட் டுக்கொள்ளுகிருர் 
கள்]. பெண்ணே சுமதி உன் நாய்சனுடைய சலைப்பாசை 
யைப் போட்டுக்கொண்டு அசோ இருக்குக்சோப்பில் சற்று 
ஒளிச்இரு, மூகச்ை ஈன்ருய் மூடிக்சொள், ' உள் நிஜ 
ரூபம் மாறு, சற்கு எவ்வளவு செய்யவேண்டுமோ :அஃ்வளவை 
யுஞ் செய்துகெரள், உன் மேலேயே அனேகர் ண்ணா 
யிருக்சன்ரார்கள்.. வாகனங்கள் சயாராயிருக்குமிட க இற்குப் 
போய்ச் சேருசல் வேண்டும்,
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டி ௩ ு a . a a . ‘ ராத் நான் போட்ட வேஷச் இற்கு g தக டிசானே ஈடக்க 
5 ச . . ச ௪ . ட ° வேண்டி, காய வேம் போட்டால் ரை துத்தியல் 
வேண்டும் 

ib 1 no y பாயமில் 2 ; எல்வாக்காரிமமு முழிநக தா! 

தரம என் பீ பார... ப்போறு பார்ப்பா ஏயின் என்னைத் சன் 
fri ascot 1, இர டம் றி ராள் ரார். Care ப் BST ரா ப்ப் பளிச் 

‘ 

ப்ட், உர] ஸர், 

e ம ர 6 Oo ச் G) 

நீநபன்-- ws O , 2b 5G Row lmon se Co odor b & 10 இ, 
போவோர், வாருஙள், [ஈய புரோ] நீ போகலாம், 

AIL oo aS mar, ound, 
9 ச * 6 '’ ry ° ௪ ௪ தம சப இ), காமிருவரு ॥ எங்வள 3 அழு காயிருக்கிப்ர ம், பார்தி 
சாயா: (காசோ எனிக் சுப் பேரி 4மிகாள்ளுகு ர்கள். | 

நிருபன் -- பர்வ பே! நரண்டாம 4] ப சாவ க ிர்போய் நீங்கி 

௨ம் படிப்போய உட்டோர்மிஎய் மும் ரற்ல கே இகாட்டி GH 
அவணிபபுட் ந/படி O -ய்கின்றேன். எனக்கும் ஐடி 

ய ம்ப. ப பார்க்குமபடி பான பாருடயப் கைக் ம். 
a ry உ . ப் e 5 fo a > . 

H HG Mmm ol fo COT ப் (ர்க்க n i FA)? S பூ Gur & sor PD. 

BE hol GT Ub அருர்புரியா ர, 

DH ஒர மில” சா மணங் கூடாது. 

| FH Lei , ஸ்ப்ப் 4 ச * (சபர் @ பாய்ஃ 1 தத என்றார்கள்] 

சுயம்பு-- இன்றைக்கு யார் மூக்கின் விநிர் னோ நஅுவர்களை 
யே இன சோரும் காண்பேஞயின் என குர் சொண்டாட் 

டான், பி எறைக்குரான் யச உள்ள ச சனங்கர் ஓன்றும் 
லெரரிட்: _ஈறல் bL64C ar G) 1 5 ER) ர் போலும், புத்தி 
சாங்கர் கல்லிலும் கார்உரிப்பார்கள். இசோ இரண்டு அசடு 

1௬௫ருர்கள். இவர்களைக்கொஞ்சம் வெருட்டிப்பார்க் 
டண், 

(பிரவேசம்--இடையன் கண்ணனும் கோவிந்தனும்) 

கண்ணன்-- என்ன, அப்பா,பயப்படரயே, தங்கச்சி ஒம்பபெண்ணல் 
° 9 டி ‘ ‘ ௪ 8 லன்னு சொல்லீட்டுப் போரதானே: பொய்யா சொல்லப் 

zt ௪ ச ச . போமாய; நூிஙகிர 2 ஓண்ணுமிலலாத்துக்கு,
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மர உ ௪ 4 ட ் கோவிந்தன் -கான்ஒண்ணு சொல்ரேன், அதைக் கேர, 

கண்ணன்-- சாடிபக்கி எரிய/ சேபகைச்சுருட்டுக்குகெருப்பர்கேக் 

காது போலிருக்கு வு நி பேசுவது, சங்கச்சி RIM OMIT) GIGI 

னூட்டா ஓமம.உனுக்கும் ஒனக்கும் என்ன கே0வெரும்? பந்து 
. 6 e . . ச உ] 

சாருயே! சங்கச்சியைர்காட்டிலிருந்து கொண்டாரச்ரே அவ 

பக்கச்தில் கை/சிரந்க டொட்டி மூட்டை எல்லாத்தையும் 

மாசா எட க சில் ராட்டிப்புட்டா ஈம்மை என்ன பண்ணலாம்! 

கோவிந்தன்--ரல்லாய்ச் சொன்னே, சம்..1! நாம் போய் எல்லாச் 
சையுஞ்கொல்லீகிலோம்: அசான் சுப்பாவழி; மலராசா Bog 
குச் சம்மந்கியா து எங்கே கடக்கு. 

சுயம்பு--(சனம்குள்ளே) பூவர்களிருவரும் பேசிக்கொள்வகைப் 
பார்ச்ளால் குட்டிராசா சப்பி s ஒடமுடியாமர் போய்விடுமோ? 

கண்ணன் அாண்மணைக்குப் போவம் வா, 

சுயம்பு--( சனம்குள்ளே ) கானும் சிறிது நல்லவனாகிழேன், 
(பொய்த் ச தாம. கட்டிக்கொண்டிருகத ச எூச்துப்போட்டு], 
ஏ, குப்பைக்காட்டான்களா, எங்லிக போடறீர்கள்! 

கோவிந்தன்--ராசா ௮ரமனைக்குப் போரேஞ் சாமியாரே, 
சுயூம்பு--அ ஈண்பனையில் உங்களுக்கு என்னவேலை” உங்களுடைய 

ஊர், பேர், சொழில், வயது, முூசலானவற்றைஈ சொல்லுங் 
கள். பொய் சொன்னீர்களோ மெச்தர்கள். 

கோவிந்தன்--அ.ரமனையிலே ஓங்களுச்கு உச்யோகமோ, சாமியா 
G. ர] 

we Lee  மட்பார் சீ சாலே தெரியவில்லையா உனக்கு: நமக்கு 

அரண்மனை வே. சான், நாமாகப்பார்த்து வைத்தால். குடுமி, 

சரை,க.கால் மொட்டை. மஹாராஜா நம்முடைய வார்த் 

MTHS இரண்டு சொல்லுக இல்லை. நீ என்ன சொல்லிக் 
கொள்ள வேண்டூம்?. 

கோவிந்தன் --சாசாவிடம்இலல்லவா நான் பேசவேண்டியிருச்கு, 
சுயம்பு-- உனக்கு வக்£ல் மாராவது இருக்கிருர்களா?. 
கேர்விந்தன்--கெலம் வைச்சிருக்றெவாளுக்கல்ல வைக்கல், 

எனக்கு வைக்கலே சடையா, மேயரச்துச்கு ஆட்டையும 
மாட்டையும் ஒட்டிக்கொண்டு போலோம், |



மச்சரன் என்னும் மாரிகாலக் கானை 72 த் 

ச ச . Os + . . கண்ணன் டர ௧௪ அம்யா அரமனையில் பெரிய வேலை பண்ரவங் - 
போலருக்கு, ஒடபா ! 

கோவி கன்--அவங்காட்டையையும் மூண்டாசையும் பாத்சாலே 
தெரிடவில்லையா உனக்கு; + enw) பொசத்சால மிலானு து 
பாபேன், 

6 6 a ௪ 6 ௪ ௪ 6 உ ௪ சுயம்பு--ஈ£ம் சேட்டசரற்கு ஜஐவாப் gor me, சொல்லாமல் ஆடு 
இருடின சள்ளன் போல் வழிக்கின்றிர்சளே | கையிலுள்ள 

மூட்டையில் என்ன பிருக்கிற த? டெட்டியில் என்ன” 

கோவிந்தன்--ஜூட்டையிலேயும் பெட்டியிலேயம் இருக்கிர 
MTHTY ah மாக இரஞ்சொல்லலாம், ITE TA BV ஒரு 
வார் ௦௪ பேச க்கூமொனால் நல்லது, 

சயம்பு--விணில் எலா சஷ்டப்படுகிராய், நிழலா; 

கோவிந்தன்--எஞ்டாபியாே! வீணெங்்இ Fra esa? 

சுயம்பு--5ம்முடைய ரர TY (GMO A ws தத்த வ LG ub) p து, 

கப்பலேறிக் காற்று வாங்கவும் அசஞூல் விசனச்சை மார்ம 
வும் போயிருக்கின் ரூர். ௮வர் அரண்மனையில் இல்லை 

கோவிந்தன்--இளையராசா இடைசியைக் சண்ணாலம் பண்ணிக் 
கொண்டாொண்ணு ரா௨வுக்குக் கோவமாம், 

சுயம்பு--இடையன் ஊரைவிட்டு ஓடினானோ பிழைச்தான். இன் 

ஹேல், அவனை அர்சன் சச திரவசை செய்ய இருக்கிளுர். 

கண்ணன்- தைச் சொன்னீங்களே, சாமி  ஒங்கலைக்கும்பிடமேன், 

சுயம்பு--இடையனுக்கு மா த்திரம் கண்டனை யென்று ரினைச்கா 
சே; அவனைச்சேர்க் த பந்துக்கள் ஐம்பது தலைமுறை வரையி 

லுள்ளவர்கள் எல்லோரையும் நமது அசன் கழுவிலேற்றி 

விடுகிற, சாச எண்ணியிருக்கிருர். இிடைப்பயல் சாஜாபிள்ளை 
யை மாப்பிள்ளையாக அடைூஇற.தா* (ga என்ன விபர சம் ! 

ம்ண்ணன் --கிழ நலடயனுக்குப் பீள்ளே wy dbl rg vided 

தெரியுமா! 

சுயம்பு--தெரியும்: அதக் காளைக்குப் புதிய விசீமான 'சண்டனோ 

செய்ய ௮.ரசன் உச்சேடச்இருக்கிளுர்” அவனை உயிரோடு
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ச * ௩ . "ரு . ௪ 5, 

சைய உரி தப்போவகோர். அது இருக்கடி: அ ஈசி 
. . . “4 கு ட . we . ட் 

Lo ௫ இல் ஐ GOT ம் ஸ்ர கட்புல ராரா if} dit: ரீ (gi “Ted oui ப்பா மடு) கபம் ப்ப வி 

5 உட ரு * ட்ட * வட் தட இ ட ட்டி bo 
ona £9. Util LO ev Tilo ரச. (oi ius Cs iQ yee, Sp v6) Go) ப் 1) ப Tel & 

are Geraal ad, 

+ ௩ a « c ° vt * oy eo, ° ௪ 

எணன்--அப்பா, சான் ஒன்று சொல்யேன், சேர, படிவங்கள் 
ஸி rot - ள் + ட் க ப அ ட்ப Soy pt பெரிய YY FET Ls CGS LL oF QUIEN 21 DEE (OM ch னா LIGOOT OO) BB 

* இட்ட * LOLS ; T&F கொடுது @ iGo 7 of 7 LIT gf Gs) “ol & IT onl oO OWL, LOCUS] 
ச ன ச ச 6 ° ri 6 . 5. ஙிணைச்சிருகபலை க கேட்டா உடம்பு நடுங்குசே, 

௦ ௫ அ ஐ. ராவந்தன் சாமிகளே, இந்து பாயை வாங்கிர்கொளளாஙக, 

BTA UIC OTL CH மன்னும். இ்சனே ரூபாய் கொலுக்கு 
மேன், எம்பையனை வேணுமி ண்ண யபொணையாலைக்கரோன், 

1ம்பு--பாஇப்பண ச்சை இப்போது கொடிச் விரு, | eB SOUT Goer CSET 
6 ச ஞு உட ப . ௪ ச . ட 6 Cmré&) |» cre Hb s மிய ச் இல் FTO GIFILLIG BY COLT? 

கணன்- உண்டு சாமிகளே, எசாவது பண்ணி எங்களை நட 
சோடே விட்ங்டுங்் 5, அது போதும், 

ஈரா * ௪ ad " 7 ௪ உடி ‘ 1மப)--ிடையன் மகன் மேஸா செரியவேண்டும்? அர் சபபயல 
தப்புவது துர்லபம், வல பக்கமாய்க் இரும்பிப்டோ ; கடற் 
கரையோர தில் நான் உண்டே வட்.து பார்க்கிரேன், 

£விந்தன்--ஐயனரப்பனல்லவோ டஇலன்களை இங்கே கொண்டு 
விட்டார். இல்லாவிட்டா ஈரம் பிழைகச்சிறறு ‘er gi? 

ம்பு -நாணயமாக ஈடக்சகவேண்டும் என்று நான் ங்னைக்சா 
லும் தெய்வம் வழிவிடவில்லை. இ$க இரண்டு ூடர்களையும் 
அசசனிடச்தில் அழைச்துப்போவதிற் பிரயோதனமில்வை, 
இளவரசஎிிட சீ இல் அமை ச்துப்போனால் நலமாயிருக்கும், 
அவர் எனக்குச் செய் இருக்கிற உபகா.ரங்களுக்குப் We Buju 
காரஞ் Dew gs ene, வேண்டுமானால் இளவரசன் என்னை த 
தஷ்டனென்று சொல்லட்டும். அ,சீனால் எனக்கு யோக்இ 
நை குறைந்து போகாது,



Ov) தாமங்கம், 
CAC 

முதற்களம். 

amas 

  

சேதி காடி... மசசரன் சபாமண்டபம், 

் டட ட 6 ச . ச ச . ச பிரவே*ம்---22எான், ரீயமன், சவன், புனிக௪ வேறுடிலர். 

ந்யமன்--மஹாராஜனே, சாம் செய்க பால ச் திர்குப் போதுமான 
ப ரயச்சிச்சங்கள் செய்யப்பட்டன. தீம்மிடத் இல் சொல்லத் 
கூடியகுற்றம். ஒன்றுமில்லை. சேவர்கள் Ge ag Curae 

குணச்சை கரஹிச்துச் குற்றச்சை ம இந்துவிடிங்கள், சாம் 
பாபஞ் செய்சகசாகவே எண்ணலாசாது, 

மச்சரன்--நீ சொல்வது ஈறிசான், சோஷமேயில்லாச என்மனை 
வலியை கான் படுச்சாதபாரி படு oud? oor, 5 Wer 
சுட்ட புண்ணுள்ளாறும் 3 ௮௫௪ நாவினாற் சுட்ட வடு, என் 
குற்றச) நான் மறத்சல் முடியாக காரிய! மாயிருக்கிற து, 
நான செய்சு பாவத்தால் நாடு அராஜக॥மாயிற்று, மன 
மொச்சமனைவியைச் துறந்ச பாவிக்கு4 ஈகமுண்டாகுமோ; 

புளிதை--௮ரசே, உலகிலுள்ள ஸ்இரீகள் ஓல்வொருவரிடச்தி 
லும் இருச்சிற ௩ற்குணங்களை யெல்லா மொன்றுசேர்ச்து 
ஒரு பெண் வடி.வமாக்சி உமக்கு வாழ்க்கைப் படுத்தினாலும் 
அப்பெண் உம்மால் பிராணவியோகமடைமக்ச , தீரீந்தியின் 

கால் தூளிக்குச் சமாளமாகாள், 

மச்சரன்--ரீ சொல்வதுவாஸ்,சவமே, தரக்தியை கான் சொன்றே 
னென்று நீ சொல்லும்போது புண்ணிர் கோலிவெதுபோலவி 
ருக்கு, அல்லாறு இனிச் சொல்ல வேண்டாமென்று 

சகோருசிறேன்,
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பமன்-- ஏ/ மணி, நீ அல்வாறுசொல்கது௫ சமல்ல, புண்பட்ட 
. . . > . 4 5 ௪. ப . Goh 1H Ma 0 ors 6 6 0 Cor sot ywiv wed மி) வலி 

யை அ ப/கறிச்சகச் செயெயலாகாது., 

. * . . ௩ 4 . னிதை-- பாபா வகுப் புனர்லீ ுாரம்  பண்ணிவைக்க 

thor hs) my Gute சோற்றுஇ௱ு, 

mw —— ட் ட 1] ' 3) ¢ Te , உ 17 வன்--உனக்குதி செரியாக விவபமன்று, நறு அமண் ove 
சி.தியிலலாமக் போனசை அறிந்து EF ABS Si BG RTGS 
கொண்டிருக்கிளுர்கள். நமது நாட்டை எ ிுமுக்கள் கைப் 

* டி . e ர] ௩ t ர ௩ பற்ற புடங்கொடூிக்கலாமா? தேசம் Ftp அழ்பாகும், 

்சரன்--புனிசா, சாக்இ உன் coro GO (hh! என்றும் நீங்கா 
Fao aor sn கானறிவேன். உன் கார் சசையைக் கேட்டிருந் 
சேனாயின் எனக்குக் தக்கமே 8/௩ 1து, காக்கு உயிரோ 
OQ REE என் மனக்தைப் பூரி க றுக்கொண்டிருப்பாள். 

னிதை--அ௮வ்வாருயின் உம்மிலும் பாச்சியவான் உலஓ லொருவ 
ருமிருக்கமாட்டார், 

*சான்--வாஸ்தலம், சார்தியைப்போன்ற மனைவி இடைப்பது 
துர்லபம், அசலின் ரான் பின்னும் கல்யாணஞ் செய்யப்டேர 
இற இல்லை. 

சிதை--மான் அனுமதி சந்காலல்லாமல் வேறு பெண்ணை த் 
காம் மணப்பதில்லை யென்று பி..மாணஞ் செய்வீரா! 

ரசான்--- அப்படியே ௪,சீ இயம், 

சிதை -சபையோரோ, மஹாராஜா சொன்னசர்கு நீங்களே 
சாக்ஷிகள். 

1மன்--மஹாராஜாவை நீ சோதிக்சின்ருயே, 
எிதை-- தாந்த பட தீதில் எப்படி த கோன்றுகருளேோர அவ்வா 

றே யிருக்கும் பெண் அகப்பட்டால் மஹாராஜா , கல்யாணம் 
செய்துகொள்ளலாம், 

1மன்--என்ன, ஒட ஓட வெருட்டென்றாயே, 
ரிதை--மஹாராஜா இளையா சொருச்தியை மணம்புரிசல் அவ 

சியமாயின் நான் சொல்வசொன்றுண்டு. கானே பெண் பார்த்
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Har Caraw Bio, S78 enw (lp salad சல்யாணஞ் செய்து 
கொண்ட காலத்தில் அவள் என்னல யதுளிளவளாயிரும்கா 
ளோ அைைவிட வய இல் முதிர் தமெபெண்ணா  யிருச்சல்லே 
ண்ூம், சாக்நியே இப்போது உயி பாடிமுப்பின் எப்படி. 
பிருப்பானோ  இஅப்படியுள்ள. பெண்ண் ச்சான் மஹாராஜா 
கலியாணஞ் செய்வுமிமாள்ள கான் சம்ம இப்பேன், 

மச்சரன்--ரீ சம்மு சா லல்லாமல் நாம் புனர்விசாகஞு செய்து 
(ous marc & பில் லை, 

புன் தை-- தமது மால் மனைவி உயிர iF BLE வந ய லொறிய சம௫கு 

ப எம்கால கறுவல் கலயாணல் இடையாது., 

(ஒரு பாாடுலீன் பீராவோம்] 

பிரபு---மஹா ராஜாவே, சுச்லகுடைய புசிதிபராம், அவர் பெயர் 

தீருமனா:், ௮அ௨௫டன் அழகில் ॥திபோன்ற ஒருசிறு பெண் 
ணுமிரு கிறாள். ௮வளு.௦ ஒரு ராஜபக் இறியாம். தமது ஸன் 

னிதிச்கு வர லாமாவென்து கேட்கிறார்கள்... 

மச்சரன்--இவர் வரவு ராஜகுமார். வருககபோல ஆடம்பர 
மொன்று மில்லாமலிருக்கன்றே௪. ஆப் இனால் வந்தவர்கள் 

போல் சோற்றுகின்றது. அவருடன் பரிவாரங்கள் வந் இருக் 

இன்றன வோ! 

பி.ரபு--பறரிவாாம் ப நிமவுளு சிலராயிருச்கின்றனர். அவர்கள் 
தோற்றமும் ராஜ Fawr sale. 

மச்சரன்-- அவருடன் ராஜகுமாரி வந் இருப்பசாகவா சொன்னீர் ? 

பிரடு--பூலோகக்தில் அத்துணை அழகுள்ள பெண்ணை எவருங் 

கண்ட இல்லை, 

மச்சரன்--இருஈசபடியிருக்கட்டும்: எத்துணையோ புதுமைகளில் 
இதுவொன்று, கியமா, நீயும் இன்னும் சிலரும் போய் ராஜ 
குமாரனை எதிர்கொண்டு அழைச்து ஈமது ஸன்னிதிக்கு 
வாருங்கள். 

[ நியமன் மு,தலாமீனார் சபையைவிட்டுப் போய்விடிஇரர்கள் ] 
சுலனுடைய குமாரன் இடீரென்று இங்கு வருவதற்குக் 

காரணம் யாதோ! ப | 

புனிதை-- சமதுகுமாரன்பூரணன் ஜீவக்,ச.ராயிருந் சால் இருவரும்



மச்சரன் என்றும் மாரிகாலக் காதை 

7 இர * 9 ° . . § ச் 

ee 7 ஜொடியாயிருப்பார்கள். ஒருமாசம் மூன்பின்ன சாகப் 
[ 4] D ந்து ரர Bb ள்ல் ல்வரீ, 

ர்சரன்--என் குமாரனைப்பற்றிப் பேசுவ Deon oI GO BH SF அக் 
கம் அதிகரிக்கின்ற, பூரணன் மின்ஜனொருசாம் ஸூறந்து 

போனசாகப் புச்தியிற்படுதன்றது, மெச்ச பேச்சை என் 

பேவேண்டும், கருமன் சகலானோர் அகோலவரஇன்ரர்கள். FG (ரி, COT HW, CP! oor 

| பிரவேசம்-- கருமன், சும இ, பிரபுக்கள், வேறு இலர், ] 

பாஜபுசகாராோ, உம வரவு நல் வாவாகுக, உ én ols 
மது மாசா சன் பாசுசாலைப்போன் றபிள்ளையைப்பெற்றுக்கொ 
தீதிருக்கிறுள். இருபச்சோராவது வய இல் உமதுபிகா உம்மைப் 

பாலலே இருக்கார். கானும் உம்மை உமது பிசாலவென்றெண்ணி 
று பிராயச்துக்கு ரிய வேடிமமைப்பேச்சுகள் பேச எண் ணுஇ 

றன். படிப்படி ஒரே அர்சாகப் பிள்ளைகள் அமைவார்களோ? உம் 
உன்கூட இருப்பவள் ராஜருமாரியா? சேவனை என்றல்ல வோ 
சால்லு சல்வேண்டும். 2 சீ.துணை அழகுள்ள பெபெண்ணைக் கடவுள் 
,சற்குமுன் படைச் சாரில்லை, உருவச இலும்அழகிலும்உங்களைப் 
பான்றவர்களாய் ஒரு பெண்ணும் பிள்ளையு மெனக்இரு£ சனர், 
rare) (Heme Blips wear. அம்மட்டா, உமத பிசாவின் நட்பை 

மிழக்கபாவிகான். என்னுடவில் உயிர் ஆடிக்கொண்டிருச்கையிற் 
னே உமது பி சாவைச் தரிசிக்க ஆவலுடையவனா பிருக் BIG per 

நமன்--என் பிசாவின் உச்இரவை அனுசரிச்சுச்சான் இங்கு 
வந்சேன்.கமக்கு உபசா£ஈங்கள் சொல்லும்படி என்னை wi sayy 
பியிருக்கின்றார். சமக்கிருப்பதுபோலவே, தம்மைச் சரிரிஃக 
மிகு$ச அவாவுள்ளவராய் என் பிதாவு மிருக்கின்றார். ஜரைக் 
கு இயல்பாயுள்ள பலவீன ச்தால் மனோரதம் நிறைவேற்ற 
மகேடியவில்லையென்று கவலை கொண்டவரா யிருக்கின்றுர் 
தகம்மிடச்து என் பிதா வைச்திருசக்கும் தன்பினளவு வேறு 

அரசரொருவரிடதக்திலும் வைத தாரில்லை என்பது நிச்சய 
மென்று சாம் நம்புகல் வேண்டும்,



மச்சான் என்றும் மாரிகாலக் காதை, 81 

மசீசா*--இத்கணை அன்பினுக்கு நான் பாதீதிரனன்று, சு£ீல 
னைக் கொல்ல நினைச்சு பாலியல்லவோ கான், 5 தீதம புரு 
ஞானமையால் சுசலன் என் குற்றச் மூற்றிலும் ரினை ம் 
கானில்லை. ௮ இருக்கட்டு 6, 

அருமை, ச௪ருமா, நீ இங்தக வக்ஈறு வர சகாலம் \S m5 5 ay 
Cura oR $@ or 0. ot sar mr ைம் குரிர்விஈ்சாய், sir tp 
கும் கோமரபான CaS ai § கருங்கடலீல் அறுப்ப உனதுபிதா 
எப்படி ச்சான் ஸம்மஇச்கசாே ர? 

தநமன்-_என் கா.சலி, விபியாவிரின்று வட இரும்கின் ஈர், 
ர 3 ny . ௩ த ௪ 0 ப 9 ம் ருர3--..0 மாலன் என்னும ஸீ ராட்டி (மு, 7 

  

தரமன்--அம், மணாபரல்) 1 அனுகூலமான மாற்று வின, றது 
அறைபில் வகிறஙகியீனோம், பரிஉர7 ஐ. எங்கபாக்சப்பலிலே 
யே இமம்டவும் ஒனுட்பீவிட்டேன். ப சாவின் கட்டளேயை 

ரிறவேற்ற பகு. வறேன். கானும். என் பதன 

யு ௦ சமது ால்யத் திம ரே மாய வந்து ing விட்டோமஃ. 
இனி எங்கருரக்கும் குறைவு ஒன்றுமில் 

மச்சரன்--உன் பிசா ஈகரகடாஷம் பெற்றறெரன்பை அறியா 
மல் அவருக்கு நான் நேடு பனைம்சேன். ரேரசிரினைப்பான் 

கெவொனன்றோ? கடவுள் கோபச்திர்கு கான் பாச. தஇரனாடி 
வம் ese sar. FG DUTT S& $60,566 6 509: 1 ol HEC FER 
யின் உன்னைப்போன்ற பிள்ள ஒருவனையம் உன் U6 5) cof) 
யைப்போன்ற பெண்ணயும் இச நிமி௨ம் உடையவனா 
யிரு* இருப்பேன், 

பிரவேசம்-பிர!) (ஒருவர்), 

பிரடு--௦ஹாராஜ், மகீஸ்ய தேசத் சாசர் நேரில் வந்திருப்பசாகத் 
தமக்கு அறிக்கை செய்யக் கட்டளையிட்டார். அவர் குமா 
ரன் ஒரு இடைப்பெண்னை மணந்து சன்வருஇ மீறி நடந் 
உமது நாட்டில் வந்இிருப்பவனைப் பிடிச்து வைக்கும்படி. 

கே.ட்டிக்கொள்ளுகின்றர். 

மச்சான் 2 சஸ்ய நாட்டரசர் எங்கு us இிருக்களுர் ? 

0



மச்சான் என்னும் மாரிகாலக்காதை, 

1 ரபு--இங்ஒருக்கே வந திருக்கின்றார், மஹாராஜ், அவர் ஸன்னி 
HISGIC & sre வந்துளேன். ௮வர் குமாரனாகிய இங்கு 
நிற்கும் இளவரசனையும் அவர் us Getenuui பின் 
தொடர்ந்து வஃ$திருக்கின்றர். வழியில். "இதப் பெண்ணி 
னுடைய பிதாவையும் சகோசரனையுங் கண்டு அவர்களையும் 
சீம்முடன் அழை ச்துவர் இருக்கிறா ஈர், மஹாராஜ். 

நமன்---எச்காலச்தும் நேர்மை தவரு 2 நிரூபர் எங்களைச் காட 
டிக்கொடுக்து மோசம் செய்து விட்டார் ! 

?ரபு--உமது பிசாவுடன் அவரும் ab AGES mug wre அவர் 
குற்றச்சை நேரிலே நீர் சொல்லலாகும். 

ச்சமன்--ரநிரூபன் வம் திருக்கறானா ? 

1ரட|--சிரூபரை கேறில் கண்டு பேரிவருகன்றேன். இடைய 
னும் இடையன் மகனும் அவர் வச கிலிருக்கின்றார்கள். நிரூ 
பன் காலிலும் கையிலும் விழுந்து செஞ்சிக்கொண்டிருக்இ 
மோகள். மச்ஸ்ய காட்டாசரோ அ௮வர்களிருவரையும் சத இர 
வடை செப்வசாக ௮ச்சுறு ச் இிக்கொண்டிருக்கருர். இடைய 

பிருவரும் வல்லூ. ற்றைக் கண்ட கொக்கைப்போல் மனந்த௫ 
மாறித் சவிச்துக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். 

மதி--என் அருமைத் சந்தையே, பாவியாகிய என்னால் நீர் இப் 
பாபெடுகலாகுமா ? [தருமனை நோக்க] கம.து கலியாணசக்இ 
ற்குக் கடவுளே விக்கினங்கள் தேகிருர்போலும். 

ச்சரன்--உங்களுக்குக் கலியாணமாயிற்றோ 7 

நமன்--* விச்னேகுரடு பெண்லீடி வெய்விக்னாலு ?” என்றாற் 
போல எங்கள்கவியாண ,2.இற்கு இரஹங்களெல்லாம் அசுபஸ் 
தான,தீதிலிருந்து தடைசெய்இன்றன. உயர்ந்சோரும் ET pb 

சோரும் ஒருவகையாக கச்சான் BL..§ SUUDH) cor cop i. 

ச்சரன்--தமது பக்கத் இலிருக்கும்பெண் ராஜகுமாரியா ? 

நமன் -- விவாச மூடிந்ச ச்க்ண்மே அட்படியாவாள். 

ச்சான்--௮அந்தக்ஷ ணந்தான் சாமஸமாயிரச்கும்போல்சோன்று 

கிறது. உமத.பிசாவுக்குட்பட்டு நடச்சகவேண்டியதுகடமையச



மச்சான் என்னும் மாரீதாலக் காதை, 83 

யிருக்ச அவரிஷ்ட தற்கு விரோதமாய் நீர் ஈஉடத்தல் எனக்கு 
வருக்சச்ை யுண்டாக்குசின்றது, gyGH ரிறந்தவளா 
யிருச்சல் போலவே குலச்நினும் மேலானவளா யிருட்பின் 
இஃசட்பெண் உமக்கேற்ற பத்னியாலாளென்பதிற் சந்தேக 
மில்லை, 

5நமன்--| சுமதியை நோக்கி] என் கண்ணே ! நீ தலைகுனிந்து 
ரிற்பானேன் : நிமிர்ந்து என்னைப்பார், அ திரு. ஷ்டம் இந்சச் 

சமயம் என் பிதாவினின்று என்னைப் பிரிய/செய்தாலும் 

உன்னைவிட்டுப் பிரிசலென்பது என் உயிர் உள்ளவரையில் 

இல்லையென்று உறுதியாய் வைச்துச்சொள். [மச்சானை மோ 

கி] காலதீதின் தன்மை ஈம்மை எவ்வகையிலும் வா திப்ப 
தில்லை.என் பி,சாவினிடச் இல் எனக்காகச் சாம் பேசும் 
பக்ஷ்கிதில் அவர் எசையுங் கொடேனென்று மறுக்கார்? 

௰ச்சான்--அப்படியாமின் உமது காசலியையே கேட்னெரேன், 
அவளை சசான் அவர டொருட்டாக சினைக்சவில்லையே, 

னிதை--இ$தச் சிறுமியைக் சண்கொட்டாமற் பார்க்இன் நீரே | 
உமது பட்டமஹிவஷ/ இறங்ததற்கு ஒருமாசம் முன்னமே, 
இச்சிறுமியினும் ரூப் திலுயர்க்கவளாயன்்ரோ இருக் சனள். 

யச் ஈரன்--இம்சச் சமயம் அவள் ஞாபகம் எனக்கு வதபடியாற் 

ரன் இச்ரிழுமியையும் நான் உற்றுப்பார்த்ேேேன். [தருமனை 

கோக்கி] உமது மனுவிற்கு உச்சம் ஒன்றும் சொல்லாமலவி 
ருக்கிறேன். இப்போழ்தே உமது பிசாவினிடததிம் டோ 
ன்சேன். உமது காதலீனால் உமது மானச்தக்கு இடை 
பயூது ஒன்றும் வராச வண்ணம் மான் உமது ௮பிமானச்சை 
யும் மான;ச்சையும் காச்சன்றேன். நீர் என்னோ6கூடலாரும், 

நாம் உமது பிசா இருக்கும் இடதச்இற்குப் பே வோம்,



ஐந். காராம் Bl கம் 

இரண்டா ங்க, 

மச்சரன் அரண்மனைக் கெதிரில், 

(ாவோம்--சுயம்புவும் ஒரு பிரபுவும். 

சுயம்பு--இடையனும் இடையன் மகனும் நு (eam BS LAF 

காரியங்களைச் சொல்லும்பொழுது நீர் அங்கரொர்திோ? 

ழதலபிரபு-( பட்டையை BN P&H It Cue fi 10ம் இடையன் அசை 

சான் சகண்டெடு த இடச்சைக் சொ ன்னபோரும் மான் 
உடனிருந்போன். அகிருள்ளார் சற்றுப் பிரயமடைந் இருந்து. 
பிறகு எங்களை வெளியித் போகச்சொன்ஞார்கள், (குழந்மை 

யை மூட்டையின் பக்கச்தில் இடையன் ஈண்டசாசச்சொன் 
னது என் சாஜில் ஈன்றாய்ப் பட்ட த, 

சுயம்பு--காரியம் எவ்வாறு முடிந்சசென்று சேட்க ஆவலாயிருக 

கி றிது, 

ழதல்பிரபு--எனக்கு ச் ள் செரிர்ச சமட்டில் சொல்லுகேன். அரச 

னும் நிரூபனும் மூக்கின்மேல் கைலைச்து அஈரியப்பட்டார் 
கள். அரசன் நிரூபனைப் பார்க்செறும் நிறாபன் அரசனைப் 

பார்க்கிறசாயுமிரு$ சார். வாய்திறந்து ௮2 விருவரும் பேசா 
இருந்சனரரயினும் அலர் மனச் இிலிருந்சது முகச்இல் விளங். 
இற்று, அவர்களுக்குள் மஇழ்ச்டி மிகுந்திருந்கசா, அக்கம் 
மிகுக்திருக்கசா, என்று சொல்லக் கூடவில்லை. இசோ 

சுகன் வருரொர், இவரைச் கேட்போம். - இவருக்கு என்னி 
ஓம் ௮இிமாகச் தெரிந் இருச்சலாம், 

பிரவேசம்--சுகன் 

ஷே சுகமே என்ன சமாசாரம், 

சுகன்--கசொண்டாட்டக்தசான். மச்சர ராஜாவின் குலசெய் 

லம் சொன்னபடி. நிறைவேறி விட்டது, மச்சரன் குமாரி
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அஃப்பட்டவீட்டாள். எல்கோரும் அச்சரியக்கடலீல் மூழ்கு 

யிருக்கிறார்கள், புனிசையின் காரியஸ்சர் இச்சா வருவருர், 

அவருக்கு வ சேஷங்கள் ஈன்றாம்ச் செரியம், 

பிரவோம்--புனிசையின் காரியஸ் சன். 

என்னவோ அ இசயங்கரண்டாயிருக்சன் ஈனவாமே! உக்கு 
சாவது தெரியுமா? வாஸ்கவமென்று நம்ப முடியவில்லை, 
மபான் பெண் அகப்பட்டுவிட்டாளா ? 

பு ௮ி-காரி--அ இல் ஸுேேோசக லேசறூங் இடையா ௪. அ.ச. சாசுழ்கள் 

ஆபேடிபிக்கச்கூடாசனவா யிருக்கன் ரன. £78 Guloor உடை 
Gear; 61% Gulloor கண்டசரம் Gyro ewer alps HVS gH. 
கலயனுடைய ஸ்வஹஸ் சலீஇ சமான கடி. தங்கள்; சும சரம் 
இயின் மூகஜாடையுடையவளா பிருச் சல்) சுமதியின் பெருக் 
திவ்மை) அவருடைய உயர்க்த ஒழுக்கம்) இவற்றை யெல் 
லாம் கண்ணுற்ற பன்னும் சுமதி மச்சரன் குமாரி- என்று 
னை க்சாமல் வேறெப்படி எண்ணுகிறது ? மச்சானும் சல 

னும் ஒருவரை ஒருவர் se பேசும்போது நீர் இங்கு 
இருந்தியோ? 

சுகன்--கான் அங்கு இல்லை. 

புனி-காரி--இந்கக்காட்சியைச் காணாச கண்கள் வீண்சண்கள், 

சம்சோவ.ச்இன்மேற் சந் கோஷம் அடுக்கி வந்தத. ஆனந் 

சீ.சீதினால் இருவரும் கண்ணீர் உகுச்சார்கள், மச்சரன் 

சீன மகளைக் கண்ட களிப்பினால், குழக்சாய், ஐயோ, 

உன் காய் இஃதச்சமயம் இல்லாமற் போய்விட்டாளே!?? 

என்று ககறி சு£லனை மன்னிப்புப் பலமுறை கேட்டுக்கொ 
“ண்டார். பின்பு சன் மருமகப்பிள்ளேயைச் சழுவிச்கொண் 
டார். , இழ இடையனைப் புகழ்ந்தார். 

ச்கன்--அச்ன் மகளைக் காட்டிற் கொண்டுவிடப்டோன கலியன் 
கதி என்ன ஆயிற்று ? 

புனி-காரி--௮து பழைய சதையாயிற்று, குழந்சையைச் காட்டில் 
_ விட்டுச் திரும்புகையில்கலியனை ஒருகரடி. அடி.ச்துக்சொன்று 

._ தின்றுவிட்டது, அசைப் பார் ச்சவன் இடையன் மசன்,



கலியன் போட்டி ௫௩௫ மோதிரங்கள், ௮ங்கவஸ் இரங்கள் எல் 
லாம் இங்கு வந்துள. அவற்றைப் புனிதை பார்த்துச் தன் 
YR Deol wis என்று ஒத துக்கொண்சி விட்டபடியால் 
கவியன் இற௰%சானென்பதிற் ச%ே தஃமில்லை. 

முதல் பிரபு-- கலியன் ஏறிப்போன கப்பலின் கதி என்ன ? 

புனி-காரி--கலியன் மாண்ட ரி.மிஷமே ௮வனேறிப்போன மாக் 
கலமும் கடலில் ஆம்ம்திற்று, நமது அரசன் எவ்வெக்கருவி 
களைக்கொண்டு சன் பு,ச்இரிக்குக் கேவெகுச்சானோ அவை 
யெல்லா மழிந்சன. புனிை பர்.ச் சாவைகினை ச்.த ஒரு சண் 

ணால் அழுவாள். தெயவசங்கல்பம் நிறைவேறி ௮.ரசீன்குமாரி' 
திரும்பவும் சன் நாட்டி தற்கு வட. ச-;தக்கண்ுி MOC SSE OOF 
ணீர் சொரிவாள். ராஜகுமாரியை இருகரங்களாலும் தாக் 
௫.௪ சன் மார்போடணை ச துக்கொண்டு அளவிறந்த களிப்பு, 
றுவாள், கட்டிக்கொண்ட இளவரசியைக் €ழேவிடப் புனி 
சக்கு மனம் வரவில்லை போலும், 

முதல பிரபு--இட்சகச் காட்டு மன்னர்சண்டு ம௫ழர்பாலது, இதில் 
பாதிதிரங்களா யிருந் சுவர்கள் ௮ரசர்களல்லலா ? 

புனிஃகாரி--எல்லார் மன சதையும் உருக்க காக்ஷி ஒன்றுண்டு; 
அசைச் சொல்லுகிறேன். மச்சரன், மனைவியின் மரணத் 
தையும, ௮௩்,௪ மாணம் அ௮வளுச்கு கேரிட்ட வகையையும், 

அதற்குச் சான் காரணமாயிருந் தசையும், அவன்பச்சா சாபச் 
தையும் வெளியிட்டபொழுது அவன் குமாரி உண்கொட்டா 
மலும் ஒழரேமனதாயும் சன் பிசாவின் சொதற்களைச் கேட்டுத் 

துக்க, சால் சோர்வையடைந்தகாள். ௮வள் கண்ணினின்றும் 

இ.ரத்சம் ஆறாய்ப் பெருகிற்று, நானும் அந்த ஸமயச் இல் 
அழுதுவிட்டேன். சுமதியின் (PESOS அக்காலசிஇல் 
கண்ட சல்லுமுருகும், 

தல் பிரபு-எல்லோரும் அரண்மனைச்சு,ச்இிரும்பிவிட்டார்களா? 
|னி-காரி- புனிசை சன் வீட்டில் சாக்தியைட்போல் ஒரு சிலை 

செய்துவை,ச் இருப்ப, சாகச் சொன்னவுடன் சுமதி ௮கைப் 
பார்திதுவிட்டேச்சான் வேறுகாரியஞு செட்வே Geren gy air.
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மற்றவரும் அவளோடு கூடப்புனிதையின் வீட்டிற்குப்போயி 
ருக்இருர்கள், அங்கு சான் அவர்களுக்குச் சாப்பாடாம், 

சுகளன்--புனிசை அந்த வீட்டில் எதோ விசேஷமிருப்பதுபோல் 
அழு.க்கடி. ௮ங்கு போவதுண்டு, நாமும் அங்கு போகலாம் 
வாருங்கள். 

ip hav பிரபு--கண்ணுக்கினிய காக்ஷி புனிசையின் இருகத்து 
லருச்சக் சுருடர்போல் காமிங்குழல்வசேன் ? போவோம் 

_ வாருங்கள், 

[பிரபுக்கள் போய் FOS op tear. | 

சுயம்பு--என்னால் முழு மனக்சோடு உபகாிக்கப்படா தவர்களும் 

சுக்கிர, சசையை இப்போம் ,சனுபவிச்றவர்களுமான கோவி 

ந்கனும் கண்ணனும் இ?,சா வருஇருர்கள், 

பீரவேசம்--இடைக்கோவிஈசனும் அவன் மசன் சண்ணனும். 

கோவிந்தன்--டே கண்ண, ! எனக்கு இனி2மல் பிள்ளை குட்டி 
உண்டாசப்போர இல்லை. ஓம் மவலுவளும் மவளுவளும் 

பெரிய மனிசாள் சான். 

கண்ணன்--[சுயம்புவை கோச்சி] ஏ, ஐயா, என்னை ஈனசாதப் 
பயலெண்ணு இட்டி என்னைச் தொடக்கூட மாட்னேனீனீங் 
களே. மான் மேலே போட்டிருக்இற துப்பட்டாவைப் பார் 
தீ.தீமா? நான் பெரிய மனிசனோ இல்லையோ சொல்லையா ? 

சுயட்டபு--இளைய கோனாரே, உம்மைவிடப் பெரிய மனிதர் உலஇ 
மேயே இல்லை. 

கண்ணன்---ஒரு சாம கேரத்துக்குள்ளே எம்மாம் பெரியஉனயிட் 

டேன் பார்ச்தீமா ? 

கோவிந்தன்--டே கண்ணா, நாமாச்திரம் பெரிய மனிசனல்ல 
வோ? 

கண்ணன்--௮ப்பா, உனக்கு மின்னையேசான் பெரியமனிசனாயிட் 

டேன். குட்டிராசா ஏங்கையைச் தானே மின்னாலே புடிச்சு 

“மச்சான்' இன்னாங்க. ரெண்டு ராசாக்களும் ௮ப்பரக்சானே 
ஒன்னை * அண்ணே ”' இன்னாங்க, குட்டி ராசாவந்து ஒன்னை 
மாமா இன்னாங்க ) தங்கச்சி தங்கட்ட வந்து ரின்னுட்டு
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அப்பா இன்னா. இவங்கல்லாம் இப்படிச் சொல்லச்சே நமக்கு 
அளாுவை வஃஇடிச்சு, கண்ணாலே எம்மாம் தண்ணீர் ஊத் 
இச்சு, 

கோவிந்தன்--இன்னம் ஏம்மாந்தடவை கண்ணீர்விட்டு அளுவ 
சாமி சலையிலெளறாடு யிரூக்ரொரேர ? 

கண்ணன்- -அமாமா, அப்படி ச சானிருச்குமினு ோணுது, 

சுயட்பு--கோனாே, என்மேல் கொஞ்சம் கஇருபைசெய்து இளவ 
ரசனிட சஇல் என்னைப்பற்றி* சிபார்சு செய்யவேண்டும், 

கோவிந்தம் -ஏ சண்ணுப்பயலே, பெறிய மனுசாளாப் போயிட் 
டே.மல்லவா, இனிமே அவங்களாட்டமாச்சானே நிடச்வீ 
ணும், 

கண்ணன் --ஒங்காலாடி கீசன கச யெல்லாம்விட்டுட்டா இபார்க 

பண்ணுவேன், 

சுட்டு --உங்கள் சிக கட்படி மெய்கிறேன். 

கண்ணன்---நீ ரொம்ப ரோசக்யணனிண்ணு மவராசசவண்டை சகதி 
யம் பண்ணிச் சொல்ரேன். 

கோவிந்தன்--சும்மா சொன்னா போதும்; FE Musou ctr CS 
ச 

மவனே, 

கண்ணான் -டெரிய மனிசனானப்பாம் ௪,ச்இயம் பண்ணப்படா சர? 
குப்பைக் காட்டுப்பயலுவ சச்தியம் பண் CHEE WIG 
நம்புவாங்க ? 

கோவிந்தன்--நீசொல் ஈது பொய்யாப் போனாச்கா என் பண்ணு 
வாய்? 

கண்ணன்--லேண்டியவங்களுச்சாகச் ஈச்யம் பண்ணச்சான்வே 
ணும் அப்பா, அதான் பெரியமனிசனுக் சடையாளம், 
சுயம்பு,குட்டி. ராசாவிடச்இல் உனக்குச் கைநீஎமிண்ணுசெொ 
ல்ேன்; நீ கள்ளே குடிச்சமாட்டேண்ணுஞ் சொல்ரேன், 
போருமா? ப 

சுயம்பு--சரியாக ஈடந்துக்கொள்ளுறேன், கோனாரே, 
நண்ணன்-சரியா ஈநடந்தியோ பொமைச்சே; இல்லாகட்டி. ௮ம்பிட் 

டுக்கிட்டு ருழிப்பே, ராணினயப்போல ஒரு பொம்மை கல் 
லாலே பண்ணி லை ிருக்காங்களாம், அசைப்பார்ச்க ராசா 
ங்க மச்சான், தங்கச்சி எல்லாரும் போயிருச்சாக, நாமும் 
அங்கேயே போலம் வாங்க,



ஐநதாமஙகம, 

மூன்ருங்களம். 

புனிதையின பூஜாமண்டபம், 
பிரவேசம்--௰4 சன், சுசலன், தருமன், சுமந, சிரூபன், புனி 

௫, மற்றுமுள்ள பரிவார ஜனங்கள், 

மச்சான் -- அம்மணி, புனிசா, உன்னாலல்லலோ என் மனம் சாந் 
தியை அடைங்திருக்கின்றது., 

புசிதை மறம், நான் சமது அமை ; என்னிடத்தப் பிழை 

டயண்டாயிருக்குமாயின் அப்பிழை என பனப்பூர்வமாய்ச் செய் 

யப்பட்டி ராசென்பது உறுதி, தாழும் ரீடாஇபஇயொடுிய 

சுலரும் ௮வர் குமாரரும் சமது குமாரியும் கலியாணக் 
கோல ச்சோடு என்னுடைய அற்பமான வீட்டி ற்கு வரும்படி. 
ரத பாச்சிய என்னென்று சொல்வேன் ? என் உயி 
மையே சத்தம் பண்ணனாலும் தாம் எனக்குச் செய் இருக் 

இற பெருமைக்கு ௮து கைம்மாருகா து. 

மச்சான் புனிதா, நீ எங்களுக்கும் கெய்இரும்ெ மரியாசைகள் 
அளவிடற்கரியன. உன் மண்டபச்திலுள்ள சித் ெங்க?ளப் 
பார்த்துக் கண்களித்தோம். காக்இியின் சிலை செய்து வைச் 
இருப்பதாகச் சொல்லினையே, அது எங்குள.து? சுமதி சன் 
தாயின் ரூபச்சைப் பார்க்க மிகு௩த அவலுள்ளவளாயிருக் 
இன்று ளே. 

புனிதை--.தாந்தி ஜீவந்தையாயிருந்ச காலச்இல் தனக்குவமை 

யில்லாத பெண்மணியாயிருக்சனள். இங்கு செய்து வைச்தி 
ருக்கும் சிலை அவள் உருவானபடியால் ௮டைச் சனியிடத்தே 
வைச்துளேன். இசோ பாருங்கள், சரக்கியின் உருவந் 
தோன்றும். 

[புனிை அங்கு போட்டிருந்த திரையை எடுச்துப்போட்டு, 

௮ங்குள்ள் சிலைபோன்ற உருவ,ச்சை எல்லோரும் டார்க்சச்செய் 

தனள்.] 

ஏன் வாய்திறலாமல் ்.எீனமாயிருக்கிறீர்கள் 1 ஆச்சரியம்
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உங்கள் காவை விலங்கட்டசோ? மஹாராஜ், சமது மன தீதில் 
சோன்றுஇன் றவற்றைச் சொல்லத் கடையென்ன ? 

மச்சரன்--ரிற்கும் கலை சார்தியிவுடையதபோலச்சா னிருக 
இன்றது, ரூபமே, நீ என்னைக் cpm és நினைக்கின்றாயல்ல 
வா? உன்னை சாக்தி என்பேன் ; என் அருங்கா கவி என்பேன்) 
உச்சம- பத்னி என்பேன்) உனர்கு ஏர்தப் புகழ்கான் 
சகாது? உருவமே, நீ என்னை நிக்இத்றுப் பேசாமலிரு ச், 
லுக்கும் காரணமுண்டு, 

வேற்றுமை யின்றிக் கலக்கிருவா ஈட்டச்சாற் 
ஜேற்றா வோழுக்க மொருவன் ஈண் ணுண்டாயி 

ளூற்று௩் துணையும் பொறுக்க பொரானாயிற் 
அர்ராசே தூர விடல்--என்னும் நீதி உன்னிடச்திற் 

பிறக்க சன்றோ ? புளிசா, சாந்இ உயிரோடிருந்த காலத் 
தில அவள்மூகம் சிலையிலிருப்பதுபோலச் தஇரையுள்ளகாக 

இல்லையே ! வயதிலும் முதர்க்சுவ என்றே, 

சுசீவன்-- அவ்வளவு மூதிந்தகாககி சோர்றவில்லையே. 

புனிதை--௮து & DN Ser கைச்திற மன்றோ 1? பதினாறு வருஷூங் 
களிலுண்டாயிருக்கும் மாறுசல்களைச் சிற்பி காட்டி யிருச் 
கின்றாரல்லவா ? 

மச்சான்--ஆம், ஆம், நீ சொல்லது வாஸ்தவமே : இலையைப் பார் 

கீகப் பார்க்க என் மனம் கோகின்றதே. தெய்வமே, உயிருட 

னிருந்ச காலத்திலும் இப்படிச் சான் காந்தி கம்பீரமாய் 
நின்றாள். அவளிடத்தில் என் காதலைச் சொன்ன காலம் 
என் நினைப்பில் வருகின்றது. வாய்திறந்து பேச எனக்கு. 
வெட்கமாயிருக்கன்றது, இந்தக் கல்லும் என்னைச் கடிந்து 
பேசுகின்றதே, உச்சம விச்சிரஹமே ! சிற்பசிஇன் மாண் 

பே எல்லாரையும் வதியம் பண்ணுகன்ஈது, நான் செய்த 

கொடுமைகளை எனக்கு நினைப்பூட்கென்றாய், கல்லாய்ச் 

சமைந்தும் உன் அருங் குமாரியின் பொருட்டூ உயிருள்ளவள் 
டோல் கதோன்றுகன்றாயோ ? 

சுமதீ--[புனணிையை நோக்கி] என் மூட்பச்தியைப் பரிகாசஞ் 
செய்யலாகாது, இக்சச் சிலைக்கு ஈமஸ்காரஞ்செய்து gy scx



மச்சரன் என்னும் மாரிகாலக் காதை 1 

HMB IK ச்தைப்பெற விரும்புகின் மேன்.| சலையைகோக்க | 
மே, பட்ட '௦உறி௨ி, பாவியாகிய நான் பிறக்சவடன் நீ உயி 
ஸாசதுறந்காயே, உன் கையைச்சொட்டு மு.க சிந்வேண் 
(சிலையண்டை போகின்றாள்.] 

புனிகை--அம்மணி, அம்மணி, சற்றுப் பொறு ச்சல் வேண்டும். 
இப்போது சான் சிலை பிடச்தில் வைக்சப்பெற்ற து. வர்ணம் 
இன்னுங் காயவில்லை, | | 

நீநுபன்-- மஹராஜ், பதினாறு வருஷம் கமத தக்கம் ஜிலிச் இருக் 
FH. FEY PEE APO அ றபாயுறள்ளவை, ஆயினும் உமது 
Hes GID தீர்க்காயுள் படைச்ச ௮, 

சுசீலன்-- [மச்சு ரணை கோ] சகோதசாரே, இந்சக் த௲யைச் 
செய்து உம்முடைய ॥னச்தைக் களிக்கச்கெய்கவர் உமது 
கவலையையும் தீர்ப்பாயாக. 

புனிதை--மஹபாஜ், இரசக் சல் தது மனச்சை டுச்தணை 
வருச கஞ்செய்யு மென் நி இரு சஞயின், ஆளைக் தாட் 
டியே இருக்கமாட்டேன். [ Geo Core ard Bool és, | 

மச்சரன்- இரையை இழுச்சவேண்டாம், 

புனிதை--அ.சன் மேலேயே ண்ணா யிருப்3 ராயின், உமத புக; 
க்கு அது ஈகருவதுபோலவு5 சகோற்றும், 

மச்சரன்--இருக்கட்டும் ; அப்படியே இருக்கட்டும், இது என்ன 
புதுமை ! இச்சிலையை நிருமிச்சுவன் நானோ, பி ரமனோ ? 
சுலா, இப்பதுமை மூச்சுவிவது போலவும் நரம்புகளில் 
இரத்த ஒட்டமுடைய துபோலவுந் சசோற்றவில்லையா ? 

சுசீலன்--சண்ணிழக் சவன்றான் சிலையைச் சல்லென்பான், சிற்பி 
யின் சாமர்ச்தியக்்ைச ச என்னென்று சொல்லேன் ! உயிரோ 
டிருக்சிறதுபோலக் சாண்கின்றதே , 

மச்சரன்--கண்கள் இமைக்்ெறனவே ! இரு ச்திருமப்பொருள் 
நம்மை லெட்கமடையச் செய்கன்றதே, 

புனிதை-- இரையைப் போடாமல் வைச்சேனாயின் எனது gir 
சன் இலையை ஜீவஜந்து என்றெண்ணுவார்,
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2ச்சரன்--புனிதா, என்சண்மனியே ! இருபது வருஷ.மானாலும் 
சிலையையே பாச தச்சொண்கி நிந்பேன், மற்றப் புலன்கள் 
எனக்கு இன்பம் பயச்காவாம், தரையைப் போடவேண்டாம் 

|னிதை-- தமது சிச்சச்சை இம்மட்டுக் ஈலச்சமடைய என் 
செட்சேன் * இன்னும் இல ௮இ.பங்கள் இ5$சச் £லையிலு 
ண்சி, அவற்று ஐ கருக் காண்பீத்று உமறு புசி தியைக் 
கலக்கிவிஏன் சேன், 

மச்சான்... இம்மா புனி சா, நீ கைப்பென்று சொல் செல்லாம் 
எனக்கினியனலாயிருக்இன் றன. இன்னுஞ் &லையினிட ௪ இல 
ள்ள விமிஈ3%ங்களைச் சொல்லாய், சிர்பியின் உளி உயிரைக் 
சீருமோ? சிலை உசவாஸ ்சுவாஸ மூடையசாயன் ௫ 

காணுகின் ஈத, நான் சிலை Os &U@BC moor, 

புசிதை-- ஹரா, பற ராஜ், உலையின் அசாங்களில் இட்போ 
A En eT Gey Sf om tb சீடலப்பட்டத, மு.சீசமிகிலிராயின் 
வாணமும்போய் உமது உகடும் கறைப்படும், தாம் ருசீசமி 
டலாகாத, இரையை பிழுச்துட்போடிகி3 றன், 

மச்சா ன் -இன்னு.இருபதுவருஷூச் இற்கு? ரைபோடலாகாது, 

சுசீலன்--3ானு ம் அல்வளவுகாலம் சிலைபையேபார்,ச். துக்கொண்டு 
நிர்பேன், ் 

.|ுனிதை--மன்று விஷயங்களைச் சமக்கு விச்ஞாபனம் கெய்து 
கொள்ளுகிறேன். (ஒன்று) சலேபண்டையிலேயே சாம் போ 
சீலாகாத) (இரண்க்) இ3,௪ மண்டபசீ இினின்ற எல்லோரும் 
வெளியே போய்விசிசல்டேண்டும்,(மன் த) அன்ேல் மேல் 
நடக்கப்போகும் புதுமைகளை ச் கண்டஞ்சு சல் கூடாது, லை 
சலித்த, பீட, இனின் நிறங்கி உமது கையைப் பற்றும், சரம் 
இஃ ர்றைச் காணின் நான் எசோ மந்திரஞ் மசெய்தவிட்டே 
னென்று சொல்லலாம். 

மச்சானை-டிலையை நீ எத் செ ய்யச்சொன்னாலும் எனக்குச் சம்ம 
சம், பேசச்சொன்னால் சேட்டின்றேன், நகரர்சொன்னாவ்



௰கீச ன் என்னும் மார்காலக் காதை, . cs
 

பார்ச்கின் ரோன், ஈகரக் செய்வது எச்தணை சுளஞுவோ அப் 

டடி சீசான் ௮அசைப் பேோச்சொல் வம், 

புன்தை-மறைந்தடடம்கும் உங்கள் விசுவாச ச்சைக் கிளப்புங்கள் 
அரையாமல் எல்லோரும் நரிற்றல்வேண்டும், கான் இனிச் 
செய்யப் பிரவே௫ிக்கும் காரியம் பிழையுள்ளசென்ரெண்ணு 
வோர்கள் டு;௪ மண்டபச்சைவிட்டு வெளியிற் போதல் 

மேண்ூம், 

மர்சாஅ-- நீ இஷ்டமானசைச் செய், இங்குள்ளவர் ஒருவராவது 

SUG EH லைச்சலாகாது, 

புனிதை--வாச்இயங்கள் கோஷிக்கட்டும் [அஷிடாசச வாச் இயங் 

களுங் கோஷிர்கின்றன.] காலம் வந்துவிட்டது; படச்தினி 

ன்றுங்கழே புறங்கக்கடலாய்; இனிக்சல்லாயிருச்சலாசாத; 

சமீபமாய் வா; காண்போரை வியப்புறும்படிச் மெய், வா, வா, 
பதிவிரசா சி ரரமணிபாகிப 6739; vom  ¢ 9» Na 

 தீதிதுவச்சைச் கொடுச்து ஜீவனைப் பெற்றுவா, [ஈபையோ 

ரைகோக்கி] சிலை அசைஇன்றது பரர்ச்தீர்களா! [ert &) Se 
கீதினின்றும் 8ழே புறங்கி வருின்றாள்.] என் நடுங்குஇறர் 
கள்! தாந்தி கேடொன்றையுஞ் செய்யாள். நான் சொன்ன 
மர் தரங்களில் விபரீ தமொன்றுமில்லை யென்று யாவருமறி 
வீர், இன்னொரு முறை சாந்தி இறகச்வரைபில் ௮வளைக் 

சண்டு விலகாதீர், மஹாராஜ், தமது ஹஊஸ்கச்ை நீட்டும். 
தாந்த சிறுமியாயிரு* சசாலசதில் நீர் பாண்ச்கிரகணஞ்செய் 
சீது ஙனைப்பிருக்குமே, வயசாய் விட்டபடியால் காந்தியே 

உம்மை இட்போது வரிக்கின்றாள். 
மச்சரன்--[சாக்தியைச் கட்டி ச கழுவி] சாந்தியின் உடல் உயி 

'ரோடிருக்குங்காலத்தில் உஷ்ணமாயிருக்கது போலவே இப் 
- போதுமிருக்றெது, புனிடையின் மந்திரங்கள் எவ்வளவாயி 

னும் நாம் உட்கொள்ளக் கூடியவை, 

சு$லன்--தாக் இயும் மச்சரனைச் சழுவுகன்றாள். 
நீநபன்--கழுச்தையல்லவோ கட்டிச்கொண்டிரு HER CHP ar. உயிரு 

எள் ளவளாயின் வாய்திறந்து பேசட்டும்,
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2 ந. ந a e ௬ சுரீலர்-- 3) தணை காலம் சானிருக்ச விடச்சையும் மானிட, 
திலிருர*து தப்பிலக்ச வகையையும் யாவரு உறிய, சொல்லட் 
Gin, 

4 5 ச 4 ௩ . டி புிதை--சாஃஇ உயிோடி ருக்கின்று ளென்பேறாயின். எல்லோ 
ரும் கசைகொட்டிக் மேப் பண் வார்கள், ாப்இ௱வாவிடி 
ணும் உயிருள்ளவள் போர்ன் க ரண்கின்றுள், றிறுப்பொ 
நுங்கள். |(சுமசயை கோச்சி அம்ஈண், நீ உன்தாயின் சூமச்சீ 
இற்கு மள காரச் செய்கு க TL G) 3 Two Cor ௮சீர்வதிக் 
குட்படி. செட்டுக்கொள்லாயாக, [ச உயை௦ே உக்கி]: 5௨ ட மப் 
போன உனது குமாரி அகப்பட்டுவிட்டாள், ஆளைக் ‘ach 
சமிக்சவேண்டும், 

[சுமதி சகாஈ௩இயின் கால்கவில் வீழுக்து நமஸ்கரிக்கின்றாள்.] 
தாந்த -சேவர்களே, உ௱அ உச்சுமுமான வாரங்களை என்: குழந் 

சைக்குக் சருலீராச, அம்மா குழூர்சாய்! நீ எங்கு யாரால் 
வளர்ச்சப்பெறானை” உன் பிகாவின் கருகக இங்கு எப்படித் 
இரும்பி௨3 சனை! என அராமைச்சோழி டனிசை ௩௨து குல 
செய்வன் வாக்கை எனக்ரு? டொன்னு மூதல் முடிவு 
எஃவாருகுமென்று பார்ப்பசற்கே பீராணணை இ ச்தணை 
காலம் லை இர சேன் நம்மா ! 

பு.ரிதை---அஃ சக்கை யொன்றும் LF AO om கேண்டாம், 
உமறு ரிச் இட சயம் டொல்ல: பெொரல்வார்கள். பாக்ய 
சால்களாகய நீங்களனைவரும் Bidets ஈய, திருக்கும் 

கடவுளர் கருணை புரிவாரக, 
e ட . உ ° od * 8 என்னைப்பற்றின மட்டிலோ, நான் ஒரு கிழப்புரு: இணைபிரி 

நதவள்: பட்டம் மன்றில் UA) துறங்இட்புல (பட்போகின்றேன், 

என்கணவனை சான் பினிக் சாண்பதே.த? 

மச்சரன்--புனிதா, நீ இக்லாறு வருந்சலாசாது, நீ எனக்கு ஒரு 
மனைவி அளி சது போலவே நானுனக்கு ஒராகணவனைச் 
தருகின்றேன். எனறு நண்பன் ₹ரூபனை நீ மாணம்புரி ௪ல் 
வேண்டும், நிரூபா, உன் பாச்தியமே பாக்யெம், புனிை 
உனக்கு உயிர்க்சோழியாயமைய நீ எ௮ன சவஞ்செய்சா 
யோ? எங்கள்சன்னிதியிலேயே உங்களுக்குமு சலில் பாணிச்
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கிரகணம் ஆதல் வேண்டும். சலா, என் அர்ப் சனி 

னால் உன்னிட ச்இலும் என் உச்சம பதி தாஈதியிடச்தி 

லும் காரணமின் றி ஐயருற்றுப் பல தஃகெயல்களைச் செய்து 

படா, பாகெளைப் பட்டேன், என்னை இனியும் உருச்சாமலி 

ருக்க வேண்டிச்கொள்ளுகிரேன். காக, இதோ நிற்பவர் 

உன் மாப்பிள்ளேயாகயெ தருமன், ௬௦இ சுருமனைச்சுயம்வாச் 

இந் பெற்முவிட் ட*ள. தருமன் குலேனு டைய ஏகபுத்இரன், 

புரிதா” உன் மாளிகையினின்று என் அரண்மனைக்கு எல் 

லோரும்போவோம்.. அங்குபோனபி௮ முதலில் நமக்குள் 

பிரிவு வந்சதுமுசல் இது வயில் நடந்தவற்றை ஒருவருக் 

கொருவர் லவொல்லிச்கொண்கி களிப்போம்: வாருங்கள். வீல் 

லோருக்கு Lb மங்களமுண்டாகுக, 

இராகம்--கல்யாணி.அஅட தாளம், 

பலலவீ, 

இது நல்ல தருணம்-- அருள்செய்ய 
இது நலல சரணம், 

அனுபல்லவி, 

Gur FAO ௩டம்வல்ல புண்ணியரேோ கேளும் 

பொய்யேத.எ் சொல்கிலேன் மெய்யே புகல்கின்றேன், (இ) 

சரணங்கள். 
கோபமுர்சாபமுங் குடி.கெட்டுப் போயிற்று 
கொடியவோராரங்காரம் பொடிபொடி யாயிற்று 
கரபமுஞ் சோபமும் சான்னானே சென்றது 
தச்துவமெல்லா மென்வசம் நின்றது. (இது) 

சரையாவெனது மனக்கல்லுங் கரைந்தது 
கல்ந்துகொளற் சென்கருச்தும் விரைந்தது 
புையாரிலையிலென் பு௩தியுக் தீங்கிற்று 
பொய்ப்படாக் சாதல் தும்பிமேற் 

ஓம், 

குடிக். 

  

ee ளவபச. 

  

பொங்இற்று, (இத) 
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