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நூன்முகம், 

உலசெலாம் பரவு மொருதனிமுதல்வ 

னல$ூலாச்குணச்த னடிஈடுமுடி.வில் 

லிறையவனச்சுத னீச்சானெம்மான் 
பிறப்பிறப்பில்லான் பேரருளாள 
னாம் பிரமச்தை யங்கைகெல்விச்சணி 
போன்மெனசக்காட்டும் புகழுறுதகைகொளீஇச் 

சன்னைச்சானிகர் தனிமொழியாடு 

ஈன்னயப்பாஷைகள் ஈற்றாய் என்னும் பெருமை வாய்ர்ச வ௮டமொ 

ழியிற், சொற்சுவை பொருட்சுவை, கற்பனாலங்காரங்கள் நிரம்பிய 

இச்த மீநசீசகடிகம் என்னும் சாடகச்சாப்பியம், சவிஞர் பெருமானாகிய 

சுந்திரகன் என்ற அரசனா வியற்றப்பட்ளெ.து. இச்சூச்திரசனால் ௮பிமா 
ஸிச் தலையற்ற வஉடமொழிவல்லாலனொருவன், இர்.த நாடகத்தை யெழுதிச் 

குத்திரகன் பெயரால்.வெளியிட்டனனெனச் லர் கூறுன்றனர் : அத 
ற்கு நூல்மூலமான ஆசாரமொன்றும் சென்படாமையின் அவர் கூற்று 

வெற்றுரையெனவிடுக்க, மற்றைய நூலாசிரியர்கள் காலம்போலவே 
இர்.நாலாசிரியர் சாலமும் ஈன்கு விளங்காவிடி.னும், இந்நூலை அங்லெத் 

தில் மொழிபெயர்த்த 87, 17, 7, 17/௩ 17. 4, 7 7, 9. அவர்க 
ளால் ஒருவாறு நீர்ணயிக்சப்பட்டி ருக்றெபடி, செலுங்கர் குலச்தரச 

ஞான ருத்திரகன், ஏறக்குறைய இற்றைக்கு இரண்டாயிரம் வருஷங்க 
ளுக்கு முந்தி அவர்இி (உச்சயினி) யில் அரசுபுரியுங்சாலச்தில், இங்வட 

மொழிசாடகசம் வரைர்தனனென்று தெரிகின்றது; சூத்ரெசனுடையகால 

த்தையும், **பிரா?னூரந்த மிர்தநூல் ? என்று வடமொழி வல்லுகர் 

வழங்குதலையும், ஊடுத்துணருங்கால், ஆரியபாஹையிலுதித்த ஈடைபெ 

றும் மற்றையெல்லாகாடசங்கட்கும் இது முர்தியதென்று தெற்றென 

விளங்குகின்றது. அக்காலத்து அரசாங்க அமைதியையும், நீதிமுறை 

மையையும், 8தியதிபர், சேனாபதி, சாவலாளர் முதலாயினோர் தன்மை 
பையும், அரசன் ஆராய்ச்சியின்றித் தீர்ப்பளித்தலையும், மாச் தர்களிருப் 
பையும், put தீச்செயலையும், குணாகுணச்சறப்பினையும், மற்றும்பல 

வற்றையும், எளிதிற்கூறுதலை யோடிக்குமிடத்த, இச் நூலாசிரியர் உலக 

சடையையும் ஒருங்கே உணர்ர்து, அவைகளை யுலகச்திற்குச்சாட்ட 

“இர்நூவியற்றி யுள்ளாரென்றறிகின்றேம், 

பண்டைச்சாலத்தில் வழங்கி ச பலவகை யாசாரங்களை, இச்சா 

லச்தார் இலேசாய்த் தெரிர்துகொள்ளுதற்கு இர்தசாடகம் ஒரு உபக.ர 

ணமாசவுள்ளதென்பசை யடியில் எழுசப்பட்டிருப்பவைகள் கூறும், 
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அவை வருமாறு அர். ரணர் மற்றை மூன்று வருணக் கன்னியரைப் 

பாணிச்சொசணஞ் செய்யலாமென்ற மநுவசகத்திழ் கொப்ப, வேதிய 

சாநதத்தன் சூத்திரையான தாசி லசந்தசேனையையும், வேதிய வல 
கன் குத்திர மநனிகையையும், மணம்புரிந்தனர் ; சாரு தத்தனேவலரீல், 
வசந்தசேனை வீட்டி ர்குப் பிராமண மைத்திரோேயன் சென்றபோது, உண 
வுண்டு போகும்படி சன்னையவள் விரும்பவில்லையென் று அவன் சொற் 

னன்; இசை எண்ணுங்கால், இக்காலத் இற் பூசுரர்களுக்குள் பெருகி 

வரும் ஆகாரரியமம் அநட்டி ச்சப்படாமல், அரசர்கள் லிட்டில் இநடி 

கம் உண்டெர்த அசரணையொரச்ச இவச்சில விடயங்கள், சூத்திரசன் 

காலத்தில் ௮த்தேயம்களில் மாறாமவிருச்தனவென்தறிகின்றேம்; பார் 

ப்பார் வாணிபஞ்செய்து லாழ்ச்தன ென்பகைச் சாருதத்கன் ஈகப்பன் 

ஜொழில் லெளியிடா நின்றது ; வசச்தசேனையின் ராய்க்கு நீதிபதி, சாரு 

சிம்சன் முதலியோர் மரியாதை பண்ணினர் ; அவரரம் அறுக்இாகம் 

பண்ணாம் Liga uy mma an Pun ev, aun store  இரஞ்சீவி ?? என்ற௱ழைத் 

இருக்கின்றனள் ; இலை, இச்சாலதடிற் பரத்சையர்கள் இழிக்தோர்க 

ளாக எண்ணப்படுமல் பேரவன்றி, யக்காலக்திற் சவுரவமாக ஈடத்தப் 

பட்டார்களெனமக் காட்டுகின்றன; பண்டைக்காலத்தில் மதங்&* 

சலப்புற்றிரும்கனவேயல்லாு, மதலைராக்கியமும் விழீதியாசமும் இப் 
போது காணப்படுசலம்வளலு அப்போது இல்லை யென்று சாச்யெழுறி 

வன் சரித்திரமும், சாருதச்சன் சாச்கியமுரிவனாகய சம்வாஹகனை 
மற்றைப் பெளழ்த மடங்கட்குத்றலைவனாக்கெ தவம், வெளியின் றன, 
சே௨லம் விடையச்சார்பான சாட்சியம்தை மாழ்திரம் நம்பி மாணா 
தண்டனை விதித்தல், பண்டைச்சாலத்திய ரீதிச்சபையாரின் சொள்கை 
யென்பறையும் இரச்நாலிற் காண்டுன்றேம், 

செல்வமெல்லாயிழச் து இிராவறுமைக்குள்ளாயினும் சழ இயம், சாத்தி 

தயை, காராம், முதலியமைகளை விடுதல் கூடாதென்பதூஉம், பஞ்சமா 

பாதகங்களுடன் கூட்டி ௮றாம்பாதசமாசம் சரித்திரத்தை பினை தீதல் 

வேண்டுமென்பதாஉம், ஒருமுறை சிேடும் வனை உயிருள்ளவரை துத் 
சீல் கூடாதென்பதாஉம், ஒருவன் செய்தான்்.றியை மறத்தல் கூடாதென் 
பதாஉம், பகையளுயிலும் அடைக்கலம்புகுர்தாற் காத்தல் வேண்டுமென் 
பதாஉம், அடைச்சலப்பொருளைக்கயர் தல் பாவமென்ப தாஉம், மங்கை 
WES sooo somatic உயிர்சிறர்தகன் றென்பதூஉம், நீதி யதி 

பர் கடமை இர்தகையதென்பதூஉம், நீியை விசாரணைசெய்யும் ad 
Serer cor gt Oh, M rut ser செல்லம்லாய்ப்பின், அவர்கள் பீ 

மையை மறந்து கொர்தளிப்பாரென்பநாஉம், இர்நாவிற் உறப்பட்டுள் 
ளன ; அகாலமழை மூட்டவருணணை, கு தாட்டபேசம்சள், வசர்தசேணை 
வீட்டின் வருணனை, திருடர் மறைமை, எழமு௨சைச் சன்னங்க ளினிலக்
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கணம், களவு நாலாடிரியர்பெயர், இசைப்பாட்டின் இன்பம், இலக்க 
கம்ரம், பர்துலரிலச்சகணம், இவைகளையும் இர்நாலிர்சாண்க, 

உத் சயோகமுறமையிற் செலவிடுங்காலத்தில் விஞ்சியகாலத்ைதப்பல 

பல அரியநூல்களின் அராய்ச்சியிலபயோகித்துக் களிப்பவரும், என கரு 

நண்பரும் பாமோபகாரியுமான ஸ்ரீமச் டி. 4. பாலகரஷ்ணையரவர்கள் 

இச்.த.நாலைச் சிறந்த வியாக்கியொரகங்களோடு ஐயச்திரிபறவுணர்ர்து ஈன்கு 

மொழிபெயர்த்து, என்னை யழைச் ஐ, என்கையிலீய்ச்து? இகத நரடக 

த்திலுள்ள ஒவ்வொரு சுலோகச்தின் சருச்து ௮ணுகளவுர் சமல் சரி 

யான மொழிபெயர்ப்பாசச் சவிதை கஸியற்றி, உரையிடையிட்ட பாட்டு 

டைச்செய்யுளாகப்பண்ணித்தருக ?? என எவிஞார்கள் ; அவர்கள் கட்ட 

ளையை மறுத்தற்கஞ்சி யான் உடம்பட்டேன். அரியமொழிச்சுலோகக் 

கட்கு எதுகை மோனைமுதலிய நியமங்களில்லை ; அவ்வகை விதிகளை 

யின் றியமையாமையாகக்கொண்ட சந்தமிழிர்சலோகங்களை உள்ளவண் 

ணம் மொழிபெயர்ச்தல் பிரயாசமாக விருச்குமென்றற்கு, வடநான் 

மொழி பெயர்ப்பாயுள்ள தமிழ் இதிகாச புராணங்களுங் காவியங்களுஞ் 

சான்று; என்றாலும், ஒல்லொரு சுலோகசம்கையும் பெரும்பான்மையும் 

சதன் சருத்தப்பிரமாவண்ணம் சவிபாடியிருச்னெழேன் : இங்கனம் 

பாடுதல் எம்போலியர்ச்கு எளிதல்ல வென்பகை சல்லிசைச்சவிஞர் ஈன் 
கறிலார் என்றல் எனது துணிபு, ௨டமொழிப்பதங்களின் பொருளைக்கு 

றிச்குஞ் சொற்களும், எதுகை மோனை முதலியலைசட்கு இயைபுடைச௪ 
சொற்களும், அகப்படாமல் முட்டுப்பாடுற்ற விடங்களில், உடசொரற்ளெ 

விகளைப் பிரயோடுச் இருக்கின்றேன், சிற்சில விலக்கிய விலக்கணப் பிர 

யோகங்களுக்குச் தேவாரம், திருவாய்மொழி, 82௧9 தாமணி, சலப்ப 

இகாரம், மணிமேகலை, பத்துப்பாட்டு, இராமாயணம், தொல்காப்பியம் 

மூதலியவைஈளினின்று மேற்சோள்களும் விதிகளுங் காட்டியிருக்கன் 

மேன். ப 

மொழிபெயர், நடையில் ஓழு விருப்பினுர் துணிந்த கருத்து 

நன்றெனக்கருஇ யுவர்தேற்குமாறு சாயபுலவர்களை வேண்டுகிறேன். 

 ரற்றமேதெரிலார்குறுமாமுறி, சொரற்றபாவினு மோர்குறை சொல்வ 

ரால்”? என்பவாகலின், அவர்பக்கல் யான் வேண்வெறு யாதுளது? என் 

வேண்டுகோளாக் படைக்கும் பயன்றானென்னை ! 

இஈஈற்காரியத்திலென்னை எவிய ஐயர் அவர்கட்கு என என்றும் 

மறவா ரன்றியைத் தெரிச்தலோடு, யான் ரொடங்கயிருக்கும் மற்றை 

நால்களையும் முற்றுவிச்கும் வண்ணம், ஸ்ரீ £காராமன் நிருவருளைத் ௧௩௧ 

இயானியாநின்றேன், இங்கனம் 

திரு, ஸா. இராகவாசாரியன்,



மிருச்சகடிகம் என்ற பெயர்வத்தகாரணம்: 

  

காநதத்தன் வீட்டிற்கு வசர்தசேனை சென்றிருச்தபோது, சாருதத் 

தீனுடைய அருமைப்புதல்வன் உரோகசேனனைச் சேடியேர்தினவ 

ளாய், விளையாட்டுக் காட்டும்கால், குழர்தை யமுதுகொண்டிருத்தலை 

யும், அச்குழர்தை சாருதத்தன் வடிவதை யொத்திருத்தலையும், வசந்த 

சேனை கோக்க விம்மிதமுற்று, இரதனிகையைப் பார்த்து, அப்பாலன் 

1 யாருடைய குழவி, எதற்காக அமுன்றனன் ” என்று வினவிஞள். 

॥ இதன் ஆரிய சாநதத்தநடைய மைந்தன் ; இவன் விளையாடும் பொரு 

ட்டு மண்வண்டி (மிருச்சகடி) யொன்று செய்து சொடுத்தேன்.”” அயல் 

வீட்டுப்பிள்ளை யொருவன் றங்கவண்டிவைத்து விளையாட்டுப் புரிதலப 

பார்த்த இவன் (! மண்வண்டி எனக்கு வேண்டாம், ௮ம் ரச்சங்கவண் 

ழ.தா ?” என்று உரோதாம் பண்ணாரனென விடை பசர்நர்தாள், வசந் 

த்சேனை கேட்டு, சாநதத்தன் வறுமையை யெண்ணி, மனமுருகக், சண் 

ணீர் சொரிய, அப்பாலனைத்தான் வாங்கித், தன்மடிமீதிருத்தி, இலால 

ளைசெய்து தனது, விலையேறப்பெற்ற அபரணங்களைச் கழற்றி ௮ம்மண் 

வண்டிமேற்போட்டுப், பாலனைப்பார்த்து, :* குழந்தாய் ! அழாதே ; டந்த 

நகைகளைக்கோண்டு நீ தங்கவண்டி பன்ணிக்கோள்ளுத் ' ்? என்றுரைத் 

துச்சகளிப்போடு விரித்தனள், இர்த வாலாற்றாற்றான் இச்ராடகச்சாப் 

பியத் இற்கு மீநர்சகடிகம் என்ற சாமசகரணஞ் இத்த சென்றான் 

ஹேம். வேறு காரணம் ஈன்கு புலப்படலின்று,



இச் நாடகக் கதைச்சுருக்கம்: 

முதலாவதங்கம்.--அவர்திசகரத்தில் அர் தணர்குலத்தில், வியாபாரிக 
ஸிறறலைமைபூண்ட சாகரதச்தருடைய புதல்வன் சாருதத்தனென்பான் 

கற்புரிலேதவராத தூதையென்பாளை மணர் த, உரோகசோனென்னும் 

பாலனைப்பெற்று, வாழ்ச்து வருகையிற், பெருமிதச் சொடையாற் பிதா 
ஈட்டிவைத்த பெருஞ் செல்வத்தை யிழர்து, வறிஞனாயினான். seal, 

அறிவு, ஒழுக்கம், பொறுமை, சயை மூதவலியவைகளிற் சிறச்தவன்; கட் 
டழகும் யெளவ்கமும் வாய்ச்தோன்; அளவற்ற செல்வமும், அழகும் இள 

மையும் ஈந்குணங்களும் படைத்த தாசி வசந்தசேனை, காமதேவன் 

கோயிற்றோட்டத்திற் சாரு தத்தனைச் கண்ணுற்று, அவன் மீது தணியா 
மோசங்சொண்டனள். ஒருகாள் மாலைப்பொழுதிற் றேவ பூசைசெய்த 
சாருதத்தன் பலியைச் சர் தியிற்போட்டுவரும்படி. மைத்திரேயனையுஞ் 

சேடி இரதனிகையையும் நியோடுத்தனன். அவர்கள் பலியைச்கையி 

லேர்தி வாயிலிற் புசப்படுசையில்--ச.ற்செயலாய் வீதியிற் போய்ச்கொ 

ண்டிருந்த வசர்தசேனையை, அரசன் மைத்துனன் tT Farrer, Sar 

2சடர்களோடு பின்றொடர்ர்து, தன் கருத்துக்சையும் வண்ணம் பல 
வாறாச வேண்டியும், அவளவனிடம் வெறுப்புற்று, ௮வனை நிச்தித்து, 
அவன் கையிலகப்படாமல், அவன் வாய்மொழியாற் சாருதத்தன் வீட் 

டையறிர்தவளாய், அவ்வீட்டினுட்புகுர்தனள், வெளியில் வர்த இரதனி 

கையை வசர்தசேனை யென்றெண்ணிச் சசா.ரன் பிடித்துக்சொண் 

டான். அப்போது மைத்திரேயனுக்கும் ஸம்ஸ்சானகலுக்குஞ் சண் 
டை யுண்டாயிற்று, விடன் சமாதானப்படுச்திஞன். சகாரன் மைத் 

இரேயனை நோக்க (! சம்தசேனையை யென்னிடங்கொணர்ந்து விடா 

விடில், யெனகச்கும் உனக்குச் தீராப்பகை விளையும் *” என்று சான் சொ 
ன்னதாகச் சாரூதத்தனுக்குச் சொல்லென்று கூறி, விடனோடுஞ் சேட 

னோடும் தன்னிடஞ்சென்றனன். மைத்திரேயனும் இர தனிகையும் பலி 
யிடப்போயினர், உட்புகுர்த வசர்தசேனையை இரதனிகையென வெ 

ண்ணித்தன் குழந்தையை எடுத்துப்போகும்படி. ஏவியசாருதத்தன், பிற் 

பாடு வசர்தசேனையென்றறிர்தானாகி, ௮வளையுபசரித்தனன். WSS 

ணம் தான் அம்குதீதங்குதல் சசாததென் றெண்ணிய வசர்தசேனை, 

தன்னுடைய ஆபரணங்களைக் களைச்து, ஒரு €லைத்துண்டில் முடிர்த, 
a 

  

ர் சகாரன் -ஸம்ஸ்தானகன் என்பது இவனுக்கு இயற்பெயர். சகார 
னென்பது ஒர் பாத்தரபேதம், இவனுடைய தீயகுணங்களை, இந்த 
காடக பாத்திரங்களுடைய அபிதாகவிளக்கத்தினடியில் வரையப்பட் 
ழ.ருக்கும் இலகீகணத்தாலுணர்க,



Vi 

சாருதத்தனை சோக்டப் (' பணிகளினிமித்சம் பாவிசளென்னைப் பின்பற் 

ன்றனர், உம்மிடத்தில் இந்த முடிப்பை யடைச்சகலமாக வை.இ 

றேன் ?? என்று கூறிச்சொடுச்சின்றனள். சாருதத்தன் வாங்கச் சாச் 

சரதையாக வைச்இருமென்று, மைத்திரேயனிடங்கொடுத்து, வந்த 
சேனையையழைத்துச்சென்று, அவள் வீட்டில் விடுத்துப், பின்னர்த் தன் 

வீட்டை யடைர்தனன். 

இரண்டாவநங்கம்.--வசர் தசேனைவீட்டில் are SCH ery மதனி 
கையுஞ் சாருதத்தன்மேல் வசந்தசேனைச்குள்ள காமமேலீட்டா ந், சாரு 
தித்தனைப்பற்றிப் பலவாரறாகச் சம்பாஷித்துக் கொண்டிருச்சின்றனர், 
சாருதத்தனுக்குக் கால்பிடி.க்குர்தொழிலைச் செய்து வர் த, பிறகு சூதாடி 
யாக மாறினவன் ரம்வாரகனென்பான். மாதுரன் தியசசரன் என் 
னுஞ் ருதாகட்ருச் கொடுக்கவேண்டிய பச்துப்பொன்னை WIE GEA ow 
திற, அவர்களாற் றுரக்துண்ட சம்வாஸகளன், வசச்தசேனை பச்சல் சர 

ண்புகுந்து, தான் சாருதத்தனுக்குச் சம்வாஹசனாக விருக்தசையும், பிற் 
பாடு சூதனாகச்ருதுக் கூட்டாளிகளாம் றுன்பட்பதெலையும், அவளுக்கும் 
தெரிவித்தனன் ; சாருசத்சனிடச்திலுள்ள காசலால் ௮௨ள் ௮வன்மீதிர 
aS), கைச்சடகழ்தையளிச்துக் கடனில நின்றுமவனை விலசக்னெள், அப் 
போதேயவன் இவ்வுலகப்பற்றுச்களை முற்றத் துறச்து, சாச்யெமுகிவ 
னா, வசச்தசேனையிடம் ஈன்றி பாராட்டி௪ செல்லுகையில், வழியிவ் 
வசர்தசேனையடைய குண்டமோடகமெனனும்யானைகையித்ிக9, வசம் 
திசேனையுடைய சேடன் கர்ணபூரசனால் விசதெலையு்றுப்போயினன், 

ழுன்றவதங்கம்.-சாருசச்சன் மைச்திரேயனோடு போகிப், பாட 
சன் ரைபிலனுடைய காகசத்தைச்கேட்டுப்புகழ்ர் து களிப்புச்றானாட, வீட் 
ழூர்கு2? ரும்பிவச் து, ௨சர்சசேனை சன்னிடம் அடைச்சலம்வைச்த வர 
ப. ரணககளைப் பம்இிரமாகப் பாதுசாச்கும்வண்ணம் மைச்திரேயனுக்கு 
ச்கூறி2, சன்னுடைய பள்ளியரையுட் புகுக்து அயில்வம்றனன் : மைத் 
,திரேயன் மார்பின் மீ. அடைக்சலப்பொருளைவைச்துச்கொண்டு நித்தி 
சைசெய்தனன் ; இப்படியிருச்கையில், மதனிகைமேல் ST SHOE voor 
டான் ot Ca Sluer சர்விலகனென்பான் ; அவன் மசணிசையை 
விவாகஞ்செய்ய விருப்பமுற்றனன் ; வசர தசேனைச்குச்சான் அடிமை 
யாதலின் வசச்தசேனைக்கு மூறிப்பணம்மைச்கொடுப்பின் , ரான் மண 
தீ.திற்ருடன்பவெதாக மசனிகை யவனுக்கு வாச்சளிச்சனள். சர்வில் 
கன் எழையாதலவின், நிருடிப் பொருளீட்ட,வெண்ணிச் சாருகத்தன் 
வீட்டிற் கன்னமிட்டு, உட்சென்று பார்ச்கும்பொழு௪, மைச்திரேயன் 
கனாவிற்சாருதத்தனைக்கருதி 4 இச்சு தங்கப்பானையைக் காப்பாற்ற 
என்னால் முடியாது, £ீர் வாங்கிக்கொள்ளும் ? என்று பிதத்றச் சர்வில
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சன் மனவருத்தத்தோடு வாம்பெபோயினன். காலையிற் சாருதத்தன் 
தலீனுடைய வீட்டிற் கள்வன் கன்னமிட்டு நுழை த, அடைக்கலப் 
பொருளைக் சவர்ச்து ஏனெனென்றறிர்து துயருற்றனன் ; இச்செய்தி 

யைக்கேள்வியுற்ற ௮வன் மனையாட்டி தாதை யனுப்பிய, அவளுடைய 
மாணிக்க மாலையைச், சாரு தத்தனிடம் வாங்கக்கொண்டு வசச் தசேனை 
யிடம் ௮டைக்சலப் பொருளுச்குவதிலாசச் கொடுக்கும்பொருட்டு மைத் 

இிரேயன் சென்றனன். 
நான்காவதங்கம்.--வசச்தசேனை, சாருதத்தனுடைய உருவப்படச் 

தைச் கையிலேரச் இச் காதலோடு பார்த் து, மசனிகையோூ வார்த்தையா 

ழூ.ச்சொண்டி ருக்சன்றனள் ; வசக்தசேனையுடைய தாயா லனுப்பப்பட்ட 

சேடிவர்து, 4 சமஸ்சானசன் விலையேறப்பெற்ற உடைமைகளோடு 
வண்டியும் அனுப்பியிருச் தலால், ௮௨னிடம் போகும்படியம்மாள் கட்ட 
ளையிடுகின் றனள் ?? என்று தெரிவித்தனள். வசச்தசேனை, வெறப்புங் 

கோவமு மிகுர்தவளாஇச், சமஸ்தானசன் விண்ணப்பச்தைத் இரஸ்கார 

ஞ்செய்து, சேடியை யனுப்பினள் ; இத்தறுவாயிற், சர்விலகன் மதணி 

கையைச்சச்இத்துத், திருட்டுடைமைகளைக் கொடுக்கின்றான் ; அவை 
சாருத,சசனிடம் ௨சச்தசேனை யடைக்கலம் வைச்தவையென்றும், அவை 

களைச் சர்விலகன் றிருடிக் சொணாச்தனனென்றும், அறிந்து தனது 
தலைவியிடச் தருன்றனள் ; அவள் வாங்கிக்கொண்டு, திருட்டு நடத்திய 

வீட்டிற் சர்விலகன் பிராணாபாயமான காரியம் பண்ணவில்லையென்று 
தேறி, மதனிகையை, அடிமைத்தன்மையில் நின்றும் விலக்கச், சர்விலக 

னுக்குத் தானஞ் செய்கின் நளள் ; சர்விலகன் சச்தோஷத்தோடு மதனி 
, சையைச் கூட அழைச்துப் போகையில், ஏிம்தாவாக்கியத்தால் ௮ரசனா 

கப்போகும் இடையப்பையன் ஆரியகனை, யரசன் பாலகன் Hon mui wp 

ரூச்செறனனெனச் கேட்டுத் துன்புற்று, மசணிசையைச் சார்ச்சவாஹ 

ரைபிலன் வீட்டி.ற்சனுப்பி, அரியகனைச்சிறைகின்றும் நீச்சச்செல்லுகன் 

மனன். விதாஷகன் சாருதத்சன் அச்ஜைப்படி வசச்சசேனை யில்லச் 

இற்கேடப், பூர்தோட்டத்திலவளைக் கண்டு, அடைச்சலப்பணிகளைள் 

குதாட்டத்திம் சாருசச்சன் இழச் சமையால், அவைகட்குப் பதிலாக மா 

ணிக்க.மாலையைச் கொடுச்கின்றனன், என்றுரைத்து இரச்திரவாரச்சை 

மீர்து, சலக்சச்தோடு இரும்பியேசனன். வசர தசேனை FTG SSS oor 

வீட்டை மோக்கி ஏகுடன்மனள். 

உ ஐநீமாவதங்கம்.--அகாயத்தில் அகாலமேசமூட்டம் உண்டாயிற்று, 

சாருதத்தன் ௮சை வருணித்தவனாகி, மைச்சிரேயன் வருகையைச் கவ 
லையுடன் எதிர்பார் த திருக்கையில், அவன்றிரும்பிவர்து வசர்தசேனை இர 

த்தினுபரணச்சை வாகஏச்கொண்டனளென்றுகூறிப், பரத்தையின் ஈட் 

பைப்பரிகரித்தல் தகுதியென்றும், வற்புறுத்தி யுைத்தனன், வசந்த
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சேனை அப்படிப்பட்ட௨ளன்று, ஈற்குணமுடையாளெனச் சாருதத்தன் 

மறுமொழி சொற்றனன். பின்னர், வசர்தசேனை மேசக்குழப்பருற்ற 

அர் திப்பொழுதில், மேகத்தை உபாலம்பகளஞ் செய்து, சாருதத்தன் மனை 

யை யடை்து, அவன்றிருடனா லிழப்புற்ற சுவர்ணபாண்டத்தையு wa 

லுக்குச்சாட்டி, யவன் றுயரையசற்றி, யவனை ம௫ிழ்விச்து அன்றிரவு 

௮ங்குத் தற௫னள், 

ஆறவதங்கம்.--மறுசாட்காலையில் வண்டிமில் வசச்சசேனையை யே 

றச்செய்து, தன்னுடைய பூச்தோட்டத்திற்குக் கொணரும்படி சேடனு 

க்குத்தரவளித்துச், சாரு தத்தன் றன்னுடைய புஷ்பகரண்டகம் என்னு 

ஞ்£ீர்ணோத்தியாகத்திற்குச்சென்றான், வசர்தசேனை நித்திரையினின் 

றும் எழுர்த, மாணிக்கமாலையைச்.தூதையிடம் அனுப்பினள். 1! சாரு 

தத்தர் அன்புற்று அளித்த ௮அச்சண்டாபாணத்தை யான் ௮ங்கேரிக்கமா 

ட்டேன் *” என்று தூதை மறுச்துவிட்டனள். உடனே, 4: சான் விளை 
யாடுதற்கு இர். தமண்வண்டி தர்தாயே | இது எனக்கு வேண்டாம் ; அடு 

த்தவீட்கெகுழர்தை வைத்து விளையாடுகிற தம்சவண்டி. வேண்டும் ?* 
என்று அழுகையுற்ற குழந்தை உரோாசசேனனைச்சேடி. எடுத்துவர்சாள். 

வசர்தசேளை பார்த்துச் சாருதத்தன் றஈயனெனச் கேட்டறிந்து, 

மகனை இலாலனைசெய்து, தன்னாபரணங்களைச் கழற்றி யவ்வண்டிமீது 

சுமத்தி, * இச்த ஈகைகளாற் நங்கவண்டி செய்துகொள்ளு குழச்தாயம் *? 
எனக்கசிரது கூறினள். பிற்பாடு பிள்ளையைத்தாம்க இரதனிகை யேகி 

னள். நிற்க, வீதியில் வண்டிகள் போச்குவரத்து மிகுதியாக இருந்த 

மையாற், சாருதத்தனுடைய மூடலுற்ற வண்டி வேறொரு பக்கத்த 
லும், சமஸ்தானகன் (சகாரன்) வண்டி சாருதத்தனுடைய பச்கவாச 

லிலும் நின்றன. ஐயோ பாலம்! வசர்தசேனை வலக்கண் துடிப்போடு 

சமஸ் சானகனுடைய வண்டியிலேறினள். இச்சமயத்திற், 4 இறைக்சாலை 
யில் விலங்பெப்பட்டி ருந்த ஆரியசன், சிறைச்சாலையை உடைத்துக், 
காவலாளனைக் கொன்று, விலங்கைமுறித்து ஒூ௫ருன் *? என்ற ஒரு 
பெருங்கூச்சலுண்டாயிற்று, ஒருகாலில் விலங்குடன் முக்காடிட்டு 
ஒடோழ.வஈத அரியகன் றப்பியோடுர் தடமறியாத, சாருதத்சனுடைய 
இழச்த பச்சமாசவில் தக்க மழைர்தான். சாருச,சசனுடைய வண்டி 

யைச் கொணர்ச்௫ வர்.சசமானசச்சேடன் இரசணிகசையைச் கூவி “ae 

நீ தசேணையை வண்டியிலேறும்படி சொல்லு 7? என்2௪ வார்த்தைகளை 

ஆரியசன் கேட்டு ௮ர்2 வண்டியிலேறினான். கால் விலங்கொலியை 
காற்சிலம்பொலியெனக்சருதிய சேடன் வண்டியை ஈடாச்திச்செல்லுஇ 
ன்உனன், இதற்கிடையில், ஆரியகனை த் சேடி சீதிரியும் சர்சனசன் 
வீரசன் என்னுஞ்சேனாஇபதி யிருவரும், மூடலுற்ற இர்தவ்ண்டியண் 

டை வரது, வண்டியைச்தடுத்து விசாரிச்சனர், வண்டியில் வசர்தசே
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னையிருக்கிறாளென்று, சேடன் செப்பினன். சர் சனகன் வண்டியிலே 
றிப்பார்த் து, அரியகனிருச்தலையறிச்் த, ௮வனைச் காட்டிக்கொடுத்தல் 
இல்லையென அவனுச்சபயமளித்துச், தழேயிறங்கி வீரசனைகோக்இ, வ௪ 

ர்தரேனை வண்டி யிலிருக்கராளென்றனன்., வீரகன் ஐயமுற்று, வண்டி. 
யைத்தான் பரிசோஇச்ச முயலுகன்றனன். சந்தனகனுக்கும் வீரக 

னுக்கும் விவாதம்விளைர் ஐ, வீரசன் வண்டிமீதே.றப்போகையில், சர்.கன 

கன்மறித்து ௮வனையடித்தான், விரகன் நீதிச்சவையாரிடஞ் சச். தனக 
னுடைய தீயஈடச்சையைச் தெரிவித்து, தச்சகண்டனைச் குள்ளாக்குவ 
தாக வீரம்பேரிப்போயினன். சந்தனசன் தன்சத்தியை ஆரியகனுக்ச 

ளிக்க, ௮வன் பெற்று வண்டிய௰ிற் சென்றனன். ஆரியசனுக்கு உதவி 
புரிவானுர் தனது தோழனுமாகிய சர்விலகனைத் தேடிச் சர்தனகன் 

சென்றனன், 

ஏழாவதங்கம் --வர்த்தமாசகசேடன், வசச்தசேனையை வண்டி. 
யிலேற்றி வருதலிந் ருமதிச்குங்காரணகர் தெரியவில்லையென்று, சாருத 
ததன் விதூரஷசனோடு விளம்பிச் சவலையுற்றிருக்கையில், வர்த்தமானக 
ன் வண்டியைச்சொணர்ந்து நிறுத்தினான், விதாஷகன் வண்டியிலே 
நிப்பார்த்து வசர்தசேனை யில்லாமல் மற்ளெருச்தனிருத்தலைச்கண்டு, 

சாருதத்தனுச்குச் சொல்லச் சாருதத்தன் வண்டி.மீதேறி அரியகனைப் 
பார்த்தான். ஆரியகன் சாருதத்தனிடம் சரண்புகுச்து, தன் விர்த்தா 

ர்தத்தை யுரைச்கச் சாருதத்தன், வசர்தசேனை வராமையைக்குறித்து 
வருத்தமுறாமல், ஆரியகன்பக்கல் அன்புபாராட்டி, அவனுக்கு அபய 

மளித்து, அவன் விலங்கையு முறிவித்து, அவனை த்தன் ௨ண்டி.யிலேயே 

பிறர்கண்ணிற்படாமற் செல்லும் வண்ணஞ் செய்து, தனது இடச்சண் 
துடிப்பையும் அபசகுரமாக எதிரிற் சமணகன் வருதலையும் எண்ணி 

இடர்பட்ட மனத்தோடு, தன்னில்ல மேனன். 

எட்டாவதங்கம்.--சமணகச சச்நியாசியாகிய சம்வாஹகன், சகாரனு 
டைய தோட்டத்திற்கு வந்தனன். அவனைச் சகாரன் கண்டு காரணமி 
ன்தியடித்தான். அவ்வடிகளைப் பொறுச்சமாட்டாமற் கசறிய துறவி 
யைச்சண்ணுற்ற விடன், சகாரனுக்கு நல்ல வார்ச்தை சொல்லித், ஐற 

வியை வெளியில் விடச்சனன், சாருசசசன் சசடமென பெண்ணீச் 

சகா.ரன் வண்டியிலேறிப்போகும் வசர சசேனை, வண்டி ச்சாரன் ஞாரலைச் 
கேட்டு, பர் ச்தமானசனுடைய குரலோசைச்கு மாறாகவிரு ததலையறிர்து, 

ஐயங்கொண்டு கிலேூக்கையில், வண்டிக்காரன் வண்டியைச் சகாரணிரு 

க்குச் தோட்டத்திற் சொணர்ச்தான். சகாரன் வண்டி.யிலேறிப்பார் 

தீத, அதிலிருந்த ௨சர்தசேனையை அ௮ரச்சியல்லது சள்வனெ CO aH Fit 

Wb, vom Her BPig Slots untewI@iue ஏவினன்,
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அவ்வண்ணம் விடன்பார்த்து வசர்தசேனை யென்று தெளிந்த, சகார 
னைக்கருஇி யலள் உர்திருக்கறாளாகுமென எண்ணி, அ௮வளைச்கேட்ச, 
அவள் வண்டி. மாறுதலால் அங்ஙனம் வ ததாகக் கூறி, விடனிடம் ௮டை 

க்கலம் புகுந்தாள். விடன் சகாரனிடத்தில் இராட்ச யிருக்கிறாளெ 

ன்றுரைத்நப், பலவாறாக மித்தியை கூறிச் கடைசியில் வசச்தசேனை 

உன்னை யுத்தேசிச்து வச்திருக்சன்றன ளென்றான், அதைக்கேட்ட 

சகாரன், றன்மசோரதம் அன்று மிறைவேறிற்றென்று களிப்படைர்த, 

வசர்தசேனைபிடஞ் சென்று காதல்வார்த்தை கழறி, யவள் காலிற்பணி 

ச்தனன்; அவன் விழுர்ததை மதியாது அவள் அவனைநிராகரித்துக் காலா 

லுதைத்துத் தள்ளினள். அதற்குமேற் சகாரன் றணியாச்சின முற்றவ 

னா), சகடத்திவிருக்து வசச்சசேனையை இறங்கச்செய்து ; விடனைப்பா 

ர்த்ஜூ “உனக்கும் தச்ச பரிசளிச்கிறேன், வசச்தசேனையை வதை ?? 

என்றான், விடன் பலபல நியாயமுகத்தாற் பாவமான செய்சைச்குக் 

தான்றுணீயாமையைச் சாற்றினன். அ௮ல்விதமே சசாரன் சேடனையும் 

பார்த்துச் சொல்ல, ௮வனுங்கொல்லத்துணியாது மறுக்க, அவனை ததர 

த்திவிட்டு, வசர்தசேனையைத் தானேகொல்ல தலைப்படும்பொழுது, வி 

டன் தடுத்தனன். ௮வளையச்சப்படுகினதேயன்றிச் கொல்லுகிறதில்லை 

என விடனுக்கு உறுதிமொழிகூறி, ஓடிப்போன சேடனையழைச் தரு 

ம்படி. விடனை வெளியிற்போக்கிச், சாருதத்தனையும் வசச்தசேனையை 

யும் நிந்தித்த, அவளைத்தன் பலங்கொண்டமட்டும் அடித்தனன்; ௮வள் 

சேட்டையற்றுத் தரையில் வீழ்ச்தனள் ; அவள் மரித்துப் போயினளென் 

றுமஇழ்ந்து வேறு ஒரு இடத்தில் ஒளித்திருர்சனன். அப்பாற் சேட 

னோடு இரும்பிவர்த விடன், வசர தசேனை வதையுண்டாளென தெரிந் 

தவனாகி, ய௨ளைப்பற்றிப் புலம்பினன், இர்தப்பழியைத் தன் றலையிற் 

சுமத்தக்கருதிய சகாரனை விடன்வை து, வாளால் லெட்டிவிவெதாக ௮ச் 

சம்காட்டி, இனியயனுடன் பழகுதல் பாதகம் விளைச்குமெனத்தெளிர் த, 

ஆரியசர்விலகன், சந்தனகன், இவர்களிருக்குமிடர் தேடிசசென்றான், 

சேடன் இத்தியசெய்கையை வெளியிவொனெனச் சகாரன் கருதி, ௮வ 

னைத்தன்னுடைய உபரிசையில் விலம்கிட்டி ருத்தி, வசக்தசேனையின் 

றேசத்தை, காய்ர்தஇலைச்சருகுகளால் மூடிவிட்டுச் “சாரு தத்தன் ௨சந் 
தசேனையை ௨தைத்தனன் ?? என்று நியாயசபையித் பிரியாது செய்டி 

றேன் எனச்சொகஃ் லிப்போயினன், சமணகசசச்ரியாசி மறுபடியுஞ் சசா 

ரன் ரோட்டத்திற்புகுந்து, குளத்திற்றனது காஷாயத்தைச் சோய்த்து, 
வசந்தசேனை மூடப்பட்டிருக்த சருகுக்குவியலின் மீது காஷயத்தை 

விரித்துக் காயவைத்துப் பார்த்திருக்கையில், சகாவி௨ஸ்திரம் மேலுங்ே 

முஞ் சலிப்பழைப் பார்த்து, மூச்சு விதெல் போலச் தோற்றமுண்டாடு 

யோடிச்கும்பொழுது, மேலெழுர்த வசச்சசேனைபின் சையைகச்சண்டு,



31 

ஞாபகமழுற்றுச் சலத்தைத் தெளித்து, ars தசேனையைச்ளெப்பிய பின் 

i, ரிகழ்ர்தவைகளை யறிர்து, தனக்கு ௮அ௨ள் செய்த உபகாரத்தை 

யுன்னி  உபாஹிசையே ! களைப்புத்தீர்ச்த பிறகு உன் வீட்குற்குப் போக 

apo; அதுவரை யெனது புண்ணிய சகோதரி ௮கத்திலிரு ?? எனவுரை 

தீத; வசச்தசேனையை யழைத்துப்போய்ப் புத்சோபாஸிசை வீட்டிலிரு 

தீதுதன்றனன். 

ஒன்பதாவதங்கம்.-சோ தனகன் பிரகே௫)்.து, நீதிச்சபையை ஒழு 

ம்குப்படுத்திய பின்னர், சிரேஷ்டி. காயஸ்தர்களுடன் நியாயா இபெதி உத் 

தியோக காரியமாசப் பீடத்தில் விற்றிருர்தனர். அலங்காரவேடம்பூ 

ண்டு, சகாரன் மியாயச்தலத்சை யடைந்த, சான் வியவகாரார்த்தமாய் 

வர் இருப்பதாக, நீ இத்தலைவருக்குச் சமாசாரமனுப்புகறான். அதைச்சே 

ட்ட நீ.தித் தலைவர், அவன் வியவகாரம் அளவற்ற ஆபச்சை யாச்குமென 

௮றிர் த, அன்று ௮௨ன் வழக்கு விசாரிச்சப்படமாட்டாதென்று விடை 

யஸிச்சன்றனர். சசாரன் கோபங்கொண்டு :: என் சகோதரி கணவனா 

கய அரசனுக்குச்சொல்வி, இர்த நீதித்தலைவனை நீக்கி, வேரொருவனை 

? எனவுரைச்தசைச் கேள்வி.புற்ற நியாயா 

இபதி, இர்த மூர்க்கன் மொழிகிற ௨ண்ணம் ஈடப்பினும் ஈடகச்குமெனச் 

கலங்கச், சகாரனை யழைத்துவரச செய்து, அவன் வாதச்சைத் சொல்லு 

ம்படியுரைச்சனர். சகாரன் மகிழ்ச், நீதுத்தலை௨ரை சோச்ூப், புஷ் 

பகரண்டகமென்னும் பாழுரந்தோட்டத்தில், அற்பப்பொருளாசையாநற் 

சாருதத்தன் வச் ரசேனையைச் கொலைபுரிச்தான், என்று எழுதிவைச் 

தான், நியாயாதிபதி பிற்பாடு சாருகத்தனையம் விதாவகனையும் 

விசாரித்துப், பிரத்தியட்ச சாட்டியமில்லாமல் விஷயச்சார்பு சாட்சிய 

த்தை ஈம்பிச சாருதத்தனைச் குற்றவாளியெனறு தீர்மானித்து ௮ரசனு 
க்கு அறிவுறுத்த, அரசன் பாலகன், சாருதத்தனைக் கழுவேற்றும்படி.ல் 

சட்டளையிட்டனன். ரியாயாதிபதிக சாருதத்தனைச் சண்டாளர் வசம் 

விடுமென உத்தரஉளித் தப் போயினன், 

பத்தாவதங்கம.--சண்டாளர் சாருதத்தன் கழுத்தில் அலரிப்பூமா 

லையை மாட்டி, அவனைசக்சொலைக்களத்திற்கு அழைத் துப்போய்ச், சொ 

லையைத் தம்பட்டமடி.த்துப் பிரசித்தப் படுத் துின்றனர். சசாரனால் 

விலங்கு பூட்டப்பெற்று, மேன்மாடியிற் சிறையிடப்பட்டிருர் ௪, ஸ்தாவ 

£க சேடன், பிரசித்தமொழிகளைச் செவியுற்று, சகாரன் கொலைபுரியச், 
சாருத.த்தன் கொலைக்குள்ளாதல் தெய்வ சம்மதமல்ல வெனக் கருத), 

உண்மையை உலகச்தார்ச் குரைத்து, உத்தம சாருதத்தனை விிவிச்க 

எண்ணித் கனக்கு மாணமுண்டாகாவிடி.ல், சாருதத்தன் றப்புவானெ 

ன்று மாடியிலிருர்து புரண்டுருண்டு கழே பூமியில் விழுச்தனன். ௮ங் 

பனம் விழுர்ததிற் ரறெய்்௮ச்செயலாற் கால்விலங்கு முறிந்து யிற்று, 

நியமிக்கும்படி. செய்கிறேன்
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சிறிதேனுர் சேகர்பாயமடையாத சேடன், மிக்சவிரைவுடன் கொலைக் 

களத்தைக்குறுடு :! சாருதத்தனால் வசர்தசேனை கொல்லப்படவில்லை$ 
சகாரனா 2 கொலையுண்டாள் ?” என்று உரத்தசத்தச்தோடுரைச்தான். 
சண்டாளர் மயங்னெர். சசாரன்சேட்டு !: இந்தப்பயல் தங்சசாலையிற் 

றங்கர்திருடினன் ; அதற்காக சான் விலங்கிட்டேன் ; ௮ர்தப்பசைமை 

யால் இவ்விதப்பொய் புகலுகறான் *? என்று வற்புறுத்தி யுரைத்தச், 

சண்டாளர் மனத்தைத்திருப்பிச், சாருத.த்தனை உடனே வதைபுரியும் 

படி. வேண்டினான். சாருதத்தன் றன்னுடைய மகனைப்பார்ச்ச விரும் 

பிளான், மைத்திரேயன் சொணர்க்து விரித்த உரோகசேனனைச் சாரு 

தத்தன் சண்ணீர்சொரியச்தழுவி முத்தமிட்டுச், குழந்தைச்குசக் கொடு 
கீச வேறொன்று மில்லாமற், றனத பூஹூலைச்சழற்றி மைந்தனுச்களி 

தீதத் தன்குழர்தையைச் சாவதானமாய்க் காப்பாற்றும்படி. மைத்திரே 
மனைப்பிரார்த்தித்தனன், அப்பால், சண்டாளர் சாருதத்தனைச் கொ 
ல்ல எத்தனித்துச் சாருதத்தனை யழைக்கையில், சாருதத்தன் சங்கடத் 

தைச் கேட்ட சமணக சர்ரியாடியும் வச் தசேனையும் பெருச்துயரமுற்று 
ச்கொலைச்களச்தை யடைச்தனர், வசர்தசேனை சாருதத்தனைத் தழு 

வினள். மு£;தவில் சாரு2,2,௧ன் சனாவென மெண்ணிப் பிற்பாடு தெளி 

வற்று வசச்சசேனையைச் தழுவினான், அப்போது வசச்தசேனை சதா. 

னுடைய கொடிய செய்கைகளை வெளியிடுகின்றனள். இத்தறுவாயில் 
௪த்தர்மொழியின் பிரகாரம், இடையப்பையன் ஆரியசன் அரசன் பால 
கனைச் கொன்று இ.ராசசயபட்டாபிஷேச மடைந்து, அரியசாருதசத் 
தனை விஏெெலைசெய்யும்படி சட்டளையிட்டனன். HIF DOW 6 5 YS 

ஞாபத்திர.த்தைப் பெற்ற சர்விலகன், கொலைக்களத்திற் புகுர்.து, உல 
கம் உவப்பச் சாருதச்தனை வீடுவிக்கன்றனன். தி௨ளர்த்து ௮திற்குத 

த்தி உயிரைத்துதக்க நினைத்து, ௮ச்சினியருஇத் Oren Dats மனைவி 

அதையைச சாருதத்தன் றக்ச சாலத்இற் சென்று 594 Ger mon er. 
பிறகு தடி. ப்டோன சகாரனைக்கொல்லும் பொருட்டுச் சேவகர் பிடித்த 
ச்கொண்டு வருகின்றனர். சகாரன் ஈடுஈடு௨்டச் சாருதச்சன் சரணங் 
களில் ௮டைச்சலம் புகுறான், சாருதத்தன் அக்தப்பாவிக்கு அபயம் 
ளித்த, அவனைச்சொல்லாது அவனிஷ்டப்படி. சுவேச்சையாச விருச்கு 
ம்படிவிட்டுச், தன்னிடம் அன்புபாராட்டிய சண்டாளர்கட்குஞ் சேடனு 
ச்குஞ் சச் தனகனுக்குஞ் சம்வாஹகனுக்குச் தச்சபரிசளித். த, அப்போது 
அரசன் ஆஅரியகனாற் றனச்குத் சானஞ்செய்யப்பட்ட இசாஜ்யத்தையம் 

மறுத்து, அதை, குழர்தை, வசச்தசேனை, மைத்ரேயன், இரதனிசை 
இவர்சளுடன் களிப்புந்று வீட்டையடைந்து வாழ்ர்தனன், 

ரம ஆரிய



இச்சாடக பாத்திரங்களுடைய 
அபிதா, விளக்கம்: 

குத்திரதாரன், 

நீட், 
விதூஷகன் 

சாநதத்தன் 
வசந்தசேனை 

விடன் 

மதனிகா , 

* சகாரன்... 

விடன் 

ஸ்தாவரகன் 
வர்த்தமானகன் 
தம்பீலகன் 

பல்லவகன் >) 
பரபிநதீகா 5 
மாதவகா 

சேடி bee 

சம்வாஹகன் 

மாதுரன் ... 

திூதகரன் 
தர்த்துரகன் 
கர்ணபூரகன் 

ரைபிலன் 
சர்விலகள் 

தூதை 
உரோஸ்சேனன் 
இரதாரிகா 

யபாவகன் .., 

ஆரியகன் .., 

பந்துலர் ... aed 

  

இவன்பெயர் மைத்திரேயன், சாருதத்த 

னுடைய ஈண்பன், 

கதாசாயகன், 

(தாசி) கதாராய$, 

வசர் தசேனையின்றோழன், 

வசர்தசேனையின் சேடி, 

இவன் அரசன் பாலசனுடைய மச்சான், 

இவனுடைய இயற்பெயர் சமஸ்தான 

சசாரலுடைய தோழன், [soar 

சசாரனுடைய சேடன், 

FIG SSS QoL. சேடன், 
வசச் தசேனையின் சேடன். 

இவர்கள் வசர்தசேனையின் ஏவலாளர், 
காட்சியில் வரு தலில்லை. 

வசர சசேனையுடைய சாயின் வேலைக்காரி, 
௨ சமணசசர்டியாசி, சூதாடி யாசவிருச் சவன். 

தொழிற்பெயர் சபிசன், சூதாடிகளின் 
லைன். 

மத்றொரு குசாடி, 
பழைய சூதாட, 

வசர தசேனையின் மற்ரொருசேடன். 

பாடகன் (காட்ரியில் வருதலில்லை), 

திருடன், ஆரியகனுடைய ஈண்பன், 

சாருதத்தன் மனைவி, 

சாருதத்தன் மகன், 
தூதையின் சேழ., 

அரசன். 

இடைய வாலிபன், த்தர் மொழிப்படி, 
௮ ரசனானவன். 

வேசை மைரதர்,



X1V 

சந்தனகன் டட டட சேசாபதி, 
வீரகன் .. வ பட Cg, 

சோதனகள் உட... தீலைமைச்சேவகன். 

நியாயாதிபதி. 
சிரேஷ்டி டட... நிதிச்சபையில் நியாயாஇபெதிக்குஉதவிய தி 
காயஸ்தன் ட்ட நீதிச்பைலேசசன். (பதி, 
தாய்க்கிழுவி ய ௨ வசர்தசேனையின்ராய், 
ஆகிந்தன் உட சண்டாளன், 
கோகன் வ bes ழூ 

    

1 சகாரன் இலக்கணம். 

ஒருபொருள் ௧௫.௫ மற்ரொன் றரைத்தலும் 

பயனில் சொர்களைச் செயிருறச 'செப்பலு 

மொருசொல் லினையே பலகாற் பயிலலு 
முறவினரலாரை யறவு படுத்தலும் 
பொருந்தா வுவமை புணர்சத்தஇப் Ls DO 
மூலக நீதி மலைவு ஓழங்கலுஞ் 
சசாரன் றகையெனச் சாற்றினர் புலவர்--என்பதுசுச்இர.், 

    

மொழிபெயர்ப்புச் காப்புச்செப்புள். 

பூமகள்பூமகள் பொன்மலரங்கைகள் பொற்புறறீவு பதம் 
போதமருண்மறை யாயிரமுர் துதி புகலவிளங்கு பதக் 

தாமதராசத மற்றவர்செஞ்சத் தளிருடிமேயபதர் 
தீம்மையடித தவ ரிம்மையொடம்மைகள் சரரவழங்கு பதங் 

"சாமுறுகோவிய மேமுறகிசச மவாச்கரு Cuu ge 
காசினிமுற்று மளர்ததிருப்பதம் கம்கையளித்த பதர் 

தேமலரச்தணனாதி விசும்பினர் தேடி.வணங்கு பதஞ் 
செங்கமலப்பத மெங்கள்குலப்பகை தீர்திநமால்பதமே, 

ண. அ அ



௨ 
ஸ்ரீராமஜயம். 

மிருச்சகடிகம். 
ஒடை 

மண்வண்டி, 

முதலங்கம். 

நாந்தி, 

அரவுகள்சூழ்க்த * பரியங்கக்கிர்தி 

யமர்ர்துபி னைம்புலனடக்கித் 

இரம்பெறு ப்ரத்யாகாரதீதைமருவிச் 

சிறர்சதா ரணையினிற்பொருகதி 

மரபுறுசகல ஞானமுமழிஈ்து 

மலர்க்கணோக்ககனறு மாச்சமாதி 

பரமுறவிமைக்கும் பசுபதியென்றும் 

பரிர்துமைக்காத் தளிக்குகவே, (1) 

வேறு, 

கொண்டலை மினனற கொடிவளைதீ்ச தபோ 

லண்டர்கள் பணிஈதேச் சம்பிகைகையால் 

வண்டூற வளைத்த வரனறிரு நீல 

கண்டமதும்மைக் 1 காத்தளிக்கும்மே, (2) 

(சார்தி முடிவிற் ரூத்திரதாரன் பிரவேசம்) 

சூத்திர இந்தச் ச௪பையராகளஞுடைய குதூகலகீைப் பேரக்கா 

நின்ற பரிொமம் போதும்; கான் ஆரியர்களை வணட்க் 

கூதுதல் என்னவெனில : கரங்கள் மிருச்சகடிக மென் 

  

* பரீயங்கக்கீரந்த்-யோசாசசங்களிலொன்று மேல் அங்கவஸ்திரத் 
தால், இடையையும் முழச்தாள்களையுங் கட்டி வீற்றிருத்தல். 

1 அளிக்தம்மே என்ந்தில் மகரம் விரித்தல் 4 ௮ர்தணர் வேள்வி 
யோர்ச்கும்மே யொருமுகம்?? என்றதுபோல ; திருமுருளர் 
றுப்படை வரி 00,



2 மிருச்சகடிகம், 

னும் ஒரு * பிரகரணச்தை, சாடகருபமாக நடித்துக் காட் 

டச் இத்தமாகி இருக்கின்றோம் என்பதே, 

இட். மிருச்சகடிகஞ் செய்க கவி யார என்பீரேல் :-- 

தர் திராச னிகாஈடையுஞ் 

சகோரக்கண்ணுங் கலைநிறைக்த 

விர்துமுகமு மெழிலுருவு 

Morr VEC & BuF Ov ap oor 
6 BSS & our FTG Ot Gr 

(SIG SBI கன்னெனுமோர் 

Fb BELL Ch SYN coll} & 

சாமவேத% கமில்வல்லான், (3) 

கங்கைச்சடையோன் றண்ணருளரற் 

கணிதம் 4 வை? கலையு 

மங்கக்கரியைப் பழக்குதலு 

மறிர்தோனம் உ காரமொரீஇக் 

அங்கஞாகக் கண்பொருந்இச் 

சு தனைப்புவியா ளரசாக்கி 

மங்காச்செல்வ மரீ இயசவ 

மேகமகத்தை மகிழ்ச் நாற்றி, (4) 

ச, சவாண்டோடு தச௪இகமித் 

கரணியாண்டு தழல்புகுர்தோன் 

$ ககஈவேகமுளான் சேரம்பு 

காணான்மறைகள் கற்றுணர்ச்தோ 
      

* பிரகாணம் -- பத்துவித சாடகபேதங்களிலொன்று, 

1 வைசிக்கலை-- இகன்பொருள் ஈன்குபுலப்படவில்லை : முதல் தாலின் 
வியாச்சியானச்தால் ஒருசாமநால் என்று விளங்குகிறது; அத 
பொருர்சாதுபோலும். அங்கிநிவேசன் என்னும் அசனாலியற் 

றப்பட்டள்ள அறுபத்துகான்கு கலைஞாஈத்தை விரித்துக்கூறும் 
ஒரு நாலெனச்கொள்ளலாம். அன்றியும் காமசூத்திரத் நின் ஒரு 
பாகத்திற்கு வைஏிகப் பிரக ரணமென்று பெயரிட்டிரு த் தலையும் 
கோக்குக. 

§ கதநம் = Gurr.



மூதலங்கம், 0 

னுதவுதவத்தான் * பகைக்கரியை 
யொழிக்கும்வாகு வலியானல் 

லிதமேயரற்றுஞ் சூத்தாக 
ளெனும்பூபரல ஸிருந்தனனால், (5) 

௮வனியற்றிய இரத நூலில் :-- 

அவர்இரகர்வா 1 மழந்கணனமர 
வழகன்சாரு சத் தனென்போன் 

2வார்தமிடியா னவன்ருணத்திற 

காதலகூா்காள் கணிகை மிமசீ 

சிவா தமெய்யா டனிவச௩த 

சேனையென்பாடிகம் 6 வசத 

முவரதகாக்கி யெனவிளங்கு 

மொளியின்மிகுக்தா ஞண்டொருக்றி, (0) 

இர்தவிருவர் ஈரதவிழா 

வினையுக்தி யநீதியையுஞ் 
மஅபுகழார் €ம்மக்கள் 

Osu Mapper Dns BD2n 1 

மூ துமிர்ச நாலசனின் 

முதியோருவப்ப மொழிர்கனஞுற் 

சந்தமறைகள் கற்றுணார்த 

தரணிபாலன் சூ. ரகனே, (7) 

    te a te pre 

* பகைக்கரி- சத்துருவாயெயானை ௮ல்ல.த சத்துருவினுடைய யானை 

| அந்தணன் :-- பார்ப்பான், அழயெ சட்பமாயெ குணமுடையார் He 
தணர் என.உரையிட்டனர் பரிமேலழகர் “ 96 semQrar Cur 
சறவோர் மற்றெவ்வுயிர்க்கும்”” திருவள்ளூவர், தி சார்பெருமை 
10.--* அர்தத்சை ௮ணவுவார் அர்சணர், என்றது வேதாந்தக் 
கையேகோரசக்குவார் என்றவாறு ?? என ஈச்சிஞர்ச்னியர் உரை 
பிட்டனர். ௮ தணர் வேள்வியோர்க்கும்மேயொரு முகம் ?? 
திருமுருகாற்றுப்படை வரி 06, 

ு வர்தருதுவின் சோபை போன்றவள் வசந்தசேனையென முசல் 
நூலார் சொற்றதற்சொப்ப * வசந்தம் 2.06 566 யென விள 
ங்கு மொளியின் மிகுத்தாள் ?? என்றாம்,



மீருச்சகடிகம், 

(சிழிது தூாரஞ்சென்றுகோக்கி) 

அமமம்ம! ஈமது சங்தேசரலை சூனியமாக விருக்கன்றதே ! 

பாடகாகள் எங்கேபோஞார்கள் ! [என்று ஆலோடத்து] ஆமாம் : 

தெரிக் தது i— 

மக்களில் மனையும்பாழே மனக்கினி தாற்றுஈண்பன் 

புக்கிலா விடமும்பாழே பு௩தியில் புல்லனுக்குத் 

இக்செலாம் பாழேகாளுக் தரித்திரத் இயுற்றார்க்கே 
யிக்குவ லயத்திலெலலாம் பாழென்றே யி.பம்புவாரே, 

இதுகாறும் யான பாடி.?னென், இச்சங்கம் வெகுகேரம் 

பாடினேனாசலால், கோடைகாலத்திற் கொடிய வெய்யிலினாற் 

காய்ந்த தாமரைவிதைபோல, ஆடிக்கொண்டிருக்கிற என்னு 

டைய இருகண்களும் பசியினால் கடகடவென்று சஈழலுகின் 

ner; இப்போது எனஅு மனைவியைக் கூவிக்காலைகோத்தில் 

உண்ணத்தக்கது ஏதேனு மிருக்கிறதா இல்லையா என்று கேட் 

இூறன் ; கஷ்டம் கஷ்டம் ! நீண்டகரலம் பாடினதரற் சராய்க்து 

போன காமரைத்தண்டுபோல, என்தேகம் வாடிப்போயிற்றே : 

ஆகையால் வீட்டிற்கு்சென்று, எனது மனையாளால் ஏதே 

னும் ஆயத்தஞ் செய்யப்பட்டிருக்கிறதர ஏன்று அறிஈதுகொள் 

ளுவேன். இது என்னுடைய வீடு, இதற்குள் இப்போது பிர 

வேூப்பேன்--அ௮ம்மம்ம ! என்னை? எனது வீட்டில் வேது ஏற் 

பாடு ஈடக்கிறதுபோலத் தோன்றுகிறதே. தெருவெல்லாம் நீள 

மாய்க் கழுரீரோடியிராரின்றஅ ; வெண்கலக்கடாரத்தசைப் (தூக் 

தமுடியாமைமினால்) பூமிமிலிழுத்திருப்பசால், அ தினுடைய வர் 
ணம் பூமியிற்படிச்திருக்கின்றதானது பூமிக்குக் திலதமிட்டிருப் 

ப.து போற் கண்கட்குத் தோற்றுகிறது. சமையற் பதார்த்தங் 
களிலிருந்து வெளிப்படுகிற இறக்” மணமானஅ௫, என்னுடைய 

பசியை அதிகப்படுத்தா கின்றது ; என்னுடைய முன்னோர்கள் 

சேடிவைத்த புதையல் அகப்பட்டதா என்ன ! அல்லது எனக் 

குத்தான் பரியினால் உலக முழுதும் ௮ன்னமயமாகத்தோன்நு 
நறெதோ ! என்து வீட்டிற் பழைய சேரற்றிற்கும் இடமில்லை 

யே; பிராணனோ படியினால் வெளிப்படுகிறது, இவ்விடத்தி
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லோ எல்லாம் புது ஏற்பாடாக விருக்கின்றது; ஒருத்தி வாஸ 

னைப் பொடிகள் செய்துகொண்டிருக்கின்றனள் ; மற்றொருத்தி 

பூத்தொடுக்சின்றனள் ; இது எப்படிச் சம்பாவிசம் ; இருக்கட் 

டும். எனது பெண்டாட்டியை அழைத்து உண்மையைத் தெரி 

நதுகொள்ளுவேன், ஆரியே, இங்குவா. | 

நடி [பிரவேசித்து] ஆரியரே, இதோ வந்தேன், 

சூத்திர, --அரியே, உன்வருகை ஈல்லவாரச்தாகட்டும். 

நடி,--அரியசே, யான் என்ன *கியோகத்சைச் செய்யவேண்டு 

மோ, அதைக் கட்டளையிடுங்கள், 

&550.— அரியே, யான் நீண்ட காலம் பாடினதாற் காய்ந்த 

தாமரைச் தண்டுபோல, என் உடம்பு வாடிப்போயிற்று, 

5மஅ வீட்டில் உண்ணதச்தக்கது ஏதாவதிருக்கறதா இல் 

லையா? 

நடி,--அரிய, எல்லாமிருக்கின்றன. 

சூத்திர,--என்னென்ன இருக்கின்றன ? 

நடி,--எவையெனில்--சர்க்கரைப் பொங்கல, கெய், தயிர், 

அரிச, மற்றும் புஏக்கத்தக்க எல்லாம் இருக்கின்றன, இவ் 

விதமாகச் தேவர்கள் உம்மை ஆசீர்வதிக்கக்கடவர்கள், | 

சூத்திர.--இவைகள் யாவும் உண்மையில் ஈம்முடைய இரத 

தீதிலிருக்கன்றனவா ? அல்லது பரிஹஊாஸஞ் செய்கின்ற 

னயா? 

நடி.,---[மனத்திர்குள் ] பரிஹாஸம் பண்ணுகிறேன். [ வெளிப்படை 

யாய்] ஆரிய, இவைகளெல்லாங் கடையிலிருக்கின்றன, 

சூத்திர --[மிச்சசோபத்துடன் |] அடி. அகாரியே ! இவ்விதமாக 

உனது ஆசை அழியக்கடவ௫ி, நீ சாசமாய்ப்போக ! இங்க 

னம் என்னை உயரத்தூக்கித் திடீரென்று $$மே தள்ளி 

னையே! 

*நியோகம்-பளணி, காரியம்,
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நடி,--ஆரிய ! பொறுத்தருளுக பொறுத்தருளுக ! வேடிக்கை 

யாகசச்சொன்னேன். 

சூத்திர,--௮ங்ஙனமாயின் எல்லாம் புதிய ஏற்பாடாக விருக் 
தின்றது; ஒருத்தி வாளைக் கலபபுப்பொடி செய்கின்ற 

னள்; வேஹொருத்தி பூத்தொடுக்கின்றனள் ; பூமியோ 

பஞ்சவாணப் புஷ்பபலிகளால் விளங்காகின்றது, 

ஈடி.--அரியரே ! இன்று ஒரு உபவாலம் எடுத்திருக்கிறேன், 

சூத்திர, -அவ்வுபவாளத்தின் பெயா ? 

நடி.--அ இன பெயர் “ ௮பிரூபபதி” 

சூத்திர,--அரியே ! இவ்வுலகதிசைப்பற்நிய உபவாஸமா ? ன் 

றேல் பரலோசத்தைப்பற்றிய உபவாஸமா P 

நடி.--அரிய ! பாலோகத்சைப்பற்நியதே ! 

சூத்திர,--[மிகுந்த கோபத்தடன்] ஆரியர்களே ! பாருங்கள், பாரு 
ங்கள்! என்னுடைய அன்னத்தைக் துடைத்துவிட்டுப், 

பரலோகத்தில் வேறு காயகனையடையப் பார்க்கிறாள் ! 

ஈடி.--அரிய ! கோவஞ்செய்யாதேயும் ! கோவித்துக் கொள் 
ளாதீர ! தாமே மறுசென்மத்திலும் எனக்குப் புருஷனாக 

வேண்டுமென்பது எனது விரதம, 

சூத்திர,-யாரால் இர்த உபவாலம் உனக்கு உபதே?க்கப்பட் 
ட? 

நடி,--தங்களுடைய பிரிய ஈண்பனான சூர்ணவிரதனால், 

சூத்திர [கோபத்துடன்] ஆ! ஆ ! தாஸி மகனான சூர்ணவிர 

தனே! எப்போது நாதனப் பெண்ணின் றலையிற் பூவணி 

வதுபோல, கோபங்கொண்ட பாலகனென்ற அரசனால, 

உன்ிரத்திற் பூச்சூட்டப் பெற்று உன்சிரச்சேத மாதலை 

சான் பார்ப்பேன் !



மூதலங்கம், 

my my fu! Caron வேண்டாம்! தங்கள் நிமித்தமாகவே 
இர்தப்பாலோக உபவாஸங்கொண்டேன் [என்று காலில் 
விழுகிறாள்]. 

சூத்திர.--அரியே ! எழுக்இரு இக்தவிரதம் யரரால் மூடிவடைய 

வேண்டும் ? 

நடி.,--ர் உபரிமக்திணம் செய்யப்பட்டிருக்கிற ஈம்மையொத்த 

பிராமணனால், 

சூத்திர,--அப்படியானால் நீபோ ! ஈமக்குத்தகுதியான அக்தண 
னைப் பார்த்து ௮ழைக்து வருகிறேன, 

ஈடி.-- தாங்கள் சட்டளையிடுகிறபடி. [என்று போய்வீடுகருள்]. 

சூத்திர. -[கொஞ்சதூரஞ்சென்று] அ! ஆ! மிக நிறைவுற்ற இர்த 

உஜ்ஜயினி பட்டணத்தில் ஈமக்குச் தகுதியான ஓரு பிரா 

மணனை எவ்விதங் கண்டுபிடிக்கிறது ! [பார்த்த] அதோ 

சாருதத்தனுடைய இகேகிதன், மைத்திரேயன் வ௫$ூஞர், 

இருக்கட்டும்; அவரைக் கேட்கிறேன். ஆரிய | மைக் 
திரரய | இன்று எனது இரத்தில் போஜாஞ் செய்வ 

தற்குத் தாங்கள் வரவேண்டும், [இரைச்குள்] ஒய்! நீர் 

வேறு பிராமணனைத் தேடிக்கொள்ளும், கான் இப்போது 
வேலையாய்ப்போகிறேன், 

சூத்திர,--அரிய ! ஈல்ல சாப்பாடு ! நீர் தனிதஅ,ச் திருப்தியாய் 

உண்ணலாம் ; தட்சணையுங் கிடைக்கும், [மறுபடி.யுச் 

இரைக்குள்] ஓய்! முதலில் கான் வரமாட்டேனென்று 
சொல்லிவிட்டேனே ; என்னை நிரப்பர் தமாயடி.க்கடி விரட் 

டுகிநீசே, 

சூத்திர,--இவர் வாமாட்டேனென்று சொல்லிவிட்டார். இரு 

க்கட்டும் வேறு பிராமணனைக் கூப்பிடுகிறேன், [என்று 

போய்விட்டான். 

ஆமுகம் முற்றிற்று, 

[ உபநீமந்திரணம் ௨ மரியாதையாக அழைத்தல், 
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[மைத்திரேயன் பட்டுச்சவுக்கத் துடன் பிர வேரிச்சிரான் ] 

மைத்திரே,--[* வேறு பிராமணனைச் கூப்பி ?* என்று சொல்லிச்சொ 

ind) 3) 00H மைத்திரேயனாகிய கான், அன்னியாகள் கூப் 

பிடுவார்களோ என்று எதிர்பார்க்கவேண்டியவனாக ஆகிவிட் 

டேன், ஆ! விதியே ! என்னைத் தரும்பாக்கனையே ! அத் 
சன்மையுற்றயான், மஹான் சாருதக்தனுடைய செல்வப் 

பெருக்கில், இரவும் பகலும் மிருத பிரயாஸத்துடன 

சமைக்கப்பட்ட நிறைமண முற்ற மோதகங்கள் ஊட்டப் 

பட்டு, வீட்டின் மூன்றாங் ayo QR, 6 Bi Qin 

மு.திபவன் பலபல வர்ணக் இண்ணங்களில் 1 தூரியத்ைக் 

தோய்த்தசெடுப்பதுபோல் பலவித பதார்த்தங்களையும் விரல 

களால் தொட்டுத்தள்ளிவிட்டுச், கோயிற்காளைபோல இரு 

நத சான், இப்பொழுஅ சாருதகத்கனுடைய தரித்தி தசை 

பில அங்கு மிங்குர் இரிர்.ஐ, வளர்க்கப்படுகிற புறாவைப் 

போலப், படுக்கையின் கிமித்தம் இங்கு வருகிறேன், இம் 

கீப்பட்டுச் சவுக்கம் சாஇிப்பூ மணம் ஊட்டப்பட்டுச் தேவ 

பூசையை முழதகசி சாருததிசனுக்கு அவருடைய ஈண் 

பன சூரணவிரசனால் ஏன்னிடம் HW BIULL tg (1H & 

5௦௮, ஆகையால் ஆரிய சாரு தச்சனைப்போய்ப் பராக் 

G&G moor, [Qsr@egrreqQeor a பார்த்து] சாருதற்தன் தேவ 

பூசையை முடித்துக் கரகசேவதைகளுக்கு வேண்டிய 

பலியைக் கையில் எடுத்துக்கொண்டு இதோ au Ep or, 

(பிறகு மேற்சொல்லியபடி சாருதத்தனும் இரதனிகையும் 

| பிரவேரிக்கிருர்சள்.) 

எல்க் பார்த்துக் துக்கத்துடன் பெருமூச்சுவிட்டு? 

      

தூரியம் - சத்திரம் எழுதுதெகோரல்,
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முன்னைகாட் டேவர்க்காக 

முந்றத்திற் பலிகள் வைத்தா 

லன்னமுங் 1 குருகுக்தின்ற 

வன்னமுற் றத்தப்போழ்த 

மன்னுபுன் மலிந்தவைக்கும் 

பலிகளைப் புழுக்களாங்குத் 

துன்னியே யுண் ணுகின்த 

சொல்லுமா றென்னேயென்னே ! (9) 

(என்றுமெல்ல கடர் தபோய் உட்காருகிறான்.) 

விதூஷ.--இதோ ஆரியசாருதத்தர், இப்போது ௮வர் ௮ருகல் 

போகிறேன். [கட்டப்போய்]| உமக்கு GC aay Wo (Lp owt Lt Ge ! 

தங்கள் வாழ்வு பெருகுக ! 

சாருத.--௮ட ! எக்காலத்திலும் மித்திரனாகிய மைதீதிரேயர் 

வந்துவிட்டார். ஈண்ப] உமது வாவு ஈல்வரவே, உட்கா 

ரும், 

விதூஷ..--உமது ஆக்ளைப் பிரகாரம் [என்றுட்சார்ச் த] ஓ மித 

இரா! உமது அன்பனான சூரணவிர தனால் “பூசையை முடி. 

த்த சாருதத்த நிடங்கொடு ” என உரைக்கப்பட்டு, சாதிப் 

பூ மண மூட்டிய பட்செசவுக்கம் என்னிடமனுப்பப்பட்டி. 

ருக்கிறது, [என்று பட்டைக்கொடுக்கின் றனன்,] 

சாருத.--[வால்இச் கவலைய Coy eo Ger por arr. | 

விதூஷ.--ஓய் ! ஆலோசனை பண்ணுகின நீரே ! என்ன? 

சாருத.--௪சகாவே 

  
1* தநத -- சாரை, வெண்ணாரை, யென்பாருமுளர் :: பரு௨மேகச் இன 

ருகுறக் குருகினம் பநப்ப ?*? இராமாயணம் இஷ்கிந்தாசாண்டம் 
சார் சலப் டலம். செய்புள் 41, ௮ன்றியங் குருகு சாரையல 
லாது மேரொருரா6,ப் பறவையென்ற அடியில் வருஞ்செய்யு 
ளாலறியச் கடச்சன்றது “: தடஞ்சிறையன்னங். குருகொடு 
சாரைப் பார்ப்பினமோம்பு தண்மருதம் *” சீவகசிந்தாமணி மண் 
மசளிலம்பகம் 1, 

2
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* கருமையார்ந்த ஈல்விருளினில் விளக்கது 

கா5திசெய் தலையொப்பதீ 

1 துரிசமா்நிடும் துயரினைத் துய்ப்பதாத 

சகத்துறம் Gi go? anes 

இருவை புதிறவன் றறித்திரச் தாழ்வனேற் 

சிவே டி௫ர்தாலு 
மரணமுற்றவ னாகிறானென்பது 

6 மாண்டவர் மத மாதோ. (10) 

விதூஷ..--ிரேகதரே ! மரணம் தரித்திரம் என்னு மிரண்டில், 

எது ஈலமென்று உமக்குப் புலப்படுகிறது ? 

சாருத--தோ! 

இறத்த லேயுமேற் இறிது சேரக்துய 

செய்துக் ஜிருநீங்கி 

a வறத்தலுற்றிடிற் சந்தத் துயாமே 

மலிஈ துபிரின வாட்டு 

மிறத்தனல்ரு.! வென்னுமிவ் விரண்டினி 

லெதுகலமெனதச் தேரி 

ணிஜத்தலேமிகு கலமென வெண்ணுவெ 

னின்மையன இயிர்தீதோழு | (11) 

விதூஷ.--ஈண்பம ! அுக்கித்தது போதும் ! மித்த ஜாங்கட்குக் 

கொடுத்தமையால் உமஅ செலவங்குறைக்து போயிற்று, 
  

  

* கநமை- பெருமை “: கருவலித்தடக்கை வாளிற்காளையை வெளவி 
னானே ”” சவகசிக் சா மணி, மண்மகளிலம்பசம் பக்கம் 108, 

1 துரிதமாற்றிடந்துயர் - உடலுக்கு வருத்தத்ஜைச் செய்யும் மனக் 
கலக்கம் 4 துரிதம்”? ₹ துன்பம் ?? என்பன ஒருபொருட்டிளவி 
கள்! துன்பம் ?? உடலை வருத்தும் பீழை, *: துயரம்?” மனத் 

தை வருத்தும் பிழை * துன்பமிலலைத் துயரில்லை யாமினி, கம்ப 
னாய நன் மாரி கண்டனார் ?? என்னுந் தேவாரத்தாலுணர்க, 

இருகாவுக்கரசு சுவாமிகள் சேவாரம் திருவேட்களப்பதிகம் 5, 

6 மாண்டலர் பெரியார், 

6 வறத்தல் -- சரய்தல், வழுமைக்மாகுபெயர்,
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ஆயினுங் கலைகள் நிரம்பிய சந்திரன், சேவதைகளாலுண் 

ணப்பட்செ, கலைகள் குறைவு பட்டி ருக்குங்காலத்திலும் 

அழகாக விருத்தல்போலச், தரித்திரம் உமக்கு மாண் 

டைக்கொடாறின்ற.த. 

சாருத,-- அன்ப! Quer Hori on LIT oT yl MBG YO way | 

இலலை ! பாரும், 

* கறையடியின் கவுள்பெருருக் $ தாம வீடி 

$ சள்ஞண்கள் கபோலம்விட்டுக் கழலலபோல 

நிறை றசெலவ மற்றவெண்ற உ ணிவசக தறை 

கேயமுற்ற விருகதினரே நீட்றுச்சென், 7 

Pon Dud vay ர்வ்வாறு திக்கு ஸ்ம 

தனைகினைக்கார் தொறுமென்ை தீ தமலேடியொப்ப 
அற்வருச்தா கின்றகெனி லகலராண்ப ! 

அறைய திடல்யான் வேறுளசகோ அறியாய் நீயே, 

விதூஷ.--ஒ ஈண்பனே ! இடையர்கள் க;ட்டிற் ரளவி Dare. 
டும் இடத்தை விட்டி அது இலலாச இடந்தில் மரடுூ 

களைச் கொண்டுபோய் நிறுத்துவார்கள், அதுமிபொாலப் 

பணமென்திற அற்பப்மிபாறாுளானது, எங்கு அறுபவிக்கப் 

படவில்லைேபர ௮௩ த இடத்தையே அடைடகிறது, 

சாருத். காதில | 

திருவினையிழர்ந தா GOT LO & ou ME! 

சோ இலேன் சத்திய மாகம் 

கருமமேலிட்டால வாழ்வுசான்பெருகுங் 

கவிழுமங்கதைத் பெ பவரரா 
கலை nce er ire யயவைக வயம் யவ ee   

  

  
4 கையடி 5 யானை. கமை:-உரல். உரர்போனவ்ற காஃ்களூ£டை 

மையின் கறையடி.யெனப்பட்ட il, காரணப்பெயர், ்“ துமழிமா 
தங்கர் தூங்கல் தோல்கமை யடியெறும்ப ?? சூடாமணி௰கண்டு, 

1 தானம் - மதகீர். 

$ கள்ளுண் - வண்டு, மதுபம் என்றல்போல. 

ஐ நிலேசநம் - கீடு,
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ஒருவிய செல்வன றன்னைகட்டோரு 

முவர்த்து நீத்தேகிரா 1 gia 

எரிரிகராக என்ற £ரவாட்டா 

நின்றதென் செய்குவென் இனிய (18) 

மேலும் 

தரித்திாமதனால் நாணமுண்டாகு 

நாணத்தாற் றேசதுகுன்றும 

விரி ஒளி குன்ற அவமதிவிளையும் 

அவமதி வெறுப்பினைக் கூட்டும் 

வருத்துமவ்வெறுப்பாற சோகமாமதனால் 

மதிகெடமெதிகெட காசம் 

பொருத்துமம்மம்ம!! தரித்திர மெல்லா 
ஆபதப்புகலிடம் * போன்மே, (14) 

விதூஷ,--தோழ, பொருளின் இழவைகோகிப் புலம்பினது 

போதும், 

சாருத.--புருடனுக்கா ௧ தரித்திரமோ என்றால் ;-- 

கவந்டுவாமிடமா மயலவர் வெறுப்பர் 

கடும்பகை விளைத்தடு ஈட்பி 

னவரிடங்கூச்ச முறவினர் மறஜோர் 

விரோதியராவர்தன் மனைவி 

அவமதியுறலாற் காட்டினிலேக 

அருத்தியாம் புந்தியிவ் வறுமை 

கவமுறு ழ சோகச் தீயெரிக்காமே 

ஈல்இடுர் தாபமே கரளும். (15) 

  

  

* போனம் - போலும் * செய்யு ளிறுதிப்போலி மொழிவயி, னகார 
மகார மீரொற்றாகும் ?? தொல்காப்பியம் எழுத்ததிகாரம், மொ 
மிமரபு சூத்திரம், 

* சோகம் - கலேசம் சோகர் திர்ப்பவளென்று சுமித்திரை, மேசஈ 
தோய், ஸிச்சோயிலை மேவினான் '? இராமாயணம் அயோச்தியா 
காண்டம் ஈகர்நிங்கு படலம் 20 1 சோகத்நீஃ துச்சாக்இநி,
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அகையால் ஐ மிதீதிரா! சரொாமகேவதைகட்ருப் பூசை 

பூக்திசெய்தேன். நீர்சென்று orgy FEF RON SHA Qe 

தப் பலியைப் போட்டு வாரும், 

விதூஷ,--கான்போகமாட்டேன். 

சாருத.--யாது காரணத்தால்? 

விதூஷ.--எவ்வளவு பூசனைபுரியினும் இதத் தேஉதைகள் 

உமககுக் கிருபை செய்கலில்லை; அவர்களை ஆராதித்த 

லாற் பிரயோசனம் என்னை ? 

சாருத.--5ண்ப! அவ்விதமல்ல ; கஇரகஸ்தனுக்கு இது நித்திய 

al Blu ev wv aur, 

தவத்தினான் மனசசால் வாக்காற் றவாப்பலி கன்மத்தாலே 

1 சிவமுறப் பூசையேற்ற செய்வத மெக்காலத்தும் 

உவப்புது மெனள்னினீயிங்கு சாவுதலென்னோ நீசென் 

றவமிலா $ மாத்ருகட்கே யரும்பலி யளித்தனன்றே, (16) 

விதூஷ.--ஒய் நான்போகவே மாட்டேன்; வேறுயாரை யேனும் 

போகச் செய்யும் ; பிராமணனாகவிருக்கிற எனக்கு எல் 

லாம் விபாரீதமாகவிருக்கிறது ; எப்படியென்றால்--கண்ணா 

டியிற்றோன்றும் பிரதிபிம்பதீதில் வலமிடமாயும் இடம் 

வலமாகவுங் கண்ணுக்குத் தோன்றுகின்றன--௮துபோல ; 

அன்றியும் இந்தப் $ பிதோஷவேளையில் இராஜ வீதியில், 
தாஸி, விடன், சேடன், இராஜவல்லபர்கள், இவர்கள் இரி 

இன்ளுர்கள் ; ஆகையால், சவளையை கோக்கிச் செல்லுங் 

காலசர்ப்பத்தின் முன்னாப் பெருச்சாளி யகப்பட்டால் கா 

  

* சிவம் - மங்கலம் “Suppo முகூர்த்தம் வாரந்தினர்இிஇகரணம் 
யோகம்."' பாரதம் அஇபருவம் சம்பவச்சருக்கம் 07. 

1 மாத்ந-பெண்டெய்வத்திற்காகு பெயர் வடமொழி. 

$ பிரதோஷவேளை-பொழுது அத்தமிச்குமுன் மூன்றேரூக்சரல் 
நரழிகை தொடங்கி அத்தமித்து மூன்றேமுச்கால் காழிகசை 
பரியந்தருள்ளரேரம்,
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கம்விடுமோ ! அதுபோல :அவர்கள் என்னை வதைபுரிவார் 

கள் ; நீர் இங்கு உட்கார்து யாதுசெய்யப போகின்நீர் ? 

சாரு.--இருக்கட்டும் ; சற்றிரும், சமாதியை முடிக்கிறேன். 

(திரைக்குள்) 

நில்லு ! வஸாதசேனை | நில்லு, 

(பிறகு விடன், சேடன், சகா.ரன் இயர்களாற் பின்றொடரப்பட்டு 
வளர் தசேனை பிரமேசம்.) 

விடன்.---சில்லு வளர்தசேனையே ! நில்லு, 

பயத்திலைகன்ற 1 பர்அர முடையை ! 

பண்ண 1 டச்சால்புலாம் பதத்தின் 

ஈயங்கெடவோடா கினறனையச்சஞ் 

சலிப்புளயாத்தின் கடைகோக் 

8 முயங்கினவேடன் ஜொடர் தவினஞ்சி 

யோடுஅபினையென ஓகோ ! 

வயங்கெடவேகா நின்றனை வசந்த 

சேனையேமதுரமாங்குயிலே ! (17) 

சகாரன்.--வஸர்தசேனையா ! நில் மில். 

போகிருய்தி தாண ODom ep trey 

CureG ga Owem aps Bf nf 

யேகிரய் % வாலையென்மே 

லிரக்கம்வை சாகமாட்டாய் 

வேகவெண் ணெருப்பிலிட்ட 

4 விடக்கனைப்போல என்றன் 

ஆகமார் மனச்தைக்காமன் 

ஐயையோ ! எரிக்கின்டுனே !! (18) 

சேடன்,--ஆசியே ! கிள்ளு நிள்ளு, 

ee mre tne I RIL ttn de வட யம சடய் 
  

1 பந்துரம் அழகு. 1 நடச்சாலபு-- ஈடனச்தின்மாட்டு, 6 உயங் 
கல--வருச்தல். &வாலை--பாலா (வடசொல்) பதினாறு ௨யதப் 
பெண். 4] விடக்த-- ஊன்,
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it மிகுசிற குள்ளமஞ்ஞை வேனிலில வருந்தல்போலப் 

புகுமெங்கள் பக்கம்விட்டுப் பொள்ளென வோடுகிண்டாய் 

தீருமென தையன்காட்டில் தாண்டுமோர் கோழிச்சேவல் 

ிகெரெனச் துள்ளியோடி வருகிண்டார் கிள்ளு கிள்ளு (19) 

விடன்.---கில்ஓ வஸர்தசேனையே ! நில்லு, 

இளவாழை போலசைமந்து சேதாம்பல் மொட் 

டினைவாரி யிறைப்பதுபோ 1 லிடங்கதீ தாலே 

ஒளிமிகுத்த மனோசிலையாங் குகையைமோதில் 

உறுதூளி யெழும்புகின்ற தொப்பக்காற்றுல் 

$ நவனியசையு முன்றரானையோடு சேக்க 

ஈலலாடை. யு.டஇயிங்குச் செலகின்றாய் ந 

களிபடைத்த & கலாபமயிற் சாயற்றேனே 

கனை கடற்போற் கண்வசந்த சேனை மானே 11 

சகாரன்.---வஸஈகசேனையே ! நில் கில் !! 

எனக்குமதன் மன்மதனை 4! அகங்கன்றன் 

யிசைவிச துப பெரும்கியிராப் படுச்கைன்னில் 

எனக்குரிய அயிலொ.நி$்தாய் கலக்கதீசாலே 

யிறாமச்சர் தனைக்கொண்டா யிரெட்டுச்தோள் 

கனக்கொற்றத் திராவணன்கைப் பட்டருக்இ 

கார் தாரி சக்களத்தி யவளைப்போல 

எனக்முவசத் தகப்பட்டாய் கள்ளாடிச்சென் 

றேகின்றாப் தடுமாறிப் போகின்ருயே, (21) 

  anne Ce sentria eee tee 

  

+t சிறத-- கலாபத்திற்கா குபெயர், 

1 இடங்கம்-- உளி. $ நளி--பெருமை, * நாவாய் சூழ்ச்த நளி நீர்ப் 
படப்பை ?” பெரும்பாளுற்றுப்படை ஊரி 822, கலாபம் 
மயிற்றோகை * மணியயிற் கலாபம் பரப்பிப் பலவுடன் ?” இறு 
பாணாற்றுப்படை. வரி 15. 

4 அநங்கன் - சாமன், ஈ.ருவிலான் என்றபடி. 4 அமுங்கச் சென்றணை 
தல் பேய்சாள் அநங்க நகு மாவதுண்டோ ?? தவகூச் சா மணி 
கார்தருவசச்சையாரிலம்பசம் செய்யுள் 260.
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விடன்.--வளர்தசேனையே ! 

என்பதத்தினுகின பதமவிரைவாக 

விருமபுளினர சனைக்கண்ட 

வன்பணிபதுபோ லோடுகெனறனை நீ 

* வரைஈதஇிடத்திறம்படை,த் திலனோ 7 

சனபவனதச்தைச் சடுதியிவவெலுவே 

னயினுஈல்லெழிற் கொமபே! 

௮னபுறுமுனனைப் பற்றலிற்டுறிது 

மாயத்த முற்திலே னறிவாய். (22) 

சீகாரன்.--பாவ ! பாவ! 

சாணயகதிருடு மாண்பினையுடையவள் 

வீணினிற்காமத தீவிளைவிப்போள் 

பானை போல் வயிறுற மீனுணனெறவள் 

ஆசைகள் தர $ லாரியஞ்செய்பவள் 

ஒட்டைபோல் காசி தட்டையாயுடையவள் 

பல சாசததுடன் கூலரரசஞ செய்பவள் 

முசலெனயாரக்கும வசபபடாப்பட்டி 

வே௫ிவிலைமகள் சாககெணிகை 

மதுஈனிகுடிக்கும பொதுமகளாடவர்க் 

காவடியளிக்கும் தேவடியாள் கற 

பசத்தையேகெடுக்கும பாததைசொல் சூளை 

காமகள் தமையன காமனஞா பேமை 

மின்னுடலெங்கும பன்னகை பூணடவள் 

இவ்வணமாகச் செவ்வைகொள் பெயர்கள் 

வைச்சிவடன்னைப் புகழ்க்து 

மிச்சையோடென்னை ஈச்ிலள் ஈன்கே, (99) 

* வரைதல் ததெதல். ]1லாசியம்-சாட்டியபேசம்.
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விட, -- 

விடபுருட. னகமு *ளரும் வீணையைப்போன் மேக 
விடிகேட்டு மெய்ச்ஈடுங்கு மீளங்குருகுப் பெடைபோ 

௮(பெதிகேோர் குண்டலங்க ஞூரீந் திருபான மோதும் 

படி இகழுங் கபோலி பயக் தோடலுனக் கழகோ/ (94) 

கார, 

அ்ணிவுடை யிராமன்சூ மதி 

அரோபதை யோடுற்மும் போற் 

௪ணசண வெனப்பூணகத்துஞ் 

சத்த$்தோ டோடா நின்றா 

யணிவிசுவா வசவின்றங்கை 

சுபடிரையை யநுமா னேந்தி 

விணிற்கொண்டு போனானக்த 

விசமுை வாரிப் போவேன் / 

சேட,-- 
அரசன்மச்சா னெமதைய 

னவனமீகாசை வையம்மா 7 

இரையிலோடு மச்சமொடு 

GFW ur Qs இன முணலரக 

தரையிலூனை புணவிருமபு5 

தன்மைமகாண்ட ஈரய்களெலாக 

இரமிலுயிரை நீச்தபிண 
இனையுஞ் $ சேவை செய்யாதர P 

விடன்,---பவகி வளச்கலஸே௩்ச 7 

தாரகைகிகரு பணிகளிட்டிமைச்ச 

சவிமணிங்கலனபல தாங்கு 

கேருநமின்னு மனோசில்முகததோய் / 

நீரனி.பச்சமேமேவி 
      

  

* உளர்கல்-ஈரம்பை யுருவி வாசித்தலென்றார் அடியா 5௫ ஈஃலார் 
 முதுமறைதேர் காரதனார் முர்தை முளை சாம்புளர்வார் ” 

சிலப்பதிகாரம் 17 ஆய்ச்சியர் குரவை பக்கம் 410 

* சேவை செய்தல்--சேவித்தல், ஊழியஞ்செய்தலென் sue. 

3
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ஊரினைவெறுத்த ஈககரதைவதம்போ 

லோடுகின்றனை யுநுநீலக் 
காரினையறலைச் சைவலத்தாளைக் 

1 கடியுமங்கருங் குழற்றோகாய் 7 
ச்காரன ;--௯ 

சாட்டினிற் கானிற் கடத்தினில் வனதீதில் 
கோணாயை ஈரியைக் கோமாயு சம்புவை 

சுவாநாய் சணங்கன் ரொடர்ந்து பின்போதல் 

போலெனால் விரைவாய்ப் பொள்ளென வொல்லை 

பினறொட பரெனது கன்னிகர் மனக்தைக் 

கவார்தனை மிக்க கடுமையரய் வேகமாய் 

அவழாற வம்மநீ ஓடுகன௫ுயே, 

வஸந்த,--பல்லவக / பல்லவக / பரபிருதிகே / பரபிருதிகே / 

சகாரன்.-- (அச்சத்துடன்) பாவ? பாவ / மனிதன் / மனிதன் // 

விடன்.--பயப்படவேண்டாம் / பயப்படவேண்டாம் // 

வஸந்த,--மாதவிகே மாதவிகே 7 

விடன்.--(சரிப்புடன்) மூட ./! பரிசனங்களைக்தேடுகிருள்!/ 

சகாரன்,--பாவ !/ பாவ / பெண்களையா தேடுகிறுள் ? 

விடன்.--ஆம். 

சகாரன்.--பெண்களில் நாறுபோகளானாலும் கொன்று விடு 
வேன் 7 கான் சூரன் / 

வசந்த,--[1 பாழ்த்த பார்வையுடன் கோச்சி] ஐயோ / ஐயோ / 

எனஅ ஏவலாளர்களெங்கேயோ போய்விட்டார்களே !இத் 

சருணத்தில் கானே யென்னைப்பாதுகாக்க வேண்டுவது 

போலும் / 

  

 கடிதல்--அழித்தல், செனக்குறிப்புமாம், 

1 பாழ்த்தபார்வை- சூனிய திருஷ்டி.
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விடன்,---தேடு, தேடு, 

சகார,-வசர்தசேனையே / கத்தடி./ கத்து / *பல்லவக/ பரபிருத 

கே!” என்று வசந்தமாதம் முழுதையும்வேண்டுமானாலங் 

கூப்பிடு ! எங்களாற்றுரத்துண்ட உன்னை யெவனடி. காப் 

பாற்றுவான் ! 

தீடி.பீம சோனா, 1 சமதங்கி பிள்ளையா / 

அடிகுர்தி மைந்தனா, ௮ர்தலங் கேசனா 7 

மூடி.மயிர் முறுக்கிதுச் சாசனன் போலவே 

படிமிசை யடிக்குவென் பாரடீ மூடியே (29) 

இதேோ பார் / பார்!!! 

இகத என் கத்தியோ கூராவிருக்குது 7 

அர்த உன் கழுத்ததோ அழகாவிருக்கு௮ / 

கழுத்தினை யதறுக்குவேன் ர் அல்லவேற்கொல்லுவேன் ! 

சழக்கி நீ ஓடுதல் சாலுமே / சாலுமே !! 

சாதலைவிரும்பினோர் தன்னுயிர் பிழைப்பசோ // (90) 

வசந்த,--ஜயா / கான் பேதைப் பெண் அன்றோ ! 

விடன்,--.அ.தனாற்றான் நீ உயிரோடிருக்கின்றளை, 

சகார,--அதனாற்றான் 8 கொல்லப்படவில்லை // 

வசந்த,--[மன,த்தித்குள்] இவன் காகலுடன் சொல்லும் வார்த் 
த்தைகள் கூட மிகுந்த WEF £60 வி௲ைவிக்கன்றது ! we 

லது இவ்விதஞ் சொல்லுகிறேன்-- [வெளிப்படையாய்] ஐய 
ன்மீர் | என்னுடைய ஆபரணங்களில் ஏதேனும் உங்கட்கு 

நோக்கமா என்ன P 

  

* சமதங்கி--சமதச்சிரியென்னும் இருடி. பரடராமன்றர்தை, யம 

தங்க யென்றனர் வில்லிபுத்தூர், 4* தன்னைவர்து புடைசூழ 
வேட யமதங்கி மைச்த னகர்சாரவே,'” பாரதம் ஆஇிபரு௨ம், 
குருகுலச்சருச்சம் 194,
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விடன்.-சரந்தம் (பாபம்) பவதி வசந் தசேனா . பூர்தோட்டத்தி 

லிருக்குங் © கொடியிலுள்ள பூவை எவனாகிலும் பறிப்டானா! 

நைர Conn VHLD a u பிர்ள்தாபம போகும், 

வசந்த,--- துங்க ‘if pudvat B ooo) 5607 Coot D 

சகார.---சான்வர புருஷன் பெருமையு/றவன்/ மணிதன/ வரச் 

மெதெவன நீ எனமிமமில ஆசைப்படவேண்டும் // 

வசந்த.--| கோபதகோடு) சாக்தம, சார்தம$; சீபோ! இழிவான 

காரியஞ சொலலுகன்ற ! 

சகார.---[கைகொட்டிசசிரித த | பாவ ! பாவ! பாருங்கள் பாருங் 

கள்! இரதம் சேவடியாள் மகள் எனழிது பிரியங்கொண் 

(ரும்சனறனள். இவள் எனனைப்பார்த்து * போம், ரம 

முறிதிருக்கன் மா, Boag நூற்றிருக்கின் றர” என்று சொல் 

ஒின்நனள்! கான் வேறு இராமடிற்காவது பட்டணததிப் 

காவது போப்வர்தேனு ! அரியே, என்னுடைய இரண்டு 

பா தங்களையும பாவருடைய தலையில் வைத்துச் சொல்லு 

கிம்ுன ; உன் பின்னால ஓடோடியும் வம தமையால் இவ்வி 

தஞ் பெமச்தையுற்றவனாகவும கிமலசமுற்றவனாகவும ஆக 

விட்டேன், 

விடன்.--(மனத்திர்குள்) ௮ட என்ன! * சரக்தம் என்ற, தச், 

1 சிராந்தம் என்று: அவள் சொன்னதரக, இந்த மூடன் 

எண்ணினன்போலும், [வெளிப்படையாய்] வசக்தசேனையே, 

நீஉன்னுடைய வேடி$தொழிலுக்கு விரோதமாக இப்பொ 

முது பேசுகின்றனை. ஏன் எனில். 

வேசையின் மெொழில் விடாகளுக் குதவியாய்விளர்த 

நீகற்ேற நினா கணிகைநீ கெடுவழிக் கொடிபோல் 
05௪4 ழ தாரெலார் திகாக்குதற் குரியவோ ர௬ுட.ம்பை ! 
நேசச் தாரயலா ரெனல நீக்கிரீ ஈடப்பாய், (31) 

    

[ சாந்தம் பொறமை. 3 சிராந்தம்-- வருத்தம், 
ல் 2 நரத்தார்- Brin ர்ளவர் சா திபேசமின்றி சாட்டி .லள்ளார் 

யாவரும் அநபலிச ரர்குரிய தேகத்தைப்படைத்த நீயென்பத 
இந்த ஃடிக்குட்பொருள் 11 தேசம்சாபென்னை Quer Dar air Ae 
இப்பாரென்று தீயும் ?? இராமாயணம் LW சகாண்டம் நாசபா 
சப்படலம்  செயயுள் 200.
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மேலும், 

கேணியில் ஞாஈப் (FI OT HL Gn Ds 

G IPD AGT ap LbGait Lh & 

மாணிமிர்கொடியிற் காகுமயிலும் 

வைகுமே, யோடத்தில மறைதேர் 

* வரணரும் பிறரு மீவருவா, கேணி 

மலர்க்கொடியபோடமே கிகரும் 

பாணகோகண்ணாய் ! வேசையாதலி/பூப் 

பலரையும் கழுவனின் கடன. (92) 

வசந்த,--அசை விளைதற்றாம் காரணம் குணமேயல்லது பல 
வர்சமன்றே 

சகாரன்.--பாவ ! பாவ! கருவுதொட்டு வேசியாகவிருக்கிற 

இவள், காமதேவன் கோயிற் பூர்நோட்டத்தில் அந்தத் 

சரித்தான் சாருதச்தனைப் பாரத்து, ௮து முதல அவன் 

மீது மீமாகங்கொண்டு, என்மேற் பிரியமில்லாக வளாபி 

னள் ; அவன் வீடு இ3?சா இடதுபக்க திலிருக்கின் ந.து / 
என்னுடைய கையினின்றும் தவறி இவன் ஓடிப்போகா 

வண்ணம் நீர் பாரர்துக்கொள்ளும 

விடன்.--இர்த மடையன் எசைச் செொல்லக்கூடாதோ அதைச் 

சொல்லுகிறுனே ! ஆரியசாருதத்தனிடம் வசக்த சேளை 

அன்பு கிருக்கின்றனளா என்ன! ** மாணிர்கம் whos 

கத்தோசொன கூமெ” என்னும் பழமொழி பொய்க் 

குமோ. ஆதலால் அவள் சேரட்டும், இந்த மடையனாற் 

காரியமென்ன ? [படிரம்கமாய்] அடே ! கலியாணமாகாதவ 

ளுடைய மகனே, அவன் வீடு இடஅபக்கத்திலா ? 

சகா,---ஆம், இடது பக்க இல் அவனுடைய வீடு, 

[ மறைதேர்வாணர்- பூசார்; “மே.தலாணர்?” என்றல் போல 4 தழல் 
புரைவேதவாணர் தாளிணைவண௫௫௰த்தானும்'” பாரதம் சபாப 
ருவம் இராசரூயச்சருக்கம் 109,
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வசந்த,--[தனக்குள்] ஆச்சரியம் இடஅபக்கத்தில் அவர் வீடென் 

பதுண்மையானால், ஈமக்குப் பொல்லாங்கு புரிகிற இர்தக் 
கொடியோனால் மக்கு ஈன்மை வி௲ாக்ததுபோலும், இவ 

னால் எனது பிரியனுடைய கூட்டுறவு எனக்குக் கிடை 

க்கு மன்ரோ! 

சகார,--பாவ ! பாவ ! உளுந்துக்குவியலில் மைக்கூண்டுபோல 

இந்தப் பெரிய இருளில் பார்த்திருக்கும்போதே வசந்த 

சேளை மறைக் துபோயினள் 7 

விடன்,--ஆச்சரியம் 1! அடஎன்ன ! பலத்த அந்தகாரம்! எப் 

படி. யெனில் 

அகன்றவெஞது கண்ணிரண்டு 

மழகாரிமைகள் இறப்புற்றும் 
புகலுமிர்தப் பேரிருளாற 

பொதியப்பெற்றே கேரக்கிழகத 7 (83) 
மேலும் 

இருளங் கமெலா மிணைர்தசே போலும் 

மருளும்வான் மைம்மமை வருடமே பேோரலுக் 

தெருளிலா மனங்கொரள் சிறியர்பாற் பணிபோல் 

விரியுமென் பார்வை 1 விபலமாய் மாய்க்.த/ (84) 

சகா.--பாவ ! பாவ! வசர தசேனையைத்தேடுகிறேன், 

விடன்--கலியாணமாகரதவள் மகனே ! நீயதியத்தக்க அடை 
யாள மெஅவாயினு மிருக்கின்றதோ ? 

சகா.--௮ப்படியென்றால் என்ன? 

விட.--அபரணங்களின் சத்தம் ௮ல்லது புஷ்பவாசனை, 

சகா.--பூமணங்காதில் விழுகிறது, இருள் நிரம்பி யிருத்தலால் 

ஆபரணங்களின் சத்தமட்டும் மூக்கற் செவ்வையாய் ஏற 

வில்லை. 

* விபலம்- பயனின்மை, 
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விடன்,-(வசர்தசேனை சா திற்படும்படியாக) ஓ வசக்தசேனா 1 

அர்தியி னிருளான் மங்குலின் மறைக்த 

௮விர்தலில் மின்னல்போ லெனது 

மதமார் விழிக்குச் தோற்றிலாய் மிக்க 

வருத்துமாலச்சமே படைத்தோய் | 

க$தமரர் மாலை கமழ்தலுங் காலி 

னூபு7 வோசையு முன்பே 

1 இர்திட விருப்பைத் தெரித்தமா வசர்த 

சேனைபே காதிலேற் றனையோ ? (35) 

வசர்தசேனா ! காதில் விழுர்ததா ? 

வசந்த,--[தனச்குள்] காதில் விழுர்கது ; காரியமூமநிக்தேன் | 

[காற்சிலம்புகளைக் கழற்றிப் பூமாலையையுக களைர்தவிட்டுக் 

கொஞ்ச.ரஞ்சென்று கையாற்றடவிப்பார்.சத] ஓகோ சுவரை 

தீதடவிப்பாரத தினால், ஓரு வாயிற்படி யிருக்கிறசென் 
துங், கதவுஞாடப்பட்டிருக்கிறதென்று மறிச்தேன, 

சாருத.--ஓ மித்தரா ! கான் ஜபம் முடித்தாயிற்று, நீ இப்போது 

சென்று தெய்வச் தாயர்கட்குப் பலியைப போட்டுவா, 

விதூஷ,--ஓய் நான் போகமாட்டேன். 

சாருத,--ஐயோ கஷ்டம் ! 

தீரித்திரத்தா லுறவினர்சொற் கேட்டலில்லை 

சாலஈட்புக்கொண்டோரும் வெறுக்கா நின்றார் 

உரத்தபல வாபதங்கண் மேன்மேலுண்டாம் 

உதுவலியுங் குன்றுகன்ற அடுவின்வேர்தன் 

  

* *இர்த இடம் ?? என்பதில் நிலைமொழிமீற்று ௮சரம்செட்டத சர் 
si Care,
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பரித்தவாள் போலொழுக்க மலிகமாரும் 

பாரகனிம் பிறரியற்றும் பாவம் WT ay 

BC RB Tom NST நலைசாரு௩ ௫ ணி ன்னிற் 

தீ சிதிரத்த, ர் தரி ரெமேயமமர ! (80) 

மெலும் 

UV GM ஜொருவனும் போய்க் கூடல்செய்யான் 
ம வார முடன் பேசுதிலான விழாக்கால,த்இில் 

வறிஞனொரு $ தஈகணில்லம் புறு£சானாயின் 

மதிப்படையான றஜிபகிலலா வெட்சத்கசாலே 

வறிஞனமக்கள் கூட்டம்தைக் கண்ணுற்றானேல் 

வழிவிலகித் திரிகினரு னர்தோபாவம் ! 

வதறுமைதளை, நிச்சயமா ॥ யாமுமாபா 

தகமென்ே மனசார வறாப்பேன்மாதோ, (37) 

தரித்திமே! யிது தாறு மென்னையுன்றன் 

றனிஈண்ப Corer da hos ge வீட்டைப்போம் 
தரிதீதிருக்கின்முயிழக் த செலவனாமென்் 

ன்றேக மழிர்அுபடி. லெங்றுபபோவாய் ! 
தீரிச்திராக ளெனைபபோன்ழோே ரியாவருண்டு 

சந்தேக மொரன்றுமிலை யில்்வேகேயத் ! 

தரித்திமே / யொருகொடிப்மிபா தேன்னுமென்னைத் 
* சணவாமல வாழுஇயாற் சாற்நினேனே, (88) 

* ஈட உவமை '*இது விகாரம் இடூதல-- உவமித தல் இத வழக்கு?” 
என்ரார் ஈச்சினார் கணியர். '£ ஈடில் சந்தன மேர்து சகாமரைத்?” 
வக சிர்தாமணி இலக்கணையாரிலம்பகம் 460, 

*் வாரம்-- அன்பு வாரம்பட்டுழித்தீயவுல்லவாம்”? சீவக தா மணி 
குணமாலையாரிலம்பகம் செய்யுள் 58. 

8 தகிகன் - செல்வன், 

॥ பாதகமைந்து-கொலை, பொய், இருட்டு, ஆசாரியசிர்சை, மத 
பாகம் என்பன. வறுமைபைச சேர்த்துப் பாதகம் அறென்ரூர் 
மூதல்நூலார். 

* தணத்தல் எரீலகல், பிரிதல் * தணந்தோ ருள்ளத் தள்ளறப் புர 
தமின் ?” கல்லாடம் செய்யுள் 4, ரூப புகும்
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விசாஷ அ[முகத்சைக்கடுக்துக்கொண்டு] ஓ திகேலிகா! நானே 

போகவேண்டுமிமன்றால், இர்க இரசனிகையையும் எனக் 

குத்துணையாகவரச் சொலலும் ! 

சாருத.--ஓரதனிகே ! நீமைததிரேயர் பின் செல்லுஇ! 

இரதணி.--ஆரியர் கட்டளைப்படி. 

விதூஷ.--ர தனி ! இதப் பலியையுக் இபத்தையும் வைதி 

துக்கொள்ளூ, கான் BP DU MD GES > sr (அங்கனந்திறக்கி 

CP Gar) « 

வசந்த.--எனது அறுக்ரெகத்தின்பொருட்டு இக்கதவு இறக்கப் 

பட்டது போலும 7? உள்ளெயபோகியிறன் [பார்த்து] ஓகோ ! 
விளத்முப்போலிருக்கின் ௩௪, [என்று மூன்றானையாலவிச் 

au பின்னர் பிரவேளிச்கின் ரனள். | 

சாரு. -மைத்திரேய ! இலஃ்கென்னை ? 

விதூஷ.--கதவைதீ இறர்தபடியாற், கரற்றுக்.. இரண்டுவக்து 
: ச . ர 7 ~ ole . 

Aaa tons UaIFS HW; T Beles ! கழவுிறஃகப்பட் டிருக் 

Sone; hour! கான் உள்ளேபேரய் விளக்கைக் கொளு 

த்தில் கொண்டுவருகி BD so, | என்று சென்றனன்] 

சகார.--பாவ! பாவ! வசக்தசெனையைக் தேடாகின்றேன். 

விடன்.--தேடு தேடு. 

சகார.--[ அங்வண்ணச்தேடி] பாவ? பாவ? அகப்பட்டாள் / அகப் 

பட்டாள் // 

விட.--௫0ட ! இது கரனல்லவார ? 

சகா.- இவ்விட த்தில் நீ தனித்து ஓரு பக்கததிலிரு (மறுபடியும் 
தேடிச் சேடனை ப்பிடி.த்துக்சொண்மி] ate! பாவ YY GULL 
டாள் / அகப்பட்டாள் // 

சேட.--ஜயா / ஈரன் சேடனல்லவர 8 

4



ற்ப மிருச்சகடிகம், 

சகார,-இதகோ பாவர்; இசோேசடன் ; பாவர் சேடன்) சேடன் 

பாவர் ; நீயும் ஒரு பக்கத்தில தணித்சிரு [மறுபடியுர்ேடி 

இரதனிகையின் நலைமயிரைப் பிடித்த] பாக! பாவ! இப்பொ 

முது சிக்கிக்கொண்டாள் ! வள$கசெனையகப்பட்டாள்!! 

இருளினி லோடுமுன் றன்னை யேர்மலா் 

மருவுன் மணத்தினால் Gps g கண்டனன் ! 

தெருளுசா ணக்கியன திரெளபதி யெனச் 

சுருளுமுன் கூக்கலைத் தொடர்ந்து பற்நினேன்.! (39) 

விடன் .-- 

* சற்குலத் BEA sud FT wb SOT wre 

டற்புதி வாசைகொண் டோடு 1 மாயிழாய் 7 

மருமல ரணி தலங் காரமாய நின 

கருகிறம் கூக்தலிற் கவரப் பட்டனை! (40) 

FHTT CT, — 

வாசுவே யுனது மயிரிற் கேசழ்இல் 
ஓ இயிற கூ்தவில் உறுபிடி யுண்டாம்! 7 

சம்புவைச் சிவனைச் சாணுசங் கானை 
உரம்சமை கூப்பி ஓவெனக் கதறு 7 (41) 

இரதனிகை,--[அச்சத்தடன்] ஐய ! என்ன செய்ய ஆரம்பித் 

இருக்கின் றா 7 

விடன்.--கலியாணமாகாதவள் மகனே ! இந்தப் பேச்சுக்குரல் 

வேருகவிருக்கிறது | 

சகான்,--பாவ பாவ ! கயிரேட்டைச் குடிக்கப்போகிற பூனை, 

எவ்விதஈசன்ஞுரலை வேறுபடுக்துமோ, அவ்விதமே இந்த 

வே௫ிமகள் குரமலாசையை மாநிறிவிட்டாள் ! 
  

* இச்சலிவிருத்தம் முதலிரண்மசளோ ரெதுகையாசவும் பின்னி 

ரண்டடிகளோ ரெதுகையாகவும் ௨ர்சது விரு3த விகற்பமெ 

னக்கொள்ச 1 ஆயிழை ஆயிழாய் என விளியேற்றது. 4 அவற் 
nor, இஈயாகும் ஐயாயாகும் ?? தொல்காப்பியம் செல்லதஇிசா 
ரம் விளிமாபு, சூத் &,
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s . ச் . . 2 OD ௪ ் ச 

விடன்,--ருரலா மாறறப்பட்டிருக்கறது ! ஓகோ ஆச்சரியம் / 

ஆச்சரியம் / என்ன / இரச விஷயத்டில :-- 

ஈட ஈசாலையி னடி.த்தகற் பழக்கத்காற், கல்வித 
க . உ சூ உட . ல 

* திடப்பயிறகயொாற் சோர்கணை 1 காளையை வஞ்சத் 
திடலில்வலலவோா சமர் தீதினா விவள்குரல வேறு 

படப்பணிக்குரற் நிறமிவட் குண்டெனப் பகர்வாய், 

ர ன விதூ.--[பிர03 த் ௪] சாயுங்காலஜ் தென்றற்காறமுல், UG UGS 

யாகத்திற்றாக் கொண்டுபோகப்படுஇ௰ ஆட்டின் மனம் 

போல, விளக்கு மிக ஈடுங்காகின்றது (சென்ற, இரதனிசை 

யை நோக்கி] ஓ ரதனிகா ! 

சகா,--பாவ! பாவ ! மணிதன் ! மனிதன் ! 

er ha Ce ற டட) 
விதூ.--இது சநியலல/ a) au op (lp tie oi ov! ஆரியசாருதத்தன 

எமையானாற், பிறரிபவபண்ணம் அவர் வீட்டிற் பிரவேூக் 

கலாகுமோ 1 

இரதனி.--அரிய 1] மைத்திரோய! என் அ௮லங்கோலச்தைப் 
பாரும் [பரிபவம்] ! 

விதூ.--பன்ன ! இரத அவமானம் உனக்கா அல்லது ஈமக்கா 3? 

இரத.--தங்கட்கே 

விதூஷ.--இல்தென்னை ! பலவக்கமா * 

இரத.-- அவ்விதமே 

விதூஷ.--கிஜக் சானா ? 

  

* கீடம் -வலி, * இருட?” மென்னும் உடசொந் சிதைவு. 

1 காளை- ௮ண், மசன் ; யெளவகமுர்றானைச் 4 சாளை? Quer pa 
தமிழ் நால ர் மாபு; வடநூலார் “'புருடரிடப?? மென்றல்போல ; 
“காளை சமன் சட்டியங்காரனை ?? றக சிந்தாமணி, குண 
மாலை யாரிலம்பசம் 09,
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டர தடி லமயாத வே! 

விதூஷ.---[சோ வதிமீனாடு சைம்சழுமை ஓக்கிக்கொண்ட] டப 

Geo! Gayami_t 5 1 Lb AS LG ull i? ம்பூருஙி 

கோம் உண்டாறாம; அங்ஙனமிருக்கப், பீரராமணனணான 

எனக்கும் கேட்கம்வணடுமமா; இசரபா | என்னப் 

போன்றவர்கரைடைய அதாஷ்டம் போலக் கோணியிருக் 

இற இக்கச் கடியால உனமணடையிலடித்து உன்றலையை 
உடைக் அபமிபாடுமிேன், 

விடன்.--ஐ மகாப்பிராமண ! கொஞ்சம பொறுத்தருளுக. 

கோவம் வேண்டாம். 

விதூஷ,,--! விடனை சோக] இங்குக்குறறஞ் செய்சவன் இவ 

னலல, [சகாரனைப் பார்க] இடா தான் அபாரதி, டே 

அடே! அரசன் மைததுன! எமல்தாகாக! தூாச்சக! 

கொடியவனே1 இது யுக்தமன்று, ஆரிய சாருதக்சன் 

வஙமை பு றிருப்பினும, அவர் தன்னுடைய முணததினால், 

உஜ்ஜயி.ரிபட்டண திற, ஒரு அலங்காரம போன்றவ 

sep | இவ்விசம அவா இரகத்திற் பிரவெசிச்து, அவரு 

டைய பரிசஈங்களை இ? ரகைய ௮1 மஞ் செய்கின்ற 

னையே, ௮ பு சரியா உனம்கு, 

* இல்லவ னெனிலிழி வில்லையின்னையன் 

செல்வவா னேனலஈமற் தில்லை சீலமிங் 

திலலவன பொனனையுற் நிருப்ப னாயினும 

அல்லல்செய் OU QI Go) LD UW னாவ ஞைய்தியால, (48) 

விடன்.-- வெட்கத்தால் முசம் வேறுபடு] சிறப்பு ற்ற அக் தண ! 

மன்னித்தல் வேண்டும, வேறு ஒருவர் என்றெண்ணி இவ் 

விதம் ஈ௩டாத்தப்பட்டஅ. கொழுபபினால் அன்று ; இதோ 
பாரும், 

[* இலலவன் ௪ இல்லான் வறிஞனென்றபடி.,
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காங்களோர் பெண்ணினை [நாகென்றனெம (383) 

விதூஷ.--என்ன இவளையா ? 

விஉ,--சாக்தம் பாவம் ! 

மாங்குயி லனையவள் மறைவை யுற்றனள் 

ஆங்கவ ளாமெனு மையச்சா விந்தசீ 

இங்கது விளைச்சது Fnte 2% seen | (44) 

ஆகையால் யான் மன்னிப்பை வேண்டுசன்றறன், [என்று 

சத்தியை எட்டமைகத்துவிட்டுச் கைகளைச் கூப்பிக்கொண்டு சாவில் வீழு 

கிறான் ]. 

விதூஒ..--ஆடவரா் இலக! எழுக்தரும், எரூர் இரும், கான் அறியா 

மல உம்மை இவ்விதம கிற தேன ; இப்பொழுது தெரி 

Boat ண்டேன், மன்னிக்கவேண்டும, 

விட,--கான் தான் உமத மன்னிப்பைக் கேட்டுக்கொள்ள 

வேண்டுபவன் ; நீர் எனக்கு ஒருவாக்களித்தரல் தான் கான் 

எழு திருப்பேன். 

விதூஷ.--சொல்லுக, 

விட --இர்த விர்த்தார்தச்சை ஆரிய சாருததீதனுக்குத் தெரி 

விக்கவேண்டாம. 

விதூ.--சொல்லவில்லை. 

விட,-- 
ESO நன்றியைச் சாக் கணிர்தனெம் 

உந்துமா யுதஞ்சு மஈதுலவு ஈரங்களும் 

அந்தமில் குணப்படை தாங்கும ஐய! ஓர் 

விர்தையா விற்றைகாள் வெலலப் பட்டனெம், (45) 

+ நாடூதிஈறனேல்-- 2 தடுிகின்றேம், ராடுரல் - தேடுதல (4 எதி? 

Nop gata nog hb), சாகச நாடுக ஈ-னில ஈரடுஈ 1” பர 
மாயணம், இஷ்டிர்தாகாண்டம் சாடவிட்டபடலம், செய்யுள் 0,
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சகார,--[வெறுப்போடு] ஒய் பாவ ! ஏன இ்தப்பிரகாசஈதகா-த 

அ௮ஞ்சளிசெய்து இ௩௧% அுஷ்டப்பபல காலில விமுகிறீர 1 

விடன்.---௮ TE த்தா ல், 

சகார,---யாரிடத் தில அச்சங்கொண்டு 7 

விட,--க்த ஆரிய சாறாகத்தருடைய குணங்களில, 

சகா.-- அத Irae zor ருணங்களென்ன ! அவன் வீட்டிற் 

குள் நுழைந்தால் சாப்பாட்டிறகும வழியிலலை [1 

விட.--அப்படிக்கூடுதே, 

ஈம்மைப்போன்றோர் தமம்களித்து 

௩லிவுற்றனனாம் செல்வழுற்றுச் 

செம்மையாழ்ந்த காலத்திற் 

செய்தானலல னவமாகம் 

அம்முரிறைந்த குளங்கோடை 

யடைந்தோரதாகம் தனைப்போக்கெ 

கமமற்றதுபோ லிவனீய்ஈ்து 

கட்டமிடிக்குள் ளரயினனே, (46) 

சகா---! கோவத்தோடு] கருப்பதாஸிமகன் அவன் யாரடா! 

சூரனா ! பாண்டவ Fre)! sug 

கேதுவா ! ரதையின கெடிகொள் பிள்ளையா ! 

தராதல ஈடுத்யெ இராவணனா ! வல 

இந்இாகச் கனா ! இளைய குர்ழிபால் 

அ௮ர்தமே விராமனன் றளித்ச பிள்ளையா ! 

௮ச்சுவத் தாமனா ! அல்லது தரும 

புத்திரனா ! புகழ் பூண் சடாயுவா ? (47) 

S—eapras ! அவா ஆரிய சாருதத்தா் அல்லவா! 

வறுமையின் மிக்கோர்க் குறுதுய ரகற்றுக் 

தனகுணச் கனிகளா லின்புறத் தாழ்க்த
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மருமலாக் கற்பகத் தருகிகர் கொடையான 

கிரமபிய ஈகலலோர்க் கரும்பெறற குடும்ப 

தலைவனை யொத்தவன் நகிலைமரி யாதறைச் 

சுலோசா io) inet MI முலோபமில் தளத் 

கரைகட வாத இரையெறி இந்து 

கேசமா யெவாக்கும் பூசனை புரிவோன் 

ஆடவா குணகிதி பீடுநு ஈடையான் 

இத்தகைக் குரிகில ஈத்துமிப் பாரில் 

உயிருட னிருப்பவன் * அயிரநிகர் மர்ஷொர் 

மூச்சினை மட்டும் விடுக்கும் 

பூச்சிக ளென்றே புகலுவர் புலவோர், (48) 

ஆகையா லிவ்விடத்தைவிட்டுப் போவோம்வா, 

சகாரா. -வளக்தசேளேையைப் பிடிக்காமலா ? 

விட.--வஸர்தசேனை மறைஈதுபோயினளே. 

சகா.-- எப்படி r 

விட.--- 

ருருடனையுறற இருகோக்குப் போலும் 

வறநிஞனையடைக்ச வனப்பது போலும 

மந்தனமாட் டொன்திய புக்இியைப்போலும் 

1 அலசனைக்கூடிய நிலைபேறு போலுங் 

காமுகனாகி மறதியு மூள்ளோன் 

றனையுதுமாத்துமச் தனிவித்தை போலும் 
பகைவனையடுத்த ஈகுமன்பு போலும் 

உன்னையடைந்த அப் பெண்மணி 

மின்னென மறைக்தனள் மன்னவன் மைத்துஈ ! (49) 
  

  

* அயிர் - நுண்மணல் £: அயிநம் eatery மார்ப்ப ஒயிரச் செறி.பிலை 
காயா வஞ்சனமல ?? முல்லைப்பாட்டு வரிகள் 92, 09. 

* அலசன்- சோம்பன்,
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சகா.--வசக்க சேனையைக் சைப்பற்றாமல் நான வரமாட்டேன்! 

விட.--இதை ரீ கேட்டதிவலையோ ! 

+ 94, 6175 6H vt ov யானையை யங்கடி 

வாளத்இிற்பரி மாவினை ஈன்மகக் 

$ கேளாற்பொன்மயக் கிண்கிணி மாதரை 
3 ‘ ச . . 

AMT CCHTUF wrsGHar Ten Hower, (50) 

சகா.--உனக்கிஷ்ட மிருர் சாற்போ ! யரன் வரமாட்டேன், 

விட. --சரி நான் போவேன் | என்று சென்ரனன் | 

சகார,--மித்தான் போயினன் [விதாஷகனை கோக்] அட ! காக் 

கையின் கால்போன்ற இரதச்தைக், சலையை உடைய 

வனே ! துஷ்டப்பயலே ! உட்காரு, உட்காரு, 

விதூ.--உட்கார்த்தப பட்டவாகளாகவே யிருக்கினறோம், 

சகா.---யாரால் ? 

விதா.--காலனால். 

சகா.--எழுக்திரு, எழுதரு, 

லிதூ.--௪ மும் இிருபபோம் ! 

சகா.--எப்போது ? 

விதூ._விதி மதுபடியும் அ துகலஞ் செய்யும்போது ! 
சகாரன்.--அழு, அழு ! 

விதூஷ.- அழுகை உண்டுபண்ணப் பட்டி ரக்கின்றோம் ! 

சகாரன்.--யாரால் ? 

விதூஷ.--- துர திர்ஷ்டத்தால். 

 ஆளாநம் -யானைசட்டும் தறி, 1 கேள்-சேசம்,



முதலங்கம், Jd 

senior .— Cr! 55, 6@ } 

al grea. a) AGur ie. 

சகாரன்.--எப்பொழுது ? 

விதூஷ.--ஆரிய சாரு சத்தனுக்றாச் செல்வமுண்டாகும்போது! 

சகாரன்,--துவ்டப்பயலே ! கான் சொன்னதாக 5 6S ENS Ba 

FT gS Sool ¢ BM சொலலு ! பொன்னோடு, EWES 

தோடு, சுவாணத்தோடு கூடியவளும், புதிய காடகத்திற 

சூதீதிர காரிபோ லிருக்கியவளுமான வலர்தஸேனை யென் 

கிற தேவடியாள் மகள், காமதேவன கோயில தோட்டத் 

இல் அவனைக் கண்டதுமுதல் அவன் பேரில் மோடித்தவ 

னாய், காம் பலவந்தமாக காமித்திருக்கையிலும், உன் 

வீட்டிற்குள் புகுக்திருக்கிறாள் ; அவளை யென்கையில் 

நீயே சுவயமாகக் கொணார்ந்து விட்டால், அப்படிச் சக்கி 

7ம கொணார்துவிடுகிற உன்பேரில், நீதிச்சபையில் வியவ 

காரமிலலாமலே பிரியமுண்டாகும்; அல்லது கொணா 

கதுவிடாமற்போனால், உயிருள்ளவரையும் பகைஞளுூம் I! 

மேலும் இதோ பாரு ! 

சாணத்தரற் பூசப்பட்ட தவளப்பூ சனிக்காய் காய்ந்த 

[ மாணத்தார் சாகம்கெய்யில மடமடப் பொரித்த மாஞ்சம் 

சேணுலாம் பனிக்காலத்துச் திமிரிராச் சமைத்த சோறும் 

ஆணையா யெக்காலத்து மணிகெட வூசாவன்றோ ? (51) 

நன்றாகச். சொல்லு ; கபடமாகச் சொல்லு ; கான் என்னு 

டைய அரண்மனையிந் புறாக்கள் வளர்க்சனெற மேல்உப்ப 

ரிகையில் உட்கார்க்துகொண்டு கேட்பேன் ; என்காதல் 

விழும்படி. நீசொல்லவேண்டும்; வேறுவகையாகச் சொன் 

ஞயானால், அப்போது உன்றலையைக் கதவிடுக்கிற கொடு 

த்த விளாம்பழத்தைப்போல மடமடவென்று உடைப் 

பேன், 

  

மாண் நத்து ஆர் -குணமாக விரும்பல் உற்ற, 

a
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விதூஷ. “சொல் லுவேன். 

சகா -- [முகத்தின் ஒரு பக்கத்தைக் கையால் மறைத்துக்சொண்டு] 

ஏசேடா ! பாவர் பே.யிட்டாரோ ? 

சேட.---அம். 

சகா.--அகையாற் சீக்கிரம். போவோம். 

சேட.--அங்ஙனமானால் எசமான் கத்தியை யெடுத்துக்கொள் 

ஞுங்க. 

சகா.--உன்கையிலேயே யிருக்கட்டுமடா, 

சேட..-இதோ இது எசமான்கத்தி, எடுத்துக்கொள்ளுங்க, 

சகா.---[தலை€ழாகக்கத்தியின் நுனியைப்பிடி. த். தச்கொண்டு.] 

தோலுரித்த முள்ளங்கித் தோனிறம் பூண்டேசுழற்றும் 

[ வாலுறையிற் நூங்குகின்ற $ வைமேவு வாட்பிடியைக் 

இல்பொருக்தக் கைப்பற்றிக்ளெராண்பெண் ளுய்கள்குசைத் 

தோலமிட்டுப் பின்றொடா வுறுகரிபோன் மனையுறுவேன். 

விதூ.--இரதனிகே ! உனக்குற்ற இர்த அவமாகத்தைப் yA 
தரான சாருதத்தருக்குச் சொல்லாதே; இதை யுரைத் 

தாற் துர்ப்பாக்யெத்தாற் சோர்ந்திருக்கிற அவருக்குத் அய 

ரம் இருமடங்காக விளையும். 

இரத,--ஆரியமைத்திசேய ! காவடக்கமுள்ள இரதனிகையன 
ளோ கான்! 

விதூ,--௮ துசரிதான். 

சாருத,--[வஸச்தசேனையைச் கண்ணுற்று] இரசனிகே ! 

    

4 வால--வெண்மை “ வாலரி கழுவிய வண்ணச் செம்புனல் '? Fas 
சிந்தாமணி கார்தருவதத்தை யாரிலம்பகம் 887. 

$॥வை-கூர்மை, 4 வையேகூர்மை ?? தொல்காப்பியம், சொல்ல 
சாரம், உரியியல் 91,
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சாகத.--[வசக்தசேனையைச் சண்ணுற்து] இரதனிகே! காற்றில் 

உலாவிக்கொண்டிருஈ்த ரோஹனேனன, பிரதோஷகாலதீ 

அக் குளிரால் வருந்துகிறான் ; ஆனதால் உள்ளே இவ 

ளைச் கொண்டுபோ ! இர்தச் சவுக்கதீதால் இவனைப் போர் 

தீதி [என்று சவுச்சச்சைக் கொடுக்கிறான். ] 

வஸந்தசேனை.--என்ன ! என்னைக் கன் பரிஜனமாக கினைக்கி 

ரேர் [சவுச்சக்சை வாங்கி முகந்து பார்த்து சையுடன் மனத் 

திற்குள்] ஆச்சரியம் ! இந்தச் சவுக்கம் ஜாதிப் புஷ்ப மண 

முள்ளதாக இருக்கிறது ! இவன் யெளவனம் வெறுக்கப் 

படவில்லை [என்று போர்க்கிறாள்.] 

சாருதத்தன்.--இரசனிகே ! ரோஹஸலேனனை எடுத்துக்கொண்டு 

உள்ளே போ. 

வலந்த. தனக்குள்] உமது வீட்டிற்குள் நுழையக்கூடிய அதா 

ஷ்டம் எனக்கு இல்லையே, 

சாருதத்தன்.--இரதனிகே ! பதிற்கூடக்கிடையாதா, ஊா ! கஷ் 

டம்! 

விதியினா லொருவன் வெறுக்கையிற் நீருக் 

தீதியினி னட்டோர் சார்பில ரவர் 

அதியொடு பன்னாட் பழய தொல்லோர் 
மதிப்பகன் றன்பு மறஈதிடல் வழக்கே, (53) 

விதூஷ.--[இரதனிகையிடஞ் சென்ற] ஓய் ! இரசனிகை இதோ 
இருக்கிறாள். 

சாருதத்தன்.--௮வள் இரதனிகையானால் இவள் யா? 

என்றுகிலை Cui Sus za 

லிம்மடமான் சிர்தையுற்றுள் (534) 

வஸ்ந்த--[மனச்இத்குள்] பூஜிக்கப்பட்டவளன்றோ 1
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சாருதத்தன்...- 

மன்ச ரத்து முதில்மறைத்த 

* மதிலேகை தனைகிகாச்காள், ்.. 4) 

அலலத பானமயாளை காம் பார்த்தல் சரியல்ல, 

ட வ ஜெட் ae ர 1 இபப்டி 8 க உ , 

விஷ் டம், பான மனையாளைப் பார்க்கரோமென்ற அச்சம் 
ன ் , ச் த் ப ர ் * * ட் ச் 

உமமைக்கணடு, உமமிடச்தில அசையுற்றஙளான வஸ 
, bt. ! 

+ Bw Fa ‘ 

காருதத்தன்,-- ஓகோ இவள் வளந்த சேனையா? [மனத்திற்குள்] 

செல்உமெலா மழிர்து 1 தவத தரித்திர ததிற் றேய்வுறுங்கான 

மெல்லியன்மீ தநுராகம் வில் கசெனச் கென்புரிவேன 

புல்லனிடதிீ துதிகோவம் புறம்பொசியா தழிசலைப்போல் 

வல்லையிலென் னநுரரகம் வன்மனத்தே மடிர்திடுமால், (௦6) 

விதூஷ.--ஒ மித்திரா! அரசன் மைத்துனன் இவ்விதஞ் சொல். 

ல திரன் ! ் 

சாரு.--என்ன 0 

விதூஷ்.--* பொன்னோடும், சுவாணத்தோடும், தங்கக்தோடும் 

ட... கூடியவளும், புதிய சாடகத்திற் சூத்திரதாரன் போலு 

மிருக்றெ வஸந்தசேனையென்கிற தேவடியாள் மகள், 

காமதேவன் கோவில் தோட்டத்தில் உன்னைக்கண்டு ' 

முதல், உன்மீது அசைவைத்தவளை சாம் பலவந்தமாய் 

அநுஈயஞ்செய்தும் உன் வீட்டிற் புகுர்திருக்கிறாள்.”” 

  

* மதிலேகை-- சர் இரனுடையவரி. 

‘+ தல--மிகுதி * அவைதாம், உறுதவசனியென வருஉமூன்று, மிகுதி 
செய்யும் .பொருளவென்ப *? தொல்காப்பியம் சொல்லதிசாரம் 
உரியியல் சூத், Or . a ட
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வஜந்த.--[மனத்திற்குள்] பலவர்தமாய் ௮ நுயஞ்செய்தானென் 
பது ஸ.த்தியம்; இர்த எழுத்துக்களால் கான் அலங்கரிக் 

கப்பட்டேன். 

விதூஷ.--* அவளை என் கையில் நீயே சுவயமாகக் கொண்டு 
வரஅவிட்டால், நீதி ஸபையில் வியவகாரமில்லாமலே, 

விரைவில் கொண்டுவ£தவிடுகிற உன்பேரில் பிரியமுண் 
டாகும், அல்லது கொண்டுவக்து விடாமற்போனால் உயி 
௫ள்ளவரையில் பகையுண்டாகும் '' என்று, 

சாருதத்தன்.---[அலட்செமாக] அவன் மூடன், [ தனக்குள்] 

பெண்டெய்வ மெனப்பூசை பேணத்தக்க 

பெருமையுற்ற செல்வியிவ ளென்றுட்கொண்டே 
ஞெண்டொடியே ! உள்ளேகென் நுரைத்தேன்செல்ல 

வுடம்படுதலின்றி மலர்க் கொடிபோனின்ரு 

ளெண்டகைசே ராடவர்கள் பழக்கத் தாலின் 

றெவ்வளவோ 1 சாடுமொழி யியம்பக்கற்ற 
கண்டுமொழிக் கெண்டைவிழிச் செண்டுக்கொங்கைக் 

காரிகையாள் வாய்இறவா விரதங்கொண்டரள், (56) 

[வெளிப்படையாச] பவதி வஸக்சனேனையே ! தெரியாமை 

பினால் பரிஜனமாக உன்னை கின த்து கான் ஈடர். தகொண் 

டமையால் அ௮பராதியாயினேன். தலைவணங்இ உன் மன் 

னிப்புக் கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன், 

வஸ்ந்த--கான் பிரவேரிக்கக் கூடாத இடத்தில் பிரவேதித்த 
படியால், சான அபராதியாகஇிவிட்டேன், ஆகையால் இரி 
யரைச்சிரத்தால் வணங்கி மன்னிப்புக் கேட்டுக்கொள்ளு 
இறேன், 

விதூஷ.--ஓய் | நீங்கள் இருவரும் சுகமாகச் சம்பாப்பயிர்போ 
லும், வயல்போலும் ஒருவரையொருவர் ஈமல்காரஞ் 

* சாடு --சா துரியம், வடசொல்,
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செய்துகொண்டு தலையோடுதலையைச் சேர்த்துக்கொண் 

டி.ருக்கிறீர்கள் ; கானும் ஓட்டகைமுழங்கால்போன்ற என 

றஐலையாலும் உங்களை ஈமல்கரிக்கிறேன். [என்று எழுந்தி 

Geyer. | 

சாருதத்தன்.--அன்பு மொழிகள் இருக்கட்டும்; வஸர்தளேனை ! 

உனவரவு ஈல்வரவு ஆகுக, 

வஸந்த.--[மனத்இத்குள்] இர்த வார்த்தைகள் மதுரமாகவும் சமர் 

த்தாகவும் இருக்கிறது, இவ்விதம் இங்கு வந்இருக்கிற 

trot, Dis ஸமயம் இங்கிருப்பது உடதமல்ல; இருக்கட் 

டும்; இந்த விதமாய்ச் சொல்லுகிறேன் [பிரகாசமாக] ஆசிய! 

இவ்விதமரக கான் ஆரியரால் அனுக்கிரகிக்கப்பட்டவளா 

யின் இரத அலங்காரத்தை ஆரியருடைய வீட்டில் ௮டைக் 

கலமாக வைக்க கான் விரும்புகிறேன் ; அலங்கார நிமி 

தீதமாக இர்தப்பாவிகள் என்னைப்பின்டொடருகின்றனர், 

சாருதத்தன்,--இர்த வீடு ௮டைக்கலத்திற்குத்தகுதியற்ற து, 

வஸ்ந்த,--ஆரிய! தாங்கள் சொல்வது தவறு; ௮டைக்கலங்கள் 

மனிதர்களிடத்தில் வைக்கப்படுகின்றனவேயன்றி வீட்டை 

ப்பொறுத்ததல்லவே? 

சாருதத்தன்.--மைத்திரேய ! இர்த ஆபரணத்தை வாங்கக்கொ 

ள்ளு. 

வலந்த.--௮ நுக்கரகிக்கப்பட்டவளானேன் [| என்று | ஆபரணத் 

தைக்கொகெடரள்] 

விதூஷ.---[வாம்ச்சொண்டு] உனக்கு மங்களமுண்டாகட்டும், 

சாருதத்தன் சீ ! மூட! ௮௮ அடைக்கல சொத்தல்லவோ?
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விலூஷ.--[* அபவாரிதமாக] அப்படியானால் திருடன் கொண்டு 

போகட்டுமே, 

சாருதத்தன்.--சமீபகாலத்தில் [2ச்ரமாக | 

விதூஷ.--இத ஈம்மிடச்தில் ௮டைக்கலமல்லவச 1? 

சாருதத்தன்,--திருப்பிக்கொடுப்பேன், 

வஸந்த.--அஆரிய ! இந்த ஆரியரால் பின்றொடரப்பட்டவளாக 
வீட்டுக்குப்போக விரும்புகிறேன், 

சாருத.-- அவளைப் Ger apie gi பேரம் 

விதூஷ.--அ௮வள் பின் நீர்சென்றால் ௮ழகய பெட்டையன்னத் 
தின் பின்னா் ௮ர௪ அன்னம் போதலை யொத்இருக்கும். 

யானோ பி.ராமணன், காற்சர்இயிற் போடும்பலிகளை காய் 

கள் ஒன்றோடொன்று சண்டையிட்டுத்தின்றல்போல என 

க்கு விபத்து விளையும். 

சாரு--அப்படியே யிருக்கட்டும், கானே போகிறேன். ஆகை 
யால் இராஜமார்க்கத்தில ஈம்பிக்கையோடு போதலின்பொ 
ருட்டுத் தீவட்டி கொளுத்தச் சொலலும், 

விதூஷ.--வர்தீதமாகக! இவத்தி சத்தஞ் செய், 

சேட.--| சபையை சோகச்] அடே ! எண்ணை யில்லாமற் pail. 

டிகொளுத்தப்போகிறேன். 

விதூ.--[ சபையைப் பார்த்து] செல்வமற்றவனிடம் பிரியசீதை 

வைத்த தேவடியாள் அவனை ௮லட்சியஞ்செய் தலொப்ப, 
ஈமது தீவட்டிகள் ]ழ சேகமற்றவைகளாயின. 

சாருத,-மைத்திரேய ! இரும், தீவட்டி எதற்காக? இதோபாரும், 

இராசவீதியின் மாசகல் விளக்கெனக் 

காமிரிகபோல காக் தபோல் விளர்ததும் 
  

[ அபவாரீதமாக-- முகத்தின் ஒரு பக்கத்தில் ஒரு கையினால் (இருப 
தாச ஹஸ்தம்) பிறர்கேளாவண்ணம்மறைச் அச்சொண்டு, 

் சிநேகம் - ஈண்பு, தயிலம்,
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* யாமிநிவிண்மீ னினங்களாரற் சூழும் 

வ்ண்ணிலவிலாவ சண்ணிப மதியின் 
வெண்பொனிகாத்த ஈன்னிலாக் கரண 

நீருறக்கல₹த பால்வணப் 1 பங்க 

மேலுறச் சொரியும $ பயமென 

நீனிறவிருளி ஸனிமிர்ச் sa ip Bear (57) 

| அன்போட | வசர்கசேளையே ! இது உன் வீடு, உள்ளே 

செல்லுதி, 
(வசந்தசேனை அதிக ௮நராகம்சோடு பார்ம் ச்கொண்டே 

உட்புகுர் தனள்.) 

சாருதத்தன்.--௪ண்பனே ! வஸந்தசேனை போய்விட்டாள் ; ஆகை 

மால் போ ! வீட்டுக்குப்போவோம். 

பலா்செலுமி ராஜவீதி சூனியம் பட்டகாவற் 

றலைவாக எங்குமிங்குஞ் ௪ஞ்சரிக் கின்றார் வஞ்சங் 

குலைபடல் வேண்டுமிந்தக் குவலயஞ் சூழிராவு 

மலைகிக ரிருளினோடு வன்புறப் பொருக்இற்றன்றே (58) 

[கொஞ்ச.தாரம் போய்] இக்தத் தங்கபாத்திரக்தை இரவில் 
நீர் காப்பாற்றவேண்டும்; பகலில் வாதீதமானன் காப்பாற்ற 

வேண்டும். 

விதூஷ.---உமஅ உத்தரவுப்படியாகட்டும், | என்று போய்விட்டா 
ர்கள். 

மீரச்சகடியீல் ஆபரண அடைக்கலம் என்கிற ழதலங்கம் 

முற்றிற்று, 

  

  

* யாமீநி- இராத்திரி ** அல்விபாவரியேகம்கு லல்கல் யாமிநீயே ஈத் 
தம்” சூடாமணி நிகண்டு, 

1 பங்கம் -சேறு *பங்கமே சேறு தசுபழுதொடு பின்னமாமே”" 

நிகண்டு, 

6 பயம்--பால் * பமுதிலாச பயோவிரதத்இனை '' பாகவதம், 8-ங்கர் 
தீம்... வாமராலதார செய்யுள் 15, 

 



இரண்டாவதங்கம். 

  

(சேடி பிரவேரி2த) 

சேடி. -அரியை யிடதீதிற் செய்தி சொல்லும்படி. ஆரியையின் 

ரூயினால் அனுப்பப்பட்டிருக்கிறேன், ஆகையால், இப் 

பொழுது ஆரியையின் ௮ருிற3பாகிறேன். |சொஞ்ச.அரம் 

போய்ப்பார்த்து] இர்த ஆரியை எதையோ மிசவும் ஆலோ 

இத்துக்கொண்டிருக்கிறாள் ; ஆரியை அருகிற்போடி2றன. 

(பிறகு ஆசனத்தில் உட்கார்ர் தகொண்டு, கவலையுடன் ants 
சேனையும் மதனிகையும் பிரவே௫ிக்கறார்கள்.] 

லலந்த.--அடியே ! அப்பால், அப்பால். 

மதனி.--ஆரியே ! சான் ஒன்றுஞ் சொல்லவில்லையே. அப்பால், 

அப்பால் என்னை? 

வலந்த.--என்னால என்ன சொல்லப்பட்டு? 

மதனி, அப்பால், அப்பாலென்று, 

வஸந்த,--| புருவல்களை கெரித் தகச்சொண்டு | ஆம், அப்படியே, 

சேடி.--[ சமீபத்தில் ats | ஆரியே ! நீரில் ap pals தேவதைகட் 

குப் பூஜை செய்யும்படி. அம்மாள் சொல்லுகிறாள். 

வஸந்த, --சேடி ! இன்றைக்கு கான் ஸ்கானம் செய்யவிலலை ; 

பிராமணனே தேவபூஜை செய்யட்டும் என்று நான 

சொன்னதாக அம்மாளிடம் சொல்லு, 

சேடி --ஆரியைபின் உத்தரவுப்படி | என்றுபோய்லிட்டாள் ], 

மதன ,--ஆரியே ! ASsaap றைமையிற் கேட்கிறேன் ; வேராக 

எண்ணாதை) இஃதென்னை ! 

வஸந்த --மதனிகையே 7 மான் எவ்விதமாக இருக்கிறதாக உனக் 

குத் தோற்றுகிறது 3 
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உ மிருச்சகடிகம், 

மதனி --அரியே 1! நீ செய்கையற்ற மனமுடையவலாம் 

௫க்தறெபடியால், மனத்தில் யாரையோ கினைத்து மைய 

கொண்டிருப்பதாய் எண்ணுகிறேன், 

வஸந்த,--நீ நன்ருயநிர்துகொண்டாய் ) பிறர்மனதிை யறியும 

பண்டிதை யென்னும் மதனிகையன்றோ é 

மதனி.--சச்சோஷம் ! சந்தோஷம் ! ஈமது பகவானோ சாம 

தேவன் ; ௮வன் தருண ஜனங்களுக்கு அநுக்கொகஞ் செய் 

கிற மஹோத்ஸவம் போன்றவனன்ற 0 ஆரியே / பிரிய 

மாய்ச்சொல்லு; உன்னால் ஸேவிக்கப்படுகிறவன் ௮ரசனா? 

௮. ரசப்பிரியனா ? 

வஸந்த,--சேர. / கான் இரதிக்கு அசைப்படுகிறேனே யன்றிப் 

பணியவல்ல. 

மதனி.--கல்வியாலலங்கரிக்கப்பட்டிருக்றெ பிராமண யுவாமீது 

மையல் கொண்டிருக்கிருயா என்னை 1 

வஸந்த,---என்னாற் பிராமணர்கள் பூலிக்கதீதக்கவர்கள் ; காமிக் 

கத் தக்கவர்களலலவே/ 

மதனி.--பல பட்டினங்கட்குப்போய்ச் சம்பாதிச்ச வாணிபக் 

காளையையா இச்சித்திருக்கிருய் [க 

வஸந்த.--மிகு கண்பு பூண்ட காதலிகளைப்பிரிக்து தேசார்தாம் 

போடறபடியால், வணிகர்கள் பிரிவால் உண்டாறெ ஐய 
ரத்தை உண்டாக்குகின்றனர், 

மதனி.--அரியே ! இராஜனல்ல ; இராஜப்பிரியனல்ல ; பிர 

மணனல்ல$; வைசியனல்லவென்ருல், மற்றை யார்பேரில் 
நீ காதல்கொண்டாய் ? 

வலந்த.--பாங்& ! நீ யெனது காமதேவன் கோயில் தோட்டத் 
இற்கு வர்சாயன்றோ 1 

மதனி,--வச்இருர்தேன்,
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வஷந்த,-- அப்படியிருக்தும் ௮றியாசவள்போல் கேட்கிறாயே ! 

மதனி.--தெரிக்தது; என்ன! அவர்தானா? சரண்புகுக்த வுனக்கு 

எவர் அடைக்கலங்கொடுத்தாரோ ast? 

வஸந்த,--அவர்பெயரென்னை 1 

மதனி.-- செட்டி த்தெருவிலிருக்கிறாசே ! 

வஸந்த.--௮௩ ! ௮வர்பெயரையலலவா கேட்டேன. 

மதனி.--ஆரியே / ஈற்கொடைவள்ளலென்ற பொருள் தருஞ் 

சாருசத்தனலலவா அவர் பெயா] 

வஸந்த.-- [ மனச்சளிப்போ9]ல்லது மதனிகே! ஸாது, நீஈன் 
SMG STU, 

மதனி.-- [ தனக்குள் ] இந்தப் பிரகாரஞ் சொல்லுவேன் [ வெளி 

ப்படையாக ] அரியே ! ௮வ7 தரித் தானென்று கேள்வி. 

வலந்த.--அதனாற்றான் கான் மையல் கொண்டேன் ; தரித்திர 

னிடத்தல மாத்சைச் செலுத்திய தாடியை உலகத்தார் 

நிந்தியார்களனறோ ! 

மதனி.--பூ இல்லாத கட்டுமாமாச்சை 1 மதுகரி விரும்புமோ 3 

வஸந்த.--அதனாற்றான் இவ்வண்டு மதுகரியென்ற பெயர்ப 

nL FF Ss. 

மதனி.--ஆரியே ! அவரிடத்தில் நீ ஆசைகொண்டாயானால், நீ 

யேன் காமித்துச் செலலல் கூடாது? 

வஸந்த.--மோகத்தால் விரைவிற் செல்லுபவர்கட்குப் பிர தியுப 

காரஞ் செய்யும் திறமில்லாமையாற் பிறகு பார்த்தல் அரி 

தாகும்; ௮௮ கூடாதென்கிற கருத் தினாற்றுன், 

 மதுகரி-டெண் வண்டு, இதன் yom ugar?



4 “மிருச்சகடிகம், 

மதனி,--என்னை ? அக்தக்காணத்தை முன்னிட்டுத்தான் ஆப 

ரணங்களை அடைக்கலம் வைத்து வர்தாயோ? 

வஸந்த.--பரங்€ / கன்ருயறிர் துகொண்டனை,. 

[திரைக்குள்] 
ஐயா! பச்அப் பொன்னுக்காகப் பிடிபட்ட சூ. தாடியானவன் 

ஓடுகருன் ! ஓடுகிறான் !! அவனைப் பிடியும் ! அடே பயலே 
நில்லு, நில்லு! அசோ ஒடுகிருன், [சம்வாஹசன் திரையை 
ப்பீறிக்கொண்டு * பரபரப்புடன் பிரவேிக்கன்றனன்.] 

சம்வா.--அக்கோ/ அச்சோ! சூதாட்டர்துன்பமடா அப்பா ! 

புதிதாக ௮விழ்த்து விட்ட 

கழுதையைப்போற் 1 கவடியினான் 

மதியங்க வரசன்விட்ட 

சதீதியெனு மாப்படைபோல் 
அ திவன்மை யுற்றகடோற் 

க௪சன்போலச் ச,த்இயினால் 

ER pts பேையைப் போற் 

கலக்கடிக்கப் பட்டேனே. (1) 

மேலும் 

கவருூட்ட வா'தாயக் 

கணக்கனெனுஞ் சபிகனைக்கண் 

டுவமாச மறுஇஇிலா 

ஒற்றோடி. னேன்வழிமி 

லவமரக மிகப்பெருக 

ஆ ! வழியி லேவிழுக்தேன் 

தவமிலியான் யாசையினிச் 

சரண்புகுவேன் றளரக்தேனே, (2) 

  

* பரபரப்பு-- விரைவைச் காட்டுர் இசைச்சொல், 

1 கவடி. சோக.
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இச்சபிகனுஞ் சூதாடியும் என்னைப் பக்கத்துற்றேடிக் 
கொண்டிருக்கும்போது, அடிச்சுவடு தெரியாவண்ணம் இந்தப் 

பாழ்த்த கோயிலுட்புகுக்து தேவியாய் விடுகிறேன். [௮ம்௨ண் 
ணம் பலவசையான பாசாங்குசெய்து கோயிலிற் தேவிபோல வீற்றிருச் 

தனன்.] 
(மாதுனுஞ் சூதாடியும் பிரவேசம்.) 

மாதுர.--பத்துப்போன்னினிமிச்சம் பிடியுண்ட சூதாடியோடு 

இரான்; அவனைப்பிடியுங்கள் பிடியுங்கள் ! ௮டபயலே ! 

கில்லு, நில்லு ! அதோ ஓ0விரான் ! ஓடுகிறன் !! 

ஞ்தாடி..-- 
பாதலத்துக் கோடினுமென் 

[ பலாநிசரண் 1 புக்கினுமென் ! 
சூதிலவலல சபிகனன்றித் 

துணைபுரிவார் யாவாடா ? 

மாதுபங்க ளென்னுமக்த 

வரைவில்லி யுருத்தரனும் 
போதிலுனைக் காத்தல்செயும் 

பொருட்டுதவான போலுமடா ! (3) 

மாது... 
ஈற்சபிகனை வ௫சிப்பா 

னாடிநீயோடா கின்ஞுய் 

அற்பனே யெங்குப்போவாய் ? 

அடிக்கடி. காலகணமாறிச் 

சற்குலங் தரத்தியாவுர் 

தறைமிசைக் 9 கறைக்குளாரக்கி 
வற்புமிக் கோடலுறராய் 

மாழ்கியெங் குறுவாய்மாதோ (4) 

சூதாடி,--[பாத அடையாளத்தைப்பார்த் த] இங்குப் பாதச்சுவடி. 

ருக்கிறது ; இதற்கப்பால் அடிச்சுவடு தெரியவில்லையே. 

  

* பலாரி- இர்திரன். 1 புக்கல்- புகுதல். 6 தறை குற்றம்.
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மாதுர,--[பார்த்து அலோசனையோடூ] ௮டே/ பாதச்சுவடு கோனா 
லாகவிருக்கிறது. கோவிலிற் றேவபிம்பமில்லை. டாழுங் 
கோயில் [யோசிச௪] தூத் சனான சூ. சாடி வக்கிரமுறற 
௮டிகளுடன் கோயிலிவ் அழைக்திருஃகின்றனன்போலும், 

சூதாடி.,-- அப்படியானால் காம் அடி.பிடி தீ தப்போவோம், 

மாதுர.--௮ப்படியே யாகட்டும். (இருவருங் கோயிலுக்குள் நுழை 
து ஒருவனை யொருவன் பார்த்தச் சாடை செய்துகொண்டு) 

சூதாடி,--சேவப்பிரஇமை கட்டைபோலிருக்கின்றதே, 

மாதுர.-- அடே அல்ல, HUN, SR OIL பிரதிமையடர, அல்ல 
அல்ல (என்று பலவிதமாயசைத்துப் பார்த்தச் சன் னைசெய்து 
கொண்டு) அப்படியேயிருக்கட்டும்; வா, நாஞ் சூசாடுவோம 
(என்று பலவகையான குூதாடகின்றனர்) 

சம்வாஹ.--[சுதாட்டத்திலிருக்கும் அசையாற் பலப்பல சேட்டைச 
ளைத் தனக்குள்ளடக்டக்சொண்டு, [மனத்திற்குள்] 

அ ரசினையிழர்த வோரரசன்காதஇனில் 
மூரசொலிபட்டது போல மொய்த்தடும் 
பொருளிலான் செவிகளிற் புகுமிவ் * வல்லொலி 
தரமிலாத்துனபினைக் தருதல் என்ளையேர$ (5) 

bee ears தினிலவல்லேன் 

மேருச்சிகாத் இனினின்று 
ம௫ிக்கண்வீழ்தல் நிகர் ந தவற்றை 

மகிழ்வுற்றினியா னாடேனால் 

  

  

* வல் சூதாடு கருவி. 

1 கவறு--சூத ₹ இருமனப்பெண்டிருங்கள்ளுங்கவறர், திருநீக்சப்பட் டார் தொடர்பு *? திருக்குறள் 09ம் அதிசாரம் வரைவின்மக ளிர்குறள் 10.



இரண்டாவதங்கம். க 

* பிகதீதன்குரல்போற் செவிதமக்குப் 
பேராவின்ப ஈனிவிளை த்தே 

1 அகத்தைக்கவருக் இறமிக்த 
வாயர்தனக்கே உளதம்மா ! (6) 

சூதா--௮டே எனக்கு விழுந்தது; என் ஆட்டம். 

மாதூ.--௮ல்லடா ! என் ஆட்டமல்லவோ ! 

சம்வாஹ.---(ஒரு பக்கத்திற் குதித்தோடி.வர்.த) அடே அல்ல! என் 

ஆட்டமடா! 

சூதா.-- அடே பயலகப்பட்டான். 

மாதுர.-- (பிடித்துக்கொண்டு) அடே தப்பிஒடியபபலே / அகப்ப 

ட்டாய் ! பத்துப்பொன்னையுங்கொடு / 

ஸம்வாஹ.--இதோ கொடுக்கிறேன். 

மாதுர.--இப்போழ்ேே வேண்டுங்கொடு, 

ஸம்வாஹ.---தயைசெய்யும் ; தருகிறேன். 

மாதுர.-- பயலே / இர்த கொடியிற கொடடா ! 

ஸம்வாஹ.--தலைசுறறுகிறதே ஐயோ (என்று: பூமியில் விழுரொன் ; 
இருவரும் பலவாருய் அடிக்கிறார்கள்.) 

மாதூர.--சூ.தாடிகளுடைய இந்தக் கோட்டினாற் கட்டப்பட் 
டாய். 

ஸம்வாஹ.--(எழுர்.து தக்கத்தோட) சூதாடிக்கோட்டிற்குள் அகப் 

பட்டுவிட்டேனா என்ன ? சூ௮க்கோட்டில் அகப்பட்டால் 

அ௮க்கோட்டைத் தாண்டக்கூடாதே, கான் எவ்விதங்கொடு 

ப்பேன். 

ர் பிகம் குயில், 1 அகம் மனம்,
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மாதர,--௮டே / பிணை கொடு. 

ஸம்வாஹ.--அப்படியே ஆகட்டும் (குதாடியிடம்போய்) ௮ரை 

வாடப் பொன்தரு$றேன். ௮ரைவாசியை மன்னித்.துவிடு. 

சூதாடி,--௮ப்படியே ஆகட்டும். 

லம்வாஹ.-(சபிசனான மாதுரனிடம்போய்) அசைவாிக்குப்பிணை 

கொடுக்கிறேன் ; பாதியை விட்டுக்கொடு. 

மாதுர.--குற்றமிலலை ; அப்படியே ஆகட்டும. 

ஸ்ம்வாஹ.---(வெளிப்படையாக) ஓயா பாதியெனக்குவிட்டுக் 

கொடுததீரலலவா £ 

மாதுர.--அ.ம் விட்டுக்கொடுத்தேன் 7 

ஸம்வாஹ.--(சூதாடியை கோக்க) நீரும் பாதிவிட்டுக் கொடுத்த 

ரல்லவா ? 

சூதா.--ஆம் விட்டுக்கொடுத்தேன். 

ஸம்வாஹ.--இப்போஅ கான் போடுறேன். 

மாதுர.--எங்கடாபோகின்ருய், பத் துப்பொன்னையுங்கொடு, 

ஸம்வா --ஜயன்மீர்! பாருங்கள் ஆ/ ஆ! இப்பொழுதசான் 

ஒருவனிடத்திற் பாதிக்குப்பிணை கொடுத்தேன். மற்ரொ 

ருவன் பாதியைவிட்டுக் கொடுத்தான், என்றுலுஞ்சதஇ 
யற்ற என்னை இப்போதே கொடுவென்$ருன் ! 

மாதுர.--(பிடித்தச்சொண்9) அடபோக்கிரி/ சான் மாதுரன் ! 

கைகாரனல்லவா ! என்னிடத்தில் உன் போக்கிரிக்தனங் 

காட்டுகருயே ! உன் கைச்சரக்கு என்னிடஞ்செல்லா.து / 

பத்துப்பொன்னையும் இந்த கொடியிற்கொடு | தப்பி ஓடின 
பயலே ! 

சம்வா.---எங்கிருக்து கொடுப்பேன் ?
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மரது.--உன்றகப்பளைவித்றுக்கொடு, 

சம்வாஹ.---எனக்குத்தகப்பன இலலையே ! 

மாது எ தாயைவிற்றுக்கொடு. 

சம்வாஹ.--௪ னக்குக்தாயுமில்கை, 

மாது,--உன்னைவி று &சொடுபயமில | 

‘ . > ay v டல் a ர் 14 
சம்வாஹ.---அப்படி.யே செய்கிறேன் , BUYS FL! Gl எர இர 

ஓவீதியிற் கொண்டுபோங்கள்! 

மாது£.--வாடாபயயே 7 

சம்வாஹ அப்படி யேயாநட்டும் (சிறிது தாரஞ்செல்கன் னன்] ஆர்] 

யார்காள் ! சபிகனிடத்திற் பச்அுப்பொன்னைக் கொடுழ்து 

என்னையாோனும் வாங்கிக்கொள்ளுங்கள். | ஆகாயத்தைப் 

பார்த்து] என்ன செய்வாய் என்றா கேட்கின்றீர்கள்? தங் 

கள் வீட்டில் எல்லாவேலையுஞ் செய்வேன் ; என்ன! வதிற் 

சொல்லாமற் போய்விட்டானே/ இருக்கட்டும், வேடு னொரு 

வன போகுமுன், ௮ வனை க்கேட்பேன், | முன் சொன்னபடி. 

மொழி௫ன்றனன் | என்னை ! இவருங்கவனியாது செல்கின் 

நனரே? ஐயோ / அரியசாருதச்சனுடைய செல்வமழிக்த 

மையாற்துர்ப்பாக்கிெயனாயினேன். 

மாதுர.--கொடடா. பொன் எய்கடர? 

சம்வா. அ ஏங்கிருக்து Dt டுப்பேன் [ என்று தரையில்வீழ்கின் னன் 

மாதுரன் இழுச்ன்றனன் ] ஐயன்மீர் ! காப்பாநிறுங்கள் ! 

காப்பாற்றுங்கள் !! 

(சாச்தாரகன் பிரவேசம்) 

ர்த்தா.--ஓகோ! குதாட்டம் ஒரு மனிதனுக்குச் தங்கவாசாமி 

ல்லாக இராஜ்யம், 

7
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பிறாபாற்மோலவி தனைக்க௫ுதாப 

பெருகரடோறும் பொருள் வாங்கல 

உற௱வேகொடுக்கல் உளஉலகை 

யோம்புமரசன் வருவாய்போற 

ரிறமரயாயம் வரததமுள் 

செல்வம் படைத்த மாக்தாகளு 

மநவேயா சைப்படவிர்ச 
. . or 4 “ 

அயர்தனக்லே யாமன்றோ? (2) 

மேலும் 

சூதினாவமட யாட்டியுஞ் சொன்னழமுஞ் 

ஞ்தினார்கொடையுக்து மண்பருஞ் 
பல வமவருகு சொல்லிய (FH BIOD வு வறு 

சூ.தினாுறிபல வு£தொலை£் தோடுமே. (8) 

* திரோதையால யாவுஞ் சரேலென வழீந்தும் 

3 பாவரத்தர ௮டம பானது குன்றியும் 

8 காத்திதத் காலே ஈடைவழி கண்டும் 

| கடதீதால் மோதி யடித்தலை யுற்றும் 

உடலெலா ஈடுங்கி யோடுசன் றேனே (9) 

(முன்னர் கோக்கு) 

ஈமக்குமுன சபிகனாய் இருக்க மாதுரன், இதோ இந்தப் 

பக்கத்தில வருகிறான்; அப்பாற்போகமுடியவில்லை; மெல் 

லதீதலையில வஸ்கஇிரத்தைப் போட்டுக் கொள்ளுகிறேன். 

| பலவிதமாய் நடித்து மின்றான் ]. 

(உத்தரீயச்தைப்பார்த் து) 

pion oa யெண்ணில் 

புழைகளா னோன்மையுற்ற 

தாதலாலிந்த வுத்த 
ரீயதி்தை விரித்தல் மூடல் 

    

* திரேதை 1 பாவாம் 6 நர்த்தீதம் | கடம் இவை சுூதாட்டபேசம், 
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ம்பாதுலாம் பிரமனேனும 

புரியல தஇறத்தனலலன 

றீதிலா திஃதையாடிச் 

சேமித்தல் சிறப்பிறறுலேர (10) 

அலலது இச மாதுரன அறபன; இர்தப்பயல ஈம்மை 

யா செய்யக்கூடும் 

விண்மணி கோனநவதொட் டஈ$யின் கரறுக 

மண்மிசை யொருகால விண்ணினமாு Mp (Hate 

உணபவை பெருச பறவையைப போல 

நணணிமய பேரடர கினறன னக்தோ (11) 

மாதூா.--கொடடா, கொடடர, 

ஸ்ம்வாஹ,--எங்கிருகது கொடுபப்பன் (மாதுரன் பிடி 1 திமுகஇ 

றன்.) 

தர்த்தர.-௮டே, இஅ என்னடா ( ஆகாயத்தில் ) “* இஈதச் சூதா 
டியானவன சபிகனாற்றுனபபபடுத் உபபடுகிறான ; அவனு 

க்கோ ஓத்தாசை இலலை” எனறு. சொலறுகிருய் ? 

இகோ தாத்துரன வம்இருக்கிறேன, அவனை விடுவிபபேன 

(போய்) பாதை விடுங்கள், பாதை விடுங்கள் (பார்த்து) 

அக்தப் போக்கிரி மாதுரனா ! இந்த லம்வாஸகன, 

பகனமுற்றுங்றானிக் த தலைகிமிராக பண்பனிவன 

மகிதலத்து லிழுதீஅமிவன 1 குரம்பை வருகதிலசே 

புகருமிவனை காய் கடிக்கிம் புண்ணிலிடம மிலதே 

தருதியிலா வுடலாற்முத் தாபமெசன் பொருட்டே (18) 

இருக்கட்டும்; மாதுரனைம் கொஞ்ச௪ஞ்சமாதா£ஈப்படுச்.துகி 

றேன் (சென்று ) மாதுர! வந்தகம் பணணுகிறேன மாது 

ரன் பிரதி வர்தஞ்செய்கன்றனன்.) 

 தாம்பை- உடல் *இமைக்கும்போது மி.ராதிக்குரம்பைதான்?? இரு 
நாவுககரசு சுவாமிகள் தேயாரம், இருஈஃலப்படுகம் 1,



He மிருச்சகடிகம். Ose 

தர்த்துர,--இது என்னடா இது! 

மாதுர.--இவன் எனக்றுப்பக்துப்ப்பான் கொதெதல் வேண்மெ, 

தீர்த்து,--இ என்ன பெகிதா ? 

LON ET —— (a 05 BIE GDI ts சமுச்சட்டில் சுருட்டிலை 5௮௬௧௮2 52 

தரீயத்தை இமுக் த) ஐயா / பரமுங்கள், பாருங்கள் ! ghee 

யான வஅுங்கவல்திரமுடைய இந்தம்தர்த்தாூனுக்குப் பத 

BIG LIN oS அற்பமாம் ! 

தர்த்து,--அடகாரச்க/ பத்அுப்பொன்னையுஞ் ல நிமிஷத்தர் 

சூகாடித் தருவேனடா ! பணமிருஈ தானால் அதைக்சழ்க் 

தீதில் வைச்துக்காட்டுகி தா? என்ன அடே / 

இமிர் தசாதிப் பயலே பறிதனே ! 

மொழிந்தவைம்பொறி முறிறு மொருவனைக் 

கழியுமீரைந்து ர் காஞ்சகத் தின்பொருட் 

1 பிந்தல்செய்ச லடுப்பதன ருமசோ (13) 

மாதா,--ஜயா உமக்றுப் பத்துப்பொன் அலட்சியம், து 

எனக்குப் பெரியசெ வம், 

1 3 ட் ப " ் 
* . . 

BTS IT .— DY IWOOT Log LF LIT od! கூறுவதைக்கேளும். இன்னொரு 

பத்துபோல னே அவனுக்குக்கொடும்; அவன் கு.தாடட் 

டும், 

மாதுர,--கொடுத்தால, 

தர்த்துர,--ஐயித்தா 
கொ டுப்பா ன, 

மாதுர.--ழிவல்லாவிடி ௨, 

சர்த்துர--அப்2பா ஆ! கொடுக்கமாட்டான். 

[ காஜ்சநம் - பொன், இங்கு ஆகுபெயராய் ஈர் ௨கை சாணய2தை 
ச்சுட்டி HM. 

1 அமித்தம் செங்கல் கெரிதி பண்ணல், அழச் தலென மெலிர்த௪.



இரண்டாவதங்கம், ௦0 

மரதுர.--௮ங்ஙனமாயின், இவ்விசம் உளறுதல் ௪ரி.பல்ல நீ மபா 

க்கிரி. நீ கொடுத்துவிடு, கான் மாதுரன்! தராததன்! 

இபரியர்தஞ்சூதாடினது வீணன்று, waht Be wren 

அ௮ச்சமுடையவன் ! நீ போஃகிரி! கெட்டபயல ! 

தர்த்துர.--அடலே, யாரடாகெட்். பயல்? 

மாதுர.---நீதானடாப. பலே, 

தர்த்துர,--உங்களப்பன் கெட்டபயல் [சம்வாஹாகனைச் கண் சாடை 
காட்டி அப்பால் வரும்படி. சொன்னான் | 

மாது.---௮அடவேசிமகனே 7/7 இவ்வண்ணஞ் சு சாடியல்லவர நீ 

கெட்டாய் 2 

தர்த்துர.--இல்வண்ண?5தரன் நாடா சூ தாடினேன 1 

மாதுர,--௮டலே சம்வாவாதா ! பதுப்பபான் எங்கடா, தாடா. 

சம்வாஹ.--இரோதருகி£றன் (un gr er பிடி த்திமுச்ெ ரனன்] 

தர்த்துர,--௮டசர்க்க? கான் பாராத தருணத்தில் அவ?னவருச் 

தலாம், ஈரன் பராக்குமபோழ்து முடியாது, 

[மாதுரன் சம்வாஹகனை இழுத்து முட்டியால் மூச்லெடி.ச்சின்ற 
ளன் ; சம்வாஹமன் மூச்கிலிரத்தம் வடிய அவன் மூர்ச்சித்தும் 
கரையில் விழ்கின்றனன்; தர்த்துரன் இருவருடைய மத் இியிந்செ 
auger parc ; மாதுரன் தர்த்துரனையடிச்சின்றனன்; ர்த்து 
ரன் விலட. அடி. ச்சின் ஈனன்] 

மாதுர.--௮ட அடதுஷ்டதவடியாள் மகனே ! இதன் பய 
ய நுபவிப்பாப் / 

£ததுர,-- ர்க்க! யிற் போகிற என் + ed MEH. — YU apse: aipuip போகிற எனன யடித்தனை, நர 
ளையதஇிகம் இராஜகுலத்தில் வர்து ௮ட, அப்போதுபராம்க 

லாம், 

பாதா, அகா, பார்ப்போமடா.



od மிருச்சகடிகம். 

தர்த்துர,--எவ்விகம் பார்ப்பாயடா ? 

மாதுர.---! சண்ணி£ண்டையும் இற் தசொண்டு| இப்படி ப்பாப்மபன், 

[என்றனன்]. [தர்த்துூன் மாதுரனுடைய இருகண்களிலும் 

மணவைவாரிச்.தாவிவிட்டுச் சம்வாஹகனை ஐடிப்போகும்படி. சாடை 

செய்கன்றனன். மாதுரன் இருகண்களையும் சசச்சிக்கொண்டு 

பூமியில் விழுகின்றனன், சம்வாஹகன் ஒன் றனன் | 

தர்த்தாா.-- [தனக்குள்] பிரகரன ச.பிகனானமாஅரன் என்னால் 
ரூ ல் . க ௪ . ட nw ட . . 

விரோதிக்கப் பட்டனன் ; இவ்விடத்ழிவிருத்தல் இனிச்சரி 

யலல; ஆரியகன் என்கிற இடைப்பையன் சிதர்களுடை 

யசொற்படி அரசனாகிவிடுவான் என்று எனது பிரிய ஈண் 

பன் சார்விலகன் சொல்லியிருக்கின்றனன் ; ஈமமைப்போ 

ன்றவர்கள் ஆரியகனைப் பின்றொடருகிரார்கள்; அகையால் 

யானும அவனிடம் போவேன் [என்று போயினன் ] 

சம்வாஹ.--|அசசத்தோடு கொஞ்ச தாரஞ் சென்றுபார்த். த] இதேர 

யாருடையவீடோ கதவு திரக்கப்பட்டிருக்கின்றதஅ ; இசோ 

புரவேடிக்கிறேன். [பிரவேசித்து வசரக்தசேனையைப் பார்த்து] 

ஆரியே! * சரணாகதிபண் ணுகிறேன். 

வசந்த.-- அடைக்கலம் புகு£தானுக்கு அபயங்கொடுத்தேன், 

௪8! தலைவா சநிகதவைச்சா்அ [சேடி அப்படி மூடன் ஈனள்] 

யாரிடத்தில் உமக்குப்பயம? 

சம்வாஹ.---ஆரியே | கடன்காரனிடத்தில, 
ட 

வசந்த.--பாங்£ ! ஈன்றாகக் கதிவைச்சாத்தினையா ? 

சம்வாஹ,.--[ தனச்குள்] என்ன ? கடன்காரர்களிடத்தில் என்னை 

ப்போல இவளும் அ௮ச்௪சப்படுகினறனள்போ லும. பின்வரு 

Mouy தெளிவாய்க் கூறப்பட்டுள தன்றோ ! 

~ ~ rn acer —_ eee a -_—— மொ மெட்டல் 

TE MSH அடைச்சலம்புகுதல் “சரணாக தியாய்சசரண்சென்றடை 
ர்தபின்?” மணிமேகலை பவம் இறமறுகெனப் 5,



இரண்டாவ்தஙகம. 9 

தன்வலி யுணாக்துபின் சும்மை தாங்குவான் 

உன்னுமோரிடுக்கணை யுருன் விலங்குசூழ் 
மனபெருங்காட்டக முற்று வாழினும். 
துன்னருங்சேடுகள் சூழ இதிறறிலன் (14) 

மாது, [கண்களைச் துடைத்துச்கொண்டு 1 தியூதசரனைப் பார்தத] 

அடா?! தா, கொடு. 

தியூத.-- ஐயா! காம் தர்தீதூரனோடு சண்டை செய்துகொண் 

டி752 சமயத்தில் ௮வன் ஓடிவிட்டான். 

மாது,--நர்தச் சூதாடியின் மூக்கு கைழமுட்டியா லிடிபட்டதில் 

உடைந்துபோயிற்று, அசையா லிரத்தஞ் இந்தியிருக்கும் 

வழியை மாடிப்போவேம் [அம்வழியேபோய்] 

சூதாடி,--ஐயா வசக்தசேனை வீட்டிலவன் நுழைக்திருக்கிறான். 

மாது,--பணம் ஈமக்குக் கிடைத்துவிட்டது, நிச்சயம் / 

சூதாடி, --௮ரசன் அரண்மணைக்குப்போய் அறிவிப்போம் வா/ 

மாதுர,---இர்த அயோக்கியன் இங்கிருந்து கிளம்பி Cag gga 

குப் போவான். அகையா லிவனைத் தகைர்நு மறிழ்துப் 

பிடி.த்துவிடுவோம். 

(சர் தசேனை மதனிகைக்குச் சாடை காட்டுகின்றனள்) 

மதனி.--தாங்களெங்கிருந்து வர்தீர்களோ? தாங்கள் யார்? 

தாங்கள் யாரைச் சேர்ந்தவர்கள் ? தங்கள் தொழிலெ 

ன்ன? யாரிடத்திற்றாங்கள் அச்சமுற்றீர்கள் ? 

சம்வாஹ.--ஆரியையேகேளு ; பாடலிபுரம் என்னுடைய ஐச 

பூமி; யான் குடித்தனக்காரன் மகன ; $ ஸம்வாஹகவிர்த் 
இயாற் சீவிக்கிறவன். 

வசந்த,--ஈல்ல வித்தையை நீர் கததிருக்கின்நீர், 

    

* திபூதகான் -குதாடி. 
* கால்கைகளைப்பிடி த.து வருத்தம் 6ீச்குதல் சம்வாஹசத்தொயில்,



at மிருச்சகடிகம். 

சம்வாஹ.--௮ ௪ வித்தை யென்று பயின்றேன்? அதி யெசாக் 

GF 2வகோபாயமாயிற்று, 

சேடி.--அசியரால மறுமொழி கூறபபட்டது ; மெலே. 

சம்வாஹ.--பிநறா என்வீட்டிற்கு வருகிறவர்களிட.த்திழ் கேள்வி 

யுற்றபடி, ௮ரிய நதேசங்களைக்காண விரும்பி இங்கு வச் 

தேன். இந்த உச்சயினியிற்பிரவேடுத்து ஒருஆரியனுக்குப் 

பணிவிடை செய்துவர்சேன். எவர் அழஞும், இன்சொல 

லம, கொடுத்துச்சொலலாமைபும, அபகாரத்தை மறக 

லும், உடையவமோ /--மிகுத்து.றரப்பதில் என்னே [4 

அவர் தாட்சணிபத்தாற் றன்னையே பிறர்க்குரியயனென 

நினைப்பவர் ; அடைக்கல முற்றோ ரைப பாதுகாப்பவர், 

உரு . . « ~ 

சேடி --இப்போது அரியையுடைய மனத்தில் வாசஞ்செய்கிறவ 

னுடைய குணங்களைக் திருடி உச்சயினியை ய்லங்கரிக் 

இற இவா யரர? | 

வசந்.--மசணிகே / கல்லது / யானும் இவ்விதமே Cor SC gor. 

சேடி.--அரிய ! மேலே சொலலுக, 

சம்வாஹ.--ஆரியே ! இப்போது அவர் கருணையால் அளித்த 
கொடையினால்,-- 

வசந்த.--௮௨ா செல்வ மழிக்து போயிற்று என்னை ? 

சம்வாஹ.-சொல்லாமலிருக்கும்போதே ஆரியையால் எவ்வாறு 

அதியப்பட்டது ? 

வசந்த.--இங்கு ௮ நியவேண்டுவதென்ன! குணங்களுஞ் செல்வ 

முங்கூடியிருத்த லரிது ; குடிக்கத தகுதியற்ற குளங்களில் 

மிகுஇயுர் தணணீர் கிறைந்திருக்கன்றது, 

சேடி.--ஆரிய / அவர் பெயரென்ன 2
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சம்வா,--அம்மணீ 1 பூமியிலுஇதத சச்தொின்போன்ற அவர் பெ 

யரை யறியாதார் யார்? ௮வர் செட்டி தீ்தெருவில் வ$க்கி 
ன்றனா், புகழுற்ற அஆரியசாருதத்தனென்பது ௮வர் பெயர், 

வசந்த,--[பெருங்களிப்போடு ஆசகத்தைவிட்டி. றக] இர்தவீடு தங்க 

ஞூடையதே. சேடீ! இவருக்கு ஆசகங்கொணர்ச்துபோடு, 

விசி.நி எடுத்துக்கொள்ளு, ஆரியருக்குச் களைப்புண்டாகி 

யிருச்தல் போலும் [சேடி ௮வ்௨ண்ணஞ் செய்சன் meer] 

சம்வா.--[தனச்குள்] சாருகத்தருடைய பெயசையுசைக்ததரல் 

ஈமக்கு இவ்வளவு ஆதரவுண்டாயிற்றே 1] என்ன / கல்லது 

ஆசியசாருததீதனே நல்லது! பூமியில நீ ஒருத்சனே உயி 

ருடனிருக்கின்றவன். மற்றையோர் மூச்சை விடுபவர் 

GONG BUTS HT iD இருக்கின்றனர். | என்றுகூறிக் காலில்விமு 

க்.து] இருக்கட்டும் ஆரியே ! தாங்கள் ஆதகத்தஇலிருங்கள். 

வசந்த.--| ஆளைச்தில் வீற்றிருச்த] ஆரியசே / இர்சச் 1 தனிகன் 
உமக் கெங்கிருக்து கிடைத்தனன் 

சம்வா.-- 

உலகிற்செல்வா பலருளரா 

லுற்மோதம்மை யாதரிக்கும் 

வலியுநறவனே ஈல்லனென 

மதிக்கப்பெதுவா னண்ணிக-ை3 

யலகெமேரை யுடன்பூசை 

யாற்றானெவனோ வவன்றன்னை 

நிலைகொள்பூசை யின்பயனை 

நிலத்தோர் ௮.றியாதவனென்பார், (12) 

வசர்த--மேலே சொல்லும், 

சம்வா.--௮வருடைய கட்டளைப்படி. சம்பளத்தோடு அவருக் 
குப் பரிசாரகஞ்செய்து கொண்டிருக்தேன், அவர் தன் 

      
ர் தனிகன் - கடன் Os Os gaa. 

8
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மெல்லாமிழக்து ஈடச்தையைமட்டும் மீற்றுக்கொண்ட் 

பின்னர், சூதாடிப் பிழைப்பவனாயினேன் ; அர்ப்பாக்கிய த 

தால் சூதாடியிடத்திற பத்துப்பொன் ஜறோல்வியுற்றேன். 

மாதூ.--௮அம்மணீ / மோசஞ்செய்யப்பட்டேன் ! இருடப்பட் 

டேன்!! 

ரம்வா,--இச்தச் சபிகன் தியூச்கான் இருவரும் என்றைப்பின் 

ஜொடர்க்து வந்திருக்கின்னறா; இசைக்கேட்டு ஆரியையே! 

உூதப்படி. செய்யுங்கள் ! 

வசந்த--மதனிகே ! வாசஞ்செய்யப்பட்ட மரமானது பட்டுப் 

போனவுடன் பறவைகள் சான்கு தசைகளிலும் அலைகன் 

றன. ஆதலாற் சேடி. ! நீ போய் அந்தச் சபிகச்தியூசகார் 

கட்கு, “அரியா கொடுக்கிளார் '” com Sige கடகத் 

தைக்கொடுத்துவா. [என்று கையிலிருச்து கடகத்தைக் கழழ் 
றிச் சேடியிடம் கொடுக்கின் றனள் | 

சேடி,---| வாம்சிச்சொண்டு| ஆரியையின் உத்தரவுப்படி [ஏன்று 

சொல்லிச்சென்றனள்] 

மாதூ.-மோசஞ்செய்யப்பட்டேன், ௮ம்மணீ! இருடப்பட்டேன் 

சேடி,--இவர்கள் உயரப்பார்தீதுக் கொண்டு பெருமூச்செறிர் அ 

கொண்டு ஒருவனுடன் ஒருவன் பேடுக்கொண்டு, வாயிற்ப 

டி.யில் கண்ணை வைதீ௮க்கொண்டு நிற்பதால் இவர்கள் தரம் 

சபிகதியூ தகரர்களென்று யான்எண்ணுகின்றேன, [அர் 

சென்று] ஐயன்மீர்/ வர்தனஞ்செய்கின்றேன், 

மாது£.--உனக்கு க்ஷேமம்விளைக. 

சேடி,--ஐயாகாள் ! உங்களிற் ௪பிகன் யார்?
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LOW 5) 
கலவிச்சண்ணேர் வடுவுற்ற 

1 கடிகொள்விம்பக் கனியிதழாய் ! 
மெலியுமிடையாய் ! அனப்பேடு 

வெள்கு௩டையாய் ! மகங்கவருஞ் 

சிலையம்பதுவோ மிளிர்வாளோ 

தெளிநீரக்கயலோ வெனுங்கருங்கண் 

நிலவுகடைசோக் காலெவரை 

கெருங்கிப்பார்தீதே மொழிகின்றுய் 7 (16) 

சேடி.--இவ்விதம் பேசினீர்களாயின் நீவிர் தியதகாரல்லீர் என் 
றெண்ணுவேன, உங்கட்ருக் கடனாளி யாரேனு மிருக் 

கிரானா ? 

மாதுர.--இருக்கிறான். அவன் பழ் தப்பொன் த ல்வேண்டும்.ஃ 

அவனுக்கென்ன ? 

சேடி.--அவன்பொருட்டு ஆரிய இத கைக்கடகக்தைக்கொ 

டுக்கன்றனள், ௮ல்ல அல்ல, அவரே கொடுக்கின்றனர், 

மாது,---[களிப்புடன் வாங்கிக்கொண்டு] * அடே உனக்குப் பிணை 

இடைத்்அவிட்டது. வா ! இரும்பவுஞ்சூதாடுவோம் '” என் 

௮ யரன் உரைத்ததாகச் சொலலு [என்று மாதுரன் தியூத 

கரன் இருவரும் ஏர்] 

சேடி..--[வசச்தசேனை யருகல்வர்து] ஆரியே ! ௪பிகன் சூதாடி இரு 

வருஞ் சக்தோடமுற்றுச் சென்றனர், 

வஸந்த.--அவர்கள் போகட்டும், இப்போது உறவினா ஆநுத 

லடையட்டும். 

  

  
டி புதுமை; * கடிமலர் ” என்றதுபோல * கடியென்சளவி, 

வரைவே கூர்மை காப்பே புதுமை 
விரைவே விளக்க மிகுதிரிறப்பே 
யச்சமுன்றேற் முயீரைச்து 
மெய்ப்படத்தோன்றும் பொருட்டாகும்மே 23 தொல்காப்பியம் 

சொல்லதிகாரம், உரிபியல் சூத்ரம் 87.
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சம்வாஹ ஆரியே ! இப்படி யானால் இரத வித்சை உனது பஜி 

சனத்தின் கையகப்பட்டதாகப் பண்ணு தி, 

வஸந்த,--ஆரிய ! எவர௫க்காக இர்தவிச்தை கற்கப்பட்டதோ 1! 

(இதற்கு முன்பு யாரிடத்திற் ரொழிற்செய்து இருக்தனை 
யோ) அவரிடத்திலேயே இக்க வித்தையை மறுபடியும் 

உபயோிப்பாயாக, 

சம்வாஹ.--[சனச்குள்] ஆரியையாற புத்திசாலித்தன் மையுற்றுதீ 

தடுக்கப்பட்டேன், எவ்விதம் இவட்குப் பிரதியுபகாரஞ் 
செய்வேன் [ப௫ரங்கமாக] ஆரியே ! கரன் இச்சூதின் ௮வ 

மரநத்தாற் பெளதீதசர்நியாடு யாகுவேன், **அதலாற் சம் 

வாஹகனாகவிருர்து, சூதாடியாகிப், பிறகு சரக்கியமுகிவ 

ஞயினன்'' என்னும் இரத எழுத்துக்கள் ஆரியையின் 

ஞாபக,தீதிலிருக்கட்டும், 

வஸந்த.--ஆரிய 1! மாரீசம வேண்டாம! 

சம்வாஹ.---அரியே ! நிச்சயங்கொண்டேன் [என்று சிறிது தாரம் 

போய்] 

பலாபழிக்குஞ் சூசாட்டப் பற்றறுத்தேன் பாரத் 

தலைமயிரைக் களைர்துபெரும் தவசியா்தம வேடம் 

நிலையுறயான் நரித்திர்த நெடுவரசர் வீதித் 

தீலைவருத்ச மின்நியிதோ ௪ஞ்சரிப்பேன்ரானே (12) 

(திரைக்குள் சலசலவென்று கூசசல்) 

சம்வாஹ ,--[செவியுந்றுச்கேட்டு] அட ! என்னஇது | ஆகாயத்தில்] 

இந்த வச$தசேனையினுடைய குண்டமோடகம் எனனுங் 

கொடியயானை கட்டுத்தறிரின்றும் வெளிப்பட்டுச் சஞ்சரி 

க்கறதென்றாசொலலுகிறீர்கள். அகோ ! ஆரியையுடைய 

மதயானையைப் போய்ப்பார்ப்போம். அல்லது அசனாலெ 

னக்செனன ! ஏப்படி தீராமானித்தேனோ அதையே பின் 

பறறுவேன, [என்று சென்ரனன।
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(பிறகு திரையைக் கிழிச் துச்கொண்டு ம௫ழ்ச்சியோடு அழயெ 

உடைகள் தரித்.துச் சர்ணபூரகன் வருகின்றனன்.) 

கரணபூ.--அரியையெங்கே ! ஆரியையெங்கே ? 

சேடீ,--அடஅஷ்ட! என்னடா அமர்க்களம் ! எதிரில் நிற்கும் 

ஆரியையைக்கூடப்பாராமல் என்னடா ? 

கர்ணபூ.--[(பார்த்ச] ஆரியையே வக்திக்கிறேன், 

வஸந்த,--கர்ணபூரக ! மலர்ந்த முகத்தோடிருக்கன்றனையே ! 

என்னடா விசேஷம் ? 

கர்ணபூ.--[அச்சரியச்சோடு] ஆரியே 7 வஞ்சிக்கப்பட்டனை ; இன் 

அதிகங் காணபூரகனுடைய பராக்கிரமத்தை நீ பார்க்கவில் 

லையே, 

வஸந்த.--காணபூரக ! என்னடா என்ன ? 

கர்ணபூ.--அம்மணி ! கேளுங்கள் ! ஆரியையினுடைய குண்ட 

மோடகம் என்கிற துஷ்டயானையானது, கட்டுக்தறியை 

முறித்து, யானைப்பாகனைக் கொன்று, பெரிய ஈடுக்கத்தை 

ஜனங்கட்குண்டுபண்ணிக்சொண்டு, இராசவீதியில் வ 

௪௮, அப்போது ஜனங்களால் இந்தவிதங் கூச்சலிடப் 

பட்டது, 

இயகரிதா னிவ்விடத்தே 

வருதல்காணீ ரோூறுபி 

ராயக்குழவி முதலோரை 

யப்பாற்கொண்டே யகலுதிர் நீர் 

காயுங்கனியும் தருதர௫ுவின 

நலைமீதம்பொற் கடி மனையின் 

மேயமேன்மா டந்தனிலும் 

விரைவிற் சோச்தே யுயிர்பெறுமின் (18)
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மேலும் 

சிலம்புகள் கலீலெனு மொலியைச் செய்கின்ற 

CONG orgs cam on tT மேகலை 
தலச்தனி லொப்பிலாத் கன்மைசான்ற வங் 

குலமணி வளைகளுங் குலைந்து இர்தன (19) 

பிறகு கால், கை, தந்தம் இவைகளால, மலர்ர்த தாமரை 

ஓடையைப்போல, உச்சயினிபட்டணதக்துட் புகுந்து, அக் 

தக் கெட்டயானையானது, ஒரு சம்கியாடியைப் பிடித்தது; 

தண்ட கமண்டலங்களை யிழர்த அந்தச் தவடியின்மீஅ 

அதிக்கை நீரைத்தெளித்து அவனைச் தர்தத்திற் நூக்கிப் 

போயிற்று; அதைச் சனங்கள் பார்த்துச் சக்நியாடியைக் 

கொல்லுகிறெதென்து கூச்சலிட்டார்கள்; 

வஸ்ந்த.--[அவசசத்தோடு] ௮கோ பிரமாதம் ! ௮கோ பிரமரதம் 

கர்ணபூ.--அவசரம்வேண்டாம், அரியையே கேளும், அதுப 

ட்டு அலங்கோலமான சங்கிலியைக் தரிதீதுஞ், சக்கியாடு 

யைத் தூக்கிக்கொண்டுமிருச்த ௮ர்த யானையை, கான் 

பார்த்துக் சாணபூரகனான என்னால,--அல்ல அல்ல, ஆரி 

யையுடைய அன்னத்தையுண்டு வளர்ச்ச ஆரியையின் 

இடதுகாலைப்போன்ற ௮டியேனால்,-கடையிலிருக்து விரை 

வாக இருப்புலக்கை கொண்டுவரப்பட்டு, ௮சக் கொடிய 

யானையானது கூப்பிடப்பட்டது. 

வஸ்ந்த.--அப்பால் ! 

கர்ணபூ-- விந்தமா மலைமுக டென்ன வீறுகொ 

டர தியை மைக்தொு பற்றித் தர்தியின் 

றந்தமீ தேயுறு தவனைக் கைகளா 

௮ச்தியே விடுத்த னெனுவகை மீக்கொள (20) 

வஸந்த.--ஈல்லகாரியஞ்செய்தனை. மேலே, 
          

  

[ மேகலையும் வளைகளுஞ்சிர்தின வெனமுடிக்க :* எஞ்சுபொருட் 
இளவி செஞ்சொலாயிற், பிற்படச்ளெவார் முற்படக் ளெத்தல் ?? 
என்றதனால் மேகலையுமென்று உம்மை கொடுக்கப்படவில்லை 
தொல்சாப்பியம், சொல்லதிகாரம் இடையியல் 86,
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கள்ண்பூ,--பிற்பாடு ஆரியே ! ஈல்லகாரியஞ்செய்தாய் ஈல்லகாரி 
யஞ்செய்தாய் ! என்றுமட்டுஞ் சங்கள் சொல்லிக்கொ 

ண்டு பாரச்சை மிகுதியாகக்கொண்ட கப்பற் சங்கள் ஒரு 

பக்கத்திற் சேருதல்போல, உச்சயினிபட்டினச்சஈங்களெல் 
லாருர்திரண்டு, கானிருக்சபக்கத்தில் வ£அசேர்க்தார்கள் ; 
மறுபடியுமொருமனிதன் ஆபரணல் தாகங்கள் சூனியமாக 

விருத்தலைப் பார்த்து, உயரகோக்கிப் பெருமூச்செறிக்து, 

இக்க உத்தரீயத்தை என்மேலெமிந்தனன், 

வஸந்த.---கர்ணபூரக! இந்த உத்தரீயஞ் சாதிப்பூமணம் ஊட்டப் 
பட்டிருக்கிறதா இல்லையா என்று பார், 

கர்ணபூ.--அரியே 1 யானை மதஜலமணத்தால் அந்த வாசனை 
யை யானியக்கூடவில்லை. 

லசந்த--பெயரையாகிலும்பார். 

கர்ணபூ.--இர்சப்பெயரை ஆரியையாகய தாங்களே யோடுத்து 
ப்பாருங்கள் [என்று ௮ந்த உத்தரீயத்தைக் கொடுக்கிறான் ] 

வசந்த.-ஆரியசாருதத்தருடையது [என்று வாசித்து ஆசையோ 
டெடுத் துத் தன்மீது தரித்துக்கொள்ளுகின் றனள் ] 

சேடி.-கர்ணபூரக / ஆரியைக்கு உத்தரீயம் ௮ழகைத்தருறெ.௮, 

கர்ணபூ.--ஆம், உத்தரீயம் ஈன்றாகவிருக்கிறது ஆரியைக்கு. 

வஸந்த.--கரணபூரக ! இது உனக்குஇனாம் [என்று ஒரு ஆபரணத் 
தைச்கொடுக்கின் றனள்] 

கர்ணபூ.---[தலை குனிர்து வாம்சக்கொண்: ஈமஸ்கரித்த] இப்போது 

ஆரியைக்கு உத்தரீயம் மிக ஈன்ஈ ௧ விருக்கறெது, 

வஸந்த.-கர்ணபூரக ! இத்தருணத்தில் ஆரியசாரு தத்தர் எங்கே ? 

கர்ணபூ.--இக்த மார்க்கமாக வீட்டுக்குப்போகக் கிளம்பினார், 

வசந்த, தோழீ ! மேல் உப்பரிகையிலேறி ஆரிய சாருதத்ச 

ரைப் பார்ப்பேம் [என்றெல்லோருமேகினர் | 

தியூககர சம்வாஸகமேன்கீற இரண்டாமங்கம் 

முறிறிற்று,



மூன்ருவதங்கம். 

(பிறகு சேடன் பிரவேசம்) 

சேடன்.--ஈற்குணன் பரிச5 ஈட்பனாவனேல் 

* ஒறிகமே யு.றினுமா மதிப்பி லோங்குவான் 

* வற்பகல் உலோபனற் செல்வம் வாய்ப்பினும் 

| அற்பிலா வவனுற வல்ல லாக்குமால் (1) 

மேலும், 

பட்டிமே யெருது தன்பதிக்கண் அன்பிலாப் 

8 பட்டிமை செய்மனை பாரிற் சூதனுங் 

கட்டினி லடங்கு வாரல்லர் காண் 4 பிறப் 

பிட்டதீச் குணங்களு மிறுத லின்றரோ ்.. (2) 

சாருதத்தர் பாட்டுக் கேட்கப் போய் காழிகையாயிற்து ; 

இரவிற் பாதிக்கு மேற் சென்றது; இன்னும் வரவில்லை ; 

வெளிப்பக்கத்திற்போய்ப் படுத்துத் தூங்குவேன். 

(பிறகு சாருதத்சனும் விதூஷசனும் பிரவேசம்) 

சாருத.--ஆ | ஆ! பாவன் rib Quer ere ஈன்றுகப்பாடினன். 

லீணையோ கடலிற் பிறவாத மாணிக்கம், ஏனெனில ;- 

காமவேதனை யுற்றவர்க்கருஞ்சுக 

க்காரிகை * குறிவைச்தான் 

ரூமதஞ்செயில் வருகையிலவன்றளர் 
வகற்நிடும் பொருள்தாழாப் 

  

  

4 ஒற்கம்-வறுமை 4 இலம்பா டொஜற்க மாயிரண்டும் வறுமை”? 
தொல்சாப்பியம், சொல்ல சாரம், உரியியல், சூத் திரம் 04, 

1 லந்பு- உறுதி. | அற்பு--அன்பு-வலித்தல் விகாரம், 

§ பட்டிமை-- வியபிசாரம், 

ஏ பிறப்பிட்ட தீக்தணம்--சரசத்தோடுத்ற தீயகுணம், 

% தறிலைத்தான்-- அடையாளமிடப்பட்டவன்,
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பூமி 1 விப்பிர லம்பமுற்றவாக்கது 

போக்கு மானினி யாசை 

சாமுற்றோர்க்கது மிகுர்திடச்செய்களிப் 

பார்தகைகச் கனிவிணை (3) 

oh) ga. — pls செல்லும் வீட்டிற்குப் போவேம் 

சாருத.--அஆ ஆ / பாவ / ரயிபிலன் இன்புறப்பாடி னன், 

விதூஷ.--எனக்சோவென்றால் ௫5௧ இரண்டும் ஈகைப்பை 
விளைவிக்கின்றது; பெண்பிள்கா வடமொழிகற்குதல், 

அண்பிள்ளை மெல்லிப ரூரலாற பாடுதல் ; பெண்பிள் சே 

ஆரியபாஷைபடி ல் ரல் தலையிற்றுப் பசுவிற்கு கும்கணுங் 

சயிறநுபோட்டு, அது சூ. ரூ என்று மூச்செறிதல் போலும்) 

ஆண்பிள்ளை $ காகலியிற் பாடுதல் வாடிய (மாலையணிக்க 

இழப்புசோகிதன் மர் நரஞ்செபித்தல்போலும் ; எனக்கு 

நிச்சயமாக இன்பம் பிறக்கவில்லை 7 

சாருத.---ஈண்பனே 7 பாவ ரயிபிலன் இன்பம் பெருகத் தான பாடி. 

னன்; நீ தருப்தியடையவிலலை. 

இனியானபற் புகழ்ச்சச்சொறக 

ஸியம்பலாற் பயனென்னோமா 

வதநுராக மதுர LOT POI GF 

சமம்புடம் பாவ மனதி 

யுனுமகோ கரம்லளீத 

முவையுற ரயிபிலற்குட் 

டுனுமொரு மடங்கைபாடி. 

oy G) a GOT தோன்றுகின்ற (4) 

மேலும் 

* விப்பிரலம்பம் பிரிவு அல்லது சண்டை, ௮ன்றியுஞ் சிருங்காரம் 

சளிலொன்று, 

* காகலி மெல்லிய குரலாற் பாதல், சங்கத சாத்திரத்தில் காண்க, 

0
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ஆரோகண வவசோகண முறைகளுக் 

தந் திசொாதங் ருரலொடு லயித்தலு 

மாசரோசணத்இற் ரூரமெனெச்சு 

மவசோகணச்தில விரரரமமென் மென்மையா 

ரூர்ச்சையு மாங்காங்கு கிறு, த அஞ் ௪ம்யம 

னம்மெனு கயமும் லளிதழு மிருவழி 

கீக்கினி லெச்தெெ சரிக்கு மிராகம் 

பாடுஞ்செயல்கொளீஇப்பயகிகர் சொல்லான் 

பாடியகாலைப் 1 பரிவுறக் கேட்டது 

வேட்கையோடிர்த கெரடியினுங் 

கேட்பவன்போன்றே 4 கேகமே இன்றேன். (5) 

விதூஷ..--ஓ சகாவே ! கடைதீதெருக்களில் காய்களுக்தூங்குகி 
ன்றன. காம் வீட்டிற்குப்போவோம் [முன்னேபார்த் த] கே 

இதெரே ! பாரும் பாரும்! இர்தச்சக்துனும் இருளிற்கு இட 

ங்கொடுத்து ஆகாயமென்னும் மேலுப்பரிகையினின்றும் 

இறங்குகின்றனன், 

சாருத,--நீர் ஈன்முகச் சொன்னீர், 

நீர்கூழ்குங் கரிவெளியி 

னீட்டியவெண் கோட்டுநுதி 

கேசவிருளிற் கடச்தை 

நீட்டிவளர் மஇப்பிள்ளை 

யேருநத்தன னிருபாலு 

மிரு. நுனியோ டிப்போழ்தத் 

தா | மாகக் தனினின்றே 

யத்தமக மாகின்றான் (6) 

  

* பரிவு இன்பம். 1 கேகம்- வீடு, 

| மாகம்-- ஆகாயம் :₹* மாகம் நீண்டன குறுடட. நிமிர்ர்தன மாக்கள் ?? 
இராமாயணம், கிஷ்ட௫ர்தாசாண்டம், நட்புச்சோட்படலம் 84, 
மஹாகம்- மாசம், |
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ad grap. — gpils / இது ஈம்முடைய வீடு; வர்த்தமாகக ! வர்த்த 

மாக! கதவைதீதுறவடா] 

சேடன்.--ஆரிய மைத்திரேயருடைய குரல் கேட்டிற து : ஆரிய 

சாருசச்சன் வ£௮விட்டார் ; ௮வருக்குக்க,சவைத் இறக் 
கிறேன் [அவ்விதமே செய்] ஆரியசே ! வர்தனம்பண்ணு 

கிறேன். மைத்திரேயரே | வர்தனஞ்செய்கிறேன், இதோ 

விரித்திருக்கிற ஆளனத்தில் இருவரும் உட்காருங்கள். 
[இருவரும் அபிகயித் தப் பிரவேசித்துட்காருகன் தனர் | 

விதூஷ.--வர்ச்தமாஈக1 கால் கழுவுதற்காக இரசனிகையை 

Wan LD. 

சாருத.--[சயையுடன்] தூங்குகிறவர்களை எழுப்பினது போதும், 

சேடன்.--ஆரிய மைத்திரேய / கான் ஜலங்கொண்டுவருகிறேன், 
நீர் பாதங்களைக் கழுவும், 

விதூஷ.-- [கோவத்துடன் ] ஓ ஈண்ப ! இதச் சாடுமகன் ஜலச்றை 
வைத்துக்கொள்ளுகிறானாம். பிராமணனாகிய கான் தால் 

கழுவுகிறதாம் ! 

சாருத.--ஈண்ப மைத்திரேய ! நீ ஜலத்தை வாங்கிக்கொள் ; வர் 

த்தமாாகன் கால் கழுவட்டும். 

சேடன்.--ஆரிய மைத்தசேயரே / ஜலம் விடும் [விதாஷசன் அப் 

படி.யே செய்கிறான்] [சேடன் சாருதத்தன் பாதல்களைக்சழுவி 

விட்டுப் பக்சத்திற்போய் கிற்ொன்.] 

சாருத.--பிராமணனுக்குப் பாதோதகம் கொடுக்கக்கடவ, 

விதுஷ.--எனச் சென்னத்திற்குப் பாதங்கழுவுநீர் ? அடி.பட்ட. 
கழுதைபோல் மறுபடியும் பூமியிற் கடச்து கான் புளவே 

ண்டுவஅதானே. 

சேடன்,---அரிய மைத்திரேயனே ! நீர் பிராமணன் ௮லலவோ



08 மிருச்சகடி.கம், 

விதூஷ--ஏவ்லா காகங்களுக்கும், மத்தியில் * டுண்டுமம்போல, 

எல்லாப் பிராமணர்களுக்கும் ஈடுவில் கானும் பிரரம 

oot Caw, 

சேடன்.-அரிய மைத்திரேய / அப்படியிருக் சாலும் [பாதங்களைக்] 

கமுவு்றன் [அம்விதமே செய்] ஆரிய / மைத்திமேய 7 

இஈத& தங்கப்பானை பகலில் என்வசம, இரவில் உமது 

வசம்; ஆகையால் வாங்கிக்கொள்ளும். [என்று கொடுத் 

தப்போய்விட்டான் |. 
i 

al gfo..—[an oBéOanan®] இது இன்னும் இருக்கிறதா ? Qe «x 

உஜ்ஜயினியில ஒரு இிருடன் கூட இல்லையா? தூக்கத் 
தைத் இருடுகிற இர்தச் தேவடியாள் மகளுடைய தங்கப் 

பானையை ஒறு திருடஞர் திருடிக்கொண்டு போகமாட் 
டானா? ஒஓாண்பனே/ இல) உட்கட்டிற் கொண்மெயாய் 

ர் க 3 ் coal é Ma Dae wor, 

சாருத.-- 

உட்கட்டிற் சேமித்த 

LIP BED ais sort Cour ர் 

் வட்ககன்ற தேவடியாள் 

மகள்பொருளா தலினிஃதை 

8 அட்சியைப்போற் காப்பாற்றி 

யவளிடத்திற் கொடுக்கும்வரைப் 

பெட்புடனே யுன்வசத்திற 

Ou gy FCAT SL Gor (7) 

(பின்னர்த்தூக்கத்தில் * அரோசண வரோசணமுறைமையும் ?? 
என்ற இவ்வங்கம்தின் 9-வது கவியைக்கூறுஇன் றனன்,) 

விதூஷ.--நீர் தூங்குகின்றீரா ஏன்ன ? 

* டூ ஷடமம்-- ஈஞ்சிங்லாப்பாம்பு. 

1 வட்கல் வட்கு என நின்றது, மெட்கமென்பது பொருள், 

6 அட்சி கண்,
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சாருத---அ மாம். | 

கண்களைகாடு நித்திரை கெற்றில௰் 

கண்களினின்றே யிறங்கு தல்கடுப்பச் 

கண்ணினிற்படாம ஸனிலையிலாக்கிழவு ச் 
கன்மைமானுடன் றன்பலமகற்றி 

எணணுறப்பெருகு பான்மைபோலிக்த 

நிச்திரையெனது சகண்களிற்படாமே ப 

ஈணணுமென்வலியைச் தொலைத்செனை Gyr tp. 

நிர ம்பாரின்றது ஈ-னாவகன்றேனே (8) 

விதூஷ..--ஆனாற் நூங்குவேம் | சங்குசன்உனன்--பிறகு சர்விலகன் 
பிரவேசம் | 

சர்வில.-- 

எனதுடலெளிழிற் புரும்வணமாக 

என்கற்பிப்புப்பலங் கொண்டே 

எனதுடலளவும் கொத்தவோர்கன்ன 

வாயிலையியற்றியென் னிருபால் 

மனுபெரும்புவியில உஸாஞ்டிடும்படி.மா 

நச்சுராகம்மெலி வுடலேர் 

டுனுமதன்௪ரும மதில் கின்றெவ்வா 

ரோடுமோ௮வ்வணம் போவேன் (9) 

[| ஆகாயத்தைப்பார்த்துச் சர்தோஷத்தோடு| ஈர்திரன் அல்ச 

மிக்கிறானா என்ன? அப்படியே, 

காவலாளரிடம் பய£த 

கதியையுடையேன் பிறர்வீட்டை 

மேவித்துளைக்குர்துணிவுற்ற 

இணையில்வீரன் யரன்மேக 

வீவில்கூட்டதீ காலிருளான் 

மிக்கமறைஈத வுடுக்கணங்கள் 

பாவுமிரவின் றெனைத்தாய்போற 
பரிக்துமறைத் ல் பண்ணுகின்ற (10)
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சோட்டத்திற்கு ௮ருகற் கன்னமிட்டு ஈடுக்கட்டில் நுழை 

ந்தருக்கன்றேன், இப்பொழுஅ உட்கட்டிலுந்துளைபோடு 
கிறேன் ஓகோ! 

கனவினிற் பெருகுக் தன்மையையுற்றது 

மனத்தினில் விகார முனாவுலகத்தஇினர் 

தமைவஞ்சிக்கு£ தகையினையுடையது 

இருட்டினை யுலகோர் செப்புவர்வீரம் 

அ௮ன்றென, ௮ல்ல தூஉ மிழிர்ததென்பரால் 

எவ்வாறு வேண்டினும் அவ்வாறுரைக்குக 

பழிப்பினை யுற்ற தாயினும்பாரிற் 

ு கழிதருஞ் சுவேச்சை யாகுமித்தொழில் 

அதலா லொருவ னண்டையிலேகி 

கைகுவித் இயற்று கொய்-மை ஏவற்பணி 
வையகத் இமைத்தல் மேன்மையன்றே 

பாரதப் போரிற் t பார்த் திவாதங்களை 

நித்திரை செயுங்கால் கேருற்றுக்கோறலின் 
பொருட்டிஈ்த மராக்கம் புகழ்பரித் தாமனா 

லவலம்பிக்கப் பட்ட தாதலிற் 

றவறிலாச் $ சற்தி | சமைத்தறக்கதே (11) 

இப்பொழுது எந்தப்பக்கதீதிற கன்னமிடலாம் £ 

நீரில்கனைக்து 3 இஇலமதாய் 

கிமிர்ர்தசுவரிற் ரோண்டுதலாற் 

சேருமொலியைக் கொடுக்கிலதராய்த் 

இருட்டு நாற்கு மாதிலதரய்ச் 

  

ர் கழீ மிகுதி, 

1 பார்த்திவன் - ௮ரசன் ; பிருஇவிசம்பர் தமுடையவன் பார்த் இவன் - 
பூமியாள்வோன் என்பது பொருள். “*படினும்படார் தவம் பாத் 
துண்பதுமிலர் பார்த் இவரீர்ச், து.” திருநாற்றர்.தாதி 80. 

$ சந்தி சன்னம். || சமைத்தல் - செய்தல், % சிதீலம்--ப.சனழிவ,
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சாருறாப்பாற் கன்மெலிக்து 
சாற்றுமாகர் தமையின் றி 

அ௫ம்பொருள்க ளகப்டடுமவ் 

விடமேகன்ன மிடற்குரிச்தே (12) 

| சுவளாத்தடவிப்பார்த்த | இனந்தோறுஞ் சூரியனாற் காய் 

வுற்றும், நீரால் ஈனைர்துஞ்சிஇலமாகவிருக்கிற சுவரின் 
இர்தப்பாகமானது உப்பளறடித்து மிருக்கிறது, எலிப்பாழி 

மண்ணுங்குவிர்திருக்கிறது. ஆ ௮ ! காரியம் பலிதமாரும் 

ர ஸ்கந்த புத்தி ருடைய மதக்கொள்கைகளின் இத்தியில 

க்கணம் முதலில் இதே. வேலையாரம்பத்தில் எவ்வகைக் 

கன்னத்தை முதலிற் செய்யலாம்; பகவான் 1 கககசக்தி 

யால் | இதைக்குறித்து] கான்குவிகமான சக்தி உபாயங்கள் 

சொல்லப்பட்டி ருக்கின்றன ; எப்படியெனில்:--சுவர், சட் 

டகற்களாகவிருக் தால் இழுத்துப்பிடுங்கல் வேண்டும் ; பச் 

சைக்கற்களாக விருப்பின், உடைத்தல் வேண்டும்; மண் 

சுவராகவிருக்தாற் றண்ணீரால் ஈகணைதீதுக் கரைத்தல் 

வேண்டும். மாத்தாற் சட்டப்பட்டிருக்குமாயின், வெட் 

டல்வேண்டும் என்பவையே, இங்கே சுவர் சுட்ட கற்க 

ளால் வைக்கப்பட்டிருக்சின்றமையின், கற்களைப்பிடுங்கல் 

தான உஇதம். 

$ பதுமம்வ்யா கோசம்வெப்புப் 

பரற்காம் பாலசந்தீரம் 

அதமுள் வாவிவித்தீர் 

ணத்தொடு சுவதீதிகர்தாம் 

உதவுபூ ரணகுமபம்மென் 

அுரைக்குமோ ரேழ்கன்னத்து 

லிதமுதற வெத்தைச்செய்தா 
ever Ami புகழ்வார்பூவோர் (13) 
  

ஏ ஸகந்தபுத்திரர்- களவுமதத்தை கிலைகாட்டினோர். 

1 கநகசக்தி-- களவு நூலாசிரியர். 

$ பதுமம்முதல் ஏழுங்கன்னபேசம்,



72 மிருச்சகடிகம். 

அகையாற் சுட்டகற்களை யுடைய சுவரில் பூரணகுமபலா 

இற கன்னமே மேலானது, அதையே செய்வேன். 

இரவினிற்பற்பல வீடுகளுப்பான் 

மெலிவுற்ற விடங்களில் விடமம் 

பரவுகற்பணை CET கன்னங்கஸி ட்டேன் 

பாருறை மாஈ்தாகள் மறுரரள் 

வெருவுநீ இகோக்கி மிக்கவென்சமாகதை 
மெச்னொபலரிது தீமை 

கருமிருகோட மென்றுரை த தனரரற் ப 
றடுப்பவர் சரைமசை யாசே (14) 

வரந்தரு கார்ச்டு கேயனே ! 5ம 
[ சரமிகு ககக சக்தியே ! ௩ம 

் இரப்பிர மணியதேவனே ! ௩ம 

8 விரமிகு தேவ விரகனே ! ow 

தரமிகு யோகா சாரியே ! ow 

ஐ ஈரலைப் பாறகர ஈந்தியே ! ஈம 

யோகாசாரியின் யோகங்கற்றவர் 

தம்மின்யான்றலைமா ணாக்கனன்ஜோ ! 

௮ருத்தியோடென்பாற பிருத்தியையுற்று 

யோகமை யொன்றினை யெளியே 

னாகுல மகல வளித்தன ரன்றோ (15) 

மையையென் கண்களின் மார்பிற் நீட்டிடின் 

மெய்யுடைக் காவலா கண்ணில வீழ்வெனோ ! 
வெய்தென வாளினா லென்னை வெட்டினு 

மைய ! வென் மேனியி லிரண மாகுமோ/ (16) 

டட | மையை நெற்றியிலிட்டுக்கொண்டு | ஓகோ கஷ்டம் ] அளவு 

கயிற்றை மறக் தபோனேன் ! [Cur Ass | Qe Sry arm 0 Boo 

tamb=eer, 1 தீரம் -கிலை, 6 விரம்-லீரத்தின் குறுக்சல், 

ஐ நாலை சடல். ப ்
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யளவுகயிரோக வைத்துக்கொள்ளுகிறேன், பூணூல் பிரா 
மணனுக்கு மிக்க உபகரணதிரவியம் ; முக்கியமாய் என் 

போன்றவனுக்கு ; எப்படியெனில் :-- 

கன்னவா யளவு நாலா ஈகைகளைக் கழற்றும் வாசல் 

அன்னிய கதவின்றுளைக் இறர் இடத அணையாம் பாம்பின் 

பனனரு விடமேருூமற் பருவிரல் கையிற் சக்தி 

னன்னரே கட்டற்காகு சான்புனை பூணு நாலே (17) 

2] OT EB சொழிலைதீ தொடங்குவேன் | என்று அங்ஙனம் 

அளந்த] ௮ ௮ கஷ்டம்! என்னைப் பாம்பு கடித துவிட் 

டதே! | பூணனூலை விரலிர்சுற்றி, விடர் தலைக் கேறியதாக gr 

ஈ௰ித்து, உடனே சிற்சை செய்து| விடர் இர்ந்தோனாகிவிட் 

டேன், | மறுபடி மீதிக்கன்னத்கைச்செய்அ, பார்த்து] அடே. 

விளக்கு எரிகின்றதே ! 

உரைகலி லுரைத்த ழங்கரேச் கொப்ப 

வரையிலா நான்கு இசையினும் வளைத 

விரிகடி. யிருளில் விளக்கொளி கன்னப் 

புரைவழித் தோன்று கின்றதே போலும் (18) 

| மறுபடியுல்கன்னமிட்ட ] கன்னம் முடிவுற்றது ; * பிரதி புரு 

ஷனைவிட்டுப்பார்க்கிறேன் | அவ்வகை செய்து] அடே ஒருச் 

தருமில்லை. கார்த்திகேயரே ! ஈமஸ்கரிக்கிறேன், [வீட்டித் 

குள் நுழைர்து பார்த்து | ௮டே / யாரோ இருவர் நித்திரை 

செய்கின்றனர் ; இருக்கட்டும்; BT DIGS MEO GT oT OTT 

லின்பொருட்டு வாசற்கசவைக் இறந்து வைக்கிறேன் ; 
பழைய வீடாதவின் கதவு கிறீச்சென்று கத்துதிறதே ! 

கொஞ்சம் தண்ணீர் தேடுகிறேன் | நீர் எங்கே யகப்படும் ? 

| இங்குமங்குக்தேடிச் சலங்கொணர்ந்து தெளித்து ௮ச்சத்தோடு] 

தரையில் விழுக்காலோசை யுண்டாகுமே! இருக்கட் 

* பீரதீ புருஷன் அ போலி உருலம், தீங்கு வராமலிருக்க மூன்னெச் 

சரிக்கையாக முதலில் விடப்படுசின் ற கருவி. 

10
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டும் ; இப்படிச்செய்வேன் |பின்புறமாய்ப் பார்த்துக்கொண்டு 

கதவைச்திறர்து| இருக்கட்டும் இங்ஙனம் பார்ப்பேன் ; இந்த 

ப்பயல்கள் பொய்த்தூக்கம் புரிகின்ரார்களா உண்மையிற் 

அரங்குகிறார்களா r பரிசோ திதஅப்பார்ப்பேன் | ௮ச்சம்சாட் 

டிப் பரீட்டித்த] ௮டே ! நிஜமாகவே நித்இிரைசெய்கின்ற 

னா ; எப்படி யெனில்-- 

ஓயமொன்று மிலைஞூச்சு ஈன்ராய்ப் பேத 

மன் மிவிடப் படுகின்ற சம்பகங்கள் 

செய்கையற்று மடலுற்ற விமைகள் கொட்டுஞ் 

செயலொழிக்த தேகத்தின் சந்திபந்தம் 

பையகழுவிப் படுக்கை யளவு மிஞ்டிப் 

படுத் அறங்கு கின்றாரான் முடக்க மற்றுப் 

பொய்மை யுறு தூக்கமெனில் விளக்கின் சோதி 

பொறுத்திடுமோ கண்கண் முகங் கூசுஈ்சாமே, (19) 

[சான்கு பச்சங்களினும் பார்த்த] அடே என்ன! ஒரு மச் 

தளம்; அதோ ஒருமுக வீணை; அடே ஓரு வீணை; 

இதோ கெஞ்டிரா ; அதோ புள்ளங்குழல் ; இதோ புத்த 

கங்கள்; இது ஈட்டுவன் விடா என்ன? பெரிய வீடாச 

இருக்கிற தென்றெண்ணியல்லவா நுழைச்தேன் ; இவன் 

உண்மையாகவே தரித்தினா ? அல்லஅ இருடன், அரசன் 

இவர்களிடத்தில அ௮ச்சமுற்றுத் திரவியத்தைப் பூமியிற் 

புதைத்து வைத்திருக்கிறானா ? சர்விலகனென்னும் பெயர் 

படைதீத எனக்கும் பூமியிற் புதையலர? இருக்கட்டும்; 

இத விதையை யெறிவேன் | அவ்வகை யெறிச் த] விதை 

விருத்தியாகவில்லை. ௮ட இவன் உண்மையில் வறிஞனே | 

ஆகட்டும் போகிறேன், 

விதூஷ.-- [ தாச்சத்தில் உளறுகின் னன்] ஓ Os horn | கனனம் 
போற்றோன்றுகிறது ; கள்வன் போலும் தோன்றுகின் 

றது; ஆகையால் இந்தச் தங்கப்பானையை வாங்கிக்கொள் 

ளும்.
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சர்வி,-என்ன ! கான் உள்ளே நூழைச்திருத்தலை யறிக்து 

உண்மையிற்றரித் தானாகி யிருக்கிறேனேயென்று என்னைப் 

புரளிபண்ணுகிருன் போலும் ; இவனைக் கொல்லட்டுமா! 

அலலது ௪பலனாகையாற நூக்கதீஇற் பிதற்றுகிரானா என் 

ன ?[பார்த்த] ௮டே பழைய ஸ்காசச்சவுக்கத்தில் முடிய 

ப்பட்டு விளக்கொளியில் மின்னுகிற இது ஈகைப்பாண்டந் 

தான். இருக்கட்டும்/ வாங்கிக் கொள்ளுகிறேன், wo 

லது என்னைப்போல் வருக்துகிற கற்முல ஐக௩ங்களைப்பிடித் 

தல் ஈனமையன்று, ஆகையாற போகுிழறன, 

விதூல.---ஓ மிச்திரொ ! இக்தச்தங்கப்பாளாயை நீர் வாங்கிக்கொ 

ள்ளும்/ இல்லாவிடிற் பசுவிடத்திலும் பிரரமணனிடத்தி 

லம் அசை மீறி ஈடர்ச தோஷத்இற்குள்ளாவீர் / 

சர்லி--பூடிக்கச்சக்க பசுவினிஷ்டம், பிராமணனிஷ்டம் இவை 

சோதீ தாண்டி நடத்தல் தவறு, ஆகையாலிறை வாங்கிக் 

கொள்ளுகிறேன் ; விளக்கோ எரிகின்றது, $ விளக்கோட் 

டூப்பூச்சி என்வச மிருக்கிறதல்லவா? தை விடுகிறேன் 5 

அதற்கு இதுதான சமயம்; கான் விடப்போகிற இந்தப் 

பூச்சியொனது விளக்கன்மீது பலவகையாக வட்டமிட்டுச் 

சுழலும்; இதன் இறருக் காற்றாற்றிபம் அணைக்கப்பட்டு 

இருட்டுண்டாயிற்றன்றோ ! அல்லது நான் பாம குலத்திற் 

பிறந்தவனாதலின், அர்தக் குலச்தையே அர்தகாரஞ்சூழ்க் 

ததுபோலாயிற்று ; கரனோ சகான்ருவேதம் பயின்றவரும், 

Gor பொருளைத் தானம் வாங்காசவறாமான பிராமண 

னுடைய மகன் ; என் பெயரோ சர்விலகன் ; சான் தேவடி. 

யாள் மதனிகையின் பொருட்டுப் பாவச்செய்கை செய்ய 

லற்றேன் ; இப்போது இந்த விப்பாரனுடைய அபிப்பிரா 

யப் பிரகாரம் கடக்கிறேன் | என்று வாம்குவசற்காகக் சையை 

நீட்டுகிறான்.] 

*ு முன்சாச்கிரதையாக களவுநாலிற் கூறியவண்ணஜஞ் செய்யும் உபாய 
asta s தந் திரகரணம்'” என்ரார் இளங்கோவடிகள். “36 5) 
ர்சரண மெண்ணுவராயி, ஸிந்திரன் மார்பம் தாரமு மெய்று 
at? சிலப்பதிகாரம் 16 கொலைச்சளச்சாழை வரிகள் 150, 161,
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விதூஷி..--ஓ இ௫கேடிதா ! உமது கைநுனி என்ன ஈரமரகவி௫க் 

கிறது? 

சர்வி.--ஒஓகோ என்ன ௮ஜாக்கிறசை ! சண்ணீரைச் தொட்ட 

படியாலென்னுடைய நுனிக்கை தளமாக விராகின்றஅ - 

இருக்கட்டும், கழுக்கட்டிற் கையை வைத்துக்கொள்ளு 

NC wen ; | அவ்வண்ணங் கையை வைப்பதுபோல நடித்து இடது 

கையைச் சூடுசெய்துகொண்ு வாங்குன் றனன்.] 

விதூஷ..--வரங்கிக்கொண்டீரா? 

சர்வி.--பிராமணனுடைய கேட்டுக்கொள்ளுதல் மறுக்கத்தக்க 
தல்ல, ஆகையால் வாங்கிக்கொண்டேன், 

ரு 

விதூஷ.--எல்லாச் சரக்குகளையும் விற்பனை செய்த வியாபாரி 

யைப்போல, இப்பொழுது நான் சுகமாயத் தூங்குவேன். 

சர்லி.--உத்தமவேதிய ! நீர் ஒரு நாறு வருடக் தூங்கக்கடவீர். 
ஹா கஷ்டம்! தாரி மதனிகையின் பொருட்டுப் பிராமண 
குலமானது பாவி ஈரகத்திற் றள்ளப்பட்டது, அல்லது 

கானே கரகில் விழுக்தேன். 

$ வேண்டாமை யாற்சார்த மேவாக ஆண்மைதனைத் 

தாண்டாத் தரிதீதரச்தைக் கரையிகழ்தல் சரியாமே 

இண்டாச் திருட்புெவினை யினைத்திகம் சானிச்தை செய்து 
மீண்மெதை காணமொரீடஇு வேட்கையொடுஞ் செய்தேனே, 

இப்போது மதசனிகையை அடிமையில் நின்றும் விடுத்தலி 

னிமித்தம் வசந்த சேனை வீட்டிற்குப் போவேன் [சொஞ்ச 

தாரஞ்சென்று பார்த் து) அடி ஒஓசைபோல 3 yor} காவற் 

காரர்களோ * அல்லவோ? இருக்கட்டும். அசையாமல் 
நிற்கிறேன், அலலது சர்விலகனாகிய கான் காவலாளியா்க் 

ரப் பயப்படுவேனா என்ன? மான் எத்தகையானென்றால்:- 

9 வேண்டாமை Oa gy.
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பதுங்கிகின் ரோடுங் கதியினிற் பூனை, 

பிடியுறா தோடலில் முடுகுள கலைமான், 

கைதவிர்த சேகலின் மைமலி பருக்லு, 
விழித்திருப் போராத் துஞ்சுகன்றோரைச் 

சழக்கற அறிவதிற் பழக்கமார் சுணங்கன், 

ஊர்வதி லுரகம், உடை உருவங்களை 
கேருற மாற்றலில் நிகரிலா மாயை, 

பற்பல கலைகளி லற்புக நாமகள், 

இருளினிற் நீபம், எய்து 4 மாபத்தில் 

டுமே, யகன்ற புடவியிற் குதிரை, 

நீரினி லோடம், நெடுங்கஇப் பாம்பு, 

துவளிலா நிலையில் ௮வனிதாங் குநறுமலை, 

வட்டமாய்ப் பறத்தலிற றட்டிலாக் கலுழன், 

பூமியை கோக்கலிற் ரோோமிலா மூயலே, 

பிடிப்பு விடாமையிற் கடி.த்திடு செச்காய், 

வரட்ட மிலாத வலத்திற் 

காட்டினி லுறையுங் 31 கரிப்பகை போன்மே (21) 

(இரதனிகை பிரவேசம்) 

இரதனி,--ஐயய்யோ / முதற்கட்டின் வாசற்படியடியில் வாதத 

மாகன் படுத்துத் தூங்கினான். அவனையுங்காணேம். கல் 

லது ஆரிய மைத்திரேயனைக் கூப்பிடுகிறேன் [என்ற போ 

கிறாள் | 

சர்வி.--[இரதனியைக் சொல்ல எண்ணுஒறான்--பார்த்து] என்ன ! 

பெண்பிள்ளையல்லவர | இருக்கட்டும் போவோம் [என்று 
போயினன்] 

இரதனி.--[சென்று அச்சத்தோடு] ஐயகோ feng வீட்டிற் கன்ன 

மிட்டுக்கள்வன் போகிரானே ! இருக்கட்டும், மைத்திரேய 

  

  

[ ஆபத்து--மிகுதுன் பம், 6 டூடூபம்- ஒட்டை. 1 கரிப்பகை- சங்கம்,
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ரிடஞ் சென்று ௮வசை யெழுப்புவேன் [விதூாஷ௲னருஇற் 

சென்று] ஆரியமைத்திரேய / எழுக்திரும், நமது விட்டிர் 

கன்னமிட்டுக் * களவாணி ஓடிப்போனான். 

விதூஷ.--[எழுச்த] ஆ ஆ தேவடியாள்மகளே / என்னசொல்லு 
இ௫ய் ? திருடனோ வைதீஅவிட்டுக் கன்னமா ஓடிவிட்டது? 

இரதனி,--சாசமுற்றுப்போவாய்! பரிஹாஸலம் பணணினது போ 

தும், இதை நீ பார்க்கவில்லையா ? 

விதூஷ.---ஓ தாஸிபுத்தர ! மற்றொருவாசல் தஇறக்கப்பட்டி.ருக் 

oO samp சொல்லுகின்றனை ! ஓ மித்திரசாருதத் தரே / 

ஈமது வீட்டிற் கன்னம்வைத்அச் இருடன் சென்றனன். 

சாருத.---இருக்கட்டுங்காணும் ; கேலிசெய்யா இர, 

விதூஷ.---ஓய் கேலியன்று ; நீரே பார்க்கலாம். 

சாருத,-எங்கே 7 

விதூஷ..--ஓய் இகோ. 

சாருத,--[பார்த்து] ஆ ௮! பார்த்தறகுக் கன்னவாசல் அழகாக 

விருக்கின்றது, ஆச்சரியம் / 

மேலிருஈஅ கற்பிடுங்கப் பட்டுச்டுக்கண் 
மிகக்குறுகி ஈடுவகன்று பூர்ணகும்பம் 

போல்விளங்குங் கன்னமதை யுற்துகோக்கிற் 
பூவுலகிற் றனக்கணுவும் பொருக்சாஈட்பை 

மாலுடனே யுற்றவன்றன் மனமச்தோகன் 

குடைபட்டுவயங்குகின்ற தன்மை யெரப்பக் 

கோலமுள வெனதிலலுச் தருடன்றதன்னாற் 

கொடுமையதா யுடைபட்டுக் 1 கோசைக்கொண்ட, 

என்ன ! இச்தொழிலிற்கூடச்சமாத்தா 1 

    வவட வையை 

* களவாணி திருடன், திசைச்சொல், 1 கோது-குற்றம்,
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விதூஷ.--ஓ மித்திர ! இக்கன்னம் இரண்டுபேர்களால வைக்கப் 

பட்டிருக்கலாம், ஒன்று புதிதாய் இக்த ஊருக்றா வரத 

வன செய்திருத்தல்வேண்டும்; yous gaara sO sri 

WEGND Dac DEWEHhSs 50 CaomOw, TOerarnGCs ev 

உச்சயினீ ஈகரத்தில இப்பொழுது ஈமது வீட்டின் செல்வ 

நிலைமையை அறியாதவர் யாவர் ? 

சாருத.-- 

தொழில பயிலும் வேற்றூரான கன்னந்தனனைக் 

கோண்டியுளன் செல்வமொரீஇக் கவற்சியின் நிக் 

கழிதுயிலைப் புரிகின்றார் வீட்டாரென்னக் 

கடுகளவு மறிந்திலனாய் வீட்டின் வாயில் 

எழில தனைக் கண்டு * சர மவாவோடிஈத 

இருங்கன்ன வாயிலிட்டு 3 வீட்டிற்கேகி 

8 நிழல்வெறுக்கை காண்கிலனாய் கிராசைகொண்டு 
கெஞ்சுதளாச் தோடிவிட்டான நேயா? கள்வன், (23) 

இரங்குதற்குப் பாத்தினான இத்திருடன் றனது தோழர் 

கள் அருகிற்சென்று * இந்த வியாபாரி மகன் வீட்டிற்குட் 

சென்றேன், ஓன்றுங்கி௮டைக்கவில்லை” என்று கூறுவானே ! 

விதூஷ.--ஒய் என்னகாணும் கள்ளப்பயலுக்காகக் கரைகன்தீர், 

வீடு பெரிதாகவிருக்கின்றது. இரத்திப்பெட்டியாயினும் 
தங்கப் பேழையாயினும் அடிச்அக் கொண்டுபோய் விட 
லாமென்று அவன் எண்ணினான்போலும், [ஞாபகஞ்செய்து 

கொண்டு, துச்சத்தோடு] தங்கப்பானை எங்கே ? | பிறகு ஞாபக 

முற்றுப் ப௫ரங்கமாக] ஓய் சகேகிதெரே ! நீர் எப்போழ்தும் 

மைத்திரேயன் சூடன் கூர்க்கனென்று உரைப்பீர் ! கான் 

  

  

* உிரம்-நீண்டசாலம் (௨டசொல்), 

] வீட்டி ற்கு என்றதில் கு, சாரியை. 

6 நீழல் வேறுக்கை- செல்வம்--ஒரு பொருட்பன்மொழி,?? ஒருபொ 

ருளிரு சொற்பிரிவிலவரையார் *? தொல்காப்பியம், சொல்ல தி 
காரம், எச்சவியல் சூத். 0&.
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உமதுகையில் அஙந்தச் சுவாண பாண்டச்தைக் கொத்த 

தானது மிகுந்த ஈன்மையரயிற்று ; இல்லாவிடில் அந்தத் 

தேவடி.யாள்பிள்ளை அடி.தீதுக்கொண்டே போயிருப்பான். 

சாருத.-ஓய் விளையாட்டு வார்த்தைகள் போதும். 

விதூஷ.--ஓய் நான் கூமரக்கனாக விருப்பினும் பரிஹாசஞ் செய் 

யததக்க காலமும் இடமும் எனக்குச் தெரியாதா என்ன? 

சாருத.--எப்பொழுது P 

விதூஷ.--ஓய் உமது கை சீதளமாக விருக்கெறதென்று கான் 

சொன்னேனல்லவா அப்பொழுது, 

சாருத,-- ஓர் வேளை இவ்வித மிருக்கலாம் [சான்கு பக்கத்திலுஞ்சு 

ற்றிப்பார்த்து மடிழ்ச்சியோடி] சகாவே ! ௮திருஷ்டவசத்தால் 

உமக்கொரு பிரியமான சமாசாரஞ் சொல்லுகிறேன், 

விதூஷ.-அ௮ தையவன் நிருடிக் கொண்டுபோகவில்லையா என்ன? 

சாருத,--போய்விட்டது. 

விதூஷ.--அங்ஙனமாயின் ௮து உமக்குச் சச்தோஷமா 8 

BGS. — ua பிரயோசனமுற்றவனாகச் சென்றானன்றோ 3 

விதூஷ..--௮து ஈம்மிடம் அடைக்கலம் வைக்கப்பட்டதல் 

லவா? 

சாருத.--என்ன அடைக்கலம் வைக்கப்பட்டதா ! [என்று மூர்ச் 

சகரன். ] 

விதூஷ.--நீர்முர்ச்சையில் நின்று தெளிவடையும், அடைக்கல 

ப்பொருளைத் திருடன் கொண்டுபோய்விட்டால் எதற்காக 

நீர் மூர்ச்சிக்கவேண்டெவ௮ு 1
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சாருத.-- [மயக்கர்தெளிக்த] ஈண்ப! 

உண்மையை ஈம்புவா ௬லதி லியாவரே 

ஈண்ணு௮ துரும்பென 1 காட்வொ செனைக் 

் கண்ணிலா வறுமையிக் காசினிக் கணே 

எண்ணிலாச் $ சங்கைக ளேயிழைக்குமே, (24) 

விதியினா லென்பொருள் முற்றும் வீர்ததால் 

௮ இவலி யுற்றவு மங்குத் தங்லொ 

4 தெதிரிலா வெனதுஈன் னடத்தை யென்னுமத் 

அதிபெறு பொருளையுஞ் சூறை கொண்டதால், (25) 

விதூஷ.--யார் கொடுத்தார் ? யார் வாங்கினார் ? யார் சாட்டு? 

என்று யான் மறு2 துவிடுஇிழிறன், 

சாருத.-யான் இப்பொழுது பொய்யும் புகலுவேனோ > 

பிச்சைபுக் காயினும் போடைக்கலம் 

வைச்சதைத் தஇரும்பகான் வழங்கலின்தியே 

இச்சைகொள் ஈடத்தைக்கோ ரிழுக்கமாமிகு 

| கொச்சையார் *|[ மித்தியை கூறுவேனலேன். (26) 

இரதனி.--அரியை தூதையம்மாளிடத்திற் சென்று தெரிவிக்க 
றேன். [என்று போயினன்] 

(சேடியோடு சாருதத்தன் மனையாட்டி தாதை பிரவேசம்) 

மனையா.--[வேசத்சோட] ௮டிசேடீ / ஆரியமைத்திரேயரோடு 

எனஅ * பாத்தா தீங்கற்ற தேகத்தோடி.ருக்கின்றனரா ? 

  

* நாட்டல் தாபித்தல், 1கண்- தாட்டுணியம், இரக்கம், 

6 சங்கை-ஐயம். % எதிர் -ஒப்பு, | கோச்சை-€ழ்மை. 

“| மீத்தீ்யை-பொய் 'வினைவருமாறு மவைவெல்லுமாறு மிச்தைச்ச 
மய”? திருநூற்றர் தாதி 90. மித்தை:- மித் தியா. 

2 பர்த்தா கணவன். 

11
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சேடி -அம்மணி ! உண்மையாகவே ; ஆனால் தேவடியாள் உடை 
மைகள் திருட்டுப்போய்விட்டன. 

(மனையாட்டி. மூர்ச்சை யடைகன் றனள்) 

சேடி. -ஆரியைதூதையே ! மூர்ச்சையைத் தீர்த்துக்கொள்ளு 

ங்கள் ! 

மனையா.-- [மூர்ச்சை நீங்க] சேடீ / எனது பாத்தா உடம்பிற்குத் 
இங்கில்லை யென்றா செப்புகின்றனை. அவர் உடம்பிற்குக் 

கெடுதல் வர்தசாலுங்குற்றமில்லை. அவர் ஈடத்சைக்குக் 

கெடுதி வந்து விட்டதே! இப்பொழுது உச்சயினியில் 

உள்ள மனிதர்கள் எனது எஜமான் ஏமைமையால் இவ் 

விதக் காரியம் இழைர் தானென்று சொல்லுவார்களே, 

[உயரப்பார்த்துட் பெருமூச்சுவிட்டி] பகவானே ! விதியே! தா 

மரையிலைமீது விழுந்த நீர்த்துளிபோலச் சலித்துக்கொண் 

டிருக்கிற தரி.த்தினுடைய அதிர்ஷ்டத்தில் நீவிளையாடு 

இருயே ! என தாய் வீட்டார் எனக்முக்கொடுக்க மாணி 

க்கமாலை ஒன்றுதான் மிதியிருக்கெ௫ ; இதைக் கொடுத் 

தாலும் என௮ புருடன் மிக்க கவுரவத்தால் வாங்கமரட் 

டாசே, சேடியே! ஆரியமைத்திரேயரை யழைச்துவா, 

சேடி,--அம்மணி கட்டளைப்படி செய்கிறேன். [விதாஷ்கன் ௮ண் 

டையித் சென்று] அரியமைத்திரேய ! தூதையும்மைக் கூப் 

பிடுகின்றளள், 

விதூஷ.--அ௮ரத அம்மாள் எங்கிருக்கின்றனள் ? 

சேடி..--பேரம் 1! அதோ, 

விதூஷ..--[சென்ற] உனக்கு மங்களம் உண்டாகட்டும், 

மனையா,--ஆரிய ! உமக்கு வக்தஈம்: கிழக்கு முகமாக உட் 

காரும். 

விதுஷஇதோ கிழக்குமுகமாக விருக்கின்றேன்,
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மனை.--அரிய ! இதை வாங்கிக் கொள்ளும், 

விதூஷ.--என்ன இது? 

மனை,---கரன் இரத்து ஷஷ்டி விரதமெடுச்தேன். அதனிமித் 

தஞ் செல்வத்திற்கொத்த விதமாகப், பிராமணனுக்குத் 

தரனஞ்செய்கல் வேண்டும், ௮௮ செய்யப்படவில்லை ; 

அதற்காக இத இரதி மாலையை நீர் அங்கீகரிச்சல் 

வேண்டும். 

விதூஷ.--[எற்றுக்சொண்டு] உனக்கு மங்களமுண்டாகுக, ஈரான் 

சென்று என்னுடைய பிரியஈண்பரிடத்திற் சொல்லுடு 

றேன், 

மனையா.--ஆரியமைத்திரேய ! கான் காணமுடையவளரகாம 
லிருக்கும்படி. நீர் ஈடத்தல் வேண்டும் [என்று சென் நனள் ] 

விதூஷ..---[ஆச்சரியமூற்றுி] என்ன இவளுடைய பெரு தன்மை ! 

௮ம்மம்ம! வியக்கத்தக்கதே, 

சாருத.--மைத்திரேயர் காலவிளம்பனஞ் செய்கஇன்றனா், மனதி 

துயரால் HST HL Ch செய்யாதிருத்தல் வேண்டுமே; ஓ 

மைத்திசேய ! மைத்திரேய 7. 

விதூல..---[வச்.த] இதோ வந்தேன், இதை வாங்கிக்கொள்ளும் 

[ என்று மாணிக்க மாலையைக் காட்டுகின் ஈனன்.] 

சாருத.--இஃ தென்னை ? 

விதூஷ..--ஒய் ! ஒத்த பத்தினியை நீர் அடைந்ததஇினால் உண் 

டாகிய பலனிதுகாணும். 

சாருத,--எனது மனைவி யென்மீது இரக்கப்படுகின்றனள்போ 

ஓம்; என்னை ? அஆகஷ்டம் / இப்போலுதான் யான் றரிழ் 

இரஞாயினேன்.
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ஊழினா லிழ£த செல்வ 

oder Oe hur Sus 
காழ்விலாப் பணியாலக்தோ ! 

தாரழ்ர் தகா னிரங்கப்பட்டேன் 

வாழ்வுசெய் பொருளாலோது 

* மனிதனும் பெண்ணாகின்றுன் 

£ம்மைசேர பெண்ணுமாணாக் 

கிளர்கின்று ளென்னேபரவம் ! (27) 

(sag சானேழையன்று) 

என்னிலைக் கியன்றவாறு 

உடக்முமென் மனையாள்காளும் 

இன்னலிற சுகத்தில் நீங்கா 

தென்னுட ஸிருக்குநீகற் 

பொன்னிலா மிடிக்கணயாரும் 

போற்றுதந் கறிதாமெய்ம்மை 

யென்னுமிம் மூன்று மென்னை 

விடாமலே யிருக்காகின்ற (28) 

மைத்திரேய/ இந்த இரத்த அரத்தை எடுத்துக்கொ 

ண்டு வசக்தசேனையிடமேகிச் “*சுவர்ணபாண்டம் என்னு 
டையதென்கிற நம்பிக்கையாற் சூதாட்டத்திலிழக்தேன் ; 
அதற்கு ஈடாக இரத இரத்திகாபாணத்தை ஏற்றுதக்கொ 

ள்க'' என்று கான சொன்னதாகச்சொல்லும். 

விதூஷி.--ஓய் வேண்டாம். உண்ணவுமில்லை, அ நுபவிக்கவுமி 
ல்லை, ௮ற்பவிலையுள்ளஅு, திருடன் கொண்டுபோய்விட் 
டான், அதற்காக காலு கடல்களின் 1 சாரமாயிருக்கின்ற 
மணிவடத்தைக்கொடுக்கிறதா? 

  

* மனிதன்: ஆண்மகனுக்காகுபெயர். 

1 சாரம் - விலையுயர்க் த தென்றபடி. ; ger Sues, சாரம்: திரவியம் 
“மாமணிச, சாரம்வைத்த வலயமொன்று தானுமுன்னச் வைக் 
கவே? பாரதம் சபாபருவம் குதபோர்ச்சுருச்கம் 175.
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சாருத.--சோழ ! இவ்வண்ணம் பேசவேண்டாம். 

எந்தகம்பிக்கை யாலிவ் வடைக்கலம் 

வர்துவைத்தன ளோ ௮ம் மடமகள் 

அர தஈம்பிக்கை யின்பொருட் டேயஹி 

இர்சு மாணிக்க மாலையை யீதலே, (29) 

ஆகையால் ஈண்ப ! எனது சரீரத்தின்மேல் ஆணை. இந்த 

ஈகையை அவள் வாங்கிக்கொள்ளுமபடி. செய்யாமல் நீர் 

இங்குச் தரும்பிவ£வேண்டாம், வர்த்தமாகக ! இர்தக்களன் 

னத்துவாரதீதைக் கற்களினால் நீ ஈன்றாப் மூடு, குற்ற 

மானது மிகுர்ச தோஷத்தையுடையது, மைத்திரேய 

ஈண்ப ! நீர் சவுரவமாகச் சொல்லுக, 

விதூஷ.--ஒய் தரித்திரனாகிய யான் எப்படிக் கவுரவமாகச்செல 

லமாட்டுவேன், 

சாருத.--தோழ ! நான்றரித்திரனல்ல [என்று ₹ என்னிலைக்யென்ற 

வாறு?? இதன் 28ங்கவியைக் கூறன் றனன்.] நீர் Guru wr 

னுஞ் சுத்தஞ்செய்துகொண்டு சந்தியரவர்தஈஞ் செய்கி 

றேன், 
(என்று எல்லாருஞ் சென்றனர்). 

கன்னம் வைத்தல் என்னு ழன்றவதங்கம் 

முற்றிற்று,



மானகாவதங்கம். 

  

(சேடி. பிரவேரித் த) 

சேடி,--அம்மாள் ஆரியையிடத்திற்குப் போகும்படி கட்டளை 

யிட்டாள்; இதோ அரியை சித்திரப்பலகையின்மீது ஊன் 

நிய கண்களுடையவளாய் மதனிகையிடத்தில் ஏதோ பே 
சிக்கொண்டிருக்கிரறாள், நரன அருகிற்போகிறேன் [என்ற 
போறாள், முன்னர்க்கூறியபடி வசர தசேனையும் இரதனிகை 

யும் பிரவேசம். | 

வசந்த,--௪ மதனிகா ! இந்தச் இத்திரத்திலிருக்கற உருவஞ் 

சாருதத்தருடைய உருவச்கை ஓத்திருக்கின்றதோ 1 

மதனி. -ஈன்ராயொத்திருக்கின்றது, 

வசந்த,--மீ எப்படியறிக்தாய்? 

மதனி,--அரியையின் அன்பான பார்வை அதில் Hops Bi Hs 

தலால், 

வசந்த.--வேசைத்தொழிலில் விளைக்திருக்குர் தாட்ெியத் 

தால் இப்படிச் சொல்லுகின்றனைபோலும், 

மதனி.--ஆரியே ! Cah SO sr Muu Gh சாங்களில் ஓவ் 

வொருவரும் பொய்த்தாட்டிணியம் பூண்பார்களா என்ன? 

வசந்த,--தோழீ ! பல ஆடவர்களுடைய பழக்கத்தாற் பரத்தை 
யர்கள் பொய்த்தாட்ரிணியம் புரிகின்றனர், 

மதனி.--யாதுகாரணம்பற்றி ஆரியையின் கண்ணும் மாமும் 

இதில் பிரியமுற்றிருக்கன்றனவோ ௮ தைக்கேட்பானேன். 

வசந்த,--பரங்8 / தோழிகள் என்னைப் பரிஹாஸஞ் செய்தற்கு 

டான் இடங்கொடேன்,
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மதனி.--ஆரியே ! அது அப்படியல்ல, பெண்பிள்ளைகள் சக 

ஞூடைய மகத்திற்கொத்து ஈடப்பார்கள். 

சேடி.--[அருந்சென்று] ஆரியே! வாசலில் தஇிரைச்சீலையால் 

கூரடுற்ற வண்டி. ஒன்று வந்து நிற்கின்றது, ஆகையாற் 

போகலாம் என்று ௮ம்மாள் கட்டளையிடுகிறாள். 

வசந்த.--சேடீ ! ஆரிய சாருதத்தர் என்னை யழைத்து வரும் 

படி. அனுப்பினாரா என்ன? 

சேடி.--அரியே ! பதினாயிரம் பொன் பெறத்தக்க ஈகைகளோடு 

வண்டியை எவர் அனுப்பியிருக்கிறாரோ ! 

வசந்த,--யாரவர் ? 

மதனி.---௮ரசன் மைத்துனரான ஸம்ஸ்தாககர், 

வசந்த.--[சகோவத்தோ)] ச போ!! இனி இவ்விதம் என்னோடு 

பேசாதே. 

சேடி.--கோபம் வேண்டாம் ஆரியே ! சனம் வேண்டாம்; கான் 

சமாசாரங்கொணா் தவள்தானே. 

வசந்த,--சான் சமாசாரத தையே கோவிக்கிறேன், 

சேடி,--கான் ௮ம்மாளிடத்திறபோய் என்ன சொல்லுறது 3 

வசந்த,---இர்த விதமாகச் சொல்லு **நான் உயிருடனிருக்கவிரு 

ம்பினால் மதுபடி. இவ்விதக் கட்டகயிடாமலிருக்கவேண் 

டும்” என்று எனது தாய்க்குச் சொல்லு, 

சேடி.-- தம்முடைய எண்ணப்படி [என்று சென்றனள்] 

(சர்விலகன் பிரவேசம்) 

சர்வில.-- 

இரவிற்கிழிவார் * தோடமதை 
யிய்ந் து தூக்கச் தனைவென்று 

 தோடம்-க.றறம். வடசொல்,
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பரவுமிராச சேவைசெயும் 

பண்பார்மாந்தர் sons | FO ECs 

t இரவின்கடைக்கா லெல்லுதயத் 

தாலேமயங்கு $ மிமகரன்போல் 

விரவும்புவிக்கண் யானுமொளி 

விலகும்புரூட னாயினனே (1) 

மேலும 

வெருவியோ வலதுமேய 

வெறுப்பினோ யானிற்குங்கால் 

விரைவட ஜொருவன் செல்லின் 
ஐயமென் மனக்கண்மேவு£ 

தீரையினிற் றன்பாற்குற்றஞ் 

சாரஈ்கவன் அயலாரமீது 

மருளொடு | மயிர்ப்புக்கோடல் 

மணணவார் வழக்காமன்றே (2) 

மதனிகையினிமித்தம் யானிக்கொடுஞ்செயலைச் செய் 

தேன், 

இருவர்கூடிப் பேசுமிடத் 

தேகேனாண்பெண் ஸணிருக்குமிட 

மருவல்புரியேன் காவல்புரி 

மாதற்காணிற் கொல்லைவளர் 

தருவைப்போலச் சலனமற்று 

நிற்பேனுலகிற் சார்க் தகங்குல் 

இரவிவிளக்கும் பகற்போலென் 

நனக்குச்சுகத்தை யீய்ந்திடுமால் (8) 

(என்றுபோகின்றனன்) 

      

* சயித்தல்- வெற்றிபெறல், வடசொல். 

* இரவின்கடைக்கால- இரவின் முடிவின் சண் ; கால் ஏழுஓருபு. 

8 இமகரன்--சச்திரன். | அயீர்ப்பு--சர்தேகம்,
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வசந்த---பாங்்க 72 இஈ்தச் சித்தெப்ப ஙகையை எனது படுக்கை 

மீன வைத்துவிட்டு விடிறியை எடுத்துக்கொண்டு விரை 

வில் வா, 

மதனி,-- ௮ ம்மணி கட்டளைப்படி [என்று பலகையைக் கையிலே 

நிச் சென்றனள்.] 

சர்வி.--இதுதான் வசச்சசேனையின் இரகம். இதற்குள் போகி 
தேன் [சென்ற] கான் எங்கு மதனிகையைப் பார்க்கலாம். 
[கையில் விரிறியடன் மசனிகை வருகன்றனள்]. 

சர்வி.-4பார்த் ௫] அடே ! இசோ மதனிகை, 

குணத்தினால் மசனைவென்முள் 
* கொம்மைகல் லழகால்வாய்ஈ்த 

மணமலர் வாளியான்றன் 

மனைவியென் 1 நயிரப்புதீதஈதாள் 

கணக்கிலாக் காமதீதீயாங் 

கட்டழல் கதுவலானமிக் 

8 கணங்குமென் மனத்தைச் $ சந்தச் 

சீதள மாக்கினாளால (4) 

ஒகோ மதனிகே ! 

மதனி,--[பார்த்த] என்ன ஓகோ? சர்விலகன்,--சர்விலக 1 

உமதுவருகை ஈல்வாத்தாகுக, எங்கு வந்£ர்? 

சர்வி--சொல்லுகிறேன். [என்று ஒருவருக்கு ஒருவர் ஆசையற்றுப் 
பார்க்கின்றனர்.] 

வசந்த--மதனிகை தாமதஇக்கன்றனள். இப்போது ௮வள் எங் 
இருப்பாள். [சாளரத்தின் வழியாகப் பார்த்து] ஆ என்ன 

எவனோ ஒரு ஆடவனோடு இவள் பேசிக்கொண்டிருக்கின் 

      

ர் கோம்மை- இளமை, 1 அயிர்ப்பு- சந்தேகம். 

8 அணங்ததலவருர்துதல், இ சந்தம் -சச்சனம், 

12
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றனள், அன்புடன் சலசஈமன்தியிலிருக்கிற பார்வையால் 

விழுங்குபவள்போல அவனையே பார்த்துக் கொண்டிருத் 

தலால் இவன் இவளைச் சுவாதீனையாகப் பண்ணிக்கொள்ள 

விரும்புகிமுனென் றெண்ணுகிறேன், ரமிக்கட்டும். ஒரு 

வருக்றாம் அன்பு அழியக்கூடாது. அகையால் இப்பொ 

(ps மான் இவளையமைத்தல் ௪நியல்ல, ் 

மதனி.-சர்விலக.! சொல்லு [சர்விலகன் அச்சத்தோடு சான்கு பக்க 

ங்களிலும் பார்க்கிறான்] சர்விலக / என்ன இது / அச்சமுற் 

றவன்போற் காண்கசின்றனையே / 

சர்வி.--உனக்கு ஒரு இரகசியம் உரைப்பேன், இங்கு ஒருவரு 

மில்லையே ? 

மதனி,--ஐம் இல்லை. 

வசந்த,--மிகுச்த இரகடியம்போற் றோன்றுறெ௫, அகையாற் 

&r UL al vo, 

சர்வி.--மதனிகா 1 உனது 1 நிஷ்சாயங் கொடுத்துவிட்டால் 

உன்னை நீக்கிவிடுவாளா என்ன? 

வசந்த,--என் சம்பந்தமான வார்த்தைபோலிருக்கெது, சன்ன 

பக்கத்தில் மறைச் இருக்.து கேட்கிறேன். 

மதனி.--சர்விலக/? கான் ஆரியை யிடத்திற் சொன்னேன், 

அப்போ “எனக்கு இஷ்டமானால் எல்லாரையுஞ் 1 சுவர 

இனர்களாகச் செய்வேன் ” என்று கூறினள், stag} 

என்னை ஆரியை யிடமிருக்து விடுதலை செய்யத்தக்க இர 

வியம் உனக்கு எங்கிருர்து கிடைதீதது, 

  
    [neal 

* நீஷ்கீரயம்--௮டிமைவிலை, வடசொல், 

* சுவாதீநம்-- சுவயேச்சை, வடசொல்,
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சர்வி.-- 

மா ர கய மிடியினால் வளையப் பட்டுகின் 

மோகமா நட்பினால் மூடப் பட்டயான் 

1 ஆகுல அச்சத்தாய் ! அல்லி லின்றியான் 
$ சாகசஞ் செய்தெனுன் றன பொருட்டினால (5) 

வசந்த,-இவன் உருவம் ஈன்றாக விருப்பினும் இவனுடைய 

கொடுந்தொழில் எனக்குப் பயதமைக் கொடுக்கின்றது. 

மதனி,-சர்லிலக / அற்பப்பொருளான பெண்பிள்ளையினிமிச்தம் 

இரண்டைத்துன்பத்திற குள்ளாஃகிளை. 

சர்வி.--என்ன என்ன 7 

மதனி.--ச£ரதிதையும் ஈட ததையையும், 

சர்வி.--அடி கூட./ இருட்டுச் செய்கையிற்றேவி யிலம்குமி 

வாசஞ் செய்கின்றனள். 

மதனி,--சர்விலக ! குற்றமற்ற ஆசாரமுடையவன் நீ. எனக் 

காக இழிவான காரியம் பண்ணினை, ஆயினும் மிகக்கொ 

டியசெய்கை ஒன்ரையுஞ்செய்யவில்லையே 0 

சர்வி,-- 

பூதீதிருக்குங் கொடி.யிற்பூக் கொய்யேன் பூண்கொள் 

பூவையர்கண் $ டிருட்டியற்றேன் பூத்கே வர்பொன் 

| ஆத்தையுட னபகரிப்பே னல்லேன் வேள்வி 

யரும்பொருளை வவ்வேனஞ் செவிலித் தரய்கை 

  

+ Suc = & panto. 

1 ஆதலம்-- துன்பம. 

6 சாகரம் தீச்செயல். வடசொல், 

 திநட்டி--பார்வை, பூவையர்கண் திருட்டியற்றேன் ?? -பெண்ச 

ளைக்கண்ணால் நோக்குதல் இல்லாசவன் எனப் பொருள்கொள்க, 

I ஐத்தை--ஆசை அஸ்மா வடசொல்.
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வாய்த்இருக்குங் குழவிகளைப் பூண்பெட் பாலென் 

மனதாரத் தூக்கெயயன் மறையே னென்றன் 

காத்தெத்தாற் கள்ளர்தொழிற் பயின்று ஓ ம்மென் 

கடிமனமோ ஈடுவுகிலை கருதா நிற்கும் (0) 

ஆதலால் வசக்கசேனையிடம் இவ்விதஞ்சொல்லுக, 

சனமிதைக் காண்குதல் சரியன் ரயினு 

முனதுடற் களவெடுச் இழைக்க தொப்பவே 

மினுமரும் பணிகளை வேட்கை யோடு நீ 

புனயென வேண்டினன் ர என்பு got MO (7) 

மதனி--,சர்விலக 1! ஆபரணங்களை மறைத்து வைத்திருத்தல் 

வேண்டும், இவளோ வசர்தசேனை. இவ்விரண்டும் பொரு 
தீ தமுறவில்லை. எங்கே அந்த ஆபரணச்தை எடு, காரன் 

பார்க்கிறேன். 

சர்வி.--இதோ ௮ந்த ஈகை [என்று ஈடுக்கத்தோடு கொடுக்கிறான்.] 

மதனி.--இர்தப் பூண்முன்பு சான் பார்த்ததுபோலிருக்கெ.து. 

அகையால் உனக்கு இது எப்படிக்கிடைததது சொல்லு, 

சர்வி.---௮கனால் உனக்கென்ன ? வாங்கெகொள்ளு, 

மதனி,--[கோவத்தோடு] என்னிடத்தில் உனக்கு ஈம்பிக்கையில் 
லாவிட்டால் எதற்காக என்னை விலைகொடுத்து மீட்கப் 

போகர் ? 

சர்வி,--அடிகாலையிற் செட்டித்தெருவில் கான் இந்த விதமாய்க் 
கேள்வியுற்றேன், சாருதத்தனுடைய--[வசக்தசேனை மதனி 
கை யிரறுவரும் மூர்ச்சையுறுகின் றனர்.] 

சர்வி,--மதனிகா / மூர்ச்சை நீங்குக, நீ இப்பொழுது, 

அக்கத்தால் வாடிய $ சொக்குள அங்கமும் 

பயத்தால் ஈடுங்கி மயக்குது ஈயகமும் 

உனடயஉன் நனையான் படி.மனை யாட்டியா 

      reer யவை 

* என என் என்பதன் விசாரம். 1 சோத்த அழகு,
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ஆக்குதற் கெணுங்கால் கோக்குடல் ஈடுங்கினை ! 

மன்மலை மயிலை கிகாத்தோய் ! 

என்மீ இரக்கம் இழைத்திலை யென்னே (6) 

மதனி.--[மூர்ச்சை தெளிச்தெழுர் ச] சாகசக்காரனே / என்பொ 
ருட்டு ந இந்த அகாரியத்தைச் செய்த அச்ச வீட்டில் 
ஒருவனையுங் கொலைசெய்ததாவது தீங்கு செய்த தாவறு 

இல்லையே? 

சர்வி,--அச்சமுற்றவன், நித்திரைசெய்பவன் இவர்களைச் சர் 

விலகன் அடிக்கிறதில்லை. அகையால் யானொருவனையுங் 

கொலைபுரியவுமிலலை, அன்பஞ்செய்யவுமில்லை. 

மதனி.---உண்மையா ? சர்விலக ! சத்தியமா ? 

சர்வி.--சத்தியம், 

வசந்த...--[கினைவு வந்த] ஆச்சரியம் / கான் இன்னும் உயிரோடி. ௬ 

க்கிறேனே 7 

மதனி.--பிரியம். 

சர்வி,--[பொராமையோடு] மதனிகே ! என்ன பிரியமென்கின் 
றனை? 

நல்லவர் குலத்தே வர்துன் 

கட்பினின் மங்கட் டுண்டே 

* அல்லவர் தொழிலைச் செய்தே 

னங்கசன் வருத்தா கிற்குஞ் 

சொல்லரு மியல்பைப் பெற்றே 

i sp மானக் 1 தூர்க்கேன் 

மெல்லவென் பிரியையென்று 

all en ples cap யயலான் றன்னை (9) 

  

  

ர் அல்லலர் - தியவர், ஈல்லவரல்லார் என் றபடி., 

1 தூர்த்தல-செறுத்தல், அழி.ச் தலெனு பொருளிலுபயோகம்,
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(உட்கருச்தோடு) 

குலமக னென்றுசொல் கோடுலா மரம் 

பலபொருட் 1 பலங்களைப் படைத்து வாரிசூழ் 

நிலமிசை வேசையாம் பறவையால் கிதம் 

பலமுற வுண்டுபோம் பயனை யுற்றதே. 

காமத்தீ FT 56D சுவாலை காட்டியே 

ஏமுறு மையலா மிச்தனங் கொளீ'இப் 

பூமியில் மார்தாதம் பொளும் யெளவக 

மாமிவை யாகுதியடைத அற்றதே, 

வதந்த,--[புன்சரிப்போடு] காரணமின்றி யிவனுக்கிர்தக் 
கோவம் விளைச்தது, 

சர்வி,--எவ்வகையிலும், 

பெண்ணின ப் பொருளினைப் பேணு மாந்தாகள் 

மண்ணினின் கூடர்க ளென்ற லென்மதம் 

கண்ணுற வளைர்துசெல் கட்செவிக் சேப் 

பண்மொழி 3 மாதறாம் பொருளும் 1 பரறுவார். 

மாதரமீ $ சாகரம் வைத்தல் ஈன்கல 

ஆதர முடையரசை யவமதிப் பரான் 

(10) 

(11) 

கடுங் 

(12) 

$ மாதர்கொள் மங்கைமாட் டன்பு கொள்ளலாம் 

ஆசரமிலா&ரவிட் டகறல ஈன்றரேர, (13) 
  

1 பலம்--பழம். பிரயோசசம். 

1 1 மாதர், பொருள் என்ற சொற்கள் இணைவிரவிச்றப்பாற் பாறு 
வார் என்ற உயர் இணைமுடிபேற்றன; **திங்களுஞ்சான்றோரு 

மெரப்பர்”” என்புழிப்போல ':தணைவிரவெண்ணுப்பெயர் றப் 
பினு மிகவினு, மிழிவின மொருமுடிபெய்துமென்ப”” இலக்கண 

விளச்சம், சொல்லதஇிசாரம், பொதுவியல் சூத், 4. 

$ ஆதரம்- அசை. “தாயவாதரக்துரப்ப தோராதரர்தோன்ற” இரா 
மாயணம், கிஷ்டர் தாசாண்டம், மராமரப்படலம் 10, 

wow Hil = Moor Ly.
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பொருளுக்கே யழுவர்கின்று 

ஈகைப்பாநற் புருடர்சம்மை 
மருளுற கம்பச்செய்வர் 

மற்றவர் ஈம்பமாட்டார் 

இருளது Fae gar ep 

குலத்தினால் T ஏமாப்புற்றோன் 

வெருடரு மயானப்பூப்போன் 

வேசையை விலக்கல்வேண்டும் (14) 

மேலும், 

கடலலைபோ லலைக்இடுவார் மாலைத்தோன்றுங் 
ட கனலேகை யெனமுகூர்த்த காலகிற்கும் 

விட௮.நுரா கதீதினாகள் செலவமெல்லாம் 

விழைவுடனே கொள்ளையிடு மனத்தாரமிக்க 
அடர்புடனே பிழிர்தவலதக் தகம்போற்செல்வம் 

அழிர் தவனை யப்பொழுதே யகலாகிற்பா் 

புடவி.தனிற் சபலமுற்றோர் பெண்களென்றே 

போற்றுகின்ற பலபலநூல் புகலுங்கண்டாய் ! (15) 

ஒருவனை மகத்தினி லூன்று லார்கணால் 

ஒர௫வனை யழைப்பரே யுனு $ மதப் பெருக் 

கொருவன்மாட் டின்புற விடுப்ப ருற்றவே 

ஜொெருவனை யுடலினா லாசை யோம்புவார் (16) 

பின்வருகிறபடி. ஒரு மகான் கனறூகக் கூறியுள்ளார் 

மலையுச் சதனின் மரைபூச் திடுமோ 

குலமாச் சுமைவே,சரிகாங் குதுமோ 

பலபுற் சம்பாப் பயிரா கும்மோ 

விலைப்பெண் சுதத.தீ இனை மேவுவளோ ? (17) 

  

* எமாப்பு--செருக்கு, 

$ கனலேகை--மேகங்களா காயத்திற்படியுங்காலண்டாகும் பற்பல 
உருவங்கள். 

8 மதப்பேநக்த--சோணிதம்.



96 மிருச்சகடிகம், 

௮ / கொடிய குணம்படைத்த சாருதத்தப்பயலே ! £ இனி 

இருச்கப்போகிறஇல்லை [யென்று 8றிதச.ரம் போகருன்.,] 

மதனி,--[உத்தரீயத்தலைப்பைப் பிடித்த] அடே ! சம்பர்தமின்றிப் 

பேசுபவனே ./ காரணமில்லாமற் கோவங்கொண்டாய், 

சர்வி.--காரணமில்லை என்ரயே ! என்ன ? 

மதனி.--இக்ச ஈகைகள் ஆரியையுடையதல்லவா ! 

சர்வி,--அப்பால், 

மதனி.--இவைகளக் த ஆரியரிடத்திலடைக்கலம் வைக்கப்பட் 

டன, 

சர்லி.--யா.அகிமித்தம் 2 

மதனி,--[அவன் காதில்] இவ்விதமாக. 

சர்வி.--[வெட்கமுத்ற] ஹாஹாகஷ்டம் ! 

வேனிலில் வருந்தி நீழல் விரும்பிய வெளியேன்றுரு 
மேனிமிர் கிளைக்கண்மேவு மிலைகளை வீழ்தீதிக் கெட்டேன் (18) 

வசந்த.--என்ன 1 இவனுக்குக்கப்படுகிறான் 1! அறியாமையால் 

இவன் இப்படி ச்செய் தான்போலும், 

சர்வி---மதனிகே ! இப்பொழுது என்ன யோசனை ? 

மதனி.--இக்காரியத்தில் நீர் நிபுணரன்றோ / 

சர்வி,--அங்ஙனமன்று இதோபார். 

பன்.னூலும் பயிறலா லாண் மக்கள்பண் டி.தாகளாவர் 

பன்னூலும் பயிறலின்றிப் பெண்கள்பண் டிதைகளாவர் (19) 

மதனி.--சர்விலக 1 என் வார்த்தைக்கு நீர் இணங்கு வீராயின் 
பெருமையுற்ற அவரிடத்தில் அமைக் கொண்டுபோய்க் 

கொடும்!



நான்காவதங்கம், 91 

சர்வி.--மதனிகே ! ௮வசென்னை அதிகாரிகளிடங் காட்டிவிட 

டாலோ? 

மதனி.--சர்இனிடச்தில் வெய்யில் உண்டாறாமா 1 

வசந்த,--கல்ல௮! மதனிகே?/ ஈல்லது. 

சர்வி.---மதனிகா ! 

எனக்கிக்தக் கள்ளச்செய்சை 

யினிற் * நுக்கம் பயமுமில்லை 

அனையவன் குணச்தை நீயிய் 

கறைகுத லென்னோவிக்௪ 

மனகடுங் குறுஇீக்கன்ம 

மாவெட்க மாறுகின்ற 

தெனைஙிகர் கொடியோர்க் கெக்தத் 

தண்டனை விதியா ழ னேஈ்தல் (20) 

ஆயினும் ந சொல்லுகிற உபாயம் நீதிக்கு ஓத்ககல்ல ] 

வேறு தர் இரம் யேரடுப்போம். 

மதனி.--இதோ வேறு ஒரு தந்திரம்! 

வசந்த.--௮ஃ தென்னை ர் 

மதனி.--இர்த அஆரியையுடைய மனிதனென்று சொல்லிக் 

கொண்டு இரக்க அலங்காரச்சை யவரிடங் கொண்டு 

போய்க்கொடுமே ! 

சர்வி,--அப்படிச் செய்வதாலுண்டாவதென்ன 0 

    
ஆம எஞ்சுபொருட் களவி செஞ்சொலாயிற், பிற்படச்ளெவார் முற் 

படக்ளெத்தல் ?? cass தொல்காப்பியம், சொல்லதிகாரம் 
இடையியல் 80ஞ் சூத்திரத்தால் : துக்கமும் *? என்று உம்மை 

கொடுக்கவில்லை பயமும் என்றும்மை கொடுக்கப்பட்ட த, 

1 ஏந்தல் அசன், 

13
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மதனி,--நீயுங் களவு செய்தவனாகாய்; அர்த ஆரியருங்கடன். 
நீரந்தவராவர், ஆரியையும் அவளுடைய பூஷணங்களை 

யடைந்தவளாவாள் ; 

சர்வி.--இது பெரிய மாயச்செய்கையல்லவா? 

மதனி.---௮டே நீ கொண்டுபோ: இல்லாவிடில் இதுபெரிய 

கொடுஞ் செய்கையரக முடியும், | 

Ashs.—covg ogotiGs! cong! வேசையல்லாதவள்போ 

ந்பேசனை ! 

சர்வி,-- 

உனைமெவி நறபுக்தி 

LP DET LIT னிலவகன்ற 

ர களையிருளிற் செல்வழியைக் 

காட்டுபவ ரரிதன்றோ, (21) 

மதனி.--அங்களனமாயின், நீ இக்தக்காமதேவன் கிரகத்திற் சற் 

றிரு; நான் அரியையிடம்போய் நீ வர்திருச்சலை யுணாத் 

ger mer, 

சர்வி, 

  

அப்படி யேசெய் 7 

மதனி.--[சென்ற] ஆரியே / ஆரியசாருதத்தரிடமிருக்து இங்கு 
ஒரு பிராமணன் வர்இருக்கின்றனன். 

வசந்த,-பாங்2 1 அவரைச் சோக்சவரென்று நீ எவ்வண்ணம் 

அ௮.றிம்கனை 1 

மதனி.--என் சம்பக்தமுள்ளவனை சான் ௮றியேனா என்ன ! 

வசந்த,--| தலையை யசைத்து சசைத்துத் தனக்குள்] மிகச்சரி ! [வெளி 

ப்படையாக , வரட்டும7 

          

1 கனை--கிறைவு. “கனைக திர்ச்சடவுள்சண் விழித்சகாலையே?? வேச 

சிந்தாமணி, விமலையாரிலம்பகம் ௦5,
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மதனி.-- அம்மணி கட்டசாயிட்டபடி [என்று rt Soser Ge Qe 

ன்று] சர்விலக ! உள்ளேபோ ! 

சர்வி.--[சென்று வேறுபட்ட முகத்தோடு] உனக்கு மங்களமுண் 

ire Ou! 

வசந்த.--ஆரியசே ! வர்தனம்புரிகறேன், உட்காரும். 

சர்வி.--வீடு கலகலத்திருக்கிறபடியால் இர்ழச்சுவர்ணபாண் 

டத்தை வைத்துக்கொண்டு காப்பாறறல் மிகச் ரமமாக 

விருக்கிறது, அகையால இசை வாங்கிக்கொள்ளும்” என் 

நுவியாபாரி விண்ணப்பஞ்செய்கிறார் [என்று மதனிகைகையிழ் 

கொடுத்தவிட்டுப் புறப்படுகின் றனன் | 

வசந்த.--ஆரியரே / நரன் விற் சொல்லுகிறேன், அதையுக 

தாம் ஏற்றுப் போதல் ேவண்டும், 

சர்வி.--[மனத்திற்குள்] ௮ங்கு எவன் போவான் [வெளிப்படை 

யாய்] வதிற் செய்தி என்ன? 

வசந்த.--மதனிகையைத் தாங்கள் பிரதிக்கிரகம் பண்ணவேண் 

டுவது, 

சர்வி.-- அம்மணீ I ஒன்றும் தெரியவிலலையே. 

வசந்த,--எனகருக் தெரியும், 

சர்வி.--என்ன ? 

வசந்த,--*எவன் இந்த ஆபாணத்தைக் கொடுக்கன்றரானோ அவ 

னுக்கு மதனிகையைக்கொடு'' என்து ஆரிய சாருதத்தர் 

சொல்லியிருக்கின்றனர். அகையால் இம்மகனிகையை 

அவரே தருகிராரென்று தாம் ௮.தியவேண்டும், 

சர்வி,--[ தனக்குள்] ௮ட! இவளென்னையறிக்தனள் போலும், 

| மெளிப்படையாக] நஈலலது ஆரியசாருதச்ச ! ஈல்லது !
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குணந்தனை யாடவர் கூடல் வேண்டுமாற் 

குணத்தினாற் பெராுததொன் நில்லை 1 கூ வினிற் 

முூணமுளான் வறிஞனே யெனினுங் கூதுகற 

குணமிலாச் செல்வவா னொத்தல் கூடுமோ, (22) 

மேலும் 

குண,ச்தினில் முயற்சியைக் கூடல் வேண்டுகற 

குணத்தினால் யாவையுங் கூடு மேன்மைசேர் 

குணத்தினான் மதிகுடி. புக்கனன் ஈதி 

ு மணத்திடு 6 தாணுவின் மாமுடிக்கணே (23) 

வசந்த.--யாரடா அங்கே ! வண்டியோட்டி? 
(சேடன் பண்டியோடு பிரவேசம்) 

சேடன்.--அரியே ! வண்டி. & தயாராகியிருக்கின்று, 

வசந்த.--ஸகிமதனிகே ! என்னை உற்றுப்பார் ! நீ தாகஞ்செய்யப் 

பட்டனை. வண்டியிலேறு, என்னை. உன் ஞாபகத்தில் 

வைச்துக்கொள்ளு, 

மதனி.--[அழுது கொண்டு] ௮ம்மணி யால் விடப்பட்டவளாயி 

னேன் [என்று பாதங்களிற் பணிகின் ஒனள்] 

வசந்த --இப்பொழுஅது £ என்னால் வணங்கதீதக்கவளாயினை, 

ஆகையாற்போ, வண்டியிலேமு, என்னைமறவாதே, 

சர்வில,--உனக்கு மங்களம் உண்டாகுக, மதனிகே ! 

இவளைப்பாருன் றலையாலே 

யிவள்காலபணியிம் | மானினியால் 

அ௮வனிபுகம் 4 வதூ' வெனும்பே 

ரடைர்தாயன்றோ ஆயிழையே ! (24) 

(என்று மதனிகையோடு வண்டியிலேறிச் சென்றனன்) 

  

* கூ-பூமி. 1 மணத்தல் கூடல். 6 தாணு-- வன். 

$ தயார்-: சிச்தமென்றபொருளைத்தருச் திசைச்சொல். 

॥ மானினி-பெண்மகள், 4 வதா௭வியசாத்திற்குச் குறித்சகன் னிகை,
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[திரைக்குள்] ஆரடா ௮ங்கே ஆரடா அங்கே ! இராச சம்ப 

ந்தி கட்டளையிடுகின்றனர். “அர்த அரியகள் எனனும் 

இடைப்பையன் அ௮ரசனாகப்போகிரன்'”' என்ற இத்தர்வா 
க்கிெயத்திலுண்டான ஈம்புதலால், அ௮ச்சமுற்ற அரசன் பால 

கனால் இடைச்சேரியிலிருக்து கொணரப்பட்ட ஆரியகன் 
கோரமான சிறைச்சாலையில் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றனன், 

ஆை கயால அவசவர்களிடத்தில விழிப்போடி ரங்கள். 

சர்வி.--[சேட்ட] என்னை! எனது அன்பிற்குரிய தோழன் 

ஆரியகன் அரசன் பாலகனாற் காவற்படுத்தப்பட்டானா } 

குடும்பியாகிவிட்டேனே, ஆ கஷ்டம் ! அன்றியும் 

மாத்ரு ஈண்பரு மண்ணில் வாழுகர்க் 

காதர மாயினு மன்பின் மேயநற 

கோதையர் தம்மினுங் கோணில் ஈண்பனே 

பூதல மிக்கவன் என்னப் போற்றுமால் (25) 

இருக்கட்டும் இதோவண்டியில் நின்றும் இறங்குவேன் 

[என்று இறங்கென் ] 

மதனி.---[ச௨ம்ணீர் சொரிச்து கையைக்-கூப்பினவளாய்] தாங்கள் 

Qera gS pur. கூடாது, ஆரியபுத்திரராகிய தாம் என் 

னைக்குருஜாங்களிடத்திற் கொண்டு விடுங்கள், 

சர்வி,--ஈல்லது மதனி ஈல்ல3! என்மனம் மகிழும் வண்' 

ணம் உரைதீதனை [சேடனைப்பார்த்து] பத்தினே ! சார்த்த 

வாஹ ரைபிலனுடைய வீட்டை ம அதிவரயா? 

சேட.--ஆம், 

சர்வீ.-எனது காதலியை யழைத்துப்போய் அங்குவிடு, 

சேட.--ஆரியர் ஆக்கினைப்படி யாகட்டுங்கோ. 

6 ஆதரம்-ஆதாரம் என்றசொல்விகாரவசையால் ௮௪ ரமென



102 மிருச்சகடிகம், 

மதனி.--அரிய புத்தீரர் சொல். லுகிறபடியே ! ஆரியபுத்திரரா 
இய தாங்கள் ஜாக்ரெதையாயிருத்தல் வேண்டும் [என்று 

சென்றனள்]. 

சர்வி,--சானிப்போது, 

சீனியுதய ணப்பெருமான் றனையேயோகம் 

க.ராயணன்போய் விடுவித்த தன்மைக்கொப்ப 

உனுமன்பன் றனைவிடுக்கும் பொருட்டேயோங்கு 

புயவலியாற் பெருமையுற்ற * தாயத்தாரை 

ஈனி $ விடரை மன்னவன்செய் யவமானத்தா 

னயங்கடந்த சனழுற்ற வேந்தன் சேடர் 

எனுமிவர்க டமையிர்தக் கணமேகூட்டி. 

யெழுப்பிவிடு வேனர்்த விறைவன்மேலே, (26) 

மேலும், 

இராகு கெளவிய திங்களை விடுக்தலை யேய 

விரோச மையமென் றிவைகொடு வெளி 6 கிப மின்றிக் 

குரோதச் நாலென ஈண்பனைச் சிறையிடு கொடியோர் 

& சசேலென் றேங்கிடச் தாக்குவென் றரையிடத் தன்றே (97) 

(என்று சென்றனள்) 

(சேடி பிரவேசம்) 

சேடி.---அரியே ! இப்பொழுஅ நீ பாக்கயெசாலி, ஆரியர் சாரு 

தத்தரிடமிருந்து ஒரு பார்ப்பான் வர திருக்கின்றனன், 

வசந்த --இன்று மிக்க மகோகரமான காள் ௮ ஆ! ௮டீ! மிகு 

நத அன்போடு | பந்துலனால் அவரை உள்ளே ௮ழைத்து 

வரும்படி செய், 

சேடி.--எஜமானி கட்டளைப்படி [என்று போயினள்]. 

      

[ தாயத்தார்-தாயாதர். 1 விடர் - தூர்த்தர். $நீபம்- காரணம், 

$ சரேல்- விரைவைக்குறிக்கு மோரிடைச்சொல், 

| பந்துலர்- வேசை மசார், இவர்களினிலக்சணத்தை இதன் 286 

செய்யுளிற்சாண்க.
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விதூஷ.--௮ட ஆச்சரியம் ஆச்சரியம் ! ௮ரியதவங்களைச்செ 
ய்து அதனால் வெறிகொண்ட புட்பகவிமாகத்தின் மீது 
இராக்கத இராவணன் ஏகுகின்றான் ; கானோ பிரரமணன் ; 

கான் அரியதவங்களைச் செய்யாவிடினும், ஈரனும் ஈரமங் 

கையோடு போகாகின்றேன்,. 

சேடி..--எங்கள் வீட்டு வாசலைப்பாரும், 

விதூஒ..--[பார்த்து ஆச்சரியமடைர்து] ஆ ௮ / நீர்தெளித்துப் பெ 

ருக்கி மெழுகப்பட்டிருக்கின்றது ; பலவித மணமிகுக்த 
புஷ்பங்களைசக் தரையில் அழகாக தெளித்திருக்கின்றனா, 

ஆகாயத்தை எட்டிப்பார்க்கும் ஆகந்தத்தோடு மேல்கோக் 

தியிருத்தல் போல, வாசல் நிலை உயர்ந்இருக்கின்றது, 

தேவே திரனுடைய ஐராவதமென்னும் யானைக்துதிக்கை 

யிலிருந்து தொங்குதல்போல, அசைகின்ற மல்லிகைப் பூ 

மாலைகளாலலங்கரிக்கப்பட்டிராரின்றது, யானைத் தந்தத் 

தாற் செய்யப்பட்டிருக்கும் உயர்க்த தோரணங்களுடன் 
விளங்காநின்றது, மேலான மாணிக்சசீ செங்காக்தியுற்ற 

கைநுனியால், **இங்குவா”” என்று அ௮ழைக்தகல்போல் 

மாமணிகளின் சிவந்த ஒளியால் 'மின்னியுங் காற்றினால 

சைவுற்றுமிருக்கிற செளபாக்கியமான கொடிகளாற் பிர 

காசியாகின்றஅு. தோரணல்தம்பங்களின் மேடைகள் மீது 

வைக்கப்பட்டிருப்பவைகளாயும், பச்சைவர்ண மாந்தளிர் 

கள் சொருகப்பட்டிருப்பவைகளரயும் உள்ள, படிகமய மங் 

கலக் கலசங்களால மனச்தைக்கவரும் இருபக்கங்களையுங் 

கொண்டி ராகின்றது, பெரிய அசுரனுடைய மார்பைப் 
போற் பிளக்கக்கூடாததாகவும், வயிரங்களரல் நெருங்க 

இழைக்கப்பட்டதாகவுமிருக்கிற, தங்கக்கதவோடு கூடிய 
தாகவிருக்கிறது, என்ன ஆச்சரியம் ! தரித்திரர்களுடைய 

மனத்துறகுச் துயரத்தை விளைக்கத்தக்கதாகவுமிருக்கி 

றது. வசந்த சேனையின் வீட்வொசல் ௮லங்காரமிது, கிச் 

சயகாக எலலாமனிசர்களுடைய பார்வைகளையுங் கவாக்து 

இழுக்காகின்றது,
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சேடி,-போம் போம் இது முதற்கட்டு, இதற்குட் செல்லும். 

விதூஒ..--1பீரவேசத்த] ௮ட ! புதுமை ! இந்த முதற்கட்டிற் Fb 

| இரன், சங்கம், தாரமரைச்சண்டின்நூல் இவைகளுடைய 

கிறம் போன்ற காச்தியையும், இறைத்திருக்கும் பொடிக 

ளின் வெண்மையையுஈ் தழுவிப்பலவகை இரத்தினங்கள் 

பதிப்புற்ற தங்கப்படிகளால் விளங்கும் உப்பரிகையின் பம். 

Saat மு.த்தாரக்தரித்த படி.க்கச்சாளரங்களென்னு முக 

மதிகளால், உச்சயினி ககரத்தை உத்து கோக்குகலையொ 

த்திருக்கின்றன, அுவாரபாலன், வைஇகன் போற் சுகமாய் 

உட்கார்க்து நித்திரை செய்கின்றனன், தயிாகலச்த சம் 

பா அரிடிப்பலிகளைக் காறைக் கட்டிகளென்றெண்ணிக் 

காக்கைகள் உண்ணவில்லை. மேலேபோவோம், காட்டு, 

சேடி,--துரிய இச இரண்டாங்கட்டு இதில் நுழையும். 

விதூஷ.---[சென்று பார்த்த) ஆ ஆ அம்மம்ம! அருகில் வைக்கப் 

பட்டிருக்கும் பசும்புல், தவிடு, இவைகளையுண்டு கொழுச் 

தவைகளும், எண்ணெய் சடவப்பெற்ற கொம்புகள் படை 

த்தவைகளுமான வண்டிக்காளைகள் கிற்கினறன., அவமான 

மடைந்த நற்குலததானைப்போல, இதோ ஓரு கார் எருமை 

மூச்சு விடுகிறது, உயுக்தஞ்செய்து வத மலலனைப்போல 

இதோ ஆட்டின் கழுத்தைப் பிடிக்கின்றனர். இவிடத்திற் 

குதிரைகட்கு அவைகளின் மயிரை அலங்கரிக்கன்றனர். 
குதிரை இலாயத்திற ORL Cor UG UT ev ஈனருய்க்கட்டப் 

பட்டி ருக்கிற குரங்கொன்று, கெய்யிற்கலர்த சோற்றுக்க 

வளங்களை யானைக்கு ஊட்கென்றனரிதோ, காட்டு, மேலே 

செல்வேம். 

சேடி.--ஆரிய/ செல்லுக செல்லுக, இனி por mp HELO, 
இதற்குட் போம், 

விதூல.--[சென் று] ௮கோ ஆச்சரியம் ! இரத மூன்ருங்கட்டில் 

ஈற்குலமரத்தர்கள் வக்தால், அவர்கள் வீந்திருக்க காத்கா 
ல்களிடப்பட்டிருக்கன்றன, சூகாட்டப்பலகை மேற் பாத
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வரையில் வாடித்து நிறுத்திய ஒரு * காமநூல் விரித்து 

வைக்கப்பட்டிருக்கிறது, தோஷமற்ற ஈவமணிகளிழமைப் 
புற்ற காய்களுடன் சூதாட்டப்பலகை ஒன்றிருக்கறெது, 

இங்கு மன்மதன் கலகதீதை அடக்கவலல தாஸிகளும், 

வயதில் மூதிரந்த விடர்களும், பலவர்ணங்களால் எழுதப்ப 

ட்டிருக்கிற ரித்இரப்பலமைகளைக் கையிலேச்தி அங்கும் 

இங்கும் உலாவுகின்றனர், மேலே காட்டடி. ! 

சேடி.--இலு நான்காம் தட்டு, இதறகுட்போம். 

விதூஒ..--[சென்று கோக்கி] ஓகோ ! அற்புதம் ! இஈச நாலாவது 

கட்டில் ft யுவதிகளாலடிக்கப்படும் மிருதங்கம் வாடிக்கப் 

படுதலால் மேசுமுழக்கம்போன்ற கம்பீரமான சாதங்கள் 

விளைகின்றன, பண்ணியம் முடிந்தகட்சத்இரங்கள், ஆலா 

யத்இல் கின்று விழுதலை யொப்பக் கை,ச்சாளங்கள் போட 

ப்படா நின்றன. வண்டுகளின் ஒலியை யொத்த புள்ளங் 

குழல்கள் காதிக்கின்றன. பொருமையாற் $ பிரணய தல 

கமுற்ற காமிகியை மடியில் இருத்தி ஈகக்குறி பதித்தல் 

போல, இங்கு வீணையானது மடியில் வைச்அக்கொள்ளப் 

பட்டு ஈகங்களால் மீட்டி வாடிக்கப்பகெறது, இதேோரபூகி 

களிலுற்ற மதுவை யுண்டு வெறிகொண்ட வண்டுகளைப் 

போன்று, மிகமதுரமாகப் பாடிக்கொண்டு வேசைப்பெண் 

கள் நாட்டியம் புரிகின்றனர்.சங்கார ரஸ ஈடகங்கற்பிக்கப் 

படுகிறது. சாளரங்களிற் நண்ணீர்குடிக்கும் பாத்தரங் 

கள் கட்டித்தொங்குபவை, கரற்றுவாங்குதல்போற் காண 

ப்படுதின்றன, காட்டு! இதற்கப்பாற் போவாம். 

சேடி,--இதோ ஐந்தாங்கட்டு, போங்காணும், 

விதூஷ.--[பிரவே௫ித்துச்கண்ணுத்து] அடே ! ஓகோ / ஐக்சாவது 
கட்டில் தறிதீதிரர்கட்கு ஆசையுண்டாக்கத்தக்க பெருங் 

காயம், கெய் இவைகளின் கறுமணம வீசுகின்றது, கானா 

  

* காமநூல்: இச இரக௫யம் முதலியன, 

1 யுவதி பதினாறு வயது பெண்.  பிரணயகலகம் - வாடல். 
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வித வாசனைகளின் புகை வெளியிற் போகும் வாயிலாகிற 

மூகங்களால் எப்போழ்தும் எரிர்து கொண்டிருக்கிற பாக 

சாலை -- ௪மையற்கட்டு-- மூச்சுவிடல போலிருக்கிறது. 

செய்யப்படுகிற பண்ணி.பாரங்கள், உணவுகள் இவைகளு 

டைய மணம் எனது ஆசையைப் போக்காகின்றது, கசாப் 

புஃகடாப்பயல் கத்தியாற்றுண்டிம்த ஆட்டின் குடலைச் சீலை 

சீதுண்டைப்ம்போாற தழுவுனெறனன். பலவித உணவுகளைச் 

GU DUT bl சமமைக்கின்றனன். லட்டுதங்கள் [மோத்கங்கள்] 

செய்டீன்றனர், அபூபங்கள் | அப்பங்கள்] சுடப்படு ன்றன. 

இதா சித தர மசிய்யப்பட்டிராக்ஞாம் Op EIT bs CO வியஞ்ச 

நங்களொடு சாப்பிடும் என்று எனக்கு யாரேனும் பாதப்பி 

சட்சரளாஜலம [கால் சழுவ 8ீர்] கொடுப்பார்களா? நர்திருவ 

அப்ளர பங்கையர்களின் கூட்டம் நிகர்த்த அலங்கார 

யுவகெளான தேவடியாள்களாலும் பர்துலர்களாலும் உண் 

மையித் சுவரக்கம போற் காணப்படுகின்றது. அட ! ஓய் 1 

பந்துலாகளென்ற நீங்கள் யார்? 

பந்துலர்,---ஈரங்களா ? 

அன்னியரில் லழையாமற புகுவேம் அந்த 

அ௮ன்னியாவெண் சோறுண்டு கொழுப்பேம் காணில் 

அன்னியர்க்கு வேசையற்பாற் பிறந்தே மற்றும் 

அன்னியாதம் பெரும் பொருளைக் கவர்வேம் மான 

அன்னியாகள் GT Coe Lp BU Bl குணமே யுள்ளேம் 

அ௮ன்னிகாதத மிறயானைக் குட்டிக் கொப்பேம் 

அன்னியாக்றாத் தொண்டுசெயு் தொழிலே யுற்றேம் 

அன்னி.பரரற் பக்துலரென் றழைக்கப் பெற்றேம், (28) 

விநூ%.--மேலே காட்டு, 

சேடி.--சுவாமீ ! இஃது ஆராங்கட்டு, இதிற் பிரவேடுயும். 

விதூஷ.--[ நுழைச்து பார்த்த] நீலமாணிக்கங்கள் பதிக்கப்பட்டி. 

ருக்கும் உயார்த மாணிக்கத் தோரணங்கள் இந்திர நீலவில் 

லைப்போற்றோன் நுஇன்றன ; வைேரியம், முத்தம், பவளம்,
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புட்பராகம், இந்திரநீலம், பதுமராகம், மாகதம், ர கற்கே 

தாரகம், முதலிய இரத்தின விசேடங்களை ஓர் இடழ்திற் 

திற்பிகள் விலைமதிக்கின்றனர் ; தங்கங்களில் மாணிக்கங் 

களைப்பதிச்து இழமைக்கின்றனர்; வைடூரியம் கற்களே 

உடைக்கின்றனா ; சங்கங்களைள் Ce Ha Dor pert > பவளங் 

கள௯ைச் சாணாயிற்றெய்கெ meat t : முத்துக் கோ & சம் 

பட்டு நாலில் ஆரமாய்க கோவை செய்௫கன்றனா; ஈரமான 

குங்குமங்களை புலா த தின்றனா 5 FE ROT LD அரைக்கின் 

றனர்; வாச்க௭ கலக்கின்றனர் ; கன் தாரியைப் பாத்துக் 

றனர்; வேமையர், விட புருடரகட்குப் பச்சைம் காப்பூரத் 

தோடு காம்பூலங் கொடுக்கின்றனர்; ஒருவரை யொருவர் 

கடைக்கண்களாற பாரத்து ஈகைக்கின்நனா ; இடைவிடா 

மற் ழ சீத்காரச்தோடு மறுபாஈம் பண்ணுகின்றனர், இடதா 

சேடர்கள், செடியா, மகன், ம்ரவி, ஈண்பன் இவர்களை 

நீக்கிவிட்டுப், பாநபாத்தாரங்களில் மதுவை கிறைதீதுக் 
குடித்த வேசையரால் விடப்பட்டவரரகக் முடிக்கின்றனர்; 

அப்பாற்காட்டு. 

சேடி,--ஐயா | இதுதான் பீழாங்கட்டு, உள்ளேபோம். 

விதூஷ.--[போய்ப்பார்த்௪] இவ்வேழரங்கட்டில் ஈன்கமைக்த 

பட்சி வாடியில் இன்புற றிருக்கின்ற மணிப்புருவின் இணை 

கள் ஒன்றையொன்று (peau Ge hE Glia & Bow Morr; 

ததியோதகத்தால நிறைர்த வயிற்றை யுடைய பிரசமண 
ஊப்போலக், கூட்டிற் குலாவுங்கிளிகள் Gov gered Gus wy 

களை விளம்புகின்றநன, தலைவன்நயவால் அச்சம் நீங்யெ 

லீட்டுவேலைக்காரியைப்பேரல, மதன நகாகணவாய்ப்புட்கள் 

₹ மரு ரர ்” என்னொலிக்கனறன, தரஸிப் பெண்கஜ£ப் 

போலப், பற்பல பழவர்க்கங்களைதச் தின்று மெல்லிய wr 

arp குயில்கள் கூவு றன முஹைகளிற பறவைக் ஆடு 

கள் தொங்குகின்றன ; கவுதாரிகள் சண்டை. போடுகின் 

  

* கற்கேதாகம் ஒருவித மாணிக்கம். 

1 சீத்காரம் அவாயுரிஞ்சல், இதை மதனாவிற் பரச்சச்சாணலாம்.
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நின ; இச்ிலிக்குருவிகள் பேச்சுக் கற்கின்றன ; கூண்டி. 

அள்ள புருக்களைச் சண்டையிடும்படி. யனுப்புகின்றனா ; 

இரத்திசங்களைச் இத்தரித்ததுபோல வீட்டுமயில்கள் நிரு 

த்தஈ மரடுகின்றன ; அந்த நிருத்தம் வெயிலிற் காய்த்த 

மேன்மாடத்தை இறருகளால் வீசுதல் போலக் காணப்படு 

கிறது; சந்திர காரணங்களே பிண்ட உருவைப் பெற்றது 

போல ௮ரச௪ அன்ன மிதுகங்கள் காரியருடைய ஈடை 

யைத் தரம் கற்குதல் ஓப்ப அவர்களைப் பின்றொடர்கின் 

றன, வளாக்கப்படுங் குருகுக் குருவிகள், அர்தப்புர த்தப் 

பேடிகளென்ன, அங்கும் இங்கும் அலைகின்றன ; ஆச்சரி 

யம் / பல பட்டிஜாலங்களா லிவள் சூழப்பட்டிருக்கின்ற 

னள்; மெய்யாகவே தேவேக்தரன் ஈக்தஈமென்னும் பூர்தோ 

ட்டத்தைப்போல் இர்தத்தாடுவீடு விளாங்காறின்ற.து. 

மேலே. 

சேடி,--அரிய/ இது எட்டாங்கட்டு. இதற்குட் செல்லும், 

விதூஷ.---[எடப்பார்த்த] இவன்யார் ? பட்டு வஸ்தரக் தரித்து 

மேலும்மேலும் அளவிறந்த அலங்காரஞ் செய்துதெொ௱ 

ண்டு விளங்குகின்றான் ; அங்க ஈனத்தாற் றடுமாறி ௮ங் 

கும் இங்கும் விழுர்தலைசிருன். 

சேடி --ஐயா / ஆரியையின் சகோதான். 

விதூஒ..--இவன் என்னதபசு பண்ணி வசகச்த சேனைக்கு உடன் 

பிறப்பாகச் சநித்தான். அலலது, 

தேசுளான் ம௩ங்கவர் செயலன் றிப்பிய 

வாசனை மரீஇயினான் எனினு மாந்தரார் 

கூசுறு மயாகத்திற * குலவு சண்பகக் 

உ கேசர மலசெனக் இட்டு கின்றிலர். (29) 

  

 தலவுதல-- கொண்டாடல். 

1 கேசரம்-பூர்தாது,
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[மற்றொரு பக்கத்திற் பார்த்த] சேடீ/ இவள்யார்? பூப்போ 

ட்டபுடவை பூண்டிருக்கனநனள் ; எண்ணையிட்ட பாதங் 

களிற் செறுப்பணிர்து, உயரக்த ஆசஈத்தில் வீற்றிருக்க 
றனளே ! 

சேடி --ஆரிய 7 இவள் எங்கள் எசமாகியின் purr. 

விதூஒ.--௮சோ! teuréseurGel Cura! இவள் பாளை 

வயிறு எவ்வளவு பெரிது ! மகாதேவனைப்போன்ற இவளை 
முதலில் உள்ளே வைத்துப் பிறகு இர்ச வீட்டின் வாசல் 

நிலை வைத்தகாகளா என்ன? 

சேடி,--இம்புக்கானே ! இவ்வண்ணம் எங்களம்மாளை இகழா 

கை. இவள் காலாமுூறைக் காய்ச்சலால் இளைத்அவிட் 

டாள். 

விதூஷ.--[ஈரித்தச்சொண்டு] சாலாமுறைஜ்வாபகவானே ! இக்த 

உபகாரத்தரல் என்னையுங் கடாட்டுத்தருளும் ! 

சேடி.--அசையற்றவனே ! அழிக்து போவாய் ! 

விதூஸ.--[இசகழ்ச்சியோடு] அடி. சேவடியாள் மகளே ! சூனாம் 

வயிறு படைத்த இவளிறர் தால் ஈலீலதாகுமடி, 

1 ச௪அசுரை யாசவங்க டினமுண்டு மத்தமிகு 

வாதைபுரி யுங்களனை வையகத்து லின் திறக் தாந் 
பேதையுளை செயலெவனோ ! பெருகரியீ ரைஞ்ஜூற்றுக் 
கோதாமா குவளென்றே யுன்னுவல்யா னன்னுதலே. (80) 

    erence உய Ne வையை 

* சபர்த்தகடானெி_-கபர்த்தகம்-சோ, டுடாகீனி-- காளியேவல் 
புரிவாள், பலகறையாபரணமணிர்த பைசாசம் என்பது பொருள் 

“பேழ்வா யிடாகீனி கால் தொழு சேத்திக் கையடை கொடுத்த 

வெண் ணிணவாய்க்குழவி?? கல்லாடம் செய்யுள் 9], இடுபிண 
ந்தின்னு மிடாகினிப் பேய் வாங்கி??சிலப்பதிகாரம் 9 களுத்இற 
முரைத்தகாதை வரி 21. 

1 சது, சுரை, ஆசவம்- இம்மூன்றங்சள்ளின் பேதத்தைச்காட்டும் 

Gen pear.
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இருக்கட்டும்; உங்கட்டுக் கப்பல ஓடுகிறதா என்ன ? 

சேடி.---ஐய / இல்லை இல்லை. 

விதூஷ.--கேட்பானேன் இசை. மோகமான தெளிந்த நீருள்ள 

மதனக்கடலில், தனம், நிதம்பம், சகம் இவைகளே 

அழகிய கப்பல்கள் ; இவ்வண்ணம் வசக்தசேையின் பல 

விர்த்தார்தங்கள் படைத்த எட்டுக்கட்டு வீட்டைப்பார்ம் 

கையிற் சவர்க்கமே இங்கு வர்லுற்றது போற் ஜோன்றா 

நின்றஅ ; இது சத்இியம் ; விஸ்தரித்துச் சொல் லுகிற தழ்ஞ 

என்படிப்பு போதாது, இர்சென்ன ! தேவடியாள் வீடா? 

அல்லது குபோனுடைய ௮ ரண்மனையின் ஓர் பாகமா? 

உங்களுடைய அரியை எங்கே? 

சேடி.--அரிய/ இந்தச் சோட்டு இலிருக்கன்றனள், அங்குச் 

சென்றுபாரும். 

விதூல...--[போய்ச்சண்ட] அடே ! என்ன அற்புதம் / தோட்டக் 

தின அழகு/ஆ ஆ! முறை பிறழரமற் பூத்த கானாவித 
விருட்சங்கள் ஒரு பக்கம்; எக்காலத்திலும் மாத்கடிக 

ளிற் பெண்களின் மொடை உயரத்திற்கு மட்டமான பட்டு 

* ஊஞ்சலக ளொருபக்கம்; தங்கள? மல்லிகை, 1 சேபா 

லிகை, $அ௮திழுக்கம், ஈவமல்லிகை, மல்லிகை, மாலதி, 

குரவகம் முதலிய புட்பசாதிகள் தாமாகவே £மழ உதிர் 

ந்து விழுந்திருத்தல், $ஈம் தவத்தின் அழகை அற்பமாக்கி 

விட்டதுபோற் ஹோன்றுகிறது ; உதிக்குஞ்சூரியன் ஒளியை 

ஒத்த, தாமரை, செவ்வல்லி யிவைகளால் ஓடை மாலைக் 

காலம் போற் காணப்படுகிறது ; 

  

4 ஜாசல் ஊஞ்சலென வழககப்படுகிறஐ. 

1 சேபாலிகை-ஒர் கறுமணப்பூஞ்செடி, சேபாலிகி சேபாவிசா 

என்று வடமொழியில் வம்குகின் ற. 

6 அதிழக்தம் ஒர் பூங்கொடி.விசேடம், இது மாமரம் ஒன்றிலேயே 

படருமெனவும் இக்கொடியை மாமரத்தின் மனைவியென்றுங் 

கூறுவா, 

% நந்தநவநம்-- இர் நரன் பூர்தோட்டம்,
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மேலும 

போர்கஈடு வுற்றவோர் வீரன பொற்புடல் 

சோரறியாற் பூதி சொப்பச் நூய் தளிர் 

* தாரிவை புஅமையாயகத் தழைத்த ் காகொளி 

கேருற விவ்விடம் $ நிலவ ginnGs (91) 

இருக்கட்டும், உங்கள் தலைவி எங்கே? 

சேடி,--அரியே 1 கண்களைக்கழ் கோக்டிப் பாரும், அதோ 

அரியை யிருக்கின்றனள்., 

விதூஷ.-[பார்த்து அருட் சென்ற] உனக்று மங்களமுண்டாகுக ! 

வசந்த.--அ 2 மைதீதிரெயா 7 [எழுர்த] உமது வாரத்து ஈல்வா 

வாருக, இதோ ஆதா, ௮ இல இருக்குக / 

விதூஷ.--நீயும் இரு, [இருவரும் இருக்தார்சள்] 

வசந்த.--சார்ச்சவாஹருடைய முமாரர் சுகமா? 

விதூஷ.--க்ஷமம் ௮ம்மா ! 

வசந்த.--அரியமைத்திரேயரே 7 

குணச்சளிர் விரயக் களைமிரு மெய்வோ 

கூறுநந பூகிதையென்னு 

மணமிரு மலாஈன் னடைக்கனி ban Db % 

வனமுள சாதுபா தபச்தை 

கணியகில் லாத வேட்கையோ டவனிச் 

சற்சாப் பறவைகள் காளும் 

அணுகியே வாழு கின்றவா 3 உரைத்த 

யாரிய விப்பிர ஈண்ப! (92) 
வவ வவ det Mee யய eee nearer ne tata 

‘ate = | pitt = Ly. 
ு காகோளி- அசோகமரம். * விரைசெரி செயலைபிண்டி. வேவுசா 

கோஸிமூன்று % %% அசோகின் பேராம் ?? சூடாமணி நிகண்டு 

காகொளி எனக்குறுக்கல்(பெத்றத. 

  

re ities படவ யடடடட 

6 நிலவல* ஒளிசெய்தல்,
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விதூஷ.---[மனத்திற்குள்] இக்கொடியாள் ஈன்க.ிர்து சொனஞனாள். 

[வெளிப்படையாம்] ஆம். 

வசந்த,--ஓய் ! வர்.ச காரியம் என்ன? 

விதூஷ.--பூசனைக்குரிய சாருதத்தர் கைகுவித்துக்கொண்டு 
இந்த விதமாய் உனக்கு விண்ணப்பஞ் செய்கின்றனர். 

வசந்த.--[சைகுவித்து] என்ன உத்தரவு அளிக்கின்றனர் 2 

விதூஷ.--** ஈம்பிக்கையாற் றங்கப்பானை தன்னுடையதென்று 

சினச்துச் சூசாட்டத்தில் என்னால் இழச்கப்பட்டது; ௮ர 

சனுடைய வேவுகாரனாகிய 1 ௪பிகன் போனவிடர் தெரிய 

வில்லை” 

சேடி.--௮ம்மணீ/ நலல பரக்கிெய சாலியானாய். ஆரியருஞ் 

சூதாடியாகிவிட்டனா, 

வசந்த,--[மனத்திற்ருள்] ஆ ! திருடன் கொண்டுபோயிருக்கையி 
௮ம் பெருக்தன்மையாற் சூதில் இழர்ததாகச் சொல்லு 

கிரு ; ஆகையாறறுன் இச்டக்கப்படுகிறுர், 

விதூஷ.--ஆகையால் அதற்கு வதிலாக நீ இரந்த இரத் 

ஆசத்தை வாங்கிக்கொள்ளுதி, 

வசந்த.--[தனச்குள்] ௮லங்காரதீதைக் காட்டுவோமா ? [யோ 

த்த] ௮ல்ல௮ காட்டவேண்டாம். 

விதூஷ..--இர் த மாணிக்க மாலையை நீ வாங்கிக் கொள்ளமாட் 

டாயா என்ன? 

வசந்த,-[புன்னசையோடு ச௫முகத்தைப் பார்த்து] மைத்திரேயசே! 

மாணிக்கமாலையை நான் எதற்காக ஏற்றுக்கொள்ளாம 
லிருப்பேன் ? [என்று வாங்கி யருகில்வைத்து, மனத்திற்குள்] 

பூவற்றுப் போயுங்கட்டு மாமரத்தில் கின்று தேன்றுவிகள் 

    

6 சபிகன்-- சூதாடி களின் றலைவன்,



கான்காவதங்கம், lls 

! சிந்துகின்றன. [வெளிப்படையாக] அரியசே ! GaC grag 

காலத்தில் நான் பார்க்க வருகிறேனென்று ௮ ச்சூ காடி. 

ஆரிய சாருதத்தருக்குச் சொல்லுங்கள், 

விதூஷ..---[சன க்குள்] அங்குப்போய் இன்னும் என்ன பெறவிரும் 

புகின்றனள் | வெளிப்படையாக] இருக்கட்டும் ; சொல்லுக 

றேன், | சனக்குள்] இகத வேசை சேசக்தைவிடும் என்து”! 

[என்று போயினன்] 

வசந்த.--சேடீ / இந்த ஆபரணக்கை வாங்கிவை ; சாருதத்த 

சைச்தளைக்கும்பொருட்டுச் செல்லுவேம் ! 

சேடி.--ஆரியே / பாரு, பாரு/ இன்று மாரிசால மல்லாதிருப்பி 

னும் மமை மூட்டமாகவிருக்கின்றது, 

வீசந்த,-- 

மேகமுமிசவுவே மிகுக்க ர விண்ணநீர் 

வேகமாய்ச்சக்கதம் பெய்க வேட்கையேன் 

1 காகரேரன்பனை காடிஈன்மனம் 

ஏகலான் மற்றவை யெண்ணமுற்றிலேன். (88) 

    

* விண்ணநீர்-: மழைநீர், விண் மழை. விண்ணவென்பதினீற்றகரம் 

ஆரு வதஹருபு 4 கங்குலும்பகலுங்கண்டு யிலறியாள் கண்ண நீம் 

சைகளாலிழைக்கும்'? இருவாய்மொழி 7ம்பத்து 2 கங்குலும் 1, 

1 நாகம்: யானை, 

மதனிகை சர்விலகனேன்த 4-வதங்கம் 

முற்றிற்று, 

(அவ வைஷு



9-வது அங்கம். 

  

(மீடத்திலிருக்து சாமச்சகவலையுடன் சாருதத்தன் பிரவேசம்) 

சாருத.--[மேலேபார்ச்து] அகால மேகாவர்த்தம் உண்டாசியிருக் 

fog! Bossa | 

விண்ணுலாம பருவமிலா விண்குழமாஞ் சிறைவிரித்த 

கண்ணுலா மஞ்ஞைகளைக் களிப்பிசத்துக் கவர்மனத்தோ 

டெணணி.பகல வானெண்ண மேற்றவனங் கட்பிரிதீதுத் 

தண்ணுலவு * 2காக்காமி தன்னுளமுச் தகைந்தனவால், (1) 

அன்றியும், 

நீர்சனை வுற்றகார் மேஇியி னகடுக் 

காருண் ணதறுபதச் சாயல ளாவி 

 வித்துரு வாடிற $ உத்தரா சங்கம் 

கொக்கின் குழுவாம் $ அக்கை பணிந்து 
விளங்கு௮ு கொண்டல (வேற்ரோ கேசவன் 

றனைப்போலவானிர ரூமிடைர் தனவே, (2) 

கேசவன் வணம்போற் | காளிமை மேவிக் 

கேழ்சிளர் வளைவகொள் கொக்கின் 

ஆசக லினமாம் வளைகளைப் பூண்டே 

அவிரதரு மினற்கொடி யென்னுங் 

கோடிகர் தமித்துச் 1 சவிமிரு கூர்மை 

கூடிய * சக்கர தாரி 
யேசம மென்ன வகல்வீணில் எழிலி 

யிசையுற விசைக்கன வன்றே, (8) 

[ கோக்காமிதன்டு மழம்-ஆசாயத்தையுங்காமி உள்ளத்தையும், 

  

1 வித்துந-மின்னல். 9 உந்தராசங்கம் -உத்தரீயம், 

$ அக்த-- சங்கு, || Stat en = கருமை, 

ஏ சவி ஒளி. * சக்கிரதாரி 5 திருமால்,



ஐக்தாவதங்கம், 1109 

வெண்பொனுருக்கிச் சரய்த்தறுபோல் 
விரைவாய்மேகங் களில்கின்று 

மண்ணில்காலுந் தன்மைகொளீஇ 

வளருக்தடியென் விளக்கநுதி 
கண்ணில் மறைக்து மப்பொழுதே 

காணப்பட்டு மழைத்தாரை 

விண்ணென்சீலை நுனிசிதைக்து 

விழுர்தாலொப்ப வீழ்ர்தனவால, (4) 

சக்கரவாகம் இணைக்கனபோலுஞ் 

* சதுத்திசைப்பறர்இடூம் ௮னம்போற் 

குக்கிகொள்மீனம் பேருடல்மகரங் 

கூடி மெய்கலக்சன போலு 

மிக்ருமேன்மாடம் போன்றுமாமேகம் 

1 விவிசமா முறாவங்கள் மேவி 

எக்கிய $ காலால் விண்மிசைச்டித5ிச் 

நித்தரமெழுதிய போன்மே, (5) 

$ ஈபமுகிற் நிரு ச சாட்டிரனமுகம்போ 

னனியிருட் பிழம்பினில் «ols gs 

| நிபமிலா வலத்துச் சுயோசணன்போல 

நீள்களிச் | கொவளங்களி தத 

அபசயங் கவற லடை தருமன்போ 

* லத்துவா னுற்றன மஎாயில்கள் 

தபக்தருங் கானிற பாண்டவாபோலச் 

சலித்தொளிர் ௮ுறைச்தன அனங்கள். (6) 

[Cums | மைத்திரேயன் வசஈதசேனையிடஞ் சென்று 

நேரமாயிற்று; இனனும் வரக்காணோமே, 

விதம். 

  

* சதுத்திசை-காத்திசை. 1 விவிதம்- கானா 
6 கால காற்று. ஐ நபம் -- ஆசாயம், | நிபம்- உவமை, 

8! ”காவளம் 5 மயில் ** சிகியொடு ஞமவிதோகை சிசொஊஞ்செண்டி 

மஞ்ஞை 7” சூடாமணி பிகண்டு, 

* அத்துவானம்- (என்பது கடைக்குறையாயிற்று) ஒவியற்கு, வதி,
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(விதூஷசன் பிரவேசம்) 

விதூஷ.--௮ட அப்பா | இந்தத் தேவடியாளுக் கென்ன ஆசை 7 

என்ன சாட்டுண்ணிபமில்லாமை ! மறுபேச்சே யில்லையே; 

பலவிசமாக எவ்வளவோ ஈண்புடையவள் போலப்பேரி 

மாணிக்க மாலையை வாங்கிக் கொண்டனளை ; ஆரியமைத் 

தஇிரேயசே ! ஏரமபரிகாரஞ் செய்துகொள்ளு மென்ருவ., 

பாத்தாத்திற நீர்த்கக்தையாவது பாகஞ்செய்து விட்டுப் 

போமென்ரு வது, அவள் இவ்வளவு செல்வமிருக்தும் 

எனக்குச் சொல்லவில்லை ; இர்சத் தேவடியாள் மகள் 

தேவடியாள் முகதச்தைக்கூட இனி கான் பார்க்கவேமாட் 

டேன் ; | வெறுப்போ] பின்வருகிற பிரகாரம் ஈன்ஞுய்க் 

கூறினர்; இழங்கற்ற தாமரசைத்தடாகம், வஞ்சகமற்ற வியா 

பாரி, திருட்டிச் செய்கையற்ற தட்டான், சண்டையற்ற 

திராமத்தார்களின் கூட்டம், அசையற்ற வேசை, இவை 

கள் உண்டாதல் அரி; மது ஈண்பனிடஞ் சென்று இர் 

தத்தாடி கேசத்தில் நின்றும் ௮வரைப் பிரித்துவிடுகிறேன்; 

[ போய்ப்பார்த்து ] tog ACH sr OCar Csrt_g BG 

ருக்கின்றனர் ; அவர் சமீபத்திற் போகிறேன் [சென்று| உட 

க்கு மங்களம் உண்டாகுக, நீர் அபிவிர்த்தியடைக ! 

சாருத.--[பார்த்த] ௮ட ! எனது சகர மைத்திரேயன் வந்துவிட் 

டனர், தோழ! உமதுவரத்து ஈலவரத்தாகுக, வீற்றிரும்., 

விதூஷ.---இருக்தேன். 

சாருத.--பாங்க | அந்தச் செய்தியைச்சொல்லுக, 

விகூஷ்--அர்தக்காரியம் ஈஷ்டமாகிவிட்டது. 

சாருத,-மாணிக்கமாலையை யவள் வாங்கிக்கொள்ள வில்லையோ 7 

விதூஷ.--காம் அவ்வளவு பாக்கியசரலிகளா 2? புதியதாமரை 

மலர்போன்ற அழகான கைகளைச் தலையின் மேற்கூப்பித் 

- இதாண்டு வாங்க கொண்டனன்,
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சாருத.--௮ங்ஙனமாயின் (கஷ்டம் ஆகிவிட்டது” என்று ஏன் 

உரைததர்? 

விதூஷ.--ஏன் காணும் கஷ்டமில்லை ; உண்ணவில்லை குடிக்க 

வில்லை ) கள்ளன் களவாண்ட அ௮ற்ப விலைபெறும் பொன் 

பானைக்காக காற்கதடலின் ஸஞாரமான மாணிக்கமாலை 

தொலைக்து போயிற்றே ! 

சாருத.--ஈண்ப/ அ௮வ்விதங்கூறல் சரியன்று, 

எந்தகம்பிக்கை யாலிவ் Tent seus 

தந். துபோயின ளோவத் தடங்கணி 

அ தம்பிக்கை யின்பொருட் டேயணி 

இக்தமாணிக்கக் கோவையை யீ.தலே, (7) 

விதூஷ.--ஓ மித்திரா ! என்னுடைய க்கத்திற்கு இரண்டா 

வது காரணம் ஒன்றுளறு; கதோழியர்க்கு இங்கிதங்காட்டிச் 
சீலை நுனியில் முகத்தைமறைத்தவளாகி என்னை ஏளனஞ் 

செய்தனள் ; ஒய் நரன் பிராமணன் ; உம்மை ஈமல்கரித்து 

ஒன்று வேண்டுகிறேன். பலதின்பங்கட்கு இடமான இகம் 

தத்தாஸி சகேகத்திலிருக்து உமது ம௩த்தைத் திருப்பிவி 

டும்; வேசையோ என்முல, செருப்புக்குட்புகு$த பருக் 

கைக்கற்போலச் இரமப்பட்டு நீக்கப்பட. வேண்டுபவள் ; 

மேலும் மித்திர ! தாடு, யானை, கணக்கன், சன்னியா௫9, 

ஈம்பிக்கைத்துரோசி, கழுதை இவைகள் தங்குமிடங்களில் 
அஷ்டன்கூடத் தங்கமாட்டான். 

சாருத--சகாவே / இப்போஅ தோஷங்களை யெல்லாஞ்சொன் 

னது போதும்; எனது நிலைமையே யென்னைத் தடைசெய் 

யா நின்றது, பாரும், | 

இவுளி விரைந்தும் வலக்குறைவா 

லிருங்காலேக விலைமாந்தர் 
* இவளு£தன்மை யெங்குதினு£ 

இரும்பமனத்தைச் சேர்ந்திடுமால் (8) 

  

* திவளுந்தன்மை:- சபலசுலபாவம்,
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அன்றியும் அன்ப ! 

கருதஞ்செல்வ முடையானைச் 
* கார்சையடைவா ளிம்மாதோ 

் திருவாலடையச் தக்கவள்கற் 

(சனக்குள்) 
சிலகீதாலே பெறலாமோ 

(வெளிப்படையாக) 
அரிதாஞ்செல்வம் தன்னாலே 

யன்றேயகற்றி விடப்பட்டேன் 

9 சரசியவளு மென்னாலே 

தணர்துவிடப் பட்டவளன்றோ ? (9) 

விதூஷ.--[£ழேபார்த்அச்தனச்குள்] இவர்மேலே பா ச்அப்பெரு 
மூச்சு விடுகலால் என்னுற்றடு ம்கப்படுற இவருக்கு ஆசை 
வளரா கிற்கிறதென நினைக்கிறன் : தாமன் வாமனென்று 
கன்ருய்க்கூறப்பட்டெது [வெளிப்படையாக] ஓய் ஈண்புழ் 

ஜோ சே ! * இன்று சாயுங்காலம் அங்கு வருறேனென் று 
சாருதத்தரிடஞ் Qera ga” என்று அவள்சொன்னாள், 

மாணிக்க மாலையோடு மகமகிழாமல் வேது ஏதோ கேட் 

கும்பொருட்டு வரப் போகின்றனளென்று எண்ணுகிறேன், 

சாருத.--வரட்டும், தோழ ! சந்தோஷமாய்ப் போவாள், 

(சேடன் பிரவே?ித்த) 

SFL. ஓயர | அறியுங்க. 

மளைபெய்யும் பொளுதெல்லாம் 

வளைழுஅகு ஈனகுதுங்க 

குளிர்காத்து வீசுங்காற் 

.. குலைஞ்சுமன ஈடுங்குதுங்க (10) 

  
adie வலயம் ப டயம 

* காந்தை-- மங்கை, 

1 தீந- செல்வம். 

6 சரசி-- இனிய குணமூடையகள்,
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(சிரித்துக்கொண்டு) 

ர் ஏளுஅளை மூங்கிலைகான் 

ஏ ஈண்டாய் ஊதுடுவேன் 

ஏளுதர்தி யோடொலிக்கும 

ஏ/1 வீணே வாரிப்பென் 

8ீளுகளு சைக்குரலால் 

நிசப்பாட்டு கள்படி ப்பென் 

ஆளுகிண்ட அும்பு£னு 

காரசனு மென்னெதிரோ (11) 

ஆயை [ஆரியை] வஷர்தெனை உச்தரவு தர்தரங்கோ,. 

“குமபிலகா/ ஆய [ ஆரிய] சாருததிதனுக்கு கான வரே 

ணெண்டு சொல்லெண்டு;'' ஆகையால் சாருதத்தரு 

வீட்டுக்குப்போரேங்க, [போய்ப் பிரவேடித்துப் பார்த்து] 

8 இர்தாலே சாருததச்தரு தோட்டத்தில் இருக்கிண்டாரு, 

அர்தாலே ௮ச்தக கெட்ட பயலும்; ௮ங்கே போவேன் ; 

தோட்டத்தன் வளி சாத்தியிருக்கிராங்கோ ; இருக்கட்டும்; 

அந்தக் கெட்ட பயலுக்குச் சாடை காட்டுகிறேன், 

[என்று மணியாம் பருக்கையை எறிகின் னன் | 

விதூஷ.--௮அடேயாரடா ? பிராகாரத்திற் சூழ்க திருக்க விளாம் 

பழமபோல் என்னைக்கலலாலடி.க்கிறன் | 

சாருத.--தோட்டத்திலுள்ள உபரிகைமேல் வி௲யாடுகிற புரு 

    
+ ஏளுதுளைழங்கில - புள்ளங்குழல், 

$ இர்தாலே ௮ர்தாலே என்பன இடத்தை யுணர்த்தம்திசைச்சொம் 

கள், இழிசனர்மொழி. இதா, இந்தா என்று முக்காலத்டல் 

வழங்கி வர்தன போலும், “மாலைவெள்ளரு விசூடி மற்றிதா தோ 

ன்றுகின்ற "”வேகரர்தாமணி, பதமையாரிலம்பகம் 67,
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விதூஷ.--தேவடியாள் மகனான அஷ்டப்புமுவே! கில்லு நில்லு; 

இதோ உன்னை இர்சத்தடியால் உபரிகையிலிருக்து கன்றா 
ய்நைந்த மாம்பழம் போற் பூமியிற் றள்ளுகிறேன், [என்று 

தடியைத்தச்சக்கொண்டு ஓடலுற்ரான் ] 

சாருத.--[பூணூலைப் பிடித்துக்கொண்டு] கேகே ! இரும் இதனா 
லென்ன; அ௮5தப்பேமைப் புறா பேட்டையோடிருக்கட்டும்; 

சேட.--என்ன இவன் புருவைப் பாக்கிறானேயண்டி யென்னை 

ப்பாக்கலை. இருக்கட்டும்; இன்னொருடில்லை வீசுகிறேன் 
[அவ்விதம் எறிகின்றனன் ] 

விதூஷ.--(சென்று சான்கு பச்கமூம் பார்த்து] என்ன | கும்பீல 
கனா? அவன் சமீபத்திற் போகிறேன் [சென்று வழியைச்தி 
றர். த] அடகும்பீலக ! உன் வருகை ஈல்வாத்சாகுக. 

சேட,--[பிரவே௫ித்த] ஐய ! கும்படறேன், 

லிதூஷ.--௮டே / என்னமேகக்குழப்பம், இக்த இருட்டுக்கா 

லத்தில் எங்குவந்தாய் 1 

சேட-- அடே ! இதோ இவன். 

விதூஷ,--யாரடா இவன் பார் 0 

சேட...-இதோ அவன், 

விதூஷ.--என்னடா தேவடியாள் மகனே ! இப்போது பஞ்சக்கா 

லத்தில் கழப்பிச்சைக்காரனைப்போல மேல்மூச்சு விட்டு 
க்கொண்டு, ஏசா சா சர வென்று மூச்சுவிடுக௫ய் ! 

சேட,--இந்திரன் யாகத்தில் அவிர்ப்பாகத்திற்கு ஆசைவைச்த 

காக்கையைப்போல நீ காகா கா எண்டு கத்துகுறே, 

விதாஷ,--அ௮ப்படியானாற் சொல்லுதி, 

சேட,,--[சனக்குள்] இருக்கட்டும்; இப்படிச் செரல்லுறேன் ; 

[வெளிப்படையாக] ௮டே ! ஒருகேள்வி கேட்டுறேன்,
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விதூஷ.--கான் உன்றலையில் எனது காலைச் தூக்கிவைக்கறேன். 

சேட.--௮ட! எச்தக்காலதீதில் மாமரம் துளுத்து மொட்டு 
விடும்? 

விதூஒ..-- அடதேவடியாள்மகனே / கோடைக்காலத்தில், 

சேட,--[சரிச தச்சொண்டு] அடே அல்ல அல்ல! 

விதூஷ.--| தனக்குள்] இப்போதென்ன சொல்லுவோம் [யோட 

சீத] இருக்கட்டும், சாருதச்தரிடம் போய்க் கேட்கிறேன்; 

| வெளிப்படையாக] அடே !/ சற்று இரு! [சாருசத்சனிடஞ் 

சென்று] உம்மையொன்று கேட்கிறேன், எந்தக்காலதீதில் 

மாமாம் மொட்டு விடும்? 

சாருத---கார்க்க ! வசம் தகால கீதல் ! 

விதூஷி,--| சேடனருகிற்போய் ]கூர்க்க ! வசர தகாலத்தில் | 

சேட.--உன்னை மத்தொரு கேள்வி கேக்கறேன், மிகுர் 2 பண 

முள்ள ஊர்களைக்காப்பாத்துகறது ௭௫ காணும்? 

விதூல.--௮ட 1 இராசமாரக்கம், 

சேட.--[ பரிஹாஸச்துடன் | ௮ட அல்ல அல்ல! 

விதூஷ.--இருக்கட்டும், சந்தேகதீதில் வீழ்ந்தேன் [Cur As ga | 

சாருதத்தனைத் திரும்பக் கேட்கிறேன், [மீண்டுஞ் சென்று 
சாருதத்தனை ௮வ்வண்ணம் வினவுஏன் ஈனன் | 

சாருத,--ஈண்ப |! சேனை, 

விதூஷ..--[சேடனிடஞ்சென்று] அட தேவடியாள் பிள் யே ! 
சேனை, | 

GIL இரண்டையும் ஓனமுகக்கூட்டி, உடனே சொல்லுங் 

காணும், 

விதூஷ--சேனாவசர்ழே. 

10



122 மிருச்சகடிகம், 

சேட். - அதைத் இருப்பிச் சொல்லு, 

விதூல..--[தேகத்தைச் திருப்பிக்கொண்டு] சேனாவசந்தே, 

சேட.--அடே. மூட ! பதங்களைச் திருப்பு. 

விதூஷ..--[கரல்பாதங்களைத் இருப்பிக்கொண்டு] சேனாவசர்தே, 

சேட.--௮டே. மடையா ! எழுத்துள்ள பதங்களைத் திருப்பு. 

விதூஷ.--[யோசிச்த] வசர்த சேனா, 

சேட,--அ௮தோ அவள் வந்திருக்கிண்டாள், 

விதூஷ.--அகைச் சாருதத்சனுக்குத் தெரிவிப்பேன் [போய்] 

சாருதக்தரே ! உமத * தனிகன் வக்திருக்கின்றான், 

சாருத.--சனிகள் ஈமது குலத்தில் உண்டோ? 

விதூஷ,--எ௮ குலத்தில் இல்லையோ ௮து வாசலில் இருக்கி 

றது; வளர்தளேனை வஇருக்கிமுள், 

சாருத.--மிதீதரா | என்னை ஏமாற்துகிரூயா என்னை 3 

விதூஷ.--என் சொல்லில் உமக்கு கம்பிக்கை யில்லாவிடில் 

இந்தக் கும்பிலகனைக் கேளும் ; ௮ட தேவடியாள் மகனே ! 
கும்பீலக ! இங்குவா ! 

சேட.--[வர்.த] ஆரிய ! வர்தனம் பண்ணுகிறேன், 

சாருத.--அட ! உன் வாத்து ஈல்லகாக; வசக்தசேனை வந்திருக் 
கன்றாளா 7 உண்மையைக் கூறு, 

சேட்- ௮2 வலர்தளேனை இதோ வர்இிருக்கறாள். 

சாருத,--[பெருங்களிப்போடு] ௮டே ! பிரிய வசாத்தைப் பயனற் 
றதாக கான் ஒருபொழுஅஞ் செய்யேன் ; இர்தப் பரிசைப் 

பெற்றுக்கொள் | என்று உத்தரீயத்தைச் கொ௫ுக்டறான் | 

  

[ தனிகன்-செல்வவான், சடன் சொடுச்சவன்,
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Cs_,—[araGa@stom® swvars es Qeig சர்தோஷத்தோடு]| 

அரியையிடஞ்சென்று தெரிவிப்பேன் [என்று போயினன்], 

விதூஷ.--ஓய் | இர்த மேகஞ்சூழ்ச்த காளில் ௮வள் எதற்காக 

இங்கு வந்திருக்கிறாள் ; நீர் ௮றிர் ரோ ॥ 

சாருத.--இகேக / கன்ரூய் விளங்கவில்லை, 

விதூஷ.--சான் அறிவேன் ; மாணிக்கமாலை குறைந்த விலையுள் 

ளது; தங்கப்பானை ௮௧ விலையுள்ள௫, அகையால் இருப் 

தியுறாமல் மேலும் பெற வர்இிருக்கிறாள், 

சாருத.---| தனக்குள் ] மனக்களிப் போடு செல்வாள், 

(பிரகாசமான அபிசாரிகை வேஷத்தோடு மிச்ச மோகத்தில் மூழ்யெ 

வசர தசேனை குடைபிடிச்கிற சேடியோடும் விடனுடனும் பிரவேசம்) 

விட,--- [வசந்த சேனையைச்சட்டி | 

தாமரை காணாச் சனியிலக்குமி மன் 

மதனது தகைமிரு 1 கருவி 

கோமள 1 குலப்பெண் சோகமா வசந்தன் 

குளிாமரம் பூத்தான் மணப்பூ 

காமனார் $ சமயக் கூச்சமுற் {GOT ONT WL a 

கடிகொளும் லீலையாய்ப் ஐ பஇகர் 

தாமடி தொடா இரதிகேச் இரத்இற் 

முனிதோ வருகிரு என்றே, (12) 

வசந்த சேனா | பாரு பரு, 

  

ர் கநவி- ஆயுதம், ் 

1 தலப்பேண்சோகம்-குலப்பெண்கட்குச்துயரம் விளைவிப்பவள். 

6 சமயம் மதம், 

க பத்கர் -ஒழிப்போக்கர்,



[24 மிருச்சகடி.கம், 

விரகமுற்ற மங்கையரி னிதயம் போல 

* விலங்கலுச்டு தொங்குமிகு கார்மே கங்கள் 

ு குமவையெனக் 9 Golo Gerp § Carts தாலே 

குதுகலிச்து விரைவாக மேனமீ தோங்குங் 

கரவற்ற வாயிரங்கண் மஞ்ஞை பச்சைக் 

கலாபம்விரித் தாடுகின்ற GOT on காணிற் 

பரவலுறு மாகாயம் மணியா லாய 

பருவிசிறி யால்வீசப் பட்டாற் போலும், (13) 

அன்றியும், 

தாரைகளான் மோதுற்ற sailor சேது 

தடவுறு முகச்கோடுஈ் தண்ணீ ௬ண்ணு 

exp if) wu) ev கத்துகின்ற கடம்புச் | சால 

*! முன்எடுத்த விளக்கம்பே லொளியைக் தக்த 

சரகன்ற WED PEC gn oor Boma Cura gs 

இங்கண்மங்கு லான்மறைதீத லுற்றான் நீமை 

சார்கூலத்திற் சரித்ததையல் போலக் கார்துஞ் 

* சபலைகில்லா தோரிடத்துஞ் சலியாகின்ற (14) 

வசந்த,--பாவ ! ஈன்கு சொற்றனை ! இவளோ ! 

pepe. ! நிலைத்தபயோ தரங்கொ ளென்னோ 

டுறுகாந்தன் புணர்சிதசியுரூ நிற்குங் தாலை 

IG ep ie. வர்திவிட மென்செய் Blas cpus 

நில்லடியென் றுரைப்பதுபோ னீளுங் கங்குல் 

மாட்டி. சக்களத்தி ॥னமே மேவித் ் 

இரைகடற்போ லாசாயம் பிளக்க விம்மிப் 

௦ போமாறு யான்புகுதா வண்ண மேரங்கும் 

புவிமிசைப்பற பலதடைகள் புரிகின் ரளால். (15) 

  

* விலங்கல் மலை, 1 தரவை--கடல். 

6 தளிறல்- ஒலித்தல், % கோடம்- ஒலி. (ot Gera) 

| சாலம்: மரம், | மன் மேல், 

* சபலை மின்னல். 0 போமாறு போகும்வ!்,
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விடன்.--இருக்கட்டும், இராத்இரியானவள் இவ்வண்ணம் நிக் 

on BW onl. Be 

வசந்த,--பெண்டன்மையாந் பேதமை யுதிற இவளைப் பழித்தலா 

ற்பயனென்ன ? பாவ/ பாரும், 

மாரிமமை பெய்திக மடமடவென் நதிரக 

கூரியிடி. வீழ்ர்திடுக மோகமுது DAW Ds 

CErQa om காயகியின் €தமாறு தாபம் 

ஓரணுவெனும்மள வுருர்எனல் +f GOB, (16) 

விடன்.--வசர்சேனையே ! பாரு பார்; இதோமற்மொன்று, 

காற்றினாலலைக்கும் வேகமுக்தாரைக் 

* கங்கபத் இரங்களுங் sg gv 

போற்றுபேரிகையும் பொன்னொளிமின்னறி 

கொடியெனும் புனைபதா கையையு 

மேற்றகார்மங்குல் பகைமிசஈவலியி 

லிரு௩க ரேக்கலை யொத்த 

் தற்றிலாமதியின் $ கரமெனுங்குருர வைக் 

கேள்றக் கவர்தலைப் (its. (17) 

வசந்த.--இது சரி, இதோமற்றொன்று, 

பூத்பத்தி னிறமேவிக் கால்பூரிதீதே 

யுறத்தொங்கு மகடுமிகு மொலியுஞ்சால 

சோதிமின்னலாற் பகத்சாற் ந சபளமுற்ற 

தொன்மேகத் தான்முனமே அயருற்றேளான் 

நாதனைத் தகன்றிருக்குர் தையலார்க்கு 

ஈனிசாவுப் பறைபோல ௩லமில்கொக்கு 

இ | தரணச் இனிலுப்பைச் தடவல்போலச் 

சென்மழைகாள் மழைகாளென் மேசெப்புந்ற, (18) 
        
[ கங்கபத்திரம்-- ௮ம்பு. 1 கீறறிலாமதி- மூழுச்சச் இரன். 

6 தரம் - கிரணம் ; ௮ரசிறை, % சபாம் - பலவசைரிஈம். 

| இரணம் புண்,



126 மிருச்சகடிகம், 

விடன்.--வசக்தசேனையே பாரு. இஃதிவ்வண்ணமே ; மற்றொ 
or OI Unt, 

* பலாகமெனும் வெண்டலைப்பா கையுமேலோச்சப் 

படுமின்னற் சா மரையும் படைத்தவானம் 

 விலாழிமதம் பெருகுவெண்கோட் $ டும்பலொப்ப 

மிகுகறுப்புப் படி.வமுற விழைக்தாற்போலும, (19) 

வசந்த,--பாவ ! பாரும் பாரும், 

ரரமார் தமால விலைபோற கறுத்த 

காரினஞ் சோதிச் சூரியன் றனைவிண் 

விழுங்கி.ப ; கணையால் வீழ்தக்தமாக் களபக் 

குழுவெனப் புற்றுக் 4 குயின்றா ரைகளைற் 

கசைந்தன ; மாடம் விரைவொடு சரிக்குஞ் 

சாபலக் தங்கக் | தீபிகை கடுத்த; 

மதிகிலா 4 மைந்தில் * பதிதனைப் படை.த்த 

மங்கையை நிகர்ப்பப் பொங்குறு மஞ்சால் 

கரவொடு கவரப் பட்டது காணடி. ! (20) 

விடன்.--ஓவசர்சசேகா | பார் பார, 

௦ மின்கச்சை யாநற்ப்ணித்த 

வேழமென ஒன்றொடொன்று 

மேன்மோகித் தாரைகளால் 

விளங்குகருஞ் * Fey bw 
    

+ பலாகம்-சொக்கு, $ வலாழிஃயானைத்துஇிக்கை நீர், . 

6 உம்பல் ஆண்யானை. ஐ தயின்-மேகம், 

| தீபிகை-- விளக்கு. 4 மைந்து: வலி, 

* பதி கணவன், 

௦ மின்ககீசை-மின்னலாகிய கயிறு, சழ்உயிந்றுக்கச்சை யென்றுர் 

சிலப்பதிகார ௮ரும்பதவுரை யாசிரியர், கச்சை யானைப்பிடர் 
ததலையேற்றி'? இலெப்பதிகாரம், இர்.சிரலிழஷூரெடுச்ச சாதை 
வரி 142. 

St சிழதம்-மேகம்,
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பொன்னுலகாள் புருகூத 

ஞணைகொடு பூமிதனப் 

புகழ்வெள்ளிக் கயிறுகளாற 

பொருர்தவீழுக் தடல்போனம், (21) 

மேலும் பார, 

பெருங்கரற்ருற் பூரித்த அறறதாயும் 

பேசெருமைக் கூட்டமிகர் நீலமேவித் 

இரமில்சல னம்பொருந்தி மின்னலாய 

இறகருள்ள தாயுமுள்ளே குழம்பலுற்ற 

தஇிரைகடனோ * அம்புகங்கள் FOUTS gS 

திப்பியமா மணம்வீசும் பு௮ப்பைம்புற்கள் 

பரவுபுவி மணிமயபா ணம்போற்மு ரை 

ued bi Gu பிளந்துடுமொர் பண்பேபோலும், (92 

வசந்த.--வேறொன்று, 

் சொக்குமயில் “*கேகா'” வென் ஜொனிகளாலே 

துரிதமுடன் வாவாவென் Yon ps a BM gin 

கொக்கினங்கண் மீப்பறக்து பெட்பினொடு 

கூடலுற்றும் பங்கயங்க டம்மைநீ 5 

மிக்க $ வக்கி ராங்கங்க ளெல்லையற்ற 

வேதைகொடு கோக்குமொரு பார்வையுற்றுக் 

திக்குகளை மைபோன் $மே சகமாச்செய்து 

| செற்றொழுதி விண்ணகத்தி றிசெறிக்தேகின்ற, (28) 

விட,--௮து அவ்விதஈ்தான், ஆயினும் பாரு பாரு, 

அசைவிலா வம்புயக் கானக் கண்களைப் 

படைதீதிராப் பகலிவை யற்றதா யொளிர் 

மின்களாற் கணப்பொழு தளவு கணகட்குக் 

  

* அம்புதம்-- மேசம். 1 சோக்த--அழகு, 

9 வக்கிராங்கம்--அன்னப்பறவை, &($மசகம்-சருமை, 

| சேந்றேழதி- மேகச்கூட்டம்,
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காயா டல் காணப்ப டாமைக ளுடைய 

இருணனி பெற்றே யிருந்திசா முகங்களை 

மருவிய தாயும் மழைகளின் முரை 

win Bu வீட்டி. லமாக்த தாயும் 

மார் வம் போதா மாமொரு $ தாமனை 

உடையதாய்ப் பலபல வுருே கங்கள் 

எனுங்குடை கவித்த லேஙற கரயூம் 

இருக்குமிவ் வுலக மிக்கணஞ் சேட்டை 

யன்றியே நித்திரை யடைர்தது போலும், (24) 

வசந்த,--இது இப்படியே ; பாரும் பாரும், 

இியோரக்கிமைத்த உபகாரச் செயல்போற 

சேண்மீன் மறை௰ தனவால 

ஆயும்பதியைத் தணர்துறைமா னினிபோற 

சைக an al x ot! Cov 

சோயும்வலாரி Ucn 68:9) & MEST 

யெரிக்கப் பட்டதளு[ 

$ கரயமுருகிக் ந கயவடிவரய்க் கரந்து 

வீழா நின்ற தன்றே, (25) 

எழுதல் தாழ்தல் களைதல் மழை 

| எக்கர் இருளின் குழா மிறைத்தல் 
கழிநூதக மா டுற்ரான் போற் 

கனங்கள் பரிபல் உருப் படைத்த. (260) 

தடித்தங் குறலாற் றழலெரி போலும் 

ஈரைப் * பக மேவலா னகைசெய லொத்தும் 

தாரையாஞ் சரங்களாற பாரினித் பொழிபபு 

மாகண்டலன் விலா லாடலை யேய்க்து 

      

* அல்போதரம்-மேகம், 1 தாமன் -வீட்டிலுடனுறைவோன், 

6 காயம் ஆகாயம், & கயம் நீர், 

| எக்கர் - சொரிதல். 4 மாட-செல்வம், *பகழ் கொக்கு,
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மசை தரு மசனியா லரற்றலைக் கடுத்து 

மெழுமகி லத்தாற் சுழற்சி யுறழ்ச்துங் 

ர காரி மானுங் கார்கண் மிடைாஈ்௮ுங் 

கரும்புகை சூழ்ந்தெனக் காணலுற் றதவிண். (27) 

எனனருங் காசல னில்ல மேருமென் 

றன்னைநீ யசனியா லச்௪ச் தாம்சீதினை 

பனனரு௩ தாரையரம் பருஉக்கையாற மெடத் 
3 BON ean or Bt OND ga BME CD BS கொல்விணே, (28) 

இக்இர.. முன்னர் நின்னோ டி.ரஇயுற் 

இருந்தேனோ ? நீர்ப் 

9 பிந்துடை மழையார்ப் பால்மால் 

$ பேழுறக் கனையா கின்ரய் 

சுகர் துணைவற்மறேடிச் செல்லுமென் 

ரிவுறையைச் | Cerf 

சக்தியே தடுச்கலுன்றன் *செம்மைக்கங் 

கடுச்து தன் 2ற, (29) 

கொவ்வையிதழ்ச் சகெணவ 1! கோதமனு 

லகலிகையின் கூட்டான் முன்னர் 

எவ்வணரீ வருஈ்தினையோ அ௮வ்வணமே 

யென்றுயார மிலஃதெண் ணாயோ / 

௦ எவ்வமுறும் பிறாவருத்த மறியாத 

ஏக்தாலிக் கணமே யென்ன 

3 கொவ்வு செயுங் கொண்டல்களை 

கொய்தினகற் றுதல்கினக்கு (0 கோன்மைச் சாமே,(80) 

      

ர் கார்வுகி- இருட்டி னசர்ப்ப,ி ந துன்னல்-கெருங்கல், 
5 பிந்து-- துளி, & போற்- அச்சம், 

| துறை - வழி. 4 சோரி மழை, 

* சேம்மை--அழகு, இங்குச்கெளரவகத்திற்காகு பெயர், 

௦ எவ்வம் 5 துன்பம். % நோவ்வு--வருச்சம், 

௫ நோன்மை: பெருமை, 

17
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அன்றியும், 

ச,தமக | முழங்குதி *சலத ரங்களின் 

சிதருதி சாரையைச சிதைவி லாயிரம் 

அ தஇிரிடி விடுக்குதி யன்பன் மாட்டுலும் 

ததிதனின் மகளிரைத் தடுத்தல் வல்லையோ/ (81) 

Sb. கொணட ! பெய் தொலிக்குதி 

ஆடவர் கொடுமையரர்ர் ஜஹவர்க ளாதலின் 

ஓடுது தொழினமிருத் தொளிசெய் மின்னலே | 

தேடுநு opi Ow ம் G) DY! say தேோர்திலை, (32) 

விடன்,--பவதஇவசர் தசெனையே ! $ உபாலம்பகம்போதும், மின் 

னல் உனக்கு உபகாரியல்லவோ ! 

5 வெண்களிறகல மேவியதங்கக் 

கயிறுவினா டொடமலைச் இகாம் 

ஈண்ணியதவளப் பகாகையிர் இரஞார் 

௩டுமனை யொளிருநற் மீபம் 

எண்ணுறுமிவையே யவமையாய்க்கொண்டே 

dit Bail விளக்கிய மின்னல் 

பெண்மஃஸியே ! கின்காதல 4 னகச்தைப் 

பிழையறக் கரட்டுகின்றது காண, (33) 

வசந்த,--பாவ ! நீர் சொல்லுறெபடி இழேர அவர் வீடு, 

விடன்.--கலைகளெல்லாங் கற்ற உனக்கு உபதேடிக்கவேண்டுவ 

தொன்றுமில்லை ; ஆயினுஞ் ஏமாகமானது வார்ச்தை சொ 

ல்லும்படி செய்கிறது ; அஙகுப்2ீபாய் ௮இிகக்கோவம்பா 

சாட்டாமவிருக்கக்கடவை, 

 சலதரம்-மேகம், தடங்கணானுருக்மொடுூ மீண்டனசலதரங்கள், 

€காழித்தல புமாணம் நாட்டுச்சரும்கம் 2 

ஏ சிறுமை-துன் பம். $ உபாலம்பநம்-நிந்தை. 

$ வேண்களிறுவுசலம்- ஐராவசச்தின்மார்பு. * அகம்லீடு,
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கோவச்தா லிரதிகெடுங் கோவமின்றேத் காமமிலை 

கோவத்தைக் கொள்ளு தி கோவலுறச் செய்கு இந 

கோவமின் றி யடிக்கடி௰் குுகலிப்பைப் பூணூதியாற | 
கோவமிலா ௮வன்றனக்குங் குதுகலிப்பை பூட்டுதியால், (34) 

இருக்கட்டும்; இவ்விச ராவாப்பபென் ; அரிய சாருகத்தரி 

டமிவ்விதஞ் சொலலு, 

 மலாக்கதம்ப 1 நீபமண மரீஇக்கார் மேகம் 

வழங்குங்கா லாசைகளிட் புடையா ras 

சலானைதத கூர்தலொடு மின்ன 8 லம்பேர 

தீர $வேற்றா னடுக்கமுற்று சின்னைக்காணும் 

ஈலவிருப்பா ஸின | கேக மடைந்து ஏ பாத 

சாலங்க ணண்ணியகின் னனிச்ச மென்னச் 

சலசப்போ தெனமெலிய பாகக் சம்மைக் 

சாரர் பங்க மறக்நழுவர நின்றாள் Liv pay, (35) 

சாருத.--[கேட்ட] Os Gor! QOgoor Oaorm 9 Sart, 

விதூஷ.--உமது உக தரவுப்படி. [ore sCe ter யண்டையிற்போய் 

ஆதரத்தோடு] உனக்கு மங்களமுணைடாசகட்டும். 

வசந்த.--ஆரியசே/ வதன் ; உமஅ௮ வறாகையும் ஈல்வரவே [விட 

னைகோக்க] எனக்றாக் ருடைபிடிச்சிறவளும௰கிருக்டட்டும், 
விடன்.---[சனக்குள்] இர தத்த திரத்தால் என்னைச் சாமர்த்திய 

மாயணப்பினள், [வெளிப்படையாக] பவதி வசந்தசேளே 
யே ! ௮ப்படியேயரகட்டும், 

மிருடம்ப மாயைவஞ்சம் பொய்வர நல்லம் 

வேதைதரு கொடுமைகுடி யிருக்கும் வீடு 
புகுமிரதி கேளிகிதம் புணருங் கோயில் 

புகல்சுரத விழாப்பண்டட சாலை யென்னு 

      

[ கதம்பம் -வெண்கடம்பு, 1 நப செங்கடம்பு. 

§ அம்போதரம-மேகம், 35 ஏறு--இடி, 

| கேகம்- வீர. * பாகசாலவம்-சார்சிலம்ப,
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ஈ்குவேசைச் சொழி7 லாவ ணத்திற் தென்று 

ஈமுவலுறு கண்ணோட்டப் 1 பணிகா ரத்தின் 

9 பகாதலுறு $நரிஷ்ரெய இத்தி ரல்.து]/ 
பரவுபெண்கள் சிகாமணி பைம்பூங் கொம்பே! 

வசந்த,--அரியமைச்திரேய 1] தமஅ சூசாடியெங்கே ? 

விதூல..--[சனக்குள்] ஒகோ! ஆச்சரியம்! சூதாடி என்று சொ 

ல்லுகின்றனளிவள்; ..நுக வராததை ஈமது ஈண்பனை யல 

ங்கரிக்கின்ற.து, [வெளிப்படையாக] art aoe Sor Gus அவ 

ரழிர்துபோன தோட்டதீதிலிரு£கின்றனர். 

வசந்த.--ஆரியசே / உங்களழிர்த மாச் தோட்டம் எது? 

விதூஷ..--வசஈதசேனையே ! எக்த இடத்தில் உண்ணுதலில்லை 

யோ; குடி.த்தலில்லையோ 7 

(வசந்தசேனை புன்ிரிப்புக் கோள்ளுகின் றனள்) 

விதூஷ..--அகையால் நீ அங்குப் போகலாம், 

வசந்த,--[சேடியைப் பார்த் ங்குப்போய் ரான் சொல்லவே 8 oD 
ண்டுவதென்னை P 

சேடி.--சூதாடியே ! பிரதோஷகாலஞ் GILT & விருக்கிறதா? 

எனறு; 

வசந்த.--எனக்குச்தைரிய முண்டாகுமா ? 

சேடி.--சமயத்திற் றைரியமுண்டாகும், 

விதூஷ.--பவதீ / பிரவேுிக்கலாம், 

  

* ஐவணம்--கடைலவீதி, 

[| பணிகாரம்--பலபண்டம், பண்ணிகாரத் ன்றொகுத்தல். 

§ பகர்தல-- விற் றல், 

ஒ நிஷ்கீரயசித்திரஸ்து--விலையிலாபப்பேறுண்டாகட்டும் என்று அநு 
க்் தபடி.,
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வசந்த.--[பிர கேசி2 ௮௫௬.2சென்று பூச்சசாலழ. $6] 4! G Sr 
ip. Gus ! உனக்றாப் பிரசோஷஞ் FEloT PL 

சாருத--[சோச்சி] gt! web ae kor at gn pers, [களிப்போடு 

எழுந்து] ௮டி.காதலீ ! 

நீண்டகன்ற கருங்கண்ணீ/ சினைவொடியான் 1 சாக்கரெதம் 

பூண்டிருக்குங் கானீங்கிப் போய்விடுமே பரதோடம் 

ஆண்டபெரு மூரச்சசனா லகன்றுவிடு கிதிகின்னோ 

டண்டுறலா லஈதியதே ஏமுகின்ற சோகமற்து, (37) 

உன்வரத்து ஈல்வரவே ! இமசா அசகம், வீற்றிரு, 

விதூஷ.--இதோ பீடம், இதிலிரு, 

(வசர தசேனையுட்கார்ர்ச பின்னர் மர்ழையோரும் உட்சார்ச்தனர்) 

சாருத.-ஈண்பசே ! பாரும் பாரும், 

செவியுற்றுச் 1 சென்னீர்வார் செங்கடப்ப மலராலே 
8 துவிகுயங்க டமிலொன்று துதியிளமை யரசுற்ற 
புவியாளும் பூவரசன் புதலவனையே நிகராக 

ஈவழமுறுபே ரபிடேகம் தனைஈண்ணி யிருக்கின்ற, (38) 

ஓய் ஈண்பசே ! வசந்தசேனையின் வஸ்திரங்கள் கனைக்நிருக் 

இன்றன. வேறு ஆடையும் உத்தரீயமுங் கொடும். 

விதூஷ்- தாம் உச்தரவளித்தபடி. 

சேடி.--அரிய் மைத்திரோய ! நீர் இரும், ஆரியைக்கு அடியேன் 

பணிவிடை செய்வேன் [அல்௨ண்ணஞ் செய்ன் றனள்.] 

விதூஷ.--[% அப௨ரிதத்தோடு] ஓய் மித்திரே / இவளை ஒரு 

Canale BS par, 
    

: ர் சாக்கிரதப் ௭ ழிப்பு, 1 சேலநீர்-மழைச்சலம், 

8 துவி-இரசண்டு, ன ட 

$அபலாரிதம்-- ஒருபச்கத்திற்றிரும்பி மூசத்இன் ஒருபச்கச்தை ஒரு 
சையால் மறைச்தல்,
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சாருத--- அப்படியே செய்க, 

விதூஷ.--[வெளிப்படையாச] நிலாவில்லாத மேகமூடிய இந்த 

இருளில் யாதுகாசணம்பற்றி வந்தாய்? 

சேடி,--அரியே ! பிராமணன் கபடமற்ற வெள்ளை. 

வசந்த,--அல்ல ? சமாத்தன் என்று சொல்றது, 

சேடி,--௮ர்த மாணிக்க மாலையைப்பற்றித் தெரிந்துகொள்ள 

எங்கள் ஆரியை வந்திருக்கின்றனள். 

விதூஷ.--[*உகாச் திகத்தில்] pul முன்னரே மான் சொன்னேனே, 

இரத்திசாவலியின் விலைகுறைவு ; சுவர்ணபாண்டத்தின் 

விலை அதிகம்; இவள் திருப்தியடையாமல் ௮தஇிமரக 

வாங்க வந்திருக்கின்றனள், 

சேடி.--அதானது அரியையாற் றன்னுடையதென்று செரல்ல 
ப்பட்டுச் சூ.காட்டத்தில் இழக்கப்பட்டது. அரசன் வேவு 

காரனாகிய சபிகன் போன விடக்தெரியவில்லை. 

விதூஷ..--பவதீ / சொன்னதே சொல்லப்படுறது, 

சேடி. -௮வனைக்கண்டு பிடிக்கிறவரையில் இர்கத் சங்கப்பானை 

யை வைத்திரும் [என்று காட்டன் நனள். விதாஷகன் உற்றுப் 

பார்ச்கின்றனன்] 

சேடி,--ஆரியரே / ஈன்றுக உற்றுப்பார்க்சின்றீரோ / முன்பு உம 

மால் இது பார்வையிடப் பட்டிருக்கிறதா என்ன? 

விதூஷ.--வேலைத்திறமை கண்ணைக்கவருகறது, 

சேடி..--அரியரே ! பார்வையால் மோசம்போனீர; அதே தங் 

கப்பாண்டம் இது. 

      

* ஜநாந்திகம்-எவனுடன் பேசப்படிகிறதோ அவனையன்றி மற்றை 
சாடக பாத்திரர்கட்குக் தெரியா ஈஉண்ணமாய்ப் பேசுதல்,
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விதூஷி.--[சச் சோஷச்தோடு] ஒய் மித்தரரே /ஈமது Geo AG 
6g BLT ear அ பகரிச்அக் கொண்டுபோன தங்கப்பானை 
இதுதான், 

சாருத.--மித்திரா / 

அடை.க்கலச்துக் டாக வளிக்கவெக்த வியாசமதைப் 
புடவிகணில காமுன்னாப் புகுக்தெண்ணி Cen wooG gs 

Ae! lb gis Cun ps gC x யாரம்ப முற்றகங்கண் 
* கடிபொய்யோ மெய்யோயரா $ கண்டகிய வல்லார்கரண், (89) 

விதூஷ.--ஓய் அப்தரே ! உண்மை: எனது பிராமணத்தன்மை 
யின்மேல் ஆணையிடுகிறேன், 

சாருத.--சக்தோஷம் / சந்தோஷம் | 

விதூவ..--[ ஐகாக்திகச்தில்] ஓய் ! எவ்விதம் இஃதி உனக்குக் 
கிடைத்ததென்று கேட்டிறேன், 

சாருத.--என்னகுற்றம் ? 

விதூஒ..--[சேடிபின்செவி.பிஃ]இன்ன இன்ன விசமாகவோ 1 

சேடி,--[விதாஷசன் காதில்] இன்ன இன்ன விதமாக, 

சாருத.---என்ன செரல்லப் படுகிறது? காங்கள் நீக்கப்பட்டவாக 
ளா? 

விதூஒ.--[சாருதத்தன்கா இல்] இவ்வண்ணமென்று, 

சாருத.--பத்சே ! உண்மையில் அதே தங்கப்பா&்யா இத? 

சேடி,--அரியே / ௮௮ தான், 

சாரு பதரே! பிரியசமாசாரஞ் சொன்னவா்கஇிப் Gar Cure ery படுத் தாமல் ஒருபோதும் கான் al 04) p Bev By ; இர்த மோ 
Bo gang இனாமாக வாங்கி 6) காள்ளு [ என்று விரவில் மோதி ரமில்லாமையை சோச்டு வெட்க மடைகன் றனன்], 
  

1 கடி.--மிகுதி, 
ட்
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வசந்த.--[ தனக்குள்] இதனாற்றான் காமிக்கப்படுகின்றனை ! 

சாருத--[ஜசாச் திச,.இல்] ஒ கஷ்டம ! 

* பூதியில் லவனுயிர் பொருந்தித் தங்கிலென் ! 
YOO gre. டேவதில் ஈன்றி யாற்று2மார் 

1 ஏதிலான் னமுமாக களிப்பு மிப்புவி 

மீதினிழ் பயனிலை யென்பர் மேலவா. (40) 

இறகிலாப் பறவைகாய்ந் த 

$ பாதப மீரிலபொய்கை 

வறிஞன வெண் பலலில் காகம 

மண்ணினிழஐ சமமென் பாரால், (41) 

சூனியவில்ல நீரநுகேணி 

துளிரிலை யற்றவோர் % இருபச் 

| இரதையுற்றோ ஜனொப்பெனப்புகல்வர் 
சோக்துமுன் பா த்தவ ராய 

ஏ மானவர் * சங்க மக்கனாற்றன்னை 

மறந்தமா வறிஞாகள் மகிழ்ச்சி 

தானுறுபொழுதி லிவ்வண மபயனற் 

றேகுமாற் றண்கடற் vente, (42) 

விதூஷ.--ஓய் அக்கப்பட்டது போதம் [வெளிப்படையாகப்பரிசாச 

த்தோடு] வச்; சேனையே ! எனது ஸ்காகச் சவுக்கச்சைச் 

er? 

வசந்த.--ஆகியசாரு,2,கத! என்னை இர்ச மாணிக்கமாலையால் 

அவமாகஞ் செய்தல் அழகல்ல! 

சாருத.--[கெட்கத்தோடு சிரித்துக்கொண்டு] வசச்தசேனா பாருபார/ 

  

[ பூதி- செல்வம். 1 ஏதிலான் -வறிஞனென்றபடி, 

6 பாதபம்--மாம். ஐ துர ட் மரம், 

- ॥| தீநதை- எளிமை, ஏ மானவர் - மனிதர், * சங்கழம்- கலப்பு,
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உண்மையை கஈம்புவா HOH AwraGr 

ஈண்ணு௮ gmuGusr sal gy an Os dod 

*் கண்ணிலா வறுமையிக் காசினிக் கணே 

யெண்ணிலாச் 1 சங்கைக ளேயிழைக்கு மால, (43) 

விதூஷ--அடியே ! ரீ இங்கு கிச்திரை செய்யப்போகின்றனையா 

என்ன? 

சேடி.--[9ித் துச்சொண்டு] .ஐரியமை் தேய / நீர் வெள்ளையெ 

ன்பதை இப்பொழுது நீ2£ வெளியிடுகின் நீர ! 

விதூஷ..---ஐ தத 1 சுகத்திலிருசகிற மாக்கர்களை வெருட்டும் 

பொருட்டு, இரச மேகம் பறுபடியும் மிருதியுற்ற மழைத் 
தாரைகளால் பிரவே௫ியா கினறதுமபாலும். 

சாருத.--நீர் கன்குரைத்இர், 

தங்களுக்கோர் இங்குநற தெனக்கண்ணீர் 

சேண்சோரித லொப்பச் சேற்றிற் 

றங்கு$ மரை முளையெழல்போற் ரூரைமங்கு 

லைப்பிறித் தரைக்கண் வீழும். (44) 

% பலராம றுடைகிறத்தைப் படைத்த கொண்மூ 
பாருலகிற் பெரியாரகன் மனமே போல் | நின் 

. . on e « . 

மலமாயு£ சதடாவிரைவின் பூழ்க்த ௧7 யும 

மால்தோமழன் 4 காண்டிவன் கணையே போல 

வலமாயு மலிர்தமழைக் தாரை தம்மை 
. ர . . ச 

வானுலகத் தனையோரம்பு வானார் கோமான் 

அலகின் *முத்சு பண்டாசஞ் சொரிர்தகென்ன 

அவனிமகண முதுகுகயப் போழியா கின்ற, 

  

+ Han தாட்சணியம், 1 சங்கை-சச்தேகம், 

6 மரை--தாமரை, முதற்குறை, 

$ பலராமன் உடைநீமம்-பலராமன் வள்.இரநிறங்கறுப்பென்ப, 

| நீன்மலம்:- அழுக்கின் மை. 4 காஷ்டிவன் - அருச்சுனன், 

* ழத்தபண்டாரம்-- முத்துப்பொச்சசம். 

18
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காதலீ | பாரு பாரு/ 

1 தமாலப் பொடியின் $ சாய லளாவிச் 

சமாக தழீடுய வொன்றுட ஜஞென்று 

குழுமிய மழைபான் மெழுகுச லற்றுஞ் 
௪த நஈ௮மணஞ் செறிதலை யேர்று 

$ மாசுக் தன்னால் வீசுத லுற்றும் 

விளங்கு விசும்பைக் துளக்யெ மேகம் 

புணர்ச்சி விரும்புங் குணச்சஞ் 8 சலைகள் 

ஆதர மிகுத்த அங்கனை மார்கள் 

தாமே போகதுதங் காதலர்த் தழுவல் 

போலவே யாலிங் காத்கைப் புரிக்த. (46) 

(வசர தசேனை சிருங்கார பால த்சை பெளிப்படுத்திச் சாரு தச். சனை 

யாவிககனஞ் செய்கின் மனள்) 

சாருத.--[சைதொட்டுப் பயின்றாஞூத் சானச்சழுவி] 

மேகமே ! நீகம்பீர மேவிய முழங்குவாய் விண் 

ணேகுநின் அநுராகத்தா லோ மதன் பீழை யுற்ற 

தேகமென் கைதொட்டின்றுப் பயிநலாற் லிர்க்தசோமம் 

மோகமு மிகுத்த$ீப மொய்மமல பெனலா யிற்றே, (47) 

விதூஷ.--தேவடியாள் மகனாகிய | தூர்ச்திமே ! நீ இப்போது 

ஏ அகாரியனாக விருக்கன்றனை ; வசந்தசேனையை மின் 

னலால் வுச்சஞ் செய்கின்றனையே ! 

சாருத.--ஈண்ப! உபாலம்பகஞ் செய்யா இர் | 

  
ர் தமாலம் பச்சிலை. i சாயல் தச், 

$ ஐசுக- காத்று, $ சத்ரலை மின்னல். 

॥ துர்த்தீநம்-மேகச்குழப்பம். 4] ௮நாரியன்* இழிர்சோன்.
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என்டோ லியராற் பெறலரிய 

இளையாள் தழுவும் திருவுற்றேன் 
மன்னே யிர்தத் துர்த் இதா 

மருண்டு *மழைத்அ மின்னுகவே. (48) 

அன்றியும் yen! 

தம்மிலம் புகுர்தகாமத் தையலார் தங்கண்மேக 

௮ம்பினா னனைந்துசீத மர்இயபொல் னங்கக்தம்மைக் 

தீம்மணி சடலத்தோடு சாரயார் தழீஇக்கொண்டாரோ 

இம்மணி லவாவாழ்காலம ஈடில்பே நுற்றதாமால், (49) 

பிரியே / வசந்த சேனையே | 

தூண்டலைச் சலிக்கும் போதிகை யீறு 

பூண்டவி gram t பொதுர்வுற் நிருப்பினு 

நிலையுற் நதுபூம் போலிவுள வோவியக் 

தீதைசுவர் பூய சுதைமிக வெடித்துக் 

8 கனந்தரு நீரரல ஈனைவுற றதுகாண். (50) 
ர் 

[மேல் சோச்சி] ஏட / இக்திரக.றுசு ; சுக்தரீ ! பாரு பாரு. 

இர்திரவில் லெனுநீல அங்கைதனைச் தூக்கி 

இருண்மேக ஐவநுவதனா விருஞ்சபலை | தானு 

முர்துறவே நீட்டியகி லம்மொடு விசும்பு 

முட்டின்றிக் கொட்டாவி விச்தலையே நிகர்க்கும்.(51) 

ஆகையால் வா உட்கட்டுக்குட் போவேம் [என்று எழுச்து 
செல்கின் நனன் ] 

  

* மழைத்தல்-மழைபெய்தல், அரம்பிரயோகம், * மழைத்தலிண் 

ணகமெனமுழங்கிவானுற ”” இராமாயணம, கஷ்டர் காண்டம், 
சம்பா திப்படலம் 1, 

1 போதீர்வு- மிகுதல். 8 கனணம்-மேகம். 

$ அநு சப்பு. ॥ தாலு சாக்கு.
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பனைக்கண் வீழிற் ]றாரம் பாதபச் 

Ader Gant 1 மந்திரஞ் சிலையி 9 லுருட்சச் 

தண்ணீரச் $சண்டமிவ் வணஞ் சங்£தம் 

வீணைகண் மீட்டலை மேவுதல் போலச் 

தாளத்தை யொப்பக் காளமா மேகத் 

தாரைகள் $ழிற் சார்க்தன மாதோ, (52) 

(என்று எல்லோரும் எழுர்து சென்றனர்) 

  

* தாரம் மந்திரப் 6 உநட்சம் நச௰டம் -இர்ச சான் ம் இசை 
த் 

papa pu Fees ஒலிகள்; இசைழ விற்டரச்சசகாணக, 

துர்த்திநம் என்ற ஐந்தாமங்கம் 

முற்றிற்று, 

 



0-வது அங்கம்: 

  

(சேடி. பிரவேசம்) 

சேடி,--என்ன ! அரியை இன்னும் விழித்துக்கொள்ளவில்லை / 

இருக்கட்டும பரப் எழுப்புவேன் [என்று போூறுள் சரீ 

ரத்தை போர்த்தவளாய்த மூச்சசதோடு வசம்தஸேனை பிரேக் 

இன் றனள்.] 

சேடி.--[சோச்9] அரியே! எழுந்திரும; பொழுவிடிந்தது ; 
எழு திரும, 

வசந்த.--[விழிச்தச்சொண்டு] இராத்தரியே பொழுதுவிடிந்து 

போயிற்றா எனனை 1 

சேடி,--இது எங்களுக்கு உதயகாலம; ஆரியைக்கோ இது 

இராக்காலம் போலும / 

வசந்த.--உங்கள் சூதாடி. எங்கேயடி 0 

சேடி,--ஆரியையே | வாத்தமாகனுக்கு உத்சரவளிச்அவிட்டு 

ஆரிய சாருதத்தர், புஷ்பகரண்டக மென்கிற பாழுந்தோட் 

டத்திற்குப் போயிருக்கினறனர், 

வசந்த,--என்ன உத்தரவு கொடுத்து? 

சேடி,--இரவில் வண்டியைப்பூட்டு, வலக்தசேனை போகட்டு 

மென்று, 

வசந்த--பரங்£! நான் எங்குப்போக வேண்டுவது ? 

சேடி,-அரியே | சாருதத்தர் இருக்குமிடத்திற்கு, 

வசந்த,--[சேடியைத்தமுவீசக்பொண்டு] பாங்க ! இரவில் அவரை 

யான நனமுய்ப் பார்க்கவில்லை; ஆகையால் இன்று நேரிற் 

பராக்க விரும்புகிறேன்; கான் இரண்டாங்கட்டில் இருக் 
கின்றே என்ன ?
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2சடி,--நீ இரண்டாங்கட்டில் மட்டுமல்ல, எல்லா ஜுங்களு 

டைய மனத்திலும் பிரவேடத்திருக்கிரு ய், 

வசந்த,---சாருத,ச்கருடைய பரிஜ5ங்கள் எல்லாருக்துக்கப்படு 

திராரகளா என்ன ? 

சேடி.--அுக்கிப்பார்கள் தான். 

வசந்த.--எப்போழ்து ? 

சேடி,--அரியை போன பிறகு, 

வசந்த,--.ஐயின், கான்தான் முதலில் அயாரப்படவேண்டும் 

[மரியாதையோடு] சே! இர்த மாணிக்கமாலையை வாங்கிப் 

போய் என் சகோதரி ஆரியை தூதையிடங்கொடூத்து 

நான் ஸ்ரீ ஆரிய சாருசத்தருடைய குணத்தில் ஈடுபட்ட 
தாஸி; அப்படியே தங்கட்கும்; ஆகையால் இந்த இரத்த 
னமாலை தங்களுக்கே 1 கண்டாபரணமாக இருக்கட்டும் ””; 

என்று சொல்லு, 

சேடி,--அரியே ! இதற்காக ஆரியசாருதத்தர் தூதையைக்கோ 
விப்பாசே. 

வசந்த,--போ ! போ ! கோவிக்கமாட்டார், 

சேடி.--[வாங்கிக்சொண்டு] தம்முடைய ௨.த்தரவுப்படி [என்றுபோ 

ய்த்திரும்பியந்து] ஆரிமய / **உனக்கு ஆரிய பூத்தாராற் பிரி 
யத்தோடு கொடுக்கப்பட்டது; அதை கான் வாங்குதல் 

சரியல்ல ; ஆரியபுத்திரர சான் எனக்கு மேலான ஆபரண 

மென்று நீ ௮றிக்துகொள்ளல வேணடும்,” என்று ஆரி 

யை தூதை சொல்லுகின்றனள். ன் 

(பிறகு குழர்தையை எடுத் துக்கொண்டு இரதனிகை)பிரகேசம்) 

இரதனி.--குழக்தாய் ! வா; வண்டியை வைத்துக்கொண்டு' 
விளையாடுவோம். 

  aera 

* கண்டாபரணம்- சழுச்திலணியும் சசை,
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குழந்தை.--[சணுக்கச்சொண்டு] ரதனிகே 1! எனக்கு ஏதுக்கு 
இரந்த மண வணடி0 அந்தச் தங்கவண்டியைத்தா, 

இரதனி.--[ஐக்கத்தோ பெருமூச்சு விட்ட] குழக்தாய் / ஈமக்குச் 
தங்க வியவகாரமேது | உன் அப்பா மறுபடி செல்வம் 

படைச்தபிறகு, தங்கச் சகடம்வைத்து விளையாடலாம் ; 

இவனை எங்காயினுங் கொண்டுபோய் விசயாட்டுக்காட்டு 

கிறேன். [போய்] ஆரியே / வர்தனம் பண்ணுகிறேன், 

வசந்த.--இரதனிகே / இ யாருடைய குழர்தை? ஆபரணங் 

கள் ௮ணிஈதிராவிட்டாலுஞ், சக்திரனைப்போல முகத்தோ 

டுங்கூடியிருத்தலால் என்மகம ஆ5ர்தமடையாகின்றது, 

இரதனி.---இவன் ஆரியசாருகதீதருடைய மகன் ; ரோஹசேநன் 

என்று பெயர், 

வசந்த,--[சைகளை நீட்டி] வாடா என்குழக்தாய் / என்னைக்கட்டி. 

க்கொள்ளு [என்று மடிமீ இருத்.தி] இவன் றகப்பன் சரயலைக் 

கொண்டிருக்கின்றனன். 

இரதனி,--உருவம் மாத்திரமல்ல, குணமும் என்றெண்ணுக 

றேன் ; இவனால் ஆரிய சாருதத்தா தன் ஆத்மாவை ஆறு 
தல் பண்ணிக்கொள்ளுகின்றனா, 

வசந்த.--இவன் என் இப்பொழுது ௮ழுகன்றனன் ? 

இரதனி.--.நடுக்த வீட்டுக்குழர்சை தங்க வண்டி வைத்து 

விளையாடினான் ; அதை வாங்கித் தரும்படி, இவன் என் 

னைக் கேட்டனன் ; கானிஈத மண்வண்டி தயார்செய்து 

கொதெதேன் ; :இரதனிகே! இரத மண்வண்டி யென 

க்கு என்னத்துக்கு? அ$ததீ தங்கஉண்டியைத் gr” 

என்கிறான். 

வசந்த, -ஐயோ ! இவனும் அயலார் செல்வத்தில் அழுகின்ற 

னன் ; பகவானே/ காலமே! தாமரை யிலையில வீழ்ர்த 

ஜலத்துளிபோல மனிதர்களுடைய ௮தர்ஷ்டத்தில் விர
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யாடுகின்றனையே / [என்று கண்ணீர் சொரீர்த] அழாதை, 

தங்க வண்டிவைத்து விளையாவோய, 

குழந்தை.--7சனி 2௧ / யரரிவள் ? 

வசந்த.--உன்றகப்பன் குணக்கடலிற் குளித்த சேவடியாள், 

இரதனி.--பாலா / இரத அரியை உனக்குத்தாய் முறை, 

குழந்தை.--ரதனிகே ! நீ பொப் சொல்லறையே, இவள் எங் 

கம்மாளானால் இவள் ஈகைகள் போட்டிருக்காளே? 

வசந்த.---குழக்தாய் ! உனது அழகிய வாயால் மிக்கதுயரம் 

விளைவிக்கத்தக்க வார்த்தை சொல்லுகன்றனை [கனத அப 
ரணங்களைச் கழற்றியமுதுகொண்டு] இதா கரன் உன் தாயாகி 

விட்டேன் ; இந்த ஈ௩கைகளை யெடுத்துதகொண்டு தங்க 

வண்டி. பண்ணிக்கொள்ளு, 

குழந்தை,--போடி.நீ ; கான் வாங்கேன் ; நீ ௮ழரூயே / 

வசந்த.--| சண்ணீரைத்தடைச்தக்சகொண்டு] குழந்தாய் / கரன் 

அழவிலலை ; போய் விளையாடு, [(ஈகைஃளை மண்ஃ௨ண்டியின் 

மீது போட்டு | குழந்தாய் ! BB & a1 60a 19. பண்ணிக்கொள்ள. 

(என்று குழந்தையை எச்) இரகனிகை சென்றனள்) 

(வண்டி மூக்கணையிலேறிச் சேடன் பிரவேக்கிள் ஜனன்) 

சேட.--சகனி25 ! சசனிகே ! மற்றொரு வாசற்படி யோசத்தில் 
மூடப்பட்டிருக்கிற வண்டியைக் கொணாக்து, ஆயத்தமாய் 

கிறுத்தியிருக்கிறே னென்று அரியை வசரீதசேனைக்குச் 

சொல்லு, 

(இரசணிகை பிரவேடச்.த) 

இரதனி.--ஆரியே ! பக்க வாசலில் வண்டி இழ்தமாகியிருக்றெ 
தென்று வர்த்தமாஈகன் சொல்லுதன்றனன், 

வசந்த சே! கொஞ்சமிருச்கட்டும்; கான் அலங்கரித்துக் 

கொள்ளுசிறேேன்.
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(இரதனிசை போய்) 

இரதனி,--வர்ச்சமாகக ! அரியை அடையாபாண௩ தரித்துக் 

கொள்ளுகின் றனள் ; சற்றுப்பொறு, 

சேட.--ஓகோ! வண்டி மெதிதையை மறந்து போனேனே | 

அதை எடுத்து வருகிறேன் ; இக்க எருதுகள் மூக்குக்கயி 
ற்றுக்றாப் பயர்தவைகள் அல்ல; இருக்கட்டும், வண்டி 

யோடு போய்வருகறேன். 

(என்று சேடனேகினன்) 

வசந்த.--சேடீ ! என் ஆபரணங்களை எடுத்துவா ; அலங்கநித்து 

க்கொள்ளுகிறேன் [என்று அலங்கரித் துச்சொண்டிருக்கன் ற 

னள் | 

(வண்டி.யிலேறிக்சொண்டெ ஸ்சாவரகனாயெ சேடன் பிரவேசம்) 

ஸ்தாவர -வண்டியைக்கொண்டு புஷ்பகாண்டக மென்கிற பரழு 
க்தோட்டத்திற்கு வா விரைவாக” என்று இராசா மக்சரன் 

ஸம்ஸ்தானகன் எனக்கு உத்தரவு கொடுத்தான் ; இருக்க 

ட்டும்; அங்கே போறேன; காளைகளே ! ஹை conan! st 

கே போங்க. (கொஞ்சதூரம் போய்ப்பார்த்த] அடே அடே! 

வளி விடுங்க, வளி விடுங்க | செவிகொடுத்த| என்ன சொ 

pw ar 2 யாருடைய வண்டி. இது? என்று இது 

அரசன் மச்சான் ஸம்ஸ்.தானகன் வண்டி, $க்கிறம் வளி 

விடுங்க [பார்த்து] QC sr சூதாடி.விட்டு ஓடுற சூதாடிப்ப 

யல், சபிகனைப்?போால என்னைப்பாக்துக்கிட்டு, விரைவாகச் 

தன்னைகூடிக்கிட்டு, வேறு வளியரய்ப் போய்விட்டான் ; 

இவன் ஆராக இருக்கலாம்? ஈமக்கு ஆகவேண்டுவதென்ன? 

சலுதியிற்பொறேன் ; அடே ! அடே! சாட்டுப்புறத்தாங்க 

ளே ! வளி விடுங்க, என்ன சொல்றீங்கோ ! கொஞ்சம் நில் 
ஓங்க, வண்டியுருளையைத் தூக்கு எண்டா சொல்றீங்கோ! 
அடே! கான் அரசன் மச்சான் ஸம்ஸ்தானகனுடைய 

சூரன் ; வண்டியுருளையைக் கிளப்புவேனா ? அல்லது இவன் 

ஓண்டியாக விருக்ண்டான் ; பாவம் ! | அப்படியே செய்க 

lu
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ரான்] இ௫்த வண்டியை ஐயசாருததீ னுடைய பக்கவாச 
லில் கிப்பாட்டறேன் [என்று போயினன்] 

சேடி.--ஆரியே ! வண்டியுருளைச் ௪த்தங் கேட்கிறது ; வண்டி 

வந்துவிட்ட. 

வசந்த,--சேடீ ; போ! என்மனம் பதைக்கிறது; பக்கவாசல் 

வழியைக்காட்டு. 

சேடி.--ஆரியையே ! போங்கள் போங்கள், 

வசந்த.--[போய்] சே / நில்லு கில்லு. 

சேடி.---௮மமணி கட்ட ளைப்படி. [என்றுபோயினள் ] 

வசந்த.---| வலதுகண் துடிப்போடு வண்டியிலேறி] என்ன வலக்கண் 

தடிக்கின்றதே ! ஆரிய சாருததீதருடைய தரிசகமானது 

அ௮பசகுஈத்தை நீக்கிவிடும், 

(ஸ் தாவரகனாகய சேடன் பிரவேசித்து) 

சங்கடங்கள் எலமாம் நீங்கிட்டது, இப்பொளுது கான் 

போறேன். [என்று வண்டியிலேறி யசைத்துப்பார்த்துச் தனக் 

குள்] வண்டிபாரமாகவிருக்கு௮ ; அல்லது வண்டியுருளை 

யைக் இளப்பினேனே ; அதினால் வண்டி. பாரமாகத்தேரத் 

அது; இருக்கட்டும், பாக்சறேன் ; மாடுகளே! போங்க 

போங்க, 

(திரைக்குள்) 

அடே அடே ! துவாரபாலர்களே ! அவனவன் கோட்டை. 

யிற் சாக்கிர தையாக விருங்கள்; ௮த இடையப்பையல் 
சிறைச்சாலையை உடைத்துக், காவலாளியைக்கொன்று, 

விலங்கை முறித்துத், தப்பியோடுகிறான் ; அவனைப்பிடி. 

யுங்கள் பிடியுங்கள் 7 

(௮ரியசன் திரையைச் கழித் துச்கொண்டு ஒருகாலில் விலங்குடன் 

முச்சாடிட்டுப் பிமேசித்துப்போடருன்),
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சேடன்.--[ தனக்குள் ] பட்டணத்திற பருத்த கலகம் உண்டாகி 

யிருக்கு; ஆகையால் சச்கறம்போறேன் | என்று போய் 

விட்டனன் ] 

ஆரியகன்,-- 

பகைகொளீஇ யரசன் பருவிலங் கிடலாரற் 

பந்தனை யுற்றயான் படைத்த 

மிகுதுயாக் கடலைத் தாண்டியே காலில 

MAS SEH BEI OW gy w cars i 

இகுத்திட லெனணிக் காலொடு பிணிப்பை 

யீர்த்தவ னாகியே யின்றுப் 

புகுமொரு கட்டு நீங்கிய யானை 

போலவே போகுகன் றேனே, (1) 

ஓகோ ! கான் சித்தர்வசாச் கா லுணடாகியிருக்கிற அச்சத் 

தால், இராசா பாலகனா லிடைச்சேரியிலிருக்து கொணரப் 

பட்டுக், கொடுமையான இறைச்சாஉ&யில் விலங்கடப் 

பட்டிருந்தேன் ; அதிலிருந்து சாவிலகன்றயவாற் இறை 

நீங்கினேன். | கண்ணீர் சொரிக்து | 

என்விதி யிச வண்ணமா யிருப்பி 

னென்னுடைக் குற்றம்யா திவனா 

லன்றையே யடவி யானைபோற் கட்டை 

யடைரஈ்தனன் றெய்வத ஊழை 

என்னவா றேனு மழித்த லெங் ௩னமர 

மிரும்புவி யிராசனை யெவரு 

ன்னே வணங்கல் தகுதியா மவனை 

கான் பகைத் இடனடு வலவே. (2) 

துர்ப்பாக்கெயெமுடைய யான் எங்குப்போவென் ! [பார்த்து] 
இதோ யாரோ ஒரு சாதுவுடைய மூடப்படாமலிருக்கற 

வீட்டின் பஃகவாசல் :- 

இவ்வீடோ விடிந்துளதா விருங்கதவு தாளின்றி 

ஓவ்வுசர்இ ஈழுவியுள அறுமிர்2 வில்வாம்வோன்
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கவ்வைதரு முன்ஷாழாற் கதுவலுற்ற வென்னைப்போல் 
 எவ்வமிகுச் தேயிவிட மேக்கமுளா னிச்சயமே! (3) 

இதிற் பிரவேடுத்துச் சற்பிருப்பேன், 

[திரைக்குள்] மாகெளே ! ஈடங்க ஈடங்க ! [ஆரியகன் சேட்டு] 
அட ! வணடி இந்தப்பக்கமே வருறெது போலும, 

திருமபேதுற்றோன் சகடமிது 

சழக்கரிதன்மீ தேரார்வெண் 
ண்கையா£ Sueno CUM Mar 

நாடும் மிதுவோ ஈகளிசெல்வ 

மிகவும் படைத்தார் தமக்குரித்தென் 

விதியின் வலியா லொருவருமே 

)ுகூசாவண்ண மெனறனுக்கே 

போற்றுக தெய்வ மாற்றியதோ. (4) 

(வண்டியோடு வர்ததமாஈகாசேடன் பிரவேசித ஐ) 

வர்த்தமா௩.--ஆச்சரியம / கான் வண்டி மெதீதையைக் கொண் 

டாக்தேன் ; ரதனிகே / வண்டிதயாராயிருகத்கிறது ; a Suny 

ட்பகாண்டமென்னும, பாளுந்சோட்டத்திற்குப்போவலாம் 

எண்டு ஆரியவசர்தசேனைக்குச் சொல்லு, 

ஆரியகன்.--[சேட்டு| இது தேவடியாள் வண்டி; வெளியிற் 
போகிறது ; இருக்கட்டும; இதில் ஏ.றிக்கொள்ளுகிறேன். 

| என்று மெல்லச் செல்றுகின்றனன் 

சேட.--| செவியுற்றுக்கேட்டு| என்னடா ! கண்டைச்ச த்தம் ! ஆரி 

யை வசஅ்துவிட்டாள் போலிருக்குதே! அரியே ! இர்தக் 

காளைகள் மூக்கணாங்கயத்துக்கு அடங்காது ? பின்புறமாக 
வே நீங்க ஏறுங்க | அரியகன் அப்படியே Os ii Bex wer oir | 

சேட.--அடி.யைத்தூக்கி வைச்சத்தினுல் ஆடிக்கொண்டிருந்த 
தண்டைச்சத்தம அடங்கிட்டுது; வடி கனமாக விரும் 

ந ணவவஒிஷக்லைையல் வனை nr = 

+ எவ்வம். துன்பம்,
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குது; ஆகையால் இப்பொளுது ஆரியை ஏநறியிருக்கலா 

மெண்டு எணணுறேன் ; ஆதலால் போறேன் ; மாடுகளே! 

on Aen QD, 

(வீகன் பிரவே௫ித்த) 

வீரக,--அுடே அடே / சய ! சயமரக ! சந்தகக / மங்கள? புட்ப 

பத்தன் முதலானவர்களே ! 

எனனடா நீங்கள் சமமா 

இருக்கெவடீர் இடையபபையல 

மன்பெரு விலங்கைபபோக்கி 

வரிதப்பி ஓடாகிண்டான, (5) 

அடலே ! நீ $ளைவாசலிலிரு; நீ மேக்குவாசலில; நீ தெக்கு 

வாசலில் ; நீ வடக்கு வாசலில; இக்க மதளின்மேலேறி 

நான் சந்தனகனோடு டோய்ப்பாக்குறேன்; வாடா சந்தனக! 

வா இங்கிட்டாலே வாடா, 

(சந்தனகன் பிரவேடத்து அவசரத் துடன்) 

அட௮ட! அரச லச்சுமி யசலா 

னிடமபோ காமலே தைரிய மேற்றுத் 

தடபுட லோடு சடுதியில் வாங்கோ 

மடமட வருந்தி வளிபிடித் இடுங்க, (6) 

மேலும், 

நீடிதோட் டங்க ணெடுஞ்சவை வரிகள் 

கூடுபட் டணங்கள் கொள்கடைச் தெருவு 

மாடிடைச் சேரி மற்றுமே * ஐயப் 

பாடுள இடத்திற் பறகது தேடுங்க, (7) 

வீரக ! நீவெளி காண்பதை யெல்லாம் 

ஓர்பொய் யிண்டி. யுரதீதிர் செரல்.லு 

சமை   
ஐயப்பாடு (ஒருசொல்) சச்தேகம், “* மயப்பாடறுச்துத்தோன்றும 

ழகஹூாரரங்கமன்றே?? இருவாய்மொமி, முதலாயிரம், இருமாலை 
15.
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ஆரடா 7௮௩2 இடைப்பயல் விலங்கைக் 

கோரமா யுடைச்சுக் கொண்டு போனவனே? (8) 

சந்தனக னுயிரோடே யிருக்கும் போள்து 

சரர்க்சு இடைப்பையனையார் கொண்டு போனான் ? 

சந்திரனா காங்கிலுஞ் சூரியனா செட்டில் 

தரைவக்த செவ்வாயோ அஞ்சாம் வீட்டில 

புந்தியள்ள ராசாசென் மத்துக் காறிற் 

பொல்லாத சனியனொன்ப தான வீட்டில் 

இர்தவிதமாக விரத ஊரிலி யாவா்க் 

இருக்கு சடா இதைப்பார்த்திச் சணமேசொல் ஓ. 

வரக, --௮ட ! சந்தனக! 

உன்மனத்தி லாணைவச்சே Cen Owts 

இடைப்பயலை விரைவா யாரோ 

* இன்னுகொண்டு போகிண்டா னடேஇர்தச் 

சூரியனார் ஆகா மத்தில் 
உன்னுமொரு சரிபாதி உதிப்பதற்கு 

மூன்பேயுவ் விடையப் பையன் 

தீன்னையிரு பிளவாகப் பிளச்திடுவே 
னான்வீர கன்ரூன் ௮ணடோ. (10) 

சேட.- மாடுகளே! ஹை ஹை! 

சந்தன.-- 

அசைசவீ தயிலோர்வண்டி அ௮ளகாக மூட்டம் பெற்று 

விரைவொடு போகுதப்பா வினவுயா ருடைய தெண்டே. 

வீரக.--[பார்ச்த] அடே! வண்டியோட்டி ! இக்ச வண்டியை 

ஒட்டாதே; இர்த வண்டி யார் ? இதில் யார் ஏறியிருக்க 
ரூங்கோ ? எங்கே போகுது? 

சேட.---இ௮ ஆரிய சாருதத்தர் வண்டி; இதில் ஆரியை வசந்த 

om     

[இன்னக இன்று, ிசைசசொல்்.
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சேனை சவாரிபோழுங்கோ; சாருதத்தருடைய புட்பக 

ண்டமென்கிற பாளுக் தோட்டத்திற்கு விளையாடப்போரு 

mG gr, 

வீரக,-[சர்தனகன் ௮ண்டையிற் போய் | ““அரியசாருதத்தர் வண்டி; 

வசந்த சேனை ஏறியிருக்கிறாள் ; புஷ்பகரண்டகப்பாளூ£ 

தோட்டத்திற்குப் போகுறுள் '' எண்டு வண்டியோட்டி. 

சொல்ரான், 

சந்தன.--௮ப்படியானால் போடட்டும். 

வீரக.--பார்க்கப்படாமலா ? 

சந்தன.--ஆமாம். 

வீரக.--யார் ஈம்பிலக்கையின் பேரில் ? 

சந்தன.--ஐயசாருதத்தருடைய, 

வீரக,-- அதச் சாருதத்தன் யாரு? வசக்தசேனை யாரு! இப்ப 

டிப் பாக்கப்படாமற் போறத்துக்கு, : 

சந்தன.--௮ட 2/2 அரியசாருததீதனை உனக்குத் தெரியாது 

வசர தசேனையையு் தெரியாது; ஆரிய சாருதத்தனையும் 

வசர்தசேனையையும் ந அறியாயானுல், ஆகாயத்தில் கில 
வோடுகூடிய சக்திரனையும் நீ அறியாய் ! 

குணமதில மரைகுல வொழுக்க லம்புலி 

மணிற்துய ௬றறவர் வர்தடைக் கலம் 

கணுகிடிற் காப்பவர் காலு சாகரம் 

இணையெனு மவரையா ரறிய வில்லையே, (12) 

தன்னையே நிகாதனி வசந்த சேனையும் 

தன்னையே தானிகர் சாரு தத்தனும் 

உனனுமிவ் விருவரும் ஓய் / இப் பட்டினர் 

தன்னிலே பூசனை சமைக்கச் சக்கவர், (18)
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வீரக.--அடே ! சந்தனக ! 

சாருகத்தன் றனிவசஈத சேனைதம்மை யநிவெனடா 

பாரிலிராசர் பணிவக்சாற் பார்/ அப்பனையு மறக் இடுவேன். 

ஆரியகன்.--[ தனக்குள் ] ஒருவன் எனக்குப் பழைய பகைவன் ; 
மற்றொருவன் பழைய மிச்இரன் | 

* மணஞ் 1 ரிதையென் பவற்நிலுறு 

8 வன்னியொன்றே யானாலுங் 

குணம்வேரு காதிருக்தல் 

கூடிலஇ யஃதேபேரல் 

எணுமரசன் ஜனொருகாலக் 

தேவுதலுற் ரூரெனினுங் 

குணதழ்திலிவ ரொப்புமையைல் 

ஒகொஞ்சமுற்சாங் கொண்டிலரே. (15) 

© 

சந்தன.--இராச காரியத்தில் டீ கவலைகொண்டவன் ; சேனாதி 

பதி; ஆகையால் இராசாவுஃகு உன்னிடத்தில் மிகுந்த ௩ம் 

பிக்கையுண்டு ; இசோவண்டி.மாடுகளை கான் பிடிச்சுக்கொ 

ள்ளுகிறேன் ; பா, 

வீரக,--நீயும் இராசாவுக்கு ஈம்பிக்கையான சேனாஇபதி; ஆசை 
யால் நீயே பான், 

சந்தன.--கான் பாத்தால் £ பாச்தாப்போலாமா 1 

வீரக,--நீ பாதீதால ராசாபாதீதறுபேரல. 

சந்தன.--௮ட ! நுகத்தடியைத் தூக்கு. 

(சேடன் ௮ம் ௨ண்ணஞ் செய்கிறான்) 

ஆரியக.--[ தனக்குள்] காவலாளிக ளென்னைப் பார்ப்பார்களே ! 

    
  

* மணம் கலீயாணம், 1 சிதை-ஈமவிறகு, 6 வன்னி-கெருப்பு, 

45 கோஜ்சம்--சிறுமை, இஞ்சிச் என்றபதத்தின்மரா௨; இசைச்சொல் 
Hing a.
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அ௮பாக்கியனாகெய யான் ஆயுதமில்லாதவனாக விருக்கறேன் ; 
அல்லது, 

வீமனேர்வினை செய்குவெ னிப்பொழு 
தேமனாயுத மாமென கைகளே 

பூமன்போரினிற் பொன்றுதன் மேலதே 

1 சேமமன் றயலாரகையிற் நீர்தலே. (10) 

HUN நடிப்புக்கு இது சமயமலல, 

(சந்தனகன் வண்டி.பிலேறிப் பார்க்கின்றனன்) 

ஆரியக.-- அடைக்கலம் புருக்தேன், 

சந்தன. -அடைக்கலமான உனக அ வையதந்தேன். 

புகல்புகும்சவனைக் கைவிடுமவனைப் 

புகள்மிகு வீரலக்குமியாள் 

அகல்கிலாஈண்ப ர௬றவினரகல்வ 

ரவமதியடைவனெப் பொளுதும. (12) 

பருக தால் ௮ரதீதப்பட்ட gr குருவி, குருவிபிடி.ப்பவன் 

கையில் அம்புட்டாப்போல, இடைப்பயலான ஆரியகன் 

Sarit கையில் அம்டட்டிருக்கான் [யோத்த) இவன் Gs 

தமத்தவன் ; அடைக்கலம் புகுர்தான் ; ஆரிய சாருதத் 

தன் வண்டியிலேறி யிருக்கிறான்; எனக்குப்பிராணதாகஞ் 
செய்த ஆரியசாவிலகனுடைய இகேகிதன் ; ஒருபக்கத் 

தில் இராசாவுடைய உத்தரவு ; இப்பொளுது கான் என்ன 

செய்தால் கல்லதாகவிருக்கும்? அல்லது வருவது ase. 

டும்; தலைப்பிலே அவையங்கொடுத்தேன், 

அறம்பிறாக்கே யுதவிபுரிக் 

திச்சமுற்முர்க் கருளிய்க்தோன் 

  

[ சேமம்--இன்பம், “சேமமேவேண்டிச் திவினைபெருக்கித் தெரிவை 
மாருருகமே மருவி? பெரியதிருமொழி, முதற்பத்து 1, வாழ. 
Cer ar. 3. 

20
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மறகா௪ முற்திடினு 
மண்ணிலவாக் கதுகுணமாம், (18) 

[அச்சத்தோடு மிறங்க] ஆரியகன் பார்க்கப்பட்டான், [என்று 

பாதி சொல்லி] இல்லை? ஆரியை வசந்த சேனை பார்க்கப்ப 

ட்டாள் ; இது யுக்தமல்ல ; ௮ உங்களுக்குச்சரியல்ல, 

இவ்விதம் ஆரிய சரருதத்தரை அ௮பிசரிக்கப்போதற யான் 
இராஜமார்க்கத்தில் ௮வமாஈஞ் செய்யப்படுகிறேன்”' என்று 
அவள் சொல்லுகின்றனள். 

வீரக---௪சர் தனக ! இது சங்கதியிலெனக்குச் சர்தேகமுண்டாச் 

சுது, 

சந்தன.--என்னடா உனக்குச் சந்தேகம்? 

வீரக,-- 
அ௮வசமொடு சொற்குளறி 

ஆரியகற் பார்ச்கனென 

இவணுரைத்துப் பினர்ஆரி 

யைவசர்த சேனையெண்டரமய், (19) 

இதுதான் எனகருச் சந்தேகமடா ! 

சந்தன. அடே / அடே / உனக்கு ௮வமபிக்கை யென்னடா ? 
சாங்கள் தெற்கத்தியாருங்க ; தெளிவாய்ப் பேசத்தெரியா 

தவங்க; *கஷ, கத்தி, கட, கட்டோபில, கருகாட, சர்ண, 

பிராவரண, திராவிட, சோள, €ன, பாப்பா, கேர, காண, 

முக, மதுகாதம், முதலிய மிலேச்ச சாதி மனிதர்களுடை 
யபலபல தேச பாழைகள் தெரிர்தவங்க காங்க? பார்க்கப் 

பட்டான், ஆரியன, ஆறியை எண்டு இட்டமானபடி. பே 

சுவோம, 

வீரக,--கானும் பாக்கறேன் ; இஅ௫ இராசாகட்டளை ; சான் இரா 
சாவுக்கு கம்பிக்கைக்காரன, 

  een 

ர சஷமுதல்மதுசா தமீராயுள்ளவைகள் மிலேச்சர்வாழ்ராடிகள்,



r 
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சந்தன.--என் மேல் இராசரவுக்கு ஈம்பிக்கையில்லையா என்ன 1 

வீரக,--இது அரசகாரியமல்லவோ 7 

சந்தன.--[தனச்குள்] ஆரிய இடைப்பையன் ஆரிய சாருதத்தரு 
டைய வண்டியிற் போகுறானெண்டால், சாருதத்தனைத் 

தண்டிப்பாங்களே ; இறுக்கென்ன உவாயம் 1 [யோத்த] 

கருகாடகக் கலகஞ் செய்யுறேன் ; (வெளிப்படையாக | ௮௨ 
வீரக! சந்தனகனாயெ கான் பாத்த பிறகு நீயும் பாக்கிறேன் 

எங்குராயே ! நீ யாடா? 

வீரக,--௮ட 7/8 யார்? 

சந்தன.---கிரம்ப மரியாதையோடு வெகுமானமு மடைக்ததனால் 

உன் சரதியைக் கூட மற௩து போனாயோ? 

வீரக.--அட என்சாதி யென்னடா? 

சந்தன.--௮தை எ௨ன் சொலலுவான்? 

வீரக.---நீ சொல்லுடா ! 

சந்தன.--இல்லை ; சசொல்லமாட்டேனடா, 

உன்சாதி நானறிவேன் 

உரைசெய்யேன் * ோக்கியனான் 

என்மனத்தி லிருக்கட்டும் 

$ விளாம்பழத்தை யுடைப்பதிலென் ? (20) 

வீரக, “சொல்லுடா சொல்லு; 

(சந்தனகன் சாடை காட்டுகென்றனன்) 

வீரக,--௮ட ! என்ன இது? 

  

* ரோக்கியன்- யோக்கென், இழ்சகர்மொழி, 

4 விளாம்பழத்தை * * * வெளிப்படையாக தெரியுமென்றல் க 

த்து:
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* தேஞ்சகல் கத்தரிக்கோல் 

இிறக்தகைக் கொண் $ டாண் பிள்ளை 

9 ஆஞ்சுச்சிக் குடுமிவைப்பா 

யடசேனா பதியா னாயே! (21) 

வீரக.--௮டசந்தனக ! வெகுமான மடைர்தவன் நீயும் ; உன்சா 

இயை நீ நினைக்கவில்லை, 

சந்தன.- சர் தரனைப்போலச் சுத்தனான சக்தனகன் கான், யென் 
சாதி யென்னடா? 

வீரக--௮தை யார் சொல்லுவான் 7 

சந்தன. --சொல்லடாசொல்லு, 

(வீ ரகன் சாடை சாட்கென்றனன்) 

சந்தன.--என்னடா இது? 

வீரக,--௮ட ! கேளு கேளு. 

அன்முகனே / உன்ஆயா பேரிகை $ தூ உன்னப்பன் 
வன்மைகொளுந தம்பட்டம் 4 மறுவ௮ண்ணன் சக்கிலியன் 

உன்சாதி | மவாச்சுத்த முள்ளதியா னறிவெனடா 

மன்சேனா பதியாகி வந்துவிட்டாய் நீயுமடா,. (22) 

சந்தன.--[கோவத்தோடு] கான் ௪ந்தனகன, சக்கிலியன் தான் ; 

வண்டியைப் போய்ப் பாரு, 

வீரக,-௮ட ! வண்டிக்காரா ! வண்டியைத்திருப்பு ; பாக்கிறேன், 
[சேடன் வண்டியைத் இருப்புகின்றனன் ; வீரசன் வண்டிமீதேறி 
ச்செல்லுன்றனன் ; சச்தனகன் விரைவாய்ச் சண்டைப் பிடித் 

துச், தரையிற் ஐள்ளிச், சாலாலுதைக்கிறான் ] 

  

ர கத்தி தீட்டப்படுகின்ற கல், 

1 அண்பிள்ளைகட்கு எனக்குவ்வுருபுவிரிக்க, 

$ ஆஜ்சுச்சிக்தடமீ-- ஆய்ச் துதலையிற்குடமியை, 

ததா சாறிஉமிழ்தற்குறிப்பு, 4] மறுல மறுபடி, || மவாஈமசா.
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வ்ரக.--[கோவத்தோடெழுர்த] அடலே! உன்னை கான் கம்பு 

அரசன்  ௮அலுவலாக இருக்கிண்ட பொளுஅ, விரைவிற் 

சிண்டைப்பிடித்து உதைச்தாய் ; இதோ கேளு; நீதிச்ச 

வைரஈடுவில் உன் உடலை காலு துண்டுகள் செய்கிறேன் ; 

செய்யாமே விட்டால் கான் வீரகனல்ல. 

சந்தன.--௮டே / ௮ரசன் அரண்மனைக்குப்போ ; நீதிச்சவைக்கு 
தீதான் போ; ஈரயையொத்தக உனனால் எனனடாமுடியும் r 

வீரக,--௮ப்படி.யே ! [என்று சென்றனன்] 

சந்தன. [சாலுபக்கமும் பார்த்து] ௮ட / வண்டிக்காரா/ போடா; 

₹ சந்தனகன் வீரகன் இவர்களாற் பார்க்கப்பட்டு வண்டி. 
போகிறது” என்று யாராவ கேட்டாற் சொல்லு$ ஆரி 
யே வசர்தசேனை ! இதோ ஒரு அடையாளம் தருறேன் 
உனக்கு [என்று கத்தியைக்கொடுக்கிறான் ] 

ஆரியக.--[உத்தியை வாங்கிக்கொண்டு களிப்போடு தனக்குள்] 

வலக்தரு வாளொன்றுற்றேன் 

வலதுதோள் அடிக்கப்பெந்றேன் 

நிலத்தெலா கன்றே ஓகோ? 

நிச்சயங் காக்கப்பட்டேன், (23) 

சந்தன.--ஆரியே ! 

இற்றைகா ஞன்னையரனொன் 

றேற்கின்றேன் மறுத்ிடொாதே 

மற்றுஈம் புதல்கொள்சநத 

னகன்றனை மனத்துள் வைத்தி 

உற்றபே ராசை தன்னா 
அசைக்கின்றே னல்லகாளு 

முற்று௩ஞ் சசேகத்தாலே 

மொளிக்தன ஸிகர்தப்பேச்சு, (24) 

ர ஏலுவல*காரியம், . தேசிகச்சொல்.
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ஆரியக,-- 

சந்திர $லமேய சந்தனக ஸனிப்போழ்து 

மந்திர தெய்வர்தன்னான் மனம௫ழ் துணை வனானான் 

முந்தவே சொற்றடுத்த மொழியிவ்வா திருக்குமாயிற் 

சந்தனகச் $ீரானைத் தனிமனம் தனில்வைப்பேனால், 

FSET. — 
சும்ப நிசம்பர்த் தொலைத்த தேவி 

அம்பிகை யரளப் பகையை வீட்கெ 

பிரமன் விட்டுணு | பிஞ்ஞகன் றிங்க 
உ ளஎரிசூ ரியனு மபையம் அருள்க, (26) 

(சேடன் வண்டி.யோடு சென்றனன்) 

சந்தன.--[திரைச்€லையைப் பார்த்த] yor! வெளிப்பட்டிருக்கற 

எனது பிரியமுள்ள தோளன் சர்விலகன், இவன் பின்னாற் 

போயிருக்கிண்டான் ; இருக்கட்டும், பிரதரக சேனாபதியும் 

இராசனுக்கு ஈமபிக்கை யுள்ளவனுமான வீரகன் ஈமக்குப் 

பகைவனானான் ; கானும் மக்கள் உடன் பிறர் தார்களோடு 

மிவனைச்சேருவேன், [என்று ஏனென்] 

லண்டிமாற்றம என்கிற ஆறவதங்கம் 

முற்றிற்று, 

சஅத் தரவ 

ர் பித்ஜகன் சிவன் “உழையை கோக்கும் பிஞ்ஞகன் மயல்யாதென 
வுரைக்கேன்”? ஸ்ரீபாகவதம், 8-ஐகச்தம், மோகினியருக்காட் 
டய அத்தியாயம் 8. 

1 அரி ஒளி, *அரிசிளி புணரிமாஹேரைம்மை யிர்திரன் கால் காச்த'* 
நிகண்டு, 

 



oT LPT OU IBID, 

  

(பிறகு சாருதத்தனும் விதூாஷகளும் பிரவேரிக்கின் நனர்) 

விதூஷ்.-ஓய் ! பாரும் பாரும்; புஷ்பகாண்டகமென்னுஞ் 1 சா 

ணோூத்தியாஈத்தின் அலங்காரத்தை, 

சாருத--மித்திரா! ௮து அவ்வண்ணமே ; மேலும், 

மரங்கள் செட்டிகள் ம்லாபல பண்டம்போல் வயங்கப் 

1 பிரசம வேக்திறை பெறுமவர் பெட்பினிற் சரித்த, (1) 

விதூஷ.--வேலை செய்யப்படாமலே அழமுவாய்ஈ்த கன்மேடை 

மீது உட்காரும். 

சாருத.--[உட்சார்ச் த] ஈண்ப! வாத்தமாககன் தாமதிக்கின்றான், 

விதூஷ.--வசக்தசேனையை விரைவி லழைத்துக்கொணரும்படி. 

அவனுக்குச் சொல்லி யிருக்கின்றேன். 

சாருத,--௮வன் ரூமதிப்பானேன் ? 

முன்னேகுஞ் $ சாகாடு மெதுவாப்ச் செல்ல 

மருங்கொதுங்கும் படிமொழிச்து தாழ்கின்ருனா 0 

$உ௮ன்னுருளை யொடிர்தவற்றை த தூக்கி விட்ட 
தால்விளம்ப மாயிற்று ? ஏற்றின் | மூம 

| முன்னதுந்து போயிற்றா ? தறித்துச் சாய்த்த 

முதுமாத்தை வழியகறறச் சொலிரின் ரூனா? 
* கொன்பகடு தமைமெல்ல மெல்ல ஒட்டிக் 

கொண்டுவர கின்றனனா ? (0) பாணிப் பென்னே? (8) 

} 

  

[ சீர்ணேத்தியாநம-பாழுந்தோட்டம், 1 பிரசம் - வண்டு, 

9 சாகாடூ-௨ண், ஐ ௮ன், சாரியை, ரி | தாமழன்--சயிற்றின் நனி, 

* கோள் மிச்சம். 0 பாணிப்பு- தாமதம்,
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(வண்டிக்கு சொளிகர்திருச்செத ஆரியகனோடு சேடன் வருகன்றனன்) 

சேட.--மாடுகளே ! ஹையமை; £டவுங்க. 

ஆரியக.-- தனக்குள்] 

௮7௪ * னுழையர் தமைக்கரணி 
லச்சங்கொள்வேன் கரல்களிலே 

பெரியவிலங்குற் றிருத்தலினாறி 

பிறமுகடையேன் 3 கொடி. கூண்டின் 

மருவிவளர்க்கப் படுங்குயிற்போன் 

மாண்டான்பாண்டின் மீதேதித் 

தெரிதற்விர்த்தே மறைவாகச் 

செல்லாகின்றே னின்றேயான், (8) 

அ1 ஆ! ககரச்திலிருக்து நெடுக தூரம் வர்அவிட்டேன் ; 

Bis வண்டியில் நின்றும் இறங்கித், கேரட்டத்தில் மறை 

ந துகொள்ளட்டுமா ? ௮ல்லஅ வண்டியின் எஜமானைப் பார் 

க்கட்மொ? அன்றேல் தோட்டத்தில் மறைதல் வேண் 

டாம் ; அடைக்கலம் புகு£தவரிடச் தில்றுன்புடையானெ 
ன்று சாருதத்தனைச் சோல்லுகின்றனா ; அவரை நேரிற் 
கண்டு போகிறேன். 

அக்கக்கடற்கண் வீழ்ர்தெழுந்த 

6 துரிசனறனையச் Fr gue 

மிக்கக்களித்து விழைவரென்மெய் 
ஒ மேலோன்றன்னால் நிலையற்ற, (4) 

சேடன்.--இதோ தோட்டம், இதிற் பிரவேடுப்பேன் [சென்று] 

ஆரிய மைத்திரேய ! 

விதூஷ.--ஓய் / உமக்கொரு சந்தோஷ சமாசாரஞ் சொல்லுக 

        

ர் உழையர் -ஏவலாளர். $கோடி-காக்கை, 

6 துரிதன்-பீடையுற்றயன், $மேலோன்--சர்விலசன்.
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மேன்; வர்தீதமாககன ஒருவார்த்தை சொல்லுகிறான் ; 

Fb SIF Sr ab GHOST, 

சாருத.--சந்ேதோஷம ! சந்தோஷம் ! 

விதாஷி.--தேவடியாள் மகனே ! ஏனடா தாமதம்? 

சேட,- அரிய மைத்திரேய ! தோவம் வேண்டாங்க ; வண்டிமெ 

Sagoo opt Be Cor; அசை யெடுக்கப்போய்ச் திருமி 

வதேன்; காளியாச்சுங்க ! 

சாருத,--வர்த்சமாகக ! வண்டியைத் இருப்பு); coor! wes 

சேய ! வசந்த சேனையை இறக்கும், 

விதூஷ..--௮வள் கால் விலங்டெப்பட்டிருக்கிடுளா என்ன ! 

௮வள் தானாக இறங்கமாட்டாளோ 1? [எழுக்து வண்டியைத் 

இறர் த] pul arts சேளையல்ல, வசக்தசேனனல்லவா 

இருக்கிறான், 

சாருத,-மித்திரா ! பரிகாசம் வேண்டாம் ; சிகேகர் தாமச த்தைத் 

தாங்காது ; நானே இறக்கிவிடு கிறேன் [என்று எழுச்தான் | 

ஆரியக.--[பார்த்த] இவரே வண்டிக்கு எஜமானன் ; கேவலங் 

காதுக்காமட்டுமன்று ; கண்ணிற்கும் ௮ழகானவா ; ஆ! ஆ] 
காப்பாற்றப்பட்டேன், 

சாருத,--[வண்டியி லேறிப் பார்த்து] அடே ! இவன்யார் £ 

யானைத் அதிக்கை யனைய கைகளுங் 
கானுறை இங்க மொப்ப Cy LIT gy 

பருத்த புயங்களும் பார்போ லகன்றே 
ஒத்த மார்பு மோடி. ர் யான்று 

செக்கச்சேக்து சலிக்குங் கண்களும் 

உடையவிக் குரிசில் யாவன் ? இவஜுக் 
தியல்பல் லாத * அயப்பா சங்கால் 
உற்துள ஜூமே / கொடியை ! நீயே ! (5) 

  

ய் + ஆன்று sory, t அயப்பாசம்--இரும்பு விலங்கு, 

2]
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யாரையா நீர? 

ஆரியக---கோபால குலத்தனான ஆரியகன் யான் ; உம்மைச் 

சரண் புகுகின்றேன். 

சாருத.--௮ரசன் பாலகனாற் கால் விலங்கிடப்பட்டு ஆயாபாடி. 
யினின்றுங் கொணாப்பட்டவனா ? 

ஆரியக,-அம் ஆம்! 

சாருத.-- 

விதியாலெனது விழிக்கெஇரின் 

மேவிகின்றா யென்னுயிரைப் 

* பதியாலிழக் கினும்பாதம் 

பழ்றுமுன்ளைப் பாரில்விடேன். (6) 

(ஆரியகன் அ௮சச்த மடைகின்றனன்) 

சாருத.--வர்த்தமாகக / இவர் விலங்கை வெட்டு / 

சேட,--எசமாங்களிட்டப்படி. [என்று gad se Orig] Faris} 

விலங்கை டெட்டிட்டேன், 

ஆரியக,--இப்போது தரேகமென்ற விலங்காற் பலமாய்சத் sew 

ப்பட்டேன். 

விதூஷூ..--நீர் விலங்கை மாட்டிக் கொள்ளும் ) இவன் விடுவிக்க 
ப்பட்டனன் ; இப்போழ்து காம் போவேம், 

சாருத.--2 1 பொறு, 

ஆரியக.--சகாசாருதத்தரே ] நரன் மித்திரத் சன்மையாலிவ்வ 

ண்டியி லேறினேன் ; அதைப்பொ௮த்தருளுக ! 

சாருத,--சாமாகவே செய்த தங்கள் ஈட்பால் அலங்கரிக்கப்பட் 

டவனாயினேன், 

  

+ Li ph = TERT,
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Oud —e odo Pam Qupge Qraw @MMu |SN nor, 

சாருத.--போங்கள் / 

ஆரியக,--ஈல்லஅ, இறங்குகின்றேன், 

சாருத,--சகாவே ! இறங்காதீர் ; இப்பொழு அதான் விலங்கு நீங் 

குதலையுற்ற உமக்கு, ஈடத்தல் பிரயாசமாக விருக்கும் 

இந்த இடத்திற் சகங்கள் அதிகமாக சரி சரிமன்றமை 

யால் வண்டி ஈம்பிச்கையை விக்கும்; அகையால் 

வண்டியிலேயே போம். 

ஆரியக:-- தாங்கள் கட்டளையிட்டவண்ணம். 

சாருத.--சேமமா யுறவினர்ச் சேருதி ரின்றே ! 

ஆரியக.--ஆமென துற்றா னானீ ஏன்றோ 7 

சாருத,-காம்படை ௩ட்பின் ஞாபகம் பேணுதா ! 

ஆரியக,--தாமே தம்மை மறப்பவ ர௬ுண்டோ? 

சாருத,--7* தூம்புது மும்மைச் சுராகாத் கிளிக்குக! 

ஆரியக,--காமூ௮ மும்மாற் காத்தலை யுநறேன் ! 

சாருத.--தோமிதூ மும்மைதீ தொடார$தோம பிற்து 

ஆரியக.--1 ரேமமார் காரண நீர்தா மன்ரோ? (7) 

சாருத,--பாலகன் கிளம்பிப் பெரிய கவலையை விளைத்தற்கு 
முன்னர், தாங்கள் விரைவிற் போங்கள், 

ஆரியக,--இர்தவிதம் மறுதடவை பார்ப்பேன் [என்று சென்றனன்] 

சாருத..- 
ஈரபதிக்குப் பெருங்குற்ற கரமிழை,த்திங் குறல்ஈன்றோ 
புரிவிலங்கைப் பாழ்ங்கிணற்றிற் போடாசர் கண் $ சாரர், 
  

ர் தூம்பு அருவழி, ஆரியகன் மறைர்து செல்க. A OBB pry 
என்னப்பட்டது, 1 நேமம் நிச்சயம், Satatiae pyri,
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(இடதுகண் துடித்தலைச் காட்டி) 

பன்னருங் காதலி தன்னைப் பராக்கிலே 

னென்னிடக் கண்ணிஅதா அடித்த லேய்ர்சதா 
லென்மகங் காரண மீனறியே துய 

ர ரன்வய முற்றதா லாவ தென்னையோ 3 (9) 

வாரும் பேரவேம் [சென்று] என்ன எ.இரில் ௮மங்களகரமா 

னசணக தரிசஈமரகிறது [யோூத்த] இவனிர்த வழியாய் 

ப்பிரவேடுக்கட்டும்; சாம் வேறுமாரக்கமாய்ச் செல்வேம, 

(என்று போயினன்) 

ஆரியக அபஸரணம் என்கற ஏழாவநங்கம் 

முற்றிற்று, 

7”
 

பசீ. 

* அன்வயம்- தழுவுகை :*அறத்தொடுச் தொடர்ர்திலோரை, அன்வ 
யித் தோருச்திய அவுணரல்லாரையெல்லாம் ?? இராமாயணம், 
உயுச்தசாண்டம், இரணியன் வதைப்படலம், செய்யுள் 130,



எட்டாவதங்கம்: 

  

(பிமகு ஈனைர்த காஷாயத்தைச் ஸகயிற்கொண்டு 

பெளத்த சர்நியாரி பிரவேரிக்கின் றனன்) 

சந்நியாசி. நிவீனர்காள் ! தருமத்தை விருத்தி பண்ணுங்கள், 

வயிற்றினைச் சுருக்கித்தியா 

மாகுமோர் டமான தாலும் 

அயிலினை நிக்கெல்ல 

விழிப்பினாற் ூயோரரவிர் 

செயிர்தரு விடமப்பஞ்சே 

தயமெனு£ திருடாநீவிர 

சயழமுறப் பன்னாளீட்டுக் 

தீருமத்தைக் கவர்வாரன்றே, (1) 

மேலும் எல்லாம் நிலையற்றவை யென்றறிர்து தருமங்களை 

ச்சரண்புகுந்தேன், 

ஐம்புல னவித்தாயாரே 

அவிச்சையை மாய்த்தார்யாரே 

வெம்புமிவ் வுடலர் தன்னை 

விழைவொடு காத்தராயாரே 

வம்பகங் காரச் ர ௪ண்டா 

ளன்றனை மடிதீதார்யாரே 

ஈம்புமம் மாச்தாவிண்ணோர் 

ஈல்லுல கடைவார்திண்ணம், (2) 

  

ர் ௮கங்காரத்தைச் சண்டாளனென்றது இருமைப்பயன்களையுங் செ 
டுச்குங் கொமெமைப்பற்றி, இங்கனங்கூறுதல் ஆன்றோர் வழக்கு 
:அழுக்காறென வொருபாவி? என்றும் (இனமையேன மொரு 
பாவி மறுமையும்!” என்றுந்திருவள்ளுவர் கூறியிருத்தலைக்சா 
ens. இருவள்ளுவர் குறள் ௮ழுச்காறாமை 8. ஈல்குரவு 2, இர் 
கருத்துப்பற்றியே பஞ்சேர் பெமெலுர் திருடரென்னப்பட்டு,
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முண்டன ர முற்றவுத்த 
மாங்கமு முகமு மர்தோ! 

் முண்டன மாகவில்லை 

யுள்ளமுண் டி.ததீதா லென்னே ! 

முண்டன மா£தருள்ள 

முகக்குமேன் மொழியு மற்றை 

முண்டனகச் தாலெஞ்ஞான்று 

முடிவறு பயணுண் டாமால், (8) 

இரசக் கர்தை கஷாயச்தில் ஈனைக்கப்பட்ளெது ; அரசன் 

மைத்அனனுடைய பூர்தோட்டத்திற் சென்று, குளத்திலி 

தைக் கழுவிக்கொண்டு, விரைவிற் போய் விடுகிறேன், 
[போய் அவ்விதம் செய்கின் மனன் ] 

[திரைக்குள்] கில்லடா ! அஷ்டசமணக ! கில்லு, 

சந்நியாசி.--[பார் ச் தப் பயத் தடன்] ஆச்சரியம்! இதோ அரசன் 

மைத்துனன் சம்ஸ் சானகன் வது விட்டான் ; ஒரு அறவி 

குற்றஞ்செய்தால், எந்தெர்த இடங்களில் சன்னியாிக 

ளைப் பார்க்கிறானோ, அவர்களையெல்லா மூக்கணுங்கயிற்து 
மாடுகள் போல, கூக்கிற் கயிற்றைக் கோத்து இழுத்துக் 

கொண்டு போவானே ! கதியற்ற கான் இப்பொழுது யாரை 

ச்சாணமடைவேன் ! ௮ல்லது, வக்இக்கத்தக்க புத்கனே 

எனக்குக்கதி, 

(சையிற்கத்தி தாங்யெ விடனோட சசாரன் பீரவேடிச்சின் றனன்) 

சகார.--கெட்டசமணக ! நில்லடா நில்லு | கள்ளுக்குடிக்கறவர் 
கள் ஈடுவில், சிவப்பு முள்ளங்கியை, திருடுதல் போல, 
உனது தலையைத் இருகப் பறிக்கிறேன் [என்று ௮டிக்செற 
னன்] 

  
ft உந்தமாங்கம்-தலை, 

1 உள்ளமுண்டன மாகவில்லை, மற்மையமுண்டனங்களாம் பயனிலை 
யென்றுபொருள்கொள்க,
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விடன்.--கலியாணமாகாசவள் மகனே ! ஆசையகற்றிக் காவியு 
டை தரிதீத தவரியை படித்தல் தருமமல்ல ; இவனால் 
ஈமக்கென்ன 1 இதோ சுசமாய் அடையத்தக்க உத்தியாக 
வ£மிருக்கிறது; பார், 

புகல்புகுர் தவர்க்கே யபயம தளித்துப் 

பூரித்த மார்தார்போற் றருக்கள் 
மிகவிளங் கியதாய்க் இயவர் மாம்போல் 

வ்ண ப வாரணம் பெரூதாய் 
1 5கநிக ரேர்தல் வசமுருப் புதிய 

விராச்டுயம் போன்மென நாடும் 
8 பிகமகழ்ச் துறையும் பூம்போழிற் பெருமை 

பேசவும் வல்லுகர் யாரே ! (4) 

சந்நியாசி,--வாருங்கள் ! உபாஸக / தயை செய்யுங்கள், 

சகார,--பாவ ! பாரு பாரு) என்னை வைன், 

விடன்,--என்ன சொல்லுகிருன் ? 

சகார.---உபாசகனென் றென்னைச் சொல்லுகிறான் ; கான் ௮ம் 
பட்டனா என்ன? 

விடன்.-௪மணக உபாசகனென்றுன்னை த் அதிக்கிறான், 

சகார,--சமணக ! அதி துதி! 

சந்நியாசி.--ரீ தன்னியன்; நீ புண்ணியசாலி, 

சகார,--பாவ ! தன்னியன், புண்ணியசாலி யென்றென் கச 
சொல்லுசிருனே ! கான் என்ன சாருவாகனா ? கோஷ்ட 

கனா? கும்பகாரனா? 

விடன்.--$ காணேலிமாத: ! ரீ தன்னியன், & புண்ணியவானெ 
ன்று உன்னைத் தோத்தரமல்லவா செய்கிறான், 

        அப பபப பபப 
1 அபவாரணம்--மறைவு, மூதெல். 1 நகம்-மலை, $ பிகழ்- குயில். 
$ காணேலிமாத:;-- சலியாணமாசாதவள் மகன்,
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சகார,--பாவ1 இவன் எசற்காக இங்கு வர் தான ? 

சந்நியாசி.--இர்தக்காவித் துணியைக்கசக்கும் பொருட்டு, 

சகார,--அட / தீயசமணக ! என்னுடைய மச்சானான சகோதரி 

கணவனால், எல்லாத் 2தாட்டங்களுக்கும் மேலான இந்தப் 

புட்பகரண்டகோத்தியரகம் எனக்குக் கொடுக்கப்பட்டது ; 

இங்கே காய் நரிகள் தண்ணீர் குடிக்கின்றன ; மனிதனாக 

விருக்கிற நான்கூட இதில தலைமுழுருகிறஇல்லை; அக்தத் 

தடாகத்தில் நீ உன்னுடைய பழைய * குலித்த, 1 யூஷ 
கிறமுற்ற தய நாற்றக் காவிச் அணியைக் கழுவுஇழய் ; 
உனனை ஒரே அடியாக இப்போது அடிக்கிறேன், 

விடன்.--காணேலிமாத: ! இவன் சமீபகாலத்திற் அறவியானா 

னென்று கான் எண்ணுகயறன், 

சகார.--பாவ / நீ எப்படி, யறிந்தரய் ? 

விடன்.--இங்கு ௮றிய வேண்டியது என்னை ? இதோ பாரு. 

சிகையிழர் அுச்டு பொன்னிற மேற்ற Apt sQem 

காவிசே ர௬ுடையால் 

$ யுகழுறு தோள்கள் வடுப்பட. லில்லை யுடைபுயக் 

தங்குகின் தில$கோ 

இகெக்தனைக் காவி யூட்டவு osurer Y Ander 

முன்னே துறவு 

புகுந்தன னிவனென் றெண்ணுகின் றனன்யான் பூமியா 

ளரசன்மைக் தனனே ! (9) 

  

* தலுத்தம், குலித்தம்-கொள்ளூ. 
1 பூஷம் அல்லது யூஷ: = பட்டுப்பூச்டிச்கு உணவான மரம், 76 

Indian mulberry tree. 

6 யுகம்-இரண்ம், யுகளத்தினடு ச்குறையாகக்கொள்க, 

$ கோசிகம்--ஆடை,. 

ஏ சிற்றினம்-சின்னாள், சில் தினம் எனப்பிரிச்க,
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சந்நியாசி,“ உபா ஸலகசே / அவ்விகமே! சமீப காலத்துற்றான் 

கான் றவூயாயினேன்., 

சகார,--ஏனடா நீ பிறந்தது முதற் ௮ுறவியாகப் போகவில்லை ? 
[என்று அடிக்கிறான்] 

சந்நியாசி,--பகவானே ! உன்னைப் பணிக௫றேன், 

விடன்.--இர்சத் துறவியை ஏன் நுடிக்கிறாய் ? விடு, விடு, 

௮வன போகட்டும். 

சகார--௮டே ! கில்லு யேரிக்கிமிறன், 

விடன்.--யாரோடு ? 

சகார.--என் மனத்தோடு, 

விடன்.--ஓயோ | போகவில்லையே ! 

சகார--புச்தாக ! இருதய / பட்டாரக ! மகவே! இக்சச் சமண 

கன் போகலாமா இருக்கலாமா? [தனக்குள் ] அவன் போக 

வும் வேண்டாம், இருக்கவும் வேண்டாம் ; இங்கேயே சக் 
கிரம் விழுந்து சாகட்டும். 

சந்நியாசி. --பு.ச்சயகவானே ! உம்மை ஈமஸ்கரிக்கிறேன் ; உம்மி 
டம் அடைக்கலம் புகுகின்றேன். 

விடன்,--போகட்டும், 

சகார.--ஒரு ஏற்பாட்டின் பேரில். 

விடன்.--என்ன ஏற்பாடு 7? 

சகார.--சேற்றை வாரித் தண்ணீரிற் போடவேண்டும், அது 

கலங்கக்கூடாஅ ; ௮லலஅு நீரை எடுத்துச் சேற்றிற் போ 
ட.வேண்டிய௮, 

விடன்.--௮ட / என்ன புத்தி ஈனம் | 

22
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பொய்த்தொழிற் கன்னேர் பொறையுடை யுடலென் 

மொய்த்திடு புலாலான் மூடிய மரமாம் 

துதீதிடு மூர்க்கர்த் சாங்கு த லாலே 

இரை பாரம் ஏய்ந்துள தம்மா! (6) 

(சர்ரியாரு சகோ / என்று சகதறுூன்ரான்) 

சகார.--என்ன சொல்லுஇரன் ? 

விடன்.--உம்மைப் புகழுஇருன், 

சகார,--புகழு, புகழு, மேலும் புகழு ! [அப்படியே செய்து துறவி 
வெளியிற் போய்விிகிருன் ] 

விடன் -காணேலிமாத:/ தோட்டத்தின் ௮ழகைப் பாரு, 

மஅமிகு கனிகள்கத 

மலாகளான் மலிந்து மிக்கப் 

ப|அமணப் பூவின்சும்மை 

பொறுக்கிலாக் கொடிகள் சூழும் 

(ip Buse தர௫ுக்கள்வேகதன் 

முூறைமையா லளித்தல் பெற்று 

வதியுமில் வாழ்வார்ப் போல 

wel god Fob Sue Herp, (7) 

சகார,--ஈண்பர் அழகாகச் சொல்லுகிறூர், 

நாறும்பல்பூப் பூத்திடலா னளிகொள் 

ஞால மழகுற்றக் 
கூறும்பலபூச் கும்மையதாற் கோடார் 

அருமம் வளைவுற்ற 
ஏறுங்கொடியிற் ஜொங்குகன்ற யிடிம்புக் 

குரங்கு பலாப்பழம்போற் 

நேறும்புகழ்சகட்டோயெற்குத் இனமுக் 

தோன்று நிற்கின்ற, (8) 

லிடன்,அகாணேலிமாத; / இச்சக் சல் மேடையில் இருப்பேம்,
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சகார,--இதோ உட்கார்ந்தேன் [என்று விடனோடு உட்காருகிறான்] 
பாவ | இந்தச் சமயத்திலும் வசந்தசேனையை நினைத்துக் 
கொண்டிருக்கிறேன் ; கெட்டவன் வார்.த்தையைப்போல, 
என் மனத்தை விட்டு விலகுகிறாளில்லை, 

விட.--[தனக்குள்] ௮வள் wudst * இரல்காரஞ் செய்தா 

௮ம், இவன் அவளையே மினைத்திறுக்கிறுன், அல்லத, 

பெண் 1 பரி பவமுறும் பேதை யாடவர் 

எண்ணுது மன்மதன் வருத்த ஏங்காவார் 

௮ண்ணல்கொ ளாடவர் தம்மை யம்மதன் 

உண்ணுத லிலாசவ னாக வாகிரு௨,, (9) 

சகார,பாவ 2 வண்டியைக் கொண்டு வாச் சேடனுக்குச் செர 

ல்லி கெடுகேரமாயிற்று; இன்னும் வரவில்லை யென்று 

நீண்டகாலமாய்ப் பரியடைர்தவனானேன் ; மத்தியாஈமா 

தலால் ஈடர்துபோகக்கூடவில்லை ; இதோ பாரு, பாரு, 

சினங்கொண்ட வானரம்போற் 

சேண்டலையிற் சூரியனை 

எனமுகத்தாற் பாாத்தலிங்கே 

யேலாதே யேலாதே 

தனம்பெரிய நூறுமக்கள் 

தமையிழர்த EMG ST if} 

தீனைகிகரப் பூமியது 

சாலவெப்பம் தாங்யெதே, (10) 

விட. --௮ஃது அப்படியே/ 

  
  

ர் தீரல்காரம்--மறுத்தல். 

1 பரிபலம்-- அவமாசம் 'பறித்தபோதென்னை யர் தப்பரிபலமு.தூற் 
பத்த? இராமாயணம், உயததகாண்டம், கும்பகருணப், 17,
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உண்டபுற் கக்கி யுறுமா நீழல் 

தூங்குசன்நன * சதொறு ஏங்கயெ மிருகம் 

தாகத்தாற் தொதிக்குர் தடீ ருண்டன 

சந தரப் தரலாற் 1 ரூரையில் மாந்தர் 

ஈடக்திலர் பூமி ஈனிவெப் புறலால் 

உன்னிய சேடன் நின்பெரு வண்டியை 

ஒரிடம் நிறுத்தி யாறுவான் போன்றே, (11) 

சகார,--பாவ! 

என்றலை யொளித்த இரவியின் பாதக் 

துன்றிய பறவை 6 சருனி $ சகுந்தம் 
மரக்கிளை ஒளிர்தன மனிதா மார்தாகள் 

உரமிகு வெப்பம உட்டினம் நீளம் 
ஆகிய மூச்சைச் சுவாசத்தை விட்டுக் 

கேகத்தில் வீட்டிற் கரகமில் லத்தில் 

இருந்தவ ராகி யெலலை வெய்யிலை 

வருக்தியே போக்கிக் கொள்ளுகின் றனரே, (12) 

பாவ ! இன்னும் அ௮ர்தச் சேடன் வரவில்லை; பொழுது 

போக்காக, வேடிக்கையாக ஏசேனும் பாடுகிறேன் [என்று 

பாகிரறான்] பாவ ! பாவ ! கான் பாடியகைக்கேட்டீரர ? 

விட: --சொல்லுவானேன் ; நீ கக்திருவனன்றோ 8 

சதார,.-ஏன் நான் கர்திருவனாகமாட்டேன் ? 

காயஞ்சுக்குக் கொடிவேலி 
கண்ட த்தப்பிலி வெண்காயம் 

கேயமிகுத்த Frat sr 

நீர்வாழ்முதீதக் காசுள்ளி 
  

“ர்தொறுவபசச்கூட்டம், 1 தாரைவவழி,  $ சதனில கூகை, 
ஐ சதந்தம் -ரீர்வாழ்பறவை ! நிந்தையில் சகுர்தங்கள் நீளம் ரோச் 

னெ ? இராமாயணம், அயோத்தியாகாண்டம், Fs Be wt oun. 
லம் 41,
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ஆயும்பற்பல மணப்பொருள்க 
ளனைச்துமுண்டே வளர்க்தடுமெற் 

கேயுமூடம்பு கட்டழகு 

மின்பும்பெறு தா என்றோ ம. (19) 

பாவ ! இன்னும் பாடுவேன் [என்று பாடின் னன்] பாவ | 

பாவ ! கான் பாடினேனே, கேட்டீரோ? 

விட.--கேட்பானேன், நீ கந்தருவனல்லவோ ? 

சகார,--ஏன்காணும் கான் கர்இருவனா கேன் ? 

* காயம்மிளகுப் பொடிகலரக்து 

காரெண்ணெய்கெய் தமிற்பொரித்த 

ஆயுங்குயி லூ னுண்டவனயான் 

அழகன் குரலின் பளிக்காதோ? (14) 

பாவ | இன்னுஞ் சேடன்வாக் காணோமே | 

விட.---ரீ கவலையற்றிரு, அவனிப்போது வருவான், 

(வண்டியில் வச் சேனை யோடு சேடன் பிரவேரிக்கிறான்) 

சேட.--ஐயோ ! அச்சமாக விருக்குதே ! சூரியன் உச்சியில் 

வக்திட்டானே ! இராசா மச்சான் சம்ஸ்தானகன் என்னைக் 

கோவியாமலிருக்க வேண்டுமே! அகையாற் இக்கரம் 

ஓட்டுகிறேன் ;) ஹை, ஹை; மாடுகளே / போங்க, 

வசந்த. --ஐ யைய்யோ இர்தப்பேச்சுக்குரல் வாத்தமாகனு 

டைய தல்லவே |! என்ன இது? தன்னுடைய வண்டிக் 

காளைகளைக் களைத்துப்போயின ஏன்று நீக்கி, ஆரிய சாரு 

தத்தா வே௮வண்டியெருதுகளும் வண்டிக்காரனும் அனுப் 

  

* காயம் வெள்ளுள்ளி யென்றார் சிலப்பதிகார ௮ரும்பதவுரையா 

சிரியர் ' காயழக்கரும்பும் பூமலிகொடியும் **? சிலப்பதிகாரம் 
25 சாட்ிக்சாதை 40ம் உரி,
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பினாரா எனன? எனஅ௮ வலதுகண் அடிக்கிறது! என் 

மம ஈடுங்குகிறது ! தசைகளெலலாம பாழாக விருக்கெ 

றது / யாவும என் மாததிறகு விபரீதமாக விருக்கனறன, 

சகார.--[வண்டியருளைச௪ சசசமகேட்டு] Ura! பாவ! வணடிவநீ 

தான, 

விட.---எப்படி யிர் தாய் 1 

சகார,---பாவ / பாக்கவிலலையா ? கிழபபன்றிபோலக் குரகுரச் 
சததீ5 தெரியுதே 7 

விட. --[பாரத்த) செவவையாகப் பாத்தேன் ; அதோவருகி௫ன், 

சகார,--புசதரக 7 சேட / ஸ்தவரக | வ௩தையோ ? 

சேட,--வஈ இட்டேன், 

ச்கார,- -வணடியும வஈததா? 

சேட,--வ௩இடடது, 

சகார,--மாடுகள் வர்ததா 7 

Goats, 

சகார,--நீயும வம்தாயா? 

சேட்.-(சரிசதுக்கொணடு] எசமாங்களே / வாதிட்டேன், 

சகார,--வணடியை உள்ளே கொண்டுவா, 

சேட.--௭6த வளியாலே ? 

சகார,--மதிள்மேலாலே, 

சேட.- மாடுகள் சாவும், வணடியுமஉடையும், கானுமஇறபபேன் ! 

FFT gl. | கான ௮சசன மைத்துனன ; மாடுகள் செத்தால் 

வேது மாடுகள் வாங்குவேன ; % செத்தால வேறொரு 

வண்டியோட்டி வருவான ;
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சேட.--இதெலலாம் சொம்பச்சரி; கான் செசத்தாற் றங்களுக் 
காகவேண்டுவதென்ன ? 

சகார,--எல்லாக் தொலையட்டும் ; மதிள் மேலாகத்தான் வண்டி. 
யை உள்ளே கொண்டுவரவேணும். 

சேட,--வண்டியே/ தொலைந்து போ! உன்னுடைய எசமா 

னோடு தொலைச்து போ/ வேறு வண்டி. வாட்டும் ; எசமா 
னிடத்திற் போய்ச் சொல்லி டுறேன் [பிரவே௫த்த] 

ஐயோ | உடையலையே ! சுவாமீ! இதோ வண்டி. வந்தி 

ட்டது, 

சகார,--மாடுகளறு£ துபோகவில்லையா ? கயிறுகள் செத்துப்போ 

கவில்லையா ? நீயும் உடைம்துபோகவில்லையா ? 

சேட.--இல்லையே ! 

சகார,---பரவ ! வாரும் ; வண்டி.யைப்பார்ப்போம்; பாவ நீரே 

எனக்குப் பாமகுரு; பாரும், ஆதரவோடு, உள்ளே 
முன்பு உட்காரக்து நீர் ஏறும் முசலில் வண்டியில் ) 

விட,-- அப்படியே ஆகட்டும் [என்று ஏறுன்றனன்] 

சகார.---இல்லை நில்லும்; ஏறப்போநீர் முதலில் ; உங்கள் அப் 

பன் வீட்டு வண்டியா ? எஜமான் வண்டிக்கு கான்; வண் 
டியில் ஏறுவேன் முதலில் கான் ) 

விட.--நீர் தானே ௮வ்விதஞ் சொன்னீர் 7 

சதார,--அ௮ப்படிச் சொன்னாலும் சான், ஏறவேண்டும் தாங்கள் 

(pede, என்று சொல் லவேண்டுவஅ கடமை நீருடையது 

அல்லவா? 

விட.அநீர் ஏற்வேண்டும். 

சகார.---ஏறுவேன் இதோ கான் ; ஸ்தாவரக ! சேட / குழக்தாய்] 

திருப்புவண்டியை. 

€சட,[வண்டியைச்திருப்பி] ஏறலாம் எசமாங்க,



176 மிருச்சகடிகம், 

ச்கார,---[ஏறிப்பார் த்து பயர்து உடனே இறக்க விடனுடைய சழுத் 

தைக்கட்டிக்கொண்டு] பாவ ! பாவ ! செத்தாய், இறக்தாய், 
மாண்டாய் ! வண்டியில் ஒரு இராட்சசியோ, திருடனோ 
இருக்கெ ; இராட்சரியானால் கம்மைசத்திருடிவிட்டாள் ) 
இருடனாக விரும தரல் கம்மிருவரையும் உண்ணுவான ; 

விட.--பயப்பட வேண்டாம்; வண்டியில் இராட்சசப் பெண் 
ணின் சஞ்சாரமேது ? பட்டப்பகலிற் சூரிய காந்தியால் 

மழுங்கிய கண்களையுடைய நீர், சட்டை பூண்ட கஞ்சுகன் 

சாயையைக்கண்டு, கலங்கினீர் போலும், 

சகார.--சேட! ஸ்தாவரக/ குழந்தாய் ! உயிரோடு இருக்கி 

மூயா? 

சேட.--இருக்குறேன், 

சகார.--பாவ / ஏறிக்கொண்டிருக்கிறாள் வண்டியில் ஒரு பெண் 
பிள்ளை. 

லிட..--பெண்பிள்ளையா ? 

[ மாதரை கோக்குறில் மலாக்கண் கூசுமால் 

மேதையர் பழக்கமே மேவினேன் மழை 

வேதசையாற் கண்முகிழ் Spa ழ கோவெனக் 

Carga Orcinus Gos ge செல்லுவேன், 

வசக்த.--[ஆச்சரியத்தோடு தனக்குள்] என்ன ? என்கண்களுக்குத் 

துன்பம் விளைவிக்கிற ௮ரசன்மைதஅனனா? அகையாற் பாக் 

இயமழிர் த உயிர்மேல் ஆசை யற்றவளாயினேன் ; அரப்பா 

க்தியமுற்ற யான் இங்கு வந்திருத்தல், களர்நிலத்தில்விசை 

த்தவிசை பிரயோசனப்படாதது போலாயிற்று; இப்போ 

யான் யாது செய்வேன் // 

  

_ ர்மாதர்- அன்னியப் பெண்மகளிைச் சுட்டி ற்று, 

1 கோ: பச,
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சகார,--பாவ / இந்தக் கிழட்டுச் சேடன் பயந்து கொண்டு பார் 

க்க மாட்டேன் என்கிறான் வண்டியை ; பாவ! பாரும் 

GT வண்டியை. 

விட.--குற்றமென்ன ? கல்லது ௮ப்படியே யாகட்டும். 

சகார,---ஈரிகள் பறக்குது; காக்கைகள் ஓடு; பாவரைக்கணக 
ளால் சாப்பிட்டுப், பல்லுகளாற பபாக்கப்பகு கிறதற்கு மூதி 

ஓடிப்போே றன, 

விட.---[வசர்தசேனையைக் கண்டு ஐச்சுத்கோடு சனக்குள் ) அட 
. . . , ் ஆ . 

மான் புலியைப் பின்றொடருெமத 1! ஐயா 1! கஷ்டம 1 

+ சமத் நிகாகிறக் தாங்கி வேள்ளொளி 

sa tar Maa mas மீற்ற நூங்குறும் ௮ ப் 

qrsus வன Fa DIL. ௨டாங்கப் பெடைசராரல் 

விரைவொடு காக்கைபின் மெவ வுறத மால, (16) 
. : ரு ட . . . 

[இரகசியமாய்] ald & aGe Soro | இது நன்தல்ல 7 உன்னு 

டைய குணததற்கு ஓத்ததன்று ! 

இயின் மானத்தானி யவப.இல்தணை யென்றாலுக் ஆந் அ! er oh Go ed Co Su 

தாதர் பணப்பெட்பாலுன் ுப்வச் மானாப்போலும், (101 

வசந்த.--இல்லை, இல்லையபெனறு தலையை யசைகின்றனள். 

விட.--- 
ப்] ். டக ்் 7. ம , ர 15 ௫ ம் . மேதக விலலாவேசைத் தன்மையா HEF RB al sid 

Gul go MID Duss HI AG pro | எ.அணாசின் றன, (17) 

டட . rd ட ட்ட 4 io - rn ரூ பச உ ச 

யார்ன் (Ep om 6st wo T யூன் 24) F to Fl ave uf cote ஹ் ண் 2 ¥ 

ee ் ey ௩ . 
ஆசையுற்றவன், ட ou) gt. பவ al oo? omy th (2௦/03 ட 

தீசமமாகப் பாரக்கம்வண்டியவளெனறு உனம்கு முூலியே 

சொல்லியிருக்கிற , 
ஆ 

  அஷல 

* சரத் ஊாரிக்காலசரச்தியன். சரம், மாரிச்சாலம்தறைச் சுட்டி ற்று, 

* லாலுகக்தவை -மெண்மணரச்குன்று. § sph = wane, 

வீதம் விதம், மீட்டல் விகாமம். 

23
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வசந்த,--வண்டி, தமோநற த தரல் வர்துவிட்டேன் : உம்மிடஞ் 

சரணாகதை யாயினேன். 

விட.--௮ஞ்சாசை ; பயம்வேண்டாம் ! இருக்கட்டும்; இவனை 

வஞ்சிக்கிறேன். [(சசாரன் ௮ண்டையிலேச] கலியாணமாகா 

தவள் மகனே! அங்கு இராட்சசியே இருக்கின்றனள் ; 

இது உண்மை; 

சகார.--பாவ ! பாவ! அங்கு இராக்ககப் பெண்ணிருக்தால் 
உம்மையேன் இருடவில்லை ? திருடனானால் உம்மையேன 

வின்னவில்லை 7? 

விட--அ௮தைப்பாரப்பதால் ஈமக்காவ தென்ன? தோட்டத் 
தின் வநியே காலாடையாகப் போய், உச்சயினிபட்ட 

ணத்தை யடைவேம்; அதனாற்குற்ற மென்ன? 

சகார.--௮ப்படிச்செய்வதால் உண்டாவ தென்ன 1 

விட.--௮ சனாற்றேகபலமடையும் ; மாடுகட்குர் தொக்சரை 

யிலலை, 

சகார.--அப்படியே யாகட்டும்; ஸ்தாவாகா!/ சேடா ! கொண்டு 

போ வண்டியை) நில்லு, அல்ல நில்லு, 666 sCure 

றேன் தேவசைகளுக்கும் பிராமணர்களுக்கும் முன்பாக, 

னல்ல அல்ல; ஏறிக்கொண்டுபோகிறேன் வண்டியில்: என் 

னைப் பார்த்தெல்லோரும் ௮ரசன் மைத்துனன் பட்டார 

கன் போகிறான் ௮ததோ என்று சொல்லுவார்களல்லவா | 

விட.--[சினக்குள்] விஷத்தை ௮மிருதமாக்குசல் மிக ௮ரிஅ; 
ஈல்லது இவ்விதஞ் சொல்லுவேன் [வெளிப்படையாக] கலி 

யாணமாகாதவள் மகனே ! அந்த வசர்சசேனை உன்னைய 

டைய வந்திருக்கின்றனள்., 

வசந்த. -சாக்தம் பாவம் ! சாக்தம் பாவம் ! 

சகார.---[அசர்சத்சோடு] பாவே! பாவே! மேலான மனிசன் கான், 

வாசுசேவஞன என்னையா 7
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விட. ஆம அபபடியே ! 

சகார,--௮ப்படியானால் வர்துவிட்டது எனக்கு அபூர்வமான 

அதிருஷ்டம் ;) கோவமூட்டப்பட்டாள் என்னால் அர்க் 

காலத்தில் ; இப்போது அவள் கால்களில் ௮வளைத்இருப்த 

செய்கிறேன், 

விட.--ஈன்முய்ச் சொனனான், 

ச்கார,--இதோ விழுகிறேன் அவள் பாதங்களில் [என்று வசச்த 

சேனையிடஞ்சென்று]| தாயே! அம்பிகையே 7 கேளு oF oat 

OF Gir CRTLILIS on B. 

ஆன்றகற் கண்ணியுன் னடி.களில் வீழ்வேன் 

தோன்று மோர்பத்துச் சட:ஈ௩ முடையோரய் | 

வெள்ளிய பற்கள் விளங்கு௩ல வாயோய் [| 

உண்மையி லுன்னைக் ரூமபிடு இன்றேன் 

மன்மத பீடையால் வருத்தினெ னுன்னை 

என்மீ இரக்கம் வைதீதவை பொறுபபாய் / 

ஓர் வச காத்திரி ! யுன்றன் பணிவிடை. 
தீவிர மாகச் செய்பவ னானே. (18) 

வசந்த.--[கோவத்தோடு] கெட்டவார் ? தைகள் பிதற்றுன்றஏ / 

[என்று காலாலுதைக்கின் நனள் | 

ச்கார,- | கோவமுதற்று]| 

எத்தலை யம்பிகை தாயிவர் தம்மால் 

முத்த மடைர்தது முனகரார வணங்கா 

தெத்தலை யததலை யிருங்கட ஈரிகள் 

1 சத்தகல் சவத்தைத் தாளி னுந்தல்போல் 

இத்தி மிவள்கா லுதைத்தலை யுடைத்தே. (19) 

  

[ வரகாத்தீரி-மேலானசரீரமுற்றவள், 

1 சத்து- உண்மை, €யலுக்காகு யெயர்,
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அட! ள்தாவரக/ சேட ! இவளை எங்கடா தேடிப் பிடிச் 

தாய் ? 

. 4 ~ “fe 5 . ச 
சட... -பட்டக! இராசவீழ் STL. வண்டிகள் ய உடைபட்டிரு5 

. ரு , (> : ane கி) அப்பபரரெறு FTF SD நடைய தோட்ட b Be 
om . . ~ ச ட . 

வணடிபை கறு றட்டு, அங்கு இறங்கி வணிடிபு நள பைப 
fu » . ‘ ப . ட . ௪ 

YICGIGL Yrs gol, YAP வணடியிலிவள் தட் 

டுமமெட்டே ஏறிட்டாள் எணமி எண வற மிறன, 

சகார,-- என்ன பண்டி கவபா வர்றுவிட்டாள் 1 என்னை ௮பி 

சீரில் உ ணவ > & vb 4) தங்கு) SD by & oo) வண்டி. 

பை விட்ம்; நீ ௮52 தரி சராரதவாகன் மகனை 

ம் 4 ர்] ழி த் Ld 5 2 oof Oo ணி மாடுகள் சுமக்கறெது ; இறங் 

ain! Quah, serie | Poa Opa. 

வசந்த. அரிப சாருகச்சரை அபிசரிம்கிறுப்” என்றுரைத் 
தீவு சதிப்; அத் வசன நதரலலங்கரிம்கப் பட்டவளா 

னேன; இபம்பரறு எது சமபவிககு2மோ அது சம்பவிக் 

கட்டிம, 

சகார....- 
ஈரஞ்* ஈகமெனு மிருங்கரறுங் குவளை 

மண்டலம் கைஈள் வளரொரு நூறு 

அடிக ளடி ப்பி லர் திறம வா.ப்ந்தன 

ஆகையபால வாலியி னனபுள மனைவி 

தலைகிறை மயிரைச் சடாயு பற்றிய 

இழுக்கை வெொரப்பவுன் னேர்மிகு மூடம்பை 

சகட்டிலகின் நீர்தச் சணமிழுப் பேன, (20) 

விட -- 
பொழிற்றலைக் கொடிழ்தளிர் புகுந்து Get em se 

+ லீழுமமன் துலகுளேரர் மெச்சு கற்குண 

  படட ட ப... 
* வறம் கன்மை, சாரமை வினையன் தாயன் விழுமியன் கென்றி யன்?” இராமாயணம, அயோத்தியாகாண்டம், Lob SOT Gps RL
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௮ழகருறு வனிதைகா ரளகம பற்றியே 

பழுதுற்ராசதலபா ரதனி௰ பணபல, 21) 

அஆகைடா௩ F Tippy hy tror ௮௨உளை இறக்கி விடுக 

தேன; வசாசமிசர 1! நஙஉகுழறி (உசகதசேனை யிறககி யோ 

தீனிபிட 2 லீருசமசனறன ஏ] 

சகார,-- :ன௩௫௭" ௭2 சொகலை யியள மதிககாமையால, 

அப்போது களமபி.ப எனது கோவ கேருபபானத, இவள 

காலுமைபால. கொளுவி விடடு இப.ஃபாறு எரியுது) 

YD SLUT BY Qi tou) w Pa ms இபபடி.௪ Qria Qe 

றேன (ெள்பபடையாஃ] பரவ பாவ! 

புகு2மாரு நாறுநாலும 

போரு௩த௩ல லகல$தனனறான 

மூைசொ ளுத்தரியம 

வகை2பற் வேணடுமாயின 

தொகுமிகு புலாஉபுணடு 

சுருசுமூ சுககுசூவென 

றகமகிழ தாககததம்ரா 

டிறுககவே வேணடுமாயின..- (22) 

விட..--௮சனாவெனன 2 

சகார.--செ.ப்;) என£ருப பிரிபமானதை, 

விட.,--அகாரிபகமைத தவிர வேறு எதைச் சொனனானுஞ் 

செய்வன, 

சகார,--பரவ! அகாரிய மெனூற நாரற்றமேயிலலை ; ராட்சசி 

Gu இலலை, 

விட.--அனாற் சொல்றது, 

சகார,--வச₹த சேனையைக் கொல்லு, 

விட. --[இசண்ட காதுகளையும் பொத்திக்கொண்டு]
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பாலைப்பெண் ணகர்க்கணியம் பரத்தை யேனும் 

பரத்தையர்க்கு மாறான பண்புற்ரா ளாய்ச் 

சாலவுப சாரஞ்செய் தன்மை மேவிச் 

சழக்கற்ற நாரியிவட் கொன்றே னாயின் 

மாலுற்ற வெதீதெப்பர் தனிலே யேறி 

மதுமையெனும் பரலோகத் தினுக்கே செல்லுஞ் 

சேலுற்ற மாகதியார் நீரைச் தாண்டுஞ் 
செயலுடையே னாகுவல்யான் செப்பர யந்தோ 

சகார,--நான் தருகிறேன் தெப்பம் உனக்கு ; மேலும் மனிதர் 
சஞ்சாரமற்ற தோட்டத்தில் இவளைக் கொல்லுவா யர 

னால் யார் பார்க்கப்போகிறாள் உன்னை 7 

விட-- 
என்னையுற்று கோக்குமவர் பத்துத்திக்கோ 

டி. ருவனதே வதைகளிரா விளக்குக்திங்கள் 

தன்னிகரில் கரணமுற்ற சண்டன் நூய 

தருமமெங்குங் கலங்துகிற்குக் தனியாகாயம் 

உன்னுனெற பொருளெனுமம் மஈமாஞ்சான்றிவ் 

வுலகசீதோ ரெஞ்ஞான்றும் பரியாகின்ற 
பன்னுபல புண்ணியபா வங்கட்கென்றும் 

பரமார்த்த சாட்டுயெனப் பகரும்பூமி, (24) 

சகார.-- துணியைப் போட்டு மூடிக்கொலலேன். 

விட.--மூட ! எறிர்து விட்டபயலே ! 

சகார,--இர்தக் கிழப்பன்றிப் பயல் பாவத்திற்குப் பயப்படுகிறா 

னே / இருக்கட்டும்; ஸ்தாவராகச் சேடனை ஈல்லவார்தீ 

தை சொல்லிப் பார்ப்போம்; குழக்தாய் 1! ஸ்தாவரக/ 

சேட ! தங்கக் கடகங்கள் தருகிறேனடா ; 

சேட்.--மானும் ஈல்லாய்ப் போட்டுக்கிடுறேன். 

சகார,--நீயிருக்கதி தங்கப் பலகை செய்து தருவேன்,
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சேட.--ஆவட்டும்; நல்லா அதில் உட்காச் இடுவேன். 

சகார,--என் எச்சில் எல்லாம் உனக்குக் கொடுக்கிறேன். 

சேட.--கான் ஈ௩லலா உண்டி டு2வன். 

சகார.--சேடர்களுக் கெல்லாம் உன்னை எசமானாக்குறேன், 

சேட--பட்டக ! கான் அப்படியே யாகுறேன். 

சகார.--கரன் ஒரு பேச்சுச் சொல்லுறேன், மறுத்திடாதே ? 

சேட.--கெட்டவேலை தவிர மற்றெல்லாஞ் செய்வேன் ; பட் 
! டக! 

சகார.--கெட்டவேலை காற்றமேயில்லை. 

சேட--பட்டக ! சொல்லுங்க, 

சகார.--இஈச வசர்தசேனையைக் கொல்லு, 

சேட.--தயை செய்யவேணும் எசமானே / ௮காநியனான என் 

னால் இந்த அம்மாள் வண்டி. சமொர்தத்தாத் கொண்டு 

வரப்பட்டாள். 

சகார.--௮ட ! சேட! என் அதிகாரம் உனனிடச்திற்கூடச் 

செல்லாதா என்ன? 

சேட,--தாங்க என்ரேவத்துக்கு எசமான்மான்; என் Cg 
தைக்கல்ல; அகையால் எசமான் தயை செய்யவேண் 

டும்; தயை செய்யவேண்டும் ; எனக்குப் பயமாக யிரு 

க்குது, 

சகார,--என் சேடன் நீ; யாரிடத்திற்பயம் உனக்கு. 

சேட.--எசமானே ! பரலோகத்தினிடத்தில் ! 

சகார,--யாரடா அவன் பரலோக மென்பவன் 8 

சேட,--பட்டக7/ பாவ புண்ணியங்களின் முடிவே,
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சகார.--புண்ணிய த்தின் முடிவென்ன ? 

CFL er FUT WS தங்கதீதால அலங்கரிம்கப்பட்டிருக்கிணடீங் 

களே, இது தான புணணி.பந்ன மிடில் 

சகார.--பாவததின முடிவெனன. 

சேட.--என்் ளைப்போல ௮பலாருடைய ௮னனத்தை உண்டுக் 

கிட்டிருபப?ச; அகையால செட்டகாரியததறறுணி3யேன, 

சகார-- அடே ! நீசாகமாட்டாயா 1 (எனறு பலவிதமாக அடி.கசன் 

மனன்] 

சேட.--எசமான கொலலுங்க; கெட்டகாரியஞ செய்2்பன, 

BS oor வசத இனற சென்பத தொண்ட ஞப்ப் 

பூவினிஐ பிநகதமனன புன்பைத தொணடினை 

மெவுமா றினனுகான வீலைஉ க ளன 

னாவெமனே ? பழி,ிதொழி லாறறு9வ ன2௨ன, (29) 

வசந்த.--பாவ 1! பாவ! சரணம சரணம, 

விட.-காணைலிமாத:! பொதுபொறு; 6 BUTS | Bag BoD, 

HUnHaG Cdwuetan er per ef snes 

அ௮டித்தொணடு புரிபய2ன யெனினு மேலரம 

ர் பவனமெனும பாமீலாசப பேற்றை 5பப்ம 

பணபுடையா விவன வினா தலைமை யுற்று 

தவர் தருமவ் வுலகக்தை விரும பவிலலை 

் தழலதருமா பாவதமை வளாததுச் சாறறும் 

PU MUU MW V9 PESPIGb Tangs Guta 

ஓதுனெற மாசமா? உலகா ரெனே ! (26) 

மேலம், 

இவன்றலைவ னவன்டொழுமப னெனினுஞ் OF10 9) 
மீவன்செலவ மவனுகெ கலதா லஓுனறன 

  செவ்வக அலல் வவட சன: 

ர் பவன வீடு, 1 தழல- நெருப்பு, ஈரக3இர்காகுபெயர்,.
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Da gp near CF_ quaker ுடிமைச் சேட! 

தீலைவனிடு கட்டளை கேட்பா யலலை 

புவனமெலாங் கொள்ளைகொளும புரைதீர் காலன் 

* புல்லிடுக்குக் HOT APL id புகுவா னாசி 

ய்வனியு ளோர் தமையென்றுங் கருணை யின்றி 

L ௮அலகோட்டுர் தீவிரக் ளழு த தாகின்றான், 27) 

சகார,--[சனக்குள்] இந்தக் கிழட்டு ஈரி [விடன்] பாவத்திற்குப் 

ப.பப்படுகிறான் ; இந்தக் $ கருப்பகார௮ [சேடன்] பபலோ 
« ட (அ! . த . க “ர 4 ச் ௪ *. ம 

கப் பயங்கொண்டாகெருன் ; tr Sen MTT மச்சான: 

வரபுருஷன் ; மனிசன் ; யாருக்றுப்பபம் எனக்றா [வெளிப் 

படையாக] அடே கருப்பதாச / சேட ! போறீ; வீட்டிலே 

போய்ச் சுகமாகம் தனிச்சு இரு, 

சேட.--எசமானுச்தசவுப்படி. [வசச்சசேனை யருகற்சென்று] ஆரி 

யே ! எனனாந் செய்யத்தக்கது இவ்வளவுதான், [என்று 

சகார,--[ துணியைச் தாக்கக் கட்டி.க்கொண்டு]| நில்லு 1! வசத 

சேனை ! நில்லு; கொலலுகிறேன், 

விட.--ஆ! ஆ ! என்முன்னர் கொல்லப்போகின்றஊயா என்ன? 
[என்று கழுத்தைப்பிடிச்கிறான் ] 

சகார-- [பூமியில் வீழ்ின்றனன்] பாவர் எசமானனை யடி.த்கிஞூர் 
[என்று பாசாங்கு பண்ணுகருன், கொஞ்சம் மூர்ச்சை தெளிர்த 

வன்போல்] 

  

* புல்லிடுக்க--சிறு தளை, இடுர்கு, திசைச்சொல் 8 ரர்த்ராறுஸாரி ?3 
என்று முதல். நாலார் மொழிச்தகர்கு இயைய இடுக்குக்கண்ட 
விடம்புகுவான், என்றும், 

1 ௮லகோட்டூம்-- எண்ண, (அலகு ஏண்) அலகோட்டு பெருங் 

கருணை த்தர்தையைச் சூழ்ச்சேற்றது மொன்றமையாதென்றே?? 
திருகாகைச் காரோணபுராணம், கடவுள் வாழ்த்த 2, 

6 கரப்பதாசன் அபிறவிதொட்டு ௮டிமையானவன், 

24



186 மிருச்சகடிகம், 

என்றன் மாங்கிஷம் கெய்யொடெலும்பிவை 

தின்று ஈன்று கொழுத்தனை சரியோய் | 

ஒன்று காரிய முற்று மி ஓ | மகங் 
கன்றி யென்புகை யாயினை காண்டியால், (28) 

[யோரத்த] இருக்கட்டும், ஒருதர் திரம் பண்ணுகிறேன் ; 

இர்தக்கிழாரி தலையை யாட்டிச் சாடை செய்கிழுன் ; 

இவனைப்போகவிட்டு வசக்தசேனையைக் கொல்லுகறேன ; 
இப்படியிருக்கட்டும் ; [வெளிப்படையாக] பாவ ! கான் உம 

க்குச் சொல்லினேனே ; பெரிய விளக்குத்தண்டுக்கு நிக 
ரான குலத்திற் பிறர்த கான், இந்தக் கெட்ட தொழில 

செய்வேனா என்ன? இவளை இந்த மாதிரி உடன்படுத் 

திக் கொள்ளவல்லவோ இவ்விதஞ் சொன்னேன்காணும். 

விட.--  குலத்தைக்கூதிற் பயனென்னை P 
Carona gow aT I core or 

னிலத்தின்மாள்ளிச் செடிமிகவு 

நீண் டுகிளைத்த லிய பாமே, (99) 

சகார,--இவள் உமக்கு முன்பு வெட்கப்படுகிராள் ; அதனால் 

௮ங்கீேகரிச்கமாட்டே னேன்கிறாள் என்னை ; ஆதலாற் 

போம்; ஸ்தாவரக சேடன் என்னால் அடிபட்டுப் போ 
யிட்டான்; அவன் எங்காயிலும் ஓடிப்பேரவன் ; பாவ! 
அவனைப் பிடிதீதுவாரும், 

SL | Fors Ger] 

என்முன்னர் வசச்தசேனை 

பியக்கசீதா லிணையின் மூர்க்கன் 

நன்ஜனெடுங் கூடாளிக்குத் 

தனிததி . லிவளை விட்டே 

யேன்னிட.் தேகாகிற்மட 

னேகமாய்தி தனித்த காலை 

யுன்னரு காணநீத்த 

௮துகாமச் குண்டா மன்றோ | (80)
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[வெளிப்படையாக] இப்படியே யிருக்கட்டும், கான் போகி 

றேன், 

வசந்த.---[உத்தரீய நுனினயப் பிடித்து] உம்மைச் சரண்புகுரஈ்ததா ஜ் Ge YOtas 
கமுன்னரே சொற்றேனே ! 

விட, --வசச்தசேனையே | பயம் வேண்டாம், பயம் வேண்டாம். 

காணேலிமாத :/ வசக்தசே னயை உன்னிடம் அடைக்க 

லம் வைக்கிறேன். 

சகார,--அமாம்) என்னிடத்தில் அடைக்கலமாக இருக்கட்டு 

மிவள். 

விட.--சத்தியமா ? 

சகார--௪த்தியம, 

விட.--(சதறித சாரஞ்சென்ற] அல்ல ; கான் போன பிற்பாடு இ௫் 

தக் ர கயவாளிப்பயல் இவளைக்கொல்லுவான் ; ஆகை 

யால் யான் மறைவிலிருந்து இவளை யாது செய்கிறான் 

என்று பார்க்கிறேன், [என்று மறைச் திருச் தனன்] 

சகார,--இருக்கட்டும், கொல்லுகிறேன் ; அல்லது மிகக்கபட 

ஞான அம்தப்பார்ப்பாரக் Blipsh, ஒருவேளை wopig ஈரி 

வஞ்சனை செய்வான்; ஆகையால அவனையேய்க்கிறதற்கு 

இப்படி ப்பண்ணுகிறேன். [பூக்களைப் பறித்துத்தன்னை யலம்க 

ரித் தக்சொண்டு] வாசு வாசு ! வசக்தசேனையே ! வா! 

விட.---அடே காமியாயினான் ; அப்பா !! கவலை நீங்கிற்று [என்று 
சென்றனன் | 

சகார,--- 

பொன்மிகதீ தருவே னின்சொலுஞ் சொலுவேன் 

புகலுமுூண் டாசணி தலையால் 

உன்னடி, தொழுவே னோமிகு மழகால் 
ஓளியினால் மேம்படு பல்லோ ப் ! 

  

  உ — 

ர் கயவாளி-£ழ்மசன், திசைச்சொல்,
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எனினும் யென்பா லன்பிலா யானா 

யிருமபுவி யாடவர் வணங்கல் 

ஈனிதவ வரிதி லரிதலோ வில்தை 
காரியே / யோர்கிலை மாதோ. (31) 

வசந்த,--அதிற்சக்தேக மென்ன * [சலைகுனிச் சவளாடப் பின்வரு 
நிற இரண்டு கவிகளையும் கூறுகின் தனள் | 

பழிப்புத்ற ௬ணமு டையாய் ! சயமையுறளுய் 

பல்லோருஞ் யென் ஙிகழ்தற் கொத்த 

சழக்குகிறை புளமுடையாய் 1 தாலத் தென்னைத் 

தனவாசைக் ருட்படுத்தச் தலைப்பட் டாயே 

பழக்குற்ற நற்சரிதம வனப்புப் பூத்அப் 

பரிசுத்த வுடலமுற்ற பதுமம் தன்னை 

மூழக்குற்ற தத்தா லிசையே பாடு 

மொய்பிரச மெக்காலும் தணவா தன்றோ ? (32) 

அடவன வறிஞனே யெனினு மாதமும் 

பீமொர் ருணமுளர னென்னிற் பேணுவார் 

* சேடுள கணிகையர்க் கழகு செவ்வியபுங் 

கூடுறு மியைபுளோர் தம்மைக் கூடலே, (83) 

மேலுங்கட்டு மாமாத்தைம் கட்டிச்தழுவினவர்கள் முரு 

ங்கை மரத்தைத் தழுவுவார்களா? கான் சம்மதிப்பேனல் 

லேன், 

சதார.-வேூ௫மகளே ! தரித்திர சாருதக்தனைக் கட்டுமாமரமா 

கவும், என்னை முருங்கைமரமாகவும, பண்ணினய் ; என் 

ஊர் கலியாணமுருங்கை மரமாகவாகிலும் பண்ணவில்லை; 

என்னை அலட்சியஞ் செய்து இர்சமாதிரி பேஇஞாய் ; நீ 
இப்பொழுது சாருதத்தனை நினை த்துக்கொள்ளு, 

  
pre erence eR emt, RAR TT et 

t stabs 44), 

* 6 இளமை, “சேட் டினஞ் செழுங்கயல் காப்பச்செய் த.விர்?? 
வக் சாமணி, பதுமையாரிலம்பகம், செய்யுள் 59,
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வசந்த,--ம௩த்திலேயே எப்போதும் வடுக்கிறார்; ௮வரை நினை 

யாதிருகத லெங்ஙகனங்கூமம? 

சகார.---உன்னையும் உன்மாத்தி லிருப்பவனை.புஞ் சோத்து இப் 

பொழுது அடிக்கிறேன் ; அச்தத் தரித்திர சார்த்தவாகன் 

மகனிடத்திற் காமங்கொண்டவளே ! நில்லு, 

வசந்த, --சொலலு, சொல்லு, மறுபடியுஞ்சொல்லு ; அவ்வெ 

முத்துக்கள் புகழத்தக்கவைகள், 

சகார.-- ௩௧3 தேவடியாள் மகன்றரித்இர சாருதத்தன் உன 

னே வ£து காக்கட்டும, 

வசந்த,--என்னையவர் பார்பபாராயிற் காப்பார், 

சகார,--- 
சக்கரனா வல வாலி பிள்ளையா? 

ஈக்ரூம கேர்திர னாவாம் பையின் 

கருவுது மகனெனுங் கால கேமியா ? 

சக்குசு பர துவா ? சரர்வ பெளமனாம் 

உருத்திர தேவனா £ உயர் அேோரணனார் 

பெருமகன் சடாயுவா ? துந்து மாரனா ? 
அருஞ்சா ணக்யனா £ ௮ுலதஇரிசங்கே? (34) 

இவர்களாலும் உன்னைக் காப்பாற்ற முடியாத, 

பாரத யுகதீதற் சாணக் கியன்பகர் €தைமாதை 

கேருற வடித்தாற் போலு நீள்துரோ பையைகூக்கன் 

கூரிஞாற் சடாயு பற்றிக் கொன்றது போலுமுன்னைக் 

கார்கிறக் கூந்தல பற்றிக் கொல்லுவென்காண்டிகாண்டி, (889) 

ங்சந்த,--ஆ! தாயே | எங்கிருக்கின்றனை? ஆ ! ஆரியசாருதத்த ! 

மசோரதம் பூர்த்தியாகாமலே யான் அபச்தை யடையா 

நின்றேன் ; ஆகையால் இரைந்து கதறுகிறேன் ; அல்லது 

: வசச்தசேனை பெருங்குரலில் அழுகிருள் ? என்றல்
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வெட்கத்திற் கடமன்றோ !/ ஆரிய சாருதத்தர பொருட்டு 
ஈமஸ்கரிக்கிறேன் ; 

சகார.--௮/ இன்னும் ௮க்தப்பாவிபெயரையே இக்க வே௫மகள் 

பேசுகிறாள், [என்று ௮வள் கழுத்தைப்பிடித்து நெரிக்றான்] 

நினை, வேசிமகளே ! நினையடி ! 

வசந்த,--அரிய சாருதத்தனை ஈமஸ்கரிக்கன்றேன், 

சகார.--கருப்பகாசியே ! சாகு சாகு [என்று ௮வள் கழுத்சை செரி 

த்திக் கொல்லுவதாய்ப் பாசாங்கு செய்கிறான் ; வசச்தசேனைமூர்ச 
சையும்று ௮சைவற்றுப்பூமியில் விழுகிறாள்] 

சகார,-- 
எல்லையில் தோஷம் புல்லிய பேழை 

சன்மார்க்க மதியாத துன்மார்க்க வீடு 

தாழ்மையைச் சாரஈதவள் சாரு தத்தனைக் 

கூடுதற் காசை கொண்டவள் கால 
வச.$.தா லெனபால் வந்த விவளை 

யென்புய வீரதை யென்னென அுரைப்பேன் 
மூச்சொன் நின்றி முற்றுமி றக்தனள் 

Apts url soho Fangs சாககி 

Qvt ss Curda ளிற$தன ளின்றே, (36) 

நான்மய லுற்று மவண்மய gy pa) eer 

என்பெருஞ்சி னத்தாற கொன்றன னிவளைப் 

பாழ்த்த தண்டலையிற் பரூஉக்கயி றதனால் 

* ௮ருட்டியே யின்று வெருட்டின னிவளை 

என்னருஞ் சோதர னென்னுடை யப்பன் 

துரோபதகைதி தையல் போன்ற என்னாயி 

என்பணி யசனால் வஞ்டிக்கப் பட்டனர் 
இக்கணம் யான்செய் புத்தி சூர் 

தன்மையை யவர்கள் தாம்பார்த் திலரே / (87) 

  

  

— Ee, 

* அரட்டி-சாக்ரெதையாகவிருச்து,



எட்டாவதங்கம், 191 

கல்லது அர்தக் திழகரியொததவன் வந்திடுவான் ) ஆகை 

யால் கொஞ்சம் ஓதுங்கியிறுக்கிறேன் [என்று அப்படிச் 
Qe di Bap oor } 

விட.--ஸ்தாவரக சேடனை கான் ஈல்ல வார்த்தை சொல்லி 
யழைத்து வந்தேன்; இப்போது அந்தக் கலியாணமா 
காதவள் மகனைப் பார்க்கிறேன், [கொஞ்சதூரம் போய்ப்பா 

ர்த்த] ௮ட ! வழியில் ஒரு மாம் வீழ்ர்து கெடக்கின்றஅ ; 

இசனாலே ஒரு பெண் கொலையானாள் போலும்; ஓ 

பாவிமாமே/ உன்னாலே இந்தக் கெட்டகாரியஞ் செய் 
யப்பட்டதே, என்னை? பாவி.பா௫யெ நீ விழுந்து கடத்த 

லாற் பெண் கொலையைப்பார்த்து காரங்கள் மிகவும் தாழ் 

க சவர்களாயினேம்; இஃதொரு அ௮வசகுனம் ; நிச்சயமாக 

வசத சேனையின் பொருட்டு என்மகஞ் சங்கை யுறுகி 

ன்றது; எவ்விதத்திலும் தேவதைகள் ஈன்மையையே 

செய்வார்கள். [சகாரனருூழ் சென்று) கலியாணமாகாதவ 

ள்மகனே/ இதோ ஸ்தாவரக சேடனை கல்லவார்த்சை 

சொல்லியழைத்து வந்தேன். 

சகார.--பாவ ! உமது வருகை ஈவ்வரவாகுக; குழந்தாய் | 
சே௨/ ஜ்தாவாக ! உன் வருகையும் ௮ப்படியே, 

விட.--எனது ௮டைக்கலத்தைத் இரும்பக்கொ, 

சகார,--என்ன அடைக்கலம் ? 

விட. --வசந்தசேனை. 

சகார.--போய்விட்டாள், 

விட.--எங்கே? 

ச்கார,--உம.து பினனால். 

விட.---[யோசித்து] ௮அவளக்தத் தக்கிற்போகவில்லையே, 

சகார,--நீர் எர்தத்இக்கின் வழியாகப்போனியும்?
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விட. --சிழக்குத்திக்கன்,-- 

சகார.--௮வள் தெற்கே போனாள், 

லிட.--கான் றெற்கிற் போனேன் 

சகார--அவள் வடக்கிற் போனாள், 

லிட--மிகத்தடுமாறிப் பேசுகருய் ; என் மாம் பதைக்கிறது ; 

நிஜத்தைச் சொல்லு, 

சதார...-என் இரண்டு கால்களையும் உமது தலையில் வைத 

ச்சொல்லுறேன் ; உமது மாதைத் தடப்படுத்திக்கொ 

ள்ளும்ழ ௮ வளைக் கொள்றுபோட்டேன். 

விட.--[எண்ணிறர் த துயரச் துடன் | நிச்சயமாய் நீ கொனள்றனை 

யா? 

ச்கார,--என் சொல்லை நீர் ஈம்பாவிட்டால், இராசன் மைக்து 

னன் ஸம்ஸ்தாஈகனுடைய சூரத்தனத்தைப்பாரும் (ps 

லில் [என்று சாட்டுகிறான் | 

விட.--ஆ 1 தெளர்ப்பாக்யெனான யான் அதஞ் செய்யப்பட்டவ 

ஞாயினேன். [என்று மூர்ச்சித்து விழுகிறான் ] 

சகார,- யீயீயீ! பாவா இறக்தார், 

சேட--பாவரே ! ஆது தலையடையுங்க ; ஆதுதல் யடையுங்க ; 
நரன் விசாரியாமல வண்டியைக் கொண்டாந்தபடியால், 

முதலில் இவளை கான் கொன்றவனாகுறேன். 

விட. [மூர்ச்சை செளிர்து சோகத்தோடு] 

கண்ணோட்டக் கடல்வறந்த கவினிரதி 

தன்றேய மகன்றாள் ௮ / ஆ! 

வண்ணவணி கலக்கணியே ! மதிமுகத்தாய் | 

வளர்லீலா ரசங்கால் சோதீ!
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எண்ணுமியற் குணகிதியே / இளஈகைசேர் 

வாலுகமே 7/ என்னைப் போன்றோர் 

கண்ணிடமே !/ மதன் 7 கூல ஈற்௪வுபாக் 

கியக்கடையே 7 1 ஈலிவுற் மூயே. (38) 

[ஈண்ணீர் சொரிர்து] கஷ்டம் 1 ஓகோகஷ்டம் ! 

என்ன காரியஞ் செய்தனை யித்தரை 

மன்னி வாழ்தவிம் மாககரின் திரு 

தன்னில் வேறிலாப் பாவியுன் றன்கையால் 

என்ன பாவம் ! இறக்தழி வுற்றனள். (99) 

| தனக்குள்] அடே 7/ இர்தப்பாவி ஒருக்கால் இர்சத்தீமைச் 

செய்கையை எனமீது ஏற்றுவான் ; ஈல்லது இவிடம் விட் 

டுப்போவேன், 

(என்றுபோடூருன், சகாரன் றொடர்ந்து பிடிக்செறனன்) 

விட. ---௪ண்டாளா 7? என்னைத் தொடாதை : உன் வியவகாரம் 

போதும்; கான் போடறேன். 

சகார,--௮ட ! வசக்தசேனையைச் கொன்முய் ; இர்தப்பழி என் 

மேற் சொல்லிவிட்டு எங்கேபோகிஞய் ? இப்போது கான் 

கதியற்றவனானேனே. 

விட-கெட்டபயலே 7 

ஓகார ௮ 

$௪,க.நூறு பண£தருவேன் றங்கமிகச் தருவேன் 

உதவுகஹா வணக்தருவேன் வோடினமுக் தருவேன் 

இதுகுற்றம் வாழிடமா மெனஅபராக் இரமம் 

பதிமனிதர் எலலாரும் பார்த்த.றியக் கடவீர் 7 (40) 

  

* கூலம் - கடைவீதி, 1 நலிவுறல-- அழிவுபடல், 

$ சதநாறு என்2 கவியிலுள்ள பணம், தங்கம், கஹாவணம், வோடினம் 
என்பவை ௮ச்சாலத்து வழங்யெ சாணயங்களின் பெயர்கள். 

25 Ww
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விட். ௪ ! யே வைதீதுக்கொள்ளு, 

சேட் பொறுமை ! பாவம் 7 பரவம் ! 

(சசா.ரன் சிரிக்சன் னன்) 

விட,--- 
களிப்புறேலினி ஈகுதலைவிலக்குதி 

கனல்நிக ரவமரகங் 

களைகொள்சம்மையே யுற்றகின்பிரியமோ 

கெட்டது £ச்சியுன் 

அளியில் கேண்மையை விரும்பிலன்மு நிக்தவில் 

லனையகிரக் + ருணமேய 

களவ / உன்னைநீத் திக்தணமேயய 

லேகுவ னிதுகாண்டி. (41) 

சகார,--பாவ ! பாவ ! தயவுபண்ணும் ; தயவுபண்ணும்; வாரும், 

நாமரை யோடையில் விஜயாடுவோம்; வாரும், 

விட.-- 

பதிதனலே ஸனின்னுறவாற பதிதனென்றும் 

பாரிலகா ரியனென்றும பலலோரென்னை 

மதிப்பகன்று நினைக்சின்றார் மாதைக் கொன்ளுய் 

மாரிலக்திற பெண்டிர்மிகச் சங்கித் துன்னை 

மனறுபமுணு மதுச்சொரியு மலர்போற் கண்ணின் 
வா£கடையா லனோக்குகின்றா பையோ நின்னை 

மதிகெட்டு ஈகண்ணியகா னெவ்வா அன்பின் 

் மட்கிமகம் வெட்காமல் வருவேனந்தோ, (42) 

|கருயுடன்] வசந்சசேனையே / 

மாவடி. வழ£ / மறுசன் மர்தனிற் 
றேவடியா ளஅ சென்ம மூறாதை 

பூவினி னற்சரி தங்குண முடையாய் | 

9 ஓவலின் மேற்குலச் தேயுறக்கடவை, (43) 

  
1 தணம்--பண்பு, காண்கயிறு. 1 மட்கல ஒளிகெடல், 

$ ஐவல்- ஒழிதல், 
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சகார,--புஷ்பகரண்டக மென்கிற பாழுந்தோட்டசத்தில் வசர்த 
சேனையைக் கொன்றுபோட்டு எங்மீக யோடுகிுய் வா 

[சேடனைப்பார்த்து] எனது தங்கச்சி புருசனிடத்திற் பிராது 

கொடு [என்று விடனைப் பிடித்துச் கொள்ளுகிறான்] 

விட.--௮ட போக்கிரி / கிலலு, [என்ற கத்தியை உருவுகன் றனன் ] 

சகார,--[அச்சமுற்று அப்பால் விலக] என்ன ? Lyd F Loy Gaur ad Ih 

றது? ஆனால் போம். 

விட.--[தனக்குள்] இணி இங்கிரு$தல் சரியல்ல ; ஈல்லது, ௭௨௫ 

இடத்தில் ஆரிய சாவிலகன், சர் கனகன் முதலானவர்கள் 

இருக்கின்றனரோ அங்குப்போய்ச் சேருவேன் [என்று போ 
யினன் ] 

சகார,--செத்துப் போடா ! அட ஸ்தாவ/க! ரூழர்தாய் ! சான் 

செய்தது எப்படி ? 

சேட--எசமானே ! பெரிய கெட்ட செய்கை செய்£ங்கோ. 

சகார,--௮டசேட ! கெட்ட செய்கை யென்று ஏனடா சொல் 

ஓி௫ய் ? இதோ செய்கிறேன் [பலவகை யாப. ரணங்களையுங் 

கழற்றி] இர்த ஈகைகளைப் பெற்று$்கொள்ளு ) நான் உனம் 

கே தாதிட்டேன் ; அலங்கரி்துக் கொள்ளும் போதெல 

லாம் என்னுடையதாக விருக்கட்மெ; இது என்உத்தரவு. 

சேட--எசமானே ! தங்களுக்குத்தான் இவைகள் ஈல்லாயிரு 

க்குங்க? இவைகளால் எனக்கென்ன ? 

சகார.-ஆனால்போ ; இர்த எருதுககா யமைத்துக்கொண்டு, என் 
அரண்மனை வாசலிந்போய் கான வரும்வரையில் நில்லு, 

சேட.--ஏசமான் உத்தரவுப்படி [என்று சென்றனன்] 

சகார.---தன்னைக்காக்கும் பொருட்டுப் பாவர் போய்விட்டாா . 
க் ௪ . ° ச . 3 

கண்ணில் அகப்படாமற் போய்விட்டார்; சேடனையும் 

எனது அரண்மனை மேல்மாடியில் பாரமான விலங்கிட்டு
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வைத்த விடுகிறேன் ; இப்படி இரகூயம் வெளிப்படாத: 
ஆகையாற் போஇறேன் ; அல்லது ௮வளைப்போய்ப் பார் 
க்கிறேன் ; இவள் செத்துப்போனாளா ? ௮ல்லது மறுபடி 

யுங்கொல்லுகிறேன். [போய்ப் பார்த்த] ௮ட முழுதுஞ்செ 

தீதாள்; கல்லஅ, உத்தரீயத்தால் இவளை மூடுகிறேன் ; 

அல்லது இதில் போ முத்திரை யிருக்கிறது ; யாரேனும் 
ஆரிய புருடன அறிது கொள்ளுவான் ; இருக்கட்டும், 

இதோ காற்முற் குவிக்கப்பட்டிருக்கெற காய்ந்த இலைச்௪ 

ருகுக் குவியலில் இவளைமூடுகிறேன் ; இருக்கட்டும். [அவ் 
விதஞ் செய்து யோசனை பண்ணி] இவ்விதஞ் செய்கிறேன் ; 

இப்பொழுது நியாயசபைக்குப் போய்ப்பிரியாது எழுதி 
க்கொடுக்கிறேன் ; பணத்தின் நிழித்தஞ் சராத்சவாகன் 

மகன சாருதத்தன, என்னுடைய புஷ்பகாண்டகமென்கறெ 

பரழுர் தோட்டத்துறகுட் புகுர்து, வசக்தசேனையைக்கொ 
ன்று விட்டானென்று, 

சுத்தமா நஈகரிற் றுரிசொடு மாவை 
மொத்தி வதைத்தலை யொப்ப முளைத்த 

சத்துரு சாரு தசதனைச் சாவக் 

குத்து முபாயங் கூடுவெ னானே, (44) 

இருக்கட்டும, போகிறேன் [என்று போய்ப்பார்த்து அச்சழ் 

தோடூ] அம்மம்ம! எந்தெக்த வழியிற் போனாலும், 

YEE ந்த வழியிலெல்லாங், கஷாயத்தில் cor Bb a 

காவித்துணியை யேர்தினவனாக இக்தத்தயசமணகன் வரு 

இருன் ; இவன எனனால மூக்கு உடைக்கப்பட்டு Gage. 

டி.விடப்பட்டவன் ; ஆகையால் என்பேரில் இவனுக்குப் 
பகையுண்டு ; எப்போதாவது என்னைப்பார்த்து ₹₹இவனாற் 

கொல்லப்பட்டாள்'” என்று சொல்லுவான் ; எப்படிப் போ 

கலாம? இருக்கட்டும்; பாதி இடிர்அு விழுந்திருக்க மஇ 
ளின் பேரில் ஏறிப்போய் விடுகிறேன். 

இலங்கா ஈகரில் விண்ணிற் பூமியிற் 

பாதாளக் தூறு மான ரிகா சீன
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மகேர்தஇரஞ் சென்றது பேரல நான் மிக்க 

விரைவாய்ச் சீக்கிரம் ஒடுகின்றேனே, (45) 

(என்று போயினன்) 

(திரையைப்டீறிக்கொண்டு சம்வாஹகனா$ூய சர்நியாச பிரவேக்கிறான்) 

சந்கியாசி,--இர்சக் காஷாயத்துண்டத்தைக் கழுவினேன்; இதை 

ஒரு மரக்கிளையில் மாட்டிக்காய வைக்கலாமா ? இங்கே 

குரங்குகள் கிழிச் துவிடுமே! பூமியில் உலர்த்துவோமா ? 

தூசிகள் ஒட்டுமே! எவ்விடத்தில் விரித்துக் காயவைக் 

கலாம்? [பார்த்து] இங்குக்காற்றுற் குவிக்கப்பட்டி ர௬க்கிற 
இலைச்சருகுக்குவையில் விரிக்கிறேன் | ௮ஃ்வண்ணஞ்செய்த | 

புத்ததேவனை வக்இக்கிறேன் ; | என்றுட்காருகிறான் | ஈல்ல.து 

புண்ணிய எழுத்துக்களை உச்சரிக்கிறேன், | என்று இவ்வங் 

கத்தின் 1, 2, 8. பாடல்களைச் (சொல்லுகன்றனன் | அல்லது 

புத்தோபாசிகையாகிய வச௪ச்தசேனைக்கு, எதுவரை யான் 

பிரத்திபுபகாரஞ் செய்யவில்லையோ, ௮துவரை எனக்க 
ந்தச் சுவர்க்க வியவகாரம் வேண்டாம்; சூதாடிகளிட 

மிருக்து பத்தஅப்பொன்னுக்காக வசக்தசேனை யென்னை 

விடுவித்தனள் ; அதனால், அவளால் கான விலைக்கு வாங் 

கப்பட்டவனாயினேன் ;) சருகுக்குவியலில் மூச்சு விடுக 
றது போற் காணப்படுகிறதே ! அன்றியும் 

காற்றினில் வெயிலிற் காய்ந்த * Pause gros 

போற்றியநீரி னனை*த பொற் பிலைகள் 

$ ஆற்றினி னெருங்கிக் கிடக்கின் றமையாற் 

சாற்றுறு சலாம் தானுற் றதுவோ, (46) 

  

ர் சீவாம்-- செக்ரீலப்பட்டுடை, முற்காலச்திம் சமணகத்தவசியர் இச் 

தச் வேரச்தரித்திருர்தனரசென்று தெரியவருகிறது, ':சீறுலா 

விய தலையினர் நிலையிலரவமணர்கள் Sar sant”? இருஞாக 

சம்பர்தசுவாமிகள் தேவாரம், திருக்£ழ்வேளார் பதிகம் 10. 

3 ஆறு வழி.
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சக்நியாசி.-ஒரு பெண்ணின் ஈல்ல ஆபரணங்கள் ௮ணி?த கை 

யொன்று வெளியிற் றெரிகின்றது; அட மற்றொருகையும் 

[பலவிதமாகவுற்றுப் பார்த்து] இர்தக்கை சான பார்த்த கை 

போலிருக்கிறது; ௮ல்ல.து யோசனையேன் ! நிச்சயமாக 

எனக்கு அபயமளித்த கைதானிது; சத்தியம்! கல்லது, 

பார்க்கிறேன். [இலைகளை விலக்கப் பார்த்துத் தெரிச்துகொ 

ண்டு] அர்தப் புத்.த உபாடுிகைதான் [௨சச்தசேனை நீர்குடி. 

க்க விரும்பினாள்] என்ன! தீர்த்தபாகம் விரும்புகிறாள் ; 

கூளம நூரத்திலிருக்கன்றதே ! இப்போது யாது செய் 

வேன்! இருக்கட்டும்; இரத வஸ்திரத்தை யிவள் மேற 

பிழிகிறேன் [அப்படியே செய்றான், வசர தசேனை தெளிர் 

து எழுந்திருக்கன்றனள் ; சக்கியா வஸ்.இ.ரத்தலைப்பால் SHY 

கின்றனன்] 

வசந்த--ஆரியசே 7 நீர்யார் 7 

சந்நியாசி.--புத்தோபாடிகை பதி. துப்பொன கொடுத்து என்னை 

வாங்கிய ஞாபகம் உண்டாக வில்லையோ? 

வசந்த,--கினைவு வர்௪௮; அனால் ஆரியர் சொன்னபடியல்ல 5 

யான் இற இருப்பேனாயின் ஈன்மையாக விருக்கும், 

சந்நியாசி.--புத்தோபாரிகையே / இஃ்தென்னை ? 

வசந்த.--[அளவற்ற அயாத்தோட) வேசைத்தொழிலை யடுத்தகாரி 

யமிது, 

சந்நியாசி,-புத்தோ பாகையே ! இந்த மரத்தின்மீதிற் படர்ச் 

இருக்குங் கொடியைக் கையாற் பிடித்துக்கொண்டு எழுர் 
BH, spt aa | (என்று சொடியை வளைக்கின்றனன், வசந்த 

சேனை கொடியைப்பிடித்துக்சொண்டு எழுர்்திருக்கின் றனள்] 

சந்கியாசி.--இர்சப் பெளத்த மடத்தில் எனது புண்ணிய சகோ 

தரி யிருக்கின்றனள் ; அங்குச் சரமபரிகாரஞ் செய்து 

கொண்டபிற்பாடு, புத்தோபாஸிகை வீட்டிற்குப் போக 

லாம்; ஆகையால் புத்தோபாஸிகை மெலல் மெல்லப்
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போங்கள், [என்று இவனும் பின் செல்லுகன் தனன், பார்த்த | 
ஓஒ ஆரியர்காள் / வழிவிலகுங்கள் ; வழிவிடுங்கள் ; இவள் 

ர தருணி; இவன் சந்நியாடி ; என்றல் தருமத்திற்கு ஓழ் 

aos, 

ATFGOS தாலென்னே ! ஐவகையா மிர்தியங்கள் 

கர மிரண்டு காவொன்று 1 கரணமொன்றை யடக்கியவன் 

$ ஈகரலைவளை யம்புவியில் ஈல்லகர ஞனாவளா.ற் 

பரவுலக மவனங்கைப் படலென்று கிச்சயமே, (47) 

(என்று சென்றனன்) 

லசந்தசேன வதம் என்றும் எட்டாவநங்கம். 

முற்றிற்று, 

T தநணி--ப.தினறு பி.ராயத்திற்குமேல் முூப்பதுக்குட்பட்ட௮ள், 

ர் காணம் -அர்தக்க. ரணம். $ நாலை கடல்,
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(பின்னர் சோதாசன் பிரவேரிக்ெறனன்) 

சோத.--நீதியதிபர்கள் எனக்கு உத்தரவிட் டிருக்சின்றனர் ; 
அடே சோதகக / நியாய சபைக்குப்போய் ஆசகங்களை 

ஆயத்தப் படுத்திவை ” என்று ; ஆகையால் நியாய சபை 

யை ஆயதீதப்படுத்துகறேன், | போய்ப்பார்த்த | இதோ 

௮.இகார மண்டபம்; இதில் நுழைவேன், [|பிரவேித்துச் 

கூட்டி, நாற்காலிகளைப் போட்டு] கியாயஸ் தலத்தில் ஒருவ 

ருக்தங்காமற் செய்தேன் ; என்னால் காற்காலிகள் போடப் 

பட்டன; இதை நகியாயாதிபர்க ளிடர் தெறிவிப்பேன், 

[சற்று தாரம்போய்ப்பார்த்.து | கெட்ட BN OTT EE COT அர 

சன் மச்சான் இதோ வருகரூனேயென்ன ! ௮வன் கண்ணி 

லகப்படாமற் போவேன் | என்றுதனித்த ஓரிடத்தில் நிற்ன் 

தனன] 

(௮ம்சே தடபடமுடுக்கு வேஷத்தோடு சகாரன் பிரவேசம்) 

கோர ஸு 

நீர அப்பு வாரிதண்ணீர 

நீரினில் மூழ்சனே 1 னேர் 
சேருகர் தருவாபோலச் 

இறந்தவங் கங்கள் மேவி 

நாரிபெண் பாவைபூவை 

ஈங்கைமங் கையர்க ளோடு 

காருறு பொழில்பூர்தோட்டங் 
கடுத்த 1 வுய் யானத் துற்றேன், (1) 
  

1 ஏர்-அழகு. 

ர் உய்யானம்௩உத்தியாசவாம், சோலை, :! உய்யானத்தினுறுதணை 
ம௫ழ்ச்சியும் '' சிலப்பதிகாரம், ஊரர்காண்சாதை, 1827-ம் வரி, 

௮ரும்பதவுரையிற் சாண்ச.
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ஒர்கண முடிச்சு மறுசணஞ் சொருக்கே 

ஒர்கணம் தொங்க லோர்கணங் குடுமி 

ஒர்கணங் * கொய்த லோர்கண 1 முச்சி 

இவ்வண மாக விலங்குமென் குஞ்சி 

இத்தி னலதுவி இத்தி னரசன் 

மைத்துனன் வாசு தேவனு கானே. (2) 

மேலும், கஞ்சுக் குவியலில் ௮கப்பட்ட புழு வெளியிற் 

புறப்பட வழி தேடுதல் போல, நரன் தீப்பிதீதுக்கொள்ள 

ஒரு பெரிய வழியைக் கண்டுகொண்டேன் $; ஆகையால் 

இர்தப் பழியை யார் தலையிற் சுமக்தலாம் | ஞாபகம் வச்து] 

ஆமாமா ; கினைவு வர். த; இந்தப்பழியைத்தரித்திர சாரு 

,த,ததன் றலையிற் போடுகிறேன் ; அன்றியும் ௮வன் றரிததி 

சன்; அவனுக்கு எ௮ு சொன்னாலுக்தகும் ; கல்லஅ நியா 

யசவைக்குப் போய் முதலிற் பிரியாது எழுதிவைக்க 

றேன் ; எப்படியென்முற் சாருதத்தன் வசக்தசேனையை 

யடி.த்துக்கொன்றான் என்று ; ஆகையால் நியாய சவை 

க்குப்போகிறறேன் [கொஞ்சரம் போய்ப்பார்த் த] இதோ 

நியாயசபை; இதற்குட்போகுவேன் [பிரவே௫த்ழுப்பார்த் த] 

காற்காலிகளைப் போட்டிருக்கிருர்கள், என்ன ? நியாயாதி 

பதிகள் வரும்வரை யிக்தப் புல்லு மேடையி லிருப்பேன் ; 
ஒரு (pals gw இவிடத்திற காத்திருப்பேன், [ ௮ப்படியே 

காத்திருச்இறுன் | 

சோதக--| வேறொரு வழியாகப்போய் எ திரிற்பார்த்.த | அதோ கியா 

யாதிபஇகள் வருகிருர்கள்; கான் ௮௬௫ற். போடறேன் 
[என்று போகிறான்] 

(6 எபேஷ்டி. * சாயஸ்தர்கள் புடை சூழ நியாயா இபதி பிரவேசம்) 

  
‘a களையவும். 

* கோய்தல:-கததரித் துவிடுதல், 

1 உச்சி உச்சிச்குடுமிக்கா குபெயர், 

சால்க் அரசாங்க நீதிச்தலச்தில்வெவ்வேறுவகை உத்தியோக 

முத்றோர். 

20
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நீயாமா.--ஓூேஷ்டி, காயஸ்தர்காள் | 

சிர) ரியர் அச்ைய 
காய (ஆ ஆக்ஞையருளுக, 

நியாயா,--மனிதர் வியவகாரத்திலேயே மாத்தைச் செலுத்து 
பவர்களாதலின், அவர்களுடைய மகோபாவத்சைக்கண்டு 

பிடி,த்தல் நியாயாஇபதகட்குப் பிரயாஸமாக விருது. 

உன்னிரு வாதியர் பன்னரு நீதிச் 

தலைவர்க டம்பால் கிலைமெய் மறைத்து 

நியதியை யடுக்காச் செய்தியைப் புகலுவர் 

ஆசை சினம்பகை யாதியின் மூழ்கித் 
தன்புற மயற்புற மென்பதால் வளாக்து 

வருபல தோட மரசனை யடையும் 

மிகுத்துரைச் தலிஞாற் புகும்பய ளென்னே? 
நீதிவி சாரகர் குணத்தாற் பயனிலை 
ஓதப் வாதமே யுறுமெளி தாகவே. (3) 

EFanus sprig நீள்ளெங் கொண்டு 
சத்திய மறந்து குற்றமே விளைத்துக் 

கூறுகின்ற னாமாச் சீரிய ரேனும் 

தன்புற மெதாப்புறத் தவறுக டழீஇ 
நன்மையில் வழீஇ ஈடுக்குறு ஈவையை 

நீதித்தலைவர் மாட் டுரைசெயா தந்தோ 7 

பாவம் இயற்றும் பண்பின ராவர் 

மிஞுத்துரை யாடலிற புகும்பய ளென்னே ! 

நீதிவி சாரகர் ருணத்தாற் பயனிலை 

யோதப வாதமே யுதுமெளி தாகவே. (4) 

ஏனெனில் நீதிதீதலைவ னிவ்வண மிருத்தல் வேண்டும். 

நூல்களில் வல்லோ ஸவுனிக்கரு வஞ்சகச் 

தேர்ச் தறி இறத்திற் கூரிய னாகவுஞ் 
சொல்வன்மை யுற்றோன் சுடுசின மற்றோன் 

ஈண்பன் பகைவன ஈண்ணு மிவா்வயின்
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சமமாய் ஈடக்குர் தன்மையை யுடையோன் 

வாதத்தற் கேற்ற மறுமொழி நுவலும் 

வன்மைய னாகி வறிஞனை யோம்பித் 

தஇயரைச் தேய்ககுர் திறனனி வாய்ந்தோன் 

புண்ணியர் தமீஇ யுலோபம தொரீஇ 

ஆதிமுதனி௪ மறியுஞ் சமாத் தன 

றலைவன் கோவர் தணிக்கு மியலா 

னாகுதல் நீதி யதிபாக் கழகே. (5) 

ரந ஆரியாய தங்கரஞுடைய குணத்திரகுங் ருற்றங்கூற 

லாகுமா? அங்ஙன மாயின் சர்திரிகையில் இருளிருக் 

திறதென்று சொல்லலாமே, 

நியாயா,--௮டே / சோகாக! நீதிச்சபைக்குப் போகும் மார்க் 
கதிதைக்காட்டுதி. 

சோத௩,--சுவாமீ ! வாங்கோ வாங்கோ ! [என்று சென்றனர்] 

சோதஈ.--இதுதான் நியாயசபை; இதற்குள் எசமாங்க போக 
லாம் 

(எல்லாரும் பிரவேசிக்கச் றனர்) 

நியாயா.--௮டே / சோதகக/ வெளியிற் போய் யார் யார் காரிய 

மாக வ%இருக்கின்றனர் என்று அறிர்துவா, 

சோதஈ.--சுவாமி கட்டகைப்படி. [என்று வெளியித்போய்] ஆரியர் 

களே / யார் யார் காரியமாக வக்திருக்கிராங்களென்று ௭௪ 

மான் கேட்கிறுங்கோ. 

சகார,---[சளிப்போட] நீதித்தலைவர் வர்துவிட்டனராம் [டம்பத் 

தோடு போய்] கான் வரபருஷன், மனிசன், வாசுதேவன், 

அரசனமச்சான், அரசாட்டிமைச்துனன், காரியமுள்ள 

வன். 

சோத௩.--[அவசரத்தோடு] முதன் முதற் காரியமுள்ளவன் ௮ர 

சன் மச்சான் ; ஈல்லது ஆரி.பரே! ஒரு முகூர்தீதம இரும?
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நீதியதிபரிடர் தெரிவிக்கிறேன், [போய்] ஆரியர்களே 7 

இசாசாமச்சான காரியார் த்த ; பிரியாது கொடுக்கவர்திருக் 
தரூர், 

நியாயா.--முதன் மூதல் அரசன் மைத்துனனா காரியார்த்தி? 
என்ன ! இவன் காரியமாக வக்திருத்தல், சூரியோதயத்திற் 

இரகணம் பிடிப்பதுபோல, ஓரு பெரிய தீங்கு விளைப்ப 

தைச் தெரிவிக்கிறது; சோதாக/ இன்றைய வியவகாரம் 

வியாகூலதீதைத் தரும்; அடே! வெளியிற் போய் உம் 

முடைய வியவகாரம் இன்று விசாரிக்கப்படமாட்டாது ”? 

என்று சொல்லு. 

சோதநஈ,--எசமான் உச்சரவுப்படி [என்று வெளியிர்சென்று சகா 
ler ௮ருஇற்போய்] அசிய ! இப்போது போம்: உம்முடைய 

வியவகாரம இன்று விசாரிக்கப் படமாட்டாதென்று நியா 

யாதிபதி சொல்லுருங்க. 

சகார.--[சடுங்கோவத்தோட] ஓ! ஓ என் வியவகாரம் இன்று 

பார்க்கப்படமாட்டாதா ? அத்திம்பேராகிய, அத்தானாயயெ, 

அரசன், உலகத்தை யாளுகிறவனாகிய என் அக்காள் 

கணவனுக்குச் சொல்லி, ௮ ததிகையாகிய என் உடன் 

பிறக்தாளுக்கும் உரைத்அ, இந்தநியாயாதிபதியைச் தள் 

ளிவேறொரு நீதிபதியை கேமிக்கும்படி செய்றேன், 
[என்று போக௭த்தனிக்கிறான்] 

சோதந,--அரசாங்க மச்சானே ! ஒரு முகூர்த்தம் இரும்? ௮த 
ற்குள் நியாயா இபதிக்கு அறிவிக்கிறேன் [ ரியாயாதிபதி 
யருஇற்போய்] இரத அரசாங்க மச்சான் Gor 66 arQ 
பேசுமுன் [என்று ௮வன் உரைத்தவண்ணஞ் சொல்லுகிருன்] 

ரியாயா.---இட்த மூர்க்கன் சொலலவுக் அணிச் தவன்,--இக்த 

மூர்க்கன் சொற்படி. நடந்தாலும் நடக்கும் ; அடே! 

சொல்லு, “உம்முடைய வியவகாரம் பார்க்கப்படும், 

வாரும”' எனறு,
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சோதக,--[சசாரனிடம் போய்] ஆரியே | நீதியதிபர் சொல்லு 

கிறார். “வாரும் உம்முடைய வியவகாரம் பார்க்கப்படும்” 

என்று; ஆகையால் ஆரியர் பிரவேடக்கலாம், 

சகார.--மு.தலிற் பார்க்கப்படமாட்டாதென்றும், பிறகு பார்க் 

கப்படு மெனறுஞ் சொல்லுகிறான் ; ஆகையால் நீதிபதி 

க்கு என்னிடத்தில ௮ச்சமிருக்கெறது ; கரன் எது சொ 

ல்லஓுவேனோ ௮வைகளை யெல்லாம் ஈம்பும்படி செய் 

வேன் ; இருக்கட்டும்; பிரவேடிக்கிறேன் [என்று பிரவேச 

த்து அருகிற் சென்று] ஈமக்கு மங்களம் உண்டாகட்டும் ) 

உமக்குச் சுகம் தருவேன் ; அல்லது கொடுக்கமாட்டேன். 

நியாயா.--[சனக்குள்] காரியமுள்ளவர்கள் 1*ஸ்திரஸம்காரம் 
உடையவர்களன்ரோ I [வெளிப்படையாக] வாருங்கள் ; இரு 

ங்கள், 

சகார,--ஆம், இந்தப் பூமி யென்னுடையது ; எனக்கு இஷ்ட 
மான இடத்தில உட்காருவேன் ; [FC vesy.com unt sg | 
இதோ இங்கே உட்காருவேன் [சோதசகனைப் பார்த்து] இப் 

படி. உட்காருகிறேன், [சியாயா பெ.இிதலையிற் கையை வைத்து] 

இதோ உட்காருகிறேன் [என்று தரையிவிருக்கறான்] 

நியாயா.-- தாங்கள் காரியார்த்தயா ? 

சகார,--ஆமாம், 

நியாமா -- அந்தக் காரியத்தைச் சொல்லுங்கள், 

சகார- காரியத்தைக் காதிற் சொல்லுகிறேன், இச்த விதம் 
பெரிய விளக்குத்தண்டு போன்ற உயர்க்த குலத்திற் பிற 
ந்தவன் நான், 

என்றகப்பனவ் வரசற்கு மாமனா ரியம்பும் 

என்றகப்பற்கவ் வரசனு மருமக ஸனின்னும் 

  

* ஸ்தீரலம்ஸ்காரம் -நீண்டஞாபசம்.
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என்சகோதரி சணவனிச் தராதலச் இராசா 
மன்னன்மைத்துனன் * சயொாலகன் மகானினி யானே, (6) 

நியாயா.--எல்லார் தெரிர்சு கொண்டவனாயினேன் [என்று எட் 
டாவதங்கத்திற் 'குலத்திற்கறிர்பபனென்னே?” என்ற 29 ங்க 

வியைச்கூறுகரான்] ஆகையாற் காரியத்தைக்கூறும், 

சகார,--இதோ சொல்லுறேன் ; கான் எப்பிமை செய்தாலும் 

என்னை யொன்நுஞ் செய்யமாட்டார் ; அகையால் என் 

பேரில் சச்சோஷம் வைத்திருக்கிற என் சகோதரி ஆம 
டையானால, எனக்கு விளையாடவும், காக்கவும், எல்லாப் 

பூந்தோட்டங்களுக்கும் மேலான புஷ்பகாண்டகம் என் 

னும் பூந்தோட்டங் கொடுக்கப் பட்டிருக்கிறது; அங்கே 
ஒவ்வொரு காளும் பார்க்கிறது, காயவைக்கிறது, சுத்தம் 

பண்ணுறது, கொழுப்பேற்றிக் கொள்ளுகிறது, அறுக்க 

றதுகளுக்காகப் போகிறதுண்டு ;) $ழே வீழ்ச்து டெக்கி 
ற ஒரு பெண் தேகத்தைத் தெய்வயோகத்தாற் பார்க்கி 

றேன் ; பார்க்கவில்லை. 

நியாயா.--விழுச்து கடக்றெ பெண் யாசென்றுதெரிதொ ? 

சகார.--ஓய்நீதிபதியே ! எனக்கு ஏன் தெரியாது? இப்படி.ப்ப 
ட்ட பட்டணத்திற்கு அலங்காரம் போலப்பலபல ஈகை 

கள் தரித்திரும்த வசர்தசேனை, யாரோ ஒரு சண்டாள 

னால் அற்பப்பணப்பொருளுக்காகப் பாழான புஷ்பகாண்ட 
கமென்கிற பழைய தோட்டத்தில், அவளை வரும்படிசெ 

ய்து கைகள், கயி௮, பலாசத்காரங்களாற் கொல்லப்பட் 

டாள் ; என்னால ௮லல [என்று பாதி சொல்லுகையில் வாயை 

மூடி ச்கொண்டனன் ] 

நியாயா.--௮கோ ! ஈகரக் காவலாளர்களுடைய அஜாக்கரதை ! 
pA reply. காயஸ் தர்களே ! “4 என்னால் அல்ல ்? என்று 

   கணைவவவைககைகள் ள்? 

ர சியாலகள் - மச்சான்.
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இவர் சொன்ன வியவகார பதத்தை முதலில் எழுதிக்கொ 

ள்ளுங்கள், 

காய--௮சியர் உத்தரவுப்படி. [என்று ௮தை யெழுதி] சுவாமீ ! 
எழுதியாயிற்று, 

சகார.--[ தனக்குள்] ஆச்சரியம் ! அவசரப்படுகிற பிச்சைக்கார 

னைப்போல், என்னை கானே கெடுத்துக்கொண்டேன் ; 

இருக்கட்டும், இப்படிச் சொல்லுகிறேன் [வெளிப்படை 

யாக] ௮கோ/ நீதிபதியே ! கானே பார்த்தேன் என்று 

சொல்லுகிறேன். என்ன கோலாகலம் பண்ணுகிறீரே? 
[என்று எழுதியதைக் காலாலழிககிரொன் ] 

நியாயா.--பணத்தின் பொருட்டுக் கை, கயிறுகளாற் கொல்ல 
ப்பட்டாளென்று நீர் எவ்வித மறிர்ர்? 

சகார,--ஓகோ நிச்சயம்! பாழாகவும் வெறுமையாகவு மிருக் 
இற கழுதீதாலும், ஈகைகள் பூணுமிடங்களில் ௮வைக 
ளில்லாமலிருத்தலாலும், கினைக்கிறேன், 

சிரோ 
காய ் எ சநியாகத்தானிருக்கிறது, 

சகார.--௮தருஷ்டவசத்சால் எனது உயிர் இரும்பிவர்ததடா 
அப்பா ! 

சிரே 
காய 1 இவ்வியவகாசம் யாரைப் பிடி.க்கறது? 

நியாயா,--௮த விஷயத்தில் வியவகாரம் இருவகை, 

சிரே 
என்னென்ன ? am pore 

நியாயா.--சொல்லையவலம்பித்தும், அருத் சத்தை யவலம்பித் 
அம் வியவகாரங்கள் இருவகை; சொல்லை யவலம்பித் 

இருத்தல், வாதி பிரதிவாதிகளுக்குள் ற பொருளை யவல 

ம்பித்திருத்தல் நீதித்தலைவன் புத்தியால் ஊககிக்கப்படுவ.து,
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சிரே 
காய ] எவியவ காரம் வசஈதசேனையின்றாயை யவலம்பிக்றெத, 

ரியாயா..- ஆம் ஆம்?  ௮டசோதகக ! வசந்தசேனையின் மாதா 

வைப் பயழுதுத்தாமல் அழைதஅவா. 

சோதந,---அப்படியே [ என்று வெளியித்போய் வசர்தசேனையின் 

ருயோடு வந்து] ஆரியே! போம்! போம்/ 

தாய்க்கிழவி.--என்பெண் சுகமநுபவிக்கக் காதலன் வீட்டிற்குப் 

Gund Raho or; Dose Aree நீதித்தலைவர் ௮ழைக் 

Bayt aur 3. என்று சொல்லுஇருன் ; என்மனம் பதைக் 

ang! ஆரிய! நீதிச்சவைக்குச் செல்லும் வழியைக் 

காட்டு, 

சோத௩.--ஆரியே ! வா! வா! [இருவரும் போகின்றனர்] இதோ 

நீதச்சவை, இதற்குள் ஆரியைபோகலாம் [என்று இருவரும் 

பி.ரவேசிக்கின் தனர் ] 

தாய்க்கிழவி.--[இட்டப்போய்] பூசனைக்குரிய தங்கட்குச் சுகம் 

உண்டாகட்டும். 

ியாயா.--அம்மா ! உன் வரத்து ஈல் வரதீதே, உட்காருக 7 

தாய்க்கிழவி.-அப்படியே [என்று உட்சார்ர் தாள் | 

சகார.--[வைதகொண்டு] ae grr திழமுண்டை ! வதையா 

இழட்டுமுண்டை ! 

ரியாயா..- gar! & வஸக்தஸேனையின் தாயா? 

தாய்க்கிழலி.--ஆமாம். 

நியாயா.--அப்படியானால், வசந்தஸேனை இப்பொழுது எங்கே 

போனாள் ? 

தாய்க்கிழலி.-சினேகதர் வீட்டிற்கு, 

மியாயா அ அவளுடைய ௮௩தச்சிகேகதர் பெயர் என்ன?
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தாய்க்கிழவி.--[ தனக்குள்] ஐயய்யோ / இ பெரியவெட்கத்திற் 

சிடமாச்சே ! [வெளிப்படையாய்] இதைச் சரதாரண சங் 

கள் கேட்கலாம் ; நீதியஇிபா கேட்கலாமா ? 

நியாயா.--வெட்கப்படாதே / உன்னைக் கேட்டல் வியவகாரச நிமி 

த்தம், 

சிரே 
நாய ந -“வியவகாரத்திற்காகக் கேட்கிறோம் ; குற்றமில்லை, 

சொல்லலாம். 

தாய்க்கிழவி.--என்ன ? வியவகாரமா? அப்படியானால் எஜமான் 
கள் கேளுங்கள், அவர் சார்த்தவாக விகயதத்தருடைய 

பேரன் ; சாகாதத்தருடைய புத்திரன் ; ஆரிய சாருதத்த 

ரென்ற நற்பெயருடையவர் ; செட்டிதீதெருவில் வடக்கி 

மர்; அங்கு என் குழந்தை யெளவன சுகத்தை யனுப 

வித்துக்கொண்டிருக்கிறாள். 

சகார.--ஆரியர்களே ! கேட்டீர்களா? இர்த எழுத்துக்களை எழு 

திக்கொள்ளுங்கள் ; என் விவாசம் இப்போது சாருதத்த 

னோடு, 

சிரே Lo உ. , 
காய 6 சாருதத்தன் சகேகிதன் என்று சொல்லுவஇற் குற்ற 

மெரன்று மில்லையே ! 

நியாயா,-இச்த வியவகாரஞ் சாருதத்தனைப் பொறுத்திருக்கெ௮, 

சிரே அப்படியே 
guy § SPOR 

கியாயா.--தனதத்தனே! வஸக்தஸேனை ஆரிய சாருதத்தன் வீட் 
டிற்குப் போனாளென்று, வியவகாரத்தினுடைய முதல் 
பாகத்தை எழுதிக்கொள்ளும்; என்னை? ஆரிய சாரு 

தித்தரைக் கூட கரம் அழைக்கவேண்டுமா ? அல்ல 

வியவகாரம் அவரை அழைக்கும்படி செய்கறெதே! ௮டே! 

27



210 மிருச்சகடிகம், 

சோத்கக! போய் ஆரிய சாருதத்தரை நிர்ப்பர்த மில்லா 

மலும், அவசரப்படுச்தாமலும, அவர் மனத்தை வருத்தா 

மலும், மரியாதையாகவும், ஆதரவோடும், கியாயாதிபதி 

தங்களைப் பார்க்கவேண்டுமென்று சொல்லுகஞுர், என்று 

| அழைத்து வா! 

சோதஈ.--ஏஜமான் கட்டளைப்படி. | என்று போய்ப்பிறகு சாருதத்த 

லுடன் பிரவேடித்.த] ஆரியரே ! போங்கள், போங்கள்; 

சாருத.--| யோசித்த 

என்முலஞ் லான் கறிர்த வேக்தலும் 

தன்வயின் வரவமைக் கின்ற தன்மையை 

யுன்னலி லொருபொலாங் குறுத னிச்சய 

மென்)25 ங்கருத்துற வெண்ணு கின்றதரால், (7) 

(மனத்திற்குள் யோசனையோடு) 

விலங்கைம் தறித்அ விட்ட வொரு 

விரதீதாக் தந்தா னெட்டிய தோ? 

இலங்கு ௪கடச் தனில் வந்தோ 

னென்னா லெளி!தில் விடு பட்ட 

௩லிகொள் செய்தி ர் யொற்றதரக் கண் 

ணாக வுடைய ஈரேக்டு ரற்குச் 

சொலிவிட் டனரோ ? இங்ஙன மதீ 

தோன்ற லழைக்குங் காரண மென் ! (8) 

அல்லது, யோசனை செய்வானேன் ? நீதிஸ் தல த்இிற்கே 

செல்லுகிறேன் [வெளிப்படையாய்] ௮டே / சோதகக ! 

நீதிஸ்தலத்திற்றாப் போகிற வழியைக்காட்டுஇ ! 

சோத௩.-வாங்கோ ! வாங்கோ | ஆரியரே ! [என்று போ௫ன்தனர்] 

    

ர் ஒற்ற தூதன், ஒற்றர் ௮ரசற்குச் கண்ணென்பதை அடி.யில்வரை 

யப்பட்டிருககுர் இருக்குறளானுணர்க “ ஒற்றுமுறைசான்ற 
நூலு மியையிரண்டு், தெற்றென்க மன்னவன்சண்” இருக்குறள் 

ப இசிரூடல் 1.
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சாருத,--[பயமுத்து] என்ன மற்றொன்று ? 

காக்கை கரைந்து கூவுதனுங் 

கடிகொளாசன் பணியாளா 

கோக்கிப் பல்காற் கூவுது 

நுதிகொளெனாஅ வாமமவி/ 

கோக்கர் துடியா சிறறலையு 

நுணுக்கதீதடனோ யாயுங்காற 

ரூக்ருஞ் செயலசா ரவ (ராக 

தமியேன்றன்$௱ வரு கின, (9) 

சோதந,--அரியாகளே ! போங்க? கிர்ப்பர் மின்றி அவசாப் 

படாமற்போங்க / 

சாருத,--(சிறிதுதாரஞ்சென்று, முன்னர்ப்பார் து) 

ஈரமற் நுலா்க்கவோர் மாத்தின் 8 Bane 

தார்கருங் காகமெல * உலரி நோக்கிய 

ert woo) Quor De & ஸ்வர $ெ.தகது 

Cars or றநுறுவறுி லையங் கொணடிலேன், (10) 

[அப்பால் மற்றொரு இக்கைப்பார் 1௮. அடடா | Qo aa ஒரு 

பாம்பு 7 

எனமீ நூன்று பராவையொடு 

மிரு $ நீலாஞ்ச னத்துிடனெளி 
துன்னி£ீண்டு நுடிப்புற்ற 

நாவுஞ்சுவேத கானகெயிநு 

மன்னியுயிரப்பாற் பூரிக்கும 

வளைர் தவயிற்றோ டுறவழிக்க 

துடித்தது விரைவுபற்றி வர் தகாலவழுமைதி-- ' வாராச்காலத்து 
நிகழும்காலத்து, மோராகருவரூஉம் வினைச்சொற்ளெவி, யிறர் 
தகாலத்துக்குறிப்பொட/ளத் தல், விரைச்தபொருள வென்மனார் 
புலவர்?” தொல்காப்பியம், சொல்ல. காரம், வினையியல், ரூத் 44, 

6 நீலாஞ்ச நம் கண்ணிலெழுதப்படு மொருவகை மை,



212 மிருச்சகடிகம், 

ணினனல்புரிமா காகமிகுங் 

கோவத்தோடென் மேல்விழுமால். (11) 

மேலும் இதோ 

புவிக்கணீரஞ் சிறிதுமிலை 

காலுஈ்கறையிற பொறுத் தலிலை 

கவமாயிடக்கண் டோள்பலகா 

னடுங்கித்துடி.ப்புற் றனபுள்ளொன் 

றவசம்பெருகக் கூவலுற்ற 

தந்தோ /விவையோர பெருங்கோரத் 

௮வஞ்சேர்மரணம் வருமென்றே 
சொல்லுமயிர்ப்புக் Ceres Ba eyo. (12) 

எவ்வகையினுர் தேவதைகள் ஈன்மையையே அருளுவார்கள் 7 

சோதா.---போங்க/ ஆரியரே ! பேரங்க/ இதோ நீதிச்சவை ; 
இதற்குள்ளே போங்க ; 

சாருத.--[மிரவே௫ித்த, சான்கு பக்கங்களையும் பார்த்து] நியாயசபை 
யின் ௮ழகு ஆச்சரியம் ! இங்கோ என்றால், 

சிர்தையை யெண்ணிக் Sew 1 தன் மூழ்கு 

மர்திரியர் மலி வாரி நூதராச் 

திரையுஞ் சங்கமுக் இகழ்சா ரணரா 

முதலையு மகாமு மிவுளி யானையென் 
உரஈதைசெய் செக்றுவு மான்ற பல்லெரலிப் 

Ut Ho Uo SPU பகர்கா யஷ்தர் 
பாந்தள்கள் வாழும் பாஜியென் நுரைக்கு 
நீதிச் சுவட்டுச் தடமென நிலைஇய 

சவைபல தீய பிராணிகண் மரீஇுய 

கருங்கட ஸிகர்த்த காட்டுயுந் றதுவே, (18) 

  டை 

ர வவ Ammen ge 

1 வாரியென்றசைச் குறித்த ௮து என்னுஞ்சுட்டு (முத்படச்ளெச்தல் 
செய்யுளூளரித்தே ?? என்னும் தொல்காப்பியம், சொல்லதஇிகர 
ரம், இளவியாச்சம் 30ஞ குத்திரச்சான்முள்வைக்கப்பட்ட த,



ஒன்பதாவதங்கம், 213 

இருக்கட்டும் ! [என்று நுழைந்து தலையிவிடிச்துச்கொண்டு 

யோசனையோடு] ஆ 7 ஆ? QC ar மற்றொன்று, 

இடக்கண் துடித்த திருங் * கொடி. கூவிய 

தடக்க ணூகக் தகையர நின்ற 

தஇடமார் தெய்வஞ் செருக்கில் லேனுக் 

கடலில் சேம மாற்றும் தானே. (14) 

நியாயா.---இதோ DH EF சாருதத்தா | 

(pam Are 5 காரிகையங் கடையகன்ற 

கண்களிவை (Lp lm கொண்டு 

புகுமிர்த விலக்கணமே யவ தூறு 

புகல்பவற்குப் 1 புலமீ யாதாற் 

பகபெசு குதிரைகரன படை த்தபடி. 

வக்கியைர்த பண்பெர் காளு 

ம௫ூதெலத்தி னழுவாதென் நுரைப்பர்பல 

நால்பயின்ற வல்லோ ரம்மா, (15) 

சாருத.--ஓ ! நியாயாதிபரவர்கட்கு மங்கலம் உண்டாகுக ! சேவ 

காகாள் ! நீங்கள் சேமமா 1 

நியாயா.--[அவசரத்தோடு] ஆரியருடைய வாத்து twas sor 

குக! ௮அடசோதகக! ஆரியருக்குப்பீடம் எடுத்து வம 

போடு! 

சோதஈ.--[அசசங்சொணர்ச்த] இதோ ஈரற்காலி, அரியர் அதன் 
மீது வீற்றிருத்தல் வேண்டும். [சாருதத்தர் உட்காருகிறார்] 

சகார-[னத்தோர] ௮ட! பெண்கொலை புரிந்தவனே 1! வக் 

தாயா; வர்தாயா / விவகர.ரம, அகோ! மிக ஈன்றாகவிருக்கி 

ன்றது; நியாயமாக விருக்கிறது ; தருமமாக இருக்கறது; 

  

[ கோடி--காக்கை * கூசாய் நினதடல் காண்பேன் விடியிற் கொடி 
முன்னமே?” வெங்கைச்கோவை 210, 

1 புலமீயாது-- இடங்சொடாது, புலம் இடம்,
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பெண்கொலை செய்தவனுக்கு காற்காலி கொடுப்பதானது, 

[கருவத்தோட] இருக்கட்டும் / கொடுங்கள், 

நீயாயா.--ஆரியசாருத தரே / தமக்கு இந்த அரியையுடைய 

மகளுடன் சம்பர்தமாவது, ஈட்பாவது, பிரியமாவது உண் 

டா? 

சாருத.--யாருடைய ? 

நியாயா,--இவளுடைய [என்ற வசச்தசேனைதாயைக் காட்டுகிறார் 

சாருத,--[எழுக்து] ஆரியே! வர்தனம பண்ணுகிறேன், 

தாய்க்கிழவி.--க.ழஈ தாய் / சரஞ்சீவியாகவிருக்கக்கடவ௮, [சன 

க்குள்] அதள் சாருதச்தர் இவரா 1? எனது மகளுடைய 

யெளவனம் ஈல்ல இடத்திலே உபயோட௫க்கப்பட்டது. 

நியாயா.--ஆரியசே |! தாஸி உமது காதலியா ? 

சாருத,--[வெட்சப்படரர்] 

ச்கார,.-- 

பொய்யான ஈடச்தையைநீ வெட்கக்காலும் 

பொருந்தச்சகீ தரலுமறைக் கனறாய்பேரலும் 

மெய்யாகப் பணத்தாசை மேயநீயே 

மிறாுகொலையைச் செய்துபின்னர் மறைக்கின்ரூயே, (10) 

அட்டமில்லாக பட்டகர் என்ப 

Boo gar wp, (17) 

சிரே 
காய | - ஆரியசாருதத்தரே ! சொல்லுங்கள் : வெட்கம் வே 

ண்டாம்; இது வியவகாரமல்லவோ ? 

சாருத.--[டெட்ச ச்தோ$] ஓகோ ! நீஇுத்தலைவர்களே | தாஸி 

யென்னுடைய இகேகிதையென்று நான் எவ்விதஞ் சொல் 

லக்கூடும? யெளவஙங் குற்றஞ் செய்ததாகுமே யன்றி 

ஈடத்தையல்லவே !
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ியாயா.-- 

விசாரணை மிக்க ர விக்க முடையது 

மனச்தனி லுறையு மான மகற்றும் 

உண்மையை யுரையும் ஊக்கமேவும் 

இவ்விட மித்தியை ஏற்ற வில்லையே. (18) 

வெட்கம் வேண்டாம் : உம்மை வியவகாரம் கேட்கிறோம், 

சாருத.--நீதியதிபசே ! யாருடன எனக்கு வியவகாரம் ? 

சகார,--[படாடோபத்தோடு] அடே என்னோடு வியவகாரம், 

சாருத,--உன்னுடன் எனக்றா Muara hiss கூடியதல் 

லவே, 

சகார.--௮டே / பெண்கொலைகாரா/ அப்படிப்பட்ட பல மாணி 

க்க ஈகைகளைப்பூண்டவளான வசந்தசேனையைக் கொன்று 

போட்டு, இப்பொழுது கிறைந்த கபடத்தால் மறைக்கிடுய்/ 

சாருத.--பயனற்ற வார்த்தை சொல்லுகிறவனல்லவா நீ. 

நியாயா.--ஆரிய சாருதத்த/ இதுபோதும; உண்மை சொல் 

ஓம்? தாசி யுமதுசாதலியோ ? 

சாருத.--௮ப்படியே, 

நியாயா.--ஆரியசே ! வசர்தசேனை யெட்கே? 

சாருத.---அவள் வீட்டிற்குப போயினள். 

சிரே 
காய  -எப்படிப்போனுள் ? எப்பொழுது ? யாருடன் ? 

காருத.--[தனக்குள்] என்ன 1 ஒருவருக்குக் தெரியாமல் இரகசி 

யமாகப் போனாளென்று சொலலலாமா r 

  

* விக்கிநம்- தடை, 
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சிரே 
காய i அரசியே ! சொல்லுமையா. 

சாருத.-- வீட்டிற்குப் போனாள் ; வேறு யாது சொல்லுகிறது? 

சகார,--புஷ்பகாண்டக மென்னும், என்னுடைய பழைய தோ 

ட்டத்திற்குள், புகு,த்தப்பட்டவளாகிப், பணச்தி விமித்தங் 

கை, கயிறு, பலாத்காரம் இவைகளாற் கொலை செய்யப் 

பட்டாள் ; வீட்டுக்குப்போனாளென்று, அடே! பொய் 

சொல்லுகிருய் இப்போது, 

சாருத.--அ 1! ஆ! ௮ருத்தமில்லாமற் பேசுகிறவனே / 

இதற்கையிற் * சாடாக்.ர பக்கம் போல 

இருமேக மழைகின்னை நனைத்த லில்லை ! 

இதுபொய் ! ஈற பனிக்கால $ இண்டை யெரப்ப 

இயல்கினது வத௩மொளி யிழக்த லின்றே, (19) 

நியாயா,---| குறிப்பாக | 

மேருவினை கிறுத்தல்கடல் கடத்தல்மிகு கால்பற்ற 

னேருமிட்தச் சாருதத்த அ௮ர்தணனை நிர்தித்தல், (20) 

(வெளிப்படையாக) 

உத சமசாரு 

தத கருமிர்த 
மித்தைகொள் காரி 

யத்தைச் செய்வரோ? (21) 

(இவ்வங்கத்தின் : முகடிமிர்ச்த என்ஐ 15ம் கவியைச் சொல்லுறார்) 

சகார,--வியவகாரம் பட்சபாதச்தோடு பார்க்கப்படுகறெ.௮. 

கியாயா,--£ ! மூர்க்க! 

      

  

* சாடாக்ரபக்கம்-- காடையின் மேற்புத இறகு ; சாஷம்-சாடை, 

1 இண்டை தாமரை, இங்குப் பூலிற்காகு பெயர்,
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ஈன ! நீவேதப் பொருளுரைக்கின்பூர 

யிசைத்தகின் சாவிழவில்லை 

pron MIDE சூரியனொக்கு 

முனகணுங் கெடவிலையெரிஈ்து 

மேனிமிர்தீயி விடுகினஸகவெக் 

தழிம்நுலே மேன டமேவு 

மானமாரசாரு தக்தனையசை தாய் 

மகிதல நினைவிழுங்கிலதே. (24) 

அரியசாருததகர் அகாரியஞ்செய்வார் என்றல் எங்ஙனம் ? 

அணிமணி தவிர்த்தம் போகிதி யுறையும் 

பயமிகப் பெரும யயலவர் வேண்டா 

தரும்பொரு ளெவளு லளிக்கப்பட்டதோ 

அவன்தூர்த் இக்குறை யிடமா வாஜோர் 

பகையிலார் பொரு ஈகக்கவ ரும்பொருட் 

டிவ்வகைப் பாவ மியற்றுவானலனே. (23) 

தாய்க்கிழவி.--| சசாரனைப்பார்ச்து] காசம/கிப்போவாய் ! அர்தல் 

காலதீதில் எவன் நுடைக்கலம் வைத்த கங்கப்பானையை 

இரவில் திருடன் கொண்டு போயினான என்று, ௮ தற்குப் 

பதிலாக காலு சமுத்திர சாரபூதமான மாணிக்க மாலையை 

க்கொடுத்தானோ, அவனிப்போழ்து அற்ப உடைமைச்காக 
அகாரியதீதைச் செய்வானா [் ஓ / என்மகளே / வாடி. என் 

குழந்தாய் ! | என்று புலம்புகின் றனள் | 

நியாயா.--ஆரிய சாருதத்தரே 1! அவள் கால் ஈடையாய்ச் செ 
ன்றனளா ? வண்டியிறந்போனாளா ? 

சாகுத.--என் முன்பாகப் போகவில்லை ; ஆகையால் அவள் 

வண்டியிற் போனாளோ, பாச்சாரியாய்ப் போனாளோ, யா 

னறியேன். 

(விரகன் மிகுர்ச கோவத்தோடு பிரவேடச்சிறான்) 

28
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வீரக,-- 
காலஓுதை பட்டவ மானங் கண்டபின் 

சாலுறு பகையினைச் தாங்கி வன்றுயர் 

மாலலை கடலினின் மாழ்கு வேற்ரோக் 
காலமெவ் வண்ணமோ கழிகர்து சென்றதே, (24) 

அகையால் நீதிச்சவைக்குப் பேரகிறேன் | என்று பிரவேச 

த்த] ஆரியமிசரர்களுக்குச் சுகமுண்டாகட்டும். 

நியாயா.--ஈகரக் காவலாளி வீரகன்! வீரக! Fats காரிய 

மென்ன? 

வரக, --ஈ ஈஈ! ஓ! ஓ! விலங்கை முதித்து ஒடினகாலசத்தஇில், 

ஆரியகனைத் தேடிக்கொண்டு போகையில், மூடப்பட்ட 

வண்டி. ஓன்று போகிறதென்று விசாரித்துத் தேடிப்பார் 

தீத) அடே! நீ பார்த்தரய் கான் பார்க்க வேண்டுமென்று 

சொல்லும் பொளு௮, சரந்தனகமகத்தரகன் உதைதீதான்; 

இசைக்கேட்டு சாரங்கள் தீர்மானித்தல் வேண்டும். 

நியாயா,--அடே ! ௮௮ யார்வண்டி யென்று அறிக்தாயா ? 

வீரக--இந்த ஆரிய சாருதத்தருடையது ; வசக்தசேனையேறிப் 

போனாள் ; கரீடைக்காக புஷ்பகரண்டகமென்னுர் தோட் 

டதீதிற்குப் போகிறாளென்று வண்டிக்காரன் சொன்னான், 

சகார,--ஐயர்களே | கேட்டீர்களா? 

நியாயா.-- 

* சவியொளி மிகுத்தவெண் சந்திரன் னிரா 

குவின்விளை துன்பினாற் 1 கோட்ட முற்றனன் 

கருவிகளை யிடிஈ்துமேல் வீழ்தலாற் $ குசங் 

கவின்மிகு தெளிவொரீஇக் % கலுழி மேயதே, (25) 

      

* சவியோளி--ஒரு பொருட்பன் மொழி. 1 கோட்டம் - கோணல். 

6 தசம்“ மர், $ கலுமி--சலங்கல்,
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அடவீரக! இங்கு உன் வியவகாரசத்தைப் பின்னர். விசா 

ரிப்போம்; நீதிச்சபை வாசலிற் கட்டியிருக்குங் ௬ ரை 

மே லேறிப், புஷ்பகரண்டக மென்னப்படுஞ் சாம்ணொத்தி 

யரத் திற்குப்போய், ஒருபெண் இறக்து இடக்கின்றனளர 

என்று பார்த்துவா, 

வீரக,--எ௪சமான் கட்டளைப்படி. | என்று வெளியிற்போய்ப் பிறகு 

பிரவேசித்து] அங்கே போனேங்க ; புலால் புிஃகும் விலங் 

குகள் ஒரு பெண பிபேதத்தைக் தின்னுகன்றதைப் பார்த் 

தேனுங்க, 

சிரே 
காய ந“ பெண்பிரே மென்று நீ யெவ்வித மறிட்தனை ? 

வீரக,--மிச்சமாகிக் கடத கை, கால், தலைமயிர் இவைகளால் 

௮ நிஞ்சேங்க. 

நியாயா,-- அடே / உலகவியவகாரம் விபரீதம் ! £ கெட்டது! 

எவ்வளவு நிபுணதையோ டி வதைவிசா ரணைசெயுக்தோ 

றவ்வளவு சங்கடங்க ளடைகின்ற விவகாரங் 

கவ்வையுறு பொய்மெய்யைக் கண்டறிதன் மிகவரிது 

கவ்வளக்கர்க் * கபிலையெனக் கவின்புர்தி யழுஈஇியதே. (20) 

சாருத.--| தனக்குள் | 

பூமலருங் காற்பிரசம் புகுந்துண்ணச் சஞ்சரிகங் 

காமுற்று மொய்ததலெனக், கடலஞாலக் கண் 1 மனிதன் 

$ பேமிருத்த தீமைபல பெருகிவரி லதுவழியே 

தோமிகுத்த பல்வேறு சங்கடங்க டோற்றுமன்றே, (27) 

நியாயா.--ஆரிய சாருததீத ! நிஜதீதைச் சொல்லும், 

  

* கபிலை பசு. 1 மனிதனுக்சென்று கும்வருபுவிரிக்ச, 

6 பேம்-அசசம்,
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ருத் 
இமையுளா னயலவர்பா லழுக்கா அுற்றோன் 

செறியாசை யாற்குருட னானோன் வேற்றுர் 
1 மாமைகெடக் கோறலின்மா உாஞ்சை யுள்ளோன் 

மற்றவன்றன் பிறவிதொட்டு மருவா நிற்கும் 

தோமிருத்த தோடத்தா லெதுசொற் முலு 

அகடீர வதையங்க் கரித்த னன்ரோ? 
பூமிசனி லவனபுகன௱ 1 பரிவா தத்சைப் 

புரை தீர விசாணையைப் புநிதல ஈன்றே, (28) 

மலாகொய்வான் கொடியைவளைத் திழுத்துக் கொய்ய 

மனஞ்சகியா யரஸனோபெண் கலுழுங் காலைப் 

பொலன்வண்டி னிறகர்கிறம பூண்டு நீண்ட 

புனை கூகதற் பற்றியவட் கொலை செய்வேஜோ ? (89) 

சகார.--ஓகோ ! நீதியதிபாவா்களே ! தாங்கள் பட்சபரகமாக 

வியவகாரத்தைப பாரக்கிறாகளே / என்ன? இன்னும் 

௮ிரச ஆசையையுடைய சாருதத்தன் காற்காலியிலிருச் 

இருனே ! 

கியாயா.--௮டசோதகக! இவ்வண்ணஞ்செய, [சோதாஈசன் ௮வ் 

விதஞ் செய்டின் னன் | 

சாருத,--விசாரியுங்கள் ! ஒநீதெஇபர்காள் ! விசாரியுங்கள் ! | என் 

றுசாற்காவியில் நின்று மிறங்குச் தரையிலிருக்கன் ஐனன் ] 

சகார..--|[ தனக்குள் மிகுர்த களிப்போடு கூத்தாடிச்சொண்டு] ஓகோ ! 

என்னாற் செய்யப்பட்ட பாதகம், இவ்விதம அன்னியன் 

நலையிற் 'றள்ளப்பட்டஅு ; சாருதத்தன் அருகில் கானும் 

உட்காருகிறேன். [அம்விதஞ்செய்து] சாருதத்தா / என் 

னேப்பாரு, சொல்லு 66 GT GBT Go) கொல்லப்பட்டாள் ” 

என்று சொல்லேன். 

  

  

[மாமை அழகு. 1 பர்வாதம்-பழிசசொல்,
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சாருத.--ஓநீ.தியஇபர்களே / [என்று இவ்வங்கத்தின் 'நீமையுளான்”” 
என்ற 38ங்கவியைச் சொல்துன்றனன்.--பின்னர் பெருமூச் 

சோடு சன,்குள்] 

என்பெரு£& தோழமை -மைச்தி ரேயவோ/ 
அன்புவே இயாருலச் gH is tT ஆட்டியே ! 

உன் 1 புனா கர்தவி ௬ுரோக சேனவோ ! 

என்பெருக் நுயரினைக் காண்கிலீர் என ! (30) 

அயலவரா பதமேவி னம்தோ ! 6 நீ சாடோறுங் 

கயமைதொடு பொ ய்மகிழ்ச்சு கருத்துரு த் கொணடனையே, 

வசந்தசேளை யிடமிருந்து சமாசாரக தெரிர்து வரவும், 

வண்டியின் பொருட்டும், மைதீதிசேயரை யனுப்பினேன்; 

ஆபரணங்களையு பவளிடங் கொடுக்குமபடி கொடுத்தேன்; 

அவரின்னும் தாமதம் புரிகின்றன ! என்ன ! 

(அபரணந்தோடு விறூரஷகன் பிரவேசிக்கிரான்) 

விதூஷ..--ஆரியசாரு ஐ.த்தா அபாணங்களை யென்வசங் தொடு 

+ 

§ 

தீது Dadioioon cw Gh O&1 61 wy" 5 என்னவெனில்.---**அறி 

யமைத்திரேய ! வசக்தசேனையாற் மூழட்தை டரோகசே 

னன் பூஷணங்களால லங்கரிக்கப்பட்டு ௮வன் ரூயிடம 

் னுப்பப்பட்டனன் ; அவளிடத்தில் அபாணங்களைக் கொ 

டுத்துவிடும் ; இரும்பவாங்காதையும் '' என்று; வ௫க்தசே 

௭யிடம் போவேன் [சிறித சாரஞ்சென்று அகாயச்தைப்பார் 

ச்த] ஓ./ பாவரைபிலன் ! ஓபாவரைபில ! யாதுகாரணத் 

தால் மனஞ்சலிக்கும் வருத்த முற்றவராகக் காணப்படு 

Asi? [செவிகொடுத்துக் கேட்டு] என்ன சொல்லுகிறீர் ? 

பிரியயண்பனான சாருதத்தா நியாயசபைக்கு அழைக்க 

ப்பட்டிருக்கிறா சென்றா? அது சின்னக் காரியமாக 

விராது [யோடித்த | அதற்குப் பிறகு வசச்தசேனையிடம் 

      

ஆட்டி - பெண். 1 புன்கைம்-ஒர்வித நாசம், 

GQ 
* 6 நீ, யென்றது சகாரனை,
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போடறேன் ; இப்போது நியாயத் தலத்திற்குப்போவேன் 
௩ 

[| கொஞ்சரம் போய்ப் பார்தத] இதுதான நீதிச்சபை ; 

இசேர அிற்பிரவேடிப்பேன் | பிரவேடத்து] நீதியதிபரவா்க 
ட்குச் சுகமுண்டாகக்கடவது ; எனது அனபுந்ற ஈண்ப 

செங்கே॥ 

நியாயா.--இதோ இருக்கின்றனர், 

விதூல..--ஈண்ப ! உமக்கு ஈசனமையுண்டாகட்டும் ! 

சாருத.--உண்டாதல் வேண்டும் ! 

விதூல..--நீர் க்ஷேமமா 9 

சாருத.--௮அவும் உண்டாக வேண்டும். 

விதூஷ.--ஓ ஈண்ப! எதுறிமிதீதம் நீர் மிக்க துயரமுற்றவராகக் 

காணப்படுகிறீ£ ? எதற்காக இங்கு வரவழைக்கப்பட்டீர் ? 

சாருத.--மித் தரா ! 

பரவுலக மதியாத பாவியெனாற் பெண்ணே 

விரவிரதி யோசேடம் விளம்புவ ஸிப்பாவி, (32) 

விதூஷ.--என்ன ? என்ன? 

சாருத,--[காதில்] இவ்விதமாய். 

விதூஷ.--இப்படிச் சொல்லுகிறவன் எவன் ? 

சாருத.---[இங்கெத்தாற் சகாரனைச் சாட்டுகின்றனன்] இ£த அயோ 

க்கியன் காரணபூதன் ; காலன் இவன் மூலமாய்ச் சொல்லு 

Bap ன், 

விதூஷ.--குறிப்பாய்] வீட்டிற்குப் போயினளென்று ஏன் சொல் 

லக்கூடாது? 

ாருத,--சொல்லியுங் காலவித்தியாசத்தால் அங்கேரிக்கப்பட 
விலலை,
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விதூஷ..--ஓகோச ஆரியாகாள் ! உச்சயினி பட்டி னத்டுல் மடம் 

தேவா கோயில, ரோட்டம், யாகச்தமபம, தடாகமு, கண 

௮ முதலியன எவணனால அமைக்கப் பட்டுள்ளனபவோ, 

அவைகள் எவனால அலங்கரிக்கப் பட்டிருக்கின்றனவேட, 

அவன றரித்திரனாகி விட்டாலும, அுபப்பண வாசையால 

இப்படி பபட்ட கொடிய செய்கை செய்வானா? wer! 

அடே ! அவிசாரிமகனே / ௮அரசன மைத்தினனே 7/ ஸம்ஸ் 

தானகனே/ கொணடிக்காளையே! சாங்களுக்குச் சங்கடஞ் 

செய்யுங்கொடிய தடியனே ! பல பல ஈகைகளால் அலங் 

காரமுற்ற குரங்கே / என்முன்பாகச் சொல்லு; சொல் 

லடா?$ பிடித்து இழுத்தால், களிகளுக்குக் கேண்டாகு 
மென்று பயறு, மலலிகைல் கொடியைக்கூட இழுத்து, 

எனது ஈண்பா பூப்பறிக்கத்துணியா£; ௮வர் இக்தவிதம் 

இமமை மறுமைக்கு இடையூமுன காரியம எப்படிச் செய் 

வார்? இருடலே ! நட ! கூட்டிக்கொடுப்பவள் மகனே 1 
நிலலு; உன மனமபோலக் கோணியிருக்கிற இந்தத் தடி. 

யால், உனது தலையை நூறு துண்டங்களாகும்படி. உடைக் 

கிறேன், 

சகார.--[கோமர்தோடு] ஆரியர்களே / கேளுங்கள், கேளுங்கள் 7 

எனக்கு விவாகமோ, வியவகாரமோ அது சாருதத்தனோடு; 

இந்தக் காக்கையின் கால்போன்ற மஸ்தகத்தை, சரத்தை, 

தலையை, மண்டையையுடைய இவன் என்தலையை நூது 
அண்டங்களாக எதற்காக உடைக்கப் போகிருன் ; ௮௨ 

வேண்டாம் ; தேவடியாள் மகனே / அஷ்டப்பயலே ! 

[விதாஷகன் றடியை எடுத்துக்கொண்டு முன் சொன்னபடி 
சொல்லுகிறான் ; சசாரன் எழுந்து சனத்தோடு அடிக்கிறான் ; 

விதூஷகன் வதிலடிக்கிறான்; ஒருவளை யொருவன் அடி.க்கையில், 

விதூஷகனுடைய சமுச்சட்டிலிருர் த அபரணங்கள் விழுச் தன] 

ச்கார,---[அவைசளை யெடுத்துப்பார்த்து, ௮அசசத்தோடு] ஆரியர்களே! 

பாருங்கள் ! பாருங்கள் ! இவைகள் ௮ச்த இரங்கத் தக்சவ 

ளஞூடைய கைகள் [சாருதத்தனைக் குறிப்பீட்ி] இந்த அற்பப்
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பணவாசையால் இவன் கொன்ன ; ௮வள்கொலலப்பட் 

டாள் [8ீதியபபெர்களெல்லோருச் தலைகுனிர் இருக் னர் ] 

சாருத.---[ குறிப்பா ச] 

இத்தருணம் படிரங்க Cun mala x நறகலன்கள் 

GF & BG விதித்தளர்வாற் Ge 7 all aps தனாழுவி 

ஈ$்துமாற் முங்கவொணா ஈச்சுகிகர் கேடெற்கே 
யிச் தரையில் விளை*் சதென லெக்காளுநிச்சயமே! (88) 

விதூஷ.- உண்மையை யேன் உரைக்கவில்லை ? 

சாருத. ணப! 

௮ரசன்கண் ஸணோக்ககன்ற தாலுண்மை காணாதே 

தரையிலெளி மைபுகன்றுற் Cop pout மரணமாறும், (94) 

கியாயா--கஷ்டம்? ஐயோ கஷ்டம// 

செவ்வாய் பகைவன் குரு வலிமை 

இதறி வருந்து மொரு மனித 

கொவ்வாத் நூம கேறதுவைப் போ 

லொருகோ எங்கன் உழுத்கது காண், (55) 
சிரே 
காய 1 எ ார்ச்ச வசர்தசேனையின் ராயை நோக் இந்தத் தங் 

கப்பானயை அது தானா அல்லவா என்று, பார் ! 

தாய்க்கிழவி.--இஅ அதுபோலிருக்கிறது ; அனாலஅ வல்ல, 

சகார.--ஆம்/ நீ கிழக்குட்டி ; கண்களாற் சொல்லுஇரய் ; வா 

யால மறைக்கிராம், 

தாய்க்கிழலி.--பாழாப்போவாய் ! € போ! 

சிரே காய a8 ௮து தானா அல்லவா என்று சரக்செதையாகச் 

சொல்லு, 

நாய்க்கிழவி--ஆரியரே ! தட்டானுடைய புத் சொலித்தனம் பா 

ர்வையை இழுக்கிறது; ஆனாலஅு வலல,
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நீயாயா,--- அம்மா! இர்த சகைகளை நி அறிவாயோ? 

தாய்க்கிழவி.--சான்நதான் சொல்லுகிறேன் ; இல்லை, இல்லை: 

எனக்குத் பெதெரியவில்லை ; அல்லது ஒருவேளை யெங்கள் 

ககைகளைப்போலச் செய்திருக்கலாம். 

நியாயா.--ஓய் சிசேஷ்டியே ! இகோபாரும. 

ஒன்றைப்போனற பலபொருள் 

ஞலகத்துளவா LAG [pb GUM 

உன்றுவடிவங் குணமிவைகன் 

னயகரதம்மரற காணுற்ற 

அன்றேயவைபோற் செ ய்கின்றா 

ரன்றோடுற்பர் ர ஒருவா்தம 

என்றுங்கைலா கவந்தனக்கே 

யியலபாய்க் காணப் படுஇின்ற, (90) 

அிரே 
காய 1 எ இவைகள் அரிய சாருதச்தருடையவைகளர? 

சாருத.- ல்ல, அலல. 

சிரே 
தாய 12 ஆனால் யாருடைய ஈகைகள் P 

சாருத.--௮ரத அம்மாளுடைய மகளுகீறாச் சொக்தம். 

ரே 1 இவைகள் அவளை எவ்விதம் நீங்க 2 

சாருத.--இவவிதம் ; ஆம், இவ்விதம், 

சிரா 
காய $ இப்பொழுது உண்மையைச் சொல்லும்; பாரும் 

இதோ, இப்பொழுது பாரும். 

  

* ஒரவந்தம்- ஒன்றைப் போலிருத்தல், 

29
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ச்தியத்தாற் சுகஞ் சாரு மென்றுமே 

சத்திய முரைப்பதிற் றவ றணைக்திடா 
சத்திய மாண்டெழுச் துடைய தாயினுஞ் 
சத்திய மித்தையாற் சற்றும் போர்த்திடேல், (87) 

சாருத.--ஈகைகள்! ஈகைகள் / யானறியேன் ! எங்கள் வீட்டிலி டூ. 

ரது கொணாப் பட்டவைக ளென்௮ யானறிவேன். 

சகார.--சதோட்டத்தில் அவளை யழைத்அ நீயே கொல்லினாய் ; 

இப்போது பெரிய கபடத்தோடு மறைக்கிழுய் ; 

நியாயா.--அரிய சாருதத்த! உண்மையை யுரையும் [ 

இன்றுனதே ரங்கமிசை யிருங்கொடிய சசைதான் 

அன்றுமெங்க ளாயினாற் சொல்லுகிச௪த் தனையே, (98) 

சாருத.-- 
பாவமற்ற குலத்துற் பவித்தரான் 

பாவியல்ல மாபாவியென் றெண்ணிடி.ற் 

பாவமரிறவ னென்றெளியேன் புகல் 

T பாவதீதாலுறு மோர்பய னென்னையே? (59) 

[தனக்குள்] வசக்தசேணயைப் பிரிந்து சானிருப்பதிற் பய 

னிலலை [வெளிப்படையாக] ஓகோ ! அதிகமாகச் சொல்லு 
வற் பலனெனன 0 

இருமையு மிழகதுநின்ற। எனறனா லருமைமேய 

சுரிருழற் றோகைசேடஞ் சொலலுவா னிதேோகிற்கின்றான் (40) 

சகார,--கொலையுணடாள் ! டே! £ சொல்லு, “கான் கொள் 

றேன் ”' என்று, 

சாருத.--நீயே சொல்வினையே ! 

சகார,--பட்டாரகர்களே ! கேளுங்கள் ! இவனாற் கொலையுண் 

  
* பரலம்--௩உட்கருகது, அபிப்மிராயம் :* என்னபாவ மற்றென்னை 

மின்மென் சொலாதுலசே ?? பாரதம், சற்ரிறப்புப்பாயிரம் 3.



ஒன்பதாவதங்கம், லர் 

டாள்; இவனாற்றான் ; இதக் தரி$இர சாருகக்சனுக்குள் 
சரி ரதண்டனையை விதியுங்கள், 

நியாயா,--சோதாக ! ரசன் மைத்துனன் சொல்லுகிறபடி $ 

ஓ சேவகர்களே ! சாருதச்தனைப் பிடியுங்கள், [சேவகர் 

பிடி. ச்சின்றனர்] 

உட ட ட tee / . : ச ச . த் . 
தாய்க்கிழவி.--ஆரியர்களே / தயவு செப்புங்கள், தயவு செய்யுங் 

. . ரூ . . . . 

கள்! அசை யழிக்கவின ! அர்தக்காலத் லு அடைக் 

கலம் வைத பொனபாாயை இபவிம்பிருடாகள் கொண் 

டுபோனதநற்காக, மாலு ச மத், baer ff, pil 7 oar மாணிஃக 

மாலையை எவன் 0 காடுத்தாமீய, 10 237 இப்பொழுது அற் 

பப் பொருளுக்கா Dy NG D Md Uh DB J செய்வானா ? 

ஓ மகளே ! வாடியென ராழர்தாய் ! [என்று புலம்புகிருள் ] 

கொல்லப்பட்டவள் எனமகள் ; அவளோ கொலையாளாள் 5 

Qese Higa RUHL wi HES Ow 5 sYouuro Mid 
. ர் ன வர் . oo . ( 

வியவகாரம் வாதி பிபதிவாதுகளுக்குள் ; கரனவாது; ஆகை 

யால் இவரை விட்டுவடுங்கள், 

சகார,--€ போடீ ! கருப்பதாடி ; இசனாலுனக்கென்னடி 1 

நியாயா.--அரியைபோகலாம்? உம மசவகாகளே ! இவளை வெளி 

யிர் கொண்டுபோங்கள். 

தாய்க்கிழவி,-- இருழக்தாய் | மகளே ! [என்ற அழு சென்றனள் | 

சகார.--[சனச்குள்] இவனுக்கு தக்கபடி. கான் செய்தேன்; இ 

னிப்மபரகிறேன், [என்று போனன்] 

நியாயா,--ஆரிய சாருதத்தரே ! இர்மானித்தல் என் காரியம; 

மற்றவை அரசோச்சோர்தவை; ஆயினும் ௮ரசன் பால 

கனிடத்தில இதை விக்ஞாபாம் பண்ணும், 

அல்லலேந்ற விப்பாகக வம்தணற் 

கொல்லல்ஞாய மலமநு கூறினர் 

புல்லுமீப்புவி கின்றிவன் புத்திரன் 

செல்வத்தோடு மகற்றுதல் சீர்மைத்தே. (41)



228 மிருச்சகடிகம், 

சோதந,--எ௪மான் கட்டளைப்படி [என்று சென்று திரும்பி வர்ர 

கண்ணீர் பெருக] ஆரியாகளே / அங்குப்போனேன், ₹* ௮ற் 

பப் பணவாசையால் எவன் வசந்தசேனையைக் கொன் 

ருனோே, அவன் கழுத்தில் ௮த ஆபரணங்களைப் போட் 

டுத், தம்பட்டமடித்துத் தெற்கு மயானத்திற் கொண்டு 

போய், அவனைக்கழுவேற்றுங்கள் 1! மற்றை யாரேனும் 
இல்விதச் தீச்செய்கை செய்தா லவனுமிவ்விசக் கொலைத் 

தண்டனையை யடைவான் ” என்று அரசன் பாலகன் 

சொல்ருங்கோ, 

சாருத.--ஆ ! ஆ! அரசன் பாலகன் விசாரியாமத் செய்கின்ற 

வன், 

வியவகாரப் பெருச யில் மே ர வுழையர் தாம்வீழ்த்த 

கயவர௪ ரிரங்கத்தக் கவரென்றல் காணிசமே, (42) 

மேலும் 

வெண்காகம் போலரசன் 3 விஇத்தனகள் நிந்திக்கும் 

பண்பினரா லககர்பல்லா யிரமாந்தர் பகர்கொலையை 

உண்டார்க ளென்பதென்னோ வோதங்கொள் கடற்பாரி 

வண்கின்றா ௬ண்பார்கள் ஓ கொடிது கொடிதம்மா, (48) 

Ng Grows Re rw | போ, கான் சொன்னதாக முதலில் 

அம்மாவை ஈமல்கரி ; எனது குமாரன் உரோகசேனனைக் 

காப்பரற்று, 

விதூஷ,--வேரற்ற பிறகு மரம் எப்படிக் காக்கப்படும் ? 

சாருத,--அ௮ப்படிச் சொல்லாதையும். 

பேண்பரலோ கம்புகுந்தோர் பிர தஇிருதி புதலவனெனக் 

காணுலகத் தனருரைப்பர் கட்ட டனென மீசெ6த 

  

* உழையர் -உத்தியோகஸ்தருக்காகுபெயர், 

1 வித்த்தனக் விகுதி மேல் IG! பெத்றது. :கநனைங்கள் யாரு 
முடன்சற் பனகளெல்லாம் * சீவகசிர்தாமணி, சனகமாலையாரில 
ம்பகம், 289,



ஒன்பதாவதங்கம், 

மாண்டவன்பு வைத்தனையோ மற்றுமந்த வன்பதனைக் 

கோணிலுரோ கச்சேனக் குழவியிடங் கூட்டுகவே, 

விதூஷ.--ஒ மிதீதிரா! கான் ஈண்பனாகவிருர்து உனனைப் பிரி 
ந்தும் உயிரசும௩்இருக்கன்றேனே ! 

சாருத.--உசோகசேனனைக் கொணாக்து எனக்குக் காட்டும். 

விதூஷ..--சரி அப்படியே / 

நியாயா.--௮டசோதகக / இந்தப்பயலை வெளியிற்கொண்டுபோ, 

[சோதாசகன் ௮மவண்ணஞ் செய்கின் னன்] யாரடா அங்கே ! 

சண்டாளர்கட்டுக் கட்டளையிடு [என்று சாருதத்தனை நிறுத்தி 

மற்ற இராமமனிதர்களெல்லாரும் போயினா | 

சோதரஈ.--அரியே / இப்படி வாரும், 

சாருத,--[சோகத்தோட இய்வங்கத் இன் 80, 99, 94 பாடல்களைச் சொ 

ல்லுகின்றனன்..-[அகாயச் இல்] 

என்னுடல் புரும்வா ளென்பதை நோக்கிப் 

பன்னரு ஈச்சு நீர்துலை பரவகன் 

என்னுமிப் பொருளா லென்னுடை வழக்கை 

விசாரித்தல் வேண்டு மென்று விண்ணப்பம் 

பண்ணியும் பகைவன் பகர்மொழி கேட்டே 

அர் தணஞாய வெனக் கொலை விதித்தனை 

ஆவோ உனாஅ புத்ர பவுத்திர 

ராதிய ரோடு மழுக்துதி ௩ரகே, 

இதோவர்தேன் [என்று எல்லோரும் சென்றனர்] 

வியவகாரம் என்றும் ஒன்பதாவகங்கம் 

முற்றிற்று,



பத்தாவதங்கம்: 

  

(சண்டாளர் இருவராற் பின்றொடரப் பட்டுச் சாருதத்தன் 

பிரவேடக்கிறான்) 
சண்டாளா. 

கட்தெல் கட்டிக் கொண்டு போதல் 

முதிலிய ஒன்பான் கொலைகளில் வல்லேம் 

நுவலொரு நெரடியிற் கழுதீதினே யறுத்தல் 

மற்றொரு கொடியிற் கழுவி லேற்றுதல் 

உறுமிவை செய்யுட் இறமை யுள்ளேம் 

காரண நீங்கள் காண வில்லையே? (1) 

ஓ ஆரியர்களே ! எட்டிப்போங்க, எட்டிப்பேங்க, இவ! 

தான ஆரிய சாருதததா. 

1 கரவீரத் தார்புண்டு காககரெம் 

மிருவரகையிற பட்டானாகி 

விரவுதயி லங்குறைக்த விளக்கதிபோற் 

படிப்படியா மெலிகின்முனால், (2) 

சாருத,--| துயரத்தோடு] 

விழிமாப்பெருக்கா னனைக்துடுறு 

அகளைமேவி மயானப்பூக் 

கழிசெஞ் சாகச மணிச்அபெருங் 

கயமைமேய என்னுடலை 

நிழல்செய் மரத்த லிருக்துகளி 

நிரம்பிக்கூவுங் 3 கரும்பிள்ளை 

வழுவில் பலிபோற் கூடியுண 

மனத்திலுனாரின் றதுபோலும். (3) 

    
ர் கரவீரம்--அலரி. அரளியென இக்காலத்து வழங்காரின்றது போ 

ஓம் 

1 கநம்பிள்ளை--காக்கை. * கரடம்வாயச மரிட்டம்சரும்பிள்ளை கொ 
ழூயேசாகம்? சூடாமணிரிகண்டு,



பத்தாவதங்கம், 251 

சண்டாளர்.--ஆரியர்களே / பாதை விடுங்க, வளிவிடுங்க, 

தூய்வராம் பறவைகள்வாம் 

FHL | HL விருட்சமிவன் 

ஏயெம்வா எறுக்குதலே 

யேனின்று பார்க்ச்ங்கோ. (1) 

அடசாருதத்சா ! வாங்காணும வர, 

சாருத.-மனிதர்களுடைய பாக்கியத்தின் வியாபாரம் மனத்தால் 

நினைக்கத்தகாததன்றோ ? கான இகமக்கதி யானேனே ! 

உடனமுழு.து மரத்தசி Fh தச்சார்தை யுறபபூடிக் 

கடிகுமமபரா கைகள்பட்ட வடையாளங் கண்டுமிகு 

பொடிமயமார 1வுு தெளி அப புருடவுருப் பொருக்இயகான் 

மடிமீருச் ச பசுப்போல வையகம்தின மாஇயினெனே. (5) 

[எதிரிற்பார்2.து] அமமம்ம/ நரமணிதர்களுக்குள் என்னதா 

ர தம்மியம / [சோகத்தோடு]. 

இக்ககாத் துறுமாந்த ரிச்சண்டா எர்ப்பா£த்தே 

என்னையிவன் சசீயென் நிருகண்ணீர் வாரவிட்டே 

என்னுயிரசைக் காப்பாற்று 1 மீடிலராய் கரவாலே 

மன்னுசுவர்க் கம்பெறுக எனவாழ்த்து சின்றனரால், (6) 

சண்டா.---ஆரியாகளே / ஏன் பாக்கிறீங்க, போங்க, போங்க, 

இர்இரற் கொண்டுபோ தலையு மோர்பசு 

6 செர்துவை மீனலுஞ் சேண்மீன் வீழ்தலு 

ஒ முந்திகோ மேலவர் உயிசை நீத்தலும் 

இச்தகாற் செய்கைகள் காண Sori, (7) 

முதற்சண்டா.--௮டே
 ! ஆகிக்தா ! பாரு பாரு. 

  

ர் மா-பொடி, 1ஈட வலி. 

9 சேந்து - வேப்பிராணி, சன்றிற்காகுபெயர், & உந்தி - சடல்,



202 மிருச்சகடிகம், 

ஈகாக்கின்றி யமையாத கற்புருடன் காலன் 

றகுகட்ட எைப்படிக்குச் தனிக்மீகோற லுநுங்கால் 

மிகு tT ஈபந்தா னளுதிடுமோ ! மேகமிலாக் காலும் 

பருமிடி. தான் விண்ணின்றும் பூதலத்தில் al or, Gur, (8) 

இரண்டாவது சண்டா,--௮டே ! கோஹா ! 

1 ௮ண்டமளவில்லை மழையற்றவதி னின்று 

மண்டு $ வெடி.வீழவிலை மங்கையாக ளாய 

கொண்டல்களினின்றலை குலாவுகடல் கேருங் 
கண்டலமிரு£ துகய$ தாரை கலுழ்கின்ற, (9) 

மேலும் 

போர்திவற் கொலைசெயக் கொண்டு போகையின் 
மார். தாகள் கண்ணநீர் மறுகற் ரோய் தலால் 

நீர்தலில துளிகள் நிரம்பி யெங்கணுஞ்் 

4 சாந்திரங் கிளம்பிமேற் சாரலிலலையால், (10) 

சாருத,--[பார்த்து, துயரத்தோடு). 

மேல்வீட்டி. ஓறுபெண்கள் சாளர ததன் வாயில்வெளி 

மால்வதக நீட்டியகோ ! சாருகத்த ! எனமாழ்கி 

நீலகிற வண்டுமன் கேருமிரு கண்களிஞற் 

சாலவிடுப் பாராலி சாலிகிறை கால்வாய்போல், (11) 

சண்டா.--வாடா டே! சாருதத்தா வா! தம்பட்டங்கொட் 

டிப்பயிரங்கப் படுத்தவேண்டிய இடம் இது; அடே! பறை 

கொட்டு ; சொல்லக்கடவதை உரத்இச்சொல்லு, 

சண்டா.--கேளுங்க ஐயர்களே ; கேளுங்க ; இவன் யாவாரிவிகய 

தீத்தனுடைய போன் ; சாகா ததி தனுடையமவன் ; ஆரிய 

சாருதத்தனெண்டுபேரு; தீவினைசெய்த இவன், கொஞ் 

சம் பணஆசையால், புப்ப்பகாண்டகமென்னும் பாளுச் 

தோட்டத்தில், வசச்தசேனையெண்ட வேசியை௮ளைச்சுக் 

- *நபம்-ஆகாயம், 1 அண்டம்--ஆகாயம், $ வேடி-இடி, 

$ கயம்-ரீர், 1] சாந்திரம்- கெருக்கம்,
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ErLGusutw, கை, கயிறு, வலக்சராத்தாற் கொலை செய் 

பட்டான் ; சடையத்மிதாடு ௮ஃப்பட்டுக்கிட்டான் ; தாணு 

ம் ஓப்புக்கொண்டான் ; இவனைக்கொலை செய்யும்படி இரா 

சரபாலகன் கட்டளையிட்டாங்க;. இனியாராவறு இரணடு 

உலகத்தடையான இரதம் J emul ond செய்வானானால், அவ 

னை பும் இராசாபாலகன் இப்படியே தணடிப்பாங்க, 

சாருத.--[சோகமு ற்று த் oO Her |. 

முன்னரே நூறுவேள்வி (pip. BDH’ நாரய்மை மேய 

வெனபெருங் குலர்சாவிபாக சாலையி விருக்கின் கோஷம் 

துன்னிய யானசாகுங்காற நூரத்தாரற கொலையே சால 

மன்னிய களக்கணக்தல் ருலங்கோட ம£இயிநற ருலோ. (12) 

[அயரத்தோடு செவிகளைப் பொத்தி] ஆ காதல / வ௫க் தசேளூ/ 

மதியொளிசேர் வெண்மைமரீஇ வனப்புமிரு ஈகைமயிலே 7 

துஇதுகிரின் வணவதரர் [* நூயோட்ட முடைக்குயிலே 7 

ர பதவதகா மாதநுகாந்து பரவச சதைப் படைத் தந்தோ / 

தயபவா தக்கவை யச்சமொடும் பருருவெனோ 7? (189) 

சண்டா.--௮ங்கிட்டாலே போங்க. ஐயயோ ! வளிவிடுங்க. 

இவன் ரண மணிக்கட 

லிவன்றுய ருவாக்கரை 

இவன்வசு மிகுகலன் 

இவன்னக ரிழர்தான், (14) 

மேலும், 

புவியிலெலா மாந்தர்களும் புகலின்பர் நுகாபோ 

தவர்பாலன் பொடுமனித ரருங்கவலை யடைவார் 

கவியிடசை யுற்றவர்பாற் தகடுகளவா யினு£ தயவாய்த் 

தவறகன்ற வன்பாற்றுக் தன்மையுளா நிலையே, (19) 

சாருத.--[சாற்றிசைகளையும் பார்த்து, 

வை, 
  

tT Rcrio=Gugis®. { பதம் அழகு. 

ou



29 மிருச்சகடிகம், 

1 அணிகிலையி லிருப்பவர்கட் கயலினரும் உறவே 
திணியிடசை யுற்றவனைச் இகேகிதரும் விடுவார் 

மணிலெனது ஈட்பினர்கள் வதஈமிகப் போர்த்தே 
எணியர்தோ/ கெடுக்தூர மேகலுற்றார் என்னே/ (10) 

சண்டாளர்.-எல்லோரையும் விலக்கிட்டோம் ; இராசவளிபாளா 

க்கவிட்டோம் ; இவனுக்குக் கொலைக்குறிபோட்டுவா, 

சாருத.--[பெரு மூசசெறிர்து] ஒன்பகாவது அங்கத்திலுள்ள 88, 

34 கவிகளைச் சொல்லுகின்றனன், 

(திரைக்குள்) 

ஆ! அடே! அப்பா! சாருதத்தா ! 

சாருத,--[ கேட்டு, அக்கந்தோடு] op! உங்கள் குலதீதிலுயாச் தவர்க 

ளே / எனக்கொரு உபகரரம் நீங்கள் செய்யவேணும். 

சண்டாளர்.--ராங்கள் உமக்குச் செய்யத்தக்கது என்னகா 

ணும் 

சாருத.--சாக்தம் 1 பாவம் | ஆயஈது Wir TT Gay Lou jb அராசாரமு 

முடைய பாலகனன்றோ ௪ண்டாளன் ; கிற்க, பரலோக 

நிமித்தம் எனது மகனைப் பார்க்கவேண்டும் ழ அதற்காக 

உங்களைவேண்டுகியறேன், 

சண்டாளர்.-- அப்படிச் செய்யுங்காணும், 

(திரைக்குள்) 

ஆ? அப்ப? ஆ! பிதாவே, 

சாருத.--[கேட்டுச சோகமாற்று] ஓ | உங்கள் குல,ச்திலுயர்ர் தவர் 

களே! நீங்கள் எனக்கொரு உதவி செய்யும்படி. வேண்டு 

GC per, 

சண்டாளர்,--ஒ பட்டினத்துச் சங்களே | ஒரு சணப்பொஞஅ 

    

. ர ௮ணிநிலை-அழூயெதிதி -அதாய அ செல்வப்பேறு,
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இடங்கொடுங்க ! இரந்த அரியசாருதத்சன் மவன மூஞ்டு 

யில் விளிம்கட்டும்; [திரையைப் பார்த்த] ஐய | இங்கு 

வாங்க, இங்கு வாங்க, வாடாகுளச்தை 7 வா! 

(பிரகு குழந்தையை எர்திககொண்டு மைத்திரேயன் 

பிரவேசிக்கன்றனன்) 

விதூல..--£கரம் வா: மீக்செம்வா/ உன்ாதப்ப க் கொலை 

செய்யம் கொணடுபோகின்பரர்களே 7 

் — o, | ் பா! குழந்தை,--அ ! நத ! ஆ! அப்பா ! 

விதூஷ--ரமித்திர L கான உமமை எங்குப் பார்ப்பேன் 

‘ ச ச ரூ . ty . ௪ . 

சாருத,--[குழக்சையையும் ஈண்பனையும் சோக்கி] ஆ குழக்தாய் ! ஆ 

மைத்திரேய ! [தயரகதோடி] ஆ! கஷ்டம ! 

விதியிலுறு மறுவுலகில விளம்பிக்கு நெடுங்காலம் 

அதிதாக (pr A muscu ன்தென்னே யென்பீசேல் 

பிதர்க்களிக்றா * கிவாபோத கம்பெறிய மீனுறையு 

ததிரூழும் ஞாலத்திற் நமியேறகு வமிதன்ஜோ ! (12) 

ருழந்தைக்கு யான் யாது கொடுப்பேன் ? 

[கன்னைப்பார்த்துததன் பூணு நூலையும் பார்த்த] ஆம், என்னி 

Law Qs on னிருக்கின்றது, 

வெண்முத்தம் பொன்னின் றி வேதியாகள்பூணிஃது 

விண்டேவா் பிதிராபெற வவிரப்பாகம் வீசுவதே, (18) 

(என்று எக்ஞோபவீதத்தைக் கொடுக்கின்றனவ்) 

முதற்சண்டாளன்.--வாடா, சாருதத்தா ! வா, 

வது சண்டாளன்.--அடலே ! ஆரிய சாருதத்தரை மரியாதமி 

ண்டி அளைக்கிறை; ௮டலே ! இதோ பாரு, 
    

  

அவக ete treet 

* நீவாபோதகம் -பிதிரர்கட்கும்சாகம் நீங்க அஸிச்கு ர்,



236 மிருச்சகடிகம், 

மானவன்ற னறகமால மடிஏறதா யினுமல்எல் 

தானகட்டி லடங்காத தனிச்ரிங்க வேறேபேரல் 

* வாளேறு போன்றவிதி மானிடர்க ளியாவரை பு 

Biot wid தனையடைய நுர்தல்செயா நகின்றதுகாண், 

(அல்லாமலும்), 

இவனுடன முழுதுஞ் சோர்வுற் நேர்டிர௩ தாழ்வுற் 7 

வனியிற் குறறமயாதோ ! அம்புலி யிராகுக் கோளால 

் இவவுறக் கவர்தலான்மற் றிவ்வுல கத்தார் தங்கட் 

கவனமிக வணங்கத்தக்கேர னல்லனா யேதின் cp Gem, (20) 

குழந்தை.--௮டே ! அடே! சண்டாளாகளே ! என் ௮ப்பாவை 

எங்கே கொண்டுபோறையள் ? 

சாருத.--குழக் தாய் ! 

கரவீர மாலைகண்டங் கழுவொரு தேரளிற் முங்கி 

பரிவுசெய் சோகசெஞ்சிற படைத்தயான் 6 பருபந் தக்குக் 

உ கருமைகொ ளாடுகொண்டு போதல்போற் கொலைக் களத்துல் 

கிருமையு மிமாசதாலே பீர்ச்செனை யேகா கினார், (21) 

சண்டாளர்.--ருளர்தையே / 

புலையாருல.த் தற்பிறச்தே மெனினு காங்கள் 

புலையரல்லேம் | புலவர்தமக் கிடும்பை யாற்றும் 

நிலைமைபுற்றோ ரெவரவமரே நிலத்தில காளும் 

நீங்காத பாவியரரய் 8 நீச ரரவார், (22) 

தழந்தை,--என் அப்பாவை யேன் Cara gy Sr P 

சண்டாளர்.--ஓ இரஞ்சீவி ! இஈக்காரியத்தில் இராசாவுடைய 

கட்டளாயே குறறவாளி ; நரங்களலல. 

    

[சானேறு- இடி. 1 இலவு--இழில. $பசுபந்தம்--ஒர்்வசை யாகம், 
ஐ கநமைகோளா6ச-சாராடு, புலவர் -பெரியாருக்காகு பெயர், 
*| நீசர் சண்டாளர்,
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குழந்தை, -எனனைக் கொல்லு; என் அப்பாவை விடு, 

சண்டாளர்.--கிர ஞ்சிவியே ! இப்படிச் சொல்லுற மீ ரஞ்சி 

வாயாக இரு. 

சாருத.---|[ சண்ணீர் சொரி௰ச் குழர்தைமைக கழுத்தில் ௮ணை த] 

முனஈட்பின முழுப்பயனும் பு,2ல்வன் செல்வன 

முழுமிடிய னிருவரும்கருஞ் சமமே யன றிச் 

சர் மமல ர உசிரமல தணியா வாசைத் 

தீடமார்பிற் றழுவவுறும் பொருளாமன்றே, . (99) 

(என் றுஇவ்வங்கத்தின் 31வது செய்யுளைக் கூறிப் பின்னர் இய் 

வங்கத்தின் 11வது செய்.புளை௪ சொல்லுகின்றனன்) 

விதூஷ.--ஒ சண்டாளர்களே / ௮னபன் சாருதத்தனை விட்டு 

என்னக் கொல்லுங்கள், 

சாருத,--சாக்கம், பாவம்! [பார்த்துத் தனக்குள்] இப்பொழுது 

அறிகிறேன், [என்று இவ்வங்கத்குன் 16வது செய்யுளின் பிற் 

பாதியை யுரைக்ன்றனன், பின்னர் வெளிப்படையாக இவ்வங்க 

த்தின் 11வது கவியைச் கூறுகின் றனன்) 

சண்டாளர்.--எட்டிப்போங்க, ஆரியர்களே | எட்டுங்க. 

Fag BD GUI DDE % தங்கச் செம்பு 

குளிர்நீரின் மூழ்குதல்போ லபவா தத்தாற் 

3 சீவப்பற் ரொழிர் தவிஈத மனிதன றன்னைச் 

சார்பதியீா ஏனீங்கள் பார்க்கின் நீரே 3 (245 

சாருத--[சோகத்தோடு] இவ்வங்கத்தின் 18ங்கவியை யுசைக்கின் 

ரான். 

இரண்டாவது சண்டா.--௮டே ! மத படியுங் கொலையைப் பயிரங் 
கப்படுத்து [முதற்சண்டாளன் HAA F GF GlewW& or mon oar |. 

    

[ உசீரம்--சச்தகத்திற் கலக்கப்படும் தர்சறுமணப்பூஞ்செடியின் வேர், 
வெட்டிவேருமாம். சந்தனக்கலவை யென்பாருமுளர், 

* சவப்பறுறு-உயிராசை,
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சாருத...- 
அயரத்தான் மாமடிஈ. து தொன்னிலைகின் 

றிழிர்ததனார் செரலுமபேறிபபோழ் 

துயிரிழக்க வருங்கொலையே உவரிர்த 

அறிக்கையிடல உளக கென்றும் 

பயிலலிலாப் பெருமபிமை விளைக்கின்ற 

பைச்தொடியங் கருஙகட் பாவை 

யயிலிடத்தி லெனகையாந் கொலையுணடா 

ளெனக்கேட்க லாயிந்ருலோ ! (29) 

(பின்னர் உபரிகையில் விலஙூடெப்பட்டிருர்த ஸ்தாஉரகன் 

பிரவே௫க்கிறான்). 

ஸ்தாவர,-[பெங்கப் படுத் தலைச் கேட்டுந்தயாக்குறிிளோடு] ஏன்ன 

நிரபராதியான சாருகத்கனைக் கொலை செய்கிருங்களே ! 

என எசமான எனகரு யீலங்கிட்டி ருக்தியுன;$ இருக்கட் 

டும; கத்துகிறேன ; கேளுங்கள் ஆரியர்களே / கேளுங்கள், 

பாவியாகிய கான் வண்டி மாறுட்டத்தாற், புஷ்பகாண்டகமே 

ன்கிழ பாளுந்தோட்டத்திலிருந்து, வசந்த சேனையைக்கோண் 

டாந்தேன் ; ; அப்போளுது என்னிடத்திற் _பிரியம்வைக்கவில் 

லையா எனறு கை, கயிறு. வலக்காரங்களால் அவளை என் ௭௪   
மான் கோல் - பண்ணினான் ; "இந்த. ஆரியரால் அல்ல ; 
  

எனன 7 நீண்ட தூரமாக இருத்தலால ஓருவன காதி 

ஓம படவிலலை; இப்போது என்ன செய்வேன் / நான் 

இளே விளுகிமறன் [யோசித்து] இக்க மாதிரி பண்ணினால் 

ஆரிய சாருதததனைக் கொல்லமாட்டாங்க ; இருக்கட்டும, 

இட்ச மாடியிலிருர்து இடிந்த சன்னலின் வழியாக கான் 

ளே விளுகிறேன் ; சான சாதல் ஈல்லஅ; ஈல்ல குலத்திற் 

பிறர்தவைகளாகிற பறவைகட்கு, வாசஸ்தான மரமாதிய 

ஆரியசாருதத்தர் இறத்த௨, ஏற்றதல்ல ; இக்த மாஇரி சான் 

செத்தால் எனக்குப் பரலோகங்கிடைக்கும். [இவ்விதம 

வன் விழுர்து] யாணிறக்கவிலலை ; அச்சரியம/ விலங்கும் 

முதிந்திட்டது ; சண்டாளன் அறிக்கை செய்யுஞ் சத்த,ச்
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சாருத.---[இரச்சச்சோ] அடைக்கலம் புகு£தவனுக்கு அ௮பயங் 

கொடுத்தேன், 

சர்வில.--[சேசவத்சோ6] ஆ! ஆ! இவனைச் சாருதத்தன் பக்க 

லிலிருந்து அப்புறப்படு, றுங்கள் [சாருதத்தனைப்பார்த்து] 

இக்தப் பாவியை யா செய்யலாம் சொலலும, 

இவன்றனை யிறுக்கிக்கட்டி. 

யீர்த்திடலாகுங் கொல்லோ? 

இவன்றனைக் கடிப்பானாயை 

யேவிட லாருங் கொல்லோ? 

இவன்றனக் கொடியஞசூலத் ர 

தேற்றநிட லாருங் கொலலோ? 

இவன்றனை வாளாலவெட்டி 

யிழுத்திட லாகுங் கொல்லோ? (53) 

சாருத,--சான் சொல்லும் வண்ணஞ் செய்வீரா [ 

சர்வில.--அ௮ இலென்ன சந்தேகம் ! 

சகார.--பட்டாரக7 சாருததத/ பாதம் புகுந்தேன் ; என்னைக் 

காப்பாற்றும், காப்பாற்றும் 1! உமக்கு எது தழுநியோ 

அதைச்செய்யும$ இனி இவ்விதஞ் செய்யேன், 

[திரைக்குள்] ககரமார்தாகாள் ! கொல்லுங்கள்; எதற்காக 
இந்தப் பாவி உயிருடனிருக்கின்றனன்--(யசந்தசேனை சாரு 
தத்தன் கழுத்திற் போட்டிருஈத க.ரவீ.ரமலர் மாலையைக கழற்றிச 

சகாரன் கழுத்தும் போகென்றனள்]. 

சகார,--கருப்பசாசமகளே ! தயைசெய், தயைசெய் ! இனிக் 

கொல்லேன், ஆகையால் என்னைக்காத்.தருள். 

சர்வில.--அடே 1 அடே ! கொண்டு போங்கள் ! அரியசாருதத் 

தரே / இர்தப்பாவியை யாதுசெய்யலாம் ! கட்டளையிடும. 

  

* தலம் -கழுமரத் இற்சாகுபெயர், 

o3
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கைச் தேடிப்போகிறேன் ; [பார்த் தப்போய்) ௮கோசண்டா 
ளாகளே ! பாதைவிடுங்க, பாசைவிடுங்க. 

சண்டாளர்.--- அடே. ] வளிவிடக்கெக்கிறியே ; நீ யாரு? 

ஸ்தாவ,--இவன் முன்சொன்ன வை இம் அடையாள வாக் 

கியங்களைச் சொல்லுகிபரன, 

சாருத.-- 
பிமைப்பிலலா ஈமபாசப் பிணிப்புடன்யான * பேதுறுகால் 

மமையின் ச் சோர்பயிர்ககு மைம்மேகம் போல்வர்தான், 

நீங்கள் கேட்டிவரோ? 

சாவது லச்சமோ ரணுவுஞ் சார்கிலேன் 
t மாவுமெ ன் சாத்து மா நிரை ழ் யண்ணிய 

Ly al ext» * BED மெதற்ருப் | த்தான் 

கூவியே பிறந்தது போலுங் 8 உற்றமே, (22) 

அன்றியும் 
யானபகை ததிடலுரு தா 

னற்பமும புக்தி யில்லான் 

மரூன் & ஈடும் கோற்போல நிந்தை 
யாளளுற் பதிப்புச் சராக்தேன், (28) 

சண்டாளர்.--சாவசகா ! நீ சொல்றியே, அது சத்தியமா ? 

92 சேடன்.--௪த்தியம் * ஒருத்தருக்கும் நீ சொல்லாதே ”” என்று 

என்காலில் விலங்கிட்டு, என்னை மாடியில் வச்்சரு£ தரன். 

சகார.--[பிரவே௫ித்துக் களிப்போடு] 

கைப்பும் புளிப்புங் கலந்த மாங்கிஷங் 

கறிகள் கூழம்பு பலவகை மச்௪ஞ் 
சம்பா அ௮ரி9ிச் சாதஞ் சக்கரைப் 
பொங்கலெலாமென் ஸிலிற் புசச்தேனே. (29) 
  

[ பேது-- மதிமயக்கம், 1 என்£ரத்தியாவும் எனக்கூட்டுக, 

  

6 கூற்றம் -சொல், Hage grass சேடன் அடையாள வாச் 
இயங்களைச் சுட்டிற்று, கூற்று, அம்சாரியை யென்பாருமுளர், 

% கடக்கோல-ுஈஞ்சுதோய்ர்த ௮ம்பு.
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[சாதுகொடுத்துச்கேட்டி] உடைஞ்ச வெங்கலம் போலக் 

கணகணவென்று சண்டாளர்களுடைய பேச்சுக்களுங் கே 

ள்க்கிறதுகள்; அகையால தரிச்திர சாருகத்தனைக் கொ 
லைக்களத்துக்குக் கொண்டு போடஇிருர்களென்று எண்ணு 
கிறேன் ; ஆகையால் கான் போய்ப் பரக்கறேன் ; சத்துரு 

ப்பயல் சாதல் எனக்குச் சர்தோசம்; பகையாளி கொல்ல 

ப்புவதை எவன் பார்க்கிறானோ, அவனுக்குக் கண்வலி 

வசாது என்று எனக்குக் கேள்வி; கஞ்சுக்குவைக்குள் 

அகப்பட்ட புழுவைப்போல, வழிதேடிக் கொண்டிருக்கை 

யில் அர்தத் தரித்திர சாருதச்கனை காசம் பண்ணினேன்; 

இப்பொழுது என்மேல் மாடி உப்பரிகையிலேறிக்கொண்டு 

கான் செய்த பராக்கிரமத்தைப் பார்க்கிறேன் ; [அப்படியே 

செய்து பார்த்து] ஹீ! ஹீ/ ஹீ! அக்தத் தரித்து சாருத 
ததனைக் கொலைக்களக்துக்குக் கொண்டுபோகிறான ; ௮த 

ற்கு. இவ்வளவு சாக்கூட்டமா ! எந்த வேளையும் மேலான 

வனாகவும், எசமானாகவு மிருககற என்னை யொத்த மனி 
தன் கொலைக்காகக் கொண்டுபோகப்பட்டால் அக்தச் 

சமயத்தில் இன்னும் எவ்வளவு கூட்டங்கூடும்/ [பார்தத] 

என்ன! இவன் புதுக்காளைபோல் அ௮லங்கரிக்கபபட்டுக் 

கொண்டு போகப்படுகெறனன் ; இப்பொழுது யாது கார 

ணத்தால் என்னுடைய மாடிப்பக்கதீதிற சத்தம் நின்று 

விட்டது? நிறுத்தப்பட்டது [பார்த்த] என்ன ! ஸ், சாவ 

ரக சேடன் இங்கில்லை ; இர்தப்பயல இவிடத்தை விட்டுப் 

போனால் இரகயத்தை வெளிவிடுவானே / ஆகையால் 

அவனை த்தேடுறேன் [என்று இறங்கப்போகிருன் ] 

சேட.-- [பார் த்து] எ௫சமாங்களே ! இதோ அவன் வந்திட்டான். 

சண்டாளர்.-- 

எட்டுங்க வேகு மிவ்வளி விடுங்க 

சட்டமேய் கதவைச் சாத்துங்க சாவைக் 

கட்டுங்க தீமை கனிக்த கொம்புகொள் 

துட்டமாக் காளை தொடர்தல்கண் டிலிசோ! (90)
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சகார--௮டே 7 பாதை விடுங்க (அரும் சென்ற) ஸ்தாவாக7 

சேட?! புத்தக! வா, போவோம ! 

சேட.--ஈஈஈ7; கெொடியவ?ே ! வசக்தசேனையைக்கொன்றும்டி 

மகக்தருக்குயடையவிலலையா? அப்பொழுது அடுத் தவை 

அஞ்சு கற்பகமங்கள் பொலரதரிக்கும ஆரிய சாருதத் 

தரை அழித்துப்போடத் இர்மானிம ரோ 1 

சகார,---மாணிக்கக்குடம்போன்ற கான பெண் கொலை செய் 

வேனா? 

எல்லோரும்.--௮கோ ! உன்னாற் கொலையுண்டாள் $ ஆரியசாரு 

தி.த தனால அலல. 

சகார.--இர் தவிதஞ் சொன்னவன் யார ? 

எல்லோரும்.--[சேடனைப்பார்க்து] இதோ இர்தச் சாது. 

சகார.--| தனக்குள் பயங்கொண்டு] ஐயய்யோ ! ஐயய்யோ ! ஸ்தா 

வ. ரகசேடனை கான் சரியாய் விலங்டெவில்லை; கான் செய்த 

கெட்ட செய்கைக்கு இவன் சாட்சியாச்சே / [யோூத் து] 

இப்படி ச்செய்கிறேன் [வெளிப்படையாக] ஓய் பட்டாரகா 

களே / பொய், இந்தச்சேடன் தங்கத்தைத் தஇருடினான் 7 

அதற்காக கான் அடிச்சேன் ; கொல்லினேன் ; விலங்கிட் 

டேன் ; இவன்எனக்குப்பகை ; இவன்சொல்லுகிறது உண் 

மையாமா ? [இரகசயமாய்ச் சேடனுக்குச் கைக்சகடகத்தைக் 

கழற்றிச்கொடுத்து, மெல்லியகாலோடு] ஸ். சாவாக/ சே... குழ 

ந்தை! இதை வாங்கிக்கொண்டு, வேறு விதமாகச்சொல்லு, 

சேட..--[வாம்ச்சொண்டு] பட்டாரகர்களே 7 பாருங்க, பாருங்க, 

எனக்குத் தங்கத்தைக் கொடுத்து மயச்குகிரூர், 

கார. -[சடகத்தைப் பிடுங்கிக்கொண்டு) இதுதான அக்தத்தங்கம், 

இதற்காகத்தானிவனை ச் தொழுவிலிட்டேன் [கோவத்தோடூ] 
ஒ சண்டாளர்களே ! இவனை கான் தங்கசாலையில் வேலை 

யில் வச்சேன் ; இவன் தங்கத்தைத் திருடினான் ; கொல்வி 

௦1
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னேன் ; அடிச்சேன் ; உங்களுக்கு ஈம்பிக்கை யில்லாவிட் 

டால் அவன முுகைப்பாருங்கள். 

சண்டாளர்,--|[பார்த்து] கண்டாய்ச் சொல்லினார் ; கோவம் உள் 

ளவன் எதுதான் செய்யான் | 

சேட,--ஐயய்யோ ! சேவைத்தொழில் இப்படியாகவா விருக் 

குது? நிசத்தை ஒருத்தரும் ஈம்பார் | தயத்தோடு] ஆரிய 

சாருதத்தரே ! என்னாலானது இவ்வளவே | என்று பாதங்க 

ளில் விழுகிருன்] 

சாருத.--| தச்சத்தோடு | 

இழிவுற்றோன்மாட் டி.ரக்கமுற்றோ 
* யேதொன்றில்லா இங்குதற 

வழுவில்கிளைஞ ! புண்ணியனே ! 

மராதென் சொல்லை யெழுஈ இருந் 

பழுதுபடைத்த வெனைவிடுப்பான் 

பாரமுயற்தி புரிர்தனையால் 

ஈழுவில்விதிதா னண்ணவிலை 

ஈட்டோய் / ஈன்கே யாற்றினையே, (31) 

சண்டா.--பட்டகசே ! இக்தச்சேடனை யடித்து Quotas 

துங்க, 

சகார.--௮டே ! தொலைர்து போடா/ தொலை [என்று வெளியில் 
வெருட்ெருன்] ௮டே ! சண்டாளர்களே ! ஏன் தாமஞ்செ 

ய்கிறீர்கள், இவனைக் கொல்லுங்கள். 

சண்டா..- அவசரப்படாமல் நீங்களே கொல்லுங்க, 

குழந்தை --௮டே சண்டாளா! என்னைக்கொல்லு? என் அப் 

பாவை விடு, 

சகார.--இவன் மகனோடும் இவனைக்கொல்லுங்கள். 

  

  

ர் ஏது காரணம்.
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சாருத.--இ% ஈ காடனுக்கு எலலார்தரும், குழந்தாய் 7 உனது 

அம்மாளிடம் போ ! 

குழந்தை,--கான போய் என்ன செய்கிறது? 

சாருத.-- 
இக்கணமே யிப்பூணு நூலை பேறே 

பில்லேகி புனையினபர ளிடத்தில் வைர 
ஈக்ருமெனைத் தந்தையென வுநற தாலே 

காடுகின்ற தோடமுனை நலியா தன்ஜொ1 (32) 

௩ண்ப! இவனை யமைழ்துப் போ. 

விதூஷ.--௮ மிச்ச / உம்மைவிட்டுப்பிரிர்தும் கான் உயிரை 
Mat 

ச்சுமப்பேனென்று எண்ணுடிறீரா என்ன? 

சாருத.--சகாவே! சுவேச்சையாக விருக்கற மீ பிராணத்தியா 

கஞ் செய்தல சரியல்லவே / 

விதூஷ.--[சனக்குள்] இது யுக்தமே? பிரியாண்பளைப் பிரிர்று 

சிவனைத்தாங்கியிருக்க கான் சக்தனலவேன் ; அகையாற் 

பிராமணியிடத்திற குழதையை விட்டு, என் பிராணத்தி 

யாகஞ் செய்து, எனது ஈண்பளைப் பின்றொடருவேன் 

[வெளிப்படையாக] ஓ மிதீதிமா ! சீக்கங் கொண்டுபோய் 

விடுகிறேன் : [என்று கழுத்தைக் கட்டி. க்கொண்டு பிறகு காலில் 

விழுகிறான் ; குழந்தையும் அழுதுகொண்டு விழுகிறான்] 

சகார,--எனனடா ! மகனுடன் சாருதத்தனைக் கொல்லச்சொ 

ன்னேனே ! 

சாருத.--! ௮ச்சப்படுகிறான் | 

சண்டாளர்.--மகனோடு சாருதத்தனைக் கொலலுதலுக்கு இரா 

சா கட்டளையில்லை ; வெளியிற் போடா குளக்தாய் / வெ 

ளியிலேபோ, [என்று வெளிப்படுத் தன் நனர்,] பகிரங்கப் 

படுத் தவேண்டிய இடங்களில் இது மூன்றாவிடம், (மறு 

படியும் பறையடி த்துப் பிரச சப் படுத்துகின் றனர் ]
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கார [தனக்குள்] என்னமனிதர்கள், சஈங்கள் ஈம்பவில்லையே | 
[வெளிப்படையாக] ௮ட சாரு தத்தப்பயலே ! இக்தப்பட்ட 
ணச்சஈங்கள் ஈம்பவில்லை, நான்தான் வசச்சசேனையைக் 
கொன்றேன் '' என்று உன்னுடைய சொந்த நரவினாற் 
சொல்லடா / [சாருதத்தன் மெளசமாக விருக்சறான்] அடே | 
சண்டாளமனுசா ! இந்தச் சாருதத்தப்பயல் செரல்லமாட் 
டான் ; தம்பட்டமடி.க்னம் பழைய மூங்கிற்கோலால் அவ 
னையடத்துச் சொல்லும்படி செய், 

சண்டாளர்.--[அடி க்கும் பொருட்டுக் கையை ஐக்] xu! சாருத 

த்தா சொல்லு, 

சாருத.--[ துயரமடைச் த] 

SUI EY மகாதத் செண்டிரை Spt m6 

அணுக்கம துற்றிலேன் மனத்தி 

அயர்புவி மாக்க ருரையப வாத 

1 வு.தாசஈ னெரிக்கிரு னதுவே 
பயக்தரு கின்ற பாரினி லென்றன் 

பண மொழிப் பாவையை யானே 

உயிரறக் கொன்றேன் என்றுர யாட 

வுற்றதா லென்விதி யென்னே, (98) 

சகார [மறுபடி] wt. | சண்டாளமனுசா ! இதச் சாருதத்கப்ப 
யல் சொல்லமாட்டான் ; தீம்பட்டமடிக்கும் UG Lp erp is 
இற்கோலால் இவனை யடி தீச்சொல் லும்படி செய், 

சாருத,--ஓ ஈகாவாககெளே ! [என்று ஒன்பதாமங்கத்தின் ப ப.ரவுல 
சமறியாத'' என்ற 83ம் பாடலையும் 4 இருமையுமிழக் து நின்றா" 

என்ற 40ம் பாடலையுஞ் சொல்லுகன் ரனன்] 

சகார.-கொல்லப்படான். 

சாருத.--அப்படியே யிருக்கட்டும், 

  

- *உதாசநன்- நெருப்பு, வடசொல், அவிர்ப்பாசத்தை யுண்பவனென் 
பது பொருள்-
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முதற்சண்டா.-௮டே ! இன்று கொலைசெய்யும் முறை உன்னது. 

2வது சண்டா.--அடே! உன்னது. 

முதற்சண்டா.--௮டே ! சட்டுப்போட்டுப்பார்ப்பம் [என்று பலவா 
றாகச சீம்டுப்போட்டுப் பார்ச்.த] ௮டே ! கொல்லுகிற முறை 

என்னதாகவிருக்தால், இவன் ஒரு முகூர்த்சகாலமிருக்கட் 

டும், 

வைது சண்டா.--யேனடா? 

முதற்சண்டா,--* அட! அப்பா வீரக! உனச்ராக் கொலைசெய் 
யும் முறை வந்தால் சீக்கிரங்கொல்லாதே”” ன்று என் 

௮ப்பன் சுரக்கதீதுக்றுப் போனபொளுது சொல்லினாரு. 

வது சண்டா.--௮டே ! என்ன காரணத்துக்காகவடா ? 

முதந்சண்டா.--ஒருக்கால, எவனாவது ஈல்லவனொருவன் பணத் 
தைக் கொடுத்துக் கொலைக்குள்ளானவனை மீட்பான் ; ஒரு 

வேளை சாசாவுக்குப் பிள்ளை பிறக்கும்; அக்தப்பிள் ளையின் 
சுகத்திற்காகக் சொலைத்தண்டனை யடைந்தவாளெல்லாம் 
விடுதலை யடைவாங்க ; ஒருவேளை ஆனை அறுத்துக்கட்டுக் 

கிளம்பினால், ௮த ௮வசரத்திற் கொலைச் தீர்ப்புப் பெத்த 
வங்க விடுசலை யடைவாங்க ; ஒருக்கால் ராசா மாறுவான? 

அ.தனாஅங் கொலைக்குள்ளானவங்க விடுகலையாவாங்க, 

சகார.--என்ன 1! அரசன் மாறுவானா என்ன $ 

சண்டா.--அடே ! கொலை செய்யவேண்டிய முறையைப்பற்றிச் 
ட்டுப்போடுவோம். 

சகார.-- அடே ! சாருதத்தனை விரைவிற் கொல்லுங்களடா, 

[என்று சொல்லிச சேடன் சையைப்பிடித்து ஏகாச்தமாக விருக் 

இன்றனன்.) 

சண்டா.--ஆரியசாருதத்தனே / இராசா கட்டளையே குந்த 

வாளி, காங்களல்ல, நீ நினைக்கவேண்டுதலை நினத்துக் 

கொள்ளு,
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சாருத-- 

இீதிமைச்ச வென் ஜாழாற் றோநீதி பதிதீப்புக் 
கோதுளனா யாற்றுகினுங் கூடுமொரு வலியுளதேன் 
மாதுஈல்லாள் வானுலகின் மற்றையிடத் தஇிருச்சாலு 
மோதுமவ:ஞருவெளியா லுற்ற * களங் கோட்டுவெனே. 

ஓய் | நரன் எங்குப் போகவேண்டுவது ? 

சண்டா.--| முன்னர்ச்காட்டி | அடே! தெக்குச் சுடலை யிதோ 

தென்படுத ; ௮தைக்கணடபொளுதே கொலையாவானுக் 

குச் சவன்தானே போயிடும் ; பாரு, பாரு, 

களுவேற்ற வுடலத்திற் கடும்பாதி வீள்ர்துள)ை 

ஏளுகரிகள் வரய்கவ்வி யெயிறளுச்தி மீர்க்கின்ற 

வளுவாமே களுதீதொங்கு மற்றுமொரு பாதியிது 

விளுமட்ட காசஞ்செய் வேடமெனக் காண்குண்ட, 

சாருத.--மஈ தபாக்கியனான கான் காசமாயினேன். [என்று தச்ச 

முற்றுட்காருகின் றனன் | 

சகார.--கான் போகமாட்டேன் ; சாருசத்தன் கொலைசெய்யப் 

பவெதைப் பார்க்கப்போகி£றன். [போய்ப்பார்த்து] என் 

னடா! உட்கார்ந்து விட்டான் ? 

சண்டாளர்.--சாரு சத்தனே ! பயப்படுகிறியுமா என்ன ? 

சாருத.--| விரைவில் எழுக்து] மூர்க்கர்சாள்/ | இம்வங்கத்தின் era 

Goren” என்னும் 27 ம் பாடலைச்சொல்லுகரறான்,] 

சண்டாளர்.--ஐயசாருதத்த! ஆகாழக்திலிருக்கிற சூரியனுஞ் 
FERT OYE அன்பமடையுறாங்க ; சரவினில் ௮ச்சங்கொ 

ண்டமனிசர்கட்குக் கேட்பானேன் ! 

உலகினி லுயாந்தோர் தாள்வார் 

தாள்க்தவ ருயர்வார் காற்ற 

மலிசவ தனக்குச் தாள்த 

௮யாதலும் 1 வழங்கு வாரால், (36) 

      

* களங்கம்-குற்றம், களங்கு கடைக்குறை 1 வழுங்கல--சொல்லல்.
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இவைகளை புமமனத்தி லிருத்தித் தேறுங்காணும் | இரண்டா 

வது சண்டாளனைப்பார்த்துப்| பிரச9ித்தப்படுச் தவேண்டு மிட 

ங்களில் இது காலாவ௮ இடமடோ ! இக்தாலே அறிக்கை 

யிடுவேமடா ! (மறுபடியும் பரங்கப் படுத் துன்றனர்) 

சாருத.--இவ்வங்கத்தின் *மதியொளிகேர்”” என்ற 18 செய் 

யுளைசீ சொல்லுகின்றனன். 

(பிறகு சோகத்துடன் வசர்தசேனையுஞ் சர்நியாசிபும் பிரவேசம்) 

சக்நியாசி,-- அகோ ! ஆச்சரியம் ! மிகவுஞ் சேரர்வடை இரு 

க்கும் வசர்தசேனையைக் தேற்றி யமைத்துக்கொண்டு), 

சஈ்கியாலத்தால் ௮நுக்கிகம பெற்றவனாயினேன் : உபா 

சிகையே ! யான் உன்னை எங்கு அமைச்அக்கொண்டு 
போதல் வேண்டும், 

வசந்த.--அரியசாருதத்தா வீட்டிற்கு; அவருடைய கடாட்ச 
தீதால், மானேந்திய சட்ட தரிசசுமான செவ்வல்லியைப் 

போல, கான் ஆகந்த பாவசை யாகும்படி ஆற்றுக, 

சந்நியாசி.--எஈ.த வழியாகப்போவோரம் | [Cun s a | இராஜவீதி 

வழியாகவே போவேன் ; உபாடிகையே ! வா, இது இராஜ 
வீதி, [சா.தகொடுத்.த] இரத இசாஜமார்க்கத்திற் பேரிஸா 

ச்சல் கேட்கப்படுகிறது, 

வசந்த,--] முன்னர்ப் பார்த்த | மூன்பாக எனன பெருங் கூட் 

டம்; அரியே ! இலஃ்தென்னவென்று அறியக்கடவீர் : 

பூமியானது மிகுர்த பாரத்தால் ஆக்கிரமிக்கப் பட்டிருக்க 

றது; அதனால் உச்சயினி ஈகரம் ஒரு பக்கத்தில் உயார் 

இருக்கிறத. 

சண்டா,-இது கடைூப்பயிரங்க இடம், பறையடியுங்க, அடே! 

அ.றிக்கையிடுங்க, | அப்படியே செய்து] ஓ சாருததீதனே / 

தயாராகவிரு, அஞ்சாதே, விரைவிற் கொல்ஜோம், 

சாருத தேவர்கள் சேமமே செய்கிறவர்கள்,
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சந்நியாசி,---[ இடுக்க்டுக்கேட்டு | உபாசிகையே/! சாருதத்தன் 

உன்னைக் கொலைசெய்தானென்று, சாருசத்தனைக் கொலை 

செய்யம் கொண்டுபோன றனர், 

வசந்த,--| திடீரென்று கேட்டு| ஐயய்யோ / ஐயய்யோ ! கெட்ட 

அதிருஷ்டக்காரியான என் நிமித்தம ஆரியசாருதகத்தா் 

கொலை யுண்ணப்போகிராரா என்ன? ஓய்/ சீக்கரம் வழி 

யைக்காட்டும். 

சந்ரியாசி,--புத்தோபாஸிகையே ! உயிருடனிருக்கிற ஆரியசாரு 
தத்தரைத்தேற்றும் பொருட்டுச், சக்ரெமாகப்போ ! போ! 

போ! ஆரியாகாள் ! வழிவிடுங்கள், வ.நிவிடுங்கள், 

வசந்த.--மார்க்கம், வழி, வழி 7 

சண்டா.--அரிய சாருகத்தா! எசமான் உத்தரவுதான் குற்ற 

வாளி, ஆகையால் வேண்டுபவைகளை நினை ச்அுக்கொள்ளு, 

சாருத.--மிருத்துச்சொல்லுதலாற் பயனென்னை ? என்னு இவ்வ 

ங்கதீதின் * இதஇிமைத்ச”'' என்ற 34ம் பாடலைச் சொல்லு 

இன்றனன், 

சண்டாளர்.--| கத்தியைத்தூக்ச] ஆருசாரியதத்தனே ! தலை கிமி 

ர்ந்து கேராக நிலலு, ஒரே வெட்டில உன்னைக் கொலலிச் 

சொக்கதீஇல் உன்னைவிடுகிரோம். 

சாருத.--| அப்படியே நித்ரா ன் | 

ஒரு சண்டாளன்.-| வெட்டமுயலுூறான், கத்தி கையில்நின்றும் ஈழுவு 
இறத] ஹீ ஹீ! இதென்ன? 

கடுங்கோவத் தாற்களற்றிக் கைமுட்டி. யாற்பிடியிற் 

பிடியுற்றே யிருக்குங்காற பெருங்கொடுமை யிடி.யொத்த 
1 கடிகதீதி கைளுவிக் காரணமொன் நில்லாமற் 
புடவிதனில் விஞளு£்ததிது புதுமை! மிகப்புதகுமை! (37) 
  

[ கடி--கூர்மை “ கடியென்கிளவி, விரைவே கூர்மை காப்பே புது 
மை * * * கும்மே? தொல்காப்பியம் சொல்லஇகா.ம் உரி 
யியல், சூத் தெம் 07.



பத்தாவதங்கம். 017 

ஆ) வதாக ் 4, 7 , Ped Topo oy 4 sh இப்படி. விஞ7 தபடி. யால், ஆப்ப FID bb Bol Yd 

துக்குள்ளாகமாட்டான் என்றுகினை கென்; பவி காளி 
க * . க ச டு, 

யாரி! தயவுபண்ணு, தயவுபணணு? சாரறுதச்க விழி 
. a * 3 ட . . . go ௪ ட 

BON LU slur r? AUNGLIT Gl Fw TA 4 1 9) POW Ga) o. 
௩ சர ௫ ச க . . - 

அறநுக்கரவஞ் செய்யப்பட்டதாருமிமே, 

மற்றோரு சண்டாளன்,--௰உட்டசைப்படி. ஈடப்பமடா 1 

௩ . * . . ட்ட ரு . ட ரூ : . உ ஆ . 

முதறசண்டாளன,--இருதகட்டும, அப்படியே செய்வோம் [என் 

று இருவரும் சாருதம்தணேம் கழுவேற்ற எம்தனிக்ின் றனர் ] 

. + . ரு ச ரு ச் 95 ப ” க ¢ ம 

சாருத.--இவ்வங்கத் இன் BOLD Ab என்ற 51ம், பாடலைச்: 

QE reo HPs VOT sw, 

சந்நிபாசியும் pclae ஆரியாகாள்/ வேண்டாம், வேண் 
வசந்தசேனையும் டாம், 

வசந்த, -இரியர்காள் ! யார் Ng ants இவர் மொலையடைய 

விருக்கன்றனரோ?ி Bias ுரதாலுடையாகிய நான் 

இகோ இருக்கின்றன. 

சண்டா.--| பார்த்து]. 

வேய்த்தோரளில் மயிரபுரள விடு இியிவன் விடுதியென 

வாயுரைத்தும் கைநூல்! வருர்திவரு பவள் யாரே? (39) 

வசந்த,--ஆரியசாருதச்ச! என்ன இது? [என்று மார்பில் விழு 
இருள்]. 

சக்நியாசி.-அரியசாருதத்த ! இஃதென்னை ? [என்று பாதம்களில் 

விழுகிறான் ]. 

சண்! _ா.--[ அச்சத்துடன் விலக] என்னடா வசர்தசே&ர ! ஈல்ல 

காலமடா ! இந்தச் சாதுவை ஈரம் கொல்லவில்லை, 

சந்நியாசி.--| எழுர்த] அடே ! சாரு தத்தர் €விர்திருக்கின்றனரா? 

சண்டா,-- நாறு வயது உயிருடனிருப்பார், 
32
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வ்சந்த.--|   
அசர் சத்துடன் | என் உயிரு திரும்பிவஈ ௧௮. 

சண்டா.---இடதச். செய்தியை வேள்விச்சாலையிலிரு க்கின்ற 

ராசாவுக்றுச் சொலலுவம [என்று சென்றனர்], 

சகாா,--[மசர்தசேனையைப் பார்த்து மிகவும் நட்டி] ஆச்சரியம் ! 

யாராவிவள் பிழைத்தாள் 7 என் பிராணவாயுக்கள் வெளி 

யிற் போன்றன ; இருக்கட்டும், ஓடிப்போவேன் | என்று 

gong a |. 

சண்டா.--[ திரும்பிவக் த] ௮டே ! யாரால் ௮வள் கொல்லப்பட 

டாளோ, அவனைக்கொல்லும்படி ஈமக்கு ராசாகட்டளை ; 

ஆகையால் ராசன் மச்சானைப் Gen Op tar id, 

சாருத,--] அச்சரியமுற்று]. 

ர் நார்தக மேரி றாக்ருண்டு ஈடுவுள் கூறிறின்வாய் யரன் 

போர்துள கருணர்தன்னிற் புவிமிசை மை ழயே யின்றிச் 

ர சேந்நுதாம் வாடும்பைங்கூம் செழிப்பறக் காரமே கம்போ 
4 8 க் . . ச் * ௬ 

லார்தகை மரிஇயிவவண்ண மடைச்தவள் $ யார்யார் யாரே! 

இவளிரண்டா வதுவசரக்த சேனைஎனும் பெண்மணியா 0 

அவள் துறக்க காட்டையோரீஇ யவனிதலத் துற்நனளா? 

அவசமுறு மென்மனக்தா னவளிவளென் றறிகிறதா? 

தவவசர்த சேனைமணிற் சாதாது தங்கினளா 0 (40) 

  

a   

  

* நாந்தகம்-- கத்தி * நாந்தக மின்னும் லீசி ஈரார்தகன் ஈடச்து வர் 
தான் ”” இராமாயணம், உயுத்சகாண்டம், ௮இகாயன் வதைப் 

படலம், செய்யுள் 209. 

1 சேந்து-சவர்து “சேந்தோத்தலர்ர்த செழுஈ்சாமரை யன்னவா 

Laon? பேகம் ராமலி, பதிகம், செய்யுள் 8. 

6யார் யார் யார் என்னும் அடுச்கு விரைவுப்பொருட்டு, ( விரைசொ 
ல்லடுச்சே மூன்று வரம் பாகும் ?? தொல்காப்பியம், எச்சவியல் 

ஜஞ்ருச்திரம்.
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ட * டி ஙி La ச க எனனுயி ரளிக்கவாசை மேவிய யிருர்தா ர்னல்வைதத் 

அன்னிய வவளேபின்னாக்அுவிர்துவர் மிருக்கின் ளா] 
ட ட owe , ர . (4 ் அனனவ சருவம்பேரனா படிவம்ை ௨ யலுடர்தாளா யேரர் 

பொனமயப் பாவையிங்குப் புக்றுகின் ரனளா? என்னே ! 

° t ச { . ௬ + த ம. க ட் வசந்த கண்ணீர் சொரிய எழுக்து, பாதங்களில் ane’ து | ஆரிய 

சாருகச்த! உமக்ருசீதகாக இம்மிய்ரு யாரரல் விளைய்மப் 

பட்டதோ, அதப் uta? sever | 

| நிரைக்குள் | ஆச்சரியம் | ஆச்சரியம் !1! வசம் தேய்ரா உயி 

ருடனிருக்சின்றனள், [என்று எல்லாரும் செல்லுகின்றனர் |, 

சாருத.--| கேட்டு விரைவாயெழுச்து, மையார் ரோம்றைம் wooed ட் ன ் ர் ்் ¥ ’ 

AoE S uTAF OAs சண்களைமுூடியபடியே, சயிப்பின் மிருதியாற் 
க உக 7 ya ! of a or | 

EE DY & & வார்த்பையுடன் | (பப்ப பமக uh CY ம் டு 

© *) 
fb 

வசந்த, --அர்தத் தூாப்பாக்கியை யாமே ! 

சாருத.--|பார்ச்.த ஆகக் ச த்தோடு] எனன வசர்த சே னோ தாரணா நீ? 

[களிப்பு மேலீட்டால்] 

கரலனார கையுறு வேனைக் கார்துகண் 

t ணாலியாற் றனதட மற ஈனை தத் 

Cosa apts விச்சை யென்னயே 

மாலுற எவ்வண $ மயில் வரத 3 (12) 

பிரியே ! வசர தசேனா ! 

நின்பொருட்டால் விழுந்தழிர்த கிலையில்கேக 

நின்செயலாற் நன்னுயிரை கிலைக்கப்பெற்ற 

தன்புமிகும் பிரியர்களின் சேர்க்கைமாட்டு 

யம்மம்ம ! யரதென்று புகழ்வேனமிக்க 

      

* தானம்--சவர்ச்கம் * உயர்நிலையவணைப் புத்தேளுலகுபொன்னுலரு 
தானம் *? கூடரமணிநிகண்டு, 

t ஆலி--கண்ணீர், Sayin,



252 மிருச்சகடிகம், 

வென்பிரத்த ஈரம்புபுலா வியைர்தவிக் க 

விருங்டுரம்பை தனையிழந்தோனெளிதாய் 5 மீட்டும் 

மன்புணரி சூழ்புவியி லுயிரைப்பெற்று 

மகிழ்ச்சியுற விருத்தலுண்டோ ? | வடுக்கண்மானே ! 

மேலும் காதலீ ! பாரு, 

என்னிடை யுடீஇய வரத்தமே வாடை. 

இருமய மரமலார் மாலை 

யன புறு மணப்பெண் ணடையுமோர் 8 வான்ற 

ணாடையு மரரமும் போன்ற 

ஈன்புவி ஈடுங்க வொலிசெயுங் கொடுமை 

ஈண்ணிய கொலைப்பறை யிஷஞ்நு 

மன்பதை யுள்ளோர் மனக்களிப் பாற்று 

மணப்பறை யரவமே மானும், (44) 

வசந்த--மிக்க தாட்டுணியத்தரல் ஆரியா இவ்விதஞ் செய்யத் 

அணி இரல்லவா r 

சாருத.--காதலீ ! நீ இவவண்ணம் வதையுற்றுயென்று-.- 

மூற்பகைஞன் வன்வையுற்றோொன் நரகக்கன்னில் 

மூழ்ருமா்தத் தியவனான் முடிர்தேனந்தேர ! (45) 

வசந்த.--| காதைப் பொத்திச்கொண்டு| சாந்தம்! பாவம்! அர்த 

அரசன் மைத்துனனாற் கொலையுண்டேன் / 

சாருத.--| சன்னியாசியைப் பார்த்து] இவர் யரா? 

வசந்த,--௫த அகாரியனால் உயிரிழர்தேன், இரந்த ஆரியராரப் 

உயிர் பெற்றேன், 

* மீட்டும் - இரு ம்பவும். 

  

1 வடககண்-மாவடுவின் பிளப்பை யொத்தசண் * வடப்பிரா வளைய 
கண்ணாள் வல்லவனெழுசப்பட்ட *? வகூச்தாமணி, கனகமா 
லையாரிலம்பகம், செய்பள் 17, 

₹ வரன் மணச்சோலமுற்றோன்.,



பத்தாவதங்கம், 29௦ 

சாருத.-காரணலின்றி வர்த பெர்துவே! நீர் யார்? 

சந்நியாசி.--என் 2௭ ஆரியர் அ யவில்லையா ? அ, AW) TH ant டால் 

களைப்பிடி தீவி BU AYU NF aT AM கன் அல்லவா ௩ 

ன்? சூதாடிகள் ரற்றுன்பமுறிறு, யரனறங்களை யடுகவ 

னென்ற காரணம்பற்றி, இகத உபாஸிகை ஆபரணப்பொ 

ருளால் என்னை வாங்கினள் 3 சூதாட்டத்தில் வெறுப்ப 

டைந்து, சாம்கொறி யாயின) இர்ச அரியை வண்டி. 

மரற்றற்தாற் புஷ்பகரண்டகமென்கிற சரணா த்தியாககீ 

இற் சென்றனள்; அம்த HET AML GH மி Spon bor மதில் 

இறதில்லை”” என்று, கை, கயிறு, பலாக்காரத்தாற் கொல் 

லப்பட்டாள் ; நான் பார்தேன், 

(திரைக்குள் சலகல என்ற ஒலியோடு) 

தக்கன்வேள்வி சதைத் தனி 

ய் டபக்கொடி.யோ ன் முன்காக்க 

மிக்கசிரவுஞ் சம்பிளா்த 

விறல்வேன்முருக வேள்காக்க 

* அக்குகைலைப பதாகையுடை 

யவனிழுழுஅம் வெளிறியபஞ் 

சொக்குஞ்செறுரர்ச் செத்றபுக 

முறுமாரியகன வெற்றிகொண்டான், (46) 

(சர்விலசன் சரேலென்று பிர வேசம்) 

சர்வில,--தயவேர்தல் பாலகனைச் 

QF GEC gor FS தேயச்திற 

காயுமாரி யகன்றனைப்பூ 

வரசாயபிடே கமுமாற்றிதீ 

நூயவவன்றார் GON Cover 

சுமந்து தலையிற் றுயராழி 

தோயுஞ்சாரு தத்தனெனு£ 
துணையில்லானை விடுவிப்பேன், (17) 

pe ee meet tat © RIE - ண் 
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மீருச்சகடிகம், 

* மிடை யு ம்படையு மக் திரிபு 

கோமான் றன க்கொன்றே மேலாகத் 

யடையுமார்தர் யாவரையு 

மாற்றலாற்றிப் பகைவனது 

புடவிமுழுஅஞ் சாவபெளமத் 

அவமான தபூம் BBG LY 

புடையில்வதியும் வலாரிபதம் 
புருர்சாற்போ லப் பொலிந்ததுகாண், (48) 

[ முன்னர் சோச்ச| இதோ ச௩ங்கள் கூட்டங்கூட்டமாகக் 

கூடியிருக்கின்றனர் ; அத இடத்திறறுன் அவரிருத்தல் 

வேண்டும்; அரசன் அரியகனுடைய இந்த முயற்டு ஆரி 

யசரருததீதர CU of hi D, அதனாற் பிரயோசநப்ப 

டுமா? [மிகு தவேச த்தோடு Curd | கொடிய பயல்களே / 

விலகுங்கள் 7 (பார்ச்.த] ஆரர்சத்துடன் சாருதச்தா ver 

ந்த சேனையோடு €£வித்திருக்கன்றனர் போலும்; tog 
இராசனுடைய மகோரதம் பூரணமான நுபேரலும், 

$ மதியுணி $ கான்ற முழுமஇ போல 

org gig wer ss) Ses wi 

விதியெனு மதர்ஷ்ட வசத்தினாற் குணங்கள் 

விளங்கிட மாயுல் லொழுக்கம் 

வதியிடமாயு மிருக்ளுகற் பிரியை 

யாகிய மரக்கலம் தன்னால் 

சதுமெனக் கரையைல் கண்டவன் றன்னைக் 

சடையோக் காண்டலுற் றேனே, (49) 

பெரும்பாதகம் செய்தயான் இவரிடம் எவ்விதம்போவேன் | 

௮ல்லஅ எல்லாரிடத்திலுங் கபடமில்லாமையே இறக்க 

தாகும் | ௮ருகற் சென்று அஞ்சலியோடு வெளிப்படைபாய் ] 

ஆரிய சாருதத்தசே ! 

  

* இர்தச்செய்யுள் முடிபு, முதல் நூற்சுலோச முடிபையேநத்ததென்ச,. 

* மதீயுணி- இராகு, ௦ கான்ற - உமிழ்ச் த.



பத்தாவதங்கம். 5 

சாருத,--நீர் யார்? 

சர்வில,-- 

உன விட்டி கன்னட்ட்டே 

யுன் *ரியாசங் கவார்நனென் யான் 

இனனபெரும் பாவி.புன 

இருகமலச் சரண் | (ந்சேன், (50) 

சாருத.-தோழ ! Y BIBT BD CPO BG ; உன்னால் நன்மை விர 

௩௪ ; [என்று கமுழ்ழைக் கட்டிக் கொள்ளு?ன் னன் ] 

சர்வில.--அன்றியும், 

குலமான மொழுக்கமிவை கூடியகல் லா£யகனால் 

விலைப்பசுப்பபாற் பாலகளும் பூபாலன் விளிவுற்றான். (51) 

சாருத.--என்ன 7 

சர்வில.--- 

உன்வண்டி மீரூர்ஈதுன் னடியுற்றோ ளெவனவனாற 

றுன்னு t மிட்டி ப பசுப்போலச் தோன்றல்கொலை யுண்டனனால், 

சாருத,---சர்விலக | இடைச்சேரியிலிருந்து பிடி.சீதஅக கொணர 

ப்பட்டு, சிறைச்சாலையில் வைக்கப்பட்டு, உன்னால் விடுவி 

க்கப்பட்ட ஆரியகனென்றவனு P 

சர்வில.--தங்களாற் சொல்லப்பட்டவரே ! 

சாருத.--ஈமக்கு மிரூந்த சந்தோஷம், 

சர்வில.--உச்சயினியில் உமது இகேடிதன் இராஜ்ய பரிபாலாத் 

தையடைர்தவுடன், வேணாதிக்கரையிலிருக்கிற மூசாவ 

இயில் இந்த இராஜ்யம் விடப்பட்டது ; eng Pcs oy 

டைய இச்சையை நீர் அங்கோரஞ் செய்யவேண்டுவது 

[இரும்பி] ௮டே ! அடே ! அந்தப் பாவியும் ௮ரசன் மைத் 

    

[நியாசம்-௮டைச்கலப்பொருள். 1டுட்டிப்பகு-யாசப்பசு,



2௦0 மீருச்சகடிகம், 

துனனுமாகிய போக்கியீயைப் பிடித்து வாருங்கள் ! 
[திரைக்குள்] சாவிலகா கட்டஎைப்படி.. 

சர்வில.--* இதோ என்னாற் றங்களுடைய குணகஞூலமாகச் ௪ம் 

பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற இரத இராச்டியத்தைத் தாங்கள் 

அடையுங்கள் '” என்று ௮ரசன் ஆரியகன் கேட்டுக்கொள் 

on, Bar most, 

சாருத,--என் குணத்தினாலா சம்பாஇக்கப்பட்டது ? 

[Moré Gar] 3S! grea ouggae! ar; தஇயசெய் 

கையின் பலனை நீயநுபவித்தல் வேண்டும். 

(பிற்பாடு மு.துகுப்பக்கத்திலிரண்டு கையும் சட்டப்பட்டுச் சேயர்களாரற் 

குழப்பட்செ சகாரன் வருகிறான்), 

சகார,--அச்சரியம் ! 

கட்டவிழ்ர்ந கழுதையெனக் 

கடக நூரம் போன எனைச் 

ஏ அட்டருக்கன் போற்கட்டி ச 

தூக்கி யிங்கு விட்டனரே, (52) 

[சான்கு பக்கங்களிலும் பார்த்து) அரசன் மச்சரனாகிய கான் 

எல்லாராலுஞ் சூழப்பட்டேன் ; இப்பேரது கதியற்ற ஈரன் 

ஆர்காலில் விழுவேன், [யோ?த்த] இருக்கட்டும், சரணம் 
புகுக்தோரிடத்திறறயை புரியும் ௮வனையே சரணம் புரூ 

வேன் [எனச்சென்ற] ஆரியசாருதத்க ! என்னைக் கரதீதரு 

ளும், காத்தருளும் ! [என்று காலில் விழுசன் றனன்]. 

[ இரைக்குள்.] ஆரியசரரு தத். தரே ! இவனை விடும் விடும், 

கொல்லுகிறோம், 

சகார.--[சாருதத்தனைப்பார்த்து] ஓய்! அகதிகளுக்கு அடைக்க 

லம் அளிப்பவரே ! என்னைக்காத்தருளும் ! 

  

  

* துட்டதக்கன்- தீயகாய்,
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சாருத.--கான் செரல்லும் வண்ணம் செய்வீரா? 

சர்வில.--அதிலென்ன சந்தேகம். 

சாருத.--கிசக் தானா ? 

சர்வில.--கி௪ம் ! 

சாருத,--அப்படியானால் விரைவிலிவனை-- 

சர்வில--கொல்லட்டுமா P 

சாருத,--அல்ல, அல்ல, விட்டுவிடும். 

சர்வில,-யாது காரணத்தால்? 

சாருத.-- 
அபராத யாமொருவன் அடிக்கண் வீழ்ந்தால் 
அவன்வாளி ஞாலறுக்கப் படுவா னல்லன், (533) 

சர்வில.--ஆயின் சாமைவிட்டுக்கடிக்கச் செய்வேம். 

சாருத.-௮ல்ல) அல்ல. 

உபகாரஞ் செய்வடினா லுலகச் தென்றும் 

உயிரிழக்க லுற்றுர்க்கு முயர்வா மன்றே [| (54) 

நவில. டே 1 ஆச்சரியம் ! என்ன செய்யலாம்? ஆரியரே| 
Gera OY, 

சாருத-௮வன் விடுதலை யடையட்டும். 

சர்வில,--விடுதலையாகட்டும் ; விடுங்கள், 

சகார.--அச்சரியம் / பின்னும் உயிருள்ளவனானேன். [என்று 

புருடர்சளோடு சென் றனன்] 

( இரைக்குள் கலகல ஓலி) 

[மறுபடி திரைச்குள்ழ இவள் ஆரிய சாருதத்தர் மனையாள், 

ஆரியைதூதை ! தன்காலடி.மில் சீலை நுனியைப்பிடிச்து
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இழுக்கிற குழந்தையை தள்ளிவிட்டு, அளவரற கண் 

ணீர் சொரிதிற சகங்களாற் ஈடுத்கப்பட்டவளாக), எரியாகி 

னற அக்கிநியருகிற் பிரவேிக்கின்றனள், 

சர்வில.--[கேட்டுத் திரையை கோக] என்ன ச௩தனகனா ! yr! 

சக்கனக! இது எனனடா? 

(சந்சனசன் பிரவேசித்து) 

சந்தன, -- அரியர் பாரக்கவிலலையா என்ன? மகாராசா அரண் 

மனைக்குத் மென்புரதீ்லெ பெரிய சாம்உட்டம இருக்கி 

றது; ஆரியசாருதத்தாமம்ாயாட்டி அரியைநுாரதை கால 

டியிற் சிலை நுனியைப் பிடி சதிுககிற பாலகளேத்தள்ளி 

விட்டுப், பெருங்கணவளீ। பெொரிஜறெ சாங்களாய றடைகெ 

ய்யப்பட்டு, எரியும இயிவிறங்கப போகினைறனள். * அரி 

யே 7 இதச் சாகசம் செய்யாதே? அரிய சாருகுத்தர் 

உயிருடனிருக்கெறனா””. எனறு நரன சொன்னேன் ; 

திக்கத்தில் apy கயிரும்ை மயிலயார் கேட்பா? Wad io 

புவார்? 

சாருத.--|சோகத்தோய]) ௮ காதலி? யான் ீவித்திரும்றாம் 

போகி நீ இர்த முடிவு செய்தகோயே ! 

(மேலேபார் து பெரு மூச்செறிர் த) 

ஈல்லொழுக்க முடையாளே ! யுனதுசலம் 

நளிகடல்கும் ஞாலத்திற் மாண்டலிஉலை 
1 பலக்கற்பின் புகலிடமே படியைநீத்.துப் 

பரவுலகச் சுகம்பருகல் பண்பன் ரூமே, (55) 

(என்று மூர்சிக்கிறான்), 

சர்வில,.--௮ட 7 என்ன அஜாக்கெொதை/ 

விரைவிலக்த விடத்திந்கே போதல் வேண்டும் 

மிகுமூர்ச்சை யாரியரிங் குற்ரு ரையோ! 

புரியுமென்றன் முயற்சியெல்லாம் பயனில் லாமற் 

போகின்ற தெனவெற்குத் தோற்ரு நின்ற, (56) 

  
சதைகளை வ் 

* பலச்கழ்பு- திடமுற்றபதிவிரசா தன்மம்.
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அங்குப்போய் ஆரியையை உயிர்ப்பித்தல் வேண்டும், இல் 
லாவிட்டால் மனத்தளர்வால் வருத்தம் விளையும். 

சாருத.---[மூர்ச்சை தெளிர்த।எழுக்து] ஆ ! பிரியையே/ எங்கிருக் 

கின்றனை ? எனக்கு மறுமொழிசொல்லு, 

சந்தன.--அரியர் இந்தப் பக்கத்தில் வாருங்கள் ? [என்று எல்லா 
ரும் போகின்றனர்], 

(மூன் சொன்னவிதமாய்த் தூதை பிரவே9க்கன் றனள்) 

(தோதையின் €லைநுனியை யிழுத்துக்கொண்டும், விதாஷசனாற் 
பின்றொடரப்பட்டும், ரோஹகசேனனும் இரதணிகையும் பிரவேசம்), 

தூதை. [சண்ணீசோக] குழக்தரய் / என்னை விடு, என்னைத்த 
டாதை ; ஆரியபுதீதிருடைய அ௮மங்களங்காதில் விமுமெ 

ன்று அஞ்சுகின்றேன்| என்று எழுர்து உஸ்.இிரநுனியை இழுத் 

தத் தயைகோக்செ செல்லுகின் நனள் ], 

ரோஹ.--- அம்மா ஆரியே / கானும் வருகிறேன், இரு, உன்னை 

விட்டு கான் பிழைக்கமாட்டேன். | என்று சடுஇயிர் சென்று 

மறுபட. புடவைத் தலைப்பைப் பிடி க்கின் றனள் | . 

விதூஷ.--பிராமணியாகிய நீ ஒன்றியாய்ச் இதையிலே௮தல் 

பாவமென்று ரிஷிகள் சொலலுகிழுர்கள். 

தூதை,--அரியபுத்திரரின் அமங்களத்தைக் காதிற் கேட்டவி 
னும் பாவத்தைப் பற்றுதல் மேலானதன்றோ ? 

சர்வில.--| முன்னே பார்த்து] ஆரியை அக்கிகிமுகத்திற் சென்றி 

ருக்க்றனள் ; விரைவிற் போ, விரைவிற் போ ! 

(சாருதத்தர் விரைர்து போகின்றனர்). 

தூதை --ரதனிகே ! குழந்தையைப் பிடித்துக்கொள்ளு ; சான் 

என் எண்ணத்மை கிறைவேற்றுகிறேன். 

சேடி,--[ தயரத்தோ0]| நானும் தாங்கள் செய்கறெபடி செய்தி 

றேன,
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தூத.--। வி.தாஷகனைப் பார்த்து] ஆரியசே ! தாங்கள் குழந்தை 
யை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் | 

விதூஷ,--உச்தேச இத்தியின் பொருட்டுப் பிராமணனை முத 
லில் வைத்தல் வேண்டும்; ஆகையரல் கான் உமக்கு முக் 

துவேன், 

தூதை.--என்ன ? இருவரும் தகெடீன்நனசே / [குழர்தையைத்த 

முவி] புச்திரக! எங்களுக்கு எள்ளு ம நீரும் இறைத்தலு 

க்காக நீ தைரியமாகவிரு ; காரியம முடிந்தபிறகு மகோர 

ததீதாற பயனில்லை. [பெருமூச்செறிர்து] ஆரிய புதஇரர் 

உனக்கு அறுதல் சொல்லார். 

சாருத-- [கேட்டு விரைவாயோடிவர்து] Gybon G45 கானே ஆது 

தீல் சொல்லுகிறேன், | என்று கைகளால் எதெ.து மார்பிலணை 

நீதுக்கொள்ளுகின் றனன் | 

தூதை.--(பார்த்த] ஆச்சரியம்! அரிய புத்தாருடைய குரல் 

போலும்; மறுபடியும் அதாஷ்டவச ததால் Gaur ir அரிய 

புத்திரர் / சர்தோஷம் ; எனகளுச் சந்தோஷம், 

குழக்தை.--| பார்த்து ஸ் தோஷத்தோடு | அம்மம்ம 7 ஆச்சரியம்! 

என் அப்பா என்னைக் கட்டிக் கொண்டார் | தூதையைப்பார் 

த்த] ௮மம ஆரியே ! விருத்தியாகிராய் ; அப்பாவே என 

EG YD GO செய்கிறருர், [என்று தகப்பனைத் தழுவுகிறான் ] 

சாருத.--[ தூதையைப்பார்ர் து] 

காதலியே காதலனா னிருங்குங் காலைக் 

கடுங்கொடிய முடிவுசெய்தாய் கமலஓடை 

ஆதவன் தமியாம லிருக்கும் போட்தத 

* ௮ம்பகத்தை முகிழ்த்திடுமோ co Darwin gr. 

* அம்பகம்-- கண் ; இங்குத் சாமரைப்பூவைச Flip. bp “அனைய 

தாலையிலம்பிகை மலர்சீதிலள் ௮ம்பக மொருக்காலும்?? பார 

தம், ஆதிபருவம், சம்பவச்சருக்கம், செய்யுள் 12. 
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தூதை.--அரியபுதீதாரே 2/7 அதனாற்றானவள் சேதா மெனறு 
சும்பம் பண்ணப்படுகின்றனள், 

விதூஷ”--[பார்த்துச் சளிப்புடன்] அகோ! ஆச்சரியம் | இந்த 

க்கண்களினாலேயே ௮அர்தரங்க ஈண்பனைக் காண்டுன்றேன்; 

ஆ ! ஆ ! மனைவியின் மகிமை! ! அக்கிகிப்பிரவேசத்தீரமா 

னத்தால், 1[இன்பனுடைய கூட்டுறவையடைந்தனள், [சா 

ருதத்தனைப்பார்த்த ] பிரிய ஈண்ப! சாருதக்க ! வாழி7/ 

சாருத--மைத்திரேய ! வாரும் 1 என்று தழுவுனெ.றனன் ] 

சேடி.--௮டி.மிக்க ஆச்சரியம் ! ஆரிய | வந்தனம், | என்று பாத 

ங்சளிற்பணிடின்றனள் | 

சாருத.--| மு.தூற் கையை வைத்து] இரதனிகே ! எழுக்தரு, | என் 
றுதூக்கிவிடுகிறான் | 

தூதை.--| வசந்த சேனையைப் பார்த்து | ஸகோதரியான நீ ௮இரஷ் 

டவசத்தாற் க்ஷேமமாயினை ! 

வசந்த.--இப்போஅு க்ஷமமாயினேன் | என்ற இருவரும் தழுவுன் 

தனர்] 

சர்வில,--பாக்யெவசதீதரல் உயிருடனிருக்கும் பெர்து வாக்க 
த்தை உடையவரானார் ஆரியா, 

சாருத--உமது அநுக்கொகத்தால், 

சர்வில.--ஆரியே / வசசர்தசேனா / இராசா சக்தோஷமடைர்னு 

a citer tal gr” என்ற வார்த்தையால், ௮.நுக்கரகம்பண் 

ணுகின்றனர். 

வசந்த,--ஆரிய 7 பாக்கிெயசாலியானேன் / 

சர்வில.--| வசர்தசேனையை மூக்சாடிட்டுச் சாருதத்தனைப் பார்த்து] 

ஆசிய 7 இர்தச் சம்கியாசிக்ரு யாது செய்வேன் 7 

  

*் இன்பன் -கணவன், 1 லதூ- மணத்திற்குரியபெண்,
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சாத்த.--உமக்கென்ன பிரியம்? 

சந்நியாசி--இவ்வண்ணம் கிலையில்லாமையை நோக்கி 55 துற 
வறத்தை யிரண்டு மடங்கு ௮ பிமானித்தேன், 

சாருத.--சகாவே/ இவனுடைய உறநுறு இடமுற்றதாக விருக்க 
அ) அகையால பூமீயில் எலலாமடங்கட்சூம் இவனை த் 

தலைவனாக்கவேண்டும், 

சர்வில.--ஆரியர் உழ இரவுப்படி, 

சக்கியாசி,--எனக்கும் மிகச்சக்தோஷம். 

வசந்த,--இப்போது உயிருள்ளவளாயினேன். 

சர்லில.--ஸ் தாவாகனுக்ரு யாது செய்யட்டும் ? 

சாருத.--அவன் ஈல்ல ஈடத்தை யுள்ளவனாதலின், ௮வன் சுவய 
இச்சையைப்பெறுக 7 இதச் சணடாளர்கள் எல்லாச் 

FM MM GHG’ தலைவாகளாகட்டும் : ச தனகன் 
முதல் கியாயாஇபதியாருக/ அர்த அரசன் மைத்துனன் 
முன்பு யாது செய்துகொண்டிருந் தானோ, அதையே இப் 

போதுஞ் Fu gO grea. (heer Bio, 

சர்வில.--இவைகளெல்லாம் ஆசியர் உத்திரவுப்படியே ; இவர 
மட்டும் விம, விடும், கொல்லுகஇறேன், 

சாருத.-௮டைக்கலம் புகுந்தான், அவனுக்கு அபயமளிச் 
தேன் [என்று 6 அபரா தயொாமொருவன் ?? என்ற Qaatiss Der 
௦8 செய்யுளைச் சொல்லுகிறான் ], 

சர்வில.--உமக்குப் பிரியமானதும், யான் செய்யவேண்டுவ து 
மான மற்றவை யென்ன ? அஜைச் சொல்லும், 

சாருக.--இதினும் பிரியமுள்ள சென்னை / 

களங்கமுற்ற வென்சரிகஞ் சுத தம்மேய 
காலபணிஈத பகைவன்விடு விக்கப்பட்டான் 

உளங்கனிஈத வெனதாரி யககேயன்முன் 

உ௮ப்மை மூலங்கரர்அ பெருமானாஇ



*ப.ழு29் டல் LO, 

1 அளங்கரினி தாளலுற்றுன் பிரியாட்பெறறேன் 
ஆ£வலனீ மித்தானை யடைக்தாயின்னும் 

பிளிறுகடல் சூழுலகில் கின்பாலேற்றுப் 

பெறும்பயன்மான் யாதுளது? பேசுங்காலே. (58) 

சிலசைக் குறைத்துச் இலர் நிறைக்துச் 

சிலரைச் தாழ்த்திச் எலருயாத்திச் 

மலரைத் துன்பிற குள் ளாக்கிச் 

செய்யும் விசமொன்றுடனொன்றே 

ஓனும்வா யின்றி முரண் குழுமு 

முலக நிலையை விகற் பித்துச் 

sob gr னேறகு மேற்றம் போற் 

றள்ரா விதி 1 யுண்டாட்டுற்ற, (59) 

அவ்வண்ணமாயினும் இங்கனம் பரதவாக்கியம் :-- 

அவினங்கள் பயஞ்ஈரக்க ௮அவனிபல 

வளர்தழைக்க வமையுங் காலத் 

கேவணங்கார் மழைபொழிக விவ்வுலகைக் 

களிப்பூட்டி யிருங்கால் வீசச் 

சவவின மனமகிமத் தருமறையோர் 

நினை தீதவெலாஞ் சேரச் சேரரா 

சாவவென்ற அறம்வெ௮க்லகை தமைப்படைத்த 

தார்வேர்தர் கரையைக் காக்க. (00) 

(என்று எல்லாருஞ் சென்றனர்) 

சம்ஹாரம் என்றும் பத்தாவதங்கம் 

முற்றிற்று, 

இறைவன் இருங்கழல் வாழ்க. 

  
[அளக்கர் பூமி, அளங்கரென எதுகை சோக்ட மெலிர்தது, 

1 உண்டாட்ட-மதுபான விளையாட்டு,




