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a. 

மூக்வை 

eee reese. 

51௨ முன்னோர்கள் மரங்கள் 2 டலகம்துக்கு உபதேிக்க 
எண்ணி யிருந்த ஒவவொரு நீதியையும் கதாரூபமாக எடுத் 
௮௪ சொல்வதில் ௮இக நன்மைபயக்கும் என்று ௧௫இ 
அவசியமான தருமங்களை யெல்லரம் இ.திகாசங்களுடன் 
கலந்து கூ றியிருக்கிரார்கள். கீருமக்கை உள்ளபடி தெரித்து 
கொள்ளுதல் கேவலம் மே சறிவினர்க்கு மாத்தஇரம் சாத்திய 

மானது. ஏணையோர் கதாரூபமான வற்றையே விரும்புவார் 
கள். ஒவ்வொருவர் மனத்இலும் பசுமர தீமாணிபோலப் பழி 

யும் படியான விஷயங்கள் கதாரூப.த்இல் கான் காணப்படு 
கின்றன. வேதத்திற் லெ பாகங்களும் ஸ்மிருஇகஞம் 
“ இகைச்செய் இகமைச் செய்யாதே ” என்று விஇத்தும் 

கொண்டு மாத்இரம் செல்கின்றன. புராணங்களும் இஇகா 

சங்களும் தருமம் செய்து உயர்ந்தவன் இவன்? அ.தருமத்இ 

னால் ஆழிர்தவன் இவன்” என்று அவற்றைக் கதைக 

ளாய்ச் சொல்லுகின்றன. இ) |வைகளைப்புருஷன் ஏன்று 

கூறுகிறார்கள். நாடகம் என்பது ஒருகழையைக் காலம் 

தேசம் சமயம் இவைகளுக்குச் தகுதியாக வேஷம் பூண்டு 

அனைவருக்கும் நடித்துக் காண்பிப்பது,  இதைப்பெண் 

என்று புகழ்ந்து 'சொல்ூஞுர்கள். இதனால் புராண 

களைக் காட்டிலும் காடகவழி இன்னும் கொஞ்சம் 

சிறப்புடைத்து என்னலாம் ! ஏனென்றால், நாடகபாத் இரற 

கள் சபையில் வந்து நடிக்கும் பொழுது அவர்கள் குணம், 

காரியசா, ன விஷயத்தில் அவர்கள் கொள்ளும் தர்இரம் 

சமயங்களுக்குத் தகுதியாக அவர்கள் காண்பிக்க்ற won 

கொடிபாவனை முதலிய தன்மைகள், கஷ்டத்தைப் பொறுத்
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தல, சுகக்தை அறபவித்தல். முதலிய பல மிஷுயங்கள் பரா 
க்கு அனபவமாகின்றன. முன் லனோர்கள் நாடகங்களை றி 
படுத்தி வர்தக ௫ இதுசான் கரணம், இணி இக்க நரம 
கத்துக்கு விஷயமா மிருப்பது அரிச்சம்இரன் சரிர் Brin 

யரம் மெய்யாக் கண்டவற்றுள் இல்லை, எனைத்கொன் OLD, 

வாய்மையின் நல்லபிற ?” என்ற அருமைத் இருக்குறளுக்கு 
இக் தயாவில் எடு துக்காட்டாக விளங்னேவர் yaa is Br 
மகாராஜா என்பதை யாவரும் அறிவார்கள். இவர் கோசல 

நாட்டின் தலைரக ராகிய அயோத்திக்கு அரசர். இரண்டாவது 

இச உண்மை விரத்தை உண்மையில் நிறைவேற்றினவர் 
யுதிஷ்டிரா சக்ரவர்தஇ. வர ஸ்ரீ மகாபாரதத்துக்குக்கு கலா 
நாயகராய் விளங்குகிறார். மனிசனாய்ப் பிறக்க ஒருவலுக்கு, 

என்றும் இருக்க முடியாக உத்தாகுணங்கள் பலவும் இவ 

ருக்கு ஆபரணமாப் விளங்கின. யுச்தாடுவில் துரோணரைக் 

கொல்வதற்கு oe CTS wore Soowtys? என்ற வசனம் இவ 

சாற் பட்டும் படாகதுமாய்ச் சொல்லப்பட்ட தென்று 

ஸ்ரீ மகாபாரதம் கூறுகின்றது. கரல இனாலும் இந்தக் கார 

ணத்இனாலும் இவர் .நுரிச்சர் இர மகாசாஜருக்கு அடுக்க 

வேண்டியவர் ஆகின்னார். > oT படியில் வைத்து எண்ண 

ளத்தார் பொய்யா தொழுகின் உலகத்தார் உள்ளத்துள் 

எல்லாம் உளன் '” என்ற மொழியின் வண்ணம் ஈம் ழேசத் 

இல் அரிச்சந்திர சரிக்இரம் மெரியாசமனிமன் எவணும் 

இருச்கவேமாட்டான். சத்யம் இக மன்னவசைச்சேர்ந்து 

விளக்க மடை£2து என்னும்படி இவர் ஒரு அவ தாரபுமுஷ 

சாய் விளங்கினார். இராமாயண கதாகாயகராடுய ஸ்ரீராமர் 

இவர் காலத்துக்கு எவ்வளவோ பிச்இயவர், தற்காலம் உல 

கத்தில் வழங்கு வரப்படிகின்ற பாஷை பலவற்றிலும் இந்தச் 

சரித்திரம் மொழி பெயர்க்கப்பட் டிருக்கின்றது. இக்த மன்
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னவர் பெருமான் அடைற்கு அழியாப் பெரும்புகமுக்குச் 
FR ring சகேவியின் பெருங்குணங்களே காரண மென்று 

கூறலாம், எனென்றால், 4 மருவியகாதல் மனையாளும் 
காணும் இருவரும் பூண்டீர்ப்பி னல்லால், ஒருவரால் இல் 

வாழ்க்கை என்னும் இயல்புடையலான் சகடம் செல்லாது 
தெற்றிற்று நின்று” என்று இருக்கின்றமனால் தலைவன் 
குணஙகள் பலவும் திலைவிக்கும் பொரும்இ யிருக்காலன்றித் 
திருமகள் விளக்க மடையமாட்டா. இவர் சற்று ஏறுமா 
(Rs இருர்இருப்பாசேயானால் “ புகழ்புரிந் இல்லில்லோர்க் 
இல்லை, இகழ்வார் (per a Cur GO man”? என்ற செரு 
க்கு, விசுவாமிச்இரரால் உண்டாக்கப்பட்ட கஷ்டம் நிறை 
௩ பரிசோதனைச் சாலையில் வேதா பெருமானுக்கு 
உண்டாயிருக்க முடியாது, கணவன் சேோர்வடைஇன்ற ௪ம 
பற்கள் தோறும் உண்மை மொழிகளை எடுத்துக் கூறித் 
தேற்றாவு செய்தவர் தேவியாகவே யிருக்கன்றனர், காயக 
லக்ஷணம் மன்னவரிடத்இல் விளங்கியிருக்க வண்ணமே 
தேவியிடதக்தில் நாயடி லூணம் அவவளவும் காணப்படு 
கின்றன. லகோகிகாஸ்ய ol giv நல்லம பிள்ளைகளின் 
ஒழுக்கம் குடிபுகுக்இருக்கது. சத்திய விர சத்துக்கு எடுத் 
துக் காட்டாக இந்தச் சரித்இரம் நமக்குக் Rent. Bohs 
கின் ந,சனால் காணும் “ச.சீஇிய விஜயம்' என்றே பெயர் புனை 
து எழுகலாயினேன். நடந்த 10072ாத்தில் என்னால் 
நடத்தப்பட்டு வந்த *சுபோத பாரிஜாகம்' என்னும் மாதப் 
Us Shores வாயிலாக இரக நாடகம் சிறு இறு பகுஇகளாய் 
வெளியிட ப்பட்டு வந்தது, இது வடமொழியிலுள்ள சண்ட 
கெளக:. என்னும் நாடகத்தையும் where Qo காவியத் 
தையும் பெரும்பாலும் கழுவி எழுகப்பட் ஓ.ருக்கின்ற து. 
்ற்காலத்திய தமிழ்ப் புலவர்களுக்கு அபயம் அளித்து
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ஆதரித்துவருகின்ற இந்த அகலிடம் ஏனக்கும் சிறிது 
இடம் கொடுத்து ஆதரிக்கும் என்ற நம்பிக்கையினால் மகா 
கவிகளுக்கே யோக்கெயமான இந்த அரியவேலையில் நான் 
இறங்கி யிருக்கறேன், தமிழ்ப் பாஷையையாவ து அரிச்ரந 
இர சரித்திக்சையாவது நான் முன்னைமிலும் 2 ர்ப்படுத்ு 
நினைந்து எழுதக் தொடங்கனேனில்லை. இயற்கையிலேயே 
அழியாப்புகழ் அடைந்த இவ்விரண்டும் அறியாமைக் சனத் 
இனால் என்னால் எங்கு ஒருகால் களங்கத்தை அடைந்து 
விடுமோ வென்று அஞசுதல் அடைந்தவனாகவும் இருக்கி 

றேன். மேலும் இஇம் காணப்படும் குத்றம்களுக்கு மாத்த 
சம் கான் சொர்தக்காரனேயன்றிக் குணங்கள் எனக்குக் கிறி 
தும் சொற்கமாக மாட்டாது, சரித்தரத் துக்கும் பரஷைக் 

கும் அவை என்றும இயற்கையில் உள்ளவைகள், இசாக 

அாளக்கள் சோம பாட்டுக்கள் இல் ஒன்றும் ல்மால் 

கப்படவில்லை யாயிவும் இடையிடையே ஆருகிக்காணப் 

பிகின்ற சில மே௰்கோள் பாடல்களை இசைவ வர்கள் 

வேண்டியவாறு இசையஙுததுப்பாடிக்கொள்ளலாம்; இல் 

OF oo! சிற்றறிவிற்கு எட்டாது விடப்பட்டிரறாக்கன்ற அரிய 

பெரிய விஷயங்களைக் கவனித்துப் படிக்கும் நண்பர்கள் 
எனக்கு ௮ றிவிப், ார்களாயின் அவர்மாட்டு மிகுக், ஈன்றி 

w D5 ல உள்ளவகை விருப்பேன். 

இக்னம்: 

வா. பி. வேங்கடராம சாஸ்திரி.
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கதைசசுருக்கம். 

அரிச்சந்திர மகாராஜர் அயோ த்இக்ரு அரசர்; இவர் 

சூரிபவம்சதிஜைச் சேர்ர்தவர்; மனைவியின் Quut +5 Qe 

இ; புதிதான் லோகொஸ்யன். இக்இரசபையில் ஒரு 

சமயம் மண்ணுலகில் சத்தியவான் யார்? என்ற வினா உண் 

டாயிற்று, அதற்கு வரிஷ்டர் *என் சிஷ்யன் அரிச்சக்இரன்” 
என்று விடைபகர்ச்நார், விசுவாமிக்இரருக்கு ௮௫2 வசனம் 
பொலுக்காகதனால் அவனைப் பொய்யன் என்று மறுத்து 

விட்டார். அருன் மீது ௮2 இரண்டு ரிஷிகளுக்கும் வாக்கு 
வாதம் நடதது. முடிவில் விசுவாமிக்இரர் அரிச்சர் இரனைப் 

பொய்யனாக்இக் காண்பிச்கரவிட்டால் ஈன். தவ தீதில்பாத 
அவனுக்குக் கொடுக் து விடு. Hau STEAL, MAF அவ்ன் 

பொய்யனானால் தான் மண்டையோட்டில் கள்ளே of 6B) 
கொண்டு இ hb Be கைப் பார்க்கக் செல்வ தரீசவும் சபதம் 
செய்துகொண்டார்கள். பின்பு | விசுவாமித்திரர் பூலோகக் 
துக்கு வந்து இராஜசபையில் அரிச்சர்இர மகாராஜர் சொல் 

லிய சில வசனங்களை மூன்னிட்சிக் கட்டாயப்படு க்தி அவர் 

சாஜயத்மை வாகுகக் கொண்டு கான தடி இலக்கம் 

வராகனையும் நாற்பது நாள்களுக்குள் தரவேண்டும் என்று 
அரசமைக காசிபட்டணத்துக்கு அனுப்பி விட்டார். அரசர் 
மனைவி மகனுடன் செல்லும் வழியில் மிகுக்க கஷ்டங்களை 
அஅபவித்துக் காசிக்குச் சென்று ஓம்பஇனாயிரம் 
பொன் ஒஃ்குக் காளகண்டன் ஏன்ற அக்விபகவானிடத்தில் 

மனைவியையும் மகனையும் Yop MONDE AE தான் வீரபாகு | 
என்ற யமதர்மராஜனிடத்தில் ஒழிந்த ஓம்பஇனாயிரம் 
பொன்னுக்கும் அடி.மைப் பட்டுக் கடனைக் கொடுத்துச் ௬டு
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க)ச்சுருக்கா 

காடு காத்துக் கொண்டு வர்மர், பரொரமணன் பாட்டில் அடி. 

(மையாயிருந்த போசிதாஸ்பன் காட்டில் த கருப்பம் சேகரிக் 

சச் சென்று சர்ப்பம ண்டி இற் துவிட்டான். FEB T in B 

தேவி இருட்டில் மகனைத்ே மடிக் கண்டுபிடி. தீதுச் சுகொட்டு 
க்கு எடுத்துச் சென்று தகனம் செய்துசொண்டிருக் காள். 
தனக்குக் கட்டணப்பணம் கொடுக்கப் படவில்லை யென்றும், 

அர்த்கராத்இிரியில் இருட்டுக் சனமாய்ச் சுடவர்ததென்றும் 

அரசர் சிதையை உதைகதுகி கள்ளிவிட்டார். சந் இமதி 

தேவியின் அ௮முகையினால் பிறகு உண்மைகெரிர்தும் தூக் 

கப்பட்டு முடி.விமல் மனைவியைக் கட்டணப்பணத்மைக் கே 

ட்டு வாங்கிவரும் வண்ணம் அடி.பை, கொண்ட.அ்கணாயிட் 

ne அனுப்பினா. சக்பமிேவி வீடுசோக்டுச் செல்கை 

யில் வழி தெரியாமல் ஒரு சதல இடறிவிமுக்று ஆரு 
மின்னல் உதவியினால் இறுவன் ஒருவன் இறக்திருக்கக்கண் 

டனன். அவன் தன் மகன்போல் இருக்கரனால் அவனை 
யாவரும் காணும் வண்ணம் ஒரு பெரிய தெருவில் விட்டுச் 
செல்லலாம் என்று எடுத்து வருகையில் கரவலரனிகள் 

அவன் அரசன் சிறுவன் என்றும, அவளே கொலைசெய் 

தவன் என்றும் கட்டாயப்படுக்தி அடித்து ஹிம்சித்து 
அழைத்துக் கொண்டு போய் அரசனிடம். விட்டார்கள். 

அரசன் விசுவாமிமஇரர் மாய்கையில் ower பெண் 

என்றும் பாரரமல் தேவியைல் கொலை _ செய்யும்படி 

கர்ப்புச்செய்து விட்டான். சர்இிரம தவி வி சபாகு வசம் 

ஒப்புவிக்கப்பட்டதும் ௮வன் அரிச்சம்இர மகாராஜரைக் 

கொலை செய்யும்படி. கட்டளையிட்டுச் சென்றாள் அரசர் 

மனைவியைக் கெரல்ல வாளை ௮7சுகையில் விசுவாமித்இரர் 

ஓடோடிய்ம் வந்து தடுத்து ககன் செய்கையினால் நேர்ந்த 

அவவளவையும் ஒப்புக்கொண்டு லோகமாஸ்யன் காசரா
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ஜன மகன் இருவமையும் பிழைக்கச் செய்து இர் இரசபை 

யில் விரு$்காக்கம்மை அவர க்கள் தெரிவித்து இக்இரன் 
வளிஷ்டர் முதலியவர்களைக்கொண்டும் அதை மிச்சயப் படுத் 

னார். பின்பு விமானத்தில் ப.றிக்கொண்டவர்களாய் அனை 

MK YSU EBS RE சென்முர்கள். ஆங்கு விமர்சையு 
war whee இர 1மகாராஜருக்குப் பட்டாபிஷேகம் நிறை 
வேற்றப்பட்டது. இதனுடன் கடாம் ஸமடிவடைடஇன்ற து. 
சாடகம் றிகழ்ச் ம விடம் பெரும்பாலும் அயோக்து, anal 

சம், காசி இவைகள்.





காடக பாத்திரங்கள் 
ec IE Ge 

| புருஷர்கள், 

Ata சந்திரன் wee BILE KH HOM AU GST, YI Fon. 

சத்தியகீர்த்தி அரிச்சர்இன் மக்இரிகள். மக்இரி, 
சுருதகீர்த்தீ _f 
வசந்தக்ன் ee GH GI ORS. YO SOM. 

_ , , 7சகுமர 'லோகிதாஸ்யன் cee காபகத்மலைவன்மகன். 47 © 

a. Oe ene படைத்த விக்கிரமகேது அரிச்சக்இரன் சேனாஇப.இ. லவன். 

உட அரிச்சந்இரனைக் கஷ் பவி 
விசுவாமித்திரன் 

டப் 1டு3 இயவன். ல் ௬ 

காத்யாயனன் விசுவாமிகஇரன் சிஷ் னை 
சுப்ரதீபன் பரிகள், தண. 

சந் இரமஇயையும் மக 
காளகண்டன் னையும் அடிமை அந்தணன் 

கொண்டவன், 

| . . சக்இரம இக்குச் ரசா காசியர 
பிரதாபகுத்திரன் கனை விஇத்தவன். சன், 
வீரபாகு அரிச்சர்்தானை அழு. 

. . பறையன். மை கொண்டவன். லை 

கறுப்பன் 

€பரியண்ணன் காசிப் பட்டணத்தின் காவற் கா 
முனியன் திலையாரிகள், Tite 
வீரன்



சோமசுந்தரன் 

நீலலோகிதன் 

வசு சேகரன் 

சந்திரமதி 

பந்துமதி 
பிரியம்வதை 

குமுதவதி 
சாருமதி 

காந்திமதி 

உ ரு . 

நாடகபா 4, தி ம்நுகுமா 

லோகிதாஸ்யவுடன் ai 
4 லட ர . 

ட்டுக் குச் சென் ஐவர் 
[ 

கள், 

பெண்ட். 

ட ட டட ௫ 
BTL. & ph, Boow at, ௩ 

t ob Sa யி ன் சிகள். 

உரு ச a டி 

விரு OMT | A cb Di Hel 17] த 

CNW Far, 

. * ay, a 

DIAM HOOT Lod) 1 Gel Garth. 

. TH Oe ச பி ர ப்பு 
சேவகன் வேலைக்கான LP Vdd ahd Nl 

காணப்படுவார்கள். 

ஷ்! ம த்ர I 

பிள்ளை 

வட், 

ஆபர், 

அற ணப் 

பெண்மன், 

பரிசாகப் 

பெண்கள், 

Ly ih cb OP, 

DET AS Fs



தஇிவமயம் 

ஷத்ய வியையம் ஓஒ 
த 

௦ 2 Oo 

முத ல hi A LD இ 

களம். 1. 

(இடம் :--இமயமலைச்சாரல், 

காலம் : மாலே, 

[வசுவாமீத்திரன் ஆழ்ர்சயோசனையடன் பிரவேடிக்கிறான்.] 

. " xy 8 ந fe) xT emp te : 7 விசுவாமித்திரன் :--[உலாவுகிறான்.]அ ! என்ன சங்கட தீ 

தில் அகப்பட்டுக் கொண்டுவிட்டோம் ; பன் சென்மமும் இக் 

,தசசபைக்கு 7 ஒப்புக்கொண்ட காரியம் கிறைகிவற்ற முடியு 

மர? பன் முடியாறு 1 6 உலையா பயற்சி களைகணா ஊழின் 

வலிசிர்தும் வன்மையும் உண்டு.” என்று எழுதியவர் அறி 

வில்லாதவரா? | யோசிக்கிறான்] டம் கொழி ற் ஓவ் வொன் 

அம் அளவை விழுக்கியிடிவின் ஐது 3 விழுங்கி ணும் ன்ன? 

பரதன் காரியமும் அளவை விழுங்கியதுதான் ; [உலாவு 

இருன்.] சத்துதுவம் சாமானியன் அல்லன் ; வபஸ்வி ; இது 
. , ப் ட % ட . 9 oF) ட ப , -. (dD - ரூ 

காறும் எனன புரட்டிவிட்டான் ? இரிசங்கு ஒருவனே போ 

தும்; சண்டாமான், சண்டாளன் ; சுவர்க்கம், உடலுடன்; 

எவற்றில் வெற்றி? பிள்ளைகளைக் காப்பாற்றிக் கொண்டவற் 

திலா? (யோசிக்கிறான். பொறை என்னும் வஜ்ரகவச௫ம் பூண் 

டவன்; ஆமைக்கும் உள்ளதுதான் ; ஏன்ன உயர்வு? போ 

தனம் இருக்கையில் இக வுலகில் அரியது என்ன $ கை 

யைக்கட்டிக்கொண்டு] இவனா? 1! மசகமாத் இமம் ; ஈமக்கு



h>
 

வத்யவிஜஐயம் அங்கம் 1: 

ஒன்றுபட... ரன 3 இ ஒழுக்கி ல்லையே : உன் இமைக்களி௦ ல்லை 2 

இழை dL a5 யிருக்கிறுன் ; விசு வாரித் 'இரன், மலையைப் போல 

எ.இரில் இ இருக்கையி, ௰, எட்டும் இரண்டும். எண்ணைக் தெரி 

யாகு உ௱வனை, 5 5B விரனாம்; என்ன துடக்கு ; 

, . - . , 
6 UH) Bt th Maw பரமா... சழிதாமாரன் வெட் 

த] யு 7 f { 3 

யோ oe ரருவன், LJ (ay! ர (மறை oh ஈருட்கும 

(? NB Be வடாம். 10 SOY bi ov தெறிக்கும் பொஷறு க்கும் 
. , a EN + 99 ஆராக்கு் (ப்த்காரவ் BUFFALO. 

என்ன புகழ்ச்சி; ஈகம்கிம் சசச்க வேண்டாமா? ya B 

யின். | மூக்கினம்து. விரலைவைச்து. யோ படல 
8 

இதுவே சரி; ; OI NAD. r ஆற) புடி 1 டி விட மீட 

தொடி! கொடி! பகையை கொடிச்சிறா ன் «| வசிஷ்ட ர்! உண்டை 
“a ம . 1 ட am, . . . wus al 5 தென் இப்ப ச அடே, ப் yl மிர? I! ஸ்ம I! wD hy 

விட்டேன் ! (பூம்யை உசைச்துச் சொண்டே| வச்துவிட்டேன் : 
| ஒரு BLO RET றான், | இற்குள் IL Trea | நிஜம், 

நிஜ விகவாமித்தூன் சோபற்றைக் மச விஇயும் நடிக்கு 

வான் ; பூமியைப் பார்த துச்கொண்டு Cum ie up ar. | ஆம்; 

சிறைவேற்றுவது எளிகன் ஐ: என்றும் அசாத்தியமாயெே 

ல்ன்றில், இல்லை, இல்லை ; > ITH இயம் சான் ; [2 லாவுஇரு றான் | 

சூர் ணுக்கு ம் கங்க உண்டு : எப்டி ழுது? By omar கர 

வறிகாரில் ; வைறிப்போய் விட்டது? வாய்மையை விர ்ா்றர 

கப் டன் - வன் ; வணக வேண்டினும் இணங்கி வாரான் 9 
- . * . உ டமி . 6 . : என்ன? இன்க், wT FTN, STOUT ay சுவாபித்ெ GBT BOT LO 5 

t ரு. . - . a 2 a உட ’ . | யோடிக்கிறான்.] yin, சூரிய குலச் சரசன் ; இருக்தால் 
என்ன? அடே ! நீ யோக்கியகை, அல்ல, ல்ல. ௪ம் துர உ ஷி பு அலல, அலல) சத்துரு: 

. a . ௪ * > * 0, ட : . டன க லு. நூரு ரு "Ty . an வின் சிஷ்யன் ; அந்தப்புழமுக்கை வசிஷ்டனை ; பெற்ற தந்ைத 
யைப் பறையன் ஆக்கியவனை ; எனக்குச் (பூமியை உதைக்க:
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GOH) சந்துருவை; அகன் பலன் கைகூடி வரப் போடின் 

றது; வந்துவிட்டது ; 

| உலாவுகிழுன்; சிஷ்யர்கள் இருவரும் ஒரு 

புறமாய்ட் பேசிக்கொண்டு ABB api ear, | 

காத்யாயனன் சுப்ர தபா ! #5 Burm iT WD DOD sb Uf LD 

மறந்து குருசியரேஷ்டர். என்னமீவா யோசிக்துக்கொண் 

ட.ருக்கிராமே ? 

சுப்ரதீபன் இருந்தம் என்ன 2 சூரி பபசலான் சபதத 

இர ஸ்சானத்துக்றுச் சென்றுவிட்டார்; சுற்றுக்கள். மனத் ம் 3 

தைப் போல அக்னி சிறிறும் புகையில்லாமல் சுக்கமாப் 

ஜ்வலித்கின் ஐது) அ க்ிகாரியம் அவ் யம், 

காத்யா :--ஆம்; ஒரு சமயம் *என் அப்பொழுதே தெ 
டப = ‘ ர் 

ரிவிக்கவில்லை ” என்றும் கோபிப்பாரர் ; சமித்து (கலிய உப 

கரணங்கள் சித்கமாயிருக்கின்றன ; கெரிவிக்கரம் வா ! 

லிசுவா :--ஏவற்றிலும் உயர்ந்த பொய்க் குற்றம் ; 

ஆடே, வள 4 ர! ஏவவளவு அகர்ச், ககளுக்கு இடம் வை 

திதுவிட்டாய் ! உன் புத்இரர்களை, அல்ல, அல்ல $ உன்னை 

யே cond opie வண்டும். 

* ரத்தன் தேதேஜஸை அக்னிபகவான் இரஇழ் 
ர் 

துச் கொள்கிறார்; சந்தியாகாலதூதன் நிசரப இயின் வரவைக் 

தெரிவிக்கிறான். 

விசுவா இப்பொழு து செய்யவேண்டிய தென்ன P 

ஆம் பெற்றுக் கொள்ளவேண்டும். 

காத்பா 2 தனக்குள். ] பிரமாதமாக வல்லவேோ இருக 

இன்றது, [வெளியில்.] அடியேன் காத்யாயனன், 

லிசுவா ;-- (திடுக்கிட்டுத் திரும்பி] ஆ, நீயா என்ன" விசே 
. € 

ஓம்?
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காத்யா முனிவர்கள் அக்னிகாரியத்இல் ௮இ விர 
மா யிருக்கிறார்கள், 

ட்ரூ உ "4 . > . விசுவா :--| மேற்கில் பார்க்கிறான்.) இ | இப்பொழுது சர் 

இயாகால மாய்விட்டதோ | சரி; கரரியாவசாக்தஇனால் யோ 
FS gi Gea ain யிருந் துவிட்டேன். 

“மறப்பினும். ஒற்றும். கொ லாகும்... பார்ப்பான் 
பிறு /பொழுக்கம் குன்ற கெடும், ” 

சுப்பா! மரவுரியை எடுத்துவா ! நாங்கள் கங்கைல் 
குச் Gla VB CUP ID, 

சுப்ர அப்படியே, (யாவரும் மறைகிருர்சள்.] 
+e PERV 

களம். 2. 
இடம் :---அந்தப்புரத்தின் உட்சோலை. 

காலம் :.--மாலை, 

| பிரியம்வதையும் பர் அமதஇயும் பிரவேசிக்கிரார்கள்.] 

ம்ரியம்வதை :--பக்துமதி, இோபார் ! ass குருக் 

& இயின் மீ படர்க்கேறிய மல்லிகைக் கொடியை, 

பந்துமதி :-- தம், அன்பரை இறுகக் தழுவிய Dj BIS Cour 

களை ஓத இருக்கின்றது. 

பிரியம் எடுயற்கைப் பொருள்களுக்கும் இத்தனை 

அன்பு வேண்டி யிருக்கின்றது, [பெருமூச்செறிகருள்.] 
பந்து :--வண்டுகள் படிந்து பாடுவகனால் சிறிது Aa 

தாக முறுக்குடைகின்க அரும்புகள் எவ்வளவு அமுகாய் விள 

ஙகுகின் றன, 
பிரியம் அவை யாசகா்களது இசப்பு மொழிகளால் 

முகமலர்கின்ற பெரியோர்களைக் காட்டுகின் Der, 

பந்து :--£ ! அப்படியல்ல ] “இதம் பேசிப் பணியும் 
காதலர்களுடைய அன்பு மொழிகளால் இறிது இறிதாக 
ஊடல் நீநுகப் பெறும் பருவமஙகைசளைக் காட்டுதன்றன £ 
என்று சொல்,
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பிரியம் :--[தனக்குள்,] அக இன்பகாலம் நமக்கு எவ் 
வண்ணம் சித்இக்கும். [வெளியில்,] அந்து மலர்மீது மற் 

மொரு புயவண்டு செல்லுன்். றது.  [அதுசாம்ர் துவிடுகின் 
os. 

டந்து:--இப்பொழுது பார்! அத்த மலர் இடம் கொடுத் 
த்தா? 

பிரியம் --ஆமடி ! வளைந்து சாய்க்துவிட்டதே ! 

பந்து :--பின்னை, குலப் பெண்கள் தந்களை எற்ரனே 

பெயருக்கு ஒப்புக்கொடுப்பார்கள் ? 

பிரியம் :-இந்கக் சூயிமிலாசை, கெஞ்சை---இவவளவு 

கோபம் என்ன 

பந்து :--என்ன, சம்பந்தம் இல்லாமல் பேசுகின்ரூாயே i 

பிரியம் | இடுக்கிட்டு | இல்லையம்மா ; இன்றைக்கு-- 

[ மயங்குகிறாள்.) 

பந்து :--என்ன, மேல் கோன்றவில்லையோ ? உடம்பு 

ஒருவாறு யிருக்கின்றபென்ற சொல்லேன் ? சரி, தெரிந்து 

விட்டது; மேவி சந் இரமஇ கரத் துக்கொண்டிருப்பார் ; 

மலர் பறிக்கலாம் வர! 

பிரியம் | தனக்குள். ] எப்படி. மறைத்தாலும் முடிய 

வில்லையே [ வெளியில், ] ஆம்; பூஜாகாலமாகின்றது. | இருவரும் 
மறை௫ருர்கள்; வசந்தகன் பிரவேச்கிரான்.] 

வசந்தகன் | உலாவுகிறான்.] சூரியன் ஒளிக்க இர்சள் 
சென்றறியாக விடத்தலும் ஈமது FEO cars தியவர்கள் 
புகழ்க்கஇர்கள் விளக்கம் செய்கின்றன : ஸத்ரயாகமும் குறை 
வற--ஆம், அபசகுனம் ஒன்ற௮ுமாத்இரம் காணப்பட்டது 7 
அதனால் என்ன? சத்திய விரதர், குணபூஷணர், ஒரு 
குடைக்கீழ் ஆள்பவர்? அவரை என்ன செய்யும் ? [Cun sa) 
ஏன்: | யாகாரம்பம் முதல் இந்த உபவனதீதில் வர ஒழிய
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வே யில்லை ; சக்கர வர் தீயவர்கள் தாம் பத்இரி சகஇயசர்த்தி 

யடன் சம்பாஷி்துக்கொண்டிருக்கறுர்; அதுகாறும் உள் 
ளே சென்று உளவிஉஊலாம் | உலாவுஇரன்.] வசம்க காலத் 

Dax sya WPA 52 பிமமரகானத்துடன் உமக்த நாரும் 

இலைகளை மடிப்பிக்கின்ற து எவ்வளவு சுக்கரமரய் விளங் 
கின்றது !* மகா கேசனன் வருமையைம். கெரிவிக்கும் 
பிக த்து வணி MIF DIG CHa TIN OTT கிேசத்ை உண்டு 

பண்ணுகன்ற து ; ஆம்] 

“inet gr Gaia Ca rant ர்க்கும் வசசர்கமென் சரலும்வேறு 

துனிதவிர் இவங்கால்வேண்டும் சோலையும் சோலைவேண்டு£், 

புவி நீர்தி தடமும் வேஜோர் புதுமலர் ஓடைவேண்டும், 
பணிதரு மதியும் வேறு பான்மதஇ வேண்டும் aur ain,” 

"இக்கு விளையாடுகின்ற மான் மயில் மூதலிய gmail wey 

பசாணிகள், மனோகரியின் நிவை மனகத்இல் ப இயவைக் 
கின்றன $ மலர்கள் வாசனை [(யோடக்கிழுன்.] ஆ! அந்தப் 

பெண்கள் நாயகியின் அன்பு நிறைக்2 கடைக்கண்பார்வை 
ஒன்றே, .நுவவிர்இ£ பகக்ரையும் சொந்தமாக்கி விடும். 

“paid att ழுவார் மென் Cap ar துயிலின் இனி துகொல்? 

தாமரைக் கண்ணான் உலகு, ” 

என்பது பொய்யன்று ( உலாவுறொன்.] GIG BTL GST 

கொலுக்கூடம் போலும் விளங்குடின் ற, இர எக் கொடி விட் 
டல், [உற்றச் கேட்டுறான்.] அங்கு யாரோ இருவர் பெண்கள் 
குரல் கேட்கின்றதே! (நிதானிக்கிரான்.] யாவரா யிருக்கலாம்; 
[உற்றுப் பார்க்கிறான். இகேது ! * கும்பிடப்போன செய்வம் 

தி . « 3 ச ௪ . ட குறுக்கே வர்துவிட்டது” என்னை ஆட்கொள்ள வத்த 
ஓ 

  

a tj a 

    

1: வண்டின்பாட்டு, 2: தென்றற்காற்று, * ,சொடி, * மன்மதன், £- குயில்
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qa 

சீமாட்டி, Lenitg Col Spor.) srararGarr சம்பாஷிக்கிறுர் 

Bats இச்குமறைந் இருக்கலாம்; [ won of) cap ar, | 

[பர் துமதியும் பிரியம்வதையும் பிரவேடித் துக்சொண்டே] 

பிரியம் : -என்னவோறுப்டபாடஉக்கான் சொம்லிக் கொண் 
டர்கள். 

பந்து :--2 தய சம இரமஇயின் சத்தைப் பார்த்தா ஹ் தபம் முசக்றை TT Hi 

wir? 

அடுத் நம்து க௱ட்டிம் இ யு ப) செருகும் 

BA Gh ch) Br Oib முகம்.” 

என்பது நிச்சயமாய் விவங்குிண் பனு, 

பிரியம் ம்!" 'யாகாவஸானத்இும் என்னவோ மக் 

கள * ஸ௫௪கம் காணைபபட்டதகாம்; இப்பொழுது செய்யவிருக் 

கும் கெளரீ Lp BY LD LY HOT FTG Gis முன்னிட்ட து வான். 

டந்து :--தெரிஈதுவிட்டது? “ வாயகம் தரவேண்டும் 

என்றதும் இப்பொழுதுமான் நினைவிற்கு, வருிறது$ 

AY OT DI உன்னா a கோதகம் கொடுக்கப்பட்ட செய்வசோ 

கைப் பார்! எவ்வளவு சுக்கரமாய் விளங்குகின்றது ! 

பிரியம் --இதன் கீழ்த்மான் வசந் மபூஜை நிறை3வேற்ற 

வேண்டுமாம் ; கேவி சொல்கிழுர். 
ச ் 

பந்து ம்; அசோகமல்கவர 1! பிரியம்! என்னி 

டத்திலும் அவகசம்பிக்கையா 1? செரல்லமாட்டேன் என்கிற 

யே? இனிக் கேட்பதற்கு எனக்கே வெட்கமா அருகன் 

வ டட 
பிரியம்: அதுத தான் முத்தியே சொல்லிவிட்டேனே 

டந்து :--என்ன மறைத்துப் பேசுகின்னாயே ; 8ீ மறைக்: 
கின்றாய் ; உன் முகம் அதற்கு விசோஇயா பிருக்கின்றது, 

1. யாச தீதின் முடிவு, குறிப்பு. Be காணிக்கை, 
  

OAR ANOPADHY AYA, 
SV. CWAMINATHATVAR LIBRARY.



8 an Swale wip [அங்கம் 1. 

பிரியம் [புன்சிரிப்புடன்] தெரிந்துகொண்ட பின்பு 
கேட்பானேன் ? 

பந்து 6TH? வியக்கமாய் விளங்கவிம்லையே ! 

வசந்தகன் ;--[பின்னால்.] உன் பெயரை நிலைக்கர் செய்ய 
வேண்டும் ; உ காரன் இப்பொழுது 1. சாதகவரு, க்இியை அவலம் 

பித் D இருக்கி மேன். 

பிரியம் :--[ தலை கவிழ்ர்சவண்ணம் நிலத்தைச் றிச்கொண் 

டே | அவர்தான் இங்கு வகி தருக்கின்முசே ; இக்க மலர்கள் 

எல்லாம் அவர் வைபவம் தான். 

வசந்த Bere பார் அவன் ] [ உர்வாக்கான் சொ 

ல்லுக 2ன்ருனோ : ? (ஈன்றாய் மறைகிருன்.] 

பந் து: யார் மமை நினையா r 

பிரியம் அலை? அவன் அரங்கஞயிற்றே? அவன் 

கோழரை-- 

aust % — | Serr ene.) நான் இப்பொழுது சான் கன்ய 

னாயினேன் ; காதற் இளியே; நீ இப்பொழுது முக்காலும் 
பிரியம்வழமை. நான் ; ஐ உன்னால் GH (DLN ப்பட்ட Se பூஜ்ய 

னாகிய வசர்தகன், இகோ | மார்பைத் தட்டுகிரான்.] இதப் பூம் 

புதரில் ஒளிர்துகொண்டிருக்கிருன். 

பந்து “எது | வசர்தகனா | தெரிந்துவிட்டது. 

பிரியம் :--[ தலைசவிழ்சிருள்.] 

பந்து :--பிரியம் ! உன் பிறப்புப்பயன் பெற்றது ; நல்ல 

நாயகனையே விரும்பிமிருக்கிறாய் ; தேவி சர்இரமதஇயும் 
*வசந்தபூஜை முடி.வில் உனக்கு மங்களமுண்டாகும்” என்று 
சொல்லியிருக்கிருர், 
      

1” சாத்சங்பறபை காயைச் திறந்துகொண்டு: மழைத்துளிக்கு ௮ண்ணாந்த 
இடக்கும்,
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மிரியம் பந்துமஇ ! yar urd} அற்தக் சலைமான் 

பூஞ் செழு. களைப் பநக। பபடிக்துகின்ற து. 

பந்து :--| திரும்பிப்பார்தது கேவி கோபிப்பார்? சான் 

சென்று BIT SB வருகிறேன்; சநரம் பாலார் பறித்து வா 

பிரியம் GT BOLD வருகிறேனே ் 

பந்து :--வேண்டாம் ; இகோ வந்துவிட்டேன், (செல் 

இருள். ] 

வசந்த | பின்னால், | இது ன் நம்ல சமயம்; இப் 

6), பரமும் கே வெளிப்படவேண்டும் ; | வெளியே வருகிறான்; பிரி' 

யமலதை திடுக்கிடுகருள்.] பிரியம்வவே! என்ன இவ்வளவு 
உர் 

பயம் ர 

  பிரியம் | மெளரநமாயிருக்கிறாள்.' 

      உன் அன்புக்குப் பாத்தரனாரிய வசர கன் 
சமீபத்இல் வந்து நி ற்கும் பொழுதும் மெளகம் சாஇப்பது 
சருமமா ? [கசச்சைப்பற்றுகிறான் ] 4 

பிரியம் | விலகிக்கொண்டவண்ணமே.] இப்படிப் பற்று 

வது அழகன்று; விட்டுவிடுங்கள்? பர்தும இ கண்டால் என்ன 

நினைப்பாள் ? 

வசந்த :--என்ன நினைப்பாள் ? மனைவி யென்றுகான் 

நினைப்பாள்.[ கரத்தை முத்தமிடுகிறான்.] உண்மையில் SHALE ap 

யென்று ஈம்பக்கூடவில்லையே? 

பிரியம் | புன்சுரிப்புடன்.] ஏன் அப்படு. மொழிகின்நீர் 

கள் ? கிரூபிப்ப தெப்படி? ௮து முகந்து அல்லது நிறுத்துக் 

காட்டும் (ண்டமாகுமோ 1? [ஒரு முத்தமிட்டு) இதற்குமேல் எங் 

னம் க1ண்பிக்க முடியும் ? 

வசந்த உரியம் !உன் புத்திக்கு மெச்சினேன் ) ’ [முச்சு 

SOB ap or. |
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பிரியம் — ily 5 Br வசந்தபூஜையில்தரன் என்னை 

தீமாப் போகின்றார்களே; கேவி கோபிப்பார்; பூஜாகாம மா 

கின்றது, 

வசந்த: சரி, சென்று வா!அரிஷ்டசார் இக்கு என்னை 

யும் வரச்செரல்லி யிருஃ்கிறார் ; நானும் வரவேண்டும்? | இரு 

வரும் முத்தம்கொண்டு பிரிகிருர்கள். ] 

ப ப்வைகவ 

களம். 3 
இடம் :--.:இராஜசபை. 

காலம் :--ஈண்பகல். 

(ர ஈன் மந்திரி முசலியவர்கள் கொலு வீற்றிருக்கிறார்கள்.] 
சத்தியகீர்த்தி ஊமது சேனையில் ஒருபகு, தியை, உத் 

மர கோஸலகத்இன் வடச்கெல்லையில் நி. ௮ க்தவேண்டுமென் நு 

சேனாபஇ விசரமகேது அ அவர்கள் எழுதியிருக்கிமுர்கள். 

அரிச்சந்திரன் :- 

கட்டடங்கள் இன்னமும் முடியவில்லையா ? 

  என்: ஸரயுகஇக்கரையில் 9 சாடங்கிய 

சத்திய :--முடிந்துவிட்டன YEG படையிட்டில் 

ஒருபகுதி இருர்காற் போதுமாம். 
அரி :---வடக்கில் படை எதற்கு? ஸத் யாகத்இல்தான் 

அண்வரும் வணங்கிவிட்டார்களே? இரை அலுப்பாழவர்கள் 
யாமே ழ் னும் உண்டோ ? ப 

சத்திய :--அப்படி. ஒருவரும் இல்லை ; ₹ காட்டில் இரு 

விழா வானதால் வேள்விக்கு வர முடியவில்லை * என்றும், 
“ பகு.இப் பணத்கைப் பின்னிட்டு அனுப்புகிறேன்” என்றும், 
சீனதேசத் தரசர் எழுஇயிருக்தார்? அதுவும் இன்று காலை 
வர்துவிட்டது. 

அரி எ அவன் எப்பொழுதும் இப்படி யே செய்கிருன் 9 

பு.த்தியற்றவன் ; (yp Buyin ஒரு சமயம் ௮னுப்பாது நிறுத்த 
விட்டான்? * இஷ்டமில்லாவிடின் போர்க்குப் புறப்படலாம் ”
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என்று நா குணுப்பெபின்பூ, § இல்லை, ௮ இக ஜோலியா யிருக் ம 

தால் மறந்துவிட்டேன், மன்னிக்கவேண்டும்” என்று எல்லா 

வற்றையும் கட்டி யனுப்பினான். 
nan ் க் படு . . க டட . ot ச் 

சத்திய of OUT சண டை.புரியும் of GOT DAT Lo LD hI P 

அட். 179). யொன்றும் இ) ல்லை $ அவரு. Lp) yh தப்புரவாச 

மே அமிரகமாய் விட்டதாம்) ஆயகமதுக்கு ஒரு முறைகூட 

ey Has 2.oar aT 2) இல்லை பரம் அபசு புறழு வது. ஈறு MEY DB ST WD 

றா யூ க்கின்ற கென்றும், ©) rp) oval) உண் காங்க முஉயா 

மல் குடிகள் யாவரு ம் கூ BO லிடிகினார்க OV ஏன்றும், மதி 

SA KBR FB) UT BO சொல்கிருர்கள் ; | சுருதமர்ச்தி எழு 

கீது வணங்குகிருன்,] 

அரி சுருதகீர்து இ! நெிகாளாயிற்று ; எப்பொழுது 
வக்கீர்? சென்ற விடங்களில் விசசஷம் பேனும் உண்டா? 

சுநதகீர்த்தி :--கேற்று மாலைதான் வந்மிதன் ; சத்திய 
கீர்த்தி யவர்கள் சொன்னதை யல்லாமல் மற்சிறான்றும் கா 
ணப்படவில்லை, 

அரி':--நீர் சொல்லியது எப் 9. ? கண்டதர, கேட்ட 
birt 

சுருத :--நான் அந்தப் பட்டண த் இலேயே ஒருவாரம். 
இருந்தேன். 

அரி:--பின் அங்கனம் நேரிடுவதற்குக் காரணம் ? 

சு௫த:--அரசர் கவனிக்காத குறைவுதான். 

அரி மந்திரி ஏன் கவனிக்கக் கூடாது 3 

சு௫5:--அவரையும் அவ்வளவாய் மியந்து கொள்வதற் 

லில்லை; சிறிது ஒழுநகீனமும் உள்ளவராய்க். காணப்படு 
கரூர். 

௮ரி:--எப்படி. ?



a 
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சுருத:-- பூத நததுவ சாஸ்று. இரி யொருவர் தன்னால்: 
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஆகாயயர்இரம் ஓ ஒன்றை ௨ உரு இ. படுத் 
துவதற்குக் கொஞ்சம் பொருளு தவியை விரும்பி மூன்று 
மாகம் ஆயிற்றாம் ; அதற்கு அற்று மந்தி. “இப்பொழுது 
முடியாகென்றும், பிறிமொரு சமயம் அச்ச முயற்சியை: 

நிலைகிறு க்தப்படும் என்றும்' கட்டளை யிட்டுவிட்டார். இது: 

கான் பிரத்யஷூத்இற் கண்டது. 

அரி இல்லை என்பகுற்கா மாதம் மூன்று 1 1 

சுருத:--ஆம், அவர் விண்ணப்பிக்துக் கொண்டது 

விருஷப ரவியாம் ; நான் அங்குச் சென்றது இற்கரவி § அப்: 
பொழுது கான் முடிவாயிற்று, 

அரி :--இல்வளவு அகாகரிகமாய் விட்டால் சரத்தை 

யெடுக்துக்கொள்ள வேண்டியத மான்: சத்திய£ர்ர் இ! 

சத்திய அழு யேன். | எழுந்து நிற்கிறான். | 

அரி:--அறுகுப் பிரதரிதஇி யொருவரை நிறுத்த உ கத்தே 

சிக்கிறேன்; உமக்கென்ன கோன்றுகின்றது ? 

சத்திய:--அம்; ஏற்படுக்கவேண்டும் ; இக்க விஷய: 
SOF Oooo wi Sheer gyn Cures sor 

அரி :--என்ன சொல்ூழுர்கள் ? 

சத்திய :--ப ற்படுத்தவேண்டும் என்று கான், 

அரி: -யாவரை அனுப்பலாம் ? [யோசிக்கிறான்.] 

சத்திய:--சமுகத்துக்குக் தெரியாதவர் யாரிருக்கின் 
மார்கள் : | . 

அரி ; ஈம் தருமபாலவர்மா-- 
சத்திய :--ஆம் தகுக்சுவர் தான் ; நிரம்பிய அறிவினர்? 

அன்பவம் உள்ளவர் ; நந்தியும் சாளுவத்துக்குப் பிரதிநிதி: 
யா யிருந்து ஈல்ல புகழ் அடைந் இருக்கிறொர்.
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அரி: அரசனுக்குக். தெரிவித்து விடும், 
சத்திய--பெரிவிக்கிறேன் ; சேனா இபத யவர்களுக்கு 

என்ன எழுகலாம்? 

அரி :-- உ GOT Carwin a Br, நம் சேனைகளில் ஒரு 

பிரிவு [யோசிக்கிறான்] இருந்மால் இருக்கட்டுமே? எல்லா 
apd) pau மந்இரிகள் என்ன சொல்கிர்கள் ? 

ச த் திய அறல் லென்றுதான் அபி ்பிராயப் படுிகிழுர் 

கள்... தூத னொருவன் பிரவேசித்து வணங்குகிருன் ] 

அரி :- ஆயின் அவவண்ண மம செய்வதற்கு எழுது 

தூதன் எகடைமுகவாயிலில் கெளசிக முனிவர் எழுத 

SH mG HSA Op: ; கட்டளைக்கு 

அரி:-கெளசிகராா? உடனே  வரச்செய், | வணஙடுச் 

செல்கிறான்.] சத்திய சீரத்இ | நீரும் சென்று அழைத்து 
வாரரும, 

சத்திய:--மகாபாக்கயம், [செல்கிறான்.] 

அரி:---| தனக்குள். ] யாகத்தற்கும் HY OPH Cov; Hm ID 
பிச் செல்கின்றவரையிலும் ஜாக்கிரதையா யிருக்கவேண்டும். 
| வெளியில். ] சுரு தகர்த்து! உபசரணை வஸ்துக்களைச் FB ches 

படுத்தும், 

சுருத:--றுவவண்ணாே,  [செல்கிறான்; சத்திய£ர்த்இயு 

டன் விசுவாமித்திரர் இரண்டு சஷ்யர்கள் பின்தொடாப் பிரவேசிக்க 
ரா; அரசன் முதலியவர்கள் சைகூப்பிக்கொண்டு நி ற்கிருர்கள். 

அரி:-- அடியேன் அரிச்சர்இரன்.[ வணங்குகிறான். ] 

விச வாமித்திரன் :--8ர்க்காயுஷ்பமஸ்து ; சமஸ்த சன் 
மங்களப் பிராப்இரஸ்து, 

அரி :--வரவேண்டும் இப்படி, இப்படி, [ஒரூ ஆசனத் 
தைச் காட்டுகிறான்; விசுவாமித்திரன் உட்காருகிறான்.] என் பி ற்ப்பு
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இன்றுதான். பயன் டெ LTO BS [(கரத்தைக் லிச்தக்கொண்டி 

இஷ்யர்களை Core | பூ ஜ்யர்களே ! எழுதச், ச்ருளு கள் ; [ஆச 

னங்களைச் காட்டுகிறான், ] 
சிஷ்யர்கள் yh யே ; | உட்காருகிரார்கள் ; அரிச்சக்தி 

ரன் வணக்கச்துடன் நி ற்கிறான்.) 

ல்சுவா :-- அன 4 Dv இழு ; (சபையை நோக்கி) நீங்க 

ளும் இருஙகள். [அரசன் முதவியவர்கள் உட்காருகிருர்கள். | 

அரி:--அவங்கள் யரவும். நிர்விக்னமாய் Bs» வேறி 
வருகின் னவா? 

விசுவா — Yin; நிறைவேறுகின்றன 5 & bash bev 

என்னவோ யாகம் ஒன் MN His brs Oem vad ses rear 

டார்கள் ; என்ன யா்? 

அரி:--| தனக்குள். | » DSA dod bl சரியாய்விட்டது; 
| வெளியில்.] ஸ.யாகம் SQ aI மு இடந்து சங்கி, DT ON H BID 

கும் தெரிளிக்க வேண்டியவன் தரன்: பல கரரியங்களின் 

கொரியாவரல் மறதி மேற் கொண்டுவிட்டது : மன்னிக்க 

வேண்டும், 

விசுவா ஜு | ஸஃசயாகமா? அவன் FOIL _ TAM CUD AH 

தான்; அப்பொழுது வேண்டியிருக்மது ; உனக்கேன் விசு 
வாமித்இரன்? 

அரி:....-| இடுக்கிடிகிரான்; sors. Carin கொண்டு 

விட்டாே ; என்ன செய்யலாம்; [எழுந்து சைகூப்பிக்கொண்டு, 

வெளியில்.] இல்லை ; அப்படி. அருிச்செய்வதற்குப் Lia 3 Bar 

னல்லன் ; தர்மைக்குக் குருவா யிமுந்தகனால் அடி.யேனுக் 

கும் குருசியோஷ்டாதகான். 

விசுவா:--| தனக்குள்.| பயந்து விட்டான் ஆயினும் 

என்ன 1 இன்னும் பார்க்கலாம்; (வெளியில்,] யார் இல்லை என் 

கிமுர்கள் ? குருசிரேஷ்டர்கான் ஸக£யாகம் நிறைவேற்றி
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cou gant, கான் இப்பொழுது நினைவிற்கு வருவேனா ?' 
(சீலையை அசைச்சிருன்.] வாமாட்டேன். 

  அரி: 

விக்றியாசம் நினைக்கவில்லையே ; வசிஷ்டரும் தாறகளும் 

ரு . . ட . ச 

அடியேன் ப்படி. யோன்றும் இதுகாறும் 

எப்பெரமுதும் எனக்கு பூஜ்யா்கள் தரம். 

  விசுவா :---வாசா கைங்கரி யத்தில் எ வரும் உனக்கு 

முன்னிற்க மாட்டார்கள், 

அரி Lye, அரனார் அழுளிச்செய்வது ௮1) 

யேன் சேஷ. DST Gv Hor ; YG லாசனை சபையில்: 

அவர் ஒருவா? அஈனுடன் இராஜ புரோகர் ; கூலகுரு; இந் 
BS BIMBO TY அவர் எப்பொழு தும்சமீபழ்இல் இருக்க 

வேண்டியவ ராஇன்முர் ; இருக்காலும், இருவரையும் ௪ 

மாகவே. நேடித் வருகிறேன். என்று ௪ழுகத்இல் இப் 

பொழுதும் துணிந்து கூறு றன், 

விசுவா :--[ தனக்குள். | இன்னும் பார்க்கலாம் ; வெரி 

யில், உட்காமு ; ௨. ட்காருகிறுன்,] யாகம் ஓன்று டதத உத் 

தேசித்திருக்கிறேன் ; அ-குற்குக் ரர 

அரி :--மகாபாக்கியம்; அடியேலுக்கு என்ன கட்டளை? 

Per, நடக்கக் தாஜ் இருக்கே 

விசுவா :--எங்களால் உடகப் பெறுகின் ற ஓவ்வொரு. 
சடங்கும் சுயரயத்ையாத் இம் போே.ற்கொண்ட ஏன்று : சல்கிர 
வாத்தியின் பெருக்கக்தையும் முன்னிட்டது ரன், 

அரி :_- | தனக்குள், ] இன்று தப்பினோம்; | வெளியில். | ஆ 1. 
அதநிஞுட் சந்தேகமா ! எத்தனை நாட்களில் நிறைவேறக் 
கூடியது! 

விசுவா எஜரற்துஇன த்தல், 

அரி --௪த்தியகர்த்இ!
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சத்திய:--[எழுக்து நின்றுகொண்டு] அடியேன் ; யாவும் 

சித்ஈம் செய்து ஆச்ரமத்துக்கு அனுப்பிவிடு்ேன். 

லிசுவா :--நாரன் நெருக்கத்திலேயே இருக்கறது; அடு 

சக சோமவாரம் ஆரம்பிக்கமவேண்டும். 

அரி:--உடனே வந்து விரிகின்றது ; சத்திய கீர்க்இ! 

ஆ இத்யவாமாவையும் அனுப்பி நன்றா... நிறைவேற் றி 

வரச் சொல்லும் ; குறைவுநேரிடப் போகின்றது ; மகர்ஷே! 
இன்னும் ஆகவேண்டிய காரியங்களுக்கு எ.இர் பரர்க்கிறேன். 

விசுவா இன்னும் என்னவிருக்கின்றது? சக்கர 

வர்திஇயவர்களின் wana gre. 

௮ரி:--[ திடுச்சிடுகிறான்; தனக்குள். ] மறுபடி இருப்பிக் 

கொண்டது போற் காணப்படுகின் ஈதே; | வெளியில், | புழுத்த 
காயினும் கடையேனாகிய அடியேன் அவவளவு உயர்த்து di 
க்குப் பாத்திரன் அல்லேன்? அறியாமைத்தனத்தால் 

ஏதேனும் தவறுகள் காணப்பட்டாலும் அவரற்றைமன்னிக் 

கப் பிரார்த்தக்ேேன், 

விசுவா: -- மன்னித் சதனாற்றான் இப்பொழுது வரலர 
பிறு. 

அரி:--உடல் கொடப்பெடுக்கால் விளாவ நீர் எற்கே? 

என்போன்றாரிடத்இல் சிறிதும் குணம் இல்லாவிட்டாலும் 

கூற்றம் இருப்பது நிச்சயம். 

விசுவா | தனக்குள்.] பயந்துவிட்டான; இது போதும்; 

பிறிதொரு சமயம் பார்த்துக்கொள்ளலாம் [வளியில்] 

அழைக்காககனால் என்ன! நிறைவேநின பின்புதான் சங் 
கதி தெரிர்சது; என்னவோ அவன் இருந்தான் பரமசாது; 
மகா நல்லவன்; தராதரம் தெரிந்தவன் ; அவன்மீது 
வைக்க அன்பின் மிகுதியினால் இவ்வளவு பேசலாயித்று,
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அரி இனி அமைப்பற்றிச் சொல்ல எனக்கே வெட்க 
மாயிருக்கிறது?; அழைக்க மத்தது முக்காலும் பிசகு. தான். 

விசுவா -ரிதிவிக்குக சொல்லாம் இனிச் சென்றுதான் 
ரியமிக்கப்படவேண்டும் ; சாவகாசமில்லை. 

அரி: சத்தியத் இ! [பார்க்சிரான்.] 

சத்திய :--| எழுந்து] சித்கமாயிருக்கின்றது ; [மரவுரிமுத 
வியன வைத்திருக்கும் ஒரு தட்டைக் கொடுக்கிறான்.] 

“அரி:--| எழுந்து அதைப் பெற்றுக்கொண்டு,] அனுக்கிரகம் 
செய்யவேண்டும். | கொடுக்சறொன் ; பெற்றுச்கொள்கிருன்.] ௮, 

(மேன் வகனம் 3 , வணங்குகிறான். | | 

விசுவா :-- Frsaryapuioen gy, 

அரி ௮) இிருமிப்பார்க்கிரான்.] 

சத்திய இழத! |மற்ரொரு தட்டைக் கொடுக்கிறான்.] 

அரி: [பெற்றுக்கொண்டு] பூஜ்யர்களே! அதுக்கிரகிச்கு 
வேண்டும். | கொடுத்து வணங௩குகிறான். | 

| சிஷ்யர் pil] BL DOW BI ; (பெத்அச்சொள்கிருர்கள்,] 

விசுவா :--சென்று வருகியேன் ; (எழுக்திருக்கிறான்; அர 

ஏன் முசலியவர்களும் எழுர்து நிற்கின்றார்கள்] 

அரி -அுழுயேன்மிது YY DEEL ID இருக்கவேண்டும். 

விசுவா :--[சனக்குள்.] அ ற்கு வரவில்லை ; [ வெளியில்.] 
இருக்கள் ; [சிஷ்யர்களோடு செல்கிறான்; சபையோர்கள் வணங்கி 

உட்காருகிருர்கள்.] 

அரி இன்ன ஈற்கரலம்? மகாமுனிவர் அருக்கிரகத் 

க்குப் பாத்துரனாயினேன் ? பாஞ்சாலதஇன் [திரைக்குப் 
பின்னால் ஒருவன் மணியடி க்௫ருன். | ஓ! காழிகை யாய்விட்டது? 

சத்தியகரத்து! மற்றவை ஆடுக்கமாள், [எழுந்திருக்கொன் : 

யாவரும் வணங்குகிருர்கள் ; அரசன் செல்கறொன் ) அனைவீரும் மறை 

கிருர்கள்.] 
ied
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டூடம் ;:--அர்சப்புரத்தின் உட்சோலை. 

காலம் :--முன்னிசவு, 

| சந்திரமதி பிரவேிக்கிறாள் 

சந்திரமதி :-- ஆர்யபுத்கரரை நிமிஷம் காணாவிட்டால் 

ஒருயுகம் "Gi 9 gue பபால மானம் வருந்துகின்றது ; [சாற்புறமும் 

பார்க்கிறாள்.] உலகம் அடங்கலும் வருக்கம்கை வளர்த் திவிக். 

கூம் சாதனற்களாகவே காணப்படுகின்றன ; கரும்புவில் 

சுரும்புமாண், அறாம்புக்க ; என்ன கற்பனை ! ந ற்பொருள் 

யாவும் YU SMD OE சொர்ரமாம்; | யோடக்கிருள்,] ஈமக்கு, 

அன்பிம்வாவிட்டால் அவன் பிரயோகம் என்ன செய்யும் ? 

அற்ப இன்பரற் துக்கு இ. னோ அமைசயும் நுன்பும் வேண்டி 

யிருக்கன் உனை ட ச ற். ந இணையா. 1 டெ (ுகருூவது மான் கடவுள் 

BHD BUILT QUIN 5 யாருக்குயார் என்ன சம்பந்தம் ? 

“ உ£முர் யாருளமே, உயிர்கொண்டுபோஞும் பொழுது 
ட் தன் oe ty - a a, 77 

(HoY OV ch gh} oo) D Gn (Pb bool GUov TCU (LED HLA 

பிறந்தது முலம் உடன்வளாந்த அன்பு எல்லாவற்றை 

யூம் Lr. DIG: B&L பட IK sh இல் ட] இதாய்க் ே கோன்றிய ( இரத 5 & } அன்பு, 

முழுவதும் அ! கரி. துக்கொண் வி ட்டது; இவளவு Dov: 

வரறுகளாம் ஆர்யபுக்கரரைக் கண்டால் காரரூய்ப் பறக்இன் 
நடை |ஆ௩ருள்ள சாறர்காலி யொன்றில் உட்காருகிருள்.] மனம் 

வ௪ப்ப மாயின் யாவும் வச௪ப்பட்டுவிடும், 

(4 ற்றி “அக்குல ஏரும்பொருள் இன பொடு 

Cl coi on pt hy ஞூம் பெருங்கள்வி கற்றுயர் 

at el aidan er all சீந்கனக்காம் ஒண் 

ரி ay னுக்கும் லோ LDGoY ம் என்பவே,”
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விறகைச் தொடசாத நெருப்பும் விஷயத்தைக் கொட 

7ரக மனமும் என்றும் இல்லை ; [சந்திரனைச் சட்டி] இக்தச் 

சந்திரன் முதலிய குளிர் பொருள்களும் கொடும்பொருள்க 

ளாய் ; சீ! அன்னு; அவை மாறவில்லை; நாம் மாறிவிடுகி 

ஜோ ம; [யோ௫ிச்கருள். | வாராதஇருப்பதற்கு மோ காரணம் 

இருக்கவேண்டும் ; [பிரியம்வதை வருகருள்.] நமக்கே இககனம் 

இருச்கால் நாசன திம்ப இகளுக்கு -மரணாவஸ்தைகதான் ; 

இசவிற் காணு லால் இரசப் பூஞ்சோலை என்றும் இல்லாத 

அழுனுடன் விளநருகின்ற து; [பிரியம்வதை வணங்குகறாள்.] 

என்ன கண்டாயோ? 

பிரியம் எனுதுகு எங்றாம் காணப்படவில்லையே ; 

சந்திர :--இல்லையா 3 

பிரியம் -——9) ல்லை. 

சந்திர :--மந்று, எங்குச் சென்றிருப்பார் ? 

பிரியம் எவரும் தெரியாதென்கிருர்களை, 

சந்திர :--ஈரி, அகாலமாகின்றது; நீ செல்; [பிரியம் 

வதை செல்கிறாள். | கடவுள் அற்புக சக்இயே சக்இ; உலக 
வின்பமானது புழையூழல் இறைவன் வரையில் ஒருதன் 

மையாகவே யிருக்கிறது ; சர்வஜீவ தயாபசர் ; இதனாற்றுன் 
அர்ழப்பெயர் இடைத் இருக்கின் றது போலும் ! [யோசிக்க 

றள்.] காம் ஏன் இஙகிருக்கவேண்டும் 2? அந்தப்புரம் செல்ல 
லாம்; மனத்றின் வழிச்செல்லுதல் மனிதர்களுக்கு இயற் 

கையவ்று; 4 மனம்போன போக்கெல்லரம் போகவேண் 

டாம்.” ப 

| அரிஈசர்இரன் பிரவேிக்கிரான் ; சர் இரமதி இடுச்கிடுகிறாள்.] 

அரிச்சந்திரன் ௭ 1 இதுகேயா இருக்கிுய் ? 

சந்திர | வணங்குகறள்.] இல்லை ; தரங்கள் இல்லாத 

னால் சற்ற உலாவலாமென்று வறன்.
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அரி:--அந்தப்புரத்திலும் இல்லையென்று சொன்னார் 

கள்; சேடிகள் கூட ஒருவரும் இல்லைபோற் காணப் படு 

கின்றதே; 

சந்திர -இராக்காலஙிகளிலும் அவாகள் ஏன் என்று 

நிறுத்தி விட்டேன்; ஏது இவவளவு அகாலமாய விட்டது? 

௮ரி:--குருசிரேஷ்டர் அவசியம் வக்துபோகும்படி. 

சிஷ்யரை அனுப்பியிருந்தார் ; சீக்கிரம் இரும்பிவிடலா 

மென்று சென்றேன் ; ராழிகையாய் விட்டது, 

ச்திர :--விசேஷுமுண் டோ? 

அரி:--அரிஷ்டசார்தி நிறைவேற்றிக்கொண்டிருந்தார்; 

சென்றதும் மர் திரோதகஸ்ரானம் செய்வித்தார், 

சந்திர ஆயின், உணவு கொள்ள--, 

௮ரி:-- அதுவும் அவ்விடத்திலேயே மூடீர்து. விட் 

டது. 

சந்திர :-குருசிரேஷ்டர் மிகவும் பிரயாசை எடுத்துக் 

Gararalapi; என்ன கைம்மாறு இயற்றப் போகின்ஜோம்? 

அரி :--இயற்றப்படுவதற்கு என்ன விருக்கின்றது 7 

அவர் பிரம நிஷ்டர், 

சந்திர :--இரவும் பகலும் ஈம்கேபம் ஒன்றையே ௧௬ 

இ உழைத்து வருகிறார். 

அரி :--உண்மைதான் ; மன்றியறிதலைத் தவிர்த்து 

வேறு ஏன்ன செய்ய முடியும்? கடவுள் தான் அருள் சுர 

க்கவேண்டும்; நாழிகையாயிற்று, வா! அதப்புரம் செல்ல 

லாம். [| இருவரும் மறைகிறுர்கள். | 

சதத்தை
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இரண்டாவது அங்கம். 

களம் 1. 
இடம்:--வனம, 

காலம்:--ஈண்பகல், 

[அரிச்சந்திரன் ஒரு பன்றியைத் துரத்திக்கொண்டு பிர 
வேசிக்றொன்.] 

அரிச்சந்திரன் இதோ வந்து விட்டேன்; இனித்தப்ப 

முடியாது ) உனக்கென்றே இந்ழச் சரம் பூட்டப்பட்டிருக் 
இன்றது : சக்கரம் இதற்கு உயிர்ப்பலி யிடு ; | அம்பை விடுதி 

ரன்; பன்றி பெருங் குரல் பாய்ச்டிக் ழே விழுசன்றது.] தப்பலா 
மென்று நினைத்தாயோ? உனக்கு இந்தத் தண்டனை தக்கது 
தான்; நெடுந்தாரம் அலக்கழித்து விட்டாய் ; [பன்றியைப் 

Ly OOS) ap oor. | உன்னாந்முன் இன்று கேட்டை பிரகாச 

மடைக்கது; ௪ படைகள் வருச்தும்; அவர்களைக் கவனிக்க 

வேண்டு? (யோடக்கிறான்.] நீரோடை எங்கிருக்கும் ? குளிர் 

காற்று வீசுகின்றது; இங்குக் கண்ணீர் இருக்கலாம் 5 

[உற்றுக் சேட்டிருன்.] குதிரைகள் அடியோசை கேட்டின் 

ஐதே; யார் வருகிருர்கள் ? சற்று நிதானிக்கலாம்; 

| சத்திய£ர்த்தி பிரவே9க்கருன்.] 

அரி:--ஒ ! விலங்கைக் தொடர்ந்து வர்திசோ? 

சத்திய:--இல்லை, தங்களை ; பன்றி எவ்வாளுயித்து ? 

தப்பியதோ 3 ் ப 

அரி :---இல்லை; ஆகவேண்டிய விதமே, 

சத்திய:--எங்கு ? 

அரி:--அந்தப் பு.தருக்குப் பின்புறத்தில்,
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சத்திய [சென்று பார்த்துக்கொண்டே] ஆஇவராகத் 

தையும் தாழ்த்திவிட்டதே? 

அரி ஆம்: நானும் இதுகாறும் இத்துணைப் பெரிய 

உருவம் பார்த்த இல்லை; மிகவும் அலுப்புண்டாக்கயிட்1_.து ; 

நீபோடையை விரும்புகிறேன். 

சத்திய :--இங்கு ஒன்.ற। இருக்கவேண்டும் ; வாருங்கள் 
செல்லலாம் ; | இருவரும் மறைகிரூர்கள்.] 

| திசைச்குப்பின்.] ஒன்றும் தெரியவில்லையே ; 

| சாருமதி குமுதவதி இருவரும் பிரவேடக்கிரூர்கள்,] 

சாருமதி :--நாம் என்ன செய்யலாம்; வா! ஆச்சிரமம் 

செல்வோம். 

குமுதவதி:--| 8£ழே பார்ச்கிறாள்.|சாருமஇ! இதோ ஒரு 

குதிரையின் காலடி காணப்படுகின்றது ; இ௫கு யாமோ வற் 

இருக்கிறார்கள். 

சாரு :--ஆமட. ! மனிதர் அடிகள் கூடக் காணப் படு 

இன்றன ; இரத அடிச்சுவட்டைப் பார்! சக்கிரரேோகை சிறி 

தும் குலையவேயில்லை, 

குமுத :--இருவர் வத் இருக்கவேண்டும் ; காலடிகள் 

நான்கு. 

சாரு :--ஆனால் சக்கிரவர்த்இயும் மர்இரியுமாக விருக்க 

லாம். 

குழுத:--நானும் அப்படியென்றுதான் நினைக்கே றன் ; 

அடிகள் நெருக்கமாயிருப்பகனால் இங்கு என்னவோ செய் 

இருக்கவேண்டும். | உலாவுகிரறாள்; பன் நியைச்சண்டு பயத்துடன்] 

ஆ ! இஃமென்னடி.! ! மலையைப்போல் இருக்கின்றதே ! 

[ திரும்பிவிடிகிருள்.] 
சாரு:--| தடி.ச்கண்டு] பன்றியடி |
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குமுத :--பன்றியா ? சக்தாதே, கத்தாதே; துரத்தப் 

போகின்றது ; வற்துவிடு, 

சாரு :--ுதுமான் இறந்து விட்டகே! இழமாபார் 

இரத்தப் பெருக்கை, 

குமுத -இறந்துவிட்டதா r | சமீபம் சென்று பயத்துடன் 

யார்க்கிறாள்.'என்ன உருவம்! என்ன பருமன் ! FHSS ait 5G) 

யவாகள் தாரன் கொன் நிருக்கவேண்டும். 

சாரு :--இர்ச மல்யைக் கொல்வத ற்கு மற்று யாவரால் 

முடியும் » 

குமுத:--எவவிடக்திலும் இவா புகழே பேசப்படுகின் 
அது; காட்டில் பலரும் இவர் போமமவ இருந்து வருஇிருர் 
களாம். 

*பொறைக் கயிற்றிற் புகழை, இன்சொல் லெனும் 

விற் கயிற்றின் விருர்றைக் குரவர்சொல் 

மறைக் கயிற்றில் மனக்றைத் இருவை டல் 

அறக் கயிற்றின் ௮சைப்பவர் எங்குமே, ” 

a (அ டட உ ட சம்திரமதி யல்லவோ பாக்கியவ இ, 

சாரு :--ஆம், அதற்கென்ன சந்தேகம் ! எல்லாவிதத்தி 

லும் மேம்பட்டவள் தான், | பெருமூச்செறிகிருள்.] 

குமுத:--மகாமுனிவர் சொல்லிய ற்கு ஏதாவது கா 
ணம் இருக்கலாமோ * 

சாரு :--ஓன்றுமில்லை ; நாம் கேஷமப்படுவதுகான் கர 
சீ்ணமாப்- 

rn ச * 9 ’ . . _ உ . ட முமுத:--அப்படி, நினைக்காதே ; இதற்குமுன் இப்படிச் 
சொல்லிய இல்லையே. 

சாரு:--நினைவுக்கு வர்தால்தானே சொல்வார்கள், 
ச்
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குமுத :- சரி, இப்பொழுது அதைப்பற்றி என்ன? வச 

வரக் தெரிகின்றது ; அடிச்சுவடுகள் இப்படி. எங்கேயோ 
செல்கன்றனவே? 

சாரு:--ஆ.ட, ஓடையை கோக்டுச் சென்றுள்ளன ; FR 

Brarg) wartsters காணாமல் எங்கனம் செல்லமுடியும் 8 
வா! போகலாம் , | இருவரும் செல்ஏரர்கள்.] 

தென்று நினைக்கறேன். 

(அ. சசனும் மர்திரியும் பிரவேடக்கிருர்கள். ] 

| திரைக்குப்பின்.] இஈத ஒடை ஆச்சிரமக்தைச் சேந்த 

சத்திய :--ஆம், கழுப்பற்றைகாரினால் ஆசனங்கள் 
அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன ; காழ்ர்கு கிளைகள் விமானம் 

போல இணக்கப்பெற்றிருக்கன்றன ; இதோ பாருங்கள் ? 
மீர்தோலின் இய மசநகள் மரவுரி எடுக்திருப்பதை விளக்கு 

கின்றன, 

அரி :--இம், நம்மைக் கண்டும் அஞ்சாமல் விளையாடு 

கின்ற மான்கன்.றுகள் பெரியவர்கள் இருக்கை என்பழைக் 

தெரி af & Bor ன. 

சத்திய :--நிர்மலமான காற்று? அழுக்காறற்ற வாழ்க் 

கை; சாதீவிக உணவு; இயற்கைப் பொருள்களின் காக்ஷி; 

இவைகளாற்றான் ஆச்சிரமவாசம் உயர்வடைகன்றது, 

அரி :--நிஜம், பொருட்செலவினால் கிடைக்கக்கூடிய 

நாட்டின் சுகங்களையும் இஃது அடக்கியிடுகின்றது : மனவ 
மைஇக்கு--, 

சத்திய முனிவர்கள் காடடைந்து வாழ்வதற்கு இச் 

SF சிறப்புக்கள்காம் காரணம் ; இங்கு இவர்களுக்குச் கடைக் 

கக்கூடிய சுகம் நாட்டில் ஒரு சக்கிரவர்க் இக்கும் இடைக்க. 

மாட்டாது.
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அரி:--ஆம், இகனாற்றான் அவர்கள் தவம் நிர்விக்ன 
மா. நிறைவேறுஇன்றது, அதக் குருக்கக்இப் புதரின் £ழ்ச் 
சிறிது இளைப்பாறலரம் வாரும். | இருவரும் மறைகரரர்கள். [ 

களம். 2 

இடம் :--தபோவனம், 
காலம் :--ஈண்பசல், 

(விசுவாமித்திரன் பிரவேசச்கிருன்.] 

லிசுவாமித்திரன் :--கிஷ்டைசெய்வ தற்கும் மனம் ஒருப்: 
படவில்லை ; சுவப்னாவஸ்தையிலும் இதுவே கவலையாய் 
விட்டது ; (யோடிச்கிறான்.] ஆரம்ப,த்இல் ஒவ்வொன்றும் நம் 

பிக்கைக்கு இடம் தருகின்றது; அவ்வண்ணம் நிறைவேற. 

கின்றது மாத்திரம் கிடையாது। [உலாவுகறான்.] ஒன்றா, 

இரண்டா! எத்தனை விலங்குகள்; இமைப்பொழு இல்: 

தொல்ந்சனவே! ஒன்றுவது ஈம் உத்தேசப்படி நிறை 

வேறிற்றா? பன்றிமான் கொஞ்சம் உகவி செய்தது; [யோசிக்க 

ரன்.)என்ன உதவி? வல்லடிவழக்கிற்குக்கான் அதுகூலம் ;: 
இதனால் என்ன வாகப்போகின்றது? [சிஷ்யர்கள் பிரவே9க்க 
ரர்கள்.]இத.ர்குள்ளேயே இக்கனை கலவரங்கள் உண்டா 
கின்றன. [திருமிப்பார்ச்சிறான்.] ஓ ! நீங்களா! ௮ த்தியயனம். 
செய்யாமல் இங்கேன் வர்&ர்கள் ? 

சிஷ்யர்:--[ பயத்துடன், ] இல்லை; முடிந்து விட்டது. 

விசுவா :--பழயபாடக்கள் இந்தனை செய்மாய் விட் 
டதா? 

சிஷ்பர்:--செப்து விட்டோம், 

விசுவா :--ஆந்நிகம் ? 

சிஷ்யர் :--அ.துவும் முடிந்துவிட்டது,
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விசுவா :--[தனக்குள்,] என்ன . இவர்கள் எல்லாம் 
முடிந்த தென்ூருர்களே; | வெளியில். ] ஆகாரவஸ் துக் 

களைச் இத்தப்படுத்துங்கள்; இதோ வந்து விட்டேன். 

சிஷ்யர் :--! ஒருவரை யொருவர் பார்க்கிறார்கள்.) இப்பொ 

முதுதான் புஜிப்பெ Gs ித்துக் கொண்டீர்களே ? 

விசுவா : TLE YL பட (உயர; |] | யோசிக்கிறான். ] a. டம்பு 

ஒருவாருயிருகஇன்றது ; அதனாற்முன் இவ்வளவு கலவரக் 

களும்) இன்று பாட 0 சொல் லவும் முடியாதென்று நினைக் 

கிறேன். 

சிஷ்யர் :-ப தேனும் ve செய்யலாமே? 
விசுவா:--[தனக்குள்.] 95.த 

ர வம்பாய் முடிந்தது 

[வெளியில்.] வேண்டாம்; இன்று வெ. sna தரல் குணப் 
பட்டு விட்திறது ; எல்லாவற்றிற்கும் |[யோசிக்கிறுன்.] இன்று 

'கெளழ்மரச் FT in gd துக்குச் சென்று பரடம் கேட்டுவாருங 

கள், 

சிஷ்யர் தங்களுக்கு ஏ சேனும் பணிவிடைகள்--- 

விசுவா அப்படியொன்றும் வேண்டாம்; க்கரம் 

வந்து விடுநாகள். 

சிஷ்யர் :--அப்படியே, | செல்கிருர்கள்.] 

விசுவா : ௮௨ [ உலாவுகிறான், | த் த்தப்பிரமையை உண்ட ரஜ்றி 

அவிடும்போலிருக்கிற 2, திட ஆம் ; அவ்வளவு வருத்தமும் ஐ உண்டு 

தான்? அவனும் ஈடுங்குமிறான் $ என்றாலும், நம்முடைய 
ஈடுக்கம் அ.இகமாயிருக்கின்றது $ உண்மையில் உயர்க்தவன் 
மூன் ; என்ன விரயம்! என்ன பக்இ!! ஒன்றிலும் வசப்படு 

இன்றவனாய்க் காணோமே; [யோிக்கிறுன்.] பெண்களா ! 
(பெண்கள் !! யாவர்க்குக் இடைக்கும்? அர்தச் கடைக்கண் 
பரர்வை ஒன்றே போதும்; மன்மதனும் கும்பிட்டுச் செ
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ல்லுவான் ; அம்ருதம் பரிமாறிய ஜகன்மோடினியினும் அழகி 
கள்; ஜிதேர்இரியன் என்றவர்களும் [ வெட்கத்தோடு காற்புற 
மும் பார்க்கறான்.] ஆட ! சிறிமோேனும் அன்பு பாராட்டினானா £ 
என்ன மனவுறு இ ! குல்லினும் வலிய சாயிருக்னெ.தே தி மதி 
இரியாம் ஒருவன் ; சத இயமர்தஇ, அல்ல, அல்ல? சத்இய 
சேவமைமான் அவன் ; என்ன ஒற்றுமை ! அவதார புருஷ 
மீரக வல்லவோ மிளகருகிருர்கள் ; அறியாமல் அகப்பட்டுக் 
கொண்டுவிட்டோம் ; 

எண்ணித் ௮ுணிக கருமா துணிர்கபின் 

பெண்ணுவ தென்ப இழுக்கு,” 

(உலாவுஇிருன் |] இணி தினைதரலிற் பயன்யாது? முடிக்க 
வேண்டியதன் ; 

* மெய்வருத்தம் பாரார்; பசிகோக்கார்; கண்துஞ்சார்; 
ஏவவெவர் இ மையும் மேற்கொள்ளார். -செவ்வி 

அருமையும் பாரார் அவமஇப்பும் கொள்ளார்.” 

இதுதான் கருமத்திம் கண்வைத்தவர் இலகஷணம்; இப் 
பொழுது என்னசெய்யவேண்டும் 9 | யோசிக்கிருன்.] ஆம், 

இதுவே சரி; அகப்படுத் இக் கொள்ளவேண்டும் ; அப்புறம்? 
அதில் எதேனும் வழி இடைக்கலாம் ; இப்பொழுதே Heap 
யாகளுடன், அவர்கள்தாம் கெளதமாச்சிரமத் துக்கு, ஏன்] 
வந்துவிடுி௰முர்கள் ; விசுவாமித்திரன் படித்ததும் கவறுகா? 
வருஙகாறும் ஆச்சிரமத்திலிருக்க லாம். | மறைகிருன்.] 

ப பவை 

களம். 3. 
இடம் :--அ ரண்மனையின் ஒருசார், 
காலம் :-- மாலை, 

(பர்துமதியும் பிரியம்வதையும் பிரவேடிச்கிருர்கள்.] 
டந்துமதி :--௪௫, பிரியம்வே த! என்ன ஒருவாகுயிருக்கு 

Cpu ? குடும்பட்பிணக்கு ஏதேனும் உண்டோ!
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பிரியம் அப்படி யொன்றும் இல்லை. 

பந்து இல்லையென்றால் மகம் சொல்லாதோ? ஆம் 

கச யோசனையில் இருக்கன்றாயே. 

ரியம் :--என் யோசனையால் என்னவாகும் ? கடவுள் 
யோிக்தால்....- 

பந்து :--என்ன ! என்ன!! எனக் கொன்றும் புரியவில்லை 

யே? 

பிரியம் :--எப், டூத் ழெரியும் 2? உற்று கோக்கினால் மான் 
தெரியும். 

பந்து :-- என்னவோ அம்மா | நீ சொல்வது ஓன்றும் 
விளங்கவில்லை. 

பிரியம் வி சந்இரமஇயைப் பார்த்தாயா ? 

பந்து :--கேற்றெல்லாம் பார்த்தேன் ; அவரும் உன்னைப் 

போல்தான் சர்கனையில் இருக்கிருர். 

பிரியம் எஅதுமான் கரணம், 
பந்து: -௭து? உன் இற்ரனை அவருக்குக்காரணமா 9 

அவர் இர்தனை உனக்குக் காரணமா? 

பிரியம் -அவருடையதுதான் எனக்குக்காரணம். 

டந்து :--என்ன? எதேனும் கோபித்துக்கொண்டாரோ? 

பிரியம் :--அப்படி யெல்லாம் இல்லை; ஏதோ சக்கர 
வர்த்தெயவர்களுக்கு ஆபத்து 

பந்து:---| திடுக்கிட்டு] என்ன சக்கிரவர்.த்இியவர்களுக்கா £? 

ஆ! ஆ!! என்ன காலத்இன் கொடுமை!!! 

பிரியம்:--வேறு என்ன சொல்லலாம் ; காலத்தின் 
கொடுமைதான். 

டந்து :--எப்படி. ? வேற்றரசர் படையெடுக்கப் போக 

ரூர்களோ ? 

பிரியம் ;--அ.து.தான் ௮. சர்களுக்குச் சகஜமாயிற்றே,
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பந்து இல்லாவிட்டால் ? 

பிரியம் :--உண்மை தெரியவில்லை. 

பந்து அனால் உண்டாகும் என்று urs erin Oeil 

யும் போலும் 

பிரியம் :--ஆம், 

பந்து --யார் சொல்கின்ளார் ? 

பிரியம் சக்கிரவர்கஇ முதலிய எல்லோரும் மான், 

டந்து :--ஆயின் தெரிக் இருக்கவேண்டுமே ? 
பிரியம்:-ஒருவாறு தெரியும்: செ ரல்வதற்குக்தான் 

பயமாயிருக்கிற து; (மெதுவாய்] விசுவாமித்திரர் என்னவேரக 
பந்து அப்பா? என்னவோ வென்று பார்த்தேன் ! 

வாயைமூடு ; அவர்தான் மோசமிழைப்பாராம் ; சக்ரெவர்த் இ 
யவர்கள் தான் அகப்பவொராம். 

பிரியம் :--இழைக்கக்கூடாதா? 

பந்து --பெரியோர்களைப் 1 மிக்காதே; மகாபாபம் 
உண்டாகும்; சக்கரவர்த்தி யவர்களைக்கெடுத்து அவருக்கு 

என்ன ஆகவேண்டும்; இதற்குத்சானா நேற்றுமுதல் உட் 
கரந்து யோசித்துக்கொண்டி ருக்க விழூய; ஈன்ராயிருக்கிதது? 

now US Sere. 

பிரியம் தேவியின் கலக்கம் உனக்கென்ன தெரியும்? 

நானும் முதலில் அப்படி த்தான் யோசித்தேன். 
டந்து :--பிறகு, செய்துவிடுவாரென்று தாமானித்து 

விட்டாய்போலும், 

பிரியம் :--என் கர்மானத்தில் என்ன விருக்கிற து? 
தேவி சந்தரமஇ கே௰்று இரவு கனவும் கண்டனராம், 

பந்து :--கனவுக்கென்ன ? இருண்டவன் கண்ணுக்கு 

மருண்டெ தீல்லாம் பேய் மான்,
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பிரியம் எறுகோ தேவி வருகிருர்; காம் செல்ல, 
லரம் வா, [இருவரும் மறைூரூர்கள்; &6 Bow §) பிரவேிக்கருள்.] 

. ட ட ன ro a n! , ர ர Tog pe 
சந்திரமதி எ ரன்ன ஆச்சரியம் . கனாூபபயன உரைத்த 

சாஸ் இர/கள் அவரையே சூதிக்கின்றார்கள் ; அவர் நம்மைப் பகைப்பதுற் ரூ.௭ ன்ன செய்தோ LD 5 கைப்பற்ை Os து இற்ற 
வர்; ஒருகால் ஸதரயாகத்துக்கு அழைக்காகதனால் புகை: 
கொள்ளலாம்: | யோடிக்கிறுள்.] இது பொருச்துமர $ இரச 
அதபத்துக்கா இவவளவு பறை? இ.சாஜயதிை அபகரித்து 
நம்மைத்துர இ, ஆ ! (பெருமூச்செறிகிருள்.] எவவளவுகொடு 
மை! சததுருவும் செய்ய உடன்படமாட்டான் ; அவர் என்ன 
குழந்தையா 1 ஒருகால் நினைவே கனவாயிருக்கலாமோ 3 அவ 
ரைப்பற்றி எப்பொழுதும் நினைத்ததே மில்லையே ? எப்படி. 
யிருக்கமுடியும் £? | ஆசனமொன்றில் உட்காருகிறாள்.] இரண்டு 
இனங்களாய் வலப்புறம் அடி சறும்கொண்டே யிருக்க ற்து ; 
இதற்கென்ன சொல்லைரம் ; சோய்; சீ! அப்படியல்ல : er 
கோ கரரணம் இருக்கவேண்டும் ; [Cum B66) ap ot, | நு ! இம் 
பொழு துதான் நினை வுக்கு வருகிறது ; அன்றொருகாள் குரு 
AG rept Hed அரிஷ்டசாரற்இி செய்திருக்கிருர் ; அரிஷ்டம் 
இல்லாவிட்டால் சாம்இியேன்? அவர் இரிகால க்ஞானி; அத 
னால், எதேனும் அரிஷ்டம் wad கரவேண்டும் ; ஆயினும் 
இப்படியா ? அரசைப் ிரிவதுதான் Qu Dene விரும்பூவா 
ru sr, இப்பொழுழே கொடுத்துவிடலாம் ; அரசரைப் 

பிரிய நேரிட்டால், [பெருமூச்செ.றிகிருள்.] அவனியையே பிரிய 
வேண்டிய துதான் ; இக்சக்கரரிய இல், அவருக்காவது அல் 
லது நபக்கரவது தருக பயன் இருக்கவேண்டும் ; இல்லை 
யேல், இத்த அற்பத்துக்கெல்லரம் தலையிட மாட்டார் பிரம 
நிஷ்டர் ; ஈம்மைக் கெடுப்பு அகானா அவருக்கு வேலை; இரி 

மூர்த்திகளும் அவர் கட்டளைக்கு Bt நோக்கிக்கொண்
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டிருக்கிரார்கள், [ நாற்புறமும் பார்ச்கிறாள்.] மனம் ஒறுவழியி' 
லும் வ௪சப்படமாட்ேடன் என்கின்றதே ; 

“சனமிறக்கக் கற்றாலும் சி5இ யெல்லாம் hs hap gy in. 

மன மிறக்கக் கல்லார்க்கு வாயேன் பராபரமே,” 
ஈம அருமைக் கண்மணி லோூதாஸ்யன், குழர்தாய்!' 

உன்னையும்--ஏப்படி யிருக்கமுடியும்? நம்ிக! உன் இரு. 

வுளக்குறிப்பு எப்படியோ? | எழுர்திருக்கிறாள்.] 

“நின்னாவார் பிறரன்றி நீயே யானாய்; 

நினைப்பார்கள் மனத்துல்கீகோர் வித துமானாய் ; 

ம்னனானாப்; மன்னவர்க்கோ I (Lp குமானாய்; 

மறை கானகு மானாய்; ஆறஙிக மானாய்; 

பொன்னானாய் ? மணியானாய்ப் போகமானாய் ; 

பூமிமீமல் புகழ்தக்க பொருளே நின்னை 

என்னாஞய் ! எனனானாப் ! என்னி னல்லால் 

ஏழமையேன் என்சொல்லி யேத்துகேளனே்,” 
எது எப்படியாயினும் அரசரையும் அருமைமகனை: 

யும் பிரியா திருக்கும் வரம் ஒன்று மான் வேண்டுகின்றேன். 
மற்றவற்றைப் பற்றிச் சிறிதும் கவலையே யில்லை : எல்லாவற் 
நிற்கும், கெளரீதேவியைம் தரிசித்து வரலாமா? ஆம்: 
இது தான் ys gin, [மறைகறாள்,] 

களம் 4. 
இடம்:--இராஜ சபை, 

காலம்:--ஈண்பகல், 

[அ ஈன் மர்திரி முசலானவர்கள் கொலுவீ ற்றிருச்கிருர்கள்.] 
சததியகீர்த்தி எ தீருமபாலவர்மா கடி கமெழுஇ யிருக்க 

மூர், 

அரிச்சந்திரன் -5-என்ன விசேஷம் ?
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சத்திய :--யாரவும் செம்மைப்பட்டு விட்டனவாம்; ஆர 

சரும் சன் தவற்றை ஒப்புக் கொண்டு விட்டாராம். 

அரி:--இனியேனும் ௨ உண்மைகெதியில்பரி, wre Goi. (டூ. 
எழுதும் ; யார்இரிகர் தொழிலைப் டெ ருக்குவது கான் இராஜ் 
பத்துக்கு அழகென்பமை அவன் மனக்இல் நிலைக்கச் செய் 
யும்) 

சத்திய:--வக்தனம்; வேதஸக்இல் காட்டு விலங்குகள் 

புகுந்து பயிர்களை ௫ முழுவதும் அழித்து மிட்டனவாம் ; ஆத 

ணால்,சில ம குடிகள் இர வருஷம் :* விக்கவே முடியாதெ தன்று 

மித்திராவசு அவர்கள் எழுஇயிருக்கிறார்கள்.. 

அரி அன் at Oa reat வி லங்கு முழுவது ம் Ca sew தீ 

தைச் சேர்ச்கதுதரனே ; அந்தப் பன்றி யொன்றே பயிர் 
CEP (Lp as oo ty Lb அபமித்இருக் ம்; என்ன செய்யலாம்? |யோ௫ிக் 
கிருன்.] இறை வருலிக்க வேண்டாம் ; குடிகளுக்கும் யுக்தப் 

படி. கொஞ்சம் உபகரிக்கச் சொல்லும், 

சத்தீய:--செய்கிறேன்; காட்டோரர்களில் உள்ள இரர 
மங்களுக்கு) என்றும் இ 2 அவாந்தரம் உண்டுதான். 

௮ரி:-- [தனக்குள்] என்ன காரணம்? கெஞ்சு படபட 

“வென்று அடித்துக் கொள்கின்றகே; என்னவோ Aw 

இனஙகளாய் அட சகுனங்கள் காண்பதே இயற்கையாய் விட் 

௨.து, | வெளியில், | Fa RUST 5H | இன்று சோமவாரம் அல்ல? 

சத்திய ஆம்: | தூதனொருவன் பிரவேித்து வணங்குகி 

7 or. | 

அரி -சந்இரசேகரருக்கு இன்று மசாபிஷேகம் செய் 

யச்சொல்லும் ; ர 

தூதன் எகடைமுக வாயிலில் மெளூிக முனிவர் வந் 

'இருக்கிருர் ; கட்ட ளைக்கு--,
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அரி:--ஆ1 விசுவாமித் தரரா ? [அரசனும் மந்திரியும் ஒரு 
வர் முகத்தை ஒருவர் பார்க்கிறார்கள், தனக்குள்] முந்தியே கோப 

மும் குறையுமாப்ச் சென்நிருக்கிருர்; இப்பொழுது என் வக் 

தார் யோகமும் பூடிந்துவிட்டமே ; (வெளியில், ] சுரு தூர்த்தி ! 

சென்று ஆழைத்துவாரும். 

சுருதகீர்த்தி:--சட்டளை. | செல்கிறான் 3; தூதனும் மறை, 

இருன்.) 

அரி IF F But ர், இ! ம வண்டிபவற ைறைப்பாரும், 

சத்திய :--அப்படியே; சு€ல3ர ! யாவும் இதர 

யிருக்கின்நனவா? 

சுச்லன் "அரல்லாரம் உள்ளன. 

Hf :—s 5 Rutt 3D! werd எப்பொழுதும் சஞ்சலித் 
துச் கொண்டே யிருக்கின்றது : சாஸ்இரிகள் சொல்லியது 
வாஸ் தவமா யிருக்கலாமேர ? அவர்களோ வனத் இல் வலிய 
அணைய வந்தார்கள் ; என்ன சூழ்ச்சியோ 0 யாவர் கண்டார்; 
எல்லாம் கடவுள் அருள் ? அசோ வந்துவிட்டார்? இனி 
நாம் ஜாக்பெகையா யிருக்கவேண்டும். | சிஷ்யர்களுடன் கெள 
கன் பிரவே௫க்கிறான் ; ௮ரசன் முதலியோர்கள் நிற்கிறார்கள். த்ங் 
கள் வரவ நல்வரவாச வேண்டும். எழுக்தருளுங்கள் ) 
(உட்காருகருன்.] அடியேன் அரிச்சர்இரன் ; | வணங்கு இருன் ; 
கெளசகன் உறுத்துப் பார்க்கிறான் ; தனக்குள்,] வரும்பொழுே தி 
கோபச்துடன் இருக்றொசே ; என்ன செய்யலாம் ; [வெளி 

யில்] அ.உயேன் ஒன்றும் பிழைக்க வில்லையே; இருந்தா 

லும் அுக்கெடக்க வேண்டும், [கை கூப்புஒருன்.] 

விசுவா :--என்ன ? ௮அக்கரகிக்கவும் வேண்டும்? [தலை 
யை ஆட்டுகிறான்.] 

3
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௮ரி :--[தனக்குள்.] பிரமா கமாக anager oa 5 ஆப் 

Lig. என்ன செய் இருக்கிறோம். [ வெளியில்.) அடியேனுக்கு 
. OO) vee ee Dari O ட் . 

SGOT LHL) விளங்கவில்லையே ; | ஈடுங்குகிறான்.] 

லிசுவா வில BIC! Nr ! விளங்காது ; விளங்கச் செய்டி 

றேன். 

அரி :...| தனக்குள்.) பப் பெண்கள் எதேனும் கோள் 
உட்ச . . oy ‘ ச . . . . / க 

சொல்லி மிருப்பார்களோ 7 YIN DKW இருக்கவேண் 

டும். | வெரியில்.] பூஜ்யமே ! INGO) Dow MM YIM bi 

செய்யவில்லை ப. 

ட் . ன . fy * g ‘ n . vo - ட டம்? a OUT tod tral naevus உ ம ML od BG) aM iD ch tl hip 

முது வன்ன ப சய்மாப்ர 
atl ர் 

HP tee en OUD ITI arco Lut Soar ட்டு. ல் வேட்ட. 
பூ 

யாடிம்வலை, 

. 
ல் பெர: Hh! We ஷை ஸத் ரர] Peay AK, & UT ர 2 Nor GO) | (புர 

சர my 

அரி | gore Gon. | இப்படி வரும். ஏன்று cpr ous 

Cure baa ara வெளியில், | இங் F (LPH D இ லும் பொய் 

சொலைக் துணிவேனா ? காட்டில்மான் வேட்டை யாடினது] 

கடைசியாய்ப் பெரும் பன்றியொன்றைக் து. த்திம்கொண்டு 

வக்ேன்? அறு, சங்கள் ஆச்சிரமற்காறும் என்னை ஆலக் 
கழித்துவிட்டது 

விசுவா :--௪ரி,: இனிச் சக்கிரவர்க்இயவர்கள் வேட் 

டைல்குப் புறப்பட்டார்கள் என்றால், BoA ows err எல்லாம் 

இரணக்களம் ; தான் ; மூனிவர்கள் எப்டெ ழுதும் சாந் இயு த 

கத்மைச் சிச்கமாய் வைத்துக்கொண்டே பிருக்கவேண்டும், 

௮ரி:--அப்படி.க்கட்டளையிடத் தகாது,
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விசுவா பின், ஆச்சிரம இல் வேட்டை ஏன்றால் ? 

அரி : ங்கு வரவில்லையே. 

விசுவா mr) nn என்ப A BEN LDH AKL சை கான் 2 é ‘ 7 
போலும், 

அரி எ அப்படியல்ல? ஆச்சிரம அன த்இலும் அடி. 

யேன் பிரவேடிக்கவில்லை என்று சொன்னேன். 
- ரு . விசுவா :-- அர்த வனம் ஏைச் சார்ர்கதென்று நினைக் 

ap its ! 2 ஏமி, அப்புற செப்சன்ன 7 
. Loe . வ ட்ட . 

அரி | தன ம்குள் ன ஷ் Ot BY அதச் இறுக்க 

BO Gri of Gee you hil து Salina வியிருக்கிருர்கள், | வெளி 

யில், | ஒண்னும் ஸரி த்தியரசம் ole tial even gary, 

\ . ர “7 . aA ப் ~ neg ie ட...) . os . . 

லிசுவா:-- வன் பெய் த ப: இதுதான FF Bw 

ர த 1, (லப (0 1 7 Ye ay ; OM hin ப ர வியா) I ro | நன்றா ப ப) 4,55) (D dd 5 | BT Foor மந்தி 
கி ட. 

ரியைப் பார்க்கிமுன். | ஸ் 

Ty 74 . oe ab} ட்ட - ப : ௩ சத்தியகீர்த்தி உண தேரு 1 Bos Pol. முியான்றி ல் சுறுறு 

இளைப்பாறி பிருர்மிகார், 

7 ட் ் * an ் ~ mh eo ote ye விசுவா ’ ren 2/01ப/7 9. CLT ஸ்ர று ர் வர்ர HONS ad ahah & “7 

கள, இற்று என்ன Wls Lis va t 

சத்திய oY i cb BH GNI BA இருவா பெண்கள் வடிழரா் 

கல், 

விசுவா யார வர்ர oY, 

சத்திய தங்கள் சிஷ்பைகள் எனருர்கள், 
ப 

விசவா னவர் களுடன் என்ன ௪ம்பரஷி ற்ர்கள Y 

்1 சத்திய்:--நாங்கள் ஒன்றும் சம்பாஷிக்க வில்லை ; erie) 

தாள் மதல் BSL லர ஜி தியவர்களை விரும்பி. WG Gish ர்க் 

அவர்கள், தூம் புகன்று: ர்கள்.
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விசுவா அவர்களா ? [மூச்சின்மிது விரலைவைக்கிறான்.] 

சத்திய அவர்கள் காம்; இது மாதஇரம் அல்ல ; சக் 

கரவாதச்இயவர்கள் தறகளை மணம் புரிர்துகொள்ளவேண் 

கிம் என்றும் வேண்டிஈ்கொண்டார்கள், 

விசுவா :--ச பெண்கள்; முன் பின் அறியாத ஒரு, 

புதியவாசனிடார் இவ்வண்ணம் வெட்கமில்லாமல் வசனித் 

இருப்பார்களா? என்ன கற்பமண Y ஆ | 

சத்திய அவர்களுக்கு அஃது] இருப்பதாகவே தரகு 

கள் நினைக்கவில்லை, 

விசுவா :--என்ன 7 [உத்துப் பார்க்கிறான். சத்திய27த்தி! 

கையைக் சட்டிக்சொண்டு திலைகவிழ்கிறான்.] இவ்வண்ணம் Cure 

வென் ௮ சக்கிசவர்க் இயவர்களும் [ர் இரியும் முர்இயே இர் 

மரணிததுக் கொண்டதுபோ லிருக்கிற த) இனி உலகத்து ல்: 

தருமம் கான்கு பாதம் மான். 

அரி:--பெரியோர்கள் அப்படி. அதுக்கொடிக்கக்கூடா த: 

மந்திரி புகன்றவற்றில் ஒரு ௮கரக்காளேனும் வித்தியாசம் 

இல்லை. 

விசுவா எவற்றில் ? சக்கிரவாத்தி யவாகள் எண். 

ணத்மை அறசரித்துள் சொன்னவற்றிலா * 

அரி :--இல்லை ; இது கடவுள் அறியச் சொல்லும். 

உண் மையான மொழி, , 

விசுவா :--ஆம், ஆம், ௮.தற்சென்ன சந்தேகம் ; அவர் 

களுக்கு என்ன சொனனாய் ? 

Of — ie எண்ணம் தீயதென்றும் கெளசிகருக்குத். 

தெரிந்தால் கோபம் கொள்வாசெனறும். மேலும் நரன் ஏக. 

பத்னீ விரசனென்றும் கூறினேன்..
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விசுவா ஆயின் அந்தப் பெண்கள் தாம் வறு 

இழைத் இருக்கிருர்கள்; சக்கிரவர்ச யவர்கள் கிரபராஇயாக 

வேவிளங்குகிறுர் ; சரி, இதைப்பற்றி அப்புறம் போட௫ிக்க 

லாம்; இப்பொழுது என்கவங்கள் கெட்டு விட்டன ? என்ன 

சொல்கிஞுய் ? 

அரி :--கரரணம் தெரியவில்லையே ; 

விசுவா :- அர்தப்பெண்கள் உன்னால் விரும்பப்பட் 

டோம் * என்றும், *இனிச்சிறிறும் பி ற்றுக்கு உடயோகப்பட 

மாரட்டோம்' என்றும் அன்வர். அழும் கண்ணும் சிந் 

இய மூக்னாமார யிருக்கிறார்கள் ; எனக்குச் செய்யவேண்டிய 

உரிமைப் பணிவிடைகள் எல்லாம். நின்று விட்ட மீனால் 

தவங்கள் ஈடக்க வில்லை ; 

அரி து இல் கொஞ்சமும் உண்மை இல்லையே; 

கான் அற்தப்பெண்களை விரும்பவில்லை என்று சமுகத்்இல் 

இப்பொழு தும் நிச்சயமாய்ச் சொல்கிறேன். 

விசுவா:--பன் இக்கப் பயன ற்றவார்ச்தைகள்; ஒருகால் 

நான் கோபிக்கப் போடுறேன் என்று மறைத்துப் Cue Bape 

போல் இருக்கிறது; அப்படி வேண்டாம்; உண்மையில் 

அக்தப் பெண்களைத் தகுக்ம ஒரு வரனுக்குச் சொக்தமாக் 
கவே உத்தேசித் இருக்தேன் ; பால் வழிந்தும் பூறம் போக 
வில்லை ; இனி அவர்களைக் கைப்பற்றிக்கொண்டு சுகமாயிரு, 

அரி :--[சாதை மூடிக் கொள்கிறான்.] சர் இரம தியைச் 

தவிர்த்து இந்தப் பிறப்பில் மறுமாதரை விரும்புவ இல்லை 

என்று விரதம் கொண்டிருக்கிறேன், அமை நிறைவேற்று 

வது தயகள் கடமைநான். 

விசுவா. — By 00 gi அவ்வளவு அவசியமானதன்று 

மேலும் உன்போன்றாருக்குச் சிறிதும் பொருந் தவும் மாட் 
டாது.
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அரி:--எனக்கில்லாவிடினும் குருசேஷ்டருக் காக 

வேணும் கட்டாயம் ஐ. நுசரிக்கவேண்டும் : ௪ர்இரமஇயின் ௮ 
3 ர் 7 

விவாககாலக் இலேயே ஆவர் கட்ட ளையிட்டி ருக்கிறார். 

விசுவா | கண்களை உருட்டிப்பார்த்துப பற்களைக் கடித்துக் 

கொண்டே.] என்ன சொன்னாய்? அவன் வார்க்ஜை அவ் 

வளவு உயாஈமாரய் விட்டமா ? | தலையை ஆட்டுகிமுன்,] 

அரி :--|[ஈடுங்கிக்கொ ண்டே.] யுக்கமானவறை 2 யாவர் 

சொன்னாலு.ஈ கேட்க வேண்டியதானே 

விசுவா ஆயின், நான் சொல்வது ? 

அரி:-- வி ரகம் வைக்துகச்கொண் ருக்கிறேன் என்று 

சொல்லவே Gem. 

விசுவா :-- ஐவர்களுக்கும் மையல் மூட்டி, விரும்பவும் 

மாட்டேன் GT OO BNP WL) > given? &A, விரலும் கெடுவதால் 

உண்டாம் பாபம் உன்னைப் | | bap இருக்கச் செய்கேன் ; 

YWoBEA கீதுக்கொள், 

அரி :--[காதில் சாச்சை வைச்துச்சொண்டு,] இரத வ௪ன ச் 

கை மாதிஇரம் இன்னொரு விசை சொல்லா இருக்கப் பிரார்த் 
இக்கிறேன் ; மன்னிச்சவேண்டும். 

விசுவா :--[மூச்சின்மிது விரல் OAS fF FIVE யாட்டிக் 

கொண்டு, | துஷ்டா! என்ன சொன்னாய் 1 இப்பொழு. விசு 

வரமித்தரன் கோபக்றைக் களறுகிுய் ? இஃது உன் மனத் 

இல் இருக்கட்டும், 

அரி :--[தனக்குள். ] கரும ௪ Id CUS yd WE a} GT ob ent 
செய்யலாம் ; (வெளியில். | பூத்யரே, மன்னிக்க வேண்டு 

4 
ae றன். | வணங்குகிறுன்.] 

விசுவா :--உன் குற்றம் எவவளவும் மன்னிக்கக் தக்க 

தின்று : கொடிய சிங்கக்இன் வாயில் கையை இடுகிருய்,
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அரி :--அவர்கள் விரும்பியகற்கு நான் என்ன செய் 
யக்கூடும்; அதுவும் என்மீது குற்றமாகுமா ? 

விசுவா :---இல்லை, இல்லை ; முழுப்பொய். உன் மீஇல் 
இரண்ட குற்றம் இருக்கின்றது; ஒன்று ஆச்சிரமத்இல் 
வேட்டை யாடினது? மற்றொன்று என் சிஷ்யைகளை விரும் 
பின து. 

௮ரி :--ரில சிவா ! கான் கனவிலும் விரும்பினே னில்லை 
Cu; ங்களை விரும்பினே னென்று அந்தச் சிறுக்கிகள் தாம் 
என்மீது அவதூறு செல்லியிருக்கிருர்கள் ; அதை நம்ப 

வேண்டாம், 

விசுவா :--இல்லை; நீ சொல்வஇல் உண்மையே யில்லை. ந 5 

அரி :--| தனக்குள்.] இக பிஷயத்இல் இவர் ஏன் இவ 

வளவு கட்டாயப்படுத் BVH 5 O) sey இவருக்கு ஏதோ 

Qh Yb min இருக்கவேண்டும் ; நாம். என்ன செய்ய 

லாம். [மர்திரியைப் பார்க்கிறான்.] a 

சத்திய: -முனிராதா ! தாரிகள் இப்படிக் கட்டாயப் 

பித்துவது அழகன்௮ ; சக்கரவர்த்தி யவர்களே சத்இயம் 
தவறினார் என்ஞால்-- 

விசுவா எ நிறுத்து நிறுத்து? உன் ௮ இகப் பிரசங்கம் 

போதும் $ [கண்களை உருட்டி விழிச் துக்கொண்டு] ஆட! 

இரிமூர்சிஇகளையும் நடுங்கச் செய்து கொண்டிருக்கும் என 

க்ஞூ [மார்பைத் தட்டுகிறான்.] எதிர்க்கக் மொட்டி விட்டீர்க 

ளல்லவா? பேஷ்! பேஷ் !! (கர்ஜிக்சிரான்; ௮சசனை கோச்சி] 

துஷ்டா! உலகத்தை மயக்கெந்த உன் பொய் வேஷங்கள். 
எல்லாம் இப்பொழுது பலன் கொடுக்கப் போகின் றன 
என்ன உன் எண்ணம் ? 

அரி [தனக்குள்]ரம்மால் என்ன விருக்கின்றது
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எல்லாம் இழுவுளச் செயல்; [வெளியில், | முனிகாதா ! கடவுள் 

அருள் முகம் கோக்கியேனும் என் மீது கருணை சுரக்க 

வேண்டும் ; 

“கொஞ்சிப் பேசும் குழவி சொற் குத்மத்தால் 

வஞ்சிக் தன்னை வனமுலைப் பாலினில் 

ஈஞ்சிட்டால் ௮றை நாடி விலக்கும் ஈன் 
செஞ்சத்கா ருளரோ இக்கிலக்இனில்.” 

மேலும் இர்ம அரசும் அடிமையும் தங்கள் அடைக் 

கலம் ; [சாலில்விழுகிருன்: முனிவன் ஒ.துங்கிச்கொள்ளுகிறான். ] 

விசுவா :--அரிச்சர்இரா ! என் ஆரிய சிஷ்யைகளை 

மணச்துகொண்டால் அன்றி, நீ எவ்வளவும் என் அுக்கிர 

GB BBO பாதிஇரன் அலைன். 

அரி :--| தனக்குள் | ழே 1, முடியாககாரியம் ; (வெளி 

யில், ] பூஜ்யசே, மாங்கள் அரசை விரும்பினும் கொடுத்து 

விடுகிறேன் ; இதப் பிறப்பில் மதிதயன் மகளைத் DOTS 

தப் பிற பெண்களைக் கனவிலும் கருகமாட்டேன் என்ப 2h 

இப்பொழுதும் விண்ணப்பித்துக் கொள்கிறேன். 

விசுவா :--என்ன;, என்ன ? * ௮ரசாக்தியை விரும்பி 

னும் கொடுத்து விடுகிறேன் ; ௮க்மப் பெண்களை விரும்ப 

மாட்டேன்; விரும்பமாட்டாய் ? [தலையை அசைச்துக்சொண்டு] 
விரும்பமாட்டாய் ? நல்லது, உன் வசனப்படி. ௮ரசைக்கொடு; 
சீக்ரம், [அரசனும் மர்தரியும் இடுக்கிட்டு ஒருவர் மூகச்தை ஒரு 

வர் பாரச்சிருர்கள்.] ஏன்ன தாமதம்? முடியவில்லையோ? 
[அரசன் வணங்குறான்.] இகத வணக்கத்தினால் ஒரு சமயம் 

மறந்துவிடுவேன் என்று நினைக்றாய் போலும்; ஒருகாளும் 

இல்லை ; கான் விசுவாமித்இரன் ; [அசன் மலைத்து நிற்கிறான்.] 

என்ன ? ௪த்திய வாசகன் ; ஏன் விழிக்கிருய் ; சீக்கரம் 
காலமாகன்றது,
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அரி :--[தனக்குள்.]புகழ் பெறுவதைக் தவிர்த்து வன் 
பபொய்யனாகவேண்டும் ? 

6 தன்னுடை யாற்றலும் மானமும் தோற்றுத்தம் 

இன்னுயி ரோம்பினும் ஓம்புக $ பின்னர் 

சிறுவரை யாயினும் மன்ற தமக்கரங் 
கிறுவளை இல்லை யெனின்.” 

உண்மை மொழி; எக்தனை காள் அரசாளப்போகி 

Cap ம்; மல்ல உத்தம பாத் இயர் : மகான் ; இகங்கேன் நித 

இக்கவேண்டும் ; இதுவே சமயம் ? | வெளியில்.] wh lS args 

தம் மொண்டுவாரும் ; [முனிவன் ஆச்சரியப் படகறுன் ; மச்இரி 

துக்கச்தடன் கொண்டு வருரொன் ; ௮ரசன் அகஷதையையும் தீர்த் 

அத்தையும் கரச்தில் பெய்துகொண்டு,] Lys, அறுக்கிரகம் 

செய்யவேண்டும் ; என்னு முமுவதும் மற்றும் அதைச் 

சாரந்த சுவகரரம் முழுவதும் கங்களுக்குக். கொடுத்துவிட் 

மேன். 
ge 

4 
வையம் நின்னது; மாநகர் நின்ன து; 

வெய்ய வாசியும் வேழமும் நின்ன : பொற் 

செய்ய தேர்களும் செல்வமும் சேவிக்ளும் 
தைய லார்களும் தாணயும் Saroiu? 

பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் ; [முனிவன் கரத்தில் சர்சதச்தைப் 
'பெய்கிறான் ; மனத் திகைப்புடன் முனிவன் பெற்றுக்கொள்றொன் ; 

சபிகர்கள் DOES gi நிற்கிருர்கள், Sill | LDS தபஸ்வியாகிய 

கெளசிகர் என் மானத்துக்குப் பாத்திர சாயினார் ; நான் 
இன்று மன்யனாய்விட்டேன் ; இனி உமக்கு அவர்தான் சக் 
குரவர் இ: அவா கட்டளைப்படி யே ஈடக்கவேண்டும் ; மனி 

நாகா! அடியேன் சென்றுவருஇறேன், 

விசுவா :--[ சனக்குள்.] காம் ஒன்று முடிக்கத் மான் 

இன்று முடிந்தது ; கமக்கேன் இந்த ஆரசு; இஃதொரு
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பெரும் தலைச் சும்மை; என்ன செய்யலாம்; இன்னமும் பார்ப் 

போம் ; | வெளியில்,] இவவளவு பெரிய சானத்மைத் og) 
ணை பிமல்லாமல் ஏற்றுக்கொள்வ Co) wen np. | அரசனும் மர் திரி 

யும் இடுக்கிட்டு Vu) 6H ap race. | 

அரி ழுனிகாகா! இரத. மகர தான த்துக்குரிய 

தக்கிணை பொக்கஷெத இலேயே இருக்கிற து, 

லிசுவா :--என்ன சொன்னாய் ? பொக்ஜெத்இல் ; 
யாவர் பொக்கிஷ 5 இல்? விசுவாமிக்இரன் Ours Dap & Bev 
இருந்தால் உனக்கென்ன ? ₹ செல்வரும் சேவிக்கும் மழைய 
லார்களும் SPIT CGT Wy Li நின்ன” என்பதை நினை த்துப் பேசு, 

அரி:-- அடியேன் தங்களை அறியாமல் வேறு ஒன்றும் 

நிறுத்திக்கொள்ள வில்லையே. 

விசுவா ஆயின் தகஷிணையில்லாமல் ஏற்றுக்கொள் 

வேன் ஏன்று நினைத்து விட்டாயோ? நன்றாயிருக்கிறது ; 

உன் மானற்தை நீயே வைத்துக்கொள்? நான் செல்இ 

மேன் ; யாரடா சிஷயர்கள்? | எழுர்திருக்கிறான்.] 

சிஷ்யர் | எழுச்துகொண்டே] இதோ வந்து விட் 

டோம், 

விசுவா : வாருங்கள்; |செல்ஐிருன்: அரசன் ஓடிச் சென்று: 

காலில் விழுகிறான் ; சபிகர்கள் துன் புறுகிருர்கள்.] ிர்ஷிஷயில் 

லாததானம் எனக்கேன் ? எளிதில் அசப்பட்டான். என்று 

பார்க்றுக்கொண்டாய் போ லும்; வேண்டாம், வேண்டாம்$ 

நீயே வைத்துக்கொண்டு சுகமாயிரு, 

அரி -அடியேனிடத்தில் ஒன்றும் இல்லையே. 

விசுவா :--இல்லாவிட்டால் யார் வேண்டும் என்கிறார் 
€ 

Gert
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அரி --[சனக்குள்.] தக்ரிணையில்லாமல் பெ நி௮ுக்கொள் 

ளார்போல் இருக்கின்றே; என்ன செய்யலாம் ; இதுவும் 

HOM Khim AB ASTM; எல்லா வற்றிற்கும். கேட்டுப் 
பார்க்கலாமா ? ஆம்? [ வெளியில், ] பூஜ்யரே, ஈதி எவ்வ: 

ளவு விரும்பு க £ர்கள் * 

விசுவா :--இந்தப் பெரிய கான கதுச்கு இலம் வராக 

னுக்கும் கூறைர்மால் முடியாது. 

அரி :--| தனக்குள்] இலக்ஷம் வராகன் ; கொகை பெரிய: 

காயிருக்கின்றதே ;  [வெளியில்.] கொஞ்சம் Gon meas. 

கூடாதா? 

விசுவா :--கானம் சிறியதா யிருந்தால் குறைக்கலாம்.. 

அரி | தனக்குள்] அவ்வளவு கொகையை எநுகிருந் து] 

கொ்சப்போடன் ஹோம் | வெளியில், |] கவணையேனும் கொடு. 

சாகன்; DY pb LOGE OM aI BI கொடுக்கப் | nis OC maar. 

விசுவா : 

  

வன்? ஒவ்வொரு மேசத்இலும் சென்று 

வசூலிக்கப் பார்க்கிறுயோ 7 விசுவாமித்தூன் கேசத்இல் 

கிலைகாட்டக்கூடாது ; தெரியுமா : மவலை நாற்பது நாள். 

அரி ஆயின், எலவிடத்திற்குத்தான் செல்லுவேன் ;. 

இரத உலகா அடங்கலும் நஙகளுடையகா யிருக்கின்ற து. 

என்ன செய்வேன்; எதேனும் ஒருவழி காட்டவேண்டும், 

[வணலக்குடிருன்,] 

விசுவா :--|தனக்குள்.] என்ன செய்யலாம் 1 யோடுத்துச் 

கொண்டே, வெளியில்,] வாராணவறிக்கு. மாத்திரம் செல்ல. 

Qe கொடுத்திமுக்கிறேன். இவரக்முமேல் ஒரு நிமிஷ 

மானுலும் அுங்கெரிக்சமாட்டேன். [சபிசர்கள் திசைத்து நிற் 

சிருர்கள்.] 

அரி உ தனக்குள்] காரி புண்ய மோத்இரம் ; இவவள 

வேனும் அறுத்ிரம் செய்தது விசேஷம் தான்; [வெளியில்,]
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மகாழமுனிவரே ! அடியேன் தற்ய னாயினேன்; சென்று வருகி 

றேன்; ௮ுக்கிரகம் செய்யவேண்டும், [வணங்குகிருன்,.] 

விசுவா :--ஈல்ல து; ஆயுஷ்ய மஸ்து; சென்றுவா ! 

என் சிஷ்யர்களில் ஒருவன் அங்கு உன்னைக் காண்பான் ; 
அவனிடம் தடையின்றி அ-னூப்பிவி௫ு, 

அரி :--மகா பாக்யம், [Qe ap cir.) 

லிசுவா :--[ தனக்குள்.] இன்னொருவிசை கேட்டுப் பார்க் 

கலாமர? ஆ, | வெளியில்,] Logan erg on > QR ALTA Hed. 35 

மனத்தில் ஒன் றும் கலக்க வேண்டாம் ; இவவன வும் உண் 

னைப் பரிக்ஷிக்க செப்: என்றி வே௱ன்று : தபசியாகிய எனக் 

கேன் இற்கு அரசு? என் wy hand சிஷ்யைகளை-- 

அரி எ பூஜ்பரே, அத வசனம் மாத் இரசம் வேண்டாம்; 

மன்னிக்கவேண்டும் ; சென்று வருகிறேன். 

லிசுவா :--[கோபம் கொள்கிறான். என்ன சொன்னாய் ? 

வேண்டாம்; ஈல்ஐ து : சென்றுவா! [அரசன் செல்கிறான் ; சத் 

திய£ர்த்தி வழிவிடச் செல்கிறான்.] 

அரி :--சத்திய2ர5இ ! மகாமுனிவர் அறுக்கிரகக்துக் 
குப் பாத்திரமாகும் காரியங்களையே தெரிந்து செய்யும் ; 
என்னைப் பற்றி எப்பொழுதும் அவரிடம் எடுத்துப் பேச 
வேண்டாம், 

சத்திய :--மன்னிக்கவேண்டும் ; முனிவரிடம் தொழில் 

செய்து கொண்டிருக்க இஷ்டமில்லை ; அடியேனும் வந்து 

விடப் போடறேன். 

அரி:--அப்படிச் செய்யக்கூடாது , மகரமுனிவர் சாப 

தீதுக்குப் பாத்திரமாக நேரிடும் ; நான் மாத்தும் தான் 

'செல்ல வேண்டும் ; என் சேஷமத்றை விரும்பியாவது நீர் 
இங்கிருக்க வேண்டியதுான்,
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சத்திய :--[ திகைத்து நின்று] நான் இநகிரு பது Fi) 

தானத்தின் சேகமத்துக்கு அஅகூலமானால்-- 

அரி ஆம், நீர இரகிரு பபதுமான் எ னக்கு இஷ்டம் ;. 

மகாழுனிவர் காஜ்துக்கொண் ஒருக்கிறார; செல்லு; நான் 

அந்தப் பாம சென்று சர்இரமதியை அழையதுச். செம்ன் 

றேன், 

ச த்திய எ மகாபாக்கியம் ; முனிவ ை r y apn ani. Bl 

வருகி றன். அந்தப்புரம் செல்லுங்கள். (அரசன் மறைகி' 

றன் ; சத்திய&ர்த்தி விசுவாமித்திரரிடம் வருகிருன்.] 

லிசுவா :--சத்தியகர்சஇ! சான் ஆச்சொமத் துக்குச் 

செல்லவேண்டி. யிருக்கிறது; அரசர். இல்லாக குறைவு: 

கொஞ்சமும் வெளிப்படா வண்ணம் யாவற்றையும் செம்மை 

யாய்க் கவனித்தும் கொண்டு வாரும்) பின்பு வருகிறேன், 

சத்திய:--என் தொழிலை நிறைவேற்றி வருதேன் ;: 
த a 
இனி-- 

விசுவா :--நான் எல்லாவற்றையும் க்ஞான இருஷ்டியி' 

னால் அறிந்துகொண்டு விட்டேன். நீர் விலக இடம் கொடு 
க்க முடியாது; அரசர் தொழிலையும் நீர்தான் கவனித்து 
வரவேண்டும் ; கவனமாமிரும், 

சத்திய:--| சனக்குள்.]அன்பில்லாத்ே தாழில், (வெளியில். ] 

அப்படியே, (செள?ிகன் சிஷ்யர்களுடன் மறைகிறான்; சத்திய 

கீர்ச்தியோடு சபையோர்களும் வாடின முகத்துடன் மறைகரர்கள்.]



40 ஹத்யவிஜயம் (அங்கம் 5. 

oO QO ௦ 

மூனரமுவது அங்கம். 
களம 7. 

இடம் :--வனம், 

காலம் :-- நண்பகல், 
டா 

| அரிச்சந்திரன் சக்தாமதி லோசதொஸ்யன் மூவரும் பிரவே௫க் 
இரர்கள்.] 

லோகிதாஸ்யன் :--சக்னையே ! பசி அஇகமாகன்றது. 
கால்கள் இரண்டும் உதரம் வடிகின்றன ; பார்வை தெரிய 

விரலை; இணி ஐரடியு எடும்து வைக்க WES FC) UD dw 
றேன், | உட்காருகிறான்.] 

அரிச்சந்திரன் அறா தரைகா! இதுவும் உன௱ச்குத் 

இருவிளையாடலா? கற்ற இம பெரியோர்கள் உன்னைச் சர 

வக்ளுன் என்ிமுர்களே ! கட்டிக்கரும்பே! என்னைக் காட்டி 
லும் மகாபாபிகள் ஒருவரும் இருக்கவே மாட்டார்கள் ; உன் 

னையும் உண தாயாரையும் காப்பா நிறுவருற்குக் கூட அசக் 

கனா யிருக்கிே ன்; கடவுளே, எவ்வளவோ வம் இடத் Bl 
பெற்ற அருமை மகன், பசி யென்று. பதறி யழவும், என் 
னைமய விரும்பி மணம் புரிக மனைவி கரல் முழுவதும் கொ 

ப்புளம் கொண்டு, ஈடக்கமுடியாமல் கண்ணீர் வடிக்கவும், 
கல்லினும் வலிய மனத்துனையுடைய கொடியவனாகிய நான், 

இரசக் கஷ்டகளை யெல்லாம் ஏஇரிலிருச்து காணவும் 
அந்தோ! [பெருமூச் செறிகருன்.] 

சந்திரமதி :--ரிராணகார ! தாங்கள் ஏன் விசாரப்படு 
இறீர்கள்? இவ்வுலகம் ஒவ்வொருவரும் கங்கள் மனேபீஷ் 

டங்களை கிறைவேற்றிக்கொள்வ தற்குத் தகுயொன பண்ட 
சாலை அன்று ; கோடியில் ஒருவருக்குக் கூட அந்த அரிய 
வரம் கிடைப்பது அரிது; இஃது ஒரு பெரிய பரிசோதனைச்
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சாலை ; ஒவலொருவரும் கஷ்டங்களை ௮அஅபவித்தே rau 
ண்டும் என்பது கடவுள் கட்டளை. 

“அலது விதியெணின் அனைத்தும் ஆயிடு, 

போவது விஇயெனின் எவையும் போருமால், 

சேவருக் காயினும் தீர்க்கத் ஈச்கதோ? 

வ வரும் ௮றியொணா வ ௪ற் கல்லதே. ”? 

இது தெரிந்தது கானே ; என் செல்வனே, சக்ர 

ont UD பாகனாய்ப் பிறக உனக்கும் கஷ்டம் விடவில்லை; 

(அணை ்துக்கொள்கிறாள் ; பாதங்களைப் பிடித்துச் கொண்டு] OD) wa 

கோலத்தஇல் உண்னேல். கரண்பறு DIB) என் கொகுிக்கண்கள் 

கொஞ்சமும் கூசவில்லையே! (முகதச்தில் அறைந்து Garant Slap at | 

லோகி:--அன்னையே, என் வருந்து ர்கள் ? காதை 

அடைக்கின்றது ; ஈன்ஞுய் விழிக்தும். சண்கள் தெரிய 

வில்லை ; உடம்பு இன்னது 'செய்கின்றமென்றும் செரல்லக் 

கூடா நிலைமையில் இருக்கேன் 1 mi வரள்கின்றது ; 

சிறிது ஈன்னீர தச்சாலும் ஐ வமாயிருக்ளும், [கண்களை மூடிக் 

கொண்டு மடியிற் சாய்கிரு ரன், ] 

சந்திர ப பமிகேத்தக் ன்ற கருகியேனப்பா; . 1௮சச 
னைப்பார்க் இரு ar. | 

அரி இ )தோ கெசண்டுவந்துவிட்டேன். [எழுக்இருக்கி 

ரன்.) 
       6m கொண்டுவருங்கானும். இப் 

படி.வா ! இந்தச் செடி. நிழலில் சற்று இருப்போம்; [எடுத்துச் 
செல்கரள்.] 

வரி: அன்றே என்றன் ஆவியும் 

உடலும் ௨ டைமை யெல்லரமும் 

குன்றே யனையாய் என்னையாட் . 

கொண்டபோகே. கொண்டி.லையேோ | 

MAH AMAHOPADHYAYA, 
01. UV. SWAMINATEAY AR LIBRARY,
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இன்றோர் இடையூ றெனக்குண்டோ 

எண்டோள் முக்கண் எம்மானே! 

நன்றே செய்வாய் பிழை கெய்வாய் 

நானோ இகற்கு நாயகமே.” 

சர்வேசா | Qa wa கஷ்டங்கள் பி ற்ருக்கு கேரிடி. னும் 

கரணச்சடிபேனே ! இர்தக் கண்டனைகளை அடையும் வண் 

ண் உலகத்இ DE செய்சபிமை என்னமா தெரிய வில்லை; 

Lod BIN மனைவியும் இப்பொழுதே உயிர் இறப்பார்கள் 

போல் இருக்கி OG! 3 வாராண டியை அடையுங்காறும் இக் 

தக் கஷ்டங்களுக்கு ஆற்றமாட்டார்கள்; இருவரையும் ஒரு 

ங்கே துறந்து இறகு பறிகொடுக்க பறவையைப்போல காம் 

மாத்திரம்; ஏது? [யோிக்கிறான்.] அரசைப்பற்றிச் சிறிதும் 

கவலையே யில்லை ; உத்தமபாத்இரத்தில் விரியோகப்படுத்தி 

விட்டோம்; மகாதபஸ்வி ; பரிக்கும் ஆற்றல் நிரம்பியவர் ; 

நல்ல ௮அபவசாலி ; நன்.ரீர் கிடைக்கவில்லையே ! இன்னும் 

சென்றுபார்க்கலாமா 1? [உலாவுகறான்.] இருபது வைகலும் 

கழிஈ்மன ; எப்படி.ச் சேகரிக்கப்போகிறோம்? விதியே, உன் 

பலமே பலம்; ஆ ! இஃதேது ! கொடி.மூக்இரிப் பழங்கள் 

காணப்படுகின்றன ; கடவுளுக்கு இதுவும் ஒரு இருவிளையா 

டல்போலும்; ஆம், ௮வர் அமைப்பை அறிய வல்லவர் யார் 

இதில் கொஞ்சம் பறித்துக்கொள்ளலாம் ; அவர்களுக்கும் 

சற்று ஆறுதலாயிருக்கும் ; [பறிச்கிருன்.] €! மூடமனமே; 

என்ன உன் யோசனை நிகளச் செல்கின்ததே ; இக்தப்பழங 

களைப் புஜித்தேனும்--ஈன்முயிருக்கின்றது ; மானம், குலம், 

கல்வி, வண்மை? இவைகளை முழுவதும் கைவிட்டு, என்ன 

மடைமை ? இன்னமும் இருந்து வாழ விரும்புகின்ளுாய்; கிலை 

யற்ற யாக்கை; நிலையற்ற உலகம் ; நிலையற்ற இன்பம் ; என் 
இருக்கப் பிரியப்படவேண்டும் 1? உனது
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சொந்த, விரும்பி மணம்புரிந்து, உயிரினும் இறக்த, மனைவி 
மக்களையும் காப்பாற்றச் சக்தியற்று நிற்ின்ற ரீ, இனி உல 
கத்துக்கு என்ன உபகாரம்(செய்ய இருக்கவேண்டும் ; அவர் 
கள் இறந்து படுதலைக் காண்பதற்கு முக்இ, €1! ஏன் இப் 
பாழும் பழம் 7 [எறிந்து OB aps. | உலகத்தைக் காப்பாற் 
றிக் கொண்டிருந்த காம், இப்பொழுது மற்றொருவரை 
வேண்டுகரம் ; [செல்கிறான்.] அவர்கள் ௧இ என்னவா 
கும்? [மிற்கிறான்.] எஇர்பார்த்துக் கொண்டிருப்பார்களே 1 
[யோசனையை அபிரயித்து] அல்லாவிடின், குற்றவாளியாய் 

விடுவோம்? றிது எடுத்துக் கொள்ளலாமா ? ஆம்; [திகு 
மிச் செல்கிறான். கொடிமுச்திரிக் கொடியின் அருகிற்சென்று] 

ஈண்பனே ! என்னை பான்னிக்கவேண்டும் $ உன்னை அறியாது 
இகழ்ந்து விட்டேன் ; [பறிச்சிறான் ; ௮து கீழே விழுர்து விடுத 

.௮ம் ௮சைப் பார்த்து] சற்பாத்இரமா மிருக்தால், உதவியே 
யிருப்பாய் ; எனக்கு உபகாரப்படுவஇல் உனக்குப் .ராபமே 

உண்டாகும்; பரோபகாரத்றுக் கென்றே அவசாரம் செய்த 

மகா பரிசுத்தனாகிய உன்னை-இக்க ஜடப் பொருளுக்கு இருக் 
கும் அறிவும் ஈமக்கு இல்லாமற் போய்விட்டதே! ஜான 
சீலனே! உன்னைக் கும்பிரிகிறேன் ; [வணங்குகிறுன்.] பய 

ar (mare Bus என் மனைவி மக்களுக்குக் கொஞ்சம் உதவி 

செய்யும் வண்ணம் இன்னமும் வெட்கமின்றி உன்னை வேண் 

டிச்கொள்கிறேன் ; [பறித்து எடுத்துக் கொண்டு] இது போ தும்: 
தர்மிஷ்டனே! விடை பெறுகிறேன் ; உன் உதவி மறச்கந் 
பாலதன்று | நீயும் உன் களைகளும் உல$ூல் என்றும் கின்று 

நிலவவேண்டும் ; (செல்கிறான்.] நாம் இறப்பது எல்லா 
விதத்துக்கும் ஈல்லகாகவே முடிகின்றது; [கின்று சொண்டு] 
ஓ ! கடனாளி யாயித்றே; நற்கதி எங்கனம் கிடைக்கும் 8 

யாவும் அதற்குப் பின்புதான் ; [ஒரு பொய்கையை அடைச் த] 
4
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தீடாகத்தையும் அடைந்து AM Con? urs Bsr தறினனாயி 

ருக்கின்ற நாம்--இப்பொழு.து நமக்குக் கமல பத்திரங்கள் 

தீரம் பாத்இரமாக வேண்டும் ; [இலை பறித்து ௮.தில் தண்ணீர். 

எடுத்துச் கொள்கிறான்,] 

என் செயலால் அவசேதொன்றுமில்லை; இனிக் தெப்வயே! 

உன் செயலே யென்று உணரப் பெற்றேன்” 

விசுவேசா ! உன் இருக்குறிப்பின் வண்ணம் இந்தப் 

புனலையும் பழத்தையும் ௭கஇர் செல்டுே றன்; [ திரும்புகிறான். ] 
இனி நமக்குக் கதி என்ன ? அதுவா? ௪! இன்று துப்பி 
யது; இனிப் பொருமக்காது; [யோ?ிக்ிருன்.] கடனைக் பொடு 
திற பின்பு தவம் செய்வதே we; மனவமைதி, மறுமைச் 
செல்வம் இவ்விரண்டும் ஒருறாகே சிகஇக்கக் கூடியது அது 
தான? எல்லாவற்றிற்கும் இப்பொழுது அவர்களைக் காண 
லாம். | மறைூருன்.] 

அலை 

களம் 2. 
இடம் :--வனம், 

காலம் :--ஈண்பசல், 

| சர்திரமதியும் லோடிசாஸ்யனும் பிரவேசிக்கிறார்கள்], 

சந்திரமதி :--கண்மணி! கானகத்தில் நீ இப்படிப் 
பூத்துக் களைத்து நிற்பாய் என்று/கனவிலும் நினை த்தேன் 
இல்லையே ; தண்ணீரை சாடிச்சென்ற உன் தர்தையையும் 
காண்கிலேன் ; அவரும் பசியினால் களைத்து விழ்க்துவிட் 
டாரோ? காட்டு மிருகங்கள் ௮ இகமாயிருக்கெதே ; என்ன 
செய்வேன் ? தெய்வமே! உன்னையே நம்பியிருக்கிறேன் ;: 
உலகங்களையெல்லாம் ஒரு குடையில் ஆண்ட சக்கிரவர்த்த,
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Pa புனலை நாடி.க்கொண்டு, மானே சென்றார் 

என்முல், என்ன ன செல்வம் £ பயனற்ற செல்வம் ; 

“கூத்தாட் டவைக்குழாச் தற்றே; ௦ பெருஞ்செல்வம 

போக்கும் அதுவிளிர் தத்து. 

குறக்தாய்! சற்று உன் கண்களை வி/நித்துப்பாா ; இம் தா 

உன் தறை இவற் BIO arr; வாடி. வதந்கி, மேனி குலகது, 

புனலை இழக்த மசியமாய்விட்டாயே ; 

லோகி :--[ கண்களை விழிச் துக்கொண்டு] அன்னையே! அழு 

மவண்டாம் ? எனனாம் இறிதும் நடக்க மேடியயரில்லை 7 Dib 

தை எநுகே ! இன்னும் வரவில்லையா ? 

gb I T:—E GAs io வந்துவிடிவார் ; சற்றுத் ழைரியப் 

படுத்திக்கொள். 

[(அசசன் பிரவேசித்துக்கொண்டேரி] 

அரி :--குழக்சாய் ! இதோ வந்துவிட்டேன் : Disa, 
OGG கொடி முந்திரிப்பழத்தல் கொஞ்சம் எடுத்துக கொண் 

டி இந்த ஈன்.ஏீரைப் பருகு! சற்று ஆ.று சலாயிருக்கும் ! 
எனக்குப் புத்தானாய்ப் பிறந்ததற்கு வேறு இமைக்காட்டி 
லும் என்ன சுகம் கிடைக்கப்போடின்றது ? [கொசெலருன் ; 
பெற்றுக்கொள்கிறுன்.] பெண்ணே, சந்தஇரமஇ! நீயும் சிறிது 
எடுத்துக்கொண்டு களையாறு ; ஜ்கதீசா, அரசர்களை யெல் 
லாம் வெறுத்து, என்னையே விரும்பி மாலைசூட்டின ௮ரச 
குமாரிச்கு....- 

சந்திர :--தங்களை ஏன் வெறுக்கிறீர்கள் ? அடியாள் 
அரதிர்ஷ்டம்! சக்கிரவர்தீஇயவர்களையும் இர்தக் கோலம் 
காணச் செய்தது ; [கை யேந்துகிறான் ; கொடுக்கிறாள். ] காங
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களும் எடுத்துக்கொள்ளலாமே; இப்படியிருங்கள், [உட்கா 
BT EI (OP OT. | 

லோசி :--தந்தையே ! இர்தப் பழங்கள் ௮மிழ்இனும் 
விழுமிதாயிருக்கன்றன ; படியும் களையும் பறக்துவிட்டன : 

௮ம்:மா! எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தாருங்கள், 

சந்திர :--பெற்றுக்கொள் அப்பா ! [கொடுக்கிறாள்.] கொ 

டய ராக்ஷஷி; இக்க அற்பப் பழக்கைச் சக்கரவர்த்தியவர் 

களுக்கும் இடத் துணிந்துவிட்டேன். [அரசனுக்குச் கொடுத் 

SF Sew MGs oor. | 

அரி :--ஸ்ருகுயேசுவரி ! இப்படி. எத்கனைகாள் கஷ்ட 

களை அனுபவித்்துக்கொண் ருக்கலாம் ; ஆகலால், நான் 

ஒன்று தாமானித்இருக்கிறேன். 

சந்திர அன்ன ரி 

அரி எழுனிவர் மிவணையில் இன்னும் இருப்ப து இரு, 

பது வைகல்கான். 

சந்திர :--அந்தோ ! இந்தக் கோலம்கொண்டு இருபது 
நாள்கள் ஆய்விட்டனவா 3 

அரி :--ஆம், சென்றன ; கா௫ப் பட்டணத்தைச் சேருவ 
திற்கு இன்னும பஇனைந்து இனங்கஃரிற் குறையாது ; அப் 
புறம் மிஞ்சுவன ஐந்தே நாட்கள்தாம்; ௮ தற்குள் பொன் 
னைச்சேகரிக்கவேண்டும் ; நிமிஷம் ௮ இகமானாலும் அவர் 
அங்கேரிக்கமாட்டார் 9) ஆதலால் நீ சிறுவனோடு தாய்விடு 
போய்ச் சோந்தால் முனிவர் கடனை இறுத்துவிட்டு உன்னை 
வந்து காண்டுேேன்,



சந்திர :-பிராணகாதா ! இந்தச் சமய தீஇல்கானா எனக் 
குத் தாய்வீடு வேண்டும்? அடியாள் ஒரு விலைமகள் ௮ல் 

லவே? தாங்கள் svar Gav வருந்தவும், கொடியவளாகிய 
கான் இனத்தைச் சேர்ந்து சனப்படவும், அந்தோ! தெய்வ 
மே!! 

“குற்றமில் காக்ஷிக் குதலைவாய் மக்களையும் 
பெற்றுக் கொளலாம் பெறலாமோ-- கொற்றவனே ! 

கோக்கா தலனைக் குலமகளுக் கென்றுரை த்தாள்; 

கோக்கால் மழைபொழியா கொந்து ”* 

அரி :--என்னை ஏன் வருத்தத்துக்கு உள்ளரக்குகின் 

மூய்! கான் சொன்னது உன்னைப்பற்றி யன்று ; அறியாச் 

சிறுவன், மிகவும் இளைத்துக் களைத்துவிட்டான்., 

லோகி :--தந்ையே ! நான் அரைக்கணமும் தங்களை! 

பிரிந்து இருக்கவே மாடடேன் ; இன்னும் பஇனைந்து காளை 

க்குத் தானே நடக்கவேண்டும்; இந்தக் கொடி முந்திரிப் பழக 

திலேயே கொஞ்சம் பறித்து எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் ; 

நடந்து வருகிறேன். 

அரி:--என் செல்வமே, உன் வசனம் எனக்குப் பதி 

னாயிரம் ௮ரசு இடைத்ததுபோல் ஆயிற்று; இனி, இதனி 
லும் கஷ்டங்கள் நேர்ந்தாலும் அவற்றைச் சிறிதும் பொ 
ருள்செய்யவே மாட்டேன் ; நீ எங்கும் செல்லவேண்டாம். 

[அணை த்துக்கொள்கருன்.] 

சந்திர நாதா, ஆதவன் கொடுமை சத்று அடங்கியி 

ஸருக்கின்றதே ? மெள்ளச் செல்லலாம் : எழுந்இருக்கள் ர D0 Lp? se 

அரி :--குழந்தாய்! எழுந்தரு ; செல்வோம். [யாவரும் 

மறைகருர்கள்,]
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களம் 3. 

இடம் :--சச்திய£ர்த்தியின் அரண்மனை, 

காலம் :--மாலை, 

[ சதிதிய£ர்தடி பிரவே?க்கிருன்.] 

சத்திய:--“சடையானே, தழலாடி, தயங்கு மூவிலைசூலப் 

படையானே, பரமேல்டி, பசுப2, மழவெள்ளை, [னான் 

விடையானே, பிரிபொழில்கசூழ் டெ (ரூர் துறையாய், அடியே 

உடையானே, உனையல்லால் ஒருவரைமற் றறியேனே,.” 

ஆ.ற்பு.க சக்தி வாய்ச்சகவனே, இன்னமும் இச்சு அமைச் 

சுத கொழிலைச் சுமப்பஇல் உமக்குச் சம்மதம் இருந்தால் 

ரான் என்ன செய்யப் போகிறேன் ; [யோ?ச்சிருன்.] * பொரு 

ந்துவன போமின் என்ளுற் போகா” தரும தேவசையாகிய 

சக்கரவாததி யவாகளுடன் பிறந்தது முதல் பழடுவிட்டு இப் 

பொழுதும் தொழிலை உவக்ன்றஜோம் ; £! என்ன மடைமை: 
ராமும் ௮ப்பொழுகே சென்றிருக்கவேண்டும் ; இவர் ஆபச 

புரிந்தால் என்ன ? அன்றிக் தறக்கால்கான் என்ன? மன 

நட்புப் பொருக்கி செய்வதற்குக் கொஞ்சமும் சம்மதம் 
இல்லை ; இனிப், பணரஈட்புப் டெ ir 6B, இவரிடம். கைக்கூலி 
பெற்று--ஏன் இப்பாழ்ம் பணம் ? 

“பொருவு பந்தமெல்லாம் புணர்த்இடும்; தெய்வ இந்தை 
ஒருவமே லிட்டு நிற்கும்: உறக்கமும் இறக்கச் செய்யும்; 
கருவினுட் புகுத்தும்; இன்ன கரிசுகண் டதனா oven Cap 
இருகிலக் இடைவெ அக்கை என்மனார்; புலமை சான்மோ” 
யாவர்க்கு வேண்டும்? 

“அத்கமும் வாழ்வும் ௮அகத்துமட்டே .” [உலாவுகருன்.] 

உலகம் அடங்கலும் ஜயித்துத் இரட்டிவைத்த இரவியங்
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கள் எல்லாம், சக்கிரவர்க்து யவர்களுக்கு என்ன உதவி 

செய்கன ? ஆபத்தை வளர்ப்பதற்கு அவ்வளவும் 2) BIG a 

மாயின ; சிறிதும் இரக்கம் பாராட்டவில்லையே ; தலைமுறை 

தலைமுறையாய், உத்தம ஸ.தீஇரியர்களுக்கே வாழ்க்கைப் 
பட்கிவர்.த இராஜ்யலஷ்.மி, இப்பொழுது, தனக்குச் சந்நி 

யாகசியைக் தலைவனாகக் தெரிஈ துகொண்டிருக்கிறுள் ; ஆம், 
ருசியை மாற்றி உண்ணவேண்டும் அல்லவா ! வசுமஇ! இப் 
போறை.ப புதிய கணவனோடு ஈன்ஞய்ச் கூடிச் சுகிச்இரு ; 
(உலாவுகிருன்.] அவள் சான் என்ன செய்வாள் ? சுவயா கன 
மற்றவள் ; சருவமும் துற சர்ரியாசிக்குச் சக்கிரவர்த்தஇப் 

பட்டமேன்? சிங்காகனச்திலும் அமர்க்இருக்க மாட்டார் 
சுளே: [கெளளியொன்று சொல்லுதலும் அதைக்கேட்டு] ஓ! இதன் 

பயன் கெட்டதன்று ; [நிதானிக்கிறான்.] ஆம், இராஜ்யத்தை 

மாத்இரம் பெற்றுக்கொண்டாரே யன்றி ஒரு இனமாவது 
கொலு மண்டபத்இல் உட்காரவே யில்லை: சந்நியாடு உட் 
கார்ந்தால், சீர் குலைகதுவிடும் என்ற உண்மையை நினைந்து 

தான், ஈம்மைக் கொண்டே யாவற்றையும் ஈடத்துன்ராரோ? 
என்னவோ ? இருக்கலாம் ; யாவர் கண்டவர் [யோ௫க்கருன்,] 
அருக்ததி என்றால் ஈம் அரசிக்கே தகும் ; அகண்ட பூமண் 
டலமும் அரை சிமிஷத்இில் அகன்று கழிந்சதற்கு, அம்ம 
வோ! என்ன பெருந்தகைமை ; அணுவளவும் Ai இக்க 
வில்லையே ; [உலாவுகறான்.] சக்கரவர்த்தி கெளிகருக்குக் 
கொடுத்துவிட்டேன் என்ஞுல், இப்பொழுதுதான் பயன் 
பெட்றோம் என்றார். 

“ காதல் மனையாளும் காதலனும் மாறின்றித் 
- தீதில் ஒருகருமம் செய்பவே--ஐ துகலை 
எண்ணிரண்டும் ஒன்றுமதஇ யென்முகத்தாய் ! சோக்கு 
கண்ணிரண்டும் ஒன்றையே காண்." [ மால்;
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என்பதை இவர்களிடத்தில்கான் கண்டோம் ; என்ன 
கருணை ; என்ன அன்பு? காம் வணங்இ வேண்டியதற்குக் 
“குறிப்பின் வண்ணம் நடந்து அவருக்குச் சச்தோஷம் உண் 
டாக்குங்கள் ; அதுதான் உங்களுக்கு அழகு * என்னு கூறி 
னார். அப்படிப்பட்ட என் அம்மை, சக்ரவர்த்இனி, இப் 
பொழுது கானகத்இல் எந்தப்பாடு படுகின்னார்களோ ? சர் 
வேசா | இதுவும் உமக்கொரு இருவிளையாடலா ? (Cums 
கிருள்.] அவர்கள் oy cuban Lb வரு£த, காம் அமைச்சுத்தொழி 
லிம் பொருக்இி ௮ருக்தவனை உவந்து--அக்தோ! தெய்வமே! 
( தூதனொருவன் பிரவே?ித்து வணங்குறொன்.] என்ன ௪ங்கஇ? 

தூதன் :--செளசிக முனிவர் ௮னுப்பவந்தவராம் ; ஒரு 
பிராமணர் வந்இருக்கிறூர், 

சத்திய:--உடனே வரச்செய், [செல்கருன்.] இவரை 

அனுப்புவதற்குக் காரணம் என்ன? அவரல்லவோ வர 

வேண்டும் ; வந்தால் தெரிசின்றது ; [சுப்சதபன் பிரவே௫க்கி 
ரன்; காரத்தைக் குவிச்துக்கொண்டு] இப்படி, இப்படி; வரவேண் 
டும் ; [ஆசனத்தைக்காட்டி வணங்குகரறுன்.] 

சுப்பிர :--[உட்சார்ர்துகொண்டு] தீர்க்சாயுஷ்யமஸ்து ; 

இருங்கள்; [சச்திய£ரத்தி உட்காருகரான்] குருசிரேஷ்டர் கவுசி 

கர், இந்த ஸ்ரீமுகத்தைகத் தங்களிடம் சேோப்பிக்கக் கட்டளை 
யிட்டி ௬ுக்கிருர் ; [ கொடுக்கிறான்; பெற்றுக்கொள்கிருன்.] 

சத்திய :--[படி.த்துப்பார்த்த] பூத்யசே, ஆச்நிகங்களை 
முடி.த்துக்கொண்டதும் இராஜசபைக்கு எழுச்தருளுங்கள் ; 
ஆங்கு விண்ணப்பித்துக் கொள்கறேன். 

சுப்பிர அததான் உத்தமம் ; அர்கிகத்துக்கும் காலா 
தீத மாகின்றது ; சென்றுவருறேன், [எழுந்திருக்றொன்,]



களம் 8,] ஹதீயவிஜயம் 57 

சத்திய :--அப்படி யே; [வணங்குகிறான் ; செல்கிருன்; கடி. 

.தீதிதைப் பார்த்துக் கொண்டே. ஒரு ஆசனத்தில் உட்காருகிறான்.] 

இஃதென்ன வியப்பு ! * இனி அயோத்இக்கே வரமுடியாது” 

பின்பு யாவர் ௮ரசு நடத்துவார்கள் ? சிறிதும் நம்மால் முடி 
யாது; விடுழலை அடையவேண்டுமென்று எழுஇயதற்குப் 

பதிலையே காணோம் ; [எழுக்து உலாவுரன்.] * உன்னால் விரு 
ம்பப்படும், சிங்காகனத் னுக்கு யோக்கியனை, சருவ Rares 

பனை, சில நாள்களில் கொண்டுவாப்படும்:; இஃதென்ன? இப் 

படியார் இருக்கிறுர்கள் ? வரோ தபஸ்வி ; சந்தஇயில்லை ; 

வேறு யாவர் ? [யோரிச்ிரான்.] ் உன்னால் விரும்பப்படும் ” 

என்நிருக்கின்றது ; சச்கிரவர்த்தியவர்களைக் தவிர்த்து விரு 

ம்பப் பவெதற்கு மக்கு யார் இருக்கிறர்கள் ? சரி! மேல், 

் விடுதலை செய்வதற்கு ஈன் அ.இகாரி யல்லேன்' இஃது 

என்ன வார்தை 1 இவ்விடத்தில் தான் விசேஷம் இருக் 
கின்றது ; * வேந்தர் இல்லாத குறைவு வெளிப்படா வண்ணம் 
அடக்கியாளும் ௮இகாரம் முழுவதும் உனக்குக் கொடுத்து 
விட்டேன்; இஃகதெப்படி. 9 முன்னுக்குப் பின் முரணாயிருக் 
கின்றதே ; விடுதலை செய்ய மாத்இரம் தான் ௮ இகாரி யல்ல 
வாம்; * இனி, ௮௪ காரி.பங்களுக்கு என்னைக் கொஞ்சமும் 
எ இர்பார்க்க வேண்டாம்;” மற்று, யாவரை எ]ர்பார்ப்பது ? 

்* விசேஷங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன்? ஒன்றுமே வேண்டாத 
வருக்கு விசேஷம் என்ன இருக்கின்றது; இஷ்டமில்லாத 
ராஜ்ய த்தைச் கஷ்டப்பட்டு வாங்-ஒரு கால், சக்பெவர்ச் இ 
யவர்களுக்கே இரும்பவும் ஒப்புவித்து விவொாசோ? இது 

விண் பைத்தியம் தான் ; பெற்றுக்கொண்டே யிருக்கமாட் 
டார்; € | இல்லை ; அப்படி. த்தான் நினைக்கச் செய்கின்றது ; 
Cer gene திரிகளும் சொல்ூமர்கள் ; இவுமன்றி *௮டி. 
“யேன் விடுதலை பெறுவதத்கு எழுஇயிருக்கறேன்' என்ற
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தற்கு, * நீ எவ்விகத்இலும் இப்பொழுது விலசக்கூடாது” 

என்னு, அன்று வ௫ஷ்டரும் குறிப்பித் இருக்கிறார். இவ 

தறை யோடத்தால் ஐயப்பாடாகவே யிருக்கிறது; எல்லா 
வற்றிற்கும் இன்னும் சில நாட்கள் இருநது பார்க்கலாம் $. 

“அவனன்றி ஒர் அணுவும் அசையாது ” பரம்பொருளே, 
உன்னையே ஈம்பியிருக்கிறேன். 

“ எனச்கெ னச்செயல் வேறிலை; யாவும்இகு கொருகின் 
னக்கெ னத்தகும் உடல் பொருள் ஆவியும் தக்தேன்; 

மனத்த கத்துள வமழுக்கெலாம் மாற்றி எம்பிரான் நி 

நினைத்த தெப்படி யப்படி, யருளுதல் நீ தம்,” 

[உலாவுகருன்.] ௮ இக நேரமாய்விட்டது ; அவர் வந்து கரத் 
துக்கொண்டிருப்பார்; சபைக்குச் செல்லலாம், [மறைகமுன்.] 

களம் 4. 

ஓடம் :--தபோவனம், 

காலம் :--காலை, 

[விசுவாமித்திரன் பிரவேட௫க்கிருன்.] 

விசுவாமித்திரன் இதுவே இயற்கையாய்விட்டது :: 

ஒன்றை நினைத்துச் செய்தால் அது வேறொன்ஞுய் முடி 
கின்றது; ஆபத்தை உண்டாக்குவதும் அதை அடக்குவ- 
அ௮மே இப்பொழுது ஈமக்குப் பெருந்தொழில். [உலாவுசரன்.] 

அரசர்க்கரசன் ; சக்கிரவர்த்தி ; நிரம்பிய ௬௧தஇல் இருந்த 

வன்; கஷ்டங்களைச் ச௫க்கமாட்டான் என்று உத்தே௫த்தால்,. 

ஈம்மினும் அதிகமாகவே அக்ககரிக்கிரான் ; குறை கூறு 

கின்றதும் இல்லை; ஆ! ஆ!! எத்தனை ஆபத்துக்கள்! ஒன் 
ஙக்காவவ சலித்தானா ? [யோ?க்கிறான்.] மனைவியா ! அம்ம.
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Gain)! அவனுக்குமேல் இருக்கிறாள் ; வளை நினைக்கும் 

பொழுதே ஈடுக்கம் எடுக்கின்றது ; 

் தற்காத்துத் மற்கொண்டாற் பேணிக் ககைசான்ற. 
. . ௪ . . க உட 

சொற்காத்துச் சோர்விலாள் பெண், 

பாலைவனங்கள் எக்கனை; கான்யாறுகள் எத்ழனை 9 

பூக்கணஙகள் எத்தனை ; அட! கொஞ்சமும் அஞ்சவே யில்லை. 

யே; கேற்று யாக்ளுவல்டியர், * உலகம் அடங்கலும் அவ 

னுக்காகக் அுன்புழக்கின்றது $; இக்த உலகத்துக்கு ௮வன் 

ஒரு பெரிய ரோஜாமலர் ' என்றார். [உலாவுகிறான்,] அரிச் 

சந்திரா! நீ உலகத்துக்கு முக்காலும் ரோஜா மலர்தான் 2 

அதிற் சந்தேகமே யில்லை; அதன் மென்மைத் தன்மை 
யையும் மணக்தையும் டைகின்றவர் பலர்; கான் மாத்திரம் 
அ தன் கூரிய முட்களையும் பயனற்ற இல்களையுமே அடைக். 

து வருகிறேன் ; (கையைப் பிசைகருன்.] பபாதம் செய்யும் 

அஷ்டா ! கான் விசுவாமிக்தரன்; ௮க்த மலசை வேகவை. 

தீது ஒரு துளி அத்தராகவாவது அடையாமல் விடுவ. 

இல்லை ; igs பயனற்ற இராஜ்யம் யாவர்க்கு வேண்டும் ; 
விசுவாமிக்தரன் வேண்டுவது ஒன்றே யொன்றுதான் ; 

விண்ணுலகத்துக்கும் ௮ரசனாக்கவிடுஒறேன் ) அல்லையேல்;, 
ஹகம்! (பூமியை உசைக்கருன்.] ஹகம் !! ஆகட்டும், எங்குத் 

தப்பினாய் 2? ஒன்றல்ல; ஒன்பது பொய்; விமுக்து வேண் 
டச் செய்கிறேன் ; [யோசிச்கிருன்.] ஆம், கரும்பைக் GFEDS 
தான் எவை எடுக்கவேண்டும் ; [உலாவுகிருன்.] மனிதர்களில். 
ஈம்மவனாய், பரிக்கும் ஆற்றல் பொருக்இயவனாய், மனத்தாய் 
மை உள்ளவனாய--யாவர் இருக்கிறார்கள் ? பதிவிரதை ; 
சாம்பராய்விடுவார்கள் ; [கண்களை மூடிச்கொண்டு யோக: 

ரன.] ஆம், இடைக்துவிட்டான் ; தகுந்தவன் ; இவனிலும்.
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தூய்மையுள்ளவர் இல்லை ; ஒன்ருய் வைக்கலாமா? இல்லை, 
'இல்லை ; பிரித்துவிடுவதுதான் A wi. 5 gs ஆயின், அவனுக்கு 
யார்? [கையைப் பின்புறத்தில் கட்டி க்கொண்டு] நிஷ்பக்ஷபாஇ 7; 

[சிஷ்யனொருவன் பிரவே?ிக்கிருன்.] தகும், தகும் ; 

காத்யாயனன் :--அடியேன் காச்்இியாயனன்,. [வணக 

Geyer, ] 
விசுவா :--[ இடுக்கிட்டு] என்ன ! என்ன சங்க? 

காத்யா :--கண்வர் கவனப்படுத்தச் சொன்னார், 

விசுவா :--கண்வரா ! எதற்குரி [(யோரிக்கிருன்.] 

காத்தியா :--இஷ்டி. யாயிற்றே ; போஜனமும்-, 
விசுவா:--ஓ! சரி!! வற்கலங்களுடன் சத்தமாயிரு ? 

இதோ வந்துவிட்டேன் ; |[காத்தியானன் வருகிருன்.] ty Ba 

வேலைகள் பலவும் இப்பொழு,சான் வருகின்றன ; [யோக் 
இருன்,] *உ௫ுர்ச்சுற்றின்மீது அம்மி விழுந்ததை யொப்ப! 
விடுதலை அடையவேண்டுமாம் ; ஒரு காலில் நிற்கிருன் ; 
இசாஜ்யபாரமா? அம்மவோ! அது இரா௯;ஸ வேலையா 
Gon; அவன் விலக விட்டால்--அப்புறம் என்ன விருக் 
கின்றது 1 இப்பொழுதே வ௫ிஷ்டனுக்கு வணங்க வேண்டி. 
யதுதான் ; காம் என்ன செய்யலாம்; சபதத்தின் முடிவுகா 
௮ம் இருக்தே தரவேண்டும்; எல்லாவற்றிற்கும் இப்பொ 
மு.து இஷ்டிக்குச் சென்றுவரலாம். [மறைகருன்,] 

  

களம் §. 

டுடம் :--வனம், 

காலம் :--ஈண்பகல், 

[௮ரிச்சர் தின் சந்திரமதி லோதொஸ்யன் மூவரும் பிரவே௫க் 
இருர்கள்.]
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அரிச்சந்திரன் :-- 

“உற்றாரை யான் வேண்டேன் ; ஊர்வேண்டேன் ; பேர்வேண்டேன்;; 

கற்றாளை யான்வேண்டேன் ; கற்பனவும் இனியமையும் 7 

குற்றாலத் தமர்ர் துறையும் கூத்தா நின் குரைகழற் 

கற்றாவின் மனம்போலச் கர் துரக வேண்டுவனே.” 

சாமவசா; அரசுகோலகதில அடையமுடியாத இன: 

பந்களை யெல்லாம் இப்பொழுது அனுபவிக்கிறேன் ; 

சக்திர:--நாதா, எப்பொழுதும் தங்கள் அருகு இருக் 

தலை இழக்கா இருக்கின்ற இர். வாழ்க்கையே எனக்கும். 

இன்பமாக இருக்கின் ற.து, 

அரி:--ஆம், கானும் இங்குச் சச்தோஷிக்€றேன். 

லோகி :--அ௮ரண்மனை 2 உணவுகளைக் காட்டிலும் இவை 

கள் ருசியாயிருச்கின்றன ; நடப்பதும் இப்பொழுது வருத்த 

மாயில்லை ; 

அரி;--ப்ரியே சர்ம! *விலையாகாத சரக்கை விற் 
றத் தொல்த்த வர்த்தகனைப்போல ? அயோச்தியைத் 
துறந்ததுமுதல் விசாரமும் என்னை விட்டுப்பறச்தது ; இர 
வும் பகலும் என்தாய் வசுமஇயின் கரச்சைவிட்டுச் சிறிதும். 
அகலாதவனாயிருக்கிறேன். 

சந்திர இப்பொழு து தான் என் வாழ்நாட்கள் பயன் 
பெத்றன ; என் அருமைக் கண்மணிக்கும் ஆருயிர்த் தலைவ 
ருக்கும் என் கரத்தால் உண்டி. யுதவப்பெற்ற இக்தப்பரக்கி 
யம், என் ஆயுள் முடிவுகாறும் அயோத்தியில் இருந்தாலும். 
இடைக்கமாட்டாது,
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லோகி :--மான் குட்டிகள் மருண்டு பார்ப்பது மனச் 

சந்தோஷத்தை வளரச் செய்கின்றது; பசும்புல் தரையில் 
துள்ளி விளையாடுகின்ற இவற்றைக் கண்டுகளிப்பதே எனக் 

குப் பேரரநந்தமும் இளைப்பாறுதலுமாக இருக்கின்றன ; 

இக்க விடத்திலலயே இருஈது விடலாமே. [அரசனும் அரச 
யும் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்க்கிறுர்கள்,] 

௮ரி:--முனிவர்க்குத் தூாவேண்டி௰ பொன்னைக் கொடு 
SAUD Oi x இடகத்துக்மிக வரது விடலாம். 

லோகி :--ஆயின், இன்னும் எத்தனை கரட்கள் நடக்க 
(வேண்டும் ? 

அரி ஊழமுன்றே நாள் போதும், 

லோகி எனுப்புறம் இங்கு வந்து விடலாமா $ 

அரி .-யோகிக்கலாம், 

லோகி இப்பொழுது அக்ம மான் குட்டியோடு மாத் 

இமம் சற்று விளையாடி. வருறேனே 3 

அரி -தூரத்இற் செல்லாமழே; இவவிடத்தியே விளை 

யாடிக் கொண்டிரு. 

லோகி :--அப்படியே, [செல்கிறான்.] 

அரி :--முனிவர் கடனை நினைர்தால--அக்தோ ! எவ் 
வண்ணம் அளிக்கப் போகின்றோம் 8 

சந்திர;--ஆம், தவணையும் நெருங்கிவிட்ட து. 

அரி :--பொன் கிடைக்கும் வழி எப்படி. ? மூன் பின் 

அறியாத காப் பட்டணக்இல்--ஒன்றும் சோன்றவில்லை. 

சந்திர ;--அவரும் தவணையை ௮ இகப்படுத்த மாட் 

டார்; கடவுள்தான் கருணை செய்யவேண்டும் ; ஒரு கரல்-- 
]யோிக்கிறாள்.] அரசனிடம் வாந்டு அளித்துவிட்டால்--
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அரி :--நரயக ! என்ன அறிவைச் தாழ்த்இக் கொள்ளு 

கின்னாயே ? 

் சினக்கதாவேற் கண்மடவாய் ! செல்வர்பாற் சென் £ 

எனக்கென்னும் இம்மாற்றம் கண்டாய் -ஒனக்குரிய 

தானம் துடைகீனும் ஐருமகமை வேப்ப ott 2h gh 

மானம் ஓுடைப்பகோர் வாள்,” 

சந் திர ._[பயத்துடன்.] மன்னிக்க வேண்டு௩ $ தவனை 

நெருக்கி விட்டமே யென்று சொல்லவந்தேன் ; ன எண்ணற 

வெண்ணி எழுக்தறப் படிக்கினும், பெண்மதஇி பேதைமதஇி.” 

அரி:--சூரியன் சாமசை ஈண்பனாயினும் கரையிலிருக் 

தால் காய்ந்து கொல்வான் ; சிலை மாறுதலை நினைப்பூட்டி 

னேன், 

சந்திர :--மறந்துவிட்டேன் ; மற்று எப்படி. யோசித் 
இருக்கிறீர்கள் ? 

அரி அதுதான் விளங்கவில்லை. 

சந்திர:-- அணிகலன்களும் அயோத்தியில் செலவாய் 
விட்டன. 

அரி அதைப்பற்றி என்ன? இக்தக் கோலத்துக்கு 

இதுதான் இ ந்தது; [ இருவரும் மெளகமாய் யோக்கிருர்கள்-] 

சந்திர:--சாகா, வெண்ணையை வை தீதுக்கொண்டு 
கெய்க்கு அழுவானேன் 1? அடியாள் ஒன்று நினைத்இருக் 
கிறேன் ; அந்தப்படி. செய்தால் 

ஆரி எஊரப்படு 2 

சக்திர ;--சக்ொவர்த்த யவர்களுக்குச் சொந்த உடை 
மை $; அதை “ப யோகப்படுத்துதல் 7 SAW OHS 

ஆகும். மகாமக பரமநாதன் 
டாக்டர். உ.வே. சாமி 188 

நூல் நிலையம், 

பென்னை-600 090.
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அரி ஒன்னும் விளங்கவில்லையே ? 

சந்திர :--சற்பாத்தரத்இல் செலவழிப்பது இலாக்யே 

மானது; அடியாள் இருக்கையில் விசாரம் என்ன ? மீட்டுக் 

கொண்டுவிட்டால் போகிறது ; 

அரி :--[முகத்சை மூடிக்கொள்கிறான்.] சந்தரமஇ! என் 

னைச் சுடாது சுின்றாய் ; [இரும்பிர்சொண்டு,] அரிச்சர்இரா !: 

நீ மகா கொடியவன் ; உனக்கு இந்தத் கண்டனை தருந்தது 

கான் ; மண்ணில் நடக்கறியாக மஇதயன் மகளை, மந்கையர்க் 

கரியை, வனத்இம் இழுக்துவந்ததும் அன்றி--அக்தேர! 

அடிமையாக்கவும் துணிர்துவிட்டாய் ; மாம்ச விக்திரயிக 

ளும் சற்றுக் கூசுவார்கள் ழ உன்னையே நம்பிய, வேறு துணை 

யின்றிய, அரசகுமாரியை, அடி. மைப்படுதஇ--உன்கட னுக்கு 

8ீ என் அடிமையாசக்கூடாது ? 

சந்திர :--நரதா, யோடுத்துப்பாருங்கள் , ங்களுக்கு 

நேர்ந்த இத்தனை துன்பங்களுக்கும் அடியாள்சான் முதற் 

காரணம்; கெளடுிகர் சிஷ்யைகளைத் தார்கள், 

அரி :--வாயை மூடு; மிருகச்தொழில் ; பாஇவிரதஇ 

யம் பெண்களுக்குச் சொர்கமானது போலவே 4 கபத்னிவிர 

தம் புருஷா்களுக்குப் பூஷணம். 

சந்திர அடியாள் அடிமைப்பட்டால் சக்கொவர்தட 

யவர்கள் மீட்கலாகும். 

அரி அத்தோ ! கடவுளே, மனைவியையும் அடிமை: 

படுத்த வேண்டுமா? [&ழ் நோக்செவண்ணம் துக்கிக்கின்றான்.] 

சந்தீர அடியாள் ஒருத்தி இருக்கையில் தாங்கள் 
அடிமைப்படுவது தருமம் அன்று ; உலகமும் கொள்ளாது? 

[லோகிதால்யன் பிரவே௫ச்சிருன்.]
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லோகி :--தந்தையே, ஈன்ஞாய் விளையாடினேன் ! அலு 

ப்புண்டாய்விட்டது, 

அரி:--இப்படிவா ! உடம்பு முழுவதும் வியாத்துவிட் 

டதே. [தடவுகிரான்.] 

சந்திர :--கனிகளேனும் கொஞ்சம் எடுத்துக்கொள்கி 

மூயா? 

லோகி :--மாருங்கள். [கொடுக்கிறாள் ; பெற்றக் கொள்கி 

ரன். ப 
அரி:---நாயக ! எனக்கும் பபசியாயிருக்கிறது; பொய் 

கைக்குச் செல்லலாம். 

சந்திர:--குழந்தாய், வா! [யாவரும் மறைகிரூர்கள்.]
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ட. தானகாவது ங்கம். 

களம் 1. 

இடம் ;:-- காசிப பட்டணத்தின் ஒரு தெரு, 

காலம் :-- காலை, 

(அரிச்சர்இரன், சர்தாமதி, லோடிதாஸ்யன், காத்யாயனன் 

ஆகிய சமால்வரும் பிரவேடிக்கிழுர்கள். | 

அரி :---விசுவரரமா, இமக் காசிப் பட்டணம் முழுவ 

மூட கரல் ஒடுிக்கர் சென்று விலை கூறினும் கொள்வார் இல் 

லையே ; இழூவும் உமக்கு விலையா? Er pnb கெடுக்கப் 

பிறர் கோடரிக் காம்பாயினேன் $ உலகத்இன் கொடுமை 

களை நீக்ப் பரிபாலித்துவற்ம பரிதியின் குலத்தல், தருவ 

தாய்ச் சொல்லியமையும். கொடுக்கச் ஏக் இயின்றி, நடைப் 

பிணமாய் நிற்கிறேன், ஆ, 1 இக்த உலகத் இல் வறுமை 

எவற்றினும் கொடியது. 

“தரிச்இரம் களிப்பாம் கடலுக்கோர் வடவை; சா ற்றும் எண்ணங் 
கள் வாழிடமாம் ; தரித்திரம் பற்பல் துக்கமும் தோன்றத் தக்கபே 

சாகரம் என்ப; தரித்திரம் ஈன்மை சால்ஓழுங் சென்னும் தழைவனந் 

தனக்கு அழல் தழலாம்; தரித்தும் கொடிய எவற்றினும் கொடிது 

அ.த்தகையதை ஒழித்தல் ஈன்றாமே,” 

இதனை அறிந்து தான் *கொடிது கொடிது வறுமை கொ 

og” என்று கூறுகின்றார்கள் போலும்; 

சந்திர :--பிசாணகாதகா, தைரியம் சிறந்த பூஷணமா 
யிற்றே; 

“ இடுக்கண்வர் துற்றகாலை எறிகின்ற விளக்குப் போல 
BSE ஒன்றானும் இன்றி ஈகுக ; தாம் ஈக்க போழ்தவ் 
விடுக்கணை ஆரியும் எஃகாம்) இருந்தழுது யாவர் உய்ந்தார் ? 
வடுப்படுச் தென்னை யாண்மை ; வருப வந்துறுங்கள் ? அன் 

[Cp
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இப்படி தி துன்புறுவது அழகன்று ; Opt 55 BN போழ்திற் 
மூன் அறிவு குன்றா இருக்க வேண்டும் ; ௩ம் துயரைக் கண் 
டால் கொள்கின் வர்களும் பின்னிடை வார்கள். 

காத்:-- [தனக்குள்] அக்ேோ ! இத் தம்பஇகள் படும் 
கட, DON பார்க்கர் கூடவில்லை « ; இப்படி வரு, 5 &) அவர் 
அடைய விருக்கின்ற பயனும் இன்னன று | விளங்கவில்லை; 
ஒரு நிமிஷமும் ௮ இகமாக்கக் கூட மாம், 

சந்தி ஏ ரர, வை என்றுடன் py கின்றது r 

அரி :---நர ளேக்குமேல் இல்லை. 

சந்திர தம்மால் என்னசெப்ப பற்டியும், இருவருள் 
இன்றியமையாத சமயம் இதுமான் கொகுித்துவிடுவோம் 
என்று மா ஜ்இரம் எனக்குள் ஒன்று சொல்லிக்கெ. ரண்டிருக் 
ன்றது; ஆனால், இதன் நிச்சயம் எ. படியோ 

அரி சுவாமி, திவனையைப் பற்றி ௮ மேனும் சொல் 
லியதுண்டோ ? 

காத்யா:--உண்டு; அதஇகப்படக் கூடாே தன்று மாத் 
Br சொல்லியிருக்கிஞுர், 

அரி [யோசித் துக்கொண்டு] நியாயம்தான் ; எப்படி. 
௮ இகப்படுத்த முடியும் ? 

காத் :--[சனக்குள்.] அவர் கொடுமையினால் வெல்லப் 
பார்க்கிறார்; இவர்கள் பொறுமையினால் வெல்ல இருக்கிருர் 
கள், வது ; அவர் எண்ணம் சிறிதும் பலிட்ப,சாய்க் தோன் 
தவில் லை. 

சந்திர :--நரதா, இங்கு நின்றுகொண்டிருத்தலிற் பயன் 
ஸ் யாது : மத்னொரு முறையேனும் சுற்றிப்பார்க்கலாம். 

அரி ;--எங்குச் சென்றாலும் கேட்பார் இல்லையே.
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சந்திர :--அ;த ற்காக (தயற்சியை மட்டுப்! IO) & 9 TG 

மோ?! 

“ஊழையும் உப்பக்கம் காண்பர் உலைவின் D 

தாழாதுளுந்று பவர்,” 

af :--சுவாமிகளே, தங்களுக்குச் சரடிர்பைக் கொடுக். 

கும் மகா பாபியாய்விட்டேன். 

காத்யா :--சத்கிரவர்சஇயவர்கள் இவ்வளவு கஷ்டப் 

படுகையில். 

அரி இன்னொருமுறை ஆரப் பெயரை உச்சரியர 

இருக்கப் பிரார்த் இக்கிே றன்? கொள்கின் வர்களும் கூச்சப்: 

படுவார்கள், 

காத்தி ;--(சனக்குள்.] ஆ ! என்ன விகயம் ; என்ன 

அடக்கம் ; (வெளியில். ] நிக்திய கருமங்களை முடிக்கவேண் 

டும்; கங்கைக்குச் சென்றுவருகிறேனே. 

அரி: அப்படியே ; | வணங்கிக்கொண்டூ] வந்து கண்டு 

சொள்கிறேன். [மறைகிருன்.] 

சந்திர :--ராதஈ, நாளைக்கு நிறுத்தக்கூடாதே? 

அரி எப்படி நிறுத்தலாம் ? முடியாது, 

சந்திர :--ஆயின், வாருங்கள்; வாத்தகர்வ' இ மு. சலிய 

அிடங்களுக்குச் சென்றுவரலாம். 

அரி:--முர்இச் சென்றது கானே ! 

சந்திர :--ஆம்; சிலர் அப்பொழுது இல்லாஇருக்கலாம். 

அரி:--அப்படியா ! செல்லலாம், [யாவரும் மறைகருர் 
கள்.]
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களம 2. 

இடம்:---காசிப்பட்டணத்தின் ஒரு தெரு. 

காலம்:-- சண்பகல், 

பிராமண னொருவன் பிரவேடக்கிருன்.] 

௮ந்தணன்:---அவர்பகைமையால் இவாகளமிகவும் வரு 

தீதுகின்றார்கள் ; [யோரிக்கிறான்.] இழப் பரந்த உலகம் ௮ட 

ஙகலும் பெருந்துயர் உழக்கின்றன; என்ன தரும சங்கடம்; 

ஈம்மைக் கட்டாயப் படுத்துகிறார்? தபோமனமாம் ? இந்தப் 

பாழுக்தனம் யாவர்க்கு வேண்டும்? பின்னை ஒருவரும் இல்லை 

யாம்? யன்? மான் நான் என்று ஹயிர்ப்பாகத் துக்கு மாத் 

இரம் காக்கை நீட்கிவதற் இல்லை ; இவர் கண்ணுக்கு 

அக்னி ஒருவன். சான் அகப்பட்டுக்கொண்டான் போலும் ; 

[உலாவுகிருன்.]கொல்லும் பேயும் கருணை கொண்டாடுகன் 
றது; ஆம், அபகாசமாவது செய்யாஇருக்கீலாம் ; எங்கனம்? 

அ தற்கும் வழியில்லையே ; 

நல்லது செய்யல் ஆற் ராயினும் 
அல்லது செய்பல் ஓம்புமின்; அதுதான் 

எல்லாரும் உவப்ப தன்றியும் 

கல்லாற்றுப் பம் நெறியுமா ரதுவே,” 

மனவொற்றுமை சிறிதும் இன்றியே ஒப்புக்கொள்ள வேண் 
டூ யிருக்கின்றது. என்ன செய்யலாம் ; மறுக்க விஇயில்லை; 

(யோடக்கிருன்.] மெய்வாதினம் ; அவன்றான் தீர்த்தயாத் 

(இலை சென்நிருக்கிறான் ; யார் ? காளகண்டன் ; ஆம், இது 

தான தகுந்தது ; [பயனற்ற குறிப்புடன்.]ஈமக்கென்ன வந்தது? 

சொன்னகைச் செய்து விடலாம்? | கையைக்கட்டிக்கொண்டு] 

சீக்கரம் கொடுத்தாலாவது உகவியாயிருக்கும் ; இதைக் 

காட்டிலும் ஈம்மால் என்ன செய்ய முடியும் P ஆம், இப்
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பொழு து அவர்களைக் கண்டுபிடிக்கச் செல்லவேண்டும், 

[மறைகரன்.] 

| கிறைக்குள். | ஆரசார சபையில், அக்னி சாக்ஷியாம், 

அரைக்கணும் பிரியேன் என்று மணப்புரிர்க மனைவியை 

அடிமைப் படுத்துகிறேன். அருமறை யறியும் அர்மணசாயி 

னும், மனுநெறி தெரியும் மன்னவராயினும், விலை பகரந் 

திளிக்கும் வர்ச்சகராயினும், ஈற்றுஇ புகலும் மற்றவராயி 

னும் ஆகுக; கொள்ளச் தடையில்லை ; பெண்கள் தொழில் 

பலவும் வல்லவள் ; அடக்கம் வாய்ந்தவள் ; கற்புகெறி கட 

வாதவள் $ இலக வராசனுக்குஅடி. மைப் படுக் துகிறேன்; 

கொள்ளவாருங்கள் ; கொள்ளவாருங்கள். 

ஒருவன் எ ஒருபெண்ணுக்கா இலசிூர்வராகன் விலை? 

நன்ருயிருக மது; பைக் இயம் பிடித்திருக்க என்ன? 

மந்றோருவன்:---இந் ws அ௮ம்பாணிக்குப் பணிவிடை புரி 

நீது பழம் பெறுதலைக் வவிர்த்துப் பணிவிடை பெ நறுக் 

கொள்கின்றவர் யார் : ஸ்ரீமகாலாட் மி யாயிற்றே. 

வேறொருவன் ;--ஆம், குலச்கோடு கொலைந்து விடுவார் 
கள்; அந்தோ! எதற்காக விலைப்படுத் இன்றாபோ? என்ன 

கஷ்டமோ ? ஒன்றும் தெரியவில்லை, [மறைகிரர்கள்.] 

| காளகண்டன் பிரவே?ககரான்.] 

காள:--என்ன இக? தாரயைத்தகொடரும் கன்றைப் 
போல ஜனங்கள் இரண்டு செல்கிழுர்கள் ; என்னவாரயிருக்க 
லாம்; துன்பம் பெரிதா யிருக்டன்றது ; [அரிச்சர் திரன், சந்தி 

சமிதி,லோடிதொஸ்யன் மூவரும் பிரவேிக்கிரூர்கள்.] ஸ்ரீகா லஷ்மி 

யூம் ES 0 சாராயணமூர்கீதியும்போல விள ஙகுகிமுர் கள$ 
பனியால் மறைக்கப்பட்ட பாலசூரியனைப்போல கங்கள் 
'பொலிவழிக் துவிளங்குகின்றன; என்ன காலவித்தியாசமோ?
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|உற்றுப்பார்க்கறொன்.] அனிச்சபாவரைக் காட்டிலும் ஞுழைந்து 

கரண படும் அலத்தகப் பசங்கள், வெள்ளரிக்கனி யென்ன 

வெடித்து விளங்குகிறமே? அந்தோ! அர்தகோ !! அவர் 

மனிதப்பிறப்பாகவே காணப்படவில்லை; கருையைக் கன 

விலும் கண்டறியாம கொடுமை என்பதன் இரண்ட வுருவம் 

கான்; சென்று விசாரிக்கலாமா? ஆம்; | சமீபம் சென்ற] லயா, 

நீக்ளை யார் 1 வருந்தக் காரணம் என்ன? 

அரி:--பூஜ்பசே, அடியேன் அயோத்திக்று, இல்லை, 
இல்லை; இப்பொழுது அவளணியில் அலைந்று இரியும் ஒரு 

அகத; இவன் மகாபாபியரயெ என்னை மணர்றவள் 1 இந் 
தீதி துக்கங்களை யெல்லாம் அ௫ுபவிக்கப் பிறர்சவன் WF 

சிறுவன்) கால வித்இயாசத்தினால் மனைவியை அடிமைகூ றி 
வருகின்றேன், 

காள:--மனைவியையும் அடியைப் த படுத் தும்படியான 

கஷ்டம் தலைக்கொண்டுவிட்டகா ? wi sr! கொடுமை ! | 

கொமை!!! 

அரி:--ஆம். 

“யானை யெருத்கம் பொலியக் Hon) ip OF pe 

சேனைத் மலைவராய்ச் சென்றோரும்--ஏனை 

வினையுலப்ப வேரு௫ ப/ழ்வா காம் கொண்ட 

மனையாளை மாற்ருர் கொள”. 

என்பதஇல் அணுவும் தவறவே யில்லையே; 

. 

é அரி:--அடியேன் அவ்வளவு உயர்ந்த செல்வ த். இஃ 

இப்பொழுது இருக்கவில்லை : கெள௫க முனிவர்க்குக் கொழு 

சம் கடன் கொடுக்கவேண்டியதாய் விட்டது: வேறு வை 
இல்லாமையினால் விற்கத்துணிஈ்ேேன்.
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காள:---ஸரீ மகா லஷ்மி போன்ற இச் மாதரசி அடு. 
மைப் படிவமென்முல்--பாழும் செய்வத்துக்குக் கண் 
இல்லையே. 

அரி:--பூஜ்யரே, தெய்வத்ை வெறுத்தலி ரி பயன் 

யாது? 

* ஊழிற் பெருவலி யாவுள ? மற்றொன்று 
சூழினும் தான் முந்துறும்,” 

காள அந்தோ! ஆப க்கென்.று தெரிச்தும் வெறு 

மனே செல்வது மகாபாபம்; வஏழைப்பிராமணன் ; என்னால் 

என்ன செய்ய முடியும்? 

அரி :--இவ்வளவு அன்பு கொண்டு விசாரித்தே அடி. 

யேன் செய்த பாக்கிய விசேஷம்தான்; இதனிலும் தாங்கள் 

என்ன செய்யலாம் ? * தாம் தாம் முன் செய்தவினை தாமே 

HUA AT.” பூஜ்ய தங்களை இன்னாரென்று அறிய 

விரும்புகிறேன், 

காள:--நான் இந்தக்காசிப்பட்டணத்தில் மணிகர்ணிகா 

கட்டத்தில் வாழும் ஒரு ஏழை அர்சுணன் ; காளகண்டன் 
என்று சொல்வார்கள். [| யோ௫ித் துக்கொண்டு, ] அப்படி. எவ்வ 

ளவு பொன் கொடுக்க வேண்டி. யிருக்கிறது ? 

அரி :--இல௯ஷம் வராசன், 

காள் :--அவவளவு மொத்தமா ? நினைக்கவும் பயமா 

யிருக்கின்றதே; எப்பொழுது கொடுக்கப்படவேண்டும் ? 

அரி :--நாளைக்கு, 

காள :--ஆ ! அடுக்க சாளேயா? 

அரி :--ஆம். 

காள:--ஆயின் செல்வவான்கள் வ௫க்கும் ௨ிஇக்குச் 
சென்று பார்க்கலாகுமே ?
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௮ரி:--அடியேனும் சுற்மு சவிடம் இல்லை, 

காள :--ஆம், அடிமை கொண்கொன் என்ன செய் 

'வராகள். இவளுக்குப் பணிவிடை செய்வதற்கே இன்னொ 
க்களை நியமிக்கவேண்டும்: அ கனாற்றான் ஒருவரும் விரும் 
பவில்லை போலும், 

அரி:--அப்படி நினைக்கவேண்டாம்; பெண்கள் செய் 
வதற்குமிய தொழில்கள் பலவற்றையும் குறிப்பினால் ஆறி 

நீது இருக்தமாய்ச் செய்வாள், 

காள :--அடிமை வேலை என்பது மகாகடினம்; சுகத்த 
லேயே வளர்ந்திருக்கின்ற இவள், பழக்கமுடையவர்களுக் 
கும் பயத்தை விளைவிக்கின்ற அர்த வேலையை ஒப்புக்கொள் : 
வ.து--, 

சந்திர :--உ த்தமரே, யஜமானத் துரோகம் மகா 
பாபம் ஆயிற்றே ; எப்பொழுதோ செய்த வினையைத்தான் 
இப்பொழுது அபவிக்கரோமே ; அடியாள் கொஞ்சமும் 
தவறமாட்டேன். 

காள :--ஜகசா, எனக்குச் இரண்ட செல்வம் இருக் 
கக௬.டாதா? ஒருவர் துய£த்தைக் கேட்டால், கூடுமான 
வரையில் ஓத்தாசை செய்யவேண்டும் என்பது சாஸ்இரம்: 

நானோ சக்இயற்றவனா யிருக்கிறேன் ; ஐயா, இதுகாறும் 
மெள்ள மெள்ள ஐம்பதினாயிரம் வசாகன்தான் சம்பாதித்து 
வைச் இருக்கிறேன்; அதற்குமேல் என்னிடம் ஒன்றும் ௮இ 
கமாகக் கிடையாது ; உங்களைப் பார்த்து வெறுமனே செல் 
வதற்கும் மனம் காளவில்லை : ௮ஃது உங்களுக்குச் சம்மத 
மானால் தருகிறேன் ; வேலை செய்வதற்கென்று விசாரம் 
“வேண்டாம் ; நாங்கள் ஸ்.இரீ புருஷர்கள் இரண்டு பெயர்கள்



தான்; கிடைத்கபொழுது பணத்றைக் கொடுத்து மீட்டுக் 
கொண்டு செல்லலாம், 

[௮ சனும் ௮ரூயும் ஒருவர் மூகத்தை ஒருவர் பார்க்இருர்கள்.] 

சந்திர :--மற்ற துர்பதினாயிர ததுக்கு ஏங்குச் செல் 
வது? 

அரி:--பிராமண சிரேஷ்டரே, நாங்கள் மிகவும் கொக் 

இருக்கிரோம்; எப். யாவது கரு. கெரண்டு இவக்ஷம் 

வராகன் அளித்து மானக்றைக் காப்பாற்றினால், எங்களுக் 
குக் தாய, தரிலை, குரு, தெய்வம் முதலிய யாவரும் தாக்: 

, கள் கான் ; அருள் செய்யவேண்டும், 

காள :- என்னிடம் அணிலும் அ | திகமாய் ஒருகாசும் 

கிடையாதே; இருக்சால் கொடுச்துவிடுவேன் ; இனிக் oF 
யிருக்கும் வீடுமான் மிச்சம், 

௮ரி :--ராயகி, அம்கண இலகர் வாக்கு. அறவெரழுு 
சூம் ஆகின்றது; நிவி இமைக3 பாவியை new 65,5 (3), 
உன்னை விற்றுச்கொண்டும் பர இ கடன் கொடுக்கிருய் 3 3. 
ஒழிந்த பாதியையேனுு கான் கொடுக்காவிட்டால் 

சந்திர :-நாதர, அடியாள் தங்கள் உடையை : ௮ 

ஏவவிகக்இலும் உபயோகப் படுக்திக்கொள்ள-ச் சத்கரவர் 
தீதி யவர்களுக்குச் சொர்மம் உண்டு; 

காள:--ஆ! ஆ!! சக்கிரவர்தீதியா !!! நானும் முக்இியே 
யோசித்தேன் ; ஏந்தராட்டிற்கு 1 

[அரசனும் அரசியும் ஒருவர் மூகத்தை ஒருவர் பார்க்கிறார்கள்.)
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  அரி :--உத்சமசே, இ.ப்பொழுதல்லை ; மன்னிக்கவே 

ண்டும். [மனைவியை நோக்கி] நாயக ! இற்கக் கா௫ப் பட்ட 
ணத்தில், இகனிலும் கேட்பாரைக் காணோமே ;$ இவ்வளவு 

கொகை கொடுப்பகாகவேனும் ஒப்புக்கொண்ட து நம் பாக் 

கியம் தான் . 

சந்திர:--ஆர், தாங்கள் மிகுந்திருக்காலாவது அடி 

யாளை மீட்சு வகை கேடுப்ர்கள். 

அரி:--கடனைக் கொடுக்கக் கஇயற்ற உன் நிமித்தம், 

மனைவி அடிமைப் படுதலைக் கண்டும் உன்உயிர் போகாதது 

ஆச்சரியம்தான் $; நிர்ப்பாக்கியனே | நீ கல்லினும் வலிய. 

கெஞ்சம் படை கவன். | கண்ணீர் சொரிகிரான்.] 

சந்திர எ ளனக்கல்லவோ தேற்றவு சொல்லவேண் 

டிம்; மரங்கள் வருந் துவடைக் கண்டாலர அடியாள் உயிர் 

பிரிர்துவிகிவ துபோல் இருக்கின்றது. ; மேலும் இற் 
பயன் என்ன ? இனியேனும் தங்களை வெறுக்கா இருக்கக் 

கேட்டுக்கொள்சிதேன். 

காள் -சிகுணனே, அவள் சொல்வது நியாயமான து. 

தான்? கடன் முழுமைக்கும் நுடிமைப்படுரக்இனால், நீ 
மீட்கப் பிரயத்மனிக்கலாம் ; இப்பொழுதோ மற்றப் பா 
இக்கு வகை செய்யவேண்டி. யிருக்கிறது ; ஆதலின், iD ற் 
ருவிசை சென்று தெரிவிக்துப்பார்; ஒருகால் இலக்ஷம் வரர 
சனு-கே எவரேனும் கொள்ள வ வார்கள்; சான் செல்இ 

மேன். [ செல்கிறான். | 

அரி:--பூஜயரே, சற்.று நிகானிக்கவேண்டும்; [நிற்கிறான் 
மனைவியைப் பார்த்து] நாய ! கைக்குவாராகபெரிய லாபத்தை
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நினைந்து, கைக்குக் இடைச்௪ இனையும் இகழ்ந்துளிடுவது 

அழ்கல்லவென்று நினைக்கிறேன். 

சந்திர:--என்ன செய்யலாம்; சரி, கடவுள் இத்தத்து 
க்கு ஈம்மை ஒப்புக்கொடுக்க வேண்டியதுதான்; பெற்றுக் 

கொள்ளுங்கள். 

அ௮ரி:--குருடன் கைக்கோல் போலச் சமயத்தில் உதவி 

புரியவர்த என் குலதெய்வமே, ஐம்பதினாயிரம் பொன்னை 

அஙககரிக்கிறேன்; இனித் தங்கள் அடிக்கமலமே எங்களுக் 

கு அடைக்கலாலயம்; இவளால் செய்து நிறைவேற்றப்படும் 
தீறுகள் உரிமைப் பணிவிடைகளில் எதேனும் தவறுகள் 
காணப்பட்டாலும், கடவுள் அருள்முகம் நோக்கி அதனை 

மன்னிக்கப் பிரார்தீஇக்கிறேன். 

காள:--சுகுணனே, உங்கள் அன்பையும் துன்பையும் 

கண்டு ஆற்றமுடியாது கொள்கறேனே யன்றி அடிமையை 

வேண்டிக் கொள்கின்றேன் இல்லை; ஒன்றுக்கும் யோசிக்க 

வேண்டாம்; சவுகரியமானால் நீயும் வந் இருக்கலாம். 
அரி: தாங்கள் கூறியதே எனக்குப் போதுமானது; 

உயர் குலத்தவர்; பொறுமைக் கடல்; ஞானசுவரூபி; மனைவி 

யை ஒப்புவிக்கின்றோம் என்ற வருத்தமும் இனி எனக் 
இல்லை. 

காள:---நாழிகை கழிகின்றது; இச்சா, பெற்றுக்கொள்! 
| கொடுக்கிறான்; கொள்கிறான்.) சரியாயிருக்கின்ற தா? இனிகான் 
'சென்று வருகிறேன். . 

சந்திர:--அடகுழக்தாய்! உன்னையும் பிரிந்து செல் 
.கன்றேனே; [முத்தம் கொள்கிறாள்] 

லோகி:--அம்மா! ஏன் பிரியவேண்டும் ? சானும் வரு
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சந்திர: கண்மணி! சான் அர்மணர்பின் செல்கிறேன் ; 

நீ உன் சற்தையோடு இரு; உன்னைக் காப்பாற்ற முடியாத 
வளாயிருக்கிறேன். 

காள:--பிள்ளாய்! நீ பிரியவேண்டாம்; நீயும் உன் 

அன்னையுடன்வா! [அரசனை கோச்சி) இவனைக் காப்பாற்ற 

உன்னால் முடியாது; ஆகலின் தாயுடன் இருக்கட்டும், 
(அரசனும் அரசியும் ஒருவரை யொருவர் பார்க்கிரார்கள் | 

சந் திர; நாதா, தங்கள் வ Rb bb DO குழந்தையை 

எப்படிக் கவனிக்க முடியும்? அவரு வரச்சொல்கிறார் ; 

அழைத்துச் செல்கிறேனே? 

அரி :--செல்வமே, காயுடன் செல்லப் போூருயா? 

[ சமூவிச்சொண்டு உச்சியை மூகருகிரான்.] 

லோசி :--சந்தையே, தாங்கள் வரவில்லையோ? 

௮ரி:--பிராமணரை அனுப்பிவிட்டு வருகிறேன் ; நீ 

இப்பொழுது அம்மாளுடன் செம், 

லோசி :---அனால்; செல்கிறேன். 

காள:--சுகுணனே, சென்.ற வருகழேன். [ கடக்கிருர்,] 

சந்திர:--நாதா, மகனை நினைக்தேனும் மகாபாபியாயெ 
இக்க அடியாளை மறந்துவிடாதிருக்கக் கேட்டுக் கொள்க 
வேன், | வணங்குகருள்.] 

அரி --ஆ! விஇயே!! [வஸ்திசத்தினால் முகத்தை மூடிக் சொள்கிறான்.] ப 
சந்திர:--தெய்வமே, கானகம்சென்றாலும் காய், இலை 

இன்ராலும் காதலனுடன் இருக்கோம் என்று களித்இருக் 
தேனே; அந்த அமைதியையும் அகற்றிவிட்டாய்; இனி 
யாவர் முகத்தைக்கண்டு துச்கச்சை ஆற்றிக்கொள்ளப் 
போடுதேன். [அசன் சரத்சைப் பம்.நிக்கொண்டு.] அவனிபர்த
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க்கு அபயம் அளித்து விளக்கிய இரக்கக் கரத்தை இனி 

என்று காண்பேன்; உயிரைப் பிரிர்துசெல்லும் உடல் எங் 
கும் இல்லையே, | சத்தைக் கண்ணீரால் கழுவுகருள்.] 

அரி:--அமைக்சகணமும் பிரிந்தறியா த ஆருயிர்க் காத 

லியையும்--அம்மிகா ! கஷ்டகாலமே ! இன்னும் எங்களை 

எந்தக் கோலம் காண இருக்கின்றாயேர? அறிகிலேன். 

சந்திர:--பிராண காதர, அசோ சென்றுவிட்டார், 

விடை மாருகள், | வணங்குகிருள். ] 

அரி டக்க கொடியவனை வணங்கவும் வேண்டுமா? 

(மூகத்தில் அறைக் துகொள்ூரன்.] 

சந்திர :--கண்மணி | லா, செல்லலாம், 

லோகி :--தர்மையே, ஐயரை அனுப்பியதும் வந்து 

விடுகின் £ீர்களா ? 

அரி :--| தனக்குள்.] ஏன் நிலைமை எனக்கே தெரியவி 

ல்லையே, மற்நப்பா இயையும்சேகரிக்கவேண்டும். | வெளியில்.] 

வந்து விடுகிமேனப்பா! அம்மாள் சொல்லும் வண்ணம் 

நடந் துகொண்டி ரு. 

லோகி:--அப்படியே செய்கிறேன், [தாயைத்தொடரு 

சந்திர :--] "றி துசென்றதும் திரும்பி] பிராணநாதா, கடன் 
கொடுத்த பின்பேனும் கவனம் இருக்கவேண்டும் ; எப்படி. 
இருக்கப் போகிறேனோ ? [மகனுடன் மறையரள்.] 

அரி :--ஜகதீசா, [ உட்காருறுன்.] நடுக்கடலில் சுழற் 
கலம் என்ன, காற்புதமும் துன்பத்தால் நெருக்கப் படு 
றன்; . பிரிந்தமனைவிக்கா, அடைந்த துயருக்கா, ஒழிந்த 
'பொன்னுக்கா, எதற்கென்று விசனப்படுவேன்; aD 
தயே சுவரி! இந்தப் பாபியின் மனத்தில் உன்னைப் பிரிக்க
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பின்புமான் உன் பெருங்குணங்கள் பசுமாத்தாணிபோல 

ஒவ்வொன்றாய் அழுந்துகின்றது. | எழுர்திருச்சிறான்.] 

உன்னை த்தொலைத எனக்கும் நற்கதியா ? [காத்தைப் 

பார்க்கிறான். | Ser! கொடு்காமே, உன்னையே பற்றிய 

wh) sue மகளை அடிமைப் படுத்தியதுமன்றிப், பொன் 

யும் பெற்றுக்கொண்டு விட்டாயே; (பூமியில் 2460 0%) ap oor, | 

இன்னும் எவ்வெவற்றைக் கூசாது பெறப் போகின்றா 

தொங்கவிெருன்.| ஒ| தெரிந்துவிட்டது ; கரம்சானே : அன் 
பின் பெருமை உனக்கு எப்படித் தெரியும் 7 | யோசிக்கிருன்.] 
பொன்னை மாத் இரமாவது அளித்துவிட்டரல் கொஞ்சம் ஆ 
னுதலாயிருக்கும் ; அவர் ஆறுகுக் காத் அுக்கொண்டிருப்பார்) 
தரரககா, உன்னையே ஈம்பிச் செல்கிறேன்.[ மறைகருன்.)] 

களம் 8. 

இடம் :--தபோவனம். 

காலம் :-- தாலை, 

[விசுவாமித்திரனும் காத்யாயனனும் பிரவே?க்கொர்கள்.] 
விசுவாமித்திரன் ு முழுவதும் பெற்றுக்கொண்டுவிட் 

டாயா? 

காத்யாயனன் :--ஆம். 

விசுவா :--தவணை எப்படி? 

காத்யா:..[ சனக்குள்.] இன்னமும் வருத்தப்படு தீதுவத 
ற்கா 1 [வெளியில்,] நிமிஷமும் அ.இகப்படவில்லை, 

விசு :--கொடுத்தவிதம் 1 ட்
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காத்யா:--௮டி மை முன்னிலையில். 

விசுவா | இகைப்புடன்] ஆ | அடிமையா? யாவரை 

அடிமைப் படுத் இனான் 1 

காத்யா :--தன்முதல் யாவரையும், 

விசுவா “அ ! தன்னையும் அடிமைப்படுக்இக் கொண் 
டுவிட்டானா ? இப்படி. வரும் என்று தெரிக்கால் வேண்டாம் 
என்றே மறுத்இருப்பேன் ; யாவர்க்கு ௮டி.மை 3 

காத்யா :--[ சனக்குள்.] இல்லாவிட்டால் காசிப் பட்ட 
ணத்தில் புதையல் எடுத்துக் வருவார் என்று நினைத்இருக் 
தார் போலும் ; [வெளியில் ]மனை வியும் மகனும் காளகண் 

டன் என்ற ஒரு அர்தணனுக்கு ; தான் உ ரபாகு வென்னும் 
ஒரு--[தயங்குகிருன்.] 

விசுவா :--என்ன இழுக்கன்ராயே யாரவன் ? 

காத்யா :---சுடுகாடு காக்கும் ஒரு சண்டாளன். 

விசுவா :--ட "றையனா; பநையனா !! வெட்கமாயிருக் 

இன்றதே ; நீ ஒரு பயனற்றவன் ; FEES OT SE) ; கொஞ்ச 
மும் இங்கிதம் தெரிவதில்லை ; வன் பெ நிறுக்கொள்ளவேண் 
டும் ? வர்துவிடக்கூடாதா ? 

காத்யா :--[தனக்குள்.] வந்துவிட்டால் நாஷம் அரிச்சங் 
இரன்தான் ; [வெளியில்,] தவணை கழிந்தால் MBE HGS 
கலாம். 

விசுவா: ஒன்றும் “ன்னுபிருக்கவில்லை ; சண்டாள 
அக்கு ௮டி.மைப் படுவதைக் கண்டும், 

காத்மா அடியேன் இரகச்கத்இற் பயன் "இல்லையே, ; 
என்னுடையதா யிருந்தால்--
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விசுவா :--சரி, இனி ௮றைப்பற்றி என்ன? காரியம். 
முடிந்துவிட்டது. [யோசிக்கிறான்] இருவரும் அடி.மைப்படு 
வானேன் ? 

காத்யா :--மனைவியையும் மகனையும் ஐம்பஇனாயிரம் 
பொன்னுக்குத்தான் ௮8மணார அடிமைகொண்டார். 

விசுவா என்னைப்பற்றி நிரம்பவும் தூஷித் இருப்பா 

கள் 3 சந்தேகமே யில்லை, 

காத்யா :--சிவூவா ! ஒருபோழ்தும் இல்லை, 

விசுவா :--என்ன இல்லை ? மனவருத்தமே இல்லையா ? 

காத்யா --[சனக்குள்..] ஆம், “குற்நமுள்ள நெஞ்சு கூறு 
குறுக்கின்றது ” | வெளியில், ] , ற்ங்களைப் பற்றி இல்லை என்று 
சொன்னேன். 

விசுவா: --பின்பு யாவரைப்பற்றி? 

காத்யா: --தங்கள் விதியின் கொடுமையை நொந்துகொ 

அண்டார்கள். 

விசுவா :--அ.குத்கும் கான்றானே முகற்காரணம், 

காத்யா: --|[தனக்குள்.] அது வெளிப்படைதான். 

விசுவா: --நான் என்ன செய்யட்டும்? அரசு முகலிய 

வற்றை ஓப்புக் கொள்ளும்படி. ௮ப்பொழுதே சொல்லியிருக் 

கிறேன் ; ஊட்டுவார்களா என்ன 0 

காத்யா: --[ தனக்குள்.] ' அர்தப்பெண்களை மணம் புரிவ 

தானால் ஒப்புக்கொண்டுசான் இருக்கலாம்; [வெளியில்,] 
தானம் கொடுத்ததனால் மறுத்துவிட்டார் போலும்; தவ 
ணைக்குள் ௮பாயமின்றிப் போய்சிசெருவதே அரியதாய் 

விட்டதாம். 

லிசுவா பன்? என்? 

6
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காத்யா;: --எத்தனையோ பேமாளங்களும் பைசாசங்க 

CE குறுக்கிட்டனவாம் ; முடிவில், கெருப்பாற்றையும் 

கடதுசெல்ல கேரிட்டதென்று சொன்னார்கள், 

லிசுவா :--பேகாளங்களாவது, நெருப்பானாவது: எல் 

லாம் ஆச்சரியமாக வல்லவோ இருக்கின்றது : காசிப்பட்ட 

ணக்இன் வழியில் இவைகள் ஏது? 

காத்யா:--| சனக்குள். ] செய்வதையும் நன்றாய்ச் செய்து 

விட்டு இப்பொழுது ஒப்பாரிவைகது ஈடி.க்கிளார், [வெளியில்.] 

உண்மையில் இருச்தனவாம், 

விசுவா :--அந்தோ ! பரிதாபம் ; ஏப்படிச் சடத்தார் 

சளோ? கேட்பதற்கே வருத்தமாயிருக்கிறது; சக்சொவர்த்த 

யாயிற்றே ; என்ன வேலைதான் செய்யமுடியும்? | 

காத்யா:-- [சனக்குள்.] இவருக்கு ஒன்.றுமே தெரியா து; 
| வெளியில். ] அடிமைப்பட்டபின்பு எல்லாவேலையும் செய்ய 

வேண்டியது கான் ; சுடுகாடு காத்துவருகிருர், 

விசுவா:--௫வூவா! [காதைப் பொச்திச்கொள்கருன்.] வெ 

ளியிற் சொல்லாதே. 

காத்யா: --[தனக்குள்.] இக்தப் பொய்ச்ஈடி.ப்பிற் பயன் 
என்ன? மகோரதம் ஈன்ராய் நிறைவேறிவிட்டது; [வெளியில்] 
விதியைக் கடக்க பாவரால் முடியும் ? 

விசுவா:--இன்் று காலைமுதல் கஷ்டங்களையே. கேட்டு: 

- வருகிறேன்; ழயோரிக்கிரான்.] கடையில் என்ன சொன்னார் 
கள்? 

காத்யா;:--[தனக்குள்.] இன்னமும் கொடுமைப்படுத்ச் 

'சொன்னார்கள்; | வெளியில்.] அரசனும் ௮ரஇயும், “தங்கள் கரு 

ணை மாரு இருக்க வேண்டும்' என்று வர்சனம்செய்து கேட் 

(ிக்கொண்டார்கள்.
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விசுவா:--ஈல்லவர்கள் தாம்; நாம் என்ன செய்யலாம்; 

சரி, பொன்னை எங்கு வைத்இருக்களுய் ? 

காத்யா:--இங்குத்தான், ஆச்சி ரமத்இல், 

Saeun—ayaybosp Cur g Hae y gon nGh@s or 
சனைப்பற்றி ஈன்ராய் யோடக்கவேண்டும். ் 

காத்யா:--| தனக்குள்.] வன்? இவவளவு துன்பமும் போ 

சாரதென்றா ? [வெளியில்.] எதற்காக 1 

விசுவா:--மீட்கும் உ ரய கிழைப்பற்றி ; [யோசனையை 

அபிஈயித்து.] சரி, ரீ செல், 

காத்யா:--[ தனக்குள்.] உங்கள் யோசனை அவர் க்ஷமக் 

துக்கென்று எ றிபடவில்லை; “இக்கற்றவனுக்குத் தெய்வம் 

தரன் லுணைசெய்ய வேண்டும், [வெளியில்.] வரன், [மறை 
Slap er. 

விசுவா:--[உலாவுகிறான்.] rare Quigmenin 3 என்ன 

அடக்கம்; அந்தோ! சாமானிய மனிமனும் செய்யச் சர் 
கோஜிக்கின்ற பிணம்சுடு தொழிலை ஒரு சக்ரவர்த்இ, சகஜ 

மாய்ச் செய்துவருகிரான்; இகனிலும் வேறு என்ன மானக் 
கேடு வேண்டியிருக்கன்றது; எது, ஒன்றும் தோன்றவில்லை. 
6 இர்வரும் இன்னல் தம்மைச் செய்யினும் செய்ய சந்தைப் 

போரு ளாளர் தத்தம் செய்கையிற் பிழைப்ப துண்டேர$ 

கார்வரை கிறுகஇத் சன்னைக் கனல்எழக் கலக்கக் சண்டும் 
ஆர்கலி அமரர் உய்ய அமிழ்து பண் டளிக்க தன்தே” 

இது நிச்சயம்தான்; [யோ?க்கிருன்.] ஆதமுகல் அந்தப் 
பாவி லூஷ்டனே ஈமக்குப் பெரும் சத்துருவாய்விட்டான்: 
அரசைச் தொலைக்தான்; ஆசை மக்களைக் தொலைச்மான்; 
அரும் தவங்களைக் தொலைத்தான், ஒன்றா, இரண்டா! எத் 
தனை யென்றனுதான் நீக்குவது; அவனுடன் அல்லற்பட உ
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யவேயில்லை; சிலந்தி தான் கட்டிய வலைஈடுவில் சுகமாயிருப் 

பதுபோல நிச்சிர்தையாயிருக்கறான்; கொஞ்சமும் கவலை 

கிடையாது; விசுவாமித்திரன் பங்குக்கு அவன் என்றும் 

தூமகே துதான்; [பயன்ற குறிப்புடன்.] ௮வன் என்ன செய் 

தான்; நாமே சணப்பன் வீட்டுக் கோழியாயினோம்; கால 

சக்கரத்தின் வசப்படாதவர் யார் ? [உலாவுகிருன்.] 5 வணை 

கடக்கவென்று செய்த உபாயகங்களில் ஒன்றும் பயன்பட 

வில்லை; [ஆள்காட்டி விரலைப் பார்த் துக்கொண்டு.] ஒரு பெண், 

ஒரு பெண்; ௮ரசசுசம் அஅபவித்தவள்; அந்தப்புரத்தலே 

யே இருந்தவள்; காட்டில், காரிருளில், பேதாளங்களைப் 

பராரத்தும் பயப்படவில்லையே; [மூக்சின்மீது விரலை வைச்கி 

ரூன்.] தாஹிதாஸர்களாக அல்லவோ மதித்து விட் 

டாள்; நெருப்பாறு; கொழுந்துவிட்டு எரிர்துகொண்டு வந் 

த்து? ஒரு: நீராற்றளவும் நினைக்கவில்லையே ; இப்பொ 

முதும் உடல் கடங்குகின்ற து; [உலாவுகரறான் ; கனைத்துக்கொ 

ண்டு.] சந்தரமதி! ஆகட்டும்!! உன் தைரியமும், உன் 

கணவன் தைரியமும்---அ௮ நி௫ேன் ; [ த$லயை ஆட்டுகிறான்.] 

அடிமைப்பட்ட தனுலேயே யாவும் முடிர்துவிட்டதென்று 

நினைக்கிறீர்கள் போலும்; இனியல்லவோ இருக்கின் 
றது; உத்தேசம் அடிமை அன்று; பொய்புகலச் செ 
ய்வது; அதுமுடியுந்தனையும் உங்கள் கஷ்டமும் முடி. 

யாது $ [கருணையை அபிசமித்து.] அந்தோ! ஏன் வருந்து 
இன் நீர்கள் ? ஒருகால் கஷ்டத்தைப்பார்த்து விட்டு விடு 

வான் என்று நினைத்தஇருக்கலாம் ; 'ஒ1ஓ.! இனி நினைக்க 

வேண்டாம் ; எவரும் தான் சாக மருந்துண்ணமாட்டார்கள் ; 
[உலாவுகறான்.] இன்றளவும் விசுவாமித்இரன் உயர்ந்தே வச் 
இருக்கிறான் ; இனி, ௮ந்தப் பஞ்சை விஷ்டனுக்கும், பிணம் 
சுட்டுப் பொசுக்கும் பயன ற்ற உனக்குமா தாழப்போகிருன்?
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கைகொட்டிச் இரிக்க மாட்டார்களா ? என்னை இவ்வளவு 

வருத்தச்களுக்கு உள்ளாக்கிவைதத உன்னை--பிழிந்து 

சாறு எடுத்து விடுகிறேன் ; [கையைச் சட்டிச்கொள்கிருன்.] 

ஆயிரம் யானைகளை அ௮ரைச்கணத்தில் அதப்படுத்இவந்த 
ஒரு சிம், ௮ற்பச் சிலந்தி வலையில் அகப்பட்டு விழிக்க 

லாயிற்று , ஆ ! என்ன மானக்கேடு ; [கையைப் பிசை$ருன்,] 

விசுவாமித்திரன் கோபம் விண்போகாது; ௮ இருஷ்ட 
ஹீனனாகிய அரிச்சர்தரா! ஒரு பொய் சொல்லிவிட்டால் 
எல்லாவுலகங்களும் உனக்குச் சொந்தமாய் விடும்; இந்திர 
னையும் கால்வருடச் செய்கிறேன் ; பல சொல்லிப் பயன் 

என்ன? விசுவாமித்துரனே உனக்கு அடிமையாய் விடுகிமுன். 
[யோசிச்சிருன்.] இன்னமும் பார்க்கலாம். [காத்பாயனன் வரு 
சிருன்.] என்ன ; என்ன சங்கதி 3 

காத்யா:--அயோத்் யிலிருந்து தூகன் வந்இருக்கிருன். 

விசுவா :--எங்கு ? 

காத்யா :--ஆச்சிரமத்இல், 

விசுவா :--என்னவாம் ? 

காத்யா -சத்திய£ர்த்தி யவர்கள் ஸ்ரீமுகம் அனுப்பி 

யிருக்கிறார்களாம். 

விசுவா | சனக்குள்.] எல்லாவற்றைக் காட்டிலும் 

இசாஜ்யக்கவலை இப்பொழுது பெரியதாய் விட்டது ; என்ன 

கொண்டு வந்இருக்கிறுனோ ; [வெளிமில்,] வா: செல்லலாம். 
[ இருவரும் மறை௫ருர்கள்,]
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களம் 4. 

இடம் ;:--வனத்தின் ஒருபாகம், 

காலம் :--மாலை, 

[வசிஷ்டன் பிரவேடிக்கிருன்.] 

வசிஷ்டன் :--விஸாசாலகங்கா.7 பூதிமான.. இராஜ 
தானி சிறிதும் பொலிவின்றி மழுககக்டடக்கின்றது ; 
இசாஜ்ய ல-்ஷூமி பிராதரவாயிருக்கிறாள் ; வ௫ஷ்டனும் 
Mears sr spin செய்துகொண்ட சபதத்துக்கு ௮ரிச் 
சந்திரன் அவஸ்தை படவேண்டியிருக்கறது; [உலாவு 
கிருன்.] QS ms அடிமைப்படுத்தயது பெரி 
தின்று; அசேதனன், கோமாம்ஸ பக்ஷணி, சண்டா 
ளன; அடிமைப்பட்டதுமன்றி, ௮ர்தோ! சுடுகாடு காக்க 
வும் தலைப்பட்டுவிட்டான்; என்ன செய்யலாம்; அன்று 
புகமாவிட்டால் இவ்வளவு அசர்த்தங்களுக்கும் இடம் 
இல்லை ; ஆம், இஃதெக்௩னம் பிழையாகும் ? உண்மையை 
உரைக்கமாட்டார்களோ ? [யோசிக்கிருன்.] புகழும் அசர்த் 

தீதீதுக்கு ஹேதுதான். 
“ இகழரும் முகுக்கனாம் இறைவனே இழி 

தகவுற இடும்பையில் தங்கும் நீர்மையரல் 

உகலரும் செல்வத்தை உடம்பை அல்லது 

புகழினை விரும்பலும் போதத் துன்பமே,” 

எப்படித் தெரியும் ? இப்பொழுதோ ஒன்றும் சொல்வ 

தற்கில்லை ; இஞ்சி இன்ற குரங்காய் இருக்கிறோம் ; [உலாவு 
கிரான்.] மிகவும் கோபக்காரன் ; நிதானம் என்பது கொஞ் 
சமும் கிடையாது ; என்ன சுகம் கண்டான் ; ஊண் உறக்க 

மும் இல்லாமல் உழைத்து வருடினான் ; தவங்களைக் கணக் 

இன்றிப் பாழ்ப்படுத்துவதுதான் மிச்சம் ; முடிவு மாத்திரம்
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தெரியவில்லை; ௮ ரசகாரியக்கள் பலவும் அமைச்சன் 
தலையில் சுமந்தன ; சாபத்துக்குப் பயந்து உழைக்கின்ருர் 
கள யன்றி, உண்மையில் உழைக்கின் றவர் ஒருவரும் 
இல்லை ; [யோடக்கிருன்,] சாளுவத்தரசன் வடக்கில் போ 

ருக்கு வந்திருக்கின்றானாம்3 ஆம், சமயத்தை எஇர்பார்ப்பது 
யாவர்க்கும் சகஜம்தான் ; [உலாவுகருன்.] வந்தால் என்ன ? 
வெற்றி என்பது வாரிக்கொண்டுபோகும் பொருள் அன்று ; 
உஇரப் பெருக்கின் முன்னிலையில் உண்டாகக்கூடி.யது ; 
இரத அற்பத்துக்கெல்லாம் இடம் கொடுக்கமாட்டான் : 

வடக்கெல்லையில் நிரம்பிய படைகள் இருக்கின்றன ? [ பயன 

த்த குறிப்புடன்.) இருகதால் என்ன ? 

*: நிலைமக்கள் சால உடைத்தெனினும் தானை 

தலைமக்கள் இல்வழி இல், ”* 
என்னவோ! (சனுபஇயும் அவ்விடத்இல்தான் இருக்கி 
முன் ; [யோசிக்கிறான்] இப்பொழுது அசாலுக்குக் இரகம் 

போதாது; இத்துணை வருத்தங்களும் அதன் குரூரத்இனால் 
தான்; சாந்த செய்வதைக் தவிர்த்து நம்மால் என்ன செய் 

யமுடியும் ? கடவுள்தான் கருணை செய்யவேண்டும். [பாடு 

Slopes. | 

“நற்பதத்தார் ஈற்பகமே! ஞானமூர்த்இ ! 

ஈலஞ்சுடரே! கால்வே தத் தப்பால் நின்ற 

சொற்பதத்தார் சொற்பதமும் கடந்து நின்ற 

செலற்கரிய சூழலாய்! இது உன் றன்மை 

கிற்பதொத்து நிலையிலா நெஞ்சம் தன்னுள் 

நிலாவாத புலாலுடம்பே புகுந்து நின்ற 

கற்பகமே! யான் உன்னை விடுவேன் அல்லேன் 

சனகமா மணி நிறத்தெக் கடவுளரனே” 

ஐக கசா, அரசனுக்கு மங்களம் உண்டாகவேண்டி வணக்கு
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கிறேன் ; [வணங்குகிறான்.] இப்பொழுது என்ன செய்யவேண் 

ம் 7 [யோசிக்கிறான்.] எல்லரவற்றிற்கும் கஙகைக்குச். செல் 
லலாம் 1! காலாஇிகம் ஆடன்றது. [மறைகருன்.] 

களம் 5. 
இடம் :--சத்திய£ர்ச்தி அரண்மனையின் ஒரு அறை. 

காலம் :--நண்பகல், 

[சத்திய£ர்த்தி யோசனையோடு பிரவேடக்கருன்.] 

சத்தியகீர்த்தி ;---இலக்ஷம் வராகன் $ இஃது எதுவா 
யிருக்கலாம் ; சக்ரெவாத்இயவர்கள் தான் தக்ஷிணை செலுத் 

தவேண்டும் ; அமி ற்குள் தவணை முடிந்து வி.ட்டதோ ? 

[விரலை விட்டு எண்ணுகிரான்.] சரி, அதுதான்? சந்தேகமே 
யில்லை ; முன் பின் அறியாத காசிப் பட்டணம்; இவ்வளவு 
பெரிய தொகையைச் சேகரி த்தது எப்படி |உலாவுருன்,] 
பிரகாபருத்இரர் ; ஒரு கால்--- ஏது? அவருக்கு எப்படித் 
தெரியும் ? (பயனற்ற குறிப்புடன். ] கெரியவிடமாட்டார்; ஆப 
சணங்களையும் இங்கேயே விரியோகப்படு தீதிவிட்டார்கள் ; 
இடை தீதவிசம் 8 ஏதுசான் தெரியவில்லை ; அகில பூமண்ட 

லததுக்கும் அஇபஇயாகய சக்ரவர்த்இ, அருமை மகனு 
டன் மனைவியின் தொடா, அக்தோ! [தலையில் அடித்துச்கொள் 
கிருன்.] அரண்யம் தொலைந்தாலும் சிறிது. ஆறுதலாயிருக் 

குமே; தன் பாதுகையைத் தாங்ூக்கொண்டு இரியும் ஒரு. 
அற்ப அரசன். பட்டணத்தில், தெருத்தெருவாய், [யோசிக்க 
ரன். ]அந்தவசாகன் இல்லாமல் எங்குக் குறைந்துபோய் 
விட்டது ; கொஞ்சமும் குறைக்கவே முடியாதாம்; என்ன 

கிர்த்தாஷுண்யம் , பிர்மரிஷிப் பட்டமும் பெத்திருக்கிரூர; 

“அந்தணர் என்போர் ௮றவோர் மற் தெல்வுமிர்க்கும் 

செந்தண்மை பூண்டொழுக லான்.”
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‘HIFTEGS Faruln Oru Ger parser தண்டிக்கப்படுவார் 
கள் ?” இயற்சைக் குணம் என்றும் மாறமாட்டாது ; வில் 
தொலைவதற்கும் வழியில்லையே ; சரிப்படாகாம்; என்ன சரி 
ப்படாது! பசுவின் மடியை அறுத்துப் பால் கொள்ளப். 
பார்க்கிமுர் ; [உலாவுகருன்.] இரக௫யமாய் விசா. த்தால்-- 
இரிகாலக் யொனி) பிசகு, பிசகு ; முக்காலும் பிசகுதான்; 
| சேவகனொருவன் பிரவேட௫த்து வணங்குகிருன்.] என்ன சங்கஇ? 

சேவகன் :--சேனா இபஇியவர்கள் வந் இருக்கிரொர்கள். 
சத்திய அவர்ச்சொல், | வணங்கிச் Dea) cp car. | நல்ல: 

சமயம்தான். விசேஷம் ஏதேனும் தெரிந்திருக்கலாம் $? 

வரட்டும் ; [விக்சிரமகே.து வருருன்.] வாருங்கள், வாருங்கள் ;. 

எப்டொழுது ? 

விக்கிரம :--காலை தான் வர்தேன். 

சத்திய :--உட்காருங்கள் ழ [ஒரு ஆசனத்தைச் காட்டுக 
ரன் ; உட்காருகருன்.] சேகசுகம் ஒன்றும் கூறைவில்லையே ; 

விக்கிரம ;--உடல் சன்ருமிருந்தால்கானே துக்கங்க 
ளுக்கு ௮அகூலமாகும்! 

சத்திய :--இராஜ்ய க்ஷூமங்கள் எப்படி. 1 

விக்கிரம -இவ்விடத்துக்குத் தெரியாதது என்ன 

எனக்குத் தெரியப்போடின்றது ? 

-சீத்திய:--அதற்கல்ல; புதிய அசசரைப்பற்றி ஜனக் 

கள் அபிப்பிராயக்தை வினாவினேன், 

விக்கிரம :--எனக்குத் தெரிக்தவரையில் சர்தோவிக். 
இன்றவர் இல்லை, 

. சத்திய இத்தனைக்கும் இவர் கொஞ்சமும் இராஜ் 

யத்துக்கு ௮க்கரமம் செய்யவில்லை ? பழயவரசர் & Bonu 

யும் .ஒழுஈ்குகளையும்கான் என்னை அ௮அசரிக்கக் கட்டளை 
யிட்டி ருக்கிறார்,
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விக்கிரம :--பொது ஜனங்களின் விருப்பு வெறுப்புக்க 

ளுக்கு வரியொமுக்குகளே காரணம் ஆகமாட்டா ; நிரபரா 

தயான ஈம் அ.ரசரிடத்தில் ௮வர் ஈடர்துகொண்ட--, 
சத்திய :--ஆம், நீங்கள் சொல்வது நியாயம்தான். 

விக்கிரம:--ஒரு நாளாவது கொலுவுக்குவக்து இராஜ 

கரரியங்களைச் சவனித்தால்----, 

சத்திய:--௮ஃது எனக்கும் ஆச்சரியம்தான் ற எதை 
எழுதி யனுப்பினாலும் * பழய வழக்கம்போற் செய்க; என 
க்கு வேலை இருக்கிறது ” என்று பஇல் எழுதுகிலுர். 

விக்கிரம முத்தியும் ஒரு காள் சொல்லியிருக்கின் மீர் 

கள்; உன்மத்தம் பிடி.த்தவர்களைப்போல் எப்பொழுதும் 

யோசித்துக்கொண்டே யிருக்கருராம், 

சத்திய:--இவ்விஷயத்தஇில் அவருக்கும் சுகம் இருப்ப 
தாய்த் தெரியவில்லை. 

விக்கிரம :--இரண்டு இனங்களுக்குமுன்பு ௮ரண்யத் 
Bw சிலவிஷயங்கள் தெரிந்தன; அதுமுதல் ஒன்றும் ' 
தோன்றவே யில்லை. 

சத்திய :--எனக்கும் இப்பொழுதுதான் விளக்குகின் 

,2.து; தரங்கள் கலிங்கம் செல்வதாய் எழுஇயனுப்பவில்லை ? 

விக்கிரம :--ஆம், உண்மைதான் ; கைமிசத்தில் ஒரு 

காள் தங்கநேரிட்டது; அங்குச் சில முனிவர்கள் SHS CS 
குள் என்னவோ பேடிக்கொண்டிருக்கார்கள் ழ லதா௫ருகத் 

,இல் இருந்ததனால், ௮வர்கள் சவனிக்கமுடி யவில்லை, 
சத்திய :--என்ன, என்ன சங்கஇ? 

விக்கிரம:--மகா முனிவரால் பொக்கவெத் துக்குப் 
பணம் எதாவது சமீபத்இல் அனுப்பப்பட்டதா ? 

சத்திய :--[தனச்குள்.] ஈம் உத்தேசத்துக்கு ஒரு வழி 

கிடைக்கும்போல் இருக்கிறது. [வெளியில்] நானும் அதை
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ப்பற்றியே இப்பொழுது யோசித்துக்கொண்டிருர்சேன் ? 
நேற்றுத்தான் காத்யாயனர் ,இலஈ்ஷூம் பொன் கொண்டு 
வந்மார், | 

விக்கிரம எ வருவாயக்குக் காரணம் தெரிவிக்கப்பட் 
டதா? 

சத்திய:--இல்லை; இழற்கென்ன ? நெரிச்தது தானே; 
சச்சிரவர்த்து யவர்கள் ௮ளிக்கவேண்டிய தகூநிணைப் பொன் 

னாயிருக்கவேண்டும், 

விக்கிரம :--உண்மைதான்; காடிப்பட்டணத்தில் ௮௪ 

சப் பெருமாட்டி யையம் இளவரசசையும், [ தயங்குகிறான். ] 

சத்திய: --என்ன தயங்குஇன் மர்களே 3 
விக்கிரம:--ஐம்ப இனாயிரம் பொன்னுக்கு யாவருக்கோ 

அடிமைப்படுகஇ--[ சத்திய£ர்த்தி மூர்ச்சிக்கிறான்,] இவர் இங்க 

னம்ஆவார் என்று முன்னமே தெரிந்தது கான் [பனிரீர் தெளி 

,தீதுவிசிறிக்கொண்டே தீனக்குள்.]காம் என்ன, செய்யலாம்; சொ 

ல்லாதருக்க முடியுமோ? இன்னும் அரசர்சங்க இயைக் கேள் 
வியுற்று ல், (சத்திய £ர்த்தி சிறிது மூர்ச்சை தெளிர்துகொண்டே] 

ஐயோ! உயி/--- [கண்களை மூடுகிறான்; பணிரீரால் கண்களைத் துடை 
தீது விசிறிச்கொண்டே வெளியில்.] மனத்தை இவவளவு இள 
கச் செய்து விடுகின்ரீர்களே 1? தைரியப்படுத்இக்கொண்டு 
எழுந்இருங்கள், [மெள்ள எழுந்து உட்காருகிறான்.] 

சத்திய :--இத்னை பெயரும் அரண்மனையில் ௮ரச 
சுகம் அ௮அபவித்துக்கொண்டிருக்கிறோம்; தனக்கு எத் 

கீனையோ இராஜ மகஷிகள் அடியில் விமுந்து பணிவிடை 

புரிமது வந்த அரசப் பெருமாட்டி. பிறருக்கு அடி-மைவேலை 
'செய்து வருகிஞுர் ! மகரிஷியே, சங்கள் மனம் இப்பொழமுதா 
வது குளிசட்டும், இவ்வளவு துக்கங்களைக் கேட்டும், என் 
பிராணன் இன்னமும் இருக்க விரும்புன்றது. [ முகத்தில்
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அறைந்து கொள்டருன்.]4 ௮.ற்ற குளத்தில் அறுநீர்ப் பறவை 
போல் உ௰றுழித் தாவா” என்பது எங்களிடத்தில் உண்மை 
யானதுதான ; விக்செமகேது அவர்களே, இனி அரைக்கண 
மும் எனக்கு இக்ூருக்க முடியா து ; அவர் என்ன வேண்டு. 
மானாலும் சபிக்கட்டும் ; அவர்கள் செய்யவேண்டிய அடி 
மைவேலைகளை கான் செய்துகொண்டு காலத்தைக் கழிக்க 
றேன்; விசுவாமி தீ இரருக்கு இப்பொழுதே-- 

விக்கிரம :--தாங்கள் இப்பொழுது விலகவே கூடாது.. 
சத்திய:--[ இகைத்தச்சொண்டு தீனக்குள்,] ஈம்மைப்போல் 

இவரும் அபிப்பிராயப் படுகிறார்; இன்னமும் விசாரிப் 
போம்; [வெளியில்,] உங்கள் வசனம் ஒன்றும் எனக்குப் பிடி 
க்கவில்லை ; சரி, அவர்கள் இன்னும் என்ன சொல்லிக்கொண் 
டார்கள்? . 

விக்கிரம -சக்கிரவர்த்தெயவர்கள் வருக்கனையும், தன்: 
களால் தான் இராஜ்யம்--.... 

சத்திய:--என்ன ! என்ன ! ! சக்கிரவர்$இயவர்களா ? 
விக்கிரம ஆம், ஆம்? சீக்கரம் வக்துவிடுவார்களாம்.. 
சீத்திய:--இது நம்பக்கூடிய விஷயம் அல்லவே 3 
விக்கிரம :--நிச்சயமாய் நம்பலாம் ; அவர்கள் வசனத். 

இல், [சாற்புறமும் பார்க்ரொன்.] விசுவாமி த் தரர் என்னவோ 
ஒன்றைச் சாஇப்பதற்காகச்' சக்சரவர்த்இயவர்களை வரு த்தி 
வருவதாய்த் தெரின்ற து, | , 

சத்திய :-[தனக்குள்.] ஈம் ௨ தீதேசம் சரிதான் ; [வெ. 
ளியில், ] எனக்கும் ஒருவாறு படுகின்றது ; முந்தி ஒரு ௪ம 
யம் *கான் விலகவேண்டும்' என்று எழுதியதற்கு :நீ விரு. 
ம்பக்கூடிய சக்கரவர்த்தி ஒருவரைக் கொண்டுவரு$தேன் :. 
அது கா௮ம் நீ விலகச்கூடாது ? என்று எழுஇயிருக்கிளு..
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விக்கிரம :--௮ து நிச்சயமாகவே யிருக்கலாம்); தன் 

காரியகிமித்தம் தேவர்களையும் எவல் கொள்ளுகின்றா.ராம்; 

தவங்கள் சணக்கின்றிச் செலவு செய்யப்படுகின்றனவாம். 

சத்திய அப்படியா? [ மூக்கின்மீ து விரலை வைக்கிருன்.] 

ஆனால், அந்தக் காரியம், மிகவும் அவசியமான ஒன்முய் 

இருக்கவேண்டும். 

விக்கிரம:--நானும் ௮.ப்படி சீசான் எண்ணுகிறேன். 

சத்திய ஒழிந்த பாஇயைச் சேகரித்தவிதம் ? 

[ ஒருவன் பிரவே௫த்து வணங்குகிருன்.] என்ன சங்கஇ? | 

சேவகன் :--கலிக்க தேசத்து அரசர் வர்இருக்கிருர் 

கள், [சத்திய£ீர்த்தியும் விக்ரெமகேதுவும் ஒருவரையொருவர் பா 

ர்த்து ச் கொள்கிறுர்க்ள். ] 

விக்கிரம : வாருங்கள் ; சென்று வரவேற்கலாம்; என் 
பிரயாணமும் ஒருகால் இக்கேயே' முழந்துவிடும்போல் 

இருக்கிறது. 
சத்திய :--அதற்கென்ன தடை 1 நிச்சயம்தான். 

| மூவரும் மல றகிருர்கள்.]
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வைது அங்கம், 

களம் 1. 

இடம் :--சாரசிப்பட்டணச்தின் ஒரு தெரு. 

காலம் :---காலை. 

[சோமசுந்தரன் வசுசேகான் நீலலோடிதன் மூவரும் பேசிக்கொண்டு 
பிரவே?க்கிறார்கள்.] 

சோமசுந்தரன் :--ன், காளகண்டர் வீட்டு லோக் 
தையும் அழைத்துக்கொண்டு போகலாமே; அவன் பழக் 
கம் கொஞ்சம் நாள்களாகவே ஈமக்குக் இடைத்தாலும் ௮இ 

கமாய்விட்டது. 

வசுசேகரன் :--ஆம், இப்பொழுது அவனை அரைக்க 
ணமும் பிரிந்திருக்க முடியவில்லை ; ஈமக்கு மிகவும் இன்றிய 
மையாதவனாய்விட்டான். 

நீலலோகிதன் எனக்குத் தூக்கத்திலும் அவன் சன 

வுகான் $ ஆசாரியரிடத்தில் காம் கஷ்டப் பட்டுக் கற்றுக் 
கொண்ட அரிய விஷயங்கள் பலவற்றையும் அரைக்கணத் 

தில் சுலபமாய்ச் சொல்லிவிடுகிருன். 

சோம:--சாதாதப ஸ்மிருதி விஷயமாய் ௮ன்ஜொரு 

காள் இவன் சொல்லிய சமாதானத்துக்கு ஈம்குருரேஷ்டர் 

சச்சிதானந்த யோக&சுவரர் கூட இவனைப் பார்க்க விரும்பி 

னர், 

வசு :--ஒரு சமயம் அ௮வவளவும் படி. தீதவனாயிருக்க 
லாமோ? 

சோம:--எது? இருக்கமுடியாது; இன்னமும் அத 
நகு வயதாகவில்லையே,
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வசு :--பின் எப்படி. * oy Hoes ores அிஷயக்களும் 

செல்லாம் சமாதானம் சொல்லிவிடுகின்ரானே ? 

நீல :--*சாபத்தினால் இந்த உ உலகத்துக்கு வந்த ஒரு தெ. 

யவகுமாரனா யிருக்கலாம்' என்று நினைக்கறேன். 

சோம :--எனக்கும் ௮ந்த எண்ணம் உண்டுகான் ; பிரா 
ம்மணா குலத்இல் பிறந்த ௮ இமே.தாவிகள் பலரும்---, 

நீல :--இருத்துழாப் முளைக்கும்பொழுதே மணமும்: 
விறுவிறுப்பும் கூடப்பிறக்கின்றன? “* குலவிச்சை கல்லாமஜ்: 

பாகம் படும்” என்பது பழமொழி, 

சோம :-- சூரியன் ஒளிக்க இர்களுக்குமுன் உடுக்களும் 

கிரகங்களும் ஓளி மழுங்க விடுவதுபோல அவன் முன் நம் 
அறிவு மமுக்கமடைஇன்றது. 

வசு :--இத்தனை காட்களா.ப் அவனுடன் பழகுூயும் 

அவனை இன்னான் என்று தெரிக்துகொள்ளவில்லை. நாம். 

நீல :--நிறுத்து ; அவன் வீடு சமபித்துவிட்ட து. 
இன்று எப்படியும் கேட்டு விடலாம். 

வசு:--மு.கலில் இன்று ஈம்முடன் வருன்ருனோ இல் 
லையோ ¥ 

சோம:-- வராமல் என்ன? வருவான்; இ.து கான் ௮வன் 

வீடு; கூப்பிடு, 

நீல:--லோகதம் ! லோடுதம் ! ! 

சிறுவன்:--[ிசைக்குப் பின்னால்] அம்மா! இந்த ஆற். 
பத்துக்கெல்லாம் சிர்இக்காதே; அுதோபார்; துணையும் 

கிடைத்து விட்டது; பிராமணப்பிள்ளைகள் என்னை அழைக் 

'திழுர்கள் ; ௮வர்களோடு சென்று வருகிறேன். 

ஸ்திரீ :--உன்னுடன் அவர்களும் வருன்றார்களா ? 
ஆனால் சீக்கிரம் வந்து விடு, புதிர்களுக்குள் செல்லாதே 5: 
துஷ்டமிரு ங்கள் இருக்கும்.
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சிறுவன் இல்லை; அப்படியே aut gi HOBG mer. 
[Bersg Oaciia Con@srenucr IsCaes துக்கொண்டே] 
என்னைக் கூப்பிட்டீர்களா? மூவரும் எங்குச் செல்கிலீர்கள்? 

வசு :--ஆம், உன்னைத்தான்; சமிதம் சேகரிக்கச் செல் 
கிழோம்; நீயும் வரவேண்டிய வேலை இருக்குமோ ? 

லோகிதாஸ்யன் :--அக்னி காரியத்துக்குச் சமிதம் 
ஆய்விட்டது; அனித்தாவது செல்லவேண்டும் என்றிருந் 
தேன்; நல்லகாலம்; தாங்கள் வர்த.து அன்னைக்குக் கொஞ் 

௪ம் ஆறுதலை உண்டாக்இற்று, 

நீல உன்னுடன் செல்வது எங்களுக்கு மகாசந்தோ 
ஷம்; விடைபெற்றுக்கொண்டு விட்டாயா ? 

லோகி ௭-ஆம், வாருங்கள் > பஜமானர் கருட௪யனம் 

ஆரம்பிக்கப் போகின்முரர்; கொஞ்சம் ௮ இகமாகவே சமி 

தம் முதலியவைகள் சேகரிக்கவேண்டியிருக்கின் றன, 

சோம :--அதற்கென்ன? சேகரித்துக் கொண்டால் 

போகிறது? பட்டணத்துக்கு வெளியில் வந்துவிட்டோம் ; 

இடம் சுத்தமாயிருக்கிறது; இப்படி உட்காரு; கற்றுப் 

பொறுத்துச் செல்லலாம், 

லோகி :--தங்கள் கட்டளைக்கும் மறுப்பு உண்டோ? 

வேலையை முடி.த்துக்கொண்டு விட்டால் சாவகாசமா யிருக் 
கலாம். (சொல்லிச்சொண்டே உட்காருகிருன்; மூவரும் உட்காரு 

ருர்கள்.] 
சோம :--மீவலைக்கு முடிவு ஏது? ஒன்று போனால் மற் 

ஜென்ற௮; ௮ஃது எப்பொழுதும் ஈசம்மை அடிமை கொண்டி: 

ருக்கின்றது. . 

நீல :--ஈமக்குக் கட்டையோடுமான் pay ஒருகால் 
பரலோக யாத்இரையில்---,
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லோகி:--ஏ.து, அப்பொழுது கொஞ்சமும் ஓழிவில்லை; 
இ௫குச் செய்த ௮இக பாகங்களை அதஅபவிப்பதற்காக வல் 
.லவோ ஆங்குச் செல்கிமேம்; அர்தத் தசையில் நாம் முழு 
வதும் பராதீனர்கள், [மூவரும் ஒருவரையொருவர் பார்த் துக்கொள் 

இருர்கள்.] 

— வசு:--உனக்கு வேதாந்த சாஸ்இரத்துல் கூடப் பரி 
சயம் உண்டுபோல் காணப்படுகன்றதே ? 

லோகி :--[ வெட்கச் குறிப்புடன் கையைக் கூப்பிச்கொண்டு] 

சுவரமிகாள் ! வெட்கமாயிருக்ன்றது; அூரவாசனைகூடச் 
சிறிதும் தெரியாத அறியாதவன்; உயர்தஇச் சொல்லுதலுக் 
குப் பாத்தான் அல்லேன். 

சோம :--இவன் எப்பொழுதும் இப்படித்தான்: 
தன்னை ஒருவர் புகழப் பொறுக்கமாட்டான்; இடக்கட்டும் 

விடு, 

நீல :-லோகிதம், உனக்குச் காளகண்ட சர்மா என்ன 
ஆகவேண்டும் ? 

லோகி:--யஜமானர், 

நீல :--எப்படி. ? 

லோகி :--என் தாயை அடிமைகொண்டவர், (மூவரும் 

இகைக்கருர்கள்.] 

| வசு :--என்ன? காயை--அடிமை--கொண்டவர், [மூக் 
கின்மீது விரல்வைக்கிறான். மூவரும் ஒருவரை யொருவர் பார்த்துச்: 
'கொள்கிருர்கள்.] எவ்வளவுக்கு? 

லோகி :--ஐம்பஇனாயிரம் வராகனுக்கு. 

'வசு:--அ௮வரர ஐம்ப இஞயிரம் கொடுிக்துக்கொண்டார்? 

'லோகி ம், 2 | 
நீல:--அடி.மைப்படுத்தியவர் யார் ?



லோகி:--என் தந்தை, | 
சோம :--[விசனக்குறிப்புடன்.] மனைவியையும் அடி 

மைப்படுக்க கேர்ச்து விட்டதா ? உன்னையும். உன் காமை 
யும் பார்த்தால் மிகவும் உயர்ந் த நிலைமையில்: இருந்தவர்கள் 
போலக் காணப்படுஇன்றதே. 

லோகி :--என்ன செய்யலாம்; காலவித்இயாசம், 

வசு :--கோபித்துக்கொள்ளாதே ; சூது குட. முதலிய 
துரக்குணங்கள் எ சேனும் உன் தந் தயை; தொடர்க்இருக். 
க்க்கூடுீமா ? 

லோகி :-.-| காதைப் பொச்திக்சொண்டு] இவ இவ !' பூஜ் 
யர்களே, என் தந்தையை அப்படி.சீ சொல்லவேண்டாம். 

நீல :--[ தன க்குள்] இஃ தன்றோ உண்மைப்பிள்ளை 
களின் இலக்ஷணம் ; வருச்சச்கை உண்டாக்விட்டோம். 
| வெளியில்.) லோகம் ! சிர இக்காஹே; மன்னித்துக்கொள்.. 

லோகி :---| தனக்குள்.] இவர்களும் இப்படிச் சொல்லும் 
படியான நிலைமையை அடைந்து விட்டோம் ; என்ன செய்ய: 

லாம்? (வெளியில்,] மன்னிப்பதற்கு என்ன இடக்கன்றது 5 
தெரிந்தால் சொல்லியிருக்கமாட்டீர்கள். 

வசு :--மனைவியையும் பொருள் செய்யாமல் அடி.மைம். 
படுத்துவதற்குத் தூர்த்த குணங்கள் தாம் ௮ இகமாய் உறவி 
புரிகின்றன ; உன்னை மகனாய்ப்பெ.ற்தவர், உத்தம ல௯ூணம் 
பொருந்திய ஒரு சக்ரவர்.த்இயாகலல்லவேச இருக்கவேண். 

டும், | 
லோகி :--[ சனக்குள்.] இவர்கள் வசனம் ஈம் உண் 

மையை அதித்துகொண்டதுபோலக் காணப்படுன்றதே... 
] வெளியில்,] இப்பொழு து மிகவும் காதாரணமனிதர்தான்.. 

சோம :--உன் கர்தைபெயரையும் பட்டணத்ழையும்--
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லோகி :--அர்தண சிரேஷ்டர்களே. அன்னையின் உத் 

PIA A yh bs ஓன்றை மாத்திரம் சொல்லக்கூடாதவனா 

யிருக்கிறேன் ;. அதுக்க டுக்கவேண்டும், 

நீல :--[தனக்குள்.] முடியாதென்பதை வெகு அழகாய்ச் 
சொல்லி மூடி.த்தான் ; மற்றொரு சமயம் பார்க்கலாம்; [வெளி 

யில்.] ஒவ்வொருவர் அந்தரங்கத்திலும் ஆழ்க்த இசகசிய 
விஷயங்கள் எத்தனையோ இருக்கலாம் ; ௮ தற்கென்ன? 

பகல் ஏறுகன்றது; செல்லலாம் வாருங்கள். 

லோகி :--ஆம், முந்தியே குறிபிக்கலாம் என்றிருக் 
ே தன்.--எழுச் இருக்கலாம். [யாவரும் எழுர்இருக்கிறார்தள்.] 

வசு :--லோகிதம்! நீ ஒன்றும் வருந்இச் சேகரிக்கவே 

ண்டாம்? உன் உடம்பு வருந்தப் பிறந்ததன்று; காகங்கள் வே 

ண்டியமைக் கொடுக்கிறோம். 

லோகி: சுவாமிகளே ! அக்னிகாரியத்துக்குப் பணி 

விடை செய்யக் கொடுத்துவைக்க வேண்திமே; முடியுக் 

தனையும் சேகரிக்கிறேன் ; தாங்களும் உதவுங்கள். 

சோம :--சொன்னால் கேட்கமாட்டாய்; பு.சாக Hs Gow 
செல்லாதே, 

லோகி :--அப்படி யே; வாருங்கள் செல்லலாம்! [யாவரும் 
மறைகிறுர்கள்.] 

களம் 2. 
இடம் :--கங்கைப் படித்துறை, 

காலம் :--பகல், ' 

[௪ திமதி ஒரு புடவையைச் தண்ணீரில் ௮ல௫க்கொண்டு பிர 
வேடக்கிறாள். ] 

சந்திரமதி :--ஊம்விளையே, உனக்கு வந்தனம் செய்த 
றேன் ; தேவர்களும் “அதோ !. வெட்கக் கேதொன் : உன் 
௮ இகரரத் துக்கு ௮டஙகாதவர்கள்யார்? ஆம், நிஷ்பக்ஷபர இ;
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“திவத்துறைமாக்கள், மிகப்பெருஞ் செல்வர், 
ஈற்திளம் பெண்டிர், ஆற்றாப்பாலகர், 
இளையோசென்னாய், முதியோசென்னாய் ;? 

யரவரையும் ஒருங்கே ஆடக்கவிடுன்முய். மதிதயன் விட் 
ஓல் மகளாய்ப்பிறர்து, அயோத் இக்கு ௮ர௪ரை [வெட்கத் 
தோடு நாற்புறமும் பார்க்கிறாள்] இந்தக் ௧இக்கு உள்ளாயி 

னோம் ; பிராண காதா ! சந்தனக்குழம்பையும் புஷ்பமாலிகை 
களையும் எடுத்தால் உன் மேனிவருக்தும்'என் பீர்களே: இப் 
பொழுது அடியாள், அந்தணரும் அவர் மனைவியும் அவிழ்த் 
தெறிர்த, அழுக்கு வஸ்இரங்களைத் துவைத்து 2 one Ba 
கொடுக்கறேன் ; அந்தோ! இக்க ஒன்று மாத்திரமா $ ௪மை 
யத் பாத்திரங்களைக் துலக்கித் துலக்க கையெல்லாம் 
கேய்க்து போயின ; [கையைப் பார்ச்சிராள்.] உனக்கு இந்தத் 
தண்டனை ஐகுக்தது தான்; பிராணகாதருக்குச் செய்யும் அந்த 
ரங்க கைக்கரியத்துக்கும் உயிர்ச்சேடியை விரும்பினா 

யல்லவா ? [வஸ்.இரத்தைப் பிரிக்கறாள்.] அடிமை வேலையில் 

உள்ள கஷ்டங்கள் இப்பொழுதுதான் வெளியாகின்றன; 

[யோசிக்கறாள்.] “ஐயரை அனுப்பியதும் வக்துவிடுஇ 

தேன், என்நீர்களே | இந்த மகாபாபிக்குத் தங்கள் இருமுக 

(pb மறந்துபோய்விட்டது; இவ்வளவில் ககத்தனை புண் 

ணியம் ; [துவைக்கிறுள்.] குருசிசேஷ்டரும் குருபத்இனியும் 

போலவே இருவரும் இருக்கிறார்கள் ; எவ்வளவு கருணை; 

எவ்வளவு அனபு; எந்தவேலைக்குப் போனாலும் *செய்ய 

வேண்டாம் செய்யவேண்டாம், என்இஞர்கள்; ஒன்றா இ.ச 

ண்டா ! இந்தப் பயனற்றவளுக்கு ஐம்பஇனாயிரம் பொன்னை 

க் கொட்டிக் கொடுத்தார்கள் ; தோலைச் செருப்பாய்த் தேய் 

தீதாலும் சடாகமாட்டாது, [(யோசிக்கிறாள்.] அவர்கள் சொ 

ல்கிருர்கள் ; நாம் எங்கனம் வெறுமனே யிருக்கமுடியும்?
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எவ்வளவோ பாபங்களைச் செய்துதான் இப்பொழுது அடி 
மைப் பட்டிருக்கிமேம்; அர்கணர் ௮ன்னக்தை எப்படி. 

வி.ற்றுக்கொள்வது ; சக்காவர்ச்இயின்--£ ! அல்ல? அலல) 

அடிமை (வஸ்திரங்களை அலசுூராள். | நம்தொழிலை நாம் சரி 

யாய்ச் செய்யவேண்டும் ; அக்னிபகவான் போன்ற அந்த 

ணருக்குக் காசியில், இர்தப் பணிவிடை செய்ய, ஆ! ஆ tt 

[| ஆங்கொ ட பிராமணன் தம்பதிகளர்ய்ச் தானம் செய்வ Da 2 Ge 
பலன் கிடைக்கும் என்றதை உற்றுக்கேட்டு] பாகர தீ | சக்கிரவா் 

தீதியும் நானும் உன்னில் app@ உயர்ச்த கானங்கள் 

எத்தனையோ செய்திருக்கிளோம் ; அலைக்கரங்களால் அப் 
பொழுது அன்புடன் உபசரித்த ந, இப்பொழுது அந்தக் 
கரககளாலேயே கத்து கோபிக்கன்றாய் : ஆம், * மானம் 
குலம் கல்வி வண்மை அறிவுடைமை,கானம் தவம் முயற்கி 

தாளாண்மை” முதலிப பலவும் எங்களை விட்டுக்தொலைக் 
தன; இப்பொழுது கடியவேண்டியது நியரயம்தான். 

“ இல்லாசை எல்லாரும் எள்ளுவர்); செல்வமை 

எல்லாரும் செய்வர் இறப்பு.” 

என்றவர் வாய்க்குச் சர்க்கசை சான் போடவேண்டும் ; [வேஷ் 
டியைப் பிழிகிறாள்.] லோதெத்துக்கு இருக்கும் அறிவுகூட 

ஈமக்கு இல்லையே ; அவன் ஐயர்க்கு ஆனவேலைகளைஅமரிக் 
கையுடன் செய்துவருவிருன்; அகனிகாரியத்இன் வேலை பல 

வும் அவனுக்குச் செரந்சமாயின; |யோிக்கிறுள்.] அவன் 

அறிவும் விரயமும் அயோத்இயில் இருந்தால்--இப்பொழு 
து காட்டி.ற்காய்ந்த நிலவாய் விடுகின்றன; [சாற்புறமும் பார்க்கி 
ருள். | ஐ! பிராபகார்.... அபக மி கடனைக் கழிக்க auch ® oar 

மூர்கள்; கெடுநேரமாய்விட்டது ; இனி இருக்கக்கூடாது: 
முன்பு சந்தன் €ள சொணங்களும் கேராய்ப்படப் பயந்து 
இளைகளிலும் கவாக்ஷங்களிலும் மறைந்து அருமையாய்ப்
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பட்டுக்கொண்டி.ருந்கன; இப்பொழுது சூரியன் சண்ட 
ணங்கள் சு.றுக்குச் சுறுக்கென்று உடம்பிற்பாய்ந்து sem ps 
Cle us Beit oars oy தீணச் சிறுவர்களுடன் அடவிக்குச் சென்ற 
ஈம் கண்மணி லோதெமும் வரும்வேளை ஆய்விட்ட து; 
[வஸ் தரங்களை எடுத்துக்கொள்கிறாள்.] செல்லலாம்;பா£ர இ! அது 
க்கரசம் செய்யவேண்டும். [மறைகறாள்.] 

களம் 3. 
இடம் :--இடுகொடு, 

காலம் :--பகல், 

[அரிச்சர்தரன் ஒரு பிணத்தை நெருப்பில் எரித்துக் கொண்டு 

பிரவேசக்கொன்..] 
அரிச்சக்திரன்:--விதியே, உன் எண்ணப்படி. நடக்கச் 

சித்தமாயிருக்கறேன். இர்இிரன் #6 Bram முதலிய கடவு 
ளர்களே உன் மந்இரத்தில் அகப்பட்டு விழிக்கொர்கள் என் 
மூல்--ஒரு மசகமாத்இரம்; காலத்துக்குத் தக்கவண்ணம் 

யாவும் மாறுகின்றன; [யோ?க்கறான்.] விதம் விதமான வா 

சனைகளை மாற்றி மாற்றி ௮௮பவித்துவந்த நாஷிகை, இப் 
பொழுது பிணங்களின் சுகொற்றத்தை வெறுப்பின்றி 
அகர்கின்றது; shuren «arround pp; விவித கானல் 
களையும் கேட்டுக் தொளையுற்ற செவி, மகனை, மகளை, மண 

மகனை, மனைவியை, மாதாபிதாக்களைப் பறிகொடுத் தவர்கள் 

புரண்டு புலம்பும் பேரொலியை அருவருப்பில்லாமல் விரும் 

புகின்றது; [காச்தைப் பார்த்து.] ௮ந்தோ! கொடுங்காலமே! 

மதிதயன் மகள்; மனமகிழ்ச்சியுடன் மடித்துக் கொடுக்கும் 

வாசத் தாம்பூலத்தையும் வாங்கச் சப்கோஜித்த, செங்கோல் 

தரித்த, ஈதலிற் இறந்த, இக்தக் கொடுங்கரம், இப்பொழுது 

பிணங்களைச் சுட்டுப் பொசுக்கும் கரிக்கோலைக்கொண்டு
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கட்டணப்பண தமைக் கேட்டும் வாங்குகின்ற து; [உலாவுக 

ap | ஆ! ஒன்றா இசண்டா !! எத்தனை பிணங்கள் ! !! 

சக்கிரவர்தீதயாய்த் தரணியைப் பரிபாலித்துக் கொண்டிரு 
ந்த நாம் [காற்புதமும் பார்ச்சிறான்.] சடுகாட்டைக் காக்கவும் 

தலைப்பட்டுவிட்டோம்; ஆச்சரியம் ! பசுவுக்கு இட்டு மலத் 
அடன் கழிந்த பிணவாய் அரிசி, அந்தோ 1! அந்தோ! [டி 
“யை ஊன்றி நின்றுகொண்டு] என்ன உணவு வேண்டியிருக் 
கின்றது; ஆம், 

“ ஒருசாள் உணவை ஒழியென்றால் ஒழியாய்; 

இருசாளைக்கு ஏல்என்றுல் ஏலாய்?--ஓருநரளும் 

என்னோ அறியாய்; இடும்டைகூர் என் வயிறே 

உன்னோடு வாழ்தல் அரிது,” 

என்று எவ்வளவு அழகாய்க் கூறியிருக்கிறார்; DSHS 
'தெரியவில்லை; செல்வம் என்பதைக் தெரிவித்துக்கொண் 
டே ஈம்மிடத்தில் செல்வம் இருக்கின்றது; என்ன பயனற்ற 
செல்வம்: 

“பல்கதிர் விரித்துத் தோன்றிப் பாடுசெய் கதிரே போல 

மல்லல்கீர் உலகில் தோன்றி மறை இடும்; அம்மை விட்டுச் 

'செல்வம் என்று உறுவதற்குச் செல்வம்என் அரைக்கும் 
[போர் ஈன்று 

அல்லலை விசைப்பது ஆகாது, அரும் பெறற் செல்வம்,” 

அம்மவோ! சுக துக்கங்கள் எப்பொழுதும் மனிதனைச் சுற் 

ஏிக்கொண்டே இருக்கின்றன; [யோசிக்கிறுன். ] அவர்கள் 

தாம் கடவுள், குரு முதலிய பலரும்; கடன்பட்டுக் கஇயற்றி 

ரத நம்மை, ஆ! இக்குகோக்ச் செண்டன் செய்ய வேண் 
டாமா! [வணக்குகிருன்.] ஒப்புக்கொண்டவன்று தோன்றிய 
அவமானமும் அருவருப்பும், வரவரக் குறைந்து கொண்டே
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வருகின்றன; ஆம், எவற்றி க்கும் அப்பியாசம்கான் காரணம்; 
[ஆங்கு வெர் துகொண்டிருக்கும பிணம் ஒன்று புரண்டு £மே விழுத. 
லும் அசைப் பார்த்து.] ஏன் விமுந்துவிட்டாய் 2? கடன் கொ 
டுக்க வேண்டி. யிருக்கன்றதோ ? பாக்கியிருக்தால் இக்கு 
வந்திருக்கமாட்டாயே; ஒருகால் உலகத்துக்கு உதவி செய்ய: 
லாம் என்பதா? எனக்குக் தோன்றவில்லை; இனி ௨ உன்னால் 
என்ன உதவியுண்டு: (அகி விசைச்அப் புரள்க்றத.] த! கான் 
தொட்டேன் என்ற வருக்கம் போலும்; ஆம், இருக்கலாம்; 
உன்னிலும் எத்துணையோ மடங்கு தாழ்ச்தவன்றான்; ௪ 

சேகமே இல்லை; [யோ௫ிக்கிருன்.] நீ மனைவி மக்களைச் சேப் 

டட த்தி வர் இருக்களுய்; தான் அடி மைப்ட 1G) 4 &) வர் இருக்கி 

றேன்; என் தொடுதலுக்கு வெறுக்கவேண்டியது கியாயம், 

பயப்படாதே; இனி உன்னைக் சீண்டமாட்டேன்; சுகமாய்ச்; 

செல்; [கைத்தடியால் நெருப்பித்றள்ளி விறகு அடுக்குசிறான்.] பிண 
களுக்கும் பணிவிடை செய்யப் பண்பட்டுவிட்டோம் 
[உலாவுகிருன்.] தவம் இடந்து பெற்ற அருமை மகன் ஐயரை 

அனுப்பியதும் வர் துவிடுங்கள்” என்றான். உடலைப் பிரிக்து: 

செல்லும் உயிபைப்போல, மனைவி இருமிப்பார்த்.துக்கொ 
ண்டே சென்றாள்; அந்தோ! "அவர்களை இனி எப்பொழுது. 

சாணப்போகிழோம்; |பயனற்ற குறிப்புடன்.] ஏது, இடமே 

யில்லை; என்ன வருக்துகின்ருர்களோ! என்ன கஷ்டமோ! 
பரம்பொருளே, நீதான் ௧இ; [யோக்கிருன்.] அவர் ஈல்ல- 
வரரசுத்தான் காணப்பட்டார் ; மனைவியின் குணம் எப்படி. 
யோ: ௮ண்டினவர்களை ஆதரிக்கும் அசசர்குலத்இல் பிறந்த 
நாம், அண்டி னவர்களுக்குத் தண்டனைசெய்யக் கொஞ்சமும் 

தவறினோம் இல்லை; கணவன் சுடுகாடு காத்துக்கொண் 9 ரக் 
கிறான் என்னால்--அப்பொழுதே பிரிர்து போய்விடுமே; 
என்ன செய்யலாம், கடவுளுக்கே உவப்பாயிருக்கின் SIs
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“ஆட்டுவித்தால் ஆரொருவர் ஆடாதாரே 
அடக்குவித்தால் ஆரொருவர் ௮டங்காதாரே 
ஓட்டிவித்தால் ஆரொருவர் ஓடாதாரே 

உருகுவித்தால் ஆரொருவர் உருகாதாரே 
பாட்டுவித்தால் ஆரொருவர் பாடாதாரே 
பணிவித்தால் ஆரொருவர் பணியாதாரே 
காட்டிவிக்சால் ஆரொருவர் காணா காரே 

காண்பார் ஆர்? கண்ணு கலாய் காட்டாக்காலே.” 
log Neng Ger an வெடித்துச் சத்தம் உண்டாதலும், அதைப்: 
பார்த்து] நீ பரோபகாரிதான்; இறச்தும் உதவி செய்கிருய்; 

உன் கொழுத்த மாம்சங்களை அ௮க்கினிபகவான் ஈன்ஞுய் 

உட்கொண்டு பசியாறுகின்றார்; * தன்னைத் துணிக்கானும் 
தூங்காது ௮றம் செய்க” என்றும், 

“இளமையும் நில்லா ; யாக்கையும் நில்லா: 

வளவிய வான்பெரும் செல்வமும் நில்லா ; 

புத்தேள் உலகம் புதல்வரும் தாரார் 3 

மிக்க அறமே விழுத்துணை ஆவது,” 

என்றும் உள்ள வசனங்களை நன்றாய்த் தெரிக்தருக்களுய் ; 

புண்ணியவான்? உன்னை என்னசெய்துகொள்ளவும் சுவாதீ 

னம் உண்டு ; கானோ உடலையும் ஒருவர்க்கு அடுமைப்: 
படுத்தி யிருக்கிறேன் ழ) என்னை கெருப்பூ எங்கனம் கொள் 

exo? தற்கொலை செய்துகொளவதற்கும் அ௮சக்தன் ;: 

சுவாமி காரியம்சான் எனக்குக் தருமம். * அளக்தன போ 

கம் அவரவர் ஆற்றால்,” எல்லாம் முந்தியே எற்பாடு செய் 

யப்பட்டிருக்கன்றன; இப்பொழுது ஆசைப்படுவதிற் பயன் 
யாது? [.தாரசதில் புதிய பிணம் ஒன்று வருதலும், ஆங்கு வெர்துகொ: 

ண்டிருக்கும் ஒரு பிணத்தை உற்றுப்பார்த்து.] ஓ உனக்குத் துணை 
வன் வந்துவிட்டான்; அவனை அழைத்துவருறேன்; அத. 
pear நீ சுத்தனாய்விடு, [மறைூருன்.]
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களம் 4. 
டடம்:--சாடு, 

் காலம்:--பசல், 

[லோூதொஸ்யன் சமிதம் பொறுக்சக்கொண்டு Sas cp cor. | 
லோகிதாஸ்யன்:--சொமணப்பிள்ளைகள் மிகவும் பக்ஷ 

மாயிருக்கிறார்கள்? அடிமைகொண்ட அ௮ர்தணர் அரைக்கண 
'மூம் பிரியவிடேன் என்றார்; அன்னையின் அன்பு அனைத் 
இலும் விஞ் மிருக்கன்றது ; [யோ௫க்கறான்..] இப்பொழுது 
,தர்தை அ௮ருடல் இல்லாத ஒன்றுமாத்தரம்சான் குறைவு; 
“ஐயரை அுலுப்பிவிட்டு அப்பொழுதே வருகிறேன் ” 
என்று சொன்னாரே! எங்குச் சென்றிருப்பார் ? [உலாவு 
PEN» | அயோத்தியிலிருக்கும்பொழுது அ௮ரைக்கணமும் 
தினித்திருக்கமுடியாது ; இப்பொழுது. ஈம்மைக் கவனிப்ப 
வர் யார? கடவுள்தான்; காட்டில் மான் குட்டிகளுடன் விளை 
யாடிக்கொண்டிருப்பது. மனக்துக்குச் சக்தோலுமாயிருக்கஇ 
தது? அவைகளின் மருண்ட: பார்வையுடு, இறுத்த கால்க 
ளும் மன ததைக்கவர்கின் றன; (புருக்கூட்டம் ஒன்று வந்து உட் 
காருதலும்] இந்தப் புருக்களின் அழகினாலும், மயில்களின் 
சிருங்காரத்தினாலும் காடு பட்டணத்தைக் காட்டிலும் 
ப.இன்மடங்கு ௮ இகமாய் விளங்குகின்றது; [ஆங்கு மரத்திலி 

ந்து களிக்குஞ்சு ஒன்று £மேவிமுதலும் அதைச் சென்று எடுத் 
துக்கொண்டு] அந்தோ] பாபம் !! காரல் தேரிந்து விட்டதோ? 
| காலைச் தடவுகிருன்.] பறக்கும் பருவம் வந்தும் படியில் 

விழக் காரணம் என்ன? ஒருகால் தவறியிருக்கலாமோ? 
உனக்கு உணவு ஊட்டுகறேன் ; [கொவ்வைப் பழம் ஒன்றைப் 

பதித்து] இந்தா, இது உனக்கு ஈல்ல உணவு ; உண், உண், 
உண்; [வாயின் அருகில் வைச்சிருன் ; ௮து உண்டெ்றது.] கட 

வுள் ஜிவகோடிகளுக்குக் தகுதியான வெவ்வேறு
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உணவுகளை உண்டு பண்ணியிருக்கிறார் ; [அது சதெகடித்துக் 

'கொள்ளுகன்றது.] பயப்படாதே; உன்னைக் கூட்டில் இட 

மாட்டேன்; குரு சிசேஷ்டர் பறவைகளைக் கூட்டில் ௮டைப் 

பது பெரும்பாவம் என்னு (சொல்லியிருக்கிறார் ழ; எப்பொ 

முதோ செய்தபாபத்தினால்தான் இப்பொழுது அடிமை 

வேலை செய்து வருகிறேன் ; இஷ்டமான விடத்துக்குச்செல்? 

| விட்டுவிடுகரொன்; ௮.து பறந்து செல்கின்றத..] செய்வா இனம்? 

அம்மட்டில் கால் மூரியவில்லை கூட்டுக்குச் சென்று விட் 

டது; [மேலேபார்க்கிரறுன்.] ஒ1 நகாழிகையாய் விட்டதே; 
“செய்வன இருந்தச் செய்.” சமிதம் போதுமான து; அவர்க 
ரம் வந்து விடுவார்கள் ழ இப்பொழுது தருப்பம்தான் சேக 

ரிக்கவேண்டும்; உயரந்ததருப்பம் எங்இருக்கன்.ற.து? [சாற்புற 
மூம் பார்க்கிறான்.] அதோ அந்தப் புதரில் செழிப்பாய் வளர் 

த்து கடக்கின்றன ; அவற்றில் கொஞ்சம் பறித்துக்கொள்ள 

லரம்; [சமீபத்தில் சென்று தருப்பம் கொய்த்கொண்டு] ஏவ்வ 

கைச் கருமங்களுக்கும் தருப்பம் இன்றியமையாததாயிருக் 

இன்றது ; காரணம் விளக்க வில்லை ; ௮க்தண சிசேஷ்டரைக் 

'கேட்கவேண்டும்; [பாம்பு ஒன்று காவில் கடிக்சன்றத.] என்ன | 

என்னவோ காலில் கடிக்கன்றதே; [உதறிக்கொண்டு குனிந்து 

பார்த்துப் பயத்துடன்.] ஐயோ ! பாம்பு !! பாம்பு!!! [அது மறை 
சின்றது.] பாம்பு கடி. த்து விட்டே; [அலறிக்கொண்டு EC ip 

Sp Sapa.) ௮ர்தண சிரேஷ்டர்கமளே, பூஜ்யாகளே, சுவாமி 

களே, அபயம்! அபயம் ![! 

_திசைக்குள்.] வசு! நீலம் ! €க்இரம் வாருங்கள் ; சக்க 

சம் வாரும்கள் ; நம் லோகிதம் குரல் போல் இருக்கன்றது ? 

அபயமிடுகிருன். 

[வசு சேகான், நீலலோடிதன், சோம நாதன்மூவரும் பிரவே 

ிக்கிருர்கள்.] MAHAMAHOPADHYAYA, 

Nr EV. SWATUNATHALYAR LIBRARY, 
ம்ப IVARWIYURD MADRAS-4),
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மூவரும்; -லோூதம்! என்ன!! என்ன!!! எதைக் 
கண்டு பயர்தாய் ? ப 

லோகி:--என்னைப்பாம்பு கடித்துவிட்டது; இதோ 

பாருங்கள். [ காலைக்காட்டுகிறான்.] 

மூவரும் ..[காலைத்தொட்டுப் பார்த் துக்கொண்டு ] ஐயோ I 

இசத்தம் கறுத்து வடி௫இன்றதே ; என்ன செய்யலாம் ; பாம் 

பைப் பார்த்தாயா ? 

லோகி:--ஆம், அந்தப் புற்றில் ஒளிச்து கொண்டுவிட் 
டது. 

வசு;--சோம காதா! முதலில் காலைக்கட்டு; விஷம் ஏநி' 
விடப் போன்றது ; (செய்கரன்.] 

லோகி :--மூச்சுவிட முடிய வில்லை ; விஷம் ஏறுவது 

போல் இருக்கின்றது ; ஜக கசா | என்ன செய்வேன் 1? 

நீல:--மர்இரம் முதலிய ஒன்றும் தெரியமாட்டாதே :: 

என்ன: செய்யப்போடறோோம் ; விசுவராதப்பிரபோ ! இது 

வும் உமக்குத் இருவிளையாடலா ? 

சோம :--அடிமை வேலை போதாதென்று பாம்பும் 

பார்த துக்கொண்டிருந்ததே ; நாங்கள் பறித்துத் தர௫ 

ரோம் $ உன்னால் முடியாது முடியாதென்று நாறு தடவை: 

சொல்லியும் கேட்கவில்லையே ; 

வசு :--ஈடகீமகைச் சொல்வதஇற் பயன் என்ன? இப் 

பொழுது செய்யவேண்டியதைச் கரம் சொல்லுங்கள். 

நீல:--இந்த நிர்மானுஷ்யமான காட்டில் காம் வைத் 

அச்கொண்டு என்ன செய்கிறது; விஷம் நிமிஷத்துக்கு. 

கிமிஷம் ௮ இகரிக்கெறது; சக்ரம் தூக்டிக்கொண்டு பட் 

டணத்துக்காச் செல்லவேண்டியது தான். 

சோம :--ஆம், அதுதான் ஈல்ல யோசனை ; வழியிலும் 

தெரிக்தவர்கள் யாரேனும் எஇர்ப்படலாம்,
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வசு: -லோூதம் ; நைரியப்படுத்தக்கொள்$? வா! 

எடுத்துக்கொள்கிறோம். [ எடுத்துக்கொள்௫ருர்கள்,] 

லோகி;--[சறித சென்ததும்] ஆப்தர்களே, என்னை விட் 

மிவிடுங்கள்; மார்பு அடைக்கின்ற.து! பார்வை தெரியவில்லை, 

ஐயோ! என்னவோ செய்ன்றதே; அம்மா ! ௮ம்மா!! 
[€ழேவிடுகிரூர்கள். நீலகண்டன் உட்கார்ந்து மார்பில் சார்த்திக் 

'கொள்கிருன்.] 

நீல:--லோகிதம், உனக்கு என்ன செய்கின்றது அப்பா; 
[லை தொங்கெவிடுறெ௫ ; சோமசுந்தரம் எடுத்து நிமிர்த்துகிறான். ] 

லோகி :---நா வறள்கிறது. தண்ணீர் ! தண்ணீர் !! 

சோம:--இதேர வந்துவிட்டேன். [ஒூரான்.] 
வசு :--லோதெம், ஏன் விழித்துப் பார்க்கிறாய் ? 

லோகி அனும்மா ! ஆம்மா || இனி நான் பிழைக் 

கவே-- 

நீல :-[தனக்குள்,] இனிப் பிழைக்கமாட்டான் போல் 

இருக்கன்றதே ; என்ன சேப்வோம். [கையைப் பிசைகிறான். | 

விசுவேசா! [வெளியில்,] அப்பா; பயப்படாதே; [சோமசுந்தாம் 

தாமரை மிலையில் தண்ணீர் கொண்டு வருகருன். 

லோகி :--என் அன்னைக்கு--தண்ணீர் ! தண்ணீர் ! 1 

சோம :--இந்தா ! இந்தா! ! வாயைத்தற ; [,திறக்கிறான்; 

al OS) cy er. | 

லோகி :--என் கடைச வந்தன த்தை-- [ஜூர்ச்சிக்கிறான்.] 

வசு :--அடே, முகத்தில் தண்ணீர் தெளி, [தெளிக 

இருர்கள்) சிறிது பிரக்ஞை வருகிறது.] 

லோகி :*-- துக்கப்பட வேண்டாம்: ஐயோ! மார. 

கண்களை மூடிச்கொள்கிறுன்; தண்ணீர் தெளிக்கிருர்கள்] தர்தை 

வரும்--ஐ யோ ! போகிறேன். தண்ணீர்! [வாயில் தண்ணீர்



110 ஷத்வவிஜயம் [அங்கம் 5: 

AOD opi ser. ] அன்னையை--| கண்களை மூடிக்கொள்ளென்; சன் 
ணீர் தெளிக்கரூர்கள்.] அ தணருக்கு- ஐயோ ! தண்ணீர்! 

தண்ணீர் ! 1! [வாயைச் இறக்கறொன் ; விடுரொர்கள்.] கடவுள் 
என்னை-.. [மல விழிக்கிறான், மூவரும் துச்சப்படுசிறார்கள்.] 

அம்மா சொல்லி விடுங்கள் ; [வாயைத் இறசிருன், சண்: 

ணீர்வியெருர்கள், கையைக் குவித்து மலரவிழித் துச்கொண்டே.] 
5--ம--கா--ம். . [கண்களைச் சுழற்றுகறான். மூச்சு அடங்கி 

விடுசிற.த.] 

வசு -—Car@ gi ! ஐயோ லோூகம்! ! லோூதம்! !!' 

போய்விட்டாயா !!! [மூவரும் முகத்தில் அறைந்து சொள்களர் 
கள்.] 

மூவரும் :--ஐயையோ! லோகம், எங்களை இப்படி. 
நடுக்காட்டில் தவிக்கவிட்டுச் செல்வாயா ! ஐயோ ! ஐயோ! !' 
[முகத்தில் அடிச். துக்சொள்கரர்கள். | 

சோம :--ஜகதீசா, எங்களுக்கு இவன் ஒருவன் எ. 

கமாயிருப்பது பொறுக்கவில்லையா 1 

வசு :--௮ட ! சிர்தாமணி, உன் முகத்தைப் பார்த்துக் 

கொண்டிருக்காலும் போதுமே. 

நீல :--அக்சோ ! மகா பாபிகளாயே நாங்கள் இரண்டு 

நாழிகைக்கு முன்பு, மானே உன் பெருங்குணங்களை வாணி 
அக்கொண்டிருக்தோம் ; 

-வசு:--நாங்கள் என்ன செய்தால் உன் ஆத்மாவுக்கு. 
ஆறுதல் உண்டாகுமோ அதுவும் தெரியா திருக்கின்றோமே;: 
சுசுவரா! 

சோம அஅற்தோ! நிர்ப்பாக்கயெர்களான GT BIG Glos 

நீ சேராமல் இருக்கால் செளக்கெமாகவே இருக் இருப்பாய். 

நீல :--கடவுளே, ஸ்ரீ மகாலக்ஷ்மி போன்ற அந்த ௮ம் 
மணிக்கு இவன் மரணத்மை எக்னம் சொல்லப்போடன் 
ஹோம்? அப்பா! நீமாத்இரம் கனிக்துப் போய்விட்டாயே..
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வசு :--எங்களுடன் வந்துதானா சாகவேண்டும் ? இர. 
தீப் பாமும்பாம்பு விட்டில் கடி.த்தருக்கக் கூடாதா? 

சோம :--விசுவரகாதா ! எங்கள் அருமை லோகிதம் தம்: 

கள் பாதத்தில் வந்து சேர்ந்துவிட்டானா? இளங் கரும்பு 

போன்ற இவன், பாம்புகடித்து இறப்பதத்குக் காரணம். 

தெரியவில்லையே 

நீல:--எங்கள் வரையில் இப்பொழுதே கலிகாலம் 

உதயமாயவிட்டது; இது யார் செய்த தீவினையோ 1? 

வசு :--அப்பா ! உன்னைக் காட்டில் விட்டு எப்படித். 
தனித்துச் செல்லப்போறோம் ; எது 3 நீ சென்றவழியை 

இதோ நாங்களும் சென்று பின்பற்றுகிரோம், [லோசொஸ் 

யனைச்சழே வளர்ச்இிவிட்டுப் புற் றண்டைசென்ற] சாப்பராஜனே! ' 

உனக்குக் கோடி புண்யம் உண்டு; எங்களையும் Cores sg 

டன் அனுப்பிவிடு ; என் ? காது கேட்கவில்லையா ? உன்னை : 

அனைவரும் கட்செவி என்று ௮ழைக்கருர்களே. 

சோம :--வசு, லோகதத்தைச் சீக்கரம் எடுத்துக்: 

கொண்டு செல்லலாம் ; ஒருகால், மார்இரிகர்கள்-- 

நீல:-- அவன் அப்பொழுதே இரர்துபோய்விட்டானே;.. 

இறந்தவர்களை உயிர்ப்பிக்கும் அற்பு புருஷச்களும் இருக் 
இன்ரார்களா ? 

சோம:--அவன் தாயிடம் ஒப்புவிப்பது எதற்கும் ஈல்ல 
தல்லவர ? 

். வசு: அதுவும் முடியாக காரியமாயிற்றே 5 காட்டில் 

இறஈ1 பிணத்தை எப்படி விட்டுக்கு எடுத்துக்கொண்டு ப 
செல்வ து? 

நீல இங்கே விட்டு ச்சென்றால் துஷ்ட மிருகங்கள். 
வாயிற்: போட்டுக்கொண்டுவிடும் ; அவன் அன்னைக்குப் பிண. 
மும் அகப்பட மாட்டாது.
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சோம :--இவ்விடத்இிலேயே பத்இரப் படுத் இத்தான் 
செல்லவேண்டும் ; சக்ரம் சென்று தெரிவித்தாலாவது 
௮ந்த அம்மணிக்குக் கொஞ்சம் உபகாரமா யிருக்கும். 
[யாவரும் பிணத்தண்டை வருகிழுர்கள்,] 

வசு :--லோூதம், இனி உன்னை எப்பொழுது கானப் 
போகிஜரோம் ; அப்பா, உனக்கு இந்தச் காசிக் காடுதானா 
மசணஸ்தானமாக ஏற்பட்டது ? தழைகளை ஒடித்துப் பரப் 
புங்கள் ; [இருவரும் செய்ளெர்கள் ; வசுசேகான் இடத்தைச் 
சத்தம் செய்கிறான்] 

மூவரும் :--லோடதம், உனக்கு Piss Carers 
தழைப் படுக்கையைத் தவிர வேறு ஒன்றும் அமைக்கச் 
சக்இயெற்றவர்களா யிருக்கிறோ ம். [வளரவிடகரர்கள்,] 

வசு; -மேலேயும் தழை பரப்புங்கள். [செய்கிருர்கள்,] 

மூவரும் எ வனதேவகைகளே ! எங்கள் அருமை 
லோடுதத்மை உங்கள் ஆதனத்இல் விட்டுச் செல்கிறோம் ; 
இவன் அன்னை வருங்காறும் இவனைக் கரப்பாற்றுவது தங் 
கள் கடமை; அறியாச் சிறுவர்கள் : வேறு என்ன செய்யப் 
போகிறோம்? 

வசு :--பிரிக்து செல்லக் கரல் எழவில்லை ; பொழுதும் 
சாய்ந்துவிட்டது: அன்னைக்குச் சகரம் சென்று தெரியப் 
படுத்த வேண்டுமே, 

நீல :--விசுவகாதப் பிரபோ! தங்கள் இருவுளச் செயலை 
மாற்ற வல்லவர் யார்? லோகிதம் 1] உன்னை உயிருடன் முத் 
தீம் கொள்ளும் பாக்கியம் எங்களுக்குக் இடைக்காவிட்டா 
அம் உன் பிணத்தையாவது மத்தம் கொள்கிறோம், மூவரும் 
செய்கிருர்கள் : தழையால் நன்றாய் மூடிவிட்டு] வசு, தழைகளை 
அடையாளமாக வழியில் ஓஒடித்துப் போட்டுக்கொண்டு
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செல்லலாம்; ௮.து அன்னைக்கு வழியைக் சண்டுபிடிப்ப 
தற்கு ௮௮௯.லமா யிருக்கும். 

இருவரும்:--ஆம், ஈல்ல துதான். [ மூவரும் கறை௫ருர்கள்.] 

களம் 5. 

இடம் :--காசிப்பட்டணத்துப் பறைச்சேரியின் 

ஒரு புறம். 
காலம் :--மாலை: 

[ வீரபாகு பிரவே?ிக்கரன்.] 

வீரபாகு :--உலகத்தில் தவத்துக்கு மிஞ்யெது வேறு 
ஒன்றும் இல்லை; உயர்வடைய விரும்புன்றவர் பலரும் 
தவத்தையே செய்யவேண்டும் ; 

வேண்டிய வேண்டியாங் கெய்தலாற் செய்தவம் 
ஈண்டு முயலப் படும்.” 

பறையனாகவும் உருமாறி, அரிச்சந்தினை ௮டிமைகொள் 
வதற்கு; வேறு என்ன விருக்கன்றது ? [உலாவுகறுன்.] O59) 
ரன் முதலிய தேவர்களும் அதற்குப் பயப்படுகிருர்கள். 

“ஐந்தவித்தான் ஆற்றற்கு அகல் விசும்புளார் கோமான் 
இர்இரனே சாலும் கரி, 

F! @OéBre@ ? அவன் பாட்டன் இக்இரைக் கேள் 
வனாயிருக்தாலும்தான் . என்ன,? பிருகு முதலிய மகரிஷி 

கள்---[யோிக்சிறான்,] இல்லாவிட்டால், விசுவாமித் , இசருக் 

கும் ஈமக்கும் என்ன சம்பந்தம் £ மனத்இனால் கூட ஈம் 
மைத் தூஷிப்பது கிடையாது, [உலாவுகருன்] பழைத் 

தொழில் $ழ அதனிலும் பிணம் சுடுதல்; ஒரு காளாவது 

பின்வாந்னொ ஸில்லையே $ என்ன மரியாதை 3 என்ன 
8
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பக்இ; இப்படி ஒருவராலும்--[ சாற்புறமும் பார்ச்சிருன்.] 

என்னவோ ஒன்னும் பிடிக்கவில்லை; பயனற்ற வேலையில் 
இறம்கியிருக்ளொர் ; எப்படி. முடியும் ? 

'மிக்குடையராகி மிகமஇக்கப் பட்டாரை 

ஒற்கப்பட முயறு மென்றல் இமுககாகும். 

ஈற்கெளி காட விடினும் ஈளிர்வரைமேல் 

கத்கிள்ளிக் கை உய்ச்மார் இல்,” 

அவருக்கும் சுகம் இல்லை ; பிறரையும் சுஇக்க விடுவ இல்லை ; 
ஹடவாதி; இரவும் பகலும் உழைத்து வருலஞர் ; இது 
காறும் என்ன பயன் கண்டுவிட்டார்? பரிதாபமாகத் 

தான் இருக்கிறது ; முக்கியம் அவரைத் இருப்புின்ற 
வர் ஒருவரும் கிடையார் ; அனைவரும் இரும்புசன்ற 

வர்கள் தாம்; |[யோக்கிருன்.] நமக்கு என்ன? சொன் 

னதைச் செய்துவிடலாம் ; பத்துடன் ப.இனொன்று ; இன் 

னும் இரண்டொரு இனம்தானே ; ஏன் விரோஇத்துக்கொள் 

ளவேண்டும்: பொன்னைச்சுட்டால் மாற்று ௮ இகரிக்கன்றது; 

[உலாவுகருன்.] ௮வரே வழிக்கு வந்துவிடுகிரார்; நான்டுல் 
ஒருபாகம் ; ஆ ! ஆ !! கிடைக்கக் கூடியதா ? என்னவிக்தை ! 
யாவர்க்குக் கடைக்கும் ? ஆம் இப்பொழுது என்ன செய்ய 
வேண்டும் ? [ஆகாயத்தைப் பார்த்து] சுகொட்டுக்குச் சென்று 

வருவது எதற்கும் ஈல்லது ; பலன் கொடுக்கும் சமயம் இது 

தான். மகன் கண்முன் இறந்து பிணமாய்க் இடக்க-- மனை 

வியை அனுப்புவதற்கும் வழியில்லை ; கொள்ளிக்கும் 

விள்ளாத கொடிய இரவு; எவரும் கவனிச்சமுடி:யாதாம்; 

இருந்தால் ? யஜமானத் துசேரகமா? கனவிலும் நினைக்க 

மாட்டான் [உலாவுகருன்.] அரிச்சந்தரனையும் விசுவாமித் 

இசனையும் கண் இமைக்காமல் கவனித்துக் கொண்டு 

வருகிருர்கள் ; ஏன்! தெருச்சண்டை ௮ல்லவோ!' ஒரு
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மாதத்துக்கு எண்ணையே வேண்டாம் ; கண்ணுக்குக் குளிர் 
ச்சிசான்; ஈம்மவர்க்கு இப்பொழுது இதுவே மணியமாய் 
விட்டது. எருது கோய் காக்கைக்குத் தெரியுமா ? அப 

விக்கின்றவன் அரிச்சக்இரன்; ,சாரைவார்க்ன்றவர் விசுவா 
மித்தரர்; (யோசிக்கிரான்.] நான் பொறுமை நரன் பொறு 

மை $ என்று பெருமையடித்துக் கொள்கின்முர்களே ஒரு 

பக்கம் இடிந்து விழுகின்ற பூமிக்கும் பொறை என்ற பெயர் 

கிடை த் இருக்கின் நது ; என்ன பெருமை |! பயன ற்றபொறு 

மை! அரிச்சர்இரனிடத்திலும் சர்தரமதி யிடத்திலும் 
கான் பொறுமையைப் பார்க்கவேண்டும் ; சந்திம இ மாத்த 

ரம் கொஞ்சம் மனத்இல் நினைத்துவிட்டால், ஆ ! ஆயிரம் 

கோடி விசுவா மித்துரகளா யிருக்காலும் என்ன? அரைக் 

கணம் தான் : பஸ்மம்! பஸ்மம் !! தவம் போனாற் போக 
ட்டும்; ஆள் பிழைத்தால் அதுவே வெற்றிதான் ; விசுவா 
மித்தரர் உயர்வதற்கும் தாழ்வதற்கும் இக்த ஒரு சாத்இரி 

நடுவில் இடறுகட்டையாக இருக்கறது? சுட்டாலும் சட 

லாம்; விட்டாலும் விடலாம்; என்ன செய்வானோ ? எஏல்லா 
வத்றிற்கும் நலம்; கொஞ்சம் மறைந்து பார்த்து வரலாம், 
[மறைகிருன்.]
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ஆருவது அங்கம். 

களம் 1. 
டடம் :---வனம், 

காலம் :--முன் இரவு. 

[சர்திரமதி மகனைச் தேடி க்கொண்டு, பிரவேக்கிறாள்.] 

சந்திரமதி:--குழக்தாய் இந்தப் பரந்த காட்டில் உன்னை 
எந்கென்று கண்டு தேடுவேன் ; என் கொடுங் கண்களும் ஜலத் 

இல் மறைந்து சமயத்இல் ச.இிசெய்.து. விடுகின்றன; [சண் 

ணைச் துடைச்கிருள்,] அந்தோ ; இதக் காடு அடங்கலும் என் 

அருமைக் கண்மணி யாகவே காணப் படுகன்றதே ; [பொய்த் 

சோத்றத்தைச் தழுவலும் அங்கு ஒன்றும் இல்லாமைக் சண்டு,] குழ. 
ந்தாய், என்னை வஞ்சிப்பது தருமமா ? இது காலமும் அல் 
லவே ; [சடக்கிறுள்.] பொழுதும் எப்பொழுதோ மறைந்து 

"இருட்டி விட்டது ; துணை இன்றித் இயங்குகின்ற எனக்கு 

உன்னைக் காட்டுவாரையும் காணேனே :; உன் தந்ைத வந்து 

லோகம் எங்கே என்ரால், என்ன சொல்லுவேன் ஆ! 

என்ன விபரீதம் ; 

* செங்கோல் அறத்தின் முறையே செலுத்து 

இறலோன் எவர்க்கும் உறவோன் 
வெங்கோப யானை விறல் மன்னன் ஈம்மை 

விடுவிக்க எண்ணி வரு காள், 

பங்கேருகத்து மலர்போல்: விளங்கு 

வதனா மகிழ்க்க பரிவால் 

எங்கே என் ஆசை மகன் என்னறுரைக்கில், 

எதிர் எது சொல்லன் மகனே,” 

வாழை யடி.வாழையாய்ப் பெருக்கொண்டுவந்த, பரிசத், 
சூரியவம்சம், மகாபாபியாகய. என்னுடன் தலை கவிழ்ந்த
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விட்டது; பெரும்புலி யொன்று கர்ஜிக்கின்றது.] ஒருகால் இச் 

தப் புலிதான் மகனை ௮ருர்இ விட்டதோ ? இந்தக் காடு 
முழுவதும் துருவிப் பார்த்து விட்டேனே; ஆம், அப்படித் 

தான் இருக்கவேண்டும் ; என் செல்வமே, எது, இனி உன் 

முகத்தைக் காணப்போகின்றதே யில்லை ; [யோசிச்கிறுள்.] 
இசண்டும் அஅபவித்துவிட்டோம் 3 மின்னும் எதற்காக 

இத்த உடலை விரும்பவேண்டும் ; ஈரமும் இதற்கு உணவாய் 

விடலாம்; குழக்தாய், உன்னைத் இன்ற மிருகத்துக்கே 

இரையாக), கானும் உன்னைப் பின்பற்றுன்றேன் ; இனி 

அரைக்கணமும் ச௫யேன்; [அசன் சமீபம் சென்ற] புலியா 

சனே, உனக்கு உணவாக வர்இருக்கிறேன் ; சக்கரம் என் 
னையும். உண்டு பசியாறு ; | அ துவெறுமனே யிருக்கின்றது.] 

ஏன் ? பச இல்லையா ? காளைக்கு என்ன செய்வாய்? இரு 
வர்க்கும் பயன் உண்டு ; [௮த ஒன்றும் செய்யாதிருக்சின்றது.] 

ஐ! தெரிந்து விட்டது; உனக்குக் கோபம் உண்டாக்க 
'வேண்டும் போலும்3 அப்படியானால் என் ௮ர௬ுமை லோடு 
தீம் என்ன கோபத்தை உண்டாக யிருக்கறொன் ; ஒருகால் 
பயமா ? ஆயின் ௮வனையே இன்நிருக்கக்கூடா.து ; பயப்ப 

டாதே ; ௮ருடல் அரசர் இல்லை ; ஏற்றுக்கொள்: இதேர 
உனக்குச் கோபம் மூட்டுகிறேன் ; [அதன்மீது விழுகிறாள் 3 
அது கண்ணீர் வடி.த்துச்கொண்டு நிந்சென்ற H) ஏன் ௮ழுஞய்? 

நீ லோகிதத்தைக் கொல்லவில்லை. உங்கள் இனத்தார் or 
மாமிசம் விரும்புகின்றவர்களாயிற்றே; என் மாமிசம் ருசி 
க்கமாட்டாதோ! [அத ஈக்குடன்தத.] ஓ! மறந்து விட்டேன்; 
அடிமைப் பட்டவள்; அதனாற்றான் கொள்ளவில்லைபோ 
௮ம்; ௮அரீதோ! ஐம்பஇனாயிரம் பொன்னைக் கெர்ட்டிக் 
கொடுத்திருக்கிருர்; சுவாமித்துசோகம் சித்திக்கும்; மிரு 
'கேர்இரனே, உன்னைக் கும்பிடுகிறேன் ; [ வணங்குகறுள்.]
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இது கிடக்கட்டும் ; உனக்கு இரவில் ஈன்ஞூய்க் கண் தெரி 
யுமே ; என் கண்மணி லோடிதம் இருக்கும் இடத்தைக். 

காண்பி ; உனக்குப் புண்ணியம் உண்டு ; [திரும்புகறாள்.] வயி 

க.நில் என்னவோ செய்கின்றதே ; குழக்தாய், உன் இருப்பி 

டம் தெரியாமல் அலைந்துகொண் டி.ருக்கறேனே ; கொஞ்ச 

மேம் கருணை இல்லையா?[உற்றுப் பார்க்சராள்.] ஆ! இஃ்தென்ன 
வடவிருக்ஷமா ! ஒருகால் லந்தப் பிள்ளைகள் குதித்தவிடம் 

இது தானோ ? வனதேவதைகளே, நீங்களேனும் கொஞ்சம் 

வாய் இறந்து வசனிக்க மாட்டீர்களா? ஒன்றும் தெரிய வில்: 

லையே ; [கால் இடறிச் £ழேவிழுருள்.] என்ன இது! இல்: 

லென்று தட்டுப்படுகின்றதே ; [குனிந்து பார்த்து,] குழந்தாய் ! 

லோடகம்!! லோகம்!!! [மூர்ச்சிக்கறாள். பின்பு தெளிர்.து உட். 

சார்ர்து] இருட்டில் ௮காகதையாய்ப் படுத் துக்கொண்டிருக்கி 

ருயே; [எடுத்து ஒரு முத்தமிட்ட] என்துரையே, பேசமாட். 

டாயா? இடறிவிட்டேன் என்று கோபமா ? தெரியாமற்: 

செய்துவிட்டேன் ; முன்பெல்லாம் கோபிக்கமாட்டாயே 
சற்று உன் முகத்தைக் காட்டு; [மடியில் வைத்து முத்தமிட்டுக்: 
கொண்டு] என் செல்வமே, ழீ அயோத்தியை [சாற்புறமும் 

பார்ச்சிராள்.] ௮ரசாள்வாய் என்று கூறினார்களே ; என்னி 
ஓம் மகாபாபிகள் உலகத்இல் உண்டா ? ஒரு சார்வபெளம 
சக்கரவர்த்தி, சர்வ விதத்திலும் செட்டுச் சென்ற விடமே 
தெரியவில்லை ; குமாரக்கடவுள் போன்ற, இந்தக் குவலயக் 

கை ஆளப்பிறக்த, குலவிளக்கு, கொடும் பாம்புக்கு இரை 
யாய் விட்டான் ; என் பெண்ணாய்ப் பிறஈே தாமோ.ம. [முகச் 
தில் ௮றைச்துகொள்ூருள்.] என் பச்சைக்கிளியே, 

“பனியால் சனைந்து வெயிலாலுலாந்து' 
பசியால் அலைந்தும் உலவா 

அரியாய வெங்கண் ௮.ரவால் இறந்த 
௮ இபாபம் என்கொல் 9 அறியேன்,



தனியே இடந்து விடகோய் செறிந்து 

துசைமீதுருண்ட மகனே! 

இனியாசை ஈம்பி உயிர்வாழ்வம் 

என்றன் இறையோலும் யானும் ௮வமே,” 

"உன்னைக் கண்டு வில மிருந்த துக்கங்கள் எல்லாம் இப் 

பொழுது ஒன்றாய்ச் சூம்ர்துகொண்டனவே ; என் கொடுக் 
கண்கள் கொஞ்சம் கலங்கவும் சூக்காத நீ, இப்பொழுது 

ஆருய்ப் பெருக உன்னை அபிஷேகம் செய்யவும் அறியாத 

ருக்கின்றாய் ; உன்னால், இக்த உலகம் அடங்கலும் எனக்கு 

இருளாய் விட்டதப்பா ! கட்டிக்கரும்பே, இப்படி மோசம் 

செய்வாய் என்று கனவிலும் நினைக்க வில்லையே; அப்பா, 

அந்தணர் சமிதை கொண்டுவருவாய் என்னு காத்துக்கொண் 

டிருக்கறாரே ; அயர்ந்து தாங்குசன்றாயா? லோததம், 
என் மீது கோபமா ? எத்தனை கடவை முத்தமிட்டுக் கதறி 
யும் ஏன் என்னு கேட்டாயில்லையே ; * அம்மணி, நாங்கள் 
அடிமைகள் ; சுவாமிச் துரோகெளாய் விடுவோம்” என்று 
குதாகலத்தோடு பணிவிடை. செய்வாயே; * உங்களுக்கு 
நற்காலம் வந்துவிட்டது; €க்பெம் மேன்மை அடைவீர்கள்”? 

என்று ஐயரவர்கள் ௮ச்கிஹோத்தர முன்னிலையில் நேற் 

௮க்கானே கூறினார்கள் ; உன்னைப் பாம்புக்குப் பறிகொடுப் 
பது,தான் நற்காலமா? அப்பா, அவர் வாக்கு உண்மையா 
கவே இருக்கலாம், 

செய் தி வினை இருக்கத் தெய்வத்தை நொக்தக்கால் 

எய்,த வருமோ இருகிஇயம்?.-வையத்து 

௮ும்பாவம் என்ன அ.றிந்தன் நிடார்க்கின்று 

வெறும்பானை பொங்குமோ மேல்?” 

ஈம் தீவினையை மாற்றுவதற்கு யாவர் வல்லவர்$ என் 
முத்தே; பாம்புக்காகவா உன்னைப்போற்றி வளர்த்தேன் 3
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என்ன பயக்தாயோ ? என்ன நினைந்தாயோ அடி பாபி 
இவவளவு துக்கத்தைக் கண்டும், உன் கெஞ்சம் பிளக்க 
வில்லையே ;: உன் மனம் என்ன இரும்பா? €] அல்ல, 

அல்ல; அது நெருப்பில் இளகுமே ; இ.து கேவலம் வலிய 
கல்; சந்தேகமே யில்லை; [மார்பில் அதைக்து கொள்கறுள்.]. 
என் ௮ருமைக் கிளியே, ௮.ரசச் செல்வத்தில் வளர்ந்த &, 

“ நிறை யோசை பெற்ற பறையோசை யற்ற 
கிறையாய் "நிறைந்த கழுகின் 

சிறை யோதை யுற்ற செடியூடி.றக்க 

விதியார் இழைத்த செயலோ??? 

அக்காளில் இறந்தால், இக்க ௮வனி அடங்கலும் அருந் 
துயா உழக்கும் என்றுதான் இப்பொழுது இறக்தாயோ? 

அப்பா, நீபிறந்த சீரும், வளர்ந்த செல்வமும், அந்தோ ! 
யாவும் கனவாய் விட்டனவே; உன்னையும் பறிகொடுத்து 
விட்டு, ஐயோ | ஐயோ !! [மகத்தில் அறைர்து கொள்ஒறாள்.] 

என்னிலும் பாபி இந்த உலகத்தில் உண்டா ? என் கட்டிக் 
கரும்பே, இந்தப் பரந்த காட்டில் உன்னைத் தவிர வேறுயா 
வர் எனக்குத் துணை இருக்கலுர்கள்? அப்பா! ஒன்றும் 
சொல்லமாட்டேன் என்கின்ருயே ; 

“ வானின் நிழிக்து சொரிகின்ற தாரை 

மழைபோல வீழ விழி கீர் 

ஊனின்றி மேனி உஇரங்கள் இந்த 

உயிரின்றி வெம்பு தழலின் 

மேனின்று வெந்த தளிர்போல் உயங்ட 

விதியாரை கொந்து தனியே 

யானின் றிரங்க ஏனென்ப இல்லை 

இதுவோ உன் நீதி மகனே,”



கனம் 2.) ஹத்யவிஜயம் 121 

உன் த்தையும் ௮ய்யருடன் சென்று விட்டார் ; இப்பொ 

மூது இன்னது செய்வதென்னும் தெரியவில்லையே ; [யோக் 

கிறுள்.] சுடுகாடு எ௫்டிருக்கன்றதோ ? எவ்வளவு தொலை 

(வோ? சொல்வாரையும் காணேன் ; ௮ப்பா, உன்னைச் சுடு 

காட்டுக்கா எடுத் துக்கொண்டு செல்வேன்; [அணைத்துச்கொள் 
கிறுள்.] என்ன செய்வேனடா? குழக்தாய், நீயோ பேசமாட் 
டேன் என்ூஞுய் ; பேய்களும் உறங்குகின்றன ] 3 உன்னை 
இக்த கள்ளிரவில், எடுத்துச் செல்வாரும் HPD இகொடும் 
தெரியாமல் ஏங்டுத் தவிக்கிறேன் அப்பா,  அண்டாண்டு 
தோறும் அழுது புரண்டாலும், மாண்டார் வருவாரோ?” 
என்றதை நிச்சயமாக்கி விட்டாயே ; கண்மணி, வா ! உன்னை 
நானே எடுத்துச் செல்கிறேன் ) [எழுந்து மார்பில் சார்த்திக் 
'கொள்கிறுள்.] எந்தப் பக்கமும் டக்க ககர 

இந்தத் இக்கில் இருக்கன்றோமென்றும் தெரியவில்லை ; 

வேசா, என்னால் என்ன செய்யமுடியும் : 8 தங்கள் இருக் 
குறிப்பின் வண்ணம் நடக்கச் K த்தமாமிருக்கேன். 

குழந்தாய், செல்லலாம் வா ! [wen ap ot] 

LRN வசனம் வரக, 

களம் 2. 
காலம் :--இரவு, 

இடம் :---காளசண்டன் வீடு, 

[காளகண்டனும் காந்திமதியும் பிரவே?க்கிருர்கள், ] 

காந்திமதி :-சாதா! சந்தரமஇயை இன்னும் காணோமே? 
காளகண்டன் :--அகாலமாய் விட்டது ; இனிவசமாட் 

டாள், 

காந்தி :--துணையின்திக் காட்டில் அகப்பட்டுக்கொண் 
'டுவிட்டாளே?



124 ஸத்யவிஜயம் [அங்கம் 6 

காந்தி:--யார் ? காளகண்டனா ? 

காள:--ஆம், 

காந்தி:--இத்தனைகாள் எக௫ருக்தான் ? 

காள:---நேபாள த்தில். 
காந்தி;--ஆனால், இப்பொழுதே செல்லலாமே ? 

காள:--கூடாது; விடியற்காலையில் தான் மறையவேண் 

டும், 

காந்தி:--ஏன் | 
காள:--ஒருகால் இப்பொழுது si Qo இ வரக்கூடும், 

காக்தி:--[ஆச்சரியத் துடன்.] இப்பொழுதா? அகால 

மாய் விட்டதே : எதற்காக? 

காள :--மகனை அடக்கம் செய்வதற்கு, 
காந்தி :--தகனம் செய்து விட்டால் உண்மையில் 

'இதக்து விடுவானே. 

காள:---கான்றுன் opi Bu சொல்லியிருக்கன்றேனே 
விசுவாமித்திரர் ௮ங்கனம் வசவிடமாட்டார் என்று ; காளைக் 
குள் வெவ்வேறு சம்பவங்கள் நடக்கப்போகசின்றன. [யோச 
னையை அபிகயித்து] இரு, இரு; விசுவாமித்இரர். என்னைக் 

காண விரும்புகிருர்; செல்லவேண்டும், 

காந்தி;-இன்னும் எதற்காக? பஇிவிரகை, விசுவாமித்இ 
மர் கோபத்துக்காவது ஆறுதல் கடைக்கும் ; கால்கள் ஒன் 

றும் ஒப்புக்கொள்ளவேண்டாம். 
காள:---௮வர் முழுவதும் ௮டங்கவிட்டார்; இனித் 

தீக்கு நேரிடமாட்டாது. 

காந்தி:-- தனால் சென்னுவாருங்கள் ; கானும் உள்ளே 
செல்கிறேன். [இருவரும் மல றகருர்சள்,]
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களம் 3. 
இடம்:--இடுகாட்டின் ஒருபுறம், 

காலம் :--ஈள்ளிசவு. 
[சர்திரம.தி சதை அடுக்சிக்கொண்டு பிரசேிக்கிருள்,] 

சந்திரமதி:--சண்மணி, பிணக்களைச் சுட்டுக்கழிந்த, 
அந்தோ! கரிக்கட்டைகள், குறைக்கட்டைகள் ; சக்ரெவர் 
த்தித்திருமகனே, இவைகளா உனக்குச் சிதை ? சர்தனம், 

௮ல், தேவதாரு முதலிய வாசனைக் கட்டைகள்; என்ன. 

காலம்; குழந்தாய், உன் மரணத்தைப் பற்றி--இல்லை, 

இல்லை ; ஒவ்வொரு நிமிஷமும் இறர்துகொண்டே யிருக். 

கின்றது ; 
* இதுவென வரைந்து வாழு காளுணர்ந்தோர் 

முது நீருலடல் முழுவதும் இல்லை. ?? 

* கருவினில், மழவில், கங்குற் காலையில், பருவம் ஆறில், 

பெருகிய பொழுல், நோயில், பிரிவினில், பகையில், 

" [ஈட்ட ம. 

பொருள்வயின், வேட்ட தெய்தாப்புன்மையில், முதுமை 

[தன் னில்,]: 
மருவிய இழப்பில், சாவில் வன்றுயர் மனிதர்க்குண்டே,” 

கடவுளே, எத்துருவுக்கும் இந்தக் கஷ்டம் வேண்டாம் 

[மசன் சமீபம் சென்று] அயோத்இியை ௮.சசாளப் பிறந்த நீ, 
இக்சக் காசிப்பட்டணத்தில், ௮ர்த்தராத்இரியில், அகாதைப் 
பிணமாய் எரிக்கப்படுவாய் என்று, [மார்பில் கரத்தை வைத்தக் 
செள்கிறாள்.] ஐயோ! கனவிலும் நினைத்தேன் இல்லையே ; 

குழந்தாய் ! [எடுத்துக்கொள்கிறாள்.] என் கண்ணே, [முத்தமிடு 
கிருள்,] இந்த எரிந்த குறைக்கட்டைப் படுக்கையில், என்: 
மூதிதே, கண்வளர்வாயப்பா; [சிதையில் வைக்ருள்.] செல் 
வமே, நீயும் சென்றுவிட்டாய் ; இனி யாவர் முகத்தைக்
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கண்டு ஆற்றிக்கொள்ளப் போறேன் ; [முகத்தைச் குனிந்து 
உற்றுப் பார்த்துச் கண்ணீர் வடி. துச்கொண்டு] அப்பா, இன்னும் 

சற்று கோத்துக்குள் நீழூய் விடுவாயே ; & இங்கனம் இறக் 
தீது உன் தர்தைக்குக் கொஞ்சமும் தெரியமாட்டாதே; 
ஏங்கு இருக்கின்றாரோ 1? என்ன வருத்தப்படுகின்றாசோ ? 
செல்வமே, ௮வர் உயிரெல்லாம் உன்னிடத்திலேயே இருக் 
குமே; ஐயோ ! எங்கனம் ஆறப்போகின்றார்? [அரிச்சர்தி 
சனை கினைந்து] பிராணகாதா, ஈம் அருமைக்கண்மணி லோடு 
கம், அகியாயமாய்ப் பாம்புக்கு இசையாய் விட்டான். 
அடியாள் இப்பொழுது அ௮காதையபோல இந்தச்சுடு 
காட்டில் அவனை அடக்கம் செய். துகொண்டிருக்க 
(றன் 3 இன்லும் இரண்டொரு நிமிஷங்களில், எரிந்து 

நீருய்விடுவான்; ஐயோ! [8ழே விழுகிறாள் உட்கார்ச்து கொண்டு] 
பிரேதகாரியங்களையும், ஐயோ! ஐயோ!! ௮ி. பாபி, இன்ன 
(மும் உனக்குச் சாவு வரவில்லையே; [மார்பில் அறைச் துகொள் 
'கிறாள்.] நாதா, இக்த சாக்ஷஷி [மெளகமா யிருச்சிறாள்.] ஆம், 

சந்தேகமேயில்லை; ராக்ஷஷிமான், அப்பா, நீ எனக்குச் 
செய்யவேண்டிய பிரேத காரியங்களை நான் உனக்குச் செய் 

யத் தொடந்கிவிட்டேனே; [சுடலையை அபிசயித்து] பேதா 

ளங்களே, சக்கிரவர்த்தியைக் கண்டு ௮வர் அருமைக் கண் 

மணி அநியாயமாய் இறக்துவிட்ட செய்தியை---உங்களை வே 

ண்டி.க்கொள்கிறேன்; [மெளாமாயிருக்கிறுள்.] ௪! இப்படிப் 
.புலம்புவஇிம் பயன்யாது? 

ஊரும் சதமலல; உற்முர் சதமல்ல; உற்றுப்பெற்ற 

பேரும் சதமல்ல; பெண்டீர் சதமல்ல) பிள்ளைகளும் 

சீரும் சதமல்ல செல்வம் ச,தமல்ல; கேசத்திலே 

யாரும் சதமல்ல; என்றும் சதங்காண் இறப்பதுவே.” 
வர் சிறிதும் அறியமாட்டார்! காமே எல்லாவற்றையும்
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நடத்தவேண்டியது தான்; [மகனை நோக்க எழுர்து] கண்மணி, 

உனக்கு வாய்க்கரிசி வழங்கவும், வகையற்றுப் போய்விட் 
டேன்; இறந்துபோன உனக்கு அர்த வாய்க்கரிசி என்ன 

ஆறுதலை உண்டாக்கப் போஇன்றதப்பர! [௮ங்கு எரிந்து கொ 
ண்டிருக்கும் நெருப்பில் கொஞ்சம் எடுத்துக்கொண்டு] வ௫ஷ்டர் 

முதலிய பிரமநிஷ்டர்களால், நியமம் தப்பாமல் அடக்கம் 
செய்யவேண்டிய உன்னை-[£ழே விழுகிறாள்; மறுபடியும் ௪ முந்து] 

ஆ! காதா, இந்த மகாபாபியாகிய அடியாள், தங்கள் ௮ர௬ுமை 

Cores 5. g14 6% கொஞ்சமும் கருணை இல்லாமல், ௮க்தோ ! 

நெருப்பிடவும் gio gM Cron; [| திருக்கோயிலை நோக்கி] 

விசுவராதப் பிரபோ, என் கண்மணி லோடதம் தங்களை 
நாடி. வந்துவிட்டான்; அவனுக்கு அடைக்கலம் கொடுத்து 
ஆ! என்ன காலத்தின் விபரீதம்! நம் கண்ணீர் அபிஷேக 
ஜலம் ; பிரலாபனை வேதவசனம்; சாகினி, டானி முதலிய 
பைசாசங்கள் பக்துக்கள்; வைஇகாக்னி பிணத்தின் கெருப் 
பாய் முடிர்தது; கண்மணி, உன் பாட்டனார் சந்ததய 
மகாராஜர் உனக்குத்தன் மாட்டைக் கொடுக்க நினை த்இருக் 
தாசே; நீ ௮தை வெறுத்துவிட்டு இப்பொழுது பொன்னாட் 
டுக்குச் சென்றுவிட்டாய ; ஆங்குச் இரிசக்கு மகரராஜர் 
உன்னை ஆலிங்கனம் செய்துகொண்டாசா அப்பா ? அகாத 
சகஷகா, யாவும் தங்களருள், [நெருப்பிடுகிறுள்,] பிராண 
நாதா, நம் கண்மணியின் கடைட காலத் இலும் தாகங்கள் 
வரவில்லையே; அடியாள் சிறகு பறிகொடுத்த பறவையைப் 
போல, இந்தச் சுடுகாட்டில் அ௮நாதரவாய் 8) D@C mer; 
என்ன பாபம் செய்து பெண்ணாய்ப் பிறந்தேனே? ஆ! 
விதியே,[மூகத்தில் அறைர்துகொள்சருள்.] ஐயோ! ஐயோ!! 
எரிந்துவிடுவானே; என் செல்வமே, இர்தப் பிறப்பில் 
என்றும் காணமுடியாதபடி. சென்றுவிட்டாயே; பிராண
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காதா! [செருப்பு சன்னமாய்ப் புசைஏன்றது.] இத்த மகாபாபி 

வைத்த நெருப்பு எங்கனம் பற்றும்? ஆங்குச் செல்லாவிட் 
டால் --அம், நியாயம்தானே; ஒன்றல்ல, இரண்டல்ல; ஐம் 
ப. இஞயிரம்: ௮க்கினிபசவானே, சான் ௮டிமைப்பட்டவள்? 
சிக்கிம் லோடுதத்தைப் பரிசு,த்தனாக்கிடுங்கள்; ௮வன் 
இனி எழுந்திருக்கமாட்டான்; சக்கரவர்த்தியும் அருகில் 
இல்லை; தாங்கள் கானே பரிசுத்தம் செய்யவேண்டும்; [புகை. 

அடங்கிச்கொண்டு வருறத.] ஏன்? இஷ்டமில்லையா! ஆகார 
விஷயத்தில் எப்பொழுதும் இருப்இ யில்லாதவராயிற்றே ? 
[யோ௫ிக்கிறுள்.] தெரிந்துவிட்டது; எனக்கு அகாரம் 
இல்லை என்று மயக்கம்போலும்; என்ன செய்யலாம் சக்செ 

வர்த்தி இல்லையே; லோகிதம் இறந்த சங்கதி அவருக்குக் 
கொஞ்சமும் தெரியமாட்டா து; தயைசெய்யுங்கள்; [மெளாம்] 

அணைந்துவிடுகின்றதே; சுள்ளிகளையாவது பொறுக்கு வந்து 

பற்ற வைக்கலாமா? குழந்தாய், நெருப்பும் பற்றமாட்டேன் 

என்று சஇசெய்கின்றது; அராதையைப்போல இந்த அர்த்த 
சாத்தரியில்--பேதாளஙகளே, உங்கள் காவலில் என் ௮ 

மைக் கண்மணியை வைத்துச்செல்கறேன்; சற்றுப் பார் 

த்துக்கொண்டி ருங்கள்; இ௫சேயே சுள்ளிகள் பொறுக்வெரு 

இறேன்; லோகிதம், உருவின கத்தியோடு எத்தனையோ 
வீரர்களால் காவல் செயயப்பட்டுவச்ச உன்னைப் பிணங்க 

ளைப் பிடுங்குத்தின்னும் பேதாளங்களின் காவலில் வைத்துச் 
செல்கிறேன் ; கோபிக்காதே; சற்றுப் பொறுத்துக்கொள் ; 

விதியே, நீதான் எனக்குச் துணை; வா! செல்லலாம், [மற 

Ga]
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களம் 4. 
இடம்:--வன த்தின் ஒருபாகம். 

காலம்:--இரவு, 

[விசுவாமித்திரன் விசாரத்தோடு பிரவேசகரான். | 

விசுவாமித்திரன்:---ஒரு றிய ரா என்னும் உறுப்பை 
அடக்கச் சக்இயில்லாத நாம், பரந்த உலகத்தை அடக்கப் 
பிரயத்மனிக்கிறோம். 

“* யாகாவார் ஆயினும் காகாக்க) காவக்கால், 

சோகாப்பர் சொல்லிழுக்குப் பட்டு.” 
என்ன? *யா காவார் ஆயினும் காகாக்க; ” இதுவேதவசனம்; 

அப்புறம் ? *காவாக்கால், சொல் இழுக்குப்பட்டுச் சோ காப் 
பர்.” இது ஈமக்கென்றே உரைக்கப்பட்டதுதான் ; இவவ 
மாவும் ௮அபவித்து வருகிறோம் ; | உலாவுஏறான்.] அவனைப் 
புகழ்ந்தால் என்ன? அன்றி இகம்க்தால்தான் ஈமக்கென்ன : 
சபைக்குச்சென்றால்--நம்மைத்தான் சனியன் பிடித்து 
ஆட்டுகின்றே ; எப். .௨ வெறுமனே யிருக்கமுடியும் ? 
[யோசிக்கறுன்.] அவனுக்கு என்ன ஈஷ்டம்? விசுவாமிக்இ 
ரன் என்ற கொழுத்தகிடா அகப்பட்டுக்கொண்டு விட்டது; 

அதன் தலையில் இராஜ்யத்தைச் சுமர்த்இச் சுகமாய்ச் சென் 
விட்டா  [&லாவுகிறான்.] காசிப்பட்டண தீ.துக்குச் செல்வ 

ற்குள் எவவளவு தவங்களைச் செலவழித்து விட்டோம்; 

கொடிய மிருகங்களுக்கு எத்தனை ? கொல்லும் பேய்களுக்கு 
- எத்தனை? ௮க்னியாற்றை அனுப்புவதற்கு எத்தனை ? ஆ! 

இவை எல்லாம் இடக்கட்டும் ; கூப்பிட்டவிடங்கள் தோறும் 

கையேர்இக்கொண்டு டெக்கன்றவன் ; பலருக்கும் வேலைக் 

காரன்; இவனை யஜமானனாகவைத்து, அதனிலும் சச்இர 

மதியை, ஆ! ஆ!! யாவாக்குக் கிடைக்கும் ? தன் மனைவி 
யைப்போல நினைத்துக்கொண்டு விட்டான் பேர லும்; 

9
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கொஞ்சத தல் ஒப்ப வில்லையே; [யோடச்ஈருன்.] ஐம்ப. இ 

னாயிரம் பொன்னைக் சை எரியக் கொட் டூக்கொடுகின்ற 
வனைப் போல் .அம்லவோ தும்கப்ட Dapper, [Carus gar | 
or! gy &51 , உன்னிலும் எத்து யோ மங்கு உயர்க்ம யம 
sion reget, சண்டாள வேஷமடா ! பிணம் சட்டுப் பொகம் 
கும் வீரபாகு; அமோ இருக்குனடா சுகொட்டில்! உன் 

னைப்போம இல்வளவு பிரவ செய்துகொள்ளவிஃ்லையே ; 
Fi Bir io G) கன்மகணுடன் உன் ழைக் குடிசையில், ஆட! 
அடிமை வேலை செய்ய எவ்வளவு தவம் செய்யவேண்டும் ? 
( யோடிக்கிறான்.] உன்னைச் சொல்வஇர் பயன் என்ன 3 

சொல்லுக சொல்லைப் பிறிதேரர்சொல் அச்சொல்லை 
99 வெல்லும் சொல் இன்மை அுறிற்து 

என்பமை காம் மறந்துவிட்டோம் ; [உலாவுகிறான்.] ஒரு. 

மனிதனால் முயலக்கூடியவ fp திகு ௮இகமே முயன்ளுய் 

விட்டது; ம ஒரு இரவுக்குள், ஆ ! ஆ!! படாதபாடும் 
படுத்தி விட்டோம் ; YD, என்ன செய்யலாம் * இது wip 

து சஇருஷ்ட விரு:.த்இன் இரண்டு கனிந்த நற்கனி; | யோக் 

/ரன்.] வெயிலிலும் பனியிலிலும், வியர்க்க, விரைக்க 

நின்று, 2/1 & றேடிய அருக வுகள் பலவும், அந்தோ! 

௮ந்தோ!! [மூக்கின்மீ து விரலை வைக்கிருன். ] சாம்பலிற் செய்த. 

YG Burn விட்டன $; கடந்ததைச் சிந்தித்துப் பயல் 

என்ன ? விசுவாமிச்இரன் புகழ்படைத்த தாள்களும் இல 

இருந்தன 3 எல்லாம் மஒ.ந்து விட்ட து; | உலாவுழான்.] இனி 

வள ரவிடச் கூடாது $இந்த நஈம்தொழில் யானையைக் கட்டித் 

இனி போடுவதாயிருக்கின்றது ; சீக்கிரம் இரண்டில் ஒன். 

தெரிர்துகொள்ள வேண்டியதுசான் ; [யோசனையை ஓபி 

தயித்து] இரத ஒன்றுசான் இருக்கின்றது; இதற்கு நிச்சயம்
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வசப்பட்டுவிடுவான்; ஆம், நன்கு நேரிக்கப் பெற்றவள்; யார் 

க்குத்தான் கொல்ல மனம் துணியும் 2? [கோபத்தோடு பூமியை 

உதைச்கிரான்.] உன் சிஷ்யனைப் பொய் சொல்லும் வண்ணம் 

உன்னையே தூண்டச் செய்கிறேன் : என்ன செய்கிருயோ 

பார்க்கலாம்; “பிரம்ம ரிஷிமான் ! பிரம்மரிஷிதான் !!” என்று 

உன்னை முக்காலும் கதறச்செய்தவ னன்று ? ஆந்த விசுவா 

மித்தானை, இப்பொழுது ஒருவிளையாட்டுர் A pares என்று 

நினைத்துவிட்டாய்; (சலையை ஆட்டுகிரான்.] அட! இக்தச் வங் 

கார! [ கையை கொடிக்கிரான்.] நொடி! தொழு! ஒரு கொடி!!! 

இறைக்கும் கிணறு, தானே சாரக்கின்றது; இறந்த மகன் இடு 

காட்டில் நாதிக்கொண்டிருக்கிருன்.  (உலாவுகிறான்.] இஃ 

தொன்றா ? கொண்டமனைவியைக் கத்இியெடுத்துக் கொல்ல 

வடி.க்கிேன் ; உடனே வத்து வணநுகச்செய்தாயோ தப்பி 

னாய்; ஆகட்டும்; கொலைக்களத்இம் உன்னைக் கண்டுகொள்ி 
றேன் 3 இதோ வந்து விட்டேன்; மற்ற வற்றையும் எ ற்பரடு 

செய்ய வேண்டும், [மறைகிருன்,] 

மடமை. 

களம் த. 

இடம்:---சுடுகாடு, 

காலம்:--இரவு. 

[அ/ரிச்சர்திரன் பாண்மீ திருந்த வண்ணம் பிரவே?க்கிருன்.] 

அரிச்சந்திரன்:--€ ! என்ன பயனற்ற கனவு;பிரஇ இர 

விலும் கனவுக்கே நம்மை ஒப்புக்கொடுக்கவேண்டி யிருக் 

ன்றது ; பகல் முழுவதும் பிணம் சுடுதொழில் ; இரவில் 

கனவுகாண் தொழில் ; இரண்டும் நன்றாகவே அமைந்தஇருக் 

கின்றன ; (மெளனம், ] இனிக்கிடைத்தாலும் ஒப்புக்கொள்வார் 
யார்? “* மானம் அழிந்தபின் வாழாமை முன்னினிது”” மனை
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வியை அடிமைப் படுத்தியதுமன்றி--சக்இரமஇ ! குழந்தாய் 
லோடிதம் ! உங்களை மாத்இரம் மறக்க முடியவில்லை; இந் 
தீக் கோலத்திலும் உங்கள் பிரிவுதான் எனக்கு வருத்தத்தை 
உண்டுபண்ணுகின்றது ; கொடுங்காலயே! [கைத்தடி £ழேவிமு 
தலும் இடுக்கட்டு,] ஆ | என்ன மஇமயக்கம் ; நினைக்கக் கூடா 

தீவர்களை நினைத்து விட்டோம் ; நித்திரையும் இன்று வஞ் 

சித்து விட்டது; [ஏழே இறங்கத் தடியை எடுத்துக் கொண்டு] 
சுவாமி காரியபங்கம் இல்லாமல் சுடலையைச் சுற்திப் பார்த்து 
வரலாம், [மறைூருன்; சந்திரமதி பிரவே௫ிக்கிறாள்.] 

சந்திரமதி :--கண்மணி! புகை சளம்பி விட்டதே; உன் 

தந்தைக்கு என்ன சொல்வேனப்பா | பாழ்வயிறே ! வெளியி 

லும் எரிந்துபோக வில்லையே ; [வயித்றில் அடித்துக்கொள்கி 

றள்.] இது போதாது; இன்னும் உனக்கு ௮இ௧ தண்டனை 

வேண்டும்; உன்னை முழுவதும் தொலைத்துவிடுேன்; 
[சின்றுகொண்டு,] பிராணநாதா! நம் அருமை லோகடிதத்து 
டன் மகாபாபியாகிய அடி.யாளும் எரிந்துவிழேன் ; தம் 
கள் இருக்க ரத்தால் எனக்கும் நீர்க்கடன் செய்துவிடுங்கள் ; 
[பேதாளங்கள் தலையை ௮சைத்துச் சிங்க சாதம் செய்தலும், அவற்றை 
கோச்சி. ] ஏன் கரஜிக்கிமீர்கள் ? சான் இறப்பஇல் உங்களுக்கு 
இஷ்டம் இல்லையா ? அவர் பிரித்தார்; அருமை மகன் இறக் 

தான் ; இனி ரான் என்ன செய்யப்போடூறேன் ; [அவை மீட் 
டும் கர்ஜிக்னெறன.] எதற்காகக் கர்ஜிக்கவேண்டும்? [மெஎனம்.] 

ஓ! தெரிந்து விட்டது; உங்களை வணங்குகிறேன்; [கை கூப்பு 

இருள்.] நீங்கள் மகோபகாரிகள் ; பர்த்ரு தீசோகமும் 
பஜமான தீரோகமும் எனக்கு இல்லாதபடி. செய் தீர்கள் ; 
இன்னம் எத்தனை ஆபத்துக்கள் வந்தாலும் வரட்டும்; நான் 

இறக்கமாட்டேன் ; [மகனைப் பார்த்து,] கண்மணி! ' 'உன்னுடன் 

இறப்பதற்குக் தருமம் இடம் கொடுக்கவில்லையே; என்ன
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செய்வேன் ; [8ழேவிழுர்து ஞூர்ச்சிக்கிறாள்; ௮ரிச்சர்தரன் பரபாப் 

புடன் பிரவேரிக்கறொன். மூக்கன்மீ த விரல் வைத்துச்கொண்டு] 

அரிச்சந்திரன் :--ஆ ! என்ன இது!! ஆச்சரியமாயிருக்கி 

ன்றதே;இது காம் அடுக்கிய சிதை அன்ட் அர்த் 2ரா த்இரியி 
ல், இப்படித் இருட்டுத்சனமாக, ஆ! yl! [சத்றிவருகருன்.] 
ஐ! தெரிந்துவிட்டது ; இதோ ஒருத்தி படுத்துக்கொண்டி 
ருக்கிருள் 3 [சமீபம் சென்று] யார் இங்கே விமுந்து கடக்கின் 

றதுரி யார? யார்? [சந்திரமதி இடுக்ட்டு எழுந்து நிற்இருள்.] 
யார் நீங்கள் ? இந்தப் பிணத்துக்கும் உங்களுக்கும் என்ன 
சம்பந்தம்? 

சந்திர ஊாஜயா! நான் இந்தக் காசிப்பட்டணத்துல் 

இருக்கும் ஒரு அடிமை; இவன் என் மகன் § அநியாயமாய்ப் 

பாம்புக்குப் பறிகொடுத்துவிட்டேன். 

அரி :--உங்கள் நிலைமை அடிமை என்பதற்கு * இடம் 
கொடுக்கவில்லையே. 

சந்திர :--உண்மையில் அடிமை ஐயா! 

அரி -—| ser é@ar.] இருந்தாலும் இருக்கலாம். [வெளி 

யில்] ஆனால் அர்த்தராத்திரியில் இங்குக் கொண்டுவந்து 
கொளு தீதுவானேன்? 

சந்திர எதிருப்பைக்குச் சென்ற மகன் வன த்இல் இற 

6S செய்தி மாலையின் தொடக்கத்இல்தான் தெரிந்தது : 
அதற்குமேல் கண்டுபிடி த்துக் கொண்டுவருவதற்கு-- 

அரி :--[சோபத்துடன்.] இருக்கட்டும்; என் கட்டளை 
மின்றி எப்படி. உள்ளே பிரவேடுக்கலாம் ? 

“சந்திர; இந்தச்சுடுகாடு தங்கள் காவலுக்கு அடங்கி 
யுள்ளதென்று ௮றிர்தேனில்லையே ; 

அரி:--எப்பொழுதும் இங்கு வர்தஇல்லையா ?
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சந்திர:--இல்லை ஐயா! இதுதான் முதல்தடவை, 

அரி:--இதைக் கவனியுங்கள் ; இங்குப் பிணம் சுட 

வேண்டினால், இகைக்காசு, பிணெத்துணி, வாய்க்கரிசி இந்த 

மூன்றும் வழக்கவேண்டும், 

சந்திர:--முந்தியே அடிமை என்று தெரிவித்துக்கொ 

ண்டி. ருக்கிறேனே ; 

௮ரி [தனக்குள்] என்ன கஷ்டம் ? | வெளியில்.] த! 

இருக்கலாம் ; இங்குக் கட்டாயம் கொடுத்தே கரவேண்மிம், 

சந்திர:--ஐயா! மான் மழையிலும் எழை: அதனிலும் 

சுவாகனம் அம்றவள். 

அரி:--யஜமானர் கட்டளை யில்லை; கொடுத்து விட் 

டால். 

சந்திர :--இந்த வழக்கங்களைக் கொஞ்சமும் அறிக்கே 

னில்லையே ; தங்களை மிகவும் வேண்டிக்கொள்றேன் ; எப் 

படியாவது கருணை செய்யவேண்டும், |சைகூப்புகிறாள்.] 

௮ரி;--ஓ! அஃது என்றும் முடியாதகாரியம் ; இல்லை 

யேல், சுடவொட்டேன ; இஃ துண்மை, 

சந்திர:--இந்த அர்த்தராத்இரியில் தனித்து வந்த 

தனைக் கொண்டே அடியாள் இந்த உலகத்தில் ஆதரவற்ற 
ஒரு எளிய ௮டிமை என்பது வெளிப்படையாகுமே ; கட 
வுள் அருள்முகத்தை முன்னிட்டேனும் கருணைபாராட்ட 

வேண்டிக் கொள்ளு$றேன். 

௮ரி:--[சனக்குள்.]ம்மீப ரன்றவள்தான்; சந்தேகமில்லை; 

ஆம், நம்மால் என்ன செய்யமுடியும் ? [வெளியில்.] காலும் 

உங்களைப் போன்றவன்றான்; ஆனால், [யோடிக்கிறான்.] வாய்க் 

கரிசியை மாத்ரம் நீக்கிவிட எனக்குச் சுவா$னம் உண்டு;
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ap if Geb இர ண்டும் LIEB LOT OM ருக்குச் செ ர்ந்த ம்; இத்கிர் 

கொடுத்து விடிங்கள். 

சந்திர;---ஒரு காசுக்கும் வழியி ல்லா bs ரன் அச்த இச 

ண்டையும் எ௫ஙனம் சொடுக்கப் போறேன் ? எப்படியா 
ர் 

வது காறுகள் கான் அருமா செய்யவேண்டும், 

் ச்ச் 6 ௦ ட் 
at» இல்லை, இல்லை 9 DY OO HI எப்பொழுது (திடு. 

யாது: இரண்டையும் கள்ளமாட்டேன் ; கொடுத்தே ar 

வேண்டும், 

சந்திர :--| தனச்குள்.] என்ன செய்யலாம் ; இவர் இப்ப 

டூப் பேசுகிறாரே ; | வெளியில் ; கரங்களைக் குவிச்துக்கொண்டு] 

கனம் பொருக்இப ஓயா. எனக் த மரீ; ® 

அரி:--[கோபத்துடன்.] நிறுத்துங்கள், நிறுத்துங்கள் 
உநுகள் மோசச்கெய்கை நன்ஞுய்த்தெரிர்துவிட்ட து: இக்தப் 
பசப்பு வசனங்களைச் கொண்டே மகனை எரித்து விடலாம் 

என்று நினைத்து விட்டீர்கள்போலும்ர அசன் நினைக்க 

வேண்டாம் ; இனி எரியவிடமாட்டேன். 

சந்திர ஐயா! ௮ு்கனம் கட்டளையிடவேண்டாம் ; 

அடியாள் யாருமற்ற ஒரு எளியபேகை; சுங்களையன் நி-- 

அரி.--[மிகுர்த Carus gam. | ஓ! இல்லை, இல்லை ; இனி 

ஒரு நிமிஷமும் தாரமதியேன் ; உ௱்கள் மகனை எடுத்துச் செல் 

லுங்கள். [கலைக்கச் செல்கிறான்.] 

சந்திர:--| கூப்பிய கரதீதோடு குறுக்கே வந்து] ஐயா! ௮ப் 

படிச் செய்யவேண்டாம் ; சங்களுக்குக் கோடி. புண்யம் 

உண்டு, | 

அரி :--விண், வீண் ; என் காவலுக்குள் என்றும் ஈட 

வாத காரியம்; எடுத்துச்செல்ல வேண்டியதுதான்.
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[ கோலால் கலைத் துத் தள்ளுகிறான் ; சிதை கலைர்து பிணம் €ழேவிழு: 

இன் றது. 

சந்திர :--[சென்று எடுத்துக்சொண்டு.] கண்ணி! என் 

முூதிதே! கரீடாஇபஇகளின் கரங்களில் விளையாடி வளர்க்க 
உன்னை, இஙந்தச் சுடலைப் பறையனும் கொடுமை பாராட் 

ச . . . ‘ க் . * . | 

QF, காலால் உதைக்கும் காலம் வந்துவிட்டதப்பா! 

  

அரி:--[ சனக்குள்.] என்ன ! என்ன!! இரீடாஇபஇகளின் 

கரங்களில் வளர்ச்சவனாம்; நாம் சுடலைப் பறையனாம் 

| மெளனம்] ஆம், ஆம் ; முக்காலும் பறையன்றான் ) சந்தேக 

மேயில்லை, 

சந்திர:--பிணம் சுட்டுப் பொசுக்கும் சுடலைப் பறைய 

னையும் பணிக்மு வேண்டிக்கொள்ள விதிக்க என் இவி 

னையே! தஇரிமூர்த்தகளும் உனக்கு--நான் எவ்வளவு $ அற் 

பப் பெண்பால்; ஒரு வாழைப்பழம்கான். 

அரி :---| தனக்குள்.] என்ன * பிணம் சுட்டுப்பொசுக்கும் 

சுடலைப் பறையன்; [மூச்ன்மிது விரலை வைக்இருன்.] அரிச்சக் 

இரா! பேல் | ஈல்ல கீர்த்தியை அடைந்து விட்டாய் ; இக 

னிலும் உனக்கு என்ன புகம் இடைக்கப்போ௫ின்றது ? 

சந்திர:--கண்மணி லோூதம் ! 8ீ இறந்தது கூட என 

க்குத் துக்கமாய்க் தோன்றவில்லை அப்பா! [மடியில் வளர 
வைச் துச்சொள்களுள்.] ப 

அரி :--[சனக்குள்; பசபரப்புடன்.] என்ன! லோடதம் ! ! 
Cora ai!!! எந்த லோகிசம் ? [தடியை ஊன்றிக்கொண்டு 
யோிக்கிறான்.] ட் 

சந்திர :--கண்மணீ! உன்னை அடக்கம் செய்வதற்கு 
இரு வழியும் ஏற்படவில்லையே ; பிராணசாதா! இந்தச் சுட 
லைப்பறையன் சுடவொட்டேன் என்று ஈம் லோடிதத்தை
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உதைத்தும் தன்ளிவிட்டானே ; மயோ! இன்னமும் ஐயரை 

அனுப்பவில்லையா ? 

அரி:--| தனக்குள். ] யரா | எசகு மயா? Sit HUT 

னரா? சீ! இருக்கமாட்டாது. 

சந்திர இதந்த மகாபாபியை நினைக்காவிட்டாலும் 

இரத அவமானத்தைத் தாங்கள் கண்டால், அந்தோ! அப் 
"பொழுதே உயிசைத் துறந்துவிடுவீர்களே; ௮டி. சந்இரம3!. 

இன்னமும் உன் மெஞ்சம் பிளந்து சாகவில்லையே ; இனி 

உனக்கு மரணமேயில்லை ; என்றும் சரஞ்சீவிதான். 

அரி :-| இடுக்கிட்டுத் தனக்குள்.] என்ன! Fm grin guia > 

| தலையைத் தொங்கவிடுகரான்.] சற்இரம இ, லோடுதம், ஜயர்; 

இன்னும் என்ன சந்கேகம் ? 

சந்திர :-பந்துமதி! பிர்பம்வதே!! எனது இந்தக் 

கஷ்டங்களைக் கொஞ்சமும் அறியாமல் நீங்கள் யாவரும். 

அயோக்தயில் இருக்கி £ீர்களே ? குழந்தரய், லோடுதம்! இர் 
தீச் சுகொட்டில் உன்னை வைத்துக்கொண்டு... 

அரி :--| தடியை சழுவவிட்டுக் £ழேவிழுர்து] அட கட்டிக் 

கரும்பே! நீயும் என்னைக் துறந்துவிட்டாயா? [சந்்தாமதி மனத் 

இகைப்புடன் பிணத்தைக் சீழேவிட்டு ௮ருவருப்போடு வில௫ச்கொள் 
ஞூருள்; ௮ரிச்சர் தரன் பிணத்சைத் தீழுவிக்கொள்ளுகறுன்.] கண் 

மணி! சர்ப்பத்துக்கா உன்னை ஒப்புவிக்க நேரிட்டது? 

என் எண்ணங்கள் யாவும் மண்ணைக்கவவிக்கொண்டன; என் 

முத்தே ! மகா பாபியாகிய உன் தந இதோ வர்இருக்கி 

மூன்; அவனை மன்னித்துக் கொஞ்சம் இருமபிப்பார்ப்பாய 

ப்பா! 

சந்திர :--[இிடுக்கட்டு எழுந்து நின்று, தீனக்குள்.] ஆ ! 

இஃதென்ன விபரீ சம் ! | தந்தையா ? இவர் யார்?
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அரி —y Cur 5 Banu அரசாள்வாய் ஏன்று நினைத் 
இருந்தேனே ; குழச்தாய் | 

சந்திர :-- சனக்குள்.] என்ன! சக்கிரவர்க்இயா? | உற்றுப் 
பார்க்கி றாள். ] 

an wen குரவ வம்ச ர இதுகா நாம் உன்னை 

rad மே Gy raminn st  8C yaSapigs மூர்ச்சை 

யாகிறுள், ] 

௮ரி:--என் அருமைச் செல்வமே! அடிமை வேலை 

செய்து அலுத்துவிட்டாயோ ? சூரியவம்சம் உன்னுடன் 

மழு விட்டதே; a BE u1 ] கனவுகள்யாவம் Ras ood) 

தத்துக்கென்று நினைத் இருக்கேனே ; 

 விலைப்பட்டாய்: பட்டும் வெவ் வரவக்இனுற் 

ஜொலைப்பட்டாய்; அன்னை தோனிற் கொணர்இடகத் 

தலைப்பட்டாய்; தமியேன் எறியக் தகர்ந் 

தலைப்பட்டாய்) இதுவோ விஇ ஐயனே ! *? 

லோடிதாஸ்யன் முகத்தில் கரத்தைவைதது.] குலவிளக்கே! அடி. 

மைப்படுத்தினேன் என்ற வருத்தமா? இந்த மகாபாபியின் 

தீவினை உன்னையும் தொலைத்துவிட்டது ; அந்தோ! பரிசுத் 

தமான அ ரசகுலத்துக்கும் ஒரு௮பக்யொதஇியை உண்டாக்; 
விட்டு இன்னமும் உயிர் வாழ விரும்புசன்றேன் ; என்னி 

ும் கொடியவன் யார் ? 

சந்திர :--| மூர்ச்சைசெளிர்து எழுர்து] இந்தக் கோல 

மும் தங்களுக்கு எழுஇயிருந்ததா ? அந்தோ ! கொஞ்சமும் 

கூசாமல் பார்த்துக்கொண்டி ருக்கறேனே ; | முகத்தில் அறைச் 
கொள்கிறாள். ] லோடதம் ! உன்னைப்போல நானும் இறர் 

இருக்கவில்லையே ; தீவினையே, இப்பொழுதாவது என்னைக்
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rs ச . ‘ . ௩ . . ௪ 

ிகரன்றுவிடமாட்டாயா * தத் உன மநடைையைக 

ரன் 8 இறக்க துக்கம். செரு, ரகமும் இல்லாம ல் 

றற துவி! Lo Si MAT 1 

அரி இனி ணும் என்ன பாபிகள் அுபவிக்கப் பிறந் 

இருக்கெறேனோ? என் விள வரிஷ்டா இகள் வாக்கையும் 

விமுக்கிவிடுசின்றது; அரிச்சக் இரன் ஒருவனால் சூரியவம்சம் 

ஒருங்கே (தொலைக் து விட்டது; இப்பொழுது பஜமானருக் 

காக உயிர்வாழ விரு inky Beare இன், 

சந் திர ir bm GOI Cth க்கு OF hI Lp ch ல் இர்கக்தொ 

y ல் சொந்றமர யிருக்கிறது ௫ 

அரி LBM FUT UG ON அப்பிய து (முதல், 

சந்திர :--காளகண்டர்தாம் பொன் அளித்தாரே? 

அரி:--அுது பாதிக்குச் சரியாயிற்று? ஒழிர்சதை 

எரபாகு என்ற ஒரு புண்ணியபுருஷர் அளித்தார், 

சந்திர அவர் யார் ? 

அரி இந்தச் சுடுகாட்டுக்குத் தலைவர் ; இப்பொழுது 

கான் ஏற்றுக்கொண்டு வருவதும் அவர் தொழில் தான், 

சந்திர ;--இப்படியும் !முடி.க்கதா? | முகத்தில் அறைந்து 

கொள்கிறாள். | விதிமிய உன் ஆற்றல் அவவளவும் எங்களி 

டத்திலேயே விரியோகப்படுத்தி விட்டாய். 

அரி :---ஈடந்ததை நினைத்துப் பயன் என்ன? யாவும் 

தவன் செயல், 

சந்திர :--இனி ஒன்றும் அடியாள் நசினைப்பதற்கே 
. உற க் உர ச ட . . . 

இடம் இல்லை ; | மெளனம். | லோகிதக்மை: அடக்கம் செய்ய 

வேண்டுமே 7? 

அரி அதுதான் முர்தியே சொல்லிவிட்டேனே த 

இப்பொழுதும் ௮ந்த Bon gre,
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சந்திர :-- அடியாளிடம் கொடூக்கக்கூடியது ஒன்றும் 

இல்லையே. 

அரி :--அதத்கு நான் என்ன செய்யலாம் ? இல்லை 

யேல்,-- ப 

சக்திர:--அப்படி. ஒரு போழ்தும் வேண்டாம்; உண் 

மையைக் காப்பாற்றுவதற்கன்றோ உலகத்தைக் துறந்தது? 

அரி :--வேறு வசை, சரி--லோடிதத்தை இரந்த எல்லை 

யை விட்டு அப்புறம் எடுக்துச்செல், | 

சந்திர:--இந்த அர்த்கராத்திரி வேளையில் ௮காதை 

யைப்போல எந்த இட த்துக்கு எடுக் அுச்செல்லுவேன் ? 

அரி:--இனி இங்குக் கணமும் இருக்கத்தகாது$ யஜமா 
னர் கட்டளை யில்லை. [ திரும்பிக்கொண்டு,] செத்த மகனைச் ௬டு 

வதற்கும் கஇயில்லாமல் ஒரு சக்கொவர்த்இ-- ! சக்சரவர்க் 

இயா? எப்பொழுது? ஒரு நந்த எ௭௫ரில் கிர்கிருன் ; 

ஆம், என் வெறுக்கவேண்டும் ? 

* நன்றாங்கால் நல்லவாக் கரண்பவர், அன்றாங்கால் 

அல்லற் படுவ மெவன்?"” 

இது நாம் முன்செய்த புண்ணியக்இன் பழம் ** பண்ணிய 
பயிரிற் புண்ணியம் தெரியும்”. 

சந்திர எலூயர் வீட்டுக்குச் சென்று வருந்தனையும் ஈம் 
லோகிதத்மைச் சிறிது பார்க் அக்கொண்டிருக்க வேண்டு 
றேன். | 

அரி இப்பொழுது என் செல்லவேண்டும் ? 

சந்திர --பிணத்துணி முதலியவை பெற்று வா, 
அரி:--அளிப்பாரா ₹ 

சந்திர :--மகா நல்லவர்கள் ; உடனாக வந்தும் உதவி 
செய்வார்கள். ப
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அரி:--௪ரி, இதுவும் ஒரு இருகூத்துத்தான் ; சீக்கரம் 
வக்து விடவேண்டும்; பேதாளங்கள் ௮ இகமாயிருக்கின்றன. 

சந்திர: அப்படிக் கட்டளையிடக் கூடாது? வந்து விடு 

கேன், 

SP — Daas உட்கார்க் இருக்கால் சுவாமித்துபோகம் 

இத்இிக்கும்; கரம் வக்துவிடு, 

சக்திர:-- அப்படியே, [மகனை முத்தமிட்டு] குழந்தாய்! 

உன் தர்மையின் காவலில் சற்றுகோம் கண்வளர்வாய் 

அப்பா! உன்னை அடக்கம் செய்வதற்குப் பொருள் பெற் 

அச்கொண்டு €கூரம் வர்துவிடுழேன். [செல்வறாள்.] 

அரி:--௮ட கட்டிக்கரும்பே! உன்னைத் தகனம் செய்ய 
வம் சக்தெயற்றவனாயிருக்கறேன்; உன் அன்னை வருங்கா 
௮ம் இவவிடத்தில் இரு ; எனது அடிமைத் தொழில் இக் 
காலத்திலும் உன்னைக் கவனிக்க விடவில்லை ; [எடுத்து ஒரிட 
தீதில் வைச்கிறுான்.] சர்வேசா ! தங்கள் இருக்குறிப்பின் வண் 
ணம் நடக்கச் சித்தமாயிருக்கிறேன்; விதியே! நீதான் எனக் 

குத் துணை ; வா! சுடலையைச் சுற்றிப் பார்த்து வரலாம். 

[wen »& ap cor.)
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ம 9 

ஏழாவது அங்கம். 

களம் 1, 

இடம் :--காசிப்பட்டணச்தின் ஒரு புறம், 

காலம் ட ரவ, 

| காவலாளிகள் பிரவேிக்கிரர்கள்.] 

கருப்பன் எண்ணே, என்ன ஆச்சரியம்! பா த்இயா! 

ஒண்ணா, ரெண்டா? எ்சனெ கரவ! ௮11! ! [மூக்கின் 

மீ.து விரலை வைச்கிருன், | 

வீரன் :--அது என்னவோ எனக்கு ஒண்ணுக்கோண 

லே; என் தலேலே ஈ௰ிர் மொளொச்௪ காள் தெரவக்டு 
சாஜாஙிகச்துலேகான் சேவகம் சேஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் : ue ர் ்் ய இரு ௦ * 

இக்க அநியாயக் இருட்டெக் கேட்டமேயில்லே. 

கறுப்பன் :--அம் அண்ணே! உருவின கக்இ உருவின 

படி. எத்மனே ிப்பாயிக காவலிருக்காக ; எல்லார் சுண்ணி 

லும் மண்ணெ த் அரவிவிட்டல்லோ பய போயிருக்கான், 

வீரன் எ-இருக்காலும் உள்ளொளவு இருக்கவே ஹம். 

கறுப்பன் :--ஓமாக்கறேன் ; ஆமாம்? எனக்கும் இப் 

படிக்கான் படுகிறது, 

வீரன் யரரிருக்காக ; உளச் அம்மர அவக ரிடக் 

Bea யிருக்கிற திடிச்சிறுக்கெகான் நாத்டிக் கொடுத் இருக்க 

வேணும். 

கறுப்பன் :--அமாரம், அற்றுப் ப|ட்டிமுண்டெக ஓளவு 
இல்லாவிட்டா பயலுக்கு எ௫்னே கெடைக்கும் ? 

வீரன் :--மேலும், Cas Geo. குளி மொறையாம் 5 
Foren oteinrenCuw wax ஒண்ணும் இல்லையாம் ; எல்லாத் 
இயும் களட்டிக் கைப்பெட்டிலே வெச்சிருக்காகளாம். 

€
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கறப்பன் :--ஐ ! பயலுக்குச் கு.ரிமொறையிண்டு தெரி 

யவில்லெ டே பரலிருக்கு : தெரிஞ்சா இண்ணெக்கு வக்இருக்க 

வேமாட்டான் ; சின்ன எ௪. ரானே பப என்ன பண்ணுவான்? 

வீரன் :-- அ தூகான் தெரியவில்லே ; நம் 

கறுப்பன் :-பண்டமா என்ன? வாரி யெடுத்து பூமில 

மலே வெகு: எசமான் மளிச்சுக்கிட்டா பயபாடு இண்டாட் 

டக்கான் ; நுஙநமனே சொல்லாமே புறந் இடுவான். 

வீரன் :--நம்ஈஉ பெரிய எசமான் (Ups BS BU பபாதீஇியா? 

காண வளங்கலெயே, 

கருப்பன் வேறே க raat ilo), Ah DRS GT ay DIT DEM & 

கண்டு Bp MTL 

வான் :--ுது மாத் இரர்மானா 2 பட்டத்துக்கும் வே 

Cn கொளந்ேே இல்லெயல்வோ * 

*தறப்பன் எண்ணே, ஈம்ம கரளியப்பனூர். பைரவ 

னும் எகிகேயபோனாக, 

வீரன் :--அவகதான் வடக்குப்பச்சம் பே 1ரயிருக்காக 

ளே: ராஜாங்கம் அடங்கலும் சின்ன எசமானெம் தேடச் 

சென்றிரும்காக$ எப்படியாவது ஈண்டு பிடித்துப் பயலே 

குண்டுவெச்சுச் சுடணும், 

கறுப்பன் கண்ணு அம்மு. யோசிக்கவேண்டாம் ; | மார்பைச் 
தட்டிக்கொண்டு, | பய இருக்குஈ்ரனையும் விட்டேன் அவனே ; 
அப்படிப்பட்ட சாமி, மூப்பன் முதலான பேர்வளிக எல் 
லாம் [தோளைத் தட்டுகிறான், | ப பய பேசெச் சொன்னா போதா 

ort £ | வீசபத்திரன் NaC arb eb) ap ar. | 

வீரன் :--என்னடா af rus Bre | எங்கிட்டி ருந்து 

வாசே? ஏதாவது துப்பு தொலக்குச்சா *
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வீரபத்திரன் :--மேலெக் கோட்டேலேருக்து வாரேன்; 

ஒண்ணும் கெடக்கெலே ; பட்டணத்திலே ஆள் ௩டமாட்ட 

மேயில்லே. 

வீரன் அனா எங்கே வந்தே? 

வீரபத்திரன் :--நாட்டாமெக்காரன் உங்களெக் கெளக்குத் 

தெருச் சந்துகளெப். பாக்கப் போகச்சொன்னான் ; கண்டு 

பிடிக்காவிட்டா * sores Gnas காட்டிலே ? ஊம் ! 

தெரிஞ்சுதா !! எண்டு பெரிய மர்திரி எசமான் கட்டளெ 
UG Ln (HESSEN TLD. 

வீரன் :--| பயத்தோடு, | மந்இரி எசமான் எங்கருக்காக ? 

வீரபத்திரன் -ராட்டாமெக்கானோடு பே?விட்டுத் 
தானும் பட்டணத்செப் பாத்து வரேனெண்டு இப்போ 
தான் அப்பாலே போனாக, 

கறப்பன் :--] பரபரப்புடன் ] இங்கே வருவாசோ? 

வீரபத்திரன் —6T or &O) & oor oor தெரியும்? வந்தாலும் 

வருவாக, 

வீரன் :--காளித்தாயே! காலபைரவா!! எங்க வவுத்இ 
லே பாலெச் கறக்கணும் ; காங்க கொளக்தெ குட்டிக்காரக | 
உங்களுக்கு ரெண்டு ஆட்டுக்கடா வெட்டிப் பொங்கலிட 
ஹோம், 

கறப்பன்:--எங்க வூட்டுளே பெரியாண்ட்வனுச்கெண்டு 
ஒரு பண்ணி வளத்து வெச்சுச்கிட்டிருக்கோம்; அதையும் 
வெட்டி விடுறேன். 

வீரன் :--வாங்க, போவலாம். [ யாவரும் மறைபருர்கள்.] 

Ce ee)
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களம் 2. 

இடம் :--சாரிப்பட்டணத்தின் ஒரு தெரு, 

காலம் :--இரவு, 

[சர்.திரமதி துச்கத்தோடு பிரவேிக்கருள்.] 

சந்திரமதி:--இந்தத் இக்கில் இருக்கன்றோமென்றும் 

'தெரியவில்லையே; எல்லா இருட்டும் இப்பொழுதுதான் 

* அள்ளிக் கொளலாய் அடையத் இரண்டொன்ளுய்க் 
கொள்ளிக்கும் விள்ளாத கூரிருளாய் ”” இருக்கின்றது; 

இந்த நிலைமையில் ஐயர் விட்டை எங்கனம் கண்டுபிடிக்கப் 

போகிறோம் ; ஜகதீசா 1 தங்கள் இருவுளக்குறிப்பு இன்ன 

விதம் என்பதைக் கொஞ்சமும் தெரிய முடியாதவளாயிருக் 
கிறேன் ; பிறந்த பிறப்பும், புகுந்த சிறப்பும், அந்தோ ! 

அந்தோ !! அவற்றை இப்பொழுது நினைக்கவும் தகுதியற்ற 

வளாயினேன் : மகன் இறக்ததும், மன்னவர் சுடலை காப்ப 
தும், மறையவர்க்கு அடிமைப் பட்டதும் [மெளசம்.] எல் 

லாம் முன்பிறப்பின் டயன்; உயர்ந்த வாழ்வும் அஅபவித் 

தாய் விட்டது ; இழிந்த தாழ்வும் இதற்குமேல் இல்லை ; 

இவவளவிலாயினும் இறப்பது உத்தமம் ; [யோிக்கிருள்.] 

ஆம், எங்கனம் இறக்கமுடியும்? அது ஈம் அனத்தல் 
இல்லை ; வேலை ௮வசசத்இல் ௮வர் லோடிதத்தைக் கவனிச் 

கப் போகிறாரா? எது? பூதங்கள் உணவாக்கிக்கொள்ளு 

மோ? நாய் ஈரிகள் ஈமக்சென்று எடுத்துச்சென்று விடுமோ? 

ஒன்றும் தெரியவில்லை ; பொழுது விடிவதற்குள் ஐயர் விட் 

மிக்குச் சென்று வரவேண்டுமே; சர்வேசா ! அடியாள்மீது 

இவ்வளவேனும் 5௬ணை பாராட்டலாகா தா? | திகைத்துநின் நு] 

இஃதென்ன ? எவ்வளவோ தெருக்கள் கடந்தும் முதலில் 

வந்த விடத்திலேயே வர்இருக்கெறோமே? ஒருகால் Bong 
10
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ப்பூண்டை மிதித்துவிட்டோமா?.€ ! இல்லை ; ௮து பட்ட 

ணத்தில் ஏது? என்னவோ ஒன்றும் தோன்றவில்லை ; [கால் 

இடறிச் £ழேவிழுகருள்.] ஜக சா! இதுவும் உன்சோ தனையா?: 

[எழுந்திருந்த] என்ன! காலில் என்னவோ மெத்தென்று தட். 

டுப்படுன்றதே ; |[சடவிப்பார்த்து.] ஒன்றும் காணப்படவில் 

லை : மனித வுருப்போலிறுக்கறெது ; யாரோ? என்னவோ ?: 

கால் பட்டுவிட்டது. ' [இடி மூழங்கி மின்னல் வெளிப்படுதலும். 

திடுக்கிட்ட) ஆ! இதென்ன !! லோடதம்போலிருக்கின் 
றதே; [சென்று எடுத்துக்கொண்டு] இல்லை ; லோடதமன்று 3. 

அவன் இன்னும் பெரியவனாயிற்றே;? ௮வயவ ல்க்ஷணங்கள் 

பலவும் அவனையே ஒத்திருக்கின்றன ; 3 [மற்றொரு மின்னல்: 

வெளிப்படன்றத.] ௮ர்தோ ! ௮ரசகுமாரன்போல் இருக்க 

முன்; அட குழந்தாய்! அகாதைப்பிணமாய் நடுத்தெருவில்: 

எறியப்பட்டி ருச்சிராயே ; பெற்றவர்கள் மனம் எப்படிப்: 

பற்தி எரிகின்றதோ!' நீ இங்கு இறந்திருப்பதை அவர்கள் 

சிறிதும் அறியமாட்டார்கள் என்னு நினைக்கறேன் ; OT I 

தேடுகன்றார்களோ? என்ன வருக்துன்ரார்களோ? ராஜ. 

லக்ஷணங்கள் பொருக்த விளங்கும் உனக்கும் இந்தத் தலை 

வித இருந்ததா அப்பா? என் மகன் லோகிதத்தை அடக்கம் 

செய்வதற்குக் கதியில்லாமல், பிணத்துணி முதலியவை. 

இசக்து செல்ல வந்இருஈ்தும், உன்னைக்கண்டபின்பு அப்பு 

ஐம் செல்லக் கால் எழவில்லையே ; என்ன தவிக்கன்ளூர் 

களோ ? சர்வேசா! இளம் பிள்ளைகளை யெல்லாம் இப்படிக் 

கொன்று குவிப்பதில் உமக்கு என்ன லாபம்! அட குழக் 

தாய்! உன் சங்கதியைத் தெரிவிப்பதற்கும் ஒருவரும் காணப் 

படவில்லை; உன் லக்ஷணங்களை யோடித்தால் இக்கு 
இறக்கக் காசணம் இல்லையே ; எவரேனும் உன்னைச் களவா 

io. & BLP GO ob மரித்து இங்குக் இட ape சென் நிரு நப்பார்
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களோ? என்னவோ? இன்னும் வேறு காரணம் இருர்தா 

லும் இருக்கலாம்; ஓன்றும் தெரியவில்லை : உன்னை இந்த 

இடுக்குச் சந்தில் விட்டுச் செல்வதைக் காட்டிலும், மனிதர் 

“கள் ஈடமாட்டம் நிறைந்த ஒரு ஈல்ல தெருவில் இடத்இச் 

செல்லுதல் எல்லரவற்றிற்கும் நல்லது; இதைக்காட்டி. 
லும் உனக்கு வேறு உதவிசெய்ய முடியவில்லை; வா! எடுத் 
துச் செல்கிறேன் ; [எடுத்துக்கொள் 9ராஎ்.] 

| திசைக்குள். ] ஒருவன் :--அண்ணே! பாத்தியா இங்கு 

ஒரு பொம்பளே கொரல் கேக்கறது, 

மற்றொருவன் :--ஆமாம் இரு ! இரு! ! கத்தாதே, 

சந்திர:--யாவர் முகத்தில் விழித்தேனோ? இன்று 
முழுவதும் துக்கத்தை அதுபவித்து வருகிழேன் ; ps 
தாய்! உன்னை அறிந்இருக்தால் பெத்றவர்களிடத்இலேயே 
விட்டுச் செல்லுவேன்; இந்தப் பட்டணத்துக்கு நான் மிக: 
வும் புதியவள், [காவலர் பிரவேரிக்கிருர்கிள்.] 

கறப்பன் :--களவும் கையுமா ஆம்பட்டுக் இட்டா, 

வீரன் ஏண்டா கறுப்பா ! காளித்சாய்க்குக் கடா 
வெட்டணும் ; தெரிஞ்சுதா? 

கறப்பன் :--அ.துக்கென்ன அண்ணே ! கொளுத்த 
கடா! பண்ணியோடு ! மெள்ள மெள்ள ஈடக்கிருளே ; ஓடிப் 
போயிட்டா? 

வீரன் : | மார்பைத் தட்டி க்கொண்டு, | என்னெயாசெொண்டு 

நெனெச்சுக்கிட்டிருக்கே 1 செறுச்சகொண்டையெப் பிடிச் 
'சல்லோ. இளுத்துக்கட்டு வருவேன்; ஈம்மாபோலட்டும்; 

ஒரு தமாஷ்! 
கறுப்பன் இல்லே, இருட்டுக்காலமாச்சேண்டு செர் 

ன்னேன்.
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வீரன் :--டெக்கட்டும் விடு ! கொடலறுந்த of எங்கு 

ஓடப்போவுது £ 

சந்திர :--குழக்தாய் 1 இது நால்வரும் வரத்தகுக்த 

இடம்தான்; என் வேலை பலமாயிருக்கிறது ; இர்த மூலையில் 

வளர்த்இச் செல்கிறேன், 

கறுப்பன் :--௮ண்ணே!! BH FHA O ஒடப் பாக்கற ; 
இதுதான சமயம், 

சந்திர :--இக்த இடத்தில் இரு, [படத்தருள்.] 
வீரன் :--[ தடிச் சென்று.] கடி.ச்சிறுக்க! ன்ன creer 

னெச் திருடி நடுதடிதருவில் டெத்தி தடப் பாக்கிருயா 1? 

ஒசையடா ஓதை! குத்து! குத்து!!! [இருவரும் உதைத் 
௮ச் குத்துகிரார்கள்,] 

சந்திர :--ஐயோ ! ஐயோ !! தெய்வமே ! ! | அடிக்கிருர் 
களே ; ஒன்னும் தெரியவில்லையே ; என்ன செய்வேன் ? 

வீரன் :--உனக்குத் தெய்வங்கூட வுண்டா ? [அடிக்கி 

௫ன்.] 
சந்திர:--ஐயோ! விசுவநாதப் பிரபோ, இதுவும் உமக் 

குத் இருவிளையாடலா ? ஒரு பிழையும் செய்யவில்லையே, 

கறுப்பன் :--பெளே செய்யலியா? சன்ன எசமார 
னெத் தெரியாமே இருடிப்போனது ஒளுங்கோ ? [இடிக்க 
ரன்.] 

சந்திர :--ஐயையோ! பொறுக்க முடியவில்லையே; ஜக 
இசா! நான் ஒரு பாபத்தையும் ௮றியேனே; இவர்கள் என் 
னைத் இருடி. என்கிருர்சளே ; ஐயா | நீங்கள் இன்னாசென் 
௮ம் எனக்குச் தெரியவில்லை; யாவரையோ நினைத்துப் பே? 
என்னை அ௮டி.க்கிறீர்களே 1
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வீரன் :-மாய்மாலக் கள்ளி | இருடினது மில்லாமெ 

ஒளிக்கவும் பாக்கிராயா ? ௩கெ எல்லாம் எக்கே? அடே 

கறுப்பா! எசமானெ எளுப்படா ; றுக்கியே கான் பாத்துக் 

இட்டி.ருக்கேன், 

கறுப்பன் :--[பய பச்தியோடு கைகட்டி வாய் பொத்திக்கொ 

or) sr DL eri! எளுர் இருங்க; நான் தான் அடிமை கறு 

ப்பன்; ஈடித்தெருவிலே படுத் துக்கிட்டிருக்கயளே? [உற்றுப் 
பார்க்கிறான்.] என்ன அண்ணே? எசமான் அப்புறம் இப்பு 
தம் அசையவேயில்லையே. : 

வான் :--ஏண்டி சறுக்கி | மந்தரம் போட்டிருக்காயா 
என்ன? சீக்கிரம் சொல்: விடுவேள் ஒதை, [உதைக்கிறான்.] 

சந்திர :--ஐயையோ! எனக்கு ஒன்அம் தெரியாதே ; 
நான் மந் இரக்காரியல்லவே, 

கறுப்பன் எஇல்லாவிட்டா எசமானெ எளுப்பு; ஒரு 

நாளும் ௮ப்படித் தூங்கமாட்டாகளே, , 

சந்திர :-[சனக்குள்.] விசுவகாதா ! இந்தக் குழர்தை 
யைத் தூங்குகின்றகாக நினைத்துக் கொண்டி ருக்கிமுர்கள் ? 

நான் என்ன செய்வேன்? [வெளியில்,] ஐயா] நீங்கள் யாவரெ 

ன்றும் எனக்குத் தெரியவில்லை ; இடிகாட்டிலிருக் து வழி 
தெரியாமல் அலைந்து வருகையில் இந்தக் குழந்தை ஒரு 
சிறிய முடுக்கில் இறந்து Bigg. 

இருவரும் :--[ தங்களுக்குள்.] ஆ! ஆ!! குடி.முளுடப் 
போச்சே ! [மூக்கின்மீது விரல் வைக்ளுர்கள்.] 

சந்திர :--இது என் குழந்தைபோல் இருக்க தனால், 
அ௱கிருக்தால் ஒருவரும் கண்டுபிடிக்க முடியாதென்று இங் 
குக் கொண்டுவந்து இடத்தினேன்;' இசைக் தவிர வேறு 

ஒன்றும் எனக்குக் தெரியாது,
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வீரன் :-- அடி. பாவி! சின்ன எசமானெ ௮கியாயமா 
தீ தொலெச்சூட்டயா? பட்டத்துக்கு வேறே கொளர்செ 
இல்லியே, 

கறுட்டன்:--பெரிய எசமான் இனிப் பொளைகக்வேமா 
ட்டார் நகெ இல்லாவிட்டா கொளந்தையெக் கொல்லணுமா 

பொம்பிள்ளெயா யிருக்காயே? 

சந்திர :--நான் கொல்லவிவ்லையே. 

வீரன் :--[கோபத்துடன்.] கொல்லவில்லையா? ஒதைய 
டா! களுச்தெழுரிச்சுக் கொண்னூட்டது மில்லாமே இல் 
லேண்டு சாஇக்கப்பாக்ொ? | 919-88) ap aor. | 

சக்திர:--ஐயோ! ஐயோ!! என்ன செய்வேன்?ஒருவரும் 
எனென்.ற கேட்பார் இல்லையே; விசுவகாதா! ஒரு பாபத் 

தையும் அறியேனே, 

கறுப்பன்:--ஓனக்குப் பாவற்கூட உண்டா? [அடிக்கி 

Gon. | | 
சந்திர:--விசுவராதா! விசாலாகூமி!! பொறுக்க முடிய 

வில்லையே, 

வீரன்: என்ன சொல்றே இறுக்க? பொறுக்க முடிய 
வில்லையா? களுத்தெ முரிக்செயிலே ரொம்ப செரகமா யிரு 
நீத தல்லோ ; அடே கறுப்பா! இருட்டாயிருக்குது; எல்லா 
ரும் வரட்டும்; சீக்கிரம் ஊது, [கறுப்பன் ஊதுூருன்.] 
[ திசைக்குள்.] அடே முனியா ! பயக ஊ துகிறாக; போகலாம் 
வாருங்க, - 

வீரன்:--விளக்கு வரட்டும்; எங்கே தப்பினே? [யாவரும் 
வருகிருர்கள்,] 

பேரியண்ணன் ;--யாரையடா பிடிச்சுக்கிட்டிருக்கே? 
சின்ன எசமான் எங்கே?



வீரன்:---தடி.ச்சிறுக்கி வேலையே முடிச்சூட்டா, 

பெரியண்ணன்; [இிடுக்கட்டு.] யாரே? கம்ம சின்ன 

எசமானெயா? 

கறுப்பன்;--- இம். [திகைத்து நிற்கிருர்கள்.] 

'பெரியண்ணண்:--எங்கடா விளக்கு? ஜல்இ; ஜல்இ; 
[விளக்கு உண்டாக்குகமுர்கள்; சச்திரமதியைப் பார்த்துத் தங்களுச் 

குள்.] கண் கூசறதே! கன்னி மாருங்கோ போலிருக்குது 
[வெளிபில்.] மாட்டே அடிக்ளொப் பலே இப்படி அடிச்சி 
ரக் கையளே; யாரடா அடிச்சுது; தடிப்பயகளே, எசமான் 
பாத்தா என்ன சொல்லுவாக? [யாவரும் பயப்படுகிரர்கள்.] 

முனியன்:--- எண்டா விரா? புளிச்சத்தண்ணி கொளுப் 

பா இப்படி அடிச்சது? ஆவட்டும்? | பெரியண்ணனைப் பார்த்து] 

என்னவோ இருட்டுவேளே; பயக தெரியாமே சேசுட்டாக; 
இப்போ என்ன செய்யலாம்; சொல்லுங்க, 

பெரியண்ணன்: எசமானிடத்துக்குப் போகவேண் 

டியதுதான். ப 

முனியன்:--சின்ன எசமானெ யார் எடுத்துக்கறது. 3 

பெரியண்ணன்:--அர்2 அம்மாதான் எடுத்துக்கணும், 

முனியன்;--அம்மா! இனி அடிக்கமாட்டாக; சன்ன 
எசமானெ எடுத்துக்குங்க; போவலாம். 

சந்திர :-- அப்பா, இதர்க மகனை இடுகொட்டில் கட.த்இ; 
வந்திருக்கிறேன், சக்கரம் சென்று கசனம் செய்யவேண்டும் 
இன்னும் எந்த விடத்துக்கு எடுத்துவரச் சொல்ூழீர்கள் ? 
[காலவர் அனைவரும் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்ச்கிறார்கள்.] 

பேரியண்ணன்:--எண்டாலே வீரா! Qe ௮ம் 
மாளா கொலெ சேசாக? தேவதைபோலெ இருக்காகளே.
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வீரன் :--நாங்க வருகேலேதான் சன்ன எசமானேக் 
களுத்தேமுரிச்சுக் கீளே கெடத்துக்கிட்டி ரதா ; இருட்டு 
வேளே: அப்பொளுதே வந்து பிடிச்சுக்கிட்டோம் ; இன் 
னும் எப்படிப்பாக்கறது. 

பெரியண்ணன் :--[௮வனுடன் மெதுவாய்] ஆமாண்டா ;. 

கெலெக்குறி கொஞ்சமும் காணலெயே? 

முனி௰ன்:--நாம் என்ன செய்யலாம்; மசர்இரி எசமா 

னிடத்திலே கொண்டுவிட்டா, ௮வக எப்படியாவது விசாரி 

தீதுக்கொள்ளூக. 

பேரியண்ணண் :--அம்மா ! கொளக்தையே எடுத்துக் 

கொள்ளுங்க ;$ மந்திரி எசமான் வெகு ஈகல்லவக$ gas 

ளிடத்திலே நீங்க சொல்லிக்கொள்ள வேண்டியதைச் சொல் 

லிச்கொள்ளலாம், 

சந்திர :--விசுவகாதா, இதுவும் பாக்கியிருந்ததா ? 
சொலைக்குற்றமும் சாற்றபட்டுவிட்டது; இனித் தடை 
என்ன ? இறக்கலாம் ; [பெரியண்ணனை கோக,] அப்பா !' 

என்னை அடிக்காஇருக்தால் என்ன வேண்டுமானாலும் செய் 
றேன் ; பொறுக்க முடியவில்லை, 

பேரியண்ணன் :--இனி உங்களெத் தொடுவதேயில் 
லே ; தடிப்பயக தெரியாமே சேசுவிட்டாக ; சன்ன எசமா 
னெமாத்திரம் எடுத்துக்கொள்ளுங்க ? போவலாம், 

__ சந்திர:--ஹா! பிராணநாதர, இனி இந்த மகாபாபி 
யைக் காணப்போகிறதே யில்லை; பொழுது விடிந்ததும் 
இரக்கப்படுவேன் ; குழந்தாய்! லோம், நீ அப்படியே. 
அடக்கம் செய்வாரின்றி ௮காதைப் பிணம்போலக்கடக்க. 
வேண்டியதுதான்; நான் கொலையாளியாய்விட்டேன்; ஜக 
தசா, இனி--
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முனியன் :--அம்மா! நேரமாகுது? சக்கரம் வாருங்க. 

சந்திர :--இதோ வக்துவிட்டேன்: [குழந்தையை எடுச்சச் 
குனிர்துசொண்டு,] அட குழச்தாய், உனக்குச் செய்த உபகார 
சம் எனக்கு ௮பகாசமாய் முடிக்க து; [பெருமூச்சுவிட்டு] ஆச். 
கறையில்லை ; தற்காலத்துக்கு இது மிகவும் எற்றதுதான்; 
our | | எடுத்துக்கொள்கிருள்.] 

முனியன் ;_- இப்படி. வாரு்க, (யாவரும் மறைகருர்கள்.] 

பனைகள் வனவர். 

களம் 3. 

இடம் :--இ௫ுகொடு, 

காலம் :--காலை, 

[அரிச்சந்திரன் பிரவே?ிக்கிறான்.] 

அரிச்சந்திரன் பொழுது புலாந்து பத்து கடிகையும். 

கழிந்து விட்டது ; இருட்டில் வழி மாறியிருக்கும் வக்இ 

ருக்கக்கூடுமே; ஒருகால், ஐயர் அளிக்கமாட்டேன் என்றி 

ருப்பாசோ? சீ ! இருக்காது: மகா ஈல்லவர் என்௮ சொல்லி 

யிருக்கிருள்; [யோசிக்கிறான்] வேறு ௮ கேனும்--ஆ !' 
என்ன மானக்கேடு: ஒரு சக்கரவர்த்தி [தயங்குகிறான்.] 
இறக்க மகனை அடக்கம் செய்வதற்குப், பிணத்துணி யிரக்க 

மனைவியை அனுப்பியிருக்கிரான்; அரிச்சந்திரா! டீ இனி 

என்றும் இறக்கவேமாட்டாய்; சிரஞ்€விதான்; [Bag ore gr 
கொண்டிருர்த பிணம் ஒன்று புரண்டு விழுசலும் ௮தைச்கோலால் 

நெருப்பில் தள்ளிச்கொண்டு,] ”ரேகனே, 'யோ௫ிக்கிரான்.] ஆம், 

சிகேகன் தான்; இப்பொழுது உன்னோடுதான் நான் சம்பாஷி. 

த்துக் காலம் கழிக்கிறேன்; உலகம் அடங்கலும் உன்னைப். 

பிணம் பிணம் என்று தூஷிக்கன்றன ? பிணப்பட்டம் உனக். 
குக் கடைத்ததும் நீ மகா ச்யாயோய் விட்டாய் 1 எத்தணை
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பறைகச்சாரர்கள்! எத்தனை கட்டியக்காசர்கள்! எத்தனை 

-வியாபாரிகள்! எத்தனை கூலிக்காரர்கள்] எத்தனை குருக் 

கள்! ஆ! ஆ!! கணக்கே யில்லையே! பணத்தை வாரி 

வரரி இறைக்கிறுப்; உனக்குப் பணிவிடை செய்வதற்கு 

“நான் முன்னே சான் முன்னே'' என்று கைகட்டிக் காத் 

அக் கொண்டிருக்கிருர்கள்; (யோடுக்கிறான்.] உண்மையில் 

நானமுன் ஈடைப்பிணம்; இறக்த மகனையும் அடக்கம் 

செய்யக் சக்இயில்லாமல் இப்பொழுது காற்புறமும் விழித் 

அக்கொண்டி. ருக்கிமிறன்: [தடியை ஊன்றிக்கொண்டு மகனை 

'கோக்கி.] என் குழககாய; உன் அன்னை இன்னமும் வர 

வில்லையே: நம் இருவரையும் வெறுத்துச் சென்றுவிட் 

டாளோர? அன்றி, ஐயர் வீட்டில்தான் ௮அமஇ கொடுக்க 

வில்லையோ? ஒன்றும் தெரியவில்லை; என் உடலும் உயிரும் 

யஜமானருக்குச்சொக்கமாயிருப்பசனால் உன்னைக் கட்டிக் 

காப்பதற்கும் காலமற்றவனாயிருக்கிமேன்; [சாற்புறமும் பார்க் 
கிருன்.] ஸ்மாசான வாஷிகளே! பேதாளங்களே! என் மகன் 
லோகதத்தை உங்கள் அடைக்கலம் வைத்துச் செல்க3ேேன்; 
கருணை கொண்டு அவனைச் இறிது பொழுது காப்பாற்றுல் 
கள்? ௮வன் அன்னை வந்ததும் எடுத்துக்கொள்கறேன் ; 
[இடச்சண் துடி.த்தலை ௮பிரயித்து.] என்ன இது ! இடச்கண் 

துடிக்கின்றது; இன்னும் என்ன ஆபத்துக்கள் வர விருக்கி 
ன்றனவோ தெரியவில்லை; ஏன் சிற் திக்கவேண்டும்? எல்லாம் 
வரட்டும் ; 

* உறற்பால நிக்கல் உறுவர்க்கும் ஆகா, 

பெறற்பா லனையவும் ௮ன்னவாம்--மாரி 

வறப்பிர் றருவாரும் இல்லை, அதனைச் 

சிறப்பிற் றணிப்பாரும் இல்,”
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ஜக.சா, அடியேன் அஅபவிப்பதற்குச் சித்தமாய்க் காத்து 
க்கொண்டிருக்கிறேன் ;) மனமே! நீ கொஞ்சமும் துன்பப் 
படவேண்டாம் ; இனி வசக்டெந்த துக்கம் ஒன்றுமில்லை ; 
எல்லாம் வந்துவிட்டன ; கடமையைச் செய்யப் புறப்படு, 
[அங்குக் கொளுத்தின வண்ணமே அமுங்டுக் இடக்கும் ஒரு மூட் 
டத்தண்டை சென்று] நண்பனே, உன்னை ஐந்து நாள்களாய்க் 
காப்பாற்றிக்கொண்டு வருகிறேன் ; பாலினால் உன் ஆக்மா 
வைக் குளிரச் செய்வதற்கு இதுகாறும் ஒருவரும் வந்து 
சேரவில்லையே ; அந்தோ ! படியும் தாகமும் ௮ இகமாயிருக் 
கும்; என்ன செய்யலாம் 3 [யோசனையை அபிகயித்து.] அன்று 
நாதன் உள்ளவனாகத் தானே விளங்கினாய் ; என்னவோ? 
யாரா கண்டார்கள்? சரி, இது உனக்கு நிலையான இடம் 
அன்று; உன்னைப்போன்ற அனைவருக்கும் இக்க இடத்தில் 
பாகம் உண்டு; இனி கிமிஷழம் காமதக்கக்கூடாது? நீயா 
கவே கந்கா ஸ்கானத்துக்குச் செல்ல வேண்டியதுதான், 
[கோலால் கிளறுகிறான், ஆங்கு மெல்லிய *த்தம் ஒன்று உண்டாத 
லம்] விய-னப்படவேண்டாம் வர்கள் பரலைக் காட்டிலும் 
கங்கா ஸ்நானம் எவ்வளவோ உயாகதது; எல்லாப் பாபங்க 

ளும் ஒரே முழுக்கில் தொலைந்து விடும்; செல், செல்; 
| தடியால் சாம்பலைத் தள்ளுகிறான். பல்லோடு கூடிய மண்டையோடு 

ஒன்௮ €ழே புரளுன்றது.] பன் விலகிவிட்டாய்? மர்இிரம் 

சொல்லவில்லை என்று கோபமா ? நான் மகாமர்இரங்களை 

உச்சரிக்கக்கூடாது ; அரசன் என்று நினைந்தாய் போலும் ; 

இப்பொழுது பறையனுக்கு ௮டிமை ; அதனிலும் பிணம் 

அடுகொழில்; இதுதான் என்று நினைக்காமே ! அதோ பார் ! 

என் ௮ருமை மகன் இறச்து பிணமாய் கிடக்கிறான். அடக் 

கம் செய்யவும் சக்இ யில்லாமல் [மெளமம்] மெரித்ததா ? 

சுவரமித் துரோகத்தை நினைந்து இப்பொழுது பணிவிடை



புரிகிறேன் ; இனியாவது சந்தோஷமாய்ச் செல் ! [தடியால் 
தள்ளுகிறான். ௮ துநிமிர்ந்து பல்லைத் இறந் துகொண்டு சாணப்படு 

கின்றத.] ஏன் கேலி செய்கிருய் ? என் நிலைமையைக்கண்டு 

சிரிப்பு வருகின்றதா ? சிரிக்காதே ; எல்லாரும் எப்பொழு 
அம் உயர்ர்இருக்க முடியுமா * ௮.து ஒருகாளும் முடியாதே. 

“ வளம்பெற வேண்டாதார் யார் ? யாருமிவலை ; 

அளக்கன போகம் அவர் அவர் ஆற்றுல், 

விளங்காய் இரட்டினார் இல்லை ; களங்கனியைக் 
காசெனச் செய்தாரும் இல்,” 

[௮௮ அப்படியே யிருக்கன்றது.] 
ஓ 1! உலக வாழ்க்கையை நினைந்து இரிப்பு வருகின்றதா? 
அதுவும் புதியதல்லவே ; முர்இயே தெரிக்துள்ள துதான் ; 

“£ ஒழுகிய ஈடையு நீரு முதல கையிகப்ப வூறும் 

அமுகல் இவ அள்ளல் யாக்கை அகம்புறம் ஆயிற் 

[ருயின் 
கழுகொடு கவரும் காக்கை கைத்தடி. கொண்டுகாத்தும் 
அழகுள சுழலும் மன்னோ ஆயிரச் சாஇமாதோ,”” 

என்பதைப் படி. தததில்லையா ? [உத்றுப்பார்க்கிறான்.] இரித்த 
படியே இருக்கன்றாயே ; உலகை விட்டுத் துறநர்தகனால் 

ஒருகால் பைத்தியம் பிடி த்துவிட்டமோ ? அப்படியும் இரு 

க்கலாம்; சரி, இரிச்துக்கொண்ட வண்ணமே க௫்காஸ்கான த் 
துக்குச் செல்! எனக்கு வேலை மிகுஇயாயிருக்கின்றது : 
[ எல்லாவற்றையும் சேர்த்துச் தள்ளூருன். சாம்பலும் ௪ லும்பும் தண் 

ணீரில் அமிழும்பொழுது கொள கொள வென்று சத்தமுண்டாகின் 

றத.) ஐந்து காள்களாய்ப் பத் இருக்கய் | ஆவல் அடங்க. 

நன்முயப்பருகு ; உன் பசிக்கும் தாகத்துக்கும் வேறு யார் 
உதவப் போகின்றார்கள் * * தன் கையே சனக்கு உதவி” நீ
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தான் நணித்் துக் கொள்ளவேண்டும்; [அவ்விரண்டும் தண்ணீரில் 
அமிழ்ச்தி விடுகின்றன. ] ஈகண்பனே! ஆவல் தணிந்ததா ? இனிக் 
கங்கையின் ௮டிப் பாகத்துக்குச் சென்று சுகமாய் இளைப் 
பாறிக்கொண்டிரு | அங்கு ஒருவரும் தொந்தரவு செய்யமாட் 
டார்கள்; நான் சுடலையைச் சுற்றிப்பார்த்து வருகிறேன், 
[மறை$ருன்.] 

களம் 4, 
டம் :--ஊர்க்கு வெளிப்புறம், 
காலம் :--ஈண்பகல், 

[ வீரபாகுவும் சந்இரமதியும் பிரவேசிக்கிறார்கள்.] 

சக்திரமதி:--ஐயா ! இன்னும் என்னை எங்கு ௮ழைத் 
தச் செல்லுகன்றீர்கள் ? சக்சொம் கொன்றுவிடக் கூடாதா? 

வீரபாகு :--இல்லெ அம்மா! இங்கெல்லாம் கொல்லக் 
கூடாது ; எசமான் மாருங்க கோவிச்சுக்குவாக . கெரல்ற 
எடத்தலேதான் கொல்லணும், 

சந்திர:--௮ஃது எவ்விடம் ஐயா? , 

வீரபாகு :--அகோ தெரியுது பாருங்கோ ? அதுதான் 
நம்ம சுடுகாடு ; அங்கேதான் இடமிருக்கு, 

சந்திர :--அந்தோ! இப்பொழுது சுகொட்டுக்கா செல் 
லவேண்டும் ? [பெருமூச் செறிகிறாள்.] 

வீரபாகு:--இதோ இருக்குதுங்களே இதுதான் அம்மா! 
சந்திர :--ஐயா, உங்களுக்குக் கோடி. புண்யம் உண்டு ; 

இவவிடத்திலேயே என்னைக் கொன்று விடிம்படி. உங்களைக் 
கெஞ்சிக் கேட்டுக்கொள்ளு$ே இன்; 

வீரபாகு க ! ஆ || | மூக்ச்மீது விரலை வைக்கிறான்.] 
எசமான் மாருங்கோ அ௮நிஞ்சா தலெ போய்டுமே,
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சந்திர :-..-[ சனக்குள், ] இந்தக் கொலைக் சுற்றத்தோடு: 

அவரையும் காண வேண்டுமா? ஐயையோ! ௮ரைக்கணமும். 

உயிர் தரிக்க மாட்டாரே ! [வெளியில்.] ஜகச்பிரபோ, அடியா 

ளைச் தங்கள் இருவுள்ளத்துக்கு ஒப்.க்கொடுத் இருக்க 
றேன் ; எப்படிச் செய்யினும் சம்மதம்தான். 

வீரபாகு :--நீங்க சின்ன எசமானெக் களுத்தெ முரிக் 

கையிலே பாத்துக்கிட்டிருந்தகாக காவக்காரப் பயக சொன் 

னாகளாமே ; அதுக்குத்தகானா கொலெத்தீர்ப்பு ; என்ன அகி 

யாயகாரலம் ! மனசாளெப் பாக்கச்சொல்லே தெரியாதா ? 

சந்திர:--ஆம், உண்மையானதுதான். 

வீரபாகு:--கான் சின்னசாஇப் பள்ளப்பயலா யிருக்தா 
லும், நீங்க களுக்தெ முரிச்சமாக எனக்குத் தோணலே 3. 

இர்தப் போக்கடாப் பயக எல்லாம் பொய் சொல்லி யிருக் 

காக; யார்சொன்னாலும் நம்பவேமாட்டேன். 

சந்திர [தனக்குள்] அரசனைக் காட்டிலும் இவன் 

உயர்க்தவன்றுன். [ வெளியில்] இல்ல் ஐ ஐயா! நிஜம் தான் ;. 

நானே--- 

வீரபாகு :--பயலுக்குத் தெரியாதெண்டு பாக்காஇயுகங்க ;. 

எல்லாம் தெரியும் ; நான் கொல்லவே மாட்டேன் ; அடிமை 

௮ணிச்சன் இருக்கான் ; அவன் கையிலே ஒப்புவிச்சூட் 

றேன், 

| சக்திர:--ஓயோ | உங்கள் ௮டிமெயிடக்இல் ஒப்புவிப் 
பானேன் ? நீங்களே கொன்றுவிடக் கூடாதா? 

வீரபாகு --கொலெ. சேஞ்ூருந் காலல்லோ கொல்ல 
லாம், 

.... சந்திர-இல்லை) Ronis சொல்கிறேன்; எனக்கு 
Qa தத் தண்டனை--
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வீரபாகு :--கொலெ சேஞ்சா மூஞ்டு சொல்லாதோ? 

நீக்க சாவறத்துக்குச் சும்மா சும்மா சொல்றையுகங்க ; என் 

௮டி.மெ இருக்கிரானோல்லியோ, ௮வன் ரொம்ப ஈல்லவன்;' 
அவனெப் பாத்தாலே பாவர்களெல்லாம் தொலையும் ) ஒங்க 

ளுச்காகக்கான் சொல்றேன் ; எங்க பள்ளச்சியும் நானும். 

வெள்ளென வெளுக்கெயிலே ௮வனெக் கண்டேட்டுத்தான் 
மொகக்களுவப் போவோம்; நீரக அவன் கையிலே செத்தா 
கெல்ல கெதி ௮டவிபுங்கோ. 

சந்திர:--லஐயா | உங்கள் அடிமை கையில் மாத்திரம் 

என்னைக் காட்டிக்கொடுக்க வேண்டாம் ; உங்களைக்கெஞ்ிக் 
கேட்டுக் கொள்ளுகிறேன் ; இரந்த உபகாரம் செய்யக் 
கூடாதா? உங்கள் கரத்தாலேயே கொன்று விடுங்கள். 

வீரபாகு:--ஒங்க பேர்லே கொஞ்சங்கூட பெளெ 
இல்லியே ? அதிலியும் பெரிய பெரிய எசமான்மாருங்க 
கொலத்திலே பொறச்இருக்கியுக்க ; சின்ன சாஇப் பள்ளப் 
பய , கான் தொடுவேனா உங்களெ ; இப்பத்தான் பள்ளப் 
பயலாய் பொறர் இருக்கேனே ? 

சந்திர (தனக்குள். இவன் எல்லாம் தெரி woes. 
யிருக்கறான் ; சந்தேகமேயில்லை ; [வெளியில் கரத்தை ஏர்இக் 
கொண்டு] ஐயா! நான் பெரிய வம்ச த்இல்--| தயங்குகிறாள். ] 
“பெண் என்றால் பேயும் இற்கும்” என்பார்களே; நான் ஒரு 
மகா பாபி, நீங்களே கொன்றுவிடக்கூடா கா? 

_ வீரபாகு:--நீங்க நாறுதான் சொல்லுங்க : எற்களப் 
பாணே ; ஒங்களெக் தீண்டவே மாட்டேன்; என் அடி.மெ 
கையிலே சாவறத்துக்கு ஓத்துரொத்துரும் தபசு பண்ண 
வேண்டாமா ? அவனும் ஒங்களெப்போலே பெரிய எசமான் 

மாருங்க கொலத்திலே பொறந்தவன்தான்; இதுதான் சுடு
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காடு; இங்கனே இருங்க ; இகோ கூப்பிட்டுக்கிட்டு வாறேன். 
[மறைகருன்.] 

சந்திர :--அந்தோ 1! காகொதா, இதுவும் தலைவிஇயா ? 
அவர் முகத்தை எங்கனம் ஏறிட்டுப் பார்ப்பேன் ? ஒரு சம 
யம், கொலை செய்தவள்தான் என்று ஈம்பிவிடுவாரோ ? 
[மெளகம்] என்னை விசுவதற்கு ஒங்யெ வாளால் தன்னையே 
விசுக்கொண்டு இறப்பாரோ? மகாபாபியைக் கண்டதும், 
மகன் இறந்த துக்கம் கொஞ்சமும் தோன்றமாட்டா 
தே; [மெளாம்] கா௫ிப்பட்டணத்துக்கு வந்ததும், அந்த 

ணர்க்கு ௮டி.மைப்பட்டதும், வனக்இல் மகன் இறக்ததும், 

குழந்தையைக் கொன்றாள் என்று கொலைக் குற்றம் சாட்டி. 

யதும், ஐயோ! ஐயோ!!! [முகத்தில் ௮றைச்து சொள்கிறுள்.] 
சண்மணீ, லோகம்! உன்னைப் பின்பற்றுவதற்கு இந்த 

மகாபாபிக்கு ஒருவழி ஏற்பட்டு விட்டது ; | மெளஈம்] இதில் 

உன் தந்தை பிழைக்கமாட்டார் போல் இருக்கின்றதே ; எவ் 
வளவு கெஞ்க் கேட்டுக்கொண்டும் இக். வீரபாகு என் 
னைக் கொல்லமாட்டேன் என்ூமுர் ; என்ன செய்வேன் ; 

சக்பெவர்தஇ காதில், * மனைவி கொலையாளி என்று கேட்கப் 
படுவதற்குள்,தகொலைந்துவிட்டாள் என்ற கேட்கப்படட்டும்' 
என்று எவ்வளவோ முயன்று பார்த்தும் அனச்கூலிக்கவில் 
லையே; [ திருக்சோயிலைச் சுட்டி] விசுவசாதப் பிரபோ! இறப்ப 

தில் கொஞ்சமும் துக்கமில்லை; சந்தோஷத்துடன் ௮ தற்குச் 

இத்தமாயிருக்கறேன் ழ ஆனால், இந்த மகா பாபியையும் மக 

னையும் நினைந்து--| மெஎமம்] அவரை மாத் இரமேனும் [யோ 

'சிக்கிறாள். ] இந்த மகாபாபியின் கரத்தைப் பிடித்து அவர் 
அடைக்க பாக்கியம், இக்தப் பரிபவங்களைத் தவிர வேறு 

என்ன விருக்கின்ற.து ? இதோ இந்தப் பாறையின் ௮ருடல் 

இருக்கலாம் ; வருவதெல்லாம் வரட்டும் ; யாவும் கடவுளுக் 
கே By DL] GLb. [ மறைஒருள்.]
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களம் 5, 

இடம் :--இடுகாடு, 

காலம் :--நண்பகல், 

[அரிச்சச் இரனும் வீரபாகுவும் சம்பாஷித் தச்சொண்டே 

பிரவேடிக்சறர்கள்.] 
அரிச்சந்திரன் :--எ.சாயினும் எனக்கென்ன ? தங்கள் 

கட்டளை எனக்கு அவசியமானது, 

வீரபாகு :--ஆனா சரி, இதோ பாத்தியா இந்த அம்மா 
ளே ; அம்மா! ௮ம்மா!! எத்கே இருக்கையுங்கோ ? இக்கே 
வாங்க சந்திரமதி Saab él ap on. | 

‘on | பார்த்துத் இடுக்கிட்டுத் தீனக்குள்.] ஆ ! இதெ 
ன்ன !! இவர் அழைத்துக்கொண்டு வருவானேன் ? என்ன 
வோ ஆபத்து கோர் இருக்கன் றத ; சந்தேகமே யில்லை, 
வெளியில் . ] ஐயா ! 

வீரபாகு :--இக்ச அம்மா, நேத்து சாத்இரி ஈம்ப மகரா 

ஜா எசமான் கொளந்தெயெச் களுத்தெ முரிச்சுக்கிட்டிருக் 

கையிலே, காவக்காரப் பயக சண்டு கச்சேரிலே கொண்டு 
விட்டாகளாம், 

அரி:--டிவசிவா ! சவூவா ! ! [ காதைப் பொத்துச்சொள்கி 

Cp er. | 

— HUNG — HOG gs சாத்திரி எசமான் மாருக்க, மர் 
BA எசமான் மாருங்க, மகாராஜா எசமான், எல்லாருமா 
சேது, இர்ச ௮ம்மாளெக் கொலெ பண்ணும்படி. தீர்ப்புப் 
பண்ணிவிட்டாகளாம். 

அரி:--| தன க்குள். ] விசுவநாத | தங்கள் இருக் கருணை 

இப்படியும் முடிந்ததா? | வெளியில்,] அப்புறம் ? | 
11
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வீரபாகு :--பெரிய பாளையக்கார எசமான் பட்டாக்கத். 
இயெக் கொடுத்து இரச அம்மாளெக். கொலெ பண்ணும் 
படி ஒப்புவிச்சாக,. 

அரி | தனக்குள். ] அக்கேயே கொன்றுவிட் டி.ருக்கக். 
கூடாதா? இர்தச் சந்தோலக்மை நானும் அனுபவிக்க வே 

ண்டூமா? | வெளியில். ] BU BIE CT — 

வீரபாகு :--எனக்கு இந்த அம்மா கொலெ சேஞ்சிருப்: 
பாந்கோன்னு கொஞ்சங்கூடப்படலே; ஆனாநாமென்ன செய் 

யலாம்? எசமான்மாருக்க கட்டளெ ; இந்தா பிடிச்சுக்கோ . 

[கத்தியை நீட்டுகிறான். ] ் 

அரி :--] திடுக்கிட்டுத் தனக்குள். ]| இஃதென்ன! என்னிடத் 

இல் அளிக்கின்றாமே ; | வெளியில்,] விசுவநாதா ! [பெற்றுச் 

கொள்கிறான்.] 

வீரபாகு:--கொலெக் கல்லுமேலே ஏத்த என்னமோ 
காளித்தாய்க்குக்கான் தெரியணும்;களுத்தெ, ஐயோ பாவம்; 
சேஞ்சேயிருக்கமா ட்டாக்கொ: வெட்டூடு; காளித்தாயே! [சை. 

யைக் குவித்துக்கொண்டு] 8 தான் காப்பாத்தணும், 

அரி | தனக்குள், ] இனி என்ன செய்யலாம்; கத்இயும். 

கொடுத்தாய்விட்ட து; | வெளியில். | கானே கொலை செய்யவே: 
ண்டுமா? 

வீரபாகு “எ எனக்குக் கொல்லச் கசையெளாது; நீதான் 

செய்யணும், 

அரி | தனக்குள். ] எங்கனம் மறுக்கமுடியும் 1 அடி. 
மை சொண்டிருக்கினுர் ; வருவதெல்லாம் வரட்டும் ; | வெளி 
யில், | ஐயா, அப்படியே செய்கிறேன். 

வீரபாகு :--அம்மா, பாத்இியுங்களா ? இவன் தான் 
அடிமை அனிச்சன் ; நான் சன்னசாஇப் பள்ளப்பய ; இவன்:
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கையாலே செக்தா உங்களுக்குப் புண்ய முண்டு, [ ௮ரிச்சர் 
இரனை கோக்சி] ரண்டா அனிச்சா, தெரிஞ்சுசா ? எசமான் 
மாருகக கட்டளெயிட்டா-.- 

அரி :--அப்படியே செய்துவிடுகிறேன் ; தடையில்லை, 
வீரபாகு :--பள்ளச்சி காத்துக்கிட்டி ரப்பா ; ஊருக்குப் 

பேரவணும் ; ஊம் ! பத் இரம்; அப்புறம் தலெ முயுவணும் ; 
தெரியுமா ? 

அரி:--அப்படியே ; இப்பொழுதே செய்துவிடுகிறேன், 

வீரபாகு :--நீ எல்லாக் தெரிஞ்சவன் ; [சர்திமதியை 

கோக்? ] அம்மா! போ வட்டுக்களா ? இக்க ஊருலே செத் 
தா பாவமே இல்லியாம் : பெரிய பெரிய பாப்பார எசமான் 
மாருகச எல்லாரும் சொல்முக ; என்னிக்கி இருந்தாலும் 
சரவணும் ; சந்தோசமாயிருங்க ; அவகளெ காளித்தாயி சும் 
மா விடமாட்டா ; போவட்டுந்களா 7? 

சந்திர :--| தனக்குள், ] சாவில் அக்கமேயில்லை, [ கெளி 

யில் | அப்படி.யே ; | வீரபாகு மறைருன்.] 

அரி:--சர்வேசா, மகன் இறர் சதைக் காட்டிலும் மனை 
வியைக் கொல்வது கடினமாய்க் காணப்படுகின் றே; ராட் 

டைக் துறத்தல், அடிமை புகுதல், மகன் இறத்தல், இவை 
உலகத்துக்குக் சகஜம்; கடிமணம் புரிந்த காதலியைக் 
கத்தி யெடுத்துக் கொல்லுதல் அங்கனம் ஆகமாட்டாதே ; 
இந்தக் கஷ்டத்துக்கு என்ன செய்வேன்; இன குலத்தை 
இருர்சவிடம் தெரியாமல், அடியோடு அழித்துவிட்ட 
தோடு, அதற்கு என்றும் நீங்காத ஒரு களங்க த்தையும் 
உணடாக்கிவிட்டேன்; | வாளைப் பார்க்கிறான்] ஆ] இந்தக் 
கொடுங்கரம், இப்பொழுது கொலைவாளைத் தாங்டக் கொல்ல 
நிற்கின்றது; எப்பொழுது யார்மீது என்ன பழியைச் சுமர்த்
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தினேனோ ? [ சந்திசமதியின் சமீபம் செல்கிருன்,] சந்இரம இ | 

ஐயர் வீட்டுக்குச் செல்லவில்லையோ? 

சந்திர :--[ சனக்குள்,] என்ன கினைப்பாரோ ? தெய்வ 
மே! ீ தான் துணை. [ வளியில்,] இருட்டில் வழி தெரியாமல் 
மயக்கிக்கொண்டி.ருந்தேன். 

அரி:--பின்? இது இடைத்தவிதம்? 

சந்திர -இடுக்குச்சர்து ஒன்றில் கால் இடறிக் ழே 

விழுந்துவிட்டேன்; மின்னல் உதவியால் ௮ஃது ஒரு 

இறந்த குழந்தை என்று தெரிந்தது. 

அரி :--முன்பே இறக்தருந்ததா ? 

சந்திர :-- அப்படி த்தான் இருக்கவேண்டும்; என்னால் 
இறப்பதற்குக் கொஞ்சமும் காரணமில்லை. 

அரி:--பின்பு ? 

சந்திர;--௮ஃ து ஒருவரும் காணமுடியாத ஒரு மறை 
விடம்; ஈம் லோகம் போல இருக்ததனால், ஈல்லவிடத்இல் 
விட்டுச் செல்லலாம் என்று எடுத்துக்கொண்டு வர்தேன். 

அரி:--சரி, [தலையை ௮சைக்ூருன்.] நன்முயிருந்த.து, 

சந்திர --உடனே காவலர் வந்து ௮டி அடி. என்று 
அடித்து, ௮ஃது இந்தவூர் அரசர் குழந்தை என்றும், அசை 
நானே கொலை செய்தவள் என்றும், என்னைக் கொலுமுகத் 

துக்குச் கூட்டிச் சென்ரார்கள். 

அரி:--௮.ரசன் முதலியவர்கள் ஒன்றும் கவனிக்க வில் 
லையா ? 

சந்திர:-- அடிச்சுவடு, முகக்குறி முதலியவற்றாலும், 
அவர்கள் சாக்ஷியத்தாலும் என்னையே கொலைசெய்தவள் 
என்று நிர்ணயித்து விட்டார்கள்,
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அரி :--ஊழ்வினையைத் தடுக்க யாவரால் முடியும்? 

அ கல்லவர்களையும் மயங்கச் ewer ogi. 

சந்திர ;--இல்லை; லோடதெத்தோடு இறக்கவேண்டும் 

என்னு இரண்டு மூன்று வகைகளில் பிரயத்தனப்பட்ட 

அண்டு; ௮ஃது இந்த விதம் ௮றுகூலித்தது, 

அரி:--அ.தற்கு இந்த வழிதானா ஏத்நது? 

சக்திர:--காம் என்ன செய்யலாம்; இறப்பதில் கொஞ்ச 

மும் துக்கம் இல்லை; ஆனால், கொலைக் குற்றத்தோடை- 

அரி:--கடவுளே, கொலை செய்கன்றவனலும் கானாகவே 

நிற்கவேண்டுமா ? 

சந்திர :--கங்கள் கரத்தாலேயே இழக்கும் வண்ணம் 

கருணை புரிந்த கடவுளுக்கு ஈன்றி பாராட்டவேண்டாமா ? 

அரி:--என்னால் கொல்லப்படாவிட்டால், இறட்பஇல் 

எனக்கும் இஷ்டம்தான். | 

சந்திர :-- தார்கள் கொல்வ இற்னான் இருவாக்கும் புகழ் 
உண்டு, 

அரி:--என்ன புகழ்? பயனற்ற புகழ். 

சந்திர :--அப்படி. நினைக்கக்கூடாது; இக்த உலகத்இல் 

என்றும் நிலைத் இருப்பது புகழ் அல்ல து இகம் ஒன்றுதான்: 

* மன்னா உலகத்து மன்னுதல் குறித்தோர் 

தம்புகழ் கிமஇத் தாம் மாய்ச் தனரே.” 

புகழ் வரும்பொழுது உயிரைத் துறக்கத் துக்உப்பானேன்? 
யஜமானன் கட்டளையை நிறைவேற்றின புகழ் தங்களுக்கும் 
கணவன் கரத்தால் இறந்த புகழ் எனக்கும் இடைக்கன்றது 

மனத்தைத் இடன் செய் துகொள்ளுங்கள்.
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அரி:--சூரிய வம்சத்இல் மனைவியைக் கொன்றவர் ஒரு 
வரும் இல்லையே; இதுவும் காலகஇயா? அரிச்சர் இரா, நீ 
எந்த ஒருத்தியின்மீது அளவுகடஈம ஆசையை வைத்து 
கேடித்து. வந்தாயோ, அச்த ௮ருமைச் Fh Brio Renu, 
ஆசை நாயகியை, ௮யோத்இயின் சக்கிரவர்திதினியை, அக் 

தோ ! [8ழே விழுந்து மூர்ச்ச்கிரான்.] 

சந்திர ;--[பாபரப்புடன் எடுத்து முன்றானையால் வி௫றிச் 
கொண்டு] பிசாணமா,மா, இன்னமும் தெளியவில்லையா ? 

[ முகத்தைத் HOLD pat. | அந்தோ ! இன்னும் பிரக்ஞை 
வரவில்லையே; இந்த மகாபாபி நினைத்தது சரியாய்விட்டது; 
கொல்வதற்குக் சை யெழாமல் ஜூர்ச்சித்துவிட்டார்; துரை 
யே! ௮ இர்ஷ்ட ஹறினையாயே அடியாள் தங்கள் .பரிசுத்த 
அன்புக்குப் பாத்தரமல்லவே ; சந்திரமதி! நீ இன்னும் 
எனன செய்ய விருக்ன்றாயோ ? உன்மீது வைத்த ஆசை 
யினால் மற மாதரை விரும்பமாட்டேன் என்று, ஒரு சக் 
வர்த்தி பிணம்சுட்டுப் பொசுக்கும் பறைத்தொழிலைக் கைக் 
கொண்டு, இப்பொழுது உனக்குமுன் உயிர் விடவும் சித்த 
மாய்விட்டார்; நீ எல்லாவற்றையும் கண்டும், அந்தோ | 
[முகத்தில் அறைந்து சொள்கிறுள்.] என் அருமைத் தலைவசே, 
[விசிறஒருள் ; ௮ரிச்சர இ.ரன் சிறி து சண் இறக்கிரான்.] 

அரி இன்னமும் உயிர் போகவில்லையே; [மறுபடி சண் 

களை மூடிச்கொள்கிறான்.] 

சந்திர:---நாகா, தங்கள் அருமைச் சந் இரம் சுகொட் 
ஓல் இப்படி. வருத்தப்படுவதைக் கொஞ்சமும் பார்க்கவில் 
லையா? மகனைத் துறந்து, [அரிச்சர்தின் மூர்ச்சை தெளிந்து 
உட்காருகிறான்.] பிராணநாதா, தைரியப்படுத்இக் கொள்ளுல் 
கள்; இனி இதற்குச் சர் இக்கவேண்டாம்; சீக்ரம் செய்து 
விடுவது எதற்கும் ஈல்லது,
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அரி :--[சனக்குள்.] இனிப் பயனில்லை; துணியவேண்டி, 
'யதுதான்; [வெளியில்] ஜகஇசா, தங்கள் இருவுள்ள த்தின் 
வண்ணம் நடக்க இதோ த்தமாய் முன்வந் இருக்கிறேன்; 
பரம்பொருளே, கைர் நடுக்குகின்றதே; ஒரு விதத்திலும் 
மனம் துணிபமாட்டேன் என் கின்றது; இருதலைக் கொள்ளி 
எறும்பின் வண்ணம்-- 

| சந்திர கரணியை ஒரு குடையில் ஆண்ட சக்கிர 
வர்த்திக்கு அடியாள் சொல்லச்மக்கது என்ன விருக்கின் 
றிது? இடன் செய்து கொள்ளுங்கள்; யஜமானரும் தஇரும்பி 
வருகிற வேளையாய்விட்டது; கரம் பாருங்கள், 

அரி :--[தனக்குள்.] யஜமானர் கட்டளை யிட்டுவிட்டார்: 
கத்தியையும் பெற்றுக்கொண்டுவிட்டோம்; இனி எதற்குச் 
சிந்திக்கவேண்டும்? முன் வைத்த காலைப் பின் வைக்கக் 
கூடாது; சக்ரம் முடிக்க வேண்டியதுதான், | வெளியில். ] 

சந்தஇரமத | தேற்றிக்கொண்டுவிட்டேன்: வா! இந்தப் பீடத் 
இன்மீது ஏறு. | 

சந்திர:--அப்படியே; அடியாள் தங்சளைக் கடை 
வந்தனம் செய்கிறேன்; ௮அக்கிரகியுங்கள், [வணங்குரள்.] 

௮ரி:--பரம்பொருளே, என் செயல் முழுவதையும் 
திங்கள் திருவுள்ளத்துக்கு ஒப்படைத்துவிட்டேன். 

“* எனக்கெ னச்செயல் வேதிலை ; யாவுமிங் கொருநின் 
,ிினக்கெ னத் தரும் உடல்பொரு ளாவியும் தந்தேன். 
மனத்த கத்துள வழுக்கெலா மாற்றிஎம் பிரான்மீ 
பினைத்த தெப்படி யப்படி. யருளுதல் நீதம்.” 

[சர்.திரமதி மேடை மீதேறுகருள்,] சர்இரம், கடவுளைக் இயா 
னித்துக் கொள்... ப
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சந்திர:--அடி.யாளுக்குத் தங்களைத் தவிரப் பிறிதொரு. 

கடவுளும் இல்லை; [கரத்தைச் குவித்துக்கொண்டு] சத்திய சுவ. 

ரூபியே, அடியாள் மனம் வாக்குக் காயங்களில் இதுகாறும். 

மறுவற்றவளா யிருப்பின், மற்னொரு பிறப்பிற்கும் இவரே 

மணமகன் ஆகவேண்டும், [அரிச்சந்தொனை கோச்சி] பிராண: 

காதா! அடியாள் இதுகாறும் தெரியாமைத்தனத்தால். 

ஏதேனும் பிழைகள் செய்இருப்பின், அவற்றை மன்னிக்கப் 

பிரார்.த்இக்ிேேன். [கை கூப்பிக்கொண்ட வண்ணம் குனிந்து. 

நி.ற்கிருள்,] 

அரி :--விசுவகாதப் பிரபோ! மனம் ஓத்து. விரும்பி: 

மணம் புரிந்த, மதிதயன் மகளை இதோ கொல்லப்போடு 

றேன்; அவளுக்குக் இருவருள் சுரந்து ௮அணக்கரடயுங்கள்:: 
சந்இரம்! சித்தமாயிருக்கமுயா ? 

சந்திர :--ம். 

அரி:--விசுவேசா, யாவும் தீங்களுச்கே அற்புதம்; 
[வாளை வீசுகிறான்; ௮து புஷ்பமாலிகையாய் விழுதலும் மலர்மாரி” 
பொழி௫ன்றது. திடுக்கிட்டுத் இசைச்து] சந்இரம்! என்ன ஆச் 

சரியம் இது? 

சந்திர :--[,சனக்குள். ] இகத மகா பாபி இறப்பஇல் இன்: 
னும் கடவுளுக்குக் கருணை இல்லைபோல் காணப்படுனெ: 
ததே; இன்னும் என்ன வென்ன துக்கங்களை ௮அபவிக்கட்- 

பிறந்திருக்ெறேனோ ? gaBer, இவ்வளவிலேனும் 
தொலைத்துவிடக் கூடாதா ? [வெளியில்.] பிராணகாதா:! இத 

தகு யோிப்பானேன் ? எடுத்த காரியத்தைச் சீக்ரம் முடி 
யுங்கள் ; இரண்டிடத்திலும் புகழ் கடைக்கும் 5: பிர யை 
எடுத்.துச்கொள்ளுங்கள் ; வாளாய் விடும்,
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அரி:--[எடுக்கிறான், ௮.து வாளாதலும் சனக்குள்.] £| என்ன: 
பயன் | ஒரு பெண்ணுக்கு இருக்கும் அறிவும் நமக்கு இல்: 
லாது போய்விட்ட து! இந்தப் பூவிளையாட்டு யாவர்க்கு வேண் 
டும் ? 2 08 செய்துகொண்டு விடலாம், | வெளியில்,] FH 
ரம்] இப்பொழுது தப்பாது: இத்தம் செய் துசொள் ; விசு௫: 
றேன், 

சந்திர:--செய்யுக்கள். [சை கூப்பிச்கொண்டு குனிந்து நிற். 
ga] 

அரி ஜக இசா, நான் இதுகாறும் உண்மை தவரு: 

இருப்பின், இர்தவாள் [திசைக்குள்.] பொறு Ouro; usp pe: 
UD DG 

அரி:--[சோபத்துடன்.] யாவர் என்னைத் தடுக்கன்றவர் ? 
[ிரும்பிப்பார்ச்சிறான். விசுவாமிச்சான் ஒடோடியும் எந்து கத்: 

யைப் பிடித்துக்கொண்டு] 

விசுவாமித்திரன் :--அரிச்சந்தர மகரராஜனே ! நான் 

முன் விசுவாமித்திரன் ; கொல்லவேண்டாம், கொல்லவேண் 

டாம். 

அரி;--| திகைத்துநின்று] ஏது இப்பொழுது ? தங்கள் 
வருகை ஆச்சரியமாயிருக்கின்றது; இராஜாக்ளை யஜமானா;. 

கட்டளையும் இருக்கின்றது ; சற்று இருங்கள் ; இதோ வந்து 

விட்டேன், [வாளைஐங்க வெடுக்கிறான்.] 

விசுவா :--[சனச்குள்.] இதேது? விடமாட்டான் போல் 

இருக்கின்றதே; [வெளியில்,] தடுப்பதற்காக வல்லவோ கான்: 

வந்இருக்பிறேன்; விட்டுவிடு, [வாளைப்பத்றுகறான்.] 

அரி :-- அதெப்படி. ? தங்கள் கட்டளையாயின் உட. 

னே மாற்றிக்கொண்டிருப்பேன் ; மேலும்
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“ புலையலும் விரும்பாத இப்புன்புலால் யாக்கை 
சிலையெனா மருண்டு உயிரினும் நெடி துறச் சிறந்தே 
தலைமை சேர்தரு சத்தியம் பிறழ்வது தரியேம். 
கலை உணார்த நீர் எமக்தது கழறுவ தழகோ ?” 

[ சர்.திரமதி மனத்திகைப்புடன் நி ந்கிறாள்.] 

விசுவா :---[ தனக்குள்.] இனிப் பயனில்லை ; உண்மையை 
ஒப்புக்கொள்ள வேண்டியதுதான். [வெளியில்,] இந்த அலங் 
'கோலங்களுக்குக் காரணம் வராணஷஹியின் அரசனன்று 
வசிஷ்டருக்கும் எனக்கும் கேர்ர்க சில காரணங்களை முன் 
னிட்டு சானே உங்களை வருத்தப்படுத்தகேரிட்ட த; விட்டு 
விடு; எல்லா வற்றையும் பின்னால் தெரிவிக்டறேன். 

அரி:--[ ஆச்சரியத்துடன்] தாங்களா ? இன்னும் விசேஷ 
மாய் விட்டது; சர்இரமஇயும் இறக்கச் சத்தமாமிருக்கிளுள்; 
தானும் கொல்ல முன்வந் இருக்கிறேன் ; என்றைக்காவது ஒரு 

காளைக்கு இறக்கவேண்டியதுதானே. ப 

லிசுவா:--௮7௪ சேசரி ! நீமுக்காலும் சத்தியவான் 

மூன்; [சர் திரமதி வணங்குகளொள்.] பாக்கியவஇ ! இனி ஒன்றுக் 

கும் துன்புமுதே ; உங்கள் ௮ருமைலோடிதம் அதோ எழு 
நீது விட்டான் | வாருங்கள் அயோத்தஇக்குச் செல்லலாம் ; 

[லோசதொஸ்யன் எழுர்து தாய் தந்தைகளையும் மூனிவரையும் வணங் 

குகிறான். சந்திரமதி தழுவிக்கொள்கிறாள்.] 

சந்திர :--மகனுக்கு உயிர் தர்த கருணை என்றும் மறச் 
கக்கூடியகன்.று ) அடியாள் இனி crams பட்ட ம௫ஷியா 

கும் பாக்கியத்தைப் பெறுவேன் ? 

விசுவா :--அவனும் பிழைத்துவிட்டானே ! அதோ 

பாருங்கள்; தரையோடு வருகிழுன். [காசிராஜன் பிசதாபருத் 
,இரன், மகன் மர்திரிமுதலியவர்சகளோடும் வந்து ௮ரிச்சக்தினையும் 
சச் திரமதியையும் வணங்க்சொண்டு]
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பிரதாபருத்திரன் அடியேன் ஆராயாமல் செய்தது 
முக்காலும் பிசகு; கடவுள் அருள் மகம் நினைந்தாவது மன் 
னிக்கப் பிரார்த்இக்கிறேன் ; இந்த இராஜ்ய.ழம் அடிமையும் 
தங்கள் அடைக்கலம். [வீழ்ச்து வணங்குகிறான். | 

அரி :---|பர பாப்போடு விலடிச்கொண்டு] எழுந் இருங்கள்; 
இப்பொழுது நான் ௪க்கிரவர் சீஇயன்று; அடிமை; இடமும் 
YF FEO Zi. 

பிரதாப எனக்கே வெட்கமாயிருக்கிறது; சக்கிரவாதி 
'இனியவர்கள் என்று கொஞ்சமும் அறியாது போய் விட் 
டேன். 

அரி :--ரியாயம் என்பது யாவர்க்கும் ஒன்றுதானே? 

பிரதாப :---என் கண்களுக்கும், சபையோர்களுக்கும், 

அிததடம் முகக்குறி முதலிய பலவும், அப்பொழுது கொலை 

க்குற்றத்தையே வற்புறுத்இன ; இப்பொழுது அவவளவும் 

கனவோ என்னும்படியான நிலைமைக்கு வந்துவிட்டன ! 

ஒருகால், என்னை ஒருதேவதைசான் அக்௩னம் மயங்கச் 

செய்திருக்கவேண்டும் என்றும் நினைக்கறேன். 

விசுவா :--பிரதாபருத்்தொனே, 8 நியாயவாஇதான் ; 

உன்னை நான் அவ்வண்ணம் ஏமாற்றிவிட்டேன். ழோ 

ஒன்றை நினைந்து ௮ம்௪னம் செய்யகேரிட்டது. 

பிரதாப :--இன்று தான் அடியேன் தச்யனாமினேன், 

காம்கள் பொருள்படுத்தும்படியான அவ்வளவு உயர்ந்த 

நிலைமைக்கு வந்துவிட்டேனல்லவா? 

[வசிஷ்டர் வருகிறார் ; அரிச்சந்திரன், சர்இரமதி லோசொஸ்யன் 

மூவரும் வணங்குகருர்கள்.] 

வசிஷ்டர் :--அரிச்சந்திரா | எங்கள் சபதத்தால் மிக 
வும் வருக்தி விட்டாய் ; ஆயினும், இராகு உண்டு உமிழ்ந்த
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சந்திரன் ; இனி உலகத்இல் உன் புகழ் ஒன்றுதான் என்றும். 
நிலைத் துவிளங்கும். 

அரி :-யாவும் தங்கள் அஅக்கரகம்தான். 

விசுவா :--அரிச்சச்இர மகாராஜனே ! எனக்கும் வசிஷ் 
ரூக்கும் இந்திர சபையில் கேர்ந்த ஒருவித சபதத்இனால் 

அஅபவிக்சக்கூடிய கஷ்டங்கள் அவ்வளவையும் நீங்கள் 

அ௮அபவித்து விட்டீர்கள் ; இவவளவு வருத்தப்படுத்தியும் 

ஜயம் வசிஷ்டருடையதாயப்விட்டது ; என்ன செய்யலாம் ? 
யாவும் ஊழ்வினை ; கஷ்டச்இன்முடிவே சுகமானதால் இனி 
எப்பொழுதும்போல ௮யோத் இக்குச்சென்று அரசாகூஷி' 
செய்துகொண்டிரு ; சர்இத்துப் பயனில்லை ; எங்கள் 

ஏற்பாட்டின் வண்ணம் என்தவத்இல் பாஇபாகத்தைக் தங் 

களுக்குச் தத்தம் செய்துவிட்டேன். 

௮ரி:--ஏது? இனி அதற்கும் எனக்கும் நெடுந் தாரம்; 

துப்பிய தம்பலத்தைக் இரும்பவும்-- 

வசிஷ்டர் :--விசுவாமி தீ.தரருக்கு ௮ங்கனம் கருத்தில்: 

லையே : உன்னிடம் ஒப்புவித்து விடுவகற்கல்லவோ ௮வர்-- 

அரி :--அஃதெப்படி ? நான்ரான் அவருக்கு முர்தியே: 

கொடுத்துவிட்டேனே; இனி இராஜ்யத்துக்கும் எனக்கும் 

என்ன சம்பந்தம் £? கான் சண்டாளனாய்விட்டேன் ; மேலும் 

அடிமை, 

வசிஷ்டர் ஊபறையனுக்கு அடிமையாய் விட்டோம் 

என்று இந்இக்காதே; உங்கள் இருவரையும் ௮டிமை கொண் 
டவர்கள் ௮தோ வருகரர்கள்; பாருங்கள் ! (அக்னி பசவானும். 
யமதாம மகாராஜனும் வருகருர்கள், அரிச்சர்தரன் சந்திரமதி முதலா 

ன வர்ச௪ள் வணங்கு௫ரர்கள்.]
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அக்னி :-- அரிச்சந்தரமகாராஜசே ! நான் யார் தெரி 

யுமா? வைசுவாரஈரன் ; விசுவாமித்இரர் வேண்டுகோளினால் 
காலகண்டன் என்னும் அ௮ரதணனாடத் தந்கள் மனைவியை 
யும் மகனையும் அடிமை கொண்டி iC sor, F568 rin Quer 
பாதிவிரத்தியத்துக்கு மிகவும் அஞ்சுகிறேன் ; லோதா 
ஸ்யன் ஒரு அவதார புருஷன்; குணக்கடல் ;: அடக்க 
வாய்ந்தவன் ? இருவசையும் இதோ தங்களிடத்தில் ஒப்பு 
வித்துவிட்டேன் $; [சர்திரமதியை நோக்கி] அம்மணி ! தாம் 

கள் புத்தொனோடு இனிச் சக்ரெவர்த்தெயவர்களிடம் செல் 
லசிகள்; அடிமை முன்னிலையில் ஏதாவது வருத்தப்படுத்த 
மிருக கால், அவ்வளவும் விசுவாமித்இரர் கட்டளை என்று 
நினைக்கவேண்டும்; கான் என்னசெய்யட்டும்; பரா னேன். 

அரி :--அஃ்தெப்படி. ஒப்புவிக்கலாம் ? தங்களுக்கு 
இன்னும் என்னால் பொன் கொடுக்கப் படவில்லையே 

அக்னி :--முர்இக் கொடுத்தருக்தரல்தானே இப்பொ 

முது பெற்றுக்கொள்வதற்கு ? பொன் விசுவாமித்தரருடை 

யது; நேற்றுவரையில் அவருக்கு வேலைக்காரனாயிருந்தேன், 

அரி:--தன்யனாய் விட்டேன்; மன்னிக்கவேண்டும்: 

மனைவியைக் காப்பாற்றிக் கொடுத்தது என்றும் மறச்கற் 

பாலதன்று, [வணங்குகிறான்.] 

யமதர்மராஜன் :--கான் யார் தெரியுமா? தெள் இசைக் 

குத் தலைவன்; வி.ரபாகு என்ற பெயருடன் தங்களை ௮டி.மை 

கொண்டி ருந்தேன்; அக்னிபகவான் சொல்லியது பேரலவே 

விசுவாமித் இருக்கு கானும் ஒரு வேலைக்காரன் தான்; தங் 
களைப் புன்றொழில் செய்யும்படி. கட்டளையிட்ட வெல்லாம் 

விசுவாமித்திரர் ஏவுதல் என்று கினைக்கவேண்டும்; தேவர்
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கள் என்றும் பரா னர்கள்; தங்களுக்கும் தெரிர்தது கானே. 
இனித் தாங்கள் சுவதர்இரராய் விட்டீர்கள். 

அரி:--பதையனுக்கு அடியைப் பட்டோம் என்று 

இனிக் கனவிலும் நினைக்கமாட்டேன்; தங்களுக்கு ப பணி 

விடைபுரியக் கொடுத்துவைக்க வேண்டுமே $ 

விசுவா அரிச்சந்திர மகாராஜனே, காலதாமதம் 
செய்யவேண்டாம்; சீக்கரம் புறப்படவேண்டும்; அயோத்தி 

யில் யாவும் சித்தமாயிருக்கன்றன. 

அரி எஸழனிசாகா, எல்லாம் தீந்கள்கருணை; கொடுத்து 
விட்ட ஒன்றை... 

விசுவா இல்லை, இல்லை. கட்டாயம் ஏற்றுக்கொள்ள 

வேண்டியதுதான். என் வசனத்தில் சந்தேகமிருந்தால் 
விஷ் டரைக் கேள், 

வசிஷ்டர் :--அரிச்சர்இரா | விசுவாமிச்இரர் வசனத் 
இல் சர்சேகம் கொள்ளவேண்டாம்; ௮வவளவும் சத்தியம்; 
மகுடாபிஷேகத்துக்கு இன்றே முகூர்த்தமும் நியமிக்கப் 
பட்டிருக்கிறது; மற்ற விவரங்கள் ஆயோத்இயில் தெரிவிக் 
கப்படும்; இதோ விமானமும் வந்துவிட்ட து; புறப்படுங்கள். 
(புக்பகம் வருகின்றது.] பிர தாபருத்தரசே! குழர்தையோடு 
நீங்களும் வஹுங்கள்,. 

பிரதாப :--காத்துக்கொண்டிருக்கறேன். 

அரி :--| சனக்குள்.] இனி நாம் என்ன செய்யலாம் 7 

| வெளியில்.] FG இசம a! நமக்கு இருவரும் குருசிசேஷ்டா 

கள்; அவர்கள் கட்டளை எதுவாயினும் அப்படியே நடக்க 

வேண்டியதுதான்; [வசிஷ்டர் விசுவாமித்திரர் இருவரையும் ரோ 

க] தங்கள் கட்டளையை எங்கனம் மறுக்கக் துணிவேன்? 

காத்துக்கொண்டிருக்கிறேன், [சந்திசமதியையும் புத்திரனையும்
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கோச்சி] ௪ஈஇரம்! லோம்! எல்லாம் கடவுள் செயல் ,; 
வாருங்கள்! எ.றிக்கொள்ளலாம். [அனைவரும் ஏறிக்கொள்ளொர் 
கள்; விமானம் ஆகாயத்தில் மறைகன்றது.] 

பரதவாக்கியம் :--ச௪பையோர்களே ! அடக்கம் பொ 
Gf விளங்க நினைக்கும் அன்புடையவர் பலரும் wy heen 
இர மகாராஜரையும், கற்பிலக்கணத்தைக் கற்றுக்கொள்ள 
நினைக்கும் குணவ இகள் பலரும் FEB தேவியையும், 
பெ்ஜோருக்குக் 8ழ்ப்படிந்து ஈடக்க விரும்பும் புத்இராகள் 
பலரும் லோகிகாஸ்யனையும் வழிகாட்டி. களாய்க் கொண்டு: 
இரக்க இருகிலத்தில் சிறது பொலியும் வண்ணம் சருவேசுவ 
rie Far Wat ss Ban Cap id. 

[ மங்களம்] 

வையம் நீடு; மாமழை மன்னுக? 

மெய் விளம்பிய அன்பர் விளங்குக; 

சைவரன்னெறி தான்றழைச் (2தாங்குசு ; 

தெய்வவெண்டிரு கீ.று இறக்கவே.” 

மங்களம்! மங்களம் ! ! மங்களம் ! 

முற்றிற்று,




