


காமகள் சிலம்பு: பால்---௫. 

வி. கோ: சூ Aut erotica ரா av Suid, ts er. 

Li Blut! & ன் அட 

  

ரம் re ven 

ey te yee 

oe ‘fel ee கப டக்க டங்க 

3 Me EWAN RHIRATHA PAR UA ம் 

உதி a a ae - 

DEF GF TD ன் D at MDE e 

விலை : ௮ண-[.]





ரன பம, 

திருச்சிற்றம்பலம். 

BFI BO BAM. 

SD) bl 

டி? அர்கம் 

என்ணும் ௬ருவகைகத் தமிழ்காடகம், 

ப ve ef eget nnn nan பப்ப 

உட ர 33 ச 

OE ஏறு ரகு அரசு ர வைன 

சி 
a, , a. Sy, ன் ட்ட ட டு. 

ஸ் Sa) Gab L: od > oF .D Ly {if feat / ட் ஸ் if 

ர. பூல ரர ஓயா 
சீ 

(இ thi ர ந் (1 ஷா, 

mun! a 

Gis ser Zour : 

eB. DI. ஊவா CBW யை 

TOOT. ¢ 

yt , sy Py Ty hyo way ie ' 
ப்ட் AY SHEEN INE NORE |



இத பவுவவையயய்பபைய யவ cece cece cee pce i tee cece Meee neem oe i ene Etim ப Sane Reem ee ew 

PRINTED BY THOMPSON AND cO,, AT THE “ MINERVA” PRESS, MADRASs 

கசனைைககவ ”



TO 

M.R.Ry. A, Subbarayala Reddiar Avil. B.A, B.L., 

High Court Vakil, 

Secretary, The Cuddalore College Council. 

THIS DRAMA 

IS RESPECTEULLY DEDICATED 

As a token of respect and esteem 

BY 

THE AUTHOR





உரிமையுரை:. 

— 

எழகீர்க்கமீநேடிலடியாசிரியவிநத்தம். 

ஈட அத் 
சீ “te % 

us 7 7 ear Oe Wes வயோத்துமன் COT BY GD). 

புலகனை யொருபுயத் தேர்க் 

தயரகன் தவற்றி போந்த தியினைச் 

சாறறுவான மேமேன்றடிய கசைநீர்க 
. . a * ட்டி 

கயமுறுவ் கமல மனையவிக் நாலைக் 

களிப்புடன் ச.ரத்தஇல லேற்பி 

கயகசூண சுப்ப ராயலுப் பெயர்கொ 

ணம்பியே நியாய தாற் புல வோய். 

நூலாசிரியர்,





மூகவுயை. 

  

கடல்புடை சூழ்க்த இவ்வுலகின்சண் மூதார் ஏழனுள் ஒன்றெ 

னமிளிரும் அயோத்திமா நகரிற் செங்கோல் செலுக்கிவசச தசரத 

சக்கீரவர்த்தி சனாது இளமைப் பருவக்து ஒரு காள் வேட்டையா 

டச் சென்றபொழுது ஆங்கண ஒரு முனிமகணக் களிறென மரு 

ண்டு கம விடுத்து எய்து கொன்றனன. அங்வனச் தயரதன் அறி 

யாது செய்க தவற்கினைக கொண்டு இச்சிறு நாடகக்றை மெய்யு 

ரைக்களைக்காய்ப் புனைந்காம். “உண்மையா யலகி ஸிசம்ச்தியா 

வர்க்கச், செரிக்க காசை கெளிப்பது மெய்யுரை' 

இணி இர் நால் அங்கம் என்னாம். ஒருவகை நாடகம், இழு 

வட நாலா கூறு ச்ள்ரூபக il GH ar ஒ gar (pie . al ell TRUE BISer 

னைக் கையும் கடகி & அழி UL ர்சிரியா் சாதி பெக் கூறுப, இ துன் 

சண் அவலச்வையே Oud gin Mid ge க ரட்ட Li Wb, மச்ச 

கப் பாக்ிரமாக்கொண்டு வாசமும் வாய்ப்போருங் சாட்டி Qoogs 

gras: s விறு,  இரனைச் சிறப்பங்க மெனச்சொல்லுதலு 

முண்டு, எனனை ? 

' அவலச் வைக்கா யங்கமொன் நுடைகத்கரய்க 

கவலைகயொல மகணிர் கலித் துன மழுங்க 

வண்மினர் வாயலிகிக் கரற்றுமாண் பிம்ப 

வாகம் விளைக்க வரய்ப் போர் காட் Lo 

மக்கள்பாத் திரமா வயங்குறு வதுவே 

யங்க மென்ன வறிசல் வேண்டும்”? 

: உறுப்பினின்றும் வேற்றுமை சாணம் 

இப்பம் கம்மெனச் செப்பலு முண்டே'' 

என்றார் நாடக வியலுடையாரும், 

தோன்கியவாறு புனை£க விக்நாலித் பொதுளிய பிமைகளை 

ரீக்கிப் பேரறிவடையோர் இதனை மேம்கொள்வா.ராக, 

உ 0
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உடை 

இவமயம்,. 

இருச்சுற்றம்பலம், 

SFT SOT HU MI. 

பாயிரம். 

கடவுள் வாழ்த்து. 

விநாயகர் வணக்கம், 

ருள் வெண்பா. 

நால்வாய்ப் பெரிதுமுக கோக்டியருள் செய்யரனி 

fT OO GUT SL பெருமா யம், (௧) 

நடராக* வணக்கம். 

பண்ணிருசிட்க்க FQ) ஈடி.லடியாகிரியவிருக் சும், 

உலகெலா தின்படைப் புயிரெலா நின்படைப் 

பவைசெய்ர் கொழில்களெல்லா 

மூழ்வினைப் பயனென வருல்துவக் துறுமென்ற 

லுண்மையுரை பென்றுணர்ச்தே 

.2லகிலாக் சலைசோக்லு பலதுறைக ளிற்பயின் 

ope fem யோர்ப்பினுடனே 

யருங்கடைப் பிடிமேலு மசசருஞ் சிலவேளை 

யையபிமை போவரென்முற் 

பலவகைப் பழவினை யெனுஞ்சம௰் பட்டகாம் 

Lar GD LIL BQ) OP Bi 

பரிகரிச் தேகலெவ னின்னழகு சாலருட் 

பார்வையெம் மேற்படாம



தசரதன் தவறு, 

னலமிளிர் ௪சாகாச காப்பணெழு செம்பரிதி 
ஞானவொரளி நல்குமின்ப 

S78 பொன்னம் பலத்தாடு நின்பாத 

சாண்மலர் வணங்குதுமரோ. 

ஆசிரிய வணக்கம். 

அரறுர்க் கழு ெடிலடியாடுரியவிருத் கம். 

முதுமறையக சணர்கோவை மூக்சமிழமா சிரியனையெம் 

முசல்வண் றன்னை 

நீதிமெளலி சனைப்பணிய 61 FEA வியல்வகுத்த 

சம்பி யைச்செம் 

பு துமலர்க ளனையமா மாக்சட்சா2 துாமிணிறு 

fof ld Li Ld Sis it ©) Lp 

மதிமினிர வொளிவழங்கு பரிதிமாற் கலேஞனேயா6 

வணச்களன் செய்வாம், 

க ௫ 

அவையடக்கம். 

வயு பவி த்தும், 

என்னோ வொருவா நிதுபுனைம்ஹேம் 

பொன்னேர் புலவோர் புரைபலசண் 

டென்னே மிதுவென் ஜிசம்வரல் 

மன்னோர் மகப்பே றடைர்சவரால், 

 



லஙகம. 5 

நாடக பாத்திரங்கள். 

  

த, கசரதன்:--அயோச்திமன்னன், 

2. எமநாதன்:--சசரதனை யடுத்தவிடன், 

௩. சலபோசனர்:-- தயோச்தியையடுத்த காட்டில் வ௫க்கும் ஒரு 

முனிவர், 

மு, சுசீலை:--சலபோசனருடைய மனைவி, 

(ந. சுரோச னன்:--சலபோசனருடைய புதல்வன், 

நாடக நிகழ்விடம்: 

(2. ச கு , | 2 a க 6 

அயோத்தியையடுக்த சாடும் அதன்கணுள்ள 

முனிவராச்சிரமமுமாம்,
 

 





தசாதன் தவறு. 
இவவ ட டன். 
இச பு. 

Ap & D & ar ib. 

  

இடம் : முனிவராச்சிரமம், 

சரலம : நண பகல. 

ட் 7/7 GSB J LB oN) me BV SLIT வ் பகீ ம). இலம் ராபின் மானி 

Pe eet ROE ae monet ஒட்டம் பயல வைகள், 

சலயோசனரீ:--குழச்தரய்! «Crre@! gO srausBSmig 

கொணர்ச்ச அபூர்வமான பழங்கள் வெகு ருசிகரமாயிருச் 

கன்னை. கதேவலோகத்திலிருக்கும் கற்பச விருக்ஷத்தின் பழய 

களம், இவ்வளவு மதுரமாயிருக்குமோவென்று சர்தேடிக்கின் 

மேன. - எனன ! சரலே! இகசப்பழமங்கள் எவ்வளவ சேர்த்தி 

யாயிருக்கனெறன ! பார்க்கனையா 

சகலை: eu ri BLO AG முக்தை கமக்காக எவ்வளவோ அன்பு 

டன் வெகு இரமப்பட்டுக் Four BE gat Eup pal DOs 

கேட்பானேன் ? அவனன பே அவ்வளவு ருசிச்சுங் சாரணம், 

பழச்திலென்ன இருக்கன்றன?அன்பு கலக்சவிடஃ்து ௮மிர்க 

மொழுகுமன்ே 2 அனபு கெய்வத்தன்மையசாகலின் ஃது 

எஸ்லாம் வல்லது, அன்பே உருவமாகக் கொண்டுதிச்ச என 

கூழகதை கையால் கொட்டுசக்கொடுச்த எல்லாட் பொருளும் 

என மனத்திற்கு மிக ரம்மியமாயிருக்கும், கண்ணில்லாத கால 

தீதில் ஈகமக்கு ஊன்றுகோல்போல இருது காப்பாற்றி வரும 

ஈம் கண்மணியே கஈமக்குச் சகல பாக்கியமும் என்று கருதி 
பிருக்கிறேன். : சர்வேகஜ்ரியாணாம் நயனம் பிரசானம்” என 

மும் * சண்ணிற் இறந்து வுறுப்பில்லை' என்றும் தாங்கள் அடிக்



9 தசரதன் தவற, [முதற் 
சுடி கூறுவன பொய்யாக நமக்குக் சண்ணிழ் சிறந்த உறுப் 

பாய் விளங்கும் காதலனை யாம் பெற்றது பூர்வ ஜன்ம 

பண்ணியமே. 

சலபோசனர்:--சுரோசனா | என் சண்மணி ! ந ௮சனம் அருக இனை 
யோ?இக்கப் பழங்களைச் சாப்பிடு, நீ பழங்கொண்டுவரக் காட் 

டிற்குப் போயினையே, அவ்விடத்தில் 8 எவ்வளவு சகஷ்டப்பட். 
பிருட்பாப் ! எங்களுக்குக் சண்போனதும், கண்ணுக்குக் சண் 

சன அருமை மைந்தன் நீ அதனிமித்தம் கஷ்டச்திற்குள்ளா 

வதும் விதிவசமோ 1 தெய்வமே! பூர்வ ஜனமத்தில் நாங்கள் 

என்ன பாபஞ் சேய்கோ கண்ணை இழகச்சோம்! பாபாக்துமா 

க்சளாகிய எங்களுடைய வயிற்றிற் பிறர்க பாபச்இனால் நீயும் 

கஷ்டப்படவேண்டியிருச்கிறதே! குழகர் தாய ! அப்பா ! உனனு 

டைய சஷ்டத்தை நினைக்க நினைக்க என்னுடல் உருகுகின்ற 

தே! பனம் சோடுன்றதே! என் சண்ணே | எத்தனை கஷ்டற் 

சாம் படுவாய் நீ? அச்சனையம் உன்னுடைய மெல்லிய உடல் 

சாக்குமோ ? ஐயோ ! பழமமொரு தோப்பில், இழங்கொரு கா 

ட்டில், ஜஐலமொரு புதரில் ! * ஓன்றுச்சொன்று எவ்விடத்துக். 

கசெவ்விடம்!எத்தனை தூரம்!அர்தோ!இ£த இடங்களிலெல்லாம் 

துஷ்ட மிருகல்க ளெதிர்ட்பட்டால் என் செய்வை ? ஐயோ 

௮தை நினைச்சாலும் நடுங்குகிதே மனம் ! வயறு பகர் என் 

இன்றதே! என் எண்ணே! உன் நிலைமையை என்னென்று 

செரல்வேன் ! (இரக்ப் பானர்.) 

சேல்கமலப் பாதஞ் சிவச்சனவோ முட்பரலான் 

வெங்கதிரோன் நீச்கதிரான் மேனி வெ.தும்பினயோ? (௫) 

கானகத்து வாழும் கடும்பலிவாய்ப் பேரொலிகேட் 
னமிலாக் கண்ணே யயங்கி யொடுங்கனையோ ? (௬) 

தாகச்சணங்கும் மோூனியுச் தாமருட்ட நீமயங்பிப் 

போக்கொழிக்து கையற் றயர்ச்சனையோ புண்ணியனே! (௪) 

* இதைச் சொல்றும்போது சையிஞல் கேறு வேறு மூலைகளைக் சாட்டு இன்றார்,
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Ceéar மரைக்கரத்சாற் றீண்டிமர மேறியக்கா 

லந்தோரீ நொந்தின் றரற்றினையோ வன்புடையாய் ? (௮) 

சுசீலை:--௬வாமி ! நீங்களேன் இக்கக் சஷ்டச்தை யெல்லாம் எடுக் 

துச் சொல்லுஇறீரகள்?இவற்றைக் கேட்க என் மனம் ௪௫௧௧ 

வில்லையே ! (இரம்ூப்பாடுனெரஎ்.) 

பத்து மதியுன்னைப் பாவி வயிறுளைய 

விச் தயருக் சோசமர்தே னின்பப் ty seated | (௯) 

ஐயாவென் சண்ணே யனிச்சமெனு மின்மோனி 

ஐயோ வெயிலா லழன்று வகங்கினையோ ! (40) 

சுூமக்தைகளைப் பயமுறுக்துவகற்குப் “புலி 4 கரடி என்று 

சொன்னுற் போதுமே, பால் மணம்மாமுப் பாலகன் நீ Low & 

ளும் கரடிகளும் மற்றுமுள்ள தஷ்டமிருகல்களஞுல் கூட்டங் 

கூட்டமாய் உலரவருல் காட்டினிடைச் செல்லுகின் னையே, 

அன்தியும், ௮ம்மிருகங்களை யுக்தேடுத்து வேடர் முதலாயி 

னோர் விடுக்குங் கணைகள் பல வழியிற் குறுக்சே அலையமே. 

எங்களுக்குப் பணிவிடை செய்யவேண்டின் நீ இச்சனை gud 

அச்சளுக்கும் ஆனாசவேண்டுமா ? 

சலபோசளர்:--- என் கண்ணே ! என்னருகில் வா, பன்னைல் கட்டிக் 

கொள், (புதல்வன் அருகில் வர அவமோம் நழுவி முத்தமிட்டு உச்டி மோக்இன்றார்) 

உடம்பு மிக இளைப்படைந்திருப்பகாகத் சோன் நுறழே ! 

௮ப்பா 1 இப்படியுட்காரு, (சீன் மடிபில் உட்கராவைதுக்கொள்ளெறார்,) 

சுரோசனன்:--தாங்கள் வருக்தப்படவேண்டாம், இல்சள் அர் 

வாத பலம் பரிபூரணமா யிருச்கும்பொழு.து எனச்கு எவ்வி 

த்க் குறையும் வாரா, நான் இப்படி யுட்காருகின் றேன், 

(Cy ying ery er.) 

சலபோசனர்:--என்னருமருக்தே ! சீ திவ்வியமான பா ரல்களைக் 

கர்ணாமிர்தமாய்ப் பாடுவாயே, எங்சே, சல பாடல்கள் பாடு,. 
. சேட்போம், 

சுரோசனன்:--ஈன்று, அப்படியே செட்னெறேன், (பா0ென்ருள்.)



௦ தசரதன் தவற, முதற் 
பணிழமுனி பலிக்காலர் பாவகுஞ் சிசபாத 

பதுமமென தளவாவிவா 

யணிபெற மலர்க்துறது மணகநாதறி நறையுகுச் 

soon se Ba) sey ein cer 

௮ுணுகஞ் சனைக்கள மடக்கிமதி யொளிமுடி 

யிருக்கவோ ரொண்டொடியிடத் 

கணுகியக லாசென்று மைர்தொழி னடாச்திப்பொ 

னம்பலத் தாடுமரசே. (௧௧) 

பூச்சு ஈன்மனப் புண்டரி கத்துல 

கேக்.து நீற்மொளி யே;பப்ீச வெகனெமே 

க் து மும்மல நீரை யயிரெனும் 

வரயச்க பாலை மகிழ்ந்து மடிப்பையால். (௧௨) 

ஈசீலை:--குழர்சாய்! நீ பாடியது போதும் போதும், உனக்குத் 

கொண்டையும் வாயும் வலியெடுக்குமே. எனது ஈகத்திற்குப் 

பரடல் இன றியமையாசதன்ே ! பாடப்பாட இனிமையாகத் 

தானிருக்கிறள. இருந்தாலும் * கஷ்டப்படுவது என் மனத் 

சைப் புண்றுக்குகிற ஹு. 
ஈரோ சனன்:-அம்மா ! இஃசெனக்குஎத்துணைக்கஷ்டமுர் தாராது. 

கடவுளைக் ததிட்பசைச்காட்டினும் வேது பேரினபமுளசேோ? 

எட்பொருட்கு.ம்இரைவனாம் ஈசனைவாழ்த்திப்பாடாதவாயாற 

பயனென்னை 1? (பாடகன்றான்) 

நனிர்மதிச் சடைமுடூ. காரி பாகனைக 

சளிகொள மனசத்திரீஇக் ஈனிர்க பாடலிற் 

றெளியறி ௮டன் றுதி செய்கி லாசவா 

யபளைமுழை பிலமென லறவு நேரிதே. (௧௯) 

அ ம்சயிலை தாக்கி யடலழிஈ்த வல்லரச்கண 

சங்கரா காத்தியெனச் சாமக தம்மெடுப்பப் 

பொக்கு மருள்பொழிஈத புங்கவனைப் புண்ணியனை 

கங்கடவு ளைப்போற்றா காவென்ன நாவே 

கமச்சிவா யாவென்னா காவென்ன சாவே, (௧௪)
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விலங்கு முகலியனவ.ம் வாயால் உணவுகொள்ளுகின்் தன. 

அதுவோ ஆறறிவயிராய மானுடர் பெற்றவாயின் பயன் ? மே 

லம், விலங்கினங்களைப்போலக் தமது அகாரத்தினைக் இழி 

தீ நசுக்கி பட்செலுத்து மாற்றல் நமது நண்ணியவாய 

பெற்றுளதோ ? (பரடுகின்றான்) 

* அரியானை யா சணர்சஞ் சிர்தை யானை 

யருமறையி னகச்சானை யணுவை யார்க்குத 

கெரியாத சத்துவனைச் தேனைப் பாலைத் 

திகமொளியைக் சேவர்கடம் கோனை மற்றைக் 

கரி.பானை நானருகனைக சனலைக காற்றைக் 

கனைகடலைக் குலவரையைக் சலந்து கின்ற 

பெரியானைப் பெரும்பற்றப் புலிய ரானைப் 

பேசாத நாளெல்லாம் பிறவா நாளே,” (௧௫) 

சலயபோகசனர் :-என்ற௫ுமிரினும் இனிப மைந்தா ! காகரசம்பருகி 

என் அஞ்செவி சுளிரரந்சன-இஃ்கென்னை ! இவ்வளக, வெப் 

பமான காற்றடிக்கறகே ! இகன்மான* எல்லாம் வறண்டு 

போம். எனச்கும்சாகம் மிகுவசனால் கொஞ்சம் தீர்த்சம்சா. 

சுசீலை :--அப்பா, சூறக்சாய்! அற்தக் குடத்தில் மிகுர்இருந்த 

இர்த்கச்கை கான சாகமிகுதியாற் பருக விட்டேன் 1 

இதசானா உனக்கு கான் செய்யு மூபகாரம் 7 வேலையைக் 

குறைப்பதின மிப் பெருக்குகின்ோறேனே /ஹா!பாபம் ! பாபம்!! 

சோ ஈனன்:--அசனாலென்ன? அமமா! இதோ ஒரு கொடிப் பொ 

முதில் அச்ச காட்டிற்கு ஓடிச் செங்கழு நீர்சளையினின்றும் 

இக்குடம் சிறையக் இர்க்கல்கொண்டு உடனே வருகின் றேன். 

இகற்காக ஆஇயாசப்படவேண்டாம், எனக்கு ஈசோர் பிரயா 

சைய? 

சலபோசனர் --அடா ! குழர்தாய் ! தினசரன் தன் வெங்கதிர்க 

ளால் உன் மலாபோன் 1 செவ்விய மேனியை வாட்டுவனே ! 
என் கண்ணே ! எனக்குச் இர்ச்சம் வேண்டாம் ! இப்பொழு 

சாசர் சிறி. எமில்லை. 
* சேெலாரம்,
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சுசீலை --மடே ! மைந்தா ! எனச்குசம் திடாரென்று உடல் பதக 

ன்றதே ! வலத்தோஞாம் வலச்கண்ணும் படபடவென்் றடி.க்கின் 

னவே ! மனன் சலங்குகின்5௪தே! நாக்குழதூன்றதே ! கிறு 

GO nsx gy தலை & ip gy &) ow OC g | (@Cy erd@ern™) 

சரோ ச்னன் அ ( தாயைத் தன் ot Swe ke சரப்சதுக்சொண்டு அருஇவிருர்த கொரு 

தேக்கிவையாற் இவிறக் கொஞ்சல் கொஞ்சமாய்க் கண் விழிக்க்றாள்-) ௮ம்மா! 

இப்பொழு உடம்பு எப்படி யிருக்கின்ற து? கொஞ்சமாயி: 

னும் மயக்கம் நீங்கியசா ? இப்படிச் சாய்ர் கொள், 

(ஈன்றாகச் சரர்ச்ிக்கொள்ளாகின்ருன்.) 

சுலை (மெதகாம்) கொஞ்சம் செளக்கியமா யிருக்கிறது, என் 

னவோ ஒரு விதமாயிருஈ௪ ஐ, இப்பொழுது ஒன றுமில்லை, 

சலயபோசனர்:--அப்பா ! குழந்தாய் ! உன்அம்மை என்ன சொல்லு 

இமுள் 2 ஒரு சகோயுமறி.பாகவள் துனபர் சிறி தஞ் சகியாள். 

இனறு ஏதோ இர ரென்று அ௮செளக்கிய பாடைர்தாள, இப் 

பொழு எப்படி யிருக்கிறதாம் 7 

சுரோசனன் :--அப்பா! என்னவோ மயக்கம்போலிருர்சகாம், 

இட்பொழு௮ ஒன் றுமில்லையாம். 

சலயபோசனர்:--(தனச்தல்) மானுடச் சரிரத்தினிபல்பு ௮அதுவேயன் 

மோ? அறு கார்சாலத்தப் பொழியும் பாழைரீரின குமிழி 

போத்மோனறி மாயுமன்றே? வயோதிக நிலையடையுமுன் 

னரே சரீரதிடச்துடன் இவ்வுலக வாழ்வினை நீச்தவனே 

புண்ணியவான், பலவிரப் பிறவிச் தன்பஙசுளா லிடர்ப்பட்டு 

நரை திரைமப்பால் வருர்சலினும் உடற்சுமையை நீக்கிக் 

- கொள்ளலே நன்று, (ரம்ப பாென்முர்) 

பற்கழன்று கண்ணிரண்டும் பள் டைய மெய்ச்கடுங்கச் 

சொற்குழறு மூப்பிற் றுயர்கரகும் வேறுளதோ? (௪௬). 

ழவா முதல்வா மொழியும் பிறப்பிறப்பை க 

மேவா துன சுருளான வீட்டி விலக்சூதியால், (௧௭) 
| (இருரிப் பொருமுஇன்றார்)
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சுரோசனன் :--அப்பா ! தங்களுக்குத் தொண்டை வறண்டு கமறு 

இன்ற. அப்போசே இரத ங்கேட்மர்களே ! இதா கொண் 

டோடி வருகின்றேன். சயைசெய்து சற்து விடைகொடுய்கர். 

சுசீலை :--ஐடா ! குூழர்தாய்'என sen Gem | நீ இட்பொழுனு போ 

வு என் மனச துக்குச் சமாதானமாயிருக்கவிலலை, எனக்கு 

வலக்கண் அழுத்சல் மூசலிய அபசகுணங்கள் சேரிட்டனவே ! 

என்ன ன்பத்இற்காக அவை தோன் ஜினவோ? அறியேன். 

அப்பா! நீ போகாசே. சிறிது பொழு fl Bp obi பின்னர்ச் சூரி 

யனு மஸ்எமிப்பான ; வெப்பமுக்கணியும் ; மியும் உன் மாலைக் 

Scr (pied BS இரும்புங்கால் தர்த்கங்கொண்டு வரலாம். 

இப்பொ (Lp Bl ௮வ௪ ரமொன்னை ? 

சலபோசகனார் :--என் இன்னுயிரிஐஞ் இறர்௨ இன்பப் Ly caver | 

டரா wh Nid lol Fg ov ae au ET 7 அய் oot ab lo ச் Tam oY இறா ம் i 
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¥ “நரய்சொல் றுறம்சொரு வாசக மில்லை” (௧௮) 

அம ன அவர் மெர Lp COLL அஸல் கி பம் செய்யா மே . 

சுரோமனன் 2 wer) 

EO) LF mo een வலி மு கமும் எனயலுறி என்று சோலா 

வட்ழவர்த் தரய்ட யன்ணோ ப யர்வினை we od creas 

னிமக்கனைக் கூரிய னாயி COANE உனிறபர் தூ இற 

அவத்ெரிகிரயல்லா bt gp Ga gor Torrie lousy LWA so, (௧3) 

அன்றியும், இக்சாலத்கிச் சொப்பனமுஞ் சோதிடமுஞ் ௪௭ 

னமும் வைத்தியமும் பலிகீகினும் பலிக்கும், பலியாவி டூனு 

மில்லை, எசமோ அம்மாவுக்குச் சற்றப்படபடப்பா யிருந்ததெ 

ன்னு கங்சணாடைய தாகல்ளைல் எணிக்க நீர் கொண்டுவராமல் 

கரன் சிற்கலாமா 1 அவளுச்குக் கொஞ்சம் பித்த மதிகரித்திரு 

க்கும்) கள்ளாக உடம்பன்றே ? ௮௮ காங்காமல் நரம்புகள் 

அடிச்இருக்கும், பெண்பாலார்ச்குரிய பயர்ச சன்மையினால் 

௮வள் என்னைப் போகவேண்டாம் என்றனள். அதனை நாம் 
  

* சொன்றை வேர்தன்,



Iq தசரதன் தவறு. 

ஒரு பொருட்டாகக் சொள்ளலாமா?விடையருளுங்கள், இதோ 

போய் நீர் கொண்டோடி வருவேன். அழு பரியந்தம் என் 

ணனப்பற்றி விசாரப்படவேண்டாம். 
(குடம் எடுது வெளியே போன்றான்) 

சலபோசனர்:--சலே ! இப்படிப்பட்ட புசல்வன் ஈமக்குக்ிகிடை 

ESB பாக்யெர்சான, நமக்காக அவா் எவ்வளவு கஷ்டப் 

படுெழான், அவனைச் சுவாமியே காப்பாற்றவேண்டும், ஈச வ 

ரா றச்கிரகட்படி யெல்லாம் நடச்சட்டும், ஜசீசா ! மகாதே 

வா! ஸாம்பஸகா௫ிவா ! கைலாஸசாகா ' என்னப்பனே ! ஒப் 

பிலாமணியே ! எல்லா முன்னுடையசெயலன் ஹோ 4 சுசீலே! 

என்னவோ இன்றைத்தினம் £ அபசகுனங் சஎண்டகற்கேற்ப 

ஒருசாளுமில்லாச மனக்குழப்பம் எனக்கும் உண்டாகின றது 

நல்லத, இந்தப் பக்கமா நான மறு அச்சிரமச்துஃ்கு வெளி 

யே நின்று நங்குமந்தை சபோசனனைக் கூப்பிக் ஜேன்; 
A க க . - 
EGA gs Corw @uGaCu ev arcesian. 

சுசீலை :--இல்லை. எனச்குக் கொம்சல் களைப்பா யிருப்பசனாற் 

சற்று கேரம் உட்புறத்திற் படுத்தறங்குகிறேன், குழம்தை 

வந்தவுடனே என்னை மறவாமம் கூப்பிமிங்சகள்- மே! கெளரீ! 

சங்கரீ ! மகே௱வரீ! எல்லாவற்றிற்கும் நீதான். குழந்தை 

ஸ.பச் காப்பாற்றவேண்டும், 
௩ ச ரு 8. அட்ட ர : ந திப்! pn . ர . 

(சல'2பாசனர் வெளியே போன்று 6 உ கரவை உள் உள செல்றுகள்றாள்.) 

 



இரண்டாங்் களம். 

இடம் : காடு, 

சரலம் : நண்பகல், 

பாத்இரங்கள் : ஈசரதன், ஏமகாதன், 

தகரதன் :--ஏமராதா ! இன்றைத்தினம் பரிதியின் சதிர்கள் எல் 

வளவு கடுமையாயிருககன. இக்க வனங்கள் இங்கில்லா 

விடின் நாம் மிகுகர்த துனபக்கை யடைந்திருப்போம் எனப 

சற்குச் சர்தேகே யில்லை, 

ஏமநாதன் :--மகாராஜா! மாம் பார்த்துவர்ச காசகளெொல்லாம் 

இப்பொழுது நாமிருக்கும் இக்கக் காட்டிற்கு நிகராகாவெ 

வறு தோன்றுகின்றது, அல்திருச்கட்பெ, இப்பொழு நாம் 

கடக்துவம்த வனத்தில் ஈஉடர்தறுற்புஉச்தைக் கவனித்சர்சளா? 

தஈரதன் :--எசைப்பற்கிச் சொல்லுகினமுய் ? 

ஏமநாதன் :--ரரம் வருகிற வழியில் ஒரு மரச்சடியில் ஒரு முனி 

வர் சண்டே மூடிக்கொண்டு உட்கார்து இருச்சனரே, அவர் 

எதிரில் ஒரு குரங்கு சில பழய்களைக் கொணர்ரினு வைஞழ்து 

அவரைப் பிரசச்திண ஈமஸ்காரம் செய்னு போயிற்று, அழு 

தரன், மகாராஜா ! எனஃகு மிக அச்சரியமா யிருக்கின்ற, 

FT hor -இலுகானா ! இஃ்சென்ன ஆச்சரியம் ை? முனிவரர்கள் 

ல) இயம் இடத்தில் உடன இருக்கும் மிசக்கொடிய தஇயரும் ஈல் 

f அவர்சரடைய பெருமையை இவளவு 

என்று நமமாற் கணகட முடியமா சி (பரடன்றான்) 

லவராவார்களே . 

பனிபடு சோலை யெங்கும் பழங்கிழங் காய் sig 

கனிவொடு கடுவன் மந்தி கரடிக டொண்டு காட்டி 

யினிசமார் இயற்கை வேரு யியலுமா லென்னி னன்ன 

முனிவர் தம்பெருமையெம்மான் மொழியலாச்சகைமைத்சதேயோ?
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ஏமநாதன் :--இன்னும் புவிசள் கூட அவர்களுக்கு அடங்கி யிருச் 

இன்றன. கரன் சண்ணாம் பார்த்தேன் ; நீங்கள் பார்த்திரு£ 

இறர்களேர ? 

தசரதன் :--இஃஹு ஓர் அற்புதமா ? எல்லாம் வல்ல அவர்களி 

டழ்தில் எதுதான் அடங்கியிரா ஐ £ 

oF LD ர ஜ் ar ல் இருக்கட் டும். ஜ் ங்க ள் ப ர்த்தி ருஃ்கிரீர்களே T 

பலி மகர்ஷிசளுக்குப் பணிவிடை செய்வசை? எங்கே, 

சொல்லுக்சள் சேட்போம், 

தசரதன் ;--6 ௪ ங்கே பர ர்க்திருக்கிமுப் ர சொல், ஈரன் பார்த்த 

இல்லை. 

எமநாதன்:-- என்னைச் சொல்லச்சொன்னாத் ere gma par, ga 

சமாக்குச் பெரியாறு எனறு சொல்லிவிட்டால் சான உடனே 

செல்ல நம்சதபமில்லை, 

கசரதன் ;--ஈல்லது, நரன் பார்க்சதில்லை, இகற்கு மூன் ஒரு 

கடவையல் காட்டிற்கு வாராரு ரீ எங்கே பார்ததிருக்கிமுப் ? 

எமநாதன் என்னை Cor ms Geri சாலை வசிஷ்ட மசா முனி 

வர் அிரமத்திற்கு அறாப்பினீர்ச என்றோ 1 அங்சேசான் 

பார்த்சேன. 

தசரதன் அதிதி ளி பரர்த்தாய் (ம ஸ் 

ஏமநாதன் :--பலி அவருக்குப் uP செய்கு, அதைக் 

தான், 

தசரதன் அன்ன பணிவிடை செய்து? 

ஏமநாதன் ;--அவருக்கு எதிரில் ஒரு கமண்டலுவில் ஜலத்தை 

வைத்துக் கொண்டிருக்கது, கான் பார்த்துப் பயந்து வாய் 

குழறிக் கூச்சலிட்டுக் கீழே விழமுர்.து குப்புறப்படுத்துக் 

- சண்ணை மூடிக்கொண்டு விட்டேன். அப்பொழுது விஷ் 

டர் என் அருகில் வத்து அரதப் புலி யொன்றுஞ் செய்யாது 

எனறு என்னைத் தைரியப்படுத்தி யழைச்துக்கொண்டு போ
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ஞர், உடனே அுந்த்ப்புலியும் கமண்டலுவை யெடுத்துக 

கொண்டு உள்ளே போய்விட்ட. 

தசரதன் :--அடா.! பேதாய் ! வியாக்கிரபாசா அல்லரேர 

அவர் 1? வியாக்ரபாதரைப் புலி யென்று பிரமிக்தனையே ! 

மூர்க்கா ! ௮வர் ஒரு பெரியமுனிவர், உனக்கென்ன தெரியும்: 

பெரியோர்களை யடுத்து எப்போதாயினும் சுச்ரூஷை செய 

திரு்தாலன்றோ அவர்கள சன்மை தெரியும் £? ஸச்ஸால் 

கத்தியமும், பூஜ்யா்களது சேவையும் சாசாரணமாப் எல் 

லோர்க்கும் லபிச்குமா ? அதற்கு எல்வளவு புண்ணியஞ் 

செய்திருக்க வேண்டும் ! போகட்டும், யான் உன்னை அவரிடம் 

அனுப்பிய சாரணச்தினாலாவது பெரியோர்கள தரிசனம் 

உனக்குச் இடைத்ததே ! நீயும் புண்ணியசாலியே ! வியாக்கிர 

பாச ரெனபவர் ஈமு குலகுருவாகிய வ௫சிஷ்டருடைய 

பெண்ணை மணஞ்செய்கவராவரே, இப்போது தெரிந்து 

கொண்டனையா ? 

ஏமநாதன் :--இல்லை, மகாராஜா ! பலிகான், சான் என்னுடைய 

இரண்டு சண்ணினாலும் பார்த்தேனே. முன்யனறு, புலிதான், 

சந்தேகமே யில்லை, 

தசரதன் : போடா ! பைத்தியக்காரா ! நீ ஈன்றாக உற்றுப்பார்ச்சு 

லில்லை. எப்பொழுறும் 8 இப்படித்சான், ஒன்றையும் நன்ருக 

ஆசாயாமற் பேஈவது உன் சுபாவம்,--சில நாளைக்குமுன் 

னே அவருக்கு ஓர் ௮ண் குழந்சைகூடப் பிறந்தது ; அதற்கு 

“உபமன்னியு' என்று வசிஷ்டர் பெயர் வைத்தனரே, ரீ தரா 

யாமல் ஏமாந்து போய்விட்டாய், ஏமநதாகன் எமரறுகிறது 

ஓா அச்சரியமா ? 

மநாதன் மகாராஜா ! நான்தான் எமாம்து போனாலும் என் 

னைப் பரிசாசங்கூடச் செய்ய வேண்டுமா 7 நீல்கள் ஒரு கா 

ளும் ஏமாற மாட்மர்களோ 7 யானைச் கொருகாலம் வர்தாற் 

பூனைக் சொருகாலம் வாராதா ? அப்பொழுது 2௪7௪ மகாரா 
a
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ஜா தவறினார் என்று சொல்லிப் பரிகாசம் பண்ண மாட்டே 

னோ ? 

தசரதன் ட யொரு பெரு மூடன், உன்னைப்போல் ஒருகாளும் 

முனிவமாப் புலியென்று மயங்கவே மாட்டேன், இனி இக் 

தப்பேச்சை விடு, இர்ச வனம் எவ்வளவு அழகாயிருக்கன் 

றது ! பார்த்தனையா ? நாற்புறமும் மல்லிகை முல்லைமுகலிய 

கொடிகள் படார்ு பூச்சொரிகன்றன ! பார்! ஒரு புறம் 

யதேச்சையா.ப் மானகள் பயமினறித் தள்ளி அழகாய் விளை 

யாடுகின்றன. மற்மொருபால் மயில்கள் தம கலாபம் விரித் 

தாடி வசக்சராஜனை யெதிர் கொள்ளும் பரகம௰்கையர் போம் 

சாணப்படுகின்றன. அதோ ந்தத் கடாகக்சைப்பார் ! 
பாடுதன்றான் 

ஆண்டு நீரிடைச் காண்டகு செவ்வி.ப on 

பதமா சனத்தினின் மதமாக தளியடன் 

றவளைகண் மூடிக் சவமியற் று௩ரெனத் 

துஞ்சுழி யவண்வாமழ் நஞ்சராக் கெளவக் 

கோபம் விஞ்சிச் சாப தரல்போல் 

வாய்விடுத் தரற்தலை யாய்வுறச் காணாய் ! (௨௧) 

அசோ அச்சத் சடாகத்தின் கரைமேல் நிற்கும் (பா௫கன்றான்) 

அளவிலாக் கொன்றைகள் பள$ூல் பொலம்பூ 

நிலனுறச் சொரிஈ்தே யலமரு மாதுலர்கீ 
குளமகழ் தரும்பொரு ளளியட ளிக்கும் 

வண்ஷமயோ சொப்ப துண்மையே காணாய் ! (௨௨) 

Qs அழகிய காட்௪களைக் காணாத சண்களெலலாம் கண்க 

ளோ? புண்களென்றே வாய் கூ.சாமற் சொல்லுவேன், இன 

னும் ஒருசார் ஆண்மித்தெரியும் (பாகென்றான்) 
மலையினின றிழிஈத வளம்பல வரன றி 

யலைகரை யுடைக்கு மருவியின் றிறனு 
மதன்கசரைப் பாங்க ரளவிப புதர்வயிற் 

குதிகொளும் பறவையின் கூட்டமு கோச்காய்1! (௨௯) 
ater இர்சப் use sho (பாகென்றான்)
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அளியீன மென்னு மதிதியர் சம்மை 

ஈளிமலர் முசமலர்ர் சொளியடன் மணமாம் 

தூசரை விடுத்துச் காச லஓடனழைக் 

இம்பரி லறமே யெம்பிராற் இனியதென் 

moder Au sup றேனினைக் 

கொடுிச் தப சரிச்குல் கொடிபல காணாப் ! (௨௪) 

இங்குத்திரும்பிப்பார்க்கசனையா இந்த வேங்கைவிருக்ஷங்களை? 

இவைகளைப் பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் பரச்தையர்களைப் 

ப்ரி நினைவண்டாகின்றஏ. எனெனில் கூறுகின்றேன் கேள் ; 
(பாதென்றான்) 

போனனி றத்தினற் பொறிலரி யளிகளை பழைத்தே 

யின்னி சழ்க்கடி ம.தவினா லெளிதினின் மயக்க 

யின்ன லுத்றுமி ரிழக்குமா ஜியற்றுமில் வேங்கை 

மெயக்க லத்தினை வில்செயும் பதியிலர ரொக்கும்.(௨௫) 

நமது தலைமேல் நெருங்கிய கொம்புகளி னிடையே பல பக்ஷி 

ஜாலங்களின் சிலு சலுப்புரையம், மக்இகளின் கிறீச்சொலி 

யம் எவ்வளவு அழகாயிருக்ன் றன ! இவற்றுடன் சனி மரப் 

பொரச்தில் ஏகாந்தமா யுநையுங் கூகையின கூழறலும் இடை 

யிடையே கர்ணகடோரமாய்ச் கேட்டின்ற த, உலகவாழ்வில் 

இனபமுக் தன்பமுங்கல௩த வருசற்கு இஃ்தோர் சாக்ஷியாய 

நிற்தினெறதன்ரோ 1 

ஏமநாதன்:--மகாராஜா ! தங்களுச்குப் பக்ஷி மிருகங்களின் ஓலி 

யினைக் கொண்டே ௮வை யின்னவை யென்று சர்மானிக்குஞ் 

சாமர்த்திய முண்டென்று பல நாளும் எனக்குக் கூறியிருக் 

இன றீர்கள், ௮துவன்றியம் தாங்கள் சப்தவேதி சாஸ்திரம் 
கைவந்த சாவலர் என்று பலர் கூறச் சேள்விப்பட்டிருக்கி 

Cpr, ௮ஃதஅண்மையாய்த் தங்களுக்குத் தெரியுமென்று 

திருஷ்டாந்தப்படுத்தி இதுகாறுங் சாட்டவேயில்லை, அ௮ங்று 
னம் காட்டற்கு இதுல்ல சமயமென்று சோன்றுத2,
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தசரதன்:--இ.தகாறம் 8 என்னுடன் வேட்டைக்கு வரவில்லை, ௮௧ 

COD உனக்கு அர்சச் சப்தவேதிசரஸ்இரத்தின வன்மை. 

டைக் காட்டச் சமயம் தேரிடவில்லை, அதோ மாமரத்தின் 

மேல் இனிப குரலாயொன்று கேட்டுன்றசே, அ குயிலி. 

பேோளைச ; ௮சோ கெனூழ்ததிசையில் அடர்க்துள்ள மூங்கிற் 

புசாக்கடையே ஒருவித உறுமுதற் een CalsiannG gs, 

௮ புலியின குமுறல்; இதோ நமக்கு கேர் தெற்கே கூப் 

பித் தாரத்இற் காணப்படும் மகிம.பரத்தில் இருக் த ஒரோசை 

சேட்கனறதே அது கரடியினொலி, 

ஏமநாதன் :--போதும், போதும், மகாராஜா ! என்ன செய்து. 

விட்டீர்கள் ! எனகரூப் பயமாயிருக்கின்றதே ! புலி கரடி 

௨௫ச்குல் கொடுங்காட்டில் பன்னைக் கூட்டிக்கொண்டு வரு 

விட்டார்களே ! நானென்ன செய்வேன் ? (உடல் நடுக்குன்றான்.... 

தசரதன்:--இஃ்சகெனனை அச்சரியமாயிருக்கிறது ! நீ இவ்விசம்பய 

ப்பட ௨வா.ப என்று முனனமோயே எனக்குத் தெரிக்திருந்தால் 

நான் உன்னை யென்னுடன் அழைத்னவர்திருக்கவே மாட் 

டேன, ஐய் ஐமெனன 7? பயப்படாதே ! மான் இருக்கிகபொ 

மூன உனக்கெனனபயம் ? மனனுயிரைக்காத்சல் மன்னவன் 

டொதியன றே! அன்றியும், உனனுயிர் என்னுயிரன்றோ? ரீ. 

சொர்சமேனும் அஞ்சலை; தைரியமாயிரு, 

ஏமநாதன் மகாராஜா ! ல்கள் இவ்வளவு சைரியங் கூறியும் 

இன்னும் என்னுடல் பதறச்சான் பதறுகனற து.அயோச்தியில் 

தம்முடைய மிருகசாலையி லடைக்சப்பட்டிருக்கும் புலி கர 

, ஓசளின் ஒலிகளைக் கேடகவே எனச்குப் பயமாயிருச்குமே : 

அப்படியிருக்க யதேச்சையாய்த் திரியும் துஷ்ட மிருகங்களுச் 

இடையே இருக்கும்பொழுது * தைரியமாயிரு' எனமுல் எப்ப 

பூச் சைரீயம்வரும் ? மகாராஜா ! என்மனம் துடிக்கின் றதே!: 

இ,ச்சாகக்சானே ஊரைவிட்டுக் கிளம்பும்பொருதே கான 
வரமாட்டேன் என்று சொன்னேன்.
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தசரதன் :--அடா /! பேதாய் ! பெண்ணிஜனும் பெரிய பே 

ஒன்றுச்கும் பயப்படாதே. ஒரு இங்கும் உனக்கு மேரிடாவண் 

ணம் உனனருடிரு£து உனனைப் பாதுகாப்பேன், % என் ஆற 

லை ஈன்ராய் உணரவில்லை, அசையினாத்ரான் நான் எனன 

தைரியஞ் சொல்லியும் இன்னும் பயப்படுகின்முய், நில், நில், 

என்னவோ வோரொலியுண்டாகினறது, 

(கசாதன் காஜ கொடுத்தக் கேட்கின்றுண்) 

ஏமநாதன்:-.ஈவாமி! நான் அயோத்திக்குத் திரும்பி யோடிப் 

போய்விடட்டுமா? இக்தச் சத்தம் எனனவோபோலிருக்கி 

றதே! மசாசாஜா! போதும், உங்களுடன் வந்தது போதும், 

போதும் தரங்கள் சப்தவேதி சாஸ் திரவல்லமையைக் காட் 

டினறு, என்னவோ பெரி! அபத்திற்காககசான் எனனை யி௫ 

கே கொண்டுவந்துவிட்டர்கள் ! திரும்பி அயோத்தி போகலா 

மெனருலும் ஒன் தியாய எப்பமுப் போவேன் ? மகாராஜா ! 

அஃதென்னை ? மச்தச் சத்சம் மெதுவாப்ச் கேட்கின்றதே, 
தங்கத்தின் கர்ச்சனையா ? சிவிங்கியின் குமுறலா ? 

தசரதன்:--அக்கச் சத்தம் அதோ தெரிகிற புதருக்கு அப்புறத்திணி 
ன்றும் வருவதுபோம் காணப்படுகின்ற. அலது அவ்வளவு 

தெளிவாய்க் கேட்கவில்லை, இருக்காலும் உற்றுக் கேட்போம, 

(மறுப் ஆயம் B., ற்றி ச் Cs wi. தன்ருன்) 

இப்பொழுழனு நனமுய்ச் கேட்டது, ௮ புதருக்கப்புறச்திலி 

ருக்கும் கனையிலொரு மதயானை நீர்குடிக்சூம் ஒலியென்று 

நினைக்கின்றேன், மறுபடியும் அதே சத்தம் சேட்டசனமோ? 

௮.து நிச்சயமாய் யானை நீர்குடிச்கனெ௦ வோசைசான், சக் 

'தேகமேயில்லை, நான் கூறியதை யுனக்கு மெய்ப்பிக்கும் 

"பொருட்டு அச்சத்தம் வரும் வழியே ஒர பாணச்தைப் பிர 

'யோகித்துப் புதருக்கப்புறத்திலுள்ள களிற்றினை வீழ்த் தன் 
ஜேன். நீபோய்ப் பிறகுபரர், (வில்லை வளக்கன்றன், பாணம் மும்முறை 

கழேவிழுகன்றத.) ஈசென்ன புதுமை ! பாணம் மும்முறை கை
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சவறிச் சீழேகீழ்ச்சதே ! ஒருவேளை கானெய்யும் gory குறி 

தட்பிப்போமோ என்னவோ ? தெரியவில்லை, இருந்தாலும் 

இன்னொரு முலறயேனும் .சணைவிடுச்து அம்மதயானையைக் 

சொல்இன்றேச௯ பார், 
(பாணப்பிரயோகஞ் செப்இன்றான், உடனே ! யே”, £ இம்மா”, *அப்பர? 

என்ற அழுகைக்குரல் கேட்கின்றது, 

தசரதன் :--௮டா ! ஏமா ! அல்தென்ன சத்தம்? 

எமநாதன் : மகாராஜா ! என்னவோ வகைமோசமாய்ப் பி௪௫. 

சம்பவி,2 தலிட்ட தபா லிருக்கின்றதே! அசோ அர்சச்சச்: 

சத்தைக் கேளுங்கள், 

தசரதன் :--அடடா ! மனிகனது அழுகுரலாய்க் தோன்றுகின்ற. 

கே! ஓடா! இஃதென்னமோசம் ! இஃதசென்னதவறு !' 
சிக்கிரம் அங்கே போய்ப்பார்ப்போம் வா. 

(இருவரும் போய்ப்புதரை ரீக்இுப்பார்க்கின்றார்கள்) 

௬ரோசனன் :--ஐ ! ஜகத$சா ! என்ன செய்வேன் ? ஐயோ! மார் 

பெல்லாம் கோ௫றெதே! ஹா! ஏப்பா! ஹத! அம்மா [' 
ன (இருக௱ம் ஒர முனி குமாரன் அம்புதைத்துக் இழேலிமுந்து புலம்புவதையும் ஒரு கூடம். 

தீழேவிமுர்த டெப்பதையும் சாண்டின்றுர்கம், )ஜயோ;[நான் யாருக்கு என்ன 

தீங்கு செய்தேன்? ஒரு பிழையஞ்செய்யாத என்மேற் பாணம் 

விமுவதற்கு என்ன காரணமோ தெரியவில்லையே ? நிரபராதி: 

யாகிய எனமேற் பாணப்பிரயோகஞ்செய்ய யாருக்குக்தான் 

மனந்துணிர்சதோ1! ஐயோ! ஏப்பா! நீங்கள் இரத்தல் 

- சொண்வெர்ப்போன புத்திரன் ேக்கரம் அதனைச்கொண்டுவரு. 

வான் என்று எண்ணியிருப்பீர்களே ! நான் எப்படிச்கொண்டு 

வருவேன் ? மார்பைத்தொளைக்கின்றகே ! இத யமபாணம். 

தானோ? இர்தினுடைய வழஜ்ஜிராயுதமோ 7? என்னவோ 

- தெரியவில்லையே ! கண்ணில்லாக மாதா பிதாக்களுக்குப் 

-ஙணிலிடைசெய்து சாட்டிலுள்ள சாய் சனி கிழல்குகளைப்புசி 

ப சுத்தப் பிழை,த். துக்கொண்டு வருகிற என்பேரிலும் பாணம் 

போடலாமா.? ஐயோ! தெய்வத்திற்கும் சண்ணில்லையோ £'
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சடைமுடியும் மரவுரியுர் தரிச்்.துக்கொண்டு காட்டில் வாழும் 

எனனைக்கொல்வதனால் எவர்க்கேனும் கொஞ்சமாயினும் பிர 

யோசனம் உண்டா? ௮காரணமாக என் மேல் யாரேனும் 

பாணம் தொடுப்பார்களா? எனனை வேடனலுங் கொலை செ 

ய்யமாட்டானே, அஷ்ட மிருகங்சளும் என்னைக் கண்டால் 

ஓடிப்போய் விடுகன்றன என்று சந்தோஷப் பட்டுக் 

கொண்டிருந்கேனே ! ௮ர்தோ ! யான் இறக்கின்றேனேயெ 

னு சிறிகேனும் துன்புற்றிலேன் ! ஆநிலுஞ்சாவு, நாதிலஞ் 
சாவ, ௮ஃது என்றைக்கும் உள்ளதுதான். இனாம் கண்ணில் 

லாத எனதாய் தநதையாகள் என்ன செய்வார்கள் ? அம்மா ! 

நீயென்னசெய்வாய் ? “எனக்குப் ப௫ிக்கிறசே கொஞ்சம் பழக் 

கொண்டுவக்துதா” என்று இனி யரரைக் கேட்பாய ? அப்பா ! 

தம்களுச்குச் தாகமாயிருக்கிறதென்று செரனனீர்களே ! உங் 

களுக்கு இடையூறு செய்கிற மகாபாவிசளும் உலகத்தில் 

உண்டோ? எனனை விட்டு நிங்கள் எப்படிப் பிழைப்பர்கள்?-- 

ஐயோ! கண்ணை யிருட்டுகனறதே! மயக்கம் அதிகரிக்க றதே! 

௮ம்மா ! நான் உனனை விட்டுப் போல்காலம் வரு விட்டு ! 

கா ! தெய்வமே! உனக்குச் கொஞ்சமேனும் ச்கமில் ‘ 

பேர) அந்தியில் ores jper aw ee Yar wer 
Fr 9g 0b Ds ஹேம 7 இரா fy on ° 7 

தசரதன் :--(௪ளக்கு) ஓகோ! பிரமகச்தியோ செய்அு .விட்டே 

ன் ? என்ன அச்சரியம்! மதிகெட்டு இப்படியும். செய்வே 

னோ 1 -௮வாமீ! தாங்கள் யார்? தமது திவ்விய சரீரத்தில் 

௮ம்பெய்த மலகாபாவி கானே. இகதச் செய்கையால் எழுமை 
யெழு பிறப்பும் இழி சரகெய்துவேன் ; சர்சேகமே யில்லை. 

பிராமணோச்தமா ! என்மேற் கோபங் கொள்ளாது அருள் 

செய்யப் பிரார்த் திக்கின்ேன-.ஏமகாசா ! தயை செய்து Oa 

த மகானுபாவனை மெதுவாய் மார்பின்மீ.து ௮ணைத்துக்கொ 

ண்டு அப்படி யுட்கார்ம்.துகொள். 

(ஏமராதன் அகனைத் தூக்கு நிமிர்த்தி மார்போடணைத்துச் கொஞ்ச 

மிப்புறம் விலக புட்க.ர/ந்து சொள்ளாகின்றான்,)
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சுவாமி ! சாங்கள் இன்னாரென்று சயை செய்து சொலலப் 

பிரார்த்திக்சின்றேன். இப்படிப்பட்ட மசாபாதகனான எண் 
னைப்பார்த் துப் பேசவுங் கூடாதென்று மெளனமா யிருக்கின் 

கிர்களோ?-ஐயோ! யானெப்த கணை கடிகஞ்சு தீட்டப்பெத்ற 

கரிபோழும் அழற்கணையாயிற்றே ! ஐயா! இன்னுஞ்சிறி த கே 

சத்தில் தால்கள் இவ்வையக வாழ்வினை நீத்து விடுலீர்க 

ளெனபதற்குச் இரிசேனும் ஐபப்பாடில்லை ! வாமி! தயை 

செய்து வாய்மலர்க்தருளுங்கள் 

சுரோசனன் :--.த! மீ ஓரரசன்போம் காணப்படுகனெழுய் ! இக் 

தீக் காட்டில் விக்கும் கான் உனக்கு என்ன இங்கு செய் 

தேன் ! வையசங் காக்கும் மன்னரே யிவ்விசம் முறை பிறழ் 

வாராயின் காட்டில் அகசாசையா;பப்ச் சஞ்சாரம் செய்யும் எம் 

போலியர்க்குக் கதியென்ன ? நாட்டி லரசாளும் மன்னனு 

ஒளிபாலன்றோ சாட்டில் வதியும் யாங்கள் உய்தல் வேண்டும்? 
(பாடுதின்றான்) 

* உறங்கு மாயினு மன்னவன் றஐன்னொளி 

சங்கு தெண்டிரை வையகங் காக்குமால்” (௨௬) 

எனற நீதியும் பொய்யோ 7 ௮றுகிற்க, வேலியே பயிரை மேய் 

தல்போல் ௮ரசரே யெம்மைக்காவாவிடின் எமக்குயாரே புக 

லிடமாவார் ? 

உண்மைகிலை கோடா துலகம் பொதுநீக்கத் 

தண்மையட னாளு5 தகைமை யிதுவேயோ? (௨௭) 

8 வேட்டையாடும் பொருட்டு இங்கு வர்திருப்பசாக உனது 

உடையினுல் அறிச்தேன். ருஷிகளையம் ௬௬திபுத்திரர்களை 

யும் வேட்டையாடச் சொல்லி யெந்த தர்மசாஸ்திரத்திற் 

சொல்லி யிருக்றெ.து 7 

தசரதன் :--சவாமி! கான் அராயாமற் பாண£ சொடுத்சேன்., 
யான இப்புதர்ச்கு அப்புறம் இருக்கும்பொழுது இர்சச்சனை 

* 9௧ இர்ரரமணி, 
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யினி..ச்சி லோசொலி கேட்டேன், அஃதிசோகிடக்கும் குட த்தில் நீர்முகக்து கீமே சொரிச்ச வொலியென்தே இப்பெர GH BAC sr, அவ்வொலியிஷ அங்கிருந்த யானை நீர் குடிக்குமொலி பென் gy என் பேதைமையானும் ஊழ்வலியர றும், சப்தவேதி சாத்திரம் சனகுணர்ச்திருசக்சறேனென்ற செ ரககனானும் 0ருண்டு கணை தொடுச்சேன், ஐயோ ! கையினின் ௮௨ கணைதவரறிய போழ்சே எனக்குச் தவறு நேரிடு மென் பதையறித்தம் அறிபாப்பேசை யானேனே! சுவாமி! என்னை கமிச்சவேண்டும். யான் HY Muir oD செய் சபிழையைப் பொறுச்சருளவேண்டும். யா் இக்க கோரகிருச்தியச்தைத் eh a Oeil sou oo sv ov sir ; வேடிச்கையினிமித்தம் செய்த வனு மல்லேன், மனிதர்மித பாணநதொடுப்பதை ஒரு வேடிக் கையரய்க கொள்வேனோ 1? இத காலவிச்தியாசத்தினால் Cor க கவு, இசனால் உங்களுக்கு உண்டாகிய ௮னபம் சிறிது கேரத்தில் முடிவுபெறினும், எனக்கு உண்டாகுக்ுன்பம் ௮ள விலடங்காஜ ; ஜன மஜன மக்திற்கும் இராது, செளரவரதி மகாரஈரகங்களில் எண்ணிறத்தகாலம் ன்பம் அனுபவிக்கும் படியான மகாபாசகத்திற்குள்ளானேனே ! ஐயோ, விதியே [ இஃசப்பாசகசத்தின்சொடுமையைச குறைப்பதற்கு, விப்பிரோ சமமே ! உமது கருணையைக் கவிர வேளரொன்றுமில்ல. ஆச லான, சயைசெய்து பொறுத்சருளும் ஐயாவே ! என்மீது mere Br maui ea, kf பிராமனோத்தமர், உம பிரர மண த்சனமையாகிய கரையிலாரக் கருணைக்கு என்னை உரியவ னாக்குமின். பூவல$ல் நீர் கடைியாய்ச்செய்யும் பேருபகாரம் இதுவேயாகும், தம்மைக்கொன்ற மாபாவியையம் மன்னித்த மாபுருஷரெனத் slp gy ர்த்தி முவ்வலகினும் வியாபித்து உமக்குப் புகழை விளைக்கும். கருணாமார்த்தியே ! நீர் மண் ol FEC ay oom Bid, 

சுரோசனன் மன்னா ! டீ ஊம்வினையாழ் றவ.ிஞய், உன் மேத் பிசஇல்லை, உனமுகத்திலும் சர்ச குணமே மேம்பட்டு oraz
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குன்ற. விதியினை வெல்லல் யார்வசம் £ சேடுவரும் பின் 

னே மதிகெட்டுவரும் முன்னே. இதப் பெரியோர்வாகயெம் 

எவவெவர் விஷயத்தும் எக்காலத்தும் உண்மை.--2ம், ஆம்,. 

இசனால் என்னைவிட உனக்கேதன்பம் அதிகம், ஆயிலும்,. 

கடர் தபோனகைப்பற்றிக் கவலையுற்றுத் தன்புராதே. ௮ங்வ 

னம் செய்தல் தவற்றிலும் ௪௫ம், அ௮ஃ்செப்படி யென்னின, 

தவறு என்பசை ஒரு புண்ணுக்குச் சமானமாய்க் கொண்டா 

ல், அசனைச்குறித் து அடிக்கடி இந்திப்பபது ௮கனைக்ளெ.றி' 

ஆழப்படுத்துவதாகும் ;) அன்றியும், அப்படிப்பட்ட கெட்ட 

விஷயங்களையே நினைக்கும் பழக்கமும் மனத்தித்கு உண்டா 

கும், இது நன்றனறு, யான் சாச்தருணத்திற் சொல்லிய இவ 

வுண்மையை உலகத்தவர் ௮றிய நீ வெளியிடுவாயாக, உனக்கு 

இது விளல்கவில்லை யெனின், இன்னுமோ ருபமானங்காட்2! 
இன்றேன். அ௮ஃதரவறு, காம்செய்யும் நற்காரியங்களெல்லரம். 

வெண்ணி. ஒரு துகலெனக்சொள் ; நரம் செய்யுக் 

தவறு ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு சறுப்புப் புள்ளியாகும்.. 

இக்தத் சவற்றினை அடிக்கடி நாம் நினைப்பதனுல் அத்தப்புள் 

வியின் கருநிறம் கெட்டிப்படுகின்றது ; நினையாதொழியவோ 

மாயின, ிறிதுகாலத்தில் உமத நற்கருமங்களின் வெண்மை. 

அ.இகரிக்ச, கரும்புள்ளி நிறல்ஞூன்.றிமாயும், அடிக்கடி. அதனை 

கினைப்பசனால், ௮6௧ கரும்புள்ளிச்சு வலிமையும் இடமும் 
அதிசப்பட்டு, அஃது உயிர்த்து வளாசன்ெறது, மாறுடமனச் 

இனுக்கு இச்சாசச்தி, கரியாசச்தி, ஞான சக்தியென்னு மூன்று. 

சச்திகளுள. மனச்தினைத்தவற்றினமீது செலுத்துவசனான்,. 
இச்சாசச்தியின் விசேஷத்தினால் அதனையே அல்லது HSS 

கைய தவருன விஷயங்களையே ராடு மியல்பு சமக்மு ஏற்படு: 

Geog. ஞானசக்தியின் வலிமையினால் ௮த்தவற்றிலுக்கு. 
உயிருண்டாடன்று. இரியாசக்தியின் மகிமையினால் அவ 
ofég விவகரிக்கத் தலைப்படுகன்றது. அம்மாதிரியான 

காரியக்களிலேயே மனத்தினை அமழ்த்.துன்ற து. அசலின்,. 

.. தவழ.செய்சவன் ௮ச்சவற்றினையே சிந்தித். விசனிப்பதனாற்:
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பயனில்லை. இனித் தான்செய்யவேண்டியவைகளை தலோ 
சித்து ஈற்கருமங்களை யதிகமாய்ச் செய்து தான் உய்யும் 

வழியைத் தேடவேண்டும், இஃதொரு பெரிய .இரகூயம், 

இதன உண்மையை அ௮.றி.ஈ்சவர் அரியர், ஒருரசாள் என தந்சை 

எனதாயாருக்கு இவ்விஷயச்சை யேதோகாரணச்சைப்பற்றி 

விவரித்துக் கொண்டிருஈசபொழு சான் கேட்டுச் தெரிச்து 

கொண்டேன், அதலான், ௮ரசனே ! நீவருந்தாதே. கான் 

பிரமகுமாரராகிய சகாசிபமுனிவரளிக்க விருத்சேசனர் புதல் 

வராய சலபோசன மகர்வஷியின் ஒரே மைன, என்னைச் 

சுரோசனன் என்றழைப்பார்சள். எனக்கு மயக்கம் மிசவும் 

அ௮.திகரிக்கின்று. நான் இ௰ச்துபோகிறேனே யென்ற வருக் 

தம் எனக்குச்சிறிதும் இல்லை, சண்ணில்லாசவர்களும், மிகு 

55 விருக்தாப்பியமானவர்கஞம், சமச்சூ உசவி செய்வதற்கு 

வேலுகதி யற்றவர்களும், அகிய எனது மாதாபிதாக்கள் 

எனன செய்வார்களோ என்றே விசாரப்படுகனெ யேன், gi 

மனனா ! நான் அவர்களுக்குச் இர்த்கல் கொண்டுபோக வல்ல 
வோ விலங்கு வந்தேன் ? வரத விடத்தில் உன்கைச் சணையாரற் 

மஹைப்புண்டு விமுச்கேனே, கான் பூர்வ ஜன்மத்தில் என்ன பா 

பஞ்செய்தேனோ பிதாமாதசாச்சளுக்குப் பயன்படாமல் இறக் 

இன்றேன் 7 அ௮ந்சோ! அவர்களுக்கு யாவரே இர்த்தங் கொண் 

டஇுபோயக் கொடுப்பார்கள் £? பல பணிவிடைகளையும் புரிஈது 

வக்ச என்னை யிழச்சச்சானோ அவர்கள் தவஞ் செய்கிருர் 

கள் 1 எனகீருப் பின் யாவரே ௮வரைட் பா காப்பவர் 1... 

து பற்றியே என் மனம் மிக வருர்துகின்ற து.--இனி 

மேல் அதைப்பற்றி யாலோடூப்பதிர் பயனில்லை--எனக்கு 

உடம்பு மிச இ வெடுச்டின் உத. -இப்படிப் படுக்ினெறேன். 

(சசோசனன் கழேபடுக்கின்றான், தசரதன் தன் மடியில் அவன் றலையை 

வைத்துச் கொள்ளுடன்றுன் ) 

ஓ! அரசனே ! நீ எத சாட்டின் மன்னன் 1 உன் பெயரென். 
னை! சாங்கள் ௮யோச்தியையாளும் சரத மகாராஜனுடைய
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காட்டிலிருப்பதனா லெங்களுக்கு--ஒரு குறைவும் வாராதெ 

ன்று நினைத்திருச்தேன்--ஐ3யா ! செய்வ சம்மதத்தரல்-- 

நடநர்தகாரிபத்திற்கு சாமென்ன செய்யலாம், 

தசரதன் :--ஐயா ! கான்தான ௮கசச் சசரதன் எனனும் மகா 

பாவி ! 

.-சுரோசனன் :--மகாராஜனே ! யாவர்ச்கு முபசாரமா யிருக்க 
வேண்டிய இந்தச் சரீரமான.து பிறர்க்குத் இங்கு விளைப்ப 
தற்காகவோ எனக்குக் கிடைக்கறது. அந்தோ ! என்னே யிப் 

போலியாக்கையின் பயன ! எனக்குப் பிராணன் அதி இரத் 

இற் போய் விரிம்போலிருக்கின௦௪.--மான் உன்னை யொ 

ன்று செயயுமரறு வேண்டிக் கொள்ளுகினவேன.--இந்தக் 

கூடத்தில் தீர்ச்கம் எடுகத*சொண்டு சென்று அவர்களுக்குக் 

கொடு, அவர்சனள் தாகத்தால் மிக வருர்். தவார்கள், எனது 

தீர்க்கத்திற்குச். செ 
னற புசல்வன்--கணைபா.பக்து--இறச்கும்பொழுது உங்களைக் 

சண்ணிலாகச பெற்ரோகளைக்கண்டு. * 

தியானித்து விண்௰லக போவினான' என்று தயை செய்து 

சொல்லவேண்டியது. அது சான உனனையான் வேண்டிக்கெொ 

ள்ளுஏறத.--இதோ தெரியும் இக்சக் சொடிவழியினாடே 

செனமுல் எனசதகப்பனாரிருச்கும் இச்சிரமம் போய்ச் சேர 

லாம், அம்மா! உன்பேச்சைக் கேளாமல் வந்ததன் பயன் 

சம்பவித்தது, என்னைவிட்டுட் பிரிச்திருப்பாயோ 7--ஹே ! 
சங்கமா 1! கைலாஸநாதா ! (சண்ணை மூடி மூர்ச்சையரஇன்றான்) 

தசரதன் :--எனன சாரியஞ் செய்தேன் ! மனிதன் தவறு செய் 

யவே யிவ்வுலகி ஒற்பவிக்கின்றனனோ ? ஊழ்வினையின் வலி 

யையாவரே வெல்வார் £ இயோத்தியை விட்டுப் புறப்படும் 

கால் இவ்விதம் சம்பவிக்கு மென்று கனவிலு மெண்ணினே 

னல்லேன். சற்று நேரத்தின்முன் வாலிய தசையில் முதிர்க்து 

விளங்கிய அழகுடை யக்தணர் குமாரனும், ௮ர்தோ தானி 

Pig படுவே னென்றெண்ணினனோ 8 அவன் தாய் தர்னை
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யார்கள் சண்ணில்லாகவ ரென்றும் அவர்களுக்கு இவன ஒரு 

வனே புகல்வனென்றும் ௮றிஈ்தேனே ! அவர்கள் கதி யென 

CGO? முனிவனை யானை யென்று மயக்ூய என்னிலும் 

மூடனொருவனுளனோ ? ஏாநாதன் முனிவனைப் புலி யென்று. 

நினைச்சதைப் பரிக௫த்ததற்குச் செய்வம் இப்படிச்சோதித்து 

விட்டதே. நிரபராதியைக் கொன்ற பாவம் என்னை யெளி 

தில் விநங்மோ ? ஐயோ ! எனஅடலையும் பாவ மூட்டையை 

யும் வாவர வளர்த்து வரச எனனிலும் பேதையர் இச்ரில 

வ௮லகத்துளரோ ரி மறு நீதி பிறழ்ஈது செங்கோனிலை தவ 

றி கொடுங்கோன் மன்னன வாழ்வதிலும் உயிர் நீத்தலே 

மேல், கிரபராதியான ௮க்சண குமாரனைச கொன்ற பிரம 

கத்தி தோஷர்திற்குக் சழுவாமுளது சொலோ 2? 
(இப்பா Sex ger, 

போன்னை மாசைப் பூமியையான 

பொருளா மயங்கிப் புரையடலை 

யென்ன தென்ன வெண்ணி 

யிழிச்ச மனப்பேய்ச் கோட்பட்ட 

வெனனை மின்னு மேங்கவிவ 

ணினனற் சகடல்வாய் விகீத்சலிசை 

மன்னு மருளோ மாசவர்கண் 

மனக்கோ யிலின்வாழ் வானவனே! (௨.௮) 

இனிமேல் உலகத்திற் பெரும் பழி பெற்று யரவரானும் நி. 

சனையுற்று வாழ்வதினும் இறத்தலே நன்று, அபக்பாக்தவா! 

என துயிரை யுனனிடஞ் சேர்த்துக்கொள், (இசல்ூப்பயமென்றுன்) 

அன்றமரர் போற்றிசைப்ப வாலமமு சாக்்ிய பொன் 

மனறமரும் வள்ளா ௮ல் வானவீ டுசவதயோ 

மன மரும் உள்ளா ௮ல் வாளலீ டுதவதியேற் 

ன தியவென் பாவச் சுமைவிடுத்தின்பச்திளைப்பேன், () 
(சனதுடைவாளை யருவிந் தன் கழுத்தை யறக்ச வோச்சு உன்றுன்.) 

SPUD TB oor உ (இமரென்று பாய்ந்து தசரதனுடைய கையைப்பீடி ந்துக் Card உன்றன்) 

இஃ்சென்ன மகாராஜா | என்னகாரியஞ் செய்யத் தணிந்து
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விட்டீர்கள் ? இப்பொழுதுதான் அராயாம லொருகாரியஞ் 

செய்து அந்தணச் சிறுவனை யர்தகனூரி லனுப்பினீர்கள் ? 

மறுபடியும் ஆராயாமல் சற்கொலைபுரியத் அணிர்தீர்களே ! 

பிரமத் தரோயொனதோடும் ஆச்பத்துரோடயெமாசப் பார்க் 

கின்றீர்சளோ 2 

தசரதன்:--ஏமா ! எனது கையைவிடு ! இன்னே அனளுயிரையும் 

போக்கி என்னுயிரையும் மாய்ப்பேன், 

ஏமநாதன்:--(கையை விட்டுத் தசரதன் பாதத்தில் விழுனெருன்,) gard! gto 

யேன் சொல்வதைச் சிறி கவனிக்க வேண்டும், இடைச் 

தற்சரிய மானுட சரீரத்தை யவமாகக் கமரிற் கலிழ்த்தபால் 

போல்ாக்குதல் நியாயமோ 1 கடவுளாற் கொடுக்கப்பட்ட 

சர். ரத்தை அவே யெடுத்துக் கொண்டாற் கொள்ளலாமே 

யன்றி நாமாக தனைம் கெடுத்து விடுதல் எவ்வாறு நேரி 

சாகும் 2 கோபமிகுதியால் ஆராயாமல் தீச்செயல்களை யொ 

ன்றஉன்மே லொனரு யியற்நிப் பாபத்தையம் பழியையும் 

கொள்ள யாவரே விரும்புவார் 7 சால்கள் சற்கொலை செய்து 

கொள்வதனால் முன்செய்கபாவஈ ஜொலையுமா? பாவம் மேன் 

மேல் வளருமேயொழியக் குறையாதே! இஹழுகிற்க, இறந்து 

போன சுரோசனன், தான் இறக்குமுன், வேண்டிக்கொண்ட 

காரியத்தசையேஜஞ் செய்து முடித்தீர்களா ? சங்களது கையா 

லிற6த ௮வன தஉடற்பாரம் கண்ணெதிரில் விழுச். துடச்சவம் 

அ௮அவனதுவேண்டுகோளை முற்றுவியாது இறந்தால் தங்களது 

வாய்மையெனனாம்ரி அதோ €ழேவிழுந்து நீரினாலும் அரச்சத் 

தினாலும் பூசுண்டு மிகவும் பரிதபிக்சத்தக்க நிலையில் விமுர்ு 

கடக்கும் ௮க்தச் சவம் திடீரென்று தன் வாய் இறந்து “ஓ] 
தசரத சக்கரவர்த்தியே ! எனக்கு உன்னானேோர்ர்த இறுதிக் 

காலத்தில் உறுதி மொழியாகக் கூறியதை மறநத உன் வனை 

மாய்த் துக்கொள்ளல்தகுமோ !? என்று சேட்டால் நீங்கள் 

யா செய்வீர்கள் 1



BEAD, | லங்கம், 31 

சரோசனன்:--ஹா! ஐயோ! ௪௪ரத சக்கரவர்த்தியே! கான் சென் 

னகை மறக்கவேண்டாம். அ௮வர்களுக்குசச்கிரத்தில் கண்ணீர் 

சொண்டுபோ. அலக்ஷியஞு் செய்யாதே, நீயே Cur gare 

ஊைப் பொறுத்தருளஞுமா௮ கேட்டாலொழிய அவர்களுடைய 

சாபாக்கினியன்னைப் பிடித்தெரிக்கும், ௮ரகர! அரகர! அரகர! 
(சண்ணை மூடி.விடுஇன்றான்,) 

குசரதன் : (ocak deers) சுவாமி! அப்படியே செய்கின்றேன், 

ஐயோ ! எமகாசகா ! நானென்ன செய்வேன் ? அருமைத் திரு 

மகன் இறந்சகானென்று அவர்களுக்கு எப்படி வாய் கூசாமற் 

சொல்லுவேன் ! இத்துன்ப மடைவதற்கோ தான் 2.08 gy pus 

விச்சேன் புதல்வனி௰க்சானென்றகேட்டால் Masi Sorel en or 

ன்பமடையமாட்டார்கள் ? அச்சோ! புத்திர சோகம் மிக 

வம் பொல்லாதாயிற்றே, கோபக்சால் என்னை நீறாகடுப்போடு 

வரரசளே ! மீனா நரடஇற்காளாகுமாறு சபிப்பார்களே ! சாபா 

னுக்கிரக சரமர்த்தயமுடைபய முூனிவர்சளஞ்டைய வாக்கு ஒரு 

தாஞம் பழுகாகாதே ! பாளென்ருன்,) 

கண்ணிரண்டு மின் விக SNES MD நற்றவரை 

யண்ணியச்கோ அச்ச மரும்புகல்வ னத்திரத்தான் 

விண்ணடைச்சகா னென்று வெருவா சறைவசெல்ஙன் 

பண்ணவர்கள் போற்றும் பரஞ்சுடே om gy Suse, ' (௯௦) 

ஏமா! இப்பொழுது எனக்கொனறு புலப்படுன் ஐ. Q) 0 € ga 

போன சுரோசனன௮௫ பிதாவாகிய சலபோசனரைக் கண்டு 

வணங்கி இவ்விஷயங்களைக் கூதி ஒருவாறு தேற்றிக் சரோ 

சனனுச்குப் பிரதியாக என்னைப் புதல்வனாகப் பாவித்துக் 

கொள்ளுமாறு வேண்டி, அவர்களுக்கு எந்காமாம் பலவித 

மான பணிவிடைகளைச் செய்துகொண்டு ௮வர்களோடுகூட 

வே யிருச்கச் இரமானிச்துவிட்டேன், சானி௰்கேயே இரு 

ந விடுகின்றேன். நீ ம, எடம் போகலாம், எனச்கு 

இசாச்சியமும் வேண்டரம், டி தைச் 

எ i wh sre UY 

rao gun



மல
 தசரதன் தவறு 

நர்டு வேண்டேன் ஈகாரவேண்டே 

னண்ணு மாடச் தரன்வேண்டேன் 

Coro கரிய பொருள் வேண்டேன் 

சிவிசை முதலா யினவேண்டே. 

CA மினிய வழகுடைய 

ஈங்கை மாரின் பமும்வேண்டேன் 

வீடு மற்றும் விமைவசொனறும் 

வேண்டேன் வேண்டேன் வேண்டேனால்? (௯௬௧) 

ஏஎமநாதன்:--இவ்வாறு புலம்ப! மயென்செய்வது 1? முனிவாருக்குச் 

இரத்தம் கொண்டுபோகவேண்டாமர 2 

தசரதன்:--ஏமா ! நீ சயவு செய்து கொஞ்சநேரம் இக்கிரும். 

இந்தக் களேபரச்சைச் காப்பாற்றிக்கொண்டிரு. கான முனிவ: 

ரிடம் போய் அவர்களுடைய துன்பத்தை மாற்றி யொருவரறு 

தேற்றிவிட்டுச் சீக்கிரத்தில் வர். துவிடுகெ றேன், அது பரியம் 

தம் நீ இங்குரு, சரன் வக்சவடன, 'நீ ௮யோத்திச்குப் போ 

லாம். மந்திரி சுமந்திரனிடத்தில், நீ அரசனை யினிச்சாணாட் 

டாய்' என்று சொல்லிவிமி, இதோ கான் இச்குடத்தில் நீர் 

முகந்து செல்கெறேன் ம இர்சக்களேபரச்தை அந்ச மரத் 

சுடியில் வைத் துக்கொண்டிரு, (சரன் குடத்தில் BF cosy கொள்ளு 
இன்றான்) 

ஏமநாதன்:--மகாராஜா ! என்னை ஒன்றியாக விட்டுவிட்டுப் போக 

creer, சேகரம் வர் துவிடுங்கள், 
ட s een ru oy உரி ௪ 

(ஏமரரதன் களைபரத்தை யெய்த் ஐப்ம பாசல்,) 

தசரதன்; பயப்படாதே ! போய்வருகின் தேன், 

(,2சா.தன் ரூடமெடி க்து மந்ரொரு பாறி போன்றான்] 

 



CLP OST (AP BI கனம். 

அட ப் 

    

இடம: அச்ளிரமவாச௫ல், 

காலம் : பிற்பகல். 

பாத 5) ib: -1ovOluir #50. 

ட? © ; 
சலோகனர் ஈர (கையிலிருக்கும் தடியால் தட்டித்தட்டி, வழ்ேே தேடிக்கொண்டு வருஇன் 

at) அடே! அப்பா ! குழர்சாய் ! என்கண்ணே ! நீபோய் 

வெகு ராழிகையாய் விட்டசஈடா ! உன்னை யெங்கே யென்று 

கான தேடுவேன் ? அப்படில் சேடுவேன என்றாலும் இர 

ண்டு கண்ணா2 புடலம் பூவாயிருககின்றன வே ! அடா ! என் 

கண்மணியே ? கான கஷ்டப்படுவகற்காகவேனும் வரமாட் 

டாயா? சிக்கிரம் வர்னு விடடா. (இஃறுனெறா என்னா லுன் 

னக கூப்பிடவும் முடிய வில்லையே ! நான் என்ன செய்வேன்? 

(உள்ளிருந்து சல யெழுற்து வெளிவருஇன்றாள்.) 

னசீலை :--சுவாமி! குழம்கை ab PN re)? என சண்மணி 

இர்த்சல் கொண்டுவாப்போய வெகு சாழிசையாய் விட்டதே! 

இனனும் வரவில்லையோ? அடே ! சுரேரீசனா! அப்பா! குழல் 

க்சாய்!-இங்கே யென்னசெய்கி? கள் 1? யாரையோ கூப்பி 

ட்டஅுபோலேயிருச்சதே !---ரான் உள்ளேபடு 2 துச்கண்ண 

யர்ர்சபோ ஒரு கனா? கண்டேன; ௮சன் பலனைக் Cae 

லாமென்று உங்களிடத்தில் வர்தேன். என் சண்மணி இன்னும் 

ல. ரவில்லையே ! ஐயோ ! இசற்சென்ன செய்கிற? கால் ௪று 

க் னையில் விழுக்து விட்டானோ? புலி சரடிசட்குப் பய 

ஈது மரத்தின் மேலேறிக் சொண்டிருப்பானோ 1? அவளையார் 

சேடிப்போவார்கள் 1 ஐயோ! கமக்குச் கண்ணவிஈதிருப்பத 

னோடு யாருமற்ற பாவியராகவும் காம் இருக்சக வேண்டுமா ] 

௬ வாமி! கொஞ்சம் உரத்துச் கூப்பிடுங்கள், ஒரு கேளை சலத் 

திம் குதித்துக் கொண் டிருக்கும் மீன்களையாயினும பார்த்துக் 

கொண்டு கின்று விட்டானோ 1? சலத்தில் விளை பாடச் கொண் 

டிருக்கரானோ ? ஒருவேளை ஈம்முடைய சச்சன் 6ே ..௨ரல் ஓடி 
வர விடுவன் ! என்ன செய்வேன் 1? 

3



34 தசரதன் தவறு, மூன்றாங் 
A 

சலபோசனர் :--பன்னட! சூலே ! ௮வன் ஒரு காளும் இல் வளவு 
தாழிசை தகாமதிம்தது இல்லையே ! அவனைத்தான் வாயோ 
யாமற் கூப்பிட்டுக்கொண்டு நிற்தனெறேன். மேலும் or BI &) (me 
Csr ort அழுசைக் குரலும் சேட்டு. எனக்கு இன்ன 

செய்கிறசென்று கோன் றவில்லை, அஃதிருச்சட்டும், நிவன்ன 

கனவு கண்டாய் £ அசைச் சொல், கேட்போம். 

சுசீலை :--இதோ சொல்லுகிறேன். அது வெகு வேடிச்சையான த. 
் எனக்குத் திடாரென்று சண்தெரிர்த த, அப்பொழுது என் 
முன கல்யாணயுருக்கம் பூப்போற் Aabs நிகமுடைய தே 
ரொன்று ஓடிச் சொண்டிருக்ச.து, அதன்மேல் கம்முடைய 
குழக்சை சுரோசனன இராஜாவைப்போல் வஸ்திராபரணமல் 
கள் தரித்திருக்கான். அசைப் பார்ச்சவுடனே நான் அவனைக் 
கூடத்கொடர்ர்சோடி அவனைக் கூவியழைகத்து எனனையம் 
அப்பாவையும் விட்டு 8 யெங்கே போடழுய் என்று கேட் 
டேன், அ௮சற்கவன் நான் மூன்னே Cure ns: Staci இக் 
இரத்திற் பின்னே வருவீர்கள் என்து சொனனான். அதச் 

தேரும் லெகு வேகமாய்ச் தெற்கே ஒடிப்போயிற்று”, உட 
னே நீங்கள் யாரையோ கூப்பிடுவ.துபோற் கேட்டு நான் 
விழிச் தச்கொண்டேன். இததான் நான் கண்ட கனவ, அது 
சண்டமுமுசல் எனக்கு மார்பும் படபடவென்று Hod DE 
கொண்டிருக்கிறது, ட் 

(சான் குடத்தில் ரீர் எடுத்துக்கொண்டு வருஇன்ரான்.) 

சலபோசனர் :--இ.து நல்ல கனவென்று எனச்குக் தோன்றவே 
யில்லை, கமத குழக்கசை யேன் இனனும் வ. ரச்சாணோம் ? ௭[ 
குழர்தாய்? ஈரோசனா ! 

சு$லை :--இகோ ! யாரோ வருவ.தபோற் சாலடிச்சத்தம் சேட் 
கிறதே ! என் கண்மணி ! சுரோசனா ! நீ போய் வெகு சாழி 
கையாய விட்டது, இழத பரியர்தம் யாது செய்துகொண்டி 
ருக்சாய் * |
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சலபோசனர்:-.அப்பா ! குழந்தாய் ! உனக்கு எங்கள்பேரிற் 

கோபமேசேனுமுண்டோ 1? இவ்வளவு சாரழிகையா யென்ன 

செய்தாய்? ஜலத்தில் விளையாடிச்கொண்டிருக்கனையோ 7? உன 

காயாருசக்காகவேனும் நீ முன்னமேயே வர்திருக்கலாகாதா ? 

போனது போகட்டும், இப்படிவா, என் மடியிலுட்காரு. 

எனக்குப்பிற்பாடு தீர்க்கம் கரலாம். எங்களிருவருக்கும் 

மயன் றேகதி1 என் சண்ணியழ் கண்ணே ! என் கட்டவா. 

(இருவருல் கீழே யட்சார்ர்து கொள்ளுகின்றனர்.) 

அசலை :--என் ஞுழச்சாய் ! நீயேன் வாயைத்திறஈது ஒரு மொழி 

யம் பேசவில்லை ? உடம்பு சளைத்திருக்கிகதோ? ஏன் இச் 

தனை நாழிகை விளையாடினாய் ? 

தசரதன் :---(ஃனக்கு்)ஐயோ ! ௬ரோச௫னன் சொன்னபடியே மிக்க 

விருத்சாப்பியர்களா யிருக்ன்றனர் ! இரண்டு கண்ணுமிவர் 

சஞுக்கில்லையே ! ௮௪ ! கொஞ்சமும் பலமில்லாதவர்களாய 

எப்பொழும் புதல்வனையே ஸ்மரித்றுக் கொண்டிருக்கின் 

றனர் ! ௮வன் வரவையே எதிர் பார்க்க கொண்டிருக்கின் 

றனரே! ௮அவனி௱றஈ்கானென்ற சொல்லைக்கேட்கப் பொறுப்பார் 

களோ? மிகப்பரிசாபமான நிலையிலிருச்கின் முர்களே ! 
(பரடுஇன்றான், ) 

௮ந்தோ விருபுடையு மார்ந்த சிறகிழக்து 

கொர்ச பறவையென தேோரக்குறமிச் நற்றவர்க்கும் 

மைக்சனி௰ஈ சானென்றென் வாயா லியம்புவலோ 2(.௧௨) 

ர சகலை :--என் கண்ணே ! நூ யென்ன செய்கிழுய் ? என்கிட்ட வர 

மாட்டாயோ ? 

சலயபோசனர் :--இப்படிவா. என்னைக் கட்டிக்கொள். 

தசரதன் :--(2ட்ட வரனெருள்) சுவாமி! தங்களுக்கும் தவசளுடைய 

தேவிக்கும் தீர்ச்ஏங் கொண்டு வகதிருக்கின் கேன. 

ரகாறகோபாத்தியாய 

டாக்டர். உ. வே. சாமிநாதையர்
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சலபோசனர்:--டீடார்? நீ யேன் இர்க்சல் கொண்டுவச்சாய் ? 
எனகு.மாரனெல்கே? 

சுசீலை:-- என்னடா ௦ ராசஞா அப்பாவோமுி விளையாடுகிற தற்கு 
இ௫தானா சமபம் ? eraser OS LUE AGO s 1 ew Lo HEB 9 
பொழுதுசானா நீ பரிகாசம் பண்ணவேண்டும் 1 பரிகாசம் 
பண்ணுற வமக்கமுனச்கு. இல்லவேயில்லையே இப்பொ 
மூ எதற்காக வேறு யாரோ ஒருவன் பேகிற தபோல் 
பேசுகிருய் ? யாரமேலுனக்குச் கோபம் ? 

. 
தசரதன் நை அவர்கள் wrg egy Ak x எடது ரிற்கன்றுன் -) வாமி கன 

. ச 3 * ச ச ச . ச 
அயோத்தி மன்ளனாகய SFT SI. இர்தா்சாட்டிற்கு வேட் 
டையாட வச்சேன். இர சக்காட்டிலே தங்மைடைய Flor 
சன ஒரு செங்கழு நீர்ச்சனையில் சீர்ச்சமெடுக்க வர்தான். 

சு$லை :— 9 a) a EO) & oor sor சம்பவிச் ஏது ட் 

G o a 7 ச் Pe | டி ட G rec) ‘.. x 

சலபேர்சனர்₹-த : ௮ரசனே ! சகயைசெப்து CAG go சொல்லு. 

தசரதன் ;--ஐ முனீச்திரா ! சேவரீருடைய புக்தின் சன்னுடை 
குடத்தில் ஜலத்தை மொண்டு மே சொரிர்த வோசையைகச் 
அரரத்திற் புசரால் மறைப்புண்டிருர்சு யான் பாளை ரர குழுச் 
குமொலியென் று விதிவலியால் மயங்கினேன். 

சுசீலை :--என் சண்ணே ! உனச்சென்ன சம்பவிக்சஐ ? 

சலயபோசனர் :--மயங்கி ?-- என்ன சம்பவித்தது ? 

தசரதன் :--சட்தவேதி சாஸ்திரம் நன்கு தெரியும் என்ற கருவத்தி 
னால் யானையினமேல் விடுவ தாகப் பாணப்பிரயோசஜஞ் செய்து 
விட்டேன். 

சுசீலை :--.3 / என் சண்மணீ ! 

(ழே விழுந்து விடென்ராம்,) 
சலபோசனர் '“-௮வன் இன்னும் உயிரோடிருக்வ்றுனா 2 9௧9 

Ta Spero,
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தசரதன் :- உடனே கங்கள் குமாரனுடைய ஒலியினைக்சொண்டு 

மனிசனென்றெண்ணி ஐடோடிவந்து பார்த்தேன். அரா 

யாமத் செய்க காரியத்திற்காக மனம் நொக்தசேன். நிரபராதி 

பாடிய தங்கள் புகல்வனைக் கொலைசெய்த மகாபாவியாஇய 

கான் உயிரோடிருக்கலினும் இறத்தலே மேல் என்று துணிக் 

கேன, அங்கள் புதல்வன் என்னை நோக்டத் சாங்கள் தாகத் 

இனால் வருக்துகிமீர்களென்று சொல்லிக் தான் இர்திய காலத் 

இல் சங்சளிருவருடைய பாசாரவிக்தங்களையே ஸ்மரித்து 

உபிர் துறககாகச் மொல்லுமாறென்னை யனுப்பினான். மகா 

பாதகனாகிய யான தங்கரடைய புகல்வனுக்குப் பிரதியாகப் 

பணிவிடை செய்கின்றேன், யான் இராஜ்ஜியம் முதலிய 

யாவம் வேண்டேன். அங்கஞுக்குக் குற்றோேவலே புரிவேன், 

ரன அராயமற் செய்க பிழையைப் பொறுச்சருள் புரியப் 

Sant & AaB om பேன e ( வணம்குஇன்றான்.) 

சீலபோசனர் :--அடா! மைக்கா. என்னை விட்டுப் பிரிச்தாயோ £ 

இலதாய் என்று கேட்டும் இன்னும் உயிரோடிருக்கின்ற என் 

னினுவ் கனனெஞ்சருளளரோ ? என்னைக் காட்டிலும் மகா 

பாவியும்்உலக லிருக்கின் னரோ ! இகற்கோ உன்னைப்பெற் 

ளேன்? உடலே ! நீயும் பாவியானாய் ! கண்ணிணையை யன்றி 

முந்தோல் கண்மணியை யின்றிழந்சோம். ஐயோ ! மைக்கா! 

கால்களும் இகோ உன்னுடன் வருனெ மேம். காங்கள் உன்னை 

விட்டுச்சிரி௫ பொழுசேனும் பிரிச்திருட்போமா 2--ஓ ! மானு 

டப்பதபே! பரமசண்டாளர! மகாபாதசா! அடே பிரஷ்டா! 

ஹராத்துமா! என புதல்வன் உனக்கு என்ன இமை செய் 

தரன் ? உன்னை விடுமோ இந்தப்பிராஈகத்தி ? இர்சத்கோஷம் 

அரேக ஊமழிச்சாலமனவம் இரெளரவாதி ஈரகங்களிற் இடந்து 

டீ தவித்தாலும உன்னை விட்டு விலகாது விலகா௫ு, எங்கள் 

வயிறெரியக் சண்டவுன் மனமென்ன கல்லா 4- 

தசரதன் :--ஈவரமி! சபோநிதே ! கருணாகரனே ! இருபை செய் 

யவேண்டும். எழை யேன்மேற்் கோபங் கொள்ளக்கூடாது.
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HF :--என்னருமைச் கண்மண் ! என்னை விட்டுப்பிரிய உனக்கு 
மனமும் வர்சகோ ? எங்களை அடியோடே மறர்சாயோ ! 

என் கண்ணே : அநேகமாயிரம் அரஈர்கள் பணிவிடை செய் 

காலும் உனக்குள் சமானராசச் செய்வார்களோ ? என் சண் 

ணே ! என் காதிற்கினிட மழலைச் சொற்களை அமிர்சம்போற் 

சொல்வாயே ! இனிமேல் நான் அவர்றைக் கேட்கும் பாச்சிய 

மடைவேனார் அடே தசரதா ! ஏஈரங்கள் ஒரு குூற்றமுஞ் செய் 

யாசவர்களே, எங்களை யேன் இப்படிப்பட்ட கஷ்டத்திற் 

குூள்ளாச்இனாட் * 

9 இர இடம Gere : தசரதன் OG) தெரியாமம். பெய்றுவிட்டேன் ! காயே! 

பிழை பொறுதக்சருளவேண்டும், 

சலபோசனர் :--எங்களைப் பத்தூசோக சாகரத்தில் அமிழ் த்திய 

கடும்புலி யொத்த கொடுங்கோன் மன்னவ ! நீயே Carre 

வந்து இம்தக் துக்ககரமான செய்தியைக் கூழமுமற்போயிருட் 

பாயானால் உன் தலை பதினாயிரம் பின்னமாக வெடிச்றுச் இத 

ுண்டிருக்கும். என மகனைக கொலைசெய்தவன் திரிலோசாச் 

இ.பத்தியம் வகித்த தேவேஈதிரனே யெனினும் அவனும் அழி 

ந்திருப்பான், ரீ நேர் நின்று செய்த குூற்றக்தை யொப்புக் 

கொண்டு பொறுத்தருஞுமாறு வேண்டிச் சரண மடைக் 

தமையினாற் றப்பினாய், இன்றேல் என்னாகும் உன்கதிரி 

மேலும் அறியாமற் கெொன்றமையால் நீ இன்னும் பிழைத்தி 

ருச்கின்றனை. அறி செய்திருப்பாயாகில் இரக ஷூண த்தி 

லேயே இக்ஷ்வாகு மகாராஜன் குலம் மூலகதோஹானியாயப் 

போயிருக்கும், இதம்குச் ஈர்தேகமேயில்லை,--- ௭3 து. எவ்வித 

மாயினும் என் குழந்தை யிறர்சனனே ! அவள் எந்த இடத் 

இல் விழுர்,து இடச்சின்றனனோ 1 பாணந்தைகத்த வாயினின் 
௮ம் பெருகி யோடிய இரத்த வெள்ளத்தினிடைச் செப்பக் 

சட்டையெனக் கடச்சன்றனனோ? அகா! மைந்தா! உன 

கதி யிப்படியா முடிச்சு? ஓ! சதா ! இப்பொழுதே என்
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Lf & aU Got 5 9B) HID இடத்தில் எம்மைக் கொண்டுபோய் 

NWA, go! Cw ! 

கொள்வோம். சுரோசனா! 8 புண்ணியவான் என்பதற்குச் 

ச.ர்ேதேசமேயில்லை, உண்ணுடைபப அடை முடம் Lo gay tay Lo 

உன எரர்பினின்றும் பாயக்கத குருதியில் ஈனைந்து இடக்கின் 
ம வலு இ ௩ , - : . . : 
edt \o au T ட் (சு லை மயடிர்ிருக்இன்றான்.) 

எழுந்திரு. அவணுடலையேனுச் சழுவிக 

re. 

& tow 2-(பரடுகின்றாம்) 

ஐயோ வருமருர்தே யாருயி£ம் பொக்டியலு 

பொய்யோ Lf esi it Lang BM BF புண்ணியனே : (௯௬) 

ச வரமி! நரன் உங்கள் கையைப் பற்றிக்கொண்டு கஉடவரு 
ல பவை இ இட பலவா ப rae we of உர ச 5 
& er@ Moor , என்லை (oD gy eu iT? AOD LE F BIO BIR eT , 

Qa t சு ° ௪ 

சலோசனர் To BET ET 1! நீ.மகா பரப Tt PILOT ATCO BLT? ar oor 
ம 6 . + ட « . a . 

ணம் சொடாே. இதோ இர்தக் சண்டச்தின் மறுஅனி 
பப்டி உ லட்டு மைப்பறிமி யமை2 துப்போ. ட 

(ett or இருவைரயும் ones & ப்போஇன்றான் ). 

 



நான்காக களம். 
_—soregoo—— 

இடம்: காரு, 

காலம்: பிற்பகல், 

LUT BIW + Ol DET Heol , 

ஏமநாதன் :--செய்வச்செயலை யென்னென்று சொல்லுகிற த? எவ் 

விசத்திலும் தவமுக மன்னனும் சவறினான் ! ஊாழ்வினையின 

பயனை யாவரே விலக்கற்பாலார் ? பாவம்! சசாகர் என்ன 

செய்கிறுரோ? முனிவரிடச்தில ஈடர்சசைச் சொல்லுஇரு 

சோ? அன்றி இங்குத் சற்கொலை புரிய யச்சனிக்ச துபோலத் 

சனியிடச்திர் பிராணனை ம ரய்ச்சச்தணிர்கனரோ? யோ [ 

அவரைத் சனியேவிட்டது பிகு. என்று கேரன்றுகற 2. 

ஒருவேளை (Lp aol aus ar 4B தியாகு மன்னனைச் சாம்பராகச் 

சபித்தனரோ ? எதற்கும் மன்னனைவிட்டு நான் DONE & go 

தவறுசான், ஏக்கிரத்தில் வருகிறேன் என்று போனவர் இன் 

னும் வரவில்லைமே:! என்ன ஆ. 4 Must | SET ET இராற்ஜிய 

பாரத்தைக் துற காட்டில் மூனிவாருக்குப் பணிவிடை 

செய்யத் இர்மானில்ல விட்டாரே ! அயோத்தி என்ன பாவஞ் 

செய்சசோ? நாம் என்ன செய்வது 7 எல்லார் செய்வச்செ 

யல்.--ஐ! ௮ஃதென்னை ! பாரோ சிலா வருவதுபோற் ஈத்தங் 

கேட்கின்றகே ! : 

(சரன் எவபொசனமையம், சசியேயையும் அழைத்து வருனெருன்,) 

தசரதன் :--ஓ ! முனிீர்திர ! இதோ படுத்திருக்கனறான உஙகள g 

ஆவி நீத்த புதல்வன்.--செய்வமே! கானெர்த வேளையி 

வயோத்தியை விட்டுப் புறப்பட்டேனோ ? இவத்தையெல் 

லால் சுண்டு தனபுறவோ கான பிறந்ேேன்? 
(தசரதன் சுரோசனறுடைய உட்மே த்தூக்செ சலபோசனர் சுலையிவர்கள் 

முன்னிலையில் வைக்இன்றுன், ) 

சுகீலை :--அடே ! மைஈமா ] என்னருமைக கண்மணியே! தாங்கு 

SmGur? ஐயோ! நீ யிறர்துபோனதாக இர்ச அரசன்
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பொய் சொல்லுகிறானோ ? அம்மா என்று என்னைக் கூப்பிட ! 

என கூமர்மை பேசவேயில்லையே ! நிச்சயமாய் இற துபோய் 

விட்டான், நானென்செய்வேன் £7 அடே ! குழக்காய் ! கரன் 

படியகஷ்டத்திற்காகவேனும் வாய் இறர்து ஒரு வார்க்கை 

பேசமாட்டாயா ? 1! ராஜனே ! நீயோ என் புத்திரனுக்கு 

எமனானாய் ? 8 அவனைக் கொன்றதம்குக் செய்வமும் ௪ம்ம 

தக்கதே! இன்னும் பால் மணம் நீக்காத வாயினையுடைய 

பசுங்குழவி பட்டானே! சாட்டிலிருக்கும் வனதேவகைகாள! 

மில்களும் என் அருமைக் கண்மணியை விட்டு வீட்டீர்களே ! 

அம்மா : கெளரி ! நான் அவனைக்காப்பாற்ற வேண்டு மென்று 

உன்னைப்பிரார்ச்திக்தசேளே: சீயம் அவனை அரியாயமாப் விட்டு 

விட்டாயே ! 

சுலயபோசனர் :--அப்பா 1 சுரோசனா ! ந வழக்கமாய் என்னைச்சண் 

Loi கமஸ்சாரம் செய்வாயே ! இப்பொழுசேன் செய்ய 

வில்லை £ ஐயோ! தாஙமுசன்றாயோ? வெறுக்சரையிற் படுத்து 

க்கிடக்கின்றனையே ! எழுக்திரு ! என்னிடத்திற் பேச இஷ்ட 

மில்லாயற்போனால் உன் தாயோடாயிலும் பேச மாட்டா 

யா ? சேனினுமிவரிய கானம் பொழிவாயே ! எங்கே இரண் 

டொரு வார்ச்கையாயினும் பே. ! அசனாலாயினும் கரன சந் 

சோஷூமடைகனெறேன். நீ இப்படியிருக்சால் எங்களுக்கு யார் 

பணிவிடை செய்வார்கள் ? கையற்றுக்கிடக்கும் எங்களுக்கு 

யாவர் காய் கனி இழல்குகள் சேடி யன்புடன் கொடுப்பார் 

கள் 2? உனக்கென்ன காரணத்தினால் இக்க அகாலமரணம் 

அம்பவிச்சு து ! மானும் உன்னுடன் யமலோகம் வந்து யமதர்ம 

ராஜனை க்கண்டு உன்னை யெனக்குத் தானஞ்செய்யுமாறு கேட் 

கின்றேன்; அவர் எனக்கு இல்லை யெனனாறு சானஞ்செப்வார்; 

அப்பொமுதுகான் FES FOR EOE யடைவேன் ! டே! 

புத்திரா! நீமாத்திரம் எங்களைத் சனியே விட்டுப்போகலா 

ur? Og tBu? coors shag உனக்கு இஃது ஏன தெ 

ரியாமற் போய்விட்டது 2 ஒரு பாபமுமறியாத என் புத்தி
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ரனை யுயிர்போக்கிய நிருபாசமா ! 8 ஏழேம் பிறப்பும் நீதா 

கெய்துவை, த! நீயும் மனனனா ? உன்னுடைய அஜ்னை 

யில் ௮கால மிருத்திய சம்பவிச்சலாமா 1 உனக்கு வெட்க 

மில்லையா 2 நீயே கொன்றனையே ! ஒ! அநீதியும் ௮க்கிரமமு 
மணிகலனாப்பூண்ட புல்லிய ! 8 அரசன் குணக்சை விடுத்து 

அரச்சனமொழிலக் கைக்கொண்டனையே ! எங்கள் குருச்.தக் 

குழச்சையைக் சொன்று எங்களைச் Cars துயர்ச்காளாக்கிய 

ப.ரமபாககா! உன்னை யென்சாபாக்கினியால் தடிக்கு விடட்டூ 

tor ? 

ஏமநாதன் :--ஈவாமி! தபோகிதியே ! அடியேன் செய்யும் விண் 

ணப்பச்மைச் சற்றுச் செவிசாக்தி யருளப் பிரார்த்திக்க 

மேன். 

சலபோசனர் :--நீ யார் ? 

எமநாதன் :--சுவாமி கான் த௪ரஈ சக்கிரவர்த்தியடன் வேட்டை 

யாட வர்கோன், என் பெயர் ஏமகாதன், மன்னனைப் பாணப் 

பிரயோகம் பண்ணும்படி செய்க பாதசன் நானே ; என்னை 

யே சபித்து விடுங்கள். சங்கஞுக்கூள் தெரியாச விஷயம் 

ஒன்று மில்லை, 

சலபோசனர் :--எமசாதா ! நீயேன் குறுக்கே விழுகன்முய் 1 

ஏமநாதன் :--சுவாமி ! கருபாசாகரமே! தயை செய்ய வேண்டும். 

சமுத்திரம் பொங்கு யலைவிஈமாயின் அதற்குப் பூமி யொரு 

பொருட்டா 1 தாங்கள் கோபித் தால் திரிலோகமும் நிலைபெற 

மோ 2 முனிவருடன் எதிர்க்கும் வல்லமை மும்மூர்த்திகட் 

கும் இல்லை யெனருல் ச௪ரகரால். முடியுமோ 1 வசிஷ்ட முனி 

வரை யெதிர்ச்ச காதிமைரந்தன் போன விதம் என்ன ” அகத் 

தியரை யெதிர்த்த சந்தன் என்னுங் கநதருவன் அடைந்த சதி 

யாது ? பரசுராமனை யெதிர்ச்த சார்த்தவீரியன் எங்கன 

ener? ஐம்புலன்களையு மொரு வழிப்படுத்தி மனத்மைத்தம 

-வயமாக்கிய மகானுபாவராகிய தாங்கள் கோபங்கொள்ளலா
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மா $ அறுவகை யுட்பகையையும் அறுச்செறிஈச தாங்கள் 
சினந்தால் எம்மையாளுபவர் எவருமில்லையே ! சாயைக் கற்ப 
ழித்துத் தந்ழையைசக் கொன்ற மகா LUT EBC Wj LD BLOOM 
காப்பாற்றி முத்தியளிக்க வில்லையோ 1 BBL Gor pau Sal 
களைச் சரணடைச்க எங்களைச்சபித்தாற் சரணை யென்பசே 
பூலகஇிலில்லாமற் போய்விடுமே ! ஐ குணக்குன்றே ! மகா 
முனிவர்கள் யாவரும் கோபச்தை நீச்சவேயன்மோ gare 
செய்கின்முர்கள்? அகேக.மாயிர மாண்டு கடு தவம் புரிந்த வின 
வாமித்திரரும் கோபச்சாலன்மோ ௪ம் sappg மிழக்து 
விட்டார். இன்னும் சசரதரோ நிரபராதி, அவர் அறியரமற் 
செய்ககனால் அவருக்குப் பாபமில்லையே. இவ்வுலகின் கண் 

மஊாயாவ௫ப்பட்டு உழலும் ஆனமகோடிகள் யாவுக் serge 
குன்மையடையன வல்லவர ரி ஆசலின சசரசன் சவறியகதோ 
பாச்சுரியமர? மூனிவரா ; கங்கள் அருமைப் பு. சல்வனிஐக க 

மைக்கு ஆற்ருது சசரதனைச் சபிம்சால் அவனாற் காக்கப்படும் 
வையகம்துனபுருகா ? காரங்கள் ஒரு புதல்வன் இறந்ததன் 
பொருட்டு உலகம் முழுதம் ஒப்பற்ற செங்கோன் மன்னனை 

யிழர் து தவிச்குமாறியற்றுதல் நேரிசோ ? 
(பரடுஇன்றான்) , 

கண்ணெனப் படுவ மனு காவலன் கல்வி காமர் 

விண்ணினைச் சுழல் வோடும் வெய்யவ னென்னும் பேர 

வெண்ணிலுட் டலைக்கண் வைக்க கண்ணஃ இல்லை யாயின் 

மண்ணிலுக் கிருளை நிக்கும் வகைபிறி தில்லை மன்னோ," (௬௪) 

இதுவோ கருணை ? மேலும் உலூத்பிறர்தார் இறத்தலியல்ப 
oo Cay ? | (பாடுகன்றான்,) 

அலல் வேன்ச ளகனில மாடரங் கரக 

விலகு பல்லுரு வேய்ச்துசா மியைபுற கடித்துத் 

தலைவ னாணையா லுருவொழித் துறைவிடஞ் சாரு 
மூலச வாழ்வொரு நாடக மாகவோர்ம் துணர்கீர், (௬௫) 
  

* சூளாமனரி,
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ஊனுடல மராடாரங்கா வ.ட்புறகே பத்தியமா 

ரகடர்க ளைம்பொறி.பா வாய்த்தவயிர்--கரனிலத்துச் 

கத்தி சாரனாச் சோர்வினடஞ் செய்தபினர் 

நீச்சொருவ மென்றலிகீர் நீர், (௩௮) 

இனனும் ஈன்றாக அலோடிக்கால் (ir Geir mer, 

சாதலும் பிறக்க wat சம்வினைப் பயச்தஇினாகு 

மாதலு ஈ॥ழஜிவு மெல்லா மவைபொருட் இயல்பு கண்டாய் 

சோதலும் பரி௮ மெல்லா எண்ணுணர் வின்மை யன்றே” 

எல்லாந்தெரிக்க தங்களுக்கு யான சொல்ல வேண்டுவதொன் 

மில்லை. பத்திரசோகமேலீட்டிூனால் தாங்கள் அவசரப்பட்டு 

ஏசேனுஞ் செய்துவிடப் போகிரீர்களே எனறு இவ்வளவு 

சொன்னேன். 

சலயபோசனர் :--அடா ! ச௪ரதா.” உன்னுடைய கையால் அவன் 

இறந்தமையால் அவன் முற்பிறப்பிலேகேனும் பாபங்கள் 

செய்திருப்பினும் அவை யாவம் உன்னுடையனவேயாம். ௮வன் 

லீ. ரசொர்கீகத்தினையடைவான், % அராயாமல் அவன் ஒருவ 

னுடைய உயிரை மாத்திரம் போக்கியதாகக் கருசாதே, எங்க 

ளிருவர.து உயிரையும் உடன் போக்கஇினாய், தஇிக்கற்ற யாங்கள் 

உயிர்விடுதல் திண்ணம், மிகவும் விருக்தாப்பிய சசையில் இப் 

படிப்பட்ட துன்பத்தை யெல்களுக்குக் தந்தனையே !!கா 

பாபி! காங்கள் படும் கஷ்டத்சை நீ யறியவில்லை. £ தலைவலி 

யும் தறரித்திரமும் தமக்கு வர்தாற்றெரியும்', நீ யெங்களு 

டைய நிலையிலிருரக்தாற்றுன் இந்தக் கஷ்டத்தையறிவாய. 

ஆதலால், நீயும் என்னைப்போற் புச்திரனைப்பிரிக் து புத்திர 

சோகத்தினால் இறப்பாய், நீ ௮சியாமையாற் ஐவகினமை 

யாற் பிரமசத்தி உன்னைப்பற்றாமல் விட்டது; மகா தாதா 

வாகிய வொருவலுக்குச் அன்பம் வர்த காலத்துத் தரும தே 
  ௯ vo Sn le சுபுதண ட அவளிஸக 

௩ வக இர்றரமணி,
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வக யவன முன்னே உடனே தேோனஜிக் காப்பாற்றுவது 
போல, எனக்கு ரீ உண்டாகிய புத்திரசோசம் போல் உனக் 
கும் சீக்கிரத்தில் உண்டாகும். இனியேனும் 

% எண்ணில் துணிக SHO gen a Sew 

னெண்ணவ மென்ப இழுக்கு?” (௬௮) 

என்னு மொஜழிக்கிண BB ஈடப்பாய். இணி இல்வுலகச்தில் 
எனக்கென்ன இருக்கன் உன ? (பாடுனனெறுன், ) 

* பானு மூரே யாலருங் கேளிர் 

இது ஈன்றும் பிறர்தர வாரா 
கோகலுர் கணிகலு ஈவு PC UF ரன்ன 

சாகலும் புதவ சன்றே வாழ்த 

லினிதென மகிம்ச்கன்று மிலமே மூனிவி 
னினனா சென்று மிலமே மின்னொடு 
வானம் தண்டுளி சிலைஇ.பா னாத 

கல்பொரு பல்கு மல்லல்பே ரியாற்று 

நீர்வழிப் படிஉம் புலை போ லாருயிர் 
முூறைவழிப் ப௫உ மென்பது நிறவோர 
காட்சியில் றெளிர்சன மாகலின் மாட்சியிற் 
பெரியோரை வியகத்கலு மிலமே 

சிறியோரை யிகம்த ல சனினு மிலமே.?? (௬௯) 

௮ 1 சிலே! 

சுசீலை :--அடே ! மைந்தர ! சுரோசனா ! என் சுண்ணே ! என்னடா 
ஒன்றும் பேசவில்லை 2 நீ யிவ்வாறு அதிசீக்கிரத்தில் உயிர் 
அ.றக்கவோ என் வயிற்றிற் பிறக்சாய் ? உன இவ்வியமான 
மலர் போன்ற மேனியைச் இீண்டுதற்கும் உனது LO TOUTE 
கத்தைச் கேட்பதற்கும் தேவர்களோ கொடுத்துவைக்கனர் ? 
என வயிற்றிற் பிறக தும் எனக்குப் பயன்படாரமலிவ்வித மிறத் 
தல் உன்னுடைய அறிவுக்கு கீதியாகுமோ P கீ என்னை: விட் 
  

அவவை வகி 

* திருக்குறள், 4: புறசாஜாறு,
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டாலும் நான் உன்னை விட்டிப்பிரிர்தேோன். இகோ வச்சேன் 
வந்தேன் | (இரம்இப் பாகென்றாள் ) 

ழனனா ஞஞற்று மூதுமா தவத்தின் 

மையா யுதித்த கதிரே 
மின்னா திடித்தொர் கருமேக மூடி 

வினையேமி னின்று னொளியை 
யன்னோ பிரித்த வதிமாய மென்கொ 

ல தியாம லிங்ஙவ னிருளிற் 

கொன்னே யிறப்ப விகயத்தி னம்பு 

குகிவைக் ௪ விட்ட பரிசோ ? (௪0) 

மலரென்னு மேனி வெயிலான் வருந்த 

வனஞமூம டலைந்து பரலா 

லலமத் த பாக மறவே சிவப்ப 

வடியேங்க ளாவி யமுகே 

நலனண்ணு செய்ய சகனிகாய்க ணாடூ 

தீயாக BOS; குகா 

வுலகின்கண் வாழ்க்கை யுறுதுன்ப மென்று 

னுளமூன் னி யேகு பரிசோ 1 (௪௧) 

சலபோசனர் :--ஐயோ ! சுரோசனா ! என் கண்ணே! என்னுடைய 
ஆ€ர்வாக பலமிருக்கற பொழுது ஒருவிச துன்பமும் வாரா 

தென்று கூறிய மைந்தா ! என்னுடைய தபோபலம் பிரயோ 

சனப்படாமற் போயிற்றே ! எனக்கு எப்பொழுதுஞ் சச்சோ 

ஷூச்தையே தரதவனாகிய நீ இப்பொழுது மாத்திர க்கத் 

தைச்சரலாமா ர * வேழச்திற் பட்டுருவங்கோல் பஞ்சிற்பா 

யரது' என்பார்களே ! அர்த அம்பு உன்னுடைய பஞ்சுலும் 

மிருளவான தேகத்திலும் எங்கனம் பரய்ந்ததோ 7 அமாம் ! 

௮ஃது அற்புதமான சணையன்றோ ? அம்பு யாவன் மேற்பட்ட 

சோ ௮௮வன் இறச்சதமீனோடு படாச வேதறிருவரையம் அறு 

கொல்லுகனறசே ! அந்தோ ! என்னுயிரே ! 8 போனால் உட
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லாயெ யானும் அழிந்து போதல் நியாயமே ! என் செல்வ 

மே! (இரல்கிப் பாகென்றார், ) 

வருமைந,த வயதுதிரம் பாமுனமே கலையனைத்து 

மஇழ்ஈது கற்முய் 

பொருமைக்து கணையுடைய புச்கேளும் பொருவரிய 

பொற்பு வாய்ந்தோப் 

தெருமக்து தவிச்கினறேங் கவலகற்றி யெமக்குணவு 

சிறப்ப நல்கு 

மருமர்த திருமகனே பாழ்அயரக் கடலினில்வீழ்க் 

சாழ்கின் மேோமால, (௪௨) 

சுசீலை :--ஐயோ ! என்னப்பா ! (இரம்ூப் பாடன்றா4்.) 

என கன்பு கொண்ட விசைஞான மேய 

விளையோயெ ஸனாவி நிலையே 

வினயொன்தகி வர்று சிலையம்ப தாக 

விளைவற்று நின்ற பரிசோ 

ானமுர்து தேரின் மிசையேக வுனனை 

வழிபார்த் தருக்க வகைநான் 

கனவொன்று கண்ட பரிசோ வதான்று 

கடியேன் றடுத்த பரிசேர P (=m) 

தசரதன்:--அ௮அடடா! இவையெல்லாவற்றையுல் காணவோ என் தலை 

யி் பிரமனெழுதினான் ?P 

.சலயபோசனர் :-- (இசல்கிப் பரகென்றார்,) 
கண்ணனையாய் சண்ணினுக்குண் மணியனையாய் யம்மணியின் 

கதிரே போல்வாய் 

சண்ணிலர்யாம் நினைமகவாப் பெற்றதனாற் சகண்ணுடையார்க் 

கடுப்ப வாழ்ந்தே 

மெண்ணுடையா யெழிலுடையா யிசைமழையெஞ்செவிப்பொ 
மெழிலி யேய்ப்பாய் | [ழியு 

ஈண்ணியெம கரு௫னினி யில்லாத விவ்வுலக 

ene மன்றே, (ea)
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சுசீலை :-- (இரஃ்ப் பாென்றும்..] 

உரு யுள்ள மழிக்தனையோ 

வத்த கணையூ டுருவு,கலான 
வெருவி நிலத்தில் வீழ்ர்கனையோ 

ஷெய்ய பகழி பதிச்கனையோ 

குருதி யாழுப்ப் டெருக்கனையோ 

கோவென் றரல்றி யம தனையோ 

பருகு மினிய ரீர்கொணரப் 

பரிந்து சென்ற புசல்வாவோ ! (௪௫). 

எலயபோ GOT ர் — (இ peter) Lip இன்று.) 

இனனமுசே யுனைப்பிரிததி யாச்கனியே யியல் 

னிருத்த லென்னே 

நன்னரொளி சரன்றசெழு மணியிழம்க காகமென 

நலியா bea © Dis 

தன்னிடத்தின் மன்னுழுயிர் சனிற்பிரியம் யாக்கையெனச் 

சாவா நின்றே 

முன்னரிய பருவயிரத் தடஈ்கோளைத் சழுவியினி 

யுவச்ச லுண்டோ ॥ (= ar) 

சுச்லை ணை (இரங்கிப் பாின்றால், 

சேய்யாய் நீயூன னுளமதனிற் 

சிந்தித் திருச்ச தென்னைகொலோ 

வையா வென்னச் கூயினையோ 

வம்மா வென்ன விளிச்கனையோ 

பொய்யா மிச்தப் புவியதனிற் 

பொருந்தி வாழப் பொறுக்கசிலே 

னையோ வினீமே லுயிர்தரியே 

னரசே யரசே யரசேயோ ! (௪௭). 
(புதல்வனுடைய உடலின்மீது லீழ்ச்திறக்கன்றாள்,) 

சலபோச னார் (இசங்கிப்பாடஇன்றார்,)



களாம், । ஓரங்கம், | AQ 
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வின் பருவு கணைபாய்ந்து ஈரோசனச்செலு களிமனையான 

விளிர்கா னந்தோ 
வென மகனை யானிழக்சே னுக்கலைவ ஊிரிழக்தீ 

பிருங்கான வாழு 

சன் மயில்கா ளினியென்று ஈன்மையிலீ ராயினிரா 

னானு மெனற 
னினமனைவி சானுமிவ எரிறககின்றே மிறக்கினே 

மிறக்கின் ஜறேமால், (௪௮) 

(புதல்வுடைய கடடலின்மிது வீழ்ச்திறக்கின்று?,) 

தசரதன் :--அக்கோ! மூவரும் இறக்கனர்! தகா ! செய்வச்செயலை 

யாவரே கண்டறிவார்? அயோத்தியை விட்டுப் புறப்பட 

டது முதல் இதுவரை(பும் கிசழ்க்க செயல்களானை த்தையும் 

நினைக்க நினைக்க யான என்னையே !ாறக்தின்றேன், தவறுத 

லுலஇினி.பற்கை, உலகிலுள்ள மானுடரில் யானுமொருவ 

cr MCHC ey? எனினும் சீறி. ஐ தராயாமையீரல் அநியாபமாய் 

மூவரிறர்கனர் ! இதனானே ௨லசவாழ்வு அநித்தியமென்று 

தெரிலிக்சப்பட்டதுடன் நாமொனறு பினைக்சத் செய்வமொ 

ன் பெண்ணும் என்னும் பழமொழி யுண்மையேயெனபதும் 

வெளியாயிற்று, எனன கைக்சணையாற் சுரோசனன மாயவும் 

புத்திரசோகச்தால் வைய மாகாபிதாக்சள் இறக்கவும் 

கான் கொடுஞ்சாபம் பெறவும் நேரிட்டமை யுற்று மேோரக்குழி 

நிரபராதிகளையும் ஊழ்வினை யுருக்துவந் தாட்ட்மெனத வண் 

மை உள்ளங்கை கெல்லிச்சகனிபோற் றெளிவாய் விளங்கு 

இன்றது, விதியை வெல்வார் யாவர்? (ar Ber ger.) 

% * ஐவது விதியெனி னனைத்சு மாயிடும் 

போவ விதியெனி னெயையும் போகுமாழ் 
ஹேவருக் காயினுக இர்ச்கத் தக்கதோ 

வேவரு மறியொணா Sep sane gs” (௪௯) 

* கர்தபுரணம்,



5௦ தசரதன் தவறு, [நாஷ்காங் 

ஏமகாதா ! இனி காம் இவ்விடத்தில் தாமதிக்கேவேண்டிய sya 

சியமில்லை, இக்தச்களேபரக்களையெல்லாம் எடுத் தக்கொண் 

இிபோய் ௮ர்த அருவியின் கரையிற் சோப்பாயாக; ஆங்குச் 

செய்யவேண்டி௰ இரியைகளைச் செய்துவிட்டு நாம் ௮யோத் 

இச்கேகுவோ், முதலில் எனக்சூ ௮ரசாட்டசு வேண்டாமெ 

ன்று மறுக்கச்செய்க ஈசனே இப்பொழுது என்னை Hours 

திக்குப் போகுமாறு இயற்றுகின்ரான், (அவனன்றி யோரணு 

வும் ௮சையாது.' இன்ஜம் ௨ல௫லிருர்து அனுபவிச்சவேண்டி 

யவைகளை அனுபவித்தே இர்க்கவேண்டும், ௮வன் எவ்விதம் 

தம்மையாட்கிகனறானோ அவ்விதமே காமும் ஆடுவோம். 

« re ௪ ‘Sm oe உ + ட 6 . 

(எமதாதன் கேபரங்கமா யெடுத்தப்பேரகின்றான் உ தசர தன்பரகென்றான், ) 

௮ரியோடய னங்மி யகன்றிடவெண்் 

பூரையோங்கி பெழுக்துறு ேப!விடல் 

கரமேத்தி யருந்திய கண்ணசலெம் 

மரசேயிது வோவன சாரருளே? (௫௦) 

எமையாளுடை மீச Qasr dé g Sure 

EOIMOLITT (LPO CDLDE GET BOG g Carr uss 

Fey per HbGu தாட்கமலத் 

தமலாவிது வோவன தாசருளே £ (இக) 

வரமேவி.ப வன்பையின் வானமெலாலஸ் 
ப் ஸ்ஸ் 

Shure) தர் து சயங்கியவப் 

புரமூன்று மழற்றிய புன்னகைசெய் 

ய ரனேயிது வோவன சாரருளே ? (௫௨) 

ேவய்யவெஞ் சாப மொழிவலை வீழ்ந்த 

விலக்சகெனத் சவிச்குகோ தீயே 

னையகோ நின்ற னடி.பருட் கடையே 

னருர்,தயர்சக் கடலினி எமிழ்கோ
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பொய்யனேன் பட்ட பாடுகள் போதும் 

போதுமென் புகரிலா மணியே 

மையமர் சகளனே வானவ Hen ow 

மகிழ்ந்தெனைக் காத்தரு ஞதியோ. (Gm) 

ஸ்ரீசீரதன் Cur & oir ma, ) 

ழற்றிற்று, 

 



பரத வாக்கியம். 

SES + 

camer ca SOmoanurhAuders gs, 

பனவர்குல முப்பொழுதும் பரவா நிற்பப் 

பன்னரிய காடகத்தென சலைவி ரித்சென் 

மனமெனுமம் புயமலர்த்தி மகிழ்ந்து கற்கு 

மாணாக்க ர௬ுளத்தினில்லா orp so a SG Bi 

stor sip bs ரியநாரா யணனெ ஸும்பேர்க, 

காமர்சமிழ் முிலுலகில் வாழ்க தாளும் 

புணவறுமிவ் வங்கமூகற் றமிழும் போற்றும் 

புலவர்களும் பொலிர்தினிது வாழ்க மாதோ, (௫௪),





செய்யுண் முதற்குறிப் பகராதி. 
வைடு இன்த 00 னை வன் 

| உடுக்குறியுற்றன மேற் கோட்பாக்களாம்,]| 

    

செய்யுள். பக்கம்: செப்யுள், பககம், 

அங்கயிலை ௨10. | மசங்கமலப் டு 
அந்தோவிரு 6 35.  செர்தாமரைக் டு. 
அரியானை . IL, செய்யாயகீ w. 48, 
அரியோட ௨50. | தந்தைதாய் oe 12, 
3a) ae 1. 42, | தாரக்கணல்கு we OD 
அளவிலாக we TS, %sruOeFr Dg .. 13, 
அளியின 109. ! நளிர்மதிச் w+ IO. 
அன்றமரர் ௨20. நாடுவேண்டேன 32, 
ஆண்டுகீரி IS. நூல்வாயப் oe 3. 
ga ge 8 ௨50, | பணிமுனி ws IO, 
இன்னமுதே வயி... ! பத்.துமத” ட்டு, 
உண்மைநிலை ee Ody | பற்கழனறு 12 
உருகியுள்ள ௨8. | பனவர்குல 53. 
உலகெலா ௨.3.௨. பனிபடு wee IS, 
42. 0G wor wd gy ௨24. | பூத்தரனமனப் IO, 
BAT gy Lav உயிர். பான்னிறத் 0, 
எண்ணித்துணி we 45. பொன்னைமாசைப் ௨.20, 

எமையாஞடை 6 50.  மலரெனனு . 46, 
எனதன்பு 6 47, | மலையினின . 18, 
என்னோவொரு டட... ழுதுமறை we =A, 
ஐயாவென் oe Qe | முன்னாளஞஜ் ... 46, 
ஐயோவரு ௨3. | ழவாமுதல் we 12, 
கண்ணனையாய் மிர. | HUN paper வஉமி$ு, 
சண்ணிரண்டு உ. | வரமேவிய we 50, 
eB e0o () G00 Gor Ls oe 43, | வருமைச்து we 74, 
கார்னச௪.ு உடல. | வினமருவு ௨40. 
அசாதலும்பிறத் ve 44. | வேய்யவெஞ்சா vee 50.
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வர். 

பிழை திருத்தம். 
உப ழு இருட்டை 

பிலழூ. திநத்தம். 

BEE CH EG lw JI EE OE (GF wo 

பனிவிடை பணிவிடை 

காணபபகும் காணப்படும் 

காட் காட்டு 

லிசேஷ விசேஷ 

கழுவாய் B Ly oul Lj (Lp 

மேங்கலிவ . மென்கவிவ 

தடுல்ஞு நடுங்கு 

அக்க ந; © B



நாமகள் சிலம்பு. 

— hh: -- 

Utd: F— GUI அல்லது காணாமற் போன மகள். 

|இஃனு ஒரு புதிய தமிழ் நாடகம் ; vig அங்கமுள்ளது ; 

அடவரும் பெண்டிரும் sso pig வாசிக்சக்கசச்சது ; 

கடையின் மூலமாய்ச் இறந்த நீதிகள் பல சற்பிப்பஜு ; 

பண்டிதருஞ் சாமானியரும் ஒக்கப் பாராட்டத் தகுவழு ; 

வி, கோ. சூரியகாராயணசாஸ்திரிபார், பி, ௪., இயற்றிய த; 

பளபளப்புள்ள கடிதத்தில் ௮ச்சிடப்பட்ளெ௮ ; சலிகோ 

கட்டட முள்ளது ; விலை: ரூ, 1-0-0. surfaced Cag! 

பரல் : ௨,--கலாவதி, 

| இஃ்து ஒரு புதிய தமிழ் நாடகம் ; ஏழங்க முள்ளது ; மகளி 

ராடவர் மடழ் சிறந்து படிக்கற்பாலது ; கதையினடியாய்ச் 

இறப்பு வாய்ந்த நீதிகள் பல சட்டுரைப்பது ; கற்முருல் 

கல்லாருங் சண்டு ஒருங்கே களிகூரச்சகுவது ; சுதந்திர 

யூகமுங் கற்பனைத்திறனும் வாய்க்கது ; வி, கோ, சூரியகா 

ராயணசாஸ்திரியார், பி,எ., இயற்றியது; மல்ல உயர்ஈ்த பள 

பளப்புள்ள சடிக.ச்தில் அச்சிடப்பட்டிளது ; விலை : em. 

1-8-0. கலிகோ கட்டடமுள காயின் விலை ரூ, 1-12-0, சபாற் 

கூலிவேறு, |



Ss 

பரல் : ௩.--சரசாங்கி, 

| இன ஒரு புதிய சமிழ் நாடகம்; ஜாத அங்கமுள்ளத ; 

காலஞ்செனற திரு-சலசலோசனச் செட்டியார் இயற்றி 

யது; மக்கள் யாவரும் மூழ்க்து படிக்கற்பாலகு; நல்ல கடி 

சத்தில் ௮ச்சிடப்பட்டிளத; சலிகோ கட்டடமுளள௮ ; 

விலை ரூ. 1-0-0. தபாற்கூலிவே.௮. | 

உ, உட, ’ 
பரல் : ௪, சுகுணசுகேசர் அலலது நட்பங்காதலும். 

[இஃது ஒருபுகிய சமிழ்நாடகம் ; ஐது ஆங்கமுள்ள து; FS, 

சை-இராமசாமி ஐயங்கார், பி. ௭, இயற்றிய ; எத்தகைய 

மக்களும் விருப்பம் Gar oy Fae LLQGES FES இனிமை 

யான ஈடையி லெழுதப்பட்டெள௮ ; பளபளப்புள்ள கடிதத் 

இல் அச்சிடப்பட்டது; விலை ௮, 0-0, சபாற்கூலி 

வேறு, | 

பால் : ௫ூ,--தசரதன் தவறு, 

(இஃது ௮ங்கம் என்னும் ஒருவகை ௩ரடகம்; ஓரங்கமுள்ள து: 

௮வலச்சுவை பெரிது முடையது ; ந-பலராம ஐயர் ௮வர் 

கள் இயற்றியது ; விலை ௮௦௩, 00-40), விரைவில் வெளி 

வரும், 

பால் ₹ ௬.--இந்துமதி அல்லது கற்பரசி, 

(இஃது ஒருபுதிய” சமிழ் நாடகம் ; ஆறகங்சமுள்ளது ; இனிய 

தமிழ் நடையி னியனறுளது ; யாவரும் வா௫ிச்கத்தக்கது ;: 

சருச்கை- இராமசாமி ஐயங்கார், பி, ஏ,, இயற்றியது ; 

விலை : ௮, 0128-0, விரைவில் வெளிவரும், |



G
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பரல் : ௭,--சூர்ப்பணகை, 

|இ.௫ பிரகசனம் என்னும் ஒருவகை சகாடகம் ; ஈரங்கமுள் 

ளு ; ஈகைச்சுவை பெரிதும் வாய்ர்ச௮ ; எத்தகையோ 

ரும் படி.த்.துகீ களிகூரக்சச்சனு ; வி. கோ, சூரிய ராராயண 

சாஸ்திரியார், பி, எ,, இயற்றிய ; விலை : அணா, 0--0--0, 

விரைவில் வெளிவரும், | 

பால் : ௮.--மானவிஜயம். 

| இஃ அங்கம் என்னும் ஒருவகை சாடகம் ; லாங்கமுள் 

OP; ௮அவலச்சுவை யாற்றவம் வாய்ச்தது; லி, கோ, சூரிய 

கார. ராயண சாஸ்திரியார், பி, ஏ. இயற்றியது ; விலை : 

அணு, 0--4--0, விரைவில் வெளிவரும்] 

பரல் : ௯---உஷரபரிணயம், 

இன நாட்டியாாச௩ம் என்னும் ஒருவகை காடகம் ; தாலங்க 

முள்ளது; இனிய ஈடைவாயர்கது ; சருச்கசை - இராமசாமி 

ஐயங்கார், பி, ஏ., இயற்றியது; விலை; ஆணா, 0--5--0,விறா 

வில் வெளிவரும். | 

பரல் : ௧௦--முத்திரா ராட்சசம், 

| இ௫ வடமொழியினின்௮ு் தமிழில் மொழிபெயர்த்தகோர் 

நாடகம் ; எழங்கமுள்ளது; வி, கோ. சூரிய ஈரராயண 

சாஸ்திரியார், பி, ௭., இயற்றியது ; இராச தந்திரங்களுட் 

பலவற்றை பினிது விளக்குவது; விலை: ணா, 0190, 

விரைவில் வெளிவரும், |



பரல் : ௧௧.--தமயந்தி, 

(இஃ ஒரு புதிய தமிழ் நாடகம் ; ஜர்து ௮ங்கமுள்ள ; 
இனிமையான தமிம் ஈடையி னியன்றுளது ; பெண்பாலா 

ரும் அண்பாலாரும் பெரிதும் போற்றிப் படிச்கத்தச்கது ; 

பி, ஏ, பிரணதார்த்திஹர இவெனார், பி, ஏ., இயற்றியது ; 

விலை ; அணு, 0--8--0, விரைவில் வெளிவரும்,] 

பரல் : ௧௨.--வித்கிரமோர்வசி, 

[இ௫ துரோடகம் என்னும் ஒருவகை காடகம்; வடமொழியி 

னின்றும் தமிழின் மொழிபெயர்த்த த ; ஐ ௮ங்கமுள் 

ள2 ; இன்பச்சுவை பெரிதமியைச்த௫ ; சருச்கை-இராம 

சாமி ஐயங்கார், பி. ஏ,, இயற்றிய; விலை ; அணா, 0-0--0, 

விரைவில் வெளிவரும். |



தமிழ்மகள் மேகலை. 
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திங்கிணி : க.-- நாடகவியல், 

[இ நாடகத்தமிீ மிலக்கண நூல ; காடகவமைதியை ஈன்கு 

விளக்க இனிமை தோன்றக் கூறுவது ; தமிழ் மொழியின் 

மிது அர்வமுடையார் யாவர்க்கும் இன்றியமையாது ; 

மிசவும் புதுமையாக அமைக்சப்பட்ளெ ; 2/2 சூத்திரங் 

களினியன்றது; வி,கோ, சூரியகாராயண சாஸ்திரியார், 

பி, ஏ., இயற்றிய ; நல்ல பளபளப்புள்ள கடிகத்தில் ௮௪ 

இடப்பட்டுளஅ; விலை அணா, 0--6-0, சபாற்கூலிவே௮.] 
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கிங்கிணி : ௨,--தனிப்பாசாரத்தோகை, முதற்பகுதி, 

[இது 40 SOR MIT THE ளடங்யெதோர் உறுதிநால; ௮௬ 

மையும் பெருமையும் வாய்ர்ச பல பொருள்களை யெமித் 

துரைப்ப.து; மாளுக்கர் யாவர்க்கும் பெரிதும் பயனபடச் 

தக்கது; வி.கோ, சூரியராராயண சாஸ்திரியார், பி, ௪,, 

இயற்றிப் பரிதிமாற்கலைரன் என்னும் புனைவு பெயரில் வெ 

ளியிட்ட ; கனம் பொருந்திய ஜி, யூ, போப்பையரவர்க 

ளான் ஆங்கில பாஷையினுஞ் செய்யுளாக மொழிபெயர்க 

கப்பட்டேள௮ ; உயர்க்ச பளபளப்புள்ள சடிதத்தி லச்சிடப் 

பட்டுளது ; விலை; அணா, 0--4--0, கலிகோ கட்டட 

மூள தாயின் அணா, 0--8--0, அங்கெ மொழிபெயர்ப்பு 

மூடன் சொண்டது ரூ, 1--0--0. சபாற்கூலி வேறு,]
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கிங்கிணி : ௩.--பாவலர் விருந்து. 

[Qe இனிமையும் புதுமையும் வாய்க்க றிய சேய்யு 

ணூலகள் சல கொண்ட ; ஆங்சாங்குச் சல புதிய கருக் 

அச்சள் அடங்கிய ; வி, கோ. சூரிய சாராயண சாஸ்திரி 

யார், பி, ௪., இயற்றியது ; விலை: அணு, 0-0, விரை 

வில் வெளிவரும, ] 

கிங்கிணி : ௪,--தாம்ரை நாண்ம்லர். 

(Or g@ இனிமைவாய்க்க சிறிய செயியுணூல்கள் சில கொண் 

டது ; யாவர்க்கும் பயன் பட்ச்சக்கது ; ஈ, பலராமையர் 

அவர்கள் இயற்றிய ; விலை : அணா. 0--(0--0, விரைலில் 

வெளிவரும். ! 

கிங்கிணி : டூ.,---புட்பபாண விலாசம், 

(இத வடமொழியினின்றுர தமிழில் மொழி பெயர்த்ததோர் 

(2சய்யுணூல் ; உவசைச்சுவை பெரிதும் உறு; சப் 

பொருட் கருத்தமை தது ; சருசக்கை- இராமசாமி ஐய 

கார், பி. ஏ., இயற்றியது ; விலை: அணா, 0--2--(), விரை 

வில் நெளிவரும், |



இன்ப வல்லி. 

மலா்: க. மதிவாணன், 

(இது மிகவும் உயரிய சடையினியன் ளதோர் புதுமையான 

சேந்தமீழ்க்கத ; இறப்பு வசையால் சீமிழ்மொழி பயி 

அர் யாவர்க்கும் இன்றியமையாதது ; இருபத்சைந் று 

அத்திபாயமுள்ளது ; லி, கோ. சூரிய சாராயண சாஸ்திரி 

யார், பி, எ,, இயக்கிய: விலை: அணா, 0-15--0, விரை 

வில் வெளிவரும், ' 

மலர் : ௨.--கமலினி. 

[இஃது ஒரு புதுமையான சமிம்ச் கதை ; கற்முருங் கல்லாரும் 

anus ug MG களிகூரக்சக்க நடையில் எழுசப்பட் 

டள ; சருக்கை- இராமசாமி ஐயங்கார், பி, ௭., இயற்றி 

பு; விலை; அணா, 0--0--0, தபாற்கூலி வேறு. விரை 

வில் வெளி வா ம், 

மலர் : ௩.--இலீலை, 

(இஃது உயர்ரக செர்சமிய ஈடையி லெழுதப்பட்சொதோர் 

புதமையான கதை ; கமிழ் மொழியினமீஐு ௮ன்புடையார். 

அனை வர்கீகும் இன்றியமையாதது ; இருபச்தைர்து ௮த்தி 

யாயமுள்ளாது ; க, பலராமையர் அவர்கள் இயற்றியது ; 

விலை : அணா, 0--8--0, தபற்கூலி வேறு, விரைவில் வெளி 

வரும், |



மலர் ; ௪.--நன்றியறியாமகன், 

|இஃன ஒரு புலுமையான சமிழ்க் கதை; மகளிரும் ஆடவரும் 

மிக்க மகிழ்ச்சியோடும் படிக்கத்தக்கது; க, ரர, பஜீனி 

வாச ஐயல்கார், பி, £., இயற்றியது ; கெரமாக ௮௪சடப் 

படுகின் றத; விரைவில் வெளிவரும். விலை: அணா, 0-த--), 

தபாற்க.லி வேறு. | 

மலர் : ௫ூ.--இன்னுமா * 

| இஃது இனிமையும் புதுமைபும் வாய்்ககோர் சமிம்க்கதை; 

யாவர்க்கும் விளங்கம் ரச்மவாறு எளிய எமிழ் உடையில் எழு 

தீப்பட்டுளது; வி. கோ, சூரியநாராயண சரஸ்திரியார், 

பி, எ., இயற்றிய ; விலை; அணா, 0--8--.0, விரைவில் 

வெளிவரும். ! 

8?” இப்மூவகச மால்மொகைசஞாக்மும பதிப்பாகுரியர் சென் 

wise Am Bue காலே; தலைமைச் சமிழ்ப் பண்டிதர் வி, கோ, 

தரய நாராயண சாஸ்திரியார், பி, ஏ. 

மாவா ராடு, படுதல் ந அற்ப பழட சட oe 

a, eo, சதய . epee i ப் ணிய 8ி பமாரி ே ததா hi ith பய வ் 

Thompson and Co., Steam Printers, Madras.




