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ட qiwbs? aca மகுடஞ் சூட்டப்பெற்ற இர்சாடச 
ஜ் மானது, வேதவியாச முனிவராவருளிச் செய்யப்பட்ட 

மாபாரத மென்னும் இதிகாசத்திற A obs பாகமாகவும், பாண் 

டவர்களுடைய தஇீராத்துயரத்தைச் தீர்த்து இன் பமளிதீததாக 

வும் இவ்வுலடுற் றந்து ஈடமாடும €ீர்வாணம் முதலிய எல்லாப் 

பாஷைகளிலும், காப்பியங்களாகவும், காடகங்களாகவும பல் 

வேறு பாவலர்களாற் புனையப்படும் பெருமை வாய்ந்ததாகவும் 

உள்ள, நளச்ரக்கரவர்த்தியின் கதையை வைத்துகொண்டு, 

சுதர் திரயூகத்தா லாங்காங்கு மாடகத்தின் போக்கிற் கேற்பச் 

இல விஷயங்களை விடுத்தும், வேறு சில புதியவிஷயங்களைச் 

தொடுத்தும், €ர்வாணாங்கல மாடகலகஷணங்களைச் தழுவியும், 

நாடகவிய ஓுடையாரைப்பின் பற்றியும், சவாஸங்களும் வாய் 

க்கச் செக்தமிழ் ஈடையி வியற்றபபட்டுள.து. 

இனி, இசன் சண் எம்மாலாச்சப்பட்ட செய்யுட்கள், சண் 

ணிகள், £ர்த்தனங்கள் முதலியவைகளை ததவிர, ஆன்னோரியற் 

நியுள்ள செய்யுட்களிற் பலவும் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கின் 

றன. இர்காடகத்தில், அவலச்சுவையே அதிகரித் திருப்பதளு 

லும், கீதாநாயகர்களாசெய நளன், தமயந்த் முதலியவர்கள் 

துன்புறங்காலத்துக் கீர்த்தனங்கள் பாவெது அவர்தம் பெரு 

மைச் இழுச்கென்பது எமது துணிபாதலாலும், of Bese rs 

தனங்கள் வரையாது விடுக்தனம, இன்னும், இச்தாலின்கண் 

மூச்சி பாத்திரமாய் விளங்கும் சனீசுவாபகவானுடைய 

தோழ்றத்தைப்பற்றிய சம்மனோர் பெரும்பான்மை யோரின் 

அபிப்பிசாயத்திற்கும், அ5த.த்சேவதைபின் செய்கைக்கும், தக்க 

படி. பாட்டுக்சளையும், வசனங்களையும் நகைச்சுவையை விசளைக் 
சக்கூடியதாய் எழுயிருப்பசனால் ௮ழைத்தவறெனக் கொள் 
லார் தயைகூர்ச்து மன்னிப்பாராக,
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இச்நாடகத்திற் பொதிந்துள்ள கதை அனைவார்கும் தெ 

ரிந்திருக்சுமாதலால், விரிவாயுரையாது, எமது நாடகத்தி 

ற்கு வேண்டியவரையிற் சுருக்கமாய் நாம் செய்துள்ள மாறு 

தீல்களுக்கேற்பச் கூறுவாம். ௮து வருமாறு, | 

உத்தாசேசக்திற் தண்டினபுரத்தைக் தலைஈகராகக் கொ 

ண்டு விளங்கிய விதர்ப்பதேசத்தில் வீமாாஜன் என்றோ ரர 

சன் செங்கோலோச் ஊர்தான். அம்மன்னன் எல்லாப் 2பறுக 

ளையும்பெற்று வாழ்ச்தனளுயினும், மக்கட்பேரொன் நில்லாது 

மனச்துயசெய்தினன். அதைப்பெறவான் கருதிப் பல்வேறு 

விசசங்களை யட்டி த்தம், பல்வகைத் சானங்களைச்செய்தும் 

ப ரமனிடத் தன்பு பூண்டும் ஈடக்து வர்தான். அவனுடைய 

அறச்செட்சைகளே உருவெடுச்சன்ன குமாரத்தி யொருச்தி 

பிறந்தாள், ௮வள் அழகும் அருளும் வாய்ச்கப்பெற்றவள், 

௮வள் வளா வளர அவளழகும் வளர்ந்து வக்ததுடன், ya 

ளைப்பெற்று வளர்த்சவர்களுக்கும், அ௮க்காட்டுச் குடிகளுக்கும், 

௮ வளையறிரச்த மற்றவர்களுக்கும், ௮வளிடத்துச் காதலும் 

வளர்ந்து வந்தது, அபபெண்கயைகதச்தை அவரறவினர்ச 

ளும், தாய் தர்தையர்களும் பேணி வளர்ச்ச பெருமையைப் 

பேசவும் வேண்டுமோ ! அக்குலக்கொடி தச்ச பருவமடைந்து 

தளிர்த்துப் பூச்தனள். 

அம்மலர் மணம்வீசெருகாளி லோர்பகல் தெய்வலோகத் 

தில்மானஸ் ஸாஸி லுறைர்துகளிக்கும் ௮ன்னப்பறவை௰யா 

on, தன்னினமெனக் கருதியோ, மலர்ச்சேச்கையென மய 

க்ியோ சமயர் இிபாலெய்இற்று, நெருங்கி நோக்கிச் தானதப ' 

விக்கு மலரன்றெனச் தேர்ச்தும், ௮ம்மலரை வாளாவிடுத்தல் 

கூடாதெகைகருதி அப்பூவை மணத்தற்கேற்ற பூபதியாம் 

நளனை இசைந்து வருவேனென்று, பூபதியின் பெருமையை 

யும், ௮லன் அ௮ம்மலரை நுகர்தற்குப் பாச இரனென்ப்தையும் 

பகர்க்து, களன்பாற் சென்ற, நினது மார்பக, துச்டெக்கும் 

மலரன்று உனது மார்பை மிளிரச்செய்வத, விதாப்பதேசாதி
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பதியாசய வீமனது குலக்கொடி பூத்த மலரேயாம்,” என்று 

கூறி, அம்மலரின் ஈயத்தையுஞ் சொல்லிப்போயிற்று, அது 

கேட்ட நள தமயந்தியர்கள் பரஸ்பர மையல் கொண்டு 

பலவிதமாய்ப் பரிவெய்தியிரு£்சனர். 

இது நிரக, குண்டினபுரத்து தமயக்தி ஈளனை நினைந்து 
நினைர்து ஈசைபாராட்டி வலிர்து வருவதைச் கண்ணுற்ற நங் 

கையர் பலருமவள் நற்றாயை சாடி ஈவிலலும், அத்தாய் IF 

னிடத்துளைச்தாள். ௮ரசனு மதுவே தருணமெனத்தேர்ந்து, 

தன சருமைக் குமாரத்தியின சுயம்வாத்திழ் கோர்இினங்குறிப் 

பிட்டுப் பலதேயச்தரசர்களுக்கும் திருமுகம் விடுத்தான். 

இருமுகம்பெற்ற தேயமன்னர் பலரும், திருவனையாள் 

தீமயர் தீயின் எழிலையுங் குணத்தையும் பலர் பலசடவைகளி 

ge கூறக்கேட்டவர்களாதவின், உடனே புறப்பட்டுச்சில 

"காட்சளுச்கு. முன்னரே குண்டினபுரம் சேர்ந்தார்கள். ஈ௭ 

னோ, சான் பெற்ற இருமுகம் மணவோலையே யென்ற மதி 

யாது, சமயந்தியின் திருமுகமே தனக்குக் நஇிடைச்சதென்று 

மதித்து, மனோவேகமும் பீன்னிட்டிடங்கும்படி மாதரசி 

னுறைவிடம் சோக்டி வருகின்றான். வரும்வழியில், சல்லொ 

முக்கங்களின் சிறப்பைச் சாட்டி .யவற்றினை நிலோட்டிப் 

பூலோகத்சாரை ஈவ்வழிப்படுத்தவும், ஈல்லொழுக்கங்கள் வா 

ய்க்கப் பெற்றவர்களுச்குச் தச்சபடி பயனனிக்கவும்கருதிப் 

பார்ப்பவர்களுக்குக். கலகமெனச் தோன்றுமாறு கலகம் விளை 

க்கும் பிரமபுத்திரராகிய நாதபசவானுடைய : தூண்டுத 

லாற் காமுற்றுக சண்ணிழக்து தமயச் இயைச் கைப்பிடிக்கவெ 

ண்ணிவரும் இந்திராதி தேவர்கள் நி.றத்த நின்றான். அவர்கள் 

தமது எண்ணச்தை நிறைவேற்ற, ! அக்கன்னியி னிடத்துத் 

தூதுசெல்லச் சகுந்தவன் இவனே, இவனிடத்து. மஇப்புள் 

ளாளாதலின் இவன் மதிக்கும் . ஈம்மிடத் ஐ மதிப்புவைப் 

பாள், இவனிடத்துச் காசலுள்ளாளாசவின், இவன் சொல் 

லைக் சடவாள். இவனும் வாய்மையாள.சைலின், ஈம்பணிமேழ்
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சொண்டு தன்னாலானமட்டும் பார்ப்பான். வஞ்சனை செய் 

யான்? எனச்தோர்து இவனிடம் தெரிவித்து இவனை இணக்க 

ஞர்கள், 

அவனும், தேவர்களினனையென ஏற்றுக் சன்னிபாலே 

இச் காரியரித்தியின்றிக் கன்றிய மனத்துடன் கடவுளரைச 

சார்ர்துரைத்சான். தமது காரியம் பலித்திலதாயினும், காவல 

னது கருத்தை யறிந்து வியந்சவர்களாய்க் கனலிமுதலாயி 

னோர் வாமளித்துச் சென்றனர். ் 

௮. மைதிபெற்றவரசன் சயம்வாமண்டபமேடச் சமயர்இ' 

யால் மாலையிடப்பட்டு, ௮வளை மணந்தான். சுயமவாமண்ட 

பத்தில் உளஎனைப்போன்று உருவெடுச்துச் தமயர் தியை மயக்க 

நினைச்ச தேவசைகள், தமயர்திமின் நுண்ணறிவைச்சண்டு 

வியர் துவிண்ணுலகேடுஞர்கள். இவ்விடச்திமீலயே roger 

கம் சொடங்குகிறெது. 

சுவர்க்கம் நோக்சிச்செல்லும் தேவசைகள் வழியிற் சவி 

புருஷராகிய ஈனிசுவரபகவானைக் கண்டார்கள். சனீசுவர 

பகவானும் காரதரின் தூண்டுதலால் தமயந்தியை விரும்பி 

வருகளர். வரும்வழியில் தமயர்தி மண்ணாசளாய ஈளனை 

மணச் துவிட்டாளென்றம், அவளை காடிப்போன தாங்கள் 

வெறுங்கையாய்ச் 'இரும்புவதாகவும் தேவர்களாற் நெரிந்து 

கொண்ட கலிபுருஷர், களதமயர் தியர்களைச் கனன்று இந்தி. 

ரன் முசலிய தேவர்கள் என்னசொல்லியு் சேளாது அவர் 

கட்குச் கேடுவிளைப்பதாகச் சபதமிட்டார். சபதமிட்டுச்கொ : 

ண்ட கலிபுருஷர் தமது பராக்சொமச்சைப்பற்றிப்.. பலவாறு: 

வியர் துகொண்டும், தம்மைத் தமயர்தி அவமதிச்தாளென்று. 

வெகுண்டும், அவர்களைக் துன்பப்படுத்துவதாகச் தீர்மானித் 

தும், இர்திசாதி சேவர்கள் வியந்து கூறிய அவர்களுடைய 

லத்தை நினைர்து பயர்தும், வாய்பதறிச் செய்தவிட்ட சப. 

தீ.த்திற் செங்கியும் கூ றிக்கொள்சளர்.
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... இஃதிப்படியிருக்க, கநெகொளாய்க் காதவித்துக் கைப் 

பிழுச்ச கணவன் காதவியர்களாகிய ஈளதமயர் இயர்கள் சையாச் 

இருகத்தி லுய்யாரமாய்ப் பலதினக்களைக்சழித்து வருருர் 

கள். 

அவ்வித மிருர்துவரும் காட்களி லொரு சாயங்காலம் 

அரண்மனையை யடுத்த ஏிங்காரவனக்திற் சென்ற சமயர்தி 

தன் கரச்திலேர்திய ஈளராஜனுடைய படச்தைக் கண்ணெட் 

டாது கண்டு களித்து, ௮த்சசைய காதலரைக் கைப்பிடிக்க 

சேர்ந்த தன் பாச்யெத்தை வியர்தவளாய்ப் பலவாறு அப்ப 

டத்தை நோக்கி வார்த்தை யாடிக்கொண்டிருக்கிறாள். அப் 

பொழுது அவளை சாடிச்சென்ற ஈளராஜர், ஏதோ சணியே 

'பேசிச்கொண்டிருப்பதை யறிர்து, ௮வள் சையிலுள்ள பட 

மூம் அவளது மொழியும் யாவெனச் தெரிந்துகொள்ள வே 

ண்டி மறைவாகவே யிருக்கிருர். அது தெரியாத சமயந்தி 

தன்காயகரைப் பலவாறுபுகழ்க்து டேரிச்கொண்டிருக்கிறாள், 

அது கேட்டுச் தெளிந்த ஈளராஜர் அவ்வளவு இனிமையான 

வசனங்களைச் தம்மிடத்து வசனிக்சவில்லையே யென்றிரங்டுச் 

தக்கதநணத்தில் முற்போர்து சமயக்தியைக் கட்டியணைத்து, 

அவளை வார்த்சைக்கிழுத்துப் பலவாருய்ப்பேசிப் பிறகு கா 

தலி .கணவனிடமிருக்கும் முறையைப்பற்றிப் பாடல்கள் பா 

டச்கேட்டு மகிழ்க்து, பெண்கல்வியிலும், சச்க வயது வந்த 

பிறகு கல்யாணஞ் செய்வகிலுமுள்ள சன்மைகளைப்பற்றி யுசை 

யாடினர்கள். கடைசியாய் ஒரு ிருங்காரப்பதம் பாடும் 

படி கேட்கத் தமயர்தி சளராஜரையே பாட்டுடைத் தலைவ 

ராக வைத்துப்பாடியதில், அவர் நாட்டைச்குறிச்தப்பாட,-- 

அதுகேட்ட அரசர் மறுராட்காலையிலேயே தமது மாடுபோக. 

'வேண்௰ிமென்றுரைச்கச் தமயர் தியம் அப்போதேகூட வருவ 

STEER DCM 

மறுராட் காலைமில், தமயந்தி தன் தாய் சர்சையர்களி 

டம் தனது கணவருடைய கருச்தைசக்கழறினாள். தாமென்ன
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சொன்னபோதிலும் ஈளராஜ ரினிச்சாமதியாரென்று gh 

ர் துகொண்டவர்களாய்ச் சமதுமகளைச் கோஞ்சக்சாலமிருர்து: 
செல்லலாமென்று மன்றாடிக் கேட்டும் அவளிணங்காமைக 

ண்டு, gars ளெண்ணப்படியே விடையளிக்க நிச்சயிச் 

அம், புத்திரபாகீயெமே யில்லாது நெடுநாட்கழிச்துப் பெற்று 

வளர்த்த ஒரு குழந்தையையும் விட்டுப் பிரியவேண்டிய தன 

பத்தைப்பற்றிப் பலவாருகப் பிரலாபித்தம், ஈளராஜரிடச்துச் 

தமதுகுழந்தையின் குணங்குறைகளைக்கூறித் சமது அன்பை. 

யும் வெளிக்காட்டி அக்குழ்தையை யன்போடு ஈடாச்திவரக் 

கேட்செகொண்டதுடன், குழர்சையும் ஈளராறரும் அடிக் 

62.5 தமது நாட்டி ற்கு வர்துபோக வேண்டுமென்றும் தெரியப் 

படுத்திக்கொண்டார்கள். 

இவ்விதம் உத்தரவு பெற்றப்போனவர்கள் மாவிந்தநகரஷ் 
சென்று அன்பும் காதலு மதிகரிச்து வாழ்ந்து  வர்தார்கள்- 

திமயர்இயும் ஈளராஜ ருச்தாவுப்படி அடிக்கடி தாய்வீடு செ 

ன்று தாய் தந்தையர்களின் குறையையும் நிறைத்து வர் 

தாள். இவ்வரசன் நிதியையும், தமயர்இிக்குச் குடிகளிடத் 

துள்ள ௮பிமானச்தையும் சொல்லிப் புகழாசார் geared 

லர். ஆயினும், சிலகாலம்வரை மகப்பேறடையாததனால், ௮ச் 

காட்டாரடைர் ச துன்பச்திற்களவில்லை. கொஞ்சச்காலச்தில்,, 

௮ச்சாட்டுக் குடிகளின் ஆ£ர்வாதத்தினாலும், பாச்சிய கினா. 

லும், பகவானுடைய கருணையினாலும் ஒராண்மகவைப் பெற். 

ரூர்கள். , 
அக்குழர்சை பிறந்தவுடன் : நிடதராடடைந்து ஆநந்தத் 

இற் சளவில்லை. அரசனும் அசம௫$ழ்வுற்று அறங்கள் முப்பத் 

திரண்டும் வழங்கலாயினன். சோதிடர்களை வரவழைத்துச் 

சாதகம் கணிக்கச்செய்து பலனையுங் கேட்டுச் களிகூர்ர்தான்.. 

ஆனால், சாதசம்பார்ச்ச அந்சணர்கள்' பலன் சாதகமாயிருச்ச 

வில்லையென் றபிப்பிராயப்பட்டதாச வூக்கலாயிற்று, அதன் 

பிறகு.சில வருஷங்களில் ஒரு பெண் மகவையும் பெற்றெடுச் 

தார்கள். இவ்விதம் பன்னிரியாண்டுகள் சழிர் தன.
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இவ்வாறிவர்களிருக்க, இவர்களைக் கெடுப்பான் சபதஞ் 

செய்துவந்த சஈலிபுருஷர் பன்னிரியாண்டும் பது௩ிப்பார்த் 

தும் அவர்சளிடத்தத் தவறு காண்லெராய்ச் சமது புகழ்போய் 

விங்மேயென்றும், தேவர்கள் சம்மைச் தாறவசே யென்றும், 

தாம் பதறிச்கு. நினதாகவும் பலவிதம் பிரலாபிச்துக சடை 

யாய் ஈளன் சூதாட்டத்திற் கொண்டுள்ள அளவற்ற ஆசை 

யையே காரணமாக்குவதாக நிச்சயித்து, ௮சன் பொருட்டுச் 

சிற்றரசர்களி லொருவனாகிய புஷ்காணிடஞ்சென்று, ௮வனைச் 

காண்டி ஈளனுடன் சூது பொரச்செய்து, வஞ்சசமாய்ப புஷ் 

கரனுச்குச் செயமுண்டாக்கி ஈளனைப் பாதேரியாக்கிக் காட்டிற் 

குச் துரத்திவிடுகிறதென்று தர்மானித்துக்சொண்டார். 

அவ்விதமே புஷ்சரனிடம்போய், அவனைக்கண்டு, ௮வ 

னைச் சமசெண்ணத்திற் இணெக்சி, சளனிடமனுப்பினார். ser 

னிடச்துச்சென்ற புஷ்கரன் சனியின் வலியால் ஈளனைச் 

சூதாட விசைத்ததுமன்றிச் சிழிதுரேரதஇிற்கெல்லாம் பரத 

யப்பொருள் வைச்சவஞ்செய்து, வேடிக்கைபோல ஓவ் 

வொருபொருளா யபகரித்சான். அதைச்சண்டு தாளா த கேடு 

விளையுமோ வென்றஞ்சிய மெய்காவலாள்ன் உடனே ஒடி. 

மர்.திரிக்குரைக்க, மதியூகியார் ௮ச்சணமே சபாமண்டப மேடச் 

சூதாட்டச்தைசக் சாணபபொருது பயச்தாலும் நயத்தா 

லும் பலவிதமாய்த் தடுக்கவும், ஒருபொழு தும் உல்லங்கனஞ் 

செய்தறியா நளராஜர் விதிவலியினால், மந்திரியின் வாசகத் 

தையும் இக்கரித்துச் சூசாடிக் தம்பொருள், சாடுஈகரம் யாவ 

இறையும் தோற்றார். புஷ்கரன் நேந்றுயர்ச் சதிலையடையானாத 

லால் மரியாதையும், அநுதாபமுமின்றிக் கலியின் தூண்டுத 

லால் உடனே அரண்மனையை விட்டோடும்படி. ஈஎனுக்குச் 

கட்டவையிட்டான். அ௮ரியாயமாய் காட்டைப் பிறன்சொள்ள 
won ir சர்ட்டைத் இுறத்தலைச்காணச் சயொத மர்திரி பலவி 

தீத்தால் அர்சாட்டைப் பஎவர்தமாய்ப் பிடுங்கக்கொள்ளலா 
மென்று நியாயஸ் கூறியும், தாம் மனமாரச் கொடுச்சதைத் 

இரும்பக் சைக்கொள்ளல் தகாதென்றரைச்து மர்திரியிடம்
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சளராஜர் விடைபெற்றார். அத்சகைய நீ௫பன்னன் Hiss 

தியாய்ப் போவதனுலும், அற்பனரசாட்டி பெறுவதும் 

தனக்கு அங்கிருக்க மனமில்லாமல் தாழும்கூட வருவதாகக் 

& Su wHySlenu ஈளரார் பலவாறு பலவந்தப்படுத்தி நாட் 

டிலிருந்தே ரீதி செலுத்திச் சனங்களைப் பாதுகாக்கும்படி. 

ஏற்பாடு செய்துவிட்டு அந்தப்புரம் போனார், 

அங்கு ஒருநாளு மில்லாமற் பகலிற்மூஙகிய தமயந்தி 

கனவுகண்டு திடுக்கிட்டு விழித்துக் தன் சோழியிடங் கூறிக் 

கொண்டிருக்சாள். அ௮ச்சனவின் பயனேபோல அலங்கோல 

மாய் ௮ரசன் வாசக்கண்ட இருவரும் ஆச்சரியமுற்று அசைவ 

நீறு நின்ரார்கள். அங்குவர்த ஈளராஜரும் ஈடர் சுவைகளை ஈவி 

ன்று சாட்டைவிட்டகல வேண்டுமென்றுங கூறிஞர். இடி.விழு 

ந்தாற்போல எதிர் பாராத்துயாமுறக்கண்ட: தமயக இயம், மோ 

கன்மாலையுச் தயங்கிச்தவிக்சார்கள். அரசரும் ௮ரசியைச்தே 

ops குழர்தைகளுடன் ௮வள் தாய்வீடு செல்லவேண்டு மெ 

ன்றும், தாம் எங்கேனும்போய்க் காலத்தைக் கழித்துவருவ 

தாகவும் சொன்னார். தமயர்தி பசைப்பொருளாடிச் தன் 

கணவர் தாள்களில் விழுந்தழலும், ௮வளை யெடுத்துத் தே 

ற்றி யென்னசொல்லியும் பயன்பெராது, குழர்தைகளை மோ 

கனமாலையிடம் விதர்ப்பதேச மனுப்புறதென்.றும், தாமிரு 
வரும் காட்டிற்குப் போடுறதென்றும் தீர்மானித்துக் கொண் 

டார்கள். இ.தில் மகப்பேற்றின் பெருமை கூறப்படும், 

பிறகு குழந்தைகளை மோகனமாலை.பிட மனுபபிவிட்டுக் 
கானகமெய்இிக காட்டின் வனப்புச்சளையும், இயற்கைப் பொ 

ருள்களின் அழகையும், சடவுளின் படைப்புத் திறத்தையும், 

இயற்கைப் பொருள்களுக்கும் செயற்கைப் பொருள்களுக்கு 

முள்ள பேதங்களையும், கான்விலங்குகளின் குணத்திற்கும் ' 

மனிசர்களின் குணத்திற்குமுள்ள வேற்றுமையையும், மான் 

கன்றுகளின் பேதைமையையும் பற்றிப் பலவாறு சம்பாஷித 

ge சண்ணுந்றுக்கொண்டே சென்றார்கள். பிநகு, அங்கு
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ஓர் தம்புனல்யாற்றையும், அவ்விடத்துச் தோன்றிய செவ் 

வான த்மதாடுகூடிய படுஞாயிற்றையும்பற்றிப் பலவாய் வியர் 

தும், உதுபிரேச்ஷித்தும் பேசினார்கள். சாயங்காலவேளையிற் 

பொன்னிறம்வாய்ந்த ௮ன்னப்பறவை யொன்று ஆகாயத்திலி 

ருந்து அவர்களருகே இழிந்து நெருங்க, அதைத் தமயந்தி 

'வேட்டதனால், ஈளராஜர் ௮சைத் சொடர்ர் துபொகத் தமயச் 

இதயும் பின்சென்றாள். 

நெூர்சாசஞ் சென்றம் பறவை பிடிபடாமையால், மனை 

வியினுடையிந்பா இயைக் தாம் சுற்றிக்கொண்டு நளராஜர் சம் 

மாடையை யவிழ்சத்து ௮சன்மேற் போட்டுப் பிடிக்கபபோக 

வும், அப்பறவை அவ்வாடையையு மெடுத்துக் சசனமார்க்க 

Cue aig. 

பறவை, உடுத்திருர்த அடையையு மெடுத்துச் சென்று 

விட்டதே என்று அச்சரியக்தோடும் விசனத்தோடும் நடந்து 

ர் பாழ்மண்டபத்தைச்சார்ர்து இராப்பொழுதைச் கழிக்க 

நினைர்தார்கள். 

உடனே, காட்டையும் கவர்ச்து காட்டிலுஞ் செலுச்திய 

கலிபுருஷர் தோன்றித் சாம் தமது காரியத்திற் சயமடைர்த 

தற்கு மகிழ்ச்து, சாமே பறலையி ஸனுருவெடுச்து அவர் தம் 

உடையை எடுத்துச் சென்றதாகவும் மொழிந்து, அவ்வளவு 

செய்தும், ஈளதமயந்தியா்களின் அன்பு மிகுதியா லவர்கள் 

பிரிர்திலரோயெனத் தயருற்றுத் தாம் அவர்கள் சாடிச்செல் 

௮ம் பாழமண்டபம்போய்த் தமயந்தி தூங்கும்பொழுது 

அவளைவிட்டு நீக்கும் வண்ணம் ஈளன் மனத்தைக் சலைத்து, 

அவள் உடையைக் கொய்வதற்கு வேண்டும் கத்தியாகவும் 

இருர்து அவர்களைப்பிரித்துச் தமயர் தியைச் காட்டில் தவிக்க 
விட்டி, ஈளனை அவனுடைய சிற்றரசர்களு ளொருவனுக்குக் 
சழ்மைப்படுச்துவதாகவும் தரமானிச்துப் போகின்றார். | 

... அவ்விதமே மபாழ்மண்டபத்திற் படுக்கச்சென்றவர்கள் 
அ௮க்குபோய்த் தங்களுக்கு நேரிட்ட ஆபத்தையும், தாங்கள்
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படுக்கவேண்டி. யிருக்கிற இடச்தைபும்பற்றிப் பலவாறு பரித 
வித்துப் பிறகு தமயர் இசமு த்தை ஈளன்கையாற்கட்டலும் இரு 
வருமபடுத்சார்கள். படுத்தவுடனே, தான்பட்டசிரமமாற்றாது 

யின் றனள் gous. தயரமும் கவலைய மேலிட்டதனால் 

நளசாஜருச் குறக்கம்வரவில்லை. உடனே நித்திரை போகுச் 

தீமயர் இபின் முகத்தைப்பார்சது, அதன் வாட்டத்தையும் சோர் 
வையுங்கண்டு தக௫த்து, சாளை யென்னசெய்யப் போகிறோ 

மென்று தவித்துத் தம்மனைவியின் ௬ன்பர் சாங்கமாட்டாது 

வருக்இப், பலவிதம் நினேர்து, கடைசியாய் அவளைவிட்டு ங் 
குவதே மேன்மையெனச் துணிந்து, பின்னும் கான்விலங்கிற் 

கும், காமவிடர்கட்கும், ௮வள் தன் கற்பிற்குமஞ்சி, வேறுகதி 

யில்லாததனால் விடுவதே சரியெனத்தேர்ச்து, அவள்முகமண்ட 

லத்தையும், அவயவங்களையும் பன்முறையும் மோக்டுப் பிரலா 

பித.து, முகத்தையும் கரங்களையும் முத்தமிட்டு, உடையையும் 

பக்கத்திலிருந்த கத்தியினுதவியாற் கொய்துகொண்டு, ' மண 

லைக்குவித்துச் தலைவியின் தலையை வைத்துவிட்டு twee Ce 

ல்வார். போக மனம் வாராமலும், சாலெழாமலும், தமயச்இ 

யின் ௮வயங்களிழுக்கத் திரும்புவார். மறுபடியும் விதியை 
நினைர்து விலசுவார். பின்னும் ௮வள் நிலைமையைக் கருதி 

நெருங்குலார். இவ்விதம், தமிர் கடைபவர்களின் கைகள் 

போன்று இங்கு மங்குமா யலைந்து விஇயின்வலியா லிழுபட்டு 

வீமன் மகளை விடுத்தேடனார் ஈளராஜர். 

பிறகு துயிலொழிர்த தமயர்தி ஈகளனைத் தடவிப்பார்த் 

துச் காணாது, பயந்து, துக்இத்து மறுபடியுட் தேற்றிக்கொ 

ண்டு பச்கத்திற் புரண்டிருச்சச் கூடுமென்று ஈகரர்து பார்த் 

துங் சண்டிலளாய், ஒளித்து விளையாடுகராரோ வென்று இயு 

நீறப் பல்வாறு நஈயமாகவும் பயமாகவும் தலைவலை: விளித்துங் 

காணப்பெறாது, அருசேயுள்ள 'சாமரைததடத்திற்குக் காலைச் 

கடன்முடிச்சச் சென்றிருக்கக்கூடுமென்று போய்ப்பார்த்தும் 

பயன்பெருத, சன் கனவு. பலிச்சதோவென்று பலவாருய்ப் 

புலம்பித் தன் கணவனைச் கோவியாது, தன்னை:பும் சன் வினை
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யையும் கடவுளையும் ரொர்துகொண்டு, கான்விலங்குகளையும், 

கான்விருக்ங்களையும் விளித்துத் சன் சாயகன் போன வழி 
யைச்சாட்ட வேண்டிப் போகையில், செரியாமல் ஒரு மலைப்: 

பாம்பின் வாயிற் காலைமிட்டுவிட்டாள் அப்பாம்பு விழுங்க 

வெத்தனிக்கவும், 1” என்றலறினாள். அ௮.ச்சொணி கேட்ட 

வேடனொரவன், தன் பெண்சாதியுடன் உல்லாசமாய்ப் பே 

சிச்கொண்டிருக்சத பேச்சையும் விட்டு ஒடி அவளை அப்பாம் 

பின் வாயினின்றுந் தப்பிவை த்தான். 

தப்பிப்பிழைத்த தமயர்தி வேடனை நோக்கிக் குண்டின 

புசஞ் செல்லும் வழிவினவ, ௮வன் இவளழகையும், தனிமை: 

யையுங்கண்டு காமுற்றுக் கைப்பிடிச்சவேண்டினான். அதைச் 

குறிப்பாலறிர்த தமயச்தி அவனிடமிருந்து தப்பத் துரிதப்பட் 

டாள். வேடன் ௮வளைவிடானாடிப் பலவாருகச் தன்பெருமை: 

யை வியர்துபேசித் தன் எண்ணச்சையும் வெளியிட்டான். 

அதைக்கேட்ட தமயர்தி அவனுக்கு ஈயமாகவும், அடக்கமாக 

வும் புத்தி கூறினாள். அ௮தைச்கேளா மூர்க்கன் ௮வளது குழ 

லைப்பிடி த்திமுச்துப் பலவர்சஞ் செய்தான். அது சகியாது 

பலவாருயலறி, அவனையும் இகழ்ந்து, தன் குலசிதையும் 

புருஷன் பெருமையையும் நினைந்து, தெய்வச்தை கோச்ப் 

புலம்பத் திடீரென்றொரு பெரியவர் தோன்றினார். ௮வரைக். 

சண்டதும் பயர்து கூந்தலை விட்டுவிட்டான் அ௮வ்வேடன், 
தமயந்தியும் அப்பெரியவரிட்க் தவடக்கலம் புகுர்தனள்.. 

அவர் அவளைச் தைரியப் படுத்தி, : அவ்வேடனையும் கடிந்து 

காத்தனர். அவரைக்கண்ட.தும் புத்தியுண்டாடுய வேடன் 

௮வர் காலில் விழுதலும், ௮வரும் ௮வனை மன்னித்த விடுச்' 

தினர். பிறகு அப்பெரியவர் சமயர்தியின் நிலைமைக்கிரங்கு, 

சேதிநகர் போகும் வழியையும் காட்டிச் கொஞ்சச்காலச்தில்' 

துன்பம் 8ீங்கிச் தலைவனை க்கண்டு இன்பமெய்துவா ளென் மஞ் 

சொல்லிப்போய்விட்டார்; 

சேதிரகரடைத தமயர்தி அவ்வூரரண்மனையிற் பணிப் 

பெண்ணாயமார்து காலங்கழிக்குமாளில், ஈளனையும் தமயச் இ:
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ையுந்தேடவேண்டிப் பலஇச்குகளிலு மனுப்பப்பட்ட வீமன் 

தூதுவர்களி லொருவர் இர்சகரம் வரது தமயர்தியைச்சண்டு 

குண்டினபுர மிட்பெ2பாக அங்குச் தனலு தாய் தர்சையர்க 

ளைக்சண்டு தன்பெய்தி, உடனே ஈளராஜரைச் கண்டுவாவே 

ண்டிச் இக்குச்திக்கா யாளனுப்பிவிட்டுச் கணவர் வரவைக் 

கறிதீதே பலவிரதங்களைச்செய்தும், தெய்வத்தை தொழுதுங் 

காலம் போகச்கிவர்தாள். 

ீங்செசென்ற ஈளராஜரோ, போகும்வழியில் ஒரு இப்பற் 

திய மூங்கிற்புதரிடத்திருந்த சர்ப்பமொன்றைக்கண்டு வருச்தி 
௮தைக்காப்பாற்ற, அப்பாம்பு ௮வரைக்கடித்தது. பாம்பு சண் 

யதும் கதிரவனொளியை யேய்க்கு மவர் கார்திமாறிக் காரி 

GAARKS குகைபோலாகிவிட்டது. அதைக்சண்டு ஈளராஜர் 

தயங்கவும், அப்பாம்பு வாய்திறந்து, ஏ! ஈளராஜனே! இப் 

பொழுது நீ யிருக்கும் நிலைச்கேற்ற தேகம் இதுவே. ஆதலின், 

இது, நீ செய்த உபகாரச்சிற்குப் பதிலுபகார மென்று நீனை, 

இணி உன் துன்பம் நீங்குங்காலத்தி லென்னை நினைத்தால் 

கான் வந்து இவ்வுருவை நீக்கி உன் சுய உருவம் தருகின்றேன். 

இது சத்தியம்? என்று சொல்லிற்று, அதுவும் உண்மையே 

'யெனக்கொண்டு அர௫ேசவிடங்களிற் கற்றிச் son. Our 

அயோத்தியடைந்து, ரிதுபன்னமகாராஜனிடத்து வாதகள் 

என்ற பெயருடன் பரிசராகளசை வமர்ந்து சாலம்போக்கி 

Qi Glen (op Ir. 

குண்டினபுரச்திலிருக்கும் சமயந்தி வழச்சம்போல ஒரு 

காள் ௮ர்.இமாலையில் விளக்கேற்றி வைத்துக் தள் பூறாக்கிரு 

கத்திலிருந்து அம்பிகையை வணங்கச் தன் தலைவனைச் க்கி 

ரம் கொண்டு சேர்க்கவேண்டுமென் ப வேண்ட விளஎச்ினின் 

தும் புஷ்ப YES. அதுகண்டு வியந்து சொண்டிருக்கை 

யில், மாவிர்த ஈகரத்தி லரண்மனையிவிருந்த பண்டி தசொருவர் 
அந் இருப்பதாகப் பாங்டி கூறக்கேட்டு அவரை வரவழைத் 

துப் பார்க்சையில், ௮வர் ஈளராஜர் அயோத்தி அ ரண்மனையி
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லீருப்பதாகத் தமக்குச் சந்தேக மிருச்சிதென்று சொல்லி, 

அதற்கு முகார் இரங்களாக விரண்டொரு குறிப்புக்களையும் 

கூறினா.  அக்குறிப்புச்களால் அவர் கயுந்றவர் ஈளராஜரா 

யிருத்தல் கூடுமென்று அபிப்பிராயப்பட்ட தமயந்தி ௮ல்வை 

யத்தினின்றர் தெளிவ தெப்படியென்று அச்சணரைகேட்க 

அவர் பின்வருமாறு கூறுகின்றார் : ' நளராஜர் ரதசாரச்தியத் 

இற் சமர்த்தராதலால், ௮.த்திறச்தைப் பரீகஷிச்து விட்டால் 
நிச்சயங்கொண்டு விடலாம். அதற்குச் தகுந்த யோசனை ஒன் 

றேயுளது. ரிதுபன்னன் சபலசித்சன். உன் சுயம்வரச்இன் 

பொழுதே உன்னிடம் காதல்கொண்டவன், அவனுக்கு இப் 

பொழுது ஒரு மண3௮வா லையனுப்பவேண்டும், அதிலுனக்கு இர 

ண்டாஞ்சுயம்வரமென்று எழுதி நாளைக்குச் சுயம்வரமாயின் 

இன்றேபுறப்படவேண்டும்படி கான்கொண்டு கொடுக்கிறேன். 

அுக்தச் கொஞ்சக்காலத்தில் இங்கு அவ்வாசன்வர்தானோ அப் 

பொழுது அவர் ஈளராஜசென்பது நிச்சயம். நளரரஜர் அங்குத் 

தானிருச்சவேண்டும்.” இதைக்கேட்ட சமயக்தி தீனக்கு இரண் 

டாம் சுயம்வரமென்றுசொல்ல உடன் படவில்லையாயினும், ௮ தி 

னால் தோஷமில்லையென்றும், காரிய சித்திக்கு ௮துதான் வழி 

யென்றும் அந்தணர் கூறியதனால் ஒப்புக்கொண்டு மணவோ 

லையையும் எழுஇத்தருகிறாள். உடனே அந்தணர் கொண்டு 

போய் ரிதுபன்னனிடங் கொடுத்து அன்றைக்கு மூன்றாகாள் 

சேகூர்த்த மென்றுஞ் சொன்னார். ரிதுபன்னன் அவ்வளவு Fs 

இரம் தேர் ஈடத்தக்கூடியவன் பரிசாரகனாகுய வாககனே 

யென்று தேர்ர்து அவனுக்கு உச்தரவளிக்து விட்டான். 

அவ்வுத்தரவும், அவ்விஷயமுங் கேட்ட ஈளனாகிய வாகு 

சன், தன் குலத்கிற்குவர்ச கேட்டையும், சன்னறிவீனச்தை 

யும், இரண்டாஞ்சயம்வா மேற்படுத்திய வீமனுடைய இழி 

வையும், ௮வளை மணச்ச நினைக்கும் ரிதுபன்னனுடைய துணி 

வையும், மணக்கவியன்ற தமயர்தியின் மானக்கேட்டையும் 

மாற்றிமாற்றி நினைந்து, சினந்து, கடிந்து, துயருற்றுப் பலவா 

(ரச வெகுண்டு, தன்னுயிரை மாய்த்துக்கொள்ள நினைர்து
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எஜமானச்துரோகம் வருமென்றஞ்” அவனிஷ்டப்படியே 

Csr ஈடச்திப் பிறகு பார்த்துச்கொள்வோமென்று நிச்சயி 

த்துப் பெண்களையே பலவாறு தூஷித்துக் தன் வினையையும் 

நொந்து தன்னுளே கூறிக்கொள்வாஞாயினான். பிறகு, தான் செ 

ய்த காரியத்தை நினைந்து வருச துகின் ரன், கடைசியாய், ஒரு 

வேளை தன்னைத்தான் காணவிசைந்தனளோவென்றும் இயுற் 

ரன். இவ்விதம் பலவாய்ப்பிதற்றிப் படுத் துறங்கனொன். 

மறுநாட்காலையி லிரதமேறிவர் துவிட்டான் ரிதபன்னன் 

குண்டினபுரச்திற்கு, அ௮வ:களஞடன்கூடச் தேரி2லறிவக்த 

அர்தணர் தாமவர்த சாயங்காலமே, * போனவர் வரக்காணோ 

மே? என்னவாயிற்றோ ?' என்று சிர்தித்துக்கொண்டிருக்கும் 

தமயர்திபாலெய் தித் தேர்வர்ச வேகத்தையும், மற்றும் தாம் 

குழிச்த இரண்டொரு செய்திகளையுஞ் சொல்லி அப்பரிசார 

கர் ஈளராஜரே என்பது நிச்சயம் என்று சொல்லிவிட்டார். 

அதுகேட்டுச் களிப்படைர்த தமயந்தி ௮அசன்மேல் அப்பரிசா 

ரகளை வெளிப்படுத்தி எல்லோருக்கும் தெரிவிக்குமா றென் 

'னென ௮ர்சணரை வினவ, அவர் தமச்கொன்றுர் தோன்ற 

வில்லையென்றும், சாம் மாலைச்சடன் மூடிக்க விரைவிற்போ 

கவேண்டுமென்றும் சொல்லி2பாய்விட்டார். சனியேலிடப் 

பட்ட தமயர்தி ஆலோ?த்து ஒரவழியாய்த் தீர்மானித்தாள். - 

இதன் மத்தியில், குண்டினபுரமடைஈச ரிதுபன்னன் 

பட்டண மிருந்தசைப்பார்த் துச் சுயம்வரமென்றே நினைக்க 

இடமில்லாமையால், வாகுகனை யழைத்து அ௮வனபிப்பிராயச் 
தையும், அவன் கேள்வியுற்றசையும் தெரிந்துகொள்ள சுயம் 

வரமில்லையென்றே ஏற்பட்ட.து. ஆயினும், இருமுகமெப்படி, 

வர்ததென்று பலவிதமாய் ஊூத்தச் திருப்திப்படாது, கடை 

இயில் ௮ரசனைச்சண்டு தெளிகெெசென்று .தீர்மானித்தக்கொ 

ண்டார்கள். 

, அவ்விதமே வழிசாட்காலையில் ரிதுபன்னன் வீமனைப் 

பார்க்கச் சுயம்வர மில்லையென்பது (வெள்ளிடை மலைபால்
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விளக்கிவிட்டது! அ௮ல்லீசசசர்களும் பேசிச்கொண்டிருக்கை 

யில், இருசாவலாளர்கள் தொடரப்பட்ட ஒருவன் பிணிப்பு 
ண்டு வர்து நின்றான். அவன் யானவும், ௮வன் என்ன கு 

நீற மியற்றினானெனவும் விசாரிக்ச அவன் ரிதுபன்னனுடைய 

பரிசாரசனென்றும், அவன் தமயர்தியின் இரண்டு குழர்தை 

களையு௩ கண்டு கண்ணீர்விட்கெ குழந்தைகளையும் ஏசொ கே 

ள்விகள்சேட்டு அழவிட்ட குற்றச்இிற்காக மோசகனமாலையி 
னுத்தாவுப்படி சிறைப்படுச்தப்பட்டானென்றும் தெரியவர் 

தீதி. அவன் என்னகேள்விகள் சேட்டானென் று தமயச்தியின் 

மகனை விசாரித்தார்கள். அச்குழர்சையைச்சண்டு கண்ணீர்வி 

டக் காரணமென்ன ! என்ற விஷயச்தைக்குறிச்து மேன்மே 
ஓம் விசாரித்துச் சென்றதில் வாகுகன் நளராஜனேயென்று 

ஓபபுக்கொள்ள வேணடிவந்தபடியால், அவ்விதம் ஒப்புக்கொ 
ண்டவுடனேயே €ழே மூர்ச்சையாய் விழுர்துவிட்டான். பக் 

கத்சறையிலிருர் த, தனதாலோசனையின் பயனாய் நடக்தற 
விசாரணையைப் பார்ச்துக்கொண்டிராரக தமயச்தி இவன் வா 

க்குமூலச்தைக்கேட்டு, ஓேபாய்ச்சலாய்பபாய்ர் து, * நாதா] 

நாசா !!? என்றரற்றிச்கொண்டு களராஜரைச் கட்டிக்கதறிஷூர்ச் 

சையாயினாள். இவ்வசஈவையும் பார்த்திருந்த அரசர்களும் 

மற்றவர்களும் ஆச்சரியப்பட, ஈளராஜர் மா£ச்சைதெளிந்தார். 
௮வரை யெடுத்தணைத்து அவர் விருச்தாந்தச்தை யறிந்து 

விமன் இரங்க, ரிபனனன் தான் அவரை நடச்இிவர்த விஷ 

யத்சைச்குறித்துப் பயந்து விழிச்சான். உடனே காஞ்சன 

மாலை, மோசனமாலை மூதலாயினோர் தமயச்இக்குச் சைத்தி 

யோபசாசஞ்செய்ய, ஈளராஜருக்கு அன்றே விதர்ப்பதேசத் 

சைப்பட்டங்கட்டுவதாக வீமன் அறிவித்தான். சமயந்தி மூர்ச் 

சை தெளியவும் அந்தப்புரம் சொண்டுபோகப்பட்டாள், 

பிறகு, ஈளராஜரைகநோக்கி யவர் தம்மேணி கறுத்த கார 
ணத்தை வீமன் வினவ, அவர் நடந்த விருத்தார் தங்களைச் 

சொல்லிக் கொஞ்சசேரம் விடைபெற்று வெளிப்போர் ச:
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புதியவுருவைநீத்துப் பழையவுருவை யேற்றுவருதலும் எல் 

லோரும் ஆச்சரியப்பட்டுக் களிச்தார்கள். 

அப்பொழுதே ஒரு சேவகன்வர்து, நிடதராட்டு மந்திரி 

இரீடமும் கையுமாக நான்கு பிராமணர்கள்சூழ வர்திருப்ப 

தாகவும், சளராஜரைப்பார்ச்ச வேண்டுகிறதாசவும் சொன் 

னான், ஆச்சரியத்துடன் எல்லோரும் எ திர்பார்த்இருக்க, ௮. 

மதிபெற்ற மதியூகியார் வந்தார். நளன் முதவியவர்களும் 

மதியூகியாரும் கண்டுபே௫ியபின்னர், புஷ்காளிறர்துவிட்ட 

தாகவும், இறச்குமுன் Beemer. ஈகளசாஜருக்கென்று எழு 

இவைச்துவிட்டுப் போனதாகவும், ௮துமுசல் சளராஜரிருச் 

குமிடர்தெரியா இருர்து கலதினங்களுக்குழுன்தான் தனக்கும் 

மற்றைய மர்இரிகளுக்கும் அவரை இங்குக் காணலாமென்று 

கனவு நிகழ்ந்ததாகவும் சொன்னார். எல்லோரும் ஈசன் ௧௫. 

ணையை வியந்தார்கள். 

அதுவே சுபசுசகமெனச்கொண்டு, அப்பொழுசே இர 

ண்டு காடுகளையும் பட்டாபிஷேகஞ் செய்து MOE DO sang 

தீர்மானித்து அசற்குவேண்டியவைகளைச் சிசசப்படுத்சச்செ 

ய்து குலகுருவைக்கொண்டு பட்டங்கட்டி வைத்தார்கள். 

அப்பொழுது, ஆகாயச்திலிருர்து ஒரு குரல். !ஈளராஜ 

னே ' எனச்கேட்க, எல்லோரும் வியர்து ஆகாயச்சைப்பார்க் 

கத், தான் சனீசுவ£னென்றும் ஈளனுடைய சூதாடுமாசையி 

னாலும், தமயந்தியின் இறமாப்பினாலும் தானே அவர்களை 

அத்தனை தன்பங்களுக்கு முட்படுத்தியதாசவம், ஆயினும் 

AUK MHS வாய்மையையும், அவளிடமிருந்த கற்பை 

யும்சகண்டு களிகூர்ச்து இவ்வித ஈண்மையைச் செய்ததாகவும் 

கூறிப் புஷ்கரனிறக்குமுன் அர்காட்டை ஈளனுக்குக் கொ 
டுக்கும்படி, தாண்டியவனும் தானேயென்நசோல்லி ஈளரா 

ஐன்கேட்ட வரத்தையும்கொடுக்து மறைந்சான். 

உடனே, ஈளராஜர் . சபையோர்களை சோகக் சாம் 

பட்ட துன்பங்களனைத்திற்கும், சுநாட்டழம், இறுமாப்புமே
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காரணமாதலின், எல்லோரும் அவ்விரண்டையும் விடவேண்டு 

மென்றும், தங்களிடத்துள்ள வாய்மையும், கற்புமே தங்க 

ளைக்காத்தனவாதலால் அவைகளைக் கைப்பற்ற வேண்டுமென் 

றும்சொல்லி, இவ்விதம் €ச்செயல்களைக்கடிர் து, ஈற்செய்சை 
களை மாட்டவேண்டிச் சனிபகவானை நியமித்து உயிர்களை 

உய்யுமாறு செய்கின்ற பாமனைப் பணிஷவோமென்று சொல்ல 

எல்லோரு மெழுர்து நின்று கடவுளைத்துகித்து மலாமாரி 

பெய்தார்கள். 

இக்காடகத்திற் பல்வித நீ.திகளும், வருணனைகளும, 

ஆசாரகெறிகளும், பக்திமார்ச்கங்களும் ஆங்காங்குச்செழிர் திரு 

க்கக் காணலாம். 

தமிழ்மொழியினிடத்து எமச்குள்ள ஆர்வத்தாலும், எமது 

சிறுவயதுமுதல் ஈளசரித்திரமெமத மனச்சைக்கவர்ர்து வர். தத 

னாலும், ஈசனதருளா லிக்கதை இதுகாறு மொருவராலுசர் தமி 

தில் சாடசமாகச் செய்யப்படாசசனாலும், சற்றறிவுடைய 

யாம் எமது ஈண்பர்களின் தாண்டுதலைச்கொண்டும், எமது ஆசி 

Museau பிரமஸ்ரீ - தரியநாராயணசால்திரியாரி னூச்சத் 

தைக்கொண்டும், எல்லாம்வவ்ல முழுமுதற்சடவுளின் கருணை 

யை முன்னிட்டு இச்காடகச்தைபியற்றலாயினேம். ஆதலின், 

கசடறக்கற்ற சான்றோர்கள், இகன்கண்ணுள்ள குற்றங்களை 

நீக்கிக் குணங்களைக்கொண்டாடுவார்சளென்று ஈம்புகின்றோம். 

இன்னும், இச்சாடகம் ஆங்காங்குச் இறர் துவிளங்குமாறு 

எமக்குச் சில தஇருத்தங்கள்கூறிய மாக்காட்டு-ஸ்ரீகநஷ்ணமா 

சாரியாரவர்களுக்தம், அச்சாகும்பொழுது பிழையறப்பரிசோ 

இத்த எமதாசிரியராகிய சாஸ்திரியாாவர்களுக்கும் மிக்கநன் றி 

பாராட்டக் கடமைப்பட்டுளேம். 

திருச்சிற்றம்பலம். Pp, ALP. 
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சிவமயம். 

திநச்சிற்றம்பலம், c 

PS 
கடவுள் வாழ்த்து. 

  

அறுசீர்க்சழிஈடிவடியாடிரியலிரு த் தம், 

அ௮.இலபுவ னங்களுறை யான்மகோ டிகளெலா 

மடி.பணிர் தங்கைகூப்ப 

மகிமையுற மாபாலர் பங்கயா சனர்முதலா் 

மனமுவர் துடனிருப்பத் 

இிகிலடைச் தோடிடத் தீயமரு வலர்பு.ரர் 

இவாய் மடுத்துவாழுஞ் 

சுஏர்தகுண நளாராசர் தமையந்தி மாலைபெறு 

சுபவேளை போற்றிவாழ்வாம். 
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18. 
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நாடகப் பாத்திரங்கள் 

  

௨ நளன்: நிடதசாட்டாசன்-காடகத்தலைவன் 

. வீமன்: விதா்ப்பதேசச்தரசன்- சமயச் தியின் 

தந்தை. 

புட்கரன் : நளனைச்சூ தில்வென் றவன். 

ருதுபன்னன் : அயோத்தி மன்னன்-ஈளனைப்பரிசா. 

சகனாகவைத்திருர் தவன். 

மதியூகியார் ; ஈளனுடைய பிரதானமர் இரி. 
 மிநதுவசனர் ; வீமன் மர் திரி, 

கலிபுரஷன் : -  சனீசுவரபசவான்-இச்காடசத்திற் 

குக்காரண புருஷன், 

டத்தின் : 
. அக்கினி : தமயர் தியை வேட்டுவர்த தேவர் 
, டுயமன் : கள். 
. வநணன் : 

் நாகேச்பட்ட ் 1 சஎனரண்மனைச்சோ இடர்கள். 
. நாராயணபட்டர்: 

. கலியன்; தமயர் தியைவரு ச்தியவனவேடன். 

. நீத்தியாநந்தர் : தமயர் தியை வேடனிடத்தினின் 
றும் காப்பாற்றிய சவ. 

வாதகன் ; நளனுடைய புனைவுபெயர். 

ஈளன்மகன், பிராமணர்கள், ஊர்க்குடிகள், சேவகர்கள் 

மூதலாமீனார். | 
தமயந்தி : நளன் மனைவி-சாடகத்தலைவி. 

காத்சனமாலை : தமயந்தியின் w popu. 
மோகளமாலை : தமயர் தியின் உயிர்த்தோழி. 
சலியன்பெண்சாதியாதிய வேயெச்சியும் சிலதியர்களும், 

நாடக நிகழ்விடம். 
பெரும்பான்மை மாவிர்த ஈகரத்திலும், அதற்கடுத்த காட் 

டிலும்; சிறுபான்மை குண்டினபுசத்திலும், அயோத்தி 
யிலுமாம். 

கணையை



oe ues 
ee SSR 

முதற்களம். 
இடம் : குண்டினபுர த்இற் கருடிலொரு 

சோலை. 

காலம்: (முற்பகல், 

பாத்திரம் ; கலிபுருடன். 

கலி: [பாவின்] 

(௧) இராகம்-நா.தகாமக்கிரியை ; ஏகதாளம், 

| பல்லவி. 

ஆண்மையைக் கேளீர்-அழகுள்ள கலிராஜன் 

௮ இிசாரம் பாரீர். 

அநுபலலவி, 

உலகமனைச்துர்தன் னுள்ளங்கை யிடமாக்கி 

அலகிலா தெவர்முன்னு மதிசார முறைசாட்டும், (அ) 

FT GOTTEN oti, 

1, ஆதியி லீசன ரயன்சர மறுத்ததும் 

அ.தில்வரும் பாவத்தா லதிகாரம் வெறுத்ததும் 

சோதி மிசவழிர்து சுத்தமாய்ச் கறுத்ததும் 

சோறு மிரச்சக்கா 'ணுமையவள் சிறுத்த தும். 

என்னாலேயன்ரோ-இன்னுமென துசெயல் 

சொன்னாலுமொன்றோ. : (அ)



தமய இ, [அங்கம்-]. 

2, அன்றைய னவையினி லறியாமல் விடுத்தும் 

௮தகண்ட மூருகனு மருஞ்சிறை மடுத்ததும் 

பின்றைப் பிரணவப் பிரசங்க மெடுத்ததும் 

பிள்ளைக்குச் தாதைதம் பிறைமுடி யடுத்சதும் 

கானன் றிவேரோ-காசணன் ரனுமே 

ron Gowan ap. (ஆ 

(௨) மொண்டிச்சிக்து. 

௮ரனோடு மூவருமே-மற்.ற 

அண்டர் மூனிவரு மெவ்விடக்தோ- இன்னும் 

குற்மாசை வேண்டியுமே- ச் தக் 

குமரனும் வேங்கை மரமானான்-பின்னும் 

மறலிதன க்குதையும்-பொன் 

மானைத் தொடரா்ர்சவன் போனதுவும்-இன்னும் 

கோடானு சோடியுமே-செய்து 

கோலா கலத்துடன் வீற்றிருப்பேன்-கானும் 

கூடாதுங கூட்டிவைப்பேன்..பின்னும் 

கூடியே யுள்ள குடி கெடுப்பேன்-என்னை 

காடாத பேர்களையும்-இர த 

நாட்டைக் கடந்து ஈடக்கடிப்பேன்-ஏன்றன் 

பேசோ கலிராஜன் - என்முன் 

பேசத் துணிபவ சாரோ தாம்-ஏன்னை 

யாரோவறியாதார்-எவர் 

அர்தமெ னந்தர் தனச்சிணையாம-௮ந்தக் 

காரோதி யென்னுடைய-கொஞ்சச் 

காலின் குறையைச் சடைச்சணிப்பாள்-இய 

நானானன் ஞானான்னா-ஈன. 

EMCO CT GT BEST EH CN GT EG GT Gd). : 

இப்போதும் அரிஹரப்பிரமாதிகளும், முப்பத்துமுக் 

கோடி. தேவந்கள் சாற்பத்தெண்ணாயிரம் ர௬ுஷிகள் முத
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விய யாவரும் எனசாக்னெச்சுட்பட்டுக் £ம்ப்படிர்து 
ஈடக்கும்போழுது, யார்தாமெனக்குநிகர் ? பலத்திலும், 

செளரியத்திலும், அழகிலும் யார்தாமெனக்குச் சரியா 

லார்? ஒரு கால்கானே சொண்டி ? எவ்வுலகச்தாரையும் 

ஆக்கினைக்குள்ளாச்கு மென்னிலும் மேலோருண்டோ 7 

ஆசலின், அச்தமயஈதி ஒரு காலும் என்னைவிட்டு வே 

ஜொருவரை மணம்புரியாள், அவளுச்கென்ன பயித்இிய ' 

மா? என் சர்த்தியைப் பன்முறையுக் கேட்டிருப்பாளன் 

Cop ? அவளை சான் உடனே தெய்வலோகம் கூட்டிப் 

போவேன். அங்கு ரூபத்தி விவளுக்கணையாவார் யார் ? 

இர்திராணியே இர்த ராணியின் காலழகுசகொண்டவள் 

தானே. அதலால், அவளை நான் மணந்து இத்தெய்வ 

மாதர்களைப் பங்கப்படுத்துகிறேன். அ௮சேசனர்சளாகிய : 

அரம்பை முதலிய ஸ்திரீகள் சான் கொஞ்சம் சாங்கி ஈட 
ப்பசைப்பார்த். த. முகச்தை மறைக்துக்கொண்டு சிறிப் 

பார்கள், ஏதோ அவர்கள்தா மழகுள்ளவர்களென்று 

நினைத்து. இப்பொழுது நான் தமய தியைச்கொண்டு 

அவாகஞுடைய கர்வத்தையடக்கி என் பெருமையை நிலை 

காட்டுகிறேன். அதோ தெரிதின்றன குண்டினபுசத்துச் 

கோட்டை கொத்தளங்களும், ஆஸ்.தான மண்டபங்களும் 

நாழிகை யென்னவிருக்கும் ? பத்து காழிகையிருக்குமா 
பூலோகத்தார் கணக்குப்படி 1? இதற்குள்ளாகவா சுயம் 

வ. மாகிவிடும் ? ஆகமாட்டாது, [ போன்றான், 
பறுபக்கத் இிலிருர் ஐ, இர்இரன், அக்னி, இயமன், வருணன் வழுஇருர்கள், 

இந்திரன் :--தேவர்காள் ! பார்த்தீர்களா, நாம் ஈளன் போல 

"வுருவெடுத்து அவன் பச்கச்திலேயே யுட்கார்ந்தும் ௮வ 

ளழிர் து கொண்டதை ? 

அக்கினி :--அறிர தசொண்டதுடன் விட்டாளா ? . நம்மை 

acne ஈளனைமாலையிட வனுமதியுமன்றோ பெற்றான் 

எவ்வள, அமைவு ! எவ்வளவு மரியாதை !
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வநணன் :--உயர்குலத்துப் பிறர்த பெண்ணல்லளோ ? மே 

லும் மிகப்படித்தவள், கற்புடையாள். 

இயமன் :--நாம் என்னதான் பரிக்டைைசென்றே வர சபோதி 

லும், ௮வள் ஈம்மைவணங்கு, :* நீங்கள் எனக்குப் பிதா 

முறை? என்றாளே அப்பொழுசே எனக்கு வெட்சமுண் 

டா௫ிவிட்டத. 

டுந்தியன் :--சாம் பலவாறு ஈம் வரலாற்றைம் பற்றி வியந்து 

கொண்டாலும், அந்தத் கமயந்திக்குக் தகுந்தவன் ஈள 

ரசாஜன்றான். 

வநணன் :--வாஸ்தவர் சான், ரூபத்தில்மட்டமொ * குணத்து: 

௮ம் குலச்திலுமே. என்ன சத்தியசர்தன் ! 

அக்கினி :--அ.ச்சமயர்தி வேசவிஇப்படி ஒருரசாள் என்பத் 

இனியாவாளே ௮தகூட எனக்குச் சம்மதியில்லை. நான் 

சுச்சனென்று கொள்ளுசல் சந்தேகம், அவளுடைய 

மனத்தாய்மைக்கு என்றன் தூய்மை எர்சமூலை ? 

இந்திரன் :--என்னவோ, போனாற்போடுறது, ஈம் நாட்டிற் 

GO ரூபமூள்ள மாதர்கள்; பூலோகத்திற் கடையா 

சென்றெண்ணி பிருப்போமன்றோ Dagar oe Has 

தால் ? வர்சதனால் அஃதொன்று தெரிர்சது. ஈம்மசாட் 

டில் யார்தாம் தமயர் திக்குநிகர் ? 

டுயமன் :--ஒருவரு மில்லை. ஆடவர்களிலேசாம் ஈளனுக்கு, 

ஈடாரிருக்கிறார் 1 

வநணன் :--என்ன தவமியற்றியிருச்தோமோ இத்தகைய தம் 

பதிகளைத் தரிசிக்க $ கண்டாலும் ஒருவன் கலிடீங்கும், 

பார்ச்தாலும் பாவம்போகும். 

கலி வருகில்றாள் 

கலி --அசோவருகறெவர்கள் யாவர் ? தேவேர் திரனா ? ஆம் 

௮ வன்றான். மற்றவாகள் ? (Curis உற்றுப்பார்த த) தீரு
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மன்-வருணன்-அ.க்கிணி. இவர்கள் பூலோகத்திற்கெங்கு 

போயிருர்தார்கள் ? தகோ! சயம்வரத்திற்கோ? ஆம். 

நா.ரதமுனி சொன்னாரே. அ௮வர்சொன்னபடியே அவமா 

னப்பட்டுச் இருமபினார்களோ ? ௩ல்லது கேட்போம். 

(சேவேர் இரனைகோக்கி) ௮, ஆ ! தேவேச்திரா ! 

டுந்தாரன் :--ஓ, ஓ! சனிசரபகவானே ! எங்கே இப்படிப் 

பூலோகத்திற்கு ? வெருவிரைவாசப் போஇறீர்சளே 
என்னவிசேஷம் ? 

கவி :--ஆம். பூலோகத்திற்குச்தான், நீங்கள் விரும்பிச்சென் 

௮ வெறுங்கையர்களான தமயச்தியின் சுயம்வரச்திற்குத் 

தான். 

டுந்தீரன் :--அப்படியா ? ஆனால், நீரும் எங்களுடன் திரும்பி 

விடலாம். வாரும் ஊர்போய்ச்சே வோம், 

கலி :--ஏனப்படி ? ஈடச்சுசென்ன : உங்களுக்கில்லையென்று: 

ஆன தனாலேயோ ? | 

ஒந்தான் :--ஏங்களுச்குமில்லை ; உமக்குமில்லை. வாரும் போ 

லோம். 

கலி :--என்னசமாசாரம் ? 

வரணன் :--சமாசாரமென்ன ! தமயந்தி ஈளனென்னுமொரு. 

மண்ணரசனை மணர்துவிட்டாள். 

கலி: (கோபத்துடன்) ௮, ஆ ! அப்படியா தேவர்களே ? நீங் 
கள் தேவர்கள் சாடிப்போயும் ௮ம்மானுடப் புழு உங்களைப் 

புறக்சணித்தசா 1 

(இயமன் :--கோவியாதீர் சலிபுருஷசே ! நாங்கள் சும்மா அத் 

தமயர்தியின் கற்பைப் பரிசோ இச்கச் சென் றிருச்தோமே. 

யன்றி உண்மையாய்க் காதல்கொண்டுபோக வில்லையே, 

மேலும், சேவர்களாயிருர்சாலென்ன ? ௮ச்ஈளனுக் €டா 

வாரெவர் ?
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கலி :---இயமதர்மராஜனே ! நன்றுகூறினீர் ! எட்டாத இரா 

_ கை புளிக்குமென்ப துபோலக் கருதிச்சென்ற கன்னிகை 

_ தவறியபின் சற்பைச் காணவர்தோமென்று சவுசவங் காப் 

பாற்றிக்கொள்கி நீர்களோ 1? மேலும், ௮ர்ரளனுச் €டாவா 

செவபோன்ிறரீசே. என்னதானிருக்தாலும், இர் இரனுக் 

Sima)? tHe எெப்படித்சா னிவ்வலவமானகத்தைப் 

பொறுச்தீரகளோ ? கான் சகியேன். சாளிப்போழுதே 
பூலோகஞ்சென்று அவ்விருவரையும் படா தும் படுச்திவை 

கிறேன். அ௮ப்பாவையையும் அவ்வரசனையும் சதறடியா 

விடில் கான் கலிராஜனா! என்முகச்திலுள்ளது மீசையா 1 

- (மிசையை முறுக்கிக்கொள்கிறன்) பார்க்கிற னிவர்கள் 
வாழ்வதை, 

(இயமன் :--கலிராஜனே ! கோபர்சணியும், பதறவேணடாம். 

் பிச்சைக்காரன் பேரிலா ப்ரம்மாஸ் திரர் சொடுக்ெது ?” 

அவர்சளோ மானிடர்கள். நீரோ தேவர்களை யாட்டிவைக் 

கும் சூத்திரதாரி, உமக்கு ௮வர்களொருபொருட்டா ? 

கொசு மொய்க்கறதென்று கோடாரி கொண்டா பிளக்க 

றது? தட்டிவிடவேண்டியது தானே 1 மேலும், ௮வள் 

மானிடப்பெண். உமக்குப் புத்திரி முழையில்லையோ ! 

அவளை மணக்கலாமா 1 இந்தக் கேள்வி ௮வள் கேட்ட 

தற்கு.ச் தான் மறுமொழிசொல்ல வாயெழாது வந் தவிட் 
டோம். ஆதலால், சொல்வதைக்கேளும். திரும்பும். நம் 

சாடு போசலாம். 

கலி அண்ணா! உமது சர்மப் பிரசங்கங் கேட்டுச் செட்டு 

காத புளித்துப்போயிருக்கிற்து ; போதும். Begs மானி 

டப்புழுவா ஈமக்குப் புத்தி புகட்கெறது? நீதி சாஸ்திர 

Cur geo gy? mae 'இிருக்சட்டும். நீங்கள் யார் ' என்ன 

சொன்னபோதிஜலும், . சான் இப்பொழுசேபோய் அவர் 

. கஞச்டுச்சண் விளைப்பேன்.
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இயமன் ;--கலிரசாஜனே ! நீர் எவ்விதத்திலும் ௮வ்௨ரசனுக் 

£ீடில்லை. வலீணேபோய்ச் கெடாதேயும், அத்தம்பதிகள் 

மகாசீலர்கள். மேமபாடுள்ளவர்கள். சரமமே ௨௫வெ 

டுச்சன்னவர்கள். அவர்களிடத்துச் தவறு கண்டுபிடி." 

தலசாத்தியம், குற்றமில்லாதபொழுது அவர்களை வரு 

துலீராகில் உம்மை நான் சாதாரணமாய் விடமாட்டேன் 

சாக்கிரதை. ஈசனாணையைச்சப்ப யாவராலுங் கூடாத 

பார்த்துப்பிழையும். 

கலி :--குற்றங்காணது தொடேன், குற்றங்காண எவ்வளவு 

காலமாயினுங் காத்திருந்து துன்பப்படுச துவேன். 

அக்கினி :--சனீசுவாபகவானே | வீணே கெடாதேயும். இறனி 

ருக்கிறதென்று தெறிச்கலாசாது. 

கலி :--நல்ல.து. உங்கள் புக்தி யெனக்குவேண்டாம். வந்த 

சை யனுபவிச்கிறேன். நீங்கள் போய்வாலாம், 

இந்திரன் :--நல்லது, தேவர்காள் | சாம்போகலாம் வாருங்கள். 

கெடுவான் கேடுநினைப்டான்,” 

[இர்திரன், அக்கினி, இபமன், வருணன், போ௫ரார்கள்], 

கலி :--(தனக்குள்) பார்த்தாயா, இந்த ௮. சன் செய்தமோச 

sms? நான் கால்நோவச் செய்வலோசத்திவிருர்து ௮வ 

ச.ரமாய் வருகிறேன். இரந்த ஈகளராஜன் சான் விரும்பி 

வர்.த' தமயர்தியுடன் -கூடிக்குலாவிச்கொண் டிருக்கிரு 

னாமே 1 அடாபாவி! கான் தொடச்சருதிய கையை நீ 

தொட்டாயவிட்டசா ? நல்ல திகுக்கட்டும், நீயுமவளும் 

வாழ்கறதைப்பார்ப்போம். தேவர்கள் முன்னிலையிற்கொ 
ண்ட சபதச்தை நிறைவே ற்றாது விடுவேனா ? ஆனால்,-- 

"அவர்கள் பயமுறுச்தினார்களே ! ஒருகுற்றங்கூட Sup 
றாமல் மானுடராலிருக்க முடியுமா? ஒருகால் அப்படி. 
யிருக்தார்கள்--௮ப்பொழு சென்னசெய்கறெது? என்வா 
யிழக்கவேண்டி வருமன்றோ ? அட்டா ! ௮வர்கள்போலவே



௧0 
[அங்கம்-1- தடயர் இ, 

நானும் ஏன் சும்மா இருந்திருக்கக்கூடாது ? ஏன்: 

கசோவிக்கவேண்டும் ? அவளோ ஈளனுக்கு மாலையிட்டு 

விட்டாள், இனி காம் புகர்விவாகம் செய்துகொள்ளப் 

போகிறோமா ? ஆயின், அவர்களைவருத்துவதிற் பயனெ 

ன்ன! புத்தியில்லாதுதாள் கோவித்தேனே, அதை 

வெளிவிடாது மனச்திலேயே வைச்துச்கொள்ளச்கூடா 

சா? ஐயோ ! வாயாற்கேட்டேனே ! 

₹ யாகாவா ராயினு சாகாச்க காவாக்காற் 
சோகாப்பர் சொல்லிழுக்குப் பட்டு” (௨) 

என்றதை மறந்தேனே! ஈல்லது, ஏஃ்து எப்படியானா. 

ஓஞ்சரி. நாம் சொன்னவார்ச்சையை நிறைவேற்ற வே 

ண்டியதுதான். ௮வர்கள் மகா£லரகளென்ற சேவர்சளே 

புகழ்வகளுற் குற்றங்கண்டு பிடிப்பது ஈகடினமாசவே 

யிருக்கும், ஆ தலால், அவர்கள் பக்கத்திலேயே எப்பொழு: 

தும் காத்திருந்து, ௮ணுவளவேனுர் தவற சகண்டவிடத். 

துப பிரவேடித்து சாம் சொன்னவண்ணம் முடிச்ச வே 

ண்டியதுதான். யோ! எவ்வளவு காலமாகுமோ குற் 

றங்காண? இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டுக் சாணுங் குற்றர் 
தான் எல்வளவு அற்பமாயிருச்சவேண்டும் ? sade mud 

குற்றத்திற்காகாவோ இடுக்சண்விசைப்பது? மனதுதான் 

வருமா? யோ! வாயாற் கெட்டேனே ! வாய்பதறு 
வதனால் வருங்கேடுபோலும் இது! இக்கேட்டினின்று 

மினியாகிலும் தப்பவேண்டும. கல்லது, இணி வீணாய்ப்: 

பூலம்புலதிற் பயனில்லை. ஆலின், ஈம் காரியத்திற்கு 

ஆசம்பிக்கவேண்டியதுசான். எவ்விதம் முடியுமோ * 
போய்பபார்க்கிறேன். போறன்.



களம்-2. ] தமயரற் இ, ௧௧ 

இரண்டாங்களம். 

இடம் : Gam pons FB லரண்மனையடித் 

ம சிங்காரவனம், 

காலம்: மாலை, 

பாத்இரம்: தமயத்தி, 

தமயந்தி:--(5 என், டத்தை உறரிறசோ ௪9) Hf , அ; 1 இரத ௮ இஸுுநீ 

தார புரூஷரைத் தலைவராயடையப்பெற்ற என்பாச்கியமே 

பாக்கியம்! இவ்வளவு அழகும்-௮ றிவும்-௮.௩.தஸ்தும்- ஆண் 

மையுங்கூடிய புருஷரையடைசல் சாமானியமா ? 

“பண்புடைய குடிப்பிறப்பும் பழிப்பில்லாப் பேசழகும் 

பரர்த கேள்வி 

அவண்பொருளை நீசொழியப் பானுகரு மன்னம்போ 

னோக்கிச் தீரு 
மொண்பொருளு மிர்சான்கு மூடையாரைக்கிடையாதிவ் 

வுலகா தன்னிற் 

பெண்பெறுகை போலிர்சப் பெரியதுயர் சானுண்டோ 

பேசுங் காலே” (m) 

என்று சொல்லிபிருக்கும் பொதுவியலுக்கு வியச்காச 
வன்றோ ஈமக்குச் இடைச்கிருச்கிறது? ஆ, எவ்வளவு ௮ழ 

காயிருக்கிறது இப்படமே ] ( ஊன்றிப்பார ச்சிற௭்,] 

பின்பு ஐத் இல்-நளன்-பிர வே௫ிக்கிறான், 

நளன் :--(6மக௨ய்) ௮, ௮ ! இவள் ஏதோ தானே பேடக்கொ 

ண்டிருசக்கிறாள் போலிருக்கிறதே !--ஐ! ஏதோ ஒரு 

படத்ையன்றோ பார்த்துக்கொண்டு நிற்கிருள்? ௮! எவ் 

af ty 

தகர் ர aint. 
mA AMANO WN AR Ath ர



௨ தமயக இ. [அங்கம்-]. 

வளவு அழகாயிருக்கறது இப்டொழுதள்ள இவள் 

தோதிீறம் ! நாம் வர்தசைக்கூடச் கவனித்திலள், நல் 

லது, காமும் மறைவாசவே கொஞ்சீேரமிருந்து அப்ப 

டத்தின் வரலாற்றையும் தெரிர் கொள்வோம். மேலும், 

அவள்சான் ஈம்முடன் ஒரு வார்ச்சைசொல்வதே ௮ 

மையாயிருக்ிறது. இப்பொழுதாவது இவளுடைய வ௪ 

ளாமிருதச்தை ஈஞ்செவி வழிப் பருகுவோம், 

(us paris Bayer), 

தமயந்தி :--௮, ஆ! என்ன அழகு ! இந்த அருள் சோக்கொ 
ன்ஹறே போதுமே! 

மார னிவரோ மதியோ விவர்வதனம் 

வீரமோ வெற்றி மிளிர்புயங்கள்--பாரையோர் 

செண்டாடி நின்றுமினிச் சிர் இக்கு மென்னையுமே 

பெண்டாளாம் மன்னவரோ பேசு, (௯) 

எதோ , கானாவது, எனது பெரியோர்களாவது மாற் 

பிறப்பிற் செய்த தவப்பயனால் ஈமக்கிந்த் மகாபுருஷர் 

இடைச்தாசே. மன்றி வேறில்லை. 

நளன் :--(தனக்கு) ஆ! அது ஈம்படர்தான் போலிருக்கு 

தே! 

தமயந்தி;--அந்த அன்னப்பரவை கூறியவன்றே அவரிடத் 

துக் காசல்கொண்டேன். அப்பொழுதே, யோ! அத்த 

கைய புருஷர் ஈமக்குக் கிடைப்பாரா ? நாம் அவருக்குத் 

த்குர்தவளா ?' corner raph Dee gar. பிறகு, yar 

சேவராஜனுக்காக என்னிடம் தூதுவர்சகாலத்தில் ௮௨ 

ரழசைச்சண்டு, அன்னம், பறவையினமாதலின் அழ 

கைத் தச்சபடி தெரிந்து சொல்லவில்லையெனத் தர்மா 

னித்தேன். ஏதோ, என்றவப்பயனால், அப்புண்ணிய 

-புருஷரையடைர்சேன், அன்றுமுதல் இன்றுவரை ௮வ 

'ருடனுறைந்தே வருறேளாயினும், அவர் வனப்பானது



களம்-3.] தமயந்தி. ௧௩. 

என்னையறியாது நாளுக்குரா எதிகரிச்துக்கொண்டே. 

வருகிறது. இப்படியும் ஒருவருடைய ௮ ழகுவளருமா 1. 

அப்படி வளர்சிறதென்டுற உண்மையை இப்படமேகாட் 

டுகிறது. ௮, ஆ! அவர் குறுஈகையால் மிளிரும் முகம் 

அப்படி 8யயிருக்கெறதே ! (உத்றசேரக்குசறள்) 

நளன்:--(தனக்குள்) ௮, ஆ! இம்மாதரசி, என் படச்சைப்பார்த- 

சே ஆனந் இத் துக்கொண்டும், என்னை மணர்ச பெருமை 

யையே பே௫ிக்கொண்டு மிருக்கிறாள். இஃ்தன்றோ கற் 
புடைய மங்கையரி ஸிலச்சணம் ? தம் கணவருடன் கூடி. 

யிருக்கும்பொழுது களித்தருக்தும், ௮வர் தணந்தகாலை 

யில் அவரையே நினைந்து, அவருடைய '£ர்த்தியையும் 
வனப்பையும் வியர்துகொண்டாவது, அ௮வருக்குபயோச 

மான காரியங்களைச் செய்துசொண்டாவிருபபார்கள். 

அவ்விதமே, நான் பிரிர் திருக்கும் சிறி துநேரமும், வேறு 

விஷயங்களில் மனத்தைச் செலுச்த வியலாது, என் 
படத்தையே பார்தது வியர் துகொண்மிருக்கறாள். ௮ர் 

தோ ! இச்தவண்ணச் தீட்டப்பெற்ற பலகையின் பாக்கிய: 

மெனக்சில்லையே ! என்னுடன் ஒருவார்த்தைகூடப் பேச 
மாட்டே னென்கிறாளே ! ஒரு பத்துவார்ச்தைகள் நான் 

பேசினால், ௮வள் வெகு ரமத்துடன் ஒரு வார்த்தை 

சொல்கிருள் ! எப்பொழுது அவள் வாயில் வார்த்தை 

வருமென்று வாயையே பார்க்சவேண்டியிருக்றெதே ! 

இப்பொழுதோ, இர்தப் படத்துடன் சண்டமாருதமாய்ப் 

பேசுகிறாள். அந்தோ ! என்னுடன் இதிற் பாதிப்பேச்சே 
னும் பேசக்கூடாதா 1? இவள் பேச்சையே கவனியாம 

லும், மறுமொழிகூருமலுமிருக்கன் ற உணர்வற்ற பலகை 

யினுடனோ சம்பாஷிக்கவேண்டும் ?--ஆனால், அல்தோ 

- ர௬லகவியற்கையே, நம்முடைய முகத்தையே ஆவலு 

டன் நோக்டிச்கொண்டிருப்பவர்களுடன் சாம் பேசு 
தில்லை. அவர்களைப் புறக்கணிப்போம். ஈமமைச சவ



BP snus Ss. [ அங்கம்-]- 

னியாது போகிறவர்களுடன் தொடர்க்து தொடர்ந்து 

உரையாடுவோம். அவ்விதமே போலும், அட! என்னைப் 
போலெழுதியுள்ள ஒரு படச்திற்டுந்தச் கொண்டாட் 
டம்! அதற்கே மூலகாரசணமாதிய எனக்குத்திண்டாட் 
டமா 7 ஆம். எப்பொழுதும் போலிமனிதர்கள் தாமே 

பயனடை இருர்கள், 

குமயந்தி:--அ ! கான் இவரைப் பெறவேண்டுமேயென்று 

கொண்ட கவலையையும், சுமம்வரச்திற்கு முன்னிரவில் 

கான் பட்டபாட்டையும் நினைத்தால் அமமம்ம! ௮ள 

வுண்டோ 1! அதுதான் தருணமென்று மன்மதனுமன் 

ரோ கருணையில்லாது என்னைச் கல௩கச்செ பதான் 1 

காதலர்ப் பிரிர்து வாழுங் கன்னியர் தமையே காடி 

வாதைகள் பலவஞ் செய்து வதைச்திடு மனஙகா வென்றன் 

நாதர்தம் மருளா லின்று நலம்பெறு மமய நீயும் 

'பேதுசொண்டொளித்தல்தானும் பேடிய ரியல்பசன்றோ ? (௫) 

என் நாதருடைய அழகையும், வீரத்சையுங் ஈண்டு கரர் 

தனையோ ? உனது ஆண்மையே ஆண்மை! பேதையமை 

வருத்தும் பேடிதானா 8? இதோ என் காதலருடைய 

ஆண்மையைப் பார்ச்தேனும் போடா! முகத்தின் சம் 
பீரத்தை கண்ணுற்றுக் களியடா ! (படத்தைகோக்குகறள்.) 

தளன்;--(சனக்கு) ஐயோ ! இந்த மதுரமானவார் ச்சைகளை 
என்னிடச்துச் சொல்லக்கூடாதா? சான் கேட்டு ஆர் 
இச்கச்கூடாசா? இவ்வளவு காதல்சொண்ட என்னுயி 
ரனைமாளுக்கு, என்னைக்சண்டால் லஜ்ஜையுண்டாகிவி 
டுகிறதே! என்செய்வேன் ? அனால், இவள் உத்தம 
லக்ஷணங்களோடு கூடிய முக்ச்தையாதலின், காணம, 
அச்சம் முதலியன இருக்சல் ஸகறமே. இவ்விதம், கா 
ணச்தோடு தயங்கித் தயங்கிப் பேசிக்கொண்டும், கூசிக் 
கூசி நெருங்கிக்சொண்டு மிருக்கும் தமயர் தியுடன் பழகு 
வதும், விசேஷ இன்பமாகத்தானிருக்கிறது. மேலும்,



களம்-2. ] தமயக் இ , கர 

இவ்வித மிருப்பவர்களின் காதலும், அன்புமே நீடித்து 
காளுக்குமாளதிகப்பட்டுக்கொண்டும் வரும், ஏனையோ 
ரன்புங் காதலும் நீடித்இரா. 

நாணிமிகத் தலைகுனிந்து ஈஉளிர்ரோச் கெய்.இி 

BUG தணையு நாரியரின் காதல் காதன் 

வேணியிருச் இழிர் துவளர்ச் துயர்ர்து வாமும் 

விடன்சக௩்கை விளங்குதல்போல் விளங்கு மன்றி 

வீணினிற்பன் மொழிபசர்ந்து விரசங் காட்டி ' 

| விலூடுமல் விலைமகளிர் காத லோதான் 

காணிலொரு பெருவெள்ளர் தோன்றி மற்றைக் 

கணக்தனி௰ல வறண்டிடுமோர் கான்யாராமே. (௪) 

தமயந்தி:--அர்தோ ! இச்சசைய மணவாளருடைய மனத் 

தை மடிழ்விக்கும்படி வார்த்தை யாடுவோமென்ரறால் 

சாணமென்னும்பேய் பிடிச்தாட்டெறதே ! அதனால், ௮வ 

சென்னவெண்ணுகிருரோ 1? ஆயின் தீரத்கற்ற திவாகரரா 

சவின், “சாணெனப்படுவது ராரியரணிகலம்' எனச்செளி 

வார். இருந்தாலும், இடையாப்பொருளாகச் இடைச்த 

என் காசலரை சான் களிப்பிச்சவேண்டாமோ? ௮வரைப் 

பிரிர் இருக்கும்பொழுது, அவரிடம் எத்தனையோ சொல்ல 

வேண்டுமென்று நினைச்சேன். அவசைச் கண்டவுடன் 

அத்தனையையும் மறர்து விடுசிறேனே ! என்செய்வேன் ? 

இவாழலகக் காணும்போசெல்லாம், சான் இவருக்குப் 

பாச்திரையல்லேன்' என்ற எண்ணமதிகரிக்கிறதே! 

அப்படிரிருக்க, என் மாற்றத்தினாலாலது ௮வசை மகிழ் 

விக்கசசேேண்டாமோ ? (ஆ$லாசிகொர்) 

நனன்--(தனசகுஈ.)௮. ஆ !. *ஏதோ ஈம்பாக்யெம் இவள் 

இடைச்தாள்' என்றும், *சாம் ௮வளுக்கடல்லமே” யென் 

ஐம், சான் இந்இத்திருச்கும்பொழுது, இச்தையனல்லா 

ளிவ்விதம் கூறுவது வியக்கற்பால?ே!' ஆமின், இவ்வித 
8



& Sir தமயக து, [அங்கம்-] 

மிமு த்தலே மேன்மை. அப்பொழுதே ஒருவரிட ச்தொரு 

வர்ச்கன்பு ௮ இிகப்பரிம். இருர்தாலும், இவள் என்னைப் 

பற்றி இவ்வளவு கொண்டாடச் காரணமில்லையே ? 

ஆனால், 
துன்பமு மின்பமாய்த் துலக்டிச் சோன் றிடும் 

புன்மையு மேன்மையாய்ப புகழ்பெற் ரோங்இடு 
மன்மத ணிரதியென் மதிப்பு மெய்இடு :. 

மன்பெனு மொருகட லணைக டக்கினே, (௪) 

தமயந்தி; (படத்தை கோக்க) ஏன் மனசிசைக் கொள்ளை சொ 

ள்ளும் மன்னவா! கான் ஸாரஸமாய்ப் பேசவில்லையே 

யென்ற வருத்சர் தஙாளுக்குண்டோ ? ஆயின், கான் 

காணிலகப்பட்டுக் தமொறுதிோேனே ! தாங்கள், அச்சா 

ணினின்றம் என்னை விலக்குங்காலகத்தில், உமது குழு 

தச் செல்வாயை இவ்விதமன்றோ முக்சமிடுவேன் 7 

(iL gem saps shag), 

நளன்;--(9ளிபோச் ஐ) சமயர் இ | ( தமயர்தி இடுச்சிட்டுப். படத் 

oo gE EC போட்டுலிட்டு சாணத்தாத் 8ம்நோக்காயினள்) , உன 

க்கு நாணமாயிருர் சால், கான் இதோ உன்னைச் கட்டி 

முத்தமிடுகின்றேன். 

( தமயர்தியைக் கட்டி முத் தமிடுகின்றான் ; தடயக்நி புெவட்டுத் தலைகுணி௫ 

ரன்), 

என் சண்மணி! என்னைக் காணாசடொழுது அந்த அசே 

சனமாகயெ படத்சைப்பார்த்து என்னென்னவோ பக 

ர்ர்துகொண்டிருர்தனையே? இதோ, சானே வர்திருச் 

இழேன். என்னுடன் பேச1 ஏன், &ழே பார்த்துக் 

கொண்டிருச்ருய் ? எத்தனையோ பேசவேண்டுமென் 

று நினைச்ததாகச் கூறினையே? அவற்றுள் இரண்டொ 

ன்றைச் சொல்லு.--மாட்டாயா? நல்லது (படத்தை 

-அயடுத்2) இச்சப் படம் யார் எழுதியது ?



களம்-2] gous &, ௧௪ 

தமயந்தி :--(சழகபோகசாகவே)  என்தோழி மோசனம் எழுதி 

னாள். 

நளன் :--(தனககுச்) இணி இவளை இவ்விதர் தான் பேசசிற்கிழு 

க்கவேண்டும். ( சமபர்நியைோ௨8) நல்லது. உனக்குச் இத் 

இரிச்சத் தெரியுமோ 1 

குமயந்தி :--(பு்சிட்புடன்) ஏதோ, கொஞ்சக் டதரியும். 

நளன் ;:--காரந்தாமணி ! பார்தசனையா,  என்பாக்கியச்தை ! 

௮ திரூப சவுர்சரியத்தோடும், றந்த கல்வியோடும், இத் 

இர மெழுதல் முதவிய உத்சமஜாதிப் பெண்களுக்குரிய 

கைத்தொழில் ஈலனும் வாய்ச்கபபெற்ற உன்னை யடை 

Fs என்னிலும் பாக்தியவர்த ௬ளரோ ? அஆளுற் கலகலப் 

பாய்ப் பேசமட்டும் மாட்டேனென்கிராயே! (தபயர் 

அஇகொணத்ரு டன் கீழ்நோக்கி நிர Digi) 

ஈல்லது, நீ ஈன்றாய்ப்படித்ச ஈட்கையாயினையே ! உன் 

போன்ற உத்தமறாஇிப்பெண்கள் சங்கள் கணவரிடத்து 

எல்விதம் ஈடர்துகொள்ளவேண்டுமோ, ரீ எவ்விதம் ஈட 

ந்து கொள்வையோ அதை ஒருவாறு சொல். உன் வாக் 

இிளுற் கேட்டானந்திக்க வேண்டுகிறேன். (யயர்இி புன்ன 

சையுடன் ஈழ்ரோக்ரறள்), பாதகமில்லை. சொல். அதை 

உன்முகமாய்ச் கேட்க ௮இ௫ அவாச்கொண்டுளேன். 

குமயந்தி (முறுவலுடன் பாடின் ரர்) 

மணவினை முடி த்தெம் மோமெடழ்வுற விளங்குமந்தச் [ந் 
சணவரைச்கண்முன் கண் டகட.வுளாமெனவுட்கொண்டு 

குணமுறினவருமுள்ளக்கு றிப்புச்சளனை ச துங்கூடூர் 

தணந்தவர்நோக்கராமுச்தாங்கிடாசழிவோமென்றும். (௮)



கனு தமயந்தி [அங்கம்-]. 

மகப்பெறுசெல்வம் வாழ்வும௫ழ்வுறபோகமின் னுஞ் 

சகப்பிரசித்தம்பின்னைச்சர் தன் மலர்கள்காட்சி 

புசக்கவர்முத்திலோகம்புனைர் இிடுமணிகண்மந்ற 

மககளிப்புடனின் ரளுமனைச்துமேயவராலென்றும். 

தளன் :--(சனச்சுர்) ௮! எவ்வளவு செளிவாகவும் இன்பமாக 

வும் பாடுகிறாள் | 

தமயந்தி :--காதலரணுகவன்னார்கால்களைக்கழுவிரானு 

மாதனமளித்தும்பாசலரச்சனைசெய்துமேச்தி 
யாதாரவோடுதூபமருளிப்பல்பணியுஞ்செய்வேன் 

ரநாதசென்னன்பைகாடிஈயமுடன் றழுவிநிற்பார். (௬௦) 

ேடியைசோச்சியொன்றைச்செய்யெனக்கணவர்கூ றி 

லோடி கானதனையப்போழ்தொருகொடியினிற்செய்கிற் 

.. நாடிரானெனதுகாதர்ஈடுவணிலாதபொழ்து | பேன் 

கூடிப்பேசிடுசற்கென்றன்குமான இட ச்துமொல்வேன். 

கணவரதொச்சல்மற்றுங்கணக்கிலாஈண்பர்தங்கட் 

குணவுடையனை த்துமீர் துமுபசரித்தவரைப்போற்றி 

மணர் தவர்முனியும்வஞ்சமார் தரைக்காணிலுள்ளர் 
தணச்தகன் றிடுவேனென் றன் றலைவரேகேண்மினீ சே. 

நளன் :--௮, ஆ! ஈன்குரைத்தனை, இப்பொழுதன்றோ என் 

சாதுகளும் மனமுங் .குளிர்ஈ்தன., எவ்வளவு சேர்க்கை: 

யாகவம், நட்பமாகவுங் கூறினை ! இஃதன்றோ கல்வி' 

யாலாயபயன் ! பார்த்தாயா படிப்பிலிருக்கும் ஈன்மை 

யை? சில மூடர்கள். பெண்களுக்குப் படிப்புக்கூடா 

். தென்பார்கள். கூடாதாயின் உன்போன்ற அறிவுமு தி் 

ர்ர்தச பெண்களைக் காணலாகுமோ ? பெண்களுக்குப் படி 

ப்பு இன்றியமையாததாகும், பத்தினி படி்திருந்தால், 
பர்த்தாவிற்கு மனத்துயரம் நேரிடும் வேளையில், ௮வ 

னுக்குப் புத்திபுகட்டி, அவன்விசனச்சைமாற்றிக் களிப்'
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புறச்செய்வாள், படியாப்பெண்டிரோ, மிடியால் acne 
தங் சணவனைச் தன்னிடியாலும் வருச்துவாள். ஊணு 

க்கு வழியில்லாத காலத்து நாணின்றிப் பூணும் பூணுக்கு 
வழிதேவொள். இதக்சகைய பெண்டிரிலும் பேய் வேறுண் 

டோ ? படிப்பிருர்தாலோ, புருஷனுடைய கஷ்டத்தை 

யறிவாள், தான் கழுத்திற் பூணூம் ஈகையிலும், தன் 

கணவனிசழிற்றவழுப் ஈகையே பெரிதென நாடுவாள். 
படி.ப்பாலாய பயனிம்மட்டோ ? பயன்கள் பலவுளவா 

தல் காடறக்கற்ற வுனக்கே தெரியுமாதலின் சான் அதக 

மாச விவரிச்சவேண்டாம், நீயும் எதோ வேற்று ஞாபச 
மாச விருச்சிராய்போலும் ? 

தமயந்தி ஒன்று மில்லையே! தாங்கள் சொல்லிவந்தவனைத் 
தையுங் கேட்டுகொண்டுதானே யிருர்தேன். 

நளன் :--உன் முகத்தைப்பார்த்தா லேதோ யோசித்தவன் 

போலச் தோன்றியது. 

தமயந்தி :--ஆனால், நீங்கள் சொன்னதையுங் கவனித்து வர், 
தேன். 

நளன் :--ஓ! நீ அஷ்டாவதானஞ் செய்வாயோ $ நல்லது. 

.... என்னயோசித்துச்சொண்டிருந்தாய் ? 

தமயந்தி வேறொன்றுமில்லை. இவ்விதம் பெண்களுச்கு 
அ.றிவுவஈ்தபிறகு மணஞ்செய்வித்தலும், அவர்கள் மன 
இற்திசைந்த மணவாளர்களை வரித்துச்கொள்ளு (மரிமை 

யும் மாத்திர மில்லா திருந்சால் ? 

நளன் ;--(,தமயக்தியை முத்தமிட்டு) ஏன்கண்மணியே! நீ சொல் 
வது உண்மைதான், ௮ஃதோர் பெரிய ஈன்மையே. 
ஈல்லது, எங்கே எதேனும் ஒரு ஏிருங்காரப்பதம் பாடு 
கேட்டோம். உன்கண்டம் இனிமையாயிருக்கற த,



2.0 தமயந்தி, [அகங்கம்-1 

தமயந்தீ :--(பாகெ4] 

(௯) இராகம் - தோடி, அ இதாளம். 

பல்லவி, 

Gor rn sow உன்னைச்சேர 

இறைவனே தறையாகினேன் 
க 

அநுபாலவளி, 

அன் றென்மனசைக் சொள்ளைசகொண்ட 

௮. ரசர்தொழுமென் கள்வனே (இன்று), 

SY COOL i, 

1. ஆழிவளையல் போயவே - யிணி 

யாழிவளைநிலம் இயவே 

மாலையடைந்து வருச இனேன் - உன்றன் 

மாலையடைந்துந் திருந்திலேன் (இன்று) 

2. கோலெடமித்தேமன்னர் இறைவஞய்- இச்செங் 

கோலெடுக்தாய் என்றன்நிறைகொண்டாய் 

மாமலைபிடி த் துயர்த்தினை - ஈன்று 

மாமலாமுடி த் தயிர் ச்சனை (இனறு), 

நீதியடைய நீடதர்கோனே - இவ் 

வாதையோவினித் சாங்கிடேன் 

oy
 

பீ தியேயுடைப் பேசையேன் - எனைப் 

பேணுதலுன்றன் பெற்றியே, (இன்ற) 

நளன் ;--(62டெட) ஆ, என் சண்ணே! உன்னிடச்இிருர்த 

மோகத்தால், குடிகளையும், நாட்டையும் விட்டுவர்இருச் 

இளோமே என்றுகூட யோசியாமல் நெகொளிருச் துவி: 

ட்டேன், இப்போழுது டீ பாடியபாட்டால் நினைப்பூட் 

டப்பட்டேன். என்குடிகளெல்லாம் என்னைசக்கண்ணெ 

னச் கருதஇியிருக்கிறார்கள், ஆதலால், நானிங்கிருத்தல். 

அவர்களுக்குச். குருட்டுச்சனத்தை யண்டு பண்ணாமன்
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ஜோ ? அவர்கள் ஆயனிழர் ச ஆட்மெர்தையாய் விவொர்ச 

ளாதலால் இக்கணமம என்நாடு$[போகவேண்டூம். நாளைச் 

காலையிலேயே நான் உன் தாய் தந்தையர்களிடம் 

விடைபெற்றுக்கொண்டு போகவேண்டும். 

தமயந்தி :--(எருத்தத்சடன்) நாதா! அவ்விதஞ் சொல்லக்கூ 

டாது. நானிங்கு தனித்திேன். தயவுசெய்து தங்களு 

டனே என்னைய மழைச்துச்செல்லுஙகள். 

நளன்:--தாக்சாமணி ! உன்னைவிட்டு சமான் நெரொட் பிரிர் 

இருக்கத் தரிப்பேனா ? இருர்தாலும் வேறு பு்திரபாச் 

இயம்கூட இல்லாமல் உன்னையே ஈதியென்றெண்ணிப் 

பெற்றுவளர்ச்சவர்ச ளாகின்றனசே, உன் தாய் தர்சை 

யர்! அவர்களைவிட்டு இருர் சாற்போலிருந்து ரீ பிரிந்தால் 

மெத்தச்சவிப்பார்களே யென்று பார்த்தேன். 

தமயந்தி டட குத்தத்வடன்) தாசா! சாக்கள் சொல்வது மிக 

வும் சரியான விஷயமே. ஆனால், என்றிருந்தாலும் பிரிய 

மேண்டியது தானே ஒருராள் ? 

நளன் ;--ஈல்லது. அப்படியாயின், நீ பொழுது விடிந்தவுட 

னே உனது சந்தை தாயர்கள், தோழிமார்கள், உன்னை 

எடுத்து வளர்த்த செவிலிக்தாயர்கள் முதலியவர்களிடத் 

தும் விடைபெற்றுக்கொண்டு புறப்படச் இித்தமாயிரு. 

சானும் ௮ல்விதமே ஆயத்தப்படுகிறேன் . 

தமயந்தி :--(ஒடத்தத்கடன்) நாளைத்தினமேயா ? இன்னும் இர 

ண்ட தினங்க எிருக்சகூடாதா 1 

நளன் :--கண்மணிஃய ! அதற்காகத்தான் உன்னைப்பின்னால் 

வரச்சொன்னது. உனக்கும் திடீரென்று உன் ஜனங் 

களைப் பிரிவதென்றால் வருச்சமாகத்சானிருக்கும். அவர் 

களுக்கு மவ்வண்ணமே. ஏதோ, என்னிடத்துள்ள அன் 

பா லவ்விதம் சொல்லுடுரூயே தவிர அவர்களிடத்து வி
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. டைபெற்றுப் .பீரிர்துவருவது சடினர்தான், நாளடைவி 

ற்றான் தேற்றிக்கொண்டு வரவேண்டும், கானோ, இனி 

EG Gorin... என்னாட்டைவிட்டுச் சனித்திரேன். உன் 

னைப்பிரிதல் எச்சாலத்திலும் முடியாதாயினும், சம்மதிப் 

பேன், ஆதலால், சல தினங்கள் கழித்து ரீ வச் துசேர். 

தமயந்தி :--நாதா ! நான் தங்களைவிட்டுக் கால்விஞுடியு மூயிர் 
தரியேன். அதனால், என்னகஷ்ட மிருர்தாலும், தங்க 

ஞடன் புறப்படச் சித்தமாமிருக்சிறேன். என்னைவிட் 

டுப் போகச்கூடாது, என்ன, சரிதானா 1 

நளன் :--ஈல்லது. அப்படியே யாகட்டும், ஆனால், தாமதிக் 

சச்கூடாது, சூரியனுடன் நாமும் இரதமேறவேண்டும், 

தமயந்தி :--அப்படியே செய்கிறேன், (போடிரச்-- தழும்பி) 

நாதா ! ஓர் ௮னுமதிமட்டும் கொடுக்சவேண்டும். 

நளன் ;:--என்ன ?எ.தாயினுஞ்சரி. சொல். 

தமயந்தி :--என்னுடன் இளமைப்பருவந்சதொட்டு வளரச்து 

வநத தோழியொருச்தி மிருக்கிறாள். அன்று நீங்கள் 

கன்னிமாடத்தில் வர்திருர்சபொழுது என்பச்சச்இவி 

ருந்தாளே--அவள், அவளை சம்முடன் கூட்டிப்போய் 

அவளுச்ருச்தச்க புருஷனை சேடி. மணம்புரிவித்து, ஈம் 

அரண்மனையிலேயே வைத்துக்கொண்டு எனக்கு ஈடச்கு 

மூபசாரங்களனைச்தும் அவளுக்கும் நடக்கும்படி செ 

ய்யவேண்டும். 

நளன் ;--இதுதானா ? தடையென்ன விருச்சிறது? எத்தனை 

பெயர்களை யென்ருலுங் கூட்டிவா, பாதகமில்லை, _ 

தமயந்தி :--சரி, சான்போய்ச் சத்தமாயிருச்சறேன். 

நளன் :--தாமதிக்சச்கூடாது. கானும் இதோபோய் ஆகவே 

ண்டியதைப் பார்க்கிறேன். [போரர்சள்,
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மூன்ருங்களம். 

இடம்? குண்டின புரத்தில் விமன ரண்மனையி 

லந்தப்பு ரம். 

காலம்: காலைப்பொழுது. 

பாத்இரங்கள்: காஞ்சனமாலை, தமயர்இி விமராஜன். 

வீமன் :--குழச்சாய்! ஆனால், உன் பர்ச்தா இப்பொழுதே 

புறப்பட வேண்டுமென்ற தானா சொல்லுகிழுர் ? இன் 

னும் சில தினக்களிருச் து போகச்கூடாதோ ? 

தமயந்தி :--அப்பா ! அவரும் தங்களைப்போல ஓர் ௮ரசரல் 
லரோ ? ௮வர் தம் நாட்டைவிட்டு இவ்வளவு கால மிரு 

ந்ததற்கே வரர் தகர். 

காக்சனமாலை :--அவர் சொல்வது நியாயர்தான். நீ இன் 
லும் கொஞ்சகாளிருர் து போகக்கூடாதோ 1 

வீமன் ;--பேதாய் ! அவளென்பதினளியேது? . இனி ௮வள் 

௮வருடைய அடி நிழல்தானே ? 

காத்சனமாலை :--ஏன்கண்மணியே ! உனது &ீயர்சொல்வது 

உண்மைதான், நீ இவ்வளவு புத்திசாலியாடு இத்தகைய 
அழகும், அறிவிம், அ௮ர்தஸ்தும் கூடிய அகமுடையானை 

அடைர்து ஆயுளையும் பெற்று வாழவேண்டு மென்றுதா 

-ஸனடியம்மா, சான் இரவும் பகலும் ஈசனைச் துதித்தது ! 

இனியும், ஒரு குறையுமின்றி வாழ்வாய் இருந்தாலும், 

பெற்றமனம பித்துத்தானேயம்மா! Cur! ‘apy 
.. தம் சேடியர் சூழ்ந்து, ஒருபுறம். திரும்ப” ஒசாயிரம். சிலி
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யர்கள் கைகட்டி வாய்புதைத்து அக்கினைக் கெதிர்பார்த் 

இருக்கு, ஏறிய புஷ்பசயன மிறங்காமலும், சொஞ்சமே 

னும் சண்கலங்காமலும், பாதுகாச்தோமே! இப்போ 

முலு, இடம், பொருள், ஏவல் யாவும் புதியனவாகவு 

ள்ள விடத்திற்குப் போகிருயே, என்று மனம் சளர்க 

ஐது. ஆனால், ௮வ்வரசர் நர்குணமுடையவர். உன் 

னுடைய முசம் 'கோணக்காளார். இருக்கா லும் ஏங்களு 

க்கு வருச்தமாகச்தானே அம்மா இருக்கும் ? 

தமயந்தி :--அம்மா ! (வருச்சச் துடன்) தங்களைப்பிரிய எனக்கு 

மனம் வருமா $? நினைச்கும்பொழுதே என்மனம் பதைக் 

கிறதே! ஆயினும், என் கடமையை சான் நிறைவேற்ற 

வேண்டாமா ? ஆதலால், ரீ௩்கள் கொஞ்சமேனும் சவீலை 

பபடவேண்டாம். ஏதோ சான் யேற்று நாட்டிற்குப் 

போய்விட்டேன் என்றம், தாரதேசமென்றும் எண்ண 

வேண்டாம். கான் இங்கு அடிக்கடி வருகிறேன். நீங்கள் 

பார்ச்சவேண் மொனால், ஒருகிள்ளையின் கழுச்தி லோலை 

யைக்கட்டி யனுப்பினாலும் உடனே அனுமதி பெற்றுக் 

கொண்டு வந்து சேர்வேன். தாங்கள் என்னைப் பெற்று 

வளர்ச்ச பெரும்பேற்றிற்கு இர்தச்சைம்மாறுஉடலா 

நான் செய்யாது போவேன்? விசனப்பட வேண்டா 

மம்மா. 

காத்சனமாலை :--அம்மா ! நீ இவ்வளவு தூரம் நேர்த்தயொய்ச் 

சொல்லிவிட்டாய். உன்னுடைய வார்த்தைகளைச் கேட் 

கும்பொழுதே இர்த மதுரமான வார்ச்தைகளை இனி என் 

௮ கேட்கப் போகிரோமோ வென்று விசன மென் தொண் 

டையிலடைச்சிறெதே | நினைக்குமுனனே கண்ணீர் என் 

கண்ணைப் புசைச்சிறதே! வாயில் வார்த்தை தடுமாறு 

இறது. என்செய்வேன் 1 நீ உன் கணவனிடம் போகவே 

ண்டியது நிடாயர்தானேன்ற ஒரு பக்கர் சோற்றுற து
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ஐயோ ! எங்களுபிருக் காதாரமாகிய உன்னைவிட்டு எவ் 

வாறு உயிர் தரிப்போமென்று ஒருபக்கம் தோற்றுகிற த, 

என்ன செய்வோம் ? இணி ஒரு ஈல்லகாள் பெரியகாளெ 

ன்றால் யாரை உத்சேரிச்துக்கொண்டாடுவோம் ? என் 

கண்ணே! ஒரு வருஷத்தில் எந்ச நாள் வந்தாலும், நல் 

மூரில் எந்தத்திருவிழா வர்சாலும், எர்த அரும்பொரு 

ளைக்கண்டாலும் உன்னினைவு வருமே! நிலா நாள் வர் 

தால், உன்னுடைய தோழியர் குழாத்துடன் நீ விளையா 

டுவது நினைவிற்குவரும்! இருள் காள் வர்தால், gels 

இருந்து உன்தோழியரைப் பயமுறுத்துவையே அது 
நினைவிற்குவரும் ! மல்லிகை பூக்குங்காலத்தில் உன் கூர் 

தீல் என்முன்வந்து நிற்குமே! பூங்காவன ததிந் கினிப் 

போகேன் ! ஆஸ்தான மண்டபத்தி லடியெடுத்து வை. 

மேன் ! உன்சன்னிமாடங்காணேன் ! இனிரஈல்லபடுச்கை 

கொள்ளேன் ! இவ்வளவு செய்தும் அவையாவும் உன் 

னைப்பிரியும் பிரிவிற்காறுதலாமோ? (லாபீததப்பாடு 

இருள்), 

இனியே செனக்கு மூளதோ விகத்தி லுனையே 

பிரிர்து மகளே 

தனியே யுழன்று களர்வுற் றிருந்த தரியே 

னினிப்பு வியின்மேல் 

கனிவாமி லுற்ற,கலையும் முகத்தி Can if) gy 

கடைக்க ணளியு' 

மினியென்று காண்ப னிதுவோவு னன்னை தனைநீ 

ம.இக்கு மியல்பே. (0௩). 

அன்றுசம் மமைச்சர் சாமு மழைத்திட வழுது நீயுஞ் 

சென்றிடேனுன்னை யன்.றிச்சென் நிடேனன்னேயென்று 
யின்றையுன் நலைவனுன்னை யிங்கு விட்டகல்லா யென் ரூ 

Qo per Warm oan முடன் வர வேண்டா யென்னோ ? 

(மூர்ச்சையாகறொள்) .
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தமயந்தி. [௮ங்கம்-] 

ந்தி ;--(அன்னையை யெடுத்தத்தேத்தி) தாயே! நீயே ஸணிவ்வ 
ளவு வருத்தப்படவேண்டும் ? என்னை வளர்த்துச் Far 

ட்டிப் பாராட்டி, என்பொருட்டே இரவிற்றுமிலே வெறு 

தீதும், பகலில் ஈல்லுணவருகந்தாமலும், எப்பொழுதும் 

, பத்தியமிருர்தும், என் ஈன்மைச்காகவே விரதமிருர் 

தம், ஈயெறும்பு வாராது பர். துகாத்தும், உன்வயிர்றை 

_யுங்குறைத்து என் னைவளர்த்து, என்பொரு.டு நேரிடும் 

பொல்லாப்புச்க எனைத்தைபும் பொறுத்தும் வளர்த்த 

என்னம்மா ! உன் மனக்கோண கான் ச௫ப்பேனோ? நீ 

தளராதே. ' தாய் செய்யுமுபகாரத்திற்குக் கைம்மாறு 

செய்தலுங்கூடுமோ ? அதைவிட, சஈமக்கு ஜீவாதாரமா 
கிய நீரை வஞ்சசமின்றி வலியக்கொடுக்கும் மேகத்தி 

ற்கு ௮.இசுலபமாய்க் கைம்மாறு செய் துவிடலாம். (பாடு 
இரு ழி] 

“ஈன்று வளர்த்ச தாயதர்தைக் 

கெவரே சைம்மா நியற்றிடுவார் 

ஆன்ற மதலை நூறுவய 

திளவு மடிமைச் இறம்பூண்டு 

மூன்று புவனச் துள்ளபொருண் 

_ மற்று மளித்து முறைமுறையே 
ஏன்று வழிபா டி.யற்றிடினு 

மொருகாள் வளர்த்தற் இயையாதே,” (௰௫/ 

யோ ! இத்தகைய தாயின் மனம்வருந்த ஈடக்கும் குழர் 

தைக்கு, இன்ன நரகர்தானென்றும், இன்ன அனுப 

வர் சானென்றும், மூ.தறிவடையோர் விஇத்திலர், அவ்வி 

தீக் குழந்தைகளிருக்க முடியாதென் றெண்ணியேபோ 
ஓம்! அத்தகைய பாதசச்தையோ சான் செய்வேன் ? 

அம்மா ! என்னை மன்னித்து, உன் மனதைபுர் தேற்றிக் 
கொண்டு எனக்கு உத்தரவுகொடு, நீ ஈமது ௮ப்பாப் பச்ச
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தீதி லிருக்கவேண்டியது இன் நியமையாசது. (பாடுக 

o*,) 

தாயொடு தந்தை சுற்றர் தாயரைப் பிரிர் திட்டாலும் 

ஆயவாழ் வனைத்தும் பாழா யாருயிர் துறக் இட்டாலும் 

கேயமா யிருர் தவாழ்த நேரிழை தனக்குச்கொண்ட 

சாயகர்ப் பிரிதலாமோ ஈவில்கவெற் பெற்றவன்னே ! 

வீமன் :--காஞ்சனம் ! குழர்தை தன்னுடைய கடமையை 
உனக்குச் கூறுவதுபோற் குறிப்பித்து விட்டாள். அச 
லால், இல்விதம் ஒருவரோ டொருவர் துயரப்படுவதிற் 
பயனென்ன ? ௮ரசரோ போகவேண்டு மென்டரூார். 

சாழிசையும் ஆறது. இனி காம் துயாப்படுவசென்றால், 
ஈம் துயரமென்று தான் முடியும். ஈம் துயரச்கடலுக்கு 

ஆழமேது? சாம்தாம் அக்குழர்தைச்குப் பாச்தியஸ்தர்க 

ளென்று எண்ணியிருந்ததே பேதைமையன்றோ ? sa 

வித உரிமைகொண்டாடுங் காலஞ் _,சென்றுவிட்டது 

இனி அனுபவிக்கப் பாத்தியம் பெற்றவரை அவள் சே 

வேண்டியது நியாயர்சானே ? Sawer தஇிருப்பாற்கட 
லிற்பிறர்தாள். எனினும், இரிப்பாற்கடலுச்கென்ன வுரி 

மை? உரிமைபெற்ற திருமாலை யடைர்தாள் ! இனால் 

அச்திருப்பாற்கடலுக்கு ஒரு பாக்கியம் கிடைத்தது ; தன் 

பெண்ணையும் மாப்பிள்ளையையும் சன்னிடச்திலேயே: 

வைத் துச்கொள்ளும்பாக்கயம். நமக்கு ௮ லில்லை. சாதா 

ரணமாய்ப்பார். ஒரு மல்லிசைச்கொடியானத, தோட் 
டக்காரனால் நீர் வார்ச்கப்பெற்று, கொழுகொம்பிடப்ப 
ட்டு, அ௮ச்கொழுகொம்பி னாதாவாற் படர்ர்து அரும்பி 
மலர்கிறது. இருந்தாலும் அம்மலர் ௮ இலேயே தங்குஇ 

றதா? அனுபவிக்கச் தக்கவர்களன்றோ அனுபவிக்ளொர் 

கள்? அ௮ச்கொடி, 'மான் வளர்த்தேனே, என்னிடச்தச 

தா ஸிருச்சவேண்டும்'. என்கை பேதமைத்தன்றோ ?
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௮..துபோலவே, நம்மலர்போன்ற தமயச் இ, அனுபவிச்ச 

உரிமைபெற்ற சளராஜருடன் போவதை நாமேன் கொ 

பூயராயிருந்து வருந் இத் தடுக்கவேண்டும் ? என்றைக்கு 

மே பெண்ணைப்பெறுதல் பெருர்துன்பர்தான். பிறத் 

தால், களர்ச்துக் தக்க மணவாளனைக் சேடிக்கொடுக்க 

வேண்டுமேயென்னும் விசாரம். பிறகு, இளவயதுமுதல் 

௮ருமையாய்வளர்த்த பெண்ணைப்பிரியும் விசாரம். பிற 

க, அவள் கணவன் சொற்றவருது நடர்து, (இவள் ஈல்ல 

குலமகள்' என்று கணவனைச் சேர்ச்தவர்களும், மற்று 

மூள்ளவர்களும் கொண்டாட வேண்டுமே பென்னும் 

விசாரம்." இவ்வண்ணம் முற்றம் விசாரச்தான். அதிலே 

யும், (விசனப்பட்டுக்கொண்டு) . புத்திரசம்பச்தில்லாத நம் 

போலியர்களுச்கு மிசத்துயரமாய்தானிருக்கும், இரு 

நீதாலும், ஈடச்சவேண்டிய காரியம் ஈடக்சகவே வேண் 

டும். அபசகுனம்மாகிரி அழக்கூடாது. தேற்றிச்கொள். 

குழந்தைக்கு வேண்டிய பதார்த்தஈ்களை மறவாது எடுத் 

துகீகொடு, 

காத்சனமாலை :--அம்மா, தமயர்தி! &யோ- அதோ சீவ 

நீதி நிற்ிற உன் தோழி மோகனச்சையுமா விட்டுப்போ 

திரூய் 7 6யோ--உன்னைக் காணாவருச்சத் துடன், அவள் 

கோலத்தையும் நான் பார்த்துச் சதிப்பேளனு ? அவள் உயி 

ரிழர்சாலு மிழப்பளே ! 

தமயந்தி :--அம்மா! சானவளை யல்விதம் விடவில்லை. அவளை 
என்னுடன் கூட்டிப்போக என் காயகரிடம் அனுமதி வா 

ங்கிவிட்டேன். அவளைத் தக்கபடி வைச்து ஈடத்துடு 

றேன். டீ சவலைப்படவேண்டாம். 

காத்சனமாலை :--அப்படியா $ அவர் அனுமதஇிகொடுத்தாரா ? 

் ஆனால், ௮வர் கொடுக்கச்கேட்பானேன் !
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சேவகன் வருஇறான், 

(சேவகன் :--ஸ்வாமி! ஈளமகாராஜர் தமது வரவைத் தெரியப் 

பூித்தச்சொன்னார். 

வீமன் :--நல்ல௪, வரட்டும். [சேவசன் போடன்ருன் 

அசன் o tp bs) தமயர்தி ! உன்று சாமான்கள் யாவற்றை 

யும் மறவாதெடுக்துக்கொள். ௮கேக சேனைகள், பரிச 

கள், சீர்கள், வேலையாட்கள், ஈகைகள் மூசலியன சான் 

உன்னுடன் அனுப்புகிறேன். 

தமயந்தி :--(கண்ணீர்வீட்டு அப்பா! தங்களை சான் எவ்விதம் 

விட்டுப்பிரிவேன் 1? (வீயனும் கண்ணிர்லிடுகிரான்) 

காஜ்சனமாலை :--முழக் தாய் | என்னசெய்கற து? அழுவதஇற் 

பயனில்லை. கண்ணை ச்துடைத்துக்கொள், புறப்படிம்பொ 
, . க * 0 ர் 

முது இழவேண்டாம. வா போகலாம். | போடருர்கள், 

நளன் ay Do Op ன், 

(வியை ற் மஸ்.கரிக்சிறன். ) 

வீமன் :--கல்யாணமுண்டாலதாக ! வாருங்கள். உட்காருங் 

கள், குழர்தை தாங்களுருக்குப்போக விரும்புகறீர்க 

ளென்று சொன்னாள். தாங்களின்னும் சில இினக்களிரு 

ந்து போகசக்கூடாதோ? 

நளன் --நான் நாட்டைவிட்டு கெடகொளாகி விட்டபடியால் 

இனித்தாமதிச்ச லமையாது. ஆசவே தங்களுடைய 
. உர்ூ . 

உச்சரவு பெறவர்தேன. 

வீமன் :--அனாற்போய்வாருங்கள். நீங்கள் சசலகலைபுங் கற்ற 

வர்கள். உங்களுக்கு சான் சொல்லவேண்டிய தொன்றுமி 

ல்லை. ஆயினும், பெண்ணைப்பெற்ற பேதையே னாசலின், 

இரண்டொரு வார்ச்தை சொல்லத் துணிச்தேன். தப் 

கள் மனைவி யெங்குழர்தையை மலர்போல் வளர்த்தோம். 
ஆனால், அனுபவிச்சத் தகுர்சவரிடமே தாம் கொடுத்
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, தோம். ஆயினும், மலரின் சயங்கூறுதல் மலர் விற்பான் 
கொள்சையன்றோ ? இம்மலர், மோவாமலே குழையும் ; 

வெம்மையின் நதியே வெதும்பும் ) வெகு இளைது. ௮வள்- 
ப௫பொருள், குழந்தை. ஒருவரை வேலை செய்யென்று 
சொல்லவுங் கூசுவாள். புத்திசாலியாயினும் பெண்பே 

தை. படித்துளா ளாயினும், பால்ய மாதலின் அந்நிலை 

மீல் நிற்றல் சடினம். ஆதலின், அவளைச் தகுர்தவாறு 

வைத்துக் காச்சவேண்டும். | 

நளன் _மாமா ! கொஞ்சமேனும் தமயர் தியைக்குறித்துக் கவ: 

லை கொள்ளவேண்டாம். ஆனால், சான் இப்பொழுது சொ 

ல்வது சரியன்று, பின்னால் யாவும் நாளடைவில் தங்க 

ஞக்கே தெரியும். 

வீமன் :--மகா புத்திசாலி! தாங்களறியாததென்ன ? நாங் 
கள் அவளைவிட்டுப் பிரிந்திருப்பதை நினையாவண்ணம் 

அவளும் தாமும் அடிக்கடி இங்குலர்து போகவேண்டும். 
எனக்கு ௮வள் ஒே பெண்தான். ஆனால், அவள் பெண் 

ளுய்ப்பிறர்தது ஈல்லதாயிற்று, பிள்ளையாய்ப் பிறஈதி 
ருச்தால் எப்படியாயிருச்குமோ ? பிள்ளை ஈல்லவனாகவே 

யிருச்தாலும், ஒருபிள்ளைமட்டுந்தானே மிருச்திருக்கும். 

பெண் வாய்த்ததினால், மகா Fad குணசாவியுமாகிய 

தாங்கள் எனக்கு மசுமைபொருச் திய பிள்ளையாசச்டை 
தீதீர்கள், ஆகவே, உச்தமமான பெண்ணொன்றும், பிள் 

சோயொன்றும, ௮௧ இருவராட விட்டீர்கள். 

நளன் :--ஏதோ தாங்களிவ்வளவுதாரம் புகழ நேர்ர்தது என் 
பாக்கியமென்றே நினைக்கவேண்டும். தாங்கள் சேட்டுக் 
கொள்ளும் வண்ணமே அடிக்கடி. வத்து தந்களைப்பார்த் 

துப்போெறோம். இப்பொழுது சாழிகையாவவிட்டது, 
சீக்ரம் பயணம்பண்ணி யனுப்பவேண்டும்,



இடி 

‘ சூ 
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விமன் :--சகலமும் சித்தமே. எல்லாப்பரிவாரங்களும் ஆசார 

வாசலிற் காத்திருக்கின் ரன, ஆதலின் காம் போகலாம், 

தாங்கள் ஊர்சேர்ர்த இனம் முதல் ஒவ்வொரு காளைக்கு 

மொல்கவோர் அஞ்சலாள் உங்களுடைய க்ஷமத்தை யெ 

னக்குவாது சொல்லவேண்டும், 

நளன் அவ்விதமே செய்? வன். எல்லாரும் வந்திருப்பார் 

சளா? ராம் போகலாமா: 

விமன் :--ஆம். போவோம, [ 2பாஇன்ருர்கன். 

மூதலகசம் முற்றிற்று,
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அங்கம் வ. 

முதற்களம். 

இடம் : குண்டினபுரகஇிலொரு தெரு. 

காலம்; முற்பகல். 

பாத்திரங்கள் : ஊர்க்குடிகளி லிரண்டு. பிராம 

ணர்கள். 

நீலகண்டாசாரியர் :--அடாடாடா ! லாமனஇதக்ஷதரா? ஏது 
இப்படி. ? 

வாமனதீகடூதர் :--ஓஹோ நீலகண்டாசார்யாளா 1? இப்படித் 

தான் நெலங்களைச் சுத்இப்பாத்தாட்வொேேன், 

நீல :--என்ன ஸமாசாரம் ? பயிருகள்ளாம் எப்படியிருக்கு ? 
பூராவெளச்சத்தானே ? 

வாம :--இந்த மகான் ஈகளராஜனுடைய ஆளகையிலே என்ன 

கொறவு? இவர் ராஜாவா வந்தகாலம் மொதல் ஏந்தவரு 

ஷம் முப்போக .பில்லாதெருந்துது 7 

நீல :--இவர் பெரியவாகாலத்துலேதான் என்னகொரச்சல் ? 
அப்பவும் இப்படித்தானாம். எங்கபிதாமசன் சொல்லி 

யிருக்கார். 

ஒரு வேளாளன் வருஇன்றான் , 

வேளாளன் :--சாமி! சேவுகம். (கும்பிடுகிறான்) 

வாம :--மகராசனாயிர்ரா, (ரீலகண்டரைகோக்?) இந்த ராஜாவுக் 

குத் தகுர்தாப்பலே சாணியும் வர். தமஞ்சாளே ! 

வே;--அமா, சாமி! ௮வுசக மெத்த அளகு, மொத்தச்செட்டிக் 

காரிங்களுங் கூடவாஞ்சாமி,
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வாம :- வாஸ்தவர்சான் ஈம்ம  பொம்மண்டாட்டி கள்ளே 

ஆர்போனாலும் தடையில்லாமெ உள்ளெ போகலாமாம். 

ஆமாயிருக்தாலும் ரொம்ப மரியாசை பண்ணி அபிமானச் 

தோடெ. பே௫ிச்கண்டிருர்தூட்டுிபி போரபோதுசவரு 

மல் பாக்கு வெத்தலையோடெ தெக்ஷணையுங் குடுத்தனு 

ப்பரு ளாம். 

நீல :--அவளென்ன அல்பஸ்வல்பமா ? அவளொரு ராஜா 

பொண்ணில்வியோ ? அல்பங்சளாயிருந்சாவேண்ணா இது 

ஒரு ௮ இசயம், 

வாம :--இருக்கு என்ன வியாகூலம்னாலும் , ஒடனே Meng 

நிவாத் இச்சிராளாமே ? 

நீல :--அவளுச் கென்ன கொறச்சல் ? ஆஸ்இிபாஸ்தி கொற 

வர்? ஆள்மாகாணங்கொறவா? இல்லை, ஈல்லமன௬சா 
னில்லையா ? அவள் மசராஜி! : அவளுக்கு ஒரு கசொறவு 

மில்லை. ஆனதுனாலெசான் பிறத்தியாரிடத்துலேயும் 

கொறையிருக்கச் கூடாதுஙகற எண்ணம். 

(வே :--ஏஞ்சாமி ! ஈம்மாணியோகூட அவுகமாதிரியே, 

இன்னொரு அம்மாபோகுதே ; அவுக ஆருசாமி ? 
நீல :--அவளாரு 1 சான் பார்த்ததில்லையே ? 

வாம :--அவள் சம்மராணிக்குப் பிராணசகியாம், அவளில் 

லாமெ இவகானாழிகூட இருக்கமாட்டாளாம். அ௮வாரெ 
ண்டுபேருக்கும் ஒரேவிதமான மரியாதை ஈடச்கணும் 

இராணி எல்லாருச்ச்கும் உத்தரவு செய்திருக்காளாம், 

வே:--அ௮ப்படியா, சாமி? அப்படியும் செரெகிசமுண்டா 

சாமி? அதுலெயும் பொம்புள்ளெகள்ளே ? 

நீல் ஏன்? பொம்புள்ளெகளுச்குத்தாண்டா மனசு எளகின 

மனசு
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வாம :--அக்த அம்மாவும் சாணியெப்போலயே ரொம்ப ஈல்ல 

வளாம். அுரேகர்தடவைசள்ளே ராணிக்கு அவபுச்தி' 

சொல்றாளாம். ராணிக்கு அவள்னாக்கே பீராணஞனாம். 

நீல :--அப்படி யில்லாட்டா ௮வளை இரந்த! (பசவியிலெ வைப் 

பாளா! 

(லே ;--ஏஞ்சாமி, அந்தம்மா புருசங்கிருசங் கட்டிக்கிறல் 

லியோ ? 

வாம :--இங்கே வர்துதான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிண்டா. 

ஈம்ம ராஜாவுக்கு ரொம்ப அர்தரங்கமாய் ஒரு பிராமண 

ரிருக்காரே அவரைச்தான, கல்யாணங்கூட அமச்களமா 

நட் துதேடா 1? ௮ப்பொ நீ ஓம்மச்சாங் கல்யாணத்துச் 

ருப்போயிருநர்சே 7 

வே :--சரிதான்-இப்படி ஈமச்சொரு செரேகிதன் கெடச்சிட் 

டாப் போதுஞ் சாமி! 

வாம :--கெடெக்கும், கெடெக்கும். 

நீல :--ஈம்ம ராஜாவும் ராணியும் இப்படி யிருக்கறெத்துக்கு 
இன்னம் ஒருகொழர்தை பொறக்கல்வியே ? சல்லவாளு 

க்ரும் இப்படி. எதாவது ஒரு கொறவஉர் துசேர்ரதே! 

வே :--இந்த மனிசப் பிறப்புலியே அப்படிச்சானேசாமி. 

sane stor இம்பமுர் தும்பமும் மாறிமாறிவரும்படித் 

தானே செய்யிறான் ? அஆராயிருர்தாலும் நெஞ்ச 

வில்லாமெப் போகுதில்லெ சாமி! நமக்கொரு துச்ச 

மிண்டா அ௮வுகளுக்கொரு துக்கம். ஈமக்குக்குடிக்கத்தண் 

ணியில்லே, புள்ளெகுட்டியள்ளாம் ஏராளமாயிருக்குது 
௮வுகளுக்கு வேண்டியதிருக்கு, புள்ளெகுட்டியில்லெ. 

பகவாச்தான் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஓவ்வொரு கொறை 
வச்சிருச்சகிரானே 1? அப்படியில்லாமெத்தான் போச்சு - 

இவுகன்ஞுப்பலே, கடவுளெத்தொளுவாகளாசரியா ? ஆனா. 
கம்ம ரரஜா அப்படியில்லியே ? மெத்த ஈல்லவுகளாச்சே 1
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அந்தம்மாவும் அப்படித்தானே ?--ஏதோ, -- கடவுளெ 
ன்ன எண்ணிக்கிட்டிருக்காரோ  இருவுள மெப்படியோ, 

யார் கண்டாக) 

வாம :--ஒங்களுக்கு ஸமாசாரமே தெரியாதோ, இவ்வளவுவர்ச் 

தப்பட்பேள் ? ஈம்மராணி ஆறுமாஸங் கர்ப்பமிங்கறதே 

தெரியாதோ ? 

(வே:--அப்படியா சாமி? ஆமா, என்னன்னாலுர் தெய்வங் 
கண்ணில்லாமையாபோயிரும் ? அவுக இருக்கிற மாதிரிக் 

இப் புள்ளெதான் இல்லாதெ போய்ச்சிண்டா, தெய்வந் 

தான் என்ன தெய்வம் ? 

நீல :--நெஜமாத்சானா என்ன? கர்ப்பமா? எனக்குச்தெரி 

யவே தெரியாதே? 

வாம --தீகூதாளுக்குத் தெரியாதே ௮ச்த விஷயங்கூடவா 

நடக்கப்படாது? போனமாஸக்தான் அளகாப்புஈடர் 

ag. அப்பொ ராணிகூட அவபொறர்தாச்துக்கும்போ 

னாளே? பொறந்தாத்துலே யிருந்துவர்ததும் ஈம்ஹூர்ப் 

பொம்மண்டாட்டிகளுச்கெல்லாம் பொன்வளை குடுத் 

தாளே? 

நீல :--கான்--நான் ஊருலேயில்லியோ ? 

வாம :--ஆமான்னா. "ஏது நிங்கதாம் - 8- 4- மாஸமா அப் 

படி சுவல்ருக்குகம்--அக்த சுகத்துலேயேயிருச்சகேளே ? 
. சரி, எனக்கு காழியாச்சு. ரொம்ப சரமமாயிருக்கு. ஆத் 
துச்குப்போறேன். 

நீல :-எங்களுச்குன்னாப்பலே இங்கே சடுத்தெருவுலே என் 

ன வேலை ? வெய்யல் வீணாப்போறதா ? நானும் வாரேன் 

(வே :-சாமி போய்வாரீகளா? கும்பிட்ரேஞ் சாமி! (கும்பி 
கிரான்) [போ௫ருர்கள்
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- இரண்டாங்களம்; 

இடம்: குண்டினபு ரத்தில் சபா 

மண்டபம், 

காலம் : தேற்பகல், 

பாத்இரங்கள் : களன், மதியூக, 

நளன் :--மதியூகியரே ; நமக்குப் புத்திரோச்ஸவ முண்டா 

ன சர்தோஷ சமாசாரத்தைப்பற்றி ஈமது சாட்டுக்குடி. 

களுக்கறிவிக்கவேண்டாமா ? அவர்களல்லரோ உண்மை: 

யாய் இவ்விஷயச்தி லானர்திச்சச் கூடியவர்கள்? ஆச 

லால், உடனே சந்தோஷ பேரிகை முழங்கசச்செய்து ஊர் 

மூழுமையு மறிவியுங்கள். 

மதியூகி:--அசசே ! அவ்விதம் முன்னமேயே செய்து விட் 
டேன், 

நளன் :--பார்த்திர்களா? விதர்ப்பராட்டிற்கும் ஈம் நாட்டிற் 

கும், ஒரு காழிகை வழிக்கோரஞ்சலாளாச ஏற்பாடுசெய் இ 

ருர்தசாலல்லவோ, இவ்விதம் ஈமச்கு ஒரு ஜாமச்திற்குள். 

ளாசகத் தெரிர்தது ? அவ்வித ஏற்பாடுசெய்த தமக்கு காங் 

கள் மிக்க சன்றியுள்ளவர்களா யிருக்கவேண்டும். 

மதியூகி :--பிரபோ! ஏதோ முன்னாளி லேற்பட்ட வழக்குத் 

தை.ரானனுசரித்தேனேயன் நி, ஒன்றும் என் சுயபுத்தி 

யாற் செய்தசன்றே ? 

நளன் :--சல்லது மர்திரியாரே ! ஆண்குழர்தையா :. 

மதியூகி :--:ம், 

நளன் :--குழர்சைபிறர்த சாழிசையைக்குறித் தனுப்பியிருச் 

.. திருர்களோ!
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மதியூகி :--அனுப்பியிருக்கிறார்கள். இதோ இருச்சிறது அக்கு 

றிப்பு, (ஏட்டைரீட்டுகறுர். ) 

நளன் :--ஈல்லது. ஈமதரண்மனை ஜோஸியர்களை வரவழை 

யுங்கள். ஜாதசங்கணித்துப் பலன் சொல்லச்செய்வோம். 

மதியூகி :--புண்யாகவாசனத்திற்குப்பிறகுதான் ஜாதகம் கணி 

க்கவேண்டு மென்பார்கள். 

நளன் :--பாதசமில்லை. ஜாதகங்கணிகச்க வேண்டாம். பிறந்த 

நாழிகையை வைத்தே பலன் கேட்போம், சீக்கிரம் வர 

வழையுங்கள். 

மதியூக் :--இதோ வரவழைச்சேன், யாரடா சேவகன் ? 

சேவகன் வரஇன்றான், 

சேவகன் :--ஸ்வாமி! (வாய்புறைதத் த நித்தின்.) 

மதியுகி:--உடனே ஒடிப்போய் அரண்மனை ஜோஹியர்களை 

௮. ரண்மனையி லுத்தரவானதாக அழைச்் துவா. 

சேவகன் :--பு.தீஇ. (போரென்) 

நளன் :--இந்த வருஷத்துப் பஞ்சாங்க மிங்கிருக்கறெதா 1 

மதியூக் :--இல்லை. ஆனால், ஜோஸியர்சள் பஞ்சாங்கமில்லா 

மல் வரமாட்டார்கள். 

நளன் ;--சரி, இன்றை ஈகூச்இரமென்ன ? 

மதியூக் :--பிரபோ ! இன்றைத்தினம் பாணி ஈக்த்திரம். 

நளன் :--ஈல்ல கக்ஷத்திசர்தான்போ விருக்கறதே ? 

மதியூகி :--தடையென்ன ? பரணிகக்ஷத்தரம் தரணியாளுமெ 
ன்பது வாக்கியம். 

நளன் :--அப்படியா ?
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காசேசபட்டரும், காராயணபட்டரும் வருகின்றார்கள், 

இதோ ஜோஸியர்களும் வந்து விட்டார்கள். வாருங்கள் 

ஜோஹியர்களே ! (உர்தனம்பண்ணி) இவிடச்திலுட்காவேண் 

டும். 

நாகேச-நாராயணபட்டர்கள் :--ராஜராஜேர் இரா ! ஸர்வம 

ங்களமூண்டாகுக ! புத்சிரோத்ஸவமா 1 

நளன் :--ஏசோ எல்லாம் தங்களைப்போன்ற வேசப்பிசாமணா 

ஞூடைய ஆசர்வாதர்தாம். 

நாராயணபட்டர் எமகராஜராயிருப்பீர்! உமச்சென்ன க 

றைவ? 

நளன் :--இதோ ஈம்குழர்தையின் ஜனன சாழிசைச் குறிப்பு 

வர் இருக்கிற த, (ஏட்டைநீடடி.) அதைக்கொண்டு பலன் 

சொல்லவேண்டும், 

நாகே சபட்டர் ரக (s ரரராயணபட்டரிடம் ரகசியமாய்) புண்யாகவா ச் 

னத்துக்குமுன் பலன் சொல்லலாமோ ? 

நாராயணபட்டர் (கோபத் தடன் Augers) சரிதாங காணும் 

உமக்குத்தான் சமயாசமயங் இடையாதே? சாஜாபார்ச் 

கணும்னு துரிதப்பட்ரார், இப்போ அஸ்து அஸ்து” இன் 

னுகண்டு ; பேசாசை யிருங்காணும். 

நாகேசபட்டர் :--சான் பேசல்லே. 

நளன் :--ஏன் யோசனையென்ன ? 

மதியூகி :--ஒன்றும் யோசிக்கவேண்டாம், பார்க்கலாம். 

நாராயணபட்டர் :--சரி, அப்படியே, இதுதான் அர்தக்குறிப் 

போர 

மதியூக அம்.
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நளன் :--நல்லது; மக்திரி! இவர்கள் பார்க்கட்டும், ௮.தற்குள் 

ளாக நான்போய் நீராடி. வருன்றேன், தாங்களும் தா 

னங்களுக்கு வேண்டிய சாமான்கள் சத்தமா யிருக்கின் 

றனவா என்று பார்த்து எல்லாவற்றையும் தான மண்ட 

பத்.இிற் சேர்க்கும்படி செய்யுங்கள். 

மதியூக் Ag Bib. [ sore, wt இிரியம் போகின்றார்கள். 

நாகேஸபட்டர்:--(குறிப்பைப்பார்த௪) ஏன்சாணும்? இசென்னகா 

ணும் ஜாதகம் 1 பிதாவுக்கு----..] 

நாராயணப ட்டர் :--- (டிமஐலாய் நாற்புரமும் பார்த் துக்கொண்டு) மொ 

ள்ளங்காணும் மொள்ள. என்னகாணும் பிதாவுக்கு ? 

நாகேசபட்டர் :--என்னவாவதுகாணும் 1 பிதாவுக்காகாது, 

நாராயணபைட்டர் :--என்னகாணும் ஆசாது? சந் தாலாஈனாபே 

கஷைஷயாப் பாருங்காணும், 

நாகேசபட்டர் :-சர்திர லக்னாபேகை்யாகத்தான் பாக்கற 

தோ? ஈல்ல ஜோஸியர்காணும் £ர் ! இன்னம், மாதாவுக் 

குச்தானென்ன ! ௮வளையுர்தான் பீடிக்கும். 

நாராயணபட்டர் :--சாகேசஜோஹியசே ! இர்த லோகத்து 

ச்கே நீர்சாங்காணும் ஜோஹியர் ? சானெல்லாம் ஜோஹி 

யனா ? ஈல்லதிருக்கட்டும். குழந்தைக்கு வயஸு வந்தஜுக் 

கப்புறம் ராஜியமாள அதிர்ஷ்டமிருக்சா இல்லையா கா 
ணும்? 

நாகேசபட்டர் :-ஆமாகாணும். அதுக்குமுன்னாலே ? 

நாராயணபட்டர் ;-(ஈமசாம்)  அதுகடச்குங்காணும், | இப்ப 

oF கஷ்டங்கிஷ்டம்னு சொன்னா ராஜாவும் வருத்தப்ப 

Car, wi BA முதலியவாளும் ஈம்மை ன.வவா, ஈமக்குந் 

சம்பாவனை கெடைக்காது, எப்படியும் ஈடச்சறது நடந்
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 இசான்தீரும், ஆன துனாலே, சாம் ஏதோ ரெண்டு நல்ல 

தைச் சோல்லிப்பிடுவமே ? 

நாகேசபட்டர் அப்படிப் பணஞ்சம்பாதிச்சாட்டா என்ன 

காணும்? ஈம்ம ராஜாலையா சாமேச்சுச்சாப்பட்ரது ? 

போங்காணும், நான் பொய்சொல்ல மாட்டேங்காணும். 

நாராயணபட்டர் — (நாகேசபட்டர் மேோவாயைப் பிடித்துக் கொண்டு) 

ஓய் ! வீணாச்செடுக்காதையுங்காணும். சான் சொல்றதை 

க்கேளும். சொல்லவேண்டியசெல்லாம் சான் சொல்லிப் 

பிட்சேன். நீர் ஒண்ணையும் நக்ஷபிச்சகாதையும். சம்பா 

வனையிலே நீர்பாதி யிடுத் துக்கிண்டூடும். 

நாசே சபட்டர் :--(வல௮ப்புடள்) நீர் ஏன்னவேண்ணாலும் பண் 

ணுங்காணும். 

நாராயணபட்டர் --சரி, செச்தெ வாயை மூடிச்சண்டிரும், 

இதோ மகாராஜா வர்துவிட்டார், (இறறம் எழுக்திரச்இ 
ரர்சர்,) 

ஈன், மதியூ-வருஇன்றார்கள், 

நளன் :--என்ன ஜோஸியர்சளே ! என்னஸமாசாரம் ? எப்படி 

யிருக்கறது பார்த்தீர்களா ? 

நாராயனைபட்டர் .--இருக்கிறசென்ன? திவ்விய ஜாதகம். 

சல்ல ராஜஸவேளையிலே, இில்யமான புருஷப்பிரஜை 

ஜனனம். 

நளன் :--சரி, அப்புறம் ? 

தாராயணபட்டர் :--இழக்குப்பார்தத உள்ளே, மூணாவது உத் 

தாத்துக்சழே மேற்கு முகமாயிருச்.து பிரஸவம். 

நளன் :--இருச்சலாம், 

நாராயணபட்டர் ;--கொடி.சுத்தியிருக்கும். ஸோமவாரமான 

துனாலே சோஷமில்லை. 

நனன் மல்லு,
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நாராயணபட்டர் :--குழந்தை whe syu@ang. YsBer 

வி. குணசாலி, வயஸுவந்த துச்குமேலே மசாயோகசாலி 

யாகவிருப்பான். பையன் தீரன், செளரியமுடையவன். 

இராஜியமாள்லான், குடிகளுக்கு ஒருகுறையு மில்லாத: 
படி. ஒருகுறையமில்லை, ஈபம். ' 

நளன் நிரம்ப சந்தோஷம். மர்திரியாசே ! இவர்களுக்குத் 
தக்க பரிசளித்தனுப்புங்கள். 

மதியூகி :--அப்படியே செய்கிறேன், ஜோஃரியர்களே ! ஈமது 

பொக்கிஷசாலைக்கப் போங்கள், நான் வருகிறேன், 

நாராயணபட்டர் :--(போகும்பாழுதேசாசேசிடம்) இப்படி மின 

மேஷ த்துலேவிட்டு ஜோஷியஞ்சொல்லிப்பிட்டுப் பண 

. தீதையடிச்சுக்சண்டுபோகாமல், எதோ ஈடுக்சண்டரியா 
யம் பொரளச்கப்பார்த்தீரேகாணும் ! அப்படிச்செய்திரு 

csr சம்பாவனை சவடையிலேதான், அதெல்லாம் எடமு 

ம் ஸமயமும் தெரியஹணுங்காளும். ஜோவியர்தெரிஞ்சாப் 
பலேச்சா ? 

[போடருர்கள் 

நளன் :--மதியூயொரே ! நீங்சள் அவர்களுக்கு ஸம்பாவனை 
கொடுத்துவிட்டுத்தானமண்டபத்திற்கு வாருங்கள், கான் 
முன்னே செல்கின்றேன், 

மதியூகி இப்படியே ! | [போகிராகள்.



௪௨ 

கலி 

இடம் : 

காலம் : 

பாத்திரம் : 

( ாடூகருன்..) 
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மூன்முங்களம். 

சைகைகள். இவகளாவளையலம?. 

குண்டினபுரம். 
காலை, 

கலி, 

(௪) இராகம் - முகாரி, தாளம் - ரூபகம், 

ஒியோவென் 

வையவு 

எப்படி 

எப்படிப் 

என்தஇரர் 

sores 

எத்தனை 

தெத்தனம் 

ஆண்டுமோ 

தீண்டிட 

ஆணையை 

நாணமுர் 

மக்களைப் 

எக்களிப் 

இக்கதி 
கத்த 

புகழ்போச்சே - அமார்கள் 

உமிடமாச்சே 

நான் சஏபபேன் - அவர்முகம் 

தேய்ர் திட்டதோ - ஈசரன் 
மோய்ச் இட்டதோ 

சாள் மூயன்றும் - இவண் என 

பயன ற்றதே 

ராறிரண்டும் - அவன்றனைத் 

வேயிருச் தும் 

'மறச் திலனே - ௮ துகண்டெல் 
துறர் தனெனே 

பெற்றெடுத்தே - மங்கையும் 

பூற்றிருச்க 
யடைச் திடவோ - இவர் தமக் 

மம்நினைச்சேன் 

(மெளனம்
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(௫) இசாகம்-மாயமாள்வகவுளை, தாளம்-மிச்ரகஇ 

ம்
 

பல்லவி, 

ஆனாலு ்.... மொருகேடங குண்டு - நானும் 

அநியாய மின்றி யவனைக் கெடுக்க (ஆணா) 

சாணங்கள், 

. அறமதைச் சேய் இடு மாட்டம் - அந்த 

அண்டர் முனிவ ரகற்றிடு மாட்டம் 

மறமதைப் பூண்டிடு மாட்டம் - அந்த 

மாயக் கவற்றினை மாற்றிடு மாட்டம் ( ஆனா) 

. ஆடிடு மாவலங குண்டு - அவனுக் 

காடுவோ மென்ற அகம்பாவ முண்டு 

தேடிச் இரிவது மூண்டு - தன்னில் 

தேர்ச் ரவ ரிலெனும்தெளிவுமே யுண்டு (ஆனா) 

. புஷ்கா னைச்கொண்டு வருவேன் - கானும் 

புத்தியும் யுக்தியும் புதிதாகச் தருவேன் 
சுட்கனென் றஜொருகாளும் வெருவேன் - ஈளன் 

சூனிய ஞனாகவே சூதாடப் புரிவேன் (அணா 

௮, ஆ! இஃதென்னவவாச்சரியம்! இரிமூர்த்திகள்முதல் 

என்னாற் பீடிச்சப்பட்டிருச்க, இம்மானுடனோ எனக்குத் 

தீப்புகிறது? என்னசெய்வேன் ? கானும், 12-வருஷசா 

லம் இவனைவிட்டுப் பிரியாமலேயிருர்.து, இவனுடைய 

ஒவ்வொரு செய்சையையும் ஆராய்ந்து வந்தும், ஒரு 

தவறுகூடக்கண்டிலேனே ! அவனுடைய நீதி, வாய்மை 
முதலிய குணங்களையும், அத்சமயர் தியினுடைய கருணை 
கற்பு முதலிய குணங்களையும் எவ்வாறு புகழ்வேன் ? 
இவர்களிடச் தெவ்வாறு தவறு காண்பேன்? ஐயோ! 
அப்பொழுது தேவதைகள் சொன்னபொழுதே சேட்டி. 
ருக்கக்கூடாதா! இனி அவர்கள்முகத்திலெப்படிப்போய்
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"விழிப்பேன் ? என் யோக்யெதையே போய்விட்ட துபே 

லும்! சிவபிரான் ஒருவன் நீங்கலாகத் தேவதைகளிலொ 
- ருவரு மெனகச்கிணையில்லை யென்பதைக் காட்டவே சற 

ப்புப்பட்டமாயெ, ஈசுவான் என்னும் பட்டச்சை எனக் 
களித்தார்சளே சேவர்கள்! அத்தகைய பெருமை இத்த 

நளனிடத்துச் செல்லவில்லையே ! ஒருவேளை சாளானத 

னால், எனக்குள்ள பலர்தான் குறைாதுவிட்டதோ ₹ 
௮ந்தத்தமயர்தியோ, குஞ்சரம்போன்ற ஒர் ஆண்குழந் 

தையையும், களிபோன்ற ஒர் பெண்ருழக்தையையும் 

பெற்று வளர்த்துப் பிரகாசிக்கறாள். அவர்கள் காரியம் 

சுகமாகவே ஈடச்துவருகிற து. சானேன் ஒருவன் இப்படி. 

நடுவிற் டெர்து தவிச்சவேண்டும் ? இவர்களை விடுத்து 

வெறுங்கையாய்ச் இரும்பினாுலோ, தேலசகள் என் 

னைப் பழிப்பார்கள் ! ஆதலால், ஏதேனும் ஓர் அற்பவிஷ 
யதசையாவதுகொண்டு அவர்களைச் துன்பப்படுத்தவேண் 

டியதுதான். முத்தண்ணா எமதர்மனோ, தீவறில்லாதுவரு 

தீதினால், என்னை ச்சண்டிப்பே னென்றிருக்கிருர், (சழ்து 
மோதக). கூடியவரையில், தகுந்த காரணமாகக் கேட் 

டோர் நினைக்கும்படியான தொன்றிருக்கின்றது. இவ்வ 

ரசன் கூதாட்டத்திற் பைத்தியங்கொண்டவனெனத்தெ 
ரிற து. ௮வ்வாட்டத்தில் தன்னிலும் தோ்ர்தவ ரில்லை 

யென்னு மகம்பாவம் சொண்டவன். இதைக்காரணமாக 

வைத்துக்கொண்டு லேலைசெய்யவேண்டியதுதான். ஆத 
லால், இவன் இற்றாசர்களில் ௮தமனாகிய புஷ்கரணிடம் 

போய் அவனைத்தைரியப்படுத்தி, ஈளஎனண்டைபோய்ச் 

குதாடச்செய்து, சூதிற்பர்தயம் வைக்கும்படி ஈளனைத் 
தூண்டுறன். ஈளன் வைத்தானோ உடனே அதை மற 

வினையாச்கொணடு புஷ்காரலுக்சளித்து ஈளனை சாட்டை 

விட்டும் ஐட்டுின்றேன், சானே சநீசுவானாடல் ! 
[போகிருன்,



களம்-4.] தமயக்தி, ௪௫ 

  

நான்காங்களம். 

இடம் : குண்டினபரத்துக் கொலு 

மண்டபம், 

காலம் : கால்ப்பொழுது. 

பாத்இரங்கள் : களன், புஷ்கரன்,மெய்காவ 

லாளர், 

நளன் :--ஈல்லத, எனக்கு இஷ்டமில்லையாயினும், உமக்கு 

உற்சாக முண்டாக்கவேண்டி, இதோ என்கைக் கணையா 

ழியைப் பிணயாச வைக்கிறேன், 

மேய்காவலாளர் :--(தமச்க௪) இதென்ன அநியாயம் 1? நம்ம 

ராஜா பர்தயம் வைச்சு ஆடவே சம்மதியாரே !" யாசே 

னும் அப்படி ஆடுவதாக இருந்தாற்கூட அவர்களைச் கண் 

 டிப்பாரே! இப்பொழுது gt அல்பராஜனோடு பந்த 

யம்வைக்கச் சம்மதித்து வைக்கிறாரோ ! இவருக்கு இக்தச் 

சொச்கட்டா னாரெவதிலே மாத்திரம் ஒரு பைச்தியமுண்டு, 

அதை இந்த ராஜா தெரிஞ்சுசொண்டு, இதுதான் சமய 
மேன்று பந்தயம்வைக்கச் சொல்லுளொனே ! அப்படித் 

தான் இந்த ராஜன் ஈளனைப்பார்க்கிலும் கெட்டிக்காரனா ? 

பின்னையேன் அவனுக்குச் கேடுகாலம் ? 

புஷ்கான் :--ஈல்லது கானும் என்கணையாழியை வைத்தேன். 

தங்களுக்கு என்னவிருத்தம் வேண்டும் 1 

நளன் :--எனக்குப் பனிரண்டு வேண்டும். 

புஷகான் :--இதோபாரும் இருகால் போடுகிறேன், (உருட்டி) 

இதோ, இருகாலே விழுந்தது. நீர் தோல்வியடைச்£ர் 

(தனக்குள்) சனீசுவரன் சொன்னது சரிதான்,



௪௭ snus &, [அங்கம்-1] 

நளன் :--ஈல்லது. பாதகமில்லை. என் காது வயிரச்சடுக்சன் 

ஜோடி. பிணை. 

புஷ்கான் :--ராஜக | கடுக்கனும் என்ன தா௫ிவிட்டது. இதோ 
பாரும் மணத்தோன்று, (உறட்கெரன்) ராஜா! ஆட்டம் 

ஸ்வாரஸ்யங் கொடுக்கவில்லை. ஆதலால், இணிச்சிறுபர் 

தயம் வையாம லேதேனலும் பெரும் 2பாருளாக வைப் 
போம், 

மேய்காவலாளர் :--(சமக்கள்) இதென்ன விபரீதமா யிருக்கிற 

தே! ஏதோ மெள்ள மெள்ள வந்தானாம் மிளகுன்னானாம் 

சுக்குன்னானாம்னு இருக்கே ! மொதல்2ல பதினாயிரம் 

பொன் வெலையுள்ள சாகரச்ன மெழச்ச மோதாம் போச்சு. 

அப்பறம் இரவதுனாபிரம் பெறுமான வயிரஜோடியும் 

போச்சு, இன்னம் பெரிசாப் பந்தயம்வக்சணுமாமே ! என் 

னவினாசகாலமோ தெரியல்லியே ? ஈம்மமர்இரிடிட்டவா 

வது £க்சரம் செரியப்படுத்தினான்னாதேவளை. வேரொ 

ருவருமில்லியே ? sresug போய்ச்சொல்றேன். 

[ போ௫ருன், 

நளன் :--ஈல்லது, கான் என் சதுரங்கசேனையையும் வைத் 

சேன், நீரும் உம்முூடையதை வையும், இதோ பாரும், 

ஈராறு, (உரட்கெருன்) 

மதியூவருஇன்றான், 

புஷ்கான் :--இல்லை. இல்லை. பகடை விழுந்தது. நீர் தோற் 

நீர் உமது சேனைகளென்னுடையவாயின, 

மதியூகி :--பிரபோ! இல்சென்ன வநியாயம் ! சர்மப்பிரபுவா 

திய தாங்கள் இவ்விதம் சூதாட எத்தனிக்கலாமா 1? கேவ 
லம் ஒருவேலைச்கு முபயோகப்படாமல், பிறர் தேடிய 

சொத்தைக்கொண்டு காலங்கழித்துச் சோற்றுக்குச் கே 
ட்டும் மண்ணுக்குப் பாரமுமாயிருச்கும் துராச்மாக்கள் செ 
ய்யும் வேலையன்றோ இது:? தாங்கள் இசை மேற்கொள்
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எல் நீதியோ? அதிலேயும், சேனை பரிவாரங்களையோ 

வைச்தாடுகிறது! யோ! சூதாட் த்தால் எத்தனையோ 

இங்குண்டாகுமே? சூதாட்டத்திற்குப் பொருளீட்ட 

மேண்டுமென்னு மாசையினால், ௮றமென்பசே இல்லாது 

போய், பொய்ச்சச்தியமென்பது வர்துவிடுமே ! இப் 

பொய்ச்சத்தியத்தால் ஜிவகாருண்யமும், ௮தன் பயளாய 

புகழும் போய்விடுமே ! மறுமையிலும் அழியா ௩ரகத்திற் 

களாகவேண்டிவருமே ! இத்சகைய பொய்யையே மெ 

ய்யாகச்கொண்ட ரூசைகச்கைக்கொள்ளலாமோ ? ௮ 

லும் தங்களையொதச சக்கிரவர்க்சுயோ கைக்கொள்வது ? 

வேண்டாம். போதும், கிறுத்திவிடுங்கள். 

நளன் :--மதியூயொசே ! என்னபதகிதீர் 1? அரசர்களுக்குச் 

சொக்கட்டானாவெது ஒருவகைப் பொழுது போக்குத் 

சானே. அறியாததபோற் கூறுகிறீசே! 

மதியூகி :--ஈல்லத பிரபோ ! எவ்விதம் ஆடச்சொல்லி யிருச் 

கிறது? ராஜாககசக் காரியச்இில் நெரிரோம் மனத்சைச் 

செலுத்தி பிருக்தபிறகு, கொஞ்சநேரம் இளைப்பாற 

வேண்டி யாடலாம். இவ்விசம் ஒசேயடியாப் உட்கார்ந்து 

கொண்டு பந்தயம் வைத்தா ஆடுகிறது? பர்சயமவைத் 

தாறி பொருள் போயிற்றே யென்னும் எண்ணத்தால் மே 

ன்மேலும் ஆடச்தோன்றும். அடவாடத் தோல்வியுண் 

டாகவே பொய் சொல்லச்செய்யும். ஒருவரோடொருவர் 

சண்டையிட நேரும். 

புஷகான் :--ராஜா ! இதென்ன தரமபிரசம்ஸை ? ஏதாவது 

ஆவெசானால் ஆடவேண்டும். இல்லையேல், கான் என் 

ளாடு செல்கின்றேன், வீண்பொழுது போக்குவானேன் 1 

நளன் :--ஈல்லது, ஆடுவோம். | 

பதியூகி :--அ.ரசே ! சான் சொல்லச் சொல்லச் செவிசாற்றா இ 

ரகக் காரணர் செரியவில்லையே ! கான் என்னீசொன்ன 

3



௪ தமயந்தி, [அங்கம்-1], 

போதிலும் அதைச்சட்டாமலும், என்முூகங் கோணூம 

ஓம் கேட்வெத தாங்கள் இன்ற அசட்டைசெய்யச் கா. 

. ரணமேன்ன ? மகாராஜா ! வேண்டாம். இச்சூசாட்டம், 

கேவலம் ஒருகாள் முழுமையும் நெற்றிவியர்வை நிலத் 

இல்விழ உழைத்துச் தன் பெண்டுபிள்ளைகளுசென்று 
கொண்டுபோகும் அற்பச்தொகையை, வழியில்வரும் சூ 

தாடிகளைச்சண்டதும் குடும்ப நிலையையும் கருதாது, தா 

ன்பட்ட கஷ்டத்தையும் யோசியாது, சூதாட்டமென் 

னும் தூண்டிலில் மதியும் பொருஞஞ்சிச்க, இராவூணின் 

றிப் பிச்சை யெடுக்கும்படி ஒருவனைச்செய்யுமென்றால், 

ஏராளமான பொருளையுடைய தங்களை என்செய்யாத? 
ஆதலின், வேண்டாம். நிறுதஇவிடுங்கள். 

நளன் :--இருக்கட்டும், சடாதீர். இச்சு ஒரே ஆட்டம் godly. 

தீதிவிடுகிறேன். , 

மதியூகி :--மன்னவா! கூடாது ஒன்றென்றால் ஒன்றுடன் 

நில்லாது ஒன்றின்மே லொன்ருகவே விளையும், 

சாதவிடை யறிவழிர்து கணிகை யார்தங் 

கனிவாயி ஞூறன்மிகப் பருக வெண்ணி 

நீதமலா தனபலவு மியற்றி காள 

நிர்தனையே யணியெனக்கெள் நீசர் கட்குஞ் 
சூ.துபெருர் தொழிலெனச்கொண்டரளைப் போக்குச் 

துன்மார்க்கர் கட்ருமொரு துணைய மூண்டோ 

சாதலுறுங் காலமட்டுஞ் சணிதொடாாஈது 

சன்மார்க்க மனைச்தையுவே ரறுப்பான் மன்னோ 

என்றவிர் நீதி தாமு மேற்றிடா சென்னோ வாய்மை 
குன்றுவான் செய்து மப்பாற் குணமழித் HOME Geog 

சன்றெனச் கொண்டு நாடி ஈவில்வது மென்னோ சாதா 

வின்றினி யொழிக வேண்டி யிறைஞ்சினன் போதும் 

ன க [ மன்னா, (0௮) 
pelt cir — gj.



களம்-4] முமயநதி, ௪௯ 

JO மெனது மாற்றங் குறிப்பினா லமிச்து தாமே 

வேறின்றிச் செய்த சாளும் விடுத்திடும் நீரு மின்று 

மிறியீண் ரரைத்தல்சானும் மேன்மைச்சன் ராகு மாற 

Cader arf த்தல் ஏிறப்பிற்றென் ௮ணரு வீரே. 

மதியுகி :--கொற்றவா ! கோபிக்கலாகாது, 

ஐய நீரு மறைச் இடும் வாசகம் 

மெய்ய தன்றி விளங்டெக் சண்டிலேன் 

பொய்ய தானவிச் சூசைப் பொருக்கதிடி 

லுய்ய சானு முரைப்ப த$தமோ? (2.0) 

நளன் மந்திரி யுனச்குரிய மாமதி யனைத்தும் 

எந்.திற மியற்றிட விசைந்தனைகொ லின்று 

புர்தியட னாவ னெனப்புகலு மாற்றம் 

முச்.திரியு மீறுகிலென் .மூதறிவு கொண்டோய் ! 

(புஈஈ்கானை கோக்கு) 

உல்லது, ராஜா! நாமாடலாம், வாரும். இதோ, என் 

னாடு முழுமையும் பந்தயபபொருள், உமது காட்டையும் 

நீர் வைச்சவேண்டும். 

புஷகான் :--அப்படியே, இப்பொழுது உமச்கென்ன. வேண் 
டும் ? , 

நளன்:--எனச்குப் பணிரண்டுவேண்டும், இதோ போடுகிறே 

ன் காயை, (போேருள்) 

புஷகான் :--பலே! பலே ! ! ஏழ: விழுச் துவிட்டது ! எனச்கு 

உன்னாடூம் டைத்துவிட்டது |! இணி நீ என்குடிசளிலொ 

ருவன். இன்னு மாடுகிரூயா ? உன் பெண்சாதி பிள்ளை 

சளைவையேன் ? (களன் மூர்ச்சித்துக் BC yl ips துலிட்டான். wit Sil 

லாரியெடுத்த மார்போடணைத்து மூர்ச்சை 9 தவிலிச்ரொர்-) ஒருகால்
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அவர்களுக்கு அதிர்ஷ்ட மிருக்தாலு மிருக்கலாம். உனக் 

கும் ஜயகாலம் வரலாம், அப்படிச்செய்கிராயா ? 

நளன் :--(ஒரச்சை சளிக் தம் கர்கூற்ற) அ, ௮ ! என்னகஷ்டம் ! 

ஈம்மை ஈம்முடைய சாய் தர்தையர்களைச்சவிர, வேறரொ 

ருவரும் ஒராமைப்பாடாகப் பேசின தில்லையே ! இவ்வர 

சன் , bog சிற்றரசர்களனேகாகளிலும் சாழ்ர் தவன், 

இவன், இப்பொழுது, *நீ' “உன்” என்று பேசுகிறானே ! 

ஆனால், அ௮வன்பேரிலென்னகுறம் ? நஈம்ராடு ஈம்மிடச் 

இருர் துவரையில் ஈம்மை யவ்வண்ணம் பே௫னானா ? ஈம் 

சாடு அவனுடைய தாதலும், சாம், அவனுடைய குடி.களி 

லொருவன்றானே ? அததான் அப்படிப் பேசுகிறான். 

நியாயந்தானே ? நாமல்லவோ மதியிழர்தோம் ? (பள 

டய) மகாராஜாவே! இனிலைச்சாட எனக்குப்பொரு 

ளில்லை. என் பெண்சாதியை வைச்தாட எனச்குப் பாத் 

Burd, Saat எனக்கு வாழ்க்கைச் துணை வியேடன் 

றி எனது அடிமையவல்லள். மேலும், இல்வளவையுமிழக்த 

எனக்கு, இணி முழுமையுங் கஷ்டசாலமாகத்தா . னிருக் 

சப்போடிறது. அச்சாலச்தில், என! காதலியின் இச்து 

முகத்தையும், என்குழாதைகளின் குழுதலாய்களையுமா 

வது கண்டு, ஆ.றுசலடைகிறேன். அ துவர்தவிர, ஒரு ரா 

ஜனுச்கு ஓரே புச்திரியாட்ப்பிறஈ்து மிசச்செல்லமாய் 

வளர்ச்தவள். மாபாவியாகிய என்னைச்சேடி மாலையிட்டு 

இச்கதியடை த.தற்கு அஃதசொன்று குறையாயின் பாதக 

மில்லை. ஆதலால், ராஜா ! நீர் யாவற்றையு மெடுத்துச் 
சொண்டு அரசாட்சசெய்யும். ஆட்டம் நிற்கட்டும்... 

புஷ்கான் :--மகாராஜா ! நீரோசதோ மனகத்தாங்கலுட ஸிருப்ப 

- தாகப் புலப்பரிகிரது. உம்து சொத்துச்கள்னை.ச்சையும் 

இரும்பவேண்மொனாலும் பெற்றுச்கொள்ளும்.:: நானே 

தோ அநியாயமாய் அபகறரிச்துச்கொண்டதா.௪. “நினைக் 

நீர்போலும் ?
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நளன் ராஜா ! அ௮ஃதொன்றுமில்லை. மனச்சாநங்சலென்ன ? 

யார்பேரி லாயாசப்படுவது, சான்செய்ச இவினைக்கு ? 

என்னை நீர் ஏமாற்றினீரா ? நீர் நியாயமாகச்தான் கைக் 

கொண்டீர், கான் இனித்திரும்பப்பெறுவதென்ப தெங் 

குவர்தது 1? கான்றசோரற்றையுங் கவர்ச் துண்பார்களோ ? 

யுஷகான் :--அுதுதான் கேட்டேன், ஒருவேளை மனச்தாங்க 

லாயின் எடுச்துச்கொள்ளலாம். 

மதியூகி :--(ஈஎவிடத் டத் தனியே) மகாராஜா ! சூதாட்டத்தாற்கை 

க்சொண்டபொருள் அடீசமாய்க்சொண்டசன்றென் இறீர் 

களே! என்னநியாயம் 1 முதலாவது, ஐர் அரசனுக்குத் 

தன்னாட்டைவைக் தச் சூசாட என்ன பாச்தியமிருக்கி 

து? அதையொருவ னெவ்வாறுபெறுவது? நம்முடன் 

சண்டையிட்டு இவ்வரசன் இர்காட்டைவென்றானா : இச் 

சங்கதியைமம்நாட்டாரறிர்தால் இலவ்வரசனைச்சங்கரித்து 

விடார்களா ? தாங்களிருக்து அ ரசாண்ட இந்நாட்டில், 

அசேதனனாகிய இவ்வாசனா வீற்றிருப்பது 1 புலியிருந்த 

ஊரில், பூனையோ நாட்டாண்மை செய்வது ? எல்லா 

நியாயங்களையும் இவிரமாகச்சற்ற தாங்களே இவ்விதஞ் 

செய்யலாமா ? இப்பொழுதுசானென்ன அூவிட்டது? 

இவ்வாசனை யுசைத்துச் தச்சி நாட்டைக் கைச்சொள் 

- எத்தடையென்ன 1 வஞ்சிச்துக் துன்மார்ச்சச்தாற்கொ 

ண்டகாட்டைப்பிடுங்குதல் சியாயவிசோசமு மாசாது. 

நளன் ஸ்வாமி ! பதரு தீர்கள். எனக்கு இர்சாட்டைவைத் 

தாடும். சுத் திரமில்லை யென்பதும், நான் குதாடப்புகு 

நீத்து பெரும்பிழை யென்பதும், நியாயமே. அனால், 

மதியால் விதியை வெல்லலாகுமோ ? அதனாற்றான், மதி 

.... பூகியாயெ தாங்கள் தடுத்தும் கேளாது விதியாலாளப் 

த பட்டேன்.” இப்பொழுதெல்லாம் தெரிஏன்றன. . அனா 

லும், அவன் வஞ்சச்தானென்ப.தில்லை. எனக்கும் Bem rap
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யாட தெரியம், ௮வனுர் சவருட்டமாடவில்லை. ஆதலின், 

வஞ்சக மெப்படியாகும் ? இன்னும், தாங்கள் சொல்லும். 

வண்ணம் சூதாட்டத்தால் தோற்றபொருள் மீட்சலா 

மென்பது நியாயமாயினும், சான் அவனுக்கே கொடுக்கி 

றஜேனென்று வாக்குச்தர் துவிட்டசனால், ௪ ஃ்தெப்படியா 

யினும் ௮வ்வாச்கைச்சாப்பேன். அவனுடைய ஈல்லகாலம் 

அவலுக்கு இர்காடு இடைச்தது என்னுடைய கெட்டசா 

லம் என்னை நாடிழக்கச்செய்சது. எல்லாம் காலத்தின் 

கோலச்தானே 1! ஆசலால், கான் எம்கேலும்போய் வாழ் 

நின்றேன். தாங்கள் தங்களுடைய நாதன எஜமானனு 

க்கு விரோதமின்றி வேலைபாருங்கள், அவன் சிற்றாச 

னாக விருந்தபடியால், அவனுக்கு இச்காட்டை அளுர்திற 

னிசாது, ஆதலின் தாங்கள் இருந்து ஈடத்தாசவரை ஈம் 

குடிகள்--அன்று ! அன்று! அவன் குடிகள் வருந்தும், 

மதியூகி :--பிரபோ ! கான் தங்களிடத்திலுமிருர் தவிட்டு, இவ் 
வரசனிடத்திலுமா மந்திரித்துவஞ் செய்வேன் 1 அஃது 

இரத ஜன்மத் இலில்லை. 

நளன் ;--தாங்களப்படிச் சொல்லக்கூடாத, இல்வாசனுக் 

கோ ஆளுக்திறனிராது. குடிகள் மிகவருர்.தும். அப்பொ 

மூது, ஐயோ, சண்டாளப்பாவி ! இருர் தசாளெல்லாமிரு. 

ந்துவிட்டுச் சூதாடி, ஒருபாதகனிடத்தில் காட்டைச்கொ 

டுத்து விட்டான்' என்றல்லவோ என்னை ஏசுவார்கள் ? 

. இஃது தங்களுக்குச் சம்மசமாகுமா ? ஆதலால், இதுவ 

ரையில் என்சொல்லைச் கேட்டுவர்தபடி,, இப்பொழுதும் 

கேட்டு இங்குதானேயிருங்கள், சான் தலங்கள் சொல்லை 

உல்லங்கனஞ் செய்ததற்குச் தண்டனையாகப் பரதேசி 

யாய் வயிறு வளர்க்டின்றேன், 

மதியூகி -(சன்ணீர்கீட்டு பிரபோ / நீங்களும் இப்படிப் பேசுங் 

காலம் வந்ததே! சான் இஷைச்கேட்டும் உயிர்தரிக்சிறே
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னே ! யோ ! ஒரு சாயுமல்லவோ தன்னைவளர்த்த எஜ 

மானனுக்கு இடுச்சண்வரச் சடக்கிறஇல்லை! கான் சாயி 

றை கேடானேனே! ஒரு குதிரை சன்னிடச்தன்புள்ள 

எஜமானனைத்சவிர வேறொருவர் சவாரிசெம்யப் பொரூ 

தே! சங்களிடச்துச் சேவித்த சான், இச்சண்ட ரளனிட. 

சீ.தும் சேவிக்கவேண்டு மென்டிறீர்களே? தாங்கள் கொ 

லஓுவிலில்லாவிட்டால் என்மனங் களங்கமற்றிருச்குமா ? 

இவ்விதச் களங்கமான மனச்துடன் கானென்ன மர்திரி 

உச்தியோகஞ் செய்யப்போடறேன் 7 அதலால், கான் 

SUES TDAH தங்களுக்குப் பணிவிடை செய்கிறே 

னே? இவ்வளவு காள் விசுவாசமா யுழைச்த எனக்கு 

இர்த வெகுமானஞ் செய்யக்கூடாதா ? 

நளன் ;--(மதிழ௫யைத் தழுலிச்சொண்டு) ஸ்வாமி! தாங்களென்ன 

இல்விதம் புலம்பத்தலைப்பட்டீர்கள்? என்னிடத்துத் தாங் 

சள்வைச்தஇிருக்கும் ௮ன்பை கானறியேனா ? எனக்குத்தங் 

களையெல்லாம் விட்டுப்பிரிய மனமிருக்குமா ? இருந்தா 

லும், விதியின்பயனை யனுபவிச்ச சான்போகவேண்டியி 

ருக்கிறது. தாங்களும் ஏன் வாவேண்டும் ? ஈம்மையும், 

ஈம்மால் சாட்டையடைந்த அரசனையும், பாவிகளென்று 

ஜனங்கள் சொல்லும்படி. நாம் ஒ.வத்துக்கொள்ளச்கூ 

டாது. அதற்குத் தாங்கள் மர் இரியாகவிருக்து காரியம் 

ஈடத்தவேண்டும், ஆதலால், சாங்களென்னிடத்துக்கொ 

ண்டுள்ள அன்பு உண்மையாயின், என்னிடத்திருர் தபடி. 

யே உண்மையோடு இல்வசசனிடச்இலுமிருர் தராஜ்ஜிய 
சிதை நன்கு காத்துவரவேண்மெ, 

மதியூகி :--உங்களிடத்துள்ள அன்புமேலீட்டாற்றானே இல் 
வ.த்தியோகங் சஷ்டமாகத் தோன்றுகிறது. ஆயினும், 

தங்களுடைய சொல்லைச் சடுச்சாவண்ணம் இங்கேயேயி 

- ரக்றேன், தாங்கள் மனவருத்தப்படாதர். ஆனால், ஒரு
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விஞ்ஞாபனம் செய்தகொள்கிறேன். தாங்களிருக்குமிட 

ததை அப்போசைக்கப்போது செரியப்படுத் இனால், கான் 

தங்களிடம் அடிச்கடிவர்து தங்களைத் சரிசித்து Bogs 

லடைவேன். தகுந்த புத்திமதிமையும் பெற்றுவருவேன். 

நளன் :--ஈல்லத. அவ்வண்ணமே செய்கிறேன். அரசன்தங்க 

ளைவேண்டுமான், ௮வணிடம் போங்கள். காம் இனிப்பே 

சுவோமானால், எசோ சதியாலோசனை செய்கரோமென் 

றெண்ணினாலு மெண்ணுவான். கானும் அவனிடம் கடை 

தியாக உத்தரவு பெற்றுச்கொள்கிறேன், (பஷசானிடத்த) 

மகாசாஜனே! கான் இப்படித் தேசார்இரம் போய்ப் பிழை 

ச்கிறேன். தாங்கள் காடெல்லாவற்றையங் கைக்கொள் 

ஞங்கள். இவர்தாம் மக்.இரி (மதிட௫யைச்சட்டி) மதியூகி என் 

பவர், வெகு சமர்த்சர், விசேஷபுச்திசாலி, வாய்மையே 

மேற்கொண்டவர். அன்பு மிகுர்தவர். இவரைப்போன்ற 

மந்திரி இடைப்பதரிது, அர்சாட்டிற் பரம்பரையாய் லே 

லைபார்த்து வருகிறார்கள் இவர்கள். ஆதலால், ௮வரை 

_ ஈன்கு விசாரித்து நீதிசெலுத்துங்கள். சான் உத்தரவு பெ 

தீறுக்கொள்கிறேன். 

புஷ்கான் :--ஈல்லது, போய்வாரும். பொக்கஷெம் முதலிய 
வைகளெல்லாம மர் திரிவசர் தானே ? நீர் உம்முடைய பெ. 

ண்சாதி பிள்ளைகளுடன் தானே போூறீர்? ௮ ரண்மனையி 

லிருந்து ஒன்றையு மெடுத்துப்போகக்கூடாது. நீர் கட்டி 

யுள்ள வஸ்.இ.ரம் விலையுயர்ந்தசாதலின் அதை யவிழ்த்து 

வைத்துவிட்டு ஒருபழைய வஸ்.இிரர் தரிச்தப்போம் ௮௪ 

ண்மனையைவிட்டும் இப்பொழுசே போய்விடவேண்டும், 

தெரிந்ததா ? 

நளன் :--ஈல்லது, ராஜா! அப்படியே செய்கிறோம். பெண் 

சாதி பிள்ளைகளுடனேயே போடறோம். பொச்ஷெம் 

மூதவியவைகள் மர்தரி ஒப்பிப்பார். 

புஷகான் :--ஈல்லத, போய்வா, [ஈஎன் போன்றான்,
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(சனக்ருள்) பலே! உலகத்தில் சனிய௰ன்பிடித் தாட்டுகிற 

தென்று கேள்வியுற்றிருக்களோம், கண்டதில்லை. இப்பொ 
முது இச்சு உளன் விஷயச்திற் சண்கூடாகச் சண்டுவிட் 

டோம். இல்லாவிட்டால், இக்களன் சூதாடச் சம்மஇப் 

பானா ? வேறுவிதத்தால் ௮வன் காட்டை அடையத்தான் 

ஈம்மாற்கூடிமா ? நம்மைப்பிடிச்த சணி ஈன்மைக்கேபிடி 

ச்தது! அவனுக்கு மங்குசனி, ஈமக்குப் பொங்குசணி ! 

பேஷ் ! கொடுத்தாலும் சணியன் தான், கெடுக்சாலும் சனி 

யன்சான் ! பலே! சனியன்! (4னியைலியர் ஐ பாடுறான்] 

சண்ணளி யுனது தந்தை சுபனன தஇிடச்துப் பெற்றும் 

கண்ணியுன் ரூயாஞ் சாயை சலமிகு மொளியை யேற்றும் 

விண்ணவர் பலரு மேத்த மிளர்ச் இடு மீசா வென்றன் 

கண்ணாணை நிகர்ச்குங் காக்கை வாகனா காத்தி டாயே. 

சாவிரண்டிடனோர் கண்ணுங் கருமையார் சிறகுமன்றிச் 

சாலவே சொனிக்குக்கானச் சஎளமுமின் முகமுர்தோன் றக 
: . we . a a ப 

காலனாருமது முன்னர்ச் சாளையோ டெதிர்ச்தநிற்குங் 

கோலமார் காக்கைசொண்ட கோமளச் சோவேபோத்றி, 

இன்றெனக் களித்த செல்வ மினியவோ ரரசு மற்று 

கன்றெனச் கருதலாகு ஈல வயிலாப் பொருளும் பெற்றே 

நின் நிரு மூகமு நீண்ட வெயிற்றின தொளியு கொண்டி. 

யன் றிவ ணடைர்சகோலமடியனேன் சாண்பதென்றோ ? 

நல்லது, இப்பொழுது சனி கூறியபடி ஐவனைச் சூதில் 

வென்று சாட்டைச் கைப்பற்றிக்கொண்டு வெளியே துர 

தீதிவிட்டோம். இனியும், கலிராஜன்சொல்லியபடி. அவர் 

களை இவ்வூர் விட்டே த.ரத்தவேண்டும். அவர்களிங்கிரு 

ந்தால் ஜனங்கள் ௮வனுக்குப்பரிர் து ஈம்மைச்துரச்தினா 

லும் துரத்திவிடுவார்கள், அவ்விதமே உச்தரவு செய்து 

விட்டுச் இனமொருதரம் இச்சிங்காசன மேறும்போதெல் 

லாம் ௮க்கவிசாஜனைக் கைதொழுதேறி நாட்டை ஆண்டு 

MAHAMAHEIR ADE AY Ay 
_ ட்ப குய்ய பப் LIBRARY,
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வருவேன், இவ்வளவுதூரம் உதவிசெய்த சலிராஜனுக்கு 

ஒரு கோயிற்கட்டுவேன் (மர்இரியைசோச்ச) நல்லது, மர் 

BA! cog நாட்டாரனைவரம் செளக்ியர் சான ? 

மதியூக் :--தம், செளக்கியர் சான். 

புஷ்கரன் :--சர்தோஷம். நீர் இப்பொழுது ஒரு சாரியம் செ 

ய்யவேண்டும். முதலாவது, ஈ௭ன் . முதலியவர்கள் இக் 

காட்டிலேயே யிருக்சச்கூடாது. ஈம் காட்டில் அவர்களுக் 

குச் தங்டடங் சொடுப்பவர்களுடைய தலையைச் சவிப் 

போடுசவோமென்று பறையறையச்செய் பும். (மதிய 0 

மெ) இரண்டாவது என்பெண்சாதியையும், மகனை 

யும் அதிசீக்கொத்தில் என் சாட்டிவி நரதும் தரவிச்சவே 

ண்ட், செரிர்ததா ? உடனே செய்யவேண்டும். அல்லது, 

மர்இரி ! ஒருகாரியம் செய்யலாமா ? 

மதியுக் :--என்ன ? 

புஷகரன்:--என் பெண்சாதி அழகாயிருச்சவில்லையே, அவளை 

யெவ்விதம் இவ்வளவு பெரி.பசாஜ்ஜியச்சையாஞம் மகா 

சாஜன் பட்டமகிஷியாக வைச்துச்கொள்குறது? என்ன 

wi BA? நான் சக்கிரவர்ச்இயில்லையோ ? 

மதியூகி :-- தம். 

புஷ்கான்: இ தலால், கிர. ப அ௮ழகுள்ளவளாசப்பார்த்து வே 

, ஜொருச்தியைச் கல்யாணஞ் செய்துகொண்டாலென்ன ? 

ஆனால், என்ன ஈல்யாணம் செய்துகொண்டாலும் முதற் 

-பெண்சாதிசனே பட்டமசஹெிபாலாள் ? ஆதலால், கல் 

. யாணஞ்செய்தும் பயனிராது போலிருக்கிறதே ? சல்லது 

- இந்தச்சர்2தகக்தைத் தீர்திதுக்கொண்டு மேல் சடத்து 

வோம், இப்பொழுது, சான் சொன்ன இரண்கொரியங் 

களையும் செய்து முடியும். முதலிற் கொடுத்த சட்டளை 

.. ஓயச் சக்கரம் நிறைவேற்ற வேண்டும்,
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மதியூகி :--அப்படிமே செய்துவருறேன், ஆனால், ஈளரா 

ஜன் இர்சாட்டிலிருர்தாற் கெடுதலென்ன ? 

புஷ்கான் :--அதைப்பற்றி உம்மையார் கேட்டது? சொன்ன 

படி உடனே செய்யும், சான் சாப்பாட்டிற்குச் செல் 

இன்றேன், 

மதியூகி :--சரி! [பலசன்போசின்றள்- 

ஐயோ ! என்னகஷ்டம்! இச்சிற்றறி வுடையவனுக்குப் 

பணிசெய்யவேண்டி. ஏன்றலையிலெழு திவிட்டானே ரான் 

முகன் ! இத்தகைய கடோரமான கட்டளைகளையும் நிறை 

வேற்றவேண்டி யிருச்சிறதே! என்செய்வது ? என் ௮ன் 

னதாதாவின் சொல்லைத்தட்டாது காச்சவேண்மோஞனால், 
அவரையே ஊரைவிட்டுத் துரத்தவேண்டியிருச்தெதே ! 

தெய்வமே! நீயே துணை. 

[போரன்,
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ஓல நீதாங்களம. 

இடம்; ளன ண்மனை யந்தப்புரம் 

காலம்: பஹற்பகல், | 

பாத்தரங்கள் : தமயந்தி தாங்கிக்கொண்டி. 

ருக்கிறாள். 

மேகனமாலை வருஇன்றாள், 

மோகனமாலை :--இஃதென்ன வியப்பாயிருக்கிறது * ஒருகா 

ளுமில்லாத வழக்கம் ! பகலிலேன் தாங்குகிறாள் ? உட 

ம்பு செம்மையில்லையா என்ன ? நுசதென்ன இவள்பக்க 

தீதில் ? படமா 1 என்னபடம் ? (ஐகபி9ல0ச௪௮) ஓ ஐ! தன் 

கணவனைப்போலொருபடம் இித்திரிச்சக அரம்பித்துக் 

கொஞ்சம் வேலைசெய் இருக்கிருள் | மெச்ச ஈன்ருயிருக் 

இறத. கணவனிடச் துச் காதல் மிசச்கொண்டவளல்ல 

ளோ 1! ஆதலால், ஈன்ராய்ச்சித்திரித்திருக்சறொள். இதைச் 

சித்திரிச துக்கொண்டிருக்கும்பொழுச சோர்வடைந்து 

அயின்றுவிட்டாள்போலும் ! 

தமையந்தி :--(ஐசகத்தித் பிதத்றரெச்) ஆ, சாதா! இஃதென்ன 

வநியாயம் ? இந்த வனத்தி லென்னைவிட்டுப்பிரியலாமா ₹ 

இதுதானா விளையாட்டு ? வேண்டாம். விளையாட வேண் 

டாம், என்னிடத்து வாருங்கள். 

(மோகனமாலை :--அம்மா ! தமயர்தி! (தடயக்தி முனகுறெர்,) 

என்னடி பிதற்றல் 7 உனக்குக் கனவிலேயும் கணவன் ர 

னா? தூங்கும்பொழுதுகூடப் பிரிக் திருக்சச் கூடாதா 

வம்மா ? 

தமயந்தி:-- (மறுபடியும் மித்திரன்) யோ, நாதா! என்னைக் 

கான்விலங்குகள் துசத் துன் தனவே ! ஒரு வனவேடன் 

பற்தியிமுக்கிருனே 1 உயோ [!.. ஐயோ !!  
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மோகனமாலை :--(உச்ஐப்பரர்த்திரர் 2, தமயச்தியைந் தட்டி) அம்மா 

தமயச்தி / என்னடி ? இ தாவிழித்துப்பார் ? (.ராகறொ௯) 

அ ரண்மனையிற் கான்விலங்குக ளெங்கேயம்மா வந்தன ? 

தமயந்தி :--(மோசனத்தைக்கட்டிககாஸ்டு) ஸி, மோகனம்! என் 

னபயங்கரமான கனவுசண்டேனடி ! அஃது ஏதேனும் 

கெடுதலாயிருக்குமோடி * 

மோகனமாலை :--.ஏன்ன கனவுகண்டாய் ? 

தமயந்தி ஏதோ என் கணவ?ராடு காட்டுக்கு வேட்டையா 

டப் போனது போலலும், அவ்விட.ச்தில் ௮வர் என்னைச் 

தணியேவிட்டுப் பிரிர் துவிட்ட தாகவும், என்னைக் காட்டு 

விலங்குகளும் வனவேடனுச் துரத்தியகாகவும், ஒருமலைப் 

பாம்பு விழுங்யெசாசவும் கனவுசண்டேனே ! ஏதேனும் 

கெடுசல் சம்பவிக்குமோடி ? 

மோகனமாலை :--அதொன்றும் கேராதம்மா, & ஏப்பொழு 

தும் உன் கணவரைபபற்றியே நினை ச்திருப்பாய், அவரி 

டச் சன்பால், ௮அவரைப்பிரிச்சா லெண்னசெய்கிறசென் 

றெண்ணி யிருச் இருக்கலாம். இன்னும், முன்னதாகவே, 

உன்னை வேட்டைக்கு ராஜாசெல்லுமபொழுது கூட்டிப் 

போகவேண்டு மென்ூறதற்கு, '௮வர் காட்டு மிருகங்களி 

னுபாதி உண்டென்று சொல்லியிருக்கிற. இவையெல் 

லாம் ஒன்றுசேோர்ர்து சனவிற்ளோன் றியிருச்சென் றன. கன 

வென்பதே நினைவின் பிரதிபிம்பக்சானே 1 ஈம் எண்ண 

ங்களெல்லாம் கனவிற்றோன்றும். அதற்கு, இப்பொழுது 
சமீ பச்ிசிலெண்ணியிருக்கவேண்டுமென்பதில்லை. நெடுநா 

ளைக்குமுன் னெண்ணியிருந்தாலும் போதும், ஆதலால், 

பயப்படாதே, ஒருகேடும் கேராது, மேலும், இது 'ப்சலிற் 

் நூங்குவதன்கேடு, 

Borst ay Barger, (இருவரும் POSBLALAps gn pa) 

தமயந்தி :--(5மல்கரிசஐ) பிர்போ ! ஈதென்னவாச்சரியம் ? பக 

வில் தாங்கள் கொலுவீற்றிருக்குர் தருணச்தில் : இங்கு 

cote ge கட மரப் நர் ax பத 

MAH AMAHCRALEIY AAs 
me HV SWAMINATEALYES LIBRARY,



௭0 திமயர்து, [ ௮ங்களம்-[1, 

ats விசேஷமென்ன.? மேலும், ஸேவகன் மூலமாக 
அறிக்கை செய்வது வழத்கமாயிற்றே? முகமும் வாட்ட 
மாயிருக்கிறதே 7? 

நளன் ;--(விசனத் டன்) சத | இனி ஈமக்குச் சேவகனுமில்லை. 

கொலுவுங் கிடையாது. 

தமயந்தி :--(இட்டரெரும்சி) பிரபோ | என்னசெல்லுகிறீர்கள் 7 

எனக்கொன்றும் புரியவில்லையே ? ஏன் வருத்தப்படுட 

நீர்கள் ? 

நளன் :--சான் அன்றேஉனக்குச்சொன்னேனே--இர்திரனை 

மணஞ்செய்துகொள்ளென்று ! 

தமயந்தி :--பிரபோ ! ௮ச்த காராசமின்னும் வேண்டுமா ? ஈல் 
லது. அதனால் இப்பொழு தென்னகேடு? 

நளன் :--என்னகேடு ? மகான் வயிற்றிற்பிறச் து செல்லமாய் 

வளர்ச்து இக்கதியடைந்தையே என்பதுதான் 1 

தமமந்தீ ;--சிரபோ ! என்ன, தாங்கள் சொல்வ? தெரிய 

வில்லையே ? விளங்கச்சொல்லுங்களேன் 1 

நளன் :--மாதாசே! கான் என்னென்று சொல்கறெது ? என் 

னுடைய போதாதவேளையாற் புத்திகெட்டு, எனக்குக் 

கப்பங்கட்டஞ சித் றரசர்களிற் ருழ்ர்தவனான புஷ்கானு 
டன் சவருடி, என் காடு ஈகரங்களையுமிழந்து, என்சம்ப 

தீதுச்சளையும் துறர்துவிட்டேன். இக்கணமே இர்த ௮௪ 

ண்மனையைவிட்டு வெளியே போம்படி அவ்வரசன் 

உத்தாவு செய்துவிட்டான், இணி காம் பரதேசியாய்ப் 
போக வேண்டியதுதான். (மோசனமாலை வாபைப்புதைத்தச் 

. சொண்டு கண்ணீர்லிட்டுக்க தறுகராள்],. -



களம்-5.] தமயந்தி. ௬௧ 

தமயநீதி ;--(கண்ணீர்சொரிர்2). 1 என் நாதா! தங்களுக்கும் 

இவ்லவெண்ண முண்டாயிந்றோ ? போதாதவேளைதான். 

ஐயோ ! ஈமது மதியூயொரு மருகிலில்லையோ 1 

நளன் :--அவரிருர்து தடுச்தாரடி | சடுக்தும் ரானவரை மதி 

யாது நடிர்து பேினெனடி ! ராம் இப்பொழுதே இவ் 

வரண்மனையை விட்டுவிடவேண்டும். ௮ரசன் அற்பன். 

அதிகாமுறையறியாதவன். ஆதலால், காம்தாமஇித்தால் 

நம்மை யவமானதீதிற்குள்ளாக்குவான் 

தமயந்தி நாதா! இந்த வநியாயச்திற்கு வழியில்லையா [ 

அநியாயவழியா லபகரித்த சொச்தையேன் மீட்கலாகா 

து! இப்படி. இடிவிழுர்தாற்போல வர்துவிட்டதே, மிச 

போ! 

நளன் :--வாஸ்தவச்தான். காமென்னசெய்யலாம் ?. ஒரு தட 

லை கொடுப்பதாசச்சொன்ன சாட்டை மீட்பதெங்குவந் 

தீது? ௮ நி.தியன்று, 

தமயந்தி :--நாசா! ஆனால், ஈம்முடைய மர்திரிமார்களையும், 

நம்மிடத்தன்புள்ள வேலைக்காரர்களையும், ஈம்பொருட்டு 

உயிரையுங்கொடுக்சச் சத்தமாயுள்ள cog குடிகளையு 

மோ விட்டுப்பிரிறது ? யோ ! என்னகாலமிது ? எங்கு 
போ யென்னசெய்யப்போடரறோம் ? 

நளன் ;--சக வருந்தலை. சாலச்திற் சென்னசெய்யலாம் 1 

நீ ஒன்று செய்யவேண்டும். நீ ஈம் குழர்தைசளைச் கூட் 
டி.ச்கொண்டு உன் தாய்வீடுபோயச்சேர்.. சான் என்பொ 

. மூதைச் கானகச்தினிடத்திற்போச்டுப் பிறகு வர்து சேர் 

SC mer. 

a பாதத்நில்கிழுச்க) காதா [டயா | இவ்வி 
தீம் கேட்சவும் 'எனக்குக்சாலமோ 7 என்னாயிர் நீக்கேனெ 
ன்ிறெதே | பெண்ணாப்ப்பிறந்த நீவியாதலின் மான் சட் 

ye



தமயந்தி, [அங்கம்-1], 

கிஹேன். தெய்வமே! உனக்குச் சண்ணில்லையோ ? ௮ல் 

லது இதுவுமுன் இருக்கூச்தோ 1? என் துரையே! தாங் 

கள் அவ்விதம் சொல்லக்கூடாது. என்னிடத்துத் தாங்கள் 

சொண்ட அன்பு இதுதானா? கான் செல்வத்தோடு வள 

ர்ந்தவ ளென்டுறீர்களே ; தாங்களல்விசம் வளரவில்லை 

யோ? இந்தக் கடோரமான வாரச்தைசளையுங்கேட்டு, 

உயிர்சரிப்பவள் எர்தக்கஷ்டத்தைச்சான் சடுக்கமாட் 

டேன் ?--தாங்கள் வேறு யாரையாவது மணர்திருக் 

சக்கூடாதோ? இத்தீவினையேனையோ கைப்பிடிக்கவே 

ண்மே 1! பிரபோ ! ஆனதாடவிட்ட து. என்னைவிட்டுப்பிரி 

இறதென்ற சொல்லைமட்டும் மாற்றிவிடுங்கள். என்ன 

அச்சஞ் சம்பவித்தாலும், தங்கள் பக்கச் இலிருக்து தங்க 

எது இருமூக மண்டலத்தை யொருமுறை தரி௫ப்பே 

னானால், என் துக்கமெல்லாம் சுகமாகி விடுமன்றோ ? 

மேலும், 

% *நெஒபடு சானிடைச் தலிமியை நீங்கப்போய்ப் 

படுபர லமளிமேற் பள்ளி சொள்ளவெய 

கடிஈச ரடைர் து மெல்வணையிற் கண்படி 

லடியனேற் இதனினு மறனுண் டாங்கொலோ (௨௫) 

நாசா! என்னன்பு தெரிந்திருந்தும் இப்படி ச்சொல்லலா 

மா? ஏன்னைப்பரிசேர இக்க விரும்பினீர்களோ, பிரபோ? 

இல்லாவிடில், இவ்வளவு இீங்கிற்கு மிவளே காரணமா 

யிருக் தாள். இன்னும் இவள்கூடவேவரின், தீங்கு 2 Ss 

மிச்சச்கூடுமென்று எண்ணு நீர்களோ 1! எல்விதமாயினும் 

சரி, இப்பொழுது தாங்கள் எங்குபோனாலும், என்ன 

துன்பபபட்டாலு௦, என்னையுங்கூடவே அழைத்துப் 

போூறேனென்று வாக்களித்தாலாயிற்று, இல்லாவிடில் 

தங்களை கான் விடப்போகிறதில்லை. தங்கள் சாலடியிலே 

யே என்னுமிை ர் நீத துவிடுகின்றேன். 
  

ச நைடதம்,



களம்-5.] தமயந்தி, ௬௩ 
a 

Harr ;-—(seviHovw ukase) ¢B!) ageC sx. எனக்கு உன் 

னிடத்துள்ள அன்பிற் களவுண்டோ ? உன்னைப் பிரிய 

வும் மனம் வருமோ ? நீ வருர்தக்கூடாசென்றே உன்னை 

உன் தாய்வீடுசெல்லச்சொல்லுகிறேன். மேலும், நமக்குக் 

.குழர்சைகள் முச்கியமல்லவா ? 

உலகொரு குடைசக்£ழென்று மொப்பிலா தாண்டிட்டாலு 

.மலஇிலாச் செல்வமெய்தி யமுதமுண் டூயாச்திட்டாலும் 

ஈலமிகு தேவர் மூவர் நம்முட னமர்க்திட் டாலும் 

.குலானி விளங்குங்கோதில் கு.தலைவாய்க் குழவியாமோ ? 

அ.ச்சகைய குழந்தைகளே வளர்ச்தெடுச்சக வேண்டாமா ? 

நீ யில்லாவிட்டால் தாயைக்காணாது ஏங்கிவிமென்றோ 7 

2 SCO Hp ப்படிச் சொல்கிறேன். 

தமயந்தி ராதா ! 

அருமை யெனினு மடைந்இடலா 

மரிய மதலை தமையொருகரண் 

மருவி யணைர்து மனமறிக்த 

மணவா எமரையே மகிழ்க தடையிற் 

பெருமை யுளதோ பெரும்புகழு 

மவமே யலவோ பெரும்பேறு 

சரும முதல் நிலேச்இிடு2மா 

தக்க தலைவற் பிரிச்திடினே ? (௨௪) 

'மேலும் என்தோழி மோசனமிருக்கிராள். அவள் இணியி 

ஙடிருக்கமாட்டாள். அவளையும், அவள் கணவரையும், 

மது குழர்தைகளைக் கூட்டிச்சொண்டு என் தாய்வீடு 

'செல்லச்செய்வோம். ப 

தளன் யோ ! சம்முடைய குழக்தைகளைப் பிரியவேண்டி. 

யிருக்கிறதே ! ஈவ்ல சிலைமைபிலிருக்கவேண் ய என்குழ 

சைன் என்று ஸழ்ட]கரிக see 
a AN ம THN WER LIBRARY



௬௪ தமயச்தி, [ அங்கம்-1].. 

யாசி), ஈம்மைப் பிரிக்து, பிதர்மனையிலிருர்து, ஆங்குள் 
ளார் முக,ச்தைப் பார்த்துப் பிழைக்கவேண் டி யதாயிற்றே I 

தமயந்தி :---பிரபோ! அதற்கு சாம் நொர்துகொள்வதிற் பய: 

னென்னை 1? போதாதவேளைக்கு சாமேன்னசெய்யலாம் 1 

ஏதோ, சீச்சிரம் அரண்மனையை விடவேண்டு மென்தீர்: 
களே? 

நளன் ;--ஆம், வாஸ்தவர்தான். 

தமயந்தி :--ஈல்லது. சட! மோகனம், 

மோகனம் (கண்ணீர் விட்டுக்கொண்டு) அம்மா ! 

தமயந்தி :--ஏதோ எங்கள் போதாத வேளையால் சாட்டை. 

விடவேண்டி atg விட்டது, என் கணவருடன்: 

சான் போடுறேன், குழர்சைகளுக்கு நீதான் ௧நி, உன் 
னிடச்தி லொப்பிக்கிறேன் | மாக்கள் சொன்னதாக உன்: 

பர். சீசாவ்டஞ்சொல்லிக் குழர்சைகளைக்கொண்டு என் 

தாய்வீடு சென்றிருங்கள். நாங்கள் ஈல்லகாலம் மிறர். 

தால் திரும்பிவர து பார்க்கிறோம், 

(மாகனம் (கண்ணீர் விட்டுக்ச தறிக்கொண்டு] 

ஒருபெருங் கூண்டில் வாழ்ர்த 

கோவிலாச் கிளிகள் போலும் 

மருமலர்ச் சாகை யொன்றின் 

வளரிரு மலே போலும் 

இருவரும் வளர்ர்து வாழ்ச் இன் 

.. நிவதறம்வர் துறையு மெர்குச் 

தீருமமோ கூறா யுன்னைச் 

தணந்துயான் வாழ்சல் சோழி? . (௨௮): 

.... அடி,ச9; நீ துன்பப்படப் போடருயென்ப..தறிந்தும் 

கானின்பப்படுகிகுதா.? உன் தாய் stan guise சேட்டால்



களம்-5,] Sw & இ, ௬௫ 

எவ்வளவோ அன்பப்பலொர்களே ! ௮சையுமா நான் 

பார்க்சவேண்டெ் 1 ர 

தமயந்தி :--மோகனம் ! நீ சொல்வதுண்மையே. எனக்கும் 

உன்னைவிட்டுப்போக மனமில்லை. ஆனால், தள்ளக்கூடா த 

அசர்தர்ப்பத்தாற் பிரிர் துதான் போகவேண்டி யிருச்டி 

றது. உனக்கே தெரியாதா ? மேலும், உன்னைவிட்டால் 

குழந்சைகளுக்கு மாதரவில்லை. இன்னும், இதுகேட்டுச் 

கத.றம் என் தாய் தந்தையர்களுக்கும் 6 யே தேறுதல் 

சொல்லவேண்டும். இத்தனை காரணங்களையும் முன்னி 

ட்டு நீ இப்பொழுதே ஈம் நாடி செல்லவேண்டும், சாரங்க 

ளும் இப்பொழுதே இவ்வாண்மனையைவிட்டு நீங்கவே 
ண்டும், ஆ தலால், €க்திரம் குழந்தைகளைச் கூட்டிவா. 

அ௮ழாதை ! [மோகனமா$லை போறன் , 

பிரபோ ! பார்த்திர்களா ? என்னை நீங்களிப்படி நினைப் 

பீர்களென் றெண்ணவேயில்லை. செல்வமிருச்சபொழுது 

தங்களுடனனுபவித்துவிட்டுத் தாங்கள் வருந்தும்பொ 

முது தங்களை விட்டு விட்டு என்றாய்வீடுபோய் அனுபவி 

க்:ச்சச்சவளென்று எண்ணினீர்களே ! 

நளன் :--என்கண்ணே ! ௮ல்விதம் கான் உன்னை நினைப்பே 

னு ? ஏன் வீணே வருந்துகிறாய். ( தமயர்இியைச் சட்டிச்கொ 

டு) தீயேனுடைய கெட்ட்புத்தியால் மகாஉத்தமியாகிய 

ரீ துன்புறவேண்டியிருக்சிறதேதே யென்றல்லவோ சொன் 

னேன் ? 

தமயந்தி :--பிரபோ! ன்பத்சை யெல்லாம் இன்பம்போல 
வே தங்களுடனிருந்து ௮. நபவியாவிட்டால் எவ்வண் 

ணம் நானுத்தமியாவேன் ? சல்லது சாதா! என்னுடைய 

தன்பத்தைகசருதி யென்தாம்வீர போகச்சொன்னே 

. னென்றிீர்களே, அதற்குமேல் நானொன்று சொல்கிறேன் 
கோவியா தீர்கள் 1 

நளன் என்ன? சொல், உன்னிடச துச் கோபமென்ன ?



Sir Orr owWw ந.தி , [அங்கம்-11. 

தமயந்தி :--எனக்கும் துன்பமில்லை. நிங்களும் சுகமூறலாம். 

ஈமகுழந்சைகளுச்கு மாதரவாயிருச்கும், என்பெற்றோர் 

களுக்கும் பேரானர் தமாயிருக்மும், இவைகளுச்செல்லா 

மாதாரமாக, ஈம்பொல்லாசுவேளை தீருமளவும் எனது 

தாய்வீட்போ யிருப்போமே ? அவர்களு மெங்கே யெங் 

கேயென் நெதிர்சொண்டழைப்பாரகள். 

நளன் :--மின்னுதலாய் ! 

“மிக்கவெஞ் சமத்திடை வெருவி யோடின 

சொச்சறுன் புறச்சணி யுலகல் வாழுகா 

புக்கு வேட் டகத்இினி BIC ணும் புன்மையோர் 

மச்களுட் பாடி யென் ௮டை£கும் வையமே,” (௨௯) 

பேண்ணுற. வொன்றெகூறும் பேசையாகக் தப்போயங் 

குண்ணச ஓுறைசல்மற்று முறர்குக லுயார்தோர்ச்காகா 

பண்ணிய தருமர்தானம் பரச. யனைகத்தும்பாழாம் 

கண்ணொளி யனையாய்நீயுங் சழறிய மாற்றமென்னே ? 

ஆதலின், நான்வர நியாயமில்லை. நீ வேண்டுமானாற் போ 

கலாம். ௮து ஈல்லயோசனைசான். அதை கான் சொன் 

னதற்குத்தான் நீ கோபங்கொண்டனை. உனச்கும் சாய் 

வீடானசா லிமுக்கில்லை. நீ போவசனால் எனச்கும் சந் 

தோவமாயிருக்குப்.  குழந்தைசகளுச்கு மாசாவுண்டா 

கும், 

தமயந்தி--அண்ணலே ! அறியாது கூறினேன். மன்னித்து 

விடுங்கள். எனக்குச் தாய்வீடுபோவ திழுக்கில்லை யென் 

இிறிர்களே * 'என்சணஉனை விட்டுப்பிரிவது ? ஆவின், 
இனிய௰ர்சப் பேச்சே வேண்டாம். ௩ம் சுழந்தைகளைப் 

பார்த்சனுப்பிவிட்டு ௮.ரண் மனையைவிட்டு நீங்கலாம், 

[போடருர்கள், 

இரண்டாமக்கம் மற்றிற்று, 
  

|[* enor gu,
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அங்கம் :--ந 

mS eR, 

முதற்களம். 

இடம் : மாவிர்த டகர.த்இற் கருகி 

| லொருகாடு, 

காலம்: பிற்பகல், 

பாத இரங்கள் : hon sr, BNI 

தமயந்தி : சாதா ! இஃதென்ன வாச்சரியம் பார்ச்தீர்களா £ 

நாம் அர்சுத்தடாகம் வருமளவும் சூரியரொணங்க ளெவ் 

வளவு கூமையாய் நம்மைச்தாக்கன? அத்தடாகச்திற 

ஐண்ணீர் பருகியபிறகு சூரியனிருப்பதாகவே தெரியவி 

ல்லை2ய? ௮, ஆ! எவ்வளவு குளிர்ந்தகாற்றும் நிழலும் ! 

நளன் :--வாஸ்தவர்தான் இக்காடு மிக அடர்ச்தியாசவும், 

வளர்ந்தோங்கிய மரங்களுடனு மிருப்பகளுற் சூரியவெ 

ப்பமே தோன்றவில்லை. 

தமயந்தி :--அதுதான் தாங்கள் அடிக்கடி. வேட்டைக்கென் 

௮ வர்துபிகிஇ.ரீர்கள் ! இங்கு ஒர காழிகை தங்கினாலும் 

போதுமே! ஈமது சந்திரகாந்த் கற்களிழைத்த மண்ட 

பங்களாம், அடிக்கடி தண்ணீாடிச்சப்பெற்ற வெட்டி 

வேர்ச்தட்டிகளும், இடைவிடாது, | வீசப்படும்கவரிகளும், 

சர் தனவகைகளும் ஓன்று சேர்ர்சபோதிலும் இவ்வளவு 

குளிர்ச்சியை உண்டாக்கக்கூடுமா? சாதா! இிஸல்சென்ன 

மிசம?ரைம்யமான ஒரு வரசனையடிக்கிறதே? நாம் எச் 

தனையோ வாசனைத்திரவியங்களை ௮ நபவிச் இருர் தும் 

இது நூதனமாகவே தோன்றுின்றதே! எங்கருந்தடி.க் 

இறது, பிரபோ? 

நளன் :--நாமிதுவரை யனுபவித்இிராத வாசனைதான். இது 

பல காட்டு மலர்களின் கலலைமணம். இதை சாம் எவ்வி 
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௬௮ திமயக்தி, [ அங்கம்-111. 

தம் ஈமது சாட்டி லனுபவித்திருக்கச்கூடும் 1 இத மாதிரி 

யாகவே, இன்னும் எத்தனையோ பதார்த்தங்கள் சாட்டி 
லனுபவிச்சக் இடையாதன இக்குகடைக்கும், பெண் 
ணே | மனிதர்களாகிய சாம் உலகத்திலுள்ள எல்லாவற் 

றையுமனுபவிச்கிறரோமெனறு நினைக்கிறோம். சாம் ௮னுப 

விப்பதிற் பெரும்பான்மை ஈம்மாலேயே உண்பெண்ணப் 

பட்டவைகள். Gogh, ஈசனால் இயற்கையிலேயே 

படைச்சப்டட்டவைசள் பலவுள. அவைகளிற் பெரும் 

பான்மையை நாம் அனுபவிப்பதேயில்லை, பார்! நீ app 

கூறியவாங்கு ஈம் காட்டில் எத்தனை ஏற்பாடுகள், வெப்ப 

த்சைத்தணிச்துக் குளிர்ச்சியை உண்டாக்குவதர்குச் 

செய்திருக்கிறோம். ௮வைசளனைத்தும் இர்த ஒருவன 

சிதிற் ”டாகுமா 1 

தமயந்தி :--ஒருபொழுது மாகமாட்டாது. 

நளன் :--இன்னும் பார்! காம் பலவண்ணக்களைச்சொண்டு 

. இத்திரங்கள் இீட்டுகின்றோமே! அவ்வண்ணங்களாகிய 

பச்சையும், சிவப்பும், இதோ ஈம்முன்னிருக்கும் பைம்பு 

ல்லின் நிறத்திற்கும், ௮சோ புலப்படகிற செல்வானத் 

இன் தோற்றத்திற்கும் நிகசராமோ ? சற்றுக்கவனித தக் 

கேள். ௮ேச பக்ஷி ஜாதிகள் பாடுகின்றன கேட்டாயா 7 
ராம் சம் காட்டில் .யாழென்றும், குழலென்றம் சொல்லி 
ச்கொள்ளும் இணி௰ வாச்சியங்களின் சொணி இத்தொனி 

கட்டோமோ 1? என்ன சாமரை வீ9னாலும் இளர்தென்ற 
லாமோ ? இவ்விதமே ஒவ்வொன்றும், மேலும், இங்கு 

ang தும் ஈம்மனம் எல்வளவு தூய்மையாகவும், .ரமணீய 

மாகவு மிருக்றது ? ஈம் விசாரங்கூடச் தோன்ற வில் 

லையே ? ப 

தமயந்தி :--ராதா ! சாக்கள்சொல்வது உண்மையே இவ்வளவு 
தெளர்பாச்யெமுடைய எனக்கே ஒருவித உற்சாகமூண் 

, பாறதே! யோ! இஃதன்றோ ஈசன் படைப்பின்
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இறத்தை வியக்குமிடம்? இசை யறியாது சம் சாட்டி. 
_ லிருக்து காளைவிணே கழித்தோமே ! இவைகளைக் கண்டு 
களித்தாலன்றோ கண்கள் பமன்பெற்றனவாகும்? இத 

னாலேதாம் தன்புற்றவா்க ளெல்லோரும் வனவாசஞ் 

செய்கிரார்களோ ? 

நளன் :--நீ சொல்வது சரியே. இன்னும், இதனாலேதாம் 

முனிவர்களிங்கு வரது சுவமியற்றுவ தம், 

தமயந்தி :--அதுவும் நியாயர்தான், ஒரிடத்திற் றவமியற்ற 

லாம், இரிடத்திற் சாய்கனிகளைக் கொண்டுவந்து இன்ன 

லாம், ஒரிடத்திற் றுயிலலாம். தடாசங்களில் நீராட 

லாம், எல்லாம் செளக்டியந்தான், ஆனால் கான்விலங் 

குக ளிடுக்கண் செய்யுமே? 

நளன் :--பெண்ணே |! அப்படியன்து. தவமுனிகளிருக்கு 

மிடத்திற் றுன் பியற்றும் விலங்குகள் கெருங்கா. நெரு 

aay மிடுக்கணியற்று. அதன்றியும், காட்டிலுள்ள 
மனிதர்சளிலும், காட்டி லுள்ள மிருகங்கள் கருணையுடை 

யனவே ! எப்படியெனில், காட்டுமிர்கங்களி லனேகம் 

புற்பூண்டருந்துவன, ஊன் புசிப்பனவும், தம் பசி 
இர்ர்தபிறகு பிறவுயிரைக்கொல்லா. மானுடர்களோ, மா 
கீகரி தின்று சீவிக்கக்கூடியவர்களாக விருர்தும், €ீவகா 

ருண்யமில்லாசதஞற் சீவன்களைச். கொன்று பெரும்பா 
.ன்மையோர் புலாலருக்துகிரார்கள். இன்னும், ஆகரர 

நிமித்தமின் நியே மனிதர்கள் ஒருவரையொருவர் ௮வா 
Meno கொன்றுவிடுகிருர்கள். மிருகங்கள், தங்களுசீ 

G4 கேவெருங்கால், கேடு விளைப்பாசை மட்டுமே கொ 
“ல்லும்; மனிதனோ, சன்னயம் வேண்டி ஈல்லவர்களை 
யூங் சொல்லுவான். இன்னும், மனிதர்கள் அழுக்காறு 

௮லா, வெகுளி, காமம், பொய்ம்மை முதலியவற்றாற் றம் 
மயலார்ச்குச் சேடு விளைத்து ச்கொண்டே யிருப்பார்கள். 

'இத்சச்குணங்கள் விலங்குகளிடமில,. அன்றியும், வில
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க்குகள் upset, 'விசுவாசமாசவிருர்து தம் ஈண் 

பர்சளுக்சாகச் தம்முயிரையும் கொடுக்கும். woh srs 

“ளே, ஈன்றி கெட்டவர்கள், உண்ட வீட்டிற் கொண்ட 
கங் கொள்பவர்கள். ஓ! மாஓுடப்பிறவியே ! 

பேருமைமிகு மாநடராய்ப் பிறரது வாழ்ச்திப் 

பேருலகிற் றவமியற்றிப பேசொஷண்த 

வருமறுமை ஈலமனைசத்து மடைய லாகும் 

மாநிலச்சீர் மகிமையுறு கடவு ளெம்மான் 

மருமலருக் சகாயுமிகச் கனியு௩ கூட்டி 

வழ௩்கிடப்பல் சாணியங்க எலையும் போதா 

தீருளெனவு மொருபொருளை யழித்து நீரு 

மரியஃயிர் செகுச்திதெ லென்னோவென்னோ ?! (௬௧௪) 

மனமுவர் தயிரை வ௨)த25௪ னுடலின் oe 

மாமிச மருர்துபுன் மாச்காள் ! 

வனவிலங ருசள்போற் ப௫ிப்பிணி நீங்கின் 

மனமகிழ்ர் துபிரையோம் புதிரோ $? 

சனச்ச ச் காம வெகுளியா இியவாங் 
கடுங்குணம் பலவுட னுச்ச 

மின ச்தையே ஈவியுங் சொடுக்சொழி லசனா | 

லிழிக் தமா விலங்கினுங் சொடிமீர். (௬௨); 

ஆதலால், தமயந்தி! காட்டு மிருகங்களா oped கேடு 

விளையாது. 

தமயந்தி :--சாதா ! பார்ச்தீர்களா அதோ ஓடுகின்ற. மான் 

கன்றுகளை ? அட! ஓரே நிமிஷத்தி லிதோ வந்துவிட். 
டனவே ! ஐயோ !--அசோ மறுபடி போய்விட்ட 

... னவே! டட ் 

நளன் : 79! இர்சச்காட்டி ஈமது காட்டிற் கிடைக்குமா * 

. கொஞ்சமேனும் விசாரமில்லாமல் உல்லாசமாய் . விளை 

யாடித் தரின்றநன ! பார்ச்சாயா ?
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தமயந்தி :--நாதா ! அவைகள் துள்ளித்துள்ளி, ஆகாயத்திற்: 
இளம்பிக் ழே குதிச்சின்றனவே, அ௮வைகட்குக் கால்க 

சொடிர்துபோகாவோ ? கோவாவோ ? 

நளன் ;--மான்விழியாளே ! மான்கன்றுக ளிவ்விதந் துள்ளிக் 
குதித்த Suny குதியாதிருர்தாந்ரான் அவைகட்குச் 

கால்கள் கோம். 

தமயந்தி :--தலைவா ! அவைகளுக்குப் பயமென்பதே யில்லை: 

யே! ஈம்மருகே ஓடிவந்து விளையாடுகின் றனவே ! 

நளன் :--மாதாசே 1! இவைகள் மனிதர்களின் கொடுமை 

யறியா. மனிதர்களையே விசேஷித்துச் கண்டி ராவன்றோ? 

தமயந்தி :--இயோ! கம்மிடச்து நெருங்கெதுபோல் ஒரு 

வேடனிடச்து நகெருங்கியிருக்காற் கொன்ற விடுவானே 

பாவி ! 

நளன் :--அப்படியுங் கொல்லப்பவெதுண்தொன். 

தமயந்தி :--ஐயோ! இதைக் கொல்ல எப்படித்தான் மனம். 

வருமோ! காதா! தாங்கள் வேட்டையாட age dt 

களே, இவைகளை அம்பால் விழுத்துவதுமுண்டோ 1 

நளன் :--பேதாய் ! சானப்படிச் செய்வேனென்றோ நினைத் 

தாய்? கான் கொல்வதெல்லாம், மனிதர்களுக்கும், 

௮ண்மையிலுள்ள இசாமங்களுக்கும் தீங்கிழைக்கும் துஷ். 

டமிருகங்களையே! இவைகளைச் கண்டவுடன் உன்னி 

னைவு வந்துவிடும். உன்னுடன் விளையாடுவதுபோல விளை 
யாடுவேன், 

தமயந்தி :--ஆஹா ! எங்கேயோ மறைர்துவிட்டனவே ! 

நளன் :--வேறெங்கேயாவது போய் விளையாடும். ௮வைகளுக. 

கோரிடம் நிலையா 1 | 

தமயந்தி ;--அவைக ளென்னதீன்னும், பிரபோ?
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நளன் :-- அறுகம்புல் மட்டுமே யருர்தும். அதனாலேயே மா 

... ஸனிற்குப் புல்வாய் எனப் பெயருமுண்டு, 

தமயந்தி _ சாட்டி லிருக்கும் பொழுதுகூடப் புல்தானா தின் 
லும்? யோ! நான் கொஞ்சம் புல் பதித்தச்கொடுத் 

.. திருப்பேனே! 

நளன் :-அவைகள் ஈம்கையி லெளிதிற் பிடிபடா. ஈல்லது 

சாயங்கால வேளை யாதலின் சிரமம் தோன்றாது. ஆத 

லின் சாமின்னும் :இவ்வன தசைச் சுற்றிபடார்ப்போம். 
(கொஞ்சத் தூர ம் போடறார்கள் ) 

தமயந்தி :--அஆஹா ! பார்த்தீர்களா இவ்வருவிட்ன் தண்ணீ 

ரை? களங்கமற்ற யோகியரின் உள்ளஎம்போற் நூயதாயி 

G55 gi 

நளன் :--நன்கு சொல்லினை ! இன்னும், இக்நீசோட்டத்தைச் 
சற்றுச் கவனித் துப்பார், இந்த விடத்திற் களங்கமற்றிரு 

கிறது. அதோ ஒரு பத்தடி த்தூரத்திற்கப்புறம் சலங்கி 
யிருக்கிறது. அ தற்சப்பால், மறுபடியும் தெரிவாயோடுகி 

றது. இவ்விதமேதான் ஈமதுவாழ்ச்கையும், ஈமதலாழ்க் 

கை.பாகய நீரோட்டசத்தி னொரபகுதி, யாதொருதுன்ப 

முமின்றிச் சுகமாகவேயிருக்கிறது. மத்ரொருபகுதி துக்க 
மாகிய களங்கத்தோடிருக்றெது. வேறொருபகுதி துச் 
கம் நீங்க மறுபடியும் சுகக்தோன்ற விருச்கிறத. இவ்வி 
தம் வாழ்சாள் முழுமையும், சுகதுக்கங்களாகிய மாறுபா 

டைந்து மூடிவில் நித்ய பரிபூரணமாயுள்ள கருணையங் 

கடலாகிய பரம்பொருளை யடைஇன்றோம். 

ஒரிடங் கலங்கி மற்று மோரிடர் தெளிக்தும் பின்னே 

கீரின தோட்டங் கேடுந் ரெழு9டும் நிலையை நோக்$ற் 
நேரிய லின்ப துன்பர் இகழ்ந்திடு வாழ்க்கை யாமென் 

pus புலவர் கூற்றி னழடினை யாண்டுக் காஸய், (௬௯)
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தமயந்தி :--சாதா ! தாங்கள் சொல்வது உண்மையே. ஆனால், 

எவ்வளவு களங்கமேற்படினும் ஓராறரானது கடையிற். 

கடலை யடைவது இண்ணம். அதுபோலவே எவ்வளவு 
துக்கத்தை யனுபவிக்கநேரினும், கடைசியில் ஈசனுடைய 

கருணைக்கு நாமும் பாத்திரமாவது திண்ணர்,சானே ். 

நளன் தற்கும் உயமுண்டோ ? ஈசனுக்கு அத்தகைய 
வித்தியாசமே யில்லை. மனச்சுத்தம்மட்டும் வேண்டும். 

அதுமட்டும் கிலைத்திருக்குமேல், துஈ்கங்க எனைத்தும் 

அதோ அச்தச்சுரியனை மறைச்துச்செல்லும் மேகங்களை 

யொக்கும், அதோ பார்த்தாயா கதரவன் சோற்றக்சை? 

தன்னுடைய இகரணங்களையெல்லா மிழந்து ஒர் Ras gg 

பழுத்த மாங்கணிபோல விளங்குகறொன். இக்காட்சி ஈம் 

காட்டிற் செவ்வனே தெரியாது. 

தமயந்தி :--மெய்தான். சான் இதுவரையிற்பார்ச்ச இல்லை. பா 

ர்ச்கச் சகுர்தமசாகு மிச்சாட்டி, பிசபோ! பார்தீதீர்சளா 7 
இச்தச் சூரியன் ௨ ச்சிபிவிருக்கும்பொழு து ஈமக்கு ௮ண் 

ணார்துபார்க்கக்கூடமுடியாது. கண்கூசும். ௮வ்வளவுபிச 

காசமாயிருக்கும். இப்பொழுதோ ௮ தனாளியையெல்லா 
, மிழந்துவிட்டதனால், மிகச்சுலபமாய்ப் பார்க்கிறோம். 

நளன் :--இப்படித்தான் மனிதர்களின் அ௮ச்தஸ்தும், ஒருவன் 

அவனுடைய பூரணவதஇிகாரச்தி விருக்கும்பொழுது, அவ 

னை யொருவரா லும் டெடமுடியாது. அவனைக்கிட்டி அவ 

ன்முகச்தைப் பார்க்சவுங்கூடுக் £ழ்கோக்குவார்கள். பிற. 

கு, அவன் அ௮வ்வஇகாசச்தை யிழக்துவிட்டால், உடனே 

எல்லோருக்கும் காட்சிக்கெளியனாவன். எல்லோரும் 

அவனை அல்சதியமாய் நெருங்குவார்கள். எவன் உச்சக் 
சாலத்தில் வெளியேபோவான் ? S26 சாயங்காலத்தி 

லெவன்வெளிப்போசான் ? பார் ! இதோ ஈம்பக்கமாய் 

ஒரு வேடன் எவ்வளவு அலவ போனன்! காம் 

ee யப LIBRARY.



தமயந்தி, [அங்கக்-[17], 

சம் நிலேமையிலிருந்தால், ௮வன் அப்படிப்போயிருப்பா 

னா 1 ஈம்மதகாரத்திற்கும் ௮ர்தஸ்இற்கு மஞ்சி நின் றிருப் 
பான், காமிப்பொழுது ஒளியிழர் துவிட்டோ மாதலின், 
௮வன் நம்மை நெருங்டச் சென்றான். அப்படியே, நீயும் 

ஆதவனைக் கண்கூசாது காண்கிருய், 

தமயந்தி :--பிரபோ! ௮சோ இரண்டு அன்னப்பறவைகள் 

வர்திறங்குசின்றன பாரத்தர்களா 1 இர்த உயார்த ஜாத 

யாகிய புண்யப்பறவைகளின் காட்டி விசேஷத்தாற்றான் 

சம்மிருவருக்கும் சேர்க்கைபலிதச்சது. ௮சளாலேயே நெடு 

சாட் சுகமனுபவிச்தோம். இப்பொழுது மறுபடியும் தா 

ட்சி சகொடக்கின்றனவே! மறுபடி. நமக்குச் சுகக்கிடை 

ச்சப்போெறதோ? தங்களுடன் என்னைச் சேர்ச்துவை 
தீத்து அன்னப்புள்ளாதலின், ௮வ்வினச்தி னிடத்திலே 

யே எனச்கொரு பற்றுண்டாய் விட்டது. ஆசையால், 

அதோ இறக ஈம்மை நோக்இவரும் புட்களைப்பிடி.தது: 

விளையாட ஆவல்கொண்டுளேன். அவைசளைப் பிடி ச்துத் 

தருவீர்களா ? 

நளன் :--அப்படியே செய்கிறேன், எனக்கும் அன்று முதல் 

அவைகளிடச் தன்புதான். அதிலேயும், இப்புட்கள் மிக 

வழகா யிருக்சன்றன. பொன்போ லொளிவிடுகின் றன. 
ஆசையால் இதோ பிடித்துச் சதருறேன். நீயும்கூடவா. 

[போருர்கள்...
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இரண்டாங்களம். 

இடம் : காடு, 

காலம்: இரவு. 

Legs Brin: கலிபுருடன். 

கலி: —[uraans | 
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(௬) இசராகம்-மாயமாளவகவுளை, மிச்ரகாளம், 

பல்லவி. 

தீனதந்த நாதர்த நாதாத் - தனச் 

தினதர்த ராதாதகாதந்த நாதா, 

ராணங்கள், க 

௨ நானோ முடிக்காது விடுவேன் - எண்ணம் 

சாளொரு கோடியேயானாலுர் தானெ 

ஏஜே இவற்குச FEE IGT = என்னை 

ஏமாறச் செய்த இறுக்கியைக் கூடி (தன) 

. இக்திரன் முன்னிலை தன்னில் - நானும் 
இட்ட சபதம் தவறிடா வண்ணம் 

தீர் இர மாய்த்வாத சாண்டு - தங்கித் 

தவறுகண்டேயென்றன் வசமாக்கிக்கொண்டேன் (தன) 

௨புஷ்சா னென்ற வோ.ரரசன் - அவன் 

ப,ச்திபிலும் யுத்தி தன்னிலு மேதான் 
சுஷ்ச மடைந்த வோர் மூர்த்தி - ௮வன் 

, ரூசசத் தனசதிற் குவமான மில்லை (சன) 

களன்பேரைக கேட்டாலும் போதும் - அவன்



10. 

தமயந்தி, [அங்கம்-11] 

சாலாறு லாகவம் போவெ னர்சோ 

களமென்று காதிற் கேட் டாலும் - uy Ss 

காதவழி யவன் ஒடி. விழுவான் ் (தன) 

௮ச்தகை யரசன் னக்கு - என்றன் 
௮ருள்கொடுச் தேபிற காண்மையுசஈ் தர்.து 
சத்திய சர் தனாம் நளனை - மனம் 
சலிச்கச் செய்தே யிவன் றன்வச மாக்க (சன) 

சூது பொரவுமே செய்தேன் - சூதிற் 
சூதாகவே கவறோடும் புரண்டு 
ஏது மில்லாம லடி. த்தேன் - ஈளன் 
ஏங்கியே சாட்டைச் கடச்சவஞ் செய்தேன் (தன) 

... இத்தனை செய்தும் பயனென் - ஐயோ 
இருவரு மின்னும் IAG Bev ரேதான் ப 
பத்தி யக னாலே - பாவை 
பர்த்தா வுடன்வனம் போக விசைர்தாள் (தன) 

. சான்காண்ட வெண்ணமும் போச்சே - அவர் 

நாட்டி. லிருச்குங பொழுதேனுு் சொஞ்சம் , 
தான்பிரிர் இருந்தார் தனிச்தே - இன்னே 
சனியென்னு மெண்ணந் சனியாகப் போச்சே (தன) 

அவரைக் கெுக்க நினைந்து - பொன் 
அன்னப் பறவை வடிவெடுச் சேகான் 
கவார்துகொண் டேனவ னாடை - யோ 
கன்னிக்கும் மன்னற்ரும் காசல் மிகவே (தன) 

இருவர் உடற்கும் பொதுவாய் - உயிர் 
இய௫ஈ்குவ தொன்றே யெனும்பொருள் தோன்ற | 
ஒருவ ௬ுடையை யிருவர் - சுற்றி 
உவகை யுடனே யுலாவுன் ராரே (சன) 

. நீரைப் பிரிச்சல்போ லாச்சே - இவர் 
நீடித்த காசல் கநேரு௩கவம் போச்சே 

நீரைக் கெடுக்க ... நினைர்த- என்றன் 

... சிந்தைய மென்னைச் சிரிச்தட லாச்சே (தன)



களம்-2] தமயர் இ ௭௭" 

் ஆனாலும் ஒருமுறை பார்ப்பேன் - இவர் 

அன்பே யதற்கு மசையாது நிந்இற் 

போனாலும் போகட்டு மென்சொல்- இந்தப் 
புண்ணிய Cowra torn யேனான் (தன) 

18. போூரு ருறைவிடம் ராடி - அங்குப் 
பூவை யுறங்குர் தருண மறிச்தே 

ஏ௫ ஈளன்மனக் தன்னை - மிக 

ஏதஞ்செய் தேயவன் நெஞ்சைக் கலைப்பேன். ( தீன); 

14. கன்னியை விட்பெ பிரிய - எண்ணம் 

கருத்தி லு.இக்கச் செய்தேயவன் வேண்டும் 

சன்னரோர் வாளா யிருபபேன் - அவள் 

நல்லுடை சொய்துமே செல்ல வடிப்பேன் (தன), 

15. seman SAG BC கன்னி - மிகச் 

காத லுடனே கதற வடிப்பேன் 

சணவன் றனையுமே சழ்மை- செய்து 

கயவ ஜொருவனுக் காளாக வைப்பேன் (தன) 

ஐ! ஆ!! என்னுடைய எண்ணங்களெல்லாம் இப்படியா 
வீனடின்றன 1 யோ! அவர்கள் வனவாசத்தை யிடை 

பூராக நினைப்பார்களென் ரெண்ணினேனே ! அவர்களப் 
படி நினைக்கவில்லையே| ஏதோ உச்யான வனமென்றன் 

ரோ மதிக்கிறார்கள் ? ஆனால் இவர்களைபபோல உண்மை. 

யாம் நேசிக்கக்கூடிய இருவர் சேர்க்இருச்ச நேரிட்டால் 

ஈ.ரகமும் சுவர்க்கசமன்றோ ? ஐயோ ! இவர்களைச் துன்பப் 

படுத்த முயல்வது சனலைச் கச்திசொண்டு வெட்டுவதாச 

வன்றோ (Bog? இலஃ்தென்னபாபம் 1 இந்த மன்ன 
னிடச்தில் ஒருகுற்றங்காணப பன்னிரண் வெருஷுகாலம் 

பிடித்தது. இப்பன்னிரண்வெருஷகாலமாய், அவனுடைய 

சலச்தையும், ஆளுகை நேர்மையையும், இர்தத் சமயச் 
யின் கற்புகிலேயைம் கண்டுவர்த எனக்கு, இவர்களைத்



தமயந்தி, [அங்கம்-111, 

துன்பப்பரித்த லேண்டுமே யென்று மனச் தத்தித் 

தீதி. இருரச்தாலும், சேவராஜனுக்குழுன்செய்த சபதத் 

நை மேற்கொண்டு, ஐர் அற்பக்குற்றச்தை யபரிமிதமா 

க்கி வருத்த வெச்சணிக்ேேன். இன்லும், இவர்கள் சேய 
திறைக்கண்டு எப்படிப்பிரிக்க முயலுவேன்? ஐயோ! 
வாய்பதறிக் கூறிய மாற்றம் பிழைக்குமே ! ஈல்லது, எல் 

லாவற்றிற்கு மின்னு மொருமுறை பார்ப்பேன், அவர் 
கள் படுக்கச்செல்லும் பாழ்மண்டபச்இிற்குப் போறே 

ன். அவ்விடத்தில், தமயச்தி உறங்கும்பொழுது, ஈளன் 

மனத்சைக்கலக்கிப் பிரிய வெண்ணங்கொள்ளச் செய்டு 

தேன். இப்பொழுது இருவருக்கு மொன்ருய் விளங்குஞ் 

சேலையை இரண்டுதுண்டாக்க, ஒரு சிறிய வாளாகவும் 

களன் காண விருப்பேன். பிறகு சளனை அவனுடைய A» 

றசசர்களி லொருவனுக்குச் சிற்றாழியஞ் செய்யப்பணிப் 
பேன். அப்பொழுதாவது, தமயர்தி2சவதைசளை ௮வம 
,இத்ததற் இரற்குகராளா? பார்ப்போம். இர்த முறையும் 
எனது ஏற்பாடு தவறினால், இனி சான் இவர்களை வருத் 

தேன். என்வாக்குப் பொய்த்சாலும் பொய்க்கட்டும், இத் 

தகைய புண்யாசமாக்களுக்காக கஞ்சபதத்தை யேனிழ 

க்சச்கூடாது? ஈல்ல.து. நானிதில் ஜயச்சை யடைர்தே 
ஞாயினும், கொஞ்சக்காலத்தில், இர்சஎன் முன்புதோன் 

ஜி, அவன் நாடுககரங்களையும், பிரிய நேரும் பெண்சாதி 

பிள்ளைகளையும் கூட்டிவர்து ஆசீர்வதிப்பேன். எஸ்தெ 

ப்படியாயினும், என்னாற் பீடிச்கப்படாதா ரொருவருமி 

லர். அத்தனை பெயர்களிலும் இவனுச்டோனவ சொரு 

வருமிலர், கான் இப்பொழுது அவர்கள் செல்லும் பாழ் 

மண்டபம் நோக்டப் போடின்றேன். | போடின்றுன். 

அத்ய டை
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மூன்முங்களம்: 

  

இடம் : காட்டி ற பாழ்மண்டபம், 

காலம் : இரவு. 

பாத்இரங்கள் : களன், தமயந்தி, 

தமயந்தி :--நாதா! இர்த இருளடைர் த மண்டபத்திலா படுத் 
தறங்குகிறது $? பயமாகக்கூட விருக்கிறதே ! பூச்சிபொ 

ட்டி புபத்கிரவச்திற் காளானாலுமாவோமே? 

நளன் :--௪௫ 1! என்னசெய்கிறது ? .காட்டில் நஈமக்குயார் விள 
கசேற்றி வைச்சப்போகிருர் ? இருட்டி றான் கையினால் 

தடவி நிதானிச்துச்சொண்டு படுத்துறங்க வேண்டும். 

ஐயோ ! பாவியேனைமணரந்ததனால், தாண்டாமணிவிளகச் 

கெறிர்துகொண்டிருக்கும் அரண்மனையைவிட்டு இவ்வி 
Gem காட்டி ற்றக்க வேண்டியிருக்க்ற.து, 

தமயந்தி :--பிரபோ ! இணியவ்விதம் சொல்லாதீர்கள். தங்க 

ளுடைய முகத்தினொளியால் இருளைத்தப்புவேன். இவ் 
விடத்திலா படுத்துச்கொள்கிறெது ? கல்லுங்கட்டியுமாக வி 

ருக்கெததே ? 

ஆ ! அப்பப்பா! முட்கூட விருக்கறதா ? 

( சடவுறுள், கையைச்சரே லன் றிழு.த் ஐக்கொண்டு) 

நளன் :--என்சண்மணி ! எங்கே உன்கையைப் பார்ப்போம். 

முள்தைச்அுவிட்டசா ? ஐயோ ! கானென்ன செய்வேன் ? 
௮ற்புகை பூட்டிய மலர்மெச்சைபிற்படுக்கும் உன்மேனி 

எவ்வித மிந்த முட்களிலும் புழுதியிலும் தங்குமோ ? 

என்னகாலமோ இப்படியாயிற்று | 

% 46 அனிச்சமென் புதுமல ரமளி மேயினும் 

பனித்திடு மெய்யெனப் பசைச்து வாடுவேன் 

கனிப்படு களவிவெம் பொடியிற் சண்படி 

  

வினித்தமி யேனுமி செங்க ஞய்யுமே ? (ma) 

* நைடத ah, os 
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தமயந்தி :--பிரபோ ! எனச்சாக இவ்வளவு வருச்தப்படவே 

ண்டுமா ? யோ! தங்களுக்குச் துயர்விளைக்குமே யென் 

தல்லவோ வருந்தினேன் ? இம்மண்ணரசர்க ளனைவரும் 

அுக்தாள்பணர் து, கைசட்டி வாய்புசைச்து நிற்க, மென் 

மையாகிய சிங்காதனத்தில் வீற்றிருக்கச்கூடிய தாங்கள் 
இந்த முள் நிறைஈ்த மண்டபச்தில், யாருமற்ற பர 

சேசிபோலிருக்க நேர்ந்தது யென்றல்லவோ என் 

மனம் பதைக்கிறது ? நாசா ! சானிதையெப்படிச் சடப்பே 

ன் ? என்னுடல் ஈடுககுகிறதே ! யோ ! தாங்கள் பள்ளி 

யறைக்கு வரும்பொழுது, வர்தியர், சூதர், மாகதர்கள் 

ம்புகழ்கூமி நிற்பார்களே! இருபுறத்துஞ் சாமரைவீசு 

மே! மகரயாழிசைக்குமே ! என பிராணசாதா! இவ் 

வார்தைமின் பேரொலியோ இன்று கட்டியம்? இக் 

கொசுவின் ரொனியோ சங்கதம் ? என்துரையே ! இது 

வோ ங்ககி? லியோ! யாசிட்ட சாபமோ? சாமறிர்து 

பிறர்க்குச் இங்ிழைக்கவில்லையே 1? முற்பிறவிக் தீவினை 

யோ? ஈசா! என்ன நீங்கெயற்றினே மிப்பாடிபட ? 

ஈ ஏன் செய லாவதி யாதொன்று மில்லை யினிச்செய்வமே 

உன் செய லேயென் றுணாரப்பெற் றேனிர்த வனெடுத்த 

பின்செய்த தீவினை யாசொன்று மில்லை பிறப்பதற்கு 

முன்செய்த தீவினை யோவிங்ங னேவர்து மூண்டது” 
(மயக்செலழேலிழடன்றாள்) 

நளன் ;--(௪498ய022)  என்னருமைக்சண்மணி! ஏனிவ்வி 

தம் ஒருந்துகிறாய்? வருந்தலை. சாம் செய்தள்ள கர்மத் 

தை.காமே யனுபவித்துச் தீர்க்கவேண்டும். அழுவதிற் 

பயனென்னை ? சாம் முன்பிறவியிற் பிறருக்கேசேனுச் 

திங்கிழைச் இருப்போம். அல்.இல்லையேல், ஈம்மிருவரை 

யும் கூட்டிவைத்த ௮ன்னப்பறவையே ஈமக்இிடுக்கணிய 

poor? ஆதலால், என்னவர்தாலு மதைப் பொது 

மையுடன் சாமனுபவிக்க வேண்டியதே. ஈல்லது, சாழி 
      

  

பட்டண தார். பாடல்,
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கையோ ஆகிவிட்டது. பறவைகளெல்லார் தம் உறைவி 

டம்நாடித் துபில் கொண்டன, அதேோபார். அர்த மரங் 

சளினிலைகள்கூட அசையவில்லை. ஒவ்வொன்றாய்க் கா 

ட்டுமிருகங்கள் சத்திககிளம்புகின்றன. அதோ கேட்டா 

யா? ஒரு சத்தம், ௮துசான் காடியின்குமுறல், ஆதலால், 

ஏருத்தச்தை மறந்து கொஞ்ச நாழிகை படுத்துறங்கு 

வோம். தன்னாலே பொழுதுவிடிக்தா விருக்கவேயிருக் 

றது நந்துயரம். கையா விப்படிப்படுத்துக்கொள் 

வோம். 

(ஈன் தமயர்தியின் கறந்இிம் கைபைப்போட்டுச் ரிகாண்டு FCpuge 

கத் தமயக்இி ஈளன் கையில் தலைய வைத் திக்கொண்டு அயர்ந்த நிதி 

ரை போய்விட்டாள்), 

நளன்:--(தககு$ஐ தமயச்தியின் முகத் தகோ£க) என்கண்மணி அய 

ர்ந்து நித்திரை போய்விட்டாள். யோ ! இவள் விழித் 

இருக்கும்பொழுது என்னுடைய துக்கச்தை வெளிக்கா 

ட்டக்கூடாதென்று அடக்கிக்கொண்டிருந்தேன். யான் 

௮டச்சினாலும் அடங்கவில்லையே ! “ எவ்விதமடங்கும் ? 

என்னுயிருக்குச்சமானமாய் என்னால் கே௫ச்சப்பரிம் என் 

சண்ணுட்டி, அவளுடைய சிலதியர்கள் பரப்பிய மென் 
மையாதிய மலர்க£ரின் மிது ஈடக்கும்பொழுதும் கோவ 

க்கூடிய பாதங்களுடன், இக்சாட்டிலுள்ள பருச்கைச் 

.கற்களிலும், முட்களிலும்ஈடர்து வருந் துவதைப்பார்க்க 

எனச்குச் சடக்கவில்லையே ! இதற்குள்ளாக இவள் 

மூகக்கார்தி மழுங்கிவிட்டதே ! சண்களோ கலங்கியி 

ருக்கின்றன ! என்செய்வேன் ? இனி இவ்விதம் எத்த 

னை நாட்கள் கழிக்சசேண்டுமோ ? எப்படிச்சழிப்பேன் ? 

- அப்பொழு இவளை யெப்படிச்காப்பேன் ? இக்கோலத் 

தைச்கண்டு கலங்குகிறதே என்னெஞ்சு ! யோ! இத் 

,துன்பங்களுக்செல்லாம் ஆளாகாது தாய்வீடு செல்லென் 

07 B Ca Cara cot oor Slap an | இவளை யிர்நிலேமைபிற்பா
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ர்க்கு மென்சண்கள் நீராகிவிடலாகாதா ? என்னுயிர் நீக் 

சாதா 1? என்னெஞ்சு வெடியாதா ? என்னசெய்வேன் [' 

இப்டொழுதாவது சற்.று நிச்திஉரசெய்கிறாள். விழித்தெ: 

முந்தால், ௮வள் படுர்துயரை கானெவ்வண்ணங் காண் 

பேன் 1 கேவலம் ஒருபெண்டேதை. இந்திராதி தேவர் 

களையும் அவமதித்து, ஏன்னிடச்துள்ள காதலால் மாலை: 

யை என் கழுத்திலிட்டாள் ! ௮.ச்தகைய அருமைக்கண் 

மணியை வருத்தமுறுவண்ணம் வைத்துக்காச்ச, ஆண் 

மகனாய்ப்பிறந்து ௮ரசாண்வெர்த என்ளுற்கூடவில்லை 

யே! ௮வள் துயரைப்போக்கவுச் திறனற்றேனே ! அதை. 

க்காணவுஞ் சடிக்சவில்லையே ! என்னசெய்வேன் ? 
(புலி ம்புகிறால்.) 

உயிருச் குயிசான வுத்தமியைச் காக்கச் 
செயலற் றிருப்பதுமென் செய்கை பராபாமே! (௬௫) 

யாரைப் பழித்தேனோ? யாரமனம்புண் ணாக்னெனோ. 

பாரை யிழக்சவுமிப் பாவி பராபரமே ! (௬௬), 

விண்ணவர்க ணிற்க விரும்பி யெனையணைர்த 

பண்ணின் மொழி துன்பப படுமோ பராபாமே! (௬௭௪). 

காதலி படுந்துயரங் சாண்பதிலு மென்றனக்குச் 

சாதல்நல மன்றுகொலோ சாற்ராய் பராபாமே ! (௬௮) 

எதோ வுனதருள்கா ணென்மீ தஇருர்தபடி 

. மாதோ றிடத் துறு மெம் மானே பராபரமே ! (௬௯), 

(சத்றுக்கண்ணுறங்குடருன், பின்னுமெழக் த) 

எனக்கு விசனமோ முழங்கி மேலெழுகின்றது. இவளை 

யிர்நிலையிற் பார்ச்சச்சகிக்கவில்லை. என்னதான் தேற்ழிச் 

'கொண்டாலு மென் மனந்தேறவில்லையே | இன்றைப்பொ 
மு.திற்கே. யிக்கதியானவள் ஈடுவேனிற்காலத்தி , லென் 
னபாடிபரிவளோ ? அதைஈம்மாற் பார்ச்சவேமுடியா த.
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ஆதலால், ஒருகாரியர் சான் செய்யவேண்டும், ௮ துதான் 
- சரி. இவளைவிட்டுப் பிரிதலேமேன்மை, (சத்றுப்பாறுத்த] 

வயோ ! அரைகாழிகைகூடப் பிரியவாற்றாத என்சண்ம 
“ணியை யெப்படிப்பிரிவேன் ? பிரிர்செப்படி யுயிர்தரிப் 

பேன் ? அவள்சா னாயிர்தாங்கி நிற்பாளோ? மேலும், 
௮-வளைச்சணியேவிட்டா வவளென்செம்வாள் ? அவரைக் 

கான்விலங்குகள் கொன்று இன்றவிடுமே! துன்மார்க் 
கர்கள் காட்டிற் சஞ்சரித்த லியற்கையே ! அவர்களால் 

.மானக்கேடு நேர்ர்தாலென்னசெய்றெத ? குலத்திற்கே 
மன்னோ வந்துசேரும் ? அப்படி யவளைவிட்டு நீங்கினால், 

அ வளென்னைப்பற்றி யென்ன நினைப்பாள் ? சனட்கொ 

ண்டு சபிததாலும் பலிக்குமே கற்புடையா எளாசலின்! 
௮ல்லது, என்பெயரைச் சொல்விச்சொண்டு பிராணனைத் 
துறிந்தாலும் துறப்பாளே ! ௮சனாற் பெண்பாவஞ் சூழு 

மே! என்ன செய்வது? எசைப்பார்க்கிறது ? அவள் 
துன்பப்படுகிராளே யென்று பார்த்தால் அவளுயிரிற் 

Gl, மானத்இிற்கும் அபாயம் வரும்போ லிருக்ெதே | 
(கொஞ்சம்போசித்க) என்னவர் தாலும்வாட்டும். இவளைவிட் 

டுப் பிரியவேண்டியதுசான். அப்படிப் பிரிவதற்கு மித 
,தான்தருணம், இதுதப்பினல், அவள்விழித்துச்சொண்டு 

விவொள். பிறகு, அவளைவிட்டு நீங்குத லசாத்தியமாய் 

மூடியும். அவளும் என்காலைப் பிடி.ச் துக்கொண்டு விட 

மாட்டாள். அப்படிக் கசறுறெவளைவிட்டுக் கடுமையு 

டன் பிரிய என்னாலும் முடியாது. ஆதலால், இதுதான் 

சமயம். நான் சென்றபிறகு ௮வள் விழித்துக்கொண் 
டால், கொஞ்சப்பொழுது காடுமுழுமையுர் சேடிப்பார்ப் 

பாள், பிறகு என்னைக்காணமாட்டாது கதறுவாள், பெ 

.ண்ணானதனாலும், இடம் காடானதனாலும் பயந்து காட் 

;டைக்கடச்சத் துணிவாள். அப்பொழுது நான் முன்கா 

.படியுள்ள, விதர்ப்பதேசம் போகும் பாட்டை நினைவி 

.ற்குவரும், உடனே அ௮தை காடி யச்சேச மடைவாள்.
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ஆங்குப் போய்விட்டால் அவர்கள் அ.ளைப்பார்த்துக் 

கொள்வார்கள். குழந்தைகளுக்கும் ஆ தாரமாக விடுவாள். 

இதுசான் தகுர்தயோசனை, இனிச்தாமதிக்கச்கூடாது, 

பொழுதும் விடியுகேரமாஇவிட்டது. யில் நீங்னொ, 
லும் நீங்கிவிடுவாள். ஆதலால், அவள் விழித்திடாவண் 

ணம் என்சைக்குச் சரியாக இந்த மணற்குவியலை வைத் 
து நீங்குகின்றேன். (பணலைக்குலிதத அதன்பேரில் தமயந்தியின் 

siomu Ougera reson), அட ! கஷ்டமே! இஃசோரி' 

டையூறிருக்கிறதா ? இருவருக்கும் ஒே துகிலாகவன்றோ 

விருக்கிற த ? இதைச்கொய்ய வேண்டும. கையாற் கிழி 

sara, அவ்வதிர்ச்சியா Gaps gs alan @an ? கத்இயு 
மில்லையே ? (ரார்புறமம் பாரசரன்) அதோ! பள பள 

வென்று கடச்சிறசே அதென்ன ? (௫ட்டியெடுத்க) தத்இ 
தான் 1 சன்ரா யகப்பட்டது ! எங்களைப் பிரிபபதி லீ௪: 
னுக்குச்கூடச் சம்மசம்போலும் ? அ சனாற்றான் எதிர் 
பார்க்கச்கூடாசவிடத்தில் ஈமக்கு வேண்டிய பொருள்: 

இடைச்தது. பகல்வேளையில் Gaull nes தங்கியிரு 

ந்த வேடர்கள் தவறி விட்பெபோனதாக இருக்கும், எப்: 

படியாவது நமக்குபயோகப்பட்டது பார்த்துக்கொள்! 

(வோம். இங்குச்இழிக்கலாமா 2? சரியாயிருக்குமா ? (பார்த்துச் 
சேலையைக்சொய்ரென்.) சரி, இழித்தாதிவிட்டது, இனிப்: 

போகவேண்டியததான், யோ! என்னவிசமாய் கானி 

வளைவிட்டு நீங்குவேன் ? இரவின் இருள்கூடப் புலப்ப। 

டாலண்ணம் ஒளிலீசுமிவளுடைய சந்திரவசனத்தை வி 

ட்டுப்பிரிய மனம் வரவில்லையே! ஆ! ஆ! ! பளிங்குபோ। 
ன்ற இவளுடைய நுதலும், மதுவருச்தி மதிச்.து.த்தாம- 

ரையிதழ்சளிடத த.த்தங்கும் வண்டுகள்போன்ற கண்க 

ளும், திருமகளின் ஈர்த்தனசாலை யென சதகுமிவள் மகோச 

விந்தமும், சுகம் அருந்தவொட்டாது சுகம் விளைக்கு; 

மிவளது சுசந்தச்சொவ்வைச் செவ்வாயும், ஈல்லவிவே- 
இகளுடைய மனப்பதவையையுஞ் ிக்கச்செய்யுங் கண்
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ணிபோன்றகூர்.தலும், என்னைப்பற்றியிழுக்சன் றன வே! 

எவ்வாறு நான் போவேன்? அவள் நித்திரை செய் 

இருளே. இப்பொழுது போய்விடுவோ மென்றால் இத்தனை 

காவலாளர்களை வைச்திருக்கன்றனளே! இவைகளும் 

காவலைச்சரிவரபபார்க்கின்றனவே? ஆனால், இலையனைத் 

தும் ௮வளாற் போஷிச்சப்பட்டவையல்லவா ? அதனாற் 

முன் அவைகள் நன்றியுடன் சர் தலைவிச்குக் துன்பகேரி 

டாவண்ணங் காக்கின்றன. &யோ ! ௮வ்வசேதனப்பொ 

ருள்களுக்கும் சன்றியறிவிருக்கின்றதே! நப்பாழும் மனி 

தீனுக்குச்சானோ இடையாது1 அவள் என்னைப்போஷி 

தீததற்கு மான் அவளைச் சந்தியில் விடப்போரறேனே! 

ஆனால் இவைகளுக்குச் சுயயமு மிருக்கின்றது. சான் 

பிரிர் துவிட்டால், என்னிடத்து உயிரை வைத்திருக்கும் 

என் கண்ணாட்டி, இவைகளைப் போஷிச்கமாட்டாளன் 

ரோ? என்னசெய்வேன் ? (மத்தை புற்றகோசச) ௮! ஆ! | 

என்ன! முகத்தினுடைய அழகு! அடடா! ஏவ்வளவு 

அயர்க்து தூங்குரொள் ? இப்பொழுது அவள் முகத்தில் 
விசாரமென்பதே யில்லை. இதுதான் தாக்கத்திலுள்ள 

சோர் பெரிய sere. எவ்வளவு விசாரமிருக் தாலும், 

என்ன கஷ்டப்பட்டாலும், ஒருவனுக்குத் தூக்கம் மாத் 

இரம்வர் துவிட்டதோ, அவ்வளவும்பறந்துபோம். தூங்கி 

விழிக்கும் வரை அ௮வ்விசாரங்க எவனுடையனவல்ல, அச் 
தச் தாக்கத்தைமட்டும் ஈசன் உண்டாச்காஇ.ந5 தானோ, 

மனிதவர்க்கமே நசித்துப்போம். என்னே தாக்கத்தின் 

பெருமை? 

% * துயிலே! மாறுடர் துணையே ! இமையினில் 

ரயனுற நடிக்கும் ஈலங்கணி சாரியே ! 
வரர் இய மனக்குப பொருக் இய மருந்தே! 
விண்ணவர் தமக்கும் மேவரி தாகி 
  

* தனிப்பாசாத் தொகை,
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மண்ணுவ ெர்க்கு வாய்த்சபே ரமுதே! 

ஊக்சு முயர்த்தி யாக்க மளிக்குதும் 
அம்மையே | ௪௪5௪௬ olen §,5) ap 6 கச் | 

இம்மையிற் செம்மைசா லின்ப வ.ற்தே ! 
உன்னை,ச seme st ரொருபொழு துய்வசோ £ 

சின்னியல் புணரா ரீசசே யிசழ்கார், 

செய்யவ டெஎலவையாச் செப்புச் சருத்சென் ? 
செய்யவ டன்னினுஞ் சிறர் தனை யென்பதே, 

இகழ்ச்சியோ விதுதான் ? இயம்புதி ; 
புகழ்ச்சியே யன்றோ * பொருகவற் பகையே!” (௪௦) 

இப்பொழுது, தமயர் இயைச்காட்டிலும் துயருடையா 

fer அப்படி யிருர்தும் ௮த்துயிலினுசவியால், விசரா 

மற்றவள்போலக் காண்டுருள். யோ! இப்படி நிர்வி 

சாரமாய்த் தாங்கும்பொழுது, அவளை சான்விட்டுப்பிரிய 

மூயலுவதை யறிவாளோ ! விழித்தபிறகு எதிர்பாராத 

தாசவன்றோமுடியும் ? மேலும், அவள் இவ்விதம் விசார 

மற்றுத் தூங்குவதெதனால் 1 நாெகரம்போனாலும், குழ 

ந்தை குட்டிகள் போனாலும், தாய் தந்தையர்கள் போனா 

லும், என்னதுன்பப்பட்டாலும், கானிருக்கிறேன் ) சான் 

அவளைக் கைவிடமாட்டேன் என்கிற நம்பிக்கையாலல் 

லவா? மான் ஒரு கொடியனா, சம்பிச்சைச் 'துரோகஞ் 

“செய்து, அவளைவிட்டு நீங்க எண்ணாே வேனென்று, சன 

விலுங் சருதி யிருப்பாளோ ? அப்படி. யவளிருச்சு, கா 

-னிர்தயோசனை செய்யலாமோ ? ஆயினும், நான்செய்யக் 

கூடியது வேறென்னவிருக்கற து? நான் தரோடியாகப் 

போசவேண்டியதுசான், வேறுவழியில்லை, இதோ போ 

இறேன், (பாரன், .இரும்பு) ஐயோ ! போவதென்தபோ 

ஞல், என்கால் பின்னே யிழுச்செறதே ! ஒர் அடிமுன் 

வைத்தால், ஒன்பதடி பின்வாக்குறெதே! யோ! பா 

விக்கால்காள் | என்னுடையவைகளாக என்னுடன் பிற
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ந்து வளர்த்துவிட்டு, நடுவே வர்தவளுக்குச்' சாதசமாகி 

தீர்சளே? ஈசா! சானிறச்சலாசாதோ 1 என்பிராணன் 

- நீங்கமாட்டே னென்டறெதே ! இவளைவிட் டசன்ரூலும் 

இவள்சதி யென்னாகுமோ ? விலங்குகளுக் இரையாவா 
ளோ? அல்லத, என்னைநினைச் தயிர் துறப்பாளோ ? வே 
ரொருவர் கைப்பட்டு வெதும்புவளோ ? மானொன்று மறி 

இலேனே ! 

௨ல௧ முழுது மொருகுடைச்ே 

முவம னிவியா யாசியற்றித் 

இலக மனையாள் பாயவையர்தச் ப 

இருமா மூகச்தி னெழில்காண 

வலக விடையூ னை ச்சைபும்வென் 

றமசே சனுமே தலைகுனியச் 

-குலம சனுச்கோர் விளச்காகுங் 

குயினேர் மொழியா டனைமணர்தேன், ' (௪௧) 

மணந்த மனையாண் மனநிலையு 

மதியும் பதியை ம௫$ழ்விக்குங் 

குணமு மனையாள் குழவிசையுங் 

குழலி னெழிலுங் குளிர்முகமுங் 

கணமு மகலா தனுபவித்ச 

கடையேன் மனமோ சன்மனமாய்த் 

தீணர்து படர்வான் றலைப்பட்டேன் | 

pohCu னென்றுர் சனியேனே. (௪௨) 

தனியே டெர்து தயங்கிடுமத் 

தருண மதனிற் றேவதைசகாள் 

பணிரேர் மொழியாள் படுக் துயரும் 

பயமு நீக்டிப் பரிர்துசைமி 

னினியே குவனா னிவணகற்றி 
யிதுவோ வென்றன் றலைவிதியு
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மனியா யஞ்செய் தகல்கன்றே 

னனமே போல்வா டனைவிடுத்தே, (௪௩) 

என்கதி யிப்படியோ வாயிற்று? யோ ! தெய்வங்சாள் ! 

'என்கண்மணியை வேறு வருத்தக்திற் குட்படுத்தாது, 

அவளுடைய நாட்டையடையச்செய்து காப்பாற்றுவீர்க 

ளா? சான் சென்று வருகின்றேன். (போன்றான், மறுபடி) 

ஐஜகதசா ! இவ்விர்.து முகச்தை சானினி யெப்பொழுது 

காண்பேனோ ? காணப்போடிநதே மில்லையோ 1 இப்பி 
pus லில்லையாயினும், இணி எப்பிறப்பு வாய்க்கினும் 

அப்பொழுது இவளையே மனைவியாகக்சொண்டு வாழச் 

கருணைசெய்வீர் ! இனி சான் பார்ப்பதே நிச்சயமில்லாத 

என்கண்மணியை என்மனமாரச முத்தமிட்டுப் போகிறே 

ன, (முத்தமிடுறேன்) என்கழுத்திற் சுகந்த மணமாலையை 

யிட்டு, என்கையைப்பிடி ௧௮, எனக்குப் பல்விதப் பணி 

விடைகளுஞ்செய்த இச்கரங்களை யோருமுறை முத்தமி 

டுவேன். (கையை முத மிடில்டன்) இன்னு மொருமூறை 

அ௮வளிச்துமுகச்சைச் சண்ணாரக்காண்பேன். இனிவரு 

வேனோ?! பின்னொருதரங் காண்பேனோ ? ஏத? இனி 

வாரேன் 1உன்முகம்பாரேன் ! ஏன்கண்மணி! தமயர்தி! 

இன்றுடன் ஈம்சேர்க்கை யொழிகறதடி ! திரும்பவுண் 

டாகுமோ உண்டாகாதோ! நீ யென்னிடத்து வைத்த 

அன்பிற்குக் சன்மனமுள்ள கொடுத்துவையாசத்துரோகு 

சானாதலின், ௮.ு.பலிச்ச மாட்டாது, உன்னை யதிகத் 

துன்பத்தில் விட்ப்ப்போடேேேன். ஆயின், இவ்வளவிற் 
கும் காரணம், எனக்கு உன்னிடத்துள்ள வீசேஷ ger 

பாகும், உன்னைக் சுடவுள் காப்பாராக ! எனக்குப்பாக் 

இயமிருர் தால், இரும்ப வுன்னையடைஈ்து, உனதமிழ்தி 
னுமினிய வசனத்தைக் கேட்டுறேன். உன் குளிர்ந்த 

சோச்கத்தாற் றழைக்கிறேன். இல்லையேல், காசமடை 

இழேன். இதுசான் ஈம்சகடைசிவிழிப்பு. போகின்றேன்,
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bros Hen mye கலைமா னினமே 

சானொச் தவெழிற் றமயச் தியைநீர் 

-வானொச் இடர் வடி மே யெனலாம் 
மானச் கலனேய்ச் சமவர்ச் இருவான். (௪௪) 

வீமன் பதிசேர் வழியே விடுவீர் 

தாமம் புனைசீர்ச் சமயச் தியையே 

வேமென் மனமிவ் விசனம் மசனாற் 

போமா றெணுரான் புகுபோச் செதுவோ, (௪டு), 

வானத் தொளிர்சென்ற வான்மீன்சா ளென்னுடைய 

மானைத் துயாடைர்து வாடாது சாவீரோ P (eH), 

காமன் நனையெரித்த சண்ணுதலே கானுறையும் 

வீமன் குலவிளக்கா மெல்லியலைத் காவீரோ? (௪௭) 

வனச்திடத்துச் சஞ்சரிக்கும் வானவர்கா ளென்றன் 

மனத்திடத்துச் சஞ்சரிக்கும் மாதரசைச் காலீரோ 1 (௪௮) 

போமாொன் றின்றிப் புலம்பித் தவிக்குமெனச் 

காமாரொன் றுண்டே லதையொனக ரக் காட்டீரோ ? (௪௮). 

காதல்புரிர் தென்னைக் காத்துவர் த காரிகையே! 

போதல் புரிர்துன்னைப் போற்றாது போடின்றேன். (௫௦) 

மானே ! அகல்கின்றேன். மா தாசே |! போகின்றேன். 

தேனே ! தினியுனைசான் நேருகா செர்காளோ ? (௫௧) 

பாரிழர் து பாலருடன் பாரியரசைத் சானிடீர்து 

பேரிழக்து சூதாடிப் பேடிய/போற் போடன்றேன். (௫௨) 

என்போ லினியுலூ லின்னாக் கவருடி தி 

துன்பெய்தி மாச்காள் ! துடியாது வாழ்வீரே ! (௫௩) 
் [போன்றான் 

தமயந்தி :--(அமிரலமர்த கணவனைக்கட்டக் சையபோடிலும், கையிலகப் 

படாமைசண்டு) த நாதா | எங்குற்தீர்? ( தடலிப்பார்த்த.) 

என்ன! காண்டுலேன் ? (கண்ணைத் ஒடைத்தக்கொண்டு) ஏன்
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இன்னும்வாவில்லை? இஃதென்ன.விளையாட்டுப் பிரபோ? 
காட்டிலா ஒளித்து விளையாடுற து, இருட்டுவேளையில் ? 
போதும் வாருங்கள் என்ன! இப்படித்தானா செய் 

இறது? ஈன்றாயிருர்தது! கேவலம் ஒரு பெண்தானே 

யென்று கினைக்கவேண்டாமா ? எவ்வளவு காழிகைதான் 
விளையாடுகிறது ? இ.தஐதானா விளையாடுஞ் சமயம் ? வாரு 

ங்கள். தாங்கள் மிசச்சமர்த்தர்தாம்-.-ஃகாதா! என்ன 1 

நான் கூப்பிடுதிறடது கேட்கவில்லையா யென்ன ?---நரன் 

  

'பயத்தாற் பதறுிேனே ! என்னை வர்து தேற்றவேண் 

டாமோ? (௫சாஞ்சம்யோ?ித்க) ஏன்ன 1? இன்னும் வரவில் 
லையே? ஊீயகோ! ஒருகால் நான் காட்டிலிருக்கும் பொ 

மூது சண்டகனவுதான் மெய்யாகிவிட்டதோ? ௮௪ 

னவு பலியாசென்றாளே, மோசனம் 1 யோ! என்மா 

ப்டுப்பலித்சதோ? தேவா! காசமாய்ப்போய்விட்டே 

னா? என்கண்ணாளும் என்னைக்கடிர் தனரோ ? meee 

ச்சை! எ,சற்காக இவ்விதம் பிதற்றுகிரோம் ? ஒருகால், 

என்னையன் தூக்கத்திற் புண்டு சொஞ்சச்தாரத்திற்கப் 
yor துயிலக்கூடும், அதைப்பார்ப்போம், (தானும் கொஞ் 

சம் ககர்ந்த கையாத்தடவுரென்) ஐயகோ! என்றலைவனைக் 

காணேனே ! த ! தெய்வமே! என்னைச் சர்இயில்விட்டு 

விட்டாயோ ? என்னபோனபோதிலும், என்காதலரிருச் 
இராசென் நிருர்தேனே ! பாழுர் தெய்வமே! உனக்கு 

அதுவும் சடிக்கவில்லையோ ? என்செய்வேன் 1 எவ்வா 

அய்வேன் ? (சையைச்கோத்த வயிற்நிலடத தசசகொண்டு) யோ 

என்வயிற பதைக்கிெறதே! என்னாவி பதறுறெதே | என் 
சீவன்றான் போகாதோ 1 (€மேலிழுரன்) என் துரையை 

யும் பிரிர்துமா உயிர்வாழவேண்டும் ? ஐயோ ! நீலித்த 
னர்தானே மிச்சமாடற்து ! பச்தினிப்பெண்டி சென்னைக் 
காணில் ஈகைப்பசே! நான் இன்னும்மாண்டிலெனே 1 

என்னுயிர் " நிங்கவில்லையே?.......--நாதா | விளையாடச் 

"தான் விளையாடுகறீர்களோ? சான் பிரிர்தா லென்னசெய் 
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இறேனென்று பரீகை பார்ச்சிறீர்சளோ 1 இது தங்க 

ளுக்கு நீதியோ ? 

மணிவிளச் செரிர் இடு மனையிற் பள்ளிமி 

தணிதிகழ் கரங்கள்சற் றகலத் தாந்கிடேன் 

றிணியிருள் செறியுமத் திய கானச்துத் 

துணிவுகொண் டெனையுமே துறத்த னீதியோ? (Be). 

அனறிலும் பேமோ யன்பு மேலிட 

வொன்றிய மனத்தோடு முவர்து வாழ்ர்தன 

மின்றிவ ணெனையகன் றிருந்த பார்த்தலு 

ஈன்றுகொ லோவென்றன் காத காதவோ | (@@) 

நீண்டகல் 'விசையொடு நீதி மன்னனா 
யாண்டவுன் வளியினை யறைய வல்லர்யார் 1 

ஈண்டெனை வீடுத்தகன் றநியங்கு மிச்செய 

லாண்டசை யளவிலுன் னருளிற் கேற்குமோ ? (௬) 

தலி னிதுவரை யாற்ற வைத்தது 

போதுமின் நினியெனைப் புலம்பி டாவண 

ரீ.திமிக் குல டய£ர் நிடசர் கோமக 

வா.தர வுடனெனை யண்மு வாய்கொலோ ? (௫௭) 

ஐயோ ! குறாகை தவழ்ர்து பிரகாசிககும தங்களுடைய 
திருமுக மண்டலத்தையும், என்னைச் கட்டியணைக்கும் 

புடங்களையுங் சாணப்பெறுது, கண்ணீர்விட்டுக் கதறி 

யமுகறேனே ! என்முன்சோன்றி, '௮ழாதை, என்று 
ஒருமுறை சொல்லி, என்னைச்தழுவாமல், ௮ன்று தே 

வேர்தா ஸனுபதே௫த்த மர்இிரந்தா னிருச்சிறதேமெ 

ன்று, என்சண்காணாது, என்னெ திரிலேயே நின்று வேடி. 

ச்கைபார்க்கிறாீசளோ 1? இதுதானா, ௮௩த மத்திரங்கற்ற 

பயன் $? அந்தப்பாழு மர்திரம் பலியாது போகக்கூடா 

சா? காதா! போதம், இனியாகிலும் இக்கோதாட்டொ
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ழியுங்கள். இதோ, அருணோதய மாடிவிட்டது. சூரிய 

இரெணங்களுர் தோன்றிவிட்டன ! ஆதலின், இனியே 

Qs தாமதியாது காலைக்கடன் முடிக்கவாருங்கள். நான் 

பணிவிடைசெய்யச் சன்னச்தையாயிருக்கறேன். (se 

டைய உழத்தோன்த) | இதோ வந்துவிட்டார். சாதா ! 

இப்படித்சான விளையாடுகிறது? கொஞ்சமாவது ௧௫௬ 

ணைவேண்டாமா ? நல்லது, இணி யொளியுங்கள் பார்ப் 

போம், ௮ம்மர்இரத்தின் வலியை ? நானுங்களைச்கெட்டி 

யாய்ப பிடித்துக்சொண்டு விரகிறேன், (5ட்டப்போம் 9ல 

ட்டலவளியா பிருத்தல்கண்டு) யோ ! என் பிரமைதானா? 

சாதா ! வரமாட்டீர்களா ? எங்குப்போ யிருக்கிறீர்கள் ? 

ஒருவேளை, 'ஈமது வேலைக்காரர்களிலரே, இவள் தானே 

செம்யவேண்டும், அதற்கு காமேசெய்து கொள்ளுவோம்” 

என்று அ.தஇகாலையிலெழுர்து, காலைச்சடன் மூடித்தற் 

பொருட்டு, முன்புகண்ட தாமரைத்தடஞ் சென்றிருக்க 

ரூசோ? போய்ப்பார்க்கிறேன், (௫நிகதாஞ்சன்று கணவ 

ளச்சாணக) யோ! *இக்தக்கொடியவள் போஇிறவழியா 

கக்காணோம். துன்பப்பதெதுகிறாள். ஆதலின், இது 

,தான் தக்க ஏற்பாடு' என்று விட்டகன் நீ/களோ 1? இனி 

சான் தங்களைப்பார்ச்சப் போ௫றதேயில்லையோ 1 நீங்க 

“ளென்னைக் காட்டில்விட்டுப்போதல் 8ீதியோ ? தாங்கள் 

.அரசால்லீரோ? அறீதியாய்த் சண்டிக்கமாட்டீர்களே ? 

நான்றானேதேனுந் சவறசெய்தேனோ ? அதுவுமெனக் 

(குத் தெரியவில்லையே? gs !————., 

ஐயகோ வென்ற னாச*யிர்த் தலைவா ! 
பொய்யதோ வர்ராட் புகன் றகின் மாற்றம் 

'உன்னையான் பிநியே னுண்மை௰ீ£” தென்னச் 

சொன்னநீ யென்னோ சொல்விழர் தனையே ? 
5, என்னைநீ துறத்தற் கென்பிழைப் பென்னோ ? 

மன்னனே நின்றன் மலர்வாய் இறலவாய்,
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10. 

20. 

30. 

35. 

ஆ.திரா என்ன மறைர்தது முதலா 

ஓ.திரின் னாம முருச்செபித் திட்டேன். 

தோழிய ரென்றன் தோற்ற மறிந்தோர் 

நாழிகைப் போழ்தில் ஈவின் றனர் தாய்க்குத் 
தாயரு மூடனே சர்தைபா லுரைக்கத் 

தசேயமன் னவர்க்கெலாம் தஇருமுகம் விடுத்தார். 

மன்னவன் கோயில் மணமுர சியம்புழிப் 

பன்னுவல் யான்பட்ட பாகெ ளனைத்தும், 

. 'நிடதசா டாளும் நீள்புகழ் ஈளனே 

மடவர லென்னை மகிழ்ர்தணை யாயோ 1 

என்றுகா னுண்டி யேதுமில் லாமற் 

கன்றிய மனச்சேன் கடவுளைச் ததிச்தேன். 

ஈளமகா ராசன் காடுசோர் தானெனக் 

களபமார் தோழி கழற முன்னே 

௮மசர்கள் பணிச்தவா ளாசப் போந்து 

குமரரீ யுன்னெழிற் கோலங் காட்டினை. 

அன்றுநான் கொண்ட அன்பிற் காசவோ 

வின்றுநீ யென்னை யின்னணஞ் செய்தாய் ? 

. அல்லதூஉ மூன்ற ளாளஞகை தனினின் 

சொல்லைக் சகடந்தியான் சோர்ர்தது முண்டோ? 

ஐயோ மாதா! வாருயிர்க் தணைவா ! 

பொய்யோ ? கனவோ ? போக மனைத்தும். 

புட்கரன் பாவி யுட்கர வாசப் 

பொய்ச்சூ சாடிப் பொருளெலாம் சவர்ந்தான். 

கொள்ளை கொண்ட கொடியவன் ஈம்மை 

எள்ளலும் ராமும் ஏதிலார் போலக் 

கானகம் நாடிச் கடுதிய டோழ்து 

சானுமே யுன்னை சாதவென் றாற்றிக் 

கூடப் போந்த குற்றமோ நீமெனைத 

தேட வைத்துச் திகைபபச் செய்தாய் ? 

இப்பேருங் குற்ற மியற்றினே ஞயினும்



40. 

தமயந்தி, [அங்கம்-117, 

௮ப்பனே ! யென்ற னன்பு காரணமாம், 

ஆகையா லென்னை ஆதரித் தாள்வான் 

வாகை யேற்றிடாய் வாகையேற் றவனே! (௫௮) 

(மூர்ச்சித் த் விழுச் 2 மறுபடி. பெழுந்த.) 

ஓஒ! நாதா? இவ்வளவுதானா தங்களுட ஸனெனக்குவாழ்க் 

கை ? இனிக்கடையாசா 1? தங்களுடைய முறுவல் முக 

த்தை யென்றுகாண்பேன் ? ஐயோ ! என்னைக்கைபபிடி 

த்தசாண்முசல், என்னையொருசொற்கூடச் கடிர்து சொ 

ன்னதில்லையே ! சாதா! 

தண்டார் புனையுன் றடமார்பிற் 

றனிவீற் றிருர்து சளிர் ச்தவள்யான் 

கண்டார் ஈசைச்சச் கானகத்திற் 

கணவற் பிரிந்த காரிகையாய்ச் 

தண்டா டுவதுன் நிருக்கருணைக் 

..... கழகோ தீயேன் ரனைப்போலு 

முண்டோ வொருவ ர௬லகசனி 
லுயாந்தோர் யார்க்கு முயரர்தோனே ! (௫௯) 

அன்பாரிடச்தி லதிகமென 

வர்நா எடியேன் மனங்களிக்ச 

* வென்பா லுனச்சே வஇசமெனக் 

குன்பால ன்பு மிகுதி' யென்றென் 

றின்பா லுசைச்துத் தடமார்பிற் 
நழுவி யணைத்த தலைவாவோ 

துன்பே யடைந்து துணையிலியாய்த் 

துடிச்சின் றேனென் நூயவனே.! +0 

வானா எரச னுனைமணப்பான் . 

வருச தி வகையொன் நறிகிலனாய்ப்



eb ott.b-3.] சமய க இ , Tinh) 

போனா ஸனுறையு மிடராடிப் 

பூவா யுனத புகழ்ச்கரிய 

தேனஞாரிதமுச் இகழ் மார்புர் 

தருமா முகமுர் திளைச்திநச்.து 
மானோர் கணமும் பிரிகிலளுய் 

ஈயப்பா' னெனநீ ஈவின்றனையே 7 ( ௬௧) 

ல்யோ ! வுனது இருமுகமு 

மணிபெற் நிலஙகுர் சடக்தோளும் 

வெய்யோ னொளியை யேய்த்திடுமுன் 

மேனி யெழிலும் மிடற்றமைப்பும் 

மையோ டெனது நதற்றிலக 

மகிழ்வோ டிருந்து தட்டிடுமூன் 

கையோ னெது கணிவாயுங் 

கடையேன் பெறுநா ளெர்ரகாளோ ? (௬௨) 

என்னோ டிருர்2 தன் னிதயமதை 

யெஃக மீர்க்குங் கார்தமென 

வுன்னோ டி.முக்ச வுணர்விலியா 

யுனையே க௫ியென் அுற்றனளுற் 

பின்னோ ரிடமு மறிகலனே 

பிரிவாற் இடது பிதற்றுவனென் 

மன்னா! வுனது மதிமுகக்தை 

ம௫ழ்விற் போந்து காட்டுதியோ ? (Gm) 

ஐயோ! நாதா ! தாங்கள் எங்குப்போனாலும், என்ன தன் 

பப்பட்டாலும், சானும் பங்கட்டுக்கோள்ளமாட்டேனா ? 

அதற்குத் தகுதியற்றவளென்றோ  சள்ளிவிட்டீர்கள் 1 

ஐயனே 1 தாங்களெங்கு த்தான் போயிருப்பீர்கள்? யோ? 

பாவியேனேன் தூங்கினேன் ? இர்தப்பாழுர் தூக்ச மென் 

குடியைச்கெடுக்ககோவதச்தது ? “பின்றாங்கி முன்னெ 

முதில்” என்று கற்புடைய மங்கையர்ச்குக் கூறியமாற் 

8



தமயந்தி, [அங்கம்-1]]. 

றம் இன்று பிழைத்சேனாதவின், ௮.அபவிக்கறேன். 
என்னையனையல்லவா நான முன்பு தூங்கவைத்திருக்க 

வேண்டும் ? நான்தூங்கேனாதலின் பிசிறேன். யோ! 
. மான்காள்! மயில்காள்! என்னைக்கண்டு ஏன் வெருண் 
டோடுதீர்கள் ? நான் பேய்போலிருக்கிேனா ? நீங்கள் 
கூடி விளையாடச்தகுர்த உத்தமஜாதிப்பெண்ணாக யான் 
தோன்றவில்லையோ 2? ஜயோ! நீங்கள் பெண்களுடன் 

தோழமைகொள்பவர்களாகன் நீரே? பெண்ணுருக்கொ 

ண்ட எனக்கு உதவிபுரியீர்களா ? 

* வாவு மிளமான்காள் ! மயில்காள் | மடப்பிடிகாள் ! 

கூவும் கரிய குயில்காண்மென் புள்ளினம்காள் ! 
ஆவியென மேவி யகலே மெனவகன்ற 

காவலன்றான் போன வழியெனக்குக் காட்டிரோ 2??? 

(கீழேலிமுர் த மறுபடியெழுச்த) 

லயோ ! இவைகளெல்லா மோடுதின்றனவே ? எங்களிரு 

வரையும் அ௮ர்சாளில் ஒரன்னபகஷி சேர்ச்துவைத்ததே ? 

இன்றோ இத்தனை புட்களுங் கவனியாது ஓடுகின்றன 

வே ! எல்லாங்காலச்திற்குத்தகுர்சபடி தாமேயிருக்கும் 7 

அவைகளையா குற்றக்கூறுவது 2? ஐயோ நாசா! நாதா! 

எங்குச்சென்றால் உம்மைக் காணலாம் 1 

([அழுககொண்டே போடுன் ஈள்' 

    

© was. தீர்,
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- நான்காங்களம். 

இடம் காட்டில் வேரே ர்பகுது, 

காலம்: காலைப்பொழுது. 

பாத்திரங்கள் ; வேடன்-வேடுவச்சி, 
வேடன்::--| பாடுகிரன் ] 

(௪) இர் துஸ்தாணிமெட்டு-மிசிரதாளம, 

சின்னஞ் சிறிய குட்டி 

'இங்சாரமாய்ப் பேசுங் குட்டி 

தீன்னர் சனியே யிங்கு 

தானும் வரக் காரண மென் (ஈன்னானே) 
அடியே! காடி புவிகள் ம.றகுங் காடு 

கரி மரியுச் இருயுங்காடு 

காம விடர்க ளியங்குங் காடு 

- கன்னியர் வழி மயங்குங் காடு 
அடியே! என்ன நினைந்து வந்தாய் நீயும் 

எஈகுர் தேடி யிரங்குர் தாயும் 

மாடு முனையே மறித்துப் பாயும் 

மானே பிடுங்கும் வேட்டை மாயும் 
அடியே! எண்ண மென்னடி எடுத்துச் சொல்லடி 

கண்ணே யென்றனை 5 கட்டி. நில்லடி (சன்னானே 

வேடுவசிசி [ பாடுகிறாள் | 

மன திற் இசைந்த 

மா துரியப் பேச்சு 

உனது. கருணே 

உன்னி வந்தே 
அட்டா | காலைப் பொழுதிற் 

கரியு மெனையேன் 
காம விடர்க்கு 

காதல னெனச் 

மன்னா 

மன் 

யையே 

னேன் .கணவா ( சன்னானே' 

கரடி யேது 

கடுகு மோது 

மணுகுர் தீது 
இருக்கும் போது



௬௮ தமயந்தி, (அங்கம்-] 

அட்டா! உன்னை நினைச்து வரவு மாச்சு 

உரு மனமும் வெண்ணெ யாச்சு 

அயித்சை மகளின் வீடு போச்சு 

அங்கு சங்கே பயழு மாச்சு 

அட்டா ! அண்டி VEC RCo ௮ணுஇ யுன்றனைக் 

கண்டு மென்றனைச் கலப்பா யின்றெனை(ஈன்னானே), 

வேடன் :-- 

அருமைச் சிறிய பிள்ளே 

அம்பு மிகக் கொண்ட பிள்ளே 

கருமை விழியு மென்றன் 

காதல் வளர்க்கு தடி (சன்னானே), 

அடியே! உன்னை காஞும் பிரிச்சமாட்டேன் 

உனைவிட்டுக் கணம் சரிச்ச மாட்டேன் 

பின்னொரு வசை வரிச்சு மாட்டேன் 

பேதை யுன்குணம் விரிச்ச மாட்டேன் 

அடியே! தினழமு முனையே கூட்டி வருவேன் 

இரும்ப வனமும் காட்டி வருவேன் 

வெட்டை விலங்கை ஓட்டி வருவேன் 

வேணபடி பூன் வாட்டிச் சருவேன் 

அடியே! சத்திய மடி சஇியே கொள்ளடி 

சிக மென்னடி. சிதை விள்ளடி (ஈன்னானே) 
-. (திரைக்குப் பின்புறமிழக் ௬, (ஐயோ! ஐயோ! யாருமில்லையா 3? ஏன்ற சத் தல். 

Cal Ope). 
வேடன் :--அடி, குட்டி! ௮ர்தாலே யாரோரு பொம்புளே 

மாதிரியிருக்கு. பெருங்கூச்சப்போட்ராளே பாவம் ! சாம் 
போய் என்னாண்? பாத்துக்கிட்டு வாரேன். மீ முன்னே 

... வீட்டுக்குப்போய்ச் சோருச்கவை. 

வேடூவச்சி :--சான் வீட்டிலே தனிச்ஈல்லே யிருக்கணும் ?' 

நீ பொட்டென வநதிர்ரியா ? 

(வேடன் :--இர்தாலே வர்துவிட்டேன், போங்கேேன், .: 

[ இருவரும் போடரர்கள். 

அவவை டட



கனம்-5.] தமயந்தி, ௯௯ 

ஐந்தாஙகளம். 

நைனா இகைகமவதலகுஷி 127777777 

இடம்: காட்டில் வேஜோர்பாகம், 

காலம்; (lp PUSH, 

பாத்இரங்கள் : கமயர்இ-வேடன். 

தமயந்தி யா ! தங்களுக்கு ௮னர் சகோடி வத்சனம். தங் 

கள் உதவிக்கு சானென்ன கைம்மாறு செய்யப்போடு 

Coe? Bi gu Go அர்சப்பாம்பின் வாயினின்றும் 

திப்பிவைத்தீர்களே! இதை நானுள்எளவும் மறவேன், 

ஏனையா, பெரியவரே! இர்த விதர்ப்பதேசத் தலைஈகரா 

திய குண்டினபுரம் போகும் சாலையயது 7? 

(வேடன் ;--(ஈனசஈ4்] அட! இர்சப்பொம்பிள்ளைசான் என்ன 

அளகாயிருக்சாங்கறேன் ! அ துக்குச்சரியா அவபேசறதெ 

த்தாம்பாரேன். மமச்குக்சாம் பொஞ்சாதி யிருக்கா, 

அடத்தூ! (காரியுமிழ்ர்சு, பெரியாய்) எ௫்கே போகணும்? 
ஆ! எ குண்டினபுசமா ? அக்செயென்ன அலுவ? 

தமயந்தி --ஐயா ! அங்கு எனக்குச்தெரிந்த சில உறவினரிரு 
க்கிறார்கள். அங்குப்போகவேண்டும். 

(வேடன் :--ஏன் புள்ளே! நீ யாரு ? (முகத்தையு்றுப்பார்த்தச் 
9ரிகசரன்) அ 1---..-இங்கெயெங்ே “கங்கிறேன் வந்தே? 

என்ன சமாசராரம்? 

குமயந்தி — (தனம்குள்) இதென்ன 1 இர்த மனிதன், ‘6,65 

என்ற பேசுகரானே : ஆனால், சாட்டிற்பிறக்து வளர்ச்த 

வன்றானே ? மட்டுமரியாசை தெரியாதல்லவா? நல்ல 

இருக்கட்டும். (கவரிப்பட) நான் ௮௪ விதர்ப்பகாட்டுச் 

குடிகளுளொருச்தி, இங்கு என்புருஷருடன் வந்தேன் 

அவளர்ைவிட்டுப் பிரிர்து வமிதெறியா;அி வர் சகொண்டி



௮௦0 திமயக் த, [அங்கம் “FIL. 

ருந்தேன். அப்பொழுதுதான் நீங்கள் கொன்றெறிந்த 

பாம்புவிழுங்கப்பார்த்2.து. இததான் என்வரலாறு, இனி 

யென்னூர் போகவேண்டும். அங்கு என்புருவரும் வர் 

இருப்பார். 

வேடன் :--ஆ ! அப்படியா ? ஒம்புருஷன் Caco num at Daya 

இருன் 1 எங்கே யிருப்பான் 1 ஒன்னைவிட்டும் ஒரு புரு 

சம்.பிரிஞ்சானா ? 

தமயந்தி :--(சனக்க*) இஃசென்ன ? இவன் பேசும் மாதிரி 

- எனக்குச்சர்சேதககதை விளைக்கிறதே.? (9௨ரியாமி), Bus | 

பெரியவரே! என் கணவர் என்னைவிட்டு மனதறிர்து 

பிரிந்திரார். ஏதோ தாமறியாது நேர்ச்திருக்கவேண்டும். 

வேடன் ;--(சனக்குள்) அட! இவபேச்சைப்பார்ரா !. ௮வவா 

யும்--சண்ணும்--மூக்கும்--! அ௮ட!' பயமச எம்புட்டு 

அ௮ளகுடா? (Sse) gen நீயென்னதாஞ் செய்ய 
-ுங்க்றே ? 

தமயந்தி :--என்னைக் குண்டினபுரம் போகும் பாட்டையிற் 
சேர்க்கவேண்டும். 

வேடன் :--நீ ரொம்ப அளகாயிருக்கியே ? 

தமயந்தீ :--(சனக்குர்) இஃ்தென்ன கஷ்டமாயிருக்தெதே$ 
(வேடனை கோக்?) அதனாலென்ன யா ? என்னிலும் பல 

மடக்கு அழகுள்ளவர்கள் எச்தளையோபெயர்களிருக்கி 

ரூர்கள், (பாபாபபுடன்) நல்லது, அத்த வழியைச் காட்டு 

ங்களேன் ? 

வேடன் .- என்னபுள்ளே அவசரம்? போச.த தானே 1 (சன 

க்கள்) அட! பயமக என்னாமயக்கு. மயச்சிருடா? இர் 

தாலே, நானுந்தாம் பொம்புளையளைப் பாத்திருக்கேன் } 

இருச்தாலும், இப்படி எனக்கு மனஈலே தீச்சதில்லேங் 

கிறேன், எம்பொஞ்சாதிகூடச் சொல்லுவ, அவூட்ட.



BOMD-6. | திமயதந் இ . ௧௦௧ 

எனக்கு அம்பில்லேண்டு,. ௮ட! அப்படியான எம்மன 

சையுமில்லா கலச்சுப்போட்டா? இந்தா! அவபாக்கிற 

தெத்தாம்பாரேன் ! பொல்லாசசறுக்டடா ! 
தமயந்தி :--ஐயா ! சாழிகசையாகிறசே | கான் 'சேஃசச்கேட் 

கப் பேசாது நிற்கிறீர்களே? சானோ ஈடக்கத் தள்ளா 

தவள். ஊரோ மிசுத்தொலையா யிருச்சிறது! இருட்டி 

னால், கானிருக்குமிடமோ காடு, சாயங்காலத்திற்குள் 

ளாகக் காட்டையாவது தாண்டவேண்டும், இனி வெய் 

யிலும் அ.இகமாஇவிடும். ஆதலின், £க்ரம் வழிசாட் 

டுங்களேன் ? 

வேடன் :--வரியா ? வளிதீவளிதான், ஏம்புள்ளே சும்மா 
கட் தலையரே ? எவனோ ஒரு சோதாவாம், அவம்பொஞ் 

சாதியெக் கொஞ்சங்கூட, அம்புங்கறதில்லாமேக் காட்டு 

லேவிட்டுப்போ௱னாம். இவ அவனைச் தொடர்துகிட் 

டுப் போரளாம் ! கடங்கறேஞ்சும்மாழ் அவம் போனாப் 

போருன், 
தமயந்தி ஐயா! அவர் போனாற்போ௫ரூர். என் கிலைமைச் 

இரங்கித் தாங்கள் இவ்வளவு பேசியதற்கு மெத்தச் சர் 

தோஷம். எனக்கு வழியைமட்டும் காட்டி விடுங்கள், 

வேடன் :--அட யென்னங்ச்றேன், வளி, வளி£ண்ணு a_i 

தலையறே | இந்தா ! சாஞ்சொல்றதைக்கேளு. அவனோ 

பொயித்தான். சும்மா, அங்கே, இங்கேன்னுக்சட்டுத் 

இரியாமே, என் வீட்டுக்கு வர் இரு, (சடீயர்த காதைப்பாத் 
தச் சாசர்) அங்கெ யெம்பொஞ்சாதியிருக்கு. என் 

னங்க்றேன் சாசைப்பொத்திக்கிட்டே ? அசை விட்டு 
ஒனக்கு ஊளியஞ் செய்யச்சொர்ரேன், சொகமாயிருச்ச 
லாம் வா. சாஞ்சொல்றசைக்கேளு, 

தமயந்தி :--(சனச்கர்) அட், சஷ்டமே! இதுவும் நமக்கு வே 
ண்டியிருந்ததா ? ஒரு வேடனுக்கும் பெண்டாக வேண்



௧௦௨ ம்மயந்து. | அங்கம்-111- 

Gur? அதுதான் ஒரு குறைவு. ஐயோ, பாவிவாய் 
கூசாது சொல்கிறானே ! நானோ உதவியற்றிருக்கறே 

. னே ! என்ன செய்வேன் ? 

வேடன் எ என்னாபுள்ளே! சும்மா நிசசிறே? சம்மதர்தா 

னே? அப்படியே செய், எம்பொஞ்சா இிமட்டும் ஒன் 

ளைச் சண்டிச்சோ, ஒன்னைவிடும் இன்னா இருச்சிறே 1 

அப்பறம், மானுச்தான் எம்போஞ்சாதியெச்சர்து வேனா 7 

தமயந்தி :-(தனசகுள்) ஐயோ ! சஷ்டமே ! என்ன விபரீத கா 

VEHHE இப்படியெல்லாம் ஒன்றின்மே லொன்ருய்வ 

ருகிறதோ ? (கேடனைசோச்?) ஜயா ! கானுங்கள் வீட்டிற்கெ 

தீற்காக வரவேண்டும் ? வர்தாலுர்தான், எத்தனைகாட்க 

ஸிருச்சப்போகிறேன் 1? ஒரு கணவன் €ழிருந்து வாழும் 

பெண், அவனை விட்டு ௮ரைச்சணமேனு மிருச்சலாமா 7 
உங்களுக்குச் தெரியாதா ? என் பொறியை கான் நிறை 

வேற்றவேண்டுமன்றோ 1 ஆசலால், என்னை மன்னித்து 

வழியைச் சாட்டுங்கள், 

வேடன் :--அட! என்னபுள்ளே ! பேச்சுப்படிச்சே ? கார் 

sre, சொல்றேனே, விட்வொபுள்ளேன்னு ? வந்தியா 

னா, 'சகவியம்பொஞ்சாதி, கலியம்பொஞ்சாதி,” ன்னு தாங 
குவாகளே ஊரெல்லாம், இன்னமை, ராசாச்களுக்குக்கூ 

டச் இட்டாத மான்கறி நெத௩்கொணந்து தருவேன். சா 

ட்டு மிருகங்கள்ளாம் கலியம் பேசெச்சொன்னாச் கத 

மே! மானென்ன அளடிலேதான் ஒம்புருசனைப்பார்ச் 

கச் கொறஞ்சிறுவேனா ? என்ன! கசக்குதோ சலியனைக் 

கட்டிக்க? 

தமயந்தி சாராயணா, என்று, காதைப்ஈபாத்திக்கொண்டு வேடனைப் 

ஈர்த்௪) யோ! கான் கேவலம் அ௮ராசைப்பெண், சுற்றமற் 

றவள் தாங்களோ வேட்டுவராஜராக விருக்கி றீர்கள். தங் 
களுக்கு சான் தகுதியா ? மேலும், தங்களுக்கு ஒரு நாயகி
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யிருக்கும்பொழு,து, கல்யாணமான ம.றுமாதரைப்பற்றித் 

தாங்கள் நினைச்கலாமா ? தங்களுக்குத்தெரியாதரீதியா 1 
லேடன் :--அட! பயமகளே ! பேச்சில்லா படிக்கறா ? ஏங 

குட்டி 7 

தமயந்தி :--(தனக்குள்) ஜயோ! குட்டியென்கிறாே, பாவி ? 
(வேடன் :--நாயம் பேடிப்பிட்டியோ ! நஈடுக்டிளிஞ்ச காயம்! 

ஏங்குக்குட்டி சத்துக்டெடெ இர்த நீதி ? எங்கிட்டவா 

சாயம் பொஎக்கறே? சும்மா ஏதோ, 'குட்டி, குடின் 

னா, மினுக்குச்கு ரெண்டுகாச' ன்னுல்லா, கராச்சி பண் 

ர? ஐயோ! போகுது கஈயமாச்சொல்லுவன்னா லீசரு 

ளே பாக்கணும் 1 (ஈ்றப்பாறுத்தச் சார் தமாம்) ஏம்புள்ளே! 

இந்தப்பய சரெசமாத்தான் ஈம்மூட்டப் பிரியம்வச்சிருச் 

கானா, பொய்யான்னு பரிச்சைபாக்கிறயோ 1 அப்படித் 

தானிருக்கும். இல்லாட்டி, இவ்வளவு துணிச்சலாக கவி 

யஙடிட்டப் பேசிறிவியா ? பின்னாலே, சலுசெகொண் 

டாடலாமிண்டில்லா பேரு 17 பலேயப்பா! சவாசு! 

TANGY HS! ner! பயமகளுக்கு, அவளுக்குத் தகுர் 

தாப்பலே, அறிவுமில்ல அமஞ்சிருக்இது ? (£ட்டீச்சென்று) 

ஏங்குட்டி ? அப்படித்தானே ? சமமாசொல்றுகுட்டி 7 
( தமயர் தி கண்ணை மூடி.க்சொண்டு விலருர்) என்ன சண்ணை 

மூடிக்கிட்டியே ? மூடிக்கிட்டா என்ன ? கானுமா பொ 

ட்டையாயிருவேன் 1 என்னாகுட்டி பின்னுக்கு வாங் 

குதே! 

தமயந்தி :--ஐீயா தங்களுக்கு ௮அநரேகவர்தனம் செய்கிறேன்: 

இனி இந்த வார்ச்தைகள் வேண்டாம். ஆனால், தாங்கள் 

சொல்லுகிற இத்தனையும், மனசாரச் சொல்லுவதில்லை 

யென்று நானறிவேன். இல்லாவிடில், பாம்பின்வாயிவி 

ருந்து கருணையுடன் காப்பாற்றி, என்னைவிட்டுப் பிரிந்த 

என்பர்த்சாவைக்கூட, என் நிலைமைக்கிரங்கிச் தாஷித்த
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மசாத்மாவாகிய தங்களுக்கோ இவ்வெண்ணம் உண்மை. 

யில் வரப்போகிறது? ஒருடொழுதும் வரமாட்டாது. 

| ஆனால், * இவளோ பால்யமாகவும், அழகுள்ளவளாகவு 

மிருக்கிறாள். காட்டிலோ தனித்துமிருக்கள். கணவ. 

னைவிட்டுப் பிரிந்த னென்இரூள். இத்தனையும் உண்மை. 

யாகவேதா மிருக்குமோ:? அல்லது, சோரத்தனமேசே 

னு மிருக்குமோ? காம், பாம்பின்வாயினின்றும் தப்ப 

வைச்தத! சற்பாச்இரர் தானா? என்று அறியவேண்டியே 

செய்திருக்கிறாகள். எப்படியாயினும், அவ்வார்தைகளை 
இணிக்கேட்கச்சகயேன். ஆதலின், தயவுசெய்து! இனிச்: 

சொல்லா திர்கள். 

வேடன் :--அட ! பயமகங்குட்டி ! என்ன சமுச்துச்காரம் 
பேசுறாடா ? எ, குட்டி | என்னு இருர்தாலும், சாளே 

ஆம்புள்ளே, நீயோ பொம்புள்ளே ! 8யா யென்னையே 
க்கிறது ? (9ஈ-த்.தமயர்தியின் கூர் தலைப்பிடிச்சிரால்), 

தமயந்தி ஐயகோ ! கேள்விமுறையில்லையோ ? Besser 

சத்தி லென்னை யிச்சண்டாளன் பிடிச்துக் துன்பப் 

படுத்துகருனே ? என்னசெய்வேன் ? மனிதசகாய மில் 

லையே ! ஓ, தெய்லமே ! உனக்குச் கண்ணில்லையோ இக் 
கொடுஞ்செயலைக்காண ? காதில்லையோ என் தீனவாச 

கசிதைச்சேட்ச? அடா ! பாவி ! என்னைச்தொந்தரவு செ 

ய்யாதையடா ! உனச்கு ஈமல்காரஞ் செய்கிறேனடா!' 

Can et i— per ஈமசச்சாரச்செசக் கொண்டுக்சிட்டுப்போய் 

Hes puyCaCun®. & ug Goo aoQureen Huw 
வர்தா ஒனக்கு செசம்பத்துக்கும்பிடு சாம்போடுவேனே? 

தமயந்தி --அடா, சண்டாளா | மான் பச்தினிப்பெண்ணடா | 
_ நரன் வயிறெரிர்தால் ௮த வீணே போகாதடா | உன் 

குலத்தைச் சுடமடா! ஜயோ! ஏனடா வீணே கெடுக 
ரய் ? அன்னியப் பெண்களை யிச்சித்தவர்க .ளெல்லோ
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ரும் அலங்கோல மடைர்திருக்கிருர்களடா | நீயுமவர்க 
ஞூடனா சேரவேண்டும் ? 

வேடன்:--ச்சை! வந்தது வாட்டும். ஆ | இம்பிட்டுப்புள்ளே / 
ஒனக்கு இம்பிட்டுத் துணிச்சலா? புளு ஈசுக்னாலும் 

போச்ச! ஐ !! ஒண்ணை மாமாத்தர மின்னக்கி எம்மன 
சுச்குச் சரியாயில்லாமே விடுவேனா ? பார் சொல்சேன், 
(மயிரைப்பிடித் ஐக் குலுக்குடருன்) 

தமயந்தி--:அடா, பாதகா / வேண்டாமடா | 

வேடன்:--அடவாம்! இணி டா, டா' ண்டு பேசினையோ,, 
இர்தாலே தெரியுமா 1 (வலக்கையை ஓக்கா௫ருன் ) 

தமயந்தி;--தங்களிடச் தவர்து அகப்பட்டுக்சொண்ட ஒரு 

கேவலம் சாரிகையாவேனே கான். எனக்கு வேறு துணை 

யில்லாதபொழுது என்னைச் துன்பப்படுத்தல் உம்மு: 

டைய ஆண்மைச் சுழகாகுமா? 

வேடன்:--சார்தான் நீதிபடிச்சாசேண்டேனே ? சாரக்களு, 
தே | ( தலையை இன்னு?மாருமுறை விசைத் தச் குலுக்குகிரன் ) 

தமயந்தி:--ஐயோ ! நானென்ன செய்வேன் ? இர்சச்சண் 
டாளன் என்னை வருத்துகிரனே ! என்னாற் ச௫க்கக் 

கூடவில்லையே | சானேன்ன செய்வேன்? ஏஎன்னைச் சா 

ப்பாரிக்லையோ $ (அதிசமாம்க் குுக்குென், 'பேசாதே என்: 

ரல்) யோ ! வலிக்கிறதே! ஓடா ! பாவி ! நீ ஆணோடு: 

பெண்ணோடு பிறக்சவில்லையாடா ? உன் தாய் பெண்ண: 
ல்லளோ ? உன் தாரம் பெண்ணல்லளோ ? அவர்களை 

உன்போன் ற ஒரு மூர்க்கன் பலவர்தஞ் செய்தால் 6 an 

ணச்சடுப்பாயோ ? அப்படி மென்னையும் நினைச்சலாசா 
தோ? அடா! என் ரிலைமையில்மட்டும் நானிருர் திருப்பே 
ன்னால், என்னை நீ யேறட்டுப் பார்ச்சமாட்டுலவயா 0 

என் காதன், என் சண்மணி, என் ராஜ ரிவ்விடச்திலிரு, 

ர்தா லுன்ளை எமலோசஜஞ் சேர்ச்திருப்பாரடா! ௮டா..
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சீண்டாளா ! என் போதாத வேளையால் நாணிப்படி வந்த 
போதிலும், என் பிசாணகாதன், ஆடவர்க்கரசன், அத்த 
கைய ஆண்மகனை யனுபவித்ச என்னைப்பார்த்து வாய் 
கூசாது பேசரயேடா ? உன் லாயமுக வில்லையே ? 
உன் தலை வெடிச்சவில்லையே ? கற்புடைப மங்கைபரைக் 
கதறச்செய்பவர் சலை வெடித்துவிடு மென்பார்களே ? 
இச்காலச்டி லப்படியில்லையோ ? அல்லது, சான்றுன் 
உத்தமியல்லேனோ ? அடா, பாதகா 1! என்னை விட்டுவி 
ட்டா ! வீணே கெட்டுப்போசாதையடா | ஏனடா, சுடர் 
விட்டெரிக்கும் சூரியனைப் பருஈ்தோ நெருங்குவது 1 
இறக்கை தீச்தெரிர் தன்றோ நீருகும் ? ஆதலால், வேண் 
டாம், சொல்வசைச்சகேள். 

“வேடன்:--இன்னி யென்னமும் பேசனையோ, செவி “டுலே 
விடுவேன். என்ன ரொம்ப ரொம்பப் பேசுறே ? GM ays 
தான் எம்புட்டு கேரச்தாம் பேசுவன்னு பார்ச்சிறேன். சும் 
மா பேசுறியா ? யாரை யென்னபண்ணலா மிங்கீறே ? 
ஆ 1? ஆத்சாளுன்னே, போகிதுகளுசேன்னிருர்சேன், 
ஏம் பெஞ்சா தியையுமில்லா இளுத்துப் பே9ப்பிட்டே 9 
கரங்கெட்பெபோவேனம் ! நீ வாந்த வாள்வுக்கு ? மகர 
உத்தமீல்லடீ 1? உத்தமி பிபபடிக்சானே யிருப்ப? ஆம்பு 
ளளேன்னுகூடப் பரச்சாமெ தீதட்வொணியாட்டமா, 
£டா,டா£ண்டு பேசகஒட்டு ? 

தமயந்தி:--8ீ6யா ! ஜகதசா ! ௮காதாகூகா |! என்ன செய் 
வேன் ! என்னைச் தட்ட்லாணி யென்ரொனே ? இதுதா 
னா, என் பஇவிரதாதர்மம் ? இ3யோ ] மனிதர்களுக்குக் 
கேடுவருவ துண்டு, இப்படியும் வருமா 1? ஏன் கண்ணாள 
ரைப் பிரிர் தீதுமன் றி, இதுவம்வேண்மொ 1 வியோ! என் 
லுயீர் போகவில்லையே! ? ஜக$சா | 
“இல்லையோ தெய்வ மிருச்தர விரங்காதே, 
சல்லையோ கான்தொழுதேன்”” சைலாயச் செம்மானே ?
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ஏ! பன்னகபூஷணு ! என்னை அந்தப்பாம்பிற்கே யிரை 
யாச்தி மிருக்சக்கூடாதோ ? அதனால் என் பிராணன்மட் 

டுர் தானே போயிருக்கும் ? இப்பொழுது என்மானமும் 

போய்விடுமே ? &யோ : என்னாயிர்க்குரிரில், அன்புடன் 

வாசளா திச்தைலங்களைக் தம்மிருதுவாகய சாங்களினாற். 

டைவிசத் திருத்திச் கோலஞ்சேய்த கூர்தலை, இக்கிராதக 

Ce Can@ag? அரசோ ! செய்வமில்லையோ ? ஏ 

உமாபதி 1 சான் வீமராஜனுக்குப் பெண்ஞணாய்ப்பிறந்து, 

ஈளராஜரை மாலையிட்டு (டன் இமட8ரல்). அவருக்கு. 

ஓபொள்ளளவும் துரோகம் நினையாது, இல்லறம் ஈடத்தி 

வரச தண்லம௰மா௫ூல், எப்படியாவது என் மானசதச் 

காக்கவேண்டும். இல்லாவிடில், என்னுயிரையாயினும் 
இர௫ச்துச் சொள்ளவேண்மெ J 

வேடன்:--ச்௨௪/ களுதே! எங்கிட்டவா. பெரியவுங்க பே 

ரையெல்லாஞ் சோல்லிப பயமுறுச்திரியோ $ 
(அசையாம்ப் பிடித் திழுக்கிறன் ) 

கமயந்தி:- மோ 7 கெள்வியில்லையோ ? ஜசதீசா ] சாகி 

றேன் [ போகிறேன் ! ! என் சாதா ! உங்களைச்சாணாது 
உயிர் போச்குகி்ேன். 

ரித தியாகர் தர் தோன் றூரர், 

அண்டு வேடன் பி£மித்துக் கூச் தலை லிட்டுலிடுகிறான் , 

( தமயக்இி ஒடி அவர் காவில்லீமுர்க) மகப்பிரபோ 1! தங்களடை 

gaa. தாங்கள்சா மென்னைக் சாப்பாற்றவேண்டும் 

Gama suet, 

நித்தியாநந்தர் 2 (ூக்கியடுத் க) பயப்படாதை, தேறியிரு. 

(கேடனைப்பார்ச்ச) யாரடா / பாதகன் 1 என்னகாரியமடா 

செய்யத்துணிர்தாய் ? கேவலம், ஒரு ஸ்ரீஜா இயிவள், 

நீயோ வெறந்தடியன், அவளை, மானைச்துரத்தும் வ்யா 

ச்ரம்போற் கொள்சமேனுங் கருணையில்லாமற் orgs
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இருயா 1 ௮வள் யார் செரியுமா? காம?வற்காளை wer 

சாஜன் பத்திணியாகும். (தமய்நி பிரமித்த நிற்ரெர்) முகா 
பதிவிர)ை, தேவதா ஸ்திரீகஞஷம் இவஞடைய பதிவி 
சீதியத்தைக்கண்டு இசைக்கிறாள். ஏதோ போதாத 

வேளையா விக்கதியாயிருக்கிறாள். அடே! ஈகளராதனு 

டைய பராச்சரமமென்ன ? அவனுடைய றந்த வாழ் 

(வென்ன ? அவனும் அவன் மனைவியுமே நுக்கதியானால், 
மனிதலாழ்க்சை யென்னடா சாசுவதம்? அ.தி2லபும் 
நீ சேவலம் ரொதகன், நீபா இவளை யிச்சிப்பது? அடா? 

இவள் காட்சி உனக்குக் கிடைக்கத்தக்கதா ? நெருப் 

படா இவள ! ஈல்ல கருணைக்க_லாதலின், நீ பிழைத் 
தாய். இல்லாவிட்டால், உன்னை அவளுடைய ப.திவிர 

தாச்சினியால் தூத்திருப்பாளடா ! ஈல்லது, தப்.பிப்பி 
மை. (Goer மறுமொழி சொல்லமாட்டாத பிரமித்த gor mee ga 

ள் Gus தலசியின் பாதத்தில் விழுந்த விடுகிரன்) , 

நித்தியாநந்தர் :--ஏ, சவியா ! எழுக். இரு, (*சவிபா, என்றதும், தன் 
பேரைத் இதரிர்தகொண்டதல், அதிக பயபக்தியோடும் எழந்.த, தவ 

Fenw a cou a Be கைகூப்பி) 

(வேடன் ஐயா! சாமியாரே ! நாம் புத் தி.பில்லாமமச்செஞ் 

சதை மன்னிக்கணும். சாமியளே ! சானென்னமோ கெ 

ட்டபுத்தியாலெ அர்தம்மாசொன்னதை எல்லாங் கேளா 
மெ: (தமயச்நி ஆச்சரியமும் சந்தோஷமும் அடைந்து நிற்கிறாள் 

வீணே தொச்தரை செய்தாலும், தங்களைச் கண்டதும் 

புதிதிவர் இறிச்சிச் சாமிகளே! நீங்கதாங்காப்பாச்தணும் 
(மறுபடி காலில் வந்த லிழருன்) ன ரூ 

நித்தியாநந்தர்.-சலியா! உன் அபராதத்தை கூமித்சேன் 
எழு* இருந்த அத உத்த.பியை மூன்றுதரம் வலம் வரது 

அவள் சாலில் விழுர்து, சவுளிற்- புடைத்துர்கொண்டு 
அவளிடச்து மன்னிப்புச் சேட்ரிக்கொள். 

(அவ: அப்படியேசெய்இர ன்)
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தமயந்தி ;--அப்பா, சவீயா ! எழுச்கிரு. உனக்கு இவ்விதப் 
. பூத்தி வருமென்ற கானெண்ணவேயில்லை ! இர்தப் பெரி 

யவர் மசிமைதானிது. உன்னை நான் மன்னிக்க என்ன 

தடையிருச்சிறது? என்போதாதவேளையால் நீயப்படிச் 

செய்தாயேதவிர வேறில்லை. எப்படியோ உன்னாலே 
எனக்கும் இர்தப்பெரியவர் தரிசனங் கிடைத்தது. 

நித்தியாநந்தர் அடா, கலியா ! இணிமேலாவது புச்தியோ, 

*டி.௬, உன் பத்தினி உன்னிடத்தில் மெத்தவாஞ்சையுள்ள 

வள். ௮வ.ஞக்கு மனஸ்தாபமில்லாமல் ௮வளோ? ஓத்து 

வாழ். அவள் கேவலம் வேட்டுவஜாஇப் பெண்ணாயிறும் 
அவளும் கற்புடையவளே. ஆதலால், அ௮வளைத்துன்பப் 

படுத்தாது வாழக்கடவாய், இணி, அர்நிய மாதர்களை 

விஷமெனமதி, அப்படி உறவுகொண்டாட வேண்டினால் 

அவர்கள் வயதிற்குக் சகுர்தபடி உன்மாதாச்களாகவும், 

ஸ்கோதரிகளாகவும் நினை, | 
கலியன் பத்தி, [அவரை வணம்இச் செய்லுறென்,] 

நித்தியாநந்தர் ;--(தமீயர்நியைகோச்?) பார்த்தாயா ? கெட்டவனா, 
யிருந்தவன் உன்னைக் கட்டியதால் ஈலலவனாளுன். 

தமயந்தி :--ஸ்வாமி! அப்படிச் சொல்லக்கூடாது, தங்கள் 

தீரிசனத்தாற்றான். தபோதனசே | என்பிராணனையுழ் 

மானத்தையும் இழக்குந்தருணச்டி லென்னைக் காத்தரு 

ளிய கருணையங்கடலே! இருத்தவ மேற்கொண்டதே 

வா! மாயையைமாய்த்த மாதவா! உமாபதியே உருக் 

கொண்டன்ன உத்சமனே | என்னைச் காப்பாற் றவேண் 
டும். கான், மச்களைப பிரிர்சு மாபாவி, சணவனைத் தண 

_ ந்த காத, எனக்கனுச்சிரடிக்சவேண்டும். | 

நித்தியாநந்தர் :--குழர்தாய், தமயந்தி! பயப்படாசை, உன் 
விஷயம் முழுவது மறிவேன். உங்கள் பழவினையாலும் 
தெய்வ சங்கற்பத்தாலும் சோர்ர்தது. என்றும் இப்படி 
யே போகாது, நீ.புன் கண்வனைக்காண்பாய், ப
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தமயந்தி ;--(சண்ணீர்கிட்டு) காண்பேனாப் பிரபோ? நிச்சயர் 
தானா? 

நீத்தியாநந்தர் :--நிச்சயங்காண்பாய், இனியுன்வாழ்ச்கையின் 

வழிகரடுமுரடாயிராது, இப்பொழுதே நீ இச்சாலைவழி 

யாகச் சென்றால் அங்கு ஒரூரிருக்கும். அங்குக் கொஞ்ச 

காலம் தங்கி, உன் தாய்தர்தையரைச் காண்பாய். உன் 

னார் சென்று கோஞ்சப்பிரயச்தினஞ்செய்ய, உன் கணவ 
னைப்பெறுவை, ஆவின், இல்வழிச்செல்வாய், (உமியைக் 

காட்டிரர்) நான் தவத்இற்குப் போகிறேன், 

தமயந்தி :--மகாப்பிரபோ ! தங்களுக் கரர்தகோடி ஈமஸ்சா 

ரம் (ரமல்கரிக்சிரள்) இப்படி என் அபத்தினின்றுங் காப் 

பாற்றி, என்காதலரைக் காண்பேன் என்கிற சந்தோஷ 

வார்த்தையையுஞ் சொன்ன தங்களுச்கு ரானென்ன செ 
ய்யபபோகிறேன் ? இஃ்தன்றோ கருணாமூர்த்திகளின் 

பெருமை? இஃதன்றோ ஈசன் இருவருள் ? ஆபத்துக் 
காலச்திற் கைம்மாறு எதிர்பாராது கருணை புரிதலன்ரோ 

பெரியவர்களின் தன்மை? இத்தகைய பெரியவர்களின் 

முசமாயன்றோ, ஈசன் தன்மகமையை வெளியிடுதி 

ரர்? பிரபோ! கான் போய்வருகிறேன், கமஸ்கரிச்சி 
றேன். (ஈமஸ்கரிக்கிற்), | 

நீத்தியாநந்தர் :--தீர்க்கசுமங்கலிபவா | குழந்தாய்! போய்வா, 
சானும் செல்லுகிறேன். 

[போட௫ரர்கள். 
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முதறகளம. 

இடம்: அயோத்தியில் ரிதுபன்னனரண் 

மனையி லோரறை. 

காலம் * இரவு 

பாத்து: . வாகுகன். 

வாதகன் ;--(தனகஈ*)  இன்றைச்தினம் காம் செய்யவேண் 

டிய காரியங்கலனைத்துமாயின. சாளைத்தினம் சமைய 

லுச்கு வேண்டிய வேற்பாடுகளும் செய்தாகிவிட்டன. 

இணி காம் படுத்துறங்கலாம்.. மோ ! என்சண்மணி 

என்னசெய்கிறாளோ ¢ கான்விலங்குகளுச் இரையாயி 

னளோ?  சாமவிடர்சைபபட்டுச் க௲றடன்றனளோ? 

வழிதமொறி மூட்டறிக் கற்றைக்க மருளுகின்ஐனளோ? 

wren Newer. தன் தாய்சந்தையர்கள், பிள்ளைகுட்டி 

கள் முதலியவர்களயும், என்பொருட்டு நீத்த:க் கானக 

த்திற்ம்ககிய என்காதலி, என்னைக்காணாத என்னசெய்த 

னளோ ? ௮வள் மனது என்னபாபெட்டதோ ? பாசெகி 

யாது ஜூரர்ச்சித்து உயிர் துறந்சனளோ 1? யோ! இஃ 

தென்னசாலம் ? யார்செய்த கொடுமையோ! என்னை 

யே கதியென்று கொண்ட என்சாதலியைச் காக்கு திற 

மையற்றேனே ? பயங்கொள்ளியாம் ௮வளை நித்திரை 

யில நீத்துவச்தேனே ? அவளிருந்த இடம் காடென்றும், 

காலம் இருள் நிறைந்த இரவென்றுங்கூடப் பர்ராமல் 

விட்வெர்சேனே ! இது கேட்டால், பேடியரும் ஈகைப்: 

பாரன்றோ ? நீதிமன்னனெனப் பலராலுங் கொண்டா 

டப்பட்டவென்னீ தி, என் காதலிபாற்கரந்ததோ 1 *நீயோ 
0



௧௧௨ தமயந்தி, [அங்கம்-14, 

நீதிமான்.” என்று என்மனதே என்னை யிகழ்ெதே! 

என்னசெய்வேன் 1? ௭ ! கார்சாமணி ! எங்குற்றனையோ ? 

- ஏன் கருதினையோ ? என்செய்தனையோ ? 

'பேண்டாள மாட்டாப் பேசையென் நனையோ ? 

ஈயவஞ்சகஞ் செய்யு காயென் நனையோ ] 
மானங்கெட்ட மடைய னி௨னென் me Gum ? 

சொன்னசொற் காவாச் சோனென் றனையே? (டு 

என்னருமைக்கண்மணி! நானுன்னிட்த்து வைச்துள்ள 
அன்பிழ்கும், ஆவலிற்கும், என் நிலைமையில்மட்டு மிருச் 

திருக் தால், இப்படியோ ஈடந்திருப்பேன் ? அதையும் நீ 

௮னுபவியாசவளன்றே 1? இப்பொழுது, சான் பரதேசி 

போற் பதியிழந்து, செயலற்றவளாய்ச் சிந்தைநொந்து 

பேடியைபப்பேல் உன்னைப்பேணுதலுங்கூடா நிலைமையி 
விருக்கிறே னாதலின்) உன்னை யுன் சாய்வீடு போகச் 

சொன்னேன், நீயோ, ! தங்கள் நாயகரைப்பார்க்டிலும் 

தெய்வமாவது, அவருக்குப் பணிவிடை செய்வசைப்பா 

ர்ச்கிலும் சவமாவது, இல்வுலகற்கடையாது ? என்று 

மதிக்கும் கற்புடைய மங்சையர்ச்கு இரசியாதவின், 

உன் கணவனையே சகதியேன்று வந்துவிட்டாய், உனது 
முகவிலாசச்தால். தன்றுயானை த்தையும் உன்சணவன் மற 

ர சனனேனும் 8. படுந்துன்பச்தைக் காணச்சூியொது 

உன் க்ஷமச்சை நினைர்சே உன்னைவிட்டுப் பிரிர்தான். 

ஆகையால், என் மாசறுபொன்னே | என் கருத்தைக் 

கொண்டு கருமச்தைச் கடைச்சுணிப்பாயோ 1 எனதின் 

னமுதெ ! இணி உன்னையென்ற பரு) யுயிர் சமைப்பே 
னோ 1 ஏன்சாதற்கிள்ளையே ! என்று உனது இனியளெவி 

யைச்₹கட்டானந்திப்பேனோ? Gog நாட்டி விருக்கும் 
பொழுது, ' Gis காழிகையில்நமது சமனச்ூருகத்தில், 
என்னருகே யிருந்து, உன் இன்சொல்லமுதத்சை என் 

செவிவாய்ப் புகட்டுவையே 7. (&மத்தோன் 2) .. | என்ன



களம்4-1.] UN இ . ௧௧௩௨ 

சசியே ! வந்து விட்டனையோ? (ஈழர்2) எவ்வா றிங்குவ£ 
தீரம் ? (கட்டப்போய் வெட்டுத்திழம்பி) மயா ! என் மனத்தி 

னது செய்கை தானோ? ஒரு பொருளி னுருவத்தை, ஆழ்் 

து சற்று நேரம் யோடித்துக் கொண்டி.ருர்தால், அப் 

பொருளின் உருச்தோன்று மென்பார்களே? அ௮லதிதுதா 

னோ 1 ((டுக்கள்ரன்) ௮ |! அதோ நின்றாளே ? உருவெளி 

யென்றேனே ? என் சண்மணி! (ஈழர்2) ஏ! தமயச்தி | 
ஏன் தனியே நிற்ச வேண்டும்? வரச் கூடாதா என்னரு 
கில்? ஓ, ஓ! என் தேகங் கறுச்திருப்பதா லையப் படுகின் 

றனையோ | சகி! இது கொஞ்ச சாளில் மாறிவிடும். நான் 
பாதகன், உன்னைப் பிரிஈது ௨ர்தேனே அப்பொழுது வழி 

யல், ஒரு மூறஙடுற் புதர் நெருபபுப்பட்டெரிந்தது. ௮.த 

afer லகப்பட்டு ஒர மாசம் தவிச்கச் கண்டு அதைச் 
காப்பாற்றினேன். அதற்குப் பதிலாக, ஈம் நிகழ் காலத்திற் 

கிடைபூரு யிருந்த, என் தேகக் காம் தியை மாற்றி இக்கோ 

௮த்தைக் கொடுத்தது. மங்காலம் மாறினில் உடனே இக் 

கோலமும் மாறிவிடும். ஆதலின், கண்மணி ! வா என்ன 
ரூல். (9௫ இக கையைவீ௫ுச் சைக்குப் புலப்படாமை சண்டு திரும்பி] 

அயோ ! என் மனப்பேய் தானா ? அம்மம்மா ! (ிடுக்கிட்டு) 

,பாரேலும் சான் பிதற்றவதைப் பக்கத்தி விருதும் 
கேட்டிருப் பார்களோ 1 அப்படிக் Cale Cafe, என் 

மர்மம் வெளியாய் விமுமன்றோ ? (த் புறமும் பார்த்ச) மல்ல 

வேளை, ஒருவரு மிருப்பதாகக காணோம், என்ன நினைத்துப் 

மிதற்றினாற்றான் படனென்ன 1 இனியாவது நங் காதலி 

,யைக் சாணவாவது? இவ்வளவு தான் ஈம் பாக்கியம், இனி 
யிப்படியே யிருந்து, இறச்ச வேண்டியதுதான். ஈடர்த 

படி நடக்கிறது. ஈமக்குக் காலையிலோ €ச்கிரம் எழுந்த 
ரகக வேண்டும். நதலால், இனி மானுறங்கப்போசறேன். 

[ச பருமூச்செறிக் சொண்டு போருன்,] 

ப் ன 
fae eon



Gh F தமய த் இ [அங்கம்-17. 

இரண்டாங் களம்: 
  

இடம் ; குண்டினபுரத்து லரண்மனைட் 

பூசாக்கிருகம், 

காலம் : அர்தமாலை, 

பாத்இரம்:; தமய. 

தமயந்தி:-- (wen oS aCe gi லிளசக்கைவணல்டுப் பிடார்த் இக்ரா) ட | 

அம்பிகே ! நிறை மங்கலியம் தரவேண்டும், பரதேவதா ! 

என்றுகாணும்படி செய்வையோ என்னையன் இருவடி. 

யை ? என்று நான் உற்சாகமாய் அலங்கரிசதுக் கொண்டு 

உன்னை வணங்க போகிறேனோ ! என்தர்தையார் சான் 

உர்சதமுசல் எனது சோலச்சைச்சாணச் சகியாத, 
நானாபச்கங்களிலும் தேடி வரும்படி வேவுசாரர்களை அனு 
ப்பியும், ஒருவரும் தலைவரைக் கண்டு we Sevi. (சுடர் 

ப்ரசாசமாசக சண்ட) இன்றையதின மென்ன ஜசதம்பிகை 

மகிழ்ச் து விளையாடுதிறாள் 1 (விஎக்கனின் றம் ப்ஷ்பமுதிற்ெ ஐ) 

லோக காயட ! என்ன உத்தரவு செய்கிருய் ? ஒரு காளு: 
_ மில்லாமல் இன்று புஷ்ப மளிக்கிருயே ? என்னசாரணம் 1? 

ஏதோ, எல்லா வற்றிற்கும் சான் துணை, 

சேடி வருகின்றாள். 

சேடி:--௮ம்மா | ஏதோ தங்கள் மாவிர்த ஈகரத்தில் தங்க எச 

ண்மனை யிலிருந்த பண்டிதரா மொருவர். தங்களைச்காண 

விருபபுகிறா ராம். HCO SE குறித்துச் தங்க எபிய்பிராயத் 

தை யறிந்து வரும்படி. சொன்னா ஈமது மர் திரி, 

தமயந்தி 2 (ஆனர்தக் கண்ணீரோடு) ஆ | அப்படியா ?” உடனே 

'வரவிடு, சானிக்கேயே யிருச்சுறேன். [டி போடின்றச] 
கோகமாதா ! இதுதானோ நீ புஷ்ப மளித்சது 1' இவரைக் 

கண்டா லெனக்குச் கொஞ்சம் ஆறுதலுக் இடமாக விருச். 
கும். இவர் ஒரு வேளை என் பாத்தாவை எக்கேலும்சண்



களம்-2] மய நீ இ , கக௫ 

ிருந்தாலு மிருப்பார். யோ ! அப்படி கல்ல காலமும் 

ஈமக்கு வருமோ 1 அம்பிகை ? உன் கருணை மயென்னவோ! 

(மறுபடியும் பஷ்பமுதிர்கிஐ.2) ஏதோ விசேஷ மிருக்கிறது ] 

இப்படி நினைக்த போதெல்லாம் புஷ்ப முதிர்கெதே! என் 
.கண்ணாளரைக் காணு காள் நெருக்கற்றோ i 

பண்டி சர் சாசேச பட்டனார் வருகின்றார். 

தமயந்தி; (எதிர்கொண்டு) மசா நுபரவா ! ஈமஸ்காரஞ் செய்கு 

தேன். (5மஸ்கரிக்கறார்), 

பண்டிதர்:-- தர்க்க சமங்கலிபவா ! 

தமயந்தி:--ஸவாமி! இரந்த அசனச்திலிருங்கள், தங்கள் 

சோழராயெ என் காதல செங்கிருக்கிரார் ? அதைப் பற்றி 

ஏதேனும் செரியுமா, பிரபோ ? (கண்ணீர் விடுகிறாள்) 

பண்டிதர்:--அம்மா.! உட்காரப்படி, பதருதே, (உட்சாருகிறள்) 

சண்ணைச்துடைச்துக்கொள். பகவான் அ.நுக்இரசிப்பார. 

அ, ஆ! என்ன கஷ்டகால மிது? நானும், ஐம்பது வருஷ 

காலமாய், உக்கள் மாமனார் காலம் முதல் உங்கள் ரண்ம 

னையி லிருந்து வருகிறேன். ௮ வம்சத்தி லொருவரா 

பவது, நீதியல்லாததைச் செய்சாரென்பது Betws. 

அதிலும், உன் பர்தீசா களராஜர--..- எனச்குச்சிறுவ 
யதுமுத லவரசைச் தெரியும்--அவரிடத்தி லொருகெடுத 

லுங் இடைமாது. இந்தச்சூசாட்ட மொன்றுதான் ௮வ 

.நிடத்திலிருந்தது. அதுவே கேடாக முடிந்ததே ! என்ன 

அநியாயம் ? ஒவ்வொருவர் எதிதனையோ தூர்க்கிருத்தி 

யஞ்செய்தும் வாழ்கிருர்களே ? 

இமயந்தி:-மசாநுபாவா ! உலகமே யப்படித்தானே யிருக் 

கிறது. 
பண்டிதர்:---என்னவிருந்தாலும். இப்படி வரக்கூடாது, ஆனா 

லுமநியாயம் ! என்ன ? சாட்டையிழர்து, பெண்டுபிள்ளை
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களையும் பிரிர்.த;, இருச்கு Sap செரியக்கூடாமர் 

போவசென்றாற் சடச்சக்கூடாத யரர்தான். என்ன ! 

நீ யிவ்விடம் வந்திருக்கிறாயென்று ஜனங்கள் மூலமாகத் 

தெரிர் தகொண்டு உன்னைப்பார்ச்சவர்தேன். உன்னைப் 

பார்ச்ச,த மெனக்கு அடையாளமே செரியவில்லையே ! 

நீ துச்காச்ரொந்சையா யிருப்பாயென்ற சானறிவேன்: 

காட்டு ஜனங்களும் வெருவாய்ச்சொன்னார்கள். ஆயி 

னும், உன்னிலைமை. யிப்படியிருக்கு மென்று நான் ஈம்ப 

வில்லை ! உன்னைப் பார்த்தபிறகும் தமயர்.தியைச் காணோ 

மேயென்று திகைத்து நின்றேன், பிறகு, உன்குரலாற் 

கண்டேன். ஈல்லத, காட்டில் ராஜ னுன்னைவிடடுப் பிரி 

ச்ச விருத்தார்ச மனைச்துர் செரிர்துசொண்டேன் ஜன 

ங்கள் மூலமாக, பிறகு, நீ எங்குச்சென் திருந்தாய் ? 

அது விஷயம் அவர்கள் சொன்னது விளங்கவில்லை. 

தமயந்தி:--ஸ்வாமி ! நான் காட்டைவிட்டு நீங்கி, என் இற்ற 
ன்னை ஈகாஞ்சென்றேன். அலது என் சிற்றன்னை ஊரெ 

ன்றெனக்குச் தெரியாது. அவளையும் அதற்குமுன் கான் 

பார்த்ததில்லை. அ வளரண்மனையில் சைரர்திரியா யிருர். 

தேன், 

பண்டிதர்:--அடாடாடாடாடா | 

தமயந்தி:--பிழகு, என் தர்தையார் என்னை ச்தேடவேண்டி. 

யனுப்பிய தர்.சன் என்னைச்சண்டு கூட்டிவர்சான். 

பண்டிதர்:--அப்படியா ் சல்லது ! ஈளராஜர். உன்னுடன் ee 

ப்பாகவாவது, எங்கேனும் போவதாகச் சொன்ளுரோ”* 4. 

தமயந்தி; குறிப்பிட்டு என்ன்டை ஒன்றும் சொல்லவில்லை 
யே! "சொல்லியிருக் தால் இவ்வளவு ஸ்ரமமென்ன ? என்' 
தீர்ஜையார். எல்லாச் சேசங்களிலும் தொடும்படி. SP pt 

ட களை அனுப்பினதற்கு அ௮சப்படாமலா போய் விடுவார்? 
*“எங்கேயாவதுபோய் ஈனச்சொழிவ் செய்தாவது காலத்
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தைச் தொலைச்சவேண்டும். அப்பொழுது நீயுமிருந்து சஷ் 
டபபடக்கூடாது””. என்று மட்டும் அடிக்கடி சொல்லிக் 

கொண்டிருந்தார். ப 

பண்டிதர் --ஆனால், எல்லாச் சேசங்களுச்கும் தூதர்கள் போ 
யிருக் தார்களா? அப்படியும் அகப்பட வில்லையா 1 

தமயந்தி :--இல்லையே, பிரபோ! தங்கள் மூலமாக ஏதேனும் 

தெரிர்து கொள்ளலாமென் றல்லவோ எண்ணினேன் 1 

பண்டிதர் :--எனச்செங்கும் புலப்படவில்லையே ? ஆனால்-- 
தமயந்தி :--* இனால்? என்னஸ்லாமி? சொல்லுங்களேன் ? 

எங்கேனு மிருப்பதரகச் கேள்விப்பட்டாகளோ ? 

பண்டிதர் :--இல்லை. சான் தானிப்படி தீ தீதேச சஞ்சாரஞ் செ 

ய்து வரும்பொழுது, நிதுபன்னன் காடாதிய அயோத்தி 

பி லொருரசாட்டங்கி, அரசன் சமுச மடைந்து அவ்வரண் 

மனைச் சமையற் கட்டிவிலேயே சாப்பிட்டேன். மேலே 

சொல்வதற்கு வாய்கூசுகிறதே? 

தமயந்தி :--பாதகமில்லை, சொல்லுங்கள். சாப்பிட்டீர்கள் 

அப்புறம் ? 

பண்டிதர் :--அங்கொருவர் பரிமாற வர்தார். அ௮வரைக்கண்ட 

உடனே நம்மாசர் ஞாபகம் வந்து விட்டது. 

தமயந்தி :--(அ௨லுடன்) ஏன் ? எ.தனாலப்படி ? 

பண்டிதர் :--ஏதோ, அவருடைய முகத்திலுள்ள குறகுறுப் 
பும், கண்களின் கருணை கோக்கும், கம்பீரமும், தேசத்தி 

னமைப்பும், உயாமும் எல்லாம் ௮வருடையனபோலவே 
Vine Sor. அவரும், என்னைப் பார்ச்தவுடன் £ழ்கோச்கா 

மிஞர். ஆனால், அவர் மேனி முழுமையும் இருள்போன் ந 

கருமை நிறைந்திருந்த: ACS வர்ணமும், ௮வர் அனு 

சரிக்கர் தொழிலுந்தாம் எனக்குச் சர்தேகச்சை யுண்டு
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பண்ணின. "ஆனால், இதுமட்டும் நிச்சயம், அர்தச்சமை 

யற்காரர் ஈளராஜ ரல்லாவிட்டாலும், வேறு யாராவது 

அவரைப்போன்ற அரசர் அ௮ச்தொழிலுக்கு வர்திருக்ச 

வேண்டுமே சவிர, அவர் சாமாணியச் சமையற்காரால்லர். 

தமயந்தி :---அ.வர் பேச்சினின்.றுங் சண்டி ருக்கலாமே 2 

பண்டிதர் :--அ துதானே விசேஷம்! பேசவேண்டிய பல சர் 

தீர்ப்பங்கள் நேரினும் மெ௱னஞ் சாஇத்து விட்டாரே ! 

அடுத்த தடவை பரிமாற வேரொரு பரிசாரகன் வர்து வி 

ட்டான். அதனால், என் சந்தேகம் ௮ இகமாயிந்று, 

தமயந்தி ;:--அங்குள்ளாரிடச்து விசாரித்திருச்கலாமே ? 

பண்டிகர் :--விசாரிதிதேன். அவர்கள், ஏதோ அவர் வந்து 

சுமார் ஆறுமாத காலமாயிற் றென்றும், சமையற் செய்வ 

தில் வெகுசமர்த்தரென்றும், அரசன் ௮வரிடத்து ௮தஇக 

அன்பு பாராட்டி வருகிரானென்றும் சொன்னார்கள். 

தமயந்தி -அறுமாதமா 1? பிராம்மணோச்தமா ! எனக்குஞ்சர் 

தேகம் பலமாயுண்டாகிறது, நீங்கள் சொன்ன விவரங்க 

ஞுக்குக் காலமும் ஒத்திருக்கிறதே? அவர் என்னைப்பி 
ரிர்தும் சுமார் ஆறுமாத காலந்தானிருக்கும், 

பண்டிட் --இன்னுஞ் சொல்கிறேன் கேள்! அன்றிரவில் 

நான் சமையற் கட்டிற்குப் பக்கத்துச் சட்டி. ந் படுத் இருர் 

சேன். இந்தச் சமையற்காரரும், அவருதவிப பா்சாரக 

னும் பக்கத்தரையிற் படுத்திருர்தார்கள். அப்பொழுது, 

எனக்டருந்த சந்தேகத்தைப்பற்றி, * என்னடா? நமது 

சக்கரவர்த்தி இப்படியா வர்துசேர்வார் 1 ஈன்றா யெண் 

ணினேம்' என்று யோடித்துக்கொண்டிருந்சேன். ௮ப் 
பொழுது ஒருபாடல் ௮டுச்த அறையிலிருந்து காதிற் 

கெட்டியது. இடுக்கிட்டு ஏழுந்து, மறுபடியும் பசறச்கூ 
டாதென்று நினைச்து ௮தைச் கவனித்தேன்,
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நா லொரு கோடி கூறும் நண்ணிய பொருளை சானுஞ் 

சாலவே பாப் பாவிற் சாற்றுவ னதுதா னென்றுங 

காலம சறிர்து செய்யுங் கனத்ததோ ருதவி புண்யம் 

ஞால மேற் பாவமாகு ஈலிவினைப் பிநர்க்குச் செய்தல். 

என்ற செய்யுளென் காதில் விழுச்சது, ௮ர்த மிடற்றொ 

லி ஈமது சாஜநடையது போலவே யிருந்தது. இந்தப் 

பாடலும் அவர் பலமுறை சொல்லிக் கேட்டிருக்கி?ரோமே 

ஆதலால், ௮வசே யென்றெண்ணினே னாயினும் இன்னும் 

கேட்போமென்று கேட்டேன். உடனே வேரு பாட 

லைப்பாடினார். அசைக்கேட்டதும் ஈம்மாசர் போலவே 

யிருக்ததுபற்றி, என்னை யறியாமலே பெருமூச்செறிக 

சேன். உடனே, அவருடனிருக்தவன், “யார் ௮ங்கே [?? 

என்று கேட்டான்,  நான்றான் வேற்றூர் மணிதன் * 

என்றேன், அதன் பிறகு சப்தமேயில்லை. 

தமயந்தி :--அப்பாடலும் தங்களுக்குச் தெரியுமோ ? 

பண்டிதர் :--ஃதெனக்குத் பாடமில்லை, ஆனால், ௮ சன் ௪௬ 

த்தை யறிவேன். அதாவது, 

சூரியன் மேற்கே யுதித்தாலும், மேருமலை யசைந்தா 

லும், நெருப்பு குளிரர்தாலும், தாமரைமலர் பர்வதத்தி 

னுச்சியில் மலர்ந்தாலும், பெரியார்கள் தாம் சொன்ன 

வார்த்சையை யழித்துப்பேசார்” என்பதே, 

குமயந்தி :-இதுவா ? ஐயோ! இந்தப்பாடல் எனது வள்ளல் 
அடி.ச்சடி சொல்லச்கூடியதாயிற்றே | எனக்குகூட அது 

பாடமே! ௮தை நான் சொன்னால், இதுதான அவர் 

பாடிய பாட்டென்று சொல்கிறீர்களா ? 

பண்டிதர் சொல்கிறேன். எங்கே? 

தமயந்தி :-- 

தினகா னுதய மேத்குத் 
தஇசையென மாறிட்டாலுங் 

part’ 
pare அஸ
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கனகவெற் பசைர்திட்டாலுங் 

கனலிதான் குளிர் இட்டாலும் 

வனசமென் மலருமாண்டோர் 

மலைமிசை மலரச் இட்டாலுங் 

கனமிகு சான்றோர் தங்கள் 

கட்டுரை யழித்துப் பேசார், | (௬௪) 

பண்டிதர் :--இதுவெ! இதுவே!! 8 சொன்னமாதிரியே சொ 

ன்னார். ஆனமட்டும் பொறுத்துக்கொண்டே வர்தேன் 

 கட்டுசையழித்துப்பேசார்'” என்றார் ச௫க்க வில்லை. பெ 

, ருமூச்செறிர்து விட்டேன். அ௮வராகச் தாமிருக்கவேண் 

மிமென்று நிச்சபிச துக்கொண்டு, தச்ச ஏற்பாடு செய்யச்: 

சொல்லலாம் உன் பிசாவிடம்சொல்லி, என்று இங்கு 

வர்தேன், வர்தவிடச்தில் நீ வர்திருக்கும் சங்கதி தெரி 

ந் த, உன்னைச்சகண்டேன், 

தமயந்தி :--ஈல்லது, ௮வர் .என்பர்த்தாவென்றே.,எனக்குர் 
தோன்றுகிறது, ஆனால், மிகக் கறுப்பென்கறீர்சளே 

அதுவும் கஷ்டத்தை யனுபவிச் தகச்கொண்டு புகை யடியி: 

லிருப்பதனாற் கறுத்திருக்கலாம், ஈல்லது, ௮ந்தணசே | 

அ௮வாதாமோ வென். தீர்மானிக்க என்ன செய்கிறது? 
ஒரு யுக்தி சொல்லும்களேன் ? பல விடங்களிற்கும் பய 

னில்லாமற் பலரை யனுப்பிவிட்ட படியால், இனி என் 

தீர்சையிடஞ் சொல்லக் கூச்சமா யிருக்கிறது. 

பண்டிதர் ;--(யோரித்க) எனக்கொன்று தோன்றுகிறது, உனச் 

கெப்படி யிருக்குமோ? ் 

தமயந்தி :--என்ன சொல்லுங்கள். ௭.து சொன்னாலும் கேட் 

சச் தித்சமாயிருக்கிறேன், 

பண்டிதர் :--ஈளராஜர். சதசாரத்தியத்தில் ஒப்புயர்வில்லா 
திவரென்று தெரியு மல்லவா ? அதைப் பரீ கதிக்கும்படி.
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ஒரு யுக்தி செய்யலாம். ௮வும் கைகூடிற்றோ, அந்தச் 

சமையற்காரர் ஈளராஜ ரென்பது நிச்சயம், 

தமயந்தி :--எப்படிப் பரீசுதிக்கிறது ? 

பண்டிதர் :--உன்னுடைய சுயப்வரத்தின்டொழுது, பலதே. 

சத்து மன்னர்களும், உன்மேற் காதல்கொண்டு வந்.திரு. 

ந்து, பிறகு ஏமாக்து சென்ரார்களல்லவா ? அ௮வர்களுள்,. 

ரிதுபன்னன் மிகுந்சசபலமுள்ளவன். மேலும், உன் புரு 

ant நாட்டை யிழர்து, காட்டை யடைந்து, உங்களையும் 

பிரிந்து இருச்குமிடமுர் தெரியாது வெகுகாளா யிருக்: 

இருரென்பதும் உலக மறியுமே? ஆதலி னிப்பொழுது,. 

“நாட்டை மிழர்த நளராஜன் நெடுநாளா யிருக்கு மிடங் 

கூடத் தெரியாமை பந்றி wrest org குமாரத்தியாயெ- 

தீமயர்திக்கு இரண்டாவது ஈயம்வரம் செய்வதாக உச் 

தே?ச் திருப்பதனால், தாங்கள் வர்து சேரவேண்டும்” 

என்று உன் சந்தையா ரெழுஇியதுபேல் ஒரு பத்திரிகை 

யெழுதி என்னிடங் கொடு, ரான் கொண்டுபோய் அவ்வா 

சனை என்று பாக்கிறேனோ அன்றைக்கு மூன்றாவது: 

காள் சுயம்வரமென்று சொல்லிப் பத்திரிகையைச் கொ 

டுக்கிறேன். அவன் நாட்டிலிருர்.து ஈம் நாட்டிற்குத் தேர் 

ஒருகாளில் நடத்தச் கூடியவர் ஈளராஜூ. ௮ன்றே ௮ல்வ! 

ரச னிங்குவர்.து சேர்க்தானோ, ௮ச்சாரதி சமையற்கா ரசே- 

௮வரே ஈளராஜர். இதுதான் எனக்குச் தொன்றுகறெது, 

தமயத்தி :--ஓன்று தவிர மற்றவை யெல்லாம் சரியே | நான் 
மனமார எனக்கு இரண்டாவது சுயம்வரசமென்று சொல்: 

இறதா ? மேலும், அவர் என்சாதலராக விருக்கும்பஷத் 

தில், அ௮வரென்னிடச்தில் வைச்துள்ள அன்பிற்கு, 

இதைச் கேட்டவுடனே துஷ்டை இவ்வளவு சாகூயா ? 

என்று என்னை வெறுாதுப் பிராணனே. _ Gan ரானா, 
லென் செய்வேன் ? pa AM A MEI“ Vv 

் சாயா க 
y, BAYAN பாவிய 

eM டவல.
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பண்டிதர்;--அம்மா! எனச்கு ஜோஸ்யம் தெரியுமென் றுனச் 

குத் தெரியாதா ? அப்படி நேராது, அதைக்கேட்டுக் கொ 
ஞ்சம் வருத்த முறுவாராயினும், புச இசாலியாதலின் முழு 

மையும் பார்ப்போமேன்று வந்து சேருவார். நீயும் உன் 

புருஷரைக் காணவேண்டிச் செல்வதனால், இரண்டா 

வது சுயமவர மெனல் குற்றமாகமாட்டா ௮, 

,தமயந்தி:--நிச்சயர்தானா ? பிரபோ ! வந்து சேருவாரா1 சோ 

Bu நாலையாராய்ந்து பார்த்தீர்களா 2 

பண்டிதர்:--பார்த்தேன், நிச்சயமாய் வருவார். 

தமயந்தி;--இனால், இதோ சடிசமெழுகித் தருகிறேன். (எழ 
இப் பண்டி தரிடத்தக் கொடுக்கிறாள்] இதோ, எடுச்துச்செல்லு 

ங்கள், தருக்தபடி பார்த்துக் கொள்ளவேண்டும், நீசே 

யேனச்குச் செட்வம், சீக்கிரம் வரது சேரவேண்டும், 

பபண்டிதர்:--அப்படியே போய் ௮இி£க$ரச்தல் வருகிறேன். 

தமயந்தி ஸ்வாமி ! ஈமஸ்கரிச்சன்றேன். (ஈயஸ்கரிச்சிரள்] 

பபண்டிதர:-- தர்ச்சசம௩்சலிபவா ! போட்வருரேன், | போகிறார்: 

தமயந்தி:--(தனயே, சேவி! உன்னுடைய அருளிவ்விசமே 
Cur? oN! கருணையஈ்கடலே ! உன்னோக்கமும், உன் 

னெண்ணமும், ஏவரறீயற்பாலர் ? மோகயரே மயகுங் 
இருரென்றால், பேதை கானே வறிவேன் ? ஏதோ நீயே 

காபபாற்ற வேண்டும். (இதய்பயம் புஷ்ப முதிர) ஏதோ, 

எங்கள் பாச்சியம் திரும்புங்காலம்போ விருக்கிறது 

இன்னும் புஷ்ப முதிர்கறதே ? 
சேடி வருடன்றாள். 

சேடி :--அம்மா ! ராணிமார் உணவுகொளளச் காத்திருக்கிறூர் 
கள். உங்களை அழைச்துவரச் சொன்னார்கள், 

தமயந்தி: -இதோ at gal Cem, PCudBer isn |
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ஏன்ராங் களம். 
errno 

இடம் : அ யோத்றியில், நிதுபன்னன ரண்: 

மனையிற் திண ற்அுப்புறம். 

காலம்: இசவு. 

பாத்ரம் வாகுகன். 

வாதகள்;--ஜகசா ! இஃ்தென்ன வணியாயம் : வாழையடி 

வாழையாக வாழ்ர்துவரத இராஜ வம்சத்தில் சான் பாவி' 

தோன்றித், தொன்றுதொட்டு எம்மாபிலே யிருந்ததா 

இய அரசுரிமையையும் இழந்து, என்னருமைக் குடிக: 

ளைக் இிளிசளைப பூனையிடத் தொப்பித்தல்போலப் புஷ்கர 

ஸனிடச் தொப்பிச்து, என் மனைவி மக்களையும் பிரிந்து,. 

எனது 2 ூவம்மாமிப் பிறனொருவனுக்குக் குற்றேவலுஞ் 

செய்ய நேர்ந்ததே ! என் செய்வேன் ? வீயோ ! aor sae 

டசால மிதனுடன் போகக்கூடாதா, எர்சத தலைவியிட 

த்து அன்பு பாராட்டி, ௮௨ளு மென்னை கேக்கிராளெ 

ன்று எண்ணியிருர்தேனோ, அத்தகையாள் சான் உயி 

ரட ஸிருக்கும்போழுதே வேறொருவனை மணம் புரியப் 

போடிரறாளாமே ? இத்திச்செயல் நானறியாத நடந்து 

தொலையக்கூடாதா 1? சான் சேட்டுச்சவிச்ச வேண்டுமா ?' 

௮ட! சஷ்டமே! என்காதில் விமுந்ததுடன் போகவில் 

லையே ? | 

எர்து மாதை யுயிர்நிலை யென்று நான் 

Cres urs ates HF FE) FE BC ED 

அந்த மாசை யயலவர்க் காக்கவே 

சிர்தை சொர்துஞ் சறுசொழிற் செய்வெனோ ? (௬௮) 
என் செய்வேன். நாளைச்சாலையில் இங்குவிட்டுப் புறப்: 
பட்டு சாளை மாலை3ய குன்டினபுரஞ் செல்லவேண்டு 
மாம், ௮ங்வளவு விரைவில் தேர் ஈட்ச்துவதற்கு சாண
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ன்றி மியலாதென்று அரசனுச்குச் தெரிர் துவிட்டதே, 

ஐயோ ! என் தேர் நடத்துர்திறமை இதற்கோ பயன்பட் 
டத ? கான் தேர் வித்தையில் சேர்ர்தவ னென்று சொல் 

லிச்சொள்ளா இிருந்தேனா ? இனி யென்ன செய்றது? 

௮வன் அன்னச்தைப் பு9ச்துவிட்டு அவனுக்குச் துரோ 
கஞ் செய்யலாமா 1 என்ன பாபமோசெய்து இச் சத்துன் 

பத்திற் காளானோம்! இணி, எஜமானச் த.சோசமும் 

சம்பாதித்துக் கொள்ளவேண்டுமா ? போய்த்தான். தீர 
வேண்டும். ஈசா ! உனக்குக் கருணை யில்லையோ ? கருணா 
கானென்பது உன்பேர்களி லொள் நன்றோ 1! சான் எழை 

படும் பாடு உள் திருச்செவிக் கேறவில்லையோ ? 

அர்நாளெனது காற் படையு 

மமைச்சர் பலரும் புடை சூழப் 

பன்னா வழுச்தப் பகை யரசர் 

பலரும் வெருவி யெனைப் பணிய 

பின்னே ரிடையா டனை மணக்க 

விரும்பிச் சென்ற யாக்கை யட 

னிர்கா ளவளை யெணி யேரு 

மிறைவன் றேரூர்ச் தேகுவெனே ( ௬௯) 

இப்பிறவி என்ன பிறவியோ ? அண்மகனஞுய்ப் பிறந்து 
௮ூலெ லோகத்தையும் ஆண்டு, தீராப்புகழ்பெற்ற கானே, 
பிறனொருவலுக்கு என் பெண்சாதியைக் கூட்டி வைக்ச 

முயலுவேன்? ஒருகாலு மில்லை. ஏன் மனவியை அடைய 

எண்ணங் கொண்டசாக, என்னிடதிதச் . தெரியப்படுச் 

திய பொழுதே என் தேகர் தடித்தது ! என் கைகள் தின 
'வெடுத்சன ! என் கண்கள் பொறி கான்றன ! ஆயிலும், 
எஜமான னென்றும் எனக்கும் போதாதவேளை யென்றும் 

நினைத்துச் சும்மா யிருந்து விட்டேன். சேர் ஈடத்துவதா 
கவும் சம்மதித்தேன். இப்பொழு.து என் மனம் பதைக்க 

ஐதே! நான் பிடித்த சாச்தையோ வேளொருவன் தொ
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டுவது? நான் தழுவிய கோமள சரீரத்தையோ வேறொ 
ருவன் பரிசிப்பது? சமான் முத்தமிட்ட sess agers 
ையோ அ௮ன்னிடன் ௮வாக்கொண்டு, நோக்குவது! இவ் 

வுயிருள்ள ௮ளவுங் கூடாது! கூடாத!! எவனொருவன் 
அத்தகைய இச்சையைக் காட்டுகிரானோ, ௮வனிவ்வா 
ளுக் இரையாத லொருதலை. (௫ில.றடிஉளியைக் கையால்லீசிக் 

8ழேலிமூடின்றான், பில்னும் எரறர்.ஐ) ஆ | இஃ்தென்ன ௮றியா 

மை? என்னே பிதற்றினேன் ? எசற்கோ பிரரசை வெகு 

ளுவது? ஈற்பொரு சொன்று இட்வெதாயின், அதனைப் 
பலரும்பெற முயல்வதியல்பு. அதற்காக கா மவரைச் 

'சீறுவதி லென்ன பயன்! இரண்டாஞ் சுயம்வர மேற்படு 

தீதிய லீமனை யன்றோ சொல்ல வேண்டும்! நற்குலச்திற் 

பிறந்ச௨ன்----நீதியாச னேனப்பெயா வாய்ஈ்தவன்-- 

அவன் புதல்வியின் நிலைமையையும், மனக்குறிப்பையுங் 

கருதாத, உத்தம புருஷனுச் கன்றோ வாழ்க்கைப் பட்டு 
ளென்பதையும் நினையாது, இருகுல௩தட்கும் இழுக்கு 

வருமே என்றாலோரசியாத, இன்னணஷஞ் செய்தானே 1 

இவனோ புத்திமான் 1 இவனோ மானமுடையவன் 1? நன் 

ரூ யிருர்ச.து இவன் நீதி! ஏக பு,ச்திரிதானே,அவளையு மிர் 
நிலையிற் காணலாமா ?” என்ற செய்யச் துணிர்தான் போ 

லும் ? உன்னுடைய அர்பச் சந்தோஷத்தின் பொருட் 

டுப் பேண், பெண்ணைப்பெற்ரோர், பெண்ணைச்சொண் 

டோர் முதலிய யாவாச்கும், என்றும் தீராப் பழியைச் 
சுமத்த நினைத்தாய் ! ௭! அரசனே ! இரண்டாம் விவா 

கம் யாருக்கேற்பட்டது ? புருஷனைச்சேர்ர் த னுபவியாம 

விழக்சநேரச் த பூவையர்ச்கும், மற்றுமுள்ள மத்திம ஜா 

திட் பெண்களுக்குமன்றோ ? புருஷனை யனுபவித்த உத் 
தமஜாதிப் பெண்ணாகிய சமயச் திச்கோ அவள் புருஷ 
அமிர்த்திருக்கும்பொழுேே இரண்டாஞ் சயவரம் செய் 
ag? கான் மட்டும் உன்னைப்பார்க்க நேரிடில் உன் சர 
சதைக் கொய்வே ஸிச்சச்இயினால் | (கயை வெறும் வெளியில்
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SH லிழன்றான். டறபடி எமர்). ஜயோ! பேதையேன் 1 

பேதையேன் ! என்ன ௮ வர்களை கொர்துகொண்டேன். 

௮ வர்கள் பேரி லென்ன குற்றம்? இச் கொடிய பாதியை 

யன்றோ வெறுக்கவேண்டும் ? இவள் மணம் புரிவே னெ 

ன்று இணங்காவிடில், இவ்வளவு தாரம் ஈடந்திருக்குமா ? 

இச் தயாள் ! இச் துணிவுடையாள்! இவ் வரச்சி! தக்கா 

மினி ! என்னோடு கூடவிருக்து, கா னனுபவித்த சுகங்க. 

எனைத்தையும் பங்கட்டு வாழ்ந்து, நான் காடு போம்டொ 

ழூதம் என்னிடசது வெகுவாய் அன்பு பாராட்டி என் 

னுடன் வந்துவிட்டு, இனி யென்னாற் பயனில்லை என்று 

தெரிர்தசன்மேல் வேளொருவனைக் சைப்பிடிக்கத் துணிந் 

தாளே காசக? என்னிடச்துக்கொண்ட அன்பு உண்மை 

யாயின் இப்படிச் செய்வாளா 1 ஏசோ அரசனாக விருந்தத 
--ஆயின், 

  

னால் அன்பு பாராட்டி வாசாள்போலும்? 

சாட்டை யிர்து காடுசெல்லும்பொழுதும் ஏன் கூட வர் 

தாள் ? ஒருகால், என்னிடத்துச் சனங்கள் மிக வன்பு 

பூண்டிருர்ததனால், என்னைமீட்டும் காட்டிற்குக்கொண்டு 

போவார்க ளென் றெண்ணினளோர ? அல்லது, புருஷனை 

விட்டிருப்பதே வசைச் சொல்லிற் கடம் ; அவனும் ஈம்மி 

டத்துக் சாதலுள்ளஉன் ; அவனிடசதுக் காதலால் ஈர 

மும் காடு செல்வதாகச்சென்று, ௮வன் மனசைக் 

கவர்ச் து, ஈம் தாய்வீடு செல்லலா மென் றெண்ணினளோ? 

௮வ்விதமும் சடவாமல், கானும் மிரிர்துவிட்டே னாதலின், 

தாய்வீடு சென்று, எனக்காகக் கொஞ்ச காலங காத்இரு, 

ந்து, சான் வராமை கண்டு, சாட்டுவிலங்குகளுக் இரை 

யாகி பிருபபேனென் றெண்ணிச், சுகம்பெறவேண்டி, 

மறுமணக் கருதிளளோ ? உண்மையாய் என்னிடத்துக் 

காதலுள்ளவ எாயி ஸனிப்படிச் செய்யாள். புருஷ ஸிறச் 
தா.ற் கூடவிறப்பார்க என்றோ பத்தினிப் பெண்டிர்கள் ? 

இவள் அ௮வ்விதப் பத்தினிப் பெண் ணல்லளோ நெய்ய 

இல்லையேல், என்னிடத்து ௮வ்வள வன்புட னிருர் திருப்
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பாளா? என்னதான் நினைப்பது ? எவ்விதர் தான் நிச்சயி 

ப்பது :----நிச்சயிப்பதென்ன விருச்றெது? பெண் பே 

ய்களே இப்படித்தான். எழுஞாயிறை யேத்துவாரேயன் 

றிப் பஞொயிறைப பாராட்டார். ஒருவனாற் சுசமனுப 

விச்கும்வரை, வாழுமாச்துப் புல்லுருவி போலனுபவிக்து 

விட்டுப் பிறகு புறக்கணிப்பார். 

* அன்புநூ வாகவின் சொல்லர் தொடுச்த மைந்தகாத 
வின்பஞ் செய்காமச் சாச்இிற் கைபுனைச் தேற்றமாலை 

நன்பகல் சூட்டி. விள்ளா தொழுகினு ஈங்கை மார்க்குப் 

பின்செலும்பிறர் கணுள்ளம் பிணையனார்க்சடியதொன்றே!? 

என்று பிறர் சொல்லச்கேட்ட நான், இஃ்து அநியாய 

மாய்ப் பாலையா்சளைப பழிப்பதாகு மென் றெண்ண்னே 

ன், அ௮சனுண்மை யின்றுதா னறிஈமேேசன், என்னிடத்துத் 

தமயர்தி யிருச்தமா திரி, வேறு ஒருமனைவியும் சன் கணவ 

னிடச்திரும்திடாள் ! இவளே இவ்வித மாறுதலடைச்த 

னளே! இணி யிவ்வுலகிற் பெண்பாலரை நம்ப இடமே 

யில்லை. அவர்களெவ்வள வன்பு பாராட்டினாலும், ௮ல் 

வளவும் ஸாகஸமென்றே துணிய வேண்டும். 

் 4 லெம்புவாள் விழுவாள் பொய்யே 

மேல்விழு் தமுவாள் பொய்யே 

தம்பலர் தின்பாள் பொய்யே 

சாகிறே னேன்பாள் பொய்யே 

௮ம்பிலுங் கொடிய கண்ணா 

ளாயிரஞ் சிந்தை யாளை 

ஈம்பின பெயராக ளெல்லாம் 

காயிலுங் கடை யாவரே,” (cra) 

என்ன வநியாயம் ? என்னிடத்து அவளிருந்தமா திரி யெ 

ன்ன? இப்பொழுது Cel Smee மேற்பா டென்ன ? 

* வக சிந்தாமனி, 4 விவேக இந்தாமனர், 
10 
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இவ்விதம் மாறு த லடையும் மாதர்களை நம்பியா ஆடவ 

ர்ச ஞம்யவேண்டும் ? உயகோ! இப்படியுங் காலம் வச் 
தீதே! இச் கன்னியர்களை ஈம்புமவர்கள், இனியாூலும் 

என்னைச்சண்டு தெளியட்டும்| அவர்களை ஈம்புவதைக் 

காட்டிலும் வேறெதையும் ஈம்பலாம், 

“ தூமகேது புவிச்கெனச் தோன்றிய 

வாமமேசலை மங்கைய” 

செனத்தகும்! தகும்! என்ன? ஒரு ஸ்இிரீ, எப்படித் 
தான் பல ஆண்டுகள் ஒரு புருஷனை யனுபவித்துப் புதல் 

வர்களையும் 0 பற்றுப் பின்னும் விவாக கருதினளோ ? 

Au! கேவலம் ஓர் ௮ணியை சாம் அபிமானச்துடன் 

அணிர்து வர்து, அதை இழர்துவிட்டால், அந்தக்குறிப் 
பிட்ட அணியி னிடச்திருர்ச அன்பால், வேறு ௮துபோ 
ன்ற ௮ணியணியாது விலக்கி விடுகிறோம். இர்.த யோக்கி 

யதைகூடக் இடையாசா ஒரு புருஷனுக்கு ? மாதர்களெ 

ன்னை? இன்ப நுகர்ச்சிக்கென்றுதாம் படைச்சப்பட்டிருக் 

இருர்சளா? ஒரு தலைவனை விடுத்து மறு தலைவனைத்தேட 1 

ஏ! பெண்குலமே! | 

சட்குடியனைப்போற கணமொரு நினைவரய்க் 
கறங்டிடுங் காரிகைச் குலமே! 

வெட்சமுற் நிலையோ ? விவச்தை யற்றளையோ 1 
வேதனை யனைச்திற்கு மிலமே! 

மட்கல மென்கோா வாடவர் தமையே 
மனையற. வாரிதி யதனி 

னுட்சவிழ்ச் திடுமோ ருறுபுழை யோட 
மோவென வுரைச்குகோ னையே? (௪௨) 

ஐயகோ வுன்னை யாடவர் பலரு 
மடைசர் துயிரிழர்திட லென்னோ ? 

வெய்யசாக் காமச் சரவேறி யசளால் 
(வேறுவேறு யுடைந்தல தாஉம. .
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பொய்யதாம் வழியை காடியே போகச் 
சுழலிடை யழுர்திபு மன்றேல் 

மையலார். தனமென் மாபுய லதனால் 

மாய்ர் இடு மியல்பினை யலை 2ய (௪௩) ' 

அட! பெண்களுக்குச் குலச்சிறப்பு வேண்டாமா பெ 
ர் தன்மை வேண்_டாமா 1 கற்பொழுக்கம் வேண்டாமா ! 

பொருளும், போகமுங் கொடுக்கும் புருஷனிருக்தாற் 

'போதுமென் றிருக்கலாமா! தமபச்இி விஷபத்தி லப்படி 

யன்றோ முடிர்துவிட்டது? ஆதலின், ஆடவர்காள்! இனி 

யாலும் பெண்சை ஈம்பாதீர் ! பெண்களிணிய௰ல்பு வெ 

னிப்படையாய்த் சோன்றாது. 

* 4 பெண்ணெனப் பிய கேண்2மா 

பீடி.ல பிறப்பு நோக்கா 

வுண்ணிறை யுடைய வல்ல 

கொராயிர மனத்த யாகும் 

- எண்ணிப் ப த்தங்கை யிட்டா 

லிஈ.திரன் மகளு மாங்கே | 

வெண்ணெய்க்குன் றெரியுற் ரற்போன் 

மெலிந்து பின்னிற்கு மன்றெ'” . (ere) 

என்னதான் விரக்தி மேலீட்டாற் சமாதானப படுத்இக் 

கொண்டாலும், மனம் பதறுிறதேத! என் செய்வேன் ? 

என் கண்மணி); என்னாசி, அவளையோ பிறன்தொவெது? 

என்மனம் துடிக்கிறதே? ஏ! சமயர்தி! £ என்னிடத் 

துக்சாட்டிய ஈட்பனைத்தும் .ஈடிப்பேயோ! நீ இப் 
படி. மாறுதலடைவாயென்று நானெண்ணவே யில்லை 

யடி! ஏ! கார்தாமணி! அப்படி நானுனக்கென்ன இங்கி 
ழைத்தேன் ? நான் உன்னைக்காரிருளிற் கானகத்தே விடு 

ச்சே ஞலின், உன்னிடத்து அன்பற்றவனென்றும் 

மூற்காட்டிய அன்பனை ததும் பாசாங்கென்று மெண்ணி 

* வக் தரமணி, 
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வெற ச்சனையோ? யோ ! நானுன் ஈன்மையையே. 

என்றுங் கருதுபவளாவேனே ! நீ யென்னை, யறிச் இலை- 

யோ? இனி, என்னிலையை யுனச*கெவ்வாறு காட்டுவே 

ன் 1 காளை இவ்வளவு நாழிகைச்செல்லாம் வேரொருவ 

னுச் குடையவளாகி விடுவையே ? அதற்குள், கானெப் 

படி. : என்னன்பைச் சாட்டிச்கொள்ளுவேன் ? சமயம்: 

வாய்த்சபோ திலும், எனத. புன்தொழிலோடும், கறுத்த 

மேனியோம, 'நான்றான் ஈளன்' என்று சொன்னால் நீ' 

ஈம்புவையோ 1 நீ நப்பினாலு முன் உறவினர்க சொட்: 

புவாகளோ? (சச் யோகா) ௮.1! என்ன நினைக்கலாயி 

னோம் 1? அப்படியேசான் ஈம்மை யாதரிச்தாலும், நாம் 

போய் ரசான்றான ஈளன்' என்று சொல்லி அவர்கள் தய: 

விற் காளாகிறசா 1 ஈன்முயிருந்க து ! (கொஞ்சம் பொருத்த) 

என்ன இருந்சபோதிலும். ஏன்பததினியைப் பிறன்சைச்' 

கொள்வதென்றால், கெஞ்சக் துடிச்சிறதே! அதுவும், 

என் கண்சாணவா 1 ௮. இஃலயும் ரிதுபன்னன் மணக்க. 

நேரிடில், ௮வனுட ஸனாூவ்லாசமாய்பபேசி விளையாடிக் 

சொண்டு வரும் சமயச் இயை, அவனுடைய சேர்ப்பாக' 
ஞுகைவா கானிருர்து பார்க்கறது? என் குருதி குஇக்கிற 

சே! அசை சானகாணச்சூயேன் ! ஆதலால், இதுவரை 

௮ன்னமளித்தக் காப்பாற்றிய அரசனை, அவனெண்ண 

ப்படிச் குண்டினபாஞ் சேர்த்துவிட்டு, என் கதஇக்கிரை 

யாகவேண்டியதுசான். இது? வ இண்ணம், (சத்திரர்க) நல் 

லது, இத்தணை கோமும் அவருக்குப் பாதகமாகவே 

நினைச்து வந்தோமே? ஏருசால், அவள் என்னைக்காண 

வேண்டி இத்சர்இரம் ஏன் செய்திருக்கக்கூடாது 1 இப்: 

பொழுது மணவோலை சொண்டுவர்தள அ௮ர்கணரோ, 
ஈமது அரண்மனை வித்வான், முன்னொருமுறை யிங்கு 

வந்தவர், அன்ற சாப்பிட்டபொழுதே அவர் என்னைச் 

குறிப்புடன்நோச்கினார். அன்றிரவு நான் பாடினதையுக் 
கேட்டுப் பெருமூச்செறிர்சார். ஆதலால், அவர் என்னை



a ; 
த் anid. | dW oh, கடக் 

சர்சேடிச்தச் தமயர்திடிடஞ் சொல்லி யிருக்கலாம். 
அவள், என்னைக்காணஃ/வணடியே இர்தயுச்தி செய்து 
மிருச்கலாம், இல்லா ல்ட்டால் நூறுயோசனை தாரமூள்ள 
ஊருக்கு (கல் சாள் புறபடடுப்படியா மணவோலை 
வரு2? அப்படியேன் சாத: மாய் ஒடுத்துக்கொள்ளச் 
கூடாது?! ஏ! ஜகதீச! இப்படிச் சாதகமான காலமும் 

ஏற்படுமோ? அல்லது, பெய்யாசலோன் புனர்விலாக 

மா௫ிவிடுமோ 1 

[ழற்பிறப்பிற செய்தவினை மூடிர்ச துவோ 

மொய்குழலா டனையே துய்க்க : 

நற்குடியிற் பிறர் சவொரு ஈலச்தையுமே 
நாடாது சவின்று ளென்னோ ? 

கற்பாசி யலளோவக் காரிகையுங் 
காதலினை லெனைமய காணச் 

கற்பனையாய் விடுக்கனளோ கடி மணசததி 
னோலையிகைச் ஈண்டிலேனே 1 (எட) 

நாமென்ன செய்யலாம்? விசாரப்பட்டூப் பயனில்லை. 
நட கருங்காரியம் நடர்சே£ீரும. அதலால், வீண்காலம் 
போக்குவானேன் ? பொழுது கழிசரின்றத்! காலையிலெ 
முந்து ஈம் கடனை த்தொலைக்கவேண்டும், குண்டினபுசம் 
போனபிறகு, ஓன்றும் நேரிதா யில்லாவிட்டால், காமு 
யிர்துறச்சக வேண்டியதுதான் ; எல்வாறு முடிகின்றதோ 1 
RESET | 

எண்ணாக வெண்ணமெல்லாம் எண்ணியெண்ணி யெழை 
புண்ணாகச் செய்ததினிப் போ தம் பராபரமே.” [கெஞ்சம் 

“6 யாதோ வென்கவலை உள்ளே யானந்த வெள்ளம் 
பாயாதோவையா பகராய் பராபரமே,”' (௪௭) 

்* பாராயோ யென்னைமுகம் பார்த்தொருச்கா Gaver sary 
தஇீராயோ வாட இறந்து செப்பாய் பராபாமே.”” (௪௮) 

* உள்ளமறிவாய் உழப்பறிலாய் யானே 

தள்ளிவிடின் மெச்தச் தவிப்பேன் பரா..ரமே”? (௪௧௯) 

[போன்றான் 
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அங்கம்:-௫. 
  

முதற்களம். 
இடம் : குண்டினபு ரத்தி லரண்மணை 

ப யந்தப்புரம், 

காலம்: மாலைப்பொழுது. 

பாத்திரம்: தமயக. 

தமயந்தி:--என்னவாயிற்றோ ? போன அச்தணர் வருங்கால: 

மாயிற்றே ? அங்கு அவர் சண்டு &யுற்றது எனது 

ஒயனாயின், நிச்சயம் சீக்சரக்தில் வந்தவிடுவார்கள்.. 
ஒருகால், இவ்வர்தணர் இன்னும்போம்ச் சேரவில்லை. 

யோ ? வழியிலேதேனும் ஆபச்திற் குள்ளாயினரோ 3 

அல்லாக்கால், ரிதுபன்னன்றான், ஒருவானுபவித்த மா 

தென்று சேட்டமற்றிருந்து விட்டானோ ?--௮ல்லது, 

அந்தணர் இயுற்றது தான் பிழைசத்ததோ:....- அன் றி, 
- இச்செய்திகேட்ட தலைவர் வெகுண்டு வெறுத்துச் தம். 

“மை மாய்த்துக்சொண்டனரோ? --.ஒன்றுந் தெறியவி' 

ல்லையே, ஜகதீசா? சைக்குவர் துவிட்டதென் றெண்ணி 

னேனே ? கானனீராய் முடியுமோ ? உன் திருவுள்ள! 
மெப்படியோ? 

| சேடி வருகன்ராள். 

சேடி ;--அம்மா! யாரோ ஓர் அர்தணர் வர்திருக்கரார், (சம 
wsB இடுச்டெிர்) அவர் ரி 'துபன்ன மசாராஜனுடன் வர: 

தீவரென்று சொல்லுகரூர். தங்களைப் பார்ச்கவேண்டு' 

மாம், ப டட 

தமயந்தி :--சல்லது, உடனே வாவிடு, [சேடி போடின்றாச- 

வர்துவிட்டார்போலும் ! எனது சியன்ராஜே-



கலம்-1.] தமயந்தி, ௧௩௩ 

பண்டி தா சாசேசபட்டா வருகன்ரூர். 

மகாநுபாவரே! எப்பொழுது வர் *சிர்கள் ! ? ஈமஸ்கரிக்க 
றேன். (கமஸ்கரீச்கிறாள், ). 

பண்டிதர் :-இர்க்கல *மங்கலீபலா ! Burd! guroll gun fll 

தமயந்தி-;--ஜயந்தானா, பிரபோ? எனதை.பன் வந்தாரா 1 

தாங்கள் இயுற்றபடி ௮வர் எனது &யர்தாமா 1 

பண்டிதர் ;--ஆம். உன்றலைவர் வந்தார். எனது ஐயம் தெ 

ளிந்தது. 

தமயந்தி :--எவ்விதம் தெளிந்தது, பிராம்மணாத்தமா ? தேர் 
ஒருபொழுதில் வர். ததனா2லயா ? 

பண்டிதர் :--அ துமட்டு மன்று, 

தமயந்தி :--வேறெவ்விதம், பிரபோ ? 

பண்டிதர் நான் மணவோலையை அசசனிடத்தக் | கொடு 

த்து மூன்றாராட் சுயம்வர மென்றேன். அவ்வளவு சக்கு 

ரத்தில் தேர் நடச்தக்கூடியவர் சமையற்கரீரமரன் றறி 

ந்த ௮ரசன், ௮வரை வாவழைத்து அவரிடம் சமாசராத் 

தைச் சொன்னான். அப்பொழுது அவர்முகத்தி லுண் 

டான குறிகளை கான் ஈன்கு கவனித்தேன், பிறகு, பரி 

மாறின பொழுதும் ௮வளரக் குறிப்பாய்ப பார்த்தேன், 

அப்புறம், ஒருமுகூர்ச்ச தேசகாலச்திற் கெல்லாம், ௮ல் 

வரண்மனைப பின்புறஞ் சென்றேன். அங்கு. யாசோ 
ஒருவர் உறக்சப்பேசின சத்தம்சேட்டது. அப்பொழுது, 
இரண்டாஞ் சுயம்வர மேற்படுச்திய வீமனையன்றோ சொ 

.... ல்லவேண்டும்$' என்ற வாச்யெம் காதில் விழுச்தது, 

தமயத்தீ :-- [னை (இட்ட கரும் ஆலலுடன்] அப்புறம் 1 து 

பண்டிதர் ;--அ து நம்ம விஷயமா யிருந்ததால், கொஞ்சம் 
மறைவாயிருந்து கேட்டேன். அப்பொழுது ஒருவர் உன்



க௩௪ தமயந்தி, | அங்கம்-! 

தகப்பனாரைப் பலவாயிகழ்ச் தவிட்டு, * நான்மட்டும் உன் 

னேப்பார்ச்க நேரிடில் உன் சிரச்தைச்சொய்வே னிசக்கத் 

இயினால்,” என்று வெகுகோபச்துடன் முழங்கிக் ழே 

விழுர்தார். எனச்குப் பயமாயிருர் சது, ஓடிவா துவிட்டே 

ன். பிறகு ஈடர்த தறியேன், இவ்வளவு ஆக்கிரோஷச்து 

டனும், கம்பீரத்துடனும் பேசியவர், களராஜரென்பதிற் 

சந்தேகமில்லை. மேலும், தேர் நடத்தினசென்ன சாமா 

ஸியமா ? ரிதுபன்னன் என்னையும் ௮ச்தேரிலேற்றிவர் தா 

ன், அ௮ப்பொழுதென்ன பறக்குமா தேர்? கர்தர்வலோ 

கத்துதி தேர்களுக்கு தீரகுண்டென்பார்கள். இவ்வளவு 

வேகம் ௮வைகளுக்கிராது, எனச்கு வயசானதனாலே, 

௮ச்த வேகத்திலே, மூச்சவிடக்கூடமுடி யவில்லை, வாயு 

வேகம் மனோவேசம் பின்னிட வேண்டுமே? அத்சகைய 

சமர்த்தர் ஈளராஜரே, 

தமயந்தி --இவர்கள் வர் துவிட்டார்களா ] 

பண்டிதர் :--ஆம், வர்துவிட்டார்கள். சாமரைக்குளத்து அர 

திலுள்ள மாளிசையி லிறஙூியிருக்கரூர்கள். 

தமயந்தி :--(பபருமூச்செதிச்க சனக்குர்) எனதையன் என் சுயும்வர 

காலத்தில் வர் இறங்கியிருக் ச மாளிகையன்றோ ? 
(உளியால்) ௮௩த மாளிகையிலா ? 

பண்டிதர் :--அம். ரிதுபன்னன் உன் சர்சையைப் பார்ச்சச் 

சத்தமா யிருக்கின்றான். 

தமயந்தி -பார்ச்கட்டும்போய், ஏன் ? மகாஈுபாவசே ? இனி 

யென்ன ஏற்பாடு சொல்லுறீர்கள் ? எப்படிச் சர்தேகர் 

செளிர்து வெளிப்படுச்துறது ? 

பண்டிதர் :--ரான் முன்னமேயே யோசித்தப் பார்த்தேன், 

எனகச்கொன்றுர் தோன்றவில்லையே? ஈல்லசம்மா ! இனி 
நீயே யோடித்துச் செய்யவேண்டியவைகளைச் செய்து
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கொள். சானும் யோடச்றேன். ஸக்ச்யாகால மாடவிட் 
டது. ஆதலால், கான் சீக்கிரமாய் ஸர்த்யாவந்தனஞ் 

செய்து வருகின்றேன். 

தமயந்தி --(சக்தயோ?ிக௪) நல்லத, செய்யுங்கள். 

[ பண்டி தர்போடன்றார். 

நான் இனி யென்னசெய்வேன் ? எனச்சொன்றர் தோ 

ன்றவில்லையே? இதுவரைப் புச்கிசொல்லிவர்ச அந்தண 

ரும், சமக்கொன்றுர் சோன்றவில்லையென்று சொல்லிப் 

போயினரே ? என் 8ீயனை இவ்ஷரிலேயே வைத்துக்கொ 

ண்டோ நான் தனியேபிருப்பது? என்னதாம், ஆயிரம் 

மோகாச் இரங்களால் ௮வர் ஈளராஜர்காமென்று sont gr 

லும், அவரை நான் நேரிற் பார்ச்சசவண்டாமோ ? அவ 

சோ உருமாறி யிருக்கிறாராம். அவர் நளராஜர்தாமெ 

ன்று நான் சொன்னால், ஜனங்சள் ஒப்புச்கொள்ளவே 

ண்டாமா ? இல்லையேல் வசைச்சொல்லுக்கன்றோ இட 

மாகும் ? (லோ?௫) நல்லது, எனச்செரீன்று தோன்று 

Sos. அது நிச்சயம் பலித்தே தரவேண்டும், ஒருவர் 

எவ்வளவுதாம் உருவத்தில் மாறுதலடைந்தாலும், மதத் 

தில் மாறுதலடைர்தாலும், சொழிலில் மாறுதலடைச் 

தாலும், அவர் தம் அன்பில் மாறுதலடைய முடியவே 
முடியாது, 

% : அன்பிற்குமுண்டோ வடைக்குச் தாழார்வலர் 

புன்கணீர் பூசறரும்.”” (௮0) 

ஆதலால், உடனேபோய், அப்படீயே செப்சன்ெறேன், 

‘Stren ade, 

OY Stn 

  
** இருக்கு தள்,
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இரண்டாங்களம். . 

.. இடம்; குண்டினபுரத்தில தாமமைக 

குள மாளிகை, 

காலம்: ௮ர்இமாலை, 

பாதீஇரங்கள் : ரிதுபன்னன், வாகுகன், 

ரிதுபன்னன் ;:--(சனககுர்) இதென்ன வாச்சரியம் 2? ஏதோ, 
சுயம்வரமென்று இருமணப்பத்திரிகை வந்தது ; இங்கு 
வநது பார்த்தால் ஒரு விசேஷமு மிருப்பதாகக் காம்னா 

மே? என்ன? சுயம்வரமாயின், ஈமக்கு வந்துள்ள இரு 

மூகப்படி நாளைக்இருக்ச? வண்டும். நாளைச்சுயம்வரத்திற் 

குப் பட்டண மிப்படியா இருக்கும் ? sero அலங்கரிக் 

கப்படவில்லை ! வேற்றரசர்களையோ காணோம் | இப்படி 

£ இருக்கும் சுயமவாமேன்றால் ? முதல் suas gs Root 

போது பட்டணம் பட்டபாடென்ன ! ௮.சர்களும் வெகு 

காலத்திற்கு முன்னமேயே வர்து காத்திரு£ தார்கள் 1 

ஒன்றுந் தெரியவில்லையே 1 (வாகுசசோச்ச) உனக்கேதா 

இலும் தெரியுமோ, வாகுகா ? 

வாதகள் :--ஏசைப்பற்றி ? 

ரிதுபன்னன் :--சுயம்வரத்தைப்பற்றி ? 

வாதகள் :--ஸ்வாமி ! எனக்கொன்றும் தெரியாது, ஆனால், 

சுயம்வர மிருக்சமாட்டாசென்று சோன்றுகிற த, 

ரிதுபன்னன் :--ஏன் 7? 

வாதகள் சியம்வரமென்றா வீப்படியா இருக்கும் 1 மேலும், 

நாம் ai DRS DG, நம்மை அரசன் எதிர்கொண்ட 

ழைச்திருச்க மாட்டானா 1
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ரிதுபன்னன்:--௮.து ஈமது குற்றம், சாம் தெரியப்படுத்தவி' 
ல்லை. ௮த நடக்கறது, வாகுகா | நீ குளத்திற்குப் போ 

மினையே, ௮ங்கு ஒரு பிரஸ்.தாபமு மில்லையா 1 

வாதக் ன்:--௮ங்கு, Hy ரண்மனையரிக்காரராமொருவர்-- 

ரிதுபன்னன்;--(மிச்சவாவதுடன்) DOr. 

வாதகன்:--அவர் என்னைப்பார்த.து, 'நீர் யார் 1? என்றுகேட் 
டார், ரான் ரிதுபன்ன மகாராஜாவின் ஸேலசன்' என் 

றேன், “உங்கள் ராஜா இங்குவந்த விசேஷபென்ன 1”? 

என்று கேட்டார். உடனே எனக்குச் சுயம்வாச்தைப்பற் 
“நிச் சந்தேசம் வர். ஐவிட்டது. அதன்பேரில், உங்கள் 

மகாராஜாவினிடச்தி வொருகாரியமாக. வர் * இருச்சிரார்”' 

என்று சொல்லிவிட்டேன். 

ரிதுபன்னன்:--அப்படியா ? ஆனால், சுயம்வரம் இல்லையெ 

ன்றே சொல்லலாம்டோ லிருக்கிறதே ? 

வாதகன்;--அம். ஆனால், இஃதெனச்சப்கொழுதே தெரியும். 

ரிதுபன்னன்:---ஏ த ? 

வாதகன்--சுயம்வர மிருச்கமாட்டாதென்பது. 

ரிதுபன்னன்:--ஏப்படி யுனக்குத் தெரியும்? 

வாதகன்;--களனை விவாகஞ் செய்துகொண்டு ௮வனை யனுப 

வித்த சமயர்தி வேரொருவரை இசூப்பாளா ? ௮ந்த ஈள 

னைச்தவிர, அவளுச்சேற்ற புருஷன் வேறுடைப்ப தரி 
தன்றோ ? அதை அவளும் அறிவாள். ௮வனிட மிருந்த 

அன்பின் மிகுதியால், நாட்டையும் குழந்தைகளையும் பிரி 

bg, காடு சென்றவள், இப்பொழுது, அவனைக்காணோ 

மேயென்று, பத்தினிப்பெண்ணாகெ தமயர்தி வேரொரு 
வரை மணப்பாளா ?
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ரிதுபன்னன்:--அவன்மாச்திரம் சன்மனதோடு அ.வளைக்கா 
ட்டில்விட்டிப் போகலாம். இவ்வளவு காலம் காத்இருந் 

தும் ௮வன் வராமைசண்டு இவள் மாத்திரம் வேரொரு 

உனை மணத்தல் நேரில்லையோ ? 

வாதகன்:--அவன் காரணமென்னோ? அசை அவளே யறி 

வாள். | 

ரிதுபன்னன்:--அசனாற்றான் மறுமணஞ் செய்யத் துணிக் 

தாள். அ௮துஇடக்கட்டும்; ஆனால், வர்தநிருபம் பொய்யா? 

வாதகன்:--அப்படி த்தா னிருக்கவேண்டும். நிஜமாயின், பட் 

டண மிப்படியாவிருக்கும் 2? வேற்றரசர்கள் வர்இரார் 
களா? அரசனும் உங்கள் வரவை எதிர்பார்த்து மரியா 

தை செய்யானா ? நீங்களென்ன சாமானியரா, அரசன் 

விசாரியாதிருக்க? அவர்போல நீங்களும் ஒரு மன்னர் 

தாமே ? நீங்களென்ன சாழ்ந்தவர்களா ? 

ரிதுபன்னன்:--வாஸ்தவந்தான். வேறு யாரப்படிச் செய்தி 

ருப்பார்கள் ? வாகுகா! எனச்கொன்று தோன்றுகிறது, 

உன்னபிப்பிராய மென்ன ? 

வாதகன்:--என்ன, ஸ்வாமி? 

ரிதுபன்னன்:--என்னருகே வா, (குகன் அழகே செல்லுசன்ருன்] 

ஒருசால் அர்ச் தமயர்தி அவள் முதல் சுயம்வர 

தீதின்பொழுதே என்னிடத்து எண்ணங்கொண்டவள், 
அப்பொழு ச மாலையை வை தீ.துக்கொண்டு என்னருற் 

சற்றுத் தயங்கினாள். அப்புறம், ஏதோ ஈஎன் கழுத்திற் 

போட்டுவிட்டாள் அவள் இப்பொழுது ஒருகால், 

Ais எண்ணத்தை வைச்துச்கொண்டு, ஏனக்குமட்டும் 

தனியே கடி. தமெழுதி யிருப்பாளோ 1 

  

  

வாதகன்;:--அவள் எழுதி என்ன செய்கிறது?



ம் டெட் 
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ர்துபன்னன்:--என்னவோ ? அவளென்ன யோசித் திருக்க 
ருளோ 1 அவளைச்சண்டாலல்லவோ அது ஈமக்குச் தெ 

ரியும் ர் 

வாகுகன்;:--அவளை யினியெப்படி.ப பார்க்கிறது ? 

ரீதுபன்னன்:--கான் தாள். அர்தச்சடி தச்சையு மெடுத்துச் 
கொண்டு நேரப்போகிறேனே ? எனச்சென்ன பயமா 

என்ன ? 

வாதகளன்:--மேத்த நன்றுயிருக்கிறது தாங்கள் சொல்வது | 

எனச்கோ இப்பத்திரிகை உண்மையென்று தோன்றவி 

ல்லை. எவனோ ௮ம்புக்காக எழுதியிருச்கவேண்டும். அப் 

படியே உண்மையாயினும் நீங்களோ சக்ரவர்த்தி ! 

நீங்களாபாய்ச் கேவலம் ஒரு ஸ்திரீஜாதியைப் பார்ச்இ 

ஐது? அ௮பபடி ஆ ச்திரமுள்ளவன் உங்களைத்தான் ous gy 

பார்க்கட்டுமே ? ஒருவேளை, நப்பதீடுறிகை பொய்யாயி 

ரர் தது, நீங்களவளிடம்போய் என்னசெய்கிறெது ? உங் 
கள் கெளாவமென்னாம் ? ஆதலால் பதறக்கூடாது. பத 
ரூதகாரியம் சதரு.து. | 

ரிதுபன்னன்;--வாஸ்தவந்சான். காம் வர்சது அவளுக்கெப் 

படி தீதெரியும் ? அரசனுக்?க இன்னும் தெரியவில்லையே? 

வாதகன்.--நாம் வர்து ஒரு முகூர்த்தகாலச்சானே அூறெது? 

இனி கொஞ்சநேரத்தில் அரசனுக்குத் தெரிர் துவிடும், 

உடனே அவளுக்கும் செரிந்துவிடுகிற து. 

ரிதுபன்னன்:--௮ஃது எவ்வளவு காழிகை செல்லுமோ ? 

Boag, நீயொன்று Gens opus 3 

வாதகன்:--என்ன ? 

ரிதுபன்னன்:--நீ தமயந்தியிடம்போய். சான் வர்திருப்பதாகச் 

சொல்லேன் 1?
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.வாதகன்;:--(வருத்தத்தடன்), மறுபடியும் நீங்கள் சொன்னதை 
யே சொல்லுடி நீர்களே ? நீங்கள் போவதற்கும், உங்கள் 
மனிதசை நான் போவதற்கும், என்னவித்தியாசம் ? 

ஒலை பொய்யாயின், அவமானம் உங்களுக்குத்தானே ? 

ரிதுபன்னன்:--சரி ! அப்படியானா லென்னசெய்யலாம் ? 

வாதகன்:--செய்கிறதென்ன ? இன்று நீங்கள்வந்த சங்கதி 

... தமயர்திக்குத் தெரிந்துவிடும். நீங்கள் நாளைத்தினம் அர 
சனைப்போய்ப்பார்த்தால், திருமுகச்தினுண்மை வெளிப் 

படுகிறது. 

ரிதுபன்னன்:--ஒருகால் சுயம்வரத்தேதி மாறியிருக்குமோ ? 

வாதகன்:--எப்படி யிருந்தாலும், காளைக்கு ௮. ரசனைச்சண் 

டால் எல்லார் தெரிர் துவிடுகிற த. 

ரிதுபன்னன்;:--பத்திரிகை பொய்யாயின், அரசனைப்பார்ப் 
பது சேவிக்கிெடமன்றோ ? பாராது போய்வியெதே சல 
மாகுமே ? | . 

வாதகன்:--அப்படியன்று, சமச்குப் பத்திரிகை பொய்யெ 
ன்பதும் நிச்சயர்தெரியாது, மேலும், ஒரு அரசனுடைய 

தலைநகருக்குவர் தவிட்டு அவ்வாசனைச்காணாமலும், வந்த 

காரியத்தைப் பாராமலும் செல்வது ராஜதர் இிரமன்று, 

சமது பலம் வேவுகாண வந்தாரோ 1!” என்று ஐயுறலா 

கும். ஆதலின், 8ீங்கள் அவரைச்சண்டே போகவேண் 
டும். 

ரிதுபன்னன்:--ரீ சொல்வது நியாயர்தான். நிருபம் உண்மை 
யாயின் பாதகமில்லை. இல்லையேல், ௮ரசன் : ஏங்குவர், 
Bi? என்று கேட்டால் என்ன சொல்றது 7 

வாதகன்:--சொல்வதென்ன ? வேட்டைக்குச் சென்றதில் 
தனித்தேபேறி செடுர் தாரம். வழிதப்பி வர் துவிட்டோம்.
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மெய்வழி இர்ரகரத் தருகேதான் கண்டோ மாதலின் 

ஒரிரவிங்குச தங்கிக் சகாப்பாற எண்ணங்சொண்டோம். 

வர்தவிடத்த,த் தம்மைக்காண விருப்புற்றோம்! என்று 

சொல்லிவிடு௩்களேன் ? 

ரிதுபன்னன் :--நல்லது அப்படியே செய்றேன். அதுதான் 

மேவல். 

வாதகன் :--இப்பொழுது யாரேனும் அரண்மனை உச்தியோ 

கஸ்தர்கள் தங்கள் வரவை விசாரிச்கவருர் சருணமாயி 
ற்று. ஆகலின், இனிச் தாங்கள் சிங்காகன வறையிலிரு 

ப்பது ஈயம், யாரடா, மெய்காவலன் ? 

| மெய்காவலன் வருகின்றான். 

மேய்காவகஃ:- ஸ்வாமி | 

வாதகன்:--சிடமாதனவறை சுத்தப்படுச்தி யாரிவிட்டதா 

மகாராஜாவி௮ டைய பிரயாண உடையைவாங்கி வைத்து 

விட்டுச் திருக்கோல வுடையைத் தரிச்சச்கொடு, 
சீ 

மேய்காவல:- ஸ்லாமி! உத்தரவு, [போடன்றான், 

ரீதுபன்னன்:--சரி! கான் போய் உடை யுடுத்துச் கொள் 

தன்மறன். எனக்குக் கொஞ்சம் இளம்பியொ யிருக்இ 
றது. €ச்சிரத்திலே தேனும் ஏிற்றுண்டிச் கேற்பாடுசெய், 

வாதகன்:--இசோ செய்துவிட்டேன். [ர்;பன்னன் போன்றான், 

.... இஃதென்ன? ஒவ்வொன்றும் புதுமையாகவன்றோ இரு 
க்திறத? முதலில், சுயம்வாப் பத்திரிகையைப் பார்த்த 
தும், ஈமச்குச் £ற்றம் அதிகமாயிற்று, அவ்வெகுளித்த 

யால் நம்மையே காம் மாய்ச்துக்கொள்ள எத்தனித் 
சோம். ஈல்லவேளையாய்ப் பிறகுண்டான சர்தேகத்தாற் 
றப்பினோம். இங்குவந்து பார்த்ததில், மயேமே வலியுறும் 
போலிருக்கிறதே ! இல்லாவிட்டால், வரத பத்திரிகை
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க்கு இப்படிச் கேள்விமுறையற்றா இிடச்கும்! இது, சாம் 

நினைத்தபடி. கமமை வரவழைக்கச்சான் பொலிருக்கிறது. 

அதற்கு இவ்வளவு சர திரம் யார்செய்திருப்பார்? ஆனால் 

ஈமது பண்டி தர் மிகபுச்திசாவியாடசே. அவர் தாம்செய் 

இருக்கக்கூடும், ௮பபண்டி சரை இப்பொழுது ஒருமுறை 

கண்டா லுத்சமம்---..சண்டுசான். என்னலாபம் 1 கள 

னென்று கானே ஒத்துச்சொள்கிறதா? ஒருவேளை, தார 

சன் சொன்னபடி, சுயம்வரம் மாற்றிவைக்சப்பட்டிருர் 

தீது? அல்லது, அவன் கூறியவாறே, அவனைமட்டும் வர 

வழைத்து மணக்க விரும்மியிருர்தாள் ? அப்பொழுதென் 

னாகும்? அப்பொழுது ‘ener conor’ என்று ஒப்புக்கொ 

ள்வதே நஈஙசேட்டிர்காகும். இவ்வுருவசதோடும், இச் 

தொழிலோடும் ஓவன் களனென்று சொல்கிறானென் 

றால், 'அவனைக்சொலைசெய்தவிடு' என்று உச்தரவுபிறச் 

தாலும் பிறர் தவிடும். ஆனால், ஈம் நிலைமையைச் காட்டி. 

லும் அப்படிச் சாவது 5யஈதான், ஆயின், காமாக ஏன் 

அதை வருத்திச்மகாள்ளவேண்டும் ? அவளுச்கேன் அப 

பாதகச்தைச் சேர்க்கவேண்டும் ! வேண்டாம். வந்தது 

வாட்டும் உள்ள கிலொன்றங் குறையாது. என்ன ஆன 

போதிலும், தமயக்தியைப் பிறன்தொடப் பார்ப்பதி 

ல்லை. அப்பொழுது உயிரை விடுவதுதான் இருச்சவேயி 

ருக்கிறது. | ௮ஃற்குள் ௮வசரப்பவொனேன்? (5.த்துப்பொ 

௮௪௪) யோ | கஷ்டம்! இன்னும் என் கஷ்ட மேன்னை 

விடவில்லையே ? முன்னால், மான் காதவித்த தமயக இ 

யைத் தேவாகளுக்கு இணக்கயேண்டிச் தூதுசெல்ல 

நோர்சது. . ௮துபோதாதோ ? இப்பொழுதமா, சானனு 

பவிச்து, ஈசைபாசாட்டிப் பிறிநதிருககும் என் bees
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யைப் பிறனஞெருவனோடு சேர்க்கத் தூ.துசெல்லவேண் 
டும்? “ரீ தமயர்தியிடம்போய், ,கான் வந்திருப்பதாகச் 

சொல்லேன்?” என்கிறான் !--அவர் கண்டாரா ஈம் நிலை 

மையை ? கான் சேவசன்றானே? அவர் சொல்வசைச் 

கேட்கவேண்டியவன் னே? ஈல்லவேளை. சான் சொன் 

னசைக்கேட்டு என்னைக் காப்பாற்றினாரே: அப்படிப் 

போகத்தான்வேண்டுமென் நிருர்சாசோ, சான் அவளைப் 

பாராமலே உயிர் நீங்கிருப்பேன். ஈல்லவேளை, என் 

கண்மணியைச் சுயம்வரகாலக்தி லொருமுறை பார்த்தா 

வது சாகலாம். யோ ! என்னவோ பிதற்மிச்கொண்டி 

ருக்கிறேனே! சாழிகை யா௫ிவிட்டதே? அ௮ரசரோ பசி 

யென்று சொல்லிப் 2பாயினசே ? இசலின், வந்தது 

ட்டும், ஈம்வேலையை நாம் பார்ச்சப்போவோம். 
[போகின்றான் 6 
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SPP. திமயநது. [அங்கம்]. 

மூன் ரூங்களம். 

இடம்: வீமன் கொலுமண்டபம்.. 

காலம்; (Pus. 

பாத்திரங்கள் : வீமன், ரிதுபன்னன், 

வீமன் wos BH, 

வீமன் :--ரிதுபன்ன மகாராஜேரோ ! என்னவிசேஷம் ? தங் 

களுடைய தரிசனம் இடைச்சுவேண்டி நான் செய்த: 

பாக்யெமென்னோ ? பார்த்து நிரம்ப நாளாடிவிட்டன: 
aan Comp ? 

ரிதுபன்னன் ;--(வாடமமுகத்தடன்) தம். நான் வேட்டையின் 

பொருட்டுச் காட்டிற் சஞ்சரித்துக்கொண்டிருக்கும்பொ 
மு.து வழிதவறி, இப்பட்டணசத்தருகில் வழிசண்டேனாத 
வால் இங்குத்தங்கிக் களை தரலாமென்றுவர்சேன், வந்த. 

விடத்திற் றங்களைப்பார்க்க விரும்பினேன். 

வீமன் :--நிரம்ப சந்தோஷம் ! வழிதவறியகனால் தங்களு 
க்கு ௮திக சிரம மேற்பட்டிருப்பினும், எனச்கு அது 

சன்மையாகவே முடிர்தது, தங்கள் தரிசனச்இற்டெமா 

ன தனால். நல்லது, தங்கள் காட்டில் ஈல்ல மழையுண் 

டா? ஆ மாடுகளுச்குப் புற் பூண்டுகளும், குடி ஜனங் 

களுக்குப் பமிர் பச்சையும் ௮.திகரித்து சாடு செழித்தோ 

ங் யிருக்கின்றதா 1? ஜனங்கள் வருணாசிரம தருமப்படி 

ஈடச் து வருருர்களா 1 பசுக்கள் அபிவிருச்தியாகு வரு: 
இன்றனவா 1? பிராம்மணோத்சமர்கள் யாகாஇி இருத்திய: 

நகளிற் குறைவன் றி ஈடர்து வருஇிருர்களா ? 

நிதுபன்னன் :--ஒரு குறையுமில்லாமல், எல்லாஞ் சரிவர 

சடச்து வருன்ெறன,
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விமன் ;ரிரம்ப சர்தோஷம்! ஈல்லது ஈம்மூர் முழுமைபும 

சுற்றிப் பார்த்தீர்களா ? சில தேவாலயப் பிரமாலயங்க 

ளும், சில ஆஸ் சானமண்டபங்களும் புதியவாய்க் கட்டப் 

பட்டிருக்னெறன, இல சிங்காரச்தோட்டங்கள் புதிய 

வாக ஆக்கப்பட்டிருக்கின்றனவாம், அவைகளையெல்லாம் 

தாங்கள் சுற்றிப்பார்க்கலாம். சான் கொஞ்சக்காலமாக 

இவைகளிலெல்லாம் கவனம் செலுச்துகிறதில்லை, மன 
வுற்சாக மின்மையால், அவைகளெல்லாம், ஈமது மர்திரி 

யின் மேற்பார்வையி லபிவிருதீதி யடைச் திருக்கின்றன. 

மந்திரி (தபன்னளைகோச€) இன்றையத் இனம் சாயங்காலம் 

வேண்டுமானால் அவைகளை யெல்லாம் சென்று கண் 

ஹுறலாம். 

ரிகபன்னன் :--அப்படியே செய்வோம். 

இரண்டு சாலலாளர்கள் 1 தாடா வாறாகன் வருடஇன்றான், 

ரிகபன்னன் இகைக்கிறான், 

வீமன் :--இஃசென்ன விசேஷம்? இவன் யார்? இவனை 

ஏன் கட்டி க்சொண்டு வர்£ர்கள் ? 

மதற்காவலாளன் :--மகாராஜா 1 இவன், சேத்து ஒரு ராசா 
வந் இருக்கறாங்களே, ௮வுககூட வந்தவனாம். 

விமன்... (ரிதபன்னனைப் பார்த்துக்கொண்டு) சரி! அவன் என்ன 

செய்தான் ? 

காவலாளன் :--எதோ, ஈம்ம கொளர்தேங்க இருக்காங்களே, 

அவுகளெக்கண்டு இவன் அளுசானாம். அதுக்கு மோகன 

ம்மா புடிச்சிக்கிட்டு இங்கே இட்டாரச் சொல்லிச்சு, 

வீமன் என்னடா ? நீ சொல்லுவது ஒன்றும் ஏற்படவில்லை 
மடா? உடனேபோய் மோகனம்மாவைச் கூட்டிவாடா. 

காவலாளன் :--புத்தி ! [போடின்ருன்
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வீமன் :-- (8சபன்னளைப்பார்த்ச) இவன் தங்களுடன் வர் தவனா 1 

ரிதுபன்னன் :--ஆம். அவன்சான் எனது சமையற்காரனும 

சாரதியும், 

வீமன் :-என்ன ! தருசொழிலுச் சொருசொழில் சம்பந்த 

மில்லையே 1 

ரிதுபன்னன் :--அவன் சமையல்சான் செய்வான். சமயாசம 
யத்திற்குச் தேரும் ஈடத்துவான். 

வீமன்:--அடா, சாவலாளி] ௮வன் கைக்குட்டை ௮விழடா ? 

அன் யோச்கியன்போற் சாணப்படருன். 

(காஉ வாளி கட்டையலீழ்க்கிறான்) 

(ரிகயல்ளை சோச்) இஸ்சென்ன சங்கதி? இதை நீங்களே 

விசாரித்து விிறீர்களா ? 

ரிதுபன்னன் :--அப்படியே செய்கிறேன். 

மோகனம், நளராஜன் மகன், காவலாளி இலர்கள் வருகிறார்கள், 

வீமன் :--ஏன், மோசனம் ! அவனென்ன ,செய்தான் ? ga 
னைப்பார்ச்தால் நிரபராதியாய்க் சோன்றுகிருனே ! 

மோகனம் ;-- தோன்றும் ! வேஷதாரி, ரான் இன்றுகாலையில், 

நமது சாமரைக்குளச்சைச் சுற்றிப்பார்ச்துவிட்டு வர் 

தேன். திரும்பும்பொழுது ஈமது குழர்சைகள் அங்குள்ள 

மாளிசைச்குப் போகவேண்டிஞர்சள். அப்படியே சென் 

ரோம். ௮௩கு, இக்கரியன் சமையற்செய் துகொண்டிருச் 
தான்; 

வாதகன் :--(தனக்குர்) ஏது, ஈம்மைத்தொலைச்துவிவொள்போ 

விருக்கிறதே ? ௮ட, கஷ்டமே! சிறைப்படவேண்டி. 

யதவேறு பாக்டியிருர்சதா ? soo குற்றத்நிற்காகச் 

சிரைப்படுகிறோம், சரி. நிச்சயந்தான். சான் இன்னா
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னென்று தெரிர் துகொண்டுவிட்டாள். கா னிருப்பது இட 

அகட்டையேயென்று என்னைத்தொலைஈச வழிதேடி.விட் 

டாள் தமயந்தி, இப்பொழுதுசான் எல்லாத் தந் இரமும் 

வெளியாயின, போகிறது எப்படியாவது அவளை மூன் 

னிட்டே இறத்தலும் ஈயர்தான். பலே! ஈல்லகாலம்! 

நான் பெற்ற குழந்தைகளை நான் ஈண்டு தவயித்தால், 

அதற்குச்சண்டனையா ? நல்ல வுலகம் ! ஈல்ல 6G)! 

மோகனம் :--அப்பொழுது, (ஆண்குமர்தையைச்சட்டி). இக்குழர் 

தையைத் சன்னிடதச்து வரவழைத்து, ஏதோ சில கேள் 

விசள் கேட்டுவிட்டு “ஓ!” என்று அழுதான். உடனே 

குழர்தைகளு மழக்கிளம்பிவிட்டன. இப்பரிசாரகன் நங் 

குழர்தைகளைக்கண்டு அழ நியாயமென்ன ? அவைகளை 

யும் அழ விடலாமா ? அவைகள் ௮ழுவதைச்சாண எனக் 

குச் சகிக்கவில்லை. அதனாற்றான், அவனைப்பிடித்து வெ 

ளிப்படுத்தித் சக்க சண்டனைக்குள்ளாக்க வேண்டுமெ 

ன்று எண்ணினேன். 

விமன் :--இல்வளவு தான? நல்லது, நிதுபன்னமகாராஜ 

சே! இ.ப்பொழுது இர்த விஷயத்தில் விசாரிச்சப்பட 

வேண்டியவர்கள், உமது பரிசாரகனும், என் குழந்தை 

யும்; “கேட்ட கேள்விகள் யாவை ? ? என்று என்குழக்தை 
யையும், : அவைகளைச்சண்டு ஏன் அழுதான் 1”? என்று 

௮ப்பரிசாரகனையம் விசாரித்து விடுங்கள், தீர்மானம் 

சொல்லிவிடலாம், 

ரிதுபன்னன் :--ஈல்லது, அப்படியே செய்ேன். ஏனடா 
குழர்தாம் ! உன்னை அவன் (வாகுக*சச்சட்டி) என்னடா 

கேட்டான் ? 

தழந்தை :--ரீ ஆருன்னு கேட்டான். 

ர்துபன்னன் :--ரீ என்ன சொன்னாம் ?
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தழந்தை :--சான் தொரராஜான்னு சொன்னேன். 

ரிதுபன்னன் :--அப்புறம்.. 

கழந்தை :--ஒங்கப்பா ஆருன்னு சேட்டான். 

ரிதுபன்னன் :--௨௭, 

தழந்தை :--ஈஎமகாராஜான்னேன். 

ரிதுபன்னன் :--௮ப்புறம் ? 

தடிந்தை :--ஒங்சப்பா எங்கே? ஓக்க ஊ)துன்னு கேட் 
டான். எங்கப்பா எங்கேயோ ? எங்க ஊரு மாவிந்த wal 

மின்னேன்., 

ரிதுபன்னன் :--உனச்கு இதெல்லாம் யாரப்பா சொல்லிக் 
கொடுச்தார் ? 

தழநீதை :--எங்க மோகனம்மா, 

ரிதுபன்னன் :--இன்னும் உன்னை என்ன சேட்டான் ? ரீ என் 
ன சொன்னே ? 

கழுந்தை :--ரீயேன் ௮ஈசெபோசல்லே ? சாஜாக்குப் பொறந் 
தூட்டு ஒங்க ஊரெ வேரத்தங்கிட்ட விட்டூட்டு, 

இன்னொத்தன் நாட்டுலே இருக்கிறையே, ஒனக்கு வெ 

கீசமில்லையா ? இன்னு கேட்டான். எனச்கு ரோஷமா 
Wore HH). சான் அழுதேன். 

வீமன் --சரி! இணித் தங்கள் பரிசாரகனை விசாரிக்கலாம். 

ரிதுபன்னன் டா, வாகுகா! நீ யர்தச் குழந்தைகளைக்க 

ண்டு அழுத தண்டா ? 

வாதகன் :--உண்டு, ஸ்வாமி, 

ரிதுபன்னன் :--அச்குழந்சைகள் அரண்மனைச் குழர்தைச 
ளென்று! உனக்குச் தெரியுமா தெரியாதா ?
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வாதகன் :--தெரியும், ஸ்வாமி, 

ரிதுபன்னன் :--தெரிக் தம், அக்குழர்தைகளோடு நீ பேசலா 

மா ? அவைகளைச் தொடலாமா 1 

வாதகன் :--குழர்தைகள் லக்ணமாக விருந்தால், பலரும் 

தொட்டுப் பேச்ிற்கிழுப்பது ஸகறந்தானே ? சுழந்தை 

களுக்குக்கூடவா அவ்வளவு மரியாதை ஏற்பட்டுவிடும் ? 

அப்படியும், சான் மரியாதைத் தப்பாக ஒன்றையும் செ 

ய்யவில்லையே ? 

விமன் ;--(மர்தரிமீடம் தனியே) ings Por, மந்திரி? இவனைக் 

கண்ட உடனேயே எனக்கு. என்னமோபோவிருர்தது. 

அப்போழுதே கவனித்தேன், இக்குற்றவாளியினுடைய 

பார்வை, தேச அமைப்பு, பேசுந் தோரணை, குரல் இவை 

பனைத்தும் சரியாய் ஈம் களராஜனுடையன போலவே 

யிருக்கின்றனவன்ரோ ? 

மந்திரி --எனக்கும் அப்படித்தான் தோன்றதிறது. ஆனால், 
இப்படி உலகத்தில் ஒருவரைப்டோல் அகேகரிருப்ப.து 

ஸ்கஜம். 

ரிதுபன்னன் :--நீ அவர்களைச்சட்டிக்கொண்டு அழுவானேன்? 

வாதகன் ;--அக்குழந்தைகளைப் பார்த்ததும், என் குழந்தை 

கள் ஞாபகம் வர்தன, ௮.தனால், விசனித்தேன். 

ரிதுபன்னன் :-உனக்குப் பெண்சாதி பிள்ளைகளிருக்கிருர் 
களென்றே நீ சொன்னதில்லையே? அவர்களைப் பார்க்க 
வேண்டுமென்று நீ ஒரு மூறைகூடப் போன துமில்லையே? 

வாதகன் :--நான் அதற்குத்தகுர்த நிலைமையிலில்லை, சான் 

போசவில்லை, | 

ரிதுபன்னன் :--அனால், உன்மனைவியும், குழந்தைகளும் உயி 
- சோடிருக்கின்றார்களா ?
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வாதகள் :--ஆம், இருக்கின் ரார்சள். 

ரிதுபன்னன் :--நீ அவர்களை விட்டு எல்வளவுகால மாகிறது? 

வாதகன் உட ஏற்க்குறைய ஆஅமாத மிருக்கலாம், 

ரிதுபன்னன் :--எவ்வுரிலிருக்கிறார்கள் ? நீ அவர்களை எவ்ஜு 

நிற் பிரிர்தாய் ? உன் பெண்சா தியின் நாமதேயமென்ன ! 

வாதகன் :-எங்கள் ஜாதியிற் பெண்சாதியின் பெயரைப் 

புருஷர்கள் சொல்லக்கூடாது. 

ரிதுபன்னன் :--ஈல்லத, அலர்சளிப்பொழு தெங்கிருக்கிறார் 

கள்? 

வாதகன்:--இக்கேள்விக்கு ரான் உச்தரம் சொல்லமாட்டேன், 

நிகபன்னன் :--ஏன் ? 

வாதகள் :--எனச் கஷ்டமில்லை. 

ர்துபன்னன் :--உன்னூ Org ? 

வாதகன் :--மாவிர்ச ஈகரம். 

ரிதுபன்னன் :--ஈல்லது, அவர்களை எல்விடச்தில் விட்டுப்பி 

ரிச்தாய் ? 

வாதகன் ;--இதநர்கு விடையளிச்ச வேண்டியது அயர் 

தானே ? 

ரிதுபன்னன் ;--அவூயம். இல்லாவிட்டால் உன்னை சான் 

தண்டிக்க விடுவேன். 

வாதகள் :--என் மக்களை மாலிர்த ஈகரத்திலும், என்மனைவி 

யை கடுக்காட்டுப பாழ் மண்டபச்திலுமையா ! (மூர்ச்சத் 

தி விழுச் தலிட்டான்) பின்பக்கத் தறையிலிருர்ு கேட்டுச் கொண் 

டிருந்த தமயக்தி, (சாதா நாதா?” என்றலறிக்ககொண்டு ஓரேபஈய்ச் 

சலாய்ப் பாய்ர்து நளராஜனைக் சட்டிக்கொண்டு அழவும் எல்லோரும் பிர
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Age நிற்கிறார்கள், காஞ்சனமாலை முதலியவர்கராம். செய்திமேட்டுவர் ம 

விட்டார்கள்), 

தமயத்தி :--என் சாதா! என் சாதா!! காதா!!! (பிலம்புகிரச்) 

அன்றன முரைச்த வும்மழகினை கினைர்தன்பு 

கொண்டே னதற்கழுவெனோ ! 

gure wren மஉர்தார மாகென 
வழை ்சீ ரதந்கமுவெனோ 1 

சென்றுமது திருகர மசனிலெனை யாண்டுய்த்ச 

சீர்மையை நினைர் தழமுவெனோ ? 

சேனைபரி வாரமொ டனைச்சையு மிழர்த வோரு 

செய்தியை நினைர் தமுவெனோ £ 

குன்றவுயிர் குழமமொழி குதலைமொழி மதலைபிரி 
குறையசதற் சன்தமுவெனோ 1 

குடிகேட னரசனொோரு கொடியேனு மவனுறைசல் 

கூடா தெனற்கழுவெனோ ? 

என்றுயர மதைரீரு மன்றுசடி யாமலெனை 
ஏகென் றதற்கமுவெனோ ! 

ஏதிலரை மானஈம திருவர்தம துடையுமன் 

றேசமாச் சென் றமுவெனோ ? (௮௧: 

வனமதி லுமைபபிரிர் தெனதயிர் துடி. ச்சவே 

வாடினதை யெணியமுவெனோ ? 

வஞ்சவுச கத்தினுறு வாயினிற் சிக்குண்ட 

வாதையினை யெணியமுவெனோ ? 

உனதாணை சடவாத வனவேட னாலெனச் 

குற்றதை நினைந்தழுவெனோ ? 

உறவின ரகத்துசா லூழியப் பெண்ணென 

வுறைந்ததை நினைர் தழுவெனே ? 

மனமது துடிச்சவே மனையிலெனை வைத்தமும் 

மாதாவை யெணியமழுவெனோ ? 

மாரிலமு மவமென மனத்துன்பு குடிகொண்ட 

மாதர் சையர்ச்கமுவெஷே ?



கர௨ .. தமய இ, [ அங்கம்-37 

புனர் விலாகம்புரிய வேண்டுமென வெளியிட்ட 

டொய்யுசை யதற்கமுவெனோ ? 
பு,தியவுரு வோடுமைப் போ ற்றவே நேரிட்ட 

பொல்லா வினைக்சமுவெனோ 1 (௮௨) 
(தயயச்தி ஐடித் ஐச் ழே லீ.ழூன்றாஈ, நளன் மூர்ச்சை 6 தளிர் தழூன் 
ரன்), 

விமன் (எனைச் கைகொடுத்தத்துக்?) நிர் யார்? உள்ளதை உள் 

ளபடி. விள்ள வேண்டும். 

வாதகன் :--ஸ்வாமி! நான்கிடதரசாட்டை ஆண்டுவர்த களன். 

இக்காரிகையைச் கைப்பிடி தத கணவன் கானே. 

(வீமன் ரளனைக் கட்டிக்கொண்டு கண்ணீர் லிடுனன்றால்$ ரிஐபன்னன் | பிர 

மித்து னிழிதசருன், அவன் 3 தகம் ஈடுங்குற ஐ, சபையிலுள்ள மற்றவர் 

கள் கண்ணீர் சசொரிகிறார்க4், காஞ்சனமாலையபம், மோசகனமும் தமயர்தஇக்குச் 

சயித்தியோபசா£ம் செய்கிறார்கள்), 

வீமன் :--எனதருமை மருகசே! தங்களுக்கும் இக்காலமா 1 

இருந்தாலும் பா.தசமில்லை. என் குழர்தை---என் சமயச் தி 

கோற்ற நோன்பிற்கு நீர் இம்மட்டாகிலும் வர்தீர், என 
க்கு நிரம்ப சச்தோஷம். என் ஜன்மம் இன்றே கடைத் 

நான் 

பாவி, என் பிள்ளைக்குச் சமானமென்று தங்களைச் கருதி 

னேனே, அதனாற்றான் தங்களுக்கு இவ்வாபத்து வரத 

தோவென் றெண்ணினேன். நல்லவேளை, மான் போன 
ஜன்மச்திற் கொஞ்சம் பூஜை செய்திருக்கிறேன், ௮து 

பலித்தது. ஆதலின், இன்றே உமக்கு Beem cou 

பட்டங்கட்டி வைத்துவிட்டு சான் தவமியற்றச் செல்க 
ன்றேன். ( தமயக்இி மூர்ச்சை 6 தளிர்த விழித் தப்பார்க்கிறாள்) 

தேறிற்று, கானும் பிள்ளையில்லாப்பெரும்பாவி 

  

காத்சனமாலை :--என் குழச்தாய்! இன்றே உன்விருப்ப மீ 

டேறிற்று, உன்விரதம் முடிச்தது. உன்பூஜை பலித்தது. 

என் சண்மணி! '* உன்னையும் நாங்கள் மறுபடி, முன் 

போல. உன் கணவன் பச்சத்தில் அலங்கரித்து நிர்ககீ
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காண்போமா ?* என்றெண்ணியிருர்தோம். எந்தத்தெய் 

வமோ எம்பச்சலிரஙட/ இக்காரியம் செய்த து. 

வீமன்:--இங்சேவா காஞ்சனம்! ஈங்குழர்சையைக் கூட்டிப் 

போய், ௮.இிசீக்ெச்தில் ரெரொளாய் மாசுபடிர்து ட 

க்கும் தேசச்தை நீராட்டிச் சடையிட்ட குழலையுக் திரு 

த்திக் கோலஞ்செய். இன்றைக்கே ஈல்ல முகூர்த்தம் 
பார்த். துப் பட்டாபிஷேகஞ் செய்ய வேண்டும். போங்கள் 
சீக்ரம். மோகனம் ! தாமதம் வேண்டாம். 

மோகனம் காஞ்சனமாலை, தமயக் இ, நளராஜன குமாான 

இவாகள் போ Aa ர்கள், 

மர்திரி! cog ஆசார வாசலிலுள்ள ஜயபேரிகையை 

யடி.ச்சச் செய்யும். மங்களவாத்தியங்கள் மூழங்கச்செய் 

யம். சளராஜன் வர்துவிட்டாரென்றும், அவருக்கு இன் 

றையச்தினம் இர்சாட்டைப் பட்டங்கட்டப்போகிமேமெ 

ன்றும், ஊர்முழுவ தும் பறையறையச்செய்யும். மந்திரி ! 
ஊர் முழுதும் மங்களமிீதாணங்கள் கட்டி அ௮லங்கரிக் 

கட்டும். பட்டத்து யானை, குநிரைகள் தக்கவாறு அலங் 

கரிச்சப்படட்டும், | 

மந்திரி:--அப்படியே, ஸ்வாமி! யாரடா காவலாளிகள் ? வாரு 

ங்களடா இங்கே. [wt RNs, க்£வலாரிகறம் போய்கிடுகிறார்கள். 

விமன் --(அசனத்திலுட்சார்ர்ச) .. நளமசாராஜசே 1 இலவ்வாசன 

த்திலமரும். ஏன் சம்முடைய சரீரம் இவ்விதம் கறுத்தி 

ருக்கி த? சுசக்குறைவிஞற்றனா 1 

நளன்: -அன்று. ஒரு தேவதையின் அ.றக்சரசக்தினல் இப் 

படி யாயிற்று, 

ரிதுபன்னன்:--இவ்விதம் உருக்கெவெது கூடவா தேவாநுக் 

இரசம் ?
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நளன்:--அர்தத்தருணத்திற்கு அஃது ௮ தச்சரகர் தான். ௮ல் 
லத, என்னுருவுடனே மான் வர்திருந்தால், சாங்களெ 
ன்னைப் பரிசாரகனாக ஏற்றிருப்பீர்களா ? 

வீமன்:--ரிதுபன்னமகாராஜசே ! உம்முடைய பாச்சயமே 

பாக்கியம் ! சக்சரவர்ச்தியாகிய ஈளமகாராஜரை, அவரு 

டைய இீனதசையில் வைத்தாதரித்த பெருமை பெந்தீ 
சே! ௮ர்சப்பாக்கிய மெனக்குச் நிடைக்கவில்லையே ? 

ரிதுபன்னன்;--ஐயோ ! கான் ௮பராதியாகவன்றோ ஆனே 
ன் | சஎராஜென்றறியாது போனேனே ! எவ்வளவோ 

கொடுமையாய் அவரை ஈடத்்தினேனே ! இப்பொழுது, 

என்மனந்துஉப்பது எனச்சன்றோ தெரியும். ஈளசாஜர் 

என்னைப் பூரணமாய் மன்னிப்பாரோ ? 

நளன்:---மசாராஜரே ! ௮ஃசென்ன நீரப்படிச் சொன்னீர் ?' 

உம்மைப்2பான்ற நீ.திமன்னரும், சேவகர்களை வைத் 

தாதரிப்பவரும், இடைப்பதரிது, அதனாலன்ரோ என் 

துன்பத்தையும் மறர்து பொழுது போக்கவவெர்தேன், ஆச 

லின், சான் உமச்கு நிரம்பச் கடமைப்பட்டவன். உம்மை: 

ரான் மன்னிச்கவேண்டிய சென்னவிருக்கிற,த ? மணிதர் 

கள் ஏன்றிருந்தால் ஏதேனும் தவறிருப்பது FER gr 

னே ? ஆதலாற் கவலையுறவேண்டாம். உம்முடைய பக்ஷ 

தீ.இிற்கு உமமை ரான் ஒருபோதும் மறவேன். 

ரிதுபன்னன்;---எனக்கும் பேச வாயில்லை. இத்தகைய பெரு 
மை வாயர்.த வள்ளலைச் தகுர்தபடி ஈடத்தத் தவறினேனே! 

வீமன்:--நல்லத. ஈளராஜரே ! இப்பொழுது இர்தப்புதிய 
உருவம் தேவையில்லையே ? இதசைப்போக்டிக்கொள்ள 
லாமோ? ் 

நளன்:--போக்கிக்கொள்ளலாம். இரண்டு நிமிஷகாலம் அறு: 

மதி கொடுத்தால், உருவை மாற்றி வருவேன்,



க்லம்-5.] தமயந்தி, க௫டு 

விமன்: -அகேப மென்னவர்தது ? எப்படியாவது தங்களு 

டைய சார்தியோடுகூடிய சரீரத்சைச் கண்டுகளிக்கக் கா 

மூறுகிரோ மன்றோ ? 

நளன்:---அனால், இதோ போய்வருகிறேன், [*என்போகின்றான், 

ரிதுபன்னன்:--இப்படியும் காலம் வருமா மனிதர்களுக்கு 

ஈளராஜர் நீ திமன்னராவசே, அவருக்கிப்படி சேரச்காரண 

மென்ன 7 

விமன்:--இப்பிறப்பில் நீதிமன்னர்தாம். முற்பிறப்பிலென்ன 

வினை இயற்றினரோ? 

ரிதுபன்னன்:--எனக்கு இப்பொழுது சேசம் நடுங்குகிறதே | 

அப. சாதியானேனே ! 

வீமன்:--அப்படியென்ன நீங்சள் ௮பராஇியா யிருக்கச்கூடும் ? 

௮வரைச் சேவகராகவைச்து வேலை வாங்கெனதுதானே ? 

ரிதுபன்னன்:---இல்லை. வேறு விஷயமுமுண்டு” 

வீமன்:--என்ன இருர் தாலும், அவரவைகளைப் பாராட்டார். 

% இன்னா செய்தார்க்கு மினியவே செய்யாக்கா 

லென்ன பயச்ததோ சால்பு ?” (௮௩) 

என்னும் விரதம் பூண்டவாராதலின் நீ ரஞ்சவேண்டாம், 

சுயரூபத் துடன் களராஜன் வருன்றான், 

விமனும் ரிகபன்னனும், எரர். ஐ அமைக் க அருலுள்ள 

சிம்மா தனத்தி விருத துகிறார்கள், 

ஈளராஜேே ! இப்பொழுதுதான் என் கண்களும், மன 
மூங் குளிர்ர்தன, இக்கோலத்தைப்பாச்ச கண்ணால் 
௮ச்சோலத்தையும் பார்க்க நேர்ந்ததே! 

ரிதுபன்னன்:--வாஸ் தவமாய் இவ்வுருவைக்கண்டால், யார் 

தாம் தம்மிடத்து வேலைக்கமர்த்திக் கொள்வார் 1 
  

* இரக்குதள்,
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வீமன்: யாரடா, சேவகன்? 

சேவகன் வருகின்றான், 

சேவகன்:--ஸ்லாமி ! 

விமன்:--அச்தப்புரத்திற்குப்போய், என் குழர்தை, அவள் 

தாய் முதவியவர்களை உடனே கூட்டிவா. எமது Sug, 

ருவைச் சுண்டு களிகச்சட்டும். 

ேகவன்:--ஸ்லாமி ! (போன்றான் 

வேறாருசேவகன் ely Ber cp cbr, 

சேலகன்:--மகாராஜா ! நிடதராட்டு மர்இரியாம் ஒருவர், 

கையித் சரீடம் வைத்துக்கொண்டிருக்ளொர்கள், ஈளமசா 

சாஜரைப் பாரச்சவேண்டுமாம். (ஈஎன் விம்மி தமாயிஞான்), 

வீமன்: -உடனேவரவிடு, . [சேவகன் போன்றான், 

மதியூக நான்கு ௮ர் தணர்களுடன் வருஇரு 

வாவேண்டும் மதியூகயொசே ! 

நளன் கை (ஆசனத்தை லிட்டெழக்த மர் இிரியைத் ச ழலிக்கொண்டு) மர் 

இரியாசே! என்ன விசேஷம் ? ஈமது குடிகள் ஒரு குறையு 
மின்றி வாழ்ர்து வருகிளர்சளா ? (சண்ணீருடன்) தங்கள் 

குடும்பத்சாரனைவரும் க்ஷமமா 3 

மதியூக:--மசாப்பிரபோ ! எல்லோரும் செளக்கியயிருக்கி 
ரூர்கள். என்ன சுகமிருந்தும், தாயைப்பிரிர்த கன்று 

கள்போல் (கண்ணீர் வீட்டு) தம்மைப்பிரிச்து வருந்துகின் 
ரர்கள் குடிஜனங்கள். ஏதோ, எல்லாருடைய பிரார்த் 

தனையாலும், பாக்கியத்தாலும், தங்களையே மறுபடியும் 
பெற நேர்ந்தது.  (எல்லோருமாச்சரியப்படுகறார்கள்) , 

நளன்:--என்ன சாமாசாரம், மர்இரி ? சாச்சள் சொல்வசொ 
ன்றும் விளங்க வில்லையே ? கையிற் இரீடம் ஏது £
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மதியூக் :--அ துதான், தங்களுக்குத் தரித்துத் தங்களைக் கூட். 

டிச்கொண்டுபோக. உங்கள் வரவை யெதிர்பார்ததிருக் 

கரார்கள் குடிகள். பட்டணமுமுமையும் Cor gurls 

சிங்காரிச்சப்பட்டிருக்கன் றத. 

நன் :--எனச்செப்படிச் கிரீட மளிப்பது? 

மதியூக் :- புஷ்கர னிறர்து விட்டான், 

வீமன்-ரிதுபன்னன் :--இறச்துவிட்டாரா ? எப்பொழுது ? 

நளன் ;--(சண்ணீர்கிடா) அடாடாடாடா ! எப்பொழுது, மர்இரி] 

மதியுக் :--இரண்டு மாதகால மாடறது. 

நளன் :--இப்பொழுது யார் ஆண்டு வருக௫ர் 1 

மதியூக் :-கான்தான் பார்த்துவந்தேன். தாங்களிருக்குமிடர் 

தெரியா த.தனால். 

நளன் :--அஸ்தே னப்படி ? புஷ்சான் புத்தி னெங்குபோ 
9 

னான் : 

மதியூக் :--தாங்கள் வனம்போன வுடனேயே அவனிறர் தவி 

ட்டான். 

நளன் ;--அடாடா ! 

ரிதுபன்னன் :--அநியாயஞ் செய்பவர்க ளிப்படித்தான் போ 

வார்கள். . 

நளன் :--அப்படி யவரென்ன அநியாயஞ் செய்தார் ? ஏன், 

wb GA? ஈமதருமைச் குடிகளை ஏதேனும் வருத்தினா 

சோ? 

மதியூசி :--அவருச்கு ஆளுர் இறணில்லை யாயினும், குடிகளை 

.. வருத்தவில்லை. 

நளன் ;--சரி! நீர் எனக்தக் இரீடமளிப்பதற்குச் காரணம் ?
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மதியூகி --புஷ்கானிறக்குமுன், * இந்த சாச்சியக்தை ஈளரா 
ஜனுக்குக் கொடுத்துவிட்டேன் *? என்று எழு இிவைத்தார். 

ஜனங்களும் அநுமோதித்து ஆரவாரித்தார்கள். அன்று 

முதல் தாங்களிருக்குமிடர் தெரிந்துகொள்ள முடியவி 

ல்லை. சில இனங்களுக்குமுன், தாங்கள் இகச்சாட்டில் வச் 

இருப்பதாகச் கனவுகண்டேன். அத்தகைய sera 60g 

மற்ற மர் திறிகளுக்கும் நிகழ்ர்தசகனால், உண்மையா யிரு 

க்குமென் றெண்ணிவரச்தேன். 

விமன்--ரிதுபன்னன்: --பகவானருளாகு மிது, 

நளன் ;:--என்ன ஆச்சரியம்? கொஞ்சராழுிசைக்குமுன் sr 

னிருர்ததற்கும், இப்பொழு திருப்பதற்கும் எவ்வளவுவித் 

இயாசம்? எனச்கொன்றும் பேசவே தோன்றவில்லை. எல் 

லாம் ஈசன் கருணையே! இது யாராலறியற்பாலது 1? கல் 

ல.து, மதியூகியாரே! புஷ்சரனுடைய குடும்பச்சார்கள் 

ஈமதரண்மனையிற்ராமே இப்பொழுது மிருச்கிறார்கள் ? 
அவர்கள் சுகமே யிருச்சிறார்சளன் ரோ ? 

மதியூக:--௮வர்கள், புஷ்கரன் கட்டளைப்படி, அவர்களு 
டைய நாடு சென்று விட்டார்கள், பிரபோ ! 

நளன்: --அப்படியா ? அர்சாட்டை யார் anima page 
ரர்! அதற்குத் தகுந்தவரை யேற்படுச்ச வேண்டியது 
ஈமது கடமையன்றோ ? 

மதியூகி :--ஸ்வாமி! அவ்வரசனுடைய பழைய மச்திரியே 

ஒப்புக்கொண்ட காத்து வருகிறார். 

நளன் :--சந்தோஷம், 

வீமன் :--ஈளமகாராஜரே ! நிதுபன்னராஜசே | சாம் ஈம் நாட் 
டிற்கு ௮ரசராச ஈளராஜருக்குப் பட்டங்கட்ட ஏற் 

பாடு செய்தபொழுதே, அவருடைய இழக்கப்பட்ட பட் 

டமூம் லபித்தபடி.பால், இதையே ஈற்சகுனமாசக் சொ
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ண்டு. இப்பொழுதே இரண்டு நாடுகளுக்கும் ௮ரசராக 

இவருக்குப் பட்டங்கட்ட வேண்டுமென்று நினைக்க 
மேன். ஆசலால், யாரடா ! சேவகன் ! சீக்கிரம் தமய 

நீதியை, அலங்கரித்து வரும்ப௨ ௮வள் தாயினிடச் 

தம், மோகனத்தினிடத்தும் சொல்விவா, கூரம், 

சேவகன் போன்றான். 

யாரடா ! மர்திரியைச் சீக்கிரம்வாவழை. ஈமது குலகுரு 

வை யெழுச் தருஎச்செய்யவேண்டும். பிராம்மணோத்தமர் 

களை யழைச்து வரவேண்டும், சீக்கிரம் பட்டாபிஷேகம் 

நடக்கவேண்டும், 

ஒருபுறம் ஜ: காஞ்சனமால், தமயந்தி, மோகனம் ருழர்தைகள் இவர்கள் 

வா, மறுபுறம் AM s@ 579) eh Gaya, பிராம்மணர்களோடு HUGS 

வும் உருகஇன்றார்கள், 

எல்லோரும் வரவேண்டும் ! குருஸ்வாமியாரே ! நமஸ் 

கரிச்சின்றேன், 

தரஸ்வாமி: --ஸர்வஸாம்சாஜ்ய,  ஸர்வஸித்திப்ராப்திரஸ்து ! 

வீமன்:--குருமகராஜ் | இப்பொழுது ஈல்லீழகூர்த்தர் தானே ? 
மகுடாபிஷேகஞ் செய்யலாமன்றோ ? 

தரஸ்வாமி:--(போரித்ச) ஆகா! திவ்யமமானவேளை, இப்படித் 
திடீரென்று நல்ல முகூடராத்தம் கிடைப்பது மிகவருமை, 

விமன்:--ஈல்லது குருஸ்வாமிகளே ! சங்கள் ஹஸ்தத்தினா 
லேயே, இவ்விரண்டு கிரீடங்களையும், ஒவ்வொன்றுய் 

நளராஜன் சரச்இற் றரித்து, 'நீடூழி நீதிமன்னனாக? வா 

மும்படி ஆர்வ தியுங்கள். 

(குரு மருடங்களைச் ஜட்டுடன்றார், அர் தணர்கள். கேதகோஷஞ் செய் 

இருர்கள், பபண்கள் மல்களம் பாடுகிறார்கள், வாத்திய ஜாவல்கள் கோ 

ஷிக்ன்றன, கட்டியக்காரர்கள். கட்டியங்கூறி, * ஜப ஐய விஜயீபல 

என்று ஆரவாரிக்கறர்கள்,) | 

தநஸ்வாமி:--ஏ ! ஈளசாஜனே ! இனி நீர் ஒரு குறையுமின் றி 
ஸ்ரீதேவி பூதேவிகளுக்குச் சமானமான gue Seow 

12
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இவ்விரண்டு ராஜ்யங்களையும் பெற்று, நெடுங்காலம் நீதி 
மன்னனெனப் புகழ்பெற்று வாழ்வீராக ! இவ்விரண்டு 
ராஜ்யங்களையு மாள்வதில், ஒர் ஆறுமாதகாலம் ஒரு ஈக 

சத்தையும், மற்றோ I Dwr geno மறுரகரத்தையும், 

தலைஈசராச்செகொண்டு அரசு புரிவீராக ! 

அந்தணர்கம:--சதாஸ்து ! ததாஸ்து 1! (பிராம்மண ல்த்ர்கச் 
வாழ்த் உப்பாடுகின்றா tree.) 

சளீசுவாபசவான் வழுஇன்றார்   St 50g hie 

சனி:--ஏ ! ஈநளமகாராஜனே ! ஏ! ஈளமகாராஜனே !! 

(எல்லோருச் இடுக்கிடுகிறார்க்ள்) 

நனளன்;--(திடுக்கட்டு உயாப்பார்தக) உயரவிருர்து யாரோ கூப்பி 

டுதிரூர்போலிருச்சிறதே ? யார் தெரியவில்லையே ? 

சனி:--சான்றான் சகீசுவரன் 1 (எல்லோரும் ஆச்சரியத்சடன் ஆசாயத் 
தைப்பார்ச்சிரார்சர்) 

நளன் :--(ஆகாயத்தைப்பார்தத பிரபோ! வர்தனம் ewer 

றேன், 

சனி;--கல்யாண முண்டாவதாக | ஏ ! ஈளராஜரே ! உம்மு 

டைய மாட்டை நீர் துறக்கும்படி. செய்து, உமது பெண் 
டுபிள்ளைகளையம் உம்மைவிட்டுப பிரித்துக் காட்டில்விடு 

SH), உம்மை இழிர்த நிலையிலும் சொண்டுவந்து வைத்த 
வன் நானே. அதற்கு உம்மிடத்திருநத குற்றம் நீர் 
சூதாட்டத்திற் கொண்ட அளவற்ற ஆசையே ! தமய 

க்தியிட் மிருந்த குற்றம், தன்ன$ூற்கும், தன்புருஷனு 
டைய அழகு, ஆண்மைகளுக்கும் ஈடு இல்வுலகி லொருவ 
ருமிலர் என்னும் இறுமாப்பேயாம். என்னுற்றுன்பமடை 

யாதா ரொருவருமிலர், ஆயினும், என்னாற் பீடிச்சப்ப 
டும்பொழுதும், உம்போல் வாய்மையுட ஸிருந்தவரை 
யும், உம்மனைவியைப்போல், சலித்தலில்லாது கற்பைக்
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காச்தவரையும் சான் சண்டிலேன். ஆதலின், இனி நீங் 

கள் சூதாட்டத்தையும், இறுமாப்பையும் விட்டுவிடுங் 

கள். உமக்கு உமது காட்டைக் கொடுக்கும்படி. புஷ்கர 
னைச் தாண்டினவனும் கானே. இனி, நீக்கள் ஒரு குறையு 

ன்றி க்ஷமா யிருப்பீர்கள் ! 

(சபையோர்கள் மூக்கில் லிபிலவைத் டத இசைக்கிறர்கள்) 

நளன்; (தேசாடுக்காடன்) ஏ. சனிராஜனே ! எங்களுடைய 

பிழைகளுக்காகத் தாம் புகட்டிய புத்தியைப்பெற்றுப் 

பேறடைந்தோம். என் பத்தினியின் பதிவிரதா தாமத் 

தைச்கேட்டுப் பரலசமா;பினேன். மக்களைச்சாணவும் மக 
ழ்வடைந்தேன். சாடு தந்ததற்கும் ஈமஸ்கரிக்சின்றேன். 

சனி:--இத்தனையம் உமச்கு ஈசனாலேற்படுத்தப் பட்டவை. 

உம்மிடத்து எனக்கு ௮திகசந்தோஷ் முண்டா௫யிருப் 

பதனால், வேண்டிய வரத் சேட்டுச்கொள்ளும், தருக 

றேன். 

நளன் :--காகவாகனசே ! உமப்பெருலமச் தோரளவுண்டோ 7 
உம்ம அற்பனாகய சானோ புகழ வல்லேன் 1? ௨ம் 
மைச் தரிசிக்கும் பாக்கியமும் இடைச்து, உமதருளும் 

இடைப்பது நிச்சயமேயாடில், இப்பொழுது சான் பட்ட 

பாட்டைப பார்க்கிலும் பல்லாயிரம் மடங்கும் படச்சம் 

மதிபபேன். இணி யெனச்கசென்னவரம் வேண்டியிருக் 
நின்றது ? ஆயினும், நீர் ஆணை யிடுவதஞற் கேட்சன் 
றேன். | 

மனுவுமது திருவடிச் கொன்றுள த?தயென்னை 

மறவா இருக்க வேண்டும் 

மதிவேண்டு மெர்காளு மாயக் கவற்றினையு 
மதியா திருச்ச வேண்டும் 

அனுதினமு மரியபெரி மோர்சமைச் கண்ட வுட 

னடி.பணிர் இடவும்வேண்டும்
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அருள்வேண்டு முமையிகழு மதமர்தமை யொகாருளு 
மணுகா திருச்ச வேண்டும் 

பனுவல்கொண் டுமதுபுசழ் பாடவே வேண்டுமிப் 
பாழ்ம்பிறவி தொலைய வேண்டும் 

பரிவோடு மென .துகசை டாடிப் படிப்பவர் 
படிக்கவுடன் கேட்ட பேர்க 

ளெனுமிவர் தமக்குர் தீ மருள்கொடுச் சேகாளு 
மேங்கா சளிச்ச வேண்டும் 

எதிராளி யெவரேனு மதிசாரி Gerry soo 
மேமரா சனுக் சநுசே, (௮௪) 

சனி:--அல்விதமே ௮ நுச்செகித்சேன். போய்வருகிறேன். 
[சனீசுவான் ௮ந்.தர்த் சான மாகின்றான்- 

நளன் :--பார்த்தீர்களா, சபையோர்களே ? எனக்கு இவ்வ 

ள.து.தாரம் நேர்க்ததற்குக் காணம் தெரியாதிருந்ததே ! 

இப்பொழுது தெரிந்து கொண்டோம். என்னீடத்து வே 

ஜொரு குற்றமுமில்லையாம, நான் பட்ட அளவற்ற கஷ் 

டத்திற்கும் காரணம் சூநாட்டந்தி லேளக்கிரந்த ஆசை 
மோன்றேயாம் / இசஞுல், நாம் சாமானிஉப் பொழுது 

போக்சென் றெண்ணக்கூடிய சூதாட்டம் கூடாதகாரிய 

மென்று தெரிஏிறது. வேறொரு குற்றமில்லாமல், இறு 

மாப்பே சாரணமாம் தமயர்தியின் துன்பமனைத்திற் 
கும் 1 பார்த்தீர்களா சூதாட்டந்திலும், இறுமாப்படை 

வதிலு மிருக்கும் இமைகளை ? ஈல்லவேளை, வாய்மையும், 

கற்பும் முறையே என்னையும், தமயர்தியையும் காப்பா 

ற்றினவாம் ! வாய்மைச்கும், கற்பிற்கும் இவ்வளவு றப் 
பிருக்கிற தென்ருகிறதல்லவா ? ஆதலால், சபையோர் 

களே! சூதாடூதல், டுறு:பாப்படைதல் முதலிய தீய 

கொழுச்கங்களைவிடுச் து, வாய்மையையும், கற்பையும், 

கடைப்பிடியங்கள். நாம் இஷ்டப்படி. நடக்கலாம். யார் 
என்னசெய்வார் 1? என்றெண்ணா தீர்கள், தவ.றுகளனை த் 

தையும் கவனித்துத் தக்சபடி. தண்டிக்கக் கலிபுருஷனை
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யும் நியமித திருக்சிருன் 6G een. ஆதலின், ௨லகச்தீர் 

களே ! என் நிலமையினின்றும் நீதி தற்றுச்கொள்ளுங் 

கள். இவ்விசம், உலகச்தில் ஈடக்கும் தீச்செயல்களை 

அப்போதைக்கப்போது கடிந்து, ஈல்லொழுக்கத்தை நிலை 

நாட்டவேண்டித் தக்க வேற்பாடுகளைச் செய்து வைத்தி 

ருக்கும் லோகசுநாகனுடைய வைபவங்களை என்னென்று 

புகழ்வது? அச்சுகையானுடைய பரிபவத்தைப் பாடிப் 

பணிவோம். 
(ஈஎன், வீமன், ரிறபன்னன், தமயச்இ மூதவிய யாவரும் «ipsa 

அஞ்சவீசெய் ஐ ரி.த்கின்றர்கள்), 

ஃ: “அவனன்றி யோரணுவு மசையா தெனும்பெரிய 
வாப்தர்மொழி யொன்றுகண்டா 

a dara Cg Fle வறியாமை யேதிவை 
யறிர்சார்க எறிமார்களார் ? 

மெளனமொ டிரு£தசா பென்போ லு._ம்பெலாம் 
வாயாய்ப் பிதற்றுபவரார் ? 

மனதென்வு மொருமாயை யெக்கே யிருர் துவரும் 7 
வன்மையொ டிரக்கமெங்கே? * 

புவனம் படைப்பசென் கர்த்தலிய மெவ்விடம் 1 
பூதபே தங்களெவிடம் 1 

பொய்மெயித மதமேல் வருகன்மை தீமையொடு 
பொநைபொரு மையுமெவ்விடம் ? 

எலவர்சிறிய செவர்பெரிய ரெவருறவ செவர்பகைஞர் 
யாதுமுனை யன் நியுண்டோ 1 

இசபச மிரண்டினிலு முயிரினுச் குபிசாகி 
யெங்குகிறை இன்றபொருளே. ” (௮௫, 

[எல்லாரும் போகின்றார்சன் 

முற்றிற்று, 
ew OE FT 

இருச்சிற்றம்பலம், 

தாயமானவர் பாடல், 
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