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“சாசலர் சண்கள்? “சறு$்கொண்டர்,? 
ட 

வாணீபா வணிசன்,? 

‘ Pioamorer gor,” “copy dae rear,” “புஷ்பலஹ்வி'" முதலியன, 

——_—__—| 
மதல பதிப்பு 

  

சென்ன 

டெள்டன் கம்பேனியாரால் 

FAL gy, 

| 1916. 
காபி-ரைட்.] [விலை அட 12, |





INSCRIBED 

TO 

THE BELOVED MEMORY OF 

MY PARENTS.





PREFACE. 

With reference to the Indian Stage, though the days of 

the Romantic drama are not yet over, yet I feel that the 

theatre going public are beginning to appreciate the great 

usefulness and educative value of social dramas depicting 

Indian life of the present day. My first attempt- at such a 

drama was, “The Golden Fetters,” and the success with 

which that was received, has induced me to write this one 

entiled “Vijia Rangam.” 

1 take this opportunity to mention, that I have resolved 

to charge a small Royalty, for each one of my dramas being 

staged—the money to goat present to the Building Fund 

of the Suguna Vilasa Sabha—to erect a suitable theatre at 

Madras. [ feel certain that considering the object, Societies 

both professional and amateur, will not grudge paying a 

small sum, every lime they stage this or any other drama 

of mine. 

‘ , . ae . 1 ஐ 

T think it will be better if I clear a misconception ; my 

formal permission is necessary every lime any one of my 

dramas is staged by anybody. 

PAMMAL LODGE 

MADRAS, THE AUTHOR, 

Ist Septenber ’16..





விஜய ரங்கம் 
சைவம். அல்லது -- 

: தோன்றிற் புஈழொடு தோன்றுக 7? 

  

நரடக பாத்திரங்கள். 

விஜயாரங்கப் பிளை 

ரங்க்நாதப் பிள்ளை ... 

காயோதரம் பிள்ளை 

சுப்பராய ஐயர் 

தீநமேத்தான மகலியார் 

கரிகிரஷரை நாயக்கர் 

பாகத்சோதி 

கிரஷ்டைராவ் 

கர விந்தராஜ ழதலியார் 

அ. ர,ழ. ழந்தையன் சேட்டி 

கீநஷ்ணராமீ ழதவியா॥ 

மத்துகிரஷ்டை நாயுட 

சாமிநாதன் ட 

Uh wT |. 

ராஜேஸ்வரி 

அன்னபூரணி ves 

மனேன்மணி ves 

வஷவோகநாய$ 

லர் நாலாசிரியன். 

விஜயாங்கப் பிள்ளையின் பந்துவும் 

நண்பனும், 

விஜயரங்கப் பிள்ளையின் மாமனார். 

at ae & ey. 

ஓர் பணக்காரச சீமான். 

ஒர் வயோதிகன். 

விஜயாங்கம் பிள்ளையின் வேலையாள். 

ஒர் வயித்தியர், 

தர் உதவி வயித்தஇியர். 

தர் சாட்டக்கோட்டைச் செட்டி, 

சாடக மாடுபவார்சள், 

விஜயாச்சப் பிள்ளையின் மகன், 

விஜயரங்கப் பிள்ளையின் பனை வி. 

ரங்கராதப் பிள்ளையின் மனைவி, 

தர் சைம்பெண், 

இருமெஞ்ஞான முசலியார் குமா 

த்தி. 

நாடகமாபெவள். 

இர் பிச்சைக்காரன். ஜனங்கள், தர் வேலைக்காரன், எட்டினபுரம் 

ஜமீன்தார், வேஷதாரிகள், ஓர் கான்ஸ்டெபில், 

ஓர் குகிரைச்காரன் முதலியோர். 

  

ககை நீகழ் இடம் :--திருநெல்வேலியிலும், சென்னையிலும், 

கதை நிகழ் காலம் :--1026.





விஜய ரங்கம் 
அல்லது 

தோன்றி௦ புகழொடு தோன்றுக 

முதல அங்கம், 

(07 ob ல ம் 7 ட் i), 

ட ச ் . . உட்டு டு ௩ ் 

இடம்-- 5) Om VOD) Gir ரஸ் Ns சையோரமாயுள்ள 
ய ft 

க ச me ப் “ty ச ன 

at Gin dos ager madmag iar பர் அறை, 
& ‘ i qi 

weer 

ஈழம்குப்புஈத்தில் இர இருா்ராம் பலகணி வ ழியாக 4 டுகிற ஈஇ 

நெரிகாது, அரையின் பேற்குப்புஈது வாயில் வழியாக 

மாடிக்கு வருகிற படக்சட்டு பெரிசு. அறையிலுள்ள 

சாமாண் கம்ராவ்லாம் மிகவும் ல்யாஈ்காய் வைய்கப்பட்டிரும் 

Rear mam. ௨௫ மூலை படி வா முறலிய வாஜ்இயம் சருவி 

“f ot இ: ந் he i. OT Poor, fe ன் குறு றி பப் Dey) சி] 5 இர ப் படம் 

. கு . a ட ne . 

எழுதனும் ஈருவிச£றம். இப்பொழுறு மாவ் ory A முடி 

பட மிமான்றும் வைர்கம்பட்டி றாம் பெண் ரானா, அறையின் 
உ oy ' a - டட . pene JD * 

MLAB மாகு சுவர்க் பரமாக ஸூ CG? VI pipes 
ச ் vO fy ப | 4 ம ௫ உ 

புஸ்தகட்ாள்.. உரிமை. ஒரிபைடாக.. இடும் சப்பட்டி ரும் 

Keo ré ॥ஹாப்பட்டு | ஈட்டப்பட்ட Funes PIGOTT. LY POT ILL OTC) BLL LL ப பறமானறு 

அரையின் ம iB oat at மமறைப்ன மீது எ "க்கான 

LO உது, அரண் இருபம்ரரிவம்.. பழை இரு. 
௫ . . ' டு . 

மண்டி ப மதம் Er hOB atl ம் LT Tr [ப பட்டப். Wh fg ome A GOT. 

Wo dsloer an ute copelurd gms g4 dara @) 

CPO AMET A aS TTT ah அரைக்குள் 

aR wt Ra, 

ட்டி . -_ . , 
(AAs oe oer ear! Yl பர்! இன்றைய்ினம் பை 

. . உ oe , பூ ன் ச ட iN 

iri tg. Rio's Tad Qf MGT TH, YUN) © GTI இடி
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விஜய ரங்கம் [அங்கம்-1! 

சென்ற நீயும் வம்தாய். 
[ இருவரும் பிரம்பு சாற்காலிகளை 

இழுத்துச் கொண்டு பலகணி 
ரமாக உட்காருகிறார்கள்], 

என்ன பறை! வன்ன சாத்த என்ன இடி மின்னல்! 

அனு விம் ug Glu rep Bw | 

காலயில் சூர்யோதய காலக்கில் என்ன சஈமாங்கரவறிக 

மாயிருர்தது தெரியுமா அகாயம்? திமொன்.ற இன் 

றைக்குள் இப்பெரும் /யல் நடு ice) Lb aM று எவனாலும் 

கூறியிருக்க பாடியாதூ, 

அப்படி, க்கான (Ha | ன நக்கு நேரிமிம் இபைக ஷா 

-திமரென்ற-- முன்குறிப்பு ஒன் மின் றி, 

ரங்கநாதம், நீ யாரை3யோபற்றி பேய் -- be hi DG pie, A TooT s பிற் 7 ய. யாருக்கு 

. a அப்படி நொட்டது இப்பொழுது $ 

(ஒருவாறு ஈகைத்து] யாருக்காவது அப்படி நேரிட்டால் 

கான் சொல்லவேண்டுமா 8 பொதுவில் ஊ௫ூத Kn) WOOT 

சாரதா? நீயே உன் | [அப ககைப் புன்துகற்க ரில் இகைப் 
ர் ௩ ‘ ப ( 

OO a te? பட்ட இ இட கரு உட பற்றி GIF HIM (POM sip He யிருக்கருப் | 

ச ் n oh ஆஆ ச ச 
Sl சரிதான்--% கூறியபோது வதை3யா குறிப்பிட் 

ச். 

ரூ : ட்ட பரு “2. அ டதுமபால தோற்றியது--அ திருக்கட்டும்--என் சுடைகி 

புள்சுகம் உனக்குச் சேோம்கதா? 

Sy ant at ரு . aa ச் 

*கோன்றர் புகழொடு தோன்றுக ” என்பதுதானே ? 

அம் -அதை மூற்றிலுர் படித்தாயா? அல்லது புஸ்தகம் 

அளுப்பெயபடி யே இருக்கிறதோ ?-- முதலில் புஸ்தகம் 

இருக்கிறகா ற்சேயாவறு SUT BBY. FS விட்டாயா? 

இல்லை. இல்லை! இருக்கறது--அதை நான்கு ஐந்து 

முறை படி த் செ ஷ் இரும் பித் திரும்பி, 

| . ௩ a 0 ‘ ச 1 ந ட 

௮ஹா : எனன ச்சரியம் — YF தான சாறறுமழை 

அடிக்குது இன்ற.
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. ‘ ‘ ச ௪ 4 : at 2 டட உடு 

ஒரு தட்டில் திருத்தப்பட்ட'பழம் மும்லியன எகிப்து மகாண்டு 

படிவழியாக மங்கையர்க்கரசி a Gey on 

ச ர ந 

நான் வரலாமோ? 

வா சிரம். 

யார் ௮ுது*--நீயா! என்ன மும்ம, மீ வருஇறெகுற்றுக் 
ர ௪ . . உ சூ ரு ௪ ர 

Gn. LU கேட்டுக்கொண்டு வரவேண்மிம் * 

அப்படி தான் உத்தரவு செய்திருக்க THA, 

Qo sao AQuT HI? உனக்சென்ன பயததியமா? 

உனம் கென்ன ரொல்லாமல், அம்மு மஞ்டம் எனக் 
வடட “ , ay) yo ‘ ச ட Lape opp 7 கல்லவோ தெரியும். இல்லாவிட்டால் நான் ஏதாவது 

மிகுர்து கடினமான விஷபத்தைப்பற்பி ஐ Hoo gua GH" 2 la). 0 Tom atlas’ Ha தீ ப்ப டப்ப த ஸி fl 

of \ உ . . , ட * ய் . . , டப . 

யோசித்துக்கொண் டி.ருக்மும்பொழுது, பாலில் மிளகு 

நூள் போடவா அல்லது கல்கன்டு போடவா என்று 

சேட்டு வருவாள். அலவனவுதான் அவள் ந்தி. 

[ஒன்றும் பேசாமல். அவர்களிருவருச்கும் மத்தியில் ஒரு இறு 
a 

ட்ட ம 0 ந, ரர ற துல தத் : ட்ட 
மேஜையைப்பபாட்டி அறன் பு. மான் கொண்டுவர. தட்டை 

வைக்கிறாள்], 

4 
ச ்) ச rn . . . 

QO sworn ol oat our 8 நிஜமாகவே al னக்கு விருந்து பள் 

ணுகுதீர்களா என்ன? 

ஆம்) உனக்குக் கலியாணமானபின் இது தானே முதல் 

நேறை நீ இங்கே வருவறு ₹ 

ஆம் ஈல்ல கல்யானம்தான் ! என்னதானிருக்தபோதி 

ஓம் உற்மார் உறவினர் என்று வேண்டாமா * செந்த 

உடன் பிறப்பா யில்லாவிட்டாலும், இரண்டாங்காலாகத் 

தான் இருந்தால் என்ன ₹ கலியாணம் என்று ஒரு கடித 

பாவது போடவேண்டாமா $ தகப்பனாரில்லாததற்கு 
Os ச ச ௬. e ச . 

சிற்றப்பாராயிருக்கிறா?ர என்று ௮ண்ணாவுக்காவது தெரி 

விக்கலாகாதா ?



லி, 

விஜய ரங்கம் [அங்கம்...] 

Tn me oe ym ம் : [UPd IS Boot yFQ 6 oo Bu) gp தான. அவருக்குத் தெர் 
ர் ட்டம் ‘ ah ’ ப் 6 உ அஆ Co. 

யி ற் Br HE GIN, மெேண்டாம் என்று ஒரே நுட்சபனை 
CONF | ச் ன் Va ao 
உக . ட 

செய்திரு! 1/1) எடுத் aya ul த Toot பில்வ, 

டடத mm ot ஆ பரு 
இ) சல் ஷர 0] 5 Ay aT Ib ப்ட் 6) DTM M dow Gi etl Aw A 

Om OO eee fe ah AN Oy ப் en ‘ oe tor போயிருது இடத்தில் தப்ட்ன்று மற௱ாதினம் மூகூர்த் 

நம் என்று ந ரப்ச்கப்பட்டறு. ன்மயும் இங்கிரும்று 
. ல் ப பசு ட டட . தர் tf ட்ரூ. 

வி DM ATW a} cht Tip பாப்ப oO Bs Di NB) 7 பழபார்கு ப! 

ன ட்ட ட டர் ப பத்ரு a * a 
கா வவறு முவ்பாமது தெரிவி ழ்சவில்லை, 

உர உ டர ரு ~ oso ys 
Q) vin mol OM hobo Gl SHO ITIL tbh று று) மள 

‘ ‘ ம் லு / 
+ ra “ a க . . ne ர ட ட 

செ Tot oid [.../. | bol # cmt ay ear yc a fi | Oo] ow ற் 1 மர்பி 

i, (ity obo val aD LD, 

௫ ப ° ச ச 

இ ல்லை ும்மா, அப்பட வொன் முமில் க, 

௪ . ச உரு, . ary. 

ஏன அண் சியை YB Lp B GIL GA ண்டி வரவில்லை | 

“Noe 
1 

4 

ஆ [ஆ] , ச் , oN ப 6 as 

(B! oF ost Mt OPO by MLL உப ot ty LE by FIle fe 

௪ . ™ 4 : 

வன்ன LW LILI A MDT Toh wv ti 4 

han [ ரங்கசாதத்தின் முகத்தை உற்றுப் பார்க்கின் |, 

ஒரு கா. atu) WFO வண்டி. மீரரம் தனு, 

வாயில் பழத்மைப் போட்டுக்கொண்டு) 

இன்னொரு முறை--வற் சால் -வரு ம்பொழுறு அமைத்து 

வரேன். 

அ தே சாஷம் “று. ஒருக்கட்மிம் அண்ட் ப்படி யி ராக் 

MBI GW கப்பா பிரும்கி புர்கா மாறிறமா யிழுக்கி 

apt gent? 

சரி, ஷாம்பித்தாயா :, அப்புறம் என்ன நகை போட்டுக் 

கொள்ளுகிருர்கள், என்ன படையை Soy SO STS 

இருர்கள், எல்லாம் கேட்க ஆாம்பிப்பாய் நீ புத்திசாலி 

தான்... 

[சன் கணவனை உற்றப் பார்கள்], 

நீ ழே போ,
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[போகும் பொழுது] இன்னொருமுறை வரும்பொழுது எப் 

படியும். அண்ணியை அழைத்துக் கொண்டுசகான் வர 

ண்டும். 
[கழே இறம்சப் போடருள்], 

படிப்பிலலாததின் கெதி இது கான்-ரங்கநகாகம், 

cova யோசுழ்றுக் கொண்டிருக்கப் 2. 

று ! என்ன மடையனாயிருக்கி2றல் ! டூ 7 அடடடா! என்னம் பனாயிருக்கி2றல்! இது வரை 
a 22 ° ™ ni ட் இ, . டட 

A 1ல் ப. ற் 12 (71௦ல LAT Mew, 

சன்ன அழு ரங்கநாரும் * 

ப Mo BMA Aj! பிட்டு 'சால்லுக 3 ost — 

(அதறைப்ன் cy Mavs ல் வைய்சப் 
பட்டிருக்கும் புதிதாய் எழுதி 
முடிர்த ஈித்திரப்படத்தின் எதி 
பாச அழைத்துக் கொண்டு 
போய்] 

இம்சப் படம் ஒருவருடைய முகத்தையும் பபற்று விழு 
சு க வர ‘ 
BU GM Gave apust ¥ 

இல்லையென்று உனக்கு எழ்தனை முறை சொல்லி US co 

GD a) a3r இறுவயரைமீ 1ல், நீ வர் தூ முதல்! 

உண மையில் % 
் » 

. og ‘ ச [ப ர 

இன்னொரு முறை என்னை இப்படிக் சேட்பாயாயின் 
ட ச ite) . ௩ ச ச் 

எனக்குக்கோபம் வரும்.--எத்தனைமுறை சொல்வது 1-- 
ர் . ‘ ர . ச உர ‘ ச 

இதில் நான் ஒளிப்பானென் உன்னிடம்? எனக்கென்ன 

பயமா ? 

பயமில்லா திரு ம்தலாரம்-ஃ வட்கமாயிருக்கலாம் 

வெட்சமாவது ? உனக்கென்ன பயித்தியம் பிடித்திருக் 

கியதா என்ன ₹ 

அப்படியானால் உன்னையு மறியாதபடி நீ இதைச் செய் 
இருக்கவேண்டும்---இந்தீப் படம் மங்கையர்க்கரசியின் 
ஜாடைபாயிருக்கறதா இல்லையா 1! இப்படி. வர்துபார்,



= 
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என்ன! மங்கையர்க்காசியின் ஜாடையா? உனக்கென்ன 

பயித்தியம் முத்திகிட்டதா ₹ அல்லது இன்றைத்தினம் 

இருண்டு மழை பெய்தபொழுது மின்னிய மின்னலினால் 

கண் பொட்டையாய் விட்டதா * இந்தப் படத்தின் ௮ழ 

கெங்கே, மங்கையர்க்கரசி எங்கே * 

(8டி.வாதம் பிடிக்காதே--இப்படி அருகில்வா--௮ந்த 

_ கண் மூக்கு வாய் எல்லாம் அப்படியே இருக்கிறதா 

இல்லையா பார்- ௮வசரப்படாதே--௮வள் முணிந்திருக் 

கும்படியான தெற்குத்திய ஆடை ஆபரணங்களை யெல் 

லாம் கழற்றிகிட்டு, இ? தமாதிரியான அபசணங்களையும் 

ஆடையையும் ௮ணிளித்துப் பக்கத்தில் ஏிறுத்திப்பார், 

அப்படியே அச்சில் வார்த்ததுபோலில்லாவிட்டால் என் 

பெயர் ரங்கநாதம் அல்ல ! 

[கொஞ்சநேரம் படத்மை உற்றுப் பார்த்து], Ao— Hig 

ஜாடை யிருக்கிறது--வாஸ் தவம்தான்--இ துவசையில் 

ப நரன் -4இதைக் கவனிக்கவில்லை. 

அம்மாதிரியாக நீ கவனிக்காத விஷயங்கள் ௮ேகம் 

இருக்குமென்று நின, 

நிரம்ப கெட்டிக்காரன்தான்--வா இப்படி. உட்கார் 

ou (இருவரும் முன்பிருர்ச இடம் 
போய் உட்காருரொர்கள்], 

என்ன பேசிக்கொண்டிருந்தோம் கொஞ்சம் முன்பாக₹-- 
ஆம்- ரான் கடைசியாக அச்சிட்டப்புஸ் தசத்தைப்பற்றி, 

ஆம், 

ஆமாம்--ஏன் வழக்கழ்தைப்போல் அப்புஸ்தகத்தைப் 

பற்றி உன் அபிப்பிராயத்தை எனக் கெழுதவில்லை *-- 

நன்முகயில்லையா என்ன 4 

நன்றாக இல்லையாவது --உனக்கப்பொழுதே எழுத 

வேண்டுமென் நிருந்தேன். ஏதோ அவசரத்தில் மறக் 

தேன். அுற்த புஸ்தகம் வந்தவுடன் சாப்பாட்டு வேளை
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வி, 

2 
= 

2% 
8 

சவிர ஒரே மூச்சாய் படித்துக்கொண் டிருந்தேன்; இரவு 

பன்னிரண்டு மணியாகிவிட்டது; அப்படியே தூங்கி 

விட்டேன். பிறகு ஐந்து மணிக்கு விழித்துக்கொண்டு 
பார்த்தால், ராஜேஸ்வரி--அ்௪ப் புஸ்தகத்தை படிக் 

அக்கொண் .ருக்சிறால்--இரவெல்லாம் ஈண் விழித் த-- 

என்னவென்று கேட்டால், ஆரம்பித்த பிறகு மத்தியில் 

விட்டுவிட முடி யவில்லை என்று சொல்லி, பிறகு கடைசி 

பக்கம் வரையில் படித்தபிறகே என்னிடம் கொடுத்தாள் 

பிறகு விசாரித்ததில் ரீ ௮ச்சிட்டி.ருக்கும் புஸ் தகங்களை 

இயல்லாம் சற்றேறக்குறைய முழுமையும் குருட்டுப் 

பாடமாக ஒப்பிக்கிறாள். 

அடடா! நான் பெரியநாலாசிரியனாய் விட்டேன் போலி 

ருக்கறதே ; அதிருக்கட்டும்-௮ தில் என்ன குறைகளிருந் 

தன சொல். 

அப்படி முக்கியமான குறையிருந்ததாக சான் கவனிக்க 

வில்லை. 

முக்கியமான குறைகளகப்படாவிட்டாலும், முக்கெமில் 

லாத குறைகளைக்தான் கூறு, 

எனக்கொன்றும் ஞாபகத்திற்கு வரவில்லை, 

அதெல்லாம் உதவாது சொல். 

ஞாபகமிருந்தால் சொல்ல பயமென்ன ? 

உம்--எர்கேரமும் சிருங்காரமே எழுதிக்கொண் ஒருக் 

தறேன். என்றாயே, இகந்கென்ன சொல்லுகிருய்-- 

ராதல் முதல் கடைசி வரையில் எங்கேயாவது சிருங்கா 

ரத்தின் ௮ருகிற் சென்றேனா* 

ஆமாம்--௮துதான் எனக்கு மிகவும் சந்தோஷத்தைக், 

கொடுத்தது.--இயினலும்-- 
ற் 

ஆயினும், என்ன சொல். என்ன அஞ்சுகிறாய் 1--ஏதா 

ag குறையிருர்தால் கழி இழி யென்று இழி நான்
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என்ன பயப்படப் போகிற? சசோபங்கொள்ளப் 

போகதிறேனா? 

அப்படி நீ சோபித்தாலும் நான் பயப்படப் போகி3ரனா? 

தொன்று மில்லை -௮து இன்னதென்று சொல்வது 

கஷ்டமாயிருக்கறது.--௮௮-- [யோடல்கிறான்]. 

படியோ. மாசப் பரஜ்த் வருொன். 

எசமான் ol TU TOS 

usr YB? 

நான கான். 

படையா! உன் பெயரா நான் கான்? உளம் செக்களை 

பூறை சொல்லியிருக்கேன் பெயசைர் சொல்லவேண்டு 

மென்று, 

புத்த. 

இங்கெ யார் வார்சொன்னது உன்னை இப்பொழு து 1 

அம்மா வெற்றிலை பார்சைக் கொண்டிபபோய்ர் கொ i 

கம் ரொன்னார்கள். 

இற்களை காரிகை சரித்ரா? கொண்டுவா. மத்தியம் 8 

வாடா TIBI IN. 

[விரைவாக ஈடக்க மூயன்று கால்க, கட்டைம் கமழ போம் 

டு்சொண்டு விழுகிறான்], 

கடிக்கழுதை! (பரர்சோதிபின் கன்ன தில் புடைக்கொன்], 

எத்தனைமுறை சொல்லீயிருக்கிறேன். ஜாக்கிகையாக 

நடக்க 2வண்டுமென்று, 

விஜயாங்கம், வா இப்படி. போதும -பாபம் ! 

என்ன விழித்துக்கொண்டு நிற்கிருய்! போ கழுதை! 

[சட்டை எடுத்துச் கொண்டு 
மெல்ல பாஞ்சோதி போகிறான் 
படிவழியாக], 

ஏன் அக்தக் கிழவனை அடித்தாய் * பாபம்!
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ச » . ° tae 3 ட உனக் கொன்றும் தெரியாது; நான் எத்தனை முறை 
. . ச ௪ * டு 

பொறுப்பது ₹ வரவரக் குருட்டுக் சுழமுதையாகப் போகி 

முன். 

தான as § Sai dsgic கொள்ளக் அதனால்தான் அவன்மீது £ கோபித்து 

கூடாது; yy van ib gi பரிதாபம் HVS UT ரீ கொள்ள 

வேண்டும். 

அப்படி. பரிதாபப்படுவதினல் தான் இன்னும் வனை 

மலையில் வைத்துக்கொண்டிருக்கி?றன்.இல்லாவிட்டால் 

எப்பொழு?த அவனை நாட்டுப்புறத்கிய்கு ௮னுப்பிலிட் 

டிருப்பபன் தெரியுமா? நான் பிறச்ததற்கு முன்பாக 

இரந்த வீட்டில் வேலைக்காரனா யிருக்கு டுனாம்; ம் 

ஊம் ௮ன்றால், எசமான் தகப்பனா.! தாயார் சின்ன வய 

லேயே இறர்தபோது ரான்தானே வரமானே எடுத்து! 

Vad Go Hor eran nar ; அவனை என்ன செய்கிறது ₹-- 

5 வேலையும் செய்ய முடியவில்லை -௮வனால் எனக்கு 

ஒரு பிரயோஜனப மில்லை. 

உனக்கு ஒரு பிரபயாஜனமு மில்லாவிட்டாலும் எனக் 

ப் பெரிய பிரயோஜனமானான் இப்பொழுது. © ௫ னா Gs 

என்ன அது ₹--விளையாடுகழுயா என்ன * 

இல்லை உண்மையில்--சற்று முன்பாக உனது புஸ்தகங் 

களில் ஒரு குறை யிருக்கிறது, ௮தை இன்னதென்று 

குறிப்பிட்டுச் சொல்வது எனக்குக் கஷ்டமா யிருக்க 

தென்று யோசித்துக்கொண்் 4.559 5GCor,— Kang 

விளக்கினான் ௮வன், 

எப்படி. 3 

மற்றெல்லாம் நீ அநேகமாய் அறிந்திருந்த போதிறும், 

உலக வாழ்க்கையின் சஷ்ட மிப்படிப்பட்டதென்று உண் 

. மையில் 8 ஈன்றாயறியவில்லை இன்னும். 

ஏன் ? என் கடை புஸ்தகத்தில் மதிவாணன் சஷ்டவ் 

களைப்பற்றி நான் எழுதியது சரியாக வில்லையோ ? 

்
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நி, 

விஜய ரல்கம் [அங்கம்-1/ 

ஒருவாறிருர்் சத--ஆயிலும்-- எப்படி. யிருந்தபோ திலும் 

பிறந்தது முதல், தகப்பனார் தாயாரால் &ட்சக்கட்படா 

ல், மாமனாரால் செல்வக் குழந்தையாப் வள ர்க்கப்பட்6) 

TESS IO Su வாழ்ற்து வந்து விட்டாய். உலசத்தின் 

கஷ்டம் என்பது இத்தன்மைபது என்று ௮தைக் கொஞ் 

சம் ௮அலுபனித்கால்கான், அதன் உண்மையை யறிவாய், 

அன்னதான் ஊகித்தறிர் காலும் அனுபவ ஞானத்திற்கு 

ஈடாகாறு அறு; அுர்ழுக்குறை உன் சுபாவழ்திலு ரக் 

இறது. உன் புஸ்சதங்மவலு ப முக்கறறு.. அக் முறையை 

மாத்ரம் நீ நர்ப்பாயப்ன் எல்லா விரம்திலும் மிய) ம் 
ரு . 

Wl tt, 

. ny 4 4 டி ச் டி . 

ஆனால் ih சொல்வதைப் பார்த்தால் னக்கு ஏதா 
. ச ச ‘ க . ச 

லத பெருங் கஷ்டம் பேரிடவெண்டுமென்று கோரு 

இருயா சன்ன ? 

க க . . rho ச . ச : 
if ச்சி | ஷ். ஒல இப அம்பி OU DY 291/1. Ao ow J od! 

உன்னை ரட்டுட்பராக! 

ey உ . - ச ey ' 8 

பிறகு என்னை என்ன செய்யமலேண்டு மென்க ய்? 

உம்--எனக்கு ௨௫ யே பனை தோன்றுறெது--இந்த 

செல்வாக்சை யெல்லாம் விட்டு, ஒருவருக்கும் தெரி 

யாமல் எங்கேயாவது தூரகேசம் போய், மூன்று மாத 

சாலம் ஒரு எளிய வேலைச்க!ரனாய் கஷ்டப்பட்டு ஜீவ 

னம் செய்துபார். அப்பொழுது இஃலாமையின் 

கொடுமை இப்படிப்பட்டகென்று உண்மையாய் ௮2 

வாம், அன்றியும் உன் குணத்திறுள்ள கெடுதிகளையும் 

அது விலக்கும். 

ரான் ஏன் அப்படி செய்யக்கூடாது *--அ.துவும் ஒரு 

வேடிக்கையா யிருக்கும், 

வேடிக்கையா 9568p? sr இல்லையோ ௮தை அப்புறம் 

சொல் என்னிடம்,
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லி, 

வி, 

அப்படியே ஆகட்டும்-- 

[சுவற்றின் ஒருபுறம் இருக்கும் 
பெரிய கடியாரம் ஒன்பது 

மணி அடிச்சது]. 

ஒன்பதாகிவிட்டதா !-- அனால் ஈக்கரம் உன் மோடார் 

வண்டியைச் கொண்டுவா.ர் சொல்--நான் றெயிலுக்குப் 
௬ ஆ உடு பாக ரோமரய்விட்டறு. 

( ௫ * NB ° . 

மூன்பே உத்தரவு செய்இருக்கிறேன்--சரியாக வரும் 

இன்னும் எவ்வளவு காசை இருக்கிறது, இதற்குள் 

அவசரமா 8 
ம் 

பிற்கு றெயில் nO உ பபானுல் — 

(மன் சட்டை தலைகுட்டை முதவி 
யன போட்டுக் கொள்ளு 

இருன்], 

* . 74 ரு s * © 

சங்கநாதம், இப்பொழு காலது ந திடீரென்று யாழ்ப் 

பாணம்விட்டு வந்தத fF குக் காரணம் சொல்லமாட்டாயா 

று மல ன்பம் தறவதாயின் அறியாமையே CG f =¥ Us on hl OOF LILD eH தா் 6 பது TSM Ube ut மலாகும 

என்னும் வாக்கியம் ரீ கேட்டதில்லையா $ 

அனல் உன் இஷ்டம், ஆயினும் நீயாகக் கூறாவிட்டா 

அம், சான் ஒன்று ர. LES VET, அது சரியா இல்லையா 
9 ல 

வென்ற அதையாவது சொல்லுகிமுயா 

உன்னால் கூறமுடியான, சாப்பிட்டு இளை ட்பாறுவதை 

விட்டு உன் புத்இச்கு என் விருதாவாரக் ஈஷ்டம் கொடுக் 

கூப் ¢ 

sro BT Bio ST ow pI பெ. ஙி கவலைக்குள்ளாகி திட்சென் ஸர 

யாழ்ப்பாணாம்விட்ம வற்திருக்கிறுப் 1? உண்மையா இல்லை 

HAT 8 

௩ ப ச , ச NA ச 

DB OV FHT. 2) விஜபாங்கம்-- பெப/ பெற்ற நாலாசிரியன் ! 

-ஒருவன் வ வண்டுமா ₹ * 

நான் பெயர பெற்ற நாலாசிியன் ௮ல்ல-இப்பொழு.து-.
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ற், 

வி, 

B
=
 

& 
= 

விஜய ரங்கம் [௮&௧| 

இப்பொழு தில்லாவிட்டாலும் சக்சரத்தில் அப்படி 

ஆவாய் என் ஜோஸ்யுத்தைப் பார்--நான் வரவா ? 

ரங்கராதம்-- என்னை மன்னிப்பாய்--௮க்கவலை--விரை 

வில் பூடிற்து உன் விவாஹத் கைப் பொறுத்தது-- என்று 

என் புத்தியில் எகோ படுகிறது. 

[அவன் எதிரில் வர்து அவனது தகோள்:மது நீன்கையைவைழ்து] 

நான் ஒன்று கேட்டுக்கொள்ளுகமறன், அதன்படி. செய் 

இருயா ? 

ஆகட்டும், 

கை போட்டுக்கொடு, 

[கையடித்து] ஆகட்டும். 

[அவனிடம் ஒரு சடிசம்சைக் கொடுத்த] இக்கடி குத்தை ரான் 

போனபின் ஐந்து நிமிஷம் பொறுத்துப் பிரித்துப் படித் 

அப் பார். அதில் உன்னை ஒன்று வேண்டி. யிருக்கிறேன் 

கடைசியில், ௮ தன் படி. செய்கிறகாக வாக்களி. 

அப்படியே [மறபடி கையடிர்துக் கொடுக்ளறொன்] 

[அப்படியே அவன் கர்மை .கெட்டியாசப் பிடித்துக் கொண்டு] 

நீ சகடைஇயில் HYFR LL புஸ்ககக்தின் பெயசென்ன 3 

(நதோன்றிற் புகழொடு கோன்றுசு, 

By 60 Bor ர் $ 

சோன்றலிற் மேன்றாமை ஈன்று, 

௮ வாஸ்சுவமாயின் என்மீது குறை கூறமாட்டாய்-- 

[வெளிபில் மோடார் அண்டி சம் 

தீம் கேட்கறது], 

இங்குதான் நில். ழே இறங்கி வரவேண்டாம் வண்டி 

வரையில்--.நரன் ௮ருகிறேன்--விஜயரங்கம்--நான் வரு 

மேன், 

[திடீரென்று சையைவிட்டு, கண் 
களில் 8ீர் ததும்ப, விரைர் 
வெளியே போருத்
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வி. [சத்றுசேரம் நின்றுவிட்டு, சடியாரச்சைப் பார்ச்து, பிரகு மேஜை 

யின்மீது ௮க்சடிதக்தை வைக்கிறான்] நெயில் தவறமாட்டான் 

சரியாகக் கொண்மபோய்கவிடும் வண்டி..-- 

, [சார்காலியின்மீது சாய்கிரான்]. 

படிவழியாக மங்கையர்க்கரசி, ஒரு கட்டில் வெர்றிலைப்பாக்கு 

எடுத்துகொண்டு ௮ருரள். 

ம. நான் வரலாமோ * 

வி, வா. 

ம, அண்ணா போய்விட்டார்போ லிருக்கிறகே ? 

வி, ஆம், 

ம, பாஞ்சோதி மூன்பு அனுப்பிய வெற்றிலையைக் கழே 

சால் தடுக் 2 கொட்டி விட்டகாகர் சொன்னான்--வேறே 

கொண்டு வந்திருக்கிறேன் பாட்டுக் கொள்ளுறீர் 

Sara? 

வி, இப்பொழுது வேண்டாம்--ஒரு புறமாய் வை. 

ம, என்ன ஒருவா நிருக்கிறீர்கள் *-ரான் கேட்டால் சொல் 

விர்களா 4 

வி, இப்படி வா, ‘ 

[அவள் கரத்சைப்பற்றி ௮ழைச் 
அச் சகொண்டுபோர்படச்தின் 
பக்கத்தில் நிறுத்தி படத்சை 
யும் அவளையும் சற்றுநேரம் 
உற்றுப் பார்க்கிறான்]. 

ரங்கநாதன் சொன்னது உண்மைதான். 

ம, என்ன சொன்னார் ௮ண்ணா 2 

வி, இந்தப் படம் உன் ஜாடையா யிருக்கிறதென்று, 

ம. என் ஜாடையா யிருக்கறெதா ! என் படமல்ல இது? 

வி. - உன் படமென்றுஈநினை த்துக்கொண் டி.ருக்தாய் 2 

ம. ஆம் இல்லாவிட்டால், வேளொருத்தியின் படத்தை நீர் 

எழுத கான் பார்த்துக்கொண்டு ஈும்மா இருப்பேன் 

என்று நினைத்தீர்களோ?
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ம், 

விஐய ரங்கம் [அங்கம்-] 

ஊம் !-- [சிறு நசைப்பாய் ஈசைக்கிறான்.] 

உங்களுக் சென்ன இது நகைப்பா யிருக்நெதோ? என் 

படமா யில்லாவிட்டால் வே௱ யா. ருடைய படத்தை 

எழுதினீர்கள் சொல்லுங்கள்.--சொல்லாலிட்டால்-- 

நான் உங்களுக்கு ஒரு முக்கியயான ஈமாசாசம் சொல்ல 
பட டூ * ar, : ‘ : கி லாபென் இிருர் CHB, Hogi சொல்லவே போகிற இல்லை. 

எனனை அப்படிப்பட்ட ரமாசாரம் 7 

அது ஒரு சகசியம்--ரிங்கள் இசைச் சொன்னால் நான் 

அசைச் சொல்வேன். 

றான சொல்லாவிட்டால் ₹ 

நானும். சொல்லவே மாட்டேன். - என்ன? சொல்லு 

இறிர்களா மாட்டர்கள் [8 

நான் சொல்லுவதற் கொன்ற ல்லை நான் ஒருத்தியை 

யும்ரினைத்து எழுதியகன்று இப்படம்-- 

நீற்கள் உண்மையை எனக்குர் சொல்லாளிட்டால் 

நானும் என் ரகசியத்தை உங்க ச்கார். சொல்லமாட் 

டென், 

சொல்லவேண்டார் போ, 

ஸஏல்வளவு கானே 4 

நீ போய் படுத்துக்கொள் எனக் கொருவாரறுூப் இருக் 

கிறது--என்னை 4 கொக்கரவு செய்யாதே, 

என் ரக௫யத்தை மாத்தும் சொன்னால் உங்கள் கொந் 

கரவெல்லாம் போய்வீடும், 

அப்புறம் உன், ரகசியத்தைக் கேட்கிறேன்--இப்போ 

முது என்னைக் தொர்கரவு செய்யாதே. 

ரான் தொந்தரவா செட்க3றன் ?--இர்சு ரசசுயத்தை 

உங்களுக்குச் சொல்கிறேனா பாருங்கள் | 
் 

சொல்ல வேண்டாம் போ, 

ஆச ட்டும். [போகிறாள்],
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வி ஐர்துநிமிஷம் ஆய்விட்டது !-- 

(விரைர்து மேஜை யருகற்போய் 
சடிதத்றைக் இழித்துப் பிரித் 
துப் பார்க்கிறான்]. 

என்ன !- 

(கதவண்டை விரைந்து போய் 
தின்று நிதானித்த] 

ரி! பிரயோஜன மிக்லை! Os dard றெயில் போயிருக் 
1 கும் -- 

[மறுபடியும் கடிமத்தை ans 
அப் பார்த்து] 

ம கூறிய வாக்குத் இக்தின்படி என்னைப் பில் கொட 

ராதே.” [Bens és பிற்கிறான்]. 

காட்சி முடிகிறது. 

இரண்டாம் காட்சி, 

இடம்--மாமோசரம்பிள்ளையின் வீட்டின் கூடம், 

நடுவில் ஒரு மேஜை போட்டிருக்க ஏ. அதைச் சுற்றிலும் 

நான்கு காம்காலிகள் இருக்கின்றன. மேஜையின் மீதிலும் 

சரையின் மீதிலும் ௮சேகம் கணக்கு புஸ்தகங்கள் டெச் 

தின்றன, 

தாமோதரம்பிற்ளே மிசவும் வாடியமுகத்துடன் 

மேஜையினருகிலுள்ள தர் நாற்காலியில் சாயக் திருக்கிறார், 

விஜயரங்கம் கையில் ஒரு நிருபத்துடன் 

மனக்கவலையுடன் உலாவிச்சொண் டிருக்கிறான். 

வி. [சற்றே பொறுத்து] இந்தக் காகிதம் எப்பொழுது வந்தது 

உங்களுக்கு ₹ 

தா. நேற்றிரவு. ° 

லி, இதையேன் என்னிடம் முன்பே சொல்லவில்லை ₹



16 

தா. 

தா, 

லி. 

தா. 

விஜய ரங்கம் [அங்கம்-] 

சொல்லலாமா---கூடாதா-- எப்படி சொல்வது-- ஏன்று 

எங்கயே இராத்திரி யெல்லாம் தூக்கமில்லாமல் கித் 
தேன். 

இத ஈஷ்டமெல்லாம் எவவளவ அகும் ? 

கணக்கிட்டுப் பார்த்தேன். சற்றேறக்குறைய மூன்றறை 

லட்சமாகும். 

நம்முடைய சொத்துகளெல்லாம் சேர்த்தால் எவவளவா 

ரும் ₹ 

al moO 8 கற்காலம். இருக்கும் சொத்துகளை யெல்லாம் 

ஜாபிதா போட்டுப் பார/த்ேேன். இதா பார் - கொஞ் 

சம் எறக்குறைய மூன்று லட்சத்திற்கு இருக்கிறது. 

என் சொழ்து--அதாவது--௪ன் தகப்பனார் வைழ்து 

விட்டுப்போன சொத்து எவ்வளவு இருக்கிறது 8 

பூஸ்நிதி யெல்லாம் ஒரு piu Bens Bie இருக் 

BB Oris Qua, இப்பொழுது அறுபதினாயிய ஜ் 

இற்கு வியாஜ்பம் செய்திருக்கிமோம-அலவ்வள வ தான்.-- 

. அதையேன் கேட்டிரும் ? 

து . ன . . . ae pp expe ae S/d. DP BOT MLN T HTN OT LI — GUA SFU GMS B 

ஒன்றும் பேசாதீ/கல-- நரன் சொல்வதைய௰் கேளுங்க - 

இந்தக் கடிதத்தில் றர; சென்னபட்டணத்து லாயர் 

எழுதி யிருக்கிறபடி. ஒரு மோசமும் செய்யவேண்டாம். 

பிறரை மோசம்செய்து இப் பொருளை யெல்லாம் ஈம் 

மிடம் வைக்துக்கொண் டிருூப்போமானால் ௮ப்படி.ப்பட்ட 

பொருள் எத்தனைதாள் 9லைக்கும் ஈம்மிடம் என்று எண் 

ணுகிற்ா ? அப்படி நலைழ்தாலும் அதனால் நாம் என்ன 

SGI gy sows Bi BB ap * வேண்டாம். உடனே 

நம்முடைய சொத்துகளையெல்லாம் விற்ற ரொக்கமாக்க, 

-அந்தமூன்றரைலட்ச ஈஷ்டத்தையும் ௮டைத்து.விடும்-- 

மிகுதியாயிருக்கும் ௮ந்த அறுபதினாயிரம் ரூபூரயைக் 
கொண்டு நாம் எல்லோரும் செளக்கியமாய் வாழலாம்.-- 

74 ர் : * . 

குறுக்கே பேராதீர் என்றேனே !--
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தா. 

தா. 

தா. 

தா. 

அரிக் 

ய் 4 ட - ன . ட . ட உரு * ன * . . 

Huss பொல்லதைக்ககள 4 இப்படி. ஏதாவது 
க ட்டு ர ரு ௭ டட 

விபரீ சமாய்ப் 2பெசுவாயென்2ற, இச் கடிமுத்தை உனக் 

குக் காட்டலாமா வேன்டாமா என்று இதுவரையில் 
> ச . ச ௩ ட உர ச் . / 

யோசித்சேன்--நான் சொல்வதையும்கேள்--சளிக்காதே 

மூகத்தை--என் லமமச்துனனை ஈம்பிமகான் மோசம்போன 

தினால் உண்டான ரஷ்டத்மை, நான் oi ow Oss Cheers இனா 6 உம பரம DOD loom 90) hy GS wig 13 

கொடுத்து அடைச்கவேண்புயது ௮ன் கடமையாகும். 
a . in ௯ * ட க 

தற்காக உன் பொருளை ம கொடுப்பது நியாயமல்லவே? 

இல்லாவீட்டால் 94 எப்படி இழ்த ரஞ்டம் தேழுவதையும் 
‘ 1 ™ / soe 

YDB Ld DUT Re | ? 

கொடுத்த வண்டி. யவாகணாக்கெல்லாம் சொஞ்சம் குறை 

வாகக் கொடுத்துப் பைசல் செய்கிறேன், 

HUTT வாங்கமாட்3டன் என்டால் 8டுன்சால்வென்ட் 

ஷெட்யூல் காக்சல் செய்வீர்களோ 3 | 

சன 1 ஈன 1 மவறு வ யில்லை. 

ப்படி செய்விரரயின் யர தம் வரம் * பாரும்மு. சு அ! பட. viel THIS) “5 முற்று 8 
4! ஈ + ச . சு க் ச ant 

சதொவம்₹ உம்முடைய BRITA uti, a ya gouD 
TN | ் BUTI BA y நீரும் வருத்தப்பவே |: 

4 
நியாவது சந்தோஷமாயிருப்பபய் உன் பொருள் ஒன் 

. ௫ met 
றும் பறிகொ GET, 

உமக்கென்ன பயித்தியம் பிடி.ழ்திருக்கிறசா 1--இவால் 

ஹ்னளருடைய மருபகப்பிள்ளை யென்று பெயரெடுத்த 

சந்தேஷமாயிருப்பேனோ சான்₹ மாமா, இனிவீண் 

வார்த்தை வேண்டாம். நான் சொன்னபடி. உடனே 

செய்யும். 

ஈசனே ! ஜுதீசா ! இக்கதியும் எனக்கு வரவேண்டுமர் | 

எனக்கு நேர்ர்த நஈஷ்டத்தின் பொருட் ல் பொருளில் 

பாதியும் இழச்கர் செய்து, 1 வரும்ரப்பட, அதைச் 

கண்டு நான் எப்படி. சகிப்பேன் | ட 
3 ஸ் ‘



தா. 

தா. 

விஜ்ய ரங்கம் [அங்கம்-], 

ரான் வருச திப்படுவன் என்று உமக்கு யார சொன்ன? 

என் பொருளில் பாஇயல்ல முழுவதும் உமது கடனுக் 

சாகக் கொடுப்பதானாதும் 158: தப்படபாட்மடன் நான்; 

இப்படி. உமக்கு MIG GI F $ நில் உதவு 0றன யென்று 

சந்தோஷப்படுவேன். என்னை Fi ௩ன்டா யறியவில்லை 

இன்லும்--றான் கடியில் நுச்சட்ட புஸ்தகத்தைப் 

ப்பத் Pm ae lon நீர் தான் என் புஸ்ததங்கள் ஒன்றை 
‘ ‘ Ng oh 

யும் பழ்.பப தில லைம ய, 

ச . . “OD ‘ 4 fy ,t ட re 
2.33 LF | [OW GF lb 605 Bil Bor pO fy LY 2G) LL TDD BT OM £015 
A . . . 22] . ‘ ௫ aa . டி fo டப பட்ட . , . 

OMI OR VM OT YY Har படி துமறுி-- ரர ம்ப. வரர ‘ 

vi ahih SOU gi. 

org || gy ம்மட்டும் என் அுதிரஷடம்தான் அ மாமா, 

துதைப் படித்த பிறகு, அமை எழுதியவன் வேற ஏ ௮/0 தி ALN OL LA) yy 00) 4 (ம IL oe wall M8! OF wv Db 

ச | ௩ it IN . . பசு ’ oy OF ளு 

Bib TW உடனபைம்வால எனறு 0! aI aye OTT. 
உஙக, . ரூ 9 இன்னும் வன்ன Sista fom 4 

மவேரொன்றமில்லை- எனக்காக மான் ஒன்றும் யோடுக்க 

வில்லை-- நரல் இனி நெடுமான் உயிருடன் இருப்பேன் 

சான்று ஈம்பவில்லை சான் நீ பிறந்த நாள் முதல் செல்வத் 

தலையே வளம் ஸ்! வற்த வன - 

எனக்காக நீர் தும்கப்பட வேண்டியதில்லையென்று; மேன் 

பே கூர்.மினேனே. 
| 

நீ கூறிவிட்டாள் மோ? நான் எப்படி: துக்சகப்படாம 

ல் ரப்ெ பன *-- என் தூர் ௮ இரஷ்டம் உன்னையும் பற்ற 

வேண்ெ மா? 

இதென்ன இவ்வளவு நியாய பெடுத்துச் உறியும் இப்படி 

பேசுகி.ரீசே ! என் கடை நியாயத்தைக் கேளும் உம 

Bean, (படி நடப்பதானால் உம்முடைய கடன்காரர்களுக்் 

கும் gi கம், எனக்கும் துக்கம், உமக்கும் துக்கம், ரான் 

சொல்கிறபடி நடப்பதானால், எங்களுக்கெல்லாம் சந்
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தோஷம் உமக்கு மாத்திரம் துக்சம்--இவ்விரண்டில் எது 

மேம்பட்டத எது சம்ப்பட்டது? 

தா. [சண்ஷணீர்விட்டி] அப்பா ! விஜயாங்கம், உன் நற்குணக் 

இற்கு, உனக்கும் இக்கதி வரலாமா, என் தீவினைப் 

பயனால் *$--ஐச$ரன் உனக்கு எப்படியும் அருள் செய் 

வார், 

[வீதிச்குப் போகும் ஈடை வழி 
பில் * என்னடா இழவு ! நான் 
அவசாமாய்ப் பார்க்க வேண்டு 

Quer GC par தடுக்கிராயா !” 
என்று கூர்சல் சேட்டிற த], 

வி. பார் அதா? 

age சுப்பராய ஐயர் வாடிற்படி வழியாக கூடர்திர்கு 

Mork gs am Beat, 

சு. இர்ச வேலைக்காரர்கள் தொற்கரவு பெரிய இழவாய்ப் 

போய்விட்டது '-- 

தா. வாருங்கள்--வுத்கில் அவாள். உட்காருங்கள் -- என்ன 

விச ம் ( ap 

சு. முரு இழவும் இல்லை--நான் அவசரமாகப் பிள்ளை 

யவாளைப் titi SH oar sor OO) ce oor முலைங்க இழவெடுத்த 

வேலைக்காரன் உள்ளே விடபாட்டேன் என்றான். என்ன 

இழவு போங்கள் அவனை மீறிக் சொண்டு வருவது 

Gur gin eres my Cure a gy “உங்களுக்கு உடம்பு என்ன 

மாயிருக்கிறது? நேற்றிரவு வந்தபொழுது, எதோ, மார்பு 

கோய் ப்பொழமுது பார்க்க சாத்தியப்படாதென்று 
(மினு ror தி ௮ 

சொன்னார்கள். இப்பொழுது எப்படி யிருக்கிறது அர்த 

இழவு “வலி ? 

தா.  அப்படித்தா னிருக்கிறது-- கொஞ்சம் தேவையில்லை 

தாங்கள் ௮வசரமாக வரத விஷபம் என்ன ₹ 

சு. வேறேன்ன இழவு இருக்கப் போகிறது? அந்த துதுக் 

கச்சி, மாப்பிள்ளை பேருக எழுதிக்கொடுத்த அண்டி 

MAHAMAHOPADHYAY Ar 
a be $s 1 உம்ப சடம் THEI A [மயா
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மாண்டின்பேரில் வியாஜ்யம் போட்டிருக்கிழேமே-- 

அதிலை ஒரு பெரிய இழவு சஷ்டம் வர்இிருக்கறது? 

என்ன * என்ன 1 

என்ன இழவு போங்கள்! ற்கு ௮ண்டிமாண்டில் சாட்சி 

an GO I! முத்துப்போட்ட gs ண்டு பெரில், ஒருக்தன் எக் 

[ஆ ப 1-௯ . “ $ ப ° ’ உ 
கேயோ இருப்பிடம் செ.ியாமல் ஐடிப்போய்விட்டான். 

மற்றொருவவை து tL ரொல்வலாளென்று அவன்மீது 

சாட்டு சம்மன் செய்றா ௮ வக இரேன். நம்முடைய 

இழவு--என்னவென்றால் அவன் இறந்து போய்விட்ட 

தாக நேற்று செய்தி வர்தஅ--இந்த இழவு இப்படி. 

நேரிடுமென்று ரான் நினைக்கவேயில்லை | 

என்ன சஷ்டம் அஇல் ₹ 

என்ன கஷ்டமாவது ! பெரிய இழவாகவல்லவோ முடிக் 

திருக்கிறது பிரதிவாதி தான் பத்திரத்தில் கையெழுத் 

அப் போடவில்லை என்று மனு கொடுத்திருக்கறுள்-- 

அவள் பெண்பிள்ளை, துலுக்கச்சி, கோஷா !--இந்த இழ 

வெடுத்த சட்டப்பிரகாரம் ௮வள் கையெழுத்துப் போட் 

டதாகவும்ளூபாய பெற்றுக்கொண்டகாகவும் நாம் ருஜுப் 

படுத் தவேண்டும், 

குூயோ ! இதற்கென்ன செய்வது ₹ 

அங்கு இழவைக்தான் சேட்கலாமென்று வந்தேன் அல 

சரமாக. நாளைக்கு வாயிகா போட்டிருக்கிறது--ஒரு 

வேளை அவள் கையெழுத்துப் போட்டபோது-ரம்மு 

டைய--மாப்பிள்ளை பார்த்திருக்கக் கூடுமோ? 

என்ன ஐயா ௮து? நான் கான் அன்று ர் கேட்டபொழு 

தே அப் பத்திரத்தைப்பற்றி எனக்கு நேரில் ஒன்றும் 

'கெரியாது என்று கூறிவிட்டேனே, 

அமாம் அப்பொழுது சொன்னீர்கள்--இழவு-- வாஸ்து 

வம்தான்-இப்பொழுது இந்த கஷ்டம்--ஒரு இழவு-- 

வர் திருக்கிறதே--
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வி. அதற்காக--இப்பொழுது என்னைப் பொய்யா பேசச் 

சொல்லுகிறீர்கள் ₹ 

சும்மாகக் கோபித்துக் கொள்ளாதீர்கள்--மாப்பிள்ளை-- 

ரான் சொல்லவர்த தென்னவென்றால்-- இழவு. -தொகை 

யென்னமோ பெருந்தொகையா யிருக்கே-- 

அதற்காகப் பொய்யாகப் பிரமாணம் செய்யலாம்போ 

லிருக்கிறது ் 

என்ன இப்படி. பேசுகிறீர் இழவு ₹-- நிர் அஷ்டப்பிசாப்தி 

யாக ந்த. இழவு அ௮றுபதினயிரம் ரூபாய் கொடுத்தது 

உண்மைகாே 7 

ஆம். 

அவள் பெற்றுக்கொண்டு கையொரச்துப் போட்டதும் 

உண்மைகானே? 

உண்மைசானென்று நிணக்றன். 

அப்படி யிருக்கும்பொழுது நகையெழுத்துட்ட பாடும் 

பொழுது பார்த்தேன் என்று ஒரு வார்க்ைை சொல்வஇல் 

என்ன சுவறு? 

௮துதான பொய்யாகும்- நான் பார்க்கவே பில்லை2ய, 

சரி--அப்படி--இழவு, ஒரே பிடிவாதமா யிருட்ப தானால் 

௮ர்த அறுபதினாயிரம் ரூபாயும் வட்டியும் போனது 

தான் போதாக் குறைக்கு--இழவு-- (ர இவாதியின் 

செலவையும் நீங்கள் கட்டிக் கொடுக்கவேண்டும்--ரான் 

சொல்லவேண்டிய வைச் சொல்லிவிட்டேன்- பிறகு 9 ழி PO 
உங்கள்பா--என்ன கொல்லு 21 6 

மூன்பு சொன்னதைத்தான். 

என்ன பிள்ளையவாள்--மாப்பிள்ளைச்கு நீங்களாவது 

கொஞ்சம் புத்தி சொல்லக்கூடாதா? அவருக்கு இள 

வயதாகையால் பொருள் ௮ருமை தெரியவில்லை--அறு 

பதினாயிரம் ரூபாய் போவதென்ஞுல் இமலைசான இழவா ? :
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விஜய ரங்கம் [அக்கம்-1 

[(சீழகீழத்த] ௮ப்பா--விஜய-- ரங்கம். 

[சோபச்துடன்] மாமா ! என்ன- நீங்களும் | 

பரமேஸ்வரா ! உ௫£ரர் சுற்றின்பேல் அம்மி வீழ்வே 

போல், ஒன்றின்பேரில் ஒன்றாப் வருிறதே-- இப்படி 

யும் எங்களைர் சோதிக்கிறிரா ? நரங்கள் எர்த ஜன்மத் 
ச் ச * rye © 

தில் என்ன பிழை செய்தோமோ? 

[கண்ணீர் விட்டமுடிரார்], 

v ‘ ' + oN . 

மாமா! உம்முடைய மனத்தை இடப்படுத்திக் கொள் 

ஞங்கள் -தூன்றறை லட்சம் போனதிற்கு இவ்வளவு 

துக்கப்படவில்லை--கேவலம் இந்த ௮றுபஇனயிரத்திற 

காசவா இவ்வளவு துக்கப்பெ.று தாம் ₹ 

அதென்ன இழவு ஐயா அது, மாப்பிள்ளை * 

இக் கடிதத்தைப் பாரும், 

[அவசரமாய்ப் படித்துப் பார்ச்சு] அடடா ! பேரிழலாயிருக் 

இறதே !1--இதகற்சென்ன செய்யப் போூறீர்கள் 8 

எங்களிருவருடைய சொத்துகளை யெல்லாம் விற்ற இந்த 
* * ட , ல் er நஷ்டத்தை அடைக்கப் போரம். 

லயோ பாபம் '- என்ன இழவாயிருக்கிறது !--இர்த ரம யாப, . [POUT US TAB MN Gl கிர 
டி 75 ; ‘ 4 ட . a டி 

யற்திலே றல் அறுபதினாயிரம் ரூபாய 22௪௧ UG FT v= 

யா yoo வசெப்றது வி பெற்றுக்கொள்ள ஓயா, காங்கள சுயவுசெய்து விடை பெற்றுக்கொள்ளுங் 

கள்--எனக்குக் சோபம் வரும்படி.ச் ரெய்யாதீர், 

இரந்த இழவைத்தான் கலிகாலம் என்கிறது ! நன்மை 

யைச் சொன்னால் கே1பம் வருகிறதே !-நான் வரு 

கறேன்...-பிள்ளையவாளுக்கல்லலா, எனக்கு சேரவேண் 

டிய பிசு இழவில் கொஞ்சம் பாக்க யிருக்கறது-- 

எனக்கு இந்த சமயம் செலமின்பேரில் செலவாப் ௨ வந்து 

சேர்ர்தது இழவு - ஆகவே — 

! ந . . > a 

ஐயா! தாங்கள் ஒன்றும் பயப்படவேண்டாம், ஒரு 

சாசம் பாக்கியில்லாமல் சொடுத் தனுப்புவார். 

௬
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ட ஆ ட உர . த ந 

௮ தற்கு சர்?தகப்படவில்லை சான்--இக்த சமயம் சேட் 
> ட என் ' al ௭ iP FH . | ௩ ௫ ] e rT . 5 ந் 

உடன் என்று PH G வருக்கம்லண்டாம். இந்த 

ஈம்சார  செலவென்ருல் -ுவவளைவு . கஷ்டப்படுந்து 

கிறது ௮ுத இழவு என்ன பெய் கிற று றான் வரு 

a றன். [போகப் புரப்படுகிரூர் ], 

. ee. . . ர ௮வசச மொன்றுமில்லை- வர ற்கும் ௩) 1 oot gh இனம் காலை 

குமாஸ்சாலை அனுப்பவா ₹ 

அனுப்புங்கள். 

* ‘ ~ e . ௪ ப உ * 

சான் வருக றன், உங்கள் உடம்பை ஜாக்கரகையாகப் 

LITT FH SO KTM GEWS 

| வாயில் ஒமைபில் போய் திரும்பி 
வந்து], 

0) . t ப . ப ட்ட 4 . பூ a 

நாளைற்தினப் எப்படியாவது பார்தது அர்த பிசு பாக் 

mois OFID தனுப்பிலிி கள் - பன் Sint பெண் 
ay pe ee cp eaten rt இட ட் : இட . 

4101 கு வபர கடிய ண்ப இழவு Db {fh Tar குறித்து விட் 

ane நான் உங்களுக்குக் கஷ்டம் கொடுத் 

த் வெண்டி ம் 07 b& த் an. 

. . + |? ரூ . oo ச ர 

உங்களுக்குச் பேோரவேண்டிய பாக்கை ய வ்வளவு 7 

ஏ- அழுபத்தைர்து ரூபாய்தான். 

ஆனால் இன்றைக்கே _இப்பொழுது உம்முடைய குமாஸ் 

தாவை அனுப்பும் ௮னுப்புவிடுகிறேன். 

அப்படி. அவசரம் ஒன்தமில்ல்--இக்த கலியாண இழவு 

ஒன்று வர்ததில் கொஞ்சம் கஷ்டமா யிருக்கறது- இல் 

லாலிட்டால் இதை ஒரு பொருட்டாகக் Casa 

மாட்டேன், என்மீது கோபம் வேண்டாம், 

இல்லை இல்லை. 

நான் a5 BG pei. [போகிருர்]. 

இப்படியுமீ இருக்குமா உலகம் $ 

௮துதான் எனக்குப் பெருங் கவலையாயிருக்கிறது.--உல 

- கஷ்டம் இன்னதென்று தெரியாது வளர்ந்து வர்
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தாய் இதுவரையில்--அ௮ப்படி.ப்பட்டவ?னை கஷ்ட சாகாத் 

தில் மூழ்த்திவிட்டா3ர கடவுள் !-- எப்படி. ௮வர் கரை 

யேற்றப் போகோ? 

மாமா, அறையும் ௮னுபளிழ்துப் பார்க்க வேண்டுமென்று 

கொஞ்சராளாக எனக்கு அுவலிரும் ஈறு, து கைகூடும் 
we ro ர் லச ம் BI 

Jie a 1 SUT 1, FH gI—B) gi ot னக்கு சந்தோ 

ap GO GH கருகியது. 

your) guy. கூருதே-இம் உ உலகத்தின் கஷ்டம் 
ச ‘ . ‘ a a ச க * 

இப்படி ப்பட்டது மாரு ரு ௮னுபகித்திருக்தா ல அப 

படி. உறமாட்டாய். 

ஊம்--பார்ப்போம். 

விஜய ரங்சம்--என் மார்பு நோய் அதிகமா யிருக்இறது. 

கொஞ்ரம் அளை அனுப்பு அர்த வயித்தியரை சக்கரம் 

வர வழை. 

இோ போய் அனுப்புகிறேன். [விரைந்து போகிறான்], 

[சாமோதம்பிள்ளை நாற்காலியில் 
சாய்ந்துகொள்ளுகிருர்], 

காட்சீ மடிகிறது, 

ஊடும் 

Pa e ° e இ முன்மும் காட்சி, 

டுடம்--5ர் படுக்கை வீடு, 

ஒருபுறமாச மஞ்சத்தின்மீது மங்கையர்க்கரசி 
படுத்து ஐப்குகிறாள். 

மற்ஜொருபுறம் மூலையில் போட்டிருக்கும் ஒரு சிறு மேஜையின் 

பக்கத்தில் விஜயரங்கம் உட்கார்ர்துகொண்டு 

எழுதியவண்ணம் இருக்கிறான், 

என்ன உலகம்! என்ன உலகம் --இதர்து போவதன் 

முன் ௮வர் கூறியது உண்மைதான்.-- உலகிலுள்ள தீமை 

இப்படிப்பட்டது என்று இன்னும் ஈன்றா யறிர்திலன் 

ரான்--அயிலும் இப்பொழுது இக்த பதினாறு நாளாகத்
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தெரிந்ததே போதும்போ லிருக்றெதே !-- ஒருவனாவது 
மூற்றிலும் யோக்கியனா யிரானா *$--என் மாமனாருக்காக 

என் சொத்து முழுவதையும் இக் கடன்காரர்களுக்குக் 

கொடுத்தும், ஒருவனவைது என் உண்மையான மன நிலை 

மையை அ௮றிர்சவனாசக் காணப்படவில்லையே !-- எல்லோ 

ரும் நான் ஏதோ அதிகமாய் ஒளித்துவைத்து, மேலுக்குப் 

பாசாங்கு செய்வதாகவல்லவோ எண்ணுகஇருர்கள் !- 

பண ஆசைபிடித்த இவர்கள் கான் இப்படியோ, அல்லது 

உலகமடங்கலும் இப்படி த்தானோே ? எல்லாம் சிக்கிரத்தில் 

௮றிகறேன்--இன்னும் பாருக்காவது எழுதவேண்டியது 

இருக்கிறதா ₹--என்ன ௮து ?--விழித்துக்கொண்டாளா 

என்ன *-விழித்துக்கொண்டாலும் பெரிதல்ல.--வழசக் 

கத்தைப்போல் எதோ காசிகத்தில் கிறிக்கக்கொண்டிருக் 

கிறேன் என்று எண்ணுவாள் !- என் மனைவியே என் 

மனத்தை பறியாமற்போனாள், உலகம் எப்படி. அறியும்? 
[வீதியில் ஒரு பிச்சைக்காரன் 

மாலைகவளம் தாயே! என்று 
கூவிவிட்ப்ப் பாடுகிறான், 
SC வாழ்வாவது மாயம்], 

வாஸ்தவம் | 

[வெளியில் பாரன்], 
் இது மண்ணாவது திண்ணம் % 

, நிரம்ப வாஸ்தவம் ! 

[பரஞ்சோதி வெளியிலிருந்து “யாரடா அப்பா ௮து ? எல் 

லோரும் படுத்துக்கொண்டார்கள் இப்பொழுது--? ] 

பரஞ்சோதி! வா இப்படி. -[சனச்குள்] இவன் இன்னுமா 

விநித்துக்கொண் டிருக்கிறான் ? 

பரஞ்சோதி உள்ளே ஒருகருன்,. 

பெர்று | ௮வன் பாட்டை முடிக்கட்டும். 

- [வெளியில் பாடுசிருன்], 

: பாழ்போவது பிறவித் துயர் பசிரநோய்செய்த பறிதான் 

தாழாதறஞ் செய்மின் தடங்கண்ணான் மல?சானும் 
... தழ்மேலுற நின்ருன்றிருக் சேகாரமெ னீரே.” 

4
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பரஞ்சோதி, அவலுக்கு எதாவது சாதம் போட்டனுப்பு. 

- ஊம் ௮னுப்பிளிட்டு நீ போய் படுத்துக்கொள்- இக்தக் 

காகிதங்களை வெல்லாம் எளை த்தின் மேல்லிலா சப்படி. 
ட * (அஆ. 

சரியாநத் கொடுத்துளிக, 

எரமாவி உம்மரவு, , போகிரு ன்]. 

என்ன லீம்தை! இந்தப் பாட்டை, இக பிர்சைக்காரன் 

எத்தனையோ நாளாகப் பாடக் சேட்டி முக்கறேன். இன்று 

பட்டி பால். இதன்பொருள் என் மனத்தில் இது 

வரையிற் பட்ட ?கயில்லை, வேற புதிய அர்க்கம் எவ்வள 

வோ தோர்றகிந?ச இதல் இப்பொழுது 1 -இப்புஸ்சக 

மொன்றை நமர்ராடன் சொண்டு போகவேண்டும். 

[எழுர்து ஒரு புஸ்சகத்சை தன் 
மூட்டையல் வைத்துக் சட்டு 
இறுன் |. 

இன்னும் நான் செய்ய2வண்டியது என்ன இருக்கறெது * 

[௩லாவ௫ருன்], 

நான் சிறுவயதில் பல்விம்கூடத்தில் சாடகமாடக் சுற்றுக் 

கொண்டது எவ்வளவு உ।/3யோகமாகற இப்பொழுது-- 

ரான் மாறுவேஷம் பூண ! 

[உறங்கும் மனைவி யரும் சென்ழு] 

இந்த ஒரு வருஷகாலம் என்னைக்காணாது வருச்் துவாளா? 

நான் நினைக்கவில்லை. இக்த ஒரு வருஷம் ௮வள் சுகமாய் 

வாழ்வதரகுத்தக்க எற்பாடுகள் எல்லாம் செய்திருக்கறே 

னென்று என் கடி.தத்தின் முலமாகக் கண்டறிர்சதும்-- 

கவலைப்படமாட்டாள் என்று நினைக்கிறேன், கண்ணிற் 

படும்படி.யாக இவள் கடி தக்கை ௮ல் வைக்கிறேன். 

[அப்படியே செய்கிறான்], 

என்ன இது? எகோ புஸ்தகத்கைப் படி ச்துக்கொண் 

டிருர்காள்போலும் உறகங்குமுன்-என்ன புஸ்தகம் பார்ப் 

போம். 0 
[தலையணை யருகிலிருர்த ஒர் 

புஸ் தச. த்தை எடுத்து]
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ra ' f+ ச் ae ச அடடா! 4 தோன்றிழ் புகழொடு தோன்றுக !'” இதைப் 
படி.க்கும்படியாக லக கற்றும். கொண்டாலா? 

உம் !-- படிக்கட்டும். [அப்படியே வைத்து SOO ar). 
என்ன மணியிருக்கும் 7 [சடியாரம்தைப் பார்த்து] 

ர டி . ச . 

ஒஹோ! பம் தீர்மானிம்சு மணியாகிவிட்டது. இனி 

புறப்பட வெண்டியலுதான். 

| விரைவில் மாஓவேஷம் பூனு 
இர ன்]. 

நான் படப்பதுகான் எழுதும் கதைகளில் ஒன்றைப்போ 
et yy? ல. sot OU HAH 1 Smal UU) (Lpy-& Po Kl Q) gi UMTS T 

[மனைவி பருஇர் போய்] 

நான் வரு சிம்றன். Lyssa Cun Bay or), 

௮ன்ன பிரபோஜனம் £₹ விழித்துக்கொண்டால் பிறகு 

இக்த ெஷத்லத யெல்லாம் கான்பாலாயின் கஷ்டமாய் 

மூடியும் .-காலதாமமம் செய்யலாகாதினி !-- ; 

[ஒரு மூட்டையை எடுத்துச் 
கொண்டு கதவை மெல்லத் 

இறக்கிறான்]. 
வெளியில் என்ன இருட்டா யிருக்கிறது ! ஓ! அுமா 

வாசை யல்லவா? ஒரு விதத்தில் இது ஈல்லதுதான். 

4 
(வெளியே வீதிக்குப் போகிறான்], 

காட்சி மடிகிறது.
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இரண்டாம் ங்கம், 

முதல் காட்ச, 

॥டம்--சென்னபட்டணத்தில் திருமெஞ்ஞான முசலியார் 
வீட்டில் மெத்தையின்மீதிலுள்ள தர் ௮றை, 

விலையுயர்க்த நாற்காலிசள், மேஜைகள், படங்கள் 

நிறைச் இருக்ளெ றன. 

விஜயரங்கம் வேலைக்காரன் உடையில் ஒரு மூலையில் 

நின்றுகொண்டு, வெற்றிலை கிழித்து ஒரு வெள்ளிச் தட்டில் 

வைச்துக்கொண் டிருச்சிரான். 

௮டடா ! ! தேதியைத் திருப்பிவைக்க மறந்தேன். அதற் 

காக இரண்டு திட்டு கேட்கவேண்டி வரும் இன்லும்-- 

[தே.தியைச் திருப்பி வைக்கிறான்] 

இன்னும் 'நான்குகாளிருக்கிறகா ஈமது வருஷம் முடி.ய ? 

எப்பொழுது wigs மான்கு தினமும் தொலையுமென் 

றிருக்கறது. ஏறக்குறைய இவ்வுலகிலுள்ள எல்லாவித 

சஷ்டங்களையும் இர்சு ஒரு வருஷமாக அனுபவித்துப் 

பார்த்தேன். தெருக் திண்ணைகளில் தூங்கினேன், பசி 

யால் களைப்புற்றேன், வெயிலிலும் மழையிலும் அடிபட் 
டேன், எல்லாவித கஷ்டத்தையும் ௮ளுபவித்தேன் ! 
அவைகளெல்லாம் எனக்கு ஒரு விதத்தில் சந்தோஷச் 
தையே தர்தது. இந்த ஒரு வருஷமாக நான் சந்தித்த 

மனிதர்களும் ஸ்திரீகளுமே எனக்கு வருத்தத்தை யுண்டு 

பண்ணினர். உலகம் இவ்வளவு பாழானது என்று இப் 

பொழுதுதான் அறிகிறேன். இப்படி யிருக்குமென்று 

முன்பு நான் கனவிலும் எண்ணி யிருக்கமாட்டேன், 

ஒரு மனிதனிடத்திலாவது--ஒரு ஸ்திரீயிடத்திலாவது 
ஏதாவது ஒரு தீமையேலும்--தீய குணமேனும்-- 

இல்லா திருக்குமா?-இதைத்தானோ .ஈமது பூர்விகர் 
கலிசாலமென்று கூறினர்? இது போனாற் போடறது...
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எவர்களாவது சிறிது ஈற்குணமுடையவர்களாக இருந் 

கால், அவர்கள் முன்னுக்கு வருவதாகக் காணோம் ! 

அவர்களெல்லாம் வறிஞர்களாயும் புகழற்றவர்களாயும் 

காலம் கரிக்கின்றனர். தமம் தலை யெடுக்கக் காணோ 

மே! பாபமே மேலுக்கு வருகிறது. பாபிகளே விர்ற்தி 

யடைகின்றனர். தூர்க்குணமும், பாபமும் எங்கு செறிந் 

திருக்கநதோ, அங்கேயே ஐஸ்வரியமும், உலகத்தின் 

புகழும் நிறைக்திருக்கிறது ! இப்படிப்பட்ட புகழைச் 

கருதியோ திருவள்ளுவர் “கோன்றிற் புகழொடு தோன் 

றுக் என்று எழுதினார்! இதைப் பெறுதலைவிட ரான் 

பிறவா இருத்தலே மேலாகும். இவவுலகம் இப்படிப்பட்ட 

தென்று இப்பொழுதுதான் உண்மையில் அறிகிறேன் ! 

சி! என்ன உலகம்! என்ன செல்வம்! என்ன புகழ் -- 

நான் இவ வொரு வருஷமாக அ௮னுபவித் நை யெல்லாம் 

எழுதினால் நல்ல கதையாஞும். கட்டுக் கதையில் நான் 

எழுதுவகைவிட ரான் கண்ணாரக்கண்டது ௮௧ விச்சை 

யாயிருக்கும். இந்த நான்கு தினங்களையும் இவ்விடம் 

ஒழித்துவிட்டு ஈமது ஊருக்குப் போனவுடன் இடையே 

ஒரு புஸ்தகமாக எழுதவேண்டும். நான் இதுவரையிற் 

பட்டதெல்லாம் எனச்குப் பாரமாகத் தோற்றவில்லை, 

இந்த நான்கு தினங்களையும் இந்தப் பாழும் எஜமான 

னிடம் எப்படி கழிக்கப்போகி3ரமு மென்பதே பெருங் 

கவலையா யிருக்கிற தெனக்கு! நற்குணமுடையவர்க 

ளெல்லாம் ஈசிக்க, இப் பாழும் பாபி சுகமாய் சகல சம் 

பத்துகளுடன் வாழ்வதைப் பார்க்குமிடத்து, பரமேஸ் 

வரன் என்று ஒருவனிருப்பதாக நான் எவ்வாறு ஈம்பு 

வது! ஏதாவது தீயகுண மில்லாதிருக்க வேண்டுமே இவ 

னிடம்! இவனது சிற்றப்பாவை விஷம் கொடுத்துக் 

கொன்றே, இவன் இப் பெருஞ் செல்வத்தை யெல்லாம் 
பெற்றதாக ஜனங்கள் கூறுவது, உண்மையாகத்தாளனிருக் 

கவேண்டுமென்று நினைக்கறேன். தயை யென்பது இவ 
னது பெரிய உடலில் எங்சேபாவது ஒரு ௮ணுவள
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- விடுங்கள்... 

விஜய ரங்கம் அங்கம்: 

ரு ° . . ர 1] ட ச 

வைலும் ஒளித் துக்கொண்டாவ து இருக்குமா என்று 

நாலும் பார்த்து DIG. Mer இத்தனை தினங்களாக ! 

இப்படி யிருந்தும், இவன் என்ன துன்பம் ௮னுபலிக் 

கருன் ? எல்லாச் செல்வய்களுடன், மனை ன் மக்களுடன், 

சுகமாய் வாழ்ந்து வருகழுன் | பாபி களுக்குச் தான 

இப் பாழும் உலகம்! நமது பெரியோர்கள் (ip PEIN 

இல் இவ OY 30H BN LL oO OU வெறுத்தகுற்குக் சாரணம இது 

வ 3 ae , தான் பபொறும்-- 

அன்னபூரணி கதவின் வழ்யாகத் தலேபை 

உட்டுகிறாள், 

[மெல்லிய குரலுடன்] ஐயா; ௮ சமான் சாப்பிட்டாச்சுதுங் 

HOW r 

wiry Sp Pa op arr ் நிங்கள்! ஐஃயபர! z Ali. MARI GOT பறுபடியும் நீங்கள்! ஐயோ OH 
moe . ௪ 

PKS ol ch oD நனை ற் ரம்தான் OE TAY Dal oot 1 நிங்மியா. எலன் 

அப ~ . சேட்ட போதலும் அவ மனம் ஈரையப் போகிற தில்லை, 

எல்லாம் வட்டியடன் சரியாகம் கொண்டு வந்திருக்க rt 
Hy | ர் ர் 

ளா பணமெல்லாம் 1 

ஏறக்குறைய எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கறேன்--ஓரு 

பன்னிரண்டு ரூபாய்தான் Gm ps து-- 

ஐஜயோ! ஒரு காஈம் குறைந்து வாங்கக்கொள்ளமாட் 

டாசே அவர் | நீங்கள் என்ன ழுது கேட்டபோதிலும் 

பிரயோஜன மில்லை. ஒரு காக குறைவாகக் கொண்டு: 

வந்தாலும், உள்ளேவிடக்கூடாதென்று எனக்கு கட்டளை 

யிட்டிருக்கிருரேோ மீதான். (நேற்றைத்தினம் ௮தைக் 

கேட்டீோ. தோ சாப்பிட்டுவிட்டு சையலம்பிக்கொள் 

இறுர்போ லிருக்கிறது. தயவுசெய்து இங்சொதேயும்-- 
பிறகு இங்கே உம்மை உள்ளே விட்டதற்காக எனக்கு 

இசண்டு திட்டுகான்' லாபம் : வீணாக எனக்கும் ஏன் 
கஷ்டம் வைக்கிறீர்கள் ? கொஞ்சம் தயவுசெய்து Guru
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௮. 

உ 
7௯
. 

கிருமேஜ்ஜான முகலியார் எப்பமிட்டுக்கொண்டு acy & cay t 

அப்பா, உன் முகவாயக்கட்டையைப் பிடித்துக் கொள் 

ஞூ3றன். கொஞ்சம் நீயாவது என்மீது பச்சாத்தாபப் 

படலாகாதா? என்னைக் துரத்திவிடாதே.. ௮வர் வந்த 
வுடன் HAT STN Apsara gs Tom மதூறை கேட் 
rm any . டப் பார்க்கிர்றன், அவ்வளவு கபவுரெப் நீஃபோதும். 

சரி-- ஈடக்கப்போகிற கென்னபோ எனக்குத் தெரியும்- 

அப்புறம் உங்கள் பாடு... 

அவருக்குப் பின்னாக .உனோன்மணி வருகருள். 

அடே முத்தா!-- 

QC gr angi gar. 

or tS BLT Glau fh) G5) am 

[சாய்வு சாற்சாலியின்மீது சாய்ர் 
அசொள்ளுஇரூர்], 

இ, 

௮டே.! இவளை பாரடா இங்கே உள்ளேவிட்டது 1-- 

என்ன அன்னபூரணி, கொண்டுவர்சாயாரூபாயெல்லாம் 

சரியாக 3 

இதோ. தாண்டு வர் இருக் EBD றன். 

ஆத்தெரி!--இப்பொ என்னமாடி. கிடைச்ச அ! நேற்று 

என்ன பாசாங்கு போட்டாப் மாயக்கள்ளி - கொண்டு 

வந்ததற்கு மேல் ஒரு காசும் கிடையாது என்று ஒர 

அழையாய் அழுதாயே; இப்பொழுது அர்த மிகுதிப் 

பணம் எப்படிகடைச்சுது ?--எண்ணிவை ரியாக மேஜை 

யின்மேல்--யாரை நம்பினாலும் ஈம்பலாம் இரக கம்மினாட் 

9.களை மாத்திரம் நம்பக்கூடாது. 

ஓ 
௪ e ச a 6 foe ச ரூ ஐயா. என்பேரில் கோபித்துக் கொள்ளா தீர்கல்--இ?தா 

. . ச. 4 : ழு. ். எரிகிரு?ன் சூரிய பகவான் அவன றியச் சொல்லுறன்,
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ஆ, | 

இந்த மிகுதிப் பணம் என் கூறைப் புடவையை விற்றுக் 
கொண்டு வந்தேன்; 

[ரூபாய்களை எண்ணிக் குவியல் 
குவியலாக வைக்கருள்], 

[வெற்றிலையை விஜயரங்கம் சொடுக்க வாற போட்டுக்கொண்டே] 

என், தை முன்பே செய்திருந்தால் ? 

எங்களவர்கள் மணப் புடவையோடு ஸ்மசானத்தக்கு 

போக வேண்ூம் என்,று சொல்வார்கள், ௮கற்காக வைத் 

திருந்தேன், * 

இப்பொழுது மாத்திரம் என்னமாக விற்ருய் * 

பெற்ற.வயிறு சேட்கவில்லை--௮ தற்காகத்கான்-- இல்லா 

விட்டால் ௮தை விற்பேனா ? 

அதற்கும் இதற்கும் என்ன சம்பற்தம் ? 

உங்களுக்குத் தெரியாகதல்ல- எனக் கிருக்கிறது ஓரே 

பெண்--மற்றதெல்லாம் வாரிக் கொடுத்துவிட்டு ௮னா 

தையா யிருக்கிறேன். ௮ர்த பெண்ணுச்கு இரண்டு வருஷ 

மாக ஒருவித க்ஷயம். அவள் இப்பொழுது எழுமாதமாய் 

கர்ப்பமா யிருக்கிறுள். வயித்தியர்கள் இர்த கண்டம் 

சப்புவது அசாத்தியம் என்கிழமுர்கள், இந்தக் சம்மலை 

மீட்டுக் கொண்டுபோய்--அ௮வள் காதில் போட்டு, ௮வ 
ஞக்குப் பூ முடித்துப் பார்க்கவேண்டும் என்று பதறு 

றத--இர்தப் பாழும் வயிறு 1-அவளையும் வாரிக் 
கொடுப்பதிற்கு முன்பாக ! [அமு௫றாள்]: 

அழுகிறது அப்புறம் இருக்கட்டும்- எத்தனை ரூபாயை 
வைத்தாய் 1, எதொ குறைகிழுற் போலிருக்கிறதே !-- 

ஐயா! ஐயா!-- ஒரு பன்னிரண்டு ரூபாய்மாத்திரம் குறை 

இறது!--௮து மாத்திரம் பெரிய மனசு பண்ண வேண் 

டும்--உங்கள் காலைப் பிடித்து வேண்டிக்கொள்ளுேன். 

அப்படி. யா சமாசாரம் !-விடு காலை ! ட்ட 

[சாலை உசநிக்சொண்ட]
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கழுதை முண்டை! சான்.நேற்றைத்தெனமெல்லாம் கிளிப் 

பிள்ளைக்குச் சொல்லற துபோல் சொல்லவியும்--குறை 

வாகக் கொண்டு வருகிறாயா! ௮ந்த பன்னிரண்டு ரூபா 

யையும் முன்னே வைக்கிருயா என்ன ? 

ஐயோ ! என்னிடத்தில் அதற்குமேல் ௮ரைச்சாசு மில்லை. 
கச் ட்டா ம் 

லயா லயா ! பன்னிரண்டு ரூபாய் கானே லட்சாதிபதி 
ப்ப ய் ॥ 4 ‘i 

உங்கள் கால் தூக்குக் காணுமா? அதை மாக்திரம் 

மன்னித்துவிடலாகாதா ? 

ஊம் ஊம்! அதெல்லாம் உதவாது ! இக்க மாயாக்கள்ளித் 

தனமெல்லாம் எனக்கு ஈன்றுய்க் தெரியும். போய் எப் 

படியாவது கொண்டுவா அர்த பன்னிரண்டு ரூபாயையும் 

இருட்டு முண்டை 1 

ஈஸ்வரா! ஈஸ்வரா !--ஐயா, என்னிடத்தில் அந்த 

ரூபாய்க்கு எதாவது வழி யிரு்தால் உங்களிடம் இந்த 

வார்த்தை யெல்லாம் கேட்பேனா ?--கெரஞ்சம் மனசு. 

இரங்குங்களேன் ? சாகக் கிடக்கிறாள் என் பெண். 

அவள் முசுத்தையாவது பார்த்து இந்த பன்னிரண்டு 

பாயை மன்னித் ௪ விடுங்களேன்? நூ oD 

பழய சதையை மறுபடியும் ஆரம்பித் தாயா P— or or Li 

மடையா, சரியாக ரூபாயெல்லாம் கொண்டுவராவிட்டால் 

இங்கே உள்ளே விடச்கூடா தென்றேனே, ஏன் இவளை 

விட்டாய் இப்பொமுது? தடி.க்கமுதை ! உனக் சென்ன 

உதை கேட்கிறதா என்ன ?$ 

ஈஸ்வ ரர! ஈஸ்வார லயா, அர்த பிள்ளையாண்டான்' 

பேரில் கோபிக்அுக்கொவ்ளாதீர்கள்-- இந்த ஒரு வார்த் 

தை மாத்திரம் குயவுசெய்து கேளுங்கள்--இக்த முன் 

gn po எண்பக்திரண்டு ரூபாயையும் நீங்களே வைத்துக் 

கொள்ளுங்கள் அந்த கம்மலை. இரண்டு நாள் இரவலாகக் 

கொடுங்கள். அவள் காதில் போட்டுப் பார்த்துவிட்டு 

கொண்வெர்து கொடுத்துவிடுசறேன்.--பிறகு எப்பொ 

5
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முது ௮ர்த- பன்னிரண்டு ரூபாய் கிடைக்குதோ அப் 

பொழுது கொண்டுவர்து கொடுத்து ஈகையை மீட்டுக் 

கொண்டி போகிறேன். 

ஐ்சோ! அதுவரைக்கும் என் வட்டி ஈஷ்ட மாகறதா? 

ன ந்த நஷ்டத்தை writ Oana i DG) > உவ்னோடு வாகா 

).ந்கொண்டிறாக்க எனக்குக் காலமில்லை. உன்னை சடைச 
. “ny 4 ச ‘ 4 பு ச 

மூறை கேட்22றன். அந்தப் பன்னிரண்டு ரூபாயையும் 

மூன்னே வைக்கிறுயா இல்லையா ? எங்கேயாவது முடித் 

துவைத்துக்கொண் டிருப்பாய், 

பச இலலை? 1... op Sut! Barca ou 

அனால் இதை வரங்கமா ட்டேன் இட் பொழுது எல்லாம் 

மொத்தமாய்க் கொண்டுவா போ! 

[ரூபாயைக் ஜே கள்ளி. 

ஆ! 2) இதுவும் ஈன் விதியா ! 

[ரூபாய்களைப் பொறுச்சிக்கொண்டு] 

சூரிய பசவானே ! இதையும் நீ பார்த்துக் சொண்டிருக் 

இருயே அப்பா 1 

ஏ! கழுதைமுண்டை ! என்ன அதிகமாசப் பேசு ழய் ! 

பேசாதே வாயை க்கொண்டு உன் ரூபாயை எடுத் மூடி C5 | 
துக்கொண்டு போ! ஒரு வார்த்தை பே௫னால், சமுக் 

கைப் பிடி.த்துக் கள்ளச் சொல்லுவேன். 

[கைகூப்பி வணங்கி] ஐயா ! கோபித்துக் கொள்ளாதீர்கள். 

என்னை மன்னியுங்கள்--எதோ வாய்தவறிச் சொல்லிவிட் 

டேன் ! உங்கள் பேரில் தவறில்லை. போன ஜன்மத்தில் 

நான் யார் வயி றெரியும்படி. என்ன பாபம் செய்தேனோ 

அதை ரான், இர்த ஜன்மத்தில் ௮னுபவிக்றேன். உங் 

கள்மீது குறை சொல்லி என்ன பலன் * என் தலைவிதி !-- 
நான் வருகிறேன் ஐயா ! [போூருள்],
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ப. ர தழிச்தது சனி ப்பா: | 

[ta 2 SMe Dev Foot (pli சாய்ஃது 
தொள்ளுகிருர்], 

[கழே மூலையில் உருண்டோடிய ஒரு ரூபாயைச் கண்டெடுத்து] 
fe | ஐயோ பாபம்: இங்கொரு ரூபாய இழு ps இசை 

விட்டுவிட்டுப் போய்விட்டார்கள் ௮ரத அம்மா! இக் 

கொடுத்துவிட்டு வருகறேன. 

என்னடா மடையா! அகப்பட்டறு லாபம் என் Wi Tus 

அள் பின்னால் போய்க் மொடுப்பதா? 

எஜமான் மன்னிக்சமவண்டும்--இதோ வர்துவிட்டேன், 

[வேகமாய் வெளியே போகருன் ]. 

அப்பா. அற்று நாற்காலியின் 8ம் இன்னொரு ரூபாய் 

கிடக்கிற தப்பா, 
~ அ ர 

பிம் oi b இுதை 

| மனோன்மணி அதை , எடுத்துக் 
கொடுக்க, சன் மடியில் அறை 
1. BD 05 வைத்துக்கொளளு 

இரான் ], 

1ஜயரங்கம் திரும்ம் வருகிறான், 

எனடா, இதந்குள்ளாக வர்துவிட்டாய்! என்ன, ரூபா 

யைக் கொண்டுபோய்க் கொடுச்தாயோ ௮ல்லது நான் 

பார்த்து விட்டேனே யென்று கொடுப்பதுபோலக் 

கொண்டுபோய், மறைத்து வைத்துக்கொண்டு வந்துகிட் 

டாயோ? என்ன கேட்பதற்கு பதில் சொல்லாம 
லிருக்கருய் திருடா * 

இல்லை--கொடுத்துவிட்டேன். 

அப்பரி அந்த ரூபாயையும்-- 

சத்1--பேசாமலிரு--௮ர்த சுதேசமித்திரனைப் படித்து 

ஏதாவது முக்கியமான சமாசாரம் இருக்கிறதா சொல். 

அடே! தடிக்கமுதை ! கொஞ்சம் விறு. 
[விஜயரங்கம் விந இரான்],



aw site ib «. (Lobibie2 
[பத்திரிசைஸ்யப் பிரித்துக்சொண்டே]- அவ்வளவு அமு. தாளே 

பாவம்! அப்பா, wigs சம்மலை இரண்டுநாள் இரவலாகக் 

கொடுத்தால் என்ன கெட்டுப்போக து ௮ண்ணா? 

மனோன்மணி ! இந்த விஷயங்களி லெல்லாம் மீ தலை 

துழைத்துக்கொள்ளக் கூடாதென்று எத்தனை முறை 

உனக்குச் சொல்லி யிருக்கிறேன்.-- உன் வேலையைப்பார் 

படித்துப் பார்த்து எ சாவது விரேஷமிருர் தால் சொல் 

யாராவது செத்தார்கள். பாம் wou! தூங்கு 

மூஞ்ச LaF gp 5 om (ny. 

௮ப்பா! அப்பா [படித்துக்கொண்டே] 

! திருகெல்வேலி பெருஞ் ஜன மசகம் ” 

என்ன என்ன ! ,படி. படி. ! 

[படிக்கிறாள்]. * திருகெல்வேலியிலிருந்து தருச்செர் 

தூருச்குப் புதிதாய்ப் போடப்பட்ட றெயில் மார்க்கமாய் 

இர்த்திசையின் பொருட்டு, வெரு ஜனங்களுடன் இன்று 

காலை go மணிக்குப் புறப்பட்ட ஸ்பெஷல் வண்டி, 

இடையில் ஒரு பாலம். ஓடிர்து, வண்டிகளெல்லாம் ஒன் 

றின்மேல் ஒன்ருப்ளிழ, உயிர்ச் சேசத்தையும் பொருட் 

சேதத்தையும் உண்பெண்ணி விட்டது, இதுவரையில் 

கப்பட்ட கணக்கின்படி இருபது பெயருக்குமேல் 

, இறந்துபோய்விட் டி. ருக்கிருர்சள்--காயம்பட்டவர்கள்-- 

நூறு பெயருக்குமே லிருக்கும்.'' 

௮ட்டா! இறர்துபோனவர்கள் பெயர் என்னவாகிலும் 

இருக்கிறதா பார் நம்முடைய சடன்காரன் எவனாவது : 

இருக்கப் போகிழமுன் அதில்! + 

[படிச்துச்சொண்டே] :: இறந் தீவர்களுக்குள்: அடையாளம் 

கண்டுபிடி.க்கப்பட்டவர்சள், வக் கார்திமதியாபிள்ளை 

யும் ௮வர் மனைவியும், மிட்டாதார் சோமசுந்தர. செட்டி 
யார், மேற்படியாருடைய. இரண்டு பிள்ளைகள், சென்
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தி் 

னப்ட்டணம் முருகேச செட்டியார், பாமாயங்கோட்டை 

குமாரசாமி மூதலியாரும் அவருடைய தாயாரும் 

காயம்பட்டவாக௭......'" 

போ!ஃசெத்துப் பெனவர்மளில் ஈமம் கொருவரும் 

பாக்கியில்லை. 

அப்பா அப்பா | இதைக் மீகளாங்கள். 

(படித்துக்கொண்டே. 

( இதில் pa ஆச்சரியம் அடந்த வண்டியின் ராமான் 

களையெல்லாம் எடிஃலுக்கொண்டு வரும்பொழுது--ஒரு 

திறு காயமும் படாமல் ஒரு ஸ்திரியும் ுவளது மடியில் 

ஒரு பச்சைப் பாலகளலும், கண்டெடுச்கப்பட்டார்கள். 

விசாரத்ததில் ௮வர்சள் £ தோன்றிற் புகஜொடு தோன் 

os” முதலிய சிறந்த புஸ்தகங்கள் இயற்றிய, தற் 

காலம் தேரார்காம் போயிருக்கும் நாலாசிரியாகிய இரு 

கெல்்2வலி விஜயரங்கம் பிள்ளையின் மனைகியும் குழர்தை 
* ச ௪ ஈடடரூ உட்க 

பயம் o1 oF 2) Doni Le bw bil uy. 

ura C.i sy gu Bu வன ஐன் மாமன் பட GOT BOAO LL . அம், றி அப்ப. / 9/௪ ibe 1 25 விழும் 

கடனையெல்லாம் மமக்குக் கொடுத்துவிட்டான்-..- அடே. ! 

விசிறுவதில் ஒய்யாரம் என்ன * பளுவில் ழே விழுச் 

விட்டதோ 1 எடு தூங்கிமூஞ்சிம் ௩முகை 1 இப்படிக் 

கொண்டுவா ௮ம்மா, பத்திரிகையை, 

[மனோன்மணி பத்திரிசையைச் 
சொண்டுவர்து கொடுக்கிறாள்], 

௮டே ! விளக்கைக் கொண்டவொ இப்படி. 
[விஜயரங்கம் விளக்கை எடுத்துக் 
கொண்டு வரும்பொழுது, சை 
ஈடுக்கமு்று €ழே விட்டுவிட, 
௮து உடைர்து போ௫றெது.] 

தீடிக்கமுதை ! [Meru sieb screrd Se ené@ upon |. 

“இவ்வளவு ௮ஜாக்கரதையா ? 

அப்பா! on | [பல்லைச் கடித தச் சொண்டு] 

பரஞ்சோதி ! பரஞ்சோதி!
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௮து யாரடா ௮வன் பாஞ்சோதி? உன் பரஞ்சோதி, 
உடைர்துபோன விளக்கை வாங்கிக்கொண்டு வம்து 

வைக்கப்போகிறானா? இந்த நஷ்டத்தைம் கொடுக்கப் 

பேரகிறுனா ? 

இல்லை -புத்தி வர்சறு அஇற்து valk Gov நாவே 

கொடுழ்துவிடுகி3 நன். 

எங்கிருந்சடா கொடும்சப்போகிமுய்! Bis wry sw 

ப்ளா த்தி ன் வாயில் ம wor i A ன்! 

எசமான், கோபித்துக் சகொளளவேண்டாம்--இழ்த பபச 

சம்பளம்சதை அப்படியே எடுத்துக் கொள்ளுங்கள், 

அப்புறம் 7--நீ சாப்பாட்டிற் கென்ன செய்வாய் ஏதா 

வது திருரிவாயோ ?--உனக்குக் கொழுத்துப்போ யிருக் 

கிறது, அதுதான் இவ்வளவு அ௮தனப் பிரசங்கிந்தன 

மாய்ப் பேசுகிழுய்-- உன்னை வேலையினின்றும் மீக்கிவிடு 

BS mer wai 

எஜமானுக்கு ரம் கஷ்டம் Gaaryugveo.— 1 os . இஃ 4 A ty di ற் பியி அம் 100 

சாஜீனாமா கொடுத் துவிடிகிறேன். 

என்னடா அழு? உனக்கென்ன பயித்தியமா பிடிக் 
இருட்டு உம | 
தருக்கு ர் 

ஒருவித பயித்தியம்தான்-வன்று நினைக்கறேன். 

னால் இர்ச கணமே போ விட்டைவிட்டு 1 

உத்தரவுபடி [வீட்டினுள்ளே போகப் பார்ச்சரான்], 

உள்ளே எங்கேயடா போகப் பார்க்கிறாய் ? 

ட்ட உ. 5 தது (ஸ் ட்ட ட ட e 

என் மூட்டையொன் நிருக்கிறது--௮ைத எடுத்துக் 

கொண்டு போக, 

ஓகோ! அதெல்லாம் உதவாது--வார இப்படி--இப் 
உ © ப ௪ பொழுது நீயாக நின்று போகிறாப்--ஒரு மாசம் கோட் 

டீஸ் கொடுக்காமல்--அகவே உனக்கு. இந்த மாச சம்
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verb Four சட்டப்படி-- அகவே ௮ந்த ஓடிந்த 

விளக்கின் விலையைக் கொண்டுவந்து கொடுத்துவிட்டு 

௮ர்சு மூட்டையை யெடுக்துக் கொண்டுபோ, 

அப்படி.பா சட்டம் ?-அப்படியே- பார்க்கிறேன். 

[விரைர்து வீட்டிர்கு வெளியே 
போறன்], 

இவலுக்சென்ன உண்மையில் பயித்தியம் பிடி.த்திருக் 

கிறதா என்ன 1--இர்தா ௮ம்மா-- மனோன்மணி-- அவன் 

மூட்டையை எங்கே வைத்திருக்கறுன் தெரியுமா 

உனக்கு * 

தெரியும் ௮ண்ணா--இரண்டாம் கட்டில் விளச்ருகள் 

வைக்கும் அறையில். 

நுவா இ ப்படி. s அதைப் போய் எடுத் 

என் அண்ணா? 

சொன்னபடி செய் முன்பு, 
[(மஜேன் மணி உள்ளே போறாள்]. 

இவன் வச்ததுமூகல்-எகோ எனக்கு சர்தேகமாகவே 

இருந்தது.-இவன் பேசுவதும் ஈடப்பதும் சாதாரண 

வேலைக்காரர்களைப்போல் இல்ல்- ஒருவேளை நம்மிடம் 

எதாவது திருடவேண்டி--எங்கே என் சொத்துகள்யெல் 

லாம் வைத்திருக்கிறேன் என்று கண்டுகொண்டு போக 

வர் தவனோ 7-- 

மஜேன்மணி ஒரு சிறுமூட்டையை எடு துக்கொண்டு 

மறுபடியும் வருகிறாள், 

இதோ அப்பா. வேலையிலிருந்துதான் aon wile tor 

களே..-இர்க மூட்டையை அவனுக்குந் கொடுத்துவிடு 

கறதுதானே அட்பா? 

[மூட்டையை அலிழ்த்து] எல்லாம் கொடுக்கக தெரியு 
ட ‘ 5 e 6, ௪ [கூ 6 

மெனக்கு புஸ்தகங்கள் -தேவாரச் திரட்டு --தாயு 

மானசுவாமிகள் பாடல் !1--பட்டினக்துப் பிள்ளையார்
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சரித்திரம்--பசுவத்கேத மொழி பெயர்ப்பு 1-4 தோன் 
தச் புகழொடு தோன்றுக 2: 

[உள்ளே. முதல், பச்சத்ஞசச் திருப் 
பிப் பார்த்து 

அடடா !-இப்பொழுது தெரிது ! 

ம். என்ன அப்பா 4 

தி. ஒன்.ற மில்லை. [கவலையோடு ரிற்கிறான்], 

காப்சி மடிகிறது. 
je 

இரண்டாம் காட்சி. 

இடம்--சென்னபட்டணம் சடற்கரை யோரம், 

சமுத்திர ஸ்சானத்திர்காக ஜனங்கள் தர் பாசை வழியாக எராள 

மாய்ப் போய்க்சொண் டிருச்டன் ஈனர். சக்திரன் சற்றே 

றக்ருறைய பூரண ரொஹணத்தினால் பீடிக்கப்பட்டு இருண் 

டிருக்கிறது, பாதையின் ஒருபக்கமாக கரிகிநஷ்ண நாயக் 
தர் என்னும் வயோதிகன் ஒரு பிட்டீலைக் கையில் 

வைத்துக்கொண்டு வாடித்துச்கொண்டும் பாடிக்கொண்டு 

மிருச்சறான். ௮வன் எதிராக ஒரு வெள்ளைத்துணி பாப்பப் 

பட் டி.ருச்சிறது. அதன் ஒரு மூலையின்பேரில் ஒரு த௪ர 

விளக்கு எரிர்துச்சொண் டிருக்றது. ல ஜனங்கள் 

அவனைச் சுற்றிலும் கின்.றுக்சொண்டு அவன் பாட்டைச் 

“கேட்டு, பர ரப்பியிருக்கும் துணியின்மீது தம்பிடி, பைசா, 

போடுகின்றனர். ஒரு போலீஸ் கான்ஸ்டபில் ௮௬ல் 

சுற்றிச்கொண் டிருக்கிறான், 

மற்றொருபுரம் ஜனசந்தடி.யில்லாசவிடத்தில் விஜயாங்கம் தன் 

முகக்மைச் துணியால் பாதி மூடியவண்ணம் 

சர் இாரனை ரோக் ரிர்சிரான், அவனுக்குப் பின்னால், 

சற்று தரத்தில் ராஜேஸ்வரி சாதாரண ஆடை யுடுத்தி 

ரூச்காடிட்டு ஒருவருமறியாதபடி. ஒதுங்க நின்று 

விஜயரங்க த்தை உற்றுப் பார்த்தவண்ணம் 

அதைவற்று நிர்சிறாள், 

லி. [சனச்குள்] சற்று மூன்பாக பூரண. கலைகளுடன் . அழகாய் 
விளங்க சக்திரன் இப்பொழுது ..கஅருஹணத்தினால்
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பிடிக்கப்பட்டு என்ன இருண்டு காட்டுசமுன்! இவ் 

வுலகில் சுகமும், புகமும், வாழ்வும், இத்தன்மையதுதான் 

போலும் ! இவைகளின் பொருட்டு, ஒருவன் கஷ்டப் 

பட்டு கல்லி கற்பானேன்? தன் ஐம்பொறிகளையும் 

அடக்க தர்மலழியில் ஈடப்பானேன்? ஈநற்குணமுடைய 

வனா யிருப்பானேன் £? இதனால் ரான் பெற்ற பலன் * 

இக்கதி படைர்ததே!-என் சொர்க மளைவி!--௮வளது 

குறைகளையெல்லாம் பொறுத்து என்னாலியன்ற அளவு 

அன்பு பாராட்டி வந்த-௪ன் சொந்த மனைவியே-- 

எனக்குத் அரோகி பாயினளே !--ரான் என்ன பாப 

மிமைக்தேன் இச்கஇிச்கு வருவதற்கு? வேறு ஜன்மத் 

தில். இழைக்க பாபத்தின் பலனே இது$ ஐயோ! 

அப்படி. எண்ணுவதற்கு என் அுறிவிற்ரு ௬ஜு ஒன்றும் 

௮சப்பட வில்லையே! அப்படி. யிருக்குமாயின் ௮ப் பாபம் 

இழைக்கும்படி. என்னை யேன் படைத்திருக்க வேண்டும் 

ais ஈஸ்வரன்? சரி! இந்த கேள்விக்குப் பதில் 

௮ர்க ஈசளைத்தான் கேட்கவேண்டும் ! உடனே--இவ் 

வுடலாகய சவசத்தைவிட்டுப் பிரிர்து' அவரிடம் போய்க் 

கேட்டுப் பார்ப்போமே ! தற்கொலை புரியலாகாதென்று 

ன்னுள்ளே எதோ ஒன்று க்ஷ த்இற்கு கணம் தடுக் 

௦? க !--இல்லாவிடின் அப்பொழுகே என்: வேலையை 

பும்--என்னைப் பீடிக்கும் இவவுலகமென்னும் துக்கத் 

தையும்--முடி.த்திருப்பேன் க்ஷணத்தில் 1! சமுத்திர 

ஸ்நானம் செய்யும்பொழுது எதோ மூழ்கவிட்டான் 

என்று! உலகம், இர்மானித் தவிடும், சலஃபமாய் முடிந்து 

விடும்--௮ப்படி. இதனுடன் எஃலாம் முடிவ தானால்--- 

ரான் ஒரு க்ஷணமும் யேசிக்க வேண்டி யதில்லையே ! 

இதனுடன் எல்லாம் முடியும் என்பது என்ன நிச்சயம் P 

முடிந்தால் ஈலமே-- முடியாவிட்டால் ? மற்றவைகளோடு 

தற்கொலை புரிந்த இப் பெரும் பாப மொன்றையும் 

௮னுபகிக்க வேண்டுமன்றோ மறு பிறப்பில் - இப் 

படி. யோசித்துக்கொண் | CHL பனாயின் எனக்குப் பித் 

6
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தீம் பிடித்துப் போம்! அப்படிப் பித்தம் பிடித்து இப் 
பாமுலகல் பலர் நகைக்க உழல்வதைவிட, இவ் வுடலை 

விட்டுப் பிரிந்து, அதனால் வரும் பாபத்தை மற்றொரு 
பிறப்பில் ௮னுபளித்தலே மேலாகும்--அ௮ப்பொழுதும் 

இக்கதி வாய்ச்காலோ ?-- ப 

[உத்த சத்தமாய்] ஐயா ஓயா! ஐபா! ஓயா! அுறுக்சா 

தைந்க ! ௮றுக்காதைங்க ஐயா ! 

யார் நத? பாபம்! (கும்பலருசில் போடுறான்]. 

போ-கா, வழியிலே பாடக்கூடாதிண்ணு எத்தனிதாம் சொல் 

சது ₹ எடுத்நும்போ உம் பிட்டிலெ ! 

அய்யோ ! ரெண்டு தந்தி அறுந்து போச்சே !--பன் 

னெண்டு ௮ணா போச்சு | ஐயா, சும்மா போசச்சொன்னா 

போவமாட்டேனா? ரெண்டு தர்தியெ அ௮றுத்தூட் 
ணூமா ? 

'போ-கா. ௮டே ! என்னா ௮திகமா பேசசே ! இன்னம் ௮இகமா 
பேசனு அந்த மீதி தந்தி ரெண்டும் பூடும் !-- 

[கும்பலைப் பார்த்த], 

- என்னா ஐயா! கும்பலில்கே | । போங்க எல்லாம் | 

[கும்பல் சலைறெது; சான்ஸ்டபில் 
ஒரு பச்சமாசப் போரான்], 

அரை மணி நேரமா பாடி, ஒண்ணரை ௮ணா வந்தது! 
இந்த பாவிக்கு ரெண்டணா எங்கிருந்து கான் கொடுப் 
பென் !--தலைவிதி! தலைவிதி! சானு எங்கே இண்ணு 

போவே?* செண்டு தந்தி! பன்செண்டணா ! பாவி! பாவி! 

ஏன் ஜயா ? இரண்டணுவா கேட்டான் $ 

ஆமாம்-சையிலே இருர் தாது அழுதிருப்பே அவலுக்கு | 
இப்போ--பன்ரெண்டணா .. ஈஷ்டமாச்சி-- இஃ 

"வரும்படி வாயிலேயும் மண்ணு விழுந்த !--:



காட்சி-2] விஜய. ரங்கம் 48 

வி. கொஞ்சம் பொறும் ஐயா--இதோ வருகிறேன். 
[ஒரு புசமாகப் போய் போலீஸ் 

சான்ஸ்டபிலுடன் ஏதோ பேசு 
இருன் |, ' 

பேர்-கர, [இரும்பி ர்த எ! இெழெவா] போனால்போகிது--ஒரு 
பம்கமாக உக்காந்துகினு பாடு போ-- [போய்விடரறான்]. 

5. மான் என்னாத்தெ பாட்ரது! நர்தியேதான் அறுத்துத் 

தொல்ச்சியே பாவி! 

வி. ஐயா பெரியவரே, அர்த பிட்டீலை இப்படிக் கொடுங்கள் 

பார்க்கலாம். 

[உதை இரண்டு தீர். திகஞடன் 
ச்ருதி செய்துகொண்டு] 

எனக்குக் கொஞ்சம் வாடக்கத் தெரியும்--நீங்கள் பாடு ம 

கள்--கான் வாசிக்கிறேன், 

க. நீ-- யாரப்பா நீ $ 

வி. வல்லாம் அப்புறம் சொல்லுகறேவ் நீங்கள் பாடுங்கள், 

௧, அப்படியே 
[பாகெருன்; விஜயரங்கம் வாடச் 

இருன்; ஜனங்கள் மறுபடியும் 
கும்பலாகச் கூன் றனர்], 

ஒரு மனிதன். ஈண்ணா வாசிக்கிருண்டா இவன் ! 

மற்றோருவன். ரெண்டு தர்தியிலே வாசிக்கருண்டா ! 

[(அகசேகர் பைசா, அரை அணா, 
இப்படி. போடுகருர்கள்; சகடை 
சியாக சற்றுதாரமாகவே பின் 
தொடர்ச்து வரத arta 
ஒரு ரூபாயை .பாப் க்கும் 
வஸ்திரத்தில் எறிகறுள்], 

லி. [அதையெடுத்து] யார் ௮ம்மா ௮து?$--தவறிப் போட்டு 

லிட்டாற்போ லிருக்கறது 1--௮ரை ௮ணா போடுவதற்கு 

பதிலாக--இருட்டில் தெரியாமல்-- இதோ-- வாகிக் 

கொள்ளுங்கள். MAB AMAHOPADHY AY Ay 
Dr. ULV. SWARINATHAIVAR LIER ARY, 
TIRUVANMIYUR, MADRAS-44
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[மெல்லிய குரலுடன்] வேண்டாம்--பெரிதல்ல--நீங்களே* 
எடுத் துக்கொள்ளுங்கள்,-- 

அம்மா ! மீங்க மஹராஜியா யிருக்கனும் ! 

[ராஜேஸ்வரி விரைர்து ஒரு புற 
மாய்ப் போய்விடுஇிருள் ]. 

ஒர மனிதன். ௮௮ யார்டா அது, இந்தப் பாட்டிக்கு ஒரு ரூபா. 

கொடுத்தவ | 

மற்றோருவன். எண்டா கொடுக்கக்கூடாது * எங்கிட்ட ரூபா 

லி. 

| 5௫ நபெ நீ எடுக்சுக்கொட 

யிருந்சா ரானும் கொடுத்திருப்பேனே !--ஓயா, அந்த 

- தாயுமானவர் பாடல்்2ல இன்னொரு பரட் 
[விளக்கு அவிச்து போகாத]. 

-டடா1-- இம்தாங்சையா 8S GFE; கொஞ்சம் 

Oar chs BS woga {— 

[ விளக்கைக் கசொளுத்சப்பார்க்க, ௮து மறுபடியும் ௮விச்து போடு. 

ஐது] ஓகோ! எண்ணெ ஆயிபூட்டாட்போலே யிருக் 
த : டு . . > opm 

குது. என் இஷ்டம்: ஐயா; கொஞ்சம் மன்னிச்சிம் 
யே 

குக்கோ- என் தொண்டையும் கட்டி ப்பொச்சி. 

(கும்பல் விரைவில் கலைகிறது 3 

சரிதிருஷ்ண காயக்கன் அட் 
டையெல்லாம் பொறுக்கி எண் 
ணுூருன் ]. 

அப்பா, நீ யாரு இப்பவாவது சொல்லமாட்டாயா ₹ 

தாதா, ௮தென்னத்திற்கு உமக்கு எவ்வளவு மொத் 

தம் சேர்ந்தது தாதா * 

ஒரு ரூபாய் பதினாவசையணா--௮ப்பா, இந்தா, இந்த 

[கொடுக்கப் -பாச்கிகிறான் 1: 

ரத்தி. தாதா, இதற்காகவா சேட்டேன் என்று 

எண்ணினீர்கள் ?--எனக்கு ஒரு காசும் வேண்டாம்.-- 
௪ நீங்களே எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். -
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வி. 

வி, 

அப்பா! நீயார் 

அது ஏன் உங்களுக்கு 2 

அப்பா அப்படியல்ல, சீ செய்த பெரிய உபகாரத்துக்கு, 

Rio என்னா செய்யப்பபாசே 1? நீ இல்லாவிட்டா 

இண்ணைக்கு ம்கு ஒன்ணாரை ௮அணாுவோடே அழுது 

கொண்டே வீடு போய்ச் சேர்ச் திருப்பே ! உன்னாலேதா 

இச்சு பணமெல்லாம் வம்தது--ஒரு ரூபரய்க்ரு மேலே 

பவ்வளவு ஐணும் இண்ணு 3 தாணனாலும் வமித்துக்ககோ- 

உன் இஷ்டப்பிரகாரம் - ௭ னக்கு சாதாரணமா நரலணா 

ஆப்பிடும்--இர்ச பன்னென்டணு அறர்துபொவ தந்திக் 

காக எடுத்து வைச்சே மீதி ஒரு ரூபாயெ உனச்குக் 
a rn ப ry on ச ௪ 

கொடுக்கரே--௭என் மேல கோவம் வாணாம். 

தாதா, எனக்கு உங்கள் மது] மலாஞ்சமும். கோபமில்லை: 

எனக்கு ஒரு காசும் வேண்டாம். நீங்கள் மறுபடியும் 

துட்டை வரங்கிக் கொள்ம்படி கேட்டால்தான் 
7d, . ர பயப் 
ODI LL oh th UL. 

Yuu, YH As KUTV V—G grag aura 

கிக்கொொ வன் மனன் Rid SS: stag. “sin 5 B@p 

செய்க உதவி, சிறிறெனிலும் ஞாலழ்திலும் மாணப் 

பெரிது? இண்ணு படிச்சிருக்கே ! நீ செய்த உதவிக், 

உனக்கு என்ன கொடுத்தாலும் தீராது--நானு உனக்கு 

ஓண்ணும் செய்யாப் போனா பாவம்-- அந்த சொணம் 

வேண்டாம் எனக்கு-- 

ட்டா சடம் Gy Gad y wy: brs நான் (9 உதவி கேட் 

கிறேன் செய்கிறிர்களா ₹ ் 

கேளப்பர், வன்னாலே முடியுமானா, மனசார செய்யசெ. 

- ஆனால் “முதலில் என்னை யார் என்று கேட்காதீர்கள், 

- இல்லையப்பா... உன். இஷ்டப்படி,
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இரண்டாவது--நீர் ஏசோ படித்தவசாகம்தோனுகறது, 

பிச்சை யெடுக்கும்படி. யாக இக்ச கதிக்கு. எப்படி வந் 

தீர் 1 உண்மையைக் கூறும், 

ஐயோ ! ௮தை யேன் சேச்சுசே 7-கேட்டு வருத்தப் 

படப்போரே று லவளவுதான். 

உங்களுக்கு வருத்தத்தை *ருவதானால்--சோல்லவேண் 

டாம், 

எனக் கொண்ணும் வருத்தமில்லே- 8 சேட்டு வருத்தப் 

படப்போராயெ இண்ணே யோசில்சே, 

பெரிதல்ல சொல்லுங்கள். 

நீ நெனைச்சபடி நான் கொஞ்சம் அர்தஸ்திலே இரு$்த 

வன்தான். அப்பொ வேடிக்கையா இந்த பிட்டீல் எல் 

லாம் கற்றுக்கொண்டேன். மொதல் தாரம் தப்பிப்போக, 

இரண்டார்தரம் ஒரு பாவியெக் கட்டிக்கினேன். ௮வள் 

ரான் பென்ஷன் வாங்கனயிற்பாடு, என் சொத்தையெல் 

லாம் எடுத்துக்கினு ஒரு நாள் என் வேலைக்காரனோடே 

நடர்துவிட்டாள்--தான் பெத்த ஒரு பொண் கொழர் 

தையெ விட்டுட்டு- வெளியே சொன்னா வெக்கக் 

கேடிண்ணு--வாயெ மூடிகினு பேசமா லிருந்தூட்டேன். 

“is கொழர்தையெ நானா வளர்த்து வர்ரேன் கஷ்டப் 

பட்டு. ராத்திரி காலத்திலே எங்கேயாவது இப்டி பாடி, 
இனம் நாலணா சம்பாதிச்ச, எம்பென்ஷனோடெ சேத்து, 

௮ந்த கொழந்கதையே காப்பாத்தி, சம்சாரம் பண்ணிசனு 
வர்ரேன். 

௮ந்த குழந்தைக்கு என்ன வயசாகிறது ? 

-இப்பொதான்--பத்து வயசாறெது-- இந்த வயசுலே 

ரான் கை உட்டூட்டா அதுங்கதி என்ன ஆவாது பாவம் ! 

எதோ கதிதான் --அதுக்காவத்தான் இந்த வயசுலெ 

நான் கஷ்டப்பட்ரேன். இப்படி--இல்லாவிட்டால் எனக்
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கென்னா- எங்கேயாவது அன்னதான சமாஜத்துக்கு 
போனா--௮வ்வளவு சாப்பாடு போட்சாங்க- 

தாதா- ஒரு கடை வேண்டுகோள்--இதை நீங்கள் 
மறுக்கவே கூடாது.-- கையைப் பிடியுங்கள். 

- [தன் மடியிலிருர்து ஒரு பையை 
* எடு எழு எட்டு ரூபாயை 

இழெ௮ன் கையில் சொட்டி] 

இதை அப்படியே எடுத்துக்கொண்டு, திரும்பிப் பாரா 

மல் வீடு போய்ச் சேருங்கள் | ஒரு வார்த்தையும் இனி 

பேசவேண்டாம்--நான் வேண்டி. க்கொள்ளுகிறேன்..-- 

பார்த்தீர்களா ! 

இல்லை இல்லை--இதோ போடூறேன்--௮ப்பா, அற்த பா 

மேஸ்வரன்தா, உன்னையும் உன் பெண்சாதி பிள்ளை 

களையு காப்பாத்தணும்-- என் மனசு குளிர்ந்தது 

போலே உன் மனசும் குளிர்ந்திருக்க வேணும் எப் 

பொழுதும் ! ‘ [போடறான்], 

ஆம் ! !..- என் உடல் குளிர்ந்திருக்கும் சீ PERI LD lame GT OH OOF 

பாழுலகம் --இக் இழவன் கதியும் இப்படியா 2 ரங்க 

ராதத்திற்கும் இவவாரான சுதி எதோ சம்பலித்திருக்க 

வேண்டுமென்று தோன்றுகிறது !-- இர்ச உலகத்தில் 

என் ஸ்திரிகளைப் படைத்தான் அர்த ஈான் ?-இனி 

தாமதிப்பேனாயின் எனக்கு முழுப் பயித்தியம் பிடித்துப் 

போம்--எல்லாம் ௮னுபவித் தாச்சுது--இது மாத்திரம் 

ஒன்று மிகுதி வைப்பானேன் ?--யானேதும் பிறப்பஞ் 

சேன் இறப்பதனுக் கென்கடவேன்'” என்றுர். அது 

என்ன. அவ்வளவு கஷ்டமா ?--அுதையும் பார்த்துவிடு 

வோம்--௮டா.! சந்திரராஹணம் இப்பொழுதுதான்
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நீங்குகிறது !- 

[சமுத்திரச்சை சோக் விரைந்து 
செல்கிறான் ; மறைவிலிருந்த 
ராஜேஸ்வரி ௮வனைப் பின் 
தொடர்ச்து விளரச்து செல் 
இருள்]. 

சாட்சி (Ry Fn a. 

eth 

மூன்றும் காட்சி, 

இடம்--அதே யிடம், 

இரஹனாம் விட்டு புரணசர்இரன் பீரசாசச்ருரன். 

ஜன ஈகூட்டம் அிக செருச்சமாப் 

இருக்ளெது, 

சிலர், என் ஐயா! பொழைர் ரகனொனா ? பொழைச்சிகினானா ? 

மற்றும் சிலர். பொழெர்சிகனா ஐயா | பொழெச்சிகினா ஐயா ! 

முதல் மனிதன். ௮தெப்படி ஐயா பொழைர்ூலா ! ரான்தான் 

௮ந்த மூணு கரையாருங்க பொணமா அூக்கிகனுவர்து 

போட்டகே பார்தேனே! செக்தவன் பொழைச்சி 

இனானோ ? 

இரண்டாம் மனிதன். ௮2.௨! ரான்கான் சொல்ரனே! நான் 

கான் நேராப பாக்தூட்டு வர்தனே. அங்கே, ஒரு 

டாக்டரா, எவனோ ஒருத்தன் வந்து, குப்புர கவுக்கப் 

போட்டு, வயக்இலே ௮ழுக்கினா, வாய் வழியா தண்ணி 

யெல்லாம் வந்துது, அஆப்புநம் மல்லாக்சப் போட்டு 

கையெ மடக்கி மடக்? என்னமோ பண்ணா. நாலஞ்சு 

பேரு ஆளுங்களே ஓடம்பபல்லாம் ஈண்ணா தேய்க்கச் 

சொன்னான்... 

மூ-ம. உ௫ர் வர்தூட்டுதோ? 

இம, கான்தான் சொல்ரனே ! வந்துதுடா இண்ணா? பேச்சு 

மூச்சில்லாசெ கெடர்தவன்--மூச்சுவிட ஆசம்பிச்சா--
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மும். ரீ பாத்தியோ ₹ 

இ-ம. அந்த டாக்டர்தான் சொன்னானோ மூச்சு வருது பொழச் 

சிின--- இனிமேலே பயப்படவேண்டியதில்லெ இண்ணு 

— 65 பொம்மஞட்டி கிட்ட-- 

மூன்றாம் மனிதன். யா] அப்பா அக்த பொம்மனாட்டி ? 

இ-ம. எனக்கு தெரியாதுங்க. யாரோ பணக்காரியாட்டம் 

இருச்முது. அர்த டாக்டருக்கு உடனே நன் கையிலே 

யிருந்த மோதாரத்தெ கழட்டி. கொடுத்தா. 

மு-ம. அர்த சரையாருல்களுக்கு ஐண்ணும் கொடுக்கலையோ ? 

இ-௦. அவள் போன்னபடியே ஓவலொரு சரையானுக்கும் ஓவ் 

வொரு வரன் கொடுத்தா. 

நான்காம் மனிதன். யார் ௮ம்.த பொம்பளை ? 

மானு பாத்யமா$ 

௮வனுக் கென்ன 

மும். Dy) wow பொண்டாட்டியா? 

இ-௨. சே ! இருக்காது, ade பாத்தா ஏழையாட்டம் 

இருக்குது 1 இவள் சொம்ப பணக்காரியா யிருக்கரா, 

பொடகெ மாத்திரம் சாநாரணமர் கட்டினிருர்தபோதி 

௮ம், 

நால, அர்த மனுஷன் யார் இண்ணு தெரிஞ்சுதா * 

இ-ம. தெரியலே. போலீல்காரு கூட வரது கேட்டாங்க; ழுந்த 
பொம்மனாட்டி. தனக்குக் கூட தெரியா திண்ணா, 

நா-ம. அப்புறம் ௮ம்த மனுஷன் என்னமானா ? 

இ-ம. மூச்சு கொஞ்சம் வர ஆசம்பிச்சவுடனே--௮ந்த டாக் 

டர் கம்பிளியாலே ஈண்ணா போத்து, அப்படியே ,தல்பத் 

திரிக் சொண்டுபோவணு மிண்ணா -- 

ஐந்தாம்-மனிதன், இல்லெ இல்லெ--.ஆல்பத்திரிக்கு கொண்டு 
போவலெ.--௮ந்த பொம்மனாட்டி. தன் வண்டியிலே ௮ப்
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படியே தூக்ககிலுபோயி வைக்சச்சொல்லி, ௮ந்த டாச் 

டையும் கூட ௮ழைசசிகிறு பூட்ட।-- 

அவன் ூத்தியார। இருக்கும் இண்ணு 2ஈனைக்கே, 

[சிலர் சகைச்சின்தனர், 

ஏண்டர்ப்பா ௮ர்த பொம்மனாட்டி பாவத்தெ கொட்டச் 

டசெ! அவள் அவ்வளவு தாரம் ஒடிமடி ௮லைஞ்சி கஷ்டப் 
பட்டில்லாப்போனா ௮ள்--அசாமியெ--அப்பிட்டிருக்க 

மாட்டாமே 1--அந்தமுட்டும் யாரொ ஈல்ல புண்ணிய 

வதிஃபாலம்! அவள்தான், இக மனுஷனை யார் 

இண்ணு தெரியாதிண்ணுளே-- 

நான் சட்ட மூஞ்சியெ பாத்$த--ுந்த பிட்டில் வைச் 

Rem கொஞ்ச நாழிக்கு முன்னே இங்கே வார௫ிச்சி 
கனு இரு*தேனடா ௮ர்த கெழவனோடே--௮வன் மூஞ் 

சாட்ட இருந்தது. 

அடடே! ௮ரத பொம்மனாட்டிதான், அவலுக்கு ஒரு 

ரூபா 3போட்டாடா | இப்ப சயொபகசம் வந்துது ! 

ஆரும் மனிதன். ஊம! யாசாயிருர் தாலும் ஈமக்கென்னா : ௮வன் 

apoio. 

ஆம், 

தலைவிதி கெட்டியா யிருச்துது, பொழைச்ச€னு-இதாம் 

உலகம் இண்ரது '-யார்கிட்டவானா ஒரு தீக்குச்சி இருக் 

குதா* 
ஏன் ஓய। £ 

சுருட்டு ௮விஞ்சிப் போசசி, இந்த கல்பாவிலே-- த் 

தெ பத்த வைக்கனும் 
(Cure weer], 

காட்சி மூடிகிற ஐ,
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நான்காம் காட்சி, 

டுடம்--சென்னபட்டணம்; தேனாம்பேட்டையில் ஒர் பங்களாவின் 

நீடு ௮றை, 

மிகவும் ஒழுங்காய் அலர்சரிச்சப்பட்டிருக்றெது, 

தர் சாய்வு சாற்காவியில் சாய்ர்தவண்ணம் விஜயரங்கம் 
இருக்கறொன். * 

ஒருபுறமாச ராஜேஸ்வரி ரித்கிறாள். 

விஜயரங்கத்தின் பச்சத்தில் தர் சாற்சாலியில் டாக்டர் கீநஷ்ணராவ் 
உட்சார்ர் திருக்கிறார் 

இனி ஒன்றிற்கும் பயப்பட 3ேண்டியதில்லை அம்மா, 

இவவ்ளவு சீக்ரெத்தில் உடம்பு 2தறிவிடும் என்று ரான் 

ரினைக்கவில்லை. ரான் கொடுக்க மருர்தைவிட, . நீங்கள் 
அவருக்கு மனத்தில் ஒரு கவ௯யில்லாமல் பாதுகாத்து 

வந்ததே, .இவசை இவ்வளவு சிகரத்தில். பூரணமாய் 

சுவஸ் தப்படுத்திவிட்டதென்.று ஈம்புகிமறன். 

சரிதான் !--நான் என்னசெய்தேன் ? 

என் உயிரைக் காப்பாற்றினீர்கள்-- டாக்டர், எனக்காக 

நீங்கள் இத்தனைகாளாக எடுத்து, க்சொண்ட சரமத்திற 

டுக் ல்லாம் இப்பொழுது என் வந்தன த்தைத் தான் 

அளிக்கக்கூடும்--இயினும் உங்களுக்குச் சேரவேண்டிய 

தொகைக்காக கணக்களுப்பினால்-- : 

லுனுப்புவதா5 வது ? கெற்றைத்தினம் தான் கணக்குப் 

படி. பணம் எல்லாம் அனுப்பிவிட்டீர்களே- இன்றைத். 

"தினம் நான் வர்தது சிரேகபாவமாய் வர்தகாக எண்ணும்; 

இதை கான் சணக்கிடமாட்டேன் எனக்கு நேரமாக' 

ற.து--ரான் வருகிறேன்.--இனிமேல் சழுத்திரத்தின் 
ஆழத்தைப் பார்க்காதீர்கள் மறுபடியும் . 

இல்லை--வாருங்கள்.- தி 

நரன் வருகிறேன் அம்மா*- இனி ப பத்தியம் இத்தியம் ஒன்"! 
றும்வேண்டாம், ௮வர் இஷ்டமான தைச் சாப்பிடட்டும்-
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இனி ஒன்றுமே பயமில்லை--எல்லாம். பரிசோதித்துப் 

பார்த்தேன். ரான் வருகிறேன் 

வாருங்கள், [டாச்டர் இருஷ்ணராவ் போடரூர்], 

அம்மா, என்ளவு கொடுத்தீர்கள்... டாக்டருக்கு 

நெற்று 7 

அதையேன் கேட்கிறீர்கள் ? 

முன்பு உட்காருங்கள் தயவுளெய்து-- இத்தனை 

ராளின் கதை இனி உதவாது, ரான் கேட்பதற்கெல்லாம் 

நிங்கள் தயவுசெய்து பதில் உறைத்துத்தான் ஆகவேண் 

டும். என் உடம்பு பூரணமாய் சவுக்கியமாய்விட்டதென் 

றும்; இனி ஒரு பயமம் இல்லையென்றும் டாக்டரே 

சொல்லிவிட்டார். 

சரி உங்களிஷ்டம்-- ஒரு கேள்வி தவிர வேறு எது 

வேண்டுமென்றாலும் கேளுங்கள் சொல்லுகிறேன். 

நான் கேட்சக்கூடாத கேள்வி என்ன 1 அதைச்சொல் 

௮ம், நான் கேட்கவில்லை, 

நான் யாரென்று என்னைக் கேட்கவேண்டாம். வேறு 

என்னவேண்டு மென்ருலும் கேளும், சொல் ௮றேன். 

உம் சரி உங்களிஷ்டம் நான் யாரென்று தெரியுமா 

உங்களுக்கு ₹ 

தெரியும் 

நான் யார்? 

விஜயரங்கப்பிள்ளை--மீதான்றிற் புகழொடு தோன்றுக”? 

முதலிய செந்தங்கள் எழுதிய நூலாசிரியர். 

[பெருமூச்செறிர் த] ஊம்--எப்பொழு௮௪- இதைக் கண்டு 

பிடி த்தீர்கள் ? 

அன்றைத்தினம் அந்த வயோதிக படகுக்கு டர 

உதவி செய்தபொழுது,



காட்சி] விஜய ரவ்கம் 53 

லி. 

ரா. 

ரா, 

ரா. 

gn. 

ரா, 

ரா. 

gl— ௮ந்த-- பாடகலுக்கு--ஒரு ரூபாய் கொடுத் 
தீது--நீங்கள் தானோ * 

ஆம். 

ஏன் $ 

என் சந்தேகம் நிவர்த்தியாகும் பொருட்டு. 

இதற்குமுன் என்னைப் பார்த்திருக்கிறீர்களா 8 

இல்லை--அ௮ன்றுதான் முதல் முதல் நேரில் பார்த்தது-- 

நீர் சந்திரனை உற்றுப் பார்த்தவண்ணம் பெருமூச்சுவிட் 

டீரே-- இப்படிச்செய்வது யார் என்று எனக்கு சந் 

தேகம் பிறந்தது--உம்மைக் கவனித்துப் பின் தொடர்ச் 

தேன் --௮தற்காக மன்னிக்கவேண்டும்-- 

நீக்கள் ராதாரணமாய் உடுக்கும் ஆடையாபாணங்க 

ஞூடன் இல்யே அன்று $ . 

இல்லை. 

ஏன் அப்பரி $ 

ரான் மாறுவேவம் பூண்டி ருர்தென். 

% உ . * * ¢, ச ் 9 

மாறு வேஷத்தில்--நீங்கள்--அ௮ன்று சரத்திரக்கரைக்கு 

வரவேண்டிய காரணம் என்ன * சொல்லக்கூடுமா $ 

கூடும்-நீர் என்ன காரணத்திற்காக-- ௮ன்றைத்திளம் 

அங்கு வக்தீரோ, ௮தே--யோசனையோடு நானும் வர் 

2தீன். 

வன்ன !-- நான் எதற்சாக வரதன் அவ்விடம் என்று 

தெரியுமா உனக்கு ? 

தெரியுமென்று நினை க்கிறேன்-- காரணத்தை காரியத்தி 

னால் ஊடத்தறியலாம் என்று நீங்களே உங்கள் புஸ்தக 

கத்தில் எழுதி மிருக்கிதீர்களே -- 

௮சே சாணத்சோடா பிங்கள் ௮௱்கு வந்தீர்கள் ?
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ஆம். 

ஆயின்-- என்னை யேன் தடுத்தீர்கள் ?--சரப்பாற்றி 

நான் செய்யத் துணிந்தது தவறு.-என்று எனக்கு நீர் 

ரூபித்து-- என்னைக் காப்பாற்றினதின் பொருட்டு-- 

நன்றியறிதலாக-- 

நான் ரூபித்தேனு ? உம்மைச் காப்பாற்றிரனேனா ? 

௮ம்-- அன்றைத்தினம் நீர் ஒரு பலனையும் கருதாது 

௮ர்த வயோதிகளலுக் குதவியதைக் சண்டபொழுது-- 

என் மனத்திலிருர்த பெரும் பாரம் நீங்யெது--௮து 

வரைக்கும் உலகமான.து எனக்காகப் படைக்சப்பட்டது 

என்று எண்ணியிருர்தேன்--அப்பொழுதுதான், உலகத் 

இன் ஈன்மைக்காக நான் படைக்கபபட்ேடேன் என்பதை 

யறிந்தேன்--இக்த உண்மையை உம்மிடமிருந்து அறிந்த 

பின்--நான் எபபடி என்னுயிரை மாய்த்துக்கொள்வது ? 

உம்மையும் எப்படி. தற்கொலை புரிபவிடுவது ? என்ன 

பயோடிக்கிறீர் * 

வேஜொென்று மில்லை அப்பொழுது சான் உமக்கு 

ஞானேபதேசம் செயதேனா ? அல்லது இப்பொழுது 

நீர் எனக்குஞானோப3தசம்।செய்கிறீரா, என்று யோசிக் 

கிறேன். 

நீங்கள் அவ்வாறு சொல்லக்கூடாது நீர் ௮ன்றைத் 

தினம் எனச்குச்செய்த ம$ஹேபகாரததிற்கு கான் எர்த 

ஜன்மத் இலும் உமக்கு ஈன்றி பாராட்ட3வண்டும்.-- கான் 

௮ன்றைத்தினம் உம்மைக் கண்டிராவிட்டால்--என் கதி 

என்னாயிருக்கும் £ நான் இப்பொழுது எங்கிருப்2பன் ? 

எதன்பொருட்டு--நீங்கள்--உங்கள் உயிரைப் போக்கத் 

தீர்மானித்திர்கள் என்று நான் --கேட்கலாமோ 8 

[பெருமூச்செறிர்த] ரான் சொல்லத் தடையில்லை ஆயி 

லுல் இப்பொழுது ட£ர் ௮தை அறியாதிருத்தல் நனி,
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செனத் தோன்றுறெது. அறிவு துன்பம்: பயப்பு தாளும் 
ச ச் ப (தி: ன் 

அறியாமையே மேல் ஆகும் எனது நீரே எழுதியிருச் 

இழிமா ! 

* . ரீ # 

லி, ஆம் உண்மை--ரான் ஏன் அதை அறிய விரும்ப வேண் 

டும்? என்ன புத்தியின்மை ! ரான் ௮வ்வாறு அணிர்த 

தற்குக் காரணத்தை உங்களிடம்கூற என் மனம் விரும் 

பலில்&,, உங்களுடைய சாரணத்சை மாத்திரம் ௮றிய 

விரும்புகி றன் ல் உங்களைக் மேட்டது தவழ, 

என்லை மன்னிக்கவேண்மிம். 

ரா. ஐயோ! ங்கள் கேட்டதில் தவழொன்றுமில்லை என்று 
நினை க்கிறேன்.-- ஆயினும்-- இவ்விஷய ததைப்பற்றி, இனி 

மேல் ராம் ஒன்றும் பேச்செடுபபதில்லை, என்று ஒரு ஏற் 

பாட செயதுகொள்வோம்-- என்ன சொல்லுஇறீர்கள் ? 

வி, அபபடியே ௮3ட்மிீம..- உங்களி பைப்படி 3ே 

ரா. ci—Jag ஏதாவது பிபசு வோம். 

வி. ௮ம்-- அப்படியே செய்3வாம்-- நீங்கள் இதுவசையில் 

எனக்காக எவ்வளவு பணம் செலவழித்திருக்சிரீர்கள் 2. 
. . ச . 4 

தயைசெய்து சொல்லவேண்டும்-- 

ரா, [சிஜாசைப்புடன்] வேற பேச 2வண்டுமென்ரால்-இது 

தானே ₹ 

வி இல்லை சொல்லுங்கள். 

ரா. அதை$3யன் கேட்கிமி,கள் ? 

வி. உங்களுக்கு நான் பலவிஷயநகளிலும சடன் பட்டிருத 

போதிலும், பணவிஷயச்திலும் கடன்பட்டிருக்ச எனச் 

். இஷ்டமில்லை. 

ரா, அதை, கான் கொடுக்க3கெண்டிய சடனாகபாவித்தாலோ? 

வி. அது தவழுகும்--என் வேண்டுகோளை மறுக்காதர்.
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வி ஜய ரங்க ம் [அங்கக் 

ஐயோ ! நான் உமது வேண்டுகோளை மறுப்பேனா ₹ அப் 

படியே அகட்டும்--பிறகு சொல்றுகி?றன் ௮ச்சகணக்கை 

இப்பொழுது என்னத்திய்மு 

இப்பொழுதே ௮க்சடனைம் தீர்ப்பதற்காக நான் கேட்க 

வில்லை--௮ப்படிச் செய்யவும் எனக்குச் சக்தி யில்லை 

யென்பதை நீரே அழீர்திருக்கிறீர்கள்--தயிலும்--இவ் 

வளவென்று தெரிக்திருந்தால் கூடியசிக்கரத்தில் அதைத் 

இர்க்கவேண்டுமென்பதே வன் கருத்து 

அப்படியே செய்யுங்கள்--நான் கணக்கு வைக்கவில்லை-- 

ஆயினும் ஞாபகமிருக்கும்வரையில் நான் கணக்கிட்டு 

மொத்தம் செய்து சொல்லுகிறேன்: கூடிய சக்கர த்இல், 

ஆம்--கூடியசிக்கரத்தில் சொல்லுங்கள் 

ஆம்--அதற்குமுன்பாக, ௮க்கடனை த்கீர்க்ச ஜர் உபாயம் 

நான் சொன்னாலே 8 

என்ன உபாயம் 7 

நான் இப் ப்பொழுது சொல்லப்போடிறதைய் கட்டி என் 

ம்து கோமித்துக்கொள்ள கூடாழு, 

இல்லை ere gyagsar. 

ரான் நேற்றைத்தினம் உம்முடைய *தோன்றுற் புகழொமி 

தோன்றுக”? என்னும் கதையைப் படி.த்துச்கொண் டி.ருர் 

தேன்--௮தை நான் படிப்பது பதினான்காவது முறை 

யாகும் !--இச் கிறர்த கதையை காடஈமாக எழுதினால். 

என்ன ஈன்முகயிருக்கும் என்று நான் யோசித்துக்கொண் 

டி. ருக்கும் தருணத்தில்-- தெய்வாதினத்தால்--ஒரு நாட் 
டுக்கோட்டைச் செட்டி வந்து சேர்ந்தான்-௮வன் தற் 

"காலத்தில் சென்னபட்டணத்தி லிருக்கும் காடக சம் 

பெனிகளுக்கெல்லாம் மிகவும் சிறந்தசான லக்ஷ்மி விலாச 

சபையின் ஏஜெண்டு--௮வன் தனது கம்பெனிக்கு ஏதா 
வது ' புதிய நாடகம் எழுதித்தர வேண்டுமென்று வற் 

புறுத்தினான்.-௮வனுக்கு.ஏில சமயங்களில் ஈமத தேசத்
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இய பூர்விக கதைகளை நாடகரூபமாக எழுதிச் கொடும் 

தருக்கி?றன்--௮தற்கு ௮வன் பணம் கொடுத்திரும்க 

முன்--௮வனை இன்று காலை வரச்சொன்னேன் -அுவன் 

வரும் சமயமுமாயிற்று.-- 

நாடகருபமாப் எழுதினால் ரன்ழுயிருக்குமென்று நினைல் 

கிதீர்களா ? 

என்மனத்திற் கொஞ்சமீமலும் சந்தேகமில்லை அதைப் 

பற்றி, கதையாகப் பத்துபெயர் படி.ப்பதானால், GT LG 

மாக ஆயிரம் பெயர் சுலபமாகம் கண்டுகளிப்பார்கள். மீர் 

எழுதித் தான் பாரும்-- என் வேண்டுதநோளை மறுக் 

காதீர்-- 

என்ன ? என்னையா எழுதச் சொல்லுகிறீர்கள் * நீங்க 

ளல்லவோ எழுதப்போகிறீர்கள் என்று பார்த்தேன். 

சரிதான் ! ௮து என் சக்திக்கு மேற்பட்டது-- உம்மால் 

தான முடியும் ௮துநீர் ஏப்படியும் எழுதி முடிக்க 

வேண்டும் ௮தை--உமக்கு ஒரு கஷ்ட மாகாது, ஒரு 

வாரத்தில் நீர் தை எழுதி ுடிக்கலாம்.-- அகட்டும் 

என்று சொல்லும்-- என்-- கடனையும் நீர் தீர்க்கலாம், 

நீர் விரும்பியபடி சீக்கிரத்தில், 

முயன்று பார்க்கிறேன்--எனக்சென்னவோ, ஈன்ருயிருக் 

குமோ இராதோ, என்று சர்தேகமாயிருக்கிறது. 

/னக்கென்னவோ சந்தேகமாக?3வு யில்லை-- 

[ழே முச்தையன் செட்டி குரல் 
(ர 5 4 e ச அம்மா எங்கே யிருக்கிருர் 
ser ?”| 

அதோ ! வந்துவிட்டான். ரான் 'இங்கழைத்:து வரக 

'நேன்..௮வன் அசாத்தியன்.- பணத்சைப்பற்றி பேச 

வேண்டிய விஷயம் என்னிடம் விட்டுவிடுங்கள்--- ;
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விஜய ரங்கம். [தத்சம்.2 
ஒர் வேலைக்காரன் வருகிறான், 

“மும்மா, முத்தையன் செட்டியார் வந்திருக்கிறார், உங் 
களைப்பார்க்சவசலாமா என்று கேட்டு வாச் சொன்னார். 

வரச்சொல். [ேலைக்காரன் போரறுன்.] அவன் எந்ேேர 

மும் தன் நஷ்டத்தைப்பற்றியே பேசுவாக்.-- சம்பா 

இப்பதெல்லாம் லாபம்--பேசுவதெல்லாம் ஈஷ்டம் ! 

௮. ர. ழ, புந்தையன் சேட்டி அருகிருன். 

நமஸ்காரம் ! 

வாருங்கள் செட்டியார், உட்காருங்கள். 

என்ன போக்கோ ! இந்த வருஷம் ளு?--ஈஸ்டத்தும் 

பெொ்லே ஈஷ்டம்£ வருதூங்கிறே ! 

என்ன ஓயா, புது ஈஷ்டம் ? 

சன்ன போங்கோ ! ரேத்துகாலமே முக்கால் ரூபாய்க்கு 

ஒரு புதுசெருப்பு வாங்கனே, சாயங்காலம் ஒரு நாய் 
ச ந + * e * . we 

குட்டி ௮தைக் கடிச்சூட்டுது.-- முக்கால் ரூபாய், பன் 
க ச ச * உபரி ச . 

னெண்டணா--ஈஷ்டம் | செருப்பில்லாமே ஈடந்து வந்தி 

ருக்கிறேங்கசெ இப்போ-- 

௮து போனாற்போகிறது--இவர் யார் தெரியுமோ உங் 

களுக்கு ? 

ஏ 1--தெரியலை-- மன்னிக்கணும் 

இவர்--- [விஜயரங்கம் கண்ணா fearon seis] ஒரு பெரிய 

தமிழ் வித்வான் -உங்கள்கம்பெனிக்காக ஏதோ புதிதாய் 

நாடகம் எழுதவேண்டு மென் 8ீரே--இவசைக் கொண்டு 

௮ தை முடிக்கலாம் என்று ஒரு யோசனை-- | 

இவாள்--௩ாமதேய மென்னமோ $, 

'இவர் ஒரு காசணம்பற்றி லெகாலம் தன் பெயரை வெளி 

யிடக் கூடாதென்று தர்மானித் திருக்கிறார். ,
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இலவர--ஏகாவது சாடவம் எழுதியிருக்காகளா ௱ ஆடப் 
பட்டிருக்கா 1 

அதையெல்லாம்பற்றி உங்களுக்குக் கவலை வேண்டாம்-- 

* நாடகம் நன்முயிருப்பதற்கு நான் உத்தரவாதம் -- உங்க 

ளுக்கு எப்படிப்பட்ட நாடகமா யிருக்கவேண்டுமோ 

சொல்லுங்கள-- 

என்ன போங்க---உங்கஞூம்குக் கதெரியாகதல்ல--இச்க 

ராடவம் எங்கற களுதையிரு2 75-4 Sean ware 

2பாலே-- வேளைக்கொர சேலை கடடினாதான் வெலையா 

கும்; ஆகவேராடவக்கதே புதுசாயிருக்கணும். இந்தக் 

களுதெ கோவிலன் நாடகத்தை எடுத்துக்கொண்டேனா ! 

முதல்லே லாபம்போலெ காட்டி. கடைசியா-ஈஷ்டமா 

முடிஞ்சு௮. 
என்னசெட்டியாரே, கோவிலன் நாடகத்தில் மூவாயிரம் 

ரூபாய் நீங்கள் சம்பரதித்தசாகச் சொல்லுகருர்கள் -- 

வாயாலே சொல்ரவாளுக் கென்னாங்கிறே ! ஈஷ்டப்பட்ட 

எனக்கல்லவோ தெரியும்--போனமாசம் அதிலே ஐயா 

யிரம் ரூபா நஷ்டம்-- 

எப்படி 4 

போனமாமாங்ரம EBS, அப்போ கும்பககாணத் 

எக்மு. இநத ௧௨,௦௨௧ 115 நம்பெனியே ௮ழைச்சி 

சிண்டு போயிருக்கே, ஓயாயிரா டபாப் லாபம் கடைச் 
இருக்கும்--கொட்டசே Y HGS ஆபபிடாமே-- களுதே 

ஐயாயிரம் ரூபாய் ஈஷ்டம வைச்சூட்டுதிங்கிே ! 

ரம்பசரி 1-௮ திறுக்கட்டும்--ரக்கள் கோருகிறபடி யே 

புதிய சதையைவைத்து நாடகமாக எழுதச்சொல்லு 

திறன். 

அதிலயும் பாருங்க-4 இந்த களுதே--ஜன க்களுக்கு 

தெரிர்த கதையா மிருஈதாதான், காசு வருதுங்க
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இந்த கதே புஸ்.தகம் நீங்க.படிச்சி இருச்கைகளா 1 

யாரெப்பாத்தாலும் இந்தக் கதெயே நாடவமா. போட் 

அதானே எங்கசா !-- 
[ஒரு. புஸ்தகத்தை ராஜேஸ்வரி 

கையில் கொடுக்கிறான்], 

தோன்றிற் புகழொடு தோன்றுக?” ! 
[விஜயரங்கம் கையில் கொடுக்க 

| oar]. 

[அதைப்பார்த்த] இது யாருடைய புஸ்தகம் * 

ஈம்மிடகம்பெனியிலே அயன் ஸ்திரீபார்ட் லோகராயஇ 

வாங்கனு. ஒருத்தர் தவருதே. எல்லாம் படிச்சாச்ச.- 

எல்லோரும் இதெ நாடவமா போட்டா ஈண்ணாயிருக் 

குங்ரொக, அத்தே அம்மாளுக்கு சாட்டலாமிண்ணு 

எடுத்து வநர்தே--நீம்க இதெப்டி.ச்சி இருக்கிகளா ? 

ஈன்ருகப் படித்திருக்கிளுர்--௮ வர் சீக்கரம் நாடகமாக 

எழுதிக்கொடுப்பார்--௮தற்கு என்ன--ஏற்பாடு ? 

எற்பாடென்னாங்கிரே ? அல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ் 

ருக்கே-- இந்த களுதே காடவத்திலே சொம்ப ஈஷ் 

டப்பட் டிருக்கிறே முன்னையே-- தகவே எதாவது 

கொறைச்...- 

குறைக்றெதாவது ! இதென்ன ரான் எழுதுகிறேனே 
அம்மாதிரி நாடகமென்றா நினை த்தீர்கள் ? இதில் பேரம் 

ஒன்றும் வேண்டாம். ஐந்.நாறு ரூபாய் கொடுத்துவிட 

வேண்டும் கண்டிப்பாய் -அச்சிடுகிற பாத்யதை gal 

ருடையது. * அல்லாமலும் உங்கள் கம்பெனி தவிர மற் 

. றவர்கள் ஆடுவதானால் ௮வருடன் வேறு எற்பாடுசெய்து 

கொள்ளவேண்டும். 

அடடடா! அப்புறம் எனக் கேது லாபம் கிட்டாது 

. . இந்கிரே8 ஈஷ்டத்தோடெ ஈஷ்டமா சரி, ஆனா சான். 
பொரறப்படவேண்டி பதுதான்.-
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சரி,.புறப்படு கள். 

என்னாம்மா; ௮வவள்வு கண்டிப்பா சொல்லிலிடரைகள்!-- 

உங்களோடே நான் பேரம் பண்ண இஷ்டமில்லெ. 

(per gr ரூபாய் வைத்துக் சொளளுக்சள்--சண்டிப் 

வார்த்தை. 

செட்டியாரெ, நான் முன்பெ சொன்னேனே, பேரம் 

லேண்டாமென்று--வேறு ஏதாவது பேசுங்கள். 

ஆனா--ரீங்க என்னா கானூறு ரூபாயிலெயா இருக்கிசைக?' 

இல்லை -ஐர்தாறு.--அதற்ரு ஒரு காசும் குறைச்தால் 
இவர் எழுதமாட்டார். 

என்ன வெஹு கண்டிப்பா யிருக்கே !--ஓங்களுக்காக 

ஒப்புக்கொள்ளரே -௮.திலை ஒரு ஐம்பது ரூபாய் தள்ளி 

விடுங்க. 

செட்டியாரே, அப்படியானால் இர்த நாடகத்தை விட்டு 

விடு்கள்--வேறு ஏதாவது எழுதச் சொல்லுகிறேன். 

ஏஎ 1--முப்படி. சொல்லாதைங்க இங்கெ :-- இதுதான் 
முக்கியமா வேண்டியிருக்கு.--அயன் ராஜபார்ட் ௮சாமி 

கூட, தனக்கு ரொம்ப ஈண்ணா யிருக்குமிண்ணு சொல்லி. 

யிருக்கரா-- 

ஆனால் ஐந்.நாறு ரூபாய் சரியாகக் கொடுத்து விடுக்சள், 

சரி. நீங்க அவ்வளவு கேக்கும்போது ஒரு ஐம்பது ரூபா 

தான் எனக்கு நஷ்டமாகட்டு 2ம.-- எப்பொழுது முடித் 

அச் கொடுப்பார்? எனக்கு அவசரமாக ஒரு வாரத்தில் 

வேணும்.--அ௮வர் ஒன்றும் வாயெ இறக்கலையே ₹ 

௮ தெல்லாம் சரிதான் செட்டியாரே, இதை நாடசமாசு 

ஆவெதென்ஞுல், முதலில் இர்க நாலாசிரியருடைய உத் 
® ‘ . 

சாவு பெறவேண்டுமே--அதைப் பெற்றிருக்கிறீரா ? 

இல்லாவிட்டால் இரிமினில் சட்டத் இற்கு உள்ளாகுமே,
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௮டடா ! அதென்ன கஞதெ௮து * அது தெரியாதே 

எனக்கு ; அதென்ன சமாசாரம் ? 

ஒரு நாலாசிரியருடைய உத்தரவில்லாமல், அவர் எழு 

இய சதையை நாடகமாக எழுதினாலும், அல்லது அடி. 
னாலும், போளீஸ் வியாஜ்யமாகும்.--அகலே முதலில் 

Dis நூலாசிரியருக்கு எழுதி, இதை நாடகமாக 

அமைக்து ஆட உக்கரவைப் பெறவேண்டும் நீர். 

அட்டா } எல்லாம் இரர்கது இண்ணு பார்க்கா இரத 

களுதெ கஷ்டம் ஓண் ணிருக்குதா₹ ஐயோ! ௮வரெ எனக் 

கு தெரியாதே--உங்களுச்கு தெரியுமோ? 

ஆம்), அவருக்குத் தெரியும் உனருய, 

ஐயா, நான் என்னா சொல்ரேங்கிரே, நானு எளுதி 

கெட்டா அர்த அள, அதிகமா ரூபா கேப்பா, நீங்க 

எளுதி கேட்டைங்கண்ணா--சுலபமா பூடும்--கான் சொல் 

ரக்தெ கேளுங்க--மொத்தத்துலே அறதாறு ரூபா: 

கொடுத்தூடரென் ; gos உத்தரவு எல்லாம் நீங்க 

பாத்துகணும்-- எனக்கு வேறெ ஈஷ்டம் வைக்காகைக. . 

சரி அப்படியே ஆகட்டும். 

ஏதாவது--முதல்லெ-ரூபா லேனுமா ? 

ஒன்றும் வேண்டாம்--போம். 

e 8. * ர் f + * ச ச் ர் 

அப்படி பல்லாக யர7 1 OT HIS FID இந்த முனலூறு 

ரூபாயெ வைச்சுகொள்ளுக்க-- 

[மூன்று நூறு ரூபாய் சோட்டு 
களை மடியிலிருந்து எடுத்துச் 
சொடுக்ரொன்], 

fe எனக்கிப்பொழுது வேண்டாம்-- நாடகத்தை எழு 

முடித்து அப்புறம் வாங்கிக் கொள்ளுகிறேன். 

அப்படியல்லாங்கிரே-- உங்களுக்கு வியவஹாரம் . தெரி 

யலே--௮ம்மா, நீங்க. வாங்கக்கொங்கோ அவருக்கு 

பதிலா?. Se
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சரி--கொடும், [வாம்சக் கொள்ளுஒறாள்] 

ஓயா; என்னை ௮வசரப்படுத்தாதீர்- என்னால் கூடிய சக் 

இரத்தில் எழுதி முடிக்கிறேன். 

இனிமே--உங்க பாரம் இங்கிரே--எனக்கென்னு * நான் 

வர்ரே- அம்மா, மான் வர்ரேன். a— Hat ரு 
la. > Dee Dit ot pat . Lito TF gi அனுபப்சளும் க்க வமககபப்பி றான வர 

சென் ஒருவாரம் பொறுத்து--டடுவிலேயும் வந்து பாத் 

திண்டு போரேன்-- உத்தரவு, [போகிறான்], 

சி; காம் ஏமார்து போனேம்-- இன்னும் அதிகமாய்க் 

கேட்டிருக்கவேண்டும்-- அவனுக்கு மிகவும் அவசியமாய் 

வேண்டியிருக்கிமுற்போ லிருக்கிறது-- இல்லாவிட்டால் 

அவ்வளவு எளிதில் ஒப்புக்கொண்டி.ரக்க மாட்டான்... 

தானாகவே gro ரூபாய் அதிகமாய் உயர்த்தினானே-.- 

நரம் கேரரமலே ! 

போனாற்போகழறது என்ன ரூபாய் இது ! என்னை நேரா 

கக் கேட்டிருந்தால் சும்மாக எழுதிக் கொடுக்க இசைக் 

திருப்? பன்-- 

அது தவருகும்-- சும்மாகப் பெறும் பொருள்களின் 

மஹிமையைஉலகம் உண்மையில், அறிகிறதில்லை. அன்றி 

யும் உலகத்திற்கு நன்மைபுரிய முயன்றால் அதற்குரிய 

பொருள் கையில் சேகரித்துவைத்தல் இன்றியமையாத 

தாம். சரி, சாப்பிட்டானவுடன், இன்றைக்கே ஆரம் 

பியும்-- இனி? 2மல் பொழுது போக்குவதற்கு மார்க்க 

மில்லாமல் -௭தசை3யா யோசிச்துக்கொண் டி.ருக்சமாட் 

டீர்-- 

ஆம், உண்மையே-- என் மனத்திழ்கு ஏதாவது வேலை 

வேண்டும்... 

நீர் விரும்பும்வேலையே கிடைத்ததே, இனி யென்ன ₹ 
௫ 

். இயினும்-- எனக்காக. ஏன் நிங்கள் இவ்வளவு கஷ்ட. 

மெல்லாம் எடுத்துக் கொள்ளார் % Sur 

டாக்டர். உ. வே. சாமிநாதையர்
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ரா. என்மனத்திற்கு- ஏதாவது 3வலைவேண்டுமே யென் று. 

போஜன வேளை ஆயது போவோம் வாரும். 

[போகிருர்கள்]. 

கர்ட்சி மடி சிறது. 

ae 

ஐந்தாம் காட்சி, 

டடம்--சென்னபட்டணம் விக்டோரியா பப்ளிச் ஹால் 

சாடகமேடை---இரைக்குப் பின்புறம், 

ஒரு சோபாவின்மீது விஜயரங்கத்தை வளர்த்தி யிருக்றெது. 
பச்சத்தில் ராஜேஸ்லரி கின்று விரிறிச்கொண் டிருச்இருள். 

- சுற்றிலும், சிரஷ்ணசாமீ ழதலியார், லோகநாயக், 
முதலிய வேஷதாரிகள் வேஷத்துடன் சூழ்ந்து 

நிர்கின்ரனர். திரைக்கு வெளியாக பெரும் 

கோஷ்டமா யிருக்கற.து, 

டாகடர் கித்ஷ்ணராவ் விஜயரங்கத்தின் பக்கத்தில் 

மூழர்தாளிட்டு நிந்ொர்..-.- 

சி, ஒன்றும் பயமில்லை -நீங்கள் எல்லாம் ஒருபுறம் ஒதுங்இ 

யிருங்கள்-- காற்றை அடைக்காதீர்கள்.- அதோ 

மூர்ச்சை தெவிகிமுற்போ லிருக்கிறது. ௮ர்தக் கூச்சலை 

நிறுத்துங்கள் யாராவது திரைக்கு வெளியே போய் !- 

[கிருஷ்ணசாமி முதலியார் வெளி 
யே போகிரூர்; இருஷ்ணராள் 
விஜய ரங்கத்தின் முகத்தில் 
குளிர்ர்த ஜலதிசைச் கெளிக் 

, ரர் 

“ஜி, [கண் விழ்த்து] . ரான் எங்க-- இருக்கிறேன் 8-- நான் 

மூர்ச்சையானேனா ₹ 

கி. gb, 'கொஞ்சம்-- தொன்று மில்லை-- அதைப்பற்றி 

யோசியா ஜனங்கள் சர்தோஷத்தினால் போட்ட கூச் 
 சலில் சொஞ்சம் மூர்ச்சையானீர்--௮வ்வளவு தான்--
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வி. 

கி. 

ரர். 

கி-மு, 

ரர், 

கான்--விழுந்ே தனா * 

விழுர்திருப்பிர்-- ஒரு பக்கமாய் நின்றுகொண் டி.ருர்த 

மைதிலி ஓடிவர்து உம்மைக் கரத்தில் தாங்க யிராவிட் 

டால்-- இதற்குள்ளாக நானும் ஓடிவந்து பிடித்துக் 

கொண்டேன். நீர் பேசிக்கொண் டி.ருந்தபொழுது, 

உமது ரா தழதழத்தும், ரான் சக்தெகப்பட்டு உள்ளே 

வரலாமென்று விரைந்து வந்தவன், நீர் மூர்ச்சையான 

அம், அப்படியே மேடையின் பேரில் குதித்தேறிப் பிடித் 

துக்கொண்டேன்-- 

என்ன கஷ்டம் வைக்கிறேன் - உங்களுக்கெல்லாம். 

சரிதான் -- கஷ்டமென்ன இதில் 1-- 

சிரஷ்ணசாமி முதலியார் மறுபடியும் வருகிறார், 

ஐயா டாக்டர் | ஜன௱ற்களொல்லாம் அப்படியே நின்று 

கொண் டிருக்ன்றன!. நான் என்ன சொல்லியும் 

போகமாட்டேன். என்கிமுர்கள்-- நீங்கள். தரைக்கு 

வெளியே போய், நாலாசிரியருக்கு உடம்பு ஒன்றும் 

இல்லை, என்று கூறினால் சான் போவார்சள்போ லிருக் 
4 

கிறது. 

இதென்னடா கஷ்டம் உன்று | 
[இிரைக்கு வெளியே போடருர்] 

என்னமா யிருக்கிறது உடம்பு ? 

இப்பொழுது ஒன் ற மில்லை--வண்டி/யைக் கொண்லெரச் 

சொல்லுங்கள் சீச்சிரம்-- 

உங்கள் வண்டி வருகிறதற்கு இன்னும் ௮ரைமணி நோம் 

பிடிக்கும்! என்ன கும்பல்! என்ன ஜனம் ! இதுவரையில் 

இக்த கும்பலை விக்டோரியா ஹாலில் நான் பார்த்ததில்லை, 

இதோ போய்ச் சொல்லிப் பார்க்கிறேன். 

் [பின்புறமாசப் போிறுள்] 
0 ,
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டாக்டர் கிநஷணாால் இரையின் பச்சமிருந்து 
மறுபடியும் வருகரூர், 

கேட்பவர்களுக் கெல்லாம் பதில் சொல்வ தென்ரல் 1. 
(] 4 டட ச fd an பு % டு os ச . 

YB UT DAT Gal FT BSG OILY OTE ch FT av பொட்டுப் பேச 

| வேண்டியதாயிற்று உங்களுக்கு எப்படி. யிருக்கு 

இப்பொழுது? 

. ‘ ர « 6 ச ப 

லன் மில்லை சரியாப் ளிட்டது- ஏதோ சொஞ்ரம் பல 

உரீனம்.-- 

அவ்வள வுகான்-ரிங்கள் சிக்கிரம் விட்டிற்குப்போட்-- 

பேசாமல் படுத் துக்கொண்டு தூங்குங்கள்--நான் நாளை 

காலை வருக 2றன் — 

(வெளியில் பெண்டுகள் ஏறும் 
படிக்கட்டி னருகிலிருக் து 
டாச்டர் டாச்டா! டாக்டரைக் 
கூப்பிட்டு வாங்கள் !” என்று 
கூச்சல் களம்புறத], 

என்ன அது ₹ 

டாக்டா் ! டாக்டர்! யாரோ பொம்மனாட்டி--கையிலே 

குழர்தையே வைச்சிண்டிருக்கிரா ! அப்படியே படிக்கட் 

டண்டே மூர்ச்சையானா! போய்பாருங்க! போய்பாருகங்க! 

என்னடா கஷ்டம் இது 4 

டாக்டர் ! சக்ரம் போய்ப் பாருங்கள்--என்னவென்று 

பாலம் | 

இதே ! 
[விரைர்து பின்புறமாசப் போகி 

ரர்], 

ராஜேஸ்வரி மறுபடியும் வருகிறாள். 

வண்டியைப் பின் பக்கமாகக் கொண்டுவரச் சொன்னேன். 

நாம் பின் பக்கமாசப் போவோம். 

கொஞ்சம் பொறுங்கள். —
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on. 

கி-மு. 

78, 

உங்களிஷ்டம்--எனக்கொன்றும் அவசரமில்லை ரத 

வது தாகத்தி ற்கு சாப்பிடுகிறீர்களா 1 

ra » ர் ™ ’ 7 4 ' 

இதோ--கொஞ்சம் .சாடா சாப்பிடிய்கள். 

[வீடைர்துபோய் ஒரு சோடா 
புட்டியைச் இறச்து ஒரு டம்ள 
ரில் விட்டெ. தொண்டுவர்து 
கொடுக்கிருன் ]. 

[அசைச் சாப்பிட்டு] அப்பா, 2 டன ஞு Ui BOWL, 

சரிதான்--இதற்செல்லாம் வந்தனம் ஒன் ஸ்ரீ. 
பீ 

ஒரு பச்சத்திலிருர்து ழத்நைபன் செட்டி பணப்பெட்டி 

யொன்றைத் தூசக்சிக்சொண்டு வருகிருன், 

KH) G செனங்க ! இன்னம் ! Sia ane rl Gaal ps | 

[ஒரு சாழ்சாலியில் உட்சார்ச்து] 

ஐயாவுக்கு உடம்பு என்னமா யிருக்கு *-- கொஞ்சம். 

தேவலையா ₹ 

ஒன்றுமில்லை சவுக்கியமப௰ய் விட்டது, 

அடே ! யார்டா அது $ ஐயா ID SI ISBIS 5 Gan ar 

டார்து கொடொ எதாவது ! 

கொடுத்தேன் செட்டியா?ர, கொஞ்சம் சோடா கொடுத் 

தென், 

களுதெ SEI GL என்னத்துக்கு (ப்பு த தில்ஸி!-- 

கொஞ்சம் பால் கொண்டுவரது கொடுக்க? மொல்லு- 

வேண்டாம் செட்டியாே--எனக்கொன்று மில்லட் இப் 

பொழுது. 

என்ன செட்டியாரே, இப்பொழுது என்ன சொல்லு 

இறீர்கள்? நாடகம் ஜனங்களுக்குப் பிரீதியா யிருக்குமோ é Se Oe Oe” 
என்னவோ என்று சந்தேகப் பட்டுக்கொண் டி.ருந்தீர் 

களே * இப்பொழுது என்ன சொல்லு &மர்கள் 7
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௮டடா ! நானா சந்தேகப்பட்டே.ங்கசைக ? ஐயா தான் 
சந்தேகப்பட்டார்.-எனக்கு சந்தேகமே யில்லையே-- 

ஐயாவுக்குப்போட சாயங்காலமே ரோஜாப்பூ மாலெகூட 

உத்தரவு செய்திருந்தேனே--ஐயாவுக்குப் போடலையா 

௮ர்த ஜமீன்தார் *--எக்கே வுந்த மாலெ? 

அதோ, கழற்றி வைத்திருக்கிறது. மூர்ச்சையான 

போது எடுத்துவிடச் சொன்னார் வைத்தியர். 

௮து கெடக்கட்டுங்கிரே--மாளைக்கு ஐயாவுக்கு எங்கை 

யாலே ஜரிகெயாலே போ டப்பொரெ ! 

ராளைக்கா * என்ன நாளைச்கு ₹ 

நாளைக்கு மறுபடியும் ஓயா நாடலவம் தான்! இந்த வாரம் 

எல்லா இதுதான் :-- இண்ணைச்கே நாளைக்காவ எத்த 

னெ திக்சட்டு வித்துபேரச்சுது எங்கிரைக !--௮ துக்காத் 
m8 டு ட “ 

தானே, இத்தி மா புடச்சுது, ரான் இங்குவர ! 

அதோ நம்மாடைய வண்டி சப்தம்-புறப்படுவோம். 4 

௮ம்மா, உங்களோடெ. ஒரு பபச்சு 4 

பராஜேஸ்வரியை ஒரு பு£மாய் 
அழைத்துச்கொண்டு போய்] 

இனியமேலெ ஐயா எளஞூதர நாடவ மெல்லாம் எனக்கு 

ஒப்பர்தம்--சாடவம் ஒண்ணுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் கொடு 

த்து விடரெ--நீங்க எப்படியாவது பேச. ஏற்பாடு 

பண்ணிடணும்-- 
ச ’ oN ¢ 

எல்லாம் பிறகு ஆகட்மிம். 

நிங்க அப்படி. சொல்லிடக் கூடாது- உங்களுக்கு நான் 

பிரத்யேசமா..-ஏ தாவது ஏற்பாடு பண்சேங்கி2ெ-- 

சரிதான்--கெட்டிக்காரர்தான் ;--எல்லாம் நாளை காலை 

வீட்டிற்கு வாருங்கள் பேசிக்கொள்ளுகோம்-- 

டாக்டர் கிநஷணராவும் எட்டினபுறம் ஜமீன் தாரம் 

வருகிருர்கள்.. 

டாக்டர், என்ன சமாசாரம், போயிருந்தீரே 1?
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கி 

௭-௫ 

ஒன்றுமில்லை--சரியாவிட்டது--கும்பல் நெருக்கத்தில் 

மேர்ச்சையானாற் போலிருக்கிறது.--அப்படியே aps 

SH” குழந்தைக்கு முழங் கையில் கொஞ்சம் காயம்பட் 

டது. குழந்தையின் காயத்தைக் கட்டி, பிறகு தாயின் 

மூர்ச்சை கெளிவிக்க, இவ்வளவு மேசம் பிடித்த து-- 

வேரொென்றும் ௮பாய மில்லையெ ? 

இல்ல இல்லை--விட்டுக்குபோய் விட்டார்கள் வர்கள் 

திரும்பி உரும்பொழுது மம்முடைய எட்டினபுறம் 

ஜமீன்தார் உம்மை மேரில் பார்த்து. விசாரித்துவிட்டுப் 

போகவேண்டு மென்மு/-- அமைத்துக்கொண்டு வந்தேன் 

௮ வரை. 

வரவேண்டும்--உங்களுக் கெல்லாம் என்னால் நிரம்ப 

சிரமம்? 

ஈன்றாகச் சொன்னீர்கள் '-உங்களுக்கு உடம்புக்கு ஒன்று 

மில்லையே இப்பொழுது 4 

ஒன்றுமில்லை இப்பொழுது, தங்களைப்போன்ற பெரியோர் 

களுடைய ஆசீர்வாதத்தால்.--எ?தா கொஞ்சம் பல 

ஐறீன ம்-- 
a 

அமாம், ஒரு புஸ்தகம் எழுதுவதென்றால் என்ன 

கஷ்டமிருக்கிறது ! மூளைக்கு எவ்வளவுவேலை! உடம்பைக் 

கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாய்ப்பார்த்துக் கொள்ளுங்கள்-- 

நீங்கள் இன்னும் இர்ஈ மாதிரி எத்தனையோ நாடகங்கள் 
° * ச » . * 

அ முதவேண்டும்--பதினாறும் பெற்று பெருவாழ்வு வாழ 

வேண்டும்'-அதுவே என் ஆசர்வாதம்.--நீங்கள் சக்கரம் 

வீட்டிற்குப்போய் சொஞ்சம் நித்திரை செய்யுங்கள், என் 
வண்டியைத் தருவதா 8 

இல்லை--வண்டி யிருக்கிறது. 

நான் நாளை காலை வந்து பார்க்றேன்--ரான் வருகிறேன். 
e 

Brg aKa nor; br FS@ri விட்டிற்குப்போம்: 

[இருவருமாகப் போடரார்கள்],
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யாரடா முது? ஐயா வண்டியெ சிக்கிரம் கூப்பிடச் 

சொல். 

வேண்டாம், முன்பே வந்திருக்கிறது, 

[எழுந்திருந்து] இக்த நாடகத்தில் வேஷம்தரித்த உங்களுக் 

கெல்லாம் ரான் வந்தனம் செய்கிறேன். இப்பொழுது 

சாவகாசமில்லை--நரளை தினம் சாவகாசமாய் உங்களெல் 

லோருடனும் பேசுறேன்-- 

௮ப்ப,யே, மிகவும் சந்?தாஷம்--இப்படிப்பட்ட wp 

புதமான கதையை நாடகமாக எழுகு, நாங்கள் அதில் 

பெயர் பெறும்படியாகச் செய்ததற்காக, நாங்கள் எல் 

லோரும் உங்களுக்கு ரன்றி பறிதலுடையவர்களாக 

[எல்லோரும் வணய்குடருர்கள்], 

[அவர்களை வணம்] ரான் வருகிமறள்-- செட்டியாசே 

நான் வருகிறன், 

ளோ ௮தென்னாவுங்கோ--இ3தா காலும் வர்ரெ உங்க 
டேகூட, உங்கள் வீட்டுவசைக்கும்-- 

ஐயா, இரத ரோஜாப்பூ மாலையெ விட்டுட்டுப் போரை 

களே--இதே கழுத்துலே போட்டிண்டு போங்க-- 

- அம்மா, இப்படி--கொடு--௮ தஃகையில், 

ஆமாம்--ராக்கல்லாம் போட்டா நீங்க போட்டுகிவை 

களா! 

[போகும் பொழுது மெதுவாய்] கோன்றிற் புகழொடு சோன் 

me | 

உம்-- [பெருமூச் செறி௫ருன்], 

[போகிருர்கள்], 

காட்சீ மடிகிறது,
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மன்றமும் அங்கம். 

மூநீல் காட்?ி. 

இடம்--சென்னைபில் புதிதாய்க் கட்டப்பட்ட '*விஜய ரங்கம்" என்னும் 

சாடகசாலையில் ஒச்திகை ஈடக்தும் அறை, 

நடுவில் சாமிநாதன் ரிற்கறான், அவனைச் சுற்றிலும் 

லோசநாயச முத்துகிநஷ்ஷநாயுட முதலிய காடகமாடுபவர்கள் 

ஈகை துக்கொண்டு ரிறஇன் ஈனர், 

லோ, இன்னொருதரம் சொல்லம்மா, இன்னொருதரம் சொல்லு. 

கா. ( மானம் போனபின்னே வாழ்2வூனா, மண்ணின்மேல்,'? 

[கன்னைக் ரூச்.இக் சொண்டு 
சாவதுபோல் நடிக்கிறான், எல் 

லோரும் கைகொட்டி ஈகைக் 
இருர்கள்], 

எல்லோரும். ௮ச்சம், கருஷ்ணசாமி மு.கலியார்தான் ! 

லோ. இதோ வர்சார் | 

கிநஷணசாமீ மதலியரீர் வருகிருர், 

கி, corer ge என்ன ௮? பிள்ளை அவர்கள் வர 

வில்லையா என்ன இன்னும்? 

லோ. இல்லெ, இன்னம் வரலே. 

கி, கூச்சல் என்ன இங்கே? 

லோ. Cada gr Dae. Bag பையன் உங்களைப் போல 

நடித்துக் காட்ட, அ௮த்தெப் பார்த்து சிரிச்சோம் | 

தி, என்னப் போலவா? எரே நான் பார்க்கவேண்டும்-- 
‘ 

எதோ. 6 

லோ, எதோ இன்னொருதாம் சொல்லம்மா,
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மானம் போனபின் வாழ்வேனோ மண்ணின் மேல் £”? சா. ம 

[முன்புபோல் ஈடித்துச் காட்டு 
இருன்], 

கி, [தகைத்து] நன்ருய்க் கவனித்திருக்கறான். புத்திசாலி \— 

அப்பா, இப்படிவா, இன்னும் யார் யாரைப்போல் sys 

கத் தெரியும் உனக்கு ? 

தோகி, ஒருத்தர் பாக்கி இல்லாமல் நேற்று மேடையில் யார் 

பாரைப் பார்க்கானே அ௮வர்களைப்போ லெல்லாம் ஈடிக் 

இருன். 

கி, அப்படியா --எதோ-லோகராயகியைப்போல் கொஞ் 
மம் நடி. 

லோகநாயகி தவிர ஆம் ஆம் ! 
மற்றவர்கள். ் 

லோ. பையா என்னெ எழுக்காளி செப்தையோ, கொடுப்பேன் 

தவடையில் ! 

கி, ஏளனமாவது?£ குழர்தை வேடிக்கையாக நடித்துக் 

காட்டினால் ௮தில் தவறென்ன ? சச்கோஷ பல்லலோ 

படவேண்டும். நீ சொல்லம்மா சொல், 

சா. ௮ந்த அ௮ம்மா-கோவிச்டுக்கிவாங் ௪, 

கி, கோவித்துக் கொள்ளுகிறதகாவது | அப்படி. யொன்றும் 

| கொவித்துக் கொள்ள மாட்டார்கள்--ரானிருக்கதேன் 

பயப்படாதே-- [சாமிராசனைச் தட்டிக் கொடுக்கிறான்], 

சா. (பெண்ணாய்பொறக்கிறக்கெவிட, பேயாபொறக்கலாம்!'? 

[லோகராயகி அழுவது போல் 
அழுதுக் காட்டுகிறான்], 

லோ, தவிர மற்றவர்.” ஆஹாஹா ! [ஈகசைக்ன் றனர்], 

வோ. நான் ௮ப்பவே சொன்னேனே ! 

[சாமிசாதன் சையைப் பிடித் 

.... திழுத்து சன்னத்தில் ஒரு 
{gap அறைகூருள். சாமி 

காதன் உரத்த சப்சமாய் ௮ழு 
Goren),
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மற்றவர். ஆ! ஆ! 

விஜயரங்கம் சரேலென்று உள்ளே வருகிருன். உடனே 

எல்லோரும் அசைவற்று நின்றுவிகின்றனர். 

சாமீநாதன் அழுகையை அடக்சக்கொள்ளப் பார்க்கிறான், 

வி. என்ன இது எல்லாம் ?--என் அ௮ழுகிழுன் குழந்தை 1 

இங்கே வாடா வுப்பா-.. [சாமிசாதன் மெல்ல ௮ரு9ல்வா] 
யார் இவனைக் கன்னத்தில் அறைர்தது இப்படி சூடு 

உண்டாக *--யார் சொல்லுகிறீர்களா என்ன 8 

&-p. லோகராயக, 

வி. ஏன் ?--ஏன் அம்மா ௮டி.ச்ராய் இவனை 8 

லோ. அவன் என்னா செய்தா கேளுங்கோ முன்னே. 

வி, என்னடா ப்பா செய்தாய் ? 

சா. [அழுதுகொண்டே] இந்த QUT — DY i அம்மா நேத்து 

ஆட்டத்துலெ--சொன்னா போலே-- சொல்லச் சொன் 

னாங்கோ-௮ப்படி.யே சொன்னே--௮துக்கு. தவடை 

யிலே ௮டி.ச்சாங்க-- 

லோ. நாலு வேண்டா மிண்ணு சொன்னனா இல்லையா ₹ 

வி, ௮வர்கள் வேண்டாமென்று சொன்னபொழுது ஏன் 

செய்தாய் ? 

சா. இந்த ஐயாதான்--சொல்லச் சொன்னாங்க. 

வி. இருஷ்ணசாமி முதலியார், நீங்கள் சொல்லினீர்களா ? 

கி-மு. இதென்ன நிங்கள் கூட கேட்டிறீர்களே ? குழர்தை 

ஏதோ, தான் நேற்று பார்த்ததுபோல் அவரவர்சளைப் 

போல் நடித்துக் காட்டினால், அதற்கு சர்தோஷப் படு 
வதை விட்ட--கோபம் கொள்ளலாமோ 1--என்னைப் 
போல் நடித்தான், அதற்காக நான் கோபம் கொண் 

டேனே 1--இல்லை இஷ்ட மில்லாவிட்டால்--வேண்டா 
மென்முல் போகிறது, அதற்காகக் குழந்தையை அடிப்ப 

தாவது * விரல்லிரலாக எழும்பிப்போ யிருக்கிறதே ! 
10
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ஆம்--லோககாயக, அப்படித்தான் ஏதாவது தவறி 

ழைத்தபோதிலும் வாயால் சண்டி.ப்பதைகவிட்டு, சையால் 

அடிக்கலாமா உன் குழந்தையா யிரும்தால் இப்படி 

௮டி.த்திருப்பாயா £? 

எங் கொழமர்தையயிருர்தா அப்படியே கொண்ணுபோட் 

டிருப்பேன்! பதோ தெருவிலே போகிற சகொழர் 

தைக்கே இவ்வளவு பரிஞ்சி பபேசரைகளெ--இன்னும் 

உங்க கொழக்தையா யிரும்தா ஏன்னா செய்வைங்களோ 

என் குழர்தையாயிருக்கால்-கான் ஒருகால் பொறுத் 

தாரதும் பொறுப்2பன-- இல்லாதபடியினால்தான் நீ 

செய்தது தவறு என்று ௮தஇிக சண்டிப்பாய்க் கூறவேண் 

டியிருக்கிறது--இனி இம்மாதிரி செய்வாயானால் or on FG 

மிகவும் கோபம் வரும், ஜாக்ரதை. சரி, நேரமாகிறது! 

இன்று ரான் கொஞ்ரம் போம் பொறுத்து வந்ததற் 

காகமன்னியுங்கள்--கொஞ்சம் ௮வசரமான வேலையாப்ப் 

போயிருந்தேன் ஓத்திகை ாம்பியுங்கள்-- முதல் 

காட்சயில், யார் ஆசம்பம் செய்கிறது ₹ 

[புஸ்தகத்மை எடு துக்கொண்டு] 

லாொகநாயகி, இரம்பி.- 

எனக்கு உடம் ஏவுக்கியமாயில்லே-மான் ஓத்திசெ 
பண்ண முடியாது, 

உம்--விணாகப் | பிடிவாதம் செய்யா?த-- நான் சொல் 
பட றக 

eu 24 HQ : ஆதம ப் ப், 

YDN~YH.G MUU MS ௮ந்த வேஷம் சொடுக்கா 

திருந்தா மான் ஒத்திகை Liar maar. 

ன்ன !--விணாகக் கெட்டுப்போகாதே--அரம்பி, 

நான் கெட்டுப் போறேறோ, யார் கெட்டுப் போருகளோ 

பாப்போம் !--நான் மாட்டேன்--நான் கேட்டபடி. செய் 

யாப்போனா--
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வி. என் கடைசி வார்த்தையைக் கேல்--உன் நிபந்தளைப் பிர 

காரம் ரான் உனக்கேற்படுத் தும்படி பான எந்து நாடக 

பாத்திரத்தையும் 2 வேண்டாமென்று மறுக்கலாகாது, 

அப்படி. மறுப்பாயாயின் நான் உன்ளை 7 விடலாம். 

லோ. நீங்க நீக்கிவிரரென்னா ? நரன விலூப் போறேன்... 

என் சம்பளத்கெ சொித்நுலிடுங்க--ரரஸ்வஇ விலாச 

சபையில் சான் எப்போ வருவே? இண்ணு காக்திண் 

EET. 

6 e ௪ ச உ டி ச வி. சம், அனால்--இன்னும் இரக மாசம் படிய நான்கு நர 

ளிருக்கிறது ; யாக Meee) போகிறபடியால் நான் 

உனக்கு இநர்கு மாசம்கிய சம்பளமக்தைக் கொடுக்க 

வேண்டிய நிமித்தியமில்லை. ஆயினும், இதோ பூராவாகக் 

கொடுக்கிறேன்- பெற்றுக்கொண்டு போ, 

| சன் ஜேபியிலிருர்து ஒரு செக் 

புஸ்தகத்தை எடுத்து அதில் 
ஒரு செம் எழுதி ௮வள் கை 
யில் கொடுக்கிறான்], 

லோ. சரி--கொடுங்கள்--நானில்லாமே இந்த சாடகம் என். 

னமா நடக்கிறதோ பார்க்கிறேன் ! 

வி. உம்--சரிதான்- போய்வா. 

[லோசசாயகி கோபத்துடன் போகிறாள்] 

இன்றைக்கு இனி ஒத்திகை வேண்டாம், மறு ஒத்திகை 

என்றைக்கு என்று உங்களுக்கெல்லாம் சொல்லி பனுப்பு 

இன். நீங்கள் எல்லாம் உத்தரவு பெற்றுக்கொள் 

ளுங்கள். 
[எல்லோரும் .விடை பெற்றுச் 

eae றனர்], 

கிருஷ்ணசாமி முதலியார்--இப்படி. வாருங்கள். 

கிநஷ்ணசாமீ முதலியார் மாத்திரம் சரமீநாதறுடன் 
இரும்பி -வருகிரூர், 

உங்களை நேற்றிர்வே கேட்கவேண்டுமென் நிருக்தேன்..-- 

இச்த குழச்தையை எங்கெ பிடித்தீர் ? நிரம்ப புத்திசாலி



%6 
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யாகச் காணப்படுகிறான்-- 

எங்கள் பக்கத்து வீட்டிலிருக்கும் குழந்தை; என் பைய 

னோடு பள்ளிக்கூடத்திற்கு ஒன்ருய்ப்2பாப்ப் படிக்கிறான். 

சாயங்காலத்தில் என் பையனுக்கு *வடிவேலு”வின் பாக 

த்கைச் சொல்லிக்கொண்டு வரும்பொழுது, இவ.லும்கூட 

விருந்து ௮ர்த பாசத்தை யெல்லாம் அப்படியே ஒப்பித் 

துக்கொண்டு வருவான். நேற்றைத்தினம்- திடீரென்று 

என் பையலுக்கு வலி காணவே--நான் எப்படி நாட 

கத்தை நடத்துவது (' வடிவேலு ?' வின் பாகமில்லாமல், 

என்று யோ௫ித்துக்கொண் டிருக்கையில்-- இந்த 

குழந்தையை ௮தை டடிச்கும்படிச் செய்யலாமே யென்று 

யோசனை பிறக்க--இவன் தாயாரிடம் மிகவும் மன்முடி. 

உத்தரவுபெற்று அழைத்து வந்தேன் ஈம்முடைய நாடக 

சாலைர்கு. எங்கே மேடைக்கு வர்தபின் பயப்படுகிருனோ 

என்று பார்த்?தன். என் பையனைவிட ஈன்ராய் ஈடித் 

தான். 
ர் 

ஆம்--௮ப்படி த்தான் எல்லோரும் சொன்னார்கள்-- 

எனக்கும் அப்படித்தான் தோன்றியது--உங்கள் பைய 

னுக்கு இன்று உடம்பு எப்படி பிருக்கறெது 1 

கொஞ்சம் சுமாசாக யிருக்கிறது--பார்த்தீர்களா ! மறந் 

தேன் ! ௮வனுக்கு ஒரு மருந்து வாங்கிக்கொண்டு போக 

வேண்டியதாயிருக்கிறது, சான் டிராம் வண்டியில்போய் 

வாங்கக்கொண்டு வருகிறேன்--நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் 

இங்கே இருப்பீர்களோ இல்லையோ ? 

இருப்பேன். * 

இவன் இங்குதா ஸிருக்கட்டும்--நான் போய் அந்த 

மருந்தை வாங்கிக்கொண்டு திரும்பிவர்து இவனை வீட் 

டிற்கு அழைத்துப் போறேன். 

௮ப்படியே செய்யுங்கள்.
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கி-மு. அப்பா, இங்கு தானிரு--ரான் இதோ வர்துவிடுகிறேன், 

வி. 

ரா. 

சா, 

ச். 

எ. 

சா. 

சா. 

சா. 

சர், 

ச். 

[போரூர்]. 

[சாமிசாகனை சற்றுநேரம் உறறப் பார்த்து] இப்படி. வா. 

[சாமிகாகன் ௮ருகற் போகிறான்]. 

உன் பெயர் என்ன 3 

சாமிநாதன் எம்பேரு--எங்கம்மா சாமி இண்ணு கூப் 

பிடராங்க, 

உன் ௮ம்மா பெயர் என்ன? 

அம்மா பேரா ?--அம்மாதான். 

உன் ௮ப்பா--இருக்கிருரா $ 

இருக்கருு. 
எங்கே * 

ஊர்லே, 

எந்த ஊரிலே ₹ 

ag அம்மா சொல்ல மாட்டேண்ராங்கோ--ரான் 

கேட்டா ௮ழசாங்கோ அம்மா,, அ௮த்தொட்டு நான் 

கேக்ர தில்லே. 

ஊரில் இருக்கிறார் என்று உனக்கு எப்படி தெரியும் 8 

௮ம்மா தான் சொல்ராங்களெ. 

அவர்- ஊரிலிருந்து எப்பொழுது வருவார் தெரியுமா 

உனக்கு * 

தெரியும். 

தெரியுமா ! எப்பொழுது ₹ 

சாமிக்கு எப்போ இஷ்டமோ அப்போ வருவாரு, 

எந்த சாமிக்கு ? ° 

எனக்கல்லா---கோவில்லே இல்லெ சாமி* ௮ந்த சாமிக்கி,



சா. 

oi. 

சா, 

ef. 

சா. 

வி. 

சா. 

சா. 
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யார் சொன்னது அப்படி. * 

௮ம்மா சொன்னாங்க, 

[பெருமூச்செறிர்து] உனக்கிஷ்ட மில்லையா உங்கள் அப்பா 

வ ஜரிலிருந் து வரவேண்டுமென்று 8 

எனக்குக்கூட இவ்டம்--௮தாம் கோவுலுக்கு போவும் 

போசெல்லாம்,--கண்ணை மூடிகலு-- சாமியே கேக் 

சானே-.-.எங்கப்பாவெளங்கிட்ட அனுப்பிக்கச் சொல்லி. 

சாமி--௮ ன்ன பதில் சொன்னார் 2 

இத்தினி நாளும் பதில்சொல்லலே--போன வெள்ளிக் 

கெழமெ), கண்ணெ மூடிகனு கேட்டனா, அப்போ மாத் 

திரம்--அசட்டும் இண்ணாரு. 

சாமியா? 

ஆமா--நான் தான் காதாலே கேட்டனெ. 

அப்பொழுது, உங்கள் ௮ப்பா வருவாரா சீக்கரம் ? 

ஓஒ !--சாமி பொய் பேசுவாரா ? 

மாட்டார் -உம்-- இதை உங்கள் அம்மா விடம் சொன் 

னையா 7 

சொன்னே--அ௮ம்மா ுத்தெ சேட்டு. -௮முதாக்க-- 

அழுதாலும் அப்புறம் எனக்கு முக்தி கொடுத்தாங்க. 

ஈசனே!--அப்பா, உன் வயசென்ன? தெரியுமா உனக்கு? 

தெரியும்--எனக்கு ௮௮ அயசாவதுராயிழ்தும் கெழ 

மெ வந்தா எழாவது வயசு பொரறச்கும். 

அதெப்படி தெரியும் உனக்கு? 

தெரியுமே--வெள்ளிக்கிழமெ.வருஷம் பொரப்புவல்லே ? 
* ்] . t 

பள்ளிக்கூடத்திலேகூட லீவு உடலே? 

ஆபாம்- ் ட்ப



seo hel விஜய ரங்கம் உற. 

சா. 

சா. 

சா. 

on. 

an, 

ai. 

அ௮ண்ணக்கி தான்கான் பொறந்தை-வருஷப் பொழப்பு 

பொறந்ததும் நானு பொறர்றேன் இன்னு மம்மா 

சொன்னாங்க-- வனக்கு ஈண்ணா தெரியும் $ வருஷா 

வர்ஷம், வருஷப் பொறப்புஈண்ணுட மானு பொறந்கு 

நாளிண்ணுடி அம்மா எனக்கிஷ்டமானது என்ன் Lett dy 

வாங்க கொடுக்கிறாங்களெ -ஈரனு உண்ணா படிச்சாகர், 

ஈமனே ! மான் நனைக்மும்வண்பை் இகுக்குமாக என்ன 

ப.இ3மா சம் போனவ மரன் 1-2 

ட ப்ப என்னா அது ? 

. " . . “oe . ௪ ச் Ae 
உல் பேர்ரல்ல- கட்டவா. உம்-.இர்த.. வெளியரில் 

. . sy உ ட * ச் 

கழமையா om Did; armed Oar Gas போகிமுர்கள் 

உங்கள் அம்மா * 

அமாம், 

என்ன கொடுக்கப் போகிறார்கள் உனக்கு ? 

தா எங்கே ஊட்டு எதிரலே நாரய்காரெ வைச்சது. , 

இருக்கிருனெ நாறு நா யிகுட்டி, அ திலெ சின்னகுட் 

புயெ வாங்கதரச் சொன்னே-- 

வாங்கக் கொடுத்திறேன் என்றார்களா ? 

நரய்க்காரன்--பொம்ப வெலெ சொல்லரா-.- இப்பொ 

ரூபாயில்லெ, எல்லாம் வாரவர்ஷம் பார்த் துக்கலாம்--இச் 

தவர்ஷம் பொம்மே நாய்குட்டி வாங்கி தரெண்ணாங்க-- 

௮ உனக்கு துக்கமா யிருக்கிறதா $ 

ஒரு: வர்ஷத்துக்குள்ளோ--௮ந்த சின்ன குண்டு குச்சி 

சாயிகுட்டியே, யாரானாலும் வாங்கிகினு பூட்டா என்னா 

செய்யாது இண்ணு.ரெனைச்சனு எனக்கு.௮ழெ வருது 

அனா சானு ௮ ழரதில்லே-- 

ar or $
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சானு அழுதா, அப்பறம் அம்மா அுழுவாங்க--ும்மா 

வுக்கு ௮ழெலாரப் பண்ணலாமா நாலு ?--அ௮ம்மா எம்மே 

லே எவ்வளவு ஆசையா யிருக்கிருங்கோ 1-௮: த்தொட்டு, 

சாமி, ௮ந்த நாய்குட்டியை சான் உனக்கு வாங்கித் தரவா? 

[சிரித்த முகத்துடன்] வாங்தெத்தர்ரைக்களா $ 

[திடீரென்று முகம்மாறி] 

ஆனு 
என்ன அனால்? 

ஊம்--௮ம்மா-ஓர்த்தரையும் ஒண்ணும் வாங்கக் சொடுக் 
கம் சொல்லி கேக்கக் கூடாதிண்ணாங்க௧களே 7 

நீ கேட்பதன் முன்பாக நானே வாங்கிக் கொடுப்பதாகச் 

சொன்னேனே. 

நீச்களே சொன்னைங்கல்லா * 

அமாம் நானாகத்தான் சொன்னேன் முன்பு. 

௮ப்பொ, அம்மா கோவிச்சிக்க மாட்டாங்கல்லா ₹ 

கோபித்துக் கொள்ளமாட்டார்கள்-- என்று நினைக் 

தறேன். 

ஒருவேளெ ௮ம்மா கோவிச்சி௫னொ--அ௮ர்த ராயிகுட்டியே 

நீங்க இங்கயே வைச்சங்கோ-சாலனு எப்பவானா இங்கே 

வந்தேனிண்ணா பார்த்துட்டுப் போறேன். 

அந்த நாய்க்குட்டியின்மேல் ஏன் உனக் கவவளவு ஆசை ₹ 

௮து நல்ல நாய்குட்டி -சின்னதா,குண்டா, அழகா யிருக் 

குது--வால் மாத்திரம் கறுப்பா--நாலு சண்ணு கண்ணு 

இண்ணு கூப்பிட்டா குடுகுடுகுடு இண்ணு ஓடியாருது ! 

அதுக்கு எம்மேலெ ரொம்ப ஆசை இண்ணு சாய்காரன் 

கூட சொன்னான்.-- 

கிநஷ்ணசாமீ ழதலியார் மறுபடியும் வருகிறார், 

வாடா அப்பா, போகலாம், 

நானு வரட்மொ?
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வி. 

சா. 

கி-மு, 

கி-மு. 

சா. 

போய்வர். 

காபகம் வைர்சிசிளைங்களா? மாது குட்டியிலே சன்ன 

குட்டி. 

கிருஷ்ணசாமி முதலியார், நான் இரண்டுதினம் பட்ட 

ணத்தைவிட்டு வெளியே போகவேண்டி. யிருக்கிறது: 

ரான் வருகிற வரையில் ஒத்திகை யெல்லாம் நீங்கள் 

பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். 

எங்கே அவ்வளவு அவசரமாக 4 

திருநெல்வேலி வரையில். 

சரி, அப்படியே கட்டும். 

௮ந்த நா குட்டிக்கி வாலு மாத்திரம் கறுப்பாயிருக்கும்-- 

தெரியுமா? 

சரிதான். 
[கிருஷ்ணசாமி முதலியார் சாமி 
நாதனை அழைத்துக் கொண்டு 
போகருர்]. 

பிறந்த தேதியை முனிச்பல் ரிஜிஸ்டரில் பார்த்தால் 

தெரிந்து போகிறது. --என்ன மணி ?--உடனே புறப் 

பட்டால் இன்றைத்தினமே போகலாம்--ப.ரமேஸ்வரா ! 

நீர்தான் என் சந்தேகத்தை யெல்லாம் நிவர்த்தி செய்ய 

வேண்டும் ! | [விரைந்து போகிருன்], 

காட்சி மடிகிறது. 

11
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சர. 

af. 

of. 

விஜய ரங்கம் [அங்கம்-9 

இசண்டாம் காட்சி, 

இடம்---சென்னை--திருவல்லிக்கேணியில் தர் சிறிய வீட்டின் 

முன்பாகத்தின் கூடம், 

சாமிநாதன் பொம்மை நாய்க்குட்டியைக் கை,பில் 
வைத்துச்சொண்டு மிர்கரொன், 

௮௬ல் மங்கைய!க்கரசி அவன் முதுசைம் தடவிக் 

கொடுத்துக்கெண்டு நிநஇறாள். 

் கண்ணே ! வருத்தப்படாதே--நான் என்ன செய்வது ₹ 

உன் முகவாட்டத்ைப் பார்த்து சஹிக்காமல்--ரூபாப் 

போனால் போகிறதென்று wis நாய்க்காரனிடம் 

போய்ப் பார்த்தேன். அந்தக் குட்டியை வேறு யாரோ 

நேற்று சாயங்காலம் வாங்கிக்கொண்டு போய்விட்டதா 

கச்சொல்லுகிறுன். மற்ற மூன்று குட்டிகளில் ஏதாவ 

தொன்ற--ட௨உனக் கஇஷ்டமானகைச் சொல்--வாதஇத் 

தருகி3றன். நீயாக வற்று பார்த்துச் சொல்லுஇருயா 1 

வேணாம் -வேஜொண்ணும். 

கண்ணே ! சான் சொல்வதைக் கேள். இன்று நீ பிறந்த 

நாளில் முகவாட்டத்துடன் இருக்கலாமா ₹ 

ராலு--சந்தோஷமதா யிருக்கனும் இண்ணு பாக்கரே-- 
அந்த காய் குட்டியே நெனச்சிகின--துக்கம்--௮துவா 

உள்ளே யிருந்து வருதம்மா ! 

சுண்ணே ! கண்ணே !--நான் இனி என் செய்வது *-- 

போனது போகட்டும், அதைப்பற்றி நினையாதே---நீ 

துக்கப்பட்டு--எனக்கு துக்கம் வரும்படி செய்யலாமா ₹$ 

இல்லெ அம்மா, நீங்க--துக்கப்படாதைங்கோ-- நாலு 

சந்தோஷமா யிருக்கரே-- 

௮துதான் ஈல்லது--நீ விளையாடிக்கொண்டிரு. நான் 
உள்ளே சென்று உனக்கு பூரிலட்டு சுட்டுக்கொண்டு 

வருகின்.
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சா, 

ம், 

சர். 

சா. 

சா. 

சா, 

ஏன் ௮ம்மா சாமி பொய் பேரமாட்டார வல்லா $ 

மாட்டார் கண்ணே-- என் கேட்கிருய் 9 

௮ந்த சாய்குட்டியெ உனச்கு கொடுக்கசே எப்படியும், 

இண்ணு சொன்னாரு-- 

லை---எப்பொமுதாவது- கொடுப்பார் பயப்படாதே. ஆ. Ge 
[மூத்தமிட்டுவிட்டு உள்ளே போடு 

ருள்], 
[பொம்மை சாய்க் குட்டியை அாத்தில்வைத்த] ௬ ௬௪௬1௪௬ 

--இத கழுதெ நாய் குட்டி. ! கவுறு சட்டி இழுக்தாதாம் 

வரும் | 

[ஒரு பக்கமாகப் போய் உட்சார்ர் 
௮ கண்ணை மூடிச்கொள்ளு 
இரான் ], 

சாமி! என் கண்ணு நாகுட்டியெ கொடுக்கு !-- 

விஜயரங்கம் ஒரு சிறு சாய்க்குட்டியுடன் வாசற்படி. யருகில் 

வந்து நிற்கிறான். 

சாமி ! என் கண்ணு நாய்குட்டியெ கொடுங்க ! 

[விஜயரங்கம் தான் கொண்டு 
வீத நாய்க் குட்டியை அவன் 
முன்னிலையில் விட்டுவிட்டு சற் 
(2m ஒதுங்கி 8 ர்கரான்]. 

[கண் விழித்து சாய்ச் குட்டி யைப் பார்க், பரபரப்புடன் எடுத்துச் 

சட்டி யணைக்து முத்தமிட்டு] அம்மா! அம்மா |! சாமி நா 

குட்டியெ கொடுத்தாரு எனக்கு ! 
[உள்ளே ஈாய்ச்குட்டியடன் தடுகிருன்] 

ஜகநீரனே ! ஜகத$ீரனே ! [பெருமூச்செறிகறொன்] 

மங்கையர்க்கரசி சாமீநாதறடன் உள்ளே யிருர்து 

விரைந்து மறுபடி வருகிறாள். 

ஏதடா சாமி இது? ” 

சாமி குடுத்தாரு ௮ம்மா !
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சா. 

சா. 

சா. 

சா. 

தா. 

& 

a * 

விஜய ரங்கம் [அவ்தம்-3, 

[விஜயரங்கத்சைப் பார்த்து இடுச்சட்டு நின்ற] சாமி--இவர் 

யார் தெரியுமா-- உனக்கு ? 

தெரியும் ௮ம்மா- ங்கே மாடகமெல்லாம் போடராங் 

களே, ௮ங்கே இருக்கிறவங்க அம்மா. 

அவசை-- நாய்க்குட்டி வேண்டுமென்று--கேட்டாயா நீ? 

இல்லெ ௮ம்மா,--றானா சேச்கலெ ௮ம்மா--அவுங்களா 

கொடுக்கரே இண்ணு--சொன்னாங்கம்மா ! 

அவர் கையிலிருந்து இதை உன்னை யார் வாங்கச் சொன் 

னது? 

ச 0 GQ 4 ச ரு ‘ 1 . அவர் சையிலிருக்து வாங்கல அம்மா சானு கண்ணெ 

மூடிகினு -சாமியெகேட்டனா-- ஊம்--கண்ணெதெறதந்து 

பாச்தா-- நாய்குட்டி எதிர்லே இருர்துது ௮ம்மா-- 

என் உத்தரவில்லாமல் ஒருவரிடமிருந்தும் ஒன்றும் வாங் 

கக்கூடாதென்று சொல்லியிருக்கிறேனோ இல்லையோ ? 

[வருத்தத்துடன்] சொல்லி---இருக்கரைங்க, 

. . ௪ "a ச பூ . 

முன்பு இதைக் கொண்டு2பாய்--அவரிடம்-கொடுத்து 

விட்டு வா. 

[கஷ்டத்துடன் பேசுகிறான்] மங்கையர்க்காட-- பொறு 

பொறு--௮வசரப்படாதே-- 

[கோபத்துடன்] சாமிநா தன் !--முன்பு கொடுத்து விட்டு 

வா, 

[சண்களில் நீர் சதும்ப] இந்தாங்க ஓயா-- 

[காய்ச் குட்டியை விஜயரங்கத் 
இடம் சொடுக்கரொான்]. 

மங்கையர்க்கரசி !--ரநான் செய்த தப்பிதத்திற்காக-- 

என்னை உன் மனம் பூசணமாகுமளவும்--எவ்வளவு 

வேண்டு மென்ருாலும் தண்டி--அ௮வன்--அ.றியாப் பாலன் 

-அவளையேன் கண்டிக்கிருய் 4
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bb. உமக்கு என்னத்திற்கு ௮து * 

வி. சொல்லுகிறேன்--ரான் சொல்வதை, ௮வன்--குழந்தை 

கேட்பது நல்லதல்ல--௮வனை உள்ளே அனுப்பிவிடு 

கொஞ்சம் நேரம். 

ம. சாமி கொஞ்சம் உள்ளே போயிரு, 

[சாமிசாதன் சாய்க் குட்டியைசம் 
இரும்பி இரும்பிப் பார்த்து 

விட்டு மெல்ல உள்ளே போகி 
ரான்; €ழேயிருக்ச சாய்ச்குட்டி. 
௮வன் பின்னால் உள்ளே தடு 
இறது,மங்கையர்கிசாசி அதைக் 
தடுக்கப் பார்க்கிறாள்], 

லி. [அவளைத் தத்து] 3வண்டாம், உன்னை வேண்டிக் கொள்ளு 

றேன். பரமேஸ்வானாசப் பார்த்து அர்த ராய்க் குட் 

டிக்கு ௮வனைப் பின்தொடறும்படியாகப் பதஇ கொடுக் 

திருக்கிரா--அ தனைத் தடுக்காதே--அ௮வளுச்கு இன்னும் 

வருத்தத்தை யுண்டுபண்ணாதே, 

ம். gio! அந்த பரமேஸ்வனாகப் பார்த்து, உம்மை நான் 

தூங்கக்கொண் டிருர்தபொழுது ஒரு வார்த்தையும் 

சொல்லாமல் விட்டுப் பிரியரசொன்னாரோ* எங்கு 

போறீர் என்பதையும் தெரிவிக்காமற் போகர் சொன் 

னாரோ ₹* காகிதத்தில் எழுதி வைத்தபடி ஒரு வருஷம் 

ஆனவுடன் திரும்பி வருகிறேன் என்றதையும் தவறச் 

சொன்னாரோ? ஆறுவருஷங்களாக இவர்கள் எக் கதி 

யானா லென்ன வென்றிருக்கச் சொன்னாரோ *$ உம்மை 

மாத்திரம்--எதேச்சையாய்--சுகமாயிருக்கச் சொன்னா 

சோ? 

ஜி. நான் இக்காலத்தை யெல்ல:ம் சுகமாய்க் கரித்தேனோ 

இல்லையோ என்பதை பிறகு சொல்லுகிறேன்--இப் 

பொழுது நீ முதலில் கேட்ட கேள்விகளுக்கு பதில் 

சொல்லுகிறேன். இவ்வாறெல்லாம் என்னை ஈடக்கச் 

செய்தது ௮ர்த பரமாக்மாவின் இச்சைகான் என்று 

உறுதியாய் நம்புகிறேன்.
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என்ன ?--பரமாத்மா ஒருகாலும் உம்மைப் பாபமிழைக் 
கும்படிச் சொல்லி யிருக்கமாட்டார்.-- செய்தது நீர் 

இருக்க, அவர்மீது பழியையேன் விருதாவில் சுமத்து 

இறீர்? ப 

நான் ௮வர்மீது பழி சுமத்தவில்லை.--அ௮வர் என்னைப் பாப 

மிழைக்கும்படி.யாகவும் உந்தவில்லை- நான் முன் ஜன்மங் 

களிற் செய்த பாபங்களுக்கெல்லாம் தக்க பிராயச்சித்தம் 

௮ னுபவிக்கவேண்டும் என்று, இவ்வாறு எனக்கு புத்தி 

கொடுத்திருக்கவேண்டும், என்று சொல்ல வர்தேனோ 

யொழிய, வேறொன்று மில்லை-- 
* 

என்ன நீர் பிராயச்சித்தமாகக் கஷ்டம் அனுபவித்தது 

இந்த ஆற வருஷமாக? பெண்சாதி பிள்ளையோடிருசக் 

தால் காலுக்குக் கட்டாயிருக்கு மென்று--எதேச்சை 

யாய் மனம் போனவழி--சர் தோஷமா யிருந்தகா? இது 

பிராயச்சித்தமானால், உலகில் எல்லோரும் பாபமே செய்ய 

விரும்புவார்கள்-- இப்படிப்பட்ட பிராயச்சிக்தத்தை 

அனுபவிக்க ! 

இந்த ஆறு வறாஷங்களாக-- நான் அனுபவிதக்ததைச் 

சொல்லுறன், பிறகு ரீிபே தீர்மானம் செய்- நான் 

சுகமனுபவித்தேனோ துன்பமனுபவித்தேனோ என்பதை; 

சொல்லவா ₹ 

சொல்லும். 

உன் தகப்பனார் இறந்தவுடன் இவ் வுலகத்தின்மீது 

எனக்கு ஓர்விக வெறுப்பு உண்டாக இவ வுலசச் 

தின் கவ்டம் இன்னதென்று உண்மையில் அறிய 

வேண்டு மென்று, நான் ஒரு வருஷம் உருமாறி 

வக்க எண்ணங் கொண்டவனாய்-- உன்னை விட்டுப் 

பிரிந்தேன் அன்றிரவு, பிறகு அர்த ஒரு வருஷம்-- 

எளிய வேலைக்காரளைட்போல் வேஷம் பூண்டு--இவ் 

வுலகத்தில் எனக்கிருந்த ஈம்பிக்கையெல்லாம் போய்--
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வி, 

ir, 

கஷ்டப்பட்டது ௮ர்த பரமாத்மாவுக்குத்தான் தெரியும் ! 

இவவுலகத்தில் ஒருவன் எவ்வளவு மனத்துயர் அனுப 

விச்சலாமோ, எவ்வளவு தேசகஷ்டம் ௮னுபவிக்கலாமோ, 

அவவளவையும் அனுபவித்துத் தீர்த்தேன் ! பிறகு ஒரு 

சாரணம்பற்றி சமுத்திரத்தில் வீம்ர்து-- என்னுயிரை 

யே மாப்த்துக்கொள்ளப் பார்த்தேன்--தெய்வா இனமாக 

உயிர்ப்பிச்சகப் பெற்றேன் -- 

ஏதாவது புதிய கதை எழுதுகறிரா இப்பொழுது ? 

மங்கையர்க்காசி! உன் மனம் வர்தபடி. மொல்--நீ சொல் 

லத்தகும், கான் கேட்க வேண்டியவனே--ஆயினும் சான் 

இப்பொழுது கூறுவதில் ௮ணுவள வேலும் பொய்யிருக் 

கிநதென்று ஏஎண்ணாதே-- 

சொல்லீ முடியும் -௧௮ தயை, 

சரி, உன் இஷ்டம் நான் என் கடமைப்படி "சொல்ல 

நம்பாவிட்டாலும் உன் இஷ்ட.ம்--பிறகு-நான் உயிர்ப் 

பிக்கப்பட்டபின், உலகில் ஒருவன் பெறக்கூடிய ௪கல 

ஐஸ்வர்யங்களையும் பெற்றேன் '- எல்லோராலும் புகழப் 
« e ச ௩ . ot ச ச் 

பட்டேன் !-ஆயிலும், இந்த ஐந்துவருஷங்களாக எனக்கு 

மனத்தில் நிம்மதி என்பது இடையாறு, சந்தோஷம் என் 

பதும் இடையாது. 

ஏன்? உமக் கென்ன குறைவா யிருந்தது? 

Dis ஓந்து வருஷ காலமாக--உன்னைப்பற்றி நான் 

நினை க்கும்பொழுதெல்லாம்; என் மனம் பட்டபாடு 

அந்த. பரமாத்மன்தான் அறிவார். கிறு குழர்தைகளைக் 

காணும்பொழுகெல்லாம் என் மனம் உள்ளுக்குள்ளே 

் குன்றியது ௮வர் ஒருவர்தான் ௮றிவார்--எனக்குப் 

பித்தம் பிடிக்காதிருந்ததே ௮துதான் ஆச்சரியம் !-- 

பொய்யான கதைகளையும் ராடகங்களையும் எழுதும் 

பொழு௫, படிப்பலர்களெல்லாம் இது மெய்யாகவே
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நடந்திருக்கும் என்று நம்பும்படிச் செய்றீரே, இர் த்க் 

கதையை. நான். நம்பும்படிச் செய்ய உமக்சேன் சக்தி 

யில்லாமற் போயிற்று ? ் 

௮ர்த பர்மேஸ்வர்ன் பாதத் தாணைப்படி சொல்லுநேன் ! 

இதை உறுதியாய் ஈம்பு, இதில் ௮ணுவளவும் பொய் 

யில்லை-- 

நம்புகிறேன்--இந்த ஒரு காரணத்தைச் சொல்லிவிடும், 

பிறகு நீர் கூறுவதை யெல்லாம் ஈம்புகிறேன்-- இந்த 

ஐந்து வருஷ காலமாக என்னைப்பற்றியும் குழந்தையைப் 

பற்றியும் ஏதோ மினைந்து UG Bis SBF சொன்னீமே, 

அது.உண்மையாயின் அரைநொடியில் எங்களிடம் வர் 

திருக்கமாட்டீரா$ இந்த அறுமாதமாகத்தானே சென் 

னபட்டணம் வந்தேன். அதற்குமுன், சாமிருந்த வீடு 

தெரியாமற் போச்சுதா ? கர்ப்பிணியா யிருந்தபொழுது 

விட்டுகிட்டிப் போனோமே, என்னவானாள், எக்கேடு 

கெட்டாள், என்றாவது விசாரித்திரா? அதற்குக் காரணத் 

தைச் சொல்லும் முன்பு. 

நான் உன்னைவிட்டுப் பிரிர்தபொழுது--8 கர்ப்பிணியா 

யிருந்தது--எனக்குத் தெரியாது. 

தெரியாதா?-- கான் உமக்குச் சொல்ல வில்லையா ? 

இல்லை. 
இல்லையா ? உண்மையில் உமக்கு ரான் சொல்லவில்லையா 

ஓர் இரவு 7 . 

இல்லை--சத்தியமாகக் கூறுகிறேன். 

அப்படியே இருக்கட்டும்--௮த தப்பிதத்திற்காகவா-- 

அதற்காகவா-- ஒரு வருஷமானவுடன் திரும்பி . வர 
வில்லை---நீர் எழுதிவைத்துப் போனபடி ? 

.t 
DV —— Dy கா ரணமலல.. 

வேறு எச் காணம் ?
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வி. பரமேஸ்வரன் என்னை மன்னிப்பார் B55 ஒரு வருஷ 

முடி.வில் திருச்செர்தூருக்குப் போகிற மார்க்கத்தில் நீயும் 
குழந்தையும் -றெயில் உடைந்து நேரிட்ட அபாயக் 

தில் -தேய்வாதீனச்கால் தப்பியகாக, சதேசமித்தான் 

பத்திரிகை மூலமாக, நான் கண்டறிந்தேன் ஒரு காள, 

அப்பொமுதுகான் உனக்குக் குழந்தை பிறற்ச விஷயம் 

எனக்குத் தெரிர்சது-- 

நிரம்பசரி ! அப்படிப்பட்ட ௮பாயத்தினின்றும் தப்பிய 

தாக வறிந்துர் இரும்பி வராமலிருர்தீே ! உமது குழர் 

தையின் முகத்தைப் பார்ப்பதற்காவது 

பரமேஸ்வரா ! பரமேஸ்வரா !--நான் செய்த பாபங்களை 

யெல்லாம் ௮னுபவித் துத்கானே 8ீரவேண்டும் மங்கை 

யர்க்காசி!--௮் குழந்தை--என் குழந்தையென் று-- 

௮ப்பொழுது சான் அறியவில்லை. 

என்னா யார். குழர்தை என்று--ஒ!- அப்படியா 
ட்டு . . சு 

சமாசாரம் னுவ்வளவு சகேவலமாகமவோ என்னை எண் 

ofat i P—As gun gr7! 

லயோ ! நான் அவ்வாறு நினைத்தது தவறு என்றா ஓப் co TAD | an 
. ச | ச 6 ச் ச ச் ச 

yO) ET aH on 3 pen ! ஒப்புக்கொள்ளுகறேன் ! மங்கை 

பார்க்காத! 

உ ச ௩ ட ! ச 

என்னைப் பெயரிட்டமழையாகர். அவ்வாறு கேவலமாக 

ஈஎண்ணியபன் உமக்கு அர்த சுதந்தரம் கிடையாது ! 

உம்மைப்போல் என்னையும் எண்ணிவிட்டீரா ? 

உ! rn 

என்னை ப்போலவா ? 

க . உர உ ட்ட 8 சு _ | 

ஆரி ௭ உமாமை பபால என றிக் ௩ மன்ன . 

மங்கையர்க்காசி, ரான் உன்மீது சந் 2தகப்பட்டகற்காக 

உனக்கு இஷ்டமானபடி யெல்லாம் திட்டு--பொறுக் 

றேன். என்னை மஹாபாபி, பாதகன், என்று ௮ழை 

ஒப்புக் கொள்ளுகறேன்.--இந்த அறு வருஷமாக
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உனக்குக் துரோகம் கனவிலும் நினைத்தேன் என்று 
ர ச் . + 9 ச டர (3 a * 

மாத்திரம் எண்ணாதே.--உன்னைக் கையிரந்து வேண்டிக் 

கொள்ளுகிறேன். ச 

Bama Bit என்னை இன்னொருத்தியை தீண்டிய கரத் 

gn ல்! 

ச . ரு ட . ‘ இன்னெருத்தியையா ?.- ஐயோ ! கேவலம் பாமர ஜன 
௩ . 9 ப் fa e 

கள் நம்புவதை நி கப்பா ப்தி ! ரான் 

ஜனங்கள் கூறுவசை நான் நம்புவதாவது 1 என் குண் 
. த ச ௩ ௩ ச rd 

ணாக் சண்டபிறகு ! அன்றைத்தினம் விக்டோரியா 

பப்ளிக் am ad at டம்ககை மறர்தீரோ? 

நான் மறக்களில்லை-அர்சு உண்மையையும் உறைக் 

கிறேன் - ரான் 3பசிக்கொண் டிருந்தபொழுது என் கண் 

கள் உன்னையும்--குழந்தையையும் சர்திக்கவே--௮ப் 

பொழுது உண்மை யறியாதிருந்தபடிமால்--எனக்குப் 

பெரும் துக்கம் மேலிட--மெய்ம் மறந்தேன். பக்கத்தில் 

ஒருபுறமாப் நின்றுகொண்டிருந்தவள், நான் ழே விழா 

தீபடி ஓடி வந்து தாங்கியகாகச் கேட்டறிந்தேன் பிறகு-- 

அப்பொழுது என்னைக் தீண்டினது கவிர வேரொன் 

றில்லை-௪த்தியமாக நம்பு 1! மங்றரையர்க்காடி! உன்மீது 

சான் ரம்தேகப்பட்டு ஐந்து வருஷம் கஷ்டம் அனுபவிக் 

தேன் --மற்றொரு பெண்மீது பரி மத்தி ௮ப் பாபத் 

திற் குள்ளாக்கக் கொள்ளாதே உன்னை ! வேண்டாம்! 

வேண்டாம் !-- 

யார் ௮ப் பெண்? 

உண்மையில் யார் என்று எனச்குத் தெரியாது இது 

வரையில். முன்பு நான் கூறிய என் லிர்த்காந்தத்தில் 
் ce ce ‘ 

திறிது பாசம் கூறாமல் மறைத்தேன், அதையும் சொல் 

லிவிடுகிறேன், கள். நீ எனக்குக் துரோகம் செய்தாய் 

என்று நான் நிளைத்ததும்-- உலகத்திலுள்ள என் ஈம்பிக்
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ss யெல்லாம் நடியுடன் அுற்றவஞய்-- ௮ல் உயிரை 

மாய்த்துக்கொள்ளமெ சமுத்திரத்தில் ஓர்மாள் வீழ்ம் 

தேன்--படிந்தேன் என்றே நான் செல்லி யிருக்கவேண் 
கட . . * 4 Soe ச பட்ட 
டம்--எப்படியோ அதைப். பார்த்லுக்கொண் டி.ருர்.து, 

பிணமாய்ம் கடந்த என்னுடலை சழுத்திரழ்தினின்றும் 

எடுப்பிக்கம் செய்து, வயித்தியர்களைக் கொண்டு மிகவு 

கஷ்டப்பட்டு எனக் குயிருண்டாக்கெய மா FS 77 மணி 

wear !— 2) gi மேதல் என்னைத் தன் சகோதரனைப் 

போலவே பாவித்து வருகின். 

அதைத்தானே : சொல்லுகிமுர்கள்-- சொல்லட்டும் '” 

என்னும் ALLA எமுஇனிர் ரி 

ஆம். ௮௮ ற் படி தீ திருக்கிரமுபோ 8 

ச * ms . . ‘ ' * ச் 

அதை மாத்திரமன்று--நீர் நுச்சிட்டிரும்கும் புஸ்தகங் 

களில் ஒன்றையும் விடவில்லை. 
* 

ஆனல் அக்க மாடகத்தில்--ரகுநாதன், முடிவில் தன் 

பிது புறியில்லையென்று பிரமாணம் பண்ணுகிற மொழி 

யனைத்தும் என்னுடைய மொழி அன்று நினை I 

நாதன் பரனவி அ௮லனை மன்னித்ததுபோல், நீ வன்னை 
ர் € ப ~ 

LL aor Oa HINT LTP 

ஆம் -குகாதன் என்ன, நீர ot wh gf FBS BEL 
1d ப ச் ம் உரு . e 

டது?பால்--௮வன் மனைவிம்து சக்ேககம் கொண்டானா? 

இல்லை--ஆயிலும் அந்த சர். சுமெல்லாம் நீங்கி நான் 

எண்ணியது தவறு என்று உன்னிடம் கூறவே நான் 

இங்கு வர்தேன்--இனியாவது என்னை மன்னிக்கமாட் 

டாயா? 

சாப்பொழுது ௮ந்த சந்தேகம் நிவர்த்தியாயது * 

௮தையும் சொல்லுகிறேன் கேள்--அ௮கஸ்மாத் தாய. 

சாமிராதன் போனவாரம் எனது நாடகசாலைக்கு வர,-- 
இப்பொழுது ௮ங்3க நடக்கும் நாடகத்தில் முக்கெ
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ஸ்திரீ வேஷம் தரிக்கும் லோகநாயகி என்னும் பெண், 

சாமிராதன் முகமும், குரலும், ௮ச்சம் என் ஜாடையா 

யிருக்கிததென்று, என்னை ஏளனம் செய்தாள் -எனக் 

கும் ௮தே மாதிரியான சந்தேகம் பிறக்க, இவன் 

யாரென்று கண்டறிய வேண்டுமென்று, உங்கள் வீட்டுப் 

பக்கத்து விட்டுக்காரராகிய கிருஷ்ணசாமி முதலியாரை, 

மறுநாள் சாமிராதனை நாடகசாலைக்கு ழைத்து வழும் 

(19. சேட்டன். பிறகு கிமுஷ்ணசாமி முதலியார் கூறிய 

Gur platen gin, ரான் மறுசாள் காலை விசாரித்ததி 

னாலும், ந இன்னாள் என்று கண்டழிந்தேன். பிறகு மறு 
௨ நாள் சாமிகாதனுடன் பேசிக்கொண் டிருந்தபொழுது, 

அவன் பிறந்ததினம் இன்றைக்கு என்று அ நிம்தவுடன் 

றான் சம்? தகப்பட்டது தவறு என்று என் புத்தியிற் 

படவே, அவன் பிறந்த இன தந்தைக் கணக்கிட்டுப் பார்க்க 

வேண்டுமென்று, உடனே ௮ன்றைத்தினமே, நெயிலேம 
Q 3 இருரெல்வேலிக்குப் போய், முனிசீபல் ஏ0றட்புத் குறிப் 

ந ப ௫ a ச் ~~ lot a“ ’ ட அ . 

பைப் பார்த்து- FHIGS Vad SBuadon or, உடனே 

தற்தி கொடுத்து, அவன் விரும்பிய நாய்க்குட்டியை 

வாங்கச் சொல்லி, இன்று காலை நெய்லிலிருந்து இழீந் 

ததும், ௮தை எடுத்துக்கொண்டு--உன்னைக் காண வர் 

தேன்--உன் மன்னிப்பைப் பெற. மங்கையர்க்கரகி ! 

ரான் இதுவரையில் ௮னுபவித ததெல்லாம் போதாதா ? 

நீர் ௮னுபலித்ததைப்பற்றி யோசிக்க.3ீரே யொழிய-- 

நான் இர்ச ஆறு வருஷமாக என்ன துயரம் ௮னுபவித் 

தென் என்று யோடுத்தீரா ?--அன்றைத்தினம் இரவு 

கண் விதித்து உம்மை என் பக்கலில் காணாது நான் கலங் 

கிய தெரியுமா உமக்கு $--பிறகு உமது சடிதத்தைப் 

படித்துப் பார்த்து கதறியதை கண்டீரா நீர்? பிறகு 
திக்கில்லாமல், அனாதையாய் ஒன்பது மாதம் உமது பால. 

ளைச் சுமந்து பெற்று--௮ண் குழர்தையென்று கண்ட 

பொழு, நமத புருஷன் ஈம்முடன் சந்தோஷிப்பதற்
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சா. 

இல்லையே யென்று வருந்தியதை அறிவீரா? பிறகு 

நெயில் ஆபத்திலிருந்து தப்பியபொழுது எல்லாரும் 

சமாதானம் செய்தும், உமது மொழி என் காதில் விழ 

வில்லையே யென்று என் மனம் கலங்கியதைச் சொல்லவா 

நான் $ அப்புறம் நாடகசாலையில் நம்முடைய புருஷனை 

எல்3லாரும் புகழ்கிருர்களே என்று நானாக உம்ரைப் 

பார்க்கு வந்தபொழுது - எங்களைக் கண்டதும் நீர் கூரர்ச் 

OFUTS— அுவள்-- உம்மைக் தாங்கியதைக் சண்ட 

பொழுது, என் உள்ளம் எவ்வாறு பதறியது என்பதை 

யும், அசை னைத்து நான் மார்ச்சையானேன் என்பதை 

யும், பார் உமக்குச் சொல்வது ?--மிஈகு இற்கு. ஐந்து 

வருஷ சாலமாக- சாமிநாதனுக்கு புத்திவச்சவுடன் 

மற்றப் பிள்ளைகள் ஏளனம் செய்யும்பொழுது, வாடி.ப 

முசுத்துடன் என்னிடம் வந்து, என் ௮ப்பா எப்பொழுது 

வருவார், என்று கேட்கும்பொழு தெல்லாம், பதில் கூற 

வகை யூறியாது தேம்பி யமுது திகைத்ததை யெல்லாம் 

அர்த பர3மஸ்வரர்தான் உமக்குச் சொல்லவேண்டும் !_- 
ot Yar ae tray) 2 as an 4 

oO! oO Foor மாட LIL y LUI fh 1 எர ஸர] MOT a ப க்ஷ ம . 

[தேம்பி அழுகு ள்] 

[உள்ளே யிருர்து] தம்மா ! நான் வரலாமா? 

மங்யைர்க்கரசி ! உன் கண்ணைத் துடைத்துக் கொள். 

உன்னை நான் வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன்.-என்னை நீ 

மன்னிக்காவிட்டாற் போகிறது--ஈசன் என்னை மன்னிட்' 

பார் என்று நினைக்கிறேன்--௮2தா, ஈமது குழந்தை வரு 

இருன்--நீ கண்ணீர்விட் டழுது அவளுக்கு இன்றைத் 

இனம் துக்கம் விளைக்காசே-- 

[உள்ளே யிருர் த] ௮ம்மா, கான் வரட்டுமா ? 

Mmmm FBG RO»



af. 

சா. 

aa. 

சா. 

ன்துய சங்கம்... முல்க் 
. “சாமிதாதன் வருகிறான் ; பின்னால் நாய்க்குட்டி. 

தடி ௮ருறது, 

ஏம்மா ௮ழுதைங்க?--இந்த காய்குட்டியெ, எம் பின் 

லே நான் வரச் சொல்லலெ அம்மா ! ௮துவா ஐடி. வச் 

அது ௮ம்மா! ரான் இத்தெ கொடுத்தூடசெம்மா-- 

நீங்க ஒ்ழாதைங்க.-இந்தாக்கையா நாகுட்டி - 

மங்கையர்க்கரசி !-- 

[சண்ணீரைத் துடைத்துச்சொண்டு] ௪.மி,--இப்படி. வா-- 

வைத்துக்கொள் ௮தை நீயே-- 

உங்நஞக்கு வருச்த மில்லியே * 

இல்லையடா கண்மணி. 

ஆனை எனக்கு சொம்ப சந்தோலம்-- என் கண்ணுக்கு 

கூட் சர்தோஷம். [சாய்க்குட்டிக்கு முத்த மிடுதறான்]. 

ஐயா, சாமி கொடுத்தாரா, நீங்க கொடுத்திங்களா, இந்த 

நா குட்டியெ ? 

௮ப்பா--ஸ்வாமிசான்--உனக்குக் கொடுத்தார். என் 

னை கொடுக்கச் சொன்னார் — 

ஏன் ஐயா-- அழுவரைங்க 1-- அம்மா ஏன் அவரு 

௮ழுவராரு£ பாவம்! நாகுட்டி. குடுத்துட்டாரு 

். இண்ணா?--வோனும் இண்ணா, ரீங்களெ வைச்சிகிங்கோ 
நானு வற்து அப்பப்போ பாத்தூட்டு வர்ரெ, 

வேண்டாம் அப்பா, நீயே வைத்துக்கொள்--அ வருக்கு 
மனம் எப்பொழுது வருகிறதோ அப்பொழுதுதான் 

மன்னிப்பார் என்னை ! அப்பொழுதே நீயும் மன்னிப் 

பாய் !--மங்கையர்க்கர ச ! நான் வருறேன்--சாமி, நான் 

வருகி்றன், | . 

[சாமிசாதனை வாரி எடுத்து முத்த... 
* மிழீடுவிட்டு, இடெரென்று சண் 

களில் 'நீர்வடிய வெளியே 
விரைந்து போகருன்],.



விஐய ரங்கம் உட 

சீர், பாவம் அழுவராரு 1-ஏம்மா அழுதுகிலு போனாரு 8 

யார் ௮ம்மா ௮து ₹ 

ம. கண்ணே !முவர்தான் உன் அப்பா | 

் [வாரி எடுத்து மார்புடன் அணைச் 
து முத்தமிடுராள்]. 

காட்சி ழடிகிறது. 

aD 0beOO-— 

மூன்றும் காட்சி, 

இடம்--சென்னை--' விஜய ரங்கம்?” என்னும் சாடசசாலையில் 

மேடைக்குப் பின்பு£மாயுள்ள ஒர் ௮றை, 

ஒரு மூலையில் ஒரு சாய்க்குட்டி கட்டப்பட்டிருக்கெ த. 

விஜயரங்கம் சாமீநாதனை& சையில் பிடித்துச்சொண்டு உள்ளே 

வருகிறான், ராஜேஸ்வரியம், லோகநாயகியும், 
பின் தொடர்ந்து வருஇருர்கள். 

லோ, ஐயா! ஐயா! ரான் செய்தது தப்பு இண்ணு ஒப்புக் 
கொள்ளே. எனக்கு புத்தி வற்துது--இனி ந்த 

மாதிரி சொல்லமாட்டே.இந்ததகர்ம் மாத்திரம் மன்னி 

நூறு 

வி. இதுவரையில் மன்னித்தது போதும்! இன்றைத்தினம் 

கடைசி நிமிஷத்தில், இலர்சள் உன் வேஷத்தைத் தரிப்ப 

காச ஒப்புக்கொண் டிராவிட்டால், என் சாட்கம் என்ன 

கதி யாயிருக்கும் ! 
[சாமிசாசன் காய்ச் குட்டியை, 

. | அவிழ்த்துக்கொண்டு வெளியே 
போடருன்], 

ப ப் 

புத்தி 
யில்லாமே அப்படி. பிடிவாதம் பண்ணே--என்பேர்லே 

லோ. ஐயா! நான் செய்தது சொம்ப தப்பு தான்! 

தயவுவைச்£,. இந்ததரம் மாத்திரம் மன்னிங்க; என் 
ஜன்மமிருக்குற வளாயிலே ரான் உங்சளிடத்திலேயே
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சா. 

லோ. 

ரா. 

விஜய சங்கம் [௮க்கம்-3 

உழைக்கறே ; உங்க காலைப் பிடிச்சி வேண்டிக்கொள் 
றேன்--இந்த கடைசமுறை மன்னிக்க. 

இது எத்தனையாவது கடைசிமுறை 2 

தொர்தரவு செய்கிருய் ? நீ வீடுபோய்ச் சேர். 

சாமீநாகன் சாய்க்குட்டி யில்லாமல் உள்ளே வருகருன். 

நாயிை-௮ம்மா உள்ளே வரலாமா இண்ணு சேக்கச் 

சொல்ராக்க. 

ட . . a as 

அம்மாவா ௮ உடனே வார்சொல் சண்ணே ! 

தானாகச் கரவுவரையில் போய் மங்கையர்க்காசியை 

அழைத்து வருகிறான். 

மங்கையர்க்கரசு, நீ வருவதற்குக் கூடவா சேட்டுக் 

கொண்டு வாவேண்டும் ?--உட்காருகிருயா 1 . 

வேண்டாம் சிக்கிரம் உங்கள் வேலையை முடியுங்கள், 

இகோ வந்துவிட்டேன்-- லோகநாயகி, என்னை இனி 

தொரச்கரவு செய்யாது-ரான் என் உத்தரவை இனி 

மாற்ற மாட்டேன். 

௮ம்.மா! நிங்களாவது கொஞ்சம் Suri செய்யுங்க) 

சான் தான் உங்களுக்கு சாமம் கொடுத்2த-- அனலும் 

பெண்பாலாகிய நீங்களாவது என்மேலே கொஷ்சம் இரங் 

கக்கூடாகா? 

இந்த ஒரு முறை--மன்னிக்கலாகாசா நீங்கள் ? 

அம்மா ! 'என்ன நீங்களும் அவள் பக்கம் வேசுகிறீகள் ? 

எல்லா cpurBaege செய்தான பிரகு, ஜெனங்கள் 

எல்லாம் கூடி.பபின், இன்று காடகம் ஈடத்த முடியாது 

என்று நான் எர்த முகத்துடன் சொல்லியிருப்பேன் ! 

பணம் போனாநற், போகட்டும்-- பிரகு என் பெயர் என்ன 

(வாகும் £ ஈடு அற்றில் போனபின். கவிழ்த்து விடுவது
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லோ. 

சா. 

லோ. 

போலல்ல3வோ செய்தாள் | நிங்கள் ௪ னக்கு உ தவியிரா 

விட்டால் என் பெயர் என்னாயிருக்கும் : உங்கள் வேண்டு 

கோளை பறுப்பகாக எண்ணவேண்டார். 

அம்மா! நீங்களாவது சொல்லுங்களேன் உங்கள் புருஷ 

“னிடம் ஒரு வார்த்தெ-இங்ை தள்ளிலிட்டா வே 

டி pH su) ம் என்னெ எடுத்துக்கொள்ள மாட்டாகளே ! 

அம்மா, உங்களுக்கும் என்மேலே ப காபமில்லையா 1- 

அப்பா குழந்தெ நீயாவது உங்க அப்பாவுக்கு 

ஒரு வார்த்கெ சொல்லமாட்டாயா 8 இக்க வேலையிலி 

ருந்து என்னெ கள்ளிவிட்டகெ அறிர்நா, என் கடன் 

சாரர்களெல்லாம் என்னைக் கொண்ணாவொங்க ! 

[சன் சகப்பனிடம் சென்ற] பாவம்! நாயினு--இர்த ௮ம் 

மாளெ மன்னிச்சுடுங்க நாயினா--- இல்லாப்போனா ௮வுங் 

களெ யாரோ கசகொண்ணூ0வொங்களாம்- பாவம் ! 

[மங்கையர்க்கரசியைச் திரும்பிப் பார்த்து பிறகு தலைகுனிர்து] 

லோகசாயக,--சரிகான்போ, நாளை காலைவா-- சொல்லு 

அவ்வள! போதும் -கையெடுத்து உங்களெகல் கும்பிடு 
ப னி 

றன். [சாமிராதனை Cnn se] 

௮ப்பா!--என் வயத்திலே பாலைவார்த்தெ! உங்க அப்பா 

வைப்போலெ பேரெடுக்து நீ நாறு வருஷம் வாழணும் | 

நான் வாரேன். 

[கண்ணைச் துடைச்துச் சொண்டு 
வெளிய போகிறாள்], 

மங்சையர்க்காச,இவ/கள்சான்பைில அம்மாள், ன்பு 

ஒரு முறை என்னுயிரைச் காப்பாற்றியதாகச் சொன் 

னேனே, அவர்கள் தான். இவ/கள் இன்றைத் தினம் 

எனக்கு: மஹோபகாரஞ் செய்தார்கள். இன்று சாயங 

காலம் வரைக்கும் பேசாமலிருக்து விட்டு, நானில்லாமல் 

இன்றை.த்தினம் ராடகமெப்படி ஈடகச்கப் பேோசிறதெள்று 
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on. 

om. 

ரா. 

St: பூ! 

வி:ஐ ய ரங்க க் (9) diets-8. 

அகங்காரம் கொண்டவளாய் #45 Caoranru&, Ber 

கறக்தினம் ஆட்டத்திற்கு தன்சம்பளத்தை இருமடங் 
காக்கனா லொழிய வாமாட்டேன் என்று சொல்லி யலுப் 

பினாள், உடனே இவர்கள், தான் ௮ந்த வேஷம் தரிப்ப 

தாகத் தெரிவித்து, சொல்ப காலக்கிற்குள் பாடத்தை 

யெல்லாம் படித்து வெகு ஈன்ராய் ஈடிக்தார்கள்--ஜனங்க 

ளெல்லாம் மிகவும் சந்தோஷப் படும்படியாக.--நீதான் 

பார்த்துக் சொண்டிருந் தாயே.-- | 

௮ம்--மிகவும் ஈன்று யிருந்தது. 

௮ம்மா--உங்களுக்கு நான் என்ன சைம்மாறு செய்யக் 

கூடும் P 

நான் வேண்டும் கைம்மாறு ஒன்றிருக்றெது. 

என்ன சொல்லுக்கள்---உடனே செய்கிறேன். 

என்னை மறுபடியும் மேடைமீது வரும்படியாகக் கேட்க 
லாகாது என்பதே. 

உம்--சரி--அ௮ப்படியெ உங்களிஷ்டப்படி, 

அம்மா, உங்களை ஒன்று சேட்கலாமா நான்? 

கேளுங்கள். 

சக்செம் குழந்தையை உங்கள் புருஷன் விட்டிற்கு 

௮ழைத்துக் கொண்டுபோய் திருஷ்டி சுற்றிப் போடுங்கள். 

இன்றைக்தினம் நாடகம் ஈன்முய் முடிந்ததெல்லாம் அவ 

லுடைய, புத்திசாலித்தனக்தினல் தான் என்று எண்ணு 

கிறேன். ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்களின்சண் பட்டிருக் 

கும்--என் கண்ணே பட்டிருக்கும் ஒருகால், 

அப்படியே அகட்டும். 

அம்மா; நான் வருகிறேன் :(ஈன்றபொழுதிற் பெரிது வக் 

கும் தன் மகனைச் சான்றோன் எனக் கேட்டதாய்?? என்ற 

படி. இன்றைக்தினம் நீர் மிகவும் சந்தோஷப் பட்டிருக்க
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சா. 

சா. 

வி. 

வேண்டும்.--அப்படியே எல்லா விஷயத்திலும் இன்று 

முதல், நீர் சந்தோஷமா யிரப்பீராக ரான் வரு 

தறேன்-- [Cure ap or), 

௮ம்மா, ௮௪ அம்மா சொம்ப நல்லவங்கல்லா ? 

[மங்கையர்க்கரசி தவனை வாரி 

எடுத்து முத்தமிடுகிறாள்]. 

மங்கையர்க்காசு--இப்பொழுதாவது என்னை மன்னித்த 

தாக ஒருவார்த்மை கூறமாட்டாயா $ 

(அவள் கரத்தைப் பற்திறான், 
இட்சணம் வெளியில் *: குதி 
ரை குதிரை ! குதிரை ! ஓதும் 

குங்கள் ஒதுங்குங்கள் : 33 என் 

Sn seo CaS mg). 

[ஜன்னல் வழியாக வெளியே பார்த்து] நாயினா ! நாயினா ! என் 

நாய்குட்டி என் நாய்குட்டி. ! [வெளியே தடுகிருன்], 

சாமி ! சாமி! போகாதே! போகாதே | 

[என்று கூவிக்கொண்டு பின்னால் 
ஒடுகிருர்கள்]. 

காட்சி ழடிகிறது.
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நான்காம் காட்ச, 

இடம்... விஜய கம்” எனும் மாடகசாலையின் பின்புநத்தில், 

வேஷம் தரிட்.'வர்கள் பிரவேசிக்கவம் வெளியே 

போகவும் ஏற்படுத்தப்பட்ட வாயில், 

ஜனம்கள் ஒருபக்கம் கும்பலாப் உரத்த சப்மமாம்ப் பேசிக்கொண் 

டிருக்னெறனர். மற்றொருபுறம் சில ஜனங்கள் இய்கு 

மங்குமாய் ஓடிக்கொண் io Heer wom it, 

சிலர். குதிசெயெ புடிச்சாங்களா 1 குதிரெயெ புடிச்சாங்கலா 4 

மற்றும் சிலர். குதிரெ எக்கெடானா ௮வுது ! கொழந்தெ தப் 

GEAR aa mur 

முதல் மனிதன். கொழர்தைக்கி அபாய மொண்ணு மில்லெ. 

அ௮வுக்கப்பனுக்கு கான் ரொம்ப அடி பட்டாப்பொலெ 

யிருக்கு து ! 

! சிலர். ஐயோ | | பாவம் : எப்டி? எப்டி £ 

மு-2. குதரெ ஐடிவரும்? போது, ஒரு மாய்குட்டி எதிரிலே 

இருந்துதாம், ௮த்தெ சடுக்கணும் இண்ணு, கொழந்தெ 

போனானா---௮ப்படியே கால் சறுக்கி குதிரெக்கி கேரெ 

உழந்தூட்டானாம். அவங்கப்பெ ஓடிவந்து கொழந்தை 

யெ இழுத்து போட்டானாம். --கொழச்தைக்குப் படா 

௮டி, அவங் தகப்பனுக்கு பட்டுதாம். 

சிலர். எங்கே பட்டுதாம் அடி. * எங்கே பட்டுதாம் $* 

மு-ம. குதிரெ சொளம்புபட்டு ௮ப்படியே மண்டெ தெழந்து 
போச்சா ! | 

சிலர். பொ ழச்சிகிவான பொழச்சிசிவானா 8 
, | 

மு-ம. சொல்ரத்துக்கல்லெ ! மோட்டார் வண்டியிலே வைச்ச 
இப்பதாம் எடுத்தும் போராங்க 1--
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மூ-ம, 

சிலர். 

opt. 

சிலர். 

இ-ம, 

இரண்டு மனிதர்கள் வருகிரூர்கள், 

பாவம் ! பாக்கரத்துக்குப் பரிதாபமா யிருக்குது 

என்னா! பூட்டுசா என்னா? 

இல்லெ--உயிரிருக்குது இண்ராங்க--௮வ/ பெண்சாதி 

யாம் பாலம், அந்தம்மாளும் ௮ கொழர்தையும் ௮ழ 

வு பாக்க முடியலே ! 

அந்து சன்ன நாகுட்டி கூட அழுவர ரப்போலெ சத்து? ந 

. ட ச . . ௩. . * ட க * . . 

அந்த நாகுட்டியாலெ தாமீன இலவளவு வந்துது, அத் 

2த சொண்ணாடலனும் முன்னே. 

அதெலின செய்யுபையா பாவம் னுவுங்கவுங்க தலெ 

விதி. 

யாருக்கையா சாயம்பட்டது ₹ 

விஜயரககப் பிள்ளேக்க. ஓயா ! அவர் பேராலெ இந்த 

சாடகசாலெ கட்டிம்?போ3த தெரியு மெனக்கு.--திர்ஷ்டி. 

கெட்டசையா ! 

YO HIF பையன் ௮வர் கொழர்தையா ? 

ஆமாம், 4 

wm? areas BO அடனானே சின்ன பையன், 

௮ வனா ₹ 

ஆமாம். 

ஐயோ பாவம்! இத்தினி பேரு கண் திர்வ்டியே பட் 
டிருக்கும் ் பாவம் ! 

ஒரு குதிரைக்காரன் தள்ளாடிக்கொண்டு 

வருகிறான். 

ஐயா, நாடவம் கலைஞ்சி போச்சிங்களா 8 

e ச ௪ a 

அடே !--நீ என்னு Origig QHids Ossol 
நாழி?
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எ சமாங்க கோவிச்சிகாதைங்க -நாடவம் ஆய்போச்சா 

-இண்ணு சேக்கசெ! 

நீ என்னா, தூங்கிகினு இருந்தையா என்னா ₹ 

[உரக்க] எங்கப்பா ! சோகிச்சி காதைங்க--நாடவம் 

கலைஞ்சி போச்சிங்களா இண்ணு கேக்கசெ நாலு ! 

ற வன் சடிச்டே் ரலி HL Hvar GFF டிருக்கிராண்டா ]|௮ப்பா, நாட 

வம் ப்ப கலைஞ்சி போச்சி--ம ஏன் கேக்கரெ 2 

ஜமான் வம்தூவொருங்க-- என் கு திரையெ காணோம்- 

௮துக்குதானுங்க. 

௮டடடே ! இவன் குதிரெகாண்டா ! இவன் குதிரெ 

தாண்டா! இவன் முடிச்சிட்டு எங்கேயே உழ்ந்து 

கெடர்தா, குதிசெ பிச்கினு பூட்டுது. 

வங்குதிரெ ஒடி ப்பூட்டிதுண்ணா சொல்ரைங்க! எக் 

குதிரெ ஓடாதுங்க 1 

போடா ! கழுதெ! ௮ப்பலே ஐடிப்போச்சுடா ! போய் 

பார்ரா ! ஐடுடா ! 

ஏங் -குதிசெ-ஓடா லுங்க | [போகிறான்]. 

[சிலர் நசைச்சின்றனர்]. 

காட்சி மடிகிறது.
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ஐந்தாம் காட்டி, 

டடம்--சென்னையில் சேனாம் பேட்டையில் விஜய -ஈ்கப் 

பிள்ளையின் பர்களாவின் மேல்மாடிபில் 

ஒர் பெரிய நறை, த 

மிகவும் வீலையயர்க்ந நார்சாலிகள் மேறைகள் போட்டிருக் 

இறத. ஒருபுஈம் சுவற்றில் இரிகூர்ச்இகளின் படம் தொங்க 

விட் டிருக்கது. மர்றொருபுஈம் மடிப்புழ் திரையொன்று 

அமைக்சப்பட் டி.ருஈகிஈத, வடாருப் புறத்திலுள்ள படிச் 

சதவ இரச்இருக்க ௮, மேர்ருப்புஈமாகப் படுக்கையறைக் 

குப் போகும் சாவ மூடப்பட்டி ௬௧௫ து. 

சாமிநாதன் இரிமூர்க்சிகளின் wt i Re Sips equ 

ஒரு சோபாவின் மேல் உட்கார்ச்து கண்ணைமூடி 

ரைகூப்பிக்கொண் 19 (5b Bem Gor. 

ரங்கநாதப் பின் மெல்ல படியின் வயாக மெக்தைக்கு 

வருகிறான். 

சா, சாமி!--எங்க நாயினாவெ ரிங்க எப்படியாவது காப்பாத் 

தணும்!--றீங்க இட்கெனு பூடக்கூடாது-- நீங்க இட்டு 

இனு பூட்டா அம்மா அழுவாங்க நானும் அழுவேன் 

அது உங்களுக்கு பாவம் நிங்க ரொல்ரபடி யெல் 

லாம் கேச்சரெ.- எங்க நாயினாவெ மாத்தம் காப்பாத் 

துங்க ! 
[அப்படியே சோபாவின் மீது 

படு? துவிடுகிரான் ]. 

[மெல்லிய குரலுடன்] வயிக்திய/ரள் உள்ளே 

கள்போ விருக்றெது--ஏப்படியும் இகனுண்மையை ரான் OT 'OLLT oy ௮ து al (th 19. | } A EDI BOT BLES OTs 

Pear அறியவேண்டும்--இல்லாவிட்டால் எனக்குப் 

பயித்தியப் பிடி. த்துப் போம்! அவள் இங்குகான் வந்த 

தாகச் சொன்னார்களே--௮ுதோ அவளது கூல் !-- 

இங்குதான் வருகிருள்போ லிருக்கிறது - நான் மறைந்து 

கொள்ளு3றன். . 
[திரைக்குள்ளாக மரைர் துசொள் 

C5 op or],
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படியின் வழியாக மங்கையர்க்கரசி, ராஜேஸ்வரியால் * 

தாங்கப்பட்டு வருகருள், 

அம்மா, தைரியமாயிருங்கள். பரமேஸ்வரன் கருணை 

யினால் உமது கணவன் இக்கண்டமும் தப்புவார் என்று 

எனக்குள் எதோ கோன்றுகிறது. ௮வர் எத்தனை பெய 

ருச்கு தர்மம் செய் திருக்கருர் என்பதை இன்று காலை 

கான் சண்டேன்.-௮வரது கேச செளக்கியத்தைப்பற்றி 

விசாரிக்க வருபவர்களிடமிருக்து, ௮வர் செய்க தர்மம் 

௮வர் தலையைச் காத்திடும், அஞ்சாதீர்கள் 

பரமேஸ்வ.ரா! பரமேஸ்வரா !--சொஞ்சம் வயித்தியர் 

களைக் கேளுங்கள், தயவுசெய்து--நான் உள்ளேபோய் 

அ வரைப் பார்க்துக்கொண்டாவ திருக்சிறேனே.. 

வேண்டாம்--நான் சொல்வதைக் கேளூங்கள்.--வயித் 

தியர்கள், ஒருவரும் அருகில் இருக்கக்கூடாதென்று கட் 

டளையிட்டி ருக்கிறார்கள். இவ் விஷங்களிலெல்லாம் ௮வர் 

கள் சொல்லுகிறபடியே காம் ஈநடக்கவேண்டும்--௪ ற்று 

இப்படி. உட்காருவோம் வாருங்கள். | 

(ஒரு சோபாவின்மீது உட்சாரு 
இருர்கள்], 

சாமி!--இங்கென்ன செய்கிருன் இவன் ? 

உறங்குகிறான் போலிருக்கிறது--அவனை எழுப்பாஇர்கள். 

படுக்கை யறையின் கதவை மெல்ல இறர்துக்சொண்டு 

டாக்டர் கிநஷ்ணாவும் அவருக்கு உதலியான ஒரு 

. அபித்தியரும் வருகிறார்கள். 

அம்மா, உங்களுக்கு சர்தோஷமான சமாசாரம் கொண்டு 

வர்திருக்கறேன்--பிள்ளையவர்களுக்கு இனி ஒரு அபா 

யமு மில்லையென்று ஈம்புகிறேன். --ஆயினும் அவர் 

சப்பிப் பிழைக்சகது தெய்வாதீனம் எனச் சொல்ல 

வேண்டும்



ea §-5] விஜய ரங்கம் 105 

சி. 

ரா. 

ஐயா ! எனக்கு மாங்கல்ய பிச்சை கொடுத்திர்கள் ! உங் 

களுச்கு நான் என்ன கைம்மாறு செய்யப் போடறேன் ₹ 

அம்மா, கான் வயித்தியனா யிருந்தபோதிலும் இப்படிப் 

பட்ட கிஷயங்களில் தெய்வத்தின் கருணையே முக்யெ 

மென்று உறுஇியாப் ஈம்புசி?றன் யினும் மானுஷ். 5 ௮௧ Tt GLE lao f ச ஆ ADD LD Basu ( 

னத்திற்காக வந்தனம் அளிபபகாஞல்- எங்கள் வர்க 

னம்செய்வதைவிட, மைதிலி அம்மாளுக்கு வந்தனம் செய் 

பவேண்டும்- எனெனில் டாத்தம்? சத மில்லாகுபடி அவ் 

வளவு ஜாக்கிரதையாக, அடிபட்ட உடனே பேற்றிரவு 

இவர்கள் கட்டியிராவிட்டால், ரத்தப் பெருக்கினால் 

வரது உயிர் போயி RaarGiraro உறதஇயராட் ' Do. த அ ww heh Yes wl! LN A ப 

இறேன். சகற்றறர்ச அயப்ச்ியன்கூட அவ்வள ஜாக் 

இசகையாகக் கட்டியிரு்காா! டான் அ மும்ம நீங்கள் 

இதை எங்கே நற்? 

ரான் சில வருஷங்களுக்கு மரன், wre s. _வ/களுக்கு 

முதல் உதவி புரியும் விதம் இப்படி. என்று ow Rl aH aM 

கும்படி எற்படுக்திய வகுப்பில் 97/4௮ ஈற்ேன்-- 

நான் உள்ளேபோய் அவரைப் பார்க்கலாமா Ym (HiT BI 

ஒரு வார்ததையும் பேோவில்லை- 4 

௮ம்மா, இப்பொழுது 2ண்டாம்--இப்பொழுதுதான் 

மயக்கம் தெளிகருற்போ லிருக்கிறது--அ௮வராகக் கூப் 

பிட்டால் போங்கள். ௮தற்காக என்னுடைய மற்றொரு 

அசிஸ்டெண்ட் சொலிர்தராஜ முதலியாரை அறைக் 

குள் உட்கார வைத்திருக்கிறேன். அவர் உங்களுக்குத் 

தெரிவிப்பார். -எனம்கு கொஞ்சம் ௮வரரமான மேலை க் D sh ! 
யிருக்கிறது. நாளை காலை வருகி3றன் நீங்கல். இனி 

ஒன்றும் பயப்பட? வண்டாம்.--ஈரன் வருகிறேன் ௮ம் 

மா. நீ ஒரு டாக்டராக பிறர் திருக்கு வண்டும் அம்மா 

மைதிலி | சான் வரு£2றன். 

[டாக்டர் இருஷ்ணாராவும் 
உதவி வயித்தியரும் 
ரர்கள்], 

14



ம். 

பம 

ரா. 

ரா. 

[அங்கம்.3: 

அம்மா ! நீங்கள் முன்பொருதரம் என் கணவனது 

உயிரைக் காப்பாற்றினீர்கள்--மறுபடியும் இம்முறையும் 

காத்தீர்கள்--உங்களுக்கு நான் என்ன கைம்மாறு செய் 

யக்கூடும் 4-- எதை வேண்டுமென்றாலும் _ கேளும் தரு 

இிறேன்-- 

தருகிறீர்களா? 

ஆம். சத்தியமாக! என்னால் கொடுக்கக் கூடி.ய எதை 

(2வண்டினும். 

ஆயின்--இக்த உறுதிமொழி எனக் களியும்--சேவலம் 

பாமர ஜனங்கள் ரந்தேடுப்பதுபோஃ---உமது கணவன் 

மீது எப்பொழுதும் சந்தேகம் கொள்வஇல்லை யென்றும்- 

அப்படி மய, 

[அவளது சாத்சைப் பற்றி] அம்மா! என்னை உமக்கு 

இன்னாசென்று தெரியாது. என் விர்த்தார்தத்தையும் 

நீர் அறியிர். தெய்வா சீனத்தால் உமக்குத் தெரியுமாயின் 

நீர் என்மீது பரிதாபப்படுவீரே யொழிய, என்மீது ஒரு 

குற்றமும் சாற்றமாட்டீ/-- யிலும் இதைமமட்டும் 

உமக்கு உறுஇயாய்க் கூறுகிறேன். ஏதோ ரான் ஜன் 

மாந்தர த்திற் செய்த பாபத்தினால், என் கணவனிட 

மிருந்து நான் பிரிக்கப்பட் டிருக்றேன்-- ஆயினும் 

உமது சுணவனுக்கும் உமக்கும் இடையில், நான் கன 

விலும் வந்தவ ளல்லவென்று பரமேஸ்வரன். பாதத். 

காணைப்படி. கூறுகிறேன் நம்பும் என் வார்த்தையை. — 

என்னுயிரை அவர் காப்பாற்றினார், ௮து முதல் கான் 

அவரை என் சகோதரனாகவும் குருவாகவும் பாவித்து 

வருறேன் : இது சத்பம்-- 

௮ம்மா, மைதிலி, உமது வார்த்தையை உறுதியாய் ஈம் 

புறேன்.--உம்மீது சந்தகேகப்பட்டதற்காக என்னை 

மன்னியும்,
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ரா 

சா. 

ரா. 

சா. 

கோ, 

சர். 

கோ. 

ரா. 

“கோ. 

மன்னித்?தன்--உம்மீது தவறில்லை--ஒரு அற்ப சாரணத் 

தைக் கொண்டு--கற்றறிஈ்த சன் கணவனே FAS GEL 

பட்டாசென்றால்--.$ர் சச்தேசப்பட்டது. 21 இச்சரிய 

மாமோ ?-- 

[சண்விழித் தெழுர்து] நாயினா கூப்பிடராங்க என்னெ !- 

என்னடா சாமி? 

உங்க நாயினாவுக்கு ஓடம்பு ஒண்ணு மில்லெ, உன்னெ 

கூப்பிடராங்க போ, இண்ணு சொன்னாரசெ சாமி, 

நான் பொரெ நாயினாகிட்ட, 

சண்ணெ ! பொறு !--உன்னைம் ப்பிடவில்லை நாயினா-- 
a ச . ச ச 
நீ கனவு கண்டிருப்பாய் ஒரு Dolor, 

கூப்பிட்டாங்கம்மா இண்ரெ- வ் காதிலெ கைட்டுதெ _ 

படுக்கை யழையின் கதவை மெல்லக் திறர் தகொண்டு 

கோவிந்தராஜ ழதலியார் வெளியே 

தலையை ரீட்டுருர். 

அம்மா, -குழர்தையையும் உக்ரளையும் பார்க்கவேணு 

மென இஞர்.-- 

நான்தான் சொன்னனெ, ர 

(வெளியே வர்து] இனி பொசலாம் நீங்கள ஒன்றும் இனி 

பயமில்லையம்மா...- 
[மக்கையர்ச்ச)சி, சாமிசாதனை 

அழைத்தும் கொண்டு படுச்கை 
யறைக்குள் போகிறாள் சண் 
ணைச் துடைத்துக்கொண்டு, 

இவ்வுலகில் ஈமது அற்ப புத்திக்கு எட்டாத விஷயங்கள் 

எத்தனை இருக்கின்றன ! 

அவர்கள் ௮தஇிக காழி பேசவேண்டாம் என்று சொல் 

.அங்கள்--கொஞ்சம் அங்கட்டும்--இன்னும் பலஹீனமா 

யிருக்கமுர்--நான் போய் சாப்பிட்டுவிட்டு வருறேன், 
அ நெற்றிரவு சாப்பிட்டது;
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ரா. 

கோ. 

ரீ. 

ர. 

ரர். 
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போய் வாருங்கள்-- இக்கேயெ சாப்பிடுறது தானெ ?$ 

இல்லை--நான் வற்று விடுசிறென் சக்கரம், 

[படி வழியாகச் ழே போரூர்] 

பரமேஸ்வரா ! நான் பூர்வ ஜன் மங்களிற் செய்த பாபக் 

களுக் கெல்லாம் பரிஹாரமாக இந்த புண்ணியமாவது 

செய்யும்படி. ௮லுச்சிர ஹித்தீே ! மங்கையர்க்கரசி தன் 

கணகசனைக் சண்டு மகிழ்வதுபோல் நான் எப்பொழுது-- 

ந்த ஜன்மத்தில்-என் கணவனைக் சுண்டு மழேப் போகி 
3 ர ௪ 

[டட 
me) பல! ve 

ரங்கநாதம் இரைக்குள்ளிருச்து திடீடென்று 

வெளியே வருகிருன். 

2 பார ௮து? ரான் கனவு காண்கிறேனா 1 

இல்லை இல்லை! நினைவுதான் --உவ் எஇரில் நிற்பவன் - 

உன்மீது வீணா ரம்தேகங்கொண்டு--உன்னை இத்தனை 

லருஷமாம விட்மிப் பிரிந்து--உல௫ல் உழன்று--முடிவில் 

eth கொல்வதற்காக இங்கு வம்து ஓளித்திருந்த 
ரூ ர 

பபப ரமா பிப்ர்ம்யப।/ | 

Gar eh ett OLA — Vik SO அவர்கள் இதைக் 

சேட்பானேல் 8 

ஆம் ஆம். -- வன் வெட்முக்கேம் அவர்களுக்குச் தெரிவா 

னேன் 7 ரா3ஜஸ்வரி -- ன்னை மன்னிப்பாயா நீ? 

உனக்கு மான் பெரும் தவறிழைத்தேன்--ஒப்புக்கொள் 

ஞகிறேன்--ரீங்க ளிருவரும் சற்று முன்பாக இங்கு 

பேூய வார்த்தைகள், மூடியிருந்த என் கண்களை விளக் 

னெ நன்மஞுப் --நீ என்னை மன்னித்ததாகக் கூருவிட் 
டால் சற்றுமுன் உனக்கு நான் இர்மானித்திருந்த தண் 

டனையை எனக்கே விதித்துக்கொள்ள வேண்டியது 

தான்.
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ச் t i . a ' 

பொறும் ' (அவன கரத்மைப் பற்றி] 
a 1 a . A. ச . . 

வேண்டாம் ரான். பன்னி WO Gol உப்மை ம் ம் gl 
7 . 3 . a - . ர, . . . 

GHP YOW— si oar ஊட்வ்னைப் பயனாகும் இது! அம் 
. ௬ ப வடட சு 7 

am (9) (3) 5 - மட்டமும் - இப்பொழுதாவது 

ur ing - an AIT Oh sb Goa) abot havc om | nein ! 
சமம் UT adl—— 9) OF LIM Bool a al bap. @) OT 6 GAMO ATT 5 

| Bas wit <b LLG. பம்லா து Op bd JOB wy or). 

காட்சி முடிகிற நா, 

0 DOOD —— 

rf > 7 ( [ ° ய் 1. மும் காட்டி 

இடம்--திருமெல்மீவலியில், முல் அங்கம் மூரல் 

காட்சிப்படியே. 

பின்புறத்து படியின் ௨)பயாக ப ஜயாங்கம். ஈங்கநாதம், 

மங்சையர்க்காசி, ராஜேஸ்வர'; நால்வரும் 

பேசிக்கொண்டு வரு கிரர்கள், 

எனம்மா இனிமேல் வன்ப்பால் என்றம் சூறை கூற 

மாட்டாயே? மணவிருநற்து கூட சாப்பிட்டா யிற்நட- 
௫, உட Roe 

இனி எதாவது மிகுதி இருக்கிற தா 3? 

் ய ப ச ப ர் உ DD 5 ௪ 

இல்லை-கலியாணப் பெண்ணை மாமியார். விட்டிற்கு 

௮னுப்ப வேண்டியதுதான் | 

[எல்லோரும் ஈகைக்கிருர்கள்]. 

சரமீநாதன் ௮அசசஞன பரஜ்சோதயைக் கையைப் 

பிடித்துச்சொண்டு மெல்ல படி.பின் வழ்யாக 

அழைத்து வருகிறான். 

இந்தக் இழவலுக்கு இந்த வேலையேன் வைக்கிறீர்கள் 

இன்லும் ? 

[அவனிடமிருர்து வெற்றிலைப் பாச்கு தட்டை வாங்கிச் கொண்டு] 

ரானா வைக்கிறேன் ?--ஏதாவது வேலை செய்துசொண்
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ரா. 

ரா, 
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டிராலிட்டால் ௮வளுக்கு தூக்கம் வராது.--நான் வேண் 
4 * ச . ர் 

டாமென்றுல் கேட்டாலல்லோ ? 

| பரஞ்சோதிக்கு ] Oils Gl or. GD Lp இட்டும் போற... 

என்ன தாதா oi Go Han LSE ny oor சாமி வ வனை 4 

நான் வனவாசம் போயிருந்தேனே-௮ந்த சமயமெல் 

லாம்--சாமியை பிறர்ததுமுதல் அவன்தான் எடுத்து 

வளர்த்து வந்தான். [மெல்ல] இவர்கள் சஷ்ட ஸ்திதியி 

லிருந்தபொழுறநு தன் சம்பளத்திலிருர்து சேர்த்து 

வைத்த பொருளை யெல்லாம் இவர்களுக்கே சிலவழித் 

BH ES yy wr. ௮ப் பணத்தை ரான இருப்பிக் கொடுத் 

கால் வாங்கமாட்படன் என்கின் றான் என்ன செய் 

லது ₹ வயது வந்ததுருதல், சாமி ௮வனை தாதா என் 

றே அழைத்து வச்தானாம்--௮ப்படியே இருக்கட்டும் 

என்று நானும் விட்டுவிட்டேன். 

ிரம்ப சரி- என்ன பாஞ்சோ தி? 

ஐயா. 
ர : உறு 1 ச . க நான் வடக்கே காசி முதலிய இடங்களுக்கெல்லாம் 

போய் வருகிறேன். அங்கிருந்து உனக்கேதாவது வேண் 

டமா? 

மருமகப்பிள்ளெ எஜமாங்க தயவு 1-- எனக்கு என்னா 

வோணும் ! ஒண்ணும் வேணாம்-- நீங்கல்லாதிசுகமா யிருந் 

தா போதும், 

ஆ ஆ !--நிஜத்தைச் சொல்லிகி9--பரஞ்சோ திக்கு மன 

சுலெ ஒரு குறைதா ஸனிருக்கிறதாம்-- 

என்னுது $ 

நான் சொல்லிவிடுகிறேன்--தன் குட்டி எஜமானுக்கு 

கலியாணம் பண்ணி பார்த்துவிட்டுப் போகவேண்மோம்ஃ 

சாமிக்கா? * 

ஆம். [எல்லோரும் ஈகைச்சிருர்கள்]
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ர. 

a
 

அமாம்--கண் கெரியாதே அப்பா உனச்கு? என்ன பிர 

யோஜனம் ₹ 

தெரியாபோனா என்னாங்க 8$- மனசு திருப்திக்பெ௮.து 

ஒண்ணுதாம் கொழறெ இருக்குதுங்க. 

ஒன்றும் பயப்படாதே அப்பா ! ஸ்வாமி அந்தக் குறை 

யையும் நிறை3வற்றுவார்.-- பயப்படாதே. 

நானு வாரரேோனுங்க, 

போய்வா. 

[சாமிகாதன் பாஞ்சோதியின் 
சையைப் பிடித்து ழே 

அமைச் க்கொண்டு போதி 

ன்] 

எனக்கு ஞானம் புகட்டி பவர்ரளில் இளை ஒருவஞசைக் 

கொள்ளவேண்டும் ரான் ! 

நானோ? 
௩ * * | 

நீ தான் முகல் குறாவாயிற்றே ! 
[ஈகைச்கிறான்] 

இல்லையோ ரான் ஐந்தாறு வருஷங்களுச்குமுன் இதே 

அரையில் நாமிருவரும் உட்கார்ர் ூூ2பசிக்கொண்டிருர்த 

பொழுது--உனஅு புஸ்கசங்களில் இருந்த குறையை 

உனக்கு எடுத்துக் கூறியிராவிட்டால், பிறகு உன்னை 

அதிர்ஷ்டம் ீடித்தபொழு.து-- அதையே ஒரு பற் 

றுக் கோடாகக்கொண்டு-- உலகத்தின் உண்மையை 

நிரந்திருப்பாயா ₹$.-பெரிய நாலாகிரியன் என்று பெயர் ff BF BD ஆ 4 
பெற்றிருப்பாயா? உலகம் உன் இப்பொழுது புகழ் 

வதுபோல் புகமுமா ? 

[சிரித்துக்கொண்டே] என்னைவிட்டுப் பிரிர்திருப்ீர்களா? 

இவ்வளவு சஷ்டமெல்லாம் நேர்ந்திருக்குமா ? 

இத்தனை ரஈன்மையும் , ரே்ந்திருக்குமா ₹-- மங்கையர்க் 

௧7௪, பரமேஸ்வரன் நமக்கு அனுப்பும் கெடுதிசளெல் 
லாம் நம்மைப் பரிசுத்தமாக்க, முடிவில் ஈமக்கு சுகத்தை
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யளிக்கும் பொருட்டே என்று உறுதியாய் நம்புகிறேன். 

இப்படி. யெல்லாம் ேர்ந்திராவிட்டால் உனது நற் 
. உ இக்] ர் “ ரூ 7 ர குணத்தை ரான் அறிந் திருப்ப னோ 1 

அம்-- உண்மையே- றானும் உங்களை நன்ழுய்-- இப் 

COLI CLD eB BTR ONG. — YB HH ாம்டேன் அல்ல 

வா $ 

[ரங்கசாதப் பிள்ளை.பிடம்] நாமும் ஒருவருக் கொருவர் 

அப்படியெ சொல்லிச் கொள்ளலாம் போ லிருக்கிறதே ! 

ay , ; இட்டு 
அம் வாஸ்தவச்இல்- வற எதாவது பேசுவோம்-- 

| ம்கையர்க்கரசியும் ராஜேஸ்வரி 
பம் ஒருபுறமாய்ப்போய் பேசிக் 
கொண் டிருச்சிருர்கள்], 

விஜயரங்கம், Qi GF அறு வருஷமாக நடந்தறு எல்லாம் 

ஒரு கனவுபோ ல் ரிருக்கிற தெனக்கு--அன்றைத் தினம் 

நாம் பேசிக்கொண் ட ருந்தபடியே உறங்கிவிட்டோம், 

மறுபடியும் சண் விழித்தோம், என்று எண்ணுவோமே! 

-இக்த அறையும் அன்றிருந்தபடியே இருக்கிறதே ! 

அம்--அதற்கென்றே முன்பிருர் தபடி.யே இருச்கவேண் 

மிமென்று எலம் போடப்பட்ட பொ, ள்களை யெல்லாம் 

ஓவவொன்றமுக ௮திக வில்கொடுத்து வாக்கி செகரித்து 

முன்பிருந்தபடியே  எற்படுக்தினேன்-- ,அன்றியும்-- 

உண்மையில் கண் விழிக்கோம் நாமிருவரும் ! 

உண்மையில் ! 

பரமேஸ்வான் அருளால் | 

ஆம். 

சாமிநாதன் மறுபடியும் வருறொன்; அவன் பின்னால் 

சாய்க்குட்டி வருகிறது. 

நாயினா, மோடார் வண்டி வந்தூட்டுது, 

[எழுர்திருர்த] ஆம், கோமா விட்டது.--ராஜேஸ்வரி 

புறப்படு-என்ன ரகசியம் பேசுகிருய் உன் அண்ணி 

யுடன் ?.. |
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[மூன்னால் வர்.த] நீங்களிருவரும் மாத்திரம் ரகசியம் பேச 

லாம்போ லிருக்கறது ?-- நாங்கள் பேசினால் தான் 

சவர? 

ரி கோபித்துக்கொள்ளாதே யம்மா! ௮ன்றைக்கு ௮ந்த 

படத்தைக் குறித்து ரீ உன் புருஷனைக் கோபமாசப் 

பாத்த பார்வையை நினைத்துக் கொண்டால் இன்லும் 

எனக்கு பயமா யிருக்கிறது ' 

எநத படத்தை? 

ஓஒ! உனக்கு ரான் காண் கெகவில்லையே3-- இப்படி வா, 

இபபடி. 
[ஒரு மூலையிலிருச்கும் படக்கறு 
இல்போய அதை மூடியிருக்கும் 
இரை த் கள்ளி] 

இசச படம யாருடைய௫ பாததுச சொல? 

[உறுப் பார்த்து] நிசவும தெரிரதமுகபா யிருக்கிறது. 

எஙகமமா பட்டி, மாமி, அது! 

அமாம" என்ன புககியற்றுள் சான்! இது தெரியா 

மற் போச்சு தே 

$ அ௮தறகாகக கவலைபபட வேண்டாம உன்னைவிட 

புததிசாலி ஒருவருசகுச்கூட தெரியாம லிருந்தது ! 

என்ன விஜயாஙகம 1?--உன்னைவிட உன் பிள்ளை புத்தி 

சாலியா யிருககிமுன்போ லிருககிறதே 

“தமமிற்றம மக்கள் அறிவுடைமை, மாநிலத்து மன்னுயிர்க் 

கெல்லாம் இனி-து * 

[ஒருபுறமாகத் சன் கணவனிடம்] இவர்களுக் இடையில் கூட 

ஒரு படம வாததா? 

சரி, இபபடி பேசிக்கொண் டிருஈதால்-- பொழுது 

விடிஈ துவிடும-- நாம் புறபபடவோம், ராஜேஸ்வரி, 

௮ பபடியே. 

ஈாங்கள் வருகிரோம- விஜயாக்கம்-- மங்கையர்க்கா௪.
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Qi ரங்கம் [அவ்க்க்-3 

செய்யுங்கள்--சொன்ன தவணைப்படி திரும்பி வநத 

சேருங்கள்--௮ண்ணியுடன் நேராக இங்கே வரவேண் 

டும் திரும்பி உரும்போது 

அப்படியே --2 ! கேட்க மறநதேன்-- அகூருகது 

உனக்கு என்ன கொண்டு வருவது சொல். 

வேறு ஒன்றும வேண்டாம--கொஞ்சம கங்கா தீரத்தம் 

கொண்டு வாருங்கள். 

அ௮ப்படியே--உனக்கு என்ன வேணடும விஜயர௩கம $ 

நீங்களிருவரும சுகமாய் வரது சேரவேண்டும. 

உனக்கென்ன வேண்டும, சாமி? 

எனக்கு--ஒரு பெண்ணு பெததுகினு வாகக-நானு 

சண்ணாலம பண்ணிச ! 
[எல்லோரும ஈகைகஇருர்கள் ]. 

சாமி! இதை யா உனக்கு கற்றுக கொடுததது ? 

தாதா- பாரஞ்சோதி-- 
[ராஜேஸவரி சாமிரசாகஜசகு முத் 

சமிடிகிராள்,] 

நாங்கள்--வருகி3ரும 

வாருங்கள்--சாமி கூறியதை மறக்காதீரகள் !-- 

[ரககசசாதமும ஏாஜேஸ்வரியும் 
போகப புறப்படுகிரா கள்] 

காட்சி மடிகிறது, 

வெவளுந்துைளை 

QOPI NGPA, 

தாடகம் முற்றியது. 

சிலைக்




