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சிவமபம், 

இிருச்சிற்றம்பலம். 

வலலீ பரிணயம். 
அ டட ட எ வ்கு 

ஒரு புதிய தமிழ் நாடகம். 

கடலார், ௩, பலராமையர் அவர்கள் 

இயற்றியது, 

  

காரைக்குடி, 

5. நாகப்பசெட்டியாரவர்கள் 

பதிப்பிக்க து. 
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தனச்குமொய் கூந்தற் 

கொம்மை வெம்முலைச சோர்றொடிக் 

கொடிச்சியை யிலைவேற் 

கைம்ம லரத்தனி யிளவற்சும் 

கஃல்ெனுங் கானத் 

தீம்ம முந்தபுச் குறுத்தவ 
னடிமலர் பணிவாம்'* 

i சில ஆண்டுசட்கு முன்னர்ச் சூனா 

we தவத; பேட்டை ஜமின்தாராக இருந்தவரும் என் 
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% வ பாற் பல ுமையக்களிலும் போன்பு கா 

அ கல ட்டிப் பேரு$வி புரிர்தவருமாரெய கனம் 

6 ஸ்ரீ ழந்துக் தமாரசுலாமீ ழதலியாரவர் 

ட நமி வள்ளியம்மை: திருமணத்தை காடக 

3 <a இயற்றும்படி எனக்கு அஜ்ஞாபி 

> தீதிருந்கனர், சால் முடிவதற்குமுன் புல 

வி லர்களது தவச்குறவாலும் எனது செளர் 
Me 1 2 

ne HN 2 ப்பாச்யெத்தாலும் தமிழ் Bir 19.68 tp 5B திவி 
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ல் னையாலும் ௮ன்னோர் காலஞ் சென்றனர், 

a  PEsa திருவருள் இங்கனமிருந்தால் யா 

ப் அண ல னென் செயவல்லேனெனச் சவலுற்றுவஊ ச் 

1 கச்குரைவினால் எடுத்த மாலையும் முடிச்சா 
டு மல் வாளாவிருநீதேன். பின்னர் ஒரு கால 

தீது, எனது சிறந்த ஈண்பரும் தமிழ்நாலா



2 மூசவுரை, 

ராய்ச்சி செய்தலைம் சாக்குப் பொழுதுபோச்சாசக்சொண் 
ட்துமன்றி ஆசரிப்போரின்மையால் இயங்குதலற்றத் தீவி 

க்கும் தமிழினை முன்னுச்குக் கொண்டுஉரம் தாம் எப் 

பொழுதும் முன்னிற்பதாக வாச்சளித்த வள்ளலுமாசிய 
ஸ்ரீமான் காரைக்தடி சித, நாரப்ப சேட்டியாரவர்் கவ 
எனது இருகத்திற்கு வந்தபொழுது அறைகுறையாய் நின்ற 
இர் நாலை மூுடிச்கும்படி என்னை வற்புறுத்த துமன்றித் தா 

மே யதனை அச்சிட்டு முடிக்கும் முயர்சியிர் பொருளுதபி 
செய்லஉதாச உறுதிமொழி தந்து என்னையச்தொழிலின் சண் 
மா சீபெருளினா. இதுவும் குமாரசசடவுளின் திருவருளெ 
ன்றுன்னி எனது பஃறலைப்பட்ட தொழில்களினிடையே 

இடை க்க அவசாசங்களில் இர். நாலை யொருவாறு பூர்த்தி செய் 

தேன், செந்தமிழ்ப்புலவளை எனெனச் சேளாத இச்சாலத 

தில், தமத தொழிலின்கணண்டாகிய சிலபல இடையூறுக 
ளையும் பொருட்படுச்சாது வவிய முன்வராத என்பாற் போன் 
புகாட்டிய ஸ்ரீமான் ரெட்டியாரவர்கள், உண்டாய இடை 

யூறுகளினின்று நீம், இன்னுந்தமிழினை வளர்ச்கும் நன் 

முயற்சியில் தலைரின்ற பல்வகைச்செல்லய ம் பெற்றுப் பல் 

லோருங்கொண்டாட FCA காலம் லாழும்படித் தமிழ்ச்கு 
நிய சடவுளாகயெ முருகனைப் பன் மு௮ாயும் வேண்டுகின்ற 

னென். 

௩ர்று வல்ல புலவரானே யாச்கப்படவேண்டிய இறா 
லைக் ச$தபுராணத்தையும் தணரிகசசப்புராண்தையும் முதனூ 

ல்களாகக்கொண்டு எனதாரியரியர்றிய காடசவி யலின் 

விதிச்செய்க ஒருவாறு வகுத்தனன். முக்குண வயத்தான் 

முறைபிறழச்சாற்றிய பிழைகளைப் பொறுழ்து இஃது 

குமா வேளின் கு-ஈயில் காட£மெனக்குணித்தப் டுலவரா 

னோர் பலரும் என்பாற்பெரிதும் இரம்செருள்புரிவாராக,



(PFQIHI. 3 

டுக்சாடகத்தை அுக்சிற்குச் கொடுக்கும்படிப் பொறுை 

யுடன் வழுவின்றிச் செவ்வனே வரைர்து தர்சதுமன்றி இடை 

யிடையே தமக்குத்தோன்றிய சில ரிய சருத்துக்களை உடன் 

சேர்ச்க எனக்கு எடூத்தச்சாட்டிய எனத இளைய சகோத 

yer ree 11, வேங்கட்ரமணையர தம், gr detent. 

ஆங்காங்குச் ல £ர்த்தனங்சளையமைச்ச உடனிருந்த உசவி 

புரிர்த ஈண்பர் சிரஞ்சீவி 5, இராஜா ராயர் அளர்களுக்கும் 

அச்சிடிம்பொழு ந உண்டாகும் வழுச்சளைச் சளைர்நு பிழைய 

றப் பரிசோஇச்கும் வீஷமத்இற் பெருமுயற்சியெதெதச் 

கொண்டவரும், மாயவரம் யுள சிபல் ஸகூல் தரிழ்ப்டண்டி, 

தீருமாகிய ம-ஈ-௱.ஸ்ரீ 1, குப்பிரமணியஜயர௮வர்களுக்கும் 

எல்லாவித ஈன்மையுமுண்,டாகும்படிகி குமரச்சடவுளை மன 

மொழி மெய்களால் வாழ்த்தி வணங்குதலைத்தல்ர ன் 

ஜோர் செய்த பேருதவிக்குக் கைம்மாறு வேரொன்றஞ் செய் 

யவல்லேனல்லேன். 

(ஈய்யாமற் செய்தவுதவிச்கு எவயசமும் 

வானகம மாற்ற லரிது”, 

எழில்வேற்குமரன் இன்னருள் என்றும் லாழ்ச. 

கடலூர் 14. 7 இங்கனம், 

24th March 1912, ந. பலராமையர். 

 





a. 

& avin wii, 

திருச்சிற்றம்பலம். 

வல்லீ பரிணயம். 
<> 

பாயிரம். 

கடவுள் வாழத்து, 

விநாயகர் வணக்கம், 

கலிவிருத்தம், 

பண்ணு லாவு பணிமொழி வள்ளியைச 

கண்ணி லாவு கடம்பன் வரைர்தர் 

ண்ணு காட்ச காஞ்சொலச் தக்இமா 

வண்ண வாண்முகத் தண்ணலை வாழ்த்துவாம், (1) 

நடராஜர் வணக்கம், 

சலிரிலைத் துரை, 

பூண மத்தம்வெண் பிறையெனப் பொக்சொளி பொழிய 
வேணி வாய்ச்சல்கை விமலைபோல் விபனடம் புரிய 

மான। மோர்பதம் மண்ணெ ௱ வான்கொளக் குளிஈ்கு$ 

தாணு வாயெ சபேசனைச் தாண்மலர் பணிலாம். (2)



பாயிரம். 

சுட்பிரமணியர் வணக்கம். 

௮று£ர்ச்சழிகெடிலடி யாடரியவிருத்தம், 

மன் றல்கமழ் மலர்க்கூர்தல் வள்ளியிரு விழியனைய 

வைவே லேக்தி 

மன்௱வவள் சாயல்கொஞ மஞ்ணையெனும் 

வயைப்பரிமேண் மகிழ வேறிப் 

பொன்றிகழு மணியாரம் புணர்ச்சவவ ணூலம்போற் 

பொலிவுற ளோல்குக 

குன்றுதொறும் வளையா குமாகேள் சேஉடிகள் 

குறிச்சொள் வாமால், (3) 

நாமகள் உணக்கம், 

வஞ்சிவிருத்தம், 
Gace andar Sorin Se 

யாணர் yrear QuisCa 

வீணை யக்கையின் மேவிய 

வாணி தாளை வழுத்துவாம், (4) 

ஆசிரிய வணக்கம், 

கலிவிருத்தம், 

தேரினெச் கெஞ்சமீ திரி2 லெள்கொலோ 

சாசொடும் வியன்றமி ணயந்து தாவிய 

காசெனும் பரிதிமால் சணக்கொள் பூவரா 
ராடி யேழைசூட் டியையப் போற்றுவாம். (5) 

(இத துரக சஇபர்தம், ஆச்சயோன்றன் ஆூரியரியற் 
பெயர் சித்திரத்இன் சோணாக்தரத்தி லமை£து 

சித்ன்றது.



நாடகப் பாத்திரங்கள், 

ன 
1, நம்பிராஜன்; உள்ளிமலை கேடர் சோமான, 

2, மதியுகி: சம்பிராஜன் மம்இரி, 

மந்துக்தமாரன்: வேட்டுவக் சோலக்சொண்ட ce
o 

முருகச்சடவுள் 

சிவயோகி: சழச்கோலம் பூண்ட முருகபிரான் 

a 
Oe

 

நாரதர் யாழில் வஃல ஒரு தேவமு-ரிவர், 

வீரதேவன்: , , உட 
ஈம்பிராஜன் புதல்வர், 

கூ
டு
 
&
>
 

வசந்தன் 

ஏாப்பன்: சேகிகன், 

ம்
 

oa ௫ 

நங்ைமோகினி; கம்பிராஜன் மனையி, 

10. வள்ளி: சீம்பிராஜன் புதல்வி, 

1[, சித்திராங்க; வள்ளியின் தோழி, 

12, சக்கம்மா: ஒரு குரதீதி, 

வேலன், வேடர் முதிலாயிஜனோர். 

  

நாடக நிகழ்விடம், 

தோண்டைசாட்டுப்பழம்ப தியாகிய மேற்பாடியெ 

ன்னும் ௮ணிரகரின் பாங்கருள்ள வள்ளி மலியும், 

அதன் சாரலிலுள்ள வேட்டுவக்குறிச்சிபுமா ம்.





வல்லீ LIT aOTILID. 

    

அங்கம்: த 

முதற்களம். 

 சணசைவவவைகையவ்ககைகிகால், 

இடம்: நம்பிராஜன சபாமண்டபம், 

காலம்: பிற்பகல், 

பாத்திரங்கள்:--ஈம்பிராஜன், மதிய, விரதேவன், 

வசந்தன், வேடர் முசலியோர், 

நம்பிராஜன்:--ஜயா। மந்திரியாரே, நம்முடைய குறிஞ்சி 

நிலத்தைச் சேர்ர்த மலைச்சாரலிலள்ள குறிசசகளும் 

சோர்சளும் செளச்சியமாயிருச்சனெறனவா? சம்முடைய 

வேடர்கள், சாட்டு மிருகங்களாலும் கள்வர்களாலும் 

உண்டாகும் துன்பமின்றி யிருக்கன்றார்சளா? எல்கும் 

பயிர்பச்சைகள் ஈன்றாய் விளைச்திருக்ன்றனவா? ஈம்மு 

டைய அணை ஈான்கு இக்கலும் பரவிச் செல்லுகன் றதா? 

£கசெம் சொல்லும்,



8 வல்லீ பரிணயம், [மூதற் 

மதியூக்:--மகாராஜா! தங்களுலடய ஆணைக்குச் சேட்பா 

னேன்; ஜனங்கள் யாவரும் தங்கள் உத்தரவைத் தலை 

மேல் தாக ஈடச்ரொர்கள். தங்கள் பெயரைச் கேட்ட 

மாத்இரத்தில் மற்ற பலைகளிலுள்ள வேடராஜர்சள் 

பயகது சப்பங் சட்டுகருர்கள், அவர்கள் கொண்டு 

வது சொட்டும் ச தக்களும் ஆணி முத்துச்சளும் 

இரச்தினங்களும் ளளத்ரன சங்கள் ஆதினத்தில் 

இருட்பவர்கள் முரு£ச்சடவுள் அருளால் ஒரு Ge Le 

மின்றிச் சுசமாயிருககிறார்சள், மேலு£ தங்களுக்கு 

வள்ளியம்மை புச்ரியாக அமைர்தது முதல் மாத மம் 

மாரி பொழிகன்றது, தனை ஐவனம், முதலிய தானி 

யல்கள் ஒன்றுக்குப் பத்தாய்ச் சொழிக்கின்றன. கக்கா 

ஜல:5 பாய்ந்த பிறகு சமுத்திரமும் பரிசுத்தமாம், 

இர்ச உண்மையை யாவருமறிவார்கள், ௮த போல 

வள்ரியம்மை பிறந்தது (மதல் ஈமது வேட்குலடமும் 

சிறப்படைர்தது. 

நம். ராஜன்:--அமாம் மக்திரியாரே, நீர் கூறுவத;ண்மை 

யே. கா௰ முன் வேட்டைக்குப் போய் வள்ளியைக் 

சண்டெடுத்தச் கொணர்ந்தது மதல் கமச்கு ஒரு 

குரைவுமில்லை. 5ல்லது ஈமது இனைப் புனத்£தயும் ஜவ 

னச் கொல்லையயும் பார்த்து வரும்படி அனுப்பிய 

சேவகன் வரட்.சானா? 

மதியூகி--சேவகன் வரு சமயம்தான், 

(ஏாம்பன் இரைகக இரைக்க ஐடி. aun air cy oer.) 

இதோ அவனும் வச்துவிட்டான். 

ஏரம்பன்:--மசாராசாவே!--மச்திரியாசே!--எல்லாம் பூட்டு 

துக்க--ஒண்ணு.மில்லேங் ௪.
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நம்பிராஜன்: - என்னடா போய்லிட்.;? 

௦ உ, * ச் * : சாம்பன்: சாமி] கம்ம yas ACo—eol Dworéeee oe, 

நம்பிராஜன் -சரிசானடா, மடையா ேூரஞ் சொல்? 

tus சாரி! கம்ம கொல்லையிலே, சான் போன 

போது--.றயிரஙிிகள் இரண்டாயிரம் குரு கள் 

-அதாமி! சண் வுச்செட்டினமட்டும் மாண்கள்-- 

நர் பிராஜன்: என்னடா வளைதீ வளத்திக். சொல்வ 

றாய், சங்கதி யென்னடா? உடனே  சொல்லாலட் 

டால் முக்கோண மரத்தில் சட்டிக்ககசயடி கொடுக்கச் 

சொல்ல வேன். 

ஏாம்பன்:-சாமீ--இல்லேகங்க--மசாராஜா இகோ சொல்லி 

வட்டேனுங்க, இர்கள், மான்சள், குருவ்கள், யானை 

கள் எல்லாமா ழுந்து வளை யாடிக்சங்க. 

நம்பிராஜன்: பயிர் என்னமாடா இருக்கிற டி 

உரப்பற்:-ஃபயிசெல்லாம் கதர் வறுத்த த்தலைசாருசு இடச் 

குங்க. இர்யும், மானு ம், உழு தலைக்கு அஞ்சு 

ஆருத்தின் ஜாட்டுவங்க, மான் போய் gg Garay 

இராகள் தலைக்கு ஒரு கதிராச் கொச்இயண்டு பூட்டு 

os, மானை ஒட்டலாமென்று போனேன். ©Oa) Ce 

ஒரு ஆனை துரத்.திச்சுங்க- சாமி... ம்ங்கேலென்னு 

பெரிய கொம்பானையுங்க, ஒடிவா ட்டேன். சாமி... 

மன்ணிக்கவேணும், 

(௧1 லில் ஒயுகிறு vit ) 

நமிபிராஜன்:--நீ sae Soa, சரிதான் போ, 

(சி து யாடி Ah a ல்) 

என்ன மர்திரியாசே, சேவகன் சொல்லியதைக் கேட் 

டார?
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மதியூகி:--அம் மூருசச்சடவுள் ௮ருளால் தினைமூசலிய தானி 

யங்கள் விளைர்திருச்னெ௱ன, இனிப்பசா புகமாச 

இருக்சால் சாட்டு ரிருஈங்சளும், பறவைசளும் சூர 

தீதில் அழத தவ்டும், தாங்கள் தச்சமுயற்டி யெடுச் 

நுக்சொள்ளவேண்டும். 

நம்பிராஜன்:-- அதற்கு சாமென்ன செய்யலாமென்று 

சொல்லீ? 

மதியூகி:--மகாரசாஜா, உடையவன் கண்ணோடாத பயி 

சியும், குறைவற்ற வேளாண்மை செய்வதே tev ma; 

நிற வல்லாண்மையாகும், அகவே தாங்கள் தனைகொ 

ய்யுமளவும் தக்க காவலை அவ்விடத்தில் நியமிக்க 

வேண்டும், 

*சேல்லான் இழவு ஸிருப்பி ணில ம்புல6 

இல்லாளி ஸூடி வீடும்,?* (6) 

எல்லார்தெரிர்ச தங்களுக்கு ரான் 2.திகஞ் சொல்ல 

வேண்டிய தில்லை, 

நம்பிராஜன்:--மக்திரியாரே, நீர் சொல்லியதை யோடத்தால் 

தீக்ச ஈரத்தையு டயவர்களைக் காவலுக்கு ஏற்பசெத 

வேண்டுமென்று தோற்றுறெது,--ஈல்லது சம்யாஎடய 

குலத்கில் சலியாணமாகாத மங்கைப்பருவமூற்ற கன் 

னியர்களை ச் தனைச் காவலச்கு அனுப்புவது apes 

மன்றோ? ஈம்முடைய வள்ளியை ஏன் காவலுக்கு கிய 

மிச்சச்கூடாத? 

மதியூகி:-- இப்படித்தான் எனக்கும்பட்டது, வள்ளியம் 

மயைச் சாவலுச்கு நியமிக்க வீஷயத்தில் அடியேனு
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ச்குச்சாவசம்மதம், இருந்தாலும் எல்லாலீஷயத்னையும் 

தீர்ச்சாலோசனை செய்த ஈடத்தலே இரசர்களு£ டய 

சடமை, 

“அந்தண ரொழுக்கம மாசர் வாழ்ச்சையும் 

மநஇிசமில்லையேன் மலரு மாண்பில,?? 

ஆதலால் மகாராணி ஈங்கை மோடு.ர்யம்மை 2 வர்சளு 

டைய அபிப்பிராயம் எப்படியிருச்சிரதோ அதையும் 

தெரிச் தகொண்ட? ஏற்பா செய்வதேஉடுசமாயிருச்கும். 

நம்பிராஜன் --ஒ! ௮)ச் குறித்துச் சவலைப்படவேண்டாம், 

சம் டைய மனம்போலவேயிருக்கும் ஈள்கையபிப்பிராய 

மும். மேலும் காம் ஈமது குலவழச்கத்சை அ௮னுசரித்த.ச் 

செய்றெவிஷயசத்தில் அவளுக்கு எவ்வித அக்ஷ்பனை 

யுரிராது. இருர்தாலும் நீர் சொல்லகிபடியால் வ 

ளையும் ஒருவார்தறைத கேட்போம்--அடேசேவகர-- 

(எரமபன் எதிர்வர்து வாய்பொத்திரிற்இறுன்) 
e 

ஏரப்பன் சாமி! 

நம்பிராஜன்:--றுடே, நீ போய் ஈம் மடைய ஈங்சை மோ 

-தனியம்மையிடம், காம் கொலமண்டபச் இலிருகிற 

தாசவும் அம்மாவை உடனே வரச்சொன்னதாகவும் 

டிரம் சொல், 

ஏரம்பன் சாமி, வள்ளியம்மாவையும் இட்டுக்கொண்டு 

eve சொல்லட்டுந்களா? 

நம்பிராஜன்:--என்னடா அதிகப்பிசசங்கியாய் இருக்கிறாய் 

பெரியம்மாவைமாத்திரம் உடனே வரச் சொல்லடா, 

கரம் போ,
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ஏரட்பன் .சரா*1 

(ஒருதா ம் மும்பிட்டுட்டு ௨0௫ ன்) 

விரதேவன்:-- 1, ராவே a Bib lt Lk Bev ஒரு ண் ண்ப்ப்ம், 

ச . ச க * டம் ட்ட வள்ளியம்மையைப்புனமகாவலுக்கு ஓனுப்புகிற ப் ஷய 
. 2 . ட * ca . 2) டவ ன ட . 

& Bow அடியேனுக்கு ஒன்று wo DT OP OM cd), பு சாகா 

வலோ மிகக் கடினமானது, ௮ள்ளியோ மெல்லியல், 

அவள நு பாதம் பஞ்லச பிதிப்பினும் பதைக்கும், 

யவ கூரிய பரறிகளை யெற்ஙனம் பொறுக்கும்? மலரி 

னும் நிருதுவரன அவளு மேனி வெயிலையும் மழை 

யையும் எப்படி ச்சடிக்கும்? 

வரந்தன்; ஐயனே! மேறும் ௨உசாலமான இனைப்புனத் இல் 

பல்லாயிரம் LIM DUB (OF நிருசங்களு மி வரது ah (Lp SI 

அமுிக்குஷ்சமயத்தில் அுர்சப்பேமைப்பெண். வன்ன 

செய்வாள் (40 @ ப அ 

விரதேவன்:-என்னருமைத் சந்தையே! அுடியேனைச் கா 

aes மியரியுங்கள்,. வரு பறவைகளையும் மிரு 

கண்களையும் சண்டதண்டபாச என்னுடைய கூரிய றும் 

புசளால கொன்று கு்த்ம, நினைப்புணத்தில் சிற்றெ 

ஓம்பும் கொழுகும் கூட உள்ளே நழையாவண்ணம் 

ஈரக்கூடம் கட்டிலிடுகிறேன, 

OVE nt — ண்ணா! இதுலே ஈல்ல we. ஒருவர்க்கு 

இருவர் துணையா தலால் சானும் உடன் aang) G mos — 

Gs0Cal acré goes sraniéaCacm Ow. 

நம்பிராஜன் -- தழந்தைசளே! உங்கள் அன்பிந்கும் வீரத் 

தன்மைக்கும் மெசீனேன், வள்ரியைப் புனக் 

சாவலுக்கு நியமித்தபடியால் நுவள்பால் எனக்கு ஒன்
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பில்லை என்று நினைச்சவேண்டாம், உக்களைப்போல் 

எனக்கும் பரிபூரணமான அன்புண்டு, ஈமது முன்னோர் 

கம் முடைய குலாசாரச்தில் சிறிதும் தவறினவரில்லை. 

கானும் இதுவரையில் ௮ச்.ச௬ம,த்தில் ௮னாஉளவும் பி௪ 

சாது முறுகச்சடவுள் அருளால் அரசாண்டு வச்தேன். 

ஆகவே சமது குலத்திற் கேற்பட்ட வழச்சத்தை ௮னு 

சரித்து இனிமேலும் நடக்கவேண்டும் என்பதே என் 

கருத்து, சல்யாணமாகாத மங்கைப்பருவமூற்ற பெ 

ண்களைப் புனங்காவலுக்கு அனுப்புவது 8மது சாதியின் 

வழக்கம். மது காட்டின் வதியும் அதுவே, அது 

பற்றியே ஈம் படைய வள்ளியையும் புனசுசாவலுக்கு 

ஏற்படுத்தினேன். 

வரந்தன்:--பிதாவே! கான் இன்னும் பேசத்துணி 
ந்ததற்குப்பொறுத்தருளவேண்டும், ஈமது குலாசாரத் 

தை காம அனுசரிக்க வேண்டியது ெமமே. ஆனாலும் 

நமது சாதிப் பெண்கள்போல் were யிருக) 

Ger? அவர்களுடைய தேச திடமும், மனோதைரிய 

மம், வெயில், மழை, காற்று முதலியவற்றைத் தால்கும் 

வலிமையும் அவள்ளிச்குண்டேச? இருச்சதாலல்லவோ 

வள்ளியும் புனங்சாதுலுக்குப் போவது கியாயமாகும்? 

நம்பிராஜன்:--குழச்தாய்! நீ சிறு பிள்ளேயானபடியால் 

ஈமது குலாசா. ரத்தின் பெருமை தெரியாது பேசுருய், 

வள்ளி, ஈமது குலப்பெண்களைப் போலில்லாவீட் 

டாலும் ஈம் குலத்தைச் சேர்ந்தவள் தானே. ஆத 

லால் அவர்களுடைய வழக்கத்தை இவள் கைப்பற்று 

வதும் ரெமர்தான். 

விரதேவன்:--ஐயனே! ஈமது புனங்காவல் இலேசன்று, 

பைக்களிகளும், மாக்குயில்களும் மாத்திமே புனத்
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இன்கண் வருவனவல்ல, கண்டோர் மருளச் சாற்றெ 

ன் ௪0௦ எதிர்த்தவர் வயிற்றை எறிவேல் போன்ற 

தமது கூரிய சொம்புரளால் இமைப்போழ்திற். Pps 

துப் பாயும் சலைமான்கள் எண்ண ல--வுக்ர தர்தங்க 

ளைப் பெற்றுச் கொடிய அ௮ரக்சர்களைப் போல் குறிப் 

பாயும் காட்டுப் பள்றிசள் சணச்சற் ரன, எதிரில் வரும் 

பிராணிகளைக் இழித்த இரத்தம் தோய்க்து இரு சந்தக் 

களும் பவளம் போல் மின்ன, மேகசர்ச்சனை போல் 

பிளிறிச் சொண்டு மசத்தை மழை யெனச் சொரிந்த 

வருக சாட்டானைகள், டெரிய மலைகள் கையும் காலம் 

பெற்றன போல் ஈடந்து எதிரோடி வர்தால், வீல்லவ 

கணையும் எறிவேலும் சைச்சகொண்ட வீரர்களான வே 

டர்களும் அஞ்சுவாச்சளே! . கோழை மனதுடைய 

ஏழைவள் ரி எனன செய்வாள்? கான்கு பச்சங்களி 

லஓுமள்ள மலைச்சுகைகளிலிருச்து, தூண் கி.நித்தெழுர்த 

கோளரிமானபலசிங்கங்கள் கிளம்பிதவெனவாய் இறந்து 

சர்சசனை செய்தால் “ண் ஏலக் இலள்ள தேவர்களும் 

வெருவுவார்கள். பிசாவே இவற்றையெல்லாம் தால் 

கள் சறிறுயோடித்து, மது சண்்ணுச்குச் சண்ணான 

வள்ளியை ஆங்கு ஒனுப்பாமல், ஏன்னையும் ஷேண்டு 

மானால் வசர்தனையும், புனக்காவலுச்கு அனுப்பியருளப் 

| Iori sBHEEC mer, 

நம்பிராஜன்:--வீச தேவா! வள்ளீயினிடத்து உனச்குள்ள 

அளவற்ற அன்பிற்கு மகிழ்ந்தேன், ரீ கூறியயாவையும் 

உண்மையே, அனாலும் நீ வள்ளியம்மையைச் சாதார 

ணமாக நினைச்தாய் அ௮வளிடத்தள்ள அற்புதசச்தஇ 

களை 8 சவனிச்சலீல்லை. சான்சொல்வகைக்சவனமாய்க் 

கேள். சிறித சாலச்திர்குமன் நான் வேட்டைச்குப் 

போனபொழுது மலைவேடிச்சை சாட்டலாமென்று
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வள் ரிஎயயும் உடன ஈழத்தக் சென்றேன், மேட் 

எட யாடிய பிறகு வேடர்கள் வம்மின ன்றும் ரீககிச்சா 

சவில் ஒருபுறம் இரிச்நு போயினர், இளைப்பால் யான் 

ஒரு சஃதன மரச்தடியில் UDS 4) ou 00g Hg Heo IPs 

யி?னன், அருகிலிருந்த வள்ளியம்மை மாச்இரம் ௪ணி 

யாய்ப்பக்கங்காரிுள்ள wowace wad UM sw 

அவற்றைச் சொடப்பதமா யிருர்தாள். ப்பொழுது 

இடீெசென்று மோசத்தொனிபோலொன்௭எறக் சேட்டு 

ப ழித்தேன், ஆகா! ௮க்த அச்சரியத்-த என்னென்று 

சொல்வேன், இப்பொழுதும் என்கண் ன் ஈடப்பது 

போல் தோர்றுகிறற,-- மிகப்பெரிய சிசிகமொன்று 

தனதுவாலை நியிர்சீது முன்னற்சாவிரண்டையும உயச 

த்.தாக்டப் பிடரிகுலுச்டி, சிறிப பிறையோலும் கோ. ரத்த 

ங்சள் ஒரிவீச, அவெனலாய்திறர்த, சண்சாா ரண்டும் 

உருசிய செம்புபோல் மின்ன, வள்ர்யைப் பார்த்து 

நிற்பதைச்சண்டேன். ஐம்தச்சிங்கத்எ.த. இட்பொழுது 

நினைப்பினும் என்மனம் ப£ரென்டிறது, Bar “hue 

யமாச ௮௬ HOSSpS eS வள் ரியை” யிழந்தோமென்ற 

குயாத்தால் இன்னு செய்வசென்று றியாத யச 

னைப்பிரார்த்திச்நச்கொண்டு உஈடவாளை உ நரிச்இ 

யெழுசேன், வள்ளியோ ந்த மிருகேர்திரனைப் 

பொருட்படுத்தாது தான் கின்ற நிலையிலேயே புன்னகை 

புரிந்து சிங்கமே லா? என்றனள், ஆர்தச்கசோரமான 

பிராணி வள் கூறியசை யுணார்சது போலவும் அவள் 

ஆணையைக்கடக்ச௪ அஞ்சினது போலவும் இடீ.சென்று 

தனது வாலை குழைத்துக்சொண்டு, தவைதொக்ச 

அவளை நெருக்கிப் பூனைபோல.மிச்சுர்றிச்சுர்றி சின் 

றத. genes Pam ிங்கத்தின் கழுத்தில் வள்ளி
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கனறுசையிலுள்ள மாலையைப்போட்டுச்சனது சைகளா 

திறடவி, சிங்கமே இர்தவழியாகப்போ? என்றமாத்திரத் 

Bo gare 4 Bayes இருப் பார்த்கசகொண்டே 

அப்பிமாணி வள் காட்டிய வழியே சென்று, இம்ச 

௮ற்புதத்.௦சச்சண்ட எனச்குப்பேச காவெழல்ல்லை, வீழி 

த்சசண் இமையாமலம் இட்ட அடி எடாமலும் சிறிது 

சேம் பிரமித்து கின்றேன். பிறகு திடீரெனவோடி 

அவளை லாரியெடுத.து 'குமா்தாய் | சிங்கம் என்ன 

செய்தத?. பய/தனையோ]? என்றேன். அப்பா! அது 

ஒன்றுஞ்செய்யவில்லை, எனககென்னபயம்?? என்ற 

அவளுடைய தேன் போன்ற மொழிகள் ஏன்காதில் 

விழுந்ததும் எனச்குண்டான ம௫ிழ்ச்சிக்கு ஆளவுமுண் 

டோ? 

இண்பு ரீடிய மர்கண்மெய் தீண்டறு மனையார் 

இன்பு Tip w இசைமொழி தேச்சுலம் இனிய 

வென்ப வண்மையா யெளீதினி ஒணர்ந்தனன் 

யானே] (8) 

His விஷயச்தை மற்றையோருடன் சொன்னால் 

வள்ரிச்குக் கண்ணூறு படுமேயென்று, யான் ஒருவர 

டனும் சொல்ல ஙில்லை,” ஆதலால் வள்ளியைச் சாதார 

ண்மான பெண்ணாக நினையாதே. 

மதியூசி:--குழர்தாய், வீரதேவா! பிதாகூதியதைச் கேட்ட 

னையோ? வள்ளி சாதாரணமானவளல்லள், தெய்ஓச் 

தன்மை வாய்ந்தவள், மானுடலயிற்றில் பத்து மாதத் 

சருப்பத்திற்றங்கெப் பிறந்தவளில்லை. மான் aul rds 

ஜிறந்தவள், மான் வயிற்றில் மானுடச்குழர்தை பிறப் 

பது முண்டே? அதுவே வள்ளியம்மையின் பெரும
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யைச்சாட்டும், பிதா கூறிய விருத்சார்தத்தைச் சேட்ட 

னையே; aor usec. wis Go ge owes oa or 

நிற்க ம்ம் ௮ ௮ளுச்கு வணங்கி டக்க een Geom oor? 

வள்ரயின் பேழகையும் வள் மாதரியஉசனத்சையும் 

DOO Tb ௮5 சக்காட்டுமிருசம் தன் வசர்தப்பி அ௮வளுச்கு 

ஆட்பட்டு, முருகக்சடபுள் ருள் அவளுக்குப் பரி 

பூசணமாடவுண்டு, இணி நீ கஉலைப்படாசே, பிதா 

வள்ரீயம்மையயப் புனங்காஒலுக்கு ழனுப்புவதால் 

அவளுக்கு எவ் தமான குலறவும் ௮சாஜ:, QC sree 

சை மோரகிரியம்மை யவர்களும் வர்நு ௨உட்டார்சள். 

(ஈங்கை மோனியம்மையும் ஏரம்பனும் வருரிறார்கள்] 

ந்ச்பிராஜன்:--சம்சாய்] இப்படிலா. 

நங்ை மோகன: என்னைத்தாம்சள் சேசரம்வாச்சோன்ன 

தாச எரம்பன் வர்தசொன்னான். ௮௨௪ர காரியம் 

ஏதேனுமுண்டோ? 

வன ச்கொல்் நம்பிராஜன் -சங்காய்! நடிதுதினைப்புன மம், ஐ 

லையும் சன்ருய் வளை இருக்கின்றன. புனங்காவலுக்கு 

வள்ளியை னுப்பலாமென்று உத்தேசித் திருச்கிரோன், 

அப்படியே ஈமது மதியூகியொரும் ஓபிப்பிராயப்பட்டனர், 

உன்னுடையகருத்தையும தெரிந்த கொள்ளலாமென்ற 

உன்னை வரவழத்தேன், 

நங்கைமோகினி:--ஐயா! தல்கள் அபிப்பிராயத்திர்கு கான் 

- ஜரோதமாச என்ன சொல்லப்போகிறேன்? ஒன்ற 

பில்லை. குழர்தை வள்ியைப் பிரிர்து கான் அரைச்ச 

- ணமும் இருப்பது சஷ்டமாயிருக்கும், என்னோடுகூடவே 

யிருக்கும் குழந்தையும் ஏன்னைப்பிரிர்து எப்படி இருக் 

கும்? மேலும் நட்பமானதேகத்தையுஎடய வள்ளி ங்கி
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த்தொழிலுச்கு ஏற்றவளாவளோ? கொடிய மிருகங்களை 

ச்கணசி பயப்பவொளே! மூவளைப்பிரிவது என்றால் 

எணக்கு எனன வகோபேபோலிருககிற து, 

நம்பிராஜன்: -ம்கிகாய! ம ுதைரியப்படாதே, கமத குவா 

சாரப்படி சன்னிடப்பேண்ணை த்தானே காவலுக்கு ஓனு 

ப்பவேண்டும். சாதிவழச்சத்திற்கு ௨சோதமாச டக்க 

எனக்குச்சம்மதமில்லை. ஆசையால் ௨ள்ளியமமை தன் 

தோழிகள் சகிதம் புனங்காவலுச்குராளைககேபோகட்டும், 

சரமம் இனம் வேட்டைக்குப் போரும்பொழுது ஆவ 

ளேப் போய்ப்பாரத்த வருவோம். கவலைப்படாதே, 

(ஈங்கை கண்ணிருகுச்ரிறாள ] 

மதியூக:- தாயே! சிறிதும் யோக்கவேண்டாம். எல்லாம் 

முருகக்கடவுள் அருளால் ॥ன்மையாகவே படியும், 

நம்பிராஜம்:-- கண்ணே, மங்காய்! என்னவருத்தப்படுகிறாய்? 

எல்லாம்தெரிர்ச மீ துச்சப்படலாமா? நிற்க, 6 உன்னு 

டைய கன்னிப்பருவத்தில் இனைப்புனம்காத்ரது மறந்த 

ணை2யா? முப்பொழுது தானே மானும் உன்னை தல் 

முதல் பார்த்ததும். நீ புனங்காத்தது போல் உன் மகள் 

வள்ளியும் புனங்காவல் செய்யவேண்டாமோ? 

(சங்கைமோ&€னி புன்னகை செய்து தலைதாழ்ந்து நிற்கிறாள்.) 

மதியூகி--சாயே! சாதி வழச்சத்திற்கு விரோதமாக சஉர்சால் 

ஈமதுகுலதெய்வமாயெ முருகனுக்குக்சோபமுண்டாகும்: 

வழக்ச விரோதமின்றி நடந்தால் கடவுள் பேரருஞண் 

டாகும். ஆகலே, தாயே, சிறிதுர் சடைசெய்யாது ௮னு 

மதி சொடுச்சவேண்டும்,
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HHO pGorvar—azarar நபிப்பிராயம்போல் செய்யுங் 

கள், காலங்கள் ௦ awe aur oct tps) என்னை 

Wa wm oy: Fal சிபாகவேண்டும். op act gd 

சண ரம் ரான் பார்ர்கவேோண்டும் 

BOLT AO Fe அப்படி பிய செய்கிறேன்... ஈற்காய்! மர்இஙி 

ர ‘ ॥ a WY ye க ட்ப . « யாழே! Gri tQurip sy gag hear cus புனத்தில் 

Na அழகான பாண் Tut கம் வேடர்சறாச்கு உத்த 

‘ ர் ற் 5 இர ட. ry . வு செய்யம், ரீரே சேரிர்போயிருர் கு. யாவற்றையும் 

சரியாய்ப்பாரும், ஈமது.. செவ்களன்... ஏரம்பணையும் ப 0, DIO sh OF yd பிரி ப்ப ய 

4 உர படட டட 
அமைதி ப்போலீராக, டே ஏாம்பா! 

(ஏாம்பன் எடிரில் வற்று வண tier em 7.) 

oe oC ப] 

ரம்பா சரி, 

நட்ராஜை டே! மீகம மரிரியாரோடுஉடப்பொய் 

ant sy ல் . oye ‘O . : Gy உடு இ இட ‘ உற்றவடர்சமாயும் எலத்மிக்கொண்டு ஜேலையக௭க 

Rit படிப்பாயாக,  அமே! கால்கள் சர்சணச்சால்களாக 

இருச்சம்டும், 

anu eel ப கூர்த்தர்காறுற்களா? 

(ur ae Rio mam eer) ar ணர்) 

கர் பிர Oe a— we மடையா! இவன் எப்பொழும் இப் Care 

படித்தான்... இவனை ஈன்றாஈ உசைச்கவேண்டும். 

யூரி மசாராறா! இவன் ரிக ஈல்லவன், மேலும் இப் 

பொழு ஈல்ல சகுனமான வார்த்தை சொல்றான், 

அவன்மேற்சோபம் வேண்டாம். 

நம்பிராஜன் -றுடே, சேவகா! ஈம்முடைய வள்ளியம்மை 

மது தினைப்புனத்தில் காவல் செய்யப்போகருள் ;
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ஏண்ணடி Be Dorma, © மலர் பறிச்சப்போய் வெகு 

கேரமாயிற் கற. இத்களை ராமி ரீ என்ன Gale Gem 

ண்டிருந்காய்? படிக வன்றடணன்ன பலர்கள் கோண்டு 

வஈதாய் காட்டு பார்ப்போம், 

4 * a . . ௩. ms 

சிந்திராங் ரி. ண்ணடியம்மா] இப்போமுக தானேபோ 

னேன், தோ தெரிரெசே ரா்சச்சொலைக்கு மலர் 

பறிக்சலாபொென்று போனேன். மந்கே விதம்வீதமான 

புவபங்சள் இரான் ஈன, எராதப்பறிர்சலாமென்று 
fA கி ட ரூ * ௫. ச . ௫ . 

யொடுத்த Comme ப் பறித்தேன், om வுரில்லாமல 

௦௧௫ மயி . : + ot அருகேயொருமயிலாடிற்று, அர்த வேடிர்ாக பார்தி 

சேன், அதனால்தான் Caregen Brians HL யி 

HERO, 

ன . உ : ce > . » க . 
என்னி றற இடசசட்டும், ரீ Oana Qaihs LOLS LIMIT Tht a 

காட்டு, இப்படியம்கார்ர்ா சொள், 
ல 

ம் a ரூ . *, . ச ட 

சிர நி ரியா வாரான் ப ஜ்லே, மல்லிக, இருவாட்?ி, sem 

AIP, மந்தாரம், சோர்கு , மடிடாயு  பாற்றாலம், 

பதிலான ஏஎல்லாட்புஷ்பங்காயும் வசதி இர்ரும்கொஞுச 

மாசச்கொணர்ர்இருப/ிறன், உனக்கு எற வேண் Ma? 

Caan, 260 F BOHN wr ate, 

நவி எனக்கு எல்லா ப்படவேண்டும். 

சி h ம் [இத 1 ந ணை OIL IT GO) வாகி oh Qa mar . 

(ஈன் மயிலிற்கு மாவர்களா எமில் பள் யல் wet) 

oatat—ox0 இத்இராகக இர்ச செற்கடப்ப மலர்களில் 
ப ப ச ப் ௩ . » ச ° ? 

Dart ayn Oar arn uss veolaramh arcu gn’ 

No ஐ ட் ஸ் * , . 
ம் க ஜி ராரஙி த று வரர யம nal அங்கே சட்்பமரம வன்று 

சானிருக்றத, அ.இலம் aurea Ia புஷ்பங்கள்
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நிரம்ப இருச்சின்றன, கைக்கு அகப்பட்டவற்றைப்பறித் 

சேன், அதிரு£சட்டும், புஷ்பங்காரில் உயர்ர்தது சிலர் 

மல்லி? பென்பார்கள். லெர் சாமரையென்பார்சள்; 

HY CAD UNV AD FH, உனமகுக்சடப்பம்பூ பல் என்ன 

ஆஈச? 

வ௱்வி. போடி போ, என்னவோ பரிகாசம்பண் ஐூ.கிறாம், 

செக்கடப்பம்பூ நிஉ௱ய அஇசப்பட்டால் ஆவற்றையொரு 

மரலையாகக்கட்டி கமது பருகக்சடவுருக்கு மாலை சார்தி 

சலாமேயென்ற எண்ணினேன், முருகச்சடவுளுக்குச் 

கடப்ப மாலையில் வெகு பிரியம், 

சிந்தாரங்க:- சுவாமிக்கு மாலை சார்த்தகிறபொழுது என்ன 

வேண்டிர்கொள்ளப்போடருய் ? 

வ௱ளி:- சுவாமிக்கு மாலை சார்த்தகிபொழுசெல்லாம் சாம் 

வேண்டிச்கொள்ளவேண்டுமா என்ன? 

சிக்திராங்கி--ரீ எப்பொழும் வாயடி அடிப்பாய், என்னி 

டத்தில் சொல்லப்படாது என்று எதையோ ஓார்க்இருய், 

வ௱௱ளி:--ஒளிக்றெதற்கு என்ன இருச்சிறத?  ஒன்றுமில் 

லையே. இருர்சால் சொல்லமாட்டேனோ? 

சிந்திராங்கி.-ஏசோ  இருர்துதான் மாருசச்சடவுளுக்கு 

மாலை சார்த்தவதில் யோசனை போயிர்று, எனக்கு ரீ 

சொல்லாவிட்டாலும் உன் மனதில் இன்ன இருக்கற 

தென்று எனக்குத்தெரியும், 

வள்ளி: சங்கே ௮து இன்னதென்று சொல் பார்ட்போம், 

என் மனதிற்குள்ளேபோய் காலு மாழிகை இருந்து டார் 

த்தவள் மாதிரி சொல்லுகிறாயே, 

சித்திராங்கி:--டெடலா சொல்லுறேன்,
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வள்ளனி:--எக்கே சொல், 

(ஈட்ட நெருக்கச் செகிசாய்த் துக் கேட்டன்.) 

சித்திராங்கி:--(ஈரி சும்சொண்டி) சல்ல ஈணவசைச்ெடக்ச 

வேண்டும் என்றுசான் வேண்டிச்கொள்ளப் Cun Bap its. 

வள்ளி:--அடியம்மா] எப்படி உண்ம சண்டு பிடித்தாய்? 

கான் சல்யாணமே பண் ரிச்சொள்ளப் போூறஇல் 

லையே, 

சித்திராங்கி:--ரீ எல்லாவற்றிலும் அதிசயமான பெண்ணா 

யிருக்ருய், உனக்குக் சல்யாணமே வேண்டாமென்் 

ரூல் நீ யேன் பெண்ணாசப்பிறர்தாய் ? 

வள்ளி:--அர்தச்கேள்வி நீ என்னை உண்டாக்கிய sare 

கேட்கவேண்டும். அதிருச்சட்டும், நல்ல கணவன்? 

என்றாயே, ௮வன் எப்படியிருப்பான் சொல், 

சித்திராங்கி:--கிரம்ப அழசுடையவளனாப், எல்லா உற்குணங்க 

ஞுமூடையவளாய் ஒன்றுமகும் அஞ்சாத சுத்தவீரளாய் 

எவ்விதமான குறைவுமில்லாசவஞய்-- 

வள்ளி: -போதும். போதும், நீ உன் வாய் வலிக்குமட் 

டுஞ்சொல்லுவாய், மீ கூறுறெபடி உத்தம புருஷன் 

கடவுள்தான், அடியே புனத்தில் இளிகளும், நாகண 

வாய்களும், குயில்களும், கூட்டம் கூட்டமாய் இறங்கி 

விட்டன, அவைகளையோட்டுவோம், கவண்கல்லை 

வீசு, ( இருவரும் எழுச்.து கவண் வீசுகிறார்கள்.) 

(இருவரும் பாடுதல்) 

பூவைகாள் செக்சட் புறவங்கா ளாலோலம் 

தூவிமர மஞ்ஞைகாள் சொர்சிளிகா சாலோலம் 

கூவல்சேர் வுற்ற குயிலினங்கா ளாலோலம்'? 

ஆவலுடன் சேரு மசுணக்சா ளா6லாலம். (13)
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கக்குலுருச் சொண்டனை.ப காகங்கா ளாமீலாலம் 

துங்ச சிலா மகொள் தாச்சணஙசா ளாலோலம் 

தல நிற மடைய சாதசங்கா சாலோலம் 

அங்கமிரண் டோருயிர்கொ என்றில்கா ளாலோல (14) 

பசனைப மேரிப் படவைகா ளாலோலம் 

ப௩தமனி மேவும்வான் பாடிகா ளாவோலம் 

கொர் இ கிமிருல் குறும்பூழ்கா எரலோலம் 

செர்ரிப் பூத்தலைச்கொள் சேவல்கா ளாலோலர்,(15) 

வள்ளி:--சித்திராக்ச! சவண்சல்லை Seas rey or Oise 

பறவைகள் எனனவேசமாய்ப்பறச்செறன பார்த்த 

னையா?  இகந்தச்கவண்களை யிப்படியே ப,ழுவேணியில் 

கொங்சலவிடுவோம், மீட்டும் பறவைகள் வதால் 

உடனே யோட்டுவோம்--ரீ கொண்டுவர்ச மலர்களை 

நாம் சீச்ரெர்தொடுசசா.! ட்டால் வாடிப்போம், அவற் 

றைமாலையாகச்சட்டுவோம் வா, 

சித்திராங்கி--7ல சலில் உட்சார்ரீநுசொண்டு ஆர்சப் புஷ் 

பங்களை விதம் விதமாகப் பிரித்தனவ, ஈரான் போய்ச் 

சீக்கிரத்தில் சார் சொண்வெருகறேன், 

வள்ளி---உடனே வந்து விடு, அங்கே மயில் ஆடுகிறது 

குயில் பாடுகிறது மான் ஒ$ூகிறது என்ற வேடிச்சை 

பார்த்துக்கொண்டு கின்று விடாதே, புஷ்பக்கள் வா 

டிப்போம். 

சித்திராங்கி--ரீ பேச்சுச்சகற்றவள், கான் போய் வருகி 

நேன், 

(இத்திராங்கி போறாள்) 

(வள்ளி புஷ்பங்களை அடுக்குகிறாள் )
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வள்ளி... ( குணர ச் ன் ) 

காதலாய்ச் கரிச்து சண்ணீர் ரான்றாங் சர்ச வேளின் 

பாதமே பரல்ப் போர்றிப் பன்பல ரணி௰ச் சார்த்டக் 

கோதுதிர்த் தெர்மை யாற் குபானே யென்று மாளும் 

மாதவ வொழுக்கம் பூண்டோர் வான பம் வணங்கு நீரார்(16) 

இத மலர்களை ஒரு கதம்ப மாலையாகப் புனைந்து சரத 

னுச்கு இன்று அணிவோம், மாளையஇனம் காமே 

சென்று நிரம்ப மலர் சொய்து வருவோம். 

(இததிரங்கியோடி வருகிறாள்.) 

சித்திராங்கி-- மடி! வள்ளி! யாரோ ஒரு பெரியவர் காவி 

STOUT ET Aus ஈகயில் வீணையொன்றேம்டிப் பாடிக் 

கொண்டு வருூ௫ரர். அவர் தாடியையும் மீ சாயயும் 

பார்த்தால் மசாருி போல் கோன்றுரொர், நறு 

பரணை மோசடி வரு சொண்டிருச்சிறார். மலர் என் 

னைப் பார்க்கஉல்லை, நான் பன்னாடி உன்னிடத்தில் 

சொல்லலாமென்று ஒடி வந்தேன், 

வன்ளி:--ஈல்லது காமிருவரும் மர்சச்சர்தன மரத்தின் பச் 

சச்இல் Bote a இருப்போம், அவர் இங்குவந்து என்ன 

செய்கிறார் என்பசைச் செமிர்தகொண்டு பிறகு ௮வறி 

டத்இல் பேசுவோம், இப்படி வா, அதோ ஒருகிறார்: 

(இருவரும் Hells gi Ganon ori yd a an. ) 

நார (we EOD LPL OF கொண்டு பாடி வகுருர்.) 

தமனியம்போற் சுயம்ப்ர காசன் 

தணிசாசலர் தனினி வாசன் 

திமிர வனைச டமச்கு காசன் 

தேவ சேனைச் குக£$த சேசன்-. 

ஸ்ரீஸ்சர் சமூர்த்தி 
பதத்சைப் பாவொம், (17) 

  

உ mH 
பாதம் போற்றுவாம்
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இர்தஸ்சானக்திலிருர்து தான் பெண்கள் பாடிய கான 

சப்தம் துறந்த காதில் வீழுந்தது, இங்ப்டத் இல் ஒருவ 

ரையும் காணோ௦. இதோ ஒரு பாண் நிற்கிறது, 

YOST HOM et HFA STH ASL GOH. அதில் இன்று 

al Ra) 5,5 Bar Wy. இப்பொழுது இரடுித்ததாயுமு ள்ள 

பலபித குஸுமங்கள் இரமமாக வைச்கப்பட்டிருக்கின் 

னை, ஆகையால் இகங்கிருப்பவர்கள் சமிபத்தில்கான் 

போயிருப்பார்கள், 

(வள்ளி!ம் சித்திராங்கியும் வருகிறார்கள்.) 

இசா யாரோ இரண்ட சு$தரவுகி உதகள் வருகிறார்கள். 

௮வருள் முன்னால் வருபவள் சோடி பால சூரியர்கள் 

உதித்சார்போல் விளங்குகிறாள், இவர்கள் யாவரோ? 

(வள்ளியும் சத்தரங்கியும் வணஙகுபிருர்கள்,] 

இர்ச்சசமங்கலீபவா (விபூதி கொடு£இருர் அவர்கள் வாங்கி 

ணிகிறார்க ள்.) 

வர்ளி:--சவாமி]தங்களைப் பார்த்தால் மகரு௨றி போல் தோ 

நிறுற கு, தங்கள் இருப்பிடம் யாது? எஙிகிருக் த வரு 

கிறீர்கள்? இங்குவர்ச சாரணம் என்ன? எங்களாலாகும் 

காரியம் ஏதேனுமுண்டோ? 

நாரதா: தம்மா காம் ஸ்வர்க்கலோகவாசி இருக்தாலம் சவ 

ர்க்சமத்திய பாதாள மாகிய திரிலோசத்திலம் சஞ்சாரம் 

செய்; வருவோம், நாரதர் என்னும் பெயருடை 

யோம், ஸ்ரீபராசலம்போய் சப்பிரமணியகூர்த் இயைத் 

தீரிசனஞ்செய்து ga பிடத்திற் ல காலமிருந்தோம், 

இப்பொழுது ஸ்ரீ தணிகாசலம் போடுமோம், அவ்வீடத் 

தில் குமாரமூர்த்இ எழுந்தருளியிருக்கிறார், அவரைத் 

தரிசனஞ்செய்ய உத்தேூத்திருக்கிறோம்,-- தாயே! 

இவ்ய தேஜ.ஸோடு ஜ்வலிக்கிற நீங்கள் யாவர்? இந்தப்ப
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யங்சரமான மிருகங்கள் விக்கும் மலையில் தமியசாய் 

என்ன செய்ூறீர்கள்? 

வள்ளி:--சுவாமி! கான் இநர்தமலையிலள்ள வேட.மகாராஜர் 

ஈம்பிராஜருடைய புத்ரி, இவள் என் தோழி, எண் 

பெயர் வல்லி, அவள் பெயர் சித்திராங்க, இனைப்பு 

னங்சாவலச்சாக என் பிதா எங்களை இவ்.பிடம் வைத் 

இருச்கிருர், சாங்கள் காவல் செய்து வருகிறோம், 

நாரதர்:--தாயே! உயார்ச தேவஸ் இரீகளுக்குககூட தங்க 

ஞூடைய இவய தேஜஸ் இல்லையே, அப்படி இருக்க 

8ீங்கள் வேட குமாரியென்முல் ஈம்புவசர்ரிடமில்லை 2ய, 

முகச்இிலா தேவதைகளுச்குரிய ஐயோஇஸ் பிரகாடச் 

இறது, நீங்கள் இன்னா என்பதை ஈமக்கு இன்னு 

ளிவாசத்தயவுசெய்க சொல்லவேண்டும் 

சித்திராங்கி--ஐயா| வள்ளியம்மை, ஒரு மான் வுயிற்றில் 

பிறந்ததாக எல்லாருஞ்சொல்ஒகிரூர்கள், ஈம்பிராஜா 

வும் எங்கள் தசப்பனாரும் வேட்டைச்குப்போனபபெொ 

(pg இவளைச்சண்டெடுத்தார்களாம், அதுமாதல் ஈம்பி 

ராஜா இகளைத்தன் சொர்தப்பெண்ணைப்போல ௮௬ 

மையாய் வளர்த் துவருமிறார். 

நாரதர்: -மநுஷ்யாள் ம்ருகத்தின் வயிற்றில் ஜனிப்பது 

ண்டா? என்ன ஆச்சரியம்! 

(கிிதுகோம் கண்ணை மூடி. 2தியானிக்கிருர்) 

சித்திராங்கி:--(மெ.தவாய்) என்னடி. வள் ரி, wat Hef) 

தூங்குகிறாரா ஏன்ன? 

வள்ளி.-- என்னவோ யோகர் போலிருச்சிெறதடி, சற் 

௮ப்பேசா இரு,
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நாரதா:-- (அண்ணை விழி mw), ஆகா! என்ன ஆச்சரியம்! 

பசரமரகஸ்பம்| இன் ஈயஇனம்  மகோத்தமமான 

இனம், (வன் ரு. Sart) Dag rem ay ape Mar ரர 1) 

லோக மாதாவே! மான் செய்த பூழாபலம் ஸபலமான 

இகம் இன்றே, தங்காப்பார்ச்சக சான் உளவற்ற புண் 

ணியஞ்செய்திராச்கவேண்டும். தாங்கள் சாதாரண 

மான வேடராற yeaa இல்லை, சாகாஜ் ஜகழீச்வா 

னை சுப்பிரமணிய api g Gul sy ow Ogu wer uw gs 

தீதாங்களறியலல்லைபோலத்தோற்றுறெய, இந்த நிர் 

மூடர்களாகய வேடர்சள், தேயிறு௭ டய மஇிமையறி 

யாது இனைப்புனத்தில் காவல் காச்ச நியமித்திருககி 

றார்கள், 

நாட்டிலெறி துற்ற கடவுண்மாணி யைச்கொணர்க்து 

கூட்டில்ரு ளோட்டக் குருகுய்த்க வா௱ன்றோ 

இிட்டுகடா் வேர்குமரீன் றேவ்யார் செள்ள (ஏசைப் 

பூட்ொெலைச் -கயார் புனங்காப்ப வத்த. வே,” (18) | 

கெளத் கபத்தின் பிரகாசத்சைச்சாகமோ அறியும்? கர் 

ப்பூரத்தின் பரிமளத்தைக்சார்ச்சபமோ காறும்? 

வன்ளி: சுவாமி! நீங்கள் சொல்றகிற £ஷயம் எனச்கொ 

ன்றுர்தெரியலீல்லை. கானே சல்யாணமாசாசபெண், 

என்னை யாருர்கோ தேவீயென்டுறீர். எல்களைச்சேர்ச் 

தீவேடர்களை நிர் திக்கி... 

சித்திரா ங்கி: அடி வள்ளி அவருச்குச்சிச்சப்பிரமையென் து 

நினைக்கிறேன், அவா வாய்ச்குவ*த தப்பிதற்று 

கருர் ஏன்ற சோன்றுகறத, 

நாரதர்:--ஏ! சுப்பிரமணிய மூர்த்தே! இதவும் கின் இருவி 

ளையாட்டில் ஒன்று, தாயே! மலையின் உயர்ச்சி மலை
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யறியாது, அதுபோல் தங்கள் பெருமையைச்தாக்கள 

Dut, தாங்கள் முருசச்சடவுளுக்குப் பாரியையாகப் 

போடுற£ர், இது நிச்சயம், ரத்தில் தெரியும். 

(கேட்ட வள்ளியும் இர்திராங்கியும் பெருஈகை செய்கிருர்கள்.) 

வற்னி: ஐயா! மீர் என்னவோ மகாரு..நிஅயென் நீர், இரி 

லோசசஜஞ்சாரி யென்றீர், சாரதர் என்றீர், பகவா 

னையும் ஸ்தோத்ரம் செய்று சொண்டுவர்டர், அத 

னால் உம்மிடத்தில் மிகவும் ம இப்புச்கொண்டேன், நீர் 

இப்பொழுது உண்மையான மசாரு.டியானால் என் மன 

ச்கருத்நு உமச்குத்தெரியாதஇுராது, மான் எச்த மனு 

ஷயனையும் மணம் புரிவஇல்லையென்று உறு இயாயிருச் 

இேன், 

நாரதர்: -சத்தியம்தாயே! நீங்கள் சடவுளை மணம்புரியப் 

போகிறபோழ்து மானுடர்களை நினைப்பீர்சளா! 

வருளி:--கல்லது, தெய்வம் மாரடமகளை மணச்குமோ? 

நாரதர்:--தாயே! தாம்மளுர் செய்வமே, செய்வப்பிறப் 

பென்பசைச் தாங்களறியபில்லை. மான் ஒயிற்றில் 

மா.ஙடர் பிறப்பரோ? 

வள்ளி சான் ஒர௱வரையுமே Sansa, செய்வஇல்லை 

யென்று உறுஇயாயிருந்தால்....- 

நாரதரி:--குமாரச்சடவுள் வலிய வரது மணர். த; போர்... 

தாயே! அடியேன் செய்யும் விண்ணப்பத்தைச் சற்றுச் 

செலி சாய்த்தச் சேட்டருளவேண்டும். தாங்கள் இவ் 

லிடச்இில் ௮லசாரஞ் செய்சது ஒரு தேவ ரகஸ்யம். 

சான் சொல்வதை உண்மையென்று நம்புங்கள், தாம 

கள் குமாரசுவாமியின் பாரியை யாூறெது நிச்சயம். 

ரன் சத்தெமாய்ச் சொல்றுறேன், ஆகையால் இவ்
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விடத்தில் புனங்காவல் என்னும் வியாஜத்தால் கால 

தாமதஞ் செய்யாமல் ஸ்ரீ தணிகாசலச்இற்கு என்னோடு 

வருவீர்களாக, பரப்பிரம்ம மூர்த்தியாக ஸ்ரீ தணி 

சாசலேசர் முன் ஒரிடத்துச் சேமித்துவைத்த பழம் 

பொருளைச் சாணப் பெற்றவர் போல் மனமகிழ்ந்து 

தங்களை உடனே முங்கெரித்தச் கொள்வார், சிறிதும் 

தாமதியாது என்னோட வாருங்கள், அரைக்ஷ்ணத்தில் 

அங்குப் போய்ச் சேர்வோம். 

சித்திராங்கி-- கேட்டாயா அடி வள்ளி! இவர் மாதலில் கல் 

யாணம் என்ளுர்; பிறகு கூட வா என்றூர். இர்தச் 

இழவர் பேச்சை யொன்றும் சம்பாதே, இதில் வஞ்ச 

சம் ஏதோ இருச்றது, இராவண சர்ரியாசி போலி 

ருச்கிறது, .டீ1-- ஓ ழெல?ே! வழியே போகிந 

eda இர்சே என்ன வே? மாங்களோ சிறு பெண் 

கள், எக்ஈளிடத்தில் உ௱ச்சு என்ன பேச்சு? வேண் 

டொனால் கர்பிராஜாபிடத்தில் போய்ப் பேசும், அவர் 

தகக கூவி சொடுத்து எனுப்புவார், 

நாரதர்:--அம்மா! உனக்கு வல்லீ தேவியின் பெருமை தெ 

ரியாத, இவரடி இலாவண்ய மம், தேச காந்தியும், கம 

லாச ர்யாபெ ஸ்ரீ லஷ்மி Co Seq இல்லை. கான் 

பதினான்கு லோசங்காரிலம் சிறிதும் தடையின்றிச் 

சஞ்சா1 செய்து வருபவன், வல்லீ தேவியைப் போ 

ள்ற செளந்தரிய மாதை நான் எங்கும் sem Gare, 

அவருக்குச் சணவர் ஸ்ரீ தணிகாசலேசரே, முருகர் 

முப்போதும் அணியும் நீல மலர் போன்ற கண்களையும், 

ஏறி ஈடாத்தம் உயில் போலுஞ் சசயலையும், வர் சே 

வலின் கையினை நிகர்ச்த அதரத்தையும், தஇருச்சோ
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வல் கொண்டருளிய குன்றங்கள் மானும் ஸதன பாசு 

களையும் பெற்றிருத்தலே வல்லீதேவி குமாரக்சடவு 

றின் தேவி யென்பதை ௮'எக்குமே, 

! நுன்னை யாடியிக் இருப்பவர் பேரழ கனைத்து 

பன்னி யான்புனைர் துரைக்ஜெ ப லவுமோ வுலவா 

வென்னை யாளுடை யறுமுசன் துணைவியா யிருப்ப'? 

நன்னர் மாதவம் புரிர்தவர் அறிஇநீ சம்காய். (19) 

§ pf coma: —gows| Bipé சக்நியாசியசே! போதும போ 

தும் நீர் கள்.ரியம்மையைப்பற்றிச் சோசியஞ் சொன் 

னத, உம்மை யரராயினும் சோசியம் சொல்லக் 

கெஞ்ரிஞர்களா? நீர் வால் சொல்ற கதைப் பார்த் 

தால் உம்மைப்பதிறிச் சர்தேசண்டாகிறக, ஒப்ப 

டிச் சொன்னாலும் பொருந்தச் சொல்ல வேண்டாமா? 

எவ்ஈள் குலம் மாசற்ற குலமாயிர்சே. சாதிரனுக்கு 

மறுவுண்டு; எங்கள் சர்தி மறுவர்ற சாடி, குறிஞ்சி 

நில வேர்தர் சொம்பு வேறெர்தச் சாதியாருக்கும் ளெடச் 

குமோ? 

'* ஒருகுலத்இற் பெண்கள்சொடோ மொருகுலச் இத் 

| கொள்ளோ 

முறவுபிடிச் சாலம்உடோர் குறவர்குலம் சாக்.சள் ?? 

தருவுஈடய மன்னசையுர் இரணமென மதிப்போம் 
சிச்தைகெட் டடாதமொழி சிலபிதற்று நான் யே! (2௦) 

நமரதர்--உகஈர் குல தெய்வத்திற்குச்சானே சரப்போடி 
றீர்கள்,
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சித்திராங்கி:-- எங்கள் குல மம் குருகுலமோ? இடையன் 
வீட்டிலம் வலைஞன் வீட்டிலம் கொண்டும் கொடுத்தும் 

வடுப்பட்ட குலமோ எங்கள் குலம், 

நாரதர்: -சாமிக்குச் கூடச்குல மண்டோ? ரான் சொன்ன 

சோளியர் ஈச்கிரம் பலிச்சப் போகிறது, யும் பார்க் 

கப் போரும், வல்லியை மணக்சத் தக்கவர் எமது 
குமாரச்கடவுளே, வல்லீ சேலியே அவரை ஆணையத் 

தக்கவர், இபிரத்தெட்டு மாற்றுடைய ஆணிப் பொன் 

னைச் சோத்தச்ச மாசற்ற மணியை ஈயத்திற் Usa s 
லாமேர? 

சித்திராங்க:--ஒ மெலே! உமக்குச் தாடியும் பரிசையும் வே 

ளுத்திருச்சசே யென்று பார்த்மீதன், உம்முடைய 

மனம மிசச்கறுச்திருச்சிறது, மான் கணியாகயெ ஏய் 

Saf MAT FH Oa eam ioe Craw. Gen ar cor Gu | G apa ஸ் 

நாரத மாங்கணி உண்டாகிறதற்கு முன்னமேயே வடு 
வுண்டு, கான் உண்டாகீச வேண்டியதில்லை, 

வற்ளி:--அடி. சித்திராக்க! ர்தச்ிவரிடத்தில் ஈமககெ 
ன்னடி பேச்சு-சவாகி| நீர் வழியே போகிறவர் 

இங்குவ5$து எங்களோடு வாதாவொளனேன்? உம்.ம 

ல்டய சோசியம் பமிச்சிறதோ என்னுடைய மனோகை 
ரியம் கெலிச்சிசதோ அது பிறகு தெரியும், இப்பொ 
முது வீண்பேச்சில் பயன் ல்லை, இன்னுஞ்சிநிதபோழ் 
இற்குள் என்னுடைய பிதாவும் ஃயேஷ்டர்களும் 
வேடர் சேனைசூழ இங்கு வருவார்கள், எங்களோடு 
வாசாிிஞ்சக்சதி வெளிப்பட்டால் உம்மைச்சண்டதுண் 
ட மாசச்சணைபாடிப்போவொர்கள், £€ச்ரெம் இவ்வி
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டம் விட்டுப்போய்விடும். சந்நியாசி என்று பாச்ச 

மாட்டார்கள், உமக்கு உண்மை சொன்னேன, 

நாரதர்; தாயே! இர்சப்பாமரவேடர்சள் என்னை யொன் 

அஞ்செய்ய வலியில்லாதவர்கள். பெரு கெருப்பைப் 
பதங்கமென் செய்யும்? தாங்கள் குமாரக்சடவுளை 

மணஞ்செய்வாத மானே பிரத்தெயக்ஷ்மாஃப்பார்ச்சப் 

போடுறேன், நீம்சள் என்னோடு ௮சமாட்டேனென்க 

சிமையால் அவரே இங்குவந்து சேருவார். நானே 

நடு நின்று உங்கசாக்கூட்டுகேன். ஐப்பொழுது கிழ 

நாரதர் பேச்சு உண்மையென்று வெளிப்படும், 

வரச: றடி சித்திராங்கி இந்தச்டிழவர் பெருத்த சண்டி 

யாயிருஃகிருர், சாம் போவோம் வா, புஷ்பங்களெல் 

லாம் சேரர் தொச்காவிட்டால் ௮ரியாயமாய் வாடிப் 

போம், தோ தெரிகிற மாதவீப்பர்தரில் போய் உட் 

காரம் ர கொண்டு தொடுப்போம், மலர்களை எடுத்துச் 

கொள், சர்நியாசியாரே போய் வருகிரோம. நீர்வரி 

தீவழியே போம், | 

(வள்ளி, சித்திராங்க, இருவரும் போ௫ருர்கள்) 

நாதர்:--சரம் ஸ்ரீசணிசாசலம் போடிறவதியில் இர்த மலை 

யிர்றக்கியது சல்லதாயித்று, குமசரச்கடவுளுக்குச 

சொல்ல ஈல்ல வீசேவுசமாசாரம் எெடச்தது, Dal 
கண மம்தாமதியாநு அவரி௨ச்திற்போய்ச் சொல்லு 

வோம்; சீச்ரெத்தில் குமாரசுவாமி வல்லீ சமேதரா 

யிருப்பதைக் சண்ணாக சண்டு பேரானர்தம் கொள்சா 

வேண்டும். ஏ! மன்மதா| மீ ஈமக்கு இர்சச்சமயத்தில் 

துணைசெய்யவேண்டும். ரீஉன் அதிதைமார்களை சீவ 

பெருமான் சரசிலும் வாமத்திலும் சேர்ச்சது போல,
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உன் தங்கைசளையும் குமாரக்கடவுள் இருபார்சத்திலும் 

இருத்த முயற்? செய்-- வழியே போகிறவன் வம்புச் 

குப்போய் வசவுபெற்றேன், ஏ! சரவணோத்பவா| இதுவு 

முன் திருவிளேயாட்டோ! ல்லது சாம் €சரெம் தணி 

காசலம் போவோம், 

சரவணோச்பவ ஷண்முக சுந்தர 

சரணாரவீர்தம்--பஜேஹம். (21) 
(பாடிக்கொண்டே போடருர்,) 

ழதலங்கம் மற்றிற்று,ி



அங்கம் ௨, 

முதற் களர், 

இடம்; பூஞ்சோல், 

காலம்” காலை, 

பாத்திரம்: வள்ளியம்மை, 

வள்ளி: --மலர் பறி£கச் சென்ற ரித் தராங்க எங்குப் போயி 

ருப்பாள்? இந்தச் சோலைக்குத்தானே போவதாகச் 

கூறினாள். இவ்விடத்தில் வளைச் சாணேன், ௮வளை 

எல்கென்று தேடிவத?--அகா| இந்த ஈந்தவனத்தின் 

அழகே அழகு! விந்தை கிர்சையாய் மலர்சள் சரஞ்சா 

மாகச் தொங்குசன்றன. இசனை மன்மதன் பாசறை 

யென்பதற்குச் சர்தேகமே யில்லை, விதம் வீதமான 

புஷ்பங்களால் இயங்கைமாது மாலைகள் சட்டி அலங்க 

ரித்த மரகத மண்டப மென்றே சொல்லலாம். Lore 

ளிற் சேரும் வண்டுசளின் ரீங்கார கொலியும், கூட்ட 

மாசச்் குலவும் சிறு பறஎவகளின் லு சிற ப்பொலீயும், 

இ:ரி சாசணவாய் ப தலியவற்றின் €ச்சொவியும் குயி 

லின் பஞ்சமல்வரம் போன்ற மாதத் தொனியும், பளிசி 

குப் பாறையிற் குதித்தச் சலசல வெள்றோடும் அருவி 

பின் ஆரவாரம், கேட்பவர்க்குப் பேராகர்த மண் 

டாசடி அவர்சிளப் பரலசஜஞ் செய்யும், அகா! நேற் 

றிரா கனவிற் சண்ட சோலை போல் வளங்குகன்றதே| 

அதோ நிற்கும் சர்சன மரழம், ததன் மேற் படர்ந்த 

மாத பி கொடியும் சன...ற் சண்டவாறு ௦ எங்குன்
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per, சுனா பொய்யென்பார்கஎன்றே! என் ௨ 

யத்து மெய்யானது என்ன வினோதா்[|--என்றுலும் 

கனாப் பொய் சான், நேற்றிரவு சோலை க0ுவிற் சன 

வித்றோன்றிய சுந்தானைச் காணப் பெறகிலேன், அவ 

னையின்றி இரமணியமான இச்சோலையும் தன் அழ 

இற்குறைர்தது,. ஒ சோலையே! அவனை நீ QueQsr 

ளித்து வைத்திருககருய்? அவனது பரர்த மார்பும் 

இரண்ட தோள்களும் பக்கஜ வதனமும் ஏ.றி யிறங்கும 

வற்புருவமும மந்த ஈகையும, சிங்க வேற்றை யொத்த 

கடையும் என் உள்ளத்தைச் சொள்ளை சொண்டனவே! 

யானிங்கிருக்கஎன்னெஞ்சம் யாண்டேயெதோ?) என்னை 

யானையுண்ட விளங்க.ரியாக்கித் தந்திரமாக செஞ் 

சங் சவர்கத சர புருடனை கான் ஈனயிர் காணும் நா 

ஞூ புண்டோ? அச்தோ! சேற்றிரவு என் கண்கள் 

செப்த சதியினை யென்னென்றுரைப்மேன், அந்த 

மகா புருஷனுடைய தஇவ்யலரவண்யத்தைக்கண்ட களிக் 

கும் சமயத்தில் எனது சண்கள் இடீசென விழித்தப் 

பகையாயினவே! ஓ! நெஞ்சமே! நீ கேற்றிருந்த கிலை 

யென்ன? இன்றிருக்கும் நிலை யென்ன? இத்திராங்கி 

யிடம் நீ யொருஙவரையும் மணஞ் செய்து சொள்எப் 

போவதில்லை யென்ற உறுதி யெங்குப் போயிற்று? ஈர 

ரதருஷி முன்னீலையிற் சொன்ன சபதம் எப்படியா 

யிற்று? இத்திரங்கியிடம் சண்ட சனவைச் சொன் 

னால், கனலிற் கண்ட ஒருவன் மேற் காமு.ற்றதாக என் 

னை சகைத்துப் பரிகசிப்பாளே! ஏ! தெய்துமே| இதவும் 

சின் சோதனையோ? நேற்று சான் ரூஷி கூறியசை 

மறுத்துப் பேசி யவமதித்த தோவஷூத்இிற்காக நீ ஏழையா
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செய என்னைச் சோதிச்கலாமோ? முருகக் கடவுளே! 

கினச்குக் | இனமும் மரலை சாத்தியகற்கு இதுவோ 

கைம்மாறு?--.2த செளந்தரிய குமாரனுஉடய ரூபச் 

தை என் கெஞ்சியிருந்து நீக்குவதே தகுதி, ‘Be 

டாதாயின் வெட்டெனமர!' வன்றோ? ஆயினும் செஞ் 

சமென்னிடத்திருர்சன்றோ ரீச்சுவத.? ரெஞ்சமே யவ 

ன்பாற் சென்றிருச்ச யானென் செய்வேன்?....சாசலெ 

ன்பதென்ன? பூதகமோ? பேயோ: மனோதிடம் சொ 

ண்டு துரத் தினால் மாய் போலோடு? மெனறு கினைத்த 

என்னைப்பேயாட்டல் காண்டுன் தே அத! 

மருக்ளெரு மரைமுகத்தின் வயங்கா நிற்கும் 

மகதககை கில வாளியா லெனத கெஞ்சத் 

இருக்கும தம் வாய்இிறப்பக் கள்மிக் கூரத் 

தஇகழிசல்ஜ் கனவ்டையே தோனறுஞ் செம்மல் 

உருக்கிய வாட சமேனி வொளிகாண் பேனோ? 

வுயர்சிகரத் இண்புயத்தை மருவு லேனா? 

உருக்கிளரும் வைவேலொன் நேர்தஇச் சூர 

னனழித்தாட் கொண்டருளுர் தேவ தேவே! 22) 

முருசச்கடவளே! கின்னடித் தொண்டு செய்யும் 
எனககு அருள் செய்க, நெஞ்சமே! முருகஷக்கு 
மாலைகட்ட மலர் கொய்ய வருவாயாக! அ௮வனருளே 
துணை, 

(றிது ரஞ் சென்று பாடிக்கொண்டே மலர் 

் கொய்இன்றுள்.) 

கண்ணுச் கினிய சடம்புகா ணீ_உூரெம 

கண்ணல் முருகர் சணியமலர் தாரீரோ! (23)
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கானாரு முல்லைச் கவின்கொடிகா ஹும்மரிய 

தேனார் மலரீனையெஞ் சேயோரற்குச் தாரீசோ| (24) 

சோறு சுமர்று ததையு மடற்சைதாய் 

ஆறுமுக காதற் கணியமலர் தாரீசோ! (25) 

பண்டு வீளையாடப் பாவை யெமச்களிக்கும் 

வண்டார் குரவங்காள் மாலோன் மருகற்குத் 

தண்டா ரணியத் தகுமலர்கள் தாரீரோ! (26) 

காவசத்து வாழுங் கடிமல் லிசைச்கொடிசாள் 

சேவற் கொடிபடைத்த செவ்வே ளெமதிறைவன் 

சேவசே பை க்குச் தெய்வமலர் தாரீரோ! (27) 

முத்துக்குமா ரன் (கரக்தவனத்தின மற்றொருபுற நின்று வருக 

ரன்.) இர்சச்சோலைபோன்ற ஈர்சதவனத்தை சாம் எங் 

குங்சண்டிலேம். இரக்குப்பயந்த இருட்கூட்டங்குடி 

சொண்டார்போன்ற இத குபோனுஎபூய எசத்திர 

ரதமோ? மர்சமாருதம  மகரர்தங்களை வாரி வீசி 

ஷ்ளையாடுகின்ஈ இச்சோலை, இர்திரனுடைய கற்பகா 

டவி விண்ணின்றிழிர்திவண்மேவியதபோலம் பூய 

இலைகளின் ஈடுவே வெண்மலர் பூத்து, நிர்மலமான 

மனத்தில் தாரகாசணங்கள் மின்னுவதுபோலவும் 

நீல? தா-;த்தில் நித்திலம்பதித்காற்போலவும் விஎ ங்கு 

இன்ற சாட்யைச்சாணச்சண்களாயிரம் வேண்டுமே[-.- 

ஆசார் அசோ தெரிகறெ பூம்சொம்பு மின்னற்சொடி 

போல் வீளங்குகிறதே! என்ன! இத சானளோே கர்பகஞ்சா 

 ௫ூங்காமவல்லிசக்சொடி? மேலும் இஈ்கொடியில் மலர் 

6g An சாமரைகளும், இரண்டு பங்கய முகைகளும், 

முல்லையரும்புகளும், நீலோற்பலம், குமுதம், காந்தள் 

முதலிய மலர்சளும் வீளங்குகின்றனவே! ஒரு கொடி,
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பல்வேறு விதமலர்கள்பெர்று அசைதல் என்னவ்சோ 

தம்? gaol பூம்சொம்பில்லை, ௮ற்புச செளர்தரியம் 

பெற்ற பொற்புடைய பெண்ணே, ஆ! இக்தச் சர்தரிவன 

சேவதையே? இர்சலோக மாதோ? இர்தலோச 

மக்கையோ? எந்தலோச ஈக்கையோ? 

இச்,த மங்சை யாரோ--வெகு 

விர்தை யுடன்மலர்ச்த tos gos Hawt s—His 

சரத பகச்செ.றிலா விரத வெளுத்தேயோட 

௮6௪ மரைசல3$த லந்து சவத்தை சாட 

சரத மனமதனன் தொர்தரை யிஞல்வாடத் 

star ௮ித்தைகற்ற சுந்தரி யாகிய-.- இரச (28) 

சசோண்டை யழசைச்சண்ட சொண்டல் சணீர்பொழிய 

மண்டும் பிழிவலச்தாற் சண்டன் விரிரொழியச் 

சண்ட வென்மேல்மதனன் விண்ட மலர்சொரிய 

வெண்டரு மாயைகை கண்டவ ளாகய---இர்த (29) 

தேவரம்பைமோ? நாச மல்கையோ? ஒப்புயர் மில்லாத 

சட்டழரியாயெ இவள் வீற்றிருக்சச் தவஞ் செய்த உல 

கம் எதுவோ? பதினான்்குலகத்தில் இவளைப் பெறப் 

பாக்கியம் புரிந்த உலகம் யாதோ?--௮கா| என்ன 

வீண் யோசனை செய்தோர்! சண்ணிமைகள் கம்மை 

‘ar an என்றஈழப்பனபோல் இமைக்டின்றன. 

அனிச்சர்பூப்பட்டாறும் சன்றிப்போகும் பாத பற்சஜக் 

களைப் பூ ரஈதேலி சூடியிருச்கின்றனள். அணிர்திருச் 

கும் மலர் மாலைகளோ ம் மனத்தைப்போல் வாட்ட தி 

தை யஉடடின்றன. இவள் கிலவுல5 நங்கையர் “ரே 

மணி யென்பதற்குச் ச்தேசம் சறிதமில்லை உலகத்தி 

லுள்ள மாநுடரை மோகாச்தசாசத்தில் ௮மிழ்த்தும்
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பொருட்டு மின்னலாகயெபொருளால் மன்மதன் செய்த 

பாவை உயிர் பெற்று உலாவுவதபோல் வீங்கும் இப் 

பெண்மணயின் பேசழசை என்னென்று சொல்வோம்? 

--சுழற்கார்றிஉகப்பட்ட த ரும்ல பப்போலு;ழலும் நெஞ் 

சமே! கவைப்டடாதே, மர்தம் மங்லகயினுலடய a cor 

களில் சேவாமிருதமும் ஆலகால௨்டமும் குடிகொண் 

டிருககின் ரன, அர்த ஈயாங்கள் ஓுமிருதமும் உடமுற் 

தோன்றிய பாற்கடல்போல் வஎக்குகின் னவே, வாள் 

போலவும் வேல் போலவும் கூர்மை வாய்ந்த கண்களில் 

கருணைப்பிரவாகம் ௮லைவீசுகின்றத, தெய்வச்செயலை 

யாருணர்வார்? எங்கேயோ விருந்த ஈம்மை இங்குக் 

கொண்டுவர்த சேர்ச்சதுமன்றி இர்தப்பெண்மணியை 

யுர் தண்யேதோழியுரினின்றும் பிரித்து ஈமக்கு சேத்தி 

சாக்தம் தந்த கடவுளின் பேரருளை யார் ௮.றிவார்?-- 

இணி சாம் வருர்இச்சொண்டு சும்மா வீருத்தலால் பய 

னில்லை. அந்தச்சண்ணுச்சினிய சட்டழெய கெருங் 

தவணக்கி இதமானமொழ்கூறி யாரென் ஈறிச்தகொள் 

கோம். சா! சேடிப்போன மருந்து சாலிலகப்டட் 

டதுபோல அவளே இங்கு சாம் நிற்குமிடம் கோக்கி 

வருகின்றாள். சாம் சற்று வலில மறைந்து கின்று 

௮வள் எனன செய்யப்போடுருள் என்பதை ூறிவோம 

(முதீறுக்குமாரன் வில மறைந்து நிற்க வள்ளி வருகிறாள்) 

வள்ளி:--என்ன அச்சரியம்! கனவிற்சகண்ட உருவத்சை ஈன 

விலுங்கண்டேனே | ,சனவும் உண்மைதானோ?. HES 

உதசமன் இல்குச்சானே கின்்ஈனன்? அப்படி யிருக்க 

இப்பொழுது : காணப்படாத காரணமென்னையோ? 

அர்த வீரபுருஷன் வளையாின்ரனனோி வனதேவ 

தைகள் இடீரென மழைத்தார்களோ? அன்றி பருண்
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வன கண்களுக்கு இருண்டவெல்லாம் டேய் என்பார் 

கள், என்சண்களுக்குச்சண்ட வெல்காம் சாசகனோ? 
ஆகுமே, சான் சண்டதும் உருவெளித்தோத்நமோ? 

௮ உண் சின்ற அடிச்சுவடம் இதோ தெரி௰ன் ரன வே| 

கரன் கண்டது உருவெளித்தோர்றம் என்று சச்தேச 

ப்பட இடமில்லையே, ஏ! சோலையே! ௮ தச்சுக்தரபுரு 

ஷனை எனக்கு மீட்டும்தருவாயோ? 

வேதப் பொருள்போல மேவா தொளித்தாடும் 

காதலனே யென்றனிரு சண்களிப்ப வாராயோ? (30) 

நேயட்டன் றோன்றி நிமிடத்தி னுண்மறைந்து 

மாயஞ்செய் வோயென் மனக்களிப்ப வாசாயோ?(37) 

காந்தனென நின்னைச் கனாவிடையே சொண்டேனால் 

ஏந்தா லருள்செய்தி யான்கள் ப்ப வாராயோ? (32) 

(மத். தக்குமான் வருடருன்.] 

ழத்துக்குமாரன்:--(சனக்குள்] என்ன ஐர்புத தேவசானம் 
(வெளிப்படையாய்) &1 பெண்மணீயே! தஇிவ்யசெளர்த 

ரியம்பெற்ற நீ யார்? உன்னை மகளாசப் பெறப்பாக்கி 

யம் செய்தவர் யாவரோ? ம லர்சள் செய்த தவம் 

யாதோ?-... நீ இச்சமலர்ர்சோலையில் தன்யாய் யோகக் 

கருதி நிற்கின்ரனையோ? சற்று நின் குமுதவாய் இற 

ந்து மொழியமிர்தம் தந்தருள வேண்டும்.-- 

(எள்ளி தலைகுனிந்து காணி நிற்கின்றனள்.) 

ஒ! வண்செளே[| நீஸ்கள் Bes மங்கையின் கூர்தலி 

ஓள்ள மலர்களில் ஏறுகன் நீர்சளே! அளியென்று பெ 

யர் பஎடத்த உங்களுச்சச்சருணை இறிதுமில்லையோ? 

௮ளகபாரத்தாலும் கூல பா.ரச்தாலும் வருந்தித்தவளும் 

, கொடியிஎட உங்சள் பாரத்எதயும் பொறுச்குமோ?
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தாக்காது இடையொடிர்தால் பெண்பாவம் உங்களப் 

பற்று.ம், பார்த்துகின்ற ஏன்னையும் பற்றும், போருகள், 

(தன்கைகளால் வண்கெள௱யோட்டுகியவன்போல் 

௮ வள் தோளைக் தீண்டேருன்.) 

ஏ! என்னுளங்கவர்ர்த சண்மணியே! உன்னுடைய கூச் 

தலின் கருமைக்குடைக்த வண்டுகள் இரல்கியோடுசலைக் 

சண்டனையோ? அதோ நின்னைப்போல் துவண்டு நிற் 

கும் மாதவீச்கொடியினைப்பார், தசோசமரக்தைய 

டைந்து மலர்ந்து விளங்குகின்றது. அதனடியில் உனது 

சாயலைப்பல்லாயிரங்கண்கள்சொண்டு பார்ப்பநுபோல் 

ஒரு மயில் தனது நீல அலவட்டம்போன்ற கதோகை 

விரித்தாடுவதைப்பார், அதோ! உனது பேசழகைச்சண்டு 

மயங்கிய என்னைப்போல், குயிலுவ்களியும் கின்மொழி 

கேட்ப விரும்பி கிர்பதைப்பார், இந்த மாமரம் நின் 

மேணிபோற்றளீர்த்து நின்ற வீர்தையை நின் கண் 

ணெடுத்தச்சாண். 

காருறுச்கும் குழலாய்கின் எகம்பலர்போ லணியிலங்கச் 

சீரிறுக்குஞ் செழுக்கார்சள் இசழபலார் தனபாராய் 

வாரிறுச்கும் சனத்தாய்கின் உணக்குரா மூலம்போல் 

ஏரிறுச்கு மாதளையி எ்னியசணி ௦ எம்பார், (33) 

(வள்ளி தனது கண்களைக் கைசளால் மூடி. நிற்இறாள்,) 

உன்னுடைய வார்த்தையைகசேட்டு மழ கனைச்ச என 

ச்கு உனது முகத்தையும் மரைத்துக்கொண்டனையே, 

இதவோ நீசாட்டிய கருணை? வண்செள் மலரையடை 

வது உலகவியல்ப, அ௮த.கிற்க உன் கைச்சார்தன் சண 

களாகிய வண்கெளையஎடந்தது என்ன விந்தை? அகார] 

மன்மசவாதைப்படும் எனக்குச்செய்சத உசட்யிதவோ?
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௮வனுஉடய ம்பாயெ நீலோர்பலம்போலவும், கொடி. 

யாகிய கயல்போலவும் மு. ரசமாகய வாரிதி போலவும 

உடலின் சாணுகிெய உண்டினங்கள் பேஉவும் ௨ளக்கு 

இன்ற நயனங்களை என் பகையாசச்சருகி மஎறத்தச் 

கொண்டனையோ?--௮! என் கண்ணீனுமினிய பெண் 

மணியே! நீ வாய்திறர் தொருவார்தத சொன்னால் 

ani FFG AFG Cua? 
(வள்ளி தன் கைகளைக் சண்ணினின்றும் ரிகஇ 

மர்சரசை செய்கிறான்.) 

எலீயேன் படுர்தயஎரச்கண்டு நீ ஈ௭௧ செய்தல் உன் 

பெருந்தன்-மக்சகழமகோ? எல்லா ஒழகும் பொருர்சப் 

பஈடத்த கடவுள் உனச்குச் கல்லினுங்கடிய உலிய 

மெஞ்ச யேன் தந்தனனே? 

வள்ளி:--என்னைக்சண்டு பலவாறு புகழும் ஈயனே! உனது 

இரட்பெயர் யாத? நீ யார்? இக்சே வந்தத ஏன்? 

ழத்துர்தமாரன்--என் கண்ணே! ரான் தணிஎக மலை மன் 

ளன், வேடராஜர்களுக்கு ராஜன், முத்துக்குமார 

னென்னும் பெயரு£ஈடயேன், வேட்எடயாட கேட் 

கைகொண்டு இம்மலைச்கு உர்தேன், வாயுவேசமா 

யோடிவர்த ஒரு மானைத்தரத்இி வந்து என் பரிவார் 

சளினீன்றும் பிரிந்தேன், பிரிந்ததும் என் பாச்கியர் 

தான், வெயிலாற்களைத்தப்போனமையால் மக்தமாரு 

gin Sb Dog ர்த௨னத்இர்புகுர்தேன், நான் செய்த 

புண்ணிய வசத்தால் உன்னைச்சண்டேன், ளவரற்ற 

காசல்கொண்டேன், பெண்கள் காயகமே! இதே 

எனது சீிருத்தார்தம், கீ இன்னாளென்பஎசச்சற்றே 

தய செய்து வாய் மலார்சருளஎவேண்டும்,
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வள்ளி:--ஐய1 யான் இரந்த மள வேடராஜனஞாூய சம்பிரா 

ஜன் புதல்பி, என்னை வள்ளியென்றழைப்பார்கள், 

சான் பிறந்தது மதல் இரந்த மலையையும் வள்ளிமலை 

யென்று சொல்வார்கள், எனது பிதா இனைப்புனச்கா 

ஒலுச்சாச என்னை கியமித்தனர், இங்கே என்தோழி 

யோடு ௮தோ இருக்கெ இனைப்புனத்தைச்சாவல்செய்து 

வருசிறேன், மலர் பறிக்க ௨52 என் தோழி த்தி 

சாங்யைச்தேடி வந்தேன் இங்கே--(தலை குனி௫ன் 

oper. ) 

ழத்துக்தமாரன்--என் அன்புடைய வள்ளி! இங்கே எளி 

யேனைச்சண்டனை யோ? 

வஈளி- ஐய] கேற்று இராத்திரி ஒரு கனாக்கண்டேன், அ.தி 

ல் ஒரு சுக்தரபுருவன் என்னருடில் கின்றனன், என் 

மனத்தை என்னிடமில்லாது அபகரித்தணன், கான் 

அசாங்கும்போழுது என் கநெஞ்சையபகரித்த கள்வனை 

ஈனவிலுல் காண்பேனோ என்று வருந்தினேன். 

ழத்துக்தமாரன்:--அழகுடையணக்கே! சனாபிற்சண்டபுரு 

டன் எத்தன்மையுடையவன்? யாரைப்போன்றவன்? 

௮தப்பாச்கியவலான் எவனோ? 

வஅ்ளி:--அவனை வருணிக்க என்னால் முடியாது, தவனை 

இர்தச்சோலையிர்சண்டேன். அடங்கா மடிழ்ச்சிசகொ 

ஸ்டேன், அவன் யாரெனில் என்னெிரில் நிற்கும் 

மகாபுருஷன் தான், 

ழத்துரிதமாரன்--௮கா| கானோ மக்தப் பாச்யெவான்? 

என்னைக்குறித்தோ நீ 'வாராயோ! என்று இரந்இப்பர் 

டியதும்? கான சற்று உலகயிருர்சனமையால் நீ பேரிய
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தீனிமொழியை சன்ருய்ச்கேட்டிலேன், என் கண்ணே! 

இணி சான் உன்னைீட்டுப்பிறியேன், 

தாவிமரை விளையாடுச் தணிசையின் ப் போதமலர் 

சாவியெனச் கண்படைத்தச் காகைர்தச் கருச்தழிக்குர் 

தூலியருக் சள்ளைகிசர் தாமொழிநின் தணையின்றி 

யாசவியய்ர்து ளேனாத லரியவெவற் நினுமரிதே, (34) 
(்லிக்கனஞு செய்றான்.) 

என்னுருவைர்கனா ரிர்காட்டி உன் மனத்தில் அன்பினை 

மூட்டிய கடவுளுக்குப் பல்லாயிரங்கோடி வந்தனர் தச் 

தேன், என் நுன்புடைய காய! நீ இதுகாறும் நிற்கி 

ரூயே! பஞ்சை :4/இகூனும் பதைக்கும் நினது பாதம் 

இர்ச வறுந்சரையினித்சப் பொறுச்குமோ?--என் கண் 

ணுச்சிெளிய வள்ளி! அதோ செரியும் அந்த சம்பங்கி 

லதார௫ொஈத்தை அலடவோர்ம். அுவ்வீடத்தில் ௨க்தச் சக் 

சரெவாசப்பேடு தன் சேவலோடு ௨ஊாடி whip sé arate 

பாய், தோ ந்தப் பஞ்சவர்ணகெ யீனைப் பார், 

உன்ர அதர்ச்தைச் சொவ்ஈ.வச்கன் மெனமருண்டு அத 

on FF OES என்னைப்போல் ஏந்கிர்பல சக் காண், 

அழசோ௱ஈருவெடுசத்த ௮ணர்கே! உன்னைத்தலைபியாகப் 

பெற்ற எனச்சென்ன குற? 

'மண்ணருங் சலமெலரம் வலிதின் வவ்லினும் 

விண்ணரும் கலமெலாம் விதியி னெய்தினும் 

பெண்ணருக் கல' நினைப் பெறுதன் மாநுடர்ச் 

செண்ணருச் சகையதெ னின்ப வல்லியே] (38) 

மங்கையர் இலமே] இணி நீ கிர்பதைச்சாண அரைச் 

கண மஞ்சகயேன், தயை செய்தவா, அந்த லதா 

இருசச்ஈச யடைவோம், 

(இருவருல் கைகோச்.துப் போடருர்கள்.)



இரண்டாங் களம். 

இடம்: தினைப்புனம், 

காலம்: மாலை, 

பாத்திரங்கள்: வள்ளி, இத்திராக்கி, 

சித்திராநி$:- என்னடி! oars l இன்டாயதினம் ரீ ஒரு 
வித சாயிரு£ிருய்] கலந்து வார்தா சயுமாடாதிருக் 

Ropu? வழக்சம்போல் மாலையும் தொடுச்சலீல்லை. 

மனத்டுல் ஏரோ சவலை கொண்டவள் போல் சாணப் 

படுகிறாய், உனது மேணியும் பூக மம் சிறிது வாட்ட 

vn Blom =) ar moor, இன்னுரு AAs CoogBa wr 

ராஜாவும் ew ED DTH st ws peo Lowi a manna Gar, 

அவர்கள் உன்றிடத்இெறுண்டான வேறுபாட்டிற்கு 

காரணம் என்னவென்று என்னைக் கேட்டால் கான் 

என்ன சொல் வேன், 

வள்ளி:--எனன! சித இராகக!என் மனத்தில் ஒருவிதக் கலை 

யுமில்லை. என்ன வேறுபாடோ எனக்சே தெரிய ல்லை. 

ஒன்றுமில்லாசதற்கு வீண்கவலை யேன்கொள்கரும்? 

சித்திராங்5:--இல்லை! இல்லை! அகத்தினழகு ப சத்தித்றெ 

நியு 2, அடுத்த பொருளை யெடுத்தச்சாட்டும் பளிங்கு 

போல் மனத்தின்கண் உண்டாகும் உணர்ச்சி வேறு 

பாட் உற்குப்பொருர்த மசம் வே.றுபட்டுச்காட்டும், இது 

நிச்சயம், இனம்போல் உன் சம் இருச்சலீல்லை; நீ 

பென்னலிதமாசத்தான் புன்னகை கொண்டிருர்தாலம் 

உன்னுள்ள சவலை மசத்தில்வ்ளையாடுகற௫, டச்சொஸி 

Sed மரகத்த்தைக்கண்ணாடிகொண்ெ மறைக்கவ்ய
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வுமோ? எனக்குச் சொல்லாமற் போனால் போ, மவிர் 

தால் க௭டச்குவரும், 

வனள்ளி:-- டி! என்?மற்கோபங்கொள்ளாதே, ஒருவேளை 

நேற்றிரவு எனக்குச் சரியான மாச்கம் இல்லாத இனால் 

இன்று ஒருவாறு சாணப்படுகி? ஈன என்னவா, 

சித்திராங்: பார்த்தாயா! ஏதோ இருக்கிறது, உனக்கு 

ஏண் சரியான தூக்கம் வரவில்லை? 

வன்ளி.--போடி போ! ஒங்வொன்றிர்கும் உனச்குச் சார 

ணம் வேண்டம், சூரியன் ஏன் Bip sO உஇிச்சவேண் 

டும் ஏன் மேற்கே உஇிச்சச்கூடாது? சாரணஞ் சொல் 

பார்ப்போம். என்னவா நித்திரை வரலில்லையென் 

ரூல் சாரண oh சொல்ைன்9 ரம். ௮ற்பத்தைப் பிர 

மாதமாசர்சொண்டாடுகிறாய், சிறு சவாக்குப் பெ 

ருங்கோ.ட்ஈட கமீடுகிருய். கலையில்லாத எண் 

மனத்தில் கவலைய யுண்டாக்கிரிடுவாய் போலிரும்கி 

ற, போறம் போறும் இந்தப் பேக்கு, ழுந்த இம் 

மானைகள ஏடு, சிறித கோம் 4 காயாடுவோம். 

சித்திராங் ?:--எப்படியிருந்தாலம் மீ கவலைப்படாமல் இருர் 
தால் போறம், இன்று பதினாபிரம் அிளையாடல்கள் 

வீளையாடினோம், உனக்கு ஒன்றிலும் மனஞ் செல் 

லலில்லை, அம்மானை தான் எவ்வளவு மேம் விளையா 

டப்போகிருயோ பார்க்கிறேன், 

(சசதிராங்க௮ம்மானை களை எடுத்து எதிரில் வைக்க 

(இருவரும் பாடி/சொண்டே விள்யாடுகிருர்கள்,) 

வள்ளி:-- 

ெய்யமரைக கையிலெமூர் இசழ்மு.த்தி னியன்ற 

சீரியலம் மனைக்கு கிகர் தேர்ச் நப்பாய் சயயே]
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சித்தீராங் கி: 

மையமருங் குழலாய் சேள், வாரிஐச் இற் றுஞ்சி 

வானெறிசெல் லோதிரததை மானுமென்பேன் 

(மேழி! (30) 
ar ar:— 

ஒள் ரியலாண் DLR Db pe io UT otha EO) Bo 4 en ES) GOT 

மோடுமம்மனைச்குவலம யோதிடிவாய் சகியே! 

சித்திராங்க:-- 

கள்ளமருங் குழலாய் கேள், கமலமடுத் தெழுக்த 

காமர்பசுங் கிள்ளையெனச் கழறிடுவேள் ரோழி!(37) 

வள்ளி:-- 

பானலினல் லொளிபாப்பிப் பாணியக ஸிீலம் 

பதித்சவெழி லமமலை குப் படியுரைப்பாய் சகியே! 

சித்திராங்க:-- 

கானபருங் குழலாய் கேள், கஞ்சம் வீடுத்தெழும்புங் 

கர்யசிற குயில்னையே க0/குமென்பேன்றோழி| 

(38) 

ஒண்டொடியே! குயில்ளெ்ளே யோதிமமென் கைவீட் 

யெர்வானி லஃல்௨ரெவன் ஒஇவொய் ச௫யே! 

வள்ளி:-- 

சித்திராங்கி-- 

கண்டெனுமின் மொழியுடையாய்[காதலன்பாற் சாதல் 

கழற்விடுத் தனைதாது சாண்டியென்றன் ரோழீ| 

| (39) 
வள்ளி.--பார்த்தாயா! எங்கும் உன் குறும்புத்தன்தைக் 

சாட்டுருய், வேண்டுமென்று பரிகாசம் செய்ருய், 

ஈல்லதிருக்கட்டும்,
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சித்திராங்க:-- என்னவோ கற்பனையாகச் சொன்னாலும், 

உண்மையாகச் கொண்டு குற்றங் சண்டுபிடிக்கிருய், 

சரிதான் குற்ற டள்ள கெஞ்சு குறு குத என்னு ர்; உள்ள 

தைச் சொன்னால் கோபம் வரும், அது கிடச்சட்டும் 

விளையாடு, 

வள்வி:--என்ன! ஒயாமல் மிளையாட்டு. 

சிந்திராங்..-இன்னும் ஒசேயொரு மறை யாடுகோம். 

வள்ளி:--£ தான் பரிசாசஞ் செய்கிருயே[ 

சித்திராங்கி:- இனிமேல் செய்யஃில்லை ஆடு, 

(இருவரும் முறையே பாடி அம்மானையாடுகிருர்கள்.) 

வள்ளி: 

தழகனெழின் முத்துக் குமாரனைப் பெற்ற 

மழறிடையா ரென்றும் வயிச்தியாகா ணம்மானை, 

சித்திராங்கி:- | 
மழ பிடையா ரென்றும் வயித்இயசே யாயின் 

௮ழகா ரரையடல ராவசோர வம்மானை, 

வள் ளி: 

அசங்சற் குடைந்தோ ரஎரடடல ரம்மானை. (40) 

சித்திராங்கி:--வள்ளி! சங்கதி வெளிப்பட்டதே! நீயும் 

அகங்கத்குடைச்தனையோ? உடைந்து பாதியுடம்பாயி 

னையோ? | 

ah at:—Cure Gurl star விளயாடமாட்டேன், மீ உன் 

தொழிலை விடமாட்டாய், 
(முதீ.துக்குமாரன் ஒரு பும் நின்று வருருள்.) 

சிந்திராங்கி:--(மெ.தலாய்) அடி வள்ளி அதோ ஒரு எச் 

தீர புருஷன் வருகிறானே, வன் யாரடி? உனச்:
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G4 செரியுமா, உன்னை கோர்கி மச்தகாசஞ் செய்த 

படி வருகிருனே, அவளை உனச்குச்தெரியுமெனழறு 

நினை 22றன், 

வற at —( வா ) வன் யாரா? எனஈ்சென்னமாய்த் 

தெரியும், சதா உன்மீனோ9ி கூடலே யிருஃப்பட்ட 

எனச்கு மாத்திர௦ தவனை எப்படித்தெரிபு 6, 

முந்து -தமாரன்:--பெண்மணிகளே! உங்ள் மசோரச்சினைப் 

போல் மருண்டசன் மமயோடு ஒரு மான் இந்த வழி 

யாய் வாச சண்டர்களேோ? 

விண் லாவு இங்கரநடு மேவுமானை மானுநள் 

கண்ணெனா  மரூண்டோர்கவ் ஈசயில்வாங்கும் விக்கணை 

உண் ௩௫ தொரீஇயவாறு காடினீர்சொல் சேயராய்ப் 

பண் ஈரி லரவு செய்யதிஞ்சொற் பாவயீர் பகரரீரினோ. (41) 

சலைமான் கூட்டத்தின் நீங் யென்னுடைய வெவ்ிய 

வில்லிணின்றோடும் கொடிய ௮ம்டச்குத் தப்பி, காற்புற 

பாம் சகட்டியவலைஎயச் தாவிச்குதித்நு வாயுதேவன் வாச 

னம் போல் மசோவேகமம் பின்னிடச் கடுகி இப்புறம் 

ஒடி வந்த மானைச் சண்டீர்களோ? தயை செய்து வாய் 

மலர்ந்து அருளுங்கள். சிவபிரான் கையில் விளங்கும் 

மானும் எளிதில் என் சைப்படும் ஏளில், என்னினின்று 

தீவறியோடிய இவ்வுயர்ச்ச மானைப் பற்ற விரும்புகி 

றேன், மல்கைமீர்! இக்கு வந்தமோர ௮த? சற்று 

௮ன்புடன் உரைத்தருளுங்கள், 

சித்திராங்கி:--ஓ| வேடசே | நீர் பரம்பரையாய் வேட்டை 
யாடினவர் போல் காணப்படவீல்லை. மரன் தப்பியே
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ழூனால் அள் புறத்தில் வந்து git uj@ica? நீர் பேசிய 

மானுக்குசக் கொம்புகளுண்டா, கால்கள் ஏத்தனை? நீர் 

சன்..ரிவேட் உமாடிபவர்போற் காணப்படுகிற, எங் 

சளைப்போன்ற பெண்சளைச்கேட்டால் ம வர்கள் யாது 

சொல்லவார்சள்? உம்மைப்போன்ற வேடர்களைக்சேட் 

டால் மான் சென்ற வி யுஒரப்பார். வந்தவழியே 

போம், 

ழந்து$தமாரன்: பெண்ணே! மானைத் நரத்து லந்த வழி 

தப்பிய என்னையேன் வீணாக ஒருச்.சடரய்? இரண்டு 

அனைசள ஒரு எசயால் மறைக்க crw peas) 

ஜீர்களே, காீல் தளிப்பட்டு வர்த மானுச்கு யானே 

அடையாளங்கூறவேண்டும், உங்களுச்குக்தெரியாதோ? 

சித்திராங்கி:--(௪ள்ளியை கோச) வள்ஈர! இவர் என்னடி 

வல்லடி. ஒழச்சராயிருக்கின்றார். மான் எடி யொரத்த 

arn, நம்மை வழி கேட்கிறார், ஈமக்கு ௮௪ போன 

ல.ழி தெரியுமாம். இங்கே எச்ச மானையும் மான் சாண 

Sev. 8 சண்டனையோ?--(வேடஎச கோச) ஈயா] 

இக்கு என் தலையாய இரண்டு கால் மான் ஒன் 

எுயே கான் கண்டுளேன். வேறு மானையான் பார்க் 

சலீல்லை. நீர் போய் வாரும், மானைச்கரத்தி வர்க 

ர். இங்கு நெடுகேரம் சின்று எம்ஈளோடு பேசசசொ 

ண்ழுருக்தால் மானைப் பிடிப்பசெப்படி? சேகரம் போம், 

முத்துக்கமாரன்--பெண்மணிகளே! சான் இந்த மயல் 

a) தெரியாத தடுமாறேேன், கொஞ்சந்தலஎய 

செய்து வழிகாட்டியருளுக்கள், சமீபத்தில் யாதே 
னும் தோர் இருச்தெதா? நீங்கள் இவ்உீட சீதல் என்ன 
செய்டுறீர்கள்?
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சித்திராங்கி; ஐயா! 8ீர யார? சாங்பள் இச் இனைப்பு Gor S 

க்சாவல் காச்சிரரோம், என் பச்சத்திருப்பவள் இந்த 

மலை வேடராஜா ஈம்பிராஜரரின் புதல்வி, 

a a 

மக்குந்கமான் நட்டா]. உ௱்சகள் இராஜாவுச்கு அறிவு 

AA 5 இல்லையா? கூன்று உலசங்காரிவைள்ள 

பெண்க ச்செல்லாம். ஈரராயகம்போன்ற. பெண்ம 

ணி யச்சா ட்டில் இளைப்புனங்காச்கவோ ப வத்தனன்? 

இர்த வேடர் ஈளுச்குப் பிரமதேவன் கொஞ்சமும் புத்தி 

எயப் படைத்து எவச்ச?'ல்லைமோ? 

சித்திராரிகி: cual வழியே போகிற உமச்கு எம்களைப்ப 

ற்றி விசாரமென்ன?.-..இருக்கட்டும நீர் யார்? 

Ip 5 Hi goats நான் சணிஎ க மன்னவன்... இங்குேட் 

டைச்கு ஒற்று ஒழி தப்பினேன். நீற்சர் பாடிய கான 

ரசம் என் ஞ்செ.பி குளிரத்சேச்9 மொழியம தமம் 

பெறுமாற இ௰கு வம்தேன், உன் தலைியாகய இம் 

தப்பெண் ஊணியைச்சகண்டபொழுசே என்னுளம் என்னி 

டம் இல்லாசாயிர்று, சார்சசம்போன்ற உன் தலைவி 

யின் சண்கள் என்னெஞா சப் பிளர்சன, ழர்தப் புண் 

ணில் மன்மதனும் ரூபியாய்க்கோடானுகோடி மலர் 

களை தொடுத்து வருத்துகிறான், 

(வள்ளி சலைரனிகிறாள்.) 

சித்திராங்க:--ஐயா! இர்த விதமாக ஆபலைகளான எங்களி 

டம் பேசலாமோ? இன்னும் சிறித நேரத்தில் வேடர் 

கள் வருவார்கள். உம்பையெங்களோரடு சண்டால் மகா 

சொடியர்களாயெ ஐ.ர்கள் என்ன செய்வார்களோ? 

நீர் சிரம் இர்த இடத் எதஉட்டசன் றடோம்,
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முத்துரிசமாரன்--அம்ம! அம்ம!! ஈன்று சொன்னாம், உன் 

தீலை பியாகிய என் ஆுியை விட்டு நீங்கு கான் றிலோ 

டும்றகல இய? பிரிய Bae EBT YO GT OT Gay of LD 

பதைக்குமே] 

சித்திராங்கி.-சக்த வீரர்போல் விஉலும் காளுர் சாக்யெ 

மீர் ஒரு பெண்ளிற்காக மனம் BOGE SHA GIB Uo UI 

போன்ற பெண்களும் நகைப்பார்கள். போதும் போ 

நும் இர்த வெடிச்கைப் பேச்சு, டியில் வனையாய் 

(டியும், இதற்கு நான் பின் பழசெனவர்போல் திடு 

BOM arise வர்சபடி பிதற்றுகிறீர், டீமக் 

சென்ன பயித்ெ?மா? இர்த வார்த்தை, சம்பிராஜர 

சாஇில் அிழுர்தால் உமக தலை போம், மற்றவர். தறி 

யுன் இவ் ?டம் பவிட்டுப்போம், 

முத்துகுமார் (வள் ரிய நோக்கி) 

அஞ்சன ' Sumit கின விழிவலைப்பட்டு வரும் ௮ 

மெனக்கு நீ ருள் செய்பா?டில் கான் பிலழச்கும் 

தம் என்ன? மங்கையர் திலகமே! என் உயிர் உன் 

gu) vara ௮.  உன்னளிஞஷ்டப்படிச செய், 

"மொழியொன்று புசலா யாயின் றுவலம் புரியா யாயின் 

விழியொன்ற சோக்கா யாயின் விரகமிச் குழல்வே ஒய்யும் 

வழியொன்று சாட்டா யாயின் மன :ஞ்சற் றுருசா யாயிற் 

பழியொன்று கின்பாற் குழும் பராமகற் தவீர் இ?ஈங்காய்!(42) 

விதியழகாற் சகோரதச்ைத விண்ணி லலையச் செய்த 

மெல்லியலே! நின் பாதங்களன்றி யெனக்கு வே 

ரு.தரவு ஒன்றுரில்லை். உன்னருண்மொழி பெருது 

Salem இந்தப் புனங்காக்குர் தொரில் உனச் 

கேற்றதள்று, இங்ரநு உனறு Sages மொழி
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கேட்டு ௮௩ற்ஈ.றச் கச்கும்படிச் இளி, குயில், சாகண 

வாய் மு சலிய பட்கெள் கூட்டல் கூட்டமாய் நெருங்கு 

மேயொழிய, ரீ ஆலோலம் கூவியதட்டினாலம் போகா 

வே. நீ பறவைகளை ஒட்ட மாயன்று கூட்டுசெறனை, 

ஆச்ச மூயன்று ுமிப்பயர்போல் இர்காவல் உன் மென் 

மைத்தனமைக்குத் தகாது, என்னுடன் வருகையாயின் 

யாவரும் வணரிகும் உயர் நிலையில இருக்கு வேன, 

சிந்திராங்க:-- றயா! உம தயவு எமச்சு வேண்டாம், காசு 

சளோ ேடசாஈப் பெண்கள், நீர்வேடமகளள வீரும் 

yse gars, புவி பூத்தாலும் புல்லைத் தின்னும்? 

வேண்டுமானால் ஈம்பிராஜுாரச் சண்டு பேசும். om 

கோத் தெசர்இரவு செய்யாதீர், 

பறை, அடி, செரீம்பு முதலியவற்றின் சொனி Cater.) 

ஐயோ! இதோ வேடர்களும் வர்தார்களே| Fa@ra 

போம். ௮ வர் சண்டால் உம்மைக் கொல்வதோடு ஏம்மை 

யும்சித்திரவதை செய்வார்கள், என்னடி வள்ளி சும்மாச் 

தல குனிக்து புன்னகை புரிர்த இருக்கிறாய், அதோ 

உன் தர்தையும் தமையன்மார்களும் வேடருடன் ௨ரு 

திருர்கள், இவரோ பிடிவாதமாய் நிற்கிருர், gas 

ஃள் கண்டால் என்னவளையுமோ? என்ன செய்வோம்? 

வர் ளி:--ஜயனே, 8 அரைச்சணமும் இவ்விடத் இலிருச்சுப் 

படாத, என் பாலுள்ள லன்பிஓச்காசவேனும் இங்கு 

நின்று கார்றினுல் கடுகி மறைர்தருளுக, 

(வேடர்கள் .நர்ப்பரித_து வருஇிருர்சள்.)
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(Aw gan is) அன்ப! இனி விரைந்து மறைர்தருநா ௪, 

(மூதி.துச்குமான் திடீரென மறைச்சனன், சமீபத்தில் ஒரு 

புதிய லேர்ை மாம் மலர் பொ.துளி நின்றன.  ஈம்பி 

pact, BMRB, Sal gaa, arb Ker, anol iam, 

முதலியோரும் ஈங்சைமோடிஸியம் Co Le 

MUG Ga acme Arm i av.) 

நம்பிராஜா---வள்.ரி, செளக்கியமா யிருர்கின்றனையா? 

புனங்காவல் ஈடினமாயிருக்சின்றதோ? கொடிய சாட்டு 

(நிருசங்சள் இவ் ug Bev Ehsan moran? 

abal:—sescrghtangé sre Geer sunt GsaG mor, 

நங்கைமோகினி:--(வள்ளியைச் தன்மேல் அணைத் தக்கொள்ளு 

இருள்.) குழந்தாய்! காட்டுமிருகங்களைக் கண்டு 

பயர்தனையோர 

வள்ளி:--காட்டு மிருகங்களின் சத்தங்கூட இவ்விடத்தில் 

வருவ இல்லை. 

நம்பீராஜன்: அடே எரம்பா! மாம் சொணார்ச்ச தேன், 

இனைமா, கிழங்கு முதலியவற்றை இங்கு எடுத்தவா, 

குழந்தாய் வள்ளி! உனச்கும் இன்னும் வேண்டுவன 

வற்றைக் கேள். 

(ஏரம்பன் தேன், ஜெங்கு, இனைழா, தின்பண்டம்மூதலியவற்றை 

எடுத்_து வைக்இருள்.) 

நங்கைமோகீனி:--ஏரம்பா! சடமான் பால் கொண்டு வந்த 

னையே! எங்கேடா அத? 

ஏரம்பன்:--அம்மா।! இதோ இருச்றெது, 

நம்பிராஜன்: -சரி எல்லாவற்றையும் இப்படி, ஏடுத்துவை,



களம்,] வல்லீ பரிணயம், 57 

நங்கைமோகினி,--அடி. இத்தராக்! இவற்றையெல்லாம் 
.... எடுத்து ஜாச்ரெதையாய் வைப்பாயாச, 

[ச.த்ரொக்டு ௮வற்னற எடுத்_து வைகஇறாள்,) 

நம் பிரா ஜன்;--(ஊசுலில். உட்சாருருன்,) 

wt Si மதியயொ.ரே இப்படி உட்காரும், 

(முதிய. அருகிலுள்ள ஒரு கல்,மேடையீல் உட்சாருகிறுன். 

நம்முடன் வந்த வீரதேவனும் வசர்தனும் எங்கே 

காணோம்? 

மதியூகி:--மகா.ராஜா]| அவர்களும் -வேடர்களும் அதோ 

நிற்கிறார்கள், அல்வீடச்சில் ஒரு வேங்கைமரம் புதி 

தாகச் காணப்பதின் றது, 'கண்ணு£னிமையாம்ப் 

பச்சசப்பசேர் எனத்தளீர்த்து அரும்பீன்று விளல்கு 

இன்றத- அதோ அவர்களும் இவ்விடம் வருரொர்கள்- 

.. (வீரதேவன்.வகந்தன் முதலியோர் ஈம்பிராதன் afte, 

வந்து வணங். சிற்கிரார்கள். ) 

-விரதேவன்:- பிதாவே! ...இவ்விடித்இல்: இதுகாறும் oro 

பார்த்திராத வேக்கை ஜரமொன்று சன்றாகச் தளிர்த்து 
நிற்சன்றது. அம்மாதிரியான வேங்கையை rage 

கண்டிரார்கள், அருகு, பழுப்புச் சிறிதமின்றி மரகதத் 

arp செய்த இலசளினியடையே பொன். அரும்பியது 

போல் 'இசழ்ச்றது. வானளாகிய' 'மாலெனம் சோன் 

றும் ' இம்மர்மி இடீரென்- 'இல்கும் "தர்ண்ப்படும் ச்சி 

யத்தைத் தங்களிடம் தெரிலிப்ப வர்தேன....... 

அஜந்தன் அ-சிறிது? யோடித்றுப்.. பகர்த்கில் பாரா ;இர்தர 

gra விச்சை செய்திருப்பார்களோவென் று. சச்சேச் 
ஜேன், | 

நம் பிராஜன்,மந்திரியாசே! உமர்சென், ன. சோன் ததத?
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ர + C . ச ச ' . ட் 

1மதியூக--இக்த யத தப்பச்றி எனக்கொன்றுதோன் 

றில்லை, 

வீரநேவன்:--ஈுயா! இஈதப்பர்றி யோசிப்பானேன்? எதோ 

மாயையாசத்தானிருக்ச வேண்டும். 

ayhace—wear செய்க ஈரா? 6] Panne செய்சண 

ரா? எல்லாகற்றிரகு௩். நும்மாத்தினே m4 at Cat 

சல்விவேரோடு ச௱ப்பறிக்க வீழ்ச்து அகிளிபகவா 

னுக்சு இரரயாகிச் சாம்பராச்ச மமத வேடர்சளுக்கு 

உத்தரவு ிசதலேோ£லமென்று தோன்றுகிற ற, 

வீரஜேவன்:-இவ்களவ யோசனையேன்? என வில்லை 
. . க o ra ச 

amen Fo oo mater தொடுத்த சமூலம் எரித்தப் 

Cur OG? mar, 

ash acr—sue 8. வள்ளியம் ஈம “இற டெ தரப்பில், 

அவளுக்கு எவ் த செடுதியும் வராதிருக்க ராக 

ரான் ஜாச்ரெஎதமாச இருச்சலவேண்டும், அசையால் 

் £க்ிரம் தந்த மரத்தை யழிச்ச உத்தரவு கொடுச்ச 

பேண்டும், 

ஏரம்பன்:--சாமி] வேடர்க தயாராயிருச்காக்க, Camel 

வெட்கெ்கச்இ, கட்டப்பாலர எல்லாரும் கொணளுச்திருக் 

sibs, எவ்லாருமரச் சேந்து சொறு£டப் போடறோ 

மென்டருக்க, 

"நம்பிராஜன் -அடே சும்மாயிரு,--மச்திரியாரே! தளிர்த்தி 

ருக்கும் பச்சை மரத்தை வெட்டலாமோ? மேலும் 

இத தெய்மீகமாசத்தோன்றி சிற்பதாசத் தென்ப 

நீத, என்ன உமது அபிப்பிராயம்?
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மகியுகி- சுவாமி! தாங்கள் சொல்வஈ நிடர்சான்,  டசாச 

மரத்த யழிச்தல் 2 சருமம். மேலம் வேங்வ க மாதி 

தை நம்மவர்கள் ஈல்ல சூறி சொல்ல மரமாகக் சஈருது 

வார்கள் .-இக்த நாதனமான மரத்்எதப்பற்றி cog 

வள் ர யம்ைம யச் சேட்சலாம், ஒருகால் ஓ ர க்குச் 

தெ ரிச் திருஈ்சலா ம், 

நம்பிராஜன்: -முழர்சாய் வள்ளி! இர்சட்புதிய Came a 

மரஜ்மட்பர்மிடனக்சேசேகும் தெரியுமோ? 

வனி: ட்பா! இர்த பாரத கமான் © GPA OT LTS 

ச இவ்லை,  ரீங்கள் இங்கு வ்சபிறரு வான் (BT egy iD 

பார்த்தேன். 

சித்ராங்கி கானும் இப்பொழுஎ சான் பார்ச்சேன், 

ay e a * டர ’ 7 - நப்பிராஜஃ- வீரதேவா! இர்சாரம் ஈல்வரிழகச்சபார ஈக 

யால் வுள்ரியம்ஈமயின் ஈன்ற மச்சாசச்சான். இய்குண 

டாயிருக்குர், இ தப்பர்மிச் Ft? gal re ome. mir: 

4 

மதியுசி:-- முருகச்சடவுளின் ரா Coe ars! b> LEG 

உபயோகமாச உண்டாச்சப்பட்ட மா $e gs ere Cage 

சலாகா ஈு, மேலும் ஈல்லமாச்சால் தீக்கொள்றும் 

வராக. ௮சோ. பல்லி சொல்றத, உச்ரிச்சவு 

ளிககு ௮சீசமில்லை. சிறிதம் பயமில்லை. 

நட்பிராஜன்:--குழக்தாய் உள்ளி, ஜாச்கரு௭ தயாக இங்கி, 

இருட்டிப்போன பிறகு நீ பரணை ௨ட்டுச் £ழிறங்ச 

வேண்டாம், மன்றாய் இருட்டுவசர்குள் சாங்கள் 

சேரிபோய்ச் சேருகிறோம், காமங்கள் சாளை சசாலை 

டேட்லடக்குப் போ&றோம், திரும்டகாலில் இம்கு 

ரும், ட்ட
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நங்கசைமோசினி:-குழர்சாய் போய் வருகிளோேம் ஜாக்கிரு 

சையாயிரு. என்னடி! சித இராக்கி இன்றையதினம் 

வள்ளி ஒரு விதமாய்ச் சாணப்படுகிறாள், 

சித்திராங்கி:--ஒரு விசேஷமுமில்லையம்மா, பறவைகளை 

யோட்டி யொருவேளை காத்துப் போயிருப்பாள், 

நங்கைமோசகினி:--சரி, சரி, கான் போய்வருதேன்., ஜாச் 

சரெதையாய்ப் பார்த். நச்சொள், 

வீரதேவன்:-- என்ன வள்ளி!, இன்றையதினம் எங்களிடம் 

பேசவேயில்லை? நாங்கள் போய் வருகிறோம். காளைய 

இனம் வேட்எட்யிலிருக்து வரும் பொழுது என்ன 

சொண்டு வரவேண்டும்? கேள். சரன் நிச்சயமாய்ச் 

சொண்டு வருகிறேன், 

வனள்ளி:-- ண்ணா, எனக்கொன்றும் வேண்டாம். உனக்கு 

. இஷ்டமானால் சான் வீளையாடூலதற்கு ஒரு சிறு மான் 

சன்று ஒன்றைப் பிடித்துச் கொண்டவொ,. 

வீரதேவன் ! 
ட 4 =f, அப்படியே சொண்டு ் வசந்தன் ் அப்படியே ரண்டு வருகிறோம், 

நம்பிராஜன்:--வாரும் மதியூயொரே காம் போவோம், 
- (அரசன் முதலியோர் 'போ௫ரூர்கள்) 

கசித்திரங்கி வள்ளி! சாமம் இரும்டுவசற்கு மான் டைணவு 

கொள்வசற்கு இதோ தெரியும் .லதாகிருசக் இற் 

குப் | போலோம்.  இருட்டேன் ,பரண்மேலேறிலிடும் 

யடி பிதா ஆஞ்ஞாபித்திருச்கறார்.. போவோம் வா. 

(OG Ge een மூகலியவ்பைக் இகாண்டு பேரஇரர்கள்.) 

இரண்டாம் ௮ங்ஈம் ழற்றிற்று,



அங்கம்; ௩ 

முதற் களம். 

இடம: aan மலைக்கா?, 

காலம்: முற்பகல் 

பாத்திரங்கள்; ஈம்பிராஜன், (ம் ru, 

வேடாகள், 

நம்பிராஜன். ஏன்ன ம£திரி! இன்றையதினம் கேட்டை 

மிகப்பல மான த, 

மதியூக--௮ம இன்று வேட்டைபோல் மான் என்றக் கண் 

டகில்லை, எத்தனை புலிகள், சாட்டுப்பன்றிகள், சாட் 

டானைகள், செர்சாய்கள், சபிய்கெள் முதலியன எல் 

லார் தங்களுடைய வாள்வீச்சில் மாய்ந்தன, 

நம்பிராஜன்;--2இயூயொரே! மீது குமாரர்கள் ஜேட்டை 

யாரம்பமுதல் சாணோமே, அவர்கள் 6(ப் போயி 

- ருப்பார்கள், 

மதியூகி:--அவர்கள் வேட்டையாரம்பிச்குமன் வேட்டை 

நாய்கஷடன் தனியே போயினர், அவர்களைத் தொ 

டர்ந்து செல்லுமாற ஏரம்பனையும் அனுப்பினேன், 

நம்பிராஜன்:--அவர்கள் போய் செடுசேரமாயிற்றே! இன் 

னும் ஏன் வரவில்லை? 

மதியூகி--அவர்கள் இரும்பிவரும் நேரமாயிற்ற, இதோ 

வர்து விொர்கள், சத்தவீரர்களான தங்கள் குமாரர் 

களுக்கு எவ்வித அபாயமும் வராது, அதோ யாரோ 

ஒடி வருகிறான், 
(ஏரம்பன் pip ane cy ar.)
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நம்பிராஜன்: - என்னடா ஏர்்பா! தவர்கள் எங்ககேயடா? 
av 

இதென்னடா மூட் ட? 

சாம்பன். சாராசா! இன்.ரியஇனம் லேட்டை சொம்ப 

ஆசிஈரிபம், இதைப்டோல் காள் பார்த்ததே யில்வேங்க, 

நந்பிராஐஎ-- நவர்கள் எங்கேடா? 

ஏரம்பா்:-- வர்கள் எல்லா மிருகங்களையும் கொல்லாமல் 

கொன்னாங்க சாமி! சம்? தாசமாயிருக்கு கக, 

மதியுக:--டே! மகாராசா கேட்டதற்குப் பதில் சரியாகச் 

சொல், இல்லாவிட்டால் உதை ௨ழும், 

ஏரப்பன்:--[ சைச:ஃடி வாய் புசைச்ம]) #h அப்படியே 

சொல்மேனுங்க, 

மதியூ?:--டே! வீரதேவராசாவும் வசர்தராசாவும் எக் 

கேடா? 

ஏரம்பன்:--2வச பின்னாலை வருகிறாங்க, இரத மூட்டை 

யைத் தாகககிண்டு என்னை முன்ளாலே யோடச் 

செொசன்னாங்க, 

மதியூகி:--இதென்ன மூட்டையடா? 

எரம்பன்:--எல்லா மிருகங்களையும் கொல்லாமற் கொன்ன 

திலே அகப்பட்ட த.ங௪, 

(மூட்டையை அவிழ்த்து யானைத்தந்தம், புலிககம், பல் 

மூதலியவற்றை யெடுத்து வைகடருன்.) 

நப் பிராஜன்:--(ஈகை).த) கொல்லாமற் கொல்லுசெதென் 

முல் என்னடா?
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ஏரம்பன்:- சாமி! 

என்னவெண்டு சொல்லவேனான--மன்ன௨சே 

என்னவெண்டு சொல்லவேனான். 

வ தவர்ச பலகோடி --மதயானைப் 

பந். இகளி லேபுகுந்து தந்தமொடிச்சே. 

அடிச்சு விரட்டிலிட்டாக்க..-அரையுல் 

கடிச்சரத்தம் குடிக்குர் தடிச்சபுவிக் 

கூட்டத்தி லேநுழை்சு--கோணலாய் 

வாட்டமான ஈசகங்களளை நீட்டியாறிச்சே 

பல்லை பிரக்.பிட்டாங்க--ஈல்லவர்போல் 

மெல்லமெல்ல அவைசளைச் சொல்லாமலே 

காலா Qos SEEM HS— GODT FZ BCoV 

யோல நிட்டே யபூளையிட்டே சாலுபச்கமூம் 

பூனைபோல பூட்தெ.க்க-- சாமி (43) 

பூனைபோல gleams, 

நப்.பிராஜன்:--அடே./ போதுழ், போதும், அவர்கள் ஏன்ன 

டா செய்ூருர்கள்? 

ஏாம்பன்:--சாமி! வக ஒரு கொழுத்தமானைப் பிடித்தி 

மூதிது வருகிருங்க 

மதியூகி:--இதோ அவர்களும் வர்துவீட்டார்கள், 

(வரதேவன் வச௫ற்மன் ஒரு மானைப் பிடித்தம் 

@) sr cin Ba: HE cy «i .) 

நட்பிர।ஜன்:--வீரதேலா! சென்று வெகு சேரமாயித்றே, 

இன்று வேட்டை முடிந்தது. இனி காம் வள்ளியைப் 

பார்த்துவிட்டுச்சேரிக்குப் போவோம். உங்களுக்காகத் 

தான் இதுகாறும் காத்திருந்தோம்,
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வீரதேவன்:--பிதா வே! மன்னிச்சவும். உள்௱றி சேவிக்காக 

ஒரு மானை புயிருடன் Sos வரப் போயிருர்தோம். 

இந்த மான் காற்றினுங் கடுகியோடி று. 

வரந்தன் யா! இத வாயு சேவன் வாகனம் போல் பறர் 

௪.3, வேட்டை சாய்களும் பின்சங்கெ, இர்ச மான், 

மிகுந்த ஜாலம் செய்க எங்கக த் தூரத்தொலைவில் இழு 

த். துச்சென்று ஈாங்களும் விடாக ஒடித்தொடர்க்து பாச 

aula வீரிட் பிடித்தோம். 

விரதேவன்--இல்வளவு லேசமாயோடிய மானை சான் 

பார்ச்தசேயில்லை, 

*மீ.இத்ச.ச௪ மெல்ல மெல்ல வெறி$சஈ வெருவி மீதிற் 

குத செவியை நீட்டிச் காூபத மாரச்சைச் கூட்டி 

a IGG ep கூச யள்ள மென்றிகவை யச் செல்லர் 

ச.9க்சொரு சல்வி வேறே சாட்டிய சொச்த தன்நே*'() 

மூன்று மூறைநரம்கள் விரியபாசச்சயிர்றிரின்றும் சவ 

றி யெழும்பிச் குதி;தோடிய ந, தானாக எங்கள் கைப் 

படுவக.போல் அசப்பட்டம தெட்வச் செயலெனச் 

தோன்றுனெறது, 

வசந்தன்: -வள்ளிசேவி, உயிரோடு மான் கன்று ஒன்று 

கொண்டு வரச்சொன்னமையால் இன்று ஒரு மிருகத் 

தையும் கொல்லாமலே வேட்டையாடினோம், 

நம்பிராஜன்:--ஈன்று செய்தீர்கள், இந்த மான் மிச்ச அழ 

குடையதே, வள் ரிச்சென்றே வாய்த்தது போலும், 

இனி மாம் யாவரும் அவ'ளப்பார்த்தப் போவோம், 

௮டே ஏரம்பா!
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ஏரம்பன்--சாமி| 

நம்பிராஜன்: அதோ தெரியும் இம்தக் கமுக வனத்தின் 

நீடுவில் இருக்கும் ரீர் நிலையில் நீராடச் சென்ற ராணி 

யம்மாலைச் £ச்சரம் நழைதீநுக்சொண்டு gigs 

குறுக்கு வழியாக வா, 

ஏரம்பன்:--5ல்லத ௫௪ சாமி (ஒடரருன்,) 

நம்பிராஜன் -ம தியூயொரே நாம் போகோம், 

(யாவரும் போஇருர்சள்,) 

காராற சே me Aimy டாகடர். ௨... CTS TD Sue 
நால் 1% BUND, 

Gl & cit er - 600030,
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இடம்: இளைப்புனத்தில் புதிய வேங்கை 

மாத்இன் நீழல், 

காலம்: நண்பாம், 

பாத்திரங்கள்: வள்ளி, சித் இராங்கி, 

சித்திராங்கி:--என்னடி வள்ளி! இர்த வேங்கை மரத்தின் 

நிழலை விட்டு விலக உனச்குச் திறிறும் மனமில்லை? 

எத்தனை நேரம் இவ்விடத்தில் இருப்பத? இனைப் 

புனத்தையும் மறந்தாய், இரந்த வேங்கையின் மலர்க 

ளைப் பறிப்பதும் ௮ணிவதுமாய் இருச்கிறாய். yea 

களைக் காட்டிலும் ஈறிய மலர்கள் பல இருக்கின்றன வே, 

வள்ளி:--9த் திராக்ி! உனக்கு இயற்கை யமைப்பின் 

அழகினை ச்சண்டு ஆனர்தமடையும் அறிவு இல்லையென் 

றே மான் எண்ணுரேன். இக்ச மரம் மற்ற மரங்கள 

விட எவ்வளவு பேரழகுடன் விளக்குகின்றது, 

பழுப்பு சருகு முத்வியவை இன்றிப் பொன்னிற இரும் 

பும் மலரும் நிரம்பித் செழும் இசனைச்சண்டு சரியா 

தீரர் எவருமிரார், மேலும் இதனடியில் மர்தமாருசம் 

எவ்வளவு நன்றாய்த் தவழ்ந்து விளையாடுகன்றத? 

இதன் மலர்கள் மிகவும் அற்புசமான இல்ய மணம் வீசு 

கன்றதை நீ அறியவில்லையோ? இதனருூல் கிற்கும் 

அசோகு, பாதிரி, குரா, குருக்கத்தி, சண்பகம் ௮யெ 
மரஙிகள் இர்ச வேங்கையினை ஈடு நாயசமாசச்கொண்டு 

சூழ்நது நிற்பது பார், இங்கு முல்லைச் சொடிசள் 

என்ன அழகுடன் விளற்குன்றன? இம்மரங்களினி
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னஎடயே இளி, குயில், சாகணலாய், மயில் முசலிய 

பஷி ஜாலங்கள் இம்மரத்கினரழசை அனுபவிப்பவை 

போல் தம இணிய குரலிசைச்சு விரையாடின்தன 

காண், இவர்றி லெல்லாம் நின் மனங்களிப்புறவில் 

லையோ? 

சித்கிராங்கி 7 கூறுவதண்மைசான்,  இருக்தாலும் நீ 

என்த விளையாட்டிலம் மனங் சொள்ளாதவளரய் 

இந்த மரச்கியொகளில் ஏறி நின்று மயில் போலாடுவதும், 

கறிபகஞ் சார்ர்சத காமவள்விக்கொடிபோல் மரத்தை 

யணைத்து கிர்பதுமாய் நிற்ரொய், மேலும் இங்கு 

காம் கெடு நேரக் கழித்சோம், பரிதியும் தலைக்குமேல் 

வருங்காலமாயி£று, இன்னும் ரீ இங்கு எத்தனை 

கேரம் இருர்தாலம் இரு அம்மா! என் மேல் அருசி 

தீப்படாதசே. நீ முன் போல் என்னுடன், சலர்து வார் 

தீதையாவெதுமில்லை விளையாடுவ துமில்லை. எதையோ 

நினைத் நக்கொண்டு இப்பிரமை சொண்டவள் போல் தி 

கைத்து நிற்கிறாய் இதுவே என் மனதில் கவலை யண் 

டாக்குசன்றது, 

வள்ளி--(ஈகைச்.த) இத் தராம்9! 8 என்மேல் ைத்தி 

ருக்கும் அன்பிற்கு சான் என்ன சைம்மாறு செய்யப் 

போகிறேன்? என்னைச் குறித்து நீ கொள்ளும் சன 
லைக்கு ஒரு சாரணமுபில்லை யென்றே சான் சொல்லு 
(வன். உன் மேல் எனக்கு எள்ளளவும் வெறுப்பிலலை. 

sabs பேசுவதில்லை யென்றும், விளையாவெஇில்லை 

யென்றும் வீண்பழி பேடகருய், ஈல்லது இக்கேயே 

மாம்விளையாவெம் வா, இந்த மரத்இில் ஊசலாடுவோம். 

(இருவரும் ஊசலிலிருந்து பாடியாடரர்கள்.)
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சமலமுறழ் திருவுருவாம் கவின்சேர் செல்வக் 

சற்பகச்இற் சருணையென்னுக் கயிற் காத 

லமருமெழில் வடஞ்சேர்த்தி யிதய மென்னு 

மரும்பலசை யிசைத்தெளிய வடியே கெஞ்ச 

மமைதரவெஞ் ஞான்றுமனர் யூச லாட்டு 

மற்புதனைத் தணிகைமலை யவனைப் பாடி. 

யமவரவிணி தாடுதுமா லளசொ ஞூசல் 

௮ன்புடன் யாமாடுறுமா வனர்கொ ரசல் (45) 

வன்ளி:--என்ன டித் திராங்க! இன்னும் உன் முகம் வாட் 

ட்மாயிருககற57 

சித்திராங்கி:-எனச்சென்ன வாட்டம்? ரீ தான் உன்னைப் 

பற்றி யொரு கவலையமெனச்ரு வேண்டாமென்று 

சொல்லிவிட்டாயே, 

வள்ளி:--சரி, உண்மைமாகவே என்மேல் ரீ சோபங்கொண்் 

டிருக்கராய் என்பது தெரி;ஐ. உன் மனச் இலிருப்ப 

தை யொளியாமற் சொல், 

சித்திராங்கி:--6 என்ன என்னிடத்தில் உண்மையை ஒளி 

யாமற் சொல்லூருய்? உன் முசம் எதனால் வாட்ட 

மூற்றிருச்றத? மீ யேன் தனிமையை இப்பொழுது 

பெரிதும் விரும்புகிராய்? விளையாடல் ஒன்றிலும் 

மனஞ் செல்லாதவளாயிருக்கிறாய், இதற்குச் காரண 

மென்ன? 

வள்ளி:--சித்திரால்க! மான் இது பரியந்தம் உன்னிடம் 

இல் எதையேனும் ஒளித்இருப்பேன? உன்னிலும் 

என்பால் அ௮ன்புடைவர் யாவர்? கண்ணை வெறுத்த 

இமையமண்டோ? நீ கூறுவதும் உண்மை தான்,
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முந்தை காரிரவு யான் ஈரு கனவு கண்டேன். அது 

என் மனத்தில் சிரிய கலை யண்டாக்யெது, 

சித்திராங்கி -கனவுசானோ ஈனவோ? 

வ௱்வி:--சரி, என்ன சொன்ளு 1ம் ரீ என்னை ஈம்பமாட் 

டாய், ஏன்மேல் உனச்கு எதோ 2 வகம்பிகசை உண் 

டாய் விட்ட, 

சித்திராங்கி: கைச் கட் இல்லை, இல்லைரி சொல் ரீ கூறு 

வத உண்மையோ பொய்யோ ரான் சொல்லின். 

வள்ளி: -அர்சச்சனவில் ஒரு பெரிய சோலை சண்டேன், 

அசனடிலல் நான் தணியே யிருர்சேன். ஒப்பொழுக 

ஒரு சகர புருஷன் வர்சான்-- 

FR 5 ராங்கி; போதும் போதம், இத சனே யில்லை. 

அவன் சோ்றடராம் பார்த்த மகா புருவின் தானோ? 

(௭௮ சொம்பு, காரை, தவில், ore Aue ஒலிர்கின் war;) 

வளி:--சல்லது இகசச்சூறித்து ராம் மர்றொரு சமயம் 

பேசிச்கொள்வோம். இதோ 'பிதா முதலியோர் வரு 

இன்றார்கள். அர்த ஆசனத்தை இப்படி யெ்தப் 

போடு. ஏன் தாயினிடத்தில் என் கவலையைக்குறித்து 

ஒன்றுஞ்சொல்லாசே, san வருத்தமறுவாள், 

அதோ அவர்களும் வர்துவிட்டார்கள், 

(ஈம்பிராதன் மூகலியோர் வர சித்ொங்கி ஒரு 

௮ கன க்தைப்போேருள்.) 

நம்பிராஜன்:--'ஆகள த்தில் உட்கார்ர் துகொண்டு) குழந்தாய் 

வள்ளி! செளக்கயெமாயிருச்சிறாயா?  மச்திரியாரே 

இப்படியுட்சாரும். அடே எரம்பா| வழச்சம்போல் 

கொண்டுவந்த பால் முதவியவற்ரைச்ித்நிராம்கியிடம்
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கொடு, வள்ளி, உனது தமையன் உனக்கோர் அழ 

யெ மான் கொண்டுவரச் இருக்கிறான், 

விர தேவன்:--(மாளைப் பிடித் துக்கொண்டு வள்ளி கையில் கொ 

மித. த) வள்ளி! இசோ பார், இக்க மான் எவ்வ 

ளவு அழகாயிருச்கின்றது, இதனை வெகு கஷ்டப்பட 

டுப்பிடி த்தோம். 

வள்ளி:--எனச்சாச நீக்சள் சிரமப்பட்டு இர்த ௮ழகயமானை 

கீசொண்டுவச்சதற்சு மளவற்ற வந்தனம், இந்த 

மான் மிச அழகாயிருக்க, இதைப்போன்றதை 

யான் பரர்தீதசேயில்லை, ் 

(அசை அணா து cr § ED PE cr er.) 

வீரதேவன்--வள்ளி! உன்னைப்பார்த் சவுடன் இர்ச மான் 

உண்பால் கெசொட்பழகியதுபோல் எவ்வளிவு அன்பூ 

டன் நெருங்கி கிறர்றது, மீ போகுமிடமெல்லாம் 

உடன் வருகிறது, இது அர்புகமான மிருகமாயிரா 

நின்றது, 

வள்ளி:--என் சாயே ஒரு ॥னென்று பலருஞ்சொல்லகன் 

மையால் என்பால் இந்த மானும் அ௮ன்புகொண்டறது 

போலும். 

வசந்தன்:-இது உன்னையும் ஒருமானென்று நினைத்துச் 

கோண்டது என்று எனச்குத்சோன்றுகிறது, இனம் 

இனத்தோடு சேரும், 

வள்ளி:--அண்ணா! சீ பரிசாசஞ்செட்ொய், மேலம் தளி 
யே சாட்டில் யதேச்சையாய்த்இரியும் இதனை யொரு 

பாசத்தாற்கட்டி வைத்திருத்தல் மகா பாபம்,--ஐ! 
மானே! நீ ஒடிப்போ, 

(sar சட்டையலிழ்ச் து ௮ைஐட்டிகிடுகருள். ௮௮ 

அள்ளிக்குதித் து ஒடிப்போறது, )
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வீரநேவன்:--வள்ளி! உன் கருணைக்குமான் மிகவும் மெய்ச் 

எிமீனன், சாங்கள் முமசைப்பிடிட்பகர்கு வெரு கஷ்டப் 

பட்டோம், மீ அதனைத்றுரத்தி விட்டாயே! 

வள்ளி:--அண்ணா! அதற்சாசவன்னைமன்னிக்கவும். அதோ 

பார்! அறத மான் என்ன அழகாகச் நுள்ஈர்ச்குஇக்சோடு 

இன்றது, சச்தோகமாக ஓடி வியாயாடு௮தனைச் சிறை 

ப்படிச்துவது பாபமன்ே? 

வசந்தன்:--ரீ கேடஜாதிப் பெண்ணாகத் தோன்றவில்லை, 

இழுர்தால் இவ்வளவு கருணையிசாது, 

(ஒரு சிவயோக விருர்சர் சையில் குடையும் தடியுமாய் 

அடிமேலமிவைம் து நடக் து வருகிருர் ) 

நம்பிராஜன்:--குழர்தைகாள்! சற்றுச் சும்மா இருங்கள், 

அதோ யாரோ ஒரு பெரியவர் கையிற் ஈடியர் குடையு 

மாய் அடிமேலடி வைத்து கடம்று வருகிருர். பாரதீ 
ந 

தால் சிவ2.பாகர்2போற் காணப்படுகின்றார். * நாம் யாவ 

Ge Duyn» apts மிற்போம், 
. - * ® உரு. . 

(யாவருச எ ழம்து ஒறு புறம் நில்கிருர்கள்,) 

மதியூர:--மகாராஜாவே! இவர் ஈகா தபோமிதிபோல் காண 

UGS) ap, இவருடைய £8) தனுசை யொத்இலக்கு 

இன்றது. இவரது இரு மகமண்டலதீஇல் சவ ஜயோ 

இ பிரசாசிச்ின்றறு, ரிச விருத்தாப்பியர், maven 

சாலுங், தலையும் நடுக்குகின்றன, ஓடிச் சோக்குல் 

கண்களில் கருணேப் பிரவாகம் பெருச்கெடுத்தோடுகின் 

த, சர்ப்பத்தின் தோல்போல் இரை த தொங்கும் 

கதொவினையுடைய இச்த விருத்தாப்பியரைப் போன்ற 

வயோதிகரை மான் கண்டதேயில்லை. விபூதி ரதி 

சாகம் சைக்சொண்ட இச்சகைய பெரியோரை சாம் 
ப் ௩ [ச ஈ ௬. 

எதிர்சொண்டு உணங்குவதே tas,
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நம்பிராஜன்:-௮, அப்படியே செய்வோம், 
(யாவருஞ்சற்று வீல நிற்ப சம்பிராஜன் 

செவயோகியாரை வணக்குஇருன், ] 

சிவ யோகி:--9௮ஐ, சவ, Pa—gse! CLC Parys, BG 

நீறு தரீத்தச்சொள், (ஸிபூதி கொடுக்க ames siaa 

ரள்,) உணக்கு மி௫ர்த வெற்றியுண்டாகும். மேன் 

மேலும் வாகை சூரிவாய், அளவற்ற பாச்செயங்களைய 

டைவாய், 

நம்பிராஜன்:--சுவாமி! தாங்கள் இங்கு எழுக்சருள என்ன 

பாக்கியஞ் செய்தோம்! ஓய! மானும் என் சூலத்துமுன் 

னோருஞ்செய்த தவம் பலித்த காலம் இன்றே, இத் 

னம் மாங்கள் அனைவரும் சுருசதமையடைக்சோம், 

தாம்கள் இர்த ஆசனத்தில் விற்றிருங்கள், 

சிவயோகி:--( தசனத்திலிரு௪) அரசனே! 8 மிக நல்ல 

வன்: மனுகெறிதவறுதவன், செவபிரான் ருள் 

உனக்கு மிகுதியும் உண்டாகும், ஈமது அனுச்£ரசம் 

உளக்குப் பரிபூரணமாகககிடைக்கும், 

நம்பிராஜன்:--சுவாமி! சசகளஞுடைய இரப்பி_ம் எது 

தாக்சன் இங்கு வர இந்த மலை செய்த புண்ணியம் 

யாது? என்ன உச்?தசம்2தாடி தாககள் இங்கு வச் 

தீர்கள்? தயை செய்து வாய்மலரர்சகுள? வேண்டும், 

சான் இந்த மலையரசன், என்னாலாக வேண்டி முத 

வியை அம்சேரித்தருளப் பீரார்த்திககி2றன், 

சிவயோசி:--இராஜனே! * செய்யும் உபசாரமே மமக்குமிச 

தீதிருப்இமையுண்டாக்கி விட்டது, எங்கும் சாமிருக்கு 

மிடமே., ஆயினும் இப்பொழுது தணிகை பஉையினி 

டன்று வருகிமரும், இக்த மலையிலுள்ள குபரியாடும்



பொருட்டு வர்சோம், அதற்கு ேண்ெயொதவிஷய நீ 
செய்யலாம். 

நம்பிரரஜன்:-- அருர்சவம் புரியு. ச ௮ நதணாள! தாங்கள் நினை 

தீசபடி. அர்தக்குமரி ீர்க்சக்இல் எத்தனை காலம் நீரா 

ட இவ்டமோ ௮தீதனை காலம் அடலாம். இர்த மலை 

யிலேயே ஈடீக குமாரி வள் ர்தேல்யிருச்கிறாள். வேண் 

டய உபசாரங்களை: அவள் செய்பத் தாங்கள் தங்கேரிக் 

கவேண்டும், அவள் தனிமையாய் இங்குப்புனங்காத் 

வருகிருள். தாங்கள் ௮வளுச்கு தணையாகவிரும்து 

அவளுச்குச் இரு பசெய்த ரு வேண்டும், 

சிவயோ கி: அரசனே! நீ கூறிபதற்கு பிகசமனமடிழ்க்தோம், 

அப்படியே அனுக்சிரசஷஞ் செய்?வார்., 

* , உத . 
abi S 7092 cit: —( ew se aflem i) Cargh) Ripe soir ayer stl இவர் 

(ரிசப்பெரியவர். இட்சச் ௫யோடூயரின் அளூள், கட 

ப்பது அரி, அறிது, ஆகவே அவர் மனங்சோணாமல் 

அவருக்கு? வண்டிய சுச்ருறரஷூளை ச்செய்ற வருவாய், 

ஒன்றினங் குறைில்லாமல் உபசாரம் செய். பெரியவர் 

அருள் டைக்கு?், கடவுளும் சரணை புரிவார், மேல 
ம் உனக்குத் இணையாகவும் இருப்பார், சூரியனும் உச் 

RID np தயடைச்தவிட்டான். மான் இரிச்சேரிம் 

குப்போக வேண்டும், சாளை வேட்டைச்குப்போய் வரு 

_ம்பொழுது சாக்கள் வழக்சம்2பால் இக்தவர்று போ 

Pap ie. ட் 

நங்கைமோகினி:--(வள்ளியை யணைக்து முத்கமிட்ட) Gps 

aru வள்.ரி| இ?்தப்பெரியவர் தண படைத்தது உன்:
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பாக்கெர்தான். ஈரன் போய் எருறேன், ஜாச்செசை 

யாயிரு, 

நம்பிராஜன்:--(சகயோசியான கோச) சவாமி! ஈால்கள் 
சேரிச்குப்போய் வருரோம். உத் தரவளிச்சயேண்டும் 

சிவயோகி:--௮7௪! உன்னிஷ்டம் போல் போய் வரலாம், 

சுச௫த்இன் வரவினை எ௫ர் பார்த்துச் இனைப்புனள் சாத்தி 

வரும் வள்ளிக்குச் சருவ மக்களமும் உண்டாக சாம் 

அனுசசெபப்போம். நீ கஹலைப்படாதே, 

(கம்பீராஜன் மு. சலியோர் போடரார்சள்.) 

Ra ய 9ிவ சம்போ! சவ வெவ சம்போ! 

(வள்ளியும் சித்ரொக்யெம் எதிரில் வக்.து வணவ்குடருர்கள.) 

திர்ச்ச சுமச்சலீபவா! தர்க்ச சுமங்உலீபவா! இக்த வி 

தியைத்தரித்துக்கொள்ளுங்கள், , உக்களுக்குச்சுகரத 

மூண்டாகும், 

(இருவரும் மிபூரி வாம்இத்சரிச்மொர்கள்.) 

வள்ளி! இப்படிச்டெடவா! உன்னை சன்றாய்ப்பார்க்க 

வேண்டும், எனக்குச்சாமுத் திரிகால ஊம் தொயும், 

வள்ளி:--சகாமி! சாக்சள் D658 விகுத்தாப்பியர். sae 

ளுச்கு எந்தவித சிரமமும் தச எனக்குச்சம்மத்மில்லை, 

சிவயோ:--உனது வார்தை தேவாமிருதம்போல் இணி 

மையாயிருக்ன்றது, உனது பேோழகோ என்னைப் 

போன்ற ழெவரு-டய மனத்தையும் wis Bor DS. 

நீ ஈல்ல பாச்யெசாலி, 

சித்திராங்கி:--வள்ளி! இர்தச்ழெவர் சில்சாரப்பேச்சு சற்ற
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வாடி! இவசைப் பார்த்தால் ஜெவராய்த் தோன்றுரெ 

தே விச, இவர் பேச்சு ெழெவயதாய்த்தோன் றலீல்லை, 

வள்ளி:--சவாமி! சாக்கள் இச். மலைக்கு எதையோ உத்கே 

சித்து வர்தசாகச் சொன்னீர்களே, அதைச் சற்று விள 

ங்சச்சொல்லவேண்டூம். 

சிவயோ கீ. -பெண்ணே] சான் இங்குச்குமரியாடவர்தேன். 

வள்ளி:--௮ர்தத் தர்ச் சத்தில் ஆவ தனால் என்ன பலன் 

இடைச்கும்? 

சிவயோகி: -பெண்சள் இலகமே! ஈன்று சேட்டாய், லுங்க 

னம் ஆடுவதால் தான் வருல்காலத்து வாசாத முன்னே 

வச்து துன்பப்படுத்துசன்ற இந்த விருத்தாப்பியமம் 

தொலையும்; மனத்தின், னுள்ள மயக்கமு நீக்கும். 

வள்ளி:--(கைச்.த) ஐயா] அகத் தீர்த்தத்தில் ஸ்சாசஞ்செ 
ய்து இளமைப்பருவத்தைப் பெற்றவர்களும் தல் சள 

யொழிய இனிப் பெறுபவர்களும் இருக்கிறார்களோ? 

சித்திராங்க:--அடி வள்ளி] ஐயோ பாவம்; தள்ளாத சாலச் 

இல் இவர் வீண் மசோராஜ்ஜியம் பண் றர, நீயும் 

உண்மைபோல் gems sCa Baru, 

சிவபோசி:--றணச்கே/ என்னைூயாழியத் துறையறிச் த 

சேர்ர்து தொழுதாபெவர் இவ்வுலவில்லை. அப்படியா 

டுபவர்ச்சன்றோ பலனுண்டாகும், மேலும் அ௮ற்தப்பல 

ஊையடையும் வழி தெரியாமலோ சான் இல்வளவுதூரம் 

மிகுர்த கஷ்டப்பட்டு மெலிவினையடைர்து இக்கு வச்து 

சேர்ச்தேன்? | 

வள்ளி சரிதான்! உலாத்தார்ச் ச்தெரியாத புதிய தழை
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உமச்குச் தெரியும் போலும்,-என்ன 8g Boris 

இவர் சொல்றுவதைச் கேட்டனையா? சன்ருசப்பட்ட 

மரம் பெருமழையால் தளிர்விட்டுத்தழைச்குமாம், 

சித்திராங்கி:-- ஈகைச்.த) இவர் மிகுர்ச விருத்தாப்பியர், 

வயோஇகம் மேலிட்டதால் பித்தர் தலைச்கேறிப் எபத்தி 

யம் பிடித்துவீட்டது. வறச்ச பயறு முளைச்கும் என் 

னும் இவசைவிடப் பெரும் பித்தசை சான் பார்த்த 

யில்லை, ப 

சிவயோகி:--ஒ! பெண்மணிகளே! என்னைப்பார்த்து நீக்கள் 

பரிச9ச்சிறீர்கள். நீம்கள் என்னைப்போல் வருந்தங்கா 

லத்தில் எல்லாச்தெரியும், 

சித்திராங்கி- என்ன தாதா! எக்களாச்கு இப்படித்தானா 

௮னுச்சரசஞ்செய்வ 2? 

சிவயோகி:--பெண்சளே! இப்டடி என் இருபு௱த் திலும் கில் 

இுங்கள், சகரன் அனுக்கிசசஞ்செய்கியோன், 

(வள்ளி iBone இருவரும் நகைக் துச் 

கொண்டி கெருக்கி இருபுறமாம் சிற்கிழுர்கள் ) 

சித்தீராங்கி:-- அடி. aarti! Davis தலையைப்பாச்த்தால் 

பெரிய சக்குபோல் என்ன வெண்மையாயிருச்கிற த ! 

வன்ளி--ஆமசம் அடி! gat பேசுரபொழுதமாத்திரம் 

சங்சந்தொிப்பதுபோல் இல்லை. | 

FaGurs:—QuevGem! ர்சச்சங்கச்தின் உாயில் உன் 

வாயை எ வத்தா இனால் தானே சங்காசொனிக்கும்? 

வள்ளி:--(ஈசைத்த) அடி சித்திரா! இர்சச் கிழவர் குறும் 

பைப் பார்த்தாயா? 

fs huis: —yo ர் தேசத்தில் ழே யொழிய மன
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தீதில் வாலீபாராயிருககிரார், சர்தேசமில்லை.--பாசடி 

Yar Savy wer sui sacs, 

வள்ளி:---அடி, இெழெவரைப் பரிகாசம் பண்ணாதே. மவுச் 

கோபித்் தச்கொள்வார், 

சிவ்யோகி:--ஒ! பெண்களே! உக்களுக்கு என் கஷ்டர்தெரி 

யவில்லை, சூரிய உஷ்ணம் ௮:இசமாக இருக்கிறது, 

அடி கள்ளி! உன் பிதா உனக்ருச்சொன்னஎத மரக்து 

விட்டாயே. இப்படி கந்து இந்தச்குஎடல யப்பிடி, 

பராமுசமாயிசாதே, உனக்குப் பாபம் வந்த சம்பவீக் 

ஈம். (வள்ளி கெருங்கிக்குடைபிடிக£றாள்.] 8 நல்ல 

பெண். 

வள்சரி--ஐயா! நீர் இப்படி 2 சலில் உட்சார்ச்த கொள் 

Co. சூரியஉஷ்ணம் ௮இிகமாச இராத, 

சிவயோகி:--பெண்ணே! என் கைல wos es se, 

சான் சள்ளாக நெழவன், எனக்கு உதவி செய்தால் 

உனல்கு ஈல்ல புருஷன் ஜெடப்பான். 

வன்ளி:--ஐயா! இர்தச்சடியைப்பிடிச்துவாரும். 

(9லவயோ9 மெதுவாய் எழுர்.து ஈடககிருர்.) 

சித்திராங்கி:--2டி. அவர் ஈடப்பளதப்பார், ஒடி! பூரியை 

௮ளப்பவர்போல் ஈடகூரறார். ஐடி! ஊதினால் 6ழே 

வீழுந்தவிவொர் போலிருக்கிளார் ஐடி, 

சிவயோகி:--றுடி வள்ளி! என்னைப்பிடிச்தசக்கொள், கறு 

இரெனத்தலை சுற்றுகின்ற த, பெருமூச்சு வருகின் றத, 

சண்சகளோ இருண்?ி பட்சடைகன்றன, மடி பெ 

ண்ணே! இணி என்னால் தாங்கமுடியாது, 

(லியுஓரர், எழுக்கிருக்கருர், மீட்டும் Bap 
இருர், தள்ளா றார், Qua tad Ol gy.)
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பெண்ணே!  ஏன்னைச்சட்டியணைத்துத் தூச்சமாட் 

டாயோ? இவ்வபாவு பசாமுச முனச்கேன்? அ! பெண் 

மண்யே! யோ! கொடிய ப என் வயிற்றையழம்றா 

கின்றசே, இதுவோ ம் செய்யும் உதல? 

வள்ளி:--ஐயா! மீர் இப்படிச்சற்று எழுந்து உட்காரும்.-- 

(எழுக்,து ஊசலில் உட்காரு ரர்.) அடி இத்திராக்கி! ௮ 

தல்கறியை யெடுத்தச்சிறிது பொதுவாய் ௨௬, இப்படி 

மின்று சொள், உரன் இழங்கு பழம் தினைமா தேன் 

முதலியவற்றை அவரெ திரில் எடுத்து. வச்யறன், 

(மங்கு முசலியல௰்ைம வள்ளி ஒரு சேச்கிலைமில் 

எடுக். ஐ அவர் முன் வைச்£ருள்.) 

ஐயா! இவை எனை உண்டருளுங்கள், 

சிவயோகி:--ஈம்காய்! அலைகளை மீ சிறிறு சறிாச எடுத்து 

என் சையிற் கொடுப்பாய், என்ச்குக் கபேப்பு அதிகமாக 

இருக்கிறது, 
வள்ளி:--ஐயா! அப்படியே தருபிறன், உண்றுவற்கள். 

(வள்வி எரர் ஆரடுசாமிக்க செயோகி உண்ணு ர்.) 

சித்திராங்கி--சாசா! மெகுவாய் உண்ணும், 

சிவ Guia &:— (சல Gb Wok Bere லிமு6 Gi.) 

அடி Queso! aot st! 6 crarcrCan QarO i wae. 

டாய். உணமல் மஞ்சைச்சலந்தாயோ? ஐயோ! கெஞ் 

சை இடைச்கின்றசே, மயக்கம் வருகின்றதே, தாசம் 

அஇகரிஃகின்றசே. பெண்ணே! கொஞ்சம் தண்ணீர் 

கொடு, 

வள்ளி. --ஐயா! சொஞ்சம் மமோதிடங்கொண்டு ச௫்று எழு 

ந்துரும், இங்குச் சரிபத்தில் சண்ணீர் இல்லையே,
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265 8C 5 ca! னை ப்பருகும். 

(Hay ராஜு தே வினை ப்பருடி சிரா ர் .) 

சிவயோ கி: றயோ! என்கா armen Bar regs, பெண்ணே! 

நீ வேடிக்கை பார்ச்து நிரிரய், உனக்கு நியாயமா? 

கண்ணீர் எங்கிருக்சாலும் கொஞ்சம @ 4; etn Da 

கொடு, 

வ 

வள்ளி:--ஐயா! COM CuO இங்குக் Aevum ofa, Gag 

அரம் சென்றால் ஒரு கனையிருச்ிற௱, அற்குப்போய்ம் 

தான உமத தாகச்சைச்சிர்த க்கொள்ளவேண்டு:. 

சிவயோசி:--பெண் ண ! ரி தான் என்னை அழைக்றஅப் 

போசவேண்டும். எணம்கு அ்தச்சணே UN HH OLB 

தெரியா 2. மேலம் கரன் ஈடுவநியில் மே aint §I 

விடுவேன், சழப்பிராணன் பொட்டெனபிபோய்விடி* 

பழி உண்காலைச்சுரஜிக்கொள்ளா ச, அயர! tare A 

அ௮திசரிச்சின் ஈதே, சாதட்க்கின்றத, என்ன செய் 

வேன், தெய்வ?ம! இர்கரஈ்கன்னெஞ்சு ௩டய பெண் எரி 

டதீதில் என்னைச் சாட்டிச்கொடுத்த.நிட்டுசசா இடி 

ருயே!--வள் ரி! கொஞ்சம் மனிரம் என்னை இந்தச் 

சுனைச்கு அழைச்கப்போ, 

சித்திராங்கி;- துடி வள்ளி! இட்தகஈ்கிழவர் பொல்லாச வல்லடி 

வழக்கர், சம்மா விடார். உன் பிசாவும்கு வாக்குச்கொ 

ெத்படி இவரைப் பாதுகாப்பது ஈமது கடமை, நாம் 

போய்த்தண்ணீர் கொண்்வருமளவும் இவர் பொறுத் 

Bort. இவரை ஆங்கு நுழைத்தப்போவதே சலம், 

ரன் இவரை: அழைத்தப்போய்வருகறேன். நீ இங்குப் 

yor mang Bop.
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சிவயோகி: --வள்ளி! நீதான் என்னை அுழைத்ட் போசவே 

ண்டும், அ௮ந்தப்பெண்ணை எனக்குப் பணி॥டை செய்ய 

அரசன் நியமிச்சவில்லை, உன்னைத்தான் நியமித்தான் 

நீயும் ஒப்புக்சொண்டாய், இப்பொழுது மாட்டேனென் 

ரூல் விடேன், நீ அர்தச்சனைச்சு என்னை யஸழச் துப் 

போனால் போ, Qevevr S war என்னுயிரை இக மரீ 

ய்த்துக்சொள்ளுேன். பிரமசத்தி உன்னைப்பிடி க்கும். 

வ௱்ளி:--இசென்ன சரூமசங்கடமாயிருச்சிது. சல்லநு சா 

னே பழக் ப் போடுறன், எழுர்திரும், அடி W458 

ree! DissQrawo கரன் gmp gs gc Mwah 

ளவும் இ௱ள்ே இனையம் காவல் Ori Aa. enor Sse 

சச் இல் GY GE noir, 

சிவயோ F:—(ar. iB; 11) பெண்ணே! என் கையைப் 

பத்றிச்சொள், இல்லாவிட்டால் சான் 8ழே வீழுவேண், 

BTV La Bao wr 5, 

ahat:—murl Digs சடியைப் பற்றிக்கோள்ளம், கான் 

அழைத்துப்போக op ஈன். 

சிவயோகி: -பெண்ணே ! இவ்வளவு Hed an Sues 

என்னைத் தொலெசற்கு லெட்சப்படு ரய, உண்ம 

கான், கானோ கிழவன், என்னைச்சொட உனச்கு ௮.௬ 

வருப்பாகத்தான் இருக்கும், ஈரனுங்கட்டழகுடைய லா 

விபளாயிருர்சால் நீ யுளக்கூசுவையோ? 

வன்னி:--7ர் எல்வவு துன்பப்பட்டாறும் உமக குறும்புச் 

தனத்தை வீடேனென்டு£ர், போதும் உமத பரிகாச:, 

தீடியைப்பிடிச்துச்சொள்ளும். இந்த வழியாய் வாரும்
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மெதுவாய்--€ழே விழாதிர் 

(வயோகி மெதுவாய்தகடியைப்பற்ரிக்கசொண்டு தட்டி. 

தீதடுமாறி கடந்து வள்ளியைக் கொடாக் து போசிரு£,) 

சித்திராங்கி:--அடி. வள்ளி! 2சகிரம் போய்டா. ஜாகூரு 

தை. எங்குச் தாமதிச்சாது வேசமாய்வா, சான் பரணி 

விருந்து புனத்தைக்சாவல் செய்கேன். இழவரை ஜாச் 

இருையாயழைத்துப் பாய்வா, தோ இனைப்புனத்தல் 

பறவைகள் கூட்டல் கூட்டமா யிறங்வெட்டன, கான் 

அவைகளை யோட்டப்போகிறேன்.  (டாடாருர்,) 

இ.ரவி மறைய வெழுநிருள்போ வெங்கும் 

விரவியெழும் புட்சாள் விரலாதி ராலோலம் (46) 

மேவேதார்த ஞானம் விலகவெொ௱ற மரயையென 

வேதிர ராமேவும் வீயினம்சாளாலேோலம (47) 

(. LAT GE ம்பா ர்.)



மூன்றாங்களம்., 

    

இடம்: வள்ளிமலைபில் ஒர சுனையின் கரை, 

காலம்: பிற்பகல், 

பாத்திரங்கள்: வள்ளி, சிவ?யாகி, 

(சவயோெ தடியைப்பம்,ரிக்கமொண்டுவள்ளியைச் 

தெடர்ந்து ag? oi.) 

சிளயோக:--றடி பெண்ணே! முன்னும் ஏவ்வளவு தூரம் 

இந்தத்தள்ளாத சிழத்தை இழுத்துக்கொண்டுபோவா 

யோ? வெய்யி?லா ௮தி௫ உக்கிரமாயிருக்கறது, களை 

ப்பு மேலிரிசிறது. சண் பஞ்சடைடிறது. காத நடக்கிறது, 

சா வறள்றெே--ஐயோ! தெய்வமே! இர்த தபத் ஐச்சா 

லத்தில் உதவி செய்யாத ஒரு பாலிப்பெண்.ரிடத்தில் 

என்னைச் காட்டிக்கொடுத்துவிட்டாயே, ழே விழர்தா 

ஓம் தூச்சிவிடேன் என்றோ ளே! இ! வள்ரி! சான் 

படும் வருத்தத்தைச் சறிரம் எண்ணாயோ? இதோ 

மே தள்ளுது, விழுர்நுவிரிவேன். என்னைபபிடி தீ 

தச்கொள். 

வன்ளி:--ஐயா! இன்னுஞ்ிறிது தூரர்சான் இருச்ொது, சற் 

ஹே மனம்பொறுத்துவாரும், இ?சா பத்தடிச்குள் ஒரு 

சுனை யிருக்சிறது. ௮தில் இறங்? கீர்பருஈலாம், மெது 

வாய் ஈடர்துவாரு6, தடியை ஈன்றுப்ப்பர்றிச்சொள் 

ளும், 

சிவயோ &:--இ! பெண்மணியே! என்னை இரந்த வறண்டு 

உலர்க்ச வனார்சாச்இில் நுழைத்து வர்துவிட்டனை 20,
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சாவிழ் பொடி பற்று an 2g. தலை டய go oa reg, 

ey at sil! இரதந்தோஷம் உன்னை AEF மாய்ப்பற்றும், 

விடாது, நெப்பிராணனை வலதக்டிறாப். உட்பெல் 

லாம் பதீறியரிகிஈ ற, உன்னுடைய சமலாபோன்ற 

கைகளால் என்னைத் சடவு என் தலைய உன்சைசளாற 

பிடி, 

வர்ளி.-சுவாமி!இறிஈ நாரம் பிடிவாசம் செப்யாமல் வரு 

வீராயின் CSVISGH Fe ow நுடையலாம், பிறகு 

உமத எப்புப் பறக்கும், 

சிவயோசி:--ஒ? ௧71 என கால்கள் கவள்கன்றன. கா 

லோடு கால் பின்னு : இதோ விழுச் விட்டேன், 

(விழுசிருர் இடி என்னால் கடக்காறம பாற. மேலும் 

அர்தச்சுளேயில் ஐலம் ௫௪ ஆமதீகில் இருகும். எண் 

னால் இறங்க மூடியாக, 8 என்னை எடுத்துகொண்டு 

போ. இல்லா.பிடில் ஜல யினும் இங்குச்கொண்டு Bam 

உனது தழயெ சைகளாற் கொணர்க்த நீ? எனக்குச் 

லாகயெம், இன்னும் சிறிது நேரத் இற்செல்லாம் எனது 

உயிர் நீங்கும், €ீச்சரம் என்னை எடுத் துப்போ. 

வற௱்ளி:--மயா! இப்படிச்சற்று எழுர்து உட்காரும். சான் 

போய் நீர் சொண்டு -ருறேன்-- மருகா! இர்தக்கிழவ 

ரிடத்தில் கான் ப9ம பாடி போதும், (வல்ளி போரு ir.) 

சிவபோகி:-- அடி பெண்மணியே! செம் ஒடிவா. தாக 

இச்தால் உயிர் Sd aa மீ எதிரில் இல்லாதபோது. 

இாட்பு அதிகரிக்கிறது. உன்னுடைய மந்தகாசம் தவ 

மும் மூசத்தைப் பார்த்துக்கொண்டே பிருர்சரல் அந்தப் 

பராக்கினல் என் வருக்கச் க மறப்பேன், இன்னும் 

oral ie Pu, or ot eo $6 i Cu விடடு ஓடிப்போயி
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னையோ? ஓகோ! நானென்செய்வேன்? இவ்வளவு சன் 

னேஞ்சுடைய பெண்ணை சான கண்டதேயில்லை. 

(வள்ளி மீன் ௮ல்றையிக் நீர் கொண்டி ருஈறாள், ) 

வள்ளி: -சவாமி! இதோ வர்தேன், எனது கையில் ஐலம் 

சொணர்ம் இருசறேன், இப்படித் இரும்பும், உமது 

சையைச்சேர்ச்துப்பிடியும், ஜலத்தை வாகஒப்பருகும், 

சிவயோகி: பெண்ணே! என் சைகள் ஈடுக்குகின்றன. ம 

யே எனத காயில் உன அங்கையிவயள்ள நீரைப்பெ 

ய்வாய். இப்படி இட்டவா உயாது லையை என் வாயின் 

சமீபதிதில் வைத்து ஐவம்தைக்கொடு, இல்லா டி ற் இந் 

இப்போம், 

வள்ளி:--இந்தப்பிடிவாதாயள்ள பிபூவர் விடாமிண்டரா யிரு 

க்கிருர், ஓயா! இகச்தாரும ரீரைப்பருகு த், 

(வள்ளி தன் கைகளால் ரீலர லாயிற்கொடும ச்சிவயோகி 

அிவள்சைலயத் சன்கைகளாப் ப மிப்பருமச் ரு) 

சிவயோகி:--வள்-ர| உண் கையை இந்தச் நிழம் சொட்டு 

விட்டசென்றுகச்சப்படாதே, ஆபழ்ிர்குப்பாபரில்லை, 

இசோ உன் கையைச் செட்டியாய் பிடிச்துக்கொள்ளு 

சேன், என்னைப்பிடி 3 துச். காக்கு, 

வள்ளி:--சறி, இச்சு வம்புக்கிழவர் விடேனென்டரூர், ஐயா! 

சல்லது எழுந்திரும், (Bawa இயைத்தாக ak yan, ) 

சிவயோசி:--பெண்கள் திலகமே! கொணர்ந்த நீர் தேவா 

மிர்சத்திலம் இளிமையாக இருந்தது, தட்சச்சனையின் 

விசேஷமோ அல்லது உனது௮ுஸ்தவிசேஷமோ அன்றி 

எனது சாகத்தின் பிகுதியோ என் மனப்பிரார்தியோ 

அதியேன், ஏ! மல்சையர் ரோமணியே ! உன்னைப்
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போன்ற ஈப்பூயர்வற்ற பது “ர : க்ஷ பான் சண் 

[கத மில்லை. கேட்ட பவை என்ட யிர்நெொழுநத 

இரும்பசி சணணிசச இரிய தியை பாவும் ணும் அன்பு 

டன் அளித்த அன்னமே! உனம்கு ரிய கிர், ஏமிழ்தி 

ey) Aw sao Bray sary Og Cac meow wll gs 

ஐம் Rat ay o ot Dorcas sniéAa i மி வில்லை, 

வள்ளி: ஐயா! உமக்கு எவ்வளவு உபசாரம். செய்தா லும் 

உஇப்பு ரீங்கவில்லை மபம்ிறிர். இச்ற்கு ய னெ 

ன்செய்வேன். நீர் என்னேப் அழ்ரி 2. போதும், உ௱தி 

தளர்ச்டி நீங்க என்னால் ன்ன செய்ய இய ஈம்? வயோ 

இசத்தால் வருர்9ம் உபச்சு யாவுசெப் சசய்யமுழு யும்? 

சிவயோ*:--சாரினை ரிகர்த்ச குழலாய் 1 1 எண்ணை நண 

கு உண்சரிவாயின த. ம னைறு மோகதாகத்வதி 
at 

நீக்கிலைதான எனறு தளர்ச்சியொியும், எனது மன 

EBL MUD நீங்கும். 

வள்ளி: -போதம் போகம் பரிசாசம். பிளயாட்டுப்பேசசை 

விடும். நீர் தடியைப் அறி (சொண்டு வருகிறீரா ௮ல் 

லது நான் இனைப்புனத் இற்குப் பேசகட்டுமா ? 

சிவயோகி -மாசில்லாச மதியென எங்கு மத்தாய்! 
Ne 

wr கூறியதண்மைய; 7 நீர் சொண்சிவந்த சுனை 
ல] . . . 

தெய்விகமானதென்று நினைமின், உனது BCs 

US) set) eer a 8ீர்பருகன wn நண். STOO eb ௮ er as) 

ட ப்படாத சாதலோடி்கக, ௭! ome ! எனது விரு 

தீதாப்பிபழும் குறறர்த௫, 3: என சீமல் தன்புபா 

சாட்டி ப நள் தெப்ப ம் உயிர் நில்லா Be 

வலஸ்வி:--ஒ ; A@yats) aaa 2 5A AFA பேசுஇறீர்? 
we
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ஏகோ விருச்தாப்பியரென்றும் வெயோடியென்றும் 

உமது வேஷு்தைப்பார்த்து மயம் இவ்வளவு உபசார 

சமம் செய்தேன். இணி ஈமச்கும் உமக்கும் ஒருபோ 

தும் சரிப்படாது, நீர் உமது வழியே போம், சான் 

என் வழியே போகிரறைன், 

( இரண்டு 2 ன்று சி எடுத் துவைக் (ர எ.) 

சிவயோகி:--௭ ! பெண்ணே! போகாதே, நில், மில், உன் 

னைசசத் இய இிர்குச் கட்டுப்பட்டஉளென்் ற கான் இது 

வரயிற் கருதினேன். ரீ சர்தியம் சலராதவள் என் 

௮ம் எண்ணர்யிருசேன், உ;தமஜாதிப்பெண்கள் பொ 

ய்யுஞ்சொல்லவார்சளர? 

வள்ளி:--( இரும்பிசோ 2) என்ன இழடிவசே! உமச்குப்பைத் 

இயம் முஇர்ர்துவிட்டகபோல் தோன்று என்ன 

வாய்ச்குவர்சவெல்லாம் Dx fo றீ? யா பாவம்! 

உமக்கு இர்தச்எள்ளாதகால இல் புத்திமாருடியதர்கு 

மிகவும் பரிதாபப்படிடிரேன். எனது பிதா ஈம்பிராஜா 

விடத்தில் உமத இசிசப்பிரமையைப்பர்றிச் சொல்லி 

HOSS £65 Mas Duh ator soar om நிவர்த்இிக்சச் 

செய்டுறேன், 

சிவயோகி--ஐ! பெண்ணே! ம மப்படிச்செய்தால் என 

க்கு, மிகவும் சந்தோஷம், உன்னைய மல்வபெண் என் 

பேன், சம்பிசாஜாவும் (ரிசவும் கல்லவர், அவர் மு5லி 

லேயே உன்னை எனச்குவேண்டிய சச்ருஷைகளைச்செ 

ய்ய அஜ்ஞாபித்துள்ளார், 8புரஒப்புக்கொண்டாய், இப 

பொழுது சான் சேட்செபொண்டபடி செய்யமாட்டே 

னென்று மறுத்த என்னைச்சளியேவிட்டுப் போகிருய். 

. ஏன் வயோதிக சிலையில் ரன் பிம் பாட்டைச் கண்
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mpgs சிறிதும் மனமிரல்காசவளாயினை2ய, மல 

ரினும் மெல்லிய சரீரத்தினைப் படடச்த பிரமதேவன் 

உனது கெஞ்சினை இரும்பினும் வலியதாய் இயர்றிய 

தென்னே! அப்பிரமனை இங்குச்கண்டால் ஓ ற்றதலை 

போச அருத தலை சான்டனையும் ட.ற்றித் இருகிப்பறி 

Gwe en? சண்டணினுக் இரிய பெண்ணே !நீ யுன்பிதா 

கூறிய வாக்கைப் பரிபாலன செய்யச் கடமைப்பட் 

டன், ம என் மிது அன்பு பாராட்டி ருள் செய்ய 

வேண்டும். கருணை யென்ப உனர்குச் செறிஷமில்லை 

யோ ? நீ என்னை றுணைச்ச மாத்திரையில் என் சரீ 

சத இலள்ள தளர்ச்சி யாவும் இரவியன் பனிபோல ஆ௪ 

லம், சண் £ஸினுரிணிய மணியே ! என்னைப்போன்ற 

இலயோகெளை உலகில் சாணச்சிடைப்பசரித, அவரு 

க்கு இத்தலகய பாணிவிடை செய்யச் Bort lug பூத 

ஸ்லம் தரி௪, அத்தன்மை உனக்கு “எள் இல் வலி 

திற்கிடைக்குமிடத்தும் 8 பரா பகமாயிருந்தல் நியாய 

மோ? நீ சிறுபெண், உனீச்கு என் மடமை தெரியா த: 

இருக்கட்டும், நீ என்ன சாகஸம் செய்தாலும் உன்னை 

விடேன், 

(ஓவர் தீட்டித்சடிமாறி கள்ளிபின் கட்ட செருங்குசீ ரு. ] 

வள்ளி:--ஒ! இழமே ! ட்ட வராசே, உனக்கு மான் பரியா 

தை செய்தது போதும் போதும், இசாஉண சர்கியாசி 

போன்றவன் என்று: உன்னை இறகாறும் » De Pacer! 

கான் வெ-ரி வேஷ்தை ஈம்பி மோசம் போனேன்: 

முருகா | இதென்ன ராக்ஸமாயையோ ! நீயே என் 

\ ter இந்த இடரினின்று சாப்பாற்ற வேண்டும், தனி 
“யே இச்சு மாயாவியிடக்தில் சிக்சிச்சொண்டுவிட்டேன்



88 வல்லீ பரிணயம். [மூன்றாங் 

அமாசச்சடவுளே! உன் அடியிணையே எனகச்குஆதரவு . 

உன்னையே சம்பினேன். சரணம் சரணம்,-- ஏ! இழ 

லா! உன்னை விருச்சனென்றெண்ணி வகைமோசம் 

போயினேன். பார்த்தால் பசுப்போலிருந்து பாய்க்தால் 

புலிபோலிருகரய். பசுவின் தோலை மேலே போர்த்த 

புலிபோன்ற உனக்கு இத்தனை கேரம் உபசாரத்து 

டன் இச்யம் செய்தது அடாது, அடாது, ௮த$ன 

நினைச்ச Side என் மனம் மிகப்புழுங்குகில் றது, 

இத்தகைய வஞ்சகரை மான் சதையிலுக் கேட்டிலேன், 

சவச்கோலங்சொண்டு, சவரின்னம் பூண்டு தசாசசெய் 

யச்தொடங்கும் புல்லறிவுள்ள கிழவ! உன் சுபாவம் இப் 

பொழுதன்றோ வெளியாயிச்று, யாவர் கண்ணுக்கும் 

பால்போலச்தோன்றிப் பருகினார் ஆவியைச் சொள்ளை 

சொள்ளும் படுவிஷம்போன்ற உனது தன்மையை 

இதுகாறும் அ௮றியாதிருர்தேனே, மயிர் tors gp 

உடல் இரைந்து கூரி மூன்றாம் பிறைபோல் வளைந்தும் 

இன்னும உனக் சச்சிற்றின்பவாசைப்பைத்தியம் தலைக் 

சேறியிருக்ிறசே. இவ்வளவு மூத்தும் உனச்கு ஈல்ல 

றிவில்லையோ? ஏன் வீணாகப்பிதற்றுகிறாய்? சடவுரின 

டியைத்தியானித்து மேலைக்காயினும் ஈல்ஓணர்வு பெற 

லாகாதா? பாலமும் பதிய மூட்டை மூட்டையாய் 

ஏன் சுமத்திச்சொள்ளுகிறாய்? மாசற்ற வேடர் குலச் 

துக்குக்கொடும்பநி கூட்ட நினைந்த பாதகச்ழெவா! 

உன் செயலை வேடர்சளறிர்சால் சண்டதுண்டமாய் 

உன்னை வெட்டிப்போடுவார்சள். அவர்கள் ஒன்றிற் 

கும் அஞ்சாத தீரர்கள், மூவர் விடும் பகழி நீ தாயின் 

கர்ப்பத்தில் ஒனிர்தாலும் உன்னை சப்பாமற் தொல் 

லும், மூறுருன்னைக் காக்சவரினும் அவர் மூனைசகாள்
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உண் மீ சவரு 5, உனது மாயறாாள் யாவும் அவராக 

ஈரிடத்தில்பயன்படா. எண் பிதா உனது இச்செயலை 

யறியுமுன் இல்லவீடம் விட்டோடிப்டோ. 

சிவயோகி--பேண்கள் இலசகபே! நிவைத ராம் என் காதிற்கு 

இரிமையே, எனக்கு எவ்பசுமான இம்கு செரிடினும் 

உன்னை வீட்டொருபொழுழம் ஈங்கேன். 

வள்ளி 2: Dai fr இழலா! வயோஇக உரலச்இல் என் வாய 

ிர்து வீண்பழிக்காளாகிளாம்? தள்ளாத காலத்தில் தள் 

ளாகே, உயர் குலத்தாணாகிய 8 இழிகுலமங்மையயை 

சாடல் ௨ னக்கு 9 Bas Hin? உ சொண்டு GaP ws ish 

wi sio Catwem Bap? oe coor? யணும் மதித்தல் யா? 

இளி. உண்மையான வ?யோஙயரைக்கண்டால 

ஒவமமை உஞ்சசசென்று யாவரும் ஆயிர்க்கும்படிசெய் 

இ கிவவேடக்திர்முள்ள மரியாசையினைக கெமித்த மா 

பா.॥! வாய் மதம் பேரிய நினது உாய்னேப்பிளாது 

நாவினை யறுற கண்ட அண BGI FG a, OO Sic BL Gow 

தறுலவமலாய் முடிப்பேன், gaacte FHF! வலிக் 

ருண்டு, எனக்குயாகர் தம்யும் வேண்டாம்... வஸி 

வேட்டைக்குச் எலிவடிப்பவர் யாதா? இரதி ர விமேோச 

மறு நிமிூமோ என்று ப சலாடும் உயிரோட கிராக் 

கும் உன்னை யொறுச்ச என் மனம்கொள்ள ) லை, 

அரியடிப்பவர் ஈரியடிப்பார்சளா? இயர் ர். இங்கு நில் 

லாது ஓதிக்நுபோ, 

் ௩ க ச ச . ப, 
"வயோக்:--௮ுடி பெண்ணே! உன்கோபம் cron ura 

யம், மீ அடித்தாலும் எனச் ுச்சம்மதம், உரைத்சா 

டிம் ஓ திறுஞ்சா் தம். என்மேல் எவ்ீதமான பிழை 

யிருர்தாலம் பொறுத்து wor dees எனழக்ெவனு
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ச்சு அருள் செய்யவேண்டும். கினத அடியீணையே 

TREES. 

(கனீ யொடு சுவையமு தொழுயெ சொற்பயி றஐத்தாய்! வேள் 

கணையொடு பிணையென வலவு கடைச்சண் மடப்பாகரய் ! 

கனை மலர் பொதுளிய வெழிவி தழைச்ச குழர்கோசாய்! 

சளிர்புன மிசைவளர் ஃலபம் விரித்த மயிற்பேடே | ? 

சன மொடு கறுவீயொர் மதனனு முற்று வஊளைத்தானே 

சிலபல மலசென விரவிய வப்பு மழைக்கூடே 

கினதடி. முடிமிசை நிறுவி யிருக்கு மெனைச்காசாய் 

சிலவிய குறமகண் மனி லிசக்ச மிருக்சாதோ, (48) 

(சிவயோகி கள்ளியீன் பாதத்தில் வீழுக் து ௮௨ள 

பாதங்களை பற்றிச்கொள்ளு£ ரர்.) 

வள்ளீ-- (தன் சாலையுதறி விடுவித் துக்கொண்டு) ஆதித் தயஞ் 

செய்தவருஈகு£் காதகம் கினைத்த மகாபாதகா! 2! என் 

னைவிடுவ்டெ- இணிக்ஷண மும் இக்கிருச்தல் கூடாது, 

(௮9 வேகமாய் 9 UCU afar.) 

FauGua d:—( sade er) Bis வேடசக்சையின் மனோதிட 

ததை யென்னென்றுரைப்பேன். குறவர் குலம் இவ 

ளாற்பெருமை ஓடைந்தது, வேடசாஜன் பெற்ற பாச் 

இயெமே பாச்சியம்,--௮ ! மற் ௦சயர்மணயே! கர்பினுச் 

சணியே ! பெண்ணெனப்பட௨ந: மீ தான், கினது 

பிரை நசலில் இருகரும்புருவம்களு.ம் கரிர்) எறி 

யிறல்சகீகண்கள் Fat g உதடு துடிப்ப முத்துப்போல் 

(2௧ம் வெயராட உரைதடழமோற உடல் sited 

கோபச்சோடு தோன்றிய சோர்றழ்' £ யகன்றாலும்
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என் கண்ணே பிட்டசலாசே, சற்பின் வைப்பே! உன 

கோபலார்த்சை யென்றும் அமரைச்செலி வாயாச 

வுண்டு பேசானச்தமாக் சடலிலமிழ்ந்சேன், மீளவும் 

என் மூன் என்னிருசண்களிப்ப வாராயோ! உன்னைச் 

சாணை இடம் எனக்குச்சூளியமன்றோ? உல்னைமான் 

மகள் என்னல் தரும், மானினும் வேசபாயோம யசன் 

னையே, ஆ ! சண்ணிர்கிறக்த மணியே '! நீயில்லாத 

இசையெல்லாம் இருள-டைச்சனவே, நின்னை மீட்டும் 

யானஉடயுமா றெவ்விசம் ?-- (முன்னவனே முன்னி 

ன்றால்! யபடியாத பொருளுளகோ? பணியாதார்க்கு 

விச்கெக்களையாச்சப் பணரிச்தோர்ச்குப்போக்கியருளும் 

ஆபதசகாய பண்ணலே! நின் அடிமலர்பளரிர்சேன். 

நீ இச்சச்சமயம் உசவி புரியவேண்டும், இவ்விடனை 

நீக்ச வல்லோன் Cu. ஒரு காலம பளிர்சோர்க்குறு 

சணதீர்ச்தருளு 2 உத்! யான்படுந்துயசை நீச வள் 

ளியை யென்பார் கடி.இிற் கூட்டியருள்ச. இருமசமும் 

ஒருகோடும் தேவவொளி வீசும் பவளகிற மம் நீச்ச 1ம் 

மதத்த இருசோட்டுக் கரிய மால மானணையாய் நும்மகு 

லைகயர் சிரோன்மணி செல்லும் வழியில் குறுக்கிட்டு 

அவளை அச்சுறுத்தி யென்பால் அணைவிப்பாய், மும் 

மூர்த்திட்கும் மூதல்வ | நீயின்றி யுலகம் நிலைகில்லா 

தே. கினதருளஎன்றோ ன்மசோடிகளை யாட்வெ.து, 

௮ண்ணலே ருள் புரிக, 

* ஐயா மறை முழவு தேராத வாரசத 

மெய்யா ப் ரணவச் தினுட்பொருளே வேழ சக் 

கையாய் வெளியாய் சரியானே பொன்மையாய் 

செய்யாய் பசியாய் பெருக்கருணைத்' தெய்வமே?!(49)
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' பண்ணியமும் வெண்கோடும் பாசால் குசப்படையு 

கண்ணியசெம் கைத்தலத்து காதா வொருகோட்டத் 

தண்ணிய வெண்பிறைத் தாழ்சலஎடயாய் மெய்யடியா 

செண்ணிய வெண்ணியாமங் £€ர்தருளும் வள்ளலே,??(51) 

மழைவமிவாழ் குசர்தங்சண் மனத்தி னோங்கும் 

வான்பொருளே வளிவெளி௫௰ர் கில தியாகி 

யுறைபவனே யோமுருவே யுருவாயச் சொண்ட 

வுத்தமகிர்க் குணமபழுத்த வுவட்டா வின்ப 

னிறையமுதே கிருபலஞ்சேர் மெரி of ox gr 

Gi Vey pF iL pact. @ றி நிமல த்தம் 

திஹைஉயினச் சலமின்ற சடாவெவண் முத்தே 

தூயவெளி யூலைவுஷ் சோது epi 5G. (52) 

ஆபச்சசாயவளளால் ! அருமரு$சனைய ண்ணா | "yy sor 

yor ms. அடியிணை முடிமில சச்கொணெடேன்- 

வள் P(r gi ஒடிவரு Fer.) 2 ஐயா! இ௫யோகியாரே! ௮ ப 

யம்! பயம!! ஷ்ருமற்க சமியோன இரத ூபம்தினி 

ன்று நீச்சவேண்டும். ஒரு பெரிய யானை பன்னை எவ் 

வழியும் போசகொட்டாமர் றரத்தகறெட, உயோ! என் 

செய்வேன் | 
my, . க் a Jo ட று 

சிவயோகி:--- டி ஈங்சாய் ! பயப்படாதே, யானை ௨க்கே? 

வள்ளி:-- சுவாமி! இசோ aps ms, smo tel cue gp 

ஆல்காலஃிடம் உருக்சொண்டெமுர்த; போல் இரண்டு 

தீர தங்களும் மின்றி யொரிவிச, மேசம் பூரியில்கடப் 

பதயபோல் மதம் பொ.ழிக்ம மரக கை ச்சாய்5) இச 

வேசமாயோடி க.ருகிறது, சாடி புலிசிங்கமாதிய கா 

ட்டுரிருசங்சள் ஏன்னையொன்றுஞ்செய்யாவே. இந்த 

யானை யென்ன மாயமோ? யான் ஏச்த வர்ச்ரென்றா
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லும் அத்த வழியில் குறுச்சிட்டதே, என்னைத்தன் தும் 

பிச்கையில் வாரிறத்ற, தெய்வகதியாய்த்தப்பி கழுவிக் 

கொண்டு ௮.இிவேசமாய் ஏடிவர்தேன் சுகாமி, 

. (யானை ஒடி.வருகிற சு.) 

ஐமா! இதோ யானை பிடாமற்றுரந் இச்கொண்டு வந்து 

விட்டதே, சுடாமி] காப்பாற்றவேண்டம், 

(வள்ளி யோடு காலில் வியூப்ருன், சிவயோடி gor Ry 
வேடத்தை நீகடு முத் துக்குமாரளாக நிற்இருன்.) 

ழத்து நதமா ரன்:--அன்பிற்கிறர்த ஐணங்கே ! அஞ்சேல் t 

அஞ்சேல்!!(-ரலில் வணங்வயெ வள்ளியை arf@ulaky *,) 

வள்ளி:--(மூ.த் துச்குமாரன மூகசோசூ) 1 என் காசல! நீ 

யோ இங்கு சின்றனை? பிராணமாதா | ஆன்பா ! என் 

னைத்துரத்இவருழ்தும் இர்ச மதயானையை விரட்டிவிடி. 

(வள்ளி முத்.தக்குமாரளை இறுகத்தமுகி யவன் புயல் 

மயங்கெசோர்ந்து சாய்ந்து விமீர்ரா *,) 

ழத்துக்துமா ரன் --என் சண்மணியே ! இதோ யானையபோய் 

விட்ட த, 

(யானையை நோக இருஃரங்கூப்பி4் ர?மல்வைத் துரி 

ஆபத்சகாய ௮ண்ணால் ! ௮ருளுடைய வள்ளாசக!! ஐய 

னே! கைம்மாறில்லாக்கருணைவாரிதியே! நினபதம் காவ் 

சளிருவரும் வணக்கனோம், எகுக ! ஐய எகுக!! 

(யானை வக்த வழியே போகிய த.) காதலீ ! பயர்து சோர்ர் 

தனையோ? யானை யோடிப்போய்விட்டது, இதோ 

கண்ணை விழித்தப்பார். பயப்படாதே. முணக்கசே ! 

நீ மிகச்சளைத்தனைபோலச்தோன் றுகிறது, இப்படி என் 

மேல் சன்ராய்ச்சாய்க்துசொள், உன்னையிவ்வாறு ல
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தீதிம பொல்லாவன்னெஞ்சன் யானே, என்மேறரீகோ 

பங்சொள்ளாத சற்றுச் சண்விழித்துப்பார், 

(வள்ளி மயக்கம் நீங்செ எண்ணை விழித் துப்பார்கஇறுள்,) 

வள்ளி:--சாதா! நீயோ சவெயோடுபோல் வர்து என்னை ௮ல 

க்சழித்தனை? உன்னை யான் வாயில் வந்தபடி வைத்த 

த்குப்பொறுத்தருள்,, ஏழை அியாமற்செய்த குற்ற 
ததை என்துபிரிற்ிறர்தவள்ளால்! பொறுத்தருள்ச 

உன்னால் யானை வாயினின்றும் சாக்சப்பட்ட யான் 

உன்னினின்றும்வேறோ? 

ழத்துக்கமாரன்:--என் உயிருக்குமிரே! எதற்கும் கவலைப்ப 

டாதே, உன்மேலுள்ள எனதன்பு என்றும் மாறாத 

தன்மையது, வருந்தேல் இன்னமுதே! அதோ காண 

ப்படும் புன்னைமரச்சோலையிற்சென்று களைப்பகல இருப் 

போம் வா, இரவிக்குடைந்த இருட்கூட்டம் ஒரிட£் 

இற்குடி கொண்டதுபோல் விளல்கும் தசசோலை மலர் 

பொதுளிமிருக்குந்தோற்றம் மினினம் பூத்த வானகம் 

போலச் திகழ்வது பாராய்! தோ அம்மலர்ச்கொம்பி 

னிடையே வதி.பும் ௮சசவன்னம் உ௫ச்கூட்டத் இடை 

விளங்கும் மதியமேயென்னப் பொலிவது காணாய்! 

அதோ! பார், ஒரு மரத்தினின்று மர்றொரு மரத்த 

னுச்கு இடை வெளியின் றிப் பர்தரிட்டத;போலப் படர் 

ந்து மின்னி அழகுடன் வீளங்கும் சம்பங்கெசொடிகளி 

ணிடையே இரண்டு கிளிகள் 8 அடைக்த வருச்தத் தினை 

சசண்டு சயொ.த சலர்ூயெொரற்றி உன்னையல்கு வர் திளைப் 

பாறுமாறு அழைப்ப த காண்பாய்!



களம்.] வல்லீ பரிணயம். 95 

வண் லாம்விழி வாச மார்குமிழ் காசி வான்முல்லை 

| உணகைத் 

தொண்டை வாய்ப்பச் தோசை வார்குழற் நூய காந்தளல் 

[சைம்மலர் 

கொண்ட. பூங்கொடி மெல்லிடைப் பொழிர கோத சன் 

[னெழிற் கோலெப் 

பண்ட ரும்மொழி யானி ஊணைத்தெொழும் பான்மை காணுயிர்ப் 

[டாவையே, () 

இனி காமிருவரு4௮ண்டு௪ செல்வோம். தயைசெய்தவா 

(இருவரும் போ॥ ௫/௪)



நாண்காங்களம். 

. ட. 
தட்டம், இனைப்பு! னம், 

காலம்: Log பேட 

ப . உர உ 

பாத்ரம்; Dg oa was 

சீத்திராங்8:--( களச்சூர்] ஏன்ன! சவயோகியை யழைத்த ச் 

சென்ற வள்ா.தேவி இன்னும் என் வரவில்லை? மாலைச் 

சாலம் நெரும்கிவிட்ட?த, வயது மூஇர்ந்த இழவர் எங் 

கேனும் விழுர்துரிட்டாரோ? கண்ணீர் குடிந்துத் தாச 

விடாய் இருமான் சாவுலா்க்து ழே விழக்து அலிசோ 

ர்ர்தனரோ? ஈழ அன்ரி என்ன செய்வாள், பாவம், 

தன்னர்சணியே செல் ஈறியாத பேழைப்பெண் யாது 

நினைக்நு சகலங்கு்றராளோ? இ.்சனை மேரச்திற்குள் 

பத்துத்தரம் சளைசருப்போய் நிண்சிகிலாமே,--ஒரு 

ore, Gaur, ond Feo FiauTghoue ey me FUL 

CamséarrC@? olia@ unuu செய்கனனோ? ஒன் 

MOshur avr Hooud Goi Curl 6 boon ov Wal 

னம், சானுடன்வருகிறென் என்றபபோழ்து மறுத்து 

வள்ளி சலியய உடன் வா மிவண்டிபொன் று பிடி amt ee 

கொண்ட MOL wpa CO வண் வா்மிதாறும் எண்ணே 

ய ட] Laird mn சம்ட்துகம் s ue eb ற gle ES ut Listas 

சாரன் வலையில asondoreoru awe Caal மகப் 

பட்டு என்.ரினை*த யாது பு பின்றை ளோ? ஒரு 

வேளை துஷ்ட Oma tear எ வயேனறுர்தொகததெ 

ய் இரு 6S Quon? 2) ப்படி பாண்ட தற் டா ல்லையே, 

யானை, கிறசம் சாபம், சாரம்றூலம் லிய செடிய
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விலங்குகள் யரவும் ௮ள்-ரிேவியைக்கண்ட inn § Bono 

யில் விலகியோடுமே....எகர்சும் இங்லிடம் விட்டு ௮௫ 

ஊைத்சேடிச்செல்வோரென்றால் இங்ஈப்புண த்தில் பச்சி 

களும் மிருகங்சளம் கொள் கொள்சோயா யிறகிவெி 

டுமே, பாகு செய்வ? தெய்வமே! இகவும் சோத 

ளையோ? இன்னும் சிறில (ேரச்ூர்குள் ஈம்பிமாஜா 

வம ஈற்கைகோடளி grea இங்கு வருவார்களே. 

aes aor Cs’ யெக்சே யென்றுசசட்டால் என் 

சொல்வ? தார்யே ெயோடியுடல் போகலவிட்டத 

ற்கு என்னைசீறுவார்களே.-.- போனவள்-ரிக்கும் புக் 

இயில்லையா? என்னடி! இத்தனை நேரம் guint. Hs 

Boros) ஈன்றியாய்ச்சலிப்பாளே என்ற ol ண்ண்ங்கொ 

CHF அவளு FTE BTS ae mari வர்திராளோ? 

அவள் என்ன நிகரில் இரச்சிருளோ ராமறியோம், 

Sens war Hb AIL Gh Lust Pry சன்னஞ்சிறிய 

பெண்ணை ச்சணியே அனுப்ப ஒருப்பட்ட நமது புத்தி 

யை அடிக்கவேண்டும், தோ யாரோ வருவதுபோல் 

தோன்றுகிற. நல்லவே அள்-ரி வந்துவிட்டாள். 

சிவயோகிஃயச்சாணேம், எசோ விசேஷமிருக்கிறது., 

௮வளைக்கேட்போம், (எள்ளிதேலி வரு ள்.) 

என்னடி வள். ! போனால் இச்சனை சாழிகையா ? இத 

திகுள் மூப்பு சரம் சுனை £குப்போய் லாமே, அர 

தச்ிவயோடுி எங்கே? சல்லது மம்மா ரீ யாகிலும் வந்து 

சேர்க்கனையே. சமான் இங்கு ஒன்றியாயிருக்து எண் 

ணாத எண்ணமெல்லாம் எண்டரி எண்ணி ஏழை மெஞ்சம் 

புண்ணா ?ய்ப்புலம்பிபது உனச்கென்னமாய்த்தெரியம்? 

oD. அம்மா! கான் பட்டபாடு இன்னும் எழேழு ஜன் 

மத்.இற்கும் போதுமடி. உன்னைத்தார்யேவிட்டதற்கு
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எனக்கு புத்தி சற்பித்தாய், ஈல்லேய 8 வந்து சே 

ர்ர்தனையே, உன் சாயும் தர்சையும் இங்கு ௨௬௮௪. 

குமூன் என் வயிந்றிற்பாலைவார்ச்சனை. இத இடக்கு 

ட்டும், இப்படி வர். இந்த ௨ சலில் உட்காரு, வழி 

கடர்து க.ளத்துப்போயிருப்பாம். 

(இருவரும் ௦௭ -லில் உட்சாறிறார் உன்) 

என்னடியமா வாயத் இிரவாமல் இருக்கு Cur, es 

தீனை பேச்சும்கு! ஒரு பதிலுவ்ாமிணாமே, உ.ர்னுடன் 

aig சவ ?3யாசெெவார எங்கே? ; வரேன் உன்னோடு 

ஒசவில்லை? வாஏயத்நிறச்சமாட்டேன் என்கிருயே, 

வள்ளி:--என்னடி இத்திராக்கி! 8 மடபடவெள்று பேசிக் 

சொண்டிருஈதால் கான என்னமாய் எதர்ருப்பதில் 

சொல்லுகிற? நீ சான் வாயோயாமர்பேசுகிருயே. 

சித்திராங்கி:-சரிசானடி அம்மா! எர 0ேல் பிசகுதான், 

இடச்சட்டும், வ யாடியின் சதை என்னவாச்சு? 

வள்ளி:--அவர் சுனையிலிறக்கி 8ீ/பருனவுடன் ante 

யோபோசவேண்டுமெர்று சொல்்.ப்ட்போய்மிட்டார். 

சித்திராங்கி:--௮கர் ௮ப்பொழுசே போய்விட்டால் உனக் 

கேன் இங்சவர இவ்வளவு கேச மாயிர்று? 

வள்ளி:--என் ..டியம்மா! என்னவோ கொஞ்சம் வெய்யி 

லில் ஈட ததால் இளைப்பாயிநாதத. முர்சச்சனே க்க 

நூகாமையிறுள்ள மலர்ச்சோலையில் Oda Crees பித் 

இருக்கலாமெ ஈறு தலைசாய்தசேன், என்னையும் ஓ.றி 

யாமல் தூல்கிவிட்டேன், பிறகு திடீரென்று விழித்து 

௮ திவேகமாக இங்குவர்சேன். 

சி$ திராங்கி:--ால்ல.3. இடிவள்ள்] இது ose பூமாலை? 

மிசமன்றாயிருச்ெசே, விதம் விதமான புஷ்பய்பள
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வெகு அழரூடன் ஒழுக்காய்த்சொடுத் திருக்கிறது, ஈல் 

லத நீதான் தொடுத்தாயா? வறு யாரேஜும் தொடு 

தீதார்சளா? 

வள்ளி, --என்னடி ! உனச்கு என்மேல் சக்சேசம் 2? எனக்கு 

Hoo புவ்பகதோடுத்து இச்தச்காட்டில் தரப்போடு 

ரூர்சள், 

சித்தராங் 2:௮௪ இருச்சட்டும். ஏன் உன்னு-டய ண் 

கள் கொஞ்சம இவப்பாயிருககன் ரன? உண்னு-டைய 

அதரம் கெளுத் இரு£கின் றற, என்ன காரணத் 

னாலே? 

வள்ளி. -வெய்யி டைய உர்ரெத்திஷலேயும் சடர்ழசெ 

ன்ற களைப்பினாலும சுனை நீரில் முழழெ இதனாலும் ௮ப் 

படி யிருக்சலாம், 

சித்திராங்கி-ஈல்லது, நல்லது, கருநீலத்தைப் பவளமாச்கி 

பவளத்தை பத்தாசமரற்றும் a Ren sou). மான் இவ 

ரையிற் கண்டதேயில்லை. அத்தகைய ஆச்சரியமான 

சுனைநீரில் சானும் குடைச்சாடவேண்டுஈ், ௮.து எங்கே 

யடியம்மா இருக்கறத? ற் சச்சனையில்தான் Brau 

புஷ்பமாலையம் இடைத்தசோ? 

வள்ளி;-இல்லையடியமமா! எதவும்உனக்குப்பரிகாசர் தான், 

௮தச்சனேச்கமிச்த சோலையிலிருக்த மலர்களை சான் 

தான் பொழுது போக்ருக்காகத் சொதெ்சேன். 

சித்திரடங்கி:--தூங்கிக்சொண்டிருககையில் தொடுத்திருச்க 

லாம், உனது தலையில் ஒழும்காம்ட் புஷ்பங்களை ஆக் 

கடுக்காய் தாச்சர்தில் நீயாய்ச் குட்டிகிகொண்டனையா? 

௮ல்லது புஷ்பல்கள் தாமாகவே உன்தலையில் ஏறிக் 

சொண்டனவா?



100 வல்லீ பரிணமயம். [நான்காங் 

வள்ளி:--உன்னோூிபேச என்னால் முடியாதமமா. in இப்பொ 

மூதி சில சாளாச என்னை இரத. த.டான கேள்விகள்சே 

ட்டிச்சொண்டிருர்கிளுய், உர்பவிஷயங்களுக்கெல்லாம் 

காரணஞ் சொல்லச் சொல்லகரய், உனக்கு என்னைக்க 

ண்டால் மனம்பிடிச்சவேயில்லைபோலிருச்கி;ு, அது 

ஏன் பாவர்சான். 

[வள்ளி தலஙளைப்புடன் கண்ணீரு ஈசர், | 

சித்திராங்கி--என்னடியம்மா! உன்னைப் பழையஅள்ளியெ 

ன்று மினைத்துப்பேசி2னன், 8 இப்படி யெல்லாம் வரு 

தீசப்பவாயென்ற௮ முனணனமே தெரிம்திருக்தால் கான் 

வாரயைச்திறந்தே யிருச்சமாட்டேன். ஒன்றையும் ஒளி 

யாமல் என் .ஏிடம் வழச்சம்போல் சொல்லுவாயென்று 

கம்பியிரும்சேன். அமமா.மான் செய்த பெரிய அபரா 

SEBO carter coor os நு விரி, இளி கான் உன்னை 

யொன்றும் கேட்கம்ல்லை, மீ மீவித்தனம் பண்ணவே 

ண்டாம், கான் உனக்கு எத ப வயத்தில் அம்மா ஈம் 

பிக்சைக்குறைவாக மடம்தேன். நீ இப்பொழுது Bevan 

லமாக என்னை ஈம்பமாட்டேன் என்கிறாய். இது ஒன் 

ஹே உனது கெருசை யறுச்ித, இப்படிக்செல்லாம் 

இருக்கவேண்டி என்பது என் சலைவிதி, 

(EP i Gite கண் விரு ஈக்கு ள்.) 

வள்ளி:--௪2் இர ரங்க! என்னடி என்மேல் உனக்குச் கோ 

பம், உணக்குத்கெரியாக விஷயம் என்னை யென்ன 

கேட்டுரு ப்? நன்றாய் 8 யறிர்தவற்றை என்னிடத்தில 

வாக்குமூலம் வாங்குவான்? தாய்க்கொடட்த்த சூல 

ண்டோ? வாய்ர்கொளித்த வுணவுண்டோ? உன்னை 

யொளரரிஷ்நு ரான் என்னசெம்சி2றன்? எல்லார்செரிந்த 

நீ என்னை இ?சவிதமாசப் பரிசாசப்செய்வானேன்?
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உம. ரு . . ச . . 4 

சித்தியாங்க:-- ஏனர்கு உன்டமல் எற்னித் கோபு மில்லை. 
ர் ௪ ள் 

௩ உண் தலைகணைக்கண்டுவர்சசாச என்ற்டர்இல் ஒப் 

புக்டிசொண்டால் சாண் உற்ளணேம் போபித்டச்கொள்வே 

னென்று எண் எளுபா? போகட்டு 
Sue 

© Dow tei ig ல a, Sem gure ro) இன் 

னுமொரு சாயத்ுிர் பேிமொள் போம். அசோ கொ 

ம்பு பேரி ஒாககெட்டிா ௨, ராய்கள் eas gry ag 

Bein mar, உணு 

  

ஜீர்ப்பளுர் உரப்பர ப, இப்படி வா, 

ஈதி சிப டை ஈமொண்ு மீங்மு உட்காரு, 

(சம் Scare ar, மதி ர் 2, ர்ங் on ein i ர, ப்ர] ப் ப. tt ட் ர லீ ily 

wo ait CEP a8 ah GU IP ait” (YH ள்) 

ச a . * . * , a ம் . . உணட s சர் * 

நம்பிராலன்:-குழக்தாய் வள். ! ௬ மாயிருக்ின ரணையா? 
கட்டட... 

வயோடியார் ஏங் Roar « ny 2 

சி . . . a * . on . mn « 

வனள்ளி:--௮வர் இன்று பகல் எர புண் ரியர் தம்.உரற் 

புனலா. வேண்டுமென்று. போயிஞூர், 

* . டி 
நம்பிராரு கரி ம டு பூ) பா சே! இப்பட உட்காரும், இன் 

ணும் எழ்தமை காள் நிறு ன் படத a இலைப்புனங் 

காக்கவேண்டும்? 

why FB) our soir ip Das oy சதிர் அறுச்சவேண்டிய சம 

wits Ds ATM BOS! கு௱வளும்கு அவற்கு வறுக்க 

சொடுத். லாட். வன் ரி த யாரும் புன க் OF Slay Gams Laurin, AVA eB யாரு உ புக 

அவி வின்று “றி பண்மனோமாச்சென்றுமிடலாம, 

நப்பிராஜ 3: றுடே ஏரம்பா! 

ஏர்பு. சாமி! 

5 . உ, ரு அட ட டட ட்ட, ன ey, ன நம்பிராஜ 4:--இனைக்கடி/॥ள் எப்படியடா இருக்கின் நன? 

பார்த்தாயா) 

ஏரம்பற்!--2காராசா!  சாமாயஇனம் தர் அறுர்சாலிட்
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டால் எல்லாம் கொட்டிசண்டபேடுக், கட்டாயமா 

சாளை ௮றுத்தப்பூடராம் சாமி! 

நம்பிராஜல்:-- அடே எரம்பா! சாளையஇனம் காலையிலேயே 

இனையறுச்ச 60 நு வேடர்குரகிகு உத்திரவுசொடுத்து 

வ்டு, ஈற்கைமோு, 1. உமறு குழக்தை இளி ச்தனைப் 

yor é Key Box 6 a; a mise 2வண்டாம், நீயும் அவளப் 

பிரீ! இநப்பசாற் கவலைய வேண்டாம். இப்பொழுதே 

நீ குமர்தைஃய உடன் கூட்டிக்சொண்டுவலாம், 

நங்கைமோசினி:--யா | சானும் மேற்றே இ௫தப்பற்றிச் 

சொல்லமேண்டுமென்றிநர்கேன், சமயம் சரிப்பட பி 

ல்லை. மேலும் இெலெதினப்களாச மது சூழர்சை எதோ 

சவலையிலாம்ர்கவள் போல் காணப்பதெருள், அறவே 

என EGUCUG G20, Cv. 

நம்பிராஜன்.--குடிர்சாய் வள் 1! உனச்குஎன்ன மனச்சவலை 

சாங்கிருக்கும்பொழுது ? புனங்சாவலாற் சப்புற 

னையோ? ் 

நங் நமோ கினி. (வள்ளியை மார்போ டணைம் வட$சொண்ரி) 

சண்மணியே! எஈ௱சயேஷங்ஈண்டு பயச்சனையோ? 

வள்ளி:--தன்றுமில்லை தாயே! என் மனத்தில் saad ee 

கவலையும் இருப்பசாக எனச்சு செரியவில்லை. சான் 

முன்போலவே யிருச்சிரேன் பிசாலே! புனங்கசாவலால் 

எனக்குக் கொஞ்சமும் வருத்தமில் 5, இன்னும் எதி 

துணைத்தினங்சள் இங்கு இருச்சவேண்டியிரு ப்பிஸம் 

*. எனக்கு மிகுச்த சந்தோஷமே, கான் வரு துற 

னென்று தாகங்கள் கவலைப்பட்டு, னது பழி LETHE 

Bo Dir மொய்யவேண்டாம்.
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வீரதேவன்:--அம்மணி! இனை ஈன்றாய் முதிர்ந்தள்ளது, 

கான் என் கண்ணாறர்கண்டேன, 

வசந்தன்:--இனி வீணாசப் பசலில் வெய்யிலிலும், Qralp 

பனியிலும் நீ வரு$தவேண்டாம், 

நங்ைமோசினி:--மேலும் நடுநிசியில் உலாவும் பேய்கள் 

ஒருவேளையில்லாவிட்டாலும் மற்றொருவோேள பயமுறு 

த்தும், நீ இங்கு இனி இருப்பதில் எனக்குச்சம்மதமே 

யில்லை. எக்கு உள்னைவிட்டுத் தனியே யிருர்தால் 

பொழுதுபோறெழேயில்லை, 

வள்ளி:--௮ம்மா ! சாம்கள் எப்படிச்சொல்லுறீர்சளேச 

௮ப்படி சரன் மேட்றேேன். 

நம்பிராஜன்:--ஏரம்பா ! 

ஈரம்பன்:-- சாமி ! 

நம்பிராஜன்: -இன்றிரவே சமத் வேடர்களை மிக்கு aig 

இருச்சச்சொல், சங்கை ! நீ ரூழந்தை உள்ளிஎய யளழ 

த்தச்சொண்டு அரண்மனைக்குப் போ. எரம்பா! நீ இசா 

ணியம்மா௮வர்சகளுடன் தணையாசப்போ, சங்சாய்! பிசா 

ன்மலை வேடர்தலை௮னுச்கும் மயூரி சராதபதிக்கும்.. 

உண்டான விவாதத்தை நிவிர்ச்திசெய்தகொள்ள எண் 

ணி அவர்கள் ஈம்மை மத்தியஸ்தராக இருக்சவேண்டிக் 

கொண்டு சமது ம£லக்கு வந்தள்ளார், ௮வர்சள் சோ 

தெரிறெ சர்தனச்சோலையில் சமது வரைவை யெதிர்பா 

ர்த்இருக்்றனர். தையால் | நீ மது குழந்தையுடன் 

இருள் படுமுன் விரைவில் ஆரண்மனை சேருக. சானும் 

2சரெமாய் வ்விவாதத்னத யொழுக்குபடுச்இவிட்டு
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வர்து சேருறன். மர்திரியாரே! சாம் போவோம் 

an Roser. 

(ஈம்பீராஜன் ம)ி09 2ரதத௨ன் வசந்தன் முதலியோர் 

போர்கள், 

நன்கைமோசினி;:--ரித் ராக்கி ! சான் போகும் வழியில் 

ததோ தென்படும் சுனேயில் ரீராடப்போகூேன், மச 

சுனையில் நீராடி லெருராளாயின, சான் நீராடி முடிப் 

பதற்குள் உள்சள் விளையாட்டுக்சருவிகளை மெடுத்தச் 

கொண்டு எள்ளியையும் ௮ழைதீநுலா, எனச்சூத் துணை 

யாச ஏரம்பனை யழைத்்தப்போகிரேன். நீக்கள் ச் 

ரெம் அங்கு வற்றுசேருங்கள், ௮டே ஏரம்பா | சாம் 

முன்ஞூலே போவோம் வா, 

(சல்கைமோ௫னி எரம்பன் போடரார்கள், ) 

சித்தீராங்கி:--அம்மா வள்ளி ! ஏன் சும்மா உட்சாரீர்துகொ 

ண்டிருச்சிராய்? இது என்ன பிரமை பிடித் சவள்போலி 

குச்சிருயே | இருள் விழுவதற்குள் சாம் போகவேண் 

டாமா? 

வள்ளி:--என்னடி சான் படம் பாடறிர்திலையோ? இப்புன 

ததைவிட்ட்ப்போச சென்றால் எல:ச்குச்சாஃலழவில்வை 

யே! என் செய்வேன், என் மனங்சொள்ள கொண் 

ட எனத: தலைவன் இக்கு வரும்போது என்னைக்காணூ 

. விடில் என்னை யன்பிலி கொடியள் எனறிகழுவனே, 

அவனை விட்டெங்கனம் யான் பிரிகேன்?-றுன்பே 

Oa ers Dan av ஆனர்த அழக ! உன்னைப்பிரிச்து 

யான் உய்யுமாறு2சா? எணேபின் சரையின். டானை
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வாய் ரின் றுங்காப்பா றிய LOTR வள்ளால்! இப் 

பொழுது உனனைவீட்டுப்பீரீசல் எண்னு£றுச்ச மாதிய 

பெரிய மழ்சசஜச்தின வாயி, -ன்மும் என்னைச்சாவா 

யோ? ஐயனை! இவவரீன்றும் யான ரீந்யெசாச 

நினைத்து என்பாடுள்ள சிர anlar அாவொமிப் 

பாயோ? சரணை சாம்பும் நினற இருமுசத்தின் பே 

ரழசு உயட்பட்ட யான் நிள்ளே மாசத்சவடண்டே? 

சண்ணிர்ிறர்த காசல! எள்பார்பிஎ ழ றி: பில்லை, 

அன்பெனு மாசம் தம்பிய மஇிசே ரானனம் சண்ணலே 

| உடியேன் 

உன்பிரி வாருர் தன்பலா ரிதியி ஜாடரீழ்ர் சய௩குத 

லொ.மிட்பாய் 

கொன்பழி கொள்ளே லெம்பெரு மானே சறியிடம் வர 

Cars gs sare 

என்பிழ யன்றென் றெகருணீச் கெ சப்பா சேச்தலே! 

Cat gita wear, (54) 

ஏ மாணினம்சாள் | சான் மானின் மடமரள் என்பதை 

மறவாமர்சொண்டு எனமீது சரணை பாராட்டி, எனது 

தலைஉன் ஈண்டுவரின் ஐவன்பால் என் தயாீனை விளம் 

பக்கேட்டுக் கொள்ளாென், சேனிீனுமினிய சான 

மிய சம்குற்குயில்காள் 1 நம்ஈ-ம யீ வண் உரயவாட்டா 

மல் யான் தசைர்த பிசழ* யட்பொறுத்ந என சன்பன் 

மாட்டு, இவண் ப்ட்ட£ஈநல் என்பிஃழ யன்றென் று இய 

ம்புல்சள், மசசசத்தாறியன்ற இருமேனீயும், பள 

த்தாஸியன்றத வாயுக்கொண்ட இ: மாள்! உம்: ம யான்
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எனத சொல்லாலக் சல்லாஜல் சடிக்எ.மக்குட்டோ௮ 

த்தருள்புரீலீமாச, இப்புனதில் தினை கொய்தபிறகும் 

fess தனேத்தா. "ல் இருந்து எண் தலைவர் உந்தால் 

பேயோ பழகுநினும் பிரிசலரிதரி?? சென்சதயோர் 

தீம்மொழியினை நினைப்பூட்டும்கள், 

(பாேருச்.) 

பதியினை யீம்சோண்பீரெனி னீர் 

பாளச்கோ டோதுவீரிம்மா துயரினை- பதியினை 

சசனமே சார் சகுனமே தவள 

எனெ0மே சலை மானினமே பதியினை 

சனிரொர்து சேனிழை மாவேதனையை 

புனலின் தாசையி னோராணையினா 

லனலிட மெழுகென மனசெச யான்படு 

மினலினை யுணரா மாத லுரியஸரீ பதியினை 

'*தின0௮ல் குறகர்பின் செல்லரும் பாவியைச் இண்டுலம்பர் 

வினவும் பொழுதென் விளம்பும் சொல்லோவிளை யாடெவ்வி 

யினமும் புனமு மி.தஹுமஞ்சார விருவியுமை ப 

வனமூஞ் எனையு மருவுமர் தார மெளவலுமே,?? 

சித்திராங்த:-தும்மா | வள்ளி | நீ எதற்கும் சவலைப்படா 

சே. மூருசக்சடவுள் இருச்கிரார், ஒரு குறைவும் வரா 

மல் சம்மைப்பார்த்தச்சொள்வார், உனது தலைவன் ம 

அர்ச்கு வர்து வன்னைவலுவில் மணச்து போவான் என் 

பதற்குச்சிறிதும் ஜயமில்௯, 
் பப்பு (பாசிரிஏஎ். ]
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சானு லாவிய சோலை யேசடிச் சாவின் லாய்வரு மாலையே 

தேனு லாவிய வார மேமது சேரி தழ்ச்சன்னி சாரமே 

வானு லாமன்னப் பேடை யேமலர் வாரி சர்.திச தழோடையே 

போன வாறன்பர்ச் கோது வீரினிப் போத வேச்துயர் சாது 

வீர், 

உள்ளியம்மா | லெகுநேரமாயிற்று, அன்னை சுனைச்ச 

ரையில் சம்மை எதிர்பார்த்து கிற்பாள் தெம் வா 

போவோம், 
( இருவரும் Cure ise.) 

ழன்று& ௮ங்சம் மழ்நிழ்மு.
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அங்கம் ச 

முதற் களம். 

இடம்? தினைப்புனம், 

காலம்: மாலை, 

பாத்திசம்: முத்துக்கு மாரன், 

முத்துக்துமாரன்:-- 

wigGer wow! யாநறகொ லம்ம! 

தாறுகுள் சாமர் மாயப் பொறம்பர் 

அருமருச் தனைய வொருபெருச் தலைவி 

யின்றி மதியொளி குன்றிய வானோ 

fi 6s ழம்புயம் குவிசரூம் பொய்கையோ 

சண்ணிலா முகமோ மண்ணீடா மணியோ 

எனப்பொலி விழர்த தயாதகொ wow! 

இனப்பிடி யோடு மனப்பெஃஊட சாணச் 

# mip. பெயர்ழ்து மாறி மாறிச் 

சிலம்புகள் புலஃபிச் சிற்றிடை படுதுயர் 

கல்படத் தெரிப்பவு காடா தென்முற் 

போசதரு ஈங்கையிப் போதெதிர் வாராததி 

யாதுசொ லம்ம! யாநுசொ லக! | 

தமிழினு மினிய வமிழ்சரூற் நிருர்குள் 

கு. சவாய் மலர்ச்துன் குறுகசை நிலவா 

லெள்சட் சோர மேத கெனொாற 

புன்சண் டவிர்க£ப் புகுந்த மய்தாய் !
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சர்பகம் படர் தச் தர்பசம் பூத்த 

சாமவுல் லியிறுகு காபரும் கல்வீயே ! 

பினை ச தர் தொருடிறு சிமிட மும் தாழ்ஃலேன் 

எனச்சூ. ஞஎரச்இட் டிச/தலு நீதிகொல்? 

தீதசேர் சரும்பிளரழ யாதசொ Suit SQ er er 

ரூசோ agye Ose ௬ணக்கே, 

விருச்த கேதிய வேடம் பூண்டே 

வ௱த்திய சன்வாயைக் & 05 §) லமைத்சோ 

சனை£கரர யிட்ப்ச் சினக்களிர் Serer 

யல*க ரித் சேனென அன்பு தீரீ/சோ 

நீள்சினம் பூண்டெனை நீத்னை சொல்?லா? 

வாள் சொண்ட ஓசன ரங்டாய் | 

அன்பே ய௱வா யருளே யயிராய் 

என்பா லணைர்சலவெள் எிள்ளுயீர்சி euler! 

நின்னைப் பிரி இயான் மள்னறுமா நாதோ? 

ari gdm OraGuge seien சண்டும் 

eGts Ginercaper atte Guar Gare? 

ero @_é e¢fs enanant Peorcurs 

தேனி மிர் கமலத் இருமுகை யொருசா 

ணீரினின் நுயங்க நிமிர்ச்த செருகயெ 

சீரிய கொல்கைச் திருவே! நீயீவாத் 

இசைகள் பாயிரு ளீசைய சின்றனகே 

கொண்டலைக் சாலாற் குலைசர வுகைச்குச் 

தண்டரும் asses ரையால் | விசும்பில் 

ஒளியா மினலும் ஓடா மாறும் 

எளியே ஸின்னை யேயுமென் நிசைத்த 

௮ம்மொழி பொய்ம்மொழி யாச்ச கினைழ்தேோ 

செம்மது வார்குழ மேமொழி யரம்பையர்
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ரூரர மகளிர் தணைச்சொடு நின்னைப் 

பாரமி யாவகைப் பற்றி யொளித்தச் 

சிறைசெய் தனரோ ? தேடருஞ் செல்வமே.! 

(வள்ளியீன் உருவெளிப்பாடு சுண்டு ௮தனை கோக்க 

யியம்பு (ன். ) 

ஆசா!-- 

இக்களைத் இனமுர் தேய ames 

பொல்குவாண் முசத்த கங்கையர் மணியே 

Oger றம்ம! என்சொலோ தாழ்த்தனை?. 

மதுவார்ச் தொழுகுகின் மசைமுகங் காணா 

gong மென்னை யணைத்திடா தென்னோ 

புலவிபூண் டியாதும் புகலாது நின்னை? 

ஈசோ வல்லி! நின் ணிணையடி தொழுசேன் 
வாதோ இனியும் வருஇி wow! 

(வணங்க கோக்ச யாண்டும் உருவெளிப்பா? காண்*ஈ௫்,) 

ஓகோ! ஈதென் பாசார் மொழியாய் ! 

யாண்டு கோக்கிலுகின் னெழிலுரு வாயிரல் 

காண்டகச் தோன்றும் காரண மென்னையோ ? 

Sehr ஞால மியற்றன் ஜனையோ ? 

Fis வதனச் சர்5ர வுல்லீ | 

அற்புத விஞ்சைய மட்டமா இத்இியும் 

பொற்புறச் கற்றகின் விற்பனச் இறத்தைக் 

சாட்டு மமயங் கண்ணே! இதுவோ? 

வாட்ட மறிச்திலை 

(உருவெளி மழை€ன்ற௪,) 

மாயம் ! மாயம்!
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விண்வாய் மறைந்து விசைர்தே கனையோ ? 

Sout worhs «064 Hor னையோ ? 

9௪€ | இையெலாக் இருவுருத் தோற்றமே. 

எச்சே யிவற்றா லெனதளங் சவன்றதம். 

யார்சொ ஸீக்குவர் யான்படும் பாட்டை? 

(யாரொடு சோவேன் யார்க்செடுத் துரைப்பேன்?”' 

மாரனு மையோ! வாங்கிய சிலையின் 

மலர்ச்சணை தொடுத்தா னலக்கணி! மிகுத்த து. 

மாலையும் வந்தது மாலையும் தந்தது, 

மதிய மிலங்க மதியும் சலங்குமால். 

இன்ஞயிர் தன்ன வென்ன வெழுர்த 

அசாவெனத் தென்றல் Sor gu வீசுமே, 

௮ர்கொ Geer gu ராற்றுவ ரக்தோ ? 

செம்சால் வெள்ளைச் Ream mus orcs பெடையே! 

அங்சா வாழும் பைங் ரிப் பிள்ளாய்! , 

மங்சா நீனிற மயிலே! குயிலே! 

எம்சோ என்னரு மின்னுமி » Aan ras} 

gaiwer? நம்மை எழிலார் நடையாறீ 

பாகன மொஜியாற் சாயலாற் பண்ணால் 

வென்றது மன்றித் அன்றுறா = BERS 

கசைச்சவண் சல்லா லொச்ச வோட்டிய 

அக்குறை பொருது மைக்குழன் மானை 

இக்நின் றகற்றினீர் சொல்லோ ? இயம்பீர் 

பன்னிய நுர்தம் பகைமை மறந்தே.-- 

என்னே யிவையு மிசைத்தில வொன்றும். 

எவர்தா மெண்றுய ரீர்குவர் ஐயகோ 2 

நவையற மலர்ர்த நாண்மலர் மணத்தைப் 

பாங்குளார்ச் குணர்த்தும் வேங்சையின் பாம்கர்
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உயிரினை யிழர்த வுடல்போல் என்போல் 

இயலிழச் திருக்கு மிசணே! பரிச்கும் 

நிங்கரும் பனுச்சிய செஞ௫ுசொனா யசத்தைக் 

கோங்கரும் பலரச் குவிமுலை சுமந்த 

தையலை யென்பான் மையலை யாக்க௫ய 

மங்குல் சூழுர் திங்கள்வாண் முகந்த 

வல்லியைச் கோமள வகுல்லியைச் கண்ணித் 

சாண விளிக்கும் சற்பசச் சனில௰ய 

மாண மயக்கும் மலர்வாய்ர் தேனை 

இரவி வன்மா இயலுடன் வரைர்த 

உருவ வோலியம் உயிர்த்தது மானச் 

இப்பியர் இகழ மொப்பிலா வமு௱த 

யாண்டுடீத் சனையோ! யாண்டுரீற் தனையோ? 

நில்லரித் சடங்கண் வல்லி யேகிய 

திசையினை யேனுர் தெரித்தியே லின்றுபோல் 

எமி. தோறும் வாழிநீ யிதணே! 

(82 gi மெளளம்,) 

வாளா நின்றிவண் உறிதே சரைசலென் ? 

மீளா எவளும் மாளா தயிரும் 

gel னருமருர் தன்ன௨ன் ஸர்தைச் 

சாகல னேடலே கடனால் 

போதுவோ மினிரரம் புலம்பு ரெஞ்சமே 

(மூச். துக்குமாரள் போர ரான்,]



இரண்டா ங்களம், 

இடம: கன்னிமாடததின் உபரிகச, 

காலம்: யாமம், 

பாத்திரங்கள்: வள்ளி, சத் இிராங்க, 

சித்திராங்?:--என்ன அம்மா வள்ளி | இப்படிச் சாச்சமொ 

ழிச்திருப்பாயேல் உன் உடம்பு என்னாகும் 2? இன்றி 

ரவு உணவு ஏசிறிதுங்கொள்ளாமல் எச்கங்கொண்டளை 

யே, சவலையிலாழ்ச்ஈனிடலாமா ? மசோலவியாஇயைச் 

சாட்டில் சொடிய சோய் உலலண்டோ ? இதையி 

னுஞ்சிரதை & “௫ என்னு ones? apr சொல் பொய்யன் 

Co! பாலமுட்சொள்ளாமர் பட்ம எரியாய்கி சண்வி 

ழித் ருந்தால் உன்டு தேசம் தாங்குமோ ? சற்றே 

மனம் பொறுத்துச் கவலைஈடிடங்சொடாமல் இருக்சமா 

ட்டாயோ ? அம்மணி, இப்படி யென்மேற்சாய்சீதுகொ 

ண்டேனும் சிறித நேரம் தூங்கு, 

வள்ளி:--சத்திராக்டி ! எனது அன்பனைப் பிரிர்து தனித்து 

உறைய என்மனம் பொறுச்குமோ ? அவனைச்சாகை 

சண்ணும் அவன் இன்சொல்லைச் கேளாத ரெயியும் 

அவனை உணையாத உடலம் அழியத்தச்ச்வையன்றோ, 

அமமா ! சித் நிராங்கி |! நீ ஏனச்சாசப்படும பாட்டிற்கு 

சான் என்ன சைம்மாறு தரப்போகிறேன்? என்பொ 

ருட்டு மீ கூச்சம் செட்டுச் கண்விழித்தராசே, நீபோ 

ய்ப்படுத் நற்கு, சான் ௮னுபலிச்கவேண்டியது என் 

தலைவிதி, நீ வருர்சாதே ம்மா,
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சித்திராங்கி:--8ீ படுக்நுயரினும் உனது சொல் என்னை மிச 
வருதி தன்றத, உன்னைவிட்டு ஒருகணமும் யான் பிரி 
வேனே: நீ சனியே வருர்இ நிற்பையாம் கான் விசார 
மின்றிப் படுத் அத்தூங்குவளும், கன்ராயிருக்றத, ஏன் 

னோடு இத்தனை சாள் பழடனும் என் சுபாவும் இப்படி 

யென்று கண்டாயே, போதும். போதம், ரி உன 

காகலனுடன் கூடி யின்புறுங்காலமன்றோ யான் கவலை 
யின்றிச் கண்படும்சாலம், இட்டிவாயிலின் வழியாய் 

உட்புகுர்வு உனறு மனச்சைக்கவார்;ு சென்ற அப்பெ 

ருந்திருடனை ஈண்டு ர படுர்குயரையவன்பா ற் சாற்றி 

யவனைப்பிடி த்து உண்ணிடம் சேர்ச் இடாமல் எனக்குச் 

அச்சமும் வருமோ? 

வள்ளி -ச்திராங்க ! என்னவென்று சொல்வேன் 2? சற்று 
பூன் உறச்சம்வருமோ வென்று சிறி சோற்ஈண்ணை 

மூடிப் படு சகாலையில், மர்தமாசத்சால் ப.இமுகம ஓரி 

வீச எனறு சவைவண் எனமுன் நின்றதாகக் சனவுகண் 

டேன், உடனே என்கண்கள் விழி எனக்குக்செ 
இ விளச்சன, கஷ்டகா ல இல் Garonne Seg, 

இகச்சமயத் இல் யான் படும்பாட்ட டச்சண்டு என்னுடன் 

௮ணுதாபப்படும் ரீ என் சண்ணிற்சிறர்சவளென்பதற்கு 

ச்சக்தேசமேயில்வை,--.என்னடி AG Bone! ச இரிசை 

சுமோ? சிலவு ௮னல் வீசுதல் என்பாபமே, கரும்பு 

க௪ததல் வாய்க்குச்றர்தான். அன்பரைப்பிரிர்தார்£ஞு 
கிலா அ௮னவினுங்கொடிசென் றறிர்தேன்.... ஆ! மதியே! 

நீ பிற” இட-மம் குளிர்ச்சிவாய்ச்தத. உடன்பிதச்த 
தும் அமுதம், அப்படியிருக்க உனக்குச்சுடுந்கன்மை 
யெங்கனம் வாய்ச்தத ? வடலவயின் வாசளையோ? 
விடத் இன் சேர்ச்சையேோ? ஆயினு சமன் ? இங்கு உடல்
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சுடத்சக்சசே-டி! இரை! இம்்மசச்சந்திரசார்தக் 

கல்லும் அர்சச்சொடி ய ம. இக்கு உருகுகன் ௦, எழை 

யாகிய யான் பருி௨சைச்சொல்வானேன்?.-இரவிர்றாச 

சரின்றி யென்போலலையும் வெண்டிங்காள்! €கேவி 

யோடு மூசேனி சோன்றியம போல் ரமுசத்தடன் பிற 

Baru, உலில் ஈன்டையோடு இீயாயும் தலந்நு நிற 

கும் என்பதர்கு இஃவுமொரு சான்றோ ? காரிருளை 

விலாப்புடைக்ச Sapa Cun Bio wo A@ut CumscQu 

ண்ணாியெ என்னை வருத்துதல் KorseyCam ? உணவி 

PSIESts ஒழுச்கம் ஏன்று உலகோர் கூறுவது உண் 

மைதான். ஒருகைவில்கள் உன்றோடொன்று ஒவ்வா 

தீருபோல ஒரு தாய் ஒயிறறு த்த மக்களும் ஒவ்வாமல் 

இரு தல் சகலமே , இர்தாமாரி, சங்சமிஇ, பறுமகிகி, 

he motor Ome ator Gu மதியே, என் காதலனை 

யெனக்கு ரண்டு தாச்கர்ானையோ? 9 coher gp) oh ww 

போலழர்ற வி தாயே, 
oat Frys இரங்க ப்பார்.) 

“gawar wig நிருர்தலையை 

மோதி மோதிச் சலிர்தகறக் 

சாய்வாய் aCe yor mi sr 

ளிருற்து வாமுல் கடிமனைஎய 

நீலா னெழுந்து வந்தழிப்பா 

யென்றா abe gr bean Ms 

சேய்வாய் கின்னோ டியைபில்லா 

Gastar யென்ன செய்யாயே,?* (58) 

“இன்றோ ரலி லென£சகொன்று 

பிரர்ச்சொன் ர யிருக்டின்றும்
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ஈன்றோ வனக்கு மதியமே 

ஞாயிறே போல் வாழாமன் 

மூன்றோ. கையர்கள் யாவரையு 

மொப்பச் காணா முயற்சியா 

லன்றோ தேய்ர்து போகின்றா 

யந்சோ வதனை மஉறியாயோ?? 

கடலிற் பிறர்ச விடமிரண்டிற் 

கரிய விடத்தைச் களத்தடக்கும் 

விடையி ஸிறையு நிசலெருலி 

வெள்ளை லீடமா டெயவுன்னைச 

சடையி லமைத்தான் கரியகஞ்சம 

தன்னில் வெண்ணஞ் சுயர்ர்ததோ 

அடைய வீடா யரவுணமு 

். Mite ‘na? wr ray whys வழன்ம இயே ! 

மலையை நிசா. வலைமோதும் 

மான வேலை Qué a sour or 

இலகு மின வை ன் மிரு வி ழி யி 

ளெழில்சேர் பொதியாத் இசழ்தவிஞளாற் 

குலவு மெமது குமபேசன் 

குணமே பெர்றா யெனவிரும்தேன் 

கிலவுக் சரணை நீ. வயறி 

சகேரோ வவற்கு நிலாமதியே! 

கருமை மன்னும் பெரும்பிணியுல் 

சயோ சஙூஞ்சார். பாவியுனை 

யருமை யிறைதன் Hi gs scone g 

மகன்ற தோறின் ற்றியல்பு 

(59) 

(0௦) 

(63)
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பெருமை இறிதும் பாராமற் 

பெண்ணா மெனையும் லாம்டுதியால் 

தரும மறியாச் சழச்சருக்குள் 

சார்ற லென்னே தீமதியே! (62) 

சித்திராங்கி--றம்மா | அள்ளி 1 இப்படி ரீ சரைச்துபுலம்ப 
லால் உனண்றொண்டை விங்கிப்போமே யொழிய வேறொு 

ன்றுமில்லை, இர்தச்சச்திரசார்சமேடையின்மேற் சாய் 

£தகொள், சான் வீ௫றுகிரேண், 

(tou HAAG AO ror BO SF cy ar.) 

வள்ளி:--சத்திராங்கி ! போதும், போதும். எனக்கு இந்தக் 

சாற்று கெறுப்பாயிருச்றெறு, ஈண்பசற்பொழுதிற் பா 

லையின்மேலடி,க்நுவருஞ் சண்டமாருசம்போல் இத்தெ 

ன்றலே என்மேஃரியய வாட்டி வெதப்புகின்றத, இது 

வேபோதும், ௭! தென்றலே! உனக்கு யான் செய் 

தீதிங்கென்னோ? 
(இரங்்இப்பாடுசீறாள்.) 

மலயப் புவிபாற் பயின்றுவரும் 

மந்தா நிலமே! மசன்தேரே ! 
மலைவிலாளி யெரிவி மியான் 

மாளா திருர்த காறென்னே? 

குலையு முயிர்மீ ளவுமடைர்த 

சொடிய மதன்போ ஸீயுமுயிர் 

கிலவ வருள்பெற் றனையோ? த 

சினைவி னோர்க்கு மருளுண்டோ? (63) 

சோர னேபோ ஓடல்பனித்துத் 

சோன்று wes மாருசமே!
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மாச கேளைப் பொடிசண்ட 

வள்ளல் வாழுங் சைலைகுயித் 

சேரும் வேளை பவன்விழியின் 

Sur லெரிர்து தீராயோ? 

௮௪ மாகும் விடவரவ ப 

மயின்று நின்னை யழிச்சாதோ? (64) 

சித்திராங்கி-- வள்ளி | உன்னைப்போல் மாரவேதனைப்பபெ 

வசைச்சண்டதுமில்லை கேட்டதுமில்லை, சத்று கேரம் 

சும்மா வாயைமூடிச்கொண்ு தூங்காயோ? சண்ணைஞாடி, 

யிருந்தால் தன்னாலே காக்சம்வரும், கொஞ்சம் படுத்து 

க்சொள், | 

வள்ளி -போடிபோ!சத்திசை! மாரவேசனையோ மரணவே 

தனையோ! என்னைச் தொர்தரைபண்ணாதே, வேணமொ 

ஞை நீபடுத்தத்தூங்கு, மன்மதா! உன் னை மகசகோபவன் 

என்பார்களே!!! என்மனம் என்னிடத்தில் இல்லா 

இருக்கீ யாண்டுதித்தாய்? மேருமலையை வில்லாகக்கொ 

ண்டு, சேடனை காணாகப் பூட்டி ச்திருமாலையே அம்பாககி 

கொண்ட செவபெருமானுடன் வல்லவனுக்குப புல்லுமா 

யசம் என்று ஒருபலமற்ற கரும்பு வில்லாகவும், வண்டு 

காணாசவும், அம்பு மலராகவுங் கொண் டெதாரத்த தி 

பராச்சரம தீரனாகய நீ ஒன்றுமறிபாப் பேதைப்பெ 

ண்ணாியெ என்னை யெதிர்த்து வருத்தலாமோ ? பெண் 
பாவம் உன்னைச் சேராதோ ? 

் (இரக்கப்பாகரு௭,) 

ழன்ன மீசன் நுதல்விழியின் 

மூண்ட தியான் முடிர்தனைசாண் 

பின்னொர் மாத வேண் செலிற் 

பிழைத்சா யன்றே மாதர்வயின்
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மன்னு மன்பு மினச்ிலதோ 

மாரனே யான் மாரி லன 

என்னை யென்னோ வருக. இயா 

ws மென்ப சறியாயோ ? 6 ச் 

சித்திராங்கி- வள்ளி ! ரி இர் கல தமாசப் புலம்புவதப்பார் 

ச்சப்பார்க்க எனர்சுத் உக்கம் ௮௭டக்முக்கொண்ட ரு 
* ° ரு ௫ 

இறசம்மா] G1 OT BH ௮.12: ௪ @ (HH Me இதசோ! இப் 

படிப்பராச்சாய் வேடிகஈகயாய் இருப்பாயென்று உன் 

னையிங்கு ௮௭ ம1றவர்சேன். கிணறு வெட்டப்பூகம் 

இளம்பினநபோல் ஈல்ல3 நினைக கஞ்சாய்வளைந்த து, 

அதோ! ந்தச்சசோரபாதி சர் இரனிலிருக்து வரும் ர 

ணர்களையுண்டு களித்து அனர்தமாய்ப் பாவெதபார். 

வள்ளி:--அடி ! உனக்கு அமன் கூரல் சன்றாயிருக்ெது 

போலும், என் சாஇற்கு ௮து ஈஞ்ரிடைச் தோய்த்த 
# 

நாராசம் ஏற்றியது போலக் கர்ண கடோர மாயிருக்கி 

2௮௪, இப்பொழுது என்ஸாயிம் கவ ணும் கல்லும் இரு 

ஈீதால் ஆதை ஒ2யடியில் விழு /இிவிடுவேன், 

( இரங்சப்பாடேருள்,) 

௪ ட * ட் e 

Caron aero oaiitiw gear 
ர் 

fe al UGB ௪இர்ச்ற யினையண்டு 

விம்மி வீங்குஞ் சகோரமெனும் 

வெய்ய புள்ளே! விடம்பிலிர்றுஞ் 

சும்மை பபிகுத்த கின்றுசொடும் 

அண்டம் APs சொலையாயோ ? 

அம்ம குருகு பிளச்தோன்கை 

யயிலா ஸனின்னைப் போழானோ? (66) 

சித்திராங் 2:--அம்மா | சிறிது கேரம் எழுந்து உலாவுவோ 
wan இங்கு இருந்து இப்படி வருந்துதல் சரியில்லை,
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இப்பொழுது உனக்கு எகைச் சொன்னாலும் விசோச 

மாயிருக்கிறது, 

( இருவரும் எழும். உலாவு௫ருர்கள், ) 

தோ |! பார்த்தாயா ரீ வைத்த களர்த்த முல்லைசகெொ 

டிலய, ௮.து எல்வளவு அழசாய்ப் புஷ்பித்து அசைக்கா 

கின்றது! அதனைச் சகண்டாயினுங்களிகூசமாட்டா 

யோ? 

வள்ளி: -தலை௨லி தனக்கு வர்தாற்றான் தெரியும், உன் 

னோடுபே?ப் பயனென்ன?--ஆ ! முல்லைச்செடியே! நீ 

என்னைப்போல் Wor ages on ap Cu, 

(இரங்கிப்பா0இறா௭ ) 

வண்டு வீழ வலர்பொருளி 

மந்தா நிலத்தாற் றுவண்டெொடிந்து 

மண்டி Sipser ஸஹீருகுத்து 

வருந்து முல்லை வான்்கொடியே! 

பண்டை நிலைபோய்ப்' பரதவிக்கும் 

பாவியேன்போற் காதலனை 

விண்டு நீயுக் கலங்கனேயோ? 

வேறோ ? ஒருசொல் விளம்பாயோ ? (67) 

சித்திராங்கீ:--வள்ளி ! உன்னை மான் இங்கு அழைத்துவச் 

தீது என்மேத் பிழைதான், அடியார்க்குத்துன்பத்தை 

நீக்கி பின்பத்தை யாகயெருளூம் முருகா! இவள படுச் 

துயரினுக்ரெல்காயோ? 

மலைமிசை வதியும் வாழ்க்கையா லொளிரும் 

வண்டடை யாதகைம் மலரால் 

கலைதருங் சரியாய் er man ost ton We 

சன்னியு மொத்தென orn gy
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தீலையடை யாத குதையுஎ தனைச் 

தீவிர்த்தினி சண்டன் ட 

குலவிய வடியார்ச் ‘Be Bu capes! 

மமக யயற்றக்களே —. - (8) 
இச்சே பனி ௮,சசமாய்ப் பெய்டெறத, ese செவிலி 

படும், உன்னைத் தேடிச்கப்பிகருள், இனி சாம் இலி 

. ரச்சச்ச்ட்டாது.. பரிகெசவ்தைக்குப்போகோம் வா. 

வள்ளி முருசச்சடவுளே !', அருமந்த amg sande ‘ ம் 

அருணை செய்யாகோ 2" oo 

“ound செழு. இச்சசாகே 
.  நழகே ளேவிய அம்பீனகே 
பரக மெரிய பன்பிஞலே.... 

பாவியே.ஞவீம மக்சகாமோ? 
குரனீள், மரர்புதொ.ளேக்தவேகா ... 

on சோதியே, சோசைய மர்ச்சசோகே 

நரிமால், கரனேம Ome 

:.. மூதர்தே லாதிசள் சர்பிரானே]?? 
( இருவரும் போ2ஏர்சள், )...



முன்றாங்களம். 

இடம்: அர ண்்மனையந்தப்புசம், 

சாலம்: காலை, 

பாத்திரம்: நங்கைமோகினி, சித்மிராங்கி, 

சிந்திராங் க: தாயே | கேற்றிரா வள்ளியம்மை தூங்கவே 

யில்லை. எதோ பிந்துப்பிடிர்தவள் போலிருக்கிருள், 

சென்ற ரிலநினங்சளாக எவ்லித விளையாட்டிலும் ௮வ 

ளுக்கு எனஞ்செல்லவில்லை. உணவுஞ்சரியாக உட்கொ 

ளே ணென்றுறாள், சேற்று CF (ap file பாலும் உண்டி 

லள், இலெல்லாம் வாயோயாமர் பிதர்றிக்சொண்டி 

௫₹சாள், ரான் எள்வித உபசாரஞ்செய்தாலம் ஒன்றி 

னாம் வளர் மனவுமைஇயடையவில்லை, சான இரா 

புழுவும் இமைசொட்டவேயில்லை, இர்த வீஷயத்தை 

pegs Geo சொல்லாவிட்டால் என்மேல் கோபங் 

சொள்டி/சளென்று பொழுது விடிர்ததம் இங்கு ௮௦ 

சேன், 

நங்ரைமோ6வ:--என்னடி ரத்திராக்கி ! நேற்று சன்று 

யிருர்சு குழரஈசக்ரு என்னடி ஒர்ரலிட்டது ? இப் 
போத என்னமாயடி யிருக்றொள் 7 

© ர ் ஏ . . . . 

சித்திராங்க் -- இப்பொழுதும் அப்படியே பிரமைபிடித்சஉள் 

போவிருக்கிறாள் . படுக்கைய விட்டு எழுது ஒருபுறம் 

தன் மையாய் நின்றுசொண்டு சிரிப்பதம் 2 முவதமா ய் 

இருஈரிறாள், சாலையணவயு உட்கொள்ள மாட்டேனெ 

ன்று பிடி வாசம் பண் ரு சிறுள், ae ன்மேருன் Dae



வல்லீ பரிணயம். . 123, 

உங்கா்டம் தெரிவிச்சால் ஒரு வேளை நீக்கள் சொ 

ல்ும் பக்ஷச்இில் ௮௨உள் கேட்பாளே என்று எண்ணி 

Veg ar. உள் ஐ PLY அன ரயுடப்பாய் விட்டது ௮ம் 

ion | 

(அத்திராக்கி சண்ணீர்சொரிகருள்,) 

Bho Comroti— oe! ச் இராகி. வள் இணைப்பு 

னல் சாவல் செய்இருர்சபோர எதையேனுக்கண்டு 

Ling corer ? என் னடி யம்மா i 2 வரர CF Bu ரெ 

ன்று ஒரி ட்டு ? £ போய் அலோ சான மூ coup 

வரச் சொஞு் னதாக அன மிர வாட எனககும்சைகா 

லாட eee, (ண் ண் செய்வசென்று தெரியவில்லை” 

மாண் அவள் பிதாரவயும் இக்கு வரச்சொல்லி. ௮னு 

ப்புிரேன், டே ! எரம்பா! 

. . (சாம்பன் ஒருரறுன்.) 
ஏரம்பு ஒம்ம] 

நங்டைமோரினி௨- டே 1 ஈம குழக்தை வள்ளிக்கு உடம் 

பு செலவுல வயாயில்லை என்று ange OFT er oO ans Wet 

ராஜாவிடம் சொல்லி g,an J தயைசெய்த சீக்ரெம் 

வரம் சொல், | . 

சரப்ப அ னரயட்மா இட்டுச்கொண்டு ஒருகிறது. வை 

நீதியபையா? ' 

நங்ை மோகினி டே மடையா! சான் சொன்னதைச் 

செம், மகாராஜாலவ pace இங்கே அழைதீதுச் 

சொ ண் வா... 

ஏரப்பம்:- என்ன ௮ம்மா 1 1 மகாராசாவுக்கு ‘aig இயக்தெ 

ரியுமா ? . 

நங்நைமோகிவி: டே] உனக்குச் சமயக் செரிதெதேயி
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ல்லை, ரீ போய் வள்ளியம்மை ஏதோபிரமை பீடி த்தவள் 

போலிருச்சிழுள் என்று மசாரசாஜாவிடம் சொல், அவர் 

அப்புதம் என்ன செய்யச்சொல்லரொசோ sign Oe 

செய்; 

ஏரம்மன்: சகி, அம்மச! அப்படியே செய்றேன் 

(ரம்பன் போரான் ] 

நங்கைமோகினி--௮டி எத் நிராக 1! நீ Cunis@ pions 

,மைச்சையோடழைக் தவா, ௮வள் €ழே விழுச்துவிடா 

சல் இததுகமய்ப்பிடி த்த, அழைச் துச்கொண்கொ, ௮வள் 
சசிகையணவிர்காசபி பசல் சாய்ச வைச்சேன். 

(6,2௯9 போரிரூள,) 

செய்கமே! முகுசா 1 சானேன்ன செய்வேன். என் 

சண்முணியை நீ தான் காட்பாறர வேண்டும சேற்று 

‘Did cara 8 brwaahd சூழாதையின் மணத் சச் மூ. 

aise , ‘Cu Hider, முருசா! சீ இப்படிச்சோஇச்ச 

wren? pivwed Quer pet. gee ழே ubs se tp 

ச்சமில்லையே, வியாதி சண்டறியாச ௮வளுச்கு இப் 

ம்்மூத் என்ன அசிசசோப? பேய் பூசம் இிண்டியிருச்மூ! 

மோ? இருளில் என தயேதும்சண்ே பவச் இருப்பாளோ? 

முழுச்னைவிபூநிஎக்கேயோ வை திருசேனே, அஸ் 

காத்தில் ஆண்டாவும் எழ னழையவீல்கேயென்பது ண்மை 
தான். முருசா ! உனக்கு நாறு கோழி நூமுசடா வெ 

அசுப்பூசை Cur GBC parr, அள்ளியைப்போலத்தக்சக், த். 

தாலே பொம்மை பண்ணி உன் கோயிவில் வைக 

சேன. 
(வள்னியும சிசதிராங்கெம கருராகள், )
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அம்மா வள்ளி! உனக்கு உடம்பு என்னடிபண்்ரடிதந? 

இப்படி மெள்ள உட்ஃசரு, தவை வவிச்ிரதோ? இறு 

தென்று தலை சுற்றுகசோ? மயச்சமாயிருக்சிறகதோ? 

உடம்பெல்லாம் வவிகசி்தோ ? என் சண்ணே! வா 

யை மூடிகொண்டு தவையைச்சகுணிச்டு சொ ண்டி ருக்இரு 

யே, 

வள்ளி:--ஓம்சா ! எனகு உடம்பொன் றுமில்லை. 

(பெரகுமாச்சு விட்டுக் அஸ் எலீர் விற்றான்.) 

நங்கைமோகினி--.என் சண்மணி! உடம்பொன்று மில்லை 

யென்று சொல்லிச் கண்ணீர்விட்பெ பெருமூச்சுவீடுக 

ரூய், அடி. சிழ்திராக்கி! கமத குலதெய்வமாகிய முரு 

சச்சடவுளின் பேரைச்சொல்லி மஞ்சள் துணியில் ஒரு 

பொன்காச எடுழ்து மூடி, Litp set! wea! ear go ats YG 

கன் விபூதி அக்சப்பெட்டியில் லவை இருக்கிறேன். அதை 

யெடு3 துக்கொண்டுவா, குழக்தைச்மிழேன், ஒரு தட் 

ழூல் மஞ்சள் நீர் கரைத்து ஆலம்திசொண்டுவா. OG 

வேளை இருஷ்டி தோஷமாயிருச்சாறும் இருச்சலாம், 

(2திராங்க போஙிறான) 

சண்ணே ! ஏனிப்படி உடம்பு வேயர்க்கிறது? ஒன்று 

க சவலைப்படாதே, உடம்பு சடுகிறதோ? 

(தொட்டுப்பார்க்கிறாள்) 

ஒன் யில்லை. தைரியமாயிரு, 

(சித்திராங் விபூதி, பொன்சாச, மஞ்சள் தணி, 

அயனி௰ஈர் கொண்டுவருஇிழுள்,) 

இதோ! இப்படித் திரும்பு. இச்சவிபூ தியை௮ணிரஈ நுசொன் 

(விதி யணி ரள.) 

மூருகா ! உனக்கு இர்தப்பொன்காசுபோல் நாறு பொ
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ன்சாணிச்சை சேர்ச்கோன், என் குழரமையைச்காப 

பாறு, 
(பொன்காக inh ror நூபரியில் சாமிகள்) 

உண் சோவிக்கு யாணைத்கர்கத்கால் உல் போட்டு 

லைன். எண் சழுச்சரை வள் ரியைச்காப்பா ரு, 

இர்கப்பெண்மரிறா... உணக்கே.. காப்பணனர் செய்து 

NA? mr. (Lp TR 1! சாப்பாரீஈவேண்டும் 

் பன! ay Toh ற் ரா ் 

ஜார்காய்! கொளர்சம் பால் சாப்பிரிெெபா ? Camp 

வாரிக்? ரூ இருரற்தால் உடம்கபப்புரட்டும், «te nieuw 

விடும், 

வன்ளி:--ஏன்றும் வேண்டாம் சாயே!. எனச்கூ வேண்டி 

யிருக்சுவில்லை, வேண்டுமானால் பிஈக சாப்பி?! “ஈண், 

நங்கை மோகினி. டி ஈெத்லர |! உரச எமில் ST Dane 

விச. வள்! இப்படி பெணன்மேர் சாய்ரா காள், 

(O38 pr ER RO oS opin ) ஈமர்சாய்! மழா?ச உன் 

பிதாவும் இசோ ௮ர்கவிூலவார்.. உனக்னெனரொய்கிற 
ae ந் உ . . ௪ 

தென்று சோல்லத்செரியபில்லயோ? ௮ிம்மா! மீ 3 (lp 

கால எனக்கு LLY SOE வரும், சும்மா உட்கார் இரு; 

அ௮தசோயாகஉரோ வருகிருர்கள். அடியோசைகேட்டுறது: 

(ரர LUG எம்ம்மா அருளறுர்சல .) 

ஃடே ! எரம்பா ! மகாராஜா எக்கேடா? உன்னோடு 

{ a ச ? 

கூட பிருக்கிறவள் யாரடா! 
8 2 5 3 1 f . 4 சவர Dae 

ஒரிப்ப மா முமமணி! மகாராசா BASIL WwW வளட்ட்யம 

மை பேச்சு மூச்சில்லாமே இருச்சாம்கோ. என்னமோ 

பொம்மை- பொம்மை Ig FE GREG. உங்களை 

சாணியம்மா இட்டாரச்சொன்ஞாங்க? எண்டு சொன்
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னேன். மகாராசா பைத்தியம் பிடிச்ச௨ங்கபோலே 

மக்இரியார் ஊட்டுக்கு ஈடிட்டாங்க. சான் என்ன டண் 

ணுவேன். உடனே யோடச்சேன், சாலு காளைச்சு 

முன்னே லேடன் சுப்பன் சொன்னான், இச்த மார 

க்குத் தணியமலையிலிருர்து ஒரு குறத்திதம்மா ர்க 

ரூக்சாங்ச, அவருக்கு வைக்தியச்தெரியும், சோஷிய7 

தெரியும், குறிசொல்லக்தெரியும், எல்லாச்தெரியுமெண் 

டுசொன்னான். அர்த அம்மாளயுங்காட்டினன். அது 

கினைப்புச்கு வர்தது, உடனே ஒரே பாய்ச்சலாய் ey 

௮ர்தம்மாசோ யிள்சே இட்டுகணெடுவரலாம், வமாட் 

டேன் எண்டால் தூச்ிச்ண்டு வற் தாடலாம் எண்டு 

இப்படித் இருமினேன். உடனே தேடிப்போன பசீ 

சிலை கால் ழே ஆப்பட்டதுபோலே இந்த அம்மா எதி 

சே வற்தாட்டாங்க...-(சச்சம்மாயைப்பார்த் து) ஏன் அம்மா 

உனக்கு சல்லாச் சோஷியச்தெரியு து. சான் கினைச்சது 

உனக்கு என்னமாத்தெரிஞ்சத? நீ வரமாட்டேன்எண் 

டிசொல்லியிருக்தால் குண்டுக்கட்டாய் கட்டிச் தச்ச 

இண்டு வர் திருப்பேன்--6ல்லவேளையா அசத அம்மானே 

சந்தோசமாய் நானே வாரேன் எண்டு வர்தாட்டாக்க, 

இராணியம்மா] இதுலே 8ல்லசகுனம், இணி வள்ளிய 

ம்மா உடம்பு டெம்பு எல்லாம் பறர்தூடும், வள்ளித் 

தாயே! உன்னைப்பிடிச்சிருக்சற பொம்மை இந்த ௮ம் 

மாவைப் பார்த்தவுடனே ஒடிப்போம், பார்த்தாயா ௮ம் 

௮ம்மாகையிலே மர்திரச்கோல், 

நங்வ) நமோகினி:--௮டே ஏரம்பா !நீ இப்படிச்சும்மாஇரு,- 

அடி பெண்ணே ! நீயார்? உனக்குச் குறிசொல்லத் 

தெரியுமா? நீ எந்தமலைச் கட்டுவிச்டி ? நீ இர்சமலைச்கு
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எப்பொழுது வச்தாய்? உனக்கு வைத்தியநக்தெரியுமா? 

தெரியமால் என் கண்மணி வள்ளிக்கு என்ன உடம்பு 

என்று சொல், அவள் உடம்பு செளச்யெமானால் உன 

ச்கு வேண்டியது சருறேன், ஒன்றுடெச்ச மற்றொ 

py செய்துவிடப்போெய், ஜாச்சொசை; சம்பிராஜா 

பொல்லா,சவர், பயத்தோ எவத்தியஞ் செய்யவேண் 

டும், 

சக்கம்மா:--சாணியம்மே! வள்ளிசேவி! உச்சளுச்கு முரு 

சன் இருஒபயால் எல்லாச் சேமங்களுமுண்டாகும். ஒரு 

குமைச்சலுமில்லை, கான் பிறச்த இடம் பாச்ருன் றம், 

௮ம்கே எங்கள் பாட்டியார்வீடு. வளர்ந்தது தணியமலை. 

௮க்சே தான் எற்க சொர்த வீடு, 

விண்மருவிய கோசலம் சரிவாழ் 

மேன்மைதம்கிய ஈங்கைகா யகமே! 

தீண்மதிப்பிறை தல மயர் செரச் 

தணிகைமலைச் குறத்திசா னம்மே! (70) 

திக்களிளம் பிறை சவழு மலையெங்கண் மலையே 

சேனாறு பெருகு மலையெகல்கண் மலையே 

மல்குலின மெங்குமுறு மலையெல்கண் மலையே . 

மாதவசெ லாம்வதியும் மலையெற்கண் மலையே 

சொற்கு௨ளர் வாவியென்றுல் குறைவின்றி £லக் 

கோலமலர் முப்போதுக் சொண்டிருச்கு மலையே 

செக்சடப்ப மாலையணி தேஉன்கும ரேசன் 

சேர்ர்திருக்குஞ் 2ர்த்தணிகை மலையெற்சண் 

(மலையே (71)
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நங்கைமோகினி:-- டி பெண்ணே! உன்பெயசென்ன? 

சக்கம்மா: -ஏன்னைச் சச்சம்மா என்று ஐழைப்பாங்சோ 

ஓும்மே! 

நங்கைமோகின்:--சச்சம்மா! உன் முகத்சைப்பார்சிபொ 

முதே நீஈல்ல புத்தியுள்ளவள் சன்பது தெரிகிற, எ 

சே, என் குழக்சைச்கு என்ன உடம்பு? சொக், 

ச்க்கம் Low — (89 a வள்ளியை உற்றுரோல்ஈிறள்.] தீயே! 

வள் ரியம்மைச்கு எவ்விசு வியாதியுமில்லை. PH aN A 

மனோவீயாஇயா யிருர்தாலிருக்கலாம் ௮ம்மே[ 

நங்கைமோகின:--சச்சம்மா! ரீ குறிசொல்லகவள் என்ே 

ரூயே எங்கே குழர்தைச்கு4 சூறிசொல், 

சக்கம்மா: -றும்மே' தாங்கள் பூசை செய்யும் அழையைப் 

புழகசலேகரை மெழுக குககுமம் தெளிந்துச் சந்தனச் 

குழம்பால் கரற்ஈதுக்கமாய்க் கோலமிட்டு அதீன்தெண் 

மேற்கு மூலையில் சா-ணிப்பிள்ளோயார் வைச்சச்சொல்லு 

ஙோ ஓும்மே! மறவாமல் முக்சப்பிள்ளையார் தலையில் 

௮றுகம்புல் லைக்சச்சொல்லுங்கோ மம்மே! சாமி எதி 

, ரில் கெய்பிசாச்சேற்றி வைது, சாம்பிசாணி குங்கிலியம் 

அபம்போட்டு மூன்று (ிவல்லக்கட்டி நிமித்தியம்பண் 

ணிச்ருடம் ஏற்றச்சொல்றலுங்கோ அம்மே! 

நந்ைமோகினி:--அடி சத்தரங்கி! Oise சக்கம்மா செ. 

ன்னபடி 8 சேகரம் செய், சிறிதும் தாமதிச்சாதே, 

சித்திடாங்க--ழம்மணி, இசோ செய்துவிட்டு மொடிச்குள் 

வருகிறேன், 

சக்கம்மா:--தும்மே! மும்சாழி முச்சிறல்கை செல்சொண்டு 

வரச்சொல் அம்மே!
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நங்சை மோசினி:--அ.டி சித்திசை! நீ வரும்பொழுது முக 

மிமுச்சிறங்கை மெல் ஒரு முறத்தில் போட்டுக்கொண்டு 

வா, 

சித்திராங்கி--இதோ கொண்டு வருகிறேன். 

(6 Bom tee Gian & cp an.) 

aaial:—gy eésnur! & Geranen GD dour Gs 

குமா? 

சக்கம்மா:-- ௮மமே ! இன்னுக்கொஞ்சசேரத்தில் கம்ம 

திராணிசயப் பாருக்கோ அம்மே! ஈம்மபாட்டியார் இ 

மயமலையிலிருர் ந இச்சவிச்தைவயசக் கர்றுக்கொண்டுவ 

தவ கமக்குப் படிப்பிச்சிருச்சாக்கோ மம்மே! சாம் எத்த 

னையோ சமஸ்தானம் பாரத் திருச்கிறோம். மாம் சொ 

ன்ன குறி சவருறுங்சோ ௮ம்மே! சாம் சீனைச்சேமெ 

ன்னா இடிம்பன் வர் தாடுவான். எல்லாச் சூறியும் மக்கு 

சொல்லிவிட்டுப் போய்வ்கொன், எங்க பாட்டியார் 

லைலைமலை போயிருர்சாங்கோ! ௨ங்சே யொரு அறு 

sore இருர்தாங்சோ! எங்க சொந்த பாட்டியார் 

குறி சொன்னாங்கோ! ரத ஆறுலை ராசாவுக்கு இச 

ண்டு பிள்ள பிஈப்பாங்சோ ஓன்று மாறுசலைப்பிள் னா 

இன்னொன்று ஆறுகலைப்பிள்ள யென்று எங்கபாட்டி 

யார்தான் குறிசொன்னாங்கோ. இம்தமா திரி யாருக்கும் 

குறி சொல்லச் தெரியாதும்சோ ஆம்மே! ஏன் உம்களு 

க்குச் சர்சேகம் அம்மே! 

நான் சொலங்குறி சான் ரவறுமோ 

மான் றருக்கன் ரி மங்கையே 

தேன் சொரியும் பிரான்மலை௮ளர் 

சேவகனே யறிவாரம்மே! (72) 

(சித்திராங்ு கெல்கொண்டு வருடிருள் )
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நங்கை மோசினி:--சத சாங்கி | சச்சம்மா சொன்னபடி 

யெல்லாம் செய். படித்தாயா? 

சித்திராங்?:--எல்லாஞ்சரியாய்ச்செய்தவிட்டேன் தாயே 

HC ar Grange கொணர்க இருச்சிசேன். 

ஈக்கம்மா:-௫ங்கே கொண்டோ அம்மே! 

(Quiet வாங்கச் மி ஆ! போரங் eros 66) BE cap air) 

நந்ரைமோகனி-- wer ஏரம்பா! 

ஏரட்பன்:- அம்மா! 

நங்கைமோகினி:- அடே! மகாராஜா வந்ததும் எனக்கு 

உடனே தெரிவி, 

ஏரம்பன்:-அம்மா! ஓப்படியே செய்ரேன், 

(போகருன்.) 

சத்கப்மா:-இம்போ! ஈல்ல குறியண்டாச்சுது, வள்ளிய 

ம்மோ1 இன்று சாயங்காலமே உண் மனம் இிறள்ள சவ 

ta Queers ume Ours Oe gaCw! கொண்வெ 

63 செல்லை இரட்டடபட எண்ணினதஇிலே ஒற்றைபட 

நின்றது, இரண்டு பட்டது ஒன்றுபடும். 

(oa DS ay ar.) 

“Oreears Oli. Curs JAZ abe Hr gs தெழுந்த 

டல்லியும் வர சொல்லும் பழ இனிப் பெண்கள் வாயாற் 

சொல்லிய வாய்ச்சொ லன்றிழ் ஐம்மலு ஈல்ல தேகா 

ணல்லது இ கூட் டும்புற் ரூந்தைவீச சழக தம்மா? (73) 

ம்) ம்மே! உன்கையை நீட்டு குறி சொல் ஓ.கேன், 

(ua GE Cpar.) 

அம்ம! நின தங்கைகொண்டுவா--செய்ய 

அம்புய மலர்ந்தனைய வழகுபொலிம்
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தெம்மனைய இரவலர்ச்கு- மும்மையினும் 

எற்குழுன் மீச்தருளு Auer 

செம்மைபெழும் அறுமுகனார்--சேவடி.எயச் 

சிந்தையினி torts Gol 252 இகழும் 

௮ம்மகின தங்ககொண்வொோ, (74) 

அம்மே! சல்லகுறி, கேளுங்சோ. 
(பாடுகறாள்,) 

அம்மேயுன் கொங்கைமிசைச் செங்சைவைத்த குறியால் 

அ௮ன்பனுனை யணைவனென விர் இவொ யம்மே 

கைம்மேலே சைகட்டி கின்றசனா வனைத்த 

காரியங்கள் சைகூடுக் சண்டிவொ யம்மே 

மைம்மேகச் குழலாய்டீ தலைவிளம்௪ குறியால் 

மணவாளன் மாலையிடம் தலைவ ப்பா யம்மே 

இம்மேலைம் இசைகோகடு யிருர்சசனா லன்பன் 

இன்றக்இவர்தணைவான் இதசசதம் அம்மே! (75) 

வன்ளி:--என்னடி பெண்ணே! வாய்க்கு வற்தபடியெல்லாங் 

குறி சொல்லுூருய்? யாரோ அன்பன், அன்பன் er oor &} 

ராய், எனச்கு யாரையடி தெரியும்? இப்படிச்தானிருச 

கும் நீ சொல்றுறெ கு.றியெல்லாம், 

சக்கப்மா:--தாமே! வள்ளி! கான் சொல்றகிறத மெய்யோ 

பொய்யோ உன் கெஞ்சுக்குத்ே சரியவேண்டும் ௮ம்மே! 

இல்லாவிட்டாலும் »is கெழுில் இருக்கற சடவுளுக் 

சாயிலும் தெரியும், சும்மா வாயடியடிச்சவேண்டாம் 

அம்மே! கான் சொல்லுவசெல்லாம் சத்தியமே, முருக 

னேசாஷி,
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C116 Hon bO sere #6 act AM 

ரு தனச்திகழ் வல்லிகோமள வல்லியே 

முந்துசர்தை யு௮ர்தமர்ச்தக் 

கந்தன்வம்தனைச கூவொன்ரன்பு நீடவே. (76) 

(ஏரம்பன் வருசருன்.) 

ஏரம்பன்:--௮ம்மா| மசாசாசா வருகறாகல்க, 

நங்சைமோ கினி:--தடே! இச்ச ஆசனச்தை எடுத்து இப் 

படிப் போ, அசை ப்படி யொழுங்காய்ல வ. ௮டே! 

சாஜாவோடே இன்னும் யாரேலும்வருரொர்களோடா 2 

ஏரம்பன்:-- அமமா! ம் இரியார் வருகிறாங்க, அதோ உற 

alii trae. 

(ஈம்பிராஜனும் மதிய்யெம் வரு£ருர்கள்,) 

நம்பிராஜன் -ஈக்சாய்! சம்குழர்தை வள்ளிசேவிக்சு உடம்பு 

என்னவாயிருச்ெது? ஏரம்பன் வள் எதோ 5செளக் 

கியமாயிருசரள் என்று சொல்லியதுமூதல்மான் என் 

௯ மறந்தவனானேன், எனக்கு ஒன்றும் செய்யத்செ 

ரியாமல் ஈம் மம்திரி மதியூகியார் வீட்டுக்குப்போனேன். 

அவரையும் அழைத்துக்கொண்டு வர்தேன்.--குழக்தாய்! 

உனச்கு என்ன உடம்பு? இப்படி என் ட்டவா, இங் 

கு உட்காரு, 

வள்ளி:--பிதாவே! எனக்கு கோய் ஏன்றுமில்லை. 

(கம்பிராஜன் ௮௬9௫ல் உட்காருகருள்.) 

நம்பிராஜன்: -மதியயொரே! உமக்கு என்ன தோன்று 
இரத? 

மதியூக்:--மசாராஜாவே! குழச்தை வள்ளிதேவிச்கு எவ்வி 

த்க் குறைவுமில்லை, தாங்கள் சிறிதம் சவலைப்பட வே 

ண்டாம், ராணியம்மா! குழந்தைச்கு யாது பிணி?
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நங்கைமோகீனி:--ஐயா! ஈமது குழர்தை இரண்டு மூன்று 

தினங்களாக உணவு ிறிதுமுட்கொள்ளவேயில்லை. 

கேற்றிசவு காங்கவேயில்லை, சதா புலம்பிச்சொண்டி. 

ருந்தாள், தனியே நின்று ரரிப்பதம் ௮ழுவதுமாய்தீ 

தன்னை மறர்து என்னையும்மறந்து அவள் இருந்தால் 

எனக்குப்பொறுச்சவேயில்லை, 

(கண்ணீர் துளிக்ளுள்.] 

மதியூகி:-- அம்மணி!) இறிதும் வருத்தப்படவேண்டாம், 

எல்லாவற்றிற்கும் முருகக்கடவுள் இருககரர், HES 

ட்பெண் யார் ம்மா! 

நங்கைமோகினி:--௮வள் தணிசைமலைக்சட்டுவிச்சி, சன் 

ரய்ச் குறிசொல்லுறொள், ௮வள் தற்செயலாய் இக்கு 

வக்சாள், அவளைச்கேட்டதில் குழந்தைக்கு மனோலி 

யாதி தவிர வேறு ஒன்றுமில்லையென்று தைரியமாய்ச் 

சொல்லுகிறாள், அவளும் குறிசொல்லி முடிச்தாள் 

தாங்களும் வர்தீர்கள், 

மதீயூகி:--மசாராசா | இர்தக் குறிசொல்லும் பெண் கல்ல 

புத்திசாலியென்பத அவள் முகத்திலேயே விளங்குக 

ன்றது, ௮வள் சவலைப்படலேண்டாமென்று சொன் 

னபிறகு தால்கள் விசாரத்தை வீடவேண்டும். 

ஏரம்பன்:-சாமி! அகத அம்மா சல்லா சோஷியம் சொல் 

eras! ga குரிசொன்னவுடனே ஈம்ம வள்ளிய௰ம் 

மா முகத்திலே களை வக்தூட்தெங்கோ, அறத அம்மா 

சையிலே இருச்சறெ மர்திரக்கோல் லேசான தோலா? 

அம்மாவைப்புடிச்ச பொம்மைடிம்மையெல்லாம் பறக்தூ 

டிக்க, 

மதியூகி:--மகாராஜா! எதற்குச் தாங்கள் ஒன்று செய்தால் 

ஈலமென்று தோன்றுது, ஈம் வள்ளிதேவி தனைப்
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Ly oor MRE வர்க சரலையில் ஈர. நாசனமா ண 

வேங் ஈக ண்டாணருக ரர ரத 2 பத q tL} LW TEM ON BA LI ee Ble ip, DES a 

ot * a . . . “ a . 

௫௬%: செய்வீசரானரென் ERE FEO Ta mula, 

அப்பரி FoF Lg | (பில் Bip ல செய்வகாயெ CLOT FB 

சடவுணகிஈப் cpm போட்டிப் பிரார்தனை. செய்ய 

வேண்டிய 2 தளிய க og Derm செய் 

மாம ORE சமிதி பிணயே... அரைக்குறி 

த்ரி எணக்கு [ழி wera a Ong a Boer புண் ம. இரு 

சாம் பிராண்பலையாருர்கர் மழாடிரியார்க்கும் உண் 

டான விவாதாச்கியஸ்க.இில். சரங்கள் தலையிட்டு 
“ . . டி ர் ட « e ச. கொண்ட. சாரணச்சால் ghee on Qosdurde 

சொல் வச்சுப் வாயடுிகா ர்க bg பாயிறு, OF Lo) gS 

ய்வச்குர்ற ம நமது வள்! 2 தலியின். வேறுபாட்டிற் 
ட ட்டு om 

ChE A ROT A ah Ce, Bh gg att EG, 

நம்பிராஐ ர PL ஏரம்பச! மர் ஈரியார் சொன் ணாத 

சீேட்டாயா? இன்று மாலைப்பொ மறு நம். இளணைப்புன 

தில்புராரய் உண்டான மைற ச மாரச்கினடியில் க 

குலசெய்வச்இர்சுப் பூசைப்பாடவகேண்டும்.. அச்சு 

வண்டிய சாமாண்கடாசயார்செய்ரகொண்டு நங்கு 

Ga Nuit Bua ey arb சேர். கால்களும் இரகு 

ரிசச்சயத்தில் இற்று சேரு றாம், ஒன்றி இ 

Sr olden nh பார்சி. க்கொள். 

ஏரம்ட:ு:-- மகாராசா! மூப்படி?ய செய்கிறேன். இர்தக் 

மூறிசொல் திற அம்மாவை ஈம்உ ரண்மணையிலேயே 

இருக்க உ ர் இரவு போடுங்க BES eG i குறி சொண்் 

ளவுடனேசாண். அள்வ் .யம்மைசீருச்சச்சோசம் முகத் 

தில் சொலிச்சங்க, அவள் இசை லிட்பப்போனால்
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பழையபடி பொம்மைகம்மை யொருகேளை பிடிச்சுச் 

கும். அர்தச் சச்சம்மாவை இக்கேயேயிருச்சச்சொல் 

லுற்ச; 

நம்பிராஜன்: -௪! பெண்ணே! நீ ஈம௫ அரண்மனையிலேயே 

இரு. வள்ளியம்மைகூடவெயிருச்து அவளுக்கு ஒரு 

குறைவுமில்லாமற் பார்த்துச்சொள், உனச்கு வேண் 

யது இடைக்ரும்,-ஈக்சாய்! இன்று பூச போடும் 

Furs goog ஈம் குமாரர் வீரசேவன் வசந்தன் இவர் 

சளுச்குதீ தெரியப்படுத்தவேண்டியது ௮ஊூயம், அசை 

யால் சான் கேரில் ஐவர்சசாயும் ஈமது வேடர் தலைவர் 

களையும் ஆஸ்தான மண்டபத் இம்கு வரவழைச்கு யாவ 

சையும் HOGI WEE வரச்சொல்லிலீடுவோம், நீயும் 

பூசைச்கு ௮௪ இஷ்டமிருர்தால் வரலாம், 

நங்கைமோகினி:--ஐயா! எனக்கு வள்ளியை ட்டு 2ப்புறம் 

போச மனமில்லை. இருர்சாலம் பூசை சமயத்தில் ௧௨ 

வளை வேண்டிச்சொள்ள வீருப்பமுண்டு, De. Fuse 

eB mem, 

நம்பிராஜன்: சரி, அப்படியே செய், குழந்தாய் வள்ளி 

கான்போய் வருேன். மச்கிரியாசே! ஈமது அஸ்தா 

னமண்டபச்இற்குப்போய் வீரசேவன் வசந்தன் முதலி 

யோர்களுக்குச் சொல்லியனுப்புவோம். காம் போவோ 

ம் வாரும், 

(ஈம்பீராஜன் மதியி போ6ரார்கள்.) 

நங்கைமோகினி: டத் இராக்கி! சச்கம்மாவிற்கு வேண்டிய 

செளசரியங்களை நீயே பார்சத்தச்சொள், அ.வளையெப் 

பொழுதும் கூடவேயிருச்கும்படிச்செய், ஒன்றிலும் 

௮வளுச்குச்கு எறவில்லாமலிருக்கட்டும்,



களம். ] வல்லீ பரிணயும், 37 

எரம்பன்:--அம்மா சக்கம்மா! எனக்குச் சோஷியஞ்சொல் 

ஐ அம்மா. எனக்கு ப்போ சண்ணாளமாகும்? பெஞ் 

சாதி உன்னாட்டமா எனக்குச்சிடைப்பாளா? கொஞ் 

சம் பார்த்தச்சொல்லலே ம், 

நங்கைமோகினி:-- அடே! வரயைஜடி, இநுசாறா விளையாட் 

டுப்பேசசுககிடம்? எப்பொழும் உனக்குச் சமயந்தெரி 

வஇில்லை,--சச்சம்மா! 8 ஈல்ல பெண். இரை! வள் 

எ்.தேவிய யழைத்துச்கொண்டு போறனசாலைக்குப் 

போ. சான் சசக்கம்மாவுடன் பூசச அஇணறச்குச்சென்று 

கடவு வணங்டிம் குழ கக்கு h ட ருநீறு எடு 

த் வருரேன், ஆடே எரம்பா! நீ போய் இன்று 

மாலை போடவேண்டிய பூசைக்கு வேண்டியவற்றைத் த 

யார் செய், அடு கோ.மி மசவியவைகள் ஏராளமாயிரு 

Gab, சரமிரம் போ, 

2 . ym os ஏரம்பன்: சரி அம்மா, ட்படியே செய்மின். 

( போ் ரண், ] 

நங்ைமோகளனி:-சச்சம்மா! ராம் பூசை அுறைக்குப்போ 

வோம்வா, .டி.ரிசஇரை! ஒள் பை ஜாக் தையாயப் 

பார்ர்தகஃகொள், குழ்தாய்! * கடம் பேஜன் சாலை 

சக்குப்போ, சானும் ௮௫ வேசமாய் நுங்முவருகிறேன் 8 . BOY அச் palit inom அல்கு வு of . 

(கங்கை மோகனிடம் சச்சம்மாலம் போர ரூர்கள்.) 

சித்திராங்கி--எண் அம்மா வள்ளி! 8 சண்யே இருந்தால்முன் 

போல் சவலை மேவிடும், காமும்போவோம் வா, 

வளி: -௮டி) ச இராக்! எள்னமாயடி அர்தச்சச்சம்மா 

வுச்கு என் மனோவியாதி இன்னதென்று தெரிச்தத? 

இவளுச்குத்திரிகால ஞானம் உண்டோ?
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சித்திராங்கி இராம். ம்மா, இப்படிச்சறி சொன்னவ 

jaro யான் சண்டத.மிவ்லை சேட்டதமில்லை. ஈல்லது 

இன்றுமாலை உன் தலைஉன் வருவான் என்று சொன் 

ஞாரிள வன் எர்த இடத்தில் எருவான் என்று அவளை 

ரான் சேட்சப்போகரேன், இன்று சாயங்காலம் 

போடப்போகும் பூ சச்கு ம போசப்போடரூயா? 

வர௱்ளி:--இர்சப்பூரச யாருச்சாக எதர்காசப்போடப் போ 

கரார்கள்? என்னுஈடய வியாகூலம் இன்னசென் ந 

பிபாதவர்கள் ழநியாயமாய் அசேகம் அடுகளையும் 

கோழிகளையும் கொல்லத் தணிர்தார்கள், பாவம்! 

பாவம் !! இர்தப்பழிக்கு ரான் உத்தரவா தியில்லை, 

அச்ச சற்குப் பாய சத்தை யம்ம ஈல்லி ரூர்திடத் 

தீந்தை தாயர் ஈர்ஈத செய்சல் சன்ம மோலென் சன்மமோ 

புதி மந்த மோ வர்ச்குப் புண்ணி யம்ப லிச்குமோ 

66g Carls கண்ணி லார்ச்குச் கண்ண ரா.ச்ச வேண்டுமால், 

அடி சித்தியா! எனக்கும் அந்தப்பூசைச்கும் ஸம்பச்த 

மேயில்லை, ரான் போகஃல்லை, 8 வேண்மொயிந் 

போசலாம், 

சிந்திராங்;--வாடியம்மா.. வள்ளி! மாம் போவோம், 

மான் சசம்மாலைப்பார்ச்சவேண்டும், 

(இரு ahd Cunk yiaer,) 

நான்காம் அங்கம் ற்றிற்று,
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பழையபடி பொம்மைகம்மை யொருவேளை பிடிச்சுக் 

கும், அர்தச் சச்கம்மாவை இக்கேயேயிருச்சச்சொல் 

HOS: 

நம்பிராறன்:--௪! பெண்ணே! நீ ஈமு அரண்மனையிலேயே 

இரு. வள்ரியம்மைகூடவேயிருச்து அவருரக்கு ஒரு 

குறைவுமில்லாமதீ பார்த்துச்சொள், உனச்கு வேண் 

யச இடைக்கரும்,-ாங்சாய்! இன்று பூசச போடும் 

சமாசாரத்தை ஈம் குமாரர் வீரசேவன் வசர்தன் இவர் 

களுக்குத் செரியப்படுத்தலவேண்டியது ௮வூயம், அசை 

யால் சான் கேரில் ௮வர்சளையும் ஈமது வேடர் தலைவர் 

களையும் ஆஸ்தான மண்டபம் இத்கு MITE ip te யாவ 

சையும் அந்தப்பூனசைக்கு வரச்சொல்லிவீடுவோம், நீயும் 

பூசைக்கு வச இஷ்டமிருர்தால் வரலாம், 

நங்சைமோகினி--ஐயா! எனக்கு வள்ளினய ட்டு Cy mb 

போச மனமில்லை. இருர்தாலம் பூசை சமயத்தில் ௧௨ 

வளை வேண்டிச்சொள்ள வீருப்பமுண்டு, ௮ஒ.ரயம் 

ai BC mem, 

நம்பிராஜன்: ஈரி, அப்படியே செய், குழந்தாய் வள்௱ி 

கான்போய் வரேன். மந்திரியாரே! ஈமது ஸ்தா 

னமண்டபக் இற்குப்போய் OIC SAT WEES eo முதலி 

யோர்களுக்குச் சொல்லியனுப்புவோம். சாம் போவோ 

ம் வாரும், 

(ஈம்பீராஜன் மதிய்டி போ&றார்ஈள்.) 

நங்கைமோகினி: ட் இராக! சச்சம்மாவிற்கு வேண்டி௰ 

செளகரியங்களை நீயே பார்தச்துக்சொள், 2 வளையெப் 

பொமுதம் கூடவேயிருச்கும்படிச்செய், ஒன்றிலும் 

௮வளுக்குக்கு றவில்லாமலிரு£கட்டும்,
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அடே வேலா! அர்த ஐயவிக்சடுகையும் செய்யையுஞ் 

Certs gona, 
(வேள் சேர்சறான்,) 

அடே சப்பண்ணே! நீ இர்தச்சோழிச்சொடிஈய இப் 

படி. நட்டு ௮௪ன் ஈழேபுள்ளேயாரை எவ. 

(அப்படியே செய்கருள்,) 

பேயாண்டி:--என் எரம்ப அண்ணே! புள்ளையார் புள்ளை 

யார் எக்கிறாங்களே, அது என்ன அரத ௮னை மூஞ்டச் 

சாமியா? 

எரம்பன்:-- அடே அப்படியெல்லாம் சொண்னையானால் 

உன் சண் செண்டும் அவஞ்ச்போ ம். உடனே அசன் 

காவிலே உழுக்து கும்பி ர, 

(பே யாண்டி கும்பி றான, ) 

பேயாண்டி:--ண்ணே! ஹா! ஹா! ஹா! 

(as & oy a) 

சுப்ப உணக்சென்ன எபச்ியமாடா? 

பேயாண்டி:--அர்தச்சாமிச்கு எம்மாம்பெரிய ஒயி௮ு ரண் 

ணே! அர்தச்சாமிக்குச் தணிபோட்டுக்சட்டுமா? 

ஏரப்பன்:-- டே! இப்படியெல்லாம் பே௫ிட்டு Das 

தால் உழை. வீழும், மகாராசா வுர்தாடுவாங்க. எல் 

லாந்தயாராய் இருச்சவேணும், சேலையைப்பா Ge 

சுப்பன்:-- அண்ணே! பெரிய டொய் கெட்டி ௮. சன் உஇர 
ங்சலர்த இனையும் வெள்ளரி௫ியும் இக்டட்டு வைச்சுக் 
இரேன். அதை நிமித்இயம் பண் றைறதுச்குமுன்னே
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அந்தப்பேயாண்டிப்பபயன் ஈண்ணாடரேன். எண்டு 

சொன்னான், அவனுக்கு சாலைஞ்சு கொடுத்தேன் 

ழுண்ணே! 

ஏரம்பன்:--என்னாடா கசொரிசத்சே! நிரிச்தியம் பண்றக் க 

கீகுமுன்னே எண்டா கொடு்தே? சேசத்தையா சாமி 

க்குப் பூசை போூலோக்ச? 

(ஏரம்பள் ஈப்பளயடிக்சப்போ ருள்.) 

சுப்பன் --இல்லை அண்ணே! சாலைஞ்சு பூசைகொடுத்சேன், 

ஏரம்பன்:-பலே! நீ ஈல்லவன். . இந்தப்பூசச முடியட்டும், 

MOYER வேண்டியமட்டும் பூசை போடலாம், மடே 

கேலா! அச மெண்டு புதவேட்டிகளைச் கட்டிக்கிண் 

டயா? 

வேலன்: அமாம் அண்ணே! சான் சல்லாயிருக்சேளா? 

என்னேடே  ஏர்சச்சாமிப்பையன் ஆடமா£ட்டான். 

பாதியிலே களைச்சுப்பூஷவோன். 

ஏரட்பன்- டே! ரீ தாண்டா இடப்போறே, சும்மாப் 

பேசாசேடா, டே சுப்பா! இவன் கையிலே அந்தச் 

சேப்பு,நா௯ைச் சாப்புச்சகட்டொ. 

கப்பன் சான் நல்லாச்சட்டபேன் ண்ணே! 

(வேலன் கையில் சுப்பன் வெப்பு நாலை இறுச்ச்சட்டருள். ) 

வேலன்: -ண்டணே! அண்ணே! கைபூட்டுது, ஒடிச்சூட் 

டான், ஒ! ஓ! (25% yor.) 

ஏரம்பன்:--என்னடா! என்னடா!! 

வேலன்: -இறுசூச்சட்ரன் அண்ணே! இரத்தம் ஒடியா 

சது தண்ணே! நீ சண்ணாலேபார் ஒண்ணே!
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எரம்பன்: டே சுப்பா! அர்த நாலை இகுடிட்ட்க்கொடுடா 

1 கட்டவேணும் சான் சட்றேன், நடே லேலா! இங் 

சே வாடா. 

(பரம்பன் ௮௫ன் சசயில் வெப்ப. நாலைசசட்டூருள்.) 

வேலன்:--ரீ கல்லாக்சட்டியிருச்சே அண்ணே -- அடே 

சுப்பா! சான் காப்புக்கட்டிச்கிநுலே உனச்கு இஷ்டமி 
ல்லை 2பாவிருக்கு. உன்னையும் ஒருசை UNS HEB 

றேன், 

ஏரம்பான்- டே! Bats wri Beng crn உசைப் 

பேன். இப்படி நில்றக்க, மகாராசா வர்தூட்ற காழி 
ஆய்விட்ட ௮, 

வேலன் :-ஏரம்ப அண்ணே! நீ தான் பாட்டுப்பாடர.ம், 

மான் ௮டசேன், 

ஏரம்பு சரி இப்படியே யாசம்டிம், சோ ரகாராசார 

wt AA, இரா௭ரியம்மா, சன்னமாசாவுங்க எல்லாரும், 

வராரங்௪, மீங்கள் இப்படி ஒங்கி கில் ங்க, 

(oS ore ar, RES, மங்கைமோலினி, விரசேவள், வரன் 

பாசல்யோர் எருஸுரர்கள் -) 

நம்பிராஜன்:--அடே எரம்பா! எல்லாம் தயார் செய்த வீட் 

டாயா? 

ஏரம்ப3:--சாமி! எல்லாம் ஐய்விட்டத ங்க, பூசை ஆரம்பிக் 

லாமா? 

நம்பிராஐ:3:-- சரி அப்படியே செய், 

ஏரப்்பன்:--2டே சப்பா! முன்னே புள்ளையாருக்கு நிமித்தி 

யம் பண். ௮டா,
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சுப்பன்:-இப்படியே பண்றேன், 

(பிள்ளையாருக்கு சைவேச்தியம் செய்கிறாள், ) 

ஏரம்பன்:--௮டே இர௫்ூட்டு எல்லாவற்றையும் எடுத்துவ, 

கான் முருஈனுக்குப் பூச பண்ரேள். அடே! சப்பா! 
௮கதத்தேச்கிலையய எடுத் சப்போட்டு நிமித்தியச்சை 

அதிலே படை. மடே பேயாண்டி! ர்சச்குங்கிலியம் 

சாம்பிராணி அல் சட்டை எல்லாவற்றையும் புகை 

போ, 

(சப்பனும் பேயாண்டிய/ம் ௮ங்களஞ் செய்சரர்கள்.) 

(௪ரம்பன் கைவேச்தியஷசெய். து வணக வே்யெடுச் ௪ 

௫ே௱ன் னாயில் சொரிஈ8ராள். ) 

அடே வேலா! இந்தா சாரிலேல். சரி உன்மேலே 

ஆலேசம் வசவேணும், சரியாய் ஆடு, 

வேலன்:--சொம்ப ஈல்லா ot Cr ar, 
ர 

ஏரம்பன்-- (பாடுரறான். வேலன் ஆரிருள். பேயாண்டி 

குடமூமா அடிச்சரான். ஈப்பன் கொம்பூ_து௫ரறாள்,) 

வில்லடிச்சான் பாட்டுப்பாடி வேண்டுசிரூங் கர்.தசாமி 

சல்லவாச்குச் சொல்லவேணம் ஈம்பினோசைச் சாச்குஞ் 

சாமி 

செல்லமகள் வள்ளியம்மை சேமமாசவேணூஞ்சாமி 

எல்லையம்மா செல்லியம்மா தில்லையம்மா கொல்லி 

யம்மச 

3மாரியேமசா டாகிரியேவா சாசனியேூக்ச 

வாசனியே 

மாதவரே சாதசரே மாதம்வரு மாதவசே 

வீரவாகு தீரலானே வீரதிரா வீரார்சகா
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வீரமாகேர்திரா வீரதேவேர்இிசா வீரமாசேச்சுரா 

வீசசேசரியே 

வீரமார்த்தாண்டனே வருர்கூச்மாண்டனே யொ௱கட 

தீசாண்டனே பெரும்பிரமாண்டனே 

யாருமிங்சே வாருங்குளற நீரும்வரச் 'தாருமுன்னே 

ஐயாதாருமுன்னே சாமிதாருமான்னே கூடியாரூமி 

ன்னே ஒடிலாருமுன்னே 

தெர்தினானேதெச் னானே னை? 

7 
தட்டிகுட்டிச் சாரிகளே --ஒட்டிஒட்டி 

மட்டுப் படாசலொரு ஈட்டிச்சாத்சான் 

சகோமாளிச் கூச்சடிக்ஈம். மயிலே 

எமாப் புடளிருச்குநி சோமாரியே 

சர் துபொர்து பார் ருக்கும் -சொர்தமா ன 

DEE NOBLE? SE RETO 

லீரப்பச் சேவண்ணனே-_ சாமன்ள 

சூரப்பன் முன்னு ச்ச சேரப்பனே 

சூடச் சழ இகம் சோர டய 

மாடனே சாடளே மார்ச்சாண்டனே 

சுட்டிக்சுட்டிச் சாமிகளே--உட்டீ ஒட்டி 

முட்டிமுட்டி யோடிவாங்சோ-- கட்டாயம் 

குப்பிகுப்பிச் சாராயச் சொப்பிகாசேன் 

மூட்டைமுட்டஎடச் சோழிகளை ஈட்டுகட்டு 

லெட்டிவெட்டிக் தட்டுமட்டுப் பெட்டிபெட்டி யாய்சீ 

சொட்டிச் நிடச்குகம்ச--வயனே 

வம். இடுங்க சல்லவரசர் தர்இடுக்க 

குட்டிருட்டிச் சாமிகளே, (79)
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நந்கைமோகினி:-- 

மரு கனே செக்தி மூசல்வனே மாயோன் 

மருசனே யீசன் மசனே--யொருசைமுகன் 

சம்பியே கின்னுடய தண்௭எடக்சா லெப்பொழுதும் 

நம்பியே கைதொழுவே ஸான்.? (8௦) 

மூருசா! என் குழந்தைஎ யச்சாப்பாத்றுலாம். 

( வணங்குகிறான்.) 

நம்பிராஜன்.-- 

0நடும்பெருக் சாயத் ௪ ரீலப் பைஞ்சனை 

யைவ ளொருவ னர் ௬௪ யேர்ப 

ஐறுவர் பயந்த வலாஈமர் செல்வ 

வால்கெழு சுடவும் புசல்வ மால்வசை 

ரவாகண் மசனே மாற்ரோர் கூற்றே 

செர்றி வெல்போர் கொரிறா ௮ இறவ 

விழையஎி இறப்பிரி பமையோள் குழவி 

வானோர் வணங்குவிசி ரானைக் தலைவ 

inf sy intr காலரி பலவ 

செராவி லொருவ Quraral mar menor 

at sem வெறுச்சை யறிர்தோர் சொன்மலை 

மண்கையர் கண்ண ஸரார்த ரேறே 

வேல்செழு தடச்சைச் சால்பெருஞ் செல்வ 

குள்௱ங் சொனள்௱ marys Gar hms sy 

விண்பொரு கெடுவராச் குறிஞ்சச் ழெவ 

பலர்புகழ் கன்மொழிப் புலவ ரேறே 

பரும்பெறன் மரபித் பெரும்பெயர் முருச 

சசையுஈரக சார்த்த மிசைபே சாள 

வலர்தோர்ச் சளிச்கும் பொலம்பூட் சேஎய் 

மண்டமர் கடச்சநின் வென்றா டசலத்துப்



146 வல்லீ பரிணயம், [மூ தற் 

பரிசிலர் சாக்கு முருகொர செடுவேளள் 

பெறியோ ரேத்துர் பெறாம்பெய ரிமவுள் 

சூர்மராஙி கறுத்த மொய்ம்பின் மசவவி 

போர்டிகு பொரு குரிரில்?? இஸ 

நின்னளர் சறிசன் மன்னுயிர்க் ஈருமையி 

ஸணிண்ணடி யள் ரி வர்சனெ ரிளி ஊெடு 

புரையக ரில்லாப் புலமை யோ?* யா் 

விரைவுட ராருள்செய ஒருகு.இி யெனவே 

( arom ee a.) 

வி த்த. se (UT DO oer a iY 

வார்த் 

பரமனும் வாகொடி பிரிவினை யிடரசொடு 

Cum é சராக்கொண்் io mano 

பெரரிரிர் ருமலென வஉயிர் புகமதி 

பேதம் சளர்சம் பு5யடே 

ஒசலவிட உராமூட லெரியிடை புருதரு 

்  வாசைச் சரக்சம் பிறலாமான் 

ாாரகத மயில் நிசை ஒருமூரு சனுமென 

வாழ்ச்ஈ கசி சொரன்பர் சவாயே 

௮ருவரை கொளைபட அலைஈடல் ௪௫௨:.றிட 

ஆலிப் புடன்சென் ஈசுரேசர் 

அனைவரு மடிவுறு உமர்பொரு தழகுட 

ஞுண்மைச் தனங்சொண் டெழும்வேலா 

இருவினை பசவிட எழிலனம யிடமுஈட 

॥£சர்£ இடுஞ்செர் சரிழ்வாயா 
இயல்பல ஃலைசொடு இஈ சமொழி பவரினும் 

எழைச் Bo arab பெருமாளே,?? (82]
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'டூதனியல்சொற் கணிமாதர் 

சேவைதனைர் சருசாதே 

wiGerearsm றிடுபோதம் 

யானறிதற் சருள்வாயே, 

வான்வருசி காசான 

வாசகனுச் களியோனே 

அனை மச் இலையோனே 

ஆறுமுகப் பெருமானே, (83) 

மதியூசி:-- 

“அுருள்பொழி மூகங்சள் போர்றி 

யலர்3ி மிச கமலம் போர்றி 

மருமலர்க் குவளை பூச்ச 

௮௱சயாழ் இணீதோள் போர்றி 

பெரு௮ர மளீப்ப Petra 

பேசெமிள் மணிச்சை Cun po 

யிருள்பனை தஎசச்தச்சேர்ச 

எீணைமலர்ப் பாதம் போற்றி, ?? 

(Soom gar வந்தவன் போற்கழன்று கழன்று ஆூூருன்,) 

ஏரம்பன்: சாமி! வேலள் மேலே ௮வேசம் அர்தூட்டுதல்ச, 

அடே சுப்பா] சூடம் சொளுச்சடா, 

(ப்பன் சர்ப்பூரம் எற்திக்சாட்டேருள்,) 
வேலன் :--( ஒடிச்சொண்டே) 

இடும்பன்கான எயே! இடும்பன்சான் ஐயே! 

மலையலை குலைய வடிவேல் 50த்த 

SLU eh Mars Sts Fe YU WL matey 

இடைவிடா தென்று wig wher Cus gp 

இடும்பன்கான் ஈமே! இடும்பன்சான் ஐயே! (84) 

(பாவரும் வணங்கு9ரூர்கள்,)



148 வல்லீ பரிணயம், [மூதற் 

நம்பிராஜன்: சலாமி! எங்களை ச்காப்பார்றவேண்டும், ஏங் 

am BOS 8) அருமருர்சாய வள்ளியம்மை சாலைச் தூ 

காளாய் உணவுச்ச மின்றி இசைப்பூண்டு பிஇித்சவளை 

ப்போலிருச்இராள். ௮வளூக்கு ஒருள் செய்யவேண் 

டும், 

வேலன்: 

நின்னை யென்று என்னைபோற் sree 

மன்னன் மாருசன் முன்னமே யமைச்தளான், 

ஐய ல் ஈரசே! ஐயுநல் ௮சசே! 

-கயுறு வேலனின் சாமர் சன்னியை 

மெய்ய விழைர்திய வேங்கையின் பாக்கத் 

தீண்டின னன்றே யீண்டினி யென்றும் 

மங்களம் மங்களம் மற்கள மவட்கே, 

எத மகற்றுமிப் பூதியைச் சொடுபோய் 

மடமகள் சனகூடு, சொடியினி லவள்படம் 

அன்பொழித் தளவிலா வின்பம் பயக மால், (85) 

(விபூதியவிக்ிரான். ஈம்பிராற்ன் பெகத்றுக்கொள்ளுசிறான். 

இடம்பள் மலையேறிலிடறுன்,) 

ஏல்லாரும் ௮ண்ணாறு வாக்செசொள்ளுக்க, 

(யாவரும் விபூதி பெற்தணி௫ருர்கள்.) 

நப்.பிராஜன்:--ஈல்காய்! ரீ விபூதிப்பிரசாதம் எடுத்கச்சொண் 

டு போய்ச் குழற்ைக்கு இடுவாயாக. மர்திரியாரே! இஃஸி 

நாம் எல்லாரும் போசலாமே, பிராணன் மலைச்தலைவன் 

orm aor enu மணஞ்செய் கொள்ள விருப்ப முள்ள 

என்போல் எம்மிடம் சகுறிப்பாய்ப்பேிஞென், அள 

வரிற பரிதமும் கசொடுப்பதாசச்குறிப்பிச்சான், இவ் 

விஷயத்தைப்பிறகு பேரச்சொள்ளலாமென்று ௧௫9
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அவனுக்கு விடையொன்றும் சாம் சொடுச்சவில்லை, 

இனதைச்குறிச் ௪ சரமிருவரறும் எகார்தமாய் சம் ரஸ் 

மனையில் யோ௫ிப்போம். இப்பொழுது நீற்சளும் சம் 

மோடு அரண்மனைக்கு வாருங்கள், 

மகியுசி--சரி 2ப்படியே. 

(ஈம்பிராஈன், ஈங்கைமோனைி, மரி, லாசன், ௫௪ 

சன் போ௫ருர்சள்.) 

ஏரர்பன் -(ரைவேத்யெசலியவற்றைச்சாட்டி) டே 
பேயா 

ண்டி ! இ௫.திரையெல்லாச். தசிச்சொள், 

சுப்பன். அண்ணே! அவனளண்டை கொச்சொாரே. அன் 

தண்ணாகொன். அவன் காச்சிலே முன்னையே தண் 

சீர் வா றிச்சு எண்டு சொன்னான். 

வேலன் -- உண்ணே | சான் தாச்வொசேன். 

ஏாக்ப 2 அடே சம்மா இரடா. அவன் ஒண்ணாஞ்செய்ய 

சசட்டான், தொட்டானெண்டால் ௮லன் கைஎய மறி 
உ ச ச . . 9 ச. 

ச்ரூடரேன். நீல்ச aun arms. மு. ரமணைக்குப் 

போய் உச்ககாச்குச் சேரவேண்டிய பக்கைத்தருகி 

றேன். போகோம், வாச்சடா. 
(பாலரும் போஇருர்கள்,)
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இடம்: அரண்மனைப்புறத்திலோர்சோலை, 

காலம்: இசவின்கான்காம்யாமம் (முற்பகு தி.) 

பாத்திரம்: முத்துக்குமாசன், 

ழத்துக்தமாரன்:--வள்ளிசாயகியை ௮எழத்தவருவதாச வா 

க்குக்கொடுத்தப் போன சச்சம்மாவும் சித்திராக்கயம் 

இன்னும் ஏன் வரவில்லை? வர்கள் குறித்தசாலமும் 

செருக்வெிட்ட தே. கெஞ்€ச ! கம்மேந் பிழையில்லை, 

அவர்கள் ரூறித்த இடசீஇல் சாம் முன்னதாக வரச சே 

ர்ர்தோம், சச்சம்மா சமக்சாசப்படும்பாடு இங்களளெ 

ன்று அளவிடமுடியாத, வள் சொன்ன௮வண்ணன் 

செய்யும் வல்லமையுள்ளவள், இத் திராக்கியும் ஈம்பால் 

அன்புடையாள், ஒருவேளை ௮ள்ரிசேவி பெற்றோர்களை 

விட்டுத்தளியே வரச்சுலங்ச யர்சுனெ ரனளோ? ஒன் மி 

யிவர்சசள்கூவரும் ஈள்ளிருளில் செளியேறுவதைச்சண்டி 

யாரேனும் ஐரசனிடமங் கூறிஉட்டார்களோ? சர்ராய் 

மூக்சமின்றி வள்ரீயுடன் ப1ழித்இருக்கன்ரனளோ? 

ஒருகால் சாவலர் இவர்களைப்பிடித்து உள்ளிசேவிஎய 

அரசன் புதல்வியென தன்றஞ்செய்யாநு விமனும், 

ஏனையோசைத் துன்டறுத்திச் சத்தொெலதை செய்டிள் ஈ 

னசோ? ஈமக்சாச ஐப்பேதைப்பெனண் சள் படும்பாடு இவ் 

வளவென்று சொல்லமுடியாத, இன்னுஞ்ூறிது சே 

சம் அவர்கள் ஙரத்தாமதிப்பின் சாம் பலாத்சாரமாய் 

அரண்மனையுட்புகுச்உ வள்ளிதேவியைச் சரைப்பிடித்து 

ச்கொண்டுபோகவேண்டும். அதோ யாரோ வருற ௮7
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eats Gans, ஒருவேளை அவர்களே வராடஇளுர். 

ளோ? 
(வள்ளி, சித்திரால்க, எச்கம்மா © Kanha) 

ஆ! சண்ணே ! இதுகாறும் மீ வராததால் உனக்குத்தாய் 

திரழையைவிட்டு என்னுடன் வசமனமில்லையென்று எண 

ணினேன். இசர்தப்பேயுமு ங்கும் கள்ளிருளில் bats 

னையே ! அ௮னிசசபலர்படினும் அழுங்கு கின் பாதம் 

௮ரும்பரல் பட ஆர்றுமோ? 

ளி.--பிரராணசாதா ! என் மனமே சர்களிடத்திருக்கம் 

தாக்கள் என்னிடம்நில் பன.ில்லையென்று நினைப்ப 

தற்குச்சச்தேசமென்ன? சாரிருரூம் தால்சள ரப்பின் 

பட்டப்பசலன்றோ? ௮னர்பொறிபறச்கும் பாலையென் 

Mt தாங்கள் என்னுடனிருச்சால் ௮. துவே மர்சமா 

ரு.சம் வீசும் வசற்தச்சொலை யெனக்கு, என்னையறுிச் 

தும் பரிசோ திச்கலாமா? 

மாதர்தூற் றலர்ச்கு மந்த மாரனார் 

தாதுநூற் ஈலர்க்குட் தீய தாயர்செய் 

சோதசேர் சிறைக்கும் கூன்பி றைச்குமே 

நாதநீ செல்லா ஜெனக்கு நன்றரோ, (87) 

பதியின்றி வேதே பாலையர்ச்கெனோ 

பாதமேகதி ப்மானேச்வரா (பதி) 

ரவியின்றிமா மரையோங்குமா 

சமணேசரினை விடசஈ்யாயமா (பதி) 

புயலேசெலாத பொடிஙீடிய 

புல்மேனுகீ பருகாயினைய 

தயரேகுமே கருணாலய 

துசைராஜனே யிதுவேவிதி (பதி)
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சித்திரடங்கி:--ஐயா ! தணிசகையசசே ! இன்னுஞ்சிறிதுபொ 

மு.திற்குள் வேடர்கள் விழிச்து வள்பரி.யக்காணுராய்த் 

தேடிவருவார்கள். தாங்சள் அதற்குள் வள்ளியைச்சா 

சிரகசையாய் அளழகத்க ச்செல்லங்கள், வளரி எங்களை 

விட்டுச் சிறிதும் பிரியாககள், பலவரினும் மெல்வியள். 

சிங்சளைஈம்பித் தாய் சந்தை சுற்றத்தானரயுர் துறர்.து வரு 

மிவளை, யரசே! கின்கை யடைம்கலமாசக்கொடுத்தேன். 

தரதைசாய் பாக்க சலைவன் முசல் யாரும் 

கெச்தைநீ யாதலினால் யா ஏிசைப்ப தென்னேயோ? () 

தீங்கள் மலைசென்று ॥ணர் புரிர்து சரிப்புடன் ௮ரு வீர 

சளாச, வள்ரி! ஜாக்செொ தயாய்ப் போய்வா 1 என்னை 

மறவாதே... 

வள்ளி:--எத் இராங்கி ! என் உயிரினுஞ்சிறஈ்த சோழி ! நீ 

மனம் வைச்சாஙிடில்கான் என் பதியய ௮டைவதெப் 

படி ? உன்னை சான் மரப்பேனோ? மீ செய்த உபகாச 

தகிற்குச் கைமமாறு முண்டோ? 

Cn arp யறுத்த வறனளி லோர்ச்சூ 

மாணிஈழ மகளிர் சருச்சிதைத் தோர்ச்குக் 

குரவர்ச் தப்பிய கொடுமை யோர்க்கும் 

வருவாய் மருங்கிற் சமுலா யுமுளவே 

நிலம்புகட பெயர் தாயினு மொருவன் 

செய்தி சொன்றுர்ச் குய்தியில் லென்ற?? (90) 

தருமதேவதை முறதயிடுகின்தே--சண்ணினும் ௮௬ 

௬ மயாய் வளர்த்ச தாய் தாதையஎரயும் உடல் வேறு 

உயிசொன்றெனப் பழ. உன்னையும் விட்டுப்பிரியும் 

சன்னெருியாகிய என்னைப்பரறி 8ீயாது எண்ணஇன் 

னையோ ? என் பிராணசாசனைவிட்டு நுஉச்சணமும்
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பிரிர்இருச்ச மனமில்லாததாலும், பிறர் மணம் பேசு 

சலை யொழித்தற்காகவும், என் கற்பினைப் பாதகாச்ச 

வேண்டியதாலம் நான் பிரியத் ௪ணீச்சேனே யொழிய! 

அடிசித்தர! உன்னைவிட்டுப்பிரியக்காலெழல் க ை௰டி 

என் செய்வென். 

சித்திராஙிசி--வள்ச!! வருார்சாசேசே அம்மா, உள்ணை ட்டு 4 

பிரிந்திருச்ச என்னால் மாத் இரம் முடியுமோ? நீஉண் 

சலை௨னை மணர்து மீண்டு இங்குவருக்காலமளவும் ஒரு 

இனமும் ஒரு யுசமாய்ச்கழிப்பேன், 

ஈந்கம்மா நீங்கள் இவ் *தமாகப்பேசிக்சொண்டு காலசாம 

தம் செய்வீர்சளானால் வேடர்கள் விழித்து உங்களைச் 

காணாமல் சேடிச்சொண்டு வருவாற்கோ அம்மே! 

ழத்துக்தமாரன்:--சச்சம்மா ! எனச்சாச நீ பட்ட பிரயாாச 

க்கு உனக்ருழ்சக்ச எசம்மாறு செய்கிறேன். உன்னை 

எச்சாலத்திலம் கான் மறவேன், ° 

சக்கம்மா: -ஐமே | தங்கள் கருணைக்கு சாள் ஆளானதே 

எனக்குப் பெரும்பாக்கியம், தாங்கள் போய் வாரும் 

கோ, என்மேல்யாரும் சர்தேசப்படாசபடி இன்னும் 

Farrar Dogs இருக்து பிறகு தணரியமலை வர்துசேரு 

BOC ps ஐயே! 

PHS wor Td —car somnt hp Opts argh OfCw! 

வள்ளி ! இதோ கூப்பிடு சாரத்திறள்ள சேமாமசசீசோ 

லைபருகில் புரவிகள் பூட்டிய எனது இரதத்தை கிறு 

தீவர துள்ளேன். அக்குப்போய் அதன்மேலேறிய மா 

தீ.திரையில் பரிகள் வாயுவேகமாய்ப்பறச்்து தணிசைமலை 

சாறாம், இத்திராங்கி! சச்சம்மா | கால்கள் போய்வரு 

இரோம்,
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வள்ளி;--சத்திசாக! சான் போய்வருறேன், என்னு 

டைய இளி, சாசணவாய், மான் இவைகளை ஜாக்கிருதை 

யாய்ப்பார்த் துக்சொள், 

சித்திராங்கி;--ரீக்சளிருவறும் இன்றுபோல் என்றும் வாழ 

முருகனைச் சதா பிரார்த் தித்றுச் சொண்டிருக்ேன், 

நீங்சள் போய்வாருங்கள், 

சக்கம்மா: அதோ ௮சண் மனையில் ஆ£வாரக்கேட்டுறதும் 

கோ, இனிசரிறிதுர்தாசதியாமற் போய்வாரும்கோ 

அம்மே--இத்திராக்கி அம்மே! காம் 2சரெம் ௮ரண்ம 

னையர்தப்புரத்திற்கு ௮ர்தப்புறமாய் ஒருவரும் ௮.றியா 
மற் போய்ச்சேருவோம் வாருக்கோ மம்மே,



மூன்றாங்களம். 

இடம்? அரண்மனை, 

காலம்; இரவின்கான்காம்யாமம்(பிற்பகுதி) 

பாதீஇரங்கள்: நம்பிராஜன், ஈங்கைமோடு 

னி, விரதேவன்,வசர்கன் 

ம௫ியூக, எாம்பன் முத 

வலியோர். 

நம்பிராஜன் -ஈங்காய்! குழந்தை வள்ளி Qos இரவில் ஈம் 

மையறியாது அரண்மனையைவிட்டு யாண்டுப்போயிருப் 

பாள்? 

Shion மோகினி: ஜயா! என்னுடன் படுத்திருர் சவள் கெடு 

நேரம் தாக்கம் வராமல் பேரிச்சொண்டேயிருர்சாள், 

பிறகு நானயார்துவிட்டேன். றிது கேரச்திர்செல் 

லாம். சனவுஈண்டவள் போல் விழித்தப்பார்த்சேன். 

அருகற்படுத்திரர்ச  கண்மணியைச்சாளுமல் ஒரு 

ஊளை அச்சமின்றி வெளிமாடியிலே உலாவப்போயிரு 

ப்பாளோ என்று கினைத்து அவளைக்கூ வியழைத்சேன், 

ஏன் என்னவில்லை, பிறகு சித் இராம்யும் சச்சம்மா 

வும் படுத்திருர்ச ௮றைக்குச்சென்று பார்த்தபொழுது 

Hart scan we சாணேம். அசன்மேல் இந்த இருளில் 

அவர்கள் எங்குப்போயிருப்பாரென்று கவலைகொண்டு 

தங்களை யெழுப்பினேன்,
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pardon ஜன் மதியயொரே! தக்களுக்கு என்ன தோன்ற 

ஜெ.த? 

மதியூசி:--ஐயா! உரண்மணை முழுவதும் ஒரிடம் விடாமல் 

சன்ருய்த்சேடிப்பார்ச்சச்சொன்னிர்களா! 

வீரதேவன்:--ஐயா! மச்இரியாசே! கானும் வசர்சனும் ஒரி 

டர் தவராமல் அரண்மனை முழுவ துந்தேடியறு மன்றிச் 

சுர்நிடங்சளிலும் கன் ரய்ப்பார்த்த விட்டோம், அவர் 

கள் ஒருவசையுங்காணோம். 

எாம்பன்:--(தனக்குள்) சக்கம்மா எக்சே போயிருப்பா ? 

மகியுகி:--இருக்கட்டும், அதோ. யாரோ வருஇளுர்கள் 

Curd GeO ro, ஒருசால் அ வர்களாசவேயிருக்சலாம். 

(ஈச*ராக்சியம், சச்சம்மாவும் ஒழி. உருரரர்கள்.) 

நங்கைமோசினி:--சத் இராக்] சச்சம்மா! குழச்தை வள்ளி 

எங்சேயடி யம்மா? 

சம்கம்மா--ராங்கள் எங்கள் படுகளசயரையில் படுத்தக் 

கொண்டிருர்தபொழுது எனச்குச்சரியான நூச்சம் பி 

டிச்சவில்லையுங்சோ-ும்மே, ரை காழிகைக்குமுள் 

கு.திசைகள் கட்டியதேரின் எச கேட்டதங்சோ, og 

னுடன் 5ம் அசண்மனைக்கசவுகள் இறர்த சத்தமும் 

என் காதில் விழுந்ததுங்சோ, அம்மே! இச்சு கால 

வேளையில் யார் விழித்திருக்கறார்கள் என்று பார்க்ச 

எண்ணி சச் திராங்யெம்மையையும் எழுப்பி ௮ழைச்துச் 

கொண்டுபேனேஜும்கோ. அம்மே! என்ன ௮ச்சரிய 

ம் -யாரோ ஒரு போர்வீரன் ஒரு பெண்ணைத்தூகத் 

தன்சேர்மேல் வைத் ச்கொண்டு ழெச்குத்திசையாய்ப் 
போவதைப்பார்த்தோம், ழமர்தப்பெண் யாசாயிருக்கு 

மோவென்ழ நினைத்து சாங்களும் சறிஈதூரம் தொட
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ர்ந்து ஒடிப்பார்்சோம், சேர் லமாயுவேசமாய்ப்போன 

சாரல் ஏல்சளால் கொடர:ப டியவில்்வேயக்கோ ௮ம்மே[. 

உடனே சக்சளிடம் செரியப்படுச்சலாமென்று இரும்பி 

ஒர்துவிட்டோம் அம்மே! இக்சே ௮ரணமனை வாயிலில் 

ஒள்ளாயம்மைஎ யச்காணோம் என்று சாவரற்காசர்சள் 

டேசெசொண்டது காதில் மிழுர்சறும்கோ.. அம்மே! 

உடனே மேசம் ஈடர் விட்டத என்று ற. திவேசமா 

யிங்கே வர்தோம் மம்மே! இளிச்சாலசாமதமில்லாமல் 

உடனே வேடர்களை க்ிழச்ருப்பக்கர் சொடார்தோட 

அ.ஈ்சச்சருடனைப்பிடிர் ஐலரச்சொல்லக்சோ அம்மே! 
௮ வனை லேில் படப்படாறுக்கேச மும்மே! 

ஏரம்பன்-ஈல்லவேளையாய் உன்னையும் தாச்ிப்போசாசே 

உட்டேட்டுப்பூட்டானே, என் நுதிர்விடர்தான், war 

ராசா! மேடர்ச சமாராயிரூச்சாக்ச.. உத்சாவுசொ 

Qos, சொடியிலே ஒடி ௮உளைப்பின்சட்டுமுறையாய் 

CDi Feat grOar ea, 

மகியூகி--௮௨ன் அளாவர்சேட்டதம் தெச்ருத்இஈ சயாய் 

நமச்குப்போக்குச் காட்டியிருப்பான். சாம் சாலாபச் 

சஈமும் உடனே தேடவேண்டும், மகன் ஒருபொமு 

தும் இழக்கு சோச்சியே போசமாட்டான், 

நங்ரைமோகினி:--2 நியாயமாய் என் குழர்தையை யா 

Cor கொண்டுபோம்விட்டார்களே, என்ன செய் 

சேன், என் லயிறெரிதிறெசே. முருகா! உனக்குச்சண் 

om leur, சான் படுச்சன்பம் நீயறிந்தேயோ? 

சதையை இராவணன் தாச்ிப்போனதுபோல் உன்னை 

யாரோ கொண்டுபோய்விட்டார்களே! ரீ என்ன கிளே 

சீது என்ன புலம்புன்றாயோ? மாசந்ந வேடர்குலத்
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SIG மறு கர்சசே, பிரர்தார்ற அளானேனே, 

செய்வமே! மெண்ணே! நீ என்ன தன்பப்படுஇ 

cp Gun? 

கிள ஈயின் சாட்பெ௪ன் செய்யுமோ சேமலர்ச் தருவே 

நிறையின் காப்பின்றி சிசமுமோ சர்புகே ரிழையார்ச் 

Be rwWer காவல் கர்வலோ? என்செய்சாய் வல்லீ! 

மறைவில் யார்செய்த ௮வஞ்சமோ? வன்மமும் யாதோ? 

வாடு ரண்ணிஈட மடர்தைநி னன்னைபான் மன்னி 

நீடு மன்புரின் னெஸ்சமும் புரியுமே ஸிலவு 

மோடு மாயலோ வுன்னையா ஞனேசல மொமழுங்சோ? 

பாடி யான்படப் பசமனார். படைசசனன் மாசேச? (92) 

ஈஉண்ணேயென். சட்டினிய சாமலல் விச்சொடியே! 

பண்ணோர். மொழியாய்! பரலைமா ஸனும்விழியாய் 1 

பெண்ணேகின் னன்னையான். பேததி OVD BIN GET 

எண்ணா சசன்ரனையோ? எண்ணீயினளி வாரலையோ? () 

புவிவாயிற் பட்ட புனமான்போ CanBs 

கூலைவாயோ? என்றுங் சூரறையா மதிமுகச்தோய்! (04) 

பான்செய்த மாசமே. யேய்ர்சோ ருுவெடுத்ச 

கான்செய் குழலாயென் சண்கரிப்ப வாசலையோ? (95) 

பாலூட்டிச் சராட்டிப் பண்பிற் பரிர்துகினைச் 

தாலாட்டி னேன்மூழைத் தையானி வாரலையோ? (96) 

நம்பிராஜன்:--கஈல்காய் நீ புலம்பாதே 1 இதோ சானே போ 

ர்க்கோலம் பூண்டு காலாபச்கமுர்தேடி ஈம்குழக்தையை 

ச்சொண்டுவருறேன். சவலைப்படாதே, டே ஏர 

ம்பா! வேடர்களை காய்களுடன் தயாரா யிருக்சச்சொல், 

மக்திரியாசே | நீரும் சம்முடன் வாரும், வீரதேவா!



களம்,] வல் 3 பரிணயம். 150 

வசதா 1 நீங்களும் ஆயுசபாண்சளாயக் Beri Hs or, 

அத்திருடனைச் கைட்பிடியாய்ப் பிடிசத்துவநது ௪22௪ 

உதை செய்வோம், இதோ வர்துவ்ட்டோம், 

நந்கைமோசினி: ஈயா! சகானுமுடன் வருகிறேன். 

கித்திராங்கி: அம்மா 1! கால்கள் தங்களைலிட்டுத் தனியே 

உரு ச்சமாட்டோம், தங்களோடுக டவருகிறோம். 

நம்பிராஜன்:-ஈங்காய் | சாமெல்லோரும் ஒசேபச்சமாய்ப் 

போகவேண்டாம், நீங்கள் இலகாவலாளருடன் சண் 

மனையைச்சூழ்க்த ஆராமத்திலும், மதிற்புறச்சோலையி 

லும், எயிற்புறச்சன் இழ்பாலுன்ள இலவர் இசையிலும் 

தேடி. வாருங்கள், காங்கள் மற்றொரு பச்சம் போட 

Capa, யாவரும் போவோம் வாருக்கள். 

(பாவ( ௦ போகருர்கள் a



நான்காங்களம், 

இடம்: சோலை, 

சாலம்? வைகறை, 

ure Babs aM: முத்துக் குமாரன் , வள்ளி, 

வள்ளி:--ாதா ! என்னைத்தேடி அதோ கேடர்களும் காய் 

களும் வருரின்றார்கள், ஈகாசொடியர்கள். யமனையும 

அஞ்சாத தீரர்கள். என்னை நம்ரினின்று 5 பிரிக் 

சொண்டுமபாவயம் ச௮ர ஈம்மையும் அம கவர்வார aan, 

பிறகு யான் உயி/வாழேனென்பது திண்ணம, 

ழந்துக்கமா ரன்--(ஈரை/ஐ) என்கண் உரிய! 8 ரிறிறம 

சலங்கவேண்டாம், உன்னை யென்னி.ரின் ஐ6 பிரிக்க 

௮வர்சளால் முடியாது, என்சை வேலாயுதம் சாமா 

ணியமானதன்று, அதன் ஆற்றலுக்கு மூவுலகும் ஏஞ் 

சும், என் உடை வாஃரிற்கு உரைபோதாத இ௮?வடப் 

பூச்சிசளோ என்னை யாகும் ? பெருநெருப்பைச் செல் 

லரிக்குமா ? ஒன்றுங்கவலைப்படேல், சிறிது மேரத்தி 

ற்குள் ரீ யாவுமறிலாய், 

வனள்ளி:-ழஇன்பா ! என்னைப்போன்ற பாவியரு முலலெண் 

டோ? என்னைப்பலருங்கண்டு ஈசையாடப் பழிபூண்டது 

மன்றி என் உயிர் தலை வனாரிய தீம்களுக்கும் Bis 

கைய பெரம் ஆபத்தினை உண்டாக்கனேனே | என் 

COMM SH இத்தகைய கேடு விளைந்தது. அப்பொழு 

தே உடன் 2பாச்சற் த உடன்படா மலிருச்தேனோ? ௪௫௬ 

ணையற்ற ரொத சாதகர்கள் என் செய்வரோ? பல்
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லாயிரம் பேர்களுசளெடயில் எவ்உளவு பசாக்செமவீச 

சாயிருட்பினும் ஒருஉரேன்செமஇயலம்? ஈய! ஏன்னை 

யிங்குத்தனியே விட்டுச்தாங்கள் தப்பிப்போய்விடுங்கள். 

ழுநதுக்தமாரன்:--பெண்மணீயே ! ஈல்லயோறனை சொல்லி 

ஞை, இடருர்௱ இடழ்இல் எதிரிகள் வசம் ஈம்பிய 

எழைப்பெண்ணே* ammo LCL a Bir ரூரனே சூரன் ! 

அவனும் புருடணோ? வளினும் மக்குச்சவித்த சின்ற 

பெண் சறர்தாளே. என்னைச் கோ௭ ழகளுட்சோமை 

யென்று எண் ௭ரினுயோ 2 

( பாரான்.) 

இ£ வடி வேலினை யெடு்தடி பிடிழ்தா 

லந்தவிசை யாலலலை லோகமு ம்ழிந்து 

Me aQio er வேடர்சிலர் சேவகமு மென்னா 

(ரிந்துவத. னர்தவெழி லின்பகிறை வல்லீ1- (97) 

வானுயர் மலைக்குலமும் வாரிதியொ Craps 

தானவரும் வானவரும் தாரணியு எளாரு 

மிரினமு மூவரெனு மேலவரு மஞ்சும் 

மானவடி வேல்சையினில் வாக்டமிசை யோக்டுன். () 

வ௱்ளி:-அதோ ! என் பிதாவும், சசோதரர்களும், மச்திரி 

மதஇியூூயும், வேடரும், சாயும் புடைசூழ அதினேசமாய் 

ஈம்மை கோக்க வருகிறார்கள், ஆ! தெய்வமே ! முரு 

சா! நீ தான் எங்களைச் காச்சவேண்டமம். 

(இரங்இப்பாருசு.) 

கருகுவிட கின்ற களனார் புதல்வ 

முருக முதல்லெமை முன்னின் ஈருளுவதியோ,(99)
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ழத்தா்டுமாான்: -சற்ட்ர்சிரந்த காசலி! அஞ்சேல்! அஞ் 

சேல் ! எஏதர்ப்பா...ர இமைப்பொழுதில் யமபுரம் எற்று 

கிரேஸ். அட், சசல் ! 

(ஈமபிரா ன், மாதேவன், வசர்தன், மதியி, மாம்பன, 

வேடர்சள், ..:ய்கள், வகு£ரார்கள்.) 

நம்பிராஜன்; -மர்திரி மதியூயொரே 1! அசோ சள்வனசப்ப 

ட்டான்., அவளையுயி2ராடு பிடி த்றச் சேரிச்குக்கொண 

போய்ம் ச௪ர்க தண்டனை செய்யவேண்டும். 

மதியுசி-- தரசே ! அகனைப்பார்த்தால் ஒன் நிற்கும் அஞ்சாத 

கெஞ்சுள்ள தீரன் என்பது தெரிகிறது, அவன் முகக் 

இல் அர்புத திங்ய வொளி விசுற௮, அண்டங்கலங் 

னும் ௮வனசையான், ஐய 1-- 

நம்பிராஜன்:--ஒன்றிற்கும் ௮ஞ்சாச யானோ இவ்வீளைஞூர்கு 

அஞ்சுசேன் ? மந்திரியாரே ! விலூகில்லும்,-- டே 

கள்ளிசலிற் சன்னியைத் திருடிய கள்வ! இம்மலைக்கு இச் 

,இிராதி€சவரும் வ£வருசுவர். என் பெயர் கேட்டால் 

விண்ணவரும் வெருவுவார். அஞ்சாது புருக்து ௮ணங் 

சைச்சவர்ர்த அறிவிலி 8 யாவன்? மடச்தையை விடுத 

திட, இன்றேல் என் முனைவாள் உன் ஆலி பருகும், 

(வாளை யோச்சுகறான்.) 

வள்ளி --(குறுகட்டு) பிதாவே ! என்பால் உங்களுக்கு அன் 

ட௱தாயின் என் சாதலற்கு ஊாறுசெய்யாமவிருக்க வே 

எடருகிறேன், என் தலைவற்குத்திற்கு விளையின் யான் 

என உயிர் விடுவேன், சற்றே பொறுத்துச் கருணை 

பாசாட்டியருளவும் 

நம்பிராஜன்:--௮அடே! மூடா ! வேடர்குலத்தேன் உனக்கு 

எளிதிற்கிட்டூமா? ஏ! சோரா ! சாசா 1--ள்ளிருளில்
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Bae 6 திறாடிண உண்டே moma Og oy wry OV 

மாறுசை வாங்கவேண்டும். Aa cro® gras ermncce Cur 

ய்த்தப்போக எண்ணா னையே, நீ யொன்று திளைச்மாய் 

முருகன் ஒன்று நினைச்சான். பான்மண நீங்காப் பா? 
@ உ ௩ 4 ஏ » « 
'மா.நிப்பாறைஎய மயச்யெ படுபபிக்கஞ்சாப் பாரா 

ara! உன்னை ளாரிதில் டேன், வேடர்காள் 1 கரா 
9 ப் . . * + ப 

புரஞ்குழ்ரின், விடாதிர்கள். வீரதேவா ! ஒ௱ந்தர * 

௮8 சப்பயலைச் கொல்லாமர்பிடியு ங்கள். 

விரகேவன்.-ரடே ! நஅரிச்குரியகக  ஈரியோஇன்னும் ? 

அதமனணாிய நீ எங்கே ௮ள்வாி எங்கே, இ! வயாவிட்டு 

இப்புரம்வாடா. என்னடா ஆடெடும£்ச சள்வனைப் போ 

ல் விழிக்கிற ய்? 

வா hE — AOL '@urSwom Corfu yaa fared! aS er 

க்கில் விழும் விட்டிலேப்போலே இங்குவர்து 'வகைமோ 

சமாய் அச௫ப்பட்ப்சொண்டனையே பேதாய் ! 8 நீயும் 

ஆண்மசனா | இப்புறம் வாடா ! 

வீரதேவன்:-- 

மட்டு விழ்மல ரிட்ட வார்குழல் 
மட்ட மோவுனணச் கெட்டுமோ 

விட்ட டாவினி யெட்டி யேசடா 

விட்டி லாவழன் மூட்டுமோ? (100) 

வசந்தன்: 

கிட்டி யேதலை வெட்டு கோமடீடா 

செட்டி யோறுட் மட்டியே 

கொட்டு கோமதற் கட்டி, யோவுனைச் 

குட்டு வோமிரு முட்டியால், (tor)
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விரதேவன்:- 

துட்ட னேகரக கட்டு வோருனைச 

FLO aru of விட்டியாம் 

இட்டு வோமட பெட்டை சேமய 

தெட்ம லாமடைப் பட்டியே! (1௦2) 

வந்தன்: 

தசா கோழுூளை* சம்இ.யா டல் 

Qari வோமிது சம்இியம் 

முத்தை ஈயக்இரு டெத்த னேரீயும் 

மொக்கு தற்கொரு ad வோ? (103) 

fs தே வலை 

கத்தை கேர்சொழி மூற்தை மைச்சொடச் 

சத்தி யோஎந்த யு ரதியோ . 

சிசி யோமடைப் புத்தி யோவெறுஞ் 

செழத்தை யேயடா சொத்ாதயே! ( 104 

வேடர்கள்:--(சுழ்க்து தசலாரிச்,த) 

அடியுக்சள் தடியாலே பிடியுங்கள் கொடியிலே 

குத். துங்சள் மொத்துக்கள் கொட்டுங்கள் வெட்டுக்கள் 

பற்றுல்கள் எர்றுள்கள் சட்டுங்கள் முட்டுங்கள் 

மமியுங்கள் பறியுல்கள் தறியுக்கள் முறியுல்கள் . (105) 
(யாவரும் தெருங்குகளுர்-ள்.) 

வள்ளி:---அ! என்பிராண சாதா! 

ழத்துக்குமாரன்:-சண்மணியே! அஞ்சேல்! அஞ்சேல்! 

இதசோ யாவருர்தொலைர்தனர் பார். 

(சேல்யெடத து.த்இிரிச்.த வீராட்டகாசஞ்செய்கருன் 

யாவரும் இந்த துபே;ல் மயங்கி விழுசருர்கள்.)
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வப் af: — (சன் Tr gosia 6 Bip ®) ய, ஐன் புடைய ராசா! 

இர்சச்கொடியபாதகர்கற்ணின்றும் சீப்பியயே, உன் 

ணிலும் சிறர்2 வீரர் உல் உளரேர? 

ழத்துக்தமாரன்:--சாதர்சணியே! கோ பார் யாஉருமழிந் 

£08, இனி வரால் உனக்கு எவ்விதச் தீல்கும் உண் 

டாகாது, Af ab கவலைப்படாதே, 

வள்னி-(.அவர்சள் விடர் ஐசிடப்பதை கோக்க) 

ஆ! பேன்புஈடய பிதாவே! ஈதோ மின்ச? யானோ 

உன்னையும் என் குலத்சையுமழிக்க வக்க யமனாக முமை 

சேன்? என்ன் உம்பாசசசள் உண்டோ? யானே மூல 

கா.த௫), பிதிர் 2 அமோக, உடன்பிகத௨ரை உயீருண்ண 

வத கொடுங்கூற்று, ஆர்சோ! என்னை மகளாசப்பெ 

ff Layers G யான் செய்த சைம்மாறு ஈதெரில் உலகில் 

கல்கையர் என்னை ஈகையாடியிசழாரோ? 24 தெய் 

வமே! உனக்கும் என்மேல் அ ராரிவலையோ? எண் 

செய்வேன் ? யானியற்றிய இத்திவினைச்கு இசெளர 

ஊாதி நரகங்கள் பலவற்றினும் பலபலயுகம்கள் இடச் து 

வருக்தினும் ௮.தவுமோர் சழுவாயாமோ? 

வயலீரர் சமச்கொருவ னெனுக்தாதை மலைப்புயச் ஐம் 

மார்பின் மீதும் 

ஈயமேவ வெனைவளர்த்த ஈன்றிகொன்றேன் ஞாட்பினிடை 

சமனே யானேன் 

தீயையேத மறியாச சழச்யேன் பலர்தாத்றச் 

தனியே கின்றேன் 

௮யனாரென் நலைப்பொறித்த விதியிதுவோ வாத்றேனா 

லந்தோ வர்தோ! (106)
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பாலூட்டிச் ரிராட்டிப் பிர் வளர்ப் பவருயிமைப் 

பருகும் பார்தள் 

போலீட்டி யான் வளர்ச்ச தரை தமரு மம்போழப் 

புரிந்தே னநதோ 

மேவீட்டும் விளையுமிள் யாசோகாண் வீருட்பமிசன் 

மேவ முண்டோ 

மாலாட்டமி£ண்டவர்சீரு மதியு்டோ கெறியறியம 

வஎசயு முண்டோ?(107) 

புச்சன ரர் தாய்ண்டு உலைசலர் இ வா௯ழியிட்பி 

புனத் தின் மூங்கில் 

கத்றுமொரு விரிய வை யுயிர்சோருர் காற்சொண்ட 

கரு ரி னாலே 
இத்திறமே யெனைமகளாப் பெற்றயுனே யமனாலக 

மேத்றி னேனால் 

எச்இஎசயும் புசழ்வீரீய இசைபஉடத்ுப் பாவியெனை 

யீன்ற எர்தாய் ! (108) 

கந்து முறித்து நிழல்சளியுள் 

களிதே யனைய மைந்தர்புடை 

வரது மருவ வலிமிகுத்த 

மடங்கலேறு போலமருமக் 

gig யேறின் னெறுழ்தொலைக்து 

தரணி மீது புண்டனையே 

அதோ வனல்வீழ் பசக்கமென 

௮ வன் கைவேலா ஸழிந்தனையே! (1௦9) 

தாதை யோடு தமரழியச் 

காயும் சொடிய சைம்மைபுக
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எதி லாரும் பழிபரப்ப 

லேழைமே ஸனின்னுயிர் பொறுத்து 

காச னோடு ஈளிகளித்து 

மாணா செமன் வாழகுவெனே 

பேதை யாளிப் பிழையியர்றிப் 

பின்ன மிரங்கல் பீடுடைக்சோ? (170) 

வேடர் குல$்தை வேரறுத்து 

வீட்டும் ஈவிய மெனவிருர்சேன் 

சூரிம பழியும் கொடுர் அயருக் 

தொலைக்குஞ் சூழ்ச்சித் ஏரையறியேன் 

காடு ₹ஈகைச்ச வாழ்ஓ.தினும் 

நலமே யாவி சோர்ச் தொ.ழிதல் 

வாடி மதலை யழுஇரங்கும் 

வகையே யானும் புலம்பலம்மா | (171) 

நாரதர்: பாடச்சொண்டே ருரு, 

போ தறிர்ச்சுண போதா ஈமோகம 

காத நிஷ்கள காதா நமோநம 

பூர ணச்கலை சாரா 5மேரகம பஞ்சபாண 

பூபன் மைத்துன பூபா CCN bi 

நீப புவ்பச தாளா ஈமோ£ம 

டோக சொர்ச்சபு பாலா ஈமோம சங்கமேழும் 

மாத மிழ்த்ரய சேயே நமோரம 

வேத னத்்ரய வேளே 5மோகம 

வாழ்ஜ கத்ரய வாழ்வே கமோசம என்றுபாத 

வாரி ஐத்தில்வி ழாசே' மகோததி 

யேழ்பி றப்பினின் மூழ்சா மனோபவ 
ஐ ஆ மாயை யிழ்சதி யூடே விடாது சலங்கலாமசா
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ச நிர்ச்சவெ தாளா டவீஈட 

காத புத்திர பாம் ர தி 

பாச முச்இிர ஜீமூத வாசனர் சர்இபாகா 

சேச யப்பிர தாபா முலாஇப 

மாலி சைக்கும ரேசா பிசாசக்ரு 

பாலு விச்ரும காரா உடானன புண்டரீகா 

வேத வித்தச ே.தா வீகோதகி 

ராச லஷ்மிகி ரீடா மகாசல 

வீர விக்ரம பாரா லதானவ சண்டசூரா 

லீர நிட்டுர வீராதி காரண 

பர நிர்ப்பய இிராபி ராமலி 

காய கப்ரிய மேலாய சாசுரர் சம்பிரானே (112) 

தேவ நின்கருபை சேகிபாஹிமாம 

நீனபாக்தவா wan Cga 

ஸர்வலோசமுக் தானெனவாகி 

கின்ற வெறைன் மகா (Cga) 

த்யமும்மல மாயகின்றவர் 

கேயகெஞ்ினி ஸீயிருர் இட 

நாயினுங்கடை யேளருள்பெற 

லேசோ வாசோ மகா (Gg) 

ஒசோ ! ஈசென்ன யுச்தாச்சம்போலிருச்கிறது? அதோ 

யார ஒருகமிதாரச்னம் கல்ல க்சமையப்புலம்புச முள் 

௮வள் சமீபத்தில் யாரோ ஒருசு£தரபுருவன் நிற்குறான் 

ஆகா 1 வல்லீதேவீ ! ஸுப்ரமண்யமூர்த்தே ! இதுவும் 
மின் திருவிளையாட்டோ 2 இர்த ஓச்ஞான அ௮£தகார 

தீதில் ௮மிழ்ச்துடெக்கும் கிர்மூடராகெ வேடர்களை யத 

ஞ்செய்தோ உல்லீ சமேதராகவேண்டும் ? இறுவோ 

கின் கருணை ! வெகுமார 1! பிரமசொரூுபியாகிய தே
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வரீருச்கு இவ்வே.டர்கள் எம்மாத்திரம் ! ஒரு பொரு 

ட்டோ ? சுவாமி ! கார்ச்திசேயமூர்த்சே 1 இச்சு மா 

fogs லிலாலைபவம் எதீர்கோ? வல்லீசேவி ! தாயே! 

இர்சச கிழராரதசோடுவாதாடினீர்களே. என்பேச்சுவிரு 

தாலாசவில்லை, ச௫்கள் எதீரில் கிற்கும் இவ்ய சுந்தாபுரூ 

ஷனை யாரென்று நினைத்ீர்? ஸுப்ரமண்யமூர SB 

யென்றறியீரோ ? ருஷ்டி ஸ்திர ஸம்ஹார இரோப 

வானுக்கிரக பஞ்சகிருச்திய வீலாகாத மூர்.ச்தியாயெ பிர 

மமே உங்களை aol Bev சேவியாகச்சொண்டபிரகு கே 

வலம் மநுஷ்ய வரிசைபோல் இத்தப்பிரார்தியடைர் த 

இியங்சலாமோ ? பவெண்ணெஃயச்சையில் வைத்துச் 

கொண்டு சொய்ச்சழலாமா? சாயே! நீரே வலர வே 

ண்டிச்கொள்ளூச்சள், சகல இஷ்டகாமிய போசார்ச் 

தங்களும் சி இக்கும். 

வள்ளி (மா துக்கமாரன் பாதர்கிர் பயக்து பணிர்,த) 

என் இன்னுயிர் சாதா ! பிராணேசா! என்னையிப்படி 

வருர்சவிடலாமா! உணனச்குச்சர்மமா! உன்னை ஈம்பிய 

என்னைச்தன்பமாச்சடலி லமிழ்ச்சலாமா? சுவாமி! 

இருபைபுரியேண்டும். 

மக்து *தமாரன்:--என் தன்பே! உன் அன்பிற்கும் அருளுக் 

கும் மெய்ச்சினேன்! கண்ணிர்சிறர்த காதலி! வல்லீ! 8 

விழுந்து டெக்கும் வேடர்களை உண் மவர்க்கரத்தா ற்றட் 

டியெழுப்பு. உன் அமுதம்போன்ற கைகளின் ஸ்பரி 

சமமே மர்களுடைய உயிர்கொடுக்கும் சஞ்சீவியாம், 

உன்சை பட்டால் பட்ட மாமுந்தவிர்விட்டுத்தழைகச்கும், 

கண்ணே! அவர்களைத்தட்டியெழுப்பு, யாவருக்தூக்கி 

விழிப்பதுபோல் எழுவார்சள்,
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வன்ளி;--கருணை வள்ளால்! உன்றிருவிளையாட்டை யானோ 

அறிளேன், நீ கூறியபடி செய்வேன். 

(யவரை.புர்தட்டியெழுப்ப அவர்கள் எழுந்து நிற்கறுர்சள். 

நங்கைமோகினி, 9)ச்திராங்கி, சக்கம்மா வருகிறார்சள்.! 

நம்பி.ராஜன்:--லேடர்சகளே! இ௮ன் பெருமாயாவி! இவன் 

தன் வேற்படைசொண்டு மயகசம்மை வீழ்ச்திஞன், 

அவனைச்சூழுங்கள், விடாதீர்கள். அச்கொடியனை 

என் வாளுக்ரையாக்குேன், 

நாரத:--ஏ! மூட வேடராஜ! இம்மசானை யாரென நினைக் 

தாய்? உன் குலதெய்வமாக முருகக்கடவுள் என்று 

௮.றி$இகைபோலும், ஏ! பேதாய் உன் குலதெய்வமே 

மாப்பிள்ளையாய்க்கிடைச்சிறபொழுது உனக்கு என்ன 

சசப்போ? அவர் சாலில் விழுர்து வணங்கு, 

நங்ைமோகினி:--காதா! என் குழந்தை வள்ளியை முன்ன 

மேயே முருசனு்கு அர்ப்பணஞ் செய்திருக்கேன். 

தாங்கள் சடை செய்யவேண்டாம், 

(ஈம்பிராசன் பாசலிப யாவரும் முச்_துச்குமாரன் பாசத்தில் 

Sipe og a com Gap i aan.) 

ச$கம்மா:-சாணியம்ே 2! எல்லாம் என் குறிப்படி டந்து 

விட்டதுக்கோ பார்த்திகசளா? உம்மே! 

ஏரம்பன்:--சச்கம்மா! உன் குறி ஒராாளும் த௨ருது, என 

க்குத்தெரியும்--எனச்கு மாத்திரம் குறிசொல்லமாட் 

டேனென்கிருயே--இருக்சட்டும். 

நாரதரி:--வல்லீ 22வி! கானேவென்றேன். மண2மவேண் 

டாமென்ற விரதம் பூண்டிருந்த நீரே தோத்தீர் ௮ம் 

மணீ!--இர்தச் கோலம் பார்ச்கவல்ல2வா யான் இப் 

பாடுபட்டேன,
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நம்பிராஜன்: சுவாமி! வேலியே பயிரை மேய்வதுபோல் 

எங்களைப்பாதுகாக்கும் நீரே எங்கள் குலக்சொம்பைத் 

இருடியணையலாமோ? தம்களைத்தடுச்ச ஏழைப்பதரா 

மெ யானோ வல்லேன். மக்இிரி மதியூயொரே! உங்களு 

ச்கு என்ன தோன்றூறது? 

மதியூகி:--இதைக்சாட்டிலும் நாமடையும் பேறும் வேறுள 

தோ? சுவாமி! கம்முன்னோர் செய்த தவப்பயனே சம 

க்கு வள்ளியை மசளாசழ்சம்த துமன்றி மூருகவே£ள மரு 

காகவும் அளித்தத. இதற்கும் ஒன் ஐஞ்சொல்ல 

அறியேன், 

ஏரம்ப (௧9.2 கச்சத் தப்பாடுகிருள் .) 

மங்களம்! மங்களம்! மல்களம்! வள்ிக்கு. 

(காரதரை கோச்சி) ஐயா! சாமியாரே! லக ரெண்டுபே 

ரையும் கூட்டிவைசீ€ரே, என்னையும் சச்சம்மாவை 

யும் கூட்டிவைசீசவிடுக்க, (அவர்காலில் விழூ௫ருன்,) 

நாரதர்:--சரி! தப்படியே, உனக்கு சாம் வரச்தருவோம். 

இச்சச்சமய;த்தில் யார் எர்.5 வரம் கேட்டுஞம் முருகன் 

Aan செய்வான். ் 

ஏரம்பன்:--(களிப்பு டன் சச்சம்மர்வின் கையைப்பற்திக்கொண்டு) 
கரன் உன்னை பிடேன். சாமியார் சொல்லிவிட்டார். 

இணி நீ மறுக்சப்படாது, பாழ்த்துச்சொள், 

நம்பிராஜன்: (மத் துக்குமாரனை கோகி) 

சுவாமி! தாம்கள் எனது சோர்ச்கெழுந்தருரி எர்கள் 

குலாச “ரப்படி மணமுடி,த்.துச்செல்லவேண்டும், 

நாரத4.--ஈம்பிராஜா! இன்னும் உன் அஜ்ஞானத்தை விடவி 

ல்லையே, கடவுஞச்கு 82பா மணமாற்றுபவன்? இது 

வே இருமணமென்று தருசவில்லை2யோா? இ?சாபார்
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உன் புதல்வி சன்னிரு கரங்களையும் மணமாலைபோல் சர் 

வலோச சாயகமூர்த் இயின்புஜச்தில் அணைச் துச்சாய்சது 

சோர்ர்து உன்னையும் தன்னையும் மறரது நிற்பதைப்பார், 

இனி உன் பேதைமை நீம்குவாயாக, இதுவே மக்கள 

இனம், கண்ணுச்சடங்காத இக்சாட்ியைச்கண்டு சளி 

நிதுப் பேராகர்சமடைவாயாசக, 

நம்பிராஜன்: (ரத் அக்குமாரனை கோகி) சுவாமி! இன்று 

போல் என்றும் எம்பால் மீல்காத அன்பு பாராட்டிச் ௫௬ 

பை செய்யவேண்டும், இதுவே என் பிரார்ச்தனை. 

ழந்துக்தமாரன்: அப்படியே செய்வோம். மீம்கள் யாவ 

ரும் தணிசாசலம் ats சேர்ர்து சாம் வல்லீ சமேதராய் 

௮ல்குசி சாட்டும் சாட்டியைச் கண்டு களிப்பிராக, காச 

தீசே! நீர் சொல்லியபடி ராமும் உ.ல்லீசேவியை மணஞ் 

செய்தோம், உமத எண்ணமும் எமது இஷ்டமும் 

பூர்ச்தியாயிற்று, இளி மாம் வல்லீ சமேதராய்த் தரி 

சாசலம் போடறோம், நீரும் சரம ஆம்கு வரது 

சேரும்: 
(ுதீறுக்சுமாரன், வள்ளி போ௫ருர்கள், ] 

நாரதர், -அல்கனமே வருகிரேன் சுவாி--ஒ] ஈம்பிராஜனே! 

உன்னிலும் பாகயெவான் உலடிலில்லை,. மகளைவட்டப் 

பிரிந்சோமென்று இறிதுக்கவலத்ச, வள் நின்பால் 

என்றமுளள். நீ இள்னுஞ்லெசாலம் இம்மலையில் ஆரசு 

புரிச்து இறுதியில் சாமீபபதவியடைந்து முருசக்கடவு 

ளின் கணங்களுக்கு காதனாக அமர்வாய், உன்னால் 

உன்குல மிடேறிற்று, முருசச்சடவுள் இம்மலையில் எப் 

பொழுதஞ் Feo § இியமாயிருப்பார், அவர் சொரூபாம் 

சம் தோ சோன்றும் ௮ப்புதிப ஈறிய வேம்கைமரத்
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இல் உள்ளத, தெய்வீசமாசத்தோன்றிய ச்சருவி 

ன் உயர்வனையறியாய், முன்னம் நின்மடக்தையைப் 

புனகாவலில் வைத்திருர்தனையே. 

“ஆங்கது சாலை தன்னி னடிமுதன் மறைகளாச 

கோம்யெ ஈடுவ ணெல்லா முயர்ெ நால தாகப் 

பாக்சமர் சவடு முற்றும் பல்லை யாகத் கானோர் 

வேங்கையி னுருல மாக வேர்படை வீர னின்றான்.?? 

இவ்வுண்மையை ரீ மனத் தினுட்சொண்டு இனமும் தவ 

ரூமல் ஓவ்வேக்கையைப் பூசசசெய்து வருவாயாக, 

இதனை மகோபதேசமாகச்கொள்வாய், உனக்கு எக் 

காலத்தும் யாண்டும் குரைவுண்டாகாது, நீம்களினி 

யுங்கள் பதியடைந்து, பின்னர்சசசெத்தில் தணிகாச 

ல.ம வருவீராக, இன்று சுபதினமாகையால் கஈமனைவ 

ரூம் மற்கலவாழ்த்துச்கூறி யசல்வோமாக, 
நாரதர்: 

(2தரிவாருனை யெவசைய தே௮ 

தீனனாகு மானோ வறியவல் லேனோ தெரி 

மயிலேறி கேய. மனமூ டிலொவி 

மஎ நசேட கின்ற மலரைகேரும் பாதா தெரி 

சி வவாரி மீறு Heya ரமுதே 

செர்தமிழ்கி குவந்து மனமகிழ்ச்சவா 

தவயோசி சேர மறைபேசு மீச 

தணிசாதனே தம்மதியாலமா தெரி 
யாவரம்:-- 

“மறையோ லிரிக்தணிகை வள்ள லருளுருவம் வாழி வாதி 

பிரையேர் நசன்முசச்துப் பேோரமைத்தோண் மாதரார்வாழி 

வாழி 
பேரமைத்தோண் மாதர்ப் பிணைச்துலவும் பேருட்சண் 

வாரமிலேன் மாட்டும் வழங்கு மவணன்சளா om: A am AD o
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வாழி செக்ச டட்பு சூடும் வள்ளல் வாழி வேள்புயம் 

வாரு மைய மாழை யுண்சண் வல்லி வாழி யன்னவர் 

சூழு மன்பு சோயு மாம ணர்்த லூ வாழிய 

அமி சூழ்வ ளாசம் வாழி யன்ப/ வாழி வாழியே. (117) 

(pio im) 

 



° 

பக்கம், 

26 

35 

40 

109 

151 

106 

173 

a. 

௮ நுபந்தம். 

கீர்த்தனங்களின் இராகதாள அமைப்பு, 

  

உர்ச்சனம், 

ந மனி௰ம் போத் 

சசலணோர்பவ 

இரத மிகை 

ப.இியினையிங்கே 

ui Euler MC am 

கேரின்கிருபை 

தேரிவாருனே 
நிவை தகைவளாக்ககள்பவம்களாஷக் அகவை 

இராகம், 

சன்யாளி 

௮சாலேரி 

பியாச் 

சாசடர்தாமணி 

சதணகுதாகல2 

காம்போதி 

தாசா... 

மூபகம் 

ஆதி 
௮இ 

ஆதி 
ஆதி 

ரூபகம் 

ஷூண்முஃப்பிரீலய ஆட 

tlh & தி பந சம் 

  

  

  

    

  

        

  
  

பாட்டம் 2. 

ற் 
ய்ன் fad பர் ம் sé ம் ad wba: (ch, 

ச் oF i oe _ ர் Ls 

cee big, கிட] ஸு a amg pa 

ay ரு -~ ‘omy ) 9 ay முறைக wai 1 ய 

. ரூ yes 
வா » fer pe OT | i of | ae kop 

ட பப்ப. (பட பப்ப்ப்ப்ட்டப்ட ட வெய் , 

ன் 3 மிய ய் க /சொரமா!1 கா 1 சி 

& | OT) wm | at | gr | on | ow | @ 
pp sae | ile serene Sete: ttre nt பப்யகவளைகை eee there. shang 

Cl | am | gy | om ஸ் ம் 1) தி1செ 

  

  

  
             



177 

பக்கம், 

தாய்வாயஎடந்து 115 
தாரசை we 21 
Arig I ore = GO 

§ mae? ond 128 

துட்டனே woe 104 

தேரீவாருளை 173 

தேரினெச் (பாயிரம்) 6 
தேவரின் 168 
தேனியல் 174 

நான்சொலங் 1 30 

நீன்னையென்றும் 148 

நேடும்பெருஞ் 1 45 
செல்லளக் 131 

தேயமுடன் wee G2 

பண்டுவிளை wee 39) 
Weer oof ws vee Q2 
பண்ணாலாவு (பாயிரம்) 5 

பதியின்றி 151 
பதியினை wee 106 
பந்தனைய க 25 

பச் இணை 133 

பாலூட்டி vee «158 
பாலூட்டி 106 

பானவினல் wee = AQ 

பிரமனு ‘2D ane I 40 

  
  

செய்யுண் மூதற்குறிப் பகராதி, 

புதி தனருந் 

புலிவாயிற் 

பூ ணை த் (பாயிரம்) 

பூவைகாள் 

| போசசிர் 

மட்டுவீழ் 
மண்ணருகி 

மருக்ளெரு 

மலயப்புலி 
மலைமிசை 

மலையை டர 

LED) CLP ip. 
மறையோலிடும் 
wee rans 

மன்றல் (பாயிரம்) ட 

Lon an gt fp 

1b MF 5H 

ழருகனே oe 

மும்மதச் | முசவுரை] 

முன்ன.மீசன் 

மோழியொன்று 

யாதுசொலம்ம 

யான்செய்த 

வண்டுலாம் 

வண்டுவீழ ' 

வயவீரா 

வாடுநண்ணி து 

15! 

64 

145 
i 

118 

54 

108 
158 

95 
120 

. 105



செய்யுண் முதற்குறிப்பகராதி, 

வுடியும்சள் 

௮தகற்கு 
௮்தண ட 

Qu ih oor 

அம்மேயுன் 

௮ ருள்பொழி 
அன்புடீடிய 

Lam Qu soy eee 

Ban caer wn B ces 

ADE S! ee 

ஆன் முலை வ 

இடும்பன் 

QO gv G0. 6 

Ges வடி. 

இ ரவிமறைய 

இன்னோருலகி 

என்னவெண்டு 

ஐயாமறை 

ஒண்டொடி 

ஒருகுலத்திற் 
ஒள்ளியவாண் 

சங்குலரு 
SSF még 

சண்ணுக் se 
சண்ணேயென்் 

சந்துமுபித்து 
கமலமுதழ் . 

கருகுவிட ட 

கருமைமன்னு 

பக்கம், 

164 

138 
II 

I31 

132 
147 
16 

105 
32 

173 
192 

147 
40 

107 
Sr 

175 

03 

GI 

49 
3 
களி 

49 

25 
116 

38 
1 56 
[65 

68 
101 

116 

1 

| 
i 
j 
ர் 

i 
i 

| 
I 
| 
| 

  

Ld lb, 

| சனியொடு go 

காட்டிலெரி 20 
i காதலாய் 26 
| 696s Oem or 2 

| காருறுச்குங் 43 
wae FH we 39 

கானாருமுல்லை eee 309 

கானுலாவிய , eee 107 

கிட்டியே . 163 

தட்டிகுட்டி 144 
குத்தவோ (57. 
குழசனெழி வட்டு 

கோண்டையழகை... 40 

சசவணோ vee 35 

சீரையின் ‘ee 158 
இன லெக் oes 106 

மீரங்சண் 21 

செயட்யமரை we «= 48 
செய்யாம ( முகவுரை) 3 

செல்லான் வடர 

0 ரரனேபோல் 11 7 
சோற்சுமாது 39 

£0 BCE 104 
SEC gE STU 152 

கமனியம் ee) 

தாஈதயோடு 100



178 சேய்யண் முதற்குறிப் பகராதி- 

பச்சம் பச்க.2 

வாரிமீசே ட. 127) விறுமயி vee al 

an SOs a we 474 

வானுயர் ட்டா (வம்மைகா we «(CNY 

விண் லாவு டர] 1வேடர்குல 107 

விண் மருவிய பட. 125 வேசப்பொரு ட்ட42 

வில்லடிச்சான் .. 143 வேசார்சஞானம் ... 81 

மேணவாவி (பாயிரம்) 6 

NEME 
ir UP 

அத 212 
Ae ae



டம: 
பக்சம், 

5 
1௦ 
22 

24 
36 

106 

120 

732 

133 
146 

147 

வரி. 

மாக 
[22 L 

y 4 

7 5 

மு. 2 

% 3 

” L 

ச் 11 

ழூ 4 

5) I 

yo 

9? 

ஈ 77 

மூ 7 

, 12 
௪ 2 

6 
மூ 2 

ச 2 

5 

9} 5 

” 8 

ச் I 

cmp 3 
> 

99 ~ 

914 

y TY 

2 

பிழை இருத்தம். 

Yomi gg, ஈ3 ஈற்றிலிருந்து.] 

பிழை இருத்தம், 
தரை துறை 

if GMS பயை 

Bog இர்சச் 
பாடுதல் பாடுகிருர்சள் 

சாதி சார்த்தி 

vl gs eae 

சால்காது தாக்காது, 

சாவயேோர சாஉசோ 

யாச an 

இரண்டால் GED 

bong. wap. 
சென்று சென்ற, 

மனதி மனத்தி 

யம்வர் wood 

(a) 0 Gor & மெனக்கு 

புடைவர் புடையவா 

விதி on seh" 

Bi ipavws By aw 

உன்னை உன்னைச் 

51 50 
Saar யீல்கேகா 

மொச்தெ மொத்த 

முன் முன 
Gute &) eB 

உரவுயிர் வுசவுயிர் 
வாழ்கிகைச் மை ழ்கைச் 

Gland oud Gand oF Lb 

கொற சொத்





a. 

SFI SN FQ MM, 

ஞான போதினி 19018ஷூ. ஜ-டிலைமீ” 
சென்னைச் இறித்தவ கலாசாலைத் தலைமைத் தமிழ்ப் 

பண்டிதராயெபிரம ஸ்ரீ, வி, கோ, சூரியகாசாயண சாஸ் திரி 
பா.ரவர்கள் பி, ஏ, புனையும் நாம௩௱ சிலம்பின் ஐர்சாம் 
பரலாமெ இர்.நால், இனிய செ£தமிழ் ஈடையிற் சடஜூர்ச் 
கலாசாலைத் தலைமைத் தமிழ்ப் பண்டிதர் மகா-.ஏ-ஈ-ஸ்ரீ, 

ந. பலராமையரவர்களால் இடையிடையே விழுமிய 
பொருள் பயக்குஞ் செய்யுட்சளுடைத்தாய் ௨சன ரூபமாய் 
எழுதப்பட்டுளது, இது காடக விசற்பங்களுக்கு ஒன்றாம் 
ஓங்கம் அல்லது சிறப்பங்கம் என்பதன் பாற்படும். 
யோத்திமா 5௧ர மன்னனும் இராமபிரான் தந்தையுமான 
தசரத சச்ரெவர்த்தி தனது இளமைப் பருவத்து வேட்டை 
யாடச் சென்று நிற்கும்கால் தான் நின்ற புதர் மரும்கிலிருர்௪ 
தீடத்து ஒர்பார்ப்பனச் சிறுவன் தன் தஈதையின் நீர் வேட்சை 
தீர்ப்பான் எடுத்துச்சொண்டிருஈத நீரின் ஒசையைச் கேட்டு 

யானை நீர் பருகுமொலியென மருண்டு வில்லெடுத்து ௮ம் 
பொன்றைத் தொக்க, அந்தச் சிறுவன் மார்பிற் பாய்ர்த 

மையால் அ வனமுகுரலைச் கேட்டு ons தான் 
செய்ததன் பயனைக்கணணுற்று ருந்து ௮ச்சிறவன் வேண்டு 
கோளின்படி, நீரை யெடுத்து அவன்றந்தையிடன் சென்று 

கொடுத்து அவர் புத்திரன் தன் தஓ.ற்றாலிறர்தமையைச்கூற, 
புதல்வன் இறந்தமையால் வெருளி மேலிட்டும், கருணை 

கூர்ரத மன்னனும் மகன் பிரிவாற்றாமையாவிறத்தல் 

வேண்டுமெனச் சபித்தனரென ஐூஃமாய் கம்மவர்களுள் 
வழக்க வகும் வரலாற்றினின்றும் புனையப்பட்டளது, ௮வலச் 
சுவையடைத்தாய் இச்சிறு சாடகத்தின் நான்காம் களத்தினை 
ப்படிச்கு மெவரும் கன்னெஞ்சராயிலும்இரங்குவாராதலின், 
அஃது ஆரியா து கல்வித்திறத்தினை ஈன்கு விளக்குடின்றத. 
எத்திறத்தராயினும் SBI விலச்சலருமை மென்னும் 
ஆடதெய்விசச் கொள்கையை வற்புறுத்திச்சாட்டிம் இச்சிறு 
ge தமிழ் அறிச வெல்லோரும் படிச்சசத்தக்கு. 

மேண்ல௰யான காதெத்தில் ஈற்பெயர் பெற்ற தாம்ஸன் 
கம்பெறியாரால் வெகு சேர்த்தியாய் அச்ரிடப்பட்டிருச்



Bang, யாவரும் sebe anak படிச்சத்சச்சலாறு 
Gwmpts We Cufudssu uly Geel gi, 

(விலை காலிகோ பயிண்ட் 8 wom, Cuut 4 ணா, 
தீபாற் கூலி வேறு. ) 

தாமரை நாண்மலர். 
இஃது இனிமை வாய்ந்த செய்யுணால்சள் சல 

சொண்டது, யாவர்க்கும் பயன்படத்தக்கது, கடலூர்ச் கலா 

சாலை ந, பலராமையர் அவர்கள் இயற்றியது, கல்ல 

கடிதத்தில் ௮ச்ிடப்பட்டி ௬கறது, விலை ௮ணா 6 கலிகோ 

சட்டிடமுளதாயின் ணா 12 தபாற் கூலி வேறு சொற்ப 

சாபிகளே கையிவிரு*/னெ றன, 

தக்ஷிண மூர்த்தி ஞானக் கும்மி, 
காரைக்குடி சதாவதானம் ஸ்ரீ பாலஸுப்ர மண்ம ஐயர் 

இயற்றியது. அரிய பல வேதாக்தச்சர,௪றுச்கள் ௮டங்கெது, 

யாவரும் படித்து மடுழ்ர்து பாராட்டறர்பாலது, இசன் வீலை 

அணா 3. 
திய பதிப்பு: புதிய பப்பு !! 

ஞான வாசிட்டம். 
இக ஒர் அருமையான வேசாக்த மால், உயர்ச்த சாகி 

தத்தில் சட்டு இல்டடென் எபண்டு செய்தது, கற்றறிர்த 

கல்விமான்.சள் மிகவும் பாராட்டிப் படிக்கச் சச்கது, €தம்பரம் 
ஸ்ரீ பொன்னம்பல சுவாமிகள் ௮வர்கள் பல பிர.தி ரூபங்களை க் 

கொண்டு பிழையறப் பரிசோதிச்௪.து. காரைக்குடி. பெரிச. 
மெய்யப்ப செட்டியாரவர்கள் பதிட்பிச்சது. மாவரும் வாக்கி 
வாசத் சறியவேண்டு மென்பதற்காசவே விலை ஸரஸமாய் விற் 
பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது, இதன் விலை ரூபாய், 2-0-௦ 
தபாற் கூலி பிரத்தயோகம், 

இப்புத்தகம் காரைக்குடி பெரிக, காகப்ப செட்டியார் 
வர்களிடத் இ: லும், சிதம்பரம் இ எமையாக்கஇனார் கோவில் தே 
வஸ்தானம் ஏஜண்டிடத்இலம் மதராஸ் ரிப்பன் பிரஹிலும், 
மதுரைப் புதுமண்டபம் புத்தக வீயாபா.ரம் மு கருப்பையா 
பிள்ளையிடத்திலும் அனக்கு பெத்றுச்சொள்ளலாம், 

fer Phen, 
ர வடக் 

வரய 

far வ் 
a fa} ea ந்த் யம், 

Ge Fit Yee குக்கூ. 

டா. me itor




