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THIS Drama which narrates the noble 
thoughts and the commendable deeds of 

Visvanatha, the first of the Nayak Kings of 
Madura. is most respectfully dedicated in 
token of his gratitude and esteem by 

“THE AUTHOR, 

  

கல க. வனிதை வலவன் வசட ட 2 உட ௬ 

மதுரை 

காயக்கர் வம்ச தீலகனை விஈவராதன் பேருமைகளை 

எடூத்துக் கூறும் 

இத்தமிழ் நாடசம் 

சனை இயற்றிய ஆசிரிபனால் 

த்ஞ்டை 

கல்யாணசுந்தரம் ஹைஸ்கூல் தலைமை உபாத்தியாயர் 

மகா-ஈ-ஈ.ஃஸ்ரீ 

8, கோபாலசாமி ஐயங்கா ரவர்களுக்கு 

அவரிடத்தில் இல்வாசிரியன் கொண்ட மதிப்பினையும் 

ஈன் றியறிகலையும் காட்டச் சமர்ப்பிவிக்கப்பட்டது, 

26 அஆ





அபிப பிராயஙகள். 
we அணம்ஒவையை மொ லொட 

மகா.ஈ-ஸ்ரீ (0. 5. முத்துசாமி ஐயர் இயற்றிய விசுவகாதம்' 

என்னும் TLS FON SU படி த்துப்பார்த்தேன். இஃது இந்த 

நாட்டில் முனபு கடந்த சரித்திர க்ளைப் பொருளாகக்கொண்டு 

இயற்றப் பெற்றிருதச்தலும் யாவரும் படிததும் தத்தம் ஞாபகத் 

கில் வைத்துக்பெள்.ம்படி. இனிய அகவல் ஈடையிற் கடின 

மின்றி அமைர்கிறு BO Qo பாபாட்டர் பாலன. தாம் அறிந்த 

விஷயக்களை பூற்றவர்கள் எவிதில் ஆர றிந்துகொ ள்ளும் வண்ணம் 

அன்புவைத்து இந்த நால்முகமாக வெளியிட்ட அவருடைய 

உபகார சிர்தை கொண்டாடத்தச்கலு. 

(ரஹ repo 0 இறா பரத் தியா யர்) 

வே. சாமிநாதையன் 
சென்னை, பண்டி தா, 

[---12--00. பிர விடென்வி காலேஜ். 

3 3 3 நோ உ ட 

மகா-அ-ஸ்ரீ (0. 5. முக்துசாம்யைய/ வர்கள் இயம் றிப * விரவ 

காத? மென்லும் சாடகத்தின் பெரும்பான்மையான பகுதிகளைப் 

பார்த்ததில், அம்.நால் பலருக்கும் இருப்திசரமான வகையில் 

LY) SO. துள்ளதெனக் தெரிகிற ௮. பழைய சசல்ன்னவர் 

கில் ஒருவா தி பெ நுமையை அடித்து நாடக பமாக நிலை 
மாட்டி விளக்கிய மூலாசிரியாது 3சாபிமானம் அனை வும் 

கொண்டாடக் தக்கது மிக்க கிநடை யாக வும், மிக்க எளிய 

நடையாகவும் இராமல் இக்காலததுக் கேற்றபடி. மரித்தரமான 

உடையில் இம் நால்முழுவலும் ஒரேவிதமாக அமைந் திருப்பதை 

இக்.நால் படிப்பவ ரெவரும் பாராட்டாதிரார், இவ்வாறு விஷய 
கெளரவத்தோடு பாஷாகெளரவமுடைய இக்தூலின் அருமை 

பெருமைகளை யாவரும் அறிக்து இக் நாலை வாக்கிப்படி.த்துப் ப 
ரவச்செய் bil இ. தனை யிய ற், Out au U Dl OO F ob 00) 3b மிருவில். கு] இ D! 

பொன்ற மற்றும் பல நாக்ககை அவர் இயற்றுமாறு டெப்கு ஆத 

ீப்பார்களாயின், அ து தேசபாஷைகளின் அபிவிருத்திக்கு 

 ஏதுவாமென்பது என் கருத்து, இங்கனம், அன்பன், 

கும்பகோணம் வை. மூ. சீடகோபராமாநுஜாசாரி. 
24——9— (65, காலேஜ் தமிழ்ப்பண்டி கர்,



(v1) 

நிலை மண்டிலவாசிரியப்பா. 

எழுத்துறிலை தரூஉம் விழுத்தகு கொன்றைத் 

தொடைமதி யோடணி சடைமுடிக் கடவுள் 

செவியறி வுறுத்துபு தெற்சண் விரித்த 
தன்னிக ரசகத்திபன் பன்னிய வியலொடு 

நின்றுகில வு.றா௨உர் தொன்றுபடு மருந்தமிழ் 

வளர்தர வளரசத மதுரைத் கதொல்ப தி 

கோலினைத் திருத்துபு கோமுறை புரிக்த 
விசுவரா தப்பெயர் வேந்தனற் சரித 

மணியின் குயிற்றிய வணியிது வாமென 

வைதருப் பத்தா செய்தெளி விதுவெனக் 
தமிழ்முது மக்கடம் Lo Dl ay & alt திழுப்ப 

வறமுத னாற்பொருள் செறிதர விளங்க 

வரசற் கப்பா வழகிதென் ற்றிச்தே 

யுரையிடை யிட்ட பாட்டென வியற்பார 

வதன லொரு.நா லமைத்தரற் குரியோன் 

றற்பெயர் புனைந்து தீந்தமு ளினவானே 

கொடுகட லகழும் படுமலை மதிலும் 

வளைதர விசும்பின் வளரக ரெனப்பமுிந் 

தஞ்சையின் மலைமிமைள் செஞ்சுட மரன் னத 

கன்னிசை பரப்பி மன்னிய பெரியோன் 

றமிழகந் தமஇச் தமிழகம் தனக்கே 

யொருதலை மைத்தன மருவிய விசையோன் 

றமிழ்க்கட லெல்லையைத் கன்மதிக் சலங்கொகு 

தெரிதரப் போய செந்தமி மந்தண 

னணாமிசை முத்துச் சாமிரா வலனே. 

4 4 % ் 4 

ஆ. கா, பிச்சை மிபுறாகீம் புலவன். 

திருச்சி, | கமிழ்ப்பண்டி.தர், 
14--8—06. | ston. (7, ஜி, காலேஜ்,



(vii) 

மதுரை விவேகபானுப் பத்திராதிபர் மு. ரா. கந்தசாமிக் 

கவிராயரியற்றி;ப சாற்றுக்கவிகள். 

திருவால வாயென்னுச் திருநகரி லரசுமுறை 
செய்கோ னாகிப் 

பெருவாய்மை யாதிநலம் பெறுவிசுவ நாதனியல் 
பிறங்குங் காதை 

மாபுதவாருர் கென் நமிழி TUTE LY ஈவரசமா 

மலியச் சாற்றிக் 
குருவாமும் பொதியழுதற் றமிழகச் திற் றமிழகத்தாற் 

குலவச் செய்து (1) 

தலைமகன் ப ரானியைந்ச கன்றியுமிற் நாலிசைநாற் 
சல இ CT LPY FH 

நிலமிசையெங் கணுமுமுகங்கு நீராலு மியையுமென 
நெடு நால் வல்லார் 

சொலவி-வ நாதமெனப் பெயகுமிட்டு வெளியிட்டான் 
ரய்மை வாப்மை 

குஷமறிவு பொறைசுகுண மாதியெவற் நினுமுதன்மை 
குலவ! மாண்பன் (2) 

ஆங்கிலகன் கறிந்துயர்ந்து தமிழகத்துத் தலைமையுறஇ 

யயனாட் டோர்ச்கு 

நாங்கிலவ ரல்லைமென் றறிவுறுக்க வருராஜ 

சரம நாலோன் 
பாங்கிலகு ஈட்பாள னிஃதென்னே வியப்பனைய 

பண்பா னெற்கும் 
ஓ.ங்கலவ ணாகர கேர் செல்வரையு மூருணி௫ 

ரொப்பச் செய்வோன் ஷு 
7 

சள ங்குலவு மலாவாவி சூழ்தஞ்சைக் தமிழ்ச்சங்கந் 
கழைப்ப வெய்தி 

வள க்குலவு தரள மெனுற் தலைவனிவ னெனவெவரு 
மதிக்கும் வண்ணம் 

விளங்குமுத்து சாமியெனுக் திருகாமன் விருக்தருத்தி 
'சையும் வேட்கை 

யுளங்குலவு பெருவாழ்வான் இவன் சிறப்பென் னொருகாலா 
லரைக்கற் பாற்றோ. (4)



( viii) 

இன்னபுசழ்ப் பிரதாபன் pap bear ws காடகத்தி 
னவண்பார்த் தாலும் 

Sy oor om i ud னெயைப்புரக்கும் வெண்கமல மயினடன 

மாடி மாண்பு 

முன்னுறுவ காதலினா லகவலெலும் பெய்ரிதற்கே 

மொழிதல் சாலும் 

சொன்னலழும் பொருணலமும் அணிநலமும் எந்நலமும் 
அலங்கு மன்'2னோா. 5) 

மதுரை இங்கனம், 

16---10--00 மு. ரா, கந்தசாமிக் கவிராயன். 
6 

* 3% * 38 * 

நாடிப் புகழ்விசவ றாதமெலு நாடகத்தைக் 

சுட்டி. ப் புலவருணக் மகாத்களித் தான்--'மகாரடி. தால் 

சற்றுத் தெளிச்சு சுவிசிங்க சான்மறைதேர். 

முத்துச் சுவாமியையன் முன. 

நரவலா் கோட்டம் ் Q) 0 Weer Le, 

27—9—06., ) ஆ. முத்துத்தம்பி பிள்ளை, 

* * * * * 

சரித்திர ௮ராய்ச்சியினால் சந்தேகமின்றி ஏற்படும் Has 
களை ஆதாரமாய்க்கொண்டு நாடகங்கள் கதைகள் அமைப்பது 
மிகவும் புகழத்தக்க முயற்சியென்பது எல்லாரும் ஒப்புக்கொ 
orn 85 9 SET மாணவர்க்கு இச்சங்கதிகளை கற்பிக்கும் 

மார்க்கக்களில் இது ஒன்று. இவ்விதமான நாடகங்களிலும் 
சதகைகளிலும் கவனிக்கவேண்டிய விஷயமொன்றுண்டு, சரித் 

இர ஆராய்ச்சியினால் ஏற்படும் சங்கதிகளை அதிகமாய் மாற்றா 

மல் ௮வ்வாராய்ச்சிக்குட்படச்கூடாச பாகங்களில் சதையின் 
துடர்ச்சியின்பொருட்டு சில சர்தர்ப்பங்களையும் விஷயல்களையும் 

கற்பனைசெய்து கூட்டிக்கொள்ளலாம்.



IX) 

தாங்கள் அமைத்திருக்கும் நாடகத்ை முழுமையும் வாசக் 

கத்தற்சாலம் ௮வகாசமில்லையென்றாலும் பார்த்தபாகங்கள் மன 
தைக்கலார்௮ பூர்த்திபாய்ப் படிக்க தவலை உண்டாக்கத்தக்கதா 

  

யிருக்கின் றன. 

ச ழ் x * x 
உசகமண்டலம் | தங்கள் விதேயன், 

11--9--00. ) வேங்கய்ய, 31, &. 

* 38 * * 3% 

(விசுவகாதம்' என்னும் கங்களுடைய இனிய நாடகத்தை 
வாசித்து மகிழ்ந்தேன், காலஞ்சென்ற ஸ்ரீமான் சுந்தரம்பிள்ளை 

யவர்களியற்றிக மனோன்மணையத்தின் போக்கைப்போன்ற காட 

க்கள் பல தமிழிலில்லையென்னும் பழிநீங்கத்தாக்களியற்றிய 

இவவரிய சாடகத்தின் வாக்கையும், பொருட் சுவையையும் 

சதையின் ஒற்றுமையையும் யாவரும் புகழாதிரார். ஈம் தேசத் 

ச் சரித்திரங்களில் பொதிந்து கிடக்கும் பெரியோர் சரித்திரங் 
சள் நாடக முதலிய எவ்வகை ரூபத்திலாயி னும் வெளி ஏ றின், 

அவைகளை வாசிக்கும் சிறுவர்களுக்கு ௮ப்பெரியோர் நற்குண 

நற்செப்கைகள் படியுமென்பதற்கையமேயில்லை. 

ஆயின் விசுவராதம் ஈடிக்கத்தக்க நாடகம் ௮ல்ல வென்பாரு 
முளர், ஒருக்கால் ௮ப்படியில்லாதிருப்பினும், புராண இதிகாச 

ஙகளைப்போல பத்தியரூபத்தில் படி.ப்போர். மனங்களிப்பிக்கும் 

குணம் இதற்கு இல்லாமற்போகவில்லையே. 3மற்கூறிய தற்கு 

ணம் இதற்கு மாத்திரமல்ல, மனோன்மணியத்துக்குமுள்ளதே, 
ஆதலால் மமீனான்மணியத்தை ஈன்றென்போர் இதனையும் ஏற் 
காது தள்ளார் 

என், விஷயத்தில், தங்கள் ராடகம் வெகு சேர்த்தியாயிருக் 
கிறது என்பது பூர்ணாபிப்பிராயம், அதிலும் சொல்வன்மையும், 

வாக்கின் தாடியும் அருமையாயிருக்கின்றன. கடினமான சரித் 
திரத்தை சாடகமாயாக்கினது வியக்கத்தக்கது. மொத்தத்தில் 
தங்கள் நாடகம் எல்லாவகையிலும் சிறப்புடையது என்னலும் 

விஷயம் ஒவ்வொரு பாகத்தாலும் விளங்கும். 

38 * 3 38 % 

திருவனந்தபுரம், 

2990-06. த. ௮, கோபிகாதரால், ம.
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The play of Visvanatham by the learned Pundit Mr. 

C.5S. Muthusamy lyer isa very successful attempt at 
dramatising the historical incidents of the time of 
Visvavatha Naicker, the founder of the Madura Naik 

dynasty. The English model is followed, though the 
prose introductions to the scenes form a novel feature 
in dramatic attempts of the kind. It portrays vividly 

the various relationships of the then ruling princes 
(both Hindu and Muhamedan) and sets a fascinating 
love story in the background of their story. Though 
the style is high Tamil and the play is thereby rendered 
unactable, yet there can be no doubt that the literary 

merit of the work is high and as such, it is a real 

addition to high class T'anul bterature, nay, also to the 
portion of the history of Southern India which treats 
of the Naik kings. The work is full of noble poetical 
sentiments and commends itself to all lovers of Tannl 
Literature. . 

Tiruvandram, 
S8—11—06. TY. WAakSHMANA Pinuay, B. A., 

Dear sir, 

T have looked through with great pleasure your 

work Visvanatham, a drama relating to the period of the 
greatness of Vijayanagar Kindly allow me to say you 
have done the work adinirably in some parts and on the 
whole itis a very creditable performance in modern 

Tamil. Iwas struck with the simplicity of language 
which has been attained while maintaining the classi- 
cal grace of diction. In these days when the Univer- 

sity requires modern works in the vernaculars, your
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work ought to be a welcome addition and I hope the 
University will make use of the work, as they had done 
a similar work before, viz Manonmaniyam of the late 
Mr. V. Sundrain Pillay of Tiruvandram. Thanking you 
for having given me the pleasure of reading an advance 
copy of your excellent work, and wishing you all 
SUCCESS, I remain, 

Chainarajendrapet, Yours sincerely, 
Bangalore City, S. Krisonasvami Tyencar, M.A, 
29—11—06. Professor, Central College. 

Dear dir, 

I am very glad that you are now re-issuing in book 
form your Tamil Drama of Visvanatham. I read it with 

considerable interest as 16 originally appeared in the 
pages of the Tamuakam. The interestineestory which 
you havé woven out of an episode in the history of the 
Vijayanagar Nayaks and the fine poetical style in which 
it is written make it very pleasant reading. 

It possesses high literary merits which make it, in 
my opinion, eminently stated for a Text Book in Tauul. 
In point of literary form and finish your work will bear 
comparison with Sundaram Pillay’s Manonmaniyam. 

IT am yours sincerely, 
kK. RaMAkATNAM AIYER, B. A.
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தனியன். 

கவித தகெடும் புகழ்விசுவ நாதன் ர்ச் சரிதைதனைக் 
கற்றோர் தங்கள் ப 

செவித்தலக்திற் சிமைதரச் செர்தமிழி டைகாச் 
செய்க வென்று 

புவித்தலத்தற் கணிதிலக மானதடம் பொன்னிவளம் 
பொலியும் பண்ணைக் 

கவித்தலரா ஜன்புகலக் கவிமுத்து ஸாமிசெய்.து 
களிப்பித் தானே.
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YPISVANATHAM, as the poet himself styles it, is an 

' historical drama in five acts. It glorifies the deeds of 

Visvanatha, an ideai hero, and the first of the Nayak line of 

kings of Madiva. He was the son of Nagana Nayak (Cama- 

nayque’ in the chronicle of Mernao Nuniz) who was the chief 

of the guards in the army of Krishna Deva Raya. The early 

breeding and education of Visvanatha who wasa pet in the 

palace was therefore in the right royal style, and it is said that 

he was a friend of Achyuta Raya, the brother of that illustrious 

king of the Second Dynasty of Vijayanagar, Krishna Deva 

Raya. It js not my puzpose here to sketch ont a biography of 

this eminent personage in South Indian History; that, in the 

juain, has been so well done by the poet himaelf in his work. 

My chief atm now is to point out the historical basis of this 

drama. The life-history of Visvanatha is found to cover the 

first sixty four years of the sixteenth century; in fact he was 

born aiong with that century and died about A. D. 1564. His 

name is always associated with another great hero of Southern 

India, namely Aryanatha Mudali who was his friend, coun- 

sellor, and minister. The poet says that Aryanatha Mudalh 

was 26 years old in the year 1512 of the Chistian era. This 

is evidently an exaggeration, as we find that Aryanatha died 

about the close of the sixteenth century at the vipe age of 

nearly 98 years in his new-made home at Solavandan in 
Madura. It seems to me that perhaps Visvanatha and Arya- 

natha were of about the same ave, if the latter was not a 

little younger than the former as persumably one 1s led to 

think he was. Both Visvanatha and Aryanatha distinguished 

themselves early in the service of Vijayanagar and both of 
them gradually rose up the ladder of civil and military service, 
the latter at first becoming a captain in the army of Nagama.
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Visvanatha had more of the softer qualities in him, and to 

him therefore even a roy:l alliance by marriage was reserved 

It seems that about A. D. 1535 Visvanatha was made the 

commander-in-chief of the forces for the signal services 

rendered by him to Achyuta, his friend and master. It was 

by the same kingly well-wisher Achyuta that Visvanatha was 

later on commissioned to go to the country of the Pandyas, 

there to carry on the Government of that land in the interests 

of the mad king Guna Vira Varman, the last of the nominal 

kings of that country. On the death of the same insane 

Tamil king, Rama Raja of Vijayanagar seems tu have acceded 

to the request of the people of Madura and to-have virtually 

installed Visvanatha on the throne of the Tamil ecuntry. 

The history of Vijayanagar commencing from the ac- 

cession of the great Krishna Deva Raya down to a few years 

in the reign of Rama Raya has been Iaid under contribution 

to supply matter for this drama, and naturally therefore the 

poet ought to have had before hun a panorama of diversifying 

incidents from which to select; and Ifwly believethat he has 

done his work pretty satisfactorily. He has not sacrificed his- 

torical trath very much in the interest of producing a good 

poetic effect. The selection that he has made of the history of 

the Second Dynasty of Vyayanagar he has hiuself given us in 

his argument (4$7#69745). and therefore jt is not necessary 
for me to repeat the sume. The relation that existed between 

Krishna Deva Raya and Ismail Adil Shah of Bijapur, their 

several relations with the Portuguese at Goa. the condition of 

international trade, the quarrel about “Raichur and the 

Doab”, the spiendid rise of Hindu greatness in the reign of 

Krishna Deva or Achyuta, the confusion and anarchy that 

followed the death of Achyuta, the machinations of Ibrahim 

Adil to bring down the glory of the “City of Victory”, the 

accession of Rama Raya which wasa sign of peace — (but 

alas! only for a short period) — all these are rapidly and 
playfully touched upon by the poet in his wonderful drama
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whose diction, I think, will equal, if not excel, the late lament- 

ed Professor Sundaram Pillai’s Manonmaniyam for its smooth- 

ness. To really understand the historical basis of this drama 
I would recommend the reader to study Robert Sewell’s “A 

Forgotten Empire’ — chapters 9 to 14, and especially the 

two documents appended to the book, namely the Narra- 

tive of Domingos Paes and the chronicle of Fernao Nuniz. 

Ranging as it does over « period of exactly half-a-century 

we, from A.D. £509 to A. D, 1559 the drama certainly fails to 

satisfy us on one score, namely that of want of unity of time 

and place. 'Uhe poet will perhaps plead that Shakespeare too 

was guilty in having bodily transported across the channel in- 

numerable infantry and artillery in the space of a few minutes 

to array them befoce the walls of Agincourt. But a too 

rapid scenic change either in place or time sometimes does 

mar good effect and leaves the andience to question where 

they are. Happily, however, the interest of the story and 

the smooth diction transport us right through readily, and 

we are not left to gape in wonderment. Unity of action is 

always well kept up, and though descriptions of battles, 

sieges, courts, camps, marriages, processions, love-episodes, 

incidents of domestic life, ways of friendship and sweet 
recreation are all mixed up, they are mixed up in such a 

way that one is prompted to say in satisfaction, ‘Well, let us. 
have all these variegated landscapes; we can view them pretty 
well, standing as we do on this prominent rock.” 

The threads of the plot that are interwoven to pro- 

duce a pleasing effect may be analysed into five or rather six 

events. They are, 1 think, 1. the diplomatic relations of 

Vijayanagar and Bijapur during, three successive generations. 

ii. the love-episode of Visvanatha and Kanchanai, the hero and 

the heroine, their trials and their triumph, iii. the causes that 
led to the battle of Solamaligai and its results, iv, Nagama’s 

treachery, the hattle of Solavandan, and the reinstatement of
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Chandvasekara Pandya, v. the fresh laurels obtained by 
Visvanatha in the siege and battle of Raichur, vi. and. lastly 

the crowning glory of Visvanatha at Madura. Of these events 

No. it, might be set aside as a pure myth or the fancy of the 

poet. Krishna Deva is said to have had two daughters only and 

they were respectively married to Rama Raja and to Tirumal 

Raya alias Jeeva Rai. To events iti & iv, the poet, I know is 
indebted to the Madura and the Tanjore District Manuals, the 

works of Mr. Taylor, and the varioram history of South India 
written by Mr. S. P. Narasimhalu Naidu of Coimbatore. he 

siege and battle of Raichur is asertbed by must historians and 

witnesses to ‘Krishna Deva Raya and not to Achyuta as is here 

done by the poet. His authority is “Achyuta Rayabhyudayam” 

a manuscript find of Mr. T. 5. Kuppusvaiui Sastriar, a pati- 

ent labourer in the field. Therein the whole credit is given to 

Achyuta. But both the Persian histerian Firishtah who for 

some time resided at the court of the Nizam Shahs of Ahmad- 

nagar and Fernao Nuniz who had personal access to the court 

‘of Vijayanagar plainly state thas the incident referred to 

oecurred in the reign of Krishna Deva Rava in 1520, and 
Robert Sewell. after a careful sifting of evidences arrives at 
the 19th day of May of that year as the date of the battle. Tn 

the face of such overwhelming evidence, we have to reserve 

judgment for the present. Perhaps the battle of the Krishra 

where Malu Khan was forced to retreat and Ismail Adil pur- 
chased peace refers to a different event in the reign of Achyuta. 
But after all according to Nuniz Achyuta was not the right 

sort’ of a king tc war with Adil Shah, and it is said by the 
same authority that the debated land ‘‘Raichur and the Doab” 

was eventually lost to. the Hindus in 1530. I am therefore led 

to think that the author Rajanatha Kavi extolled Achyuta to 

the skies and transferred the glory of Krishna to Achyuta, 

prompted as he was by self-interest and other considerations. 

But to come to the point, although the poet might have erred 
im this respect, the description of the siege and battle of
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Raichur : 18. faithfal and does not at-all suffer in ‘eonseq bite. 

The diplomatic relations of the two courts of Vijayanagar and 
Bijapur, and the life-incidents of Visvanatha are generally 

well depicted, and on the whole the web of the plot is most 
artistically woven. The play is highly commendable for its 

heauty. 

  

The characters of the play are likewise varied and present 

interesting study. The hero and the heroine are indeed ideals, 

and you vainly search for even a single blemish. The majes, 

tic bearing and the catholic spirit of the hero quite in keeping 

with his breadth of views and love of justice; the soft feminine 

virtues of Kanchanai ; the extreme loyalty of Murti and her 

desire to please her mistress; the changing moods of the 

sprightly Mathivilasini; the mathematic precision. and the 

calin demeanour with which Aryanatha conducted the 

military operations at Raichur; the rather enfeebled 

Achyuta delighting in sensual pleasures; the treachery of. 

Nagama, the wily Mangamma, the cunning minister prone to 

vice later on,—al! these mingled up in nice proportions add 

grace to the poem. ‘he critical positions in which Visva- 

natha is placed try his soul, and after every ordeal he comes 

out glorious. He would not wound anybody’s feelings, but 

would always help the weak and render service where it ought 

to be rendered. Krishna Deva is represented in the play not 

as a mere figure-head but as a king whose words were highly 
respected. He’is said to be resting upon the glory that he 

had already won. The simple logic of the Jaffnese when 

they discover Chokalingan deserting the cause of Virasekara 

is most realistically told, and Puntattai is at once pleased 

with the argument. The imprisoned lady mourning her fate 
on the moon-lit night in the upper storey and her rescue by 

- means of a rope-ladder are calculated to rouse our feelings 

by action. But what is wonderful there is the simple way in 

which gratitude is expressed. I would fain speak of more
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characters, if space would allow me. A host of other charac- 

ters remain to be pictured, poor Kanakavalli accepting a 

pittance to live upon, Malu Khan, Salabat Khan and the rest. 

I leave all these for the careful study of the reader. I would 

also point out the beauties, the choice expressions, and the 
nice sentiments, but space forbids my doing this. 

In conclusion, I recommend this play very earnestly as 

a book fit for the reader's leisure-study, fully believing that 

he will be repaid the trouble of perusal. The poet nchly 

deserves encouragement, and in these days when modern 

vernacular Itterature has to be developed, 1 believe that it is 

the duty of the educated public to welcome such poets who 

show adaptability to modern conditions. 

With this fore-word I bless Visvanatham and earnestly 

pray that God will be pleased to secure it the success it so 
well deserves. _ 

TAMIL SANGAM, T. RAJAM ATYANGAR, நட றர. 
TANJORE, 

Ist Dec., 1906. A Member.



* முகவுரை, ஸ் 
விசுவகாதம் என்னும் இந்தநால் விசுவகாதனது சரித்திரத் 

தை நாடக ரூபமாய் படுத்துக்கூறும் தன்மையில் ௮மைநீ 

துள்ளது. இவன் ஈமது தமிழ்காட்டின் தர் பகுதியாகிய 

மதுரையை அரசாட்சி புரிந்த நாயக்க ராஜவம்சத்தில் முதல் 

௮ரசலும் அவர்களில் திலகம் போன்றவனுமான இர் இந்து௮ர 
சன். இவன் இளமை தொடங்கி ஈலலொழுக்கம், சற்சக 

வாசம், பெருக்தன்மை, ஆழ்ந்த Ly Daly ஆண்மைத்தன் 

மை, ராஜபக்தி, முதலிய கற்குணங்களை உ*டயவழயை 

விளங்னென். இத்தகைய ஈ்குணங்களையுடைப இகனது சரி 

தத்தைத் தற்கால பாஷாபிவிருத்திக்கு ஏற்றபடி. காட்ச ரூபமாய் 

எழுதினால் இதை ப்படி.ச்.கும் மாணாக்கர்களுக்கும் ஏனையோர்க் 

(கும் அவவரிய குணங்கரம் ஒழுக்கங்களும் படியுமென்பது ௧௫5 

தியும், னதி சண்பர்களின் வேண்டுகோளுக்கிணக்குயும் யான் 

இச்_தால் எமுதலானேன். Diels Br SB grat ar சாராம்சங்க 

ளையும் கதையின் தொடர்ச்சியையும், என்னால் எழுதப்பட்டுள்ள 

கதாசக்ரெகமும் ஈண்பர் மகா-.ஈ-ஸ்ரீ இராஜமையங்காரவர்களால் 

ஆக்கிலத்தில் tip SUL Dan at முகவுரையுமே ஈன்கு விளக்கு 

மாதலால்அதைப்பற்றி இவ்விடத்தில் எடுத்துச்சொல்வது மிகை 

யென விடுத்தனன். 

இக் தாலுக்கின்்நியமையாத சரித்திர சம்பதமான பாகங்க 

ளைப் பல இடங்களில் தேடி. யாராய்ச்சி செய்து எனக்குக் கோர 

வையாகச் சேர்த்துக்கொடுத்தும், எனது ஈன்மையைக் தனது 

ஈன்மையாகக் கருதியும், என் னுடன் என்றுங் இணைபிரியாத் தோ 

முமையுங்கொண்ட எனது உயிர்க்குயிராகிப கண்பர் மகா-ஈ-ஸ்ரீ 

1]. இராஜமையக்கார் ௮ வர்கள் (B. Ac In Te) நாளும் செய்து வ 

௬ுகிற நன்றியை என்றும் மறக்கற்பாலதன்று, தஞ்சை, தமிழ்ச் 

சங்கத்தாரால் வெளியிடப்பட்டு வருகிற தமிழகம்? என்னும் 

பத்திரிகை வாயிலாக இக் நாலையான் வெளியிடத்தொடங்கிய கா 

லையில் அதில் வந்த சிற்லெ பகுதிக்ளே மிக்க ஆவலுடன் பார்வை 

பிட்டு மகா-ஈ-ஸ்ரீ கோபிமாதராயரவர்கள் (1. &.) யான் எடுத்துக் 

கொண்ட காரியம் நற்காரிய மென்றும் இது எவவகையாலும்
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இனிது முடிவுபெ, (வேண்டுமென்றும். அன்புபாராட்டி க் கடித 
மூலமாகத் தெரிகித்து எனக்கு ஊக்கத்தை உண்டாக்கினர், 

- இச்சரித்திரத்திற்கு ஒற்றுமையான சல பாசங்களை வடமொ 

Poros தமிழில் மொழிபெயர்த்துக்கொடுத்தும் யான் எழு 

Bats இச்எரித்திரத்தின் கோர்வையை உற்று கோக்கியும் என 

க்கு உதவிபுரிந்து வந்த வடமொழியில் வல்ல பண்டித சிரோ 
J மணியாகிய ஈண்பா் மகா-ஈ-ஸ்ரீ 1. 9. குப்புஸ்வாமி சாஸ்திரிக 

CHS கும், மாற்றவேண்டி ய பாகங்களை மாற்றியும் சேர்க்க£ேண் 

டியவைகளைச் சேர்த்தும் ஏற்றமான விஷயங்களை எடுத்துக்காட் 

டியும் இது விஷயத்தில் எனக்கு மிகவும் உதவியாயிருந்த ஈண் 

பர் மகா-ஈா-ஸ்ரீ ந, இராமாநுஜஐ ஐயங்கார் அவர்கள், ஈண்பர் 

மகாஃஈ-ஸ்ரீ 0, 11. அப்பாசாமி ஐயரவர்கள் இவர்க ஞக்கு யான் 
செய்யும் கைம்மாறென்னுள து. 

"கீலாசாலைகளிற் கற்கும் மாணாக்கர்களுக்மும் பயன் தரத்தக்க 

தாய் இர்தாலை ௮இ௫ கடினமின்றி எளிய நடையில் எழுதலே 

arb nor gy எனக்குக் கட்டசையிட்டும், அடிக்கடி இதைப்பார் 

வையிட்டும், எனது சேஃமத்தை மாடி என்னைப் பாதுகாத்தும் 

வருகின்ற மகா-ஈ-ஸ்ரீ ந, கோபாலசாமி ஐயங்கார் ௬.௩.) அவர் 

களுக்கு எந்நாளும் எனது ஈன்றியைச் செலுத்த கடமைப்பட்ட. 
வகை இருக்கிறேன். இந் நாலை னு 4 Fb) a BOG உதவிபுரிந்த 

கனலானகளுக்கு எனது நன்றியைச் செலுத்துகின்றேன். 

இக் தாலைப் பிழைபறவும், தெளிவாகவும், புத்ககத்தைப்பார்ப் 

பவர்கள் மனதைக் கவரத்தக்கபடி மிக நோத்தியாயும் விரைவில் 

௮ச்சிட்டுக் கொடுத்த தஞ்சை கல்யாணசுந்தரம் பவர் பிரஸ் தலை 

வர்களுக்கும் ஏனைய ஈண்பர்களுக்கும் எனது Ub Sor Fon GF OF 

௮ த்த கடமைப்பட்டவனாக இருக்கிறேன். 

_லமுச்சுப் பிழைகளும், சொற்குற்றக்களம், பொருட்குற்தல் 

களும், இர்_நாலில் ஏதேலும் உள்ளனவாயின் அவைகளைத்திருத் 

திக்கொள்ளும்படி. யாக ஈண்பா அனைவரையும் பணிவுடன் வேண் 

முக் தொன்கள். 

ர ரர உட ப | இல்ம், | : 

sor, 1G, $, முத்துவாமி, யர், 
1906-5 ் ஒஸம்பாமீ”. ப் பட்ட ௫ தமிற்ப்ப oan



விசு.வ.நா.த.ம். 

கதாசங்கிரகம்: 

  

. விஜயாகர்' Sy IF oor ஜெஷ்ணதேலரரபலு; ட்  "விஜயப்ரி” சல் 

தான் இஸ்மேல் ௮டில்ஷா செய்துவந்த நின்பங்க்ளோசி seus 

வனாடுப் பகைமேற்கொண்டிருர் தான. வடுகல் SHES sgh 
ரேய்ச்சூர் முற்றுகையிலும் முதுக்கல் போர்ச்கள'த்தும்' சல்தான் 

தனது விரோதத்தைக் காட்டினதுமன்றி, பொதுவாக, இருந்த 
போர்த்துகயேரோடு உறவாடி அவர் நடுநிலைமையையும் கெடுத்து 
விட்டான். ௮ரசன் இக்கவலையினால் மிகவும் வருந்திக்கொண் 
(Ge gt amr. , 

*இப்படி: இருக்கையில், சந்திரசேகர பாண்டியன் வீர 
சேகரச் சோழனால் தன்னாட்டினின்றும் துரத்தப்பட்டு, சேனை ' 
யையும் செல்வத்தையும் இழர்து விஜயாகரம் டிகுர்து இருஷ்ஜீ* 

தேனைசீ சரணமாக அடைந்தான். இருஷ்ணதேவன் ௮.பய' 
மளித்து, தனது தளகர்த்தன் காகமனைப் பாண்டியனோடுசென் று” 
சோழனை வென்று மதுரையைப் பாண்டியனுக்கு சொடுத்த* 
வரும்படி ஆக்ஞாபித்தான். ௮வவாறே நாகமன் ஓர் பெருஞ்” 

சேளையைச் சேர்த்துக்கொண்டு, பாண்டியனோடு சோழகாட்டுக்கு 

வந்து, சோழமாளிகைப்புறத்அ வீரகேகரளை.வென்௮,, அவளை 
யும் கொன்று, அவன் காட்டையும் இருஷ்ணதேவன். வசமாக்இ,,. 
அச்நாட்டிற்கு ாஜப்பிர திடுஇபாகச், கருஷ்ணதேவன் மைத்து; 

னன் செவப்ப நாயக்கனைத் தஞ்சையில் இருத்தி, தீன் சேனை 

டும் பர்ண்டி.பனோும். மஅரைக்குச்சென் ௮, அவளு 1S a 9 
சூட்டி, அவன் B tp oi Mure elses இருந்தான், ட wih 

விஜயாகழத்இல் ஈரகமன், புதல்வன் AB eI fey ii, 

சன் பின்னவஜு2 இளவரச ஜுமான...ஆச்ச தனோ... இணையில் 

யர தீ துனை வனாக வா Di Zi வத் தா ன். Peta ஏர்க ர்கன்று தீதி ச 

காஞ்சனையம்மன் .விசவகாதனிட்ச்ேே, ஜிகுர்தபகாதள்செ க்ப், 
அண்ட யே ண ad ரிவதென்று இ சத்தி இருக்தாள். பஇமித்து 

க் On வரி Wa க அன்ட் றை, 

> Aton a ஆ ஞா பம் ்் 

"கமய. MADRAS-41, 

       

  

    



2. elle eatin Bid 

இசயங்களைச் சேள்வியுற்று இவளைக் இருடிக்கொண்டுபோய் 
தன காமக்ழெத்தியாக வைத்துக்கொள்ளகினை த்தான். ௮வன் 
தன் வார்த்தைக்குட்பட்ட சல பாதகரைக்சொண்டு தன் இஷ் 
டப்படியே காஞ்சனையைச் சறைகொண்டு தனது அரண்மனை 
யிலே ௮வளை வைத்சான், இதைக்கேட்ட விசுவநாதன் அர 

சன தூதனெனச் சென்று சுல்தான் ௮டில்ஷாவுடன் பேச வடு 
கல் துறைமுகத்து மகம்மதியர் ஸ்தானாதிபதியான ரஸல்கானுக் 
குத்தண்டனை விதிப்பித்ததுமன்றி, ௮ன்றிபரவே நிலா முற்றத்திற 

கடந்து புலம்பிய காஞ்சனையின் நிலைமையைக்கண்டு வருந்தி 

௮. வளை விடுவிக்க தநூலேணியொன்று அமைத்து ௮தன் வழிய 

அவளைக் €ழிறக்கி அவளுடன் பொழுது விடிவதன்முன் ௮ 
ஈகர.த்தைவிட்டு விஜயநகரம் வந்து சேர்ந்தான். ௦ 

இது இக்ஙகனமாக, பாண்டிய ட்டிலே சாகமன் தரும 

நெறி தவறி, பொருளாசையால் பாண்டியனைச் சிதைசெப்து இம் 

மாசனம் எறினான். இச்செய்தியைக் கேட்டுக் கிருஷ்ணதேவன் 

உள்ளங்கலம்கி நாகமனை த் சண்டிக்கவேண்டித் தருமவழி தவமுத 

விசுவராதனை3ய ஒர் பெருஞ்சேனையுடன் அ௮லுப்பினான். விசுவ 

நாதன் ம,துரைக்குச்சென்று தன் தாய் கூறிய ௮தர்மீவழியை 

விலக்கித் தந்தையுடன் போர்புரிந்து ௮வனைத் தளையிட்டுச் சம் 

திர சேகரனை விடுவித்து ௮வனைச் சிம்மாசனம் ஏற்றி அரியகா 
தனை மந்திரியாக்கித் தன் தந்தையுடன் விஜயாகரஞ்சென ரான். 

அங்கு நகாகமன் கிருஷ்ணதேவனைப்பணிந்து தனது 

இராஜத்துரோகத்தை மனனிக்கும்படி Care ௮ரசன் ௮ல் 

வாறே மன்னித்ததுமன்றி ௮வனைத் தன் பந்துகாக உறவாடி 
௮ வன மகன் விசுவகாதலுக்குத் தனது புத்திரி காஞ்சனையை 

மணம்புரிவித்தான். 

சின்னளைடைவில் கிருஷ்ணதேவன் தெய்வலோகமடைய, 
௮ச்சுதன் பட்டம் பெற்றுத் திக்குவிஜயஞ்செய்டச் சென்றான். 
தனக்குக் கீழ்ப்படியாது தாழ்த்த குழுறில மன்னர்களைப் பணி 
வித்,து.த் தன்னகர் நோக்வெரும்போது, விஜயபுரியிலிருர் தம் ஓர் 
தூதன் வந்து ஓுங்கபத்திரைக்கு வடபால் 10 மயில் ௮கல 

முள்ள காடெல்லாம் சுல்தான் ஆளுகைக்குட்பட்டதென்றும் 
அதை யரசன் மறுப்பானாகில் போர் உண்டாகுமென்றும் கூறி 
ஞன். ௮ரசன் ௮ தன்னுடேயென்று வாசம்புரியச் சண்டை



கதாசங்கிரக்ம் ௩, 

Cerise. அச்சண்டைஙில் சுல்தான் சேனை முறிபட்டோடீ 
ஒர் சமாதான உடன்படிக்கை செய்யப்பட்டது, அ௮வ்வுடன் 
படி.க்கையின்படி அங்கபத்திரையின் வடபால் காவதறாடு விஜய 
ஈகரத்தைச்சேர்ந்தது. 

கொஞ்சகாலம் சென்றபிறகு ௮ரியகாதனிடத்திலிருந்து 

ஒரு தாதன் வந்து சந்திரசேகரபாண்டியன் இறந்தான் என் 
௮ம், அவன் மகன் குணவிரவர்மன் பித்தேறினான் என்றும், 
குடிகளை ரக்ஷிக்க ஒர் ௮ரசன் வேண்டுமென்றும், மதுரை வாசி 

கள் விசுவராதனை3ய தங்கள் ௮ரசனாகத் தரவேண்டுமென்கர௫ர் 

கள என்றும் கூறினான். அப்போது ௮ரசன் மிகுந்த சந்தோஷ 

மடைந்து விசுவநாதனைக் காஞ்சனையுடன் மதுரைத்கு ௮ரசஞகை 
அனுப்பினான் * 

விசுவநாதன் அரியராதனுடன் மதுரையில் அரசு 
புரிர்துசொண்டிருக்கையில், விஜயரநகரத்தில் ௮ச்சுதன் பரம 
னடி நீழற்சார, பெருங்குழப்பமு ங் கலகமும் மீதிட்டு ஈகரம் 
அணிகுலைந்தது. பிறகு குழப்பங்கள் ஒருவாறு ௮டங்க இராம 

ராஜன் பட்டத்திற்கு வந்தான், ௮ வன் காலத்தில் மதுரையில் 

குணவீரவர்மன் இறந்துவிட மதுரை வாசிகள் விசுவராதனையே 

முடி சூட்டும்படி விண்ணப்பஞ் செய்துகொள்ள, அரசன் இரா 
மராஜன் காளிகாதேவியையும், ௮ர௪ சின்னத்தையும் தந்து விசு 

வராதலுக்கு முடிசூட்டிவைத்தான். 

விசுவரகாதன் ஜனங்கள் இன்பமடையும் வண்ணம் செங் 

கோல் தரித்து அரியகாதனைகத் தனது மந்திரியாசவமைத்துக் 

கொண்டு காஞ்சனை soflnp, &-9 1559-GR முதல் சி.பி 
1808-6 வரைக்கும், ௮ந்தணரும் பெரியோரும் வாழ்த்த 

மாந்தர்கள் இவனே ௮ரசன் என்று கூற நன்னிலை கோடாது 

SY THA TOM



விசுவநாதம் 

் இக்காடகம் ' ஷேக்ஸ்பியர் காடகங்களைப்போன்று ஐந்து”. 
.. அன்கங்களையும், ஒவ்வொரு அங்கத்திலும் அதன் 

உட்பிரிவுகளாகிய பல களங்களையுங் கொண்டது. 
ஒவ்வொரு களத்திலும் ௮மைந்த விஷயங் 

"களையும் சுருக்கி வசனமாய் முன்னர்ச்: 
தொகுப்பின் ஈலமென்று கருதிப் 

பின்வரும் களவிஷய,சூசிகை 

வரையப்பட்டிருக்கின் ற.து. 

ணட 
—_— 

bow tp— 1. 

- துங்கபத்திரைஈதியின் தென்கரையுள்ளது புராகன விஜய 

நகரம் அர்நகரரசன் கருவ்ணதேவராயலு. ௮வன் ஆக்ஞை 

தெக்ஷணமெல்லாம் பரவியது, ஆயினும் நதியின் வட.பாலெல் 
லாம் மகம்மதியர் ஆளுகைக்குட்பட்டறு, மேற்றிசையில் கட 

லோரமாகப் போர்த்துகியர் என்ற ஐரோப்பிய வாக்தகர்கள் 

குடியேறி ஓர் 'சிற்றரசமைத்து வாழ்கின்றனர், இக்கனமாக, 

விஜயபுரியை சுல்தான் ் இஸ்மேல் அடில்ஷா ஆண்டுவந்தான். 

'இவன் செய்யும் இடுக்கண்களுக்காற்றாது அரசன் கிருஷ்ண 

தேவன் சபையில் மிகுந்த கவலைகொண்டனனாகி இருந்தனன். 

அப்போது சபையில் நடந்த மந்திராலோசனை இக்களத்தி 

லமைந்துளது, இது நிற்க, சோழன் வீரசேகரன் வஞ்சமாய்ப் 

பாண்டிராட்டைக் சகவாந்து சந்தாசேகரபாண் டியனை முறி 

யடித்தோட்ட Your கஇருஷ்ணதேவனிடத்தே சரண் புகுந் 

தான். கிருஷ்ணதேவன் அபயமளித்துத் தனதுதளகர்த்தன் நாக 
மனை நோக்கித் தென்னாடு சென்று சோழனைச் சிறைசெய்து 

பாண்டியற்குப் பதியளித்து வாவென வியம்பினன். 

-களம்--த. 

அ_ரசர்க்குச் செல்வப்புதல்வி காஞ்சனையம்மன். இம்மங்கை 

க்குத் தோழியர், மூர்த்தியம்மன், மதிவிலாசனிமு தலானவர்கள் , 
இக்காஞ்சனை நாகமன் புதல்வனாயும் நமது கஜாநாயகனுமான
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விசுவகாதனிடத்தே ௮ருக் சாதல்கொண்டாள், இளமையில் 
அவனுடன் விளையாடியும், பல.நால்கள :ஈயின்றும், உரையாடி 

யும் வச்தமையின் காதல் NG (Huth BB, பருவழுத்ற. காலையில் 

நாதனையன்றி ஒருவனையும் ஆடவனென்று கருதாள். தான் 

தொழுர் தெய்வத்துக்குப் பல பணிகளாற்றி வீணையை மீட்டிப் 

பாடி நாதனைச் தா என்று வேண்டுவள். உருவெளித் தோற்றங் 
கண்டு மயங்குவள். தனது அருமைத் தோழி மூர்த்தியம்மனி 

டத்தே er valley ch i Baran 

களம்--$8. 
> 4 

அரசன் MANE MU § SIDR தளகர்த்தன் நாசமன் 

தனது அரிய படைத்தலைவன் அரியராதனை அழைத்துப்பாண்டி 

நாடு செல்லப் படையிட்டினையோவென்று வினவ, அவலும், 

(சேர்த்தனன். நாமுஞ் செல்லலாம்'? என்றனன். அப்போது 

நாகமன் தன் வீட்டிலே வந்து தன்னைப் பயணஞ்் செய்தனுப்பக் 

கூடின வர்கள் முன்னிலையில் சனது குமாரன் வி$ுவநாதனை, இள 
வரசன் அச்சுதப்பனிடத் த சேர்ப்பித்து அவனுக்குப் பல ஈன் 

மொழிகள் கூறினன், தாயாகிய மங்கம்மன் தன் புத்திரன் பிரி 

வாற்ருது BOWE OGD Bom a HNGUT SG! MK UGT FOr தாயைத் 

தேற்றித் தந்தையுடன் செல்வ?த தருமமெனக் கூறினன். பின் 

ஊர்ப் பாண்டியனும் சேனையும் உடன்வர நாகமன் போர்க்கோல 

ங்கொண்டு போயினன். 

Hat to—4. 

(இக்கள த் தில் காஞ்சனையின் காதல் மிக்குயர்ர்து வளாதல் 

கூறப்படுகின் து, உதாரணமாய, ஒருநாள மாலைப்பொழுதில் 

௮ச்சு சன், விசவராசன் இருவருடனும் காஞ்சனை உஜத்தியான 

வனத்தில் உரையாடிக்கொண்டு நிற்றலும்; அப்பொழுது விசுவ 

நாதனுடைய மன்மதவடி.வையும், கல்வித்திறத்தையும், வாக்கின் 

சாதுரியத்தையும்; சற்குணக்தொகுதியையும், எண்ணங்களின் 

மேம்பாட்டையும், எளியவர்க்கிரங்கும் தன்மையையும், தெய்வ 

பக்தியையும், ௮வர்கள் சம்பாஹணை மூலமாய்க் காஞ்சனையம்மன் 

அறிந்து வருர்சலஓும்; தாலும் சம்பாஷணையிற் புகுந்து சோலை



௬ விசுவராதம் 

ands லருணிப்பதுபோல இ௫்கிதமாகத் தன் கருத்து வெளிப் 
படச் சில வார்த்தையுரைத்தலும்; அவவார்த்தையைக்கேட்ட 
விசுவகாதனும் தனதுகருத்து குறிப்பாகத் தோற்றவும், 
தான் மேற்கொண்ட பக்திமார்க்கம் தனது வார்த்தையால் விள 
ங்கவும் மறுமொழிகூறலும் ; நன்குபுலப்படும். அச்சுதன் நினை 
வெல்லாம் தாழ்ந்த சிங்காரச்சுவையிலேயே பரர்.துநிற்க விசுவ 

சாதன் “ண்ணங்களெல்லாம் மீதுயர்ந்து செழித்தல் புலப்படும் 

  

அங்கம்--2. 

களம்---]. 

வீரசேகரச்சோழன் தனஅதுபடைகளை அணிவகுத்துச் சோழ 

மாளிகைப்புறத்தே தங்கினன். சேனை இரு-. றாக வகுக்கப்பட்டு 

ஒரு கூறுக்குத்தானும்,மற்றொன் றிற்குக் கோலாகலலும், படைத் 

தலைவராக ௮மைந்தனர். அரசன் படையில் குபேரன் யானைப் 

படைத்தலைவன். கோலாகலன் படையில் வில்வலன் விற்படைத் 
தலைவன், இவ்விதமணிலகுச்து இச்சேனை சாகமன் சேனையை 
எதிர்பார்த்து நிற்ப, அரியகாகன் தூதாகவந்து பாண்டியனுக் 
குக் கன்னிகாட்டைத்தந்து சமாதானஞ்செய்துகொள்ள இஷ் 

டமா ?'' என்று விரசேகரனைக்கேட்டான். அப்பொழுது வீர 

சேகரன் தனது துணைவர் பலத்சைக்கருதுப் புன்னகைசெய்து 
கன்னிகாட்டைதக் தரமுடியாது என்று மறுத்தான். ௮ரியரா 

தன் போர் ஒன்றே நேருமென்று திரும்பி வந்தனன், 

களம்---2. 

நாகமன் படையும் இருகூருகப் பிரிக்கப்பட்டது. அவ்விரு 

படைகட்கும் முறையே காகமனும், அரியகாதனும் தலைவராவர், 

யுத்தகளத்தில் வீரசேகரன்படை ராகமன் படையை எதிர்த்து 
நிற்க, அரியகாதன் கோலாகலனை எதிர்த்தான். அ௮ரியகாதன் 
தனது ஆயிரங்காலாட்படைகளையும், காலாயிரங் குதிரைப் 
படைகளையுங்கொண்டு அரியபோரிட்டு ஓடிப்போன பசைவர் 
இருழாற்றுவரொழிய மற்றையாவரையும் கொன்றனன். கோலா
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கலனுயிரும் கவரப்பட்டது, தனது பக்கத்து ஐந்தாறு gt 

கள் மாண்டசைக்கண்டு மிகவும் மனம்வருந்திக் காயப்பட்ட 
எண்ணூறு வீரர்களையும் தக்கவிடுதிகளுக்கலுப்பிச்சேமப்படை 
வீட்டிலே தங்கியிருக்க தளகர்த்தன் சதாசிவராயலுக்குக் சடி 

தம் ௮னுப்பினன். சதாசிவராயன் எண்ணூறு வீரர்களைச் 

சேர்த்துக்கொண்டு அரியநாதனைச் சேர்ந்தான். 

[ இக்களத்தில் ௮ரியகாதன் வரலாறு செம்மையாய்ச் சதாசிவ 
ராயனால் வீரர்களுக்குத் தெரிவிக்கப்பகெறது, | 

களம்--8. 

"போர்க்களத்தில் மந்ரொருசார் சாகமன்படை வீரசேகரச் 

சோழன்படை முன்னின்று போர்செய்யத்தொடங்கிற்று, நாகம 

ன்பக்கம் ஜெயமோ, சோழன் பக்கம் ஜெயமோ என்று சொல்வ 
தரிதாகும்படி உச்சிக்காலம் வரையும் சண்டை நடந்தது, அரிய 

நாதன் கோலாகலன் சேனையைச் சின்னாபின்னஞ்செய்தபிறகு, 

சசாசிவன் தன்னுடன் கொண்டுவச்த எண்ணூறு போர்வீரர்க 

ளுடன் விசைந்து போர்க்களத்துக்குவந்து வீரசேகரச் சோழனை 

ப்பின்னே வளைந்துகொண்டான். வீரசேகரச் சோழனுக்கு 

முன்னே நாகமனும், பின்னே அரியநா தனுமிருந்து போர்செய் 
தகாலையில் சொக்கலிங்கன் மான்னும் ஈழப்படைத்தலைவன் 

சோழன் படையினின்றும் விலகி அ௮ரியகாதனைச் சேர்ந்தான், 

இவன் ௮வவாறு செய்தது இராஜத்துரோகமன்று, இச்சொ 
க்கலிங்கன் முன்னமே சோழனால் துரத்தப்பட்ட சந்திரசேகர 

LIT OH. GDL வலதுகையன்னதுணைவன். தனதரசன் துர 

த்தப்பட்டது முதல் சோழனிடத்தே மிகுர்த அருவருப்புக் 

கொண்டிருந்தான். இப்போது சமயம் வாய்த்ததும் சோழனை 

விட்டு விலனன், ௮ து நிற்க, யுத்தகளத்தில் மாலைப்பொழு 
தில் பெரும்போர் விளைந்தது ; சோழன் கொல்லப்பட்டான், 
அவன் சேனையும் புறங்காட்டி. ஓடிற்று, ௮ரியநாதலும், நாகம 

னும் ஜெயபேரியடித்துக் கலந்தனர், 

[| இவ்விஷயம் இக்களத்தில், யாழ்ப்பாண வீரர்களும், சிங் 
சள வீரலும் பேசும் சம்பாஷனை யிலமைந்துள து. | 

apron ‘sunnier
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களங்கள்--&- 2. 

வெழ்நிகொண்டபின் "நாகமனும், அரியநாதலும் சந்திர 
சேகர பாண்டியலும், படைத்தலைவர்களும் இனிது வீற்றிரு 

ந்து உரையாடிக்கொண்டிருக்கச், சோழன் மனைவியாகிய கன 

சவல்லி துக்கமடைந்தவளாய்த்சனது ௮வலத்தன்மையைப் புல 

ம்பிக் காட்டித் தன் கணவன் உடலைக்தரும்படி வேண்டினள். 

நாகமன் மிகுந்த கிருபையுடன் அவளுக்கு ஆரியப்படையூரை 

யும், ஆயிரம் வேலிகளையும், அரிவையரிற்சிலரையும் ஜீவன த்திற், 

குத்தந்து, இன்னுரை கூறியனுப்பினன். 

களம்---ட. , 

அங்கபத்திரையின் பாங்கர் ஓர் திவ்யமான பூஞ்சோலை. 

யுண்டு, அப்பூஞ்சோலையில் காஞ்சனை தனது தோழியர் ஆயத் 
தோடும் செவிலியர் கூட்டத்தோடும் சென்று நீராடி மலர் 

கொய்து பூச்சூடி. அமுதுண்டு பாங்கியருடன் பிணங்குயும் 

பிறகு அவருடனிணக்கூயும் மன்மதக் கோட்டம் வளைந்து கும்மி. 
கொட்டி விளையாடினள். 

 ைததவைவைளைகவ வள் வள்ளைக் 9கஷ் 

களம்--7. 

விளையாடிய இளைப்புத்தீர, அவரவர் தமது இஷ்டப்படி 

உலாவிவருவகென்று இர்மானிக்தனர் அப்படியே காஞ்சனை 

அங்கப்பத்திரையின் கரையோரமாய் மேற்றிசை கோக்கி யாரும் 

வராத ஓர் பக்கம் உலாவிச் சென்றனள். அப்பொழுது பிஜபூர் 

சுல்தான் இஸ்மேல் அடில்ஷாவின் மகனான மாலு என்பவன் 

சூழ்ச்சியால், காஞ்சனை அ௮பகரிக்கப்பட்டு யாவர் திருஷ்டியிலும் 
படாமற் கொண்டுபோகப் பட்டாள். இராவணன் சீதையைச் 

சிலை. கொண்டதுபோல மாலுவுங் காஞ்சனையைக் கொண்டு 
சென்று விஜயபுரி நகரத்தில் ஓர் மாளிகையில் வைத்தான். இது 

இங்கன மாகப் பூஞ்சோலையில் மாதர்களும் செவிலியர்களும் 

காஞ்சனையைக்காணாதுவ ருக்தி காலாபக்கங்களிலுந்திரிர் து சேடி. 
அல்லலுற்று நிற்கையில், இளவரசன் அச்சுதப்பலும் நமது. 

கதாநாயகனாகிய விசுவராதனும் சாலைக்குள் வந்தனர். மாதர்



க்தாசங்கிரகம் ௯ 

களுக்குண்டாகிய குழப்பத்தின் காரணத்தை யறிந்துகொண்டு 

காஞ்சனையைம் தேடிவருவதென்று விசுவநாதன் துணிந்தான், 
கய 1 கலக் 

  

களம்---8, 

சோலையின் வழியே தேடிச்சென்ற விசுவகாதன் அவ்விடங் 
களிலுள்ள அடிச்சுவடுகளையும் வண்டி சென்ற வழியையும் 

அச்சுதப்பலுக்குக் காட்டிக் காஞ்சனை சிறைப்பட்டனள் 

போலும் என்று கூறிநிற்க, அங்கே காஞ்சனையின் மோதிரம் 

காணப்பட்டது. மோதிரத்தை படுத்துப் பிரலாபித்துக், காரைச் 

செடியின் மீதுகடந்த கட்டுண்ட தாமரைப்பூவைஎடுத்து, அந்த 

இக்கிகச்சால் காஞ்சனை பசைவரால் சிறை செயயப்பட்டதை 

அறிந்து, மான் சிறை மீட்பதாகச் சபதம் கூறினன், Hy: FF BOOT 

௮து2வ சரியென்று உற இருவரும் நகர் ோக்கிச் சென்றனர். 

  

Qe eee een ஜோஷ். 

அவங்க ம், 

got w-— |. 
ஓ ட > க் 3 ச க ச . ° . 

விசுவதாதன் காஞ்சனை கறை! (பட்டாளென்று YT EF GS (HH 

தெரிவித்து அவளை மீட்டு தவரு வெனென்னு விண்ணப்பஞ் செய்து 

கொள்ள, அரசன் அப்படியாகில் 6விஜயபரிக்கு நீயே என்தூத 

ஹைச் சென்று ஈல்தான் இஸ்ேலடில்ஷாவைக் சுண்டு வ௫கல் 

துறைமுகத்தில் அவனுடைய ஸ்கானுபதியான ரசல்கான் ஈமது 

உப்பல்களைக் கொளுத்தி வர்த்தகத்திற்கு இடையூறு செய்தா 

ினன்று தெரிவித்து அவ்வாறு அவன் செய்தற்குச் சுல்தானின் 

தக்ஞையுண்டோவென் Dib Yury ௮ரசன் உத்திரவு செய் 

தராவிட்டால் ஸ்தாபைதியைக் தண்டிக்கும்படி கேட்டும் 

வா '? என்றான். : விசுவநாதன் அப்படியே புறப்பட்டு வந்தான், 
இது இவவாறிருக்க விஜயபுரிக்கோட்டையில் ஒர் மாளிகையில் 

காஞ்சனை சிறையிருக்து வருர்தினாள். ஒரு காள் மாலைப்பொழு 

நில் சந்திரன் சனது ஒளியை வீச மாளிகையின் நிலா முற்றம் 

துன் மிது சோர்ந்து கடந்து பிரலாபித்தாள். சுல்தான்மாலு 
அங்கே வந்து தனது காதலைக் கூறி வேண்டினன். காஞ்சனை ஒரு 

சூழ்ச்சியைத் தன் மனதில் னைத்து ஒரு மாதகாலம் தவணை 

in. DARE ara ள், 
ema nee orem புட முழுவ வைககள் எனை
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களம்--2, 
சல்சா னிஸ்மே லடில்ஷாவைக் கண்டு விசுவராகன் தனது 

தூதுரைப்ப, சுல்தான் மிகவும் வருந்தி மந்திரி கும்மல்கான் வி 
யாக ரசல்கானுக்குத் தண்டனை விதித்து ஓர் கடிதம் போக்கினான். 
விசுவசாதன் ௮வன் நிலைமைக்குத் தக்கபடி உபசரிக்கப்பட்டு் 
சலாபத்கான் விட்டில் ௮னறிரவு தங்னென், 

களம்--5. 

அர்நிலா முற்றத்துக் காஞ்சனை தனியே நின்று மறுபடியும் 
வருந்தச் சயாதவளாய் அன்றிரவே ௮ம்மாளிகையைச் சூழ்ந்த 

அகழியிலே விழுர்்து தன்னுயிரை மாய்ப்பகாகப் புலம்பிக் 

கொண்டிருக்க, அச்சமயத்து Amor Gar அங்கே புகுக்கான். 

அவளுடன் உரையாடி அவள் காஞ்சனையென்ேே யறிந்து ஜீவரா 

யனை விளித்து நாலேணியை வாயகிச் சுருளவிழ்த்து நிலாழுற் 

ற்த்து நின்ற காஞ்சனை பிடி.ததுக்கொள்ள தர் நுனியை விட் 

டெறிர்தான். காஞ்சனையும் தைரியத்தோடு அம்முனையைப் 
பிடித்து நிலாமுற்றத்து விள ங்கிய அவசத்தம்பத்,சினடியிற் கட் 
டிரை, oP au Lt மற்றோர் முண்டை ஜா மரத்திற்கட்ட, விசுவ 

நாதன் விரைவில் எணி எறிர் சென்று நிலா முற்றத்துக் குதித் 

தான், காஞ்சனை களிகூர்ந்து அகழியை இலக்ஷியம் செய்யாது 

ஏணியின் வ(நியே BS MBIT GD) a ala er ரன் பின் தொடரந்து 

வந்து காஞ்சனையை நிலத்திற் கண்டு கடவுளை வந்தித்து நாலே 

ணியை வெட்டி. மேலே செய்யவேண்டிய விஷயங்களை நினைத் 

தான். விசுலகாதன் தனது உடைகளைக்களைந்து . EN Gh Foot 

பூணும்படி செய்தனன். காஞ்சனை விசுவராதனாகவும் விசுவரா 

தன் ஜீவராய் உடைகளை த்தரித்து ௮வனைப்போலவும் முறையே 
மாறுவேடம் பூண்டு'ஜீவராயைத்தனி3ே விடுத்துப் பிறகு ௮வனை 

ஏற்றுக்கொள்வதற்கு வேறு சூழ்ச்சி செய்வதாகச் சொல்லிச் 

சலாபத்கான் வீட்டுக்குச் சென்றனர். 

    

களம்--௮, 

சலாபத்கான் விட்டில் காஞ்சனை ௮வன் மனைவியும் தனது 

தோழியுமான நூர்ஜஹானோடு உரையாடி க்சொண்டிருக்க, சலா 
பத்கான் தனது சேவகன் உடைகளை யெடுத்துக்கொண்டு 

வெளியே சென்று ஜீவராயனுக்கு மாறுவேடம் பூட்டி. விட்டுக்



கதாசங்கிரகம் கக. 

குழைத்து வந்தனன். பிறகு இம்மூவரையும் ௮ வர் காடு நோக்கிப் 
பகலெமுவதன்முன் அனுப்பிவிடவேண்டிய௰ய ஏற்பாடுகளைச் 
செய்து அவர்களையும் அனுப்பிவிட்டான். 

௮ங்கம்--4, 
nef enon 

களம்--], 
விச வராதன் காஞ்சனையைச் சிநைமீட்டு விஜயககரத்துக்கு 

வந்து ௮ரசனைக்கண்டு நடந்தது விளம்ப, ௮ரசன் காஞ்சனையை 
அவள் மாடத்திற்களுப்பி மந்திரி முகலானவர்களோடு சுல்தான் 

அடில்ஷாவின் சூழ்ச்சகளைப்பற்றி தலோசனை செய்்துகொண்டி 

ருந்தான். ௮ப்பொழுது பாண்டிவாசியொருவன் “வரீது பாண் 

டிய நாட்டிற் சந்திரசேகரனைச் சிறைசெய்து காகமன் சிம்மா 
சனம் ஏறிக் குடிகளை வருத்துந் தன்மையைப் பலவாறு எடுத்துக் 

கூறினான், அரசன் மிகுந்த கோபமடைந்து நாகமனைத் தண்டிக் 
கும் வழியை நினைத்தான். ௮ப்போஅ மந்திரிகள் பலவிதமான 

ஆலோசனைகள் செய்து கடைசியாக விசுவராதனையே பாண்டி. 
சாட்டுக்குச் சேனையுடன் அனுப்புவதாகத் தீர்மீனித்தார்கள். 

களம்--2 

விரவராதனலும் அ௮வ்வா?ற சென்று சோழவற்தான் பக்கத் 

அதத் SADT. மாகமன் தன்குமாரன் வரவைக்கேட்டு ௮வன் 
தாய் மங்கம்மவைத் தாகனுப்பினான். மங்கம்ம விசவராதனை 

௮வன் கொண்ட கருத்தினின்றும் மாற்றக் தன்னால் ஆன wor 
வும் முயன்றுபார்த்தாள், விஈவராதன் இராஜபக்இயும் தரும 

சிர்தனையுழமுள் எவனாகலால் இணங்காமல் தாய்க்கு இதோபதத 
சம் கூறிவிலக்கனென். தன் கருத்து இயலாதென்று கண்டு 
தாயும் மதுரைகோக்கிச் சென்றனள், 

களம்---8. 
சோழவந்தான் பக்கத்தில் தந்தையும் மகனும் தாளையுடன் 

வளைந்து போர்புரிக்தனர், சண்டையில் மதுரைச்சேனை தளர்ச் 

சிபடைய நாகமன் சிறைப்பட்டனன். 

[இப்போரின் வரலாறும், விசுவராசன் வெற்றியும் ஓர் மது 
ரைப்புலவன் பாடுகிற தானை, வஞ்சி, வாகை மாலைகளால் Hon



கூ. விசுவநாதம் 

களம்--4, 
அரியசாதன் கூறிய பல ஈன்மொழிகளையும் . "ஏத்தக்கொள் 

ளாத நாகமன் வீசங்குன்றவும், விசுவராதன் சர்திரசேகரபாண் 

டியனைச் சிறைமீட்டு ௮வனைச் சிம்மாசனமேற்றி ௮ரியநாதனை 

மக்திரியாக வமைத்துச் தனது தர்தைதாயுடன் விஜயாகர்நோக் 

இச் சென்றனன், 
௬௮ அணை கவாள ள் ம. 

  

BoM Ly ~~}. 

விஜயாகரத்தில் காஞ்சனையம்மன் தனது 3தாழியர்களோடு 

கவலையற்று விளையாடுபவள சிற்சிலசமயங்களில் தன துகாதலனை 

நினைந்து பெருமூச்செறிவாள். ஒருராள் கன் ?தாழியோடு கழ 
லாடிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது விசுவசாகன் பெயரைத் தன் 

தோழி சொல்லக்கேட்டு, காஞ்சனை மிகுந்த வருத்தமடைநது 

சோர்ந்தாள். அப்போது மூர்ச்தியம்மனோடு அங்கேவந்த கிருஷ் 

ணதேவன் காஞ்சனையின் காதலைக் கண்டு அவளை விசுவநாத 
னுக்கே மணம்புரிவிப்பதென்று சரமானிக்துக்கொண்டான். 

களம்--0, 

விசுவராதன் கிருவ்ணதேவன் சபையில் தந்தையை நிறுத் 

Be சர்திரசேகரனை் சிம்மாசனம் ஏற்றிய நற்செய்தியைக்கூற, 

நாகமன்தான் செய்தபிழையை ஓப்பு ச்சொண்டவனாய் மன்னிப் 

புக்கேட்டான். கிருஷ்ணசேவன் அவ்வாறே மன்னித்து நாகமனை 

த்தழுவிச் சம்பர்தியென்று உறவாடிக் தன்மகள் காஞ்சனையை 

மருமகளாக அங்கேரிக்கும்படி. வேண்டினான். 
renee ce வக. 

  

களம்--7, 

பூங்காவனத்தில் சாஞ்சனையும், விசவரகாதனும் சந்தித்து 

உரையாடிக்கொண்டிருப்ப, அரசனும் காகமனும் அவ்விடம் 

போந்து அவர்களைக்கண்டு ௮சர்வதித்தனர். குருபக்க இவர்க 
ளது ஒற்றுமையைக்கண்டு மனதில் தியானிக்க அப்பொழுது 

தேவகானம் முழங்கி மலர் மழைபெய்தது, மூர்த்தியம்மன் 
தனது. (pp Bion devon ஓர் பூங்கொடிக்குப் பூட்டி அனந்சக் 

கூத்காடினள.



- கதாசங்கிரகம் Sl 

BOT Lp — 8. 

- விசுவகாதனுக்கும் காஞ்சனைக்கும் விவாகம் ஈடந்தது, : ௮ 

தீக்கல்யாணகத்தைக்கண்டு களிக்கப் பலதேய மன்னர்களும் சற்ற 

ரசர்களும் வந்து நிறைந்கனர், அரசன் கிருஷ்ணதேவன் மிகுக் 
சந்தோஷத்கோடு யாவரையும் உபசரித்துத் தக்க மரியாதைகள் 

செய்தனன், மதுரைப்புலவன் இவைகளையெல்லாங் சுண்டு 

பேரானந்தமடைர்தனன். 
அது ஆர்டி reer es ௧௫ வை ஒனன்வவவானள். 

DB iD—d. 

களம்--]. 
் e ஓ உ சீ e ப 6 e 6 ° 

Fl cas. cx Say abr விண்ணுலகாளச்சென்றதும் ௮ச்சு தராயன் 

பட்டம் பெற்றன். தென்னாட்டுக் குறுநில மன்னாபலர்திநைகொ 

டாதுதருக்குடன் இருப்ப, அவர் ரெழுக்கையடக்கவேண்டியும் 

சோழன் கஞ்சி ஈம்பியைச் சிறையிட்டுத் திருவிதாங்கூர்த் தருவ 

டிடைப் பணிபவைத்துப் பாண்டியான உயர்தகவேண்டியும் 

பெரும்படையிட்டி யச்ரதன் தென்னாடெங்குர் திச்குவிஜயஞ் 

(o) யதா ஏ. y LI SLIT hl oh உகான் இஸ்: மலடி.லஷா காவதகாட் 

டைப்பறு றிய பழஞ்சண்டையைக் தள நப் Gu sn ali! Cont 16 55 Sl. இரு 

இ MS Bow ரும் படையீட்டி பபயர் சூர் நோக்கிச் ரென் றனா, 

களம் ---2. 
(ப a . 4 4 இ 1 . 6 are . 0 ! ற ட 6 

(ரப்பி HiT (Ups sored நடர்துகொண்டிருக்கையில், ஒருசார் 

படைககலைவனை விசுவரசாகன் மாலுவின் பெருஞ்சேனை 

௧) நஷ்ணாக தியைக் trig சென்கரமையில் ws gp றதென் று 

செள்வியுற்றட அப்படையுடன் மபார்செய்யக்கருதினன். அப் 

பொது அங்கே வந்த கர்சிப்புலவனால் அரியமாதன் கோட்டை 

யைப் பிளர்து உள்ளேசென்று வெற்றிர்கொடியை நாட்டிய நற 

செப்தியைக் ட்டி, மனமகிழ்ந்து, MH BS கச்சிப்புலவனையே 

அரியராகனிடத்துத்தூதலுப்பித், தான் மாலுவின் மீசனையுடன் 

போர்புரிய முன்சென்றதைத் தெரிவித்துப்பின்வரும் அச்சு தனை 

விரைவில் வரும்படி செய்கவென்ற ௮றிவித்தனன். பிறகு; 

கானினை த்தபடியே தன் சேனையுடன் போர்க்களம் நோக்கிச் 
சென்றனன்.



சச விசுவகாதம்' 

களம்--8. 
விசுவசாதன் தனது பெருஞ்சேளையோடு இருஷ்ணாஈதியின் 

தென்பால் மாலுவை எதிர்த்தான். போரில் மாலுவின்சேனை 
உடைச்தோட ௮வனும் புறங்காட்டி ஐடி ஈதியின் ௨ட்பாற் புக்க 
னன். இதைக்கேட்ட சுல்தான் இஸ்மேலடில்ஷா மிகவும் வருக் 
திப் போர்செய்யுங்காலம் இது ௮ன்நென நினைத்துச் சமாதா 
னஞ்செய்துகொள்ள விரும்பிவர்கனன். அச்சுதன் தனது காவ 
தாடு தன் வசப்பட்டால் சமாதனம் அகுமென்று கூற, ௮ன்று 

தினம் வெற்றிகொண்ட விசுவராதன் உடன்படிக்கையைப் பூர்த் 
இிசெய்யச் சென்றான். 

[இக்களத்தில் விசுவகாகன் போர்த்திறம் மதுரைப்புலவனால் 
அச்சுதனுக்குக் கூரப்பககின்றது.] 

களம்--4. 
சமாதான உடன்படிக்கையைச் செய்யச்சென்ற விசுவரா 

தன் இஸ்மேலடில்ஷா மு.தலானவர்களோடு இரவெல்லாம் உரை 
யாடி உடன்படிக்கையின் நிபர்தனைகளைக் இர்மானித்து ஓர் பத்தி 
ரம் எழுதிமுடித்தான். மறுகாட்காலையில் இஸ்மேலடில்ஷா இரு 

ஷ்ணாநதியைத்தாண்டி க கென்கபைவ௩து ௮ர்சு தனைக்கண்டு வ 
ணவ்கி ஈட்புக்கூறச் சமாகானம் நிகழ்ந்தது, இருவரும் ஒருகாள 

வ்விடம் ஈட்புடன்றங்கிப் பிறகு கம்தம் நஈகாமோக்கிச்சென்றனர். 

  

களம்-- 8. 
இல்மேலடில்ஷாவுடன் உடன்படிக்கையைர் செய்து 

சொண்டு அரசன் அச தராயன் விஜயாசரஞ் சென்று அரசு 

புரிந்தனன், ஒருநாள் பாண்டி யகாட்டிலிருந்து சில தாதுகர் 

வந்து ௮ரசன் சந்திரசேகரன் இறந்தான் என்றும் ௮வன் குமா 
ரன் குணவிரவர்மன் அரசாளும் வன்மையிலன் என்றும் கூறி 

விசுவசாகனை யனுப்பும்படி. வேண்டிக்கொண்டனர், அப்படியே 

அரசன் விசுவராகனை மதுரைக்கு ௮னுப்பினன், விசுவராதன் 

காஞ்சனையோடும் தன் மகன் குமாரகிருஷ்ணப்பனோடும் அவ்வி 
டஞ்சென்று, குணவிரவர்மன் பெயராலாசுபுரிர்து ௮சியநாதனு 
டன் கலந்து அலோசனைசெய்து அர்ராட்டிற்குப் பல நன்மை 
stor யிழைத்துவர, வடபால் லிதயராகரத்து அச்சு தராயன் 
காலஞ்சென்றனன். அவன் குமாரன் வெங்கிடாத்திரியின்



கதாசங்கிரகம் ௪௫! 

காலத்தில் மந்திரி சா.லுவதிம்மன் சூழ்ச்சகளால் ராஜ்யத்திற்பல் 
கலகங்களுண்டாக பீஜபூர் சுல்தான் இப்ரஹீம் அடில் படை. 

யெடுத்துலந்து ஈகரை வருத்த, ஈன்னிலைகெட்ட மந்திரி ௮ரசன் 
வெங்கடாத்திரியையுக் கொன்று args தற்கொலைபரிந்து 

கொண்டனன். அரசகுடும்பத்துப் பிரபுக்கள் சகாவெராயனை 
யும் ராமராஜனையும் தமக்குத் தலைமையாகக்கொண்டு இப்ரஹீம் 
அடிலுக்கு ஐம்பதுலெக்ஷம் வராகன் கொடுத்துச் சமாதானம் 
செய்துகொண்டார்கள், சாஜ்யபாரத்தை வடுத்த சதாசிவரா 
யன் சிலராளில் விலகிவிட ராமராஜனே பட்டத்திற்கு வந்தனன், 

இத்தனை குழப்பங்கள் விஜயாகரத்திலுண்டாடுர் சீர்குலைந்து 
வருநாளில் விருவலநகாதன் மதுரையிலேயே பிருக்கும்படி கோர் 

ஜு. பாண்டி யநாட்டிற LIMO LD பெருகி மாந்தா இன்புறு 

நாளில் வெகுராளாய்ச சித்தங்கலங்கினவனாய் இருநதுமில்லாத 

வன்போன்ற குணவீரவர்மன் சிவ।தஞ்சென்றனன். அப்போது 
நகரமாந்தர் தமக்கு விசுவகாகனை32ப அரசனாய் முடி. சூட்ட 

வேண்டுமென்று ராமராஜனுக்கு விண்ணப்பஞ்செய்துகொள்ள 

அவனும் அவ்விக3ம முடி ரூட்ககவென ஜீவராயனை பலுப்பி 

னன். ஓவராயன் ௪ இல பிராமணோத்கமர்களோடு கங்காஜலத்தை 

யும் காளிகா?ேவியையும் அரசசின்னங்களையும் எடுத்துக் 

கொண்டு மதுபைமாககரம வரது ஈலகோரையில் விசவகாத 

இக்கு முடிருட்டினன்.. நகரங்களா2ு. IT opto தெய்வ 

பக்தியுடன் 4, பி 19௦0 ஹூ0 முதல 1௦03 ஹூ வபையில் சாஜ்ய 

பரிபாலனஞ் செய்தனன். 

ஒத மாரக SNS 
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டு , 

| 

lpr . 

,சாடக பாத்திரங்கள். 

  

  

  

இருஷ்ணதேவராயர், விஜயாகர் |சுல்தான்: இஸ்மேலடில்ஷா, விஜ 
அரசன், யபுரி அரசன். | 

'அச்சுதப்பன், விஜயாஈகர் இளவர 
். சன், கும்மல்கான், சுல் சரன் மர் திரி 
- தன்னவெங்கடாத்திரி, ௮அசசுசன்(௮ஷாடாகசான், சன், 

குமரன், சலாபத்கசான்சுல்சான் சேனாபதி, 
பக்க, ௮ரசன் குரு. உம்மதிஷா, 1) சுல்தான் படைச் 
சாலுவதிம்மன், இருஷ்ணதேேவன் அமீர்மீரித், ் தலைவர்கள், 
மந்திரி. சுல்தான் மாலு, விஜயபுரி இளவர 

தென்னால்ராமன், விதூஷகன். சன். 
செவப்பகாயகன், சருஷ்ணதே மங்கம்ம, சாகமன் மனைவி, 
வன மைத்தனன், தீஞ்சையா : 

சன். ‘ 

நரகமன், கிருஷ்ணதேவன் Som | 'லெட்சுமியம்மன் , 
கர்த்தன், 
கவர்ந்தவன், 

விசுவநாதன், 
மன் புத்திரன், 

லன், ) 

| 

பாண்டியராட்டைக் 

ககாரசாயகன், BLK 

HAUGH gor, 
இராமராஜன, 
சதாசிவராய், 
ஜீவராய், 
இருஷ்ணாாாய், 
வரதராய், 

ஜம்புராய, | 

எடத்தராய், ] 
சகள ராஜகுமாரன், அ௮சசுழன் 
படைத்தலைவன், 

குமாரகிருஷ்ணப்பன், 
தன் குமரன். 

சந்திரசேகரன், பாண்டியன், [ன், 
குணவீ.ரவர்மன், பாண்டியன் மச 
வீரசேகரன் ,சோழன், [தன். 
கோலாகலன், சோழன் தளகர்த் 
குபேரன், சோழன் யானைப்படை 
Stamey. 

“படைத்தலைவர் 
கள், 

  

விசுவரா 

மகன tected woe இ 9 . ச ௪ 

இசாஜசேசசன், த்தலைவாகள, 
சொக்சலிம்சன், ஈழப்படைத்தலை 
வன். 

Ss சைக nail antes a rr dente aed ha date A LA ae AL Ae a ne a 

காஞ்சனைகாத, 

' சாஞ்சனை, இருஷ்ணதேகன் பு 
இரி,விசுகாதன்காதலி, 

இராமரரஜன் 
। மனைவி, காஞ்சனை உடன்பிறம் 
' தாள், 

'சின்னம்மன், கரஞ்சனையின் சிறிய 

தாய், 

'மதிவிலாசனி, 5 | 

PLDT gb BN) Lo weer , ETC CT 

கஸ்தூரிரங்கம்மன், ( யின் தோழி 
(FO STOWE, aur. 

Oreos, காஞ்சனையின் செவிலி, 
ப மம்தாஸ், ஓர் காவற்பெண், 
நூர்ஜஹான், சலாபத்கான் மனை 

“ed. 
சனசவல்லி, சோழன் மனைவி, 

பூர் தத்தை, ஒர் ஈழப்பெண். 
மதரைப்புலவன், போர்க்களம் 
பாடும்புலவன் , 

சச௫ப்புலவன், விசுவரஈதன்புடை 
ருயிர்தபுலவன். 

படைத்தலைவர்கள், கடைகாவலர் 
கள், சேவகர்கள், காலாட்கள், 
ஒற்றர்கள், யாழ்ப்பாண வீரர்கள் 
இிங்களலீரர்கள், மாதர்கள், தூத 
ர்கள், சாதுக்கள், ஈகரவாசிகள், 
புலகர்கள், இவர்களும், — GL TS 

ளும், நடிகளும் அவார். 

இடம்--விஜயாகரம், விஜயபுரி, 
சேரணாடு, பாண்டிராடு,    



  

  

காப்பு---வேண்பா. 

சில குணமுடையன் செங்கோலன் திண்டோளன் 

ஞாலம் புகழ்விசுவ நாதன்சர்--பாலனைய 

பைந்தமிழி னாடகமாப் பாடத் துணையாகுந் 

தர்திமுகத்,தெர்தை சாண், 

  

அங்கம்--], 
fe 

களம்...-]. 
இடம் - விஜயஈகரம், இராஜசபை, காலம் -காலை, 

[கிருஷ்ணதேவராயர் - சாலுவதிம்மன் - நாகமன் - ராமன் - சேவப்! 
நாயக்கன் - விசுவநாதன் - அச்சுதப்பன் - அரியநாதன் 

குருபக்க - மற்றோர்சாது - சபையோர்கள் - கோத்தவால் 
முதலானவர்கள் தம் தம் முறையே வீற்றிருப்ப,] 

கநேரிசை--ஆசிரியப்பா. 

குருபக்க. வாழ்க வாழ்க மன்னனுஞ் சமயையும் ! 
ஆழ்ந்த கவலையோ டரசன்வீற் றிருத்தற 

கேன்ற காரண மியாதோ ! வநியேம். 

கிருஷ், ஆன்ற கேள்வி யையனே சரணம்! 
அடியன் கவலை யறைதரக் சேண்மின், 
குடியெலா மோம்பிக் குரைகட அடுத்த 

வையக மெல்லா மதிக்குடைக் சழ்வந் 

அயயப் புரந்த துன்னரு ளன்றோ 2 

இந்நாட் டொருசா ரேமை யிடைபன் 
பன்னா ஞர்தான் பாங்க ர௬ள்ள 
செறிபொழி லலாந்த Fi ang ay றிந்கே 

iy



IT Hin, 

   
ட் ப் in ட் Wa 4 ச் k ' ட 

a ப் ன் a ் iq Lo | 

மதிகளை.மோட்டிவரிஸ்சரை விடுத்துத் 
சென்றலல் குழலி.தேமலர் படிந்து 
மன்றல்ர் திவலை வாரிச் தற 
மெய்ப்புள குற்று விழைந்து சாதாரி 
கைப்புற் குழலிற் கனிந்து டாடிக் 
சவலை யற்றுக் களிப்புட னிருந்தான், 
அவனைப் போற்சுக மடைவ தெவரே ? 
மாற்றலர் தம்மை மடித்து மன்னுயிாப் 
போற்றின, னுடையிற் பொதிந்து வைத்த 
தீப்போ லோங்குர் தீராப் பகைவன், 

காப்புறும் விஜய புரிகா வலவன், 

சுல்கா னிஸ்மேல் சூழ்வினை பலவால், 

கல்லேய் மதிலுங் கணிப்பில் பொறிகளும் 
பாதலர் தொட்டுப் படிஈத கிடக்கும் 

ஆதர வாக வமைந்தகாட் டரணுஞ் 

சேம மாகச் சிறநதே யிருப்பினும் 

யாமப் பகைவனை யடக்குமா றெதுவென் 

றெண்ணியே யிருந்தனன். 

வெற்றி வேலோய் ! விக்கிருட் பிழம்பை 

யெற்றிப் பிளக்கு மிரவி யொப்பத் 

அன்னலாத் துடைத்துத் தவச மேற்றி 

யென்னக ரையுநின் னிணையடிப் படுத்தி 
வாகை பூண்டு வான்புகம் வீரத் 

தோகையை மணாத தோன்றீல ! யுன்வலிக் 
தின்னவ னிலக்கோ ? விலகுநாண் பூட்டும் 

வின்னல மறியான், வெய்ய பகழி 

யெய்யவு மறியான், இழிதருந் தன்மையன், 
செய்யுஞ் சூழ்ச்சிநிற் செகுத்திட லாகுமோ $ 
wear Du, மிரவி பமைதர வோங்கி 
வென்றியம் பதாகை மீதுற விக்கி 

யெந்திரம் பலவுட ஸனிலங்கு மிஞ்சி 

மர்தரம் போல வயங்கும் வடபால், 
வேங்கை யிரித்து வேழ மருப்பெறிர் | 

தோக்கலி லுள்ள வுயர்பொருள் . வாரிக் 
இரையிரு மருக்குஞ் செ.வத்குக் அுக்கபத்,



isu toe] 

திம்ம. 

  

இரையெ ன ஈதியே senate she ’ 
wy rer app intial Chua s sg. 
பின்ன தி னகலம் பெரும்புறக் கடலே. 
செவ்வியிற் பலருஞ் சேர் துறை யற்றது. 
கவ்விப் பஜ்றுங் கராத்தது, Loa mI fb 
செக்குத் சானகற் செறிவுள த.சனா 
லெக்குத் தானைவக் திழிர்கே றுவது 8 
மன்னுமர் ஈதியின் வடகுண இசையிற் 
௮ன்னுபே ரணைக்கண் பென்னலர் துன்னு 
வண்ண மிஞ்சி வான்ஜோயர் தளாவி 

எண்ணரும் பொறியோ டிலங்கப் படையொடு 
தலைமா னூருல் கன்னிகாப் புடைத்தாய் 
மலைகிக ரென்று வழங்கு மாட்சியுற் 

cy lon (Gabe டெ லனும்பெய ரமைந்துள வ. ரணொன் 

அானகு வேற்கரத் தொருபதி னாயிரர் 
கறையடி நிகர்தருவ் காளை வீரர்கள் 
உறைதரப் பெற்ற அணச்ந்துன் திருவுளக் 
கலங்க லென்னே ₹ காகினி புரக்கும் 
விலங்கல் வலியுடை வேக்தர் வேந்தே ! 
தானை காவல ! சாற்றிய துண்மையே. 

ஏனைய வலிஈமக் இருப்பினு, மெதிரி 

தன்னுடை நிலையுக் தந்திரப் பெருக்கமும் 

அ௮ன்னவற் குறுதுணை யரச ராற்றலுஞ் 
சிந்தனை முற்றும் செய்தபின் னன்ரோ 

ஈத்த.ம் வலியெலா ஈயக்கற் பாலது ? 
அன்றியு, மாற்றல ரடங்னெ ரேனும் 

வென் நதியே கருதிமேல் விளைவை யுன்னுவார். 
ஆதலா னம்மிறை யனுதின மவன்செப் 

யேதவ் களைவா னெண்ணிய செய்கை 
சீரிதே, (கடைகாவலன் பிரவேசம்) 

கடைகா. ஜெய ! ஜெய ! செங்கோல் வேந்தே | 
மாரிபோற் பெருகு வழிகண் ணீரினன், 
Bip ips தவன்போற் றெளிவிலா முகத்தன், 

"உருவ மாதி யுயர்வாண் படிந்த 
மஞ்சின் மறைந்த மதிபோன் மேனி



2.0 விசுவாநம் [அ ககம] 

யெஞ்சினன், பகழி யேறிய புண்ணின் . 
அதிர மாறுபோ லொழுகு மெய்யன், 
எதிர்ப்படு வாரு மிரங்கத் தக்கோன், 
௮ திர்தரு குரலா னையகோ வென்றகம் 

குழைர்தவ னிருகரக் கூப்பியதலையன்-- 

கிருஷ். விழைந்தவ னெவனோ விளம்புதி, திம்ம ! 

கடைகா. மன்னவ! வைகை வளநா முடையான், 

பன்னருங் களையும் பதியு மிழந்தோன், 
தண்மதிக் குலத்தான், சந்திர சேகரன், 

விண்மதி லோங்கும் வியனகர்க் கடையில் 

நின்றன னின்னரு ணினைந்த நெஞ்சை, 
மன்றலர் தாரிழய் ! 

(சபையோர்களைநோக்கி.) 
வானிதிச் செல்வமும், 

தெண்டிரை வளாகச் சிறப்புஞ், சிற்றிடைப் 
பெண்டிர்தம் போகமும், பேராற் நிடையி ' 
காண்டகு குமிழியே ! காத கோடு 

பூண்டுற வாடிப் பொன்ரப் புகழை 

எய்தின ரன்றோ விருந்தவ ரென்றும்? 
(அரியநா தனைநோக்கி.) 

வெயிலவன் படுதலும் விரிதலுங், குலாலன் 

நிதரியும் போலத் திரிதரும் வாழ்க்கை 

யுகுத்தலால் வாடிஈம் முழைவற் தோனைச் 

சென்று கொணர்க, 

(அரியகாதன் கடைகாவலனுடன் வேளியேபோக.) 
(காகமனைநோக்கி.) சேனை க தலைவ! 

வென்றியே ஈம்பால் விளம்பினை. வழுதி 

மன்னவன் விதியை வகுத்து கோக்க 
லென்னுடை யாக்கமிங் கேதாய் விடுமோ? 

தீர்த்தியோ டிந்நாள் கேண்மை மிக்க 
போர்த்து Bud yore pis 

வெய்யெனச் செல்லு மிருபதினாயிரங் 
கொய்யுளைப் பாய்மாக் கொண்டகஈஞ் செயல்போல், 

பகைவனு மனனவர் பண்பை நாடிஈப் 

தொகையினு மிரட்டிக் துரங்க மாப்படை:
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சந்திர, 

க. 

யிட்டித் தருக்குட னிருக்கன்றான். ... 
கேட்டவென் கவலை செக்க வதே ஏ. | | 

(அரியநாதன் சந்திரசேகரனு_ன் வருதல். ) 

விருத்தம். 
FIND Bion Fawr tp மொய்ம்புறு தாரவ சரணம்: 

சரண மன்னுயிர்க் கின்னரு டந்தவ சரணம் 

சரண மொன்னலர் முடிதொடு கழலவ சரணம் 

சாரணர் தண்குடை மன்னவர் மன்னவ சரணம். 

(அரசனரியாசனத் தெழுந்து) 
நிலைமண்டிலவாசிரியப்பா, 

ஓழிக,, ஒ.மிக, வுன்லுடை யவலம், 

செழியனே! வருக, செவவிதி னமர்க. 

யாதுநின் குறை னியாவருன் பகைவர்? 

ஓதுக, வுன்பகை யொழித்தர சளிப்போம். 

விண்கொளட் பரக்து வியன்புக ழோங்கத் 

தண்குடைக் கழித் தாரணி தாங்குங் 
காவல ரேதநே! கஞ்சத் தடஞ்சூம் 

பூவலா சாலைப் பொன்னிமசா டுடையான் 

வீ்ரசே கரனாம் வேந்தன் றருக்கிப் 

பாரவெஞ் சிலைவிடு பகழிக் கிலக்கென 

யாதொரு இங்கு மிழைத்திடாத் தமியனை, 
வாது புரியா வஞ்சமி லேனை, 

மிடிபிணி நீக்கி 2வலைசூம் சாட்டின் 

குடிகளை யோம்பிக் குளம்பல நிரப்பி 

ஆலையம் புதுக்கி பன்ன சத் இரமுஞ் 

சாலையுஞ் சதுக்கமுஞ் சமைத்துச் சாந்தமாய் 

மாந்தரும் விரும்ப மாண்புறு வேனை, 

காந்திய மசத்தின் கதித்தெழு சேனை 

கொதித்தெழு மாறு கூட்டிடா தேனை, 
மதித்தவ னாக வளைந்தனன் புரியை, 

செய்திற னின்றிச் சிந்தை கலங்கியே, 

உய்திற னறியா தொருபடை யீட்டி,. 

முரசொலி கறல்க மூரித் சானையோ . 
டரசனை யெதிர்த்துட னமர்புரி காலையில்,
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அவன்படை விரரா லவிந்தனர் பலரும், 
இவண்போக் திட்டே னென்பதி யிழந்து, 
தரணிகா வலனே | தஞ்சநின் சரணம். 

(மிகுந்த ஆச்சரியத்தையடைந்து) 
இரவலன் போலிவ ணெய்தி வருந்தும் 

தன்மை, யந்தோ! சாற்றுவ தரி ! 

ஈன்மையே புரிந்து நல்வழி நின்றோன், 

மன்பதை விரும்பு மாட்சிமை கொண்டோன் , 
என்ப திவன் செயல். ஏனையன் வஞ்சன்; 

பொல்லாச் சூழ்ச்சியாற் புக்கிவன் மூனை 

ள்ல்லா மழிந்திட, விவன் றனை யோட்டிப் 
பதிநிதி சவர்ர்ததைப் பாரீர், பாரீர்! 

துதிப்படாம் போர்த்த துன்னல பேறே! 

உன்னுடை யாணை யுதய கரிசென் 
றன்னதற் கப்பா லார்கலி யோங்கும். 
அவணுறு குடி களுன். னாளுகை யமர்ந்து, 

புவன நின்போல் புரப்பா ரிலையென, 

கோடையின் மாரியாற் குளிர்ச்திடு பயிர்போல்,, 
ஓடையிற் குதிகொண் டோடுமீ ஜெப்பச், 

கார்வரக் கண்டு களித்திரு மாந்து 

வார்சிறை விரிக்கு மஞ்ஞை நிகர்ப்ப, 

இன்புற் றிருந்தன ரேனை மன்னர் 

துன்பந் தொலைத்துத் துறக்கத் தவர்போல், 
கொற்றவ! நின்குடை குமரி யெல்லை 

யுற்றிடு கன்னியு மோங்கிய பொன்னியும் 

கலந்து வாழ்தரக், கடவு ணினைத்தே 

குலந்திக ழிந்தக் குரிசிலைத் தாதாய் 
விடுத்தனர் போலும், வேலைசூ முலகம் 

அடுத்துநின் னாணை யமார்து ஈன்மை 
துய்ததிடும் காலந் தோற்றிய தைய!...... 
பொய்த்த வஞ்சப் புணர்ப்புடைச் சென்னியைப் 
போரிடை வீட்டகவிற் பூட்டியே, வேப்பச் 
தாருடை யார்க்கே தாரமுடி சூட்டித், 
தஞ்சைமா ஈகரைக் தாங்கொளத் தகுமால்!
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ராமன். 

நாகம். 

விஞ்சையின் மதிவலான் விரித்த விரயம் 
நன்கு! ஈன்கு! ஞால முடையாய்! | 
தென்கும ரிக்கரை சேர்வது திண்ணமால். 

வந்தனம்! வந்தனம்! வாகினித் தலைவனே! 
சிந்தனை முடி.க்தவென் றெய்வம் வாழ்கவே! 

குமரிநீ ராடினீர்! குவலயங் குலவுதென் 
குமரிநீ ராடலுங் கூடலுக் கூடுமே! 

(சபையிலுள்ளவர்கள் எல்லோகுஞ் சிரிக்க.) 

மேனாள் வடாதிசை மேவித், துருக்கர் 

நானா திசையிலு நலிந்தவ ரோடப் 

போர்ப்பெருங் கோலம் பூண்ட கம்வலி 
தூர்த்தன் சென்னியின் மோள்வலி தொலைக்கக் 

குன்றலு மாருமோ? கொற்றவ! 

சேவப்ப, நால்வசை 

கிருஷ், 

யொன்றிய தானைக ஞூடனுறச் சென்று 
தாக்கின், வெற்றியைத் தான்பெற லாகுமோ- 

ஊக்கிய தோள்வலி யுகுத்திட நேருமோ...” 

என்பது கருதியீங் குருந்தவ ரல்லேம். 

அன்பொடு நம்பாற் மோன்றிய வேந்தற் 
கு௮ுதுணை யாகிகம் முயர்படை யீட்டி 

முரசொலி கறங்க மொய்ம்பொடு செல்லுதல் 
தந்திர மோவெனச் சிந்தைசெய் சேமால். 

(நாகமனை நோக்கி) 
வனைகழற் மூனை வளைதர, வார்திரைக் 
கனைகடல் சூமுங் கன்னிரநா Cre, 

வெற்றி சொண்டிவண் மீளவல் லார்கள், 
மற்றைய ரெவரே மாற்றலர் சூழ்ச்சிக் 

குள்ளுடை யாம ஒறுத்து நின்று 
நள்ளா ருயிர்க்கோர் ஈமனொப் பார்கள்? 

ஆதலின், வீர! ஈம் மாணைமேற் கொண்டு 
போதலே புகழ். ஈம் புரவிப் படையுடன் 
சென்று சென்னியைச் சிறைகொடு, ஈம்பெயர் 
நின்றிடத் தவச நிலைபெறச் செய்து, 
HEN ஈமதர சாக்கிப், பாண்டி
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மன்னவன் றனக்கு மணிமுடி சலித்த, 

. வருவான் செல்க, 

நாகம. வார்முர சொலிப்பக், 

கரிவாம் புரவிதேர் காலாட் படையுடன், 
வமுதிபின் வரவே, வைகைகா டுறுவன் ; . 

தொழுதனன் கனைகழற் றுணையடி விடையே. 

கிருஷ், (சந்திரசேகரனைநோக்கி,) 
நான மாடி நறுஞ்சார் தணிந்து 

போனக மருந்திப் பொலந்தவி சிருப்பாய 

கார்க்கடற் ரானை கலப்ப GEE DoT 

போர்ப்பெருங் கோலம் பூண்டு ஈம்பால் 
வந்து நல்லுரை வழங்குக காலையில், 

சிந்தை மகிழ்வுடன் செல்லுக சீரிதே, 

களம்---]1, முற்றும், 

இ கை: 

  

களம்---9, 

இடம்-கன்னியாமடம்--காலம்-எற்பாட. 

(காஞ்சனையம்ம.- .வீணையைமீட்டிப்பாட.) 

கோச்சகம். 

தாதுலரா ஈறுந்தாமஞ் சாத்திமணி விளக்கெடுப்பக் 

கோதையர்பல் லாண்டிசைப்பக் கொடியாடத் இருக்கோயிற் 
கேதமிலாத் திருப்பணிக ளெழிலாச வியற்றிமனங 

காதலுற வடி.பணிந்துங் கமலையருள் செய்கிலையே, (1) 

தண்காட்டு வயனாடு தனையிறையு மறவிடுத்து 

விண்காட்டு வியன்மதில்சூழ் விஜயஈகர்ச் செல்லியெனப் 

பண்சாட்டி யாழிசைத்துப் பாடினனிற் பரவியருட் 

கண்காட்டி யஞ்சலெனக் சமலையருள் செய்கிலையே. 6) 

வேதமுமவ் வேதத்தின் வியன்முடி.பு மெய்த்தவர்தம் 

போதமுங்கண் ணர்வரிய புண்ணியனால் கண்ணனையே. 
நாதனெனக் கொண்டமரு நாயகியே நாதனருட் 

காதலுறப் பெற்றிட.வுங் சமலையருள் செய்கையே. (8°
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(வீணையை யோகுசார்வைத்துப் பேருஷச்சேறிந்து 

பஞ்சணையிற் சால்ந்து.) 
(நேரிசை யாசிரியப்பா.) 

ஆயினு, நின்னையா னலுத்துக் கொள்வதென் ? 
தாயினு ஈல்லை ரீ, தண்ணருட் செய்வதில். 
ஊனா ௬டலெடுத் துலகுழல் மாக்கார் 

மேனாட் செய்த வினைச்தொடர் பாலிப் 

பிறவியின் பயனைப் பெறுவ ரென்பரால், 

௮றியே னடி யே னாற்றய தொல்வினை. 

தண்மதி போலம் தழைதகுடு முகமும், 

பண்பு௮ு படிக! பபர்த நெற்றியும், 

கலந்தவாக் கருளுல் கபலக் கண்களும், 

விலங்கலை வென்ற விரகைவாம் புயமும், 

தீருமிகர் தருங்கொடைக் சாளதொடு தடக்கையும், 

உருவெளி யாச, வில் கொருவணைக் காட்டிக் 

கனங்குழை யொருக்திமே கருப்புச் சிலைவளை த் 

தனங்கவே ளெய்த வாரு புண்ணிற் 

றென்ற லுழையச் தெழுமர லுற்தேன். 
இன்றெனை யஞ்ச லெனக்கரம் கவித்தென் 
மனத்துட் புக்க மன்னவன் வந்தியா 

னினைத்த வண்ண நேர்படா னேலயன் 

அவமே! யவமே! யமைத்தன னந்தோ! 

தவமே யிதுவோ? தரிக்க வல்லனோ? 

இனைய னன்றிமழ் மறவரா யினுமென் 

கனவி லொருகாற் காணப் படினும், 

நண்பாக் கொள்ளே னனிலத் தவனாப் 

பெண்பா லார்போற் பேசு வெறுபபன். 

(மதிவிலாசனியும், மூர்த்தியம்மனும் உரையாடி உள்ளே 
பிரவேசிக்க) 

மதிவி, எடி! யென்: னிதுவரை யாதுதான் செய்தனை? 
போடிபோ! விந்தப் புதுமலர் நோக்காய் 

கான்மர கதம்3பாற் காண்பது காணாய். 

பபானிற விதழ்ப்புறப் பகுதியைப பாராய்,
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வன்ன வகலிதழ் .வனப்புமின் னார்துதற் 
துன் னுருங் குமம்போற் றுலங்குவ பாராய். 

கண்ணெலா முயரக் கட்டி வைத்ததோ 
ரெண்ணரு மூசிநே ரிலங்கெ பொகுட்டையும், 
ஈங்கொரு சேயதன் னெழினா நீட்டிய 

பாங்கென வோரிதழ்ப் படி வையும் பாராய். 
வெதிகமழ் மணமும் விரா௮ப்க் கலந்த 

செறிபொடி ஈலனலுந் திகழ்தர நோக்காய், 
இங்கொரு மூவே மேற்றுத திருததிய 

பொங்கரென் பகுதியிற் பொலிவுற விளைந்த 

இச்நிலத் தாமரைக் கணை யெனச் சிறிதும் 

உன்னுடை. மலரை யுரைக்திட வொண்ணுமோ? 

சேடியுன் செய்கை தெற்றெனத் தெரிந்தது ஓ 

ராடவற் குள்ள மழிஈதனை பாக, வுன் 

புலத்தைக் காத்திலை, புலத்தைய ங் காத்திலை. 

மூர்த்தி, நிலச் சல ரியற்கை நிகழ்ச கடக 'சண்மோ, 

தன்னினை வயலார் தம்பாத O psn DO 

மென்னு முரைபோ லேதடி. ஈவினருய் 

மெத்த மெத்த விளம்பினை பாயிரம், 
அத்தனை வார்த்தைக் காளலே னம்ம! 

கவலை யென்றதோர் கானகம புக்குழ 

லிவளோ நின்௫ொ.ழிற் கணையெனப படுவாள் 8 

காளையின் வலியேன் காக மறியு? நீ 

ஏளனம் பேசுவ இததனை யோதான்? 

மதிவி. அருமைச் காஞ்சனை யம்மனைப் பா ew Guat 

(மருவிய ஈமக்கும் வருங்குறை யுளதோ? 

உள்ளக் கருத்தெலா மொளியா துரையாய் 

மூர்த்தி. கள்ளத் தனமுக கபடமு மறியேன். 

பித்தரைப் போலுளம் பேதிச் கவளாய்ச், 

சித்தமுஞ் செயலஓஞ் சிர்தியே, மாளும் 

எய்த்து மேனி யெரின்மிக வாடிப், 

பொய்த்துயில் கொண்டு புலம்பா நின்ருள் 
மாது காஞ்சனை, மனத்துய ௬ுக்?கா 

சேது வெண்ணி ப ர இடு வேற்கிதன்
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மேலுள குறையும் விள்ம்ப வேண்டுமோ? 
ஏலவார் குழலாய்! இதனைச் சிந்தியா 
துன்புக ழோதி யுவந்தளை,யுள்ள 
மன்பு௮ு தோழி யவல மறியாய், 
பேதை! 

மதிவி, உலகம் பேதமை யென் பது 

மாதாக் ஈணியென வழங்கிய சொறகோர் 

சான்மா யினனவ டன்மை2த ராதனித 

தான்றனி வருநதுக் தையலைக் காண்பான் 

வல்லை யெழுச, in தநத லாய்! அவ 

ளில்ல ஈண்ணி பியற்கையை நாடூதும, 

(இருவரும் உள்ளே பிரவேசிக்க, காஞ்சனை உருவேளித் தோற்றங் 
கண்ட வருந்தி ) 

காஞ்ச. சாயக! வடியா ணலிவெலா முணர்ஈதும, 

வாய்திறர் தாரு வழங்கு கன் Dev! 

காண்பது நனவோ, ஈனவோ சண்ட? இக் 

சாண்டகை WHA மமைக்து நின்றதோ ? 

மாயமோ! வறியேன். பா௩த காசமு, 

கேயமுஞ் செவ்ளியு றைக்கு முகமும், 

தந்தியின் கரம்போழ் றழைத்த சையுப, 

விரத கிரிபோல் விளங்கிய புயமும், 

புலப்படா நின்றது, பொய்யோ? மெய்யோ? 

வெலப்படா ளிவளென வேனிலான் றன்னுருச் 

கரஈதென் னாருயிர்க் காதலன் மான 

வுருவம் பூண்டி வ ணொளிக்து வஈ சன மீனா? 

மூர்த்தி. (தனியே) நில்லு! நிலலடி.! கெஞ்ச மழிர திவள் 

பல்லுரை கூறிப பரிவு Bes ven a! 

மதிவி. அ௮ணையிடஈ அன்னி யமாந்தனள் தனியே; 

அணையெனப் போஈதவா தோன்று இன் நிலர்; 

ஏழை! யெவருட னிததனை வார்ததை? 

காஞ்ச. (போருக்கேனவேழுந்து), 
தோழியர்! வருக. 

மூர்த்தி, தோசை! யென்னிது? 
அனை விழி கலங்கித், தொடிவளை ஈழுவி, 
அணைமலர் சகரிரகுண் அங்கு பசர்ன.
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வருர்துவ.தென்னை*$ மாதர் திலகயே! 

(மதிவிலாசனி காஞ்சனையுடலைப் ub pe) 
மதிவி, அருக்துணை யம்ம! அடிக்கன். ந்துசுரம், 

காஞ்ச. 

மூர்த்தி, 

காஞ்ச. 

மூர்த்தி. 

வெந்தழ லொப்ப வெ தும்பு கின்றது, 

பைர்தொடி. யாகம் படபடக் கின்றதே! 

பக்கத் திருமின். 

பரவை யனையாய். 

அக்கசா கரத்தே சுழன்று வாடினம், 

ஊதையிற் பட்ட வொருமாரக் கலம்போல், 

எதப் படப்பார்த் திருப்பது Awa Gur? 

உடற்குறு பிணியா லொல்கினை யோ? வுளம் 

படப்பல சவலை பற்றிய துண்டோ? ் 
உற்ற வாறெலா மொளியா துரையாய். 

மற்றவை முடித்துன் மனக்குறை நீரப்பன், 

(மதிவிலாசனியைகோக்கி. ) 
செய்யவள் பாத சேவைக் கான 

துய்ய ஈ,றமலர்த் சொடைய லாதிகள் 

கொண்டிவண் வருக, கோதையே! முனிவரு 

மண்டரும் பரவு மாலையஞ் செல்வாம். 

(மதிவிலாசனி வேளியே செல்ல.) 
புனத்துட் குதித்திவண் போக்திம் மாடத் 
இனத்திற் றப்பி யிருந்ததிம் மானென; 
மலர்க்கணை யைச்.தும் வழங்க, மாமோக 

வலையெடுத் தங்கு மன்பத வேடன், 
RING a கூலக் குரைகட லொலிப்பப், 
பயப்பய வந்து படுத்த வருந்துமென் 

மனப்பிணி மாற்ற மருக்துமுண் டாங்கொலோ? 

கனக்குழை மேற்பொரு கயனெடுங் கண்ணாய்! 

ஏதினி யென்ன விலக்கியங் கண்டனன். 

ஆதர வாக வமைதர விலக்கணங் 

கொண்டபின் ௮ன்றோ கூறுவன் காரிகை? 

வண்டரு ஈறுமலர் வார்குழன் மாதே! 

இலக்கயெக் கண்டதற் கேற்பச் சிலேடை 

சொலப்புகுக் தனை; யுன்: சொற்பொரு ள நிலன்.
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காஞ்ச. 

மூர்த்தி. 

பாங்யெர் மாட்டும் பகரொணா ச்செய்தி 
ஈங்குனக் jor) wer Claret ap Sex Sever. 

வேட்கை யாவும் வெளிப்படை யாக, மென் 

ரோட்கணை யில்லாத் தோகையே! சொல்வாய். 
பதவியல் முற்றும் படி.த்கன னென்றலும், 

அதனுறுப் பிலக்கண மறையென லிழைக்து 

கேட்டனை யாயினு&், கேள்வனை யொருத்தி 

கூட்டுக வென்பார் HAM FHM OTT ? 

அறைகழல் பூண்ட வாடவர் திலகன்; 

விரைகமழ் தாரான், விச்சுவ நாகன், 
வந்தெனை யிர்காண் மருவிடா னென்னிற், 
சிந்தனை. யுறுதுயர் செப்பவும் வேண்டுமோ 7 

மெலியேல் ! மெலியேல் '.மெல்லியல்! அந்த 
மலைகிகர் திண்டோண் மன்னவன் றன்பாற் 

சென்றவற் சொணர்க்து சோத்துவன், 

மன்றல் சண்டு மஇழ்ர துநீ வாழ்கவே ! 

களம்---2. முற்றும். 

  

களம்--$. 

இடம்--நாகமன் வீட்டில் ஒரு சித்திரவறை ; காலம்--காலை, 
(நாகமன், மங்கம்ம, விசுவநாத, அரியநாத, அச்சுதப்ப 

நாகம. 

முதலானவர்கள் கூடியிருப்ப.) 

நேரிசையாசிரியப்பா. 

(இளவாசைகோக்கி.) 
௮ச்சுத! வரச னாணையை யறிவாய், 

கச்சைக் கடாம்பொழி களிறுதேர் காலாள் 

புரவிப் படையும் புணர்ந்து பின்வரப், 

பரவை சூழும் பாண்டிரா டுற்றுப், 

பகைவனை வெல்லப் பயண மாயினன், 

நருமணி யொளிர்தர கான்ற மாலையாய் ! 

நின்லயி னன்புறு கேயனாம் காதன் 

தன்னை யுன்பாற் றந்தனன்., பிரியா
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அச்சு, 

மங்க, 

விசுவ. 

விசுவநாதம் ' [அங்கம் 

தென். மிரண்டுடற் கேன்றவோ ருயிர்போஜ் , 
அன்றி வாழ்தம் ரோழமைத் தாமால், 

ஐய! விவன்றுணை யாருள செனக்குச்; 
சைய மொருகாற் சலிக்கினுஞ் சலியேம் 
இன்பத் அன்ப மிரண்டிற் குடஈதையாய், 
அன்பெனுக தளையா லார்க்சுப பட்டகாய், 
வன்பகை தொடர்கது வருததிடிற் றன்பொரு 

ளென்புயி ரியாவையு மீஈதிடத கக்சதாய்த், 

துலங்குத லன்'2ர தோழமை யென்ப ? 
விலங்கிரீ Or Hs alan ip 5 தஸ் Sl mh auth Lb 

பூத்த மலாபாற் பொலிகர விளங்கி 

ஆத்துமயோக வானஈத வாரி 

திளைத்துப பருகித கெவிட்டா இருநது 

களித்திடற கேது காட்டி. 5 aor DD & | 

(கண்ணீர் ததும்ப.) 

காவலன் பின்னவன கழறிய வாசகம் 

மேவிய வுவகை விளைத்த தாயினும், 

குஞ்சை தனிய கூட்டி லிருததி 

யஞ்சிறைப் பறவை பகல்வது போல, 

தாயிலாப் பீள்ளைபோற் றனிததுறை தரவென 

சேயைப் பிரிக்தி, யான் சென்றிடம், கொடிய 

விதிப்பய னிதுவாய் விளை௧து கொல்லோ ? 
பதியுடன் சென்றனைப் பாரா திருக்கவும் 

இசையுமோ வென்லுளம், என்குலக் கொழுந்தே ? 

பசியறிர் துக்குப் பாலமு தூட்டுவா 

ரெவருளர் * எனைப் 2 ப! லெவரைத தாயென 

வுவகையோ டமைப்பாய் ? ஒப்பிலா மணியே! 

அன்னையே ! ௨லகெலா பளிக்கின் நவர்தமக் 

கென்னைக் காத்சற் கிரும்பொறை யாமோ ? 

அறைகழற் றகதையா ரருளுநின் னன்பும் 
இறைமகன் ணையு மேற்றிடு வேறகுத் 

தனிமை யெவணுறும்? தளரேல். உனது 
மனனுறு கவலையை மாற்றித், ததை 

யுடனுறச சென்று, அவற் குறுபணி யியற்றிப் 

புடையமர்ந் திருத்தல் புகழையே தருமால்,



Barth 3} விசுவநாதம் 

நகம். 

அன்றியும், இருரை! ௮டையலார் தம்மை 
வென் நிடற் கையன் விரைந்தஇடு காலையில், 
நீதுய ௬ழத்தனன் னிமித்த மன்றால். 
நாதனே! உலக நயப்ப ஈவின்றனை, 
தூய்மையே வுள்ளர் துணிதிற னன்று 
வாய்மையே மைந்த! மற்றுஞ சிற்சில 

நன்மொழி யுளததை சாடிக் 'கோடியால். 

உண்ணினை வயலார்க் குரைக்கொணாது, ஆராய்ந 

தெண்ணிடா கதொருதொழி லியற்றவொண்் ணாது. 
எவரொடும் பழகுத லினிது. தாழ்மையா 
யவருடன் பயில ல கடைக மனு 

குணங்கண் டொருவரைக கூடு, my ory 

இணங்கி யன்பெனு மெலகாற் பிணிபபாய், 

ஒருகாட் பழகுமுன் லுவககவ! தம்மைப் 

பெருகட. பாளாபபோாற பேணிப புகழ்ர்தவாக் 

Qn ain ool Dax செலவுசெய் அயர்விருக திட்டுன் 

கண்ணியக கெடவிீண் காலங் ௪ (நி 2யல். 

வலிய போறகெ2)ழல், வநதுனை WEDS GIT 

நலத்தை கோச்கி நய௩ திட் டாயெனில; 

ஒன்னலர் வெருவ வோட்டி யுன்புகம் 
தன்னை ய நானிலஞ சாற்றிட நிறபாய், 
எவருரை களையு மேற்றுக் கொள்க 

உவகையோ டொருவற் குரைத்திட கினையேல், 

நின்வயிற் பிழையெவ। நிசழ்கசகினும். ௮ தனை 

நன்மொழி யாக ஈயது கொள்க, 

ஒருவரைப் பற்றி யுனத.பிப் ரொயம் 

தருவது நினை 3யல். தகுதிக் கற்ப 
வாடையா பரண மணிஈத கொள்க 

ஆடம் பபஙக எகற்றுக எனெனில,.-- 

உடைநடை தனனால், ஒருவன் குணத்தை 

யடைவுடன் காண்ப ரறிவுடை யார்கள் 

வண்பொருள் கொடுத்தல் வாங்க ஓுன்னேல், 
ஈண்பினை us puto, ஈநலிரது கேட்பையேல், 
கடனை வாங்குதல சகணக்கறு செலவுக் 

கிடனாம் இல்லிற் கடரிழைத் திவெதாம்,



அரிய. 

அச்சு, 

விசுவநாதம் [அக்கம்-...] 

ஆதலால், இவையெலா மறிந்துநீ மேலாம் 
போத மேவிப் புகழுட னிற்பையேல், 
பொய்ய னென்றுனைப் புகன்றிடா ருலூல், 

ஐயனே! என்மொழி யனைத்தும் கொள்கவே. 

(அரியநாதனைரோக்கி.) 

மன்னவ னணையும், மதிக்குலத் துதித்த 
தென்னவன் குறையும், சேர முடிப்பான் 

நின்றனன், வென்றி நினைந்த கெஞ்சுடன், 

குன்றுறழ் தோளியை! குரைசடற் முனையை . 
யீட்டினை யாயின்; இன்னே வழுதி ் 
நாட்டினை நோக்கு ஈடத்துக. நாமும் 

எழுர்தனம்! OT (Lp  & om Lo! 

(இணையடியைத் தோழுது ) எத்றி ஏத்றித் 
தழும்புறு வரிசிலைத் கடக்கை வீர! 

இடிகுரன் முரசொலி யெழவெழுச் திட்டப் 
படியினை வளைஈசவேம் பரவை யாமெனத், 
திக்கெலா மொருவயிற் நிரண்ட தாமெனப், 
புக்க தன முனை, பொருவில் வீர; நின் 
நிருவுளப் படியே சேர்க 
விரிகதிர் முத்தம் விளை தமிழ் நாடே. 

களம்--2. முற்றும், 

கள் [5---4| % 

இடம்---உத்தியானவனம்; காலம்--எற்பாடு, 
(அச்சுதப்ப, விசுவநாத, காஞ்சனையம்ம, ஒருசார் 

பூக்கோய்து உரையாட) 

நேரிசை யாசிரியப்பா. 
அகோ! பார் ௮ன்ப ! ௮அழகொடு பொலிந்து 
தொகாது பெருகுந் துய்ய மணங்கமழ 
மருதைத் தழுவி, வண்மலாத் தோற்றி, 
௮ருங்கொடி முல்லை யணைநதது பாராய்! 
௮ண்டமாம் புருடன்௮ங்கம் போர்த்துக் 
காண்ட படாம் போற் குலவுதல் காணாப்!
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விசுவ 

அச்சு, 

விசுவ, 

அச்சு. 

விசுவ. 

மாட்சிமை யாக மகிழ்ந்துநீ கண்ட 
காட்சி யுண்மையே ! கழறுவன் கேண்மோ, 
மெலியார் வலியரை விரும்பிச் சேர்தலும், 

வலியா ரவரை மருவி வாழ்தலும், 
உல௫ய லென்பதை உற்று நோக்குக, 

அலகிலாக் கேள்வி யறிவுடையாய் ! அதன் 

பொருவறு மலரின் புதுமையென் சொல்கேன் !-- 

விரிதரு ககனம் விளங்குதா ரகையினஞ் 

சொரிதருஞ் சோதியோ ? சோம்ன் கரணத் 
துண்டத் தொ கதியோ ? Ble B Hal காணாய் ! 

அம்மலர்க் கணையா லனங்கவே ளெய்று! 

மம்மா விளைக்.து மாகரை யலைப்பனால் ! 

ஏனைய மலர்தனக் கஇணையிலை யென்றே 

தானகை செய்து தயங்குவ காணாய் ! 
கொடியிடை நுடஙக்கக் கொழுகொம் Cu ies 

படர்தர கின்ற பான்மையை மோக்கின், 

கடி மண மாநதுதங நண வரைப் புல்லு சீ 

கடிமலர்க் கருங்குழற் கன்னியர் போலுமால் ! 

மீதணிற் பிள்ளை 2மவிக் '2காகவோர் 

மாதுளங கனியவண் வயங்குகல கதர் 

ET QI STD | VF FH FOG 6) GTM b off 
டாலுத லொட! வசைவத பாராய் ! 

தஇீகற வொருதொ.நிற் சிரகனை புறுவா 
ராதர ராக வடங்கு மாரும் லி, 

காமா திகளெலாங் சுலப்பவு மஃதைப 
போமா றுறுத்தைம் புலனையு மொடுக்கித் 

தழைக்குடின் மமவித் தலைசி மாக 
விழைக்கு மாதவ விருடிகட் கணையெனப், 

பொருந்திய தவத்தைப் பூண்டிருக் கின்றது ; என் 
அருந்துணை வா! இத னகம்புற நோக்காய் ! 
நிறைமொழி மாந்தர் நீள்சலை பயின்று, 

பொறையுட னடங்கிப் புகம்பெறுந் தன்மைபோல், 
ஈண்டுநீ கண்ட விணையிலாக் கனியுட் 
சாண்டகு செந்நிறக் கற்களை நிகர்ப்ப



விசுவக்£ தம் 

நீர்த்துளி நிரம்பி நிலவிட மேற்றோல் 
போர்த்து நின்ற பொலிவையும் பாராய் ! 

காஞ்ச. (தனியேரின்ற) 
௮ச்சுத லுரைக்கெலாம், ஆங்கவ லுள்ளமும் 
மெச்ச மெச்ச விளம்புகின் முன்விடை. 
என்னே ! இவன்கலை யிருநதவா ₹ இவன்குணம் 

பொன்னே யெனிலது புகலவும் பொருவுமோ ₹ 
தோய்ந்த பொருணயஞ் சொன்னயம் பலவும், 

வாய்ந்த நலமிகு வார்க்தையி னாழமும், 
மெள்ளப் பலவுரை விரும்புவா ருள்ளங் 
கொளளு மாறு கொடுக்கு மாற்றலும், 
என்னே ? இவற்கணை யிருங்கடல் வளாகத் 

அன்னி யடயொருவரை புரைத்திட வொண்ணுமோ ் 

அச்சு. நிலவிறி Cle apm gues னிறமுறும் பூப்போ 

லலர்தலை யுற்ற வலரியை நோக்குக ! 
விசுவ. கல்லா வொருவன் கற்றவர் நாப்பண் 

எல்லா மறிநதவ சொனவெழுக திருகது, 
விரைஈ3. பலபட விளமபும பயனிலா 

வுரைகளில், அவனுடை யுணாவிற் ஷோேற்று 
அதித்திடு மற்புக of OT KL! பாலக், 

குதித்தெழு பூலின் கோலரீ காண்டியால் ! 

௮ச்சு. தங்கிய மகழுயா தருக்களின் மறறம, 

மங்கைநல் லார்கள் மணவறைப பநதரில் 
கரதலம் பொருநதுமண் 2லசம பலவுடன் 

வரமுறு பாலிகை வாவ்கிநிற் றலையு றும். 

ஒளிர்தரு நின்றதை யுவந்து காண்க ந்! 

விசுவ. உளப்பிணிப் பெலலா மொடுங்குமா அுயர்நத 

சிவப்புகம் வாய்ந்தொளி சிறகத யோகியர் 
தவப்பெரு pinot தழைத்த சரீர 

தேசுடன் கலகது திகழ்வது மாலுமால் ! 

௮ச்சு, காசினங் சவினுங் கனக மாலையாய் ! 
வாவியிற் பூததிகம் வாடிய தாமரை 
மேவிய ௩ஈறுச்தேன் மிகுரது ஈண்பகல் 
நீரிற் படிதலா னீனிற வானத 
தூர்தரு செக்சுரை யொக்கும் ! ஓக்குமால் 1



விசுவ, 

அச்சு. 

விசுவ. 

Beamer sid கூடு 

தோழ ! நீ நீரிற் அலங்பெ தேளையே 
யாழச் சிந்தனை யாப்ற்று நின்றனை. 
மாலை வர்திட மலருங் குவிந்தது, 
காலையி லலர்ஈது கவினலுறச் சிறந்த 
பல்கயம் வர்டிய பான்மையைக் கருதி 

யிங்கித மாக வியம்பிலை ; கேண்மோ ! 
தாமேயுவாது, கம்முட லாவி 

யேம மாதி யிசைபெற வளித்து, அங் 

கிரவல ரின்பம் பெறறகைக் கண்டு, 

பரவச மாகிப், பங்கயக் கண்க 
ளானந்த வாரி யரிவி பெருக, 

aur ort தமதென வாழ்வுறு வள்ளலார் 

மானவே, தம்பான் மகிழ்ந்து வ.து 

கான முழக்குங் களிவண் டருந்த 

மதுவினைக் தநது வாய்ந்த வுடறபய 

னிதுவெனக் கொண்டு, இக் கிரங்கி யிரவலர் 

வருஞ்செயற் குரிய மாதவ மிலையென 

வருந்திச் சோர்கது வணங்கி நின்றன ! 

பளிக்கிடை வசசிரம படப், படி. குயிற்றித் 

தளங்கொளச் சமைத்த தடமலர் குவளை, 
காசனைப் பறிக்கக் காமுகர்ப் படுத்தும் 

வேசை மாதர் வேல்விழி களைப்போல், 

அ விஈயங் காட்டி யழைக்கின் றதைய ! 

புவியெலாங் காக்கும் புரவலன் மதலாய் ! 
கற்பகச் சோலை காட்சி மிக்குறப் 
பற்பல வளங்கள் பயிற்றுவான் வேண்டியே, 

ஆசினி புரப்போ னாயிரங் கண்களால் 

_ காசினி யுற்றநின் காவளங் கண்டனன் : 

காஞ்ச, 

௮ன்னவன் கண்க எனைத்து நிழலாய்ச் 
துன்னியித் தடத்திற் றுலல்சன போலாம் | 

(தனியே) 
௮ருங்கலை விநோதன், ௮றிவெனு மளக்க 
ரிருக்சுரை கண்டோன். என்னுயிர்க் காதலன், 

மன்னொடு மிசைத்த மாண்புறு மொழிகளின் 
தன்மையை நாடிற் றகவுடை யோர்களும்



அச்சு, 

விசுவ, 

விசுவநாதம் [அ க்கம்--% 

சிரத்தினிற் சூடஞ் சிரோமணி போல்வான். 

ஆர்கலி போல வாழ்ர்த வறிவினன், 
பார்மலை போலப் பரந்தவெண் ணத்தினன. 
இவனுட னொருமொழி யெழில்பெற விசைத்தே, 
யவனிலை பைய வறிவா னமைய 

மிதுவே! ஓ! ஓஒ! வெழிற்பன் னசாலை 

வதிதருங் குயிலின் வார்த்தைக் கு௬௫, 

யதனுள் ளஎமைத்த வழகார் பளிங்கி 

னிதமுறு பீடத் திருந்த மயிலுங் 
களிஈட மற்றுக் கலங்கி யுள்ளந் 

கெளிவில தாகிக் திகைத்த செயலையே 

கற்பனை கலப்பநம் கழுத்தையு மவவழி 

யற்புத மாக வறைந்து, அவ னுள்ள 

மறிந்திட னலமாம் ! (விசுவநாதனை நோக்கி] 
sweat bt | கேண்மின் ! 

செறிந்த கொடிகள் சிறப்பொடு படர்ந்த 
சாலையை நோக்குமின் ! தனிக்குயி லொன் நு 
மேலிருக் தஇசைரயம் விளம்பு கின்றது, 

உள்ளொளி பரப்பு முயர்பளிக் குருந்து, 

கெள்ளு கேனிரை தெவிட்டா துண்டு, 

சளிக் திடு கின்நதிக கலாப மயிலும் ! 

ஒளிப்பருங் காத லுற்றவோ ரரி 
னக்கினி யவனென மதித்திடி லவனைத் 

தனக்கொரு துணையெனத் தான்பெறக் கருதி 
யன்னவன் குணங்க ளனைத்தையு நினைந்து 

தன்னந் தனியளாயத் தயங்குவள் போலக் 
குயிலிசை கேட்டுக் குனிஈட மொழித்து 

மயிலிது நின்றது, வம்மின் ! காண்மின் ! 

மங்கை மொழியிலண் மதிக்கத் தக்கது | 

நங்கை! என் னுரையு ஈயக்கற் பாலது !-.- 
நின்னுரை மிக்க நேர்மை கொண்டது ! 

முன்னவர் பெரியார் ; முத்தியை நாடி, 
யீசனைச் சேர, வெரியின் மெழுகுபோல் 
பாசப் பவக்கடற் பத்தியா னீர்திட 

வுள்ள மருகி, 6 ஒளிமணிப் பாவாய் !
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எள்ளினுள் செண்ணெய்போ லெக்கும் பரந்தாய் | 
கரும்பின் சுவையே! கருத்திலுட் கருத்தே! 
விரும்புவா ர௬ுள்ளம் விளக்குமெய் விளக்கே ! 

சன்றினைப் பிரியுமோ காராம் பசுதான் ?'? 
- என்றுதான் கதறி, எவணினைச் சேர்வது 

என்னத்; தலைவி யிரங்கற் றுறையாத், 
தன்னுடைச் வேன் றன்னையே தலைவியாப், 

பரமனைப் புருடனாப், பாடிக் கூடினார் 

கரதலம் கூப்பியென் சண்சொளத் தக்கவர், 
என்பரா வணிந்தோ னிணையடிக்சென்று 

மன்பறாக் காழி யருமறை முனிவனுச், 

தேவிலுச் கினிய திருத்தாண் டகஞ்செய் 
நாவிலுக் கரசனும், நள்ளிருட் பொழுதரன் 

சந்தெனக் கொண்ட தம்பிரா னாஞர்ச் 

சுந்தர மூர்த்தியுஞ், சொல்லி னமுதையே 

காணிக் கையென்று கரைந்து பாடிய 

மாணிக் கவாச சனும், புகழ் வாய்ந்.த 
காலிபின் சென்ற கண்ணனை மறித்த 

வாலி மாடலும், 4 ௮த்தைக் தின்றுதான் 
அங்கே கடக்கும் ' என் றருளிச் செய்ய, 
சங்கை யொழிந்து சரண்புகு புலவன் 

எம்மாழ் வாரென விசைக்த வாய்மொழி 
நம்மாழ் வாரும், நானில மேத்தவே !-- 

நீயு மத்தகை நினைந்தனை, நங்காய் ! 

Csr மன்பினாற் மோகையுட். படுத்திப், 
பா.ங்குடன் குயிலும் பாடு கின்றது. 
ஆங்கது போல, அகிலமும் புரப்போன் 
இடையரு வன்பொடு மிரங்கு மன்பரை 

படைநதிட. லுன்னியே யவாவுறு கின்றனன், 
பைந்தொடி ! (அச்சுதனைகோக்கி) 

அச்சுத! பாரினில், மாந்தர் 
'விற்தையை ஈல்னை வெஃகிய பொருளை 

விரும்பியே கலந்து விவாகஞ் செய்வம். . 

தீருவமர் குயிலுந் தனித்த மயிலு 
மொன்றி யிரண்டுடற் குயிரொன் முகியே



விசுவகாதம் Spt], 

நின்ற நிலையை கேோர்ந்அ நோக்குறில்; 
* ஆடவன் மனமு மரிளை் யுளளமு 

நாடி யொன்றுத னன்மண மாமால்! 

(ஒர் சேவகனும், மூர்த்தியம்மணும் உள்ளே பிரவேசிக்க) 
சேவக. ஐயன்மீர் ! உங்க எச்சுவ மிரண்டுஞ் 

செய்ய கல்லணை சேரப் பூண்டு, 

காற்றை முகந்து, காற்குளம் பெற்றி, 

யாற்றொணா வேகக் தமைந்து நின்றன, 

அச்சு, நாத! செல்லுதும் ; ஈங்சையர் திலகமே ! 
போது நாங்கள், 

(சேவகன் பின்னேவர அச்சுதனும், விசுவநாதனும் விரைந்து 
சேல்ல,) 

காஞ்ச. (பன்ன சாலையைகோக்கிச் சேன்று) 

புகன்ற குயிலு 
மேகடத் தனிய யிரங்குமென் மயிலே ! 
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(பளிங்குமேடையிற் சாய்ந்து) 
திருந்திய பளிங்குஞ் சீதள ஈ தருமென் 

றிருந்கனன் 5 Y Gla மெரிபோற் ச டுதே ! 

(முல்லைமலர் மேலே உதிர) 
நலங்கொளக் கொடியாய் நானுனை வளர்த்தேன். 
பொலங்கொண் மலரே ! பொறியா யினையே ! 

(அன்றிலின் குரலைக்கேட்டூ) 
அன் நிலே டயுன்ற னருங்குரற கேட்ப 

வின்றென தாவி யிரங்கு கின்றதே ! 

(இளந்தேன்றல் மகரந்தம்பூசி நீர்த்திவலை வாரியிறைப்ப) 
தென்றலே ! கொடியாய் ! திவலையோ டெழுக்த 
மன்றலம் பொடியும் வாளாக் கொணர்ந்தனை ! 

எனித் தனைவிரு தெடுத்தனை ? எமை 
தானித் துணையுர் தரிக்க வல்லளோ ₹ 

(அக்திவானை நோக்கி) 

வடவையோற் பரக்து வளர்க்க செக்கரே ! 
சுடுதொழிழ் கஞ்சென், சுடரோன் ரொடகடற் 
பட்டனன். இனியிப் பாவையைச்
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சுட்டளை யென்பது சொல்லவும் வேண்டுமே? உ. 
(பூரணசந்திரன் உதிக்க) 

(விருத்தம்) | 
எஞ்சும் பொருளைப் பெறத்திரைக ளெழப்பாற் கடலைச் 

கடைந்திநொள்,துஞ்ச னீக்கு மமுஅடனே தோன்றி வளர்ந் 

தா யானா௮, நஞ்சின் வாடை பட்டதொரு ஈயத்தா லிந்தக் 
சயத்துள்ள, கஞ்ச மலசோ டென்னையுரீ கடிவா னெண்ணி 

வந்தனையே. (1) 

தண்மைக் கரணம் பொழிந்துலகர் தழைப்பக் குளிர்ச்சி 

தனைஈல்கு, மொண்மைக் குரியா னென்றுன்னை. யுரைத்தார் 
பெரியா ரதுநிற்க, பெண்மைக் சென்றே யெரிகதிராய்ப் 
பிறங்க லிந்தப் பேருலகோர், உண்மைக் காத லுறுத்துவ 
னென் ரைத்த மொழியை விளக்கிடவோ, (2) 

(வேறு) 

மார வேள குடை. மன்னிய நாளவன் 

நிர முற்று தெரிர்தனை கண்ணுதற் 

போரி லங்கம் பொடிந்தது கண்டக் 

நேரி னிற்க நினைந்தனை நேர்மையே (3) 

பொங்கி நின்று புகைந்தெரி பூட்டினை 

நங்கை யர்க்கிடர் நல்கனை யாதலின் 
அங்க நாளு முதிந்துற லாயினை 

யெங்கள் பாவ மிருர்தது திங்களே ! (4) 

பொன்னெ டும்பிறர் தேபுகம் பூண்டனை 

யென்னி லேழைய 3ர/ங்குறச் செய்வதே 

யுன்னி நின்ற துனக்கழ காகுமோ ? 
வென்னை நோக்கி யெழுர்திடு திங்களே ! (5) 

நேரிசையாசிரியப்பா 

மூர்த்தி. எதடி | யம்ம!எ திரிவ ணிருந்த 
போதையை மறநதனை, பேதுறு சஇன்றனை.



பொழுஅ சென்றது. பொன்மனைக் 

saps, OT (LPS, ஏந்திழை ! எழுகவே! 

களம்---4. முற்றும், 

அ ங்கம்--1, முறம். 

 



அங்கம்--2. 

களம்--], 

இடம்---சோழமாளிகை, சோழன் படைவீடு, காலம்-மாலை, 

(வீரசேகரன், கோலாகலன், குணவர்மன், இராஜசேகான், 

வில்வலன், குபோன் முதலானவர்கள் வீற்றிருப்ப) 
நேரிசை யாசிரியப்பா 

வீர்சே. பற்றல மரவம் பாகுகா வந்த 

வொற்றரைப் பிடித்ததா வுரைத்தனை. ௮வராற் 
பகையவா சூழச் சியும் படைகத்துள வலியு 

தொகைபெறுஞ் சேனைத் தொருதஇியி னாழமும் 

அறிந்தனை கொல்லோ ₹ ஆர்சலி போலச் 

செறிந்த நம்படைத் தரளணி வகுக்துபி, 

பகுதிக டொறும் படைத்தலை வீரா 

தீருதியிற் செலுத்சுத் தர்கணை கொல்லோ ? 

கோலா. விரைகமம் பைர்தா£ வர (சகர | 

இரையெனப் படர௬ு௮ம திறனுடைப் புரவியின் 

அளவுநரன கிரட்டி யாயிரம். கரியின் 

வளப்படை யிரண்டுநா றென்ன வந்தது, 

வேலொடு வாள்வில் மின்னிட நின்ற 

காலா ளிருபதி னாயிரக் கணக்கொடு 

வந்த படையிரு வகுப்பா வகுத்துத், 

தந்தம் படைக்குத் சகுந்கள காத்தா 

நாகம னரிய சாதனா நின்றனர் 

ஆக, அவருள வறிந்துநர் தானப் 

Gehl ape! Osram பிறங்கன் மானுங 

SHO mar ANrowrh sums நாறுந், 

தரங்க நிகர்ப்பத் தாவிச் செல்லுந் 

துரங்கப் படையின் ரொகுதியெண் ணாயிரக, 

கனைகழற் கச்சணி கைப்படைக் காலாள்



2. 

வீர்சே. 

குபோ, 

வீரன், 

வீர்சே. 

அரிய, 

விசுவநாதம் [௮ங்கம்--3 

இனமிரு பத்தோ டி.ரண்டுசூ ழாயிரம், 
ஆசம் படையிரண் டணியா நிறுத்தினன். 
வாகை மெடும்புகழ் மன்னவ ! நீயு 

நானு மனனவை நாயக மாக 

(பவனை வீரரோ டெ முவகா யெண்ணினன் . 

அன்னதே செய்கை, யம்ம ! அழகிதே! 
கன்ன மதம்பொ.மி கரிப்படை யாவும் 

என்வயிற் றருக; இருஈகனன் குபேரன் 

வன் படை. கொண்டு வரூதினிக் கடலை 

மறதரம் போல மதிததிட நிற்பான், 

ones நடததுந தடக்கைச சிலையணி 

விலவலன றனனை விழைஈது கொள்கநீ. 

மலவலித் திண்டோண் மன்னவ னென்வயிற் 

பொருததிய ஈண்பெனைப் பொருட்படச செய்தது; இங 

கருத்தியு முளதெனக் கானைப் படைமல் ! 

களிற்றிடை யானுங கலநதிடில் அவைகள் 
பிளிழெல் யே!ரி பெருமபோர் செய்யுமால் ! 

மேனாட் பாரத மெய்பமபா ரிடையில், 

ஆனைப படைக் ?கா ரதிபதி யான 

பகதத ரனை/0ப1ற) படைத்துள வலியெலா 

௦கிதலத துள்ளாா மதிததிடக் காட்டி, 

மனனவ னுரைகச வாய்மொழி தவரு 
தினனே நாறதகு கிருககன னெண்ணி௰ய, 

(ஓர் போர்வீரன் பிரவேசித்து) 

பார்த்திப ! நமது பாசறை வாயிலில் 

வார்த்தை கொண்டு வந்தன னொருவன். 

தருக! (அரியநாதன் உள்ளே பிரவேசிக்க) 

தந் தரந தழைத்த காவல! 

௮ருகு வந்தது--4: இங் கவிர்மதிக் குலத்தான் 
௮௬ தந தவ னடி வணங் குதியோ ? 
விரைசெய் தாரணி வெற்றிவே னாகமன் 
கணைவழி யாவி கலங்க நிற்றியோ ? 
பணைவஎஞ் சூழப் படைத்தநின் னாட்டைக் 

காத்திட. நினை தியேல, கன்னிரா டொரீஇத்



களம்--1] விசுவநாதம் ர ௪௩ 

இத்தொழில் விட்டுன் றேயமா ளூதியோ * 
இக்ரா டிரண்டையு மிழந்து சாதியோ ?') + 

என்னா வறிந்.து வாவென வியம்பினன் ;-- 

வந்தன னிதுவென் வரவுக் கேது, நின் 
இந்தனை யாவுஞ் செப்புக நினைந்தே. 

வீரசே. (நிந்தனை தோன்றச் சிரித்து) 
பற்பல வுரைபோற் பகரக் கற்றிலன், 
விற்படு கணையால் விளம்புவ னளை, 

வைகை நாடிதை வழங்க மாட்டேன், 

உய்கை நாடி யுயிர்பிழைத் தோடுமின் ! 

(அரிபகாதன் வேளியே சேல்ல) 

கேட்டிரோ தூதன் கிளந்த மொழியெலர்ம் |  * 
நாட்டினை விட்டு நயந்து போவதாம் ! 

அல்லது தொல்லை யரும்பதி தன்னையு 

மெல்ல விழந்து விழுந்து சாவசாம் ! 

குபேரன் வில்வலன் குன்றி நிற்பதாம் | 

விபோ ! என் றவனடி வீழ்ந்து பணிவசாம் !-- 

குபோ. பக்க தேவர் IBM hh B சூழி சியா ? 

கொக்கின் றலையிற் கொதிப்ப வெண்ணெயை 

வைத்துப் பிடிக்கும் வாத்தை போலாம் ! 

கைத்த மொ [நியெலாங் கரு கலென் பயனே 8 

நாளைப் பொழு£த ஈமக்கு வெய்யபேபர ! 

காளைய ரியாரும் காமின் ! காவல; 

இன் றிர வினிதா விருந்து WUD | 

qo Noha Dr குதித்தெழு காலை, 
வென்றி மடச்தை விழைந்து 

நின் றிட, வீ நிலைக் திட வெழுவாப் | 

களம்.-]1. முற்றும், 

களம்-- 5, 

இடம்.---நாகமன் சேமப்படைவீ6, காலம். நண்பகல். 

(ஓர் ஒற்றனும் நான்கு காலாட்களும் நின்று உரையாட) 
் நேரிசை யாசிரியப்பா 

ஒற்ற, காலாள் | இன்று காலையி னடர்து



we ட விசுவநாதம் இ [அ ல்கம்-42. 

கோலிய போரிற் கொற்றவ் கொண்டதா 

விளம்பினை ; யாவும் விரித்துக் கூறுக!--. .... 
களத்தின் மாண்ட கருதலர் செயலும், 

கோலா கலனுயிர் கொண்ட வாறும், 
நாலா வகைப்படை.. நலிந்த விதமும், 

மேவலர்ச் செகுத்த வீரன் 

வறு மரிய காதன் றகவுமே! 

1-ம் கா. சண்டையென்ரல் சண்டையா ! அரியநாதர் சண்டை 

யல்லவா சண்டை ! காலாட்கள் இருபதுவரிசை. ஓர் நாறு 

பேர் வாட் பிடித்தவர்கள். ஜர் நூறு பேர் விற் பிடித்தவர்கள். 

குதிரை விரர்கள் நாலாயிரம். அங்கங்கே கொடித்தலை வீரர் 

கள் நினீரார்கள். ஆனைகுண்டு சேப்பண்ணா, வெங்கிட£ரி 
வரதராயர், ஜம்புராயர், சித்தூர் விக்கிரமராயர், துப்பாக்கி 

திருஷ்ணப்ப நாயுகொருழ் 

உம் கா. அடடே, இதெல்லா மென்னடா ? இவர்கேட்டதற் 
குப் பதிலா * ் 

led ar. ஒரே போடு பார்தஅக்கொள் ! சாக்கிரதை ! 

உம கா. மீசை துடிக்கிறது. வீரப்பனுக்கு மீளை துடிக்கிறது ' 

1-ம் கா. உனக்காக்காலம் கட்டி.விட்டது ை சொல்லுகிறேன். 

மலேட்கமாட்டேன் என்கிஞய் | (வாளையுருவிக்கோண்ட) 

இக்தா ! ஓே குத்து ! 

ஒற்ற. அடே! சண்டைபோடாமற் சொல்லுங்கள் 

]-ம்தா. சண்டையா ? ep our பிண்டமாய்ப் பிடி. தீறுக் காற் 

நிலே ஊதிப்போடு3வன் ! நேற்று வர்க பயல் ! 

2-ம் கா. (தனியேரன்று) இவர்காற்றிலே ஊதுவார் | 

ஒற்ற. அடே! மறுபடியும் சண்டை வேண்டாம். நடந்த வர 

லாற்றைச் சொல்லுங்கள். 

1-ம் கா. ஐயா, முடியாது ! இந்தப்பயல் ! புத்தியில்லாச முண் 
டம் ! என் முதுகிலே ஒளிர்கபயல் ! பீரங்கிக் குண்டைப் 

பார்த்துக் கொட்டாவிவிட்டபபல் ! இந்தப் பயலுள்ள மட் 
டும் நான் இங்கே வரவில்லை ! (வேளியேசேல்ல) 

2-0 an. மோசந்தான் ! பீரங்கிச் சத்தத்தைக் கேட்டுக் ணெற் 

... நிற்குள்ளே ஒளிந்த பயலையா இவன் ! எனக்குக் கடுக்காய் 
கொடுக்கிழுன் ;) போகட்டும், போகட்டும் ! கான் சொல்கிறே



Sorta B] விகலகாநம் எட. 

னையா வரலாறு, கேளுங்கள் 1 நமக்கெல்லாம் மிரக்க்குண்ட 

விடும் வித்தையைப் போர்த்துக்யேோர் சொல்லிக் கொடுத்தார்க 
ளல்லவா * ௮ந்த வித்தை எங்களுக்கு உதவியாயிற்று. படை 

யிரண்டுங் கைகலர்தன. சண்ணெடுத்துப்பார்க்க மூடிய 

வில்லை, கூப்பிடுதொலைக் சப்பாலே, ஆனை நடுவில் நழைர் 

தாலுந் தெரியாது ; புல்லு வளர்ந்து இடர்தது, அ௮க்கே 
படுத்துப் பதுங்கிக் கடந்தார்கள். சண்டை உண்டாயிற்று, 

பார்க்கிறவர்கள் கண்கள் பஞ்சடைந்தன. காசம் கூடப் 

பட்டது. வீரர்களும் வீரர்களுந் தாக்கினார்கள்,--வாளொடு 
வாள், வில்லொடுவில், அம்போடம்பு, காலொகொல்)-என்ன 

சண்டை ₹ சொல்லியா சாத்தியம் ? கொஞ்சகேரம் ஒன்றுந் 
தெரியவில்லை. வி/நித்துப் பார்க்கிறேன். தூளிதூளியாப் புறப் 

படுகிறது. ஆகாசம் செவந்து போயிற்று. ஒரு பெரீஇய 

ஏரியிலே, ௮லை ஒன்றோடொன்று மோதுகிறதுபோல, முந்து 
கிறது, பிந்துகறறு, நடுங்குகிறது, துவசம் விழுகிறது, துவசம் 

கிளம்புகிறது ; எக்காளம் ஒலிக்கிறது, எக்காளம் சாகிறது, 

உஒஓஓஓ என்று இறைகறது, ஆ௮ ௮௮ ௮ என்று 
அழுகிறது ; கொஞ்ச 3ேரம் பார்தீசேன், சோலாகலன் சேனை 
பின்னிட்ட௮௫. புல்லஓப்புதர்களிலிருந்து குண்டு இிளம்பி 

விட்டது. ஒன்று, இரண்டு, ஆயிரம், பதினாயிரம், கோடி. 

கணக்கில்லை ! POD apt aa விழுகிறார்கள், வ ம்ப அசல், 

பதுங்குகருர்கள், இயங்குகிமுர்கள் ; என்ன பண்ணி என்ன ; 
உதைபடுகிருர்கள் ! ஒடுகிறவர்கள் மேலே குதிரை எறுகிறது, 

குண்டு பாய்கிறது, இரத்தம் ஊத்துகிறது ! 

8-ம் கா, மம்முடைய பச்கத்திலே கேட்பானேன் ? தப்படிக் 

கிறது, கொம்பூதுகிறது, கொடி.பிடி.க்கிறது ; ஒரு பக்கம் ஜம்பு 

ராயர் நகரா பிள க்கிழுர், ஆனைகுண்டு சேப்பண்ணா பம், பம், 

பம், பம், பம்மென்று சங்கூதுகிழுர் ! 

4-ம் கா... போடா ! சம்மா, சம்மா அளக்காதே ! நம்முடைய 

பக்கத்திலே எத்தனைபேர்க ளிறக்தார்கள் ? எத்தனை பேர்கள் 
காயப்பட்டார்கள் ? ௮தை யெல்லாம் எடுத்துச்சொல்லுகிரு 

யா $ குப்பல் குப்பலாகக் கைபோனமுண்டம்), கால்போன 
முண்டம்,-ஆ! அ! மெய்கூசுகின்றது! காக்கை, கழுகு, பருந்து 

. வட்டமிடுகின்றன ! 6 தண்ணி, தண்ணி, என்கிருன். தண்ணி 

கொண்டுவர ஒருவன் இரும்புத் தலைப்பாகை எடுத்துக்
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சொண்டு தடினான். பக்கத்தில் ஓர் கால்வாய், ௮தில் தண்ணி 
எடுக்கக் குனிர்சான். இரத்தம் கட்டி கட்டியா விழுகிறது ! 
தள்ளித் தள்ளிப்பார்த்தான் ; எடுக்க, எடுக்க இரத்தம் | 
ஐயோ | பாவம்! எங்கே போவான் தண்ணிக்கு ₹* குமுதன் 
இரத்தத்தையே வாரிக்குடி த்தான் ! 

ஒற்ற, கல்லது ! எத்தனைபேர் சுமார் இறக்துபோயிருப்பார்கள் ! 
எத்தனைபேர் காயம்பட்டிருப்பார்கள் ? 

9-ம்கா. யாருக்குத் தெரியும்? மார் ஜர்நாறு, ௮து.நாறு 

பேர் செத்துப்டோயிருக்கலாம். எழு. நாறு, எண்ணூறுபேருக் 

குக் குறைந்தா காயப்பட்டிருப்பார்கள் 7 

9-ம் கா. அவர்கள் சேதியென்ன ? 

9-ம் கா. என்ன ! ஓடி ப்போனவர்கள் இரு நாறுபேர் இருக்க 

லாம் மற்றவர்கள் எல்லாம் போனவர்தாம் ! 

9-ம் கா. இதெல்லாங் கிடக்கட்டும், கேளுங்கள் ! அரியகாதர் 
சண்டையே சண்டை ! ஈல்ல அரபிக் குதிரை, அந்தச் செக 

ப்புப்புள்ளி வெள்ளைக்குதிரை எசமானன் சொற்படியே 

கேட்கும். hyn gt கையில் ஒரே பட்டாக்கத்தி. கோலாகல 

ன்மேலே பாய்ந்தார். குதிரையும் குதிரையுக் தாக்க, கோலா 
கலன் வாளாலே நேரே தலையைக்கட்டி ஒரு போடு போட் 

டான். என்ன ? நாதரா பின்வாங்குவார் ? அப்படியே ஒருவ 
ஊளை ச்சல் வளைந்தார் ; கத்தியை நீட்டினார், கோலாகலன் வாள் 

தூளாப்போயிற்று ! இவர் முனைந்து ஒருவெட்டு வெட்டினார் 
அவ்வளவுதான் ! கோலாகலன் சுக்கரிக்காய்தான் ! சங்கத்தை 

ஊதினார், முண்டத்தை உருட்டினூ, தலையைக் கொண்டே 
போய்விட்டார் ! அப்புறம் என்ன? சண்டையேது ? சேனை 

எது ? எல்லாம் போய்விட்டது, 

&-ம் கா. ஐயா; இந்த அரியகாகர் யார் ₹ எந்த afin Qos gra? 

வளர்ந்தார்? எமனாக வல்லவா வந்திருக்இரர் ! இவர்கதையைக் 

கொஞ்சஞ் சொல்லுங்கள், 

சதாசி. (ஒட்டூக்கேட்ட உள்ளேபிரவேசித்து) 
௮டே, அ௮ரியகாதன் வரலாறு தெரியாதவருண்டோ 8 
கேளுங்கள் சொல்லுகிறேன், 

நேரிசையாசிரியப்பா . 
தொண்டைகா டென்னுர் தோகை முகமெனப்
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பண்டைகா ளமைந்த ப தியெனுங் காஞ்சி 

தன்னிலே, பரந்து தழைத்த மெய்ப்பூ 
டெனனுங் கராமத் திசைபெற வந்தோன் ! 
வேளாண் குடி.க்கோர் விள்க்கே போல்வான் ! 

தாளாண் மைக்கோர் தலைவன் ! நான்கொடு 

முப்பது சென்ற முன்னாண் டுணாந்தோன் ! 

பைப்பணி தலைமேற் படிந்துநின் ரடச் 
இறுவனங் கொருபரற் நிகழ்தரக் கண்டு 
மறுவறு மறையவர் மந்திரி யாவனென் 

றுரைக்தனர் ! கணித வுண்மை_ நால் கடந்தோன் 

திரைக்கதி போலத் திகழுங் கொய்யுளைப் 

பரிமா வோட்டலிற் பாண்டவர் நருலன் ; 
செருவலன் ! போர்த்துகற் சேனா பதியாம் 
ஒப்பிலாக் கிரிஸ்டோ வோதிவி கூரிதோ 
தப்பிலாக் குண்டு தைத்திடுங் குழலாம் 

Goa Biri பிரயோ கஞ்சொல 

நேர்மையிற் கற்ற நிபுணன் ! வில்வாட் 

பயிற்சியில் வல்லவன் ! பல்படை விகோதன் 1 

எயில்வளைத் இடிதலி லேற்ற முடையோன் ! 

இன்னவன் வயதா யிரகதைந் தாற்றுப் 

பன்னி ரண்டெனப் பகாதரு மாண்டில் 

இருபத் தாறென் றியம்புவர் ; நாசமன் 

செருவித் தாரர் சேனைக் கலைவனாய், 
அவனுக் குதவியா யமைந்த வீ 

னிவனே யென்ன வேத்திட நின்றோன் ! 
அ௮ற்றைகாட் டொடக்க மான ரேய்ச்சூர் 

முற்றுகை, ஐந்து மூன்று நாறுடன் 

கொண்ட பசின்மூன் முண்டில், கோல 

கொண்டா சுல்தான் கூலி குட்புஷா 
சொல்லரும் போரிற் சூழ்ரந்தவன் ! (டர் 
சுல்தா னல்லா வடீனி மாதுஷா 
சண்டைவென் றவன் ! சிவ சமுத்திரத் தோடு 

பண்டு ரங்க பட்டண முற்௮கை 

இடத்தினன் ! உதய கிரிப்போர் வல்லான் ! 

தஇடமுள கிருஷ்ண தேவ ராயனாம்
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மன்னவ ஜனொடு, முதன் மந்திரி சோதரர் 

தன்னுடைப புத்திரர் தகுரசா டெந்தில 

கோப மந்திரி, குடையிள வரசர், 
மாபுகழ் கொண்டதா மாஜி பண்டிதர், 

தம்மிறைச் குறுதி தனைப்புகல் சாலுவ 

திம்மனாதியர் சேரத், திறாவுளந் 

தன்னின் மதிக்கத் தக்க புகழோன்! 

மன்ன னிராஜ மகேந்திரஞ் சென்றவண், 

உரிய ராயரோ டுடன்ப டி.க்கையைப் 

புரியத் தூ.து போனவன்! ரேய்ச்சூர் 

எழுதிர முற்றுகை யிவனால் வெற்றியே 

பமுதற நாமும் படைத்தது! இஸ்மே , 

லலிக்கிவன் பெயரை யறைந்திடின் மெய்மமயிர் 
திலிர்த்துளந் தளர்ஈது தங்கசொற் பானமாம்! 

அவன்றள காத்த னாஞ்சலா பத்கா 

Magar சலாஞ்செய் திருக்கிருன்! இவனையே 

புண்ணிய மகம்மது போற்கொண் டாடுவர்! 

கண்ணிய மெல்லாங் கருதி உம் மாதுஷா 

அமீர்பீ ரீதோ டனைவகு மிந்நாள் 

எமையாள் பவனென் நிருப்பர் உ. லகோர! 

சான்னே பலபட வியம்புவ துள து? 

நன்ன படத்தையே நயந்தவன்! உள்ளங் 
கரைந்துநின் றெளியரைக் காப்பதி லுலகம் 

புரந்தருள் செய்யும் புகழ்த்திரு மாலே! 

கண்டக ராவி கவாவதிற் கையிலையிந் 

கொண்ட சிவமெனக் கூறத் தகுமால்! 

தருமத் தாபனஞ் செய்வதிற் சரோருகப் 
பிரமனென் றிவனைப் பேசவும் படுமே! 

ஆதலி னிவன்செய லனைத்து மோர்ந்து 

மேதினி யுள்ளார் விரும்பிப் பிற்றைநாள் 

இவற்கிங் காலய மெழில்பெறச் குயிற்றி, 
யுவப்புட னிவன்புச ழோதியு நிற்பரால்! 
அன்நியும், புகழ்சா லரிய நாதன் | 
வென்றியுங் குணமும் விஈயழு sm emt 
பார்ப்பச் சனது பக்கத் இரானேல்,
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போர்ப்புலி நாகமன் பொழுதுபோ காதுகாண் ! 

இத்தகை யரிய நாதனுக் இந்த 
கத்துவா ரிதிபோற் கலந்து நின்ற 

சாலாட் படையைக் கலக்கிக் கசாத்திற் 

கோலா கலலுயிர கொண்டவன் சேனையை 
யாசறக் கொன்றன னென்ன வனைவரும் 

பேசிய BUD Hi பெருமை யாகுமோ? 

நல்லது! நிற்க, நாடுமின்! இங்கண் 

தொல்லை வாயுவுக் கோற்கு மாறு 

நாடி யொ சூல னம்பால் 

ஓடி. வருகிறான்; ஒதுங்குமின் சிறிதே ! 
ன ட்டி ் ° *n- 'ஓர் ஓற்றன் பிரவேசித்துச் சதா சிவராயனீடத்தில் 

ஓர் கடிதத்தைக் கோடூக்க) 

(கடி தத்தைப்படித்து | 
af pig oat பேெப்போத! படை கில லவர் கடிகதறைப்படிகி 

இன்ே னை, 

6... 

போரில் வெற்றிகடைத்தது, கோலாகல“னலுயிர் கவரப்பட் 
டது. இதுகிறக, நமது வீரரில் இறஈதவர் தொகை ஐ 
மூறு, இவர் நிலையைக் காண வென்மன மிரங்குகின்றது 

இறந்தவரை யடக்கஞ் செய்வதும், காயம்பட்டவர்களை 
டோலிகளி லேற்றிப் பாசறைக் களுப்புவதுந் தொழிலா 

கக கொண்டு நின்றனன். மற்றோர் சார், காகமனுக்கும் வீர 

சேகரனுக்கும் நடக்கும் போரிலிருதிறத்தாரும் ஒத்திருத 
தலை யொற்றர் கூறக் கேட்கின்றனன். விரைவி லவனுக் 

குதவிபுரிய விரும் ரினன் Bp Bed one (iT Foam Noo நோக்கிப் 

போர தீ பாடு ற்ற நமது. வீராகட் குத் த குந்த விரு திக ள் 

மைத்து மருகறுவன்பால AD 5 5), எண்ணாறு வீரர்களை 

யணிவ குத்த படைபடன நம்பால் afl oon 7 Bl வருக... - 

இங்ஙனம், 

அரியநகாதன்.'” 
நேரிசையாசிரியப்பா. 

வீ ரார்காள! ஈங்கு வினோ நிற்ப 

"நேரமோ வில்லை! நீவிர்! சேண்மின்! 

நொடியினுங் கோல நோக்காமா நுறுவன் ;
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சடி.தினே௫க் கைப்படை. சலப்ப 
ராமு மரிய நாதனைச் 

ப சேம மாகச் சேருதும் விரைந்தே! 

களம்--.இ, ற்றும். 

  

௪ க் களம்....8 

இடம் ---சோழமாளிகைப் புறத்தோர் வேற்றிடம். காலம்-- 

எற்பா6. 
௪ உட fo? 4 ச e 

(மூன்றுயாழ்ப்பாண வீரர்களும், ஒரு சிங்கள வீரனும் 
உரையாடி றக) 

1-ம் 7 Coto. HB @ ர 80 2.0 
LO WMD, 6B Ort. மர் ட்ட ற்கிழு மிடம் பன்னுவ (HMw Tr 

யாமுஞ் சோழன் ரன Gx at trond எமைஈதேம். இக 

னே நமது தானைகாவகர் Pa SM (OTC BIH A 

, OQ ர ச ு ் . 3 7 

அன்னவா Lid Lf. b bl sy ITC i MGI pT (ஆ... ப் (5) J ஒக் 

பிப்பாண்டி காட்டிற் சேவகம் i) flower, இவ்வணம் இக் 

தண்டத்கலையா தவறிடயைப்ப! ரெனக்கருதிலம், சேண் 

மின் வீரர்சாள் ! கம்படைததலைவா அரியநாதனை யணுக 

வும், AP SHG Gyan OND AN als BLD Bla Lp G/ முந்ததோ பி 

போர்புரிர்சா வலொப்ப நடி தினமே யன் ற் வேறில்லை 

2-ம் யாழ். அவற்சடம் ஆண்ட பன்னிரண்டு nfo பின்னா, 

சாமையும், சோள மும் Oe 1A i Fi 2, வசை நன்னாறி கீர் 

மல்க, சாமனை கோயிலரர்சளைகொள்ள, ஏதுக்கங்கள் 118 

பட விலழத்ச வபபாண்டு தநலைவன் HBT gi PHO BIL. 

கோள்வி முன்றிய பாம் புரிவசெனனே : என்னே ! புல 

னிழந்து நிற்கன்றனம் 

5-ம் யாழ், சொ ்கலிங்கன் முன் By ரியகர குன் பாற்புச்கு 

அழியாகவவைக்டெனாயிகான். அரு நிற்க, மத்தளத்தை 

யிருபுற(த மறைதல் போல இஈசோழப பெருமானுக்கு 

அப்பக்கம் காசமலும், இப்பச்சும் வுரியநாதலுச் தாக்கும் 
. ‘ க ஷ் . ¢ க ௪ . 

போரில், ௮ந்தோ ! பாவம் ! இவன் என் செய்வன் 1 தானை 

புறங்காட்டி yen join Den {pu இரிரசோட, யாழும பின் 

னிட்டோடி வந்தன ம் 

சிங்க. அங்கு! அதோ! அம்மை ; | 

ர (பூந்தத்தையுள்ளே பிரவேசித்து)
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பூந்த. எங்கனம் வந்தீர்? போர்க்களம் விட்டீர்! pee 
டமையக்கன் ளே * போர்புரிக்தாயிற்றோ ?, ஏன்வக் தர் ? 

1-ம் யாழ். போர்முடிந்ததாக வர்தேம். 

பூந்த, என்னே ! ஈம்மிறைக்கு வெற்றியோ ? grid rier 
டினிரோ ? 

2-ம் யாழ். எம்படை நகலைவன் | | நிப்படை ப கநேரலரோடு 

கலப்பட, யாழும் அன்னம். ட்டாமனாடி பைக்கு. .நுழகல்ல 
வெனத் சானையை fe Oey Tha Rove போக்தனம், 

இனியாமவண் சோகிலம், பாலரும். இக்காட்டை விட்டு 

நம்முடைய நாடு ॥ரமுன மபெனரச்கருதினம் 

பூந்த. என்னை! 

1-ம் யாழ் பூர்தீதமை க்குப போ '௮வண்ணஙக.ரூய். 

8ம் யாழ், நக்காப்' போ/வண்ணங் கூறுவன், கேரம் ! 

சுதிரவன் ௩ச்சஞ் சென்று பேர்தான்... யாம. பெொர்க 

லிங்கன் படை கூற்றினின்ற ளெபப பபா) விளை ச. தனம், 

நாகமன் சேனையை பறபல விராகளுக்கு mp Heo Mom wn, 

வன் * தோல்வி 0D 157 இருபடைக கடலும் 6௮ ற், வெற்றி ॥ 

நன் என்று Sar NG வரளாக்கடப்ப, எற்பாடுற்றது. 

அங்காள ஒரு பெரும்படை oT NG ar Gaya விவ BI GHB. 

அபபடை  அரியகாகன். படையாம்.. அன்னலா.. காற்றி 

னு க௫கப போரகரா.. erin Our லெஃசெறிடதா।, யாம 

நாகமன் படையை அரீட்டல்விலக யொருரரா Shea சிலவ 

ரிர்ர்தோடா, லவர் பரிநது வீடு) சிலவாநலககிச். சோர 

வறுத்துப் போர புரி;தனம் PaGhinapes — 61 ty BG @) 

போர்புரிசதாம? இரகமினு * அங்கமனா  வீரரோகாக சோ 

ழன் பாமீலா * அரிபகசாதன்.. பாலோ ?யபமறிரயம் ! சொக்க 
லிங்கன் என் செயப்சான * ம ஜெருகால் நம்படை போர் 

சலித்த து போல் வாளாவசைஈது னது. பின்னர், அந்தோ ! 

அரியநாகனையே சேர்ந்தது. sone லிளைக போர், 

அம்ம! பெருங்கொடுமை Grier ஈன்செய்வான் ? 

பாவம் கும்பரன் யானைப்படை. தான் சற்று வலிது போருக் 

இரங்கொண்டு பகைவர் குண்டுக் காற்றுவதாய் அங்குமிங்கும் 

பிளிழெலிகாட்டி விரரையுருட்டியும், பரிமாவைத்அளைக்க் 
ச * ச ச ச ச ச | 4 டட. * 

TBST மாட்டியும, அவசம வீட்டியும், தேரைச்சாய்ச்தும்,
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குபேரன் சொற்படி ின்ராடிப்பலருமெச்சப் போர் ஈடாத்தியது. 

காலைப் பொழுதெல்லாம் வெற்றியே கண்டார்ச்சூ மாலைப் 
பொழுதெல்லாம் வெத்றியற்றதே! இன்னம் சொல்வதென்னை * 
அரிவை! இவவுரத்திற்பட்ட காய மெல்லாம் புகழை உகுச் 
தன ! இன்னதோர் படை.கதலைவன் எம் படைத்தலைவகை, 

யாமுஞ் சேவகஞ் சய தனமே ' எமது வாணாள் வ் GRIT A 

> "ea * ட கட்டா ம. of . . ௩ ௪ 

மைவா; உணமையரைக்கபை புரு yh Ry Ly NI vI DT QM (HS 
ம * . e க சு ௫ ௩ ந் 

கூற்றுவன் கூறறுவனல்லன், இந்டின் )  சொக்கலிங்கன் 

கூற றுவன. அமங்னற வ ரியசா தன் கூற்றுவன், மற்றும் 
ச ப ப * £9 . . ய் ச பட ் ௩ பகு % . * 

யாமலலாத air our S sur, hl Fn. plan. அன்னவன் சோ ற் 
பி (2 (.) en pe 6‘ Gina ற்றை பன்புடனிருப்போமென்னு ரெல்லோருக் 

கூறறுவா. பிற்றை நாளா வஞ்சங கொரு இன்: ன கொடுமை 

சிழைத்தாரெல்லோரும்.. O)LIT WOT gh கூற்றுவரம் மே ! சோழன் 

இருபுறத்துச் சேனைகளோடு போர் புரிதலாற்முது. தடுமாறிப் 

பெருககாலடி.தது மோதப் பெரும் பெளவத்தத கூம்பொடிந்க 

நாவாய் போல வசைந்து சற்றேதூங்கனன். இவன் துவச 
மற்று விழ்தல் திண்ணமெனத் தோற்றிற்று, பிறகு சேனை 

புறக்காட்டத் தானை த்தலைவர் வீழ, யானைப் படையல்லோலப் 

பட்டோடக், கொய்யுளைப்பரிமா பொட்டென்று af ips Bo 

பக், காலாள் கவந்தமாய் நின்முட, வீரசேகரன் தலையும்உடலி 
னின்று பிரிக்கப்பட்டு காகமன் கொண்டாடப் மீபாயதே ! 

அரியநாதலும் தான்கொண்ட படையைப், பல்லியகி கடல் 

வபோல வார்வா ரிப்ப, வீராதுள்் ளாலி விண்ணகஞ் சார, 

வெற்றித்திரூ கொடிமீதாடச், செலுத்திர் சென்று காகமனு 
டன் கலர்தனன். நாசுமனும் அரியகாகனைக்கனது கலந் 

தமுவினன் யாழுர் தோல்வி யெனும்ப/யை மணம்து பழிப் 

புக்களாப் வந்தனம். இவவண்ண2ம மடார் வண்ணமும் எம்வண் 

ணமும் காணாய் ! நங்காய் : 

பூந்த. ௮ர்தோ! தோழன் வினை இஃதாயிற்றோ ? 

நீர்வளம் பொருதி நெடிது காள் வளர்க்க சோழமண்டல 

மும், செர்தமிழத்தாயக்குச் சிற்றிலாகவும், தடாதகைப்பி 

ராட்டியின் கொல்குலமன்னர் அ௮ணையிற்படிச்ததாயும், நம்ம 

வர்க்குப் புகலிடமாயதுமான கன்னிகாடும், இன்னே விஜய 
நகரத்தாரடிமைப் பட்டதோ! ஐயகோ! ஈசன் செயலிஃ
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 தாய்முடிர்ததோ |: யாமுங்கன்னி . காடொரீஇ ஈழம் விழைத 

wort Cay ன 
சிங்க. போதும்! போதும் ! வருத்தமென்ன * 

பூந்த, மெய்யே! வருந்தல் வீணே! இவவெறுவெளியில் 

நிற்பார்க்குத் இீங்குவிளையும். பசமூம் இல்ல Ger gro ALD, 

வம்மின் ! அகம்புக்கு, சழஞ் செல்வா ுன்னுவம்! மாலை 

ஈணுகிறமு. lant Marea குடகடறபுக்கு மறைக்தனன். வம் 

மின் | வம்மின் ' 

சளம்-..-3. முற்றும். 

க்ள.ம்- ஆ, 

இடம்--நாசமன் பாசறை. காலம்--மாலை. 

(நாகமன்; சேவப்ப நாயக்கன், சந்திரசேகர பாண்டியன், 
அரியநகாதன், சோக்கலிங்கன், சதாசிவராய், கிருஷ்ணராய், வரத 
ராய், ஜம்புராய், எடத்தராய், முதலானவர்கள் தம்தம் மூறையே 

வீற்றிருப்ப.) 
4 

நேரிசை யாசிரியப்பா. 

நாகம. தோண்மையே துணையாத் தன்னலர்த் துடைத்து 

ராண்மையே பூண்ட வரிய நாத ! 
சென்னியும் யானுஞ் சேரக் களத்திற் 

றுன்னிய வெம்போர் கொடங்கிய காலை, 
வெற்றியுந் தோல்வியும் விளம்ப லரிதாய்க் 

கற்றவெம் போரவலி காட்டி. நின்றனம், 

அஆயதோ ரமையத் தரும்படை. யோடுநீ 

காப்சினக் கோலா கலனுடன் பொருத 

வண்ணமு மன னவன் வான்படை யிரிநதுத 

னெண்ணமாஞ் செயலு மிழந்து நிற்பக் 

கண்டவன் றலையைக் கடிந்த வண்ணமும் 

மண்டலமாக வளவனை வளைத்து 

கொண்ட வாறுக் கூறுக, 

அரிய. வேலோய் ! 

௬ தண்டுடன் சென்று தரியலர் படையைச் 

சாடினன், சமது தானை விரருகவ்
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கூடிக் க்லந்து குண்டுக ளோச்சிப் 

புரிந்த போரெழு புகைப்படாம் போர்ப்பக் 
கரிந்தவர் சாம்பிக் கலங்குங் காலையில், 
நம்முடை யனிக நாட்டிய வீர 

மெம்மனோரா லியம்பற் பாலதோ ? 
இடையிற் செலுத்திய விவுள! யாலவர் 

படைக்கட லலைநது பட்ட தன்மையை 

சொல்லவும் பெ.று?மா ? சோரியு நிணமு 

மெல்லைக டோற மிழிர் ௧ படு ந் திட 

வெருவியே சிலவர் விரைக் சோ டினா பலர் 

செருககளத் 3 செயுடல் சர இநின் மூர்கள், 

அன்னதோர் காலையடியனுா. புகுத. , 

துன்னி வெம்போ தெ [ ங்கிப் பசைவன 

வலையைக் தள ளிக் தானை புறக்தர 

மலைர்துபுண் பட்ட மறவரை நிறுத திர் 

ேமப் படையிற் சிலவரை * சே/த்துப் 

பாமக் கடலபாம் பரந்து ன்ற 

கோழன் மனையை சூழ்க தனன் சூழ் ர்ஏயொல்.-- 

சழக் தானம் கிறைவன் இவன் காண் ! 

வளவன் சேகரன் வஞ்சனை பறிக்கோன் ! 

களத்தி லென பறி கலககனன், வழுதி 

பிரிவாற (ap Hi OL i Gil மனத்தன் ! 

உரிய செப்சையன் ! உளச் தூமீயான் 

Dada Sint yids லிரும்புக ழாமே! 

(சோக்கலிங்கன் எழுக்துபணிய) 

எவனைப்படேோ ற்ற ஈ லிரும் (க (நாமா 

அவனைப் போற்றுக லடி.பன் ௪௦ மை, 
உவரதன னமாக ! வயர்படைத தலைவ !.. 

தவஈதனம் யாக, தன்மன மடங்கித் 

அன்ப மாதி ஜதொடர்ர்த ேவேனு 

இன்ப மாகக்கொண் (டு (த்த லாரும் ! பணை 

மன்னவன் வழுதி வளர டெழமுந்து ் 

துன்னுக் காலை, தொடர்ந்து சென்றவற் 

குறுதுணை யா௫ிமற் நுன்பதம் பெறுக.



_ களம்தி] விசுவநாதம் இடு 

சந்திர, 

நாகம் 

ஒற்ற. 

நாகம், 

கு pilav புரக்குக் கொற்றவ LD (Flaw 

கோடி.யாற் Copia pa Gmpspe fy! 
நீடிய புகழையே 9ருபற களிகக 

நின்ற தன்மையன் ! நேசமிக குடை.யோன. 
| 

ந 

குன்றாப் போர்வலி கொண்டவன் ! பண்டியான் 
செவ்விதிய செங்சோல் செலுத்து நாளையில், 

செவவ ரீரிய௪ சவகஞ் செய்தனன்! 
இனைய னனறியநற ஜெனைய ரியாரு மென் 

மனக்கினியாரிலை, மதிக்கனை யது 

காலை தொடங்கியான சண்டவெம ௦பாரில 

தோலா கினறு3பா! தொமிச்கனன் சே ஒன்; 

பரிதியுச்சம் பபபல, அன்னவன் " 

விரிகதி ரொபப வெங்க oF gy KBs 

Ar ITH # 2 iT டை ப் Lf, Hh» sbi) யானும் 

விருனு காட்டி விளங்கிய காலை, 

வற்பா டுறறிட வெதிரிபா முற நன; 

பந்பா ©) po grow வலநதுடி ௫ திட்டழமால; 

இதற்குக் காரிய மெண்ணி யிருந்தனன், 

அதற்குன் வரல யாய சிலா நறிரதனன 

(ஒுரோற்றன் பிரவேசித்து) 

தேய்மதி போலத் கெளிவிலா மாசதகாள், 

ஆய்மல ருகுசத வருகசொடி யன்ளை, 
தாவிய புகையாற பைவ மின் தூ, 5” 

ரோவியப் பாவையென் றுரைரகத மக்காள், 

விழிவழிப் பெய்து வில் வெள்ள 

மொழுகமுன் Goro aren Clty al நின்றனள், 
விரிந் திடு குடி watt, Glaus துயி7ப் புடைய, ச 

பரிஈத வுரையுடன் படுகளம் நின் றனள் ! 

மெல்லியள் ! பாதம் வெதும்படட் பமலிடைப் 

புல்லி. நின்ற! புவன மேக குறும்! 

சோக முற்றகா? சொன்ன 

தோகையைக் காணத தோழ ரெழுகவே. 

சளம்-- 4, முற்றும், 

Wht சச றுவண்வுள் ளன களைய
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. களம்--2. 

இடம்--களத்தின் ஓர்சார். காலம்--மாலை. 

(கனகவல்லி தலைசிதறுண்டகிடந்த கணவனுடலைநோக்கி) 

விருத்தம். 
காவலனே யென்னருமைக் காதலனே காரக்கடல்சூழ் 

பூவலய மாண்ட (175 6 9 Gear பொன்றினையோ 

பாவியிழைத் திடுவிரதப் பலனிதுவாய் விளைஈ்சதுவோ 

ஆவிதியே யென்றலையி லன்றமைத்த வாறிதுவோ (1) 

சாட்டீக மாகத் Stat மான் னின் ற் செயல் 
e . ல் . e . 

கேட்டே ஸிருந்தேன் கேடிலையென் (2றபாண்டி 

தாட்டாசை யாலே ஈடந்தவென தாருயிரைக் 

கா ட்டம் ot வென் (60) 60) F ன் ரீ a னை ர, கா ட் ம ர்ர (2) 

மன்னா மனக்கினிய [(ப்மைி வாலா மனுகுலமன 

யென்னாவி யேங்கி யிடர்க்கடலிற் பட்டுழலப் 
௩ ல் உ க 

பொன்னாடு செங்கோல் புரிவான் போயினையோ 

ஒன்னார் படைக்முனையா லுண்ணக் கொடுத்தேனே (9) 

(வேறு) 

வடவையோ லிரண்டு பாலும் வர்துனை வளைர்க சேனைக் 

கட்லிடை நின்ற வென்நி காண்கிலலன் களத்தில் வீர 

ரிடையிலுன் லுடலைக்காண வெகத்சவஞ் செய்தேனந்தோ 

விடவரா நுங்கு மந்த வெண்மதி யொத்தே னையா (4) 

(வேறு) 
பைய சவின் பருமுடியூம் பருப்பதமுங சறையடியும் 

வையமதிக் Heol pel av ou at if UY நி mu இறை 

பன்ன ருயப்ப தி 

தையலா்தங கற்புயரத் தனியரசு புரிந்தபெருக் 
சகையே செல்வம் [னே 

பொய்யெனவே அுறந்தனையோ மறந்தெனையும் புண்ணிய 

புலமப வைத்தே. (5)



  

களம்]. Maer gts 

(நாகமன், அரியநாதன், சேவப்பகாயக்கன், சோக்கலிங்கன் 
முதலானவர்கள் உள்ளேபிரவேசிக்க) 

கொன்றையணி பரமனுதறை கூடல்பெற. நளைத்ததுகற். 
“கொள்கை யன்றென். 

ஜென்றலவே பலவறக்க ஞரை ததனை யிகழ்க்தனைபோர்க் 

கொருப்பட் டாயே 

அ௮ன்றுகா னுணர்ந்திலையே யாக்கைதலை வேருக 

வமைந்து நின் நி) 

வின்றுதா னறிந்தனையோ வென்லுரையு மின்னுரையா 
விருந்த வாற, (6) 

நேரிசையாசிரியப்டா 

நாகம. தோகை யடைந்த துயரம் பெரிது ! 

சேவப்ப. காகம் ! கொடிது ஈங்கையி னவலம் ! 

அரிய, எத்துணை மனவலி யெய்திய மாந்தரு 

மித்துணை த் தயருக் கிரங்குவ இயல்பே | 

கனக. (இரைஞ்சிரின்ற) 

பேதை பாவியாப் பெண்பிநத் ம்தனிம் 

மேதினி யாட்.2கார் வெய்ய பொறையாய்ச் 

சுற்றமு நிழம்மேேன், சோகரமு முற்மிறன், 
நற்றவ னிழந்து (HiT GOT ov மர்தேன், 

நாடி மிழர்ே தன்; or aD pe இங்கு 

தேடி மய வம்ம்தன் Ba HS வ றில்லை! 

யாவி போற்றவு மறியே (ol GION IS 

வாவிநீர் வற்றிட வாடிய மீன்போல் 

ஆயகதென் செய மாக்கமு மிழக்தேன், 

தாயக மானீர்! தமியனைக் காத்தற் 
கெவரினி யுள்ளா ரியம்பற் பாலார் ? 

நாகம. புவனி வேந்தன் பொன்றிடக் கண்டது 

பவ மாகும், all @R) மவலம் ! 

பதிபடி துயரம் படருறேல், ௮ம்ம ! 

ஆரியப் படையூ ரரணே தர்தனம் ; 
வேரியங் சமலம் விளங்கு வேலிகள் 

ஆயிரர் தந்தனம் ; அர்க்கு நாபுரச்
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சேயிழை யாரிற் சிலரையுர் தந்தனம்: 
௮ந்நக ருனதே யமர்ந்து வாழ்க ; 

கனக, இந்ஈலர் தந்த ரேழை யுய்ர்தனன், 
நாயக லுடலும் நல்குவி ரைய! 

பாய்திரை யுலகம் பழித்திடா வண்ணம் 

எங்கோ லுடலை யீமஞ் சேர்த்துவன், 

நாகம. நங்காய் ! தந்தனன்; ஈயந்து கொள்க, 

கனக. விடைதரக் கொண்டேன், விரும்பிய வெல்லாம் 
அடையப் பெற்றே னைய! நீர் வாழி! 

(ஒர் சேவகன் வீரசேகரணுடலை எடூத்துக்கோண்ட பின்வா, 
கனகவல்லி வேளியேசேல்ல) 

நாகம, பொன்னி நாட்டின் பொலி2வ நீர்வளம்! 

௮ன்னதற் கணையென வமைந்தகா டுண்டோ? 
ஆதலி னஃதே யவனியின் றிலகமாம் ! 
மாதவப் பயனான் மற்றதைப் பெற்றோம் 

என்றுசெருக்கை யெய்தா திருந்து, 

Kem புரத்தல் ஈமது கடனே | 

மன்னவ னாணை வரவை நோக்குதும் ! 

இந்ரா டாளுதற் கேற்ற முடையோன், 
சீரிய சர்தையன் செவப்ப காயகன், 
கூரிய மதியன், கோனெனத் தகுமால்! 

நாயக! வென்னுரை ஈயந்து கொண்டு 
தூயரா டோம்பத் தொடங்குக ;யானும் 

௮ரிய காதனே டணிமதிற் பாண்டி 

பரிவுடன் சென்று, பல்லியர் துவைப்பச், 

சர்திர சேகரன் மூாமுடி சூடச், 

தந்தை யுவந்து செந்தமிழ் நாட்டைத் 
தென்னவன் செங்கோல் செலுத்த, 

மன்னவ லுரைப்படி வழங்கவெண் ணினனே ! 

களம்---. முற்றும்.



சளம்ஃஃ0] விசுவகாதம் இக் 

களம்--ட. 
இடம்---நகர்ப்புறத்தோர் பூஞ்சோலை, காலம், --காலை, 
(தாதியரும், சேவிலியரு 6, தோழியராயங்களும் நேருங்கி நின்று 

உரையாட, ௩6வே காஞ்சனையும், மூர்த்தியம்மனும், சின்னம்ம 
னும், லேட்சுமியம்மனும், மதிவிலாசனியும், கஸ்தூரிரேங்கம்ம 
னும், சுந்தரிமம்மனும், விளையாட) 

நேரிசையாசிரியப்பா, 
, காஞ்ச நறுந்தேன் பெய்தேன், ஈங்கை ! இவ வள்ளம், 

றுவல் கொண்ட முகத்துடன் வாங்குப் 

பருகியென் மோழி ! பவளவாய் திறந்தே 
மொருமொழி யெனதுள முவப்பக் கூறுவாய்! , 

மதிவி. (காஞ்சனன் நீட்டியவள்ளத்தைத் தனது கையால் விலக்கி) 
வளளழமும் வேண்டேன் ! வார்த்தையும் வேண்டேன் ! 

உள்ளம் வெறுக்க வுரைத்ததே போதும், 

மலர்களைக் கொய்து மருவிய காலையில் 

அலர்பட வுரைத்சாய், ௮ன்னது இடக்கு ; 
நீர்விளை யாடல் நிகழ்க்த போதும் 

ஒருரை பகர்ந்தாய், உள்ளல் கலங்க ! 

BG Go சட்டபுண் Bor oT gp) wr ways & 

நாவினாற் சுட்ட வடுவென் அுணர்கஈதிலை, 

போடிபோ ! உக்தன் பொதுவுறு நிலைமை 

கோடிய செய்கை கொடிது ! கொடியனாய் ! 

(மதிவிலாசனி விம்மிவிம்மிக் கண்ணீர் சோரிந்து நிற்ப) 
காஞ்ச. (அவளைத் தழுவிக் கண்ணீரைத்துடைத்து) 

என்னடி பிமைபட விசைத்தேன், ஏழை |, 

துன்னிய ச௪ண்ணீர் அளிப்ப நின்றனை |-— 
ஈதியுறு புனலை நலிய வெற்றினை ! 

மதியிலி யானு மடழ்விளை யாட்டி.ல் 

பேசிய வுரைகளைப் பிழையெனக் கொள்ளேல்.-- 
ஏச லெனக்கு மியற்கை யன்றுகாண்,..... 
கண்களோ சிவந்தன, கமலவாண் முகமோ 

பெண்ச ளிரங்கப் பெரிதுவா டி.ற்று ! 
இழைகளும் குழைகளு மிலங்கப் பூண்டோம். 

விழைர்து சொய்த விரிமலர்த் தொகுதியைக்
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குழையக் கோதிய கூந்தலின் முடித்தேம். 
மழைகெடுக் சண்ணாய் ! வருக!வனைக .. 
ஆடையா பரணம், ஆரம் புனைக, 

சேடிய ரியாருஞ் சேர்ந்து கும்மி 
கொட்டுவம், எழுக ! கோதையே ! விரைந்து, 

பொட்டு மணிர்து, பூண்பன பூண்டு, 

வள்ளம் பெய்த மதுவினை யருந்தி, 

உள்ளங் களித்துன் ஜூடல் தீர்ந்து, 

செவ்விதிற் போதுக ! சித்தச௪ னலத்தை 

நவ்விநேர் விழியாய் ! ஈயந்து பாவெம்! 

மாதருங கல2ம | மதிவிலா For sus | 

எ'துனக் கரிதுகாண், ஏமை ! நீ செய்யும் 

சாலமோ பெரிது ! தமனியப் பாவையின் 

சலன் மொழியுன் சிர்தையைச் சுடுமமோ ? 

வைகறை யாம மணற்றட மலிந்த 

செய்கரைப் பாங்கர்ச் செறிந்த பொழிலிடை 

நங்கையர் (LP, BI நராமிவ ணூற் ற 

செங்கை வப்பச் செ முமலா ப றித்துத் 

துங்கபத் திரையி ற்) ஷோப்ற்றும் ராடி.க் 

கொங்குலா மலரைக் கோதையிற் சூடி 

ஆடையுங் கலனு மழகுறப் பூண்டு 

நீடுறப் பொலியு நித்தில மாலையும் 

சாந்தமும் புனுகு தைவரக் குங்குமங் 

காந் திட நுதலிற் களிப்புட னணிந்து 

மதுவை யுண்டு மனங்களித் திட்டனம். 

இதுவெஞ் செயலா யிருப்ப, எழை! நீ 

வாடிய முகமும் வருத்த காட்டிக் 

கோடிய சிந்தையுங் கொண்டனை யாட 

நின்றனை ; பாவம் ! நினக்கிது செயலோ 2 

இன்றுன் கூந்த லெடுத்து முடிப்பேன் ! 

வாடி ! யென் கண்ணே! வாடா மலர்களைச் 

சூட்வென் ! கலனுர் தோடும் பூட்டுவன் ! 

திலகஞ் சேர்த்துவன் ! தேனையு மூட்டுவன் !: 
இலகுற வெழுவாய், ஏந்திழை யாரொடும் 

இனிதி னாடி யின்புற் நிருப்போம்,
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மதிவி, வனிதை காஞ்சனை வார்த்தையை மறுத்தேன். 
வள்ளங் கொடுத்தால் வணக்கி வாங்குவன். . 

உள்ள மகிழ்ந்தேன், ஒண்டொடி. ! வந்தேன். 

( மூர்த்தியம்மனும் மதிலிலாசனியும் வேளியே சேல்ல) 
சின்ன. காஞ்சளை யம்ம ! கருதிய வாடலில் 

யாஞ்சில பாட லியாசோ விசைப்பது ? 

காஞ்ச. மன்மதன் கோட்டம் வளரு மாதனம் 

நன்மதிக் குடைக்கீழ் ஞாலம் புரப்போன் 

சீரினைப் பாடிச் சிற்றிடை தவள 

நேரிழை யாருட னேயமாய்ப் பாடுதும் 

பாங்கியர் ! வருக பாடவு மாடவும் 

பாம்குடை யார்கஞம் பரிந்து வருக | 

வாழி ! யென் (Lp 5 Bly மதிவிலா சனியும 

தோழிய ரோடுத் துலங்க வருவர் 

வம்மின் ! வம்மின் ! மாதரீர் 

கும்மி வசந்தனைம் க Os gs Osta, 

|மூர்த்தியம்மனும், கோலங்கோண்ட மதிவிலாசனியும், உள் 
ளே பிரவேசிக்க, தாதியர், செவிலியர் மருங்குசூழ்ந்து நிற்பத் 
தோழியராயம் கோட்டம் வளைந்து கும்மியடி த்தல்] 

(மதிலிலாசன் முறை வைக்க, மற்றவர் எல்லோருஞ் சோந்து 
சோல்ல.) 

சித்தசன் கும்மி, 
மதிவி. கையிற் றரித்த சிலைகளும் பாமவ 

னெய்யுங் கணை யு நறுமபூ வாம் 

மைய லிழைப்பதும் பொய்யுருக் கொண்டிந்த 
வையத்தை வென்றனன் மங்சையரே (1) 

அந்தச் சிலைக்குயர் சாஅரி வண்டுக 

ளானவை பச்சைப் பசுங்கிளி கான் 
கந்துக மாகவுங் கொண்டனன் காணர்கக் 

கருப்பு வில்லியும் வல்லியரே. (2)... 

ஆர்கலி யேமாரற் கறைந் தொலித்திடும் 

பேரிகை யாமல யக்கா லுந் 

தேரெனச் செப்பியே செங்கைகள் கொட்டிநீர் 
சேரக் கும்மி யடியுங்கடி, ட (8)
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அம்புலி யைக்குடை யாகவே கொண்டவ 
னங்கனை யார்படை யன்கங்கு லை 
யம்ப லெனக்கொண் டுயாந்தவ னென் றிடை 

யொகசிந்து கும்மி யடியுங்கடி., 

தேனைப் பழித்சசொன் மானை மருட்டிய 
சேல்விழி யீர்கோகி mar arly 

மீனத் துவசமுங் கொண்டனன் மாரனே 
மேதினி வேர்தனா மெல்லியரே, 

இத்தசன் செந்திரு மாமசன் வித்தகன் 

செப்பரிய லவவகளுர் தப்பற வே 
இத்தனை யுர்தனக் கங்கமாக் கொண்டன. 

னிசைப்ப தென்னினி யேழையரே. 

வாழி திருமகள வாழி கலைமகள் 

வாழி மலைமக என்புறு ஈம் 

தோழியர் நாளுர் தழைத். கலன்கொடு 
வாழியர் வாழியர் வாழியரோ, 

நேரிசையாசிரியப்பா. 

செவிலி. போதுமே கும்மி; பொலர்துடி யிடையும் 

காஞ்ச. 

மாதே ! வருந்தும்; மலர்க்கா நோகும் ; 
ஆரஞ் சிந்திய சாடை கெகிழ்ந்தது ; 

வேர்வையு நுதலில் விளங்க லுற்றது ; 

பாதஞ் சலித்தது ; பருமணிச் இலம்பி 

ஞதைரப் பூட்டு மற்று விட்டது ; 
வார்குழல் சரிந்தது ; வாட்ட முற்றனை ; 
கேரிழை யார்களு நெடி.து சோர்ந்தனர் ; 
வஞ்சியே! நிறுத்துக ! 

மதிவிலா சனி! யுன் 
பஞ்சுறுர் களிரடி uly pares ! 

ஈன்குன் பாடல்! ஈன்குன தாடல் ! 

மென்குயின் மொழிக்குளம் வியந்தனர் பாக்யெர், 

(4) 

(5)
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மதிவி. அம்மணி! யுன்சார் ௮மைகந் திருத்தலே 
சம்ம னோருக் கியைந்த பாக்கியம், 
ஆக்கமும் பெறுவேம், அழகும் பெ௮வேம், 
வாக்கு மு.றுவேம், வருங்குறை யில்லேம்! 

காஞ்ச. மூர்த்தி! யென் செய்தி? 

மூர்த்தி. மூர்த்தியின் செய்தி 
நேர்த்தி! நேரம் நினைந்து நின்றனன் ! 

காஞ்ச. பாக்கிய ரயாந்தனர், பகலவன் தரண 

மோங்க இற்றதால், ஒண்டொடி யார்களே |! 

களைப்புத் தீரவிக் கடி பொழி லகத்தும் 

முளப்படி சில்பொழு துறைமின், பின்னர் 
பொன்ஜெளிச் சிவிகையிற் போதும், 

நன்னகர் மாக்கணயந்தெதிர் கொள்ளவே, 

களம்--0. முற்றும். 

  

களம்-..-7. 
இடம்--சேன்ற களத்தினிடமே, காலம்--சேன்ற களத்தின் 

காலமே. 

(மாதர்களும், சேவகர்களும் அல்லலுற்று நிற்ப) 
நேரிசை யாசிரியப்பா. 

ose. ஆற்றினிற் பார்த்தேம் ! ௮கன்படொழிற் பார்த்தேம் 
காற்றென வுருவங் சுரந்துபோ யினளோ ₹ 

சின்ன. யாவரு முளப்படி யாங்கணு முலாவுக 

மேவிய பொழிலிடை மெல்லிய லீரென் 
றுரைத்த வோதிம மொக்கலைப் பிரிந்து 
விரைத்தடஞ் சோலையை விட்டே கியதோ ? 

சேவக, பன்ன சாலையும், பங்கயத் தடழுந், 
துன்னு சூழலுர், துருவிப் போர்கனன். 
மங்கைகாண் இெனா வாளா வந்தனன் ; 
எங்குற் றனளென் றேழையே னறிலென் ! 

மூர்த்தி. சிற்றிடம் விடாது செவ்விதிற் றேடினம், 

கற்றவர் மதிக்குங் காஞ்சனை காண்கிலன் ! 

சுந்த, (தனதுவளைக்கரரேரித்து) 
ஏதடி செய்வது? ஏழையே மிச்ச
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வாதனைக் கோவிவண் வந்துநின்றனம் ே 

மன்னவன் கேட்டின் மனநிலை கொள்ளுமோ ? 

அன்னை தான் கேட்கி லாற்றுவாள் கொல்லோ * 
மாந்தர் மருங்கு மருவி யாமும் 

போந்து புகல்வதிப் புன்மை மொழியோ ₹ 

சேவிலி மாயமோ? வஞ்சமோ ₹ நேயமா நின்ற 

வாயழு மவல மாயதே ! யந்தோ ! 

கரைந்து நிற்பதும் காலக் கழிவே ! 

விரைந்து சென்றிசை மவந்தற் குரைப்பதே 

செயலாம். ( அச்சுதப்பனும் விசுவநா தனுமாங்கண்வர) 

அச்சு. உ. ° என்னே | செவிலி ! பென்னே i 

விசுவ. துயரம் தமக்குச் ரூழ்க்த தென்னையோ? 

சேவிலி, றயனமிர் ! வருக | ஐயன் மீர் | வருக ! 

வையகம் !|ரக்கு மன்னவன் பின்னவ! 

நங்கைய ரியாரு நாடினா வத திப் 

பொக்கர் புகுந்து, பூக்களைக் கொய்து, 

புனல்வீளை யாடி.ப், பொருந்திய காலயில், 

இனத்துட னாடிய விளைப்புச் தீர 

மேயினர் மாதர் வேறு வேருகப் 

பொயினள் காஞ்சனை ; புக்கிட மறிகிலேம் ! 

ஒடையுஞ் சோலையு மொருங்கு தேடி 

வாடினம் ; பதைத்து வருந்தினம், அயாக்தேம் ; 

செய்வ தார்கிலம் : சேயிமை பிரிவா 

ஓய்வினை காணா அணாவு சூன்றினம் ; 

காற்றிற் பட்ட கலமெனச் சுழன்றேம் | 

ஏற்றுமி னெங்களை யிடர்க்கட லிருந்தே ! 

அச்சு, எங்கணுர் தேடினர், ஏந்திழை காணார், 

இங்கிதன் மாய மேதோ வறிகிலம் ! 

விசுவ, நங்கையை நாடுதும் ஈண்ப ! 

AME F இரையின் சூழ லெக்குமே ! 

களம்--7. முற்றும்,



Serb BQ] விசுவநாதம் ௬டு 

களம்--&. 

இடம்-- சேன்றகளத்தினிடமே, காலம்--காலை. 
(விசுவநாதனும் அச்சுதனும் தேடிவர) 

நேரிசையாசிரியப்பா. 
விசுவ. இவ்வடிச் சுவடு Gunes Blam tp யடியே! 

ஈவவிகேர் விழியா ணடர்த வழியே! 

சிறிய வடியிதோ ! செல்வது காண்க ! 

வெறியவிச் சூழலை வேண்டி வந்தனள் ! 

௮, வி ஈண்ப !வடி.களை நோக்குக ! 

பாவையி ங்கு பயந்து நின் றன ள்! 

இன்ன லொன்றவட் கெதிர்ப்படக் கண்டு, 

பின்னுூ£றப் பாதம் பெயர்த்து வைத்தனள் ! 
நாலடி. பின்னுற காடி. நோக்கின ! 
காலை. பலவுங் காண்பன காணாய் ! 

வஞ்சமே ! காதல ! வஞ்சியைச் சிறைசெய 

நஞ்சமே யனையவர் நாடினர் ! மெய்யே ! 

ந்தோ ! இங்கன் ௮ரசே ! பாராப் ! 
கஸ் செய்தனா பலனைப் யென்பது 

தோன்றிய விந்தச் ஈ வடு சொல்லுமே ! 

அன்ற பெட்டியொன் றமைவிட மிதுவே! 

பண்டி. யுருளை பதிந்த சுவடும் 

கண்டனன் காணாப் ! கனங்குழை சிநையே 

பட்டன ளாகும் ! பழிபட. நின்தேம் ! 

௮ச்சு, மங்கைக் இந்த மறுவுமெய் தியதோ ? 

(விசுலகாதன் ஒர்மோதிரத்தைக்கண்டேடூத்து ) 
விசுவ, கங்கையி னாழி ! ஈகுமணி பாழிகாண் ! 

காஞ்சனை யென்றபேர் காண்க! காதல! 

வாஞ்சை கொண்டம் வரவை யுன்னியே 

வாங்க யிட்டனள் !--வளரு முட்செடி. 

தாங்கு கின்றதென் ? 

(காரைச்சேடியின்மீது கிடந்த ஒரு பந்தையேடுத்து,) 
தாமரைபூலி.து ! 

நாரினாற் சட்டி ஈடுவிற் றுணியுஞ் 
சேரக் கடத்திய செயலினை கோச்சாய் !



௬௭௬ 

அச்சு. 

விசுவநாதம் [அக்கம்--2 

இதனாற் குறித்த விங்தெ மென்னையோ 9 

புதனாப் போந்த புண்ணியக் குரிசிலே ! 

விசுவ. வேரியங் கமலமே மெல்லிய லாக, 

விசுவ. 

நாரே ஈண்ப ! ஈங்கையைப் பிணித்த 

பாச மாகப், படி.ந்த தூசுங 

கூச லிடாதுவாய் கொடுத்தபந்தா,; 

காரைச் செடியே கண்டகர் குழுவாத், 

தாரைச் சுவடே சகட நகெறியாக், 

கருதினன் ரோம ! கனங்குழை யிக்கிதம் 

அரிகரி.து | ஆயிழை யறிவு மரிதரோ ! 

| (நாரைவிலக்கிப் பூவை நோக்கி) 

பூவே ! யுன்னைப் புரப்பவ ரிலையோ ? 

சாவா திருந்தேர் தளைபடக் கண்டும் ! 

அரசன் பு கல்வியே யருங்குல விளக்கே] 

விரசுவார் போற்றும் வில்லுமிம் மணிய ! 

தானையு மரணுர் தாவறப் படைத்துந் 

தேனே ! விதியின் செயலு மிதுவோா ? 

பாவியே மியாங்கள் படைத்த வலியு 

மோவியம் போல வுயிர்ப்பில தாயதே ! 

வாடினை நீயும்! வருத்தர் அய்த தனை ! 

தெடி யானுனைச் சிறைமீட் கிலனேல் 

வாழு நாளும் வறிதாய் விடுமே ! 

தாழுமே வீர் ! தனிச்சிலை குன்றுமே ! 
அச்சுத என்றியா னரிவையைக் கொணர்வனே 

நிச்சயம் ! ௮ன்றுதா னித்திரை கொள்வேன் ! 

(பேருமூச்சேறிந்து) 
பேதையாள் பெய்யும் பெருங்கண் cot Gr 

வாதை யாயவன் வாழ்ககர்ச் சுடுமே! 

நாத! நீயே நாரினை விலக்கிப் 

போதைக் கொண்டனை! புகன்ற சபதமும் 

உரைத்து நின் றனை ! யு௮வது கூறில், 

விரைக்கருங் குழலை மீட்பவ னீயே ! 

வார்த்தை யாடி வாளா நிற்பதோ ? 

- பேர்த்து மாதரைப் .பலுூற லொழித்து ;
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sororars Cae நாமும் 

மன்னவர்ச் குரைத்தவன் வார்த்தைகொள வோமே! 

களம்--8, முற்றும். 

       
AMG 

eae “
i
n
s



அ௮ங்கம்--8, 

  

களம்--], 

௫ வலகனாக அழுமாவன 

இடம்--விஜயபுரிக்கோட்டையில் ஒர் உன்னதமாளிகை. 
காலம்--மாலை, 

| மாளிகை நிலாமுற்றத்துச் சோர்ந்து கிடந்த 
காஞ்சனை தனியே புலம்பல். | 

நேரிசையாசிரியப்பா. 

காஞ்ச. பேதையர் குழுவைப் பிரிந்ததால் வந்த 

வாதனை யோ? விதி வயர்தா னிதுவோ ? 

செந்திரு மகளின் நிருவடி.த் துணைகளை 

முந்து பூசனை முன்னிநரின் ஜேன் ! அவள் 

அருளு மிதுவா யமைந்தது கெரல்லோ 4 

மருளு மன்னை மனச்சிறை கொண்டவர் 

இச்சிறை மீட்டெனை யேற்றிடு வார்கொமீலா * 

நச்சி நாதரு நயத்திடா ரென்னில், 

என்சிறை நீக்குவா ரெவரே ! யிலங்கையிற் 

பொன்சிறைப் பட்டனள் போலு மாயினேன் ! 

சின்னாள் வருக தியச் சிதை யம்மனுர் 

தன்னா யகனைச் சார்ந்த வாறுபோல் 

நலங்கொள் வேனோ * ஈலியு மிந்த 

விலங்கிற் பட்டுளம் வெதும்பி நிந்பமோ ? 

பஞ்சரர் தன்னிற் பட்டு வருந்தும் 

அஞ்சிறைப் பறவையும், அலைபுனற் பிரிந்து 

வாடிக் டெக்கு மச்சமும், தன்னினங் 

கூடிக் கலந்து குலவா மஞ்ஜையும், 

காட்டி னுலவிக் களிப்பதை விட்டு 

வேட்டுவர் வலையில் விழுந்த மானையும், 

குரங்கின் கைப்படு கோதையும், காற்சுழல் 

கறங்கையும் போலக் கலங்கி நின்றனன் ! 

ரான மொழிந்து ஈல்லுண விழந்து



விசுவநாதம் ௬௯ 

மேனி மாசற மெலிந்து விட்டது ! 

ஆயமும் விட்டிவ வறிவிலா மி3லச்சர் 

சயு மூணவை யேற்று மிருர்தனன் ! 

எற்குயி ரிழத்த லெண்ண மாயினுந் 
தற்கொலை புரிதல் தகுதி பன்றென 

ஆன்றோர் கூற்றுக் கமைந்து நின்றனன் ! 

என்றெனைக் கொள்ளா திருப்பிர லாவி 

பேணைன் ! இக்தப் பிறவியும் பமுதுறும் | 

(காவற்பேண் உள்ளேபிரவேசித்து) 

மம்தா. காணு மாசையாற காவலன மகனார் 

சல்கான் மாலுவுன (ai மற் புக்கனன், 

காஞ்ச. தொல்லை விதியின் ரூழ்ச்சிமய (கொடி தாம் ! 
௮ சனினுங் சொடி.திவ் வறிவிலான் செய்கை ! 

முதறைள றிவிலி மொழிம்கனன் காதல் — 

மன்மதன் கணையால் வருர்தினன் ! பைம்தொடி. |. 

என்றுதா னிரற் ஈன னிரந்தவற் கெசிர்மொழி 

ஒன்றல ம் தி க ளோதினன் ! பண் (1) 

மனறலக குழலாள் வைத இக்கடா் 

இழமைத்ச விலங்கை யிராவணன் பாடும், 
மழைக்சடங் சுண்ணியை மன்ன ரவையினில் 

மான மழித்த மாசணக் கொடி யோன் 

போனகதியும், பொங்கரா நுங்கு 

மமயத் தடவியி லரவைக் கொன்று 

தமயற்தி யென்றன் முபற் இீரென 

வேண்டி.ய வேடன் விளி த விதியும், 

அகலிகை யிடகத்தி லாசை மிக்குறப் 

புகுந்தவட் புணர்ர்க புரக்கரன் பாடும், 

சொல்லினன் ! கேட்டிலன் ! சூழ்ச்சியா லிவளை 
வெல்வது மெனவே வேண்டினன் நிங்கள் 

ஒன்று தவணையா, வொருப்பட் டனனவன் ! 
இன்று வச்ததற் கென்னி மித்த3மோ 8 

[சுல்தான் மாலு உள்ளே பிரவேசிக்க, காவற் பேண் வேளியே 
சேல்ல. | 

மாலு. ததைமலர் வாளி தனுவினிற் ஜொடுக்கு
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காஞ்ச. 

மாலி. 

காஞ்ச. 

மாலி. 

காஞ்ச. 

விசுவநாதம் [அங்கம்--8 

மசனனுஞ் சலாமிடு மாதர் திலகமே ! 
ஏன்னுடை யிதயத் திருக்குங் கண்ணே ! 

தென்னுண் டேனிற் றிதிக்குங் கரும்பே ! 

மார்தளி ரொத்துரு வயங்கு மின்னே ! 

காந்களிற் செவந்து காட்டுங் கரத்தாய் ! 

மழைநிகர் வடித்த மணமாறுங் குழலாய் 

உழையின் கண்கள் ! உன இரு கண்கள் | 

முருக்கிகழ் ! பூத்த முரன் முறுவல் 1-- 
உருக்கொளித் தொதுங்க மொண்கிறைத் தோகை ! உ (0) b bol bT D (ரு 0/2 oD) A > 2 sb ச 

சுண்களுன் னுருவே கழுதி நின்றன | 

GT SOOT GT (LP ம வவர Dib ற் தி க சொலாய் ! 

க வண் கூ றி த் ஜீ மியனை வ G ஜ் இனை ! 

இவணெனை மருலி யின்பம் தழுவை ய 
. e ச ச e " “eo 

லுய்வன் ௮ன்றெனி லுயங்குவன் கோதையே ! 

நைதரக் தவணை ஈர்சி நின் றனன்:-- 

மன்னவ வென் றன் வர பமையைசக் காத் தி | 

பின்ன ரூன்றன் பபதுற லொபடப்பேன், றர Dl Uy 

கண்மணி !யுனது கருத்துப் why Ow 

எண்ணருங் கால மாயினு மிருப்பன்! 

காதலி யாகச் களித்துக் கூடிலென் 

மாதவப் பயனா மதிப்பன் — 

மன்னவ ! 

உன்னுள மறிந்தேன். ஒருமதி தாழ்த்துப் 

பின்னது மாடி.த்தும். பேதையேன் விரகம் 

மூடியுங காது முனவரா இருக்க 

வடி.யாள் வேண்டினள் !-- 

அணங்முன துளளப் 

படியே யாற்று படைத்த சோன்பையும் ! 

டி. யடை ! YG GT டோன்றுவன் செல்வேன் ! 

(மாலு வேளியே செல்ல) 

(பெருமூச்செறிந்து) 
சிறையிடைப் பட்டுச் சென்றன காட்கள் 

உறைவிட மெவரு மேணாலொர் போலும் ! 

நாதனும் வருகிலன் | நாடுவர் கொல்லோ ₹



களம்--2 | விசுவநாதம் ௭௧ 

பாதக னாளும் பார்த்து நின்றனன். 
° ர 4 ந a ட* re 

தெய்வமு மென்வயிற் செயிர்க்து நின்றதோ ? 
e க e ௩ oe 

உய்வு மெனக்கினி புண்டா குங்கொலோ 6 

காவன் மளிகை சடப்பது மரிதாம் ! 
1 ‘ Cc உ 

STM! WHY தைவர நின்றது ! 

உயரநிலா முற்றத் நொருசார் போர்திச் D வல (1/8 (BB or. A TOL! D sbi 
௪ ஆ. ட ட + 

செயலா ரக[நியிற் சிம்துகல் செயலாய் 
ry ( oN « ச ௩ ‘ 

(ipyw slot a arvar! (pm Givi wm 5 os ? 
a | vee Mra rare 2 

அ/மி. (பர or BT SAT or} LD] ஸ் மம்மி ழும் 6 

கண்டகாக் காசும் குறைத் இடி. Qed soy 
ச ௪ “Dd ர 4 

விண்டலர் தொடுபுகம் வீரனை விழைதல் 
Dy A Ot (Ve க கூிமா? பிறவிகான் சொ எளுமமா பயனுல் Q 

MT மிவ ரர் பரி ool fr ) (DT oy DI (Qi gre 

“5 க வட ape op ‘. ay Maar? Gmig ad ayo wr x ope 

ர வெப்? ர பி oe ட படு ; ங்க 4 குறிப்பபீனா பொலிடைக் றிந்த oie Fup ¢ 
க டய . க c on 

தெரிர்தெனை மீட்றாஞ் செயலை மாடி யெ 
. ஏ « rh ட் * . — a இட் 

இருந்தனன் கொல்லா * எழுக்கனன் கொல்லோ? 05, ர், 
. உ, ச ( a" 5 

OT oat odT D iD தி Jt நிய மு றி (௫) (Li opt னா e 

மன்னவன் கொள்வ ளு * வருற்தி வாணளை ௦31201 21/6 rf al oi (9) * o (நற் ல் 09) 5 

வாளா வளர வெத் குனை 
mo . ~ டு நாளோ துயர நலிய விருப்ப2த ! 

களம்---], ற்றும், 

கள.ம்---2. 

இடம்-விஜயபுரி, சுல்தான் கோலுமண்டபம். காலம்---எற்பாடூ, 

| சுல்தானிஸ்மே லடில்ஷா, கும்மல்கான், அஷாடகான், சலா 
பத்கான், உம்மதுஷா, அமீர் பீரித், முதலானவர்கள் தந்தமாசனத் 
துமுறையே வீற்றிருப்ப. | 

நேரிசையாசிரியப்பா. 

சுல்தா. தூதுவர்த் தருத ! (அமீர்ப்ரித் வேளியே சேல்ல) 

அுணைவ! WBS gil 

யோதுக, தூதுவர் போறுறு செயலை ! 

கும்ம, மன்னவர் மன்னவ ! மாற்றலர் தென்பாற் 

றுன்னிய நாட்டிற் றுங்கபத் திரையின்



விசுவநாதம் | அங்க ம். 

பாக்கா மூ.நலாப் படிர்த காவதம் 

தாங்கள் கொண்டதாத் தம்மனதக் தெண்ணி 
HEY முழுதவ ராணைக் குரித்தென 

இந்நிலை யுணாத்கவே யெதிர்ந்த தாகுமோ * 

முூனைந்தவர் ஈம்மை முதுக்கலின் முறித் தப் 

புனைந்தனர் தாரும்; போரிற் பங்கலைக் 
கொண்டனர் கூலி குட்புஷா வணங்க ; 

விண்டல மளாவும் வியன்மதில் மாய்ச்கா். 

பன்முறை வளைச்தனர் படைகளால்; யாழும் 

வன்முறை குன்றி வணங்கி நின்றனம் § 

ஆதலின், முதுக்கலை யடிப்படு குகதையாத், 

இது பங்கலைச் செங்கைக் குதையா, 

மத்திய காட்டினை வார்சிலை யாக, 

வுத்தியி எமைக் அவிண் ஹூயர்மதில் ரேய்ச்சூர் 

அம்பா, ஈமையிலக் காகவுங் சொண்டனர் ; 

நம்பால் வந்ததும் நாட்டி னுரிமையைக் 

காட்தெற சாகுங காவல மரற! 

(அமீர்பீரித் விசுவநாதன், ஜீவராய் இருவரோடூம் வர.) 
விசுவ, (சுல்தானை வணங்கி) 

தோட்ணெ விஜையை துடிக்கும் விஜய ! 

விஜய நகராள் விஜய தேவன் 

விஜய புரிக்கெனை விடுக்தனன் வம்கேன் ! 

விருப்புடன் கொள்க விளம்பு மொழியை, 

கருக்கொள மேகங் கனைத்து நிருண்ணும் 

ஆர்கலித் துறையி லடாதன செய்தனன், 

தார்கலிப் புரவியன், தானா பதியா 

வைத்த ரசல்கான் !வூகற் றுறையில் 

மொய்த்தநா வாய்களை முருங்கெரி கொளுத்திக் 

கடலிடைப் புதைத்துக் கருதிய வர்த்தகம் 

இடருறச் செய்தனன். இனைய செய்கையும், 
போர்த்து Burgio புணாப்பினா லன்று! 

ட க) [கூ] சி: G) ன்பு . ர் 6) கு . . 

பார்த்திவ னிவையெலாம் பார்த்தெனைத் தூதாப் 

போந்துரைத் துள்ளம் புகலென விட்டனன் ! 

Cas glen தாணையை மேற்கொண் டனனோ ? 
௮ல்ல தவன்செய லமைந்த வாறோ ₹*



கள ம்-- 8] விசுவநாதம் ௭௩ 

சுல்தா. 

விசுவ, 

சொல்லுக! அவன்செய் தொழில யென்னில் 
தக்கதோர் தண்டனை தருதியோ 1 வலது 
பக்கலுற் றவற்குப் பரிச் துப ச தியா ? 
உரைக்ததை யுரைப்ப ஜனொற்றனா தலினால் ) 
வரைத்தடர் கதோளினாப் மனக்கருத் தென்னே, 1 
நாக! நின் லுரைக ணயந்து கேட்டனன் ; 

போதுக ! புவன்றுரை புகல! முன்னரே 

பேசினை யாதலிற் பச்சி லிருந்தனன் :-- 

அசனக் தமாக! வடையல் ராயினும் 

வீரமிக் குடையனர் விழைம்து கொண்டி௰ுிம் 

வாரமே ரெய்கையா மதித்து நின்றனன் ! 

நாதனு மரிய மாகலும் போரிற் 
me ® ழ் ச 1ம் . 

2பாதகம்! அம்பைப் பொழுசிலை தரித்த 

SUT Hy Odor FFM பத்கான் பகர்குரக் 

aa Fs ॥ ஞ் , ் 6 q) - r ’ 5 6 Bur Banus 2ட்டனன் ; கடைக்தனுன் வரவும் ; 

Hye! 8 நின்வர வறிசசனன், அமைச்ச ! 

குமர வேலைச் தானா பதியின் 

செயலை சோக்குதி! செவசிது ! மாவாய்” 

தியல்வரு BID WUT (ol ag yp PF oo. gap 

வாற்று கின்ற. பதிக ! யம்ம ! 

சாற்றுவ தினியென் ? தவறிமைழ் தவனை 

வர்த்தகத் சலைவனா ஈதித்தல் செய்2யம் ! 

காத்தனுக் சணெங்காக் காரியஞ் செய் தனை 

உன்ஜொழ் லிழர்தினியு௮துயர் கொள்கவென் 
றின் 2ற நிருப மெழுதுக வவங்கு ; 

bres (HiT! % நாடி வச்து 

வேகமார் நதியின் விழைவுறம் வடபால 

முன்னா படுத்திய யு அிக்கலைப் பங்கலை 
அந்நிலை பரய்ச்பர் அரணையு மாட்சி 

கொண்டிட நீவிர் குறித்த வுரமையை 

விண்டிட வாமென விளம்பி யிரூந்சேம் ! 

அன்னது குழிப்பெனி லகங்சளி கொள்ளுமா 

றென்ன வுரைப்பதென் நிரப்ப நியம்பினை ! 

௮ன்ன தரச! வமைந்து இடந்தது, 

பின்னஅ! முடிவு பெறும் படியாக !



oe விசுவநா தம் | [அக்சம்--3 

உனனிலை யறிந்தன னுரைத்ததை யுரைப்பேன் ! | 

இன்நிருர் இரவி யெழுந்திட வெழுவேம்;. 

விடையுக் தருதி! | 

சுல்தா, வீரனே! செல்க! 

படைத்தலைக் கிழவ | பரிர்தடன் கொண்டுன 

தில்லி லிருத்தி யிவபை | 

uate AVE வைகறைப் பொழு? த! 
களம்--2, முற்றும். 

களம்--4, 

இடம்--காஞ்சனை இருந்த உன்னத மாளிகையும் அகழ்ப் 

'புறத்து இராஜ வீதியும். காலம்--யாமம். 

(சந்திரன் பிரகாசிக்க. காஞ்சனை நிலாமுற்றத்து Hoo MANGES.) 
நேரிசையாசிரியப்பா, 

காஞ்ச. இரு 5தா டைந்துகா ளிறந்தன, இறைவன் 

வருவதோ காண்டிலன் . வாணா டுறப்பதே 

சரதம் | தவிர்க்குர் தளையென 

விரத மிருந்ததும் விணாய் விட்ட2த ! 

விருத்தம். 
வண்டி.ருக்கு மலர்த்தாரான் வனசமல செடுத்தடியேன் 

வகுத்த செய்கை 

கண்டிக்கு மெனிலிறையுக் தாழாது ரூமுமெனக் 

கருதி யாவி 

கொண்டிருர்கே னித்துணையு் சோதில்பெரு கிரதமொன்று 

குறித்து | bop : | 
பண்டிமுந்த விதிப்பயனைப் பாயநிலத் துள்ள வரியார் 

பறிக்க வல்லா, ப (1) 

தருமகநெறி யுடையபெரும் ககையருளாத் றமியேன்றன் 

ளையை நீக்க 

வரும்வருழென் ஹெண்ணிவழி பார்த்திருந்தேன் வற்று 
வசைக்குள் சானேன் 

இருகிலத்தி லன் போல்வா ரினிப்பிறலார் Fab BT QM - 

| Bi api war 

Oe pene Bs op விஜயாக Han progam rus பி 9றந்துபெத்த 
. ம்பறு நன்றே, ன (2) 

4



சளம்--3]. விசுவநாதம் எட 

(வேறு) 

பாதகன் றவணைராரள் பார்த்து நின்றனன் 
எதினி யெண்்ணுவ அள திம் மாளிசை 
மீதிவாந் தகழியில் விரைந்து வீழ்ச் தவண் 

சாதலல் லாதினித் தாழ்க்கற் பாலதோ, (3) 

(விசுவநாதன் வீதியில்வார காஞ்சனை மேலம்வருந்த.) 

விசுவ. 

காஞ்ச. 

விசுவ. 

காஞ்ச. 

விசுவ, 

கண்டது மு.ண்டுகொல் கணித்த செய்கையும் 
கண்ட.கர் சாடிதைக் கண்டறி வார்கோலோ 

பெண்டனி மைக்குளம் பேதுறு மோவெனைக் 

கொண்டிட சகாதனார் குறித்துற் ரர்கொலோ. (4) 

நேரிசையாசிரியப்பா. 
கொண்டிட மாதனுங் கூடின னென்ழுள் ்.... 

ஒண்டொடி யாரோ * ஓதிமம் போல 
உலாவுத லொழிர்தய லொதுங்கி வருந்தி 

நிலாமுற் றத்து நின்றன டனியே,) (காஞ்சனையை நோக்கி) 

காஞ்சனை |—. 

(கீழ்நோக்கி) யாரது ?--- காதல !-- நாத !-- 

ஆம் ! சிறை மீட்ப வறிந்து வர்தனன், 

வருந்தேல். கொள்க மனத்திடம். மாளிகை 
இருந்தே யுன்னை யெளிதிம் கொள்வன் ! 

மாளிகை யிருச்தேன், வளைந்த தகழியும் ; 

Bena தெப்படி 1-- 
விச்வ னுன்பாற்; 

கயிற்றெ ணியைரி சையிற் பிடி தத் 
செய்ய தவசஞ் செர்த்திப தூணில் 

செவ்விதிற் கட்ட, சேரமற் ஜோர்முனை 

யிவவிருக் கத்தி லிறுகப் பிணிப்பன், 

அன்னது எவரி லமைத்த வேணிபோல் 
துன்னும்; ௮ஃது துப்புடைத் தாகுமோ 

வென்று காணுமா றேறுவ னிறங்குவன் ! 
பின்றை யவ்வறி பிடி. த்.து£ வருக.-- 

ஜீவராய் 1-- (ஜீவராய் கயிற்றேணியுடன் பிரவேசிக்க) 
வருக, சிக்கிரச் தருக ! 

(கயிற்றேணியை வாங்கி)
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பாவையே ! யெறிவன், பற்றிக் கொள்க | 

[கமிற்றேணியின் மற்றோர் முனையை விட்டெறியக். காஞ்சனை 
பிடித்துக்கோள்ள. | 

நன்கு ! நன்கா நாட்டிய தூணில 

வனபடன் கட்க, 

[an gato தூணிற்கட்ட, விசுவநாதன் மற்றோர் முனையை மாத் 
திற்கட்ட] 

வார்கயிற் 3 ரண! 

அமைரச்த சழக! பரிவை! காண்டி..-5 

. (விசுவநாதன் ஏணி apsGado) 
காஞ்ச. சமையொடு D விரகரான் சைக்கொண்் டதுருின் 

வரவைக் தக்கது, வருக மெல்லவ 1... 

விசுவநாதன் நிலாமுற்றத்துக் குதிக்க, 

விசுவ. அரிவை ! கயிற்றி ibd ib Hl செல்க-- 

நாட்டஞ் சிதறல், நண்ப !-- எனன 

காட்கணே கவ?றல், சுளிர்க்கைட் பிடியு 

குள ரேல்; இறங்குக 

டீ "காஞ்சனை ஏணிவழியேயிறங்கி வீதியில் வந்து] 

காஞ்ச, (ஜீவராயனைரோக்கி! த கயையுடைக் கூரிசில் ! 

உளப்பிண் பொழிக்கெனக் HH செய்தனை 

மறப்பெனை ஈன்றி! (விசுவநாதன் இறங்க : 

மன்னவ ! வரக ! 

(விசுவநாதன் வாளையுருவி ஏணியைடெட்ட 
பி.நப்பின் பயனைப் பெற்றன ன ட. யன் 1 

விசுவ. அரிவை! இவணுற லழகுடைச் தன்று, 

விரைவினிற் செல்லு தம், விளம்புவன் கேளாய் !-- 

உன்னையான் ரீட்க வுகவி புரிந்தவன் 

இரஈகாக தானைக் கிறைவன் ;--என் 3 ழன் 

சலாபத் கான்மனை சாகுதும், அவனை. 

லான் மற்: இருவ ரமிந் தடா ரிதனை ! 1. 

ase இருவங் சுரர் தவண் விரைர்து: 
பாதை நெறியாம் ! பூணுக வென்னுடை, 
பெண்: Dem gy (t முருவம் Foro wre, 
(விசுவநாதன் தன்னுடைகளைக் களைந்துகொடுக்க)
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5 ST யானும் ஈண்பன் ஹீவராய் 

Pf! LI Ji தீரித்தே ! 

[காஞ்சனை விசுவநாதனைப்போல் வேடமாற விசுவநாதன் ஓவரா 
யைப்போல் வேடம்பூண] ' 

ஜீவரா, யருமைச் தோழ ! 

வெடம் பூண்மர் ! விளங்கிழை தனக்கு 

மூன் போல் வேட மொப்ப நின்றதே ! 

காஞ்ச. நின்போ ஓருவம் Curb Boo dH ar !— 

விசுவ. காதல ! இங்கு கடிகை நில்லாய் ! 

போதுவம். நாங்கள் ; புகு பின்னர் 

இழைக்குஞ் சூ Si ற்ச்போ லெழுந்துனை 

௮ழைப்பவன் சேவக னாகநீ வருகவே | 

ஜீவராயைத்தனிஃ2ய விட்டூ இருவருஞ்செல்ல) 

களம்--9. முற்றும் 

  

களம்--4. 

இடம்--சலாபத்கான் வீூ. காலம்--வைகறை. 
நூர்ஜஹானும், காஞ்சனையும் உரையாட | 

நேரிசையாசிரியப்பா. 

நு:ர்ஜ. வார்புனற் கிருட்டி னை மருங்கு திகமுஞ் 

சொரபூர் தன்னிற் மோன்றி வளர்ந்சேன், 

காதை யென்னைச் சாலபத் கானுக் 

ச5 லெண்ணியிருந்தனன். சுல்தான் 

குட்புஷா தம்பி கூலியி மாதுஷா. 

உட்பகிநு காத லுடையனா யுழ்ற 
கவர்க்தெனைக் கொண்டு கடுகனன் கிருட்டினை. 

தவத்தின் பான்மையால் தையே, உன்றன் 

காச னாங்கு நண்ணினன், By றிந்து 1 

வேதனை யொழித்து விடுத்தனன் பதிக்கே :- 

அன்னவன்.செய்த வரிய ஈன்றியை  , 
- என்னருங் கணவனும் யானு. மறவேம் !-- 

உன்குறை_தர்த்தே யொழித்தனன் சிறையு 
மென்ப தவற்கோ டுரளிய செயலே !
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நாதலுஞ் சிறந்த நாயகன், அவனத 

காதலுக் கேற்ற காரிகை நீயே !-- 
கேளடி. காஞ்சனை ! கேளி ரெனக்குமுன் 
நாளிலென் படிவ நலத்தைக் கண்டு 
நூ வலரு காமம் நார்ஜஹா னென்றே 

ஈவின்றனர். ஈங்கை ! உன் னலத்தையிப் பொழுது 

கொக்கி லுனக்கு நார்ஜஹான் Bou gun an ai 

ஆக்கிய நாம மளித்திடத் ககுமால், 

[விசுவகாதனும்; சலாபத்கானும், சேவகனைப்போல Cask 

சீலா, 

oS) seu, 

நூர்ஜ. 

விசுவ. 

லா. 

தரித்த ஜீவராயும் உள்ளேவர | 
எடுத்த வேடம் இராய ! நீ களைக !... 

கொடுத் த வாணை3போற் கொணர்ந்தனன் இருழனை 

நாதனே ! வைகறை ஈண்ணிய தாதலின் 
போதலே லுணிக !-- 

போதலெவ் வகையே ₹ 

ஐயரே ! நீவி ரகல்வ2த குறித்ஜர் ! 

மெய்யன் புடையார் விலகல் கொடிது ! 

அம்ம ப டியுரைத்தது மன்பின் மிகுதியாம், 
எம்மனோர் நிலைமை யிருந்த தறியாய் ! 

தூர்2ஜ ! யன்பு நுவலக் காலமோ ₹ 

பார்ப்பவ ரறியாப் பான்மையி லிவர்கள் 

இன்னே Gu ந்தன 2ரகுக லினிததே | 

கன்ன லின் மொழிக் Gare வாயாய் | 

என்னை மறப்பையோ ? ஏகினை யாயினும் 
உன்னை மறவன் ! உனக்கியான் கடிதம் 

- எழுதுவ லூர்ஜஹான் ஸேஹஷீ னென்று ; 

காஞ்ச. 

விசுவ. 

பழுதிலா ஈண்பு பாலித் இடுவாய் ! 

எம்மணி ஈகர்க்கியா மேகுவ மாயினும் 
அம்மணி ! உன்னையு மறப்ப தாகுமோ ? 

ஈண்ப ! இருவரே நாடி வந்தனம் ! 

பண்படு சொல்லியிப் பாவை தன்னொடு ' 
மூவ ரானேம் ! மூதூர் கடக்க 
லாவதோர். கரும மகத்தி லுன்னினன்:-- 
என்னுடை சாஞ்சனை யேற்றுப் போதத்,



களம்)... விசுவநாதம் ' ௮௯ 
தன்னுடை. தன்னையே தீரித்த நண்பனே 

இனதெழி லாடையே யுடுத்துச், காலென 
மனமெனக் கடக்குமுன் வயப்பரி யேறி, 

நீயுடன் போந்து நெறிக்கொள௱ விட்ட 
தேயு மாறே யெழுவ தெண்ணினன் ! 
உபாய மிதுதான் உன்மன மெற்குமோ 4 

சலா... (சிரித்த 
சபாஷ்! நாதனே ! தக்கன லுடையும் ; 
தரித்துக் கொள்க ! சலாபத் கானென 5— 

[நார்ஜஹான் சலாபத்கானுடைகளக் கோண்வேந்துதர] 
விசுவ. சிரித்து நாரஜஹான் சீருடை தந்தனள ! 

GUT (BIB OST Sat உடுத்துரு மாறுவன், மதா£ஜஹான் ; | 

பாங்கிகீ கென்னுடை பண்ணுக ! 
(நூர்ஜஹான் காஞ்சனைக்கு விசுவநாதன் வேடம்பூட்ட, விசுவநா 

தன் சலாபத்கானுடைகளைப்பூண) 

தோழனே ! 

கூத்தெலாங் கண்டு கொண்டனை புன்னகை ! 

காத்திருப் பவர்கள் காவலைசக் கடந்து , 

போவதற் கான புகலுரை யுளதேல், 

சவதுன் கடனாம். எனக்கது பயிற்றுவாய், 

காஞ்சனையும் விசுவநாதனும் முறையே விசுவநாதன் சலாபத் 
கான்டோல் வேடம்பூண்டூ ஜீவராயுடனிற்ப ] 

சலா, என்னைப் போலுரு வெடுத்த தன்மையால், 

அன்னதற் இங்கித மறிதல் வேண்டும், 

உருவினு மொத்தாய் ; : புரவியும் பெற் ஜய் ; 
இருளினு மறியா ரென்னினும், வாயிற். 
காப்பவர் இங்கிதம் கழறுவ ராதலின் . ' 
ஏய்ப்ப தியலா ! தெதிர்மொழி கூறிச் 

செல்லுதல் சீராம். செப்புவன் கோடி ! — 
சொல்லுவர் வீரர்கள் தொழுதுனை ின்றி, 

“குதாபஜபஸ் குதா௩ஹி 
முகம்மது பஜபஸ்பீர்ஈஹி' : ன 
என்றே, அறிவுடை யேந்தலே ! அசிற்கு 

“மக்காபஜுபஸ் மாவாஈ௩ஹி : 
பாஹேர் ஜாரே ராஹா சோடியே”



விசுவ. 

சலா, 

விசுவ, 

சலா, 

விசுவ. 

சலா, 

காஞ்ச, 

நூர்ஜ, 

விசுவ, 

் விசுவநாதம் [அ.க்கம்--8 

என்றுரை தருக !--௪ யிற் புறவாயில் 

Bam way னியானென seer 50) gan மொழிக்கு 

ேருரை 6 வழங்குக, நிறுத்த முறையே) - 

“குதாபஜபஸ் குதாஈஹி 
முகம்மது பஜ-பஸ் பீர்ஈஹி 

கேசவன் பஜ-பஸ் ஈசன் நஹி 

தேசிகன் பஜுஸ் தேசிகன் ஈ-ஹி-- 

(புன்னகை சேய்து) 
இடக்க து விடுதி யிஞ்சியின் காவலைக் 

கடக்க லா oO Grd கட்டுரை Sipps 

மக்காபஜ பஸ் மாவா௩ஹி 

பர்ஹேர் ஜாரே ராஹர் சோடியே'' 
அச்சா! 

கோழ! அமித்கது வைகறை : 

இச்சா Os ips Bur Soak செய்க ! 

சலாபத்கான் வேளியே சேல்ல) 
அரசன் புதல்வி யாதலிற் கொய்யுளைக் 

குரக்த ம்பு தல் கூமி மாயினும், 

ஆணுரு வமைர்தனை ! ௮அன்னதற் கேற்பக் 

காணுமா றெவருங காப்பதுன் கடனே ! 

,சலாபத்கான் உள்ளேவந்து) 
BT 5 Dox | குதிரைகள் நயற்து நின்றன !. 

போதுக நண்பொடும் பொலந்தொடி யோடும்! . 

செம்மலு &யுஞ் செய்தன மறவேம் ! 

தம்ம! எங்க எணிசரகர்க் கெகுதும் 

விடையுக் தருதி! 

விய ங்கிமை ! செல்லுக ! 

குடைகெழு 3வேர்தன் கொடிமதில் கடந்தே ! 

(சலாபத்கான் நூர்ஜஹஹானோ6 சேல்ல) 
துன்னுலம் வருக ! கோகையே ! 

Ol 560 5 கன்னலுஞ் செழித்துள நாடே! 

களம்--4, முற்றும், 

அங்கம்--48, முற்றும்.



௮ ந் கி (தகி 

  

களம்--]. 

இடம்---விஜயாகரம், அரசன்கொலுமண்டபம், காலம்-௩ண்பகல்; 

[கிருஷ்ண தவராயர், குருபக்க, சாலுவதிம்மன்,இராமராஜன், 
அச்சுதப்பன், விசுவநாதன், ஜீவராய் முதலானவர்கள் வீற்றிருப்ப் ] 

(பாண்டிவாசியோருவன் சபையை வணங்கி.), 

நேரிசையாசிரியப்பா. 
பாண்டி, நானிலம் புரக்கு நா.பக | நாகமன் 

2சனையோ டெழுந்து சேகரச் சோழனை 

மாளிகை தன்னில மாய்வுறச் செகுத்து 

மீளிபோல் மதுரை மேகிச் சர்திர 

சேசரன் றனக்குச் £ர்முடி புனைந்தனன். 

சாகரஞ் சூழ்ந்த தராதல மெல்லாம் 

இன்பக் கடலி லேமாகஈ திருந்தது, 

மன்பதை யோக்கி மகிழு நாளில், 
வள்ளுவ ஜொருகாள் மாககர் வீதியில் 

உள்ளங் கலங்க வொருபறை சாற்றினன் ; 

யாதெனக் சேட்டேம்;  இறைபித் ?தறினான் ; 

ஆதலிற் சிறையிட் டான மேறினாம் ; 

என்று முரச மெற்றுக யாவரும் 

(இன்றே யுணர ” வென்றார் கட்டளைப் 

படிடம் டாம்டாம் படம்டம் டாம்டாம் 
அடிப்ப னென்றனன், ௮ரச ரேறே! 

இடியே றுண்ட நாக மேய்ப்பக் 

கொடியோன் சாற்றுங் கூற்றுக் கஞ்சி3னம் ; 
பாண்டியன் செய்த டாவம தாகுக் 7 

ஈண்டிவ னேலு மின்னரு ஞடனே 

அரசு புரிவனோ வறிகுவ மென்றே 
சிரசி பொழினெம் ; விணில சத!



இராம. 

விசுவகாதம் [அங்கம்---4 

அ! ஆ!.கொடி?ே! அரிய நாதனை . 

- ஏவாக் கொண்ட விவன்செய லிதுமவா 2. 

ஞான சிகாமணி !.ஈந்தா விளக்கு ! 
மானமே பூணா மதித்து ஈடக்கும் 

சீரியன் ! செய்கையுஞ் சிந்தையு நல்லான் ! 

ஆரியன் ! நாதனை யருங்குல மகனாய்ப் 
பெந்த தந்தையும் பதுற லாகுமோ ₹* 

கொற்றமோ ° நீதியா 2 கோன்மொழி நிற்நலோ 8 

கூறுக திம்மமீவா! கொடிது! கொடிது ! 

உறிய புகழினாப்! ஒன்னலர்ச் செருத்து, 

வீரமும் வாகையும் வேப்ற்து, வளைந்த 

ுபபரணிப் படையின் பெருமிதங் கொண்டு, 
® 

aor [TT மூடி.புனை யொருவ ணை ௨ 

காரரப் பொழிலு நீரக தடமும் 
பூச்ர ராகுதி பொழிதமு சாலையும் 
வாசநா Cap Bust வதியுமா லயமும் 

அழகுறப் பொருந்தும் வமுதிசா டதனைத் 

சன்னடீப் படுத்திய கன்மையாற் றுணைவர் 

இன்னுரை சொளானாப் இகக்தர் கிலனாப் 

இருந்தனன் ; செல்வ மெழுகரு மாயின் , 

இருக்இய நிதியும் தெய்வமும் பேணான் ; 

சுற்றமுந் துணையுஞ் சொல்லுங் கொள்ளான் ; 

வெற்றியே கரு.துவன் ; வெம்பகை யெண்ணான் ; 
என்பதிவ வுலக வியல்..ர மென்பர் ! 

தன்புகழ் துடைத்துத் கரணிப | நினக்குப் 
பழியுர் தந்தனன். 

ட் ° a) ௨.௫ 

செழியன் Lt HOS 

வழுதிகர டான வழியைத் தந்தது. 

நாகமன் பிதமதோ நமக்கு வெற்றியும் 
டட, rao: ட்ட 

வாகையுச் தந்.து வழுதிபித் தொழிக்கும் ! 

குருபக்க. அப்ப ! நின் மொழிமிகச் செப்ப முடைத்தே ! 

கிருஷ். செப்பரும் பகைவர் சிற்றம்கி குடைய... 

துருக்கர் தாமெனத் லுணிழர்து நின்றேன் : 
விருப்புடை யாரும் விரோதி யாயினர் !



களம்--1].. டட விசுவநாதம் 

விசுவ, 

கிரு 

திம் 

ஸ், 

(ம், 

கண்மணி காஞ்சனை கடுஞ்றைப் பட்ட. 

சண்ணருக் துன்பம் இரிர்ததிக் குரி௫ல் 

நரகன் புமிக்க ஈன்றியால் ; காகமன் 
Or 5B! களைந்திவ் விடரினைத் ததர லைத்தவன் 

தலை யைக் GUD 5 BG தருப்வ ரிலரோ 2. 

சபையோர்கள் மேளனமாயிருப்ப) 
௮லைகட லஓுடுக்ச வவனியைப் புரக்கும் 

ட் | வயி வி 5 G) ay . . இறைவனே ! யவையி லிலஃ2ரா வொருவரும் 

அறகெறி கடந்சு பகைவனை யடக்க 1 
9 ° ட்ட _ உடு ன 
பேசா இருப்பது பெருமை புடைக்ததோ 7 

கூசா தரசன் கொடுத்த வாணையைக் 

கடந்த வெற்தையைக் கடிந்து கொணர்வீான்” 

படாதது செல்வன் படையுடன், பார்த்திப ' 

இன்னதே வீழம் ! இன்ன பத வார்த்தை ! 

இன்னே (oli. (i) LO | இன்ன 2 புகழும் f 

இருந்தா ரவை பார் ! எதிர்மொழரி கூறிலர் ! 

இருக்கார் மார்ப னிவனலா தெொருவர் 

இப்பெருஞ் செயலை யிமைக்க லொண்றுமோ 3? 

லப் பரு மமை ச்ச! 
ஸீ 

(திம்மனும் அரசனும் தனித்துரையாட.) 

உ.யரமதி யுடைபான், 

நல்வழி பிறமான், நாகன் ; ஆயினும் 

செல்வழி யொன்னலர் (2 சேர்ந்தவன் மதியைக் 

சலைப்பா ; கலைத்காற் கல்லுங கரையும். 

துலைமுக மொத்த தூமதி யுடையான், 

ஆதலி னாக னயன்மொ,ி கொள்ளான், 
ம்பாதலை ஈன்கு ! 

போதக மனையான் 

ன றந்தலை நிறுத்தி யப்பனை த் திருத்திக் 

திறமுற வெற்றித் தருவொடுக் கிரும்பும் 

(சபையோரை நோக்கி) 
நாதனே: செழிய னகர மேக 

மேதகை.யோனென விளம்பின னமைச்சன் ; 

எமக்கு மதுவே யெண்ணம் ; அவையோர்



war விசுவகாதம் ... [அச்சம் க் 

தமக்கு மிதுவே தழைத்த கருத்தெனத் 
தோற்றும் $ ஆதலின், ( விசுவகாதனை நோக்கி) . 

DS pam poe | யின்னே 

ஆற்றற் படையுட னணிவகுத் தேகுக, 

உ௫்தை மறத்தொழி லொழிய்லு, 

செந்தமிழ் சாடு இறப்புற் ஹோங்கவே ! 

லைவ் அவள அமைக ப வடைகள் 

களம்--2. 

இடம்--சோழவந்தான்புறத்து இறுத்தபாசறை. காலம்--மாலை. 
நிலைமண்டிலவாசிரியப்பா. 

விசுவ. (தனியேரின் று) 
உலசெலாம் புகழ வுடம்பெடுத் கவர்கள் 

அலகிலா விளையாட் டாடுமமா ரீசன் 

அமைத்த வறறெறி யாற்றிரின் ௬ரே 
சமைத்சமா தவரெனச் சாற்றும் பெரியோர் ! 
அடியேற் குலக வனுபவம் பலவாம் ; 

முடிதரிச் துலச முறையி3னோ டாரரம் 
மன்னவ ரவையு மாந்த £ட்டமுு 

துன்னலர் படையுஞ் சூம்ச்சியும் வஞ்சகர் 

கூட்டமுஞ் சீரிபர் குழுவும் பற்பல 

நாட்டி னியற்கையு ஈன்குணர்ர் துள்ளேன் ; 
மாக்க ளுழலும் வல்லிருட் கானில் 

ஊக்க முடனிருக் துலவுகா மாதி 
வருத்தும் ; ௮ப் Cums வசப்பட் டார்பலர், 
கருத்சற நெறியிற் கலரது தாண்ட 
ஈன்மை3ய யிழைத்தவர் ஈல்லவ ரென்பதே 

என்மனச் தெழுற்க விசைப்பருங் காட்டு! 
ஆதலின், யானு மன்னவர் காட்டில் 

பாதர லமைர்தும், புன்னெறி புகாமல் 
ஈன்னெறி நாடி. ஈலங்கொளக் கரு தனன: 

என்னவென் றுரைப்பேன் ? எழிலார் மாடமும் 

தோரண வீதியுர் தோகைவாழ் பொழிலும், 
ஆரண மோது மந்தண ரிருக்கையும்



சளம்--9] ்.. விசுவநாதம் AG 

தமிழினை வளர்க்குஞ் சாலையுஞ் செறிச்த 
௮மிழ்தினு மினிய வகன்புனல் வைகை 
வளா டுற்ற வான்பெகுஞ் செல்வம் 
உளநா டுற்றதா லுயரறறர் துறந்து 

மன்னவ னாணையு மறந்து சரண்புகு 

தென்னவன் நனையுஞ் சிறையிடை வைத்தான் 

தந்தை ; ௮ன்னவன் றனையடக் கென்று 

கந்தடு களிற்றுக் காவல னென்னை 

விடுத்தனன் : வந்தன். வெம்போர்க் களத்தில் 

படுத்துவ தோவெனைப் பயந்த நற்தையை q 

அறப்பதொ வாணை *₹ கொன்மை யறத்தை 

மறப்ப.கா கொடிது ! மன்னவன் பார்த்தன் * 

தந்தையும் தமயனுர் தம்பியர் பலரும் 

விந்தைகற் பித்த வில்லா சிரியலும் 

ஆர்வ மிக்க நகரு | நிறைந்த 

போர்முனை நின்று பொருவ தொழிக்து 

வருந்த வன்னவன் மயக்க மொழ்ந்து 

தருக்த, மாயவன் செப்பிய மொழியை 

யாவே மறப்பர் 4 ஆதலி ன்வனி 

காவல ளிட்ட கட்டளைப் படி மய 

நிற்றலறனென நினைர், த கின்றனன் !-- 

(ஓர்வீரன் பிரவேசம்) 
வீரன். வெற்றிவே லிறைவ ! விழைந்துனைப் பெற்ற 

தாய்மணிர் சிவிகை தனிலமர்ந் திங்கு 
வாயிலில் இறங்கி வரவுரை யென் நனள், 

(மங்கம்ம உள்ளேவர) 
விசுவ, (பணிந்து) 

அம்ம! வருக! அலகிலா நாட்க 

ளும்மைப் பிரிச்தேன். 

ம௩க, உனைப்பிரி துயரால் 

நானும் வருந்தினன்; காதனே ! மதுரை 
மாரக ரர௮ வழியிடை நின்றனை ; 

எனிது ? தந்தையு மிரங்கி நின்றனன் ! 

விசுவ. கோனெழிற் படைதனைக் கொண்ட ஜீவரரய் 
தர்தையைப் பொருது தரும நெ றிழை



Hae 

மங்க, 

விசுவ. 

மங்க. 

விசுவ. 

மங்க. 

விசுவ, 

மங்க, 

விசுவ. 

விசுவநாதம் [அங்கம்--௪ 

Ly BUS a) புலபபடப் புகல வரதனன ; 
° ௩ . rea 

Ya guar Suits won oom Zor ow | 

அப்பனை ! 

é ர வது 4 எ: ட பொருவது ? எவனுடன் மபாருவது : ஈாவனவன மபா op 3 

எனவன் பொருவழு £ 

ol DEO உன் ன றி 
. ச ஆ உருட்ட 

கானகன் மெ னனக் கராப தி GLE 
ட் ச 3 ர * 

சீவ ராயன் மரனை பபா டனுப்பினன், 
ச nh க 

த aM இ அன Gon oor r 
. ம. cy ந e { 

அரும்பொர் விளையும் ! 

நயூம், பேர ரிடை நிற்ற லமையு மா ! 

யே! அநுறதெறி யாற்றபில கடமை, ° A, AY ANON றி 2 . 
. « ஓ ச உ fo . 

தற்றைக் கறன்வ([ சனையன் பகர் வமர * 
ve € 

விரல tt Ga | (2. ச 12 “nome ° | 
றை உ விட்மைபப் , மவணாடாபம் ! பகர்ளிாரய | 

; . cy * ட் உ ட இ . ; ட உ ட 

உலகியல் முற்று முன்னிலு மறி தவா 

ஈலனெனச் கொண்டு நயந்து செய்தனர் ; 
> fd 2 ஸ் fc) ; 0 ப . , / ஓ . a 

HH OW SOT yg CLITT FO) GA {fo GM றி யுன்றன் 
ந _ உ ரு அ _. ட்ட உ _ . 

காகை3யோ டி ணக்கக் காரணி கா க்குஞ் 
2 AY: oY 83 செல்வம் பெறு தி. 

7 . ௪ + 7 a . 

\CaalcnmuCunss) Gaga! Sur gi | 
. ரீ . . a ச . 

கல்வியு மதியுங் கைவரப் (பற்றது 
சு ட ஆஆ ட 

அறநெறி விட்டிவ ணவத்த மானமதார் 
் bd . ௩ . e ௮௨] 

மறகெ றிம் துலாம் வாழ்க்கை பெறா 8 

ஜட் 29.3 ந் ய மொ பியைத் னி விரால் லென் த் னு 

முந்தையோர் மொழிந்த முழுமறை யாயினும் 

அறனலா திய நிறம் கடி பன் பொருக்தேன் | 

விற ற்படை. மதலா ய்! வெ ற் றி மடர்தையும் 

அரசர் செல்வரமு மாக்கமும் பெயரும் 

விரசுவார் வணங்கும் வீ (Lp தீர் த்தியு 

நின்னுடைச் செல்வமாய் நிலைக்கச் கண்டு, 

மன்னவன் ரூயென மாநிலங் கூறு 

ஈல்வினை யென்வயி னாடி.ய வன் 3ற, 

மல்வலித் திண்2டாண் மகன ! பாக்கியம் 
அடைக்கவ வ ரமிவன் ₹



Bonu 9]. விசுவநாதம் ௮௭ 

விசுவ. 

ங்க. 

விசுவ, 

அம்மணி ! யடியேன் 

கடைப்புறங் கவல் காவலர் செலுத்தப் 

பாவலர் புகழப் பனிக்குடை யதன் ழே 

or aun ரிறைஞ்சும் இறைமக ௫ னயின் 
பாக்கியம் படைத்துப் பலபல போசமும் 

௮க்கிய வின்பழு மடைந்து மகம்வையோ 3 
அன்னையே! விஜய ஈகர மதனில் 

மன்ன வரப் பயர்த மாதவப் பெண்டிர் 

நின்வயின் மிக்க நய மாடையர் 

இன்பு ஈலமு மெண்ணருஞ் செல்வமும் 

ஆடையுங் கலனு மரிவைய ராயழும் 

மெைடையு மாடமு மென்மலா்ச் சோலை௰ம் 
. ஓ . oo Lh க 

சில்லெனக் குளிர்ற்க சகள ?சக்கையு 

மெல்லென மனி வீசு கென்றலும் 

இன்னிசை யின்பழு மெதிரர்கன வாயினும், 

ஈன்னிலை தனையுள சரடிற் நிலைபால்,--. 

என்றவர் கூறின ரென்று நி Liki ih Fem 

ன்ற மறந் தனை யன்னாப் | 

பாலக ! 

நன்மொழி யறமமே ராயினு (7 (குக ; 

என்னுரை சட்டி யேல், இவணுறு தானை யோ 

டணிமதிற் கூட லடைர்சிள வரசாய் 

மணிமுடி மன்னவர் வனைங்கவற் றிருப்பாய் ; 

அரசதர் திரமு மன்ன3த ! 

அழகி], 
அரச தர்திரம்! ௮ருனக் குரைத தார் ? 
பேதைமை கொண்டு பிதற்ற கன் நனை ₹ 

2மாதுறு படையுடன் முனைம்து மன்னவன் 

நாளையே போரில் ஈலிப வர் இடும் 

வேளையித் தர்திரம் வெல்லுமோ பேதாய் ! 

அன்றியு மனுமுறை மாட்சி செய்யு 
மன்றன் மாலை மன்னவா மதியார், 

இன்பமே ரு நறும், ROTTER தனையால் 

மன்பதை விரும்பார், மாநர கெய்துலம் ) 

அகலி னின்னுரை usp Dp பாலித [!.- 
போது |



விசுவாதம் [அக்கம்-த் 

மிக்கசினங்கோண்ட) 
என்னுரை புல்லிதென் நிகழ்ச் தனை | 

நல்லது! போர்த்திறம் நாடினை ! நீகிர் 
வெல்வ௮ர் தோற்பதும் விளங்கு காளையய | 

(மங்கம்ம வேளியேசேல்ல) 
களம்--2. முற்றும். 

    

களம்---£. 

இடம்---சோழவந்தான்புறத்து வேற்றிடம்: விசுவகாதன் பாசறை. 

காலம்---மாலை. 

[ இரண்டூபோர்வீரர்கள் ஒர் புலவனை பிழுத்துவந்து | 
நேரிசையாசிரியப்பா, 

1-ம் வீர. ரீவிரோ புலவர் ₹ நிவிரோ புலவர் * 

புலவ. 

மேவிய கலிகையும் விதானச் சிவிகையும் 

விருதுபைப் பாரும் விரன்மோ தரமும் 

௮ரைதனிற் பட்டும் ௮மைந்தமுண் டாசும் 

மன்னவரியாரு மதித்தன ரா௫ 

யன்னாவ ரளித்ததோ ராரமுந் தூசும் 

சாவண்கொலோ வைத்தா £ ஏட்டுச் சுவடியுந் 

தவறிய தெக்கனோ ? தப்பறை யுரைத்தீர், 

நீவிரோ புலவர் 7 நேரலர் விடுத்த 

ஏவல னீம௰௰! யெம்படை wi ppg) 
நேர்மையுங் ண்டு நிருபற் குரைக்க 

நீர்ந்திவண் வந்த நீவிரோ புலவர் ? 

நாகமக் குரிசில் நலமே ₹ சம்திர 

சேகரன் முனுஞ் சிறைகனிற் சுகமே * 
வஞ்சமுங் களவும் வயங்கு சூழ்ச்சி 

நெஞ்சுடை யொறற நீயோ புலவன் ₹ 

அ௮ன்புமிக் குடையீர் ! ௮டியோ பொறுக்கிலன், 
முன்புவி வேந்தர் மூவரும் வழங்கிய 
வரிசையா லயர்கேதன் லானிதி பெற்றேன் 
புரசை யாளையும் புரவியும் தேருங் 

காணியு மில்லமுல் கைவரக் கண்டேன் ; 

வாணியுக் கமலையு மருமகள் மாமி



களம்--3] விசுவகாதம் டது 

யானதோர் வழக்கா லடியன் பொருளெலாம் 
போனவா கண்டேன் ; பொல்லா வறுமைகோய் 

வக்தெனைப் பற்றி வாதனை சண்டது. 

கொந்தனன், மனைவி நூவல இற்றிலள் 9 

குழவியுர் தாய்முகம் குழைந்து கோக்க, 

பழவினை கொடிது ! பரிர்தெனை மனை வி 

2ரக்க, எம்மிறை கொய்தினென் மிடியைப் 

போக்கு மென்றிவண் போர்தனன், பாரீர் 1 
இந்திர னிரூர்கன னிடையிற் கலையாய் ; 

வந்திரு விழிகளில் வருண னமர்ந்தனன் ; 

தேயுவும் வயிற்றினைத் தேடிப் புக்கனன் ; 

வாயுவே யன்றி மற்றுண வறியேம் ; 

இரங் குறைந்து தேய்ர்கவிவ வடலைச் 

சார மற்றதாச் சமனும் வெறுக்தான் 5; 

நிருதி போலு நிலவிய சொடையான் 
விருதுடை மாகன் விடும்பிக் கும்ப 

னாக்கு மென்றிவ ரைடைக்கனன், கேணமின் ! 

தாக்கினிர், தாளேன் ! தவறுமோ வீசன் 

விசிவல் ; ரிவிர் வேரு யெண்ணினிர் ! 

பதமுறப் பாடும் பாவல னறிமின் ! 

பாசறையிருந்த மற்றோர் புலவன் வேளிவந்து) 
கச்சிப்புல, பாரடா வெளியே *யாதடா வரவம் ? | 

போரது மூடிம்கதோ * புகலுமின், இவரார் ? 

2-ம் வீர. புலவராம் ! கமிமைப் பும்தியாம் புணையால் 

நி லையுறக் உண்டவர் ! 4 (மல் வச்தவர், 

இப்புலர் துன்னி யின்னிசை பாடி.் 

செப்பரு மிடிகெடச் செல்வமும் பரிசும் 

பெற்றுள மகிழப் பெருந்தகை யருளை 

முத்றிலு நாடி மூன்னினர் ! யாங்கள் 

போர்க்கள முற்ற பொருக்தார் தாதென 

வீர்த்து வந்தனம், இருங்கவி வாண ! 

கச்சிப்புல. வம்மின் ! புலவீர் ! வறுமைசோய் BUS HS 

கம்மிய குரலும் கர்தைச் சிதாும் 

இளைத்த மெய்யு மேந்திய கையுமாய்க் 
களைத்து வந்தீர் | காவலன் கண்டால் 

ப ௪௨



௯ "விசுவநாதம் [ அங்கம் 

இரக்கும் வருந்து மேழமை யகறறும் 

அரங்க மேற்றி யன்புரை கூறும். 

மதுரைப்புல, மன்னவன் புகழை மருங்கிருர் துரைக்கும் 
பன்னரும் புகழ்சால் பரவல ரேநே! 

இன்னுரை கேட்டேன் ; இன்னல் 

என்னைவிட் டோடும், இன்ப நாடுமே ! 

 தானைமாலை) 
பொன்முடு. யரசவை பொலிதரும் புலவ ! 

மின்னொளி வடி.வேல் வேத்கன் பெருமையைப் 

போர்முனை யறிர்தேன், புகலுவன் கேண்மின் ! 

காரமுனைக் தெழுதந்து காலாக காத்தற் 

பரொலி யிட்டுப் பி தங்கு மாதுபோற் 

பாருளோர் திகைக்கப் பணை க்கை ஈட்டிக் 

களிற்றின மொருபாம் கலந்து பிளிற, 

அளித்தெழு நூாரையொடு துள்ளு மலை2பாற் 

பாய்பரிப் Lis Bear LIL TGS) BO ES, 

வேய்வளர் மலைகள் விசையுட C) sor (Lp i 

தாக்குதீல் போலக் தடர்தேர் முட்ட, 

ஆக்கையிய் றைத்த வம்பினை வா ங்கி 

நாரியிற் பூட்டி நடுங்க வெய்து 

வாரியைக் கலக்கு மந்தரம் போல் 

SITS ளொருபா ல் வீரம் பகர, 

கார்கடந் தப்பாற் கற்பக மளாவி 

விண்ணாகம் திரிர் து விரிகிறை யுதறி 

வண்ணம் பலவாய் வயங்கும் பறவைபோல் 

கண்ணகன் களத்திற் காவலர் கொடிகள் 
ரண்ணியர் தரத்தி டுடகம் பயில, 
PHS oY றண்மதி யு தித்தெழு மாறுபோற் 

மாங்கலில் வெண்குடை அலங்கிமீ தோங்க, 

வெள்ளகீர்த் தரங்கம் விரிதலிற் கவரி 

வெள்ளிவெண் கோட்டு வேழமேநற் றவழ, 
செந்நிறக் குரு2 ரேண்படிர் தென்னப் 
பொன்னிறக் கதிரவன் பொலஞ்சுட ரளைந்து 
களிற்றொடு புரவியும் காலாட் படைகளும் 
நெளித்துறு தன்மையா னிலத்தெழு LIST EB
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திரள்விரிர் தாடி.ச் சிவந்து காட்ட, 

பரவையின் பரப்பிந படியுர் தாரகை 

Gor sora கதிரினெதிரொளி போலத் 

தனித்தனி வீரர் தாங்கிய படைகள் 

தானையங் கடலிற் றவாவொளி வீச, 

மனிவம் தெழுக் ற ali Bani போர்க்குக் 

கற்பார் தத்துறு கார்முழக் கென்ன 

விற்பால் விளக்கும் வீறுடைச் சங்கும் 

பேரியு மூவகை பெரிதுறக் காட்டுக் 

தூரியம் பலவுச் துடி.யுஞ் சின்னழுங் 

கலம் மயங்கிக் கல்லெனக் கறங்க, 

நிலமும் விசும்பு நிலைதடு மாற, 

நாகமன் 'சேனையு KT Boor 

வேகவெம் படையும் விரைந் தெழுந்தவே | 

(வஞ்சிமாலை) 
எழுந்த படைக ளிருகட லெதிர்ந்தெனப் 

புழுங்கு சினத்துடன் (Sh பொருதவா ! 

சொல்லவும் பெறுமே * ரூலிருங் கொண்மூ 

கல்லகம் பொழியுங் கனமழை சடுப்பப் 

பெரு ங்கணை மாரி பெய்தனர் வீரர் 

மருங்குறு வாளை வாங்கிச் சிலவர் 

எதிர்ந்தோர் தம்மை யிரு-ூ. முக்கினர் ; 

அதிர்ந்து நடர்தங் கறைகூ வினரைத் 

தண்டாற் புடைத்துத் தள்ளினர் சிலவர் ; 

கண்டார் கலங்கக் களத்தவிர் தார்பலர் ; 

அற்றகை வாங்கி ய௬த கைக்கொடு 

செற்றனர் சிலரைச் சிங்க வேறன்னார் ; 
தலையற் றனர்பலர் ; தாளற் றனர்சிலர் ; 

சிலையந் றனர்பலர் ; நிலையற் றனாசிலர் ; 

பதாள்பட் டனருச் துடைபட் டனரு 

நாள்பட் டனரும் வாளவிட் டனரும் 

பரிகெட் டனரும் படைகெட் டனருக் 

கரிகெட் டனமுங் கணக்கிறந் தார்கள் ; 

வாலிழர் தோடின வாம்ப்ரி இலெவால் ; 
காலிழர். திட்ட கலினமா பலவால் ;



விசுவநாதம் [அச்சம் 

அதிக்கை யிழந்த தும்பிகள் கோடி ; 
கதுப்பின மிழக்த storm கோடி ; 

பாரொடிர் தழிர்தன பலபல தேர்கள் ; 

ஆரொடிர் Sips தன வலதிலா விஷானம் ; 

தட்டொழிர் தனல தடர்தேர் ; 'கொடிஞ்சி 
பட்டொழிர் தனவாற் பற்பல BOR 
yeasOur® ura gai QurmeGsh srar palm 

சகனமேற் சென்றவுவ் களத்திற் பட்டவும் 

பரியினைப் பிளந்தவும் பதாதி சாய்த்தவுங் 
- கரியினைத் துளைத்தவுங் காலெனச் சென்றவுந் 

தலைகளை யுடைத்தவுக் தரியலர் படையின் 

நிலைகளைந் தனவும் நெடிங்குழாய் கான்ற 
கரும்பொற் குண்டுகள் கணக்கிறர் தனவால் ! 
அருங்கவிப் புலவ ! ஆயிர நாவுடை 

யனந்தலும் புகல வாற்ற லிலானேல், 
மனந்துணி வெய்து மோ ? மற்றது கோடியால் ! 

HOS Ba விருவ ரமர்க்களந் தானை 

யெடுத் அமேற் செலவே, யிளைச்தோன் படைகள் 
வென்னிட, நாகம விலங்கு 

மன்னவன் வலையில் வந்தகப் பட்டமே ! 

[விசுவநாதனும், அரியநாதனும் உள்ளே பிரவேசிக்க] 

(வாகைமாலை) 
வந்தகப் பட்ட மதுரை மன்னன் 

தந்திர மிழந்தனன் ; தனயன்-.-இவரே 

ஆகுதல் வேண்டும்---அரும்போர் கடந்தோய் ! 

சாகரஞ் சூழ்ந்த த. ராதல மெல்லாஞ் 

செங்கோ லோச்சுஞ் செல்வம் பெறுவோய் ! 

எங்கோன் ! என்னுயிர்! எங்குறை BI 
வெழுந்தகற் பகமே ! ஏதிலார் பகையே | 

தொழுந்தொறு மன்னவர் தொங்கன் மவுலி 

தோய்வுறச் தேய்வுறு தொடுகழல் வீர ! 
பாய்திரை யுலகற் பழயநல் லறக்கள் 

நிலைபெற வந்த நீதியின் னிலயமே ! 
விலையொரு காசு மேவப் பெருத 

அன்னற் சதொருர் தொடர்ச்த வறுமையு
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மின்னற் படுத்து மேழையேன் வார்த்தை 

யின்லுரை பருந்து மிருசெவிக் கேற்றர் 
தன்னைப் பயக்குமோ ? தமிழறி புலவரைத் 

தாஙுகுந் கண்ணளிக் தடக்கை வள்ளால் ! 

வாங்கு வரிசிலை வயவர்தர் திலக ! 

ஆயிலுங் கேட்டி ! யரும்போர் விளைத்த 

பேய்குனித் தாடும் பெரும்போர்க் களந்தான் 

சுனைவளக் குன்றுசூழ் சோழவர் தானெனும் 

பனல்வளச் கிற்.றார்ப் புறத்து வெற்றிடம் ; 

சோழமா விகையிற் ரூழ்படை தொலைத்துச் 

சோழனைச் செற்றுத் கோழமை கொ ண்ட 

பாண்டி. (. ற் குரிமைப் படுத்திய DTS க 

வாண்டுளோர்க் HRM MPU காட்டி௰் 

கன்னிகா _ Hows Fath at Te 

மன்னவன் பகைவன் ; வரூதினி வாரிதி! 

போர்த் ap () மம்மா த் ta) G) aur enor Spr sie ? 

ட்டிசை ய யுதித்துக் Doni ia Bun Dates 

மாட்டினை யடுத்துக் குறுகும் வரையில் 

வெம்போர் விளைத்தனை ; விசம்புளோர் வியந்தார் ! 

கம்பித் துலகங் கடலுறு கலம்பபோற் 

சுழன்றது ! பசைவர் தூசிப் படைகெடத் 

தழல்விழிப் பரியினந் தாவுறச் செலுத்தினை ; 

அணிவகுக் திட்ட வனிகங் குலந்திடக் 

கணிப்பருங குண்டுகள் களத்தி லுய்த்தனை; 

கூறுவ தென்னினி ₹ ப குருதியா ஜோடப், 

பாறுகள் சுற்றப், பல்பிணக் குன்றி 

லலகைநின் ட, வணுகிகாய் தொடா, 

நிலைபெயார் தெங்கு கநேரலர் தானை 
பின்னிடைக் தோடப், பெட்பிற் குறுநில 

மன்னவர் வணங்கி வாகையைச் சூடத், 

திருப்புயர் தன்னிற் Dem cms தாட், 

விருப்பொடு முரசொலி வெற்றியை விளக்க, 
நாற்கடற் ளை நாகமன் றோள்வலி 

தோற்புற் றன்னாப்த் துவண்டு நிற்ப,
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இன் றுகீ பெற்ற வியம்பரு வெற்றியைக் 
குன்றிருக் தாக்கு குறிப்புட னாக்கனன் | 

கண்டவா பகார்சேேன், காவல !வுன்னை 

மண்டலம் பரந்த வான்புகழ் சேர, 

எண்டிசை மதிக்கு Dan nau 

அண்டின ளென்னை யம்புயப் பொன்னே '! 

கச்சிப்புல. (விசுவகாதனைநோக்கி) 
கவித்திற முடையார் கல்விமிக் குடையார, 

புவிக்கொரு திலக! போரிடைக் கண்டநின் 

DN MY VM FBI மழகுறப் பாடினர் ; 

ஏற்றன னியானு மிருசெவிக் கழுதாய் ; 

கரனேயுபீ பாடிக் தரியலர் மேற்செல 

பவனைய வாகைய மெழிலுறப் பாடினர் ட் 

ஆத் sul ர்) foveal Th ளிய மாலையைக் 

காதலிக் தவரைக் சண்ணியஞ் செய்சு. 

விசுவ. (புன்னகை சேய்து) 
புனைந்தனை பாலை, புகழ்ச்தனை பெரிதா 7 

அனகந்தனி லறிவு மழுங்கவிக் இறனும் 

பெற்ற பெற்றியாற் ம கனை ; பென்பா 

ஓற்றமிதா வென் ணில்; ஒரசி றி தில்லன் ! 

ww BS iw பெரு கமனத தனைக் கவர 

இதரமுூற cui Bibs தின்னிசை பாடினை ; 

கேட்டனன், நாளுங மீகட்பக் 

கூட்டுற வாகக் கூடி வாழ்கவே ! 

(சேவகர் வேளியேரிற்ப மற்றவர்பாசறைபுக) 
களம்--8 முற்றும். 

கள£ம்---]. 

இடம்--பாண்டியன் கோலுமண்டபம். காலம்--காலை. 

| விசுவநாதன், அரியநாதன், நாகமன், சந்திரசேகரபாண்டி 
யன், குணவீரவர்மன், சோக்கலிங்கன் முதலானவர் 

கள் தம்தம் ஆசனத்தில் முறையே வீற்றிருப்ப. | 
நேரிசையாசிரியப்பா, ் 

விசுவ, (எழுந்து நாகமனைப்பணிந்து) 

எந்தையே ! யித் துணை யேதிலார் போலுன்
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சிந்தை புண்படச் செய்தன பொறுப்பாய் ; 

௮ரச னாணையு மறனெறித் அணிபும் 

விரதமாக் கொண்டேன் ; வினைப்பயன் கொடிது ! 
சிறப்புற விருத்திச் சேவடி பணிந்து 

பிநப்பித் தவணைப் பெரிதுறப் பேணுஞ் 

செய் தவ மிழர்ேேன் 7 தந் தையு கொரந்மூ தன 3 

கொய்யுளைப் பரியினங் கொணர்ந்த ளொருவன் 

கூறிய மெய்க்கசை கூடிய தென்பால் ! 

ஏறலை தவழு மிருங்கடற் நுறைசசர் 

நகரமொன் றதனில் நாய்கரி லொருவன், 

பகர்விலை தனக்குப் பண்டம் விற்பவன், 
. ர் | . . . * ர் . ச ல ட . உ . 6 . e 

அன்னவன் நனயன் ௮ருங்கலை பயின்ம மன் 

மன்னவன் சுல்தான் மனத்தஇனில் மகிழ்ந்து 

தன்னகர் இயம் தலைவர்க் குதவி 

இன்னவ னாகென விசைர்கவன் 9 ஒருகாள 

பட.டினம் பு குந்து பறபல வணிகர் 

கட்டளைக் சுலலையுங் கைக தலைக் கோலையும் 

முச்திரைப் படயையு முழுக்கால் கனீனையும் 

உப்த்தறிர் தேன் ; ஒருசா ரமாக்த 

கந்தையை சோக்கிக் (6 தனபனே யாமெனச் 

சமதை செய்திமடல் செய்திற முணர்வான் 

ஆதலி OT (LPS DS NM HB கருவிகள் 

எத LP ny Boor வேர) நிடி வா' யெனப் 

பக்கத் துளரர் பகர SF, காலையில், 

நக்கனன் வணிகன் ; நணுளைன் புதல்வன், 

வாம்பரி பி is ஈது வர்கவன் கடையி 

லாம்பல கருவிக வாப்க்கனன் ; பிமையெனக் 

கண்டனன். சிந்தை கலங்கி யவற்குள் 
தண்டனை விதித்தனன் ; £ கரும தேவதை 

தற்தைதா யெனவுக் தன்கிளை யெனவுஞ் 
சர்தை செய்யுமோ ? சிறிதுர் சன்னிலை 

டி ச் 1 3) ௪ ௪ 

தவறுமமோ ? தந்தை ! தாளிணை பணிந்தேன் 3 

எவரை யாகிலு மிப்பணிக் கிறைவன் 

ஏவிலன், இத்துய ரிட்டன னென்வழி 1 
e g ௪ ச 3 

BAD sorter Mus பொறுத்தருள்,



நாகம், 

நாகம், 

சந்திர. 

விசுவ. 

விசுவநாதம் [அங்கம் 

என்று தொழுதனன் ;--எனது நிலைமையும் 
இன்றது சான்றதால் ! என்பிழை பொறுப்பாய். 

மைந்த !நீ வருந்தல் ; வாய்மை காத்தனை ; 
உந்தையைக் காய்ந்ததா கவொருவரு மேசார் ட் 
ஆண்டு முதிர்ந்து மாசைப் பெருக்கால் 

ஈண்டிறை யாணையை யிகந்தனன் ; நீயோ 

தாங்கை ; தவருச் தாய்மொழி தள்ளினை ; 
பாங்குறு மரிய நாதன் பகர்ந்த 

ஈன்மொயி கொண்டிலேன் ; நாத நின்செயல் 
நஈன்கெனக் கொள்ளு நானிலம் ! 

நாகம! 

பிழைசெய லியற்கை! பின்னது நினைந்து 

குழைவுறு வாரேற் Hips sets srt 

மாந்த ரென்றே மாநிலக் கூறும்! 

எந்தலுங் காட்ட வியற்றிய கினை தான் 
இதெனக் கண்டனை, தெரிச்த தன்மையால் 

கோது மகன்றது; கொற்றவன் பொறுப்பான்! 
ஆதலி னின்னக ரரசா மிவரை 

யாதன மேற்றி யமைவன செய்து 

பெ௫ருபையோ டெழுந்து பெருககர்க் கேக 

வொருமையா யுன்லுதும், 

(பாண்டியனை நோக்கி) ஒளிமணிப் பூணிஞய்! 

சிறியேன் செய்த சறுபிழை யாவும் 

பெரியோய் பொறுத்தி! 

பெறலரும் புதல்வனைப் 

பெற்ற பெற்றியோய்! பிழைநீ செய் இலை. 

உற்றதை விலக்க வொருவரா லாகுமோ? 

என்விதி யென்றே யெண்ணுத லொழித்து 

நின்வயி னிகழ்த்த நியாய மூளதோ? 

(அரியநாதனை நோக்கி) 

அருமைக் தோழ! ௮கன்பொழில் சூழ்ந்த 

விரிசடைப் பெருமான் விளங்கும் கூடல் 

ஈகரணி.செய்து, ஈல்லதோர் நாளில் 
தகைமைசா லரசைச் தமனியப் பிடந் . 

தன்னி லமர்த்தித், தாரணி மன்னவர்



க்சாம்--5 ] விசுவநாதம். - ௬௭ 

மன்னவன் மகிழ மணிமுடி கவிப்பான் 

கருதினன், கருஇிய காரியக் சைவரத் 

SHRM னவற்குத் தக்கதோர் துணையா 
யமைந்திவ ணிருத்தி, யணிரகர் கோக்கசித் 

தமருட னேகுவன் தாழ்ச்திடல். 

அரிய. நண்ப! 

அ௮ன்னதே செய்கை! யாற்றுவன் 

மன்னவர் மன்னானை மாநிலம் தொழவே! 

களம்--௪, முற்றும், 

களம்---. 

இடம்---விஜயாகரம், கன்னிமாடம், காலம்--எறீபாட, 
(காஞ்சனையும், மதிவிலாசனியும் கழல்விளையாடிப்பாட .) 

ஆசிரியத்தாழிசை. 

காஞ்ச. உலகுறு முயிர்கண்மமே லொறுத்திடு மவுணர்க 
ணிலையுர ரரன்முன்னென் டாய் கழல் 

நிலையு நி ற் LOIS Hu) If Bor (LT கழல். | (1) 

மதிவி. துஞ்சினா லென்னையவர் தொல்குலக் களைக 

ளெஞ்சலீ லெழுர்திமிமென் முடாய் கழல் 

இத்ககைப பேதிலரென் டாய் கழல், (2) 

காஞ்ச. தன்பகை யவர்ப்பொருது சாடி.னுங் கருத்துறு 
மன்பாக் கெளியவனென் டாப் கழல் 

அண்டங் கடர்தானென் ரடாய் கழல். (3) 

மதிவி. நண்ணார்க் HiT Ts ST CH gyi தனையெவர் 

நண்ணினு மறாள்பவனென் டாய் கழல் 
நாடுகள் புரப்பானென் டாய் சுழல், (4) 

காச (௮
: முண்டக” கண்டிறந்து முப்புர மழற்படப். 

பண்டுநின் முடினனென் ரூடாப் கழல் 

பாரியை தனக்கிதனென் டாய் கழல், (5) 

மதிவி, பற்றல ரிரிர்துபாத பங்கயம் பணிர்திட 

வெற்றிபூண் டிட்டானென் முூடாய் கழல் 

விச்சுவ நாதனென்றே யாடாப் கழல. | (5)



௯௮ விசுவநாதம் [அங்கம்-ச் 

நேரிசையாசிரியப்பா. 

காஞ்ச. (பேருமுச்சேறிந்து) 
எதடி. 1! மானே ! எவர்பெய் ௬ரைததனை ; 

போதடி புனைந்தும் போ தினா ளருளிலள் ! 

.|ங்கவன் மனத்திற் புக்கிரு£் தவனும் 

எங்கரம் பற்றிலன், ஏக ழயேன் விதிவசம் 

எப்படி. யிருக்கு 2மா ? ஏச்திை யறியேன். 

(தனது மலர்க்கரத்தால் மதிமுகத்தை மறைத்துத் தேம்பியழ.) 
மதிவி, செப்படி | யெவாபெயர் செப்பினன் பேதை ] 

கைவளை கழன்றது! ! கருங்குழல் சரிந்தது ! 

மெய்வியர்ப் புற்றது ! மின்னிடை மெல்ந்தது ! 

மேனி ப்ரந்தறு ! மெல்லவே ॥ |ன்னிறை த 

மானமுங் கவரற்கு மனக் இனிய சுரந்த 

கள்வா ருரையாய் ₹ 

(மூர்த்தியம்மனும், கிருஷ்ணதேவனும் உள்ளே பிரவேசித் 
?தாதுங்கிநீன்றரையாட.) 

மூர்த்தி, த கன்னிதன் னுளத்தி 

௮ள்ருறை காதல னொெருவனைச் சொல்லெனக் 

கைட்டீர், வருக ! GR di BF செல்வாய் 

வாட்டடங் கண்ணி வார்த்தையா லறிதிர் ! 

கிருஷ். இவண்மலறைம் திருப்ப்பன் ; ஏழைமீ முன்ன 

இவள்கருக் திசைக் இலை ! 

மதிவி. (காஞ்சனையைகோக்கி ) எழுதரு மேனியாய் ! 
வஞ்சித் இதுவரை மறைத்து வைக்தனை ! 

காஞ்ச. (நேடிதுயிர்த்து) 
வஞ்சி2ய | கெஞ்ச றை வள்ளலை Wy sort nee | 

மன்மத வழகில் ! மதியினிற் சிறந்தோன் ! 

என்மனத் கெழுங்த வெழிலார் கற்பகம்! 

எளியவர்க் கிரங்கி யின்னருள் புரிவான் ! 

களிறெனக் தகையன் ! கல்வியிற் பெரியன் ! 

ஆற்றலின் முருகன்! ஆடவர் திலகன் | 

மாற்றமென் லுரைக்கசேன் * மதிவிலா சனி! ந 

எவையெவை கூறிலு மென்மனத் தெழுத்தார்க் 

கவையவை பொருந்தும், ௮ணிவளைத் தோமி !



களம்] வ்:சுவநாதம் ௯௯ 

நாதனார் பெயரை க.ங்கையர் கவில்வரோ ? 

அதலி னவரே யார்வலன் ! (வேள்கித்தலைகுனி௰) 
* 

மதிவி. விசீவ 

நாதனார் பெருமையை நவில வொண்ணு2மா ₹ 
காதல னவனே ! கலக்து வாழ்க! 

காஞ்ச. (மிகுந்த ஆர்வங்காட்டித் தோழியைக்கடைக்கணித்த) 
அவரையே மணாக்கு மரும்பெரும் பாக்கியந் 

கவரா தெய்துமோ * தையபல மலர்மகள் 

அஇன்னரு டருமா? எனக்கு : Hh Mt ~ 
மன்னவ னன்றி மாணா௦க னெவனெ * 

விருத்தம். (சோர்ந்து தரையிற்சாய) 
மூர்த்தி. வெங்கரமத் தழல்படிந்து வேகின்ற பசங்கொடியே 

விழை வ யெங்கள் 

மக்காத செல்வத்துக் Hom nau மாதர 3 

மணிய பொன்னே 

இகங்காரும் புகழ்ர்தேத்னு மேேர்கலைப மணக்துகல 

மெய்தி சாளுஞ் , 

சிங்காரம் படைத்துலூற் றிருமாலும் இருவுமெனச் 
சோற்று வா Lf. 

ர் * s ஓ ௪ * ரு 6 e 

என்றுகூறித் தன்தோழியைத் தரைபினின்றேடத்துத் தழுவினள்.) 

மதிவி, நேரிசையாசிரியப்பா, 
ர்த்தி!யேதடி ! மொய்குழல் சோர்ந்தனள், 
ரு. . ao ச . பதத ௫. a) ys 

2வாத்த முசுச்தாள், Cugdoar Qua HI 

காய்கன லடங்கக் கன்னியை 
; . ச ரூ ச e fv 

ஆய்மலர் தூவி.ப வமளி2சர்த் தவமே !. 

(மூர்த்தியும், மதிவிலாசனியும் காஞ்சனையை யெகத்துச்சேல்ல.) 
நேரிசையாசிரியப்பா, 

கிருஷ். (தனியே) 
௮ றியா திருந்கதே னழகியின் காதல் ! 

வெறியார் மாலையன் விச்சுவ நாதனை 

விரும்பினள் ; விரும்பிய விருப்பின் படியே me 

பெருமண முடிப்பன் ; பெருந்தகை சாலவும், 

ஏற்ற முடை யோன், ஈழிலோன் ;



600 விசுவநாதம் [அக்கம் 

ALog முடையோன் ; ஆரவ னிகரே ? 
(வேளியேசேல்ல ) 

இ. 

களம்---ட. 

இடம்--விஜயாகரம். இராஜசபை, காலம்--தாலை. 
[கிருஷ்ணதேவன், சாலுவதிம்மன், அச்சுதன்,இராமராஜன், கர 
பக்க, சபையோர்கள் முறையே தம்தம் ஆசனத்தில் வீற்றிருப்ப.] 

நேரிசையாசிரியப்பா, 

கிருஷ். ஹூல்வமீர் ! கேண்மின், ஆணைமேற் கொண்டு, 

சுவைமதுத் துளிக்குஞ் சோலையிற் றும்பி 

தமிழினைப் பாடுநர் தமிழகஞ் சார்ற்று, 

கமையுட oon The காவலற கரசைத் 

தந்து, தன் றர்தையைகத் சன்னுடன் கொண்டு 

வந்தனன் வாகை மாலை மார்பன் ; 

ராக னிங்கன் நாகம 3அனாடும் 

போதரும். அவர்கள் போதரு காலையில், 

நாகம னிழைத்த ஈவையினைக் கருதா 

தோகையி னெழுந்துரல் ஓுரைகளைப் பகரமின். 

அன்னவனிடச்தி லற்நதென் சிற்றம்! 

(விசுவநாதன், காகமன், ஜீவராய் உள்ளேவர) 
இன்னே வக்தனர--எ(மிலார் தடக்கை 

நாச! வருக ! நாகம! வருக ! 

எதங் சளைந்த விராயந் வருக ! 

(மூவரும் கிருஷ்ணதேவனை வணங்கிகிற்ப) 
என்னுரை யிகவா தெழுற்துமேற் சென்று 
தென்னவ லுரிமை திருத்திய தீர! 

அுழகினின் மதன ! ௮றிவினிற் சேட ! 

இழைத்திடும் கைம்மா றென்னுள தம்ம? 
இவனைநஈன் மகனா யேற்றிடச் செய்த 

தவமே பெரிது ! தானையின் ava | 

இவணுறு மாதனத் தினிதி னமர்க ! 

நாகம. பவத்தொழில் புரிந்தேன் ; பார்த்திவ னாணையைக்
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கட்தவ னான் காவல ரவையி 

லிடச்தரப் பெறுத 3லேற்குமோ ₹ 

. நாகம! 

சென்றது கருதல்! 

செய்தது பொறுத்தி! 

இன்றடி. பணிம்மேதன் | எளியன் மனமிக 

கொச்சனன், ஐய ! கோகலைத் துடைத்தி. 

சிந்தையிற் கவலை சிறிதுவ் கொள்ளேல் 1! 

பன்னெடுங் காலம் பழகினன் ; பகையை 
° ௫ க , 

உன்னுடை வலியார் லொ [ன் Hp GBI oT . 
e ட்டு ந . 

9 PWT DS sb oor § 

. ற . Reeds அத்துணை ரனமையைய றியா இருப்ப னோ; 

இத்துணை யெளிமை யபிசைத்தனை வீர! 
ப. . ச ஆ ட 0 ° . e 

இன்னருள் வேண்டினை ; யென்னுற வளித்தனன். 

குருபக்க. இன்னருள் புரித லிறைமரற் கியற்கை 

திம்ம. 

இராம. 

என்பதற் DH GLI Mos Bond sn. றினை . 

நின்னருள் வாழ”! பயலும் வாழி! 

ரயலுந் துன்ன ல்ச் செர்த்த காலையில் , 

அபஈற நுணைவனு மநம்போர் முனையிற் 

FOSSA றன்ன சுறற்த தலைவலும் 

துங்கபத் திரையுச் துர்க்கையு நாண 

நகரங் காக்கு i» wolag pp DIOL WU SPI 

புகழ்தரும் புண்ணியப் புதல்வனைக் தந்த 

கற்தையு மான கானையின் றலைவ! 

சிம்தையிற் 2 வறிச் செய்க பிழைகளை 

இன்ற மறத்தி; இறைவ னருளினன் ; 

ரன்றே ! தவிகில் நாகம வமாக! 

(நாகமனை ஆசனத்தீலமர்த்தி) 
ிமழையெனப் பிமொ * பெரியோய் ! புதல்வன் 

கழைவுறும் புகழைத் தரணிகொண் os 

செய்தனை; யிழிவு செய்ததாக் கண்ணீர் 

பெய்தனை ; நின்செயல் பிழையெனப் படுமோ ? 

வழங்குறு கலங்களில் வண்புனல் வார்த்து 
அமுக்கனைப் போக்குத லவனியோர் செய்கை ! 

௮ன்னது நிகர்ப்பவிவ் வாண்டகை குறையைத்
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துன்னுசண் ணீரினாுற் றுடைத்தன னவையிீர! 

கிருஷ். (சிம்மாசனம் விட்டிறங்கி நாகமனைத் தழுவி.) 
என்னுயிர்த் தோழ ! வெழுர்தயா மேடுத் 

அன்னுதுப் கதிரவன் ஈடர்களைத் துரத்து 

நீழலுு் சண்மையு நிலவிய சாலையின் 

சூழலில் ; பகருஞ் சொற்களுக் கினிய 
மாற்றங் கூறுக ; வனிதை சாஞ்சனைக் 

(சபையோர்கள் எழுந்துகிற்ப.) 
கேற்ற நாயக னெய்தினன் ; அவளும் 

௮ணங்கிலுக் கணங்காம், அழகினுக் கழகு, 

குணங்களுக் குறைவிடம், கொலமார் வஞ்சு,-- 

கடி. மணஞ் செய்யுங் காலமு மெதிர்ச்தது ; 

மடவரம் கேற்ற மணமகற் நேடுதல் 

ஈம்பெரும் கடமை ; நாகம ! நினைந்து 
வம்பவிழ் சோலை வழிய செல்லுதும் ! 

நம்ம! டீ வருக: 

இராம. ட கிருவள ப் படியே 

அம்மணிக் கான3வோ ராடவ னமையும் ! 

(கிருஷ்ணதேவன் திம்மன், நாகமன் இவர்களுடன் 
வேளியேசேல்ல.) 

குருபக்க. இளமை தொடங்கி யிற்கான் வரையும் 

உளப்பிணிப் போடு மொற்றுமைப் பட்டாள், 

ஆடலும் பாடு மருங்கலைப் பயிற்சியும் 

ar a ip மலரப்பொநி ol cot) gi avi தன்மையும் 

ஒருங்குடன் பெற்ற வொண்டொடி நல்லாள் ;-- 

இருங்கலை விகோதன் எழிலார் நாதன் 

தன்னையே பல்லால் தரணியி லெவரை 

யுன்னுவ ணாதனாய் 7 உலகம் Lj TBS 

தேவனு மிதனைத் தெரிந்து நன்மணம் 
யாவரும் விரும்பி யாணர் நன்னகர் 

வீதியிற் ரோரணம் விழைவுடன் பொருத்தி 

வேதிகை திருத்த விரைவினின் முடிக்கக் 
கருதினன் ௮வையோர் கருத்து மனனதாம் ; 

குரிசில்! உன் கருத்துள் கூறுக !
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அச்சு. - பெரியோய் ! 

என்னருர் தோழ னேழ்றமிக் குடையோன் 
நன்னலந திகழு ஈங்கையை மணக்க 

வேண்டு மென்றே விரும்பின னெடுகொள் ; 

ஈண்டுரை தந்தீர் ; என்மனங் களித்தேன் ! 

பக்க. அவையிர் ! கேண்மின் ! ௮வளிகா வலவன் 

அவிரிழை நங்கையை யாண்டகை நாதந் 
கெழின்மணம் புரிய விசைம்தனன் ; அவ்வுரை 

வழங்கெள,மகழ்நதுளரை வழங்கினன ; நீவிர் 
களிப்புட லுக்கள் கடிமணம் போலத் 

திளேத்துள மகிழ்ந்து திருமணக் காண்க ! 

அச்சு. (விசுவநாதனை நோக்கி) 
காதனே ! வருக ! நாமும் 

போதுலாம் பொக்சுரிற் பொழுதுபோக் குவமே ! 

(சபைகலைய, ) 

களம்--6, முற்றும், 

களம்--7. 

இடம்--பூங்காவனம். காலம்--எற்பாட. 

(அச்சுதனும், விசுவநாதனும் பளிங்குமேடையிலிருந்து 
உரையாட ) 

அச்சு. நேரிசையாசிரியப்பா, 
நாத! ஈண்ப!--ஈவிலு மென்மொழி 

ஏதடா! நின்செவி யேறிடக் காணேன்-- 

தனிமையி லிருர்து தன்னுளத் துடனே 
இனிமையிற் பேசி யிருக்குக் தருணம் 

இதுவ யாதலின், ஏரு கின்றனன்!....- 

(அச்சுதன் பிரிந்துசேல்ல) 
விசுவ, (தனியே) 

மதிநிகர் முகத்தாள் மது ரமென் மொழியாள் 

முத்தகேர் மறவன் முருக்கிதழ்ச் செவ்வாய் 
ஈத்தினை யொத்த ஈகுமணி மிடற்றாள் 

செவ்வரி படர்ச்து சேலினை மருட்டிப் 

பவவ!9ம சாலும் படைறிகர் கண்ணாள்
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நங்கை காஞ்சனை நந்தாக் காதல் 
பொல்கிடவென்னைப் பொருட்டாக் கரு தினள் | 

பாக்கியம் படைக்2தன் ! பாவைபா லெனக்கும் 

ஆக்கிய காக லமைந்துள காயினும், 

வாக்கினாற் புலப்பட வார்த்தை கூ.றிலன் ; 

மேோரக்கினாற் குறித்திலன் ; நுவலரும் காதல் 

தன்னிலே வளரத் ததும்பி நின்றனள் ; 

சுன்னியின் மனதைக் Four BL SOT 

இங்கிதம் காட்டி.யியுப்பனேற் குற்றந் 

த்ங்கு மென்வயின் : 
ey ௬ 6 

. தையலா டென்றும் 
॥ 

௮.த்தகை நடற்தில னாயிலும், அவளுக 

கித்துண் யாவ மியற்கையி னமை ந்தது | 

௮ங்கனை யன்பினா லார்க்கப் பட்டனன் ! 

(மூர்த்தியுள்ளேவக்து) 

பொல்கு?தன் பொழியும் பொலர்தார் மார்ப ! 

பங்கய மலர்த்திப் படியினிற் பதுமையாய் 

இங்கொரு கதிரவ ேகினன் கொல்லோ ? 
£ ச 6 ட e oe 6 {iN e 

தலைவியின் மனகைக் கன்லுடன் கவர்ச்திவ 

விலைமரப் பொஅதும்ப ரிடைவெளிச் சென்ற 

கள்வ னொருவனைக் ஈண்டனை கொல்லா ? 

புள்ளிமா னன்ன பொற்றொடி. வருந்த 

எயினர் பதியென வேவினைச் செலித்தியிவ் 

வயினொரு மதனன் வர்தனன் கொல்லோ? 

பெண்மைக் கிரல்கும் பெருந்தகை! யென்பால் 

உண்மையைப் பேசுக! 

ஒன்று மறியேன் 

இவவ[மி யொருவரு மேகிடக் காண்கிலன் ; 

எவ்வம் படைத்தென் னேமழையை வருத்திய 

ஈள்வனைக் கண்டேன் ! கள்வனு நீயே !-- 
புள்விளை யாடும் பொங்கரி னின் றனை; 

உருவி னு மொத்கனை, யுள்ளுறை வஞ்சனை 

இருமுகந் தோற்றத் திரூடனி னின் நனை, 
காமுகத் தழும்புன் கைத்தலங் கண்டனன் ! 
வார்குழற் றலைவிமுன் வம்மின், உம்மை



விசுவ. 

மூர்த்தி. 

காஞ்ச, 

விசுவ. 

காஞ்ச, 

விசுவ, 

விட்டினிச் செல்லேன் !' 

னிட்டனை, யினியெனக் ளெமான் வதக்க. 
தண்டனை யெ.துவோ ! 

தன்னரு வன்பாக் 
இண்ணகையி நிட்டுச் சிந்தையாஞ் சிறையில் 
வைத்துனக் கென்றும் வார்த்தையா முூணவைப் 
பொய்த்திடா களிக்கும்! போதுக !....- 

(காஞ்சனைபிரவேசிக்க) 
தலைவியும் 

வந்தனள், ௮ம்ம !--மார | நீ மங்கையின் 

சிந்தையிற் படுதல் செவ்விதே !---செல்வன் , 
(மூர்த்தி வேளியே சேல்ல.) 

கருங்கலோ மனமும் ₹ கருணைதா னிலையோ £ 
அருக்கலை பயின்றும் ௮ழகுறப் பொலிந்தும் 
ஈற்குணம் படைத்தும் நாடொறும் பழசியும் 
எற்குறு காகலை யிவர்தரச் செய்தும் , 

உனையலா தொருவ லுறுதுணை வேண்டா 

நின வெனச் கருளியும் நெநொட் காதலை 
வெளிப்படை குறிப்பின் விளம்பிய தையலைக் 

களிப்புறச் செய்யாக் கைதவக் கொடிது ! 

வேந்தன் புகல்வியே ! விளைதருகங் காதலை 
ஈந்தன னென்ராய் ! இடையருப் பழக்க 

சேர்ந்ததை யன்றி கேரிழை யறியேன் 
சார்ந்ததோர் குற்றம்; தையலே ! யுன்றன் 
தற்றையு முனக்குத் தகுமண முடிக்கச் 
சிக்சை செய்தொரு செல்கோ லுரிமைச் 
Apap களிப்பன் ! 

் செங்கோ லுரிமைச் 

இறுவ னெவனே, இங்கவே நளையாய் ! 
Per Gun குரியோன் ? 

நிலமுழு தாளு 
மன்னவன் செல்லி |! மன்னவர் குலத்திற் 
பிறர். ௫ வளர்ர்சனை$ பெரும்புச ழரசரிற்



காஞ்ச. 

விசுவநாதம் ~y Ha d—-4 | 

சிறர்துளோ னொருவனைச் சேர்க்திட லன்றி ' 
எளியனை மணத்த லேற்ற மாகுமோ! 

ஓளிமணி மாலை யுயர்முடி மன்னவன் 

விதித்த வழியின் மெல்லியல் ! 
wa stars Oe gis Dar மணாள னெய்துமே ! 

(புன்னகைசெய்து) 

நேரிசையாசிரியப்பா. 

நண்பரா நாதர் நடுநிலை பகர்ந்தார், 
பெண்பா லிரங்கிப் பெ நமதி யுரைத்தார் ; 

சீரினைச் செய்யுர் திருவும் 

பார்த்திவர் தன்மையும் ssi STH Searls am | 
( நேரிசையாசிரியப்பா. 

திருவெனத் தகுவது திருவளர் புயத்தோய ! 
ஒருவழி நில்லா தோடுஞ் சகடம் ; 

விழியினைக் கட்டி. விளையாட் டய 5 

தொழிலிஜோர்ச் குறுபொருள் ; தொடுகடற் றவழும் 

வெண்டி,ரை; அதலின், 2வ௩2த ! 
உண்டுகொல் நிலைதான் ? உள்ளச் தெளிகவ ! 

நேரிசையாசிரீ யப்பா. 

பார்த்திவர் தன்மை பகரக் கேண்மோ, 

பார்த்திவர வியக்கும் பல்படை விநோத ! 
ஈகரமுஞ் செல்வமு ஈண்ணார் ரைக்கொளப 

பகரருந் துன்பம் பற்றினர் திரிந்தார், 

பொன்முடி அறந்தார், போர்ச்களத் SMG SIM, 

மன்பதை யொறுக்க மாண்டனர், விடத்கால் 
மாய்க்தனர், ஆதலின், மன்னவ; 

ஆய்ர்தறிர் திதனை யகத்திற் றெளிகவே | 

நேரிசையாசிரியப்பா. 

அதலி னரசு மாக்கமும் பிறவும் 

போதக பனையாய் புற்புக பகர்க்கும் ! 

வுன்னவை வேண்டேன், ஐய! நின் காதலி 
என்னவே மாநிலம் இசைக்கும் பாக்கியம் 

ஒன்றையே வேண்டினன், உதகி புரிக,



களம்- -7] விசுவராதம் கட்ச் 

விசுவ. மன்றக் கூந்தல் மங்கையர் திலகமே! 

உன்பிதா வொருவற் குவர்தளிப் பானேல், 
என்பி முள்ளம்? ஏழைநீ ஈவில்வாய் ! 

காஞ்ச. எறிபுனற் படுவனோ! எரியிடை புகுவனோ | 
TNO gr வகையாற் பிரிப்பனோ வாவி ! 

விசுவ, பகை! ரீ சொண்ட பேதுற லொழிக ! 
காகை யெனக்கே தருவதா யெண்ணினன் ! 

பாவை 3ய ! யுன்றன் பணிதலைக் கொள்ளுஞ் 

மச வக னாயினன் ! 

காஞ்ச. 2சவக னீயோ ₹ 

sO ih ரலைவ ! என்பெருஞ் செல்வி 

என்பெரு முயியர ! என்பெருன் காதல ! 

வன் பெரும் பிறப்2,/! என்பெரு மரசே ! 

என்பெ.நமுட2ை ! என்பெரு மனமே ! 

௮ன்பெரு மத3ய! யிருவரின் லுயிரும் 

ஒன்றென சேர்ந்ததா ருயர்மணகல் கண்டோம் ! 
ஒருயிர்க் சிரண்டெ லுற்ற ததிசயம் ! 

| மூர்த்தியம்மன், கிருஷ்ணதேவன், குருபக்க, நாகமன், திம்மன் 
இவர்கள் அ௩்கேவந்து நாதனு_ன் நின்ற காஞ்சனையைக்கண்ட.] 
கிருஷ் Bl tans oti us காதலன் வாழி! 

நாகம. நக்சையும் வாழி!நாதனும் வாழி | 

ஏனையோர். மக்கையு சாதலும் வாழி! hh டூழி | 

குரபக்க. (தனியே) 
காதலன் காதலி களிச்ததைக் கண்டு 

ஆதாரத் குமர J MT LD an Lp பொழிக ! 

கான மெழுக! காவுர் தளிர்க்க ! 

(தேவர்பூமழை சோரிந்து கானஞ்செய்ய,) 

நாகம, வானகத் திருந்து மலர்மழை பெய்ததும் 

இன்னிசை யெழுர்தது மிசைப்பரும் விந்தை! 

குருபக்க, கன்னி தனக்சசை காதல னென்று 
விண்ணவர் தாழும் வியந்தனர் போலும் ! 

(மூர்த்தியம்மன் ஒருசார்மறைக்துகோள்ள, மற்றவர் 
வெளியே சேல்ல.)



விசுவ, (தரையிற்கிடந்த ஒரு மலரையேரந்துக் காஞ்சனைக்குத் 
தந்து.) 

கண்மணி ! மிம்மலர் கற்பகக் காவிற் 

பூத்ச நறுமலர் ; பொலிவினைப் பாராய் ! 

காஞ்ச. எத்தரும் புகழோய் ! இனிதிற் செல்லுதும் 
நித்தில மாலைக ணிலவிய 
பத்தியிற் குயிற்றிய பன்மணி மாடமே! 

(இருவரும் வேளியேசேல்ல.) 
மூர்த்தி. [ காதலன், காதலியிருவருக்கு நிழலைத்தந்த பூங்கோம்ப 

ரக்குத் தனது முத்துமாலையைச் சாத்தி, | 

....,. நேரிசையாசிரியப்பா, 
அலர்தனைத் தாங்கி யசைச் தி் கொம்பே! 

உலகனி லிவர்போ லெொருமனப் பட்டார் 

௮ரிதெனக் கண்டுநீ யசைந்தலர் சொரிக்தாய் ! 
பெரிதென மாலையைப் பேதையே னளித்தேன் ! 

(மதிவிலாசனியுள்ளேவந்து.) 
மதிவி, என்னடி! பேதை! யிம்மலர்க் கொம்புடன் 

பன்னு கின்ரனை பலபல மொழிகள் | 

அனைவரு மிப்பக லதஇிசய முற்று 

நினைவொரு நிலையி னின் நிடா ராகித் 

களித்திடற் கான காரிய மென்னை ₹* 

மூர்த்தி. களித்திடுங் காரணம் காரிசை Seong. | 
காதலிற் காவலன் கன்னியை 

நாசனுக் களிக்கு சாளை*ன் மணூம! 

ஆனந்தக்களிப்பு. 
நல்ல மணமிது பெண்ணே !-.-௪த- 

நாதனை யேபதி யாகப் பெறுமணம், (நல்) 

காமப் பெருங்கடன் மூழ்கி--உ.று....- 

காசினை வீசியே கன்னியைச் தேடிப் 
பாமரர் செய்மண மென்னே 17--புகழ்-- 

பாரக மேவப் படைத்தவன் செய்மணம். (ஈல்ல) 1) 

மங்கை தனக்குயர் செல்வம்---வர--- 

வாஞ்சையிற் றேடி வரித்திடு மங்கலம்



களம்ஃடடு] வீச்வார்தம் ௪04 

மச்கல மாகுமோ ? மாதே! மட 
மானையிம் மன்னவன் மாலையி டும்மணம், (ஈல்ல) (2) 

மன்மத னழகினி லென்று--மண-- 
. மகளையோர் விணனைச் தேடி மடுத்தல் 
சன்மண மோ ₹* புகம் மன்னன்--மக... 

ணுதனை சாளை ஈயர்திடு மாமணம், (கல்ல) (8) 

Uy ssa னாரென்,ற தேடி--ஒரு.... 
பண்பு மிலாவெறும் பேதையை நாடிக் 

கொடுப்பதா ஈன்மணம் ? சேடி !--யெழிற்-- 
கோமக எைப்புகழ் மாமகன் செய்மணம். (ஈல்ல) (4) 

உள்ள மொருகிலை கொண்டு...-முயர்-- 

செல்வமுவங் கல்வியு மொத்திடக் கண்மெ 

கொள்ளுக் திருமணம் ! பண்டெ-பயில்....- 
கோதில் தவமெவர் கூடின லுண்டு, (sare) (5) 

(இவ்விதம் இருவரும் ஆனந்தக்களி யாடி வேளியேசெல்ல) 

களம்--7, முற்றும். : 

சுன அரனை ஒது EY நால வைமைவுடவைமவக க”. 

HON LD—S. 

இடம்--விஜயாகரம், இராஜவீதியிலுள்ள ஓர் மாளிகையின் நிலா 
முற்றம். காலம்--மாலை. 

நேரிசையாசிரியப்பா, 

மதுரைப்புல. (தனியே) 
கார்வளர் சோலைக் கன்னிஈன் னாடும் 

வார்புனல் பரந்த வளவன் பதியும் 

கண்டிவண் வரதன் ; கனக மாடமும் 

விண்டொட நிவந்த வியன்மதிற் காவலும் 
, பற்பல இறப்பும் பயிலுமிந் நகர்க்கு 
விற்பன ர௬வமை விளம்ப லாகுமோ ? 

இக்ஈகர் தன்னி லிருந்தராட் சிலவே ! 

பன்னெடு சாளிற் பாருளோர் கானும் 
காட்ச பனைத்தையுங் கண்டன ஞதைலின்.



Sb) விசுகாதம் = = — _sytmard—vde 

மாட்சிமை மிகுந்த மாரசர் பலவும் 
i, | - fT ® * ஆ] 4 6 உ. , 

இரிந்து நோக்குதல் திருத்திடுங் கருத்தை. 
ட் * ட ச ரு 

விரிசரச் செய்யும் விளக்கமில் மனதை 
உட . ச " 6 

நாற்றினை மாற்கர் நடையுடை யொ ழ் ஙசையும் 

Bur ie வழக்கையும் PIS காட்டி 

ay Donat ௦ பருக்குமென் முன் Sap ரருண்மொழீ 

சிறிதும் பிழைபடாச் மிசயலினை யறித்தேன் ; 3 

ஆடவர் .திலக னரும்பெற 69! de) BS wD 
ச ‘ . . MO Yyosé Ogny.ua was srGiuoa ewan 

மணா (ப்பு ] செய்கையின் நாககர்க் கெ (Up ற்கு. 

வணிப்பறு பறவளையர் சாற்றுவ தரிதாம் ! 
. ® க . ous 

பன் ம oni u's) 509 | 2. த்த பலலக் கா னி i ao 
க 

"ய 

நாப்ப ணமைத்த ந, கணி க் தவிசில் 

காப்புடன் நிகமூல் கன்னிசாஞ் சனை யை 

நானிலம் புசமு காதன் Man FH 

வானவர் வா ச. HH Also னிழு ன் பாக 

ந்றுபம்புணீல் டெ பாது சயர்து க்தனன் ; 

உறுங்கிளை ழம் நார்: உ௰்கமர் வியர்தார் ; 

மங்கல வாழ்க்கொ 0 மங்சையர் பாடச் 
ங்னெம் பொங்கக் சனிற்கனி பல்லியம் 

கற HIG oor ; ov aud ற்) காவலன் களி ஸ்ஸ்] 

மறையவர் பாணர் வண்சுவிப் புலவர் 

ஏழையர் பலரு Lam tpn நிதியறைத் 

தாழ்கிறர் திட்டவர் தாம கொள்கென 

விரித்தனன் ; ஈண்டகை வியதகர் மாந்தர் 

0 கொடுக்கனர் ர தாமு தி குறைவிலாச் செல்வம் ; 
இன வறுமை கூறி ts 67 யர் FIO HL 

பொன்மணி பாரம் bb ண்மினென் ளி த்தார் ; 

செய்யுடன் பருப்பு செ௫ிழ்ச்ச வுண்டியுக் 

கெய்வவெண் மதியெனத் திசழ்தயிர் பெய்து. 

வெண்ணெயுங் கலமற்து விள ங்குவெண் 3 சோறும் 

பண்ணுறும் பலவிதப் பணியா ர்ங்களும் | 

இளிப்பு_று சனிகளும் இருலிழி பிரசம் —_ 
neh@er ha இட்டு மன்மணக் சமழ்ந்தத:



களம்]. லசுவகாதம் டட சசிக 

பாயச வெள்ளமும் பாலடைக் கட்டியும்... 
வாய்ந்த வறுவலு மாங்காய் முதலிய 
ஊறுகாயு முண்பவர்க் குள்ளம் 

எறிட வுவகை யிருபிழப் பாரும். 

மற்றுளார் grip ale aud guar 

பெற்றன ராகிப் பெருமகிழ் வெய்தினர் ; 

சந்தனம் பனிநீர் தாம்பூ லாதிகள் 

குர்தனர் ; மறுமலாத் தாமஞ் பூட்டினர் 6 

ஏம்தலுக் கெய்திய Amun ௪ண்டு 

மாச்த ரியாவரு மனங்களிப் புற் ; 
க * cs ௪ உ 

ஆடலும் பாடலு மமைந்ததிர் நகரில், 
ச ர் 0 . ஆ க 

எடவிம் மாலை யிளைஞ.௩ மழைய 
டட... . ர, ன ள் . 

தாமும் பெருங்களி தாங்கு hoo Mart, 

சரமம் படை ஜீ ற வி (ந ங்சளி யாலே 

வாம்பரிக் தொருதி வாலுளை யசைத்து OUT LOLI hb வற் டைவ ayl¢ add< அ 

ரூ 5 , wep ee Oe, 
3மம்படு மகிற்வை விள ஹ் lear Mant ; 

‘ “oo ட oN ° ர ட 

பாகருங் கவித்தார் ; பதாதியுக் களித்த ; 

வககல் லீரத வீரர் களித்தார் ;-- உ 

மன்னனைக் காணவும் மணவினைக் காணவுக் 

துன்னின ரரசர்;--தொடுகடல் தவழும் 

உரியராட் டரசம் உறுபொருள் வணிகம் 
A ~ + € ee sos 5 த ் 

புரியு பமற்றிசைப் பபாரதிதுகற் மலைவனுங் 
ரூ e சட்டி ௩ . 

கொலகுண் டாரகாக் குட்புஷா காலும் 

ஐலமார் கடல்ரூ முதய கிரியின் 
க . க . on 

STULL ULE முத்ர கதபகு 

மாப்புகம் we மலயமா நாட்டுச் 
“? உ . , ட உ க் ட 

சேரன் மிருவடிர் செம்யலுல் குன்றிற் 

காருலால் கொங்குறை காவலன் னுஞ் 

சந்திர கரியின் றலைவலும் பொதியச் 
டி ் . * a’ . e * , ர் ரு | . . 

சற்தனங கமழும் தண்டமிழ் வழுதியும் ; 
¢ e . e ’ 

குறுறில மன்னர் குழுவுக் கூடினார். 
ச் உட 4 ~ ச் ச் ச் 

குறஷரு முன்னாசக் கொண்ட செடியவன் 

அண்ட முறைதரு மணிவயி ெரெப்பக் 

கண்டன ஸிச்ஈகர்; கருங்குழன் மாதர் 

கர்ர்வாக் சண்ட களிமயி. னிகர்ப்ப



விசுலாாதம் [அக்கம்-4 
ஆர்வமும் றனரா ௨ணிபல பூண்டு 
மணமக ளொப்ப மனம௫ழ் வெய்தினர் ; 
திணிதோட் இருஷ்ண் தேவ ராயலும் 
சின்னு தேகியுர் இருமலை யம்மனும் 
மன்னனச் சுதனும் மலழ்வர தம்மனுஞ் 
சுற்றமு மந்திரச் சூழ்ச்சிக் இழவரும் 
உற்றன ரவகை, உயர்மனை திருத்தினார் ; 
பழமணல் போக்கும் புதுமணல் பரப்பினர் ; 
கழையினை நாட்டிக் கட்டினர் தோரணம் 3 
வாழையுக் கழுகும் வயின்வயின் பொருத்தினர் ; 
காழகற் புகையைக் கமழ்தரப் போக்னொ; 
சீண்ணழே மலருர் தூவினர் ; தாண்டா 
வண்ண விளக்குகள் வாயிலின் வைத்தார் ; 
பூரண கலசம் பொலிதர வைத்தனர் ; 
நாரியர் விதியி னலஜுறக் கோலம் 
இட்டனர் ; ஈகர மெழிலுறப் பொலியக் 
கட்டழ கமைந்த காஞ்சனை தன்னொடும் 
பொலந்ேே ரேறிப் பு.துமணக் குரிசில் 
ஈலமுற விவவ(நி ஈகர்வலம் வருவன் ; 
ஆதலி னியானு மருங்கலிப் புலவன் 
காதலன் கச்க் சவிவலா னுடனே 
புகுர்து காண்பன் பொன்னொடு 
ஈகுமணி மாட ஈகர்வலச் சிறப்பே ! 

வாழ்த்து--வேண்பா, 
மக்கையுடன் வாழ்க மகப்பெறுக மாநிதியக் 
தம்கிரலஞ் சூழ்கச் சரணியெலார்--இங்கட் 
குடைவளாக நாதன்செங் கோல்பெறுக மாலை 
மூடிபுனைக பைம்பொன் முடி, 

Bar to-—8 , முற்றும், 

அஙல்கம்-த், முற்றம், 

SSX.



<P} Bl LD--0- 

களம்--], 
மைய அலைகளை ay 

இடம்--விஜயாகரம் வேங்கடவிலாலம். காலம்--காலை, 
[ ௮ச்சுதன், திம்மன், சகளராஜகுமாரன், விசுவநாதன், அரியநாதன், 

இராமராஜன், சின்னவேங்கடாத்திரி, ஜீவராய், சதாசிவராய் 
முதலானவர்கள் தம் தம் ஆசனத்தில் முறையேவீற்றிருப்ப |. 

HES, 

‘LOLA, 

௮ச்சு, 

ஆ e 

நேரிசையாசிரியப்பா, 
டி ரு இஃ ஓ . . ந 4 

பற் திர் தலைவ ! மன்னவர் செருக்கைத் 

தந் இர. கொண்டு குகைந்திடு மரற 

டி Sow றி சரா Ly. B a ர் Bb BIT ளித் B 

அலவன் றிரூம் கரம் விளக்க LYMM OST P owe (TE எம் hp MP. AT: 
ச 5) க . . | உ ட்ரூ 

LD oD ML at if WILOLD 712 T ey) sl (H Lib DO BT 6 

| விலா வங்கள் கடன தொல்ல 2 
(Fan Na ॥ இடம வற்ஙிகள ட hy. on \ol iT avin மப் ் 

. ச ச 6 on ச் 

நால்வகை வருணமபாம தா துற்றமதா 7 
௬ ட [ஆ] ர . oN . . ’ . oe . 7 

SET NAN .நாக்கக் குடியம் தனமரா * 

வானவ ழு வபை்ப மாமத ந Lb 0 BT v 
. . ச . . re ட ர் க ் க் 

தானமுற் தருமமுச் தழைத்தவோ ? எங்கும் 
9) 

. ஆ த Ae. அ௯ 

மாமழை பொழிர்த?தா ? மாடிலம் தளிர்க்ததோ *. 
ro க ச ச ay - 

கொமடி. சரக்கக் கொண்ட2தா வழுதம் : 

உட nN ் * உ ச “ 
வெற்றிவே லிறைய ! வெங்கடாத் திரியின் 

7” . . ஷ் க ப்ட் ட்ட ரலி ௬; ச ப ச் 

சகொற்றவெண் ஓடையில் (௮/0 மங்கும் 

An * ட் ர் ம்ப டட (ஆ! பட ன ரக ன * இன்பமே பொருந்த WN hE HB TBST 

மன்பகை மகிம்ந்துநல் வாழ்வு பெற்றனர் ; 

செல்லம் பெருகித் திருஈகர் செழிக்தது, 
e . ரு & . 

கல்விமிக் குடையீர் ! காசினி புரந்த 

அடியன் முன்னவன், அரும்பெறன் மகவாய்ப் ' 
ச உ (ஆ! க A ° ச ச 

படி புகழ்ச் தடவெனைப் பரிலொல வளர்த்தவன், 
a on of ; 3 . 7 ‘ 6 

துருமுடிக் கிருஷ்ண தேவு மன்னவன் 

அரும்பதஞ் சென்ற வற்றைகா எடைந்த 

யர் துடைத்தெனைத் தாடி. தாங்க BUTS இடையை தீதூமுடி. தா. 

க(டு



SSH. லிசுவராதம் [௮ங்கம்--3 

உயரற் நிறுத்தென, வுரைவழி நின்றனன், 
Dy GOT oT காளையில், ஆயிர கதிரவன் 

தன்னிலை யொடுங்கத் தமந்திரண் டென்னக் 
குறுநில மன்னவர் குழுமிப் பசக்கனர் ;-- 

உறுபகை யடக்க வொருசனிப் படையுடன் 

எழுந்தனன் ) சந்திர திரிசென் றெய்தினன், 

தொழுதனன் வேங்கடம், தூய காளத்தி 

மலையினை வணக்கி, மாயவன் விளங்குந் 

தலமாம் விஷ்ணு கஞ்சியிற் ற.ங்கு, 

அண்ணா மலையா ரருளினைப் பெற்று, 

நண்ணிய வேட்டுவர் ஈட்பினைக் கொண்டு, 

கண்சகளி-பூட்டுங் சாவிரி யாற்றின் 

தண்ணெனக் குளிர்ந்த தடங்கரை nth oh & , 

தரங்கமுத் 6 தறியுர் தண்புன லாறுசூழ் 
௮ ரகக மாச்கரை படைந்து தங்கினன் ; 

காகமன் படையால் கானிலந் துறந்த 

சேகரன் பின்வரு சென்னியாம் மம்பி 

இருவிகாவ் கூரிறை திருவடி. சரண்புகுக் 

திருக்கனன். அவனை யெதிர்த்திடச் சகல 

விராஜ குமார னேகினன் ; எதிர்ந்து 

விராவிய சேனையை வென்னிடத் துரத்திச் 

சோழனைப் பிணிக்கச், சோர்ந்த இருவடி. 

தோழமை வேண்டித் தொழுதெனை யடைந்தான் ; 

உடன்பா டிழைத்தவற் கொற்றுமை காட்டினன் ; 

திடமுறக் தென்னவன் றிருவடி.க் குயாவாம் 

பதம்பெற வைத்தனன் ; பாய லர.க்கனை 

இதம்பெற வேத்திக் கொங்குகா டெய்தினன் ; 
. cn 6 e ௪ 

படையொடு புகுந்துசி ரகக பட்டணம் 

௮டைந்தனன் ; துளாவ வரசர்க ளிறுத்த 
திறையினைப் பெற்றுக் திரும்பு காலையில், 

மறவினை புரியும் மாற்றலன் வடபால் 

னகா வதகா டச்சுவ பதியின் 

தானமே யென்று தருக்குடன் பேடப் 

பொக்குதல் கேட்டுப் போச்தனன் விரைகில் ; 
திங்களின் மரபைத் திருத்திய துணைவ !



களம்--] ] விசுவநாதம் ௪௧(௫ 

திம்ம, 

தூத். 

அன்னவர் விடுக்க வடைந்த தூதனை 

முன்னர்க் கொணர்க, 

சதாசிவ ராயனை நோக்கி) 
priser Ao ss 

jn stm s ws. (san curnwot Caueflow Greve) 
கொன்றுதொட் டிவர்கள் 

பதமை கொண்டு பிதற்று கின்றனர் ; 

நாடு உமசென சாட்டினம் பலகால் ; 

PED Alp மதியினர் கேட்கிலர் படுவார் ! 

(தூதன் பிரவேசித்து.) 

மன்னவ ரேறே! வந்தனம் Bh Seo om | 

aor ggg கேண்மோ ! எம்மிறை காவத 

நாட்டி துரிமையை நாட்டு கின்றனன் 

கேட்டு$ர் மறுப்பின் 3 Sarit BOLD போரெனக் 

கூறுக Maia) கொடிப்படை கூட்டிச் 

சீறிய மாலுவைச் சைக் தலைவனுப் 

DY TOLD BB I ser சூழ்ந்த வடறந்தரும் ரேய்ச்ஞூர் 

இமைப்பொழு கென வியம்பினன் ; அவலும் 
புகுந்தன ணியாலும் போர்தன னுரைத்தேன் ! 

ஈகுமணி மாலை ந3ரர்திர பூபதி ! 

(சினங்கோண்டு) 
நன்கு! ஈன்ருரை ! நாளை2ய போரென 
சன்கருத் துரைக்க வெ மதி Gur Bib | 

(தூதன்செல்ல.) 
நாத நமது நால்வகைப் படையை 

ஒதக் கடல்கிளர்ம் கொருவழிப் பெய/ர்தெனக் 

கூட்கெ ; ரேய்ச்சூர்க் கொடிமதில் 
கோட்டுது ஈமது கொடிப்படை கொண்டே ! 

களம்--], முற்றும்,
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களம்--9, 

இடம். Ens IS கோட்டையின் வேளிப்புறத்திறுத்தபாசழை. 
காலம்---மாலை. 

(விசுவநாதனும், மதுரைப்புலவனும் உரையாடிவீற்றிருப்ப) 

விசுவ. நேரிசையாசிரியப்பா 
பெரும்படை பின்னுறப பெருவழி கடர்து 

பொருக்தொழி லாகி பொழிலிரு மருங்கு? 

தங்கி நிழலி௫ிர் கண்புனற் கிருஷ்ணையா 

துங்கரல் லாற்றினைம் கரணியிம் கடந்து 

கண்டி னன் மாலுவும்; ராமெதிர் புகுச்சுவன் 

வண்ணிலாக் தானை யிரிச்து பின்னிடத். 

தாக்குது மிதுவே தகு இ! இவ்வயின் 

CE TSI காட்டினம்; உயர்ம தின் முற்றுகை 

வெற் றி பயர்கது ; வீரனா மாரியன் 

மற்றது முடிக்கும் ) மதுரைப் புலவ! 

சனையா டெழு வன் ; சேர்ந்து வரு தியோ? 

்... (தச்சிப்புலவன் பிரவேசித்து) 

கச்சிப்புல, மானவேல் ௮] வான்புக மரிய 

விசுவ, 

தச்சி, 

விசுவ. 

OT sor விமிக்் ஈண்ணினன் வரன் 

er தி லா ரரணை யெண்ணிலாச் குண்டுக an 

ig gst tae கடைவமி செய்து 

செறிந்த படை துனை OT ச: சுக்சென்ர் செலுத்தி 

உம்மு ஷாவின் உயர்படை செகுத்து 

கம்மதென் MATS னாட்டினன் கொடியை : 

அன்னதோர் வெய் நியைய றிவி யென்றனன். 

(Lp aor ant 9 புனாச்2ன் மொய்ம்புடைக் கொடியால்; 

ஆரிய காதன் ஆற்றலே பெரிது ! 

சரிய சிர்தையோய் ! செய்வினை பணிக்க, 

கோட்டையைப் பிடித்துக் குறுகலர் தானையை 

விட்டிய வாரியன் வீரஞ் செப்புக ! 
é 

ஆரது புகு மாற்றலுள் ளார்கள் 
ட ஆ ௪ ௪ ச Garg கோக்கியு நிகழ்ர்தவா கூறல் 

அரிதாம்; ஆயிலு மையரின் பணியைப்
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பெரிதெனக் மகொண்டு பேசுவன் ; மலைமூழை 

பதுங்கு மிருளைப் பரிதியின் FLT Sa 

சதுமெனக் சவவிச் சாய்ந்த சன்மை2பால்; 

ஆரியன் படைக வரணைச் சூழ்ந்தன ; 

பேரிடி. முழக்கெனப் பெ.நங்கா லடிப்பக் " 

கடையுகச் தெழுந்த கடல ங கனலும் 

புடைப ரர தெக்கும் பொர்க்திட வர ற்தும் 

மன்னுயிர் 2பாலவும், மறலியின் பாசப் 

பீன்னலிற் சிக்கிப் பெருந்து.பர் கொள்ளுஞ் 

சிவனைப் போலவும், சேண்மதி பட்ட 

பாவகற் சிந்து 11 ih gh ont) ரனையா. 

பசைத்து வரும இனர்; பார்ப்பவர் பயத்ககொள க் 

குகை வாம் இலையி ற் கொடுிங்கணை DUT db om ib: 

குர்தா லிப்படை சகொடர் குறும் கடி 
சிர்கா குலமுறச் செலுத் இனம்; வண்டிக் 

கற்களை யெி*2ாம்) கதம் பெற குண்டுகள் 

பற்பல விரிக்துன ம்; பாயி (நன பரறது 

wT i sa core. ரிபு யும ow: ங்கு மில ௪௮ அம ஓ 

[௦1௮௮ oa ... 69 WF sori. LB வி hy ool Ab (9. ராலி, 

மண்ணினுல் கல்லீனும் வகுக்க பாநிலின் 

உண்ணிவா முழ ய. றப் பிடி.குதன ருண்டுகள். 

க்காரர்சு ம 2 யலாம் தசமுகன் நலைகளே 

Hes Ho வேழ 0 ஈட்டி குப் புலக்கை 

OUT iat மதிலின் விகட SATS Har 

ஆங்கொரு ப ப[டையி அ ப்ணாட. ப றித்தனர் 

பாடைமண் வெட்டிப் படைகளால் வயவர்: 

மைம் Os Ou மகன்றிடப் பீளர்த 

அரண்வுி நுழைந்து மார்த னர் வீரர், 

பெருந்தி யிட்டனர்; பிடித்தனர் சிலரை, 

முடித்தனர் பலரை, முழக்கினர் '3பரி; 

கொடிப்படை யாரியன் கோட்டையுட் புகுக்லு 

வித்தியா ரண்ய வெற்றிச் கொடியினை 

மத்தியி னுட்டினன் மதின்முடி. துலங்க; 

இத்தகை முடிச்ச இஞ்சியின் முற்றுகை, 
எத்திசை யும்புக ழேர்த3ல ! ப
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விசுவ. இனிதாம் ! . 
எண்ணிய வண்ண மிபற்றினன் நிநலோன்; 

நண்ணுக நாதனை; நாற்பெரும் படையுடன் 

மாலுவின் சேனையை மலையுமா றெழுவன் 
கோலகீ ராற்றின் குளிர்கரைப் பர ங்கா. 

இவ்வுரை UL] ONT தி யிறைவனச் சதனை 
‘ C 

அவ்வயிற் றாண்மிமா ற்ரியரா த்ற்குச் 

செப்புக போதி, செந்தமிழ் வல்லாப் ! 

கச்சி, ஒப்பருஞ் சீர்த்தி யுயாபடைத் தலைவ | 

சச்சையங் கடகரித காவலன் 

அச்சுதன் பின்வ தமர்நோக் குவனே ! 

சளம்--9, முற்றும். 

களம்---8. 

இடம். கிருஷ்ணாநதியின்தேன்கரை. அச்சுதராயன் படை வீ, 

காலம்--எற்பாட, ட 
(அச்சுதராயன், ஜீவராய், கச்சிப்புலவன் முதலானவர்கள் 

வீற்றிருப்ப) 

நேரிசையாசிரியப்பா. 

அச்சு, வேசுவெமங் காலென வெள்ளப் படையுடன் 

நாகமிண் மலை நாடிப் புக்கனன் ; 

முற்றுகை முடித்து மகெயில் கொண்டு 

வெற்றியம் பதாகை மீது ற நாட்டிய 

ரிய நாச னரும்போர்ச் களத்தில் 

கேரலன் மாலுமுன் னின் நுபோர் செய்யச் 

சென்றன கைன் சேர்மினென் அுரைப்ப, 

ரஈன்றெனப் போர்சன் ; நான்வரு முன்னர் 

பெரும்போர் விளைத்துப் பீசா லாற்றின் 

கரைவழி மாலுவுல் கலங்கித் தாளையும் 

ஓடுமா நிழைத்தன னொருதனிப் படையான் ! 

ஓடைமா களிற்றி லுயர்முடி. பிளக்க | 

aig. SP Bs குருதி வான்பரசர் தேன்னக்
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குடவரை செவவான் குலவச் கதிரவன் 
மறைந்தனன் ; பகலில் வாளகர் பரிந்த 

Bom eon Ppp Cae Be விரும்பினன் ; 
நாதனைத் தருமின் ! 

(மதுரைப்புலவனுடன் விசுவநாதன் உள்ளே பிரவேசிக்க) 
ஜீவரா, 

விசுவ. 

அச்சு, 

விசுவ, 

ஈண்பன் வந்தனன் ! 

தீசறச் செலுத்திய செருவெலாக் கூறப் 
ப்பாந்தனன் மேசுகை. 

அடல : , போர்த்திறக் கூற 

வேக்தனே ! யெய்திலன்; வரங் குன்றிய 

குமரன் செய்தியைக் குறித்தன் வடி.ல்ஷா 
* * ச ச் 

அமரினை நிறுத்தி யன்பினை வேண்டினன, 
ஆற்றங் கரையி னகன்பொழி லிருக்கனன் ; 

சாற்றுமா றருள்க. தண்புன லாற்றின் 
தென்கரை மருவுஞ் செழும்பதி யாவும் 

உன்பதி பாக்க வுடன்படு வாரேல் 

ஓக்குமம யுள்ளம் * | 

உயர்தனிச் சிலையோய் ! 

க்கை நாட்டை யீவிர Alar pew இக்கரை ர ௮னற 
சுருக்துட ஜனொக்குமென் கருத்தும் ; ஆதலின் 
திருத்துக மேல்வினை, 

திக்கெலாம் புகழும் 
| இறைவனே ! 3யகி யிசைத்தவா முடிப்பன்-- 

துறைபல பாடுஞ் சொற்பயில் புலவ ! 

அரசனோ டிருக்தி, 
(விசுவசாதன் வேளியேசேல்ல்) 

அருந்தமிழ்ப் புலவ ] 
முரசொலி யெழுர்த மொய்ம்போர்க் களத்துத் 

தலைவனோ டி.ருக்தனை ; தமரவா ரிதிபோல் 

மலைர்திரு சேனையும் வளைந்தவா நியம்புக, 

மதுரைப்புல, கடல்கிள7ர் தெழுந்து கடிம்புன லாறுதன் 
புடைவர வெதிர்ந்து புக்கதைக் கொள்ளுக் 

தின்மைபோல், ௮7௪! தவாமெடும் படைதான் 
வன்மையா யாரந்த வளைமதில் ரேப்ச்சூர்
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விட்டெழுக் தேகி விரைவினிற் படார்து 

துட்ட ரிரும்படை தொலைவுறப் பாயாது 

போரிடப் புக்கது, போர்ச்களத் தெழுந்த | 

பபேரியி னோசையும் 3பராள முழக்கமுகு 

கலந்த களத்திற் கம்பலை மிகுத்,க.து ! 

மலைந்திரு சேனையு மயங்கு காலையில், 

வானுற வெழுக்து வளர்க்க பராகம் 

மாநிலத் துடனே மற்றைய கான்கு 

பூதமுங் கலந்து பொருந்தின போன்றது! 

ஓதக் சடல்வா யுலவு மாமையின் 

கான்முகந் தெரியக் கருக்தோற் கலசம் 

Uinta ch (op தணிச்.து வீரவாட் கேடயம் 

கைகளிற் நரித்.துக் கழலணி வீரர் 

மொய்களக் திரிக்தனர் ! முகிலிரு கூறுகள் 

குளிர்வா னெதிர்ந்து கொட்டுந் தாரைபோல் 

வளைந்திரு படைக.ரூம் வாளிக ளேவின ! 

பரசுகொண் டெற்றினர் ; பட்டய மோச்சினர் ; 
விரசுவரர் தம்ம வீட்டினர் வாளால் ; 

ஆறுபோ லுதிர மமர்க்களத் தோடப் 

பாறுகள் சுற்றிடப் பதாதியிற் பல்லோ 

புண்படக் கலக்கியும் பொத்திடு மம்பினால் 

மண்படக் கிடந்மும் மயங்குயு மயர்ந்தார் ! 

ஊனு மு.திரமு மூறிய சேற்றில் 
னை வீரர்கள் தளர்ந்து தவித்தனர் ! 

துதிக்கையா மியானை தாக்கிவா Cer dus 

குதித்திறக் தார்சிலர் குருதிவெங் கடலில் ? 

கரலா கவத்தினாற் களத்திடைத் திரிதக் 
தொருவனே பலாபோ ௮ணர்த்தி நின்றனன் ' 

ஆயதோர் சாலையி லடையலர் திகைத்து 

மாயமே வல்ல வாட்படை பவுணர் 

பூண்டினை யொழிக்கப் புகுர் தமா ல் வனோ 2 

காண்டி வ Qué gis காண்டவ மழித்த 

தனஞ்சய னிவ3னோ ? தக்கன் வேள்வியைச் 
சினங்கொசி தொலைத்த சேவபிரா னிவனோ ! 
என்றுரைத் நெக்கு மிரியலுற் ஈனரால் |



war these |, விதிஙநாதிம் கஞ்ச 

அச்சு, 

௮ன்ஜெரு காலையி லரவின மெல்லாம் 
அனலிடை.ச் செலுத்தி யாற்றிய வேள்விச் 
சனமே சயன்போற் சமரிடை வீரன் 

தந்தியின் கரங்களைக் சள்ளினன் சளத்திந்! 
விர்தைவா மிவன்படை வீரர்க எஞ்சா 

கெஞ்சராய்ப்புகுர்.து கெருக்கிசே ரலரை 
யஞ்சுக் சலங்க வடித்தனர் |மாலுவும் 

த்டினன் ; NA gi னொடினர் துருக்கா 1 
கோடொளிர் கரிகளுங் குதிசையி னீட்டமும் 

கொண்டன மாகக் கொற்றமும் படைத்தோம் | 

எண்டிசை மதிக்கு மிறைவனே ! யிதுதான் 

போர்த்திறம் ! 
° புலவ !புகன்றனை ; மகிழ்ந்தேன் ; 

2நர்த்தியய 1சாதன் நினைத்தது முடித்தான்; 
வார்புன லாடி வைகறைப் பொழுதில் 

கேர்கடன் முடித்து நிற்குதும் ; காலையில் 
உடன்படு நெஞ்சனா யுறுவ னடில்ஷா ; 

அடைக்கலம் புகு2ம லன்பினைக் சரு2வாம் ; 

இன்றுமில் 2காண்மி னெவருகங் 

குன்றிடை யுறங்குங் கோளரி போல3வ ! 
களம்--3. முற்றும், 

களாம் யி ர. 

குறைவை அறம். 

இடம்--கிருஷ்ணாநதியின் தேன்கரை, அரசன்.படைவீ6, 

காலம்--தாலை 

[அச்சுதன், ஜீவராய், சதாசிவராய், இராமராஜன், கச்சிப்புலவன், 

அச்சு, 

மதுரைப்புலவன் முதலானவர்கள் வீற்றிருப்ப] 
கேரிசையாசிரியப்பா. 

இதம்பெற நாத னியற்றின னரிய 

உதவிதான். இதனை மறத்த லொண்ணு3மா ? 
HIF ory Nasr வணைந்திடு முன்னர் 
உரிமையிற் றெர்த்தன லுறுமுடன் படிக்கையிற் 
காட்டிய நிபந்தனை கரவதிக் கொண்ட .' 
நாட்டினைக் சுது! பக்த வர்தித்கத்



த் ஜ் 1 

Saunt. 

லர், 

விசுவ. 

விசுவநாதம் [ ௮ ங்கம்ட்டு 

அறைமுக வடுகலைத் தொகெட் லுலவும் 

நிறைமரக் கலர்கள் நின்று துயல்வரப், 

பொதுவிட மாக்கலும் பொருந்து மிரண்டென:;-- 

கதுமென வெழுந்த கடும்போர் முடிந்தவா 
வியப்2ப ! யினியவர் விழைவுமேற் கொண்டு 

பெயர்ந்திண் வருவதாப்ப் 3பசினர் ; அதுபோல் 

வரதில ரென்னே ₹ 

(விசுவகாதனும் சலாபத்கானும் உள்ளே வர.) 
வார்கமல் வனைக்த 

தரிரத் தலைவன் பன்னுட ஜனொருவனைக் 

கொண்டிவண் வா நனன் 

கொற்றவ !இவன்ரூன் 

தண்டி ॥ற் ரலாபத் கானெனுந தெவ்வர் 

படையின் நலைவன் ; பரிவுமிக் குடையான் ; 

கடைமெடு 9வற்சட் காஞ்சனை சிறையை 

ரீட்குகா ளாகவிய மீளி மொய்மபினான். 

வாட்பமடை ௨1 | slot AT as (GAM சனன் ; 

௮மர்க ஈன் னரச ணையென் கூறுக. 

தம்மட னபசன் சாதன லுனது 

பாசறை வாயிலின். பார்த்திவ ! உன்றன் 

ரசமே நாடிய ர பளை நின்னான் 

அழைத்து வருவம் ரா? 

அன்பனைத தர௧ 

(சலாபத்கான் வேளியே சேல்ல) 
லழைத்திடும் புக?மாய் ! பரியலர் தம்மை 

வென்னிடக் துரத்தி ட) வற்றியை நாட்டி 

என்னில மெவச்2க பரதனை யென்பதென் ? 

மெமிரும் வலயம் நின்றரின் பெருமைக் 

STS BIT செயமலா ? ௮ன்ப! நின் Co Mav 

யாவரு முணாவா் யானிளி யுரைப்பதென் ? 

SLD ah காரிய (21 ஈம் Lo முடிர்ததோ ? 

வெர் றி Say ov! றைவ! வீங் yb ரா no ற் 

கொற்றமே காட்டுங் கொடிபயில் நாவாப் 

செலும்தியான் செல்சையிற், நிசழிரு கபையும் 
$a gs BUG சேளையி னேயமே காணப்



set] விசுவகாதம் so 
பா.தலத் துதைவார் பரிஜினுற் DBE, 

காரதலுற் றவர்ரிழல் கடிபுன லதத்திற் - 
சலந்துற வர்டின ; காவல ரிருவரும் 

நலந்தனை நினை க்தவர் ஈன்னோக் குறுமுன், 
இருவர்சம் படையிருு தெமுஈத தூளிகள் 

மருவிக் கலந்தன ; வான்கரை யிரண்டுந் 

Bion ool சேனையிற் றுவைத்த 3பரியின் 
மன்னிய பேரொலி வான் மூக டளாவிச் 

LETTE SI முழங்கின ; சேனை யிரண்டிலும் 

மரந்தபல் கொடிகளி னெற்றியைத் தைவரடு க் 

காற்றினங் களித்துக் கலர்தன ; காவல! 

சாற்றுவ தென்னிளி i 2 சாதா னம்பெதீ 

OU ih Boal Sor LN OO! o3f ASST , 

HFS, மகிழ்வு மெய்தினன் ; 

௩ தங காலமு ஈன்மை பயாதது ! 

[இஸ்மே லடில்ஷா, மாலூகான், கும்மல்கான், அஷாடாகான், 
சலாபத்கான். அமீர்ப்ரித், உம்மதுஷா முதலானவர்கள் உள்ளே 

வர,--அச்சுதனும் அவன் சபையோரும் எழுரீதுநிற்ப,-- 

இஸ்மேலடில்ஷா முன்வந்து அச்சுதனைப்பணிய | 
கச்சி, (மதுரைப்புலவனுடன் தனியே) 

ரைப் புலவ ! மமசை யடஙடுப் 

புதுத2கால் பொ மக்க Laer Gs QIN SS 

விடப்பல் ips gs வெங்கணு கம்3போல் 

அ௮டையல னச்சுவ பதிசாட் டரசன் 

ம ரையென வெளுத்த சொய்கா ம௩கியைச் 
சிரமுதற் கால்வரை மசர்த.தி விஜய 

ஈகரா ளரச ன(ரந்திரன் முன்வர் 

தகமிகக் குழைர்தங் கணியடி. தாழ்த்திச் 

சலாமிடு இன்றனன் ! 

மதுரைப்புல. சாகரத் திடையிற் 
குலாவுறுக் கராவின் கூர்வாய்ப பட்ட 

கரியினைப் போற், படைக் கடலிற் பகைவன் 

அரசனச் சுதனை யஞ்சுகன் றனனால் | 
அச்சு. அன்பினை வேண்டு மரசனே. ! வருக | 

(ன்புள வருத்த முமுவதும் போக்கு



விசுவநாதம் (அங்கம் 

இன் ௮ுதொட் டிருவரும் இசைந்த மனத்தராய 

ஒன்௮ுபட் டொமுகுத ஓயர்ஈலம் விளைச்கும் ; 

ஆ,சனத் தார்க! 

இஸ்மே, அரச ரேறேஒ 

அசன், 

ஆதரிப் பாயென் றடைர்தவர் தம்மைப் 

போற்றும் பெருந்தகைப் புண்ணிய பூபதி! 

எழற்றமார் ஈரச இராஜ குமாரனை ! 

நின்வயி னப்புகழ் ரிலவுறு கின்றதால் ! 

அன்புட னிருவரும் அமர்ச்திட லினிதாம், 

படைகளின் ந்லைமை படைத்த ! மசண்மின் ! 

நடுநிலைப் படி.ஈர் நாட்டிய நிபம் தனை 

யாவையுஞ் செப்பேட் டெழுதுமின் | யாங்கள் 

ஆவலின் முத்திரை யஈனி லிடுவோம்... 

அன்பனே !யச்சுவ பதிராட் டரசே! 

இன்பமே விளைக்கு மெழிலார் சோலையின் 

வம்பவிழ் ம்ட்ரால் வப ங்கு ஈதிக்கரை 

ஈம்படை சூம்ந்திட நாங்களித் திருந்து 
விருக்துண் ட வரவா வெற்றித் 

இருஈகர்க் செழுவோஞ் சனைசூழ் வரே ! 

களம்--, முற்றும். 

HOT LD ~~). 
ence கையக ts 

இடம்--மதுரை, சித்திரலிலாலம். காலம்-- காலை. 
[விசுமகாவதன், குமாரகிருஷ்ணப்பன், காஞ்சனை மூவரும் 

விசுவ. 

உரையாட] 

கேரிசையாசிரியப்பா. 
பணிமுடி கவித்த மன்னவ னேவ 

௮ணிமதிற் கூட லடை%தனம். அக்காள், 
ஏத்திழை! யிவனை யெழின்மலர்க் சையால் 

ஏக்திரீ வந்தனை !யிளவலுக் இந்நாள் 
ஆண்டுபத் திரட்டி யாயின. வெற்றியைப் 
பூண்டதோர் விஜய ஈகரிற் புகுந்த 
கலக்கமுர் துன்பமுல் காதின் கேட்டோம் ! 
விலக்குமா ெெருவரும் வேண்டின ரில்லை.
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வேங்கடாத் திரிக்கு விரோதமே செய்து 
பாக்குது வார்க்குயர் பதங்களை வழங்கும் 

மந்திரி திம்மன் வஞ்சகங் கண்டு 

சர்தை கலங்கித் திருச்ச ருள்ளார் 

சினநத்திடத், திம்மன் சிறுவனைக் கொன்றனன் ! 

மனங்கொதித் தஇக்ரகர் மாக்த ரிருவகைப் 

பட்டன ரென்னப் படையொடு புகுந்து 

தட்டின னிப்ரகறீம்; செமெதி யமைச்சன் 

எட்டிலக் கம்பொன் னீர்தவ னேக 

விட்டனன். ஆயினும் வியனகர்க் குழப்பம் 
அடங்கில கென்றவ் வடில்ஷா தன்னை பய 

தொடங்குக போரெனச் தாண்டினன். Saye gan 
வந்தது "கண்டு மன் குலத் தவர்கள் 

சிர்தைகன் நினராய்த் தயவன் கொள்ள 

லம்பதி லக்க மரும்பொன் னளித்து 

நும்பதிக் கேகென .நுவன்றனர் ; சென் ரன். 

அன்ன கார் காலையி லமைச்சனை யொறுக்க 
DABS ூள்ளா ரனைவருகி இரண்டு 

சதாவேனிராம ரர்யனா% தம்மகாப் 

பச தித் கலைவரைப் பரிம் லு வண்ட 

வளைர்தன ரமைச்சன் வளாமனை. அவளும் 

Par SOIL தினிஈமக் கொருதுணை யிலையென 

நிலத்தினிற் கக். தியை நிறுத்தி பதன் மேல் 

வலனுறப் பாய்ந்து மார்பகம் கிழிய 

மாண்டனன், அர்?! வஞ்சகக் தொழிலே 
தாண்டிெ மேடெனச் சொல்லுவர், கல்லாய்! 
மாரக ரமைதி ஈன்னிய காலையில் 

கொளணிவ னென்னக் குடிய மேற்ப 

இராம ராயன யிறைல னாயினன் ! 

விராவிய படையுடன் மமேவலன் வருகையும் 

அமைச்சன் மீமையு மணிககர்க் குழப்பமும் 

அமையுமோ, யானு மர்சக ரிருந்தால்? 
மந்திரி செய்த வஞ்சளை யாலுந் 
தந்திரத் தடில்ஷா சாக்குத லாலுற் 
கம்பொரு டம்யிர் தம்மனை சமசதென



காஞ்ச. 

விசுவகாதம் [௮ ௫்சக் ட: 

சம்புத லிலசாய் ஈகருவார்ச் கெய்திய 
விதிகொடி தென்ன வேலைசூழ் போர்த்துகற் 
பதி நூல் வல்லோன் பர்னோ நானிஸ் 
எழுதிய நிருப மெதிர்ந்தராண் முதலாப் 

பமுதிலா ஈகரும் பமுதுபட் டதென 

வருத்த பெய்தினன். 
மன்னவ! ௪௪ன் 

கருத்தை யெவர்கொலோ கடதிட. வல்லா[? 

(சிலபிராமணர்களும், ஜீவராயனும்; அரியநாதனும் உள்ளேவர) 
ஜீவரா. 

விசுவ. 

நாட்டிலுக் கென்று ஈல்லறம் புரிந்தது 

கூட்டுறும் பயனைக் குறித்திடாக் கோவே ! 

அறமே புரிந்தனை; ஆதலி னின்பா 
லறத்தின் மூர்த்தி யருள்சுரந தவனாய் 

அரசனைக் சொண்டுனச் கரச தர்கனன். 

விரவிய சீர்க்குண வீர வர்மன் 

மாண்டது கூறி மதுரை வாசிகள் 

6 

லைண்டின ரன்னை 3வெர்கெனக் கொள்ள! 

மன்னவன் மகழ்ந்து வான்புனற் மங்கை 

ஈன்னீ ராட்டி நளிர்முடி சூட்டி 

வரும்படி விடிக்ச வர்தனன், மண்ப! 

HY BDI ஈவிலு மர்சணர் தம்மால் 

புனித மாக்கயெ பொன்னுருக் கொண்ட 

அனிதரும் கூர்வேற் அுர்க்கையும வஃ கனள! 

சாக்குர் கொழிலுடைக்.கன்னிவர் தனளோ? 

கோக்கருண் மாது கோன்பினுற் றவளோ* 

(வேளியே ஜனங்கள் கூட்டங்கூடி நின்றார்த்து) 

ஜனங்கள். ஜெய! ஜெய! ராம ராஜ! தெய! ஜெய! 

விசுவ, 
அரிய. 

விசுவ. 

அரிய. 

வியன்பெரு விதியில் விழைவொலி யென்னே? 
மாந்த ர௬ுரைப்படி. மன்னவ னிராமன் , 

ஈந்தன னென்ன விருங்களி யெய்்தினர்! 
காரணி யிர்ச ஈகர்வர் தாளெனப் 

பேருவப் பெய்தினன், 

பேசுவன் கேண்மின்! . 

மேவிய புகழோன் வெற்றிவேற் கிருஷ்ண: 
தேவன் செக்கோல் செலுத்து நாளையில்



சம்ம]... விசுவாதம் 
| worms தரியெலு ஈன்னாண் முடிவில்: உ. 
தவரு STF ge ST GE இளைஞரும் 0 
கொடி மதில் காக்குங் குமரிமுன் சென்ற: 

ளடி. பணிக் தலரா லருச்சனை புரிந்து. 
ப்கட்டினை நிறுத்தப் பார்ப்பவர் வெருளத் 

தகட்டுரு வாய கனிவா ளெடுத்தோர் 

வெட்டி.னிற் கழுச்தை வெட்டிப் பலியிடல் 

இட்ட தேவகைக் கினியதோர் பூசை! 

வெட்டொன் நிற்றலை வீழ்த்தப் படாகதேல், 
நட்டமுர் துன்பமு ஈகருக் கெய்தும்! 

ஆகலி னிப்பலி யாண்கெ டோறுங் 

காகசலி னரசர் கைவிடா இயற்றுவர்! 5 உ 

ஆண்டொரு மாளி லவவிதப் பூசை 

ஈண்டிய காலயில், இறைவன் வேட்டமேற் 

சென்று கானகம் இரிந்து, மைந்நிறக் 

குன்றுகால் பெற்றுக் கொண்டலின் முழங்கிக் 

கொம்பினாற் ஐருக்களின் கோண் முறித்துப் 

பம்பிய கானிற் பாய்கிறது குள ப்பினா ற் 

பாரினை யெற்றிப் பராக மெழுப்பி 

சேோர்மூக மாக நிற்பது போல 

நிற்கும் பசட்டி. னேர்மையைக் கண்டனன் 5 

விற்குனித் தெய்யும் வேடரைக் கூவி 

“வலையினை கூூசமின் ! வளைந்து நெருக்குமின் | 

‘iow ps கொணாரமின் ! நீவிரிக் கணம்'” என 

யினர் வளைச்தனர் ! வ றெருக் துறும் 

வயின்வயி மேடி வளைர் சவர் தம்டபை 
மூட்டிக் தள்ளி முழங்கு மெல்வையில், 

கட்டி.க் கொணர்ந்த கழலோ னிவன்காண் ! 

வேந்தன் கிருஷ்ணன் வியந்து சூலம் 

சக்திய கையா ளேற்றிடு ஈற்பலி. 

இதுவென நகர மெய்.தி, காளையே. 

சகதுமெனர் சென்று கானின் cor BuG ay 

பலியிட. வோமெனப் பறையறை வித்கனன். 

ou ath LIB LL. CUT GANG). CCF 

செகுப்பவ ரெவசெனச் திகைத்தனர் வீரர் [...
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விசுவநாதம் [ஆ.க்கம்-- 

நகுமிளச் கதிரவ னண்ணிய காலையில், 
ஆயு௪ சாலையை யடைந்தனன். ஆங்கண் 

போயித மான பொரும்படை துருவி 

நின்ற நாதனை நெருக்கித் (தோழ! 
இன்றிவண் வ%ததற் கேது காரணம்? 7 
விளம்பெனக் கேட்டேன் ; விசுவ நாதனும் 
உளம்படி சனவையுரைசக்தனன். அ௮னவும் 

இரவினிற் கண்ட வென 5 கனவும் 

விரவிய தன்மையால், வியச்தனன். தேவி 

கூறிய வண்ணங் கவா ளெடுத்துப் 

பாறுளுழ்ற் திட்ட பலியிடஞ் சென்மம். 

ஆஙக ணரச னவலமுற Moai 

சங்கிதைக் கொல்வா Clr apa Bia ரென்று 

வருந்தும் காலை, யிவ வாட்கை வீரன் 

திருவ நின்று இக(நிரு கொம்பின் 

வளைவினிற படாமல் வாளினைச் சாய்த்து 

விளையாட் டாக விலங்கின் கமுத்தைக் 

துண்டிள்கெர்ரதனன் ; துண்ணென வியக்தார் ! 

மண்டலம் புரந்த மன்னவன் களித்தான் ! 
காளியும் பூசைஅயக் களிப்புறக் கொண்டாள ! 

பீரிமொய்ம் பலனுக்கு வெற்றி?ப யு.கவி 
என்றும் பிரியா தரு த தெய்வம் 

இன்றி கெழுக்கனள ; ஏமம் படைத்தனன். 

விசுவ. வாய்மையே யுபைக்கான் ; வாகையுஞ் செல்வமுக 

தாய்கர வந்தன ! 

[வேளியேஜனங்கள் மற்றோர்முறை யார்த்துச் சோக்கலிங்கனை 

முன் சேவத்தி | 
ஜனங்கள். காழ்க்கிலம் 1 தாழ்க்கிலம் ! 

இன்ன யிறைவம் கெழீன்முடி சூட்டத் 
அன்லுதி ! போதி !--2தான்றலே ! வாழி! 

விசுவ மற்றொரு மூறையு மாககர் மாந்தர் 

உற்றுரு மொக்க வயரொலி இள ப்பினா ! 

(சோக்கலிங்கன் உள்ளே வந்து) 
சோக்க, வைகைநா டோங்க வந்த பூபதி ! 

கைகளைக் குவித்துக் கடைப்புற நின்று



sarii—~—5 | விசுவநாதம் ௮1௨௯ 

பொன்முடி புன கெனப் புகன்றனர் மாந்தர் :-- 

தென்னவன் குலத்திற் சிறுவ ரின்மையால் 

மன்னவ னிராமன் மதித்த SU BRN BOT SLD 

QearSsar was Qui) gious பணக! 

ஜனங்கள். (வேளியே) 

விசுவ, 

அரிய, 

ஜீரா. 
அரிய. 

சோக்க. 

விசுவ, 

புனைக | புனக! பொன்முடி. புனைக ! 

நனைக | நனைக! ஈறும்புனறி கங்கை ! 
செங்கோல் பெறுக ! சில்கா தனத்தி 

லெங்கோ னென்ன விஞுக்து£ வாழி ! 

(சோக்கலிங்கனை நோக்கி) 
அவ்வித மாகுக ! ௮ணிரகர் மாக்களைச் 

செவ்விதி னமர்த்திச் செலுத்துக ! போதி 
ஒ 

, ௪ உட ௩ 

(ஜீவராமனைப்பார்த்து) 
நண்பனே ! முடிபுனை ஈன்னா ளிதுவெனப் 

பண்புறு கணிதர் பகர்ந்தனர் கொல்லா ! 

ST bor Colm or Haber port மேலோர் ! 

வாளைபாய்ச் ழக்கும் வண்புன னாட்டின் 
ச் மாந்த ரனைவரு மாசகர் புதுக்கிப் 

பூந்தார சூட்டிய பூரண கும்பழுபம் 

பொலம்பா லி கைகளும் பொன்ஜொளிர் கவரியும் 

நலச்திகம் விளக்கும். நங்கைய ரெடுப்பச் 

செய்வன செப்திரி ொனேக் தலைவ ! 

மைந்நிகர் தந்திமமல் வார்டு சேற்றி 

நாளைய முடிபுனை நல்விழா மடகத்தும் 

நாளெனச் சாற்றி ஈகருக் குணர்த்துக ! 

இத்துணை பாணையை யேற்றன் ! மகிழ்ந்தேன் ! 
மெய்த்தவல மிருர்தவா 1---3ம தினியுள்ளார் 

களிப்பர், தஇளைப்பர், களியாட் டயர்வர் ? 

ஒளிப்பரு மூவகையா லோடித் அுள்ளுவர் ! 

ஆதலின், ஐய '! கின் னணாணைமேற் கொண்டேன், 

போதுவன். (சோக்கலிங்கன்வேளியேசேல்ல) 

கைண்மின் ! பொன்முடி. புனைந்து. 

செங்கோல் தரித்துச் சேணிலக் குடையிற் 

ற்ங்குமா Do By தச்திரத் குலைவரும்.



விசுவராதம் [அங்கம் அத் 

மக்திரத். தலைவரும் மன்னருஞ் சூழ். 
இந்திர னிகர்ப்ப விருந்து, மகங்கையா் 
பல்லாண் டி.சைப்பப் பார்ப்பன ராசி 

சொல்லா மெழுப்பச் சுருதிதாற் படியே 
மாநிலங் காத்தல் மனுவிற் குமாகுமோ? 

யானிதற் காளோ?* யாமளை கருணையும் 

ஆன்றோ ரமுளு மமைச்தா லன்தி 

ஏன்றிடற் கொண்ணுமோ, இப்புவிப் பாரம்? 

சுமையின் தன்மையைச் சொல்லுவன் கேண்மின்! 

அமைச்சர் முதலா மவை3யோார் சொற்படி 

நிற்றலும், மாந்தர் நினைத்தவா புரிதலும் 

க ந்றவர் விதிக்ச சதியினிற் போதலும் 

வறன் வழிச் DET QD வு தற்கு மாமு 

மறன்வழி விலக்கலும் மங்கையர் பாலகர் 

மூப்பினர் முதலா ௦ மொய்வலி யிழற்தார்க் 
காப்பது கள்வரைக் கடி வலுக் காமம் 

ஆதிமுக் குற்றமும் ௮டக்கலு நகரில் 

சாதிபே தத்தவர் தத்தம் நிலையில் 

தவரு தொமுகத் குக்கவா நியற்றலும் 
இவரலை படரு மிருக்கடன் மீது 

வங்கஞ் செலுத்தி வர்த்தகம் புரிதலும் 
ol WS GOLD பயிர்க்தொழி லியற்றி வித்தறும் 

பிணிபச நீக்கலும் பெரும்போர் துடைத்தலும் 

வணிகர் வீதி யாவையுர் திருத்தலும் 

குளம்பல நிரப்பலும் முடிகளைப் பெருக்கலும் 

வளம்பட வாணம் வகுத்தலும் பற்பல 

கைத்தொழில் வளரத்தலும் சல்வியை வளர்த்தலும் 
பொய்த்தலை யுவக்கும் பூரியர் பகையை 
சால்வகை வழியா னலிவுறச் செய்தலும் 
மேல்வரு வினையை விரயமா யுணர்தலும் 

நாற்றிசை மன்னவர் ஈட்பைக் கோட ம் 

மவற்றுமை காட்டம் வேர்கரோ பெறழ்தலும் 

இத்துணைச் செயல்களை ip லெளிதோ? 
கத்துவா ரிதிசூழ் காசிகி-புர 

என்வயி மைக்கு மீசன் யலாம் 
ட உ ஆ a
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பன்னருக் துணைவர் படைத்ததோள் வலியும் 

மன்பதை யன்பும் மாதவச் தோர்கள் 

சன்பால் வைத்த விரக்கமும் மீசன் 

அருளுக் தாங்க யாண மேற் கொள்ளக் 

கருதினன்; ௪பையிர் காட்டிமி னார்வம் 

மணிமூடி. தாங்கி மாநிலம் 

௮ணிபெழப் புரக்கும் அரசனைக் காத்த! 

[வேளியே ஜனங்கள் வாத்யகோஷஞ்சேய்ய மதுரைப்புலவன் 
உள்ளேபிரவேசித்து] 

மதுரைப்புல. வாழ்த்து 
oud ip»! LO SBT OST OM வயத ங்ன் குடை 

வாழ்க வானவர் மானவர் வாழ்வு 

வாழ்க! %ல்லற மாதவ மோங்கிட 

வாழ்க் காஞ்சனை மாதொடு வாழ்5௮! 

களம். முற்றும், 

* ஓ நன் ச . 

By WED—O. OL PMs, 

¢ டட ன் 

é விசுவகாதம் 

அவி முற்றுப்பேற்றது. ,   
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