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நான்முகம். 

  

றந, Df OM erp Oy HTL கமெனும் பகுஇ வளருமா 

பற்பல சால்கள் இக்காலத்தில் இயற்றப் பட்டுளளனவாயினும், 

விரரஸ ப்ராதான்யமாயுளள் நாடகங்கள் அ௮ருமையாயிருத்தலின், 

மஹாகவி பட்டகாராயணன் இயற்றியுள்ள அ/ரச்சுவை மிகுக்த 

வேணீஸம்ஹாரத்மைக் வமிழில் நாடகரூபமாய் அமைக்க அவா 

வுறேன்,. “பார: ஷ்ச்ர்றா (Pont? eter oo, § நீடாழி யுல 

கத்து மறைகாலொ டைக்ென்று நிலைநிற்கவே--வாடா? தவவாய 

மை முனிராஜன் மாபா தஞு நசொன்ன நாள் ?? என்னும வரும வாக 

யற்களால் யாவசாலும் மந்தாம் வேதமெனப் போற்றப்படும் மஹா 

பார சகதையில், உச்யோகபர்வத்தினின்று சல்யபர்வ முூடியவுள்ள 

கதையின் ஸரரக்தை, ஆங்காநகுச் சில புனைந்துரைகளுடன், காடக 

ரூபமாக ௮ம்மஹாகவி, வடமொழியில் அக்புசமாக அமைத்துள் 

ளார், நாடகங்களை ஆகரிப்போர்க்கு ஸுகத்றையும் உக்ஸாக தறையு 

மளிக்குமாறும் இக்காலத் தமிழரசு வைக்கு எற்குமாறும், T IS on 5) 

வேசங்களுக்குத் தகுமாறும், ஒன்றையும் விலக்க. து காலத்திற்குள் 

டித்து முடிக்குமாறும, ஸம்ஸ்க்ருத நாடகத்தின், நானகு, 208 து, 

இவ்விரண்டு அங்கங்களை விலக்கி, கர்ணனது வியோகஸமயத்தில், 

பகவான் அவற்குக் காக்ஷியளித்து உய்யக்கொண்ட கழைப்பகு இ 

யைச் சேர்த்து, இர்காடகக்தை ஒருவாறு ௮மைக்கலானேன். vil gr 

ரஸ தமை, மமிம்ப் பாலையின் சொற்கள் கொண்டே நன்கு விளக்கு 

வது ௮ருமை யன்ராயினும், இனிமை பயத்தல் நோக்க, சற்கல 

விடங்களில் ஸம்ஸ்க்ருத பதங்களை ப்ரயோகித்தருப்பதோடு, அப் 

பதங்களின் ரூபங்களை வடமொழி உச்சாரணப்படியே அச்சிலும் 

அமைத்துள்ளேன். 

மஹாபாரககமை யாவரு மறிர்துளசே யாதலின், இக்காட 

கத்தின் பூரவகசையை இங்கு விவரிப்பது மிகையாம். 

இக்காடகத்தை வெளிப்படுத்த எனக்கு உதவிபுரிக்த ஸ்ரீமான் 

1(. ஸ்ரீனிவாஸாசாயா 8. &,, 1. 7. அவர்கட்கும், ஸ்ரீமான் ராம 

நரதபு.ரம் மு, ராகவையங்கார் ௮வாகட்கும் நன்றிபாராட்டக் கடமைப் 

பட்டுள்ளேன், 

இருவல்லிக்கேணி | 
19-12-1919. 5. R.
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ஸ்ஹதேவன் ... 

திர்யோதனன் 
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கர்ணன் 
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அச்வத்தாமா 

அச்வலேனன் 

ஜயந்தான். ... 

வினயந்தரன்: 

சார்வாகன் 

குந்திதேவி 

த்ரேளபதி 

பானுமதி 

ஜயத்ரதன் மாதா 
புத்திமதி ... 
ஸ்ஃவதனை vee 

தரளிகை ... 

நாடகடா தரங்கள். 

அணக (0 வையக 

பாண்டவ ஸஹாயன, 

, 

| ட பாண்டுபுதீரர், 
| ( பஞ்சபாண்டவர்.) 

மூத்தோன், 

துர்யோதனன் முதல் தம்பி, 

- துரயோதனன் உயிர்த் 
தோழன் ; அங்கராஜன், 

J 
ns on ரன் புதல்வரில் 

2 பாண்டவர்ச்கும், கெளரவர்க் 

9) கும் ப்சமம வில்லாசிரியர். 

தீரோணர் புதல்வன். 

ய துரோணரின் VO Sor. 

பாண்டவ கஞ்சுக, 

கெளரவ கஞ்சுக. 

நண்பன். 

[க ராக்ஷஸன் ; துரயோதனன் 

பாண்டு மனைவி, 

(பாண்டவர் தாய்.) 

பாண்டவர் மனைவி, 

துர்யோதகனன் மனைவி, 

SOs ar LJ இயின் சேடி. 

பானுமதஇயின் ஸதி, 

பானுமஇயின் சேடி.



ஸீ: 

வணி ஸம் ஹா ரம் 

ஸ-ஒத்ரதாான் ப்ரவேசம். 

நாத் .இ. 

தன்னையே கதியாகச் தான்பிறரை நினையாத தையலாளம் 

மன்னுமெழில் ருக்மணிதன் மனக்கருத்து நிறைவேறு Lot Mb’ EOS 

முன்னவனோ டுறுசசபா லன்றனையு முரணழித்த மூர்த்திவாய்மை 

துன்னுமுயர் வீசமுளார் துயராகற்றிச் காத்களிச்குஞ் சுடரேபோற்றி, 

(என்று புஷ்பால்ஜலி செய்கு) 

சன்ன பாகமெய் களிப்பதோ சளப்பிரொல் சசைமுன் 

சொன்ன பாவலன் றுகளறு சுகன்றிருத் தாதை 

யன்ன பா.ரதம்.ஒன்னையோ ரருமையோ டருளும் 

மன்னு மாமறை முனிவன்றன் மலாடி. பணிவாம். 

அவையிலிருக்கும் ஆன்றொ/கட்கு அடி யோங்கள் சொல்வ 
கதொன்றுண்டு. இமா ௩ரங்ண் கொண்டு பூஜ னைசெய்யு। ற் 

புஷ்பங்களை த் தவிர்க்நுட இன். நாங்கள் ஆடப்புளும் நாடக 

மாம் சொன்மாலையி லடங்கிய புஷபநுகளு முண்டேயாம், 

ேனையே யுண்டு கலரிக்ளும் றுவண்டைப்போல், இவற்றுள் 

ஆரங்காக்குப் பரந்துறிற்கும் ௩கற்சுவையை யேற்று மற்றை 

அகற்று ராக,  மருகராஜனென்று பெய/பெற்ற பட்ட 

நாராயணன் இய் 9 Mujaren ஸம்ஸ்க்ரு ௩ மாடககமை ஆமா. 

மாகக்கொண்டு, தமிழப்பாலையிற் செய்துள்ளன வேணிீஸம் 

ஊாரமெனும் நாடகத்தை இன்று ஆடப்பெற்றோம். தமிழ்ப் 

பாஷையில் ஒர் புதிய மாடகதக்மைப் பார்க்கும் அவாவினாலா 

வது, இறைச் செய்தவரிடச்திலோர் அன்பினாலாவது, இத 

ற்கு மூதனூலாகவுள்ள பார, மென்னும் மஹணாகையினோ் 

கெளரவத்தினாலாவது, இந்காடகக்தை இன்றோ ரனைவ 

ரும் கவனஙகுன்றாது அனுபவிப்பரென்பதேே எங்களது : 

கோரிக்கை, 

முன்சொலாடிய சொல்லெலா முழுதுணர் மூணிவன் 

றன்சொலாூய மாப்பெருங் சாப்பிட் தன்னைத் 

தென்சசொலாலுரை செய்சலிற் செழுஞ்சுவை யில்லாப் 

புன்சொலாயினும் பொறுத்தருள் புரிவேேோ புலவோர்,



a Cal er avibann rw [அங்கம்-1. 

(திரைக்குள்) 

பராசர காரச் தும்புரு முதலான முனிவர்குழாமெல்லாம் 

பின்படர, பரதகுஸத்துக்கோ ரிசம்செய்ய வேண்டி., கானே 

தூ தனாய்ரின்ற யாதவகுல இலகன், மேவகயின் மணிஉயிறு 

வாயதமவன், அரசுக்கரசாய துர்யோசனனிட மேகத் தரு 

ணர்மான் வாய்க மது, 

601 த், (ஸந் சோஷச் துடன் கேட்டு) Bp cull உலகனைதையும் உண் 

HA pio) iO 55 புததற்பெருங்கடவுள், ஆக்கி wall gi gl 

அ௮(/க்குமாண்டவன், அண்டமெல்லாம் படர் அவின்ணவன், 

நானே இப்பரசகுலத்மைக் ஈன் பரமக்ருபையால் அறுக்ர 
“டி 

"4 
வ: மனனே! இவவரசர்குலமும் பேற௮ுபெற்றது. ஈல்பாத்ட a 

௪ 5 “YN 4 5 ஓ அ ப . . 

கரல தா் பெரழல்போன்ற இப்பாரப் போமை யடக்கி 
ரா =. oe Gard smn 

WHOM Vo, கஞ்சனை யடாதகம யிக்களை, ஸ்வயமம ஸா 

செயவோனாயினை. 

இரும்பசையாம் போழலை Wei gals gous பாண்டவரும் 

் வரும்பெருமை மாதவனும் வளம்பெருடி வாழ்ஈ இக 

அரும்புவியைச் செங்கோலச் தலங்கரித்தே முழுகளித்துப் 

பெருஞ்செயலோன் றில்லா.து பிழைக்கிகெ கெளரவசே, 

‘ 
ச் 

( திரைஃகுள் ஆணவச் துடன்) ஆடே! மதியிழம் வனே! எ ஜில் 

மங்களம் பாடும் மேவஷக்கை ப்பையமில 1 வனுமமா ஒட்டவ் 

பெற்ற பிள்ளைகள் பிழைத்துருக்கவோ, கரனிருக்குநகா 17 

அ. ரக்குமாளிகை யமைச்சன லிட்டதும் 

௮ன்றருர்த விஷங்கலச் துற்றதும் 
இரசச்சமின்றிப் பெருஞ்சபை காணவே 

மெம்மனோர்க்கவ மான மிழைத்ததும் 

சுரக்குமாவியுஞ் ergs ge sere HOG, 

சுழ்ச்சியாகுமன் ரோவினி ச்ரோபதை 

ப.ரக்குங்கூர்தலைப் பார்த் தயி சோகொன் 

பாரினிற்க ௮வர்பிழைப் பார்களோ, 

ஸத். இதுவென் | (பின்னோக்கி) ஹா ஹா | இதோ வருகின்றான். 

வாஸு௩தேவன் சென்௮, கெளரவரைச்சேர்த்து ஸந்தியொன் 

ஐமைப்பதைப் பொறுக்காது, அனைவரையும் விழுங்கு 

வோன்டபோல, 'கோபம்மிகுந்த பீமன், ஸஹசேவன் பின்
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ஜெடா, இககேயே வருகின்றான். இனி, இவன் எ.திர்கிற் 

பது ஸரியல்ல. அப்புறம் போய்விடுகலே ௩லம். (செல்லுதல்.) 

முதல வங்கம் 

மூதல் காட்சி 

(€ீதிய சிங்சகம்போல் பீமன், ஸ்ஹதேவன் பீனமெொடா பாரவேசிக த) 

ப்மன். அடே மஇயிழர் தவனே | ப்ணில் மநறுகள படும் வேவூக் 

ஸ்ஹ. 

பீமன். 

ஸ்ஹ. 

ப்மன். 

காரப்பையல! தருதராஷ்ட்ரன் பெறத பிள்ளைகள் பிழை 

தீதருக்கவோ, கானிருக்குஙகால்? 

அரசக்குமாளிகை யமைத்தனவிட்டதும்......... ” 

(என்பதைச் சொல்லுதல்.) 

(ஈயமுடன்) உய! பொறுத்திிக, பரதபுகரன் சொல் ஈமக்கு 

௮னுகூலமானகே. அவன் சொல்லிய சொல்லும் உண் 

மையே, கெளரவசனைவரும், ௨ இசம்பெருக அ௮ங்கமெலாம் 

வெட்டுண்டு ௮சையாது கிடப்ப ரென்றல்லவோ அவன் 

கூறியது. 

(பரிஹாஸத்துடன்) ஆஹா | பெரியப்பன் பெற்ற பெரியோரே 

தாம் அவர், ௮வரைக்குறித்து அமங்களம் பேசிடலாகுமோ, 

போதும், அவரையு ஈம்மையு மிணக்கிப் பேசிடவல்லவோ 
அப்பெருமான் சென்றது! 

அகண்டராஜயமு மகப்பட்டமென்று அக்நுகாரங்சொண்ட 

௮க்கெளரவ7, ஈம்மரசாமட்டும் தடுக்காஇருக்கால், நாம் 

எளிதில் விட்டி ர. ப்போமா £ 

உண்மையேயது ; ஆழலினாற்னான், இன்றுமுமல் நான் உது 

கட்கு வேறுபட்டவன். புவிழனிற் பியர் அம்மாள் துவக்இ 

அவருக் கோர் பெரும்பகை படைத்தேன். அப்பகைக்குக் 

கா.ரணம், ௮ண்ணனுமல்ல ; ௮ாஜுனனுமல்ல ; இரட்டைய 

crt $A HOOT. ஸஹமமேவா | கேள். கழித்திடத் 

தழைத்திமம் ஜாஸந்தனது மார்பத்மை யன்று பிளந்தது 

போல், இன்று பே௫ிடும் ஸந்இியையும் சனப கொண்டு 

முறிப்பேன் யான் ; நீவிர் போருத்த முயல்மின்.
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ஸ்ஹ. 

பீமன், 

மேஹ. 

ப்மன். 

ம் ஹ், 

பீமன், 

eves). 

பீமன், 

மவேணீ ஸம்ஹாரம் [அங்கம்-1, 

இவவாறு தாம் கோபம்கொண்டால், நமதையன் ஒருகால் 

மனம்கொர்து வருந்துவர். 

என்ன ! ஐயன் மனம் கொந்து வருந்துவர் ! ௮வ்வேர்தனும் 

வருத்தமென்பதை யறிவரோ! பாராளும் படர்செல்வம் 

பெருகு பாஞ்சாலன் பெண்மணிதான், பூவேர்த ரவைக் 

களத்திற்பட்டபாடனைத்தும் பார்க்;தையும், நாடெலாமறிய 

நெடுங்கான மேதி மாவுரியே கூறையாக்கு, ஊனையே இன்னு 

மீனருடன் கலந்து நாம் நின்றறையும், விராட னில்லததேகிப் 

பெருமையிழந்து இழிஞயேயாகி ஈனத்தொழில் புரிந்ததை 

யும் மறக்தனரே, ௩ம் நின்மலரும், அத்சகையபுனிசா, நான் 

மனம்கொந்து வருந்துங்கால், வருத்த மடைவேதான். 

ஆயிஞஷம், அக்குருடன்குமரர்மீதோ, கோபமே கொள்ளார், 

ஸஹமேவா! நீ போகலாம் ; நீடிச்ச நாளாய் நிகழ்ந்த 

பகையாற் கொுக்கெழும் பீமனது இவவச௪ன ச்மை,௮வனே 

சான்ன மாக அரசராக கறிவிப்பாய, G) ஜக BD வி 

என்னென்று? 

உம்மதாணையாங் கடல்கட வாதிருந் தொழிந்தெம் 

செம்மைமானமூ மிழந்தனம் €றியென் கதையால் 

வெம்மையார்குரு குலத்தரை வீட்ரொ ளி.துவே 

எம்மையாள்குரு நீரிலை யடிமைகா னிலையே, (என்று முன்செல்ல) 

ஹா! அண்ணன் பாஞ்சாலியின் கூட்துக்குச் செல்கின்ற 

னே! ஈகமென்னவாகுமோ! 

(திரும்பி த) ஸஹூேவா ! நீ போய் ஐயனை ௮டுத்தடு, நான் 

ஆயு மசாலைக்குச் சென்று ஆயுதம் பூண்டுவருவன், 

ஓய! அது ஆயு சாலையல்லவே. பாஞ்சாலியின் பாங்கான 

கூடமல்லவோ? 

(ஸந்தேஹத்துடன்) என்ன! ஆயு தசாலையன்ா? பாஞ்சாலியின் 

மாடமா ? போகட்டும். (புன்சிரிப்புடன்) கான பாஞ்சாலி 

ையைக்கண்டு ஆலோடிப்பதும் ந்யாயமே, (ஸஹதேவன் கையைப் 

பிடி த்து) ஸஹதேவா | வா, காமிருவரும் ௮க்கேயே செல் 

வோம். 

(இருவரும் செல்லுதல்) 

கைகள ஹா! நனக



காட்சி-2.] மவேணீ ஷம்ஹாரம் 

புத்தி. 
த்ரோள. 

புத்தி. 

தோள. 
ர் 

முதல அங்கம் 

இரண்டாவது காட்சி 

[| கிமதி யெனும் சேடி கண்கலங்கி நிற்கும் தவள தியை 

ஆ ற்றிக்கொண்டு வருதல். | 

அம்மணி ! வேண்டாம். வேண்டாம் அம்மணி. 

யோ ! என்ன பாபம் செய்து நான் பெண்ணாய்ப் பிறக் 

தேனோ! பட்ட. பரிபவமெலாம் போமாதோ! டி புத்த 

1D & | ஈமமவர்க்கும் கெள ரவர்க்கு, ௮ ரசைக்குறித் துப் 

பொருமையும் பகையும் கெடுக வளர இருப்பது உணமை 

யேயாயினும், பானுமதி யென்னிடம் பகைபாராட்டக் காச 

ணம்மா னென்னவோ? நகிரபராதியான என்னை, அவள் 

வளனம் செய்யவு roruG m3 m! 

அம்மண | அவள் மனம் புண்ணாகுமபடி y அவளுக்குக் 

ம்குக்க பதில் நான்கான் சொல்லிவிட்டேனே, 

ஆயினும், அவள்பேரிற் குற்றமென்ன! 

மன்றி லழைத்தெனக்கு மாசளிச்த மன்னவன்பாற 

சென்றுதமக் கைர்தூர் இறல்வீரர் பெற்றிருந்தா 

லன்று விரித்த வருங்கூச்தல் வல்வினையே 

னென்று முடிப்பதினணி மெம்பெருமா னென்செய்வேன். 

ஐயோ! ௩மரசர்க்கு | னோ இந்தப் புத்தியண்டாகவேண்டும்? 

wig கராமங்களைப் பெற்றுக்கொண்டு ஸுகமாயிருந்தால், 

YS swe! Oise கூற்மலை நான் முடிப்பமேது; என்சபதம் 

நிறைவேறுவகேது? வஞ்சகத்மால் ௩ம்மவரை Menus 

கழைத்து, பாழுஞ்சூதினால் a Corson bY ௮பகரித்தது 

போதாதென்று, வெளிவரக்கூடாந என்னை வுந்தப்பாபி, 

இழுசதுவர்து ளை! ல் நிறுத்து, (மாடனைய மங்கையே? 

என்று ஆரவாரித்து, என் துகிலுரிக்மனனே! ௮ப்பொழுது, 

தண்டிருந்த இவர்கரத்திற் றணுவிருந்த தவர்காத் இல் 

வண்டிருக்த பூங்குழன்மேன் மாசருஈ் த செனவிருஈ்தேன் 

கண்டிருர்சா ரெல்லோரும் கருதலர்பா லூர்வேண்டி 

யுண்டிருர்து பிழைப்பதற்கே யுசைச்கின்றா ருத்தமசே.



பத்தி. 

Ca
 

ல்ஹ் ம் 

பீமன். 

ஸ்ஹ. 
ப்மன். 

மன். 

மவேணீ மஹ்ாரம் [அங்கம்-], 

புத்தமத! ஆயுதபாணிகளாயிருக்க என் கணவர், பெட்டிப் 

பாம்பைப்போல் அ௮டங்கியிருக்தார்களே,. ஏன்? அதுவும், 

நம்மரசர் மனதுக்கு விரோதம் செய்யலாகாதென்றல்லவோ? 

அக்காலத்து, எனக்குப் பேருதவிபுரிந்து என் மானம் காப் 

பாற்றின ௮நத மாதவனே, என் பரிபவமெல்லாம் தெரிந் 

தும், இன்று இவர்கள் பேச்சுக் கிணங்க, ஐந்து க. ராமககள் 

கொடுப்பது என்னும் வகையைக்கண்டு ஸந்இு செய்வதற் 

காகத் தூது டோயிருக்கின்றன?ேே ! ஹோ, கோபாலா ! உனக் 

கும் இது ஸரி மாமனா ? அடியார்களுடைய ப்.ர தஇக்ஞையைத் 

மனமாக பாவிக்கும் நீ, என் ௪பமத்கைமட்டும் பொய்யாக்க 

லாகுமா? அல்லது இதுவும் உன் இருவிளையாட்டா? துஷ்ட 

நிக/ஹ சிஷ்டபரிபாலனம் செய்ய அவதரித்த ஆண்டவனே | 

அடியாள் எண்ணம் கைகூடுமாறு அருள்புரிய வேண்டும், 

என் கணவர் செய்த ப்.ரதக்ஞைகளும் நிறைவேறவேண்டும். 

உமக்குண்டான துக்கத்தை, கெளரவரிடத்இல் ஆடங்காக் 

கோபம்கொண்ட பீமனே போக்கிடுவார். அகோ ௮ம்மணீ! 

அவே, இளையவர் பின்றொடர இங்கேயே வருகினருர். 

தமது துக்கக்மை வெளிக்காட்டா இருக்கவேண்டும். அவர் 

கள் இங்கு வந்ரடைநதபிறகு மாம் செல்லலாம்; ஒருபுறமாய் 

இப்பொழுதருப்போம். 

(பீமனும் ஸஹதேவனும் பாவெடித்தல்.) 

WANG gor] ௩மமையன் குருகுலச்தவருடன் கூடிக் கு.இக் 

கலா மென்றெண்ணி ௩ம்மை யெவவிதம் வருத்துகின்றனர் 

பராத்மனையா * (என்று தரையி லுட்கார எத்தனிக்க) 

லய ! இசோ ஒராஸனமும் இருக்கின்றது. கருஷ்ணாகமனம் 

வரையில், இதில் சற்று இனிதிருக்கலாமே, 

(யோசித்து) கருஷ்ணாகமன மென்றனையே. அதனால் என் 

மனம் ஏமேேசோ எண்ணத்துணீர்கது, ஸஹூேவா | பெரு 

மானாகிய கண்ணண, எவவகையால் ஸந்தி செய்வமென் 

றெண்ணி ஸுயோதனனவிடம் அனுப்பினா; நமதையன்? 

ஐய | கீராமங்கள் ஐந்து கொடுத்இவெகென்று. 

(செவிகளைப் பொச்திக்கொண்டு) அந்தோ! அந்தோ! இறைவ 

னை அஜாதசத்ருவுக்கும் இவவிதம் மதியும் குறைவ 

தேன் |! ஹா! என்னிதயம் கடுக்குடின்றதே ! (ிரும்பிரின்று)
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புத்தி, 
பீமன், 

பத்தி, 

த்ரேள. 

டீமன். 

த்ரேள. 

8 _4 

Lito! 

ear. 

பீமன், 

ஸ்ஹ. 

பீமன், 

படைபிடிக்கும் ஜா.தியான் பாழ்சூதுக் காயைக் 

கடைப்பிடித்த தாலிக் கதி. 

(பீமனருகற் சென்ற) வாழி வாழி. மஹாவீரன் வாழி, 

(செவியிற் கொள்ளாது) ':(படைபிடிக்கும் ஜாதியான்... ...”” 

[என்பசைச் சொல்லுதல்] 

(திரும்பிவந்த) ௮ம்மணீ | மிரர் கோபம் கொண்டிருப்பது 

போல் கோன்றுகிறது, 

அப்படியா! ஆனால், இவவிதம் கோபமாய்ப் பராமுகமா 

யிருப்பதே எனக்கோ ரின்பக்தைக் கருது. இங்கேயே 

எனிஇருந்து மாத இுரைப்பமைக் கேட்டணொவன். 

wie வர! என்ன | ஐந்து க்ராமங்களை யடைவென்னும் 

வகைவபக் கண்டு ஹந்து செய்ய நினைக் ன்ற ரா! ஆனால் 

LAB TPT MGA யாக மெம் இக் ணெ விபதிச, 

பொடிப்பதோவிலை 2பாரினிற் குருருலத் தவஞாம் 

குடிப்பதோவிலை பின்னவன் மார் அடைக் குருதி 

௮டிப்பதோவிலை ஸ யோசன னடி.த்தொடை சதையால் 

முடிப்பதேயினிச் சந்இு.ஐம் முடியுடை யரசே. 

(ஸந்தோஷத்துடன் தனக்குள்) நாமா! இம்மா இரியான LO Bl 
௪ ச ௪ ௫ cN உரு 2 

21! Bod) 04947 சமி. ப hip CD கட் (ல் 

] ட்ட 7 2, ் உர ப்தி ளம! ஒது ரு புட்டி Tete eR gaa Qua) உட 
ப், | - . ' so, ௫ ' > Fe ana 

SS ogout bo து பு Ly TFT ots yw Bw nie Ar Dam bt 

கொண்கதி போர்க்களதஇல் Desai yout காறி பவரையும் கான் 

பொடி.ப்பஇல்லை, துச் ரஸன னென்பான் ஒருவன், அவ 

லு. ரதிமைக் கீண்டு அதினின்று பெருகு மு.இசத்தையும் 

நான் பருகுவதில்லை. கதையால் ஸுயோதனனது பருத்த 

துடையிணையையும் நான் துடிக்குமாறு அடிப்பது மில்லை. 
உங்களரசர் ஸர்இக்கிணங்கி வழிபடட்டும், 

மஹாராஜர் சொல்லி அனுப்பியதைக் தாம் உணராது 

உரைக்கின் நீரே, 

யாருக்குச் சொல்லியனுப்பியது ? 

ஸுயோதனனுக்கு, 

அறுதியிட்ட தென்ன?
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ஸ்ஹ. 

பீமன், 

ஸ்ஹ. 

Loser. 

een). 

பீமன். 

த்ரேள. 

பீமன், 

மவேணீஷம்ஹாரம் [அங்கம்-ர, 

இக்தரப்ரஸ் கம், வருகப்ரஸ்தம், ஜயர்தம், வாரணாவதம் 

இர்கான்கையும் தந்து, ஐந்தாவதாக, இன்னும் க்ராமம் 

எதேனும் ஒன்றைச் தந் இடுமாறு, 

இன்னு மொன்று எதுவோ? 

இவவிதம் கீராமங்கள் நான்கிற்கும் பெயர்குறித்து, ஐர்தாவ 

கான க ராமததுக்குப் பெயர் சொல்லாமையால், உண்டியில் 

விஷம் கலர்கத, அரக்குமாளிகையில் அனலிட்டது, சூதா 

னது முதலாய அபகாரங்களைச் செய்த விடங்களைக் குறித் 

சாசென்றே நினைக்கிறேன். 

(கோபத் துடன்) இவலா.று செய்தா லென்செய்த தாகும் 0 

இவவாு செய்தால், பரதகுலத்துக்கோர் நாசகாலம் வரு 

மென்று நமமழையனுக்கு உள்சநர பயமுள்ளமசென்னறு உல 

இல் வெளியாகும். அன்றியும், எவ்வளவு தணிந்துபே௫ியும் 

குருகுலக்தரசன் இணஙகாமல் மிடுக்காகவே யிருந்தான், 

என்று அறிவித்மது மாகும், 

மூடா! ஈதென்ன அர்த்மமில்லாத வார்த்தை. என்று காம் 

ஐவரும் ௩கரடீங்கி நெடுங்கானமேகுங்கால், ஒருவாமுகக் குரு 

குலத்தினை யழித்திட அறுதுயிட்டனமோ, அன்றே குரு 

டன்குமாரன் நீதிக் கணறகானென்பது, வெளியாயிற்று, 

ஏன் | தீருகராஷ்ட்ரனது குலக்தைக் குமைத்தொழித்தா 

னென்று, இவவுலகில் பேச்சுப்படில், பெரும் வெட்கமாகுமே 

யென்று பயமோ? ஆர॥ம், சனம் மீறிப் பகைவரைக் GSAS 

குமைத்து அவர் குலத்மை யொழித்தால், உங்கட்கு வெட்க 

மேதாலுண்டாகும். கட்டிய பெண்டிரைப் பெருத்ததோர் 

ஸபைநடுவே துகிலுரிந்து வேணியை விடுத்தால், வெட்கம் 

யாதுமில து! 

இவர்கள் வெட்கப்படுவதில்லை, தாம் மட்டும் மறவாஇருக்க 

வேண்டும், 

ஸஹதேவா ! பாஞ்சாலிகானெங்கே? கேரமாக்குவதேன்? 

ஸ்ஹ. ஐய] காம் கோபம்மிகுந்து மெய்மறந்தமையால், ௮வள 

அருகலிருப்பதும் உமது கோக்கக்இற் படவிம்லை, 

பீமன். (ஆதாத்துட னோ) தேவி! என் பெருமையைப் பெருச்கக் 

காட்டிக் கோபம் கொண்டமையால், அருகில் நிற்கும் நீயும்
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பொர்ியசான் போர்கள் சாப Stamp Lia) மிடி ஹொலோட [paral dh 

Gl 1B, ஸ்ரீ 2 30, & கிரா வா ட நு 4B Ea (Gy fC wen Clauwar 

_ ) r : ட : if : q ் ் 

பப சத்ின் பெசொலிட்பாலி மடுழு JBL. அடி பபதார்முரசே, 

(நிரு ரம வர்ர கறு ட ப 5 1, { 2 we ட் ட்ட 

டப 
rh 

ட ரு , 1 [பறட 5 உட உ கப 
பும் ரம்பம் உம. how, (oy மவ, (RU) TL) (Had ph Bibl ns) 

4 ச . , 0 . ச i . . « 

தா் டப] ef ii இ Lie a” 

° ° a ௩ C . ர் * . . oN . ட்ட இ 

Ld Toa) 2M fhe 5! iv A) OST 8? ‘oon ON AMID Lol dy (ர ஷமி (3) ம, 

ra - ௪ ச . ப ன உ . . 

மண்ணானோ ம SIU மனன் HLA oT ITU oh bow, 

உ ர . ௩ ௪ e 

ஏன்ன! கட்றுண்டானா!. (அனைகரும படபடப்புடன் bl ne) 

- உரு, உட்க 3) . ல் ட 

ப படு ல, நுட்டிண்ட 311 1 வர ப் துவக்கினான் . 

௪ ௩ ° ° * க 6 

பின்னார் ஆமான் னி சப ob ௮. மன்ன” 

பிகரு, அவடர oor ஆ)! பொன் bret MA tb as we Ls th Gast 
“Rh , ° . . . fr | , பிறி யார . ர ் ~ 1 மேஜஸ்வினா டி மறுியி். ுருமுலர்மவமை யொழிழ்து 

் - ச உ) 6 ° ௪ 

நமத Mb Yo) (snl 5 roster, உன்னைர் சட்டெனக் 

காண கிராப் Clot oar, 

(Lidl aor on g gine ant) கெடுவான் மு) மியா. hod! oot | bf 4 னையும் கட்ட 

விரும்பின 3னொ ! (ேகாசத்தைப பார்தது) பாபி] நன்னையும் 
பட பு டப்ப ம் ப தப 

LOD b Cus Goat ட் குருறுலத்துக்கோர் oY LP HS WW இழி 

a , 
மூனே! பபபடியுமோ & lw சியை ம்றுவது 1 சின்பால் 

6 - . ஆ 5 . 

பாண்டவம் சிதிடின், அது உன மாகற்துக்று நிமிழ் 

cb BUD ch ரனாறு 0 

ட ச 8 * , . , ° , * 

ய! இழிரன் ௭ மயானன், உலகனைதமைபும் கடந்த 

உற்மமனை, ஈகனென்று a}. DT iI ॥ண்டுகொண்டி லோ.
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பீமன். 

கஞ். 

வேணீ ஸம்ஹாரம் [அங்கம்-1. 

ஸஹதேவா | மூடன்; துராத்மா, எப்படியறிவான் ? 

ஞானமுலாவிய மாமனயோக$யர் நாறுஜோ தியை மாரணனை 

தீனதயாளுவை ஸ்ரீதரனாம்வஸ 0 தேவகுமார திவாகரனை 

ஊனமதாய்விழி போனவன்மாமச னோதிய£மையி னோருருவாய் 

ஈனகுணாசம னானஸ-யோதன னேதறிவானெம இசனையே, 

ஜயர 2.7 | ௩மமாசர் இனிச் செய்யப் புறுவது கானென்ன * 

கானாய்ச்சென்றே, குமரன் கண்ட றஇியலாம். (செல்லு சல்.) 

5 ் க e ட் 

கேண்மையாலென தரசுநீ தருசெனச் கேட்சவுமதியாம 

லாண்ணமயாலவன் மறுத்தமை யெனச்குபி ரனையநீரறிமின்கள் 

வாண்மையால்வரி வின்மையால் மேன்மையால் வலி.புரைக்கலனுங்க 

டோண்மையாலமர் தொலைச்சடல் வாகையும் சூடுவணிணி௰ம்மா. 

பீமன். (கேட்டு, ஸந்சோஷசி துடன்) spel Bs பெருக வளாக இடுக. ஹ்ய 

த்ரேள. 

பீமன். 

தரள. 

னது சினம் சீறிப் பேரழல்போல் பெருகுக ! பெருகுக !| 

நாதா! இதுவென்ன ? போருக்கழைக்கும் நமது துந்துபி 

ஒவ்வொரு மொடியு மறையப்படுவதேன் ? 

தேவி |] வேறென்ன ; வேள்வி ௩டக்கின்றது. 

(ஆ ச்சர்ய்த் துடன்) வேள்வியாவ மென்ன ! 

பீமன், போசெனும் வேள்விமான். அறிஈ்திலையோ £ 

ஸஹ, 

பீமன். 

த்ரோள். 

பீமன், 

ஈரம.திஇதித னாங்கள் சால்வேமும் ருத்விக்காம் 

ஹரிவகைசொல் வோனீயே ௮ரும்யாக பத்தினியுன் 

பரிபவநீப் பதுபயனாம் பசுவாவார் கெளசவர்கள் 

புசவலசை யிவ்வேள்விக் கழைப்பதற்கெப் போர்முரசே, 

ஐய! இனி காம் இறைவ ராணையை முன்னிட்டு ஈம,சாணவ.;த் 

துக்குத் தக்கவாறு செய் இடச் செல்வோம். 

ager! ஐயனது ஆணையைச் ரமேற்கொண்டு நடக்க, 

இதோ காம் ஷித்தமாயிருக்சின்றனம். பாஞ்சாலீ | குரு 

குலத்தைக் குமைத்தொழித்திட இதோ செல்கின்றோம். 

(கண்ணீரை யடச்சிக்கொண்டு) அரக்கருடன் போர்புரிய நிற் 

கும் ஹரியைப்போல், உங்களுக்கு மங்களமுண்டாகட்டும். 

பெற்றோம் இவவாழ்த்தை,



காட்சி-2.] Cal at an ib aba gr iD |: 

HG ரள. 

ப்மன், 

தள. 

ட்மபன், 

ஹா
னி
 

. “6 . . 1 ச er ' o> 

மாசா! போரினவின்று இரும்பிவக்து எனக்கோர் ஆறு லி ர 

இடமே வண்டும், 

எவ 

LIT ORS TSO G Bll I Lp eos ast Glu WO) Gls ட பெண்மையே 

இன்னும் 2: வர்மிலார் ஆறு லும் வேண்டுமோ? பெண்டி. 

ருக்கான வம யைக்கண்டு கீமகாமமிமார் வெட்கத்துனுற். 

குன்றிய முக க.2மானாப ௮ருகோ பரண், பாரிற் குறுடன் பூமா 

ரில்லா மொழிக்காமட,ி இவ் நின் அலைக் காண்ப இல்லை. 

என்னாருயிமி£! யாக்ரும்ஸவிக்ருண்டான yd பரியவத் 

இனா ல் தமதுன்ளத் 27 ல் கோபா கொத ஜெழுகன்ற து. 

பகைவர் படை.யின்கண், ஊகம் பிருத்து உறுறியா யிருக்க 

வேண்டுமென்று உற்பவம் உரப்பதுண்டு, 

oy ௪ rr, - 5 * , ரு 

் ஏன்குமரியே ! கேள். பகைவருடன் பொருலிற் நேர்ந்த 

வேர லாம் மாமமவரும், மரை புட்ரிஙகாற் பெருகும் 
3 உட் ட ர8 . a Lop " (0... : ely? உெமெலாம் மேதினியிற் aov5 ores Ce nod sips as 

மடக்கும் TS bibis stow WOLF பாவி/சென்று ஒப்புயர் col cb (Gy Le. (DIDI ali: 05 Oh DD Cb Patt olka DI, ௦2. 4! 

வில்லாதி ழம். ரந்மை வெளியில் படாஇயர் செல்ல, பேரா 

ரெனவே பெருகும் உறரம் ன்னைப் பருகி ஊனையுண்டு 
. . : ¢ உ - ° 

10 G) 4 gs YY (DBL ITT Fr ND Ib it] eb ளெழுப்பிய Cu ர்வத 

மையே மங்களவாக்யமாகம் கொண்டு, கபற? மெல்லாம் 
ச c 1 7 ௪ 8 ட ட்ட க ௩ ௪ * 

அள்ளி யெழுக்காடும் கோஷ் இனடவே, உலகெலாம் ஈடு 

கச்செய்யுமாறு அலையுமொலி யுமாகிகிற்றாம். கடல்போன்ற 
[இ cf 

போர்க்களத்தில், பயம் யாதுமிலாது பப் மம்மிகுக்து போர் 

புரியும் பண்டி தர்காண், பாண்டுபு ௧7. | 

(அனைவரும் செல்லுதல்.)
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பானு. 

cud. 

சேடி. 

பானு. 

ஸ்கி. 

சேடி. 

பானு. 

கஞ். 

Ca ext an ib aba FID [அங்க 

இரண்டாம் அங்கம் 

முதல் காட்டி 

(பானுமதி, தனது ஸ்கீ சேடிகளுடன் ப்ரவேூத் து) 

ஒூஙகேயே பலகனைவா லுடல்பதறி யெழுர் திடகான் 

கடுங்கனவொன் ற.இகாலைக் கண்டேனென் தோழியிது 

கொடுங்கண்ட மணுடூவருக் குறிப்பாகு மெனநினைச் து 

நடுங்குகின்ற சென்மனர்தா னானிதற்கென் செய்வேனே. 

ஸி! மஹாராஜர் தூூரயோதனரது பட்டமஹிஷியாயி 

தும், ௮ல்பமான ஒர் கனவினால் நீ தைாயமிழந்து ம; 

கலங்கலாகுமா? 

தேவி] ஸுவதனை சொல்லியது ஸரி, தாூக்கத்இற் ௪௭ 

காண்பது ஸுறஜந்தானே, 

wo! இது அவகிதமானமல்லவே; கான் கண்ட. ௧௨ 

பெரும் தீங்கை விளைவிக்கு மென்றே எனக்குக் தோன் 

கிறது. 

ஆனால் அமைத் மான் சொல்லலாகாதா ; நாகிகளும் 36 

௮ றிக்.து, பிறகு தக்க பரிஹாரமோ, சாந்தியோ செய்யலா0 

அம்மணீ ! கண்ட கனவு கெட்டதானால், முடவு நல்ல 

கவே யிருக்குமென்று சொல்வார்கள் ழ அசுபமான ௧௮ 

சுபத்தையே கொடுக்கலாம், சொல்லுங்கள். 

ஆனால் சொல்கிறேன் ; கவனமாய்க் கேளுங்கள், (மோத் 

ஐயோ, ஸக! அறை நினைக்கவும், ஏதோ இ௫லடை 

தென்மனம். அங்கமெல்லாம் பதனறுகின்றது. வேண்டா 
வாருங்கள். இவவனத்தைச் சற்றுச் சுற்றிவந்து ஒருவா 

ஆறுதல் செய்துகொண்டு பிறகு சொல்கிறேன். (௪௪ 

நர்தவனத்தைச் சுற்றிவாச் செல்லுதல்) 

(கஜ்சுக் ஒருபுறமாக பரவேடத்து பானுமதியைக் கண்டு) 

ஆகா ! விஹங்கிகை உரைத்தது உண்மையே, வேக்தரச 

வெற்றியுண்டாகவேண்டி, இக்கு வரதமொன்று ஆரம்பி 

வர்இருக்கிருள் மேவி, ஸ்த்ரீயானாலும், குணவிசேஷத்தா
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தூ. 

கஞ். 

கஞ். 

துர், 

8ீயே புருஷனான பூபதிக்கு மேலாவை, உன்னைக் கண்டபின், 

தான் சென்று அபிமன்யுவைக் கொன்ற ஜயத்ரதனையும் 

கர்ணன் முகலானோரையும் பெருமைப் படுத்தவேண்டுமாம். 

(நர்யோதனன் ப்ரவேசிச்து, கஞ்சுகெறியாது, அவன் பின் மிற்க) 

பாலனவன், ஓடி.ந்தவில்லோன், தனித்துகின்றவன், அந்த 

அபிமன்யு, பருத்தவாகேகரால் சூழப்பட்டுக் கொலையுண்ட 

தால், குருகுலப் பெருமானார்க்குப் புகம்சா னென்னவோ? 

மூடா! ௮வ்விதம் அவனைக்கொன்றஇல் கோஷம்தானென்ன? 

இகண்டியை முன்னிட்டுப் பலரும் பின்னே சென்று மூப்பு 

டைய கநிகையின் குமானைக் கொன்ரனரே | பெரும் புகழே 

தான் படைத்தனர் பாண்டவர். அப்புகழே மான் நமக்கும் 

இதில் விளைந்திட்டது. ௮ இருக்கட்டும்; வினயர்,க.ரா ! என் 

னாணையைப் பெற்று புறைப்படி. செல்லாது ௮ இகாலையில் 

வெளியிற் சென்ற பானுமஇயைக் காண மலைர் இடுகின்ற 

ென்மனம்$ அவளிருக்கு பிடததைக் சண்டனையா 1 
டி 

௮ ற்கென்றே இங்குவக்ேன். ஆடா! இக்த ௩ந்தவன ததன் 

Ips னென்சொல்வேன். அரசே! தோ, மாலையில் 

மலரினுட்புகுக்த சிறு வண்டெலாம், காலையில் ௮ரும்பெல் 

லாம் மலரவும் வெளியேவர்து, தேனை உண்ண எண்ணித் 
இரும்பவும் உள்ளே செல்கின்றன பாருங்கள், 

(பார்த்து) வினயர் மரா ! இதில் இன்னுமோர் அழகுமுண்டு, 

ஆவடிரணக்கள்படவே ௮ரும்பெல்லாம் அலச, மகரந்தப் 

புமுதியெழப் புரண்டமை பரல், உடம்பெல்லாம் ௮ழுக் 

கடைந்து ஈறுமணம்பூண்டு வெளிவருகின்றன பார், இணையா 

மோர் சிறு வண்டும் பேடையும். இவ்வண்டை மேதானிருப்பர், 

௮. ரசனும் ௮ரசியும் காலையிற் பள்ளியெழுந்து வருக்கால், 

(தனக்குள்) போர்ரினைவின்றி இன்னுமா அந்தப்புர எண்ணம்! 

(ப்சசாசமாயி) ௮/சே! இதோ ஸுவசனை தரளிகை இரு 

வருடன் பானுமதி? கவி வருடின்றனள். 

வினயக்தரா | சீக்கிரம் சென்று, எனது போருக்குரிய தேரை: 

ஷித்தப்படுத்.து; தேவியைக்கண்டு விரைவில் வர்இடுவன், 

(கஞ்சுகி செல்லுசல்,)
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(urged ஸஇ சேடிகளுடன் தஇிரும்பிவருதல்) 

ஸ்கி.  ப்ரியஸூி! அச்கன௮ு நினைவு வந்தா ? 

| ் ' 7 ° ச பட் ~ “et ச் ° a °. ச , ட் . a, வ ் 

டா. கொக்க பின கேள், {yar CMG FA LID மதவன தஇல் நானிருக் 
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நாறு பாம்பைக் கொன்றது. 

ஸ்கி, (சனியாக) வ்யோ பாவ. ! ஏன்னகஷடம்! 

பானு. ஐயோ! மறர்துபோய்விட்டே. வாருங்கள்; சற்று உட் 

arise நினைப்பு மூட்டிம்கொள்கிறேன். (என்று உட்கார, 

ஸதி உபசாரசம்செய்தல்.) 

துர். வழோ ரமமஸ்யம் பேசிக்கொண்டி ருக்கிறார்கள், இங்கேயே 
மறைர்துகின்று கேட்கலாம், (என்று தர் புறமாயிருக்க) 

ஸ்கி, தேவி! பண் தாபம் வேண்டாம். மேல்௩டர்த கென்ன? 

துர். என்ன! தாபமா! இவளுக்குத் சாபத்துக்குக் காரணம்தா 

ஊென்னமயோ! என்னிடம் ஒரு வார்த்மையும் சொல்லாது 

வந்தாளே. பேனும் என்ம்இல் கோபமா ? பெண்ணே, 

பாறுமஇ! ன் கோபத்துக்கு நான் அளல்லவே! நான் 

புரிக 2 குறிறம்சானென்ன 1? ஒருகால் 

நீடும் தயிலிடை பின்முச மாறிய நின்றனனோ 

மாடுங் கனவிடடை யெர்ஈங்கை பேரை ஈவின்றனனோ 

ஊளடுங கருத்துனக் குற்றதென் னேயெங் கொளித்தனைநான் 

தேடும் பிழையுமுண் டோவுன் திருப்பணி செய்கையிலே. 

அல்லது, இனிய காமலனெனறே யெண்ணி, காதல் பெரு 

Mu hr of Ob ald பிழை கண்டு மகோபம் கொண்டனளோர! 

ஆயினும், அவள் சொல்வஷைக் கேட்போம். 

பானு. பிறகு, ஒப்புயரவில்லாத் தேவஉருவான HELV அழகைக் 

கண்டு என் மனமிழக்தேன். 

hie 0 6 6 த ச ப ° ° 

துர், (கோபத்துடன்) என்ன! ௩குலனா ! ஒப்புயாவில்லாத் சேவ 

உருவானவன்! ௮வனைக்கண்டு மனமிழக்தனையா! மாத்ரீ 

மகன்மீது காமல்கொண்ட இவளாலல்லவோ மாம் ஏமாற் 

றப்பட்டோம்! மூடா! துர்யோதனா| இவளை நினைந்து 

நினைந்து பமாந்தனையே, ஆமா 1] இதற்கென்றன்றோ,
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கி. 

பானு. 

oud. 

Lif OO). 

இர்: 

ஸ்கி, 

பானு. 

இவள் காலையிலெழுக்து தனீயதோ ரிடத்தைத் தேடினது. 

மோறைரழ்கால் மதியிழற்து, இக்கற்பிலியின் அந்தரங்க மறி 

யாது மானும் இவளைத் தேடினேனே. ஐயோ | அருகிலி 

ருக்குங்கால் அச்சம் கானென்ன ! புறத்தே புறப்பட்டால் 

ஸாஹஸம்தானென்ன! நெறி சவறின பாவி ! இதுவோ உன் 

வழியும் செயலும் ! 

மேல்கடச். 2 மென்ன ? 

பிறகு, கானிருர்2 இடதக்ைவிட்டு லகாமண்டபத்துட் சென் 

றேன், அந்ருலச்சேஷ்டனும் என்னைப் பின்டகொடர்ந்தே 

அநுகு வக தடைஈமான். 

குடியை விட்டோடின இவளுக்கு வெட்கமேது நாணமேது! 

கட்டியகணவனைக் கட்டியணைத்துக் கண்டோர் கனவை 

யும், கொண்டமோர் காதலையும், எவரையழைத்து HES 

ரங்கமாக உரத்து மடழ்ந்தாயோ, ௮வசையே இன்று 

அருகழைத்து, மாற்றவனை மருவிய பாளி ! இதை உரை 

க்கவும் வெட்கம் சான் இலலையோ ! 

மேல்௩டக்2 ழென்ன? 

பிறசூ, அந்தத் துடுக்கான ௮ழகய பிள்ளை மிடுக்குடன் கர 

ஜ்ஜை நீட்டி என் மேற்€லையை யிழுச்தான், 

மிடுக்குடன் கரத்ஜறை நீட்டி மேற்சீலையை யிழுத்தானா | 

ஆஹா ! கேட்டதெல்லாம் போதும், இன்னும் கேட்க 

வேண்டுமோ ? பிறர் மனைவிழயைத்தழுவிய பாவி | மாத்ரீ 

மகனே | இத்துலே ஆணவமா உனக்கு r முதலில் உன் 

அயிரை ஓழித்தடுவேன். (சிறநித.சாரம் சென்ற) ஆயினும், 

௮வனைக் கூறுவ௫இற் பயன் என்ன ? ஈம்மவளையே முதலில் 

முடி க்கவேண்டும். 

தேவி] பிறகு ௩டககதுதா னென்னவோ 

பிறகு, பெருமானூக்குத் துயிலுணாத்தும் காலை மங்களவாத் 
யஙகளையும், கணிகைமாதர் பாடிய இன்னிசைகளையும் கேட் 

Qs துயிலெழுந்தேனடி! (என்று மூர்ச்சிக்ச, ஸூயும் சேடியும் 
விசா.ரச்துடன் ஒருவரை யொருவர் பார்ச் தநிற்ச) 

3
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ர்.  (தேக்பத்துடன்) என்ன ! துயிலெழுர்தனளா | தான் கண்ட 
சனவைச் சோழிக்குச் சொல்லினளா! அந்தோ! வீணே 

விபரீதமாக கினைத்தேனே, ஈற்காலம்! ௩ற்காலம்! 

கோணாத வுன்வார்த்தை சறிதேகேட்டுச் கோபத்தாற் 

குதிச்சாச ததவுன்றே 
சாணாமை லுன்மாற்றம் சொண்டுபாவி சானெ திர்த்தொன் 

௮ரையாத ததுவான்றே 

பேணாது மதிமிழர் து பேதையேனுன் பெருமையறிக் 

இடமுடிர்த பேறுரன்றே 

Sone பழிபடைச்து மண்ணைநீச்து விண்ணேகா 

வினையுமிக ஈன்றேயம்மா. 

ஸ்கி.  (சேடியைப் பார்த்து) ஐயோ! இக்கனவில் ஈன்மையேயில்லையே, 

ஆனாலும் முகத்துக்கினிப்பாம்ப் பொய்யைச் சொன்னால் 
தலைவிக் கார் பிழை செய்சவளாவோம். கைப்பேயாயினும், 
வ ரத்மை உரைப்பவரே உற்றவராவார். 

பானு. (சிறித செளிர்து) ஸுவசனே! என்கனவில் ஈன்மை யென்ன? 

திமையென்ன 1 சொல். கடைஜாமத்திற் கண்டேனே | 

ஸகி. தேவி! எல்லாம் அ௮சுபமே. பாம்பையாவது ஈகுலத்தை 

யாவது நாறுபாம்பைக் கொல்வதையாவது கனவிற் காண்ப 

துண்டென்று பெரியோர் சொல்லவில்லையே, 

திர். ஓஹோ! ஈகுலமா! கீரியா! அதுவா பாம்பைக் கொன்றது! 
ஆயினும் அதைப்பற்றி எனக்குச் சிர்தையில்லை, £நா_று? 

என்னும் இவ்வெண், ஒருகால் உடன்பிறந்தாரைக் கூட்டி 

என்னை த்தான் குறிப்பிடுகின்றமா ? (கர்வத்துடன்) ஆயினும், 

பேதையரைப் பதைக்கச் செய்யும் இவை, துர்யோ சனனா 

மெனக்கும் ஒர் பொருட்டா? க் ரஹங்களின் சாரம், கனவு, 
சகுனம், ௨த்பாதம் இவைகள் உண்மையிற் பயன்படுவ 

தென்ன ? காக்கையேறவும் பனம்பழம் விழு தல்போலவுக 

தானே. வுறிவுளோரும் இதைக்கண்டு ௮ச்சமடைவரோ? 
கல்லது ; பானுமதிக்குண்டான இவ்விண் ஸந்தேஹத்தைக் 

நிர்க்கலாம், —
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பாணு. 

ஸ்கி. 

பானு. 

யானு, 

ஸுவதனே | அதோ பார், உதயூரியி ஸுச்சியினின்று 

ஒற்றையாழியக் தேரினைக் துரத்து, ஒளியினைப் பெருக்கு, 

பகலுக்கோர் வேர்தனாப் எழுகின்றனன், ஆதவனும். இனி 

தாமதிக்கலாகாது. தாரளிகே! இப்பொழுதே பூஜை புரிக 

இடவேண்டும்; எண்ணித் கரககளு£டைய பெருமானார்க்கு 

அர்க்பம்விடப் பொற்கலத்தனை யெடுத்துவா, 

(சென்று, அர்கியபா தீரத்துடன் (திரும்பிவர்து) அம்மணி ! QC wr 
கொண்டுவர்ேேன். ஆண்டவனைக் கொழுதெழலாம். 

அரசியினருகற் செல்ல, ஈதே நல்ல ஸமயம், 

(என்று அணுக) 

(தனியாக) மஹாராஜா வந்துவிட்டன37 ! பாபம்! அடு 

செய்யும் கோன்பிற்குத் தடையும் ஏற்பட்டுவிட்டதே, 

(ஸ-9ர்யனெ திரில் நின்று) எம்பெருமானே | 

௮ர்தர மென்னு மாழ்கடல் முளைத்த 

செர்தா மசையே! இகழ்குண இசையாம் 

ஈலமிகு மங்கைதன் ஈநன்னுதற் சணியும் 

இலகமே! புவனித் திமிரம சோட்டும் 

மாமணி விளக்சே! மண்ணவர் சண்ணே] 

தாமரை மணாளா! ஜகத்தின் ஸாக்ஷீ! 

தேடிச் காண வேண்டாச் தெய்வமே! 

யீடில் கதிரா யிரங்கொளும் மஜா | 

கடையே ஸிரவினிற் சண்ட கனவோ 

கொடியது போலும், குழம்புவ தென்மனம், 

எம்பெருமானே ! Wear பதின்மரும் 

உம்பே ரருளா லோர்குறை வின்றி 

வளம்பல பெருக வாழ்ர்திட 68g 

வுளங்கொள வேண்டுவ லுனச் இவ் 

ருக்கி நீர்யா னளிக்கன் றேனே. (என்றி ௮ர்ச்யம் விட்டு) ஸுவ 

தனே | புஷ்பம்தானெங்கே ? சீக்கிரம் கொண்டுவா. (Te xr, 

சேடியசைக் குறிப்பாலகற்றித் தானே புஷ்பம்கொண்டெ.ர, ௮ சியின் 

கரம்படவே தழுதமுச்துப் புஷ்பத்தைச் தரையில்விட) 

(கோபத்துடன்) என்ன ? சேடியாக்குள்ள செருக்கா இது” 

(திரும்பி அரசனைப் பார்த்த) என்ன | ஆர்யபுதரரா | ,



பானு. 

வேணீ லம்ஹாரம் [அங்கம்-2. 

் தேவி! நான் இவ்விதம் கொண்டுசெய்ய அறியாதவன், உன் 
உள்ளம் உவந்தபடி. செய்யலாம், (பானுமதி வெட்கச்துடன் 

தலைகுனிந்து நிற்ச) கண்ணே ! காதலியே ! காதல் கோக்கோரடு, 
காதலனாமென்னைக் கண்ணெடித்துப் பாராயோ! முனுவல் 
Bes மெல்லியதோர் மாற்றமும்கான் தாராயோ! தந்தொ 
ருக்கால் ௮ருள்பொழியப் பாராயோ ! இதோ அஞ்ஜலியு 
மளித இட்டேன். 

அரசே | தமதாணையைக் கொண்டு எனக்கோ கோன்பு 
கோக்க ௮சையுண்டு, 

துர், கண்ணே! கனவின் கமை யெல்லாம் Gar RG weir, 

டானு. 

பாலி, 

தூர். 

போதும், போதும். மெல்லிய உல் மேனியை வீணே 
வர,சுத்தால் வருச்துவது வேண்டாம். 

கண்டகனவு ஈயதஜென்றே GUC IAD தென்மனம், 
அருள்புரிந்து நான் கொண்ட மேரன்பை முடிக்கவிடை 
யளிக்கவேண்டும், 

(கர்வத்துடன்) கவலையா ! கண்ணே ! சிறிதும் இனி =2) Bi 
வேண்டாம். பூமியிற் பொதிந்து வேரூன்றிக் இளைகள் மிகு 
ந்த பெரு மரத்தின் Garin HF ip, கனனினமெல்லாம் 
சுற்றுமிருக்க விற் திருக்கும் சிங்கத்இன்பால் Dy UT 
உறங்கும் செல்வப் பேடையல்லவோ ரீ, a erg குமா மனக் 
கவலை? 

௮ண்ணலே | கிமதருகிலிருக்க எனக்கு மனக்கவலைக்கு இட 
முண்டோ? ஆயினும் மமது மனோம் ஈடேறவேண்டு 
மென்றே கோருகிறேன். 

-ஸுந்தரீ | என் மனோ சமமா! 

இனனமுசே யுன்னோ டிணைர்து கலந் துன்வாய் 
மன்னமுச முண்ண மஇத்தேன்யான்... என்னன்பின் 
மாதே யெனக்கு மனோசதமு மீதேயிப் 

.. போதே யருள்வாய் புரிந்து. 

டானு. 

(இரைக்குள் பெருங்கோஷம் இஎம்ப அனைவரும் இகைத்து நி 6) 

(பயத்துடன் அரசனை மணைந்து) நாமா ! நாதா!
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துர். 

கஞ். 
துர். 

கஞ். 

துர். 

கஞ். 

ஃஞ். 

தர், 

கஞ் 
சேடி., 

துர். 

மாதா, 

தூர். 

மாதா, 

கண்ணே | கலங்காதே; பெருங்காற்றுக் இளம்பியது, என் 

பயம்? (ஸந்தோஷத்துடன்) இந்தக்காற்றும் எனக்கோர் உபகா 

சத்தையே செய்தது. இகனாலல்லவோ என் காதலி தான் 

செய்யவிருந்த நோன்பை யொழிக்கவும் என்னை யணைஈ்இட 

வும், என் எண்ணம் கைகூடவு மாயிற்று, காற்றே! நீயே 

எனக்குற்றவன். இனி கான் உ.வநத்படி. விளையாடலாம், 

(கஜ்சுகி பரபரப்புடன் ப்ரவேசிதத) 

அரசே! முறிந்மது! முறிந்தது !! 
என்ன? 

[7ம--- 

ஏன்ன பிதற்றுகிறாய்? 

(பயத்துடன்) மீமமான காற்றெழ முறிந்தது, தமது தேரின் 

கொடிமரம். இங்கிணிகளெல்லாம் பூமியில் வீழ்க கன, 

பெருங்காற்று எழவே தேரின்கொாடி அுறுந்மது; அதனா 

லென்ன? இற்கு , *முறிச்சது முறிந்தது? என்று அடித்துக் 

கொள்வானேன் ? . | 

அரசே! ஒன்றுமில்லை கான். ஆனாலும், அபசகுனம்; ௮தை 

அரசர்க்கு. அறிவித்து பேனும் சாந்தி செய்யலாகுமே 

யென்று சொன்னேன். 

(அலக்ஷ்யமாய) போய் புரோஹிதர் ஸுமித்ரரிடம் சொல், 

சித்தம். (செல்லுதல்.) 
அரசே ! ஷிந்துமஹாராஜாவின் மாதா அதோ வருகின்ளூர். 

(தனக்குள்) என்ன! ஜய்த்ரமனின் ௮ன்னையா | அபிமன்யு 

கொல்யுண்ட தனால், பாண்டவர் ஏதேனும், அர்த்தம் 

விளைவித்கன.ரா 1? (ஜயதீாதனின் மாதா ப்ரவே௫த்துக் சண்ணும் 

கண்ணீருமாய் 8ிற்க) அம்மே! ஏன்? ஆபத்துத்சானென்ன? 
எ.திரிலாத் தேர்வலவன் ஜயத்ரதன் க்ஷூமம்மானே 9 

ஐயோ !. ஏது க்ஷமம்! 
அ௮தேன் ? ப 

பிள்ளையைப் பறிகொடுத்துத் தவித்து நிற்கும் காண்டீபன் 
சப்தம் ்" செய்தருக்கறானே, “இன்றைக்கு ஸுமாயாஸ்5 
மனத்துக்குள் ௮வனை நான் ௮ழிச்தொழிப்பேன் 1! என்று,
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மாதா. 

துர். 

மாதா, 

துர். 

பானு. 

துர். 

  

(புன்சிரிப்புடன்) இதுதானா துக்கத்துக்குச் காரணம்! -பிள்ளை 

“யைப் பறிகொடுத்துப் புலம்பிப் பிதற்றுறொன். அம்மே! 
என்ன பேதமை உமக்கு, இத்துர்மயோதனன து கரங்களாகிய 
௮. ரணால் காக்கப்பட்டு நிற்கும் ஜயதரதனை அழித்தொழிக்க 

௮ த்தனஞ்ஜயனலுக்கு முண்டோ இறல்? 

அப்பப்பா | ௮வன் நல்ல வீரன், அன்றியும் பாலனைப்பறி 

கொடுத்து, பொறுமை யிழந்து, பொருமை யெழுந்து, 

கோபம் கொதிக்க, மெய்ம்மறந்து இரிகின்றானே ! 

(பரிஹாஸத்துடன்) அப்படியா ? பாண்டவர் கேர்பத்தையும் 

பொருமையையும்தான் பார்த்ததில்லையே! ௮ன்று என் 

குறிப்பினை யுணர்ந்து, துச்சாஸனன் துள்ளியெழுந்து ௮ப் 

பாஞ்சாலியைச் சுற்றிச்சுற்றித் துரத்து, அவள் கூந்தலையும் 

துகலையு மலைத்திட, அப்பெரும் ஸபையில், காண்டீப 

மேக்இய இவ்வி ரஸம் மற்றறகோதரரும்தான் கண்டி.லரோ? 

பொதுமை யிழந்து, பொறாமை யெழுந்து, கோபம் 

கொத்து, மெய்ம்மறர்செழ, அதைக்காட்டிலும் தருணம் 

வேறுண்டோ? 

ஐயோ | தவறிடில், தற்கொலை செய்துகொள்வதாக சபதம் 

செய்திருக்கிறானே. 

௮ப்படியா | ஆனால் ஸந்தோஷிக்க2வண்டிய௰ ஸமயம்) 

போதும் இனி இவ்வருத்தம், குருச்ேஷ்டர்களாலும் 

க்ருப கர்ண த்ேரோண அச்வத்தாமாதி விரர்களாலும் காக் 

கப்பட்டுள்ள ௮ம்மஹாவி.ரனை, ஷிந்துவின் மன்னனை, 

ஐவரி லெவர்தாம் அழிக்க வல்லவர்? 

ஆயினும், கொடும் சபதம் செய்திருப்பதனால் கொஞ்சம் 

பயப்படவேண்டி.யது கான, 

பானுமதீ |] இதென்னபேகமை! எனக்குமா பாண்டவரிடம் 

பயம்? அவர்கள் பெருமைதான் தெரியாதோ! போதும். 

அம்மே | நீங்களெல்லோரும் செல்லுங்கள். கான் சென்று 

ஜயத்ரதனைக்காத்து; வீணில் வைசாக்யம்கொண்டு இறுமாப் 

படைக்த பாண்டவனுக்கு, கொண்ட சபதம் விணானதுகண்டு, 

வெட்கமு ற்று உடலம் விட்டு, உயிர் துறக்கும் வகை யறி 

விப்பன்,
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பாண்டவாபே சாற்றலெலாம் பகர்துச்சா தனன்மார்பம் ' 

இண்டுதிரய் குடிப்பதினும் இவருமவன் கதையாலென் 

நீண்டதொடை பீஎப்பதினும் நின் நஜயத் இரதனையும் 

மாண்டழியச் செம்வதினும் மற்றின்.று காண்போமே. 

(அனைவரும் செல்லுதல்) 

6 6 9 9 

பூன ரோம அங்கம் 

முதல் காட்சி 

(பெழங்கோஷத்தைக் கேட்டு அச்வத்தாமா உருவிய கத்தியும் 

கையுமாக வருதல்.) 

அச்வ. ப்்ரளயகாலத்துப் பேரிடியின் காஜனைக்கோர் மாஜொலியாக, 
பு.இதாய் பரவிக்கிளம்பிய இப்போரவம் எங்கிருந்து எழும் 

பியது ? (யோசிச்து) ஓயமேயில்லை. பீமார்ஜுனரோ, ஸாத் 

யியோ, வாலிபமதத இனால் ௩மதையனை வருத்துகையில், 

அவே பெருஞ் சீற்றககொண்டு, தாம் பெற்ற பெருமைக் 

தஇசையப் பகைவரைப் பொடி செய்யுமாறு போர்புரிய எழுந் 

கனர்போலும், ஆகலின், இனி ரதத்தை எதிர்பார்த்துக் 

காமதிச்கலாகாது; பொழியகிற்கும் சூல்கொண்ட மேகம் 

போன்ற இவ்வாளைக் கையிலேர்இப் போரமுனையுட்சென்று 

ஐயனை யணுகுவன். (ஏறிதுதாரம் சென்ற) ஆஹா! எனக்கு 

முண்டோ இது ? அச்வத்தாமா நான், எனதையன் போர் 

புரியும் பெரும்விழாவை கண்ணாரக்கண்டு களிகூரச் செல்லு 
மெனக்கு ௮ப௪குனஙகள் உண்டாகின்றனவே | அந்தோ! 

ஈதென்ன | சதுரங்க ஸைன்யங்களும், வில்வலவர்களான 

கர்ணன் முதலியோரும், போரைவிட்டுப் புறம்காட்டி, யோடு 

கின்றனசே! கெளரவப் படையெனும் பெருக்கடலைச் காத் 
இடும் பர்வதங்காள் | கேண்மின். சண்டையைவிட்டுச் சென் 
ரால் சாவு தானில்லையோ! ஜன்மமேடுத்தோர்க்கு மரண முண் 

டென்பதை மறர்தீரோ | எனோ இந்தச்சறுமை | வேண்டாம் 

இக்த அச்சம், காணனே! பதையாதே. மாதுலனே |! 

களத்துச் கேகு, கருதவர்மனே | கம்பம் வேண்டாம். தனு
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வேணீஷம்ஹாரம் [அங்கம்-8. 

வின்றித் துணை யில்லாத் கொல்லோனாய எந்தை போரின் 
பாரமெல்லாம் பொதந்துகிற்க பய மென்பதற்கும் இட 

| முண்டோ 2 

(திலைச்குள்) இன்னுமுண்டோ உமதையன். 

(கேட்டு) புல்லியரே | ஏன்ன சொன்னீர்? *இன்னுமுண்டோ 

உமதையன்? என்றா ? ஹாஹா! ௮ண்டமெல்லாம் ௮ழல் 

பெருகியழித்டெ, ஆதித்தர் ஆறிரண்டவரும் எழுர்இலசே ! 
வையமெல்லாம் வெகுண்டு, எண்டிசையு மகன்று மாருத 
ரெழுவரும் எழுக்திலரே | புஷ்கலாவர்த்த முதலாய ஸப்த 
மேகங்களும் விண்ணின் தலமெல்லாம் தகைரந்இலவே ! 

ஏனோ ௮ப்பெரியோனுக்கு, சூரம் மிகு சான்றோனுக்குப் 
பழியையும் பகர்ந் தர் ! 

(ஸ-ஒதன் பாப்பாப்புடன் ப்ரவேடித் த) 

, சகஷித்தருள்வாய். குமரனே | ரக்ஷித்தருள்வாய், 

ஹா] ஐயனது ஸாரதி ௮ச்வஸேனனா ! ஐயா! மூவுலகை 
யும் காக்கவல்ல பெரியோனது ஸாரஇயல்லவோ $£ர்? 
ஏனோ நான் உம்மைக் காப்பது ? 

ஐயோ | ௮வரிருந்தால் எனக்கு மற்றோர அடைக்கலமும் 

வேண்டுமோ! 

ஆனால் ஐயன தான் எங்குச் சென்றனசோ? 

அந்தோ | நமது துர்ப்பாச்யம், இனி ௮வசை। இவவுலகில் 

எங்கே காண்போம் | (என்று தலைகுனீசர் து, கண்ணீருடன் நிற்க) 

ஹா பிதா] (என்று €ழேவீழ்ச்து மூர்ச்சித்து, ஒருவற்று தெளிர்து 

சண்ணீருடன்) ஐயனே ! மும்மைசரலுலகுக்கும். முதல்வனான 

வில்லோனே | இனி உம்மைச் காண்ப னெங்கேயோ ! 

எந்தையே | எனக்கென்றோர் |மாற்றமும்தான் தாராயோ | 

(ஸ-.தனைப் பார்த்து) ஐயா அத்துணை புஜவலிமையும் ௮இ 

வி. ரமும் கொண்ட எந்தை எப்படித்தான் மாண்டன Fy, 

சொல்லும். ஆூரியலுக்கென்.று தக்ஷிணையாய்கத் தந்தனனே 

பிமன், தன் ௮ரும்பெரும் கையை, . 

ஐயோ பாவம் |
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அச்வ, சிஷ்யர்களுள் ப்ரியசல்பாயிகுர்தும் ஆசார்யனென்று நினை 
யாது, அர்ஜுனனும் தகைக்கனஜனோே? 

௯-ட)த. அப்படியும் ஈடக்குமோ? | 

அச்வ. ஆனாற் கோவிர்தனே கோபங்கொண்டு அனல்வாய் நேமி 
யின் கூரியவாய்க் கலக்காக்கனனோ? 

ஸ்-இத, அதுவுமில்லை, 

அச்வ, இவரன்றி என்னையனை எ ர்த்து நிற்பவரு முண்டோ ? 

ஸ்ஏத. குமரனே | உண்மைதான். உமதையன் சீறியெழுந்து நின்றி 

டில் எதிர்நிற்பவர் இம்மூவுலகிலு மில்லை, ஆனால், சோக 

மெழுக்து உள்ளராருகிப் படை.துறர்சபொழுதேயே, பகை 

வர் அவரை தகைந்தனா. 

gia, சோகமெழுவதற்கும் படைதுறப்பதற்கும் காரணம்தான் 

என்னவோ ? 

ஸஇத. ஆம். குமானேதான் காரணம், 

Heol, என்ன | கானா? 

ஸடுத, (சண்ணீர் பெருக) பொய்மையிலாக புனிதன், ப்ருதையின் 

பு,தல்வன், முதலில், *௮.ச்வத் சாமா ஹத; ! என்று அறைத்து, 
பின்பு பொறுத்து * குஞ்சாம்' என்.று சொன்னான். முதலிற் 
சொல்லிய, அத் 

இ.திலா னுசைத்த மாற்றம் செவிப்பரி மளவி னெஞ்ூற் 
கோதிலா னெடுத்ச வில்லும் சொடியவெங் கணையும் வீழ்த்இப் 
போ இலா னிறர்தான் போதும் புசல்வனென் நினைச வின்றி 
பேதிலான்,போல ன்னான் யார்கணும் பர்த மில்லான், 

அச்வ. எத்தையே! எனக்கென்று விணிலுயிர்துறக்க ௨ தீதமனே | 
செளர்யத்துக்கோர் நிதியே! ரிஷ்யாபால் அன்பு பூண்ட 
மோனே! தருமனிடம் பக்ஷம்கொண்ட பெருமானே | 
கான் இறந்தேனெனச் கேட்டதும், விணில் நீர் ப்ராணனை 
விடுத்தீே! ஐயோ! உம்மையிழர்தும் உகிர் த்ரித்இருக் 
இன்றேளே, .பாவிகான். இப்பாவிபால் விணன்றோ மர 
“மிண்ட் பேரன்பு... 

4
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ஸ்இத. 
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க்ருப. 

அச்வ, 

மேவேணீ ஸம்ஹாரம் [அங்கஸ்க், 

வில்லாய் ரீவெம் போர்முனை வெல்றும் விறலாய்ரி * 
சொல்லாய் நீதொல் வேதிய ருட்கும் தொழிலாய்ரீ 

வல்லார் வல்ல கலக எனைத் தம் வல்லானே 

எல்லா மின்தே பொன்றின வுன்னோ டெர்தாயே, (மூர்ச்சத்தல்.) 

(கநபாசார்யர் ப்ரவே௫த்து) 

பேரியலும் துணைவர்மிகப் பெற்றவேர்தும் பீடாரு 

மூதிட்டி£னும் பெரி தும்சூழ்ச் த 
வீரியமார்*வேர்தர்களும் யானும்போரில் மேவியிருக் 

தீதுவெல்லாம் வீணே யன்ரோ 

பாரியலும் பதுமைகளைப் போலவர்சோ பதைத்தலையிந் 

றுலெரியப் பட்ட போது 

காரிகைதன் பரிபவத்தைக் கண்டோமன்று சடும்போரித் 

௮ுசோணவதை கண்டோ மின்றே, 

ஐயோ! குமரன் ௮ச்வத்தாமன் இதோ இருக்கன்ருன். 
தந்தையிறந்த செய்தியைக் கேட்டு, என்னதான் செய்ய 

விரும்புவனோ ? அவனை யணுகுவன். 

(சிநிது தெளிச்து ஆகாசத்தை ரோக்க) ஹா | யு இஷ்டி..ரா | wy Bag 

டி. ரா| புவிதனிற்பிறஈத அக்காள் துவக்கப் பொய்யதியாப் 
புனிதனே | பாரின்மீது பகைபடையாப் புண்ணியனே | 

எர்தைக்கென்றோ இப்பெரும்பழறி படைத்தனை, என் 

னையனை, ஆடிரியனை, வேதியர்க்கோர் வேக்தனை, வெல்ல 

வகையும் சண்டனையே. உன் வாய்மையையும் பகையிலாப் 

பெருமையையும் எனக்கென் றகற்றினையோ | 

குமரனே | இதோ உன் மாமன் சாரத்வதன். 

(க்ருபாசார்யரை நோச்டிச் கண்ணீருடன்) 

உரையாடற் குறுதோழ லுறன்முறையான் மைத் துனனாம் 

நிசையாரும் விற்குருவுன் னீள்படையின் றனித்தலைவன் 

விசையாத வீரர்க்கும் உீரன்றான் மேலோயித் 
தசையாரு மறியாது தனித்தெற்கே சென்றனனோ. 

குழந்தாய் | சீயுமிவ்வாறு। துக்கத்தைப் பெருக்கலாகுமோ ? 

ஆனால், கான் அச்கத்தைத் துறந்தேன். புதல்வளிடம் 
பேோன்புகொண்ட பெற்றோன், கான் இறர்தேனெனச் கேட் 

டதும் பறந்தே பரலோகம் சென்றான். பாவிகான் பழி
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அச்வ, 

அச்வ, 

அச்வ, 

க்ருப, 

அச்வ. 

ஸடுத, 

அச்வ, 

க்ஸ் 

படையாது என்பிதாவைப் பின்படர்வன், அவனையே பிரி 

யா இருப்பன், 
வத்ஸா | நீ எண்ணுவது உசிதமல்ல ; பெற்றோனிறர்தபின், 

அவன் செல்வழிக்கு, புத்ரன் அவனைப் பாராட்டி, நீர்க் 
கடன் கழிக்கவேண்டி௰ விதி உனக்குச் தெரியாததா? 

௮ப்படியேமானது ; உன் மாதுலன் சொல்வதே உ௫தம், 

ஐயா | உறுஇயேதான் உணர்த்தினீர், ஆயினும் என்தர்தை 

இறந்தபின், ௮பைக்ஷணமேலும் இவவுயிரைத் தரித்இட 

வியலேன்,. ௮த்தந்தையைக்காண அ௮வரேகன இடத்துக்கே 

செல்வேன். (சரவாளை கோச்) போதும், இனி சஸ்த். ரத்தை 

கையிலேந்தி நிற்பதும் போதும்; என்தர்தை ஆயுதமகற்றி 
உயிரிழந்தபின்னும், உன்னை வன் கான் கையிலேந்தி நிற் 

பது? என் கைக்கோரணிகலமாய் இருந்ததும் போதும், 

வாளே ! நீ ஸுகமே வாழ்க. (என்று வாளைவிட எத்தனிக்க) 
(இரைக்குள்) சீரிய பா.ரதீவாஜ மரபிற்கோர் தலகமான த்ரோ 

ணனுக்கும், இவவோர் அவமானம் கேரிட்டதே ! இதையும் 
பொறுத்இருப்பதோ ? 

(கேட்டு) என்ன! பாரத்வாஜரின் மரபா | இலகமா ! அவ 

ருக்குமோர் ௮வமானமா |! 

(திரைக்குள், மும்மைசாலுலகுக்கும் முதல்வோனான வில் 

லோன், அயர்வெய்தி ஆயுதமகற்றி யிருச்கையில் முற்ற 
நரைத்ம அப்பெரியோன் முடியின்மேலடித்து, தருபகனு 
டைய புல்லியபு,தல்வன் விடுதிக் கேடகின்றனனே ; இப்பழி 

யைப் பார்த்தருந்தும் பொறுத்இருப்பதோ வேந்தர்காள் ? 

(கேட்டு) என்ன | ஆயு தமகற்றி ௮யாவெய்இப் படுத்இருந்த 

எனதோர் ௮ருமைத்தர்தையின் பூத்தலாக்க காசம்போல் 

வெளுத்து ஈசைத்த முடியின்மேல் ஆயு மம்கொண்டும் 

௮டி.த்தனனா F 
அவ்வாறு தான் சொல்கின்றனர். 

எனதையனது முடியை, ௮த்தீயோன கதொட்டனனா? 

என்னிறைவர்க்கு அந்தப் பரிபவழமும் உண்டாயிற்று, 

பாஞ்சாலகுலத்துக்கோர் அழுக்காய புல்லியனே | ஆயுத 
மகற்நிய புனிதனான என்தர்தையின் யை, பயமின்றித் 

க்கிய முன oer enue? , 
wk to. Ge. சாமிநாதையர்
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ஸத். 

க்ருப, 

Cae av ib aba TW [அங்கம்-8. 

இண்டிய பாதகா | பாண்டவரும் பாஞ்சாலருமாகப் பொங் 

இப்பெருகும் படையைப் பஞ்சைப்போல் பறக்கடிக்கும் 
Bren, அசவ்த்மகாமன் இருச்சரொனென்பதையும் ups 

தாயோ? துராதமா | என் கரம்கொண்டு உன்னுயிரை 

மாய்த்தடேன், இதோ, உன்பாழான தலையினமேல் என் 

பாதத்தை வைத்தேயழிப்பன், மொ! யுதிஷ்டிரா| பகைவ 
ரில்லாப் பெரியோனே | பொய்மையில்லா மெய்யோனே | 

- உனக்கும் உன் தம்பியர்க்கும் என் தர்சை செய்த ௮பகாரம் 

தர்னென்னவோ ? பிமா| அர்ஜுனா | ஸாத்ய2 | மாதவா | 
இது ஸரிதானோ உக்கட்கும்| மூவுலூலும் நிகரில்லா 
வில்லவன், வேஇயன், வயதில் மூத்தோன், அனைவர்க்கு 
மாசிரியன், பின்னும் எனக்கோரினியதர்தை, அப்புனித 
னது முடியை தருபதகுலத்துக் கோரழுக்காய புல்லியன் 
தொடுவது, தொடுக்கால் ௮னைவரும் கண்டு கூசாமல் வாளா 
விருப்பதோ? ஹா! உங்கசோக்குறை கூறுவஇழ் பயனென்ன, 
பழியும் பாதகமும் படைத்த பாககரே கேண்மின், பழியை 

அவன் செய்யுங்கால், கரம்தனிற் கொடியதோர் படையை 

ஏர்இு எவரெவர் நின்றனரோ, எவசெவர் பார்த்தனரோ, 
Yat எவராயினும், அவரனைவசையும், இதோ என் அரும் 

பெரும் வாளுச்சிரையாக்கி ஊனும் உஇரமும் கலந்ழே 

கொடுப்பன் பலியரகப் பெருந்திசை பத்துக்கும்.- (யோடித்து) 

ஹே .பாண்டவாகாள் | மாத்ஸ்ய ஸோமக மாகதேயர்காள்! 
பேசழல் பொக்வயெரியும் ௮னல்வாய்க் கோடரியைக் 
கொண்ட சாமன், தன் தர்ழைக்கென்று தரணியைச் 
தகைந்ததையும் அதியீரோ ? அன்னானையேபோல் வெங் 

கிளத்தில் வெருண்டு வீரன் அ௮ச்வத்தாமா, பகைவரின் 

ச. இரச்னைைப் பெருக்கி ஆர்கலியாக்குவான் என்பதையும் 

ம்றக்தீசோ 1? இதோ வந்தேன் ) வந்தேன், அச்வஸேனா | 
என் ரதத்தைச் கொண்டுவா, இக்ஷணமே செல்வேன். 

அப்படியே. (செல்துசல்) 
முமாசா1, 1 உன் சர்ையடைச்த , பரிபவமெனும் பேரழ்லை 

அணைக்கவல்லார், உன்னையன்றியும் Ae Grom Dx ? 
ஆயினும்,
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அச்வ, 

Shu. 

அச்வ. 

க்ருப, 

அச்வ, 

இன்னுமுள்ள௧.தா னென்னவோ £ 

உன்னை Coven Su Si ஆக்யெபின், படையினுட் புகலாமே, 

மாதுலா 1 ௮௮ பசதர்த்ரமானது. பலனில் மிகச் சிறியது, 

அல்ல $ பரதந்தரமூமல்ல ; பலனிற் ஏிதியதுமல்ல, நீ 

ளோேனாஇிபஇயாய் நிற்காவிடில், பீஷ்மத்சோணரை யிழக்த 

கெளரவப்படையு கித்குமோ? வத்ஸா! உனக்கு ௮ப் 

பெரும் பதவியைத் தந்திடவே, ஆசைமிகுர்து நிற்பான் 

ஸூயோதனனென்றே நினைக்கறேன். ப 

எனதையன் பட்ட பரிபவமெனும் பேரழலால் தீய்ந்த 

என்னிதயம், அவ்வழலை யணைக்க ஒர் தெள்ளியகீரில் மூழ்கு 

வதத்கு அவாவுற்.றுளதே. 
வத்ஸா| வா, செல்வோம். ஸுயோதனன் நஇருக்குமிடத் 

கையே நாடி.ச்செல்வோம். (இருவரும் செல்லுதல்.) 

6 ட 

மூனமுவஅ அங்கம் 
இரண்டாவது காட்சி 

(துர்யோதனன் பரவேசித்தல,) 

தந்தைக்கென்று கடுமையான வரத்தை யேற்று, எங்கட் 
கென்று ராத்யத்தைத் sie பிதாமகனையும், வில்லாசிரிய 
சாய தரோணசையு மிழச்தேன். இனி இந்தப் போரின் 
பாசத்தை வஹித்து, ஸேனாதிபதியாய் நின்று போர்புரியத் 
தீச்சவன் என்னுகிரஈண்பன் அக்கராஜனல்லது வேழொருவ் 
ருண்டோி 

கங்கைம சன்சிலை மின்குரு வென்பவர்ஃ.கா.இம ச்தே சையற்றா 
ரிங்கி யென்னுயிர் ரண்பனே யல்ல த வெல்லவ லோரும் மிலசேயால் 
அல்சர்பி சானவ ரூ.தினி பின்பதி யாக்கியு மன்னான் றன்னோடும் 
லெங்கள நேருறு வன்பொரு வன்சமர் கெற்றிசொள் வாசை புனை 

(Caer, 

ஐ 

அதோ காணனே வருகருன். (கர்ணன் ப்£வேடித்தல்,) 
கர்ணா | என்னைப்போன்ற ௮த்ருஷ்ட ஹீனருமுண்டோ]



50 வேணீ ஸம்ஹாரம் க்கம், 

விது ரரும் போர்செய்யக் கூடாதென்று, வில்லை முறித்து 

பல. ராமனுடன் இர்த்தயாத்ரைக்கே சென்றனர். பிஷ்மரும் 

தீசோணரும் வெங்களத்தைச் செந்களப்படுத்தி பாரில் வீழ்ச் 
தனர், என்னாருயிர்த்தோழா | தேவர்களுக்கும் அறுமுகன் 

அருளில்லாவிடில் ௮வர் வாழ்வும் பெருமையும் நிற்குமோ. 

சாயலாற் சிறர்ததோகைச் சாமளத் தடம்புள்ஞார்திச் 

சேயலாற் றேவர்வாழ்வும் தேவருக்கி யாவரீர்தார் 

நீயலாற் சமரிலென்னை நிலையிடற் குரியாருண்டோ 

தோயலாற் பயர்தசாதற் சூரனை யனையகுசா, 

நண்பா | இப்பெரும்போரில், இனி நீயே ஸேனைத்தலைவ 

னாக இருச்து போசை முடிக்கவேண்டும். உன்னையல்லாது 

சனக்கு உற்ற துணையுமுண்டோ 1 

கர்ண, கெளரவேசா| இதுகாறும் உன் ௮ன்னத்தையே உண்டு 
வாழ்க்க நான், ௮ச்செஞ்சோற்றுக்கடனை உன்பொருட்டுக் 

கழிக்காவிடில், இத்தண்டோள்கள் வளர்த்ததனாற் பயனு 

முண்டோ 1 

தரூரு மொருகுலமு மில்லாவென்னை யுங்கள்குல த் 

துள்ளோரி லொருவனாக்கித் 

தேரூரு மவராமனைச்சே வளர்ர்தவென்னைச் செம்பொன்மணி 

முடிருட்டி. யம்பாரசி 
நீரூரும் புவிபாலர் பலரும்போற்ற நின்னினும்£ர் 

பெறவைத்தாய் நினச்கேயன் றி 

ஏசூரும் கதிர்முடியா யுற்றபோரில் யார்க்ியென் 

லுயிசளிப்ப இயம்புவாயே, 

தூர்... ஈண்பா! த்ரோணரின் முடிவைப் பார்த்தனையா | உற்றாரை 

இழர்த துக்கம் பெரிதேகான். அ௮இனும், புத்ரசோகம் 

பொல்லாதாயினும், ஆன்றோனாகய திரியா, தன்மகன் 

உயிரிழக்கானெனக் கேட்டதும் பேசழல்போல் எழாது, 

படையைவிடுத்துப் பகைவர் தகையுமானும் நின்றனசே | 
உத்தம க்ஷத்ரியரும் ௮வ்வாறு நிற்பசோ? வேதியர் 
மசபில் தோன்றியதால், மனம் நொந்து, தீரம் இழகர்து, 

இதயம குழைக்து ப சமை பூண்டனர், 

கர்ண. அரசே! அது ௮வவாறன்று.



காட்சி-9.] வேணீஸம்ஹாரம் 31 

திர், 

காரண, 

துர், 

காண, 

துர். 

காண, 

துர். 

க்ருப, 

தூர். 

அன்றேல், 

௮ச்வத்தாமனையே, அவனிக்கோரஇபதியாய் முடிசூட்ட 

வேண்டுமென்று எண்ணம் கொண்டிருந்தவர், ௮வன் How 

srOersCat gb, Hi serena தனக்கு ஏன் wa 

வாயுததாரணம் என்று வெறியோடி.ச் செய்தனர், இதற் 

கென்றே, இப்பெரும்போரில், ஈமது ஸேனையிலுள்ள போர் 

விீரர்களது அழிவையும் மதத்தில். 

ஹா! அப்படியா | 

வாலிபமு,மல், ௮வர் உள்ளத்மை யறிச்? தருபதனும், 

தனது தேசத்தில், தங்க நிழலேனும் அவருக்குத் தந்கனனா? 

கர்ணா ! உண்மையேதான் உரைகத்தாய், 

என்னொருவன. து துணிவல்ல இது, அன்றோ ரனைவருமே 
இதை வேருக எண்ணுவதில்லை, 

ஆம். ஐயமேயில்லை ; இல்லையேல் , ஷிக்துராஜனுக்கு காம் 

அபயமளித்இருந்தும், அர்ஜுனன் ௮வனை ௮.ழித்இடுங்கால், 
வாளா விருப்பவேனோ , அவவரியபெரிய வில்வலவன் ? 

(க்நபாசார்யநம் அச்வத்தாமாவும் ப்ரவே?த்தல்.) 

(௮.ச்வத்தாமாவை நோக்க) வத்ஸா| இகதோவிருக்கன்றான் தூர் 

யோதனன்.” ஸடிதபுத்ரனுடன்கூடி. ஆலின்குடைகிழற்£ழ் 
௮மார் இருக்கின்றான். வா, ௮வனை யணுகுவோம். (அசசனை 

யணுச) கெளரவேசனே | மங்களம், 

என்ன | கருபாசார்யரா | அ௮ச்வத்தாமாவுமா | ஆசாரயா | 
௮டி.பணிர்தேன். ஆசார்யபுத்ரா |! வா. என்பொருட்டன்றோ 
போரில் தரதையையுமிழக்தனை நீ. 

கரிமுகக் கடவுளன்ன கடும்பரித் தாமாவென்னும் 

குரைகழற் றுணைத்தாட்டிஙகச் குருளையே யுன்றன் தாதை 

வருமறைச் கயனையொப்பா னடற்சிலைச் சரனையொப்பான் 
~ திருவருட் கரியையொப்பான் திருத்தகு வீடுசோர்தான், 

துக்கஸாகர.த்இில் மூழ்கிக்டெக்கும், நம்மிருவர்க்கும் பே தம் 

தானென்ன ? உன்னையின்றவன் என்னையீன்ற அம்மானுக் 

கோர் நண்பன், வித்தையில் ஈம்மிருவர்க்குமோர் ஆரியன்,



கர்ண, 

Hu, 

அச்வ. 

கர்ண. 

அச்வ, 

தூர். 

டி படட ஆ ழ் ச் 
Ca N 4 இட்ட கற் சி ற்சி ஸல | 

தணி Ni 1 aT Mb, Ab foret-f, 

அவ்வுத்தமனும் உயிர்துறந்கனனே, இயம்பும், வேண் 

ரிமோ இத்துக்கம். 

. தீரோணகுமாசா! விசனமெனும் வெந்தழலில், டீயும் விழ்ச் 

இடலாகுமோ. 

வத்ஸா| குருபஇியும், ௮ங்கசாஜனும், உள்ளவாறேதான் 

உணர்தஇனர், 

அரசே! என்னிடத்தில் ௮ன்பு பூண்டு, என் துக்கத்தை 

எளிதாக்குவது உசிதமேதான். ஆயினும், கான் உயிரோடி.ரு 

க்கவும், என்னைப் பெ.றறவன் குடல்குலைந்து நிற்கலாயிற்றே. 

த்ரோணகுமாரா ! இக்கதியிற் செய்வது தானென்ன $? ass 

தோர் பரிபவத்தினின்று பாதுகாக்க வல்லவராயிருந்தும், 

சஸ்.த.ர.த்தையெல்லாம்விட்டு, சோகழமுத்று, தானே இவவ 

வஸ்தைக் குள்ளாயினசே. 

அங்கசாஜா 1! இக்க இியிற் செய்வதுகான் என்னவென்று 

சொல்கிறீர் 2? செய்யக் கூடியதைக் கேளும், எவசெவர் 

படைபூண்டு புஜவலிமிகுந்து மதங்கொண்டு பாண்டவர் 

படையில் உளசோ, எவசெவர் பாஞ்சாலன் புன்மாபிற் 

கருவாய்க் கடக்தனரோ, குழவியா யிருந்கனரோ, குமர 

ராய்த் இரிர்தனரோ, எவசெவர் பழிதனைப் பார்த்தனசோ, 

எவரெவர் எனதெஇர் படுவரோ, ௮வரவர் படைவலியெல் 

லாம் பட்டிடச்செய்வன். ௮ங்கராஜா! பண்டொருகாள், 

பரசுராமன் பகைவரைப் பிளந்து பெருக்கிய ரக்தம் 

பெருங்கடலாகத் தங் ஸ்தலம் இதுவேதான். ௮ன்னவன் 

தந்தையாம் அந்தணன் அடைந்தனனே அவமானம், அவ 

வண்ணமேதான் என்னையலும் அடைந்தனன், அவவநர்தண 

குமரன் படைத்த பெரும் படைபோன்றதுதான் இக்காத்த 

லேந்தி கித்கும் வாளும். அ௮வ்வேதியன் மைந்தன் செய் 

தனனே, அதையேதான் சிறியெழுர்து செய்வன் த்சோண 

னின் சிறுவனும். 

ஆசார்யபுத்ரா 1 உன் விரத்துக்கும் சூரத்துக்கும் நிகர்தா 

னுண்டோ. 

ரச | அவனுக்குப் படையும் விசருமளித்திடில், உலகம் 

மூன்தினையும், முடித்திவோனென்ப.து இண்ணம், ஆதலின்
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தர். 

SHU. 

அச்வ, 

கர்ண. 

அச்வ, 

கர்ண, 

அச்வ, 

விதியில் வழுவாது, படைக்கோர் முகல்வனாக, இவனுக்கு: 

Ips ei BO. 

ஏற்றதுதான் ; ஆயினும், அ௮ங்கராஜனுக்கு அ௮வவாறு 

செய்வசாக வாக்களித்தாயிற்றே. 

ராஜா | துக்கஸாகர.த்இல் மூழ்டிக்கிடக்கும் குமானை, ௮ங்க 
ராஜனுக்கென்று, உபேஷ்் செய்வது உ௫தமல்ல. 

இன்னும் உ௫தானுசித விசாரமோ! ராஜன்! இன்றிரவே 

லும் அயர்ச்துறஙடப் பாணொலாம் துஇபாட காளைப் பள்ளி 

யெழலாம். இனிப் பாரில் போரென்னும் பேருமிசாது. 

அவனிதனக் சகஇதிபதியே யறைவன் கேளா 

யருச்சுனனுக் கடலாழி யவனே யன்றிச் 

வென்வர்து தேர்விடினும் கொல்வே னந்தத் 

தோரநின்றா சிருவனீசயும் செங்கோல் வேர்தே 

பவனன்சேய் முதலான துணைவ சோரோர் 

பகழிமுனை தனக்காற்றார் பரவை யாடைப் 

புவனங்க ளனைத்தையுநின் குடைக் ழாக்டப் 

புரிதிறல்வா கையுநினச்சே புனைவிப் பேனே. 

(சரித்து) அச்வத்தாமா,; சொல்வகெளிது, செய்வதரிது, 

ஆயினும், 8 சொல்லியவாறு செய்ய வல்லவர், கெளசவப் 

படையில் இன்னும் ௮கேகருளர், 

அங்கராஜா | வாஸ்தவமேதகானது, கான் துக்கம்பெரு, 
நெஞ்சம் கொந்து சொல்லியதன்றிச் செருக்இனால் சூரரைச் 
சிறுமைப் படுத்துவதற்கல்ல, 

ஆஹா ! துக்கம் கொண்டவாக்குக் கண்ணீர்தானுண்டு, விரம் 

் கொண்டவர்ச்கோ, ஆயு தமேதான். ௮சைவிட்டு இவ்வாறு 
மதியிழந்து பிசதற்றுவதோ ? 

என்ன சொல்லினை ? ௮ச்வத்தாமனாம் எனக்கும், ௮முகை 
யால் துக்கம் நீங்கும், என்றா சொல்லினை? சஸ்தரத்இனால், 
என்று சொல்லலாகாதோ! மூடே! பரியைத் துரத்தும் 
பேதையே ! பரித்தேரோட்டும் பாகன்மகனே | உன் ஜாஇக் 
குரிய புத்தியேதானிது. 
5



அதி 

கர்ண. 

அச்வ, 

வேவேணீ ஸம்ஹாரம் [அங்க்ஃ3.. 

அடே 1 ஸ-5தனாயினென்ன, ஸூதபுகரனாயினும் என்ன ? 
உயர்குலத்துற் பிறப்பது தெய்வ யத்னம், ஆனால், பெளருவூ 

மடைவதோ, என்னுடைய யதனம். 

தேசோட்டி யோவவன்றன் சேயோவெள் பதைமதியேன் 

சீரோட்டா மாபுதத்தல் தெய்வத்தின் வஎமன்றோ 

பேசோட்டு மாண்மையினைப் பெருமுயற்ி யாற்படைத்துச் 

தாரோட்டு மென்குலத்தின் றலைமையையான் வ௫ப்பேனே, 

உண்மையே, பெளருஷமடைவது :.ன் யத்னம்! ஆதலினாற் 

மூன், போர்க்கள ததைவிட்டுப் புறங்காட்டி. ஒடி.வந்தனையோ? 
பேதையே ! நீ படை படைகத்தாலென்ன $ ஆயுதம்கொண்டு 

நின்ராலென்ன ? ஆசாரயன் சாபத் உல் உன்படை வலியிழச் 

துளது என்பதை மறக்மாயோ, 

கர்ண. அடே ! வீரமே உருவாய் வக்2 வில்லோனே ! 

அச்வ, 

துர், 

சானபிடி. த்க் படையாசா poradeir 6 தாரு ந்த தால் 

சான்படைத்த/பெருஞ்சக்தி தினையிழக்கு /மாயினுமல் 

வூன்படைத்தி| போரிடை௦ே ontop pat டைதுறஈது 

என்கி யங்கி /நின் ரனனே, 

அடே! வீரியமுளதோ இல, 1) நியேன் என்படைக்கு, 
ஆயினும், உண் ம்ர்ழையைப்போல் பரிபவமடைந்தேதனா ! 

படையை யகற்றிய வீரரும் போரிற் பெருஞ்சூர ரெ'இர்க்குக் 

கால, ௮வரை யடர்த்தஇிட ஆயுமை_-வரேயன் றி, மானமிழ 

நக மங்கையரைப்போல், ௮ ருமுடிவழ்ர் இடக் €டப்பரோ | 

அடே ! ஆயுசமதியா இழிஞனே ! பேதையோ, பேடியோ, 
பெருிரனோ என்தந்கை $ இப்புவனமூன்றும் உரைக்கும் 

௮வன் வலிமையை. இன்னும், பொய்யறியாப் புனிசன் 

யுதிஷ்டிரனே சொல்வன், என்னையன் படை துறக்க பாங்கை, 

ஆயினுமென் £ துக்கக்தினுலோ, பயத்தனாலோ, மற்றும்தா 

னெதனாலோ, என் தக்ஜை தருபககுமாரனுடைய கையைத் 

தடுக்கவில்லை. ௮டே1 ஆணவம் மிகுக்ச பாணர் புழுவே ! 

இதோ, உனது தட ௩ல் எனது இடதுகாலை வைக்கிறேன், 

தடு பார்ப்போம். (௪௨.று எழ) 

செ வனே | வேண்டாம் வேண்டாம், (என்று தடுத்இடவும் 

௮ச்வத்தாமன் காலைத் தாச்ச)
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கர்ண, 

அச்வ. 

துர். 

க்ருப, 

அச்வ, 

கர்ண, 

தூர். 

க்ருப, 

அச்வ, 

-(குஇித்தெழுச்து கோபத்துடன் வாளை ஏர்இி) ௮டே | ப்ராம்மணப் 

புலையனே ! ஜாஇியிற் சிற் தவனாதலின் உன்னைச் சமைத்டெ 

லாகாது; ஆதலின், இதோ ூ£ காவம்கொண்டு தாக்கிய காலை 

Qari. af ps BAC ares. 

அடே மூடா| ஜாதியிற் சிறந்தவனா கலால் சிதைக்க இயல 

வில்லையோ ? இகோ டுழர்ேன் என் ஜாதியை இத்துடன். 

(என்று பூணூலை யறுத்துக் ழே போட்டு) இப்பாழுது படை 

பூண்டு என்னுடன் போர்புரியலாம் ; இல்லையேல், முடி.மேல் 

கையிஸையைக் Hall 5 BA, 

(இருவரும் வாளை ஏந்தி நிற்க) 

ஆசார்யபுத்.ரா | வேண்டாம், வேண்டாம். (என்று தடுத்து நிற்க) 

அ௮ங்கராஜா ! ேபண்டாம், வேண்டாம். (என்று தடுத்து நிற்க) 

௮ சே! விட்டி, விட்டிட. எந்தையை யிகழ்ந2 இப் 

பாபியின் வாழ்), இன்௮டன் முடியட்டும், இவனா பயனு 

மென்ன ? மதியின் மரபிலுஇத்ம அமக்கு இப்பாகன் புதல் 

வனே, மேதிவியில் ஈண்பன், குணக்குன்றாய கோவிற்கு 

இப்பாவியுமாவ!$னே அன்பன். இஷ ணமே இப்புல்லியனை, 

இஞ்டத்துய்மன்பால் பக்ஷபாமம் கொண்ட தரோஹியை 

விண்ணுலகேந்.றவன். 

அடே ! பிழற்றும் பேமையே! இனி நீ உயிருடனிருப்ப 

இல்லை. ஆன்றோனே | விட்டிடுக, விட்டிடுக, என்னைத் 

தடுத்து இவனைக் காப்பதும் ஆகாது, மதஇியீனனென்று 

இவனை விட்டிடேன் ; இக்ஷணமே இவன் உயிர்கொள்வன், 

ஆஹா | னே இன்று உங்களிருவர்க்கும் இக்த ச்சோதம்? 

- ஸேனையிறழ் பெரியோரிருவா், இவவாறு வெகுண்டு நிற்ற 

லாகுமோ? வத்ஸா। ௮ச்வத்தாமா ! எண்ணிய காமத்தை 
விட்டு, வேறொன்றில் படபடப்பும் கொள்ளலாகுமோ ? 

ஈகென்ன மயக்கம் ! 

மாதுலா | இறைவர்க்கோரினிய ஈண்பன், ஸேனைத்மலைவன் 

இவன் வலியெல்லாம் வெளியாகும், பீமனும் விஜயனும் 

தகைர்இடுக்கால். இதோ, என் எஜர்கிற்கும். இப்பாபி...
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காண. 

அச்வ. 

கர்ண, 

அச்வ, 

GC a er av iW apa oT WD (அங்கம்-4- 

போர்க்கள த்தல் உயிரிழக்கும் வரையில், கான் என் வில்லை 

யும் வேண்டேன், வாளையும் தீண்டேன். 
(என்று வாளைச் ழே ஏறிய) 

(சிரித்த) உன் குலத்இற்கு உரியதேதான், வாளை விடுவதும். 

இப்பொழுதே பிதாவுக்கு இனிய மைர்தனாயினை, 

அடே மூடா! ஆயுதத்தை ௮அகற்றாவிடிலும், ௮கற்தியதே 

தான் ௮து, உன்போல்வார்க்கு . ஏன் 7 அது இருந்தும் 

பயனின்மையால், 

ஆஹா | என்கையிற் கரவாளமிருக்க, மற்றவர் கைப்படை 
களால் ஆவதுதானென்ன * இவவாளால் ஆகாதது, மற் 

ஜொன்தினாலாகுமோ? 

(திசைச்குள் துச்சாஸனனைப் பற்றியிழுத்துக் ழே சள்ளியவாறே) 

ணமா! துராத்மா! தசெளபதியின் துகலுரித்தக் குழல் 

கலைத்த பாவி | பொட்டையன் பெற்ற புழுவே ! இர்காளும் 

அணுகிலையே நீ என்னெதிர்; இன்று நீ போவதும்தா 

னெக்கேயோ 1? ஹோ! ராதேய துூயோகன ஸளெளபலர் 

காள் |! பாண்டவரைப் பகைத்து வில்லேச்இய விரர்காள் | 

மானத்தையே பெரும் தனமாய் மஇத்தோர்காள் | கேண் 

மின். கேண்மின் நீவிரெல்லீரும், எவன் பாஞ்சாலன் பெற் 

றெடுத்த பெண்மணியின் குழலைக் கலைத்தனனோ, எவன் 
௮ ரசசொடு தரிரியர் ௮மாந்த அவைக்களத்தில் ௮வள் 

துலை ௮லைத்தனனோ, எவனது மார்பத்தைக் ண்டு 

பெருகும் உதிரத்தைப் பருகுவேனென்று நான் அன்று 

அறைந்தனனோ, அன்னான் இதோ சிகனென், என் கரங்க 
ளிடை . இனி ௮வனைச் காக்கும் கெளரவன்தான் யாவன்? 

(அனைவரும் தகைத்து நிற்க) 

(சிரித்த) அங்கர்கோனே . தரோணனைப் பழித்தவனே | 

ஜாமதக்னியின் சிஷ்யனே! ஸேனாஇிபதியே | புஜவலி 

கொண்டு புவனியைக்காக்கும் புண்ணியனே] எப்படி. | ‘eres 
கையிற் கரவாளமிருக்க மற்றவர் கைப்படைகளால் ஆவ 

தென்ன? என்றனையே, உன் கைவாளால் ஆவதைப் பார்க்க 
லாம், இதுதான ஸமயம, அச்சாலனளை பீமனிடமிருக்து 

' விடுவிப்பாயோ ?
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காரண. நானிருக்கும்பொழுது, துச்சாஸனனுடைய நிழலையும் ஒரு 

அச்வ, 

துர். 

அச்வ, 

க்ருப, 

அச்வ. 

கருப், 

வர் நாடமுடி.யுமோ? இளவரசே ! வேண்டாம் பயம்; இதோ 

வந்தேன், (என்றேகுதல்;) 

௮சே ! பீமனையாவது, விஜயனையாவது, தடுக்க இந்த 

ராதேயனாலு முடியுமோ? சாமே சென்று பின்னவன் 

விபத்தைப் போக்டெவேண்டும், 

படையேர்தி நான் நிற்க, எவ்விழிஞனால் என்னவாகும் 7 

என்னிளம் செல்வமே | இதோ வரதன், (என்றேகுசல்,) 

அந்தோ.| துச்சாஸனனது உரத்தைப் பீமன் பருகிட்ட 
Gen! இதைப்பார்க்க வியலேன். மாதுலா | மாதுலா! 

பொய்யனே யாவேனப் பொய்யு மெனச்சினிதே 

கையும் ஈரசெனக்கு ஈன்றேகாண் நானெறிர்த 

வெய்ய படையெங்கே லீழ்ர்த ததைமீதோ 

கையிலே கொண்டவனைக் காக்கரான் செல்வேனே. 

மாதுலா | எனது வாளெங்கே, வாளெங்கே ? (என்று வாளை 

எடுக்ச விரும்ப) 

(ஆகாசத்தில் ௮சரீரி) மெய்யை மறந்து மாறு செய்யவும் 

தகுமோ மைந்தா 8? 

மைச்தா | கேட்டனையா, ௮சரீரிவாக்கை 1 

ஐயோ ! ௮சரீரியும் எனக்கு ப்ரதகூலமாய் விட்டதே! 
விண்ணவரும் பாண்டவர்க்கே ஈண்பராயினசோ | மாதுலா | 

பாழும் ராதேயன்பாற் பெருகிய கோபத்தினால் என்ன இழி 

தொழில் புரிந்துவிட்டேன் ! ஐயோ |! என் கரியைகளையு 
மிழக்காலாயிற்றே1| இனி தாமேனும் ௮ரசன்பால் நின்று 

உழ்வி புரியவேண்டும். 

வத்ஸா। இதோ செல்ேேன்., வா, போகலாம், 
(இருவரும் செல்லுதல்)
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நான்காவது அங்கம் 

முதல் காட்சி 

  

(௮அரஜுனனது பாணத்தினால் சிதைந்த தேரைவிட்டிழிர் ௪ 

காரணன் உருக்குலைந்து இசைத்து நிற்றல்,) 

கர்ண. ஊா ! தேருமழுர்இயது, இறலும் தொலைந்தது. இக்காளாய் 

அன்புடன் வளர்ததுவக்கத காகத்தை அஸ்தரமாகவிடுத்து 

ாஜுனனது உயிர்கொள்ளலாம் என்று கொண்டிருந்த 

எண்ணமும் ௮ணாயிற்று. குற்றுயிருடன் இரும்பிவர்து, ௮ 

நாகம், இன் னுமோரமுறை தன்னை அஸ்த ரமாக ans rom mI 

இஜைஞ்சிக்கேட்டும், நான் மறுத்தஇனால், எனக்கு ஸாரஇ 

யாய்டின்ற சல்யராஜனும் மனம் கொந்து, ₹* என்னாலு மரி 

இர்சத் தடம்தேர் விரைந்தார்கல், மற்றுன்னாலு மரிதந்த 

விஜயன்றன் னுயிர்கொள்ளுமாஅு ?? என்று, தேரை விட்டு 

இழிக்தேகினன். ஆம்; ஈழெல்லாம், முன்னொருகாள் நல்லா 

சிரியன் சினம்மிகுந்து சபித்ததின் பலனே ; தருணத்இல் 

இகைத்து கிற்கலானேன். மாதாவை முனிர்ம மன்னவன் 

மாற்றமும் மாசுறுமோ ? ஈசனே உருவா௫, ப்ருகு குலத்திற் 

கோர் விளக்கா யவதரித்த அன்னான் அருளிழந்து ௮றைந் 

திதஇன் பயனே இது; இமனைத் தப்ப வியலாது. ஆயினும், 

ணே பெரியோனை கோவதஇற் பயசினன்ன. பார்ப்பனாக் 

கல்லாது, வேறெவர்க்கும் வில்வித்தை கற்பிப்பதில்லை 

யென்று Lit Heer} செய்திருந்த அ௮ம்மஹானை ய மாற்றி, 

பார்ப்பனன் என்று சொல்லி வித்தைகளைப் பயின்றேன். 

என் வஞ்சகத்தையறிக்கத அ௮ம்மஹானும் அதிர்ந்து சபித்த 

னர். ஐயனே! ௮டி.பணிந்தேன். ஆண்டு என் குற்றத்ழைப் 

பொறுத்தருளாயா? 

பசசுடை சாமாவுன்றன் பாதபங் கயங்கள்போற்றி 

வரிசிலை வேதம்தன்னில் வல்லவித் தகசகனேபோற்றி 

பசமமா ஞானயோசப் பதியினின் றவனேபோற்றி 

இருபதம் தன்னில்வீழ்ச்தே னிழைவனே போற்றிபோற்றி.
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வேதி, 

தாண், 

வேதி. 

கர்ண, 

வேதி, 

(சற்று நிதானித்து) ஹா ஹா | காணனுக்குமா போர்முனையில் 

மனக்கலக்கம் ! தேரழிக்சாலென்ன, ஸாரஇயில்லாக்கா 

லென்ன ? விற்குனிக்கும் வகையையும் கணைதொடுக்கும் 
கணக்கையும் மறப்பனோ; போரிற் பயமடைவனோ ? 

மலைகலங்கிலும் மாதிரங கலங்கிலும் மா இிரங் களில்விண்ணோர் 

நிலைகலங்கனும் நெடுங்கடல் கலங்கிலும் நிலங்கலங் இலும்சேடன் 

் ற$லகலங்கினும் பேரவை மூன்றினும் தளர்விலா தார்கற்ற 

கலைகலங்கினும் போர்முகத் தென்மனங் கலங்குமோ கலங்காசே, 

(க்ரஷணன் வேதிய உருவத்துடன் ப்்ரவே?த் த) 

இசக்கவர்க்கு இல்லையென் ௮ுசையாத இறைவனே | இதோ 

உன்னை வந்தடைந்தேன், வயது முஇர்க்சவன், இயைக்க 

தொன்றை, இக்ஷணம் அளித்தல் வேண்டும். 

ப். ராம்மணோத்தமா! கர்ணாம்ருகமான, தமது இருவாக்கைக் 

கேட்டுப் பேரின்பக்தை யடைந்தேன், ஆயிலும், அந்தோ ! 

பாவிகான் நாட்டிலிருக்து, இரப்போர்க்கு வேண்டியதைத் 

SiG), அவர்கள் மனம் களிக்கச் செய்யும் தருணத்தில் 

இல்லையே, இப்யபோர்க்கள தஇல் கனஞ்ஜயன் பாண.த்இனால் 

உருக்குலை*து அங்கமெலாம் உஇரம்பெருகக் இடக்கின் 

றேனே. இதுகாறும், 4 இல்லை? என்றுரையாத நான் என் 

செய்வேன்? ஸ்வாமீ! மாமே அன்புகூர்ர்து கான் தரத்தகு 

பொருளைக்கேட்டருளவேண்டும், தர் இடுவேன் தர் இடுவேன். 

அங்கராஜா! உனது பேரீகையைக் கேட்டு, மேருவினிடை 

wha நான் ஓடோடியும் வரேன். என்செய்வது? எனது 

துர்ப்பாகயம், ஆயினும், உன்னால் கொடுக்கக்கூடியது 

ஒன்றைக் தந்தால் பெற்றுச் செல்கிறேன். 

ஐயோ ! இச்சமயத்தில் என்னிடம் கொடுக்கக்கூடியதும் 

உண்டோ? என் உடன்பிறக்மசாகப் பலராலும் சொல்லப் 

பட்ட அந்தக் கவசகுண்டலக்களையும் ௮ன்றே அளித்து 
விட்டேன். தவிஜோத்தமா ! தாமே க்ருபைகூர்ர்து என் 

னிடம் உளதாயதொன்றைச் கேட்டருளவேண்டும், ௮மழைக் 

தடையின்றி தந் இடுவேன் ; நானும் கடைத்தேறுவேன். 

இம்மையில் ஸ௩கமேயிருக்கக் கொடுத்துவைக்காத பாவி 

. நான், ஏன் தரித்ரம் என்னை நிழல்போலேதான் சுற்றும்,
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வேதி. 

சரண. 

வேதி, 

காரண. 

வேதி. 

Cater’ anim avn as Ww [அங்கம்-4, 

என்செய்வது? ஆயிலும், உயாகுலத்திற் பிறந்த நான் ஆன் 

Capt அருளிச் செய்தவண்ணம் மறுமைக்கேலும் வழி 

தேடிக்கொள்கறேன், ௮ங்கர்கோனே | உன்னிடமுள்ளதைத் 
தந்இடுவாயா ? 

Fou Bur | வேதக்கொழுர்தே | திரும்பவும் இவ்விதம் கூற 

"ஸ்குமா? என்னைச் சோஇக்கவுமாகுமா ? தீரிகரணசுத்த 
யாய்த் தந்தே தீர்வன், கேட்டருளவேண்டும். ஸ்வாமீ | ஏனோ 
தியங்கவேண்டும்? என்னை கருதார்த்தனாகச் செய்ய மனமில் 
லையா 1 பஞ்சபூதங்களறியச் சொல்கிறேன். தந்தேன், தர் 

தேன். சொல்லியருளவேண்டும், 

என்செய்வது? உள்ளகைக்கொண்டு தருப்இியடையவேண் 

டியது கான், ராஜா! உண்மையாகக் கொடுப்பாயா ? 

ஐயோ ! இன்னுமா அ௮வ்வார்த்தை? ஸ்வாமீ | இவவூலபுவ 

னங்களையும் ஆக்கி ௮ளித்து ௮ழிப்பவனெவனோ, உண்டு 

மிழ்ந்தெடுப்பவனெவ?னோ, இருமார்பில் லக்ஷ்மியை தரித் 

குவெவனே, ௮வன் ஸாக்ஷியாய்த் தந்தே தீர்வன், 

ஆனால், இதுகாறும் 8 செய்துள்ள புண்யத்இன் பலனை 

எனக்குத் SHR 101d, அதுவே போதும். 

தந்திட்டேன், தர்இட்டேன், ஐயனே ! என்னுடலம் சரித்து 

ஆவியோ யெழுகன்றது. இத்தருணத்தில் இப்பேருதவி 

புரிக, த தமக்கு என்ன கைம்மாறு செய்வேன்? இதோ 
தந்தட்டேன் தானமாகத் தாம் கோறியதை; பெற்றிடுக, 

இதனினும் பெரும புண்யம் சான் வேறென்ன 1 

ஆவியோ நிலையிற் சலங்கெதி யாக்கை யகத்ததோ 

புறத்ததோ வறியேன் 
பாவியேன் வேண்டும் பொருளெலா நயக்கும் பக்குவர் 

தன்னில்வர் திலையால் 

ஒவிலா இயான்செய் புண்ணிய மனைத்து முதவினேன் 

கொள்கநீ யுனக்குப் 

பூவில்வா ழயனு நிசால னென்றுற் புண்ணிய 

மிதனினும் பெரிதோ. 

வசையாஈகைப் பெரும் வள்ளலே | மெச்சினேன் உனது 
உதாரகுணத்தை. ஆனந்தம் கொண்டேன். ஆயினும், எவ்
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கர்ண. 

கர்ண. 

. விதமான தானர்தையும் தண்ணிருடன் தாரைவார்த்துக் 

தருதல்வேண்ிம். அன்றேல், அளிப்பவர் ௮டையுமவர், 

இருவர்க்கும் பே,ஙில்லை, 

(சிரித்து) முன்ஜொெருகால் மஹாபலிசக்ரவர்த்தியிடம் ஈரொரு 

பிறப்பின் sph) 2 குறளாய் மூவடிமண்கேட்டருளிய வேஇயச் 
சிறுவனுடைய (தஜஸ்ஸைக் கேட்டுள்ளேன் ; கண்ணாரக் 

கண்டதஇல்லை, நத தேஜஸ்ஸுஃடனேயே விளங்கும் தாய 

மூர்த்தி2ய ! ம் கூறுவதும் நிஜமே; தண்ணீருடன் தாரை 
வார்த்துத் தர் ராலல்லது, கானம் நிறைவுராதென்பது இண் 

ணம். ஆயிலு.ம், இவவமர்க்களத்தல் நீரும் இடைக்குமோ [| 

என் செய்மிவன் ! (சற்று யோசித்து) பெருக்ச மரம்போன்ற 

இவவுடலுக்கு ் ராயுள்ளது உஇரமா ழலின், NG sr என 

உடலக்தஇற் பட்:.ள்ள இக்கணையை வலித்து ௮.இனின்று 

பெருகும் உஇர தையே மண்ணிராகக்கொண்டு சானத்தை 

is Bet Ger ன். இறுதிக் காலத்திலும் இரச்தவாக்கு 
இல்லையென்ூ த; ஈந்து இன்பமுறலானேன். நான் பெற்ற 

பாக்யசீம பாக்ப5, மஓயனே! இதோ தாசை வார்த்துக் 

கொடுத்து கான தைப் யூர்த்திசெய்கிறறேன், இவவம்பின்வா 

யம்பினால். (எஉ.று கணையை வலித்து ரக்ததிதையே நீராகக் 

சொண்டு தாரை வார்கீக) 

(பெற்றுக்கொண்டு) வேண்டிய வேண்டியாங்கு அளிப்போன் 

உன்னையன்றி 3.. ரொருவர் இம்ூ.வுலகிலுமில்லை, உவந்து 
கேட்பமை உடறுமவும் ௮ண்ணலே! அடங்கா இன்ப 

மடைந்மேன். உ௱க்கு வேண்டியமைக் கேள் ; ௮௮௧ ஹம் 

செய்து செல்வேன், 

பெருமானே ! இபபிறவியில் எண்ணிறர்ம பாபங்கள் செய் 

துள்ளேன். .உ /வினைப்பயனால், இன்னும் எனக்கு ஜன் 

மம் எத்தனை, 6 த்தனை ஜன்மமோ அறியேன். ஐயனே | 

யான் கோறுவ2,.. ஒன்றேசான்.எப்பிறவியிலும் எக்காலத் 

தும் எவர்க்குட அவரவர் வேண்டிய) இல்லையென்று 

மறுக்காத சித ரத்தி எனக்கருத்கல் வேண்டும். ஈதன்றி 

வேொன்றும் ே வண்டேன். 

6
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வேதி, 

காண, 

மவேணீ ஷம்ஹாரம் [அங்கம்-க், 

வேக்தே | அவ்விதமே அ௮௮க்ரஹித்தேன். இம்மட்டோ ? 
இரந்தோர்க்கு. 6 இல்லை? என்றுரையாக இத்தமிருந்தும் 

செல்வமில்லாவிடி. ற் பயனில்லை, ஆதலால், எப்பிறவியிலும் 
- எக்காலத்தும் ஈகையும் செல்வழும் குன்றாது குறையாது 

இம்மையில் இன்பமுற, மறுமையில் நீ முக்தியையும் 

அடைவாய், ப்ராம்மணவராக்கு பொய்க்காது. மைந்தா! மனப் 
பூர்த்தியாக ௮அச்ரஹித்தேன், டட 
(மறைர் த பஞ்சாயுதத் துடன் விஷணுருபியாய் தரிசனம் தர்.இிட) 

பெருமானே | பேரருளாளா | 

சசண்கோகனகங் கற்பகம்சாறத் தண்டுழாய் முடி. பரிமளிக்கச் 

சங்குசேமியும்வெண் ணிலாவெயிலெறிக்கத் தமனிய வுடைபளபளச்ச 

மசகதமேனி எழில்பழுத்தொழுக மகராகுண் டலம்புயத்தலம்ப [வேன், 

வனஜலோசனங்கள் ௮ருண்மழைபொழிய வர்தநின் கோலரான்மற 

சங்கொடு கதையும் கேமியும் சார்ங்கமும் தரித்த தேவ௫ிங் 

கமே ! விஜயன் வெங்கணையால் வெவவுயிர் துறக்குக்கால் 

கண்டேன், நின் இன்னுருவை; பெற்றேன் பேரின்பம், இந்த் 

ராதி தேவர்கள் மலரொடு தளிரும் கொண்டு போற்றும் 

புனிதனே ! அருமையாம் யாகங்கள் செய்தும் கங்கை முத 

லான புண்யஷீர்த்தமாடியும் பஞ்சேந்தரியங்களை wise 
இயம நியம ப். ராணாயாம (0 மலாய அஷ்டாங்க யோகங்கள் 
செய்தும், போகங்களை யடக்கி அரும்பெரும் தவங்கள் 

செய்தும் பெறுதற்கரிய பெரும் பயனை, நின் இருவருளால் 

இம்மையிலே பெறப்பெற்றேனே, 

வான்பெற்ற ஈதிகமழ்தாள் வணங்கப் பெற்றேன் 

மதிபெற்ற இருவுளத்தால் மதிச்சப் பெற்றேன் 

தேன்பெற்ற துழாயலங்கற் களப மார்பும் 

இருப்புயமும் ஷதவர்து தீண்டப் பெற்றேன் 

ஊன்பெற்ற பகழியினா லழிர்து வீழ்ச் து 
மூணர்வுடனின் றிருகாம முசைக்கப் பெற்றேன் 

நீன்பெற்ற பெருந்தவப்பே றென்னை யன்றி 
யிருகிலத்திற் பிறர்ரோ..ம் யார்பெற் ருசே. 

கர்ணா | கடவுணாதனை ௮ன்னறுனது கவசமும் குண்டலமும் 

வாங்க ௮ழைத்தேனும், குர்தியைக்கொண்டு ௮. ரவவாளி
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ஓர்முறையே தொடும்வரம் கொள்வித்தேனும், தக்ஷகன் தன் 

மகவான உரகவாளி,! கனஞ்ஜயனைச் சதியாமற் சாய்வித் 

தேனும், உற்பவத்இன் உண்மை யுனக்கு உணர்வித்தேலும் 
யானே, இன்று, மெய்க்கருணையால் நின் கர்மபலனையும் 

ஏற்றேன். (அர்தர்த்யானமாசல்.) 

கர்ண, சக்சையி லாவகை யமபட ராலுயிர் தளர்பொழு தத்ச்ருசே 

க்ருஷ், 

க்ருஷ். 

அர், 

குந்தி. 

மங்கையர் சூழவி ரர் தழு துள்ளம யக்கினும் யான்மறவேன் 

கங்கையு நான்மறை யும்.துள வும்சமழ் கழலிணை யும்திருமால் 

அங்சையின் மீதொளிர் சங்கொடு சேமியு மஞ்ஜன மேனியுமே, 

(க்ரஷணன் அர்ஜுனனுடன் ப்ரவேடத்தல்.) 

ாஜுனா !- பார்; ஸ-ராயன் ௮ஸ்தமீக்கும் ஸமயமாயிற்று, 

கர்ணன் உயிர்கொள்ளுமாறு பாணப்ரயோகம் செய், 

க்ருஷ்ணா ! இது வென்ன ஆச்சர்யம் | இந்த ௮ங்கராஜனைப் 

பார்க்கவே, ௮வன்டத்து ஓர்வித பக்தியும் ௮ன்புமுண்டா 

இன்றது. உற்றுப்பார்க்குங்கால் இவன் யுஇில்டி ரன்போல் 

விளங்குகிறான். என்ன தேஜஸ்ஸ- | என்னையுமறியாது 

ஓர்விச ஸகோதர வாத்ஸல்யம் ௨உண்டாகின்றமே! க்ருஷ்ணா! 

இவன்பேரில் பாணம் தொடுப்பசற்கு மனம் வரவில்லையே | 

அர்ஜுனா ! ஈதென்ன மயக்கம். இன்னமும் நீ இம்மாஇரி 

உரைக்கத தகுமா 1 முதனாட்போரில் பீஷ்மக்ரோணரைக் 

கண்டதும், புத்தி மயங்கி 8 பிதற்றியதுபோல் இன்றும் 
ஆசம்பித்தனையா ? வேண்டாம். ௮ன்றே உண்மை யுரைத் 

தேன். இனி என் ஆணையைச் சிரமேற்கொண்டு, பக 
லோன் மேல்பாற் பவவத்திற் படுவசன்முன், காணனைப் 
படுத்தடு, 

உன் திருவுள்ளம் ௮ வ்வாருூனால், உனனருளையேகொண்டு 

இகோ விடுத்தேன் பாணத்மை, (என்று பாணத்தை விடவும் 
கர்ணன் வீழ்தல்.) 

(திரைக்குள்) 
Cpe யெதிரபொரும் விஜயன் தொடுத்த கோலால் முடி. 

சாய்ந்து இன்று ஜஐவர்ச்குமுன்னோன் வழ்ந்தான் ; ௮்இ 

படுவதன்முன் ஆவிமோம். 

(த வீரிகோலமாய் யுத்தபூம்பய மளடந்து கர்ணன்மீது வீழ்ர்த) 
ஹா! வத்ஸா | சரணா! பிறந்த, ௮ர்நாள்தொட்டுச் சீராட்டிப்



மவேணீ ஸஷம்ஹரரம் [௮ங்கம்-4. 

பாராட்ட பாக்யம் பெருக உன் மாயடா ! இதோ வந்தேன், 

பிள்ளையைப் பறிகொடுத்து பெரு பழியைப் பெற்றேனடா ! 

கண்மணி | இதற்கென்றோ, ௮வறு உனக்கு கான் உண்மை 

உணர்ததினேன். பாவிகான் பிக் வருவது அறியாது பிழற்றி 

னேனே! கர்ணா! கர்ணா! இடமா உன் தாயடா! வாய் 

இறந்து ஓர் வார்த்தை Denver re ror) ஆவிபோகுமுன் 

அ௮ம்மாவென்று என்னை யழைஈம்சலாகாதா | கண்மணி | 

புலம்பி நிற்கின்றேனே, 

என்றேயென் தாதையழைக் கன்னி மாட 5 

தெழிலிர£வி இருவருளா லீன்ரே லான்ற 

௮ன்றேபொற் பெட்டகத்திற் கங்கை பாற்றி 

லாமுறையா லுனைவிடுத்தே னரரி லாதேன் 

வென்றேமண் கவர்தருமன் மதலைக் கவ் 

மித்திரனா ன துகேட்டுன் வீசங் ட க.ட்டு 

நன்றேடென் றவப்பயனென் றன்ன் வ.ம்ந்தேன் 

சாகமுநீ யாசாள ஈடச்டின் ராயோ, 

அன்றொருநாள், பெரியோன், மாமுனிவன் துர்வாஸ மஹ 

ரிஷி, நான் செய்ம சிச்ரூலைக்கு ௨ வந்து எனக்கென்று உப 

தேத்த மந்தரங்களின் மஹீ-மமயய அறியாது, அற்ம 

மர்த்ரதீதின் இறமறிய நாடினேன் மான் ஸுடர்யபகவானை ; 

௮ப்பகவானும் வந்துஇத்து, ஈஈச.னனடா உன்னை. கன்னி 
மாடத்து உதித்தமையால் உலஃப்பழிக்கு ௮ஞ்சு, பெற்ற 

பெருமையறியாது, உன்னிடச்து ஓசையோர் பக்கமும் 

உலகத்தினிடத்து ௮ச்சமோர் பக்கமும் என்னை வருத்த, 

உலகத்திற்கு பயக உன்னை 7 பொற்பெட்டி தன்னுள் 

வைத்து, கங்கையே உனக்கு ம.வ்னையென்று, அவளிடம் 

உன்னை ஒஓப்புவித்துப் புலம்பித், ai SC ser | கண்மணீ | 
நீயும் பிறந்த வளமறியாது, ஒளி த: வளர்ந்து பாகனேயாய்ப் 

பலபொழு.தும் போக்கினையே | யோ பாபம் | தந்தைதாய் 
அ.றியாச்றுவன், என்று பல. ன்னை எசவுமாயிற்றே ! 

ஆயினும், உன் பிறப்பு மஹிமையால் அ௮ங்கராஜனெனும் 

உயாந்த பதவியைப்பெற்று உலல் நிகரில்லா வீரமும் 

தீயாகமும்கொண்டு பெரும் புகழும் பெற்றாய், மைந்தா! 

கண்ணன் உரைத்தபிறகே, உண்மையுணார்து, நீ என்
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செல்வச்சிறுவனென்றே ஒடோடியும் வர்மேேனே | இதற்கோ 

நீ தநத ஆடையையும் உடுத்இ) உன்னைப்பெற்ற அன்னை 

நானேயென்பதை உனக்குக் தெளிவித்து மகிழ்வித்தேன். 

உன்னை புதரனென்று அ௮றிக்தபிறகும், உன்னிடம் ௮வர்கட் 

குள்ள பகையை நீக்கும் வநிேடாறு பழிபடைத்த By OF Coot 

யானேன். என் செல்வமே! உன் ஆவிபதறி ௮டங்குஙகால் 

வெக்களத்தையடைந்து புலம்பித் தவிக்கிறேனே | a C@ 

உன் வார்த்மைக்ணெங்கி உண்மையை முன்பே வெளி 

யிடாது இக்கஇக்குள்ளானேன் ! ஐயோ ! தெய்வச்செயலை த் 

தடுக்கவியலுமோ ! விதிவழி மதி; இல்லையேல், 

ஓஞ்சு பேருளரால் ௮றர்த வாத 

யுதிஷ்டி ரனா இியரு£சக் கொடியோ னாதி 

ஈரஞ்சு பதின்மருளர் தம்பி மார்ச 

ளிங்கிதங்க எறிர்தடைவே யேவல் செய்யப 

பாரஞ்சு மொருகுடைக்£ழ் நீயே யாளும் 

பதம்பெற்றும் விதிவலியாற் பயன்பெ ரமற் 

சாரஞ்சு கரகலத்தா யந்ேதோ வர்தோ 

கடவுளர்சம் மாயையினாற் கழிவுற் முயே, 

  

அங்கம் 5 

முதல் காட்சி 

(தீரோளபதியும் தர்மபுதாரும் வீற்றிருக்க, கத்சுகியும் புத்திமதியும் 
ஓர்புறமாய் நிற்க) 

த்ரேோள. ஆர்யபுதீரா ! (எம்மவரில் எவருடன் வேண்டுமானாலும் த்னி 

தாம. 

தீதுரின்று நீ யுதமம் செய்யலாம்' என்று, ஏனோ அந்த 

து.ராதீமா கெளரவேசனிடம், தமது தம்பி உசளைத்தனசோ? 

ஒருகால், மாத்ரீ குமரரில் ஒருவரை, வேண்டுமென்று 

௮வன் ௮ழைத்திருப்பானாடுல், பெரும் லுக்கத்துக்கு இட 
முண்டாயிருக்குமே | 

க்ருஷ்ணே! பீமன் ௮வவாறு உரைத்ததற்குக் காரணம் ௮றி 

யாது பேசுகின்றனையே? ஸு௩யோதன ஓடைய ௮க்ஷாடினி 

ப இனொன்றில் ௮னைவரும்போக' மிகுந்தவர், க்ருபாசார்யா், 
_ கீருத்வாமா, ௮சவத்தாமா “என்னும் இம்மூவே, உம்மு
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தர்ம. 

கஞ்ச, 

தர்ம, 

சார், 

தர்ம, 

சார். 

வேணீ ஸம்ஹாரம் [அங்கம்-5, 

உமனமுமையா அ௮அன்வரையு மிழககனன, தனனுடல 

ஒன்றையே உடையவன், அதுவேதான் ௮வன் பெருமையில் 

தங்கியுள்ளது. இப்பொழுது ௮வன் ஒருகால், ஆயுதத்தை 

யகற்றி நெடுங்கானமேக தவம்புரியச் செல்வான் $ அன்றேல், 

பெற்றோனைக்கொண்டு wd ஸந்திமுடி.க்க வேண்டுவான். 

இப்படி யாகுமானால், பகைவரை ௮றவே முடிபபது, என்ற 

நமது சொல் தவறிவிடுமென்றே பீமன் ௮வவாறு உரைத் 

தனன்,. ௮ சனாலென்? பாண்டவரைவரில் எவருடனாவதுடோர் 
புரிய ஈடாவனோ, ௮௧5 ஸு௩யோதனன் ? என்னென்னுலும், 

நீடித்த பகையால், அவன் ஈ௩மது பிமனுடனேயே கதை 

கொண்டு போர்புரிவானென்றே நினைக்கிறேன். (யோத்து) 

கசாயுத்தத்தில் ஸ-யோதனலுக்குப் பழக்கம் மிகுதியே 

யாயினும் சூழ்ச்சியும் யுக்இயும் குறைவு. ஆதலால் win gy 

பீமனே ஜயம்கொண்டு, ஸகல மங்களத்துடனும் இரும்பி 

வருவானென்றே நினைக்கின், 

(திரைக்குள்) 
விடாய் கொண்டேன்; தாகவிடாய் கொண்டேன். எவரேனும் 

8ீரும் நிழலும் தந்து தீர்த்திடாரோ என் வேட்கையை ? 

(கேட்டு) ஜயர்தரா | இதுவென்ன? அ௮றிர்துவா, 

அப்படியே, (வெளியிந் சென்று திரும்பிவர்து) ஐயனே | 9 Ba 
யொருவர் பரியுடன் வந்இருக்கருர். 

உடனே ௮ழைத்துவா,. (கஞ்ச) சென்று, முனிவடி.வம் சொண்ட 
சார்வாகனென்லும் ௮ச்சலுடன் ப்ரவேூக்க) 

(சனக்குள்) ஸ௩யோதனனிடமுள்ள ஈண்பினால் இவர்களை 

ஏமாற்ற, நமது ௮பச்க ரூபத்தை யொழித்து இவவாறு 

வந்தோமே ; கண்டுகொள்வாரசோ 1 ஆயிலும் பார்க்கலாம். 

சார்வாகனும் ஏமாறுவனோ ? (ப்சகாசமாய்,) தாகவிடாய் 

கொண்டேன், யாரேனும் நீரும் நிழலும் தந்து என் விடாய் 

தீராரோ? 

முனிபுக்கவா | ஆ€ீர்வஇக்கவேண்டும். (ஈமஸ்சரித்தல்,) 

இத்தருணம் வீணூன உபசாசங்களுக்கு உரியதல்லவே | 
தர்த்தத்தைத் தற்.து என் தாகச்தைச் தீர்ச்கலாகாதா 1,



தாட் சி-] 

நாம், 

சார். 

தர்ம, 

சார். 

தர்ம. 

சார். 

த்ரேள, 

சார். 

தர்ம, 

சார். 

கஞ்சு, 

சார். 

தர்ம. 

சார். 

தர்ம. 

சார். 
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இதோ ஆஸனம் ; வீற்றிருக்கலாம், ஜயக்தரா| சீக்கிரம் 

இரத்தம் கொண்டு. 

தாமும் goo asl 
(கஞ்சுக இர்த்தம் கொண்வொ) 

   து ௮மாலாம். 

தேறீந்தீரா | தாக விடாயைத் தீர்க்கலாம், 

(கால்கழுவி, யோத் து) நீர் க்ஷதரியென்று எண்ணுகிேன். 

குறிப்பறிர்ேே, உணாத் இர். 

ஐயா! தாங்கள் போர்புரிந்து உறவினரைக் கொல்பவர் ? 

ஆதலின், தங்கள்பால் நீர்கொளலொணாது, (Cum AS go) 

ஆனாலுமென்ன ? இதா இக்கிழலிற் சற்றமாந்து சரம 

பரிஹாரம் செய்துகொள்கிறேன். 

பு.த்இம தீ | மஹரிஷிக்கு ஆலவட்டம் கொண்முி at &. 

எம்போல்வாளை. இவவாறு உபசரிப்பது By uA wi, 

nanhGes | orb Had sie steriueio6 gi ercnsg.Gum ? 

pMarse Quviret G Gl Mow தீதுடன், பாண்டவரும் 

கெளரவரும் புரியும் பெரும்போரைப் பார்த்து இந்த ஸமந்த 

பஞ்சகத்இல் இரிவதுண்டு, இன்று இக்கோடையின் கடும் 

வெயில் வருத்,தவே, அர்ஜுனனுக்கும் ஸுயோதனனுக்கும் 

நடந்துகொண்டேயிருக்கும் ௮க்கதாயுத்தத்தை முழுவதும் 

பாராமலே வரலாயிற்று, : 

அப்படியல்லவே ! பீமனுக்கும் ஸஸயோதனனுக்குமல்லவோ 

கதாயுத்தம்? 

நடக்ததறியாது என்னை ஆக்பிக்கிருயா ? 

மஹரிஷே ! அர்ஜுனனுக்கும் ஸஃயோதனனுக்கும் நடந்தது 

தானென்ன ! 

சற்று இளைப்பாறி உமக்கே சொல்வேன் அனைத்தையும் ; 

இக்தெவனுக்குச் சொல்லேன். முன்னமே சொன்னேனே, 

துவக்யெது கதைப்போசென்று. 

பீமனுக்கும் ஸுயோதனனுக்குமென்று சொல்லவில்லையே | 

௮.து நடந்தாய்விட்டது. (சர்மரும் தீசெளபதியும் கூர்ச்சையடைய, 

கஞ்சுஏயும் சேடியும் ஆற்றுதல்.)
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gio. (சிறிது தெளிந்து) மு ரீர்த்ரா| என்ன? பிமனுக்கும் ஸுஃயோ 
தனனுக்கும் கதாயுத்தம் நடந்தது, என்றா சொல்கிறீர் 1 

சார். (கஞ்சுயைப் பார்த்து) ஐயா ! இவவிருவரும் யார்? 

கஞ்ச. ௮.ரசரிவேே யு இஷ்டிரர; இவவம்மை, பாஞ்சாலன் புதல்வி, 

சார். அந்தோ! ஏனோ சொல்பப்புகுர்தேன், கொடிது, கொடிது 

தர்ம, (துக்சத்தடன்) சிறிது, கேட்டவளவிலே, தமது வார்த்தை 
என்னுயிர் நீங்கும்படியான பெரும்துயரைத் தந் இட்டதே ! 

பாலகன து உண்மைநிலைதான் என்னவோ ? 

சார். (தனக்குள், உன்னுயிரை இழக்கச்செய்வதே என்ழுயற்9, 

(பீரகாசமாய்) ஐயா | சுருக்கியே சொல்கிறேன். உற்ருரடைந்த 

துன்பத்தை விரித்துரைக்கலாகாது, 

தர்ம, விரித்கோ தொகுத்தோ, விஷயத்தை விளம்பலாம். 

சார். பீமளேனனும் ஸு௩யோதனனும் கலந்து பேசொலியெழுப்பி 

ஆரம்பித்த கதாயுத தத்தில், 

த்ரெள். (௫ிறி.து தெளிர் த) பிறகு; பிறகு என்ன நடந்தது? 

சார், பலராமன் வந்தடைந்தான். ௮வனெை இரில் நீடித்து நடந்தது 

போரும், சிஷ்யலுச்களித்தான் தர் குறிப்பை, ௮க்குறிப்பை 
யேற்றுக் கெளரவேசனும், துச்சாஸனன் பகைவன்்மீது, 

,இர்த்தனன் தன் பழியை, 

தர்ம. ஹா! வருகோதரா [(என்ு மூர்ச்சிக்க) 

த்ரேள. ஹா ! ௮ண்ணலே ! (என்று மூர்ச்சிக்க) 

கஞ்சு. அந்தோ! குமாரா | பீமா] (என்று குழறி, தர்மபுத்ரரைத் தேற். 

நியவாறே) பெண்ணே | புத்திமக ! ஈமது அரடியைத்தேற்.று; 

முனிக்கரசே! சற்று ௮ரசரைச் தேற்றிடவேண்டும் தாமும், 

சார்.  (சனக்குள், அவ்விதமே செய்வன், உயிரை விடுவிப்பதற்கே, 

(ப்ரகாசமாய்) பீமனுக்கு முன்னோ னை | ப்ருதையின் குமானே! 
௲ண்ம் தெளிந்து நல்மனதுடன் இருத்தல் வேண்டும்; 

இன்லும் நான் சொல்லவேண்டியதுண்டு, 

தர்ம. (தெளிந்து) முனிச்சேஷ்டமே! சொல்லவேண்டியதுமுண்டோ? 

சார். ' பின்னர், பீமன் கதியை யறிக்ததும், உஇரம்தோய்ந்துள்ள 
கதையை ஷஸோதரன் கையினின்றும் எடுத்து, ௮றைகூவி
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யழைக்கும் கெளரவேசன் குரலைக் கேட்டு, வாஸ-ஃ மேவன் 
தடுத்தும் கேளாது, குஇத்தெழுந்து போருக்குச் சென்றான்) 

உமது மூன்றாஉது தமபி கிரீடி, கதைப்போரிற் பழக்கமற்ற 
விஜயன் மாணமே யடைவானென்றநிர்து பலராமன், விஜ 
யனையே கண்ணிய கண்ணனை, ஆங்கு இருத்தல் தகாதென்று 
வற்புறுத்த, கன் தேரின்மீ?தற்றிக்கொண்டு கவாரகை 
சோந்தான். 

Bio, ஹா! ர்ஜுனா! உன் ண்ணனுக்காகவேண்டி. ௮வன் 
செய் தவாலே செய்யக் ஈ௬இ, காண்டீபத்தைத் துறந்தாயோ | 

பாவிமான் எவ்வகையில், என் உயிரைவிடுத்து இவ்வுடலம் 

துறந்து இன்பமடைவேன். 

&( ரள, (தெளிர்து) ஹா ! இங்கே ௩டக்கிறதென்ன | 

go, கருஷ்ணே! வேறென்ன? அரியதோர் கதையேர்திய உன் 

காதலன், பீமணேனன் வீழ்ந்தனனாம், பாபி தூயோதனன் 

கதையால், 

த் ரள. ௮ர்கோ ! ஜடாஸுரனைச் சிதைத்து, பகாஸு௩ரனை வதைத்து, 

ஹிடி.ம்பனுக்கோர் யமனாய், கீசகனுக்கோர் கூறறுவனாய்) 

ஜராஸந்தனையுமுயிருண்ட சிங்கமே! நாதா! பீமஸேனா! 

என் குழல்களை இனியார் குவித்திருவது ? சாம்தானே குவி 

ச்திடவேண்டும். வீரன்குமரன் வி.ரன்,வாய்மை தவறலாகுமா? 
நாதா! (என்று தீழேவிழுர்து மூர்ச்சிக்க) 

gio. ஹா! ஈதென்ன தீவினை! ஐயனே, பலராமா! உற்ருரென்றும் 
நினையாது,உன் தம்பிக்கும் விஜயனுக்கும் நெடுநாளாயுள்ள 

நட்பையும் கோச்காது, பாக்யமில்லா எனச்கென்றோ இப் 

பழி படைத்தனை! விரர்க்குரிய வகையையும் துறந்தனை | 

(த்ரெளபதியை ௮) பாஞ்சாலீ ! எழுந்திரு, எழுர்இரு* 

Qo பெரும்துக்கத்தன் பலனை இருவரும் ஸமமாகவே 

யடைவோரம். 

த் ரள, (பித்தம் சொண்டதபோல்) நாதா | துர்யோதனனது உதிரத் 

தால் நனைந்த கைகொண்டு, துச்சாளனன் ௮விழ்த்த என் 

கூந்தலை முடிய ஏனோ இனலும் வரவில்லை? ௮டி. புத்திமதீ |
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உன்னெஇரிலுமல்லலா என் காதன் அன்று கூறியது? 

(கஞ்சுகயை நோக்) ஐயா ! தேவடுஸ்-சன் அனுப்பிய செய்தி 
-யென்ன ? கூர்கலை முடித்திட ஆரம்பிக்கலாம் என்றா 1 
ஆனால் ஏன் தாதம் ? பூமாலைகளைக்கொண்டுவரலாம்; €விச் 

சிடுக்கெடுக்கலாம், €ீக்பெமாக நிறைவேற்றும், நாரணனது 

, ஆணையை. ஏன் மயங்குகி£ர்? ௮வர் ஒருகாளும் பொய் 

மொழி சொல்லார். (சற்று நிதானித்து) ஹா] என்ன சொன் 

னேன், வேண்டாம், வேண்டாம். உயிர்துறந்த என் நாதனை 

இப்பொழுதே ஈாடிச்செல்வேன், (தர்மபுரசை கோக) ௮. சே! 

என் srg? எனக்கென்௮ சிதையிட்டு ௮ழலிடலாம் ; 

தாழும் கூதீரியகர்மக்சைக்கொண்டு, தமது சம்பியின் உயி 

ருண்டவனை எ இரத்துச் செல்லலாம். ஆனாலும், Gio Feige tp, 

தரம, உ௫ிதமே யுரைத்தாள் பாஞ்சாலி, கஞ்சு£! அன்னாள் 

கோறியவண்ணம் சிதையொன்றை யமைத்திடு, சொண்டுவா 
என் தனுஸை. (யோ௫த்து) வேண்டாம், வேண்டாம். ௮தைக் 

கொண்டு போர்புரிகஈது பின்னொருவாறு ஜயம்கொண்டு செய் 

வது கானென்ன? வேண்டாம், பீமனது உஇரம் இந்திய 

கதையையே கையிலெடுத்து விஜயனைப்போலவே கானும் 

போர்புரிவேன். வில்லைக் கையிற்கொள்ளாது விடுத்தலே 

சிறந்தது, இ்ுணமே செல்வேன். 

சார். வேந்தே! நீர் அங்குச் செல்வதும் வீணே. எங்கேயேனும் 

சென்று உயிர்துறர்இடில் ௮ துவே மேலதாகும். 

கஞ்சு, என்ன மனஸ்ஸ- தமக்கு | ராக்ஷஸ ஹ்ருதயமா? 

சார். (தனக்குள்) ஓஹோ | ஒருகால் இவன் என்னை ௮ றிர்தனனோ | 

(ப்சகாசமாய்) ஐயா ! அர்ஜுனனும் ஸுயோதனனும் கதை 

கொண்டு நடத்தும் யுத்தத்தில் அவரவர் வலிமை கானறி 

வேன், பாபம் | இவரடைந்சு துக்கத்தைப் பெருக்கவேண் 

டாமென்றே தடுத்தேன். 

தர்ம, (கண்ணீருடன்) மஹரிஷே! ௮ன்புடனேதான் தாம் கூறியது, 

் வீமார்ச்சு னர்பாரில் வீழ்* தடக் கப்பகைவா 

தீரமார்த்து நின்று தருச்குமிதை யான்பொறுக்கேன் 

ஏமாறு முன் துயர்க்கும் யானசா ரணமதனால் 

சாமாகத் இவீழ்ர்.து ஈம்முமிரை ரீப்போமே,
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Coen. ஐயா | ஏன்? சதை யெரியட்டும். என்ன ?௮7௪ர.து கட்ட 

சார். 

தர்ம, 

சார். 

தர்ம, 

புத்தி. 

ஊளையை கிஜைவேற்னுவார் ஒருவருமில்லையா 1? 

பரதகுலத்.து மங்கையர்க்கு வழக்கமேதான் பதியுடன் மரண 

மடைவதென்ப து. 

மஹரிஷே | எமது வார் ததையைக் கேட்பவர் ஒருவருமில்லை; 

ஆதலின், தாமேனும் தீயைமூட்டி எமக்கோர் அருள் புரிய 

லாகாதா? 

அவ்வாறு செய்வது எம்போன்றவர்க் கெயல்பல்ல, (சனக்குள்) 

என் எண்ணம் நிறைவேறியது; எவர்க்கும் தெரியாமலே 

இயும் வைத்தாய்விட்டது.  (ப்ரகாசமாய்) ௮ரசே | இனி 

இநூருப்பதற்கு எம்மால் இயலாது, (செல்லுதல்.) 

க்ருஷ்ணே! ஒருவரும் ௩மது சொற்படி. ௩டத்துவதாகக் 

காணோம். ஆனாலுமென்ன 9 கானே கட்டைகளை யடுக்கி 

அனலிடுகன்றேன். விரைவில் காம் சென்று ஆஹுஇயாக 

நமது ஆத்மாவை யளித்து ஆனம்மம் பெறுவோம் ; வா, 
(என்று செல்ல எத்தனிக்க) 

(அவர்கள் முன்னே லீழ்ச்து) 

உலகங் காக்கு முயர்தே வதைகாள் 

வலமிகு இசைகா வலர்கா ளுங்கள் 

கண்டிறர் திவரைக் காக்கலா காதோ 

மண்டழல் வீழ மனர் துணிர் திட்ட 

கொற்றவ ரிவபோ குவலயம் வென்று 
சுற்றமோ டி.சாஜ சுயமி யற்றிச் 

செக்தீச் கடவுளைத் திருப்திசெய் தூட்டிய 

சந்திர வம்சத்துத் தரும மூர்த்தி 

காண்டல வனத்தையக் கடவுட் கருத்திய 

ண்டகைக் கண்ணன் ௮சசர் பெருமான் 

ஈங்கு நிற்கு மிளோ பேழல் 

வீங்யெயாக வேதியின் முளைத்த 

இக்கொழுர் தனைய தேவி பாஞ்சாலன் 

பாக்கிய மனைய பாவையிவ் விருவரும் 

. வீணிற் றீச்சிரை யாதலும் விதியோ 

சாணி லிவரைச் காப்பல ரிலேயோ. 

தீருமதே வதைரீ தானிச் :சமயம் 

உரிமையோ டி.ஒருபிர்க் குதவல்வேண் வெனே,



௦2 

கஞ்சு, 

தாம, 

கஞ்சு, 

தாம, 

பீமன், 

& Cha. 

sCren. 

தர்ம. 

மவேணீ ஸம்ஹாரம் [அங்க -5, 

(பசபசப்புடன்) ஹாஹா | இழிஞன் கெளரவகுலத்து டேர்ப் 
புழு, உஇரத்தால் நனைந்த சிவந்த ஆடையுடன், சை ற் 

கதையேர்இ, சாலனைப்போல் இக்சீகயே வருன்றா ஈ| 
'ச்ன்செய்வோம் ? 

மா தெய்வமே! 8 நினைந்தது கைகூடியதே| வத் 5, 

காண்டீபா | (மூர்ச்சித்தல்.) 

ஐயோ ! இனிக் கஷ்டமேதான், இறைவர் இக்ஙனமிரு sa, 
பீமனும் விஜயனும் விண்ணுலகேக, இனிக் காப்டவர் 

உளரென்னு மாசையுமுண்டோ | பாஞ்சாலன் புதல்வி உய 
இப்பொழுதே சிதையின்டபா லழைசதுச் செல்வதே உ9 ம். 

(எழுர்து) பாஞ்சாலீ | பயப்படாமே, ஜயந்தரா| ௮ 5ப் 

பாபியா வருகருன்? கொண்டுவா இப்பொழுதே, ore gi 
வில்லையும் தாணீ சத்தையும், துர்யோதனா ! பாபி! வா, 
கதைவலிமைகொண்ட இறழுமாப்பா இது? அதெல்6 

அ 
5.

2 

என் பாணத்துக்குமுன் நிற்குமா : பிப்பொழுதே 2X6 

ஒழிக்கிறேன்; வா, வா. 
(சக்தத்தினால் நனைந்த சரீ ரத்துடனும், கதையுடனும், 

பீமன் ப்ரவேடுத்சல்.) 
வ்ஞ்சமிகு மரக்கனலேன் வலிமிக்க பூதமசிலன் மாயம் வல்ல [டொன் 

நெஞ்சுடைய பகையழித்து நெடுக்குருதி தோய்ந்தீதோ நிற்சின் 'ற 
வஞ்செமாக் சடல்கடர்தேன் மதிமயங்கி வீரர்குலம் வந்தீர் வீனே 

அஞ்சுவது மேலனோறீர் ௮ருஞ்சேனை யிடைப்பதுங்ச லழகோ வம்ம , 

ஸமக்த பஞ்சகத்தில் ஸஞ்சரிக்கும் ரர்காள் |! சொல், 95 
கள், பாஞ்சாலி எவ்விடத்திலிருக்கின்றாள் ? 

பாஞ்சாலன் பெண்மணியே! சீக்கிரம் இதையில் வீழ்டது 

உயிரதுறப்பதே இறந்தது, 

(எழுந்து) ஐயோ | சிதைதானெங்கே ? கான் இன்னும் அடாத 

அடையவில்லையே | ஹே, ச்ருஷ்ணா ! இவ்வருளேனும் டிய 

லாகாதா! 

எ மயத்இல் என் தனுஒஸக் கொண்டுவருபவர் ஒருவருமில் 

லையா? இருர்சாலென்ன ? இக்கரமகொண்டிவனை வலீபத் 

தழுவிக், குத்திக்குமைத்து ௮ழலில் ௮மிழ்த்திடுவன்.
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கஞ்சு, 

தர்ம, 

பீமன், 

தாம, 

பீமன், 

கஞ்சு. 

புத்தி. 

த்ரோள. 

தர்ம, 

டீமன். 

அம்மணீ ! துச்சாஸனன் செய்த பழிக்குப் பழிவாக்கும் 
ஆசை இனியில்லை. கண்ணினை மமைக்கும் குழலைச் 

குவித்து, ஈையை சீக்சரமடைவதே ஈலம். 

க்ருஷ்ணே! இழிஞன் ஸ௩யோதனன் இறக்காமனிருக்கக் கழ ப 
லைக் குவிக்கலாகுமோ? 

பாஞ்சாலீ| துச்சாஸனன் குலைத திட்ட வேணியை, கான் உயி 
ருடனிருக்க நீயே குவித்திடலாகுமோ ? வேண்டாம்; கானே 
குவித்திடகி£றன். (தெளபதி பயர்து பின்செல்ல) ஐயோ | 

பேதைபட்பெண்ணே | நீ போவதுதானெக்கே? (என்று 
தீரெளபதியை யணுக) 

(குறுக்கே சென்று பீமனை இறுசச்சட்டி) ஆஹா ! பீமனையும் விஜ 

யனையும் கொன்றமையால், வெறிகொண்டனையா? பாவீ | 

ஸு௩யோ தனா! பிறந்தநாள்முதல் நீ படைத் செல்லாம் பகை, 

இன்றுதான் என்கையிற் சக்னை. இனி நீ போவதுதான் 

எங்கேயோ! 

ஈதென்ன | என்னை ஸஃயோதனனென்று எண்ணியன்றோ 

ஐயன் கோபம்கொண்டு இரக்கமின்றியே கட்டுகின்றனா. 

ஆனால், ௮னுபவிப்போம் இக்த விளையாட்டையும், 

(ஸந்தோஷத்துடன்) வேர்கே| வேந்தே! இதோ வர்இருப்பது 
சரஞ்திவி பீமஸேனனேதான். அர்சப்பாபி ஸுயோதன 

னது உதிரம் உடம்பெல்லாம் பெருக, இன்னானென்று 
அ நியமுடியவில்லை, விட்டுவிடுங்கள்; இனி . ஸர்தேகமே 

வேண்டாம். 

தேவி! தஇரும்பிப்பாருக்கள். தமது காதன் தன் சொற்படி. 
நடத்தி, தமது கூந்தலை முடிய, ஈம்மையே தேடி. வந்இருக் 
Bayt. 

ஐயோ | ஏனோ இந்த வீண் வார்த்தை, 

ஜயந்தரா | என்ன சொன்னாய்? பீமளேனனென்றா | அர்ப் 
பாபி ஸ-யோதனன் அல்லவா ? ட 

௮ண்ணலே! ௮ஜாசசத்ரோ| ௮வன் இனனமுமிருக்கன் 
ரூனா? அந்தப் பாதகனது மெய் வையகத்தில் வழ்க்இட் 
டது. ௮வன உஇரம் என்னுடலுக்கோர் ib DE rh Sim து,
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தர்ம, 

பீமன். 

தர்ம. 

பீமன், 

தர்ம, 

  

வேணீ ஸம்ஹாரம் [அங்கம்-5 

அவனது இருவும் இறலும் கடல்சூழ்க்த இப்புவனியுப தமக்கேயாயின. அவனது ஆட்களும் ௮ன்பரும் போரெனுப் 
பேரழலுக் திரையாயினா். பொட்டையன் பெற்ற ௮௫௮ 
புல்லியலுக்கு மறறும் விஞ்சியது, பழியோடு சார்ந்த ௮௨ 
ன பெயசொன்றேதான். இனி அந்தப் பாபியை நினை 
கவும் வேண்டுமா ! 

(தருமன் கைகளைத் சளர்த்தி பீமனைப்பார்த் து, சண்ணீரைச்துடைத்த 
நிற்க, பீமன் ௮ண்ணனது பாதத்தில் வீழ்ச் து ஈமஸ்கரிக்க) 

௮ப்பா | சொல், சொல். உண்மையேசகானா? நீயும் இரீடி 

யும் உயிருடன் பிழைத்இருக்கஉர்களா ? 

இஜையே ! பகைவசை வென்று ௮ரசாகத் தாமீருக்க பீமன் 

உயிர்க்தேயிருக்கின்றான் ழ அர்ஜுனனும் அப்படியே, 

பகைவமை வென்ற இருக்கட்டும் : ௮ப்பா | பகாஸுரனைக் 

கொன்ற எனது மம்பி நீயே தானா? 

இஜைவனே ! ௮வனே. 

ஜரரஸத்தனது மார்பமெனும் மடுவில், ௮லைத்இடும் உஇரக் 

. கடலில், இன்று உலாவிய மகரமேதானா நீ? 

ன். அன்னே ! அவனேதான். எனக்கு ஒரு கொடிப்பொழுது 
அனுமதி தீரவேண்டும். 

இன்னும் செய்வஇல்- மிகுதயாயுள்ளதென்ன P 

'இன்னும் மிகு்துள்ள து எல்லாவற்றிலும் பெரியது, 
en Gur Sam oT gs TE55G@p Pubs Oa கைகொண்டு, 
துச்சாஸனன் கலை த்இிட்ட, இப்பாஞ்சாலியின் கூர்தலைக் 
குவித்தடவேண்டியதே; 

செல்; சீக்ரம் செல், இக்காளாய் இடுக்கண்பட்ட 

| இம்மெல்லிபல், இன்௮ குழலைக் குலித்தலாலுண்டாகும் 

| oar ஹ்லச்தை இக்ஷணமே அடையட்டும், 

சேவி | | பாஞ்சாலன் பெண்ணாசசே ! 1. 'கன்டளையோ ? பகை 

"வரும்: அழிந்தனர். இனி இன்பம்கொண்டு இனிதே வாழ்க் 

கம ie, pene th: wee ge தத்து .என்னைக்கண்டு



காட்சி-1,] மவேணீ ஸம்ஹாரம் 55 

SCI. 

ப்மன், 

தரள. 

தர்ம, 

க்ருஷ், 

நிரந்த பேரனவ நின்று, லுரிர்சவு னெஞ்சுஇ ரங்குடி.ச் தேனிக் 
S165 னால்மன மாரவென் கைதொடுகாசலி கெளசவன் றன் [மெய்யில் 

அ.ரீ.5 வென்சதை யடியினா லவன்பெருர் சொடைவரு சோரியென் 

ப.ரர,த செங்குமுன் பரிபவ மார்தழல் பாரினி லணைத்திடற் இன்றே, 

புத்திம21 பாண்டவர் பண்டிரைப் பரிஹஷஹித்த பானு 
மதியென்பாள் $ ௮வள்மான் இப்பொழுது எங்கேயோ? 
பெண்மணீ | வேள்வியின் வேதியில் உஇத்த உத்தமீ! 

அ௮ன்றொருகாள் அறை சனனன் 3௫ | நினைந்துபார், 
* எஞ்சலி லாவலி கொண்டுஈ ழற்றி '*(என்பதைச் சொல்லுதல்.) 

நாதா! நினைத்தருப்பகேயல்லாது, ஐயனருளால் அதனையே 
அனுபவிக்கின்றேனே. 

(கூர்தலைச் சொட்டு) குருடன் குலத்துக்கார் காளரா தரியான 

குழலை, குமரியே! இனிக் குவி இடலாம். அதனை துச்சா 

ஸனன் அவிழ்த்சமனாலன்றோ அக்குலமும் குலைந்தது, 

கூட்டி. முடிப்பமை நெடுகாளாக மறந்துவிட்டேன், தமது 

இன்னருளால் இனிக் கற்றுக்கொள்வேன். 

(புத்திமதி கூந்தலைக் குவித் துச்கட்தெல்,) 
(திரைக்குள்) 

இக்னம் பெருகய பாரதப்போரில் மாயந்து தீய்ந்து விஞ் 

சிய பூவேந்தர்க்கு க்ஷேமமுண்டாகுக. குருடன் குமாரும் 
க்ருஷ்ணையின் கூந்தலைக் கலைத்தகால் இழக்தனர் உயிரை, 

அவர்கட்கோரன்பாய மங்கையரும், ப்.ரதியாக அவிழ்த்தனர் 
தம் கூந்தலை ; குலைந்து நின்ற குழலையும் குவித்தனள், 

க்ருஷ்ணையும் ) வேந்தன் மரபெல்லாம் ஒங்கி வளர்க, 

பாஞ்சாலீ |! ௮தோபார்; விண்ணுலாவு ஷித்தரும் யக்ஷரும் 

உன் வேணிமுடிர்த இருவிழாவைப் பார்த்து நிற்கின்றனர். 
(க்ரஷணனும் அர்ஜுனனும் பரவேடத்தல்,) 

பாண்டவகுலத்துக்கோர் ம இயாய மன்னவனும் ௮வன் பின் 

னவரும் வாழ்க; யுஇஷ்டி.ரன் வாழ்க. 

தாம. ஆஹா | ஐயன் தாமரைக்கண்ணனும், செம்மல் விஜயலுமா | 

இறைவனே | விஜயனுக்கல்லாது வேறொருவர்க்குத் தெரீல் 

லோஞைய புருஷோத்தமன், தானே மங்களங்கள் செய்வனோ ! 

படைத்து உண்டுமிழ்ர்தெடுக்கும் முரற்பெருக்கடவுளே



50 வேணீ ஸம்ஹாரம் தங்கம், 

| பெருமைக்கும் சிறுமைக்கும் எல்லையாய தூயமூர்த்தயே |. 

-சிக்தைக்குமட்டாச் செல்வனே! இறப்பிலியாய இறைவனே! 

நின்னைச் சிர்மைமன்னுள் ஈண்ணியே துனபம். துறப்பர் 

p Gian. 

க்ருஷ். 

மானிடர்; கண்ணாரச் கண்டவரைப்பற்றியும் பகரவோ | 

தீம்மானங் செடப்பாவி சபைடுவே துலுரிர்ச சமயத் ே தீங்கி 

விம்மாநின் ற்ல.றியவென் மெய்ம்மானங் காத்தளித்தாய் விமலா வன்று 

செம்மாய என்சணவர் செருவதனிற் செயல ராடி யெங்கள் [றே, 

'பெம்மானே யுனதருளாற் குழல்முடியும் பெரும்பேறும் பெற்றே னின் 

அ ரசுக்குமரசாய யுஇஷ்டி.ரா | இதோ ஈ௩குல ஸஹ்தேவரை 

முன்னிட்ட இவர், இஷ்டத்துய்மன் முதலானோர். பின்னு 

_மிவர், நின்னுணையைச் சிரமேற்கொண்டு நடத்தும் மாகதர் 

தர்ம, 

டீமன். 

க்டுஷ்; 

தர்ம, 

க்ருஷ். 

மச்சர் முமலானோர். அனைவரும் பொற்குடங்களில் உனக்கு 

மஞ்ஜனம் கொணர்ந்துளா. ௮ப்பாவி சார்வாகன், தீயவரக் 

கன், உன் உள்ளத்தைச் தைத்தான், என்று கண்டு 

அர்ஜணனுடன் விரைவில் வந்தன். 

என்ன | சார்வாகனா | அாரக்கனா | 

எங்கே அந்தப் புண்ணியருக்கோர் பழிவிளைத்த புல்லியன் £ 

என் லயன் ஈந்தையைச் சிதைத்தவன் 7? எக்கேயவன் ? 

௮வனை ஈகுலன் தழித்துவிட்டான். இறைவனே | இன்னும் 

இன்பம்தான் எதுவோ 

ஈசனுக்கு ௮ருளுண்டானால், ௮வன் ௮ளித்தற்கு அரிதும் 

உளதோ ? நானோ கேவலம் மனிதரது மாண்பையே நாடி. 

உறுன்றேன் இன்பம், தாமே என்னை இறைவன் என்று, 

பகரவும் பெற்றேன்; இன்னும் கான வேண்டுவ துமுண்டோ? 

அருளாளா ! பேருமானே | அருளிருந்தால், 

குற்றமொடு சோய்நீ௩்ச் குவலயத்தோர் பெருவாழ்வு கொள்க மேலா 

யுற்றபுரு ஷோத்தமனா முன்பாலன் பாலுலகம் உயர்து வாழ்க — 

ஈற்றவசெ லாமழெ ஈன்மைதரு மன்போடும் சானி லத்தைச்[ மன்னோ, 

கற்றவர்கள் பெருர் துணையாற் சாவலனும் செறியொழு் சரச்ச்




