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ஒரு தமிழ் சாடகம் 

ராவ்பஹகார் 

| முதலியார் 9). 07, G6 எல். 

  

அவர்களால் இயத்தப்பட்டத், 

இத்நாலாசிரியரால் இயற்றப்பட்ட மற்றத் தமிம் நாலகள்:....- 

லீலாவதி-சுலோசனை, சாரங்கதரன், மசபதி, காதலர் சண்கள், ஈற்குல — 
தெய்வம், மனோஹான், ஊர்வியின் சாபம், இடைச்சுவர் இருபுறம், 
என்ன நேர்ச்இடினும், விஜயரங்கம், கள்வர் தலைவன், தா௫ப்பெண், 
மெய்ச்சாதல், பொன் விலங்குகள், சிம்ஹளசாதன், விரும்பிய 
விதமே, சிறுத்தொண்டர், சகாலவரிஷி, ரஜபுகரவீரன், உண்மையான 

சகோதரன், ரத்னாவளி, புஷ்பவல்லி, கீதமஞ்சரி, உத்தமபத் இனி, 

அமலா இத்யன் , சபாபதி மூதற்பாசம், பொங்கல்பண்டிகை அல்லத... 

சபாபதி இரண்டாம் பாசம், ஓர் ஒத்திகை அல்லஅசபாபதி மூன்றாம்... 

பாகம், சபாபதி சான்காம் பாகம், வள்ளிமணம், பேயல்லபெண். 

மணியே, புத்ச அவதாரம், விச்சுவின் மனைவி, Cars rer உலசம், 
மனைவியால் மீண்டவன், சந்திரஹரி, சுபத்திரார்ஜுனா, கொடையாளி ' “ 

கர்ணன், சஹதேவன் eae, நோக்கத்தின் குறிப்பு, இரண்டு ஆத். 
LOTS EGR, சர்ஜன்ஜெனரல் விதித்த. மருந்து, மாளவிகாகனிமித்ரம், 

விபரீதமான முடிவு, சுல்தான்பேட்டை சப் அசிஸ்டென்ட் மாஜிஸ் 
டிரேட், சகுந்தலை, காளப்பன் கள்ளத்தனம், விகரமோர் வசி, முற்பகற். 
"செய்யின் பிற்பகல் விளையும், நாடகமேடை நினைவுகள் Ys ura, ப 

சாடகமேடை நினைவுகள் இரண்டாம் பாகம், சாடகத் தமிழ், யயாதி, 

பிராம்மணனும்-சூத்திரனும், வாணீபுர வணிசன், இரண்டு ஈண்பர்கள், 
சத்ருஜித், "ஹரிச்சர்.இரன், மார்சண்டேயர், சுண்டு பிடித்தல், 

கோனேரி அரசகுமாரன், சக்சையிம் கூட்டம், குறமகள், COD GT. 

வைத்தியர் லியன.. | = த்தி *், மூதி 

ழதறீ பதிப்பு 

சென்னை பியர்லெஸ்” அச்சுக்கூடத் சில் 

| அச்சிடப்பட்டது. 
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INSCRIBED 

to 

THE BELOVED MEMORY 

of 

MY PARENTS 

P. VIJSIARANGA MUDALIAR 

  

and 

P. MANICKAVELO AMMAL > 

and 

MY FRIEND 

௦. RANGAVADIVELU



PREFACE 

The main portion of this drama, as it is printed, formed the 

prose-scenario of the: Tamil Talkie entitled “ Sati-Sulochana ” 

which I directed some time back at Calcutta. The great success 

which attended it, probably made my actor friends ask me to 

print it as a Tamil Drama. I| promised to comply with their 

request and hence this Drama, in its present form. It contains 

about 40 songs; hence I would class it as an Opera. 

Now that Tamil Talkies have become so very popular, this 

may also be useful for budding scenario-writers to a certain 

extent as a model. 

7 -Thave to warn all Societies and Companies desirous of sta-_ 

ging this (or any other drama by me) that they have to pay the. 

usual royalty and obtain my permission before staging: same; 

otherwise they make themselves liable to be prosecuted under 

the Copyright Act before a Magistrate’s Court. 

“ PAMMAL LODGE” 

2. 5. MADRAS. THE AUTHOR. 

Ist Jan. 1935



ஜாம்பவான். 

நாரதர் . 

சீதை 

மந்தோதரி 

சுலோசனா 

திரிசடை. 

ரசாட்சசசைனியங்கள், 

    

oo SD 

(prs பாத்திரங்கள். 

௨.௧௬ தசராதருடைய மூத்த குமாரா 

ஸ்ரீராமா தம்பி. 

ரரவணன் குமாரன் ப 

நாகலோகத்தாசன் 

ராவணன் தம்பி. 

வானர வீரர்கள் 

. கரடிகளுக்குத் தலைவர் 
ம. தவரிஷி 

ராவணன் மனைவி 

ஆதிசேஷன் புத்திரி 
இந்திரஜித்தின் மனைவி. 

விபிஷணார் புதல்வி . 

வான சசைனியங்கள், 

யாசகப் பிராம்மணர், தோழிகள், 

வேலையாட்கள் முதலியோர். 

கதை. நிகழ் இடம்--சாகலோக தீதிலும், லங்கையிலும்,



    

இடம் -நாகலோகம், காலம்... ஞூர்யாஸ்தமனம். 

சலாரரளை, இசா சாச்கன்னியர்களுடன் ரர்தவனசக்கில் விளை 

யாழிக்கொண்டிருக்கிறாள், சிலர் ஜலச்கரீடை செய்கின் ரனர், இலர் 

புஷ்பம் பறிச்கின்றனர். சிலர் ஒருவரை ஒருவர் புஷ்பச் செண்டினால் 

Aves nor. Hat wie mai, சிலர் ஆடுகின்றனர். 

cre [ur OS ay ot | 

ராகம்--இந்து தஸ்தான் காபி. தாளம்--ரூபகம். 

பல்லவி. 
: oe உட » ட அ .. ௬ 

பாகா இ மெம். முதல இன்பம் தந்திடும் 

பார்புசம்' வளத்து காலமே fb BOM | பாதாதி) 

அபைல்லவி. 

க்கான வண்டுகள் தத்தி அப்பை யுண்டிடும் 

© Sat இக்கும் ல களும் மணம் நிறைந்து. (பர தாதி) 

சாணம். 

உ oe 5. ட. ௭ ட ட, ட அ டட 

LL FM) GT GUN ho LOT OO BS BOUT BBO Le 

* . 8 ௪ rey 1 ர ன் 

மாண்பெற்ற மகரக்கமே-- சோதலாகு - பா) 

ஆகாயத்தில் புஷ்பக விமான த்தில் இந்தாஜித் கோன்றுகறொன், 
க் QO 

விமானம் நின்று விடுகிற ௮. 

இ... [விமானத் திலிருக்த வண்ணம்,] என்ன விந்தை? புஷ்பகவிமா. 

னம். இங்கு. Bou Sonar ன் உத்தரவின்றி P இக்விஜயம்



௪ தி- ர 0 ல £. ச த Taide 

செய்து கொண்டு திரும்புல்கால் என் விமானத்தைத் தடை. 

செய்யவல்ல வைரியசாலியார்?. 7 [கான்கு. புறமும் பார்த்து 1. 

Qe வைரியையும் காணோம் ! இக்த விமானம் சுயேச்சை 

வாய் கின்திருக்கவேண்டும்- காரணம் - என்ன?..- என்ன 

ச்கந்சம் விசுன்றது. 18 GBB | 1S Smug! சாகலோகத். 

இன் ஈத்தவனமன்றோ-- அல்குள்ள மலர்களின். சுகந்தமே. 

என். மனதினைக் கவர்கிறது !--த 1. இப்பொழுஅு தெரி 

OB -இப்புஷ்பங்களின் வ ட வாசனையினால் .. ஒப்புஷ்பக விமா 

னம் அக்கெஷிக்கப்பட்டு.. நின்ற றது. போலும் ! என்ன அழ. 

Gu நந்தவனம் -- என்ன கானம் :--நாக கன்னிகைகள். 

என்ன ரமணியமாகப்- பாடுஇருர்கள்! இக்கு விமான sad 

ருந்து Dfis கொஞ்சகேசம் அவர்களது காணத்தையும். 

விளையாட்டையும் கண்ணுற்றும் கு செல்வோம். ட்டு 

ப | . [விமானம் 2222௮7 

- காட்சி py Soe 

அவ பமை 

இரண்ட டாம். காட்சி. 

இடம் சாசலோச சத்தவனம், 

காலம்--சா யங்கால ibe 

இரு வாவிக்கரையில் பளில்குச்கல்லின் மிது. உட்கார்ச் து. aGoretar 

அடு. "தோழியுடன் பேசக்கொண்டிருச்சறொள். டுந்திரலித். ones, 

துக்கம் வந்து: இவர்கள் ஸ் பேசுவதை ஓட்டின் சேட்கிரா 

. ர ஈம்மூடைய தந்தையை ஜெயிக்கவல்ல வீரன் மஹா புரு 
ப்பட -னுமிருக்க' வேண்டும். . 

no ௮ த ற்குள். ச்சே சகமென்ன? வி Ig இத் குத தகுந்த குண 

pt, குணத்திற் .. கேற்ற. வனப்பும் உடையவராயிருக 

என்றார். ் ட 

உம் 1 என்ன. இருந்தாலும் ராட்கஷுசன். தானே |.
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தோ. அப்படிச் சொல்லாதீர்கள் அம்மணி; ராட்க்ஷசனாக .. 

| வர் அதிச்தபோதிலும், ரான் விசாரித்தறிந்த வரையில் 

அவருடைய தந்தையினிடத்துள்ள அர்க்குணம் இவரிடம் ள் 

ஒன்றுமில்லை. | : | 

Sr சம்தோ ஷேம். 

தோ. rit ராஐகும ரமி! இன்னொரு விஷயம் கேட்டாகள ர? அவருக்கு 

இன்னும் விவாக மாகவில்லையாம். 

௪... ஏனடி 2 இதையேன் என்னிடம் சொல்ஓு ய் 7. 

தோ. கான் van ese த உமக்குத் தெரிவித்தேன்--இதில் 

என்ன தவறி இதற்கு நீ என் மீது கோபியாதே அ௮ம்மா-- 

உம் ட அம்மஹா புருஷனைக் கணவனாகப் பெறும் பாக்கி 

யம் யாருக்கு கிடைக்கப் போகு eG ga Po 

Se aren P நிசான் வரைக் கலியாணம் பண்ணிக் கொள். 

னெ ன் 1 

தோ. அந்த பாக்கம் எனக்குக் ப்டாதம்மா ! 

ப ன் ee ப்ரா தூ ம ஈருக்கு ருக் எட்டும்? 

| தோ; ஒருவேளை உன்ளைப்போன், 2. புண்ணிய சாலிகளுக்குக் 

௬ கிட்டிய னாலும் டை Sb பதி ட | | 

டக... எனடி : | என்னைப்பரிகாசமா செய்கருய் |. க 

பா. [தோழி சரித்துச்சொண்டு ஒட், சலோசனை: 

அவளைப் பின் தொடர்கறு ள் ] 

இந்திரரித் wen மிருந்து வெளி agers. 

இ... என் னுடைய Barley யத்தில் | இரிலோகங்களிலும் எத்த. 

| யோ அழுகிய. பங்கையரைப் பார்த்திருக்கேன். . "இத் a 

: கனை அழுகிய குணவதி யை இது . வரையில் கண்டதே . 

் யில்லை. | நான், ககனம் ககனாபசாம், FTE TLD சாகரோபமம் 

என்ற. சொல் ல்வனா . Gore இணுக்கு இண்ட. மிடாகச் 

வு கூ றவேண்டும் 1- 1...



s§-%Gan ன. Egy eb 

(சமான rads என்ற. “மெட்டு 

மஹா அழூமிய உ Lo: இமுகவதனி இரமணி (ie 

(என்மனங் கவரும்) | (1) 

FET OB), ஸ்ரீமதி, யுவதி, க கலாநிதி சாரதை ட கழூம். | ee) 

FULLIT DIA சுந்தமி உரமங்கையர் தொழும். உம்பர் குமரி 

அம்போருக வி. யாள் உயர்மின்போல் இர் உல கற. () 

: அதோ அவள் இங்கு. தனி யாக மறுபடியும் வருகிழுல். 

இங்கு என்ன செட் இிராளோ மறைந்து. இன்னும் பார்ப் 

போம். ae ப [மை றந்து Asner Bop om ] 

“சகுலோசனை மறுபடி வருஇருள் 

௬ இ . ° | ர் ட்ட. Py a a . ட 7 : / 

என் தகப்பனரை ஜெயித்காரெனக் கேட்டமபாது இவா 

; பம், இவரது ் 

குணாத இசயங்களைப்பற், றி என் மித தாழி. கூறிய தை பெல்லாம் 

  

மீது எனக்கு முதலில் கோபம் பி pi $ கபோதி. 

"கேட்கக் கேட்க, என். மனம் இவரை கதாடுகின்றஅ ! 

என்ன ஆச்சரியம் : இவரை ப்பாராமுன் இவர் ஈது கான் 

ஏன் இப்படி காதல் கொண்டேன் ! | 

[uh es கல்லின் மீது உட்சாருகிறாள்.] ~ | 

உம் ! | பெருஞூச் oni] இவசைக்: கஸலாவகைப். பெறும். 

Lit & BUILD எந்தப் புண் ணியவதிக்குக் இடைக்குமே ரர 

இத்திரலித் இடீரென்று அவள் மூன் தோன்றுகிறான். 

௪ » 7 ௬ ட | ' ny * pce im * டு 

நங்காய்! உன்னை யன்றி 9) a BAC லாகங்களிலும் வேறு 

யாருக்குக் கடைக்கும்! 

[தடுக்க பட்டெழுர்ச] ஹா J sou. யா ! தாங்களை யாரோ தெரிய 

வில்லை ! இந்த நந்தவன த்தில் ஆடவர் யாரும் அரக். 

கூடாதே, நீர் எப்படி வற Bia P இகன் காவலாளர் உம்மை 
85 

எப்படி உள்ளே விட்டா ர்க r 

oo ட்டில் ட டி பேட BD ர உ 
YS BUN BAT Le அமுலாப்யா மன். BA ABM TT HS 

மாய் ன் விமான டத்தின் Li ga இங்கு வத்து த. 1 MB 8 ன் ! 

பெண்ணே 1௪ ற்ஹ்/ மூன்பாக உன் ழ் ர் Le i eH பாமை ப்



சாட்சி]... ௪ தி- ௬௦. லா சனா ன. ் டடத 

பூத் ஜிப். 'பேடிக்கொண்டிருக்க போம் புஞ்ஷன் சான்தான்.. 
iD TE ன். 

[சாணி தால் தலை வணள்கி] ஆ [ஜயா ! _ நாங்கள் பேசிக் 

ப சொண்டிரு (HE BOG “யெல்லாம் கேட்டுக் கொண்டிருந் Bi 

ob OW ரீ என்ன 1 ட் 

ஆம் ட அச்யக் ௮ எந்தோஷக்அடன் உன் வாயினின்றும் 

வந்த ஒவவொரு அமிர்த OUT BGO Ht [ம் - பரு௫க் கொண்டி 

ருந்தேன். பெண்ணே, உன் ௨ உள்ள த்தையறிக்த பிறகு, 

என்னை மணப்பாய் என்று உன்னைக் கேட்க, எ எனக்கு தைரி 

யம் கொடுக்கறது. 

ஆயினும் -லங்கேஸ்வச குமாசா1 நீரோ எங்கள் கூலவைரி [| 
௫ ௬ ௬ நு * ் * 

DST ft Lb இப்பொழு முூதுசான என தகஃபபனாரையும் ஜெயிச் 

| இருக்கிறிர் ர உம்மை நான் மணப்பது நியாயமா? 

ம் ரூ ட 

கண்மகஷி ! ஐ உனக்கு அந்த. சங்கை வேண்டாம். உன் தகப 

- பனாரை Len Brinn Ll. Des இசேஜ் புவனங்களையும் 

வென்ற என்னை, ௨ உன இருகண்களால் நீ ஜெயித்து விட் 

டாய் நான். உனக்குத். தோல்வியடைந்ததரக ஒப்புக் 

கொள்ளு றன். இனி என்னை மணக்க உனக்கென் ரன. 

கடை ?.. 

ஐ யர நான் என்ன சொல்வ ?8--.என் . மனதையோ நீர் 
rs 

ஆயினும் சான் 5,56 Bring ற் DOIN — ரண். 

  

. க ட சு ட்டச 

அறிம்து விட்டார் 

இக்கு உட்பட்டவள் |. 

ராகம்--பியாக். தாளம்--ஆதி. 
கக்தை சாய சம்மதம் கனை தவிர்ப்பெ2னா 

௬ க் " ன « na . ன 

 தையலென் கருமத்தை தள்ளிமிவேனே 

வரது BOD» sions மன்னனே அவரை 

வந த! லேட்டு டுக்கொள்ளும் 2 ஐயா, (8) 

எல்க்: ஸ்கூல ம் வேறு ௨ வல: ள்குலம் வேறு 

இ; 1 Mil BS ம். ் பொருக்கிய , தியற்கை இம்மணமே



டத. தீ. சு CG ல். Tv ச ல பட ர்துக்கம்ம். 

வக்திடுமிலல்கை மன்னனே தந்தையை ஃ ன . டட 
வக் தித்து. கேட்டுக் கொள்ளும் என். ஜயா... பர ட (து: 

ஆகவே. அவரிடம் சென்று. என்னைக். கன்னிகாதானமாகப்: 

பெறும். இதுவே எங்கள் குலத்திற்கு அத்த. மார்க்கம், -- 

ஆனால்-- எங்கள் 'குலத்இற். கடுத்த மார்க்கம், பதர் 

க மாய் மணப்பதாம் ! இதற்கு சாட்க்ஷசம் என்ற பெயர் வைத். 

ட திருக்கின்றனர்... ட் . 

“ (இந்துஸ்தான். மேட்ட.) 1. 

ட “பல்லவி. 

கானோ அச்சிறு காகராஜனை 

யந்து கொள்ளுவேன். 

அ பல்லலி. : 

வானோரும், அவர் சேனா சமூகமும் ன இ 

. வந்து வணவ்ூப் பணிந்திடவே. செயும். ree) 

- சரணம். டா 

எட்டுத். இக்கையும்” வெற்றி கொள்ளுமோர் 

இச்இிரஜித்தென் நெளையறியாயோ ce 

இஞ்டமில்லையெனில் அக்குவேன் உளை: 

எங்கள். பழக்கம் 'தெரியாயோ, . கானே) 

கான் எக்செம். லங்கைக்குப். போக ல வண்டியிருக்தென 

. தாமதிக்க .. -முடியாது-பெண்ணே !. Bure | என்னுடன். 

| விமானம் ஏறி வருகஇன்றாயா. 2... அல்லது கான். rene seer ; 

மாய் உன்னைத். sree கொண்டு போகவா Po ae 

ட er இதை. என். சந்தை, அறிந்தால் மானம் | tor 

பார க்குக். கொள்வோம் பி பிறகு - அக்கு ப மிரமா, ௧ ச்தை 
| Oo [அவளப் பலாசத்சாரமாய்த் gaa சொண்டு, . 

- விமானத்தில். gas Bd புறப்பவேருன்..]



| ancy me . சு ச்தி- ௬0௦ ல. ா த ரூ. ர ் 

விமானம் பறப்பம் Sarees சலோசனையின். தோழியர்கள் 

இடு வருன்றனர். ட 

ச. Campers! ! தோபு காள் | இச்திரஜித் என்னை பலாத்காரம். ட் 

மாய்க் சொண்டு போவதாக. என் சர்தையிடம். 'தெரிவியுங் 

கள் ! தெரிவியுங்கள் 1 

[விமரனம் அசாயத்தில் மறை, சோழியர்சள் ௬ 

பிரமித்து. 6த்கின் றனர். 1. | 

காட்சி ( மடிகிறது. . 

- மூன்றும் காட்டி. 

“இடம்ப கம்சேவுன் சொலுமண்டபம், - 

ப காலம்-- இரவு. 

க | BBs Rioreer sR வீற்றிருக்கிறார்... மந்திரி நலாலேர் 

. ர தத புடைசூழ்ர்து சித்கின்றனர். ப்ட் ன ச 

மந். - மஹாசாஜா ! யுத்தமென்றால். தோல்வியும் தெயமும் மாதி ட் 

....... மாறிவருவது சகஜம்தான். இதற்காகத்தாம் கவலைப்பட 
_ rete Bie a சங்கி கக் Gagtémesous * கொஞ்சம் : கவனி Ne . 

அப்சா  ஸ்திரிகள
் ச ஈடனம் 2 செய்த

ுர்சள், oe me oe, ன ர ் 

| (ச்சே nigra] ய ஹ்சச்சனா! மஹாராஜா! conten | 

_ சாட்க்ஷசன் தக்கக்கொண்டு போய். விட்டான் ! 1. ர 488 

கொண்டு போய் விட்டான் ! 1. . 5 . ட் ட் | | 

ஆ. ட மந்திரி ! ட சிறுத்து. கேளிக்கையை ! I 

மந். - கட்டத்தை நிறுத்தங்கள் !. இ ன 

ஆ. என்ன கூக்குரல். அது Pp



தோ. a 

ரா. 
கொடுக்கச் சொன்னார். a [Gansta J 

௪ சதி- சு 0 ல். £. ௪ ® aad 

சலோசனையின் தோழியர் அலக்சோலனாம். ab அரசன். 

பாதத்தில் வீழுசன்றனர்... 

apr rege | L நாங்கள் ம என்ன... சொல்லப் - போகிறோம்! 

உங்கள் _ குமாசத்தியை ஒரு அரக்கன். எடுத்துக்கொண்டு 

“போய். அப்பாட இப்படியே. அரக்சிக்கொண்டு போய் 

| fe La oor yo ee [sete pert] 

gant அப்படிச் செய்த 2 துஷ்ட on Pp 

064 ஈபதீதுடன் எழு மச திருக்களர். ]. 

த - இராவணன் புதல்வன் 958 கச். 

எப்படி, எடுத்துச். சென்றான் என் கண் ணுக் கொப்பான 

ட் புசல்வியை ். 

ப ஆகாயக் இல் விமானத் இல் வைத்துச் சென்றான். 

Ts ப்ப யரா செய்தான். ப்பா தன் | - ன்ட் 

ஆஹ ௮ ட. ௮ (Lp 

  

அவனுடன் யுத்தம் செய்த. பொழுது, என்ன காரணத்தி 

Oar, அவனை ௦ வெல்ல என்மனம் அணியாமர் ற் போயிற்று. 

என்றை வென்றது மன்றி எ எனக்கு -இக்தசோகமும் செய். 

தானா! இட்சணம்போய் நானே. அவல். கொன்று என். 

பெண்ணை மீட்டு. Gee per! a [eos BO Gp] ப 

தர் ராட்க்ஷசன் ஒருருன்.. 

மஹாராஜா... "இக்திசலித். இந்த. கிருபத்தை. தம்மிடம். 

[அதைப் ப படித்துப். பார்த்த]. என்னை. அவமானம்: செய்தது. 

மன்றி, என்னைத். தின். மணத்திற்கும் ' அழைக்கின்றுனா 1. 

இதோ. ஆண த்தில். சென்று அதைத். திடுத்து. அவின். 

கொன்று, என் மகளை மி ட்டு வருகிறேன்! ப 

| | iene செல்லப் பர்க்கிருர், 1 

நாரதர். தோன்று 

- குதிசேவா !- எங்கே. மிகவும். அவசாமாய்ப் புறப்பலெருப்?.



: சாட்சி] 
வட்டி ச Bo சு ் . 

ன் 3 

(Bit. 

ae 

| நா... 

  

் லாச ஸு. . ம... 

ஸ்வாமி என்மகள் சலோ சனையை இக்திகித் மரத்த ர 

சென்றான்! இவளைக். கொல்லப் போடேன்... 

ஆதிசேஷா ! | பிரம்மதேவன் அவனுக்கு , மொடததரக்க் 

| வரத்தை மறந்துபோனாயா. என்ன £ 

முனிசரேஷ்டசே !: அதை மறந்தேன்! இப்பொழு ௪ சான்: ் 

பன்ன செய்வது? தாங்கள். கான். அருளவேண்டும். 

"சாகம்-பிலஹர்.. தாளம் கத்... 

பல்லவி, 

“என்ன் நான். - செய்வேனையா--நாரதரே ட்ட 

எண்ணா Suing அக்கம் என் னையே வாட்வெதால்: (ன்) ் 

அனுபல்லவி. 

கன்னி சுலோ௪னாவின் 5B ¢ என்ன g80Cur 

இன்ன வய பதினிலே சர்கெட சேர்ந்ததனால். (என்), 

சரணம், 

முன்னம் பழியகற்றி முடித்து அ வனுடலை. | 

.... இன்னா பின்னம தாக்க ஜெயிக்காவிட்டால் மனது... . 

பன்னரும் குழப்பத்இல் பதைத்து நிற்கும் காண்பிசே 
பன்னி கான் கேட்பதற்கு பதிலுரைப்பீர் நீரே... (ன்) 

"ஆதிசேஷா ! - உன்னைப் பொன்ற. புத்திசாலிக்கு நான் 

. சொல்ல வேண்டியதில்லை; நீயே யோத்துப்பார்--உனக்குத் 
"தெரியும். ன | (மழைகருர். J 

ட ம்--[யோடித்து தனக்குள் | இதுவே / நல்ல. யோசனை, நாம். 

உருமாதிப்: போவோம்... அங்கைக்கு ! போங்கள் நிங்கள் 

எல்லாம். 
| . 

[சபையோர் விடைபெற்றுச் செக்கன் pert.) 

. காட்சி மடிகிறது.
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இ ரண்டாம்' ங்கம் 

  

மூதற் - காட்சி, 

காலம் --பகல் 

“இடம் லங்கையில். இர் தாஜித்கின் மாளிகை Qs aids 

ws éCare gd stot கொலுவி 'ர.கஇருன்,. பரிவாரல்கள் ௬ இ 

தி படை குழ்ச்திருக்கன் தனர், கேச wire site or 

தாங்கள் வேண்டிய. பசுக்கள், குதிரைகள், ட்ட 

பாத்திரங்கள், முதலியன. தானமாக 

வாங்ச்சொண்டு போடின் தனர், 

“Qe Qargid யாராவது இச்சாானம் பெற விரும்புகோர். 

ர இருக்கிறார்களா Pp | 

ஆதிசேஷன் வயோதிசஞச. cater. 

hb மஹாப்சபு 1 நான். ஒருவனிருக்கேன். 'வயோதிகளன. 
| இ - படியால். மற்றவர்களை யெல்லாம். சள்ளிக்கொண்டு, மூன் 

னால் 6 or முடியவில்லை. ட ப 

இ. ட "அயோதிகே! என்ன கெஸ்டெலல்கு உ 

| கான் வேண்வேது. ce 

இ, என்ன. தயங்கு கர்? கேளும் என்ன | Gavan BO iy நம்... 

ராகம் இந்துஸ்தானி. pen 6B 

பல்லவி. 

வானவரும். புகழ் மா Ou Ber ப 

| ம்ன் தில் விரும்பியதை வழுத்திவொரே பேணு.



989, $50 தான் அனைவரும் சொல்லுபின்றனர். ஆ 

ancl) ன் தி- ௬ 6 ல 7 ௪ ன. i 

தோடை sug 

ப யாவர் நீர். உமத தேசம். யாது... 

| அணையாரு மின் தி வந்இர் 

- தேவையான பொருள். பரவை 

என்னை நீர் மிதடி. இங்கடைநத்தி ர க 

Osteen sp ில் மிக மஹதீவ 2 De me®. | (oer) 

இல்லை சான் கேட்பதைத் தம்மால் “கொடுக்க ப முடியுமோ. 

ட்ட என்று யோடிக்கறேன்.. 

ஆஷ்டத்திக்குகளிலும் சென்று அனைவரையும். ஜெயித்த 

எனக்கு, ஒரு இழெப்பிராமணன் வேண்டுவதைக். கொடுக்க | 

- முடியாதா, பெஸ்ட் நீர் மிருந்த புத்திசாலி! . 

    

“விருத்தம் தன்யாசி. 

“காலத் தின் கூற்றி லே கவலை? Bit மிகுந்து இறத. 

கோலமே "“சொண்டுநானும். குவலயம் FH ற்.நிவாரே ன். 
ஞாலத்தில் shaq கண்புடை உ ற்ருரில்லை .. . 

arte மிகு S98 Blur wee) 9ர்பெத்தமிரைத் தாரும்- 

39% உ௰ Gt 2 9சைக் சான மாகக். சாரும். = 

என்ன: கேட்டீர் உ. 

உடன உலர் தானமாக { 

| [agers sosig) கொடுத்தேன்! கொடு த்தேன் !. / 

| சொ த்தேன் ! நான் கொடுத்தாமி, ற்று கொண்டுபோக. 

உமக்குச் ௪க்இ. யிருந்தால் ! கொண்டுபோம் இப்பொழுதே! 
ஆயினும் ஒன்று. த பிரம்ம. தேவனிடம் கான் ஒருவசம் 

மு பெந்திருக்க3 மி, தண். அசன்படி. நீர். செட் ய்.ப தோடி புமானல். 

செய்யும். 
.



Yo த §- ௬ G லாச கு. [அக்கம் 

“விருத்தம் -மோகனம்.. 

- அக்தமலர் அயனளித்த அரியவரம் ஒன்றுண்டு. 

அதனைச் சொல்வேன் டப 

-எந்தனது ஆவிபெற இச்த்ரிய sr app செய்து 

_. ரரேழாண்டு 

- சிந்தையிலும் ஊண் உரக்க மில்லாது தன் மகளை 

எனக்குச் சீராய்த் 

ட தந்தவனே. சண்டைசெய்து தனிப்போரில் 

உயிர்கொள்ளத் தக்கோனாமே. 

Brio பதினான்கு வருடங்கள் இக்திரிய சிக்செஹம் செய்து. 

- உலூனில் ஊணுரக்கமின்றி உயிர் வாழ்ச்தவனா௪), தன்மகளை 

- எனக்குத்தந்த மாமனே, தனி வெம் போரில். ௭.இர் நின்று 

- என்னைக் கொல்லத்தக்கவன்), என்பது ஞாபக மிருக்கட்டும்! 

ஆ... மகாப் பிரபுவின் as suis Bus இருக 

ர ரர; ட [இந்திரஜிச் அச்தப்புரம் செல்கின்றான்; 

பரிவாரங்கள் கலை. இன் promt. | 

| [பிசச்மண உருவம் மறைந்து. ஆதிசேடன் உருவுடன்] Grins 

கொடுத்த வாத்தை நானே. ஈடேற்ற 'வேண்டுமேன்பது. 

ப.ரர் தாமன் திருவள்ளம் போலும்... சரி! புருஷோத்தமர் 

ரரமாவதாரம் செய்யும் பொழுது ஈ ரான் அவரது தம்பியாக 

அவதரிக்க வேண்டும். ப ப ப்ட் _ [மதைஎளுர்.] 

காட்சி மடிகிறது. 

 



இரண்டாம் | சாட்சி. 

டடம்-சலோசனை: அந்தப்புரம். சுலோசனை மலர்மாலை. | 

தொடுத்தச்சொண்ட இருக்கன். ௬ . 

காலம் பகல் 

க... ராகம்ஸரல்வதிமனோகரி _ தாளம் தேஸாதி. 

ன பல்லவி- 

சந்த்ர காந்த நாதா சாம் ராஜ்யனே . 

Gib BI MT 1S BON — ST ராஜனே... ப (#5) 

அநபல்லவி. 

_மந்தகாசமாய் வர்தசர்த்தமான் ட்ட 

விர்தையானமா மண்டலிகனே.... (சந்)... 

சரணம்... ட 

மெத்த புஜபல பராக்ரம கெம்பிரன் 

- வித்தகம் பரவும் சுத்த வானே. 

சத்வ சாஸ். த்சார்த்ஜித பாக்யனே 

சமாகான பேத தண்ட சாதுர்யனே (சந்) தி 

இந்திரஜித் வருகிறான். 

கூ... நாதா, சக்கரம் வருவதாகச் சொல்லிப் போனீரே, ஏது... 

: இர்கோமாயத ? ன | ee 

இ. பெண்மணி, ஆஸ்தான. மண்டபத்தில் கொஞ்சம் வேலை... ப 

we யாயிருக்தேன். . 

ட தட. என்ன வே லேயென்று கான். கேட்கல £மோ P 

இ ர reer இச்சாதானம். கொடுக்க ச் கொண்டி ருந்தேன். | 

eo இச்சாதான ௦ மென்று ன்ருல்? ன



14 சத் தி- சு. 0. ல. ஈ க னா. படுக்க. 

(இ: யாடுப்பவர்கள். இச்சிப்பசை யெல்லாம் கொடுக்கும் தான 

கூ. ப அப்படியா! மிகவும். ௪ந்ே தோஷம்." - ளுல்' நான். இன்ற 

ன ர் இச்சிக்கிமன். அதைக் GanBa@Siaore P | 

இ... என்னிட த்தில். உள்ள எனக்குச் சொக்தமானன ௪-- எதை ட் 

த யேனும் ! கேள் ORC Ee 

ட்  (onad சாவேணம் கதராடை என்ற மேட்ட.) 

பல்லவி. ' 

ப்ட். வசமேரிர் தருவிசே-மணவாளசே நான் கோரும் (மாமே) 

.... அநுபல்லவி.. 

பசமாதர் தனைத் தீண்டல். குறையாகுமென வேண்டல் 

பலத்திற்கடுத்த ஈலத்தைத் ச் சொடுக்கும் | | 

| குலத்தித்கேத்தி ௭ வளத்தைக் க் கொடுக்கும். ட ௬ (வரமே) ட 

| ணம்: | | 

| எப்பிறப்பும்.. எங்கணுமே.
 எளைவிடா இருந்துகாம ட் . . 

ames கேட்கும். வரத்தை தரமேதாங்கி ர ரர ர 

| | "நிற்கும் பால்க் களிப்பர் ர். மே), 

இ.. [revs is) கண்ணே வேறென்னாலோ. கேட்கப்போலிரும் 

ட ட “என்றிருந்தேன்; மிகவும். சந்தோஷம்! அப்படியே ஆகட்டும் | 

ராகம்--ப்யாக். - தாளம் - பகம். 

பல்லவி. 

"கொடுத்தேன் நீ கோரும் வர so த பட 

கொமளமாமயிலே, மானே 
பட்ட டட ட.



ட அனுபல்லவி. 

தடுத்தாய் அன்புடனே ச ர்யே பட ப்பட்ட ட 

ஆதசவே புரியும் உனக்கே... ட ன ச ர (கொ. 

தொகையரு. | 

அத்தனை பிறப்பிலும் என்னையே பிரியா. 

- திருக்கவே வேண்டுபெனவே 

- இன்பம் நிறைத்த உன் வாய்மொழி போலவே _- 

இசைந்து தர்சன் பெறுவாயே ர 

எடுப்பு. 

UT LOT BT (sea wu தீண்டல் | | ட்ப 

பாவ மாகுமென நீ வேண்டியபடி, (கொ). 

- காட்சி ழடிகிறது. 

 



Lands 

  

முன்றும். 
ரச, ; oy . aot ம். 

    

முதற் காட்டு . 

| Qrth— Dormers 

காலம்-பகல் 

வானர... சைனிய௰ங்கள். ஸ்ரீராமர், "லட்சுமணர், விபீஷண, 

“oyun, ஜாம்பவான், அங்கதன், மு சலியோருடன் 

லக்சைச் சோட்டையை சோக்டச் செல்கின்றனர், 

... ரரம்கூர சைனி௰யங்கள் எதிர்ச்கொண்டு 

போன்றன. ரத்தில் இரு. 

சைனியக்ளுக்கும் பெரும். 

யுத்தம். நடக்கறது. 

காட்சி டிகிறது. 

'இசண்டாம் காட்சி. 

இடம்--அசோசவனம். 

காலம்--இரவு.. ் 

sang ages முத்திருக்க.. டட 
திரிசடை பக்சவிவிருந்து. அவளைச் சேத்தன். ட 

தி, ப்ட் ராகம்--சகானா; தாளம்-சாபு.. 

“பல்லவி. 

THES வருந்துசாய்-அம்மா. 

ஏஅக்கு வருக்துராய்- அம்மா (ஏ) 

| அனுபல்லவி: 

- கேதப்படாதே தசெய்வம்--பொது என்பதழிந்ததோ. 

இணறு தப்பி சன்ன து.சவிலே விழுக்ததோ. (ஏது)



எட]... § §-s Gorse. 17. 
சீரணம்... 

ஓய்வே. 'பெரும்பேயும் ஈ நாயும் > Bair or | 

உருளுது பார். இவன் தலை மண்டை. 

| உரத்த சாமனை அரக்கர். ன ெலக்கும்போது 

... உள்ளங்க கையிலே ஈ முடி. BSS pas பார். 

- ஒன்பது கொண்டை ட்ட a oe re (ஏது) - 

gitar, சக sn ral, இனி 6 உனக்கு. நற்காலம்' வந்து விட் 

யது. நேற்று ஈடந்த கோசமான புத்.தத்தில் ஸ்ரீராமபிரான் 
் என். பெரியப்பாவைத் தோற்கடித்து TTL) BOYS நிற்கச். 

ட செய்து ப் இன்று போய் நாளை வா * ” என்று சொல்லி பலுப் 

பினாசாம். அப்படிப்பட்ட மதறா உள்சும புருஷனை இச்சு. 

ராவணனால் ஜெபிக்க முடியுமோ--இனி வருந்துத 

லொழி. 

. இரிஜடா ! உன் பொழி )யால்தான் நான் ஐ BD Sg வருகிறேன். ன 

தினம் இவவாறு வந்து என க்கு ந். செய்தி சொல்லிக் . 

கொண்டிருப்பாயாக ! | 

காட்சி முடிகிறது. 

299௨ 

- இரண்டாம். காட்சி. 

“இடம் -சலோசனையின் பள்ளி amp. . 

ப காலம் கள்ளிருள் ட 

கந்த்சஜித் L039 pas கொண்டிருச்ொன்., 

 சுலோரனே. பச்சத்தில். உதக்குபவள் 5 OOF ay ண்டு பயச்தூ 

| Serer go எழுச் திருக்கிறாள். 

கோசமான கனவு ஓண்று. கண் ௮! ஆ! \ pepe! சாதா! சான் 

டேன்... என் மனம்: ஆதனால் , குத்தளிக்கி றது. எழுந்திருந்து 
கலங்குஇன்ற . சான் மனதைத். இதற்றும். உமது... கனிவாய். 

oe ட்ட | ன இக



18 ப  சதி- சலாசகு. பம் பக்கம் 

sai விழித்து | கண்மணி. i. கனவுதானே! | "இதற்கு 8 இவ் | 

- வாறு பயப்படலாமா P என்ன கணவு கண்டாய் சொல். 

ப ஐயோ ! | 1 அதை என் வரவரத சொல்லவும் தானழவில்லையே ! 

யூத்த. களத்தில் உமதகால் Carp, erinGan, FroGain, 

உடல் வேளுக, நீர். வெட்டுண்டுருப்பதை சான் கண்டதா 

கக் கனவில் தோன்றியது! சனவாயிருந்த போதிலும் அதை 

நினைத்தாலும் என் கெஞ்சம். பீர் | என்கிறது ! இன. ஒரு 

வேளை இனி வரப்போதெ DOO FE குகிக்தெகோட. என என் 

| கெஞ்சம் பதைக்றெ௮.. 

கண்மணி ! இதையெல்லாம் | பற்றி ந கவலைப்படாதே | 

கனவுகளில், என்ன இருக்கிற BP இணி கவலை. யின் நிக் a கண். 

"காட்சி ழடிகிறது. 

மூன்றும் காட்சி, 

ப இடம் அதே யிடம் 

. "காலம்: _ அதிகா. 

சாலையில் வாத்ய Caras i Ges உறங்கிக்கொண்டிருக்கும் 

ட a குலோசானயும். இர்திரனித்தும் எழுப்பப் படிருர்கள், 

ட நாதா-- என்மனம். இன்று கலங்கி நிற்றெ௮..-இளவு : கண்ட 

கனவினால். "இன்று. உ |த்தத்தித்கு--நீர் செல்லாதிர்..இக்த 

வாம் எனக்குத் கரவேண்டும். து 

‘es பெண்மணி ! அப்படியே கட்டம்... இன்று என்: தகப்ப 

ட ஸர்௪ என்னை. " எவிஞலன்தி ௪ நான் “அக்கத்திதகச். செல்லேன் 
_ [உம்சாருகுர்கள் ்



  

ஒரு 5 Cong ருள். ட 

தோ. | "இளையமகாசாஜா _பெரியமகாசாஜாகிடமிருந்து அவசர 

.மாக ஒரு தூதன், ௮வர் உம்மை உடனே அழைத்துவரும் 

படி கட்டளை யிட்டதாக வந்திருக்கிறான். கடை வாயிலில். 

[ஒருவசையாகச் Rhee] ¢ சரி!--நான் புறப்பட. வேண்டியது 

தான். ட்ப ட் ட - [எழுக்திருக்சிறுன்.] 

[அவனை 2௦2] நாதா ! வேண்டாம் ! | வேண்டாம் | i யுத் 

இ தத்திற்குச் செல்லார். ப | mo 

தர்க்கம்--ராகம்--அடாணா. தாளம்--ஆதி. 

என்னை விட்டு எகுகல் அழகோ மன்னா 

சொன்ன சொல்லை முற்றும் மறந்திரோ 

Kb Soros sor Oss வேளை தன்னில். (ன்னை) ப 

- : சட்ட சீர உ ஜீவாதார இற்ப2ம கற்பகமே 

காவாய் என்னை 2 ஈருணைச்கடலே 

கற்கண்டே தேமே கவலை தீராதே .... (என்னை) 

மானே. தேனே வாடாதே. நீ தானே 

நானே இன்று சேனையுடன். சென்ற. 

வானரப்படை வென்று. வருவேன் சான் என்று. 

- மானே) 

காந்தாமணி கல்யாணி கண்மணி 

-சாச்தமாக தைர்யவிடை 

ஈந்தால் நாலும் சென்று. | 

இன்பமாய் வரல் சன்று ட்ட (மானே) 

நாதா! | பிதுர்வாக்ய பரிபாலனத்திற் ற்காக. நாடு. ஈகரை யெல். 

_லாம் விட்டு காட்டுக்குச் சென்ற அப்பரம் புருஷன் உம். 

மால். ஒருகா௮ும். வெல்ல முடியாது ! 

:சண்பணி1.. உன். -வாக்னெலேயே ஈ கான் "செய்யவேண்டிய 

| கடமையை எனக்குப். போதி, த்து. விட்டாய் | அப்பரம்



  

a சாதா ட ஆளம் சங்கள் ஸ்ட். | 

சத்- சு 0௦ ல a ச ze oe : நக்சல் 

புருஷன்' பிதுர்வாக்ய. பரிபாலனத்தையே. முதன்மையாகக் 

கொண்டால்--நர னும். அதன்படியே. எனது தகப்பனாரு 

டைய கட்டளையை நிறைவே வற்ற வேண்டாமா அவர். 

என்னை இன்று புத்தத்தில்குப். போகச்சொன் ன்னால். நான் 

போக G வண்டியவனே... 

ப ட வத ப்ட் [காலித் பதம்பசழன். ம 

ப காட்சி | மணித 

. | தீ ர்ன்காம். காட்சி, 

: டடம்-- ராவணன் ai தப்புசம், 

. காலக் சாலை. 

ராவண: ன் ( *ச்சத்தகண்ண agit s. 

cet [அவைக் சேச்றிக் சொண்ஒருக்கிறு ர்] ITT SBT ரா, இனி: 

ப யாரவது ஆந்த சிதை யென்னும் தியை லங்கையை விட்ட... 

ட ட கத்தி, ஸ்ராமரிடம். சேர் /.த்திமே! கு 

ரா. 

ன புத்தியத்றவளே ! 1! பெசாமல் இ ae! | என் உயிர் உள்ளளவும் . 

அப்படிச் செய்யேன். இதோ. இந் இரஜித் வருகிழுன்.. ் அவ. 

ளேக்கொண்டு. இந்த. ராம். - லட்ச மணர்களாகஇய மானிடப். ; 

பூச்சிகளை ॥ ந௪க் க்குள்! 

- இந்திரலித். eters. 

அப்பா, ஈமஸ்காசம், அம்மா: சமஸ்காசம். என்னைய ழைத்திர் 1 

சன்னே ! இரவில்: | வாராய் 1 | fe (டைய மைந்தனே. 

  

ரத்தில். ( whbbahes 

 



ரா 

மடக்க மாட்டானா? 

..... கொன்றுவக . 

சாட்சி. 4) - த சதி. சு Ga a 1 ௪ oO ன ள் 91. 

| எனக்குக். கரை 7 யேறும் மார்க்கம். i Bers 9 ஒன்று. சொல்ல. 

, வேண்டும்... ப்ப பவற 
ன 

a பிதா | Quang sé த் இல Asin றும் தப்ப ஒரு சுலபமான மார்க்" 

கம் இருக்கெ. உத்திரவானால் சொல்கிறேன். 

சொல் மைந்தா ! 
ps 

அப்பா ! ஈமது குலத்தையும் பலத்தையும் ஒருங்கே ifs 

திட ரிதை உருவெடுத்த வந்திருக்கும் அக்னியை அப்படி. 
யேகொண்டு போய் அத. சாசவனிடம் . சேர்தது. விட். 

Ln ரல், இக்கு ஈமதூ கஷ்டமெ ல்லாம்... 

[Camu மூண்டு] அடே! திரிலோசகண்டகனாயெ சாவணனுக் . 

குப் பி Db BS பிள்ளையாக த் ஜி தோன்றவில்லை ரீ! என் பிள்ளை | 

“யல்ல நீ! | உன்னைல். கொள் ஸம மூ, குலி ல், பிறகு அம்மானிடப் | 

பதர்களை. இட்சணம் அழிக் BGC mair | 

| - [வாளெடுத்அப் போகிறான் J 

| [அவனைத் 2056] நாதா! நபது அருமை ஹம் Sena ற்றே 1 

(இரு நாளும் மறவேன் என்ற பெட்ட) 

| மணமெவுகி. ஞ்ணவா! மன. ௬ 

மைத் தன் மேல் ஏன் கோபம். ன ரர ் | (மரை) 

கன ரத் கன்மை வாய்க்க லங்கைக் கதிப பதியே . | 

san 1 Ber 5 ச் Ban waa லாகுமா. Os கருமா, மேரி 

அருமை மைந்து ! அப்படி. ப விரு்தால் என். சொற்படி. 

ட அப்பா 1 கோபியாஜர் ௨ மது சொர pug. என்ன . செய்ய. 

வேணி 

ன வேண்டாம். ட் 

  

ண்டும் ? சொல்லும் Osten perry உமக்குக். கோபம் 

ஆனால் உட டனே. சென்று. gis சாம. உ லட்சமணர்களேச்.. 

 



ர ௪. சதி. சு ட, ல. ft ௪ ஜ். “abated 

ன சரி [ப உமிதாக்களைப்படி மரயத்னப்பளெ? றன். gant 

pk - களையாவது வென்று! வருகிறேன், இல்லாவிட்ட Td நானாவ sg 

ப் அவர்களால் மடி.ஒறேன்... ப்ப _ 0போகிருன்.] 

| காட்சி மடகிறது. 

இத்தாம். காட்சி. 

இடம்பயுத்தசளம். . காலந்டபசல், ட 

a வானரலசைனியம்களுக்கும் ராட்சத க சைனியல்களுச்கும் பெரும். யுத்தம். ட 

| ன ் அடக்ெது.. லக்ஷ்மணர் இர் இிரஜித்துடன். போர் pebast cores 

ர _ ஸரீராமர். ஒரு பக்கமாக. நின்ன. இவர்கள். புத்தத்தைப் . 

ப பார்த்துச். கொண்டிருக்கிறா .  விபிஷணரீ. லட்சு 

. மணர். iespelete "அவருக்கு உற்சாக 

. ப - மூண்டாக்கிக் சொண்டிருக்ளொ ர், 

: al. a லட்சுமணசே | இந்தி ரஜித் ௮0 Br 2 BOO) IT GW இம் விட 

சச - . இருன்- நிர் ௦ உடனே வருணாஸ் ஸ்திரம் att OQ அதனை ௮௮ 

மாக்கும். | [லட்சுமணர் அப்படியே செய்க் றனர். | - 

. தோ! அவன். இடியாஸ்திரத்தை HOEY ஒன். இக்திசாஸ் ட 

ப கரத்தினால் அதை அக்ரம். ப்ட் ன ட 

oes ன [லட்சுமணர் அப்படியே செய்லரர்.] 7 

ன ச அதோபாரும்!. அவன் ௩ நாகாஸ்தி இராம் கொடுக்கிறுன். அதிற் GS த 

on auth wm Sas கருடாஸ்திரத்தை். கொடும் | a 

| [லட்சுமணர் அப்படியே தொ௫ுச்சன்றனர்.. விம்ஷனர் . 

| ஒரு புறம் போலருர்.] படப்பட et பப 

இட ஆஹா ] - மானிடப்பூச்கெளே !: தசோ | சான் பிரம்மாஸ் ் 
ன ட இரத்தைத். தொடுக்கிறேன். . வல்லமை யுள்ள ளவர்சளானால் 

| அதைஜ் சடுச்அக்கொள்ளுங்கள். பார்க்கலாம் | ட ப 

... [பிரம்மாஸ்திரத்தைப் பிரயோ௫ச்றொன். ராம. 
லட்சுமணர்கள் உட்பட் அங்கிருக்கும்வானர வப 

சைனியங்கள் மூர்ச்சையாகின் தனர்.] 
7



சாட்ட]. ல ச தி- -௪௦. லா ௪ க. 4 1௧9 

சக்கரிவன் அங்கதன். மத்ஜெரு பு தமிரும தூ ஓடி. arg ராம. 

| லட்சுமணர்களைத்தால்இ அக்சப்படன் றனர். சதம் ஒட 

ae ST ராமர் பாதத்தில் Spt a Yardy @ ay 

oh ~~ apr} சாமப்பிசபு ! . ராமப்பிசபு !-- ஸ்ரீராமா ! பத ராமா ! 

விபிஷனர் ஒட. baat. 

“வி... அதறா]! ! ஒரு கத்ணாம் / நான் எ விலகயிருக்க ௭ என்ன பிரமாதம் 
. சேர்க் தலிட்டத |— [ராம லட்சுமணர்களை செரும் 9] | 

ws ஒ! இந்திரஜித். தொடு ரித்த | Seine sopra மூர்ச்சை . 

௬ யாயிருக்க. வேண்டும்! ௮ னுமர்தா 1 எல்லாம் உணர்ந்த 

-. நீயே என்ன இப்படி. த HEBER OU | ஸ்ரீராம லட்சுமணர்கள். | 

 இிரம்மா கொடுத்த அஸ்தி தரத் BOGE செய்யவேண்டிய மரி. 

யாதையின் பொருட்டு மூர்ச்சையாய் இருக்கின்றார்களே 

ஒழிய அவர்கள். மடியவில்லை. அவர்கள் மறுபடியும் 

பிரக்ஞை ௮டையச் செய்யும் வழி உன் Lb Bow bw NHS 

கிறது. நீ ௨ டனே இமயமலைக்குட்போய், கைலாச பர்வ. 

தத்தினிடையில் ௪ஞ்சி PMI HEB Dg அதைக் கொண்டுவா. 

உன்னாலன்றி இதைச். செய்யத்தக்கவர் வேஜொருவர் 

இல்லை. - உடனே. புறப்படு. பப்லு பலம் 

ட அனு இக தா "புதப்பட்டு விட்டேன். ச Te [போகிருன்.] 

காட்சி முடிகிறது... ரு es 

ஆரும் காட்டு, 

இடம் _சைலாசம், 

ப்பட் காலம்--சாயும்காலம், 

. அணு. -இதுகான் விபிஷணார் குதித்த தமலை. "இதில் சாவை esol . 

..... முலிசைகனள் என்னு அறிம யே, இகற்சென்ன. செய்வத? 

.... இக்த பலையை 2 ஏப்படியே அரக்சிக்கொண்டு போறேன். | 

[aéeter ்.]. 
காட்சி: மடக்க oa
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சதி-சுவலோசனு [ம்சம்:3 
- ஏழாம் காட்சி. 

“ இடம்டயுத்தசளம், ப காலம். இரவு 

இ] தா . சஞ்டவிமலையைக் கொண்டுவர்தேன் | 

[அதன் கா ற்றிஞால் மடுர், தவர்கள் எழுகின் னர். 

ஸ்ரீராம லட்சுமணர்களும் arog Be, றனர் lo 
சீ 

-ஹா!. விட்டேஞ பார் இணி ௨ உண்: ன இந்த THD: [eee ST IBIS 3a 

அவளைக்காணோம் ? | . 

அப்பா t லட்சுமணா ! அவண் விட்ட மிரம்மாஸ்தி இர த்திஞல் 

தாம் மூர்ச்சை. யானோம். அனுமான். கொ GOT Uh FPA 

ட ட்ப ௮ம் மூர்ச்சை. தெளிக்தோம்.. 

(அனுமான். முதலிய வானரம்சள். ராமலட் சமணர்கள் 

- உயிர்பெற், தைச். சுண்டு அவர்களைச். Skis 

, சர்கோஷக்துடன் ஆடிப் பாடகன் இனர்.] 

ராகம் -சேத்சகுட்டி,. oe தாளம்--ஆ தி. 

| gain Bromes குலமண்டனசாம் ஸ்ரீமத் தசரத நந்தனராம் 

“கெளசல்யா சுகவர்த்தனராம் ... விஸ்வாமிதாப் பிரியதா ராம் 

கோசதாடகா காதகராம்  மாரீசாதி நிபாதக ராம் 

கெள மக௪ம் Tgp சாம். ஸ்ரீமசஹல்யோக் தாரக ராம். டட 

தொர்ப்பிதவர. மாலிக ராம்... க்ருதவை வாஹிக கெளதுக சாம் 
_ மரம ராம ஜெய ராஜாராம் ... மாம ராமஜெய காராம். 

“வி... நமது சந்தோஷத் திற் க றிகுறியாகவும் காம் எல்லாம் உயிர் 
பெற்றதை ஈம Si} FF Hy ருக்கள் அறியு ம் “பொ. ருட்டும், ௯ உங்க. 

ரில் பலசாலிகள். எல்லாம். “கொள்ளில். கட்டைகளைக் 
“கையிற் கொண்டு, லங்கைக்குள் YGtg தரா. 7வணா லயத்தைக் 

கொளு, ச்சவிர்களாக ! | | 

[வானரங்கள் அப்படியே செய்யப் புஉப்படு இன்னர் ] 

காட்சி முடிகிறது.
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தீன்: காம். அங்கம். 

  

மூதற் காட்சி. 

டடம்-சலோசனையின் அக்தப்புதத்தில் புவாச்செஹம். | 

ட ட காலம் “காலை. 

| Coon stor உ தேவியின் விகிருக்தை a0 8 : சர். 

க. வஸ் ர் ். 4 mes இ. சது ணி ப ரணி. 

ன ட இமய வர். Orr iu . 

திலகம் களோ ட Let க் ie த்ன் ன ப்பட் (5) 

லிம் நண. ற்க்தென் பர், b Be “இன்ற i . 

பண்பு டன் ஜெயிக்க 2௮. ஜன் ட ம்... ன ரோ இ (௧) 

சு | பூஜித் விட்டு ar த்தை ஏற்று இரு ள், அச்சமயம் | Si - : | பூஜித்தூவிட்டு உர்பூரத்ரை துகருள். அசசமயம் இத்தா. 
ஜிம் பின்புறம் அர்த அவள் கண்களே ee OF cy ரன்டகாத்திலிருக்க.. 

சர்பூரத்தட்டு ge ar i Sets கற்பூரம் அவிர் த போகி]. 

யரர அது ! ௮! நாதா | என்ன காரியம். செய்தீர் | 

இ. ட au. எணம் ஹிந்துஸ்தானி மெட்) oa 

டஸ்ட் ன்ன ம்ப என ஆசை Lon சே ர ரள | 

ஷி dT LDS) தர்ற ததிதே 

மூன்! பே உணர்தேன் . இலை லே ய. 

் tyr rye ய ope ஸு ப ல் இ LO, Lap yt Lc & Bes Dy CY) 3 ய். 

Ge a CENEOS WM 

ஆம்பிலை பூஜை தனில் திப மெடுத் த்தி. 

ப ஷா இக்கும் வேளையில் 

noe a8 கூனபாகவே, கைகழுவி விட் டதால் 

a அச்சம் எனக்கு மிகவே. ்



  

சதி-சுலோசகு. Latin 
| (udies8 Ser எப்ப. ss 

.. வம்பாய். விளக்க. சண்டை. 

-மாதால் தெரிர்த கொண்டேன் 

| சிர். தாகுலம் அடைச்தேன் நீர் 

செல்ல. வேண்டாம் இன்றே. 0. 

ன இ பட்டவர் ன தொகையரு.. 
ன . ஊழைக் கடக்குமோர் உக்தமன் காலத்தில் 

ட உ ண்டென் று சொல்வதழகோ. பப்ப 
உண்மையாய் தந்தையின் சொற்படி இன்று ம புத inti | 

| உடனே நான் ஏக வண்டும். 

(பல்லி. பின் ay 1 

கண்ணே. Gi ல் லங்கே வண்டா WD 
“oe | கஷ்டம் BL. மையே. இண்டா 

we மின்னார். இக்க சான்றுப் 
ட் ர் ஆ . J ப் ட ce * . e . சி _ ; , . 

இ... பெண்மணி! கான் அறியாமற் செய்க பிழையை மன்னிப் 

Tul நி. பூஜை செய்து கொண்டி ருப்பது அறிந்தவன். 

| அல் ல. தான், 

& பிராணபதி | என் உள்ளம் நடுக்கு து. OF Gato ee 

an கப்போகின்ற. யுத்தத்தில் ஜெயம் பெறவேண்டுபென்று 
. பட * . wf கட * ட ர ் a AY ௯ 

நான் லோகமாதாவைம். பிரார்த்தித்துக்கொண்டி ருந்தேன்... 
: ் “Ty ச 7 பட்ச ் ௬ 

இச்சம யம் இவ்வபசகுணம் - கோவேண்மோ £ ரான் என் 

செய்வேன் 1 Co Ee ப்ப ப 1அச்சி்சாள் J 

| இ... கானும் Qs இனிகேரிட ப் “போதெ எதோ , a 9ல்சைக்குறிக் 
| கிற தென நினைக்கிறேன். ஆயினும் கண்மணி ஈத்த வீ. 

னா யெ தான் "இதற்கெல்லாம். அஞ்சலாகாது. பெண்மணி I 
இன்றைத்தினம் எப்படியாவது ராம லட்சம ஊர்களைக் 
கென்று வரவேண்டுமென்று பிசா. எனக்கு அக்ஞாபித். 
திருக்கினுர்-.. ப ர தத
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ட ஐயோ-- அழைக் ( கேள். விப்பட் டே வே! : ye மதல். ன. 

விர ற்பட்ட ட புழு; வப்போல். எண். மனம். அடிக்தெே By : 

௮ 1 அவர்களை வெல். லும் சக். த் அவனியில். ஆருக்கு தீ 

தான உண்டு! 4 ர் இறியிரா P இக்க af ண் பிரயத்கனத். 

இல் உ மு உயிரை நீர் மாய்த்துக் கொள்வே தாட 

[அக்கிக்க or] | 

* 

க்கம் PORTE SD « ன் 427 வற். இல ௧௮ ஊன் பான் 

கைக் கலக்காத ! என் அப்பனுக்கு. மைக்கனாகப் பிறக்க 
என் கடமையை கான். 8) ம. Bava a DS ose Den! த. £ன். இன: Lol 

அப்படி யும்... புத்தத் aie போய் ஜெயிச்சாவது திரும்ப. 
வேண்! Dury அல்லது மடிந்த தா. UB சுவாக்கம். டகவேண்டும். 
ஆகவே கண்க வில் கீர்ததும் பாமல் எனக்கு. விடை கொடும் 
சனுப்பு.. உன். tan Bs est AMG samen S50 bw Cun 
லும் ஈற்கதி - ud aft) BQ ச... 

| ஐயோ! ௦ என் பாதிவ்சத்பம: உ௰மை எப்படி கரக்கும்! அத்து... 
நீதா. தேவியின் பாதில்சத்யம். - உம்முடைய குலத் cone 

யெல்லாம் * அழிக்க SEE க் காத்திருக்க | 

சரி! | ஆலைகளை 0 பெல்லாம் பத்தி 'இப்பொழு௮:. யோ௫ிக்கச் 

காலமில்லை; கோமா. அனக்கு. சீக்கிரம் விடைகொடுத் a 

சினுப்பு, 

தி ட ட « rR ae « f- ட்டி ழி 

நாதா! போம் சீக்ரம்! சான் இனி ௪0 2ச்சலாகாதுட் சாகா! 

ஒருகால் wd oS BAD உங்களுரக்கு காவு கெடு பெ a கேரி? 
Pron! 

oe 

a * Yo ் 

“மாயின் எனக்கு எப்படி. கெமீகிெது 1 

கண்மஷி on ன் 599 1) LLB BB 8 Xv Bl os Yl ப ஐயப்பட்। th . 

் ம் * os ரு ச் . ர ட்ப டீ ட , ட 

ட Be ம் வே if fF ish. MS MLL Po bay ௮9. ai. Ld 4 & ம். ட்ட aor OH: ae ர | 

BT Lod oF Gp உண ஷ் cup ன் பறி. த! விழ! Le — 5s BIS 34 உ டனச்ரூ 

அடை AT OW ம்,



4 ௪ ் தி- -சுலே Te oO [asad 

விருத்தம் - காம்போதி, 

ப் ப பாசாலும் கொல்வகற்கரிய சானா of றலி adapta oni 

- போராடும் சமயம் புவிமினு eu gn ரா பொருந்தி திர்சென் முல் 

| ரான கர் ற்புள்ளமாகே உன் "இங்காசமடியின் if gp 

Serre என்கைக் கூறியாக. வர், இ சேர்க்தி BB in. | 

s : mes * எது. நெர்ச்த ur Ben சாமிருவரு ம் சிக்கிரம் ஒருங்கு 

சேர்வோம். எ ன்று எனக்குள் எதா ஓன்று Oe: ல்கிற ன. . 

அஞ்சாத. | ப 

பிராணா சாதா | உமது. வாக்கு. பலிக்குமாக ! 
[வெளி.பில் யு த்தபேரிகை. மூழங்குசென. 

- இந்திரஜித் Sank செல்கிறான். | 

காட்சி மடிரிறது. 

ie 

இரண்டாவது காஃட்9ி, 

இடம் -யுத்தகளம்,.. 

காலம்--பக ல், 

இரு வசணியம்சளுக்கு கோரமான yes 58 2 os. 

"இவ்வாறு சாமலட்சுமணர்களுடன் கேராக: யச் கஞ் செய் து 

"கொண்டிருந்தால், தம்மால் இவர்களை ஜெயிக்கமுடியான. 

| DU EOS ஏகேனும் பெரும் அக்கமுண்_டாக்கி ' மெய். 

மறக்திருக்கச் செய்து, |! பிறகு இவர்களை வெல்ல. வேண்டும் 

  

-லங்மைக்குப் போவோம். | | wen 0B Bey sir] 

காட ம் மடிகிறது *
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ப்ப மூன்றும். கரட் “A. 

a 

4 GEIS ம பா சதைமை ra’ 38. abe | ai, ae Den sin ag an ye ன 

HS 20 Far ஞ் ச்ச வந்து. இவனை 3 6058 ள், ப 

சு. ee Bit 1 

ஜயா பெண்பாலம். ட சாகாது | ட a oe . 

மார தர்களி 2 & phe மாக இ தன்னை 

பான் ஞு. நீர். வறைப்ப தரகாதாகாது . ௫ ) 

் தெ 1. இம லை 2 sy 
இ( கன்ன. சாகசம். சான் த் 5 ண்டி ய... கரத்தி லை ... 

ஜெ var ட Po ட் மற் ருரு an யை ஹீ தாங்கள் தீ ண்டுவது தர்மமா அது ப 

வும் உக்கம் பத்தினியாக தய சிதாதேவியைத் காம். கொட 

லாகுமோ? எங்கே. கொண்டு போகுதீர்கள் தேவியை P 

* . ட உ ர ப “ட லப ௩ mh அரு 
ம் 

புத்த களத்தித்கு.- இவள: தலையைச் சேதிப்பதற்காக ! To ® 

2 டக... ஐயோ: ர KB சசாகிய ஸ் காங்கள் ov BF ang த. செய்யலா . 

| Bur} ? oy BH. ட. ஏன். னை “முன்பு கொன். ரு “செல் லங்கள்... 

[பாதத்தில் எத்தறுன். 1. 

இ... கண்மணி! 5 எழுந்திரு ரு ga, சன்ன. சாகசம் | 1. நான் உண்மை 

டமில்! பெண் "கொல்க்கு உட்படவேனெ ன்று. -எண்ணினாயா P 
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80. ௪ a ௬௦ லா ௪ ன abe 

பாட்டு 

உன்னை: யன்றி வே து... 

பெண்ணைத் இண்டு வேனே இல். 

வெண்ண மேனோ கொ ண்டாய்--மனம் 

ere Su Ais aor (ap ULI. | (௨) 

இர்த சதை யார் என்று பார் ! 

. [ஏயாசீதை மாட்க்ஷ£ணாக. மாறுஒருன், 

கலோசனு, இனி நீ அர்தப்புறம்போ.. 

[ராட்க்சன் மறுபடி யும். Boo gui tor wD ap air | 

. இக்திரஜித் அவளை | ரதத்தில் அழைச்துச் 

சொண்டு. போசன். 1. | 

காட்சி மடிகிறது. ப்ப, 

"தான்காம் காட்டி, 
ல் -இடம்--யுத்ச களம் தரத்தில் யு G54 6.4005) 

| காலம் —v sa. 

ட் இ. ன [ மாயா Fags கேசத்தைப் பிடித்திழுத்து ane 5 | GL. Gl ap 

........ டையே வாயைத்திறவாதே! சுரர்களை ஆட்டுவிக்கும் ௮௪. 

வி. ரனாகிய Qs Bre) s என்னும் DEG இரன் முன் கேவலம் 

குரங்குகளை ஆட்டுவிக்கும் குரங்காட்டி உன் பாத்தா அக்க 

ன சாமனுடைய பராக்கிரமம் எம்மாத்திரம். | 

ப பதட்ட மாமா! ராமர ஷட்சமனு | லட்சுமணா | 

இஃ பப ட ராகம்--அடானு. pnb. 
லட்டு ட் us Bre Cony Qe sor LP sl சித்தி Lf M58), A olor Fila » au ண ry. - 

பார்க்குள். wae இரக்கம் நீ. (0). 

நை த்ய குலத்து க் கெல்லாம் சை சீதியகளை os மீம், ar . 

சித்தன் ( மூன் 2 வரது தானத்து +e யக சரம் னென்ன. . க் ட 

ட - செட்டி வான் ் டு . 

 



  

தி. ல் Be 6. ல Ht ௪ கு.     
த “இதோ! உன்னை, ன் பங்கேற முண்டம். டு வேருக்கு ம றன். | sn . 

[Rossi பா tes] ஆஹா! : ௮ ந் தப் பெரிய கு குக்கு க என்னைப். a ன் 

பார்த்துப். PAu ae பற்களை ' இளித்தினிக்குச் கலித் க 

ட் பவ வ 
நாட்டமு டன் பல கோ ஷ்ட த்துடன் மந்தி. 

கூட்டங்களைக் கொண்டு. வாட்ட = tar 5 BOS 

அட்டி. உண்: ட பரத்தை கெட்டி Pha வேனிச் சமய ம் ம் 

o ye டட “aura Gin க «ged இல்காளி னால் வெட்டி விடு - 

தேன்! [eran தையின் தலையை ஜெட்டி விட்டுப் ge யைக். é - 

ழே எறிந்து. விட்டு போய்விலெருன் J | 

அனுமான் முதலியோர் திடிர் 2 அச் ச்தலைமை பார்க்கின் தனர், Chane. 

அனு | ஒருக்தி | அஹா! ! மகாபாபி சதா சேவியைக் கொள்ரானே ! இ 

ன இனி என்ன இருக்கது? ஈரம் எல்லாம் எடுத்துக். கொண்ட. a 

இவ்வளவு கஷ்டமும் at ச்ச்தே!. த 

“பல்லவி... 

அன்னை. சிதா பிரா ட்டி த்தாயே Onaga யே உயிர் ர்ச்ே : 

  

 அதத்தாயே, இந், தாயேன். Se (இ) ன் 

et பட் 
: என்ன செ ப்வேன் மாருதி le இடையன் rage 

ட பட பபர்] “கென். ன ் த , 

சொல்வேனே Qos கானே தெரியானே இனி நானே. 

அனுமானே-- ப்ப ஸ். 

சரணம். ட 

மாயாவி இ ந் இசசித்தன் வர்மித்து 2 வோகமாதா கழுத் gong - 

செண்டாய் 

... வெட்டினுனே. மட்டி சாவான்: எட்டி ஞுனே கெட்டும். 

போவா Ser. ப்ரட் க . ட ன ட்ப (௮) | 

 



    

ஸ்ரீ, ப அப்பா ! ர 8 ப் QE, ணா. உனது. பாம் ண BF ap Ky OT இம் வோ Ute 

ச் தி - - ௧0 G ல் ர ௪6 னு. “(அக்கம் 

"எப்படி. யும் ஸ்ரீராமபிர சானிடம் இதைக்தெரிவிக்க. வேண்டும், . 

ee யோ! இந்த Cs Bani ப அவரிடம். சொல்க க்தாஜே. சான். 

இன்னம் இரத. உடலைச் சுமந்திருக்கிம, ண். எடடா. விஷப்: 

| புழுவே! பெண் கொலை பரித்து. பேயனே; கொடிப். பொழு 

தில். 8ீ டையும். கெதியைக் கேட்டு உன் அப்பன் பத்துத் 

தலைப்பூச்௪. அவதிப்பட “செய்கி2ேன் !. பொறு கொஞ்சம் 

பதருதே் ப ட [விரைந்த போரார்.] 
os காட்சி மடிகிறது. 

  

ஜத்தாம்.. காட்ச “8. 

இடம் மாதுபாசறை. ல ஸி . காலம்--சாய ங்கா லம். 

ராம இழி வஷ்மஷர் மித்திருக்க ் ப்ப 

இக சு ப. பப்ப . 

: [ose ன தூ. விழுந்த] HO Gar | சஎண்டாள இ) (5 it 8! ch அசில்! 
» . பஷி 

ட்டி னர் Lf oN 7.87 ப UM CNT அிச்சவறை 0 செய்து கொன்.ற! 2 வி 

[தக்சிச்சிரான் ] 
a ப ~ | ர் oT ~ டர பு ஹா! கண்மணி! தா! மி உயிர் துறம்சாயோ! 

் ௮4/20/2507 200 1 ர் ors Bao | உம (11 மட்டப் அவி fal, பற், Bt Oy. T டூ 

Farah Gear | ட்ட 

ஐபனே | O°. தா. லிபி Pas GOOF : ர் Ou) oe (ர் ர், 

ட [ஸ்ரீசா F LORD 7 மெ ல்ல எழு yer     
   

  

ய இரஜி ஜீ, எனத ரசைல் எண்ம ome Mot ow * wor aur ன் 

கொண்ு வெட்டி வீழ்ச் Famer! 7 ட அக்9ககருர்] 

யா, ர் சொன்ன [அது 

  

| "ஐயோ! அதை நான் கண் e- சக்கண்டே ன் ௨ண்மம் இன்னும் 

. உமிருடனிருக்கதே, ன்...



  

a மாருதி ராரே 

, மனல்கலல்கு
தல் HOG உமா உ ஜயனே ! ரகுகுலஇில

கமே ! 

இந்த மாயாவி: 

  

- சகலமும் உணர்ந்த. தா் மே இல்லாது 

      

களின்: சூது இன், னும் தங்களுக்குத். தெரியா 

மலிருக்றெதே!. "க்னனிக்குச். சமானமாகும் அப்பிசாட்டி.. 

யாரைத் தீண்டலும் அன்னியனால் ஆ கக் கூடிய காரியமா ? 

இது டூ இந்திரஜித்தின் சூதாகும். "இனி ஈடக்கும் யுத்தத்தி 

லாலும் 'ஜெயமடையலாமென்கற தோக்கத் துடன் நிகும் 

பிலையாக . “மியற்ற,. இந்தக். கபடச் செய்கையால் தங்கள். 

யாவரையும். மயக்பப்போயிருக்கிறான். ஐயனே !. தாமதிப் 

  

பிர்களாயின் YB யாக குண்டத்த இலி ருந்து வெளில வரு ம் 

ரதம். புரவி ௮ஸ்திர. சாஸ்.திரங்கள் “கடைத்துவிடும், பிறகு 

வனை ஜெயிப்பது. மும்மத த்திகளுக்கும் அசாத்தியம், 

உடனே லட்சுமணரை என்னுடன் அனுப்பும்.” 

ராகம்--மோகனம். தாளம்--ஆதி. 

பல்லவி. 

எதிரியைத் ashe இளையவரை பப்பும் a 

ஏனின்னும் தாமதம் எம்பெருமானே... Es (or) 

ட அ 5 அல்லி. 

பல், beens லை யாகம். அழிக்கவல்ல. ௬ 

cB செய்யும் இந்திரஜித்தன் தன்னோடு மற்றுமுள்ள. (@) 

அவன்யாக மிய ற்றுமிடம் அழைத்துச் சென்று. அதை 

அழித்து வருகிறோம். 

ஆயின் லட்சுமணா 1! உடனே போய் ஜெயித்துவா ! 

இதோ புறப்பட்டு விட்டேன்... 

இதோ புறப்பட்டு விட்டோம். ட 

.... விபிஷணாரே, என் ஜான௫யைக் திரும்பவும் காணும்பாக். 

இயம் எனக்குக். இட்ம்மோ 0? 

த



  

   

sf-sCore = Legend 

ஐயனே! 'தேவியாருக்கு . 2G குறை ny, as சத்தியம். 

கவலை யற்றிருங்கள். ன 

நிஸார் தவிர அத்தலர்சள் போகன் றனர்.] 

காட்சி மடிகிறது, 

: இணையடி நட துைக் 

ஆரும் காட்சி. 

இ டடம்--நிகும்பிலேயைச் சார்ந்த வெளி நிலம், 

- காலம்--ஈள்ளிரவு, 

(இந்திரஜித் கிரும்பிலையில் யாகம் செய்கறா 

பிஷர், லட்சுமணா அனுமான் க ல்வோலை அழைத்துச் 

சொண்டு வருகின் றனர், 

mo லட்சுமணசே ! ஆதோ புகை வருகிறதே அவ்விடம் கான் 

ட் இந்தி இரஜிச் யாகம் செய்கிறருன்-- ௪ கடி. செய்யாமல் வாருக் 

இ: வானசவிரர்களே ! இங்கு. எல்லாம் இருட்டாய் இருக்கி 

நான் முன்பு செல்கிறேன். நீங்கள் என் வால்ப் 

பிடி தீ துக்கொண்டு வாருங்கள். 

[வானரங்கள் அப்படியே செய்கின் தன, லட்சுமணந். 

    

  

தச்ச ௮ஸ்.இரல்களால் முூட்சோட்டை, gees 

கோட்டை முதலியவைகளை அதமாக்கு? ரர் 
சடைசஏயாக லட்சுமனாதியர்  நிகும்மி' லன 
அணுகுன்றனர். அனுமார். : ப் ys 

விருட்சத்தின் மீது எறி ஹோம கண்டச். 

இனின்றும் இளம்பும் ரதத்தின் மீது "குதச் 

அதைச் ழே அமுக்கிவிடுகிறூர்,] ட 

அனு. படே! பேடி! இருட்டுத்தனமாய் இங்கு வந்திருக்ஜொயா ! ! 

OMT புத்தத்திக்கு:.



  

      

தாட்ட0] ச திய fe ஆ ட ட... நட a 

ராகம்-அடானு.. தாளம் குபகம்.. த 

ட பல்லி.    
இ பஇரறிக்தே உன் தன் 

  

இற் திர வித்தை களெ ல்லாம் 

எண்டா புறப்பட்டா ட (இ) 

a பைல்லலி.. 

    

or So 5; hcg Pou ஒளித்து QetBort பூசை பட 

ஒளிக்கும் ஆடவனுக்கு ௫ முகத்தில் ஏண்டா மீசை @ . 

சரணம். 

முந்த என் தாயைப்போல ஒருத்தியைக் கொள்ளுயே 

முூடுக்காய் ௮0! பாத்தியில் நடக்கிறேன் என்ருயே : 

பந்தல் அள; தவனே நீயும் சென்ருயே 

  

பாதாளம் வென்றாயே. 

இத்த ராவணனுக்கு ass லஜ்ஜைக் கிதோ | 

| MME ED SF கொண்டுபோய் ஆற்றிலே அலம்பொணாதே கா 

வந்து நரணிக்கொள்ள பஞ்சமோ கயிறு ் 

2 வாணாள் கழிக்கவேணுமோ சாணல்லவோ வயிறு (a) - 

Qe oe இனி என்ன செய்வது? யாகம் oi pisGs! 

ao இந்திர ரீ நிசாயு தனாயிருக்கறாய் ; இப்பொழு | 

| | oes ‘Qasr gna சுத்த வி ரனுக்கமுகல் ல... உன் ஆய் ். 

தங்ககோ எடுத்துக கொண்டு வா யுத்தத் இற்கு ! 

ராகம்- காபி--தாளம் --ஆ தி. 

டல்லவி. 

“௫ 
. . ச் பட்ட . 

பேடியான சாட்ா்ஷ்சப் ப iG) av 

இனி இடாத — ுுடமினு (G ப)



36 க பட் ௪ தி. சு ௦ லாச க ட [(அங்கம்-க் 

eS oe - அையல்லலிட. 

கோடி sawn Bengt sani | 

கூடி நின்று வாழ்வதுண்டோ உலூனில் (பே) 

சரணம். 

பூதலத்தில் பேர்மிகுத்த ராமனின் 

புஜபலத்தை நீ யறியாயோ 

போர் தொடுக்க நேர் நடக்க மறை po மே) 

  

இ... இதோ spams BA வர்தேன்--பொ.2 றா! ட f 

“காட்சி ழடிகிறது, 

 



  

சாட்9-1] a ௪ B- - ௬ 0௨ ல ரச OD ee BF 

  

ஐந்த ரம். ர் ங்க ம். 

  

முதற் காட்டி, 

| இடம்--யு.த்சகளம், .... குரிலம் சாலை, 

. இந்திரஜித்தும் லட்சுமணரும் எதிர்தீது நிற்கின்றனர். 

டே! லட்சுமணா! முன்பு இரண்முமை என்னிடம் 

ன Wyo BLD செய்து தோல்வி யடைந்ததை மறந்தனையா P இம் 

முறை உன்னைச் சம்மாவிடப் போகி றதில்லை. உன்னைக் 

'கொள்ே ற தீர்க்கிே தன். ..... [பாணம் தொச்சின் J 

சாட்சாதமா ! முன் பெல்லாம் பேடியைப் போல் மறைந்து 

கூடயு, த்தம் செய்தனை. ஆண் பிள்ளையானால் என்: குண் 

ணெகுிரில் நின்று இம்முறை போர் புரிவாய் 1 யார் Oat 

௬ கிருர்களோ பாரீட்போம். ப 

[கோரயுத்தம் ஈடச்ெ௮. இர்.சஜித்சின் ச ரதம் 

| உடைபடுற 2, கவசம் உடைக்கப். பிறது, 

_ வில் மூறிபடறது.] 

. லட்சுமணசே | இதான். சமயம்-_இந்திசஜித் சலித்த 
agar, இப்பொழுதே அவனைக் கொல்லும். - 

அப்படியே! (சீனுசில் பாணத்தைத் சொக்க: 

பாணமே'! ௪௪௪ குமாரனான ஸ்ரீ ராமன் சர்மஸ்வரூபியும், 

சத்ய சந்தனமும், பெளரஷகத்தில் கொற்றவனுபாயின் 

இச்த இந்திரஜித்தை மீ வசை செய்வாயாக | 

விருத்தம்--கானடா. 

பக்தி யென்னிடமே கொண்ட பாணமே புண்மையானால் 

சற்திய ௪க்கனாம் ஸ்ரீ Lok on io esr யாகுமானால 

நக்இிய ராக்ஷஸர்கள் சாயகனான இந்தாகித்தனின் ஸ்கை. 

இக்தி னம் சிக்கிரம் கொண்டு ; வாராய். |



ட (அங்கம்-5 ப 

  

டூ ௪. னு சு 0 ல 7 ௪: ஜு ட் 

- [ப்பாணத் awa நவில் பாணத்துடன் கூடிய 

இச் இிரஜித்தின். வலக்கை துண்டிச்சப்பட்டு, 

ஆசாய மார்ச்சமாய்ச் செல்றெத. பிறகு சிரம் 

அண்டிச்சப்பட்டு, அசாய மார்ச்சமாய் . மற் 

ஹஜொரு புறம் செல்றது, இச்திரஜித்தின் 
உடல் €மே விழுற; வானரங்கள் ஜேய 

கோஷம் செய்கன்றன,] ப 

காட்சி மடிகிறது. 

of 

இரண்டாம் காட்சி. 

் இடம்--சுலோசனையின் அந்தப் புரத்தில் பூஜாக்கரகம், 

௬லோசனை செளரி பூஜை செய்இருள், 

ae விருத்தம்--ஹரிகாம்போதி. 

அன்னையே அடியவள்யான் அன்புடன் அடிபணிந்து 

உன்னையே வேண்டி இப்போ உருகியே வணங் குகின்றேன் 

என்னையே ஆளும் எர்சன் இறைவன் மேகனாதன் 

தன்னையே ஜெயத்அடன்-- ie 

[அவளத ஸ்கோச்இரத்தின் மத்தியில் Diane i Ber 
வெட்டூண்டகரம் அவளது மடி.யில்விமுற ௪.] 

ஹா!. என்ன இ௮?--ஐ ! பிராணகாதரின் கரம் இறா |. 
(மரீசி சையா கருள், சற்று போதிக்க site 

  

ag த்தம் முகாரி. 

எத்தனை மணந்த நாதா என்னுயிர்த் தணையே 

Fea Bt eee கை ETS a 

"இந்த Bhar geo 5 நான் இப்படிக் க காண வச்சே [



. anc) 

  

காதா ! காதா! 1 அன்று. கண்ட கனவு வு இன்று நின வாயித்தே!. : 

என்னைப் பாணிக். Berg sort செய்து. என்: கழுத்தில் மாஸ். ie ; ப 

கல்யச்தைக் கட்டிய உமது கரமான . உமது உ௱£ மின்றித் 

தனித்திருக்கக் கண்டும், பாபி தான் பாரினில் உயிர் வாழ் . 

கின்ே தனே--பிசாணகாதா!. என்னைத் தனியே ஏங்க விட்டுத்... 

தாம் மாத்திரம் உம்பருலகம் சனி த்துச் செல்லலாமோ? 

இதோ அடி யாள் அங்கு உமக்கு சுஸ்ருஷை செய்ய வருகி 

றேன். - உமது sree பிடித்த பாணமே என்னாவியை 

உம்மிடம் சேர்க்க ௦ உதவட்டும் ! ய 

[அதைப் பற்றப் பார்ச்றொள், அச்௪மயம் இர் இரஜிச்சின் ட 

சரம் சானுக அங்கு . பெருஇயிருக்கும் ரத்தச் Be ~ 

விரலைச் தோய்த்த ஏதோ எழுதுற.து.] ன சத 

ஹர! இதென்ன ஆச்சரியம் : என்னவோ இக்கரம் எழுக. . 

ந்தே! ...... [எழுதுகறசைப் Lip. 8B por] 

பதிவிரதா கரோமணி! நான் யுத்தத்தில் மாண்ட தற்காக: 

மனங்கலங்காதே!. பிரபன் விதித்தப்படியும், அவர் வரம். 

கொடுத்த படியும், என் மாமனார் கரத்தால் நான் உயிர்: 

மாண்டேன். நான் செய்த பாபங்களெல்லாம் பரிஹரிக்கப். 

பட்டுப் பரி சுத்தனானேன். இணி ந , உத்தம = Baer தங்கள். 

   

  

sk, Wns wd கால், எப்படி அவர்களை அடைய CG வண்டு மா... ் 

    

   

      

    

ம் மார்க்கமாய் என்னிடம் வந்து சேர்வாய்.”- 

  

ஆதம்! ஏன்ன மூடத்தன மாய்: நீர் மடிந்த தாகத. gaat ் 

பட்டேன்--என் வரையில் நீர் உயிருடன் சானிருக்கறி To 

அதற்கு இதைவிட வேறு அத் த்தாட்டு என்ன வேண்டும். Pp 

இன னி நான் அக்கப் பகவொளேன்! என் பிராணகாதரைச்' a 

Gio அடையப் போகிறேன் என்று சந்தோஷப் பட வேண். 

டும். எனது மாமியார் மாமனார் உத்தரவைப் பெற்று, ௧ 7 

BT OTB ஸ்தூல. சாரீரம். இருக்கு மிடம் சென்று. சன்: 

கடமையை நிறை வேற்ற வேண்டும். ட 

[சசத்துடன் piste 

காட்சி டிடிகிற து...



40. ச சச் _ சு 0. ல் 7 து o [அங்கம் 

மூன்டு ரம். காட்சி, 

“இடம் மச்தோதரியின் பட்ட ட்ட 

_ மந்தோதரி சயனத்தின் மீது துச்சித்தவண்ண மிருக்கரள்.. ட 

ம. ஸி & ராகம் --அ ஸாவேரி. தாளம்-- த்ரிபுடை. 

ட பல்லவி. 

- மகனே மடிந்தனையோ--மதெலத்இல் (ம) 

. அநுபல்லவி- 
. கமகி ழிலங்கா புரக்காவலனே டட 

.. இஇக்கமே பெற்ற சோதிச் தவங்கிடந்த : (ம்) ்் 

சாணம். 

இந்திரளைச் ற பிடித்த இக்திசஜித்தே 
எந்தனை மறந்தனையோ இ விதியா பப ட ப்ப 

ஏ௮ செய்வேனினி மாதுசான்தானே ...... (ம). 

குமாசா! குமாரா! உனக்கும் இக்கதஇ வாய்க்க வேண்ட? 

உன் தந்தையின் குற்றச்திற்காக நீ பிறக்கவேண்டுமா P 

கண்ணே | sar ine | | தேம்பி அழுகருள்.] | 

- சுலோசனை வருகிறாள். 

௯, ட்ட மாமி! மாமி! | 

ம்... ன [அவளைச் சட்டியணைச்து | சலோசனு! உத்தம் பத்தினியாகிய 

ட்டர் உனக்கும் இக்கதிவாயக்க வேண்டுமா? | 

க. .... மாமி! மனம் எலங்காஇர்கள். அவரவர்கள் விதிப்படி ஈடக் 

(Spgs; அதையாரால் மாற்ற முடியும்?--மாமி, எனக்கு 7 

உ தீ.கரவளியும். es 

ம, ஐயோ ! எங்கே போகப் போகிரய் 7? ் 

௬. பதியைப் பிரிந்த. சதிகள் செல்லவேண்டிய மார்க்கம். 
போகப்: Cun BE ன்... ம்ப Me. பட்டம்



  

சாட்சி: 4 ve சதி. சுலோச: கு. ட 

   
=e ae n ர உடன்கட்டை தேறப்: போரு பா? உன் 

அகி சண்டவுடனே. சற் சகப்பட்டேன் !
 ந. 

கூ. ஆம்--தெய்வாதினத்தால் வாது கரம் , மாத்திரம்: எனக் 

சூஸ் இடைத்திருக்கிறது. அதைச். சிவிகையில் வைத்துக் 

கொண்டு வத்; திருக்கிறேன்;. அவரது உடலை மான. ற் : 

    
வேண்டும். த 

ன் நான் உன்ளைத்தடை செய்யலாகாது! உன் மாமனாரி. ் 

: » போய் Os பெ, அ வதெப்படி என்று சண்டதிக்து ட 

உன் கடமையைச் செய்வாய் உத்தமியே! பப்ப 

[சுலோசனையை அழைத்துக்கொண்டு தின் வட்டின் - 

ப கதவுவரைக்கும் வழி. விலெருள்.] | : 

"காட்சி மடிகிறது. 

_ டை 

_ தான்காம் காட்சி, 

“இடம் ஒல்சையில் ராவணனது சயனச்ூருசம், ப 

ட "காலம் --சாயல்காலம், | | | ட 

ராவணன்: பச்சையில் படுத்துப் புரண்டமுது சொண்டிருச்சறுன்.. : ல : 

ot Cuserse ! | இர்திரகிச்! ந் மடிந்த. பின்னர் "எனக்கென்ன ட் 

fae - வாழ்விருக்கெ ற! ! காளை நானே. யு த்தத்திற்குப் புறப்பட்டுப் ் 

போய், உன்னைக் கொன்ற. லட்சுமணனையும், ராமனையும் . 

Gara wer! இல்லாகிட்டால் அவர்களால் கொல்லப். 

பட்டு கான் மடிறேன்!--என்ன . சப்தம் அரி Oe 

_ [பலகணி வழியாகப். பார்த்து]. 

யாசோ ஒரு ஸ்திரீ இலிகை யேறி இங்கு வருஒமுள்--ஐ ! 

இதை! சதை !--இர்திசலிக் இதறக இருக்கமாட்டான்: நமது 

பகைவர் லட்சுமணன் மாண்டதை இந்திரஜித் மாண்டதா 

சப் பொய்வதந்துி கற்பி த்திருக்கே வேண்டும். -ராமலடச மணர் 

கள் மடிர் திருக்கவேண்டும்; , அ கான் சீதை, இனி வேறு. 

கதியில்லை யென்று ஈம்மிடம் வருகிறுள் யார். அங்கே 5. 

6
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ட ‘i. 

aor! 

ச தி-சலோசலு. - [அல்கம்-5 

fom ட க்ஷ்ச வேலையாட்கள் 'அருதொர்கள்.] 

என Si அலங்கார வஸ்.அக்களை: யெல்லாம் கொண்டு வாருங் 

Ber. | | [அவர்கள் Waser Oe ww, சரிகை ae Bob 

மூதலியவைளால் அலல்கரித்தச் கொண்டு. 

- கர்தசளபம் தரித்து, புஷ்மமாலை சூட்டிக். 

சொள்கருன்.] 

சிவிகை விட்டிறல்்க சுலோசனை வருஒராள். 

ஹா! சதை! சதை! | அருகில் நெருங்க சலோசனை என்று 

OSE 
மாமா, ஈமஸ்காரம். ன 

7 சுலோசனா! ட இதென்ன. சர்தோஷக் "கோலத்துடன். ub BD 

| ருக்கிறாய் P 

BLD, எனக்கு இரண்டாம் "விவாகம் ஈடக்கப்போறெ௮. oe 

| -விருத்தம்- பியாகடை. 

மன்னிய மாமா இந்த மானில அாழ்வுவேண்டேன் 

உன்னிய எனது நாதன் உயிர் துறரச்திட்டாரவர்சன் 

சென்னியை வாங்கத் தந்தால் செந்தணல் வளர்த்தி நானோ 

தன் னுடன் கட்டைே யரி ஜன்மசாபல்ய மாவேன். 

மடிந்த என் | பிராணகாதருடைய உடலுடன் அக்னிப்பிர 

வேசமாகப் போகிறேன். அதற்காக ௮வரது உடலை ௮டை. 

யும் படியான மார்க்கம் தாங்கள் எனக்குச் சொல்ல வேண் — 

டும், 

  சுலோசனா, என்னைக் கேட்பதஇல் பரொயோஜனமில்லை .... 

ரணகளம் சென்று உன் இற்றப்பன் விபிஷணனைக் கேட். 

டுப் பார். 

உத்திரவுபடியே. [க மஸ்காித்துப்டோ ள், if T Bi Svor Sar அக = 

| . & gb SIL OT மஞ்சத் இல் ன! ய்ண்ரான் -} as 

£ட்சி மடிகிறது. 
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ஜம் தாம்' காட்சி... 

"இடம்- ஸ்ரீராமர். பாசறை, 

ட காலம்--சூர்யா ஸ்சமனம், 

- ராமர் வானரங்கள் புடைகுழ நிற்கின்றனர்... Qi Bohs Bex gt 
itor பாதத்தில் வந்து விமுறது. ராமர் HOES தடவிச் | 

கொடுக்கிறார்... 

ட லட்சுமணரீ விரைச்து வருளெர், . ட 

- : அண்ணா! கொன்றேன் அப்பாபி இந்திரஜித்தை! அண்ணா! இ 

.... என்ன... இத? மம. -ஐன்மத்துவேஷியின் தலையைப்பரி : 
: Ofer LE By அதனைத் , தடவிக் கொடுக்கறிர்களே !- 

- அப்பா! மூன்பு நீஜெயம். பெற்றதற்காக என் ஆசியைப் 
- பெறுவாய்! ப்ட் (ுஅவீச்சட்டி உ உச a waiter. 1 

பிறகு ர் கேட்ட கேள்விக்கு பதிலைப் பெ அவாய். லக்ஷ்மணா; 

"குலத்தால் மட்டும். இவன் .. நமக்குப் பகைவனல்லாத, 

மனோவாக்கு காய "மென்னும் இரிகாணங்களால் நமதன் 

பனே "இவனென்பசை © சிக்கிரம். அமிவாம், | 

அனுமான்.  தடிவரு aur. | 

ஐயனே ! தோ. தேவியார் தும்மை நாடி. வருஞர்கள் 1... 

ப... தன் பகன். மடிந்த செய்தியைக் கேட்ட. சரவணன், அவர். 
"களைச் சறையினின்றும் விடு BBS , சம்மிடம் ௮ ஒப்பியிருக் 

கிரான் 2 போனும். 

அணு. 

மாருதி, அப்பா 'அவசப்படாதே, அப்படி மிருக்கா. 
தென்ற எண்ணுகிறேன். உன் மனக்கலக்கம் இவ்வாறு. 
நினைக்கச் செய்கிறஅ--உற்றுப்பார் யார் வருவதென்று. 

| உற்றுப் பார்த்து | ஐயனே 1 இதென்ன. மாயமோ ஒன் றும். 

தெரிய வில்லை. இவர்கள் சீதரதேவியல்ல 1. இப்பொழுஅ | 

இவ்விடம் காடி வரும் நங்கை நான் முன் பின் பார்த்திசா... -.. உருவமாக் காணப்படுறெது. . இதோ: நெருங்க. வந்து. விட். 

  

டார்கள் யர சாயிருக்கலாம் உ. :



Ab ச சதி- சு ௦. ல. ர்ச ன. - [அங்கம்-5 

. சுலோசன வர்து ராமர் பாதத்தில் விழுகிறாள், ௬ 

ராகம்--கல்யாணி.. "தாளம்--ஆதி: 

பல்லவி. 

srr we 50 sual 'செய்குவிர், 6. 

அனுபல்லவி. 

af Foor (Lp ௮மா தெனக்குனையல்லால் 

வேறுதுணையார் பாரிலினிமேல். ட (த. 

சரணம். ன 

். எனது மணவாளனது தலையை 

.இனிதுடனளித் திட வணங்கினேன் 

ப புனித மதுவே புருடனுடனே பர BEI: 

| போகவாழ்வகன்று. சாகத்துணிகுறேன். (த) 

ராகம்- பைரவி. 

- தன்னையே துணையாய்க் கொண்டு தனித்தவாளகி வந்தென் 

- மூன்னதாய்த் தணிந்து தோற்ற முனைந்தவள் நீ யாரம்மா 

- உன்னையே வாட்டி நிற்க உற்றதாம் பிழைகள் என்ன 

என்னையே கோரிவர்ததென்ன நீ விளங்க சொல்லு. 

| ஸ்ரீராம. மூர்த்தி அடியாள் சுலோசளை.லட்கமணரால்.. 

சற்று முன் கொல்லப்பட்ட இச்இரஜித்தின் மனைவி--- தயா... 

பரா ! இருபாகரா |. புண்ய மேர்த்தியாகய தங்களுடைய ன 

பராக்சொழும் மஇூமையுமறியாத என் மாமனார் அர்ப்போ தனை 

யால். மயங்கி, என் பதி இம். மஹாபாபியைக் கைவிட்டு : 

போனபின், இத்தெளர்ப்பாக்பெசாலி, இனி இவ்வுலகில் ் 

"உயிர் வைத்திருப்பது சரி யன்று. உத்தம பத்தினிக்கு. இது - 

- லச்கண மாகா. நான் உடன்கட்டை யேற வேண்டுமாக. 

லால். அவரது உடலையும், அவர். கரசையும் எனக்கருளுவது 

டன், டியாளும் என்... | BILE GL GOT 8 ற்கதியடையும்படி.. : 

இருபை புரியவேண்கெறேன், 

 



அனும 

2 அர் எட்ட. க ௪ தி- சு 0௨ ல். ஈ ௪௮ ஐ. AB 

| sid லட்சுமணா, இந்த. ஸ்திரீ சொன்னதைக். "கேட்டாய் 

| yevevaur P இந்த தலித்தின் சன்மை. இவளுக்கும். கொத, 

- கலாமா P 

அண்ணா | இல்லாது. சொல்வுதற்காக என்னை. வன்னியும், 

ராகம் தோடி... "தாளம் -மிஸ்ரம்: 

பல்லவி. 

ஏனிந்த தயவு கொண்டீர்... 

presi pire Gro | (a) 

| அநபல்லவி. ன 

க செனிறை மொழி. புகன்று ன 

சிரசைக் கவர வந்தாள் (ஏ) கு 

சரணம். ~ 

... தாலம் “செய்த ராட்சசன் மனைவியாமிவள் 

: ச்தேகமேனோ அண்ணா இனசாண்யா 

7 காலமதில் நாமடைந்த கஷ்டம் கொஞ்சமோ வேண்டாம் ளு 

ae சந்தேகமேனோ அண்ணா | | (=) ட 

உமது மதி. கலங்க யிருக்கெதா என்ன ? ரராட்க்ஷசர்கள். . 

"பெரிய மாயாவிகள். .. எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டு நான் 

அவனைக். கொன்றிருக்க, அவனது தலையை மறுபடியும் ga | 

“னிடம் கொடுத்தால், ௮தை உடலுடன் சேர்த்து. மறுபடி 

யும் அவனை உயிர்ப்பிப்பாளானால் நமது கதி என்னவாவது! 

வேண்டாம் 

வாயுகுமாரா, உன் அபிப்பிசாய மென்ன உ 

ஒருகாலும் கொடுக்கவே கூடாது... 

௮ங்கதா, நீ என்ன சொல்கிரும்?. 

. guGar, எனக்கும் அப்படியே தோன்றுது. . 

உட விபிஷணா, உன் ன் அபிப்பிராயம்?



Ae. 

லட 

- என் அபிப்பிசாயம், இம்மாத" கேட்றெபடி கொடுக்கல, * 

௪ தி. ௬ Ga ல். fr ச a ன நீஅம்சம்.5. 

பகுகுவதிலகயே! er அதியாதது ஒன்று மில்லை; திலும்... - 

விருத த்தம் சங்கராபரணம். 

"சத்ருவா பிருர்திட்டாலும் இ 

ப சமர்க்கள த்திறப்பனாயின் 

த்தரைக் கணமே னும் தன். 

. அறுதாபம் காட்டவேண்டும் 

மித்ரு பேதங் களில்லா-. 

மேலவாஅசணிதீ த்து சென்னி; சன். 

பத்தினிக் கரத்தளிக்க. 

பரமனே சியாயம் சானே.. 

  

“மென்பதேயாம். இந்இரஜித் சுபாவ.த்இல் ல் கெட்டவனன்று, 

ட அவனது தகப்பனுடைய அர்ப்போ.தனையினால் மதிமயல்கெ 

வன்...  அன்தியும் | எப்படிப்பட்ட சத்ருவாயிருக்தாலும்' 

இறந்தபின் அவனு தகனக்கிரில ய தாம் இசமப்படி உத்த 

.. வேண்டும். 

ஜாம்பவரே,. உமது ஸபிப்பிசாயம். P 

“எனக்கும் ௨ விபி agent கூதிய படியே தோன் L153 Bie 

என்ன அண்ணா ! | இப்படி இவர்களை. யெல்லாம் கேட்டுக் - 

கொண்டிருக்கிர்கள்'. ஒருகாலும் தாம் அப்படிச் செய்ய 

லாகாது! ட 

வானர வீரர்களே, நீங்கள். ஒரு புறம் போலிருங்கள்: 

[லட்சுமணர் சுலோசனா தவிர மற்றவர்கள். ஒரு 

Ly Dow ies போகின் றனர் ] ப 

'பாழுது என் தம்பியாயிருக்கும். லட்சுமணன் 

bon தில் ஆதிசேஷனா யிருக் தவன், Qe சமயம். ன் 

ர த்ரியாயிருக்கும். இந்த «Corse யாசென், a ட 
   

   



  

(cts) B-aGarsq 4. 

இவனுக்குத். தெரியா அ
ட இப்பொழு தூ. என். தம்பிக த் குப் ன 

பூர்வ வாசனை £ கொடுத்து: சற்று பார்க்கலாம். 
ட 

[டட்தமனார் மார்பைத் சடல] ்் 

  

  

[சலோசனையைப் பார்த்து] § ஹா: கண்ம ணி! ர. Cov! 

    

க்கா இக்கதி சேர்ந்தது : | | பந்த் ர 

  

ஸ்ரீராமா ! என் புத்திரி விசவையாக நான். ண்டு. சடுக்க. 

| முடியாது... உடனே அவள் புருஷனை எழுப்பித் தராவிடில், ர 

| எனயிரைப்போக்குக் கொள்வேன்... Qs. சத்தியம். ன 

ஸ்ரீ. - அபபா பொறு, பதராதே.. 

நான் பொறுக்க மாட்டேன், என் புத்திரி விதவையாக 

  

தான் கண்டு ௪ூக்க மாட்டேன். எழுப்பித் தருஇறீரா, 

ாட்டீரா P "இல்லா. விட்டால். என் உயிரை. இட்சணம் 

waGa QarciGacr. [கத்தியை உருவு கருர் |    

ஸ்ரீ. fog லட்சுமணர். மார்பைத் ட தடவிச் "கொடுச்சிருர்] லட்சு... 

மணா, இட்பொழுத பார் இவள் யாசென்று. 

ல... ஹா! இவள் யாரபசாஷ வி! |. 

தில்லானா. . 

லிரைவுடனேகுவாய்--விண்பசப்பினால் ட. 

மயக்க வந்தனை | (வி) ப 

குழை ற் யுடச்கு வுயிர் கொடுக்க ராக்ஷச 

குலம் வளர்க்க கல்யெடுக்க யெண்ணினை 

_ தீசமுகர்க்கு யெமனெனத் திரியுமெமைத் - ட ௬ 

ப தக்திரமாய் Gla em Dt oa com ர ரர ட ௫ (வி) 

இர், தச். சண்டாளனு இன், னும் உயிர், பெத்த pyar 

அத்த BF (pacer ஓழித்து 6 என். மதினியா ர 

eur எண்ணி: இருக்கும் | சோர்     
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: தம்பி. லட்சுமணா, “கோபத்தை டக்கு; பெண்பால், ௮இ 

-. லும் மஹா பதிவிரதை! இவள் இச்சைப்படி இவளது நாய 

சனது தலையை இவளிடம் கொடுத்து இவள் உடன் . 

“அட்டையேதி ஈற்கதி யடையச் செய்வோம். 

டும் அண்ணா, இவள் பதிவிரதை யென்பது. ஈமக்கு. எப். 

.... படித்தெரிவது ? ன 

ட காட்டேறேன்பார்--அம்மா, நீதான். இந்திரஜித் கலி. 

- என்பது எங்களுக்கு எப்படித் தெரிவது? இந்தா [ஜித்தன் 

- இரத்இற்குரியவள் 8 தான் என்று சாங்கள் எப்படி ௮ நிவத? 

நீ. இந்திசஜித்தின். சரத்திற்குரியவள் என்னு எங்களுக்கு 

a மெய்ப்பிக்க வேண்டும். நீ. 

ட ப்படியே gO. ores Bun Sw இந்திரஜித்தின் 

... சொல் தவழுத £8 கானேயாடல்--என் பர்த்தாவின் சரசு 

என் மேன் வரவேண்டும். | 

[சிரம் அப்படியே வருத. அதற்கு ச்லோசனை இ 

சமஸ்கரிச்சிறுள் | 

லட்சுமணா ! இப்பொழு என்ன சொல்லுஇஞய் ? 

ண்ணா! இன்னும் எனக்கு சந்தேகமாயிருக்கிற, 

.. அம்மா, உன் சொற்படி நீ உத்தம பத்தினியாயின், இந்த 
இரசு தன் வாய் இறந்து கலகல வென்று ஈசைக்கச் eu. 

விருத்தம்--கேதாரம். 

் பாரினிற் பெண்களுக்கு பர்த்தாவே தெய்வமல்லால் 

'ஆரிருக்கென்ன பின்னுலாவதொன்றுண்டோ. இக்கே ன 

கோரிஜோர் மதிக்க நானே கோதிலா சதியெ யானால் 

திரமாம். நகைக்க. வேண்டும் ads என். முன்னே. சாதா! 

ப [சாம் ரி



  

      சுலோசனா. 
. Se ் மம்மா, உன்பர்ததாவின். Gr sen sa Saar, a 8 8 இப்பொ முனு. 
பட, sete செய்ய: வேண்டு மென்று... | 

oe நாதா, ஸ்ரீசாமபிசான் 'கேள்கிக்கு். தாம். "விடையளிக்க. 

வேண்டுகிறேன். . ட 

ட க ரஜி, தீ சன்: சரம். Gus) D pst] ஸ்ரீ ரா மா! gs ay or i | pre ன் ன் 

என் , 5 LD பத்தினி ! பிற றவியால். எனக்குண்டான. ராட்சஷ SG 

சுபாவ. மெல்ல: ரம் இவள். சேர்க்கையால் SHO Pa, சன். 

உமத பாதம். அடைந்த ஏன் சரத்தை. இவளுக்கு 

நீர் தானமாக. தனி இடும். -இவள் என்னுடலுடன். உடன் 

கட்டை யேறி, சாக்களிருவரும் உத்தம பதவியை யடைக் 

திட ஆசீர்வதியும், 

௬ அம்மா, Dis சரம் இனி உள்னுடையதே- உடனே: த ் 
.. வளர்த்த அக்ளையிடுசறேன். உனது காதனுடைய உட. 

| ஓம் ரணகளத்திலிருக்து “கொண்டு. வரப்படும். : உன்: 

| | BFiansios அளித்தேன் வட்டப் பப்ப பட 

-நாதனது. உடலையும். சிரத்தையும் ” சதையில். வைத்து, Bu ம். 

oe அக்னிப் 'பிரவேசமாவாய் உனக்கு, என். சம்ப tyson 
    

Latest sor கணவன் எத்தை வாங்கக். 

- கொண்டு, ஸ்ரீராம ௨ லட்சமணர்களை. eu Gor 

இப். போசெள்.]. | a 

“காட்சி ஓடற, 

 



    

- ஆறுவது. காட்டி. 

இடல் பலல்சைவில் af சானசம், 

. காலம்--இரவ, | 

சுலேர்சனே சாஷ்டத்திலமைத்திருக்ெ. .இச்.இிரஜித்இின் : உடலை. 

. மும். Yon 6 வலம் ORE er. | | 

இட்ட பட இ 

ராகம் -குரிக்சி.. சம்பத் 

பல்லவி. 

பணவர்னா என தாருமிரே நீர் | aon 

=: மாண்டபின், கான் உயிர், வாழ்த்திட வேனோ யர (மண) ட 

அநு ல்லவி... 

| . சணமேனுமினிப் பாரில். சி் கிரிவல. 

.் காதலா. உமைநான் பிரிவேனோ. . ட்ப (மண) 

| Laren 886 ap8as. சுலோசனையும் atpewics 
சூட்சும. உட வில் -தெய்வலோச Soren Boh 
ene: Gar Li - Ora Ger nari. ப மேலிருக்து. 

மஹாவிஷ்ணு 'ஆ௫கடறி, சம்பாலழைச்சின்றார் 1. 
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