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உ
சதி-சுேலாசனா
ஒ தமிழ் நாடகம்
ராவ்பஹ ர் ப. சம்பந்த த யார், பி.ஏ., பி.எல்.,
அவர்களால் இயற்றப்பட்ட .
இந்

லாசிாியரால் இயற்றப்பட்ட மற்றத் தமிழ்

ல்கள்:-

லாவதி-சுேலாசைன, சாரங்கதரன், மகபதி, காதலர் கண்கள், நற்குல ெதய்வம்,
மேனாஹரன், ஊர்வசியின் சாபம், இைடச்சுவர் இ

ற ம், என்ன ேநர்ந்தி

ம்,

விஜயரங்கம், கள்வர் தைலவன், தாசிப்ெபண், ெமய்க்காதல், ெபான் விலங்குகள்,
சிம்ஹனநாதன், வி ம்பிய விதேம, சி த்ெதாண்டர், காலவாிஷி, ரஜ த்ர ரன்,
உண்ைமயான சேகாதரன், ரத்னாவளி, ஷ்பவல் , கீதமஞ்சாி, உத்தமபத்தினி,
அமலாதித்யன், சபாபதி

தற்பாகம், ெபாங்கல் பண் ைக அல்ல

இரண்டாம் பாகம், ஓர் ஒத்திைக அல்ல
நான்காம்

சபாபதி

சபாபதி

ன்றாம் பாகம், சபாபதி

பாகம், வள்ளிமணம், ேபயல்ல ெபண் மணிேய, த்த அவதாரம், விச்சுவின் மைனவி,
ேவதாள உலகம், மைனவியால் மீண்டவன், சந்திரஹாி, சுபத்திரார்ஜுனா,
ெகாைடயாளி கர்ணன், சஹேதவன் சூழ்ச்சி, ேநாக்கத்தின் குறிப் , இரண்
ஆத்மாக்கள், சர்ஜன் ெஜனரல் விதித்த ம ந் , மாளவிகாக்னிமித்ரம், விபாீதமான
, சுல்தான்ேபட்ைட சப் அசிஸ்ெடன்ட் மாஜிஸ் ேரட், சகுந்தைல, கானப்பன்
கள்ளத்தனம், விக்ரேமார்வசி,
நிைன கள்

ற்பற் ெசய்யின் பிற்பகல் விைள ம், நாடகேமைட

தற்பாகம், நாடகேமைட நிைன கள் இரண்டாம் பாகம், நாடகத்

தமிழ், யயாதி,பிராம்மண

ம்-சூத்திர

ம், வாணீ ர வணிகன், இரண்

சத் ஜித், ஹாிசந்திரன், மார்கண்ேடயர், கண்

பி த்தல், ேகாேனாி அரசகுமரன்,

சந்ைதயிற் கூட்டம், குறமகள், ைவகுண்ட ைவத்தியர்,

த யன.

----------------தற் பதிப்
----------------ெசன்ைன 'பியர்ெலஸ்' அச்சுக்கூடத்தில் அச்சிடப்பட்ட .
காபிைரட்] 1935 [விைல 2-00
-----------------------------------------------------------

நண்பர்கள்,
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INSCRIBED
TO
THE BELOVED MEMORY
OF
MY PARENTS
P. VIJIARANGA MUDALIAR
AND
P. MANICKAVELU AMMAL
and
MY FRIEND
C. 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.
I have to warn all Societies and Companies desirous of staging 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" THE AUTHOR
G.T. MADRAS. 1st Jan. 1935.
--------------------------
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சதி-சுேலாசனா
நாடக பாத்திரங்கள்.
ராமர் ... தசரத ைடய த்த குமாரர்
லட்சுமணர்
...
ராமர் தம்பி
ராவணன் ... லங்காபதி
இந்திரஜித்
... ராவணன் குமாரன்
ஆதிேசஷன்
... நாகேலாகத்தரசன்
விபீஷணர்
... ராவணன் தம்பி
சுக்ாீவன் ... வானர ரர்கள்
அங்கதன் ... வானர ரர்கள்
அ மான்
... வானர ரர்கள்
ஜாம்பவா ... கர க க்குத் தைலவர்
நாரதர்
... ேதவாிஷி
சீைத
...
ராமர் மைனவி
மந்ேதாதாி
... ராவணன் மைனவி
சுேலாசனா
... ஆதிேசஷன் த்திாி
இந்திரஜித்தின் மைனவி
திாிசைட ... விபீஷணர் தல்வி
ராட்சச ைசனியங்கள், வானர ைசனியங்கள், யாசகப் பிராம்மணர்,
ேதாழிகள், ேவைலயாட்கள்

த ேயார்.

-----------கைத நடந்த இடம் - நாகேலாகத்தி

ம், லங்ைகயி

ம்.

----------------------சதி - சுேலாசனா
தல் அங்கம் -- தற் காட்சி
இடம் - நாகேலாகம். காலம் - சூர்யாஸ்தமனம்.
சுேலாசைன, இதர நாககன்னியர்க

டன் நந்தவனத்தில் விைளயா க்

ெகாண்
க்கிறாள், சிலர் ஜலக்கீாீைட ெசய்கின்றனர். சிலர் ஷ்பம்
பறிக்கின்றனர். சிலர் ஒ வைர ஒ வர் ஷ்பச் ெசண் னால் அ க்கின்றனர்.
சிலர் பா கின்றனர். சிலர் ஆ கின்றனர்.
சு. [பா கிறாள்.]
ராகம் - இந் ஸ்தான் காபி. தாளம் -

பகம்.
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பல்லவி.
பாதாதி ேகசம் தல் இன்பம் தந்தி ம்
பார் கழ் வசந்த காலேம - தீதிலாத (பாதாதி)
அ

பல்லவி.

தீதான வண் கள் தித்திப்ைப ண்
ம்
ேதவர் திக்கும் மலர்க ம் - மணம் நிைறந்த (பாதாதி)
சரணம்.
மாசற்ற ஞானிகள் மனைதக் கவர்ந்தி ம்
மாண்ெபற்ற மகரந்தேம - ேகாதிலாத (பா)
ஆகாயத்தில் ஷ்பக விமானத்தில் இந்திரஜித் ேதான் கிறான். விமானம் நின்
வி கிற .
இ. [விமானத்தி

ந்த வண்ணம்.] என்ன விந்ைத? ஷ்பக விமானம் இங்கு

நிற்பாேனன் என் உத்தரவின்றி? திக்விஜயம் ெசய்

ெகாண்

தி ம் ங்கால்

என் விமானத்ைதத் தைட ெசய்யவல்ல ைதாியசா யார்?
[நான்கு ற ம் பார்த் ]
ஒ ைவாிைய ம் காேணாம்! இந்த விமானம் சுேயச்ைசயாய் நின்றி க்க
ேவண் ம் - காரணம் என்ன? – என்ன சுகந்தம் சுகின்ற கீழி ந் !
கீழி ப்ப நாகேலாகத்தின் நந்தவனமன்ேறா-அங்குள்ள மலர்களின் சுகந்தேம
என் மனதிைனக் கவர்கிற !-ஓ! இப்ெபா
ெதாிகிற . இப் ஷ்பங்களின்
வாசைனயினால் இப் ஷ்பக விமானம் ஆக்கிரஷிக்கப்பட் நின்ற
ேபா ம்!- என்ன அழகிய நந்தவனம்!- என்ன கானம்!- நாக கன்னிைககள் என்ன
ரமணீயமாகப் பா கிறார்கள்! இங்கு விமானத்தி
ந் இழிந் ெகாஞ்ச ேநரம்
அவர்கள கானத்ைத ம் விைளயாட்ைட ம் கண் ற் ப் பிறகு ெசல்ேவாம்.
[விமானம் இழிகிற .]
காட்சி

கிற .

-----------------------
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தல் அங்கம் -- இரண்டாம் காட்சி
இடம் - நாகேலாக நந்தவனம்.
காலம் - சாயங்காலம்.
ஒ வாவிக்கைரயில் பளிங்குக்கல் ன் மீ உட்கார்ந் சுேலாசைன ஒ
ேதாழி டன் ேபசிக்ெகாண்
க்கிறாள். இந்திரஜித் மற்ெறா பக்கம் வந்
இவர்கள் ேபச்ைச ஒட் க் ேகட்கிறான்.
சு. நம் ைடய தந்ைதைய ெஜயிக்கவல்ல
ேதா.

சு.

ரன் மஹா

ஷனாயி க்க ேவண் ம்.

அதற்குச் சந்ேதகெமன்ன? ரத்திற்குத் தகுந்த குண ம், குணத்திற் ேகற்ற
வனப் ம் உைடயவராயி க்கின்றார்.

உம்!- என்ன இ ந்தா

ம் ராட்க்ஷசன் தாேன!

ேதா. அப்ப ச் ெசால்லாதீர்கள் அம்மணி; ராட்க்ஷசனாக வந் தித்த ேபாதி
நான் விசாாித்தறிந்த வைரயில் அவ ைடய தந்ைதயினிடத் ள்ள
ர்க்குணம் இவாிடம் ஒன் மில்ைல.
சு.

சந்ேதாஷம்.

ேதா.

சு.

ராஜகுமாாி! இன்ெனா விஷயம் ேகட்டீர்களா?--அவ க்கு இன்
விவாகமாகவில்ைலயாம்.

ஏன ? இைதேயன் என்னிடம் ெசால்

ேதா.

நான் ேகட்டறிந்தைத உமக்குத் ெதாிவித்ேதன்-இதில் என்ன தவ ? இதற்கு
நீ என் மீ ேகாபியாேத அம்மா-- உம்!--அம்மஹா
ஷைனக் கணவனாகப்

ஏன்? நீதான் அவைரக் க யாணம் பண்ணிக் ெகாள்ேளன்!

ேதா. அந்த பாக்கியம் எனக்குக் கிட்டாதம்மா!
சு.

ம்

கிறாய்?

ெப ம் பாக்கியம் யா க்கு கிைடக்கப் ேபாகிறேதா?
சு.

ம்,

பிறகு யா க்குக் கிட் ம்?

9

ேதா. ஒ ேவைள உன்ைனப்ேபான்ற ண்ணிய சா க
சு.

க்குக் கிட் னா

ம் கிட் ம்?

ஏன ! என்ைனப்பாிகாசமா ெசய்கிறாய்!
[ேதாழி சிாித் க்ெகாண்

ஓட, சுேலாசைன அவைளப் பின் ெதாடர்கிறாள்.

இந்திரஜித் மைறவிட மி ந்

ெவளி வ கிறான்.

இ. என் ைடய திக்விஜயத்தில் திாிேலாகங்களி ம் எத்தைனேயா அழகிய
மங்ைகயைரப் பார்த்தி க்கிேறன். இத்தைன அழகிய குணவதிைய இ
வைரயில் கண்டேதயில்ைல நான். ககனம் ககனாபராம், சாகரம் சாகேராபமம்
என் ெசால்வ ேபால் இவ க்கு இவைளேய யீடாகக் கூறேவண் ம்!-(சமான ரஹித என்ற ெமட் .)
மஹா அழகிமிய மதி கவதனி அதிரமணி (ம)
(என்மனங் கவ ம்) (ம)
சுகாவதி,
மதி, வதி, கலாநிதி சாரைத க ம் (ம)
சம்ப்ரமமிகு சுந்தாி நரமங்ைகயர் ெதா ம் உம்பர் குமாி
அம்ேபா க விழியாள் உயர்மின்ேபால் எதிர் உல கிற.(ம)
அேதா அவள் இங்கு தனியாக ம ப
இங்கு என்ன ெசய்கிறாேளா மைறந்
[மைறந்

ெகாள்கிறான்]

சுேலாசைன ம ப
சு.

ம் வ கிறாள்.
இன் ம் பார்ப்ேபாம்

வ கிறாள்

என் தகப்பனாைர ெஜயித்தாெரனக் ேகட்டேபா
ேகாபம் பிறந்தேபாதி

ம், இவர

இவர்மீ

எனக்கு

த ல்

குணாதிசயங்கைளப்பற்றி என் ேதாழி

கூறியைத ெயல்லாம் ேகட்கக் ேகட்க, என் மனம் இவைரேய நா கின்ற !
-- என்ன ஆச்சாியம்! இவைரப்பாரா ன் இவர் மீ
ெகாண்ேடன்!

நான் ஏன் இப்ப

காதல்

[பளிங்குக் கல் ன் மீ உட்கா கிறான்.]
உம்! [ெப
ச் ெசறிந் ] இவைரக் கணவனாகப் ெப ம் பாக்கியம் எந்தப்
ண்ணியவதிக்குக் கிைடக்குேமா?
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இந்திரஜித் திடீெரன்

அவள்

ன் ேதான் கிறான்.

இ.

நங்காய்! உன்ைன யன்றி இத்திாிேலாகங்களி

ம் ேவ

சு.

[தி க்கிட்ெட ந் ] ஹா!--ஐயா! தாங்கள் யாேரா ெதாிய வில்ைல! இந்த
நந்தவனத்தில் ஆடவர் யா ம் வரக் கூடாேத. நீர் எப்ப
காவலாளர் உம்ைம எப்ப

இ.

சு.

இ.

அக் காவலாளிகள் மீ ேகாபியாேத. நான் ஆகாய மார்க்கமாய் என்
விமானத்தின் மீ இங்கு வந் இறங்கிேனன்! --ெபண்ேண! சற்
ன்பாக
உன் ேதாழி டன் யாைரப் பற்றிப் ேபசிக்ெகாண்
ந்தாேயா அப்
ஷன்
நான்தான் - இந்திரஜித்.
[நாணத்தால் தைல வணங்கி] ஆ!- ஐயா! நாங்கள் ேபசிக் ெகாண்
ெயல்லாம் ேகட் க் ெகாண்
ந்தீர்களா என்ன!

ந்தைத

ஆம்! அத்யந்த சந்ேதாஷத் டன் உன் வாயினின் ம் வந்த ஒவ்ெவா
ந்ேதன். ெபண்ேண, உன்

உள்ளத்ைதயறிந்த பிறகு, என்ைன மணப்பாய் என்
எனக்கு ைதாியம் ெகா க்கிற .

உன்ைனக் ேகட்க,

ஆயி ம் - லங்ேகஸ்வர குமாரா! நீேரா எங்கள் குலைவாி! அன்றி ம்
இப்ெபா
தான் என் தகப்பனாைர ம் ெஜயித்தி க்கிறீர் - உம்ைம நான்
மணப்ப

இ.

வந்தீர்? இதன்

உள்ேள விட்டார்கள்?

அமிர்த வாக்ைக ம் ப கிக் ெகாண்

சு.

யா க்குக் கிைடக்கும்!

நியாயமா?

கண்மணி! உனக்கு அந்த சங்ைக ேவண்டாம். உன் தகப்பனாைர மாத்திரமன் ,
இந்த இேரழ் வனங்கைள ம் ெவன்ற என்ைன, உன இ கண்களால் நீ
ெஜயித் விட்டாய்!- நான் உனக்குத் ேதால்வியைடந்ததாக ஒப் க்
ெகாள்

கிேறன். இனி என்ைன மணக்க உனக்ெகன்ன தைட?

சு . ஐயா - நான் என்ன ெசால்வ ?- என் மனைதேயா நீர் அறிந் விட்டீர் –
ஆயி ம் நான் சுதந்திரமற்றவள் - என் தந்ைதக்கு உட்பட்டவள்!
ராகம் - பியாக். தாளம் - ஆதி.
தந்ைத தாய் சம்மதம் தைன தவிர்ப்ேபேனா
ைதயெலன் த மத்ைத தள்ளி ேவேனா
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வந்தி மிலங்ைக மன்னேன அவைர
வந் ேகட் க்ெகாள் ம் ஐயா. (த)
எங்கள் குலம் ேவ உங்கள் குலம் ேவ
இ வர்க்கும் ெபா ந்திய தியற்ைக இம்மணேம
வந்தி மிலங்ைக மன்னேன தந்ைதைய
வந்தித் ேகட் க் ெகாள் ம் என் ஐயா. (த)
ஆகேவ அவாிடம் ெசன் என்ைனக் கன்னிகாதானமாகப் ெப ம். இ ேவ
எங்கள் குலத்திற்கு அ த்த மார்க்கம்.இ.

ஆனால்- எங்கள் குலத்திற் க த்த மார்க்கம், பலாத்காரமாய் மணப்பதாம்!
இதற்கு ராட்க்ஷசம் என்ற ெபயர் ைவத்தி க்கின்றனர்-

(இந் ஸ்தான் ெமட் )
பல்லவி.
நாேனா அச்சி
நயந் ெகாள்
அ

நாகராஜைன
ேவன்

பல்லவி.

வாேனா ம் அவர் ேசனா ச க ம்
வந் வணங்கிப் பணிந்திடேவ ெச ம். (நாேனா)
சரணம்.
எட் த் திக்ைக ம் ெவற்றி ெகாள் ேமார்
இந்திரஜித்ெதன்ெறைனயறியாேயா
இஷ்டமில்ைலெயனில் க்குேவன் உைன
எங்கள் பழக்கம் ெதாியாேயா. (நாேனா)
நான் சீக்கிரம் லங்ைகக்குப் ேபாக ேவண் யி க்கிற - தாமதிக்க

யா

ெபண்ேண! நீயாக என்

நான்

டன் விமானம் ஏறி வ கின்றாயா?- அல்ல

பலாத்காரமாய் உன்ைனத்
சு.

க்கிக் ெகாண்

ேபாகவா?

ஐேயா! இைத என் தந்ைத அறிந்தால் பிரமாதம் விைள ேம

–
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இ. பார்த் க் ெகாள்ேவாம் பிறகு - அந்த பிரமாதத்ைத![அவைள பலாத்காரமாய்த் க்கிக்ெகாண் ,
விமானத்தில் ஆகாயத்திற் றப்ப கிறான்.]
விமானம் றப்ப ம் ெபா
வ கின்ற்னர்.
சு.

சுேலாசைனயின் ேதாழியர்கள் ஓ

ேதாழிகாள்! ேதாழிகாள்! இந்திரஜித் என்ைன பலாத்காரமாய்க் ெகாண்
ேபாவதாக என் தந்ைதயிடம் ெதாிவி ங்கள்! ெதாிவி ங்கள்!
[விமானம் ஆகாயத்தில் மைறகிற , ேதாழியர்கள் பிரமித்
காட்சி

நிற்கின்றனர்.]

கிற .

-----------------தல் அங்கம் -இடம்--ஆதிேசஷன் ெகா
காலம் -- இர .

மண்டபம்.

ஆதிேசஷன் சிம்மாசனத்தில்
ைடசூழ்ந் நிற்கின்றனர்.
மந்.

ன்றாம் காட்சி.

ற்றி க்கிறார். மந்திாி

தலாேனார்

மஹாராஜா! த்தெமன்றால் ேதால்வி ம் ெஜய ம் மாறி மாறி வ வ
சகஜம்தான். இதற்காகத்தாம் கவைலப்படலாகா --இந்த சங்கீதக்
ேகளிக்ைகையக் ெகாஞ்சம் கவனி ங்கள்.
அப்சர ஸ்திாீகள் நடனம் ெசய்கிறார்கள்.
[உள்ேள கூக்குரல்] மஹாராஜா! மஹாராஜா! சுேலாசைனைய ராட்க்ஷசன்
க்கிக்ெகாண் ேபாய் விட்டான்! க்கிக் ெகாண் ேபாய் விட்டான்!

ஆ. மந்திாி! நி த்

ேகளிக்ைகைய!

மந். ஆட்டத்ைத நி த் ங்கள்!
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ஆ. என்ன கூக்குரல் அ ?
சுேலாசைனயின் ேதாழியர் அலங்ேகாலமாய் வந்
வி கின்றனர்.
ேதா.

ஆ.

அரசன் பாதத்தில்

மஹாராஜா! நாங்கள் என்ன ெசால்லப் ேபாகிேறாம்! உங்கள் குமாரத்திைய
ஒ அரக்கன் எ த் க்ெகாண் ேபாய் விட்டான்! அப்ப ேய
க்கிக்ெகாண் ேபாய் விட்டான்! [அ கின்றனர்.]
யார் அப்ப ச் ெசய்த

ஷ்டன்?

[ேகாபத் டன் எ ந்தி க்கிறார்.]
ேதா.
ஆ.

இராவணன் தல்வன் இந்திரஜித்.
எப்ப

எ த் ச் ெசன்றான் என் கண்

க் ெகாப்பான தல்விைய?

ேதா.

ஆகாயத்தில் விமானத்தில் ைவத் ச் ெசன்றான்.

ஆ.

ஆஹா! அப்ப யா ெசய்தான் அப்பாதகன்!

ன் அவ

டன்

த்தம் ெசய்த

ெபா
, என்ன காரணத்தினாேலா, அவைன ெவல்ல என்மனம் ணியாமற்
ேபாயிற் . என்ைன ெவன்ற மன்றி எனக்கு இத் ேராக ம் ெசய்தானா!
இட்சணம்ேபாய் நாேன அவைனக் ெகான் என் ெபண்ைண மீட்
வ கிேறன்!
[ றப்ப கிறார்.]
ஓர் ராட்க்ஷசன் வ கிறான்.
ரா. மஹாராஜா, இந்திரஜித் இந்த நி பத்ைத தம்மிடம் ெகா க்கச் ெசான்னார்.
[ெகா க்கிறான்.]
ஆ.

[அைதப் ப த் ப் பார்த் ] என்ைன அவமானம் ெசய்த மன்றி, என்ைனத்
தன் மணத்திற்கும் அைழத்தி கின்றானா! இேதா க்ஷணத்தில் ெசன் அைதத்
த த்

அவைனக் ெகான் , என் மகைள மீட்

[விைரந்

ெசல்லப் பார்க்கிறார்.]

நாரதர் ேதான் கிறார்.

வ கிேறன்!
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நா. ஆதிேசஷா!- எங்ேக மிக ம் அவசரமாய்ப் றப்ப கிறாய்?
ஆ.

ஸ்வாமி! என்மகள் சுேலாசைனைய இந்திரஜித் அபகாித் ச் ெசன்றான்!
அவைனக் ெகால்லப் ேபாகிேறன்.

நா. ஆதிேசஷா! பிரம்மேதவன் அவ

க்கு ெகா த்தி க்கும் வரத்ைத மறந்

ேபானாயா என்ன?
ஆ.

னிசிேரஷ்டேர! அைத மறந்ேதன்!- இப்ெபா
தாங்கள் தான் அ ளேவண் ம்.

நான் என்ன ெசய்வ ?

ராஹம்-பிலஹாி. தாளம்-ஆதி.
பல்லவி.
என்ன நான் ெசய்ேவைனயா-நாரதேர
எண்ணறியாத க்கம் என்ைனேய வாட் வதால் (என்)
அ பல்லவி.
கன்னி சுேலாசனாவின் கதி என்ன ஆகி ேமா
சின்ன வயதினிேல சீர்ெகட ேநர்ந்ததனால் (என்)
சரணம்.
ன்னம் பழியகற்றி
த் அவ டைல
சின்னா பின்னம தாக்கி ெஜயிக்காவிட்டால் மன
பன்ன ம் குழப்பத்தில் பைதத் நிற்கும் காண்பீேர
பன்னி நான் ேகட்பதற்கு பதி ைரப்பீர் நீேர. (என்)
நா. ஆதிேசஷா! உன்ைனப் ேபான்ற த்திசா க்கு நான் ெசால்ல ேவண் யதில்ைல;
நீேய ேயாசித் ப்பார்-உனக்குத் ெதாி ம். [மைறகிறார்.]
ஆ. ஆம்-[ேயாசித் தனக்குள்] இ ேவ நல்ல ேயாசைன. நாம் உ மாறிப் ேபாேவாம்
லங்ைகக்கு!- ேபாங்கள் நீங்கள் எல்லாம்.
[சைபேயார் விைடெபற் ச் ெசல்கின்றனர்.]
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காட்சி

கிற .

-------------------------இரண்டாம் அங்கம் -

தற் காட்சி.

காலம்--பகல்
இடம்: -லங்ைகயில் இந்திரஜித்தின் மாளிைக இந்திரஜித் மணக்ேகாலத் டன்
ெகா வி க்கிறான். பாிவாரங்கள் ைட சூழ்ந்தி க்கின்றனர். அேநக
யாசகர்கள் தாங்கள் ேவண் ய பசுக்கள், குதிைரகள், பாத்திரங்கள்,
தானமாக வாங்கிக்ெகாண் ேபாகின்றனர்.
இ. இன்

ம் யாராவ

த யன

இச்சாதானம் ெபற வி ம் ேவார் இ க்கிறார்களா?

ஆதிேசஷன் வேயாதிகனாக வ கிறார்.
ஆ. மஹாப்பிர ! நான் ஒ வனி க்கிேறன். வேயாதிகனான ப யால் மற்றவர்கைள
ெயல்லாம் தள்ளிக்ெகாண்
ன்னால் வர
யவில்ைல.
இ. வேயாதிகேர! என்ன ேவண்

மக்கு?

ஆ. நான் ேவண் வ -இ. என்ன தயங்குகிறீர்? ேக

ம் என்ன ேவண் ெமன்றா

ராகம்--இந் ஸ்தானி. தாளம்--ஆதி.
பல்லவி.
வானவ ம் கழ் மா ெபாிேயாேர
மனதில் வி ம்பியைத வ த்தி
ேர (வான)
ெதாைகயறா
யாவர் நீர் உம ேநசம் யா
ைணயா மின்றி வந்தீர்

ம்.
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ேதைவயான ெபா ள் யாைவ
என்ைன நீர் ேத இங்கைடந்தீர்
ெதாிசனத்தில் மிக மஹத்வ மிலகி . (வான)
ஆ.

இல்ைல- நான் ேகட்பைதத் தம்மால் ெகா க்க
ேயாசிக்கிேறன்.

இ.

அஷ்டத்திக்குகளி

ம் ெசன்

ேமா என்

–

அைனவைர ம் ெஜயித்த எனக்கு, ஒ

பிராமணன் ேவண் வைதக் ெகா க்க
த்திசா !
ஆ. அப்ப த்தான் அைனவ ம் ெசால்

கிழப்

யாதா? - ேபஷ் ! நீர் மிகுந்த

கின்றனர். ஆனால் -

வி த்தம் – தன்யாசி
காலத்தின் கூற்றினாேல கவைலேய மிகுந்த இந்த
ேகாலேம ெகாண் நா ம் குவலயம் சுற்றிவாேரன்
ஞாலத்தில் ஆதாிக்கும் நண் ைட உற்றாாில்ைல
சீலேம மிகுந்த ஐயா (உம ) சீர்ெபற்றஉயிைரத் தா ம்.
-ஆனால் உம

உயிைரத்தானமாகத் தா ம்.

இ. என்ன ேகட்டீர்?
ஆ. உம

உயிைர-தானமாக!

இ. உம்! [ஒ வா நைகத் ] ெகா த்ேதன்! ெகா த்ேதன்! ெகா த்ேதன்! - நான்
ெகா த்தாயிற் -ெகாண் ேபாக உமக்குச் சக்தி இ ந்தால் ெகாண் ேபாம்
இப்ெபா ேத! ஆயி ம் ஒன் . பிரம்மா ேதவனிடம் நான் ஒ வரம்
ெபற்றி க்கிேறன், அதன்ப

நீர் ெசய்ய

மானால் ெசய் ம்.

வி த்தம்-ேமாகனம்.
அந்தமலர் அயனளித்த அாியவாம் ஒன் ண் அதைனச் ெசால்ேவன்
எந்தன ஆவிெபற இந்த்ாிய நிக்ரஹம் ெசய் ஈேரழாண்
சிந்ைதயி ம் ஊண் உரக்க மில்லா தன் மகைள
எனக்குச் சீராய்த்
தந்தவேன சண்ைடெசய் தனிப்ேபாாில்
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உயிர்ெகாள்ளத் தக்ேகானாேம.
ஈேரழ் பதினான்கு வ டங்கள் இந்திாிய நிக்கிரஹம் ெசய்
ஊ

ரக்கமின்றி உயிர் வாழ்ந்தவனாகி, தன்ைமகைள எனக்குத்தந்த மாமேன,

தனி ெவம் ேபாாில் எதிர் நின்
ஞாபக மி க்கட் ம்!
ஆ.

உலகினில்

என்ைனக் ெகாள்ளத்தக்கவன், என்ப

மகாபிர வின் சித்தப்ப ேய ஆகுக
[இந்திரஜித் அந்தப் ரம் ெசல்கின்றான்; பாிவாரங்கள் கைல கின்றனர்.]
[பிராம்மண உ வம் மைறந் ஆதிேசடன் உ
டன்] பிரமன் ெகா த்த
வரத்ைத நாேன ஈேடற்ற ேவண் ேமன்ப பரந்தாமன் தி
ள்ளம் ேபா ம்.
சாி!
ேஷாத்தமர் ராமாவதாரம் ெசய் ம் ெபா
நான் அவர தம்பியாக
அவதாிக்க ேவண் ம். [மைறகிறார்.]

காட்சி

கிற .

------------------------இரண்டாம் அங்கம் - இரண்டாம் காட்சி.
இடம்-சுேலாசைன அந்தப் ரம் சுேலாசைன மலர்மாைல
ெதா த் க்ெகாண் இ க்கிறாள்.
காலம் - பகல்
சு. ராகம் - ஸரஸ்வதிமேனாகாி தாளம் - ேதஸாதி.
பல்லவி.
சந்த்ர காந்த நாதா சாம் ராஜ்யேன
சுந்தராங்கதன் - சுர ராஜேன (சந்)
அ பல்லவி.
மந்தகாசமாய் வந்தகீர்த்தமான்
விந்ைதயானமா மண்ட கேன (சந்)
சரணம்
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ெமத்த ஜபல பராக்ரம் ெகம்பீரன்
வித்தகம் பர ம் சுத்த ரேன
சத்வ சாஸ்த்ரார்ஜ்ஜித பாக்யேன
சமாதான ேபத தண்ட சா ர்யேன (சந்)
இந்திரஜித் வ கிறான்.
சு. நாதா, சீக்கிரம் வ வதாகச் ெசால் ப் ேபானீேர, ஏ

இந்ேநரமாய ?

இ. ெபண்மணி, ஆஸ்தான மண்டபத்தில் ெகாஞ்சம் ேவைல யாயி ந்ேதன்.
சு. என்ன ேவைலெயன்

நான் ேகட்கலாேமா?

இ. நான் இச்சாதானம் ெகா த் க் ெகாண்

ந்ேதன்.

சு. இச்சாதான ெமன்றால்?
இ. யாசிப்பவர்கள் இச்சிப்பைத ெயல்லாம் ெகா க்கும் தானமாம்.
சு. அப்ப யா! மிக ம் சந்ேதாஷம். ஆனால் நான் ஒன்

இச்சிக்கிேறன்

அைதக் ெகா க்கிறீர்களா?
இ. என்னிடத்தில் உள்ள - எனக்குச் ெசாந்தமானைத - எைதேய
த கிேறன்.
சு. ஆனால் சாி.
(வாங்கி தரேவ

ம் கதராைட என்ற ெமட் )

பல்லவி.
வரேமநீர் த

ேர - மணவாளேர நான் ேகா ம் (வரேம)

அ பல்லவி.
பரமாதர் தைனத் தீண்டல் குைறயாகுெமன ேவண்டல்
பலத்திற்க த்த நலத்ைதத் ெதா க்கும்

ம் ேகள்
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குலத்திற்ேகற்ற வளத்ைதக் ெகா க்கும் (வரேம)
சரணம்.
எப்பிறப் ம் எங்க

ேம எைனவிடா தி ந் வாழ

ஏங்கிக் ேகட்கும் வரத்ைத தா\தர** ேமதாங்கி
நிற்கும் பாங்கிக் களிப்பீர் (வரேம)
இ. [நைகத் ] கண்ேண, ேவெறன்னேவா ேகட்கப்ேபாகிறாய் என்றி ந்ேதன்;
மிக ம் சந்ேதாஷம்! அப்ப ேய ஆகட் ம்.
ராகம் - ப்யாக். தாளம் -

பகம்.

பல்லவி.
ெகா த்ேதன் நீ ேகா ம் வரத்ைத
ெகௗமளமாமயிேல மாேன (ெகா)
அ

பல்லவி.

அ த்தாய் அன் டேன நீேய
ஆதரேவ ாி ம் உனக்ேக. (ெகா)
ெதாைகயறா.
எத்தைன பிறப்பி ம் என்ைனேய பிாியா
தி க்கேவ ேவண் ெமனேவ
இன்பம் நிைறந்த உன் வாய்ெமாழி ேபாலேவ
இைசந் தந்ேதன் ெப வாேய
எ ப் .
பரமாதர் தைனேய தீண்டல்
பாவ மாகுெமன நீ ேவண் யப
காட்சி

கிற .

----------------------------

(ெகா)
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ன்றாம் அங்கம் -

தற் காட்சி

இடம் - இலங்ைக
காலம் - பகல்
வானர ைசனியங்கள்

ராமர், லட்சுமணர், விபீஷணர், அ

மான், ஜாம்பவான்,

அங்கதன், த ேயா டன் லங்ைகக் ேகாட்ைடைய ேநாக்கிச் ெசல்கின்றனர்.
ராட்க்ஷச ைசனியங்கள் எதிர்க்ெகாண் ேபாகின்றன. ரத்தில் இ
ைசனியங்க க்கும் ெப ம் த்தம் நடக்கிற .
காட்சி

கிற .

-----------இடம் - அேசாகவனம்.
சீைத வ த்த

காலம் - இர .

ற்றி க்க திாிசைட பக்கத்தி

ந்

அவைளத் ேதற் கிறாள்.

தி. ராகம் - சகானா. தாளம் - சா
பல்லவி.
ஏ க்கு வ ந் ராய் - அம்மா
ஏ க்கு வ ந் ராய் - சும்மா (ஏ )
அ

பல்லவி.

ேகதப்படாேத ெதய்வம் - ெபா என்பதழிந்தேதா
கிண தப்பி என்ன ரவிேல வி ந்தேதா. (ஏ )
சரணம்.
ஓயேவ ெப ம்ேப ம் நா ம் தின்ன
உ
பார் இவன் தைல மண்ைட
உரத்த ராமைன அரக்கர் ெக க்கும்ேபா
உள்ளங்ைகயிேல
க்கிேறன் பார்
ஒன்ப ெகாண்ைட (ஏ )
திாி. அம்மா, சீதாேதவி, இனி உனக்கு நற்காலம் வந்

விட்ட . ேநற்

நடந்த
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ேகாரமான த்தத்தில்
ராமபிரான் என் ெபாியப்பாைவத் ேதாற்க த்
நிரா தனாக நிற்கச் ெசய் "இன் ேபாய் நாைளவா" என் ெசால்
ய ப்பினாராம். அப்ப ப்பட்ட மஹா உத்தம
ஷைன இந்த ராவணனால்
ெஜயிக்க
ேமா - இனி வ ந் த ெலாழி.
சீ.

திாிஜடா! உன் ெமாழியால்தான் நான் ஜீவித்
வந் எனக்கு நற் ெசய்தி ெசால் க் ெகாண்

காட்சி

வ கிேறன். தினம் இவ்வா
ப்பாயாக!

கிற .

--------ன்றாம் அங்கம் - இரண்டாம் காட்சி.
இடம் - சுேலாசைனயின் பள்ளி அைற.
காலம் - நள்ளி ள்
இந்திரஜித் ப த் றங்கிக் ெகாண்

கிறான்.

சுேலாசைன பக்கத்தில் உறங்குபவள் கன
எ ந்தி க்கிறாள்.

கண்

பயந்

திடீெரன்

சு. ஆ! ஆ! நாதா! நாதா! - நான் ேகாரமான கன ஒன் கண்ேடன் - என் மனம்
அதனால் தத்தளிக்கிற . எ ந்தி ந் கலங்குகின்ற என் மனைதத் ேதற் ம்
உம கனிவாய் ெமாழிகளால்!
இ. [கண் விழித் ] கண்மணி! கன தாேன! இதற்கு நீ இவ்வா
என்ன கன கண்டாய் ெசால்.
சு.

பயப்படலாமா?

ஐேயா! அைத என் வாயாற் ெசால்ல ம் நாஎழவில்ைலேய!

த்த களத்தில்

உம கால்ேவ , கரம்ேவ , சிரம்ேவ , உடல் ேவறாக, நீர்
ெவட் ண்
ப்பைத நான் கண்டதாகக் கனவில் ேதான்றிய ! கனவாயி ந்த
ேபாதி ம் அைத நிைனத்தா ம் என் ெநஞ்சம் பகீர் என்கிற ! இ ஒ ேவைள
இனி வரப்ேபாகிறைதக் குறிக்கிறேதா என என் ெநஞ்சம் பைதக்கிற .
இ.

கண்மணி! இைதெயல்லாம் பற்றி நீ கவைலப்படாேத கன களில் என்ன
இ க்கிற ? இனி கவைல யின்றிக் கண் உறங்கு.

காட்சி

கிற .
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---------------ன்றாம் அங்கம் -

ன்றாம் காட்சி.

இடம்:- அேத யிடம்
காலம்:- அதிகாைல.
காைலயில் வாத்ய ேகாஷத்தினால் உறங்கிக்ெகாண்
க்கும்
சுேலாசைன ம் இந்திரஜித் ம் எ ப்பப் ப கிறார்கள்.
சு. நாதா - என்மனம் இன் கலங்கி நிற்கிற - இர கண்ட கனவினால். இன்
த்தத்திற்கு - நீர் ெசல்லாதீர் - இந்த வரம் எனக்குத் தரேவண் ம்.
இ. ெபண்மணி! அப்ப ேய ஆகட் ம். இன் என் தகப்பனார் என்ைன
ஏவினாலன்றி நான் த்தத்திற்குச் ெசல்ேலன்
[உட்கா கிறார்கள்.]
ஒ

ேதாழி வ கிறாள்.

ேதா. இைளயமகாராஜா! - ெபாியமகாராஜாவிடமி ந் அவசரமாக ஒ
அவர் உம்ைம உடேன அைழத் வ ம்ப கட்டைள யிட்டதாக
வந்தி க்கிறான் கைட வாயி ல்.

தன்,

இ. [ஒ வைகயாகச் சிாித் ] சாி!- நான் றப்பட ேவண் ய தான்.
[எ ந்தி க்கிறான்.]
சு. [அவைனத் த த் ] நாதா! ேவண்டாம்! ேவண்டாம்!
தர்க்கம் - ராகம் - அடாணா. தாளம் - ஆதி.
என்ைன விட் ஏகுதல் அழேகா மன்னா
ெசான்ன ெசால்ைல ற் ம் மறந்தீேரா
சுந்தரானந்தேர இந்த ேவைள தன்னில் (என்ைன)
ஜீவாதார சிற்பேம கற்பகேம
காவாய் என்ைன க ைணக்கடேல
கற்கண்ேட ேதேன கவைல தீராேத (என்ைன)

த்தத்திற்குச் ெசல்லாதீர்.
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இ. மாேன ேதேன வாடாேத நீ தாேன
நாேன இன் ேசைன டன் ெசன்
வானரப்பைட ெவன் வ ேவன் தீரன் என்
(மாேன)
காந்தாமணி கல்யாணி கண்மணி
சாந்தமாக ைதர்யவிைட
ஈந்தால் நா ம் ெசன்
இன்பமாய் வரல் நன் (மாேன)
சு. நாதா! பி ர்வாக்ய பாிபாலனத்திற்காக நா நகைர ெயல்லாம் விட்
காட் க்குச் ெசன்ற அப்பரம
ஷைன உம்மால் ஒ கா ம் ெவல்ல

யா !

இ. கண்மணி! உன் வாக்கினாேலேய நான் ெசய்யேவண் ய கடைமைய எனக்குப்
ேபாதித் விட்டாய்! அப்பரம
ஷன் பி ர்வாக்ய பாிபாலனத்ைதேய
தன்ைமயாகக் ெகாண்டால் - நா ம் அதன்ப ேய என தகப்பனா ைடய
கட்டைளைய நிைறேவற்ற ேவண்டாமா? அவர் என்ைன இன்
ேபாகச்ெசான்னால் நான் ேபாக ேவண் யவேன.
சு. நாதா! ஆனால் - தங்கள் இஷ்டம்!
[இந்திரஜித் றப்ப கிறான்.]
காட்சி

கிற .

------------------

த்தத்திற்குப்
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ன்றாம் அங்கம் - நான்காம் காட்சி.
இடம் - ராவணன் அந்தப் ரம்
காலம் - காைல.
ராவணன்

க்கித்தவண்ன மி க்கிறான்.

ம. [அவைனத் ேதற்றிக் ெகாண்
சீைத ெயன்
ரா.

க்கிறாள்] பிராணநாதா, இனியாவ

ம் தீைய லங்ைகைய விட்ட கற்றி,

அந்த

ராமாிடம் ேசர்த்தி ேம!

த்தியற்றவேள! ேபசாமல் இ ! என் உயிர் உள்ளள ம் அப்ப ச் ெசய்ேயன்.
இேதா இந்திரஜித் வ கிறான். அவைனக்ெகாண் இந்த ராம
லட்சுமணர்களாகிய மானிடப் ச்சிகைள நசுக்குகிேறன்!

இந்திரஜித் வ கிறான்.
இ. அப்பா, நமஸ்காரம், அம்மா நமஸ்காரம். என்ைன யைழத்தீர்களாேம.
ரா.

கண்ேண! இந்திரஜித்! வாராய்! மதி ைடய ைமந்தேன ஆபத்காலத்தில்
மந்திாியாகிறான் என் ெசால்லப்பட்
க்கிற . ஆகேவ க்க சாகரத்தில்
ழ்கியி க்கும் எனக்குக் கைர ேய ம் மார்க்கம் நீதான் ஒன் ெசால்ல
ேவண் ம்.

இ.

பிதா! இவ்வாபத்தினின் ம் தப்ப ஒ
உத்திரவானால் ெசால்கிேறன்.

சுலபமான மார்க்கம் இ க்கிற .

ரா. ெசால் ைமந்தா!
இ. அப்பா! நம குலத்ைத ம் பலத்ைத ம் ஒ ங்ேக அழித்திட சீைத உ ெவ த்
வந்தி க்கும் அக்னிைய அப்ப ேய ெகாண் ேபாய் அந்த ராகவனிடம் ேசர்த்
விட்டால், இந்த நம

கஷ்டெமல்லாம்-

ரா. [ேகாப ண் ] அேட! திாிேலாககண்டகனாகிய ராவண க்குப் பிறந்த
பிள்ைளயாகத் ேதான்றவில்ைல நீ! என் பிள்ைளயல்ல நீ! உன்ைனக் ெகான்
த

ல், பிறகு அம்மானிடப் பதர்கைள இட்சணம் அழிக்கிேறன்!

[வாெள த் ப் ேபாகிறான்.]
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ம. [அவைனத் த த் ] நாதா! நம
(ஒ

நா

அ ைம ைமந்தனாயிற்ேற!

ம் மறேவன் என்ற ெமட் .)

மணேம ங் குணவாேன
ைமந்தன் ேமல் ஏன் ேகாபம் (மண)
தன்சூரத் தன்ைம வாய்ந்த லங்ைகக் கதிபதிேய
தனயைனச் சிைதக்க லாகுமா இ தகுமா. (மண)
ரா. அ ைம ைமந்தனா! அப்ப

யி ந்தால் என் ெசாற்ப

இ. அப்பா! ேகாபியாதீர்! - உம

ெசாற்ப

நடக்க மாட்டானா?

என்ன ெசய்யேவண் ம்? ெசால்

ம்

ெசய்கிேறன், உமக்குக் ேகாபம் ேவண்டாம்.
ரா/ ஆனால் உடேன ெசன்
இ.

இந்த ராம லட்சுமணர்கைளக் ெகான் வா.

சாி! - உமதாக்கிைனப்ப

பிரயத்னப்ப கிேறன். அவர்கைளயாவ

வ கிேறன், இல்லாவிட்டால் நானாவ

ெவன்

அவர்களால் ம கிேறன்.

[ேபாகிறான்.]
காட்சி

கிற .

--------------------ன்றாம் அங்கம் - ஐந்தாம் காட்சி.
இடம் -

த்தகளம். காலம் - பகல்.

வானரைசனியங்க க்கும் ராட்சத ைசனியங்க க்கும் ெப ம் த்தம் நடக்கிற .
ல
மணர் இந்திரஜித் டன் ேபார் ாிகின்றனர்.
ராமர் ஒ பக்கமாக நின்
இவர்கள் த்தத்ைதப் பார்த் க் ெகாண்
க்கிறார். விபீஷணர் லட்சுமணர்
பக்கத்தி
ந் அவ க்கு உற்சாக ண்டாக்கிக் ெகாண்
க்கிறார்.
வி. லட்சுமணேர! இந்திரஜித் அேஹா அக்னியாஸ்திரம் வி கிறான் - நீர்
உடேன வ ணாஸ்திரம் விட் அதைன அதமாக்கும்.
[லட்சுமணர் அப்ப ேய ெசய்கின்றனர்.]
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அேதா! அவன் இ யாஸ்திரத்ைத வி கிறான். இந்திராஸ்திரத்தினால்
அைத அடக்கும். [லட்சுமணர் அப்ப ேய ெசய்கிறார்.]
அேதாபா ம்! அவன் நாகாஸ்திரம் ெதா க்கிறான். அதற்கு ைவாியாகிய
க டாஸ்திரத்ைதத் ெதா ம்.
[லட்சுமணர் அப்ப ேய ெதா க்கின்றனர். விபீஷனர் ஒ
இ.

றம் ேபாகிறார்.]

ஆஹா! மானிடப் ச்சிகேள! இேதா நான் பிரம்மாஸ்திரத்ைதத் ெதா க்கிேறன்.
வல்லைம ள்ளவர்களானால் அைதத் த த் க்ெகாள் ங்கள் பார்க்கலாம்.
[பிரம்மாஸ்திரத்ைதப் பிரேயாகிக்கிறான். ராம லட்சுமணர்கள் உட்பட
அங்கி க்கும் வானர ைசனியங்கள் ர்ச்ைசயாகின்றனர்.]
சுக்கிாீவன் அங்கதன் மற்ெறா
றமி ந் ஓ
தாங்கி க்கப்ப கின்றனர். அ மார் ஓ வந்
லம் கிறார்.

அ. ஹா! ராமப்பிர ! ராமப்பிர ! விபீஷணர் ஓ
வி. ஆஹா! ஒ

ராமா!

வந் ராம லட்சுமணர்கைளத்
ராமர் பாதத்தில் வி ந்

ராமா!

வ கிறார்.

க்ஷணம் நான் விலகியி க்க என்ன பிரமாதம் ேநர்ந்

விட்ட !-

[ராம லட்சுமணர்கைள ெந ங்கி] ஒ! இந்திரஜித் ெதா த்த பிரம்மாஸ்திரத்தில்
ர்ச்ைச யாயி க்க ேவண் ம்!- அ மந்தா! எல்லாம் உணர்ந்த நீேய என்ன
இப்ப
க்கிக்கிறாய் !
ராம லட்சுமணர்கள் பிரம்மா ெகா த்த
அஸ்திரத்திற்குச் ெசய்யேவண் ய மாியாைதயின் ெபா ட்
ர்ச்ைசயாய்
இ க்கின்றார்கேள
ஒழிய அவர்கள் ம யவில்ைல. அவர்கள் ம ப
ம் பிரக்ைஞேய அைடயச்
ெசய் ம் வழி உன் யத்தினத்தி
க்கிற . நீ உடேன இைமயமைலக்குப் ேபாய்,
ைகலாச பர்வதத்தினிைடயில் சஞ்சீவியி க்கிற அைதக் ெகாண் வா.
உன்னாலன்றி இைதச் ெசய்யத்தக்கவர் ேவெறா வர் இல்ைல. உடேன
றப்ப .
அ

. இேதா றப்பட்

காட்சி

கிற

------------------

விட்ேடன். [ேபாகிறான்.]
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ன்றாம் அங்கம் - ஆறாம் காட்சி
இடம் - ைகலாசம்.
காலம் - சா ங்காலம்.
அ

. இ தான் விபீஷணர் குறித்தமைல. இதில் எைவ சஞ்சீவி

ைககள் என்

அறிேயேன, இதற்ெகன்ன ெசய்வ ? இந்த மைலைய அப்ப ேய
க்கிெகாண் ேபாகிேறன். [ க்குகிறார்.]
காட்சி

கிற .

------------------ன்றாம் அங்கம் - ஏழாம் காட்சி.
இடம்- த்தகளம். காலம்-இர .
அ

. இேதா சஞ்சீவிமைலையக் ெகாண் வந்ேதன்.

(அதன் காற்றினால் ம ந்தவர்கள் எ கின்றனர்.
எ கின்றனர்.)

ராம லட்சுமணர்க

ம்

ல. ஹா! விட்ேடனாபார் இனி உன்ைன இந்திரஜித்!-எங்ேக அவைனக்காேணாம்?
.

அப்பா! லட்சுமணா! அவன் விட்ட பிரம்மாஸ்திரத்தினால் நாம் ர்ச்ைச
யாேனாம். அ மான் ெகாணர்ந்த சஞ்சீவியினால் அம் ர்ச்ைச ெதளிந்ேதாம்.
(அ மான் த ய வானரங்கள் ராமலட்சுமணர்கள் உயிர்ெபற்றைதக் கண்
அவர்கைளச் சூழ்ந் சந்ேதாஷத் டன் ஆ ப் பா கின்றனர்.)

வான. ராகம்-ெசஞ்சு ட் . தாளம்-ஆதி.
சண்டகிரணகுலமண்டனராம்
மத் தசரத நந்தனராம்
ெகௗசல்யா சுகவர்த்தனராம் விஸ்வாமித்ரப் பிாியதர ராம்
ேகாரதாடகா காதக ராம் மாாீசாதி நிபாதக ராம்
ெகௗசிக மகசம் ரக்ஷக ராம்
மதஹல்ேயாத் தாரக ராம்
சீதார்ப்பிதவர மா க ராம் க் தைவ வாஹிக ெகௗ க ராம்
ராம ராம ெஜய ராஜாராம் ராம ராம ெஜய சீதாராம்.
வி. நம

சந்ேதாஷத்திற் கறிகுறியாக ம் நாம் எல்லாம் உயிர் ெபற்றைத நம
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சத்

க்கள் அறி ம் ெபா ட் ம், உங்களில் பலசா கள் எல்லாம் ெகாள்ளிக்

கட்ைடகைளக் ைகயிற் ெகாண் , லங்ைகக்குள் குந்
ெகா த்
ர்களாக!
(வானரங்கள் அப்ப ேய ெசய்யப் றப்ப
காட்சி

ராவணாலயத்ைதக்

கின்றனர்.)

கிற .

------------------நான்காம் அங்கம் இடம்-சுேலாசைனயின் அந்தப் றத்தில்

தற் காட்சி.

ஜாக்கிரஹம்.

காலம் - காைல.
சுேலாசைன ேதவியின் விக்ரகத்ைத ஆராதிக்கிறாள்.
சு. நமஸ்ேத இந் ராணி ரணி
இமயவர் ெசல்வி நீேய
நிலமகேள ஜித்ேதன் (ந)
பலம் நிைறந்ெதன் பர்த்தா இன்
பண் டன் ெஜயிக்கேவண் ம். (ந)
சு.

( ஜித் விட் கற் ரத்ைத ஏற் கிறாள். அச்சமயம் இந்திரஜித் பின் றம் வந்
அவள் கண்கைள
கிறான்-கரத்தி
ந்த கற் ரத்தட் தவறி வி ந்
கற் ரம் அவிந் ேபாகிற .)
யார் அ ! - ஆ! நாதா! என்ன காாியம் ெசய்தீர்!

இ. (பிக

எ

ம் ஹிந் ஸ்தானி ெமட் .)

அன்ேப என் ஆைச மாேத
அறியாமல் ேநர்ந்ததீேத
ன்ேப உணர்ந்ேதன் இைலேய
ஜா கத்தின் நிைலேய.
சு. ெதாைகயறா.
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அம்பிைக ைஜதனில் தீபெம த்
ஆராதிக்கும் ேவைளயில்
அபசகுனமாகேவ, ைகந வி விட்டதால்
அச்சம் எனக்கு மிகேவ.
(பல்லவி - பின் எ ப் .)
வம்பாய் விைளந்த சண்ைட
மாதால் ெதாிந் ெகாண்ேடன்
சிந்தாகுலம் அைடந்ேதன் நீர்
ெசல்ல ேவண்டாம் இன்ேற.
இ. ெதாைகயறா.
ஊைழக் கடக்குேமார் உத்தமன் காலத்தில்
உண்ெடன் ெசால்வதழேழா
உண்ைமயாய் தந்ைதயின் ெசாற்ப இன்
உடேன நான் ஏகேவண் ம்.

த்தத்திற்கு

(பல்லவி - பின் எ ப் )
கண்ேண கலங்கேவண்டாம்
கஷ்டம் நம்ைமேய தீண்டா
மின்னார் திக்க சான்றாய்
விளம்பில் குைற ேதான்றாய். (அன்ேப)
இ.

ெபண்மணி! நான் அறியாமல் ெசய்த பிைழைய மன்னிப்பாய்! நீ
ெசய் ெகாண்
ப்ப அறிந்தவன் அல்ல நான்.

ைஜ

சு.

பிராணபதி! என் உள்ளம் ந ங்குகிற . நீர் இன் நடக்கப்ேபாகின்ற
த்தத்தில் ெஜயம் ெபறேவண் ெமன் நான் ேலாகமாதாைவப் பிரார்த்தித் க்
ெகாண்
ந்ேதன். இச்சமயம் இவ்வபசகுனம் ேநரேவண் மா? நான் என்
ெசய்ேவன்! [ க்கிக்கிறாள்.]

இ.

நா ம் இ இனிேநாிடப் ேபாகிற ஏேதா தீங்ைகக்குறிக்கிற ெதன
நிைனக்கிேறன். ஆயி ம் கண்மணி சுத்த ரனாகிய நான் இதற்ெகல்லாம்
அஞ்சலாகா . ெபண்மணி! இன்ைறத்தினம் எப்ப யாவ ராம
லட்சுமணர்கைளக் ெகான் வரேவண் ெமன் பிதா எனக்கு
ஆக்ஞாபித்தி க்கிறார்-
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சு.

ஐேயா-அைதக் ேகள்விப்பட்ேடேன! அ
என் மனம்

தல் அன ற்பட்ட

க்கிறேத, அந்ேதா! அவர்கைள ெவல்

ஆ க்குத்தான் உண் ! நீர் அறியீரா? இந்த

ைவப்ேபால்

ம் சக்தி அவனியில்

ண் பிரயத்தனத்தில் உம

உயிைர நீர் மாய்த் க் ெகாள்வேதா?
[ க்கிக்கிறாள்.]
இ.

கண்ேண! சுேலாசனா! நீ இவ்வா
க்கித் என் மனைதக் கலக்காேத! என்
தகப்ப க்கு ைமந்தனாகப் பிறந்த என் கடைமைய நான் நிைறேவற்ற
ேவண் ம்! நான் இன் எப்ப
ம் த்தத்திற்கு ேபாய் ெஜயித்தாவ தி ம்ப
ேவண் ம், அல்ல ம ந்தாவ சுவர்க்கம் கேவண் ம். ஆகேவ கண்களில்
நீர்த ம்பாமல் எனக்கு விைட ெகா த்த ப் . உன் பாதிவ்ரத்யம் எனக்கு என்ன
ேநர்ந்த ேபாதி ம் நற்கதி யளிக்கும்!

சு.

ஐேயா! என் பாதிவ்ரத்யம் உம்ைம எப்ப காக்கும்! அந்த சீதா ேதவியின்
பாதிவ்ரத்யம் உம் ைடய குலத்ைதெயல்லாம் அழிக்கக் காத்தி க்க!

இ.

சாி! அைவகைள ெயல்லாம் பற்றி இப்ெபா
ேயாசிக்கக் காலமில்ைல;
ேநரமாகிற . எனக்கு சீக்கிரம் விைட ெகா த்த ப் .

சு.

நாதா! ேபாம் சீக்கிரம்! நான் இனி த க்கலாகா !-நாதா! ஒ கால்
உங்க

இ.

க்கு ஏதாவ

ெக தி ேநாி மாயின் எனக்கு எப்ப

த்தத்தில்

ெதாிகிற ?

கண்மணி! இன்ைற த்தத்தில் நான் அபஜயப்பட் இறக்கும்ப ேநாிட்டால்
கணையப் பி த்த என் வல கரமான உன் கண் ன் வந் வி ம்-இ ேவ
உனக்கு அைடயாளம்.
வி த்தம்----காம்ேபாதி.
யாரா ம் ெசால்வதற்காிய என் ஆவி அவி ங்காலம்
ேபாரா ம் சமயம் விமீ வந் ெபா ந்திற்ெறன்றால்
சீரான கற் ள்ளமாேத உன் சிங்காரம யின் மீ
ேநராக என்ைகக் குறியாக வந் ேநர்ந்தி ேம.
எ ேநர்ந்தேபாதி ம் நாமி வ ம் சீக்கிரம் ஒ ங்கு ேசர்ேவாம் என்
எனக்குள் ஏேதா ஒன் ெசால்கிற . அஞ்சாேத.

சு. பிராணநாதா! உம

வாக்கு ப க்குமாக!
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[ ெவளியில்
காட்சி

த்தேபாிைக

ழங்குகிற . இந்திரஜித்விைரந்

ெசல்கிறான்.]

கிற

-------------------நான்காம் அங்கம் - இரண்டாவ

காட்சி.

இடம்-- த்தகளம்,.
காலம்--பகல்.
இ

ைசனியங்க

க்கும் ேகாரமான

இ. இ. இவ்வா ராமலட்சுமணர்க
நம்மால் இவரகைள ெஜயிக்க

த்தம் நடக்கிற .

டன் ேநராக த்தஞ் ெசய் ெகாண்
ந்தால்,
யா . இவர்க க்கு ஏேத ம் ெப ம்

க்க ண்டாக்கி ெமய் மறந்தி க்கச் ெசய் , பிறகு இவர்கைள ெவல்ல
ேவண் ம். ----லங்ைகக்குப் ேபாேவாம். [மைறகிறான்.]
காட்சி

கிற .

------------------நான்காம் அங்கம் -

ன்றாம் காட்சி.

இடம் - லங்ைக. காலம் - பகல்.
இந்திரஜித் மாயா சீைதைய ரதத்தின்மீ ஏற்றிக்ெகாண்
சுேலாசைன ஓ வந் அவைனத் த க்கிறாள்.

வ கிறான்.

சு. பிராணநாதா!
ஐேயா ெபண்பாவம் ஆகாதாகா (ஐ)
மாதர்களிற் சிறந்த மாதரசி தன்ைன
மன்னா நீர்வைதப்ப தாகாதாகா . (ஐ)
இெதன்ன சாகசம்! என்ைனத் தீண் ய கரத்தினால் மற்ெறா
தாங்கள் தீண் வ

தர்மமா? அ

ஸ்திாீையத்

ம் உத்தம பத்தினியாகிய சீதாேதவிையத்

தாம் ெதாடலாகுேமா? எங்ேக ெகாண்

ேபாகிறீர்கள் ேதவிைய?
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இ.

த்த களத்திற்கு - இவள் தைலையச் ேசதிப்பதற்காக!

சு. ஐேயா! சுத்த ரராகிய தாங்கள் ஸ்திாீ ஹத்தி ெசய்யலாகுேமா? அைதவிட
என்ைன ன் ெகான் ெசல் ங்கள்.
[பாதத்தில்

ழ்கிறாள்.]

இ. கண்மணி! எ ந்தி

இெதன்ன சாகசம்! நான் உண்ைமயில் ெபண்

ெகாைலக்கு உட்ப ேவெனன்

எண்ணினாயா?

(நாகூர்ஜாேனவாேல என்ற ெமட் )
உண்ைமயாக நாேனார்
ெபண்ைனக் ெகால் ேவேனா
வண்ணேமனி - மாேன
வாேனார் பழிக்க நாேன. (2)
ெதாைகயறா.
மாயா விேனாதேம வாழ்க்ைக
ம்
ெகாண்ட வம்சத்தி தித்த என்ைன
மற்றவர் உணரா ேபாயி ம் நீ ெமன்
வழிமறித் இங்கு நின்றாய்.
பாட் .
உன்ைன யன்றி ேவ
ெபண்ைணத் தீண் ேவேனா - இவ்
ெவண்ண ேமேனா ெகாண்டாய் - மனம்
ஏங்கிேய நிற்கின்றாய். (2)
இந்த சீைத யார் என்

பார்!

[மாயாசீைத ராட்க்ஷசனாக மா கிறான்.]
சுேலாசனா, இனி நீ அந்தப் றம்ேபா.
[ராட்க்ஷசன் ம ப

ம் சீைதயாக மா கிறான்.
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இந்திரஜித் அவைள ரதத்தில் அைழத் க்ெகாண்
காட்சி

ேபாகிறான்.]

கிற .

-----------------------நான்காம் அங்கம் - நான்காம் காட்சி.
இடம் -

த்த களம்

ரத்தில்

த்தம் நடக்கிற .

காலம் - பகல்.
இ. [மாயா சீைத ேகசத்ைதப் பி த்தி த் வந் ] நட ஷ்ைடேய! வாையத்
திறவாேத! சுரர்கைள ஆட் விக்கும் அசுர ரனாகிய இந்திரஜித் என் ம்
இந்த தீரன் ன் ேகவலம் குரங்குகைள ஆட் விக்கும் குரங்காட் உன் பர்த்தா
அந்த ராம ைடய பராக்கிரமம் எம்மாத்திரம்!
சீ. ராமா! ராமா! - லட்சுமணா! லட்சுமணா!
இ. ராகம் - அடாணா. தாளம் - ஆதி.
பத்திர ைன இத்தைர மீ சித்திரவைத ெசய்குேவன்
பார்க்குள் ர்க்கி தீர்க்கம் நீ (ப)
ைதத்ய குலத் க் ெகல்லாம் ைசத்தியகைன ெய மிந்திர
சித்தன் ன் வந் தானந்த சத் ராமெனன்ன ெசய்வான் (ப)
இேதா! உன்ைனத்தைலேவ

ண்டம் ேவறாக்குகிேறன்.

[தி ம்பிப் பார்த் ] ஆஹா! அந்தப் ெபாிய குரங்கு என்ைனப்
பார்த் ப் பீதியைடந் பற்கைள இளித்திளித் த் தவிக்கிற .
நாட்ட டன் பல ேகாஷ்டத் டன் மந்தி
கூட்டங்கைளக் ெகாண் வாட்ட நிைனத்தி ம்
தாஷ்
ர னாென வனானா ம் நாட் ல வைனவிடா
ஒட்

உன் சிரத்ைத ெவட்

ழ்த்

ேவனிச் சமயம் மட்

அேட வானரேம! இவைள இவ்வாளினால் ெவட்

{ப}

வி கிேறன்!

[மாயா சீைதயின் தைலைய ெவட் விட் த் தைலையக் கீேழ எறிந்
ேபாய்வி கிறான்.]

விட்
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அ

மான்

த ேயார் ஓ வந்

அத்தைலைய பார்க்கின்றனர்.

அ

. [வ ந்தி] ஆஹா! மகாபாபி! சீதாேதவிையக் ெகான்றாேன! இனி என்ன
இ க்கிற ? நாம் எல்லாம் எ த் க் ெகாண்ட இவ்வள
ணாணேத!

கஷ்ட ம்

பல்லவி.
அன்ைன சீதா பிராட் த்தாேய ெஜகத்தாேய உயிர் நீேய
றந்தாேய இந்தநாேயன் (அ)
அ

பல்லவி.

என்ன ெசய்ேவன் மா தி விமீேத இைறவன் ராம க்ெகன்
ெசால்ேவேன இவன்தான் ெதாியாேன இனி நாேனஅ மாேன -- (அ)
சரணம்
மாயாவி இந்திரசித்தன் வர்மித் ேலாகமாதா க த்ைத ெரண்டாய்
ெவட் னாேன மாட் சாவான் தட் னாேன ெகட் ப் ேபாவாேன. (அ)
எப்ப
ம்
ராமபிரானிடம் இைதத்ெதாிவிக்க ேவண் ம். ஐேயா! இந்த
ேசதிைய அவாிடம் ெசால்லத்தாேனா நான் இன் ம் இந்த உடைலச்
சுமந்தி க்கிேறன்! - அடா! விஷப்
ேவ! ெபண் ெகாைல ாிந்த ேபயேன,
ெநா ப் ெபா தில் நீ அைட ம் ெகதிையக் ேகட் உன் அப்பன் பத் ச்
தைலப் ச்சி அவதிப்பட ெசய்கிேறன்! ெபா ெகாஞ்சம் பதறாேத!
[விைரந்
காட்சி

ேபாகிறார்.]
கிற .

----------------------------
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நான்காம் அங்கம் - ஐந்தாம் காட்சி.
இடம் - ராமர பாசைற காலம் - சாயங்காலம்.
ராம ல
அ

மணர்

ற்றி க்க.

. [ஓ வந் வி ந் ] ஐயேன! சண்டாள இந்திரஜித் அன்ைன யாைரச் சித்ரவைத
ெசய் ெகான் விட்டான்! மஹாபாபி!
[ க்கிக்கிறான்]
. ஹா! கண்மணி! சீதா! நீ உயிர்
[

றந்தாேயா!

ர்ச்சிக்கிறார்.]

ல. அன்ைனேய! சீதாேதவி! உம் ைடய ஆவி
[

றந்தீேரா!

ர்ச்ைச யாகிறார்]

விபீஷணர் வ கிறார்.
அ

. ஐயேன! இேதா விபீஷணர் வ கிறார்.
[

ராமைர ெமல்ல எ ப் கிறார்.]

. அப்பா! விபீஷணா! உன தைமயன் தச கன் தைனயன் இந்திரஜித்,
எனதாைசக் கண்மணி ஜானகிைய வாள் ெகாண் ெவட்
ழ்த்தினானாேம !
[ க்கிக்கிறார்.]
வி. யார் ெசான்ன ?
அ

. ஐேயா! அைத நான் கண்ணாரக்கண்ேடன் கண் ம் இன்
உயி டனி க்கிேறேன!

ம்

வி. மா தியாேர! சகல ம் உணர்ந்த தாேம இவ்வா மனங்கலங்குதல் கூ ேமா?ஐயேன! ரகுகுலதிலகேம! இந்த மாயாவிகளின் சூ இன் ம் தங்க க்குத்
ெதாியாம
க்கிறேத! அக்கினிக்குச் சமானமாகும் அப்பிராட் யாைரத்
தீண்ட ம் அன்னியனால் ஆகக் கூ ய காாியமா? இ இந்திரஜித்தின்
சூதாகும். இனி நடக்கும் த்தத்திலாகி ம் ெஜயமைடயலாெமன்கிற
ேநாக்கத் டன் நிகும்பிைலயாக மியற்ற, இந்தக் கபடச் ெசய்ைகயால் தங்கள்
யாவைர ம் மயக்கிப் ேபாயி க்கிறான். ஐயேன! தாமதிப்பீர்களாயின்
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அந்த யாக குண்டத்தி

ந்

ெவளிவ ம் ரதம் ரவி அஸ்திர சாஸ்திரங்கள்

கிைடத் வி ம், பிறகு அவைன ெஜயிப்ப
ம்
உடேன லட்சுமணைர என் டன் அ ப் ம்-

ர்த்திக

க்கும் அசாத்தியம்.

ராகம் - ேமாகனம். தாளம் - ஆதி.
பல்லவி.
எதிாிையத் ைலத்திட இைளயவைர ய
ஏனின் ம் தாமதம் எம்ெப மாேன. (எ)
அ

ப் ம்

பல்லவி.

அதிபல நிகும்பிைல யாகம் அழிக்கவல்ல
சதி ெசய் ம் இந்திரஜித்தன் தன்ேனா மற்

ள்ள. (எ)

அவன்யாக மியற் மிடம் அைழத் ச் ெசன்

அைத அழித்

வ கிேறாம்.

. ஆயின் லட்சுமணா! உடேன ேபாய் ெஜயித் வா!
ல. இேதா றப்பட்
அ

விட்ேடன்.

. இேதா றப்பட்

விட்ேடாம்.

. விபீஷணேர, என் ஜானகிையத் தி ம்ப ம் கா

ம் பாக்கியம் எனக்குக்

கிட் மா?
வி. ஐயேன! ேதவியா க்கு ஒ
கவைல யற்றி ங்கள்.
[
காட்சி

குைற மில்ைல. இ

ராமர் தவிர மற்றவர்கள் ேபாகின்றனர்.]
கிற .

----------------------

சத்தியம்.
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நான்காம் அங்கம் - ஆறாம் காட்சி.
இடம் - நிகும்பிைலையச் சார்ந்த ெவளி நிலம்.
காலம் - நள்ளிர .
இந்திரஜித் நிகும்பிைலயில் யாகம் ெசய்கிறான்.
விபீஷணர், லட்சுமணர் அ
ெகாண் வ கின்றனர்.

மான்

த ேயாைர அைழத் க்

வி. லட்சுமணேர! அேதா ைக வ கிறேத அவ்விடம் தான் இந்திரஜித் யாகம்
ெசய்கிறான் - சந்த ெசய்யாமல் வா ங்கள்.
அ

. வானர ரர்கேள! இங்கு எல்லாம் இ ட்டாய் இ க்கிற . நான் ன்
ெசல்கிேறன். நீங்கள் என் வாைலப் பி த் க்ெகாண் வா ங்கள்.

[வானரங்கள் அப்ப ேய ெசய்கின்றன. லட்சுமணர் தக்க அஸ்திரங்களால்
ட்ேகாட்ைட, அக்னிக் ேகாட்ைட த யைவகைள அதமாக்குகிறார். கைடசியாக
லட்சுமணாதியர் நிகும்பிைலைய அ குகின்றனர். அ மார் அங்கி க்கும்
வி ட்சத்தின் மீ ஏறி ேஹாமகுண்டத்தினின் ம் கிளம் ம் ரதத்தின் மீ குதித்
அைதக் கீேழ அ க்கி வி கிறார்.]
அ

. அேட! ேப ! தி ட் த்தனமாய் இங்கு வந்தி க்கிறாயா! வா

ராகம் - அடாணா. தாளம் -

பகம்.

பல்லவி.
இந்திரஜித்ேத உன்தன்
தந்திர வித்ைத கெளல்லாம்
ஏண்டா றப்படடா (இ)
அ

பல்லவி.
உன்தன் நிகும்பிைலயில் ஒளித் ெசய்கிறார் ைச
ஒளிக்கும் ஆடவ க்கு கத்தில் ஏண்டா மீைச (இ)

சரணம்.

த்தத்திற்கு!
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ந்த என் தாையப்ேபால ஒ த்திையக் ெகான்றாேய
க்காய் அேயாத்தியில் நடக்கிேறன் என்றாேய
பந்தல் அளந்தவேன நீ ம் ெசன்றாேய
பாதாளம் ெவன்றாேய. (இ)
அந்த ராவண க்கு வந்த லஜ்ைஜக் கிேதா
அங்கத்ைத ெகாண் ேபாய் ஆற்றிேல அலம்ெபாணாேதா
வந் நாணிக்ெகாள்ள பஞ்சேமா கயி
வாணாள் கழிக்கேவ
இ.

ேமா சரணல்லேவா வயி

{இ}

அந்ேதா! இனி என்ன ெசய்வ ? யாகம் அழிந்தேத!

ல. இந்திரஜித்! நீ நிரா தனாயி க்கிறாய்; இப்ெபா
உன்ைனக் ெகால் வ
சுத்த ர க்கழகல்ல - உன் ஆ தங்கைள எ த் க்ெகாண் வா த்தத்திற்கு!
ராகம் - காபி. தாளம் - ஆதி.
பல்லவி.
ேப யான ராட்க்ஷசப் பயெல
இனி ஓடாேத - டமிகு (ேப)
அ

பல்லவி.
ேகா காகமாகினா ங் கல்ெலதிர்
கூ நின் வாழ்வ ண்ேடா உலகினில் (ேப)

சரணம்.
தலத்தில் ேபர்மிகுந்த ராமனின்
ஜபலத்ைத நீ யறியாேயா
ேபார் ெதா க்க ேநர் நடக்க மைறகிற (ேப)
இ. இேதா க்ஷணத்தில் வந்ேதன் - ெபா ! [ேபாகிறான்.]
காட்சி
-------------

கிற .
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ஐந்தாம் அங்கம் இடம் -

தற் காட்சி.

த்தகளம். காலம் - காைல.

இந்திரஜித் ம் லட்சுமண ம் எதிர்த்
இ. அேட! லட்சுமணா!

ன் இரண்

நிற்கின்றனர்.
ைற என்னிடம்

த்தம் ெசய்

ேதால்வி யைடந்தைத மறந்தைனயா? இம் ைற உன்ைனச் சும்மாவிடப்
ேபாகிறதில்ைல. உன்ைனக் ெகான்ேற தீர்க்கிேறன். [பாணம் ெதா க்கிறான்.]
ல. ராட்சாதமா! ன் ெபல்லாம் ேப ையப் ேபால் மைறந் கூட த்தம் ெசய்தைன.
ஆண் பிள்ைளயானால் என் கண்ெணதிாில் நின் இம் ைற ேபார் ாியாய்!
யார் ெஜயிக்கிறார்கேளா பார்ப்ேபாம்.
[ேகார த்தம் நடக்கிற . இந்திரஜித்தின் ரதம் உைடப கிற ,
கவசம் உைடக்கப்ப கிற , வில்

றிப கிற .]

வி. லட்சுமணேர! இ தான் சமயம் - இந்திரஜித் ச த்தி க்கிறான்,
இப்ெபா ேத அவைனக் ெகால் ம்.
ல. அப்ப ேய! [த சில் பாணத்ைதத் ெதா த் ]
பாணேம! தசரத குமாரனான
ராமன் தர்மஸ்வ பி ம்
சத்ய சந்த
ம், ெபௗரஷத்தில் நிகரற்றவ மாயின்
இந்த இந்திரஜித்ைத நீ வைத ெசய்வாயாக!
வி த்தம் - கானடா.
பக்தி ெயன்னிடேம ெகாண்ட பாணேம ண்ைமயானால்
சத்திய சந்தனாம்
ராமேன யாகுமானால்
நத்திய ராக்ஷஸர்கள் நாயகனான இந்திரஜித்தனின் சிரைச
இத்தினம் சீக்கிரம் ெகாண் வாராய்.
[அப்பாணத்தினால்

த ல் பாணத் டன் கூ ய இந்திரஜித்தின் வலக்ைக

ண் க்கப்பட் , ஆகாய மார்க்கமாய்ச் ெசல்கிற . பிறகு சிரம் ண் க்கப்பட் ,
ஆகாய மார்க்கமாய் மற்ெறா
றம் ெசல்கிற . இந்திரஜித்தின் உடல் கீேழ
வி கிற ; வானரங்கள் ெஜய ேகாஷம் ெசய்கின்றன.]
காட்சி

கிற .
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ஐந்தாம் அங்கம் - இரண்டாம் காட்சி.
இடம் - சுேலாசைனயின் அந்தப் ரத்தில்
சுேலாசைன ெகௗாி ைஜ ெசய்கிறாள்.
சு.

ஜாக்கிரகம்.

வி த்தம் - ஹாிகாம்ேபாதி.
அன்ைனேய அ யவள்யான் அன் டன் அ பணிந்
உன்ைனேய ேவண் இப்ேபா உ கிேய வணங்குகின்ேறன்
என்ைனேய ஆ ம் எந்தன் இைறவன் ேமகனாதன்
தன்ைனேய ெஜயத் டன் –
[அவள ஸ்ேதாத்திரத்தின் மத்தியில் இந்திரஜித்தின் ெவட் ண்டகரம்
அவள ம யில்வி கிற .]

சு.

ஹா! என்ன இ ? - ஓ! பிராணநாதாின் கரம்!- ஹா!
[ ர்ச்ைசயாகிறாள், சற்
பிரலாபிக்கிறாள்.]
வி த்தம் -

ெபா த்

ர்ச்ைச ெதளிந்

எ ந்

ராாி.

எந்தைன மணந்த நாதா என் யிர்த் ைணேய
சந்ததம் உபசாித் த வியக் கரமீதாேனா
பந்தன ெமாழியகன் பா த்த கரமிதாேனா
இந்த நற்கரத்ைத நான் இப்ப க் காணலாச்ேச!
நாதா! நாதா! அன் கண்ட கன இன் நிைன வாயிற்ேற! என்ைனப் பாணிக்
கிரஹணம் ெசய் என் க த்தில் மாங்கல்யத்ைதக் கட் ய உம கரமான
உம உரமின்றித் தனித்தி க்கக் கண் ம், பாபி நான் பாாினில் உயிர்
வாழ்கின்ேறேன - பிராணநாதா! என்ைனத்தனிேய ஏங்க விட் த் தாம்
மாத்திரம் உம்ப லகம் தனித் ச் ெசல்லலாேமா? இேதா அ யாள் அங்கு
உமக்கு சுஸ் ைஷ ெசய்ய வ கிேறன். உம கரத்திற் பி த்த பாணேம
என்னாவிைய உம்மிடம் ேசர்க்க உதவட் ம்!
[அைதப் பற்றப் பார்க்கிறாள், அச்சமயம் இந்திரஜித்தின் கரம் தானாக
அங்கு ெப கியி க்கும் ரத்தத்தில் விரைலத் ேதாய்த் ஏேதா எ
கிற .]
ஹா! இெதன்ன ஆச்சாியம்! என்னேவா இக்கரம் எ

கிறேத!
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[எ

கிறைதப் ப க்கிறாள்.]

"பதிவிரதா சிேராமணி! நான்

த்தத்தில் மாண்டதற்காக மனங்கலங்காேத!

பிரமன் விதித்தப
ம், அவர் வரம் ெகா த்த ப
ம், என் மாமனார் கரத்தால்
நான் உயிர் மாண்ேடன். நான் ெசய்த பாபங்கெளல்லாம் பாிஹாிக்கப்பட் ப்
பாிசுத்தனாேனன். இனி நீ, உத்தம சதிகள் தங்கள் பதியிறந்தக் கால், எப்ப
அவர்கைள அைடய ேவண் ேமா, அம் மார்க்கமாய் என்னிடம் வந் ேசர்வாய்."
சந்ேதாஷம்! என்ன டத்தனமாய் நீர் ம ந்ததாகத் க்கப் பட்ேடன் - என்
வைரயில் நீர் உயி டன் தானி க்கிறீர். அதற்கு இைதவிட ேவ அத்தாட்சி
என்ன ேவண் ம்? இனி நான் க்கப் ப வாேனன்! என் பிராணநாதைரச்
சீக்கிரம் அைடயப் ேபாகிேறன் என் சந்ேதாஷப் பட ேவண் ம். என
மாமியார், மாமனார் உத்திரைவப் ெபற் , என் நாதர ஸ் ல சாீரம்
இ க்குமிடம் ெசன் என் கடைமைய நிைறேவற்ற ேவண் ம்.
[கரத் டன் றப்ப கிறாள்.]
காட்சி

கிற .

---------------------ஐந்தாம் அங்கம் -

ன்றாம் காட்சி.

இடம்-மந்ேதாதாி அந்தப் ரம்.
மந்ேதாதாி சயனத்தின் மீ

க்கித்தவண்ண மி க்கிறாள்.

ம. ராகம்-அஸாேவாி. :அள -த்ாி ைட.
பல்லவி.
மகேன ம ந்தைனேயா-மகிதலத்தில் (ம)
அ பல்லவி.
அகமகி ழிலங்கா ரக்காவலேன
ஆதிக்கேம ெபற்ற ேசாதித் தவங்கிடந்த (ம)
சரணம்.
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இந்திரைனச் சிைற பி த்த இந்திரஜித்ேத
எந்தைன மறந்தைனேயா இ விதிேயா
ஏ ெசய்ேவனினி மா நான்தாேன (ம)
குமாரா! குமாரா! உனக்கும் இக்கதி வாய்க்க ேவண் மா? - உன் தந்ைதயின்
குற்றத்திற்காக நீ யிறக்கேவண் மா? கண்ேண!-கண்மணி! (ேதம்பி அ கிறாள்.)
சுேலாசைன வி கிறாள்.
சு. மாமி! மாமி!
ம. (அவைளக் கட் யைணத் ) சுேலாசனா! உத்தம பத்தினியாகிய உனக்கும்
இக்கதிவாய்க்க ேவண் மா?
சு. மாமி! மனம் கலங்காதீர்கள். அவரவர்கள் விதிப்ப
மாற்ற

நடக்கிற ; அைதயாரால்

ம்?-மாமி, எனக்கு உத்தரவளி ம்.

ம. ஐேயா! எங்ேக ேபாகப் ேபாகிறாய்?
சு. பதிையப் பிாிந்த சதிகள் ெசல்லேவண் ய மார்க்கம் ேபாகப் ேபாகிேறன்.
ம.

சு.

ஹா! உடன்கட்ைட ேயறப் ேபாகிறாேயா? உன் உைடையக் கண்ட டேன
சந்ேதகப்பட்ேடன்!
ஆம் - ெதய்வாதீனத்தால் அவர

கரம் மாத்திரம் எனக்குக் கிைடத்தி க்கிற .

அைதச் சிவிைகயில் ைவத் க் ெகாண்
நான் ெபற ேவண் ம்.
ம.

வந்தி க்கிேறன்; அவர

உடைல

ஆயின் நான் உன்ைனத்தைட ெசய்யலாகா ! உன் மாமனாாிடம் ேபாய்
அைத ெப வெதப்ப என் கண்டறிந் உன் கடைமையச் ெசய்வாய்
உத்தமிேய!

[சுேலாசைனைய அைழத் க்ெகாண்
காட்சி

வைடகிற .

------------------------

தன்

ட் ன்கத வைரக்கும் வழி வி கிறாள்.]
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ஐந்தாம் அங்கம் - நான்காம் காட்சி.
இடம் - லங்ைகயில் ராவணன

சயனக்கி கம்.

காலம் - சாயங்காலம்.
ராவணன் ப க்ைகயில் ப த் ப் ரண்ட

ெகாண்

க்கிறான்.

ரா. ேமகநாதா! இந்திரஜித்! நீ ம ந்த பின்னர் எனக்ெகன்ன வாழ்வி க்கிற !
நாைள நாேன

த்தத்திற்குப் றப்பட் ப் ேபாய், உன்ைனக் ெகான்ற

லட்சுமணைன ம், ராமைன ம் ெகால்கிேறன்! இல்லாவிட்டால் அவர்களால்
ெகால்லப் பட்

நான் ம கிேறன்! - என்ன சப்தம் அ ?

[பலகணி வழியாகப் பார்த் ]
யாேரா ஒ ஸ்திாீ சிவிைக ேயறி இங்கு வ கிறாள் - ஓ! சீைத! சீை த!இந்திரஜித் இறந்தி க்கமாட்டான்! நம பைகவர் லட்சுமணன் மாண்டைத
இந்திரஜித் மாண்டதாகப் ெபாய் வதந்தி கற்பித்தி க்கேவண் ம் – ராம
லட்சுமணர்கள் ம ந்தி க்கேவண் ம்; அ
ெயன்

தான் சீைத, இனி ேவ

கதியில்ைல

நம்மிடம் வ கிறாள் - யார் அங்ேக?

[ராட்க்ஷச ேவைலயாட்கள் வ கிறார்கள்]
என அலங்கார வஸ் க்கைள ெயல்லாம் ெகாண்
[அவர்கள் அங்ஙனம் ெசய்ய, சாிைக வஸ்திரம்

வா ங்கள்.

த யைவகளால் அலங்காித் க்

ெகாண் கந்தக பம் தாித் , ஷ்பமாைல சூட் க் ெகாள்கிறான்.]
சிவிைக விட் றங்கி சுேலாசைன வ கிறாள்.
ஹா! சீைத! சீைத! [அ கில் ெந ங்க சுேலாசைன என்
சு.

அறிகிறான்.]

மாமா, நமஸ்காரம்.

ரா. சுேலாசனா! - இெதன்ன சந்ேதாஷக் ேகாலத் டன் வந்தி க்கிறாய்?
சு.

ஆம், எனக்கு இரண்டாம் விவாகம் நடக்கப்ேபாகிற .
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வி த்தம் - பியாகைட.
மன்னிய மாமா இந்த மானில வாழ் ேவண்ேடன்
உன்னிய என நாதன் உயிர் றந்திட்டாரவர்தன்
ெசன்னிைய வாங்கித் தந்தால் ெசந்தணல் வளர்த்தி நாேனா
தன் டன் கட்ைடேயாி ஜன்மசாபல்ய மாேவன்.
ம ந்த என் பிராண்நாத ைடய உட டன் அக்னிப் பிரேவசமாகப் ேபாகிேறன்.
அதற்காக அவர உடைல அைட ம் ப யான மார்க்கம் தாங்கள் எனக்குச்
ெசால்ல ேவண் ம்.
ரா.

ஹா!- சுேலாசனா, என்ைனக் ேகட்பதில் பிரேயாஜனமில்ைல- ரணகளம்
ெசன் உன் சிற்றப்பன் விபீஷணைனக் ேகட் ப் பார்.

சு.

உத்தர ப்ப ேய.
[நமஸ்காித் ப்ேபாகிறாள், ராவணன்
காட்சி

க்கத் டன் மஞ்சத்தில் சாய்கிறான்.]

வைடகிற .

---------------ஐந்தாம் அங்கம் - ஐந்தாம் காட்சி.
இடம் -

ராமர் பாசைற.

காலம் - சூர்யாஸ்தமனம்.
ராமர் வானரங்கள் ைடசூழ நிற்கின்றனர். இந்திரஜித்தின் தைல ராமர்
பாதத்தில் வந் வி கிற . ராமர் அைதத் தடவிக் ெகா க்கிறார்.
லட்சுமணர் விைரந் வ கிறார்.
ல. அண்ணா! ெகான்ேறன் அப்பாபி இந்திரஜித்ைத!- அண்ணா என்ன இ ?
நம ஜன்மத் ேவஷியின் தைலையப் பாி டன் பார்த் , அதைனத்
தடவிக் ெகா க்கிறீர்கேள!. அப்பா!

ன் நீெஜயம் ெபற்றதற்காக என் ஆசிையப் ெப வாய்!

[அவைனக்கட்

உச்சி

கர்கிறார்.]
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பிறகு நீ ேகட்ட ேகள்விக்கு பதிைலப் ெப வாய், ல

மணா, குலத்தால்

மட் ம் இவன் நமக்குப் பைகவனல்லா , மேனாவாக்கு காய ெமன் ம்
திாிகரணங்களால் நமதன்பேன இவெனன்பைத நீ சீக்கிரம் அறிவாய்.
அ
அ

மான் ஓ வ கிறார்.

. ஐயேன! அேதா ேதவியார் தம்ைம நா

வ கிறார்கள்! தன் மகன்

ம ந்த ெசய்திையக் ேகட்ட ராவணன், அவர்கைளச் சிைறயினின் ம்
வி த் த் தம்மிடம் அ ப்பியி க்கிறான் ேபா ம்.
. மா தி, அப்பா அவசரப்படாேத. அப்ப யி க்காெதன் எண் கிேறன்.
உன் மனக்கலக்கம் இவ்வா நிைனக்கச் ெசய்கிற - உற் ப்பார் யார்
வ வெதன் .
அ

. [உற் ப் பார்த் ] ஐயேன! இெதன்ன மாயேமா ஒன் ம் ெதாிய வில்ைல.
இவர்கள் சீதாேதவியல்ல! இப்ெபா
இவ்விடம் நா வ ம் நங்ைக நான்
ன் பின் பார்த்திரா உ வமாக் காணப்ப கிற . இேதா ெந ங்கி வந்
விட்டார்கள் - யாராயி க்கலாம்?

சுேலாசைன வந்

ராமர் பாதத்தில் வி கிறாள்.

சு. ராகம் - கல்யாணி. தாளம் - ஆதி.
பல்லவி.
தசரதசுதா தய
அ

ெசய்கு ர். (த)

பல்லவி.
விசன
மா ெதனக்குைனயல்லால்
ேவ
ைணயார் பாாி னிேமல். (த)

சரணம்.
என மணவாளன தைலைய
இனி டனளித்திட வணங்கிேனன்
னித ம ேவ
ட டேன
ேபாகவாழ்வகன் சாகத் ணிகுேறன். (த)
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. ராகம் - ைபரவி.
தன்ைனேய ைணயாய்க் ெகாண் தனித்தவாளகி வந்ெதன்
ன்னதாய்த் ணிந் ேதாற்ற ைனந்தவள் நீ யாரம்மா
உன்ைனேய வாட் நிற்க உற்றதாம் பிைழகள் என்ன
என்ைனேய ேகாாிவந்தெதன்ன நீ விளங்க ெசால் .
சு.

ராம ர்த்தி! அ யாள் சுேலாசைன-லட்சுமணரால் சற்
ன் ெகால்லப்பட்ட
இந்திரஜித்தின் மைனவி - தயாபரா! கி பாகரா! ண்ய ர்த்தியாகிய
தங்க ைடய பராக்கிர ம் மகிைம மறியாத என் மாமனார் ர்ப்
ேபாதைனயால் மயங்கி, என் பதி இம் மஹாபாபிையக் ைகவிட்

ேபானபின்,

இத்ெதௗர்ப்பாக்கியசா , இனி இவ் லகில் உயிர் ைவத்தி ப்ப சாி யன் .
உத்தம பத்தினிக்கு இ லக்ஷண மாகா . நான் உடன்கட்ைட ேயற
ேவண் மாதலால் அவர
அ யா
.

உடைல ம், அவர் சிரைச ம் எனக்க

ம், என் நாயக டன் நற்கதியைட ம்ப

கி ைப ாியேவண் கிேறன்.

தம்பி லட்சுமணா, இந்த ஸ்திாீ ெசான்னைதக் ேகட்டாய் அல்லவா?
இந்திரஜித்தின் தைலைய இவ

ல. அண்ணா! இவ்வா

க்குக் ெகா க்கலாமா?

ெசால்வதற்காக என்ைன மன்னி ம்.

ராகம் - ேதா . தாளம் - மிஸ்ரம்.
பல்லவி.
ஏனிந்த தய ெகாண்டீர்
ராமசந்திரா நீர் (ஏ)
அ

வ டன்,

பல்லவி.
ேதனிைற ெமாழி கன்
சிரைசக் கவர வந்தாள் (ஏ)

சரணம்.
காலம் ெசய்த ராட்சசன் மைனவியாமிவள்
சந்ேதகேமேனா அண்ணா தீனசரண்யா
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காலமதில் நாமைடந்த கஷ்டம் ெகாஞ்சேமா ேவண்டாம்
சந்ேதகேமேனா அண்ணா (ஏ)
உம

மதி கலங்கியி க்கிறதா என்ன? ராட்க்ஷசர்கள் ெபாிய மாயாவிகள்.

எவ்வளேவா கஷ்டப்பட்
ம ப

நான் அவைனக் ெகான்றி க்க, அவன

ம் இவளிடம் ெகா த்தால், அைத உட

அவைன உயிர்ப்பிப்பாளானால் நம

டன் ேசர்த்

தைலைய

ம ப

கதி என்னவாவ ! - ேவண்டாம்!

. வா குமாரா, உன் அபிப்பிராய ெமன்ன?
அ

. ஒ கா

ம் ெகா க்கேவ கூடா .

. அங்கதா, நீ என்ன ெசால்கிறாய்?
அங். ஐயேன, எனக்கும் அப்ப ேய ேதான் கிற .
. விபீஷணா, உன் அபிப்பிராயம்?
வி. ரகுகுலதிலகேம! நீர் அறியாத

ஒன்

மில்ைல; ஆயி

ம்-

வி த்தம்-சங்கராபரணம்.
சத் வா யி ந்திட்டா ம்
சமர்க்களத்திறப்பனாயின்
அத்தைரக் கணேம ம் தன்
அ தாபம் காட்டேவண் ம்
மித் ேபதங் களில்லா
ேமலவா ணித்த ெசன்னிதன்
பத்தினிக் காத்தளிக்க
பரமேன நியாயம் தாேன.
என் அபிப்பிராயம், இம்மா

ேகட்கிறப

ெகா க்கலா ெமன்பேதயாம்.

இந்திரஜித் சுபாவத்தில் ெகட்டவனன் , அவன தகப்ப ைடய
ர்ப்ேபாதைனயினால் மதி மயங்கினவன். அன்றி ம் எப்ப ப்பட்ட
சத் வாயி ந்தா ம் இறந்தபின் அவன தகனக்கிாிைய நாம்
கிரமப்ப நடத்த ேவண் ம்.

ம்
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. ஜாம்பவேர, உம

அபிப்பிராயம்?

ஜா. எனக்கும் விபீஷணர் கூறிய ப ேய ேதான் கிற .
ல.

என்ன அண்ணா! இப்ப இவர்கைள ெயல்லாம் ேகட் க் ெகாண்
ஒ கா ம் தாம் அப்ப ச் ெசய்யலாகா !
. வானர

ரர்கேள, நீங்கள் ஒ

றம் ேபாயி ங்கள்.

(லட்சுமணர் சுேலாசனா தவிர மற்றவர்கள் ஒ
(தனி) இப்ெபா

க்கிறீர்கள்!

றமாய்ப் ேபாகின்றனர்.)

என் தம்பியாயி க்கும் லட்சுமணன்

ர்வ ஜன்மத்தில்

ஆதிேசஷனா நி ந்தவன், இச் சமயம் அவ ைடய த்ாியாயி க்கும் இந்த
சுேலாசனா யாெரன் அவ க்குத் ெதாியா -இப்ெபா
என் தம்பிக்குப்
ர்வ வாசைன ெகா த் சற் பாரக்கலாம்.
(லட்சுமணர் மார்ைபத் தடவ)
ல.

(சுேலாசைனையப் பார்த் ) ஹா! கண்மணி! வத்ேஸ! உனக்கா இக்கதி
ேநர்ந்த் !
(ராமைர ேநாக்கி)
ராமா! என் த்திாி விதைவநாக நான் கண் சகிக்க
யா . உடேன அவள்
ஷைன எ ப்பித் தராவி ல் என யிைரப்
ேபாக்கிக் ெகாள்ேவன். இ சத்தியம்.
.

ல.

அப்பா ெபா , பதராேத.
நான் ெபா க்கமாட்ேடன். என் த்திாி விதைவயாக நான் கண்

சகிக்க

மாட்ேடன். எ ப்பித் த கிறீரா, மாட்டீரா? இல்லா விட்டால் என் உயிைர
இட்சணம் ேபாக்கிக் ெகாள்ேவன். (கத்திைய உ
கிறார்)
. (ம ப லட்சுமணர் மார்ைபத் தடவிக் ெகா க்கிறார்) லட்சுமணா,
இப்ெபா
பார் இவள் யாெரன் .
ல. ஹா! இவள் யார்?-ராக்ஷ
தில்லானா.

!
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விைர டேனகுவாய் - ண்பசப்பினால்
மயக்க வந்தன்ைன (வி)
குைற டற்கு யிர் ெகா க்க ராக்ஷச
குலம் வளர்க்க தைலெய க்க ெயண்ணிைன
தச கர்க்கு ெயமெனனத் திாி ெமைமத்
தந்திரமாய் ெவன்றிட நிைனந்தைன. (வி)
இந்தச் சண்டாளனா இன் ம் உயிர் ெபற்ெறழேவண் ம்!
அந்த தச கைன ஒழித் என் மதனியாைர நான் அைழத்
வர எண்ணி இ க்கும் ேநரம் நீ யார , இங்கு வந்
பசப் வ ? ேபா

ஷ்ைட! நில்லாேத இங்கு!

. தம்பி லட்சுமணா, ேகாபத்ைத அடக்கு; ெபண்பால், அதி ம் மஹா பதிவிரைத!
இவள் இச்ைசப்ப இவள நாயகன தைலைய இவளிடம் ெகா த்
இவள் உடன்கட்ைடேயறி நற்கதி யைடயச் ெசய்ேவாம்.
ல.

ஆம் அண்ணா, இவள் பதிவிரைத ெயன்ப

நமக்கு எப் ப த்ெதாிவ ?

. காட் கிேறன்பார்- அம்மா, நீதான் இந்திஜித் மைனவி என்ப

எங்களிக்கு

எப்ப த் ெதாிவ ? இந்திரஜித்தின் சிரத்திற்குறியவள் நீ தான் என்
நாங்கள் அறிவ ? நீ இந்திரஜித்தின் சிரத்திற்குாியவள் என்
ெமய்ப்பிக்க ேவண் ம் நீ.
சு.

எங்க

எப்ப
க்கு

அப்ப ேய ஆகட் ம். என்பதியாகிய இந்திரஜித்தின் ெசால் தவறாத சதி
நாேனயாகில்-என் பர்த்தாவின் சிரசு என் ன் வரேவண் ம்.
(சிரம் அப்ப ேய வ கிற -அதற்கு சுேலாசைன நமஸ்காிக்கிறாள்.)
. லட்சுமாணா! இப்ெபா

ல. அண்ணா! இன்

என்ன ெசால்

கிறாய்?

ம் எனக்கு சந்ேதகமாயி க்கிற .

. அம்மா, உன் ெசாற்ப நீ உத்தம பத்தினியாயின், இந்த சிரசு தன் வாய் திறந்
கல கல ேவன் நைகக்கச் ெசய்.
சு. வி த்தம் - ேகதாரம்.
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பாாினிற் ெபண்க க்கு பர்த்தாேவ ெதய்வமல்லால்
ஆாி ந்ெதன்ன பின்னாலாவெதான் ண்ேடா இங்ேக
ேகாாிேனார் மதிக்க நானா ேகாதிலா சதிெய யானால்
தீரமாய் நைகக்க ேவண் ம் ேதவி என் ன்ேன நாதா!
(சிரம் சிாிக்கிற .)
. அம்மா, உன்பர்த்தாவின் சிரத்ைதக்ேகள், நீ இப்ெபா
ேவண் ெமன் .
சு. நாதா,

என்ன ெசய்ய

ராமபிரான் ேகள்விக்கு தாம் விைடயளிக்க ேவண் கிேறன்.

இ. (இந்திஜித்தின் சிரம் ேபசுகிற )
ராமா! இவள் தான் என் தர்ம பத்தினி!
பிறவியால் எனக்குண்டான ராட்சஷ சுபாவ ெமல்லாம் இவள் ேசர்க்ைகயால்
விட்ெடாழித்ேதன். உம பாதம் அைடந்த என் சிரத்ைத இவ க்கு நீர்
தானமாக அளித்தி ம். இவள் என் ட டன் உடன்கட்ைட ேயறி,
நாங்களி வ ம் உத்தம பதவிைய யைடந்திட ஆசிர்வதி ம்.
. அம்மா, இந்த சிரம் இனி உன் ைடயேத. உடேன தீ வளர்த்த
ஆக்கிைனயி கிேறன். உன நாத ைடய உட ம் ரணகளத்தி
ந்
ெகாண் வரப்ப ம். உன் நாதன உடைல ம் சிரத்ைத ம் சிைதயில்
ைவத் , நீ ம் அக்கினிப் பிரேவசமாவாய்!-உனக்கு என் சம் ர்ண
ஆசீர்வாதத்ைத அளித்ேதன்!
(சுேலாசைன தன் கணவன் சிரத்ைத வாங்கிக் ெகாண் ,

ராம லட்சுமணர்கைள

வணங்கிப் ேபாகிறாள்,)
காட்சி

கிற .

------------------ஐந்தாம் அங்கம் - ஆறாவ
இடம் - லங்ைகயில் ஓர் கானகம்.
காலம் - இர .

காட்சி.
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சுேலாசைன சாஷ்டத்திலைமந்தி க்கிற இந்திரஜித்தின் உடைல
வ கிறாள்.
சு. (பா கிறாள்)
ராகம் - குறிஞ்சி. தாளம் - ஆதி.
பல்லவி.
மணவாளா என்தா யிேர-நீர்
மாண்டபின் நான் உயிர் வாழ்ந்தி ேவேனா. (மண)
அ பல்லவி.
கணேம மினிப் பாாில் கழித்தி ேவெனா
காதலா உைமநான் பிாிேவேனா. (மண)
(சாஷ்டத்தில் ஏ கிறாள். சுேலாசைன ம் இந்திரஜித் ம்
சூட்சும உட ல் ெதய்வேலாக விமானேமறி
ைவகுண்டம் ெசல்கின்றனர். ேம
ந்
மகாவிஷ்

ஆசிகூறி, தம்பாலைழக்கின்றார்.)

காட்சி

கிற .

நாடகம்

ற்றிய .

ம்

ைற வலம்

