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శ్ర 
కశ్యాణరాఘవము 
పు 

ఆటంకముల నాటకము 

ఇది 

పి చండచాణక్యము - నర్రా పురుకుత్పీయ ము? ముపసలగు 

నాటక ముల రదచించిస, 

పానుగంటి లక్షీన రనంహరావుగారిచే' 

జశచియింపంబడి, 

ర దే 

తణుకు 

iy నా దామినము(దా యర శొలయందు సుషదింఏ6 బడి 

(పక టెంప్ బడి యె 

191»: 

కాపీరెట్ ] మొదటికూర్పు 1000 పతులు, [ర జస్టర్రుః 
రం ఉం 

చెల 0.5.0. 





జే 
స అ ఈ 

స్టీంకళ్య్యాణ రాఘువమను నీనాఎక మును 1910సంవత్ప* ములో 

నే నా నెగొందిన స్థాన మున నున్న ప్పూడే యారొంభించితిని. కానిమొనగ టి 

యఎక క్రముమాత మే యష్పుడు నె )ఫితిని. Mu జన 

వరినెలలో శ్రీ)ీతయభ్యూస ంస్థా నప్ర భువు భువులగు థీ] రాజా నేంకటాది9 

అ స్పారావుబ హొద్దరుగారి DOE ee మిగిలిన యంగ ములవాసి 

ఫూ గచేసికిని. ఇదివజకుంబట్టభ౦గ,సనవొస విజయ రాఘ వముల వాసి 

యుంటిని కాన దీనిశో శ్రీ మదామాయణమునంగవి పట్కాండ ముల 

లోనికి ధను రూపకరూపముగ నొనరించినవాయ నె 

మును వాఇయందలంచుకొన లెదు. 

సె తీరిఉ తిర రాఘవ 

నన్ను గోవించు పభప్పులగు. ఫ్లో రాజూ శేంకటకుమార. మహి 

పతి సూర్య రావుబహాగ్ల్గరు వారీగ 9ంథ మును దమసాముుచే నచ్చు 

, యించిరి. ఆంధ భాషాభిమానులు, న నేకకి విపండిత వగిపోసకులు 

నత్యంత వితర ణలీలుగు, శ్రీ9వీఠి కాపుర సంస్థాన ప్రభువులున గుపీరికి, రి 

కుటుంబమునకు, ఫీ) పర మేశ్వరుండుదీన్థాయు రారోగ్యెస క లసం పత్సౌఖ్య 

సమ్నగులనిచి? రత్మలచుగాక, లభ షు 
అ సంర అలి జప లో 5 క igs స్ట 

శీ) రామకృష్య పర మహాంన చరిత కీ ౨౫ రాంగచరి తాద్యు త్తిమ 

గ )౦ఫరచయిత లును, నాకుయిరకాలమితు )లున గు (బైవా్యాకీ కరాచి 

సర సింహూముగారు దీపికి *౦వీప్రస్తానశలను (వానియిచ్చిరి. వారిక నేక 

వందనము లాచగింతెను, 

ll ( పొనుగంటి లవ్రీ్కరసింహా రావు, 
వతా పురము, ( 





ఈనాటకమున ందువచ్చూ పాత ములు, 

పురుషులు. 

దశ రభుడుకోసలదేశాధిపతి. 

ము pa) "లాము౯డు ( దశరధపుత్తు"లు. 
లక్ష భ్రుగు జానా 

వి శ్వామితుండు-- లు 

వశిమైుండు 
Hae lg 

నారాయణుడు విశ్యామిత 9 శిష్యుందుం 

వ తానందుండు.... జన కుని పురోపహాతు(ండుం 

శఛంకరుండు.__-వశిప్ట శిష్యుండు. 

జనకుండు_మిధిలా న గ రాధి నాథుడు. 

శతానందుడు జనకునిపురోహితుండు, 

కాసల్య._ 

సుమిత 9— దదరభునిభార్యలః. 

కె క 

కావేరి కాసల్య దాసి 

రుచిర_.____కెక దాసి 

"తాటక... రావ.సాంగన, 

నీత రామునిసతి, 

మృదుల._సీత చెలిమిక త్తే, 
R= 



శ్రీ 
ప త్రాతా మ లం. 

టాం స. 

క ౧ 

వ = § 
మ. నవని పమ కాయు” Te టన న్ఫూగి శే ర్యంబుతో 

సవనంబున్నెఅవేష్స, గాఫసుతుని + నృంతుష్టుంగావించ్చి శం 
ఖత. ఈ) 

న af >)})p > రా ఏ నళ ఇ “7 ము ల్ని ఇం 
భువువాపంబప ue సిరిడయా? 4 భూపు? గ క "5౮ 

ఘవరాముంకు, గయా )నుకొసయగుత 4 న్తల్వాణముల్నీ తఫిమ-౯. 
(నె ౧ 

(నాంద్య౧తేమున సూత ధారులకు వెజువంకి జూచి) 

సూరన టో ' ఇరెౌరక నారిరపుూ్హ 

(ప్రవేశించిన నటి-జూ చి) 

(వేయస్ీ ! పానుగంటి లక్స్ శ్రనంసింవా ఇ*వుగారు పండెండవ న"టక్ష 

"ముక టి క వ”) ఫన"గు, త తృదిర్శిని కార్య నంటు సీవ్రునాకు 

. లేత క్ 
సహాయురాలవగుదుపను నాశసత సిన్ని పుడు వలి చితిని, 

నటి అసజళయనసూదులకు సాహాయ్య ము నిమిణ మాత్రం 

-మెనను నాయంగలిదరయ చే గౌరవము చేన న్ను(దోచ్చ్పడు మంటిరి, కాని 

యానాటక్ "మువో సెలవిచ్చెద గ్రాం? 



సూత్ర __ 

గిం ప్రత రామాయణ గ్రంధ * బాలకాండ 

మందలికధథను దెల్పు క్ ల్య్యాణ రాఘ 

పంబు నానొప్పు నొకనాట 4+ కెంబు కంబు 

కంల |! యిది, నషశుభదాయ 4 కంబుమసకు* 

నటి __.(నవ్బు్య్రుచు) ఇవటనా* అచటన * 

సూత %_._అట్ల నెద వేమి i 

నటి_ఇచటగేయయిన యెడల, నెన్ని నాటక (పదర్శన మూలా 

గామిుచివను గనుబొూవులనమో.వి వాసివలెనొక్కి_ రీతి౫ నుంటిమిక చా? 

సూ__ధనవంతులము గాలేదనియా నన్ను. బరిహెసించు 

చున్నావు! 

అ॥ ధన మెసుఖదమంమదమ౦. 4 దలఃతు వేధనులలో 

న పేద ర వం3 ౦కు 4 నధికి దూఃఖు 

లైనవారుగ లరు; 4 కానసుఖంబునొ 

సంగంగ్న క్షికిలను 4 సాటిలేదు, 

నప శోత్సిరిసందిర్భము అాగుగనున్నది ! అటు లేసి విక 

“సర్టశుధ దాయక ము” తృ గావలయునుణగాసి నాటక మెట్తగును? 

సూ__స్ సష్పైకుగుంట చిక్కులు పెట్టుకొంచవుసుమా |! 
లు 

గీ. బేసెచేసరసుఖములు 4 మాసనునకు( 

జేకురునొయగి(తృ ప్పిందె 4 చ్చియిడునీప 
లు ల--౨ 

విత*నాటన మందు చే 4 వివిధ సౌఖ్య 

దాయక ంబిదియనవచ్చుం 4 దోయడజా నీ |! 

సే ! తెలిసినది, లేనివియ న్న శే తలంచుకొ నీసంతేసిం 
లీ 

ఉన 
గ 



చుటకచాతృ్లి ! అట్టిభావనాజన్య మహానందపీవాహంబున నోల* 

లార్బ్చునాటకముగాన “సర్వశుభ పద" మంటిరి కాబోలు. 

సూ_పీ ! గడుసుదానా ! నన్నక్కడనుండి యెక్కడకీడ్చు 

కొనిపోవు చుంటివి ! పావనగ  ంధసంభాహణము భావజూనంద ములో 

విరమింపచజేసికివే ! నీవేనన్ను జయిందిశివి, పోనిమ్ము, ఈపపంచ 

ముంచాడు వారి కోడనినా రెవరు? 

గీ, కూోకనా రాచవితతికి, 4 ఘోరకదన 

రవములకు, జంక నట్టివీ 4+ రపురువుండును, 

గలికికొ 9వ్వాండిచూపుందూ 4 పులకు,ంజిలుక 

పలుకులకునోలి దాసుడ 4 పడునుగాదె ! 

నటి___మిరువూత్ర మాడు వారుకా రా ¢ కల్గమిసములతోం 

గల్హిక త్తుంతో నాదువారాంకువారికేడిరి. డానిశేమిగాని, యిీాశృంగార 

(పసంగమింత టితోం గట్టిపెట్టి, కథానాయకుండును బతితపావనుండు 

నగు ్రీరొామచందమూర్తి౧గార్చి యొకింత ఇప్పు; డదివిని నాటక 

పగదర్శనమున కు 6 బొయదను, 

నూత) -ప్రియుశాలా ! మంచితోవకు వచ్చితివి, శీ) రామ 

మహిమ యడుగుటకుం జెప్పుటకుాడ దగినది. కానిపూర్హ ముగ6 

దృ్నికరముగ వర్ణింప నా కశక్యము, 

గీ, అవనిరశీంపదయతోడ 4 నవతరించి 

నట్టియాన చ్చిదానంద 4 మైనతండి), 

రావముచందుు(డువునయంత 4 రంగములకు 

లొంగని య మేయు౮కౌట్టు ప ల్కులకులొంగు ! 



న్నీ, కానిపూర్వవుణ్య 4 కర్మ ఘలంబున 

ననుభవింపం గలిగి 4 రామహాత్కు 

పెనిగల్దు భక్సి 4 వలన జనించిన 

యమృతమంపనా సు 4 తాదు, లింతి! 

చవుటీయు, నాబహి; (పాణనూ ! ! ఒక్ రహాన్యముంజె ప్పెద వినుము, 

సీ జనకాది బంధు నొ 4+ శనవిపన్మగ్ను లై 

దిక్కు- లే కే డ్చెకు 4 దీనులకును 

బట్టిన దెల్లను 4 భస్యృమైపోయెడు 

భగ్నసంకల్ప ని ర్భాగ్యులకును, 

వచియింపరాని దు 4 ప్వ్పాత క ంబులుసల్సి 

కు ంళ్ళికు ళ్ళి తపించు 4 కుజనులకును 

జదివినకొల(దిని 4 సందహాచిత్తుల 

యూా(గులాడువిపశ్సి 4 దుద్ద ములకు. 

ఆవె, నట్టయిట్టివారి * కననేల నానా భ 

వార్తులె నవారి, 4కి మృత సౌఖ్య 

కాములెల్లరకును 4 గనకాంగి ! గటిగా 

నము: దిక్కు._రామ 4+ నామముక కు | 

న_._కును,నాథా ! ఈయనరామాయణ్ణ నాటకనులాడు 

చోనాకుం గాయకష్టములుగాడ నగపడుట లేదు. 

నూత గవి యు రాలా ! అదియొక వింతగాదు. 

గీ, మనసునకు చేహంబునకు స + బంధమున్న 

యంతదా౧క నెతను బాధ 4 లంటు నరుల, 

భ క్రిభరితాత్కు తనువును 4 బాసియెపుడు 

చేఅగునొ, తనుబాధలు 4 స్వీడుననుడె- 



ల 

నటి__ఆపహ+! పొంణేశా ? ఈరామాయణనాటకిము లుభయి 

తారక ములుగదా ! 

నూత__న్ను ను నన్నే కాదు. లేఖకపారకద ఫై పీదర్శ 

కాదులనందట? దరింపంజేయ అవు మేళా, 

నటినిజముగి నేనెంతో ధన్యు రాలను, 

గీ, దశరధ త్రాగ లేందు9ండు 4 తనసతులకు( 

దెచ్చిపాయస మరి ఫి + నిచ్చినట్లు 

నాకుర్యగరుణించి యిడితిగి 4 నాధ! యిస్రుడు 

పరమపావనమో రామ + భకి సుధను, 

(ఇద్దణు నిష్క-”మింతురు.) 



ప్ర ల్యాణ MISES 

అ నాతి రూ ప ల అదా 

(ప థ్ మూ౦0 క మిం 

I 

(పివేశ ము దశరథుడు, కౌసల్య, సుమిత9, కె క్ర) 

దశ___సనలా ఠా! బుశ్యశృంగున "ర, సద్యమున 6 జేసిన జన్న ము 

నైవ కటామమునంటూర్తి యయినది. ఇదినో పాయస ము, యజ్ఞ దేన 

ల (వనావము. దీనిని మూరు భుజియిం చి గర్భముల ధరి౧పుండు. 

కౌ మువంద అము మడుగు బట్టలధరింది సుచిగ నున్నా 

రము. తామె మాకొనంగుండు. భుకింతుము, 

దరె సల్యా! ఈపాయసమున నీకెంత కావలయను ? 

కె క_వఏమైన మధుర పదార్థ మిత రుంకుం బంచియి చ్చూచో 

ముందుగా. జిన్న వారిముచ్చటం దీఖుట మంచిపని కావున నాథా! 

వరు మాయక్క_గారి నొనర్చిన ప్రశ్నమును న న్నేయొనర్చిస యెడల 

సంతకం బాగుగ నుండు నేమో + 

దశ___ కా! కేవల రుచిప్రాధానమై కడుపు నిండించుకొను 

టకువూత+మే పనికివచ్చు నై నె హిక పదార్థమును బంచిపెట్టునఫుడు 

నీవసినట్లు చేయవచ్చునేమోాకాని చై కై వ ప్రసాదితినుగునీపనిగ వస్తువును 

గూర్చి "నీళు చెప్పినయే ర్పాటు పనికిరా+దేమో ! 



ప కల్యాణ కా వము. 

కెచై వ (పసాదమునకందటుసమా సారు బేపిదా! అగో 

బెళచిన్న భేనమేల చేయవలయిను * కావున ముస్పితికు సమాన 

ము బంచి పెట్టుము. 

సు చెల్లెలా ! చారి యిస్తాను సారము వానే .భూచరింతురు, 

నీబోధన మేల ? 

కె నేను నీకేమియు, బోధింప లేదు. నీవు నన్ను మందలింప 

వలసినపన లేదు. 

కొ__(అ పవారించి సుమి తతో చెల్లెలా! సళ "రరకుండుము. 

మనకు భక తోయశాని చెబ్లెలితోగాని వాదమెంనాంకు ? వగ్రైవ 

కెటాతు ముస భాయస పాతు నాభునకులభించినడోో యోదై వక టా 

తుము చేతనే యడథిమనమాగ్గురకు డై వమువిధించిన యేర్నామి నను 

సరించియీ సిద్ధించును. 

సు__(అపవారించి, కాసల్యతో) అందరకం'కు భర ,కఢికాను 

రాగాస్పదమ ననికాంబోలు సితి వాక్య బోధ నమూరంభించిన ది. 

క్రా__(అపవారించి సుమిక9తో) భర యందుగల. చస వున 

నామె యీుమయినం బల్కి_నచో మన మన్యధా యంచందగదు, 

3 __నాధా ! ఊరకుంటేశేల ? ముగ్గుకు మూండుసమభ్లాగ 

నులుచేసి యిచ్చుటయీ న్యాయముకాదని తోచిన జాయ్మి ? 

దశ___3కా ! అట్లు తోంచినం దప్పుగాదని తోంచుచున్నది, 

కక---అిటులైన ధాకందరకం'కు దక్కువ నిచ్చెదవా ? 

సు చెల్లెలా ! ఈషాయస ముతో వాక లిదీర్సుకొ నందలం ది 

&ినూ ? ఇది ద్రైవదత్తమగు పదౌగ్ధము. కొంచెము భుజించిననేమి 

విశేపషముగ భు*ించినచేమి * గిండెడు సాలగాగమతీర్గముః (తాలిన ఫ్థః 

మొక యుద్ధరిణెంథుతీక్ణము దాగిన ఫలముకలాటనెక్కు.(డగునా ¥ 



ప్ర ఫమోంకనూ 3 

కా(అ పవారించి) చెశాలా! అడుగనిదే వీజీల నూటలాడె 
య 

జవు? 
అ, 1 మోగిదనబు 'జేంషదేవనులు మోకు పెన క బ్ర ని — జ్య వ్ర 3 పెగ ంతులూ 

. అ ణి 8 Fe 
వచ్చునుN దె గను ఛర్యుముతీ నెన్ని శీ రంగ సీతులయిన 6 Set 

గలరు. “ను గ సీతయుసురాలను. కొని రాలను. అధముగ"ఎను, నీచు 

"రొలనుం పాఎా రాలను. మ్రిగ్య గారగింపంగా  నేదలున నొక్క 
( 

యుచ్చిపనీంచవుమిగిలిం నది మోయిద్లణు పససాదమనియెంచి కన్నుల 
ALA a) గ 

కెద్దుకొని ఎ వలసిన దానను. 

కా be Bee 
స్ట ఇ రము! ఎందులకికోజము * మూడు, (చేయి సక ల 

గ్ా 

నళ బన మాట వినుము. అ కొన్ని 

౫ క__ఒక్క-నీవు హెప్టినమూటల వినుత "డనే నా(ణిదుకు 

తెల్లనారున* * ఈయక్క_గాగు చప్పున మాటవిన నలయును. ఆయక్కె__ 

ణము చెప్పిన పూట వినవలయును, కనిషురాలనై సీయింట'. బ 9 వేశిం 

చిన వోప.ఘునకు నాశేదిన్నతన ముతప్వును ? అను రాగములలోణాన్న 

తనము. అడిరణములలోో( జిన్నత నము, ముచ్చటలలో జిన్నత నము 

ముడుపులలో6 జిన్నతనము. మాటలలో. జిన్నతనము, మర్యాద 

లలో జిన్నతనము. (బదుక్ 6తలోంగూడం జిన్నతెనము, పరను-లోe 

Ma జిన్నతీనము, 

సుమి---(ెన లో కానీచు అ చు అదూపుఐలో. 'బెద్దతనము, సూడు 

మాటలల "౮+ తనము, బుడి బుడియేడుపులలో. పెగ్రతీనము, బూర 

రింపులలో6 బెవగనము, గయా్య్యళితనములలో6 బెతనము, గడుసు 

దనముల లో. గొవ్వత నము కారుమా టలలో బెద్దత నమూ. కాటులాట 
rf అ 

లల లన తీ నము. 
(=) a 

దక (౪ పవోరింది) కౌసలాం ! సీక-తనంతు కావలయునని 

యగడిగి “సి, చెప్పె తీ వేమి ? 
తేషా 



కౌ" __ (అ పవారించి) నా + శ బైలు కె కేయి కోరినంత వంతు 

నామెకిచ్శి మిగూలు దానిలో మాఘం దోచినంత నాకు. గటా శ్రి ంప్పుంయుం 

౩ ___అక్కా-! నాకు వంతు నీయనలదని భరతో రహస్య 

ముగ జెప్పుచున్నావా 

కావలా ! నీకే పెగ్షరాగము నీయవలసినదని చెప్ప 
య టీ 

చున్నాను. 

క నాకంత యాస లేదమ్మా ! నాకటవేరాస లేదమ్మా! 
రా (1 0) 2 

నాకట్లికురాశ లేదన్నూ! పెదని' రెన మాకే పెన పేదయాశలుంసును 
లు @ OO ఆఅ 6 (6 

7" ని___ 

సు___వెల్లలా! ఎందులకునువ్వు నిండింతు వ్ర? భాగముల గూర్చీ 

భర గాగీణో మేమేమెసం (బసావించితిళూ ? వెగవుతులరి చిన్న 
జాల రి. తి క 

వంతులని సమభాగ ములని లేనిపోని రాద్దాంత పూర్వపత్షములన్ని 

నీవే చేయుచున్నా వుకదా! మేమేమైన నా “టలాడితిమా + 

కాలను! సూరు నంగనానులు నాలి యు గ్బ్పలు. చలి 

చీమలు, నన్నినన్న సాన్నాయినొక్కులజాణబు, నన్నా భగవ తుండు 

“పగనొంతు, “పెన్షకోడుపు, పెదయాశతో స్మష్మించినాండు. పాత%ము 
© యట 0 అలు 

లోనీ పరపూాన్నమునంతయు నేనే భవీంపవలయునసియేడ్సు చున్ని 

ననుకొంటిశేమో ! నాశేమియుసక్క_అలేదు. వూ-రిగ రే ఫజింపులి, 

మీరిద్దశే పుత్ర్త్ఫులంనుడు నాధా! గను బోవళునుః 

దశ. (ఉస్సురనుచు) అబ్బ! కె శేయీ! అగుము, ఎప్పుడును 
QQ. 

గోపమేన* ? 

నుమి__ (తనలో) బెదరింపులేగాని యెక్కడ కుణోనును ః 

వక త క్రో “చై”? 9! పోరును ated న కో (మక నుంబ్బు:! ని) వెల? ! స ఎను, దైనపసాడగిత 



పథమ థమ, స్ 

పదాన్థమును నిరాకరిం దుటదోపుము. అమ్మా! సీయిష్టమువచ్చిన౦త 

భాగమును నీవు లీసికొనుము. మిగిలిన దే మేము భవీంకును, 

కై---నన్నాంపకుము, అమ్మా! ఆంతెయు మి 'జేలీసికొను డు 

నాశేమియున క్క లేదు, పొకుగ్నోలుగు పుత్తు)లు నాపుత్తుంలు కక 

పోవుదుగా + 

సుమి చెల్లెలా! నీకుం౫లుప సుతులు మాకుమాత 9౫3 

పుళ్తులుగాక పోవుదు రా 9 నికింతథ్టోప మెందులకు? నీవైక్క-. లేచే భుశిం 

పుము. 

దశ__(చేయిపట్సుకొని) శ క కా! పుత్ర కభితు కై నేనుదేవు నెంత 

చా౫ంచితినో పాయస ముందిసి చస) ం౫న వలసిన దని నిన్నంత కి ౦కు 
చెక్కు_వగ బ్యాస్టింపరలయ నా? 

సుమి (గంలో)నా ధా వా * శేలాగుననుదప్పటు. విచేప.వేవున 

“మేవం హాడం (ల పచ్చినది, 

ERs వాడి వాని మాటల చే నంతోప పటం బయ 
డు _ 

స్టే అప్ 
మణ్ SESE వష ౫ రఇయనుసు గలదాననయినను నదియ పె 

90 ~ 

11 ది (పొం అ. ల్ హషప్ప్రాథాంభులు పె కిచకిచలు, లోని భువు 
ఇ వ్యా! క 0 - 

ఘు Ya ఈ స శ నా న ఇ లోని వెటకారములు, పనోడు AEs) 

> 

సూడు, తెజయ *ఎ౦తి మందబుద్ధినిగాను,.పాయ సమి చ్చుట లో నీకు ంబ క్ష 

పాఎముదయించినదిం 

దశ __పక్షపాతఠతముగగాకసరిగంబం చియి చ్చెదను, 

కైెక__సెబాన్ సకిగని చ్చెదవుకాదా * ఇమ్ము వలదనిన 

వనాతశివరు? 

ఇన్ ఆ ్ననరీనిీ్ సన నీయభిపా య మేమి a 
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-కె కంఇదినో ఏ పెద్దల క ధిక భాగ ములనిచ్చి యధికల' చేనీ 

నన్నన్నివిఫములం జిన్న సేయం దలంచితివో యట్టి మాయక్కలనె 
యుడుగుము, 

దశ_..ఏమి* సుమి తె ! సీయభీపా గయ మేమి 

సుబు= నేను బెద్దనుగాను; చిన్ననుగాను. సడిమిదానను నన్న 

డుగ నేల? 

దకీ_.సతు లారా ! మూలోపురు నిప్కా-రణముగ సెర్బుంద 

వలను. నేను సరిగ బంచియి చ్భెదను. 

శె క__“సరిగి నన సమభాగములుగ ననిపీయభిపౌ9య 

మోప గెడ్ి తం గాసిండు. 

ది --సగిగ నన స్యాయముగ. 

రడ = 

౩ క-- న్యాయ మనల నేమి? మాబుడ్ధికి సాయమూ ? మా 

కలు 8 sad (0 నారి న్యాయమా | న దై నబ్యుుక్ 

న్యాయమా 1 ౪ ఎవరువెప్పినన్యాయము ఏటిన్యాయము * పాయస 

పి దాతయణగు యజ్ఞ దేవుండీ పదార్థమును మాముగ్గుర కొసంగుమని 

నాండా'? లేదా ౯ 

దశ__ఆ ళ్లు “సలవిచ్చినా(డు, 

3 క__అంతేకొని బుద్ధి చేతనాలోచించి న్యాయ మనీతో (చిన 

కాక న్యాయము ననుసరించి కొందజను సంతోవ "పెట్టి క్రొందలు 

నేడ్చించి యిమ్శని యిన్నిమాటలు చెప్పినాండ" + ఏమి 4 మాటలాడ 

“జీమి * 

దశ ___అష్టు సలవీయ లేదు, 

కె క__ లేనియెడల నింత సంజేపోడేల”' ఈ ఆహా జెనము లేల? 

ఈతొటుపాకేల ? నానోరు నాటవేయనేల?? నిాంరన్నన్యాయనుం 
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న్యా యముకాదు. చెద్దభార్య కొక్క-సన్యాయము. మాయక్క_ చెప్పి నట్లు 

నడిమిభార్య కొక్కన్యాయము చిన్న ఛెర్య కొక్క-న్యాయమునా గి 

వై వ్యివసాదమున కంద టుసమా నాసులను లోక న్యాయము ననుస 

రించి పంచి స ప్వ్యము. 

దశ___కె కా' | బాహ్మ్యుుల క నేక పర్యాయములు వీవుడాన 

దవ ణాదుల నిప్పిం దితివిః దా | “పెద్దలకు చిన్నల కొక రీతిశే యివ్పిం 

చితివా ? 

చెక్ -ాశ్రాహ్యాలక హ్లోచ్చిన దినానామ్ము. న"; మ్మ్మును నా 

యిస్టానుసార ముగ బంచియి చ్చైదను, నాయను గ పాము ననునగించి 

యిచ్చెదను, నీభండారములోని నర్యధనమును మాయక్క-లకిచ్చిన 

వైన నేను నోశెతుకునా * నీవు నన్నునిరాకొరించి మూయక్కల 

తోడనే కాల శే సముచేకిననయిన నేన్నుదెవమును దాణు ద నీపాద 

ములయొగ్గంబగి యుండుదాననే కాని యిది యేమియని పలుకవలసిన 

దానన? 

సుయి(తేనలో) అ బ్బా'ఏమిశాంత చిశ్తత' వమినవానళ కి! 

అటు లే౧"ధుండు చేసినయెడలయీాసా కేతస్తుకినిసమూలముగాసను*ష ద 

మునగలుపకమామమవా ? నైకమ్మతనీ! నాధుండునీయెడల నత్యను 
రాగుడై మాయెడల నొక రీతిగనున్నను మాకు నాధునికి. గూడ 

జీవాట్టుతప్ప లేదయ్యెను. 

కై క=నీయనుగవామును గనంబఅచుటకు నీయిష్టమునుం 

జూవుటకు నీన్యాయముకరు జరుపుటకు సంభావనక్షవద్చిన మున్షీ బాప 

నయ్యలకువలె మేము నీబంగారమవేవంపలేచే ? వికుణులఃనోర లేదే ॥ సి 

సీవస్తువేడి యును 'దేవురింప లే జే? 

దశ _-ఈపరనూన్నము నావన్తువుకాదా? 
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కిరు? 
చి _ cn 

దళ___(నవ్వు చు యజ్ఞ పురుషుంశు నాకొసనంగుటచేనాది. 

న మిమ్యుదినునుని మోకీచ్చెనా + 

దశ___(నవ్వుచు) నీవునన్నిజ ము "వేంపుకొని తినవ్సటకు నాకిచ్చి 

క్ 

నాయ. తెలిసినదా ? 

సుమి.__(౫ నలో) నూతోపాటు. 

తాగా గం సంగధర కీ బుండ క 'నాామో వే మ శుభే గ గును 

జేయు ము .టిని, నీయకరీగిణులమ' నీశహనర్బృరా-ణుల వే ! పతి 

భికు (గోరి కా లి మ య నా మున షా క న్ న్" ఏ మాస ఆన 

యద్ కి మేముగూడ నెజిపలేదాి షి కన మై అ ఆం జద్స్ఫం 

Ss ల ల యజ్ఞ ఫంవాను షె. గ WwW ar క 6 

బకేఎదా? అువుచెనిదా” అటుకాగు 92 ఈ అ చో "ద్ nC 

బశుటచే వీషకు'డనయి ది. నాసి TTD సను కకత ని'లమాా 

కిచ్చుట "లేదు, నూర్ ణ్పెనడి య? Joo Ges సము 2 క్యృస్థూ బస నలో 

న నభా ఇ వవరాయనకు ___ 

దశ__స రే. ఆయనకు లేదు, మోక్య్మభేద మున్నడందువఐ= ! 

"లేదందువా* 

(₹క_.-మిాపిశ్నమునాకు బాగుగం చెలియ లేదు. 

దశ___సుమితా) ! నాయభీ పాయమునుని చె వెలికి జె ప్తాము, 

సుమి చె లైలా ! సివంద అకం"ళు జిన్న దానవనియు సకం 

నేను బెద్దదాననసియు నీమె సర్వ జీ క్షు రాలని యు భేదము మనలో 

నున్నడా లేదా యని యడుగుచున్నారు, 

| నైక ా -లిట్రు వ్యత్యాసము లే కేమి! 
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దశ... కావున శేనొక్క_నంగశినిచెప్పెదను. విను ఒశ ఎవ 

గడియ సే సెపు సీగు సనతులనునుమాట మజ? పొంగు. మోరోికై ్య-తేల్లీ 

ఖిడ్డలనియెంచు కొొను(గు, ఆన్యోన్య న్యమాధిషమాక లవ*రసి యను 

€ "*నుంగు, కా | ఈపాయసవాతి ము న చేనికి చ్చెదను, చేసా -చి 

యిచ్చుటకు నేనంగీక రించెదను, ఎట్టు పంచియిచ్చెదవో వెన్వాము! 

సక్ మేము ముగుగము సమముగయబుంచుకొందుఘు. 

దశ__అట్టుశేయునెకల. నీయక్కి_లయం దేమి యాక్ కష మును 

గన(బఆ చిన డానగవగుదున్ర. అదితి షు, కాసల్ఫ్యు! న్ పావన 

నెట్లు చేసావు? 

కౌ___అందఅకం౧బం జిన్న చెలైెలగు నౌకకు జెద్గభాగమిచ్చి 

సుకుతి“కుసంతెికంకుం దక్కు_నసిచ్చి యంతక$క ౦కు దక్కు_న భాగము 

"నేను దీసికొ నెదశు, 

దర అ సుమితా? ! నీవు పంచు నెడల నెటుచేసెదవు ? 

సుమి -- (నవ్వుచు) నా కేమియునుంచుకొనకుండ నీయిన్ల అకు 

చె క సగమిచ్చెదిసు, 

దన జజ నికో 1 

సుమి._పిద ప వారిభాగ ములలో? జెళ్ణ్యుక సగమును ను బుచ్చు 

కొందును, (నవ్వును ) 

దశ__ఎంతగడుసుదానను ! సతులారా! ఇదినజ కే. వృధగ 

నాలన్యమయినది. ఇ/క సీపదాగ్థమును నీఘఏముగ  మోరినుభ వింప 

వలయును. ెద్దభాగము( దొసిన దానీకి( బెద్ద కొడుకును జిన్న భాగ 

నును దినినదానికి. జిన్న కొడుకును బుట్టునా ? కౌసల్య చిన్న భాగ ము 

దినినను నా మెకుబుట్టుకొడ.కు సెద్దకొడు క. కా! నీవు వెద్దథాగ 

మును దినినను నీకుంబుట్టుకొడుకు చిన్నవాండే, అందుచేనీవు పెద్ద 
ట్రీ 
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భాగమ వేవీంపంద గ దుఆ వేవీ, చినలాభ మును లేదు, కాసల్యవయస్సుచే 

యోగ సన చేగూడం 'బెద్దది. చిరకాలము కాపుంముచేసినది, వుత్తుంలు 

లేరని మూయిరువురక ౦కు నెక్యువకాలము తివించినది. సీయక్క_ 

యగుటచే మీకు. బూజ్యు రాలు. అందు నై మూయందు సిగంత 

'రానురాగముగలది, ఎన్నండునుస్వలాభ మును నోరుకొని యుండ లేదు. 

అట్టియిా కౌసల్యా దేపిని నేను, మారుత పక నారవింపందగినది, మనల 

లోకులు మెశ్ళురు. మనతీరువాతివారు మనలంగొనియాడుదురు. కె కా! 

మనసులో నేమియుంచుకొనకుమః పవ్నితమైన ముహగ్తము దాటి 

ఫోవువున్నది. అట్లు తలవంచుకొనుట కాదు. నీచేయి నిటుదెమ్యుు 

కౌసల్య చేయి పకుకొనుము. 

కైక (అట్టుచేయును.) 

కా చెల్లెలా ! నేను వయస్సుచేంబెద్దడాననయినను నీవే 

నాకంబం జెద్దడానవుగ భావించినిన్ను గౌరపించుచున్నసంగతి నీ 

వెటులపదువుకదా |! అట్టిచో ననవసరమగు నీగాధయేల ? నీయిష్ట 

మెట్లో యే కానిమః 

కె —నేను ధొందర పడి యేముయిననిన్న నిన యెడల వ్షమిం 

వుము (కొగల్యను గాంిలించుకొనును,) అక్కా! సుమి తా! నిన్ను 6 

గూడ నిశ్లే కోరుచున్నాను. 

డదశ__సెభాన్ ! కైకా! నీకు కోపమెంత శీఘముగంగల్లునో 
(్రసన్నతకూడ నంత శీఘీముగనేకలుణను: వెజ్టికోపమెటులో పెట్టి 

దయయునటు లే. ఈపాయసకలశము నీచేతిలోనుం దుకొనుము, ఇదిగో 

పందుదుంటిని. కౌసల్యా! నీకు దీనియం దర్థభాగము. 

కా_మహా[ససాడము, 

దశ మిగిలిన యర్గభాగ ము రెండుభాగములు చేయు చున్నాను, 
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శీచేసి ఇకో ! ఒళభాగము, సుమి తా) ! సేది, (సువి" శకి దృను.) 

సుమి మహాప సాదర. 

దళ__మిగిలిన భాగమును నీవు దీసికొందువా? 

శై.క సుమి త్ర నాకంచు బెగ్గదయింందుల కనుకు నాకంశ్వా 

కొంత యధికభాగము రావలదా ? 

దథ._..అటులయిన నేమిసేయుమంటివి ? 

ఇ క ==నావంతు కెండు భోగములుచేసి చుక భాగము 

సుమిత్రకిమ్ము. 

దళ__సెబొన్ ! కై శ్రా! సుమితా ! నీవనినట్లు నీకు రెండు 
వంతులు నచ్చినవి, త్రీనిఖో, సీక్రిదణు కొడుకులు గలుగుదుచేమో ? 

సుమి(తనలో) ఇగ్షలు పొక్తు్ర్రుబయినస లే ! అనేక శిరస్సు 
లుగలవాండడయినన శే. కొడుకు సున (జాలు. 

చక నని యస్ట్రమభాగ మును దీసికొందును, 

దశ__.క కా! సీవు సంతున్థి నొందితి వా ి 

నై --ఆ. 
లి 

దశ___ఉతర కణమునుండి మనకు ముచ్చటల్నపె ముచ్చటలు 
వేడుకలా "వేడుకలు, పండుగల పెం జండు గలు. ఇక్కడకు మనస్సు 

శాంతి పడినది. సతులారా! మిరింక ఇశింపేమి ? 

కౌ ఇక్క-డ నేల ? భాొజనశాలలోనికిబోయి యక్క_డ కలిసి 
భుజింతుము. 

(నిహ్కమింతురు,) 



mm ల చూచు ఎరా స 

ది ఫ్రీ యూం౦ంకో వ్? 

రకస పని న వంగర పాళ్ళాభననాాో 

(ప జేక యు విధి. (పవేశము_--కావేగి, రుచిర) 

కావే__కుదవిరా! చేగరా' అకు లడుగులో నడుగు పెశ్సైదో 

చేల? 

రుచి మూ యమ్మా 3 కమ్మకుం గకుపుచేత మందగవున ము 

చచ్చియుండ నాకు( గాలైకురుుచే నచ్చియున్న ది. 

కా నే_ఇకప్థగశ నేల తీరుగు చున్నాను + 

రుచి కురుపుక్ంశు దొగనాస యెక్కువ సజువు చున్నద మా 

కావే__మూా కౌసల్యకుం గడుపుశాలేడా  గుమిత కుం గ పు 

రాలేదా? కక ఘు పీతిగ్షజకం కు నెక్కు_నసుకోమారియా * తానంత 

“అస్సు ఉను” బడు చున్న ద౭కుము ? 

రుచి కా వేరమా్యా! చెప్పిననమ్మ వేమోకాని చూడు! ఎవరి 

తోడ నయిన దిగు ననంణగోకుసుమూ ! నాతోడేసరి. ఇదిగో |! ఆ 

పాయసము దిన్నమరునా:ఏియుదయమారంభము., ఒక్క_శే వేవిళ్ళు: 

విఫ, నిరావముముకోదు. ఇటుగుటక, అటు “కిక్కు” వెలుతురుకి ౦ట 

జడుటకు పిలు లేదుగ దొ! ఎవ్వరినీ జూ దిన ససప్యతిగి దా ! 'పదిగొ 



ది సీ యూంకము 13 

యగండనల నాలాగునం బాషకులాడడిదిగదా ! ఇప్పుడతండ నంగ వట్టి 

నొంగభిఎరుగు,. గోకి లిబండ ఆనుహారాజుపాపము ఆరగ 

జూ చిన జూకీయ తెన్ను భార్యదగ్నాంకు రానిద్చు స్టుచే యువాని 

నన్ను బలిమూాలు సున్నా డు, 

కావే___ఇ దేమి చోద్వి నుమా! చెలలునిండినతరువాత (గాడ 
౬ 

-వేవిఖేేముటి? వానమేననశ శేడు నెొలుండునరికే యూరునాడుకూడ 

హరా ఇన పహోయివపి, ఇది మజియు(€ జతే)ముగ నున్న ది. ఏమి కొస 
--_D 

ల్యమ్ముగాంమూ్యా ! ఇదిపటజ కాలాగున6 దుబుకువుస లేదుగదా ! కాని 

నీసిప్తు వక్క డరు నెఘ్ళి చున్నావు (0 

రుచి. సెనగ ప్టుయనుక ౦కు: బులనిగేదయి 66 బోయి తెమ్ము 

న్నది ౭) వరి రిఫిందుగుగూగ్న్చి యడిగిన వె బే నవ్య చున్నారు, మూడు 1 

మంలోనునమాట. నన్ను (| జేరందీసిం య య య్య నర లమ లేవమునెనోవిందు వా? 

ఎగ మ్ముకం కు గయ్య్యాళిలభి చినప్పు డదికు*వ దొరకునగినాండు, 

"కా వే__గనకం ₹ు రఠరసుకుండిన యెన్ని నికూడం జెవ్నినాంగా? 

ఆనతనిమూాటలవ శె యబజబుంగదు * శాలి సెనగ సులుసుక శ బుంగ 

వసువేవో నేము జే ప్పెదను ను, ఉండు. నోటిదివగ నాడు చున్నది, ర 
ma 0) 

ఘృత నశనుషూ ళ్ళ! యీ ఎరో అరు gy DN దేయంబడినదయటు ' మిగుల 

రుదించున౭లటు అ నూజలో నమ్మక ఎ) రన ఉం చెప్పుకొ నినా 
“ 

రన! ఏదోఫఘ్మృన ము. ఊ_డఉండు ! సుఖ్గక విఘృ్ఫగము, 

రుది___అటజ్సే! అది ఘృతముకాదు. వేవిళ్ళ చేత మాదొర 

సాని రుదిగ9.,?*ణళ క యెక్టున్న దోవిద్నావిహీ *త చేత జూ త్యు 
7 (9) ౮) 

రాలి గణన గ) నాణశ్ కృియసున్నది. అదిపుల్ల కవికృతము. పుల్బక విచేం 
‘౧ “cn 

జేయంబడిన న నెన్న స్ట ం స మో నఖ కాణ్" . అది తెచ్చి మూడవ రాణి 

గారి మూఫికీ( గి క్రాననంమ వేమి లి 



14 కల్యాణ రాఘువము. 

కావే__చదువుకొన్నవారు మీరెక్కడ గట్టుకొనిన. ౫ట్టు 

'కొొందురు; నా కెందులకిమ్క్యూ! ననా బోయదను, 

రుది__వదినా! కోపమా! ఎచ్చటకు. బోదలంచితివో చెప్పవా! 

కావే. చెప్పుటకు రహస్య మేమున్నది * మాయమ్మ వసిష్ట 

భగవానుని యాశ )మమునకుంబోయి వారచ్చటనున్నా రేమోా కను 

గొనిరమ్మున్నడిం 

రుచి... ఎందులకో | 

కావే___నాకుం దెలియ లేదు, 

రుచి _పుగుడు కీళ్ల) ముగ రానై యున్నదని సందేహముచే 

'గుసువుగా రింటనున్నారో లేవో కనుగొనుమన్న బేమో ? 

కావే___పురిటికిగావలనసిన ది మంతుర సానియా? మవార్షియా ? 

రుచిఅ చేమిమాట ! శిశుజన క్రాకాలనిగ్ల యగు మొదలగు 

"పనులకు గురువుగారుండవల దా ? కానివిగొయమ ట్రగారప్పు జేమి చేయు 

చున్నారు * 

కావే__నే౦టు వచ్చుచుండలగనే మా చెల్లెలిని బిలిచి క రాబ్రూ 

శారి నిటకురమ్మని కోరితినని చెప్పుము.” అని దానితో జెప్పెను 

తుచిసరి ! ఇశనేమి, నేననినదే నిజము, ఈసరికి రాజుగా 

"రావెయొన్దకు వచ్చియుందురు. కాశఛ్రన నీవు వేగ పొము శ్ర నేనును 

జేోయియేది యో యొకపుల్లని వస్తువును దీసికోని పోయెదనుం 

((ఇద్దజు నిహష్క_మింతురు.) 

ఇది సిష్క-_౦భము. 

Sn 



ది తీయాంక ముం (a) 

ఎ 

(పదేశము_కా సల్యాంతే పురము... 

ప్రవే శముదశరధు(డు, కౌసల్య, 

దక. ఏల +? 

కశాస___వంగి మోపాదములను శిరమున నషుకొనుటకు నాకు 

మిగుల గప్పముగనున్నది. అందుచే దయచేసి మిపాదములను నొ 

తొడల పెనుంచుఃడు. చేతుల నప కన్నుల కద్దుకొందును. 

దశ___పాాణపి'యా ! నీవిప్పడటులు చేయకున్న నేమి *£ 

కాస_-నాధా ! (గద్దదికతో) ఏమియు లేదు,. 

(కన్నుల సీరుం చుకొనును.) 

దళ___ఆ! ఆ,! అచేమి కౌసల్యా ! ఎందులకు ? (మొగము 

నెలకి కౌగిలించుకొని) హో! పాణసియా !' 

న చెప్పవా! చెప్పవా! నీచు ఖీ గొప్పకనుల. 

కొలుకులను వేడి కన్నీళ్లు 4 లొలుక నేల? 

చెక్కు_ లెటుపెక్క_ నేల ar నీత్త్భతులం బె 

దను లొడులనేల గుండెల 4 దడయునేల * 

కాస. (దైన్యముతోో) నాధా! నా కేమియుందోచుట లేదు. 

లోషలనేమియో' యా వేదనముగనున్న ది. గర్భమున నేది యోత ళుక్కు 

మని. [పవేశించికట్ల బునదె, కనులు, చీకటులుగ )మ్మ్మినన్ని అమితముగు 



శ కల్యాణ రాఘవము, 

రల ల్లు 

పృకాశముగా) పాణ ప్రియా! నీకేమియు భయములేదు. దైన 
టాతమునం గులగుగులగు వసిష్ట భగచానుల యా+శీ ర్వాదమున సీవ్రు 

సుపుక్తు)ని నేడో జేపో కాంతువు. 
ఇ 

కౌ తేపటివణకు నేనీచాధ పడుచుండవనలనసినడదా? ఆ! నా 

వలన €గాదు, 

దశ___(శెసల్యను ముద్దిడుకొని) 

ణ్? వార్ధకము దరిసికు సం 4 (పొప్పమైన 

చూలుపుణ్య మాయని ముద్ద 4 రాలిత నప్పు 

కప్ను ముద్దుల నూలుఆంటబ, 4 నెజ్సా౫గసులూ 

మురిపములగాంచి తిరు ను 4 ప్వాంగుచుంటి, 

కౌ___ఇప్ప్వుడు పరిహసించుచుంటిరా ? 

దశ__పయు రాలా ! తమింపుము, కప్పుకు నేవేసిన పగి 
జో*సమునకు నీకొడుకు చేయింబూాగోని యి్రుయి కముందున న్ను 6 

6౬ 6౬ A) 

ద్య్రింతువుగాసాలె, చరాడు. (స్ డుప్పుపె. జేయినై చి) 

గీ, కడుపులో. జిన్నిబుడుతెండు + దుడుకుదుడుకు 

మను నుసీకిలో మత్స స్రంబు + ననువుందోంప 

దశుకు తెల్లని న్ఫృరీయించి 4 తుళకరించు 

మ నెట్ 4 మెటువువ లెను. 

కౌనల్నా | 
లి 
గ్ ఎగువెంసగంబగు టం ళ దిసంబడీ యను 

థోక్క-లెత్తునువాసి లోం 4 తెక్కెం గెడుపూ 

బడిబడి ౫ బగ బశ్తురు + ముడుగులివినగా 

ఘ 9౦9 వడిగనే (పనవింతు 4 వింకి నేమి ర్త 



దక (యాంకవు, | 2 

నీవ శేపటివణ కుండనక్క_అ లేదు. ఈదినమున నే శుభపిసవమగు 
చువుగాక ! నీదాసి యెవ తెయయిన నక్కొడనున్నదా * 

కౌ___అందఆణను బంవీవయి చితిని, వల? 

దీశ___వీలయందు వేల ? విలివింపనలసినవనారి( బలిపించి, వల 

సిన సన్నాహవుంతయు. జేయింపనక్క ఆలేదా ? 

కాయ తొందర పడకుండు, ఎవ్వరిని వినివింం౭వలగు. ఇంక గొంత 

నీ ్ఫ చూతము, 

దశ ___ఇంక6 జూదున దేమి, (గట్టిగ) కావేరీ ! 

(నేపథ్య మున) ఛాలా 1 వచ్చుచున్నాను, 

శాన__దానితో నిందుకొఅకని చెప్పెగరాయీమి ? వలదు. 
దశ___దానసీకయినం డెలియకుండ నెటులు * 

కా__9ఇప్పటినుండియునా ఈదాసుల శెవినిణడిస ముక్క. 

సేటిపెంబడిన నూనెచుక్కా 

దశ __అటులయిన యిప్పుడేమిచేయు మంటిని * 

(నేపథ్యమున) అమ్మా! లోనికి రావచ్చునా ె 

ఇజాస__ఇావేరీ ! రావ చ్చునుకాని నీవిచ్చటకువచ్చి చేయున 

జీదియులేదు, జపవుగు నెడల బూజ్యు రాలగు నరుంధతీ దే పిగారిట 

శాక సారి దయసేయుదుశేమో కనుంగొనెదవా ? 

దశ-__(నిమ్మాళశముగ) జిపము వదలియ మున కీఘ్రముగనతి 

చప్పరాగా జ 

(నేపథ్యమున) అన్యా! పోయి చెప్పెదను, 

కాసి, 

దశవసిహుభగ వానున కెప్పుడు వార్త సంపుడము, 



కౌస__ఆ మె పెప్లది* మిగుల దెలిసినది. వద్చినతరువాతనన్ని 

యేర్చాటులును సందడి లేకుండ నామయీ చేయును. 

దథ___సంతోవమే. నీకింక భయ మేమియు లేదుక ద. 

శాన___ లే శేమి! ఇప్పుడంత బాధ లేకుంట చేస్థిమితత గనున్నాను. 

ఇదియంత యు గడది గ కెక్కి తిరుగమోాతో సుఖంపంగలనా ? 

(నేపధ్యమున) ఆ' ఆ! 

దశథ__ఆహాో ! వింటివా ” ఎకి సదుపశుతియయినదో, 

శా__.కా వేరీ! ఆ. ఆ. యనుమున్నా వేమి+ 

(నేపధ్యమున) జీవిగారు మహా రాజుగారియొన్గనేయున్నారా ? 

యని ెండవరాణిగారి దాసిగంగచేసిన (పశ్నమునకు ఆ. ఆ, యను 

చున్నాను. 

ఇా___భగవతియగు నామెతోమనవింజేసిలినా ? 

(నేఎధ్యమున) ఆ, వచ్చెదననినారు, 

శా___త్రొంనంగ దయ సేయుమని చెప్ప లేదుకద. 

( నేపధ్యమునృ'ఉ. హు. 

శాస లే. పొమ్కుు నాధా! నాచెల్లలు సుమిత) నన్ను( 

జూ దుటకయి రాందలచి దాసి చేవార్వనంపియున్న దికాంబోలు, చేను 

సెలవు తీసికొసవెళ్ళనా ? 

దశ_నిన్ర వెళ్ళుట యేల 0 ఆ వెయేబిక్క_డికు రా౮ంహూడ దా? 

కా__వరి,సరి. వాలులెంకడు, నాధా! నెేనాకరవాన్యపుమాట 

నడీిగదనుః చెప్పెదరా 

దక తెలిసిన యడల, 

కాసుమిక్ఫ్ళ గర్భయు వైకమ్మ నాగర్భములనలెలే దేమి ? 



ద్వితీ రూ .కముం a 

దక. లేక ? 

కొ _-మిగులంబెద్ద దిగా నుంటయే కాక యాకృతి చేభాడవింతగ 

సున్నది ఈపక్కను బెరిగియున్నది. ఆపక్కను బెకిగియున్నది. 

బాంతియరటిపండునలె నడు మనగొంచెము వెలితిగను న్నది. ఎందుచేత? 

దశ_.-_ఆమె కవలపిల్లలను గాందుననితోంచుచున్నది. 

కౌాన___అమ్యుయ్యో ! ఇన్షబుపిల్ల లే. నాకొ'డలు జలదరిందు 

చున్నది. ఏమండి నేండిగిన (వశ్నమున కుత్ర రము చెప్పక పోయితిరి ? 

దశ___ఉవ శుతియే చెప్పినది. 

గ్ నీదు నునుణ్ొము త్ర తలగడ 4 మోా౭ందదలయు 

నాదు నెగపెన గాళ్ళుంచి 4 నీదు సుతుడు 

పండి యెడ నెశసంగుయికు యం 4 చుండ. గలసి 

యతని బోకాకు చును సుఖ 4 మందగలము. 

అంతకంశు మనకి కం గానలసిన దేమి * 

'క్రా___అంతవారవుగు నెడల సనింకల గానలసిందేమి? నాకుం 

గొంచెము. కస్ట్రముగనున్నదిః నేనింక. బోవుదును, (పోంబోవుచు) 

నెకుంరవానా | నాహృదయముననుండు ము, గురు వసిష్ట. భగ 

వానుడా | సమస్కా-రిము. 

(కన్ను నీరు పెట్టుకొని పోణనాధా ! నమ స్కా. 

దశ__పాోణకాంతా ! వలదు. నివు నవుస్క _.రింపందగదుః 

నేనే నీకు సవుస్క-రింతును, (తనలో) 

గీ, కష్టములకోర్చి మృతికిజం + కక యపార 
లు 

Cog ఎజి, 9) ఇళ పై సర్వసృం మహాోతరం్మత్ర + సారసరణే 

A తన A Col చిన్నతేన బొజ్జని ముడుచు 6 కొన్న గ భే 

వకియె పీత్య క పరను చై 4 వంబుగాదె? 
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భీం శేషశయన పరబ)పహథజ్రోనమః (న మస్క_రించును.) 

కా__(మోామెత్సి తేరిపొటం జూచును.) 

దశ___సతీ ! అట్లు నిశ్చలంముగ 6 జు? చెద వేల ? 

(తనలో), కసరినను దీండ ఏపడినను + గైకయాజ్ఞ 

భీకిమన్నించి తనమాట 4 వినక యుండి 

నను జలుసచూపు వలపుల 4 నవ్వుపూలం 

జల్లు న్మె జార్టలల వెద. 4 జల్లు నేల ని 

(చేయిం బట్టుకొని) కౌసల్యా ! మాటలాడ వేలు ? ఇటు రోజెద వేల! 

కా(ద శరధుఃదోసివయిచి) ధనుస్సు ! వదీథనుస్సు 

హా! హా! హో! 

(చేయి విదల్పుకొని అక్టహఃసము చేయును.) 

దథ__హాహాహా ! ఇదియేమి ? 

గీ, మోవి శకెల(కుల దాటి పెం 4 బోనిచిన్న 

మొలకనవ్వుల సను కతి 4 గొలుకులెడలి 

సోని చా లుల సము ని 4 స్పులను గ్గురిసి 

యట్రహాసము సేయు, వ్ 4 రాగ )ణవలె, 

గీ అుగసళుల యుంగరముతె బ 4 రర్య౧చునోలుచు 

నబల, యిల్లాలు, చూలింత్త 4 రాలు, నన్ను 

భీక రాసురషారుని ను 4 వ్వెత్తుగాంగ 

గోటికొన మోకు నిదియేటి 4 వాటవంబా! 

నీ, పీణయో! కేళికాబ్బమోా ? థీ (వాణనాధు 

పొదయుగ్మ్యక మో! చితి) + ఫలక మొక్కొ_ ! 

యాకుదానికి ధనుసేల ! 4 యక్క-టకట! 

ఇంఛికింతల'* మతి చలి 4 ముంపంగలదె? 
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ఇదడిసమాసన్న( పస వనూ చ: మగు తొటుపొటుక*దు, ఏదయినభూత 

మా వేశించి యుండవలయును, లేదా పెద్దలో వేరటూాంవోి) మొక్కు 

కొందును. ఏవయిన మోము గట్టనలసిన యెడ లంగట్టుక్"ందును. నిచ్చు 

సున -జైనరి చేరు వెట్టుకొనుమన్న బరి చేరు 'పెట్టుక్ ందును. సీకుల 

జేవతలారా! ఓపిత్భ దేవతలారా! వి"*+యారాధనమున నేముయిన 

రొ అంత గావించియుండి యెడల నన్ను తమింపుండు మిాఠ్లోరిక్ లేవా 

దయచేసి స్వస్న రూపమున వెస్లడింపుండు. అంతేకాని 

గీ, అకువదగువేలయీ పలు మొ ఐండుగాంగ 

నున్నక క్లు వమాధవుక్కపం 4 జిన్నిచిగురు 

“పెట్టనున్నది, తతదయా 4 నృష్మ్రసజీసి 

పుం చుక్రొనుఃడు, మీయదిమి+రు 46 పెపుకొదగునే 7 

(వ కాశ ముగా) కాసల్యా ! (దరి కేరంబోయి) ఆహా! తీరుN( దోచి 

వధుచిన నెక్కడ బడిపోదునో + 

గీ. అసురరణ రంగములను హౌ + కారీ వెన్నో 

౧ ౦గు బట్టుల (ప్రబల రి 4 చః పిశాచ 

ఖండ నోగ్గండ శత'భము 4 ఖ్యంబుగాంచు 

నేను సతిం జూడం జూల మో + మెక్, యహాహ {/ 

ఆహా ! నాసతియేమి దిన్యదర్శన మిచ్చు చున్నది ! 

గీ, పరమశచు, నగాధమగుచూ + పివినులంబు 

నగదు, దుర్నిరీక్ష్యమగుచు + నమిత మగుచు 

వగ్ల నాతీక మగుచు దు గ్భృనమునగుచు, 

నోకవముహోలేడచుంట గా ఓ చున్నిదహాహా ! 

శావేనీ! కావేరీ ! 

(నేపథ్యమున) ఇ"బూ { 
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దశ-___వసిష్ప భగవానుని శీఘిముగ దయ సేయుండని చెప్పీ 
వెంటంబ్య్టెకొనిరా ! వెళ్ళికివా గ 

(నేపథ్య ముస) ఆ! 

దశ__..నాకు వుతి లేదు. చైతన్యమే లేనట్టున్నది, వె కుంఠ్ 

నిలయా ' పన్నగశయనా ! నొతండీ* ! ఏమియీూమాయ! ఏమియు. 

దోచకున్నది. ఎవరివోకాలిచప్పుడగు చున్న ది* గురువుల వారువివ్చేయు 

చు వ్ను రుకాంబోలు, (కంచె 'మొదురుగంబోయి మహా తా! దయ 

“సేయు 61 

| వశీమ్టుండు వ వేశిం చును. ] 

దశ___మహానుథావా! నమస్కొా-రము. మహాోసముద9మున 

బడియున్నాను. కౌసల్యవంకంజూడ €డు. అచేవి ? 

నసి(నఎగ్టచు) మహాసముద మున నీవ్రుబడి యుండుట కదు. 

మహాసనముదమున బడియున్న యాతడు మనయింటికి ౦3 విచ్చేయును, 

ఈదిన మేసుదిన ము సీ బందుకంతయునిందుకొ అ కే! నాజప మంతయు 

నింనుగొొణి కే ! 

దశ__.మహాత్కా! కౌసల్య కేటి యు నాపత్రు బెదుకదా గ్ 

వసి (నశ్వు దు చేవతలయా పత్తులిక నణిలివోవును బుషుల 

యానవ్యవింకదీలు రు, లోకములయావదలు మాయ మగును. 

కౌ___(పీళమునుంగి దుమికి) రే! సకలసురసిక ర సుఖ రమ 

సమాంంఖ విగుగ్గనా! శే! సళలపవీం మహర్షి జాల జపతపోభంగ 

సమా-చరణ  సాహితీసనాఖా ! సు బాధోచరణ 

వీవర్ధో! సత్యదయాఃశేచ ధిర్యకూనా $s! నుజోమాయావి ! సే! 

Mrs ంటకౌ! రాశసేపశ దొ | కుంభ క్ గ్లాని డో! రావణాధవూ ! 

శాదికి* ! నీబురణమింక నిశ్చయము ! పుళ్త )పొత క భత) బంధుమి జై 



ద్వితీయాంక ము 25 

పరివారసహితముగ నీచాను నమివీంచినది. ధనుస్పేదీ ! తమ్ముండా! 

ధనుస్సు 

వసి... సెబాన్ ! వినందగినమాటలువినంబడీ నవి ఈక ర్ధ ములు 

పవిత)ములయినవి. 

దశ___మవార్షి చందమా ! ఇదియెమిటి + అయ్యయో ! ఆ 

వీకము పెనుండీ క్రిందకు దుమిెను, గర్భమేమగునో + గుండెలదతి 
పోవునట్లీ మాట లేమిటి ! 

వసి రాజచంద)మా ! ఏమియాం జడియక్షము, ఒక గడి 

యలో నింక భగవంతుం డవతరింపంగలండు. ఆతనిముందు చర్యయే 

యిప్పుడు వెల్ల డింపంజడ్రినది . అదృష్టవంతులలో నగ గణ్యుండవునీ వే! 
నింద్యమగు వురోహిత నృత్ని నవలంబించి నీయింటనింత'కాలమున్సుండి 

పడికాపులు పడుచు నేనుండుట యావహోసుదిన ముకొజ తే. 

దశ ___ తానేయింక6 బుట్ట లేదుకదా ! తమ్ముడా ! ధనుజ్పేద్ 

యనుచున్నా6డేమి ? రావణు నీతంకు వధియించునా ? 

కా_(పంన్లుకొ అకుచు , గట్టిగ) వధథియింపన్ _ఇంకగ్ ను వేతుయా?! 
ధనుస్సు. ధనుస్సు, హా! హా! వో! 

(విజుచుకొని (కిందంబడును.) 

దశ___అయ్యా ! అయ్యో | (కాసల్యనుబ్యఫుకొని) కౌసల్యా! 

కానల్యా ! మహర్షి చంద)వూ ! ఇదియ్మి ? 

వసి మరేమియు జడువకుము, గర్భముననున్న మహా తేజు 
మామె భరియింపలేక పోన్టటచేనట్టయినది. తొందర లేదు, 

దశ కౌసల్యా ! కౌసల్యా ! ఇంకనుస సృతిరా లేదు, గురూ 
త మా! ఏమిగణి; 

ల 4 
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వసీ___నాక మండలూదకము నీమ్మెపె కొంతచల్లెదను, (అట్టు. 

చేసి కాసల్యా ! 

(కౌ సల్య లేచును.) 

(కౌసల్య అటునిటు తొ టుపాటుతో (జూచి) 

దశ... [పాణకాంతా! సీకివు డెట్టున్న ది? ఇదిగోఅటు చూడుము, 

ఐ"రెన్వరు / 

కాస---గురూత్త మూ ! నమస్కారము నాథా! అట్లడిగెద 

శేమి * 

వసి (అ పవారించి) రాజోత మా ! ఆమెకి ప్పటివృతాంతము 

తెలియసీయక పోవుటమంచిది. వెంటనే సూతికాగృహామున కామెను 

ఇఖంపుము. 

దశ_.కావేరీ ! 

(నేపధ్యమున) బాబూ ! వద్చుచున్నాను. 

వసి. రాజా! నీవుకూడ లోనికింబోయి తదృహసమిోా పమున 

నుండి శ్రీరోదయమఏ వెంటనే యొకగంట  వాయింపంబంపును. నే 

నిచ్చట నేయుందును, 

దశ __తామొక్క_ రే యిక్కడ దయచేసియుందురా ? 

వసి జనో కిష్యునిరమ్మ్యం చెప్పి వచ్చితిని 

దశ_కా వేరీ! ఇంక రావేమి ? 

(నేపథ్య ణయున) అరుంధతమట్టారువచ్చిసారు. ఆమెంకు( బూజో 

మందిరములోనికి. దారిచూపుదున్నాను, 

దథ__సంశోపమే ! నీవిక్కడకు రానక్క_టఅలేదుః నేను 

గాసల్యనటకు( దీసికొని వచ్చెదను. మహానుభావా ! సెలనా 
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వసి _నుంచిది, 

దశ (కాసల్యను బట్టుకొని) దేవి! సీగర్భమున శిక్క-డను 

జెబ్బతగిలినట్లు లేదుకద, అంతయు సరిగనున్నదికద + 

కౌస__(అపవాకిం చృిఏమియు లేదు పాణపియా! నీకుమహాో 

'తేజస్పంపన్నుండగు పుత్తు)ంకు కలుగునని గురువుగారుమంగ ళాశాసన 

మొనర్చిరిసుమూ ! 

(ఇద్దజు నిష్క-)మింతురు., 

వసి. రెండుయామముల వేళకావచ్చినది. 

గీ తనకులంబున(6 దనకంకు 4 ఘనస మగ) 

విమల లేజోవిరాజిత 4 ఏిగహంబు 

పుట్టివంశంబునకు వన్నె. + బెట్టుననుచు. 

బద్ముబంధుండు నడునింగి 4 (బబలియుండు, 

శిష్యు6శు..-((పవేశించి) క్రడుగో శివ్యుండు, గురువుగారు సా 

కొఆఅరకు.ెకిం జూచుచున్నా లేమి? 

వసి---ఓరీ , శుంఠా ! నీవు వచ్చితివేల ి వాండేండీ + 

శిష్యు--- నేను మాతము శిష్యుండనుగానా ? 

వసి సరే. కూరుచుండును. ఈదిన మేతిధియో యెటు౭గు. 

దునా!? 

శిమష-_ ఏదయిన గొంచెనాధారమున్న గాని చెప్ప లేను, 

వసి.ఏయాభ్లారము + 

శిష్య ఈసంవత్సరము పంచాంగ ముచేయుటకు గిిందటి: 

నంవత్సరన్రం గణితముకొంత యావళ్యక మగునట్లీనాంటితిధి తెలిసి. 

తా నుటకు నిన్న టికిధి తెలియుట. గొంతయావశ్యక ము. 



దరి కల్యాణ రాఘ వము, 

వసి_నీకిగం జనువు రాదు నీకు నావలన నేమియు నుపయో 

గించునట్లుణొో చదు, 

శిష్యు-.-. ఆసంగతి నే నెలుంగక పో లేదు, 

వసి__అటులయిన మణియెక్క_డక యిన. బొమ్మ 

శిష్యు---లన్ని స్థలములు చూడనిదే యిక్క_డకు రాలేదండి. 

నాపూర్ళ్ణగురువులందటు త మరుగట్లి వారని చెప్పిరి. నాదురద్భస్థమున 

నన్యధాయయ్యెను. 'నేనునింక . జదువునూనివై చి తపమో,కవిత్వమో 

"మొదలు -పెట్రవలయిన నియేచూ ముచున్నాను. కాని యోమహో రాజు 

గారి పుత్రోగ్సవాదులలో నేనుయినలాభించు నేమాయనియాస బెట్టు 

కొనియున్నాను. రాజభార్యలకు(దోొమి సడి దాటిన ది. పదిపదునొశండు 

దాంటినది. పండొండవమాసము నడుచుచున్నదని తెలియుచున్నది. 

మూడు తొమ్మిదులు క*యబోలును, అందుచే నింతట దేలునట్లు 

తోచదు. 

వసిఅక్క-ర లేదు. కినల్యాదేవి గర్భమున మహో తేజశ్ళాలి 

యగు వుత్తు)ండింక పావుగడియలో జన్కింపనై యున్నాండు, మనమ 

పునర్వసూన శ్ష(త్రము* అన్నియు బాగుగనున్నవి. 

శిష్యు---నవమిసింగూర్చి నాకు. గొంచెము సందేహముగ 

నున్నది. 

వసి ఎందుచేత * 

శిష్య --జన్మమనంగా నింటిలో? బి వేశముకాదా * ప్రవేశ 

నవమి నిషేధ ముగదా* 

వసిసనీమొగము ! అమహోతేజ మిదివణే చేవీగర్భ మున 

బ్రవేశిం చినది. ఇప్పుడు పృత్యక్షవుగుటయే జరుగనై యున్నది. 
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శిష్యు---ప్రత్య క్ష న వమిమాత ము నిపేధముకాదా * 

(లోనగంటవినంబడు చున్నది.) 

శిష్యు_అద్రీ ! సత్యము, నేను జెప్పినమాట సత్యము. 

నసి_ఆగంట నీకుపశుతి కాదు, అది శీర్దోదయన్దుగు వెంటనే 

వెయించినగంట. దీనినిబట్టి తరువాత జాతకచ్యకము వేయుదును. 

శిమ్యుశీరోదయసమయను మనకు బథానము కాదు. 

మూడు దినముల కింద శ్రీరోదయము కానిండు- అదిమనకు లెక్క 

"కాదు భూపతన సమయమె ముఖ్యము. 

( పధ్యమున) ఫిరంగులధ్వనియు ఢంకాభేరీవాద్యములధ్వనులు 

వినంబడును,) 

నస__._అహో ! మంగళ వాద్యములు విన(బడుచున్నవి. భగ 

వొానుండవతరించినాండు,. లోకమున శెట్టి సుభ దినము నన్ ? 

నీ. మైశత్రమందునశుద్ధ ప 4 తముననవమి 

తిధ్ం బునర్వనూ తారను 4 విధుగురుయుత 

౫ర్క_-టక శుభోదర్క_ ల 4 గ్నమునను బుధ 

వారమునను శ్రీవారి యవ 4 తారమందేె. 

(నేపధ్యమున) జనులారా! సందడిసేయవలదు, నూకందణజరకు 

సంతుస్టి క రముగ. బంచియెట్టించెదను, 

శిష్య సుమంత్రుడు సేవకులచే ఖండథర్క రజనులకు-బంచి 

సెట్టించుచున్నాండు., “నేనుగూడ ఈ బోయి తెచ్చికొందునా * 

నప 

శిష్యు---(వోవును ) 

(నేపథ్యమున) సుమంతు(డా ! యభధేష్టముగ సిష్క_ నుల 



లిం క ల్యాణరా ఘవను 

బంది పెట్టింపుకు. 

వసి రాజేందు%డడుగో! యిటకు వచ్చుచు న్నాండు* 

దశ__(పవేశిం చి) సమాస్మా_రము, 

గ్మ్ అంధునకు నేత సంపత్తి + యమళలెం బుల్ల 

విజిగి మోడెనచెట్టు పు, వ్చీంచెం గడుపు 

ర్జువగు దర్శ దునకు 4 రత్నఖనిలభించె 

దాసునకుదొడ్త౫లిగలె * దాప సద, 
G9 ౧ 

వసి_దాసున కేగాదు దేశమునకంతకని చెప్పుము; 

దళ__బాలుండు బహు లేదస్వియైయున్నా (డట 

వసినీవింకం జూడ లేదా. ! 

దశ_.నాకు డై వసములగు మోరుదూడకుండ నేజూ ఇదనాళ 

చత్చికు శుభ స్నా నమయినది, నేను గూడస్నానమొనర్చి పరిశుద్ధుడ 

నయియున్నాను. 

వసి --జాత క ర్యాది గ్యత్యే ములింక నిర్వర్హింపవలసి యున్న ని. 

దశ__శకావేరీ ! బాలునిట్లు లీసికొనిరి1 స మవార్షి సత్తము 
౧ యాని 

లకు? జూవీంతును. 

(కావేరి పొత్తులలోనుంచి నత్సిను ెద్చును) 

నశ_-ఫిబ్సవానిని ముందు గురువుగారికి. గా నంబజిపుముం 

పనీ రా జిందా ! నీవుకూడ జూడును, 

దశథ__(చూ చుచు) ఎట్టులున్నా లదు శి 

వని_.-9దిక న్ను. ఇదిముక్కు_.. ఇది చెవియని నా కేమియువిన్నష్ట 

ముగం గానకబడుట లేదు, 



ద్వితీయాంక ము? ఫ్ర! 

గీ. కొనులు మిజుమిగ్నుకొల్పి పు 4 ల్కలనొనంగి 

మోద బాప్పములను వెల్చు $ పూర్ణ విమల 

సాంతగంభీరతేదెంబు 4 స్వల్చవూర్వ 

పరిచయముగల యదియ మూ 4 సఒనాకు. 

దశ__గురునర్యా ! అదియేమి? ఇంతవిల్ల వాండువిస్పష్టముగి. 
గాన రాండను దున్నా ₹ేమి (i 

అఆ. వె అరగమూయునపుడె + యంతెంత లోక నుల్ 

విష్పినప్పుడెంత 4 గొప్పలగునా + 

మూట గాల బందు € బుకడుతండింతగనుండ 

సాగియుండ నెంత 6 సోగయగనొ ? 

గీ, మెబటుగు( జామున వాయల 4+ హొరలబతవోడ 

డరబుమోా రెడు గుండ) గ 4 డ్హంబుతోడ 

ముద్దులనుమూట గబ్బు నె 4 మొ్కుగముతోడ 

నితండు నయనాభిరాముండై ; + యెసంగునాకు. 

గురువర్యా ! ఈతని కేమిమేరు “పెట్టిన బాగుగనుండునో తెలిపెడశా ? 

వసి___సివు సూచించుచునేయుంటివికాడా ? ఈతలు సర్వ 

జన నయనాభిరాము(డు. కావున రాముడని వేరు పె్టుము. 

దళ____తగిన పేరు సెలవిచ్చితిరి. 

వసి. ఈతడు ముందుచేయు లతోకోపకారక కృత్యములను 

బట్టి యాచీేరింత కం కు దగియుండ(దలచీయున్నది, 

దశ___అంతయు దమ యనుగ హోము. సుమిత “యుం(గ్రైకయు 

'ాలుని-జూచి రా? 

కావే సుమిక)మ్మగారు చూోదిన*కు, వే! మృ్రగారుచూడ 

లేదు. 



32 కల్యాణరాఘు నము. 

దథ__..ఎందువేత * 

కావే___.ఆ మె బద్దక ముగా నున్నారు. 

9 న్్? వసి. రేపటిదిన మున నీసరికి రెండవపుత్తు) నెత్తి కొ నియుందువు 

జాతక గాను లాలసింపందగదు. లోనికి మూరు పొండు, చేను స్వాన 

మొనగ్సివ చ్చెదను. | 

దశ__చిత ము | 

(ఆందజు నిష్కమింతురు ) 

ము WA అ 



లీ 
UU 

కల్యాణ రాఘవముః 

నీల Ad 

తృ తీయాంక ముం 

పూసా కదు పళ్ళఛనినాా 

(పదేశ ము__-సరయూన దియొ సు, 

ప్రవేశము విశ్యామి త్ర నీష్యుండు నారాయణు6డ 

వసిప్ప నిష్మ్య్యుండగు ఫంకి రుండు 

సంక... నారాయణులడా! మనముగలసియెంత కాలమైనదో* 

నారా... శంక రా! రామ జనో స్రక్సవము లకు మహో రాజా 

హూతులగుమా విశ్వామిత్ర గురువుగారి తో నెనిటకువచ్చినప్పుడునిన్ను ౭ 

౫ లసితిని. 

శంక ఎన్ని వత్సరముశై నదో ఇరువది వత్సరములై 

యుండునా * 

నారా_అబ్బె ! పదుమూ (డు వెడలి వదుసాొలుపస జరుగు 

చున్నవో__-పదుసాలు "ఏ వడలి పదునయిదు జరుగు చున్నదో +? 

కంక_.ఇం తే కొలము నాచదువువలె సింత మెల్లగ నడచు 



త్ర కొల్ఫాణ రాఘవముం 

నారా. 

గీ. బొలుకంటం గాలంబుజో( 4 జేలున'లెను 

(బాంకు ఘనతయందిలి యాస $4 బాలుండుంట్ ; 

స్నముకి ౨ట6 గోలోంయబుూ ప ౪ "ర్వత్తులేండి లి భధ్ర = 

రీవిం జూవునందలి భీతి ( వంట 

శెంకినీవనుమాటకాంత నిజములాగున నేయున్నది. మో 

గురువు”"*రయిన ఏసిస్తుని రాముకు జనరల్ యెంత కాల మయిసడసి 

యడుగ “నేదీ ! మొన్న మొన్ననే కాదంటటరా!” యని యాతండ్ నెను, 

నారా__-కానియప్పటియుత్సివను'లుబ సా.దివ్యముగ జరిగినవి, 

థేరాక —డై వవశముచే రాము లక్ష్య శ్ర ఇంత శ త్రుఘ్నుల 

జర్మోక్సనము లోక్క- సమయమున నే వచ్చినవికావున నంత వేడుకేగ 

సార గను... చేనిమ్యు నకడివేఆంగ. జరిగియుండు నెడల సీవేడంక జరిగి 

యుంచునా* ? 

నారాపిగిలో భరత ల శై శ్రాభలిస్ట లు కివలలా! 

నంకి . జెలివితేటలలో నునమిద్ద జము క నలలవలెనున్నాముః* 

లకశ్రొ నతు ఘ్మ్ను లిద్దఆు సంనిం ఆ సుత్త లు=క వలలం, 3 కేయూ 

పుక్తు్(డు భరతం6డు. 

నా ర*_ఎఆలగా " ఆడినములళో  విరాగురువుగారి యొద్ద 

శదియోా చదువు ముంటివీకాడా ? 

శంక __కప్పటికి నక్క_డ్ర నే సరిగ నదియే యేడు చున్నాను 

నారా._అంతి వీసు(సదలత్'. జె ఇద్ వేము ? చనమువువచ్చు 

చుంట లేదో” 

కంక. ఉఒజనయనముుఎనగనెంట నే రాజసున్నేలను నల్యారిను 



వ్ జీ అగా 

గే ౨ మ "౦కము, వేల 

మాణురువుగారికి వి చ్యా భ్యసన"ర్థమై రాజుగారొప్పగిందిరి® అప్పటోకి 

నినొక్ల యర్లపుప్క_ర మున్సుండీ జందెముమడతినవై ది రు వ్రాలు వేయు 

చున్నాను. వారు నాకింది తరగతిలో నౌక వారముండిరి. తరువాత 

నౌక మధ్యాహ్నము: సుహూ పాఠకులు “నుండిరి. ఇప్పు శునాకుగ్నగు ప్రలున 

నుండిరి, వారికి నాలుస 'వేవములువచ్చిన వి, ధను ర్వేదమువచ్చినది, 

పు శ శ సొ శ 2 న స 9)» G నిషద్విద్య వచ్చిన -వేయేల అజువదినాలుగునిద్యలునునచ్చిశని 

నా రా...నీ కేమివచ్చినవి 2 

శంక నె కిం దేనులు._క0టికి నీళ్ళు __జఒడలికి 'బేంపలె ఎ 

పు దులు, 

నా రా. రాక పోయిన ప్పుడింత కాలను కస్టపడి చిసఫవనేఎ? 

ఛంక....వచ్చు చున్నదికావున నే చదును దుం+)ని+ 

నెరా__న చ్చు దున్న చేసి గ 

శంక__కోటలో సంభావన___ఉోకిలో దొడ్డిగ క్షణం 

నారా_--ోనీకుం జదువు రాదు=నీవ్రుపోొయనిగురువ్లగా తప్పుడు 

నిన్నన లేదా by 

గంక___అనే ప ర్యా యము, 
ణు యా 2 

నారా__అట్లయిన నాయన నిన్నేల వదలుఫిన టీక ౫ 

శంక పిస ళుకుట్టుటలోను పీపు. గోకుటలోను వి శేషువిద్యాం: 

సుడ నగుటచే విడున లేకుండ నున్నాగుకాంబోలు, కాని యుష్ప్రు 

'జీమియు నుత్సనములు లేవుకదా! మిగరువుగా రేలవచ్చిరి స 

సా ర"___అదిన? కై 'తెలియలగలనకు ? 

కంక_పోని_నీవిట్లు వీథి వెంట నేలతికుగుచున్నావో యడి 
రస టవ: చెలియినా€ 



తగ క ల్యాణనాఘవము, 

నారొ.._మాగణరువుగారు రాజుగారినిజూడం గోటలోనిశేగి8, 

నాకేమియు. బనిలేక తిుగుచు న్నాను. 

శంక ..మాగురువుగా రీదినమునం గోటలోనికి వెళ్ళరనినేనను 

కొందును, 

నారా_ఏల 4 

ఫంక__ వారికి ఏీరికిన్ట మచందుండు, వె ధనతారశాడా ? 

నారా ఐన నేమి * 

వంక... ఏసియా లేను. నడువు€డు, 

(ఇద్ద అతు నిస్కమింతురు.) 

ఇది నిస్క_ం౦భఛమను, 

యా 

(వర! 



త ఎ వీయా ఆక మూ 

జా ట్ర వాల 

ప్రదేశము. రాజసభ, 

పి వేశము -- దశరథుడు, విశ్వామితు™(డు. 

విళ్వా__-అట్టలాడుట న్యాయమా 2 
౬ 

దక___కాళకేమి? దయయున్నవారయిన యెడల నింత ౩ "లము 

నకు దయనేయుదురా ? 

గః కృపగ లయెడకు. గాళ్ళు 4 కీళ్ళుదాంటు 

కన్ను లుబ్టూటలూరు దు + గంతులిడును 

భరణిక లరునాకర్ష ణ 4 దఢిమకం"టి 

నయకుంగల దెక్కు_నగుః గాదె + తాపసేంద ! 

ని కాలమునుబటై యవ కాక 4 క లనంబట్టి 

యితిరిక న ణ నక్కల 4 నేగుడుదిగుడు 

దయమె సర్వదా తదబాధి 4 తంబటం(డు 

దయయెొనరులోని దవత + త్సష్టంబుగాడే ; 

విశ్వా-(వవ్యుచు) సమిచీన ముగ. బలికీతివి, సంశోమీంచి 

తిని. సీవుగూడ నాయెడల దయగలవాండవగుటచే సీవుజేసిి దయా 

తత్తోప్టసన్యా సార్థము సికుంగూడ వర్శింపవచ్చు నేమో ? 

నశ__(నఫ్యచు) మహర్షి చందనూ- ! మి "కు నాయెకలయలి 



లైన కల్యాణ రాగువన్ము, 

గినడిదయ_నాకు మాయెడం గలయది భక్షి, అందుచేత ___ 

(సం చేహి- చును.) 

విశ్వా __(నవ్వుచు) నీయుఇ, రము నీశేసంతుస్టీకర ముగ లేనట్లు 
కనంబడు దున్న చేమి ) 

గీ ఈంతవాలైన నెనులైన$ వీీతగాదె ? 

చూపుకి ం దె న మోా౭దైనం + జూపుగాదె? 

కొండ నెక్కు_టన్ న ది + గుంనునెన( 

గమవకలనా పిసక్తి, యొ 4 క్కైటియెకాదె? 

గీ, శివురిబూజించు పూలకు 4 జెలువసిగను 

ముడు దుపూలకు భేదంబు 4 నుడువనగుని ? 

ఘురులయందలి యనుఠాగ + కలనభ కి; 

యదియె యితరుల పె! గల్ల 4 నగునుదయ'/గ* 

క్ష్ కి) ఎదివిాంది పోకడలను 4 జెందియుంటు 

బట్టి రాగము భేదత 4 తృ ఏంబుగనునె? 

యాపగానీరపూం వే 4 గాధికతకు 

దానిలో మాజువడికి భే 4 దంబు గలది 

దశ (నవ్వు దు) మౌొనిసత్తేమా ! అందువలన నేనే మిమ్ము 

జరిసించుటకు రావలసియుడెరు కమింపు(డు. 

విశ్వా --- అట్లు కాదు. 

గీ. కృత న మస్కృతీయానప్పు 4 డీకరంబు 

దీనినై నను సిదిదీఏ 4 నై నగలియ 

వచ్చు; వర్జోదయమున, 4 నబ్బంబులందు 

జానినివినీలిన ది చేరం$వగ్గ్లనుమింట, 
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దథ__ మహాత్మా! య థార్గముగ నేనీవచ్చి మిమ్ము సేవింప 

వలస్సీ యుండెను, కొనీ__ఒక్క_-యంశము తనులతోమనవి చేసికొనక 

తిప్పదు. సీజము మనవీవేసదను, 

గ్, కం ఘూ ద్వహుండి టవెల$సినసది మొదలు 

కొనుంకజునుదీర నతని (6 6 గాంచుటందు 

వీనులలరం(గం బలుకులు + వీనటయందు 

నకునుబులకలూర్ం. దొడ'. మ్ 4 కరొనుటయందు( 

దినివిదీట:గదలమూరు 4 కొనుటయందు! 

గొ)ంజవ్రలుడేర ముద్లిక 4 కొనుబయందు 

మురువుమురుఎ?౫ 6 జిక్కి.లి * సుడుకుటందుం 

దనువు హోయిగ( గాయగిలిథ గోనుటయందు 

ఒక నిముసమాతనిని గాన 4 కుందు నపుడు 

రాము! రఘువీర! రాఘవా! 4 శామచంద! 

యనుచు నోరార 7% బిల్ను 4 కొనుటయందు 

నబునీటును నోతనివెదకు 4 లాడుటందు 

తెంపి లేదు, గీతిక లేదు ; + వింతి లేదు ; 

ఆపుదల లేదు ; తుద లేశు 4 హాద్దు లేదు 1 

అలపు లేకు 1 సొలపులే*- ; 4 ఫీబుప్రు లేను ; 

వాలు చాలులే; దిగ నగి 4 సియు లేను 

సర్వ రాజ్యతేంత )-బులు 4 చబ్బంబడియెం ; 

గొఆఅకొఆటనుదు సుమంతు”౧డ 4 గొణాగపకొనీరే 

నహ్నీ తం తంబులును జలం 6 బడియో మాని 
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విభుని యూగుపు కాసంత 4 వెచ్చ(బడి యె. 

బన్ని యేల ) రాముసిగాంచి 4 యిఎతగాంగ 6 

చా)శకులాడెడు నేనెట్లు + రామువిడిచి 

దివికి. బోదునోూ యనుచు సం 4 దియముదోంద 

నెవరు -లేరుకాఖున నంటి + నిట్లుమోాకు. 

కన్ను రాముని ముగము దాంట లేకుంట చే: గాలుగుమ్మము చాంట తేద 

య్యును, వీమింపుండు, 

విశ్యా-_._.(అదరిపడి___ వెంట నేనిమ్యుళపడి) రాజూ ! వుహాదృప్ట్ర 

వంతుఃడవు. 

గీ. పూర్ణ విజ్ఞానమే తప + మునకు ఫలము 

విద్యకు ఫలంబు వినయంబు 4 వితరణంబు 

సిఏకిపలము ; తేజబోరూప 4 గురుగు ణాడ్య 

సుతపరిప్వుంగ సుఖమే సం 4 సృతికి ఫలము, 

దశ _.అందణు సామాన్య ముగ బుత్రు9ల గాంతురు, ఈ 

ఈము(ండు సావయః శాలనులోనే పుట్టియుండిన యడల నాకింత వెళి 

యుండజేమో+ ? 

గ, యువరు. డ బలా బలిస్టస్త + నోపభోన 

మున శిరముం జేర్చి మో దాస్టి 4+ మునుక లిగును 

జ్యేష్టపు తా9ంక విన్యస్న 0 ఫేర్టడ ను దుం 

గోసలయు వేగ నని చీకు 4 (మొక్కు_కొనును 

రీంకొఅుకుం జీకొల్ల యు + వాలికోగును; 

నద్ది లేకుండినను వృష్భం + డవనింబడునుః 
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యు వకు చెవులకు గానమా+తో శ్రదృవుండు ; 

ముక్కు టూఎరియగువాండు 4 ముదుసలికిని 

విశ్వా__(తనలో) ఇ3ండు ఫీ) రామచంద) వినిశ్రి పృ పాణ 

డయియున్నా(డు, ఎంత సేపు తదనురాగాభివర్థన మేచేయుచున్నా (డు 

ఇతని మటియొక మాటలదారిని బెట్టుటయేకి ఫ్టముగనున్న ది, (ప్రకా 

శ ముగా రాజేందా” ! సుతు లందఅకు సుధాసన్నిభులే. అందలో 

నీకు వార్థక మున( గలుగక కలుగక సంతతిగలుగుటచే నీ కట్లున్నదిం 

అ ది యాశ్చర్యముకాదు. అ దిగాక- కీ రామమూర్తి సంగ పరిత్యాగు లేం 

వాంఛ చునంతిటి క శ్యాణగుణ, సమంజసుఃడగుటచేం గన్నవాండవగు 

నీక ట్లుంట] మిక్కి-లి సహజమే ! నీవు నాయాశ ) మమునకు రాకుండు 

టరు రామ వేమయేకారణ మని చెతిని, క Ht దబుదుగ వచ్చి 

సన్ను జూడవలసిన దే కాని___ 

గ్ ప్రభండు తఎయెడ దయగల 4+ వ 6ఉొటందు 

బడిబకిగ నాతనిని చేర * వలనుండకు, 

సక్కొ-యాచ్చుండు మన్నను 4 బ్రభిసి కినుట 

ఐిసియగుదూరమున నిల్వుం ౪4 బడ లో వలయు 

ఎదుట? బడిని చ్చ? జూలు; నింశేమియనుచు 

య శుకుదుడుకంన నెల్ల వళ స్తులను ముక్కు 

దూర్చి, విభుక రము నమూతి. 4 జేర్చి, మిగుల 

దడబడలుపేయ నసుల పో 4 కడయె తుదకు 

ఉర్వివిభుచిత. మొక్కలా 4 గుండ ; దెప్పు 

డత నిక్రి వునోవ్యఫలు ర్ోీటు 4 లై ననుండు ; 

b 
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నతనివది చలిందును రాని 4+ యాకు రీతి 

సింద9థనువట్టల్లు ఛే + డించుసతెమూ* 
6) 6 

అదియు గాక. 

చిబుకు చిటుకున నెప్పుడం 4 పెవిరిబడెడుూ 

సనిషుంసముల దెబ్బ సెవరు గె 4 ణింతురియ్య 

క 9 “జ “యున్ * గంట కంగు లెక్కింతు + కద్ధ మొగి ; 

అని దొరలెడువాసి మ 4 ర్యాదయం త 

అకివానికి సర్వం స 4 హోధిన*ు 
ఠం 

నర)చా1 అంగాంఛీరం శ భధ రంగ 
ధర్మ శ టి 04 వ్ + శై $ 

ముఖ గుణంబులు మది కెక్కి * ముద ముస(౫న్రు 

పల్లెఐ"ని కంబుధి హోరు 4 ప్రమద మగునె ) 

దశ___లఅుదుచేత నాయొద్దకు దజచుగ రాక మీమ ర్యాదను 

గాపోడుక 'నుచుంటిరా * ఉదరపోవణార్థమై యుర్వోధవుల నాశ 

అంచు సామాన్య జనులయెడ మిరు సెలవిచ్చిన మూ+*ట లొక ప్పుడు 

ఇెల్లవచ్చునుగాని_- ఆలీ ఇదియేలు *? ఇవియేటిమాటలం ? మీరు 

నూకు బ9భువులుగా రా / 

న్స్, ఆరజ్ఞ దీక్షులై + యాగముల్చేయ నొ 

సుర బాధ లేకుండ. + జోచుసేవ 

నిశ్చలసత్త పో 4 నిష్వులెయుండ జం 

తులబాధ లేకుండ 4 సలుపు సేవ 

దొనవ్రతకియా 4 నూనులై యుండ స్వ 

ల్పపు పిత్తము: దోడు 4 పెడు సేన 
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తీర్థ మాత9లదూర 4 జేశాలనుండ నా 

(శ మాలికా రక్ష + జరుపుసేవ 

సేయనలయువ"6డను గానె? 4 పియర్ అసి 

శత మునకుం౭ బడనార్వరు 4 సగదపః ఫ 

లాల్రిని చ్చు చుందురు గాదె? 4+ యందువలన 

నేనె సూసేవకుడగాదె? 4 యిద్ధచరితి 

ఏమి సెలవు, సేవకున కిప్పుడేమియాజ్ఞ 7 

విశ్వా-- రావేం దో 1 నేన్సుజీటికీ మూాటికొక నికి శమమి చ్చువాం 

డనుగాను. ఎన్ని శీకుములయిశను నేనే సహియించి యూరకుం 

దునుగాని చానినింగూాగ్నీ యేమి ము? శింగించు వాడ నూగాను, ఒకనితో 

బెదవిని గదపువాండనుగాను, నాస్వభావమును నీవు బాగుగ నెజింగి యీ 

యుందువు, 

దశ._...అయ్యయ్యో ! సామాన్య శ )మములసెయిన నపింది' 

యూరకుండవలసిన యానశ్ళనత నీకేమి కలిగను? తామిచ్చటకు 

దయ చేయనలయునా ¢ శిష్యుని చేవార  నంపి ర బరుగు బరుగున రానా? 

మాక స్టని వారణమున కె యు పయోగింపని నాతనువుతో నేమిఫలణు క 

అదిగాక _సాధుకిఖామ౫ులగుపూారు బాధ పడుచుండ నేను బెలిసి 

యయిన తేలియకెి నయిన యుజేశీంచియుండుట నొకెంత యవ్నేము 

కరము శ 

విశార్టి....ఇంక సవానశ కికి మీ+కి (ప్రతీ కారసమర్ధతకు స్స్జీ 

నిత్యత పోవిధ్వంసకారియయి సతత హృదయశ ల్యపాగయమై వేధించూ 

చుహాపద' యేడియయిన సిన్ధించినప్పుశ యిణిం దప్పదుగణాయనీ 
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యీసంగతి పరిపొలకుని చెవిని వయివకి పోయిన నొత(జీమి ఉన్న 

బు మ్బుకొనునో యని చెబ్బకొనుటకుమాకుం బభుంకంబభూలో క 

గతి మరియెవ్వగు లేకుండుఓ ౧బ్టి-_ో చెప్పుదునా ? వూనుదునా +? 

ఆత నికి బ్బ-ది కలుగంవేయుదున* * నేనే యీబాధ పడుదున"* ౪” 

యని నాలోనేను దొ ఎక్కు-డులు పడుచుబూర్వప క రాద్ధాంతము 

లొనర్పుకొనుచు ముదుకు నెకుకకూగులాడుచుం దుదరకు. జెప్ప 

కృండినయెనఎ లోకులు నన్నే దూషింతు రేమోయని._సంశయించి 

విధి లేక __._ 

దశ__ముసిచంద్భను =! కంతిసం జీహా మేలి తక్కు. లాట 

నేల? ఎంతిమాట* 

విశా_రాచేంచ*)! “దేహి” యనుటకిరాలు హైన్య 

మున్నదా' అంతకేక ౦కు గెప్టై మున్న దా * అంతకంకు మహాపద 

యున్నదా? అంతకంచు నోరురానిమాట మణయొకటియున్న దా 2 

దేహి మాన పా) ముల నంతలో హూరడింపలల రెండ క రములకూర్చ్పు 

మి యీవయిననున్న దొ దేహి యనుటకంరోటు దేవా త్యాగము 

ముందిదికాదా ౪ నేనేమి యఫముండగనా € వీచుడనా? తపస్సామ 

ర్ధ్య్రము చేనిప్తూకు (బహి నయినను వెనుక రాజేందు)ండను గానా 4 

రాష్ట్ర్రపకిపాలనము నిరంకుశ ముగ నిన ర్చిన వాండనుగానా * సకల 

రాబజభోగముల ననుభ వి చిన వాండినుగానా ? వి శేషవితరణ విద్యా 

శీలుండనయి వెబసినవాడరుగానాి ? చేను అక్షనేను “ సీరgః » 

యనిననోటిశో * దేహి” యనంగలనా ?“ ఇదినో ౫ యనిన మొగ 

ముతో నిమ్ము” నంగలన" + ఇచ్చివ చేతితో పువ్చుకొనం ౧లనా ? 

సుదేవామేం? ఆ హు ఎమీ?” యు తుంకవుదీల? 
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దశ___తాపసేంగా)' “జేపీ” యనుటయెందులకంకీ మిరు 

చేపహియనువారుమీకు కారు ; వారు నాయాశ్లి)శు. మోగా డ్ఞాసీం చు 

వారు; నేనువిాయాజ్ఞ ను దలందాల్చి మారుమాటాడక సర్వషాంచు 

సవకుండను. 

నిశా నాయనా! నబ్బయులుమృనునులై ౨ : ప *న్ర 

లఫనా”* ళుంప వడ్డె సంభాననకు6 బండీతుసి పొరితి లస కి వం ౫6 

బథానుని బహూక్ళ లికి శిబ్ల్బభద మేకాసి యం తక ౦కు నేమున్నది ? 

పరమా గ్లమున రంత్ర యు ముఫ్ఫ్ఫీ మేకదా? తేపస్సంపన్ను డనుగానసన్ను ( 

గూర్చి « "యి గొప్పమాట ౫ నంటివి. బూగుడిదలంచిన 

చథ(డవుగావుశ నిన్నుంగూర్చి 'సీసకు.డ ననుకొంటివి. అంతేకాని 

య ధార్థ్యముగ నీవు పొభుండవు నేం గ్థిని, దేహి యనుటకే తెగించి 

తెగింది నచ్చితిరి కాని, నోరు వచ్చుట లేదు. చేయిసాగుట లేద 

మనస్సువ ంగుట లేదు. 

దశ__(చేతులు జోడి మళొని తొందరితో) అయ్య య్యా ! 

అటను చున్నా కేమి 2 అటనుచునా కేమి @ 
పడు, c౧ 

విశ్వా అడుగుట శే వచ్చితిని. యాచించుటకే వచ్చితిని. 

“కాని సీసంభాపుణ వై ఖరిసిజూడ నామనస్సు వీముఖమగుచున్నది, 

అకుగుటకు. బెడవులు విడికున్నవి. పడనీ! కస్ట్రములంబడినీ ! ఎన్ని 

కష్టములనయిన (బడసి! లాటక యజ్ఞఫాలగ్ధమువే సేయనీ! మారీ మండు 

రక మాంన వగ్గ ములుహోమకుండ శ మున గుజీయనీ ! సుబాహుడు 

ద్భ్బాహు' డై సామొగమున నిప్పులు కుప్పలు వాాయసి ! తల పెట్టిన 

య మాలు ధషంసములు కాని ! దీక్షలు మంటలోలియసీ ! ఏమిరాస్ ! 

ఏమి రాంబోవనీ! చేహి యనిన పిమ్మట 'లేవనియందువేపూ ? 

రావేం,దా! చేను బోయిని చ్చెదను, (లేచు దున్నాడు) 
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దశ___(ఆతనికడ్డు దగిలి చేతులు ప్యఖుకొ; ) వేదనుటంీ. 

'లేదనుటయీ__ఎప్పుడైన నట్లంటినా * సంబేహింపవలదు. వలదు, 

వలదు, వెంటనే మిాయభిసంధి యేదయో యాజ్ఞావీస్సుండు- 

విశ్వా-___ లేదనవ చ్చును, త ప్పేమి ము లేదు, సానామ్కు స్ట్ 

యొద్ద నేమిదాంచం ఇట్లితినా ? రాజధ ర్మామ సారముగనొకవు “శూర 
(ఎ ౬ 

యనవచ్చును, మళ్యొకి పు (డు హు(హూటి యననచ్చును. ఇట్టిది, 

'రాజవయిర నియొక్క-ని తల నేపుక్చైసా * రాజనీతి రహస్యక )నుము 

నేనుగూడ రవ్వంత యెటిగిన జేకాదా * 

దశ —మోరుముందుకూర్చుండు(డు. (వి శ్వామితునిగూర్చుండం 

బెట్ట విను6'ఘ--- 

గీ. స్వామి మాఫూర్వుండౌొ వారి + శృందు)ండఖిల 

ధరణి ధారవోసినటు లీ 6 థధరణినంత 

మో కొనంగుకుకాక నె 4 మేని జీవ 

ములను గోరిన నిచ్చైద + ముదముతోడ, 

విశ్వా _ (చిణున వ్వుతో) “ఘదమునోడ*' సనికూడ నను 

చున్నావా ? అట్టుకూడ( జరుపుకొనలలవా* 

దశ ___(నవ్వుచు హరిశ్చందుఏని సత్యహ+రిశ్చం దు)ని. జేసిన 

వారెవ్వరు ? * జరుపుకొనంగలవ" ౪ * యని సన్నడి గద రేల? జరి 

శంచుకొనుఫెరము మోది. 

వీశ్చ్వా--- 

చుంటివేల ? 

దశ_.-(చితునన్ట్వ్యుశ )వాయాశిక్యము నభినుతీంచుచుస్నా ను, 

(చిణునస్ట్వత' 6) అంత లోన నే యహాంక్యతీిని వదలు 
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విశ్వ _-సనే! నీర కూర్పుండువు?, 
దశ___(కూరుదుండి నుబొహూు మారీ చులంత ప్రబలు లై 

దుర్మదాతి శేకుల మిము సాబాణాం చుచున్నారా! 

చిశ్వా_ (సాంగుడుగ) బాఫెంచుచునే యున్నారు. 

దశ __ఇఎత కల ము వేత మీలవేసినిక * 

విళ్వా-__...వారిని మజిరొొుక మహావీరునిచేం జంపింపం దలంచి 
యిక్నీనహి*ంచి యుండ వలసివద్నినది. 

దశ__ (త్రొందరతో) ఆ మహాపిరుం డెవ్వండా + 

వి ఖా మి తొవురునల్న రు” రాముకు, 

దశ___(అసూయతోో బామదగ్ని రాముండా ? 
విష్వా---ఆతి సిక్ అ కిక్క _డీ కేలవత్తును d దాశరథధిరాము. దే, 

దశీ_(అదరిపడి) అం! ఆం! ఎవరు? 

వీ?స్వ---మన రాము. సర్వజన నయనాభిరాముడయిన 

మన రాముడే. సుగుణసూ నా రాముండయిన మన రాము(శే, 

దశ (సందేహీం దుచు) mee! ఊం! 

ఏశాష మారిచ సుబాొహు ఇకా మె---మదీయ సవనర శ్లో 

ణార్భమై _-మన రామునీ నాతో నిప్పుకు స ఇదియే నాకోరిక, 

ఇందుకో టే వచ్చితిని. 

దశ__ (గడగడ లాకు దు) ఆలా... స. వేశానని 

విశ్వా_ఇక (గానియేల? ఆతని బంపుము, 

దథ__౫ ద్లదిక తో) అ అ అటులే మి. సె-..ల౮ల వగు 
నెిడల( దప్పునా + 

విశ్వా నాసెలన్రమాంత మేనా * సీఐ్టానముకూడ నం 
నదికాదా ౫ 
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దక ___ ఆలాగే _- టో6._-అటు బే. ఊం...మిీయిష. వాటు 
(స) 

లుండం దప్పునా ? మాటవరుస కడుగు మింటినిమహో త్మ్యా! 

వినాం 
is 
దథ__... మన రాణు౭శో. ఏది? నున చిన్న రాముంచే_మనయింత 

రాను డే ___మాంసల మద మత వుహాసు సుర మారణ మొన ర్చుట.___అం 

పసివాండు ' ఏడి? కుజ వాండు... బొలు6కు- 

రాజేం[చా ! ఏల @ 

నిశా 

గీ. అంతనగ ముకంళశు 4 నింతహీరముమేలు 

ఘునమనంటి పూన్ర 4 కంటు ; 

బూరుగున కు. దులసి $ త టన 

చిన్న పెగ్గ చింత 4 జేయుజల ? 

దశ ___విఎవలో, గారనము:లో, బూజ్య 4లో, ఘునమేకాన 

చ్చుము. ౩-9, మేగుకుకోనుటబకు డెహదిఢిగు మేది ? బూరుగొక్క..టి 

విలు చుశ*నిపకినయెశల నెంత తులసిననము దగ్గ నైపోన్ఫెను ? 

విశ్వా _గా uel అఖ్బనుదు వేల 

షీ పూజ క్యృతౌలీ క్ట తాడి సం 4 స్ఫూర్తీగల్లు 

చిన్నయెగడనేన సత్యంబు 4 చేరు (బాయి 

క గృ నలుస త యంగార 4 కణము దండో 

కామహాోకుజఓ రాజము 4 లాల్స లేదే 4 

కన్న (ఎ చే ౧ముని మూ త్తెముంగక యట్టనుదుంటివి. సందే 

కీశంపరకుము, 

దశ _ ఈమింపు-డు, కోన్నతొండి? నగుటచేత నే యాతనిశ క్రీ 

యు ఫ్లు బొబగ నెటుఃగుదుననుకొనుచున్నాను ఆశ్రీర్యదింపవలసిశ 

మోన దిన్న విడ్డము బట్టుకొని మ;+త్తుకు నొక నెట్ కేల ? 
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సీ ఫొడుగువాండేకాని 4 ఫొడుగున కనునై న 

te 

యుడలింకం చేయని 4 బుకురొ వాయు ; 

ఫఘునములా నిడుదలతొ 4 కనుల ఎవాంజేకాసి 

జుదరింకందీరసి * పిన్న వాండు 

కళుకుతా గుశుసుచె 4 క్కి-ళుల వా౭డేకాని 

పాలింకం జిలిశెండు 4 వెపవా(డు 

పాడవుతా వంకతా + బామలవాండేకాని 

చిట్లిం చుటింక రాని 4 చిన్నవాంకుం 

| చిన్న న న్రషల చెన్నుల + వన్నెలాండె 

కాని యట్టహాోస ముసేయ + చేనిచిబుత 

నాగసు సెటి వెంటు)కల నిగ + న్నిగలవా౭డె 

కాని వీలజుోఎననింకి6 4 (,గాలువాండు,ం 
౧౧ లు ( 

. వెరుక సౌమితి ముందు నే * పునను భటుడు 

నసరసియుండనియెడ నడు 4 గిడనివా౭డు 

త ల్రియొక్ వంక నొక్వంక్ ౪ దండి చేతల 

బాదువకుండిన మెడ నిద” + పోనివాఠ6డుం 

నోటివిళ్ళయ సూటిగ గ గొట్టంజూల 

నష్ట యకం డముశ్రునుజిమ్ము 4 గొల్లు కుటు ? 

సుండబంతియే గతి పెటి 4 కొట లేని 
లు లు 

బాశుండసురవీరుల తలల్ * నొటుశీ 
వం 6) ళం 

. తొదయి తాటక 4 గడు గన్దుబు 
టు గ్ © © 

కరార్నిన మజ్రయొనం/స 4 కుకుములగసనె * 
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అలసుచాహు(దు వేయు 4 బలుచ వేటంబులో 

మురిపించి నేంబెట్టు ( ముద్దులగునె * 

నూరీచ ఘూ రాగ్ని + నారాచనారంబుూ 

మామయిచ్చిన రత్న 4 చోనుమగునె ? 

రణబేవత యొసంగు 4 ర-క్తార్ష) వస నంబూ 
కి. 

తాతయిచ్చిన పట్టు + తొపితేగునె? 
౬ 

చాలుండెక్కూడ * యంజన + కెలకాలి 

కథన దంష్టా9క రాళ వి4 గహ వినిర్భ 

రాక్ష్షయ బలాథ్య రాక్షసా 4 ధ్యతులేడ ? 

పూల మేటుల(బగులునే 4 పులులతలలు. 

నుహాత్మా! అట్లు యోచించు చున్నా లేవి? 

విశ్వా---ఇ/క ముందేమి వేయవలయునోయని___ 

దథ___.(గుండె కాటుకొోని 
౬ 

గీ ఈతండెవండు ” దాసుండు మహా 4 హీనబేన 

దానవానూన జన్య నం 4 తాననునను 

కసికు కటక, కంగుల కాంగి 4 గడినిదీణు 

గండ)డి డె వచ్చుచున్నాండు * గానం బదుండు.! 

(న మస్క-రిం చును.) 

వ తాట కామహామాయోద్ధ 4+ నాటికకును 

భరత వాక్యము జెప్పించి 4 ప్రబలహాహా 

బలసుభాహు మారీవాది 4 ఖలుల కట్ట 

దర్శశ య్యలనిచ్చి సవ 4 త్ర ముఓరాన, 

( లేచును.) 



ణి తృలీ.మాంకమ౪ dl 

విశాారా జేందా) ' కూరుచుండు ముం 

గ్ చాదమున శిష్యుండే జయ 4 పత ) మొంద 

గరుని ఘనత 'వేవుడుంగులు + మెజయకున్నె !? 

శ్ష్యు నెడ చేసి గురుండంట 1 సిద్ధ పడిన 

గురు ఘనతయీది ? శిష్యుని + గురుతయీది 9 

అధివులాత్మశ కిని మంతు) 4 లంగునిల్సి 

యవసింబాలింతురనుట నీ + యనుభనం బె 

"కాచగోళంబుగుండ 6 బ్ర 4 కాశ ముందు 

చీపమునకుం దేజుంబెంతొ 4 తెలియవాక్కొ.! 

దశ__(డై న్యమున) రామచందు9:డు వయఃపరిపాక నంజ 

న్ను౭డేయయిస యెడలమీ ౩రన్నమాటలు చెల్ల దగిన వే. అయ్యయ్యో! 
క 

వట్టి కసుగాయవలన మో కేమి యుపయెకా గ మండి * మహాత్మా 

నేనురానలదా * రావలదా + 

గీ. విన్నపామునై నం + బెద్లకల్లను గొట్ట 
6... 0 అ వ, 

వలయునంచు జనుల 4 పలుకులుండ! 

బెద్దయహులం గొట్టం + జిన్నకజ్ఞనుగోరె 

చేల? గోలలీల 4 మేల మేల! 

res స్టో న అర = విశ్వా 'లేజమే పిథానమగు వస్తువులలహార్చి చిన్న “పెద్ద 

చింత చేయవలసిన పని శీదని 'నేనిదివజకే చెప్పితిని, అనూటను నీవు 

'సాటింపక్ యిట్లు పలుకు చున్నావు నేను గోలనో, కొంకున్నో కువ 

తినో. గురుండనో, రామునిం గోరితిని, ఇ్రచ్చెదనంటివి, అంతేకాదా? 

దశజి(ఉస్స్పురనుచు, సాగుడుగ) అంటిని. ఆ! అంటిని 



ఇపగో ! వటుచూ శుండు మహాత్మా! 

విశ్వా_-ఏల + 

దశ___నేనే నాకొడుక నె నాసుగుణాభిరామ. (డై నదిన్న 

రాముక్ననె యుద్భవించితినిగా దా? ఆతండే న్నేనెనప్పుడు 'నేనవచ్చిన 

నైన నాతండు వచ్చిన క్రైుకద! 

విశ్వా-_--అము లే నాకును నాకొడుకునకు భేదము "లేదుకావున 

నాకొడుకుత్  సికొడుకును ముందెప్పుడైనం బంపవచ్చును. లెమ్ము. 
నీవుసుఖమున నుండుము. నేంబోయెదను, (లెచును.) 

దశ__మహానుభావా! కూర్పుండుండు. తొందరగా లేచి 

పోవుట న్యాయమా" 

న్ ఇమ్మునంగనె ఉం యిచేకీసి 4 కొ మ్మునుటకు 

ఫలముకాదు; బంగరుకాదు 4 ప్రభుత కాదు 

ఆబుపడి వేల యేంధ్లేడ్చి 4 పాిణమునకు 

(బౌణమగునట్లు కాంచిన + (సథ మసుతు(డు. 

తొందరయీల +? ఆల్" దించుకొన నిండు. శెంతిపడనిండు, శాంతి పడ 

నిందు. పాంణములు రుళాటం బలుచుకొననిండు,. ఆత్మమిక్కి-లిక లంత 

నొందినడిసుంఓ' మిరు రాముని గోరుదురని స్వప్నముననయిన నెజు( 
గను డాడీ! అయినచేమి ? అంటిని, అన్నమాట సత్యముకాదన.( 

గలనా ౪ ఆహా! నుహాత్క్యా! మీయ జ్ఞభంగమునకు, నాయసుభంగ 
మునకు. దాటక యెక్క_డదాపురించినదండీ ! నుహాత్మా! అశ్లుము 
యాలోచించుచున్నారు ? 

విళ్వా-- ఏమియు లేదు, 



తృతీయాం! ము ర్టి 

దళ___ఏమిము తేనేలేదా ! “కావలకినది యసురఖండన ము 

కదా * అది యాకనివలన యగనప్పు డీతనిబాధించి రామునిదీసిళాని 

పోవుకుుదులకు? చిం కాలమున కునంతతింగవినవాంకు. అందు మైనిలదు 

వలదని కన్నతంశి) యపళథకునముగ నాందోళ పడుచు. 'బా%కులాడు 

చుండ నెటుపోమి నెటునచ్చునో * జాయోాపజయంబుఖబు చై వాధీన 

ములు, అుదులో రాకసుబు మహా ఎబలులు. రాముడు పట్టి క్సు 

గాయ, వమో! ఎంచులకియిన మంచిది. దశంభునే తీసిక నిపోద” 

మని మో రాలోచించుచున్నా రేమో యసి నేననుకొనుచుంటిని, మో 

ముఖవై ఖరిచూడ నాకట్టుతోంచినది. మహానుభావా ! ఈయాణోచ 

నములభో నొక్క_టి యయిన మిోోాహ్ఫాద యమున న స్ట మేణిపు మెటసి 

నట్టయిన( దళుక్క-ని యడలపో లేదా ? 

విశ్వా లేము. సీకట్లుశ*.చుటభ*ిమము. 

గీ, కాతరుండు మదిగలపాము + గాంచు" నెదుట ; 

విరహి యెదుట6 జూచునులోన 4 వెలయు పియను | 

మెదడులోని స్యర్లముక వి + యెదుటగాంచు ; 

మనసుమాడు మన్నట్టు బే 4 కనులుగాంచు, 

దశ-__-అటులయిన. బోసిండు, కాని_ఒక్క-చిన్న[పళ్న మడి 

గెదను. తు.మియింతురా + 

విశ్వా. ఆడుగుము. 

లను వాక్యములున్న శతమింపు(డు, 

బురే దళరధుండనుకొనుండు. నేనేవిశ్వామితు9ండను, “సేనేవూరాము 

నడిగితిని, ఎజుగక యిచ్చెదనని మీరుపలికితిరి. ఇట్టి స్థీతీలో మోరిట్లు 

మనస్లులో గు బ్బెటలు పకుదురాలేదా ? ' 

నిశాష_ ఎట్లు శి 



రీ కల్యాణ రాఫఘవము, 

దశ._..కన్ను తెణటువని రాము వీమునియడిగి నాడేమి * యడిగి 

నంతమాత మున (బక్య క్ష మృత్యు దేవతలగురాక్షసులనోటయుడవై వ 

వలసినదే! అంతే ! రాక్షసశ కి యెణీంగి, రాముని యశ కి యెతీ(గి 
చూచుచుంజూచుదు జేతులార రాముని గట్టకట్టి సర్వనాశ కులపండ్ల 

(క్రింద 'బెట్బవలసిన దే. కాసంత వెరుకముందు నాలోచించుకొననక్క-_ 

రలేదా? రామునే తీసుకొనిపోవలయునను నిరంతరదీక్ యా మునీ 

వరుని “శిందులకు 4 నేనుపోయి రాశ్రససంహోార మొనర్హును ; లేదా 

రావతసులచేం జెచ్చెదను. రాము డందుచే. నిర వాయు(డై యుండును 

గాదా? తనముందుగతి కై న యజ్ఞమును గాపాడుకొనుట కీతండాత9 

పడు చుండగా, నాముందుగలతి కె నారామునిగాపాడుకొనం జూడ గూడ 

చా? ఇదితప్పా! ” అను నిక్టియూహలు తండి)9యైెక నీమనస్సునం 
గలుగునా లేదా? అట్లు గలుగుట సహజవుగునాకాదా * 

"సెలవీయంగో శెదను, 

విశ్వా... ఐహిక లంపట తా ఛూన్యుండ న గునేను_జి రకాలముూ 

నకు సంతానలాభయమొందుటచే నూతన సంసార సౌఖ్యమును సస, 

గుణాధికముగా ననుభ వించు నీమనస్థితి నెట్లూ హించుకొనిసానుభూతిచే 

నీస్థానమున నెట్లు నిలువంగలను £ నీమనస్థితిసీదియే. ఏసంసారియు 

దానిననుకరింపలేన ప్పుడు స న్యాసినయిన నేన ట్లు సేయంగలనా ? 

వశ__.మిీరు సేయ లేక పోనుటయేమి? సామాన్యము గ నాటక 

పాత ములు హరిశ్చం(దాది పురుషులను జం(దమత్యాది కాంతలను 

గూడ ననుకరించుటలేదా ? 

విశాష-అదెంతపాటి యనుకరణను ! భాయ వస్తువనగునా ? 

చిత)పటము వమానిసియగునా ? 



తృ్తీయాంక ము.' ర్ఫ్ 

దథ___౩ాక పోనిండు,. పథాన వస్తువును దైవ చేయాటకయినం 

జాలియున్నవీకావా * అందుచేమిరు రేండు నిముసములు నేనని 

భావించియట్రి సన్నీ వేశమున మోహృదయవీథ మెట్టులుండునో కాసంత 

సలవిండు, 

వీళాష_ఈన*టక ము నాకు దప్సదా 7 

దథక_..నాయొడల మూదయ తప్పనటులే. 

విశ్వా---అటు లై న వీనుము “ ఈమంసి రాము నడగినాందడుః 

ఇచ్చెదనని బాసబేశతిని నేను నచ్చెదనన్న వలదనుచున్నాండు, 

రాము నీకుండి న యెజల( బీోయదననుచున్నా(శుః ఈముని మతి తేసి 

వాండుకాండు. మహాధీను తుండు, పిబలబలశాలి, అ నేకాస్త్రశ (స్త్ర 

క ఖాశానలక్ర్క_శుండు. అందు పె దిప్యత పో రాశి, రాముడు కేవ 

లము నిరుపయోగుం డేయైె యుండు నెడల నికివివిధ వహాశక్షి సంపన్ను( 

“డేల యాన్యర్థునిం గోరుకోని కోర్యమును ధ్వంసమును చేసికొని (బదికి 

యుండి నంత కాల మేల నగుబాటొందుటకు సావాసించును, రాముని 

యందుమహో రాక్ష సకిక్షుణవిచ క్షణతయుండి లీఆవలయును. తండినగు 

టచే నాకాతనిమాహాత రము తెలియక పోవచ్చును, ఒక్ వేళమాట 

వరుస కాతనిలో మహా తేమియు లేదనియే నిశ్చయింతును. అయిన 

నేమి ? విశ్వావమి తుండు వుహూనీయ మూాహాత్మ్య్యసంపన్ను ండుకాండా? 

సృష్టికి బ 9 9సృష్టి చవేయంజూలిన భూత లవిధాత కాడా” అట్టియాతండు 

మనరామున కెన్ని దివ్యా(స్రుములొనంగునో ? ఎస్ని యఖండశక్కులు 

పసాదించునో ? వాని చేరాముండు సొ సులను నవలీలగ గెల్చు 

వసూ? ఎవండెజు(గును ? ఇంక నీేయేశుభములా మునివలనం కొలు 

గునో? ౩౩ యని డశంధ కెలూషుండవనైన నేననుకొందును, 

దశ_--(తనలో) ఇంత వసి చేయు టక్తసికి సమ్వాతగలదు, కానీ 



కట్టా రొటునతు, 

మూ మున్నతోో లేదో యెవనికిం జెలియును” యాగార్థము తనం 
ఛానారూస్న భవమయమునంసి" నవి యు _ సిమమొద్ద నేయుం చుట కొబ్బం చ 

కొని భూయ నే కా ననమూాను ఛానపోయించుకొని చాచిససాము 

కా ణ్యం మ మహ కను: ఏ "వు-శు' తోహితాసై . జ్ ల. 

Men [చావా చో సై శేమిచే, న ధా గాఫెనెయు;, ఖ్ 

ముం రు రు. రీ! కిం? గిజ 

eva గ | 
) 

7 క లై 
1 స ఇ DP ge 

ఆ ళ్ . 

క ళ్ స్నాక్ మున్నది. ను సి 

(అపా నది. తె వపము? . 

మూ; nD SIT Bl oe ANN శాముని(యన తో (2 ంప్పుట 

వా ఇయు ఇన్నించినండమా 1 ఎన్ య చెప్పలి “లండు | 2 వని 

భగ వనుక నూను వుట మృ9లను బూడిద సె సేవిన పుణ్వాతొళ్తడు గా 

ఊునాతెని కేమి రుం నోవము తేదినుకొందును, వమో/ డండివనుందాం 

గూడదా ) కస సహో యిచ్చటనుం'ు నెడల వీత్ర నికి నాతనికీ 

మాట పె మూట కలుగునేమాయని యీాతేనికి రహస్వ సవా వేళ 

కప్రఫిర. 5 ఇప్పుడాతని నిటకు గమ్మనుబట్లు ? రానియెడల నికీ 

సంధిని గర రృన్యముప దేశించువా రెన్వరు * ఇంత సేపు తనతో మాట 

లాడః నాలో నేనేశయో యాలో దిం చుకొను చుంటినని కాబోలు 

నప్పుడే యాతండు దువుధువులాడు చున్న యణ, ఏమి చేయుదును ? 

((వకాశముగ౫) మహానుభావా ! 

విశ్వా---ఏల గి 

దశ మామాట లు సేతుపటీమచే గింక సులి యన న్నవేశాన 

యర్భ'కాను రాగ ర సార్ట్ర్రములుగ "లేవు. ప. మాట రామునీ 

మీావెం ట వీసికొనిపొండు ; కౌసి, రామునితో నేనుగూడ వ ర్స్పుట 

కనుగ )హీంపవలయును, 

విశ్వా---(విక్ టముగ నవ్వుచు) రామునకు సాహాయార్థము 

గన ? 



దళీ....అందులకు మీరుండ నేనట్లందునా ? 

విశ్వా---- వముటీ యెందులకు ? 

దశ__(తేనలో) నేనుగూడవచ్చుట కీతండ ంగీకరింపకుంటరే 

యీతని మాయోగ్డేశముం బికటించుచున్నది, తసకుల గావలసిన 

రాముండుండినప్పుడు మెగ నేనుండెనపుడు తనపుట్టియేమిముసింగెను ? 

నమ్మాదగదు (ప్రకాశ ముగ) రామునకు సాహాయ్యమున క్త కాకుండు 

నెడల మణి యెందులకనుచు న్నా రా? 

గీ, అమ్ముయెడజూపునిల్పిమా + టొడుచుండ 

నట్టునూటాడి ననుః జూడుకిమయ్య యిట్లు 

లను చుగడ్డము గహియించి థీ యతనిమొగము 

నాయెడకు((దిష్వుకొను వెట్టి ¢ నయ్య నేను 

ఒక్క. కుమాట!? రామునివిడి చి నేను (బదుకంజూలను, 

గ్, ముగురుభార్యలు ఆాపుర 4 మునకువచ్చు 

విదపదివ్యమహానంద + పదవిగోన్ని 

వత్సరములోందినాడత 4 ర్యాతినం తే 

కాని యేమ మేమున్నదీ 4 కంపతొడుగు 

నందనుచు గొంత విసుగును 4 జెందినాండ;. 

గొడుకులింక యబుట్టరను చింత 4 వుడమువిదప 

'బంిదుకనలగ రోత; "పావనం 4 బరమముదము 

గాయగయజూ వై వావో యంచు + “వేంఉనాండ 

రామచందు9ండు తల్లిగ థి ర్భృమునంబడ 0౫ 

దెరుగనరులలోం. బడినాడ 4 మజుల బ దుకు 

8 



వీర కల్ఫాణరాఘువనమూ 

కోలందిగా. దియ్య6బ డొనార్సు 4 కోనుచుంబోవు 

నాసలో, జిన్నిడలపడె ౪ సయ్య నవీన టె 

మనసుపుష్పీంపరామూండు 4 కనులంబడలం 

సూల మున్నీ రగాం బోంగి $ పానురత్వి 

మ౪లలయు(దేకమున విద ౪ నమైపడియె 3 

నారి గిగబడే, మృఠగిమాట + యడుంగుంబుకి యో 

శాత హేమంతమునను వ 4 సంతమయ్యె 

తరణి గు ఇంకు వేళను భర 4 ద్వాజపవీ, 

మేబుకొొల్పుపొడిను దర్శ 4 రేలంబొడమ 

బూూచందు) న నేనురా * మునిగోనంగి. 

వుహా తె 

గీ, బిదుకుళొకు నేను 4 బిదుకుట లేదు నొ 

కోటకు నేను బ్రచుకు, థి గోరసయ్య 

కావుచందు) కోఆ క 4+ (ఒదికియుంటిని రాము 

గిససి క ణఇమంగాల , గెతినిగాంతు, 

విరాయిఫ్థ మువ చినట్లు సెయు౭దు 

నిశా నిమాోటలు వింత గ లనంబడు చున్నఏ, ఇంత కుముందోో 

నీవేనా వెంటవచ్చి యాసుర శిక్షణ మొనక్చెద నంటిని. రాముని 

శాసన సిముస మున నే సిశ్సయముగ నుగణం దుజు౮గవయిన రాముని 

విడ ది నా వెంట నెట్లువ చ్చెదనంటివి. 

దోశి (తెప్ప వూయి) మహార్షి చందమా! అట్లు మొదట 

నంటిని. స్థూలము గ నంటిని, తెరువాతి కొంచ మాలోచించుకొని 

నమాళఃద_.ఆ ! అందుమోంద నే కాంబోలు-.అట్టు శోయటశేన'కు 



తృతీయాంక ము. ర్ి 

కక్కి లేదనినోందుటచే నొతోశామురి వెంటంబెట్టుకొని వప్పైదనంటిని 

గాంోలు,--మనసు కుదురులేను. ఆ! అట్టుకొదనితో. చు దున్నది, 
నేను మావెట వచ్చెగనన్న మోాగురానుని దీసికొనిపోవట మాని 

లవెచెన శేమోయసి మొగటనటుంన్న మూటసత్యము ! రాయుసిమిాగు 

విశువంద*6 వుకొ ౨ సియగీు నాసుందోంచ రాగునితో నన్నుగా కం దీసి 

కొ నిపాొవ ఖని మిమ్ము భౌక్ట్జించి యుందును. 

విశా_ఇ౦ం౭టిశో సరియూ? మతయొక కలబ్చ్బ్చన మః న్నా! 

ఇంకం గొంచెమూశగోదింగు. నుతేయొక చిత )్హఘయాన యల్లికి మన 

సునకుం బాడక క్రునేమో? రాడా! వరి? మొదట స్థూలముగ ననుట 

యా?” అటు పె దికుగ నాణోబింది సూ క్ష్మ్య్మ్య్రముగ న నుటయా? దాసి 

మె మజింతనాలోచించి సూక్ష్యుతరముగ ననుటయా + సత్యవన 

శెట్టి సూల సూక్ష్మ నిర్ణయ మొనర్చితిపి? ముదశకినాట రెండ నదాని 
వలనఖండనమా€ కెగ్లవడి భూడవడదానినలవదిగదుడుపా? సెవాన్! 

శ త్యాధామైన సూర్యు. డాదిపురుషు డగు వంశమున న 

వించిననీవుఎ--ఒడ లు ముక్క_లుగ(గోని యగ్గ్థికి చ్చిన వాహానుభావుని 
సలములోబుట్టిన నిను” లుసంతయసత్యమాండ వెజది రాజ్య ముం 

గోల్క్పోయి, భా ర్యాపుతు9లను నిక యిం చుళొని! తన్ను మాలవాని 

'మ్ముకొని, మరణించిన పుత్రుని దహించుటకువచ్చిన యిల్లాలింజేతి 

నాందుగ ఖండిం చుటకు సిద్ధపడిన సర్వ జగద్వి కాంత యశ సన్నం 

పన్నుండగు సత్య హరిశ్చందుని వాళ కుపశాఖవైన నీవు---తన 

లుల్లాకినే యొక నికి దానమిచ్చిన యన న్య సామా న్య వదాన్యాగణుండ. 

తున రఘుమహో రాజుగదైపె నెక్కి.ననీవు......మిాకులమున కాధభార మ 

తున సత్య మును_సర్భ ప్రపంచమున కాథారమయిన సత్యమును... 

; నస్వరూపమయిన సత్యమును. ఆ?! 

దశ. మహానుభా ఐ"! హీమియింపు(డు, అట్టిసత్యమును జరి 
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' గణింపక పో లేను! 

గీ. మూందు నెడకుసత్యమా, రామ 4 మూర్తి (సేవా 

వెనుకలాగ నడు మగొట్టు 4 కొనుచునుంటి 

బినముముందునకును, గాళ్ళ + బెనయునాదు 

నెనుక లాగ స్ఫుక్కెడు హంన 4 విధముగాగ. 

విశ్వా--- (ఈమాటలు వినిపించు క్రొసక) ఈసీతి సీశవరు 

చెప్పిరి? విాగురువగు వసిస్టర్థి నిచ్చటకుం బిలిపింపుము. ఆయన 

యెదుట జెప్పవలసిన నాలుగుమాటల( జె"ప్పెదను, సత్యమువదలు 

రొనువుని మీ'ఫరున్రగా రుపదేశింతుశేమో భూ చెదను, 

దళ___(తసలో అమ్ము! [బదికిటిని గురువుగారు కర్తవ్యము 

"సెలవీయంగలరు. (పికాశ ముగ) ఎవరక్క-డక 

( నేపథ్యమున) చిత్రము. 

దశ_వనీస్థ భగ వానునిటకు. దయచేయ' చ్యార్థించితినని 

చెప్పుము. 

విధా తరగ __ 

దశమి కాగ )హమునలదు, నేను సత్యమును వదలుకొను 

వాండనుగాను. అంటిని, రాముని చ్చెద శనియంటిని. ఆలాగే! ఇచ్చెద 

నని బాసచేసినతరువాత నీ నువలదా? (తనలో) నసిస్టుండేమి యాన 

తిచ్చునో 4 

(నసిష్టుండు ప్రవేశించును.) 
(దశరధు€డు వీశ్య్వామితు9.డు లేతురు,) 

వనీ _బహ్మృగి నతంనమా ! తపసు బాగుగ వర్గిల్లు చున్నది 

కదా 
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ఏీశాష.. మొదడయవలన 

దశ___గురూ తనూ ! నమస్కారము, 

వసీ---క భ్యోణమస్తు, 

విశ్వా---రాకేందా ! గురువుగారితోం జెప్పుము. 

దశథ__నేనేల* మాచే సెలవిండు. 

విశ్వా_మహాగ్షి చందమా ! నాకును మీకిమ్యన కొక వివా 

దముకలిగిన ది అ దిమిమాధ్యస్థమునం దేలనలసియున్న ది. 

వసి_అదియేదియో సెలవిండు. 

విశాష__మో రే దియడి గి నని చ్చెదననియీ భూ పుండింత కుముందు 

నాకు బాన చేసియున్నాడు. మారీచసు బాహు వధార్ధమై "నేను 

రాముని నాతో బ౧పుమని కోరితిని, రామునిచ్చుటకు సం బేవాపడు 

చున్నాంయ. ఈయకతప్పదని నేను జెప్పచున్నాను. మోయిష్టానుసార 

ముగ దీరుమానింపు(డు. 

వసి-__-రా జేందాా' నీవు విశ్వామ్మితుని మాహాోతే స్ట్ మాజుంగ 

నిదికాదు. అద్వితీయ తపఃప9భావాధికతగల వాండు, అతండుతలంచు 

కొనిన యెడల నూరీచాదముల నొక్క- అప్పపాటులో భస శ్రము చేయ. 

గలండు. తిపస్సు వ్యయమగునసి యు పేక్షించియున్నాండు, ఈరా క్ష 

దక్కింపగ సీఛండిటకువిచ్చేసినాండు. గంధ గంధ "లేశ మైన "నేసం చేవా 

మును బొదక రాము నాతనితో(౭౦పుము., 

సుల జంపినకీరి నిరాశ్రసహరణముఃకొ అశే పుట్టి నవానరామమూ" రి కిం 

నీ ల బ్రహ్మర్షి ; దాత మహాపఫుండు ; 

వనియసురమారణము ; దత 4 వస్తునఖుల 

జగదుదంచి తానంద తే, డస్సష్టరూప ; 

మింత కంటు గావలసిన ౪4 దేదియిలను ? 
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విశ్వా-గమ్మాని చెప్పిన మ +తండుగూడ వముహాతపశ్శాలియేయని 

మిూయానతికి( గాసంత చేర్చితిసి, 

వసి---(నవ్వ్వచ్యు రాజేందా ! వింటివా ? వ శ్వామితు)ండీ 

మాటబవలన నన్ను స్నుశిసేయుట బేదు, ఇమ్మని చెప్పకుండ నీయ లేక 

పోయిశివిగదా యని నిన్నెతీ పొడుచు మున్నా(డు. ఇప్పుడై న 'వేగిర 

పడుము. రామునిటకు. విలిపింపుము, 

దథ__ఎవరక్యడ * 

(నేపధ్య మున చిత్తము, 

దశ___రామలక్ష్య్యుల సిటకుం దీసికొనిరమ్క్కు 

(నేపధ్య మున చిత ము, 

(రావములకజ్రాులు పి వేశించి వసిష్టునకు సకుస్క_కింతురు,) 

దశ __రామచందా) ! (విశ్వామితునింజూవి తాతగారికి! 

ననుస్క-రింపుము, 

'రాము_మహర్షి సత్తమా ! నమ స్కా_ర ము, 

విశ్వా---వత్సా! కళ్యాణమస్తు. 

దశల క శ్రణా ! సీవృుయహాడ (దాత గారికి నమస్క-రి ౧ఫ్ఫము 

లహ ్య్ర నేను నరుస్క_రింపను ఈయన మవమాతాతగాక్రు 

దక __-అటులనుటతప్పు ననుస్క-రింపునము, 

లక్షశ్రాాటో:హు. మాతాతగారికింత పొడుగు గడ్డము లేదు. ఈ 

నణుమ నేను జూడ లేదా + 

దక __ ఆ తాతగారు మగధ దేశ మహారాజుగారు, ఆయన విా* 

యమ్న్ముకుం బికృతుల్యు(డు, ఈతాతగారుకురియొ కిరు, ఈయన నాకు, 

బితృశుల్యు. ఘం 
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లక -మహార్జీ చండ)మా* ' నమన్కొ-ర ము, 

వీహ్వ్వో_..(నవ్వు చు వత్సా ! కళా సాణమస్సు! 

నగ వా. ఎవసా ! లక శ్ర Man క వలలయిన 

రామునితో లయే్య్యాలుండు జోడు. భిరతునిత' * శతుఘ్ను (కు లంకె. 

కెాన్రున లక జ్రమెనిగు ౩డ నెటంబే, ఎవని పశ నేండ్తు చున్నాను 

న లః డిన ంత్ర యిచ్చునా "చే వహాదొాతయగుచో నంత 

5 03 నధిక ముగి నిచ్చు నీ కేటుసేరు తగునో | 

దళి__-నాకును న*విబ్లఎకు. దమ యాళీ రాషదము తక్క వేలి 

క్కి.ఆఅ లెదు, (రామ లక్ష శ్రబలతో 5) మి-రీమహ'ర్షి తోం బోవలయ నుం 

చితి ము. 

లక జ్ర నేను మాయన్నగారిత' 5 జోవునునుః 

దశ__-మహశత్తా ! బౌలురు.. తేష్టాలు గలిగిన దిద్ది నుండు. 

నావు 

(ఆలోదిం చికన్ను లొత్ముళానిి ఇప్పుడు వెళ్లిపడందగ దు, నాయనలారో, 

నన్ని క్క నారి కొంగలిందుకొనుండు, 

(రామలక్ష్మణులు కౌంగలిం చు కొందును.) 

గాథిరందనా! తిరుగ లఘ ముగ. వ్సీలతో దయ చేయుదురు 

కాదా? 

విశ్వాసం దేవా మెమి? (లేచి రాజేందా)! నేనుబోయెదను, 

దశ__చిత ము. నమస్కారము, 
రామ._ల క్ట జ్రాాగురూడ నం! దనళాకుసలవోసంగుండు న 

మన్మా..ర ము. 

వసీ___క్ కల్యాణ ముసు సు! 

దశ సేవకా! ఈవిభ్లల నొక్క. సొకి తల్లుల యెదుట బెట్టు 

జెంటనేముహార్తి కప్ప జప్పుము, 

విసి లే ప్రి రా జీంచా! నేనుళ *ల్రమున్నః 



(వనిష్టుండు, విశ్వామితుఏండు, రాముండు ,లమ్మీణుండునిష్క మింతురు ) 

దశ___గీ. ఇమ్మునుటతోడనే రాము 4 నిచ్చియుండు 

ఇకల సత్యనంతుండ నని 4 యిలయథంబు 

నొినసియుందు; రోమునిందున $ కిచ్చి నాడ; 

మునివలననాలుకలిటులు * దినిన వాడ 
గబ 

కృపణునకు వ్యయము తుదకు + నెక్కు_వగును, 

మెప్పులేదు పెపె దుగ + దెప్పులగును. 

పనియదోీనవునం చేయక మాల్లు + వానికిం బని 

యెక్కు_.వగు; గన్నమును నష్ట 4 మినువుడించు 
ట్ ఫి 

వినరు నాల్క_ను వాగ్దాన + వితతిం జేయు 

వృధ్విపతియిచ్చి కీరి ద + క్కీంచుకొనండు 

ఒసంగువజణకు చాసనుజేయ 4 కుండువిభుండు 

గడుసరియురథ్నీ తుండు కీ రి? + బడయువాండు 

ఎది యెవనికిలబా)ప మో + యదివానీ 
© cD a) 

నెనయుననుమాట నిజమైన 4 నిచ్చున్ "కండు 

కిమ్మునక సన్నసన్నగ 4 నమ్మ మె 

నాలుగ గైనవిమ్మటనిచ్చు + నసరుండోకండు ; 

గాగిసుతశాపభయముచే 4 గానిసత ఫి 

బద్గతను వేను రాముని + బంపగనుదు 

మ re + ములనువా 

యదుటి దీస్టలచేతండి థి Se 
ల లు 

ఎబరకు గావలసినంత 4 స్వేచ్చయుండ 
ళా?) | : 
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సవసిధవునకు 6 గాసంత+మొన లేదు" 

పొదరక్షులతో సన్న 4 పొటితోట 

నడుగిడు చు గాలిభోపల * నడునవలయు 

(పాణమంతచొకను బిగ 4 బట్లికొనుచు 

సడయ మెందాళక (జెర, బిగి థి యించుకొనుచు 

నాకి నసప్రు వింత నాట్యంబు 4 నాడణగలండు 

యాతన వుడుగూడ మనుజండు $ గాయ? యకట 

అలయికేనొ, ఈలి ్మలేకయోా 4 యా(తముననొ, 

ఛముముననొ యాతలడిసుమంత + పట్టుతూలి 

నిటు నటునునూల * నిహిహిహి * హీ యటంచుల 

గోటిజెన ములు చప్పటల్ థి గొట్టు వారె 

అంథతును జేయు మంచుకొండ ంతతప్పు 

కరగి యావిరియైపోను 6 శ్షణములోన ; 

ఛూపు (డు పుమాదమున జేయు %? ముత్తైమంక 

చెఅసు శతశ'తాబ్దములై న * నిల్చి కాలు 

'రాముపెe 'బ్యేమే6 జాల + పాోకులాడి 

చాడ నేకాని, సత్యంబు 4 వీడ లేదు 

కనుబొమలుపండు తరువాత? 4 గడువుపండు 

సాత'ం డె (గ్రహించు నాబేవు 4 లాటమెంతోొ * 

 సపథ్యమున) మహా పభూ ! భోజన వేళ యతిక మిం చినది, 

దశ__.ఇంక భేజనమా ? కతుపు చిండుగనే యున్న దికాణా? 

శావేరీ ! 
ఖీ 
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గీ, ఏను భుకియించునప్పుంయా € వ్ళోదులముగను 

గ మ్రంముగంను బూర్య రాజుల 4 కధలనాకు 

భరతుండూ కొట్టం బల్కు- నా ౪ పా9ణమిటకుం 

దిరుగవచ్చిన తరువాత€ ౪ డినెద మజుల, 

(నేపధ్యమున) అట్టులనుబ న్యాయమా ? కాసల్యా దేవిగారు మాల 

ఖన్నులైయున్నారు. నిారువచ్చి యామె నోడార్పురుగాక ! 

దశ్గ_. 

గ్, జ్ఞానవాసిస్థము( బాఠించి థ్ జగ ముప 

యనితలంచా నాగతియె యిట్టు 4 లగుడు నేపుడ 

పదమంలకు.( చేతులకు నడ్డు 4 పడెడుపిడ్డం 

డగుపడని యాడు పా9ణపు 4 లారి యెంతొ ! 

పళ రాచుచందా) ! హా! లక్ష్మణా ! హో! విశ్వామి(తా! 

(న్మిష్క_మిం చశ.) 



ల్ 
ల 

కల్యాణ రాఘవము, 

య కం ఏ. 

దిని తనో హు న 

చతుగ్గాంకము, 

౬ 

ప) వేశ ము రాముడు లక జ్రబండు ,విశ్వామితు రండు, నారా 

యణుండుం 

దిశా ఈదినమున మిగుల నడదితిరి. కొంచెమిట విశమిం 

తమా? 

గ్ పచ్చనగు చందనపు జెర్చ 0 ప్రికృతికాంత' 

గిరికిచములగై సేసి గి థి ల్లింత ంబెట్టె 

చెక్కి.ళులల బోసి, కెమ్మోవని + నొక్కెసవిత 
వృద్ధాన కుం బ్రేమ సతి-పన ఫ్థి పాచ్చులగా దె) 

లమ స. తౌతగారూ! మోాశీష్యుండు సొరాయణు డు తప్పాడు 

చున్నాడు. వృద్ధునకుః 'జమవుకుంలమైహెచ్చని చెప్పవలయున్కూ 
నిజమ॥పనా? కాజా? 
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వన్వా-_-వి తా! ఈ సారినీవ్రు చెప్పినదినిజము, మజీయొక సారియా 
న al సన అధ ? లేడు చెప్పినదినిజముకావచ్చును! (ప్రకృతి సాసంముఖికాదా నారా 

యణుండు ననన వసాహిత్యదఢిమచే, నూత్న యావనోచిత శృం 

గార రసగరిమచేనటులు చెప్పినాండు. అదితప్పు, శిష్యునకు 

గీ. గురులతో ఛా(స్త్రచర్చను + గోరందగును, 

కలికి గండచందన చరం 6 దలంవందగదు 

వేదములవల్లె పలుకులు 4 వినంగ(దగును. 

వెలది న్యుఘై లగిలుకులు 4 వినగ(దగోదు 

ఈశరినిముక్కు_చివరసి + వ్మీంపందగును, 

కన్ను కెలంకుల నింతిని 46 గానదగదు 

జగ మసత్యేంబలుక్ ( + జనునుగాని 

కవాననడువము సత్యంబన. 4 జనదు చనదు. 

లఅవయుంగాకొ, 

నృద్ధులెనము బఠితుల 4 యొద్దనెపుడు 

పరుష శృంగార వాక్యముల్ 4 బలుకందగమ; 

ఫలక్మును బైట చెజింసనం 4 దుడునందగదు ; 

రవికలోనోంశుపద్చు. జే 4 రృంగదగదు. 

మసీని. దాంబూలరికి తో 4 నూర్పందగదు, 
దుప్పిశోలున జాజులు ళ గుప్పందగదు; 

ఒంశుపోచను మృగ మద ఫీ వమూన్నందగదు క 

శోశాయగా ! రాజబాలురయెదుట నీవట్టి శృంగార వాక్యమ.లాడుట 
ఇ లలి 

తపు 
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రామ__.మహానుభావా! ఆతనిక్షమియింతురుగాక ! 

లక్ ్మ- తాతగారూ ! వసిష్థ శిష్యులమగు మేమామాత)ము 

న కే చెడిపోన్రువారముగాము, 

'రాము---తమ్ముు డా ! అటు పలుకంయయూాడ దు. తప్పు, 
cn 

విశ్వా_రామచాదా ! తప్పుకాదు. లత సతు పలుక 

దగును, ఆతని నేను బాగుగ నెలటుంగుదును; 

'వెలసినను, గన్నులును, గర 4+ ములును లేక 

తముఏముదలే లేక స్థాణువై 4 మనంగ౦దగిన 

మహిత విజ్ఞానుండ గును ల$ త(శ్రుండు రామ; 

ఆతని పైవాండనయిన నీసంగతి యింక నవర్ష్య్యముకాదా ! 

రావ--మహాత్కా! మీదయకు( బాతు)లము. 

నారా(తనలో) శృగార వాక్యముల చే శిష్యులు వెడుదురు 

కాని, స్తుకివాక్యముల చే, జెడరుకాటోలు! ఎవని వెల్లి వానికి వేడుక, 

విశ్వా_నారాయణా ! ఫఘాసతల్పముల "బాలురకు గల్పిం 

పుము, 

లృ శ్రా గురువుగారియాజ యనుల్లంఘనీయము ; కాన సీవు 

నాకును గురువుగారికీసి శే య్యల. గల్పింపుముః శీ) రామమూర్తి కీ 

నేన నై చెదను, (అట్టుచేయును.) 

విశ్వా(శ య్యపైెం/గూర్చుండి) వత్సలా రా ! 

సీ గంధసింధుర బద్ద శి బంధుర స్యంద నొ 

నందవిపోారమే 4 నడక లయ్య 
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చా)/కారసాయన 4 గోచీ రపొనంబజు 

నిళ ర నదిసార * సీ రమయొ రర. నిస్సర * న్నీ రమయ్యె 
స్వర్థ మంచన వే 46 శలతూల తల్పముల్ 

౯9 Gy 

నః నేలను గడ్డి 4 బణిపులయ్యె 

'బహురుచ్య శాక సం 4 భార సారాహార 

భతుణంబులుపర్డ 4 ఫలములయ్యె 

'మాతృమాన్యత్వమాంగళ్య 4 నముహితమండి 

రస్థలావాన భై లే 4 గణ్య ను య్యా. 

ae చట్టం దగు వుణ్య + మూరి, యుగమూ 

ముండ్లలోంబె్రి శాధించె 6 మునియితేండు. 

రావు. సామి ! మిోరట్లాస తీయందగునా రీ మిరుగటావ్నీం 

చిన బలాతిబల విద్యలవలన మాకు ముత్నిపాసా బాధ లు లేవు, బడలి: 

కేయు లేదు. అదిగాక 

న, అడవిశారికకును బెంపు 4 డై నశొరి 

కమల తొదులనున్న వ్య 4 త్యాస మెంత 

వనస మధివాస సౌఖ్య సం * వదకుం బురనీ 

వాససాఖ్యమునకును వ్య 4 త్యోస మంతీ 

పురనివాసము చే మడి 4 ముడుచుకొనుచు 

నిశ్టుయిన్ల బేహామునందు 4 నిమిడిపోవు 

నాటవిక వాసమున ముది 4 య ్ళ్రాయశ్ర్రై 

పొంగి జగదాత్కుశో ఇన్ + మును pe 

కృతిమ సుఖాళివునసు మె ౪ వ్పీంప లేదు 

పదయమక బంధ ముఖ్య కా థీ వ్యంబువ లెను 3: 
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పుకనుఖములు మదికి బు + న్ఫూరిః చేయం 

జాలవర్భకుని కిం బోతే 9 పాలలీల, 

ల సార ముగు దున కేమియు సములు లేకపోవుట చేనా 

కీషుయు లేను 

గ్, జ్రదియె దేశొటనమునకు 4 సదమిల (ప 

పంచ విజ్ఞానసార సం 4 పౌదనమున 

కొడపీః దికుగుటకును వేట + లాడుటకును 

దనువు గడీ దేచ్చుకొనుటకుం 6 దగినవయసు 

దీనివృధ వోననిచ్చు భూ 4 జాని సుతుడు 

తోనుపు తవతవతో జగ + త్తునెదుకుకొనం 

దగని వునసు గడగడతో 4 ద శైవ లేని 

జీగుగు అగు అతో6, (దేవు 4 బేవ్చుబేవు 

శోనగరులోన రాకాసి + తోలంబొమ్కు 

లీల పోతుముతేదునై 4 పూలగాగ 

రా News పా + రాణితోడ 

గచ్చకాయలరణమున 4 గండండగును, 

ఛామ._ల్య్య్యణా! ఇంక న మాటలాడక విశ్రమింవుము. 
వీశాషనా రాయగా ! ఉఊరకుంటి వేమి ? 

(అరదణు వన మింతుర్కు) 

నారోనచ్చూ చురటిని, ( ఇళులోత్తును,) 

లక శ్ర--- తొతగాగూ ! ఏమైనకధ6 జేప్పెదశా ? 

వీశాష.ఆలాశే ! అననన గ__సుందోపసు6దులొని 

ఎవ్వరు “నూ యనగేసి ? 
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గీ తలం గదుపు వాండు లేని + తానమట్లు 

వెనుక హంగు లేనటి య 4 భినయముటు 
౬ ౧౧ 

రణితనిస్పాణరవ శూన్య 4 రణమువలెను 

కథనడున దూకొనెడు వాండు 4 గలుగకున్నం 

లశక్షజ్రానే “నూ” కొళ్టాదును. 

విశ్వా. సుందో పసుందులని.. 

విశ్వా అవును. నీకెట్లు తెలిసను ? 

లక్ష శ్రా వేళ్ళనుబట్టి-నాకుమాత ండి) యు ప రానుడస చే కేల 

పెట లేదో ? 
లు 

రామ___త మడా ! కథ విన వేల? 

విశ్వావారి రాష్ట్రభూమి యిదియీ, 

లస జ్ర 

వి__వారిద్ద అన్యోన్యసహాయు ల య నేకీదుస్క్యుతు లొనర్చీ 

దురేయులి రి. 
జ్ర ర 

లకు ఈ 

వీ ర్వా-=-ఒ క నాండోక యప్పరో నారీ మణీ వారి బోగయబకేరుం 

లక్ష్మా 

విశ వ*టీద్దలుకూడ దోనిన జే న్మీం దీరి, అదిత న కే కోవల యు 

భనీ మొకే(డు తన కే కావలయున ని యింకోకండు ననో నష్టముగరగల 

హించి పోళఠాడి. గు9న్దుకొని, కజణమకొని, ఫెడుదముళొని యిద్ణ అు( 

జచ్చీర, 
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లశ్ష్మ ---(నవ్వుచున్నాంయ,) 'సెబాన్ ! బాగసగా జరిగినది. 

నారా---ఇచ్చట నారికంటిబొమ పిల్లే ఏీకునిచేతి వింటికంకెం 

బీబలమయినది. 

లకశ్ర-నారాయణా! పీఠరుని వించి నట్లు సిందిం చుట తగదు. 

తగినవీరుండ ప్పఃకి వారితో. దారసింపక పోయి 3ంత మాత) మున వ్గ్ర 

ధనుః పి కాండ 1 నధిత్నేకించుటనుచిత ము. మాయన్న గారివజకెందు 

లకు ౫ ఈధనుస్సు చేబూని సన యప్పుకిట నుండిన యెడల నొక్క 

(వేటుతో రెండు తీలలునూడం గొట్ట లేకుందున- 8 

రామ--తము్యబడా ! కధ కువ చ్చెద వేల + 

విశ్వా. వారిలా" సుందుండనువాని భర్య తాటక, 

లకు స్య ఊం, 

(నేపథ్యమున ఊః,) 

రామ(లేచి) మ-౩యెన్వరో *ఊం యనుచున్నారు ? 

నా రా--(పతిధ్వనియెయుండు సమా ఫి 

రామ. కాదు, 

విశ్వా_తౌటక కిద్దజు పుత్తు్రగలు. మారీచ సుబొహుళలు, 

ల క్షశ్రాానో ల 

(నేపధ్య మున Fe 

రామలపు శ్రణా ' ధనుస్సు ' ఢనుస్సు ! (తీసికొని) గురూ 

"తనా! ఆధ్యసిన దృు నెడకుంోయి మూ చినతును. 

లక్షజ్రా-రామభవా! నేను ముందునడచుచు చారిచూపె 

నను ; రమ్ము 

విశ్వా--మిారటకంం బోకండు, ఆమెయే యిటకొరావచ్చును, 
10 
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రామ__.ఆమె యెవ్వరు i 

విశ్వా___ తాటక ఆపాోదచాటున 'టంజోలఆ యనుచు నది 

గురుక వెక్టి నిది )౧౦చు చున్నట్లున్న డి. 

నారా-__.లఅమ్మాయ్యో ! తోటక యూత చేరువ నేయున్నదా ? 

గురూత మా! పాటిపోవునము. 

రామ...నొ రాయణా ! నీశేమోయు భయము లేదు. 

విశ్వా__.ఆమె యిచ్చటనుండుట యెరింగియాండి మే వింమ్క్కి 

టకుం దీసిక"నివచ్చితిని. సుహాగించుట కింక వేళకాకుంటచే రావు 

భదా) ! సీసం జెప్పియుండ తీదు. ఇది నాయజ్వ మునకుంజేసిన విఘా 

తము లిన్నిన్నికావు ఒక పావుగడియలో సీమను నధింతునుగాక ! 

చారా.అది న*ముడలో నొక సారి తా చుపామును జాశ్లైను* 

లక్ష్షశ్రాానారాయణ శంకరుల క భేదమని తేల్పుటకు గాంబో 

లును. 

రామ _-గురూత్ర మా! అబలను వధింపుమని యోూనతిచ్చు 

చున్నా రేమి | 

నారా. అనేక్ గడ సవాస బలాన్వితయగునడొ యబల 

యెట్లగును 4 

లక్ష శ్ర-ని రాయణా ! (స్త్రీపురుష విభోగమూ. బొగుగం 

జేయు చున్నావు, బలముండుటచేతనే యది పుుషుం డగునెడల 

జాలము లేకుంట చే నీవు కాంత వగుదువా 4 

రానీల క్ష జ్రశా ! అట్లు తీవిముగ మాటాడవద్భునా ? 

నారాయణా ! నీవేపియు ననుశిౌన వలదుసుమా ! 
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విశ్వా --- లక్ష్మయిండు నారాయణు నగివ్నేపిందినను గొంత 

సత్యము వారాయణుండే వచిందినాండు, 

గ్ కుడి యొడవు భెదమున్నది థి పడంటికిల బుతు 

షునకుల గ తినగాతు 6 డతడు $ సువుననూ-గి 

యద్ది; భరియింప గల్లు వాం 4 డతడు; సేవ 

నంది భరియింపం బకుచుండు $ సద్ది యామె, 

స్త్రోల్పూ క తినాత్ముం డతడు; పే$ నల సుధాని 

భోన్నత మనస్క యౌానది ; 4 యన్ని తనకు 

వలయుననుచాడతండు; కా * వలయునంత 

నందkటుకుం బెట్టి సూదించు థి నకిదామె. 
లు లు 

కత్తి క తండర్హుండగు ; సూది * గరిశులకు స 

మర్త్వ్యయగునీ వెం రాజసే * వార్లుండత డు 
లొ 035 

అతిధికుల డేవతాదుల + కర్చసలిపి 

యు స్వగ్షతుల్య ముం జేయ. 4 జలునామె,. 
౧౧ ఆరి) ౧౧ 

సర్వ దెశంబు నతని సం * 'చారభూమి ; 

యిల్లి యోమె పాలన నీవు ; 0 యెల్ల జనులు 

సకేనివారు ; విఖిులగుదు 4 రామె ప్రజలు 3 

యశ మతనికోర్కి. ; వుణ్యమౌా + నామెఫలము 

వీతికితన మును బిడియంబు * పురుషునకును 

బనికిరా ; వవ్వి భూవులౌ 4 వనిత శెపుడు ; 

దేవు చేతనుదరియింప * దివురునాత, 
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అట్టు గానుండ ముద్దీయ 4 నర్గయైన 

యునిద సిముక్కు. మొదలట 4నూడ( గొటుకే 

గోటికొనలను గిల్స్ంతం + గూర్ప్చందగిన 

పడం9 మగ వాసి బడగుద్దీ + వధము సేయ 

నిఖువదలి దేశంబున 4 నెగచిపడుచు 

సత్యమును ధర్మమును మునీ 4 శ(రుల జడల 

తోడం గోయించి యజ్ఞము $4 ల్పాడునేసి 

కుకల మెబ్బఃగూరతను X భీ నేలుపణు ప. 

కోసుమముల చెండుల ఫిరింగి * గుండుగాలో 

మరు లకోరి భి రవమహా 4 మారిగాంగ 

చక్క_నగు చుక్క బలుతోక 4 చుక్క గాక. 

పున్నెముల తాను పాపపు 4 పోంవుగాగ, 

(స్ర్రీశ్వేమిలక నేమి యాచింత 46 సేయందగదుం 

జూతికిని శిక్షదు; దో + వంబునకును 

భువిని నాకు సేసెడు వారూ పురుషులైన 

నేమి ? (స్ర్రీలె ననేమి ? ని 6 వమీంపవలయు. 

రామ దందా) | లోకవిధ్వ “స కారిశియగు నీరాతసినిజంపలోక మును 
గావి*ోడువముం 

"రావు --(సం దహించు 2) శైమి పవలెను, వీకూపను చేసిన. 

జాలదాొ ? 

విశ్వాసం దేహచారిత యగు తల్టినే పరశు రామః ండువధించి 
యుండో నిస్పం దేహ నిరంకుగ్గ దిస్యభాయిస్థ యగు రాకు సమానిని 

జరినార్సుట కీతొటు)పాశేల ? సంచేహింపకుము, కోయవలసింది 
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ముక్కు చెనులుగాన్ర. గొంతు, ఖండింపవలసినవి పదకరములు కాను, 

'పొపముు, నీచేతిలో నిది తిను వబౌసితరింపవలసియున్నగి, అవయన 

ఖండ న మొనర్చి యకారణముగ నాయాస పెక్రుట కంట నశ్రుయొక్క- 

కోలతో నసుహూరణమొనర్చుట నన్నివిఫముల (శేయముకాదా ? 

రాను..స్త్రీహాంతకుండనని నన్నులోకము నిందింపదా ? 

వ్ శా 

గీ ఆకును (గ్రసించు ప్రబ-ఎమా 4 యాశుభాంగి 

నంత మొండించు ళూరుండే 4 యద్వితీ యు; 

డక డెస్థరుం కు; లోకాతీతుం 6 డతండెముక్కు/ 

డవసిలో జన్మన ౦3 శ్రీ శ హగ్యక్"ల కె, 

గామ __(నన్వు వు) మా సెలవగుటచే: జేయనలయును కాని___ 

విశ్వా_నాసెలన్రను బట్టికాదు. నీజన్కనును. బట్టియే చేయ 
నలయునకు. దుష్త్రశిక్షణమునకు, గర క ణమ నకు జన్మ్రమొందిన పురు 

పోత మును. 

న్నీ, పోకృతులు చవేయందగులింగ 4 వర్ణ విభ జ 

నంబునీ కేల? రోనుచం 4 దాం ! మహాత్మ! 

సగ్నహేత మౌ మది నప్పం 4 సకమాగాద ? 

మట్టియొక బబ పోతాడు బా మ్మ్ుకునై న, 

రమ ఇంతదూరము మీను “సెలవీయనలయునాో ? మీ 
యివ్వానుసాు మే దానిని నణింతును, 

ల బ్రా-తోతగారూ ! తాటకను, జూడవలయును. నన్న ట్లు 
పోని చ్చెద రె? 

వీళ్వా-___అంగ అము౮€ బ్లోవుద ము, 
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నారా.__నన్నుగహాడ రమ్ముందురా? 

ల క్షజ---నీవునా వెనుకనుంచుము, ఆ దినిది9౦ చుచున్నదికాదా? 

(అుదజు పరి[గ్రమింతుక, తెరయెత్ర గ తాటక నిదిగంచు చూ 

న(టపడి యుండును ) 

విశ్యా_అదినో చూప! ఎంతధభయంకరస్వగూవిణియో 1 

రాము... ఘో రాకొర యేయగును. 

విశ్వా-__- 

.. పిక్క గురు పెట్టినిడి చు 4 భార్యయైన 

“బేయినడు మదూడంగ భయా 4 కుతిగ యోంచు 

సృన్టీశ క్రిస్వగూపిణి 4 (స్ర్రీయనంగ 

నిద్ది యోవేశ నిట్టుండ 4 నేమిచెప్ప ! 

రామ_గురూత మా ! 

గీ పాణ మొక తృటిలోనం డా. + బాయుననును 

నెబుంగ శెింతేహాోయిగను ని 4 (దంచు సీమె; 

పా్రాణులెంత యజ్ఞులొక ట్ట [థీ బనుకనంగ 

నింతె కెద! యై మెణుపింక్లై 4 యిరులుగా దే. 

విశ ్క్వ---ఇంక సం దేస'మా 3 

లమ్యే--తొతగారూ ! చంపుటకు వే యయిన చేమోదోని 

లేసనా ? | 

నాశ... లేపుట మెందులకు * నిద పోవు దుండంగనే చంప 

రాదో? ఈనిద )లో నాన దగూడ: గలియును, 

నిశ్వా--=వత్సా ! లేపవచ్చునుః 
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లజ్రశ్రా-తొటకా ! తాటకా! అసురబంధ్య వేళ ని దింహ 

దగదు, తిరుగ నాసుర జన్మము వచ్చునేమా ! దూర(సయాణము 

పోందలంచియున్నావు*, ఆలసింపకు]! వీగలే! ఉహు", లేవరున్నదిం 

తాటకా '! ఆతేటళా! నోమాట వి యొక గ్భెటికాలము బే దియుండు ముం 

చచ్చితిరుగ శా శ్యాం ముగ 6 జండు కొందును గాని లే ఉహూ. లేవదు. 

గ్, ఫూలబంక్మిశేటులు పెద్ద శ పురికి నేల” 

గిలుకుగీలిగింత పెనుకాలు 4 గేచె శేలు 

మం? శన్నటారతులు బల్సి 4 వంగిశేల ? 

ముక్రొల్సుల భూపాల 4 'మీల క్రిక్రక్రి ? 

మునుపు సుందుండు క వ 4 మూలిమిాంద 

మునివ రేయ్యిల6 దిన 4 నమూతిమోంద 

సారపోరగ గుట్టు 'ప్మెటైడు 4 మూతిమి ద 

జాటకా! యిబదెరావు సో 4 దరునితన్ను, 

(తన్నును.) 

తొట__(కన్నులాయి -సీకొనిలేచి హో! హా! నాథా! చిర 

శొలమగుటచేతని* ? యింత May నూను పెట్టుకొంటివి | 

లవ్యాానీ నాలుక (గోయ |! చిం కౌలపు ముూవ్పగాదు, ఫ్ 

కాలపుమృగి, లే! 

తొట---(కన్నులువనూసిక్ ని నాథా! నీశన్నెంత కాలమునకు? 

జూచితీస ? 

లకు శ్రా నోధు లి స్వష్న మున(జోొ చుటలో వీశేప మేమున్నది? 

ఆకని శాశ్వత ముగ, జూ మటు శే యయాపుణ్యాతు్కుడు వ చ్చియున్నాండు, 



కన్నులు తెటువుకు. (వింటిశోం గంటిపై (బొడు చును) 

తాట (క న్నాలు తెఅచిఎచండు రా! కొంటిలో(బొడి చినాండుః 

లశ్ష శ్రా నేను, 

'తాట....(ఆవులిం చుచు లేచి) నీ వెవండను + 

లక్ము---ఈతనిసోద రుండ ను. 
ల 

ళాట-_(ఠరామునివయిఫు తిరిగి నీ మ ? 

రాము. ఈ ముహానుభావుంవలన ముహో,స్త్ర (స్రువిద్య నేగ్చిన శి ష్య 

డను. 

విశ్వా--- తాటకా ! శేనీ నారాయణుని గురుండను, నీకు 

గృృత పరిచ యుండను, 

నొ రా---అమ్ముయ్యో ! నావేకు చెప్పితీ లేల” నేనట నుండ 

జాలను, 

(పారిపోవును, ) 

తాట--ఓీమున్మిమున్చా! బుషీ పక్షీ ! నీవా” మూరూంకొ 

రమునకా(గ లేక, యీానడు బొ బురజోలు తె9ంపుకొని కాలికొలంది 

పారిపోయిణగినని వినియుంటిమే! తిరుగ గు శ్షగూబ మొగమున సందే 

జామున మాసన్ని ఏకి స కలిపా ? అట్లు భూ చెద వేని ? గడ్డు 

వీ కెదను దరాశు |! (మిాండికి6 భో వును.) 

రామ... (ఆమె కడ్ణము గ బోయి) గుగూత్ర మా ! ల శ్ర స్యా! 

వా రావ్ఫ క్ష మ క్రింద వీశ్యరుంబ్రుండు. 

వశ్వా___(దూర ముగ(గాయి) (అ పవారిం ది ఒక పోన్ఫుగ డయ 

వనజకు. జంపకుము, ఇంక వేళ కాలేదా, 

రామి._.తొటకా ! మహాత్ముల దూషిం చుట తప్పుకాదా ? 

'తాట.....నీవేల యస్జువ చ్చేవశ్ర ? ఓసరిల్లు ! ఊంపోఎసో |! 
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ఏరాడం బడు నెడల నలిగిచచ్చెదవు. శేనె(డు లేవు, కొం కిబద్దచేత 

సింగారించి కొంజెపిగతో సిద్దపడితివి, ఈవింటిపుల్ణతో నాయొడలి 

మోాంది యాంగలను నొట్టదలంచితివా ? తలలో నిష బలనుమట్టామూా పం 

దలంచితివా 1 

రోవు._-చీ! చీ | నీపోణముల నేహారిం పవచ్చితిని. 

తాట-_.అబ్బ! అబ్బ ! (పాణములనుహరిం దుక ! నాపాలు 

(దాల్ యరగిం చు ప న వామనా |! డ శ్చాత్తుగా ! గోగు 

పుల్ల కుందాకి చెట్టుతో గుబగుటలా ? దోమకుం దోడేలుపె దండ 

యాతయా * ఈముసలిముని ముండకొడుకు నిన్నిక్క_డకు6 దెచ్చి 

నాడా? ఓన్ ! పితో నింకొకి' శొంటికాయగాండు న్నాండా + గొల్ల 

భామలతోడను, ఇల్లిబులతోడను నాడుళోవలసిన కుట్రలు సెద్దవులి 

కోరలనడువు వు (వేళ్ళు ప్టనచ్చితిరా ని సీతాకోక చిలకల అక్కు "లెక్క 

లాగువారు సీంవాఫుజూలున వే 9లాడందలం దితి రా *) నీకు వుతి లేకు 

న్న నిన్ను దె చ్చిన మాస నాసి సిక మతి లేదా + సిన్నుంబ౦పిన యాసంసా 

రికి ముతిలేదా ? 

రాను వారికి నుతి లేక పో లేకు, సీకువుతి చేకబనుక గతి 

'లేక___యిశ్రికాణులఅ చుచున్నావు. నీవురణకాల మాసన్న మయినది. 
ఉం 

ఇంక దాదాస్తుగ నాలుగునిముసములకంచఒ నెక్కువజీవింపవు. ఈ 

యత్యంత స్వల్ప కాలమును వృధ న్రాసీయక పూర్వ మహాఘోరపాప 

కృత్యముల్నకే సిశ్చిలపళ్చాత్రైపమంది పరమేశ్వర లగ్న నేత) చి తనె 

పాణములు విడుచుట నీకు స్రేయస్క రము, 

విశ్వా=(తనలో) జరుగునదంతే. 

లమ్ము--(తనలో) వేగోలమునకు వేదాంతోపదేశ మేల ? 

'తాటఆం! ఆం! చిక్లైలుకకు సింహ గర్భననోా + ఊర 
1l 
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కుండుకొలంది నోశెక్కు_వగుచున్నది. ఎట్టు ? ఎట్టు? మేము చేసినవి 

ఘోర పాపకృత్యములా ) పహరోవుశుండ ముల రక్ష్న గ్రములుకురిపించుట 

పాపమా * యజ్ఞ శాలలకు నిప్పంటించుట పాపమా? మునికాంత లను 

దలకి )౦దుగ జెట్లకు వేలాడ ట్టుట పాపమా ? చారి పిల్లలను 

యజ్ఞ శాలాజ్యి వత ముల దోరగ వేయించి కమ్మగ గరక రలాడూ 

చండం దినుటపాపవమూ *” ఎవరికి. బాపము! దానివలన బాధనొందు 

వారి కదివిపము-__మా కేమి ? సంశోవమిచ్చునదిపుణ్యము... బాధ 

నిచ్చునది పాపము_9ఇది యే మూపుణ్యపాపవివక్ష కాని, ప్రపంచ 

జ్ఞా శూన్యు(డై —_దయాగాక్షిణ్యశూన్యు డై _నిరుబయోగ నై డిక 

క రతుంండైన యీ మిని వెంటవచ్చి నీతనునున పవితకఏిముగం జేసికొని 

పబల పాపము గ ట్టుకొను కేల! చిన్నవాండనవు-_ఇం కం గొన్ని యేండ్లు 

దాంటినపిమ్ముటం బొట్బపోసికొన6 గలవాండనవగుదునవు నావానువు 

రాలిన_నీ*ాం డెనగక్కుపెసింక నొక పికికేడుమవూత9ము పొడవు 

గల ముద్దులాకిని గట్టుకొనరాదా * దాని వెంటంబెట్టుకొని ముక్కు 

కొన వజణకుందా)వి యూమార రాత్రులందు శ్మశానములం జేరి కోణ 

కుశ్నీవినిక్ప, శవములనుదిని, పుజ్దైల బంతులాడు కొనుచు (బేవు 

మాంలుభరించి దిగంబరులై తాాడవిిచుచూం గ్ర్రడింది సుఖ మొండ 

"రాదె "గర్భవ రగ్గు మునికాంత లను బట్టి 

రాము_ఇక నోరుమూసికొనుము, ఇదిగో ! నిన్ను జంహె 

దను, కాదికొనుము. 

తాట.__.చంపుదును, చంపుదునని యీత అతెగసాగదవేమి ? 

పం! హే! పే! ఏదీ! చంపు! చ ,పుటయీబద్దతోడ నేనా ? షో 

బద్దనాతలగొట్టుకొనుటకు. గ*ముకాస్మి పాడ్డుక్కుుటకు బనికి వ ద్సునుం 

కటు తెన్కు (లాగుకొనంబో యి ఏిల్లుపట్టుకొ నను.) 

రానుస రే! లాగుకో ! 
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తాట... రాదేమి? 

రావు. రాక పోననెకల చేతులువదలుము. 

తాట_సీ చేతినుండి నిపోణములతోలహాడ నిడిలాగుకో "స. 

తేనా! ఊం ఊం! అబ్బు) ఊం! రాదేమి! ఏమిది! సాలనృక్షములనవ 

లీలగల జెకలిం ఏన చేను... శై లములను బిండికిిందం బడదన్ని న 'నేను-. 
te! ఊం? అబ్బ! రాజే ! వీగొంతుక౭ంగోయ 1 నావెతాకాలీయంతే 

పొడవుంటివో తీదో__నాతోడల జెరపీన నీవంటి వాంజెందటఅగుదురో! 

ఊం! ఊం! అబ్బ! రాజే! లొడి తెయంటివో లేదో__విల్లెంత గట్రిగం 

జటుకొంటివి! ఓరీ! జలగా!ఓరి ! ముడుంగంమూతి వాండా! ఉ.! అ య్యా? 

రాదేమి ? పోనీ! విలులాగుకొన లేకొపోయినపోనీ! నిన్ను నాజాడ 

నీడౌడ చాయించ లేక పోదునా? ? నిన్నెనిి నెల్మిమాంద నొకచేయి 

కాళ్ళుకి గిందనొక చేయి బెట్టి చితుక్కున వప్పళింది యర చేతులతో 

రసముతీసిపివ్పి నటుపార వేయ లేకుందునా ? నిన్ను రెండుకాళ్ళు వట్టి 

సిల్వునం జీల్లి ఫపూడివోవుచున్న యీాచెవి రంధ ములలో బెట్ట లేక 

పోనుదొనా? పో! నీవి లైవ వెకుం గావలయును? ఇదిగో గుద్రిపొడి చేసి 

రక ముతో బదనుచేసి మామనుమరాలికాలికి లత్తుక కె యుపయో 

గింతును, పో! (విల్లువదలి వై చుటకుః బయత్నించును.) ఆం ! ఆలీ 

ఇదేమి! విబువగలెడనన్నం౭జేతులువదలిరా వే! ఊం! ఊం! అయ్యా! 

అబ్యూ ! ఇదేమి? హా! హా! హా! (అజ చున్ఫుడాం! ఊం !(లాగు 

కొనును.) 

రామ _- తాటకా ! నీచేతులమాడందీసికొన-జూలవ్న, నావెంటు 

చెన్యుళ ముగ రము 

(రాముండు పరికొమింపంగం దాటకకూడవచ్చును.) 

విశ్యా__(తనలో) సెబాన్ ! రామచందాా ! 
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లక్ష్మ---(త నలో) ఆహాహా! అదేమి? చేవాబలమా *+ యోగ 

బలమూ ? ఆ(స్రుజఒలమా * ఏమియు బోధపడకున్నది. 

గీ. మంతిగానివెంట 4 మహీధరమట్లు వి 

శాచగురుని వెంట 4 నొకినివల 

సుర దమను వెంట 4 నాసురి చచ్చిన 

సైటులు రమ్మన్న 4 నటులువచ్చు, 

"రావము__ఇటు ఇటు. 

"తాట__ఇటు. ఇయ” అని నుక్పిముండకువలె డారి చూపిం 

తువా€ చేతులు సాష్టఫ ము లేకు న్న గాళ్ళతో నెగిరితన్ని సిన్నుC 

'బాక్సుముద%మున( బడనై నలేనా* (ఎగురును ఉం! ఊం! ఎగురు 

టకేగాని తన్నుటకుంగాళ్ళు లేవకున్న వేమి ? ఆకసికముగ నేదయిన 

వాతరో గమువచ్చినదా ? రోగము వచ్చినయెడలవమూ తమి నర 

మృగము నాక్లైమి' ౦౫ తేకుందునా* ఆం! అం! (నోరు తేజచి) అల్ల 

"నే రేడుపండునువల మి9౦ గొగను. గుటుక్కున విం గదను. 6! ఆ! 

నితలయంత దూుహుగల బెట్టుక్ సెగ వేరు? 

లక్ష--(తనలా్ఫ చండాలిసీ! కొజుకువుని తల కోజల 

సందున. బెల్టుమ టినా ? 

రామ... నేను దబ నెను క. నీసికొొనుటకాదు. సీతల ముందు 

నకు సాగుట లేదు. 

తాటరతలకూడవంగదా? డాం! ఊం! హా! హా! హా | 

(నోరు తేఅచును ) కొంచెము నంగుచునే యున్నదికాని నీతల తీసి 

కొనిపోయి యూమూల సెట్టుకి కొన్న నేనెట్లు కొొటుక (గలను ? 

రాను వెట్టయానలు సెట్టుక "నకును, నాతల సీపండ్ఞనడు 
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మను'నే' బెట్రినను నీవ్చ కొటుక్ (జాలన్ర. శని నిన్నట్లు (పత్య వముగ 

స్పృశింపనొల్లను కూడరముస్ర_ ఇటు. ఇటు, 

తాట నన్నా మునియొద్ద కేలసీసికొనిపోయెదవు * 

రామ___ఆతం౭డే నీకుత గ గతిప్రదాత. ఆ మహానుభావునికిం 

దలవంది నవుస్కృృతీి,నిం దెల్పుము. ఉూం [ 

తాట --నాకీ బలాత్మా_ర, ప్రణా మపాగబ్బ మేల ? 

రామ_..._ఆ మహాను భా ఫ్రండు నిన్ను క్షమించదు నెడల నీకుంగొంత 

పొాపథాంతి కాగలదు, 

తాటనన్నుం జుపందలంచిన వాండ వేదోరీతిగ నీరు ముగం 

జంపక్ యెందులకునన్ని ట్లు బెధింతువు ? 

రామ_.తాటకా! చంపి పగం దీర్చుకొనుటయే సాపసియగు 

నెడల నీకును నాకు నేముయిన భేదమున్నదా" ౫ 

వ క్రొట్రనయతే ౦డు పగదిగ్సు 4 కొనిన యాత 6 

డిద్దణును రాజశివ్రారు 4 లేయగుదురు 

పరనరునిపె స్టితెంతే9తం + బడ యుక త్రన 

వుడమిపతి శాసనముతానె + నసస్రుక తేన. 

పాపములనొవ్వుకొని యాస + పంచమందు 

నర్హ శి క్షనుగ నునరుం + డచటమరల 

కిజ్ణనొందండు గొనసిక 4 నీక (చేయ 

బ9భువున"నతి ముసి వెంట నచ్చినా(డ, 

శావున దోషములను మన్నింవుమని 'యామహాతుుని 'వేండుకొ నుము. 

నిశ (తనలో) సెబానస్ ! రామభదా) ! 

లత శ్రా-(విశ్వామితుంనితో , న పవారింది) నూయన్న గా శెంత 



86 క త్యాణ రాఘవమం, 

మ హానుభావులో ! ఎఎతకరుణావుయులో ! 

తాట__ మహాత్మా! గాఢధినందనా | ఒక్క-నోరుత ప్పనేదియు 

స్వాధీనము లేదు. కాన, వాక్కులతోడ నే ననుస్క_రంపు చున్నాను. 
య మింపుండుం 

నిశ్వా--సీవింక ధన్యాః గై రాలవయితిని. 

రామ__ళతాటకా'! నీవిీట నృువినొందుటంజూడ బరాజ్యులగూ 

మునీశగ్రరులకు వెగటు గనుండునుగాననంట సిర రయురీ తీరమున సు 

స్నాతవై పరలోకమునకు బోవుదువుగానిర ము 

(రాముడు తొటకయు నిష్క-9మింతురు;) 

ల్య్యశ్రా-కాతిగారూ |! మాయన్న గారి చర్య వీద్మికేముగ 

నున్నదండి ! ఇంత వారని నేనిడినణు కెజీంగియిండను, పనివచ్చినప్పుడే 

కాని మనుజుని గుణము లగుపడు న*? 

(నేపథ్య మున రాముడు) 

గే. ఖలసుబాహు మారీచ రా 4 కసులమాతే 

మైన తాటక గాఏ9ిసు + తొబ్బభవుని 

ఊాూన పరలోకయానయొా 4 శాననింక్ 

బుహ్లులు సిర్విఘ్న యోగు ల$ య్యెదరుగాక ! 

విశ్వా---తధాన్తు ! (తనలో ఇప్పుడుకూడ “మానియానిి 

ననియీ యాతండు పలుకుచున్నాండు. కొంతనుజంపుట తన 

లుహషము చే గాదని వెలడిం చూదు న్నాండుః 
ఉం ౮౧ 

ల్యశ్రాానుండు చున్న వత్తిని జేయాంపుచే నొర్చినట్టు కొనంత 

శబ్దమైనం గాకుండ నెటుగావధిందినాండో | 

(నేవథ్యమున) శోహాహో! ఎనణరా ! అక్క_డ) మాఅవ్మోను 
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వధించిన కఠినాత్ను(డు, పట్టుకో! కొట్టు! పొ! చంపు! తమ్ముడా! 

నీవిటురా ! నేనటువత్తును. ఆఃగు! పోకు! 

ల శ్ర ్క్ర-ా ఆహా |! యిద్ద టు రక్క_సులు మాయ న్న య్యమిా( 

గదలశోం బకుచున్నారు. నేను సహాయుండ నై నోవుదును. (లేచును) 

విశ్వా___వత్చా! కూరుచుండుము, రాశ్సతోక మారకునకు 

నీసాహాయ్య మేమీ + నాపోత్సాసామేమి ? 

లక్ష్యాల దేమి గ ఆ రాతసుండ శై గాలిలో గాకుకొనీ 

పోస దున్నా౯డేమి ? శ 

విశ్వా రామచండని వాయ వ్యా(స్త్రు వేగము-న నాత(డట్టు 

క్ ట్రక్ నివోవుదున్నాండు. 

రామ_(పీ వేశించి నుసుహుండా ! డైవ ధ్యాన 'మొనర్భు 

శొాను చుంజావుము, 

విశ్వా-.. సెబాస్ ' సుబాహు(డు కూలినా (డు. 

లత్టా--లన్నయ్య్యా ! రమ్ము. (క గలించుకొనుచున్న్నిండు.) 

రామ_గుగూశ వా ! నమస్కా-రను. మిాశిష్యుం డేండీ తి 

నారా (పవేశి చ్చి ఇచ్చటనేయున్నాను, నాకు భయము 

జేకే లేదు రాతుసులు ద ౭౨కు వచ్చినయెడల మైల పడుదునని 

కొంచెము దూరముగంబో యితిని. 

విశ్వా... సాయజ్ఞ మున కిం కేమియు. భంగము జరుగ నేరదు 

నేను గృశార్థుండ నై డిని, 

రాము కొని, మారీ చు'ఒచావ లేదు. ఆత(డుముందొనా సె 

బ గతీర్చుకొనుట నిస్సందేహాము, 

గీ. కష్టనిమ్టుర భావిం? 4 ఘువమునకును 

మిగిలె నతడు నాటక్ వీజ 4 మగుటకోటికు , 



శ్ కల్యాణ రాసునముః 

నఫ్ఫుడొక లాపపుగంతు + లాడవ చ్చు 

నిపుడు ముందంక'మేదో ని 4 న్నింసవలయు, 

విశ్యా..ఇ(క ముందుచేయవలసిన ధేదనంగ, నాయ్యాశమము 

నకుంోయి యచ్చట యద్ఞైనూ ఛరీం దుకొన్ని వెంటనే జనకభూపతి 

"జే శ మున శేగ వలయును, 

ల శ్రశ్రా-మేము మహారాజకువారులముగదా! ఆరాజు దేశ 

మునకు మేమేల + 

రొమ.__తేము ష్యడా! మహీ రాజ శ్రుతుల మైనను మునివరుని 

బానులముకదా ! వారిసందేశమునకు నున కారణ పృ చ్చ యేల ? 

విశ్వా ఈస్థలమంతోయు రాత సపద విన్యాసమున బూడిద కేశి 

యన్నది. కొంచెము దూరముగంబోయి యట శయనింది యరుణో 

చయనున బయలు బేటీ పోవుదము, 6! డు. 

(ఆంక్షలు నిష్క_మింతురు,) 

హ్ 

నని 



లీ 
లో 

కల్యాణ రాఘవము, 

అలం అజయ కాకీ 9 క. 

షంచమాం౦ంక ము 

మ సా 

(ప దేశ ము_మిధిలాపురము, 

(దడేశము_జనకు(డు, న ఆ ఏందుకు, విశ్వామితు9డు 

రామును, లయ జ్రటపండు* 

విశ్వా-_జనకచకవర్తీ ] మునికి సస నేల ౫ 

దెన_జకమాజుకాదు, *ండువనూాబటులు కాదు, ముమ్మాటికి 

ధన్యుండ, 

గ, యతుల రాకచే ధన్యుండ; 4 హిరుని సుతుల? 

గన౬గ? దిరుగ ధన్యుండ; మహో 4 గ్ర స్వథావ 

తాటకాఘ్ము ల కాతిథ్య $$ ధర్మకలన 

జిరుపథ న్యుండ; పాండవ 4 పణటినిముజలం 

లక టాగౌజేందా! మోహితునీ సుతులము మేమీద్గటి మగు 
దును, తొటకాఘ్నులని మీరు చెప్పుచున్నారు. కాని తాటకాంత 

12 
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కులము మేపించ ఆముకాము, అసహాయ చభఛూరు.డయిన మాయన్న గా 

రగు ఫీగీరామచందు)డో కైరో గా నిరారు కొంచెము సవరించూ 

శాని యనర్హముూN నాకు బంచియిద్బిన సార వమును నూయన్న 

గారి కశెసం౭గుడగు౪ 

గాము _ (సను దు తమ్ముడో | బహువచన పి) యోగ మేల? 

జం ---నత్సా.! రామానుజా! తాటకాఘ్నాలని వూయన్న 

గారిని బహు వచనపియోగముచే గారవించిళినని యనుకొస రాదా! 

రావా రాజేందా) ! మునిప్రిభౌవమున జరిగిన పనికినన్ను6 

జాడ సేయచేల * 
3 

జన. సెబౌన్ ! 

నే పంస్లయబోలు కను ఫిరెంగి 4 గుండ్జబోలా 

నజంములంబోలం ఛన్య దీ 4 పములంబోటు 

భువిని స్ఫటిక సాలగాగమ 4 సములనుబోలు 

సుతులంగను దశథరథు భాగ్య 4 మజెతరంబు, 

పిళ్వా_ రాజేందా) ! ఈమాతిమున శే యొకటి, రెండు, 

మూడు సారులు ధన్యుండనయితినని గణం దుకొనుచున్నాచా! నాలం 

గవీసారి, ైుదవసారికూడ ధన్వుండవు కాందలంచియున్న్నావు, 

జన_..కుహాోనుభోవా ! అదెట్లు ? ముందునాలుగవసారివన స్యలే 

యెిదో సెలవిచ్చెద రా + 
లీ 

'రామి.___(అపవరీం దిపమాప మా , సంశే పముగ (జె ప్పూము, 

విశ్వా...-(తల రాముసవంక నూంపి) జనక రా జేండ్రా ! మా 

పురోహితుూండగు నీశ తానందునకు జకిగిన మసశోపకారనము మిాకు! 



ఇభంచమా౦0శము. క! 

జరిన రేక దా? 
a2) 

జన_._ఇంకను సండెవామా* నాకు జరిగినకంశు నెక్కు.వ 

ఇ తా__నాకట్టి యుపకార మేసి * 

పిశ్యా __ 

గీ. అ సువుపోనున్న రోగిని ఇ హస కేద్ధి 

బుక? జేయునాతండె భగ శి వంతుడు 

జాచి తాయిగహకా చజేహిని + జరణఖుది 
షు థి 

బృడుక? చేసిన యాతంచే * పాటివాడాె? 

జన. సౌ కేమియు చెలియ లేదు, 

శ తాఆం! ఆం! మునిచంద.మూ ! నాకు గుండెలు కొకు 

కొనుచున్నవి, మాత ల్లిగా'ే 1 వకాత లిగా జ్ 

విశ్వా--- 

గీ ఆకు శాలున నట్లి మో $ డైన ఫ్రీ 

చూ.*నునిరాకం జిగిగించి * మనెడుగరణి 

రనుణుకో పంబుచ్చో నైన 4 న. 

క రాముని దయమున్దు ¢ గువ్ముయ మయ్య. 

శతా_ఆహా! రామచందాి ! మాయానుట్రారిని బగదిక్టిం 

శ్రాDినా ? (రామునిం*ె౬గలించుకొని) ఎంత మెపాూాబకార మున 

ర్చెతివి వయసుశే నీకం క్కు జెన్గ్షవాడనుగావున న మస్మ_రింపలేద్కు 

చ్నృమి౦పుము, 

భామ.మపోతొా్మ? మీరట్లు సెలవీయ* దగునా ? ఇందున 
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'నే-జేసిన మహాపుణ్య మేమున్నది ి 

జన-____ఆం ! ఆ! మాయింటి కతిధియై దయచేసిన యాతే 

డహల్యాశాపవిమోచకుండా + ఏమి నాధన్యత ! 

నిఠ్వా-_.-న"లుగ నసారి ధన్యత యేదో చెప్పిలివా 2 

జన_..ఇక నై దవసారి జేమో దయచేసి చెప్పెదరా ? 

విశ్వా---దాని యవసరమున చెప్పెదను, 

స తా=-రామచందా ! ఇందున “నేమో పుణ్యము చేసితి? నది 

యనుట న్యాయవూ కీ 

న, “కాంతను ద్య కించుకాంతంతో 6 4 గాంత కజేగ్నళ 

లొమె... 

గలుగుపుణ్యం బె యింతంత 4 గాదనసంగ 6, 

లా 
దల్గి నెడం 'జాయుపుత్తుని థ్ధ దల్లిగూర్చు 

పర మపుణ్యంబునకు భూమి 4 పట్ట(గలదె ళా 

వీత దయాకు€ 'బార్థిన పుటంటో 4 వెలయు/(గోంత ? 

సుతునిదయ కె హూకవునాక్కు. & సంంతకలదు ; 

సతిదోయరకు మట్టిరంగు కౌ 4 సంత యాండు6 5 

దలిడదోయశుద దివ్యత * త్ర కంబొకండె. 
ళా @ me) 

కసవుతో నున్న మణీయూడ్చీ 4 వీసరివై వ 
విథినున్నాతనికేడి ల 4 భిందవచూ ; 

చానీజే వోడు భాగ్యంజు. 4 గానవచ్చు 

నూడ్చు సేవకు వుణ్యవే + మున్నదిందు ళ్ 

క లిసిజూడిద నున్న యం 4 గారకణనంా 
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టి రధ్యలో ౧బాజవై వలం + (బక్క-తాటి 

కి మ్యుదడీ కాలి యూరింత 4 గాలవచ్చు 

నూడ్చు సేవకు పాపమే 4 మున్నదిందు 2 

నిదుర€ దిట్రిన తిట్టులు + నింద్యమగునె * 
A) 

నిదురదేవార్చనలు శుభా 4 స్పదములగుగా? 

మనసుతో లంాలేని సా * మాన్యకృతుల 

పొపపుణ్య చింతేన సేయ $ వలనుపడదు 

ఇ నేనచ్చు వేళ సనా 4 దృచ్చిక ముగ 

నొాపదరజంబు జాతిని 4 నాొతించేసె 

చమియు నెబుంగ6 చల్లవో *యి నిలంబడితి 

యిజ్రిన ను( బెద్ద సేయుదు 4 రేల మిరు, 

కతా__ఇట్ల్టువదియించుచున్న నీతో నేనేమనలగోలను ? 

విశ్వౌ-_.-(త నలో) స్తుతివా కములు వినుటచేం గాలబోలు 

రాముని మొగ మెటు పెక్కినది. (పికాశమాగ) శ్రీ) రామపదర జము 

సోకిన వెంటనే శొపమును బాయుదువని విాతండి)గారు మిత ల్లిగారికి 

గడువుంబేపిరి. గధతొనందా | అట్టి రామమూర్తి నిందు కె తెచ్చిననన్ను 

స్తుతింప మణిచుట న్యాయనూ ? (నవ్వును) 

శ తా___మిరునాకు బీతృసన ములు, ఘదయ నెన్నండయనమణ 

ళునా ? ఈమహోోపకారగూనకు మా -రేమూో లము. 

లక్ స్ర(అపవాగించి అన్నయ్యా! కొంచె మస్మిమితతగ 

నాన్న ట్లున్నా కేమి ఖీ 

శాను_వి కేస మేని యు లేదుః 
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గ్ కోచి పాటులు తనువును 4 గాయపణచదు( 3 

చెట్టపోటులు జీవంబు( ఈ 'దెగంగంజేయు 

స్తుతుల వే)ులు దిత్రింబం + తుజణుముసేయు 

మెత్టనైన పదన్ఫన కె 4 మిగులంగోంత. 

లక్ష ్య--కతనిక్ జరిగిన మెహాోాపకారముచే నాతండు తన 

కృతజ్ఞతను విశేషము వెల్ల కించుచున్నా(డు. మన్నింపందగను, 

శ తా__మాతల్లినారు మాతం శగారిగారి యాశ మమున కుం 

జోరిరా ? 

విశ్వాఎప్పుడు రామభదుండు వచ్చునో, మెప్పుడాతని 

పదరజిస్పర్శమున తాయి రమణియగునో యని నిరీకీంచు చు, దత్ని 

మిోాపముననే గ "తమరగ్షియున్నాండు. అహల్య నొతంజే యాశ 9) మము 

నకు దీసికొచిపోయెను 

ఛతా.__సంతోీవపమం, 

జన__శ తానందగురువరా |! సాధ్యమయినంత త్వరలో మీరా 

శ్రగీికుమున కుం దయచేసి తల్లిగారిని దగ్శించి నేవించి తిరుగ నిటకో 

దయచేయుదుకుగాక్త | 

శ తా___అటుతే. 

జన_--గాగి నందనా! అ యిదవధ న్యత మీదోయ-రావసరమ-న 
నానకి చ్చెదమని సెలవిచ్చితిరి, అది సీతొక ళభ్యోణమునుగూర్చిన దేయగు 

నెడల: నేనత్యంత ధన్యుండనుగ దా | 

విశ్వా---శీవధనుస్సు సజ్యమః చేయుటకానిజే సీతకుంగల్యాణ 
చుటు ? 

య 
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జన---అదియే వచ్చిన పెద్దయు పరోధము, ఎజింగి యో యెలు( 

గకయో యద్ది పణముగా 6 జేసియుంటివి. ఎవర్టిడు న"దివ్యుధ నువును 

సమీపింపనై న నేవకు న్నాడు. సీత కు మూండు ము ల్లు పడునో యేమియు. 
'దోచకున్నది, 

లక శ్ర-(త నలోమాయన్నగారుహరథను పను సజ్యాము వేసిన 

జాసగనుండును, 

DIR, లా 

వ కన్యక భ్యాణ నుభవయ; 4 కిరిళయ య య్య; 

నరికే కానంగ బడండియ్య, ఖీ హారునివిల్లు 

వంపుమూట యటుంచు(డు 4 వనట నడుము 

వంపు, సిగ్గు దలవంపు6 4 బడుదునిపుడు. 

నిశా (3నలో) నకు6డు గానబడ(డను నున్నాడు. నిజమే! 

చముం తీత తేజస్సంపన్ను (డగు కీగీరాము6 డకినవాణజే! 
౪ ఉం 

గ్. పచ్చశతొ ర్ ణ మేకు సంటం 4 బడీన పీత 

పెండ్లి యెపుడని నామోము 4 వ్లైభోవు 

పీరణపుడుబ్బు లెటనై న + వినబడిన 

దుహిత వెంస్లెప్తుడని గుండె + దుడుకులొడు, 

బోముజ్రుకు6 బెంద్రే సలిశుద 4 భు క్షి న్ు 

చేగరమ్ముంచు జు*నకి + విందుంజెప్ప 

నీకు. ౫ లిగినయు చితత 4 నికు౫ల్ల 

దవయ ళం సిగ్గింది + యార్షి బడదు 
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కొడుకుకొంటును గూశతురు 4 కూర్చువస్తు 

నైన నద్దాని నేకష్ట్య 4 మైనంబడు ముం 

తర వదలుచుకొనుదాంక 4 'దండి 9) యోర్వం 

డకట + యిది యేమిచోద్య మో 4 యవనికా6(న 

అమ్మాలక్క-లుద ౪ అంత ఃపురినిం జేరి 

యింక నూరకుంటి * "చేల యనుచు 

నాదురాణి నడుగ + భఖేదావిలాస్యయె 

'పులుకున్సులుకు నన్ను $ నలుకజూచు, 

er + పెద్ద కన్నులవాంకు 4 వీయదర్శన మువాండు 

పదునె దు పదునాటు 6 వయసువాండు 

బాపక ళో శాలి 4 శాంత స్వభావుడు 

వేద వేదాంగ సం 4 విద్వరుండు 

నిశ ల లేజుండు 4 నిర్మలరూపుండు 

నిత్యసంసిభ్రో ముఖ 4 సీకజుండు 

లోకనునోహరుం 4 డేకప నకు 

డతులన త్వాఢథ్య RM హోర్షళుండు 

నైన రాసుకుం గని జూన * కమ్మనీవు 

వి చుగ9హియింపుమను దుం (యౌ 4 రించుటకును 

హరధనుఃకార్య మొక్క టి + యడ్డు దగిలె 

నద్దినెజ చేటు వజ వేదొ + యకట ! యెొరుంగ, 

లక్ష శ్రాా(తేనలో) ఈ రాజు మాయన్న గారినే యభీవర్ణీంచు 

చున్నట్టున్న ది. (పికాశముగ) రామచండా! శీవధనుస్సు వంచు 

శూరుండే లేడని య;ిారాజా మిగుల పరితోపపడు చున్నాడు. మీరు 

నంచలలరని యాయనళతో జెప్పుమని విశ్వామిత్రుడు తాతగారితో 
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జీను మెను? జెప్పనా 2 

రామ _(అపవారించి) తముత్రడా! నీకెందులకోయి ? ఊర 

కుండుముః* 

లక్ (తేన గో) ఈస మయనునవిశ్వామి[ తుం దేమియు(బలు 

కక యూరకుండెనేమా ? అదిగో! ఏమియో చెప్పుటకు గాలబోలు 

గొంతు సవరించుకొనుచు న్నా6డు, 

విశ్వా. రా జేందా ! ఆండు పడు చునుగాంచిన యాతనియారి, 

యింతయని చెప్ప[దరముగాదు, క న్యకుం బెండ్లి యగునంత మాత) 

మున నదిసరిపోవునది కాదు. 

గీ, అశ్హైవీతియో, కోంతయో 4 యాంకుబిడ్డ 
బొమ్మబోధింవా, సాధింపొ 4 బోసిమావు 

పెట్రో, తిట్టో పెద్దమఅంది 4 వెలది నెనరొ, 

కనరొ తోటికోడండ 9 జా + కట్టొరట్టా, 

అన్ని యిట్టుండ నటుమోంద 4+ నంతిపురిని 

మగ నిముద్దొ గ్ఫుక్షో పడు 4 క గదింగునుకొ 

కులట యుడిని గుటకొరూంతు 4+ కున్నీయండొ 

నిండొ యని కన్నవారొందు 4 నెగులదెంతొ ! 

ల శ్ర శ్రా--(తినలోఓన్ ! ఈమాట లెవండెణుంగండు ? ఇదియా 

యుప్పుడీత౭డు పలుక్రవలసి నది ( 

జను 

గ్, వకకన్యంగాంచి 4 యసలగడు వానికే 

య్యి బాధ యన థి నింటన లు 

13 
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రాయు బిడ్డ లున్న + యాతేనిబాధ్ యిం 

శింతయో యెబుంగ * నెపనితనము? 

స త్రా___మాగిలిన మున్రగరినిగూార్చియు నంత చింతే యుండపలా 

సినపనిలేదు. వారిసంగతి లోకముతోోపాొటిదే యగును, జానకమ్మ 

సంగకియే లోకాతీతమయినది. అదియైన నీధనుర్య్య వహారమున నట్లు 

యినదిం 

జన-_మహాత్మా! అందునుగూర్చి యే యాందోళన మెక్కు. 

వగనున్నది, గాధివుతా?) ! శంకోరణాపము సజ్యమూచేయు నాత 

డెవడు లభింపకుండు నెడల నేమికానలసినది * ఎంతకాల మందుల శై. 

నిరీశ్నీంపవలనసినది ? 

లకు (తనలో) ఈసారి విశ్యామి తుండు మాయన్న గారిని 

గూర్చి చెప్పకుండునెడ నేనే తెగిపడి చెప్పెదను, ఏని ? ఇంకను 

చిశ్వామితుగండు మాటలాడ డేమి * (లమయే్య్టుండు లేచును.) 

రామ... (ఆతనిం గూర్చుండంబ్యి యూరకుండు వుని. నం 

చేయును.) 
ied 
ఇ 

లశ్ష్య--(అపతారించి రామునితో) ఈర" జేందు9నిమాటలు 
నేను సహింపంజూలనుం ధనుస్సు వంచునాతంకు లభియింపం డను 

చున్నా(డు. జగతీ నిక్వీర్యమైపోయెననుకొనినాడా? మహావీరులగు 

మోాయెదుట సీమాటలువిసి నేనూరకుండంగలనా * 

రాను. (అప వారించి)త మ్భు(డా ! ఇదికోపవూన కదనుకాదు, 

నునగురువుగాలే యుచితరీతిని జ స్పెదరం, 

లశ్షజ్ఞ--(తనలో) నీళ్ళు నమలుచున్నట్లు మునినాట లాడునూ 
గాని విడగొట్టి తెగ వ్యేసి రెండు తునకలగునట్లు నూటలాడ లేడ? 
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అదిగో ! ఉపదేశము దను బట్టుదున్నాంకు- ఏమి మాటలాడునో 

విందము, 

విశ్వా_రాజేందా! నీకంతయాందోళ నమక్క_అ లేదు. ధను 
వును వంచుటకు కీ) రామచందు).డద్హు (డు, 

ఆ ౫ 

లమ్మ్య--(త నలో) అద్ది! వినందగినమా6టలం వినంబడిన వి, 

జన ___చిత్త్రము, అటులై న నంతకింకు సంతీవ మేమి ? 

లత్క--లఅటులైన నను సందేహముతో నిమిత్స మేమున్నది?' 

విశ్వా___ఇందుకాజశే రామునిటశె నేన్స దీసి "నివచ్చితిని, 

లక్ష--- బాహుబలపరీక్రూసన్ని వేశమిటనుంటచే రామభదు9ం 
డిటకువిచ్చేసెను. కాని యనాహరాతు౯డై ఈ రాజునింటి కేలవచ్చును* 

జన-_-_(ఆపవారించ్సి గాధినందనా! బాణానురుండు, కార 

వీ ర్యార్టునుండు “మొదలగు మహాభుజబలాథ్యు లు వింటన్య్టై హు 

చేక పోయిరి. శ్రీ) రామచందూ)ండా చిన్న వారిలోమహోప రాక "మాలి, 

పవీబలభుజాబల నంపన్నులచే కాని సవా(నభుజుల కే యసాధ్యమగు నీ 
వుహాకార్యము నిర్వహింపనోపునా" @ 

విశ్వా (అ పవాళం చినన్వుచు) ఓపునో వేదో చరాడన చ్చును, 

జన_ర్తిదినగో! మనము ముంగుబాగుగ నాలోచించుకొన 
కుండ రామభదు,) నీసనికి బూనుకొనునట్టు చేయుట నాకిష్టము లేదుః 

విశ్వా-___(అపవాకించి) అ టంటివేమి శ 

జన_._(అ పవారిం దిమజేమి యః లేను,ఒ క చేశ నాతడు వి బెక్కు.. 
య 

"పెట్ల లేకుండినయెడ ల సహ(సచంద) మండలసంకాశమగు నాత నివదన 
8 

చుండలము చిన్నబోవడా ? అట్టమొగమునునేను జూడ లేకుండుట చే 
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నిటు చెప్పుచున్నాను. కావున రామభదుండు విలువంపబూశుట నొ 
య 

క్రిషముగ లేదు. 
6 

విశ్యాా__(అ పవారించి) పణమును బెక్టుటవట కే నీయిష్టము 

గాని యటుపెన నీయిష్ట, మేమున్నది ? 

జర___(అఎవారించి) అడి నిజమేకాని యాధనుస్సు ప్రభా 

వను? శ్రీం రానుచంగునిత మిరిదిన అరకు సెలవిచ్చితిరా గ 

విశ్వా--- చెప్పిన యట్టులే చెప్పినాను. దాని నీవు వంపవలసి 

యుండునని నేను చెప్ప లేదు, 

జన__నేనిప్పుకు చెప్పనా ? మిరుచెప్పెదరా? 

విశ్వా--_-నీవ చెప్పకుండునెడల నాతడు పూనుకొనునా ? 

పీమ్య్యట్ నేను చెప్పెదను. 

జన---నీ) రామచ దా ' గాధేయసవన సంర ౪ 3 యీోాదేశ 

(పాంతమునకువచ్చి పూర్వపుణ్యవ శ మున నాకు దర్శ్భనమిచ్చితివి. 

మహానంద భ గితుండ నైతిని, శివణాపము నెక్కు_వెటైన వానికినాకూ (తు 

ని చ్చెదనసి దీక్చయొనాతినని యిదివజికు జరిగియున్న మూటలవనలన 

ఏినియుందువు. విలు వంచుటకు. గార పీర్వార్లునాది వీరులువచ్చి 
- SE —_ఏ జబ 

విముఖులై పోయిగి, ఆవిల్లువంచగల మహాపురుషు( డెన్వండునుగాన ( 

బడ లేదు. రాశత్త్షసమీదన వ క్షూక్లీ ఇభుజా బల విష్నేపుండనగు నీవిందు 

లకు సమర్థుండనయి యుందువు కౌన్సన__ 

విశ్వా. రామభద్రా ! అవశ్యము పారుభాపమును సద్యము 
చేయుము. 

రామ. రాజేం దొ ! అనేకాత్ర్త్రను లొసంగ్ యనేక థ కల 

గటామీంది, యాసురబలరహస్యము లెన్ని ఇకా వెల్లడించి, “తాను 
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నాకు నసనిోూోపముగో గూర్చుండి, చంపవలనసిన నిమున సునుగూడ నిస్తే 

వీంది మాగురుండగు నీమహాగ్గి శిఖా+మణి రొశజ్రసుల నావేంజంపించి 

నాడు. యధాగ్తగు గనాతనికి నాసెనున్నకటా క. మే యసుర హనన 

కారణము కాసి. నావా వువులలోనున్న సత్వ్తముకాదు ఇప్పుడుకూడ 

నావమహానుభానులి కటా శ్ల మే కాలకంఠధనునును వంపల లదు. 

జన. (తనలో) ఆహాహా ! వమినౌజన్యము ! 

లక్ష శ్ర--(తినలో) పాణ మైన వదలుకొనవచ్చునుగాని. వేసిన 

గొప్పపని ముని మెప్పును వదలుకొనుట యీాతేనికిద క్క. మజెస్యరికి 

సాధ్యము, 

ఇడ న్స్ ర్షి ల జ్యూ క ఫతా__అహో ! (శ రామసారి, పంటినిర హూం భా ప స్వభావు నెచ్చ 

టను గనివినియుండ లేదు, 

గీ, చేయకుండ. చేసితినని 4 చెప్పునాత+ 

డధము(డు, రవంత చేసి కొం * డంతచేసి 

నాడ ననుఐ "(తు గగ, యం 4 తెయొయె నగ్ని 

సుంత ంజేసితిన నువ" (డు 4 సుజను(డిలనుం 

సగ్వలొో'కోపకార వి 4 స్తారకార్య 

వార'మొునరించి భగవంతు 4 వెభవంబో 

శష్టకరుణయొదానిని 4 జేసెననుచు 

తన్ను మల చె-డడువాండెపో 4 దై వమింను, 

భేన__గురూ తృభూ ! బాగుగ సెలవిచ్చితీరి. అట్టమబోను 

ఛొవ్ర(డు హరధనువువనంచి, 'న్తాకన్యనునరించి, నాది త్తభేదనునువోరిం 
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చినమ్ను. గృ తార్ధని జేయలగలండని తోంచుచున్నదిం 

విశ్వా-___ఊహములతోడ నింకగాలవే ప మేలశిఆధనువునిటక 

దెప్పింపుము, 

జన ఇప్పుడే యా కార్యము జరిగింపు మనిసెలవాః 

విశ్వాశు భముసంకల్పించిన వెంటనే జరుపవలసినదికాదాక 

జర---చి త్రము ధనువీ వెనక నేయున్నది, సేవకా! ఈ ద్వార 

మును దెజువును, 

( తెరయెత్తగం బుష్పమాలాద్యలంకృతం బగు నొక్కగ బ్హేపెహర 

ధనువు గానయుడును ) 

అందజు_(లే చినమస్మ-రించి) ఓం! హరహర ! మహదేవ 

శంభూ ! 

లక్షత్రాా(తనళో) ఓన్ ! ఈమాత )పుధ,యనునే యెవరువంచ 

శేకపోయి రా? 

జన ---(రామచంద్య)౨6 గౌంగలిందుకొని నాయనా ! రామ 

చందా) ! ఇటువచ్చిదానిని సజ్యముచేసెదవా? 

నిశ్వారాకేందా ' ఉండు, రామచందా ! తొందర లేదూ. 

జనకచక న రీ! జూనకినిటకు6 బిలిపింపుము, 
అవి 

రాను(శనలో) ఆహా'నామనసులోని యూహా మేనీనోట 

చుండి వెడలినదికదా! మహాత్మా! 

జన_గాధినందనా! రాశీివానముననున్న జానకీియిటకేల? 

నిళ్వా---తం(డ్రియొద్దరాణి వాన మేల? ఈముసలిమునిము”) చ్చుల 

యొద్ద రాణివాన మేల 1 భ_ర్షయొడ్డ రాణినాన మేల? పుతుం)ండైన 
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సౌమితి యొద్ద రాణీవ"*స మేల? 

లా సెబాన్ ! గురూ త్రమా! బాగుగయబలికిిలి ని. 

రామ.(తనలో)ఆహో ! నుసీశ్వరా |! సీవ"క్యను మోఘము 

ఆదా! 

జనం 

న్ భర్షచాపమింక్ 4 బల్లకైనుండంగ 

భ_ర్తయనుచు రామా 4 భదు”నంటి 

భవసమాన తేజు! 4 భనదీయ వాకంబు 

బహుళ భవ్య'భార + భరితమయ్య. 

సీనకా! జాసో నిటకు. బంపుమనీ రాణిగారితోం జె్పుమ్యు 

రామ(త నలో) హృదయనూ ! 

గీ, భరవాశార రాస 4 వీరదర్శ 

నమున నిసువొంతయుఎరు చెం + దకీయయుండీ 

మృదులమృదులాంగి వీత్ర నీ 4 శ్రింపందలయచి 

తొడికెదేల యప్పుడెవెక 4 బడెదవేల? 

ఇలను సుఖదుఃఖ భాగార్థ్ + ములకు శాథ్వ 

తముగ సీతోడ గూర్చు కోల 4 డల చినట్టి 

సందతివచ్చు డడ6ంబడక్ $ చూడు మయ్య 

ప్రథ మదర్శనమతి కతా 4 సంబు7 బె? 

[జోనకీయా మృదులయు. (బి వేశింతురు.] 

సోన---ఏవ్వరో కత వారున్నట్టున్నారు. (పోంబోవునుగి 
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రము... ఆహాహా ! 

జి శ=(ముందునకుఃబోయి జానకీ ని బక్టుకొొని) అమ్మా! 

_ోనక్క. జ లేను, ఈతౌతల నెబుంగనే యెజుగుదువుశకదా ! ఆరాజ 

కుమారులలో 

న్, పోక మా9కుంబో లె, థీ బొడు ౫ నవానిని 

సచ్చనైన పట్టు థి బట్ట వాని 

తల్లీ! తలవంచుకొ నెద వేల ? (గడ్డముపట్టుకొని) ఇదిగో! చూడు, 

ముబులు హోయలు మేని 4 మురివపముల్లలవాని 

పరమతేజమెన 4% వానిగనుము! 

జాన(తినలో) కన్నులు మూసికొనినను నావమహాను 

హుని దివ్య తేజము జెప్పలగుండ కన్నులలో బ)'వేశించి మొడలంత€ 

బ9కాశింపం చేయుచు న దే! ఇచ్చట సొశ్రూత్క-రించినది నాతపఃపల 

మైన డై వమెయుందునా ? 

'రాము---.(త నలో) 

గీ, మేసుమిచటనుండ 4 మెలుపచ్చటను నేల 

ఈవీ చిత చప 4 మేల నడుమ ॥! 

భవునీధనువువేగ 4 వంచీరోో తెంచియో 

నిన్ను నన్ను నన్ను 4 సిన్నోనరు, 

జిన =అమ్యాా్యా! నేజెప్పినకౌంతిని జూదిలీవః ? దాటలాక్ 

శీనిజా - కీ? 

జోసన_.. అబ్బా! ఎ దులకు ? 

జనక అ దేమి ? కన్నులట్ట మూసికొందుజేల ? 
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జాన (తనలో) భోనంబ్రవేశించిన యామ హొసీయ తేజో రాశి 

తిరుగ లబెకిలో వ్రు నేమోాయనిమెక్తిపడిక న్ను లుమరాసికొంటిసగాని తెప్ప 

లుదూరి లోంజొరంబారిన కాంతి తేప్పలు తేజచిన నెన బోన్రనా? 

(కన్నులు తెజుచును.) 

జన__-అవమూా! కన్నులు లెటువుము సిగుపడక చూడుము. 
ఓ. ౧ 

ఇతండె దాశరధి రామచం[దుంకు (నవ్వుచు) ఆతంగు నిన్ను( బెండ్లిచేసి 

కొనున 6ట, వ మందువు; 

జాన---(నిమ్ముళ ముగ) హరధనునవుమాఓ* 

లశ్ష్య్ర---(తనలో) సబూాన్ |! వీంకన్యకా ! మారామచందు) 

నకు నీ వేతగుదువు. 

రాము-_--(తనలో) హరధన్సువు నందిన తెరువాత నే 

జూస-.తండీ%) ! నన్నువదలుము, (జానకి మృదులను జేరును.) 

మృదుల(అప)సీతమ్మా ! ఎంతయదృషప్టవంతు రాలవమ్యా! 

జాన (అప) చూకు. చూడు. మా చెల్ల లూకి ఇళ్ల కు సౌమిత్రి 

మిక్కి-లితగి యు న్నా డుసుమా ! 

మ్నదుల...అమ్వా్య! నిపెండికాకుండనే సీచెణెలికిం బెండి లి & డి యగ సో 
జీరపుమాటలా ! 

రాను రొజేందాి | గురూత మా ! ఇంక ధనువు నొద్దకు 

వెడలవచ్చునా ) 

విశ్వా... అ భ్యంతర మేమి (0 

రాముఎత ముండా ! ఈవిల్లు సనీయొద్ద్లనుం చెదవా +? 
గం (ఎ 

(ఇచ్చి ధనుస్సునొద్దకు నిమ్మళ ముగ (బోవును.) 

జన (తన లోఅన్నియుననుకూ లముగ నున్నవి. ఈధనుస్సేషి 

చేయునో ? 
14 
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గే, హర! శశాంక రేఖాధర! 6 యాశిశతార్త్వ 

హార ! యెపుడు నైహికపు బేవు* లాట సడుగ 

నెదియా నొకటికోరెద కమి 4 యింపు మిపుడూ 

సేత రామున కిల్లాలిం థీ జేయ మయ్య. 

రాము(గద్దనుం చేరి పిదశ్నీణమునుః జేయును.) 

పార ! తి)ిప్రరహర ! గజదైత్య 4 హర! పదాబ్జ 

భక్తకృతపాపచయ హర! + పసవభొణ 

విపులముడ వార! భూవీకృ 4 తపవనహార? 

ఏను నీవిల్లువంతు క * వింంపువాయ్య, 

శాన__(తేనలో) రామపిభూా ! మికులదేవతలు మిమ్ముల 

సఫలవమునోరధుల6౬ జేయుదురుగాక్ ! 

రాము.(త న లో) విత్తెట్లు వంచెదనోూయని జినకి నన్నుళ€ 

గ్రగంటయజూదుచున్నది, ఆహో! కృ లాగు(డనుగదా! (ఇ) కాశముగా) 

బీల్లందుకొనుటక్నుజ్జ యేక చా ర్ 

విశ్వా---హర ప?సాదో స్తు, 

శాము._ఇదుగో, (ఫూలమాలికను జేతిశో నెత్ళును.) 

(లశ్షజ్రండుత క్క. నందణు నవ్వుదురు.) 

లకు ఆః ! పీమాదము. గామమూరి , శీళతాకుసువు 

కో మలవి న్యసృపహాదయాబ్దుండై పుష్పమాలిక్ నెశ్తెనుకాంబోలుం. (కోప 

ముతో) ఆయనయభిపొయము నెజుంగ కొండ న న్లైనవ్వుటన్యాయమా? 

రాజేం దా! నీవామాలిక దీసికొని శ్లీసీతా దేవికిమ్ము దాని నేనిక 

శేయనలయానో ఆమెయే యెటూగును, 

జన. (తీసికొని) అనూ్యూ! ఇది తీసికొనును, 
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రాము (ధనుస్సును శెండు చేతులతో నెత్తును.) 

జనక_ఆపహాో! ఆహా ! ఈమాత ము వేయంగఖిగితివి. ఇంక 

చంచిన శ్లు 

నీత___(అప వృదులతో)కారవీ ర్యాష్టనుండుసవాస బహ 

చులతో గింజుకొనిన నొక్క కోటియిన లేదినది కాదు, 

విశ్వా__-రామచం దా 1 వల సం చేహింతువు * 

రామ__మహాతాసా! విల్లు మిగుల పాతది, బెండువలె 

నున్నది. వంచువుని యనుచున్నారు. ఏమియగునోయని సంకో చించు 

చున్నాను, 

జన_-_సెబాన్ ! నుహోపీ రాగ ణే | సెబాన్ ! లోకోత్తర 

సత్సభా వా Ta 

నీత_.__(తనలో) సందేహింపకుము.___వం చుటనీశక్_నింబర్థీ0 

యటకొటకుగాదు, లోకులకు నీపిభావముం "'చలియం జేయుట కొబజకు 

కాదు. నన్ను. జెట్ట పట్టుట కొణకు,+ (శీరామచందా)! వేగమువ్య సము, 

చడ౭కుచున్న గాలుసేతులతో జాలచేపు నిలువ బుడ లేకుంటిన్ని 

'రాను.-__(వింట్మి నెడవు చేతంగొని నారి నెక్కు- వెట్ట |"ప్పమను. 

ధ్వనితో విల్లు పగులును.) 

జన_._విఖు చుట వంచుటకంకెం బె మెట్టుక దా! (నీతవంకః 

దిరిగి అమ్మా! చూ చెద చేల-? 

సీత __(పజుగునవచ్చి రాముని మెడలోం బుష్స మాలికను 

వై చును.) 
వీణా జియా! కల్యాణ రాఘవా ! 

జన___జయాా ! కల్యాణ రాఘనా / 
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శత __జయా ! కల్యాణరాఘువా! 

లక్ష్య జయా ! కల్యాణ రాఘవా ! 

జాన__తండీ ! "నేనింక మాయమ మొద్దకు (బోవుదును. 

(పోంబోవును.) 

జన __అమా్కా! కొంచెముసేపునటుకుండుము. మృదులా! నివు 

లోని మంగళవ్రుటారతి పళ్ళే మును వేగందెము్కు. (మృడులపోవును,) 

విశ్వా___అన్హావసరమున నయిదవధ న్యత యీది యో చెప్పెద 

నంటినే! అది యిదయే, 

జన __-ముహాత్క్యా! ఈకుభమునకంతయు వూయనుగంహ మే 

మూలకందను, 

శత___ఒకనియిబ్లు నిలువం 'బెట్టినసుకృత మెంత సద్యఃసల పద 

నముయినది ! 

రాము_త ము శడెక్క-(డును గొలందిదూరమున నిలునం 

బడిన్నే'డు. నేనాతని నింక జేరవచ్చునా * 

జన _--ళఇ&డనో ! వధూవరులకు నివాళులయినపి మ్మట---- 

(మృదుల పల్షేరముతో'. బవేశించును,) 

మంగ ళపుటారతి __ సురట. 

మృదుల. మంగళం క్రీ) జానకీ రాములకు మంగళం 

జనక్ కనక రాగిజానకికి, జలజాప్కకులరామచంణునకు, నూసితకుభ 

గుణమాణిక్యములకు మోకు ముంగళం 

హాటకహారి దేవాలతకు తాటకమురణ సంధథానునకు | పొాటలాధర 

మణి ఛాసితులకు మోకు ॥ మంగళం 
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పురసారభక నుణ పుతి గకకు హరచాప సంపాటనాథ్యునకు | కర 

మరుదగు నధూవరులగు నిరువురకు [మంగళం॥ 

రాముతన మెడలోని రత్నహారనునుదీసి పళ్ళిెర ములో 

నుంచును, 

జనక__-మృనులా ! నాగుగ బాడితివి, శివభక్తుని పుతి )కకు 

నివధనుః ఖండనున కుం గల్యాణనుగుట చేత నే నధూవగులు కరమరు 

దగునారుకారు. అయోనిసంధ నకు నహల్య్యావా పవిమోచనున కుల 

యిక గలుగుబచేననికూడ చెప్పన చ్చును, 

మృదు చిత్తము ! ఇగో ! ఈరత్నహారము మోొయల్టుంగు 

గారు నాకు గటావ్నీ్౧-చినారు. 

జ ర__అబ్టుండుగా రి చ్చి నారనలో గసాంతు రీయలేదనియా ) 

అవా! 

జాన___(ముత్యాలహారమి ద్చును.) తండీ) ! నేను లోనికేగె 

దను. (మృదులళ్ "యబోనును.) 

రామ-___(అపవారించి లశ్ష ఖని గాంగిలించుకొని) ఈ రాజేం 

ద్ఫునికింక నుభూ(తులున్నారటకాదాసిగ్గుపడెద వేల ) తమ్ముడా! 

విశ్వాఊార్ళిళా, మాళవీ. శు9తకీర్తులను లక్షత్రా, భరత, 
క తుఘ్నులకు వరుసగనిచ్చి నీతాకల్యాణముతా* సీమూండు వివాహా 

ములు శీఘృముగ౯జేయుము. 

జన నూహూర మును స్థిరపణ మందు, దళరథుసితో నిట్లు 

వియ్య మొందంణ లభాగ్యము మోాకరుణవే లభించెను, వెంటనే శుభ 

లేఖలను వా) ముంచి దశరథ మహా రాజునకు: బంకిం చెదను. 

విశాషత ధాస్తు. మేమువమానివాసములకీంక( బోోయెదను, 

జానకీరామూా ! రానూనుజా! నానెంటరండు. 
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జెన----( స గాగిలించు కొని) వెళ్ళుండు. (సొఛాషమి 

తుడు రామల క్ష్మ్మ్యులళో సిహ్కు)మిం చును) 

శతా నేనా శ మమునకుం బోయిమాత ల్లిగారి. గాం చెదను, 

జన_చి వము, (శ తానందుండు పోవును ) 

గీ, నృక్షమునభీతినొక ఎమీ * యెగిరిపోన 

నన్నిపక్షులు నెగిరిన $ యట్టుగాగ 

చిత్త మునంగల్లున్ "5 చింత ౪ చెదరిపోన 

చింతలన్ని యొక ప్పుడు 4 చెదరిపోన్ర | 

అంతఃపురమిాదివమున నెంతేక లకి లలా6డు చుండును! 

గ్, అంతిపురిరాణి మున్నటి 4 వాస్సుహుస్సు 

లన్ని 'యహహో” లుగామార్చు 4 నందుంగాదెే: 

అమ్ములక్క_లమున్సటివెన 4 బు పోట్లు 

ముక్కు. వే ఏ ళులుగనుమారి 4 పోవుంగా దె, 

ఈవినోదమును నేను గూడ(జూ చెద ను, 

నిష్క_మం చును.) 

Ao 
WR 



తీ 
(UU) 

కల్యాణ రాఘవము, 

లలు క వాటి చ ర. 

వ Ba ౧౯ మూ 

nr వపా వలల ఏ Be 

పి దేశను___సా కేతపురము, 

ప) వేశము-__..శంక రండు, 

ష్ కల ర్చి నాలా ఉల్గిపొరనంటి యొక్క పడ్డ, కననాయడు 

నాబ్లు పెెడ్డింప్లు నాయుకుంధ గూల నివ్వ కొనను మూూటలట్టుసరికీ 

బుష్తువమున్న గుడ్డ వీయక పో బున నేదేవుంచేడ్చినాండు, నారాయగా | 

సారాయగా ! 

నారా---(ప% వేశం ది) ఏమోయోిా! శంకరా! ఏమి చేయు 

; (a ప రే స 3 నష 

గను వియ్యంకునిగారి గురువుగారి నం. టు 

"పెద్ద తొరత మ్యముక్కొ_టి లేదా? ఇదిగో! ఈగుడ్డనాః జినకొచక 9వ రీ 
9 బూ ీనీ 

చి “జ గ శ్ జ్య ఇ నాకిచ్చుట! చగువులొ గట్టి లక పోనచ్చునుగాని యూాళయించిన కొ మ్మ 

గట్టిదే కాదా! నీ కేపి బిచి ను? 
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నారా రెంకుకాక్మ్రీరపు సేలువలిచ్చినాండు, మూండుప్టు 

గోముఖ ములిచ్చినాండు. రెండుమృగ చ*శ్యము లిచ్చినాండు, రెండు 

పామకలజోళ్ల నిద్చినాండు. ఇంక నేమేమో---- 

శంక ___ఇ య్యండా మటీ-మిగురువుగారు వముజుమేకు. మూనసి 

సఘయ్యవట్టి మేకుముక్క- ! శిష్యునకుసరియె న బ హూకృతినీయని యెడల. 

దనకిద్చిన బ హు మతులంగసావష గిరగిరది ప్పి యిచ్చిన వానిమొగము 

మోంద గొట్టు నిర్భయ సభ "“వముగల వాండుమోగురుండు,ం ఇంకమా 

యయ్య వాగు గ J న్నన శే. త నశిష్యునకీయకున్నస రే, కణగు లేదు 

మగు లేదు. మూ పెబుప్ప లేకు. మాటచుణుకో లేదు, 

స*రా-_అట్టందు వేల? మనగుగువులను బట్టి నునకి చ్చినా రా! 

పండితసంఛావనకు నీవుచేనుగాడ సిద్గపడితిమి. పదీశా9 కారులు 

నాకొసంగవలనినట్లు నాకొసంగి నారు, నీక్రియనణసినట్లు నీకి చ్చినారు. 

ఇదిజినకోచక9న గ్లిగారికేలు తెలియును ఇందులోమనగురువులశేమి జో 

క్యమున్నది. వెనుక నేమెనను నిన్న జగిగిన గృహ పి) వేశనముహోత్సనము 

లలో నీక మూల్య బహూకృతులు లభించిన వికా వా? 

శంక _న్మురుకొడుకుల పెంస్తండ్త య్యెను; నల్ల్టురుకోడండిగం టి 

కొక్క-సారి వచ్చుటయ్యెను. నేనుకులస్పరోహితుని శిష్యుండ నై తిని, 

గృహప శేశోత్సవములలో నామాకిీ)పుబ హుళూ+నములై న నాకు లే 

కుండవలయునా? మిావిశామిన "గురువుగారుమిధి లాపురమునుండితిన్న 

గందనయాశ) కు మున కే పోయెవరంటివిళకాదా) సా కేతన్రరమునకు (ది 

రుగ నేల వచ్చినారు? 

నారొమో రాజుగారి బలో క్కతిచేత యిచ్చటి జేనుకలు 
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ఛంక___అవీ యయిసవికావా ? 

నారా... ఈదిన మే ప్రయాణము, రాజుగారియొద్ద సెలవు తీసి 
కొనుటకు వెళ్ళినారు. 

శంక _మాసరునవుగారుకూ గం గోటలోనేయున్నా రా న 

నొ" రా___ లేరు, 

శంక__అటులెన వెంటనే యాయన పరిచర్య కై నేను బో 
వలయును, 

నారా___నేను గోటముందుః గనిసెట్టియుండి రాజుగారితో 
మాటలాడి రావేగ మే మాగురువుగారిని గలిన్సి మాయా శ్రమము న క్షు 
బోయెదనశు. సెలవు, 

శంక _మంచిది ; దయయుంచుము. 

(నిప్మ-మింతురు.) 

ఇది వీష్క_0భము, 

== 



హస్థాంక ము, 

అజాత 0 వాలా 

(పదేశము...-కాజసభ, 

పి వేశము._-ద శరధుండు, విశ్వామితు”డు. 

విశ్వా. డా! హు! ఊం! హు! 

దశ_.... లక లెక్క_ మూడు దినములు మాత )మూాగుంతంం 

విశ్వా-_..ఇలక నాం వీలులేదు, వజ గణ్యుండ న్ 

రామలక్ష్మణుల నీవు నాకి ద్నిననా డీయూరు నద్చితిసి, ఇనాం కాల 

మయినది, 

దశ___నాదాతృత్వ మశగనక్క_. అ లేకు. నేను మాయెశలం 

గరఠినుండగు బుణప్రడాత వలె నాచరించితిని. 

ఏిశాష్ట_ఏల 4 

దశ__ రెండువస్తు వులు మోక ప్పునిచ్చినిని, తిరుగ నాజున సు 

వుల దీసికొంటినిగాదా ! 

విశ్యా_ఇద్బిన యసలు మొగ్యమునే భద్ఫముగ సీకి 

దిజబుగ నీయలేనని మొదట గొంత జడిసికివికావా ! 

దశ___క్షమింపవలయును, విప్ర భావ మెజు(గక్ __ 

విశ్వా----కాదు, రామచందు)ని ప్పభాన మెజుగక్యనుముం 

అతడు పరశు రామగరిష్టభంగ మెంతనవిలాసముగ6 జేసెనో కన్నా అం 

జూ దితివికాదా |! 

దశ__మహాత్యా! చూచితిన్తి ఇప్పటికాసన్ని వేశ నుత(లచు 

ఫొన్న నొడలు గగురుపొడచుచున్నది, 
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విశ్వా---పుత )మాహాత్మ్యృముచే ఘునతనొందు తంకులలో 

నీను ప్రస9ధముడ వు, ఉత్స మోత ము(డవు: జ్ఞాన మునుంబట్టియేకర్మ 

మన కాధిక్య ము. 

దశ నేనే మోవెటవచ్చియుండునెడ లల ధదాటకాదులం జంపి 

నరు గాొత్రైమకాంతా భాపవిమాచదనము( జేసియుండంగలన్తా శ 

|| 

విశ్వా _-ఇంక నట్టి మాటలేల! నేనిప్పుడే బియలుచేతి 

యూశ ) మమునకుం బోవల యును 

దశ __ఒక్క_ అరగడియ సేపయినను నుండ శ్రా? 

నీ” —నీయొగ్గ నెంత సేపుకూగ్చుండిన( గూర్చుండ వలయా 

నసియే యుండును. కిని పయాణముహూక ము సమీపించినది. పో 

పలయును, 

దశ__ననుస్కా_ర గు, 

విశ కల్యాణమస్తు. అయిననిక్కక నింక నేనుండి చేయ 

కలసిన దేమున్న ద్ని 

దశ___సమకూర్చవలసిన శుభములన్నియుసమకూర్చ నెకూ 

గారు. ఒక్కమన వీ. 

విశ్వా__ అబేమి గ 

దశ__-నేను పెదవాండనై గిన్ని రానమచందు9నకుం బట్టాభిపే. 

ముచేసి నేను మీవెంటచే మాయా శమమునకు రానెంచితిని, అందు 

"బే మిము మూ౭కు డినములబున నాగుఃడని చేను 'బా్రర్జిం 

తని, 

విశ్వా _అ రస వుయమున నదియునగును, తొందర యేల ? 

దళథ___తలంచు క్ స్థన పని యెంతత్వరగ నెననంత మంచిది కాదా? 



విశ్వా.....ఈనూట యిప్పటికి నాఫపయాణమున కై వరి" 

కీయుదును. చేను బోవుచుంటిని, ఇంకం గానలసీన దేమి ? 

ఖీ ళ_-కృ తార్థండ నై తిని. ఏమియువలదు. ఇననిట్లుకో రెదను 

గీ ధరణ యీతిబాధలు లేక 4 తనరుణగాక | 

జిజల యన్యోన్య వైరము 4 ల్బాయు(గాక ! 

కవిత రాజపోపణనమునం 4 (గాలుంగాక ! 

సీతిపొలననున రాజు 4 నెగడుంగాక ! 

నిశ్వా---త ధాన్సు ! తథాస్తు! 

(నిష్కమింతుకు,) 








