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1. 1. 1. 1. ேநா�க�ேநா�க�ேநா�க�ேநா�க�    

 

‘க�ப�� வா�மீகி��’எ$?� இ/த 0�, வா�மீகி *னிவ� வடெமாழியி� 

இய;றிய�ளிய இராமாயண காவிய&.�3� க�ப நா�டா>வா� தமி>ெமாழியி� 

அ�ளிBெச=த இராமாயண காவிய&.�3� உ�ள ேவ;<ைமகைள விள�3� ஒ� 

இல�கிய ஆரா=Bசியா3�. 

 

இத$ ேநா�க�, ‘க�பராமாயண�’எ$ப. எ$னெவ$ேற அறியாத வடநா�) 

ம�க8�3 வா�மீகி த/த இராம கைதைய� க�ப� எ!பEெய�லா� மா;றி எFவள2 

அழ3ப)&தியி��கிறா� எ$பைத அறிவி!பேதயா3�. 

 

வா�மீகி த/த கைதைய� க�ப� மா;றியைம&. இ�!பைத! ப;றி வடநா�டா��3 

விள�கேவ()� எ$ற வி�!ப� எ!பE ஏ;ப�ட. எ$றா�, அ. பி$ வ�மா<: - 

 

இ/திய நா�E$ ம&திய அரசா�க&தி$ *ய;சியாக, அ/த அரசா�க&தி$ 

ஆதர2ட$ ‘சாஹி&திய அகடமி’எ$ற ெபயாி� இ/தியாவி� வழ�கிவ�� பல 

ெமாழிகளிH� அ/த/த ெமாழியி� ந�ல ேத�Bசி��ளவ�க� சில� அட�கிய ஒ� 

இல�கியB ச�க� ஏ;ப)&த!ப�E��கிற.. இ/தB ச�க&தி� ஒFெவா� ெமாழி�3� 

இர() அ�ல. I$< ேப�க� பிரதிநிதிகளாக இ��கிறா�க�. *$ கால&தி� 

இ/தியாவி� பதிென�) ெமாழிக� வழ�கி வ/ததாகB சாி&திர� J<கி$ற.. 

அவ;<� இ!ேபா. வழ�கிழ/.வி�ட நா$3 ெமாழிக� நீ�கலாக மீதி பதினா$3 

ெமாழிக8�3� இ/தB 'சாஹி&திய அகடமி' ச�க&தி� சம உாிைம��ள 

இடமளி�க!ப�)�ள.. இ/த! பதினா$3 ெமாழி�கார�க8� '. ெட��யிேலா 

அ�ல. கால! ேபா�3�3& த3/தபE ேவ< இட�களிேலா அ!ேபாைத�க!ேபா. 

JE அளவளாவி, அ/த/த ெமாழியி$ இல�கிய வள�Bசி�கான *ய;சிகைள 

ஆேலாசி!ப.ட$, ஒ� ெமாழியிH�ள சிற/த 0�கைள ம;ற ெமாழி�கார�க8� 

அறி/. அ?பவி!பத;கான வழிகைள�� வ3�கேவ()� எ$பேத இ/தB 

ச�க&தி$ ேநா�க�. ெமா&த&தி� ெமாழி ேவ;<ைமகளா� விைளய�JEய 

சBசர2க� 3ைற/., இ/திய ம�க8�3� ஒ;<ைம வள�/. உ<தி!படேவ()� 

எ$ற மிக ந�ல ேநா�க&.ட$தா$ இ/திய அரசா�க� இ/தB ச�க&ைத 

உ(டா�கி, அத$ ெசல2க8�காக ேவ(Eய நிதிைய�� ஒFெவா� வ�ஷ&.�3� 

ஒ.�கி& த�கி$ற.. 
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பதினா$3 ெமாழி�கார�க8� J)கி$ற இ/த! ெபா.Bசைப�3 ஆேலாசைனக� 

ெசா�ல அ/த/த ெமாழி வழ�3� பிரேதச&தி� அ/த/த ெமாழியி� 

ேத�Bசி��ளவ�களாக ஏ+ அ�ல. எ�) அறிஞ�க8� ஆ�கா�ேக 

நியமி�க!ப�E��கிறா�க�. அ&.ட$ இ/தB ‘சாஹி&திய அகடமி’யி$ 

காாிய�கைள� ெகா() ெசH&த ஒFெவா� ெமாழி�3� ஒ� பிரதிநிதி Lத� 

பதினா$3 அ�க&தின�க8�ள நி�வாக� கமி�E�� உ(). அத;3 இ/திய 

அரசா�க&தி$ பிரதம ம/திாி தைலவராக2�, உபஜனாதிபதி உப தைலவராக2� 

இ��கிறா�க�. க�வி ம/திாி�� ேச�/. பதிேன+ அ�க&தின�க� அட�கிய. 

அ/த நி�வாக� கமி�E. 

 

*த�� ெசா�ல!ப�ட அகில இ/திய! ப$ெமாழிB சைபயிH�, இர(டாவ. 

ெசா�ல!ப�ட பிரேதச ெமாழி� 3+விH�, I$றாவ. ெசா�ல!ப�ட நி�வாக� 

கமி�EயிH� நா$ ஒ� அ�க&தினனாக இ��கிேற$. அ/த *ைறயி� ‘சாஹி&திய 

அகடமி’ையB ேச�/த பிறெமாழி அறிஞ�க8ட$ ஆ�கில&தி� அளவளா2� 

வா=!'�க� அE�கE அைம��. 

 

அ!பE அவ�க8ட$ ஒ� சமய� ச�லாபி&.� ெகா(E�/தேபா. 

க�பராமாயண&ைத! ப;றி விாி2ைர நிக>&த ேநாி�ட.. அவ�கெள�லா�� தமிழி� 

ஓ� இராமாயண� இ��கிற. எ$<�, அ. வா�மீக&ைத! பி$ப;றியெத$< 

ம�)/தா$ ேக�வி! ப�E�/தவ�க�. க�பராமாயண� வா�மீகி 

இராமாயண&.�3! பலவித�களி� ேவ<ப�ட. எ$< நா$ ெசா$னைத� ேக�) 

அவ�க� விய!';<, அ/த ேவ;<ைமகளி; சிலவ;ைற விள�3�பE 

ேவ(Eனா�க�. சில *�கியமான வி&தியாச�கைள எ)&.�கா�E, க�ப� எத;காக 

அ!பE மா;றியி��கிறா� எ$ற காரண�கைள�� ெசா$ேன$. அைத� ேக�) 

மி�க மகி>Bசியைட/த அறிஞ�க�, வா�மீகி இராமாயண&.�3� க�ப� 

இராமாயண&.�3� உ�ள ேவ;<ைமகைள ஒ� சி< 0லாக எ+தி, அைத 

ஆ�கில&தி� ெமாழி ெபய�&.� ெகா)&தா� அைதB 'சாஹி&திய அகடமி' Iலமாக! 

பிறெமாழிகளிH� ெவளியிடலாெம$<� அ!பEB ெச=வ. தமி> 

அறியாதவ�க8�3 மிக2� உதவியாக இ��3ெம$<� வ;'<&தினா�க�. 

அத;காக எ+த!ப�ட. இ/த ஆரா=Bசி. 

 

க�பாராமாயண&தி$ சிற!ைப& தமிழறியாத பிற ெமாழி�கார�க8� அறி/.  
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அ?பவி�க ேவ()ெம$< ஆ�கில&தி� ெமாழி ெபய�!பத;ெக$< எ+த!ப�ட. 

எ$ப. இத$ ேதா;<வா=�3 உடனEயான காரண� எ$றாH�, தமிழ�கேளJட� 

க�பராமாயண&.�3 உாிய சிற!ைப உண�வத;3 இ. மிக2� உதவியா3�. 

க�பராமாயண&ைத ம�)� பE&தறி/த தமி>! ப(Eத�க8�Jட, அவ�க� 

வா�மீகி இராமாயண&ைத அறியாதவ�களானதா� க�ப�ைடய சிற!ைப *+.� 

அறிய *Eயா.. 

 

வா�மீகி இராமாயண&ைத ம�)� பE&தறி/த வடெமாழி! ப(Eத�க�, 

க�பராமாயண&தி$ ெப�ைமைய அறிய� காரணமி�ைல. ஏெனனி�, 

க�பராமாயண� வா�மீகி இராமாயண&ைத! பா�&.& தமிழி� 

எ+த!ப�)�ள.தா$ எ$ற அல�சிய&தா� அவ�க� க�ப ராமாயண&ைத ஆராய! 

'3வதி�ைல. 

 

இ/த இ�வைக& தனிெமாழி! ப(Eத�க8� ேபாக வடெமாழியிH� தமி> 

ெமாழியிH� பாிBசய*�ளவ�களா=, வா�மீகி இராமாயண&ைத�� 

க�பராமாயண&ைத�� பE&தறி/தவ�க� உ(). இவ�களி; ெப��ப3தியின�� 

வடெமாழியி$ மீ. அவ�க8�3�ள பாச&தினாேலா எ$னேவா - வா�மீகி *னிவ� 

த/த கைதைய� க�ப� மா;றியைம&தி�!பைத! பாரா�)வதி�ைல. இவ�க�, 

வா�மீகி ெசா$ன. ஞான தி�-Eயினா� உணர!ப�ட உ(ைம ேபால2�, க�ப� 

பாEய இராமாயண� கவி&திறைமயினா� 'ைனய!ப�ட க;பைன ேபால2� 

க�.வதாக& ெதாிகி$ற.. இவ�களி� இ$?Nசில� வா�மீகி ெசா$னைத�� 

க�ப� ெசா$னைத�� ேச�&.� 3ழ!பி, வா�மீகி ெசா$னைதேய தா$ க�ப� 

ெசா��யி��கிறாேரய$றிB ெசா/தமாக ஒ$<� ெசா��விடவி�ைல எ$< 

ேதா$<�பE எ+.கிற�க�. 

 

இவ�க8�3 வடெமாழியி$ மீ.�ள ப�திைய நா� பழி�கவி�ைல. வடெமாழியி$ 

சிற!ைப�� நா� 3ைற&.�Jற! 'கவி�ைல. வடெமாழி மிகBசிற/த 

இல�கிய�கைள உலக&.�3& த/.�ள.. இ/திய நா�E$ ெம=Nஞான 

உண�Bசி�3 Iலேம வடெமாழி இல�கிய�க�தா�. ப(ைடய தமிழ�க� வடெமாழி 

இல�கிய�கைள மிக2� வி��பி� க;றவ�க�. ஒ� வ3!பார$றி, ம;றவ�க� 

பா��க2� Jடாெத$< மைற&. ைவ�க!ப�E�/த வடெமாழி ேவத�கைள�� 

ேதEBெச$<, வ�/தி� க;றவ�க� தமிழ�க�. வடெமாழி இல�கிய�களிH�ள 

ந�லறி2க� அைன&ைத�� தமி> இல�கிய�களி� Jசாம� J�E�ெகா(டவ�க� 
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ப(ைடய தமிழ�க�. ெத=வ&ைத நா)கி$ற சி/தைனக� மி3/.�ளதா� 

வடெமாழிைய& ‘ேதவ பாைஷ’எ$< ேபா;<வ. ெபா�&தமானேத. 

 

க�ப�, வடெமாழியிH�ள சிற/த இல�கிய�க� எ�லாவ;ைற�� கைர காண� 

க;<ண�/தவ� எ$பைத அவ� இய;றி��ள காவிய� க(ணாEேபால� 

கா�)கி$ற.. இ�/.�, வடெமாழி! ப;<ைடய தமிழ�க� வா�மீகி *னிவ� 

ெசா$ன கைதைய� க�ப� மா;றியைம&தி�!பதி� மகி>Bசி கா�)வதி�ைல. சில� 

அ/த மா<த�கைள ம<&.! ேபசாவி�டாH� மைற&.! ேபச *யHகி$றா�க�. 

அத;3� காரண� அவ�கைள�� மீறி, அவ�க8ைடய மன&ைத! ப;றி� 

ெகா(E��3� பாஷாபிமான/தா$. க�ப� பாEய அ�ைமயான இராமாயண� 

அர�ேக<வத;3 *�)�க�ைடயாக இ�/த.� இ/த! பாஷாபிமான/தா$. 

த�*ைடய காவிய&ைத அர�ேக;ற, க�ப� ப�ட க-ட�கைள! ப;றி� க�ண 

பர�பைரயாகB ெசா�ல!ப)� கைதக� கண�க;றைவ. தி�ைல Iவாயிரவ�� 

தி�வர�க&. அ�Bசக�க8� க�பராமாயண அர�ேக;ற&.�3 இைழ&த 

இைடO<க� எ(ணிற/தன ெவ$< ேக�வி!ப�E��கிேறா�. க�ண 

பர�பைரயான கைதகைள! ப;றிய உ(ைமக� எ!பEயி�/தாH�, வடெமாழி! 

ப;<ைடய தமிழ�க� ‘பிர�மேதவ?ைடய அ?�கிரக&தா� சர5வதி கடா�ச� 

ெப;<, வா�மீகி *னிவ� ஞான�க(ணா� க(டறி/. எ+தியி��3� இராம 

கைதைய இ!பEெய�லா� மா;றி எ+த இ/த� க�ப$ யா�?’ எ$< க)ைமயான 

எதி�!' நட&தினா�க� எ$பைத� க�ப� பாEயி��3� பாயிர� ெதளிவாக� 

கா�)கி$ற.. 

 

அ/த! பாயிர&தி�: 

 

 “ெநா=தி$ ெநா=யெசா� 0;கH;ேற$ எைன 

 ைவத ைவவி$ மராமர� ஏ>ெதாைள 

 எ=த எ=தவ;3 எ=திய மா�கைத 

 ெச=த ெச=தவ$ ெசா�நி$ற ேதய&ேத” 

 

எ$கிறா� க�பநா�டா>வா�. இ/தB ெச=�ளி$ வசனநைட:- மராமர� ஏ> 

ெதாைளஎ=த எ=தவ;3 எ=திய மா�காைத ெச=த ெச=தவ$ ெசா� நி$ற ேதய&ேத, 

எைன ைவத ைவவி$ ெநா=தி� ெநா=யெசா� 0;கH;ேற$ - எ$ப.. பத&.�3! 

பதமாக இத;3! ெபா��: - மராமர�க� ஏ+� ெதாைள ப)�பE அ�' 



7 

 

எ=தவனாகிய (இராம?�3) ஏ;ப�ட ெப��கைதைய (இராமாயண&ைத) இய;றிய 

தவசியாகிய (வா�மீகியி$) ெசா� பரவியி��கி$ற நா�E�, எ$ைன& தி�Eய 

தி�)�கைள�� (ெபா<&.�ெகா()) அ;ப&திH� அ;பமான '$ெமாழிகைள� 

ெகா() இ/த 0ைல இய;றலாேன$ - எ$ப.. 

 

இ/தB ெச=�ளி$ க�&ைத மிக2� கவனி�கேவ()�. ‘வா�மீகி *னிவாி$ 

ெசா�H�3B ெச�வா�3 நில2கி$ற ேதச&திேல, எ$ைன& தி�)கி$ற வைச 

ெமாழிகைள�� சகி&.�ெகா() இ/த 0ைல இய;றிேன$’ எ$< மன� ெநா/. 

ெசா�Hகிறா�, க�ப�. இவைர யா� ைவதா�க�? எத;காக ைவதா�க�? எ$பைவ 

ஆராய& த�கன. ‘ைவத ைவவி$’ எ$< ம�)� ெசா�லாம� ‘ெச=தவ$ ெசா�நி$ற 

ேதய&ேத’ எ$<� ெசா�Hவதா� வா�மீகி *னிவ� ெசா$ன கைதைய மிக2� 

மா;றிB ெசா$னத;காக&தா$ ைவதா�க� எ$ப. ெதளிவாகிற.. 

 

க�ப� இ&ேதா) நி$<விடவி�ைல. அ)&த ெச=�ளி�, - 

 

 “ைவய� எ$ைன இகழ2� மா" என�3 

 எ=த2�மிதிய�'வ. யாெதனி� 

 ெபா=யி� ேக�வி! 'லைமயிேனா� 'க> 

 ெத=வ மா�கைத மா�சி ெதாி�கேவ” 

 

எ$கி$றா�. இத$ ெபா��: - உலக� எ$ைன இக+�பE�3� எ$மீ. 

3;றNசா�)�பE�3� நா$ இ!பEB ெசா�Hவ. ஏெனனி�, ெபா=யி�லாத 

ேக�வியறி2� க�வி�� உைடயவ�க� 'க+�பEயான இ/த மாெப�� 

ெத=வ�கைதயி$ மகிைமைய விள�க ைவ!பத;ேக - எ$ப.. அதாவ. 'வா�மீகி 

*னிவ� ெசா$ன கைதைய நா$ மிக2� மா;றியைம&தத;காக உலக&தா� எ$ைன 

இக>/தாH� இகழ�)�; எ$மீ. அபசார 3;ற� "ம&தினாH� "ம&த�)�; நா$ 

எத;காக இ!பE மா;றியைம&ேத$ எ$றா�, உ(ைமயான க�வியறி2� 

ேக�வியறி2� உைடயவ�க� 'கழ�JEய இ/த மாெப�� ெத=வ� கைதயி$ 

ெப�ைமைய அதிக!ப)&தேவய$றி ேவற�ல' எ$ப. க�&.. 

 

வா�மீனி *னிவ� த/த கைத�3� க�பநா�டா>வா� த/.�ள கைத�3� உ�ள  
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ேவ;<ைமகைள விள�3வத;ேக எ+த!ப)கிற இ/த 0� ெவ<� இல�கிய  

ஆரா=Bசி. ெமாழி ஆரா=Bசி அ�ல. இன ஆரா=Bசி�� அ�ல. ஆதலா� வடெமாழி - 

ெத$ெமாழி எ$ற ெமாழி ேமாக&தா� விைளய�JEய வி�!' ெவ<!'�க8�3�, 

ஆாிய$ - திராவிட$ எ$ற இன!ப;<�களா� உதி�க�JEய அ�வ�!'க8�3� 

இட�ெகா)&.விடாம� ச&திய&ைத ம�)� .ைணயாக! ப;றி�ெகா() இைத! 

பE�கேவ()�. அ!பEB ெச=தா� வா�மீகி *னிவ� இய;றிய Iல�கைதைய� 

க�பநா�டா>வா� *;றிH� மா;றியைம&ததா� இராமாயண� எFவள2 

பாி"&தமா�க! ப�E��கிற. எ$பைத! பா��கலா�. 

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

2. 2. 2. 2. மா�றியைம�த� ஏ�மா�றியைம�த� ஏ�மா�றியைம�த� ஏ�மா�றியைம�த� ஏ�????    

 

க�பராமாயண&தி;3 Iல� வா�மீகி இராமாயண�தா$. எ$றாH� 

க�பராமாயண� வா�மீகி இராமாயண&.�3 மிக2� ேவ<ப�ட.. ஒ;<ைமக� 

ெவ3 சில. ேவ;<ைமக� மிக! பல. க�ப��3 *$னா� வடெமாழியி� I$< 

இராமாயண�க� இ�/தன. அவ;<� *த� 0� வா�மீகியி$ காவிய/தா$. 

அைத! பி$ப;றி&தா$ த�*ைடய இராமாயண&ைத! பாEயதாக� க�ப� 

ெசா�Hகிறா�. 

 

 “ேதவ பாைடயி� இ�கைத ெச=தவ� 

 Iவ ரானவ� த�*8� */திய 

 நாவி னா�உைர யி$பE நா$தமி>! 

 பாவி னா� இைத! பாEய ப(பேரா” 

 

எ$கிறா�. இத$ ெபா��: ேதவ பாைஷயாகிய வடெமாழியி� இ/த ராமகைதையB 

ெச=.�ளவ�க� I$< ேப�க�. அவ�க8�3� *த�� ெசா$னவராகிய 

வா�மீகிைய! பி$ப;றி நா$ தமி>! பா�)�களா� இைத! பாEயி��கிேற$ - 

எ$ப.. இத$ க�&., வடெமாழியி� இராமாயண&ைத இய;றி��ள ம;ற இ�வ� 

ெசா$னைத ைவ&.�ெகா() க�ப� த�*ைடய காவிய&ைத இய;றவி�ைல; 

வா�மீகி ெசா$னைத Iலமாக ைவ&.�ெகா()தா$ இய;றினா� எ$ற 

அள2�3&தா$ அைம��. அ.வ$றி, வா�மீகி ெசா$னைதேயதா$ க�ப� 

ெசா��யி��கிறா� எ$< அ�&த� ெச=.ெகா�ள� Jடா.. இ/தB ெச=�� 

*தPலாகிய இராம கைதைய இய;றி� ெகா)&த *னிவ��3 வண�க� 

ெசா�Hவ. ேபா$ற.. 
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வா�மீகி இராமாயண&ைத Iலமாக� ெகா(ட க�ப�, தா� பாEய இராமாயண&தி�  

பல இட�களி� வா�மீகி ெசா$ன கைதைய அEேயா) மா;றிவி�ட. ஏ$? 

வா�மீகி ெசா$னைத மா;றிB ெசா��யி�!ப. ம�)� அ�லாம� வா�மீகி 

ெசா�லாத பல விஷய�கைள�� '3&தியி�!ப. ஏ$? அ. ம�)மா! அேநக 

இட�களி� வா�மீகி ெசா$ன பல விஷய�கைள� க�ேடா) வி�)வி�ட. ஏ$? 

வா�மீகி *னிவைர! பழி�கேவ()� எ$றா? வடெமாழி! ெப�ைமைய 

இழி�கேவ()� எ$றா? க�வி& திறைமைய� கா�டேவ()� எ$றா? 

ைகBசர�ைக� J�டேவ()� எ$றா? அ�லேவ அ�ல. 

 

பி$ எத;காக ெவ$றா� வா�மீகி *னிவ� த/த இராமாயண&ைத வாழைவ�கேவ. 

வா�மீகி *னிவ� எ/த ந;பயைன ம�க� அைடயேவ()ெம$< இராமாயண&ைத 

ஆர�பி&தாேரா அ/த ேநா�க&ைத! Q�&தி ெச=யேவ. வா�மீகி *னிவாி$ வா�கி� 

இராம$ எ$ற ெபய�ட$ அவதார� ெச=த Iளியான நாராயணைன *+*த; 

கட2ளா�கி, ேகாடா? ேகாE ம�களி$ 3லெத=வமாக இராமைன விள�கைவ�க 

ேவ()ெம$ேற. சீைதைய, அ/த நாராயண?ைடய மா�பி� L;றி��3� 

மகால�"மியா�கி, ெப(ணி$ ெப�ைமகெள�லா� உ�ெவ)&த உலக 

மாதாவா�கேவ. இராமாயண&தி� வ�கி$ற ஒFெவா� பா&திர&ைத�� 

அவரவ��3B ேச�/த ெசா��H� ெசய�H� "&த*�ளவரா�கி, அ/த/த� 

3ண&.�3 அவரவைர உதாரணமா�கி அற�கைள வ��<&தேவ. 

 

வா�மீகி மிகBசிற/த கவிஞ�. உலக மகாகவிக8� ஒ�வ�. மானிட வ��க&.�3 

ேவ(Eய த�ம�கைள�� நீதிகைள�� அவைரவிட அ+&தமாக ேவ< யா�� 

ெசா��விடவி�ைல. ஆனா� அ/த& த�ம�கைள�� நீதிகைள�� நட/. கா�E, 

மனித ச*தாய&.�3 ந�ெலா+�க�கைள! 'க�டெவ$ேற அவ� சி�-E&.�ள 

பா&திர�க� பாி"&தமாக விள�கவி�ைல. ம;ற! பா&திர�களி� 3ண�3ைற2 

ேதா$றிவி�டாH�, ஆ(த$ைம�3 உதாரணமான இராமனிட&திH� ெப( 

த$ைம�3 உதாரணமான சீைதயிட&திH� 3ண�3ைற2 ெகாNச�Jட& 

ேதா$ற�Jடா.. 

 

வா�மீகி, க�ப� ஆகிய இர() கவிக8� இராமைன& ெத=வ&தி$ அவதாரமாகேவ 

ெதாிவி�கிறா�க�. ெத=வ&தி$ அவதார� எ$றா� எ$னெவ$பைத 

அறி/.ெகா�ளேவ()�. 
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ெத=வ� எ$ப. ந�*ைடய ஐ�'ல$க8�3� எ�டாததாக, அறி2�3 ம�)� 

த�)!ப)வதாகி, இ/த உலக&ைத�� அதிH�ள ெபா��கைள�� இ/த உல3�3 

அ!பா� வான&தி� காண!ப)கிற எ(ணிற/த ந�ச&திர�கைள�� ஆ() வ�கிற 

ஒ� ச�தி எ$< அறிகிேறா�. அ/தB ச�திைய&தா$ கட2� எ$< ெசா�Hவ.. 

‘கட2�’ எ$ற ெசா�ைல வி��பாதவ�க8� Jட, மனித?ைடய 'ல$க8�3 

அ!பா;ப�ட அ/தB ச�திைய ‘இய;ைக’ எ$ற ெபயாி� ஏ;<�ெகா�8கிறா�க�. 

 

இ/த இய;ைக எ$?� ச�தி, உலக&தி� காண!ப)கிற எ�லா! ெபா��களிH� 

இ��கிற.. எ$றாH�, உயி�ட$ இய�3கி$ற ெபா��களிட&தி�தா$ அ/த 

இய;ைகB ச�தி அதிகமாக ெவளி!ப)கி$ற.. அ!பE!ப�ட உயி��ள எ�லா! 

ெபா��களி?� மனிதனிட&தி�தா$ ெத=வ� எ$< ெசா�ல!ப)கிற இய;ைகB 

ச�தி மிக2� அதிகமாக விள�3கி$ற.. ஏென$றா� அ/த இய;ைகB ச�திையB 

ெசய;ைகB ச�தியாக மா;றி�ெகா�8� திறைம மனித! பிராணி ஒ$<�3&தா$ 

இ��கிற.. இ/தB ெசய;ைகB ச�தி எ$?� ெசா/த அறிவினா� மனித$ 

உலகிH�ள ம;ற உயி�கைளெய�லா� அட�கியா8� எசமான$ ஆகி$றா$. 

அத;3ேமH�, பNசQத த&.வ�கைள�� க(டறி/. அவ;ைற�ெகா() பல 

வ�லைமகைள அைடகிறா$. அதனா� எ�லா� வ�ல இய;ைகB ச�தி எ$?� 

ெத=வ ச�தி�3 மனிதேன சிற/த பிரதிநிதியாக& ேதா;றமளி�கி$றா$. 

அதனா�தா$ ேநாி; காண*Eயாத ெத=வ&ைத மனித வEவ&தி� கா(கி$ேறா� 

எ$< ஆ$ேறா� ெசா�Hவ.. 

 

இ/த& ெத=வ&த$ைம மனிதராக! பிற�3� எ�லாாிட&திH� ஓரள2 இ��கி$ற.. 

இ�/தாH� ெத=வ&த$ைமயி$ சிற/த 3ண�களாகிய க�ைண�� ஆ;றH� 

யாாிட&தி� அதிகமாக� காண!ப)கிறேதா அ/த மனிதைன&தா$ 

ெத=வ!பிறவியாக உலக� ெகா(டா)கி$ற.. இ!பE!ப�டவ�க8�3�8� 

இள� பிராய&தி��/ேத அசாதாரணமான ந;3ண ந�ெலா+�க�க� 

அைம/தவராகி, அாிய ெபாிய காாிய�கைளB ெச=. *E�3� ைவரா�கிய*� 

உ�ளவ�களாக இ�/தவ�கைள அவதார '�ஷ�களாக ஆராதி�கி$ேறா�. இ/த 

அவதார�க�, உலக&தி� தைலெய)�கி$ற அத�ம�கைள ஒ)�கி& த�ம�கைள! 

பா.கா�க அ!ேபாைத�க!ேபா. ெத=வேம ச�க�ப� ெச=. ெகா�வதனா� 

உ(டாவதாக ந�ப!ப)கிற.. இைத&தா$ R கி�-ணபகவா$ கீைதயிேல, 

“உலக&தி� த�ம� ஒ)�க!ப�) அத�ம�க� தைலெய)�3� ேபாெத�லா� 
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.-டநி�ரக� ெச=. சி-ட பாிபாலன� ெச=. த�ம&ைத நிைலநா�ட நா$ 

ஒFெவா� �க&திH� அவதார� ெச=கிேற$.” எ$< ெசா�Hகிறா�. இ/த� 

கீதாஞான� இராமாவதார&.�3 */தின அவதாரமாகிய கி�-ணாவதார&திேலேய 

உபேதசி�க!ப�ட.. அதனா� வா�மீகி *னிவ��3� இ/த� கீதாஞான� 

ெதாி/தேத. ஆனாH� வா�மீகி *னிவாி$ இராமாயண&தி� இராமவதார� 

நாராயண?ைடய ெசா/தB ச�க;பமாக இ�லாம�, ம;ற& ேதவ�க� ெசா$ன 

ஆேலாசைனயினா� மகாவி-S இராமனாக அவதாி�க இைச/ததாகB 

ெசா�ல!ப�)�ள.. ஆனா� க�ப� இைத அEேயா) மா;றியைம&.& 

ேதவ�க8ைடய *ைறT�)�3 *$னாேலேய நாராயண$ தசரத 3மாரனாக 

அவதாி�கB ச�க�ப� ெச=தி�/ததாகB ெசா�Hகி$றா�. இ/த மா<பா) இராம 

கைதயி$ ெத=வ&த$ைமைய அதிக!ப)&தி வா�மீகி த/த கைத�3 ேமH� 

சிற!'(டா�3கிற. அ�லவா? இ/த ேவ<பா�ைட!ப;றி! பி$னா� 

விவாி!ேபா�. 

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

3. 3. 3. 3. இராம� கட ளாஇராம� கட ளாஇராம� கட ளாஇராம� கட ளா? ? ? ? மனிதராமனிதராமனிதராமனிதரா????    

 

இ!ேபாைத�3 நா� ெசா�ல! '3/த. எ$னெவனி�, வா�மீகி *னிவ�, க�ப� 

ஆகிய இர() மகாகவிக8� இராமைன& ெத=வ&தி$ அவதாரமாக&தா$ 

ெசா�Hகிறா�க�. இராமாவதார� கி�-ணவதார&ைத! ேபா� கபடநாடக�க� 

நிர�பியத�ல. இராமைன& ெத=வ&தி$ அவதார� எ$< இர() கவிஞ�க8� 

கவி�J;றாக&தா$ ெசா�Hகிறா�கேளய$றி, இராம$தா$ ெத=வ&தி$ அவதார� 

எ$< ெசா��� ெகா�8வதி�ைல. வா�மீகி, இராமைர மகாவி-Sவி$ 

பாதியாக&தா$ ெசா�Hகி$றா�. 

 

ஆனா� க�ப�, இராமைன *+*த; கட2ளான பர�ெபா�ளி$ அவதார� எ$< 

கவி�J;றாக! பலவிட�களி� ெசா�Hவேதா) வா=!'� கிைட&த 

இட�களிெல�லா� ம;ற! பா&திர�களி$ வா�கா� வண�கB ெச=கிறா�. ஆனா� 

இர() இராமாயண�களிH� இராம$ த$?ைடய ெசா��H� ெசய�H� சிற/த 

ப('க8�ள ஒ� மனிதனாகேவ நட/. ெகா�8கி$றா$. 

 

வா�மீகி *னிவ� அ�ளிBெச=த இராமாயண&தி� வா�மீகி *னிவேர நாரத 

*னிவைர! பா�&.: - "ஐயா நாரத *னிவேர, இ�கால&தி� இF2லக&தி� 

எ�லாவிதமான சிற/த 3ண�க8� ெபா�/தியி��3� உ&தம '�ஷ$ ஒ�வ$ 
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இ��கிறானா? பரா�கிரமசா���, த�ம�கைள அறி/தவ?�, ந$றி மறவாதவ?�, 

உ(ைமேய ேப"கிறவ?�, விரத�கைள அ?-E�க& தவறாதவ?�, 3லாசார� 

விடாம� நட�கி$றவ?�, எ�லா! பிராணிக8�3� ந$ைம ெச=கிறவ?�, 

க;<ண�/தவ?�, சாம�&திய*�ளவ?�, எ�லாராH� வி��ப&த�க 

அழ3�ளவ?மாகிய உ&தம$ ஒ�வைன நீ� க(ட.(டா? ைதாிய*�ளவனாகி& 

த$ ேகாப&ைத& த$ வச!ப)&தி��ள '�ஷ$ யா�? மி3/த கா/தி��ளவ?�, 

அUையயி�லாதவ?� யாவ$? ேபாாி� எவ$ ேகாப�ெகா(டா� ேதவ�க8� 

ந)�3வா�கேளா அவ$ யாவ$? இ!பE!ப�ட ந;3ண ந;ெச=ைகக8ட$ JEய 

ஒ�வைன!ப;றி நா$ உ�களிட� ேக�க மிக2� வி��'கி$ேற$. மகா *னிவேர 

இFவா<�ள ஒ� மனிதைன நீ�தா� அறிய வ�லவ�,” எ$<Jற, I$< 

உலக�கைள�� அறி/த நாரத *னிவ� ெவ3 ச/ேதாஷமைட/. பி$வ�மா< 

ெசா�ல& ெதாட�கினா�: 

 

"*னிவேர ேக8�. நீ� எ)&.�Jறிய ந;3ண�க� எ�லாவ;ைற�� 

ஒ�வனிட&தி� கா(ப. அாி.. ஆயி?� நா$ அறி/தைதB ெசா�Hகிேற$. 

இ&தைன ந;3ண�க8� ெபா�/திய '�ஷ� ஒ�வ� இ��கிறா�; அவ� இVவா3 

வ�ச&தி� பிற/. இராம� எ$?� ெபய�ட$ விள�3கிறா�; ெகௗஸ�ைய எ$?� 

மா. சிேரா$மணியி$ 3மார�; நீ� 3றி&த ந;3ண�க� எ�லா� அவாிட&தி� 3E 

ெகா(E��கி$றன ; மி�க அட�க*ைடயவ�; ெவ3 பரா�கிரமசா�; மி3/த 

கா/தி��ளவ�; எ�லாைர�� த� வச&தி� அட�கியா8கிறவ�; '&திமா$; நீதி 

தவறா. நட!பவ�; வா�3 ஸாம�&திய*�ளவ�; ச�ப&. நிைற/தவ�; ச&.��கைள 

அழி!பவ�; உய�/த ேதா�க�, திர()�(ட ைகக�, ச�3 ேபா$ற க+&., 

தைச!ப;<�ள க$ன�க�, விசாலமான மா�', ெபாிய தY", தைச!ப;றா� 

மைற/த ேதாெளH�' இைவகைள�ைடயவ�; பைகவ�கைள அட�கியா8கிறவ�; 

*ழ�கா�வைர ெதா�3கிற ைகக�, அழகான தைல, அழகான ெந;றி, அழகான 

நைட இைவக� அைம/தவ�; சாியான உயர�, சாியாயைம/த உ<!'�க�, 

எ�லா�� ேநசி�3�பEயான நிற� இைவக� ெபா�/தியவ�; ெவ3 

பிரதாப*�ளவ�; உய�/த மா�', விசாலமான க(க� *த�ய சகல சா*&திாிகா 

லZண�க8� நிைற/தவ�; அவ�ைடய ேதக&தி� "பலZண�க� யா2� 

தவறா. விள�3கி$றன. த�ம&ைத அறி/தவ�; ச&திய ச/த�; பிரைஜக8ைடய 



13 

 

ந$ைமயி� எ!ெபா+.� ேநா�க*ைடயவ�; ந�ேலாைர வள�!பவ�; தீேயாைர 

அழி!பவ�; மி�க கீ�&தி ெப;றவ�; 

 

ந�லறி2ைடயவ�; ந�ெலா+�க*�ளவ�; த�ைம அைட/தவ�க8�3 வச!ப�) 

நட!பவ�; அவ�கைள! பா.கா!பதிேல கவைலெகா(டவ�; பிரமேதவ��3 

ஒ!பானவ�; சகல பா�கிய*� நிர�பியவ�; சகல சன�க8�3� இ-டராயி�!பவ�; 

இF2லக&திH�ள பிராணி சIக�கைள�� வ�ணாBசிரம த�ம�கைள�� தம. 

3லாசார&ைத�� தம. சன�கைள�� பா.கா!பவ�; ேவத�க� ேவதா�க�க� 

இைவகளி$ த&.வ�கைள அறி/தவ�; தY� ேவத&திH� ேத�Bசியைட/தவ�; 

ஒFெவா� சா5திர&தி$ உ(ைமைய�� உ�ளபE க(டறி/தவ�; ஞாபக 

ச�தி�ைடயவ�; ேமH� ேமH� விஷய�க� விள�க!ெப;ற ஞான 

விேசஷ*ைடயவ�; ெவ3ேயா�கிய�; ெப�/த$ைம�ைடயவ�; ெவ3 சம�&த�; 

நதிகெள�லா� ச*&திர&ைத நாEB ெச�வ. ேபால ந�லவ�க� எ!ெபா+.� நாE& 

ெதாடர! ெப;றவ�; எ�லாராH� மாியாைத ப(ண&த�கவ�; எ�லாாிட&.� 

சமமாக நட!பவ�; எ!ெபா+.� அ$'�ள பா�ைவ�ைடயவ�; கா�[ாிய&தி� 

ச*&திர&.�3�, உ<தியி� இமயமைல�3�, பரா�கிரம&தி� வி-S2�3�, 

ச/ேதாஷ*(டா�3வதி� ச/திர?�3� ஒ!பானவ�. ேகாப&தி� பிரளய கால&. 

அ�கினிைய��, ெபா<ைமயி� Qமி ேதவிைய��, ெகாைடயி� 3ேபரைன�� 

நிக�&தவ�; உ(ைமயி� அவைர& த�மேதவைதயி$ அவதாரமாகேவ ெசா�லலா�.'' 

(வா�மீகி இராமாயண� *த� ச��க� ப(Eத ச.ம.நேடச சா5திாி அவ�களி$ 

ெமாழிெபய�!') 

 

இ!பEயாக, ஒ� சிற/த மனித?�3 அைமயேவ(Eய சகல ந;3ண�க8� ஒ��ேக 

அைம!ெப;றவராக வா�மீகி *னிவ� ஆர�ப&திேலேய இராமைர 

அறி*க!ப)&.கிறா�. 

 

ேமH� அேயா&தியா கா(ட&தி$ *த; ச��க&திH� இர(டாவ. ச��க&திH� 

இராம?ைடய உ&தம 3ண�கைள இ$?� அதிகமாக ெவFேவ< பத�களா� 

வா�மீகி *னிவ� வ�ணி�கிறா�. இ/த இர() ச��க�க� *+.� இராம?ைடய 

உ&தம 3ண�கைள! ப;றியனேவ. இனிேமH� வ�ணி�க ேவ(Eய 3ண� 

ஒ$<ேம இ�ைலெய?�பEB ச�!பி�லாம� ெசா�ல!ப�E��கிற.. ந�ல 
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3ண�க� எ$< ெசா�ல!ப)கிற எ�லா� 3ண�க8� அ!பE ஒ��ேக 

அைம/.�ள ஒ� மனிதைன, கவிஞ�க� ெசா�லாமேலேய, ம�க� ெத=வ! 

பிறவியாக&தா$ தீ�மானி!பா�க�. 

 

இ!பE, எ�லா ந�ல 3ண�க8�3� இ�!பிடமாகி, த�ம ஒ+�க&ைத நட&தி� 

கா�டெவ$ேற அவதாி&தவ� எ$< வா�மீகி *னிவ� சிற!பி&.�ள இராம�, அ/தB 

சிற/த 3ண�க8�3 ஒ� சிறி.� ஒFவாத வா�&ைதகைளB ெசா$னதாக� 

Jறியி�!ப. மிக2� விசனி�க& த3/த விஷய�. இத;3 இர(ெடா� 

உதாரண�கைள இ�ேகேய எ)&.�கா�)வ. ெபா�/.�. 

 

இராம?� சீைத�� இல�"மண?� அேயா&திையவி�) ஆரணிய&.�3! 

ேபாகிறா�க�. நா�ைட� கட�கிறவைர�3� "ம/திர�ட$ இரத&தி; பிரயாண� 

ெச=கிறா�க�. க�ைக�கைர�3 வ/., 3க?ைடய உற2 ெகா() ஓட&தி� 

க�ைகநதிைய� கட�கிறா�க�. "ம/திர� இரத&தி� அேயாதி�3& தி��பி! 

ேபா=வி)கிறா�. 

 

க�ைகைய& தா(Eய பி$ 3கனிட&தி� விைடெப;<�ெகா(), இராம�, சீைத, 

இல�"மண� ஆகிய Iவ� ம�)� ேவ< .ைணயி$றி, வன*�ள.� பயி�களி$ 

வாிைச�ைடய.� எ!ெபா+.� மகி>Bசி�டனி�!ப. மான 'வ&ஸ�' எ$ற 

நா�ைடயைட/தா�க�. சாய�காலமான2ட$ பசிைய�ைடய இராம�� 

இலVமண�� சீைதைய ஒ� மர&தினEயி� இ��கைவ&., ப$றி, ாிசிய� - 

பி�ஷத� - �� எ$ற I$<வித மா$க� ஆகிய பாி"&த�களான இ/த நா$3 

ெபாிய மி�க�கைள விைரவி� ெகா$< எ)&.�ெகா(), வசி!பத;காகB சீைதைய 

வி�ட அ�மர&ைதேய நாEயைட/தன�. (அேயா&தியா கா(ட� ஐ�ப&திர(டா� 

ச��க&தி$ கைடசி. நேடச சா5திாிகளி$ வா�மீகி இராமாயண ெமாழிெபய�!'). 

 

அ)&த ச��கமாகிய ஐ�ப&. I$றி� அவ�க� Iவ�� அ/த 

ஆலமர&தினEயிேலேய அ$றிரைவ� கழி&தா�க� எ$ப. ம�)/தா$ 

ெசா�ல!ப)கிற.. அ/தB ச��க&தி$ ெமாழிெபய�!' கீேழ உ�ளபE: - 

எ�லா��ள�கைள�� மகி>வி!பவ�களி; சிற/தவரான இராம�, 

அம�மர&ைதயைட/., சாய�கால ச/தியாவ/தன&ைதB ெச=தபிற3 லVமணைர 

ேநா�கி! பி$வ�மா< ெசா�லலானா�: 
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"இ!ெபா+., கா�E� நம�3B "ம/திராி$றியி��3� *த�ர2 வ/த.. இFவிரவி� 

நீ வ�/.த� த�கத$<. ல-மணா, இ$< *த� இர2களி� நாமி�வ�� 

ேசா�ப�$றி� க(விழி&தி��கேவ()�; ஏெனனி�, சீைதயி$ ேயாகேZம� 

ந�*ைடய ஆதீன&தி���கிறத$ேறா! "ம&திைரயி$ 'த�வேன, இFவிரைவ� 

க-ட!ப�ேட கழி!ேபா�. நாேம ேதE�ெகா()வ/த ';கைள�� இைலகைள�� 

Qமியி; பர!பி அதி;ப)!ேபா�,” எ$< இFவிதமாகB ெசா��, சிற/த ப)�ைகயி; 

ப)�க&த�க இராம�, ெவ</தைரயி� ப)�ைகையB சி&தN ெச=த பிற3, 

L;றி�/.. லVமணைர! பா�&. அழகிய இFவா�&ைதகைளB ெசா�லலானா�:- 

“லVமணா. மகாராஜ� இ!ெபா+. .யர&.ட$ \�3வா�; நிBசய� 

மேனாரத�க� ைகJட! ெப;ற ைகேகயி, ச/ேதாஷமைடய உாியவ�. ேதவியான 

அ� ைகேகயியா� ஊாினி$< வ/த பரதைன! பா�&., அவ?�3 இராBசிய� 

நிைல!ப)� ெபா��), மகாராஜ�ைடய உயிைர வா�காம��!பாரா? 

 

“அநாத��, *தியவ��, எ$னாH� பிாிய! ெப;றவ��, காம?�3 ஆ�ப�டவ��, 

ைகேகயியி$ ஆதீன&தி� இ�!பவ�மான த/ைதயா�, எ$ன ெச=வா�! நா� 

கா�E;ப)� இ&.�க&ைத��, அரச�ைடய '&தி மய�க&ைத�� ஆேலாசி&.! 

பா�&. ‘அ�&த� த�ம� இைவகைளவிட� காமேம அதிக பல*�ள.’ எ$ற '&தி 

என�3 உ(டாகிற.. லVமணா, எ$ைன எ$ த/ைத ைகவி�ட.ேபா�, எ/த Iட 

மனித$ த$ இ-ட!பE நட�3� 'த�வைன ஒ� 5திாீயி$ ெபா��)� 

ைகவி)வா$? ைகேகயியி$ 'த�வனான பரத$, த$ மைனவிேயா) JEயவனா=, 

ச/ேதாஷ&ைதயைட/.�ள ேகாசல நா�ைட மகாராஜாைவ!ேபா�, தா$ 

ஒ�வனா=B "கமாக அ?பவி�க! ேபாகிறாேன! எ$ த/ைத பிராயN 

ெச$றவராயி��க நா?� கா�E� வசி&தி��ைகயி�, அ!பரதேன எ�லா 

இரா:ய&.�3� பிரதானனாவா$. எவ$ த�மா�&த�கைள� ைகவி�)� காம&ைத! 

ப;<கிறாேனா அவ$ தசரத ம$னைர!ேபா� விைரவி� ஆப&ைதயைடகிறா$. 

யாகNெச=ய உாியவேன, தசரத�ைடய மரண&.�3�, எ$ைன� கா�)�3 

ஓ�)த;3�, பரத?�3 இராBசிய&ைத� ெகா)!பத;3ேம ைகேகயி வ/தாெர$< 

எ(Sகிேற$. ெச�வB ெச��கினா� ேமாகமைட/த ைகேகயி, எ$ெபா��)� 

ேகாசைலைய�� "ம&திைரைய�� வ�&தாதி�!பாரா? ல-மணா, எ$ ெபா��)B 

"ம&திரா ேதவியா� .யர! படேவ(டா�; நீ இ�கி�/. அேயா&தி�3� காைலயிேல 
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ஏ3வா=. நா$ ஒ�&தனாகேவ சீைத�ட$ த(டகாரணிய&.�3! ேபாகிேற$; 

அநாைதயான ெகௗசைல�3 நீ தைலவனாவா=. அ;ப& ெதாழிைல�ைடய 

ைகேகயியா� பைகைமயா� அநியாய� ெச=வார$ேறா! ஆைகயா� 

த�ம&ைத�ண�/தவனான பரதனிட&தி� எ$?ைடய தாைய அைட�கலமாக� 

ெகா)!பா=. "ம&திைரயி$ 3மாரேன *;பிற!பி� எ$ தா=, அேநக மாத�கைள& 

த�த� 'த�வாிடமி�/. பிாி&தாெர$ப. நிBசய�; அதனா�தா$ இFவா< 

விைள/த.. ெவ3காலமாக! ேபாஷி�க!ப�டவ?�, வ�/தி வள��க!ப�ட-

வ?மான எ$னா� பய$ விைள�� ப�வ&தி� ெகௗசைல எ$ைனவி�)! 

பிாி�க!ப�டா�; இFவாறான நா$ பழி�க&த�கவ$. "ம&திைரயி$ பி�ளா=, 

தா=�3 மிக& .�க&ைத& த�� எ$ைன! ேபா$ற பி�ைளைய ஒ� 5திாீ�� 

ெபறேவ(டா�; ல-மணா, தாயா� வள��க!ப�ட ெப(கிளிெய$னி?� 

அவ��3 அதிக மகி>Bசிைய விைள�3�; ஏெனனி�, அ!ெப(கிளி பழ�க&தா� 

தன. அ�கி���3� ஆ( கிளிைய! பா�&. ‘"கேம, ச&.�வி$ காைல� கE’ 

எ$< ெசா�H� வா�&ைதைய� ேக�பார$ேறா! 

 

பைகவைர�ெகா�H� வ�ைம�ைடய லVமணா, அ�ப பா�கிய*ைடயவரா�� 

'&திரனா� ெப<� பயைன! ெபறாதவரா�� எ!ெபா+.� .�கி!பவரா�மி��3� 

தா=�3B சிறி.� உபகார� ெச=யாத 'த�வனான எ$னா� எ$ன பய$? 

எ$ைனவி�)! பிாி/தவரா�� எ$?ைடய அ$ைன�மாக இ��3� ேகாசைல 

அ;ப பா�கிய*ைடயவ�; ஏெனனி� அவ� ேசாகசாகர&தி� *+கினவரா= மி�க 

.$ப&தா� ெம�/. ப)வர$ேறா! லVமணா, ேகாப�ெகா()வி�டா� நா$ 

ஒ�வேன பாண�களா� அேயா&திைய�� உலக� *+வைத�� ஆ�ரமி!ேப$; 

ஆயி?� த�மம�லாத ெதாழி�� பரா�கிரம&ைதB சாதனமாக� ெகா�ள� 

Jடாத$ேறா! மாச;றவேன, அத�ம&தாH(டா3� ேலாகாபவாத&.�3 அNசின 

நா$, ம<ைம�3 அN"வதா� இ!ெபா+. எ$ைன! ப�டாபிேஷக� ப(ணி-

ைவ&.� ெகா�ளவி�ைல’ என! பலவா< ஜன�கள;ற கா�E� எளிைமயாக! 

'ல�பி, க(ணீ� நிர�பிய *க&ைத�ைடயவரா= இரவி� ெமௗன&ேதா) இ�/தா�" 

- (இ. வா�மீகி இராமாயண&தி$ ஐ�ப&. I$றாவ. ச��க&தி$ ெமாழி 

ெபய�!'. அேயா&தியா கா(ட�) 

 

இ/த! ேபB", இராம��3 உ�ளனவாகB ெசா�ல!ப�ட எ�லா உ&தம  
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3ண�கைள�� அEேயா) அழி&.வி)கி$ற.. ந�ல ஒ+�க*�ள சாதாரண  

மனித?�JடB ெசா�ல&தகாத மிக ம�டமான ேபB" இ. எ$றா� ஒ+�க&ைத�� 

த�ம&ைத�� கா�கெவ$ேற அவதாி&ததாகB ெசா�ல!ப)கிற இராம$ இ!பE! 

ேபச& த3மா? இ. இராமகைதயி$ அ5திவார&ைதேய இE&.வி)கி$ற.. தசரத$ 

ெவ<� காம ஆைசயினா� ைகேகயிைய& தி�!தி ெச=ய இராமைன� கா�)�3! 

ேபா=விடB ெசா$ன *+ Iட$ எ$< இராமேன ெசா$னா� பிற3 இராமாயண� 

எத;காக? தசரத� ச&திய&.�காக உயிைர& .ற/தவ� எ$ப. எ�ேக? 

 

இ. இராமபிரா?ைடய ெப�ைமகைள அழி&.வி)கிற. எ$ப. ம�)ம�லாம� 

வா�மீகியி$ கைத! ேபா�3�ேக *ர( உ(டா�3கிற.. இத;3 எ/தவிதமான 

சமாதான� ெசா$னாH� ெபா�/தா.. அர(மைனயி� இ.வைரயிH� ெவ3 

"கமாக இ�/.வ/த இராம$ இ!ேபா. வன&தி� ஒ� மர&தினEயி� தைரயி� 

ப)&.ற�க ேநாி�டைத எ(ணி, மனித "பாவ&.�3ாிய பலLன&தி� 

இ!பEெய�லா� ேபசிவி�டா� எ$றா�, உலக&திH�ள எ�லா மனித�களிH� 

சிற/தவ$ இராம$ எ$ப. எ!பE? த/ைதையB ச&தியச/தரா�கி, வன&.�3B 

ெச$<, சீைதைய அபகாி�கவி�) அைத� காரணமாக� ெகா() 

இராவணாதியைர� ெகா$<, த�ம&ைத நிைலநா�டெவ$ேற அவதாி&த ெத=வ! 

பிறவி எ$< இராம� வண�க!ப)வ. எ!பE? 

 

இ. இராம�ைடய பலLன&தா� ெசா�ல! ப�டெத$< ெகா�ளாம�, த�*ட$ 

வ/.�ள இல�"மண?ைடய மன உ<திைய! பாிேசாதி!பத;ெக$< இராம� 

லVமணைன! பா�&. ‘நாைள�3� காைலயி� நீ அேயா&தி�3! ேபா=வி); நா$ 

ம�)� சீைத�ட$ த(டகாரணிய&.�3! ேபாகிேற$’ எ$< ெசா$னதாக� 

ெகா(டா�, பிற/த. *த� இைணபிாியாம� இ�/தவ$ இல�"மண$; இராம� 

வன&.�3! 'ற!ப)�ேபா. தா?� கா�)�3 வ/ேத தீ�ேவ$ எ$< பிEவாத� 

ெச=தவ$. இராம� எFவளேவா நியாய�கைளB ெசா��& த)�க *ய$<� ‘நா$ 

உ�கைள! பிாி/. ேதவேலாக&தி� மரணமி�லாத வா>2 ெப<வதானாH� 

வி��பமா�ேட$. உலக�க8�ெக�லா� அரசனாவதானாH� என�3 ேவ(டா�; 

உ�க8ட$ இ�!பைத&தா$ வி��'கிேற$' எ$< இFவள2 \ர� வ/தவைன 

இ�ேகதானா பாிேசாதி�கேவ()�? அ!பE! பாிேசாதி�க எ(ணியி�/தா� 

இராம� மகா&.மா ஆவாரா? 
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அ$றி�� இ. வா�மீகி *னிவ� ெசா�H� கைதயி$ ேபா�3�ேக *ர( 

உ(டா�3கிற.. அ. எ!பE எ$பைத! பா�!ேபா�. 

 

ைகேகயி கணவாிட&தி� வர� ேக�) இராமைர� கா�)�3! ேபாகB 

ெசா��வி�டைத�� அ/த!பEேய இராம�� கா�)�3!ேபாக& 

தீ�மானி&.வி�டைத�� அறி/த இல�"மண$ ெகாதி!பைடகிறா$. அைதயறி/த 

இராம� இல�"மணைன! பா�&.: - 

 

“உ$ ேகாப&ைத�� .�க&ைத�� அட�கி, ேகவல� ைதாிய&ைத& .ைணயாக� 

ெகா(), அவமான&ைதB சகி&., இ!ெபா+. நம�3! பி.�வா�கிய! பாிபாலன� 

ப(S�பEயான பா�கிய� வ/தேத எ$< ச/ேதாஷமைட/., இ.வைரயி� எ$ 

ப�டாபிேஷக&.� ெக$< ேச��க!ப�ட எ�லா! ெபா��கைள��வி�), 

இனிேம� கா�)�3! ேபாக ேவ(Eயத;3 எ$ன ெச=யேவ()ேமா அைவகைள 

விைரவி; ெச=. 

 

"மி&திைரயி$ 'த�வேன, ப�டாபிேஷக! ெபா��கைளB ேச��க எFவள2 

விைர/தாேயா அFவள2 விைரயேவ()�. எ$?ைடய ப�டாபிேஷக&ைத! 

ப;றி! பாிதபி�3� என. சிறிய தாயா� சிறிேத?� ஐய!படாத வ(ண� நீ 

இ!ெபா+. நட�கேவ()�. 

 

லVமணா, அவ� மன� இ/த விஷயமாகB ச�கி&தலாகிற .�க&ைத நா$ ஒ� 

நிமிஷ*� பா��கB சகி�கமா�ேட$. ெதாி/தாவ. ெதாியாமலாவ. இ.வைரயி� 

எ$ தா=�காவ. த/ைத�காவ. வி�!பி�லாத ெதாழிைல நா$ ெச=ேத$ எ$< 

என�3 நிைனவி�ைல. உ(ைமேய ேப"பவரா��, ெசா$ன ெசா� தவறா. 

நட!பவரா��, எ�3� தைட!படாத பரா�கிரம&ைத�ைடயவரா��, பரேலாக&தி$ 

ெபா��) அN"பவரா�மி��3� என. த/ைத அBசம;றவராக�)�. ப�டாபிேஷக 

ஏ;பா)கைள உடேன நி<&தாவி�டா�, ‘தம. ெசா� ெபா=யாகிவி)ேமா’ எ$< 

நம. த/ைத தபி!பா�. அ&தாப� எ$ைன�� தபி�கBெச=��. ஆைகயா� இ/த 

Zணேம ப�டாபிேஷக ய&தன�க� எ�லாவ;ைற�� நி<&தி, நா$ 

ஆர(ய&.�3! ேபாக வி��'கிேற$. நா$ கா�E;3! ேபா=வி�ேட$ எ$ற 

சமாBசார� ேக�வி!ப�டா� ைகேகயிய�மா2� ‘நம. எ(ண� *E/. வி�ட.’ 

எ$< ச/ேதாஷமைட/. மன�கல�கமி�லாம� பரத?�3! ப�டாபிேஷக� ப(ணி 

ைவ!பா�. நா$, தைலமயிைரB சைட ெச=.ெகா(), மா$ேதா� மர2ாி 
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இைவகைளயணி/., கா�)�3!ேபான பிற3தா$, ைகேகயியி$ மன� "க&ைத 

அைட��. கா�E;3!ேபாகேவ()� எ$ற '&திைய� க;பி&., மன&ைத�� 

உ<தியா3�பEB ெச=த அவைர நா$ வ�&த!ப)&த வி��'கி$றிேல$. 

ஆைகயா� நா$ கா�E;3B ெச�ல! ேபாகிேற$. 

 

விள�பர� ேவ(டா�. ைகயி;கிைட&த இராBசிய� ந+வி, நா$ இ!ெபா+. 

கா�E;3! ேபாகிற காரண� விதிேய. கால&தினா� உ(டான இFவபி!பிராய� 

ெத=வ&தா� உ(டாகாம� இ��3மாயி$, ைகேகயியி$ '&தி, உ$னா� 

க-டமானதாக மதி�க!ப)� வனவாச&ைதB ெச=வி�க எFவா< உட$ப)�? எ$ 

மாதா�களிட&தி� என�3! ேபதமி�ைலெய$ப. உன�3& ெதாியாதா? ‘இராம$ 

ேவ<, பரத$ ேவ<’ எ$< ைகேகயி ஏதாவ. வி&தியாச� பாரா�Eய. உ(டா? 

அ!பEயி�/தவ� இ$ைறய தின� எ$ ப�டாபிேஷக� Jடாெத$< த)&. 

இFவள2 அ$பி�லாமH� ெகா)ைமயாக2� ேபசினத;3� காரண� ெத=வB 

ெசயல$றி ேவ<(ேடா ? 

 

அ!பEயி�லாவிE�, அவ� ஒ� மகாராஜா வயி;றி; பிற/. ந$னட�ைக�� 

ந;3ண*� எ!ெபா+.� அைட/தி�/.�, இ!ெபா+. த$ '�ஷ$ *$ நி$<, 

ஒ� அ;ப! ெப(பி�ைளேபா� என. [ைடையB ெசா�வாரா? எ(Sத;3ாிய 

மகிைம ெபா�/தின விதி எ�லா! Qத�களிட&.� தைடயி$றிB ெச�H� 

வ�ைம�ைடய.. இFவிஷய� எ$னிட&.� தாயாகிய ைகேகயியினிட&.� ந$3 

விள�3கி$ற.. இ�வ��3� மா<பா) உ(டாயி;ற$ேறா! 

 

பய$ விைளவத;3*$ அறிய*Eயாத விதிேயா) மா<ெகா�ள யா��3&தா$ 

திற$ இ��கி$ற.? ஒ�வ�?ைடய "க*� .�க*�, சா/தி�� ேகாப*�, லாப*� 

ந-ட*�, உ;ப&தி�� விநாச*�, காரண� க�த*Eயாத ம;ற எ�லாவித 

காாிய�க8� அ&ெத=வB ெசயலா�தா$ நிக>கி$றன. க)/தவ� 'ாி�� ாிஷிக8�, 

இFவிதியா; [E�க!ப�டவரா=, ெச=த;காிய நியம�கைள�� ைகவி�)� காம� 

3ேராத�களா� அவமானமைடகி$றன�. நா� ேம;ெகா(ட ெதாழி� 

*Eயாம;ேபாவ.� அத;3! பதிலாக ம;ெறா� ெதாழி� நிைறேவ<வ.� 

ெத=வ&தி$ ெசயல$றி ேவற$<. இFவிதமாக எ(S� த&.வ '&திையயைட/. 

மன&ைத அட�கியி��3� என�3, ப�டாபிேஷக� நி$றத;காக& .�க� 
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சிறி.மி�ைல. நீ இ&த&.வ '&தியா� பாிதாப� அ;<, எ$ைன அ?சாி&., 

சீ�கிரமாக எ$ ப�டாபிேஷக ஏ;பா)கைள& த)!பா=. 

 

லVமணா, நா$ ப�டாபிேஷக&தி$ ெபா��) வ/தி��3� '(ணிய 

தீ�&த�கைள� ெகா() தவசிக8ைடய ெதாழி�� I�வத;3 விரத5நான� 

ெச=ய!ேபாகிேற$. இ�லாவிE$, அரச�ைடய ெபா�ளாக மதி�க!ெப;ற இ.தா$ 

எத;3? 5வயமா= எ)&த ஜல&தா� விரத5நான� ெச=யலா�. 

 

லVமணா நீ ‘இராBசிய� ேபாயி;ேற’ எ$< .$ப!படாேத. இராBசிய&ைத 

அைடத�, கா�)�3!ேபாத� இைவயிர(ைட�� சீ�\�கி! பா�&தா� 

வனவாச/தா$ சிற/த.. 

 

ல-மணா, ப�டாபிேஷக&.�3 வி�கின� ெச=ததி� இைளயமாதா ஐ�ற& 

த�கவர�ல�; ஏெனனி� ெத=வ&தால$ேறா அவ� அ�ஙன� உைர&தா�. ெத=வ� 

அFவள2 வ���ள. எ$< நீ அறிவா=” எ$றா�. (இ. வா�மீகி இராமாயண� 

அேயா&தியா கா(ட&தி$ இ�ப&திர(டா� ச��க&தி$ ெமாழிெபய�!'. ப(Eத 

நேடச சா5திாியவ�களி$ ெமாழிெபய�!' அ!பEேய எ+த!ப�ட..) 

 

ேமேல��ள ேபBசி� இராம?ைடய 3ண�, வா�மீகி *னிவ� ஆர�ப&தி� 

வ�ணி&தபE, மிகB சிற!'ைடயதாக விள�3கி$ற.. அவ$ ெத=வ! பிறவிதா$ 

எ$< ெதாியB ெச=கிற.. ப�டாபிேஷக� ெச=.ெகா�வைதவிட� 

கா�)�3!ேபாவேத சிற!'ைடய. எ$< அவ$ சீ�\�3வதி� 

கா�)�3!ேபாவதா� ஏேதா ஒ� சிற/த காாிய&ைதB ெச=. *E�கலா� எ$பைத 

உண�/. ேப"வ.ேபா� ெதாிகி$ற.. ைகேககியிட&தி� .ளிJட 

அ�வ�!'�ெகா�ளாம� அவ� த$ைன� கா�)�3!ேபாகB ெசா$ன. ெத=வ� 

விதி&த க�டைளேயய�லாம� ைகேககியி$ 3;றம�லெவ$< ெசா�Hவ. 

அவதார காாிய&ைத மிக2� அYசாி&த ேபBசாக அைமகி$ற.. 

 

இ�ேக இFவள2 சிற!'�கைள இராம?�3B ெசா$ன வா�மீகி, *$ேன 

கா�EயபE, வனவாச ஆர�ப&தி� த/ைத தசரதைர� காம&தா� அறி2 ெக�)& 

த$ைன� ைகவி�ட Iட$ எ$<� ைகேககிைய& தீய எ(ண*�ள 

ெகா)ைம�காாிெய$<� இராம$ நி/தி�கB ெச=த. ஏேனா! 
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இராம?ைடய ெப��3ண&.�3& தகாத வா�&ைதகைள அவ$ ெசா�Hவதாக 

ேவ< சில இட�களிH� வா�மீகி ைவ&தி��கிறா�. அத;3 இ$ெனா� 

உதாணர&ைத! பா�!ேபா�. 

 

இராம�, லVமண�, சீைத ஆகிய Iவ�� த(டகாரணிய&தி� பிரேவசி&த2ட$ 

அ/த ஆரணிய&தி$ ஆர�ப!ப3தியி� வசி&.வ/த *னிவ�க� இவ�கைள 

வரேவ;< உபசாி�கிறா�க�. அ$றிரைவ அ�*னிவ�க8ட$ கழி&.வி�) 

ம<நா� அதிகாைலயி� விைடெப;<� ெகா(), Iவ�� தனிேய 

அFவாரணிய&தி$ அட�/த ப3தி�3! ேபாகிறா�க�. அ�ேக இ�/த விராத$ 

எ$?� ெவ3 பய�கரமான ெகாEய அர�க$ இவ�கைள� க(), ெவ3 

ேகாப&.ட$ பிரளயகால&. எம$ வ�வ.ேபா� அவ$ அவ�கைள ேநா�கி 

ஓEவ/தா$. உலக&ைதேய அைச&.வி)வ.ேபால! பய�கரமாக ஒ� 

ெப��க�Bசைன ெச=., சீைதைய எ)&. இ)!பி� ைவ&.�ெகா() 

ெகாNச\ர� ஓE, ‘நீ�களி�வ�க8� சைடைய�� மர2ாிைய�� அணி/. 

ெகா(), ஒ� 5திாீைய� Jட ைவ&.�ெகா(), உ�க8ைடய உயி��3 

அழிைவB ெச=.ெகா(), ஆபரண&ைத�� வி�ைல�� க&திைய�� 

தாி&.�ெகா() த(டகாரணிய&தி� '3/தீ�க�! நீ�க� தபசிகெள$றா� ஒ� 

ெப(ைண நீ�க� உட$ெகா() சNசாி!பாேன$? ெவ3 பாவிகளாக அத�ம� 

ெச=.ெகா()� *னிவ�க8�3 இழிைவ உ(டா�கி�ெகா() வ/தி��3� 

நீ�க� யா�? நா$ விராத$ எ$ற ராZஸ$. ஒ�வராH� அSக�Jடாத என. 

ேகா�ைடயாகிய இ/த� கா�E� ஆ�தபாணியாகB சNசாி&. *னிவ� 

மாமிச�கைள! 'சி&. சீவி�கிேற$. அழகாக இ��3� இ�மட/ைத இ$< *த� 

எ$ மைனவியாவா�. நா$ �&த&தி� உ�களி�வைர�� ெகா$<, பாவிகளாகிய 

உ�க� இர&த&ைத� 3E!ேப$,’ எ$றா$. 

 

இFவித� அ/த& .-டனான விராத$ ெச��3ட$ ெசா$ன பய�கரமான 

வா�&ைதைய� ேக�)B சீைத ெம= த)மாறி மன� 3ழ!பமைட/. ெப��கா;றா� 

அE�க!ப�ட வாைழேபால! பய&தா� ந)ந)�கினா�. 

 

இ!பEB சீைதைய விராத$ \�கி�ெகா�ளேவ இராம� *க&தி� கைள3$றி, 

லVமணைர! பா�&.! பி$ வ�மா< ெசா$னா�: ‘பாரா= லVமணா! 



22 

 

ஜனகராஜ�ைடய மக8� என. மைனவி�மாகிய ெவ3 ந$னட�ைக��ள சீைத 

இ!ெபா+. விராத$ மEயி� இ��கிறா�! ெவ3 "கமா= வள�/. 'க>ெப;ற 

ராஜ3மாாி�3 வ/த கதிைய! பா�! ந�ைம உ&ேதசி&.� ைகேகயி ேக�ட வர&தி$ 

பிரேயாஜன� இ$< அவ8�3� Jை◌Eவி�ட.. தன. 3மார?�3 இராBசிய� 

கிைட&தா�ேபா.� எ$ற ம�E� ச/ேதாஷ!படாம�, பி$ வர!ேபாவைத 

*$னதாகேவ ஆேலாசி&., யா��3� ஒ� ெக)தH� ப(ணாத எ$ைன எ/த 

எ(ண&ைத�ெகா() கா�)�க?!பினாேளா அFெவ(ண&தி$ *Eைவ 

எ$?ைடய சிறிய தா= இ$< அைட/.வி�டா�. அயலா$ இ$< ைவேதகிைய& 

ெதா�ட. எ$ த/ைதைய நா$ பிாி/த.� இராBசிய&ைத இழ/த.மாகிய இர() 

.�க�க8�3� ேமலான .�க&ைத எ$ மனதி� உ() ப(Sகிற..’ (இ. 

வா�மீகி இராமாயண� ஆரணிய கா(ட&தி$ இர(டா� ச��க&தி$ ெமாழி 

ெபய�!') 

 

இ/த! ேபB"� இராம?ைடய சிற!'�கைளB சீரழி&.வி)கி$ற.. விராத$ ைகயி; 

சி�கி�ெகா(ட சீைதைய வி)வி�கேவ(Eய *ய;சிகைள உடேன ெச=யேவ(Eய 

இராம$ அைத வி�)வி�) ைகேககிைய நி/தி�க! '3/த. அவ?ைடய 

ஆ(ைம�3� ஆ;றH�3� மா"(டா�3கிற.. த/ைதையB ச&தியவ/தனா�க2� 

த$?ைடய "த�ம&ைத� கா�க2�, தானாகேவ "ேயBைசயாக வனவாச� 

ெச=யவ/த இராம$, இ/த! ேபBசா� ெக�ட எ(ண�ெகா(ட ைகேககியினா� 

கா�)�3& .ர&த!ப�டதாகB ெசா�Hவ. அவ?ைடய எ(ண&தி$ \=ைமைய& 

.ைட&. அழி&.வி)கி$ற.. ைகேககிைய நி/தி�க�Jடா. எ$< ல-மண?�3B 

ெசா���ெகா(ேட வ/த இராம$ த$ மன&தி� ைகேகயி தன�3& 

தீ�கிைழ&.வி�டதாக� கச/.ெகா(ேடயி�/த. ேபா� கா�)கி$ற.. 

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

4. 4. 4. 4. சீைதயி� சின�சீைதயி� சின�சீைதயி� சின�சீைதயி� சின�    

 

இராமாயண&தி$ கதாநாயகனாகிய இராமபிரா$ அவ�ைடய உ$னத 

3ண�க8�3B சிறி.� ஒFவாத வா�&ைதகைளB ெசா$னதாக வா�மீகி 

இராமாயண&தி� வ�கிற இட�க� இ!பEயி��க, இனி, கதாநாயகியாகிய சீைத, 

த$?ைடய ெப�ைம�3& தகாத வா�&ைதகைளB ெசா��யதாக வ�கிற இட&ைத! 

பா�!ேபா�: - 

 

வா�மீகி *னிவ��, சீைதைய! ெப(க8�கி��க ேவ(Eய உ&தம 3ண�க� 

அைன&.� அைம/தவளாக2� மகால�"மி�3B சமானமானவளாக2�தா$ 



23 

 

ெசா��யி��கிறா�. அ!பEயி�/.� அ/த! ெப�ைம�3! ெபா�/தாத 

ெசா;கைளB சீைத ெசா$னதாக வா�மீகி எ+திவி�ட. வ�/த&த�க.. அ. 

பி$வ�மா<: 

 

இராவண?ைடய \()தலா� மாாீச$ ெபா$மானாக வ�கிறா$. சீைத அ/த 

அQ�வ மாைன� க() அைத& தன�3! பிE&.& த��பE இராமைன 

ேவ()கிறா�. லVமண$, அ. வNசைன 'ாிய வ/த மாயமா$ எ$< 

த)�கிறா$. சீைத பிEவாத� ெச=கிறா�. இராம$ இல�"மணைனB சீைத�3� 

காவ� ைவ&.வி�) அ/த மாைன! பிE�க!ேபாகிறா$. அ. இராம$ ைக�3 

அக!ப�) வி)வ. ேபாலேவ எ�Eெய�EB ெச$< இராமைன ெவ3 \ர� 

இ+&.�ெகா() ேபா=வி)கிற.. கைடசியி� இராம$ அ. வNசைனயாக 

வ/த.தா$ எ$< அறி/. அத$மீ. பாண� வி)கி$றா$. பாண� பா=/. கீேழ 

வி+/த மானாகிய மாாீச$ இராம?ைடய 3ர�ேபால& ெதானி�3�பE 

ெப�Nச&தமாக 'ஓ சீதா! ஓ லVமணா' எ$< Jவிவி�) இற/.வி)கிறா$. அவ$ 

கதறிய ஓைசைய� ேக�ட சீைத த$ கணவ��3 அபாய� ேந�/.வி�டதாக� க�தி 

லVமணைர! பா�&.: - 

 

“இராகவ��3 எ$ன ேந�/த. எ$< ேபா=!பா��. அவ� கதறியைத� ேக�) 

என. இ�தய*� உயி�� த�*ைடய நிைலயி� இ�ைல. கா�E� கத<� உம. 

தைமயனாைர� கா!பா;<வ. உம. கடைம. உம. உதவிைய ேவ(E நி;3� 

உ�*ைடய தைமயனாைர& ேதE உடேன ெச�H�. இடப� சி�க&தினிட&தி� 

சி�கி� ெகா(ட.ேபா� அவ� அர�க�க� வச� அக!ப�)�ெகா(டா�” எ$றா�. 

 

அவ� அFவா< ெசா$னேபாதிH�, தம. தைமய$ க�டைளைய நிைன&. 

லVமண� 'ற!ப�)! ேபாகவி�ைல. அைத�க() சீைத ெவ3 ேகாப�ெகா(), 

“"மி&திைர '&திர, இ/த 5திதியி���3� உம. தைமயனாைர& ேதE நீ� 

ேபாகாைமயா� நீ� அவ��3B சேகாதர உ�வமாகிய ச&.�ேபாH�. எ$ நிமி&த�, 

நீ� இராகவ� கா�E� மா() ேபாக�)� எ$றி��கிறீேரா? எ$ ேம� ைவ&த 

ஆைசயா�தா$ நீ� இராகவைர& ேதEB ெச�லவி�ைல. இதனா� இராகவாிட� 

உம�க$பி�ைல எ$<� அவ�ைடய அழிைவ நீ� வி��'கிறீ� எ$<� ெதாிய 

வ�கிற.. ஆனபEயா�தா$ நீ� விைர/. ெச$< மகா கா/தி ெபா�/திய 

இராகவைர! பாராம� இ�3 நி;கிறீ�. யாவெரா�வைர& ெதாட�/. நீ� 

இ�கா�E;3 வ/தீேரா அவ� நாசமைட/தபி$' நா$ உயிேராE�/. எ$ன 
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பிரேயாசன�?” எ$< இFவா< .யர!ப�)� க(S� க(ணீ�மாக 

அ+.ெகா() ெப(மா$ேபா� ந)�கி நி$றா�. 

 

அவைள! பா�&. லVமண�, “ைவேதகி, ப$னக�, அ"ர�, க/த�வ�, ேதவ�, 

மானிட�, ராZச� ஆகிய இவ�க� ஒ�வராH� உ�*ைடய கணவைர ெவ�ல 

*Eயா.. இ/திர?�ெகா!பான இராம� *$ நி$< ேபா�'ாிய வ�லவ�க� 

ராZச�க�, பிசாச�க�, கி$னர�க�, மி�க�க�, பய�கரமான தானவ�க� 

*த�யவ�� ஒ�வ�மி�ைல. அ�மா, இராமைன!ேபாாி� ெகா�ல வ�லவ�க� 

ஒ�வ�மில�. ஆைகயா� நீ� இFவா< ெசா�ல&தகா.. அ$றி�� இராகவ� 

இ�லாதேபா. நா$ உ�ைம இ�கா�E� தனியா= வி�)!ேபாவ. சாிய$<. 

அேநக Lர�க� ஒ$றாக�JE வ/தேபாதிH�, இ�I2லக�களிH-

*�ளவ�கேளா)� ேதவ�கேளா)� ேச�/. இ/திரேன ச(ைடயிட வ/தேபாதிH� 

இராம�ைடய பல&ைத அட�க *Eயா.. ஆைகயா�, உம. உ�ள&தி� .யர� 

ேவ(டா�; இFவிதமான தாப*� ேவ(டா�. அ/த! ெபா$மாைன� 

ெகா$<வி�) உம. கணவ� விைரவி� தி��பிவ�வா�. அ�JBச� அவ� 

3ரல$<; ேவ< யாேரா மாையயா� இ�ட ச&த�. அ. அFவர�க?ைடய ெப�� 

மாைய. க/த�வ நகர&ைத!ேபா� L(பிரைம. மகா&.மாவாகிய இராம� தா� 

தி��பி வ�கிற வைரயி� பா.கா�3�பE உ�ைம எ$னிட� ஒ!பி&தா�. ஆைகயா� 

ைவேதகி, நா$ உ�ைமவி�)B ெச�லமா�ேட$. அ$றி�� நா�க� கரைன�� 

இ/த ஜன5தான&தி��/த ம;ற இரா�கத�கைள�� ெகா$றதனா� அர�க�கைள! 

பைக ெச=.ெகா(ேடா�. .$ப� ெச=வைதேய விைளயா�டாக உைடய 

அர�க�க� இ!ெப��கா�E� அேநகவிதமாக� J2வா�க�. ஆைகயா� 

இைத!ப;றி நீ� கவைல!படேவ(டா�,” எ$றா�. 

 

இFவிதமாக லVமண� உ(ைமைய எ)&.B ெசா�லB சீைத ெவ3 

ேகாப�ெகா(), க(க� சிவ/. அவைர! பா�&.� க)Nெசா�லா�, “ெக�டவேர! 

க�ைணய;றவேர! ெகாEயவேர! 3Eேகடேர! இராம��3 இ!ேபா. ேநாி�ட 

ெப�/தீ�3 உம�3B ச�மத� ேபாH�. ஆைகயா;றா$, அவ��3& தீ�3 

வ/.வி�டெத$பைத& ெதாி/.� நீ� இFவா< ேப"கி$றீ�. 3`ர மன*� ெக�ட 

எ(ண**ைடய ச&.�வாகிய உ�மிட&தி� இFவிதமான ெகாEய ெச=ைக 

காண!ப)வ. ஆBசாியம$<. நீ� தனிேய இராம��3& .ைணயாக வ�வ.ேபா� 

என�காகேவ கா�)�3 வ/தி��கிறீ�. அ�ல. இFவா< ெச=ய இரகசியமாக! 

பரத� உ�ைம ஏவியி��கலா�. ஆனா�, அFவா< நீராவ. பரதராவ. ெகா(ட 
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க�&. நிைறேவற! ேபாகிறதி�ைல. 3வைள நிற*� தாமைர இத>ேபா$ற 

க(க8� உைடய இராகவைர� கணவராக! ெப;ற நா$ ம;ெறா� '�ஷைன� 

க�.ேவனா! ல�"மணேர, உம. க(களி$ *$பாக நா$ பிராணைன 

வி�)வி)கிேற$. இதி� ஐயமி�ைல . நா$ இராகவைரயி$றி ஒ� நிமிஷமாவ. 

இF2லக&தி� உயிைர ைவ&தி��கமா�ேட$” எ$றா�. 

 

இFவ(ண� மயி� சி���3�பEயான ெகாEய வசன�கைளB சீைத ெசா�ல, 

ஐ�'ல$கைள�� அட�கிய ல�"மண� ைக3வி&. அவைள! பா�&., “அ�மா நீ� 

என�3 ஒ� ெத=வமாைகயா�, நா$ உம�3 ம<ெமாழி�� ெசா�ல�Jடாதவனாக 

இ��கிேற$. ஓ ைமதி�, நீ� இFவா< அYசிதமாக! ேபசின. ஆBசாியம$<. இ. 

இF2லக&திH�ள மாத�க� இய�'. அவ�க� ெப��பாH� த�ம&ைத 

அறியாதவ�க8�, சபல� உ�ளவ�க8�, ெகாEயவ�க8�, சிேனகித&ைத� 

ெக)!பவ�க8மாக இ��கி$றா�க�. 

 

ைவேதகி, ஜனகமகாராஜாவி$ 3மாாியாகிய நீ� ெசா$ன இBெசா�ைல நா$ 

ெபா<�கமா�ேட$. அைவக� எ$ கா.களி� கா=Bசின நாராச�க� ேபா� ஏறின. 

இ�கா�E� உ�ள ெத=வ�க� சாZி. அவ�க� நீ� ெசா$னைத� ேக�க�)�. 

நா$ நியாய&ைதB ெசா�ல நீ� அநியாயமாக எ$ைன இ�ெகாEய வா�&ைதகைள! 

ேபசினீ�. எ$?ைடய தைமய$ வா�&ைதைய மீறி நடவாத எ$ைன நீ� இ!பEB 

ச/ேதகி&தீ�! ஆனைமயா� நீ� வ�&த&ைத அைடய!ேபாகிறீ�. இய;ைகயாகேவ 

ெப(களி$ த$ைம ெக�ட.. சீ! நீ� ெக�a�. இனி நா$ இராகவ� இ��கி$ற 

இட� ேபாகிேற$. நீ� ேZமமாக இ��. விசாலமான க(கைள�ைடயவேர, 

உ�ைம இFவனேதவைதக� பா.கா�க�)�. பல அபச3ன�க� ேதா$<கி$றன! 

ம<பE நா$ இராமேரா) தி��பி வ��ெபா+. உ�ைம! பா�!ேபனாக'' எ$றா�. 

 

இFவா< ல�"மண� ெசா�லB சானகி அ+. க(ணீ�வி�) அவைர! பா�&. 

“ல�"மணேர இராம� இ�ைலயாயி$ நா$ ேகாதாவாியி� வி+ேவ$; அ�ல. 

க+&தி� "��கி�)� ெகா�ேவ$; அ�ல. மைலயி$ உBசியிேலறி� 3தி&.! 

பிராணைன வி)ேவ$; அ�ல. ெகாEய விஷ&ைத� 3E!ேப$; அ�ல. தீயி� 

வி+ேவ$. இராகவைரய$றி ம;ெறா� '�ஷைன நா$ ெதாடமா�ேட$,” எ$றா�. 

இFவா< ல�"மண��3B ெசா��B சீைத .யர&தி� I>கி, அ+. ைககளா� தன. 

வயி;றி� அE&.�ெகா(டா�. 
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விசாலமான க(கைள�ைடய ஜானகி இFவா< .ய�<வைத ல�"மண� க(), 

ெசயல;< அவைள ெவ3விதமாகB சா/த� ப(ணலானா�. ஆனா�, அவ� தன. 

ப�&தாவி$ த�பியான அவைர! பா�&. ஒ$<� ேபசவி�ைல. பி$' ல�"மண� 

ைகJ!பிB சீைத�3 நம5கார� ப(ணிவி�)! 'ற!ப�), அவைள& தி��பி& 

தி��பி! பா�&.�ெகா(ேட த$ைன& ைதாிய! ப)&தி�ெகா(), இராம� 

ேபாயி��3� இட&ைத ேநா�கிB ெச$றா�. (இ. வா�மீகி இராமாயண� 

ஆரணியகா(ட� நா;ப&ைத/தா� ச��க&தி$ ெமாழி ெபய�!') 

 

இதி�, சீைத இல�"மணைன! ேபசிய ெசா;க� அவ8ைடய சிற!'�கைளB 

சிைத&. வி)கி$றன. இராமைர& ேதE இல�"மண� ேபாகேவ()ெம$< சீைத 

ெசா$ன2டேன இல�"மண� ேபாகவி�ைல. அ.தா$ அவ� ெச=த 3;றெம�லா�. 

சீைதைய� கா&.� ெகா(E��3�பE இராம� இ�ட க�டைளைய எ(ணி&தா$ 

இல�"மண� உடேன 'ற!படவி�ைல. சீைத�3� காவலாக இ��3�பE& தைமய$ 

த�பி�3B ெசா��வி�)!ேபானைத சீைத அறியாதவள�ல�. உடேன ேபாகாம� 

நி$றைத& தவிர இல�"மண$ சீைத�3� ேகாப*� ச/ேதக*� உ(டா�க�JEய 

எைத�� ெசா�ல2மி�ைல; ெச=ய2மி�ைல. அ!பEயி��க எ)&த எ)!பிேலேய 

'நீ� அவ��3B சேகாதர உ�வமாகிய ச&�. எ$ நிமி&த� நீ� இராகவ� கா�E� 

மா()ேபாக�)� எ$றி��கிறீேரா? எ$ேம� ைவ&த ஆைசயா�தா$ நீ� 

இராமைர& ேதEB ெச�லவி�ைல' எ$< ெசா$ன. மிக2� அ"&தமான காாிய�. 

 

அ!பE! ேபசிய சீைதையB சமாதான!ப)&த *ய$ற இல�"மண�, இராம��3 

எ/தவித அபாய*� வர*Eயா.; அவைர ெவ�ல�JEயவ�க� எ/த உலக&திH� 

எவ�� இ�ைலெய$< விள�கிBெசா��, தா� சீைதைய& தனிேயவி�)! ேபானா� 

அவ8�3 அபாய� வ�� எ$பைத எ)&.�கா�)கிறா�. அத$ பி$?� 

இல�"மண� ெசா$ன நியாய�கைளB சிறி.� மதி�காம�, பல தீய ெசா;களா� 

இல�"மணைர ஏ"வேதா) நி�லாம�, எ�ேகா இ��3� பரமேயா�கியரான 

பரதைர�� இ+&. ைவ&.. 'நீ� தனிேய இராம��3& .ைணயாக வ�வ.ேபா� 

என�காகேவ கா�)�3 வ/தி��கிறீ�. அ�ல. இFவா< ெச=��பE இரகசியமாக! 

பரத� உ�ைம ஏவியி��கலா�. ஆனா�, அFவா< நீராவ. பரதராவ. ெகா(ட 

க�&. நிைறேவற! ேபாகிறதி�ைல. 3வைள நிற*� தாமைர இத>ேபா$ற 

க(க8*ைடய இராகவைர� கணவராக! ெப;ற நா$ ம;ெறா� '�ஷைன� 
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க�.ேவனா?' எ$< ெசா�Hவ., Qமாேதவிைய! ேபா$ற ெபா<ைம 

உைடயவெள$<�, ெப(ணி$ ெப�ைமக8�ெக�லா� இ�!பிடெம$<�, 

அேயானிைத எ$<� மகால�"மியி$ அவதாரெம$<� ம�க� வண�3� சீைத�3 

அ)�3மா? 

 

இராம��, சீைத�� இல�"மண�� அேயா&திைய வி�) வன&.�3 வ��ேபா. 

பரத$ அ�கி�ைலேய! அ!பEயி��க இராம?ட$ .ைண ேபாவ.ேபா� ெச$< 

சீைதைய! ெப(டா8�பE இரகசியமாக! பரத$ இல�"மணைன எ!பE 

ஏவியி��க *E��? ஒ��கா� பரத$ பா�ட$ L�)�3! ேபாவத;3 

*$னாேலேய அவ?� இல�"மண?� இ/தB சதிைய இரகசியமாக! 

ேபசி�ெகா(டா�கேளா எ$றா� பரத$ ேககய நா�)�3! ேபா3 *$னா� 

இராம$ கா�)�3! ேபாக ேநாி)� எ$பைத யா�� கனவி;Jட� க�தியி��க 

*Eயாேத! ேமH� தாயா�, த/ைதயிட&தி� வர�ேக�)& தன�ெக$< ேதE&த/த 

இராBசிய&ைத ஏ;<�ெகா�வ. பாவ*� பழி�� நிைற/த காாிய� எ$<, த$ 

அ$ைனைய நி/தி&.வி�), தைமயைன!ேபாலேவ சைட*E தாி&. மர2ாி 

'ைன/. இராமைன அேயா&தி�3 அைழ&.! ேபாக! பரத$ கா�)�3 வ/தைத� 

க(ணார� க(டவ� சீைத. பரத?ட$ I$< தா=மா�க8� வசி-டராதி 

*னிவ�க8� "ம/திர� *த�ய ம/திாிக8� அேயா&திமா நகர&. ம�க8� ேசனா 

ச*&திர*� வ/தி�/தா�க�. *னிவ�க8� ம/திாிக8� இராமைன!ெப;ற 

ேகாசைல�� எFவளேவா ெகNசி� ேக�)�ெகா()� பரத$ க(ணீ�வி�)� 

கா�� வி+/. கதறி�� இராம� அேயா&தி�3& தி��ப ம<&.வி�டைத��, 

அத$ேம� பரத$ அேயா&தி�3& தி��பி *EU�E� ெகா�ளாவி�டா� 

உ(ணாவிரதமி�/. கா�Eேலேய உயிைர வி)ேவ$ எ$றைத��, எ�லா� 

ப�க&தி� இ�/. பா�&தவ� சீைத. கைடசியி� பரத$ இராம?ைடய பா.ைகைய 

வா�கி�ெகா() இராம$ பதினா$3 வ�ஷ�க� கழி&. அேயா&தி�3& தி��பி 

வ�கிறவைர�3� அ/த! பா.ைகக�தா� அரசா8� எ$<�, தா$ அ.வைரயிH� 

தவ� ெச=. ெகா(E��க! ேபாவதாக2�, பதினா$3 வ�ஷ�க� *E/த2ட$ 

இராம$ அேயா&தி�3 வரவி�ைலயானா� தா$ அ�கினி! பிரேவச� ெச=. 

இற/.ேபாவ. நிBசய� எ$<� சபத� Q(டைத� ேக�)� ெகா(E�/தவ� சீைத. 

இ/த நிக>Bசிகைளெய�லா� பல ச��க�களி� ெவ3 வி5தாரமாக வா�மீகி 

*னிவ� எ+தியி��கிறா�. அ!பEயி��க அ/த! பரத$ மீ. இ/த! பழிB ெசா�ைலB 

சீைத ெசா$னதாக எ+த அவ��3 எ!பE மன� வ/தேதா ெதாியவி�ைல. 
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பரதைன வி�) இல�"மணைன! பா�!ேபா�. பரதனிட&திலாவ. சீைத ெந��கி!  

பழகாதவளாக இ�/தி��கலா�. ஆனா� இல�"மணனிட&தி� சீைத மிக2� 

ெந��கிய பழ�க*�ளவளாக&தா$ இ��க*E��. மிதிைலயி� தி�மணமான பி$, 

சீைத அேயா&தியி� பனிர() வ�ஷ�க� இ�/தி��கிறா�. இல�"மண$ 

எ!ேபா.� (பக�� ம�)மாவ.) இராம$ Jடேவ இ�!பவ$. அ!பE!ப�ட 

இல�"மண?ைடய 3ணாதிசய�கைளB சீைத அறியாம� இ�/தி��க *Eயா.. 

சீைத ேகாஷா! ெப(ண�ல�. இல�"மண$ வ/தா� ஓE ஒளி/. 

ெகா�8கிறவள�ல�. தைமய?ைடய மைனவிைய& தாெயன� க�தி இல�"மண$ 

சீைதைய& தின� தின� வண�கினவ$. இைத வா�மீகி *னிவேர கி�கி/தா 

கா(ட&தி� மிக&ெதளிவாகB ெசா�Hகிறா�. அ. எ!பEெயனி�: - சீைத 

இராவணனா� அபகாி�க!ப�) ஆகாய மா��கமாக� ெகா()ேபாக!ப�டேபா. 

சீைதயானவ� த$ைன� ெகா() ேபாகிற திைச இராம இல�"மண�க8�3& 

ெதாிய உத2ெம$< எ(ணி& தா$ அணி/தி�/த ஆபரண�கைள� கழ;றி� கீேழ 

ேபா)கிறா�. அ/த நைகக� "�கிாீவ$ அ?மா$ *தலானவ�க� வசி&. வ/த 

இ�சியIக மைலBசார�களி� வி+கி$றன. அவ;ைற எ)�க வானர�க� 

"�கிாீவனிட� ேச�!பி�கி$றன. அைவகைளB "�கீாிவ$ ைவ&தி�/தா$. 

அ?மா$ Iலமாக இராம?�3� "�கீாிவ?�3� ந�' உ(டானேபா. "�கிாீவ$ 

அவ;ைற இராம?�3� கா�)கி$றா$. அைவ சீைதயி?ைடயைவதா� எ$< 

க()ெகா(ட இராம$ அவ;ைற& த�பி�3� கா�E அைவ சீைதயி$ 

ஆபரண�க� தாமா எ$< பா��கB ெசா�Hகிறா$. அ!ேபா. இல�"மண$ 

“ஐயேன, நா$ தின*� அவ�ைடய பாத�கைளB ேசவி&தி��கிேற னாைகயா� 

அவ� பாத�களி� அணி/தி�/த 0'ர�கைள அறிேவேனய$றி அவ� ைகயிH� 

காதிH� அணி/தி�/த ேகOர�கைள�� 3(டல�கைள�� அறிேய$,” எ$றா�. 

(இ. வா�மீகி *னிவாி$ வா�3. ெமாழி ெபய�!') 

 

இ!பE!ப�ட இல�"மண$ த�க8ட$ கா�)�3 வ/த. த$ைன! ெப(டாள� 

க�தி&தா$ எ$< சீைத வா�கா� ெசா�லவி�ட. மாெப�� இல�கிய� 3;ற�. 

 

அ. ம�)மா? அ!பEB சீைத ெசா$ன வைசெமாழிகளா� வ�&தமைட/த 

இல�"மண$, சீைத ெச=த அ/த! ெப��3;ற&தி;காக அவைள ம�)� 

3ைறJறி! ேபசாம� உலகி� பிற/த எ�லா! ெப(கைள�� ஏேகாபி&. இக>/., 

“நீ� இFவா< அ?சிதமாக! ேபசின. ஆBசாியம$<. இ. இF2லக&திH�ள 

மாத�க� இய�'. அவ�க� ெப��பாH� த�ம&ைத அறியாதவ�க8�, சபல� 

உ�ளவ�க8�, ெகாEயவ�க8� சிேநகித&ைத� ெக)!பவ�க8மாக 
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இ��கிறா�க�, இய;ைகயாகேவ ெப(களி$ த$ைம ெக�ட.. சீ! நீ� ெக�a�!” 

எ$< ெசா�Hகிறா$. இல�"மண$ த$ தைமயைன� கா�)�3& 

.ர&திவி�டாேள எ$< ைகேககிைய� கE/. ேபசினத$றி எ�லா! ெப(கைள�� 

இக+� இய�'ைடயவன�ல$. 

 

இ!பE இல�"மண$ ெப(3ல&ைத ஏேகாபி&. ஏசி வி�டைதயாவ., சீைத 

ெசா$ன மிக�ெகாEய வா�&ைதகளா� உடேன உ(டான ெகாதி!பினா� 

Jறிவி�டதாக� ெகா�ளலா�. ஆனா� எ/தவித ச/ேதக&.�3� இடமி�லாத 

பரதைன�� ேச�&.B சீைத இல�"மணைனB ெசா$ன ெசா;க8�3 எFவித 

சமாதான*� ெசா�ல இடமி�ைல. 

 

இ!பEயாக, *�கியமான கதாபா&திர�கைள அவ�க8ைடய நிைலைம�3B சிறி.� 

ெபா�/தாத வா�&ைதகைள! ேபசவி�ட இட�க� வா�மீகி இராமாயண&தி� 

இ�!பதா� இராம கைதயி$ மகிைம�3 மா"(டாகிற.. அ!பE!ப�ட இட�கைள 

எ�லா� *;றிH� நீ�கி� கைத!ேபா�ைக மா;றி அைம&. இராமாயண&ைத& 

'ெத=வமா� கைத'யா�கிவி�ட ைக�காியேம க�ப� ெச=த.. 

 

சீைத பரத$ மீ.� இல�"மண$ மீ.� பழி "ம&தி! ேபசிய இ/த இட� 

க�பராமாயண&தி� எ!பE� காண!ப)கிற. எ$பைத இ�ேகேய கா�Eவி)வ. 

ெபா�/.�: - 

 

மாாீச$ கதறியைழ&த அபய�3ரைல� ேக�ட சீைத, அ. த$ கணவ�ைடய 

3ர�தா$ எ$< ந�பி அவ��3 அபாய� ேந�/.வி�டதாக& .E&.! 

'ல�பH;றா�. ஆனா� அ/த�3ர� இராம�ைடய 3ர� அ�லெவ$ற உ(ைமைய 

அறி/த இல�"மண$ சிறி.� கல�கமைடயாம� நி$< ெகா(E�/தா$. 

அைத�க(ட சீைத, 

 

 “3;ற� L/த 3ண&தி$ எ�ேகாமக$ 

 ம;ைற வாளர�க$ 'ாி மாையயா� 

 இ;< L>/தன$ எ$ன2� எ$ அய� 

 நி;றிேயா இைளேயா=, ஒ� நீ எ$றா�.” 
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3;றம;ற 3ணாவனாகிய எம. அரச3மார$ அ/த� ெகாைலகார அர�க$ ெச=த 

வNசைனயா� அEப�) வி+/.வி�டாெர$ப. ெதாிய வ/.� (உதவி 

ெச=ய!ேபாகாம�) எ$ன�கி� நீ� நி$< ெகா(E��கிறீேர, இைளயவேர! - 

எ$றா�. 

 

இைத�ேக�ட இல�"மண$, 

 

 “எ(ைமயா< உலகினி� இராம;3 ஏ;ற� ஓ� 

 தி(ைமயா� உளெரன� ெச!ப; பாலேதா 

 ெப(ைமயா� உைரெசய! ெப<திரா� என 

 உ(ைமயான அைணயவ�3 உணர� Jறினா$” 

 

'எ�)� ஆ<� ேச�/த பதினா$3 உலக&திH� இராம?�3 அதிக!ப�ட பலசா� 

ஒ�வ$ உ() எ$ப. ெசா�ல&த3/ததா! நீ�க� உ�க8ைடய 

ெப(ணிய�பினா� (அவ� அEப�) வி+/. அபாய&தி��!பதாக அNசி) 

இ!பEெய�லா� ெசா�ல ேநாி�ட.' எ$< உ(ைம& த$ைம��ளவனாகிய 

இல�"மண$ அவ� உண��பE ெசா�லலானா$ - எ$ப. இத$ ெபா��. 

இத;க)&த சில பாட�களி� இல�3வ$ இராம�ைடய பரா�கிரம&ைத 

எ)&.ைர&.B சீைதைய& ேத;ற *யHகிறா$. அவ;<� சில பாட�கைள! 

பா�!ேபா�. 

 

 "பா� என� கன� என! 'ன� என! பகா! 

 ேப� என& திைச என *னியி$ ேப�மா� 

 கா� என� காிய அ� கமல� க(ணைன 

 யா� என� க�தி இFவிடாி� ஆ>கி$றீ�” 

 

(தாேய!) நில� எ$ன? ெந�!' எ$ன? நீ� எ$ன? ப3�க*Eயாத கா;< எ$ன? 

தி�ெக�லா� ேச�/த ஆகாய� எ$ன? (இ/த ஐ/. Qத�க8�Jட) இராம?�3� 

ேகாப� வ/தா� அழி/. ேபா3ேம! ேமக� ேபா$< க�&தவ�� கமல� ேபா$ற 

க(கைள�ைடயவ�மான இராமைர யாெர$< எ(ணி�ெகா() (அவ��3 

அபாய� வ/.வி�டதாக) இ!பE& .$ப&தி� *+கி& .யர!ப)கிறீ�க�? ேமH�, 
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 “மா;ற� எ$பக�வ. ம(S� வான*� 

 ேபா;ற வ$திாி'ர� எாி&த '�கவ$ 

 ஏ;றிநி$< எ=தவி� இ;ற. எ�பிரா$ 

 ஆ;ற�$ அைமவேதா� ஆ;ற� உ(ைமேயா?” 

 

(தாேய!) ேவ< எ$ன ெசா�வ.? ம(ணவ�க8� வி(ணவ�க8� 

ேபா;<�பEயாக மி�க வ�ைம��ள திாி'ர�கைள�� எாி&த ேமேலானாகிய 

சிவபிரா$ நாேண;றி அ�ெப=த வி� (சிவத?") *றி/. வி+/த. எ�பிரானாகிய 

இராம?ைடய வ�லைமயினா� அ�லவா? அ/த வ�லைம�3 ஈடான வ�லைம�� 

உ(டா? (இ. உ�க� தி�மண&தி;3 *$னா� உ�க� மிதிைலயி� நீ�க� அறிய 

நட/த உ(ைமய�லவா? எ$ப. 3றி!') இ$?� இராம?�3 எFவித அபாய*� 

ேநரவி�ைல எ$பத;3 அ&தா�சி எ$னெவ$றா�: 

 

 “காவல$ ஈ() நீ� க�தி;< எ=.ேம� 

 Iவைக உலக*� *E��; */.ள 

 ேதவ�� *னிவ�� *தல ெசFவிேயா� 

 ஏவ�� L/.ளா�; அற*� எN"மா�.” 

 

(தாேய!) காவலனாகிய இராமபிரா$ நீ� எ(SகிறபE அபாய� அைட/தி�/தா� 

இ/த I$< உலக�க8� இ/ேநர� அழி/தி��3�. ெதா$<ெதா�) இ�/.வ�� 

ேதவ�க8� *னிவ�க8� ெச�ைமயானவ�களாகிய த�மவா$க8� ஆகிய 

எ�லா�� மE/தி�!பா�க�. த�ம ேதவைத�� அழி/தி��3�. ஆைகயினா� 

இராம��3 எFவித அபாய*� இ�ைல. உ(ைம எ$னெவ$றா�: 

 

 “பர�க எ$ பக�வ.? பகழி ப(ணவ$ 

 .ர�க அ�3 அ. பட& ெதாைல/. ேசா�கி$ற 

 அர�க$ அF2ைர எ)&. அர;றினா$; அத;3 

 இர�க*;< இர�க�� இ�&தி� ஈ() எ$றா$” 

 

(தாேய!) விாி&.B ெசா�லேவ(Eய. எ$ன இ��கிற.? (இைணய;ற) 

பலவானாகிய இராம� பாண�வி�), அ/த! பாண� ப�) இற/.வி+கி$ற 
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அர�க$ அ!பE அபய� 3ர� கா�E� கதறியி��கிறா$. அத;காக இர�க!ப�) 

நீ�க� .ய�;< அழேவ(டா�. அைமதியாக இ��க�. 

 

இ!பEயாக இல�"மண$ இராம�ைடய பரா�கிரம&ைத�� நிக>/தி��கி$ற 

உ(ைமைய�� சீைத�3B ெசா$னா$. இ�ேக இராம?ைடய பரா�கிரம&ைத! 

ப;றிய ேபBசிH� வா�மீகி ெசா$னத;3� க�ப� ெசா�Hவத;3� உ�ள 

ேவ<பா�ைட� கவனி�கேவ()�. 

 

இ!பE இல�"மண$ ெசா$ன பி$?� சீைத: - 

 

 “எ$றவ$ இய�பH� எ)&த சீ;ற&த� 

 ெகா$றன இ$னல� ெகாதி�3� உ�ள&த� 

 நி$ற நி$ நிைல இ. ெநறியி;< அ$< என 

 வ$த< க(ணின� வயி�&.� J<வா�.” 

 

(அைமதியாக இ��க�) எ$< அவ$ (இல�"மண$) ெசா$ன.�, சீைத ேகாப� 

மி3/தவளாகி, ெகா�ல!ப)வ. ேபா$ற .$ப&.ட$, ெகாதி�கி$ற உ�ள&ேதா) 

(இல�"மணைன! பா�&. இ$?� இராமைன நாE! ேபாகாம�) இ�ேக 

நி$<ெகா(E��3� உ�*ைடய ெச=ைக ஒ+�கான காாியம�ல எ$<, 

கbரமாக2� பிEவாத&.ட?� ேமH� J<வா�. 

 

 “ஒ� பக� பழகினா� உயிைர ஈவரா�; 

 ெப�மக$ உைல2< ெப;றி ேக�)� நீ 

 ெவ�வைல; நி$றைன; ேவ< எ$? யா$ இனி 

 எாியிைட L>/. உயி� இற!ப� ஈ() எனா” 

 

ஒ� நா� பழகினவ�க8�Jட (இ!பE!ப�ட சமய&தி� உதவி ெச=யB ெச$<) 

உயிைர�� ெகா)!பா�க�. (அ!பEயி��க உ$?ட$ பிற/. ெந)நா� பழகிய) 

உ$ தைமய$ அழி2<� நிைலைமயி� Jவியைழ&த அபய�3ரைல� ேக�)�Jட 

நீ அBச!படாம� இ�ேகேய நி;கிறா=. இனி நா$ ேவெற$ன ெச=ய இ��கிற.? 

(எ$ கணவ��3 *$) நா$ ெந�!பி� வி+/. இ!ெபா+ேத இற/.ேபாகிேற$ 

எ$<, 
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 “தாமைர வன&திைட தா2� அ$ன�ேபா� 

 \ம ெவ� கா�) எாி ெதாட�கி$றா� தைனB 

 ேசமவி� 3மர?� வில�கிB சீரE! உமா 

 Q*கெந) நில� '��B ெசா�Hவா$” 

 

தாமைர! Q�க� நிைற/த வன&ைத� க() தாவி ஓ)கி$ற ஓ� அ$ன! 

பறைவைய! ேபா�, (அ�கி�) 'ைகேயா)� எாி/. ெகா(E�/த ெவ!ப� மி3/த 

கா�) ெந�!ைப ேநா�கி (அதி� வி+/. இற/. ேபாவதாக) ஓ)கி$ற அவைள& 

த)&., (அவ8�3� காவ� 'ாி/.) ேசம� ெச=யேவ வி�ேல/தி நி$றவனாகிய 

இல�"மண$ அவ8ைடய தாமைரேபா$ற பாத�க8�3 ேநராக நில&தி� 

சா�டா�கமாக வி+/. வண�கிB ெசா�Hகி$றா$: 

 

 ".N"வ. எ$ைன? நீ� ெசா$ன ெசா�ைல யா$ 

 அN"ெவ$; ம<�கிெல$ அவல� தீ�/. இனி 

 இN"இ�� அEயேன$ ஏ3 கி$றென$; 

 ெவNசின விதியிைன ெவ�ல வ�லேமா.” 

 

நீ�க� இற/.ேபாவ. எ$ன&.�காக? அ!பE நீ�க� ெசா$ன வா�&ைதயா� 

நா$ அN"கி$ேற$. உ�க� க�டைளைய இனி�� ம<�கமா�ேட$. 

.�க!ப)வைத வி�) இ�ேகேய இ��க�. அEேய$ (இராமைர& ேதE!) 

ேபாகி$ேற$. மிக2� வ�லைம��ளதான விதிைய ந�மா� ெவ�ல *E�மா? 

 

இல�"மண$ விைடெப;<�ெகா(), சீைதைய& தனிேய வி�)வி�)& 

தைமயைன நாE!ேபாகிறா$. ேபாகிற வழியி� இ!பEB சீைதைய� காவ��லாம� 

வி�)!ேபாவ. சாியா எ$ற ச/ேதக� உதி&.B சமாதான! ப)&தி� ெகா�ள& 

தன�3&தாேன ெசா���ெகா�வ.: - 

 

 “இ�!பேன� எாியிைட இற!ப ரா�இவ�; 

 ெபா�!பைன யானிட� ேபாவேன எனி$, 

 அ�!பமி� ேக)வ/. அைட��; ஆ�யி� 



34 

 

 வி�!பேன$ எ$ெசய�? எ$< வி�மினா$.” 

 

(நா$ ேபாகாம�) இ�!ேபனாகி� இவ� (சீைத) ெந�!பி� வி+/. இற/.ேபாவா�; 

நா$ மைலேபா$ற இராமாிட� ேபா=வி�டாH� சீைத�3! பா.கா!' 

இ�லாததா� ெக)தி உ(டா3� எ$ப. தி(ண�. அ�ைமயான உயிாி$ேம� 

உ�ள ஆைசயா� உயிைர விடாம���3� நா$ எ$ன ெச=வெத$< 

ெதாியவி�ைலேய - எ$< .�க!ப�டா$. 

 

அ!பE ஒ� கண� திைக&. வ�/திய இல�"மண$ உடேன ஒ� தீ�மான&.�3 

வ�கிறா$. 

 

 “அற/தனா� அழிவில தாகி$ ஆ�கலா� 

 இற/.பா) இவ��3<� இதனி$ இFவழி 

 .ற/.ேபா� இதைனேய .ணிெவ$ ெதா�விைன! 

 பிற/. ேபா/. இ.ப)� ேபைதேய$ எனா.” 

 

(நா$ தனிேய வி�)!ேபாகிற இ/தB சீைத�3) ெக)தி ஒ$<� வாராதபE 

த�மேதவைத கா!பதனா� கா�க�)�. (நா$ ேபாகாதி�/தா� இவ� தீயி� வி+/.) 

இற/.ேபாவா� எ$பைத�கா�EH� நா$ இ/த இட&ைதவி�)! ேபா=வி)வேத 

ந�ல. எ$< தீ�மானி�கிேற$. எ$?ைடய பழவிைனயி$ ெதாட�பால�லவா 

நா$ இ/த& .யர&.�3 ஆளாகேவ(Eயதாயி;<? நா$ .ரதி�-ட*�ளவ$. 

 

எ$< தீ�மானி&. இல�"மண$ இராமைர& ேதE! ேபா=வி)கிறா$. இ.தா$, 

மாயமானாக வ/த மாாீச$ அபய�3ரேலா) அலறியைத� ேக�டபி$ சீைத�3� 

இல�"மண?�3� இைடயி� நட/ததாக� க�ப� த�� கா�சி. வா�மீகி *னிவ� 

த/த கா�சி�3� இத;3*�ள ேவ<பா)களா� இராமாயண� எFவள2 

சிற!பைடகிற. எ$பைத வாசக�கேள உண�/. அ?பவி�கலா�. 

--------------- 
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5. 5. 5. 5. காலேவ$பா% காரணம�லகாலேவ$பா% காரணம�லகாலேவ$பா% காரணம�லகாலேவ$பா% காரணம�ல    

 

க�ப� பிற!பத;3 ஆயிர� ஆ()க8�3 *$னாேலேய வா�மீகி இராமாயண� 

தமி>நா�E� எ�ெக�3� ெவ3 பயப�திேயா) பE�க!ப�) வ/தி�/த.. அத;3! 

பைழய தமி> இல�கிய�களி� ேபா.மான ஆதார�க� இ��கி$றன. 3றி!பாகB 

சில!பதிகார&தி�. 

 

 “I2ல3� ஈரEயா� *ைறநிர�பா வைக*Eய& 

 தாவிய ேசவE ேச!ப& த�பிெயா)� கா$ேபா/. 

 ேசாவரS� ேபா�மEய& ெதா��ல�ைக க�டழி&த 

 ேசவக$சீ� ேகளாத ெசவிெய$ன ெசவிேய 

தி�மா�சீ� ேகளாத ெசவிெய$ன ெசவிேய” 

 

எ$ற இராமாவதார&ைத! ப;றிய பாட� இ��கிற.. இதி� வாமனாவதார� ெச=. 

I$றE ம( ேக�) இர(ேட அEகளா� I$< உலக&ைத�� அள/.வி�ட 

தி�மா�தா$ இராமனாக அவதாி&. இல�ைகைய அழி&தவ$ எ$ப. 

ெசா�ல!ப)கிற.. அ&.ட$ அ!பE!ப�ட தி�மா�$ ெப�ைமகைளB 

ெசா�Hகி$ற இராமாயண&ைத� ‘ேகளாத கா. எ$ன கா.?’ எ$< 

இகழ!ப)கிற.. இதனா� சில!பதிகார&ைத இய;றிய இள�ேகாவEக� 

கால&திேலேய இராமாயண&ைத! பE�கB ெச=. ேக�ப. ெப�� '(ணிய� எ$< 

க�த!ப�டதாக& ெதாிகி$றத�லவா? இ/த! பா�E�, ேசவக$ சீ� ‘ேகளாத’ ெசவி 

எ$ன ‘ெசவிேய’ எ$<தா$ இ��கிறேதய$றி, ‘க�லாத மனித$ எ$ன மனித$’ 

எ$றி�ைல. மனித?�3 அறி2(டாக� ‘க�வி’, ‘ேக�வி’ எ$ற இர()� வழிக�. 

அவ;றி� க�வி இ�லாவி�டாH� ெவ<� ேக�வியினா� ம�)ேம அறிைவ! 

ெபறலா�. அதனா� தா$ ‘க;றிலனாயி?� ேக�க’ எ$< ெசா�ல!ப�ட.. 

 

வா�மீகி இராமாயண� வடெமாழியி� இ�!ப.. மிக! ெப��பாH� தமிழ�க� 

அ/த� கால&திH� வடெமாழிைய அறியாதவ�க�. அதனா� இராமாயண&ைத 

அ�கால&.& தமி> ம�க� ேக�)&தா$ அ?பவி�க *E��. அதனா�தா$ 

‘ேகளாதெசவி எ$ன ெசவிேய’ எ$< ‘ேக�ட�' வ;'<&த!ப�ட.. 

 

க�ப� கால&திH� இராமாயண&ைத வடெமாழி க;றவ�க� பE&.& தமிழி� 

அ�&த� ெசா�Hவைத� ேக�)&தா$ தமி> ம�க� அ?பவி&தா�க�. க�ப� 
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தமி>ெமாழியிH� வடெமாழியிH� நிகர;ற ப(Eத�. இர() ெமாழிகளிH� 

இ�/த எ�லாB சிற/த 0�கைள�� க;<ண�/தவ�. வடெமாழியிH�ள ேவத�க�, 

'ராண�க�, சா5திர�க�, இதிகாச�க�, பாகவத�, ப�தவிஜய�, பகவ&கீைத 

*தலான எ�லாவ;ைற�� ஆ=/தறி/தவ� எ$பைத அவ� ெச=.�ள காவிய� 

மிக2� ெதளிவாக� கா�)கி$ற.. 

 

'க�வியி; ெபாியா�' எ$< க;றவ� ேபா;<� க�ப�, தமி>ம�க� அFவள2 

ப�தி�ட$ பாரா�E வ/த இராம கைத தமிழிேலேய இ�/தா� ந�ல. எ$< 

தீ�மானி&தா�. அ/த& தீ�மான� அவராகேவ ெச=. ெகா(டேதா, அ�ல. 

சைடய!ப வ�ள� ேக�)� ெகா(டத$ேம� ெச=ய!ப�டேதா எ$ற உ(ைமைய 

அறிவத;கான ஆதார�க� அக!படேவயி�ைல. உலக மகா இல�கிய�களி� 

ஒ!பாிய காவிய&ைத இய;றிய ‘க�ப$ எ$ெறா� மானிட$ வா>/த’ சாி&திர� 

நம�3� கிைட�கேவயி�ைல. க�ணபர�பைரயாகB ெசா�ல!ப�) வ/த .() 

.(டான கைதகைள& தவிர க�பைர!ப;றிய சாி&திர� எ$< ெசா���ெகா�ள 

எ.2மி�ைல. ‘க�ப�’ எ$ற ெபயேரJட இய;ெபயராக& ெதாியவி�ைல. 

 

அ. எ!பEயானாH� க�ப�ைடய தீ�மான&ைத அவ� த/த காவிய� கா�)கி$ற.. 

இராமாயண&ைத& தமிழி� இய;ற ேவ()ெம$< தீ�மானி&த க�ப� வா�மீகி 

இராமாயண&ைத மிக2� YS�கமாக ஆரா=/தா�. அ!பE ஆரா=/தேபா. 

வா�மீகி இராமாயண&தி� *$?�3!பி$ *ரணான விஷய�க8�, 

கதாபா&திர�களி$ 3ண�ேக)க8�, பE�3� ேபாேத JBச *(டா�க&த�க.�, 

பிற��3 எ)&.B ெசா�ல&தகாதன2மான சி;றி$ப! ேபB"�க8� இ�!பைத� 

க(ட க�ப� அைவகளா� இராமாயண&தி$ மகிைம ம�கிவி)கிறேத எ$பைத 

உண�/தா�. வா�மீகி இராமாயண&திH�ள ேம;ெசா$ன 3ைறக�, எ/த உய�/த 

ஒ+�க�கைள மனித ச*தாய&.�3! 'க�ட ேவ()ெம$ற ேநா�க&.ட$ 

வா�மீகி *னிவ� இராமாயண&ைத இய;றினாேரா அ/த ேநா�க&ைத� ெக)&. 

வி)கி$றனெவ$<, அ!பE!ப�ட 3;ற�கைளெய�லா� நீ�கிவி�)� க�ப� தம. 

காவிய&ைத இய;றியி��கிறா�. 3;ற�கைளெய�லா� நீ�கின. ம�)ம$றி� 

3ண�கைள அதிக!ப)&தி! பா&திர�கைள! பாி"&த!ப)&தியி��கிறா�. அதனா� 

க�ப� இய;றிய காவிய� ெதா�டெதா�ட இடெம�லா� ெத=வ ப�திைய 

ஊ�)வதா=, பரவச!ப)&தி மனித! ப('கைள மறவாதி��க அறெவா+�க�கைள 

அறி2<&.கி$ற.. 
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க�ப� ெச=தி��கிற ேவ<பா)க� ெவ<� கால ேவ<பா�E$ காரண&தா� 

ெச=ய!ப�டனவ�ல. ‘வா�மீகி அவ�ைடய இராமாயண&ைத இய;றிய கால� 

ேவ<. க�ப� தம. காவிய&ைத இய;றிய கால� ேவ<. அவ� அவ�ைடய கால&ைத 

அ?சாி&. இய;றினா�. இவ� இவ�ைடய கால&.�3 ஏ;றவா< 

மா;றி�ெகா(டா�. அதனா� அைத�� இைத�� ஒ!'!பா��க� Jடா.’ எ$< 

ெசா�ல!ப)கிற.. அ!பEB ெசா�வ. க�ப��3 அநீதி ெச=வதா3�. 

 

மனித?ைடய உைட, உண2, இ�!பிட�, ச*தாய! பழ�க வழ�க�க�, சட�3க�, 

அரசிய� ச�ட தி�ட�க�, ஆ�த�க�, வாகன�க�, ஆபரண�க� 

*த�யைவக�தா� கால!ேபா�கா� மா<ேமய�லாம�, அனாதியான த�ம�க� 

மா<வதி�ைல . பNச Qத�களி$ த&.வ�, அவ;றி$ ஆதியாக2�ள 

பர�ெபா�ளி$ த&.வ� *த�ய நி&தியமான ச&திய�க� எ�கால&திH� 

மா<வதி�ைல. அ/த நி&தியமான ச&திய�கைள மனித?�3 நிைன!Q�E�-

ெகா(E��கேவ அைம/.�ளன ேவத�க�, கீைத *த�ய 0�க�. அ/த 

0�களிH�ள ச&திய�கைள அE!பைடயாக�ெகா()தா$ வா�மீகி *னிவ� 

இராமாயண&ைத ஆர�பி&தி��கிறா�. க�ப�� அேத ேவத0�கைள ஆதாரமாக� 

ெகா()தா$ தம. இராமாயண&ைத இய;றி��ளா�. 

 

ஆதலா� க�ப� ெச=.�ள மா<த�க� காலேவ;<ைமைய� க�திB 

ெச=ய!ப�டனெவ$< இேலசாகB ெசா��விட�Jடா.. அ!பEB ெசா�Hவ. 

ச&திய&.�3 ஒ&தத$<. 

 

அ.வ$றி, வா�மீகி *னிவ� பிர�மேதவ?ைடய அ?�கிரக&தா� சர"வதியி$ 

கடா�ச� ெப;< இராமாயண கைதைய, ஞானதி�-Eயினா�, நட/தைத நட/தபE 

அறி/. த�*ைடய காவிய&ைதB ெச=தாெர$<�, ஆனா� க�ப� த�*ைடய 

க;பைனயான ைகBசர�3கைள� J�E� கைதைய மா;றிவி�டா� எ$<� 

ெசா�Hவ.(). இ. இராமகைத�3& ெத=வ&த$ைம ெபா�&.வத;காகB 

ெசா�ல!ப�ட. எ$ற அளேவா) ெகா�வ.தா$ அறி2�3! ெபா�/.�. வா�மீகி 

*னிவ� சர"வதி கடா�ச� ெப;றவ� எ$< ெசா�Hவதி� தவ< ஒ$<மி�ைல. 

அவ� இய;றிய காவிய&தி� இைடயிைடேய இ��கி$ற *ர(கைள�� அவ;ைற� 

க�ப� நீ�கிவி�டதனா� இராமாயண&.�3 உ(டா3� சிற!'�கைள�� 

அ?பவி�க&தா$ இ. எ+த!ப)கிறேதய$றி வா�மீகி *னிவ��3�ள 

ெப�ைமகைள அவமதி�கவ$<. கவிதா ேமைதயான வா�மீகி கைலமகளி$ 

கடா�ச� ெப;றவ�தா�. அ!பEேய க�ப�� கைலமகளி$ கடா�ச&தினா�தா$ 
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‘எ+/த ஞாயி< வி+வத$ *$ கவி பாEன. எ+0றா�’ எ$< ெசா�ல!ப)கிற.. 

அதனா� இ/த� கைலமக� கடா�ச&ைத! ப;றி விவாதி�க! '3வ. 

வி��ப&த�கத$<. வா�மீகி, க�ப� ஆகிய இ�வ�� மகா கவிக�. ஒேர கைதைய 

இ�வ�� மிக2� ேவ<ப�ட இர()விதமாகB ெசா�Hகிறா�க�. Iல� கைதைய& 

த/தவ� வா�மீகி *னிவேர. அைத *;றிH� மா;றியைம&.வி�டா� க�ப�. அ!பE 

மா;றிவி�ட. ஏ$? அதனா� எ$ன ந$ைம? எ$ற இல�கிய ஆரா=Bசி 

ம�)�தா$ நா� ேம;ெகா(ட.. அதனா�, வி�!' ெவ<!'�கைள வில�கிவி�)� 

க�ப� '3&தி��ள ேவ;<ைமகைள� கவனி�3�பE வாசக�கைள 

ேவ(E�ெகா�8கிேறா�. 

 

இராம�ைடய அவதார� *த;ெகா() ப�டாபிேஷக� வைரயிH� உ�ள, எ�லா 

நிக>BசிகளிH� க�ப� இராமாயண� வா�மீகி இராமாயண&தினி$<� மிக2� 

ேவ<ப�E��கிற.. க�ப� ெச=.�ள மா<த�களி� சில, வா�மீகி 

இரமாயண&திH�ள *ர(கைள நீ�3வத;ெக$< ெச=ய!ப�டைவ. ேவ<சில, 

பா&திர�களி$ 3ண�ேக)கைள! ேபா�3வத;ெக$< ெச=ய!ப�டைவ. இ$?� 

சில இராமாயண&தி$ ெத=LகB சிற!ைப அதிக!ப)&தெவ$< ெச=ய!ப�)�ளன. 

பி$?� சில, இராமகைதைய& ெதாட�/. அ?பவி!பத;3 இைடOறாக இ��3� 

அனாவசிய�க� எ$< த�ளிவிட எ(ணியைவகளாக& ேதா$<கி$றன. 

அ/த ேவ;<ைமகளி; சிலவ;ைற உ�ளபE பா�!ேபா�: 

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

6. 6. 6. 6. இராவண� சீைதைய� கவ�த�இராவண� சீைதைய� கவ�த�இராவண� சீைதைய� கவ�த�இராவண� சீைதைய� கவ�த�    

 

அ!பE!ப�ட பல ேவ;<ைமக8� மிக2� *�கியமாக� க�த!ப)வ., இராவண$ 

சீைதைய& \�கி�ெகா() ேபான வித�. 

 

வா�மீகி *னிவ�, இராவண$ தன. இட�கர&தா� சீைதயி$ தைலமயிைர! 

பிE&., வல�கர&தா� அவ8ைடய .ைடகைள! பிE&.& \�கி�ெகா() 

ேபானதாகB ெசா�Hகிறா�. சீைதைய - உலகெம�லா� மாதாெவன வண�3� 

உ&தமிைய - க;பி$ கனைல - கா3&த$ மைனவிைய - அேயானிைதயாக 

அவதாி&., ஞானிக8�3� ஞானிெயன!ப)� ஜனகமகாராஜரா� வள��க!ப�ட 

ஜானகிைய, அ/த� கயவ$ இராவண$ அ!பE& \�கி�ெகா() ேபானதாக 

இ��கலாமா எ$ற வ�&த� எ�லா��3� உ(டா3�. வா�மீகி *னிவ� இ!பEB 
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ெசா$ன. மிக2� அ�வ�!'(டா�3வதாக இ�!ப. ம�)ம$றி அவேர 

எ+தி��ள உ&தரகா(ட&தி� இராவண?�3! பல ேப�க� இ�ட சாப�க� 

இ�/தைத மற/.வி�ட. ேபா$ற *ரS*(டாகிற.. 

 

உ&தரகா(ட&தி� இராவண$ தி�3விசய! படல&தி� அவ$ பல ெப(கைள� 

காம&தா� பலா&கார� ெச=த.� அத;காக அவ�க� அவைனB சபி&த.� 

ெசா�ல!ப)கி$றன. அவைனB சபி&தவ�க� ேவதவதி எ$?� தவ!ெப(, ேதவ 

க$னியாி$ தா=மா�க�, அர�ைப , நளJபர$, பிரம$ எ$பவ�க�. அவ�க� 

இராவண?�கி�ட சாப�: ‘உ$ேம� இBைசெகா�ளாத ெப(ைண நீ 

தீ()வாயானா� உ$ தைலக� ெவE&. நீ நாச*<வா=’ எ$ப.. 

 

அ/தB சாப&.�3! பய/., சீைதைய& தீ(ட *Eயாதவனாக இராவண$ 

ப�ணசாைலேயா) \�கி�ெகா() ேபானதாக� க�ப� இ/த நிக>Bசிைய 

மா;றியி��கிறா�. ைகலாய மைலைய ஆணிேவேரா) அைச&.வி�ட இராவண$ 

ஒ� சி< 3Eைசைய ம(ேணா) ெபய�&. எ)&தா$ எ$பதி� 

மிைகெயா$<மி�ைல. 

 

‘வா�மீகி *னிவ�, இராவண$ சீைதைய மயிைர! பிE&.& .ைடகைள! ப;றி& 

\�கினதாகB ெசா�Hவ. ந$றாயி�ைல; க�ப� ெசா�Hவ. ந$றாயி��கிற.’ 

எ$< ெசா�ல மன� வராம�, வா�மீகி ெசா$னத;3! பலவித சமாதான�க� 

ெசா�ல!ப)கி$றன. அ/தB சமாதான�களாவன: ‘இராவண$ பிE&த. சீைதயி$ 

J/தைல�� அவ8ைடய .ைடகைள�� அ�ல. அவ$ பிE&தெத�லா� சீைதயி$ 

J/த�$ நிழைல�� - அவ8ைடய .ைடகளி$ நிழைல��தா$’ எ$ப.�; 

‘சீைதைய இராவண$ த$?ைடய மEயி� ைவ&.� ெகா(டதாக வா�மீகி 

ெசா$ன. உ(ைமயான சீைதைய அ�ல; அவ8ைடய நிழைல&தா$ அவ$ 

மEயி� ைவ&.�ெகா(டா$’ எ$ப.�. 

 

இ. மிக2� நைக!'�கிடமான சமாதான�. இராவண$ \�கி�ெகா()ேபான. 

சீைதைய அ$< அவ8ைடய நிழைல&தா$ எ$றா� அ/த நிழைல! பிாி/தத;கா 

இராம� அFவள2 .E.E&.& .யர!ப�டா�? ஆகாய&தி� இராவண?ைடய 

பிEயி��/. வி)வி&.�ெகா() அவ$ மEயி��/. விலகி�ெகா�ள! 

ேபாராEய.�, ஒ� மர&தி$ மீ. உ�கா�/தி�/த சடா�ைவ� க() அவைர� 
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Jவியைழ&.! பிரலாபி&த.�, உதவி�3 வ/த சடா�ைவ இராவண$ அE&. 

L>&திவி�டைத� க() 'ல�பிய.�, ெவ<� நிழ�தானா? அேசாகவன&தி� 

தின/தின� இராவண$ வ/. கா�� வி+/. காம! ேபB"�கைள! ேபசின. 

சீைதயி$ நிழேலா)தானா? அ/த நிழைல மீ�கவா இராமபிரா$ "�கிாீவைன& 

.ைண பிE&., வா�ைய�ெகா$< வானர ேசைன�ட$ ெச$< இல�ைக�3 

வாராவதி க�E இராவணாதியைர� ெகா$ற.? மீ�க!ப�ட. ெவ<� நிழ�தானா? 

பி$ க;பி$ \=ைமைய� கா�ட அ�கினி! பிரேவச� ெச=த.� நிழ�தானா? அ/த 

நிழேலா)தானா இராம$ அேயா&தி�3& தி��பி அாியைணயி� அம�/. 

ம3டாபிஷக� ெச=.ெகா(ட.? 

 

இராவண$ \�கி& த$ மEயி� ைவ&.� ெகா() ேபான. சீைதயி$ 

உடைலய$<. அவ8ைடய நிழைல&தா$ எ$ப. இராமாயண� *+வைத�� 

ெவ<� நிழலா�கிவி)கிற.. க�பாராமாயண� ேதா$<வத;3 *$னா� 

ெசா�ல!ப�) வ/த இ/த விபாீதமான சமாதான&ைத இ!ேபா.� சில� ெசா�ல& 

.ணிவ. விசி&திர�தா$. இ/தB சமாதான� மிக2� ஏளன&.�3 

இட*(டா�3வ. க() இ$ெனா� சமாதான� ெசா�ல!ப)கிற.. 

 

அ. எ$னெவ$றா�: ‘வா�மீகி *னிவ�, சீைதைய இராவண$ ெதா�)& \�கி 

மEமீ. ைவ&.�ெகா() ேபானா$ எ$< ெசா�Hவைத ஒ� 3;றமாகB 

ெசா�Hவ. அறி2ைடைமய$<. ஒ� ெப(ைண ஆ( ெதா�)வி�டதனாேலேய 

அவ8ைடய க;'�3 ேதாஷ� வ/.விடா.. வா�மீகி, சீைதைய இராவண$ 

ெதா�)& \�கினா$ எ$< ெசா$ன. இராவண?ைடய காமெவறிைய� 

கா�டேவ,’ எ$ப.. 

 

இ/தB சமாதான� *$ ெசா$ன சமாதான&ைதவிட மிக2� ேமாசமான.. அ/தB 

சமாதானமாவ. சீைதயி$ உட�$ \=ைமைய� ெக)�க *Eயாததாக இ�/த.. 

நிழைல&தா$ ெதா�டா$ எ$பதி� உட�$ பாி"&த� ப+.ப)வதி�ைல. அதி� 

சீைதயி$ ேமனிைய இராவண$ தீ(ட�Jடா. எ$ற ஆ�வ� அட�கியி��கிற.. 

ஆனா� இராவண?ைடய காமெவறிைய� கா�ட&தா$ அ!பEBெசா$னா� எ$< 

ெசா�Hகிற இ/தB சமாதான&தி� சீைதயி$ ேதக� இராவண?�3 வச!ப�டதாகி 

வி)கிற.. இமயமைலைய ேவேரா) பறி&த இராவண?ைடய ேதக பல� எFவள2! 

அவ?�3� காமெவறி வ/தா� அ. எFவள2 ேவக*�ளதாக இ��3�! காமெவறி 

வ/.வி�ட ஒ� பல� மி3/த ஆ( மக$, தா$ எ/த! ெப(ணி$ ேம� காமெவறி 
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ெகா()வி�டாேனா அ/த! ெப( த$?ைடய பிE�3B சி�கி�ெகா(டா� அவ$ 

எ$ன ெச=வா$? உடேன காமெவறிைய& தீ�&.� ெகா�ள *ய�வானா, அ�ல. 

அவைள� ெகா()ேபா= ந/தவன&தி� ைவ&.& த$ காமெவறிைய& தீ��3�பE 

ெகNசி�ெகா(E�!பானா? மானிட "பாவ&.�ேக இ. ெபா�/தாெத$றா� அர�க 

"பாவ&.�3 இ/தB சமாதான� எ!பE! ெபா�/.�? இராவண$ பழி 

பாவ�க8�3 அNசாத அர�க$ எ$பைத��, சீைத மானிட! பிறவி எ$பைத�� 

மற/.விட�Jடா.. இ/தB சமாதான� வா�மீகியி$ பிசைக அதிக!ப)&தி� 

கா�)ேமய$றி� 3ைற�கா.. 

 

ஆதலா� க�பநா�டா>வா� ெச=த மா<தேல சீதாபிரா�Eைய& தீ(டாத க;'ைடய 

ெத=வ& தி�மகளா�கி ந�ைம வண�கB ெச=கிற.. 

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

7. 7. 7. 7. இராவண'� சீைத��இராவண'� சீைத��இராவண'� சீைத��இராவண'� சீைத��    

 

இராவணாதியைர� ெகா�Hவத;3� காரணமா=, இராமாயண கைத�3 

ந)நாயகமா= அைம/தி�!ப. இ/தB சீதாகரண�. இ/த!ப3திைய வா�மீகி, க�ப� 

ஆகிய இர() மகா கவிக8� எ!பEB சி&திாி�கிறா�க� எ$பைத அ!பEேய 

பE&.! பா�!ப. பயனளி!பதா3�. இல�"மண$ சீைதைய& தனிேய வி�)வி�) 

இராமைர நாEB ெச$றபி$ இராவண$ ச$னியாசி ேவட/தாி&.B சீைதயி�/த 

இட&.�3 வ�கிறா$. அவ$ எ!பEB சீைதைய ெந��3கிறா$, சீைத அவைன 

எ!பE வரேவ;கிறா�, இ�வ��3� உைரயாட� எ!பE ஆர�பமாகிற., எ!பE 

விாிகி$ற.. *Eவி� அவ$ எ!பEB சீைதைய& \�3கிறா$ எ$ற கா�சிகைள 

இர() கவிக8� ெவFேவ< வித&தி� கா�)வைத! பா�!ேபா�: இ/த 

அ&தியாய� நீ(டதாக இ�/தாH� இல�கிய ரசிக�க8�3 இ$பமளி�3ேம-

ய�லாம� பாரமாக& ேதா$றா.. 

 

வா�மீகி *னிவ� த�� கா�சி: (ஆரணிய கா(ட� நா;ப&தாறா� ச��க&தி$ 

ெமாழி ெபய�!') 

 

“இFவிதமாக� க)Nெசா� Jற!ெப;ற ல�"மண� ேகாப�ெகா() 

இராமைர&ேதE! 'ற!ப�)B ெச$றா�. சமய� பா�&. ஒளி&தி�/த தச�கிாீவ$ 

உடேன ச/நியாசி ேவஷ� ெகா() சீைத*$ வ/தா$. அழகான காவி&.ணி 

உ)&., தைலயி� ஒ� சி< 3)மி ைவ&., ைகயி;3ைட பிE&., பாத�களி� 
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ெச�!பணி/., இட&ேதாளி� த(ட*� கம(டல*� தா�கிB ச/நியாசி உ�வ� 

Q(), சீைதயி�/த இட&.�3 இராவண$ வ/. ேச�/தா$. சேகாதர�களாகிய 

இராம ல�"மண�க� இ�வ�மி$றி& தனிேயயி�/த சீைதைய இராவண$ 

கி�Eன., ச/திர Uாிய�க� இ�வ�� இ�லாம���3� ச/தியா கால&ைத 

ந�ளி�� நSகின.ேபால& ேதா$றிய.. 'க> ெப;றவ8� இள�ப�வ*ைடய-

வ8மாகிய சீைதைய அ�ெகாEயவ$ ச/திரைனவி�)! பிாி/த உேராகிணி 

ந�ச&திர&ைத அ�காரக$ பா�&த.ேபால! பா�&தா$. ெகாEய ெசய�கைளB 

ெச=�� அ! பாவிைய� க() ஜன5தான&தி��/த மர�க� அைசயவி�ைல; 

கா;<� அE�கவி�ைல; அவ$ தன. சிவ/த க(களா� சீைதைய! பா�&த 

பா�ைவைய� க() பய/. ெவ3ேவகமாக ஓ)� ேகாதாவாி நதி�� தன. ேவக� 

அட�கி;<. 

 

இராம� இ�லாத சமய� பா�&.& தச�கிாீவ$ ச/நியாசி ேவஷ� Q() சீைத*$ 

ெச$றா$. சி&திரா நZ&திர&ைதB சனி ெச$< ேச�வ.ேபா� கணவைன� 

காணாம� பாிதவி�3� சீைத*$ '�லா� Iட!ப�ட கிண<ேபால� 

ெகாEயவனாகிய இராவண$ ந�ல தவ&தின� வEவ�ெகா() ெச$றா$. ெகாEய 

க�&.�ள அFவர�க$, அழகிய ெவ�ளிய ப;கைள��, இதைழ��, Qரண ச/திர$ 

ேபா$ற *க&ைத��, தாமைர யித>ேபா$ற க(கைள�� உைடயவளா=, மNச� 

ப�))&.& .�க&தா� க(ணீ� ெப��கி! ப�ணசாைலயி� உ�கா�/தி��3� 

அழகான சீைதைய அSகினா$. அவைள� க(ட2ட$ ராZேச/திர$ ம$மத 

பாண&தா� ெமா&.(டா$. ேவதேமாதி�ெகா() அFவர�க� ம$னவ$ 

த$னழகினா� I2லக&ைத�� ெவ$< இல�"மிேபா� விள�3� சீைதைய! 

பா�&.! 'கழ& ெதாட�கினா$. 

 

“ெபா$ேபா$ற ேமனிைய உைடயராகி, மNச� ப�))&., தாமைர ஓைடேபால 

அழகான தாமைர மல�மாைலைய அணி/தி��3� நீ�க� யார�மா? அழகான *க� 

பைட&த மாேத, நீ�க� யா�? கீ�&திேயா? அழேகா? லVமிேயா? அ!சரேசா? 

ஐ"வாிய&தி$ உ�வேமா? அ�ல. தன. இ-ட!பE சNசாி�3� ரதிேதவிேயா? 

உ�க8ைடய ப;க� ஒ$<ேபா� எ�லா� அழகாக2�, Jாிய 

*ைனகைள�ைடயனவாகி��, ெவ(ைமயாக2� இ��கி$றன. உ�க� க(க� 

விசாலமாக2� நி-கள�கமாக2� ெசFவாி பட�/தன வாக2� 

க�விழிக8ைடயனவாகி�� விள�3கி$றன. கEபாக� விசால*� 

ெப�ம?மாயி��கி$ற.; .ைடக� யாைன& .தி�ைகேபால& திர() 
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ப�&தி��கி$றன. தன�க� வி�மி!'ைட&. இ<மா/. மணிவட�களணி/. 

பன�பழ&.�ெகா!பாக விள�3கி$றன. 

 

அ�மணி, உ�க� '$னைக��, ப;களி$ அழ3�, க(களி$ ஒளி�� உ�க� 

ேமனி�� ஆ;<நீ� கைரைய� கைர&.�ெகா() ஓ)வ.ேபால எ$ உ�ள&ைத 

*+.� கவ�/.வி�டன. பிE�கட�கின இைடைய�� அழகிய J/தைல�� 

உைடயவேர, உ�ைம!ேபா� இFவள2 அழகான ெப(ைண& ேதவ! 

ெப(க8�8�, க/த�வ, யZ கி$னர! ெப(க8�8� நா$ பா�&ததி�ைல. 

இF2லக&தி� மிக உ&தமமான உ�க� அழ3�, இளைம��, சாயH�, நீ�க� 

கா�E� வசி!ப.� எ�லா� எ$ மன&ைத மய�3கி$றன. த�க� இ-ட!பE 

உ�வ� மா<� ெகாEய அர�க�க� வசி�3� கா) இ.. ஆைகயா� நீ�க� 

நா�E;3& தி��பி!ேபாகேவ()�. நகர&திH� ப�டண&திH� அழகான 

மாளிைகயி$ க(S� ந�ல வாசைனக� நிர�பிய QNேசாைலகளிH� நீ�க� 

வசி�கேவ()�. உய�/த மாைலக�, உய�/த உண2. உய�/த 'டைவ, உய�/த 

'�ஷ$ இைவக� எ!ெபா+.� உ�க8�3 ேவ()ெம$< நா$ எ(Sகிேற$. 

 

மாேத, நீ யா�? �&திர�க�, வ"�க�, ேதவ�க� - இவ�க8� யாைரB ேச�/தவ�? நீ� 

ேதவ க$னிைக எ$ேற நா$ எ(Sகிேற$. இ�கா�E;3� க/த�வ�க�, 

ேதவ�க�, கி$னர�க� ஒ�வ�� வரமா�டா�க�. இ. அர�க�க� வா+� இட�. நீ� 

எFவா< இ�3 வ/தீ�? இFவிட&தி� சNசாி�3� 3ர�3, சி�க�, '�, யாைன, 

கரE, ெச/நா=, க+ைத! '� *த�ய வில�3கைள� க() நீ� எFவா< 

பய!படாம� இ��கிறீ�? இ/த� கா�E� தனிேய இ�/.ெகா() இFவிட&தி� 

சNசாி�3� ெவ3 பல�ெபா�/திய பய�கரமான மதயாைன� J�ட�கைள� க() 

எ!பE நீ� பய!படாம���கிறீ�? நீ� யா�? யாைரB ேச�/தவ�? எ�கி�/. 

வ/தி��கிறீ�? எ$ன&தி;காக� ெகாEய அர�க�க� சNசாி�3� இ&த(டக 

வன&தி� தனிைமயாக வசி&.� ெகா(E��கிறீ�?'' எ$றா$. 

 

.-டனாகிய இராவணனா� இFவா< வினவ!ப�ட சீைத அவ?ைடய அ/தண 

ேவஷ&ைத� க() அவ?�3 அதிதிக8�3B ெச=யேவ(Eய மாியாைதகளி� 

ஒ$<� 3ைறயாம� ெச=தா�. *த�� ஆசன� ெகா)&., அத$பி$ காலல�ப 

ஜல�வா�&., பிற3 ெவ3 ேயா�கிய$ ேபால�காS� அவைன! பா�&. “அ$ன� 

சி&தமாக இ��கிற.'' எ$றா�. 
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காவி& .ணி�)&.� ைகயி� கம(டல� தாி&.! பிராமண ேவஷ� Q() வ/த 

இராவணைன அவ$ ெக�ட எ(ண*�ளவனா�� Qஜி!பத;3 அேயா�கியனா�� 

இ�/தேபாதிH�, “இ/த ஆசன&தி$ ேம� உ�கா��க�. இேதா ஜல� 

ெப;<�ெகா�8�க�. இ�கா�E� கிைட�3� கிழ�3க8� பழ�க8� 

த�க8ைடய 'சி!'�ெக$< இேதா ைவ�க!ப�E��கி$றன. இைவகைள 

உ�க8�3 ேவ(Eயம�)� 'சி��க�'' எ$றா�. 

 

இFவா< மனித�க8�3� உ&தமரான இராம�ைடய மைனவி இராவணைன 

ெவ3மாியாைதயாக! ேபாசன&.�கைழ�க, அவ$ தன�3 *E2கால� 

கி�Eவி�டபEயா� அவைள எ!பEயாவ. பலா&காரமாக& \�கி�ெகா() 

ேபா=விட ேவ()ெம$< க�தினா$. அ!ெபா+. சீைத. ேவ�ைட�3! 

ேபாயி�/த இராம� ல�"மண�ட$ தி��பிவ�வைத ஒFெவா� நிமிஷ*� 

எதி�பா�&.& தன. க(க8�3 எ�Eயம�)� கா�ைட நா$3 ப�க�களிH� 

ேநா�கினா�. எFவாறாகB ";றி!பா�&தேபாதிH� அ�காெட�3� ப"ைமயாக 

இ��க� க(டாேளய$றி இராம இல�"மண�கைள அவ� காணவி�ைல". 

 

ேமேல உ�ள. வா�மீகி *னிவாி$ வா�3. அதி�, ச$னியாசி ேவட�Q(ட 

இராவண$ சீைதைய! பா�&. 'நீ யா�' எ$< ேக�3�ேபாேத சீைதயி?ைடய 

அ�க�கைள அFவள2 ெகாBைசயாக வ�ணி&. அவைள விளி!ப. வினயம;றதாக 

இ�!ப. ம�)ம�லாம� மிக2� விரச*�ளதாக இ��கிற.. க;'� 3ண�களி� 

3ைற/தவளான ெப(ணாக இ�/தாH� 'எ$?ைடய அ�க�கைள இ!பE-

ெய�லா� வ�ணி�க நீ யாரடா?' எ$< ேக�)வி)வா�. அ!பE� 

ேக�காவி�டாH� அவ?ைடய ச$னியாச ேவட&ைதB ச/ேதககி�காம���க 

*Eயா.. அவ$ எ)&த எ)!பிேலேய காம ஆைசைய� கா�Eவி�டதா� அவ?�3 

மாியாைதகைளB ெச=ய மனெமா!பியி��கமா�டா�. 

 

இ/த இட&ைத� க�ப� எ!பE அழ3ப)&தியி��கிறா� எ$பைத இ�ேகேய 

பா�&.வி)ேவா�: - 

 

இல�3மண$ சீைதைய& தனிேய வி�)வி�) இராமைர நாEB ெச$றபி$; 

 

 “இைளயவ$ ஏகH� இற2 பா��கி$ற 
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 வைளஎயி;< இராவண$ வNச� *;<வா$ 

 *ைளவாி& த(ெடா� I$<� *!பைக& 

 தைளயாி தவ&தவ� வEவ� தா�கினா$." 

 

இைளயவனாகிய இல�3மண$ ேபான2ட$ அவ$ இ�லாதி�!பைத! பா�&த 

வைள/த ப;கைள�ைடய இராவண$, தா$ எ(ணிய வNசைனையB ெச=. 

*E!பத;காக� ெகா+/. இைலக� விாி/த (ைவ-ணவ ச$னியாசிகளி$ ைகயி; 

பிE&.�ெகா�8� சி$னமாகிய) திாித(ட&ைத ஏ/தினவனா=, காம�, ெவ3ளி, 

மய�க� எ$ற *!பைககைள�� அ<&.விட�JEய தவசிகளி$ ேவட&ைத& 

தாி&தா$. 

 

 “ஊணிலனா�என உல�/த ேமனிய$ 

 ேச(ெநறிவ/தேதா� வ�&தB ெச=ைகய$ 

 பாணியி$ நட&திைட! பE�கி$ றா$என 

 Lைணயி$ இைசபட ேவத� பா)வா$." 

 

உணேவ உ(ணாதவ$ேபா� வாEவ;றி!ேபான ேதக*�ளவனாகி, ெந)/\ர� 

வழிநட/. கைள&.!ேபான .$ப*ைடயவ$ேபா$ற ேதா;ற&.ட$ தாள&.�3& 

த�கபE நடன� பயி�கி$றவனைன!ேபால Lைணயி$ நாத� Jட& 

ேதா;<வி)�பEயான இைச�ட$ ேவத�கைள! பாE�ெகா(), 

 

 “Q!ெபாதி அவி>/தன நைடய$ Qதல� 

 தீ!ெபாதி/ தா�என மிதி�3� ெச=ைகய$ 

 கா!ப�� ந)�3<� கால$ ைகயின$ 

 I!' எ?� ப�வ*� *னிய *;றினா$." 

 

ஒ� QI�ைட அவி>/.வி�ட.ேபா$ற .வ(ட நைட�ைடயவனா=, Qமியி� 

ெந�!'&.(ட�க� பரவி� கிட/தா� அைத�க() பய/. பய/. அEெய)&. 

ைவ!ப.ேபா$ற நE!'ைடயவனா=, நி<&த *EயாதபE எ/ேநர*� 

ந)�கி�ெகா(ேடயி��கிற கா�க8� ைகக8� உைடயவனா=, 'கிழ�)&தன�' 

எ$< ெசா�ல!ப)கிற ப�வேம ேதா;<!ேபா3�பEயான அFவள2 கிழ&தன� 

*தி�/தவனா=, 

 



46 

 

 “தாமைர� க(ெணா)ஏ� தவ&தி$ மாைலய$ 

 ஆைமயி$ இ��ைகய$ வைள/த ஆ�ைகய$ 

 நாம0� மா�பின$ நSகினா$ அேரா 

 \மன&. அ�/ததி இ�/த Uழ�வா=." 

 

தாமைர மணிகளாலா�க!ப�ட அழகான மாைலயணி/தவனா=, ஆைமைய!ேபா� 

அ�க�கைள உ�8�கி+&.�ெகா() உ�கா�கி$றவனா=, J$வி+/. 

வைள/த சாீர*�ளவனா=, Qc� அணி/த அ/தண வEவ&ேதா), பாி"&தமான 

மன*ைடயவ8� க;பரசி அ�/ததி�3B சமானமானவ8மாகிய சீைத இ�/த 

இட&ைத ெந��கினா$. 

 

 “ேதாம< சாைலயி$ வாயி� .$னினா$ 

 நா*த� 3ழறிட ந)�3� ெசா��னா$ 

 யாவ� இFவி��ைக�� இ�/.ளீ�? எ$றா$ 

 ேதவ�� ம��ெகாள& ெதாி/த ேமனிய$.” 

 

ேதவ�க8� Jட� க() அதிசயி&. மய�3�பEயாக அFவள2 திறைம�ட$ 

மா<ேவட� 'ைன/த இராவண$ (சீைத இ�/த) 3;றம;ற ப�ணசாைலயி$ 

வாசH�3 அ�கி� வ/தா$. நா�கி$ Yனி 3ழ<�பE ந)�3கி$ற ெசா;களா� 

இ/த� 3Eைச�3� யா� இ��கிறீ�?' எ$றா$. 

 

 “ேதாைக�� அFவழி& ேதாமி� சி/தைனக� 

 ேசக�� ேநா$பின� எ$?� சி/ைதயா� 

 பாகிய� கிளவியா� பவள� ெகா�ப�ேபா$< 

 ஏ3மி$ ஈ()என எதி�வ/. எ=தினா�'' 

 

மயி� ேபா$ற சீைத�� அ!ேபா. (அ/தB ச$னியாசிைய) மாச;ற 

எ(ண�கேளா), பிற!ப<�3� விரத� Q(ட தவசிெய$< நிைன&.�ெகா(), 

பா3 ேபா$ற இனிய வா�&ைதகளா� ‘இ�ேக வா��க�’ எ$< எதி�ெகா(ட-

ைழ&.�ெகா(ேட ஒ� பவள� ெகா�' ேபால (அ/தB ச$னியாசியி$) *$னா� 

வ/. ேச�/தா�. 
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 “ெவ;பிைட மதெமன விய��3� ேமனிய$ 

 அ;பி$ந� திைர'ர� ஆைச ேவைலய$ 

 ெபா;பி?�3 அணியிைன! 'கழி$ ேச�ைகைய� 

 க;பி?�3 அரசிைய� க(ணி� ேநா�கினா$." 

 

மைலயி$ மீ. மத� ெபா�3வ.ேபா� ேதக� விய��க, காம� எ$?� அைலக� 

மி3/. 'ர8கி$ற ேமாக ச*&திரமாகிய (இராவண) ச$னியாசி, அழ3 எ$ற 

ெபா�8�ேக ஆபரண� ேபா$றவ8�, 'க> எ$ற ெபா�8�ேக இ�!பிட-

மானவ8�, க;' எ$ற த$ைம�3 அரசியானவ8மாகிய சீைதைய� க(ெகா() 

பா�&.வி�டா$. 

 

சீைதயி$ அழைக!ப;றி, U�!பணைக ெசா$னைத� காதா;ேக�ேட அFவள2 

ேமாக�ெகா() இFவள2 வNசைனகைளB ெச=த இராவண$ சீைதயி?ைடய 

அ;'த அழைக& த$?ைடய க(களார� க()வி�டபி$ எFவள2 

ஆைசெகா�8வா$! க(ட2டேன உதி&த காம ஆைசயா� தன�3�ேள பலவித 

மன�ேகா�ைடகைள ஒ� ெநாE�3� க�)கிறா$. 'தாமைர மலைர வி�)வி�) 

இ!பE வEெவ)&. வ/தி��கிற மகால�"மியி$ அழைக அ?பவி�க என�3�ள 

இ�ப. க(க� ேபாதாேவ. ஆயிர� க(களாவ. இ�லாம; ேபாேனேன' எ$< 

அவதி!ப)கிறா$. 'நா$ சிவபிரானிட&தி� ெப;ற I$றைர�ேகாE ஆ�8� ம;ற& 

ேதவ�களிட&தி� வா�கின எ(ணிற/த வர�க8� இ/தB சீைதயி$ எ�ைலய;ற 

அழ3�3 ஈடா3மா?' எ$< ஏ�3கிறா$. 

 

'என�3 பய/. எ$ ஏவைலB ெச=கி$றவ�களாகிய ேதவ�க8� அ2ண�க8� 

ம;றவ�க8� இனிேம� இவ8ைடய ஏவைல� ேக�3�பE, I$<லக&.�3� 

இவைள அரசியா�கி நா$ இவ8�3 ஏவ� ெச=ேவ$' எ$< எ(Sகி$றா$. 

 

'இவ� கா�E��/. ெகா(), த�க8�3 ேநாி�)�ள .$ப�கைள எ(ணி& 

.யர!ப�)� ெகா(E��கேவ(Eய நிைலயிH� இவ8ைடய அழ3 இFவள-

ெவ$றா� இவ� மகி>Bசியாக இ��3�ேபா. எ!பEயி��3�! அடடா! 

இ!பE!ப�ட அழகிைய என�3� கா�E�ெகா)&த எ$ த�ைக U�!பணைக�3 

எ$ இராBசிய&ைத! பாிசாக& த/.வி)கிேற$' எ$< நிைன�கிறா$. 
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 “ஆ(ைடயா$ அைனயன உ$னி ஆைசேம� 

 I(ெட+ சி/தைன *ைறயிேலா$ தைன� 

 கா(டH� க(ணி$ நீ�.ைட&த க;பினா� 

 ஈ() எ+/த�8� எ$< இைனய Jறினா�'' 

 

அFவிட&தி� அ!பEெய�லா� எ(ணி� காம ஆைச ெபா�கிெய+/. சி/தைன 

ெச=. ெகா(E�/த *ைற ெக�டவனாகிய (இராவண) ச$னியாசிைய� 

க(ட2ட$ த$?ைடய க(ணீைர& .ைட&.�ெகா(), க;பி$ வEவமாகிய 

சீைத 'இ�ேக எ+/த�8�க�' எ$< வரேவ;'� Jறினா�. 

 

 "ஏ&தின�; எ=தH� இ�&தி� ஈ()என 

 ேவ&திர&. ஆசன� விதியி$ ந�கினா�; 

 மா&திாித() அய�ைவ&த வNச?� 

 Q&ெதாட� சாைலயி$ இ�/த ேபா>திேன'' 

 

(ச$னியாசிைய&) .தி&. வண�கினா�. (அவ$ உ�ேள) வ/த2ட$ ‘இதி� 

அம��க�’ எ$<, பிர�பா� பி$ன!ப�ட ஆசன� ெகா)&தா�; ெபாிய 

திாித(ட&ைத அ�கி� ைவ&.வி�) அ/த� கபட ச$னியாசி�� Q�ெகாEக� 

பட�/த ப�ணசாைலயி� உ�கா�/த சமய&திேல - 

 

 "ந)�கின மைலக8� மர?�; நாஅவி/. 

 அட�கின பறைவ��; வில�3� அNசின; 

 பட�3ைற/. ஒ.�கின பா�'�; பாதக� 

 க)/ெதாழி� அர�கைன� காS� க(ணிேன'' 

 

பாதக� ெகா)ைமகைளB ெச=ய�JEய அர�கனாகிய அ/த (இராவண) ச$னியாசி 

அ!பE அ/த! ப�ணசாைலயி� உ�கா�/தைத� க(டேபாேத அ�கி��/த 

மைலக8� மர�க8� ந)�கின; பறைவகெள�லா� நாெவா)�கி! பா)வைத 

அட�கி�ெகா(டன; பா�'க8� பட�கைள ஒ)�கி�ெகா() ப.�கின. 
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 "இ�/தவ$ ‘யாவ. இFவி��ைக? இ�3உைற 

 அ�/தவ$ யாவ$? நீ� யாைர?’ எ$றH� 

 வி�/தின� இFவழி விரகிலா� என! 

 ெப�/தட� க(ணவ� ேபச� ேமயினா�.” 

 

(ப�ணசாைலயி�) அம�/த (இராவண) ச$னியாசி, ‘இ/த! ப�ணசாைல ஏ.? இ�ேக 

வசி�கி$ற அ�/தவசி எவ�? நீ�க� யா�?’ எ$< ேக�ட.�, வி�/தினராகிய 

ச$னியாசி இ/த விஷய�கைள அறியாதவ� எ$< எ(ணிய ெபாிய விசாலமாகிய 

க(கைள�ைடய சீைத ேபசலானா�. 

 

சீைத இ�/த இட&.�3 வ/த கபட ச$னியாசியாகிய இராவண$, சீைதைய� 

க(ட2டேன அவைள யாெர$< அறிய�ேக�ட ேக�வி��, சீைத அவைன 

வரேவ;ற.� ஆகியவ;ைற வா�மீகி *னிவ� கா�)� கா�சி�3 மா<பட� க�ப� 

த�� கா�சி இ.. 

 

இனி, சீைத ச$னியாசி�3� J<� ம<ெமாழி��, அத;3ேம� வள�� 

உைரயாடH�, ச$னியாசியாக இ�/தவ$ இராவணனாக ேவஷ� கைலவ.�, 

இராவண$ சீைதைய! பலா&காரமாக& \�3வ.� ஆகிய நிக>Bசிகைள இர() 

கவிஞ�க8� எ!பEெய!பE� கா�)கிறா�க� எ$பைத! பா�!ேபா�. *த�� 

வா�மீகி *னிவாி$ வா�ைக& ெதாட�ேவா�; வா�மீகி இராமாயண&தி$ 

நா;ப&தாறா� ச��க&தி$ ெமாழிெபய�!' *$ேன தர!ப�ட.. அைத& ெதாட�/. 

நா;ப&ேதழாN ச��க&தி$ ெமாழி ெபய�!'! பி$வ�மா<:- 

 

"சீைத த$ைன� கவ�வத;காகB ச/நியாசி ேவஷ� Q() வ/த இராவண$ 

இFவா< ேக�க, தன�3�ேள ‘இவேரா நம. அதிதி; ேமH� பிராமண�. ேக�டைதB 

ெசா�லாவிE� இவ� ந�ைமB சபி!பா�’ எ$< ெகாNச ேநர� ேயாசி&., அவைன! 

பா�&.B ெசா�லH;றா�: - 

 

‘உ�க8�3 ந$ைம�(டா3க. நா$ மிதிைல�3 அரசனான மகா&.மாவாகிய 

ஜனகமகாராஜாவி$ 3மாாி; இராம�ைடய அ$பான மைனவி. எ$ ெபய� சீைத. 

இVவா3 வ�ச&. அரச�க� மாளிைகயி� ப$னிர() வ�ஷகால� வசி&.! 
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பலவித ேபாக�கைள�� அ?பவி&. எ$?ைடய இBைசக� எ�லா� 

நிைறேவற!ெப;ேற$. பதி$I$றா� வ�ஷ&தி� தசரத ம$ன� தம. 

ம/திாிமா�க8ட$ ேயாசி&. இராம��3! ப�டாபிேஷக� ெச=. ைவ�க& 

தீ�மானி&தா�. அFவா< ப�டாபிேஷக&.�3 ேவ(Eய சாமா$க� எ�லா� வ/. 

சி&தமாயி��3�ேபா. என. மாமிமா�களி� ஒ�&தியாகிய ைகேகயி தன. 

கணவாிட� ஒ�வர� ேக�டா�. அவ�, ச&தியவ/தராகிய ராேஜா&தம��3& தா$ 

ெச=த உபகார&ைத நிைன!Q�E அவைர& த$ வச!ப)&தி�ெகா(), எ$ 

கணவைர� கா�)�3 அ?!பேவ()� எ$<�, பரத?�3 ப�ட� க�ட 

ேவ()ெம$<� இர() வர�கைள� ேக�) ‘இராம$ ப�ட&.�3 வ�வதாக 

இ�/தா� நா$ 'சி�க2� மா�ேட$; தீ�&த பான� ெச=ய2� மா�ேட$; \�க2� 

மா�ேட$, எ$ உயிைர மா=&.�ெகா�ேவ$’ எ$< ெசா$னா�. இFவா< 

ைகேகயி ெசா�ல மகிபதியாகிய எ$ மாமனா� அவைள! பலவித ெச�வ�கைள! 

ெப;<�ெகா�8மா< ேவ(Eனா�. 

 

அவ� அத;3 உட$படவி�ைல. அ!ேபா. எ$ கணவ��3 வய. இ�ப&ைத/.; 

என�3 வய. பதிென�). எ$ கணவ� இராம� எ$?� ெபயரா� உலகெம�3� 

'க>ெப;றவ�. அவ� ச&திய*�, ந;3ண*�, ந�ெலா+�க*�, பர/த விழி�� 

நீ(ட ைகக8� உைடயவ�. பிராணிக8�ெக�லா� எ!ேபா.� ந$ைமேய 

ெச=பவ�. அ!பEயி�/.� ெவ3 பரா�கிரம� ெபா�/திய எ$ மாமனாராகிய தசரத� 

ைகேகயியி$ மன� ேகாணாம���க ேவ(E, இராம��3! ப�டாபிேஷக� 

ப(ணவி�ைல. ப�டாபிேஷக நிமி&தமாக& த/ைதயிட� ெச$ற எ$ ப�&தாவாகிய 

இராமைர! பா�&.� ைகேகயி 'இராகவா, உன. த/ைத எ$னிட� ெச=தி��3� 

க�டைளைய� ேக�. ஒ�வித இைடNசHமி$றி இ/த இராBசிய� பரத?�காக2� நீ 

ஏழிர(டா() கா�EHைறய2� ேவ()மா�. ஆைகயா� நீ அFவா< ெச$< 

உ$ த/ைதயி?ைடய வா�&ைதைய� கா!பா;றி ைவ!பாயாக' எ$< 

இ�ெகா)Nெசா;கைளB ெசா$னா�. 

 

எ$ கணவராகிய இராம� அFவாேற ஆ3கெவ$< அவ8ைடய வா�&ைதைய 

அ�கீகாி&. விரத� Q() இFவிட&.�3 வ/தா�. அவ� எ!ேபா.� 

ேவ()பவ�க8�3 அவ�க� ேவ()� ெபா�ைள� ெகா)!பவேரய$றி 

ஒ�வாிடமி�/. தா� ஒ$<� ேவ()பவர�ல�. அவ� எ!ேபா.� உ(ைமேய 

ேப"பவ�; ெபா=�ைர! பவர�ல�. ஐயா அ/தணேர, இைவகேள இராம�ைடய 

சிற/த விரத�க�. 
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இராம�ைடய இைளய தாயா� வயி;றி� பிற/த த�பி ல�"மண�. அவ� இராம��3 

உதவியா��ளவ�. ச&.��கைள வைத�3� வ�லைம ெப;றவ�. ெவ3 

பரா�ரமசா�. அF2&தம� மி�க உ<தி�� சீல*� உைடயவ�. அவ� ைகயி� 

வி�ேல/தி, எ$?ட$ கா�)�3! 'ற!ப�ட தம. தைமயனாைர& ெதாட�/. 

வ/தா�. இFவா< ஐ�'ல$கைள�� அட�கி& த�ம&ைத இைடவிடா. நட&.� 

இராம� சைட'ைன/., தவ ேவட� Q(), தம. த�பிேயா)� எ$ேனா)� இ/த& 

த(டகாரணிய&.�3 வ/. ேச�/தா�. 

 

ஐயா பிராமேணா&தமேர, இFவா< நா�க� I$< ேப�� ைகேகயியினா� 

இராBசிய� அபகாி�க!ப�டவ�களாகி எ�க� பல&தி$ மகிைமயினா� இ/த! 

பய�கரமான த(டகாரணிய&தி� வா>/. ெகா(E��கிேறா�. தா�க� இ�3B 

ச;< இைள!பா��க�. 

 

என. கணவ� கா�EH�ள க/தIல பல�கைள��, மா$ ப$றி 

*தலானைவகைள� ெகா$< ேபா.மான இைறBசிைய�� எ)&.�ெகா() இேதா 

தி��பி வ/.வி)வா�. தா�க� த�க� ெபய�, ேகா&திர�, 3ல� *த�யைவகைள& 

தய2 ெச=. என�3& ெதாிவி�க ேவ()�. ஓ அ/தணேர, யா. காரண&.�காக நீ� 

இ/த& த(டகாரணிய&தி� தனிைமயாக& திாிகி$றீ�?’ எ$றா�. 

 

இFவா< இராம�ைடய மைனவியாகிய சீைத ெசா�ல, ெவ3 பலசா�யாகிய அர�க� 

ேவ/த$ விைர/. JறH;றா$: - "சீதா=, நா$ இராவண$; அர�க� ம$னவ$. 

ேதவ�க�, அ"ர�க�, மா?ட�க� யாவ�� எ$ைன� க() அBச�ெகா�வ�. 

ெபா$ேபாH� ேமனி�ைடயவ8� ப�))&.�ளவ8மாகிய உ$ைன� க(ட. 

*த� நா$ என. மைனவிமா�க� ேம� உ�ள ஆைசைய *+.� ஒழி&.வி�ேட$. 

நா$ பல இட�களி��/. அழகான ெப(கைள�ெகா() வ/. ைவ&தி��கிேற$. 

அவ�க� எ�ேலா��3� நீ தைலவி ஆவாயாக. ச*&திர&தி$ ந)வி� நாH'ற*� 

கடலா� Uழ!ப�) மைலயி$ சிகர&தி� அைம�க!ப�ட இல�ைக என. ராஜதானி. 

சீேத, அFவிட&தி� நீ எ$?ட$ சி�காரவன&தி� ச/ேதாஷமாக உலாவலா�. 

அ!ெபா+. நீ இ/த�கா�E� வாழ எ(ணமா�டா=; சீேத, நீ எ$?ைடய 

மைனவியா= வி�டா� ந�ல ஆைடயாபரண�க� அணி/த ஐயாயிர� பணி!-

ெப(க� உன�3! பணிவிைட ெச=வா�க�,” எ$றா$. 
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இFவா< இராவண$ ெசா�ல, உ&தமியான ஜானகி, ேகாபமைட/. அFவர�கைன 

அக$< நி$< ெசா�லH;றா�. “ெபாிய மைலேபால அைச�க *Eயாதவ��, 

மேஹ/திர?�3 ஒ!பானவ��, ெப��கட�ேபால� கல�க *Eயாதவ�மான 

இராம�ைடய மைனவி நா$. சலக ல�சண�க8� ெபா�/தினவ��, ஆலவி��ச� 

ேபா�பவ��, ச&தியவ/த��, மகா&.மா2மாகிய இராம�ைடய மைனவி நா$. 

நீ(ட கர�க8� அக$ற மா�'� மத&த சி�க&தி$ நைட�*ைடய '�ஷ 

சி�கமாகிய இராம�ைடய மைனவிநா$. Qரண ச/திர?�3 ஒ!பான 

*க*ைடயவ�� ராஜ3மார��, ஐ�'ல$கைள அட�கினவ�� ெப��'க> 

ெப;றவ�மாகிய இராம�ைடய மைனவி நா$. நீ எ$ைன இBசி!ப. ஒ� ெப( 

சி�க&ைத நாி இBசி!ப. ேபாH�. Uாிய?ைடய கிரண�ேபா� நீ எ$ைன&ெதாட 

*Eயா.. ஓ ரா�சசா, இராகவ�ைடய காத�யாகிய எ$ைன நீ கவர� 

க�தினைமயா� இ/த மர�கெள�லா� உ$ க(க8�3! ெபா$னாலான-

ைவகளாக! 'ல!ப)�. 

 

மி�க அாியாகிய சி�க&தி$ வாயிH� ச�!ப&தி$ வாயிH� உ�ள ப�ைல! பி)�க 

நீ நிைன�கிறா=! ம/தர மைலைய நி$ ைகயா� த+வ2� விஷ&ைத உ()வி�) 

உயி�ட$ இ��க2� நீ நிைன�கிறா=! Jாிய ஊசியா� க(கைள& .ைட�க2�, 

க&தியி$ Jைர நாவா� பாிசி�க2� நீ நிைன�கிறா=! க+&தி� ஒ� ெப�� க�ைல� 

க�E�ெகா() ச*&திர&ைத� கட�க நீ வி��'கிறா=! இராம�ைடய உ&தமமான 

ப&தினிைய வி��'� நீ Uாிய ச/திர�கைள� ைகயா� ப;ற2�, 

ெகா+/.வி�ெடாி�� தீைய& .ணியி� *E/.ெகா�ள2�, Jாிய இ��'B 

Uல�களி$ ேம� நட�க2� க�.கிறா=! சி�க&.�3� நாி�3� ேபால2�, 

கா�வா=�3� ச*&திர&.�3� ேபால2�, அ*த&.�3� கNசி�3� ேபால2�, 

த�க&.�3� இ��'�3� ேபால2�, ச/தன&.�3� ேச;<�3� ேபால2�, 

யாைன�3� Qைன�3� ேபால2�, கா�ைக�3� க�ட?�3� ேபால2�, 

மயிH�3� நீ��ேகாழி�3� ேபால2�, சாகச! ப�சி�3� க+3�3� ேபால2� 

இராம��3� உன�3� உ�ள ேவ;<ைம ெபாி.. இ/திர?�ெகா!பான 

பரா�கிரம&ைத�ைடய அ!ெபாிய வி�லாளியாகிய இராம� உயி�ட$ 

இ��கிறவைரயி� நீ எ$ைன அபகாி&தேபாதிH� ெந=ைய� 3E&த ெகா�3ேபால 

நீ மா()ேபாவ. நிBசய�' எ$< ெகாEய இராவணைன! பா�&. இ/தB 

ெசா;கைளB ெசா�� உ&தமியான சீைத ெப��கா;றா� அைச�க!ப)� 
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வாைழேபா� ந)�கி நி$றா�. அ!ேபா. யம$ ேபா$ற ேபரா;றHைடய 

இராவண$ அவமான&தா� இ$?� அதிக பய&ைத உ()ப(S� ெபா��)& 

தன. 3ல�, பல�, ெபய�, தா$ ெச=த ெகாEய ெசய�க� *த�யைவகைள எ)&.B 

ெசா�ல& ெதாட�கினா$!’ 

 

(அ)&த நா;ப&ெத�டா� ச��க&தி� ேமேல ெசா$னபE இராவண$ தன. 3ல�, 

பல�, ெபய� *த�யவ;ைறB ெசா�Hகிறா$. நா;ப&ெத�டா� ச��க&தி$ ெமாழி 

ெபய�!'! பி$ வ�மா<: - ) 

 

“சீைத இFவா< ெசா�ல இராவண$ அதிக ேகாப� ெகா(), தன. '�வ�கைள 

ெநாி&.� JறH;றா$: - 'ஓ "/தாி, நா$ 3ேபர?ைடய த�பி. எ$ ெபய� ப&.& 

தைலகைள! பைட&த இராவண$. நீ வா>வாயாக. நா$ ெவ3 பிரதாப*�ளவ$. 

யமைன�க() மனித� ந)�கி ஓ)வ.ேபா�, எ$ைன� க(டா� ேதவ�க�, 

க/த�வ�க�, பிசாச�க�, உரக�க�, பதக�க� *த�யவ�க� எ�ேலா�� பய/. 

ஓEவி)வா�க�. நா$ எ$ அ(ணனாகிய 3ேபரைன ஒ� காாிய நிமி&த� ேகாப� 

ெகா() ச(ைடயி�) ெவ;றிெகா(ேட$. அதனா� அவ$ என�3 அNசி& தன. 

ெச�வ நகரமாகிய இல�ைகைய வி�)� ைகைல மைல�ேகாE அ�ேக 

3Eயி��கிறா$. ேவ()மிட&.�3! ேபா3� '-பக� எ$?� அவ?ைடய 

விமான&ைத நா$ என. பரா�ரம&தா� பறி&.�ெகா(ேட$. அத$ மீேதறி நா$ 

இ!ெபா+. ேவ()மிட�க8�3 ஆகாச மா��கமாகB ெச�ேவ$. நா$ 

ேகாப�ெகா�8�ேபா. என. *க&ைத! பா�&த மா&திர&திேலேய இ/திர$ 

*த�ய ேதவ�க� எ�லா�� ஓE வி)வா�க�. நா$ இ��3� இட&தி� கா;<� 

பய&.ட$ L"�. ெகா)ைமயான கிரண�கைள�ைடய Uாிய?� என�3! பய/. 

3ளி�/த ச/திர$ ேபா� பிரகாசி!பா$. ேவெற$ன ெசா�லேவ()�? நா$ 

வசி�3மிட&தி� மர�க8� இைலக8� அைசயா; ஆ<க8� விைர/. ஓடா; 

ச*&திர&.�3 அ�கைரயி� என. அழகிய ப�டணமாகிய இல�ைக உள.. அ. 

இ/திர?ைடய அமராவதிேபா� நா$3 'ற&திH� ெகாEய ரா�சச�களா� 

கா�க!ப�)! ெபா$ மயமான மதி�களா� Uழ!ப�E��கிற.. அ. த�க&தா� 

க�ட!ப�ட மாளிைகக8�, இர&தினமிைழ&த ேகா'ர வாயிைல�� உைடய.. அ. 

யாைனக�, 3திைரக�, ேத�க� நிைற/த.; எ!ெபா+.� ம�கல வா&திய�க� 

ஒ�!ப.: வி��பிய பழ�கைள�ெகா)�3� பலவைக மர�க� நிைற/., சி�கார 

வன�க� ெசறி/த.. 
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ஜனகராஜ '&ாீ, சீேத, நீ அFவிட&தி� எ$?ட$ வாழேவ()�. மாேத, அ�ேக நீ 

ஒ� ெபா+.� மானிட! ெப(கைள! ப;றி நிைன�கமா�டா=. ைதயா�, 

அFவிட&தி� நீ மானிட�க8�3 எ�டாத ேபாக�கைள அ?பவி&.� ெகா() 

"கமாயி��3� ேபா. அ;ப ஆ�8ைடய மானிடனாகிய இராமைன 

நிைன�கேவமா�டா=. 

 

தசரதராஜ$ தன�3ேவ(Eய 3மார?�3! ப�ட� க�E ைவ&.வி�) Lரமி�லாத 

தன. I&த 3மாரைன� கா�)�3 ஓ�Eவி�டா$. தட�க(ணா=, தன. 

இராBசிய&ைத இழ/. .$'<� விரதியாகிய இராமேனா) இனி உன�3 உற2 

எ$ன? அர�க�க� எ�லா��3� ம$னவ$ நா$. காம பாண&தா� .ைளப�) 

உ$ைன&ேதE வ/ேத$. ஆதலா� எ$ைன அலZிய� ெச=வ. உன�3& தகா.. நீ 

அலZிய� ெச=வாயானா� *$ன� '`ரவைன� காலா� உைத&.& த�ளிய 

ஊ�வசி ேபால! பி$ பாிதாப!ப)வா=. இராம$ மானிட$; ேபாாி� எ$ ைகவிர� 

ஒ$றி;3 இைணயாகா$. மாேத, உன. அதி�-ட&தா� நா$ உ$ைன& ேதE 

வ/தி��கிேற$. ஆைகயா� நீ எ$னிட� வ/.வி)," எ$றா$. 

 

இராவண$ இFவ(ண� ெசா$னைதB சீைத ேக�), ெவ3 ேகாபமைட/., க(க� 

சிவ/. அFவர�க� ம$னவைன ேநா�கி இFவித கEனமான ெசா;கைளB 

ெசா�வாளாயினா�: ‘எ�லாராH� வண�க!ப)� 3ேபரைன உ$ அ(ண$ எ$< 

ெசா���ெகா() நீ எFவிதமாக இ/த! பாபமான காாிய&ைதB ெச=ய& 

.ணிகிறா=? அடா இராவணா, 'ல$கைள அட�காத '&திய;ற ெகாEயவனாகிய 

உ$ைன அரசனாக அைட/ததா� அர�க�க� எ�லா�� மா()ேபாக! 

ேபாகிறா�க�. இ/திர$ மைனவியாகிய சசிேதவிைய� கவ�/. ெச$றவ$ ஒ�கா� 

பிைழ&தாH� பிைழ�கலா�; இராம�ைடய மைனவியாகிய எ$ைன� கவ�/தவ$ 

ஒ�நா8� உயி�ட$ இ��கமா�டா$. வBசிரா�த&ைத& தாி&த இ/திர$ 

மைனவியாகிய சசிேதவிைய அவமதி&தவ$ பிைழ!ப.J)�; எ$ைன 

அவமதி&தவ$ அமி�த பான� ப(ணினவனாயி?� J;<�3& த!'வதி�ைல,'' 

எ$றா�. 

 

(இத;க)&த நா;ப&ெதா$பதா� ச��க&தி� இராவண$ சீைதைய ேமH� 

பய*<&தி! ேபசி& த$?ைடய ெபா= ேவட&ைத வி�)B "ய`ப&ைத� கா�EB 
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சீைதைய! பலா&காரமாக& \�கினைத வா�மீகி *னிவ� ெசா�Hகி$றா�. அத$ 

ெமாழிெபய�!'! பி$வ�மா<:) 

 

''சீைத ெசா$னைத� ேக�) ெவ3 பிரதாபவானாகிய தச�கிாீவ$ ைகெயா) 

ைகைய& த�E ஒ� ேப��2 ெகா(), ம<பE�� சீைதைய! பா�&. 'நீ பி&த� 

பிE&தைன ேபாH�. நீ என. Lாிய&ைத�� பரா�கிரம&ைத�� ேக�டதி�ைலயா? 

நா$ ஆகாச&தி� நி$<ெகா() என. ைககளா� இ/த! Qமிைய ேமேல 

எ)!ேப$; யமைன�� ேபாாி� வைத!ேப$; என. பாண�களா� Uாியைன& 

.ைள!ேப$; Qமிைய�� பிள!ேப$. நா$ வி��பிய உ�ெவ)�க வ�ேல$. 

ஆைகயா� நீ எ$ைன� க(ெண)&.! பா�,'' எ$றா$. இFவ(ண� அவ$ 

ெசா��� ெகா(E��3� ெபா+ேத அவ?ைடய பி�கள வ�ணமான க(க� 

ேகாப&தா� சிவ/. எாிகி$ற அ�கினி� ெகா!பாயின. உடேன இராவண$ தா$ 

ெகா(ட சா.வான ச/நியாசி ேவஷ&ைத நீ�கிவி�) யம?�ெகா!பான தன. நிஜ 

உ�வ�ெகா(), மிகBசிவ/த க(க8�, ெபா;3(டல�க8�, ப&.& தைலக8�, 

பாண�க8�, வி�Hக8� உைடயவனா= ெவ3 ேகாப�ெகா() கா�ேமக� ேபால 

நி$றா$. அFவா< ச/நியாசி ேவஷ&ைத ஒழி&.! ெபாிய வEவைம/த அர�க� 

ம$னவனாகிய இராவண$ இர&த வ�ணமான ஆைட 'ைன/த தன. நிஜ 

உ�வ�ெகா() 5திாீர&தினமாகிய ைமதி�ைய உ;<! பா�&தா$. 

 

க��3ழHைடயவளா=, ஆைடயாபரணமணி/. Uாிய ர5மிேபா� விள�3� 

சீைதைய அவ$ பா�&., ‘"/தாீ, I2லக�களிH� கீ�&தி ெப;ற '�ஷைன 

அைடய� க�தினா� நீ இ!ெபா+ேத எ$?ட$ வ/. வி). நா$ உன�3& 

த3தியான கணவ$. நீ எ$ைன ஏ;<�ெகா�. நா$ உ&தம$. உ$னிட� காத� 

ெகா(டவ$. நா$ ஒ�ெபா+.� உன�3 இ-டமி�லாத காாிய&ைதB ெச=ேய$. 

ஆைகயா� நீ மானிடனிட� ைவ&தி��3� அ$ைப வி�)வி). எ$னிட� உன. 

அ$ைப ைவ; நீ ஒ$<� ெதாியாதவ�; ெதாி/தவைள!ேபால நE�கிறா=. தன. 

இராBசிய&ைத இழ/. எ(ண�க� ைகJடா., ஆ�8� 3<கிய இராமைன நீ 

எ$ன 3ண�கைள� க() காத��கிறா=? அவ$ ஒ� ெப(ணி$ க�டைள!பE 

தன. நா�ைட& .ற/., அ$ப�கைள�� ப/.�கைள�� வி�)! பிாி/.. ெகாEய 

வில�3க� சNசாி�3� இ�கா�E� வ/. '&திTன&தா� வசி&.� 

ெகா(E��கிறா$,’ எ$றா$. 
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அ�ெகாEய பாவியாகிய அர�க$ அ$பாக! ேபச ேவ(Eய சீைதைய!பா�&. 

வ$ெசா;கைளB ெசா��� காம&தா� க( Iட!ப�டவனா= அவைள ெந��கி, 

உேராகிணிைய! 'த$ ஆகாச&தி� ப;<வ.ேபா� ப;றினா$. அவ$ சீைதைய 

அவ8ைடய J/தைல இட�ைகயாH� .ைடகைள வல�ைகயாH� பிE&.& 

\�கினா$. யம?�ெகா!பான மைல ேபா$ற ெபாிய ேதா�கைள�� Jாிய 

ப;கைள�*ைடய இராவணைன� க() பய/. ந)�கி, அ�கி�/த வன 

ேதவைதகெள�லா� ஓEன. ெபாிய ஒ��ைடய.� ெபா$னா� அல�காி!ப�ட.� 

க+ைதக� Q�ட!ப�ட.மான இராவண?ைடய இரத� அ�ேக வ/. ேதா$றி;<. 

அ!ேபா. இராவண$ ெப��3ரேலா), ெகாEய வா�&ைதயா� சீைதைய! 

பய*<&தி& \�கி& த$ மEயி� ைவ&.�ெகா() இரத&திேலறினா$. 

 

இ!பEயாக வா�மீகி *னிவ�, இராவண$ சீைதைய அபகாி&த வித&ைதB 

ெசா��யி�!பத;3� இைத *;றிH� மா;றியைம&.� க�ப� ெசா�Hவத;3� 

உ�ள ேவ<பா)கைளB சாியாகB சீ�\�கி அ?பவி�க இ�ேகேய சில 

விஷய�கைள� 3றி!பி)வ. ெபா�/.�. 

 

அ/தண ச$னியாசியாக வ/த அதிதி, த$ைன மிக2� ெகாBைசயான வித&தி� 

வ�ணி&.� காம! ேபBசாக! ேபசினதா� அவ$ Qஜி�க& த3/தவ$ அ�ல ென$ற 

3றிகைள அறி/த பி$?� ‘இவேரா நம. அதிதி; ேமH� பிராமண�. ேக�டைதB 

ெசா�லாவி�டா� சபி!பா�’ எ$< பய/., சீைத த$ வரலா;ைறB ெசா�Hகிறா�. 

தா?� த$ கணவ� இராம�� இல�3மண�� வன&.�3 வர ேநாி�ட காரண&ைதB 

ெசா�H�ேபா., த�க8�3B ேசரேவ(Eய இராBசிய&ைத� ைகேகயி 

அபகாி&.�ெகா(டதாக நி/தி�கிறா�. 

 

இராBசிய&ைத வி�) வன&.�3 வ��ேபா. இராம��3 வய. இ�ப&ைத/. 

எ$<� தன�3 வய. பதிென�) எ$<� சீைத ச$னியாசியிட� ெசா�Hகிறா�. 

க�யாண&.�3! பி$ அேயா&தியி� பனிர() வ�ட�க� வா>/ததாக2� 

ெசா�Hகிறா�. அ!பEயானா� தி�மண� ஆனேபா. சீைத�3 ஆ< வயதாக&தா$ 

இ�/தி��க *E��. இராம� வி�ைல வைள&. ஒE&.B சீைதைய விவாக� ெச=. 

ெகா�8வத;3B சில வ�ஷ�க� *$னாேலேய பல அரசிள�3மார�க� சீைதைய 

மண/.ெகா�ள ஆைச!ப�) வி�ைல வைள�க வ/. ேதா�வி�;<!ேபானதாக 

வா�மீகி *னிவ� ெசா�Hகிறா�. அ.வானா� ஆ< வய.�3� 3ைறவான 

3ழ/ைதயி$ மீதா அ/த இளவரச�க� ேமாக�ெகா() வி�ைல வைள�க 

*ய$றா�க�? 
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ேமH� *$ேன வி"வாமி&திர *னிவ� தம. ேவ�விைய� கா�க இராமைர 

அைழ&.�ெகா() ேபாக வ/தேபா., தசரத�, இராம��3 ‘இ$?� பதினா< 

பிராய�Jட ஆகவி�ைலேய’ எ$< ெசா$னதாக இ��கிற.. ஆதலா� இ�ேக 

சீைத, வன&.�3 வ��ேபா. இராம��3� தன�3� இ�/த வயைத!ப;றிB 

ெசா$னதாக இ�!ப. பல *ர(கைள உ(டா�3கிற.. ம;<� சீைத, 

த$?ைடய வரலா;ைறB ெசா��வி�)B ச$னியாசிைய ேநா�கி, ‘ஓ அ/தணேர, 

யா. காரண&.�காக நீ� இ/த& த(டகாரணிய&தி� தனிைமயாக& திாிகி$றீ�?’ 

எ$< ேக�ட2டேனேய அவ$, த$?ைடய ச$னியாச ேவட&.டேனேய ‘சீதா=, 

நா$ இராவண$; அர�க� ம$னவ$. ேதவ�க�, அ"ர�க�, மா?ட�க� யாவ�� 

காண அN"பவ$. உ$ைன� க(ட. *த� நா$ என. மைனவிமா�க� ேம� 

ஆைசைய *+.� ஒழி&.வி�ேட$’......... எ$ெற�லா� ேபச& ெதாட�கிவி�ட.� 

3றி!பிட&த�க.. பி$?�, சீைத த$ைன� க() ம�()விடாதி��கேவ()� 

எ$ேற த$?ைடய இரா�சத வEவ&ைத மைற&. ெவ3 சா.வான 

ச$னியாசிேபால வ/த இராவண$ சீைதயி?ைடய அ$ைப! ெபற*யH� ேபா. 

இனிய வா�&ைதகைள! ேபசாம� தா$ ெச=ய�JEய, ெகா)ைமகைளேய 

விாி&.ைர&., அவைள! பய!ப)&.வ.� 3றி!பிட&த3/த.. இ/த� 3றி!'க� 

எத;காகெவ$றா�, இேத கைத! ப3திைய� க�பநா�டா>வா� எ!பEெய�லா� 

மா;றியைம&., இராமாயண&ைத& ெத=வமா� கைதயாக& திகழB ெச=தி��கிறா� 

எ$பைத அறியேவ. 

 

இனி� க�ப� த�� கைதைய& ெதாட�ேவா�: தவ*னிவாி$ ேவட/தா�கி வ/த 

இராவணைனB சீைத எதி�ெகா(டைழ&.! ப�ணசாைல�3� ஆசன� விாி&. 

அமரB ெச=தா�. 

 

 “இ�/தவ$ ‘யாவ. இFவி��ைக? இ�3ைற 

 அ�/தவ$ யாவ$? நீ� யாைர?’ எ$றH� 

 வி�/தின� இFவழி விரகிலரா� என! 

 ெப�/தட� க(ணவ� ேபச� ேமயினா�” 
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எ$ற பா�ேடா) *$ நி<&த!ப�ட.. ச$னியாசி ேக�ட ேமH�ள ேக�விக8�3B 

சீைத விைட J<கிறா�: 

 

 “தயரத$ ெதா�3ல& தைலவ$; த�பிேயா) 

 உய�3ல&. அ$ைனெசா� உBசி ஏ/தினா$; 

 அய�வில. இFவழி உைற�� அ$னவ$ 

 ெபயாிைன& ெதாி3தி� ெப�ைமT�'' எ$றா�. 

 

‘பழ�3ல&. அரசராகிய தசரதாி$ I&த மக$. உய�3ல&.! பிற/தவளாகிய 

அ$ைனயி$ ஆைணையB சிரேம;ெகா(), த�*ைடய த�பிேயா)� 

ேசா�வி�லாத இ/த இட&தி;3 வ/. த�கியி��3� அவ�ைடய ெபயைர, 

ெப�ைம��ள தவசியாகிய தா�க� ெதாி/தி�![�க�’ எ$றா�. 

 

அைத�ேக�ட அ� கபட ச$னியாசி: 

 

 “ேக�டென$ க(Eெல$ ெக+2 க�ைகநீ� 

 நா�Eைட ஒ�*ைற ந(ணிேன$ மல� 

 வா�தட� க(ணி, நீ� யாவ$ மாமக�, 

 கா�Eைட அ��பக� கழி�கி$றீ�” எ$றா$. 

 

(ஆ� தசரத�ைடய தைலமக$ தா=ெசா� தா�கி வன&.�3 வ/ததாக�) 

ேக�வி!ப�ேட$. ஆனா� அவைர� க(டதி�ைல; நீ� நிைற/த க�ைகநதி பா�� 

ேகாசலநா�)�3 ஒ�*ைற ெச$றி��கிேற$. மல� ேபா$ற ெபாிய 

வா�விழிகைள�ைடய நீ�க� யா�ைடய ெச�வ� 3மாாி? உ�க� அ�ைமயான 

கால&ைத இ/த� கா�Eேல கழி�கி$றீ�கேள! - எ$றா$. 

 

அத;3B சீைத, 

 “அனகமா ெநறிபட� அEக� Y�மலா� 

 நிைனவேதா� ெத=வ� ேவ<இலாத ெநNசினா$ 

 சனக$ மாமக�; ெபய� சனகி; கா3&த$ 

 மைனவியா$;” எ$றா� ம<இ� க;பினா�. 
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ெத=வ& தி�ெநறிைய ேம;ெகா()�ள த�கைள! ேபா$ற தவசிகைள& தவிர 

ேவ< ெத=வ� இ�ைலெய$< நிைன�3� ெநN"ைடயவரான சனக மகாராஜாவி$ 

I&த மக� நா$; எ$ ெபய� சானகி; கா3&த�ைடய மைனவி எ$< ெசா$னா�, 

மாசி�லாத க;'ைடய சீைத. ேமH�, 

 

 அFவழி அைனயன உைர&த ஆயிைழ 

 “ெவFவழி வ�/தினி� விைள/த I!பினி� 

 இFவழி இ�விைன கட�க எ(ணினி� 

 எFவழி நி$<� இ�3 எ=தினீ�”எ$றா�. 

 

அ!பE அவ;ைறB ெசா$ன சீைத, ‘வ�&த*(டா�3� கா�)& தட&தி� மிக2� 

*தி�/த கிழ!ப�வ&தி� நட/. வ/தி��கிறீ�க�. இ/த& தவெநறியினா� ந�விைன 

தீவிைன எ$ற இ�விைனகைள�� கட/. L)ெபற எ(ணி��ள தா�க� 

எ�கி�/. இ�ேக வ/தீ�க�?’ எ$றா�. 

 

சீைத ேக�ட இ/த� ேக�வி�3 ேநரான விைட ஒ$<� ெசா�லாம�, இ$னா$ 

எ$< உடேன அறிய*EயாதபE யாேரா ஒ�வைன! ப;றி! 'க>/. ேப"கி$றா$ 

ச$னியாசி. இ. மிக அழகான ஒ� க�பசி&திர�. வா�மீக&தி�, சீைத 

ச$னியாசிைய! பா�&. ‘நீ�க� யா�?’ எ$< ேக�ட2டேனேய அ/தB ச$னியாசி 

‘நா$தா$ இராவண$’ எ$< த$?ைடய பிரதாப&ைத ெவ3 பய�கரமான 

*ைறயி� ெசா$னத;3� இ�ேக ச$னியாசி, இராவண?ைடய ெபயைர�JடB 

ெசா�லாம� அவ?ைடய பிரதாப&ைதB ெசா�Hவத;3� உ�ள ேவ<பா) 

க�த&த�க.. அ!பEB ெசா�HவதிH� சீைத�3B ச/ேதகேமா ச�கடேமா உடேன 

உ(டா�கிவிடாதபE, சி<கB சி<கB சீைத�3 இராவண$ மீ. மதி!'(டா�க 

ேவ()ெம$< ெசா�ல!ப)கிற.. அ/த! ப&.! பாட�கைள�� பா�!ப. 

பாரமாக& ேதா;றா.. ச$னியாசி ெசா�Hகி$றா$: 

 

 "இ/திர;3 இ/திர$; எ+த லாகலாB 

 "/தர$; நா$*க$ மரபி� ேதா$றினா$; 

 அ/தர& ேதா)� எF2ல3� ஆ�கி$றா$; 
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 ம/திர&. அ�மைற ைவ3� நாவினா$.” 

 

இ/திர?�3� இ/திர$; (சி&திர�கார�களா� பட&தி�) எ+த *Eயாத 

அழ3ைடயவ$; பிரமேதவ?ைடய வமிச&தி� பிற/தவ$; அ(ட�கைள�� எ�லா 

உலக�கைள�� ஆ�கி$றவ$; ம/திர�களட�கிய அாிய ேவத�கைள! பா)வேத 

ெதாழிலாக2�ள நா�3ைடயவ$. 

 

 “ஈச$ ஆ() இ�/த ேபாில�3� மா�வைர 

 ஊசிேவெரா)� பறி&ெத)�3� ஊ;ற&தா$; 

 ஆைசக� "ம/த ேபரளவி� யாைனக� 

 Qச�ெச= ம�!பிைன! ெபாEெச= ேதாளினா$.” 

 

பரமசிவ$ L;றி��3� ெபாிய பிரகாச*�ள ைகலாய மைலைய ஆணிேவேரா) 

அைச&ெத)�3� ஆ;றHைடயவ$; திைசகைளB "ம/.ெகா(E��3� 

மிக!ெபாிய யாைனக8ட$ ேபா�'ாி/. அைவக8ைடய த/த�கைள! 

ெபாEயா�கிவி�ட ேதா�கைள�ைடயவ$. 

 

 “நி;பவ� கைட&தைல நிைற/. ேதவேர; 

 ெசா;ப3� ம;றவ$ ெப�ைம ெசா�H�கா�; 

 க;பக� *த�ய நிதிய� ைகயன; 

 ெபா;பக மானநீ� இல�ைக! ெபா$நக�.” 

 

(அவ?ைடய ஏவைல� ேக�க) அவ?ைடய ஆசார வாச�� நிைற/. நி$< 

ெகா(E�!பவ�க� ேதவ�கேள. அவ?ைடய ெப�ைமகைளB ெசா�ல 

வா�&ைதக� ேபாதா. அவ?�3& ேதவேலாக&திH�ள க;பக வி��ச�, (காமேத?, 

ச�கநிதி, ப.மநிதி) *த�ய ெச�வ�க� கச/.ேபான அ;ப விஷய�க�. 

அவ?ைடய இராஜதானி அழ3�ேக இ�!பிடமாகிB ச*&திர&தா� Uழ!ப�ட 

இல�ைக எ$?� ெபா$னாலா�க!ப�ட நகர�. 

 

 “ேமனைக திேலா&தைம *தல ஏைழய� 

 வானக� .ற/.வ/., அவ$த$ மா�சியா� 
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 ஊனமி� அைட!ைப, கா�வ�ட�, ஒ(ெச�!' 

 ஆனைவ*த� ெதாழி� அவர. ஆ3ேம." 

 

ேமனைக, திேலா&தைம, (அர�ைப, ஊ�வசி) *த�ய ெப(க�, அவ?ைடய 

மகிைமயினா�, ேதவேலாக&ைத வி�) வ/., ஊனமான ேவைலெய$< 

எ(ணாம� அவ?�3 அைட!ைப "ம!ப., கா� பிE!ப., ெச�!ைப& தா�3வ. 

*தலான ேவைலகைள அவ�கேள ெச=கிறா�க�. 

 

 “ச/திர$ இரவிஎ$ பவ�க�தா� அவ$ 

 சி/தைன வழிநிைல திாிவ�; ேத"ைட 

 இ/திர$ *த�ய அமர� ஈ() அவ$ 

 க/த) ேகாயி�$ காவ லாளேர.'' 

 

ச/திர?� Uாிய?� அவ?ைடய வி�!ப&தி$பE நிைல மா<வா�க�; இ/திர$ 

*த�ய ேதவ�க� இ!ேபா. அவ?ைடய ெந��கE மி3/த அர(மைனயி$ 

காவலாள�கேள. 

 

 “ெபா$நகர&தி?�, ெபால�ெகா� நாக�த� 

 ெதா�நக ர&தி?�, ெதாட�/த மாநில&. 

 எ/நக ர&தி?� இனிய ஈ() அவ$ 

 ந�நக ர&தன நைவயி லாதன." 

 

ேதவேலாக&திH�, அழகான பைழய நாகேலாக&திH�, அவ;ைற& ெதாட�/. 

QமியிH�ள எ/த நகர&திH� இ��கி$ற இனிய ெபா��க� எ�லாவ;றி?� 

அவ?ைடய ந�ல நகர&திH�ளைவ சிற/தைவகளாக2� மாச;றனவாக2� 

உ�ளன. 

 

 ''தா8ைட மல�ளா$ த/த அ/தமி� 

 நா8ைட வா>�ைகய$; நாாி பாக&த$ 

 வா8ைட& தட�ைகய$; வாாி ைவ&த ெவ� 

 ேகா8ைடB சிைறயின$; 3ண�க� ேம$ைமயா$.” 
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த(E$மீ.�ள தாமைர மலாி� L;றி��3� பிரம$ வர�ெகா)&த *Eவி�லாத 

ஆ�� உ�ள வா>�ைகயா$; பா�வதிைய! பாக&தி� ெகா(டவனான பரமசிவ$ 

ெகா)&த வாளா�த&ைத ஏ/திய ெபாிய ைகைய�ைடயவ$; வான&திH�ள 

கிரக�கைள வாாி� ெகா() வ/. சிைறB சாைலகளி� அைட&. ைவ&தி�!பவ$. 

ஆனாH� ேம$ைமயான 3ண�க8ைடயவ$. 

 

 “ெவ�ைமதீ� ஒ+�கின$; விாி/த ேக�விய$; 

 ெச�ைமேயா$; ம$மத$ திைக�3� ெசFவிய$; 

 எ�ைமேயா� அைனவ�� இைறவ$ எ$< எS� 

 *�ைமேயா� ெப�ைம�� *;<� ெப;றியா$.'' 

 

க)ைமயி�லாத ஒ+�க*�ளவ$; விாிவான ேக�வி அறி2ைடயவ$; 

ேந�ைம��ளவ$; ம$மத?� பிரமி�3�பEயான அழ3ைடயவ$; 

எ�ேபா$றவ�க� எ�லா�� இைறவ$ எ$< எ(S�பE *�I�&திகளி$ 

ெப�ைம�� அைடய�JEய த$ைம��ளவ$. 

 

 “அைன&.ல கி?� அழகைம/த ந�ைகய� 

 எைன! பல� அவ$தன. அ�ளி$ இBைசேயா� 

 நிைன&.அவ� உ�க2� உதவ ேந�கிலா$, 

 மன�கினியா� ஒ� மாத� நா)வா$." 

 

எ�லா உலக&திH� உ�ள அழகைம/த ெப(க� எ&தைனேயா ேப�க� அவைன 

மண/.ெகா() அவ?ைடய அ$ைப! ெபற ஆைச ெகா(டவ�களா=, 

அவைனேய நிைன&. உ�3கி$றா�க�; ஆனா� அவ$ அவ�கைள மண�க 

வி�!பமி�லாம� த$?ைடய மன&.�3 இனியவளாக& த3/த ஒ� ெப(ைண& 

ேதE� ெகா(E��கிறா$. 

 

 “ஆ(ைடயா$ அர"L; றி�/த அ/நக� 

 ேவ(Eயா$ சி� பக� உைறய ேவ(Eேன$; 

 நீ(டென$ இ�/. அவ; பிாி/த ெநNசிென$ 

 மீ(டென$ எ$றன$, விைனய� உ$?வா$.'' 



63 

 

 

அ!பE!ப�ட அவ$ எ$ைன ேவ(E� ெகா(டத;காக, அவ$ அர" 'ாி�� அ/த 

நகர&தி� சிலகால� த�கியி��க வி��பிேன$. ஆனா� ெந)நா� அவ?ட$ 

இ�/.வி�) இ!ேபா. அவைன! பிாி/த வ�&த&ேதா) இ�ேக தி��பிவ/ேத$ - 

எ$< விைனயமாகB ெசா$னா$. 

 

இராவண$ எ$ற ெபயைரB ெசா�லாவி�டாH�, அ/தB ச$னியாசி, யாைர! 

'க>/. ேபசினா$ எ$பைத எளிதி� அறி/.ெகா(ட சீைத, அ/த& .றவியி$மீ. 

மிக2� இர�க� ெகா() ேக�கி$றா�: 

 

 “ேவத*� ேவதிய� அ�8� ெவஃகலாB 

 ேசதைன ம$?யி� தி$?� தீவிைன! 

 பாதக அர�க�த� பதியி$ ைவ3த;3 

 ஏ.எ$? உடல*� மிைகெய$< எ(SL�.” 

 

*னிவேர, உடைலB "ம!பேத பார� என� க�.� ப;ற;ற .றவியாகிய தா�க�, 

ேவத&ைத�� ேவதிய�க8ைடய அ�� ெநறிைய�� வி��பாதவ�களா= உயி�கைள 

ெவ�E மE&. உ(S� தீவிைனகைளB ெச=�� பாதக�களாகிய அர�க�க8ைடய 

ஊாி� த�கியி��க எ$ன காரண�? 

 

 "வன&திைட மாதவ� ம��3 ைவக�� 

 'ன&தி� நா�Eைட! 'னித� ஊ�'க 

 நிைன&தி�� அறெநறி நிைன�கி லாதவ� 

 இன&திைட ைவகினி� எ$ ெச=தீ�!'' எ$றா�. 

 

தவசியாகிய தா�க� வன&திH�ள ெபாிய தவசிக8ட$ த�காம�, வய�க� உ�ள 

அழகான நா�E� பாி"&தமான ந�லவ�க� வசி�3� ஊ�களிலாவ. '3/. 

த�கியி��க நிைன�காம�, அறெநறிைய மன&தாH� நிைன�காத இன&தவராகிய 

அர�க�ட$ த�கியி�/தீ�கேள! எFவள2 தவறான காாிய&ைதB ெச=.வி�a�க�! - 

எ$றா�. 

 

அைத�ேக�ட கபட ச$னியாசி ெசா�Hகிறா$: 
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 “ம�ைக அஃ.ைர&த� ேக�ட வர�பிலா$, ம<வி� தீ�/தா� 

 ெவ�க( வாளர�க� எ$ன ெவ�வல�; ெம=ைம ேநா�கி$, 

 தி�க� வா� *க&தினா=, அ&ேதவாி$ தீயர�ல�; 

 எ�க� ேபா�ய��3 ந�லா� நி�தேர ேபாH� "எ$றா�. 

 

(சீைத) ம�ைக அ!பEB ெசா$னைத� ேக�ட அ/த ஒ+�க;றவ$, ‘3;றம;ற 

.றவிகளாகிய நா�க� அர�க�கைள� ெகாEயவ�க� எ$< அN"வதி�ைல. 

உ(ைமயி� பா��க!ேபானா�, ச/திரைன!ேபா� பிரகாசி�3� 

*க&ைத�ைடயவேள, அர�க�க� அ/த& ேதவ�கைள� கா�EH� தீயவ�க� 

அ�ல�; எ�கைள! ேபா$றவ�க8�3 ந�லவ�க� அர�க�கேளதா�,’ எ$றா$. 

 

இ!பE அ/த� கிழ�)! பிராமண ச$னியாசி ெசா$னைத�ேக�ட சீைத�3 அ/தB 

ச$னியாசியி$ மீ. ச/ேதக� உதி&.வி�ட.. 

 

 “ேசயிைழ இ$ன ெசா�H�; ‘தீயவ�B ேச�த� ெச=தா� 

 \யவ� அ�ல�; ெசா�வ� ெதா�ெநறி& ெதாட�/ேதா�’ எ$றா�; 

 மாயவ� அர�க� வ�ல� ேவ()� வாி�க எ$ப. 

 ஆயவ� அறித� ேத;றா�; ஆக�$ அய� ஒ$< எ(ணா�.” 

 

சீைத இைத ம�)� ெசா$னா�: தீயவ�க8ட$ ேச�/தி�!பவ�க� \யவ�களாக 

இ��கமா�டா�க� எ$ப. உலக அ?பவ*�ள ேமேலா�க� வா�3 - எ$றா�. 

(அைதBெசா�� வி�)) அர�க�க� ேவ()�ேபா. ேவ(Eய உ�வ� ெகா�ள 

வ�லவ�க� எ$பைத அவ� அறியாதவளானதா� (அ/த& .றவி மா<ேவட&தி� 

வ/.�ள அர�க$ எ$பைத எ(ணாம� அவ$ தீயவ�களாகிய அர�க�ைடய 

சகவாச� உ�ளவனாக இ�!பதா� அவ$ \யவனாக இ��க*Eயா. எ$ற 

ச/ேதக� உ(டாகி) அத;3 ேம� அவ?ட$ ஒ$<� ேபசாம� "�மாவி�/தா�. 

அைத�க(ட ச$னியாசி சீைத த$ைனB ச/ேதகி�கிறா� எ$பைத உண�/தா$. 

 

 "அயி�&தன� ஆ3� எ$<ஓ� ஐயற2அக&.� ெகா(டா$; 

 ெபய�&. அ. .ைட�க எ(ணி! பிறி.ற! ேபசH;றா$; 

 மய�க<� உலக� I$றி$ வா>பவ��3 அைனயவ�ேலா� 
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 இய;ைகயி� திாியி$ அ�லா� இய;றலா� ெநறிஎ$ எ$றா$." 

 

சீைத த$ைனB ச/ேதகி&.வி�டா� எ$ற ஐயற2 ச$னியாசியி$ மன&தி� 

உ(டாயி;<. உடேன அ/தB ச/ேதக&ைத நீ�கிவிடேவ()ெம$< எ(ணி! 

ேபBைச மா;றி ேவ<விதமாக! ேபசH;றா$: ‘உ(ைமயி� இ/த I$< 

உலக&திH� வா>கி$றவ�க8�3 அர�கைர! ேபா$ற வ�லவ�க� தீ�3 

ெச=யாதபE அவ�க� "பாவ&ைத மா;றி�ெகா(டா� ந�ல.தா$. ஆனா� எ$ன 

ெச=வ.? அவ�க8ைடய "பாவ� அ!பEயி��கிற.. "பாவ� மாறினா� அ�லாம� 

நா� ெச=ய�JEய. எ$ன இ��கிற.?’ எ$றா$. 

 

 “திற�ெதாி வNச$ அBெசா� ெச!பH� ெச!ப� மி�கா� 

 அற�த� வ�ள� ஈ() இ�3 அ�/தவ� *யH� நா8� 

 மற�தைல திாி/த வா>�ைக அர�க�த� வ�&த& ேதா)� 

 இற/தன� *Eவ� பி$ன� இடாிைல உலக� எ$றா�.'' 

 

திறைம மி3/த வNசகனாகிய ச$னியாசி அ/த வா�&ைதகைளB ெசா$ன2ட$, 

நீதியறி/தவளாகிய சீைத, த�ம&ைத நிைலநா�ட வ/.�ள வ�ள� (எ$ கணவ�) 

இ!ேபா. இ�ேக அவ�ைடய வனவாச விரத� *Eவத;3�ளாகேவ, 

பாவகாாிய�களிேலேய தைலெய)!'�ளவராக அைல/. வா+� அர�க�க� 

Q(ேடா) இற/. ஒழி/.ேபாவா�க�. அத$ பிற3 உலக&.�3& .$பேம 

இ��கா. எ$றா�. அைத�ேக�ட ச$னியாசி, 

 

 மானவ� உைர&த ேலா)� “மா?ட� அர�க� த�ைம 

 மீ$என மிளி�� க(ணா=, ேவரற ெவ�வ ெர$னி$, 

 யாைனயி$ இன&ைத ெய�லா� இள*ய� ெகா�H� பி$?� 

 J$உகி� மட�க� ஏ;ைற� 3�ைளமா$ ெகா�H�” எ$றா$. 

 

ெப�ைம��ள சீைத அ!பEB ெசா$ன2ட$ அ/தB ச$னியாசி, ‘மீ$ேபால! 

'ர() ஒளிL"� க(கைள�ைடயவேள, மானிட�க� அர�கைர! Q(ேடா) 

அழி!பா�க� எ$ப., யாைனயி$ வ��க� *+வைத�� ஒ� *ய� 3�E 



66 

 

அழி&.வி)� எ$ப. ேபால2�, Jாிய வைள/த நக�கைள�ைடய ஆ( சி�க&ைத 

ஒ� மா$3�E ெகா$<வி)� எ$ப. ேபால2� இ��கிற.’ எ$றா$. 

 

அத;3B சீைத, 

 

 "மி$திர( டைனய ப�கி விராத?� ெவ3ளி ெபா�க� 

 க$றிய மன&. ெவ$றி� கர$*த� கண�கி ேலா�� 

 ெபா$றிய Qச� ஒ$<� ேக�E�� ேபாH�'' எ$றா�; 

 அ$றவ��3 அ)&த.உ$னி மைழ�கணீ� அ�வி ேசா�வா�." 

 

(*னிவேர!) மி$ன� ெகாEக� ஒ��3 ேச�/த. ேபா$ற மயி� ெசறி/த விராத?� 

ேகாப� ெபா�கி மன� 3*றி�ெகா() வ/த ெவ;றிLரனாகிய கர$, \ஷண$ 

*த�ய கண�கி�லாத அர�க�க8� (எ$ கணவ�ட?� இைளயவ�ட?�) ேபா� 

'ாி/. மE/.ேபான ெச=திக� ஒ$<� உ�க8�3& ெதாியா. ேபா���கிற.' 

எ$< ெசா��வி�) அ/த� கர$ *தலானவ�க8�3 ேந�/த கதிைய நிைன&.� 

க(ணீ�வி�) அ+தா�. 

 

 “வாளாி வ�ள� த$னா� இல�ைகமா நி�த ெர�லா� 

 ேகெளா) மறி� மா<� வானவ� கிள� மா<� 

 நாைளேய கா(E� அ$ேற நைவ இ�� உண�கி eேரா 

 மீள�� த�ம� த$ைன ெவ�Hேமா பாவ�?” எ$றா�. 

 

ஆ( சி�க� ேபா$ற வ�ள� (எ$ நாயக$) த$னா� இல�ைகயிH�ள ெப�� 

அர�க�கெள�லா� அவ�க8ைடய ";ற&ேதா)� இற�க!ேபாவைத�� அதனா� 

ேதவ�க� (.$ப� தீ�/.) ஆரவார� ெச=. ஆன/த!ப)வைத�� நாைள�ேக 

பா��க!ேபாகிறீ�; 3;றம;ற .றவியாகிய உ�க8�3& ெதாியாததா? அழி�க 

*Eயாத த�ம&ைத! பாவ� ெவ�Hமா? எ$றா�. 

 

இல�ைகயிH�ள அர�க�க� எ�லா�� நாைள�ேக அழிய!ேபாகிறா�க� எ$< 

ெசா$னைத� ேக�டபி$ ச$னியாசி�3! ெபா<�க *Eயவி�ைல. அதனா�, 
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 ேதனிைட அ*த ளாய அ$னெம$ சிலெசா� மாைல 

 தா?ைடB ெசவிக f) தவ+ற& தளி�&. L�3� 

 ஊ?ைட உட�பி னா?� உ<ெக+ மான� ஊ$ற 

 மா?ட� வ�ய� எ$ற மா;ற&தா� சீ;ற� ெகா(டா$. 

 

ேத$ கல/த அ*த� ேபா$றவ� சீைத ெய$றாH� அவ� ெசா$ன சில 

ெசா;ெறாட�க� த$?ைடய கா.களி� Yைழ/த.�, "<�ெக$< 3&திய 

உண�Bசியா� தைழ&.! ெப�கிய தைச ெகா(ட உட�பின$ ஆகிய அ/த� கபட 

ச$னியாசி, மான� வ/. அ+&த& த$ைனவிட மானிட� வ�லைம��ளவ�க� 

எ$< ெசா$ன ெசா;களா� ேகாப� ெகா(டா$. 

 

 சீறின$ உைரெச=வா$ “அBசிைலவ� '��ேயா�க�3 

 ஈ< ஒ� மனித$ ெச=தா$ எ$ெற)&. இய�பினாேய� 

 ேத<தி நாைளேய இFவி�ப. தி(ேடா� வாைட 

 Lறிய ெபா+. Qைள Lெயன Lவ� அ$ேற." 

 

ேகாபி&.�ெகா(ட அவ$ ெசா�லH;றா$: - 

 

வி�லா(ைமயி� மிக2� 3ைற/தவ�களாகிய அ/த� கர$ \ஷண$ *த�ய அ;ப 

பல*�ளவ�கைள ஒ� மனித$ ெகா$<வி�டா$ எ$< ெசா�Hவாயானா�, 

ெதாி/.ெகா�. நாைள�ேக அ/த இராவண?ைடய இ�ப. வ�ய ேதா�க8� 

L<ெகா() அைசகி$றேபா. அதனா� Lச!ப)� கா;றி$ ேவக&தினாேலேய 

அ/த மனித�க� Qைள!Q உதி�வ.ேபா� வி+/. மEவா�க�. 

 

அ/த இராவணைன நீ எ$னெவ$< எ(ணிவி�டா=? 

 

 “ேம�ைவ! பறி�க ேவ(E$, வி(ணிைன இE�க ேவ(E$, 

 நீாிைன� கல�க ேவ(E$, ெந�!பிைன அவி�க ேவ(E$, 

 பாாிைன எ)�க ேவ(E$, பலவிைன சிலெசா�, ஏழா=! 

 யாெரன� க�திB ெசா$னா=, இராவண;3 அாி.எ$ எ$றா$.'' 
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ேம�மைலைய ேவேரா) பறி&ெத)�க ேவ()மானாH�, ஆகாய&ைத இE&.விட 

ேவ()மானாH�, ச*&திர&ைத� கல�க ேவ()ெம$றாH�, வடவா�கினிைய 

அவி&.விட ேவ()மானாH�, உலக&ைத& \�க ேவ()மானாH�, 

இ!பE!ப�ட பல ேவைலகளி� சிலவ;ைறB ெசா$ேன$. இைவகெள�லா� 

இராவணனா� ெச=ய*E��. ெப(ேண, இராவணைன நீ யாெர$< 

எ(ணிவி�டா=. அவ?�3 *Eயாத காாிய� எ$ன இ��கிற.? 

 

அத;3B சீைத ெசா�Hகிறா�: 

 

 “அர(த�� திர�ேதா� சால உளெதனி$ ஆ;ற� உ(ேடா! 

 கர(டநீ� இல�ைக ேவ/ைதB சிைறைவ&த கழ;கா� Lர$ 

 திர(டேதா� வன&ைத ெய�லா� சிறியேதா� ப�வ� த$னி� 

 இர()ேதா� ஒ�வ$ அ$ேறா ம+வினா� எறி/தா$'' எ$றா�. 

 

பா.கா!பளி�க�JEய திர(ட ைகக� அதிகமாக இ�/ததனாேலேய ஆ;ற� 

உ(டாகிவி)மா? நீ�!பறைவக� மி3/த கடலா� Uழ!ப�ட இல�ைக 

ேவ/தனாகிய இராவணைனB சிைறயி� அைட&. ைவ&த Lர�கழ� Q(ட 

கா�கைள�ைடய கா�&தLாிய?ைடய திர(ட ஆயிர� ைககளட�கிய க�ைடB சி< 

பிராய&தி� இர(ேட ைகக8�ளவனான ஒ� பர"ராமன�லவா ம+வினா� ெவ�E 

ெவ$றா$? எ$றா�. 

 

இைத� ேக�ட2ட$ கபட ச$னியாசி�3 அட�க *Eயாத ேகாப� வ/., 

 

 “எ$றிவ� உைர&தேலா)� எாி/தன நயன�; தி�கி� 

 ெச$றன திர�ேதா�; வான� தீ(Eன ம3ட�; தி(ைக 

 ஒ$ெறாெடா$< இE&த; ேமக&. உ�வ�என எயி;றி$ ஒளி 

 ெம$றன; ெவ3ளி ெபா�க வி�ட. மாய ேவட�'' 

 

எ$< இ/த சீைத ெசா$ன2டேன அ/த� கபட ச$னியாசியி$ க(க� 

ெந�!'!ேபா� எாி/தன; திர(ட இ�ப. ைகக8� திைசகளி� விாி/தன; ப&. 

ம3ட�க� ஆகாய&தி� *�Eன; வ�ைம��ள உ�ள�ைகக� ஒ$ேறா) ஒ$< 
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த�Eன; ேமக� இEயிE!ப.ேபா� ப&. வா=களிH� உ�ள ப� வாிைசக� 

ெம$றன; ேகாப� ெபா�க, ெபா= ேவடமாகிய கிழ�)B ச$னியாசி வEவ� 

ேபா=வி�ட.. (இராவண$ த$?ைடய உ(ைம உ�வ&ேதா) காண!ப�டா$). 

 

அ!பEB ச$னியாசி உ�வ� மாறி, ேவ< வEவ� வள�/. ெகா(E�!பைத! 

பா�&. இ$னெத$< விள�காதவளா=B சீைத திைக&.� ெகா(E��3�ேபா., 

உ�கா�/. ெகா(E�/த ச$னியாசி த$ '.வEவ&ேதா) திaெர$< எ+/தா$: 

 

 இ�விைன .ற/த ேமேலா� அ�ல$ெகா� இவ$எ$ ெற(ணி 

 அாிைவ�� ஐய� எ=தா ஆ� இவ$தா$ எ$< ஒ$<� 

 ெதாிவ�� நிைலய ளாக& தீவிட&. அரவ� தாேன 

 உ�ெக+ சீ;ற� ெபா�கி! பண� விாி&. உய�/த. ஒ&தா$. 

 

இவ$ இ� விைனகைள�� .ற/த ேமேலாரான தவசிய�ல$ ேபா���கிறேத 

எ$< எ(ணி, சீைத�� ச/ேதகி&. ஒ$<� விள�காம� திைக&.� 

ெகா(E��3�ேபா., ெகாEய விஷ*�ள நாக!பா�' மி3/த ேவக&ேதா) தன. 

பட&ைத விாி&.B சீறி�ெகா() கிள�'வைத!ேபா� எ+/. நி$றா$ இராவண$. 

 

 ஆ;றெவ� .யர&. அ$னா� ஆ() உ;ற அல�க( ேநா�கி$ 

 ஏ;ற� எ$ நிைன�க லா3�? எதி� எ)&. இய�பலா3�? 

 மா;ற�ஒ$ றி�ைல; ெச=�� விைனயி�ைல; வாி�க லாகா� 

 J;ற� வ/.உ;ற கால&. உயிெரன� 3ைல2 ெகா(டா�. 

 

மிக2� ெகாEய .யர� அைட/த சீைத அ!ேபா. அ?பவி&த .$ப&ைத 

அளவி�டா�, அைதவிட அதிக .$ப� உ�ளதாக எைத நிைன�க*E��? அத;3 

நிகரான .$ப� உ�ளதாக எைத உவமான� ெசா�ல*E��? அவளா� ஒ� ேபB"� 

ேபச *Eயவி�ைல ; விவாி�க *EயாதபE, எம$ வ/.வி�ட கால&தி� உயிரான. 

எ!பE� 3ைல/.ேபா3ேமா அ!பE� 3ைல/.ேபானா�. 

 

அ!பE� 3ைல/. வி�டவைள! பா�&. இராவண$: 

 

 “வி(ணவ� ஏவ�ெச=ய ெவ$றஎ$ Lர� பாரா= 
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 ம(ணிைட! '+வி$ வா+� மா?ட� வ�ய� எ$றா= 

 ெப(ெணன! பிைழ&தா= அ$ேற� உ$ைன யா$ பிைச/. தி$ன 

 எ(Sெவ$ எ(ணி$ பி$ைன எ$?யி� இழ!ேப$'' எ$றா$. 

 

ேதவ�கெள�லா� ஏவ� , ேக�3�பE ெவ;றிெகா()�ள எ$?ைடய Lர&ைத 

அறியாம� ம(S�3� '+ைவ!ேபா� வா>�ைக நட&.கி$ற மானிட� 

எ$னி?� வ�லைம��ளவ�க� எ$< ெசா$னா=. நீ ெப(ணானதா� 

த!பி&தா=. இ�லாவி�டா� உ$ைன நா$ பிைச/. தி$<விட எ(ணியி�!ேப$. 

எ(ணியி�/தா� நீ இற/த பி$' உ$ைன!ப;றிய ஏ�க&தா� நா?� எ$ உயிைர 

இழ�கேவ(Eயி��3� - எ$றா$. 

 

இைதB ெசா$ன பி$' உடேன அவைளB சமாதான!ப)&த, 

 

 “3ைல2ற� அ$ன� *$ன� யாைர�� 3�பிடா எ$ 

 தைலமிைச ம3ட� எ$ன& தனி&தனி இனி. தா�கி 

 அலகி�Q( அர�ைப மாத� அE*ைற ஏவ� ெச=ய 

 உலக� ஈேர+� ஆ8� ெச�வ&.� உைறதி” எ$றா$. 

 

அ$னேம, பய!படாேத; இத;3 *$னா� யாைர�� 3�பிட வண�காத 

எ$?ைடய தைலகளி� ம3ட�ேபா� எ$ ப&.& தைலகளிH� தனி&தனிேய 

உ$ைன& தா�கி, கண�க;ற ஆபரண�கைள யணி/த அர�ைப *த�ய 

ேதவ!ெப(க� உ$ பாத�கைள வண�கி உ$ ஏவ�கைளB ெச=ய, ஈேர+ 

பதினா$3 உலக�கைள�� ஆள�JEய ச�ப&ைத அைடவா= எ$றா$. 

 

அைத�ேக�ட சீைத, 

 

 ெசவிகைள& தளி��ைக யாேல சி�3றB ேசமN ெச=தா�; 

 “கவி?� ெவ� சிைல�ைக ெவ$றி� கா3&த$ க;பி ேனைன 

 'வியிைட ஒ+�க ேநா�கா! ெபா�ெகாி! 'னித� ஈ�� 

 அவிைய நா= ேவ�ட ெத$ன எ$ெசானா= அர�க?” எ$னா. 
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மா/தளி� ேபா$ற த$ ைககளா� கா.கைள� ெக�Eயாக IE�ெகா(டா�; 

‘அழகான பல� மி3/த வி�ைல� ைகயிH�ள ெவ;றி Lரரா3� கா3&த$ 

மைனவியான எ$ைன, உலக&தி� ம�களிைட ஒ+�க� உயரேவ()� எ$பைதேய 

ேநா�கமாக� ெகா() 'னிதரான அ/தண�க� யாக� ெச=. ெபா�3கி$ற 

ெந�!'�ள ேவ�வி�3ழியி� இட&த3/த அவி!பாக&ைத ஒ� நா= இBசி!ப. 

ேபால� ெகாEயவேன! எ$ன வா�&ைத ெசா$னா=?’ - எ$<, ேமH�, 

 

 “'�Yனி நீாி$ ெநா=தா! ேபாதேல 'ாி/. நி$ற 

 இ$உயி� இழ&த� அNசி இ;பிற!' அழித� உ(ேடா? 

 மி$ உயி�&. உ�மி$ சீ<� ெவ�கைண விரவா *$ன� 

 உ$ உயி��3 உ<தி ேநா�கி$ ஒளி&தியா� ஓE" எ$றா�. 

 

'��$ Yனியி� த�கிய பனி&.ளி நீைர!ேபால ெவ3 சீ�கிர&தி� ஓE!ேபாகி$ற 

இனிய உயிைர இழ/. வி)வத;3! பய/., ந;3Eயி; பிற/தவ�க� க;ைப 

இழ/.வி)வ.� உ(ேடா ! நீ உயி� த!பி! பிைழ�கேவ()மானா� மி$னைல� 

க�கி�ெகா() இE *ழ�க&.ட$ பாய�JEய எ$ கணவ�ைடய பாண�க� 

உ$ைன& ெதாட�வத;3 *$னா� ஓE ஒளி/.ெகா� எ$றா�. 

 

அத;3 இராவண$, 

 

 “எ$< அவ� உைர�க நி$ற இர�கமி� அர�க$ எ=த 

 உ$.ைண� கணவ$ அ�' அF2ய�திைச "ம/த ஓ�க� 

 வ$திற� ம�!பி$ ஆ;ற� மE&தஎ$ மா�பி$ வ/தா� 

 3$றிைட& ெதா)&.வி�ட Q�கைண ெகா�ல ெத$றா$.'' 

 

எ$< அவ� ெசா�ல, அ�3நி$ற இர�கமி�லாத அர�க$, ‘உ$ கணவ$ எ$மீ. 

வி)� பாண�க�, அ/த& தி�3கைளB "ம/.ெகா(E��3� யாைனகளி$ 

வ�ைமமி�க த/த�கைள! ெபாE! ெபாEயா�கிவி�ட எ$?ைடய மா�பி;ப�டா�, 

அ. மைலயி$ மீ. வி+கி$ற Q�கைள! ேபால&தானி��3�. (எ$ைன ஒ$<� 

ெச=.விட *Eயா.) எ$< ெசா��வி�) ம<பE�� இனிய வா�&ைதக� 

ெசா��B சீைதைய வண�3கிறா$. 
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 “அண�கி?�3 அண�கனா=நி$ ஆைசேநா= அக&.! ெபா�க 

 உண�கிய உட�பி ேன?�3 உயிாிைன உதவி உ�ப� 

 கண� 3ைழ மகளி�� ெக�லா� ெப��பத� ைக�ெகா�” எ$னா 

 வண�கின$ உலக� தா�3� மைலயி?� வ�ய ேதாளா$. 

 

‘அழ3�ேக அழ3 த�� ெப(ேண, உ$மீ. உதி&த காமேநா= மன&தி� 

ெபா�3வதா� ெம�/.ேபான உட�பின$ ஆகிய என�3 உயி�!பிBைச ெகா)&.. 

ெத=வேலாக&.! ெப(க8�ெக�லா� ேமலான பதவிைய ஏ;<�ெகா�’ எ$<, 

உலக&ைத& தா�3கி$ற ம/தரமைலைய� கா�EH� வ�ைம��ள 

ேதா�கைள�ைடய இராவண$ சீைதைய வண�கினா$. 

 

அ!பE, 

 

 “தைரவா= அவ$ வ/. அEதா+தH� 

 கைறவா� பட ஆவிகல� கின�ேபா� 

 இைறவா இைளேயா= எனஏ� கினளா� 

 ெபாைறதா$ உயி�ேபா வ.ேபா� 'க�வா�.'' 

 

இராவண$ Qமியி� வி+/. அவ8ைடய பாத�கைள வண�கின2ட$, 

இர&த�கைற பE/த வாளா� ெவ�ட!ப�) உயி� .E�3� உடைல!ேபா� ‘நாதா! 

இைளயவேர!’ எ$< Jவி ஏ�கி, உட���/. உயி�ேபாவ.ேபா� 'ல�பினா�. 

 

இனிேமH� தாமதி&தா� சீைத Jவியைழ&த இராம�� இைளயவ?� 

வ/.விட�J)� எ$< எ(ணினவ$ ேபால, இராவண$ சீைதைய! 

ப�ணசாைலேயா) ெபய�&.& \�கினா$. 

 

 ஆ() ஆயிைட தீயவ$ ஆயிைழைய& 

 தீ(டா� எ?� ேமHைர சி/ைத ெசயா& 

 \(தா$ எனலா� உய�ேதா� வ�யா� 

 கீ(டா$ நில�ேயா சைன கீெழா) ேம�. 

 

அ!ேபா. அ/த& தீயவ$, (இBைச ெகா�ளாத ெப(கைள&) தீ(ட�Jடா. எ$<  
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தன�3 *$ேன இட!ப�ட சாப&ைத எ(ணி& \(க� தா� எ$ன&த�க 

த$?ைடய ேதா�களி$ பல&தா�, ஒ� ேயாசைன \ர&.�3! Qமிைய 

(ப�ணசாைலேயா)) அEேயா) ெபய�&. ேமேல \�கினா$. 

 

 ெகா(டா$ உய� ேத� மிைச; ேகா�வைளயா� 

 க(டா� தன.ஆ�யி�க( Eலளா� 

 ம(தா$உ< மி$னி$ மய�கினளா� 

 வி(தா$ வழியா= எ+வா$ விைரவா$. 

 

ெபய�&ெத)&த ப�ணசாைலேயா) சீைதைய& ேதாி?� ைவ&தா$; 

அைத�க(டா� சீைத. அத$ பிற3 அவ� தன. அ�ைமயான உயிைர�� உணர 

*Eயவி�ைல; ம(ணி� வி+/த மி$ன;ெகாEேபா� மய�க*;றா�; இராவண$ 

விமான&ைத ஆகாய மா��கமாக� கிள!பி ேவகமாகB ெசH&தினா$. 

 

இ!பEயாக� க�ப�, இராவண$ சீைதைய அபகாி&த கா�சிைய� கா�)கிறா�. 

*$னா� வா�மீகி *னிவ� கா�Eய கா�சிகைள�� க(ேடா�. இFவிர()�3� 

உ�ள ேவ<பா)க� எ$னெவ$ப. எ�லா��3� எளிதி� விள�3�. 

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

8. 8. 8. 8. ெப)ைம�*+ ெப�ைமெப)ைம�*+ ெப�ைமெப)ைம�*+ ெப�ைமெப)ைம�*+ ெப�ைம    

 

வா�மீகி *னிவ� இய;றிய இராமாயண&தி�, அE�கE ெப(கைள மிக2� 

இழி2ப)&தி! ேபச!ப)கிற.. இத;3 ஓ� உதாரண�, மாாீச$ அலறிய 

3ரைல�ேக�) இல�"மணைன உடேன இராமைர! பா��க!ேபா3�பE, சீைத 

அவைன�� பரதைன�� நி/தி&.! ேபசினைத�ேக�) வ�&த*;ற இல�"மண$: 

 

“இ. இF2லக&திH�ள மாத�க� இய�'; அவ�க� ெப��பாH� த�ம&ைத 

அறியாதவ�க8�, சபல� உ�ளவ�க8�, ெகாEயவ�க8�, சிேனக&ைத� 

ெக)!பவ�களாக2� இ��கிறா�க�'' (45ஆ� ச��க�) எ$< ெசா�Hகிறா$. 

 

அ&.ட$ வா�மீகியி$ வா�3!பE ெகௗதம�ைடய மைனவியாகிய அக�ைக�� 

வா�யி$ மைனவியாகிய தாைர�� க;பி�லாதவ�களாகB ெசா�ல!ப)கி$றன�. 

3றி!பாக& தாைரைய! ப;றிய கைத வா�மீகி *னிவாி$ வா�3!பEேய 
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*$?�3! பி$ *ர(ப�டதாகி எ/த� 3;ற&.�காக வா� ெகா�ல!ப�டாேனா 

அேத 3;ற&ைதB "�கிாீவ$ ெச=ததாகB ெசா�ல!ப)கிற.. அதனா� 

"�கிாீவ?�3 அபய� ெகா)&. இராம� வா�ைய� ெகா$ற நியாய� அழி/. 

ேபாகிற.. இ!பE!ப�ட இட�களிெல�லா� க�ப�, மிக2� பாரா�ட&த�க 

மா<த�கைள! '3&தி! ெப(ைம�3! ெப�ைம ெச=தி��கிறா�. அ/த 

மா<த�கைளB சிறி. பா�!ேபா�. 

 

அக�ைக: வா�மீகி இராமாயண&தி� அக�ைக, த$ கணவ� ெகௗதமைர!ேபாலேவ 

ேவட/தாி&. வ/த இ/திரைன, அவ$ இ/திர$ எ$< ெதாி/ேத மி�க 

வி�!ப&ேதா) அவ?ட$ காம இ$ப� அைட/ததாகB ெசா�ல!ப)கிற.. 

அ&.ட$ அ/த! ப3தி�கான கைத மிக2� ெகாBைசயான சி;றி$பB சி&திரமாக 

இ��கிற.. 

 

வா�மீகி இராமாயண&தி$ தமி>ெமாழி ெபய�!பி� இ/த! ப3தி வி)ப�E��கிற.. 

வடெமாழி இராமாயண&திH�ள ம;ற எ�லா! ப3திகைள�� வா�&ைத�3 

வா�&ைத சாியாக& தமிழி� ெமாழி ெபய�&.தவிய R ப(Eத நேடச 

சா5திாியாரவ�க� இ/த! ப3திைய�� இைத!ேபா$ற ேவ< சில 

சி��கார!ப3திகைள�� ம�)� ெமாழி ெபய��காமேலேய வி�)வி�)� 

ைகைதைய ம�)� "��கிB ெசா�� ெமாழி ெபய�&தி��கிறா�. அைவ 

வி��ப&தகாத விஷய�கெள$<, ேவ()ெம$ேற வி�)வி�டதாக& தம. 

*$?ைரயி; J<கி$றா�. Iல&தி� அக�ைக இ/திர$ எ$< மனமறி/ேத 3;ற� 

'ாி/ததாக இ��கிற.. 

 

ஆனா� க�ப�, ெகௗதம� வE2ட$ வ/. த$?ட$ இ$ப� அ?பவி&தவ$ 

உ(ைமயான ெகௗதம� அ�ல� எ$பைத அக�ைக *$னா� அறி/தவள�ல-

ெள$<� இைடயி� உண�/. வ�/தி! பி$ வா�கினா� எ$<� ெசா�கி$றா�. 

க�ப� காவிய&திH�ள அ/த! ப3திைய! பா�!ேபா�: - 

 

வி"வாமி&திர�ைடய ேவ�விைய� கா&தபி$, இராம�� த�பி�� வி"வாமி&திராி$ 

வி�!ப&தி$பE அவ�ட$ மிதிைல�3! ேபாகிறேபா., இராம?ைடய பாத\ளி 

வழியி� கிட/த ஒ� க��$மீ. ப�ட2டேன அ/த� க� ஒ� ெப(ணாக 

மாறிவி�ட.. அைத�க(ட இராம$ அதிசய*;< அ/த! ெப( யாெர$< 

*னிவைர� ேக�கி$றா$. அ!ேபா. வி"வாமி&திர� ெசா�Hகி$றா�. 
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 “மாயி� வி"�பி; க�ைக ம(மிைச இழி&ேதா$ ைம/த 

 ேமயின உவைக ேயா)� மி$என ஒ.�கி நி$றா� 

 தீவிைன நய/. ெச=த ேதவ�ேகா$ தன�3B ெச�க( 

 ஆயிர� அளி&ேதா$ ப$னி, அக�ைக ஆ3�'' எ$றா$. 

 

மிக!ெபாிய ஆகாய க�ைகைய! Qமியி� இற�3�பEB ெச=த பகீரத?ைடய 

வமிச&தி� வ/த இராமா! மி�க மகி>Bசி�;றவளா= மி$ன;ெகாEேபா� ஒ.�கி 

நி;3� இ/த! ெப(மணி, வNசைனயாக& தீயகாாிய&ைதB ெச=த ேதேவ/திர?�3 

உட�ெப�லா� ஆயிர� க(க� உ(டா3�பEB சபி&த ெகௗதம *னிவ�ைடய 

ப&தினி; இவ� ெபய� அக�ைக எ$< வி"வாமி&திர� ெசா�ல, 

 

 ெபா$ைனேய= சைடயா$Jற� ேக�டH� Qமி ேக�வ$ 

 “எ$ைனேய! எ$ைனேய! இF 2லகிய� இ�/த வ(ண� 

 *$ைனஊ> விைனயி னாேலா ந)ெவா$< *E/த .(ேடா 

 அ$ைனேய அைனயா�3 இFவா< அ)&தவா< அ�8க" எ$றா$. 

 

ெபா$ைனெயா&த சைட*E�ைடய *னிவ� இ!பEB ெசா�ல இராம$, எ$ன 

வி/ைத! எ$ன வி/ைத! இ/த உலக&தி$ இய�' இ!பE!ப�டதா! இ. *$ ெச=த 

க�ம�களா� ஏ;ப�டதா? இ!பிற!பி$ இைடயி� உ(டானதா? எ$?ைடய 

அ$ைனேய ேபா$ற இவ��3 இ!பE ேநாி�ட வித&ைதB ெசா��ய�8�க� - 

எ$றா$. 

 

 அF2ைர இராம$Jற அறிஞ?� அவைன ேநா�கிB 3மா 

 “ெசFவிேயா= ேக�E, ேம�நா� ெசறி"ட�� 3�ச& த(ண� 

 அFவிய� அவி&த சி/ைத *னிவைன அ;ற� ேநா�கி 

 நFவிேபா� விழியி னா�த$ வன*ைல நSக H;றா$.” 

 

அ!பE இராம$ ெசா�ல, அறிவாளியாகிய வி"வாமி&திர� அவைன! பா�&., 

‘ந;3ண*ைடயவேன! ெசா�Hகிேற$ ேக�; *$ெனா� நா� "டெராளி L"கி$ற 

வBசிரா�த பாணியான இ/திர$, ெபாறாைம�3ண&ைத ஒழி&தவராகிய ெகௗதம 

*னிவைர அவ�ைடய மைனயி� இ�லாதி��3�பE U>Bசி ெச=.வி�), மா$ 
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ேபா$ற விழிகைள�ைடய இ!ெப(மணியி$ அழகான தன�கைள 

ெந��கலானா$’. 

 

 “ைதயலா� நயன ேவH� ம$மத$ சர*� பாய 

 உ=யலா� உ<தி நாE உழ�பவ$ ஒ�நா� உ;ற 

 ைமயலா� அறி2 நீ�கி மா*னி�3 அ;ற� ெச=. 

 ெபா=யிலா உ�ள& தா$த$ உ�வேம ெகா() '�கா$." 

 

அக�ைகயி$ ேவ� ேபா$ற விழிகளி$ J�ைம�� ம$மத?ைடய பாண*� 

பா=/. காமேவதைன மி3/.வி�ட இ/திர$, அ/த ேவதைனைய& தீ�&.�ெகா�ள 

வழிேதE� ெகா(E�/., ஒ� நா� அவ?�3 உ(டான அட�க*Eயாத காம 

ஆைசயினா� அறி2 ெக�டவனாகி, ெகௗதம *னிவ� அவ�ைடய ஆBசிரம&ைத 

வி�) ெவளிேய ேபா3�பEயான ஒ� த/திர� ெச=., அவ� இ�லாத சமய&தி� 

ெபா=யி�லாத மன*ைடயவரான அவைர!ேபாலேவ வEவ/தா�கி, (ெவளிேய 

ேபானவ� தி��பி வ/.�ட. ேபா�) அக�ைக தனி&தி�/த ஆசிரம&.�3� 

'3/தா$. 

 

 “'�3, அவேளா)� காம! '.மண ம.வி$ ேதற� 

 ஒ�கஉ() இ�&தேலா)� உண�/தன�; உண�/த பி$' 

 த�கத$< எ$னஓரா& தா>/தன�; இ�!ப& தாழா 

 *�கணா$ அைனய ஆ;ற� *னிவ?� *)கி வ/தா$.'' 

 

('3/. அக�ைய� கலவி�3 அைழ&தா$; அவ8� அவைன& த$ கணவென$ேற 

எ(ணி�ெகா() இைச/தா�) '3/. அவேளா)� கலவி ெச=. இ�வ�� காம 

இ$ப&ைதB சமமாக அ?பவி&.� ெகா(E��3� சமய&தி�, (அ/த� கலவி, த$ 

கணவ?ட$ வழ�கமாக அ?பவி&த. ேபா� இ�லாம�) '.மணமாக 

இ�/ததனா� அக�ைகயானவ� த$ைன! 'ண�� அவ$ த$?ைடய கணவ$ 

அ�லென$பைத உண�/தன�; உண�/த2ட$, தகாத காாிய&ைதB 

ெச=.வி�ேடாேம எ$< வ�/தி மன� 3ைல/தா�; அ/தB சமய&தி� (ெவளிேய 

ேபாயி�/த) *�க(ணனாகிய பரமசிவைன! ேபா$ற ஆ;றHைடய ெகௗதம 

*னிவ�� ேவகமாக ஆசிரம&.�3& தி��பி வ/தா�. 
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இ/த! பாட� '&தக�களி� ேவ<விதமாக அBசிட!ப�E�!ப. தவ<. இ.தா$ 

சாியான பாட�, '&தக�களி� இ. எ!பE� காண!ப)கிறெத$றா� – 

 

 “'�3 அவேளா)� காம! '.மண ம.வி$ ேதற� 

 ஒ�க உ() இ�&த ேலா)� உண�/தன� உண�/த பி$?� 

 த�கத$< எ$ன ஓரா� தா>/தன� இ�!ப& தாழா 

 *�கணா$ அைனய ஆ;ற� *னிவ?� *)கி வ/தா$.'' 

 

எ$< அBசிட!ப�E��கிற.. இத$ பிரகார� ‘கலவியி$ ம&தியி� அவ$ த$ 

கணவன�ல$ எ$பைத உண�/தா�; உண�/த பி$'� அ. தகாத காாிய� எ$< 

எ(ணாம� அட�கியி�/தா�’ எ$< ெபா�ளாகிற.. இ!பE இ��க*Eயா. 

எ$ப. பி$னா� வ�� இர() பாட�களா� மிக2� ெதளிவாக& ெதாிகிற.. 

வா�மீகி *னிவ� ெசா$னத;3 ஒ&த க�&.�ளதாகB ெச=யேவ()� எ$< 

யாேரா இ!பE! பாடேபத� ெச=தி��கேவ()� எ$< எ(ண இடமி��கிற.. 

 

இனி, கைதைய& ெதாட�/. இ/த! பாடேபத� தவறான. எ$பைத! பா�!ேபா�. 

 

ெகௗதம� வ/.வி�டைத� க(ட இ/திர$ ஒ� Qைன வEெவ)&. ஓடலானா$. 

அக�ைக மி�க வ�&த&ேதா) ெப��பழி வ/.வி�டேத எ$< நாணி ந)�கி 

நி$றா�. ெகௗதம� நட/தைத அறி/.ெகா(), இ/திர?�3 உட�ெப�லா� 

ஆயிர� க(க8(டாக2�, அக�ைக க�லா=� கிட�க2� சாபமி�டா�. அக�ைக 

கணவைன வண�கி, சாப விேமாசன� ேக�)� ெகா(டத;3 இண�கி, ‘தசரத 

ராம$ இ�ேக வ�வா$; அவ?ைடய பாத \ளி ப�)� க�H�வ� மாறி! பைழய 

வE2 ெகா�வா=’ எ$< விேமாசன� அளி&தா� எ$ற வி�&தா/த&ைத 

வி"வாமி&திர� இராம?�3B ெசா��வி�), 

 

 “இFவ(ண� நிக>/த வ(ண� இனிஇ/த உல3� ெக�லா� 

 உ=வ(ண� அ$றி ம;<ஓ� .ய�வ(ண� உ<த� உ(ேடா 

 ைமவ(ண&. அர�கிேபாாி� மைழவ(ண&. அ(ணேல உ$ 

 ைகவ(ண� அ�3 க(ேட$ கா�வ(ண� இ�3 க(ேட$." 

 



78 

 

(இவ� க�லாக இ�/த.) இ!பE நிக>/த.. இனிேம� (நீ இ/த உலகி� 

அவதாி&தி�!பதா�) இ/த உலக&தா�க8�ெக�லா� .$ப�களி��/. 

விேமாசன� கிைட�3ேமய�லா� .யர� எ$ப. இ��3மா? ேமக� ேபா$ற 

ேமனி�ைடயவேன! க�நிற&. அர�கியாகிய தாடைக�ட$ நீ ெச=த ேபாாி� உ$ 

ைககளி$ மகிைமைய அ�ேக க(ேட$; உ$ பாத& .க�ப�) இவ� சாப 

விேமாசன� ெப;றதி� உ$ கா�களி$ மகிைமைய இ�ேக க(ேட$, எ$< 

வி"வாமி&திர� ெசா$னா�. அத;3 இராம$, 

 

 "தீதிலா உதவி ெச=த ேசவE� காிய ெச�ம� 

 ேகாதிலா மன&தா$ ெசா$ன ெபா�ெளலா� மன&தி; ெகா() 

 மாதவ$ அ�� உ(டாகி� வழிபட� பட� உறாேத 

 ேபாதி நீ அ$னா= எ$ன! ெபா$னE வண�க! ேபானா�." 

 

தீவிைன தீ��பEயான உதவிையB ெச=த தி�!பாத�கைள�ைடய உ&தமனாகிய 

இராம$, மாச;ற மன&ேதா) வி"வாமி&திர� ெசா$ன விஷய�கைள ெய�லா� 

மன&தி� வா�கி! 'ாி/.ெகா(), ‘த�கைள! ேபா$ற மகிைம��ள தவசியி$ 

அ�� என�3 இ�!பதனா� வழியி� வர�JEய எ/த& .$ப*� ஒ$<� ெச=யா.’ 

எ$< ெசா��வி�) அக�ைகைய! பா�&. ‘வா��க� தாேய’ எ$< அவ8ைடய 

பாத&ைத வண�கி அைழ�க, அவ8� அவ�க8ட$ ேபானா�. 

 

அக�ைகைய அைழ&.�ெகா() எ�லா�� அ�கி��/த ெகௗதம�ைடய 

ஆசிரம&.�3! ேபானா�க�. அவ�கைள� க(ட ெகௗதம�, 

 

 “அ�/தவ$ உைற�� த$ைன அைனயவ� அSக ேலா)� 

 வி�/தின� த�ைம� காணா ெம=�*னி விய/த ெநNச$ 

 பாி/. எதி� ெகா() '�3� கட$ *ைற ப+. றாம� 

 'ாி/தன$; காதி ெச�ம� 'னிதமா தவைன ேநா�கி.'' 

 

அ�ைம& தவசியாகிய ெகௗதம�ைடய இ�!பிட&ைத அவ�க� ெந��கிய2ட$, 

வி�/தின�கைள� க(ட ெம=யான *னிவராகிய ெகௗதம�, விய!பைட/த 

மன&.ட$ பாிேவா) எதி�ெகா() வ/., வரேவ;' உபசார�கைள& தவறி�லாத 
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*ைறயி� ெச=தா�; அத$ பி$ காதியி$ '&திரனாகிய வி"வாமி&திர� ெகௗதமைர! 

பா�&., 

 

 “அNசன வ(ண&தா$த$ அE&.க� க.வா *$ன� 

 வNசிேபா� இைடயா� *$ைன வ(ண&தா� ஆகி நி$றா� 

 ெநNசினா� பிைழ!பி லாைள நீ அைழ& தி)க எ$ன, 

 கNசமா *னிவ$ அ$ன *னிவ?� க�&. உ� ெகா(டா$.'' 

 

அNசன ைம ேபா$ற நிற&தவனாகிய இ/த இராம?ைடய பாத\ளி ப�ட2டேன 

வNசி�ெகாE ேபா$ற இைட��ளவளாகிய இவ� (உ�க� ப&தினி) க�H�வ� 

நீ�கி! பைழய வEவ&தளாகி எ+/தா�; மனமறி/. 3;ற� ெச=தவ� அ�லாத 

இவைள& தா�க� அைழ&.�ெகா�ள ேவ()ெம$< (வி"வாமி&திர�) ெசா�ல, 

தாமைர மலாி$ ேமH�ள பிரமேதவ?�3B சமானமான ெகௗதம�� அ/த� க�&ைத 

ஏ;<�ெகா(டா�. 

 

இ/த! பா�E� வி"வாமி&திர�ைடய வா�கா� அக�ைக 'ெநNசினா� 

பிைழ!பிலா�' எ$< ெசா�ல!ப)வ. மிக2� 3றி!பிட&த�க.. ேமH� 

இத;க)&த பா�E�, 

 

 "3ண�களா� உய�/த அ(ண� ேகாதம$ கமல& தா�க� 

 வண�கின$ வல�ெகா() ஏ&தி மாச< க;பி$ மி�க 

 அண�கிைன அவ$ைக ஈ/. ஆ() அ�/தவ ேனா)� வாச 

 மண�கிள� ேசாைல நீ�கி மணிமதி� கிட�ைக க(டா�." 

 

3ண�களி� சிற/தவனாகிய இராம$ ெகௗதம�ைடய தாமைர ேபா$ற பாத�களி� 

வி+/. வண�கிெய+/. 3�பி�)� 3;றம;ற க;பி; சிற/த அக�ைகைய 

அவ�ைடய ைகயி� ஒ!பைட&.வி�), அ!ேபாேத தவசியாகிய வி"வாமி&திர�ட$ 

மி�க வாசைன��ள ந<மண� நிைற/த அ/தB ேசாைலைய வி�)B ெச$< 

மிதிலா'ாியி$ அழகான மதி;"வ�கைள� க(டா�க�. 

 

இ/த! பா�E� இராம$ மதி!பி� அக�ைக ‘மாச< க;பி$ மி�க அண�3’ எ$< 

ெசா�ல!ப)கிற.. 
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ேமH�ள இர() பா�)�க8� க�ப�ைடய பா�)�களானா� *$ேன ெசா$ன 

‘'�கவேளா)� காம’ எ$ற பா�), '&தக�களி� காண!ப)கிற மாதிாி க�ப� 

பாEனதாக இ��க*Eயா.. 

 

எனேவ க�ப�, வா�மீகி ெசா$னத;3 *;றிH� மாறாக அக�ைக மனமறி/. 

3;ற� ெச=தவ� அ�லெவ$< ெசா��யி��கி$றா�. அ!பE அவ� 

ெசா��யி�!ப.தா$ சாி. ஏென$றா� வடெமாழி ச�பிரதாய!பE�3, விவாக 

கால�களி� ஓத!ப)கிற ம/திர�க8� ஒ$றி� சீைத, தாைர, அக�ைக, 

திெரௗபைத, ம(ேடாதாி ஆகிய பNச க$னிைகக8� க;பி; சிற/த உ&தமிக� 

எ$< நிைனQ�ட!ப)கிறா�க�. 

 

இ/த!பNச க$னிைகக8� ஒ�&தியாகிய தாைர��, ச/திர?�3 நி�வாணமாக 

எ(ெண= ேத=&ததாக நாடக�களி� கா�ட!ப)கிற பிரக5பதியி$ மைனவியாகிய 

தாைரயாக இ��க நியாயமி�ைல. அ. க�ப� கா�)கி$ற வா�யி$ மைனவி 

தாைரயாக&தா$ இ��கேவ()�. வா�யி$ மைனவி�� அ�கதனி$ 

அ$ைன�மாகிய தாைரயி$ க;ைப!ப;றி இ�க�)ைரயி� பி$னா� 

ெசா�ல!ப)கிற.. இ!பE� க�ப நா�டா>வா�, வா�மீகி *னிவ� ெசா$னத;3 

*;றிH� மாறாக, அக�ைக, தாைர ஆகிய இFவி�வ�ைடய க;'! ெப�ைமைய 

நிைலநா�Eயதா� வடெமாழி ம/திர�க8�ேக அ��ெப�N ேசைவ 

ெச=வதவராகிறா�. 

 

இனி, வா�யி$ மைனவியாகிய தாைரைய! ப;றிB ெசா�வதி� வா�மீகி 

*னிவ��3� க�ப நா�டா>வா��3� உ�ள ேவ;<ைமைய! பா�!ேபா�: 

 

வா�மீக�: - 

 

இராம� வா�ைய� ெகா�வதாகB "�கீாிவ?�3 வா�களி&தத;3 *�கிய காரண�, 

வா� "�கீரவ?ைடய மைனவியாகிய உ�மிைய அபகாி&.� ெகா(டா$ எ$பேத. 

அ/த வா�3<தி; ‘இல�3& தவறாதன2� ந$றாக& தீ�ட!ப�)B Uாியைன! ேபா� 

விள�3வன2மாகிய என. பாண�க� உம. மைனவிைய அபகாி&.�ெகா(ட 

அ/த� ெகாEய பாவியான வா�யி$ ேம� பாய!ேபாகி$றன. எ$ க( *$ 
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எதி�!ப)� வைர�/தா$ அவ$ உயிேராE�!பா$; நீ� .யர�கட�� 

ஆ>/தி��கிறீ� எ$பைத எ$?ைடய ெசா/த அ?பவ&தா� அறி/.ெகா(ேட$. 

அதனி$<� உ�ைம நா$ கைரேய;றிவி)கிேற$. உ�*ைடய மைனவிைய�� 

இராBசிய&ைத�� நீ� நிBசயமா= அைடL�’ எ$< இராம� "�கிாீவ?�3 

வா�களி&தா�. (கி-கி/தா கா(ட� 10 ஆ� ச��க�) 

 

இ/த வா�3<தியி$பE வா� ெகா�ல!ப�டா$. வா� ெகா�ல!ப�டைத� ேக�ட 

தாைரயி$ ேசாக*� ெசா�H� பி$ வ�மா<:- வா� மா()ேபானைத� ேக�) 

அலறி�ெகா() ஓEவ/த தாைர, வானர�க� இராம��3 அNசி ஓEவ�வைத� 

க(டா�. அவ�க� ஏ$ அ!பE ஓ)கிறா�க� எ$< ேக�டா�. அத;3 அ�கி��/த 

வானர�க�, “அ�மணி உ�*ைடய 3ழ/ைத உயிேரா) இ��கி$றா�. ஆதலா� 

தி��பிB ெச$< உ�*ைடய 3ழ/ைதைய� கா!பா;<�; யமேன இராம$ 

உ�ெவ)&. வ/. வா�ைய வைத&தன$. 

 

வா� எறி/த ெபாிய வி�Z�கைள�� மைலகைள�� இராம$ வBசிரா�த&.� 

ெகா!பான தன. பாண�களா� பிள/. அவைன� ெகா$றன$. இ/திர$ ேபா$ற 

பரா�கிரம&ைத�ைடய நம. ம$னவ$ மா(ட. க() இ/த! ெபாிய வானர 

ேசைன பய/. கைல/ேதா)கி$ற.. கி-கி/ைதயி$ ேகா�ைட வாயிைல� காவ� 

ெச=., அ�கத?�3! ப�டாபிேஷக� ெச=யேவ()�. வானர�க� வா�யி$ 

'&திரைன ம$னவனாக� ெகா() அவ?�3 அட�கி நட!பா�க�. நா� 

இFவிட&தி� இ�!ப. உசிதம�ல. நம. ச&��களா��ள ம;ைற வானர�க� 

இ�ேகா�ைட�3� '3/. ெகா�வா�க�. அவ�க8� ப&தினி உ�ளவ�க8� 

இ�லாதவ�க8� அேநக� இ��கி$றா�க�. அவ�க� வா�யா� *$ேன த�க� 

பதிைய இழ/தவ�களாதலா� அவ�கைள� க() நா� அNசேவ(Eயதாக 

இ��கிற.,'' எ$< ெசா$னா�க�. 

 

த$ சமீப&தி��/த வானர�க� Jறியைத& தாைர ேக�) அவ�கைள! பா�&.& த$ 

ெப�ைம�3& த�கவாறாக, “மகாபா�கிய� ெபா�/திய வானர சி�கமான எ$ 

நாயக$ மா(டத$பி$ என�3! '&திர$ ஏ$? இராமபாண&தா� உயி� .ற/. 

கிட�கி$ற அ/த மகா&.மாவி$ தி�வEகைள நா$ அைடேவ$,” எ$றா�. (18-ஆ� 

ச��க&தி�) 

 

இத;க)&த இ�பதாவ. ச��க&தி� தாைர, இற/.கிட�3� கணவ$ ேம� வி+/.  
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ெந)ேநர� 'ல�பிவி�) ‘வா� இற/. கிட/த இட&திேலேய தா$ ப�Eனி கிட/. 

உயி� .ற�க நிBசயி&தா�. 

 

அ!பE, தாைர அFவிட&தி� ப�Eனி கிட/. உயி� .ற!பதாகB ெசா$னைத அறி/த 

அ?மா$ பலவாறான நியாய�கைள எ)&.B ெசா��& தாைரைய சமாதான!-

ப)&தி கைடசியாக, “அவ� இ!ேபா. த�ம� ெச=தா� ேச�� "வ��கேலாக *;றா�; 

ஆதலா� அவ� ெபா��)& .�க!படெலாழிக. ந�லா=, இ�3�ள வானர 

சிேர-ட�க8�, இ/த அ�கத 3மார?�, இ/த வானர ராBசிய*� எ�லா� இனி 

உ�*ைடைமயத$ேறா? ஆதலா� இனிB ேசாக&ைத�� தாப&ைத�� வி�)வி)�. 

உ�*ைடய ெசா��$பE அ�கத$ அரசாள�)�. '&திர�களா� ெச=ய!பட 

ேவ()ெம$< சா5திர�களி; ெசா�ல! ப�)�ள சட�3கெள�லாவ;ைற�� 

இ!ேபா. அ�கத$ வானர ேவ/த$ ெபா��)B ெச=ய�)�. அ/திய க�ம�க� 

ெச=யேவ(Eய கால� இ.ேவ. அைவக� ெச=தான பி$ அ�கத?�3 *EU�)�. 

பி$' உம. '&திரைனB சி�மாசன&தி� L;றி��க� காண உம�3& .�க� 

ஆறிவி)�” எ$றா$. 

 

இ/த வா�&ைதகைள� கணவைனயிழ/த .$ப&தா� வ�/.� தாைர ேக�), 

அ�கி� நி$ற அ?மாைன! பா�&. “அ�கதைன!ேபால 0< 3மார�கைள 

உைடயவளாயி�&த�?� இ�3 மா()கிட�3� Lரனாகிய எ$ நாயகேனா) 

உயி� .ற!பேத என�3 ேமலான காாிய�. எ$ நாயக?�3B ெச=யேவ(Eய பிேரத 

க�ம�கைளB ெச=வி!பத;காவ., அ�கத?�3 *EU�)வத;காவ. யா$ 

உாியள�ேல$. அ/த� கடைமகெள�லா� அ�கத?�3B சி;ற!பனான "�ாீவைனB 

ேச�/தைவ. ஐய அ?ம, நா$ இ/த இராBசிய&ைத அ�கத?�3� ெகா)�க 

ேவ()ெம$< நீ� எ(Sவைத வி�)வி)�. இ/த� காாிய&தி� பி�ைள�3! 

ப/.வா��ளவ$ த/ைதேய$றி& தாய�ல�. என�3 எ$ கணவைன! பி$ 

ெதாட�வைதவிட இ�ைமயிலாவ. ம<ைமயிலாவ. ந$ைம த�வ. 

ேவெறா$<மி�ைல. இேதா மா()கிட�3� எ$ நாயக$ ப)�ைகேய என�3� 

ஏ;ற.” எ$< Jறினா�. (21-ஆ� ச��க�) 

 

மீ()� இ�ப&. I$றா� ச��க&தி�: - 

 

“பி$' தாைர, இற/. கிட�கி$ற வானர ேவ/தனாகிய த$ நாயகன. *க&ைத  
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ேமா/. அவைன விளி&., “Lர, எ$ ெசா�ைல� ேகளாைமயினால$ேறா, நீ� 

ப��ைக� க;கைள�ைடய.� ேம)� ப�ள*மானதான இFவ$னில&தி� 

கிட�கி$றீ�. வானர� ேகாமாேன, எ$ைன! பா��கி?� உம�3 இ!Qமி அ$பின� 

ேபாH�! ஏெனனி� எ$ைன உவ/ேத;<� ெகா�ளா. நீ� அவைளேய 

த+வி�ெகா() கிட�கி$றீேர! காதல, ெத=வ*� "�ாீவ$ ப�க�� இ��கி$றேத! 

இ. எ$ன அதிசய�! இனி அவன$ேறா Lரனாக மதி�க!ப)வா$. உம. ெதா+�' 

'ாி�� 3ர�3க8� கரEக8� அ�கத?� நா?� 'ல�'வைத� ேக�)� நீ� ஏ$ 

எ+�பாதி��கிறீ�? உ�மா; ெகா�ல!ப�) உம. பைகவ�க� வி+/. கிட/த 

ேச�ைகயிேல நீ� இ!ேபா. மா() கிட�கி$றீேர! 

 

ந;3ல&தி� பிற/தவேர, ேபாாி� பிாிய*�ளவேர. எ$ நாதேர, எ$ைன� 

ைக�ைமயா�கி நீ� எ�3! ேபாயினீ�? இனி உலக&தா� த�க� ெப(கைள 

Lர�க8�3 விவாக� ெச=. ெகாடாெதாழிவாராக; ஐேயா! Lர?�3! ெப(டாகிய 

நா$ இேதா கண!ெபா+தி� ைக�ெப(ணாேனேன! எ$ மான� அழி/த.; இ$ப� 

ெதாைல/த.; நா?� .$ப�கட�� ஆ>/.வி�ேட$; ஆ! எ$ கணவ$ 

இற�க�க()� என. க$ெனNச� 0< "�3களாக! பிளவாதி��கிறேத! எ$ 

அ$ப, எ$ காத� நாயக, Lர, நீ� ேபாாி� மா() கிட�கி$றீேர! கணவைன 

இழ/தவ8�3! பி�ைளயி�/ெத$ன? ெப�Nெச�வ மி�/ெத$ன? அவைள 

உலக&தா� ைக�ெப( எ$<தாேன J<வா�க�!...” (23-ஆ� ச��க&தி�) 

 

பி$?� இ�ப&. நா$கா� ச��க&தி� தாைர இராமைர! பா�&.! பி$ வ�மா< 

'ல�'கி$றா�; "எ$ நாயகைன� ெகா$ற அ�பா� எ$ைன�� ெகா$ற�8�. 

அFவா< ெகா�ல!ப�டா� நா$ என. நாயகைனB ெச$< J)ேவ$. 

எ$ைனய$றி அவ� ேவெறா�வைரB ேசர வி��பா�. தாமைர� க(ண, அவ� 

"வ��க� ெச$< எ$ைன� க() ெகா�ள!ெபறாதவரா=, சிற/த 

ஆைடயாபரண�கைளயணி/த ேதவர�ைபய� J�ட&தி� விைழ2றா�. 

 

இ/த அழகிய மைலயி$ ம&தியி� ைவேதகிைய! பிாி/. வ�/.� உ�ைம!ேபா�, 

"வ��க&திH� எ$ நாயக� எ$ைன! பிாி/தைமயா� வ�/தி ஒளியிழ/. 

ேதா$<வா�. மைனவிைய! பிாி/த அழகிய ஆ(மக?<� .யர&ைத நீ� 

ந$றாயறிL�; ஆைகயா� எ$ைன! பிாி/. எ$ நாயக$ அல�கSறாவ(ண� 
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எ$ைன� ெகா$ற�8�. மகா&.மாவாகிய நீ� எ$ைன� ெகா$றா� ெப(ெகாைல 

ெச=த பாப� வ�ெம$< எ(Sகி$றீ� ேபாH�. எ$ைன வா�யி$ ஆ$மாவாக! 

பாவி&. நீ� ெகா�H�; அFவா< ெச=தா� நீ� ெப(ெகாைல ெச=த பாவ&.�3 

உ�ளாகமா�a�. 

 

ேவத�க8� ம;ைற 0�க8� ப&தினி த$ பதியினி$<� ேவற�ல� எ$< 

J<கி$றனேவ. ப&தினிைய அவ� பதியினிட&தி� ேச�!பதிH� சிற/த த�ம� 

ேவறி�ைலெய$< த�ம0Hண�/ேதா� J<கி$றன�. ஆதலா� நீ� எ$ைன எ$ 

பதியிட&.B ேச�&.வி)க; அ!பEB ேச�&. ைவ!பதானா� நீ� ெப( ெகாைல 

ெச=த பாப&.�3 ஆளாக மா�a�. நாயகைனயிழ/., அவனினி$<� பிாி�க!ப�), 

அல�கS;< வா)கி$ற எ$ைன� ெகா�லாதி�!ப. உம�3& த3திய$<. 

மதயாைன ேபா�பவ?� ெபா$மாைலயணி/தவ?மாகிய அறிவி; சிற/த வானர� 

ேகாமாைன! பிாி/. நா$ உயி� வாேழ$" எ$< Jறினா�. 

 

இவ;றா�, தாைர த$ கணவ$ இற/தபி$ ைக�ெப(ணாக உயி� வாழ2� 

வி�!பமி�லாத மிக உய�/த பதிவிரைதயாக& ெதாிவி�க!ப)கிற.. இ!பE& 

தாைர�3 இFவள2 ஏ;ற� ெகா)&த வா�மீகி *னிவ�. பி$னா� அவைளB 

"�கிாீவ?�ேக ைவ!பா�Eயா�கிவி�ட. மிக2� வ�/த&த�க.. 

 

"�கிாீவ?ைடய மைனவிைய அபகாி&தத;காக வா�ைய� ெகா$ற. 

நியாயமானா�, வா�யி$ ப&தினியாகிய தாைரையB "�கிாீவ$ ைவ!பா�Eயா�கி� 

ெகா�வ. எ!பE!ெபா�/.�? கணவ$ இற/தபி$ ம<மண� ெச=.ெகா�வ. 

அவ�க8�3� வழ�கெம$றா�, தாைர ைக�ெப(ணாக உயி�வாழ மா�ேட$ 

எ$< ெசா�Hவாேன$? தாைர 'ல�'வதி� ெவளியி�ட க�&.�கெள�லா� 

கணவைன இழ/த பி$ ம<மண� ெச=. ெகா�ள�Jடா. எ$ற க�டாய*�ள 

சIக&தின� ெசா�H� நியாய�களாகேவ அ�லவா இ��கி$றன? அவ� 

'ல�பெல�லா� ெபா=! 'ல�பலா? ‘எ$ைன வா�யி$ ஆ$மாவாக! பாவி&.� 

ெகா�H�க�’ எ$ற.�, ‘ேவத�க8� ம;ைறய 0�க8� ப&தினி த$ 

பதியினி$<� ேவற�ல� எ$< J<கி$றனேவ’ எ$< ெசா$ன.� அ�&தம;ற 

வா�&ைதகளா? 

 

இ�ேக இFவள2 க;பில�கண�கேளா) காண!ப)கி$ற தாைரைய வா�மீகி  
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*னிவேர பி$னா� எ!பE� கா�)கிறா� எ$பைத! பா�!ேபா�: 

 

வா��3!பி$ "�கிாீவ?�3! ப�டாபிேஷக� ெச=வி&. அ�கதைன 

இளவரசனா�கினா�க�. அ!ேபா. மைழ�காலமாக இ�/ததனா� அ. கழி/த2ட$ 

வானர ேசைனைய& திர�E�ெகா() சீைதைய& ேதட வரேவ()� எ$< 

"�கிாீவ?�3 ஆைணயி�) அவைன� கி-கி/ைத�3 அ?!பிவி�) இராம� 

த�பி�ட$ வன&தி� த�கியி�/தா�. சீைதயி$ேம� ஏ�க� மி3/. மைழ�கால� 

கழிவத;காக� கா&.�ெகா(E�/தா�. 

 

மைழ�கால� நீ�கி;<. ெசா��யி�/தபE "�கிாீவ$ வரவி�ைல . உடேன இராம� 

இல�3மணைர அைழ&., கி�கி/ைத�3! ேபா= "�கிாீவ$ வா�களி&தி�/தபE 

ஏ$ வரவி�ைலெய$பைத� க(டறி/. வரBெசா$னா�. இல�3வ$ ெவ3 

ேகாப�ெகா(), "�கிாீவ$ மி�க ந$றிெக�டவ$ எ$<� உடேன அவைன� 

ெகா$<வி�) அ�கதைன� ெகா() சீைதைய& ேதடலா� எ$<� இராமாிட� 

ெசா�Hகிறா$. 

 

அ!பE இல�3வ$ ெசா�Hவ. மிக2� தவ< எ$< இராம� “உ$ைன-

ெயா&தவ�க� உலக&தி� இFவிதமான பாப&ைதB ெச=யா�க�. பாப&ைத& தன. 

ந�லறிவினா� நீ�கிவி)பவேன Lர$; அவேன '�ேஷா&தம$. இ&தைகய காாிய�, 

ந�ெலா+�க&ைத�ைடய நீ ெச=ய&த�கத$<; "�கிாீவனிட&தி� நா� *$ ெச=த 

ந�ைப! பாரா�டேவ()ம$ேறா? கால/ த!பிவி�டானாயி?� அவனிட&தி� நீ 

ெகாEய ெசா;கைளB ெசா�லாம� ந�ல இதமான ெசா;கைளேய ெசா�H,” எ$< 

கி-கி/ைத�3! ேபாகB ெசா$னா�. 

 

அ!பE அ?!ப!ப�ட இல�"மண$ கி-கி/ைத�3� வ/. Yைழ/தா�. அவைர� 

க(ட வானர�க� பய/. ந)�கி! பல தி�3களிH� ஓEனா�க�. 

 

“அவ�களி; சில� "�கிாீவ?ைடய மாளிைக�3B ெச$< லVணம� 

ேகாப�ெகா() வ/தி�!பைத அறிவி&தா�க�. "�கிாீவ$ ஏகா/த&திேல 

தாைர�டேன JE� காம இ$ப&திலா>/. வானர& தைலவ�க� வ/. ெசா��ய 

வா�&ைத�3B ெசவிெகாடா தி�/தா$.” (31 ஆ� ச��க&தி�) 

 

இல�"மண� ெவ3 ேகாப&ேதா) கி-கி/ைத நக��3� நட/. "�கிாீவ?ைடய  
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மாளிைகயி$ வாயிைல அைட/., த$ வரைவB "�கிாீவ?�3& ெதாிவி�3�பE 

அ�கதனிட� ெசா�Hகி$றா�. அ�கத$ அ?மா$ *தலானவ�க� மிக2� பய/. 

"�கிாீவ?�3& ெதாிய!ப)&தி, உடேன வ/. இல�"மணைர வண�கிB 

சமாதான!ப)&.�பE& \()கிறா�க�. க�8(ட மய�க� ெதளி/. 

நிைலைமைய உண�/த "�கிாீவ$, தா$ உடேன இல�"மண?�3 *$னா�வர 

மிக2� பய/., ப�க&தி��/த தாைரைய! பா�&., 

 

“மாேத, "பாவ&தி� இளகிய மனைத�ைடயவராகிய லVமண� ேகாப�ெகா() 

வ�வத;கான காரண� எ$ன? அவ�ைடய ேகாப&.�3 இட� யா. எ$< நீ 

அறிவாயா? ஒ� காரண*� இ�லாம� அவ� ேகாப�ெகா�ளா�. நா$ அவ��3B 

சிறிதாவ. 3;றN ெச=தி��கிேறேனாெவ$< நீ ந$3 ஆரா=/. என�3B சீ�கிர� 

ெசா�H; அ�ல. நீேய ேநேர ேபா= அவைர� க() ேபசி, ந�ல வா�&ைதகளா� 

அவ� ேகாப&ைத& தணி. உ$ைன! பா�&. அ/தB "&தா&மா ேகாப�ெகா�ள 

மா�டா�. ெபாியவ�க� ெப(க8�3 ஒ��காH� தீ�3 ெச=யமா�டா�க�. 

உ$னா� ேகாப� தணி/. மன/ ெதளி/தபி$ அ/த� கமல�க(ணைன நா$ 

கா(கிேற$,” எ$< இதமாக� Jறினா$. 

 

அழகிய தாைர க�8(ட மய�க&தா� கா�க� த�ளாட, க(க� "ழல, 

இைடயிலணி/த காNசி�ேகாைவ�� ெபா$ஞாS� ந+வ, உட� வைளய 

லVமண��3 *$ேன ேபாயினா�. வானரேவ/த$ ப&தினியாகிய தாைரைய 

லVமண� க(), ேகாப&ைத& .ற/., தைல3னி/. ஒ.�கி நி$றா�. தாைர, 

லVமண�ைடய அ�� ேநா�க&ைத! ெப;<, க�8(ட மய�கா� நா( .ற/. 

“ேகாமாேன, உம. ேகாப&.�3� காரண� யா.? உல�/த கா�ைட ேநா�கி 

வ�கி$ற தாவா�கினிைய� க() மன� கவைலயி$றி இ�!பவ$ யாவ$?” எ$< 

அவ�ைடய ேகாப&ைத& தணி�3மா< அ$பான வா�&ைதக� Jறினா�. 

 

தாைர Jறிய சா/த*ைடய.� அBசமி�லாத.மான வா�&ைதைய லVமண� 

ேக�)& தம. அ$பிைன ந$றாக� கா�டேவ(Eய அவைள ேநா�கி, “கணவ?�3 

ந$ைம ெச=பவேள, உ$?ைடய நாயக$ காமவி$ப&தி� ஈ)ப�), அற� 

ெபா��கைள ஈ�டா. கழிகி$றைத, நீ காணவி�ைலயா? அவ$ த$ 

இராBசிய&தி$ ந$ைமைய��, .$ப&தா� மீ\ர!ப�ட எ�கைள�� சிறி.� 
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எ(ணா. தன. ம/திாிமா� *த�ய பாிவார�க8ட$ க�8() களி�கி$றாேன! 

அவ$ நா$3 மாச�கழி/. வ�ேவ$ எ$< எ�க8�3! பிரதி�ைன ெச=.வி�)� 

களியா�E� மன� ைவ&தவனா= அ/நா$3 மாச*� கழி/தைத 

அறியாம���கிறாேன! அற� ெபா��கைள அைடவத;3� க�8(ட� 

காரணெம$< ெசா�ல!படவி�ைல; க�8(ட�னா� அற*� ெபா�8� 

இ$ப*� அழி/.வி)�. ெச=/ந$றி ெகா$றவ$ அற&ைத இழ/.வி)வா$; ...." 

இFவா< Jறிய இல�"மணைர! பா�&.& தாைர. 

 

“... காமேவ�ைக�;றவ$ காலேதச�கைளயாவ. அற� ெபா��கைளயாவ. 

அறியா$. எ$ன�கி� இ��கி$றைமயா� காம*;< அதனா� நாணிழ/தி��கிற 

உம. பிராதாவாகிய அாி�3ல& தைலவைன! ெபா<&த�8�. த�ம&திH� 

தவ&திH� ப;<ைவ&த *னிவ�க8� காம இ$ப&ைத வி��பி 

ேமாகமைடவா�களாயி$ இய�பாகேவ தி(ைமயி�லாத 3ர�கின&தவனாகிய 

"�ாீவ$ காமவி$ப&தி� அ+/தாதி�!ப. எFவ(ண�!” எ$< வி"வாச� 

பிற�3�பEயாக! ெபா�� ெபாதி/த ெசா;கைளB ெசா��வி�), ெபய�&.� தன. 

நாயக$ ெபா��) ல�"மணைர ேநா�கி “நேரா&தம, "�கிாீவ$ 

காம*;றி�/தானாயி?� *$னேர த�க� காாிய&ைத *E!பதி� *ய;சி 

ெச=��பE, க�டைள யி�E��கி$றன$.... தட/ேதாள, நீ� ஒ+�க&தி� 

தவறினவர�ல�; ந�ேலா�க� சிேநக& த$ைமயினாேல பிற� மைனவியைர� 

காSவ. 3;றமாகா.. ஆைகயா� உ�ேள வ�க,” எ$< Jறினா�. 

 

இFவா< தாைரயா� அைழ�க!ப�ட ல�"மண�, தா� வ/த காாிய&ைதB சீ�கிர� 

*E�கேவ()ெம$<, அ/த!'ர&தி?� பிரேவசி&., அ�ேக 

ேதேவ/திரைன!ேபா� ெவ�ல;காிய 'க> பைட&த "�கிாீவ$ விைல�ய�/த 

க�பள� விாி�க!ப�ட ஒ� சிற/த ெபா$னாசன&தி$ ேமேல, திFவியாபரண� 

அணி/., திFவிய மாைல 'ைன/., திFவிய வ5திர� தாி&., 

ஆபரணால�கி�தராகிய ெப(க� Uழ ஆதி&த$ ேபா� L;றி��க�க(டா�. 

ெபா$னிற*ைடய "�ாீவ$ சிற/த ஆசன&தி��/., த$ மைனவியாகிய உ�மிைய 

இ<க& த+வி�ெகா() இல�"மண� வ�வைத� க(டா$.(31, 33 ச��க�களி�) 

 

வா�மீக&தி�, வா� இற�3�ேபா. காண!ப�ட தாைர�3� இ�ேக காண!ப)கிற 

தாைர�3� உ�ள *ர(க� தாைரயி$ பதிவிரத& த$ைமைய அழி&. வி)வ.ட$  
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வா�ைய� ெகா$ற நியாய&ைத�� 3ைல&. வி)கி$ற.. 

 

இ/த� கைத! ப3திைய� க�ப� எ!பE� கா�)கிறா� எ$பைத� கா(ேபா�. 

 

க�ப�: க�ப��, இராம$ "�கிாீவ?�3 அபய�ெகா)&. வா�ைய� 

ெகா�Hவதாக வா�களி&தத;3 *�கிய காரண� வா� த$ த�பியி$ தார&ைத 

அபகாி&.�ெகா(டா$ எ$பேத எ$< ெசா�Hகிறா�: அ?மா$, வா� 

"�கிாீவ?�3B ெச=.�ள அநியாய�கைளெய�லா� விவரமாகB ெசா��வி�)� 

கைடசியாக, 

 

 “உ�ைம எ$< இவ;3 உாிய தாரமா� 

 அ�ம�/ைத�� அவ$ வி��பினா$ 

 இ�ைம�� .ற/. இவ$ இ�/தன$ 

 க�ம� இ�3இேத கட2�” “எ$றன$. 

 

(வா�யானவ$) இவ��3 ("�கிாீவ?�3) உாிய தாரமாகிய உ�மி எ$ற 

அமி>த&ைத�� அவ$ இBசி&.� கவ�/. ெகா(டா$. (நா), மைனவி) ஆகிய 

இர(ைட�� இழ/.வி�) இவ� இ��கிறா�. நட/த காாிய� இ�ேக இ. தா$ 

ெத=வேம, எ$றா$. அைத�ேக�ட இராம$, 

 

 ெபா=யி லாதவ$ வர$*ைற இ�ெமாழி 'கல 

 ஐய$ ஆயிர� ெபய�ைட அமல��3� அமல$ 

 ைவய� Y�கிய வாயித> .E&த. மல��க( 

 ெச=ய தாமைர ஆ�பல� ேபா.எனB சிவ/த, 

 

ச&தியவானாகிய அ?மா$ இ/த வி�&தா/த&ைதB ெசா�ல, ஆயிர� 

தி�நாம�கைள�ைடய ெத=வ&.�3� ெத=வமான இராம$, (*$ கி�-ணாவ-

தார&தி� உலக&ைத வி+�கிய) அவ?ைடய வாயித> .E�க, அழகான 

தாமைரேபா$ற அவ$ க(க� (ேகாப&தா�) ெசFவா�ப� மல�ேபாலB சிவ/தன. 

 

 திற&த மாமைறயவெனா) ஐ�*க$ பிற�ேதE! 

 'ற&. அக&. உண�வாிய த$ ெபால$ அE�கமல� 
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 உறB சிவ!ப இ&தைரமிைச உற� அறமா�க� 

 மற&ைத L�)த� அ$றிேய பிறி.ம;< உ(ேடா 

 

(நா$3) விதமாகிய ேவத�கைள& த/த பிரம$, ஐ/. *க�கைள�ைடய சிவ$ 

*த�யவ�க8� ேதE! 'ற&திH� அக&திH� உண�/.ெகா�ள *Eயாத, 

த$?ைடய ெபா;பாத கமல�க� ெநா/. சிவ�3�பE இ/த& தைரயி$மீ. நட/. 

(இராமனாக) வ/த., த�ம&ைத ஆ�க2� அத�ம&ைத அழி�க2ேமய�லாம� 

ேவெறா$<�3� அ�ல. 

 

 ஈர� நீ�கிய சி;றைவ ெசா;றன� எ$ன 

 ஆர� L�3ேதா� த�பி�3&த$ அர"ாிைம! 

 பார� ஈ/தவ$ பாிவில$ ஒ�வ$த$ இைளேயா$ 

 தார� ெவௗவின$ எ$ற ெசா� தாி�3மா< உளேதா. 

 

இர�கமி�லாத சி;ற$ைன ெசா$ன2டேனேய மாைலயணி/த ேதாைள�ைடய த$ 

த�பி�3, (பரத?�3) த$?ைடய உாிைமயான அரசா�க பார&ைத� ெகா)&. 

வி�டவனாகிய இராம$, அ$பி�லாத ஒ�வ$ (வா�) த$?ைடய த�பியி$ 

("�கிாீவனி$) மைனயாைள அபகாி&.�ெகா(டா$ எ$பைத! ெபா<&.� 

ெகா�வானா? அதனா� உடேன இராம$ "�கிாீவைன! பா�&., 

 

 “உலக� ஏழிேனா) ஏ+�வ/. அவ$ உயி��3 உதவி 

 வில3� எ$னி?� வி�Hைட வாளியி$ L�E& 

 தைலைமேயா) நி$தார*� உன�3 இ$< த�ேவ$ 

 'லைமேயா=, அவ$ உைறவிட� கா�”ெட$< 'க$றா$. 

 

ஏேழா) ஏ+ பதினா$3 உலக�க8� ேச�/. வ/., அ/த வா�யி$ உயிைர� 

கா�க உதவியாக எ$ைன எதி�&தாH� எ$?ைடய வி��$ பாண&தா� அவைன� 

ெகா$<. கி-கி/ைத�3& தைலைம! பதவிைய�� உ$ தார&ைத�� இ$ைற�ேக 

உன�3& த�கிேற$. அறிவாளியானவேன, அ/த வா� இ��3மிட&ைத� கா�) - 

எ$றா$. 

 

இ/த வா�கி$பE வா� ெகா�ல!ப�டா$. தாைர, இற/.ேபான கணவ$மீ.  
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வி+/. 'ல�'கிறா�. வா�மீகி ெசா�வதி� தாைர, த$ைன�� ெகா$<  

கணவேனா) ேச�&.வி)�பE இராமைர ேவ()கிறா�. ஆனா� க�ப� அ!பEB 

ெசா�லவி�ைல. த$ைன�� J�E� ெகா�8�பE� கணவைனேய விளி&.! 

'ல�'கி$றா�. 

 

 “.யரா ேலெதாைல யாத எ$ைன�� 

 பயிரா ேயாபைக யாத ப(பிேனா= 

 ெசயி� தீரா= விதியான ெத=வேம, 

 உயி� ேபானா� உடலா�� உ=வேரா” 

 

நாதா, நீ�க� இற/. ேபா�� அ/த& .யர&தா� நா$ இ$?� இற/. 

ெதாைலயாம� இ��கி$ேறேன! பைகைம இ�லாத 3ணவாேன, எ$ைன�� 

உ�க8ட$ J�E�ெகா�ள மா�aரா? அ!பE� J�E�ெகா() எ$ .$ப&ைத& 

தீ��க�. விதிேய! ெத=வேம! உயி� ேபா=வி�டா� உட� அழியாம���3மா? 

 

 "ைநயா நி$றன$ நா$ இ�/. இ�ங$ 

 ெம=யா வாேனா� தி�நா) ேமவினா= 

 அ=யா 'நீஎன. ஆவி'ெய$ப. 

 ெபா=ேயா ெபா= உைரயாத '(ணியா” 

 

நா$ இ�கி�/. ெகா() இ!பE& .யர!ப)கிேற$. நீ�க� எ$ைனவி�) வி�) 

ெம=யான அழகான ேதவேலாக&.�3B ெச$<L�aேர! ஐயா, நீ�க� எ$னிட&தி� 

'நீ எ$ உயி�' எ$< ெசா�HL�கேள! அ!பEB ெசா$னெத�லா� ெபா=தானா? 

ெபா= ெசா�லாத '(ணியவாேன, ெசா�H�க�. 

 

 “ெச�வா�ேதாள நி$ சி/ைத�ெள$ எனி$ 

 ம�வா� ெவNசர� எ$ைன�� ெவௗ2மா�; 

 ஒ�ேவ$ உ� உைளயாகி� உ=தியா� 

 இ�ேவ� உ� இ� ேவ*� இ�/திேல�.” 
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ேபாாி� களி�3� ேதா�கைள�ைடயவேர, உ�*ைடய மன&தி� நா$ இ�/த. 

உ(ைமயானா� உ�ைம�ெகா$ற பைகவ�ைடய பாண� எ$ைன�� 

ெகா$றி��கேவ()�. எ$?ைடய உ�ள&தி� நீ�க� இ�/த. உ(ைமயானா� 

நீ�க8� இ!ேபா. எ$ைன!ேபா� உயிேராE��கேவ()�. அ!பEயி�ைலேய! 

அதனா� நாமி�வ�� ஒ�வ� உ�ள&தி� ஒ�வ� இ�/ததி�ைல. 

 

இ$?� பலவாறாக& தாைர 'ல�'கி$றா�. ஆனா� வா$மீகி *னிவ� 

கா�)வ.ேபா� தாைர, ப�Eனி கிட/. இற�க! ேபாவதாகேவா, இனி உயி� 

வாழமா�ேட$ எ$பதாகேவா, த$ைன�� இராம� ெகா�ல ேவ(Eய.தா$ 

நியாய� எ$பதாகேவா, ைக�ெப(ணாகி உயி�ட$ இ��க�Jடா. எ$பதாகேவா 

'ல�பினதாக� க�ப� கா�டவி�ைல. 

 

வா�யி$ தகனகிாிையக8�3! பி$ இராம� இல�3மணைர� ெகா() 

"�கிாீவைன� கி�கி/ைத�3 அரசனாக2�, அ�கதைன இளவரசனாக2� 

*EU�)�பE ஆைணயி)கிறா�. அத$பE நகர&தி� *EU�ட!ெப;ற 

"�கிாீவ?� அ�கத?� அ?மா?ட$ இராம� த�கியி�/த வன&தி;3 வ/. ஆசி 

ெப<கிறா�க�. "�கிாீவ$ இராமைர� கி�கி/ைத�3 வ/. த�கியி��3�பE கா�� 

வி+/. அைழ&தா$. 

 

இராம� த�*ைடய விரதகால� பதினா$3 வ�ட�க8� *Eகிறவைர வன&தில$றி 

ேவெற�3� த�க*Eயா. எ$< ெசா�Hகிறா�. (வா�மீகி�� இைத 

அ!பEேயதா$ ெசா��யி��கிறா�. ஆனா� ம;ெற�லா� ேவறாக இ��கி$றன.) 

வா�மீகி *னிவ� "�கிாீவ$ ப�டாபிேடகB சட�ைக ம�)� "��கமாக� 

Jறிவி�)B ‘"�கிாீவ$ தன�3! ப�டாபிேடக� ஆன சமாசார&ைத இராம��3 

அறிவி&., த$மைனவி உ�ைமைய! ெப;< இ/திரைன!ேபா� அர" 'ாி/தா$’ 

எ$பேதா) ப�டாபிேஷக&ைத! ப;றிய ச��க&ைத *E&.வி)கிறா�. இ�ேக ‘த$ 

மைனவி உ�ைமைய! ெப;<’ எ$ற ெசா;ெறாடைர� 

கவனி�கேவ()�.தாைரைய! ப;றிய ேபB" ஒ$<மி�ைல. ஆகேவ பி$னா� 

"�கிாீவேனா) க�8() காம இ$ப&தி� அ+/தி� கிட/தா� தாைர எ$ப., 

விதவா விவாக� ெச=. ெகா�ள!ப�டவளாக2� இ�லாம� விபசார� 

ெச=தவளாக& தா$ காண!ப)கிறா�. 

 

நி;க. க�ப�, "�கிாீவ$ ப�டாபிேடகB சட�3�3!பி$ ம3டதாாியாக இராம�  
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இ�!பிட&.�3 வ/. வண�கி ஆசிெப;றதாகB ெசா�Hவ.ட$, "�கிாீவ?�3 

இராம�, எ!பE அரசாளேவ()� எ$பைத! ப;றி அ!ேபாேத அறி2<&.-

வதாக2� ெசா�Hகிறா�. அ/த அரசியலறி2 பதிேனா� பாட�களி� மிக2� 

ெதளிவாகB ெசா�ல!ப)கிற.. 

 

இ/த அரசிய� அறி2 உபேதச&ைத இராமாிட� ேக�)�ெகா() ேபான "�கிாீவ$, 

தாைரைய எ/த நிைலயி� ைவ&. அரசா�சி நட&தினா$ எ$பைதB ெசா��& 

தாைர�3� "�கிாீவ?�3� வா��3! பி$ எ!பE!ப�ட ெதாட�' இ�/த. 

எ$பைத� க�ப� மிக&ெதளிவாகB ெசா�� வி)கிறா�. அ. எ$னெனனி�: 

 

 ஆாிய$ அ�ளி; ேபா=, அFவக� மைல அக&தனான 

 Uாிய$ மக?�, மான& .ைணவ��, கிைள�� ";ற 

 தாைரைய வண�கி அ$னா� தா=என& த/ைத */ைத 

 சீாிய$ ெசா�ேல எ$னB ெசFவிதி$ அர" ெச=தா$ 

 

ேமேலானாகிய இராம?ைடய அ�� நிைற/த அறி2ைரக8ட$ ேபா=, அகலமான 

மைலயிH�ள கி�கி/ைதைய அைட/தவனான Uாிய '&திர$ "�கிாீவ$, 

அவ?ைடய அபிமான&.�3ாிய .ைணவ�க8� ";ற&தா�க8� Uழ& தாைரைய& 

தன. தா=ேபா� வண�கி, உய�/த 3ண�க8�ளவ?� த/ைத ேபா$றவ?மான 

இராம� *$ேன ெசா��ய?!பியபEேய ெச�ைமயான *ைறயி� அர" 'ாி/தா$ - 

எ$ப.. 

 

இ/த உறவி�தா$, இராம�ைடய ஏவ�$ ேம� கி�கி/ைத�3 வ/த 

இல�3மணைன& தாைர எதி� ெகா�8கி$றா�. க�ப� த�� அ/த� கா�சிைய! 

பா�!ேபா�. 

 

இல�3மண$ க)�ேகாப&.ட$ ெவ3 ேவகமாக கி�கி/ைத�3 வ�வைத�க(ட 

வானர�க� மிக2� பய/. நாலா ப�க&திH� சிதறி ஓEனா�க�. அைதயறி/த 

அ�கத$ உடேன "�கிாீவ?ைடய மாளிைக�3 ஓEB ெச=திைய அறிவி�கிறா$. 

க�8() மய�கி�கிட/த "�கிாீவ$ அைத உணரவி�ைல . அ�கத$ அ�கி�/. 

த$ அ$ைன தாைரயி$ மாளிைக�3B ெச$< ெதாிவி�கிறா$. 
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தாைர, இல�3மண$ ேகாப&ேதா) வரேவ(Eய காரண&ைதB சாியாக 

அ?மானி&., இராம��3B "�கிாீவ$ வா�களி&தி�/தபE மாாி�கால� கழி/.� 

இ$?� சீைதைய& ேதடேவ(Eய ஏ;பா)க� நைடெபறாததா� கி�கி/ைத�3 

அபாய� வ/.வி)ேம எ$< அNசி, எ$ன ெச=வெத$< ஆேலாசைன 

ெச=��ேபாேத இல�3மண$ கி�கி/ைதயி$ இராசLதி�3 வ/.வி�டா$. 

 

அ/தB சமய&தி� அ?மா$ தாைரைய அSகி, ‘நீ�க� ெச$< இல�3மணைர 

எதி�ெகா() ேக�டா� அவ�ைடய ேகாப� தணியலா�; அவ� க�&ைத�� 

அறியலா�’ எ$< ஆேலாசைன ெசா$னா$. உடேன தாைர அ/த ேயாசைனைய 

ஏ;<�ெகா(), அ�கி�/த ஆ(கைளெய�லா� ேபா=விடB ெசா��! 

பணி!ெப(க� J�ட&ேதா) இல�3மண��3 எதி�!ப)கி$றா�. 

 

 “நீெரலா� அய�நீ�3மி$ ேந�/. யா$ 

 Lர$ உ�ள� விள�3வ�” எ$றH�, 

 ேபர நி$றன� யாவ��; ேப�கலா& 

 தாைர ெச$றன� தா�3ழ லாெரா)�. 

 

‘நீ�கெள�லா�� அ!'ற� ேபா=வி)�க�; நா$ ேநாி; ெச$< அ/த Lர?ைடய 

க�&ைத அறிகிேற$’ எ$< தாைர ெசா$ன2ட$ அ�கி�/த (ஆடவ�க�) 

எ�லா�� ஒ.�கிவி�டன�. பிற3 எ!ேபா.� த$?ட$ இ�!பவ�களாகிய மல� 

UEய J/த�கைள�ைடய ெப(க8ட$ தாைர ேபானா�. 

 

 

 உைரெச= வானர Lர� உவ/. உைற 

 அைரச� Lதிகிட/. அக$ ேகாயிைல! 

 'ைரைச யாைனய$னா$ 'கெலா)� அF 

 விைரெச=வா� 3ழா& தாைர வில�கினா�. 

 

யாைன ேபா$ற இல�3மண$, வானர& தைலவ�க� மகி>Bசி�ட$ வசி�3� அரச 

Lதிைய� கட/. பர/. கிட/த அரச மாளிைகயி$ வாச�; '3/த2ட$, 
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மண�கம+� ெப(க� J�ட&.ட$ தாைர 3<�கி�டா�. ெப(களி$ ெபாிய 

J�ட� வ/. வழிமறி�க, 

 

 ஆ��3� 0'ர�க� ேபாி அவ�ேமனி தட/ேத� ஒ&த 

 ேவ�க(; ெவ�'�வ� ேபா�வி� ெம��ய� வைள&தேபா. 

 ேப��க�� சீ;ற�ேபர *க� ெபய�/. ஒ.�கி;<; அ�லா� 

 பா��க2� அNசினா$ அ!பைணயி?� உய�/த ேதாளா$. 

 

ஓைசயி)� கா;சில�'கேள ேபாிைக ேபால2�, அ!ெப(களி$ வEவேம 

ேத�களாக2�, வைள/த '�வ�கேள வி�களாக2� ெகா(ட ெப(களி$ ேசைன 

த$ைன வைள&.�ெகா(டேபா., நீ�க*Eயாத அவ?ைடய ேகாப*� நீ�கி, 

*க&ைத& தி�!பி�ெகா() ஒ�'ற� ஒ.�கினாேனய�லாம� அவ�கைள! 

பா��க2� Jசினா$, அரசமர&ைதவிட! ப�&.ய�/த ேதா� வ��ைடய 

இல�3மண$. 

 

 தாமைர வதன� சா=&.&, த?ெந)/ தைரயி� ஊ$றி, 

 மாமிய� 3+வி$ வ/தா$ ஆெமன ைம/த$ நி;ப! 

 Qமியி� அண�க னா�த� ெபா.விைட! '3/. ெபா;ேறா� 

 \மன ெந)�க( தாைர ந)�3வா� இைனய ெசா$னா�. 

 

தாமைர ேபா$ற த$ *க&ைத� கவி>&.�ெகா(), வி�ைல& தைரயி� ஊ$றி, 

மாமியா�களி$ J�ட&தி$ ம&தியி� நி;3� ம�மகைன!ேபா� இல�3மண$ 

நி;க, ேதவேலாக&ைதவி�)! Qேலாக&.�3 வ/.�ள அர�ைபய� ேபா$ற 

ெப(கைள வில�கி�ெகா() *$னா� வ/., பாி"&தமான மன*ைடய நீ(ட 

க(க8�ள தாைரயானவ� ந)�கி�ெகா() பி$ வ�மா< ேபசலானா�: 

 

 “அ/தமி� கால� ேநா;ற ஆ;ற� உ(டாயி$ அ$றி 

 இ/திர$ *த�ேனாரா� எ=தலா� இய�பி;< அ$ேற! 

 ைம/த, நி$பாத� ெகா() எ� மைனவைர!ெப;< வா>/ேத�; 

 உ=/தன�; விைன�� தீ�/ேதா�; உ<திேவ< இதி$ ஊ�3 உ(ேடா ” 
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எ�ைலயி�லா� கால� தவ� ெச=த தேபாபல� இ�/தால�லாம� இ/திர$ 

*தலானவ��3� Jட அைடய�JEய பா�கிய� அ�லேவ; ஐய உ�க8ைடய 

பாத�க� ேநாவ எ�க� மைன�3, நீ�க� வர!ெப;றதனா� வா>வைட/ேதா�; 

ஈேடறிவி�ேடா�; எ�க� தீவிைனகெள�லா� நீ�கிவி�டன; இைத�கா�EH� 

நா�க� அைடய�JEய பா�கிய� ேவ< எ$ன இ��கிற.? 

 

 “ெவ=தி� நீவ�த� ேநா�கி, ெவ�2� Y�ேசைன Lர, 

 ெச=திதா$ உண�/திலா.; தி�2ள� ெதாி&தி” எ$றா�. 

 அ=ய நீ ஆழிேவ/த$ அEயிைன பிாி/திலாதா= எ=திய. 

 எ$ன?” எ$றா� : இைசயி?� இனிய ெசா�லா�. 

 

ேவகமாக நீ� வ�வைத� க() ெச=தி எ$னெவ$< ெதாியாம� உ�க� 

ேசைனயாகிய வானர�க� பய!ப)கி$றா�க�; ஐய, நீ�க� ச�கரவ�&தியான 

இராம�ைடய தி�வEகைள! பிாி/. வரமா�a�கேள, இ!பE அவைர! பிாி/. 

தனிேய வ/த. எ$ன காரண�? எ$< ச�கீத&தி?� இனிய ெசா;கைளB 

ெசா��, தாைர ேக�டா�. 

 

வி�ைல& தைரயி� ஊ$றி& தைல 3னி/. ெகா(E�/த இல�3மண$ அ/த 

இைசயி?� இனிய 3ரைல� ேக�), 

 

 ஆ�ெகாேலா உைரெச=தா� எ$< அ��வரB சீ;ற�அஃகா! 

 பா�3லா� *+ெவ( தி�க� பக� வ/த வEவ� ேபாH� 

 ஏ�3லா� *க&தினாைள இைற*க� எ)&. ேநா�கி& 

 தா�3லா� அல�க� மா�ப$ தாயைர நிைன/. ைந/தா$. 

 

(அ!பE இனிைமயாக! ேபசின.) யாராக இ��3� எ$< க�ைண வ/., ேகாப� 

3ைற/., உலக� க() மகி>கி$ற Qரண ச/திர$ பக�� உதயமான. ேபா$ற 

அழ3 ெபா�/திய *க&தவளாகிய தாைரையB ச;ேற *கெம)&.! பா�&., 

இல�3மண$ (அவ8ைடய அம�கல வEவ&ைத� க()) த$?ைடய தா=மாைர 

நிைன&. வ�&த*;றா$. 
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 ம�கல அணிைய நீ�கி, மணியணி .ற/., வாச� 

 ெகா�கல� ேகாைத மா;றி� 3�3ம� சா/த� ெகா�டா! 

 ெபா�3ெவ� *ைலக� Qக� க+&ெதா) மைறய! ேபா�&த 

 ந�ைகைய� க(ட வ�ள� நயன�க� பனி!ப நி$றா$. 

 

ம�கல ஆபரணமாகிய தா�ைய நீ�கிவி�), ம;ற மணிக� பதி&த ஆபரண�க� 

எைத�� அணியாம�, J/த�� வாசைன��ள மல�கைளB Uடாம�, 3�3ம*� 

ச/தன*� Qசி�ெகா�ளாம�, மத�&த மா�'க8� க+3ேபா$ற க+&.� 

மைற��பE உடைல ஆைடயா� IE�ெகா() நி$ற தாைரைய! பா�&த வ�ள� 

இல�3மண$ த$ க(களி� நீ� ெப�க அ+.வி�டா$. ஏென$றா�, 

 

 “இைனயரா� எ$ைன ஈ$ற இ�வ�� எ$ன வ/த 

 நிைனவினா$” அய�!'B ெச$ற ெநNசின$ ெநE. நி$றா$; 

 வினவினா�3 எதி� ஓ�மா;ற� விள�ப2� ேவ()ெம$< அ! 

 'ைன3ழலா�3 வ/த காாிய� 'க�வதானா$. 

 

‘எ$ைன!ெப;ற தா=மா�க� இ�வ�� ("மி&திைர�� ேகாசைல��) இ!பE&தாேன 

அம�க�களாக இ��கிற�க�’ எ$ற நிைன!' வ/. ெம=� மற/தவனாக 

ெந)ேநர� ெசயல;< நி$றா$; (பிற3 தா$ வ/த காாிய� எ$னெவ$<) 

ேக�டவ8�3 ம<ெமாழி ஒ$< ெசா�லேவ()ேம எ$< வ/த காாிய&ைதB 

(தாைர�3B) ெசா�லலானா$. 

 

க�ப� கா�)கி$ற தாைரைய! ப;றி நா� இ!ேபா. கவனி�கேவ(Eய. 

இFவள2தா$. வா� இற/தபி$ "�கிாீவ$ தாைரைய& தாெயன வண�கி 

அரசா(டா$ எ$ப.�, கி�கி/ைத�3 வ/த இல�3மண$ தாைரயி$ அம�கல 

ேகால&ைத� க(ட2ட$ அவைள& த$ தா=மா�க� "மி&திைர, ேகாசைல ஆகிய 

இ�வ��3� சமானமாக எ(ணினா$ எ$ப.� 3றி!பிட&த�கன. வா��3! பி$ 

தாைர ைக�ெப( ேநா$' கா&தா� எ$ப. க�ப� வா�3. வா�மீகி *னிவ� வா� 

இற/தேபா. கா�)கி$ற தாைர�3 இ/த நிைலதா$ ெபா�&தமான.. 

அ!பEயி��க, *னிவ� தாைரையB "�கிாீவ?�3� காம! ெப(ணா�கிய. ஏேனா 

ெதாியவி�ைல. வா�மீக&.�3� க�ப$ காவிய&.�3� உ�ள எ(ணிற/த 

மா<பா)களி� மக&தானவ;<� இ.2� ஒ$<. 



97 

 

 

வா�வத�: 

 

வா�ைய இராம$ மைற/. நி$< ெகா$ற. சாியா? இராம$ Z&திாிய$; 

"&தLர$; அரச த�ம&தி$பE நட�க ேவ(Eயவ$. ெபா.வான த�ம&ைத�� 

நட/.கா�ட வ/தவ$. வா� இராம?�3 எFவித 3;ற*� ெச=தவன�ல$. 

தீயவைர& த(E&. ந�லவ�கைள� கா!பா;ற� க�கண� Q(டவ$ இராம$. 

த(E�க ேவ(Eயவ�ைள�� அவ�க� 3;றவாளிகளா எ$பைத விசாாி&தறி/த 

பிற3தா$ த(E�கேவ()�. மைற/தி�/. தி��)&தனமாகB ெச=ய�Jடா.. 

இராம$, வா� த(E�க!பட ேவ(Eயவனா எ$பைத விசாாி&தானா? 

த(E�3�ேபா. ஏ$ மைற/தி�/. பாண� வி�)� ெகா$றா$? 

 

இ/த� ேக�விக8� *த; ேக�வியாகிய 'விசாாி&தறி/தானா?' எ$பத;3 ஓரள2 

சமாதான� வா�மீகி, க�ப� ஆகிய இர() மகா கவிக8� ஒ$றாக&தா$ 

ெசா�Hகி$றா�க�. அதாவ. கவ/த$ எ$பவ$ இராம�ைடய தாிசன&தா� 

தன�3B சாப&தா� உ(டாகியி�/த விகாரமான வEவ� நீ�கி! பைழய ேதவ 

வEைவ அைட/தா$. அவ$ ேதவ வEேவா) வி(ணி; கிள�பி& ேதவேலா&.�3! 

ேபா3�ேபா. ஆகாய&தி��/. ெகா() இராம ல�"மண�கைள வா>&தினா$. 

அ!ேபா. கவ/த$ அவ�க8�3B "�கிாீவ?ைடய ெப�ைமகைளB ெசா��, 

"�கிாீவ?�3� வா��3� உ�ள பைகைமைய�� ெசா��, அவ�க� 

"�கீாிவ?ைடய ந�ைப உ<தி!ப)&தி�ெகா() அவ?�3 உதவி ெச=தா� அ/தB 

"�கிாீவ$ சீைத எ�ேகயி�/தாH� க()பிE!பா$ எ$<�, "�கிாீவனா� 

அவ�க8�3 எ�லா ந$ைமக8� உ(டாக!ேபாவ. நிBசய� எ$<� 

தீ��கதாிசன�ேபா� ெசா�Hகிறா$. ேமH� அ/தB "�கிாீவ$ இ��3மிட&தி;3! 

ேபாகேவ(Eய வழிைய�� ெசா$னா$. 

 

ேதவ ெசா`ப&தி� ஆகாய&தி��/. ெகா() கவ/த$ ெசா$னைதB 

ச&தியமாக�ெகா() அ!ேபாேத இராம� "�கிாீவைன& த$?ைடய மைனவிைய& 

ேதE& தர!ேபாகிற உ&தம ந(பனாக2� அவ?�3 விேராதியான வா�ைய& 

தன�3� விேராதியாக2� தீ�மானி&. வி�டதாக� ெகா�ளலா�. ஆகேவ வா�ைய! 

ப;றிய விசாரைண�3 இ.ேபா.�. 

 

ஆனா� இராம$ வா�ைய மைற/. நி$< ெகா$ற. எ!பE நியாயமா3�?  
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இத;3B சமாதான� ெசா�ல வா�மீகி இராமாயண&தி� இடமி�ைல. ஆனா� க�ப� 

இத;3B சாியான சமாதான� ெசா�ல�JEய ஒ� காரண&ைத� க;பி&.� 

ெகா(E��கிறா�. அ. ேவ< எ/த இராமாயண&திH� இ�லாத '.ைம 

எ$னெவ$றா� வா��3 ஒ� வர� உ(). அத$பE வா��3 விேராதியாக யா� 

வ/. அவ?�3 எதிாி� நி$றேபாதிH� அ!பE!ப�டவ?�3 உ�ள சகல 

ச�திகளிH� சாி பாதி வா��3 வ/.வி)�. எதிாியி$ பாதிபல� தன�3 

வ/.வி�டா� அ/த! பாதி பல&.�3 எதிாியிட&தி� மிNசியி��கிற பாதி பல� 

சாியாகிவி)கிற.. வா�யி$ ெசா/த பல� எ!ேபா.� அதிகமாகேவ இ��கிற.. 

அதனா� அவைன! பைக&.� ெகா�8கிற எவ�� அவனிட� ேதா�வி�;ேற 

தீரேவ()�. 

 

இராம$ வா�ைய! பைகவ$ எ$< ெகா�ளாம� அரச நீதியி$பE அவ?�3& 

\. அ?!பிB "�கிாீவ?ைடய மைனவிைய மீ�)�ெகா)&. உதவி ெச=யலாேம 

எ$றா�, அ/த! ேபBைச வா� ஏ;<�ெகா�ளாவி�டா� உடேன இராம$ 

வா��3! பைகவ$ எ$ற நிைலைமைய அைட/.வி)கிறா$. அத$ பிற3 

வா�ைய ஒ$<� ெச=ய*Eயா.. "�கிாீவ?�3 உதவி ெச=ய*Eயாம; 

ேபாவ.ட$ தா?� ேதா�வி�றேவ()�. ஆதலா� கவ/த?ைடய 

ேயாசைனயி$பE "�கிாீவைன& தன�3 ந(பனாக� ெகா()வி�ட இராம$, 

"�கிாீவ?ைடய விேராதியான வா�ைய ெவ�ல& ‘த$வ��� மா;றா$ வ��� 

.ைணவ��� \�கிB ெசய�’ ேவ()� எ$ற *ைறயி�, வா��3 இ�/த அ/த 

வர&ைத� க�தி அவைன மைற/தி�/. ெகா�லேவ(Eயேத அரச த�மமாகி 

வி�டதாக� க;பி&.� க�ப� இராமைன� 3;றம;றவனா�3கி$றா�. 

 

இ!பE!ப�ட வர� வா��3 உ() எ$பைத� க�ப� வா�யி$ வா�காகேவ 

ெசா�Hகி$றா�. அ. எ!பEெயனி� இராம?ைடய ஆைணயினா� "�கிாீவ$ 

வா�ைய! ேபா��கைழ�கிறா$. உடேன வா� "�கிாீவைன எதி��க! 

'ற!ப)கி$றா$. அ/தB சமய&தி� வா�யி$ மைனவியாகிய தாைர அவைன& 

த)&., இ.வைரயிH� பய/. ஓE ஒளி&.� ெகா(E�/த "�கிாீவ$ இ!ேபா. 

திaெர$< வ�ய வ/. ேபா��3 அைழ!பதா�, அவ?�3 இ. வைரயிH� 

இ�லாத ெப�/.ைண கிைட&தி��கேவ()� எ$பைத ஊகி�கேவ()� எ$< 

ெசா$னா�. அத;3 வா�, த$?ைடய பிரதாப&ைத! பலவா< 

விாி&.ைர&.வி�)& த$ைன ெவ�ல யாராH� *Eயா. எ$<�, அதனா� யா�� 

த$ைன எதி��கமா�டா�க� எ$<�. ‘Iட�க� தா� எ$ைன எதி�!பா�க�; அ!பE 

எதி�&தாH� அவ�க� ெப;<�ள தவ!பயனாகிய வர�களிH� ம;ற 
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வ�லைமகளிH� உ�ளதி� சாிபாதி எ$?ைடயதாகிவி)�; அதனா� எ$ைன! 

பைக&.� ெகா�வ. எ!பE? நீ .யர&ைத வி�ெடாழிவாயாக’ - எ$< நிதானமாக 

உ<தி Jறினா$. 

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

9. 9. 9. 9. ெப�,தைகைம�*+ ெபா�,தாைமெப�,தைகைம�*+ ெபா�,தாைமெப�,தைகைம�*+ ெபா�,தாைமெப�,தைகைம�*+ ெபா�,தாைம    

 

வா�மீகி இராமாயண&தி�, இராம� தம. ேமலான தைகைம�3! ெபா�/தாத 

வித&தி� பல இட�களி� காண!ப)கிறா�. இத;3 ஓ� உதாரண� அவ� 

U�!பணைக�ட$ ேப"வ.. U�!பணைக இராமைர! பா�&. ேமாக�ெகா(), 

த$ைன மண/.ெகா�8�பE ேக�ப. மிக2� அநாகாிகமாக 

அைம�க!ப�E��கி$றன. இ/த� கா�சிகைள� க�ப� *;றிH� ேவ<விதமாக 

மா;றி அர�க�ைடய மாயாவி&தன&ைத�� இராம�ைடய ெப�/தைகைமைய�� 

அழ3ற அைம�கிறா�. 

 

வா�மீகி இராமாயண&தி� U�!பணைக இராமைரB ச/தி!ப.� ம;ற நிக>Bசிக8� 

பி$வ�மா<: 

 

"U�!பணைக இராமைர� க() மய�கி அவைர ேநா�கி, ‘சைட*E தாி&.& 

தவேவட� Q() வி�ேல/தி� ெகா() மைனவி�ட$ ராZச�க� சNசாி�3� 

இ/த இட&தி;3 ஏ$ வ/தி��கிறீ�? நீ� வ/த காரண� எ$ன? அத$ உ(ைமைய 

என�3B ெசா�லேவ()�’, எ$< வினவினா�. இFவா< அர�கியாகிய 

U�!பணைக த�ைம� ேக�கேவ, எ�லா விஷய�கைள�� ேநாியனவாக எ(S� 

3ண*�ள இராம� அவைள! பா�&., “இ/திர?�3 ஒ!பாகிய பரா�கிரம� 

ெபா�/திய தசரத� எ$ற ம$ன$ ஒ�வ� இ�/தா�. நா$ அவ�ைடய I&த 

3மார$. எ$ைன இராம$ எ$< ெசா�Hவா�க�. அேதா இ��கிறாேர அவ� எ$ 

த�பி இல�"மண�. எ!ெபா+.� எ$ைனB சா�/. நி;பவ�; இவ� எ$ மைனவி; 

சீைத இவ� ெபய�. நா�க� எ�க� தா= த/ைதயாி$ உ&தர2!பE அற� வள��க 

இ�கா�E;3 வ/தி��கிேறா�. நீ யா� எ$< அறிய வி��'கிேற$. நீ யா� மக�? 

உ$ ெபய� யா.? நீ யாைரB ேச�/தவ�? மேனாகரமான உ�வ*ைடைமயா� நீ 

அர�கிேபாH�. நீ இ�3 வ/த காரண� எ$ன? அைத உ�ளபE ெசா�லேவ()�,” 

எ$< Jறினா�. 
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இைத� ேக�)� காம&தா� வ�&த!ப�)� ெகா(E�/த U�!பணைக இராமைர! 

பா�&., ‘ேக8� இராமேர, நா$ உ(ைமையB ெசா�Hகிேற$. நா$ U�!பணைக 

எ$?� அர�கி, இ-ட!பE உ�வ�ெகா�8� ச�தி என�3(). பா�!பவ�க� 

உ�ள&ைத ந)�கB ெச=.ெகா() நா$ இ/த� கா�E� தனிைமயாக 

எ!ெபா+.� சNசாி!பவ�. 

 

இராவண$ எ$ தைமய$. அவ$ ெவ3 பலசா�; அர�க�க8�ெக�லா� இைறவ$. 

அFLர$ விசிரவ"2ைடய 3மார$. அவைன!ப;றி நீ�க� ேக�வி!-

ப�E��கலா�. எ!ெபா+.� \�கி� ெகா(ேடயி��3� மகா பல�ெபா�/திய 

3�பக�ண?�, ராZச 3ல&தி� பிற/.� ெவ3 த�மா&.மாவா= ராZச 3ணேம 

இ�லாத வி[ஷண?�, ேபாாி� கீ�&தி ெப;ற கர?�, \ஷண?மாகிய இவ�க� 

எ�லா�� எ$ சேகாதர�க�. நா$ இவ�க� எ�லாைர�� வி�) வி�) 

எ$னி-ட!பE சNசாி�க வ�லவ�. 

 

இராமேர, நா$ த�கைள� க(டமா&திர&தி� தா�க� என�3! '�ஷனாக 

ேவ()ெம$< எ(ணி�ெகா() த�களிட� வ/தி��கிேற$. நா$ ெவ3 

பல*�ளவ�. எ$?ைடய மகாபல&தா� எ$னி-ட!பE எ�3� 

சNசாி�கவ�லவ�. எ$ெற$ைற�3� எ$ கணவராக& தா�க� ஆகேவ()�. 

சீைத உ�க8�3 எ$ன ெச=ய!ேபாகிறா�? ெவ3 விகார*� அவலZண*� 

உ�ள சீைத உ�க8�3B சாியான மைனவிய�ல�. நா$தா$ த�க8�3 ஏ;ற 

மைனவி. ஆைகயா� நீ�க� எ$ைன மைனவியாக ஒ!'�ெகா�8�க�. 

 

மகா விகார*�ளவ8�, ெக�டவ8�, 3`பி��, சாி/த வயி<�ளவ8� மனித! 

பிற!பின8மான இBசீைதைய& த�க8ைடய த�பி இல�"மண?ட$ ேச�&. நா$ 

'சி&. வி)கிேற$. அத$ பிற3 எ$ கணவேர, அேநக மைலகளி$ சிகர�கைள�� 

அேநக ஆரணிய�கைள�� எ$?ட$Jட! பா�&.�ெகா() தா�க� "கமாகB 

சNசாி�கலா�’ எ$றன�. மய�க� ெகா(ட U�!பணைக இFவா< ெசா�ல, 

ேப"வதி� ெவ3 சம�&தரான இராம� சிாி&. அFவர�கிைய! பா�&.B ெசா�ல& 

ெதாட�கினா�.” (ஆரணிய கா(ட� 17-� ச��க�) 

 

(அ)&த ச��க&தி�) ‘இFவ(ண� காமவைலயி� க�)() ேபசிய 

U�!பணைகைய! பா�&. இராம� சிறி. *<வ�&.! பாிகாசமாக� JறH;றா�:- 
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‘ெம��யேல, நா$ க�யாணமானவ$. இவ� எ$ மைனவி. உ$ைன!ேபா$ற 

ம�ைகய�க� ம;றவ�கைள� க(டா� சகியா�க�. எ$ த�பி லVமண$ மிக 

ந�லவ$; அவ?�3 மைனவியி�ைல . அவ$ அதி பலசா�. அவ$ மைனவியா; 

ெப<� இ$ப&ைத அறியா$. சி< பிராய&தா$. உ$?ைடய அழகான உ�வ&.�3 

அவ$தா$ சாியான '�ஷ$. ஆைகயா� ேம�மைலையB Uாிய?ைடய 

கிரண�ேபா= அைடவ.ேபால நீ அவைன! '�ஷனாக அைட/தா� ச�கள&தி 

பயமி�லாம� இ��கலா�.’ இFவா< இராம� ெசா�லேவ காம&தா� ேமாகி&தி�/த 

U�!பணைக உடேன அவைர வி�)வி�) விைரவாக லVமணாிட� ஓE அவைர! 

பா�&., ‘ெவ3 அழகான உ�வ� பைட&த த�க8�3& த3/த மைனவி நா$ 

ஒ�&திேய. தா�க8� எ$?ட$ "கமாக& த(டைகயி$ இடெம�3� 

சNசாி�கலா�’ எ$< ெசா$னா�. 

 

இFவிதமாக& த�ைம! பா�&.B U�!ப(ைக ெசா�ல, ேப"வதி� சம�&தராகிய 

லVமண� '$னைக ெச=. அவைள ேநா�கி, ‘தாமைர ேபா$ற அழகான நிற*�ள 

மாேத, நா$ 5வத/தர� உ�ளவன�ல$. எ$ தைமயனா�ைடய தாஸ$. 

தாஸQதனான என�3 நீ மைனவியா3வ. ந$றாக வி��கவி�ைல. மி�க சி< 

ெப(ணாகிய நீ உ$ மேனாரத�கைள நிைறேவ;றி�ெகா�ள வி��பி$ ெவ3 

பா�கியசா�யான தைமயனா�ைடய மைனவியாகிவி). அதி 3`பி��, 

ெக�டவ8�, அழக;றவ8�, சாி/த வயி<�ளவ8�, கிழவி�மாயி��கிற சீைதைய 

அவ� ைகவி�) உ$ைனேய மண� 'ாிவா�. 

 

நிகர;ற ேநாிைழேய, வ�ணி�க*Eயாத அழகைம/தவேள, ெகாNசமாவ. 

ப3&தறி2�ள ஒ�வ$, இFவித சிலா�கியமான வEவ&ைத& தன�3 

ேவ(டாெம$< த�ளிவி�) மனிதசாதியி; பிற/த மாதிட&தி� அ$' ைவ!பானா?’ 

எ$< Jறினா�. 

 

இ. பாிகாச� எ$றறி�� '&தியி�லாத சாி/த வயி<ைடய அ�ெகாEய ராZசி 

அவ� ெசா$ன ெசா�ைல உ(ைமெய$ெற(ணி� காதலா� மய�கிB 

சீதாேதவி�ட$ ப�ணசாைலயி� உ�கா�/தி�/த, ெதFவைர அட�3� திறHைடய 

நிகர;ற பரா�கிரம*ைடய இராமைர நாEBெச$< அவைர ேநா�கி, ‘இ/த அழக;ற 

ெக�ட நட&ைத��ள, சாி/த வயி<�ள கிழவிைய மைனவியாக அைட/தி��கிற-

பEயா� தா�க� எ$னிட� அ$ப;றி��கிறீ�க�. ம?ஷியாகிய இ!ேபைதைய 
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நா$ இேதா தா�க� பா�&.� ெகா(E��க! 'சி&.வி)கிேற$,’ எ$< ெசா��, 

எாிகி$ற அ�கினி ேபா$ற க(கைள�ைடய அFவர�கி ெவ3 ேகாப&.ட$ 

உேராகிணி நZ&திர&ைத ஒ� \மேக. சீறிBெச�வ.ேபா�, மா$ ேபா$ற 

பா�ைவ�ைடய சீைதைய ேநா�கி ஓEனா�. காலபாச&.�3 ஒ!பாக அFவா< 

ஓEவ�� அர�கிைய வ�மி3/த இராம� த)&. ெவ3 ேகாப�ெகா() 

லVமணைர! பா�&., ‘ெகாEய 3ண*�ள .-ட�க8ட$ விைளயாட� 

ஒ�ெபா+.� Jடா.. சீைதயி?ைடய உயி��3 நாச� வர!பா�&த.. 3`பி��, 

ெகாEயவ8�, மத� பிE&தவ8�, வயி< ெப�&தவ8மாகிய இ/த ராZசிைய 

உ�வ� 3ைல&.வி),’ எ$றா�. 

 

இராம� அFவா< ெசா�ல, லVமண� U�!பணைகைய! பா�&. ெவ3 ேகாப� 

ெகா() தம. க&திைய எ)&. அவ8ைடய கா.கைள�� I�ைக�� 

அ<&.வி�டா�. 

 

தன. I�3� கா.� ெவ�)(ட2ட$ U�!பணைக ெவ3 பய�கரமாக� 

கதறி�ெகா() தா$ வ/த வழியாகேவ கா�)�3� ஓEனா�. மகா ேகார*�ள 

அFவர�கி அ�கப�கமைட/த2ட$ ேதகெம�லா� இர&த� வழி/ேதாட 

மைழ�கால&தி� ேமக� ஒ�!ப.ேபாலB ச&தமி�)�ெகா(), தன. ைககைள 

ேமேல உய�&தி�ெகா() கா�E� '3/தா�. 

 

அத$ பிற3 அவ� கர$ எ$ற தன. தைமயனி�/த ஜன5தான&.�3B ெச$< 

ராZச�க� UழB சைபயி� பய�கரமாக விள�கி� ெகா(E�/த அவ$ *$பாக 

ஆகாச&தி��/. இEவி+வ.ேபால! ேபா= வி+/தா�. அத$ ேம� அவ� 

பய&தாH� ேமாக&தாH� I�Bைசயைட/. அ. ெதளி/த2ட$, அவ?�3, சீதா 

லVமணேரா) இராம� பNசவEயி� வ/தி�!பைத�� தா$ அ�க ப�கமைட/த 

கைதைய�� த$ேம� இர&தேமா)� வைகைய�� ம;ெற�லாB சமாசார�கைள�� 

ெதாிவி&தா�. (ஆரணியகா(ட� 18-ஆ� ச��க�). 

 

U�!பணைக இராமைர� க(ட. *த� அவ� I�3� கா.� அ<ப)கிறவைர�3� 

வா�மீகி - *னிவ� ெசா�Hவ. இFவள2தா$. 

 

இேத கைத! ப3திைய� க�ப� எ!பEB ெசா�Hகிறா� எ$பைத! பா�!ேபா�: 
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த(டகாரணிய&தி� பNசவE எ$?மிட&தி� த�பியா� க�ட!ப�ட சாைலயி� 

இராம?� சீைத�� இ��3�ேபா., 

 

 நீலமா மணிநிற நி�த� ேவ/தைன 

 Iலநா ச�ெபற *E�3� ெமா=�பினா�; 

 ேமைலநா� உயிெரா)� பிற/. தா$விைள 

 கால�ஓ�/. உட$உைற கEய ேநாயனா�. 

 

இ�(ட நீலமணிேபா� க�&த நிற*ைடய அர�காி$ ம$னவனாகிய இராவணைன 

நி�Iலமாக அழி&.வி)� த$ைம�ைடயவளா=, பிற�3�ேபாேத உட$ பிற/. 

த$?ைடய கால� வ�மள2� கா&தி�/. உயிைர� ெகா$<வி)கிற க�ம 

வியாதிைய!ேபா� (இராவண$ உட$பிற/த) U�!பணைக எ$பவ�, 

 

 ெவ=ய.ஓ� காரண� உ(ைம ேமயின�; 

 ைவகH� தமிய� அFவன&. ைவ3வா�; 

 ெநா=தி$ இF2லெகலா� Yைழ�� ேநா$ைமய�; 

 எ=தின�; இராகவ$ இ�/த Uழ�வா=. 

 

க)ைமயான ஒ� காரண� உைடயவளா= எ!ேபா.� அ/த வன&தி� வசி!பவளா= 

(ேவ()�ேபா.) எ/த உலக&திH� Yைழய�JEய ச�தி�ைடயவளான 

U�!பணைக இராகவ$ இ�/த இட&.�3 வ/தா�. 

 

 எ(த3� இைமயவ� அர�க� எ�க(ேம� 

 வி(டன� வில�3தி எ$ன ேமைலநா� 

 அ(டச&. அ�/.யி� .ற/த ஐயைன� 

 க(டன� த$ கிைள�3 இ<தி கா�)வா�. 

 

எ(ணி�ைக மி�க ேதவ�க� 'அர�க�க� எ�கைள& .$ப!ப)&.கிறா�க� அைத 

வில�கிய�ளேவ()�' எ$< ேவ(E�ெகா�ள *$ேன ப)&.ற�கிய 

(ஆதிேசடனாகிய) பா�பைணைய வி�) வ/தவனாகிய இராமைன� க(டன�, 

த$?ைடய ";ற&தா��ெக�லா� அழிைவ உ(டா�க!ேபாகிற U�!பணைக. 
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இராமைன� க(ட2ட$ அவ?ைடய அ;'த அழகி� ெசா�கி! ேபானவளா= 

அவ$ மீ. ேமாக�ெகா() இராம?ைடய அழைக& தன�3�ேளேய பலவா< 

வ�ணி&. மகி>/தா�. ெந)ேநர� அவ?ைடய அழைக! பா�&.�ெகா(ேட 

நி$றா�. 

 

 நி$றவ� இ�/தவ$ ெநEய மா�பக� 

 ஒ$< ெவ$; அ$ெறனி$ அ*த� உ(ணி?� 

 ெபா$< ெவ$; ேபா�3இனி அாி.ேபா$ ெமனா 

 ெச$< எதி� நி;பேதா� ெச=ைக ேத)வா�. 

 

அ!பE நி$ற அவ� ‘இ�கி��3� இவ?ைடய அக$ற மா�ைப&த+வி (காம 

இ$ப�) அ?பவி!ேப$; அ�லாவி�டா� அமி�த&ைத உ(டாH� எ$ உயி� 

தாி�கா. (இற/ேத ேபாேவ$); இ/த ஆைசைய வி�)விட *Eயா. 

ேபா���கிறேத’ எ$< நிைன&., அவ?�3 *$னா� ேபா= நி;பத;3 எ$ன 

ெச=யலா� எ$< வழிேதE ஆேலாசைன ெச=தா�. 

 

 ‘எயி<ைட அர�கி எF2யி�� இ�ட.ஓ� 

 வயி<ைடயா�’ என ம<�3�; ஆதலா� 

 3யி�ெதாட� 3தைலஓ� ெகாFைவ ெச=யவா= 

 மயி�ெதாட� இய�யா= ம�வ� ந$< எனா 

 

‘இவ� நீ() வைள/த ப;கைள�ைடய அர�கி, எ�லாவிதமான சீவராசிகைள�� 

தி$< நிர�பிய வயி<ைடயவ�’ எ$< எ$ைன ஏ;<�ெகா�ள ம<!பா$. 

ஆைகயினா�, நா$ இ!ேபா. 3யி� ேபா$ற இனிய ஓைச��ள 

ெசா�Hைடயவளாக2�, ேகாைவ! பழ&ைத! ேபா$ற சிவ/த 

உத)கைள�ைடயவளாக2�, மயி� ேபா$ற சாயHைடயவளாக2� இ��3� 

வEவெம)&. அவைன ெந��3வ.தா$ ந�ல.’ எ$< தீ�மானி&., 

 

 ப�கயB ெச�விைய மன&.! பாவியா 

 அ�ைகயி னாயம/ திர&ைத ஆ=/தன�; 

 தி�களி; சிற/. ஒளி� *க&த� ெசFவிய� 
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 ெபா�ெகாளி வி"�பினி; ெபா�ய& ேதா$றினா�. 

 

தாமைரயி� உைறபவளாகிய தி�மகைள மன&தி� நிைன&.& தன�3& ெதாி/தி�/த 

ம/திர&ைத& தியானி&தா�; உடேன Qரண ச/திரைன!ேபா� பிரகாசி�3� 

*க&ேதா) அழகான ெப(ணாக மாறி அவ8ைடய பிரகாச� ஆகாய&திH� 

L"�பE� கான வEவ&ேதா) விள�கினா�. 

 

 பNசிஒளி� விN"3ளி�! ப�லவ� அ?�கB 

 ெசNெசவிய கNச�நிமி� சீறEயளாகி 

 அNெசா� இள மNைஞெயன அ$ன�என மி$?� 

 வNசிெயன நNசமன வNசமக� வ/தா�. 

 

பN"ேபா� மி�.வாக2�, பிரகாச*�ள மிக� 3ளி�Bசியான இள/தளி�க� 

ப�டாH� உ<&.�பEயான ெச�கB சிவ/த தாமைரையவிட ப அழகான 

பாத�கைள�ைடயவளாக, இனிய ெசா;கைள! ேப"� இளமயி� ேபா$ற 

சாயைல�ைடயவளா=, அ$ன�ேபா� நட/., மி$?கி$ற வNசி�ெகாE ேபா� 

விஷ&.�3B சமானமான மாய�காாி வ/தா�. 

 

 ெபா$ஒ+3 QவிHைற Qைவஎழி� Qைவ! 

 பி$ெனழி� ெகா� வாளிைணபிற>/. ஒளி�*க&தா� 

 க$னிஎழி� ெகா(ட. கைல&தட மணி&ேத� 

 மி$இழிவ த$ைமஇ. வி(ணிழிவ ெத$ன. 

 

அழ3 ெசா�)கி$ற தாமைரயி� L;றி��3� மகால�"மி ேபா$ற அ!ெப(, 

அழ3மி�க அவ8ைடய வா� ேபா$ற இ� க(க8� பிற>/. ஒளி L"கி$ற 

*க&ைத�ைடயவளாக, ஒ� க$னி!ெப( ேபால ஆைட 'ைன/த ேமனி�ட$ 

ஆகாய&தி��/. மி$ன� ெகாE இற�கி வ/த.ேபா�, 

 

 கானி$உய� க;பக� உயி�&த கதி�வ�� 

 ேமனிநனி ெப;<விைள காமெநறி வாச& 

 ேதனி$ெமாழி உ;றினிய ெசFவி நனிெப;< ஓ� 

 மானி$வழி ெப;<மயி� வ/தெதன வ/தா�. 
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அ/த� கானக&தி� வள�/த ஒ� க;பக மர� (நிைன&த2டேன) உ(டா�கிய 

பிரகாச*�ள அ!ெப(, ந�ல வE2ைடயவளா=, காம ஆைச I�ட� JEயதான 

வாசைன��ள ேத$ேபால& தி&தி�3� ெசா;கைள �ைடயவளா=, எ�லா 

அழ3க8� அைமய!ெப;<, மா$ விழிகேளா) ஒ� மயி� வ�வ.ேபா� வ/தா�. 

 

 0'ர*� ேமகைல�� 0H� அற� ஓதி! 

 Q*ரH� வ()� இைவ Qச�)� ஓைச 

 தாமைர ெச=கி$ற ெதா�ைதய� வ�� எ$னா� 

 ேகாமக?� அ&திைச 3றி&தன$ விழி&தா$. 

 

பாதB சில�'க8�, ேமகலாபரண*�, மணிவட�க8�, J/த�� UEய மல�கைள 

ெமா=�3� வ()க8� ஆகிய இைவகளி$ ஓைசக� ஒ$ேறா) ஒ$< பி$னி� 

கிள!பிய இைரBச�, ஒ� ெப( வ�கிறா� எ$பைத& ெதாிய!ப)&த, 

அரச3மாரனாகிய இராம?� இைரBச� வ/த அ/த& திைசயி� தி��பி! பா�&தா$. 

 

 வி(அ�ள வ/தெதா� ெம�அ*த� எ$ன 

 வ(ண*ைல ெகா()இைட வண�கவ� ேபா>த&. 

 எ(ண�ளி ஏைழைம .ைட&. எ+� ெம=Nஞான� 

 க( அ��ெச= க(ண$ இ�க(ணி$ எதி�க(டா$. 

 

ேதவேலாக&தவ�ைடய அ�ளினா� வ/த ஒ� சிற/த அ*த�ேபால� கன&த 

தன�கைள& தா�கமா�டாம� இைட வைளய அ/த! ெப( நட/. வ�வைத, 

சி/தைனைய& த/த�ளி அறியாைமைய அக;றி, ெம=Nஞான அறிைவ� 

ெகா)&த�ளிய (பகவ& கீைதைய உபேதசி&த) க(ணனாகிய இராம$ த$?ைடய 

இர() க(க8�ெகதிாி� க(டா$. 

 

 ேப�ைழய நாக�உலகி� பிறிதி$ வானி$ 

 பா�ைழயி$ இ�லெதா� ெம�H�2 பாரா 

 ஆ�ைழ அட�3� அழகி; கவதிஉ(ேடா 

 ேநாிைழய� யாவாிவ� ேநெரன நிைன&தா$. 

 

ேபாிடமான நாகேலாக&திH�, ம;ற உலக�களிH�, ேதவேலாக&திH� இ/த! 

QமியிH� இ�லாததான அ/த அQ�வமான வEவ&ைத�க(), அழ3 எ$ப. எ/த 



107 

 

ஒ� தனி மனிதாிட&.� *;றிH� அைம/.வி�டதாக இ�ைல; அழ3�3 எ�ைல�� 

உ(ேடா! ெப(களி� எ/த! ெப( இவ8�3 இைணயாக� J)�! எ$< 

எ(ணினா$. 

 

 அFவயின ஆைசத$ அக&.ைடய அ$னா� 

 ெசFவி*க� *$னிஅE ெச�ைகயி$ இைறNசா 

 ெவFவிய ெந)�க( அயி� Lசிஅய� பாரா 

 நFவியி$ ஒ.�கி இைறநாணி அய�நி$றா�. 

 

அ!ேபா., மன&தி� காம ஆைச�ைடய அவ�, அழகான *க&ைத அைச&. 

(இராம�ைடய) பாத�கைள& த$ சிவ/த ைககளா� வண�கி, J�ைம��ள நீ(ட 

அவ8ைடய ேவ� ேபா$ற க(கைள Lசி ேவ< ப�க&தி� பா�ைவைய& 

தி�!பி�ெகா(), ச;ேற ெவ�க!ப�)�ெகா() அ�கி� நி$றா�. 

 

 “தீதி�வர2 ஆகதி� நி$வர2 ேசேயா= 

 ேபாதஉள. எ�*ைழஓ� '(ணிய� அத$ேறா 

 ஏ.பதி? ஏ.ெபய�? யாவ� உற2?” எ$றா$ பக� 

 ேவத*த� ேபைதஅவ� த$நிைல விாி!பா�. 

 

‘மகேள, உ$ வர2 தீைமய;ற ந�வரவாக�)�. நீ எ�மிைட வர, நா$ ஏேதா 

'(ணிய� ெச=தி��கேவ()�. எ/த ஊ�? எ$ன ெபய�? உ$ உறவின�க� 

யா�?’ எ$< ேவத�க8�ெக�லா� தைலவனான இராம$ ெசா$னா$; அ/த! 

ேபைத! ெப( த$ நிைலைமைய விாி&.ைர�கலானா�. 

 

 “Qவிேலா$ 'த�வ$ ைம/த$'த�வி; *!'ர�க� ெச;ற 

 ேசவேலா$ .ைணவனான ெச�ைகேயா$ த�ைக; தி�கி$ 

 மாெவலா� ெதாைல&. ெவ�ளிமைல ெய)&. உலக� I$<� 

 காவேலா$பி$ைன; காமவ��யா� க$னி” எ$றா�. 

 

நா$, தாமைர! Qவி� L;றி��3� பிரமேதவ?ைடய மக?�3 மக?ைடய மக� 

(பிரமேதவ?ைடய ேபர$ மக�); திாி'ர�கைள�� எாி&த மி�க பலவானாகிய 
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பரமசிவ?�3& .ைணவனான (ைகலாய மைலயி� சிவெனா) வசி�3�) 

3ேபர?ைடய த�ைக; தி�3 யாைனகைளெய�லா� ெவ$< ெவ�ளிமைலயாகிய 

ைகலாய மைலைய& \�கி, I$< உலக&ைத�� அரசா8� இராவண?�3 

இைளயவ�; எ$ ெபய� காமவ��; நா$ இ$?� க�யாணமாகாத க$னிைக - 

எ$றா�. 

 

 அF2ைர ேக�ட Lர$ ஐ�<� மன&தா$ ‘ெச�ைக 

 ெசFவித$<; அறிதலா3� சிறிதி$’ எ$< உணர ‘ெச�க( 

 ெவF2� அைம/ேதா$ த�ைகெய$ற. ெம=�ைம யாயி$ 

 இF2� இைய/தத$ைம இய�'தி இய�பி$’ எ$றா$. 

 

அ/தB ெசா;கைள�ேக�ட இராம$ ச/ேதகமைட/தா$; ‘இ/த! ெப(ணி?ைடய 

ேபா�3 ஒ+�கானதாக இ�ைல. அைதB சிறி. ேநர&தி� ெதாி/.ெகா�ள *E��’ 

எ$< எ(ணி, அ/த! ெப(ைண! பா�&.B ‘சிவ/த க(க8� பய�கரமான 

உ�வ*� உ�ள இராவண?ைடய த�ைக எ$றா� இ!பE!ப�ட (அழகான) 

உ�வ� உன�3 எ!பE வ/த.? உ�ளபE ெசா�H’ எ$றா$. 

 

 \யவ$ பணியா *$ன� ெசா�Hவா� ேசா�விலா�; “அ� 

 மாயவ� லர�கேரா) வா>விைன மதி�க லாேத$, 

 ஆ=வ�� மன&ேதனாகி அற�தைல நி;ப தாேன$; 

 தீ=விைன தீய ேநா;<& ேதவாி� ெப;ற” ெத$றா�. 

 

பாி"&தனாகிய இராம$ ேக�பத;3 *$னா� தய�கமி�லாம� ெசா�லலானா�. 

‘நா$ அ/த மாய�கார�களான (இராவணாதி) அர�க�கேளா) ேச�/. வாழ 

வி�!பமி�லாம�, ஆரா=/. பா��3� சி/தைன�ட$ த�ம மா��க� தவறாம� 

இ�/., (அர�க�கேளா) பிற/த) தீவிைனக� தீ=/. ேபா3�பEயாக& தவ� 'ாி/., 

ேதவ�களிட&தி� ெப;ற. (இ/த ந�H�வ�)’ எ$றா�. 

 

அைத� ேக�ட இராம$, 
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 “இைமயவ� தைலவேன�� எளிைமயி$ ஏவ� ெச=�� 

 அைமதியி$ உலக� I$<� ஆ�பவ$ த�ைக யாயி$ 

 "ைம�< ெச�வ&ேதா)� ேதா$றைல, .ைண�� இ$றி& 

 தமிையநீ வ�த; ெகா&த த$ைமஎ$? ைதய�” எ$றா$. 

 

ேதவ�க8�3& தைலவனான இ/திர?�Jட! பணி/. ஏவ� ெச=�� 

ெப�ைம�ட$ I$< உலக&ைத�� ஆ8கி$ற இராவண?ைடய த�ைக-

ெய$றா�, நிைற/த ெச�வ*�ளவளாக� காண!படாம�, ஒ� .ைண!ெப(Jட 

இ�லாம� தனியாக நீ வரேவ(Eய காரண� எ$ன ெப(ேண ? எ$றா$. 

 

அத;3 அவ�, 

 

 Lர$அஃ. உைர&தேலா)� ெம=யிலா�, “விமல யா$ அB 

 சீாிய� அ�லா� மா�)B ேச�கிெல$; ேதவ� பாH� 

 ஆாிய *னிவ� பாH� அைட/தென$; இைறவ ஈ()ஓ� 

 காாிய� உ(ைம நி$ைன� காணிய வ/ேத$” எ$றா�. 

 

Lர$ அ!பEB ெசா$ன2ட$ அ/த உ(ைம இ�லாதவ� ‘மாச;றவேர, நா$ அ/த 

ஒ+�க� ெக�ட அர�க�க8ட$ ேச�வதி�ைல; ேதவ�களிட&திH� 

ேமேலா�களாகிய *னிவ�களிட&திH�தா$ சகவாச� ெச=ேவ$; தைலவேன, 

இ!ேபா. ஒ� காாிய� இ�!பதா� உ�கைள� காண வ/ேத$’ எ$றா�. 

 

 அ$னவ� உைர&த ேலா)� ஐய?� ‘அறித; ெகாFவா 

 ந$?த� மகளி� சி/ைத ந$ெனறி! பாலவ�ல 

 பி$னி. ெதாி�� ‘எ$னா!’ ெப=வைள& ேதாளி எ$பா� 

 எ$ைன காாிய&ைத? ெசா�அஃ. இைய�ேம� இைழ!ப�’ எ$றா$. 

 

அவ� அ!பEB ெசா$ன.� இராம?� ‘அறிய *Eயாத இ/த! ெப(ணி?ைடய 

எ(ண�க� ந�ெலா+�க&ைதB ேச�/த. அ�ல�ேபா� ேதா$<கிற.. பி$னா� 

அ. ெதாியவ��’ எ$< எ(ணி�ெகா(), அவைள! பா�&. ‘வைளய�க� 
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அணி/.�ளவேள, எ$னிட&தி� எ$ன காாியமாக வ/தா=? ெசா�H; 

*E�மானா� ெச=கிேற$’ எ$றா$. 

 

அத;3 அவ�, 

 

 “தா*< காத� த$ைம தா�கேள உைர!பெத$ப. 

 ஆெமன� ஆவ த$ேற அ��3ல மகளி��3 அ�மா 

 ஏ*<� உயி��3 ேநாேவ$; எ$ ெச=ேக$? யா�மி�ேல$; 

 காம$ எ$< ஒ�வ$ ெச=�� வ$ைமைய� கா&தி,” எ$றா�. 

 

த�க8�3�ள காத�$ த$ைமைய& தா�கேள வா=வி�)B ெசா�Hவ. எ$ப. 

ந�ல 3ல&தி; பிற/த (எ$ ேபா$ற) ெப(க8�3B ெச=ய�JEய காாியம�ல; 

எ$ன ெச=ேவ$? .ைண 'ாிய& தி�க;றவளாக இ��கிேற$; (அதனா� நாேன 

ெசா�Hகிேற$). (காம!)பி&. ெகா()வி�ேட$; எ$ உயி� ேபா=வி)� ேபா� 

.$பமைட/தி��கிேற$! அ/த� காம$ எ$ற ஒ�வ$ ெச=�� ெகா)ைமயி��/. 

எ$ைன� கா!பா;றேவ()� - எ$றா�. 

 

அைத�ேக�ட இராம$, 

 

 ேசSற நீ() மீ() ெசFவாி சிதறி ெவFேவ< 

 ஏSற மிளி�/. நானாவித� 'ர() இ�(ட வா�க( 

 Qனிய� ெகா�ைக அ$னா� அ�ெமாழி 'க�தேலா)� 

 நா(இல� ஐய, ெநா=ய� ந�ல8� அ�ல�’ எ$றா$. 

 

ெவ3\ர! பா�ைவயாக நீ(), உடேன தி��பிB "��கி, ெசFவாிக� 

சித<வ.ேபால ெவFேவ< விதமாகB "ழH� காிய க(கைள�ைடயவளா=, 

ஆபரண�கைள அணி/த ெகா�ைககைள�ைடய அ!ெப( அ/த வா�&ைத 

ெசா$ன2டேன ‘இவ� ெவ�க� ெக�டவ�. மிக2� அ;ப&தன*ைடயவ�, 

ந�லவளாக2� இ��க*Eயா.’ எ$< எ(ணினா$. 
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அ!பE& தன�3�ேளேய எ(ணி�ெகா() பதி� ஒ$<� ேபசாதி�!பைத� க(ட 

அவ�, 

 

 ேபசல$ இ�/த வ�ள� உ�ள&தி$ ெப;றி ஓரா� 

 Qச�வ() அர;<� J/த� ெபா=�மக�, ‘'க$ற எ$க( 

 ஆைசெகா() அ�ளி;<(ேடா அ$ெறன� உ(ேடா' எ$?� 

 ஊசலா� உலா2கி$றா� மீ�)� ஓ� உைரையB ெசா�வா�. 

 

ேபசாம��/த வ�ள� இராம?ைடய மனநிைலைய அறியாதவளா=, ச&தமி�) 

வ()க� ெமா=�3� J/தைல�ைடய அ/த! ெபா=�காாி, ‘எ$ேம� ஆைச 

ெகா(ட�ளி அ!பE! ேபசாம� இ��கிறாரா, அ�ல. ஆைச ெகா�ளவி�ைல 

எ$பதனாலா’ எ$< ஊசலா)� மன&தவளாகி, ம<பE�� ஒ� வா�&ைத 

ெசா�லலானா�. 

 

 “எ+த�� ேமனியா= ஈ() எ=திய. அறி/திலாேத$, 

 *+.ண� *னிவ� ஏவ� ெச=ெதாழி� *ைறயி$ *;றி! 

 ப+த< ெப(ைம ேயா)� இளைம�� பயனி$ ேறக! 

 ெபா+ெதா) நா8� வாளா கழி/தன ேபாH�” எ$றா�. 

 

சி&திர&தி� எ+த*Eயாத அழ3ைடயவேர, தா�க� இ�ேக வ/தி�!ப. 

இ.வைர�3� என�3& ெதாியாம; ேபா=வி�ட.; (ெதாி/தி�/தா� *$னாேலேய 

வ/தி�!ேப$). அ. ெதாியாததா�, *;<� உணர�JEய *னிவ�க8�3! 

பணிவிைடக� ெச=�� கடைமக� மி3/தவளா=, 3;றம;ற எ$ ெப(ைம�� 

இள�ப�வ*� பயன;<! ேபா3�பE, ெபா+.� வா>நா8� Lணாக� 

கழி/.ேபாயின ேபா���கிற. - எ$றா�. 

 

அைத�ேக�ட இராம$, 

 

 “நி/தைன அர�கி நீதி நிைலயிலா�; விைனம;< எ(ணி 

 வ/தன� ஆ3� எ$ேற வ�ளH� மன&.� ெகா(டா$; 

 "/தாீ மரபி;3 ஒ&த ெதா$ைமயி$ .ணிவி;< அ$றா� 
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 அ/தண� பாைவநீ யா$ அரசாி� வ/ேத$;” எ$றா$. 

 

நி/தி�க&த3/த இ/த அர�கி நீதி ெநறி ெக�டவ�; ஒ+�க�ெக�ட ேவ< 

காாிய&ைத (விபசார&ைத) எ(ணி வ/தவளாக& ெதாிகிற. எ$< இராம?� 

மன&தி� எ(ணி�ெகா(டவனாக, அவைள! பா�&., ‘"/தாிேய, 3ல*ைற�3� 

*$ேனா�க8ைடய வழ�க&.�3� இ. ஒ&ததாக இ�ைலேய. நீ பிராமண! ெப(, 

நாேனா Z&திாிய$’ எ$றா$. 

 

அைத�ேக�ட அவ� “நா$ பிராமண! ெப( எ$பத;காக நீ�க� எ$ைன 

மண/.ெகா�ள ம<&தா� நா$ இ!ேபாேத உயிைர மா=&.� ெகா�ேவ$” 

எ$றா�. 

 

அத;3 இராம$ “ெப(ேண வ�&த!பட ேவ(டா�; அர�க� ெப(ைண மானிட� 

மண!ப. ஒ�வித! ெபா�&த*� இ�லாத. எ$< ேசாதிட 0� வ�லவ�களாகிய 

அறிவாளிக� ெசா��யி��கிறா�க�.” எ$றா$. 

 

அத;3 அவ� “நா$தா$ அவ�க8ைடய சகவாச&ைத வி�)வி�ேட$ எ$<� 

அவ�கேளா)� ேசராம� *னிவ�கேளா)� ேதவ�கேளா)� இ�/. வ�கிேற$ 

எ$<� *$னாேலேய ெசா$ேனேன, பி$?� நா$ எ!பE அர�கியாேவ$?” 

எ$றா�. 

 

அத;3 இராம$, “எ$ன இ�/தாH� உ$ சேகாதர�க8�3& ெதாியாம� நா$ 

உ$ைன மண�கலாமா? அவ�க� மிக! ெபாியவ�க�. ஒ�வேனா I$< 

உலக�கைள�� அரசா8� தைலவ$. இ$ெனா�வ$ 3ேபர$. அவ�க� இ�வ�� 

ேச�/. உ$ைன என�3� க$னிகாதானமாக� ெகா)&தா� ஏ;<�ெகா�ளலா�; 

இ�லாவி�டா� ேவ< வழியி� ஏ;<�ெகா�ள நா$ மிக2� அவ�கைள� க�தி 

அN"கிேற$,” எ$றா$. 

 

இைத�ேக�ட.� அவ8ைடய ெபா=ேவட� நிைல3ைல��பE, தன�3� த$ 

தைமய$மா�க8�3� உ�ள உ(ைமயான உறைவ� க�கிவி)கிறா�. 
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 “கா/த�!ப� எ$ப. உ(டா� காத�; கல/த சி/ைத 

 மா/த��3� மட/ைத மா��3� மைறகேள வ3&த J�ட�; 

 ஏ/த; ெபா;ேறாளினா=, இஃ. இைய/தபி$ என�3I&த 

 ேவ/த��3� வி�!பி;றா3� ேவ<� ஓ� உைர உ()” எ$றா�. 

 

“(அவ�க� வ/. க$னிகாதானமாக& தர ேவ()� எ$ப. அவசியமி�ைல) 

காத�ெகா() மன� கல/.வி�ட ஆ(க8�3� ெப(க8�3� கா/த�வ விவாக� 

எ$< சா5திர�கேள வ3&தி��கிற தி�மண*ைற இ��கிற.. அழ3 ெபா�/திய 

ேதா�கைள உைடயவேர, இ/த *ைறயி� நா� கா/த�வ விவாக� ெச=. 

ெகா()வி�டா� அ. என�3 I&த ேவ/த�களாகிய இராவண��3� 3ேபர��3� 

வி�!ப*�ள காாியமாகிவி)�. அ. ம�)� அ�ல; ேவெறா� ந$ைம�� உ(). 

அ. எ$னெவனி$, 

 

 *னிவேரா) உைடய� *$ேன *தி�பைக *ைறைம ேநா�கா�; 

 தனிைய நீ ஆதலா� ம;< அவெரா)� த+வ;3 ஒ&த 

 விைனய� ஈத�ல. இ�ைல; வி(S�நி$ ஆ�சியா�கி 

 இனியரா= அ$ன� வ/. உ$ ஏவ�� நி;ப� எ$றா�. 

 

அவ�க� (இராவண?� 3ேபர?�) இ.வைரயிH� (உ�ைம!ேபா$ற) 

தவசிகளிட&தி� பாரா�Eவ�கிற க)� பைகைமைய�� இனி வி�) வி)வா�க�. 

நீ�கேளா .ைணவாி�லாம� தனியாக இ��கி$றீ�க�; ஆைகயா� ந�'�ெகா() 

அவ�கைள& த+வி�ெகா�ள& த3/த உபாய*� இைதவிட (எ$ைன� கா/த�வ 

விவாக� ெச=.ெகா�வைதவிட) ேவ< இ�ைல. அத$பிற3 வா?லக&ைத�� 

உ�க8ைடய ஆ�சி�3 உ�ப�டதா�கி உ�க8�3 இனிய உறவின�களாகி 

உ�க8ைடய ஏவைலB ெச=ய� கா&. நி;பா�க� எ$றா�. 

 

அைத�ேக�ட இராம$, 

 

 “நி�த�த� அ�8� ெப;ேற$; நி$ நல� ெப;ேற$; நி$ேனா) 

 ஒ�வ�� ெச�வ&. யா()� உைறய2� ெப;ேற$; அ$ேறா ? 

 தி�நக� தீ�/தபி$' ெச=வத� பய/த.” எ$னா 
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 வாிசிைல வE&த ேதாளா$ வாெளயி< இல�க ந�கா$. 

 

(ேப-!) அர�க�க8ைடய அ�ைள�� அைட/ேத$; உ$?ைடய அழைக�� 

அைட/ேத$; ஒ!பாிய ெச�வ&தி� எ/த உலக&திH� ேபா=& த�கியி��க� JEய 

ெப�ைம�� ெப;<வி�ேட$! (இைதவிட எ$னேவ()�?) அேயா&திமா நகர&ைத 

வி�)வ/த பி$ ெச=த தவ� பயனளி&.வி�ட. எ$< ெபாிய வி�ைல& தாி&த 

ேதாைள�ைடய இராம$ அவ?ைடய பிரகாசமான ப;க� விள�3�பE சிாி&தா$. 

 

U�!பணைக வ/., அவ8�3� இராம?�3� இFவள2 ேபB"�க� 

நட�கிறவைரயிH� சீைத இராம?ட$ இ�ைல. ப�ணசாைல�3� காாியமாக 

இ�/தா�. இல�3மண?� அ�கி�ைல. வா�மீகி *னிவ�, U�!பணைக வ/தேபா. 

சீைத�� இல�"மண�� இராம�ட$ இ�/ததாக2� அவ�கைள இராம� 

U�!பணைக�3 அறி*க!ப)&தினதாக2� ெசா�Hகிறா�. இ/த ேவ;<ைமயி$ 

சிற!ைப!ப;றி! பி$னா� ஆரா=ேவா�. 

 

இ!ேபா., ேமேல ெசா$னபE இராம$ கலகல&.B சிாி&தபி$ நட/தைத� க�ப� 

ெசா�HகிறபE கா(ேபா�. சிாி!ெபா�ைய� ேக�)B சீைத ப�ணசாைல�-

3�ளி�/. ெவளிேய வ/தா�. 

 

 வி(ணிைட இ�ப�, நாக� விாிNசேன *தேலா�� ெக�லா� 

 க(ணிைட ஒளியி$ பா�க�, கEகம> சாைல நி$<�, 

 ெப(ணிைட அரசி ேதவ� ெப;றந� வர&தா� பி$ன� 

 ம(ணிைட மணியி$ வ/த வNசிேய ேபா�வா� வ/தா�. 

 

ேதவேலாக&ேதா�, இF2லக&தா�, நாகேலாக&தா�, பிர�மேன *தலான 

எ�லா��3� க(ணி$ ஒளி ேபா$றவனாகிய இராமனி��3� இட&.�3, மண� 

கம>கி$ற ப�ணசாைலைய வி�), ெப(க8�ெக�லா� அரசியாகிய மகால�"மி, 

பி$னா� ேதவ�க� (நாராணனிட&தி�) ெப;ற வர&தினா� Qமியி� ெப(ணாக 

வ/த த�ம ேதவைதயாகிய சீைத வ/தா�. 

 

வ�கி$ற சீைதைய! பா�&தா� U�!பணைக, 

 



115 

 

 ஊ$"ட உண�3 ேப>வா= உண�வி�, உ�வ நா<� 

 வா$"ட� ேசாதி ெவ�ள� வ/திைட வய�க� ேநா�கி 

 மீ$"ட� வி(S� ம(S� விாி/த ேபாரர�க� எ$?� 

 கா$"ட *ைள&த க;பி$ கன�ைய� க(ணி; க(டா�. 

 

உட�' ெவ.�ப, திற/த வா= வற()ேபாக, உண�விழ/தவளாகிய U�!பணைக, 

ெப( வEவ&ேதா) ேதா$றிய Uாிய?ைடய ேசாதி ெவ�ள� இைடேய 

வ�வ.ேபால! பா�&., ந�ச&திர�க� பிரகாசி�கி$ற வா?லக&திH� 

Qேலாக&திH� பர/. கிட�கிற ேபா��கைல�� அர�க� எ$?� கா�ைடB 

"�ெடாி�க&ேதா$றிய க;' ெந�!பாகிய சீைதைய� க(ணா� க(டா�. 

 

சீைதைய� க(ட U�!பணைக, 

 

 “ம�ெவா$< J/த லாைள வன&. இவ$ ெகா() வாரா$; 

 உ�2 இ�3 இ. உைடயாராக ம;ைறேயா� யா�மி�ைல; 

 அரவி/த மல�� நீ�கி அEயிைண பEயி� ேதாய& 

 தி�இ�3 வ�வா� ெகா�ேலா!” எ$< அக� திைக&. நி$றா�. 

 

(இவ� யாராக இ��க�J)�? இவ�ைடய மைனவியாக இ�/தா�) இ�(ட 

J/தைல�ைடய இவைள இ/த� கா�)�3� J�E�ெகா() வ/தி��கமா�டா�. 

இ!பE!ப�ட அழ3ைடய ெப( இ�ேக ேவ< யா�மி�ைல. (இவ� இல�"மியாக 

இ��3ேமா) தாமைர இ�!பிட&ைத வி�)வி�)! பாத�க� Qமியி� ப)�பE 

இல�"மி இ�ேக வ�வாளா! (ந�ல சமய&தி� இவ� ஒ�&தி யாேரா 3<�ேக 

வ/.வி�டாேள) எ$< மன� திைக&. நி$றா�. 

 

அ!பE& திைக!பைட/த U�!பணைக இராமைன�� சீைதைய�� மாறி மாறி! 

பா�&., பிரமேதவ$ ஆ( அழ3�3 எ�ைலயாக இவைன��, ெப(ணழகி$ 

எ�ைலயாக அவைள��, இ/த I$< உலக&திH� இைணய;ற 

அழ3ைடயவ�களாக இ/த இ�வைர�� பைட&தாேனா எ$< விய!பைடகிறா�. 

 

விய!பைட/த அவ� காம ேமe�டா� பி$வ�மா< எ(Sகி$றா�: ‘இவ� 

இவ�ைடய மைனவியாக இ��க*Eயா.. ெசா/த மைனவியாயி�/தா� இ/த! 
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பய�கரமான வன&.�3� J�E�ெகா() வ/தி��கமா�டா�. இவ� 

இல�"மியாக2� இ��க நியாயமி�ைல. இவ8� எ$ைன!ேபா� அவ�ைடய 

அழைக� க() ேமாகி&. அழகான வEெவ)&.� ெகா() வ/. அவைர 

மய�கிவி�ட ஓ� அர�கியாக&தா$ இ��கேவ()�. இவைள அவ� 

இக>/.வி)�பEB ெச=கிேற$’ எ$< இராமைன! பா�&., 

 

 “வ�� இவ� மாய�வ�ல வNசைன அர�கி, ெநNச� 

 ெத�வில�; ேத�/த$ைம சீாிேயா=, ெசய�;< அ$றா� 

 உ�வி. ெம=யத$றா� ஊ$Yக� வா>�ைக யாைள 

 ெவ�விென$ எ=திடாம� வில�3தி Lர,” எ$றா�. 

 

இேதா வ�கி$ற இவ� மாய�க� ெச=ய�JEய ேமாச� க�&.ைடய அர�கி; மன� 

"&தமி�லாதவ�; இவைள ந�'வ. ெச=ய& தகாத.! உ&தமேர. இவ8ைடய இ/த 

உ�வ� உ(ைமயானத�ல; இவ� உயி�கைள வைத&. ஊ?() சீவன� 

ெச=பவ�; (இவ� உ�க8�3 அபாய *(டா�கிவி)வாேள எ$<) 

பய!ப)கி$ேற$; Lரா, இவ� உ�களிட� வராதபE த)&. வி)�க� - எ$றா�. 

 

அைத�ேக�ட இராம$, த$?ைடய *&.�கைள ஒ&த ப� வாிைச ந$றாக& 

ெதாி��பE� கலகல&.B சிாி&.. U�!பணைகைய! பா�&., ‘ஆமா� அவ� 

அர�கிதா$; உ$?ைடய '&திசா�&தன&.�3 இைணயானவ�க� 

யாாி��கிறா�க�? உ$?ைடய க�&ைத அறி/.ெகா(ேட$’ எ$றா$. 

 

அைத�ேக�ட U�!பணைக இராம$ த$ைன! பாரா�)வதாக எ(ணி�ெகா(), 

அவேள சீைதைய ம��)கி$றா�. 

 

 ஆயிைட அ*தி$ வ/த அ�/ததி� க;பி$ அ�ெசா� 

 ேவயிைட ேதாளினாளா� LரைனB ேச�� ேவைல 

 “நீ, இைடவ/த. எ$ைன ? நி�த�த� பாைவ,” எ$னா� 

 காெயாி அைனய க�ள 2�ள&தா� கதி&த ேலா)�. 
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அ!ேபா., அமி�த&தி� உதி&தவளாகிய, அ�/ததிைய! ேபா$ற க;'ைடய, இனிய 

ெசா�Hைடய, I�கிைல!ேபா$ற ேதா�கைள�ைடய சீைத�� Lரனாகிய 

இராம?�3 அ�கி� வ/. ேச��ேபா., எாிகி$ற ெந�!ைப! ேபா� 

ெபாறாைமயினா� ெகாதி&.�ெகா(E��3� மன&தவளாகிய U�!பணைக 

சீைதைய! பா�&. "அa, அர�க!ெப(ேண ! எ�க8�3 இைடOறாக நீ ஏ$ 

வ/தா=?" எ$< ெகாதி!ேபா) ேக�ட2ட$, 

 

 அNசின�; அNசி அ$ன� மி$இைட அலச ஓE! 

 பிNசி$ ெம�லEக� ேநாவ! பைத&தன�; ப�வ� கால 

 மNசிைட வய�கி& ேதா$<� பவள&தி$ வ�� எ$ன, 

 3Nசர� அைனய Lர$ 3வ2& ேதா� த+வி� ெகா(டா�. 

 

சீைத பய/.வி�டா�; பய/. அ$ன� ேபா$ற அவ� த$?ைடய மி$ன�ேபா$ற 

இைட .$'ற, பN"ேபா$ற பாத�க� ேநாக ஓE!ேபா=, ப�வ கால&. இ�(ட 

ேமக&தி$ ம&தியி� அழகாக! பிரகாசி�3� ஒ� பவள�ெகாE ேபால� க�&த 

யாைனேபா$ற Lரனான இராம?ைடய ப�&த ேதா�கைள& த+வி�ெகா(டா�. 

 

உடேன இராம$, 

 

 வைள எயி;றவ�கேளா) வ�� விைளயா� ெட$றாH� 

 விைளவன தீைமேயயா� எ$பைத உண�/. Lர$, 

 "உைளவன இய;ற�; ஒ�ைல உ$நிைல உண�மாயி$ 

 இைளயவ$ *னி��; ந�ைக, ஏ3தி விைரவி$;” எ$றா$. 

 

வைள/த ப;கைள�ைடய அர�க�க8ட$ விைளயா�)! ேபB"�கைள! 

ேபசினாH� தீைமதா$ உ(டா�3� எ$பைத உண�/., இராம$ 

U�!பணைகைய! பா�&.& ெதா/தர2 ெச=யாேத; உ$?ைடய சமாBசார� எ$ 

த�பி�3& ெதாி/தா� அவ$ ேகாப�ெகா�வா$ (அவ?�3& ெதாிவத;3 

*$னா�) விைரவாக! ேபா=வி) - எ$றா$. 

 

அத;3 அ/த அர�கி, இராமைன! பா�&., 
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 ெபா;'ைட அர�கி, “Qவி�, 'ன�னி�, ெபா�!பி� வா+� 

 அ;'ைட உ�ள&தா�� அன�க?� அமர� ம;<� 

 எ;ெபற& தவ� ெச=கி$றா� எ$ைனநீ இக>வ. எ$ேன! 

 ந;ெபாைற ெநNசி$ இ�லா� க�ளிைய நBசி,” எ$றா�. 

 

அ/த அழ3ைடய அர�கி ‘QமியிH�, ச*&திர&திH�, மைலகளிH�, வசி�கி$ற 

எ$ேம; காத� ெகா(டவ�க8� ம;<� அ/த ம$மத?� ேதவ�க8� Jட 

எ$ைன மைனவியாக அைடய& தவ�'ாிகி$றா�க�; அ!பEயி��க, நீ இ/த ந�ல 

3ண� ெநNசி� இ�லாத க�ளியாகிய அர�கிேம� ஆைசெகா() எ$ைன 

இக>வ. ஆBசாிய/தா$!” எ$றா�. 

 

அைத�ேக�ட இராம$ ேமH� அ�கி�/. அவேளா) ேபB"� ெகா)�க 

வி��பாதவனா=, 

 

 “த$ெனா)� ெதாட�' இலாேத� எ$ன2� தவிரா�தா$ இ� 

 க$ென)� மன&தி ெசா�H� க�ள வாசக�க� எ$னா 

 மி$ெனா)� ெதாட�/. ெச�H� ேமக�ேபா� மிதிைல ேவ/த$ 

 ெபா$ெனா)� 'னித$ ேபா= அ!Q�ெபாழி� சாைல '�கா$.” 

 

‘இவேளா) ஒ� ெதாட�'� ேவ(டா� எ$< ெசா$ன பி;பா)�Jட விடமா�ேட$ 

எ$< க��?� ெக�Eயான ெநNச+&த*�ள இவ� ேமH� ேமH� க�ள! 

ேபB"கைள! ேப"கிறா�; (இனி இ�3 இ��க�Jடா. எ$<) மி$னேலா) ேச�/. 

ேபா3� ேமக&ைத!ேபா� மிதிைல ம$ன$ ெச�வியாகிய சீைதேயா)� ேபா=! 

'னிதனாகிய இராம$ அ! QNேசாைலயி��/த அவ�க8ைடய ப�ணசாைல�3� 

'3/தா$. 

 

அ!பE இராம$ ேபா=வி�ட.�, U�!பணைக மிக2� ஏமா;றமைட/தவளா=, 

உயி�ேபா= வி�ட உட�ேபா� ெசயல;<B சிறி.ேநர� நி$<வி�), ம<பE�� 

இராமைன அSக ஒ� த/திர*� இ�லாதவளா=� ேகாப*;றா�. பிற3 அ�கி�/. 

பயனி�ைல ெய$< க(), 
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 நி$றில�; அவைனB ேச�� ெநறியிைன நிைன/. ேபானா�; 

 இ$< இவ$ ஆக� '�ேல$ எனி$ உயிாிழ!ேப$; எ$னா 

 ெபா$திணி சரளB ேசாைல! பளி�கைற! ெபா.�ப� '�கா�; 

 ெச$ற. பாிதிேம� பா�; ெச�க� வ/. இ<&த. அ$ேற. 

 

அத;3 ேம� U�!பணைக அ�ேக நி;கவி�ைல. (இராமைன) அவைன எ!பEயாவ. 

Jடேவ()�; அத;3 எ$ன வழி ேதடலா� எ$< நிைன&.�ெகா(ேட ேபானா�; 

‘இ$ைற�3 இவ$ ேதக&ைத& த+வவி�ைலயானா� எ$ உயி� ேபா=வி)�’ எ$< 

அழ3 மி3/த ேதவதா� மர�களட�/த ஒ� ேசாைல�3�, பளி�3 ம(டப� இ�/த 

மரBெசறி2�3� '3/தா�. அ!ேபா. Uாிய$ அ&தமனமானா$. ெசFவான� 

பட�/த.. 

 

இத;3! பி$ அ$< இர2 *+.� U�!பணைக இராம$ மீ.ெகா(ட ேமாக&தா� 

காம ேவதைன அைட/. .$ப!ப�டைத� க�ப� பதிேன+ கவிகளா� 

வ�ணி�கிறா�. இ/த வ�ணைனகளிH�ள க;பைனக� ெவ3 ந$றாக இ�/தாH� 

இ!ேபா. நா� ெசா�ல! '3/த விஷய�க8�3 அைவ அவசியமானைவகள�ல. 

U�!பணைக இராமைனB ச/தி&த வித&ைத�� நட/த ச�பாஷைணகைள��, 

U�!பணைக அ�க ப�க� அைட/தவித&ைத�� கா�)கி$ற மாதிாியி� வா�மீகி 

*னிவ��3� க�ப நா�டா>வா��3� உ�ள ேவ;<ைமகைள ஆரா=வ.தா$ 

இ!ேபா. ேவைல. விEகிறவைர�3� ேவதைன!ப�)� ெகா(E�/த U�!பணைக 

விE/த பி$ எ$ன ெச=தா�, எ!பE, யாரா� I�க<ப�டா� எ$பைத! 

பா�!ேபா�. 

 

இரெவ�லா� காமேவதைனயா� உயி�ேபா= வி)வ. ேபால& .$ப!ப�)� 

ெகா(E�/த U�!பணைக, 

 

 விEய� கா(ட�$ ஈ()த$ உயி�க(ட ெவ=யா�, 

 பEயிலா� ம��3 உ�ளள2 எைன அவ$ பாரா$; 

 கEதி$ ஓEென$ எ)&. ஒ�ைல கர/., அவ� காத� 

 வEவினா?ட$ வா>வேத வா>2என மதியா. 

 



120 

 

ெபா+தி விE/த2ட$ த$ உயி�ேபா=விடாம� இ�!பைத� க(ட அ/த� 

ெகாEயவ�, ‘ஒ!பி�லாத அழ3ைடய அ/த!ெப( ப�க&தி���கிற வைரயிH� 

அவ$ எ$ைன� க(ெண)&.� பா��கமா�டா$. ஆைகயா� ேவகமாக ஓE 

அவைள எ)&.�ெகா() ேபா= மைற&.வி�), அவ� காத��3� அழக?ட$ 

நா$ வா>வ.தா$ வா>/தி�!பத$ பய$’ எ$< எ(ணி, 

 

 வ/. ேநா�கின�; வ�ள� ேபா= ஒ� மணி&தட&தா$ 

 ச/தி ேநா�கின$ இ�/த. க(டன�; த�பி 

 இ/. ேநா�கிய 3ழ�ைய� கா&., அய� இ�(ட 

 க/த� ேநா�கிய ேசாைலயி� இ�/த. காணா�. 

 

ேவகமாக வ/. பா�&தா�; வ�ள� இராம$ (சீைத இ��3� ப�ணசாைலைய 

வி�)! ேபா=) ஒ� ெதளி/த நீ� நிைற/த தடாக&தி� ச/தியாவ/தன� ெச=. 

ெகா(E�/தைத� க(டா�; ஆனா� அவ?ைடய த�பி இல�"மண$ ச/திரைன! 

ேபா$றவளாகிய சீைத�3� காவலா=, ப�க&தி��/த இ�(ட ேசாைல�3� 

இ�/தைத அவ� பா��கவி�ைல. 

 

ப�ணசாைலயி� இராம$ இ�ைலெய$பைத� க(ட அவ�, 

 

 தனி இ�/தன�; சைம/த. எ$ சி/தைன; தா>2;< 

 இனிஇ�/. என�3 எ(Sவ. இ�ெலன எ(ணா&, 

 .னிஇ�/த வ$மன&தவ� ேதாைகைய& ெதாட�/தா�, 

 கனிஇ�� ெபாழி� கா&. அய��/தவ$ க(டா$. 

 

‘அவ� தனிேய இ��கிறா�; எ$?ைடய எ(ண� ைகJEவி�ட.; இனி& 

தாமதி&. நா$ ஆேலாசி�க ேவ(Eய. ஒ$<மி�ைல’ எ$< எ(ணி�ெகா(), 

ேகாப� 3*றி�ெகா(E�/த மன&தவளாகிய U�!பணைக சீைதைய! 

பிE�க!ேபானா�. 

 

அ/தB சமய&தி�, 
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 ‘நி�லa’ என� க)கின$; ெப(ெணன நிைன&தா$ 

 வி�ெலடா. அவ� வய�ெகாி யாெமன விாி/த 

 சி�ல ேலாதிையB ெச�ைகயி� தி�3ற! ப;றி, 

 ஒ� வயி;< உைத&., ஒளிகிள� ";<வா� உ�வி. 

 

(அைத� க(ட இல�"மண$) ‘நி�லa’ எ$< ேவகமாக வ/தா$; ெப( 

எ$பத;காக வி�ைல எ)�காம�, எாிகி$ற ெந�!பி$ "ட�க�ேபா� விாி/த 

அவ8ைடய பற�ைட& தைலமயிைர& தன. சிவ/த ைகயா� *<�கி! 

பிE&.�ெகா(), அவ8ைடய வயி;றி� உைத&., த$ உைடவாைள உ�வி, 

 

 ஊ�கி& தா�கி வி(பட�ெவ� எ$< உ�&. எ+வாைள 

 0�கி ெநா=தினி$, ெவ=. இைழேய� எனYவலா 

 I�3�, கா.�, ெவ� *ர( *ைல�க(க8� *ைறயா� 

 ேபா�கி! ேபா�கிய சின&.ட$ 'ாி3ழ� வி�டா$. 

 

ெப�*ய;சி�ட$, அவைன�� தா�கி�ெகா() ஆகாய&தி� கிள�பி 

விடலாெம$< ேகாப&ேதா) எ+/த அவைள இல�"மண$ "லபமாக� கீேழ த�ளி, 

‘தீய காாிய� ெச=யாேத’ எ$< ெசா���ெகா(ேட அவ8ைடய I�ைக��, 

கா.கைள��, *ர�) *ைல� க(கைள�� வாிைசயாக அ<&.வி�), அ&ேதா) 

ேகாப� தீ�/. அவ8ைடய J/தைல வி�டா$. 

 

U�!பணைக இராம$ மீ. காம�ெகா() அவனிட� வ/த. *த�, அவ� 

இல�"மணனா� அ�கப�க� ெச=ய!ப�ட வைரயி� வா�மீகி, க�ப� ஆகிய 

இர() கவிஞ�க8� எ!பEெய!பEB ெசா��யி��கிறா�க� எ$பைத! 

பா�&ேதா�. வா�மீகி ெசா$னைத *;றிH� மா;றி� க�ப� ெசா�HவதிH�ள நய� 

3றி!பிட&த3/த.. 

 

வா�மீகி ெசா�Hவதி�, U�ப!ணைக இராமாிட� வ/. ேப"�ேபா., 

இல�"மண?� சீைத�� ப�க&தி���கிறா�க�. இராம?� இல�"மண?� ப�க� 

ப�கமாக இ�/. ெகா(), இராம$ 'நா$ மைனவி�ட$ இ��கிேற$; எ$ த�பி 

தா$ மைனவியி�லாம� ெப(ணி$ப� இ�லாம���கிறா$. நீ அவைன 
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மண/.ெகா(டா� ச�கள&தி இ�லாம� இ��கலா� எ$ப.�, உடேன 

U�!பணைக இல�"மணைன� கா*<வ.�, அவ$ ‘நா$ தாச$; என�3 

ேவ(டா�; நீ எ$ தைமயைனேய மண/.ெகா�’ எ$< ெசா�Hவ.� இராம��3� 

இல�"மண��3� உ�ள உறவி$ க(ணிய&ைத� ெக)&.வி)கிற.. அ.2� 

சீைதைய ைவ&.�ெகா() இவ�களி�வ�� இ!பE!ேப"வ. 3ண�கைள� 

3ைற&. வி)கிற.. 

 

ேமH� வா�மீகியி$பE, இராமேர இல�"மணைர� J!பி�)B U�!பணைகயி$ 

அ�க�கைள! ப�க!ப)&தி வி)�பE ஆைணயி)கிறா�. 

 

ஆனா� க�ப� ெசா�HகிறபE, இல�"மண$ U�!பணைகைய அ�கப�க� 

ெச=த. இராம?�3& ெதாியா.. இராம$ ச/தியாவ/தன� *E&.�ெகா() 

ப�ணசாைல�3& தி��பி வ��ேபா.தா$ யாேரா ஓ� அர�கி இர&த� வEய 

அ+.ெகா(E�!பைத! பா��கிறா$. அ!ேபா. U�!பணைக ேந;< வ/த 

"/தரவEவி� இ�ைல. விகார வEவ*�ள அர�கியாக இ��கிறா�. அவைள 

அைடயாள� ெதாியாம� யாெர$< இராம$ விசாாி�கிறா$. 

 

அவ� 'ேந;< நா$ வ/தி��கவி�ைலயா?' எ$< ேக�)வி�), ம<பE�� இராம$ 

த$ காம ஆைசைய& தீ��கேவ()ெம$< ெவ3 ேநர� வாதா)கிறா�. அ�ேக 

இல�"மண$ வ/. நட/தைதB ெசா�� அவைள� ெகா$<விடேவ()� 

எ$கிறா$. இராம$ அவைள ஓE! ேபா3�பEB ெசா�Hகிறா$. அவ� 

இவ�க8�3 எமனாக� கரைன� J�E�ெகா() வ�வதாகB சபத� ெச=.வி�)! 

ேபா=வி)கிறா�. 

 

இ/த விஷய�கெள�லா� வா�மீக&தி� இ�ைல. அைவ இ�லாதைத� 3ைறயாகB 

ெசா�ல! 'கவி�ைல. ஆனா� க�ப�, U�!பணைக அ�க�கைள! 

ப�க!ப)&.�பE இராம� இல�3மண?�3 ஆைணயி�டதாக வா�மீகி *னிவ� 

ெசா$னைத, மா;றிவி�டதனா� இராம?�3� 3ணேதாஷமி�லாம� இ��கிற.. 

இல�3மண$ அ(ண?�காக2� அ(ணி�காக2� எைத�� ெச=.விட� 

JEயவ$. ஆனா� இராம?�3 அ!பE!ப�ட 3;ற�க� இ��க�Jடா. எ$ற 

ேநா�க� எ/த இட&திH� தவறாம� க�ப� இராம?ைடய ெப�/தைகைமைய! 

பா.கா!ப. மிக2� 3றி!பிட&த�க.. 

----------- 
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10. 10. 10. 10. இராமாவதார�இராமாவதார�இராமாவதார�இராமாவதார�    

 

இ.வைரயிH� வா�மீகி, க�ப� ஆகிய இர() மகாகவிக8� ெவFேவ< விதமாகB 

ெசா��யி��கிறைத! ப;றி, அைர3ைறயாக அறி/தவ�க8� அE�கE 

ேபசி�ெகா�8கிற ேவ<பா)களி; சிலவ;ைற ஆரா=/ேதா�. 

 

அ!பE அE�கE விவாதி�க!படாத வி&தியாச�க� பல!பல. *த�� இராம 

அவதார&ைத! ப;றிய அE!பைடேய இர() இராமாயண�களிH� மிக2� 

ேவ<ப)கிற.. இர() கவிக8�, இராம� அர�க�களா� மனித�க8�3� 

ேதவ�க8�3� ெச=ய!ப�) வ/த .$ப�கைள நீ�கி, அற�கைள 

நிைலநா�டெவ$ேற அவதாி&த ெத=வமாக&தா$ ெசா��யி��கிறா�க�. 

ஆனாH� இராம$ யா� எ$ப.� அவ$ எ!பE அவதாி&தா$ எ$பதிH� இர() 

கவிக8� மிக2� ேவ<ப)கி$றா�க�. 

 

இ/த ேவ<பா)களி�, கால&தினா� மா<ப�)!ேபான யாக&ைத! ப;றிய சட�3 

*ைறகைள! ப;றி�� ம;ற! பழ�கவழ�க�களி$ YS�க�கைள! ப;றி�மாக 

இ��கிற மா<பா)கைள! ெபா��ப)&தாம�, நி&தியமான ச&திய�களிH� 

ெநறி*ைறகளிH� ஆ$ம ஞான த&.வ�களிH� உ�ள வி&தியாச�கைள ம�)� 

கவனி�கேவ()�. இனி, இர() கவிக8� அவதார&ைத எ!பEெய!பEB 

ெசா�Hகிறா�க� எ$பைத! பா�!ேபா�. 

 

வா�மீகி *னிவ� ெசா$னபE அவதார நிக>Bசி பி$ வ�மா<: - 

 

நீதிேயா)� பரா�கிராம&ேதா)� அரசா() ெகா(E�/த தசரத மகாராஜ� அேநக 

த�ம�கைளB ெச=.� '&திர பா�கிய� இ�லாம� இ�/தா�. பலவா< ஆேலாசைன 

ெச=., *Eவி� அவ� ‘'&திர ச�ப&ைத அைட�� ெபா��) நா� ஏ$ அ"வேமத 

யாக� ப(ண�Jடா.’ எ$< க�தினா�. அ. அவ� தம�3�ேள ெச=.ெகா(ட 

ஆேலாசைனய$<! த�ைமB U>/த மகா த�ம சீல�களாகிய ம/திாிக8ட$ கல/. 

ெச=த ஆேலாசைன. இFவித உ<தி மன&திHதி&த2ட$, அவ� *�கிய ம/திாியான 

"ம/திரைர! பா�&., “நீ� தாமதமி$றி நம. 3��கைள�� 'ேராகித�கைள�� 

அைழ&. வா��,” எ$< க�டைளயி�டா�. 
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அவ� விதி&தபEேய "ம/திர� விைரவாகB ெச$< ேவதவி&.�களான அ�மா$க� 

எ�ேலாைர�� அைழ&.�ெகா() வ/தா�. அFவித� வ/தவ�க� "ய:ஞ�, 

வாமேதவ�, ஜாபா�, காசியப�, 'ேராகிதராகிய வசி-ட�, இ$?*�ள *�கியமான 

பிராமண�க�. தசரத�, வ/தவ�க� எ�லா��3� த�க மாியாைத ெச=. வ/தன� 

ப(ணி நீதி*ைற வ+வாத த�மா�&த க�ம�கைள� 3றி&த சில விஷய�கைள ெவ3 

ம.ரமா=! ேபசH;றவரா=, “'&திர பா�கியமி�லாம� பாிதபி�கிற என�3B "க� 

எ$ப. ஒ� சிறி.மி�ைல ; இ/த� 3ைறைய நீ�க நா$ சா5திர விதி!பE அ"வேமத 

யாக� ப(Sவதாக நிBசயி&தி��கிேற$. உ�க� அபி!பிராய� எ$ன? 

எFவிதமா=B ெச=தா� எ$ மேனாரத� ைகJ)ேமா அFவித&ைத ஆேலாசி&.B 

ெசா�ல ேவ()�,'' எ$< பிரா�&தி&தா�. 

 

இFவா< தசரத� ெசா��யைத� ேக�) அ�3 வ/தி�/த வசி-ட� *தலாகிய 

எ�லா! பிராமண�க8� அரச� ெகா(ட எ(ண� நியாயமான எ(ண� எ$< 

அ�கீகாி&. மகி>Bசியைட/தவ�களா= அவைர! பா�&., “மகாராஜாேவ! யாக&ைத 

நட&.வத;3 அவசியமான ெபா��கைளB ேச��. அ"வ&ைதB ெசH&.�. '&திர 

ச�ப&ைத அைடய ேவ()ெம$ற விஷய&தி� உ(ைமயான த�மசி/ைத�ட$ நீ� 

அபி!பிராய� ைவ&தி��கிறபEயா� உம�3& த!பாம� இ-ட!பE ந�ல 

'&திர�க8(டாவா�க�.'' எ$றா�க�. (பாலகா(ட� 8ஆவ. ச��க�. இ�ேக 

3றி!பிட ேவ(Eய. தசரத ம$ன$ '&திர காேம-Eயாக� ெச=வத;3 யாகாதி 

காாிய�க8�3 ேயாசைன ெசா�ல ேவ(Eய ேவத சா5திர வி&.�களாகிய 

அ/தண�கைள�� 3ல3�வாகிய வசி-டைர�� கல/. ஆேலாசி�காம� அரசா�க 

காாிய�க8�3 ேயாசைன ெசா�ல� JEயவ�களாகிய ம/திாிக8ட$ *த�� 

கல/. ஆேலாசி&த பி$ யாக� ெச=ய! ேபாவதாகிய ேசதிைய அ/தண�க8�3� 

3ல3�2�3� பி$னா� ெதாிய!ப)&தியதாக இ��கிற.. இைத� க�ப� 

மா;றிவி)கிறா�.) 

 

வா�மீகிைய& ெதாட�ேவா� : அ!பE - அ/தண�க8� 'ேராகித�க8� ெசா$ன 

பிற3, அரச$ த$ ம/திாிமா�கைள! பா�&., அ/தண�க8� 'ேராகித�� 

ெசா�HகிறபE யாக&.�3 ேவ(Eய ெபா��கைளB ேசகாி&. ம;ற 

ஏ;பா)கைள�� ெச=ய� க�டைளயி�)வி�), அ"வேமத� எ$ப. சாதாரணமா= 

எ�லா அரச�களாH� எளிதாக நட&த!ப)� யாக� அ$<. அைத நட&.வதிH� 

ஒ�விதமான 3;ற*� 3ைற�மி$றி நட&.வ.தா$ கீ�&தி. இFவிதமான 

ந;காாிய�க8�3 வி�கின�க� எ�ெக$< கா&தி��3�; க�வியி� ேத�/த பிரம 
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ரா�சச�க� எ$ற .�&ேதவைதக� எ/த ேவைளயி� ஒ� 3;ற� ேந�� எ$< 

பா�&.� ெகா(ேடயி�!பா�க�. சா&திர! பிரகார� சட�3கைள நட&.வதி� 

ஏதாவ. ஒ� சி< பிைழ ேந�/தாH� உடேன அ/த& .�&ேதவைதக� யாக&ைத 

அழி&.வி)வா�க�. யாக&ைதB ெச=கிறவ?� உடேன மா()ேபாவா$. ஆதலா� 

நா$ ஆர�பி�3� யாக� சா5தர!பிரகார� நிைறேவ<�பE உ�க8ைடய ேமலான 

'&தி வ�லைமைய� ெகா() நீ�க� த�க *ய;சி ெச=ய ேவ()�, எ$< 

ெசா$னா� (8ஆ� ச��க�) 

 

ஒ$பதாவ. ச��க&தி�, *த� ம/திாியாகிய "ம/திர� தசரத மகாராஜா ஏகா/தமாக 

இ�/தேபா. அவைர! பா�&. “மகாராஜாேவ! இ/த! '&திரகாேம-E விஷயமா=B 

சன&3மார� எ$ற ெபாியவ� *னிவ�களி$ *$னிைலயி� ஒ� வரலா< 

ெசா��யி��கிறா�. அவ� சாதாரண *னிவர�ல�; I$< கால�க8� உண�/தவ�. 

அவ� ெசா$ன. யாெதனி�” எ$< ஆர�பி&. காசியப மகாிஷி�3 விப(டக� 

எ$< ஒ� 3மார� இ�!பைத��, ஒ� கால&தி� உேராமபத ம$ன$ ஆ(ட 

அ�கேதச&தி� ெந)�கால� மைழயி�லாதி��க அ!ெபா+. அ/தண�களி$ 

ஆேலாசைன!பEஉேராமபத� விப(டகைர அைழ&.வ/. அ/நா�E� உடேன 

மைழ ெப=வி&தைத�� விாிவாகB ெசா$னா�. 

 

அ&.ட$ "ம/திர�, ‘இ�"வா3 வ�ச&தி� உதி�க!ேபாகிற தசரத� 

பி�ைளயி�லாம� வ�/.வா�. பிற3 உ�சியசி��க� எ$?� விப(டக� வ/. 

'&திர காேம�E யாக� ெச=. அத$ பயனாக& தசரத��3 நா$3 '&திர�க� 

பிற!பா�க� எ$< சன&3மார� ெவ3 நாைள�3 *$னாேலேய *னிவ�களிட&தி� 

ெசா$ன. தம�3& ெதாி�� எ$<� "ம/திர� தசரதாிட� ெசா�Hகிறா�. 

 

அைத�ேக�ட பிற3 தசரத� த� மைனவிமா�க8ட$ உேராமபத மகாராசனிட� 

ெச$<, அவ�ைடய நா�E� இ�/த உ�சிய சி��கைர& தா� எ(ணி��ள 

'&திரகாேம�E யாக&ைதB ெச=வி�க அேயா&தி�3 அ?!பி&தரேவ() ெம$< 

ேக�)� ெகா(டா�. உேராமபத ம$ன� தசரதைர உ�சியசி��காிட� அைழ&.B 

ெச$றா�. தசரத� தா� வ/த காாிய&ைத *னிவ��3B ெசா��, '&திர காேம-E 

யாக&ைத *E&.ைவ�க அேயா&தி�3 உ�சிய சி��க� வர ேவ()ெம$< 

ேக�)� ெகா(டா�. உேராமபத ம$ன�� சிபா�" ேபசினா�. *னிவ��, அவ�க� 

ேக�)� ெகா(டபE அேயா&தி�3 வ/தா�. யாக&ைத நட&தி&தர ஏ;<� 

ெகா(டா�. 
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அத$ பிற3 12, 13, 14 ஆ� ச��க�களி� யாக காாிய�க� நட�கி$றன. அ"வேமத 

யாக� *E/த பிற3 15ஆ� ச��க&தி�தா$ '&திர�க� உ;ப&தி�கான தனி யாக� 

நட�கிற.. அ!ேபா.தா$ இராம அவதார� ேதவ�களா� நிBசயி�க!ப)கிற.. 

 

அவதார&ைத! ப;றி வா�மீகி�� க�ப�� ெசா�HவதிH�ள ேவ;<ைமகைள& 

ெதாி/. ெகா�ள இ/த 15ஆ� ச��க� மிக2� *�கியமான. அதி� : 

 

மகா '&திசா��� ேவத�கைள அறி/தவ�மாகிய உ�சிய சி��க� ச;< 

ஆேலாசி&.& தசரதைர ேநா�கி, “உ�*ைடய மேனாரதமாகிய '&திர லாப&தி;காக, 

அத�வண ேவத&தி� ெசா��யி��3� ம/திர�களி$ பல&தா� இ$?ெமா� யாக� 

ப(ணிைவ�கிேற$”, எ$< ெசா�� உடேன அ/த யாக&ைத�� ெச=ய& 

ெதாட�கி, ம/திர சா&திர விதி!பE அ�கினியி� ஓம� ெச=யலானா�. அ!ெபா+. 

ேநாி� ெச$< அவி�!பாக�கைள! ெப;<�ெகா�8� ெபா��)& ேதவ�க8�, 

க/த�வ�க8�, சி&த�க8�, மகாிஷிக8� அ�3 வ/. JEனா�க�. 

 

அவ�க� எ�லா�� அFவிட&தி� ஒ� சைபயாகB ேச�/., உலக&ைதB 

சி�-E&தவரான பிரமேதவைர! பா�&.! பி$ வ�மா< ெசா$னா�க�. 

“பிரமேதவேர, உ�மிடமி�/. வர� ெப;றதனா� அதி பரா�கிரம சா�யான 

இராவண$ எ$?� அர�க$ எ�கைளெய�லா� வ�&.கி$றா$. அவைன அட�க 

எ�களி� ஒ�வராH� *Eயவி�ைல. நீ� ஒ� சமய&தி� அவனிட� 

ச/ேதாஷமைட/. அவ?�3 வர� ெகா)&.வி�டபEயா� அத;3 நா�க� பய/. 

அவ$ ெச=கிறைதெய�லா� சகி&.� ெகா�ள ேவ(Eயி��கிற.. 

 

.�!'&தி��ள அவேனா I$< உலக�கைள�� ேலாக பாலக�கைள�� 

எ!ேபா.� [E&.� ெகா(ேடயி��கிறா$. வர&தி$ ெச��கா�, 

ேதவ�க8�ெக�லா� அரசனான ேதேவ/திரைன�� தி�ணமாக எ(ணி அவைன& 

தன�3� கீ>!பE��பE ெச=கிறா$. த$ைனB சபி!பவ� எவ�மி�லாைமயினா� 

மிக2� க�வ�ெகா() அவ$ அேநக விதமாக ாிஷிக�, யZ�க�, க/த�வ�க�, 

பிரா�மண�க�, அ"ர�க� *தலான எ�லாைர�� வ�&த!ப)&.கிறா$. 

அவைன�க() Uாிய$ Jட ந)�கி அவ$ ேம� மி�.வாக ெவயி�ப)�பE 

பிரகாசி�கிறா$. 
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வா�பகவா?� அவ$ சமீப&தி� ெம.வாக உலா2கிறா$. ெகா/தளி&. 

அைலகிள�� த$ைம��ள கடH� அவைன� க(டா� அNசி அைலLசாம� 

அம�/. நி$<வி)கிற.. அ/த! பாவி அர�கனா� எ�கெள�லா��3� உ(டா3� 

பய&.�3 அளேவயி�ைல. ஆைகயா� அவைன� ெகா�ல எ!பEயாவ. நீ� ஓ� 

உபாய/ ேதடேவ()�.” 

 

இ!பE எ�லா& ேதவ�க8� ெசா$னைத� ேக�)! பிரமேதவ� சிறி. ேநர� 

ஆேலாசி&.! பி$வ�மா< ெசா�லலானா�. “அ/த& .ரா&மாைவ வைத!பத;3 

உபாய� ஒ$< *$னேம தானா= அைம/தி��கிற.. அவ$ வர�ேக�ட கால&தி� 

க/த�வ�களாH�, யZ�களாH�, ேதவ�களாH�, அ"ர�களாH�, ராZச�களாH� 

தன�3 மரண� ச�பவி�க� Jடாவ(ண� வரமளி�க ேவ()ெம$< ேக�)� 

ெகா(டா$. அ!பEேய ஆக�)� எ$< நா?� வரமளி&ேத$. மனித�களா� 

தன�3 மரண� உ(டாகாம���க ேவ()ெம$< அவ$ அல�சிய&தா� 

ேக�கவி�ைல. அ.தா$ இ!ெபா+. நம�3 உபாய�. மனிதரா� இராவண$ மாய 

உபாய� ேதடேவ()�. இைத&தவிர நம�3 ேவ< மா��கமி�ைல”, எ$றா�. 

 

இFவ(ண� ஒ�வித ந�பி�ைகையB "�E! பிரமேதவ� ெசா$னைத� ேக�) 

அ�கி�/த ேதவ�க8� *னிவ�க8� மி�க ச/ேதாஷ&ைதயைட/தா�க�. அ/த& 

த�ண&தி�, அ�ேக, [தா�பர� தாி&.� ெகா() ைககளி� ச�3, ச�கர�, கைத 

எ$?� பைட�கல�கைள ஏ/தி மிக2� விள�3கி$ற தி�ேமனி�ட$ ஜக&பதியான 

வி-S பகவா$ வ/தா�. எ�லா& ேதவ�க8� எ+/. வண�கி நி;க, அவ� 

காாிய&ைத *E�கிற க�&.ைடயவரா=! பிரமேதவர�கி� ேபா= L;றி�/தா�. 

 

அவ� ஆசன&தி� எ+/த�ளியி�/த2ட$ ேதவ�கெள�லா�� அவ��3B 

சா-டா�க த(ட$ சம�!பி&. எ+/. 5ேதா&திர� ப(ணி, “ஐயா வி-S 

பகவாேன,உலக�களி?ைடய ேZம&தி$ ெபா��ேட நா�க� இ!ெபா+. 

உ�ைம ஒ� காாிய&.�காக& \()கிேறா�; த�ம�கைள அறி/தவரா��, உதார 

3ண*ைடவரா��, மகா*னிவ��ெகா!பான ேதேஜாமயராக2� தசரத� எ$?� 

அரச� ஒ�வ� அேயா&திமா நகர&தி� ஆ�சி ெச=.ெகா(E��கிறா�. 

 

நாண�, ெச�வ�, 'க> எ$பைவகேள உ��ெகா() வ/தா; ேபால I$< 

மைனவிக� அவ��3 இ��கிறா�க�. நீ� அ/த I$< ெப(மணிக8ைடய 
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வயி;றி� உ�ைம நா$3 பாகமாக! ப(ணி� ெகா() மனித `பமாக! 

Qேலாக&தி� அவதார� ப(ணி உலக க(டகனாயி�/. ெகா() ெசழி&., 

ஒ�வராH� த$ைன அட�க *Eயாெத$< ெவ3 இ<மா!'ட$ எ�லாைர�� 

.$ப!ப)&.கிறவ?� ேதவ�களா� ெவ�ல *Eயாதவ?மான இராவணைன! 

ேபா� ெச=. ெகா�ல& தி�2ள� ெச=ய ேவ()�. நீேர எ�க8�3� கதி, 

I��கனான அ/த இராவணேனா ேதவ�க�, க/தவ�க�, சி&த�க�, மகா *னிவ�க� 

இவ�கெள�லாைர�� தன. வ�லைமயி$ இ<மா!பி� இ�சி�கிறா$. இ$?�, 

ெகாEயனான அவ$ ேதவேலாக&தி� ந/தவன&தி� விைளயாE� ெகா(E��கிற 

க/த�வ�கைள�� அ!ஸர 5திாீகைள�� வ�&.கிறா$. ஆப&திலEப�)& தNச� 

எ$< வ/. அைடகிறவ�கைள� கா!பா;<வ.�, ச&.��கைள நாச� ப(Sவ.� 

உ�*ைடய கடன$ேறா. எ�க8ட$ *னிவ�க�, சி&த�க�, க/த�வ�க�, யZ�க� 

இவ�கெள�ேலா�� உ�ைமB சரணைட/தி��கிறா�க�. ஆைகயா� ேதவ 

ச&.��களாயி��கிற இராவணாதியைரB ச�காி�க நீ� ம?-யாவதார� ெச=ய 

ேவ()�,” எ$< பலவிதமாக! 'க>/. பிரா�&தி&தா�க�. 

 

இFவா< ேதவ�க� பிரா�&தி&த2டேன, ேதவ ேதவ�� ச�வேலாக சர(ய�மான 

தி�மா� பிரமேதவ�ட$ விள�3� அ/த& ேதவ சைபைய! பா�&. ேதவ�கேள, 

உ�க� பய&ைத வி�)வி)�க�. இ$< *த� உலக&.�3 ேZம� 

வ/.வி�டெத$< நிBசயமா= எ(S�க�. உ�க8ைடய ந$ைம�காக 

இராவணைன அவ?ைடய பி�ைளக�, ேபர$மா�க�, ம;ைற& தாயாதிக�, 

ப/.�க�, சிேநகித�க�, ம/திாிக� *தலான எ�லா�ட?� நா$ வைத ெச=கிேற$. 

அவ$ ெவ3 3`ரனா=& ேதவ�கைள�� ாிஷிகைள�� உப&திரவ� ப(ணி� 

ெகா(E��கிறா$. நா$ ஒ� மானிடனா= அவதார� ப(ணி! Qேலாக&ைத! 

பாிபா�&.� ெகா() பதிேனாராயிர� வ�ஷகால� வாச� ப(ண!ேபாகிேற$,'' 

எ$றா�. 

 

இFவித� ேதவ�க8�3 வர�ெகா)&.வி�)& தி�மா� தா� ம?-யராக 

அவதாி!பைத! ப;றிB ச;< ஆேலாசி&. உடேன தா� நா$3 அ�சமா=& 

தசரதைர& த/ைதயாக� ெகா() ேதா$<வதாக நிBசயி&தா�. (பாலகா(ட� 15ஆ� 

ச��க�) 

 

வா�மீகி இராமாயண!பE அவதாரச�க�ப� இ!பE இ��கிற.. இ�ேக 3றி!பிட  
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ேவ(Eய விஷய�க�: 1) தசரத� ெச=த யாக&தி$ அவி�!பாக�க� ஏ;<� ெகா�ள 

வ/த பிற3தா$ இராவணைன� ெகா�ல வழி எ$ன எ$< ஆேலாசி�க!ப)வ. 2) 

ேதவ�க8� ம;றவ�க8� பிரமேதவனிட� அவ� ெகா)&த வர�களா�தா$ 

இராவண$ அக�காி&தி��கிறா$ எ$< 3;றN சா�E, அவைரேய அத;3 வழி 

ேக�ப. 3) பிரமேதவ$ உபாய� ெசா��� ெகா(E��3� ேபா.தா$ மகாவி-S 

அ�ேக வ/ததாக இ�!ப., 4) மகாவி-Sைவ� க(டபிற3தா$ ேதவ�க8� 

ம;றவ�க8� அவைர மனிதனாக அவதாி�3�பE ேக�)�ெகா�வ. 5) அ!பE� 

ேக�)� ெகா�8வதி� மகாவி-S த�ைம நா$3 பாக�களா�கி� ெகா(), 

நா$3 '&திர�களாக! பிற�க ேவ()� எ$ற ேயாசைனைய மகாவி-S2�3& 

ேதவ�க� தா� ெசா��� ெகா)&தா�க� எ$றி�!ப.. அவ�க� ேக�)� 

ெகா(டபிற3தா$ மகாவி-S அவ�க� ெசா$னபE பிற/. இராவணாதியைர� 

ெகா�வதாகB ச�க�ப� ெச=தா� எ$றி�!ப. 6) இ/த& ேதவ�க� JEயி�/த 

சைபயி� சிவபிரா$ இ�லாதி�!ப.. 

 

ேம;ெசா$ன எ�லா விஷய�களிH� க�ப� வா�மீகி�3 *;றிH� மா<-

ப)கி$றா�. இ/த மா<பா)க� வா�மீக� கால&.�3� க�ப� கால&.�3� உ�ள 

காலேவ<பா�டா� உ(டானைவ எ$< ெசா��விட *Eயா.. வா�மீகி *னிவ� 

எ/த ேவத�கைள��, 'ராண�கைள��, ேதவ�கைள�� ேதவேலாக&தி$ 

இய�ைப�� ஆதாரமாக� ெகா() கைதையB ெசா�Hகிறாேரா அேத 

ஆதார�கைள� ெகா()தா$ க�ப�� மா;றியி��கிறா�. அ!பE மா;றியி�!ப. 

இராமைன எ$ெற$<� எ�லா�� வண�க&த�க ெத=வமா�கேவய$றி வா�மீகி 

*னிவ��3� 3ைற ெசா�ல அ�ல. அைத! பி$னா� கா(ேபா�. 

 

இ!ேபா. வா�மீகி *னிவ� அ�ளியபE இராம$ தசரத'&திரனாக! பிற!பைத! 

பா�!ேபா�: 

 

இ!பE, மகாவி-S தா� தசரத��3 நா$3'&திர�களா! பிற�க!ேபாவதாகB 

ெசா��வி�)! ேபா=வி)கிறா� - அவ� மைற/த2டேன தசரத� ஓம� ப(ணி 

*E&த யாக 3(ட&தி��/. மி�க கா/தி�ட$ ஒ� ெபாிய உ�வ� ெவளி!ப�ட.. 

உலக&தி� எ�கால&திH� பா�&திராத மி�க பல*� Lாிய*� அதனிட� 

காண!ப�ட.. 

 

அ. அ�கினி� 3(ட&ைத வி�) ெவளி� கிள�'� ெபா+., ெவ�ளி IE  
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Iட!ப�ட.� ேதவேலாக&.! பாயச� நிர�பின.மான ெபாிய த�க� கி(ண� 

ஒ$ைற. தன. அ$'�ள மைனவிையேய மாையயா� அF2�வா�கி� ைகயி; 

பிE&தத;ெகா!பா=! பிE&.� ெகா() வ/த.. அFவ(ண� ேதா$றிய 

அF2�வ� தசரத மகாராஜாைவ! பா�&., “ஓ! ேவ/ேத! பிரமேதவாிடமி�/. உம. 

ச/நிதி�3� வ/த '�ஷ$ நா$”, எ$ற.. அைத� ேக�) அரச� தம. இ� 

ைககைள�� J!பி நம5கார� ெச=.. “5வாமி, உம. வர2 ந�வரவா3க. நா$ 

உம�3 எ$ன ெச=ய ேவ()�? க�டைளயி�டபE நட/.ெகா�ள� 

கா&தி��கிேற$" எ$றா�. 

 

அFவா< அவ� ெசா$னைத� ேக�) அF2�வ� தசரதைர! பா�&., "ம$னவேர, 

ேதவ�கைள ந$றா= ஆராதி&த பா�கிய&தா� நீ� இ!ெபா+. இ/த! ெபா�ைள! 

ெப;றீ�. இ/த& ேதவேலாக பாயச&ைத� ைக!ப;<�. இத$ Iலமாகேவ நீ� 

'&திர! ேப<� ம;ைற! பா�கிய�க8� ஆேரா�கிய*� ஆகிய இைவகைள 

அைடய! ேபாகிறீ�. இைத உம�3 உாிய மைனவிகளிட� ெகா)&. 

உ(ணBெசா�H�. அவ�க� வயி;றினி$<� உம�3! '&திர�க� பிற!பா�க�. 

எ/த� 3ைறைய நீ�3வத;3 நீ� இFவள2 சிரம!ப�) யாக� ப(ணினீேரா அ/த� 

3ைற உம�3 நீ�கிவி)�” எ$ற.. உடேன தசரத�. “உம. உ&தரவி$பEேய 

ெச=கிேற$”, எ$< ெசா��& ேதவ�களா� நியமி�க!ப�E�/த அ/த! பாயச� 

அட�கிய ெபா;கி(ண&ைத அ$ேபா) ைக!ப;றி& தம. சிர&தி$ ேம� ைவ&.� 

ெகா(டா�. ெவ3 ஆBசாியமா=& ேதா$றி& தம�3 ஆன/த&ைத அளி&த 

அF2�ைவ வண�கி, மி�க� களி!'ட$ அE�கE பிரதZிண� ெச=. வ/தா�; 

ஆன/த� கட�� *+கினா�; மி�க வ<ைம�ைடயவ?�3! 'ைதய� அக!ப�டா� 

அவ$ எFவா< களி!பாேனா அFவா< களி&தா�. அதிக கா/தியா� விள�கி� 

ெகா() ெவ3 அ;'தமா=& ேதா$றிய அ!Qத� தா$வ/த காாிய&ைதB ெச=. 

வி�) உடேன தா$ நி$ற இட&திேலேய மைற/.வி�ட.. 

 

தசரத� பாயச&ைத எ)&.� ெகா() தம. அ/த!'ர&ைத ேநா�கி& தி��பினா�. 

அ!ெபா+. அவ� *க&தி; காண!ப�ட ச/ேதாஷ&திH(டான கா/தியா� அ/த 

அ/த!'ர� *+.� அழகான சர&கால ச/திாிைகயா� விள�3� ஆகாச�ேபால! 

பிரகாசி&த.. அ/த!'ர&.� '3/த2டேன தசரத� ெகௗஸ�ையைய! பா�&., 

“உன�3! '&திர பா�கிய� உ(டா3�; இ!பாயச&ைத நீ ைக!ப;<,'' எ$றா�. 

அ!பEB ெசா��& தா� ெகா()வ/த பாயச&தி� பாதிைய அவ8�3 ம$ன� 

ெகா)&தா�; எNசிய பாயச&தி� பாதிையB "மி&திைர�3� ெகா)&தா�; நி$ற 
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பாயச&தி� பாதிைய� ைகேகயி�3� ெகா)&தா�. அத$பி$ மி3/. நி$ற 

பாயச&ைத� ெகாNசேநர� ஆேலாசைன ெச=. "மி&திைர�3� ெகா)&தா�; 

'&திர�(டாக ேவ()ெம$< இFவா< ப�கி�)� ெகா)�க!ப�ட 

ேதவாமி�த&.�ெகா!பான பாயச&ைத தசரத� மைனவிக� ெகா(டா�ட&ேதா) 

ெப;<� ெகா() தனி&தனி 'சி&. ெவ3 ச/ேதாஷமைட/. த�க� மேனாரத� 

எ�லா� நிைறேவறினதா= எ(ணினா�க�. ச�கரவ�&தி தம�3! பாயச� ப�கி�)� 

ெகா)&த *ைறைய� 3றி&. அவ�களி� எவ�� சிறிேத?� அதி�!தி 

அைடயவி�ைல. அைத& தம. த3தி�3 ஏ;றவித� எ$ேற க�தி� 

களி!பைட/தா�க�. அ/த& ேதவபாயச&ைத! 'சி&த சில கால&.�3� அவ�க� 

க�!பவதிகளானா�க�. அவ�க8ைடய ேதஜ" அ�கினி ேபால2� விள�கி;<. 

தசரத� தம. மைனவிய� Iவ�� க�2;றைத அறி/. கவைல ஒழி/., 

ேதவேலாக&தி� ேதவ�களாH� சி&த�களாH� *னிவ�களாH� Qசி�க!ப�) 

விள�3கிற இ/திரைன!ேபா� மி3/த ஆன/த&ைத அைட/தா� (16ஆ� ச��க�). 

 

யாக� *E/. ஆ< �.�க� கழி/தபி$ பனிெர(டா� மாத&தி� ெகௗஸ�ைய 

சி&திைர மாத&. "�கில ப�ச நவமி திதியி�, 'ன�வ" நZ&திர&தி�, க;கடக 

ல�கின&தி�, ஐ/. கிரக�க� உBசமா= நி;க, ல�கின&தி� ச/திர?� 3�2� 

ேச�/தி��க, எ�லாராH� வண�க!ப)கிறவ�� ஜக/நாத�� ச�வ லZண�க8� 

ெபா�/தியவ�மான இராம� எ$ற 3ழ/ைதைய! ெப;றா�. வி-S பகவா?ைடய 

பாதி அ�சமா= இVவா3 வ�ச� விள�க& ேதா$றிய மகா பா�கியசா�யான 

இராமராகிய அளவி�லாத ேதஜ"ட$ விள�கிய அ�3ழ/ைதைய! ெப;ற 

ெகௗஸ�யாேதவி, வBசிரா�த&ைத� ைகயி� தாி&த ேதேவ/திரைன ஈ$ற அதிதி 

ேதவிைய! ேபா� விள�கினா�. ெவ3 ச&தியச/த?�, எ�லா ந;3ண�கைள�� 

உைடயவ?�, வி-Sவி$ அ�ச&தி� நா$கி� ஒ� ப�3 அ�ச*�ளவ?மான 

பரதைன� ைகேகயி ெப;றா�. Lர�களா�� எ�லா அ5திர வி&ைதகளிH� 

வ�லவ�களா�� வி-Sவி?ைடய அ�சமா�� விள�3� ல�"மண$, 

ச&.��கன$ எ$பவ�கைளB "மி&திைர ெப;றா�. கள�கம;ற '&திைய�ைடய 

பரத$ '-ய நZ&திர&தி� மீன ல�கின&திேல ஜனி&தா$. ல�"மண?� 

ச&.��கன?� ஆயி�ய நZ&திர&தி� கடக ல�கின&தி� பிற/தா�க�. 

 

3ழ/ைதக� பிற/. பதிேனா� நா� ெச$ற பி$' மகாராஜா தம. 3ழ/ைதக8�3 

ெவ3 சிற!பாக நாம கரண� ெச=யலானா�. I&த 3மார?�3 இராம$ எ$<�, 

ைகேகயியினிட� பிற/தவ?�3! பரத$ எ$<�, "மி&திைரயி$ 3ழ/ைதக8�3 



132 

 

ல�"மண$. ச&.��கன$ எ$<� வசி-ட *னிவ� ெவ3 அ$'ட$ ெபயாி�டா�. 

(18ஆ� "��க�) 

 

தசரத ம$ன$ '&திர! ேபறி�லாம� வ�/திய.� '&திரகாேம-E யாக� ெச=ய 

தீ�மானி&த.�, யாக�நட/த.�, '&திர�க� பிற/த.�, ெபயாிட!ப�ட.� ஆகிய 

கைத! ப3தி வா�மீகி *னிவ� இராமாயண&தி� ேமேல க(டபE 

ெசா�ல!ப�E��கிற.. 

 

இேத கைத! ப3திைய� க�ப� எ!பE மா;றிB ெசா�Hகிறா� எ$பைத! 

பா�!ேபா�: 

 

 எ=ெயன எ+பைக எ�3� இ$ைமயா$ 

 ெமா=ெபா� தின2<� *ழ2& ேதாளினா$ 

 ைவயக� *+வ.� வறிஞ$ ஓ�'� ஓ� 

 ெச=என� கா&. இனி. அர" ெச=�� நா�. 

 

(தசரத ம$ன$, த$?ைடய நா�E$ மீ.) ேபா�'ாிய! பைடெய)&. வர�JEய 

பைகவ�க� எ�3மி�லாதபE (பைகவ�கைள ஒ)�கி) த$?ைடய ேபா� 

வ�ைம��ள ேதா�க� எதி�!பவாி�லாம� தினெவ)�3�பE ேபாேர இ�லாம�, 

ஓ� ஏைழ� 3Eயானவ$ தன�3�ள ஒேர ெச= வயைல (3/4 ஏகரா) எFவள2 

க(S� க�&.மாக� கா&.! பயி�கைள வள�!பாேனா அ!பE� 3Eகைள! 

பா.கா&. அரசா�சி நட&தி வ�� நாளி�, 

 

 ஆயவ$ ஒ�பக� அயைனேய நிக� 

 \யமா *னிவர$ ெதா+. “ெதா�3ல& 

 தாய�� த/ைத�� தவ*� அ$பினா� 

 ேமயவா$ கட28� பிற2� ேவ<�நீ." 

 

அ!பE!ப�ட தசரத ம$ன$ ஒ� நா� பிரமேதவ?�ேக சமானமான *னிவராகிய 

வசி-டைர வண�கி, “எ�க� 'ராதன 3லமாகிய இ�"வா3 வ�ச&.�3& தா�� 

த/ைத��, தவ*�, க�ைணயி$ காரணமாக நா�க� வண�கி வ�� உய�/த 

ெத=வ*� ம;<� பிற2� தா�கேள. 
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 “எ�3ல& தைலவ�க� இரவி த$னி?� 

 த�3ல� விள�3ற& தரணி தா�கினா�; 

 ம�3ந� இ�ெலன வர�பி� ைவயக� 

 இ�3ன. அ�ளினா� இனிதி$ ஓ�பிேன$." 

 

எ�க� 3ல&. அரச�க� Uாியைன� கா�EH� த�க� 3ல� பிரகாசி�3�பE 

உலக&ைத அரசா(டா�க�. நா?� த�க8ைடய அ�ளா�, இ/த எ�ைலயி�லாத 

ராBசிய&ைத இதி� 3ைற��ளவ�க� ஒ�வ�� இ�லாதபE, 3Eகைள! பா.கா&. 

அரசா(ேட$. 

 

 “அ<பதினாயிர� ஆ() மா()ற 

 உ<பைக ஒ)�கி இF2லைக ஓ�பிேன$; 

 பிறிெதா� 3ைறயிைல; எ;பி$ ைவயக� 

 ம<3<� எ$பேதா� ம<�க� உ(டேரா.'' 

 

அ<பதினாயிர� ஆ()க� கழி/. ேபாக, வ/த பைகவ�கைளெய�லா� ெவ$< 

ஒ)�கி, இ/த நா�ைட அரசா(ேட$. என�3 ேவெறா� 3ைற�� இ�ைல; ஆனா�, 

என�3! பி$னா� (எ$?ைட *$ேனா�க8� நா?� பா.கா&த. ேபா� இ/த 

நா�ைட! பாிபா��க என�3! '&திராி�லாததா�) இ/த உலக� வ�/.ேம எ$ற 

மன�கவைல ஒ$<தா$ என�3 இ�/. வ�கிற.. 

 

 “அ�/தவ *னிவ�� அ/தணாள�� 

 வ�/.த� இ$றிேய வா>வி$ ைவகினா�; 

 இ�/.ய� உழ�3ந� எ;பி$ எ$பேதா� 

 அ�/.ய� வ�&.�எ$ அக&ைத" எ$றன$. 

 

கEனமான தவ&ைத ேம;ெகா()�ள *னிவ�க8� அ/தண�க8� ஒ� .$ப*� 

இ�லாம� (எ$?ைடய பா.கா!பி�) வா>/. வ/தா�க�. என�3! பி$னா� 

அவ�கெள�லா� ெப�/.யரமைடவா�கேள எ$ற ெபாிய கவைல எ$ உ�ள&ைத 

வ�&தி� ெகா(E��கிற. - எ$றா� தசரத ம$ன$. 

 

 *ரசைற ெச+�கைட *&த மா*E 
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 அரச�த� ேகாமக$ அைனய JறH� 

 விைரெசறி கமலெம$ ெபா3�) ேமவிய 

 வரசேரா�க$ மக$ மன&தி$ எ(ணினா$. 

 

எ!ேபா.� ம�கல *ரச வா&திய� *ழ�கி� ெகா(E��3� ஆசார வாசைல�ைடய 

*&. ம3ட� 'ைன/த அரச��கரசனான தசரத$ அ!பEB ெசா$ன2ட$, மணமி�க 

தாமைர மலாி� L;றி��3� பிரம?ைடய '&திரரான வர/தரவ�ல வசி�ட� 

மன&.�3�ேளேய எ(ணி! பா�&. (த�*ைடய ஞான! ெப�ைமயினா� பி$ 

வ�� உ(ைம) நிைன2�3 வர!ெப;றா�. 

 

 அைலகட� ந)வ( ஓ� அன/த$ மீமிைச 

 மைலெயன விழி.யி� வள�� மா*கி� 

 ெகாைலெதாழி� அர�க�த� ெகா)ைம தீ�!ெப$; எ$<� 

 உைல2<� அமர��3 உைர&த வா=ைமேய. 

 

அைலக8�ள கட�$ ந)வி� ஒ!பாிய ஆதிேசட$ ேம� மைலேபா� 

ப�ளிெகா(E��3� மகிைம மி�க ேமக வ(ணனாகிய நாராயண$, 

ெகாைல&ெதாழிைலB ெச=.வ�� அர�க�க8ைடய ெகா)ைமைய நா$ நீ�கி 

ைவ�கிேற$ எ$< *$ேன ேதவ�க8�3B ெசா����ள ச&திய&ைத நிைன2 

J�/தா�. 

 

அ!பE நாராயண$ ேதவ�க8�3 வா�களி&த. எ!பE நிக>/த. எ$ப.� 

வசி�ட��3 நிைன2�3 வ/த.. எ!பE நிக>/தெத$றா�, தசரத$ '&திர காேம�E 

யாக� ெச=வத;3 *$னாேலேய, 

 

 ")ெதாழி� அர�கரா� ெதாைல/. வா?ேளா� 

 க)அம� கள$அE கல/. JறH� 

 ப)ெபா�� உண�/த அ!பரம$ யா�இனி 

 அ)வதி� என ம<&. அவெரா) ஏகினா$. 

 

தீய ெசய�கைளேய ெச=�� அர�க�களா� ேதா�வியைட/த ேதவ�க� விட*(ட 

நீலக(டனாகிய சிவபிரா?ைடய பாத�களி� வண�கி, (அ/த&ேதவ�க� 

அர�க�களா� ப)� .$ப&ைத) ெசா$னத;3, உ�ள&ைத அறி/த அ/த! 
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பரமசிவ�, நா� இனிேம� ச(ைடயி)வதி�ைலெய$ற விரத� Q(E��கிேறா� 

எ$<, உதவி ெச=ய ம<&., ஆனா� பிரமனிட&தி; ெசா�Hேவா� எ$< 

ேதவ�கைள� J�E� ெகா() பிரமனிட� ேபானா�. 

 

 கைறமிட;< இைறவ?� கட2ேளா�க8� 

 மைற*த� கிழவைன வ/. ந(ணH� 

 *ைறைமயி$ கட$*ைற *;றி *(டக&. 

 இைறவ?� அவெரா)� இனிதி$ ஏகினா$. 

 

நீலக(டனாகிய பரமசிவ?� ேதவ�க8� ேவத�க8�3 உாிைமயாளனாகிய 

பிரமனிட� வ/. ேச�/த.� வ/தவ�க8�3 *ைற!பE உபசார�க� ெச=. 

தாமைர மலேரானாகிய பிரம?� வ/தவ�கேளா) ேச�/. எ�லா�மாக 

ேம�மைல�3B ெச$றா�க�. 

 

அ�ேக எ�லா�� அம�/. ஆேலாசைன ெச=தா�க�. அ/த ஆேலாசைனயி�, 

 

 "இ�ப. கர� தைல ஈைர/. எ$?� அ& 

 தி�வி� வ��3 ஒ� ெசய�$< எ�களா� 

 க�*கி� எனவள� க�ைணய�கட� 

 ெபா�. இட�தணி!பி$ உ();” எ?� 'ண�!பினா�. 

 

இ�ப. ைகக8� ப&.& தைலக8� உ�ள அ/த� ெகாEய இராவண?ைடய 

வ�லைமைய ெவ�ல ந�மா� ெச=ய�JEய. ஒ$<மி�ைல க�ேமக� ேபா� 

(பா;கட��) க( வள�� க�ைண� கடலாகிய நாராயண$ ேபா�'ாி/. அவைன� 

ெகா$< ந�*ைடய .$ப�கைள& தீ�&தா�தா$ உ(); ேவ< வழியி�ைல எ$ற 

உபாய&ைத& தீ�மானி&தவ�களாக (எ�லா�� ேச�/.) 

 

 “திைரெக+ பேயாததி .யிH� ெத=வ வா$ 

 மரகத மைலயிைன வ+&தி ெநNசினா� 

 கரகமல� 3வி&. இ�/த காைலயி�, 

 பரகதி உண�/தவ��3 உத2 ப(ணவ$” 
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அைலக� மி3/த பா;கட�� ப�ளிெகா(E��3� ேமலான ெத=வமான 

மரகதமைல ேபா$ற நாராயணைன மன&தி� தியான� ெச=., கர�3வி&. 

வண�கின2டேன, த$ைன உண�/தவ�க8�3 *&தி ெகா)�3� தைகைம�ைடய 

அ/த நாராயண$, 

 

 க�*கி� தாமைர� கா)Q&., நீ� 

 இ�"ட� இ�'ற& ேத/தி, ஏடவி> 

 தி�ெவா)� ெபா�ய ஓ� ெச�ெபா$ 3$றி$ேம� 

 வ�வேபா� கHழ$ேம� வ/. ேதா$றினா$. 

 

க�&த ேமக�, Q&த தாமைர� கா�ேடா), Uாிய$ ச/திர$ ஆகிய இர() 

"ட�கைள�� இர() ப�க&திH� தா�கி� ெகா() அழ3ெசா�)� 

தி�மகேளா)� விள�க ஒ� சிவ/த ெபா$மைலேம� வ�வ.ேபால� க�ட$மீ. 

வ/. கா�சியளி&தா$. உடேன, 

 

 எ+/தன� கைற மிட;< இைற�� தாமைர 

 ெச+/ தவி" உக/த அ&ேத2�; ெச$< எதி� 

 வி+/தன� அEமிைச வி(Sேளா ெரா)�; 

 ெதா+/ெதா<� ெதா+�ெதா<� களி .ள�3வா�. 

 

க+&தி� க<!'�ள பரமசிவ?�, ெச+ைமயான தாமைர ஆசன&தி� மகி>/. 

L;றி��3� பிரம?� எ+/. ெச$< நாராயண?�3 எதிாி� சா-டா�கமாக 

அவ$ பாத&தி� ேதவ�கேளா)� வி+/தா�க�. பல*ைற வி+/. வி+/. வண�கி 

மி3/த களி!பைட/தா�க�. 

 

இ!பE& ெதா+. ஆE! பாE& தி�மாைல வண�க அவ?� க�டைன வி�Eற�கி 

ஒ� ம(டப&தி� அம�கி$றா$. உடேன ேதவ�க� இராவண$, தம�3� 

உலக&.�3� ெச=.வ�� ெகா)ைமகைளB ெசா$னா�க�. 

 

 "ஐயி� தைலயிேனா$ அ?ச� ஆதியா� 

 ெம=வ� அர�கரா� வி(S� ம(Sேம 

 ெச=தவ� இழ/தன; தி�வி$ நாயக, 
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 உ=திற� இ�ைல,” எ$< உயி�!' L�கினா�. 

 

ப&.& தைலகைள�ைடய இராவண$, அவ$ த�பி *தலான ேதகபல� மி3/த 

அர�க�களா� ேதவேலாக*� Qேலாக*� ந�வா>ைவ இழ/.வி�டன. 

அதி��/.� த!ப எ�க8�3 வ�லைமயி�ைல; லVமி நாயகேன! (இனி நீதா$ 

கதி) எ$< ெப�IB" வி�டா�க�. 

 

ேமH�, 

 

 “எ�க� நீ�வர�களா�, அர�க� எ$<ளா� 

 ெபா�3� I2லைக�� 'ைட&. அழி&தன�; 

 ெச�க( நாயக, இனி& தீ�த� இ�ைலேய� 

 Y�3வ� உலைக ஓ� ெநாEயி�” எ$றன�. 

 

அ/த அர�க�க� நா�க� ெகா)&த ெபாிய வர�கைள� ெகா(ேட, (இவ�களா� 

.$ப!ப�)!) ெபா�கி� ெகா(E��3� I$< உலக&திH� வா>கி$றவ�கைள 

அE&. அழி�கி$றா�க�; ெச/தாமைர� க(கைள�ைடய எ�க� தைலவேன, இனி 

இவ�கைள& ெதாைல�காவி�டா� உலக&ைத ஒ� ெநாE!ெபா+தி� வி+�கி 

வி)வா�க� - எ$றா�க�. 

 

 எ$றன� இட�உழ/. இைறNசி ஏ&தH� 

 ம$ற�அ� .ளவினா$ “வ�/த� வNசக� 

 த�தைல அ<&. இட� தணி!ெப$ தாரணி�3; 

 ஒ$<நீ� ேக�” என உைர&த� ேமயினா$. 

 

எ$< அவ�க� .யர� மி3/. வண�கி& ேதா&திர� ெச=த2ட$, வாசைன L"� 

.ளபமாைல யணி/த நாராயண$ “வ�&த!பட ேவ(டா�. அ/த வNசக�க8ைடய 

தைலகைள அ<&. உலக&தி$ .$ப�கைள நீ�3ேவ$; ஆனா� ஒ$< 

ெசா�Hகிேற$ ேக8�க�. 
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 “வா?ேளா� அைனவ�� வானர�களா� 

 கானி?� வைரயி?� கEதட&தி?� 

 ேசைனேயா) அவதாி&தி)மி$ ெச$<," என 

 ஆனன� மல�/தன$ அ�ளி$ ஆழியா$. 

 

ேதவேலாக&திH�ள நீ�கெள�லா�� வானர�களாக� கா)களிH� மைலகளிH� 

தாயி$ க�!ப&திH� உ�க� பாிவார�கேளா) ேபா=! Qேலாக&தி� அவதார� 

ெச=��க� எ$< க�ைண�கடலாகிய தி�மா� *க� மல�/. ெசா$னா$. 

 

 "மசரத� அைனயவ� வர*� வா>2� ஓ� 

 நிசரத கைணகளா� நீ< ெச=ய, யா� 

 கசரத .ரக மா� கட�ெகா� காவல$ 

 தசரத$ மதைலயா= வ�.� தாரணி'' 

 

ேப=&ேத� ேபா$ற அ/த அர�க�கைள��, அவ�க� ெப;<�ள வர�கைள��, 

அவ�க� வா>ைவ��, த!பாம� பாய�JEய பாண�களா� "�ெடாி&.B 

சா�பலா�கநா$, யாைன, ேத�, 3திைர, காலா� பைடக� மி3/தவராகிய தசரத 

ம$ன?ைடய '&திரனாக Qேலாக&தி� அவதாி�கிேற$. 

 

 "வைளெயா) திகிாி�� வடைவ தீ தர 

 விைனத� க)2ைட விாிெகா� பாயH� 

 இைளயவ� எனஅE பரவ ஏகியா� 

 வைளமதி� அேயா&தியி� வ�.�” எ$றன$. 

 

ச�3�, ச�கர*�, வடைவ� கனைல�� தீ=&. விட�JEய விஷ&ைத�ைடய 

விசாலமான ப�ளியைணயாகிய ஆதிேசட?� என�3& த�பிமா�களாகி அEபணி/. 

ஏவ� ெச=��பE, நா$ வைள/த மதி;"வ�கைள�ைடய அேயா&தியி� 

அவதாி�கிேற$ எ$< தி�மா� ெசா$ன. ேக�ட ேதவ�க� .�ளி மகி>/. ம�கல 

கீத�க� பாட ஆரவாாி&தா�க�. 

 

 ேபாய. எ� ெபா�வ� எ$னா இ/திர$ உவைக Q&தா$; 

 \யமா மல�ேளா?� "ட�மதி UEேனா?� 
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 ேச=உய� வி"�'ேளா�� தீ�/த. எ� சி<ைம'' எ$றா�; 

 மாயி� ஞால� உ(ேடா$ கHழ$ேம� சரண� ைவ&தா$. 

 

எ$?ைடய .$ப� நீ�கிவி�ட. எ$< இ/திர$ மி�க மகி>Bசியைட/தா$; 

பாி"&தமான தாமைர மலாி$ ேமH�ள பிரம?�, ஒளி�மதி UEய சிவபிரா?� மி�க 

உயர&தி� வா+� வானவ�க8� எ�க� 3ைறக� நீ�கின எ$றா�க�; மிக! ெபாிய 

உலக&ைத& த$ சி< வாயா� வி+�கிய கி�-ணனாக இ�/த தி�மாH� 

க�ட$ேம� ஏறி� ெகா(டா�. 

 

நாராயண$ ேபா=வி�டபி$ ேதவ�க� வானர�களாக2� கரEகளாக2� Qமியி� 

ேபா=! பிற!பைத! ப;றி அவரவ�க8ைடய ேயாசைனகைளB ெசா�� 

அ/த/த!பEேய Qமியி; பிற�க! ேபா=வி)கிறா�க�. 

 

ேமேல ெசா$ன நிக>Bசிகைளெய�லா� தம. ஞான�க(ணா� க(E�/த வசி-ட 

மகா*னிவ�, 

 

 "ஈ.*$ நிக>/தவ(ண� என*னி இதய&ெத(ணி, 

 மாதிர� ெபா�த தி(ேதா� ம$ன, நீ வ�/த� ஏேழ> 

 Qதல� *+.� கா�3� 'த�வைர அளி�3� ேவ�வி 

 தீதற *ய�$ ஐய, சி/ைதேநா= தீ��,” எ$றா$. 

 

இ!பE *$ேன நட/.�ள. எ$< வசி-ட� மன&தி� எ(ணி! பா�&. 

“தி�3�கைளெய�லா� ெவ$ற ேதா�வ�ைம��ள ம$னேர, நீ�க� வ�&த!பட 

ேவ(டா� : (இ/த அேயா&திைய ம�)ம�ல) ஏ+� ஏ+மான பதினா$3 

உலக�கைள�� அரசாள� JEய 'த�வைர உம�3& தர�JEய '&திரகாேம�E 

யாக&ைத� 3;றமி�லாம� ெச=. *E&தா� உ�*ைடய மன�கவைல நீ�கிவி)�” 

எ$றா�. 

 

 எ$ன மா*னிவ$ Jற, எ+/த ேப�வைக ெபா�க 

 ம$னவ� ம$ன$ அ/த மா*னி சரண� UE, 

 “உ$ைனேய 'க� '�ேக?�3 உ<க( வ/தைடவ.(ேடா 

 அ$னத;3 அEேய$ ெச=�� பணி இனி. அளி&தி” எ$றா$. 
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எ$< வசி-ட மா*னிவ� ெசா$ன.�, ெபா�கிெய+/த Qாி!ேபா) ம$ன� 

ம$னனாகிய தசரத$ அ/த மா*னிவ�ைடய பாத�கைள வண�கி “த�களிட� 

அைட�கல� '3/.�ள என�3& .$ப*� உ(டா3மா, அ/த யாக&ைதB 

ெச=வத;3 அEேய$ ெச=ய ேவ(Eய காாிய�கைள& தய2 J�/. ெசா�H�க�” 

எ$றா$. 

 

தசரத$ அ!பE�ேக�) யாக� ெச=ய& .ாித!ப)வைத� க(ட வசி-ட�, 

விப(டக� எ$?� கைல�ேகா�) *னிவைர! ப;றி��, அவ� வசி�3� உேராமபத 

ம$ன?ைடய ேதச&ைத! ப;றி��, அவைர அைழ&. வ/தா�தா$ அ/த யாக� 

3ைறவற நட�3� எ$பைத�� விாிவாகேவ ெசா�Hகிறா�. இ/த! ப3திகளி� 

வா�மீக��3� க�ப��3� உ�ள ேவ;<ைமகைள!ப;றி இ!ேபா. ஆராய 

ேவ(டா�. 

 

தசரத ம$ன$ “ம�க� ேபறி�லாம� வ�/தின.� அத;காக! '&திரகாேம�Eயாக� 

ெச=ய& ெதாட�கிய.� எ!பE எ$< க�ப� ெசா��யி�!பைத ேமேல பா�&ேதா�. 

'&திரகாேம�E யாக� *Eவத;3 எ$ென$ன ெச=ய ேவ()� எ$பைத�� 

வசி-ட� ஒ�வேர தசரத?�3! 'க�Eனதாக� க�ப� ெசா�Hகிறா�. 

இ.வைரயிH� ெசா�ல!ப�ட ப3தியி� வா�மீகி *னிவ��3� க�ப-

நா�டா>வா��3� உ�ள ேவ;<ைமக� மிக2� கவனி�க& த�கன. 

 

வா�மீக� ெசா�HகிறபE, '&திர காேம�E யாக&ைதB ெச=ய தசரத� ம/திாிகளி$ 

ேயாசைனைய� ேக�)& தீ�மானி&தா�. தீ�மானி&த பிற3தா$ வசி-ட��3� ம;ற 

*னிவ�க8�3� பிராமண�க8�3� ெதாிவி&தா�. ேமH� '&திர காேம�E 

யாக&ைத யாைர� ெகா() எ!பEB ெச=ய ேவ()� எ$பைத�� Jட& 

தசரத��3 வசி-ட� ெசா$னதாக இ�லாம� யாக காாிய�க8�3 அதிகாாிய�லாத 

"ம/திர� ெசா$னதாக இ��கிற.. அ&.ட$ தி�மா� இராமனாக அவதாி�கB 

ெச=. ெகா(ட ச�க;ப�, அவி�!பாக&ைத வா�கி� ெகா�ள வ/த ேதவ�க� 

ெசா$ன பிற3தா$ மகா வி-S ெச=.ெகா(டதாக இ��கிற.. அ&.ட$ 

வா�மீகி ெசா�Hவதி� இராம$ மகாவி-Sவி$ Qரண அவதாரம�ல. 

மகாவி-Sவி$ பாதிதா$ இராம$. 
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அவி�!பாக� வா�கி�ெகா�ள எ�லா& ேதவ�க8� இ/திர?�, பிரம?�, 

மகாவி-S2� வ/தி��க அ�ேக சிவபிரா$ இ�ைல. *�I�&திகளி� ஒ�வரான 

சிவ$ அ�ேக இ�லாதி�!ப. ெப��3ைற. மகா வி-S வ�வ.�, ஏேதா 

அக5மா&தாக அவராகேவ வ/ததாக இ��கிறத$றி, ேதவ�க� ேவ(E வ/ததாக 

இ�ைல. அவ� அ�ேக வ/த பிற3தா$ பிரம$ *தலாவனவ�க8�3 

மகாவி-Sைவ, தசரத��3! '&திரனாக! ேபாகB ெசா�லலா� எ$ற எ(ண� 

உதி&த. ேபா� இ��கிற.. 

 

இ/த� 3ைறகைளெய�லா� நீ�கி பகவா?ைடய ச�க;ப&ைத, சா5திர�க8�3! 

ெபா�/.வதா�கி, இராமைன! Qரண அவதாரமா�கி, அவைன மேனாவா�3� 

காய�க8�3 எ�டாத பர�ெபா�ளா�கி& த/த ெப�ைம க�ப�ைடய.. 

 

தசரத ம$ன$ யாக� ெச=வத;3 *$னாேலேய பகவா$ ச�க;ப� ெச=. 

ெகா(டதாக2�, அைத ஞான� க(ணா� அறி/. வசி-ட� ெசா$னா� எ$<� 

ெசா$ன. ம�)ம$றி, யாக காாிய� *+.� வசி-டராேலேய கவனி�க!ப�ட. 

எ$ப.� க�ப� வா�3. அதனா� இ�"வா3 வ�ச&.�3 ெந)�காலமாக� 

3ல3�வாக இ�/.வ�� பிரம?ைடய '&திர�� மகிாிஷிக8�3� மிக2� 

மதி�க!ப�டவ�மான வசி-டாிட� தசரத��3 எFவள2 ப�தி�� ந�பி�ைக�� 

இ�/த. எ$ப.� உாிய*ைறயி� ெசா�ல!ப)கிற.. 

 

வசி-ட� மிக! ெபாியவ� எ$பைத! '&திர காேம-E யாக� ெச=ய அைழ&. 

வர!ப�ட விப(டக� எ$?� கைல� ேகா�) *னிவேர தசரதனிட� ெசா$னதாக� 

க�ப� ெசா�Hகிறா�. அைத! பா�!ேபா�. 

 

தசரத� வசி-ட� ெசா��ய *ைறயி� உேராமபத$ நா�E;3B ெச$< அ/த 

ம$ன?ைடய உதவி�ட$ கைல� ேகா�) *னிவைர அேயா&தி�3 அைழ&. 

வ/தபி$ யாக காாிய�கைள& ெதாட�3*$, தசரத� கைல� ேகா�) *னிவைர 

வண�கி, 

 

 “சா$றவ� சா$றவ த�ம மாதவ� 

 ேபா$<ஒளி� 'னிதநி$ அ�ளி� Q&தஎ$ 

 ஆ$ற ெதா�3ல� இனி அரசி$ ைவ3மா� 
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 யா$ தவ*ைடைம�� இழ!' இ$றா� அேரா.” 

 

சா$ேறா�க8�ெக�லா� சா$ேறாேன, த�ம� தவறாத மாதவேம வEெவ)&. 

வ/த.ேபால! பிரகாசி!பவேர, ேதவாீ�ைடய அ�ளினா� மல�/த எ$?ைடய 

மிக!பைழய பர�பைர அ</. ேபாகாம�, இனி என�3! பி$?� ெதாட�/. 

அரசா8�; நா$ '(ணிய� ெச=யாதவ$ எ$< என�3! பழி�� இனி இ�லாம; 

ேபா3� - எ$றா�. 

 

அத;3� கைல�ேகா�) *னிவ� ெசா�Hகிறா�. 

 

 எ$றH� *னிவர$ இனி. ேநா�3றா 

 “ம$னவ� ம$ன ேக� வசி�ட$ எ$றஇ/ 

 ந$ென)� தவ$.ைண நைவயி� ெச=ைகநீ 

 நி$ைன இF2லகினி$ நி�ப� ேந�வேரா” 

 

எ$< தசரத� ெசா$ன.�, கைல�ேகா�) மா*னிவ� இனிய *க&.ட$ பா�&., 

“ம$ன� ம$னேன ேக�. வசி-ட� எ$ற இ/த ந�ல ெப�/தவசிைய& .ைணயாக� 

ெகா() 3;றம;ற காாிய�கைளேய ெச=.வ�பவ$ நீ; இ/த உலக&திH�ள ம;ற 

ம$ன�க� உன�3B சமானமாவா�களா?” எ$< ெசா$னா�. 

 

யாக காாிய�கைள! ப;றி, க�ப� மிக2� "��கமாக&தா$ ெசா�Hகிறா�. இ.தா$ 

வா�மீக��3� க�ப��3� இைடயிH�ள கால&தா� மா;ற!ப�டெதன� ெகா�ள& 

த3/த.. யாக� நட/த.. கைடசியாக� கைல�ேகா�) *னிவ�, 

 

 “*கமல� ஒளி�தர ெமா=&. வா?ேளா� 

 அகவிைர ந<மல� \வி ஆ�&ெதழ 

 தக2ைட *னிவ?� அ&தழ�$ நா!பேண 

 மக2அ�� ஆ3தி வழ�கினா$ அேரா.'' 
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அ/த யாக� நட!பைத, ஆகாய&தி� ெப��J�டமாக� JE! பா�&.� 

ெகா(E�/த ேதவ�க8ைடய *க�க� மகி>Bசியினா� பிரகாசி�க2�, மி�க 

வாசைன��ள மல�கைள& \வி ஆரவார� ெச=ய2�, ெப�/தைகைம�ைடய 

கைல�ேகா�) *னிவ��, அ/த ஓம&தீயி$ ம&தியி� '&திர பா�கிய&ைத& 

தர�JEய ஆ3திைய! ெப=தா� - அ!ேபா., 

 

 ஆயிைட� கன�$நி$< அ�ெபா$ த�ட�மீ& 

 \யந; "ைதநிக� பி(ட� ஒ$<U> 

 தீ எாி! ப�கி�� சிவ/த க(Sமா 

 ஏெயன! Qத� ஒ$< எ+/த. ஏ/திேய 

 

அ!ெபா+. அ/த ஓம3(ட ெந�!பி��/.. ெந�!' எாிவைத!ேபா� 

பிரகாசி�3� உேராம�க8� சிவ/த க(க8� உ�ளதான ஒ� Qத�, அழகிய 

ெபா$னா� ெச=ய!ப�ட த�ட&தி� பாி"&தமான அமி�த&ைத ஒ&த உ(ண&த�க 

ெபா�ைள� ைகயி� ஏ/தி�ெகா() ேவகமாக� கிள�பி;<. 

 

 ைவ&த. தைரமிைச; மறி&.� அFவழி 

 ைத&த. Qத�; அ&தவ?� ேவ/தைன, 

 “உ=&த ந�அமி�திைன உாிய மாத�க�3 

 அ&த3 மரபினா� அளி&தியா�'' எ$றா$. 

 

அ/த! Qத� தா$ ெகா()வ/த அமி�த*�ள த�ட&ைத, தைரயி$ேம� ைவ&த.; 

உடேன தா$ வ/த வழிேய Yைழ/. மைற/.வி�ட.. அ/த கைல�ேகா�) *னிவ� 

தசரத ம$னைன! பா�&., “அ/த! Qத� ெகா() வ/. ேச�&த அ*த&ைத 

உ�*ைடய மைனவிக8�3 *ைற!பE உ(ண� ெகா)�” எ$றா�. 

 

 மா*னி அ��வழி, ம$ன� ம$னவ$ 

 \மெம$ "ாி3ழ� ெதா(ைட& \யவா= 

 காம�ஒ( ெகௗசைல கர&தி$ ஓ� பகி� 

 தா*ற அளி&தன$ ச�க� ஆ�&ெதழ 
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கைல�ேகா�) *னிவ� ெசா��ய�ளியபE, ம$ன� ம$னனாகிய தசரத�, 

மண*�ள அழகான "��க� உ�ள J/தைல உைடயவ8�, ெகாFைவ� 

கனிேபா� சிவ/த உத)கைள உைடயவ8�, அழ3 ெபா�/தியவ8மான 

ேகாசைலயி$ கர&தி� அ/த அ*த&தி$ ஒ� பாதிைய, ம�கல ச�கநாத� *ழ�க 

ஆைசேயா) ெகா)&தா�. 

 

 ைககய$ தைனையத$ கர&.� அ�*ைற 

 ெச=ைகயி$ அளி&தன$ ேதவ� ஆ�&ெதழ! 

 ெபா=ைக�� நதிக8� ெபாழிH� ஓதிம� 

 ைவ3< ேகாசல ம$ன� ம$னேன. 

 

ைககய$ மகளாகிய ைகேகசியி$ கர&திH� அேத மாதிாியான ெசயலாக 

(ேகாசைல�3� ெகா)&தபி$) இ�/த அ*த&தி� பாதிைய& ேதவ�க� மகி>/. 

.�8�பE ெகா)&தா$. தடாக�களிH� நதிகளிH� ேசாைலகளிH� அ$ன�க� 

வசி�3�பEயான ேகாசல நா�E$ ம$ன� ம$னனாகிய தசரத$. 

 

இ/த இட&தி� வா�மீக��3� க�ப��3� ஒ� மிக2� *�கியமான வி&தியாச� 

இ��கிற.. வா�மீகி *னிவ�, தசரத� ேகாசைல�3� ெகா)&தபி$ உடேன 

"மி&திைர�3� ெகா)&. வி�)� கைடசியாக� ைகேகசி�3� ெகா)&ததாகB 

ெசா�Hகிறா�. அதிH� கைடசியாக� ெகா)�க!ப�ட ைகேகசி�ேக கைடசியாக! 

பா&திர&தி� இ�/தைத�� வழி&.� ெகா)&.விடாம�, ச;< ேயாசைன 

ெச=.வி�)� ைகேகசிைய& தா(EB ெச$< "ம&திைர�3� ெகா)&ததாக 

வா�மீகி *னிவ� ெசா�Hகிறா�. ேகாசைல�3 அ)&தபE ைகேகசி�3& 

தரேவ(Eய. *ைறயாக இ��க வா�மீகி ஏ$ இ!பEB ெசா$னாெர$ப. 

விள�கவி�ைல. க�பைர& ெதாட�ேவா� : 

 

 நமி&திர� ந)�3<� நல�ெகா� ெமா=�'ைட 

 நிமி&தி� மர'ளா$ *$ன� நீ�ைமயி� 

 "மி&திைர� களி&தன$ "ர��3 ேவ/. இனி 

 சமி&த. எ$ பைகெயன& தமெரா) ஆ�!பேவ 

 

பைகவ�க� ந)�3�பEயான மி3/த வ�லைம��ளவ?� நிமி எ$ற ெபய�ைடய 

அரசனி$ ந�ல வ�ச&தி� வ/தவ?மான தசரத$ *$ைனய *ைற!பE 

"மி&திைர�3� ெகா)&தா$; அ!ேபா. ேதேவ/திர$ தன. ";ற&தா�ட$ இனி 
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எ$ பைகவ$ ஒழி/தா$ எ$< .�ளி�3தி&. மகி>/தா$. (இ/திரசி&ைத� 

ெகா�ல!ேபாகிற ல�"மணைன, "மி&திைர ெபற!ேபாகிறா� எ$ற மகி>Bசியா� 

இ/திர$ ஆ�&தா$ எ$ப. 3றி!') 

 

 பி$?� அ!ெப�/தைக பிாி/. L>/தைவ 

 த$ைன�� "மி&திைர தன�3 ந�கினா$; 

 ஒ$னல��3 இட*� ேவ< உலகி$ ஓ�கிய 

 ம$?யி� தம�3 நீ� வல*� .�ளேவ. 

 

ம<பE�� அ!ெப�/தைக தசரத$, பா&திர&தி� மிNசியி�/த அ*த&ைத�� 

"மி&திைர�3� ெகா)&தா$; அ!ேபா. பைகவ�க8�ெக�லா� இட!ப�க*� 

உலக&தி� ம;<�ள எ�லா��3� வல!ப�க*� (ச3ன�களாக&) .E&தன. 

 

இ!பE அ*த&ைத உ(ட ேகாசைல, ைகேகசி, "மி&திைர ஆகிய Iவ�� 

க�!பவதிகளாகி விள�கினா�க�. 

 

 ஆயிைட! ப�வ� வ/தைட/த எ�ைலயி$ 

 மாயி�� 'விமக� மகி>வி$ ஓ�கிட 

 ேவ= 'ன� Qச*� வி(Sேளா�க8� 

 \ய க;கடக*� எ+/. .�ளேவ 

 

அ!பEயி��க, பிரசவி�3� ப�வகால� வ/தேபா. Qமாேதவி மி�க மகி>Bசியைடய, 

'ன�Qச ந�ச&திர*� க;கடக ல�கின*� ேச�/தி��க, ேதவ�க� .�ளி�3தி&.� 

களி�3�பE, 

 

 ஒ�பக� உலெகலா� உதர&.� ெபாதி/. 

 அ�மைற�3 உண�வ�� அவைன, அNசன� 

 க�*கி� ெகா+/. எழி�கா�)� ேசாதிைய& 

 தி�2ற! பய/தன$ திற�ெகா� ேகாசைல. 

 

ஒ� நா� உலக�கைளெய�லா� த$ வயி;றி� அட�கி! (பி$ விாியB 

ெச=ய�JEயனெவ$< ெசா�ல!ப)�) அாிய ேவத�களாH� க(டறிய *Eயாத 



146 

 

பர�ெபா�ளாகிய அNசனைம ேபா� க�&த ேமக&தி$ அழ3ைடய ஆ( 

3ழ/ைதைய! பா�கியவதியான ேகாசைல ம�களகரமாக! ெப;றா�. 

 

 ஆைச�� வி"�'� நி$< அமர� ஆ�&ெதழ, 

 வாசவ$ *த�ேனா� வண�கி வா>&.ற, 

 Qச*� மீன*� ெபா�ய ந�கினா� 

 மாச< ேககய$ மா. ைம/தைன. 

 

திைசகளிH� ஆகாய&திH� JE நி$< ேதவ�க� மகி>Bசியி� ஆரவாாி�க, 

இ/திர$ *த�யவ�க� வண�கி வா>&.�க� ெசா�ல, Qதந�ச&திர*� மீன 

ல�கின*� ேச�/. விள�3� *J�&த&தி� 3;றம;ற ேககய$ மகளாகிய ைகேகசி 

மகைன! ெப;றா�. 

 

 தைளயவி> த�2ைட சயில ேகாப?� 

 கிைள�� அ/தர� மிைச ெக+மி ஆ�!'ற, 

 அைள'3� அரவிேனா) அலவ$ வா>2ற 

 இைளயவ; பய/தன� இைளய ெம$ெகாE. 

 

மல�க� விாி�� க;பக& த� உைடயவனான இ/திர?� அவ$ ";ற&தா�க8� 

ஆகாய&தி��/. ெகா() மகி>/. ஆரவாாி�க ஆயி�ய ந�ச&திர*� க;கடக 

ல�கின*� ேச�/த *J�&த&தி� இைளயவைன! ெப;றா�, I$< 

மைனவிகளிH� இைளயவளான "மி&திைர. 

 

 பட�கிள� பஃறைல! பா/த� ஏ/.பா� 

 நட�கிள�தர, மைறநவில நாடக�, 

 மட�கH� மக*ேம வா>வி$ ஓ�கிட 

 விட�கிள� விழியினா� மீ�)� ஈ$றன�. 

 

பட� விாி/.�ள (ஆயிர�) தைலகைள�ைடய ஆதிேசட$ தா�கி�ெகா(E��கிற 

இ/த! QமியிH�ளவ�க� ஆன/த&தா� நடனமாட2�, ேவத�கைள ஓத2�, நாடக� 

நட&த2�, மக ந�ச&திர*� சி�ம ல�கின*� JEய "ப*J�&த&தி� "மி&திைர 

ம<பE�� இ$ெனா� மகைன! ெப;றா�. 
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இ/த இட&தி� ச&.��கன$ பிற/த *J�&த� வா�மீகி *னிவ� ெசா$னத;3 

ேவ<ப�E��கிற.. வா�மீகி இல�"மண?� ச&.��கன?� ஆயி�ய 

ந�ச&திர&தி� க;கடக ல�கின&தி� பிற/தா�க� எ$கிறா�. ஆனா� க�ப� 

ச&.��கன$ மக ந�ச&திர*� சி�ம ல�கின*� JEயி�/த *J�&த&தி� 

பிற/ததாகB ெசா�Hகிறா�. இ/த ேவ<பா) மிக2� .ணிகர*�ள.. இ. ம�&.வ 

சா5திர&ைத�� ேசாதிட சா5திர&ைத�� ஒ�Eய.. அ/த சா5திர�களி� 

வ�லவ�க� ஆராயேவ(Eய விஷய�. 

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

11. 11. 11. 11. தசரத� ெப�ைமதசரத� ெப�ைமதசரத� ெப�ைமதசரத� ெப�ைம    

 

மனித$ மிக உய�/த பிராணி. அதாவ. உலக&தி� காண!ப)கிற ம;ெற�லா! 

பிராணிகளிH� உய�/தவ$. ம;ற! பிராணிக8�கி�லாத பல சிற!'�க� 

அவ?�3 இ��கி$றன எ$<�, அவ$தா$ இய;ைக எ$<� கட2� எ$<� 

ெசா�ல!ப)கிற மாெப�� ச�திைய உணர�JEய ப3&தறி2 உைடயவென$<�, 

அதனா� அவைன� கட2ளி$ மாெப�� ச�தி�3 ஒ� சி< பிரதிநிதியாக� 

ெகா�ள!ப)கிற. எ$<� *$ேன ெசா�ல!ப�ட.. ஆனா� அ/த! ப3&தறிைவ! 

பய$ப)&தி� ெகா() ெத=வ&ைத உணர�JEய வழியி� த$ ஒ+�க&ைத 

உய�&தி� ெகா�8கிற வைரயிH� மனித?� ம;ற உயி�கைள! ேபா$ற 

பிராணியாக&தா$ இ��கிறா$. எ/த அள2�3 இ/த ஒ+�க&தி� உய�கி$றாேனா 

அ/த அள2�3&தா$ அவ$ ெத=வ ச�திைய உண�/தவனாகிறா$. அ!பE 

ஒ+�க&தி� உய�/த ம�க� அட�கிய ச*தாயேம ச/ேதாஷமாக வாழ *E��. 

 

இ/த உ(ைமைய அறி/த பி$?� ெப��பாH� மனித�க� அ/த ஒ+�க&தி$ 

அவசிய&ைத மற/.வி�ேடா அ�ல. ேகாப&தா� ம<&.வி�ேடா தா$ வா>�ைக 

நட&.கிறா�க�. அ!பE மற/. வி)வைத�� ம<&.வி)வைத�� மா;றி, 

மற/தவ�க8�3 நிைன!Q�ட2�, ம<!பவ�க8�3 நி`பி�க2ேம உய�/த 

ஒ+�க*�ள மகா '�ஷ�க� அE�கE ேதா$<கிறா�க�. அ!பE!ப�ட 

உ&தம�களி; சில� உலக&தி� பிற/. வா>/. வழிகா�Eய சாி&திர '�ஷ�களாக 

விள�3கி$றா�க�. இ$?� சில� கைதகளி� நட/. கா�)� பா&திர�களாக 

விள�3கி$றா�க�. இ!பE!ப�ட உய�/தவ�க�, அவ�க� எ/த& த�ம&ைத 

வா>/. கா�E மனித ச*தாய&ைத உய�&த& ேதா$றினா�கேளா அ/த த�ம&தி� 

உBசமான ஒ+�க*ைடயவ�களாக இ��க ேவ()�. 

 

அாிBச/திர$ ெபா= ெசா�ல�Jடா. எ$< வா>/தவ$. அதி� தவறிவிட�JEய  
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U>நிைலக� பல ேநாி�)� அவ$ தவறவி�ைல எ$பதா�தா$ அவைன  

எ$ெற$<� ம�க� நிைன&.! ெபா= ெசா�Hவைத வில�க *ய�கிறா�க�. 

மகா&மா கா/தி சா/த ச&தியா�கிரக&ைத! ேபாதி&தா�. அதி� அவ� .ளிJட! 

பிசகாததனா� இ/திய ம�க8�3& ெத=வமாக2� உலக&.�ேக வழிகா�)� 

ேசாதியாக2� விள�3கி$றா�. இ!பE! பல உதாரண�க� உ(). 

 

ந�ல கைதகளி$ ேநா�க*� அ!பE!ப�ட உ&தம! பா&திர�கைள� க;பைன 

ெச=., அவ�க� த�க8ைடய ெகா�ைகயி� தவறா. வா>/தா�க� எ$<�, 

அத;காக உயிைர�� இழ/.விட& தய�கவி�ைலெய$<� கா�E ம�களி$ 

ஒ+�க&ைத உய�&.வேதயா3�. அ!பE!ப�ட ஒ� கைததா$ இராமாயண�. அதி� 

ஒFெவா� பா&திர*� ஒFெவா� தனி� 3ண&தி;3! பிரதிநிதியாக விள�3கி$ற.. 

அ/த/த! பா&திர� அ/த/த& தனி� 3ண&தி� தவறிவிடாம� இ�!ப.தா$ சிற!'. 

அ/தB சிற!ைப! பா.கா�கேவ க�ப� பல இட�களிH� கைத நிக>Bசிகைள 

*;றிH� மா;றியி��கிறா�. 

 

தசரத�, ெசா$ன ெசா� தவற� Jடா. எ$< ச&திய&.�காக உயிைர இழ�க& 

.ணி/தவ� எ$ேற வா�மீகி *னிவ�� க�ப�� ெசா�Hகிறா�க�. ஆனா� 

வா�மீகியி$ கைத! ேபா�கி� அ/தநிைல தவறிவி�டவ� ேபால& தசரத� 

காண!ப)கிறா�. அ. எ!பEெயனி� : 

 

வா�மீகி *னிவ� தசரத�ைடய 3ண! ெப�ைமகைளB ெசா�H�ேபா. : - 

அேயா&திமா நகர&ைத ஆ(டவ� தசரத மகாராஜ� எ$< ெபய� Jற!ப)பவ�. 

அவ� நா$3 ேவத�கைள�� ந$றாக ஓதி உண�/தவ�; எ�லாைர�� த� 

வச!ப)&.கிறவ�; பி$வ�� காாிய�கைள *$பாகேவ ெவ3 J�ைமயா= 

ஊகி&தறிபவ�; ெவ3 பரா�கிரமசா�; நா�EH� நகர&திH� வசி�3� ஒFெவா� 

மனிதாிட&.� ந�'�ளவ�; இVவா3 வ�ச&தி� அதிரத� எ$< கீ�&தி ெப;றவ�; 

அேநக யாக�கைள�� த�ம�கைள�� தின/ேதா<� ப(ணி� ெகா(E�!பவ�; 

மன� அட�கினவ�; ஐ�'ல$கைள�� தம�3� அட�கினவ�; மகா*னி எ$< 

ெசா�H�பEயான கேடார தபசி; I2லக&திH� கீ�&தி ெப;ற இராஜ ாிஷி; ெவ3 

பலசா�; ச&.��கைள நாச� ப(ணினவ�; அேநக மி&திர�கேளா) JEயவ�; 

ஐ"வாிய�களி� இ/திரைன�� 3ேபரைன�� ேபா$றவ�; ஆதிமY எ!பE� 

3Eகைள ரZி&தாேரா அFவ(ண� 3Eகைள ரZி!பவ�; ெசா$ன ெசா� 

தவறாதவ�; தா� ெச=ய ேவ(Eய ெதாழிைலB ச/ேதாஷ&.ட$ எ�கால&.� 
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ெச=பவ�. இ/திர$ அமராவதி எ$?� நகர&ைத ஆ�வ. ேபா� அவ� 

அேயா&திைய ஆ() வ/தா�. (6-ஆ� ச��க�, பாலகா(ட�) 

 

இ!பE!ப�ட தசரத� யாக� ெச=. இராம� *தலான நா$3 ம�கைள! ெப;< மி�க 

மகி>Bசி�ட$ இ��கிறேபா., வி"வாமி&திர *னிவ� தா� ெச=�� யாக&ைத� 

கா�க இராமைன அ?!'�பE தசரதைர� ேக�பத;காக அேயா&தி�3 வ/தா�. 

அவைர ெவ3 மாியாைத�ட$ வரேவ;ற தசரத� அவைர! பா�&., 

 

“*னி'�கவேர! இ$< நீ� இ�3 வர நா$ ெப;ற பா�கியமான. அமி�த� 

கிைட�க! ெப;றா� எFவ(ண� இ��3ேமா அFவ(ணமி��கிற.; 

மைழயி�லாம� தவி�3� ேதச&தி� மி3தியாக மைழ ெப=தா� எFவித 

ச/ேதாஷ*(டா3ேமா அFவித ச/ேதாஷ� என�3 உ(டாயி��கி$ற.; '&திர 

பா�கிய� இ�லாதவ?�3B சாியான மைனவியிட� '&திேரா;ப&தியானா� 

அவ?�ள� எ!பE� களி�3ேமா அ!பE எ$ மன� ஆன/தமைடகிற.; 

ெப�ந-டமைட/தவ?�3 இலாப� கிைட&தா� எFவிதமான தி�!தி 

உ(டா3ேமா அFவிதமான தி�!தி என�3 உ(டாயி��கிற.; ெபாிய 

உ&சவ&தா� எFவிதமான ச/ேதாஷ*(டா3ேமா அFவிதமான ச/ேதாஷ&ைத 

நா$ அைடகிேற$; உம�3 எ/த� காாிய� எ/த விதமா= *E�க ேவ()ேமா, 

அ/த� காாிய&ைத அ/த விதமாகேவ நா$ மகி>Bசிேயா) ெச=. *E�க� 

கா&தி��கிேற$. 

 

தான�கைள! ெப<வத;3 உ&தம பா&திரமானவ� நீ�தா�. என. பா�கிய 

விேசஷ&தாேலேய நீ� இ�3 வ/தீ�. இ!ெபா+. உம. வரவா� எ$ ஜ$ம� 

பலமாயி;<. எ$ பிைழ!'� ந;பிைழ!பாயி;<. *த�� ராஜாிஷியாயி�/. பி$' 

கEனமான தவ� 'ாி/. பிர�மாிஷி ப�ட� ெப;ற உ�ைம நா$ பலவிதமாக! Qசி�க 

ேவ(Eயவனாயி��கிேற$; நீ� இFவிட� வ/த. ெவ3 ஆBசாிய�; இ$< 

உ�ைம& தாிசி&த. ஒ$ேற என. பிற!ைப மிக2� பாி"&தமாக! ப(ணிவி�ட.. 

உம. வ�ைகயா� இ/த ேZ&திர� '(ணிய ேZ&திரமாயி;<. நீ� காாிய� 

எைதயாவ. உ&ேதசி&. வ/தி�/தா� அைதB ெசா��ய�ள ேவ()ெமன� 

ேக�)�ெகா�கிேற$. எFவிதமாயாவ. நா$ உம�3 ஊழிய� ெச=ய அதிக 

ஆைச�ைடயவனாக இ��கிேற$. 

 

நீ� ெசா$ன காாிய&ைத நா$ ெச=கிற விஷய&தி� நீ� சிறி.� ச/ேதகி�க  
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ேவ(Eயதி�ைல. நீேர என�3� கட2ளாதலா� நீ� ெசா�H� ேவைலையெய�லா� 

ெச=யB சி&தனா=� கா&.� ெகா(E��கிேற$. உம. வ�ைக என�3 இ$< 

*த� எ�லாவிதமான ச�ப&.க8� மிகB சிற/த த�ம�க8� வ/.வி�டன 

எ$பத;3 அைடயாள�,” எ$றா�. இFவா< மன&.�3� கா.�3� "கமாக2�, 

மன!Q�வமாக2� அரச� வண�க&ேதா) ெசா$ன ெசா�ைல� ேக�), ெப��கீ�&தி 

ெப;றவ�� மகா 3ணசா��மான வி"வாமி&திர மகிாிஷி ெவ3 தி�!தியைட/தா�. 

(18ஆ� ச��க�, பாலகா(ட�) 

 

வி"வாமி&திர� ெசா�Hகிறா� : 

 

இராஜ சி�கேம. உய�/த 3ல&தி� உதி&. வசி-டைர� 3�வாக அைட/. 

விள�3� உம�ேகய�ல. உலக&தி� ேவ< ம$னவ��3 இFவித உபசார 

வா�&ைதக� ெசா�ல& ெதாி�ேமா? நா$ எைத உ&ேதசி&. இ�3 வ/ேதேனா 

அைத இ!ெபா+ேத ெதாிவி�கிேற$. அைதB ச&தியவ/தரான நீ� நிைறேவ;றி 

ைவ�க ேவ()�. ந�ல ேப< ெப<� ெபா��) நா$ ஒ� யாக� 

ஆர�பி&தி��கிேற$. அத;3 விகாதN ெச=ய மாயா`ப� ெகா�ளவ�ல மாாீச$, 

"பா3 எ$?� இர() ராZச�க� தைல!ப�E��கிறா�க�. அவ�க� ெவ3 

பரா�கிரம� உ�ளவ�க�. யாகேமா ெப��பாH� *E2 ெப<�பEயான 

நிைலைமயி� இ��கிற.. அFவி�வ�� அைத� ெக)�க யாக Qமியி� Jைட 

Jைடயாக மா�ச�கைள��, 3ட�3டமாக இர&த&ைத�� ெகா() வ/. 

ெசாாிகிறா�க�. 

 

இFவ(ணமாக அவ�க� எ$ யாக&.�3 இைடO< ெச=வதா� நா$ ப�ட 

சிரம�கெள�லா� Lணானைத! பா�&.� 3\கல� 3$றி எ$ ஆBசிரம&ைத வி�) 

வ/. வி�ேட$. யாக&.�3 தீைZ ப(ணி�ெகா(E��கிறவ$ ேகாப&.�3 

இட� ெகா)�கலாகா. எ$ப. விதியாைகயா�, ேகாப�ெகா() அவ�கைளB 

சபி�க என�3! '&தி வரவி�ைல. 

 

"இ/த விஷய&தி� எ$ைன� கா�க உம. I&த 3மாரரான இராமைர உ�ைம� 

ேக�) அைழ&.� ெகா() ேபாக வ/தி��கிேற$. அவ� ப�க� 3)மி ைவ&.� 

ெகா(E��கிற சி< 3ழ/ைதெய$றாH� ஒ!ப;ற சாம�&திய� உைடவ�. அவ� 

எ$னா� பா.கா�க!ப�) எ$?ைடய ஆBசிரம� ேச�/த.�, அ/த ராZச�களா� 

உ(டா3� இைடOைற& தம. திFவிய ேதேஜா மகிைமயா� நீ�3வா� எ$ப. 
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தி(ண�. இத$Iலமாக அவ�ைடய பலவிதமான ேம$ைம�� கீ�&தி�� I$< 

ேலாலக�களிேல�� பரவ! ேபாகி$றன. 

 

இ/த விஷய&ைத நிைறேவ;<வத;காக நா$ அவ��3 அேநகவிதமான அ5திர 

சா5திர�கைள அளி�3�பE ேநாி)�. இராம$ *$' மாாீச$ "பா3 எ$ற இர() 

ராZச�க8� ஒ� நிமிஷ�Jட நி;க மா�டா�க�. இராமைரய�ல. ேவ< யா�� 

வைத ெச=ய *Eயா.. கால$ அவ�கைள *$னேர தன�3 இைரயாக இல�3 

ைவ&.வி�டா$. அவ�க� இராம��3 எதிரா3/ தர*ைடயவர�ல�. 

3ழ/ைதயாயி;ேற எ$< நீ� மன� கல�க ேவ(டா�. இராம� எ$ ஆBசிரம� 

வ/த.� அர�க�க� இ�வ�� மா(டா�க� எ$பதாக நா$ ெசா�Hவைத நீ� 

நிBசயமா= ந�'�. 

 

“மகா&.மா2� ச&திய பரா�கிரம�மான இராமைர உ(ைமயா= அறி/தவ$ நா$ 

ஒ�வ$; வசி-ட� ஒ�வ�; ம;<� தவ� 'ாி/தவ�க8� இராமைன உ�ளபE 

க(டறி/தி��கிறா�க�. உலக&தி� அழியாத ேபரற*� ெப�� 'க+� 

அைடயேவ()ெம$< உம�3 இ-டமி�/தா�, உடேன இராமைர நீ� எ$?ட$ 

அ?!ப ேவ()�. அரசேர, இ. விஷயமாக ேவ()மானா� நீ� வசி-ட� *தலான 

ெபாியவ�க8ைடய அபி!பிராய&ைத�� ேக�கலா�, அவ�க� இராமைர எ$?ட$ 

அ?!பலா� எ$< ெசா$னா� பிற3 உம�3 எ$ன ஆேZப�? என. யாகேமா 

ப&. நாைள� காாிய�. இ�ைலெய$< ெசா�லாம� இராமைர உடேன எ$?ட$ 

அ?!ப ேவ()�. சி<3ழ/ைதைய! ெபாிய காாிய&தி� அ?!'கி$ேறாேம எ$< 

உம. மனதி� ெகாNசேம?� வ�&த!பட ேவ(டா�” எ$< இFவிதமா= அ/த& 

த�மா&.மாவாகிய வி"வாமி&திர *னிவ� தசரதைர! பா�&.& தம. காாிய&தி$ 

ெபா��)� உலக&தி$ ந$ைமயி$ ெபா��)� இராமைர& தா� அைழ&.� 

ெகா() ேபாக ேவ(EB ெசா�� *E&தா�. அவ� ெசா$னவ;ைறெய�லா� 

ேக�)& தசரத� மி�க ேசாக*� பய**;<, த� பி�ைளேம� தா� ைவ&தி�/த 

ஆைசயா� I�Bைசயைட/தா�. (19ஆ� ச��க�, பாலகா(ட�) 

 

இ�ேக 3றி!பிட ேவ(Eய விஷய�, தசரத� வி"வாமி&திர� வ/த2ட$ அவைர 

வரேவ;3� ேபாேத, *னிவ� எைத� ேக�டாH� அைதB ெச=.வி)வதாக வ�ய 

வா�3<தி ெகா)&. அைத மீ()� மீ()� வ��<&திB ெசா�Hவ.. 
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வி"வாமி&திர� ேபBசிH�, தசரத� எ/தவிதமான பதிH� ெசா�லாதி��3� ேபாேத 

அவ� ம<&.வி)வா� எ$< எதி�பா�!ப. ேபால, 

 

“அழியாத ேபரற*� ெப��'க+� அைடய ேவ()ெம$< உம�3 இ-டமி�/தா� 

உடேன இராமைர நீ� எ$ேனா) அ?!ப ேவ()�; ேவ()மானா� வசி-ட� 

*தலானவ�கைள� ேக8�, அவ�க� அ?!பலா�, எ$< ெசா$னா� பிற3 

உம�ெக$ன ஆேZப�” எ$ெற�லா� ெசா�Hவ.�, தசரத� வசி-ட�ைடய 

க�&ைத�� ேக�காம� உடேன I�Bைசயாகி வி�ட.� 3றி!பிட&த�கன. 

 

I�Bைச ெதளி/தபி$' தசரத� *னிவைர! பா�&. “*னி'�கவேர! ெச/தாமைர� 

க(ணனான எ$ 3ழ/ைத இராம?�3 இ$?� பதினா< பிராய�Jட 

ஆகவி�ைலேய. அவைன ராZச�க� *$னி$< ேபா� 'ாிய வ�லவ$ எ$< நா$ 

எFவா< நிைன�க� J)�? நாேனா அெZௗகிணி� கண�கா��ள ேசைன�3& 

தைலவனாயி��கிேற$. என. ேபா�Lர�கேளா மிகB சம�&த�க�; எ�லாவைக 

அ5திர! பயி;சியிH� ேத�/தவ�க�; ெவ3 பல பரா�கிரமசா�க�; ராZச 

சIக&ேதா) ேபாாிட& த�கவ�க�; இராமைன மா&திர� வி�) அவ�க� 

எ�லாைர�� அைழ&.�ெகா() வ��பE என�3� க�டைளயி�டா� உடேன 

நா$ 'ற!ப�)வி)கிேற$. நாேன ைகயி� வி;பிE&. யாக&ைத! பா.கா&.� 

ெகா() நி$< என. உயி��ளள2� ேபா�'ாிகிேற$. இராமைனம�)� 

அைழ&.! ேபாத� தகா.. நாேன ேந� நி$< உ�*ைடய யாக� 

இைடOறைடயாதவ(ண� ந$றாக! பா.கா&.வி�)& தி��'கிேற$. 

இராமைன மா&திர� இ�3 வி�ட�8L�. அவேனா 3ழ/ைத; ஆ�த! பயி;சி 

இ$?� ந$றாக� ைகவ/தவன�ல$; அர�க�க8ைடய2� த$?ைடய2� 

பலாபல�கைள! ப3&தறி�� திறமி�லாதவ$; அ5திர பல� ெபா�/திய வன�ல$; 

இ$?� அவ$ ேபாைரேய க(டறியா$. 

 

அவ$ அர�க�க� *$ நி$< ச(ைடயிட வ�லவனா? அவ�க� ெவ3 கபடமாக 

�&த� ப(Sகிறவ�க� அ$ேறா ! இராமைன! பிாி/. நா$ ஒ� நிமிஷ�Jட எ$ 

பிராணைன ைவ&தி��க மா�ேட$; ஆதலா� ஓ, *னிர&தினேம, எ$ 3ழ/ைதைய 

அைழ&.! ேபாக ேவ(டா�; *Eயா.. அவைன அைழ&.� ெகா() தா$ ேபாக 
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ேவ()ெம$ப. உம. நிBசயமானா�, எ$ைன�� எ$?ைடய ச.ர�க 

ைசநிய&ைத�� அவேனா) அைழ&.வர விைட ெகா)&த��L�. 

 

என�ேகா பிராய� அ<பதினாயிர� ஆ=வி�ட.. இ/த வயதி� நா$ எFவளேவா 

சிரம!ப�)! '&திரகாேம-E ப(ணி! ெப;ற பி�ைள இவ$. அத;காகவாவ. 

மனமிர�கி அவைன வி�)வி)�. என�3� 3ழ/ைத� நா�வ�க� இ�/தாH� 

இராமனிட� என�3 வி�!ப� அதிகமாக இ��கிற.. அத$ ெபா��டாவ., த�ம 

3ண�க8ைடயவ?� I&தவ?மான அவைன அைழ&.! ேபாகேவ(டா�. 

 

“அFவர�க�க� யாவ�? அவ�க� எ/த ராZச வமிச&தி� பிற/தவ�க�? அவ�க� 

பல பரா�கிரம� எ!பE!ப�ட.? அவ�க8�3 உதவி ெச=பவ�க� யாவ�? அவ�க� 

உ�வ� எFவிதமாயி��3�? எFவா< அவ�கைள இராமைன� ெகா() வைத�க 

நீ� உ&ேதசி&தி��கிறீ�? நானாவ. என. ைசநியமாவ., கபடமாக �&த� 

ப(Sகிற ெகா+&த ெகாEய அவ�க� *$ நி$< ச(ைட ெச=. அவ�கைள 

வைத ெச=�� உபாய� எ$ன? இ/த விஷய�க� எ�லாவ;ைற�� ப;றி 

விவரமாகB ெசா�ல ேவ()�,'' எ$< தசரதத� ேக�டா�. 

 

அத;3 வி"வாமி&திர *னிவ� “'ல5திய� வமிச&தி; பிற/த இராவண$ எ$?� 

ெபய�ைடய ஒ� ராZச$ இ��கி$றா$; அவ$ பிரமேதவாிட� பல வர�க� 

ெப;< அதிக பல பரா�கிரமசா�யா= அேநக ராZச�க8ைடய உதவி�ட$ I$< 

உலக�கைள�� எ!ெபா+.� ைதாியமா= எதி�&. மிக2� உப&திரவ� ெச=. 

ெகா() வ�கிறா$. அவ$ 3ேபர?ைடய த�பி; ெப�/தவ*�ள விசிரவ 

*னிவ�ைடய பி�ைள. அவ$ தா$ யாக�கைள� ெக)�க *யHகிறவனாக� 

கா�E� ெகா�வதி�ைல. ஆனாH�, அவ?ைடய ஏ2த�னா� "பா3, மாாீச$ 

எ$ற ெகாEய பரா�கிரம*�ள இர() ராZஸ�க� எ!ெபா+.� யாக&ைத� 

ெக)!பதிேலேய ேநா�க*�ளவ�களாக இ��கி$றா�க�” எ$றா�. 

 

அைத� ேக�ட தசரத� திைக&., “ஐேயா! அ/த இராவண?�3 எதிாி� நி$< நா$ 

ேபா� ெச=ய வ�லவன�ேல$. எ$ சி< 3ழ/ைதயிட� நீ� மனமிர�க ேவ()�; 

நீேர என�3& ெத=வ�; நீேர என�3� 3�; ேதவ�க�, தானவ�க�, க/த�வ�க�, 

யZ�க�, க�ட�க�, நாக�க� *த�ய ெபய�ெப;றவ�க8� அ/த இராவண$ *$ 
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ேபாாி� நி;கமா�டா�கேள! மனித�க� எFவா< எதி� நி;பா�க�? அவேனா 

Lர�க8�3� Lரைன�� ஒ� ெநாEயி� ெவ�ல வ�லவ$. அவ?டனாவ. 

அவ?ைடய ைசநிய&.டனாவ. ேபா� ெச=ய எ$னா� *Eயா.. மா*னிவேர, எ$ 

3ழ/ைதகைளேயா அ�ல. எ$ ைசநிய�கைளேயா அைழ&.� ெகா() 

ெச$றாH� எ$ன ெச=ய *E��? ேதவ�க8�ெகா!பானவ?�, ேபா� எ$பைத 

இ$?� அறியாதவ?மான எ$ 3ழ/ைதைய� ெகாேட$. 

 

"/த$, உப"/த$ எ$பவ�க8ைடய 3மார�கள$ேறா உம. யாக&ைத� ெக)�க 

எ&தனி&தி��கிறா�க�. அவ�க� �&த&தி� யம$ ேபா$றவ�க�; பல&திH� 

ஆ�த! பயி;சியிH� சிற/தவ�க�. நா$ ஒ�ெபா+.� எ$ பி�ைளைய 

அ?!ேப$; ஆனா� அFவி�வாி� ஒ�வ?ட$ ேபா� 'ாிய நா?� எ$ ைசநிய*� 

வ�கி$ேறா�. அத;3 நீ� எ!பEயாவ. இைசய ேவ()�. நா$ இர/. ேக�)� 

ெகா�8கிேற$” எ$றா�. 

 

இFவா< தசரத� ெசா�லB ெசா�ல வி"வாமி&திர *னிவ��3� ேகாப� ெபா�கி, 

யாக&தி� ந$றாக ெந= விட!ப�)& தா2� ஓம& தீேபால� ெகா+/.வி�) எாிய 

ஆர�பி&த.. (பாலகா(ட� 20ஆ� ச��க�) 

 

தசரத�ைடய இ/த! ேபB" மிக2� த)மா;ற*�ளதாக இ��கிற.. இராம$ 

ேமH�ள பிாிய&தா� அவைன அ?!பமா�ேட$ எ$< ெசா�வ. அவ�ைடய 

'&திர வாNைசைய� கா�)கிற.. ஆனா� இராவண?ைடய ெபயைர�� "பா3 

மாாீச$ எ$ற ெபயைர�� ேக�ட மா&திர&தி�, அவ� மிக2� பய/. ந)�கி, 

அர�க�க8ைடய பரா�கிரம&ைதB ெசா��, ஆர�ப&தி� “நாேன அெZளகினி-

கண�கா��ள ேசைன�3& தைலவனாயி��கிேற$. என. ேசைனேயா) நாேன 

ேநராக வ/. அFவர�க�க8ட$ ேபா� 'ாிகிேற$. 

 

என. ேபா�Lர�க� சம&த�க�. எ�லாவித அ5திர சா5திர! பயி;சியிH� 

ேத�/தவ�க�; ெவ3 பல பரா�கிரமசா�க�; ராZச சIக&ேதா) ேபாாிட&-

த�கவ�க�. இராமைன மா&திர� வி�) அவ�க� எ�லாைர�� அைழ&.� ெகா() 

வ��பE என�3� க�டைளயி�டா� உடேன நா$ 'ற!ப�)வி)கிேற$. நாேன 

ைகயி� வி;பிE&. யாக&ைத! பா.கா&.� ெகா() நி$< உயி��ளள2� 

ேபா�'ாிகிேற$…” எ$ெற�லா� ெசா$னைத அழி&.வி�) அவ�கேளா) 
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ேபா�'ாிய& த$னாH� *Eயாெத$<�, ேவ()மானா� "பா3, மாாீச$ எ$ற 

இ�வாி� ஒ�வேரா) ம�)� ேபா�'ாிய வ�வதாகB ெசா�Hவ.�, தசரத�ைடய 

ெப�ைமகைள� ெக)&.வி)கி$ற.. அவ�ைடய சிற!'�களாக *த�� 

ெசா�ல!ப�ட எ�லா� 3ண�க8�3� மா"(டா�3வதாக இ��கிற.. 

ேகாைழ&தன&ைத� J�)கிற.. 

 

வா�மீகி *னிவ� ெசா�Hவைத& ெதாட�ேவா� : - 

 

'&திர வாNைசயா� தசரத� இFவிதமா= ெவ3 மேனாவியா3ல&.ட$ 

3ழறி�ெகா() ெசா$ன ெசா�ைல வி"வாமி&திர� ேக�)� ேகாப�ெகா() 

ேவ/தைர! பா�&. “நா$ ேக�டைத& த!பாம� ெகா)!பதா= *த�� 

ெசா��வி�), இ!ெபா+. இ!பE& தவறிB ெசா�Hகிற. உம�3& த�மம$<. 

இ. இர3 வமிச&தா�க� ெகா(ட ேநா$'�ேக விேராதமான காாிய�. இ!பEB 

ெசா�Hவ. உம�3& த3தியா3மானா� நா$ வ/த வழிேய த��பிB ெச�Hகிேற$. 

ெசா$ன ெசா� தவறிய நீ�தாேம ப/.�கேளா) "கமாக வா+�,” எ$< Jறினா�. 

 

அ!ேபா. அவ��3(டான ேகாப&ைத! பா�&.! Qமி *+வ.� ந)�கி;<; 

ேதவ�க� எ�ேலா�� அNசினா�க�; இ!பE உலக *+வ.� மிக2� அNசி 

ந)�கியைத, *�கால�கைள�மறி/த ைதாியசா�யான வசி-டமா *னிவ� 

பா�&.& தசரதைர ேநா�கி “மகாராஜாேவ! நீ� இVவா3 வமிச&தி� பிற/. 

இர(டாவ. த�மேதவைத ேபால விள�3கி$றீ�. மேனாைதாிய&ைத�� 

ந�ேலார$ைப�� ைக!ப;றியி��3� நீ� உம. 3லாசார&ைத இ!ெபா+. வி�) 

வி)வ. நியாயம$<; நீ� த�மா&மா எ$ப. I2லக*� பரவியி��கிற.. 

ஆைகயா� உம. 3லத�ம&ைத� ைக!ப;<�; த�ம� தவறி நட!ப. உம�3 

நியாயம$<. இ$னபE நட�கிேற$ எ$< வா�3� ெகா)&தா� அத;ேக;றபE 

நட�க ேவ()�. அ!பE நடவாத பZ&தி� ெச=த த�ம�கெள�லா� 

பலனி�லாதனவா�. ஆதலா� இராமைன அ?!'�. அ5திர ச5திர வி&ைதகளி� 

இராம$ ேத�/தவனானாH� இ�ைலெய$றாH� வி"வாமி&திர�ைடய 

பா.கா!பி���கிற வைரயி� அவைன ஒ�வராH� ஒ$<� ெச=ய *Eயா.. 

அ�கினி ச�கர� அமி�த&ைத� கா!ப. ேபால வி"வாமி&திர� இராமைன� கா�3� 

ெபா+. அர�க�க� அவைன எ$ன ெச=ய *E��?” (21-ஆ� ச��க�. 

பாலகா(ட�) 
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ேமேல உ�ளைத& ெதாட�/. வசி-ட�, விசவாமி&திர�ைடய ெப�ைமகைள! 

ப;றி& தசரத��3 விாி&.ைர&.� கைடசியாக, “ஆைகயா�, இராம$ அவ�ட$ 

'ற!ப�)! ேபாவதி� ெகாNசேம?� உம�3 அBச� ேவ(டா�. அர�க�கைள& 

தாமாகேவ ெகா�ல வி"ாமி&திரரா� *E�� எ$ப. உம�3 நிBசயமா=& 

ெதாி/தி��க�)�. இவ� இ!ெபா+. உ�ைம அைட/. இராமைன 

யாசி!பெத�லா� இராம?ைடய ந$ைம�காகேவய�ல. ேவற�ல”, எ$< 

ெசா�ல& தம. மன� கல�க� நீ�கினவரா=& தசரத� அதிக ச/ேதாஷமைட/., 

வி"வாமி&திர�ட$ தம. 3மாரைர! பயமி�லாம� அ?!பலா� எ$< நிBசயி&தா�. 

(21ஆ� ச��க�) 

 

இ�ேக 3றி!பிட ேவ(Eய. எ$னெவ$றா�, வி"வாமி&திர *னிவ��, 

3ல3�வாகிய வசி-ட��, தசரதைரB ெசா$ன ெசா� தவறிவி�டதாக இE&.� 

J<வ.. வி"வாமி&திர� இய�பாகேவ ேகாப�கார�. தசரதைன� கE/. அவ� 

ெசா$ன. சகஜ�. ஆனா� 3�வாகிய வசி-ட�, தசரத� ெசா$ன ெசா� 

தவறிவி�டதாக� J<வைத இேலசாக எ(ணிவிட *Eயா.. தசரத� ெசா$ன ெசா� 

தவறாதவ� எ$< வா�மீகி *னிவேர தசரத�ைடய 3ண விேசஷ�கைளB ெசா�H� 

ேபா. வ�ணி&தா�. அ&.ட$ தசரத�, ச&.��கைள நாச� ப(ணினவ� எ$<� 

வ�ணி�க!ப�ட.. 

 

அதனா� வி"வாமி&திர� வ/த2டேனேய, அவ� தா� வ/த காாிய&ைதB 

ெசா�Hவத;3 *$னா� தசரத�, *னிவ� எைத� ேக�டாH� தர� கா&.� 

ெகா(E�!பதாகB ெசா��வி�ட.�, யாக&ைத� ெக)�கிறவ�க� இராவணைனB 

ேச�/தவ�க� எ$< வி"வாமி&திர� ெசா$ன2டேன தசரத� ந)�கிவி�ட.� 

அவைரB "த�ம&ைத மற/. வி�ட பய�ெகா�ளி எ$< ெசா�H� நிைலைமைய 

உ(டா�கி வி)கி$றன. 

 

இ/தB ச�கட�க8�3 இடமி�லாதபE, இ/த! ப3திைய� க�ப� மா;றி 

அைம&தி�!ப. தசரத�ைடய ெப�ைமகைள! பா.கா�கிற.. அைத! பா�!ேபா� : 

 

வி"வாமி&திர *னிவ�, தசரதைர� ேக�) இராமைன& த�*ைடய யாக&ைத� 

கா!பத;3 அைழ&.� ெகா() ேபாக& தசரத�ைடய சைப�3 வ�கிறா�. 
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 மட�க�ேபா� ெமா=�பினா$ *$ன� “ம$?யி�" 

 அட�கH� உல3� ேவ< அைம&.& ேதவேரா) 

 இட�ெகா� நா$*கைன�� பைட!ெப$ ஈ()” எனா& 

 ெதாட�கிய .னி�<� *னிவ$ ேதா$றினா$. 

 

சி�க&ைத! ேபா$ற வ�ைம�ைடய தசரத��3 *$னா�, எ�லா சீவராசிக8� 

ேச�/த ேவ< உலக�கைள உ(டா�கி, ேவ< ேதவ�கைள�� உ(டா�கி, ேவ< 

பிரமைன�� உ(டா�3கிேற$ எ$< ஆர�பி&த ேகாப� மி3/த வி"வாமி&திர 

*னிவ� வ/தா�. (வி"வாமி&திர� தி�ச�3 எ$பவைன மனித உடேலா) 

ெசா��க&.�3 அ?!பினா�. மனித உடேலா) ெசா��க&.�3� யா�� Yைழய� 

Jடா. எ$< ேதவ�க� அவைன மீ()� Qேலாக&.�ேக த�ளிவி�டா�க�. 

அதனா� ேகாப� ெகா(ட வி"வாமி&திர�, ேவ< ெசா��க&ைத�� ேவ< 

உலக�கைள��, ேவ< ேதவ�கைள��, ேவ< பிரமைன�� சி�-E ெச=., அ/தB 

ெசா��க&தி� தி�ச�3ைவ அம�&.கிேற$ எ$< ஆர�பி&தா�. பிற3 ேதவ�க� 

வண�கி� ேக�)� ெகா(டத;காக அ!பEB ெச=யவி�ைல) 

 

அ!பE!ப�ட வி"வாமி&திர� தசரதனிட� வ/தா�. 

 

 வ/.*னி எ=.தH� மா�பி$ அணிஆர� 

 அ/தரதல&. இரவி அNச ஒளி விNச� 

 க/த மலாி$ கட2� த$வர2 காS� 

 இ/திர$ என� கE. எ+/. அEபணி/தா$ 

 

*னிவ� வ/த.�, தசரத� அவ�ைடய மா�பி� அணி/தி�/த இர&தின மணிகளா� 

ஆ�க!ப�ட மாைலக� ஆகாய&திH�ள Uாிய?� க( J"�பEயாக! 

பிரகாசி�3�பE, பிரமேதவ?ைடய வரைவ� க(ட இ/திரைன! ேபால ேவகமாக 

எ+/. அவ�ைடய பாத�களி� வண�கினா�. 

 

 பணி/. மணிெச;<' 3யி;றி அவி�ைப� ெபா$ 

 அணி/த தவி"இ�) அதி$ அ�&திெயா) இ�&தி, 

 இைண/த கமலBசர( அ�Bசைன ெச=., இ$ேற 

 .ணி/த. எ$விைன& ெதாட�'” என& ெதா+. ெசா$னா$. 
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வண�கி, ப"�ெபா$னி� நவர&தின�க� இைழ�க!ப�ட ஆசனமி�), அதி� 

*னிவைர அம��பE பணிேவா) ேக�)�ெகா(), அவ�ைடய இர() 

பாதகமல�க8�3� அ�Bசைன ெச=., எ$?ைடய தீவிைனகெள�லா� இ$ைறய 

தினேம எ$ைன வி�) நீ�கிவி�டன எ$< வண�கிB ெசா$னா�, தசரத�. 

 

ேமH� தசரத� *னிவைர! பா�&., 

 

 “நில�ெச� தவ�எ$< உணாி$ அ$<; ெநEேயா=, எ$ 

 நல�ெச= விைன உ(ெடனி?� அ$<; நக�, நீ, யா$ 

 வல� ெச=. வண�க ெவளிவ/த இ. */. எ$ 

 3ல� ெச= தவ�'' எ$< இனி. Jற. *னி J<�. 

 

ெபாிேயா=, ேதவாீ� இ/த நகர&.�3 எ+/த�ளி, நா$ த�கைள வல� வ/. 

வண�3�பE, த�க8ைடய ஆBசிரம&ைத வி�) வ/தி��கிற இ/த! பா�கிய�, 

இ/த எ$?ைடய நா�) ம�க� ெச=த '(ணியேமா! எ(ணி! பா�&தா� 

அ.வ�ல; நா$ ெச=த ந�விைனகளி$ பயேனா எ$றா� அ.2� அ�ல; 

எ$?ைடய 3ல&தி� என�3 *$னா� ேதா$றிய எ$ Iதாைதகெள�லா�� 

ெச=.�ள '(ணிய�களி$ பயனாக&தா$ இ��க ேவ()� எ$<, தசரத� 

இனிைமயாகB ெசா�ல அத;3 வி"வாமி&திர *னிவ� ெசா�லH;றா�. 

 

 “எ$னைனய *னிவர�� இைமயவ�� 

       இைடO< ஒ$< உைடயரானா� 

 ப$னக*� ந3 ெவ�ளி! பனிவைர��, 

       பா;கடH� ப.ம[ட& 

 த$நக��, க;பகநா�) அணிநக��, 

       மணிமாட அேயா&தி எ$?� 

 ெபா$நக�� அ�லா. 'க> உ(ேடா 

       இக� கட/த 'ல2 ேவேலா=” 

 

பைகவ�கைள ெவ$< நிண� க(ட ேவைல�ைடய ேவ/ேத, எ$ைன! ேபா$ற  
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*னிவ�க8� ேதவ�க8�, அவ�க8�3 ஒ� .$ப� ேநாி�டா�, அவ�க� பல 

மைலகைள�� பா�&.B சிாி!ப.ேபா� ெவ(ைமயாக விள�3� பனிIEய 

(சிவபிரா$ இ��3�) ைகலாயமைல அ�ல. (நாராயண$ ப�ளி ெகா(E��3�) 

பா;கட�, அ�ல. தாமைரயி� L;றி��3� பிரம?ைடய நகர�, அ�ல. க;பக 

மர� இ��கி$ற (இ/திர?ைடய) அளகா'ாி, (அ�ெக�லா� ெச$<� த�க� 

.$ப�க� நீ�காவி�டா�) கைடசியாக மணிகளா� இைழ�க!ப�ட மாட�க� 

நிைற/த இ/த அேயா&தி எ$?� அழகான நகர� ஆகிய இைவகைள& தவிர 

அவ�க8�3 ேவ<'க�ட� ஏ.? ேமH�, 

 

 “இ$தளி� க;பக ந<�ேத$ இைட.ளி�3� நிழ� 

       இ��ைக இழ/. ேபா/., 

 நி$தளி��3� தனி�3ைட�கீ> அதி$ ஒ.�கி 

       3ைறயிர/. நி;ப ேநா�கி� 

 3$றளி�3� 3லமணி&ேதா� ச�பரைன� 

       3ல&ேதா)� ெதாைல&. நீ ெகா() 

 அ$< அளி&த அரச$ேறா 'ர/தர$ இ$< 

       ஆ�கி$ற. அரச” எ$றா$. 

 

இனிய தளி�கைள�ைடய.� மணமி3/த ேத$ ெசா�)கி$ற 

மல�கைள�ைடய.மான க;பக நிழ�� "க!ப�)� ெகா(E�/த த$ இ/திர 

பதவிைய (ச�பரா"ர$ பறி&.� ெகா(டதனா�) இழ/. வி�) உ$?ைடய 

ெசழி!பான ஒ!பாிய ஆ�சியி$ கீ> அபய� '3/. (த$ பதவிைய அ"ர$ பறி&.� 

ெகா(ட) 3ைறகைளB ெசா$னா$. அவ?�காக நீ மனமிர�கி அ/த மைலேபா$ற 

ேதா�க8ைடய ச�பரா"ரைன�� அவைனB ேச�/த எ�லாைர�� ெகா$< வி�), 

அ$ைற�3 நீ மீ�)�ெகா)&த இராBசியம�லவா ேதேவ/திர$ இ$ைற�3 

அரசா�வ.? எ$றா�, வி"வாமி&திர�. 

 

*னிவ� ெசா$ன *ைறயி�, அவ��3 ஏேதா .$ப� உ(டாகி, அைத& தீ�&.� 

ெகா�ள& த$ைன நாE வ/தி��கிறா� எ$பைத எளிதி� அறி/. ெகா(ட தசரத�, 

 

 “உைரெச=�� அளவி� அவ$ *க� ேநா�கி 

        உ�ள&தி� ஒ�வராH� 

 கைரெச=ய அாிய. ஒ� ேப�வைக� 
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        கட�ெப�க� கர�க� J!பி 

 அைர"எ=தி இ�/தபய$ எ=திென$ ம;< 

       இனிBெச=வ. அ�8 ெக$< 

 *ர"எ=. கைட&தைலயா$ *$ெமாழிய! 

       பி$ெமாழி�� *னிவ$ ஆ�ேக” 

 

*னிவ� அ!பEB ெசா$ன2ட$, தசரத� *னிவ�ைடய *க&ைத! பா�&.& 

த$?ைடய மன&தி� எவராH� அள/தறிய *EயாதபE மிக! ெபாிய 

மகி>Bசியைட/., இர() ைககைள�� J!பி�ெகா() “அரசனாக இ�/த பயைன 

இ$<தா$ அைட/ேத$. (த�கைள! ேபா$< ெபாியவ��3 ஒ� 3ைற ேந�/., 

அைத நா$ நீ�கி உதவிேன$ எ$பைதவிட அரசனாக இ�!பதா� அைடய� JEய 

ெபாிய பய$ ேவெறா$<மி�ைல எ$ற க�&.ட$) இனி நா$ ெச=ய ேவ(Eய. 

எ$ன? பணி&த�8�க�” எ$< *ரசவா&திய� *ழ�கி� ெகா(E��3� 

ஆசாரவாசைல�ைடய தசரத� *$னா� ெசா�ல, உடேன *னிவ� ெசா�லலானா�. 

 

 த�வன&.� யா$ இய;<� தவேவ�வி�3 இைடOறா& 

       தவ� ெச=ேவா�க� 

 ெவ�வரBெச$< அைடகாம, ெவ3ளிெயன நி�த� 

       இைடவில�காவ(ண� 

 ெச�*க&.� கா&திெயன நி$சி<வ� 

        நா�வாி?� காியெச�ம� 

 ஒ�வைன& த/தி)தி என உயி� இர�3� ெகா)� J;றி$ 

        உைளயB ெசா$னா$. 

 

“மர�களட�/த வன&தி� நா$ ெச=கி$ற தவ*ைறையB ேச�/த யாக&.�3 

இைடOறாக& தவசிக� அNசி ந)�3�பE வ/. ேச�/.வி)கிற காம�, ெவ3ளி, 

மய�க� எ$ற *�3;ற�கைள! ேபா� ("பா3, தாடைக, மாாீச$ எ$ற I$< 

அர�க�க� எ$ யாக&ைத� ெக)�கிறா�க�. அ/த) அர�க�க� யாக� 

நட�3�ேபா. இைடயி� வ/. ெக)�காதபE அவ�க8ட$ ேபாாி�) எ$?ைடய 

யாக&ைத� கா�3�பE ெசா��, உ$?ைடய 3ழ/ைதக� நா�வ��8� காிய 

அழகனாகிய இராம$ ஒ�வைன ம�)� எ$னிட� ஒ!பைட&.வி)” எ$<, 

யமனானவ$ ஒ�வனிட&தி� உ$?ைடய உயிைர� ெகா) எ$< ேக�டா� 
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எ!பEயி��3ேமா, அைதவிட& .$ப*(டா3�பE தசரதாிட&தி� வி"வாமி&திர� 

ேக�டா�. 

 

இ!பE வி"வாமி&திர� இராமைன� ேக�ட2டேன தசரத��3! பைழய நிைன2க� 

வ/., த$?ைடய உயி�பிாிய�JEய கால� வ/.வி�டேதா எ$ற கவைல 

உ(டாகிவி�ட.. அ/த! பைழய நிைன2க� எ$னெவ$றா�: *$ ஒ� கால&தி�, 

இராம$ பிற!பத;3 ெந)நா�க8�3 *$னா�, ஒ� பிராமணB சி<வ$ 

த$?ைடய க(ணிழ/த ெவ3 *தியவ�களான தா=, த/ைத இ�வைர�� காவE 

க�EB "ம/. ெகா() ஊ`ராக& தலயா&திைர�காக! ேபா=�ெகா(E�/தா$. 

 

ஓ� இட&தி� அ/த� கிழவ�க8�3& தாக� வ/., த(ணீ� ேக�டா�க�. காவEைய 

ஓாிட&தி� இற�கி ைவ&.வி�), அ/தB சி<வ$ அ�கி��/த ஓைட�3! ேபா=& 

தா$ ெகா()ேபான 3<கிய வா��ள "ைர'�ைடயி� த(ணீ� ெமா(டா$. 

அ!ேபா. இ�� பட�/.வி�ட ேநர�. தசரத$ யாைன ேவ�ைட�காக அ/த 

ஓைட�3 நீர�/த வ�� யாைனக8�காக மைற/. கா&தி�/தா$. பிராமணB 

சி<வ$ '�ைடயி� த(ணீ� ெமா�8�ேபா. யாைன த(ணீைர உறிN"வ. 

ேபா$< ஓைச�(டாயி;<. தசரத$ யாைனதா$ அ. என எ(ணி 

அ�ெப=.வி�டா$. 

 

அ�' பிராமணB சி<வ$ேம; பாய, அவ$ அலறி�ெகா() வி+/தா$. மனித� 

3ரலாக இ�!பைத� ேக�) தசரத$ ஓE!ேபா=! பா�&தா$. ெப�� பாவ� ேந�/. 

வி�டத;3! பய/. அ/தB சி<வைன& \�கி ெதாியாம� யாைனெய$< 

எ=.வி�டைத& ெதாிவி&. ம$னி�க� ேக�டா$. அ/த! பிராமண இைளஞ$, 

அ!பE இற�க& தன�3 விதி&தி�/தத;3 இனி வ�/தி! பயனி�ைலெய$< 

ெசா��, அ/த& த(ணீைர ம�)� ெகா() ேபா=& த$?ைடய ெப;ேறா��3� 

ெகா)&. வி)�பE தசரதைன� ேக�)�ெகா() த$ மரண&ைத�� ெதாிவி�கB 

ெசா��வி�) இற/. ேபானா$. 

 

தசரத$ மி�க வ�&த&ேதா) ெச$< அ/த� கிழவ�க8�3& த(ணீைர� ெகா)&. 

நட/. வி�டைத�� ெசா��& த$ைன ம$னி�க ேவ()ெம$<�, தா$ 

அவ�க8�3 மக$ ேபால உத2வதாக2� ெசா��� கா�� வி+/தா$. அ/த 

*தியவ�க�, “எ�க8ைடய ஒேர பி�ைள ேபானபி$ நா�க� இனி உயி� 

வாழமா�ேடா�. இேதா இ!பEேய இ�/. இற/.விட! ேபாகிேறா�. நீ ெதாியாம; 
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ெச=.வி�டதாக� ெகN"வதா� உன�3� கEய சாப� இடாம�, எ!பE நா�க� 

எ�க� மகைன! பிாி/த ஏ�க&தா� சாக!ேபாகிேறாேமா அ!பEேய நீ�� உ$ 

மகைன! பிாி/த ஏ�க&தா� சாக�கடவா=” எ$< சாபமி�டா�க�. 

 

அ!ேபா. தசரத?�3 ம�களி�ைல. கவைலய;றி�/தா$. இராம$ பிற/த பி$ 

இ/தB சாப&தி$ நிைன2 அE�கE வ/. ‘எ!ேபா. இராம$ ந�ைம வி�)! 

பிாிவாேனா, அதனா� இற/. ேபாக ேவ()ேம’ எ$< தசரத$ ஏ�3வ.(). 

அ/தB சாப� நிைறேவற� JEய கால� வ/. வி�டேதா, *னிவ� இராமைன� 

ேக�கிறாேர! இவேரா ெவ3 ேகாப�கார�; ேவ< அ(ட&ைதேய சி�-E!ேப$ 

எ$றவ�. இராமைன� ெகா)�காம� த!ப வழியி�ைல. எ$ன ெச=வெத$<. 

 

 எ(ணிலா அ�/தவ&ேதா$ இய�பிய ெசா� 

       ம�ம&தி� எறிேவ� பா=/த 

 '(ணிலா� ெப��'ைழயி� கன�Yைழ/தா�எனB 

       ெசவியி� '3தேலா)� 

 உ�நிலாவிய .யர� பிE&. உ/த 

       ஆ�யி�நி$< ஊசலாட� 

 க(ணிலா$ ெப;< இழ/தா$ என உழ/தா$ 

       க)/.யர� காலேவலா$. 

  

எ(ணி! பா��க2� *EயாதபE அFவள2 ெப�/தவ�கைளB ெச=.�ள 

வி"வாமி&திர� ெசா$ன ெசா;க�, பைகவ$ எறி/த ேவ� பா=/. மா�பி� 

உ(டாயி�/த '(ணி$ .வார&.�3� ெகா�ளி� க�ைடையB ெச�கிய.ேபால 

(அ/த� கிழ�) அ/தண� இ�ட சாப&ைத! ப;றி) உ�ள&தி� இ�/. ெகா(E�/த 

.யர� உயிைர! பிE&. ெவளிேய உ/த (இராமைனவி�)! ேபா=விட வி��பாம� 

அ/த உயி� மீ()� உ�ேள ஓட) இ!பEயாக அ/த உயி� ஊசலாட� க(ணி�லாத 

3�ட$ க(ைண! ெப;< ம<பE�� அைத இழ/.விட ேநாி�டா� எ!பE& 

.யர!ப)வாேனா அ!பE& .யர!ப�டா$, பைகவ�க8�3 எம$ேபா$ற 

ேவலா�த&ைத�ைடய தசரத$. 

 

இராமைன! பிாியேவா மனமி�ைல; பிாி/தா� இற/. ேபாக ேந��. ம<&.B 

ெசா$னாேலா எ(ணிலா அ�/தவ&ேதா$ சபி!பா� எ$< வ�&த*;< மன� 

3ழ�பிய தசரத� ஒ� விதமாகB சமாளி&.� ெகா(), 
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 “ெதாைடO;<� ேத$.ளி�3� ந</தார$ 

       ஒ�வ(ண� .யர� நீ�கி! 

 பைடO;ற� இல$; சிறியனிவ$; ெபாிேயா=, 

       பணி இ.ேவ� பனிநீ�� க�ைக 

 'ைடO;<� சைடயா?� நா$*க?� 

       'ர/தர?� '3/.ெச=�� 

 இைடO;<�3 இைடOறா= யா$கா!ெப$ 

       ெப�ேவ� வி�3 எ+க” எ$றா$. 

 

ேத$ .ளி�3� Q�களா� ெதா)�க!ப�ட மாைலைய அணி/த தசரத�, ஒ�வா< 

.யர&ைத நீ�கி வி�), வி"வாமி&திரைர! பா�&. “(இராம$ எத;3?) அவ$ 

ஆ�த! பயி;சி இ�லாதவ$; சி< 3ழ/ைத; மகா'�ஷேர, ெச=யேவ(Eய ேவைல 

இ.தாேன? (உ�க� யாக&ைத� ெக)�க வ�� "பா3, தாடைக, மாாீச$ ஆகிய 

I$< அர�க�க� கிட�க�)�) 3ளி�/த க�ைகையB சடா *Eயி� தா�கி��ள 

சிவ?�, பிரம?�, இ/திர?� ஆகிய இ/த I$< ேப�க8ேம ேச�/. உ�க� 

யாக&ைத� ெக)�க வ/தாH� அவ�க� ெச=�� இைடO;<�3 இைடO< ெச=. 

யாக&ைத நா$ கா�கி$ேற$; அ!ெபாிய யாக&ைதB ெச=. *E�க! 'ற!ப)�க� 

இ!ேபாேத ேபாேவா�” எ$றா�. 

 

இFவள2தா$ தசரத� ெசா$ன.. இைதB ெசா$ன உடேன, 

 

 ''எ$றன$ எ$றH� *னிேவா) எ+/தன$ 

       ம(பைட&த*னி; இ<தி�கால� 

 அ$ெறன ஆெமன இைமேயா� அயி�&தன�; ேம� 

       ெவயி�கர/த.; அ�3மி�3� 

 நி$றன2� திாி/தன; மீ நிவ/தெகா+� 

       கைட!'�வ� ெந;றி*;றB 

 ெச$றன; வ/தனநைக��; சிவ/தனக(; 

       இ�(டனேபா=& திைசகெள�லா�'' 
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எ$< ெசா$னா� தசரத�; ெசா$ன2டேன ேவ< Qேலாக&ைத 

உ(டா�கினவராகிய வி"வாமி&திர� ேகாப&ேதா) ஆசன&ைதவி�) 

எ+/.வி�டா�; உலக&.�3 *E2கால�, வ/.வி�டதா இ�ைலயா எ$< 

ேதவ�க� ச/ேதகி&தா�க�; ஆகாய&தி��/த Uாிய$ பய/. ஒளி/. ெகா(டா$; 

நிைலயாக2�ள ந�ச&திர�க8� தம. இட&ைதவி�) அ�3மி�3மாக மாறின; 

வி"வாமி&திர�ைடய மயி� ெசறி/த திர(ட '�வ�க� ெந;றியி$ உBசி�3 ஏறின; 

சிாி!' வ/த.; க(க� சிவ/தன; தி�3�கெள�லா� இ�() ேபா=வி�டன. 

 

இைத! பா�&தா� தசரத�ைடய 3�வாகிய வசி-ட�. வி"வாமி&திர�ைடய 

உ�க�&ைத அறி/., வசி-ட�. 

 

 க<&த மா*னி க�&ைத உ$னி, “நீ 

 ெபா<&தி," எ$< அவ;'க$< “நி$மக;3 

 உ<&தலாகலா உ<தி எ=.� நா� 

 ம<&திேயா'' எனா வசி�ட$ Jறினா$. 

 

அ!பE� ேகாபி&.� ெகா(ட வி"வாமி&திராி$ க�&ைத ஆரா=/.ண�/த 

வசி-ட�, வி"வாமி&திரைர! ெபா<&.� ெகா�8�பE ெசா��வி�), தசரதைர! 

பா�&. “உ$ மக?�3, ேவ< எவ�� ெசா��� ெகா)�க *Eயாத 

வி&ைதகெள�லா� (வி"வாமி&திரரா�) கிைட�க! ேபாகிறைத ேவ(டா-

ெம$கிறாயா?” எ$< ெசா$னா�. 

 

ேமH� வசி-ட� தசரதாிட�, 

 

 "ெப=�� மாாியா� ெப�3� ெவ�ள� ேபா= 

 ெமா=ெகா� ேவைலவா= *)3மா< ேபா� 

 அ=ய, நி$மக;3 அளவி� விNைச வ/. 

 எ=. கால� இ$< எதி�/த. எ$னேவ'' 

 

"ெப=கி$ற மைழயா� ெப�3� ெவ�ளெம�லா� நிைற/தி��3� ச*&திர&.�ேக  
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ேபா=B ேச�வ. ேபால (ச*&திர&. நீேர ேமகமாக மாறி, மைழயாக! ெப=., 

ெவ�ளமாக ஓE, மீ()� ச*&திர&ைதேய ேச�வ.ேபால) அ=யா, உ$ மக?�3 

அளவி�லாத வி&ைதக� வ/. ேச�� ந�ல கால� இ$< வ/தி��கிற.'' எ$னேவ, 

(ச*&திர நீ� ச*&திர&ைதேய அைடவ. ேபால எ�லா வி&ைதக8�3� 

இ�!பிடமான பர�ெபா�� இராம$, அவனிடமி�/. ெவளிேய ேபாயி�/த 

வி&ைதக� அவைனேய வ/. அைடகி$ற கால� இ$< வ/தி��கிற. எ$< 

வசி-ட� ெசா�லேவ) 

 

தசரத��3 உதி&தி�/த அBச� நீ�கி வி�ட.. இ!ேபா. இராம$ த$ைன! பிாிவ. 

தன�3 மரண� உ(டா�க� JEய. அ�ல; அவ?�3 அQ�வமான வி&ைதக� 

வ�வத;3&தா$ எ$பைத� 3ல3�வி$ ெசா;களா� க() ெகா(), 

 

 3�வி$ வாசக� ெகா() ெகா;றவ$ 

 “தி�வி$ ேக�வைன� ெகாண�மி$ ெச$<” என. 

 ‘வ�க’ எ$றன$; எ$றேலா)� வ/. 

 அ�3 சா�/தன$, அறிவி$ உ�பரா$. 

 

3�வி$ ெசா�ைல ஏ;<� ெகா() தசரத ம$ன$ (பணியா�கைள! பா�&.) 

தி�மக� நாயகனாகிய இராமைன! ேபா= அைழ&. வா��க� எ$< ெசா�ல 

(உடேன ஓEB ெச$<, ம$னவ� அைழ�கிறா�) வா��க� எ$< ெசா$ன2டேன 

அறி2க8�ெக�லா� ேமலான அறிவாளியான இராம$ தசரத��3 அ�கி� வ/. 

ேச�/தா$. 

 

 வ/த ந�பிைய& த�பி த$ெனா)� 

 */ைத நா$மைற *னி�3� கா�E, “ந� 

 த/ைத நீ தனி&தா�� நீ இவ��3; 

 எ/ைத, த/தன$ இைய/த ெச=” ெக$றா$. 

 

த�பியாகிய லVமணேனா)� வ/த இராமைன, தசரத� நா$3 ேவத�கைள�மறி/த 

வி"வாமி&திர *னிவ��3� கா�E, ‘எ$ த/ைத ேபா$றவேர, (இேதா இவ�கைள& 

த�களிட� ஒ!பைட&. வி�ேட$ இனிேம�) இவ�க8�3& தா�க� தா� த/ைத�� 
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ஒ!பாிய தா��; இவ�கைள� ெகா() த�க8�3 இ-டமான காாிய�கைள 

*E&.� ெகா�8�க�’ எ$றா�. 

 

க�ப� ெசா�HகிறபE வி"வாமி&திர��3� தசரத��3� இைடேய, இராமைன 

*னிவ�ட$ அ?!'வைத!ப;றி நட/த ேபB" இFவள2தா$. வா�மீகி�3� 

க�ப��3� உ�ள ேவ;<ைமகைள வாசக�க� எளிதி; காணலா�. 

 

இனி, இராம��3! ப�டாபிேஷக� ெச=ய& தசரத� தீ�மானி&தபி$, ைகேகசியி$ 

U>விைனயா� இராம$ கா�)�3! ேபாக ேநாி�ட சமய&திH� சில *ரணான 

ெசா;க� தசரத�ைடய ெப�ைமைய� 3ைற&.வி)கி$றன. 

 

வா�மீகி *னிவ� தசரத�ைடய ெப�ைமகைளB ெசா$னேபா., தசரத� “மன� 

அட�கினவ�; ஐ�'ல$கைள�� தம�3� அட�கினவ�; மகா*னி எ$< 

ெசா�H�பEயான கேடார தபசி,” எ$ெற�லா� ெசா�ல!ப�ட.. இ/த� 

3ண�க8�3B சிறி.� ெபா�/தாத *ைறயி�, தசரத� *;றிH� காமவச!-

ப�டவராக� ைகேகசியிட� ேப"கிறா�. ெவ<� காம!ேபBசாக ம�)� ேபசினாH� 

3;றமி�ைல. ஆனா� ைகேகசியி$ ேகாப&ைத! ேபா�3த;காக& த�*ைடய 

நீதிபாிபாலன *ைறயிH� தவறி நட�க& தயாராக இ�!ப. ேபால! ேப"கிறா�. 

அ!பE!ப�ட ெசா;களி� சிலவ;ைற! பா�!ேபா�. 

 

இராம?�3 நட&த! ேபாகிற ப�டாபிேஷக&ைத& த)&., பரத?�3! ப�ட� க�ட 

ேவ()� எ$<� இராமைன! பதினா$3 ஆ()க� கா�E� இ��கB ெச=ய2�, 

*$ தசரத� ைகேகசி�3� ெகா)&தி�/த இர() வர�கைள�� ேக�3�பE 

Jனியானவ� ைகேகசி�3 வழிெசா��� ெகா)&. வி�)! ேபா= வி)கிறா�. 

 

அத$ பிற3 ைகேகசியானவ� அ/த வர�கைள! ெபற! ெபா=! பிண�க� கா�E& 

த$ அல�கார�கைளெய�லா� நீ�கிவி�)& த$ைன அல�ேகால!ப)&தி� 

ெகா() - ேவ� கைள/. எறிய!ப�ட ெகாE ேபால2�, "வ��க&தி��/. 

'(ணிய&தி$ *Eவி� த�ள!ப�ட ேதவைத ேபால2�, .E&.� ெகா(E��3� 

கி$னாி ேபால2�, கீேழ வி+/. வி�ட ேதவ க$னிைக ேபால2�, ஏவி விட!ப�ட 

மாைய ேபால2�, வைலயிலக!ப�ட ெப( மா$ ேபால2�, ஒ� ேவட$ வி)&த 
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அ�பா� ைத�க!ப�) ெவ�(ேடாEய ெப( யாைன ேபால2� ைகேகயியானவ� 

அFவிட&தி� பாிதபி&.� ெகா(E�!பைத& தசரத ம$ன� அ$ேபா) க(டா�. 

 

கா�Eனிட&. மதயாைனயான. தன. பிEயாைனைய� க(டா� எFவா< தடவி� 

ெகா)�3ேமா, அ. ேபால& தசரத�� கல�கின உ�ள&.ட$ அவைள& தம. 

ைககளா� தடவி� ெகா)&., அவைள! பா�&. அவ� விசன!ப)� காரண&ைத 

விசாாி�கலானா�. “ேதவி, நீ எ$ ேபாி� யா. காரண&தா; ேகாப� 

அைட/தி��கிறாேயா, அ. என�3& ெதாியவி�ைல. உ$ைன யா� நி/தி&தா�க�? 

அ�ல. அவமான� ப(ணினா�க�? நீ ஏ$ இFவ(ண� Qமியி; 'ர() 

ெகா(E��கிறா=? உ$ைன இ/த நிைலைமயி; பா��க என. மன� ேவகி$றேத! 

உ$னிட&தி� அ$' ைவ&த எ$ *$' என. மன/.E�க! பிசா" பிE&தவ�ேபா; 

'+தி பE/த Qமியி; 'ர8வ. உன�3& த�கதா? சம�&த�களா�� 

மன*வ/தவ�களா�மி��3� அேநக ைவ&திய�க� எ$னிட&தி� இ��கி$றா�க�. 

உன�3 ஏதாவ. ேநா= எ$றா� உடேன ெசா�H; அவ�கைள� ெகா() நா$ 

அைத ஒ� ெநாEயி� தீ�&.ைவ�கிேற$. 

 

உன�3 ந$ைம ெச=தவ� யா�? தீைம ெச=தவ� யாவ�? உ$னிட&தி��/. யா� 

ந$ைமைய! ெபற ேவ()�? யா� தீைமைய! ெபற ேவ()�? நீ அழ ேவ(டா�. 

உன. ேதக&ைத வ�&தாேத; யா�ைடய தைலையயாவ. வா�கிவிட ேவ()மா? 

அ�ல. தைலவா�க� க�டைளயிட!ப�ட எவைனயாவ. அ/த& 

த(டைனயி��/. நீ�கிவிட ேவ()மா? எ/த ஏைழையயாவ. ெச�வனா�க 

ேவ()மா? அ�ல. எ/த& தனிகைனயாவ. வறியனா�க ேவ()மா? நா?� 

எ$ைனB ேச�/தவ�க� எ�லா�� உ$ இ-ட!பE நட!பவ�கேள; நீ 

ெசா�Hவத;3! பிரதிJலமா= நட�க ஒ� நா8� ெபாேற$. 

 

எ$ பிராணைன� ெகா)&தாவ. உன. ேவ()ேகாைள நா$ *E&. 

ைவ�கிேற$. உன�3 எ$னிட மி��3� ெச�வா�3 உன�ேக ெதாி��; ஆைகயா� 

ச/ேதகேம ேவ(டா�; உன. மன&ைத எ!பEயா. ச/ேதாஷ!ப)&தி ைவ�கிேற$. 

இைத! ப;றி என. '(ணிய&தி$ ேமH� ச&திய� ப(Sகிேற$. Uாிய?ைடய 

ேத�Bச�கர� எ.வைரயி; "ழ�கி$றேதா அ.வைரயி� எ$?ைடய. 

இF2லக�…” (அேயா&தியா கா(ட� 10ஆ� ச��க&தி�) 
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இதி� தசரத�, ைகேகசி�3& தவறிைழ&தவ�கைள& த(E!ேப$ எ$பேதா) 

நி�லாம� ைகேகசி யா� தைலைய வா�கB ெசா$னாH� வா�கிவி)வதாக2� 

ம;<� எைதB ெசா$னாH� ெச=வதாக2� ெசா�Hகிறா�. ேமH� ைகேகசி 

வி��பினா� எ/த ஏைழைய�� பண�காரனா�கி வி)கிறதாகB ெசா�Hகிறா�. 

அதி� 3;றமி�ைல. ஆனா� அவ� ெசா$னா� எ/த& தனிகைன�� வறியவனா�கி 

வி)வதாகB ெசா�Hவ. எ$ன? இ/த! ேபB" தசரத�ைடய தைகைமைய� 

3ைற&.வி)கிற.. 

 

இேத நிக>Bசிைய� க�ப� எ!பEB ெசா�Hகிறா� எ$பைத! பா�!ேபா�. 

 

 நாழிைக க�3�$ ந�ளைட/த பி$ைற 

 யாழிைச அNசிய அ�ெசா� ஏைழேகாயி� 

 வாழிய எ$<அயி� ம$ன�.$ன வ/தா$ 

 ஆழி ெந)�ைக மட�கலாளி ய$னா$. 

 

ந)ரா&திாியான பிற3, ேவேல/திய சி;றரச�க� வா>&.�க� ெசா���ெகா() 

ெதாட�/. வர, சி�க� ேபா$ற தசரதB ச�ரவ�&தி, யாழி$ இைச�� 

ேதா;<விட�JEய இனிைமயான 3ரேலா) ேபச�JEய ைகேகசியி$ மாளிைக�3 

வ/தா�. 

 

 வாயி�$ ம$ன� வண�கிநி;ப, வ/.ஆ�3 

 ஏயின ெச=�� மட/ைதமா ெரா) ஏகி, 

 பாய� .ற/த பைட&தட�க( ெம$ேதா� 

 ஆயிைழ த$ைன அைட/த ஆழிம$ன$. 

 

மாளிைகயி$ வாச��, உட$வ/த சி;றரச�க� நி$<விட, ைகேகசியி$ பணி! 

ெப(கேளா) ேபா=, பNசைணைய வி�)& தைரயி� ப)&.� கிட/த ேவ� 

ேபா$< அக$< J�/த க(க8� ெம$ைமயான ேதா�கைள�*ைடய 

ைகேகசிைய! பா�&த ச�ரவ�&தி, 

 

 அைட/.அவ( ேநா�கி, அர/ைத எ$ெகா� வ/. 
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 ெதாட�/த. என& .ய�ெகா() ேசா�� ெநNச$, 

 மட/ைதைய மாைன எ)�3� ஆைனேயேபா� 

 தட�ைகக� ெகா()தழீஇ எ)�க H;றா$. 

 

அ�கி; ெச$<, அவ� கிட/த நிைலைமைய! பா�&., எ$ன .$ப� 

ேந�/.வி�டேதா எ$< கவைல ெகா() ேசா�/த மன&தவனாக, கீேழ கிட�கி$ற 

மாைன ஒ� யாைன த$ .தி�ைகயா� எ)!ப. ேபா� த$?ைடய நீ(ட 

ைககளா� த+வி எ)�கலானா$. 

 

அ!ேபா. ைகேகசி, 

 

 நி$< ெதாட�/த ெந)�ைக த�ைம நீ�கி, 

 மி$.வ� கி$ற. ேபால ம(ணி� L>/தா�; 

 ஒ$<� இய�பல� நீ)உயி��க� உ;றா�, 

 ம$ற� அ�/ெதாைட ம$ன$ ஆவிய$னா�. 

 

தசரத� \�கி நி<&திய ைகேகசி, நி$றபEேய த$ைன& \�கி ைககைள& 

த�ளிவி�) மி$ன� ேபால& .வ(), மீ�)� தைரயி� வி+/தா�; ஒ$<� 

ெசா�லாம� ெப�IB" விடலானா�, மண� மி3/த மல�மாைல யணி/தி�/த அ/த 

ம$ன?�3 உயி� ேபா$ற ைகேகசி. 

 

அைத� க(ட தசரத�, 

 

 அ$ன. க(ட அல�க� ம$ன$ அNசி, 

 எ$ைன நிக>/த.? இNஞால� ஏழி� வா>வா� 

 உ$ைன இக>/தவ� மா�வ�; உ;றெத�லா� 

 ெசா$னபி$ எ$ெசய� கா(E; ெசா��ெட$றா$. 

 

அைத� க() .யரமைட/த அரச$ பய/., “எ$ன நட/த.? இ/த ஏ+ 

உலக&திH� வசி!பவ�க� யாராக இ�/தாH� உ$ைன அவமதி&தவ�க� 
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உயிாிழ!பா�க�; நட/தைதெய�லா� ெசா�H; பிற3 நா$ அவ�கைள எ$ன 

ெச=கிேற$ பா�; ெசா��வி)" எ$றா$. 

 

இFவள2தா$ தசரத$ ெசா$ன.. இத$பிற3 ைகேகசி உடேன தன�3 ம$ன$ 

*$ெனா� கால&தி� வா�களி&தி�/த வர�கைள நிைன!Q�)கி$றா�. அ)&த 

பா�). 

 

 வ()ள தாரவ$ வா=ைமேக�ட ம�ைக, 

 ெகா(ட ெந)�கணி$ ஆ�ெகா�ைக ேகா!ப, 

 உ()ெகாலா� அ�� எ$க( உ$க( ஒ�கி� 

 ப(ைடய இ$< பாி/. அளி&தி'' எ$றா�. 

 

(ேத?�காக வ()க� ெமா=�3� '.மல�) மாைலயணி/த ம$ன$ அ!பEB 

ெசா�ல� ேக�ட ைகேகசி, அவ8ைடய ெபாிய க(களி��/. வE�� க(ணீ� 

அவ8ைடய மா�பி� ஒ+க, ம$னைன! பா�&. “எ$மீ. உ�க8�3 அ$பி�!ப. 

உ(ைமயானா� *$ ஒ� கால&தி� நீ�க� வா�களி&தைவகைள! பிாிய&ேதா) 

இ!ேபா. ெகா)�க�” எ$றா�. இ. க�ப� ெசா�Hவ.. 

 

வா�மீகி *னிவைர& ெதாட�ேவா�. 

 

ைகேகசி வர� ேக�ட.�, தசரத��3� அவ8�3� நட/த ேபB"�க8�, 

இராமைன� கா�)�க?!ப மனமி�லாம� தசரத� ப�ட .யர*�, ேகாசைலயி$ 

வ�&த*�, இல�"மண?ைடய சீ;ற*�, கைடசியாக இராம� வன&.�3! 

'ற!ப)வ.� ஆகியவ;ைறெய�லா� வா�மீகி *னிவ� ெவ3 வி5தாரமாக 

இ�ப&திர() ச��க�களி� ெசா�Hகிறா�. இ/த நிக>BசிகளிH� வா�மீக��3� 

க�ப��3� மி�க ேவ<பா)க� இ��கி$றன. 

 

அ/த ேவ;<ைமகைள! ப;றி இ�ேக விவாி�க ேவ(டா�. இ!ேபா., வா�மீகி 

*னிவ� ெசா�Hவதி�, தசரத�ைடய ெப�ைம�3� 3ைற2(டா�க& த�கதான 

விஷய&ைத�� ேவ< சில *ர(கைள�� ம�)� கவனி!ேபா�. 
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க�ப� ெச=தி��3� ஒFெவா� மா<தH� மிக ந�ல ேநா�க&.ட$ 

ெச=ய!ப�E��கிற.. ஒFெவா� பா&திர*� அதனத$ ெப�ைம�3! ப+. 

வராம� நட/. ெகா�ளB ெச=., இராம காைதைய உ(ைமயாகேவ 

ெத=வமா�கைத யா�கியி��கிறா�. 

 

வா�மீக&தி� இராமைன! ப;றிய *ர(களி� மிக2� 3றி!பிட&த�க ஒ� *ர( 

இராம$ கா�)�3! 'ற!ப)கி$ற இ/த! ப3தியி� இ��கிற.. அைத இ�ேகேய 

ெசா�� வி)ேவா�; 

 

இராம� தா� கா�)�3! ேபாவைத� ேகாசைல�3& ெதாிய!ப)&த வ�கிறா�. 

 

தாைய� க(ட2ட$ இராம�, அவ8ைடய பாத கமல�களி� அபிவாதன� 

ப(ணினா�. ெகௗசைல�� அவைர அைண&. உBசி ேமா/., பைகவரா� அSக 

ஒ(ணாத பல&ைத�ைடய த$ '&திரரான அவைர! பா�&., ெவ3 பிாியமா�� 

இதமா�� ெசா�லH;றா�. “எ$ 3ழ/தா=, நீ ெவ3 த�மவா$க8�, *தியவ�க8� 

மகா$க8மான இ�3ல&.தி&த இராஜாிஷிக8ைடய ஆ�ைள��, கீ�&திைய��, 

அற&ைத�� அைடவாயாக! உன. த/ைதயாைரB ெசா� தவறாதவராக அறி. அ/த& 

த�ம! பிர'வானவ�, இ$ைற& தினேம உ$ைன இராBசிய&தி� இளவரசனாக! 

ப�டாபிேஷக� ெச=.ைவ�க! ேபாகிறா�,” எ$< ெசா�� இராம� இ�!பத;3 ஓ� 

ஆசன� இ�) அவைர! ேபாஜன&தி;3 அைழ�க, இராம� ெவ�கி& தம. 

ைககைள� 3வி&.� ெகா() ஆசன&ைத& ெதா�)B ெசா�லலானா�. 

இய;ைகயாகேவ ெவ3 வண�க*�ளவராைகயாH�, தம. அ$ைனயிட&தி� தா� 

ைவ&தி�/த ெகௗரவ&தினாH�, இராம�, மி�க வண�க&.ட$, 

த(டகாரணிய&தி;3! பிரயாண! ப�டவரா= விைடெப;<�ெகா�ள ஆர�பி&தா�. 

 

“அ�மா இ!ெபா+. வ/தி��3� பய� இ$?� நிBசயமாக& ெதாியா.. இ!பய� 

உம�3� சீைத�3�, இல�"மண?�3� அதிகமாக& .�க&ைத& த��. நா$ 

த(டகாரணிய&.�3B ெச�ல! ேபாகிேற$. என�3 இ/த ஆசன� எத;3? இனி 

நா$ இ��க ேவ(Eய ஆசன�, YனிேயாE��3� இ�ப&ைத/. த�!ைபகளா; 

ெச=த *னிவ?�3ாிய ஆசன&தில$ேறா ! நா$ ாிஷிேபா� மா�ச&ைத நீ�கி� கா=, 

கிழ�3, ேத$ இைவகைள உணவாக! 'சி&.� ெகா(), ம?-ய சNசாரம;ற 
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கா�E� பதினா$3 வ�ஷ� வசி�க! ேபாகிேற$. மகாராஜ�, பரத?�3 இளவர"! 

ப�ட&ைத� ெகா)&., எ$ைன& த(டகாரணிய&தி� ாிஷிேபா� வசி&தி��க� 

க�டைளயி�டா�. ஆைகயா� நா$ ஜன�களி�லாத கா�E� ஆெற�) வ�ஷ� 

வாந!பிர5த�க8ைடய அ?-டான&ைத� ெகா(), கா= கனிகைள! 'சி&.� 

ெகா(), வசி�க! ேபாகிேற$” எ$றா�. (அேயா&தியா கா(ட� 20ஆ� ச��க�) 

 

இ/த! ேபBசி$ ெதானி மகா&. மாவாகிய இராம?ைடய ெப��3ண&.�3 

ஒ&ததாக இ�ைல. அைத!ப;றி! பி$னா� ஆரா=ேவா�. இ!ேபா. நா� 

எ)&.�கா�ட வ/த., இ/த! ேபBசிH�ளபE பி$னா� இராம$ நட/.ெகா�ள 

வி�ைலேய எ$ற *ர( இ�!பைத&தா$. இ�ேக இராம$, தா$ மாமிச� 

உ(பைத வி�)வி�)� கா=, கனி, கிழ�3கைள�� ேதைன�� உ() த�!ைப 

ஆசன&தி� அம�/தி��க& த(டகாரணிய&தி;3! ேபாவதாகB ெசா�Hகிறா$. 

ஆனா� பி$னா� வனவாச&தி�, இராம$ மா$, ப$றி *த�ய மி�க�கைள 

ேவ�ைடயாE அ/த மாமிச�கைள&தா$ உ() ெகா() வனவாச� 

ெச=ததாகB ெசா�ல!ப)கிற.. Z&திாிய$ மாமிசபZண� ெச=தததாக 

இ�!பதி� 3;றமி�ைல. ஆனா� இ�ேக மாமிச&ைத வி�) விட விரத� 

ேம;ெகா�ள! ேபாவதாகB ெசா��வி�)! பி$னா� மாமிச� உ(டதாக 

இ�!ப.தா$ *ர(. 

 

ேகாசைலயிட� ெசா$ன., ஒ$< உ(ைமயாகேவ மனமார ெசா$னதாக 

இ��கேவ()�; அ�ல. மாமிச&ைத வி�)வி�)& தவசிேபால� க/தIல 

பலாதிகைள& தி$< வாழேவ(E வ/.வி�டேத எ$< மன�3ைற�ட$ தவசியி$ 

உணைவ�� ஆசன&ைத�� பாிகாச� ெச=யB ெசா$னதாக இ��கேவ()�. 

மனமாரB ெசா$ன உ(ைமயானா� பி$னா� மாமிச� உ(டதாக இ��க� 

Jடா.. அ$றி, அ. பாிகாசமாக உ�ெளா$< ைவ&.! 'றெமா$< 

ெசா$னதானா� அ. இராம?ைடய ெப��3ண&.�3! ெபா�/தா.. 

இராம?ைடய ெப�/தைகைமைய!ப;றி இ!பEB ச/ேதகி�க இடமி�!ப. 

சாிய�ல. 

 

க�ப�, இ/தB ச/ேதக&.�3 இடேம இ�லாதபE, இராம$ கா�) மி�க�கைள 

உண2�காக ேவ�ைடயாEயதாகB ெசா�லவி�ைலெய$ப. ம�)ம�லாம� கா=, 

கனி, கிழ�3கைள&தா$ 'சி&. வனவாச� ெச=தா$ எ$< ெசா�Hவேதா) 
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ஊ?ணைவ வில�கினா$ எ$<� கா�)கி$றா�. அ&.ட$ வனவாச� 

ேம;ெகா�8வத;3 *$னாலாவ. இராம$ மாமிச� உ(டவ$ எ$< 

ெசா�ல2�Jட� க�பராமாயண&தி� இடமி�ைல. ஏென$றா� வா�மீகி *னிவ� 

கா�)வ. ேபா�, இராம$ த$ தாயாாிட� தா$ த(டகாரணிய&.�3! ேபாவைதB 

ெசா�H�ேபா., “நா$ இனி மாமிச&ைத நீ�கி, கா=, கனி, கிழ�3, ேத$ 

*த�யவ;ைற உணவாக� ெகா�ள! ேபாகிேற$" எ$< ெசா$னதாக� க�ப� 

கா�டவி�ைல. 

 

வன&.�3 வ�*$ இராம?ைடய உண2 எ!பEயி�/தாH�, வனவாச&தி� 

இராம$ ஊ$ உ(ணவி�ைல எ$ப. க�பராமாயண&தி� மிக2� ெதளிவாக& 

ெதாிகிற.. த(டகாரணிய&தி��/த தவசிக8� *னிவ�க8� இராம?�3 

அ�க�ேக வி�/தளி&தேபாெத�லா� கா=, கனி, கிழ�3கேள உணவாகB 

ெசா�ல!ப)கி$றன. 

 

அ.ம�)ம�லாம�, இராம?�3 ஊ?ண2 ெகா()வ/தி�!பதாக, இராமைன� 

காண வ/த 3க$ ெசா$னேபா. இராம$ ெசா$ன பதி�, இராம$ 

ஊ?(பவன�லெவ$ப. ெதாிய� கிட�கிற.. அைத! பா�!ேபா� : - வன&.�3 

இராம$ வ/தி�!பைத� ேக�வி!ப�ட 3க$ இராமைன� க() ெகா�ள வ/தா$. 

அவைன!ப;றி� க�ப� வ�ணி�3� ேபா., 

 

 ஊ;<� ெம=நற2, ஊெனா) மீ$Yக� 

 நா;ற� ேமய நைகயி� *க&தினா$; 

 சீ;ற� இ$றி�� தீெயழ ேநா�3வா$, 

 J;<� அNச� 3*<� 3ர�னா$. 

 

ேவ�ைவ ஊ;றி� ெகா(E��3� உட�'; க�8�, மாமிச*� மீ?� உ(ட நா;ற� 

L"வதா=, சிாி!பி�லாத *க&ைத�ைடயவ$; ேகாப� இ�லாமH� அவ$ 

க(களி� ெந�!ெபாிவ.ேபா� பா�!பவ$; எம?�Jட� ேக�) ந)�க� 

JEயதான இE*ழ�க� ேபா$ற ஓைச�ட$ ேப"� இய�'ைடயவ$. 

 

அவ$, 

 



174 

 

 சி��கிேபர� என& திைர� க�ைகயி$ 

 ம��3 ேதா$<� நக�ைட வா>�ைகயா$ 

 ஒ��3 ேதெனா) மீ$ உபகார&தா$ 

 இ�/த வ�ளைல� காண வ/. எ=தினா$. 

 

க�ைக� கைரயிH�ள சி��கிேபர� எ$ற ஊாி� வசி!பவ$; (இராம?�3� 

காணி�ைகயாக) ேத?� மீ?� ேச�&. எ)&.�ெகா(), அ�கி�/த வ�ள� 

இராமைன� க()ெகா�ள வ/. ேச�/தா$. அ!ேபா. இராம$ ஓ� 

ஆBசிரம&.�3� தேபாதன�க8ட$ ேபசி� ெகா(E�/தா$. ெவளிேய நி$< 

ெகா(E�/த இல�"மண$ 3கைன யாெர$< ேக�டா$. 3க$ தா$ இராமைர� 

க()ெகா�ள வ/தி�!பதாகB ெசா�ல, இல�"மண$ உ�ேள ெச$< இராமனிட� 

3க$ வ/தி�!பைதB ெசா$னா$. 

 

 அ(ணH� வி��பி, எ$பா� அைழ&தி நீ அவைன எ$றா$; 

 ப(ணவ$ வ�க எ$ன!, பாிவின$ விைரவி; '�கா$; 

 க(ணைன� க(ணி$ ேநா�கி� கனி/தன$; இ�(ட 3Nசி 

 ம(Sற! பணி/., ேமனி வைள&., வா='ைத&. நி$றா$. 

 

ேமேலானாகிய இராம?� வி�!ப&ேதா), அ/த� 3கைன எ$னிட� அைழ&. வா 

எ$< ெசா�ல, உடேன ெச$< இல�"மண$ அைழ�க, ஆ�வ� மி3/த 3க?� 

ேவகமாக ஆBசிரம&.�3� '3/., தாமைர�க(ணனாகிய இராமைன� க(ணார� 

க() மன�களி&.& த$?ைடய க<&த தைலமயி� Qமியி� , 'ர8�பE வி+/. 

வண�கிெய+/., உட�' வைளய வா=ெபா&தி வண�கி நி$றா$. இராம$, 

 

 இ�&திஈ() எ$றேலா)� இ�/தில$; எ�ைல நீ&த 

 அ�&திய$ ேத?� மீ?� அ+தி?�3 அைமவ தாக& 

 தி�&திென$ ெகாண�/ேத$ எ$ெகா� தி�2ள� எ$ன, Lர$ 

 வி�&த மாதவைர ேநா�கி *<வல$ விள�ப H;றா$. 

 

இராம$ 3கைன! பா�&., இ!பE உ�கா� எ$< ெசா���� 3க$ 

உ�காரவி�ைல. எ�ைலயி�லாத அ$ேபா) இராமைன! பா�&., ேத?� மீ?� 
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உ(பத;3& த3தியாக& .() ெச=. சைம&.� ெகா() வ/தி��கிேற$; 

ேதவாீ� தி�2ள� J�/. ஏ;<� ெகா�ள ேவ()� எ$< 3க$ ெசா�ல, இராம$ 

அைத� ேக�) அ�கி�/த *தி�/த தேபாதன�கைள! பா�&.B சிாி&.வி�)� 

3கைன! பா�&.B ெசா�லH;றா$: 

 

 “அாியதா� உவ!ப உ�ள&. அ$பினா� அைம/த காத� 

 ெதாிதர� ெகாண�/த எ$றா� அமி�தி?� சீ�&த வ$ேற 

 பாிவினி� தழீஇய எ$னி; பவி&திர�; எ�ம ேனா��3� 

 உாியன இனிதி$ நா*� உ(டன� அ$ேறா” எ$றா$. 

 

(நீ ேத?� மீ?� ெகா() வ/தி�!ப.) மிக2� பாரா�ட&த3/த அ�ைமயான 

காாிய�; உ�ள$பினா� உ(டான பிாிய&தி;3 அ. அறி3றி; அதனா� (நீ 

ெகா() வ/.�ள அ$'� காணி�ைகயான அைவ) அமி�த&ைதவிட 

உய�/தனவா3�; ("&தம�லாத ெபா�8�) அ$ேபா) கல/. வி�டா� 

பாி"&தமானேத; எ�ைம!ேபா$ற (விரதிக8�3�) ஏ;<�ெகா�ள& த�கனேவ; 

ஏ;<�ெகா(ேட$ எ$பேத அவ;ைற நா$ இ$பமாக உ(டத;3B 

சமானம�லவா எ$றா$. 

 

இதனா� இராம$ வனவாச கால&தி� மாமிச&ைத உ(ணவி�ைலெய$ப. 

நிBசயமாகி$ற.. இ/த நிைல தா$ இராம$ த$ தாயாாிட�, ‘நா$ மாமிச உணைவ 

நீ�கிவி�)� கா=கனிகைள உணவாக� ெகா() தவசிகைள! ேபா� வசி�க& 

த(டகாரணிய&.�3! ேபாகிேற$ எ$< ெசா$னதாக வா�மீக� கா�)வத;3 

ஒ&ததா3�. 

 

இராம$, த$ தாயாாிட&தி�, ப�டாபிேஷக� தன�கி�ைலெய$பைத��, பரத$ 

*EUட!ேபாகிறா$ எ$பைத��, தா$ வனவாச� ெச=ய! ேபாவைத�� ெசா$ன 

கா�சிைய� க�ப� எ!பE� கா�)கிறா� எ$பைத! பா�!ேபா�. 

 

உடேன வனவாச&.�3! 'ற!ப)வதாக� ைகேகசியிட� விைட ெப;<�ெகா(), 

இராம$ ேகாசைலயி$ மாளிைக�3B ெச$றா$. 

 

 3ைழ�கி$ற கவாியி$றி� ெகா;ற ெவ(3ைட�மி$றி 
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 இைழ�கி$ற விதி *$ெச�ல& த�ம� பி$ இர�கிஏக 

 மைழ�3$ற� அைனயா$ ெமௗ� கவி&தன$ வ�� எ$<, எ(ணி 

 தைழ�கி$ற உ�ள& த$னா�*$ ஒ� தமிய$ ெச$றா$. 

 

சாமைர Lச!ெபறாம�, (அரச சி$னமாகிய) ெவ(3ைட பிE&.! பணியா�க� 

உட$வர! ெபறாம�, நட�க ேவ(EயபE ஆ�Eைவ�3� விதியான. (வழி 

கா�)வ.ேபா�) *$னா� நட�க, த�மேதவைத அ+.ெகா() பி$னா� ேபாக, 

க<&த மைலேபா$ற த$ மக$, தி�*E 'ைன/த ேகால&ேதா), த$னிட� 

வர!ேபாகிறா$ எ$< எ(ணிெய(ணி மகி>/. ெகா(E�/த ேகாசைல�3 

*$னா�, இராம$ தனியாகB ெச$றா$. 

 

இராம$ அ!பE� ேகாசைல மாளிைக�3! ேபான ேநர� ப�டாபிேஷக&.�காக� 

3றி!பி�E�/த *J�&த ேநர� கட/.வி�ட கால�. *J�&த ேநர� தா(Eயபி$ 

அரச சி$ன�க� இ�லாம� ஏகா�கியாக வ�� மகைன� க(ட ேகாசைல, 

ப�டாபிேஷக� நட�கவி�ைலெய$பைத அ?மானி&., 

 

 “'ைன/தில$ ெமௗ�, 3Nசி மNசன! 'னிதநீரா� 

 நைன/தில$, எ$ெகா� எ$?� ஐய&தா�, நளினபாத� 

 வைன/த ெபா; கழ;கா�Lர$ வண�கH� 3ைழ/. வா>&தி 

 நிைன/த.எ$ இைடO<(ேடா ெந)*E 'ைனத;3?” எ$றா�. 

 

(ப�டாபிேஷக *J�&த ேநர� கட/.வி�டேத!) தைலயி� தி�*E காணவி�ைல! 

3)மி நைனயாம��!பதா� ம�கள 5நான�JடB ெச=யவி�ைலெயன& 

ெதாிகிற.! எ$ன காரணேமா! எ$< ச/ேதகி&த ேகாசைலயி$ தாமைரேபா$ற 

பாத�களி� வி+/., ெபா$னாலான Lரக(ைடைய� கா�� அணி/.�ள 

இராம$ வண�கின2ட$, அவைன மன*�க வா>&திய பி$ ப�டாபிேஷக� 

நட!பத;3 ஏதாவ. தட�க� ஏ;ப�)வி�டதா? எ$றா�. 

 

அைத� ேக�ட இராம$, 

 

 ம�ைக அ�ெமாழி JறH� மானவ$ 
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 ெச�ைக J!பி “நி$ காத� தி�மக$ 

 ப�கமி� 3ண&. எ�பி பரதேன 

 .�க மா*E U)கி$றா$” எ$றா$. 

 

ேகாசைல அ!பEB ெசா$ன2ட$, ேமலான 3ண�க8ைடய இராம$ அழகிய 

ைககைள� J!பி� ெகா(), “அ�மா, உ�க8�3 மிக2� பிாிய*�ள மகனாகிய 

எ$ த�பி பரத?�ேக ப�டாபிேஷக� நட�க!ேபாகிற.” எ$றா$. 

 

அத;3� ேகாசைல, 

 

 “*ைறைமய$< எ$ப. ஒ$< உ(); *�ைமயி$ 

 நிைற 3ண&தவ$; நி$னி?� ந�லனா� 

 3ைறவி� எ$?” என�Jறின�, நா�வ��3� 

 ம<வி� அ$பினி� ேவ;<ைம மா;றினா�. 

 

“I&தவ$ இ��க இைளயவ?�3! ப�ட� க�)த� *ைறய�ல எ$< உலக&தா� 

ெசா�Hவா�க�. அ. ஒ$<தா$ 3ைற. ம;ற!பE பரத$ *;றிH� ந�ல 

3ண�கேள நிைற/தவ$. உ$ைன� கா�EH� ந�லவ$. ஆைகயினா� 

அவ?�3! ப�ட� க�)வதி� 3;றெம$ன?” எ$றா�, (இராம$, பரத$, 

இல�3மண$, ச&.��கன$ ஆகிய) நா$3 ம�க8�3� அ$' ெச=வதி� 

ேவ;<ைமயி�லாத ேகாசைல. 

 

அ&.ட$, 

 எ$<, பி$ன�� “ம$னவ$ ஏவிய. 

 அ$< எனாைம, மகேன, உன�3 அற$; 

 ந$<, Y�பி�3 நானில� நீ ெகா)&. 

 ஒ$றி வா+தி ஊழிபல” எ$றா�. 

 

எ$< ெசா��, அத$ பி$'� “(I&தவ$ இ��க இைளயவ?�3! ப�டாபிேஷக� 

ெச=வ. *ைறய�ல ெவ$< பிற� ெசா$னாH� ெசா�ல�)�) மகேன! அரச$ 
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எ!பEB ெசா�Hகிறாேரா அ!பEB ெச=; அவ� ெசா�Hவைத ம<�காம� அத$பE 

நட!ப.தா$ உன�3& த�ம�; ந�ல., உ$ த�பி�3 இராBசிய&ைத நீேய 

ெகா)&. அவ?ட$ மனெமா&.! பல ஊழி கால� வா>வாயாக” எ$< 

வா>&தினா�. 

 

அைத� ேக�ட இராம$, 

 

 தா= உைர&தெசா� ேக�)& தைழ�கி$ற 

 \ய சி/ைதஅ& ேதாமி� 3ண&தினா$, 

 “நாய க$எைன ந$ெனறி உ=!பத;3 

 ஏய. உ() ஓ� பணி” எ$< இய�பினா$. 

 

தா= ெசா$ன அFவா�&ைதகைள� ேக�) மகி>Bசி ெபா�3� பாி"&தமான மன*� 

3;றம;ற 3ண�க8*ைடய இராம$, அரச$ நா$ ச$மா��க சீல$ ஆவத;காக 

என�3 இ�)�ள க�டைள ஒ$< இ��கிற.” எ$றா$. 

 

அ/த� க�டைள எ$னெவ$< ேகாசைல ேக�க, 

 

 “ஈ() உைர&த அ!பணி எ$ைன?” எ$றவ�3 

 “ஆ() ஓ� ஏழிேனா) ஏ+ அக$ கானிைட 

 மா(ட மாதவேரா) உட$ ைவகி! பி$ 

 மீ()� நீவர� ேவ()� எ$றா$” எ$றா$. 

 

“இ!ேபா. நீ ெசா$ன அ/த� க�டைள எ$ன?” எ$< ேக�ட அ$ைன�3 

இராம$, “ஏேழா) ஏ+, பதினா$3 வ�ட�க� நீ அக$ற (த(டகாரணிய) கா�E� 

மகிைமமி�க தவ*னிவ�க8ட$ த�கியி�/. பி$ தி��பிவர ேவ()� எ$< 

என�3 அரச$ ெசா��யி��கிறா�” எ$றா$. 

 

இத;3!பி$ ேகாசைலயி$ .யர� ஆர�பமாகிற.. தா$ வனவாச� ேபாவைத! 

ப;றி& த$ தாயாாிட� இராம$ *த$ *த� ெதாிய!ப)&தினைத வா�மீக� 
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ெசா�Hவ.� க�ப� ெசா�Hவ.� எFவள2 ேவ<ப)கி$றனெவ$ப.� அ/த 

ேவ<பா�E$ பய?� எளிதி� விள�3கி$றன. 

 

இனி, தசரத�ைடய ெப�/த$ைம�3� 3ைற2 உ(டா�3கிற இ$ெனா� *ர( 

வா�மீக&தி� வ�வைத! பா�!ேபா� : - 

 

இராம$ தா$ வனவாச&தி;3! ேபாவைத� ேகாசைல�3& ெதாிய!ப)&தி, அவ� 

அைத& த)&.B ெசா$ன ஆ�ேசபைன�3B சமாதான� ெசா��& ேத;றி வி�) 

இல�"மணைனB ச/தி�கிறா$. இல�"மண$ ெகா(ட க)�ேகாப&ைத& 

தணி�கிறா$. இல�"மண$ தா?� கா�)�3 வ�வதாக வாதா)கிறா$. அவ$ 

உட$ வ�வத;3 ஒ!'� ெகா(ட இராம$ சீைதையB ச/தி�கிறா$. சீைத�� 

கா�)�3 வர! பிEவாத� ெச=கிறா�. அவ8� வன&.�3 வ�வைத ஒ!'� 

ெகா(ட இராம$, இல�"மண$ சீைத இ�வ�� பி$ ெதாடர& தசரதாிட� 

வன&.�3! 'ற!பட விைடெப;<� ெகா�ள வ/தா$. அவைன� க(ட தசரத� 

எ+/. ஓEவ/. கீேழ வி+/. I�Bைசயாகி வி�டா�. அவைர இராம?� 

இல�"மண?� சீைத�� \�கி� க�E�� ப)�க ைவ&. ஆயாச� தீரB 

ெச=தா�க�. சிறி. ேநர&தி� தசரத� I�Bைச நீ�கி& ெதளிவைட/தா�. உடேன 

இராம� தசரதைர! பா�&., 

 

“எ�லா��3� ராஜாவான எ�க� மகாராஜேர! த�களிட� த(டகாரணிய&.�3! 

ேபாக விைடெபற வ/ேத$. எ�கைள அழகிய உ�க� க(களா� கடாZி�க 

ேவ()�. லVமண?� சீைத�� எ$?ட$ கா�)�3 வர விைடயளி�க 

ேவ()�. கா�)�3 வர ேவ(டாெம$< நா$ அேநகவிதமாக அவ�க8�3B 

ெசா���� அவ�க� அFவாறி��க வி��பவி�ைல. பைகவ�களி$ மான&ைத 

அழி!பவேர, பிரம$ ம�க8�3 அ?மதி ெகா)!ப. ேபா�, லVமண$, சீைத, 

நா$ ஆகிய எ�லா��3� ேசாக!படாம� அ?மதி ெகா)&. அ?!'�” எ$றா�. 

 

தசரத� இFவிதமாக& தம. 3மார� கா�)�3B ெச�ல விைடெபற� கா&தி�!பைத! 

பா�&., “இராகவா, நா$ ைகேகயி�3 வர&ைத� ெகா)&ததா� வNசி�க!ப�ேட$. 

அதனா�, எ$ைன நீ ம<&. அேயா&திமா நக��3 ம$னனாவா=,” எ$றா�. 

 

இ�ஙன� தசரத� ெசா�ல, த�ம&தி� நிைலநி$ற வ�� ேபசவ�லவ�மான இராம�, 

அNச� ப/த� ப(ணி�ெகா(), ம$னவைர ேநா�கி “அரசேர, தா�க� 
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அேநகமாயிர� வ�ஷமாக! Qமி�3 அரசராயி��கி$றீ�க�. இ!பE!ப�ட த�கைள 

நா$ ெபா=யராகB ெச=ய�Jடா.; ஆைகயா� நா$ கா�E� வசி�கிேற$. நா$ 

ஆரணிய&தி� பதினா$3 வ�ஷ� விைளயாE& த�க� வா�ைக� கா!பா;றி, அத$ 

பிற3 த�க� பாத�கைளயைடேவ$,” எ$றா�. 

 

எளிைமயாக& .�கி�3� அரச�, ைகேகயியி$ வைலயி� அக!ப�)B ச&திய&.�3� 

க�)!ப�டவரா=, அ�ைம� 3ழ/ைதயாகிய இராமைர ேநா�கி, ஏகா/த&தி� பி$ 

வ�மா< ெசா�லH;றா� : - “3ழ/தா=, இ�ைமயிH� ம<ைமயிH� 

ந$ைம�(டாவத;3�, "கமாக& தி��பி வ�வத;3�, "பமா�� அBசம;ற-

தா�மி��3� வழியி� ஜா�கிரைத�ைடயவனா=! ேபா. நீ உ(ைமயி$ வEவாக 

இ��கிறா=. உ$?ைடய சி/ைதேயா த�ம&ைத நிைறேவ;<வைத ேநா$பாக� 

ெகா(ட.. இ!பE!ப�ட உ$?ைடய '&திைய& த)�க எFவா< *E��? 

ஆனா�, இ$ைற இரா&திாி ஒ�பEயாH� நீ 'ற!பட ேவ(டா�. ஒ� தின� 

உ$ைன! பா�&த�னாேல?� நா$ "கமாகB சNசாி!ேப$. நீ இ$றிர2 

எ$ைன�� உ$ தாயாைர�� பா�&.� ெகா() இ�3& த�கியி�. நீ, உன. 

எ�லா வி�!ப�களிH� தி�!தி ெச=ய!ப�டவனா=, நாைள� காைலயி� 

'ற!ப�)! ேபாவா=. 

 

இராம, நீ என�3 வி�!ைபB ெச=வத;காக உ$ ந(ப�கைளெய�லா� ைகவி�), 

மனித சNசாரம;ற கா�)�3! ேபாகிறாேய! உ$ைன! ேபா� எ�லா!பEயாH� 

ெச=த;காிய ெதாழிைல ேம;ெகா�8கிறவ�க8� உ(ேடா ! 'த�வ, இFவ(ண� 

உ$ைன� கா�)�க?!'வதி� என�3 மனேமயி�ைல. இராகவ, ச&தியமாகB 

ெசா�Hகிேற$. நீ< Q&த ெந�!ைப! ேபா� ெக�ட எ(ண&ைத உ�ேள ெகா(ட 

ைகேகயியா� ேமாச� ேபாேன$. 3ல&ைத� ெக)�க வ/த ைகேகயியி$ ஏவலா� 

அவ� என�3B ெச=த வNசைனைய�� கட�க வி��'கி$றாேய! 'த�வ, அ$றி நீ 

I&த 3மாரனாைகயா� பிதாைவ ெம=யனா�க இ-ட!ப)கிறா= எ$பதி� 

ஆBசாியெம$ன?” எ$< ெசா$னா�. 

 

இFவா< ெவ3 .�க&ேதா) ெசா�H� தக!பனா� ேபBைச� ேக�) இராம� ெவ3 

வண�கமாக லVமண�ட$ Jட! பி$வ�மா< ெசா�லலானா� : “இ$ைற& 

தினேம நா$ இFவிட� வி�)! 'ற!ப�)! ேபாவதனாH(டா3� ந$ைமையவிட 
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உய�/த ந$ைமைய என�3� ெகா)�க யாரா� *E��? ஆைகயா� என. *+ 

வி�!ப&தாH� இ!ெபா+ேத ஆரணிய&.�3! ேபாக எ(Sகிேற$. தா�க� 

ேதச�க8ட?� ஜன�க8ட?� தன தானிய�க8ட?� ெபா�/தி��ள.� 

எ$னா� விட!ப�ட.மான இ!Qமிைய! பரத$ அரசாள� ெகா)�க ேவ()�. 

வனவாச� ெச=ய உ<தி ெகா(ட எ$ '&திைய இனி மா;ற *Eயா.. 

 

ேக�ேபா�களி$ மன&ைத நிைறவி�3� ேவ/ேத, தா�க� ைகேகயி��3� ெகா)&த 

வர&ைத ெவ3 ச/ேதாஷமாக *E&.B ச&திய ச/த� என! ெபய� ெப<�க�. நா$ 

த�க8ைடய க�டைளB ெசா�ைல� கா!பா;றி� ெகா() வன&தி� 

வசி!பவ�க8ட$ பதினா$3 வ�ஷ� வன&தி� வாச� ப(Sகிேற$. த�க8�3 

விசாரேம ேவ(டா�. பரத?�3! Qதல&ைத� ெகா)�க�. 

 

இர3 3ல� விள�3�பE ேதா$றியவேர, நா$ த�கள. ஆைண எ$ற 

காரண&தினா�தா$ ப�ட� க�E�ெகா�ள உட$ ப�ேட$; என. மன&தி� 

வி�!ப*;ேற?� இ$ப&ைத எ(ணிேய?� இராBசிய&ைத நா$ அ�கீகாி�க-

வி�ைல. எ�லாB சன�க8�3� ைதாிய� ெசா�ல ேவ(Eய தா�க� எ$ன 

இ!பE& .�க!ப)கிறீ�க�? ேசாக&ைத வி�E)�க�; க(ணீ� வE�க ேவ(டா�. 

 

பிறரா� ெவ�ல *Eயாத பரா�கிரம*ைடயவேர, மகாநதிக8�ெக�லா� பதியாக 

விள�3� ச*&திர� கல�கமைட�ேமா? '�ஷ சிேர-டேர, என�3 நா) ேவ(டா�; 

"க� ேவ(டா�; சீைத�� ேவ(டா�; ஒ� விதமான ச�ப&.� ேவ(டா�; நா$ 

த�கைளB ச&திய*ைடயவராக இ��க ேவ()கிேற$; ெபா=யராக இ��க 

ேவ(ேட$. நா$ பிர&யZ ெத=வமாகிய த�க� *$', ச&திய&தி$ மீ.� 

'(ணிய&தி$ மீ.� ஆைணயி�)B ெசா�Hகிேற$. பிர'ேவ இனி ஒ� கண! 

ெபா+.Jட இ�கி��க எ$னா� *Eயா.. தா�க� .�க&ைத வி�Eட ேவ()�. 

நா$ ெகா(ட உ<தி நடவாதிரா.. என. தாயாகிய ைகேகயி, எ!ெபா+. 

"இராகவா நீ கா�E;3B ெச�Hவா='' எ$< Jறினாேரா, அ!ெபா+ேத நா$ 

“அ�மா, அ!பEேய ேபாகி$ேற$,'' எ$ேற$; அB ச&திய&ைத நா$ 

நிைறேவ;<கிேற$. ேதவ, தா�க� வ�&த&தா� அE�கE எ�கைள நிைன�க 

ேவ(டா�. சா.�களான மா$க� நிர�பி�� நானாவித பZிக� ஒ�&.� 

ெகா()மி��3� ஆரணிய&தி� நா�க� மன�களி&. விைளயாட! ேபாகி$ேறா�. 
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த/ைதேய, த/ைத ெத=வ�க8�ெக�லா� ேமலான ெத=வ� எ$ற$ேறா 

சா5திர�க� J<கி$றன. '�ஷ சிேர-டேர, ஆைகயா� நா$ த�க� ெசா�ைல& 

ெத=வ&தி$ க�டைள என நிைன&ேத நிைறேவ;<கி$ேற$. பதினா$3 வ�ஷ� 

*E/த2ட$, நா$ இ�3 வர& தா�க� எ$ைன! பா�![�க�; இ&.�க&ைத 

வி�E)�க�. அ+. ெகா(E��3� Qமி *+வைத�� வி�E�ேட$. இைவகைள& 

தா�க� பரத?�3� ெகா)�க�. 

 

நா$, த�க� ெசா�ைல� கா!பா;ற� கா�)�3! ேபாகிேற$. த�கைள மீ()� 

ேசவி�க ெவ3 காலNெச�H�. மைலகளி$ J�ட�கைள�ைடய.�, அேநக 

ப�டண�க8ட$ JEய.�, நாநாவித வன�க� வா=/த.�, அழகிய எ�ைலக� 

ெபா�/திய.�, எ$னா� விட!ப�ட.மான Qமிைய! பரத$ ஆள�)�. அரசேர, 

தா�க� எFவா< ெமாழி/தீ�கேளா அ. அFவாேற நட�க�)�. 3;றம;ற அரசேர, 

ெபாிேயா�களா� மதி�க!ப)� உ�கள. ஆைணைய *E&த�� என�3 எFவள2 

வி�!ப� உ�ளேதா, அFவள2 வி�!ப� உலக&தி� மேனாகரமாக விள�3� 

ெபா��களிH� இ-டமான ெபா��களிH� இ�ைல. எ$ ெபா��)B ேசாக!பட 

ேவ(டா�. 

 

த�கைள! ெபா=யராகB ெச=வத;காக, எ$<� அழியாத இராBசிய&ைத��, 

வி�!ப/த�� ெபா��கைள��, "க&ைத��, சீைதைய��, பிராணைன�� 

வி��ேப$. த�க8ைடய விரத� உ(ைமைய உைடயதாக�)�. நா$ நாநாவித 

மர�கைள�ைடய ஆரணிய&தி; '3/., பழ�கைள�� Iல�கைள�� 'சி&.�, 

மைலகைள�� நதிகைள�� ஓைடகைள�� தாிசி&.�, ெவ3 ெசௗ�கியமாகB 

சNசாி!ேப$; தா�க� "கமாக இ��க�,'' எ$றா�. 

 

இFவ(ண� தம. 3மார� ெசா�ல அரச�, விசன&தா� கவர!ப�)B ேசாக&தா� 

வா�டமைட/தவரா=, இராமைர அைண&., அறிவ;றவரா= ேமாகமைட/. சிறி.� 

அைசவி$றியி�/தா�. ைகேகயி ஒ�&தி தவிர, ம;ற எ�லா& ேதவிமா�க8� 

கதறினா�க�. "ம/திர�� அ+.ெகா(ேட I�Bைசயைட/தா�. அFவிடெம�3� 

ஹா, ஹா எ$ற ஒ� ச&தேம ேக�)� ெகா(E�/த.. (அேயா&திய கா(ட� 34ஆ� 

ச��க�. ப(Eத நேடச சா5திாியா� அவ�க8ைடய ெமாழி ெபய�!') 
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இதி�, தசரத� இராமனிட&தி�, தா� ைகேகயி�3� ெகா)&த வர�கைள 

ம<&.வி�)! ப�டாபிேஷக� ெச=. ெகா�8�பE ெசா�Hவ.�, அத;3 

இராம$ இண�காம�, அரச� ச&திய� தவற�Jடா. எ$< அவ��3! '&தி 

'க�)வ.ேபால! ேப"வ.� தசரத�ைடய ெப�ைமைய� 3ைற&.வி)கி$றன. 

இராம$ கா�)�3! ேபாகேவ()� எ$பைத! ப;றி! ெபா<�க *Eயாத 

.�க&தினா� அவைன� கா�)�3! ேபாக ேவ(டா� எ$< ம�)� 

ெசா��யி�/தாலாவ. அவ� ெகா)&த இர() வர�களி� ஒ$ைறயரவ. 

உ(ைமயா�கினா� எ$பதா3�. ஆனா�, அவ� “எ$ைன நீ ம<&.வி�) 

அேயா&திமா நக��3 ம$னனாவா=,” எ$< ெசா�Hவதி� பரத?�3! 

ப�டாபிேஷக� எ$ற வர&ைத�� ம<�கB ெசா�Hகிறா�. அதனா� தா� ெகா)&த 

இர() வர�கைள�� ம<&. வி)�பE ெசா�Hவதாகிற.. 

 

ெமா&த&தி� இராம��3� தசரத��3� நட/த இ/த! ேபB"க�, தசரத�, தா� 

ைகேகசி�3� ெகா)&.வி�ட இர() வர�கைள�� பி$னா� ம<&.விட& 

தயாராக இ�/தாெர$<�, ஆனா� அ!பEB ெச=ய� Jடாெத$< இராம� 

அறி2<&திய பிற3தா$ அ/த வர�கைள& தசரத� ஊ�ஜித! ப)&தினா� எ$<� 

ேதா$றB ெச=கி$றன. 

 

இ!பE!ப�ட ச�கட�க8�ெக�லா� இடமி�லாதபE க�ப� கைதைய *;றிH� 

மா;றியைம&தி�!ப. 3றி!பிட&த�க.. 

 

வா�மீகி *னிவ� ெசா�HகிறபE இராமைன� கா�)�3! ேபா3�பE ைகேகசி 

ஏவிய.� அவ$ கா�)�3! ேபாவ.� பி$வ�மா< : 

 

ைகேகசி, தா$ எ(ணியி��கிற ஒ� விஷய&ைத *E&.&தர ேவ()ெம$< 

தசரதைர� ேக�டா�. த�வதாக& தசரத� ெசா$னா�. எைத� ேக�டாH� த�வதாகB 

ச&திய� ெச=யB ெசா$னா�. தசரத�� ச&திய� ெச=தா�. அத$ பிற3தா$ இர() 

வர�க� த�வதாக *$ ஒ� கால&தி� வா�3� ெகா)&தி�/தைத நிைன!Q�E, ஒ� 

வர&தா� பரத?�3 *EU�ட ேவ()ெம$<�, ம;ெறா� வர&தா� இராமைன! 

பதினா$3 வ�ட� வன வாச� ேபாகB ெசா�ல ேவ()ெம$<� ெசா$னா�. 

 

அைத� ேக�ட தசரத� ஆறா& .யரமைட/. ைகேகசிைய! பலவா< நி/தி&.வி�), 

இராமைன� கா�)�3! ேபாகB ெசா�லாம� அவ?�3 ப�டாபிேஷக� நட�க� 
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க�ைண 'ாிய ேவ()ெம$< ைகேகசியி$ கா�� வி+/. ெகNசினா�. 

ைகேகசியி$ பிEவாத� தளரவி�ைல. தசரத� ஓ=/.ேபா=, .�க&ேதா) I�Bைச 

யைட/.வி�டா�...... இர2 கழி/த.. இராமைன� J!பி�) அவைன� கா�)�3! 

ேபாகB ெசா�H�பE ைகேகசி, தசரதைர \(E� ெகா(ேட யி��கிறா�. 

 

அ/தB சமய&தி�, ப�டாபிேஷக&.�3 ேவ(Eய எ�லா ஏ;பா)கைள�� 

ெச=.வி�ட வசி-ட�, தசரதைர அைழ&. வ��பE "ம/திரைர அ?!'கிறா�. 

"ம/திர� ைகேகசியி$ மாளிைக�3 வ/. தசரத� .�க&ேதா) 'ல�பி� 

ெகா(E�!பைத! பா�&. அவைர ப�டாபிேஷக காாிய&.�3 அைழ�கிறா�; 

தசரத� மிக2� வ�&த&ேதா) "ம/திரைர! பா�&., நீ� எ$ைன& .தி&.! 

ப�டாபிேஷக காாிய&.�3 அைழ!ப., பிள/. கிட�3� எ$ மனைத ேமH� 

பிள!ப. ேபா� இ��கிற., எ$< அ+த 3ர�� ெசா�Hகிறா�. உடேன ைகேகசி 

3<�கி�), அரச� இரெவ�லா� இராம?ைடய ப�டாபிேஷக&ைத! ப;றிேய 

ேபசி�ெகா(E�/. \�காம� இ��கிறா�. நீ� உடேன ேபா= இராமைர இ�ேக 

அைழ&. வா�� எ$< "ம/திர��3� க�டைளயி)கிறா�. 

 

உடேன இராமைர அைழ&.வர ெவளிேய ேபான "ம/திர�, நகர&. 

மகாஜன�கெள�லா� இராம��3! ப�டாபிேஷக� நட�க ேவ()� எ$< கா&.� 

ெகா(E��3� ஆ�வ&ைதB ெசா�ல மீ()� ைகேகசியி$ மாளிைக�3� 

Yைழகிறா�. ைகேகசி�ட$ "ம/திர� ேப"� ஓைசைய� ேக�ட தசரத� "ம/திரைர� 

Jவி, “இராமைன அைழ&. வ��பE ைகேகசி உம�3� க�டைளயி�E��க நீ� 

அைதB ெச=யாம� ம<பE�� ஏ$ இ�ேக வ/தீ�?” எ$கிறா�. 

 

உடேன "ம/திர� இராமாிட� ெச$< ெதாிவி�கிறா�.... இராம� வ/தா�; தசரத� 

ஒ$<� ேபசாம� விசன&ேதா) இ�!பைத! பா�&., வ/.�ள விசன� எ$ன-

ெவ$< த/ைதைய� ேக�கிறா�. தசரத� பதிேல ேபசாம� அ+.ெகா(E��கிறா�... 

இராம�, ைகேகசிைய! பா�&.� காரண� எ$னெவ$< ேக�கிறா�. ைகேகசி ெவ3 

நிதானமாக நட/தைதB "��கB ெசா��, இராமைன� கா�)�3! ேபாகB 

ெசா�Hகிறா�. இராம� ேபாவதாக ஒ&.� ெகா�கிறா�. அைத� ேக�)� 

ெகா(E�/த தசரத� உர�கB ச&தமி�) அ+கிறா�. இராம� ேபா=வி)கிறா�. அத$ 

பிற3 இராம� த� தாயா��3& ெதாிய!ப)&தி வி�)& த�பியி$ ேகாப&ைத& 

தணி&. அவ?� கா�)�3 வ�வைத ஏ;<�ெகா(), பிற3 சீைதைய� க() 
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அவ8� உட$வர! பிEவாத� ெச=தைத ஒ!'�ெகா(), அத$ பிற3 இராம�, 

ல�"மண�, சீைத ஆகிய Iவ�மாக வன&.�3! ேபாக& தசரதாிட� விைட 

ெப;<�ெகா�ள! ேபானா�க�. அ!ேபா. நட/த ேபB"க�தா� ேமேல 

ெசா�ல!ப�டைவ. 

 

க�ப� இ/த� கைத! ப3திைய *;றிH� மா;றி அைம&தி��கிறா�. க�ப� 

ெசா�Hவதி�, ைகேகசி இராமைன� கா�)�3! ேபா3�பE அவளாகேவ 

ஏ2வதி�ைல. அரச$ ெசா$னதாக ம�)� ெசா�Hகி$றா�. அ!பEB 

ெசா�H�ேபா.� தசரத� (வா�மீக&தி� உ�ள. ேபா�) ப�க&தி��/. ேக�)� 

ெகா()�, .�க!ப�)� ெகா()� இ�/ததாக இ�ைல. 

 

தசரத� வ�&த&ேதா) மாளிைக�3� நிைனவிழ/. ப)&தி��க, அவ� ப)&.� 

கிட�3மிட&.�3 இராம$ ேபாவத;3 *$னாேலேய ைகேகசி இராமைனB 

ச/தி&., ம$னவ$ ெசா$னதாகB ெசா�Hகிறா�. அைத� ேக�ட இராம$ 

அ!ேபாேத அைத ஏ;<� ெகா(), அ�கி�/தபEேய ைகேகசியிட� வன&.�3! 

ேபாக விைட ெப;<� ெகா() ேகாசைல மாளிைக�3! ேபா=வி)கிறா$. 

 

இராம$ தசரதைர! பா��க2மி�ைல. அதனா� பிாிவா;றாைமயாக& தசரத� 

இராமனிட� எைத�� ெசா�ல2� இடமி�ைல. க�ப� ெசா�Hவைத! பா�!ேபா�: - 

 

ைகேகசி அல�ேகாலமாக& தைரயி� கிட!பைத� க(ட தசரத�, அவைள& 

\�கிெய)&. விசாாி&தா�. அவ� தன�3 *$ேன வா�களி&தி�/த இர() 

வர�கைள�� தரேவ()� எ$< ேக�டா�. தசரத� த�வதாக ஒ!'� ெகா(டா�. 

ஒ� வர&தா� பரத?�3! ப�டாபிேஷக� ெச=ய ேவ()ெம$<�, ம;ெறா$றா� 

இராம$ பதினா$3வ�ட� வனவாச� ேபாகேவ()ெம$<� ேக�டா�. 

பரத?�3! ப�ட�க�)வைத! ப;றி& தசரத� ஆ�ேசபி�கவி�ைல. ஆனா� 

இராமைன� கா�)�3 ஓ�ட ேவ(டா� எ$< ம�)� பலவா< ேக�)� ெகா(), 

 

 “நி$மக$ ஆ�வா$. நீ இனி. ஆ�வா=,. நிலெம�லா� 

 உ$வயமாேம ஆ8தி; த/ேத$ உைர3$ேற$; 

 எ$மக$, எ$க(. எ$உயி� எ�லா உயி�க�3� 

 ந$மக$ இ/தநாEறவாைம நய” எ$றா$. 
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“உ$ மக$ பரதேன ஆள�)�, நீேய மகி>Bசிேயா) அரசா�வா=; இ/த நா) 

*+வ.� உ$ வசமாகேவ இ��3�பE நீேய ச�வாதிகாாியாக இ�!பாயாக. 

இராBசிய&ைத இ!ேபாேத உ$னிட� த/. வி�ேட$; இ/தB ெசா� தவறமா�ேட$. 

ஆனா� எ$ மக$, எ$ க(, எ$ உயி�, எ�லா உயி�க8�3� ந$ைமேய ெச=ய� 

JEயவனான இராம$ இ/த நா�ைட வி�)! ேபாகாதி��3�பEயான வர&ைத நீ 

என�3& த/த��” - எ$< தசரத� பலவிதமாக� ெகNசி� கா�� வி+/. ேக�)� 

ெகா()� ைகேகசி மாறவி�ைல. 

 

இராம$ கா�)�3! ேபாேய ஆகேவ()ெம$<� அத;3& தசரத� ச�மதி&., அ/த 

வர&ைத�� த/. வி�டதாகB ெசா�ல ேவ()� எ$<� பிEவாத� ெச=தா�. 

கைடசியாக& தசரத�, 

 

 "L=/தாேள இFெவ=யவ� எ$னா மிட� ேவ/த$, 

 ஈ=/ேத$ ஈ=/ேத$ இFவர� எ$ேச= வன�ஆள, 

 மா=/ேத நா$ேபா= வா?லகா�ெவ$; வைசெவ�ள� 

 நீ=/தா=, நீ=/தா= நி$மகேனா)� ெநE.'' எ$றா$. 

 

‘ெக�டா� இ�ெகாEயவ�’ எ$< ெவ<!பைட/த ெவ;றி ேவ/தனாகிய தசரத�, 

“த/ேத$, த/ேத$ இ/த வர�; எ$ மக$ கா�)�3! ேபானபி$ நா$ இற/. 

ேதவேலாக&.�3! ேபா=வி)ேவ$; (இ!பE இராமைன� கா�)�3 ஓ�E 

எ$ைன� ெகா�Hவதனா� உ(டாக!ேபாகிற) பழியாகிற ச*&திர&தி��/. நீ�� 

உ$ மக?� கைரேயற *Eயாம� ெந)�கால� த&தளி![�க�” எ$றா�. 

 

இ!பEB ெசா�� *E�3 *$னேர, 

 

 Jறா*$ன� J<ப)�3� ெகாைல வாளி$ 

 ஏறா� எ$?� வ$.ய� ஆக&திைட I>க& 

 ேதறா$ ஆகிB ெச=ைக மற/தா$; ெசய�*;றி 

 ஊறா நி$ற சி/ைதயி னா8� .யி�2;றா�. 
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ெசா�� *E!பத;3 *$னா�, ெகாைல வாைள� ெகா() பிள�க!ப�ட. 

ேபா$ற க)ைமயான .$ப உண�Bசி உட�' *+வைத�� *+கB ெச=.விடB 

"யநிைன2 இ�லாதவராகி, ெசயல;றவராக I�Bைசயைட/.வி�டா�, தசரத�. 

காாிய� ைகJEவி�ட மகி>Bசி ஊ;ெற)�3� மனமைட/த ைகேகசி�� 

\�கிவி�டா�. 

 

ெபா+. விE/தபி$ "ம/திர�, தசரதைர அைழ&.! ேபாக� ைகேகசியி$ 

மாளிைக�3 வ/தா�. "ம/திர� வ/தி�!பதாக! பணி!ெப(க� வ/. ெசா�ல� 

ேக�ட ைகேகசி, "ம/திரைர மாளிைகயி$ *$க�Eேலேய வ/. ச/தி&. 

ேவெறா$<� ெசா�லாம�, இராமைன அைழ&. வ��பE க�டைளயி�டா�. 

"ம/திர� தசரதைர! பா��காமேலேய இராமைன அைழ&.வர! ேபா=வி�டா�. 

அதனா� ைகேகசி இராம?�3! ப�டாபிேஷக� ெச=. ைவ�க&தா$ அைழ!பதாக 

எ(ணி�ெகா() அ!பEேய இராமனிட*� ெசா�� அைழ&தா�. 

 

 “ெகா;றவ�, *னிவ�, ம;<� 3வலய& .�ளா� உ$ைன! 

 ெப;றஅ$< அ$ைனேபால! ெப�� பாி2 இய;றிநி$றா� 

 சி;றைவதா?� ஆ�ேக ெகாண�ெகனB ெச!பினா�; அ! 

 ெபா;றட ம3ட�Uட! ேபா3தி விைரவி$” எ$றா$. 

 

“அரச�க8� *னிவ�க8� ம;<� இ/த! QமியிH�ள எ�லா ம�க8�, (இராமா, 

உன�3! ப�டாபிேஷக� நட�க! ேபாவைத! ப;றி) உ$ைன! ெப;ெற)&த 

அ$ைனைய! ேபா� ெப�மகி>Bசி யைடகிறா�க�. உ$ சி;ற$ைனயாகிய 

ைகேகசி�� அ!பEேய மகி>Bசி��ளவளா=, ப�டாபிேஷக&.�3 உ$ைன 

அைழ&.வரB ெசா$னா�; அ/த அழகான ெபாிய (இராBசிய&தி$) ம3ட&ைத 

அணி/.ெகா�ள விைரவாக! 'ற!ப)”, எ$றா� "ம/திர�. 

 

இராம$ உடேன 'ற!ப�) ேநராக& தசரத�ைடய மாளிைக�3! ேபானா$. அ�ேக 

அவைர� காணாம� ைகேகசியி$ மாளிைக�3! ேபானா$. அ�ேக JEயி�/த 

ஜன�க8� *னிவ�க8� இராமைன வா>&தினா�க�. அவ�கைள� கட/. இராம$ 

மாளிைக�3� '3/. தசரத� இ��3மிட&ைத நாE அவ� மய�க*;<! 

ப)&.�கிட/த அ/த!'ர அைற�3! ேபா3*$னா�, ைகேகசி 3<�கி�) நி<&தி, 

அ�ேகேய விஷய&ைத அறிவி�கலானா�. 
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 ஆயன நிக+� ேவைல அ(ணH� அய�/. ேதறா& 

 \யவ$ இ�/த Uழ� .�வின$ வ�த� ேநா�கி, 

 “நாயக$ உைரயா$ வாயா� நா$இ. பக�ேவ$” எ$னா& 

 தாெயன நிைனவா$ *$ேன J;ெறன& தமிய� வ/தா�. 

 

(ைகேகசியி$ மாளிைகயி� JEயி�/தவ�க� இராமைன வா>&தி� ெகா()� 

ப�டாபிேஷக&ைத! ப;றி! ேபசி�ெகா()மி�/த) அைவக� நட/. 

ெகா(E��3�ேபா., இராம$, த$ த/ைதைய அ�3� காணாதவனாகிB ச;ேற 

ச/ேதகி&.B ெசா$ன ெசா� தவறாத \யவராகிய தசரத� இ�/த இட&ைத ேநா�கி 

வ�வைத� க(ட ைகேகசி, அரச� நா$ ேக�)! ெப;<�ள வர�கைள! ப;றிB 

ெசா��, அவ� வாயா� இராமைன� கா�)�3! ேபாகB ெசா�ல மா�டா�. நாேன 

அைதB ெசா��வி)கிேற$ எ$<, தாெய$< எ(Sகி$ற இராம?�3 *$னா� 

எம$ ேபால& தாேன வ/தா�. 

 

 வ/தவ� த$ைனB ெச$னி ம(Sற வண�கி வா=&த 

 சி/.ர! பவளB ெசFவா= ெச�ைகயி; 'ைத&. ம;ைறB 

 "/தர& தட�ைக தாைன மட�3ற& .வ() நி$றா$, 

 அ/திவ/ தைட/த தாைய� க(ட ஆ$க$றி$ அ$னா$. 

 

எதிேர வ/த ைகேகசிைய� க(ட.�, இராம$ அவ?ைடய தைல தைரயி;ப)�பE 

அவ� பாத&தி� வி+/. வண�கி எ+/., சி/\ர�ேபாH� பவள� ேபாH� சிவ/த 

த$?ைடய வாைய ஒ� ைகயா� ெபா&தி� ெகா(), ம;ெறா� ைகயா� 

த$?ைடய ஆைடைய ஒ)�கி! பிE&.� ெகா() மி�க வண�க&.ட$, 

பகெல�லா� ேம=BசH�3! ேபா=வி�), அ/தி! ெபா+தி� தி��பிவ�� தாைய� 

க(ட ப"�க$ைற!ேபா� மகி>Bசிேயா) நி$றா$. 

 

 நி$றவ$த$ைன ேநா�கி, இ��பினா� இைய/த ெநNசி$ 

 ெகா$<ழ� J;ற� எ$?� ெபயாினி$ ெகா)ைம Q(டா�, 

 “இ$< என�3 உண�&தலாவ. ஏயேத எ$னி$ ஆ3� 

 ஒ$< உன�3 உ/ைத, ைம/த உைர!பேதா� உைர உ()" எ$றா�. 
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அ!பE நி$றவைன ேநா�கி, இ��பினா� ஆ�க!ப�ட. ேபா$ற அ+&தமான 

ெநNச&ேதா), ெகாைல ெச=வேத ெதாழிலாக அைல�� எம?�3B சமானமான 

ைகேகசி, “இ$ைற�3 நா$ ெசா�ல ேவ()ெம$< என�3� க�டைளயிட!ப�ட. 

எ$னெவ$றா�, ஒ� சமாBசார� உன�3, மகேன, உ$ த/ைத ெசா�லB ெசா$ன 

ெச=தி இ��கிற.” எ$றா�. 

 

அைத� ேக�ட இராம$, 

 

 “எ/ைதேய ஏவ நீேர உைரெசய இையவ. உ(ேட� 

 உ=/தன$ அEேய$; எ$னி; பிற/தவ� உளேரா, வாழி; 

 வ/த. எ$ தவ&தினாய வ�பய$ ம;ெறா$< உ(ேடா? 

 த/ைத�� தா�� நீேர தைலநி$ேற$, பணிமி$'' எ$றா$. 

 

''எ$ தக!பனாேர க�டைளயிட& தா�கேள அைத என�3B ெசா�ல ேந�/த. 

எ$றா�, அEேய$ கைட&ேதறிவி�ேட$. எ$ைனவிட! பா�கியசா�யாக! 

பிற/தவ�� உ(ேடா ! இ�/தா� அவ�கைள வா>&.கிேற$. நா$ ெச=.�ள 

'(ணிய�களா� வர�JEய ந�ல பல$ இைதவிட2� ேவெற$ன இ��க*E��? 

 

(த/ைத எ$னிட� ெசா�லB ெசா$ன. எ$ன?) த/ைத�� நீ�க�தா$; தா�� 

நீ�க� - ெசா$னைதB ெச=ய� கா&தி��கிேற$; ெசா�H�க� எ$றா$. 

 

உடேன ைகேகசி, 

 

 “ஆழிU> உலக ெம�லா� பரதேன ஆள, நீேபா= 

 தாழி�� சைடக� தா�கி, தா�க�� தவ� ேம;ெகா() 

 Qழிெவ� கான�ந(ணி, '(ணிய& .ைறக� ஆE 

 ஏழிர() ஆ(E$ வாஎ$< இய�பின$ அரச$” எ$றா�. 
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“கட� U>/த உலக&ைத பரதேன அரசா8�பE வி�)வி�), நீ நீ() அட�/த 

சைட*E தாி&.� ெகா(), அ�ைம ெப�ைம��ள தவ� 'ாி�� வா>�ைகைய 

ேம;ெகா(), மரமட�/த கானக&தி� வாச� ெச=., '(ணிய தீ�&த�களி� நீராE, 

பதினா$3 ஆ()க� கழி&.வி�) அத$பிறேக தி��பி வரேவ()� எ$< அரச� 

ெசா$னா�” - எ$றா�. 

 

அத;3 இராம$, 

 

 “ம$னவ$ பணிய$றாகி� Y�பணி ம<!ெபேனா? எ$ 

 பி$னவ$ ெப;ற ெச�வ� அEயேன$ ெப;றத$ேறா 

 எ$இனி உ<திஅ!பா� இ!பணி தைலேம; ெகா(ேட$; 

 மி$ஒளி� கான� இ$ேற ேபாகி$ேற$; விைட�� ெகா(ேட$." 

 

“(தாேய! அரச� ெசா$னா� எ$< ெசா�Hகிறீ�கேள) அரச� இ�ட க�டைள-

யி�லாவி�டாH� நீ�க� க�டைளயி�டா� நா$ ம<&.வி)ேவனா? எ$ த�பி�3 

வ�� சிற!'க� அEேய?�3 வ/தத�லவா? இைதவிட ேவ< ெப�ைம என�3 

எ$ன இ��கிற.? (பரதேன அரசாள�)�) அழ3 ெபா�/திய கானக&.�3 நா$ 

இ$ைற�ேக ேபாகி$ேற$; இ!ேபாேத த�களிட� விைடெப;<� ெகா�8கிேற$.” 

 

 எ$<ெகா() இைனயJறி, அEயிைண இைறNசி மீ�)�, 

 த$.ைண& தாைத பாத� அ&திைச ேநா�கி& தா>/. 

 ெபா$திணி! ேபாதினா8� Qமி�� 'ல�பி ைநய� 

 3$றி?� உய�/த ேதாளா$ ேகாசைல ேகாயி� '�கா$. 

 

எ$< இ!பE!ப�ட வா�&ைதகைளB ெசா�� மீ()� ைகேகசியி$ பாத�களி� 

வி+/., வண�கிவி�) (அFவிட&திேலேய விரத� Q()வி�டதனா� தசரத� 

இ�/த ப�ளியைற�3� ேபாகாம�) த$ தக!பனா� இ�/த தி�3 ேநா�கி அவ� 

பாத�க8�3 வண�க� ெசH&திவி�)& தாமைர மலரவளாகிய தி�மக8� 

Qமாேதவி�� (இராம$ கா�)�3! ேபாக ேந�/தைத! ப;றி) அ+. 'ல�பி வ�&த� 

அைடய, மைலயி?� திர(ட ேதா�கைள�ைடய இராம$ ேகாசைலயி$ 

மாளிைக�3! ேபா=! '3/தா$. 
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இத;3! பிற3தா$ இராம$, தா$ வனவாச� ெச=ய! ேபாவைத& த$ தாயா��3B 

ெசா��வி�), இல�3மணைன�� சீைதைய�� ச/தி�கிறா$. பிற3 அவ�க8ட$ 

கா�)�3! ேபா=வி)கிறா$. க�ப� இ!பE� கைதைய மா;றியி�!பதா�, தசரத� 

இராமைன� க() ேபசி& .$ப� ெபா<�காம� ஏேதேதா ெசா�� விட�JEய 

ச�கட�க8�3 இடேம இ�லாம���கிற.. 

 

எனேவ, க�ப� இய;றி��ள இராம கைத வா�மீகி *னிவ� இய;றிய இராம 

கைதயினி$<� மிக மிக2� ேவ<ப�ட.. பா&திர�களி$ ெய�கைள& தவிர 

அவரவ�க8ைடய 3ண&திH� ெசா��H� ெசய�H�, க�ப� ெசா�Hவ. 

வா�மீக� ெசா$னத;3 *;றிH� மா<ப�ட.. 

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

12. 12. 12. 12. சாி�திர� அ�லசாி�திர� அ�லசாி�திர� அ�லசாி�திர� அ�ல    

 

இராமாயண� கைத சாி&திர நிக>Bசிய�ல. அைதB சாி&திர ச�ப/த*ைடயதாக 

எ(ணி� ெகா() ஆரா=Bசி ெச=ய!'3வ. *;றிH� L( *ய;சியா3�. 

இராமைன வடநா�) ஆாிய$ எ$<�, இராவணைன& ெத$னா�)& திராவிட$ 

எ$<� எ(ணி�ெகா(), ஆாியனாகிய இராம$ திராவிடனாகிய இராவணைன� 

ெகா$<வி�டாேன எ$ற ஆரா=Bசி உ(ைம�3 ஒ&ததாக இ��க *Eயா.. 

 

ப&.& தைலகைள�ைடய திராவிட$ இ�/தி��க *E�மா? I$< ேகாE 

வ�ட�க� ஆ�8ைடய ஒ� சாி&திர '�ஷ$ இ�/தி��க *E�மா? ைகலாய 

மைலைய ஆணி ேவேரா) அைச&.வி�ட மனித$ இ�/தி��க *E�மா? இ�ப. 

ைகக� ம�)ம$றி இ�ப. ேகாE ைககளி�/தாH� இமயமைலைய அைச&.விட 

*E�மா? இ!பEெய�லா� இராவண?�3B ெசா�ல!ப�)�ள இய;ைக�3 

விேராதமான சிற!'க� ஒ�'றமி��க, 3�பக�ணைன! பா�!ேபா�. 

 

3�பக�ண$ மைலமைலயாக� ெகா�ட!ப�E��3� ேசா;ைற��, வ(E 

வ(Eயாக வ/.�ள இைறBசிகைள��, 3ட�3டமாக ம.ைவ�� உ()வி�) 

உற�கி� கிட!பானா�. அவனாக ஆ< மாத�க8�3 ஒ� *ைற விழி&தா�தா$ 

விழி!'. இ�லாவி�டா� ஒேர \�க�தா$. அவைன எ+!ப ேவ()மானா� அவ$ 
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கா.க8�க�கி� ேபாிைககைள *ழ�கி, ெகா�', தாைர, த!ப�ைடகைள� ெகா() 

மிக!ெபாிய ஓைசகைள உ(டா�கி, அ.2� ேபாதாம� யாைனகைள அவ$ேம� 

ஏ;றி&தா$ எ+!ப ேவ()மா�. இ!பE!ப�ட ஒ� திராவிட$ இ�/தி��க 

*E�மா? இவைன& த�*ைடய இன� எ$<� த�*ைடய *$ேனா�களி� ஒ�வ$ 

எ$<� ெசா��� ெகா�வதி� ெத$னி/தியாவிH�ள யாராவ. ெப�ைம ெகா�ள 

*E�மா? அ. ேபாக�)�. 

 

U�!பணைக எ$ற ெப( ஒ� திராவிட! ெப(ெண$< ெசா��� ெகா�வ. 

ெத$னி/திய��3! ெப�ைம த�மா? ஆாியனாகிய இல�"மண$ திராவிட! 

ெப(ணாகிய U�!பணைகைய மானப�க� ெச=. வி�டாென$றா� அ. எ!பE! 

ெபா�/.�? இல�"மண$ ெச=த. ஆ(ைம�3& தகாத ெசய� எ$றாH� இ/த 

U�!பணைக, இராம?� இல�"மண?� இ��கிற இட&.�3 ஏ$ வ/தா�? 

இராவண?ைடய த�ைகயான அவ� இல�ைகயில�லவா இ��க ேவ()�? ஒ� 

திராவிட! ெப( த$?ைடய இ�!பிட&.�3 ஆயிர� ைம�க8�3 அ!பாH�ள 

வன&தி� தனிேய சNசாி&.� ெகா(E�/தா� எ$ப. ெத$னா�)! 

ெப(ைம�3! ெப�ைம தர�JEயதா? 

 

இராமனிட&.�3 இவ� ஏ$ ேபானா�? இராமைன� க() இவ� ேமாகி&தா� 

எ$ப.�, சீைதைய அவ� பய*<&தினா� எ$ப.�, அத;காக இல�"மண$ 

அவைள மானப�க� ெச=தா$ எ$ப. ம�)� ெபா=ெய$றா� ம;ற நிக>Bசிக8� 

ெபா=யாக&தாேன இ��கேவ()�? U�!பணைக இராமைன� க() 

ேமாகி&தாெள$ப.�, சீைதைய! பய*<&தினா� எ$ப.� ெபா=யானா� 

இல�"மண$ அவைள மானப�க� ெச=தா$ எ$ப.ம�)� ெம= எ$ப. எ/த 

நியாய&.�3! ெபா�/.�? 

 

நி;க, இராம$ எ$ற ஆாிய$தா$ இராவண$ எ$ற திராவிட?�3& தீைம 

ெச=.வி�டா$ எ$றா�, அ/த இராவணைனB சிைறயி� அைட&. ைவ&தி�/த 

கா�&தLாிய?� ஆாியனா? இராவணைன வா�னா� "��E! பிE&.�ெகா(), 

அவைன ஒ� ப&.&தைல! QBசிகளாக ஆ�E� ெகா(E�/த வா��� 

ஆாிய$தானா? பாதாள ேலாக&தி� இராவணனா� .$'<&த!ப�), அவ?�3B 

சாப�ெகா)&தவ�களாகB ெசா�ல!ப)கிற பல�� ஆாிய�க�தாமா? 
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வட இ/தியாவி��/. ெத$னி/தியாவி$ மீ. பைடெய)&தா$ எ$பைதம�)� 

ைவ&.�ெகா(), வட�ேகயி�/. வ/தவென�லா� ஆாிய$ எ$<�, ெத;ேக 

இ�/தவென�லா� திராவிட$ எ$<� தீ�மானி&.�ெகா�வ. சாி&திர 

ஆரா=Bசியாகிவி)மா? ேமH� நLன சாி&திர ஆரா=Bசி�கார�க�, “இ/த ஆாிய�க� 

எ$?� அறிவி; சிற/த இன&தா� வட இ/தியாவி��/. ெத$னி/தியா2�3 

வ/தா�க� எ$ப. *;றிH� தவ<; இவ�க� ெத$னி/தியாவி��/.தா$ வட 

இ/தியாவிH� பரவினா�க�” எ$< ெசா�Hகிறா�க�. அத;3 ஆதாரமாக! பல 

சா$<கைள� J<கிறா�க�. இ/த இ�வித ேகா�பா)களி� எ. ெம=, எ. ெபா=? 

எ/த ஆரா=Bசி�காரராH� க()பிE�க *Eயாத இ/த ஆாிய - திராவிட 

அ?மான�கைள ைவ&.� ெகா() இராமாயண� கைதையB சாி&திர&ேதா) 

ச�ப/த!ப)&த *ய�வ. உ(ைம�3 உக/தத�ல. ந�ப&த3/த சா$<க� கா�E 

எ+த!ப)கிற சாி&திர ஆரா=Bசிக8� ஒ$<�ெகா$< மா<ப�) உ(ைமைய� 

க(டறிய *Eயாதனவாக இ��கி$றன. சாி&திர ஆரா=Bசி விNஞான 

ஆரா=Bசிைய!ேபா� நிBசயமான *E2க� உ�ளதாக இ��க *Eயா.. 

 

உதாரணமாக& த(ணீைர ஆரா=/தா� அ., இர() ப�3 பிராண வா�2� 

(ஆ�gஜ?�) ஒ� ப�3 ஜலவா�2� (ைஹ�ெராஜ?�) ேச�/. உ(டான 

ெபா�� எ$ற உ(ைமைய� க(S�3 *$னா� ெம=!பி&.� கா�டலா�. இ/த 

ஆரா=Bசிைய யா� ெச=தாH� ஒேர *E2�3&தா$ வர*E��. இைத!ேபாலேவ 

விNஞான&ைத! ப;றிய எ�லா ஆரா=BசிகளிH�, இ/த காரண&தா� இ/த� 

காாிய� எ$< நிBசயமாக� Jற *E��. ஆனா� சாி&திர ஆரா=Bசி அ!பEய�ல. 

அத;3 ம<�க*Eயாத உ(ைமக� ஆதார�களாக அைமய *Eயா.. ஆதார�க� 

ெப��பாH� ெவ<� அ?மான�க� தா�. சாி&திர� எ$< எ+த!ப�)�ள 

0�களிH� ச/ேதக�க8�3 இடமி��கிறேபா., ெவ<� க�)�கைதகைள�� 

சாி&திரெம$< ஆராய!'3/தா� எ!பEயி��3�? 

 

உ(ைமயாகேவ உலக&தி� பிற/., வள�/., வா>/. மைற/.ேபான மிக! ெபாிய 

மனித�க8ைடய சாி&திர�கைளேய நிBசயி�க *Eயவி�ைல. அ/த! ெபாியவ�க�, 

ம�க� எ$ெற$<� மற�க *Eயாத காாிய�கைளB சாதி&தவ�களாக மிகB சிற/த 

ெபா�கிஷ�கைள நம�3 வி�)! ேபாயி�/.� அவ�க8ைடய சாி&திர 

உ(ைமகைள நா� இ!ேபா. நிBசயி�க *Eயவி�ைல. இத;3 எ(ணிற/த 
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உதாரண�க� உலக� *+வதிH� எ�லா நா)களிH� உ(). அவ;<� ஒேர ஒ� 

உதாரண&ைதம�)� கவனி!ேபா�. 

 

உலக மகா இல�கிய�க8� தைலசிற/த. தி��3ற�. தி��3றைள அ�ளிB 

ெச=தவ� தி�வ�8வ� எ$ப. ம�)/தா$ நம�3& ெதாி��. அ/த! ெபய� 

அவ�ைடய இய; ெபய�தானா எ$< Jட உ<தி!ப)&த! ேபாதிய ஆதார�க� 

இ�ைல. க�ணபர�பைரயாக அவைர! ப;றி��, அவ�ைடய மைனவி வா"கி எ$ற 

அ�ைமயாைர! ப;றி��, அவைர ஆதாி&த ஏேலலசி�க� எ$ற வ�ளைல! ப;றி�� 

ெசா�ல!ப�) வ/த .() .(டான கைதகைள& தவிர, சாி&திர� எ$< ெசா�ல& 

த3/த எ.2� நம�3� கிைட�கவி�ைல . 

 

தி�வ�8வ�ைடய சாி&திர&ைத! ப;றி ஆரா=Bசி ெச=த அறிஞ�க� பல�. அவ�க� 

தி�வ�8வ� வா>/த கால&ைத�Jட நிBசயி�க *Eயவி�ைல. வா>�ைக 

நிக>Bசிகைள� க(டறிய எFவிதமான ஆதார*� இ�ைலெய$றாH�, அவ� 

வா>/த கால&ைதB "�E�கா�டB சில சா$<க� கிைட�கி$றன. இ/தB 

சா$<கைள� ெகா() ஆரா=Bசி ெச=த ஒFெவா�வ�� ெவFேவ< *E2கைளB 

ெசா�Hகிறா�க�. 

 

ஒ�வ� தி�வ�8வ� வா>/த கால� "மா� ஆயிர� வ�ட�க8�3 *$னா� 

எ$கிறா�. இ$ெனா�வ� ஆயிர&. இ�0< ஆ()க8�3 *$னா� வா>/தவ� 

எ$< தீ�மானி�கிறா�. ம;ெறா�வ� ஏற&தாழ ஆயிர&. ஐ/0< ஆ()க8�3 

*$னா� எ$கிறா�. இ!பEயாக ஆயிர� ஆ()களி��/. இர(டாயிர� 

ஆ()க� வைர�3� இ/த வ�8வ� கால&ைத நிBசயி�கிறா�க�. ஒFெவா�வ�� 

அவரவ�ைடய தீ�மான&.�3 ேவ(EயபE ஆதார�கைள�� கா�)கி$றா�க�. 

ஆனா�, இ!பE! '.!'. ஆரா=Bசிகளி� இற�காத ெபா. ம�க�, வ�8வ$ 

வா>/த கால� "மா� இர(டாயிர� ஆ()க8�3 *$னா� எ$<தா$ 

ந�'கிறா�க�. 

 

இைத!ேபாலேவ, தமி> ெமாழி�3� தமிழ�ைடய வா>�ைக *ைற�3� இல�கண� 

வ3&தவராகிய ெதா�கா!பிய�ைடய கால� இர(டாயிர� ஆ()க8�3 

*$னா� எ$பதி��/. ஒ$பதினாயிர� ஆ()க8�3 *$னா� எ$கிற 

வைரயி� ெவFேவ< ஆரா=Bசியாள� ெவFேவ< விதமாக *E2க�)கி$றா�க�. 

எ�லா�� தா� ெசா�Hவ.தா$ சாியான. எ$பத;கான த3/த ஆதார�கைள� 

கா�E&தா$ ெசா�Hகிறா�க�. 
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இ!பE, ஆதார�கைள எ)&.�கா�ட இடமி��கிற சாி&திர ஆரா=Bசிேய 

உ(ைமைய� க()பிE�க *Eயாம���3�ேபா., மிக2� 

விய�க&த�கனவாக2�, சிறி.� ந�ப&தகாதனவாக2� உ�ள நிக>Bசிக� நிர�பிய 

க�)� கைதகைள� ெகா() சாி&திர உ(ைமகைள� க()வி)வ. எ!பE 

*E��? இராமாயண� மிக2� அசாதாரணமான பா&திர�க8� நிக>Bசிக8� 

அட�கிய ஒ� க;பைன� கைதெய$பதி� ஐயமி�ைல. அைத� ெகா() 

சாி&திர&ைத� காண*ய�வ. க(ணி�லா� 3�ட$ க(டதாகB 

ெசா�Hவைத&தா$ ஒ�3�. 

 

இராம கைதைய& த/தவ� வா�மீகி *னிவ�தா$. அ. ெவ<� க;பைன� கைததா$. 

வா�மீகி ெசா$ன கைதைய ைவ&.� ெகா() அவ��3! பி$னா� ெபௗ&த�க� 

எ+திய இராமாயண� எ$<�, சமண�க� எ+திய இராமாயண� எ$<�, கைத! 

ேபா�கி� ஒ$<�ெகா$< ச�ப/தமி�லாத இர() இராமாயண�க� 

இ��கி$றன. அவ;றி� ஒ$< சீைத இராவண?�3 மக� எ$< ெசா�Hகிற.. 

ம;ெறா$< இராம?� சீைத�� உட$ பிற/தவ�க� எ$< ெசா�Hகிற.. 

 

இவ;ைற& தவிர ஆன/த ராமாயண� எ$<�, அ;'த ராமாயண� எ$<�, 

அ&யா&ம ராமாயண� எ$<� இ$?� சில ராமாயண�க8� உ(). இவ;<� 

ஒFெவா$<� ெவFேவ< ேநா�க�க8ட$ கைதைய& திாி&.� J<வ.. இைவக� 

ஒFெவா$றி��/.� ஒ$றிர() வா�கிய�கைள ம�)� எ)&.�ெகா(), 

எ�லாவ;ைற�� J�E� 3ழ!பிB சாி&திர ஆரா=Bசி ெச=கிறவ�க8� உ(). 

இ!பE!ப�ட ஆரா=Bசிக� உ(ைம�3� அறி2�3� ஒ� சிறி.� 

ெபா�/தாதி�!ப. ம�)ம$றி பல தீைமகைள�� பய�3�. 

 

ஆதலா� இராமாயண&ைதB சாி&திர& ெதாட�'�ளதாக ஆராய! '3வ. ந�லத�ல. 

 

கவி&திற� மி3/த வா�மீகி *னிவ� மிக ந�ல ேநா�க�க8ட$ இராம கைதைய 

உ() ப(ணினா�. ெத=வ ந�பி�ைக, தா= த/ைதயாிட&தி� பணி2, ெசா$ன 

ெசா� தவறாைம, உட$ பிற/தவ�களி$ ந�Hற2, க;பி$ ெப�ைம, காம&தா� 

வ�� ேக)க�, அரசநீதி, ந�பி$ சிற!', காத�, Lர� அற� *த�யைவகைள! 

ப;றிய ந�லறி2கைள ம�க8�3 நிைன!Q�E� ெகா(E��க இராம கைத உத2� 

எ$பேத அ/த உய�/த ேநா�க�. த�ம&ைத இராமனாக ைவ&., அத�ம&ைத 
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இராவணனாக ைவ&. த�ம&.�3� அத�ம&.�3� நட/த ேபாராகேவ 

இராமாயண&ைதB ெச=தி��கிறா�. அத�ம&.�3 எFவள2 வ�லைமக� 

இ�/தாH� *Eவி� த�மேம ெவ�H� எ$பேத கைதயி$ க�&.. 

 

பிரம?�3! ேபரனாக, உய�/த 3ல� எ$< மதி�க!ப�ட பிராமண 3ல&தி� 

பிற/தவ$, இராவண$. க�வி நிைற/தவ$; கைலகளி; சிற/தவ$; ஒ!பாிய 

ேதாளா;ற� உ�ளவ$; எ(ணாிய வர�கைள! ெப;றவ$; I$றைர� ேகாE 

ஆ�ைள! ெப;றவ$. பலவிதமான எ/திர த/திரB சாதன�கைள உைடயவ$; 

ேபா�& திறைமயி� இைணய;ற Lர$; பNச Qத�க8� பணி/. ஏவ� 

ெச=ய�JEய விNஞான வி&ைதக� மி3/தவ$;. எ�லாவித ெச�வ�க8� 

நிர�பியவ$. அ!பE!ப�ட அவ?� பிற$ மைனவியி$ மீ. ெகா(ட *ைறெக�ட 

காம&தா� அழி/தா$ எ$பைத��, அத�ம&ைதேம;ெகா(டவ$ எFவள2 

வ�லைம��ளவனாக இ�/தாH� அவைன& த(E�க அவ?�3ேம� 

வ�லைம��ள ஒ� அதிகாாி இ�!பைத�� ம�க8�3 நிைன!Q�ட நி;பேத 

இராமாயண� கைதயி$ சார�. இ/த� 3றி�ேகாைள எ(ணி&தா$ வா�மீகி 

*னிவ� இராமாயண&ைத� க;பைன ெச=தி��கிறா� எ$பைத இனெவறி�3� 

ெமாழி ெவறி�3� இட�ெகா)�காம� எ(ணி! பா�&தா� எளிதி; 'லனா3�. 

 

எ(ணிற/த வ�லைமகேளா) அத�ம&தி� இற�கிய இராவணைன& த(E�க 

எ�லா வ�லைமக8� உ�ள ஒ�வனா�தா$ *E��. அ/த ஒ�வைன&தா$ 

ெத=வ� எ$ற ெபயரா� 3றி!பி)வ.. ெத=வ�தா$ எ�லா�வ�ல ச�தி. அ/த& 

ெத=வ�தா$ மகாவி-S எ$<�, அ. மானிட வEவ&தி� இராமனாக வ/. 

இராவணைன& த(E&த. எ$ப.� வா�மீகி *னிவ�ைடய க;பைன. ஆனா� 

தமி> ெமாழியிH� வடெமாழியிH� உ�ள ெத=வ&ைத! ப;றிய 

இல�கிய�களி$பE மகாவி-S எ$ற ெத=வ�, எ�லா� வ�ல இைறவ$ எ$< 

ேபா;ற!ப)கிற கட28ைடய I$< ெதாழி�களாகிய ஆ�க�, கா&த�, அழி&த� 

(சி�-E, திதி, ச�கார�) எ$றவ;<� கா&த� எ$ற ஒ� ப3தி�3 ம�)/தா$ 

அதிகாாி. ஆ�கH�3 பிரம?�, அழி&தH�3 ச�கர?� அதிகாாிக�. 

 

ஒேர இைறவ$தா$ இ/த I$< I�&த�களி� த�கி *&ெதாழி�கைள�� 

ெச=கிறா$ எ$ப. உ(ைமயானாH�, இ/த I$< நிைலக8�3� 

காாியாலய�க8� அதிகார வர�'க8� ெவFேவ< எ$ப. ேகா�பா). அ/த 

*ைறயி� மகாவி-S எ$ற ெத=வ� எ�லா�வ�ல பர�ெபா�ளி� I$றி� ஒ� 
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ப�3தா$ ஆகிற.. இ/த மகாவி-Sவி$ பாதிதா$ இராம$ எ$ப. வா�மீகி 

*னிவாி$ வா�3. ஆனா�, க�பநா�டா>வா��3 இராமபிராைன பர�ெபா�ளி$ 

ஒ� சி< ப3தியாகB ெசா�ல மன� இட� ெகா)�கவி�ைல. அவ� இராமபிராைன 

பிரம$, வி-S, சிவ$ எ$ற I�I�&திக8�3� Iலச�தியாகிய 

பர�ெபா�ளாகேவ பாEயி��கிறா�. 

 

ெத=வ அவதார� எ$பைத மதி!பவ�க8�3 இராமபிராைன ஒ� Qரண 

அவதாரமா�கி, மனித! ப('கைள மதி!பவ�க8�3& தைலசிற/த ஒ� 

மானிடனா�கி! பட� பிE&.� கா�)கிறா� க�ப�. ெப;ேறா��3 மகனாக2�, 

உட$ பிற!'க8�3B சேகாதரனாக2�, மைனவி�3� கணவனாக2�, 

ந(ப�க8�3 .$ப� நீ�3� .ைணவனாக2�, அைட�கல� '3/தவைர 

அைண!பவனாக2�, பைகவ?�3� ப(' 3ைறயாத Lரனாக2�, ம;<� எ�லா& 

.ைறகளிH� ஒ+�க� தவறாத உ&தமனாக இராமைன விள�கB ெச=கிறா�, க�ப�. 

வா�மீகி *னிவ��, இராம$ மனித! பிறவி�3 அைமய ேவ(Eய எ�லா உ&தம 

3ண�க8�3� உைறவிடமானவ$ எ$<தா$ ஆர�ப&தி� ெசா�Hகிறா�. ஆனா� 

கைத! ேபா�கி� இைடயிைடேய *ர(க� காண!ப)கி$றன. 

 

க�ப� இராமைன, அவதார&திH� Qரண அவதாரமா�கியி��கிறா�. மானிட 

த�ம�களிH� மாச;றவனா�கியி��கிறா�. அவதார� Qரணமான. எ$பைத� க�ப� 

பலவிட�களி� கா�)கி$றா�. அவ;றி� சில இட�கைள ம�)� பா�!ேபா�. 

 

அேயா&தியா கா(ட&தி$ கா!'B ெச=�ளாக, 

 

 “வா$நி$< இழி/. வர�பிக/த மாQத&தி$ ைவ!ெப�3� 

 ஊ?� உயி�� உண�2�ேபா� உ�8� 'ற&.� உளென$ப 

 J?� சிறிய ேகா&தா�� ெகா)ைம இைழ!ப� ேகா�.ற/. 

 கா?� கடH� கட/. இைமேயா� இ)�க( கா&த கழ� ேவ/ைத'' 

 

எ$கிறா�. 

 

இத$ ெபா�� :- Jனி�� சிறிய தாயாரான இராணி�� ேச�/. சதி 

ெச=.வி�டதா�, அரசனாக ம3டாபிேஷக� ெச=. ெகா�வைத வி�)வி�)� கான 
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க&ைத�� கடைல�� கட/. ெச$< (இராவணாதியைர� ெகா$<) ேதவ�க8ைடய 

.$ப�கைள நீ�கி ைவ&. Lரக(ைடயணி/த ம$னனாகிய இராமைன, (அவ$ 

யாெர$றா�) ஆகாய&தி��/. இற�கி மாெப�� பNசQத�க8� பரவியி��3� 

இட�களிெல�லா� (அ/த ஐ/. Qத�களி$ ேச��ைகயா� இய�3கி$ற) 

உட�களிெல�லா� ஊனாக2�, உயிராக2�, உண�Bசியாக2� உ�ேள�� 

ெவளிேய�� எ!ேபா.� இ�!பவனாகிய பர�ெபா�� எ$< அறிக - எ$ப.. 

 

"/தர கா(ட&தி$ கா!'B ெச=�ளாக, 

 

 “அல�க�� ேதா$<� ெபா=�ைம அர2 என! Qத� ஐ/.� 

 வில�கிய விகார!பா�E$ ேவ< பா);ற L�க� 

 கல�3வ. எவைர� க(டா� அவ� எ$ப� ைகவி� ஏ/தி 

 இல�ைகயி� ெபா�தா� அ$ேற, மைறக8�3 இ<தியாவா�." 

 

இத$ ெபா�� : - இ��)� ேவைளயி� பா�' ேபால& ேதா$றி, பய!படB ெச=கிற 

ப+ைத!ேபால ஐ/. Qத�களி$ ேச��ைகயா� உ(டாகிற பலவைக உட�கைள 

ெவFேவ< விதமாக உ�மாறB ெச=., ம;றவ�கைளெய�லா� மய�கB ெச=கிற 

மாைய, எ/த ஒ�வைர� க(டா� ந)�3ேமா அ/த! பர�ெபா�� தா$ ைகயி� ஒ� 

வி�ைல எ)&.� ெகா() (மானிட வEவி� வ/.) இல�ைகயி� ேபா�'ாி/. 

இராவணாதியைர� ெகா$றவ�; அவ�தா$ ேவத�களி$ 3றி�ேகாளான *Eவான 

ெபா�� - எ$ப.. அதாவ. பNசQத�களி$ ேச��ைகயா� ேதா$றி, மாறி, 

மைறகி$ற ெவFேவ< உ�வ�கைள& ேதா;<வி�கிற மாைய�3 அ!பா;ப�டவ$ 

பரமா&மா ஒ�வ$தா$. அவ$தா$ இராமனாக அவதாி&. இல�ைகயி� ேபா� 

'ாி/. இராவணாதியைர& த(E&தவ$ - எ$ப.. 

 

உலக&தி� அத�ம� ேம��)& த�ம� 3ைறகி$றேபாெத�லா� பகவா$ மனித 

`ப&தி� வ/. அத�ம&ைத ஒ)�கி& த�ம&ைத நிைலநா�)கிறா$ எ$ப. 

பகவ&கீைத ெசா�Hவ.. ெத=வ ந�பி�ைக��ளவ�க8�3& தைலசிற/த 

ெம=Nஞான 0� பகவ&கீைத. அ/த உ(ைம�கிண�க& த�ம&ைத நிைலநா�E 

அத�ம&ைத அட�கெவ$ேற அவதாி&த பரமா&மாேவ தா$ இராம$ எ$பைத� 

க�ப� மிக2� ெதளிவாகB ெசா�Hவைத! பி$வ�� பாட�க� கா�)�. இ. 

வா�மீக��3� க�ப��3� உ�ள ேவ;<ைமகளி� மிக2� *�கியமான.. இ/த 
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ேவ;<ைம, இ/த இர() கவிஞ�க8� வா>/தி�/த கால ேவ;<ைமயினா� 

க�த!ப�டத�ல; க;பைன ேவ;<ைமதா$. 

 

இராம$ வி-S, சிவ$, பிரம$ எ$ற *�I�&திக8�3� Iலமான பர�ெபா�� 

எ$பைத��, அ/த! பர�ெபா�� எத;காக மனிதனாக! பிற/த. எ$பைத�� 

ஜிேத/திாியனாகிய அ?மா$ வா�கா� க�ப� ெசா�Hகி$றா�: - 

 

சீதாபிரா�Eைய& ேதE இல�ைக�3� '3/த அ?மா$, சீைதைய� க() 

கைணயாழிைய� ெகா)&.! ேபச ேவ(Eயைத! ேபசி விைடெப;<� ெகா(ட 

பி$, அேசாகவன&ைத அழி�கH;றா$. அதனா� ஒ� சி< ேபா� I(ட.. அதி� 

அ?மா$ இராவண?ைடய கி�கர! பைடைய��, ச�'மா�ைய��, 

பNசேசனாதிபதிகைள��, அ�ச3மாரைன�� ெகா$<வி)கிறா$. அத$பிற3 

இ/திரஜி&த$ வ/. ெந)ேநர� ேபா� 'ாி/.� அ?மாைன ெவ�லமா�டாம� 

கைடசியாக! பிரமா5திர&ைத வி)கி$றா$. ச&திய&.�காக அ?மா$ அத;3� 

க�)!ப)கிறா$. 

 

அ?மா$ இராவண?ைடய சைப�3� ெகா() ேபாக!ப)கிறா$. ஆ;றைல 

ெமB"� இய�'ைடய Lராதி Lரனாகிய இராவண$ அ?மாைன� க(), இ/த� 

3ர�கா அFவள2 அழி2கைளB ெச=. வி�ட. எ$< ஆBசாிய!ப�) 

அ?மாைன! பா�&., “3ர�ேக, எத;காக இ�ேக வ/தா=? நீ யா�?” எ$ற 

*ைறயி� : 

 

 “ேநமிேயா? 3�சிேயா? ெந)� கணிBசிேயா? 

 தாமைர� கிழவேனா ? த�க( பஃறைல! 

 Qமிதா�3 ஒ�வேனா? ெபா�. *;<ற 

 நாம*� உ�வ*� கர/. ந(ணினா=?'' 

 

ச�கரா�த&ைத உைடய வி-Sவா? வBசிரா�த&ைத உைடய இ/திரனா? நீ(ட 

ம+வா�த&ைத�ைடய சிவனா? தாமைரயி� L;றி��3� பிரமனா? 

அBச*(டா�3� க(க8ட$ ஆயிர� தைலக8�ளதாக Qமிைய& தா�கி� 
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ெகா(E��3� ஆதிேசடனா? ேபா� ெதா)&. மா() ேபாவத;காகவா 

ெபயைர�� வEவ&ைத�� மைற&.�ெகா() வ/தி��கிறா=? 

 

 “நி$< இைச&. உயி� கவ� நீல� காலேனா? 

 3$< இைச&. அயி� உற எறி/த ெகா;றேனா? 

 ெத$ திைச� கிழவேனா? திைசநி$< ஆ�சிய� 

 எ$< இைச�கி$றவ� யா�� யாவ$ நீ?” 

 

நி$றபEேய பாச�கயி;ைற Lசி உயிைர� கவ�/. ெகா�8� நீலநிற*�ள எமனா? 

3$<ெதா<� L;றி�/. ேவலா�த&ைத Lசி ெவ;றிெகா�8� 3மரனா? 

ெத$திைச�3 உாியவனாகிய 3ேபரனா? தி�3கைள ஆ�கி$ற தி�3பால�க� 

எ$< ெசா�ல!ப)கிறவ�க8� எவைரB ேச�/தவ$? யா� நீ? 

 

 “அ/தண� ேவ�வியி$ ஆ�கி ஆைணயி$ 

 வ/.ற வி)&தேதா� வயெவ� Qதேமா? 

 */. ஒ� மல�ேளா$ இல�ைக *;<றB 

 சி/. என& தி�&திய திகிாி& ெத=வேமா?” 

 

அ/தண�க� யாக� ெச=. உ(டா�கி, அவ�க8ைடய ஏவ�னா� அ?!ப!ப�ட 

பல*�ள ெகாEய Qதமா? *த�வனாகிய தாமைர மலாிH�ள பிரம$, இல�ைகைய 

*;றிH� அழி&.வி) எ$< ெசா��! 'திதாக! பைட&.வி�ட ச�கர& ெத=வமா? 

 

 “ஆைர நீ? எ$ைன இ�3 எ=. காரண�? 

 ஆ� உைன வி)&தவ�? அறிய ஆைணயா� 

 ேசா� விைல ெசா�Hதி” எ$னB ெசா��னா$, 

 ேவெரா)� அமர�த� 'க> வி+�கினா$. 
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யா� நீ? இ�3 வ/த காரண� எ$ன? உ$ைன ஏவிவி�டவ�க� யா�? அைத நா$ 

அறி��பE, பய!படாம� ெசா�H, எ$றா$, ேதவ�க8ைடய கீ�&திகைள 

அEேயா) வி+�கிவி�ட இராவண$. அத;3 அ?மா$ விைட J<கி$றா$. 

 

 “ெசா��ய அைனவ�� அ�ெல$ ெசா$ன அ! 

 '��ய வ�யிேனா� ஏவ� Q(E ேல$ 

 அ��அ� கமலேம அைனய ெச�கணா� 

 வி��த$ \த$ யா$ : இல�ைக ேமயிேன$.” 

 

நீ ெசா$ன எவ�� அ�ேல$. நீ ெசா$ன அ/த அ;ப பல*�ளவ�க8ைடய 

ஏவலா� வ/தவன�ேல$. அ�� மல�� அழகிய தாமைர மல��ேபா$ற 

க(கைள�ைடய வி�லாளியி$ \த$ நா$. நானாகேவ இல�ைக�3� வ/ேத$. 

 

 ''அைனயவ� யாெரன அறிதி ஆதிேய� 

 *ைனவ�� அமர�� Iவ� ேதவ�� 

 எைனயவ� எைனயவ� யாவ� யாைவ�� 

 நிைனவ�� இ�விைன *E�க நி$<ேளா$." 

 

அவ� யா� எ$பைத அறி/.ெகா�ள ேவ()மானா�, *னிவ�க8�, ேதவ�க8�, 

*�I�&திகளான (பிரம$, வி-S, சிவ$ எ$ற) ெத=வ�க8�, ம;<� 

எ!பE!ப�டவ��, எவ��, எ.2� நிைன&.! பா��க2� *Eயாதவனாக 

ந�விைன தீவிைன எ$ற இ�விைனக8�3� *Eவாகி அ!பா� நி;கி$றவ$. 

 

ஆதலா� அவ$ நீ ெசா$ன, 

 

 "ேதவ�� பிற�� அ�ல$; திைச�களி< அ�ல$; தி�கி$ 

 காவல� அ�ல$; ஈச$ ைகல�கிாி�� அ�ல$; 

 Iவ�� அ�ல$; ம;ைற *னிவ�� அ�ல$ எ�ைல! 

 Q வலய&ைத ஆ(ட 'ரவல$ 'த�வ$ ேபாலா�." 
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ேதவ�க8� அ�ல$; பிற�� அ�ல$; தி�3 யாைனகளி� ஒ�வன�ல$; திைச� 

காவலாி� ஒ�வ?� அ�ல$; ைகலாய மைலயிH�ள பரமசிவ?� அ�ல$; 

*�I�&திகளி� ஒ�வ?� அ�ல$; ம;<� *னிவ�கைளB ேச�/தவ?� அ�ல$; 

Q2லக� *+வைத அரசா(ட தசரதB ச�ரவ�&தியி$ 'த�வனா3�. அவ$ 

யாெர$றா�, 

 

 “Iல*� ந)2� ஈ<� இ�ல. ஓ� *�ைம&தாய 

 கால*� கண�3� நீ&த காரண$; ைகவி� ஏ/திB 

 Uல*�, திகிாிச�3�, கரக*� .ற/., ெதா�ைல 

 ஆல*�, மல��, ெவ�ளி! ெபா�!'� வி�) அேயா&தி வ/தா$.” 

 

ஆதி��, ம&தி��, அ/த*� இ�லாதவனாகி (ஆதி ம&யா/தரகிதனா=), (இற/த 

கால�, நிக> கால�, எதி� கால� எ$ற) I$< கால�க8�3� அ!பா;ப�டவனா=, 

இவ;றி;ெக�லா� காரணமாக நி;பவனான பர�ெபா�ளா�3�, அவ$. ைகயி� 

ஒ�வி�ைல ஏ/தி�ெகா(), சிவனாக ேவைல ெச=கிறேபா. ஏ/.கி$ற 

Uலா�த&ைத��, வி-Sவாக ேவைல ெச=கிறேபா. ஏ/.கி$ற ச�கர&ைத�� 

ச�ைக��, பிரமனாக ேவைல ெச=கிறேபா. ஏ/.கி$ற கரக&ைத�� வி�)வி�), 

வி-Sவாக! ப)&தி�/த ஆ�ைலைய��, பிரமனாக L;றி�/த தாமைர 

மலைர��, சிவனாக L;றி�/த ைகலாய மைலைய�� வி�)வி�) அேயா&தி�3 

வ/தி��கிறா$. எத;காக அ!பE வ/தி��கிறாென$றா�, 

 

 “அற� தைலநி<&தி, ேவத� அ��"ர/. அைற/த நீதி& 

 திற� ெதாி/. உலக� QணB ெச/ெநறி ெசH&தி& தீேயா� 

 இற/.க 0றி& த�ேகா� இட�.ைட&. ஏக ஈ() 

 பிற/தன$, த$ ெபா;பாத� ஏ&.வா� பிற!ப<!பா$.'' 

 

த�ம&ைத நிைலநி<&தி (த�ம5தாபனா�&தமாக), ேவத�க� அ�� "ர/. 

ெசா�Hகி$ற நீதிகளி$ உ(ைமைய உண�/. உலகம�க� அத$பE நட�3�பE 

அவ�கைள ந�வழி!ப)&தி, தீயவ�கைள� ெகா$< நீ�கி (.-ட நி�ரக� ெச=.), 

ந�லவ�க8ைடய .$ப�கைள! ேபா�கி வி�)! ேபாக (சி-ட பாிபாலன� 
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ெச=.வி�)! ேபாக) இ!ேபா. அவதாி&தி��கிறா$. அவ?ைடய 

ெபா;பாத�களி� சரணைடகி$றவ�க8ைடய பிறவி& .$ப�கைள நீ�கி! 

பிறவாைமயாகிய *�தி தர�JEயவ$. 

 

இ. பகவ& கீைதயி$ சார�. இ!பEயாக, *�I�&திகளி� ஒ� I�&தியான 

வி-Sவி$ பாதிதா$ எ$< வா�மீகி *னிவ� ெசா$ன இராமபிராைன! 

பரமா&மாவி$ பாிQரண அவதாரமா�கி& தமிழ�களி$ இராமப�திைய 

அதிக!ப)&தியி��கிறா� க�ப�. 

 

வா�மீகி�3� க�ப��3� உ�ள ேவ<பா)களி� சிலேவ இ.வைரயிH� 

ெசா�ல!ப�டைவ. கா(ட� கா(டமாக ஆரா=/தா�தா$ எ�லா 

ேவ;<ைமகைள�� எ)&.�கா�ட *E��. �&தகா(ட� ஒ$< ம�)� தனி 

ஆரா=Bசி�3ாிய.. க�ப�ைடய ஒ!பாிய க;பைனக� �&தகா(ட&தி�தா$ 

உBசமைடகி$றன. வா�மீகி *னிவ� ெசா�லாத பல '.ைமகைள� க�ப� 

�&தகா(ட&தி� '3&தியி��கிறா�. பா&திர�களி$ 3ணB சிற!'க8� இ/த� 

கா(ட&தி� அதிகமாக! பாிமளி�கி$றன. வி�!' ெவ<!'கைள வி�)வி�)! 

பா�&தா�, இல�கண *ைறயி� வழி0� எ$< ெசா�ல!ப)கிற க�பராமாயண� 

இல�கியB சிற!பி� ஒ� *தPலாகேவ விள�3கிற.. கவி இல�கண&திH�, 

க;பைன அழகிH�, ெசா� நய&திH�, ெபா�� ெசறிவிH�, ெம=Nஞான 

நிைறவிH�, அற$ வ��<&.� ஆ;ற�H� இத;3 இைணயான காவிய� 

இ�ைலெய$ப. க;<ண�/த ெபாிேயா�களி$ தீ�!'. 

 

இ$ெனா� க�ப?� வ�வாேனா 

இ!பE�� கவி த�வாேனா 

 

எ$< அறிஞ�க� விய�கி$ற க�ப�ைடய காவிய&ைத, வடெமாழி அபிமான� எ$ற 

ெபயரா� அ/த�கால&தி� அர�ேக;<வத;3� விடாம� அவ\< ெசா$னா�க�. 

அவ�க� ‘தீ��க தாிசன&தா� நட/தைத நட/தபE வா�மீகி *னிவ� ெசா$ன இராம 

கைதைய இ!பEெய�லா� உ�&ெதாியாதபE மா;றியைத ஒ&.� ெகா�ள�Jடா.’ 

எ$< இக>/தா�க�. 

 

இ/த� கால&தி� தமிழபிமான� எ$ற ெபயரா�, வடநா�E��/. 

ெத$னா�E$மீ. பைடெய)&. வ/. தமிழ�கைள� ெகா$< பல அழி2கைளB 
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ெச=த ஆாியைன& ெத=வமா�கி, ஆாிய�களி$ அநாகாீக�கைள! ப;றி வா�மீகி 

ெசா����ள உ(ைமகைள�� மைற&., அவ�கைள உய�/தவ�களா�கி& 

தமி>நா�E� இராமாயண&ைத! '3&தி வி�டவ$ க�ப$; க�பராமாயண&ைத 

ஒழி&.வி�டா� வடநா�) இராம?�3& தமி>நா�E� இடமி�லாம� அவைன 

வடநா�)�ேக ஓ�Eவிடலா� எ$ெற�லா� அவ\< ெகா�ல!ப)கிற.. 

 

க�பனா இராமாயண&ைத& தமி>நா�E� '3&தின.? இ. உ(ைம�3! 

ெபா�/.மா? மிக2� 3ைற&.B ெசா$னாH�, க�ப$ பிற!பத;3 ஆயிர� 

ஆ()க8�3 *$னாேலேய அ/த இராம$ தமி> நா�E� அைச�க *Eயாத இட� 

ெப;<வி�ட.ம�லாம� தமிழ�க8�3& ெத=வேம ஆகி வி�டாேன! அ/த 

இராமைன& தமி>நா�ைடவி�) ஓ�Eவிட *Eயாெத$< க()தாேன க�ப�, அ/த 

இராம?�3& தமிழறிைவ� ெகா)&.& தமி>! ப('கைள! Q�E, தமி> வழ�க 

ஒ+�க�கைள� க;பி&. தி��3றைள! ேபாதி&., அற�க8�3& தைலவனா�கி& 

தமிழ�க� ம�)ம$றி எ�லா மனித�க8� வண�க&த3/த பர�ெபா�ளா�கினா�? 

 

க�ப��3 *$னா� ெந)�காலமாக& தமிழ�க�, வடெமாழி அறிஞ�கைள�ெகா() 

வா�மீகி இராமாயண&ைத! பE&. ெமாழிெபய�&.B ெசா�லB ெச=ேத இராமைன 

ெத=வமாக! ேபா;றி வ/தா�க�. வா�மீகி இராமாயண&தி� அைர3ைறயாகB 

ெசா�ல!ப�ட அவதார&ைத! Qரணமா�கி� கைத! ேபா�கி��/ேத 3;ற� 

3ைறகைள நீ�கிைவ&த.தா$ க�ப� ெச=த காாியெம�லா�. இராமைன& தமி> 

நா�E� '3&திய. க�பர�ல�. இ/த உ(ைமைய நா� ந$றாக உணரேவ()�. 

தமி>! பE!'�ளவ�களிH� அத;ெக$< பைழய தமிழில�கிய�களி� கவன� 

ெசH&தினவ�க�தா� இைத� காண *E��. இ!ேபாேத அதி� ச;<� கவன� 

ெசH&.வ. மி�க! பய?ைடயதா3�. 

 

ேதவார� பாEய தி�ஞானச�ப/த�, தி�நா2�கரச�, "/தரI�&தி *த�ய 

நாய$மா�க8�, தி�வா= ெமாழி பாEய தி�ம�ைக ஆ>வா�, ந�மா>வா�, 

3லேசகர! ெப�மா$ *த�ய ஆ>வா�க8� க�ப� கால&.�3 */தியவ�க�. 

இவ�க� இராமாயண&ைத& தம. பாட�களி� 3றி!பி)கிறா�க�. இவ�க8� 

தி�ஞான ச�ப/த�, 

 

“எறியா� கட�U> இல�ைக�ேகா$ த$ைன 
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*றியா� தட�ைக அட�&த I�&தி.'' 

 

அைல L"� கட� U>/த இல�ைக� கரசனாகிய இராவண?ைடய ேதா�கைள� 

ைகலாய மைலயி$ கீ> அ+&திய பரமசிவ$ - எ$<� 

 

"அைலU> கடலைட&. அ$< அைணவழி 

ெச=தவ$" 

 

அைலU>/த கடைல அைட&. அ$< அைணேபா�ட இராம$ - எ$<�, 

 

“மா$அன ேநா�கி ைவேதகி த$ைன ஒ� மாையயா� 

கா$ அதி� வFவிய காரர�க$ உயி� ெச;றவ$.” 

 

மா$ ேபா$ற விழிகைள�ைடய சீைதைய ஒ� வNசைன ெச=., கானக&தி� 

கவ�/த க�நிற அர�கனாகிய இராவண?ைடய உயிைர& ெதாைல&த இராம$ 

(Qைச ெச=த இராம��க! ெப�மாேன) எ$< இராேம"வர! பதிக&தி� 

பா)கி$றா�. 

 

தி�நா2�கரச� 

 

“தைலெயா� ப&.� தட�ைகய. இர�Eதா?ைடய அர�க$ ஒ(ைகயிைல 

அைலவ. ெச=த அவ$ திற� ெக)&த ஆதியா�.” 

 

ப&. தைலக8� இ�ப. ைகக8*ைடய அர�க$ இராவண$, அழகிய ைகலாய 

மைலைய அைச&தேபா. அவ$ ஆ;றைல ஒ)�கிய ஆதிI�&தியான பரமசிவ$, 

எ$<�, 

 

“3$<ேபா� ேதா8ைடய 3ணமிலா அர�க� த�ைம 

ெகா$<ேப� ஆழி அ�மா� ேவ�ைகயா� ெச=த ேகாயி�.” 
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மைலகைள! ேபா$ற ேதா�கைள�ைடய இராவணாதி அர�க�கைள� ெகா$ற பி$ 

(அ/த! பாவ� தீர) ச�கர� தாி&த தி�மாலாகிய இராம$ ப�தி மி3தியா� 

உ(டா�கிB சிவ Qைச ெச=த ேகாயி� (இராேம"வர�) எ$<�, 

 

“வைரக� ஒ&ேத உய�/. மணி*E அர�க�ேகா$ 

விைரய*;ற ஒ)�கி மீ(டமா� ெச=த ேகாயி�.” 

 

மைலகைள ஒ&த உய�/த நவர&ன� கிாீட�கைள& தாி&த அர�க� ம$னனாகிய 

இராவணைன! Q(ேடா), அழி&.வி�)& தி��பி வ/த தி�மாலாகிய இராம$ 

உ(டா�கிB (சிவQைச) ெச=த ேகாயி� (இராேம"வர�) எ$<�. 

 

“கட�ைட மைலக� த�மா� அைட&. மா�க�ம� *;றி.” 

 

மைலகைள� ெகா() கட� அைட&.B ெச$<, தா$ வ/த காாிய&ைத (இராவண 

ச�மார&ைத) *E&த பி$ (சிவ Qைச ெச=ய உ(டா�கின ேகாயி� இராேம"வர�) 

எ$<� பாEயி��கிறா�. 

 

"/தர�, 

 

“தி(ேத� ெந)Lதி இல�ைகய� ேகா$ 

திற$ேதா� இ�ப.� ெதாி/த�ளி” 

 

வ�ைம��ள ேத�க8� நீ(ட Lதிக8� உ�ள இல�ைக�3 அரசனான 

இராவண?ைடய இ�ப. கர�கைள�� ெவ�Eய�ளிய (தி�மா� இராம$ 

வண�3� பரமசிவ$) எ$<�, இ$?� பலவிதமாக இராமாயண நிக>Bசிகைள� 

3றி!பி�)! பாEயி��கிறா�க�. 

 

இவ�க� ைசவ�களானதா� சிவ?�3 ஏ;ற� த/. பாEயி��கிறா�க� எ$றாH� 

நா� 3றி!பிட ேவ(Eய. இ!பா�)களி� இராமாயண� இ�!ப.தா$. இ/த! 

பாட�க� க�ப$ ேதா$<வத;3 *$னா� பாட!ப�டைவ. 
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இனி ஆ>வா�கைள! பா�!ேபா� : ஆ>வா�க� ைவணவ�களானதா� அவ�க� 

பாEய பிரப/த&தி� இராம கைத பலவிட�களி� பாரா�ட!ப�)�ள.. சில 

இட�கைள� 3றி!பி)ேவா�. 

 

ந�மா>வா�, 

 

“க;பா� இராமைன ய�லா� ம;<� க;பாேரா?” 

 

க�வி க;க வி��'கி$றவ�க� இராமைன! ப;றிய க�விைய அ�லாம� 

ேவெறைத�� க;பா�களா? எ$<�, 

 

“ம$?ைடய இல�ைக அர(கா=/த மாயவேன” 

 

இராவண ம$ன?ைடய இல�ைகயி$ ேகா�ைடகைள அழி&த மாயவனாகிய 

தி�மாேல - எ$<�, 

 

“ெகா�'ேபா� சீைதெபா��) இல�ைக நக� 

அ�ெபாி உ=&தவ�” 

 

Q�ெகா�' ேபா$ற சீைதயி$ ெபா��) இல�ைக நகர&ைத அ�பா� எாி&தழி&த 

இராம� - எ$<�, 

 

3லேசகர ஆ>வா�, 

 

“வா�ைய� ெகா$< அர" இைளய 

வானர&.�3 அளி&தவேன” எ$<�, 

 

 “ம$? 'க> ேகாசைலத$ மணிவயி< வா=&தவேன 

 ெத$னில�ைக� ேகா$*Eக� சி/. வி&தா=” எ$<� 

 “த�3 ெப�� 'க>B சனக$ தி�ம�கா” எ$<� 
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 “பாரா8� பட�Bெச�வ� பரத$ ந�பி�ேக அ�ளி 

 ஆரா அ$' இைளயவேனா) அ��கான� அைட/தவேன” 

எ$<�, 

  

“தி(திறலா� தாடைக த$ உர� உ�வB சிைல வைள&தா=” 

 

எ$<� இ$?� பலபEயாக இராமாயண� கைதையேய பாE! ெப�மாைள 

வண�3கிறா�. 

 

தி�ம�ைக ஆ>வா�, 

 

 “ைப�க( விற� ெச�*க&. வா�மான! 

 பட�வன&.� கவ/தெனா)� பைடயா�தி(ைக 

 ெவ�க( விற� விராத$உக வி;3னி&த 

 வி(ணவ�ேகா$ தாளைணL�'' 

 

ப"�க(க8� சிவ/த *க*� மி�க பல*� உைடய வா���, கட/. வ/த 

கானக&தி� எதி�&த கவ/த?�, ஆ�த�க� மி3/., ெவ�ைமயான க(க8� 

மி3/த பல**ைடய விராத?� மா(ெடாழி��பE வி�வைள&த ேதவ�க8�3 

அரசனான இராம$தா$ நம. ெப�மா�. அவ$ பாத� ேச��க� - எ$<�, 

 

 “கைலயில�3� அக� ேமனி அர�க� 3ல�ெகாEைய� 

 காெதா)I� 3டனாிய� கதறி அவ� ஓE 

 தைலயி� அ�ைக ைவ&. மைலயில�ைக 'கB ெச=த 

 தட/ேதாள$,” 

 

ஆைடயழ3ட$ ெப�&த ேதக&ேதா) வ/த அர�க� 3ல! ெப(ைண� காைத��, 

I�ைக�� அ<&., அவ� கதறிய+. ெகா()� தைலயிலE&.� ெகா()� 

மைலக8�ள இல�ைக�3 ஓ)�பE ெச=த வ�ைம��ள ேதா�கைள�ைடயவேன - 

எ$<� இராமாயண� கைதயிH�ள நிக>Bசிகைள! '3&தி! பாEயி��கிறா�க�. 
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இதனா�, க�ப��3 *$னா��/த நாய$மா�க8� ஆ>வா�க8� இராம 

கைதைய! பாEயி�!ப. ெதாிகிற.. நாய$மா�க8� ஆ>வா�க8� க�ப��3� 

ெகாNச கால&.�3&தா$ */தியவ�க�. ஆனா� ச�க 0�க� எ$< 

ெசா�ல!ப)கிற 'றநாP<, அகநாP<, க�&ெதாைக *தலான 0�களிH� 

சில!பதிகார�, மணிேமகைல *த�ய காவிய�களிH� இராமாயண� மிக2� 

ஆ�வ&.ட$ 3றி!பிட! ப�E��கி$ற.. இ/த 0�கெள�லா� க�ப��3 ஆயிர� 

ஆ()க8�3 *;ப�டைவ. இவ;றி� இராமாயண&ைத!ப;றிய இட�கைள! 

பா�!ேபா�. 

 

சில!பதிகார&தி�, 

 

 “தாைத ஏவ�$ மா.ட$ ேபாகி� 

 காத� நீ�க� க)/.ய� உழ/ேதா$ 

 ேவத *த�வ$ பய/ேதா$ எ$ப. 

 நீ அறி/திைலேயா, ெந)ெமாழி அ$ேறா” 

 

த/ைதயி$ ஆைணதா�கி மைனவி�ட$ கா�)�3B ெச$< காத� சீைதைய! 

பிாி/. ெப�/ .யர� அைட/த இராம$ ேவத�கைள& த/த பிரமைன! 

(நாபி�கமல&தி�) ெப;றவனாகிய மகாவி-S எ$பைத நீ அறியாேயா? இ. 

ெந)�காலமாகB ெசா�ல!ப)கிற விஷயம�லவா? எ$<� (14-� காைத) 

 

“அ��கா$ அைட/த அ�/திற� பிாி/த 

அேயா&தி ேபால" 

 

ெகாEய கானக&.�3! ேபா=வி�ட மி�க வ�ைம��ளவனாகிய இராமைன! 

பிாி/த அேயா&திைய! ேபா� எ$<� (13-ஆ� காைத) , 

 

 “I2ல3� ஈரEயா$ *ைற நிர�பா வைக *Eய& 

 தாவிய ேசவE ேச!ப& த�பிெயா)� கா$ேபா/. 

 ேசாவரS� ேபா�மEய& ெதா� இல�ைக� க�டழி&த 

 ேசவ$ சீ� ேகளாத ெசவிெய$ன ெசவிேய! 
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தி�மா� சீ� ேகளாத ெசவிெய$ன ெசவிேய!” 

 

மகாப�ைய I$றE நில� ேக�) அவ$ த/த வா�3<தி நிைறேவற *EயாதபE 

இர(ேட அEகளா� I$< உலக�கைள�� அள/.வி�ட (I$றாவ. அEைய 

அவ$ தைலமீ. ைவ&த+&திய) தி�!பாத�க� சிவ�3�பE (இல�3மண?ட$) 

த�பி�ட$ கா�)�3B ெச$< கடH�3 அைண ேபா�) இராவணாதியைர! 

ேபாாி� மE&.! 'ராதனமாகிய இல�ைகையB சீரழி&த Lர?ைடய கைதயான 

இராமாயண&ைத� ேகளாத கா. எ$ன கா. - அ/த மகா வி-Sவி?ைடய 

ெப�ைமைய� ேகளாத கா. எ$ன கா.? - எ$<� (17ஆ� காைத) 

 

மணிேமகைலயி�, 

 

“மீ�சி எ$ப. இராம$ ெவ$றா$ என 

மா�சியி� இராவண$ ேதா;றைம மதி&த�” 

 

இராம$ (சீைதைய மீ�)) ெவ;றி ெப;றா$ எ$பேத மா�சிைம இ�லாத 

(இக>த;3ாிய) இராவண$ ேதா;றா$ எ$பைத� கா�)� அள2 ேகா� - எ$<� 

(சமயகண�க� திற� ேக�ட காைத) 

 

 “ெநEேயா$ மய�கி நிலமிைச ேதா$றி 

 அடல�� */நீ� அைட&த ஞா$< 

 3ர�3 ெகாண�/. எறி/த ெந)மைல எ�லா� 

 அண�3ைட அள�க� வயி<'�3” 

 

ெநEேயானாகிய தி�மா� இரமனாக உ�மாறி! Qேலாக&தி� பிற/. (இல�ைக மீ. 

பைடெய)&.) ச*&திர&தி� அைணேபா�ட கால&தி� 3ர�3க� ெகா() வ/. 

Lசிய ெபாிய மைலகெள�லா� அழகான கட�� '3/. மைற/தன எ$<� (உலக 

அறிவி!'� காைத) 

 

'றநாP;றி�, 

 

 “க)/ேத� இராம$ உட$ 'ண� சீைதைய 
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 வ�&தைக அர�க$ ெவௗவிய ஞா$ைற 

 நில� ேச� மதரணி க(ட 3ர�கி$ 

 ெச�*க� ெப��கிைள” 

 

இராம?ட$ கா�)�3! ேபான சீைதைய வ�லைம��ள அர�க$ இராவண$ 

கவ�/. \�கி� ெகா() (ஆகாய&தி�) ேபான ேபா. நில&தி� வி+/த 

அவ8ைடய ஆபரண�கைள� க(ட ("�ாீவைனB ேச�/த) 3ர�3க� 

அதிசய*;றன - எ$<� ('ற� 3, 8) 

 

அகநாP;றி�, 

 

 “ெவ� ேவ� க2ாிய� ெதா$*. ேகாE 

 *ழ�3 இ�� ெபௗவ� இர�3� *$.ைற 

 ெவ� ேபா� இராம$ அ�மைற�3 அவி&த 

 ப�L> ஆல�” 

 

ெவ;றி ேவைல�ைடய பா(Eய� நா�E$ ெத$ ேகாEயி� அைலேயாைச *ழ�3� 

ெப��கட�$ *$கைரயி�, இராவண?ட$ ேபா� ெச=. ெவ�Hவத;3 இராம$ 

ஆேலாசைன நட&தி� ெகா(E�/தேபா., அத;3 இைடOறாக! பறைவக� JE 

ச&தமி�)� ெகா(E�/த பல வி+.க8ைடய ஆலமர� - எ$<� 

 

க�&ெதாைகயி�: 

 

 “இமயவி� வா�கிய ஈ�Nசைட அ/தண$ 

 உைம அம�/. உய�மைல இ�/தன$ ஆக, 

 ஐயி�தைலயி$ அர�க� ேகாமா$ 

 ெதாE!ெபா� தட�ைகயி$ கீ>'3&. அ�மைல 

எ)�க� ெச�லா. உைழ!பவ$ ேபால” 

 

இமய மைலைய வி�லாக வைள&த க�ைக UEய சைட�ைடய பரமசிவ$, 

உைமயவேளா) அ/த உயரமான மைலயி� L;றி��3�ேபா., ப&.& 

தைலகைள�ைடய அர�க� ம$னவனாகிய இராவண$, கடக�க� அணி/த தன. 
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இ�ப. ைககைள�� மைலயி$ கீ> Yைழ&. அ/த மைலைய எ)�க *Eயாம� 

.$ப!ப�ட. ேபால - எ$<� இராமாயண&ைத! ப;றிய 3றி!'க� இ��கி$றன. 

க�ப��3 *$ "மா� ஆயிர� ஆ()க8�3 *$னா� எ+த!ப�ட 0�களி� 

இராமாயண� இFவள2 சிற!பான இட� ெப;றி��கிறெத$றா�, அத;3� சில 

0;றா()க8�3 *$னாேலேய இராமாயண� தமி> ம�களிைட பரவி, 

பாரா�ட!ப�E��க ேவ()� எ$பதி� ஐயமி�ைல. 

 

ஆதலா� இராமாயண&ைத& தமி>நா�E; '3&திய. க�ப� அ�லெவ$ப. 

உ<தியாக& ெதாிய வ�கி$ற.. ஆயிர� ஆ()க8�3� அதிகமாக& தமிழ�க� 

ேபா;றி வ/த இராம கைதைய! 'னித!ப)&தி, மானிட வ��க� அறிய ேவ(Eய 

ஆ$ம த&.வ�க� அைன&ைத�� ெசா��, எ�லா மத�க8�3� ெபா.வான.�, 

தமிழ�க8�3B சிற!பான.மான ெத=வ ந�பி�ைகைய& திட!ப)&தி, 

அறவா>�ைக�3 அர( ெச=., மானில&. அறிஞ�கெள�லா� வண�3கி$ற 

ம�காத ெப�வா>2 தமி+�3& த/.�ள க�பைர நா� எ$ெற$<� மனமார 

வண�க ேவ()�. 

------ 

க�ப�� வா�மீகி�� 

 

 கைரயறியா� கா�டா;< ெவ�ள� ேபால� 

       கவிெபாழி/. வா$மீகி உல3� கீ/த 

 திைரயறியா ஓ�ட&ைத& ேத�கி� க�E 

       திறமி3/த கா�வா=க� ெச=. பா=Bசி& 

 தைரயறியா இல�கிய�கா வன&ைத& த/தா$ 

       தனி!'லைம� க�பென?� கவிைத& தBச$; 

 உைரயறியா! பயனளி�க உத2� பா�ைட 

       உலகெமலா� அ?பவி�க உைழ!ேபா� வாாீ�. 

 

 வன&திH�ள மல�வைகக� எ�லா� ெகா=., 

       வாசைனேவ� பBசிைலக� பல2� ேச�&., 

 கன&த ஒ� Q!ெபாதியா� ராம$ காைத 

       வா$மீகி ெய?�தவசி க�ேடா a/தா$; 

 இன&ைதெய�லா� ஆ=/தறி/. இைண&.� ேகா&. 

       இைடகிட/த மா"ம� யா2� நீ�கி 
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 தனி&தமண� அற/திக+� மாைல யா�கி& 

       தரணி�ேக U�Eைவ&தா$ க�ப$ தாேன. 

 

 மா�கE/த தவ*னிவா$ மீகி எ$பா$ 

       வன&திைடேய தா$க() ெகா() வ/த 

 பா�பE/., *�ளட�/., ப�&. நீ() 

       பாிமளி�3� பலவி$கனி பா�� கீ/தா$; 

 ேம�பE/த பிசினக;றி, ெம�ள� கீறி, 

       ெம.வாகB "ைள எ)&.& ேத?� வா�&., 

 0�பE/த மன&தவ��3 வி�/. ைவ&தா$ 

       க�பென$ற தமி>&தாயா� ேநா;ற ைம/த$ 

 

          - நாம�க� கவிஞ� 

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


