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நாரத ராமாயண	 


�ைமபி�த� 

�டா� பிர�ர	 

66, ெபாியெத�, தி�வ���ேகணி ெச�ைன-5 

 த! பதி
 பிரவாி, 1955; இர#டா	 பதி
 அ�ேடாப�, 1959 ; 

%�றா	 பதி
: பிரவாி, 1964 

விைல. '.1.00 

STAR PUBLICATIONS 66, BIG STREET., TRIPLICANE, MADRAS-5 

ப(வா� பிாி#ட�� 

1, வால�� ேரா*,  த� ச+� ம,#*ேரா*, ெச�ைன-2 

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

பதி��ைரபதி��ைரபதி��ைரபதி��ைர    

 

அமர� 
�ைமபி�த� நம�- அளி��/ள இல�கிய0 ெச�வ1க/ பலவ!றி� நாரத 

ராமாயண	 இெபா2�  த� ைறயாக அ0 ேச3கிற�. 

 

தமி4 ம�க5�- ராம காைத 
தித�ல. ஆனா� 
�ைமபி�த� அதைன 
� ேநா� 

-ட� எ2தி8/ளா�. ராம சாித�தி� பி!ப-தி யாக இ+திய சாி�திர�ைத 

பைக
லனாக ைவ�� எ2+�/ள இ+9� சி+தைன0 ெச�வ	 நிைற+�/ள ஒ� 

ெபா�கிஷ	. 
�ைமபி�தனி� நைட8	 அவர� பா�திர1க5	 தமி4 ம�க 

ளிட�தி� ஒ� தனி மதிைப ெப!3/ளன. 

 

இ+9�� ைகபிரதிைய� காபா!றி� த+த தி�மதி கமலா வி��தாசல	 

அவ�க5�- எ1க/ ந�றி. 

�டா� பிர�ர	 

---------------- 
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நாரத ராமாயண� நாரத ராமாயண� நாரத ராமாயண� நாரத ராமாயண� ((((?)?)?)?)    

[ [ [ [ ெமாழிெபய��� ஆசிாியாி
 �றி�� ெமாழிெபய��� ஆசிாியாி
 �றி�� ெமாழிெபய��� ஆசிாியாி
 �றி�� ெமாழிெபய��� ஆசிாியாி
 �றி�� ]]]]    

 

ெகா<ச நா*க5�-  �, �!3பிரயாணமாக நா� சீன ேதச�தி!-0 

ெச�றி�+ேத�. ஒ�நா/ ேஹா-யா1- ேஷ எ�ற சி3 கிராம�தி� த1க ேந�+த�. 

அ+த ஊ��- ெவளிேய, ஒ� கா*@�, ேபா1-ேவா-
A எ�ற பாழைட+த 
�தமட	 

இ�பதாக� ெதாி+�, அைத பா��க0 ெச� ேற�. அ1கி�+த ஒ� ெபாிய 
�த 

விஹார�தி� கீ4 சில ெச
 ப*டய1க/ கிட�க� க#C, எC�� 

பாிேசாதி�ேத�. அைவ ெவ- நா*களாக ம#ணி� கிட+� 
ளி பி@�� 

ேபாAவி*டதனா�, எC��வ+� ந�றாக விள�கி பா��க, அ� ேதவநாகாியி� 

எ2தப*ட ஒ� பைழய கிர+தமாக இ��க� க#C  !றிD	 வாசி�ேத�.  �E	 

பி�E	 சில ப-திக/ இ�ைல. அதனா� கிர+த�தி� ெபய� எ�னெவ�3 

ெதாியவி�ைல. 

 

கிர+த	 இர#டாவ� ச��க�தி� Fராமபிரான� அரசா*சியி��+� ஆர	பி�� 

அவ� ைவ-+த பதவி யைட8	 வைர ஒ� ப�வமாக,	, பிற- அவ� ச+ததியி� 

சாி�திர1கைள� திர*@, ர-வ	ச பரா�ரம	 எ�ற தைலபி� இர#டாவ� 

பாவமாக,	 இ�+த�. ஒேர கிர+தேமா, இர#ேடா எ�ற ச+ேதக	 அ@�க@ என�- 

எ2+� ெகா#C இ�+த�. மிக,	 சிைத+� இ�+த  த� ச�� க�தி� 

ேகாசலநா*C, அேயா�தி நக� வ�ணைனக/ ேபா� சில �ேலாக1க/ 

ேதா�றியைமயாD	, இர#டாவ� ப�வ�தி� இ	மாதிாி ச��க1க/ ஒ�3	 

இ�லாைமயாD	, இ� Fராமபிரா�  @G*@� ெகா#ட பிற- ஆர	பி�� 

சாி�திர�ைத0 ெசா��� ெகா#C ேபா-	 ஒ� 9� எ�3 அEமானி�ேத�. 

ஒHெவா� ச��க�தி�  த�D	,- "நாரத உவாச " எ�3 ஆர	பி�ததா� நாரத 

ராமாயண	 எ�3 ஒ� 9� இ�+தேதா, என� ைகவச	 இ�ப� அத� ஒ� 

ப-திேயா, எ�3 ச+ேதகி�க இட #டாகிற�. எ�னிட	 இ�ப� இர#டாவ� 

ப�வ�தி� மிக,	 சிைத+�  @, ெபறாத 13 ச��க	 வைரதா�. 9�� 

நிைலைமைய0 பா��தா� மிக,	 பழைமயான� எ�3 ம*C	 ெதாிகிற�. 

 

இத� நைட ஏற�-ைறய ேவதகால�� ஸ	�கி�த நைடயாக இ�பதினாD	, 

இத� அK�வ இல�கண பிரேயாக1க/ வா�மீக�தி� ம*C	 வ�வதாD	, இைத  
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ஒ�ேவைள அவ� அறி+தி�பாேரா எ�3 ச+ேதகி�க இட #டாகிற�. 

 

கால ஆராA0சியி� ேத�0சிெப!ற ப#@த�க/, தமி4நா*@� தவிர, ேவ3 எ1-	 

கிைடயா� எ�3 என�- ந�றாக� ெதாி8மாைகயா�, இைத� தமிழி� ெமாழி 

ெபய��தா� பாரத நா*@!ேக ஒ� ெபாிய ெதா#C இய!றியவனாேவ� எ�3 

நிைன�ேத இைத ெமாழிெபய��க லாேன�. என�-� தமி4 பயி!சி 

ஸ	�கி�த�ைத விட� -ைற,; ஸ	�கி�த�தி� ஆ1கில�ைத விட� -ைற, ; 

ஆ1கில�தி� சீன பாைஷைய விட� -ைற,. தமி4 நா*C ப#@த�க/, நைட 

விஷய�தி� மிக,	 க#@ பானவ�க/ எ�3 ேக/விப*C, எ�லாவ!ைற8	 

ெவளி வி*C0 ெசா��வி*ேட�.  இத� ம!ற ப-திக/ கிைட�தா�, உட� 

ெவளியிC	 ப@ அ�ப�கைள ேவ#@�ெகா#C இ�-றிைப  @��� 

ெகா/கிேற�. 

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

2222----வ� ஆ�சி� ச��க�வ� ஆ�சி� ச��க�வ� ஆ�சி� ச��க�வ� ஆ�சி� ச��க�    

 

நாரத� ெசா�கிறா� : 

1. அேயா�தி மாநகாிேல, வசிMட�. கவி�த ெமௗ�ைய Fராமபிரா� த� 

தைலயி��+� கீேழ விழாம� ெவ-காலமாக� கா�� வ+தா�. 

 

2. அெபா2� ேகாசல நா*ைட நா�- பாக1களாக பிாி��, 

வட�ேகஅேயா�தியி��+� ேம!ேககட!கைரவைர தம�- எC��� ெகா#C, 

கிழ�- பாக�ைத பரதE� -	, ெத�ேம!-பாக�ைத0ச����கனE�-	, 

மீதியான பாக�ைத லMமணE�-	 ெகாC�� வி*டா�. 

 

3. நா*@� அைமதி8	 ெச�வா�-	 நிைற+தி�+தன. 

 

4. ம�க/ ச+ேதாஷ��டE	 -Oஹல��டE	 பி/ைளகைள ெப!3� 

ெகா#@�+தன�. 

------------ 
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3333----வ� கவைல� ச��க�வ� கவைல� ச��க�வ� கவைல� ச��க�வ� கவைல� ச��க�    

 

நாரத� ெசா�கிறா� : 

1. தாடைகவத	  த� ராவண 8�த	 வைர எெபா2�	 8�த�தி� Pர0 ெசய� 


ாி+� ெகா#C இ�+த FராமபிராE�- இ+த அைமதி மி-+த அர#மைன 

வாச�தி� ெபா2� ேபாகவி�ைல. 

 

2. அ� ெபாிய கவைலயாக வளர ஆர	பி�த�. 

 

3. ஆ�தான ம#டப�தி�, மிக,	 சி�திர ேவைல பாC அைம+த ெபா� 

சி1காதன	, அவ� ெகாDவி��+� அரசா1க காாிய1கைள� கவனி�-	 ெபா2�, 

அப@ தி�	பினா� ேமெல�லா	 இ@�� வி*C� இப@� ெகா#@�+த�. 

 

4. 'அேகா வாராA மதி ம+திாீ " எ�3 �ம+திரைன� Qபி*C அவEைடய சாரம!ற 

பிரச1க1கைள8	, அறி� ைககைள8	 ேக*C� ெகா#@�ப� ரண ேவதைனயாயி 

�+த�. 

 

5. தகபனா� ஐ	பதினாயிர வ�ஷ கால�ைத எப@� தா� இவEட� கழி�தா� 

எ�3 அவ��- அ@�க@ ேதா�3வ�#C. 

 

6. தன� ேதா/ தின, தீ��க ஏதாவ� ச#ைட இ2�� வரமா*டாளா எ�3 

க�பிணியான சீதாபிரா* @ைய வன�தி!- அEபி பா��தா�. 

 

7. அ+ேதா ! அதிD	 அவ� ஆைச ைகQடவி�ைல. �கமாக ஒ� ஆ# -ழ+ைதைய 

ெப!3ெகா#C வ+� ேச�+தா/. 

 

8. FராமபிராமE�- எ�ன ெசAவ� எ�3 ேதா�ற வி�ைல. -ழ+ைதயிட	 

சீரா*@� கால�ைத ேபா�கலா	 எ�3 நிைன�தா�, எ2�தாணிைய� தவிர 

ேவெறா�3	 ெதா*டறியாத �ம+திரனி� ைகக/ ெம�ைமயாயி��க, எC�- � 

P�" எ�3 க�தி� தாயாைர ேநா�கி� தா,கிற�. 
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9. அர�க�க5	 க#C நCநC1-	 ஒ�வ��-� -ழ+ைதைய�Qட எC�க� 

ெதாியாேதா எ�3, சீைத�- ெபாிய அவமானமாக இ�+த�. 

 

10. இ	மாதிாியான சி3 ச1கட1க/, Fராமாி� ெந<சி� ேவ�ேபா� -�தின. 

 

11. சீைதயி� S�தய கமல�தி��+� பரா�ரமசா� யான ராவேண�வரனாD	, 

ெபய��� எC�க  @யாத த�ைன, இ+த வ�ைமய!3, எெபா�	 அ2� 

ெகா#ேட யி��-	 -ழ+ைத தன� சி3 கா�களா� உைத��� த/ளி வி*ட� 

எ�பைத அறி+தா�. 

 

12. மன�தாப	 எ�ற சி3 கா�வாA நா5�-நா/ ெபாிதாகி�ெகா#ேட வ+த�. 

 

13. இைதெய�லா	 மற�க, -ழ+ைத�- லவ� எ�3 ெபயாி*C சா�திர1களி� 

மைற+� கிட�-	 சட1-க/ எ�லா	 நட�தி பா��தா�. மற�க,	  @யவி�ைல ; 

ெபா2�	 ேபாகவி�ைல. 

 

14. ஒHெவா� வ�ஷ	 ேபாகிற�	 ெபாிய பாடாகி வி*ட�. ைபயE�-0 சீ�கிர	 

க�யாண	 ெசA� ைவ� தா�. அ+த� க�யாண வ�ஷ	 ச!3� Q*ட 	 

-Oஹல மாக இ�+ததா�, ேபான� சிறி� ெதாியவி�ைல. 

 

15. ெபா	ைம� க�யாண	  @+�, த� ம�மகளான இளவரசி ப�வ	 எA�	வைர 

ெபா2�ேபான� Fராம�� -�தா� ெதாி8	. 

 

16, 17, 18. FராமபிராE�ேக இப@ எ�றா� ஹEமாைர ப!றி� ேக*க 

ேவ#@யதி�ைல. "இ	மாதிாி உட	பி���-	 ேபைன� -�தி�ெகா#@��-	 

ெதாழிலாக இ��-ெம�3 ெதாி+தி�+தா�, அ1- ��ாீவEட� -@��வி*டாவ� 

ேசா	பைல மற�கலாேம' எ�3 நிைன�த கால1க5	 உ#C. ஆனா� ஹEமா� 

ராமப�தி மி-+த Pரனாைகயா� ெவளி�கா*Cவதி�ைல. 

 

19. ேமD	 சீதாபிரா*@யி� மீ� ஒ� தனி� ேகாப	 இ�+த�. அேசாக  
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வன�தி���-	ெபா2�, எ�ன ெசா� கிேறா	 எ�3Qட� கவனி�காம� அவ/ 

அவசரப*C� ெகாC�த வர�தினா�, தன�-0 ெச��ேபாக,	 வழி இ�லாம� 

ெசA�வி*டைத அவரா� ம�னி�க  @யேவ இ�ைல. 

 

20. பிர	ம0சாிய வா4�ைகயி� மகிைமைய எC�� உைர�-	ெபா2�, 

ெப#க5�- வர	 ெகாC�க�Qட� ெதாியா� எ�பத!- உதாரணமாக இைத இவ� 

பி!கால1 களி� Q3வ�	 உ#C. 

 

21. 25. ஹEமாாி� கMட�ைத ஒ�வா3 அறி+த ராம��-	 ஒ� ேயாஜைன 

ேதா�றிய�. தம� -மாரE�- ப*ட�ைத� க*@வி*டா�, இ+த சி1காதன� 

-�தD	 ஒ� வா3 ஒழி8	.�ம+திரேனா மி-+த ந	பி�ைகயானவ�, தன� பால 

மகாராஜாைவ பா����ெகா/ள. நா	 ஏ� ஹE மா�டE	 சீைத8டE	 கானக	 

ெச�3, அ1கி��-	 அர�க�கைளயாவ� ெகா�3 ேதா/ தின, தீ��கலாகா� 

எ�3 எ#ணி, ஹEமனிட	 ெசா�ல, மி-�த ச+ேதாஷ	 உ#டாகி, அவ�ைடய 

பாத1களி� சாMடா1கமாக வி2+� பி�வ�மா3 ெசா�லலானா�. 

 

26. ஹEமா� Q3கிறா�. 

"எ�ைன அ@ைம K#ட அ#ணேல ! இ�3தா� நா� கி�தா��தனாேன�. 

 

27. ெத� திைசயிD/ள அர�க�கைள நா	 அ ெபா2ேத �வ	ச	 ெசA� 

வி*ேடா	. அ1- ஒ�வ�	 கிைடயா�. வட திைசயி� இமயமைல0 சார�� ஒ� 

ேவைள இ��கலா	. அ1- ேபாவ� நல	" எ�றா�. 

 

28. Fராம�	 அவர� 
�திைய ெம0சி, "அப@ேய ஆ-க" எ�றா�. 

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

4444----வ� "#$�%� ச��க�வ� "#$�%� ச��க�வ� "#$�%� ச��க�வ� "#$�%� ச��க�    

 

நாரத� Q3கிறா� : 

1. பிற- லவEைடய ப*டாபிேஷக���- ேவ# @ய காாிய1கைள0 

ெசAய0�ம+திரE�-� க*டைளயி*டா�. 

 



8 

 

2. அரச� வா�கி!- எதி�வா�- உ#டா? 

 

3. இெபா2� தா� FராமபிராE�-� தம� ஏக ப�னி விரத�தி� �க�ைத அறிய 

 @+த�. தம� தக பனாைரேபா� ைகேகயி வர1களா� தம�-0 சா, ேந�+� 

தம� மேனாUMட�தி!- ப1க	 ஏ!பC	 எ�ற பய	 சிறி�	 உ#டா? 

 

4. தா	 இற+�ேபானாD	 ெகCத� ஒ�3	 இ�ைல. எெபா2�	 

இ�மி�ெகா#@��-	 தம� -மாரE�-� கா*C வா4�ைக ஒ��வராேத ? 

 

5. இைவெய�லா	 எ#ணி பா��ைகயி�, அ�3 வ�யவ+த அ+த ச+த�ப�தி� 

தா� மண�கா� தபிய� ஒ� ெபாிய ெதAவ அE�கிரக	 எ�3 நிைன�� 

ச+ேதாஷ ப*டா�. 

 

6. ப*டாபிேஷக	 நட+த�.  �
ேபா� இ�லாம� சட1-கைள0 ���கி� 

காாிய�ைத  @�தா�. இதி� இைளய மகாராஜாவி!-0 சிறி� வ��த	. 

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

5555----வ� வன� �� ச��க�வ� வன� �� ச��க�வ� வன� �� ச��க�வ� வன� �� ச��க�    

 

நாரத� ெசா�Dகிறா� : 

1.Fராம�, ஹEமா�, சீைத %வ�	 வட திைச ேநா�கி0 ெச�றா�க/. 

 

2. சேகாதர��-0 ெசா��வி*டா� வ+� ேசர ெநC நா*களா-ெம�3	, அவ�க/ 

ரா(ய�ைத பதிலாக ஆள ஒ�வ�	 இ�ைல எ�3	, Fராம� நிைன�ததா� 

ஒ�வ��-	 ெசா��யEப-வி�ைல. %வ�	 தனியாகேவ ெச�றா�க/. 

 

3. இமயமைல0 சாரைல யைட+�, ஒ� இட	Qட பா�கி இ�லாம� ேத@8	 ஒ� 

அர�கைனயாவ� காண  @யவி�ைல. 

 

4. தா	 இ�பதா� ஒளி+�ெகா#@��கிறா�கேளா எ�3 நிைன�� ஒ� 8�தி 

ெசAதா�. 
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5. உடேன ஹEமாைர ஒ� ப�னசாைல க*ட0 ெசா�னா�, 

 

6. ஹEமா�	, த�னா� இய�றம*@D	 பானசாைல மாதிாி ஒ�3 க*ட, 

ராம��-, ஏ� லVமணைன� Q*@ வராம� ேபாேனா	 ப�னசாைலயாவ� க*ட� 

ெதாி8ேம எ�ற வ��த	 ேதா�றிய�. 

 

7. பிற- சீைதைய அதி� உ*காரைவ��வி*C இர,	 பகDமாக, நா�- நா*க/, 

ப�க�தி��+த ேதவ தா� மர�கிைளகளி� ஒளி+� கவனி�தா�க/. ஒ� அர�க 

னாவ� சீைதைய� O�க  �வரவி�ைல. 

 

8. தம�- ேவைல ெகாC�-	 திறைம அர�காிட	 இ��-	 எ�ற ந	பி�ைக -ைறய 

ஆர	பி�த�. 

 

9. அர�க�க/, ராவண 
�திையவிட, விUஷண 8�தி ேமலானெத�3 க#C, 

விUஷணEட� இல1ைக யி� இ�ப� ராம��-� ெதாியா�. 

 

10. மர�ைத வி*C� கீேழ இற1கி ப�னசாைலைய ெந�1கினா�க/. 

 

11. இமயமைல0 சார�� எெபா2�	 கா!3 அதிக மாதலா� த�ைப 


��னாD	, நாண� �	
களினாD	, ஹEமா� க*@ய பானசாைல, ப�க�தி� 

உ/ள ேதவதா� மர1களி� ெதா1கி�ெகா#@�+த�. 

 

12, -ளி� ெபா3�க  @யாம�,ேசைலைய ேபா��தி� ெகா#C, சீைத, தைரயி� 

உ*கா�+� நC1கி�ெகா# @�+தா/. 

 

13. இவ�க/ ெந�1கின�	 "நீ1க/ இெபா2� அர�கைர� ெகா�D	 வித	, 

ெவ- ந�றாA இ��கிற�. இ1- -ளி� தா1க  @யவி�ைல. வா�1க/, அ+த� 

-ைக யிலாவ� இரைவ� கழி�கலா	" எ�ற சீைதயி� வா��ைத க/ இ�வ� 

ெந<சிD	 Qாிய ேவ�ேபா� பாA+த�. 

 

14. %வ�	 -ைக8/ ெச�ல, ஹEமா� த� ம@யி ��+த காA, கனிகைள�  
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ெகாC��0 சாபிட0 ெசா�னா�. 

 

15. சாபிC	ெபா2� சீைத, என�-� O�க	 அதிகமாக வ�கிற�; ெகா2+தனா� 

இ�+தெபா2� த� ைப பாயாவ� கிைட�த� " எ�றா/. 

 

16. இ�*@� எ1- ேபாவ�” எ�3 ராம� ெசா�D �, ''இப�க�தி�தா� சர8 

உ!ப�தியாகி ஓ@ வ�கிற�. அ1கி�+� ெகா#Cவ�கிேற� ” எ�3 Qறி� 

ெகா#ேட ஹEமா� ெவளிேய ேபாAவி*டா�. 

 

17. ச!3ேநர�தி� ஹEமா�	 பா8ட� வ+� ேசர பC���ெகா#டா�க/, 

ஹEமா� -ைகயி� வாச�� காவலாக உற1கினா�. 

 

18. இர#C %�3 நா/ அைல+ததினாD	, அ�3 -ளிாி� ெவ-ேநர	 

உ*கா�+தி�+ததினாD	, சீைத பC�த �	 O1கிவி*டா/. ஹEமா�, இ�*@� 

சர8ைவ� க#Cபி@�க0 ச!3 சிரம	 எC�ததினா� அய�+� வி*டா�. 

 

19. FராமபிராE�- உற�க	 வரவி�ைல. அர�க ைர� ேத@� கா*@!- வ+த� 

நிMபிரேயாஜனமாக ேபானதினாD	, சீைதயிடமி�+� ேத� ெகாC�-ேபா� 

வ�	 வா��ைதகளினாD	, த�ைனேபா� கMடபC	 ஹEமாாி� வ��த�ைத� 

காண0 சகியாததினாD	 அவ� மன	 ச<சலப*C� ெகா+தளி���ெகா#@�+த�. 

 

20. அய�+த நி�திைரயாD	, ஜலேதாஷ�தினாD	, சீைதயிடமி�+� வ�	 

-ற*ைடகைள8	 �	ம�கைள8	, கண�- எ#ணி�ெகா#@��-	 நிைலைம 

ஏ!ப*CவிC	 எ�3 பய+�, Fராம� ச!3 உலாவ ெவளிேய ெச�ல, ஏ� சர8ைவ 

பா���வி*C வர�Qடா� எ�ற எ#ண	 ேதா�றி!3. 

 

21. மர1க/ கவி+தி�+ததா� உ/ள இ�*ைட� தவி��� சர8ைவ� காண ஹEமா� 

ச!3  �
 அைவ கைள பிC1கி வாிைசயாA அC�கி இ�+ததினா� ராம��- வழி 

எளிதாக இ�+த�. 

 

22. சர8வி� கைரைய அைட+� ஒ� பாைறயி� ேம� உ*கா�+தா�, 
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23. ேமகம!ற ஆகாய�தி� ந*ச�திர1க/ க# சிமி*@ன ; கீேழ ெதா*டா� ைகயி� 

இர�த	 உைற+� விC	ப@யான -ளி�0சி ெபா�+திய சர8. சலசலெவ�3 

ஓ@�ெகா#@�+த�. வாைட� கா!3 உட	ைப நC�கி!3. 

 

24. பாைறயி�ேம� உ*கா+தி�+த ராம��- மன	 ெகா+தளி���ெகா#@�+த�. 

 

25. சர8வி� -தி��� கவைலைய8	 உயிைர8	 ஏ� ஒழி�க�Qடா� எ�3 

திXெர�3 ேதா�றி!3. 

 

26. இைட ேவM@ைய இ3�கி� க*@�ெகா#C சர8வி� -தி�தா�. 

 

27. அ+ேதா! இ1-	 அவ� மன	 ெபாிய ஏமா!ற மைட+த�. ஆழ	 

க2�தளவி!-ேம� இ�ைல. 

 

28. ஏமா!றிய சர8வி!- ஒ�  2�- ேபா*C வி*C, கச+த மன��ட� கைர ஏறி 

உட	ைப� �ைட�� வி*C சர8ைவ� தி�	பி�Qட பா��காம� -ைக�- வ+தா�. 

 

29. ஒ� ெபாிய இ�ம�னா� எ2+த சீைத, கணவ ைன� காணாம�, QபாCேபா*C 

ஹEமைன� ேதட0 ெசா�Dவ� அவசியமா எ�3 ேயாசி�தி��ைகயி�, ராம� ஈர 

உைட8ட� வர, "எ�ன இ�?" எ�3 ேக*டா/. 

 

30. கவைலைய மைற�க  யD	 -ர��, "விய��த�, -ளி��வி*C வ+ேத�" எ�3 

பதி� ெசா��ய ,ட� சீைத8	 கணவனி� மனைத ஒ�வா3 அறி+�: ெகா#டா/. 

அ�3 இர, -ைகயி� இ�வ� O1கவி�ைல. 

 

31. ெபா2�	 வி@+த�. சீைத ஹEமனிட	 ரகZய மாக, இரவி� நட+தைத 

உ�ேதசமாக� Qறி, கணவைர எப@யாவ� அேயா�தி�-� Q*@ேபாAவிட 

ேவ#C ெம�றா/. 

 



12 

 

32. ஹEமா�	 இண1கி, ராமாிட	 ெச�3, ப�-வ மாக, இ1- அர�க�க/ 

இ�ைலேய ? அேயா�தி�- ேபாக� தி�,ள	 எப@ேயா ?" எ�றா�. 

 

33. FராமபிராE	 பதி� ேபசாம� Qடவர %வ�	 அேயா�தி�-� தி�	பினா�க/. 

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

6666----வ� உ�தியாவன மாளிைக� ச��க�வ� உ�தியாவன மாளிைக� ச��க�வ� உ�தியாவன மாளிைக� ச��க�வ� உ�தியாவன மாளிைக� ச��க�    

 

நாரத� Q3கிறா�: 

1, கானக	 ெச�ற Fராமபிரா� தி�	பி வ+�வி* டா� எ�ற ெசAதி நகர	 

 2வ�	 பரவிய�. 

 

2. இைளய மகாராஜா,	, �ம+திர�  த�ய ம+திாி பிரதானிக/ 
ைடGழ, வ+�, 

த+ைதைய வரேவ!30 ெச�றா�. 

 

3. மாளிைகைய அைட+த�	 த+ைதைய ெபா�னா லான சி1காதன�தி� 

அம�	ப@யாக ேவ#@னா�, அைத ம3�� Fராமபிரா� பி�வ�மா3 

ெசா�Dகிறா�. 

 

Fராம� ெசா�Dகிறா�: 

4, அதி� உ*கா�+தா� எ�ைன ேமெல�லா	 இ@��வி*C� ெகா#@��கிற�. 

அ�3 ராவணைன� ெகா�ேறேன, அ+த இரவி� என� கைளைப� தவி��த� 

த�ைப ஆசன+தா�. அைத ஹEமா� எC�� விாிபா�. உன�- இ�ம� எப@ 

இ��கிற� ?' எ�3 ேக*டத!- 
�திர� பதி� ெசா�Dகிறா�. 

 

5. நம� அர#மைன ைவ�தியனான த�வ+திாி பால� ம�+தி� -ண	 உ#C. 

அவ� எ�ைன ஒ� ம#டல	 வைர ப�திய	 இ��க0 ெசா�Dகிறா�. அ�வைர 

நா* ைட பா����ெகா/ள� தி�,ள	 எப@ேயா?" எ�3 ேக*க. 

 

Fராம� Q3கிறா� : 

6. க#@பாக அ+த ேவைல ந	மா�  @யா�. �ம+திர� இ��கிறா� 

எ�லாவ!ைற8	 பா����ெகா/ வா�. நீ என�- நம� உ�தியானவன�தி� கிழ�- 
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ஓர� தி� இ��-	 மாளிவகைய+ தயா� ெசA. நாE	 உ� தாயா�	 ச!3 

நி	மதியாA வசி�க உ�ேதசி�தி��கிேறா	. ஹEமா� இ��கிறா� எ1க/ 

காாிய1கைள பா���� ெகா/ள " எ�றா�. 

 

7. தகபனாாி� உ�திர,ப@ நட+த�. 

 

8. Fராம�	 அ1- தன� ப�தினி8ட� வசி�க லானா�. 

 

9.ஒ�றிர#C வார1களி� தன� ஆைசயி� ைப� திய�கார�தன�ைத ந�றாக 

உண�+� ெகா#டா�. 

 

10. கா*ைட நிைன�� நா*ைட வி*ட�	, அ+த� காC	 தன�- நாடாக மாறிய�	, 

சர8 தன� சிறிய ஆைச ைய�Qட நிைறேவ!ற  @யாம� ைகைய விாி�த�	, பிற- 

தனய� ெகாC�த ரா(யபார�ைத, தா� மனபா� -@�த �க வா4, எ�ற 

கனவி!- இழ+� தன� வா4� ைகைய ஒ� ெதாழிD	 இ�லாத, சி1காதன இ@8	 

�ம+ திரனி� சாரம!ற ேப0�க51Qட இ�வாத, ெவ3	 பா4 ெவளி எ�ற நா/ 

ச1கி�களாக மா!றி�ெகா#டைத நிைன�� நிைன�� வ�+�வா�. 

FராமபிராE�- நரக	 ச!3 எப@யி��-	 எ�3 ெதாி8	 நிைல ஏ!ப*ட�. 

 

11. அேயா�தி�- வ+த பிற- சீைத�- அர#மைன ேஜா� அதிகமாயி!3. 

 

12. த�வ+திாிபால� ெசா�ன பிரகார	, தன� மகனாகிய லவ மகாராஜE�- 

ம�+� ெகாC���ெகா#C	, தன� ம�மகளான ப*டமகிஷி இெபா2� க�பிணி 

யாக அ�+தா� அவ/ ேதக நிைலைய� கவைலயாக� கவனி��� ெகா#C	 

இ�+ததினா� சீைத�-� தன� ப��தா இ��-	 மாளிைக ப�க	 அ@�க@ வர 

ேநரேம இ�லாம� ேபாAவி*ட� 

 

13. இதனா� FராமபிராE	 ஹEமா�	 தனியாக வசி�-	ப@ ேநாி*ட�. 

 

14. ஹEமா�	 தன� அ#ண�� கதிைய நிைன�� வ�+�வா�. 
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15, த�ைனேபா� பிர	ம0சாாியாக இ�+திராம� க�யாண	 

ெசA�ெகா#டத!காக� தன� அ#ணD�- இHவள,	 ேவ#C	 எ�3	 

நிைன�த�#C. ஆனா� பணிவிைட ெசAவதி� தவறா�. 

 

16, உ�தியாவன மாளிைக வாச�தினா�, இ�வ�	 ெவ-வாக� தள�+� 

ேபானா�க/. 

 

17.  த�� ெபா2�ேபா�காக பைழய கைதகைள ேபச ஆர	பி��, வரவர 

அைதேய ெதாழிலாக� ெகா#C, த1க/ பைழய 8�த1கைள வா��ைதகளி� நட�தி 

அதி� மி-+த உ�ஸாகமைட+தா�க/. 

 

18. வய� ெச�ற நர	
� -ழாAகளி� இர�த	 ச!3 ேவகமாக ஓட ஆர	பி�த�. 

வா4�ைகயி� ச!3 இனிைம ேதா�றிய�. 

 

19. ராமாயண பாராயண�தி� பலைன அவ�க/ தா�  த�  தலாக 

அEபவி�தா�க/. 

 

20. Fராமபிரா� இ+த ந!பயைன� தன� வ�ைம ய!ற 
�திரE�- உடேன 

ஹ[மா� %ல	 ெதாிவி�தா�, 

 

21. பி�� வா�ய பாிபாலன�தி�, தன� த+ைத யி� ச�தியி� தன�- பாதியாவ� 

இ��கிற� எ�3 கா*ட ய�தனி�க, உடேன த�வ+திாிபால�, மகாராஜா வி!- 

ெந<சி� \ைர]ர� ச	ப+தமான வியாதி எ�3	, பாராயண	 ெந<ைச 

உல��திவிC	 எ�3	 சீைதயிட	 Qற, அவ/ க#@பாக ராமாிட	 

ேபாக�Qடாெத�3 நி3�திவி*டா/. 

 

22. இதனா� FராமபிராE�-0 சிறி� வ��தமா யிE	 அைத ெவளி�-� 

கா*டவி�ைல. 

 

23. இெபா2� ராமாயண பஜைனயி� இ��-	 உ�ஸாக�தி� FராமபிராE�-	  

ஹEமா��-	 அரசE	 அ@ைம8	 எ�ற பிள, மைற+�, இர#C உட	
	 ஒ�  
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உடD	 உ/ள ப�த ந#ப�களாகி, த1க/ இதிகாஸ�தி� %4கி� திைள�தா�க/. 

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

7777----வ� ��திர�ேப*� ச��க�வ� ��திர�ேப*� ச��க�வ� ��திர�ேப*� ச��க�வ� ��திர�ேப*� ச��க�    

 

நாரத� ெசா�Dகிறா�: 

1. இெபா2� Fராமபிரா� த/ளாத கிழவரானா�. G�பனைக க#C காத��த 

இ�#C ��#ட -<சி8	 ப<சாAவி*ட�. தாமைர ேபா�ற மாச!ற க#க5	 

பாசி யைட+த -ள	ேபாலாகி ம1கிய�. 

 

2. விதி எ�ற ெதAவ�த0ச�  க�தி� ேகாCகைள நிைற�� ராம சாித�ைத எ2த 

ஆர	பி�� வி*டா�. 

 

3. அ�3 ராவண�, O�க�தி��+� அலறிய@� ��ெகா#C 

எ2+தி��-	ப@யாக, வி� நாணி� 'ட1கா ர	' ெசAத ைகக5	 விர�க5	 

நC1-கி�றன. 

 

4. த�ைப யாசன�ைத வி*C ஒ� தடைவ Qட அனாவசியமாக எ2+தி��க  @யாத 

த/ளாத கிழவரானா�. 

 

5. ஹEமா�	 அப@�தா�. 

 

6. ேமெல�லா	 ேராம	 உதி�+�வி*ட�. 

 

7.ப!க/  +தி இ�+தன எ�பத!- அைடயாளமாக, எ1ேகா ஒ� ப� 

ஆ@�ெகா#@�+த�. அர�க� கைள� தக��த ப!க/ இ�+த வாA, ேத1காைய 

உைட�க ,	 ச�திய!3, ெம�வான வாைழபழ�ைத8	 பாைல8	 ேவ#@ய�. 

 

8. இல1ைகைய� ெகா5�திய வா�, ேப�க/ நிைற+� நிமி�+� நி!க,	  @யாம� 

தைரயி� இ2பC கிற�. வா�� \னியி� இ�+த மணியி� நா�- ஒ@+� வி*ட�. 
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9. இல1ைகைய� தா#@ய கா�க5	 இல1கிணி ைய� ெகா�ற  M@க5	  

��1கி� ெதா1-	 தைசக ளாA நC1-கி�றன. 

 

10. இ�வ�	 தம� கைதகளி� ேப0சி�ப�ைத மற�கவி�ைல. ஆனா� இ�வ��-	 

மறதி யதிகமாகி வி*ட�. 

 

11. Fராமபிரா� சிலசமய	 ேப0சி�,  த�ேலேய ராவணைன� ெகா�3விCவா�, 

அ�ல� -கைன� கிMகி+ைத யி� ச+தி��விCவா�, அ�ல� சரப1கைர� ெகா�3 

விராதைன0 சிமாசன�தி� ஏ!றிவிCவா�. 

 

12. ஹEமா� இவ!ைற எ�லா	 மி-+த அ�
ட� தி��தி விCவா�. 

 

13. சில சமய1களி� ஹEமா� பரத� விழ இ�+த தீைய அவி��வி*C, சீைதைய� 

காண இல1ைக�-� தா#Cவா�, அ�ல� சீைத விழ இ�+த தீைய அவி�� வி*C 

விUஷணனிட	 Fராம� வ�ைகைய ப!றி� Qறி விCவா�. 

 

14. ஆனா� ெமா�தமாக இ�வ�	 த1க/ சாி� திர1களி� அ	ச1கைள 

மற�கவி�ைல. 

 

15. அேயா�தி எ�ற ெவளி8லைக8	 மற+தன�: சீைதைய8	 மற+தன�. 

 

16. காலாகாலா�தி� ப*டமகிஷி�- நா�- 
�திர� க/ ஏகசமய�தி� ஜனி�தன�. 

 

17. அ+த0 ச+ேதாஷ0 ெசAதிைய Fராமாிட	 ெதாிவி�க, லவ மகாராஜE	 

சீதாபிரா*@8	 உ�தியாவன மாளிைக�- வ+தா�க/. 

 

18. Fராமபிரா� சீதாபிரா*@ைய� காணவி�ைல. 

 

19. மிதிைலயி� தன�- சிவதEைஸ ஒ@�க�Q@ய ஒ� 
திய ச�திைய� ெகாC�த 

தன� வா4வி� பயைன� காணவி�ைல. அ�3 ராவேண�வர�, ஒ� -ளி�0சி 
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ெபா�+திய கைட�க# பா�ைவ�காக, தன� ஏகச�ராதிப� ய	, Pர	, ச%க	 எ�ற 

தன� வா4�ைகயி� இல^ிய1 கைள எ�லா	 ஆ-தியாக0 ெசாாி+�	 இழ+த 

அ+த0 சீைதைய� காணவி�ைல; ஆனா� தா� சி3ப�வ�தி�, விைளயா*@!காக 

உ#ைடவி�லா� அ@��0 சிாி�தத! காக, தன� த+ைதயி� உயி��- யமனாக 

வ+த Qனிைய ேபா�ற ஒ� கிழவிைய�தா� க#டா�. தாE	 கிழவ� எ�பைத 

உண�+தா�. 

 

20.சீதாபிரா*@8	 த1க5�- நா�- ேபர�க/ பிற+த ச+ேதாஷ0 ெசAதிைய� 

Qறினா/. 

 

21. Fராமபிரா� தைலைய ம*C	 அைச+� வி*C ேபசாம��+தா�. 

 

22. 
�திர�, "எ�ன ெபய� இடேவ#C	 ?* எ�3 பணி,ட� ேக*டத!-, "-க�, 

விUஷண�, ��ாீவ�, பரத� " எ�3 ெவC�ெக�3 Qறிவி*C, தா� இல1ைகயி� 

 த� நா� ேபாாி�, கவ+தைன ெவ- கMட ப*C� ெகா�றைத ஹEமாாிட	 

வி�தாி�கலானா�. 

 

23. அரசE	 ச!3� ேகாப��ட� தி�	பி ேபாA வி*டா�. 

 

24. ஆனா� த+ைதயி�மீ� மி-+த வா�ஸ�ய	 உைடயவனாைகயா�, �ம+திர� 

ேத!ற� ேதறி. அவ� இMடப@ேய ெபய� இ*Cவி*டா�.  (சீதாபிரா*@யா� தன� 

மதி]ன�தினா� கணவைன இ+த நிைலைம�-� ெகா#C வ+�வி*டைத 

நிைன��, ஒ� நிமிஷேமE	 பிாியாம� பணி விைட ெசA� வ+தா/.) 

 

25. இெபா2� %வ� ராமகைதயி� ஈCப*@�+தன�. 

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

        



18 

 

8888----வ� வள��சி� ச��க�வ� வள��சி� ச��க�வ� வள��சி� ச��க�வ� வள��சி� ச��க�    

 

நாரத� Q3கிறா�: 

1.நா*க5	 வ�ஷ1களாயின. அரசிள1 -ழ+ைத க/ இளவரச�க/ ஆனா�க/. 

 

2-10. %�த -மாரனான -கE�- ராஜகைள சிறிேத E	 இ�ைல. 8�த PரEைடய 

பழ�க1களி� ச!ேறE	 வி�பமி�ைல. அர#மைன� ேதா*ட�தி� உ/ள ெச@ 

க5�-� த#ணீ� எC�� ஊ!3வதிD	, வய�கைள உ2 வதிD	 அதிக 

பிாியமி�+த�. ம!றவ�க/ அவ�  2 %ட� எ�3 எ#ணி� ேக� ெசAதா�க/. 

இ	மாதிாி� ெதாழி�� அதிக ஆவ��+ததனா� சில சமய1களி� -ளி� காம� 

உட	
 எ�லா	 ேசறாக அர#மைன�-/ வ+� விC வா�. இதனா� இவைன� 

க#ட,ட� ம!றவ�க/ விலக,	 அ�சிபட,	 ஆர	பி�தா�க/. இதனா� 

ம!றவ�க5�- அனாவசியமாக� ெதா+திர, ெகாC�க வி�	பாத, -கE	 

அர#மைன மதி!�வ� ப�க�தி� ஒ� சிறிய PC க*@� ெகா#Cதன� 

ெதாழிD�- உதவ�Q@ய ஒ� ெப#ைண மண	 ெசA�ெகா#C, அர#மைன 

வய�கைள� கவனி�� வ+தா�. அவ� உைழபினா� வய�க/  �ைனவிட இ� 

மட1- அதிகமாக விைள+தன. அ�கால1களி� உ/ளவ� க/ த1க/ ம!ற 

ெதாழி�க5ட� இ+த பயி�� ெதாழிைல 8	 கவனி�ததனா� அHவளவாக 

விைளயவி�ைல-இ�தா� -க� க#Cபி@�த உ#ைம. 

 

11-15 இர#டாவ� அரசிள1-மாரனான விUஷண� தன� பா*டEைடய 

சாி�திர1கைள� Qட இ�+� ேக* பதிD	 வசிMட� எ2திைவ�� ேபான ஓைல0 

�வ@ கைள ப@பதிD	 மி-+த ஆவ� ெகா#@�+தா�. ராஜ -மாரனாகிD	 

வசிMடைரேபா� ஆகேவ#Cெம�3 ஆவ� இ�+த�. 

 

16-21. %�றாவதான ��ாீவ� மி-+த ச�லாப 
�ஷ�, ந�ல அழக�, 

லவமகாராஜE�- மி�க பிாியமான 
�திர�, இவE�-  @G*டேவ#C	 எ�ற 

ஆவ� Qட இ�+த�. இவ� ஒ�நா/ தகபனாாிட	 விைட ெப!3�ெகா#C, தன� 

பா*டனி� ந#பனாகிய பைழய ��ாீவ� இ��-	 கிMகி+ைத�-0 ெச�றா�. 

அவEட� ெந�1கி பழகியதி�, ம�வன�தி� �சிைய அறிவதி� ேத�0சி 

ெப!றா�. அ1கி�+�, தி�	
	ெபா2� %�த ��ாீவனி� க#பா�ைவயி� 
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தயாாி�கப*ட 93 ம�� -ட1கைள8	, அ� தயாாி�-	 வித�ைத ஓைல0 

��ளிD	 எ2தி வா1கி�ெகா#C தி�	பினா�. 

 

22-28. நா�காவ� 
�திரனாகிய பரதE�- தன� இர#டாவ� அ#ணைனேபா� 

பா*டனிட	 ேபாA வ� தி� அதிக ஆைச8#C. அவைரேபா� Pர0 ெசய�க/ 


ாியேவ#C	 எ�ற ஆைச உ#C. ஆனா� உட	
. வ�ைமய!ற�. 

ேதா*ட1களி� உ/ள மர1கைள அர�க� களாக,	, ெபாAைககைள0 

ச �திர1களாக,	 நிைன�� விைளயா@ உட	பி� காய	 உ#டா�கி�ெகா#C 

ேதா* ட�ைத8	 பா4பC�தி விCவா�. இவE�- %�த சேகா தர�ேம� வா<ைச 

அதிக	. ம!றவ�க/ அவைன ஒ��கி ைவபா�க/. இவ� அவைன� த� %�த 

சேகாதரனாக மதிபா�. இவE	 ஒ�நா/ த�ைதயிட	 விைடெப!3க ெகா#C, 

தன� பா*டனா� Pர0ெசய�க/ 
ாி+த ே^� திர1கைள� காண0 

ெச�3வி*டா�. 

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

9999----வ� உ�தரராம� ச�வ� உ�தரராம� ச�வ� உ�தரராம� ச�வ� உ�தரராம� ச��க��க��க��க�    

நாரத� Q3கிறா�: 

1. இப@ இ��ைகயிேல ஒ�நா/ இர, ேதேவ+திர னானவ� ேதவ�க/ 


ைடGழ உ+தியாவன மாளிைக�- வ+� Fராமபிரான� பாத1களி� 

நம�காி�� பி�வ� மா3 Qறலானா�. 

 

இ+திர� ெசா�Dகிறா�: 

2-7. இ�தைன நா/ வைர த1க/ வரைவ எதி� பா��தி�+ேதா	. த1க/ க�ைண 

அேயா+தி நகாிேல த1கி வி*ட�. அ1- பா!கடேலா பாசி பி@�க ஆர	பி�� 

வி*ட�. ெவ- நா*களாக வராததினா� த1க/ ேசஷ சயன�தி� காளா�க/ 

 ைள�க ஆர	பி�கி�றன. தா1க/ அ1- வ+� O1-வத!-� தி�,ள	 

எப@ேயா ” எ�3 தன� ஆயிர	 க#களினி�3	 தாைர தாைரயாக� க# ணீ� 

வ@�� அ2�, Fராமபிராைன8	 சீதாபிரா*@ யாைர8	, 
Mபக விமான�தி� 

ைவ��� Q*@�ெகா#C ேபாAவி*டா�.  �
 த�ைன இல1ைகயி� 

க#ட,ட�, ஊைளயி*C�ெகா#C ராவணனி�  �
 ஓ@  ைறயி*ட இ+த� 

ேதவ�களி� ெசAைகைய� க#C, ஹEமா��-� ேகாபா�கினி ெகா2+�வி*C 

எாி+த�. ஆயிE	 எ�ன ெசAயலா	; இெபா2� வாைல� O�கி பய 3�த,	 

 @யவி�ைலேய. 

------------------- 
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10101010----வ� ஹ,ம
 தனிைம� ச��க�வ� ஹ,ம
 தனிைம� ச��க�வ� ஹ,ம
 தனிைம� ச��க�வ� ஹ,ம
 தனிைம� ச��க�    

 

நாரத� Q3கிறா�: 

1-10. ஹEமா� ெகா<ச கால	 த�ன+ தனியாகேவ பஜைன ெசAதா�. பிற- 

இர#டாவ� அரசிள1 -மரனாகிய விUஷண� உட�ேசர, இ�வ�மாக 

Fராமபிராைன ேபால ,	 சீதாபிரா*@ைய ேபால, வி�கிரக ெசA�ைவ�� 

பஜி�தா�க/. விUஷணE�- யாபில�கண	 ெதாி8மாைக யா�, ராம சாித�ைத 

பா*டாக பா@ ைவ�தா�. இ� இ�வ��-	 ெசௗகாியமாக இ�+த�. 

ஹEமானி� மறதி�- இடமி�லாம� ஒHெவா�நா5	 ெகா<ச1 ெகா< ச	 

பாராயண	 ெசAய,	 �லபமாக,	 இ�+த�. விUஷ ண� தன� பா*டனா� 

க#Cபி@�த உ#ைமைய அEப வி�க ஆர	பி�தா�. 

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

ர�வ�ச பரா�கிரம ப�வ�ர�வ�ச பரா�கிரம ப�வ�ர�வ�ச பரா�கிரம ப�வ�ர�வ�ச பரா�கிரம ப�வ�    

1111வ� -�ாீவ ப�டாபிேஷக� ச��க�வ� -�ாீவ ப�டாபிேஷக� ச��க�வ� -�ாீவ ப�டாபிேஷக� ச��க�வ� -�ாீவ ப�டாபிேஷக� ச��க�    

 

ச<சல� ெசா�Dகிறா�: 

1. ம3நா/ நா1க/ எ1க/ நியமநிMைடகைள  @���ெகா#C 

உ*கா�+தி��ைகயி� நாரத,  னிவ�  +தின நா/ேபா� அ1- வர, எ1களி� 

ஒ�வனாகிய %ஷிக�, அவர� பாதாரவி+த1களி� வி2+� பி�வ� மா3 

Qறலானா�. 

 

%ஷிக� ெசா�Dகிறா�: 

2. ேஹ!  னிசிேரMட! ேந!3� தா1க/ Qறிய Fராம சாித�ைத� ேக*C 


#ணிய	 எAதிேனா	. எ1க 5�- ர-வ	ச�தி� சாி�திர மகிைமைய அறிய 

ஆவலா யி��கிற� " எ�றா�. 

 

நாரத� ெசா�Dகிறா� : 

3-5. ேகளீ� ைநமிசார#ய வாசிகேள! ேகளாA %ஷிக! ர-வ	ச பரா�கிரம�ைத 

ப!றி� Qறி @�க ஒ� நா,	 ேபாதா�. ஒ� நா5	 ேபாதா�. அத� பல� 

ெசா�ல�தரம�3, இ�3 இரேவ அத� பலைன நீ1க/ த�ைப யாசன�தி� 

அம�+தி��-	ேபா� அறிP�க/. ெசவிகைள ந�றாக0 சாA��� ேக51க/. 
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6-12 Fராமபிரா� தி�நா*ைட அல1காி�� ஒ� வ�ஷமாயி!3. மாாிகால 	 

வ+த�.  லவமகாராஜ E�-� காசேநா8	 அதிகப*ட�. ஒ� நா/ இர,, 

Q!3வE	, த�வ+திாிபாலE�-� ெதாியாம� வ+� லவ மகாராஜைன, தன� 


�திர�க5�-  @G*ட�Qட அவ காச	 ெகாC�காம� அைழ���ெகா#C 

ேபாAவி*டா�. 

 

�ம+திர� த/ளாத கிழவனாகிD	, இ+த வய�வைர தன� மனதி!-க+த ம+திாி� 

ெதாழிைல, ேவைல ஓA+� ேபாAவி*ட� எ�3 FராமபிராE�- இ�+த கவைல 

ஏ! படாம� ெசA� வ+ததினாD	, அர#மைன ைவ�தியாி� கஷாய1களினாD	, 

ஒ�வா3 இHவள, கால	வைர நட�தி வ�கிறா�. 

 

13-15. இHவா3 எதி�பாராத விதமாக ஏ!ப*ட ��ப�தினா� மன	  

த�தளி�ததாயிE	, அரசா1க�தி� ந�ைமைய� ேகா�	 ம+திாியாைகயா�, 

த�ைன� ேத!றி� ெகா#C, -கனா� பிரேயாஜனமி�ைல எ�3 அறி+�, �ம+ 

திர� விUஷணனிட	 ெச�3 ப*ட�ைத ஏ!3� ெகா/5	 ப@ ேவ#@னா�. 

 

16-18. த+ைதயி� க�ம1கைள ம*C	 ெசAய� தா� தன�- அவகாச	 

இ��கிறெத�3	, தன� ராம பஜைன�-	 அரசா1க�தி!-	 ஒ��வரா� எ�3 

Qறி ம3��வி*டா�. 

 

19-23. இHவா3 ெசா��யதினா� ஒ�3	 ேதா�றா� விழி��� ெகா#@�+த 

�ம�திர� %�றாவ� 
�திரனாகிய ��ாீவ�, கிMகி+ைதயி��+� வ+�வி*டா� 

எ�3	 ப*டண�தி� மதி��வ�கைள ய[கிவி*டா� எ�3	 ேக/விப*C, 

தன� ம+தாிசைபைய� Q*@�ெகா#C அவைன எதி� ெகா#டைழ�க0 ெச�றா�. 

 

24-29 மைழ� காலமாதலா�, -ளிைர� தா1-வத! காக 93 -ட1கைள8	 கா� 

ெசA� ெகா#Cவ+த ��ாீவ� இவ�க/ எதிேர வ�வைத8	 அறியா� மாளிைக, 

எ�3 -திைரலாய�தி� \ைழய ய�தனி�தா�. �ம�திர�  த�ேயா� எHவள, 

எC��0 ெசா��8	, ெதாி+� ெகா/ ளாததினா�, அவைன பி@�� இ2��� 

ெகா#Cவ+� சி	மாசன�தி� க*@ைவ�� ப*ட1 க*@னா�க/. 
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30-31. இ+த அவமான�ைத0 சகி�க  @யாம� �ம+திர� தன� மாளிைக�-0 

ெச�ற�	 இ�தய	 ெவ@�� இற+� ேபானா�. இHவளைவ8	 பா��த 

ஹEமா��- FராமபிராEைடய ப*டாபிேஷக	 அ@�க@ ஞாபக�தி!- 

வ+ததினா� விUஷணனிட	Qட0 ெசா��� ெகா/ளாம� இரேவா@ரவாக� 

ெத�திைச ேநா�கி0 ெச�3வி*டா�. 

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

2222----வ� ஆேலாசைன� ச��க�வ� ஆேலாசைன� ச��க�வ� ஆேலாசைன� ச��க�வ� ஆேலாசைன� ச��க�    

 

நாரத� ெசா�Dகிறா� : 

1.�ம+திரனி� மக� �ம+திரபால� ��ாீவE�- ம+திாியானா�. தகபைனேபா� 

அ�லவாயிE	 அரசE�- ஏ!ற ம+திாிதா�. 

 

2-5. இைளய ��ாீவE	 தன� அர#மைன� ேதா* ட�தி� ம�வன	 ஒ�3 

ஏ!பC�தி, அைத வி��தி ெசAவதிD	, தா� ேக*C எ2திவ+த, ஓைல0��ளி� 

ெசா��ய ப�-வப@, ம� தயாாிபதிD	, அைத எப@� கா� ெசAவ� எ�ற 

கவைலயிD	, ெபா2ைத ேபா�கி வ+தா�. இதி� Fராமபிரானி� ேபரனாகிய, 

��ாீவ மகா ராஜ� தன� பா*டனி� ந#பE	 தன� ெபயைர� த+த வEமாகிய 

கிMகி+ைத மகாராஜனி� கீ��தி�- ப1க	 வராம� நட+�ெகா#டா�. 

 

6. அர#மைன� காாிய1க/ இப@ இ��க சா1க காாிய1க/ எ�லா	 ம+திாியி� 

தைலயி� வி2+த�. ேக*C நட�த வசிMட�	 இ�ைல. 

 

7-18: இ�கவைல நா5�-நா/ அதிகாி�க, �ம+திர பால� பைழய ஏCகளிD	, 

KைஜயிD	 ெபா2� ேபா�-	 விUஷணனிட	 ெச�3 ஆேலாசைன ேக*கலா	 

எ�3 யஜைன மட�தி!- ேபானா�. இவைன� க#ட விUஷண� ப*ட	 

க*@�ெகா/ள�தா� த�ைன ம3ப@8	 ெதா+ திர, பC�த வ�கிறா�கேளா எ�3 

பய+� அ+த ப�க	 தி�	பாம�, மணிகைள ஓைசயாக� த*@�ெகா#C ராம 

கைதைய0 ச�த	 ேபா*C பா@ெகா#@�+தா�. �ம+திரபால� எ�வளேவா 

ெதா#ைடைய� கிழி��� ெகா#C	 விUஷணE�-� ேக*கேவ இ�ைல. ஒ� மணி 

ேநர	 இப@ நட+த�. �ம+திரபாலE	 Kைஜ  @ய* C	 எ�3 ேபசாம� 

கா�தி�+தா�. இவEைடய சத	 ேக*காம� இ��க அவ� ேபாA வி*டானா 

எ�3 ெம� வாக� தைலைய� O�கி� தி�	பி பா��தா�. உடேன தி�	பின 

தைலைய, �ம�திரபால� அப@ேய பி@��� ெகா#C, "உ1களிட	 ஒ� 
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ஆேலாசைன ேக*க வ+ேத� என, என� ப*டாபிேஷக�ைத ப!றியா " எ�3 

விUஷ ண� ம3ப@8	 ஆ�திர��ட� ேக*க, �ம�திரபால� இ�ைல " எ�3 

ெசா�ன,ட� Kைஜ மணிகைள� Oர ைவ��வி*C, அவைன பா��க� தி�	பி 

உ*கா�+� ெகா#C,"எ�ன விேசஷ	 ? " எ�3 ேக*டா�. 

 

�ம+திரபால� ெசா�Dகிறா� : 

19-23. ''ராம ப�தியி� சிேரMடரான விUஷண ராஜேன! உன� சேகாதரரான ��ாீவ 

மகாராஜE�- நா* ைட� கவனி�கேவ ேநரமி�ைல. என� தகபனா� வசிMட ாிட	 

பழகியதினா� காாிய1கைள0 சாியாக நட�தி வ+தா�. இேபா� வசிMட�	 

இ�ைல; எ�ன ெசAவ� எ�3	ெதாியவி�ைல " எ�3 Qறி வ�+தினா�. 

 

விUஷண� Q3கிறா� : 

24. நீ அத!ெகா�3	 வ�+தேவ#டா	. அவE�- மண	  @��வி*டா� எ�லா	 

சாியாAவிC	." 

 

25. இHவா3 விUஷண� Qற �ம+திரபால� ெசா�Dவா�:"தா1க/ Q3வ� 

மிக,	 சாிேய. ஆனா� மண	 ெசAத பி� இ�லற த�ம 	 நட�த ேவ#@வ�	 

அவ��- அவகாச	 கிைடப� அ�ைம. 

 

விUஷண� Q3கிறா�: 

26-33. "அப@யாயி� நா� உன�- அரசா1க நடவ@�ைகையப!றி ஒ� சா�திர	 

எ2தி� த+�விC கிேற�. நீ என�- ஒ�3 ெசAயேவ#C	, அேயா�தியி� நCவி� 

ஒ� ெபாிய ேகாவிலாக� க*@, அதி� ந�ல ராம வி�கிரக	 ஒ�3 ெசA� 

ெகாC��விC. நா� அதி� என� Kைஜைய0 ெசAகிேற�. என� பா*டனாேர எ� 

னிட	 ெசா��யி��கிறா�, தா� அதிக நா/ உயி�வா4+த த!-� காரண	, அவ� 

தன� சாித�ைத அ@�க@ எC� � ேபசி�ெகா#@�+ததினா� எ�3, அதனா� 

நா� நகாி� நCவி� இ�+�ெகா#C Kைஜ ெசAதா� நா*@! -	 அத�பய� 

உ#டா-	. இெபா2� இ��கிற இ+த0 சிறிய இட	 அ	மாதிாி Kைஜ ெசAய 

ேபாதா�." 

 

34. இ�வ�	 ஆேலாசி�தப@ நட+தன�. 
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35-41. விUஷண� ெசAத ப�தி விேசஷ�தாேலா, அ�ல� இவ� எ2திய 

சா�திர1கைள ப@�த �ம+திர பாலனி� 
�தி சா�ாிய�தாேலா நா*@� �பி^	 

உ#டா யி!3, ம+திாி எதி�பா��தப@ ��ாீவ மகாராஜE�- அரசா1க�ைத� 

கவனி�க ேநரேம கிைட�கவி�ைல. இ ெபா2� விUஷணE�-� ேகாவி� 

ெபாிதாகிவி*டதினா�, Kைஜ ைநேவ�திய1கைள� தயாாி�க ஒ� க�னிைகைய 

மண+�ெகா#டா�. காலாகால�தி� ஐ+� 
�திர�க/ பிற+தா�க/. விUஷண�, 

விUஷணேசன�, விUஷண 
�ர�, விUஷணா�, விUஷண பிாிய� எ�3 

ெபயாி*C� தன� Kைஜ� ெதாழி�� பழ�கிவ+தா�. 

 

42-46. இெபா2� -கE�-	 %�3 
�திர�க/ இ�+தா�க/. அவ�க5�-, 

-கபிாிய�, -கபால� -க ேசன� எ�3 ெபய�. வய�� பயி�ெசAத 

தானிய1கைள இ1- ெகா#Cவ+� ேச��-	ெபா2� தவிர ம!ற ேநர1 களி� 

வ�வதி�ைல. இத!காக இவ�க5�- 9!றி� ஒ� ப1- ெகாC�தா�க/. -கE�- 

இெபா2� உதவி�-	 
�திர�க/ இ�பதா� ம!றவ�களி� நில1கைள8	 பயி� 

ெசAய ஏ!3�ெகா#டா�. 

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

3333----வ� இல2கா�ாி� ச��க�வ� இல2கா�ாி� ச��க�வ� இல2கா�ாி� ச��க�வ� இல2கா�ாி� ச��க�    

 

நாரத� Q3கிறா� : 

1-5. அேயா�தியி� காாிய1க/ இHவா3 இ��க விUஷண� இல1ைகயி� 

காலமாகி, அவன� 
�திரனான ராம� சிறி�காலமாக அரசா#டா�. அவE�- 

இள	 பிராய�தி� ஒ� எ� க@�தி�+ததினா� அ@�க@ விஷ உபாைத 

இ�+�ெகா#ேட வ+த�. இத!காக த�வ+திாி பாலனி� உதவிைய நா@ 

அேயா�தி�- ஆ/ அEப அவ� வ� � இற��ேபானா�. 

6-10. அவன� 
�திர� ராம�, இர#டாவ� ராம� எ�3 ெபயாி*C�ெகா#C 

ப*ட�தி!- வ+தா�. அவE�-� தன� பா*டனாாி�ேபாி� அதிக அ�
 உ#C 

ஆைகயா� அவன� ெபயைர நிைலநா*C	 ெபா�*C 'விUஷண 8�தி ' எ�ற 

அ��தசா�திர	 ஒ�3 எ2தி, பா*டனி� ஞாபகா��தமாக அேயா�தி�- அEபி 

ைவ�தா�. 

--------------- 
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4444----வ� ஜ
மதின� ச��க�வ� ஜ
மதின� ச��க�வ� ஜ
மதின� ச��க�வ� ஜ
மதின� ச��க�    

 

நாரத� ெசா�Dகிறா� : 

1-5. அ�கால�தி� அேயா�தி!- வ+� ேசர ெவ- நாளா-மாைகயா�, Oத�க/ 

அ1- வ�	ெபா2� ��ாீ வE�- ஒ� ஆ#மக, பிற+த ஜ�மதின� தி�விழாவாக 

இ�+த�. இ�,	 ஒ� விேசஷ	தா� எ�3 நிைன��, அரசனி� 

ெகாDம#டப�தி!-0 ெச�3 ��ாீவ ராஜைன ய[கி, தா1க/ ெகா#Cவ+த 


�தக�ைத0 சம�பி�� அ@பணி+தா�க/. 

 

6-12. தன� ஏக
�திரனாகிய ப*ட�திள வரசனி� பிற+ததினமாைகயா�, 

வழ�க�ைதவிட இ�3 அதிகமாக ம� ேசைவ ெசA�, சி1காதன�தி� 

உ*கா�+தி�+த ��ாீ வ�, 
�தக�ைத0 �ம+திரகாலனிட	 ெகாC��வி*C, 

ப�க�தி��+த ம��-ட1கைள� கா*@, "என� அ�ைப� ெகா#C ெகாC1க/" 

எ�3 ெசா��, சி1காதன�தி� சாA+�வி*டா�. Oத�க5	, இ� அேயா�தியி� 

நாகாிக ேவ3பாCக/ எ�3 நிைன�� ம��-ட1க5ட� இல1 ைக�-� 

தி�	பினா�க/. 

 

13-15. �ம+திரபாலE	, கிர+த�ைத ேமலாக பா���, அ� பைகவ� வ+த,ட� 

நட�தேவ#@ய 8�தி களாக இ�+ததா�, இெபா2� அைதப!றி� கவைல 

இ�ைலஎ�3 அரசா1க 
�தகசாைலயி� ைவ�� K*@னா�. 

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

 

ெமாழிெபய��� ஆசிாிய� �றி��ெமாழிெபய��� ஆசிாிய� �றி��ெமாழிெபய��� ஆசிாிய� �றி��ெமாழிெபய��� ஆசிாிய� �றி�� :-இனி வ�	 ச��க1க/ எ�லா	 மிக,	 

சிைத+�	, �ேலாக எ#க/Qட இ�லாம�, வசன	 மாதிாி ெந��கி எ2தப*C	 

இ�பதா� அத� வசன ெமாழிெபய�ைப மா�திர	 ெபா�வாக, எHவள, 

%ல�ைத� தமி4பC�த  @8ேமா அHவளவாக ெபா�/ சிைதயாம� எ2தபC	. 

---------------- 
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5555----வ� "ச4வாஹன� ச��க�வ� "ச4வாஹன� ச��க�வ� "ச4வாஹன� ச��க�வ� "ச4வாஹன� ச��க�    

 

நாரத� ெசா�Dகிறா�: 

காலச�கர 	 �ழ�3ெகா#ேட வ�த�. ச�லாப 
�ஷனான ��ாீவ மகாராஜE	, 

தா� வி��தாபிய	 அைடவைத� கவனி��, இளவரசE�- ப*ட	 க*Cவைத8	 

மற+�, ம��-ட ஆராதைனைய நட�திவ+தா�. இெபா2� ம!ெறா� 

ஆ#-ழ+ைத8	 பிற+�, ஆ3 வ�டமாகிற�. 

 

இப@ இ��ைகயி�, ச#டமா�த	ேபா� திXெர�3 இமயமைல ேம!-�  

கணவாAகளி� வழியாக� கா+தார ேதச�� அரச�, பைடெயC��வ+�  

அேயா�திைய  ! 3ைக இ*டா�. எதி�பாராதவிதமாக பைகவ�க/ வ+ 

ததினாD	, இல1ைகயி��+� வ+த அ��தசா�திர�ைத ப@�க ேபாதிய 

அவகாசமி�லாததினாD	, �ம+திரபால�, ��ாீவ மகாராஜைன8	, அவ� இ� 


�திர�களான இள வரச�கைள8	 Q*@�ெகா#C, அேயா�தியி� ேவெறா� 


ற�திவி�+த மாளிைகயி� ஓ@ ஒளி+�ெகா#டா�. அ ெபா2�Qட ��ாீவ 

மகாராஜ� தன� ம��-ட1கைள மற�கவி�ைல. 

 

பைகயரசனான  ச�வாஹனவ�, அேயா�தியி� ேகா* ைட� கத,கைள� 

தக����ெகா#C, Pராேவச��ட� அரச மாளிைகயி� 
-+தா�. உ/ேள ெச�3 

பா��ைக யி� ப^ிக/ பற+�வி*டன எ�3 க#C, கா�யாயி�+த சி1காதன�தி� 

ஏறி உ*கா�+�ெகா#டா�.  பிற- தன�ேக வாிபண	  த�யவ!ைற� ெகாC�க 

ேவ#C	 எ�3  ர� அைறவி�க, -க� தன�-0 ��ாீவ னிட	 இ�+த 

இர�த�கலைப எ#ணி, ெகாC�க ம3�� வி*டா�. இதனா�  ச�வாSனE�- 

மி-+த ேகாப	 ெபா1கி, அேயா�தி நக� வாசிக5�-� தன� பல�ைத� கா#பி�� 

பய 3��மா3, வா5	 ைக8மாக -க� இ�பிட�ைத� ேத@�ெகா#C ஓ@னா�. 

இைத எ ப@ேயா அறி+த வி��தாபியனான -கE	 அவ� 
�திர� க5	, ராம 

வி�கிரக�ைத� க#C அ@பணி+தாலாவ� ச!3 Pர	 வராதா எ�3 நிைன��, 

ேகாயிைல ேநா�கி ஓ@னா�க/. இவ�க/ ேகாவிD�-/ \ைழய ய�தனி�ைக யி�. 

-கன� சேகாதரனாகிய விUஷண� ெவளிேய வ+�. ேகாவிைல அ��தபC�தாம� 

வாச!ப@�- ெவளிேலேய நி�3 -	பிC	ப@ ெசா�னா�. சேகாதர வா<ைச 

விUஷணE�- இ�ைல எ�3 ெசா�ல @யா�; ஆனா� அள, கட+த ராமப�தி  
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அவைன அHவா3 ெசA8	ப@ O#@ய�. 

 

-க� ேகாவிைல ேநா�கி ஓ@னா� எ�ற ெசAதிைய� ேக*ட  ச�வாஹன�, 

ேகாவிைல8	 இ@��விCகிேற� எ�3 க1கண	 க*@�ெகா#C Oர�தி� 

வ�வைத� க#ட -க�க/, உயி�ேம��+த ஆைசயா� ேகாவி�� ஒளி+�ெகா/ள 

ெந�1கினா�க/. இைத� க#ட விUஷண என� 
�திர�க/, Kைஜ மணியாD	, 

ைநேவ�திய	 எC� -	 கர#@களாD	, அ@�� -க�கைள� �ர�தவார	பி� தன�. 

பைகவ�க/ ெந�1-வைத� க#ட -க�க/ இனி இ1கி�+தா� ஆப�� எ�3 

எ#ணி, ஓட ஆர	பி�தன�. வி��தாபியனாகிய -கE	, அவன� கைடசி 
�திர 

னான -கேசனE	 ேவகமாக ஓட  @யாம� அகப*C� ெகா#டா�க/. வ+த 

ேவக�தி�, -கைன,  ச�வாஹன� த� வா5�- இைரயா�கினா�. -கேசன� 

இள	ப�வ�தி ேலேய க*டைம+த ேதக ைடயவனாைகயா�, அவைன� த� 

மத�தி� ேச���� தன�- அ@ைமயா�கி�ெகா/ள லா	 எ�3 நிைன��, அவைன0 

சிைற ெசA�வி*C, ேகாவி �� ப�க	 தி�	பி, அதE/ ேபாக ய�தனி�தா�. ராம 

ப�தி ேம�*ட, விUஷண� மிக,	 பய+� இவைன� தC�க ய�தனி�க, 

 ச�வாஹனன� வா5�- இைரயானா�, இைத� க#ட விUஷண 
�திர�க�, 

வி�கிரக�ைத எC���ெகா#C ேகாவி�� பி�ப�கமாக ஓ@ேபானா�க/. உ/ 

ெச�3 பா��ைகயி� ஒ�3	 காணாத� க#C, ேகாவிைல இ@��0 சிைத��வி*C 

மாளிைக�- வ+தா�. 

 

-க� ெசAத -!ற�தி!காக அவ� ம!ற இ� 
�திர� க5	 அேயா�தியி� 

மதி�க5�- 
ற	பாக வசி�கேவ# C	 எ�3 ஆ�ைஞ இ*C, அவ�க/ 

 �னிD	 இ� மட1- தானிய1க/ ெகாC�கேவ#C	 எ�3	 தி*ட 

பC�தினா�. இதனா� -க 
�திர�க5�- இ	ைமயி� அ@ைம�தன 	, ம3ைமயி� 

விUஷண 
�திர�க/ க�ைண Q�+� அளி�த நரக 	 கிைட�த�. விUஷண 
�திர� 

க/ இ�E	 ராம வி�கிரக�ைத ைவ�தி�பைத யறி+�, அத!காக 100 ெபா� 

ெகாC�கேவ#Cெம�3	 இ�லா வி@� த� மத�கி� ேசரேவ#C	 எ�3	 

தி*டபC�தி னா�. சில விUஷண 
�திர�க/ ெவளியி�  ச�வாஹன�. ம��தி� 

ேச�+தவ�ேபா� பாவைன கா*@ வாி�-� தபி� தா�க/. சில� ராம வி�கிரக�தி� 

ப�திேம`*டா�, மத	 மா!றாம�  +தி� த1க5�- வ+த ைநேவ�திய வ�	 

ப@யி� இ�+� த1க/ வாிைய0 ெசD�தினா�க/. இ	மாதிாி �� அதி�Mட	 -க 
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ததிர�களாேலேய த1க5�- வ+த� எ�3 எ#ணி, அவ�க/ மதி� 
ற�தி!- 

ெவளியி� இ� பைதப!றி0 ச+ேதாஷப*டா�க/. 

 

 ச�வாஹன�, தா� சிைறபி@�த -கேசனைன� தன� மத�தி!- மா!றி 

ம��வாஹன� எ�ற ெபய� ெகாC��, வாிகைள வG��-	 ேவைலயி� 

நியமி�தா�. தகபE�- ேந�+த கதி தன�-	 ேநராம���-	ப@ தன�-� 

ெகாC�த ேவைலைய, -கேசன� அதிக ந	பி�ைக யாக0 ெசAததினா�, 

தன�-பி� ப*ட�ைத அவE�-� தா� ெகாC�கேபாவதாக  ச�வாஹன�  

அ@�க@ ெசா�Dவ�#C. 

 

இ	மாதிாி ச	பவ1க/ அரச மாளிைகயி� நட+� ெகா#@��-	ெபா2�. 

எதி�பாரா� வ+த விப���களி னா� �ம+திரபால� இற+�ேபானா�. ��ாீவ� 

இ�கவைல கைள மற�க� தன� %�த 
�திரனாகிய ப*ட�திளவரசைன 8	 

ம��-ட ஆராதைனயி� பழ�கிவி*டா�. இவன� இர#டாவ� 
�திரனாகிய 

அ1கதேசன� வா�- சா�ாிய  /ளவனாைகயா�, 
திதாக வ+த பைகவ�ட� 

ைந0சிய மாக ேபசி அவ�க/ தயைவ0 ச	பாதி���ெகா#C அ1- சிபாயாக� 

திக4+தா�. 

 

இப@யி��க ஒ�நா/ இர, திXெர�3  ச�வாஹ னE	, ம��வாஹனE	 

ெகா�லப*டா�க/. ம3நா/ காைல கா+தார ம�னனி� 
த�வனாகிய 

பபரேசன� ப*ட�தி!- வ+தா�. 

 

இவ� த� த+ைதையவிட0 ச!3 ந!-ண /ளவ னாைகயா�, வாிகைள  +திய 

நிைலைம�-� -ைற�தா�. பபரேசனE�- நா*ைட அைமதியாக ஆளேவ#C	 

எ�3 ஆைசயி�+ததா�, உ/நா*@D	 ப+��கைள உ# டா�கி� தன� 

அரசா1க�ைத பலபC�தேவ#C	 எ�3 எ#ணினா�. இத!காக பைழய 

ராஜவ	ச�ைத0 ேச�+த ��ாீவனி� இர#டாவ� 
�திரனான அ1கத பாலைன 

ம+திாியா�கி, தன�- ஏ!கனேவ ஒ� மைனவி8	 
�திரE	 இ�+�	, 

அ1கதபாலன� மைனவியி� த1ைகைய மண+�ெகா#டா�. இதி� ��ாீவ 

வ	ச�தி!-	, விUஷண வ	ச�தி!-	 வ��தமாயிE	 எதி��� ஒ�3	 ெசAய 

 @யவி�ைல. வாிவஜா ெசAதத!காக, இவைன� காபா! 3	ப@ ராம 

வி�கிரக�தி!- விUஷண 
�திர� Kைஜ ெசA த�	 உ#C: 
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இப@ இ��ைகயிேல ஒ�நா/ பபரேசனE	 அவ� மைனவி8	, அ1கதபாலE	 

அவ� மைனவி8	 ெகா�ல ப*டன�. பபரேசனனி� %�த தார�தி� 


�திரனாகிய அஹ1காரேசன� ப*ட�தி!- வ+தா�. தன� பா*டனி� 

-ண /ளவனாைகயா�, வாிகைள  �ேபா� அதிகமா�கி, இ@+த ராம� ேகாவி�� 

க!கைள�ெகா#C த� ெசா+த மத� ேகாவி� ஒ�3 க*@னா�. ��ாீவைன8	 

93 -ட	 ம� தவைணயாக0 ெசD��	ப@ க*டைள இ*டா�. அேயா�தி ம�க/, 

��ாீவ� உ/பட எ�ேலா�	 தவி�தன�. 

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

6666----வ� பரத� ச��க�வ� பரத� ச��க�வ� பரத� ச��க�வ� பரத� ச��க�    

 

நாரத� ெசா�Dகிறா�: 

லவமகாராஜனி� கனிMட 
�திரனாகிய பரத� Fராம பிரா� Pர0 ெசய�க/ 
�த 

ே^�திர1கைள� தாிசி�க0 ெச�றி�+ததாக� Qறிேனா	 அ�லவா? அவ� தன� 

யா� திைரைய  @���ெகா#C வி��தாபிய தைசயி�தா� தி�	ப  @+த�. 

ஆனா� இHவள, கால 	 பல இட1 களி� அைல+� பல சீேதாMண நிைல�- 

உ*ப*C வ+த தா� ச!3 உட� வ�ைம ெபா�+தி விள1கினா�. அவ� ந+தி� 

கிராம�தி� ப�க	 வ+த�	 அேயா�தியி� நட+த காாிய1கைள� ேக*C வ�+தி, 

அ1கி�+ேத, ேசைனகைள� திர*ட ஆர	பி�தா�, பரத� வ+த ெசAதிைய அறி+த 

விUஷண 
�திர�, இரேவா@ரவாக, ��ாீவைன8	 அவன� உயி�ட� இ�+த %�த 

மகைன8	 Q*@�ெகா#C ந+தி� கிராம�தி!- வ+� ேச�+தா�க/. 

 

அத!-/ பரதE	 தன� ேசைனைய� திர*@விட ம3நா/ எ�ேலா�மாக 

அேயா�திைய அைட+�  !3ைக யி*டா�க/, அஹ1காரேசனE	 எதி��� வ+� 

ேபா� 
ாி+தா�.  த�ேலேய ��ாீவ� ெகா�லப*டா�. ஆனா� பரதEைடய 

ேபா��திற	 அதிகமாக இ�+ததா� அ�3 அவ�க5�- ெவ!றி கிைட�த�. 

அஹ1காரேசன� 8�த�தி� ச#ைட ெசA�ெகா#ேட இற+தா�. அவன� 

ேபா�Pர�க/ ஓ@ேபானா�க/. இ+த0 ெசAதிைய� ேக*ட  �
 ��ாீவ� 

அEபிய ம�� -ட1கைள �சி க#ட அஹ1காரேசனEைடய 
�திரனான 

ஆலேசன�, அர# மைனைய வி*C ஓ@ேபாA ேவெறா� மாளிைகயி� ஒளி+� 

ெகா#டா�. 

 

இHவா3 கா+தார ேதச�தி��+� வ+த பைகயரச� களி� ஆ*சி  @, ெப!ற�. 
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ெவ!றி Pரனான பரத� %தாைதயான Fராமபிரா� அர� ெசD�திய�	, ச!3 

 �
 வைர அ�னிய� ைகவச	 இ�+த�மான அரச மாளிைக�-* ெச�றா�. 

அ1- ெச�3 ��ாீவEைடய 
�திரE�-  @G*ட எ�தனி�க. அவ� அர�ாிைம 

ெவ!றி PரE�ேக த-+தெத�3 ம3� தா�, விUஷண 
�திர�க5	 ெசா�னைத 

ஆேமாதி�தன�. ேவ3 வழி இ�லாைமயா� பரதE	 இண1கினா�. ��ாீவEைடய 


�திர�, த+ைத ெகா<ச கால	 மைற+� வசி�த மாளிைகயி� த+ைதயி� 

கால@ைய பி�ப!றி அவ� கீ��தி�- ப1க	 வராம� நட+� ெகா#டா�. 

 

பரத� ப*ட�தி!- வ+த உடேன விUஷண 
�திர1 களி� %�தவE�- 

ராமKைஜயி� ேநா�கமி�ப� க#C பைழய ேகாவிைல 
�பி��� 

ெகாC�தா�. அவE	 தன� மைனவி8ட� Kைஜ� ெதாழிைல  	 ரமாக நட�தி 

வ+தா�, அவE�- இ�ப�ேத2 
�திர�க/ பிற+ தா�க/, 

 

ம!ற சேகாதர�க/ பரதE�- ம+திாியானா�க/. இ	 மாதிாி� கMட1க5�ெக�லா	 

-க வ	ச�தாாி� ராம அபசாரேம காரண	 எ�3 அ@�க@ Qறி�ெகா#@�+த 

தினா� இவ�க5�- எதிராக வி��தாபியனான பரதE�-� தன� சேகாதர 


�திர�க5�- வாிகைள� -ைறப� தவிர, ேவ3 ஒ�3	 ெசAய @யவி�ைல, 

கா!ேறா*டமான மதி! 
ற�தி��+ததினாேலா அ�ல� தன� அ@ைம வ	ச�ைத 

ெப��கேவ#C எ�ற ஆைசயினாேலா -க 
�திர�வ	 ச�ைத ஏகமாக 

ெப��கிவி*டா�க/. 

 

மகாராஜE�- ப*டமகிஷி இ�லாம��ப� நா* @!- ந�லதி�ைல எ�3 

விUஷண 
�திர�க/ பரதைன� க*டாயபC�தி மண	 ெசAவி�க, அவE	 ஒ� 


�திர� பிற+த ம3வ�ஷ�தி� இற+� ேபானா�. 

. 

பரத� இற+த,ட�, விUஷண ம+திாிக/, எ1- ஆலேசன� பைடெயC�� 

விCகிறாேனா எ�3 பய+� இர#டாவ� ��ாீவைன� க*டாய பC�தி ப*ட	 

க*@ னா�க/. இவ�க/ எதி�பா��தப@ ஆலேசன� ஒ�3	 ெசAயாததினா�, 

இவன� -ண1கைள� க#ட விUஷண ம+திாிக/, %�த ��ாீவ� கால�தி� நட+த 

மாதிாி ம3ப@ 8	 நட�காதி��க, இவைன பைழய மாளிைக வாச�தி!- 

அEபிவி*C, அேயா�திைய நா�- பாக1களாக பிாி��, ஆ5�- ஒ� பாக�தி� 

ஆ#Cவ+தா�க/. இதனா� இர#டாவ� ��ாீவE	 ஆலேசனE	 இர#C 

மாளிைககளி� ம� ஆராதைன நட�தி வ+தா�க/. 
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இHவா3 இ��ைகபி�, ஒ� நா/ விUஷண ம+திாி களி� %�த சேகாதர� 

ைநேவ�திய1கைள இவ�க5�-� ெகாC�க வ+த ெபா2�, ந�ல கிர+த1க/ 

இ��கிறதா எ�3 அரசா1க 
�தகசாைலைய� கவனி�தா�. அதி ��+� சில 

பிரதிகைள எC��0 ெச�றா�. அ��ட� ெச�லாி�த விUஷண 8�தி8	 ெச�ற�, 

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

7777----வ� தனைவசிய� ச��க�வ� தனைவசிய� ச��க�வ� தனைவசிய� ச��க�வ� தனைவசிய� ச��க�    

 

நாரத� ெசா�Dகிறா�: 

இK,லகி� சிேரMடமான இ+த ஜ	
� தீப�தி� ேம!ேக, சத ச �திர1க5�- 

அபா� ெவ/ளிமாதீவக	 எ�ற ஒ� பிரேதச	 இ��கிற�. அ+த� தீவி��+� 

உலக�திD/ள அ!
த1கைள8	 அதி� மிக,	 சீலமான தேபாதன�க5	 

 னிசிேரMட�க5	 வசி�-	 நம� பரத க#ட�ைத8	 பா��� வ�	ப@ 
றப*C, 

ஒ� ெபாியா� யபரேசன� கால�திேல, அேயா�தி நக��- வ+� ேச�+தா�. 

நகர�தி� ெச�வ ெப��ைக8	 அ+நகரவாசி க/ மிக,	 அ!
தமாக ப*சண	 

ெசA8	 திறைம8	 க#C, உள	 Kாி�� ப*சண1களி� சிலவ!ைற வா1கி� 

ெகா#C தன� ஜ�ம ேதச�தி!-� தி�	பினா�. அ1- ெச�3 தன� ரா(ய�தி� 

அரசனிட� ெகா#C ேபாA� ெகாC�க, அத� அ!
தமான �சிைய� க#ட 

மகாராணி யா� அைத இ�E	 அதி�மாக� ெகா#C வ�மா3 பிண1கினா/. 

ராஜசைபயி� இ�+த ேபாவ�னா. ரானா.க�லப ெச*@யா� எ�E	 தனைவசிய� 

தா� வியாபார	 ெதாட1கி அ+த அ!
தப*சண1கைள இராஜதானி�- ஏ!3மதி 

ெசAவதாக உ3தி Qறினா�. அெபா2� ராஜ சைப�- வ+த ெவ/ளி மாதீவக�தி� 

மத� தைலவ� ெச*@யாைர அவர� ராஜப�தி�- விய+� ஆசீ�வதி�� அEபினா�. 

 

இத� ப�க�திD/ள ம!ற ரா(ய1களிD	 இ+த அ! 
த ப*சண0 ெசAதி பரவ 

அ+த அ+த நா*C அரசிக5	 பிண1கினா�க/. இதனா� அ+தa�களி��+� 

தானா. �
 ெச*@யா�	, பானா. ர<சித ெச*@யா�	, காைளயப ெச*@யா�	 

த1க/ அரா�களிட	 விைட ெப!3�ெகா#C 
றப*டன�, 

 

க�லப ெச*@யா�, அேயா�தியி� ஆவண Pதியி� கைட திற+த ெகா<ச நா*களி� 

ம!றவ�க5	 இவ��- ேபா*@யாக� கைட திற+தா�க/. ப*சண வியாபார�தி� 

அ@�க@ ெபாறாைம8	, கலக 	 ஏ!பCவைத� க#C ஒHெவா�வ�	 சில 



33 

 

 ர*C� த@ய�களான ைகயா*கைள ைவ�� நட�தி பா��தா�க/. 

ேபா*@யி��-	 ெபா2� கலக	 எப@ நி!-	? க�லப ெச*@யா��- ஒ� 

ேயாஜைன ேதா�றிய�. அேயா�தி நகரவாசிகைள� த	 மத�தி� ேச���� 

ெகா#டா�, தம�- வியாபார	 ஏகமாக வ+�விC	 எ�3 நிைன�தா�. 

 

இவ�க/ யாவ�	 ெபா� வாக ஒேர மத�தவ�க/ ஆனாD	, அதி� உ/ள உ*பிாி, 

க/ ஒHெவா�ைற8	 ஒHெவா� ஊ� ெச*@யா�	 த2வி யி�+தா�. இதனா�தா� 

க�லப ெச*@யா��- இ+த ேயாசைன ேதா�ற� காரண	. உடேன தன� 

ரா(ய�தி ��+� ஒ� -��கைள� த�வி��, அத!- ேவ#@ய ஏ!பாCகைள0 

ெசAயவார	பி�தா�. ம!ற %வ�	 அ+த மாதிாிேய த1கbாி� இ�+� -��கைள� 

த�வி��� த1க/ த1க/ மத�தி!-	 ஜன1கைள0 ேச��க ஆர	பி�தன�. 

------- 

�ேலாக1களி� வ�	 ெபய�க/ தமி4நா*@ ெபயராக� ேதா�3கி�றைமயா�, 

கடலா� ெகா/ளப*ட -மாிக#ட� � ப#ைட� தமி4 ைவசிய�களாக 

இ��கலா	 எ�ற ச+ேதக	 எ2கிற�. �விைதயி� எ�ைக ேமாைன�காகேவா, 

(ஒ�ேவைள ேம!- எ�றா� ெத!- எ�ற அ��த 	 இ�+தி��கலா	) இ	மாதிாி� 

தவறி வ+தி��கிற�. ஆராA0சி யாள� அவசியமாக� கவனி�க ேவ#@ய இட	. 

- ெமா.ெப.ஆ. 

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

 

க�லப ெச*@யி� -��க5	, �
 ெச*@யி� -��க5	, ர<சித ெச*@யி� 

-��க5	 ஒேர மத உ* பிாிைவ0 ேச�+தவ�க/. ஆனாD	 %வ�	 தனிதனி ரா( 

ய�கார�க/ ஆைகயா�, அவ�க5�-/5	 ேபா*@ ஏ!ப*ட�. அேயா�தியி� 

சிற+த வ	சமான, விUஷண� கைள8	, ��ாீவ�கைள8	 த1க/ த1க/ மத�தி� 

ேச�	 ப@ ��
3�தவார	பி�தன�, இதனா� வியாபார	 தைட ப*CவிC	 ேபா� 

இ�+த�. ஆனா� காைளயப ெச*@ யாேரா, வாயி�லா K0சிகளாக மதிD�- 

ெவளிேயயி�� -	 -க வ	ச�தினைர� த1க/ மத�தி� ேச���� ெகா#C த1க/ 

ப*சண வியாபார�தி� மா�திர	 க# [	 க���மாக இ�+தன�. இைத� க#ட 

ர<சித ெச*@யா�, வியாபார�தி!-	 கட,5�-	 ஒ��வரா� எ�3 க#C, தம� 

-��கைள அ+த ேவைலயி��+�	 நி3�தி, P*C Kைஜ� காாிய1கைள� 

கவனி�-	ப@ தி* ட	 ெசAதா�. க�லப ெச*@யா�	, �
 ெச*@யா�	  �பி� 
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ேயாசியா� மத பிரசார�தி� ஈCப*டதினா� ெப��த நMட��ட� கைடகைள 

K*@�ெகா#C ஓட ேவ#@யதாயி!3. 

 

மி<சியி�+த காைளயப ெச*@யா�	, ர<சித ெச*@யா�	' வியாபார1கைள 

 ர*C� த@ய�களி� உதவியா� நட�தி வ+தன�. கலக	 நி�றபா@�ைல. 

இவ�கள� ப*சண வியாபார�தா� ப*சண1களி� விைல அதிகமாயி!3. அேயா�தி 

நகரவாசிக/ த1க/ ேதைவ�- ேம� ப*சண	 ெசAயவார	பி�தன�. ஏைழக5�- 

உண,�-	 ப*சண	 கிைட�க� Qடாதப@ விைலயதிக மாயி!3. தா�ய1க/ 

ப*சண	 ெசAய இெபா2� அதிக மாக ேவ#@யி�+ததினா� -க வ	ச�தாைர 

அதிகமாக ேவைல வா1கினா�க/. -க வ	ச�தாாி� சில� காைளயப ெச*@யாாி� 

மத�தி� ேச�+ததினா�, விUஷண ��ாீவ வ	ச�தின�	 அேயா�தி நகரவாசிக5	 

அவ�கைள� �� 
3�த ஆர	பி�தன�. இ+த0 சமய�தி�தா� விUஷண ம+திாிக/ 

அேயா�திைய நா�- பாக1களாக பிாி�� ஆள ஆர	பி�த�. 

 

காைளயப ெச*@யாைர� ெதாைலபத!- வழிெய�ன ெவ�3 ர<சித ெச*@யா� 

இர, பகலாக ஆேலாசி��� ெகா#@�+தா�. இவ��- ஒ� ேயாஜைன 

ேதா�றி!3. விUஷண ம+திாிக5�-/ ேபராைசைய %*@ ஒ�வ� ேம� ஒ�வ� 

ெபாறாைமபC	 ப@ ெசA� கலக	 %*@ அவ�கைள� ெதாைல��வி*டா�, 

அேயா�தி த� வச	 வ+� விC	 எ�3	, அதனா� காைளயப ெச*@யாைர 

ஓ*@விCவ�	 அ�லாம� தன� வியாபார�ைத8	 ெப��கி�ெகா/ளலா	 எ�3	 

நிைன��, ஒHெவா� நா/ இரவிD	 இரகசியமாக0 ெச�3 தன� 8�திைய� 

காாிய� தி� ெசA� வ+தா�. 

 

இைத எப@ேயா காைளயப ெச*@யாாி� ைகயா/ ஒ�வ� க#C வ+� அவாிட	 

ெசா�னா�. அ+த வ�� தக�தி� ைகேத�+த ெக*@�கார� ஆனதினாD	,  �கிய 

மாக வியாபார�ைத� கவனி�� வ+ததினாD	, ைகயி�
 ஏராளமாக இ�+த�. இனி 

�	மா இ��க� Qடா� எ�3 எ#ணி, அவனிட	 ஏராளமாக பண	 ெகாC�� 

அேயா�தியி� உ/ள த@ய�களி� சிலைர� ைகவச	 ெசA 8	ப@ அEபிவி*C, 

தாE	 ஒ� அரசைன� ைகவச	 ைவ�தி��க ேவ#C	 எ�3 நிைன��, 

பபரேசனனி� ேபரனாகிய -@கார ஆலேசனEைடய மாளிைக�-0 ெச� றா�. -@ 

மய�க�தி��+த ஆலேசனைன பா���, அரசிள1-மரேன! உ�ைன இ+த 

அேயா�திமா நக��- அரசனா�கிவிCகிேற�. நீ என�- ம*C	 இ+த நகர� தி� 
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ப*சன வியாபார	  2வைத8	 த+�விC ” எ�3 ேக*டா�. அத!- ஆலேசன� 

ெசா�வா�, 

 

"என�- ப*ட 	 ேவ#டா	, அத!காக 8�த 	 ேவ#டா	. ச#ைட எ�றாேல 

என�- பயமாக இ��கிற�. என� தகபனா� ச#ைடயி�தா� இற+� ேபானா�. 

அ+த� �யர�ைத மற�க�தா� நா� இெபா2� -@��� ெகா#@��கிேற�" 

ெசா�� ஒ� கி#ண	 ம�ைவ உ/ேள த/ளினா�. இவ� ேகாைழ எ�3 க#ட 

ெச*@யா� கடகடெவ�3 நைக��, இனி மகா ராஜாவா-	 இளவரேச,நீ� அத!- 

பயபட ேவ#டா	. இ+த மாளிைகைய வி*C�Qட ெவளிேய வரேவ#@ய தி�ைல. 

எத!-	 உ	ைம�தா� ந	பி இ��கிேற� எ�3 ஆைண வா1கி�ெகா#C 

ெச*@யா� தி�	பி வ+� ேவ#@ய காாிய1கைள� தயாாி�தா�. 

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

8888----வ� 5�த� ச��க�வ� 5�த� ச��க�வ� 5�த� ச��க�வ� 5�த� ச��க�    

 

நாரத� ெசா�Dகிறா�: 

இHவா3 ெச*@யா� இ�வ�	 ஒ�வ� ம!ெறா�வைர� ெதாைல�க 8�திெசA� 

அைல+� ெகா#@��ைகயி�, விUஷண 
�திரரான நா�- ம+திாிக5	 ஒ�நா/ 

இர, Q@ ஆேலாசி�க ஆர	பி�தன�. இப@ இவ�க/ Q@ யி�+த ேபாதிD	, 

ர<சித ெச*@யா� ெகாC�த விஷ	 ந�றாக ேவ� ஊ�றி வி*டதாைகயா� 

அ+தர1க�தி� ஒ�வைர ஒ�வ� ெதாைல�� வி*C அேயா�திைய ஏகேபாக மாக 

ஆள ஆைசப*டன�. ஆனா� இ+த இ� ெச*@யா� கைள8	 ஊைரவி*C 

விர*@னா�தா� நா*@!- ே^ம	 ஏ!பC	 எ�3 க�தி. ேபா� ஏ!பC	 ெபா2�, 

ர<சித ெச*@யாாி� பைடைய  த�� நி3�தி, அவE�- உதவி�- ேபாகாம� 

அவைன� காைளயப ெச*@யி� க�தி�- இைரயா�கி வி*C பிற- காைளயப 

ெச*@ யாைர8	 �ர�தி விட ேவ#Cெம�3 தீ�மான	 ெசAதா�க/. 

 

8�த 	 ஆர	பமாயி!3. விUஷண ம+திாிக/ உதவி�- வ�வா�க/ எ�ற 

ைதாிய�தி� ர<சித ெச*@ 8	 அவன� ஆ*க5	 காைளயப ெச*@யி� 

கைடைய� தா�கினா�க/. தயாராக ஒளி+� இ�+த காைளயப ெச*@யி� ஆ*க/ 

அவ�கைள� தா�கி� ேதா!க@�தன�. உதவி�- வராத விUஷண ம+திாிக/ இ�+த 

தி�ைக ேநா�கி ர<சித ெச*@யா� ஓட ஆர	பி�தா�. காைளயப ெச*@யா� தன� 

ஆ*கைள இர#C பிாிவாக பிாி�� ஒ� ப-திைய� த� மக� வச	, ர<சித 

ெச*@ைய� கட!கைர ப�க	 �ர�தி வி*C அ1- இ�+த விUஷண 
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ம+திாிகைள8	 ெகாைல ெசA� விC	ப@ அEபிவி*C ம!றப-திைய� த� வச	 

அைழ��� ெகா#CேபாA மீதியான இ� விUஷண ம+திாிகைள� தனி�தனியாக� 

ெகா�3வி*C� தி�	பினா�. அவ�ைடய மகE	 அவ� எதி�பா��தப@ காாிய�ைத 

நிைறேவ!றி வ+தா�. கீா�தி வாA+த ர-வ	ச�தி� பிற+த லவ மகா ராஜனி� 

ேபர�களாகிய விUஷண ம+திாிக/, த1க/ ேபராைசயாD	 ஒ!3ைம� -ைறவாD	, 

அகால மரண மைட+� அ�னிய� க�தி�- இைரயானா�க/. ம+திாி களி� ரா(ய	 

இHவா3  @வைட+த�. லவ மகாராஜனி� ச+ததியி� Kைஜ விUஷண வ	ச�ைத� 

தவிர ம!றவ�க/ எ�லா	 நாசமைட+தன�. 

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

9999----வ� ஆலேசன� ச��க�வ� ஆலேசன� ச��க�வ� ஆலேசன� ச��க�வ� ஆலேசன� ச��க�    

நாரத� ெசா�Dகிறா�: 

காைளயப ெச*@யா� தன� வா�-�த�த�தி�ப@ ஆலேசனE�-  @G*@ 

அவைன ஒ� ெபா	ைம அரச னா�கி அேயா�தியி� ப*சண வியாபார�தி� ஏகேபாக 

உாிைமைய� ைகவச	 ஆ�கி�ெகா#டா�. ேமD	 இ+த ஆலேசனE�காக0 ெசAத 

8�த�தி� ெசல,�- எ�3 வ�ஷ�தி� ஈராயிர	 ெபா� வாியி� 

வG����ெகா#C, அதி� பா�கி ஆயிர	 ெபா�E�- 9!3�- 9!றி ஐ+� 

Pத	 வ*@ ேபா*C� கண�- எ2தி�ெகா#C வ+தா�. ஆலேசனE	 த� 

ந�றியறிதைல� கா*ட, Qட இ�93 ப,� ெகாC��வ+தா�. தம� மத�தி� 

ேகாவி� ஒ�3 க*@, அதி� -க வ	ச�தி��+�  �
 இவ� மத�தி� ேச�+த 

ஒ�வைன� -��களா�கி அவ� உதவி�காக� தன� ெசா+த ரா(யமாகிய 

ெவ/ைளcாி��+�	 ஆலேசன னிட	 இ�+�	 பண	 வா1கிவ+தா�. இதனா� 

ஏ!கனேவ கMடப*C�ெகா#@�+த ஆலேசனEைடய -@க/ மிக,	 

கMடப*டன�. ெமா�தமாக இவ� ப*டசண1 கைள வா1கிவிCவதா�, உ/bாி� 

சாதாரண ம�க5�- உண,ெபா�/க/ கிைடபேத -திைர�ெகா	பாகிவி* ட�. 

Kைஜ ெசA8	 விUஷண வ	ச�தா��-	 ெசா�ல ெவா#ணாத கMட	 

உ#டாயி!3, ராம வி�கிரக�தி�  �
 நி�3 எHவள, மணிய@�� Kைஜ 

ெசA�	 பல� இ�ைல. இதனா� சில விUஷண வ	ச�தா� பலகார	 ெசA 8	 

ெதாழி�� Q��- ேவைல ெசAதன�. -க வ	ச�தின ைர ப!றிேயா 

ெசா�லேவ#@யதி�ைல. ேகாவிD�-/ேள ேபாக விடாததினா� அவ�க5�- 

ம3ைமயி� கிைட�க ேபா-	 நரக�தி�  �ெதாட�0சியாகேவ இ1- அவ�க/ 

வா4�ைகயி�+த�. பசியி� ெகாCைமயா� ெச�த மாC கைள� தி�3	, ��ாீவ� 

-@��வி*C எறி8	 ம��-ட1க களி� த#ணீைர வி*C� -@��வி*C	 பசியி� 

ெகாCைமைய மற+தி�+தன�. 

---------------- 
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10101010----வ� ைவசிய ராஜ� ச��க�வ� ைவசிய ராஜ� ச��க�வ� ைவசிய ராஜ� ச��க�வ� ைவசிய ராஜ� ச��க�    

 

நாரத� ெசா�Dகிறா� : 

காைளயப ெச*@யா� வியாபார�ைத ெப��க0 ெசAத  ய!சிகளினாD	, 

அதனா� ஏ!ப*ட உட�தள�0சியினாD	 ேநாAவாAப*C திXெர�3 

மரணமைட+தா�. அவர� மக�, வியாபார�தி�, அவர� �தான�தி��+� கைடைய 

நட�த ஆர	பி�தா�. அவE�- ஒ� ேயாஜைன ேதா�றி!3. இ+த ெபா	ைம 

அரசனான ஆலேசனைன� த/ளிவி*C� தாேன  @G@�ெகா#டா� எ�ன எ�3 

நிைன�தா�. அவ� வா�பனாக,	 8�த பயி!சியா� உட�க*C 

அைம+தவனாக,	 இ�+ததினாD	, த+ைத ேத@ ைவ�த பண	 ஏராளமாக 

இ�+ததினாD	 நிைன�தப@ ேலசாக� ைகQ@!3. விCப*ட சிைறவாசிையேபா� 

ஆலேசன� சி1காதன�ைத வி*C� -தி��வி*C தன� மாளிைக�- ேபாக 

ய�தனி�தா�, அவைன அப@ ேபாகவிடாம� தC��வி*C, ம!ெறா� ப�க�தி� 

-@���. ெகா#@�+த ��ாீவைன8	 Q*@�ெகா#C வ+�  � 

நி3�தி�ெகா#C பி�வ�மா3 க*டைளயி*டா�: 

 

நீ1க/  �
 இ�+த மாளிைககைள8	 அைத0 �!றிD	 உ/ள ேதா*ட1கைள8	 

உ1க5�-� தானமாக� ெகாC�கிேற�. அத!-/ நீ1க/ உ1க/ இMட	ேபா� 

இ��கலா	. அத!காக வ�ஷ+ேதா3	 என�-� தைல�- இ�93 ெபா� 

வாடைகயாக� ெகாC�கேவ#C	, ெவளி சமாசார1களி� நீ1க/ இ�வ�	 கல+� 

ேபச�Qடா�. எ�லாவ!ைற8	 எ�னிடேம ேக*C0 ெசAயேவ#C	. இ+த� 

க*டைளப@ நட�க இMடமி�லாவி*டா�, உ1 க5�- அ+த மாளிைகக/ Qட� 

கிைடயா�" எ�3 ஆ�ைஞயி*டா�, 

 

ேவ3 வழியி�லாததினாD	, ம��-ட Kைஜ ெசAய ஒ� மாளிைகயாவ� 

கிைட�தேத எ�ற ச+ேதாஷ�தினா D	, ச	மதி��, வ�ஷ�தி!- இ�93 ெபா� 

த1க/ ேதா*ட�தி� பயி�ெசAய, சில  ர*C ம+திாிகைள8	 அவ�க/ கீ4 ேவைல 

ெசAய சில -க வ	ச�தினைர8	, ஏ! பC�திவி*C, ச�லாபமாக� 

-@���ெகா#@�+தன�. 

 

இ+த� கால�தி� ெவ/ைளcாி� ஒ� ெபாிய மா+தி ாீக� தன� அ!
த ச�தியா� 

ஒ� Kத�ைத அ@ைம பC�தினா�. இ+த Kத	 இத� பைழயகால  �ேனா� 
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கைளேபா� ேபாஜன பதா��த1களாகிய ஆCமாCகைள 
சி�க வி�	பாம�, ��த 

ைசவ உணவான Kமியி��+� ஊறிவ�	 ஒ�வைக அ�னி�திராவக�ைத8	, 

ெவ/ைளc� ப�க�தி� Kமியி��+� ெவ*@ெயC�கபC	 காிைய8	 உ#ண 

ஆைசப*ட�. இ+தமாதிாி ந!-ண /ள Kத� ைத ப*சண	 ெசAய 

பழ�கிவி*டா�, ெவ/ைளc� வாசிக5�- ம*Cம�லாம�, அேயா�தி 

நகரவாசிக5�-	 உ#Cப#ணி வி!3� காசா�கலா	 எ�3 நிைன�தா�. உடேன 

காைளயப ெச*@யாாி� மகE�-0 ெசAதியEபி னா�. இ+த ந�ல 

சமாசார�ைத� ேக/விப*ட,டேன மிக,	 ச+ேதாஷி��, இனி ஒ�வ�	 

அேயா�தியி� ப* சண	 ெசAய�Qடா� எ�3	, ெசAதா� அ� ெகாைல� -!ற	 

எ�3	 க*டைள பிறபி��, விைளெபா�/கைள ெய� லா	 ெமா�தமாக, தன� 

அரசா1கமாக இ�+ததா� -ைற+த விைல�- வா1கி, மா+திாீகனி� Kத�தி� 

உதவியா� ப*சண1க/ ெசA� அதிகமான விைல�- வி!3 ஏகமாக லாப	 அைடய 

ஆர	பி�தா�.  த�� ஏைழம� க5�-/ ெபாிய ப<ச�ைத உ#டா�கிய�. 

ஆனா� பண� கார�க/ இனி� ைகைய� க*@�ெகா#C சாபிடலா	 எ�3 

ச+ேதாஷப*டா�க/. ப<ச�தி� உதவியா� ஏைழம�க5�-� க<சி வா��� 


#ணிய	 ச	பாதி�க ,	 பண�கார�க5�- வசதி ஏ!ப*ட�. காைளயப ெச*@ 

யாாி� 
த�வE	 மி-+த த�மிMடனாைகயா�, அேயா� தியி� நCவி� ஒ� ெபாிய 

க<சி�ெதா*@ க*@, நட+� வர @யாத ஏைழகைள� க2�தி� கயி!ைற� க*@ 

ெம� வாக இ2�� வ+� க<சி�ெதா*@யி� -@�-	ப@ வசதி ஏ!பC�தி, தன� 

அரசா1க�தி� அத!- ஒ� தனி ப-தி 8	 ஏ!பC�தினா�. 

 

காைளயப ெச*@யாாி� மகE�- வியாபார�தினா� லாப 	, த�ம�தினா� 


#ணிய 	 ஏராளமாக0 ேச�+� வி*டதனா� தன� ஊ��- ேபாகேவ#C	 

எ�ற ஆைச உ#டாயி!3. இதனா� அேயா�திைய� தன� ெசா+த ேதச அரசE�- 

வி!3� காசா�கி�ெகா#C ஊ��-0 ெச�3வி*டா�. 

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

11111111----வ� ெவ6ளிய�பல� ச��க�வ� ெவ6ளிய�பல� ச��க�வ� ெவ6ளிய�பல� ச��க�வ� ெவ6ளிய�பல� ச��க�    

 

நாரத� ெசா�Dகிறா� 

ெவ/ைளc� அரச�க/ ேநேர வ+� கவனி�க  @யா தாைகயா�, த1க/ 

பிரதிநிதிகளான ெவ/ளிய	பல� த	பிரா�கைள� ெகா#C ஆ#C வ+தன�. 

காைளயப ெச*@யாாி� 
த�வ� ெசAத உதவி�காக அவEைடய வ	ச�தின��- 

வியாபார�தி� சDைககா*@ வ+தன�. இதனா� தானிய1க/ ஏராளமாக ெவளியி� 
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ெச�றன. ஏைழ ம�க/ நி�திய உபவாசமாக ம3ைம�- ெப��த 
#ணிய1க/ 

ச	பாதி���ெகா#C இ�+தன�. களா� ஏைழ ம�க/ அதிகமாக �வ��க�தி!- 

ேபாவ ைத� க#ட ெவ/ளிய	பல� த	பிரா�க/ வாிகைள உ!சாகமாக 

வG��தா�க/. 

 

அேயா�தி ம�களிட	 பைட�கல1க/ இ�பதா� இ	மாதிாி ெதாியாம� 

த1க/ேமD	, அேயா�தியி� ம!ற ம�களி� மீ�	 அனாவசியமாக� 

-�தி�ெகா#@��கிற� எ�3 நிைன��, PCேதா3	 த1க/ ஆ*கைள யEபி 

பைட�கல1கைள வா1கி அரசா1க சாைலகளி� ைவ�� வ+ தன�. சில ெக*@�கார 

அேயா�தி வாசிக/ த1களிட	 இ�+த பைட�கல1களி� இ�	
 Pணாவைத� 

க#C, ேதாைச�க!களாக,	 இ�	
� கர#@களாக,	 உ��கி 

வா����ெகா#டன�. 

-------- 

ஃ இ1- �ேலாக1க/ மிக,	 சிைத+தி�பதா� வாசி�க  @யவி�ைல. ேவ3 பிரதி 

கிைட�-	வைர இ+த ப-திைய வாசி�க  @யா�. 

-ெமா.ெப.ஆ 

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

 

ெவ/ைளcாி��+� வ+த ெவ/ளிய	பல� த	பிரா� களி� சிப+திக/, அேயா�தி 

நகரவாசிக/ மிக,	 கMட பCவைத� க#C, பாிதபி��, வாி வG��� கண�ைக� 

Q*@ேபாC	 ெதாழி�� சிலைர நியமி�க ஆர	பி�தன�. இதனா� அேயா�தி 

நகரவாசிக/ ெவ/ைளcரா� அரசா1 க�ைத ராமரா(ய	 எ�3 வாயார 


க4+தா�க/. 

 

காைளயப ெச*@யி� வ	ச	 ஆைசயினா� ப*சண1 களி� விைலைய உய��தி 

அேயா�தியி� வி!க ஆர	பி� ததினா� நகரவாசிக/ வா1க  @யவி�ைல. இதனா� 

சர�- நMடமா-ெம�3 க#C, மர�தினால ெசA�, சீனிபா- தடவி ந�ல வ�ண	 

Kசிய Gபிகைள8	 ஒHெவா� ப*ச ண ெபா*டல1கேளாC ெகாCபதாக,	, 

அ+த0 Gபிைய வாயி� ைவ��0 சபினா� ப*சண	 தி�றவ� க5�- ஜீரணச�தி 

அதிகமா-	 எ�3	, சாபிடாதவ� க5�-	 பசிதீ�	 எ�3	 ெசா��0 சர�-கைள 

வி!க  ய�றன� இ+த அ!
த Gபியி� மகிைமயா�  �ைன விட நா�- மட1- 

லாப	 கிைட�த�, 
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விUஷண வ	ச�தின� சில� Kைஜயி�  �
ேபா� பிரேயாஜனமி�ைலெய�3 

க#C தன� %தாைதயான விUஷண�க/ ைவ�தி�+த ெச�லாி�த சா�திர�தி� 

மகிைமைய அறி+� அத�ப@ ஒ2கினா�க/. விUஷண வ	ச	 இெபா2� 

மிக,	ெப�கி வி*டதா�, சில��- அ+ த�கிர+த	 கிைட�காம�, சில� ராம 

வி�ரக�தி�  � பைழய வழ�கப@ மணிய@���ெகா#C இ�+தன�. விUஷண 

8�திைய� கைடபி@�த ஒ� ப-தி இ+த ெவ/ளிய	பல� த	பிரா�க5ைடய 

அரசா1க�தி�தா� த1க5�-0 சா பிட� ெதாி+த� எ�3	 ப*சண	 

அவ�க5ைடய க�ைண யா�தா� த1க5�-� கிைடகிறெத�3	, Gபியி� 

மகிைம யா�தா� ஏைழம�க/  த� பண�கார� ஈறாக உணவி� பயைன 

அைடகிறா�க/ எ�3	 %ைல�- %ைல 
க4+� ேபசி ெவ/ைளc� அரசா1க�தி� 

தயைவ0 ச	பாதி�க  ய�றா� க/. இவ�க/ இப@ அ@�க@ ேபசி�ெகா#ேட 

இ�+ததி னா� தா1கேள அைதஉ#ைம எ�3 ப�தி வி�வாசமாக ந	
	 கால 	 

வ+த�. இெபா2� அரசா#Cெகா#C இ��-	 ெவ/ளிய	பல� த	பிரா�க/, 

பைழய கால�� ராமைரேபா� உலக+ ெதாியாதவ�க/ அ�லவாைகயா� 

உ/5�-/ நைக���ெகா#C, அவ�கள� ஏளன�ைத ெவளி� கா*டாம�, 

அவ�கைள8	 த1க/ வசமா�-	ப@, த1க %லா	 Kசிய %�-�திக5	, தைல 

வள��� சைட பி�னி அதி� க*@�ெகா/5	ப@: இத!காக ெவ/ைள cாி� தயா� 

ெசAத ப*C�களினாலாகிய -<ச1கைள8	, த1க %லா	 Kசிய ப*டய1களி�, 

அதிPர, ராஜமா�� தா�ட ேகசாி " எ�ற ப*ட1கைள எ2தி அவ�க/ தைல 

பாைகயி� G@�ெகா#C மகி2	ப@ ெகாC�தா�க/. 

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

12121212----வ� கல�க� ச��க�வ� கல�க� ச��க�வ� கல�க� ச��க�வ� கல�க� ச��க�    

 

நாரத� ெசா�Dகிறா� : 

இHவா3 இ��-	 சமய�தி�,  �
 ெப��த வியா பார	 ெசAத காைளயப 

ெச*@யா� கைடயி��+த ெத� வி�, வாி வG�ப� மிக,	 கMடமாக இ�+ததா� 

அத� நCம�தியி� ஒ� �வ� வள��� இர#டாக பிாி��, வாி வG��க இர#C 

தைலவ�கைள நியமி�க எ#ணினா�க/ இதனா� ஜன1க5�-� ெத�வி� 

நட�க,	 கMட மாக இ�+த�, ேமD	 அ+த� ெத�வி� இர#C ப�க� திD	 PC 

ைவ�தி�+தமைமயா� இர#@!-	 ேபாகவர மிக,	 கMடமாக இ�+த�. இதனா� 

அ+த� ெத�வி� அமளி ஏ!ப*C, ஒHெவா�வ�	 �வ� க*ட� Qடா� எ�3 Q0ச� 

ேபா*C� ெகா#@�+தன�. இதி�ஒ�3	 காாிய	 நட�கவி�ைல. 

----------------- 
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13131313----வ� இைளய பரத� ச��க�வ� இைளய பரத� ச��க�வ� இைளய பரத� ச��க�வ� இைளய பரத� ச��க�    

 

நாரத� ெசா�Dகிறா�: 

இ+த0 சமய�தி�தா� ராமபிரானி� ேபரனான பரத� வி*C0 ெச�ற -ழ+ைத�- 

இ�ப� வயதாகிற�. அவ� ெபய�	 பரத�தா�. தகப� கால�தி� இ�+ததாக� 

ேக/விப*ட ெகா+தளிைபவிட ப�மட1- அதிகமாக இ�பதாக� க#டா�. 

அவE�- ஒ� ேயாஜைன ேதா� றி!3. ஒ�நா/ Kராவாக,	, ெவ/ளிய	பல� 

த	பிரா� க5டE	 அவ�க/ அரசா1க��டE	. ''e " ேபா*C வி*டா� வழி�- 

வ+�விCவா�க/. எ�3 நிைன��, %ைல�- %ைல ேபாA ேபசி ஜன1கைள� த� 

வசபC�த ஆர	பி�தா�. இதனா� ெவ/ைளc� அரசா1க�தி� கண�- ேவைல 

பா��� வ+தவ�க5�-	, அவ�களிட	 இ�+� %�-�திக/ ெப!றவ�க5�-	, 

வயி!ெறாி0ச� சகி�க  @யவி�ைல. அேயா�தி ம�க5	 வாயி� விரைல ைவ�� e 

" ேபாட ய�தனி�தா�க/. சில ஜன1க/ ைகயி� இ�+த இ�	
� 

கர#@கைள�ெகா#C “e ேபா*ட தா� சில ெவ/ைளc��கார�க5�-� காய	 

ப*Cவி*ட�. 

 

ெவ/ைளc� ப�க�தி��+த ஒ� ஊ��-	 ர<சித ெச*@யாாி� ஊ��-	 

எெபா2�	 வாA�கா� தாவா உ#C. அ1கி�+த சி3 வாA�காலாகிய ேராகிணி� 

கா�வாைய ப!றி0 ச#ைட அ@�க@ வ�	. இதனா�  த�� ெசா�லப*ட 

ஊ��கார�க/, ர<சித ெச*@யி� ஊைர� தா�க வ�	ெபா2�, இைடயி��+த சி3 

கிராம� தி� வழியாக வ+�வி*டா�க/. இ+த அநியாய�ைத0 சகி�க @யாத 

ெவ/ைளc��கார�க5	, ர<சித ெச*@யி� ஊ��கார�க5	, அவ�க5ட� 

ச#ைட ேபாட ேந�+த�. இ+த0 சமய�தி� ச#ைட  	 ரமாக இ�+ததா� ெவ/ளி 

ய	பல� த	பிரா�கைள8	 இெபா2� ெதா+திர,பC�த� Qடா� எ�3 இைளய 

பரத� நிைன��, ெவ/ைளc��கார� க5�- அேயா�தியி� Pதியி� ப*ட 

காய1கைள எ#ணி, அவ�களிட	 ‘e ” ேபாடாம���க  ய�3 ெகா# 

@�+தா�. இதனா� ெவ/ளிய	பல� த	பிரா�க/, இைளய பரதைன பா���, 

"எ1க/ ச#ைட தீ�+த பிற- உம� வா��ைதகைள� ேக*கிேறா	; அ�வைர நீ� 

எ1க/ சிைற0 சாைலயி� தய, ெசA� எ2+த�ள� ேவ#C	" எ�3 Qறி அவைன 

அைழ���ெகா#C ேபாAவி*டா�க/. 

 

இர#C வ�ஷ	 கழி�� அவைன ெவளிேய வி*டா�க/ தன� ெபாிய தகபனி�  
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�திர�க5	, அேயா�தி ம�க5	 பசியா� கMடபCவைத எ#ணி, 

த1கbாிேலேய ப* சண1க/ ெசAதா� எ�ன எ�3 நிைன��0 ெசAய 

ஆர	பி�தா�. தா�ய1கைள அவ�களிட	 இ�+� வா1- வதா� லாப	 

அைடவா�க/ எ�3	 நிைன�தா�.  த�� ப*சண1களி� எளிதாக0 ெசAய�Q@ய 

ேதாைசகைள உ! ப�தி ெசAதா�. ேதாைசக/ ெபாிய ெபாிய இ*@�களாக,	. 

இ*@�க/ க<சிகளாக,	தா� ெசAய  @+த�.  த�� அத� விைல ஒ� ப,� 

Pத	 வ+த�. ஆனாD	 ஏைழ க5�காக� க*டாய	 நா	 அைத�தா� சாபிட 

ேவ#C	 எ�3 வ!
3�தினா�. ஜன1க/ சிாி�தா�க/. சில� வா1கினா�க/. ப�� 

வ�ஷ1களி� ேதாைசக/ �மாராக�, தயாாி�க  @+த�. விைல8	 ச!3� 

-ைற+த�. இ+த0 சமய�தி� ெவ/ைளc� ப*சண1க/ இைதவிட சகாயமாக வி!க 

ஆர	பி�த�. ஜன1க/ அைத8	 வா1கினா�க/. 

 

இப@யி��ைகயி� ெவ/ைளcாி� ச#ைட ஓA வைடய ெவ/ளிய	பல� 

த	பிரா�க/ இைளய பரதE�-� ெகாC�த ேகாாி�ைகைய நிைறேவ!ற, 

பி�வ�மா3 அ�ளினா�க/. அேயா�தி ஜன1களி� வாத சாீர 	 Q�  �-	 

உ/ளவ�களாக 9!3�- ஒ�வ� விகிதப@ ெவ/ளிய	பல� த	பிரா�க/ இ�+த 

மாளிைககளி� கா�கைள அைட�காதப@, ெவ/ைளc�ப*சண1களி� 

ெப�ைமகைள ப!றி பா@, த1க/ ச1கீத ஞான�ைத8	, சாாீர வள�ைத8	 

அபிவி��தி ெசA� ெகா/ளலா	 எ�3 அ�ளினா�க/. இத!-,  �-

பழ�கமி��-	ப@, ஒHெவா� ெத�விD	 ம#டப1க/ ஏ!பC�தி பா@ 

பழ-வத!- வசதி ெசA� ெகாC�தா�க/. இதனா� விUஷண 8�தி ைய� 

கைடபி@�தவ�க/ �வ��க�ைத ெப!ற�ேபா� களி�தி�+தன�. 

 

அேயா�தி நகர�தி�  �சிய ெத��களி� உ ைப� ெகா*@ ெந�ைப ைவ�தா�. 

உ
 ெவ@�-	 த�ைம8/ளதாைகயா�, உ/ளவ�கைள எ�லா	 ெதா+ திர, 

ெசAத�. ஆ�திர
�தி8ைடய சில� ெவ@8ைப8	 கல+தி�+ததினா� அப�க�தி� 

மி-+த ேசத�ைத உ#C ப#ணிய�. 

 

இதனா� ம3ப@8	 இைளய பரதைன0 சிைற ெசAதன�. பி�
	 உ
 ெவ@��� 

ெகா#@�பதினா�. ெவ/ளிய	பல� த	பிரா�க/ இவைர ெவ/ைளc��-0 

ெச�3 அ1- த1க/ அரசாிட	 ேக*C வ�	ப@ அEபி னா�க/. Qட� �ைண�- 

சில விUஷண 8�திகைள8	 அEபிைவ�தா�க/. இைளய பரத�, நாC இ��-	 

நிைலைமைய ப!றி� Qறி�ெகா#@��ைகயி�, விUஷண 8�திக/, அவ� 
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Q3வ� எ�லா	 ெபாA எ�3	, ெவ/ைள c� Kதப*சண�தி� மகிைமயினா�-

தா� த1க5�-0 சாபாC எ�றா� எ�ன எ�3 ெதாி+தெத�3	, அ+த 

அ!
தமான அமி�த�ைத உ#டதினா�தா� த1க5�-	 ேதா� ெவ5�க 

ஆர	பி�கிறெத�3	 Qறி, அத!- உதா ரணமாக� த1க/ ெவ5�த %�ைக8	 

கா*@வி*C� கதறினா�க/. 

 

இதனா� மன�கசபைட+த இைளய பரத� அேயா� தி�-� தி�	பினா�. 

ேகா*ைட வாயிைல� தா#@ய�	, ெவ/ளிய	பல� த	பிரா�க/ இவைன0 

சிைற�- மாியாைத யாக அைழ��0 ெச�றா�க/. அ1- இ�+த இைளய பரத� -க 

வ	ச�தினைர8	, ராம வி�ரக�தி� � மணிய@� ��ெகா#C	 இ��கிற 

விUஷண வ	ச�ைத8	, ம!ெறா� %ைலயி� -@���ெகா#@��-	 ��ாீவ 

வ	ச�ைத8	, நா*@� ந�ைம�காக பைழய பைகைய மற+� ஆலேசன 

வ	ச�ைத8	 ஒ�3 ேச��தா�தா� காாிய	 ைகQC	 எ�3 க#டா�. 

இதனா�, ேகளாA %ஷிக ! இைளய பரத�  த��  த� இ� வ	ச�ைத8	 

ஒ�3பC�த, சிைறயி��+ேத வா8 ப*சண	' எ�ற ெகா@ய தபைச ஆர	பி�தா�. 

த	பிரா�க/ இவைர ெவளிேய ேபாA� தபைச  @�-	 ப@ வி*Cவி*டா�க/. 

விUஷண வ	ச�தி� Kைஜ ேமாக /ளவ�க/ இவ� ெசா�Dவ� ைப�திய�கார� 

தன	, -க வ	ச�தா�தா� தம� %தாைத ஒ�வைர அ�னிய� வா5�- 

இைரயா�கினா�க/ எ�3	, அவ�க/ த1க/ வ	ச�ைத0 ேச�+தவ�க/ 

அ�லெவ�3	 QபாC ேபா*டா�க/. இைளய பரத� அேயா�தியி� ஒHெவா� 

%ைலயிD	 ெச�3 ெவ/ளிய	பல� த	பிரா�க/ க# �.... 

 

இ��ட
 கிர7த� "#வைடயாம8 நி
*வி%கிற�இ��ட
 கிர7த� "#வைடயாம8 நி
*வி%கிற�இ��ட
 கிர7த� "#வைடயாம8 நி
*வி%கிற�இ��ட
 கிர7த� "#வைடயாம8 நி
*வி%கிற�....    

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

ஆசிாியாி
 பிற 98க6ஆசிாியாி
 பிற 98க6ஆசிாியாி
 பிற 98க6ஆசிாியாி
 பிற 98க6    


�ைமபி�த� கைதக/ பிேரத மனித� 


�ைமபி�த� க*Cைரக/   ெதAவ	 ெகாC�த வர	  


�ைமபி�த� விைதக/ பளி1-0 சிைல 


திய ஒளி உலக அர1- 

அ�3 இர, நி0சயமா நாைள�- 

சி�தி ஆ#ைம 

வா�-	 வ�-	 சி!ற�ைன 

மணிேயாைச  தD	  @,	 


