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அ��க�
உைரநைட�� க�பராமாயண�
இ��யா�� ெதா�ைமயான இ�காச�க�� ஒ��
இராமாயண� ஆ��. இர� வ�ச அரசனான இராம��
கைதைய� ��வ� இராமாயண� ஆ��.
(இராம+அயன� = இராமாயண�) இ�கைதைய �த��
வடெமா��� வா���, வ��ட�, ேபாதாயனா� ஆ�ய
�வ�� ெச�தன�. த��ெமா��� இராமகாைதயாக
வ��தவ� க�ப� ஆவா�. க�ப� எ��யதா�
இ�கா��ய� க�பராமாயண� என
வழ�க�ெபறலா���.
க�ப� இ�கா��ய�ைத அத� �லமான
வடெமா������ த���� ெமா�ெபய��தா�. அ�த
�ய��ைய ஓ� அ�ய உவைம�� வா�லாக
ெவ��ப����றா�. ப��ைடய �ைன ஒ��

பா�கடைல� க�� அைத ந��� �����ட
ஆைசெகா�ட�ேபால த� �ய��ைய ஒ����றா�.
இ� அைவயட�கமாக� ெகா�ள�ப��ற�. க�ப�
இராமகாைதைய எ��வத�� உ��ைணயாக இ��தவ�
சைடய�ப வ�ள� ஆவா�. இத�� ந��பாரா���
�தமாக தன� கா��ய��� ஆ�ர� பாட�க���
ஒ�பாட� எ�� �த��� சைடய�ப வ�ளைல�
ேபா��� பா���ளா�.
க�ட�ற கைல�கள��யமான ������யா��
இ���.
http://ta.wikipedia.org/s/1h
க�பராமாயண�ைத த�ைச ெவ.ேகாபால� அவ�க�
உைரநைட�� எ�� ��ேய��� காம�� உ�ைம��
ெவ�����ளா�. அைத ���லாக ெவ���வ��
ெப�ம���� ெகா��ேறா�.
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பால கா�ட�

க�பராமாயண�
(இராமகாைத)
உைர நைட ஆ�க�

த�ைச ெவ.ேகாபால�
இய��ன�, பார� இல��ய� ப�லக�,
த�சா��.

க�ப�
உ
க��ச�கரவ��� க�ப� இய��ய
இராம காைத
உைரநைட வ�வ�.
எ��ய�: த�ைச ெவ.ேகாபால�, இய��ன�, பார�
இல��ய� ப�லக�, த�சா��.
உலக� யாைவ�� தா�ள வா�க��

�ைல ெப��த�� ��க�� ��கலா
அல�லா �ைளயா��ைடயா� அவ�
தைலவ� அ�னவ��ேக சர� நா�கேள.
நாரண� �ைளயா� ெட�லா� நாரத ��வ� �ற
ஆரண� க�ைத ெச�தா� அ��த வா��� எ�பா�
�ர� ேசாழ நா��� ��வ����� வா�ேவா�
கார� ெகாைடயா� க�ப� த��னா� க�
ெச�தாேன.
அ��ேல
அ��ேல
அ��ேல
ஊ��
அ��ேல
கா�பா�.

ஒ�� ெப�றா� அ��ேல ஒ�ைற� தா�
ஒ�றாறாக ஆ����காக ஏ�
ஒ�� ெப�ற அண�ைக� க�� அயலா�
ஒ�� ைவ�தா� அவ� எ�ைம அ����

நா�ய ெபா�� ைக���, ஞான�� �க�� உ�டா�
��ய� வ�ய� ஆ��� ேவ�அ� கமைல ேநா���
��ய அர�க� ேசைன ��ப�� அ�ய வாைக
��ய �ைல இராம� ேதா�வ� ��ேவா��ேக.
ந�ைம�� ெச�வ�� நா�� ந��ேம
��ைம�� பாவ�� �ைத�� ேத�ேம
ெச�ம�� மரண�� இ��� ��ேம
இ�ைமேய ‘ராம’ எ�ற இர�� எ���னா�.

பால கா�ட�.
வட�ேக இமயமைல�� மானச சர�����
உ�ப��யா� இைட�டாத �ெரா��ெகா� ��ய, ��ய
�ல�� அரச�க�� ந� ஒ��க�ைத� ேபால
ஓ�வ���ற ந�தா� சர� எ�� ந�. இ�
உ��ன�க��ெக�லா� தா��பா� ேபால உ�ர���
கா�பா�� வள�ப�����ற�. மைல��
உ�ப��யா�� சர� ந�, கட�� கல��� வைர���
ப�பல �ைறகைளெய�லா� கட�� ெச�� இ����
சமய� ��� க���� ேக�ப, எவ� எ�வ�
சா�����தா��, இ���� பர�ெபா�ைள அைடவ�
ேபால இ�த ந� ஓ�� கட�� இ���� கட��
கல��ற�.
இ�த சர� ந� ஓ� வள�ப���� நா���� ேகாசல நா�
எ�� ெபய�. ��வள�� �லவள�� �ர��ய நா�
ேகாசல நா�. அ�ேக இய�ைக அ�ைன பைட������
அ�ய கா��கேள க��� ேக��� அ�ப��க�த�க
அ�ைமயான கா��களா��. இ�த இய�ைக� கா��க�
ஓ� இைச �க���ைய நட���றதா�. எ�ப�?
தாமைர மல�க� �ள��கைள� தா�� ����றன;
ேமக�க� ம�தள� ெகா����றன; க���வைள
மல�க� க����� இ�த அ�ய கா��கைள� பா����
க����றன; ���ைலக�� கா�றா� அைல���
�ரைலக� �ைர��ைலகளா� அைம����க வ��க�

��கார��� இைச பா���றன; இ�கா��ைய� க���
இைசைய� ேக��� கான ம��க� ஆ���றன. க�ப�
கா��� அ�ய கா�� இ�.
ேகாசல நா��� வ�க� ெப�� நட�பதா�, ெச�வ��
கண���� ���� �ட�தன. அ�த நா����ள
�ல�த� �ர�க�கெள�லா� ப�பல தா��கைள��,
ம�கைள�� வா� வா� ெகா���� ெகா����தன.
�ைள �ல�கேளா உ�ப��ைய� கண����
ெகா����றன; தா�ய�க� மைல மைலயா� ����
�ட���றன. ேகாசல நா�� ம�க� ஒ�வ� ேபால
அைனவ�� ந�ெலா��க�� ந�ல ப�பா��
��கவ�களாக� �க��தா�க�.
ேகாசல நா��� �ைம ��பவ�கேள இ�ைல. �யவ�க�
இ�ைல எ�பதா� அவ�க���� த�டைன ெகா��ப�
எ�� ேப���ேக இட��ைல. அ�� ச�ைடகேளா
அ�ல� தகறா�கேளா இ�ைல, ஏென�றா�
அ���ளவ�க� ம���� ேகாப தாப�க� இ�ைல;
அ�� அறவ� இ�லாத கா�ய�கைள எவ��
ெச�வ��ைல, தவ�க� நைடெப�வ��ைல; அதனா�
அ�� அைனவ�� �க உய��த ம�களாக
இ��தா�கேளய�� தா��தவ�க� எவ�� இ�ைல.
ேகாசல நா��� வ�ைமேய இ�ைல எ�பதா� எவ��
ைகேய�� யாசக� ெப�பவ� இ�ைல; ேக�பவ�க�
எவ�� இ�ைல எ�பதா� வ�ள� த�ைமேயா�

ெகா��பவ�க�� இ�ைல; த�க���� பைக
ெகா�� ேபா� ��ேவா� இ�ைல எ�பதா� ேபா��
கா��� �ர� ெவ��பட வா��ேப இ�ைல; ெபா�
ேப�பவ�கேள ேகாசல நா��� இ�ைல எ�பதா�,
வா�ைம�� �ற�� ெவ��பட வா��ேப இ�ைல;
ம�க� க�� அ��� �ற�தவ�களாக �ள��யதா�
அ��� ெப�ைம�� ேம�பா�� ெவ��பட
வா��ேப இ�ைல.
இ�தைகய வள��க, ெப�ைம��க ேகாசல நா���
தைலநகர� அேயா��. ��த� இ�லாத இட� எ�பதா�
இ��� அேயா�� என அைழ�க�ப�ட�. ���தா��
���க� ேபால அைம�த� அ�த நகர�. அ�த அழ�ய
���தா�� �க��� இ�த நகர� அைம����பைத,
அ�வழ�ய �க��� இட�ப�ட �லக� எ��
ெசா�லலாேமா? அ�ல� அ�த �க��� �ள���
தாமைர மல� ேபா�ற க�க� எனலாேமா? அ�ல�
மா��� அ����ள ஹார� எனலாேமா? ம�கல
நாேணா? �� ேத��� உ�� இ� எனலாேமா?
ஓ! இ� ��மக� வாச� ெச��� தாமைர மல�தா�.
��மா�� மா��� தவ�� க���ப� �தலான
ம�க� ெகா�ட ெப�டக�தா�. ேம� உல���
�ற�ததான ைவ��தமாக இ���ேமா? ஊ�� கால���
�� உ���� அட��� உ��கேளா? எ�னெவ��
உைர�ப�? அ�தைகய �ற���கைள�ைடய அேயா��

நகர��� ம�கள ஒ�க� ம��ேம எ�ேபா�� ஒ����
ெகா������.
இ�தைகய ெப�ைமெகா�ட மா� நகைர அரசா�ட
ம�ன� தசரத� எ�பா�. அவ� எ�ன சாதாரண
அரசனா? இ�ைல இ�ைல, அரச�க��ெக�லா�
அரச�, ச�கரவ���. ஏ� உலக�க��� அவன�
ெச�ேகா� �ற���� �ள��ய�. இ�த இராம
காைத�� நாயகனான � இராம�ராைன,
இ���ல��� அ��த த�ம���� ேபா�றவ� தசரத
ம�ன�.
அ�த தசரத ச�கரவ��� அ�� ெச���வ�� தா�
ேபா�றவ�. தவ�கைள� ெச�வதா� எ�ப� ந�ைமக�
எ�லா� �ைள�ேமா அ�ப� ந�ைமகைள
அ��பவ�. ம�றவ�க��� எ�ப� வாழ
ேவ��ெம�ப�� தாேன வ�கா��யாக இ���,
ந�ென��� வ� நட��வ�� ந��த�வ�
ேபா�றவ�; நா���� ஏேத�� ேநா� ேபா�ற �ைம
ஏ�ப�மானா�, இவ� அத�� ம��� ேபால இ���
�ணமா��பவ�; ெமா�த��� க��, ேக��,
அ��ேல �ற�தவ�.
இ�தைகய ெப�ைமகைளெய�லா� தன�ேக
உ�ைமயா��� ெகா����த தசரத ச�கரவ��� ஒ�நா�
த� அர�மைன�� ெகா� ம�டப��� அைம�ச�
ப�வார�க� �ைட�ழ அம�����தா�. அவ� அ�த

சைப�� �����த கா��யான� இ��ர ேலாக���
இ��ர� அர� �����தைத� ேபால இ��த�.
அ�ேபா� �ன����� ெபய� ேபான ��வா���ர
மக�� அ�த அரசைவ�� வ�� ேச��தா�.
தவ �ேர�டரான ��வா���ர மக��ைய� க�ட
தசரத ச�கரவ���, த� க���� அ�����த ம�
ஹார�க� ஒ�ர ேவகமாக எ��� வ��, த�ைன நா�
வ������ ��வ�� பாத�க�� ���� ப���
வண��னா�. இ��ர�ைடய சைப�� �ர�ம ேதவ�
வ���ற ேபா� இ��ர� எ��� வண��வைத�
ேபால இ��த� அ�த� கா��.
தசரத� ��வா���ர ��வ��� �ைற�ப�யான
பல �ற���கைள� ெச��, உபசார ெமா�கைள�
�றலானா�. “நா� வ�� த�கள� அ�ப��� என�
அர�மைன�� அைழ�ப� ேபாக, தா�களாகேவ
எ�ைன� ேத� வ��ப� ேந��தத�� நா� எ�ன
���ய� ெச�ேதேனா? இ� எ� �ல� ெச�த ேப�;
நா� ெச�த ந��ைன�� பய�” எ�ெற�லா�
ம�ன� உபசார வா��ைதகைள� ��னா�.
ம�ன� ெமா�கைள� ேக�ட ��வ� ெசா��றா�:
“தசரதா! ேக�. எ�ைன� ேபா�ற ��வ�க����,
ேதவ�க���� ஏதாவ� இைட�� வ�தெத�றா�
அைத ���� ெகா�ள மைலக�� �ற�த
ைகலாய������� �வெப�மாைன��,

���பா�கட�� ப�� ெகா���ள ��மாைல��,
ப�ம�ட�� ந�னக� எ�� தாமைர ஆசன�ைடய
�ர�ம ேலாக��, அத� தைலநகரான அமராவ��
ப�டண��, ம�மாட�கைள� ெகா�ட அேயா��
எ�� ெபா�னகர�ைத�ம�� ேவ� �க�ட�
எ�க��� ஏ�?”
“தசரதா! நா� ைகலாய���ேகா அ�ல�
பா�கட��ேகா, �ர�ம ேலாக���ேகா ெச�வைத�
கா���� �க எ�தாக உ�ைன வ�தைடய ����
எ�� க��ேய நா� உ�ைன நா� வ���ேள�. ஒ�
சமய� இ��ர�ைடய பத��� ச�பரா�ரனா� ஆப��
ேந��தேபா� �ய�லவா அ�த அ�ரேனா� ேபா���,
இ��ர��� அவ�ைடய நகைர ���� ெகா��தா�”
எ�றா�.
அ� எ�ன வரலா�? ச�� பா��ேபாமா? ஒ� சமய�
����வ� எ�� ெபய� ெகா�ட ச�பரா�ர�, த�
அ�ர� ��ட�ேதா� ெச�� இ��ர� உ���ட
ேதவ�கேளா� ேபா��� அவ�கைள ெவ��, அமராவ�
நகைர� ைக�ப��, இ��ரைன� பத������� �ர��
���றா�.(இ��ர� எ�ப� ஒ� பத�. இ�த�
பத��� மா� மா� பல� இ������றா�க�. நம�
ஜனா�ப� பத� ேபா�ற� இ��ர� பத�, �ர�தரமாக
ஒ�வேர இ��ரனாக இ��த��ைல) உடேன இ��ர�
தசரத ச�கரவ����ட� ெச�� த� �ைலைமைய� ��

�ைற��� அவன� உத�ைய� ேகா�னா�. தசரத
ம�ன� இ��ர��� உத� ெச��� ெபா��� தன�
இைளய மைன� ைகேக� ேதேரா�ட, தா� ெச��
ச�பரா�ரேனா� க�� ேபா� ெச�� அ�ர�கைள�
ெகா����� வா�லக ஆ��ைய ��� ����
இ��ர�ட� ஒ�பைட�தா�.
��வ� ெசா�ன வா��ைதகைள� ேக�ட தசரத
ச�கரவ��� த��� ைககைள� ����ெகா��
அவைர வண�� “��வ� ெப�மாேன! யா� அர�
எ��ய பயைன இ�ேற அைட�ேத�. நா� த�க����
ெச�ய ேவ��ய� எ�ன எ�பைத� �ற ேவ���”
எ�றா�. அத�� ��வா���ர ��வ� ���றா�:
“த�வன��� யா� இய��� தவேவ����
இைட�றா� தவ� ெச�ேவா�க�
ெவ�வர� ெச�� அைட காம ெவ�� என, ��த�
இைட �ல�கா வ�ண�
ெச��க��� கா�� என �� ��வ� நா�வ��� க�ய
ெச�ம�
ஒ�வைன� த����! என உ�� இர���
ெகா������ உைளய� ெசா�னா�”
“தசரதா! � ேவெறா��� ெப�ய கா�ய� எ���
என�காக� ெச�ய ேவ�டா�. அட��த வன�����
நா� ஒ� தவ ேவ��ைய நட���ேற�. அைத
அர�க�க� ெக���� ெகா�����றா�க�; எ�ப�

காம�, ேகாப� இைவ தவ� ��ேவா�க��� இைட��
ெச��ேமா அ�ப� ெச�� ெகா�����றா�க�.
அவ�க� அ�ப� இைட�� ெச�யாவ�ண�
அவ�கைள த��� ���த �� ம�க� நா�வ�� க�ய
ெச�மலா�ய ராமைன எ�ேனா� அ��� ைவ”
எ�றா�. ��வ�ைடய இ�த வா��ைதக� அவன�
உ�ைரேய ப��ப� ேபால இ��த�. எ�ன இ�? இ�த
��வ� தன� உ�ைரேய அ�லவா யாசக� ேக��றா�.
��வ�ைடய இ�த ேகா��ைக தசரத ம�ன�� கா��
���த� எ�ப� இ��த� ெத��மா? ஏ�கனேவ
உட�� ேவ� பா��� ப�ள� ���த ஆழமான
���� � �ைழ�த� ேபால ேவதைன அ��த�. ஏ�
அ�ப� அ�த ம�ன� உண��தா� எ�பத��� காரண�
இ��த�.
தசரத ம�ன��� ஒ� சாப� உ��. அவன� மக�
அவைன ��� ��வதனா� உ�டா�� �யர�தா�
அவ� இற�� ேபாவா� எ�� ஒ� சாப�ைத அவ�
ெப����தா�. அ� ப���� கால� வ���றேதா?
இ�ேபா� இ�த ��வ� இராமைன� த��ட�
அ��� ைவ���ப� ேக��றாேன. அ�ப� இராம�
த�ைன���� ��வதனா� தன� உ�� ��க�
ேபா�றேதா? எ�ெற�லா� தசரத� எ�ண��டா�.
ஏ�கனேவ அ�த சாப��னா� அவன� மன��� ஓ�
ஆழமான காய� ப����த�. அ�த காய� ப�ட

���� இ�ேபா� இ�த ��வன� ேவ��ேகா�
�ைய இ�ட� ேபால உண��தா� ம�ன�. தவமா�
தவ���� ���ர காேம�� யாக� ெச��, வாரா�
ேபால வ�த ��ைளைய இ�த ��வா���ர ��வ�
யா��பதா� அவ� உ�ள� ப�ட பா�ைட
�ள���றா� க��ச�கரவ���. அதாவ�, ஒ�வ���
க� பா�ைவ இ�லாம���� பா�ைவ வ�� ����
இழ�த ேபா� அவ� எ�வா� வ���வாேனா அ�ப�
வ���னா� தசரத� எ�பைத “க��லா�
ெப��ழ�தா� என உழ�தா�” எ�� ���றா�. அ�த�
பாட� இேதா:
“எ��லா அ��தவ�ேதா� இய��ய ெசா�
ம�ம��� எ�ேவ� பா��த
���லா� ெப�� �ைழ�� கன� �ைழ�தா� என�
ெச��� ��தேலா��
உ��லா �ய�யர� ���� உ�த ஆ��� ���
ஊச� ஆட�
க��லா� ெப��ழ�தா� என உழ�தா� க�� �யர�
காலேவலா�”.
தசரத ச�கரவ��� உட� ந��க, �ர� த�த��க,
ைக��� ��வ�ட� ���றா�: “��வ�
ெப�மாேன! அர�க�களா� த�க� யாக� தைட���
நைடெபற ேவ��� அ�வள�தாேன? எ� மக�
ராம� வய�� இைளயவ�. ேபா� ப�����
இ�லாதவ�. ஆைகயா� அவ� ேவ�டா�. உம�

ேவ���� இைட�றாக யா� வ�தா��, ஏ�? அ�த
�வெப�மாேனா, �ர�மேனா அ�ல� இ��ரேனா,
எவ� வ�தா�� நா� வ�� அவ�கைள ��ய���
உ�க� யாக�ைத ���� ைவ�ேப�” எ�றா�.
இ�ப� தசரத ம�ன� ெசா�ன�தா� தாமத�,
��வ��� வ�தேத ெப�� ேகாப�. உடேன
இ��ைகைய ��� எ��தா�. அவர� ��வ�க�
ெந��தன. க�க� �வ�தன. க�� ேகாப���
காரணமாக ����� வ�த�. அவ� �ன��யா� எ��த
�ைக ��யைன� �ட மைற�த�. இ�த� கா��ைய�
க���ற ேதவ�க� இ�த ��ல��� இ��� கால�
வ�� ��டேதா எ�� அ�ச�ப�டா�க�.
���ைல�� இ��க�ைத� ����ெகா�ட தசரத
ம�ன�� �ல ��வான வ��ட ��வ� ேபசலானா�.
அவ� தசரத ம�னைன� பா���� ெசா�னா�: “ம�னா!
ேகா�க ��வர� ேநா�க�ைத� ���� ெகா�!” எ��
ெசா����� ��வ�ட� “��வேர! �� ச��
ெபா���� ெகா���க�. அைம�யைட��க�”
எ�றா�. �ற� ம�னைன� பா��� “ம�னா! உ�
மக��� அள�லா ந�ைமக� வ�� ேச�வைத �
���ப��ைலயா?” எ�றா�. “உ� மக� ராம���
அளவ�ற அ��ர ��ைதக� ெத��� ெகா��� ேநர�
வ�����ற�. இைத� ���� ெகா�� நட�� ெகா�”
எ�றா�.

���� வா��ைதகைள� ேக�ட தசரத�, உடேன
இராமைன அைழ�� வர� க�டைள��டா�.
காவல�க� ராம�ட� ெச�� ம�ன� அைழ�பதாக�
�ற, அ�கணேம ராம� த� த�� இல��வேனா�
�ள�� அரசைவ வ�� ேச��தா�. இராம��
இல��வ�� இைண��யாம� இ��பவ�க�.
அ�ண� ேபா��டெம�லா� த���� வ�� வழ�க�
ெகா�டவ�. அைவ�� வ�த ராமைன ��வ�ட�
கா���� தசரத� “ஐயேன! இ�த� ��வ��� இ�
ந�ல த�ைத�� தா�� �ேய! இவ�கைள உ��ட�
அைட�கலமாக ஒ����ேத�. இவ�க��� த�கன
ெச��ராக!” எ�றா�.
இராம ல�மண�கைள� க�ட�� ேகா�க ��வ��
ேகாப� த��த�. ம����யைட�தா�. இராம
ல�மண�கைள அைட�கலமாக ஏ��� ெகா��, நா�
ேபா� ேவ��ைய ���ேபா� எ�� �� தசரதைன
வா��� �ைடெப��� ெச�றா�. இராம� அ��ரா�
��ைய� ேதா�� தா��� ெகா��, ைக�� ��ைல
ஏ��, இல��வ�� அ�ேபாலேவ �� அ�� ச�த�
�ற�ப��, ��வ�� �ழ� ேபால அவைர�
��ெதாட��� நக�� எ�ைலைய� ெச�றைட�தன�.
��வ� ��ேன ெச�ல, அ��� இராம��, அவ�
��ேன இல��வ�மாக� ெச�றதாக வா��க���
�ற�ப��ற�. �வ�� நட�� ெச�� சர� ந�ைய

அைட��றன�. அ�ேபா� இர� ேநர� வ����ட�.
அ�ைறய இர�� ெபா�ைத அ�ேக ஒ� ேசாைல��
க��தன�.
ெபா�� ���த�� ஒ� பட�� ஏ�, சர� ந�ைய�
கட�தன�. அ�ேக ஒ� ேசாைல. அ� எ�ன ேசாைல
எ�� இராம� �னவ, ��வ� ���றா�. “ஒ� சமய�
�வெப�மா� ேயாக �ைல�� இ��தா�. அ�ேபா�
ம�மத� தன� பாண�கைள� ெகா�� காம�
கைணகைள ஏவ, �வெப�மா� �ன��, அவைன� த�
ெந��� க� �ற�� எ��� சா�பலா�� ��டா�. அ�
�க��த இட� இ�தா�. இதைன காம� ஆ�ரம�
எ�பா�க�. இ�த நா���� அ�க நா� எ��� ெபய�”
எ�� எ���ைர�தா� ��வ�.
அ�� வ�� ேச��த இ��வைர��, அ�த காம�
ஆ�ரம��� வா��� வ�த ��வ�க� அ��ட�
வரேவ�றன�. �வ�� அ�� ஒ� நா� த�����
ம�நா� �ற�ப��� ெச�றன�. அவ�க� ெச�ற இட�
ெகா�ய பாைலவன� �ரேதச�. ெகா�ய அ�த�
பாைலவன�ைத� கட��� ேபா� இராம ல�மண�க�
எ�வள� ஆ�ற�ைடயவரா���, ெவ�ப�
ெபாறாம� ��பமைடவ� என� க��, ��வா���ர
��வ� அவ�க��� பலா, அ�பலா எ�� இர��
ம��ர�கைள உபேத��தா�. அ��� ம��ர�க��
ம�ைமயா� அ�த� பாைலவன��� ெகா�ைம

ெத�யாம� ����� நைட வ��த� ெத�யாம�
ெச�த�.
இ�த �ல� இ�வள� ெகா�ைமயான பாைலயாக மாற
எ�ன காரண� எ�� இராம� ��வ�ட� �னவ,
அவ� ��யதாவ�: “ராமா! ேக�. இ�த� கா��� பல
உ��கைள� ெகா��, ��� வா�பவ��, ஆ�ர� மத
யாைனக�� பல�ைத� ெகா�டவ�மான ஒ���
இ���றா�. அவ� கைதைய� ெசா��ேற� ேக�!”
“ய�ச �ல��� வ�த �ேக� எ�பவ� தன���
��ைள��லாத �ைற�� மன� வ���, அ��ைற �ர
�ர�ம ேதவைன� ���� ெந�நா� தவ� ெச��
வ�தா�. அவன� க�� தவ�ைத ெம�� �ர�ம ேதவ�
அவ�ட� எ�ன வர� ேவ��ெம�� ேக�க, அவ�
தன�� ஒ� மக� �ற�க ேவ��� எ�� ேக���
ெகா�டா�. அத�� �ர�ம� ‘உன�� இ�த�
�ற��� மக� �ற��� பா��ய� இ�ைல, ஆனா�
உன�� ஒ� மக� �ற�பா�’ எ�� வரம��னா�.
அ�த� ெப� ல�� ேபா�ற அழ��, ஆ�ர�
யாைனக�� பல�� ெகா�ட ஒ� ெப�ணாக
இ��பா� எ��� �ர�ம� ��ய��னா�.
அத�ப� �ேக���� தாடைக எ�ற ெப� �ற��,
வள��� மண� ப�வ� அைட�தேபா�, அவள�
அழ����, வ�ைம��� ஏ�ற கணவ� யா� எ��
ஆரா���, இய�க� தைலவனான ��த� எ�பவ���

அவைள மண� ெச�� ெகா��தா�. மண����
அ���வ�� ர� ம�மத� ேபால அ��ைடயவரா�
இ�பமா� வா��� வ�தன�. இவ�க��� மா�ச�,
�பாஹு எ�� இர�� மக�க� �ற�தன�.
அ���வ�� மாைய, வ�சைன இவ�ேறா� ந�ல
உட� வ�ைம�� ெப����தன�.
��த� மத� ெகா�� த�ைன மற��, இ�ன�
ெச��ேறா� எ�� அ�யா� அக��ய ��வ��
ஆ�ரம� ெச�� அ���ள மர�கைள ேவ�ட�
���� எ��� ஆ��பா�ட� ெச�தா�. இ�த அக��ய
��வ� ெபா�ைக மைல�� வா�பவ� என��,
�வெப�மா�ைடய ��மண��� ேபா� ��ய
��ட��� காரணமாக வடேகா� அ��த ெத�ேகா�
உயர, அதைன சம� ெச��� ெபா��� ெத�ேக
அ��ப�ப�டா� எ�� �ராண�க� ���. இவ� கட�
�ைர ���மாக ப�க� ��யவ�. அ�த வரலா�:����ரா�ர� எ�ற அ�ர� இ��ரனா�
�ர�த�ப��றா�. அவ� ேம�� பல அ�ர�க�ட�
�ட கட���� ஒ��� ெகா��றா�. அவைன வைத�க
��யாம� இ��ர� வ���ய ேபா� அக��ய ��வ�
தம� தவ வ�ைமயா� கட��� ��வைத�� த�
ைக�� அட���ப� ெச�� ஆசமன� ெச�வ� ேபால
அ��� ���றா�. கட��க��� ஒ��� ெகா����த
அ�ர�க� ெவ��ப�டன�. ��� இ��ர� அ�ர�கைள�

ெகா�� உலைக அவ�க�ட����
கா�பா��யதாக��, இத� ��ன� அக��ய ��வ�
கட� ப��ைய ��ேபாலேவ �� ெகா�ள� ெச�தா�
எ�ப�� �ராண�.
��த� அக��ய ��வ�� ஆ�ரம�ைத� ������த
மர�கைள ேவேரா� ெபய��த� க�� ��வ�
ெவ��டா�. அவ� பா��த ேகாப� பா�ைவ�� அ�த
அ�ர� எ��� சா�பரா�� ேபானா�. இ�த ெச��
ேக�ட தாடைக த� கணவைன� ெகா�ற ��வைர�
ெகா�� ஒ��ேப� என த� �த�வ�க� உட�வர,
அக��ய ��வ�� ஆ�ரம�ைத அைட�தன�.
அவ�க� �வ�� அ�� ெச�� ெச�த
அடாவ��தன�கைள� க�� �ன�த ��வ�, ��க�
�வ�� அடாதன ெச�ததா�, அர�க�களா�
தா�வைட��க� எ�� சாப��டா�.
வடெமா���, த���, அநா�கால� ெதா��
இ��பன. �வெப�மா� பா����
வடெமா�ைய��, அக��ய���� த�� ெமா�ைய��
அ��ததாக� �ராண�க� ����றன. அ�தைகய
��வரான அக��ய� இ�ட சாப� ெப�ற �வ��
அர�க�களாக� ����றன�. மா�ச��, �பாஹு��
பாதால��� இ��த �மா� எ�பவ�ட� ேபா�
த�கைள அவன� அ�மான ���ர�களாக ஏ���
ெகா��மா� ேவ�ட, அவ�� அ�வாேற இவ�கைள

ஏ��� ெகா��றா�.
இ�த �மா� எ�பவ� இராவண�ைடய தாயா�ய
ேகக���� த�ைத. அதாவ� தா� வ�� பா�ட�.
இவ� த� சேகாதர�களான மா�, மா�யவா�
ஆ�ேயா�ட� இல�ைக�� ������ ேதவ�க����
பல இ�ன�க� ���� வ�தன�. ��மா� வ�� ேபா�
���� ெவ�� மா� எ�பவைன� ெகா���ட,
ம�றவ�க� பாதால��� ப���� ெகா�டன�. �ற�,
�ேபர� இல�ைகைய ெவ�� ஆ�� ���� கால���
இராவண� �ற��, வள��� ப�பல வர�கைள�
ெப��, �ேபரைன �ர����� இல�ைகைய� தனதாக
ஆ��� ெகா�டா�. அதனா� �மா� �த�ேயா�
���� இல�ைக�� �����தன�.
�மா�ேயா� ேச��� ெகா�ட மா�ச�, �பாஹு
ஆ�ேயா�� இல�ைக�� ��ேய� அ��
இராவண�� மாம�க� எ�ற �ைற��, ப�பல
ெகா�� ெசய�கைள� ெச�� வ�தன�. த� ம�க�
த�ைன ���� ����, த�ைன த�யாக ����
ெச�ற�� தாடைக மன� ����ய �ைல�� இ�த
வன�ப���� வ�� ேச��தா�. அ�த தாடைக எ�பா�
ெப� உ�� ெகா�டவ�தா� எ�றா�� ��ையேய
ெபய��ெத��க��, கட� �ைர ���மாக அ���
ப�க��, வாைன ��� இ��க�� வ�லைம
பைட�தவ�. மைலகைள� ேபா�ற தன�க��, ந��

உ��� க�க��, இ�ேபா�ற ஆரவார� �ர��,
ஊ��� ேபா�ற ெச�ப�ைட ம���, இ��ைற
ேபா�ற ேகாைர� ப�க��, கட� எ��� நட�ப�
ேபா�ற உ�வ�� ெகா�டவ�. அவைள வ�����
க�ப� பாட� இேதா:–
“�டக வர�ற� �ல� ைக�ன�
கா�ைற வா��ைகய� க��� கா�பேர�
ஆடவ� ெப�ைமைய அவா�� ேதா�னா�
தாடைக எ�ப� அ�சழ�� நாமேம”
��வா���ர ��வ� இராம�ட� தாடைக��
வரலா�ைற� �� வ��றா�. ேம�க�ட பாட��
க�ப� ���: “உ�ைன க�களா� கா���ற ஆ�க�
�ட, தா�க�� ெப�ணாக� �ற����கலாேம எ��
உ� அழ�� மய���வா�கேள! இராமா, �ல�ைத�
ைக�� ஏ��� ெகா�� இ�த� கா��� ���� அ�த�
ெகா�யவ� ெபய�தா� தாடைக எ�பதா�� எ�றா�.
வா��க��� வ�� ெசா�ெறாட� “��ஸா� ����
��தாபஹா�ண�” எ�ப� ஆடவ�� க�, மன�
ஆ�யவ�ைற� கவ��ப�யான எ�� பைட�தவ�
எ�� ���ற�. இ�த அர��தா� வள��க இ�த
��ைய இ�ப� பாைலவனமாக ஆ�� ��டா�. இவ�
அ�க நா� எ��� உ�ள உ��கைள அ��தேலா�
என� ேவ��கைள�� இராவண� ஏவலா� ெக����
ெகா�����றா� எ�� ��வ� ���றா�. அவ�

இராமைன� பா��� ��யதாவ�:-

“ைம�தா! தசரத �மாரா! இ�த அர��ைய � இ�ேபாேத
அ��கா��டா�, இ��� �ல கால��� இவ� இ�த
��லக�ைதேய அ���� பாழா�� ��வா�” எ�றா�.
இ�த வரலா�ைற� ேக�ட இராம� �ய���, அ�த
அர��ைய� பா��க ேவ��ெம�ற அவா��
ெகா�டா�. த� தைலைய அைச�� ��வ� ெசா�ன
வரலா�ைற� ேக�ட அழ�ைன, அடடா! க�ப� வா�கா�
பா��கலா�.

“இ�� உ�வ� இப�� உைர�ப அ� ேகளா
ெகா�� உைற நைற�ல� ெச�� �ள�கா
எ�� உைறவ� இ�ெதா�� இய��பவ� எ�றா�
ச�� உைற கர�� ஒ� த���ைல த��தா�”
‘பா�சைஜ�ய�’ எ�� ச�ைக� த� ைக��
தா��யவ�, இ�ேபா� ஒ� ��ைல� தா���
ெகா��, ��வா���ர ��வ�� வா��ைதகைள�
ேக�ட�ட�, த� தைலைய ெம�ல அைச�� இ�
ெகா��ெதா�ைல� ெச��� அ�வர�� எ�ேக
வ���றா� எ�� ேக�டா�. அ�ேபா� ��வ�
எ�����த மைலைய� கா�� “இேதா இ�த
மைல��தா� அவ� வாச� ெச��றா�” எ��
ெசா��� ெகா������ேபாேத ஒ� மைல ப��
எ�வைத� ேபால அ�த அர�� தாடைக அ�ேக வ��
ேச��தா�. அவ� ேதா�ற� எ�ப� இ��த�?
“இைற�கைட ���த ��வ�த�; எ�� எ���
�ைற�கைட �ற��ட ம��த �ல வாய�
மற�கைட அர��, வடைவ�கன� இர�டா�
�ைற�கட� �ைள�ெதன ெந��� எழ ���தா�.”
ேகாப�தா� ெந��த ��வ��, ேகாைர� ப�க�
கைடவா�� ெத�ய உத�ைட� க���� ெகா���, இ�
க�க��� வடவா�� எ�� ���ழ�� க�க
இவ�கைள அவ� உ��� பா��தா�. இ�ேபால
ஏ�ல�� ேக���ப�யாக� க����தா�. த� ைக

�ல�ைத� ���� ����� ெகா�� “இ�த� கா���
ப���� இ��த அைன�� உ��கைள�� நா� ���
���த �ற�, என�� உணவா��ப� ��களாகேவ
வ�������களா? உ�க� ��ைன உ�கைள இ�ேக
ெகா�� வ�� ேச������றதா? ெசா���க�”
எ�றா�.
“உ�கைள� ெகா���ேற� பா�!” எ�� தன� ைக
�ல�ைத� ��பா��� எ�ய� தயாரானா�. இ�த
அர��ைய� ெகா�வத�காக�தா� நா�
வ�����ேறா�. அ�தா� ��வ�� ஆைண எ�ப�
ெத����, இவ� ஒ� ெப�ணா��ேற, இவைள�
ெகா�வ� ச�யா? எ�� இராம� ������ ெகா��
தன� ெகா�ய அ��ைன அவ� �� ெச��த�
தய��னா�. இராம�ைடய க��ைத உண��த ��வ�
ெசா�னா�: “இராமா! அவ� உ�வ���தா� ெப�,
ஆ��� ெசயலா� ஆ�கைள�� ���பவ�.
அவைள� ெகா��த� அற� ெசயேலய�� ��ற�
அ�ல” எ�றா�.
“�� எ�� உ�ளைவ யாைவ�� ெச�� எைம�
ேகா� எ�� உ��ல� இ�தைனேய �ைற;
யா� எ�� எ��வ� இ� ெகா�யாைள��
மா� எ�� எ���ேயா? ம����னா�.”
“இவ� எ�கைள� ெகா�� ���காத �ைறதா�,
அ�வள� �ைமகைள� ெச�� வ��றா�. தவ� ெச��

எ���� ேதா�மாக உ�ள எ�கைள ெவ�� ச�ைக
(ேகா�) எ�� சா��டாம� ��� ைவ�����றா�,
இவைள� ெப� எ�� க�தாேத. ப�பல உ��கைள��
வா� வா�� த� வா�� இ��� ���றாேள,
இத��� �ைம ேவ� உளேதா? நா� த�ம�ைத�
��ேனேன த�ர இவ�ட� உ�ள ேகாப�தா�
இவைள� ெகா���ப� ெசா�ல��ைல, இ���
தாம�யாம� உடேன இவைள� ெகா�வாயாக! �யவைர
அ��� ந�ேலாைர� கா�ப� அரச த�ம�. உ�
த�ம�ைத� ெச�!” எ�றா� ��வ�.
“��வா�ய �� ப��ப� எ�வா���, அதைன
ெச�� ���ப� எ� கடைம” எ�� இராம�
���ெகா������ ேபாேத தாடைக த� ைக����த
ேவைல இராம� �� ��னா�. அ�த �ல� த�ைன
ெந��கா��ன� ��ைல வைள�� அ�ைப� ெச���
அ�த �ல�ைத� ெபா�ெபா�யா��னா� இராம�.
உடேன சரமா�யாக� க�கைள �� இராமைன�
தா��னா� அர��. அ�வளைவ�� த� அ��னா�
தக��� �� �ளா��னா� இராம�. இ��� இவைள
��� ைவ�க� �டா� எ�� இராம� ஓ� அ�ைப
எ���, அ�த� க��ற அர�� �� ��டா�. அ�த
அ�� க� ேபா�ற அவள� ெந��� ����, த�காம�
கழ��, அ�ப�க��� ந�ேலா� ெசா�ன அ��ைர
எ�ப� ஒ� கா�� ���� ம� கா� வ�யாக�

ேபா�ேமா அ�ப�� ேபான�.
“ெசா� ஒ��� க�ய ேவக� ��சர� க�ய ெச�ம�
அ� ஒ��� �ற��னா� ேம� ��த�� வ�ர� ��ற�
க� ஒ��� ெந��� த�கா� அ��ற� கழ�� க�லா�
��ல��� ந�ேலா� ெச�ன ெபா�� என�
ேபா��ற�ேற!”
�ரளய கால��� ����ற ச�டமா�த� கா��� ேமா�
�ைத�� ேபா��ற க�ய ேமக� ேபால அ�த அர��
இராம� ெச���ய அ�பா� அ�ப�� �ேழ ���தா�.
அவ� உ�� ���ய �ற� அர�க வ�வ� ���
��ைதய இய�� வ�வ� ெப��, இராமைன வண��
அவ� அ�ளா� ந��லக� அைட�தா�. (அ�யா�ம
ராமாயண�).
ஒ� ேபா�� ம�னைன ����வத�� ��� அவன�
ெவ��� ெகா�ைய ����வ� ேபால இராவண
ச�ஹார���� ��னதாக அவேனா� ெதாட��ைடய
ஓ� அர�� ���தா�. கா��த�� (இராம��) க���
ேபா��, அர�க�கைள ெந��க ��யாத �ைல மா�,
�த� அர��ைய அ��� அவ� இர�த� �ைவ க�ட�,
��ன� ேநர� ேபா�� அர�க�க�� அ����
அ�சாரமாக அைம�த� எனலா�. ேதவ�க� �மா�
ெபா��� ��வ�ட� “இ� நட�க� ேபா��
அ�ர�க��� எ�ரான ேபா��, இராம� ெவ��
ெப�வத�� ெத�வ� பைட� கல�கைள ம��ர

உபேதச��ட� அ����களாக!” எ�� ேவ��
��றன�. தாடைக வத� நட�த� ��யா�தமன
ேவைள�லா��. ��ன� இரா� ெபா�ைத அ�ேகேய
க��� ���, காைல பல அ��ர ��ைதகைள ��வ�
இராம��� அ��யதாக வா��க� ���.
�ற� �வ�� �ற�ப�� இர�� காத �ர� நட��
ேபா��ேபா�, ெப�ய ஓைசைய� ேக�டன�. அ� எ�ன
ஓைச எ�� இராம� ��வ�ட� ேக�டா�. ��வ�
���றா�: சர� ந��� ேகாம� எ�� ஆ� கல�பதா�
ஏ�ப�� ஓைச அ� எ�� �� ேமேல ெச�ல வ���
‘ேகா�ைக’ எ�� ந��கைரைய அைட��றன�.
��வா���ர ��வ� த��ட� �ற�தவளான
ெகள�� எ�பவேள இ�த ந�யாக மா�னா� எ��
அ�த வரலா�ைற�� ��வ� ��னா�.
��ெபா� கால��� �ர�ம ேதவ� �ச� எ�� ஒ�
அரசைன ேதா����தா�. அ�த �ச��� நா��
�த�வ�க�. அ�த நா�வ�� நா�� ேவத�க���
இைணயானவ�க�. �சநாப�, ஆ���த�, வ�,
�சா�ப� எ�ப� அவ�க� ெபய�. இவ�க�� ஒ�வ�
ெகளசா�� நக���, அ��தவ� மேகாதய� எ��
நக���, ��றாமவ� த�மவன� எ�� இட����,
நா�காவ� மக� ���ரச நக��� வா��� வ�தன�.
இவ�க�� �சநாப��� அழ�ய �� ெப�க�
�ற�தன�. இவ�க� வள��� ேபரழ�களாக வள���

இ���� வா��� ெகா����தன�. ஒ� நா� அவ�க�
���ைளயா� ம���� வ�� காைல��, வா�ேதவ�
இவ�கைள� க�� ேமா���, அவ�கைள அ���
த�ைன மண�� ெகா��மா� ேவ��னா�. அவ�க�
�ைற தவறாத உ�� ��டவ�க� எ�பதா� “எ�க�
த�ைத�ட� ெச�� ேப��க�; அவர� ��வ��
நா�களாக எ�த ���� எ��க இயலா�” எ��
����டன�. ேகாப� ெகா�ட வா�, அவ�க�ைடய
அழைக� ேபா��, ���களாக �ள��மா� ச���
��டா�.
வா� ேபான �ற� அ�த� ெப�க� ���களாக
உ�மா� த�ைத�ட� ெச�� �ைற��டா�க�. அவ�,
அ�த� ெப�கேள சாப��� வ�ைம ெப�றவ�களாக
இ����, அ�ப�� ெச�யாம� த�க� �ைறகா��
��ற ெப��ெசய��� அவ�கைள� பாரா��,
�ர�மத�த� எ�பவ��� அவ�கைள மண����
ைவ��றா�. இ�த �ர�ம த�த�, �� எ��
மா��வ����, ேஸாமைத எ�� க�த�வ�
க��ைக��� �ற�த ச����ர�. இவ� ����ய
அ�ச�ைடயவனாத�� கா���ய நக�� ஆ��
���� வ�தா�. இ�த �ர�மத�த� ���களான
�சநாப�� ெப�கைள அவ�க� கர�கைள� ����
பா���ரகண� ெச��ெகா��� ேவைள�� அவ�க�
த�க� அவல�சண உ�வ� மா�, �� �����,
��ேபால ேபரழ�களாக மா�னா�க�. இ�த�

ெப�க�� த�ைதயான �சநாப� அ�த� ெப�கைள
கணவ�ட� அ���ய �ற�, தன��� �� நா�ைட
ஆள ஒ� மக� இ�ைலேய எ�� ���ரகாம யாக�
ெச�� கா� எ�� மகைன� ெப�றா�.
கா� வள��� ெப�யவ� ஆன��, �சநாப�
அவ���� ப�ட� ���னா�. ��� �வ��க�
���தா�. அ�த கா��� எ� அ�காவான ெகள����,
நா�� ம�களாக� �ற�ேதா�. எ� அ�கா
ெகள�ைகைய “இ��க�” (��க� எ�ப� சம���த�
ெபய�) எ�� ��வ��� மண� ெச���க அவ�
ெந�நா� தவ� ெச�� �ர�ம ேலாக� அைட�தா�.
�ர�ம ேலாக���� அ�த ��க� வா� வ�யாக�
ெச�வைத� க�ட ெகள�� தா�� ஒ� ந�யாக
உ�ெவ��� அவைன� �� ெதாட��தா�. இதைன�
க�ட ��க� இவைள� பா��� “� இ�த ந�
வ��ேலேய �ல உல�� பா��� ம�க��
�ைறகைள� ேபா�� இ��பாயாக!” என� ��னா�.
அவ�� அ��த� இ�த ஆ� வ�வ��� இ�ேக ஓ��
ெகா�����றா� எ�றா� ேகா�க ��வ�.
ெகள�� ந��� வரலா�ைற� ேக�ட இராம
ல��மண�க� அ�சய��� ஆ��தா�க�. �வ��
ேம�� �ல �ர� நட�க அ�ேக இ��த ஒ�
ேசாைலைய� க�� “அ� யா�?” என இராம�
�ன�னா�. அத�� ��வ� இ�தா� ‘��தா�ரம�’

என�ப�� இடமா��. இ�த இட� ��ைமயான�.
த�க� கணவைர�ட ேவ� ெத�வ� இ�ைல என
எ��� க��ைடய ெப���� மன�ேபால
��ைமயான�. ேவத �த�வனான ��மா�, ���
தவ� ெச�த இட� இ� எ�றா� ��வா���ர ��வ�.
இ�த இட��� க�ப� ��� உவைம நம�� ஒ�
����றைள �ைன� ப����றத�லவா? அ�
“ெத�வ� ெதாழா அ� ெகா�ந� ெதா�ெத�வா�
ெப�ெயன� ெப��� மைழ”.

ேவ� ெத�வ� எைத�� ெதாழாதவளா�, த�
கணவைனேய ெத�வமாக� ெகா�� ெதா��

��ெல���றவ� ெப� எ�றா� மைழ ெப���
எ�ப� இ�த� �ற�� க���.
இ�த வன��� ��மா� இ��� தவ� ெச�த நா��
மாவ� (மகாப�) எ�� அ�ர அரச� இ��லைக
ஆ�� வ�தா�. இ�த மகாப� �ேராசன� எ�ற
அரச�� மகனாவா�. மகாப� உலைக� த� ெகா�பா�
தா�� கட�� ��� உலைக ெவ�� ெகாண��தவ�.
வராக������ இைணயான பல� ெகா�டவ�.
��ெபா��ைற இர�யா�க� எ�பவ�, தன�
ஆ�றலா� ��ைய� பா�ேபால ����� ெகா��
கட�� ���� ஒ��� ெகா�டா�. ேதவ�க��,
��வ�க�� ேவ��� ெகா�ள ��மா� வராக
உ�வ� எ��� கட���� ���� இர�யா�கைன�
ெகா��, ��ைய ���� த� ெகா��ேல தா��
��ேபால இ��க� ெச�தா�. அ�த வராக ������
இைணயான பல� ெகா�டவ� இ�த மகாப�. இ�த
மகாப� தன� வ�ைமைய ந��, தா� ெச���
யாக��� எ�த� ெபா�ைள யா� ேக�டா�� தான�
ெச�ய மன உ�� �����தா�. ேதவ�கைள ெவ��,
��ேலாகா�ப�யாக ஆனா�.
கா�ப� எ�� ��வ� த� ப���யான அ��ேயா�
��மாைல� ����� தவ� ெச��, ேதவ�� என��
அ�� வ���� தா�க� ேதா�� அவதார� ெச��,
அ�ர�கைள அ��� ேதவ�கைள� கா�க ேவ��ெம��

வர� ேக�டா�. ��மா� அ�� வ���� �ற��
வாமன� எ�� ெபய� ெப�றா�. கா�ப ��வ� தவ�
ெச�� வர� ெப�ற�, இ�த ��தா�ரம���தா�.
மகாப� ேவ�� நட��� இட���� �க ��ய உ�வ�
ெகா�ட வாமன� ெச�றா�. இ�த ��ய உ�வ�ேதா�
வ�� வாமனைன� க�� ம���த மகாப� எ���
வ�� உபச��தா�. அ�தண�� உன�� ஒ�பானவ�
எவ�� இ�ைல; உ�ைன த���த பா��ய� ெப�ேற�
எ�� அவைன வண��னா�.
“மகாப�! உ�ைன நா� வ�ேதா��� ேவ��யைத�
த�வாயேம! நா�� ஒ�ைற நா� உ��ட�
வ�����ேற�. என�� ��ற� ம� ேவ���”
எ�றா� வாமன�.
இைத� ேக�ட மகாப� உடேன “த�ேத�” எ�றா�.
நட��� �க���கைள� க�� ெகா����த
மகாப��� (அ�ர) ��வான ���ர� (ெவ��)
ெகா��காேத எ�� த��தா�.
“��ைத உவ�� எ�� எ� ெசய எ�றா�
அ�தண� ‘�வ� ம� அ�� உ�ேட�
ெவ��றலா� இ� ேவ���’ எனா��
‘த�தன�’ எ�றன�; ெவ�� த��தா�.”
���ரா�சா�யா� மகாப�ைய� பா��� ���றா�:
“�ரளய கால��� அ�ட சராசர�கைள� த���ேள

அட��� ெகா�� �� �ழ�ைதயா� ஆ�ைல��
�����ற ஆ�����தா�,
ேதவ�க�� ேவ��ேகா��ப� இ�ப� ����
வ�வ� தா�� வ�����றா�. இவ� ேக�டப�
தான�ைத� ெகா��க � ச�ம��தா�, �ற� உன��
�ைமதா� ேந��” எ�� மகாப��� �ல��
ெசா�னா�.
“��மாைல ேவ��தா� யாக� ெச��ேறா�. அ�த�
��மாேல எ��ட� வ�� யா���� தான�
ெப�வானா��, அைத�ட ெப�� ேப� என�� எ�ன
இ���ற�. எனேவ, எ� வா���ப� தான� ெகா��க�
தைட ெசா�லா��க�” எ�� ப����தா� மகாப�.
மகாப� அ�ர� ஆத��, இ��ர� �தலாேனா���
ஆஹூ� ெகா��காம� ேநர�யாக �ம�
நாராயண��ேக யாக� ெச�ததா�, அவேன ேந��
வ�� தான� ேக���ேபா� இைத�ட ந�ேப� ேவ�
எ�ன இ���ற� எ�� ��னா�.
உய��தவ�க� ெகா��ப� எ�� ��மா�����டா�,
யா� த��தா�� ���த மா�டா�க�. எனேவ மகாப�,
வாமன� ேக�டைத� ெகா��க� தயாரானா�. “ஒ�வ�
தான� ெச���ேபா� அதைன� த��ப� உ�க���
அழகா? ���ரா�சா�யா� அவ�கேள! தான�
ெகா��பைத� த��பவ�க� ��ற��, உ��ப��,
உ�ப���� ெக�ெடா�வ� எ�பைத� தா�க�

உணர��ைலேயா?” எ�றா� மகாப�. ��ன�
வாமனைன ேநா�� “��வேர! ��க� ேவ��யப�
��� அ� �ல�ைத அள�� எ���� ெகா�க எ�றா�”
அவ� ைக�� �� வா��தப�.
அ�ப� �� வா��ைக�� ���ர� வ�� உ��ெகா��
����� பா��ர��� வாைய அைட�தா� என��,
வாமன� ஒ� த��ைப� ��ைல எ��� �� வ��
வ�ைய� ��த, வ�� உ��ெகா����த
���ரா�சா�யா�� ஒ� க� ��டான� என�� ெச��
உ��. �க உய��தவ�க���� ெச�த ��ய உத��ட,
�க� ெப�யதாக ம��க�ப��. அ�ேபால �றள�
வ�� எ��த வாமன� ெப�ய வ�� எ��� ஓர�யா�
��ைய��, ம�ேறா� அ�யா� வான�ைத��
அள�தா�. ��றாவ� அ�ைய ைவ�க
இட��ைமயா� ெப�மா� மகாப��� தைல��
ைவ�� ���� அ��� �ைமகைள� ேபா��னா�.
��மா�� இ�த� ெப�ைமைய எ�னெவ�ப�.
அ�ப� கா�ப ��வ� தவ� ெச�த இ�த ��தா�ரம�
நா� யாக� ெச�ய ேத��ெத��த இடமா�� எ�றா�
ேகா�க ��வ�.
“இராமா! நா� இ�த இட��� இ�ேபா� யாக�ைத�
ெதாட���ேற�. ��க� இ�வ�� ���ேபா����
காவ� கா��� ெகா����க�” எ�� ெசா��
��வா���ர ��வ� ேவ��ைய� ெதாட��னா�.

ஆ� நா�க� ேவ�� நைடெப�ற�. அ�வைர
க�கைள இைம கா�ப� ேபால இராம ல�மண�க�
ேவ��ைய� கா�� வ�தன�. காவ� ெதாட��ய�
�த� அர�க�கைள� காண��ைலேய, அ�த�
ெகா�யவ�க� எ�ேபா� வ�வா�க� எ�� இராம�
��வைர� ேக�டா�.
யாக��� ��ைமயாக ஈ�ப����த காரண�தா�
��வரா� ப�� �ற��ய��ைல. இராம�
���ப�� வ�� ேமேல அ�ணா�� பா��தா�.
அ�ேக ஆகாய��� பல� �� ஆரவார� ெச��
ெகா����தா�க�. அ�த அர�க�க� அ����தப�ேய
அ��கைள இவ�க� �� எ�தன�. ஈ��கைள
எ��தன�. �ைர��, ெந��ைப�� ெபா��தன�. ெப�ய
பாைறகைள� ெபய��� ��ன�. வைச� ெசா�களா�
���ன�. அத��ன�. ம�வா�த�ைத எ��தன�.
இ�ப�� பல ெகா�ய மாய� ெசய�கைள� ெச�தன�.
அவ�க� ��ய ஆ�த�க� வான ம�டல�ைதேய ��
மைற�தன. யாக ம��ர�க�, அ�த அர�க�கைள
அ��� வர��யாம� த��தன. எனேவ �ர���
வான��� ���ெகா�� இ�தைகய ��ெசய�கைள�
ெச�தன�.
இராம� உடேன இல��வைன அைழ�� “த��! அேதா
பா�! ��வ� ெசா�ன �யவ�க� இவ�க�தா�”
எ�றா�.

அர�க� ��ட�ைத� க�ட இைளய ெப�மா�
அவ�கைள� ெகா�� ���த இராமன� க�டைளைய
எ��பா���� ���ேபா�, த� ைக��ைல எ���
“இ�ேபா� இவ�க� இ�� ��வைத� கா���க�”
எ�றா�.
அர�க� ெசா��� எ��� யாக ��ட��� �ழாம�
அ��களா� இராம� ஒ� சர��ட� அைம�தா�.
��வ�க� இராம�ட� அைட�கல� ���தன�.
அவ�க��� அபய� அ��த இராம� உடேன த�
��ைல எ���� பாண�கைள� ெதா��கலானா�.
இராம� ��ட ஓ� அ�� மா�சைன கட��
ெகா��ேபா� ேபா�ட�. ம�ெறா� அ�� �பாஹுைவ
எம�ல��� அ���ய�. எ��ய அர�க�க� அ��
அல� ஓ�ன�. எ��� இராம�ைடய ���� இ���
�ற�ப�ட அ��க� அவ�கைள� �ர��� ெச��
ெகா������ ����ன. ேதவ�க� �மா� ெப�ய,
���� �ழ�க, ேமக�க� க��சைன ெச�ய,
அைனவ�� இராமைன� ெதா�� வண��ன�.
யாக���� அர�க�களா� ஏ�ப�ட இைட��
���ய�டேன, ��வ�� த� யாக�ைத ந��
���தா�. �ராமைன ��வா���ர ��வ� �க���
பாரா��னா�. இராம� ��வ�ட� “ேவ��
������ட�. இ� நா� எ�ன ெச�ய ேவ���”
என �னவ, ��வ� “� ராமா! � ெச�வத�� அ�ய�

எ�� ஒ��ேம இ�ைல. எ��� உ�னா� ��ய
ேவ��ய கா�ய�க� �ல உ��. அவ�ைற� �ற�
பா��கலா�, இ�ேபா� �த�� ��ைல���
ெச�ேவா�. அ�� ஜனக மகாராஜ� ெச���
ேவ��ைய� கா�ேபா�” என� �ற �வ��
�ற�ப�டன�.
��தா�ரம������ �ற�ப�ட அ��வ�� ேசாைன
ந��கைரைய அைட�தன�. இ�த ந� �ழ������
ேம�� ேநா�� ஓ�� ஆ�. அ�� ெச�றைட�� ேபா�
மாைல ேநர� வ�த�. ேசாைன ந��கைர����த ஒ�
ேசாைல�� �வ�� அ��ரைவ� க��தன�. ம�நா�
�வ�� நட�� ெச�� க�ைக� கைரைய அைட�தன�.
அ�ேபா� இராம� ��வ�ட� “எ�ைதேய! இ�த
மாெப�� க�ைக ந��� �ற��ைன என��� ெசா��
அ���ராக!” என� ேக�க, ��வ�� ெசா�லலானா�.
“இராமா! ஒ� கால��� சகர� எ�� ேபரரச�
இ���ைய ஆ�� வ�தா�. அவ��� இர��
மைன�ய�. ஒ��� �த��ப ேதச�ைத� ேச��தவ�,
அவ� ெபய� ‘�த��ைப’. இவள� இய�ெபய�
‘ேக��’. இைளயவ� ‘�ம�’. இவ� கா�ப
��வ���� �நைத எ�பா���� மகளாக�
�ற�தவ�. கா�ப�� தவ��னா�, �த� மைன���
வ�ச ������ ஒ� மக��, இைளயவ�ட� வ�ைம
��க அ�ப�னா�ர� �த�வ�க�� �ற�பா�க� என

வர� அ��னா� ��� ��வ�. அத�ப� ேக��
அதாவ� �த��ைப�� அசம�த� �ற�தா�. �ம���
க��� �ைர�கா� வ��� ஒ� மா�ச� ��ட�
ேதா�� ெவ��க, அ����� அ�ப�னா�ர�
�த�வ�க� ேதா��னா�க�.
அசம�ச� ெகா�மன� ெகா�டவ�. �� ��ைளகைள
ஆ��� ��ெட��� ெகா�வா�. அவைன த�ைத
கா����� �ர�� ��டா�. கா��� அவ� தவ�
ெச��, இற�த �ழ�ைதகைள ��� ��டா�. ஒ�வ�
அ�வேமத யாக� ெச�� ��டா�, இ��ர பத�
அைடவ�. எனேவ இ��ர� அ�வேமத யாக� யா�
ெச�தா��, அைத� கைல�� ��வா�. ேதவ�க�, யா�
இ�த யாக� ெச�தா�� இ��ர���� தகவ� ெகா���
��வா�க�. சகர� அ�வேமத யாக� ெச�ய
�ய��றா�. ேதவ�க� அ�த� ெச��ைய
இ��ர���� ெத���க, அவ� யாக� ��ைரைய
பாதாள��� ெகா�� ேபா� மைற�� ைவ�தா�.
அ�ேக க�ல ��வ� எ�பவ� தவ� ெச��
ெகா����தா�.
க�ல ��வ� தவ� ெச��� பாதாள��� ெகா��
ேபா� யாக� ��ைரைய இ��ர� மைற�� ைவ�க�
காரண� எ�ன ெத��மா? க�ல ��வ� ேயாக�
கைல�� க� ����� பா���� ேபா� எ���
உ�ேளா� எ��� சா�பரா���வ�. சகர�� அவன�

��ைளக��, ��வ�� க�க�� ப�� எ���
ேபாக��� எ�� இ��ர� இ�த� ச� ெச�தா�.
சமரன� ேபர� அ��மா� எ�பவ�. இ�த
அ��மாைன யாக� ��ைர��� காவலாக
அ����றா�. ��ைரைய� காணாம� சமர��
��ைளக� பாதாள����� ெச�� ேத��றா�க�.
அ�ேக, க�ல ��வ�� அ��� ��ைர இ��க�
க�� அவ�தா� ���னா� எ�� எ�� அவைர
வைச பா���றன�. க�ல ��வ� க� �����
பா��தா�. அ�த அ�ப�னா�ர� ��ைளக�� எ���
சா�பரா�ன�.
சகர���� ெச�� ேபா�ற�. ம�ன� ேசாக�தா�
வ���, த� மக�ைடய மகனான அ��மாைன
அைழ�� அவ�க� இற�ததா�, ேவ�� ��� �ட
ேவ��மா? என �னவ, அவ� �ற�ப�� க�ல
��வ� இ����ட� ெச��றா�. க�ல ��வ��
ஆ�ரம� இ����ட� ெச�ற அ��மா�
சகர���ர�க� எ��� ேபான சா�ப� ேம�ைட�
பா���றா�. ��வ�ட� ெச�� வண��ய��, அவ�
நட�த �வர�கைள� ெசா�� ��ைரைய அைழ���
ேபாக� ெசா���றா�. ��ைர வ�த�� சகர�
யாக�ைத� ெச�� ���தா�. அ��மா�ட�
ஆ��ைய� ெகா��� ��� தவ� ெச�வத�காக வன�
ெச�றா�.

அ��மா�ைடய மக� ��ப�. அவன� மக� ப�ரத�.
இ�த ப�ரத� த� ��ேனா�க� சா�பரா� ��டா�க�
எ�பதா�, அவ�க� ந�க� அைடய ேவ�� அ��
தவ�ய��னா�. பாதாள����� ேபாவத�காக சகர�
ேதா��ய ப�ள��� �� ேச��� ேத��யதா�, அ�
“சாகர�” என ஆ���. ப�ரத� நா�ைட ஆ��
வ��ேபா� வ��ட ��வ�, அவ� ��ேனா�க��
வரலா�ைற எ���ைர��, அவ�க� ந�க�யைடய ஓ�
உபாய�ைத எ���ைர�தா�. அவ� அரசைன ேநா��
“அரேச! � ெந��கால� �ரமைன ேநா�� தவ�
ெச�தா�, உ� எ�ண� ைக���” எ�றா�.
உடேன ப�ரத� ஆ��ைய� த� அைம�ச�க�ட�
ஒ����� ���� தவ� ெச�ய� ெச�றா�. ந�ல
ஆேலாசைனகைள வழ��பவைன “�ம��ர�” எ��
அைழ�பா�க�. ந�லஆேலாசைனகைள� ��பவ�
எ�ப� ெபா��. எனேவ அவன� அைம�ச�� ெபய�
�ம��ர�. ப�ரத� இமய மைல� சார���� ெச��,
ப�னா�ர� வ�ஷ� தவ� ெச�தா� �ர�ம ேதவ�
அவ� ��� ேதா�� “�� தவ���� ம���தன�.
உன� ��ேனா�க�, க�ல ��வ�� ேகாப�தா�
இற�தன�. ஆகாய க�ைக ���� இற�� ஓ�,
இற�தவ�க�� அ���� �� ப��மானா�, அவ�க�
ந�க� அைடவா�க�” எ�� ��னா�.
“அ�த ஆகாய க�ைக ���� பா��தா�, அத�

ேவக���� �� தா�கா�. அதைன� தா��� ஆ�ற�
�வெப�மா��� உ��. எனேவ, � அ�த
�வெப�மாைன� ����� தவ� ெச�” எ���
�ர�ம� ��னா�. அத� �ற� ப�ரத�,
�வெப�மாைன� ���� ப�னா�ர� ஆ��க� தவ�
ெச�ய, �வ� அவ� �� ேதா�� “உ� க��ைத
�ைறேவ��ேவா�” என அ�� ெச�தா�. அதாவ�,
க�ைக ���� பா�� ேபா� அதைன� தா� தா���
ெகா�வதாக உ��ய��தா�.
�ற� ப�ரத� க�ைகைய ���� வரவைழ�பத�காக
ஐயா�ர� ஆ��க� தவ� ெச�தா�. க�கா ேத� ஒ�
இள� ெப� வ�வ� தா�� ப�ரத� �� ேதா��
“ப�ரதா! க�ைக ���� வ��ேபா� அத� ேவக�ைத�
தா��வா� யா� இ���றா�க�. �வெப�மா�
�ைளயா�டாக� ெசா����டா� ேபா��. அ�
உ�ைம இ�ைல. உ� தவ��� ஏேதா ேகாளா�
இ������ற�. ம�ப��� தவ� ெச�” எ��
ெச��ேகா� ��� ெச�றா�.
ப�ரத� மன� ேசா�� அைட�தா�. ����
�வெப�மாைன� ����� தவ� ெச�தா�. �வ�
அவ� �� ேதா�� “ப�ரதா! கவைல� படாேத.
க�ைகைய �தறாம� நா� அட��ேவா�” எ��
ெசா�� மைற�� �ட, ���� இர�டா�ர�� ஐ��
ஆ��க� தவ��� ஈ�ப�டா�. ச��, ���, ��,

வா� இவ�ைற ம��� உ�ெகா�� ெமா�த�
��ப�னா�ர� ஆ��க� தவ� ெச�� க�ைக ந�ைய
����� ெகா�� வ�தா�.
ெப��த ஆரவார��ட� க�ைக ெபா�� பா���
வ�தா�. அ�ேபா� உலக� அ�ர பா��� வ�த
ந�ைய� �வெப�மா� தன� சடா���� தா��
மைற�� ���� ��டா�. க�ைக�� ெச����,
�வெப�மா� ����� அட����ட�. இ� எ�ன
இ�ப� ேந��த�, நம� �தாைதய� ந�க� ெபற ேவ��
அவ�த� சா�பைர� கைர�க �ைன�தா�, இவ�
க�ைகைய� த� சடா���� அட��� ெகா�டாேர
எ�� ������ ��றா�. �வெப�மா� அவைன�
பா��� “அ�சாேத, க�ைக ந� சைட���ேளதா�
இ���றா�” எ�� ��, ஒ� ��� ம��� க�ய
��டா�. க�ைக ஓட� ெதாட�க�� அத�� ��பாக
ப�ரத� வ� கா��� ெகா�� த� ��ேனா�க��
சா�ப� இ���� இட�ைத� கா��ட ஓ�னா�.
வ��� ச�� எ�� ��வ� ஓ�வ�� க�ைகைய�
த� ைக�� ஏ�� ஆசமன� ெச�� ��டா�. ப�ரத�
ச�� ��வ�ட� ேபா� தன� வரலா�ைற��, க�ைக
���� வ�த கைதைய�� ��னா�. அைத� தா�க�
ஆசமன� ெச�� ����கேள எ� ��ேனா�க� க�
எ�ன ஆவ� எ�றா�. அ� ேக�ட ��வ�
க�ைகைய� த� கா� வ�யாக ஓட�ட, அ� அவ�

��ேனா�க� சா�ப�� ப���ெகா�� ஓ�ய�.
அவ�க� ந�க� அைட�தா�க�. ப�ரத�� அேயா��
����னா�” எ�� ��வா���ர ��வ�
இராம���� க�ைக�� வரலா�ைற� ��னா�.
ப�ரத� �ய��யா� வ�ததா�, பா�ர� எ���, க��
��வ�� கா� வ�யாக ெவ�ேய வ�ததா� சான�
எ��� க�ைகயா� ெபய� ெப�ற�.
�ற� �வ�� க�ைகைய� கட�� அ�� �சாைல
எ�� நகைர அைட�தன�. �ற� �ேதக நா���
எ�ைலைய அைட�தன�. �ேதக நா� வள��க நா�.
அ�த நா��� தைலநகர� ��ைல. ��வா���ர
��வ��, இராம இல��வ�� அ�த ��ைல நகைர
ேநா�� நட�� ெச�� ெகா����த பாைத�� ஒ�
க��க� உ�ைவ� க�டன�. அதன�ேக இராம�
நட�� ெச�ற ேபா� இராம�� ��வ�� �க� அத�
�� ப�ட��, ஓ� ெப� உ��ெகா�� எ��த�.
எ��த அ�த� ெப� இராம� பாத�க�� வண��
எ��தா�.
த� கா� �க� ப�� ஒ� ெப� எ��த��, இராம�
ஆ�ச�ய�ப�� ��வைர� பா��தா�. அவ� ��னா�:
“ப�ரத� வ��ேதா�றலா�ய இராமா! இவ� ெகளதம
��வ�� மைன�யான அக�ைகயாவா�” எ�றா�.
தா� ேபா�ற இவ��� இ�வா� ேந��த� எ�ப� என
இராம� �ன�னா�. அத�� ��வ� “இராமா!

ெகளதம ��வ� �ற�த தவ �ேர�ட�. அவர� மைன�
இவ�. இவள� ெபய� அக�ைக எ�பதா��.
இ��ர��� அக�ைக �� ேமாக� ஏ�ப�ட�. அதனா�
எ�ப��� அ�த அக�ைகைய அைடய� க��, ஒ�
நா� இர�� ��வ� ஆ�ரம�ைத ��� ெவ�ேய�ய
சமய�, அவ� உ�வ�ைத எ���� ெகா��
அக�ைகைய ெந���னா�. ��வைர ெவ�ேய�ற
அவ� ேசவ� ேபால ��னா� எ���, அ� ேக��
��வ� ெபா�� ������ட� ேபா����ற� எ��
ஆ�ற�கைர�� �நான����� ெச�� ��டதாக��,
ஷ ���
அ�த ேநர� பா��� இ��ர� ��வ�� ேவ
ஆ�ரம��� �ைழ�தா�.
ஆ����� ெச�ற ��வ�, அ� அகாலெம��
உண���, ஆ�ரம���ேக ����வர, த�ைன இ��ர�
ஏமா����டைத உண��தா�. அவ� �� அள�லாத
ேகாப��ட� ��வ� ஆ�ரம���� வ�தா�. இ��ர�
பய�� ேபா� �ைன வ�வ� எ���� ெகா�� ஓட
�ைன�தா�. அக�ைக நட�தவ�ைற அ���
நாண�தா� ெசயல�� ��றா�. ��வ� இ��ரைன�
�ெயன� பா���, இ�த இ�� ெசயைல� ெச�த உன��
உடெல��� ஆ�ர� ெப� ��க� ேதா�ற��� என
ச��தா�. அக�ைகைய� பா���, ேவ�ேபால இ��த �
க�லா� மா���வா� என�� ச��தா�. அக�ைக
��வ�ட� ெக�� �ைற��� �ைழ ெபா��த����
என�� சாப �ேமாசன� அ���ராக என

ேவ��னா�. அத�� ��வ� “எ�� தசரத �மார�
இராம�ைடய பாத �க� உ��� ப��றேதா அ�ேபா�
ெப� உ�� ெகா�வா�” எ�� சாப
�ேமாசனம��தா�.
ேதவ�க� ப��� ேக��� ெகா�டத��ண�க
இ��ர� உட�� ஆ�ர� ��க���� ப�லாக,
ஆ�ர� க�களாக மா�� அ��னா�. ேகா�க ��வ�
இராமைன ெவ�வாக� பாரா��னா�.
“இ�வ�ண� �க��த வ�ண� இ� இ�த உல��
ெக�லா�
உ�வ�ண� அ��, ம�� ஓ� �ய� வ�ண� உ�வ�
உ�ேடா?
ைமவ�ண�� அர�� ேபா�� மைழ வ�ண��
அ�ணேல, உ�
ைகவ�ண� அ�� க�ேட�, கா� வ�ண� இ��
க�ேட�!”
இராம�ரா� தாடைகைய வத� ெச�தேபா� அவன�
ைகவ�ண��, கா� �க� ப�� அக�ைக சாப
�ேமாசன� ெப�� எ��த ேபா� அ�த அ�ண��
கா� வ�ண�� க�டதாக� க�ப� க�����. �ற�
இவ�க� ெகளதம ��வ�� அக�ைகைய அைழ���
ெச�� அவ�ட� ஒ�பைட��றா�. அ�ேபா�
இராம�ரா� ெகளதம ��வ�ட�, மன�தா�� தவ�
ெச�யாத இ�த மாதர�ைய� தா�க� ஏ��� ெகா�ள

ேவ��� எ�� ேவ��� ெகா�ள, ெகளதம��
அவைள ஏ��� ெகா�டா�. ��ன� �வ�� ��ைல
நகைர� ெச�றைட�தன�.
அவ�க� ��ைல நக�� ேகா�ைடைய ெந��� வ�த
ேபா� அ�த ேகா�ைட�� �� பற�� ெகா����த
அர� ெகா� இவ�கைள “வா! வா!” எ�� அைழ�ப�
ேபால இ��ததா�. அ�� தாமைர மலைர ��� ���ய
மகால�� இ�த நகர���தா� இ���றா�, ���ர�
வா! எ�� அ�த� ெகா�க� ைக அைச��
அைழ�பைத� ேபால இ��த�. ��ைல நக����
���த அ�த நகர ��க�� �வ�� நட�� ெச��
ெகா����தா�க�. வ��� ப�ேவ� இ�ய
கா��கைள� க��ெகா�ேட இவ�க� நட��றா�க�.
அ�ேபா� அ�த ���� அைம����த க�� மாட�
அவ�க� க�க�� ப��ற�.
அ�த மாட��� �� அழேக உ�வாக ஒ� ெப�
���றா�. அவ�தா� ஜனக மகாராஜ�� ����யான
ஜான� எ�பா�. ��வ���� ��னா� த�
த��ேயா� நட�� வ�� இராம� அ�த அழ�ய
ெப�ைண� பா���றா�. அேத கண��� அ�த�
ெப��� அழ�� க��ர�மாக வ�� ெகா������
இராமைன� பா���றா�. பா����ற அவ�கள� க�க�
ஒ�ேறாெடா�� ச�கமமா��றன. அவ�கள�
உண��க�� ஒ�றா�����றன. இ�வ�� ஒ�வைர

ஒ�வ� பா��த பா�ைவ�� அவ�க� உ��� உண���
ஒ�றான� ேபால உண��தா�க�. இ�த இட��� க�ப�
ெப�மா� இய����ள பாட� இேதா:
“எ�ண�� நல��னா� இைனய� ����
க�ெணா� க��ைண க�� ஒ�ைறெயா��
உ�ண�� �ைலெபறா�, உண��� ஒ��ட
அ�ண�� ேநா��னா�! அவ�� ேநா��னா�!”
��வ��வ� ெப�மா� இய��ய ����ற��
காண�ப�� “க�ேணா� க� இைண ேநா�ெகா���,
வா��ெசா�க� எ�ன பய�� இல” எ�� பாட��
ெபா���� �ள�க� த�வ� ேபால இராம��
�ைத�� ஒ�வைரெயா�வ� பா��த மா��ர���
வா��ெசா�க� எ��� இ�லாம� அவ�க� உண��க�
ஒ��� ேபா�ன. ஓ���� ஈ�ட�மாக� பா�கட��
இ��த ��மா��, இல����� த�க� கல� ����
ேபா� ������� ���� ��ைக�� ேபச��
���ேமா? இ�� இ���வ�� பா��த
பா�ைவ�னா�, ேப�� இ�லாம� ேபா���ட�.
�வ�� நட�� ெச�� க���� மைற�� வைர���
பா���� ெகா����தா� �தா�ரா��. அவ�
ெம��ய�. இராம� ேபெர�� அவ� மன�ைத
வா�ட� ெதாட��ய�. அவ� த� க�
பா�ைவ����� மைற�� ெச�ற �ற��, அவ�
�ைனவாகேவ இ��தா�. இராம���� மாட���

பா��த அ�த ேபரழ�யான க��ைக�� உ�வ��,
அவ� க�க��, அழ�� அவ� மன�ைத ��� ��க
ம��தன.
�ைத அ�த��ர� ெச�� தன� மல� ம�ச���
ப��தா�. மல�க� க��� ேபா�ன. ெந��� தாப��,
ஏ�க�� ெகா�� க��� ��� அ�தா�. அவ� ஏ�
இ�ப� அ��றா�, வ��த�ப��றா� எ�ற �வர�
அ�யாத ேதா�ய�க� அவ���� ���� ����
ேபா��� ெகா����தன�. ஆர�� ���ன�. ம�ச���
ப�����த �ைத�� மன�� இராம� ம��ேம
ஆ��ர���� ெகா����தா�. அவ� �ைன�
ம��ேம அவ� மன�� இ��த�. யா� அவ�?
ேதவேனா? இ��கா�, ஏென�றா� அவ� பா����
ேபா� க� இைம�தாேன. ைக�� ��
ஏ������றா�; மா��� ���� ��
அ������றா�, எனேவ அவ� ஒ� மா�ட�தா�.
அ��� அரச �மார�. மாத� நல� அைன�ைத��
எ��ட���� கவ��� ெகா��, எ� க�வ� ����
ெந�ைச� ���� ெச��� க�வேனா? ஐேயா! எ�ன
அவ� அழ�! இ�ப�ெய�லா� இராம�� அழைக��
அவ� உ�வ� த� மன����� ���� ெச���
மா�ற�கைள�� �ைத உண��� அவ�ட� காத�
வச�ப�டா�.
அடடா! எ�ன ேதா�ற� அவன� ேதா�ற�. அவள�

எ�ண�கைள க�ப� ெப�மா� க�ைத�� வ���றா�.
“கடேலா! மைழேயா! ���ல� க�ேலா! காயா ந��
ேபாேதா!
பட� ���வைள நா� மலேரா! �ேலா�பலேமா!
பானேலா!
இட�ேச� மடவா� உ�� உ�ப� ஏேதா? எ��
தள�வா� ��
மட�ேச� தாரா� �ற� ேபா�� அ�� மாைல
வ�த�ேவ!”
இராம�� வ�ண�ேதா� ஒ��� ேபா�� இ�த
மல�க� எ�லா� �ைத�� �ைன�� வ��ற�. அ�த
எ�ண��� ஆ��� �ட��� ேபாேத இ��� வ��
ேச��ற�.
��வேரா� இராம�� இல��வ�� க��மாட���
அ�த அழ�ய ெப�ைண� பா��த�� ஜனக�
அர�மைன��� ெச�� மகாராஜாைவ� க�டன�.
ஜனக� மன� �க ம���� இவ�கைள வரேவ��
உபச���, ஓ� மா�ைக�� த�க ைவ�தா�. இவ�க�
வ������ ெச�� அ��� இவ�கைள� கா�பத�காக
ெகளதம ��வ��� அக�ைக �ல� �ற�த சதான�த
��வ� எ�பவ� வ�தா�. இவ� ஜனக மகாராஜா
���ப�� �ேரா�த� ஆவா�. இராம�� இல��வ��
அ�த சதான�த ��வைர வண�� ஆ�ெப�றன�.
ேகா�க ��வ�� வ�ைக �ேதய நா��� ந�பய�

எ�� ��வா���ர ��வ��� �கம� ��
வண��னா� சதான�த�, அத�� ��வா���ர�
ப�ல��ைக�� “சதான�தேர! இேதா இ�த இராம�
தாடைகைய வத� ெச��, எ� ேவ��ைய
�ைறேவ��னா�. அ����� வ�� வ��� உ�
அ�ைன�� சாப �ேமாசன� ெகா��� உ������ ந�
�ைற ���த ெப��தைக” எ�� அவ��� இராமைன�
ப�� எ���ைர��றா�.
“உம� அ����� பா��ரமான இவ�க���
ெசய�க�ய� எ����ைல” எ�றா� சதான�த�.
சதான�த� இராமைன� பா��� “�ழ�தா�! இ�த ேகா�க
��வ� இ���றாேர, இவ� ஒ� கால��� அரச
�ல��ேல உ��தவ�. ராஜ �����
ேபா��ப������ வ�லவ�. �ற� ெப��தவ�
ெச�� ெப�� �க� ெப�றவ�. இவ� ஒ� �ைற
கா���� ேவ�ைடயாட� ெச�ற ேபா� வ��ட��
ஆ�ரம����� ெச�� த��னா�. ேகா�க� அரச�
ஆனதா� அவைர வரேவ�� உபச��� த��ட���த
காமேத� எ�� ேதவேலாக��� ப��� அ��னா�
�ற�த ���� அ��தா�. காமேத� ேவ��ேவா���
ேவ��வன ெகா���� வ�லைம ெப�ற�.
ெகள�க� வ��ட ��வ�ட� தா� ெப�� ெபா��
ெகா��பதாக��, காமேத�ைவ� தன��� த��ப���
ேக�டா�. அவ� ம��� ��டா�. நா� தவ�. நா�

�ற��� ெகா��ப� தவ�. உ�னா� ���தா�
காமேத�ைவ ஓ��� ெச� எ�றா�. உடேன ஓ��
ெச�� காமேத�ைவ ���க �ய�றா� ேகா�க�. ப�
வ��ட�ட� ேக�ட� “��க� எ�ைன இவ�ட�
ெகா��� ����களா?” எ��.
வ��ட� “நா� ெகா��க��ைல. அவேன எ����
ெகா�ள ��ப�டா�” எ�றா�. இதைன� ேக�ட
காமேத� ெப�� ேகாப� ெகா�ட�. இ�த அரசைன
நாேன ���ேப� எ�� த� ம���கா�கைள�
����த�. அத� ம���கா�க����� ப�பல நா��
�ர�க�, ப�பர�, யவன�, �ன�, ேசானக� என�ப�ேவா�
வ�� ெகள�க�� பைட �ர�கைள ���ல� ெச�தன�.
அ�ேபா� ெகள�க�� �� ��ைளக�, இ� ப���
ெசய� அ�ல, இ�த மாய ��வ� வ��ட�� ெசய�
எ�� க�� அவைர� ெகா�ல பா��தன�. வ��ட� த�
பா�ைவயா� அவ�க� அைனவைர�� எ���
சா�பரா��னா�.
த� ம�க� எ��� சா�பரானதா� ெகள�க� அ��கைள
வ��ட� �� ெதா��தா�. அவ�ைற அவ� த� ைக
த�ட�தா� த��தா�. இ�ப� தா�� ேதா��,
��ைளகைள�� இழ�த ேகா�க� மன� தள���,
ஊ�க� ��� ��ைளக�� த��� �ைழ�த
ஒ�வ�ட� அர��ைமைய� ெகா������
இமயமைல� சார�� �வெப�மாைன� ����� க��

தவ� ���தா�. இவன� க�� தவ�ைத ெம��
�வெப�மா� அவ� �� ேதா�� எ�ன வர�
ேவ��� எ�� ேக�க, “த�� ேவத�” அைன���
தா� உண���ட ேவ���, எ�லா அ��ர ச��ர
ம��ர�க�� �ைட�க� ெச�ய ேவ���; நா�
�ைன�பெத�லா� நட�க ேவ���, எ�� வர�
ேக�டா�. �வெப�மா�� அ�ஙனேம அ��னா�.
இ� வ��ட� ெதாைல�தா� என இ�மா��
ெகா�டா� ெகள�க�. வ��ட� ஆ�ரம� ெச��
அைத அ��தா�. வ��ட� ெவ��� த� �ர�ம
த�ட��ட� வ�� ��றா�. அவ� �� ப�பல
அ��ர�கைள ெகள�க� ��டா�. அ�வளைவ��
வ��ட�� �ர�ம த�ட� ���� ��ட�. இ����
�ர�மா��ர�ைத ஏவ, ேதவ�க��, ��வ�க��
கல�க, வ��ட� கல�காம� எ��ெகா�ள அ���
வ��ழ�த�. ����ய பல���� �ர�ம பலேம
ெப�� எ�� வ��ட� �������டா�. ெகள�க��
அைத உண��� ெகா�டா�.
அரச�க�� உட�வ�, ேதா�வ�, பைடவ����
�ர�ம ேதஜேஸ ெப�� எ�� தா�� அவ�ைற�
ெப�வத�காக� தவ� ெச�ய� ெச�றா� ெகள�க�.
இ��ர� இைத� க�� பய�தா�. எ�ப�யா���
அவன� தவ�ைத� கைல���ட ேவ��ெம�ற
ேநா�க��� அர�ைபய�� �ேலா�தைம எ�ற

அழ�ைய அ��� அவ� தவ�ைத� கைல�க�
ெசா�னா�. இ��ர� எ��யவாேற ெகள�க� தவ�
கைல��, �ேலா�தைம�� அழ�� மன� த�மா�,
அவேளா� பலகால� க��தா�. �ற� த� தவ��காக
மன� வ��� “ேதவேலாக��� ெப�ணான �
ம��ல�� ெச�� மா�ட ம�ைக ஆ�க” எ��
�ேலா�தைமைய ச���� �� ேவ� �ைச��� ெச��
���� தவ� ெச�ய� ெதாட��னா�. �ற�
��ச����காக ��ய ெசா��க�ைத� பைட�தா�.
அதனா� ஏ�ப�ட தவ இைட��னா� தவ
வ�ைமெய�லா� இழ��, ���� தவ� ெச�ய ேவ�
�ைச ேநா��� ெச�றா�. அத� �ற� ேமனைக�ட�
மன�ைத� ெச��� அவ�ட� �லகால� இ�பமா��
க��த��, த� �ைழ உண��� ம�ப��� தவ�
ெச�தா�.
இ�ேபா� ெகள�க� ��பாக �ர�மேதவ� ேதா��,
“� மக�� ஆ�ைன” எ�றா�. அ�� ����
அைடயாத ெகள�க� நா� �ர�ம��யாக ேவ���,
அத�� வர� தரேவ��� எ�றா�. �ர�மேதவ� �
இ�ன� �ேத���யனாக��ைல. ���� தவ� ெச�
எ�� ெசா�ல, ���� தவ� ெச�தா�. அ�ேபா��
இ��ர� அர�ைபைய அ���னா�. ெகள�க�
ேகாப� ெகா�� அவைன ப�னா�ர வ�ஷ� க�லா�
�ட�பா� என ச��தா�. ம�ப� தவவ�ைம �ைறய,
இ� ேகாபேம ப�வ��ைல என உ����� “�ர�ம

��” ஆனா�. இ�ப� ச�கரவ��� �மார�க���
ெகள�கன� வரலா�ைற சதான�த ��வ� ��
���தா�.
இராமைன, �ைத�� �ைன� �க�� வ���ய�. இர�
��க��� �ைத �ைன�� க���, ம�நா� காைல
ைவகைற�� ��� க�ணய��தா�. காைல�� எ���
உ�சாக�ேதா� த� த���� உட�வர ��வேரா�
யாகசாைல ெச�றைட�தா�. சபா ம�டப��� ஜனக
மகாராஜா அ��� இ��வ�� அம��தன�. “ெப���!
இ�த� �மார�க� யா�?” எ�� ஜனக� ேக�க, ��வ�
ெசா�ன�: “இவ�க� தசரத �மார�க�. ேவ�� காண
வ�தன�. அ�ப�ேய உ� ��ைல�� பா��பா�க�”
எ�றா�.
“இ���வ�� தசரத ச�கரவ����� �மார�க�;
கைல�ேகா�� மா��வைர அைழ�� வ�� தசரத�
ெச�த ��ர காேம�� எ�� யாக��� பலனா�
ேகாசைல�� இராம��, ைகேக��� பரத��,
����ைர�� ல�மண ச���ன�� �ற�தன�. எ�
யாக�ைத� கா��� ெபா��� ��ேல��
ேம�வைர��, ெவ��� ப�பத�� ேபா�ற இராம
ல�மண�க� எ��ட� வ�தா�க�. யாக����
இைட�� ெச�த தாடைகைய வத� ெச�தா�க�.
�பாஹுைவ ஓ� அ��னா� ெகா��, ம�ெறா��னா�
மா�சைன ெவ��ர� கட�� ��னா�. அ�ப�ேய உ�

யாக�ைத��, � ைவ������ �வத�ைச�� காண
எ��ட� வ�தா�க�” எ�றா� ெகள�க ��வ�.
“இவ�கைள� ெப�றவ� தசரத ச�கரவ��� எ�றா��,
கைலகைள��, ேவத�கைள�� ேபா���,
ேப�ண��னனாக இவைன ஆ��ய ெப�ைம வ��ட
��வைரேய ேச��. அவேர இவ�கள� ஞான ஆசா�”
எ�றா� ��வ�. இதைன எத��� ெசா�ல ேவ���?
ஒ��கா� தசரத ச�கரவ����� �மார�க� எ��
ெசா���றாேர, இவ�க�� த�ைதைய� ேபால பல
மன�ய�கைள மண��ெகா�வா�கேளா எ�� ஜனக�
�ைன���ட��டா� எ�பத�காக, வ��ட ��வ��
�ட�க� எ�� ��ய�� �ல�, இவ�க� ஏக ப���
�ரத�களாக இ��பா�க� எ�� ெசா�ல ����னாேரா
எ�னேவா?
“ம�னா! இவ�க� உ��� ��யவ�க� எ��
�ைன�� �டாேத! அவன� ஓ� அ��� ஆ�றைல
நா� க�ணார� க�ேட�. ஜனக மகாராஜேன!
அ�ம��ம�ல, ெகளதம ��வ�� சாப�தா� க�லா�
சைம����த அக�ைக�� சாப� �ர� த� கா� �க�
ப�ட மா��ர���, அவ� உ�� ெப�ெற��த
அ�சய�ைத, எ� க�களா� க�ேட�.” எ�� ��வ�
���ெகா������ ேபாேத ஜனக ராஜ�, இ�த�
��வ� இராமனா� �வத�ைச வைள�க ���ேமா
எ�� மனதா� ����தத�� ��வ� ப�� ெசா�ன�

ேபால அைம�த�.
ஜனக� �வத�ைச “கா��க� சாைல” எ��
இட������ ெகா�� வர� ப��தா�. உடேன
ப�யாள�க� ெச�� எ��� ச�கர�ைடய உ��யான
இ���� ேபைழ�� ைவ�க�ப����த த�ைச
“அ�ப�னா�ரவ�” (ஐயா�ரவ� எ��� ��வ�) தா��
வ�தன�. இ� �வத��. இதைன எ��� வைள�த�
�வெப�மா��ேகா அ�ல� ��மா��ேகா அ��
�றரா� இயலா�. ��மக� ேபா�ற ந� �ைதைய
மண�� ெகா�ள அ�த ��மாேல ��வ�� இ�த
த�ைச வைள����டா�, ��மண� இ��
�ைறேவ��. அ� �க�ேமா? என அைனவ��
எ�ண���� ெகா����தன�.
இ�ப� ஒ� �ப�தைன ���க இ�த ம�ன��� ஏ�
இ�ப� ��� ெக�டேதா! இவ���� த� ெப� ��
ஆைச இ�ைலேயா! என ��ட��ன� வ���ன�.
“�ரய�பக�” எ�ற ெபய� ெகா�ட அ�த த�ைச
ெகா�� வ�� ைவ�த�ட�, இ�த த�ைச இ�கா��
ஒ�வ�� வைள�க ��யாத �ைல�� இ�ேபா� ஏ�
ெகா�� வர ேவ���. யா� வ�� இ�ேபா�
இ���ைல வைள���ட� ேபா�றா�க� எ���
அவ�க� எ�ண���� ெகா����தா�க�.
அ�ேபா� சதான�த ��வ� இ�த �வத���
வரலா�ைற இராம ல�மண�க�ட� �ற�

ெதாட��னா�:
“ஒ� சமய� த�க� பா�வ�ைய இக��தைத� க��
�வெப�மா� ��ைல� ைக�� ஏ�� ேகாப��ட�
த�ச�ைடய ேவ��� சாைலைய அைட��,
ேவ��ைய அ���மா� �ரப��ரைர ஏ�னா�. அவ�
ேதவ�கைள ��னா��னமா�� ேவ��ைய��
அ��தா�. ��ன� ேகாப� த���
அவ�கைளெய�லா� உ�����தா�. �ன� த��த
���� �வ� ைக�� �� ஏ�����ப� க��
அ�� ேதவ�க� ந���னா�க�. �வெப�மா� த� ைக
��ைல ஜனக� �ல�� ��ேனா� ஒ�வ�ட�
ெகா�����டதாக வரலா�. ராமா! ����
வரலா�ைற உன�� உைர�ேத�. இ� இ�த �ைத��
வரலா�ைற� ���ேற� ேக�.” என சதான�தா� �ற�
ெதாட��னா�.
“ேவ���சாைல அைம��� ெபா��� �ல�ைத ஏ�
ெகா�� உ�ேதா�. உ���ற ெகா� �க���
இ�ெப�ணர� �ைட�தா�. ��மட�ைத என �ைத
ேதா�றம��தா�. ேம�ைம �ண�க� உ�ள �ரா��
ேம�ைமயான இட��� ேம�ைமயாகேவ வள��தா�.
இ�த� ��மகைள அைடயேவ�� ேதவ�க��
ம�னா� ம�ன�க�� ேபா�� ேபா��� ெகா��
வ�தா�க�, ஆ��� �வத�ைச வைள�பவ��ேக
�ைதைய மண���பதாக ஜனக� அ����

ெச�தைமயா�, எவரா�� இ�த த�ைச வைள�க
��யாததா� ேதா��� ����னா�க�. வ�த ம�ன�க�
இயலாைமயா� �ன� ெபா�க ஜனக�ட� ேபா�
ெதா��கலா�ன�. ஆனா�, ஜனக மகாராஜா��
பைடக� அவ�கைள ேதா�க��� �ர����டன�.
இதனா� �ைத�� ��மண� எ�ேக தைட�ப��
��ேமா எ�� நா�க� ஐய�ப��� ெகா����த
ேபா� இராம� வ����டதா�, அவ� எம�
கவைலைய� ���பா� எ�� �டமாக ந���ேறா�”
எ�றா� சதான�த�.
இவ�ைற� ேக��� ெகா����த ��வா���ர
��வ� ஜாைடயாக இராமைன� பா��க, அவர�
பா�ைவ�� ெபா�ைள� ���� ெகா�� இராம�
அ�த �வத�ைச ேநா��னா�. உ�கா�����த
இட������ எ��தா�. ேதவ�க� ஆரவார�
ெச�தன�. இராம� நட�� ெச�� �வத�� இ��த
ெப��ைய ெந���னா�. அவ� எ��த�, நட�த�,
��ைல எ��க �ய�ற�, அடடா! எ�ன கா�� அ�!
�����த ெப�க�� இதர�� ெப�ம���� எ��
வா���ன�. இ�த� கா��ைய� காண அைனவ��
இைம�க��ட மற�� பா���� ெகா����தன�.
இராம� நட�� ெச�ற கா��ைய� ெசா�ல வ�த க�ப�
���றா�:
“மாக� மட�க��; மா� �ைட��; ெபா�

நாக��; நாக�� நாண நட�தா�”.
மாக� மட�க�� எ�றா�, �ற��� ெபா���ய ��க�.
மா� �ைட�� எ�றா� ெப�ைம��ள �ஷப��,
ெபா� நாக�� எ�றா� த�க �ற��ள
மகாேம�மைல, நாக�� எ�றா� யாைன, இைவக�
அைன��ேம ெவ�கமைட��ப�யாக இராம�
நட�தானா�. இராம� எ��தா�, நட�தா�, த��
இ���� ெப��ய�ேக ெச�றா�, ெச�� அ�த�
த�ைச ஒ� ைகயா� எ��தா�. ஒ� �ைனைய� கா��
ைவ�� அ���� ெகா��, நாைண இ��� ஒ�
ைகயா� ���யைத��ட எவ�� பா���� ��ன�,
ஒ� ெப�� ஓைச ேக�ட�. அ�த �வத�� இ��
���தைத�தா� அைனவ�� க�டன�. இ�வள��
இைம��� ெபா��� நட�� ���� ��ட�.
“த��� இைமயாம� இ��தவ�, தா��
ம��த��, கா��� ைவ�த�� ேநா�கா�
க����� யா�� அ���ல�; ைகயா�
எ��த� க�டன�; இ�ற� ேக�டா�”.
இ� க�பர� க�����ர�. �� ���த ஓைச
��ெய��� ேக�ட�. ேம�ல���, பாதாள����
எ�ெரா��த�. ��ேணா� �மைழ ெபா��தன�.
கட�க� எ�லா� ப�வைக இர��ன�கைள வா�
இைற�தன; ��வ�க� ஆ� ெமா��தன�; ஜனக

ம�னேனா எ� ந��ைன� பயேன இ�� இ�த
இராம� உ��� வ�த� எ�� ம���தா�. ��ைல
நகர�� ம�க� ம���தன�. நகெர��� இைசபா�
ம���தன�. ெத�வ �த� இைச�தன�. நட�த
�க���கைள� க�டவ�க� ம����ேயா�
ம�றவ�க���� ெசா�ல ஓ�ன�.
“தசரத� �த�வ� எ�பா�; தாமைர� க�ண� எ�பா�;
�ய� இவ� ேம� எ�பா�; �ைவ�� ெபா���
எ�பா�;
மய� உைட�� உலக� எ�பா�; மா�ட� அ�ல�
எ�பா�;
கய� ெபா� கட�� ைவ�� கட�ேள கா�� எ�பா�.”
“ந��ைய� காண ந�ைக�� ஆ�ர� நயன� ேவ���;
ெகா��ைன� கா�� ேதா�� ����� அ�னேதயா�;
த��ைய� கா��� எ�பா�; தவ� உைட�� உலக�
எ�பா�;
இ�ப� இ�நக�� த�த ��வைன இைற��� எ�பா�”.
அ�ேக அ�த��ர��� �தா��ரா�� இராமைன�
கா�� ஆைசயா� உ�� த�����தா�. அவ� ஆ���
��� ஊசலாட உழ�றா� க�� �யர�. இராமைன
எ�� எ�� அவ� உ�ள� ஏ���ற�. அ�ேபா�
�லமாைல எ�� ேதா� ஓ� வ�� இராம� ��ைல
������ட ெச��ைய� ���றா�. அ��
��வ�ட�� த���ட�� ��ைல வ�த இராம�

தா� ��ைல ���தா� எ��றா�. அ�� க��
மாட������ தா� பா��த அ�த� கா�வ�ணேன
��ைல ���தவ� எ�ற ெச��ைய அ��� அள�லா
உவைக ெகா�டா� �ைத.
ஜனக� ேப�வைக ெகா�டா�. �வத�ைச வைள�க
யா� வ�வா� எ�� கா����� இ�ேபா� இராம�
��ைல ���த�ட� அவ��� �ைத��
��மண�ைத உடேன �����ட ேவ��ெம��
அவசர�. ெகள�க ��வைர ேநா�� “��வ�
ெப�மாேன, இராம� �ைத ��மண�ைத இ�ேற
���� �டலாமா? அ�ல� �ைற�ப� தசரத
ச�கரவ���ைய அைழ��, நாெட��� ��மண�
ெச��ைய �ர� அைற�� அ������� உ�யவா�
நட�தலாமா, த�க� க��� யா�?” எ�� ேக�டா�.
அத�� ��வ� ெசா�னா�: ” தசரத ச�கரவ�����
ெச�� அ���, அவைர வரவைழ��� ��மண�
ெச�வேத �ைற, � அ�ப�ேய ெச�” எ��
ெசா�ன��, ஜனக� �த�கைள அேயா���� அ���,
இ�ேக �க��தவ�ைற தசரத ச�கரவ����ட� ��,
அைழ�� வ��ப� ஓைல ெகா��� அ���னா�.
��வ�க� அேயா�� ெச�� ம�னைன� க��
ெச��ைய� ��ன�. ம�ன� �த�க�� ஓைலைய
வா��க� ெச�� ேக�டா�.
இராம�� �ர� ெசய�க��, அக�ைக சாப

�ேமாசன��, �வத�� ��ப�ட�� ேக�� ம�ன�
ம����� கட�� ஆ��தா�. அவ� உட��
ம����யா� ����� ேபா���. �ரசைற�� நா��
ம�க��� தசரத� ெச�� அ���தா�. நா�� ம�க�
ெச�� ேக�� ம���� ெவ�ள��� �த�தன�. அரச�
ஆைண�ப� ேத��, யாைன��, �ைடக��,
ெகா�கேளா��, ேசைனக� �ற�ப�டன. ேப�ைகக�
�ழ��ன. �ர�க�� ெப���� �ரயாண� �ற�ப��
��ைல நக� ேநா��� ெச�ல� �ற�ப�டன�.
வ�ெய��� ஆட��, பாட��, ஊட��, �ட�மாக
அவரவ� த�தம�ேக ��மண� ேபால உண���
ம���தன�. இைளஞ�க� க��ய� ��
காம�கைணகைள ��ன�.
��மண� நட�� ைவ�க அ�தண� ெச�றன�.
வ�ெய��� ஆரவார��, ஒ�க���ைற��
�ள��ன. மாத� �ல�ெபா�, ��ைரக�
கைன�ெபா�, காதல� ���ெபா�, இ�ப��
ேபாக�ேபாக ம�க���ட� �ைற�� வ��த�. தசரத
ம�னேனா� ப�ட�தர�க�� வா��ய
�ழ�க�கேளா��, ம�க�� இைர�சேலா��,
பைடக�� ேபெரா�ேயா��, இைச� க��க��
இைசேயா�� வ�நைட ெச�றன�. ேகாசைல��
ைகேக���, �ம��ைர�� ேதா�க� �ைட�ழ
ேத�ேல�� ெச�றன�.

�� �ம�� ெச��� ெப���, உ�ைம மக��
அ�ப�னா�ரவ�, வ��ட ��வ�, பரத ச����ன�,
அ�கா�க�, ம�டலா�ப�க� இவ�கேளா� தசரத�
நவர��ன�க� ப��த ேத�� ஏ�� ெச�றா�. வ���
இரா� ெபா�ைத இ�� ைசல அ�வார��� த���
க��தன�. ம�நா� காைல அைனவ�� ச��ர ைசல�ைத
அ����ள ேசாைனயா��� கைரைய அைட�தன�.
அ�ேக மக�� ���ைளயா�, ��ெகா��, இ�பமா��
த��� �ற�ப�டன�.
அ�ைறய அ�� மாைல� ெபா��� இைளஞ�க��,
க��ய�க�� த�கைள ந�� அல�க���� ெகா��,
க� உ��, ப�வைக ேபாக�கைள� �����
த�க��ேக ��மண� ேபால ம����ேயா� இ��தன�.
இ�ப� தசரத� த� ப�வார�க�ட� �ற�ப�� நா��
நா�க� பயண� ெச��, ஐ�தா� நா� ��ைலைய
அைட�� ேபா�, ஜனக மகாராஜ� அவ�கைள
எ��ெகா�� அைழ��� ெச�றா�. இராம
ல�மண�� அவ�ட� வ�� தா� த�ைத ��ற�தா�,
ம�கைள��, பைடகைள�� அைழ��� ெச�றன�.
க�ப ���ர� எ��ேறா�. அ� எ�ப� இ���� எ��
பல� �ைன�கலாம�லவா. இ�ேபா� �ல க�ப
���ர�கைள� பா��ேபா�. இராம� ��ைல நக��
உலா வ�தேபா� ம�க� அைட�த �ைலைய க�ப�
வ����றா�. �த�� ெப�க� �� வ�� இ�த�

கா��ைய� பா���றா�க�. எ�ப�?
“மா�ன� வ�வ ேபா���, ம��ன� ��வ ேபா���
��ன� ���வ ேபா���, ���ன� �ைடவ
ேபா���
ேத�ன� ப�� ஆ��ப� �ல��ன� �ல�ப எ���
�நைன ��த� மா�த� ெபா�ெமன ���� ெமா��தா�”
“���� �� ��த� பாரா�; ேமகைல அ�ற ேநா�கா�
ச��த �����க� தா�கா�, இைட த�மாற� தாழா�
ெந���ன�; ெந��க� ��� ����� ����� எ��
அ��கல� அைனய மாத� ேத�க� அ���
ெமா��தா�.”
“ப�ள�� பா�� ந��� அைனயவ�, பான� ��த
ெவ�ள��� ெப�ய க�ணா�, ெம� �ல�� அல�ப
ெம���
த�ள�த� இைடக� ேநாவ� தைம வ��� அவ�பா�
ெச���
உ�ள�ைத� ����� எ�ன ஓ���றா�� ஒ�தா�”.
��ைல நக�� ��க�� ேத�� இராம� பவ�
வ��ேபா� ���ேமா�� ெகா�� அவைன�
கா�பத�காக� ������� ெப�க�� க�க��
ஊேட, அவ� உ�வ� ���த வ�ததா� இவ����
க�ண� எ�� ெபய� வ�த�� ச�தா� ேபா��.
அவ��டேவ அ�த� ெப�க�� உ�ள�க��

ேபா��றனவா�, அ�த உ�ள�கைள� ���பத�காக
ஓ�வைத� ேபால அ�த� ெப�க� ஓ���றன�.
��ட�ைத �ல��� ெகா�� �ல��க� �ல��க�
எ�� ம�றவ�கைள ஒ���� த�����, அவைன�
பா��பத�காக அவைன ����� ெமா��தன�. உலா
வ���ற அ�த� கா� �ற�� வ�ண�� ேதாைள�
க�டவ�க�, ேதாைள ம��ேம பா���� ெகா��
��� ��டன�. ெதா� கழ� கமல� அ�ன தா�
க�டா�, அவன� தா�ைனேய பா����
ெகா����தன�; அவன� இ� தட�ைககைள�
க�டவ�க�� அ�ஙனேம; அ�ப� அ�த இராமைன
��ைமயாக� க�டவ�க�தா� �� யா�
இ���றா�க� இ�த� ��ட���. அ�த அ�ைமயான
பாட� இ�ேக:
“ேதா� க�டா� ேதாேள க�டா�, ெதா�கழ� கமல�
அ�ன
தா� க�டா� தாேள க�டா�, தட�ைக க�டா��
அஃேத
வா� ெகா�ட க�ணா� யாேர வ��ைன ��ய�
க�டா�
ஊ� ெகா�ட சமய� த�னா� உ�� க�டாைர
ெயா�தா�.”
இ�ப� அைனவ�� ��மண ம�டப�ைத
வ�தைட�தன�. அ�� பல ேதச������� ம�க�

ெவ�ள� வ�� ������தன�. க�க�, ெகா�க�,
க��க�, ெத��க�க�, ��களா�ப�, ேசரல�,
ெத�னவ�, அ�கராச�, ���க�, அவ��க�, வ�க�,
மாளவ�, ேசாள�, மரா�ட� எ�� அைனவ��
இ��தன�. ஜனக� வ����த அைனவைர�� உய��
தா� க�தா� �க� �ற�பாக உபச��தா�. ��மண
�க����கான ஏ�பா�க� நைடெப�றன. ��மண
��சயதா��த� ெச��� ெபா��� �ைதைய
ம�டப����� த����மா� வ��ட� ேக���
ெகா�டா�.
வ��ட� ேக���ெகா�டப� ஜனக� �ைற�ப� ஏ��
அவைர� ெதா�� ��ன� �ைதைய அைழ��
வா��க� எ�� க�டைள��டா�. உடேன �ைத��
ெச���தாய�க� அவைள அல�க��� ��த�� மல�
���, ��� �த� தலயல�கார அ�கல�கைள�
���, �ைழக� அ����, க��த�க� ���மாைல
உ���ட ப�பல மாைலகைள அ���� ேதா���
அ�யாக ப�மராக� �தலான ம�கைள அ����,
இைட�� அ�க�, ேமகைல �தலானவ�ைற� ���,
க�க��� ைம���, ெந����� �லக���,
��க�� ெபா�ெகா��� அ����, �ற� ����
க���, இர�ைச��, கா��� இ��, ெந��ள�� ஏ��,
ப���, இைறவைன� ெதா��, ேவத� க�ேறா����
தான� ஈ��, ஆர�� எ��த �ரா� அவ���� ெபா��
இ��, ெச���தாய� �ைதைய தயா� ப���ன�.

�ைத ம�ற� ேநா�� நட�� வர, அவள� அழைக�
க�� �����த ம�ைகய�� மய��ன�.
ெம�ைமயாக தன� பாத�கைள� ���� ப���,
தைரெய��� ��கைள� பர�� அ�� ஒ� � தவ���
வ�வைத� ேபால நட�� வ�தா�. �ைத�� அழைக�
க�� அைவேயா� ெசய�ழ�தன�. அ�த ெத��க
அழ� அவ�கைள� �ைலகளா��ய�. பா��தவ�
அைனவ�� க�கைள இைம�க மற�தன�. க�க�
�ற�த� �ற�தப� இ��தன.
இராமேனா, ெந�நா� பா�கடைல� கைட�த��
இ���� அ�த� வ�தேபா� அைட�த ம����ைய,
�ரா��ைய� பா��த�ட� ெப�றா�. வ��ட�
ம���தா�. தசரத ச�கரவ��� ம���தா�. அைவ�ன�
ெத�வ� நட�� வ�வதாக உண��தன�. ஜான�
அைவ�� வ�� ��மா�கைள வண�� தசரதைன
வண��, க�க�� ��ேசார ஜனக� அ���
அம��தா�.
�ைத உ�கா��தப�ேய ��� க� இைமகைள� ����
த�ைன மண�� ெகா�ள� ேபாவ� அ��
மாட������ பா��ேதாேம அ�த அ�சன
வ�ண�தாேன எ�� பா���, ஆ�! அவேனதா�
எ�� ஐய� ��� மன� ெத���� ம��� எ��னா�.
தசரத� வ��டைர ேநா�� “��மண நா� எ�?”
எ�றா�. அ�ேபா� ��வா���ர ��வ� ஜனக�ட�

ேக�க, அவ� த� �ல� ெப�ைமெய�லா� ெசா��
த� �தல��யைர, ராம ல�மண����, த� த����
�த��கைள பரத, ச����ன���� ெகா��க
ச�ம���, அத�� அ��த இர�டா� நாளான ப���
உ�தர� நா�� நா�வ���� ��மண� ெச�வ� என
��சய� ெச�� ெகா�டன�. சபா ம�டப�������
அைனவ�� த�த� இட� ெச�றன�. இர�டா� நா�
நைடெபற����� ��மண ஆய�த�க� �ைரவாக
நைடெபற� ெதாட��ன.
ஜனக� அைனவைர�� இ�தாக உபச��தா�.
ஒ�வ���� ஒ� �ைற�� இ�லாம� பா����
ெகா�டா�. நாைள ��மண� எ�ற �ைல�� �ைத
ேவ�ைகயா� இராமைன �ைன�� அவ���றா�.
ெகா�ய தாக�ேதா� ���க �� �ைலகைள� ேத�
அைல�தவ� ஓ�ட��� �� �ைலைய� க���,
அதைன ெந��க��யாதப� ���த�க�
������தா� எ�ப� ேவதைன� ப�வாேனா அ�ப�
வ���னா� �ைத. இராம�� �ைதைய �ைன��
ஏ���றா�. ஜனக� �ர� அ���� நக���
��மண� ப�� ெச�� அ����றா�. நகர ம�க� �தா
க�யாண� காண, த�கைள மணம�களா� எ��,
அல�க���� ெகா�� வ��றா�க�.
��மண நா�. ��ய� உதயமானா�. நக�
அல�க��க�ப�� �ழா� ேகால� �����த�.

வாைழ��, க��� வ�ெய��� க�����தன�.
ப�லா�ர ம�க� வ�ணமயமான வான�� ேபால
ஒ���தன. �ள�ேக��, பாைள �ைள��தன�.
ஊெர��� ப�த�. �����கான ெபா��க� வ��
���த வ�ண� இ��தன. வாைழ இைல, ெவ��ைல,
பழ�க�, மல�க�, இைவ மைலேபால ���தன.
��கெள�லா� அல�க��க�ப����தன. ��லா நகர�
ேதேவ��ர� ப�டா�ேஷக நா�� �ள��� �வ��க
ேலாக� ேபால �ள��ய�.
��மண ம�டப���� தசரத� ெவ�ெகா�ற� �ைட
����, �ர�க�, ம�கல வா��ய�க� �ழ�க,
����� ஏைனய அரச�க� �ைட�ழ ச�ப�தயாக வ��
ேச��தா�. மய� அைம�த அ�த ம�டப� கலகலெவன
ப�பல ஒ�கேளா� �ழா�ேகால� ��� �ள��ய�.
அ�ேக! இராம��� ம�கல �ரா��, க��� ெப�க�,
ேவ�ய�க� �தலாேனா���� தான�க� ெகா���,
ஆ�அ�ேஜா�யா� ��வர�க� ெப�மாைன
வண��னா�க�. �ற� இராம��� அல�கார�
நைடெப�ற�. காத�க�, �ர�ப�ட�, �லக�,
��தார�, ��� வட�, ேதா�வைள, கடக�, நவம�
மாைல இவ��� ேம� உ�த�ய�, ������, அைர
ஆைட ந�வாம� க��� உதரப�தன�, ப�டாைட
உ���, அைர�க��� உைடவா�� அ���,
அைரைய� ��� க�ட�ப�� அைர�ப��ைக, ����

எ�� ெதாைடய�, கா�� �ல��, கழ�, இ�வள��
அ��� அல�கார� ேதா�ற��� ேத� ஏ�
�ற�ப�டா�.
ேதவ�க� ம���தன�. �தா க�யாண�, இராவண�
அ��� ெதாட�க� எ�ப� அவ�க����
ெத��ம�லவா? இராம�� ேத�, ��மண ம�டப�
வ�தைட�த�. �ல��� ெப�க�� அழ����
��மகைள உவைம ��வ�. அ�த� ��மகேள
மணமகளாக வ������ இ�த� �ைதயாத��, இவ�
அழைக��, ��மண� �ற�ைப�� �ற��
ேவ��ேமா?
ம�டப���, அ�� வள���, ேஹாம� ெதாட��,
வ��ட� தைலைம�� சட��க� ஆர�பமா�ன.
மைறயவ�க� ேவதம��ர�கைள ேகா��க, ஜனக�
�தா�ரா���� ைகைய� ���� இராம�ரா� ைக��
ெகா��� �� வா��� க��காதான� ெச���தா�.
அ�தண� ஆ� வழ��ன�. ம�கல� ெப���
ப�லா�� பா�ன�. ம�ன�க� வா����, ம�க��
ம���� ஆரவார�� ��ைண ���ன. வானவ�
க�பக மல�கைள� ��ன�. ம�ன�க� ெபா�மல�
��ன�. �ைத�� கர�ைத� ���� இராம����
பா���ரகண� நட�த�. அ��ைய வல� வ��
இ�வ�� வண��ன�. லாஜ ேஹாம� (ெபா� இ�வ�
எ�� �ைற) அ�� ����, அ��த� பா���, இராம�

�ைத�� க���� ம�கல நா� ���னா�.
அேத ம�டப��� இல��வ� ஊ��ைலைய��,
பரத� மா�ட�ைய��, ச����ன�
��த����ைய�� மண� ெச�� ெகா�டன�.
��மண� சட��க� ���� அவரவ� த�தம�
���ைய அைட�தன�. இராம�� �ைத�ட� தன�
������ ேபா�� ேச��தா�.
��மண� ���த ��ன� தசரத� ��ைல�� �ல
நா�க� த�� ஜனக� ��வ�க� ஆ�ேயார�ட�
அளவளா� ம���தா�. ��வா���ர ����
இராம��� ேவத�க�� காண�ப�� பல ராஜ ��கைள
உபேத���, அைனவைர�� ஆ��வ������ தவ�
ெச�ய இமய மைல��� ெச�����றா�.
��ன� தசரத� த� உற�ன� ப�வார�க� �ைட�ழ
அேயா����� �ற�ப��� ெச�றா�. மணம�க�
அைனவ�� அவ�க�ட� �ற�ப�டன�. அ�ேபா� �ல
�ய ���த�க� ேதா��ன. ம��க� இட����
வலமாக� ெச�றன. �த�� இ� ந�ல ���த�.
அ��� காக�க� வல���� இடமாக� ெச�றன. இ�
�ய ச�னமாக இ��ததா� தசரத� தய�� ��றா�.
�ல ந�ல, �ய ���த�க� ப�� �ற�ப��
ெச��களாவன: வ�ய�, க�ட�, காைட, க��,
ஆ�ைத, உ���, ��, �ர�� இைவ வல����

இடமாக� ேபானா� ந�ல ���த�களாக� க�த�ப��.
நாைர, ����, கா�ைக, ெச�ேபா��, ��, ெகா��,
ம��, ேகா�, ஓணா�, ���மா�, ��� �ைன, ��,
ந�, இைவ இட���� வல� ேபானா� ந�ல
���தமாக� க�த�ப��ற�.
தசரத� ����கைன அைழ�� இ�த ���த�க��
பல�க� எ�ன எ�� ேக��றா�. அவ� ஆரா��,
இ�ேபா� �த�� ஒ� இைட�� வ��, அஃ�,
எ��� ��� ந�ைமக� உ�டா�� எ�� ��னா�.
தசரத�� ப�வார�க�� ��� �ர� ெச�ற��, எ�ேர
ஒ�வ� �� அ���ப�யாக ைக�� ம� (ேகாட�
ேபா�றேதா� ஆ�த�) ஏ��யப� வ�� ��றா�.
அவ� த� ைக ��ைல வைள�� நாேண�� அைத�
ெத��தா�. அ�� எ��த ஓைச�� உலகேம அ���த�.
உ��ன�க� �ைல த�மா�ன. ேகார தா�டவமா��
உ���ர ���� ேபால அவ� வ�� ேதா��னா�.
அவ� ெபய� பர�ராம�. இவன� வரலா� வ�மா�.
கா��த ��யா���ன�, ச��ர வ�ச�� அரச�. ஆ�ர�
ைகக�, �ர பரா��ரம�, ந��ண�க� இைவ
அைன��� வா��தவ�. இவ� த� �ர�தா�
இராவணைன� ேதா�க��தவ�. அ�தைகயவ�
பர�ராம�� த�ைதயான ஜமத�� ��வ�பா�
காமேத�ைவ� கவ��� தவ� இைழ�தைமயா�,
பர�ராம� ��க� �ன� ெகா�� அவைன� த�

ம�வா� ெகா�றா�. பர�ராம�� இ�த� ெசய���
ப�வா��� �தமாக, கா��த��யா��ன��
�த�வ�க� பர�ராம� இ�லாத ேநர� பா��� அவ�
த�ைத ஜமத��ைய� ெகா�� ����றன�.
ஜமத���� மைன� ேர�கா ேத� இ�ப�ேதா�
�ைற மா��� அ���� ெகா�� அ�தா�. அதனா�
பர�ராம� ஆேவச� ெகா�� “����ய �ல�ைதேய
நாச� ெச�ேவ�” எ�� இ�ப�ேதா� �ைற
அவ�கைள� ெகா�� அவ�க� உ�ர��� த�ைத��
��� கட�கைள� ெச�தா�.
இ�த பர�ராம� ��மா�� அ�சாவதாரமா� ���
��வ� வ�ச��� ேதா�� ‘ராம�’ எ�ற ெபய�ட�
க��தவ� ெச�� �ர��� எ�� வர� ெப��
பர��பைட ெப�றதா� பர�ராம� எ��
ெபயரா� வழ�க�ப�டா�. இவ� எ��ப�ட��
தசரத� கல��� ேபானா�. ����ய�கைள ேவேரா�
கைள�� இ�த பர�ராம�, தன� �மார� இராமைன
ஏதாவ� ெச����வாேனா எ�� பய� அவ���.
எ�ேர வ�� இவ� யாேரா எ�� எ�� இராம��,
பர�ராமைன� ப��� வண��னா�. ஆனா�
பர�ராமேனா ேகாப� �ராம�, “இராமா! ப��ப�ட
�வத�ைச உைட�ததனா�, � �ரனா��ட மா�டா�. �
�ர� எ�றா� வா, எ�ேனா� ேபா��” எ�றா�.
அத�� தசரத� “ெப�ைம�ைடய பர�ராமா! �ர�

���த உன�� சாதாரண மா�ட�களா�ய நா�க�
சமமா? இராம� ��வ�. அவ� உன� அைட�கல�.
இராம� அ�யாைமயா� ஏதாவ� �ைழ
ெச����பானானா�, �ன� த��� ��வ� எ�பதா�
ெபா��த��வா�” எ�றா�.
இ�வா� பலவாறாக தசரத� ெக�� அ�� ��
�����தா�. இத�ெக�லா� கவைல� படாத
பர�ராம�, இராம� ���த �வத��� வரலா�ைற�
��, அ� ப��ப�ட� எ���, ���தா� எ�
ைக������ ��� த�ைச ���� இராம�
�ரென�றா� ������ கா�ட��� எ�றா�.
இதைன� ேக�� இராம� ���தா�. பர�ராம�
ைக����த ���த�ைச வா�� அைத வைள��,
நா� ஏ��, ஓ� அ�ைப ��பா���, “பர�ராமேர! ��
ேவத� உண��த ெப�ேயா�. ஜமத���� �த�வ�.
தவ� ேம�ெகா�டவ�. உ�ைம� ெகா�ல� தகா�.
ஆஅனா� நா� அ�ைப ���� ��� ��டா�
அத�� ஓ� இல�� ேவ���. ெசா� இ�ேபாேத! எ�
அ���� எ� இல��?” எ�றா� இராம�.
பர�ராம� �ைக�தா�. இராம பாண���� இல�காவ�
யா�? “இராமா! �� வ�வானவேன! எ���
ேகாப�படாேத. � யா� எ�பைத� ���� ெகா�ேட�.
�ேய ��மா�� அ�ச�. ேவத �த�வேன! உலக�
உ�னா� இ� இ�ப���. அைட�கலமானவைர�

கா��� இராமா, நா� உ� அைட�கல�” எ�� ெசா��
பல ெசா�� ேபா��னா�.
“இராமா! உ� அ���� எ� தவ��� பயனா� அட�த
அைன�� வர�கைள�� த��ேற�” எ�� ெசா�ல,
இராம� ��ைல� தள���னா�. ��ன� பர�ராம�
இராமைன வா��� வண�� �ைடெப��� ெச�றா�.
மய�� ���த தசரதைன இராம�ரா� ேத��
எ���னா�. பர�ராமனா� இராம��� எ�த ��ப��
ஏ�பட��ைல எ�பத��� தசரத� ம����யைட��,
��ல���� ந��ைன யா�ற��, இ�ைம���
ம�ைம��� வா�வ��பவ� இராம� எ�� ஆ�
��னா�.
வழ�க�ேபால ேதவ�க� வா���ன�. ��ன�
அேயா�� நக� ெச�றைட�� அைனவ�� ம����யாக
வா��� வ�தன�. அ�ேபா� ேககய ம�ன� த� ேபர�
பரதைன� பா��க ����யதா�, பரதைன
ச���ன�ட� ேககய நா� அ��� ைவ�தா� தசரத�.
பால கா�ட� ����.
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அேயா�யா கா�ட�
க��ச�கரவ��� க�ப� இய��ய
இராம காைத
2. அேயா�யா கா�ட�.

��ைல�� � இராம� �தா�ரா�� ��மண�
நைடெப�� ���த �ற�, தசரத ம�ன��
ப�வார�க�� அேயா����� ����ன�. பரத��
பா�டனா� ேக��� ெகா�டப�, தசரத� பரதைன
ேககய நா���� ச���ன�ட� அ��� ைவ��றா�.
இ�த �ைல�� தசரத� ஒ�நா� �க� பா����
க�ணா��� பா���� ெகா������ ேபா�,

காேதார� ஒ� நைர�� இ��பைத� க�� ���றா�.
ஓ! தன�� ��ைம வர� �வ�� ��ட�. ரா�ய
பார�ைத� த� மக� இராம�ட� ெகா����ட
ேவ��� எ�� எ��� ெகா��, தன�
ம��ராேலாசைன சைபைய� ����றா�.
ம��ராேலாசைன சைப ��ய�. �ல��வான வ��ட�
வ�� ேச��றா�. ெதாட��� அைம�ச�க� வ��
ேச���றன�. வ�த அைம�ச�க� �த�� வ��ட
��வைர�� �ற� தசரத ம�னைன�� வண���
த�த� ஆசன�க�� அம���றன�. ம��ராேலாசைன
ெதாட���ற�. �த�� தசரத� தன�
உ�ள��ட�ைகைய அைம�ச�க����
ம�றவ�க���� உண���� �த��� ேபச�
�வ���றா�.
“��ய �ல� ேதா�ற�களான எ� �தாைதய�க�
வ��� அ�ப�னா�ர� ஆ��க� ரா�ய பார�ைத
�ைறயாக எ� ேதா�� தா�� வ�ேத�. இ�வைர
அறவ���, இ�த ���� உ��க��காக� ப�பல
ந�ைமகைள� ெச�� வ�ேத�. இ� என� உ����
ந�ைமத�� ெசய� ���� ேயா��� அத�ப� நட�க
�����ேற�. என�� ��ைம வர� �வ����ட�
எ�பைத கவ��ேத�. இ��� இ�த ரா�ய பார�ைத
எ�னா� �ம�க ��யா�. என�� அ�த வ�ைம��
�ைற�� வ��ற�. என� ��ேனா�க� ஆ���

ெபா��ைப� த�க� ��ைளக�ட� ஒ�பைட���
தவ� இய�ற� கானக� ெச�ற� ேபாலேவ, நா��
ெச�ய �����ேற�. நா��� உ�ள பைககைள
ெவ�ற நா�, இ� எ� உ�ள��� இ����
பைககளான காம�, ெவ�� �தலான எ��கைள��
தவ� எ�� ஆ�த� ெகா�� ெவ�ல �����ேற�.”
“ெந��கால� மக�ேப� இ�லாம� வ������ேத�.
எ� மன� �ைற ���ட இராம� வ�� அவத��தா�.
இ� இ�த� �� பார�ைத இராம� தா�� வ��த��,
நா� இத���� த�� ஈேட�� ேபாக��
�����ேற�. ��பைட�த �ற��, நாேன ஆ��
ெச�தா�, ��ைளக���� ெகா��காம� இ���ேற�
எ�ற அவ�ெபய� என�� வ��. எனேவ, நா�
இராம�ட� ஆ��ைய� ெகா������, �ற�
ேநா��� ம��தான தவ ேவ��ைய� ெதாட�க
�����ேற�. அைம�ச�கேள! உ�க� க��� எ�ன?”
எ�� அைம�ச�கைள ேநா�� �ன�னா� தசரத�.
இதைன� ேக�ட ம��ர� �ழவ�க��� இராம���
ரா�ய� எ�ற�� ம������, தசரத� ��� எ��
��க�ைத�� அைட�தன�. இர�� க��கைள�ைடய
ப�, ஒ� க��ைன� ��ய ேந��ேபா� எைத�� ��ய
மன��� த��ப� ேபால த��தன�. தசரத� ���
வ��த�ைத� த�வ� எ�றா��, அவ� ம�ைம���
தவ� ெச�வ� அவ�ய� எ�பதா��,

ம�����ெக�லா� இராமைன� ேபா�ற ஓ� அரச�
�ைட�ப� எ�ப� அ�� எ�பதா��, ���� வ�ேய
அைன��� நட��� எ�� அவ�க� உ��யாக
ந��யதா��, அைம�ச�க� தசரத� ���ப����
ச�ம��தா�க�.
அைன�ைத�� ������ பா��� வ��ட� ேபச�
�வ��னா�: “தசரதா! ��� உ� ��ேனா�க� ஆ�ஞா
ச�கர�ைத� ெச��� ெப�ைம ெகா�ட ம�ன�க��,
இராமைன மகனாக� ெப�ற உ� ெப�ைம�� ஈடாக
யா���� �ைட�த�? அற� உண��தவ�க� ெச�ய
ேவ��ய ெசயைலேய � ெச�ய� �������றா�.
இராம� ெந� தவறாம� உ�ைன� ேபாலேவ �ற�பாக
ஆ�� ��வா�. ������க�� ஒ�வேன இராமனாக
வ�� �ற����பதா�, அவனா� ஆகாத�
ஒ����ைல. ம�க�� தா�க� ப��� �ைர�
கா����, த� உ�ைர� கா���� இராமைன
ம��ேவா� ஏ�பா�க�. எனேவ உ� எ�ண�ப�ேய,
இராம��� �� ��டலா�” எ�றா�.
வ��ட�� வா��ைதகைள� ேக�ட தசரத�, தா�
இராமைன மகனாக� ெப�றேபா� ம���தைத�
கா����, ��ைல�� இராம� �வத�ைச
ஒ��தேபா� ம���தைத� கா����, பர�ராம��
க�வ�ைத ஒ��த அ�த நாைள� கா���� ���த
ம���� அைட�தா�. வ��ட�� ெமா�ேக�� தசரத�

க�க�� ��ம�க, ���� பாத�க�� நம�க���
“ஐயேன! தா�க� கா��ய ந�வ��ேல நா� ரா�ய
பார� தா��யைத� ேபாலேவ, இராம���� தா�கேள
வ�கா��யாக இ��க ேவ���” எ�� ேவ���
ெகா�டா�.
அைம�ச� �ம��ர� எ��� “இராம��� அர��ைம
எ�ப� ம�������ய ெச�� எ���, உன� ���
எ�ப� எ�க� உ�ள�கைள� ��ெட����ற�.
ஆ��� உ�க� �லத�ம�ப� � ெச��� இ�த� ெசய�
அறவ��ப�டேத” எ�றா�.
தசரத� �ம��ர�ட� “ந�� ெசா��ைன, இ�
இராம��� �����வ� ���� ஆகேவ��ய
கா�ய�கைள� கவ��ேபா�. �ேய ேபா� ல��
மணாளனான � இராமைன இ��ட� அைழ�� வா”
எ�றா�. இ��ைர ேக�ட �ம��ர� ம�னைன
வண�� �ைடெப��, ெபா�ேத� ஏ�, இராமைன
அைழ��வர, அவ� ��மா�ைக��� ெச�றா�.
அ�ேக இராம� த�� இல��வேனா��,
�தா�ரா��ேயா�� அம�����க� க��, வண��
“இராமா! ச�கரவ����� உ��ட� ஒ� கா�ய�
இ���ற�, உட� வ�வாயாக!” எ�� ெசா�ன�ட�
தாமைர� க�ணனான � இராம� ஒ� ேமக� நட��
ெச�வ� ேபால நட�� ெச�� ேத�ேல
ஏ��ெகா�டா�.

இராம� ேத� ஓ��� ெச�ற ��க��, மக��
�ரக�தா� ���ய மல�க��, உட� ெவ�ப�தா�
கா��த மல�க�� �ட�தன. இைவ, இராம���
��னா� �ைளய�ேபா�� கா�ய�ைத �ைன���வ�
ேபால அைம�த�. இல��வ�ட� இராம� வ��
தசரதைன� ெதா�த�ட� அவைன� த� மா��ற�
த��னா� ம�ன�. இ� எ�ன? தசரத� தா� தா��
வ�த �� பார�ைத� தா�க���ய ேதா�வ���,
�யவ��� த� மக� இராம� ெப�����றானா எ��
த� ேதாேளா� அவ� ேதாைள ைவ�� அள��
பா���றாேனா? �ைவயான கா��, அைத க�ப�
வா�கா� பா��ேபா�.
“நல�ெகா� ைம�தைன� த��ன� எ�ப� எ�?
ந���
�ல�க� தா���� �ைல�ைன �ைல�ட �ைன�தா�
�ல�க� அ�ன ��ேதாைள�� ெம���� இ����
அல�க� மா�ைப�� தன� ேதா� மா�� ெகா��
அள�தா�”.
இராமைன� த� அ��� அம���� ெகா�� “இராமா!
உ��ட� நா� ேக��� ெபற ேவ��ய� ஒ��
உ��. என�� ��ைம வ����ட�. ரா�ய பார�
என��� �ைமயாக இ���ற�. இ����� ��ப��
தவெந� ேம�ெகா�ள �தா� என�� உத� ��ய
ேவ���” எ�றா� தசரத�.

“நம� ��ேனா�க�� உ�ய கால��� ரா�ய
பார�ைத� த� ��ைளக�ட� ெகா������� தவ�
ெச�ய� ெச�����றா�க�. இராமா! நா� ெச�த தவ�
பயனா� � என��� ��ைளயா� வ��
�ற�����றா�. �ேய இ�த ரா�ய பார�ைத ஏ���
ெகா�ள ேவ���! உ� �� பார�ைத� �ம��வதாக
எ�ணாேத! இ�தா� ந� அற� எ�பைத� க�� ஏ���
ெகா�வாயாக!” எ�றா� தசரத�.
த�ைத ��ய அைன�ைத�� ேக���ெகா�ட �
இராம� அவ� ��வேத அற� எ�� உண���
அட�க�ேதா� அவ� ச�மத�ைத� ���பா�
உண���னா�. தசரத� மகைன� த�� ஆ��வ���
அ���னா�.
உடேன ������ழா��கான ஏ�பா�கைள� ெச�ய�
ெசா�� உ�தர�கைள� �ற���தா�. வ��ட ��வ�
அத�கான ஏ�பா�கைள� கவ��க� �ற�ப���
ேபானா�. எ�லா நா�� அரச�க���� அைழ��
அ��ப�ப�ட�. அைன�� அரச�க�� வ��
��னா�க�. அவ�க�ட� தசரத� “நா� �ற� உ�ள�
ெகா�டைமயா�, இராம� எ� �த�வ� எ��
அவ�ட� நா� உ�ைம ெகா�டாட��யா�. அவைன
உ�க�ட� ஒ����� ��ேட�. இ� அவ� உ�க�
�த�வனாக� க�� உ�யன ெச���களாக! எ�றா�.
இராம���� ப�டா�ேஷக� எ�ற ெச�� ம�க�ட�

பர�ய�. ேக�க ேவ��மா அவ�க� அைட�த
ம������. ெச�� ேக�டமா��ர��� ஆ�கா�ேக
ம�க� ம����ைய ெவ��கா��� �தமாக தா�மாறாக
தாளக���� ஆ��றா�க�. �ர� வள�
இ�லாதவ�க��ட உர�த �ரெல���� பா��றா�க�.
ஒ�வைர ஒ�வ� க��� ���� கர� ேகா���
ம����றன�, இராமைன� ெப�ற பா��யவ�யான
ேகாசைல�ட� இ�த ம����யான ெச��ைய� ெசா�ல
ேவ��மா�, ஓ���றன� அவ� இ���� மா�ைக
ேநா��.
அ�ேக ேபா� ேகாசைல�ட� இ�த� ெச��ைய�
ெசா���றன�. இராம��� ம�ட� எ�ப�
ம����யான ெச��தா�, ஆனா� தசரத� தவ�
ெச�ய� ேபாவ� எ�ப� ��� அ�லவா? அ�த
எ�ண� ��ப�ைத�� ெகா���ற�.
தன� �ல ெத�வ���� �ைஜ ெச�����,
ம�க���� தான த�ம�கைள� ெச��றா� தசரத�.
ப��கைள��, ெபா�ைன�� �ற�த இர��ன�கைள��
தானமாக� ெகா���றா�. வ�தவ�க� அைனவ����
சா�பா� ேபா��, ��ய வ��ர�கைள�� தானமாக�
ெகா���றா�.
&# 8220;எ� வ���� உ��த � இராம�, இ�
உ�னவ�, அவ��� எ�லா நல�க�� அ��த�
உ� கடேன” எ�� �லெத�வ��ட� ேவ���

ெகா��றா�. தன� அர�மைன ேஜா�யைர
வரவைழ��, அவ�ட� கல�� ஆேலா��� �����
�ழா��� ஒ� ந�ல நாைள� பா���றா�. அ�த
ேஜா�ய� “நாைளேய ந�ல நா�” எ�� �ற, ம�ன�
ம����யைட�றா�. வ��டைர அைழ�� உடேன
������ழா��கான �ரத� �தலான கா�ய�கைள�
ெதாட�க� ெசா�னா�.
இராம�ட� ெச�� ெசா�வத�காக வ��ட� அவ�
இ���� மா�ைக��� ெச�� அவ�ட�
�வர�கைள� ��னா�. �ற� அவ�ட� அர� ஆ��
�ைற ப����, அவ� கைட����க ேவ��ய ப�பல
��கைள�� உபேத���றா�. இ� அவ� �ழ�ைத
அ�ல, இ�த நா�ைட ஆள�ேபா�� ம�ன� அ�லவா?
�ல��வான வ��ட� ெச�ய ேவ��ய
கடைமய�லவா இ�?
வ��ட� ெசா��றா�: “இராமா! நா� ெசா���
அறவ�கைள ந�� ேக�� அத�ப� நட��ெகா�. �
ேவத சா��� ��ப�ன�கைள� ேப� பா�கா��
அவ�க��� எ�லா வச�கைள�� ெச��ெகா��க
ேவ���; ஏ� ெத��மா? அவ�க� ��ெப��
ேதவ�கைள� கா����, ப�ச �த�கைள� கா����,
ெம��ெபா�ைள� கா���� உய��தவ�க�. இ�த
இட��� “�றநா���”� ெச��� ஒ���
����ட�ப�� ேசாணா��� பா��பா� ெகள�ய�

��ண�தாய� எ�� ேவத ��ப�ன� 24 வைகயான
யாக�கைள� ெச��, ெச�வ�க� எ�லா� ெப��
வா��த��, அவைர� �லவ�க� பா�� ப���க�
ெப�ற வரலா�ைற�� கவன��� எ����
ெகா�ேவா�.”
“க�� ெசா�கைள� ேப�வைத அறேவ �����! ��
��க� கா��� பாைத�� � நட�க ேவ���.
எவ�ட�� பைகைம ெகா�ளாேத! பைகைமைய
�����டா� ேபா� ெச�ய வா����ைல, அ�ப� ஒ�
�ைலைம வ�தா�� ேபா� ெச�யாேத!
ந��ைலேயா��, மன உ��ேயா�� ஆ�� ெச�!
ந�ேலா� ெசா��� ஆேலாசைனகைள� ேக��
அத�ப� நட! ��ம�க� உ�� எ�றா�, அதைன�
தா��� உடலாக � இ�!.”
“இ�ெசா�ேல ேப�! ஈைக�ட� இ�! உ��� �ற��
�யவனாக இ�! �ைன���ப� உைடயவனாக இ�!
உய��த எ�ண�கைள� ெகா���! எ�ேபா��
ெவ��ேயா� இ�! அரச �� தவறாம� ஆ�� ெச�!.
ந�ெலா��க வ��� நட�பாயாக! ந��ைலயாளனாக
இ�! ஆைசகைள ��ெடா�! ���பாக� ெப�ணாைச
அ�ைவ� த�� எ�பதா� அ�ெவ�ண�ைத
அ�ேயா� ��! இ�வா� ப�பல ��கைள வ��ட�
இராம��� உபேத��தா�.
�ற� இராம �ரா���� ெச�ய ேவ��ய ��வா�க

சட��கைள� ெச����றா�. ���ய ���தமா�,
த��பாசன��� அம��� ேநா�� ேநா��, �யான���
அம��றா� இராம�.
ம�ன� நக� ��வ�� �ர� அைற�� நாைள��
இராம���� ப�டா�ேஷக� எ�� அ����றா�.
“ஏ�ன வ��வ� ‘இைறவ� நாைளேய
�மக� ெகா�நனா�� �ைன�� ெமள�! இ�
ேகாநக� அ�’ ெகன� ெகா��� ேப� அ�
ேதவ�� க�ெகாள� ���� சா��னா�”
இராம���� ப�டா�ேஷக� எ�ற ெச��
ேக�ட�ட�, அேயா�� நகர�� மா�த� அைனவ��
�ைட�த�க�ய ேதவா��த� ெப�� உ�டவ�க�ேபா�
ெப�ம���� ெகா�டன�. அத� �ைளவாக நட�த�
எ�ன?
“ஆ��தன�; க��தன�; ஆ�� பா�ன�;
ேவ��தன�; த��தன�; ����� ெம��ம��
ேபா��தன�; ம�னைன� �க��� வா���ன�
���தன� �� �� ெசா��னா�� ெகலா�”.
இராம ப�டா�ேஷக� ெச��ைய�
ெசா�னவ�க��ெக�லா� ��ைய வா� வா�
வழ��னரா� அேயா�� ம�க�. நகர� �க அழகாக
அல�க��க�ப�ட�. பல �ற� ெகா�க� க�ட�ப�டன.

நகர மா�த� த�த� ��� �க���ைய� ேபால எ��
ப�த�, ேதாரண�, வாைழ, க�� க�� அல�க���
ம���தன�. அேயா�� நக� ேதவேலாக� ேபால கா��
அ��த�.
அ�ேபா� நக�� நட��� ஆரவார�கைள� ேக��,
ைகேக��� தா���, உட�� �� ���த
ேதா�ற�ைடய ம�தைர எ�� ெபய� ெகா�ட ‘��’,
எ�ன நட��ற� எ�� பா��பத�காக ெவ�ேய
வ�தா�.
“அ�நக� அ���� அமைல வானவ�
ெபா�னக� இய�ெபன ெபா��� எ�வ��
இ�ன� ெச� இராவண� இைழ�த �ைமேபா�
��ன�� ெகா�மன� �� ேதா��னா�”.
இ�த� ��யா� �ைளய� ேபா�� �ைமகைள�
க���� ெகா��, ெகா�மன� �� எ���, இ����
இராவண� வத� ெச�ய� ப�வத�� இவ� ெச���
����ேய காரணமாக இ��க� ேபா�ற� எ�பைத�
கா��� �த���, இராவண� இைழ�த �ைமேபா�
இ�த� �� ேதா��னா� என அவைள க�ப�
ெப�மா� நம�� அ��க� ெச����றா�.
அ�� வ�� ேச��த �� இ���றாேள, இவ� எ�ப��
ப�டவ�? ��லக�க���� தன� ெசயலா� ��ப�
���வா�. இராம���� ப�டா�ேஷக� எ�ற

ெச��ைய� ேக�ட�ட� ெந�� ���� வ���னா�.
தா�ெகாணா� ேகாப� ெகா�டா�; மன�
ச�சலமைட�தா�; �ன�தா� க�க� ��ைன
உ���தன.
“ேதா��ய ���� ����� ெந��ன�
ஊ��ய ெவ��யா�; உைள��� உ�ள�தா�
கா�� எ� நயன�தா�; க���� ெசா��னா�;
��� உல����� ஓ� இ��க� ���வா�”.
இவ��� ஏ� இ�வள� ேகாப�? ஆ��ர�? இராம�
�� ஏ� இ�வள� ெபாறாைம? கார�� இ���ற�.
��ெபா� நா� இராம� ��வனாக இ��த ேபா�, த�
���� ம� உ��ைடகைள ைவ�� இ�த� ����
������ வைள�த ���� அ��தைத� த�
ஆ�மன��� இ��� வ���� ெகா����தா�.
எனேவ அவ� �� ெகா����த ஆ��ர�தா�,
அவ���� ப�டா�ேஷக� எ�ற ெச��ைய�
ேக�ட�ட� அவ��� ���த ேகாப�ைத உ��
ப���ற�. த� எஜமா�யான ைகேக��ட�
�ைர�� ெச��றா�.
இராவண ச�ஹார���காக, இ�த� �� ேதவ�களா�
அ��ப�ப�டதாக ஆ�வா� பா�ர�க�
�������றன. ைகேக� தன� மா�ைக�� ப��
ெம�ைத��, கைட�க�க� அ�� ெபா�ய
���பா�கட�� �ட��� பவள�ெகா�ேபால

ப�����தா�. �ல ேகா�க�� ஆ��க� �ைமகைள
�ைள����. அ�ேபா�ற ஒ� �ய �ரகமாக ��
ைகேக�ைய� ெதா�� எ���னா�. ���� ைக
ப�ட�� ����� ெகா�ட ைகேக�, அைர�
��க��� எ��� “எ�ன�?” எ�� ேக�க� ��
�ல�ப� ெதாட��னா�.
“அ�ேய ைகேக�! ரா� த�ைன� ���க வ��ேபா��
த� த�ெணா�ைய� பர�� ���� ச��ர� ேபால,
உ�ைன� ேத�வ�� �ைம ெத�யாம� ����
ெகா�����றாேய! எ����” எ�றா�.
“எ�ன� ��ப� என��? எ�ன ��ப� ேந��தா��
அைவகைள� ேபா�க வ�ல எ� ம�க� நா�வ��
இ����ேபா� என�� எ�ன� கவைல? உலக���
ந�ல �த�வ�கைள� ெப�றவ�க� இ�ைம��
ம��ம�ல, ம�ைம��� ந�க� ெப�வ�. அ���
இராமேன மகனாக� ெப�ற என�� எ�ன� �ைம
வ�����?” எ�றா� ைகேக�.
“ேபா� அ�வ�றவேள! உன�� வ�� ந�ைமக�
அைன��� ெதாைல�� ேபா���. உ� ெச�வ�
அைன��� அ��� ேபா���. ���சா�யான
ேகாசைல, த� ���யா� வா��றா�” எ�றா� ��.
“தசரதைன� கணவனாக��, பரதைன மகனாக�� ெப�ற
மகரா� ெகளசைல�� இைத�ட எ�ன ேம�ப�ட

வா�� �ைட�����? எ�� �� �றவ�� ெச��
அ�யாத ந�லமன ைகேக� ப�ல��தா�.
இராமைன� த� மக� எ���, பரதைன� ேகாசைல��
ைம�த� என�� எ�� வள��� வ�த பா���, பர�த
�ண��, ந�ெல�ண�� இ�த� ���� �ல�
�ள���ற� அ�லவா? �ல ெப�க� த�
கணவ�ைடய த�ைக�ட� ேப�� ேபா�, எ� ��ஷ�
எ�� ெசா�லாம� “உ� அ�ண�” எ��
�����வா�க�, அைத� ேபால�� ைகேக�
ெசா�னாேளா எ�னேவா?
“தாடைக எ�ற ெப�ைண� ெகா�� ஆ�க� எ�லா�
ப�க����ப�யாக��, �ர� மா� ப��ப�யாக��,
த� ைக�� �� ஏ�� ���� இராம� நாைள
������ ெகா�ள� ேபா�றானா�” எ�றா� ��.
“இ�ேபா� ���றதா ேகாசைல�� வா�� வ�����ற�
எ��?”
இ�த வா��ைதகைள� ேக�ட�� ைகேக��� மன�
ஆன�த� ��தா�ய�. “இராம��� �����
�ழாவா? எ� க�ம� இராம��கா?” க�க��
ம���� ெபா�க, உ�ள� க���� ��தாட “ந�ல
ெச�� ெகா�� வ�த உன�� இ�தா இ�த ம�மாைல”
எ�� ஒ� �ைல ம��க ��யாத இர��ன ஹார�ைத�
ப�சாக அ��தா�.

ைகேக� வ���வா� எ�� எ��பா��தத�� மாறாக,
இ�ப� ஆன�த� ��தா�ய� க�� ���� ஆ��ர�
வ�த�. ��ச��டா�; ைகேக�ைய அத��னா�;
ேகாபமா� பா��தா�; ைவதா�; ெவ�ப ெப����
��டா�; த� ேகால�ைத அல�ேகாலமாக ஆ���
ெகா�� ஒ�பா� ைவ�� அ�தா�; ைகேக� ப�ச��த
இர��ன மாைலைய� ��� எ��தா�.
அ�த� ���� உட� ம��� �ன� அ�ல; அவ�
மன�, �ண�, ெசய� அைன��ேம ேகாண�தா�.
அவ� ைகேக�ைய� பா��� ெசா��றா�: “அ�ேய! �
ேபைத; அ���; ைப��ய�கா�; உ� மகேனா�
ெந�நா� வா��� ��ப�பட� ேபா�றா�. � உ�
��தாளான ெகளசைல�� தா�யா� �ர�ய� ேபா�றா�.
அைத எ�னா� பா���� ெகா����க ��யா�.”
“இராம��� �����னா�, அவ� �ைதேயா�
ஆட�பரமாக ��மாசன��� �����க, உ� மக�
பரத� அவ��� ஏவ� ெச��� ெதா�டனாக இ��க
ேவ���. இ�த �ைலைய உண��த �ற��, � ம����
அைட�றா� எ�றா� நா� எ�ன ெசா�ல இ���ற�?
ேகாசைல த� சாம���ய�தா� அரசைன� ைக���
ேபா��� ெகா�� இராம��� அர��ைம வா��
��டா�. அவ� வா�வா�. ��� இ���றாேய! பரத�
உ� மகனா�� �ற�ததா� ெச�வ�ழ�� த���றா�.
அவ� இ��ல�� �ற��� �றவாதவனாக

இ���றா�”.
“அ�த இராம�� ல�மண�� இ�த ��ைய அளவ�ற
கால� ெச�வ� ெச��ேகா� ஆள – உ� மக� பரத��
ச����ன�� கா� ேபா� தவ�ய�� �ரத�
ேம�ெகா��த� ந��. அரச �ல��� எ�லா
�ற��கேளா�� �ற������ பரத� நாடா�� ேப�
ெபறாதவ�. இ�ப� ஒ� ����ைய மன��
ெகா��தா� தசரத�, பரதைன ேககய நா����
அ������, இராம��� �� ��ட ஏ�பா�
ெச��றா� எ�� இ�ேபா� என��� ���ற�”.
“ஐேயா! பரதா! எ� அ�பேன! � எ�ன ெச�வா�?
த�ைதேயா உன��� �ேராக� ெச��றா�. தா��
உ�ைன� ெபா��தவைர ெகா�யவளாக இ���றா�,
எ�ன ெச�வா�?”
“ைகேக�! � அர�யா�� �ற��, அர�யாக
அர�மைன�� வள���, ச�கரவ�����
வா��ைக�ப��� �யர� கட�� ���றாேய!
இராமைன�ட எ�த �த���� �ைற�லாத பரத�
சா�கைட�� இ��த அ�த�ேபால �ணா�றாேன!”
இ�ப� �� ேப�ய ெசா�க� ைகேக��� ேம��
ேகாப�ைத ���ய�. க�க� �வ�தன. ��ைய�
பா��� “ெகா�யவேள! ��ய �ல��� உ��த
ம�ன�க� உ��� ெச�வ�� ேபானா�� ச��ய�

தவறமா�டா�க�. அ�ப� ம� ���ப� ரா�ய
ப�பாலன� நைடெப��ேபா�, உ� இ��த ���யா�
இ�ப�� ேப���டா�. � என��� ந�லவ� இ�ைல;
பரத���� ந�லவ� இ�ைல. த�ம �யாய�ப�
பா��தா�, � உன�ேக ந�லவ� இ�ைல. ஊ��ைன
உ�த இ�ேக வ�� இ�ப�ெய�லா� ேப��றா�.”
“என�� ந�ைல�� அ�ைல; � எ� மக� பரத�
தன�� ந�ைல�� அ�ைல; அ�த�மேம ேநா���
உன�� ந�ைல�� அ�ைல; வ�� ஊ��ைன ��ட
மன�� ந�லன ெசா��ைன ம��லா மன�ேதா�”.
“ஒ�வ� வா��ேபா�� �க�ட� வாழேவ���.
இற�த �ற�� �க�ட� வாழேவ���. அ�த� �கைழ
ேந�ைமேயா��, த�ம�ேதா�� நட�� த�க ைவ���
ெகா�ள ேவ���. த�ம�ப� ��தவேன அரசாள
ேவ���. அத�� மாறானைத� ெச�தா� அ� இ���.
ெச�ய� த�க� அ��. ����ெகா�! ம�ெக�டவேள! �
ேப�ய ேப���� உ� நாைவ அ��ெத�����க
ேவ���. பழ�ய காரண���காக ெபா����
ெகா��ேற�. � ேப�ய� ெவ�ேய ெத��தா� ராஜ
த�டைன�� ஆளாவா�. இேதா� வாைய ���ெகா�.
இ� எ� �� ��காேத! ஓ���!” எ�றா� ைகேக�.
“ைகேக�! � எ��ட� ேகாப�ப�டா��, அ���
�ர��னா�� உன�� உ�ைமைய உண��தாம�
ேபாகமா�ேட�” எ�� ெசா���ெகா�ேட

ைகேக��� பாத�க�� ���� ப��� வண��
ேம�� ேப��றா� ம�தைர.
“��தவ� இ��க இைளயவ���� ப�ட� இ�ைல
எ��றா�. ச�! அ�ப�யானா� வய�� ��த தசரத�
இ���� ேபாேத இராம��� ����ட� எ�ஙன�
ெபா����? அ�ப� இ��க பரத��� �����த�
எ�ப� தவறா��? ெச�வ� வ����டா� உற� ஏ�?
ேகாசைல�� இராம�� இ� ��ேபால இ��ப�
எ�ப� எ�ன ��சய�? மன�தா� உன��� ���
ெச�ய �ைன�பா�க�. இராம��� ரா�ய� எ��
ஆ���டா� ெபாறாைம �ண� ெகா�ட ேகாசைல
உ�ைன��, உ� மகைன�� எ�ப� நட��வா�?
அவ� உவ�� ேபா�� ��ைசதா� உ�க����
�ைட���.”
“இ�ேபா� � ����யவ�க��ெக�லா� தான த�ம�
ெச��றாேய, இ� ���மா? அ�த ேகாசைல�ட�
ேபா� தான� ெச�ய ெபா�� ெகா� எ��
ேக�பாேயா? அ�ல� ேக�பவ�க��� இ�ைல எ��
ெசா�� அ�����வாேயா? அ�ல� ெகா��க
��ய��ைலேய எ�� அவமான�தா� மா��
ேபாவாேயா? எ�ப� இ��க� ேபா�றா�? ெசா�!”.
“� ஒ� ேபரர� எ�� �ைன��� ெகா������ உ�
தா� த�ைதய� இ�� வ�� � இ���� �ைலைய�
பா��தா� எ�ன �ைன�பா�க�. ஜனக� ��னேம உ�

த�ைத�ட� பைக ெகா�டவ�. உ� கணவ���
அ�� இ�வைர வாளா����றா�. இ� இராம�
அரச� எ�� ஆ���டா�, அவ� த��ைடய
மாமனா� ப�க� இ��பா�. அ�ேபா� உ� த�ைத��
க� எ�ன?”
“ேகாசைலைய� ேபால �ய����தா� ��� உ� மக�
பரதைன அரசனா�����கலா�. அைத � ெக���
��டா�. இ� வ�வ�யாக இராம� வ��
ேதா�ற�க��ேக அர��ைம ேபா����. பரத��,
ச����ன�� ��டா�� ெகா����பா�க�.”
இ�வா� �� எ�� ம�தைர ைகேக��� மனைத�
��க� ��க மா��னா�.
ைகேக��� ��மணமா� கணவ� �����
வ�தேபா�, அவ� அ�ைன இ�த ம�தைரெய��
��ைய� �ைணயாக அ���னா�. “இ�ேபா�
உன��� ேக� வ���றேபா� நா� கா�பா�ற��ைல
எ�ற ஏ�� என�� வ��” எ�� ெசா�� ��
ைகேக�ைய� ����றா�.
“�ய ம�தைர இ��ைர ெச�ப�� ேத�
�ய ��ைத�� ���த� ������; இைமேயா�
மாைய��, அவ� ெப��ள வர� உ�ைமயா��,
ஆய அ�தண� இய��ய அ��தவ�தா��”.
ைகேக� மன� மா�, தசரத�ட� வர� ேக��

இராமைன� கா���� அ��ப ேவ���, இராம�
கா��� அர�க�கைள அ��� இராவண ச�ஹார��
�ைறேவற ேவ��ெம�� ேதவ�க� மாய�
ெச����தா�க�, அத� பயனாக��, ��க��
ேவ�ய�க�� அர�க�க�� அ���காக ெச�த
அ��ெப�� தவ ேவ��க�� பலனா��, ம�தைர
ைகேக��� மனைத மா����டத��� ேதவ�க�
ம���தா�க�. ம�தைர ெச�த மாய��� �ைளவாக
ைகேக� மன� மா�னா�. ���� ெசா�க� ம��மா
அத��� காரண�, இ�ைல இ�ைல, ேதவ�க��
மாைய��, ��க�� ேவ��த�� �ட காரணமா�ன.
அர�க�க� ெச�த பாப��, அறேவா� ெச�த
தவ���ட ந�ல ��தைன��ள ைகேக��� மன�
��ய� காரணமாக இ��த�. ஏென�� இராம
அவதாரேம இராவண ச�ஹார�தா� ேநா�க�.
அதனா�தா� �ய ��தைன��ள ைகேக� மன�
மாற��, ைகேக� காரணமாக இ��� இராம� வன�
�க��, அர�க� அ�ய�� காரணமாக இ��தா� எ��
க���ைன� கா��ேபா�, ைகேக� �� வ�� ேகாப�
நம�ெக�லா� மைற����ம�லவா? த�ைன�
கா���� அ��ப காரணமாக இ��த ைகேக�ைய� த�
தா� எ�� இ���� இராம�ரா� ெப�ைமெகா�ட�
ம��ம�ல, த� த�ைத தசரதைன�� ‘அவ� இ� எ�
மைன� இ�ைல’ எ�� ��ய சபத�ைத�� மா���
ெகா�ள� ெச��றாேன!

மன� மா�ய ைகேக� ��ைய அ�ேபா� பா���
“ம�தைர, � என��� ந�லவ�, எ� மக����
ந�லவ�. � ��யப� பரத� அரச� ஆவத�� ஓ�
உபாய� ெசா�” எ�றா�. ச�����தா� ைகேக�
அ�த� ��ைய “� என�� ந�ைல�� அ�ைல; � எ�
மக� பரத���� ந�ைல�� அ�ைல, அ�த�ம
ேநா��� உன��� ந�ைல�� அ�ைல” எ��
ெசா�னைத மா��, இ�ேபா� �� தன��� த�
மக���� ந�லவ� எ��றா� ைகேக�.
இ�கா�� ைகேக�ைய அ���ெயன ப��த ��
அைத மா��� ேப��றா�. “அ�வா�ற� ��க
ைகேக�! எ� ெசா�ைல� த�டாம� நட�தா� பரத�
������ ெகா�வ� உ��” எ�றா�. உடைல�
ேபாலேவ உ�ள�� ேகாணலா��ேபான �� ேம��
ேப��றா�: “��� ச�பரா�ர�ட� ந�த ேபா�� உ�
கணவ� தசரத��� � ெச�த உத�ைய� பாரா��
அவ� உன�� இர�� வர�கைள�
ெகா��தான�லவா? அதைன � �ற� ெப���
ெகா�வதாக� �����தாய�லவா?”
“ஆமா�”
“அ�த இர�� வர�கைள�� � இ�ேபா� ேக���
ெப��� ெகா�”
“� ெப�� இர�� வர�க�� ஒ��னா�, பரத���

அர��ைமைய��, ம�ெறா� வர��னா� இராம�
ஏ�� ப�வ�க� ெப�� கா��� ���� ����ப���
ெச�வாயாக. இரா�ய� உ� மக� பரத���� �ைட�க
இ� ஒ�ேற வ�” எ�றா� ��.
இ�ப�� ெசா�ன ��ைய, மனம���� ைகேக� ஆர�
த��� ெகா�டா�. நவர�ன மாைலைய��,
ெபா�ைள�� ெகா���, எ� மக��� இ��லக�
�ைட���ப� ெச�தா�. � இ� அவ��� தா�
ேபா�றவ�” எ�� பாரா��னா�.
“� ��ய உபாய� �க�� ந��. அத�ப�ேய நா�
ெச�� ���ேப�. இ�ைலெய�� எ� ஆ�
�ற�ேப�”.
ம�தைரைய ெவ�ேய ேபாக� ெசா����� ைகேக�,
த� மல� ம�ச������ இற��� �ேழ ����,
தைல�� �����த மல�கைள� ���� எ��தா�.
இைட�� அ�����த ேமகைலைய அ��� ��னா�;
பாத ����ைய��, ைக வைளய�கைள�� கழ��
எ��தா�; ெந���� அ�����த ���ம� �லக�ைத
அ��தா�; ேமேல அ�����த இர��ன
ஆபரண�கைள �� எ��தா�; ��தைல� �����
தைர�� பர�� ���� �ட��மா� ெச�தா�:
க�க�� �����த அ�சன� கைரய அ�தா�;
இைலக�� ��க�� ���ய ெவ�� மர�ேபால
�ல�ைச ���தா�.

அழ��, ம�கல�� த�� ெபா��கைளெய�லா�
������, ��னா� தன�� வர�ேபா�� ைக�ைம
ேகால �ைலைய ��னதாகேவ ேம�ெகா�டா�
ைகேக�.
“ந�� ���தன, நாடக ம�� ���ெற�ன
க�ைவ ��தர� சன�யா� க�கம� கமல��
அ�ைவ ���� எ�� அேயா�� வ�� அைட�த
த�ைவ ஆ� என� �ட�தன�, ேககய� தனைய”.
��� �ைளயா���ற மா� �ேழ ���� �ட�பைத�
ேபால �ட�தா�; ேதாைக ���தா�� ம�� ���
ெகா�வ� ேபால தைர�� �ட�தா�; மண��க
ெச�தாமைர மல�� வாச� ெச��� ��மகளான ஜான�
அேயா�� நகைர ��� ���னா� எ�� க�� அ�த
இட���� வ����ட ல���� ��தவளான �ேத�
ேபால� �ட�தா� ேககய ம�ன�� ����யான
ைகேக�.
அ�ைறய ெபா�� சா��த�. இர� ேநர� வ��
ேச��த�. இர�� ந� ஜாம ேநர�. ம�நா� �����
�ழா��கான ஏ�பா�கைளெய�லா� ெச��
������� த� அ���� அ�க�� பா��ரமான
ைகேக��� இ�ல���� ம����ேயா� வ��
ேச��தா� தசரத�. மா�ைக�� உ�ேள ெச��
தைர�� அல�ேகாலமாக ���� �ட���
ைகேக�ைய� க�டா�. ஒ� யாைன� த�

���ைகயா� எ��ப� ேபால அவைள� த� ��ட
கர�களா� ��� எ��தா�. அவன� ைககைள
�ல�����, அவ� ���� ச��� தைர��
���தா�.
“ைகேக�! எ�ன நட�த�? உன�� இ�� ெச�தவ�
யாரா��� எ� ைகயா� மா�ெடா�வ�. நட�தைத�
ெசா�. அத� �ற� பா�!” எ�றா� தசரத�.
“எ�பா� உம�� உ�ைமயான அ���, அ���
உ�� எ�றா�, ��ேன என�� அ��தவ�ைற ��க�
மன�வ�� இ�ேபா� தரேவ���” எ�றா� ைகேக�.
இைத� ேக�� தசரத� ���தா�. “உ� உ�ள�
����யைத� ெச�ேவ�; ம��கமா�ேட�; உ�
மக�� வ�ள��, எ� க�ம��மான இராம� ��
ஆைண” எ�றா� தசரத�.
தசரத�, இராம� ேம� ஆைண���� ��யதா�
வா��� தவறமா�டா� எ�� உ�� ெச�� ெகா�ட
ைகேக�, “ேதவ�க� சா��யாக ச�பரா�ர ��த���
ேபா�, ��க� ெகா��பதாக� ��ய இர�� வர�கைள
இ�ேபா� ��க� என��� த��ராக!” எ�றா�.
“நா� வா�க��த வர�க� ேவ��ெம�றா�
ேநர�யாக� ேக�காம�, அத�� இ�தைன ��ப�
ப�வாேன�. தரேவ��யைத� தராம� இ��ப�

பாவ�. உடேன ேக�; த��ேற�” எ�றா�. உடேன
ைகேக� ேக��றா�:
“ஏய வர�க� இர��� ஒ��னா� எ�
ேச� உலகா�வ�, �ைத ேக�வ� ஒ�றா�
ேபா� வன� ஆ�வ� என��க�� ��றா�
�யைவ யாைவ��� �ற�த �யா�”.
“��க� ெகா��த இர�� வர�க�� ஒ��னா� எ�
மக� பரத� �����ெகா�� ரா�ய�ைத ஆள��,
ம�ெறா� வர��னா� �ைதமணாள� இராம� ேபா�
வன� ��த�� ேவ��ெமன� ேக�டா�
�ைமக��ெக�லா� �ற�த �ைமயாக �ள���
ைகேக�. அவ� வா����� �ற�ப�ட �ஷ�
ேபா�ற ெசா�கைள� ேக�ட தசரத� �ேழ ���தா�.
அ�ேபா� ம�ன� தசரத� அைட�த ேவதைன
ெசா��� தரமாேமா? மன� உைள�� ெகா�ல�
உைல�கள� ேபால ெவ�ப� ெப���� ��டா�.
ைகேக� ேம� ேகாப� தைல�ேகற, ஒ��� ெச�ய
��யாம� �ைக�தா�. மன�� �ல�க�� மரண
கால�ேபால கல��ன. ெச�வத�யா� த��தா�.
எ�வா�; ��� மன� கல�� ��வா�; அம�வா�;
��பா�; ��ன�� ��வா�; ைகேக�ைய� ப�� எ�ற
எ��வா�; �� தள��� ேபாவா�.
ெப���ெச��� உலா���, அய��� ���� பலவா�

வ���னா�. அவ� ெகா��த வர��� ஒ��
அவ� ெந��� பா��� ��ணா�க, ம�ெறா��
அ�த� ���� �ெயன� பா��த�. இ�வள�
��ப�கைள�� தசரத� அ�ப���� ேபா��
ைகேக� க�க�� எ�த மா�ற�� இ�ைல.
ெப�ைம�ேக உ��தான அ�ச�, நாண�, இர�க�
அைன�ைத�� �����டவைள� ேபால�
ேதா��னா�. அவள� மன����த வ�ச��� ஆழ�
��யாம� தசரத� அவ� �� உ�ைரேய
ைவ����தாேன!
ைகேக�ைய தசரத� ேந��� ேநராக� பா��� “உன��
எ�ன ��� ேபத��� ��டதா? யாேர��
வ�சைனயா� உ� மன�� கல�க� ஏ�ப���னாேரா?
எ� ேம� ஆைண, உ�ைமைய� ெசா�” எ�றா�
தசரத�.
ைகேக� மன� தளர��ைல. தசரத��� ம�ெமா�
ெசா�னா�.
“�ைச�த�� இ�ைல; என�� வ�� �ேயா�
இைச�த�� இ�ைல; �� ஈ�த இ�வர�கைள
�ைச�ப�ேயா�! த�� இ�� ெகா�ெவ�; அ�ேற�
வைச��ற� ��வ�� ��க மா�ெவ�” எ�றா�.
“� ெகா��த இர�� வர�கைள, என��
ேவ���ேபா� ெப��� ெகா�வதாக� ெசா�ேன�.

இ�ேபா� அவ�ைற� ேக��ேற�. ெகா��பதானா�
ச�; இ�ைலேய� நா� எ� உ�ைர மா����
ெகா��ேற�” எ��றா� ைகேக�.
இராம� வன� �கேவ��� எ�� வர� ேக��, அ��
இவ� உ��யாக இ���றா� எ�பைத உண��த தசரத�
“ஆ! ெகா�யவேள!” எ��றா�. ��� உ��
ேசா��றா�. ஐேயா! த�ம�ைத� கா�ப� �க �க�
ெகா�ய� எ��றா�. ‘ச��ய� எ�ன ேவ���
�ட��ற�, சாக���’ எ�� எ�� எ�வா�, ���
த�ளா� �ேழ ��வா�.
இ�த� ெப�கேள வ�ச�க�. �ல ேகட�க�.
அவேளா� ெப� �ல�ைதேய ��ேடா� அ���
���ேற�, அதனா� �� ம�க� வ�ைச�� நா��
ேச��� ெகா�வதா� ��ற��ைல என ெபா��
எ��றா�.
“ைகேயா� ைகய� �ைட���, வா� க����
ெம��ைர ��றெமன� ���� ����
ெந�ெய� உ�ெறன ெந�� அ��� ேசா��
ைவயக ��� நட�த வா�ைம ம�ன�”.
இ�ப�� ��ப�தா� பலப�யாக� ����� தசரத�
ஒ��� ெச�யா� ெபா���, நா� ப�� ெப�� ��ப�
க���, ��ேத�� மன�ர��� த� �ைல�����
மாறாத இவைள, இர�� ேவ��த� ஒ��கா� பல�

அ��க���� எ�� க��, அ�வாேற ெச�ய�
���தா�. தசரத� ைகேக��� கா�க�� ����
அவ�ட� ெக���றா�.
“ைகேக�! ைகேக�! உ� மக� பரத�, இ�த அரைச
ஏ�கமா�டா�. அ�ப� அவ� ஏ��� ெகா�டா��,
இ�த நா�� ம�க�� ஏ��� ெகா�ள மா�டா�க�.
பரத� நா� ஆள, இராம� கா� ��தைல ேதவ��
ஒ�பமா�டா�க�. இராம� கா� ெச�றா�, ம�க� உ��
வாழ மா�டா�க�. அ��ற�, � யாேரா� இ��� இ�த
அரைச ஆள�ேபா�றா�?”.
“இராமைன ������ ெகா�ள �ைற�ப� ேக�டதா�,
அவ� ஒ���ெகா�டா�. � உ� மக� பரத���
ஆ�� ேவ��� எ�பைத இராம�ட� ��னா�,
அவேன மன� ���� ரா�ய�ைத� ெகா���
��வா�. ைகேக�! � எ� க�கைள
ேவ��மானா�� ேக�! ெகா��� ���ேற�. எ�
உ�ைர ேவ��மானா�� ேக�! ெகா��� ���ேற�.
ேவ��மானா� உ� மக��� இ�த ரா�ய�ைத
எ���� ெகா�. ம�ெறா� வர�ைத ம��� மற��
��!”.
“ைகேக�! நா� ெசா�ன ெசா� தவறமா�ேட�.
தவ�னா�, அ� ��றமா��. நா� ேவ����ற
வர�ைத � மன�ர�� தரேவ���. இர�கம�ற
ேப��ட வ��� ஒ�வ� யா��தா� மன� இர���

த�����. � தரலாகாதா?”
இ�ப�� பல�பல ெசா�� இைற���� அ�த� �யவ�
ைகேக�, மன� இர�க��ைல.
“ம�னா! இ�த வர�கைள ��ேன த�தா�. இ�ேபா�
தரம��� ேகாப�ப�டா�, உ� வா�ைம எ�னாவ�?
வா�ைம�� ஒ� தசரத� எ�� உலக�தா�
ெசா�வா�கேள! இ� யா� இ���றா�க� இ�த உல��
வா�ைமைய� கா�க?”
இ�த� ெசா�கைள� ேக�� வ���ய தசரத�, இவ�
ெப� அ�ல. உ�ைர� ெகா��� �ஷ� எ��
������� �� எ��� ம�ப��� ெக���றா�.
“நா� ��வைத�� ெகா��� ���ேற�. ெபா�
�ேற�. உ� மகேன இ�த ரா�ய�ைத ஆள���. �ேய
ஆ�� ெகா�. உ� அ�கார�ைத� ெச���. ஆனா�,
எ� மக�, எ� க�ேபா�ற இராம� இ�த
நா�ைட���� கானக� ேபாக ம��� ெசா�லாேத!
என�� இ�த வர�ைத� ெகா�” எ�றா�.
“இராமைன� காணாம� நா� உ�ேரா� இ��க
மா�ேட�. எனேவ எ� உ��, உ� அைட�கலமாக உ�
ைக�� இ���ற�. அைத � கா��ட ேவ���. தய�
ெச�� மன� இர��வாயாக!”

“� இர�ப� ேபால ேக�டா��, வ�ைம��ள � என��
இ�� ஆைணதா� � ேக�ப�. இ� அறம�ல, ெகா��த
வா�ைக� தவற��வ�தா� த�மமா?” எ�றா�
ைகேக�..
இ�வள� ம�றா��� மன� இர�காதைத� க��
ம�ன� ‘இ� இராம� கா� ேபாவைத� த��க��
இயலா�; எ� உ�� ��வைத�� த��க இயலா�’
எ�� உண��� அய���� �ேழ ���தா�.
இ�வைர இ�யவளாக� பழ� வ�த இ�த�
ைகேக��ட� இ�வள� ெகா�ைம��, அ�ப�தன��
��ெகா����பைத� க�� �யர�
கைரகாணாததா���; தைர�ேல மன� ெவ���
�ர��றா�.
“கணவேனா� தா�� இற�� ேபா�� ெப�கைள�
பா������ேற�. ஆனா�, கணவ� உ�ைரேய
ேபா���� உ� ேபா�றவைள நா� பா��த��ைல.
ெப�ைம �ண�க� எ��ேம இ�லாத �!
கணவைனேய ெகா�ல� ���� ��டா�. உ�ைன
நா� ெகா�லா����, உலக�தா� உ�ைன� ெகா��
ஒ��ப�. ெப�க��ேக உ��தான அ�ச�, மட�,
நாண�, ப���� எ��� இ�லாத � ெப�ேண அ�ல!
நாண��லா� ந�ைகயாகா�. உ�வ�தா�
ெப�ணா��� ஆ�பாலேர!”

“உட�வ�, பைடவ�, ம�வ�ைம ஆ�ய எ�லா
�ற�ைப�� ெப�ற அரச� ம��� ேதவ�கைள ெவ��,
தசரத� எ�� ெபய� ெப�ற நா�, ஒ� சாதாரண�
ெப�ணாேல, மைன�யாேல ேக��றா� எ�� ப��
ெசா���� ஆளா� ��ேடேன!” இ�ப�� ப�பல�
ெசா�� �ல��னா� தசரத�.
எத��� இர�காத ெகா�மன� ைகேக� “அரேச!
பலப�யாக� ேபசேவ�டா�. நா� ேக�ட வர�கைள�
தவறா� ெகா��ததாக மனதார� ெசா�. இ�ைலேய�
இ�ேபாேத உ�� ��ேவ�” எ�றா�.
இவள� ெகா��ெசா� ேக�ட ம�ன�, இவ� இற��
��ேவ� எ��றாேள எ�� க�� ‘இ�த வர�கைள�
த�ேத�! த�ேத�!’ எ�றா�. நா� இற�� ேபா�
���லைக ஆ�ேவ�. ஆனா� � உ� மகேனா��
��, வைச ெவ�ள� ��, ப�யா�ய ெப�ெவ�ள���
���� ெகா���!” எ�� ெசா�� மய�� �ேழ
���தா�. அரச� வர�கைள� ேக�டப�
ெகா�����ட ������ ைகேக� ��ம�யாக
உற�க� ெச�றா�.
ம�நா� ெபா�� ���த�. ������ழா
ெகா�டா�ட���� நகர� தயாரா�� ெகா����த�.
ப�னா�� அரச�க�� வ�� ��ய�
�வ����டா�க�.

ப�டா�ேஷக ம�டப���� வ�த வ��ட�,
ேதைவயான ெபா��கைள� ெகா�� வ�� ேச���,
�க���கைள� ெதாட�க� தயாரானா�. ம�னைன�
����ெகா�� வர �ம��ர� �ள��� ெச�றா�.
ச�கரவ��� ைகேக��� அர�மைன�� இ��ப�
அ���, அ�ேக ெச�� தா� வ�த �வர�ைத�
���றா�. அத�� ��பாக ைகேக� எ���ப��,
இராமைன உடேன இ�� அைழ�� வ�மா�
�ம��ர�ட� ப��தா�.
�ம��ர� அவ� இ�ட க�டைளைய �ரேம� ஏ��,
இராம� இ���� மா�ைக��� ெச��, இராமைன�
க��, ப�டா�ேஷக���� வ�����ற அைனவ��
கா�����றா�க�. அத���, உ� ��ய அ�ைன
ைகேக� உ�ைன அைழ�� வ��ப�
ப������றா�க�. �ைர�� வ�கெவன� ��னா�.
இ�த உ�தரைவ� ேக�ட�� இராம� எ��� அர�க�
ெப�மாைன� ெச�� வண�����, இ��ைச
�த�க��, வா��ெதா�க�� �ழ�க �ம��ரேனா�
�ற�ப�டா�. இராம�ரா� ேத�� ெச�வைத நகர
��க�� இ��ற�� �ர�� ��ற ம�க�
வா���னா�க�. ேநேர சபா ம�டப� ெச�� அ�ேக
ம�ன� காண�படாைம�னா�, ைகேக���
அர�மைனைய� ெச�றைட�தா�.அர�மைன ��
ெச�ற இராம� அ�ேக ம����யான ���ைல இ�ைல

எ�பைத உண��தா�. இவ� வரைவ எ��ேநா��
த�ைத�� ைகேக��� கா����க��ைல. மன�
கல�க�ேதா� அவ�க� இ���� இட� ேநா���
ெச�ல� ெதாட��னா�.
இராம� வ�வைத� க�ட ைகேக�, அவ� ெச��
தசரதைன� க�டா� எ�ன ேந�ேமா? அவ� வாயா�
க�டைளகைள� ெசா�வாேனா? அதனா� நாேன ேபா�
��னதாக ம�ன� க�டைளகைள அவ����
ெசா�ேவ� எ�� ெச�றா�.
“மகேன! இராமா! உ� த�ைத எ� �ல� உன���
ெத���க� ெசா�ன க�டைளெயா�� உ��. அைத
நா� ெசா�லலாெம�றா� ெசா���ேற�” எ�றா�
ைகேக�.
அத�� இராம� “த�ைத ஒ� க�டைள�ட அைத�
தா�கேள என�� அ���பதானா�, இத��� ந�ேப�
ேவ� என�� உ�ேடா? எ�ன� ேபா� ேம�ப�டவ�
எவ�� உ�ேடா? இ� நா� ெச�த தவ� பயேனய��
ேவெற�ன? த�ைத�� தா�� ��கேள! அ�மா!
க�டைள���க�” எ�றா�.
“எ�ைதேய ஏவ, �ேர உைரெசய, இைய�த� உ�ேட�
உ��தன� அ�ேய�, எ��� �ற�தவ� உளேரா வா�
வ�த� எ� தவ��� ஆய பய�, ம�ெறா�� உ�ேடா
த�ைத�� தா�� �ேர! தைல ��ேற�, ப���

எ�றா�”.
ைகேக�, தன� க�டைளகைள இராம���
ெத����றா�. ‘கட� ���த இ��லைக பரதேன ஆள,
� ேபா� சடா�� த���� ெகா��, தவ�கைள�
ெச��, கானக� ெச��, ���ய ���த�க�� �ரா�
ப�னா�� ஆ��க� ெச�ற�� வா’ எ�� அரச�
ெசா�னா� எ�றா�. அ�த� பாட� இேதா:
“ஆ��� உலகெம�லா� பரதேன ஆள, � ேபா�
தா�� சைடக� தா��� தா�க�� தவ� ேம�ெகா��
��ெவ� கான� ந��� ���ய� �ைறகளா�
ஏ�ெர�� ஆ��� வா எ�� இய��ன� அரச�
எ�றா�”.
இதைன நா� �ற��ைல; உ� த�ைத அரச�
ெசா�னா� எ�� இராம�ட� சாம���யமாக
உைர��றா�. இ�த உைரைய� ேக�ட இராம �ரா��
மன�ைல எ�ப� இ��த�. அதைன ந� வா�கா�
�ள�க���மா? க��ச�கரவ��� க�ப� வா�கா�
பா��ேபா�:
“இ�ெபா�� எ�மேனாரா� இய��வ� எ�ேதா
யா��
ெச�ப�� �ண�� இராம� ���க� ெச�� ேநா���
ஒ�பேத ���, ��� அ�வாசக� உணர� ேக�ட
அ�ெபா�� அல��த ெச�தாமைர�ைன ெவ�றத�மா”.

ச�கரவ��� தசரத� க�டைள இ�ட காரண��னா�
������ெகா�ள இராம� ச�ம��தாேனய��,
���� இ�த ரா�ய பார� ஏ�க ச�ம��க��ைல.
எனேவ இ�ேபா� ரா�ய�ைத பரத����
ெகா������, தா� வன� ெச�� தவ�
ேம�ெகா��, ���ய ந�களா� ப�னா��
ஆ��க� ���த�� வா எ�� த�ைத
ஆைண��டதா�, தா� ��ய�� ம�ட�ற
ம����யைட�� வ���� ��ட�ப�ட மா�
க�ட���� �ட�ப�ட� ேபால உண��தா� இராம�.
��� உன�� ப�டா�ேஷக� எ�றேபா� அவ� �க�
எ�ப����தேதா, அ�ேபாலேவ ரா�ய� உன��
இ�ைல, பரத����தா�, � ப�னா�� ஆ��க�
வனவாச� ெச�� வரேவ��� எ�� ெசா�னேபா��
அேதேபால, அ�� மல��த ெச�தாமைர மல�ேபால
ஒ�ேயா��, மல���ேயா�� இ��த�.
“தாேய! ம�ன�� க�டைள இ�ைலெய�றா��,
த�க� க�டைளைய நா� ம��ேபனா? எ� த�� பரத�
ெப�ற ெச�வ� நா� ெப�ற� ேபாலவ�ேறா? த�க�
க�டைளைய �ரேம�ெகா�ேட�. இ�ெபா�ேத
கானக� ெச��ேற�, த�க�ட� �ைடெப��ேற�”
எ�றா� இராம�.
“ம�னவ� ப� அ�றா��� �� ப� ம��பேனா
எ�

��னவ� ெப�ற ெச�வ� அ�யேன� ெப�றத�ேறா!
எ� இ� உ��, அ�பா� இ�ப�
தைலேம�ெகா�ேட�
��ெனா�� கான� இ�ேற ேபா��ேற� �ைட��
ெகா�ேட�”
இ�த� பாட�� வ�� “��னவ� ெப�ற ெச�வ�
அ�யேன� ெப�றத�ேறா?” எ�� அ��� எ� த��
பரத���� �ைட������ இ�த ெச�வ� என���
�ைட�த ெச�வம�ேறா?” எ�� ெபா���� �ல�
ெசா�வ���. ஆனா�, இராம� �����ட�, இ�த�
ெச�வ�ைத நா� ெப�றா� எ�ன, எ� த�� பரத�
ெப�றா� எ�ன எ�� ெபா���தா� ெகா�ள
ேவ���.
இராம� இ�வா� ைகேக�ட� ெசா�����,
அவைள� ெதா�� நம�க������, த� த�ைத
இ��த �ைச ேநா�� வண�� �ற�ப�� ேநேர
த�ைன� ெப�ற தா� ேகாசைல�� மா�ைகைய�
ெச�றைட�தா�.
அ�ேக ேகாசைல இராமைன ����ய ேகால���,
அத���ய �ைட �தலான �ற���க�ட� த�
மா�ைக�� வ�வா� எ�� ம����ேயா� அவைன
எ��பா���� ெகா����தவ���, இராம� ெவ��
ைகயனா� ேபா� ��ற��, ேகாசைல அ������றா�.
“����ற கவ� இ�ைல; அரச����ய ெவ�ெகா�ற

�ைட���; த� ம�தனாக, �� இராமைன
வ�நட��� ெச�ல, த�ம� அவ� �� வ��த�ட�
��ெதாடர, ேகாசைல �� ேபா� ��றா�.
“இராமா! எ� க�ேண! எ�ன இ�? உ� தைல��
ம��� இ�ைல; உ� உட� ம�கல ம�ச� �ரா�
நைன����க��ைல; எ�� ெசா���ெகா�ேட, த�
கால��� ���� வண��ய இராம�ட� மன�
ெந����, அவைன மனதார வா������ “ஏ�
அ�பா! � ������ ெகா�வத�� ஏேத�� இைட��
ேந�����டதா?” எ��றா�.
நட�தவ�ைறெய�லா� த� தா�ட� ெசா�னா� அவ�
மன� உைட�� ேபாவா� எ�� க�� இராம�
ைககைள� ���� த� தாைய ����� “அ�மா! உ�
அ�� மக� ��றம�ற �ண�ைடய பரத� ���ட�
ேபா�றா� அ�மா!” எ�றா�.
“அ�ப�யா? உ�ைன� கா���� �ைற �ண�க�
உைடய பரத� ந�லவ�; ���ட ெபா��தமானவ�.
இ��தா��, ��தவ� இ��க இைளயவ� ����வ�
ந� �ல��� இ�வைர இ�ைலேய, அ�தா� �ைற”
எ�றா� அ�த ெப��த�ைமயான தா� ேகாசைல.
“இராமா! ம�ன� க�டைள�ப� பரத��� ரா�ய�ைத�
ெகா������, அவேனா� ஒ��ப�� ப��� கால�
நலமா� வா�வாயாக!” எ�� வா���னா�.

தா�� உைரேக�� ம���த இராம� “அ�மா! நா�
ந�ென��� உ��� ெபா��� அரச� என�� இ�ட
க�டைள ஒ��� இ���ற�!” எ�றா�.
“அ� எ�ன க�டைள இராமா?”
“நா� ப�னா�� ஆ��க� வன� ெச�� அ��
வா�� ெப�� தவ�கேளா� த������ வரேவ���
எ��� ம�ன� க�டைள அ�மா!”
இதைன� ேக�ட மா��ர��� ேகாசைல ெப���
வ���னா�; மய��னா�; ��� அ�தா�;
���தா�; ேசாக��� எ�ைல�ேக ெச�றா�. ��
ெத��� எ��� “இராமா! இ� எ�ன வ�சக�?
நாடாள� ெசா�� �� அைத மா�� உ�ைன�
கா���� �ர��வ� க�ளம�ேறா? நா� இ� உ��
வாழ மா�ேட�” எ�றா�.
“எ�ேலாைர�� கா���� உ�பா� ேபர�� ெகா��
�ேய உ�� என� க��ய ம�ன� அத�� �����
மாறாக உ�ைன� கா���� அ���� வைக�� �
ஏேத�� தவ� ெச�� ��டாேயா இராமா?” எ�றா�
ேகாசைல.
“நா� அற�கேளய�� ��ைன எைத�� ெச�தவ�
அ�லேவ! என�� ஏ� இ�த� �யர�? க�ைற� ���த
ப�ேபால கத���ேறேன!” எ�� �ல���றா�. �ற�

இராம� ேகாசைல�ட� பலவா� எ���� ெசா��
ஆ�த� ���றா�.
“இராமா! � வன� ெச��றா� எ�ற�ேம, எ� உ��
ேபா���க ேவ���. அ�ப�� ேபாக��ைல. ஆனா�
� ேபான�ற� நா� உ�ைர� தா��� ெகா��
இ��ப� இயலாத கா�ய�. எனேவ எ�ைன��
உ��ட� கா���� அைழ��� ெச�” எ�றா�.
“தாேய! த�ைத எ�ைன� ���த �ற� �க��
�யரமைடவா� அ�லவா? அ�ேபா� அவ��� ஆ�த�
�றாம� தா�க� எ��ட� கா���� வ�வ� எ�ப�
�ைறயா�மா?” எ�றா� இராம�.
இ� இராமைன� த��� ���த ��யா� எ�� ந��
உண��த �ற� ேகாசைல, தசரதைன ��ேட ெசா��
த����டலா� எ�� எ�ண��டா�. �ற� இராம�
�ம��ைர�ட� ெச�� �ைடெபற� ெச�றா�.
ேகாசைல த� கணவ� தசரதைன� கா�பத�காக
ைகேக��� அர�மைன��� ெச�� அ�� ம�ன�
�ட�த கா��ைய� க�� ���ைசயைட�றா�. ���ைச
ெத��� எ��� ேகாசைல அ�� �ல���றா�.
அவள� அ��ர� அர�மைனெய���
எ�ெரா���ற�.
அ�ேக, ராஜ சைப�� இ��த ம�க� கா�க�ெல�லா�
ம�கல ஒ�க� ேக�க ேவ��ய ேநர���,

இ�ப�ெயா� அ��ர� அம�கலமா�� ேக��றேத,
அ� எ�னெவ�� பா��� வர வ��டைர
அ�����றன�.
ைகேக��� அர�மைன��� ெச�ற வ��ட ��வ�
�ைலைமைய� ���� ெகா�டா�. ைகேக��ட�
நட�த� எ�னெவ�� ேக�க, அவ� ����
கல�க��� ��ற உண�� ������ நட�தைத� ��
���தா�.
வ��ட� ம�னைன எ��� ேத���றா�. இ�
ைகேக��ட� ெசா�� ���� இராம��ேக அரைச�
த�மா� ேக�கலா� எ�� ஆ�தலாக� ேப��றா�.
தசரத� ேசாக��� இராமா! இராமா! எ��
�ல���ெகா�����றா�. ஒ��கா� ைகேக� மன�
மா� இராம��ேக நா�ைட� ெகா��தா�� இராம�
அைத ஏ���ெகா�வானா எ�ற ஐய� ஏ�ப��ற�.
எ��� ��வ� வ��ட�� ஆேலாசைனைய ைகேக�
ஏ�காம� ம�ன� ெகா��த வா�ைக�
கா�பா�ற��ைலயானா� தா� உடேன உ����ேப�
எ��றா�. ேகாப� ெகா�ட வ��ட� ைகேக�ைய “�
ெப� அ�ல, ேப�!” எ��றா�.
தசரத� �ல��வான வ��ட�ட� “இராம� கானக�
ேபா���டானா?” எ�� ேக��றா�. ேகாப��ட�
ைகேக��ட� “இராம� கா����� ேபா���டா�,

நா� உ�� த�ேய�” எ��றா�. இ�வா� பலவா�
ைகேக��ட� ெசா�ன ��:
“இ�ேன பல�� பக�வா� இர�காதாைள ேநா���
ெசா�ேன� இ�ேற, இவ� எ� தாரம�ல, �ற�ேத�
ம�ேன ஆவா� வ�� அ�பரத�தைன�� மக� எ��
உ�ேன�, ��வா! அவ�� ஆகா� உ�ைம��
எ�றா�”.
“��வேர! இ� இ�த� ைகேக� எ� மைன���
அ�ல�; அ�த� பரதைன எ� மகனாக� க�தமா�ேட�;
அவ� இ� மக� எ�ற உ�ைம�� ெச�யேவ��ய
கா�ய�க���� உ�யவ� இ�ைல” எ�றா� தசரத�.
�ற� ேகாசைலைய� க�� மன� வ����
�ல���றா�. ேகாசைல கணவைன� ேத���றா�.
தசரத� பைழய �க���கைள� ெசா��� ெசா���
�ல���றா�.
ேகாசைல கணவ�ட� “இராமைன� ���� த����
எ�ைன ��க�� ைக���� ெச�றா� எ� �ைல
எ�னவா�� ேயா����களா?” எ�� ேக��றா�.
“ேகாசைல! எ� உ�� ���வத��� காரணமாக இ�த
இராம�� ��� இ���� எ�� என�� ஒ� சாப�
உ��. அ�த சாப� என�� ஏ�ப�ட வரலா�ைற�
ெசா��ேற� ேக�!” எ�� ெசா�ல� ெதாட���றா�
தசரத�.

“ஒ� �ைற நா� கா���� ேவ�ைடயாட�
ெச����ேத�. அ�ேக யாைனக��, ��க�க��
நடமா�� ப����� ெச�� ேவ�ைட��� தயாராக
மைற�� �����ேத�. அ�ப� மைற��
இ����ேபா�, சலேபாசன� எ�� �ற�த ��வ��
அவ� மைன��� பா�ைவ இழ�தவ�களாக� த�
மகேன �ைணயாக அவ�ட� இ��தா�க�. க� இழ�த
ெப�ேறா���� த��� ெகா�� வ�� ெபா��� ஒ�
���ய பா��ர��� �ேராைட�� அ�த மக� ��
ெமா���ேபா� உ�டான ஓைச, யாைன �� அ����
ஓைச ேபால இ��ததா�, மைற����த நா�, யாைன
எ�� எ��, ஒ� வ�த �ைச ேநா�� அ�ைப�
ெச�����ேட�. அ�த அ�� ��
ெமா��ெகா����த இள� �ர�ம�சா��� ��
பா�����ட�. அ�த இைளஞ� தைர�� ����
�ல�� மரணாவ�ைத� ப�டா�. ஒ� வ�த �ைச
ேநா�� அ�� ��ேடேன த�ர அ�� இ��த�
யாைனயா ம�தனா எ�� என��� ெத�யா�. அவ�
அல� ���த �ற�தா� ஓ�� ேபா�� பா��ேத�.
அ�யாயமாக இ�ப� ஓ� இைளஞ� �� அ��
ெச�����ேடாேம எ�� �க�� வ���ேன�.”
“ைக����த �ட� ந�� �ேழ ���� �ட�க,
தைர�� �ட�� �ர�� அ�த இைளஞைன� க�ட��,
எ� ���� மன�� ேசா��� �ழ, அவ� அ���
ெச�� “இைளஞேன! � யா�?” எ�� ேக�ேட�.

அத�� அவ� “நா� கா�ப ��வ�� வ��� வ�த
சலேபாச� எ�� ��வ�� மக� �ேராசன�
எ�றா�”.
“இ� க�க��� பா�ைவ இழ�த என�
ெப�ேறா�க��காக த��� ெகா�� வ�� ெபா���
இ�த ஓைட�� வ�ேத�. � யாைன எ�� க�� எ���
அ�� ெச�����டா�. இ� என� ���பய�; அ��
ேவ� எ�ன? � எ�ன ெச�வா�, வ��தாேத எ��
அ�த இைளஞ� ெசா�னா�”.
“எ� ெப�ேறா� த��� ேவ�ைகயா� த����
ெகா����பா�க�. எனேவ � உடேன அவ�க����
த��� ெகா�� ேபா�� ெகா���, எ�
�ைலைமைய� ��, எ� இ�� நம�கார�கைள��
அவ�க�ட� ெத������! எ�றா� அவ�. �ற�
உ�� ��தா�”.
“ைம�த� ேக��� ெகா�டப�, அவ� ெப�ேறா���
�ைர��, இற�த மக�� உடைல�� எ���� ெகா��
ேபா� அ�த� பா�ைவ இழ�த ெப�ேறா� இ����ட�
ெச�ேற�. அவ�க� எ� கால� ஓைச ேக��� தன�
மக� எ�� எ�� “�ழ�தா�! ஏ� இ�வள�
தாமத�. உன�� ஏேத�� ச�கட� ேந��தேதா எ��
நா�க� �க�� வ���ேனா�. வா! மகேன, எ�
அ��� வா! எ�றா� அ�த க��ழ�த த�ைத.&#
8221;

“உடேன நா� ஓ� அரச� எ���, நட�த வரலா�ைற�
�� ���ேத�. அைத� ேக�� ���ர ேசாக�தா� அ�த
ெப�ேறா� ����� அ�தன�. க� பா�ைவ இழ�த
எ�க���� க�ேபால இ��த எ�க� க�ம� ேபா�
��டாேன. மகேன! உ�ைன� ���� நா�க� எ�ப�
வா�ேவா�? நா�க�� உ��ட� வ�ேதா�, எ��
அல�ன�”.
“உ�க� மகைன� ேபால இ���, நா� த�க���
ேவ��வன ெச�ேவ� என ேவ��� ெகா�ேட�.
இ� எ�க��� வா�� ேதைவ��ைல. ம�னா! இ�
எ�கைள� ேபாலேவ ��� உ� மகைன� ����, அ�த
���ர ேசாக��� உ�� இழ�க ேவ��� எ�� சாப�
ெகா��� ��டா� அ�த ��வ�. ேகாசைல! அ�த
��வ�� சாப� �ைறேவ�� கால� வ����ட�.
இராம� எ�ைன ���� ��த��, அதனா� நா�
உ�� �ற�ப�� ��சய�” எ�றா� தசரத�.
உடேன வ��ட� �ற�ப��� ேபா� சபா ம�டப���
�����தவ�க���, இராம� ����� �ழா
�����டைத��, இராம� வன� ெச�ல�
ேபாவைத�� ெத���தா�. நா�� மா�த� அைனவ��
ேவதைனயா� �ய��� த��தன�. இராமைன�
கா���� அ���ய தசரத� ெசயைல �ைற ��ன�.
இராம�ரா� வன� ெச�வ� அ��� ம�க� ம��மா
வ���னா�க�? இ�ைல இ�ைல. வள����

�ரா�க�� வ���னவா�. அ�வள� உ��க��
ஆ��த �யர��� வ���ன.
இ�த ெச��க� அைன�ைத�� ேக���ப�ட
இல��வ� �ன� ெகா�டா�. ேபா��ேகால�
��டா�. இராம� ����வத��� தைடயாக
உ�ளவ� எவரா���, அவ�கைள�
ெகா�ெறா��ேப�. ைகேக��� ேநா�க� �ைறேவற
�டமா�ேட�. எ�� எ��தா�. இல��வ� எ���ய
���� நாெணா� ேக�� இராம� அ�ேக வ��றா�.
“த��! ேகாப�படாேத, � ஏன�பா இ�ேபா� ேகாப�
ப��றா�” எ�� அவைன அைம�� ப��த
�ைன�றா�.
இல��வ��� இராம� பல ந��ைரகைள� �� அவ�
ேகாப� த����றா�. �ற� இராம�, இல��வ�ட�
�ம��ைர இ����ட� ெச��றா�. அ�வைர
நட�தைவ அைன�ைத�� ேக�ட �ம��ைர வ��த���
ஆ�����தா�. ந�வா��ைதக� �� இராம�
அவைள� ேத���றா�.
��ன� ஏவ� மக��, தவ�க� அ�யேவ��ய மர��
ெகா�� வர, அதைன இராம� ெப��� ெகா��றா�.
உடேன இல��வ� தா�� இராம�ட� வன� ெச�ல
ேவ��ெம�� த� தா� �ம��ைர�ட� ேக��றா�.
அத�� அ�த� தா� ெசா��றா�. “இல�மணா! �
உடேன �ற�ப�. இ� இராம� இ���� இட�தா�

உன�� அேயா��. � இராம� மன� ேகாணாம� நட��
ெகா�. அவ� வனவாச� ���� நா� ���� வ�தா�
��� வா! அ�ப� அவ��� ஏேத�� ��� ேந��தா�
அவ��� ��பாக � இற�� ��!” எ�றா� அ�த�
��தமான தா�.
இராம�� இல��வ�� �ற� �ம��ைரைய
நம�க���, க��கைள� ��ய ேந��த ப�ைவ� ேபால
�ம��ைர அ�� க��� ��த, த�த� ராஜ�க
உைடகைள� கைள����� தா�ய� ெகா�� வ�த
மர��கைள� த���� ெகா�� ெவ�ேய
�ற�ப�டா�க�. இல��வ�� த�ைன� ேபாலேவ,
மர�� த��த கா�� க��, இராம� ெசா��றா�.
“ல�மணா! நா� கானக� ெச�வதா�, ைகேக� ���ய
தா�மா� இ�வ��, த�ைத�� ஆறா� �ய��
ஆ����ளா�க�. � அவ�கேளா� த�� இ��தா�
அவ�க���� ச�� ஆ�தலாக இ����. என�காக �,
அவ�கேளா� த�����க� �டாதா?” எ�� ேக�டா�.
இராம� அ�வா� ெசா�ல��, அ�ேப உ�வான
இல��வ� ேதா�க� ���க ��� அ��, இராமைன
ேநா��� ெசா��றா�: “அ�ணா! நா� உ�க����
ெச�த �ைமதா� எ�ன? ���ைலக�� �� இ��தா�
��க�� அ���� ஆ�ப�� இ����; ��
இ��தா�தா� அத� ���ள �வரா�க�� இ����.
ேகாத�டராமா! யா� இ��தா� நா�� ��மகளா�

�தா�ரா���� உ�ேரா� இ��ேபா� எ�பைத
��கேள ெசா�� அ�ள ேவ���” எ�றா�.
எ� ஆதாரேமா, அ� இ�� அத� சா��� ெபா��க�
இ��ப� எ�ப� சா��ய�? எ�ப� இல��வ�
ேக��.
“அ�ணா! வா�ைம கா�பவ� எ�� உ�ைன உலேகா�
���ெகா����க, உ�ைன� கா���� அ��� ���
இ��� ந� த�ைத தசரத� ச�கரவ��� உ�ேரா�
இ���றா� அ�லவா? அவர� மக�தாேன நா��;
உ�கைள� ���� உ�ேரா� இ��ேப� எ��
�ைன���க� ேபா��”.
“��� நா� �ன� ெகா�� எ��த ேபாெத�லா�,
‘உ� �ன� ந�லத�ல, அதைன ����� த���� ��
எ�� ��க� க�டைள��டைத�ட, இ�ேபா�
எ�ைன� த�க� உட�வரா� இ��க� ெசா�வ�
�க�� ெகா�ைமயான�”
“ஐயேன! அரச� ெச�வ�� ம�ற �ற இ�ப�க�� ஒ�
ெபா��ட�ல எ�� க��� தா�க� அவ�ைறெய�லா�
�ற�� ெச�றா��, எ�ைன��, �தா�ரா��ைய��
&# 8216;ைக�ைட��’ ���� ெச�வ�
ெபா��த�ைடயதா?” எ��றா� இல��வ�.
இல��வ�ைடய உ�ளா��த க��த அ��

ெமா�கைள� ேக�ட இராம�ரா� ஒ��� ெசா�ல
இயலாதவனா�� க�க�� �� தாைர தாைரயாக�
ெசா�ய� த���� �க� தாமைரைய� பா��த வ�ண�
அைம�யாக ��றா�. அ�ேபா� வ��ட� அ�ேக
வ��றா�. அவைர இ�வ�� வண���றா�க�.
ெம��ெபா�ைள உண�� த�ைம�ைடய வ��ட�
அ���வ� ேதா�ற�ைத�� க�ட மா��ர���,
அவ�கள� ேநா�க�ைத அ��� மனேவதைனயைட��
த� வச� இழ�தா�. ஊ��ைனைய யாேர மா�றவ�லா�
எ�� ெப���ெச��தா�. ��ைத�� ெசய��
ெச�ப�ைடய இராம��� இ�த �ைல வர ைகேக�
காரண� எ�ப� �ற� ேதா�றேமய��, ேவ� யாேதா
காரண�� இ�� இ��க ேவ���. அ�த� காரண�
��ன� ெவ�வ�� எ�� வ��ட� �ைன�தா�.
எ��� இராமைன ேநா�� “இராமா! � கானக�
ெச����டா� தசரத� உ�� வா�த� இயலா�”
எ�றா�.
“��ேதவா! ம�னவ� ப�ைய ஏ�� நட�ப� எ�
கடைம. அத��� நா� �றேழ�. ம�னைன ஆ�த�
வா��ைதக� �� ேத��த� ��ேதவரா�ய உ�க�
கடைமயா��. இ��ர�� கடைமகைள��
�ைறேவ��த�தா� �ைற” எ�றா� இராம�.
“இராமா! வர� எ�ற ெபயரா� ைகேக� ேக�டத��
“த��ேற�” எ�� ஆராயாம� உட�ப�டைதய�� “�

வன� ேபா” எ�� ம�ன� த� வாயா� உ�ைன�
ப��தானா? இ�ைலேய! எனேவ, இ� அவன�
ஆைணய�ல” எ�றா� வ��ட ��வ�.
“த�ைத இைய�ததாேலதாேன தா� எ�ைன ஏ�னா�.
நா�� உட�ப�� அவ��� உ�� ����ேட�;
இ�வள�� அ��த தா�க� த�ைத வாயா� “ேபா”
எ�� �ற��ைல எ�ெறா� ேபா��� கா�� எ�ைன�
த��ப�, சகல சா��ர�க�� அ��த த�க���
�ைறயானத��” எ�றா� இராம�.
வ��டரா� ஒ��� ப�� �ற��ய��ைல.
க�க����� க��� ெப�� �ல��� �ழ ��றா�.
இராம�� இல��வ�� அவைர� ெதா��
அர�மைன வா�ைல ேநா�� நட�தன�.
�மர� இ�வ�� ���� நட�� ெச�வைத� க�� நகர
மா�த�� �ற�� ெப�� �யரமைட�தன�. இராம�
வன� ��வதா� ந�ைம அைடய�ேபா��
ேதவ�கேள�ட வ��� ��றா�க� எ�றா�
ம�ைறேயா� �ைல ேக�க ேவ��மா?
இராம�� தவ�ேகால� க�� நகர மக�� ைககளா�
க�க�� அ���� ெகா�� அ�தன�. நகர மா�த�
பல� �யர� தா�காம� உ�ைர ��டன�. �ல�
மய��ன�; �ல� ��� அ�தன�; �ல� க���
ெவ�ள��� ���ன�; ��த� �����த�ேபால அல�

அ�தன� �ல�. இராம� ������ெகா�� பவ�
வ�வா� எ�� ஆவேலா� கா����த ம�க�, மாறான
கா��ைய� க�� ‘ஐேயா! ந� க�க�
��டாக��ைலேய’ எ�� வ���ன�.
அேயா�� நகர�� ம�க� ம��மா? இ�ைல, ஐய��,
நால�� உ�ள உ��ன�க���ட �யர�தா� �வ��
ேபா�ன. ஊ�� ம�க��, ம�ற உ��ன�க��
வ��� வாட, இ�வ�� �ைத இ����ட�
ெச�றைட�தன�.
������ ெகா�� ம�னனா� இராம� வ�வா�
எ�� கா��� ெகா����த �ைத இவ�கள� ேகால�
க�� �����றா�. உட� ந��க “இ�த� �யர�
வ�� ேசர எ�ன காரண�?” எ�� உட� ந��க
ேக�டா�.
“�தா! பரத� நா�ைட ஆள��, நா� கா� ெச�ல��
ெப�ேறா� ப��தன�. அதைன� �ரேம�ெகா�� நா�
இ�ேற கானக� �ற�ப��ேற�. ��� வ�ேவ�. �
இ�ேக வ��த�படாம� இ�” எ�றா� இராம�.
இ�த� ெசா�க� �தா�ரா��ைய� ெப��� வ���ன.
“தா� த�ைத ெசா�ைல ஏ��� தா�க� கானக� ெச�வ�
ச�தா�. ஆனா� எ�ைன ம��� இ�ேக இ� எ��
ெசா�வ� எ�ன �யாய�? அைத நா� ெபாேற�”
எ�றா� �ைத.

“உ� ந�ைம க��ேய நா� இ�ப�� ெசா�ேன� �தா!
கானக��� நட��� ேபா� ெவ�ைம��, �� க�க�
பாத��� ���� ��ப�ைத�� உ�னா� தா�க
��யா�” எ�றா� இராம�.
அத�� �தா�ரா�� ெசா��றா� “�� �����
��ேமா ெப��கா�?”. உ�ைன� ��வ� எ�ப�
எ�வள� ெகா�ைம, அத��� ெகா�ைமயானதா
கானக��� ெவ�ப� காைல� ��வ� எ��றா�
�தா�ரா��. இவைள� க��� கட�� �த�க ���
எ�ப�� ���� ெச�வ� எ�� இராம� மன��
�ழ�ப� ஏ�ப��ற�. அ�ேபா� �ைத உ�ேள ெச��
தா�� மர�� த��� இராம� ��பாக வ�� ��றா�.
இராம�ைடய ைகைய� த� ெம��ய கர�தா�
ப��னா�. �ரா���� இ�த� ெசயைல� க�ேடா�
அைனவ�� மய�� ���தன�.
“� அவசர�ப�� ���த ெசய� உன�� ம����
த�வதா��� என��� ெப�� ��ப� த��ற�”
எ�றா� இராம�.
“கா�� வா��ைக ��ப� த�வ�தா�, நா�
இ�லா��டா� அஃ� இ�பமா� ��மா?” எ�றா�
�ைத.
இராம�ரானா� ஒ��� ேபச ��ய��ைல. �வ��
அ����� �ற�ப�டன�. அ�த� கா��ைய� க�ப�

வா�கா� அ��� அ�ப��கலா�. அவ� ெசா��றா�:
“வர��ைய� த� உட��� ���� ெகா�� ��மக�
��ேன வர, �� ஏ��ய ைகயனா� இல��வ�
��னா� ெச�ல, கா�ேமக வ�ண� இராகவ�
ெச��� கா��ைய� க�ட அ��ரா��� உ�டான
��ப� ெசா��� தரமாேமா?” அ�த� பாட� இேதா:
“�ைர ���� ��மக� �� ெசல
�� ��ைக இைளயவ� �� ெசல�
காைர ஒ�தவ� ேபா�ப� க�ட அ�
�ைர உ�ற�� உண��த�� ஒ��ேமா?”
இ�த� ேகால�ேதா� கானக� ெச��� இவ�கைள�
க�ட அேயா�� மா�த�, இ� இவ�க� வன� ���
எ�ண� மாறா� என உண���, இ� அ��
பய��ைல, இவ�க��� ��பாக நா� வன�
ெச�வேத ந�� எ�� எ��தன�.
இ��வ�ட� ேகாசைல��, �ம��ைர��
��ெதாட��� ெச�ல� ெதாட��ன�. த�ைன�
ெதாட��� வ�த தா�மா�கைள� த��� ���� “��க�
எ�ைன� �� ெதாட�வைத ���, ேபா� அரசைர�
ேத���க� எ�றா� இராம�. ��ன� இல��வ�
��ெச�ல, �ைத �� ெதாடர நட�� வ�த இராம�ரா�,
�ம��ர� ெகா�� வ�� ����ய ேத�� ஏ��
ெகா�டன�. ேத� �ற�ப�ட�.

அ����� �ற�ப�� அேயா�� நகைர ��� இர��
ேயாஜைன �ர� ெச�ற�ற� ஒ� ேசாைலைய
அைட��றன�. அ�� இ��த ��வ�க�ட�
இவ�க�� த��ன�. இராமைன� ெதாட��� நகர��
மா�த�க� அைனவ�� வ�� ேச���, அ�த�
ேசாைல�ேலேய த��ன�. �����த மா�த�
அைனவ�� ஊ� இ��, உற�க� �ற�� �யர���
������தன�. அ�த ேநர��� இராம�� �ம��ர��
ம��� ேப�� ெகா����தன�.
இராம� �ம��ர�ட� “அைம�சேர! உ�மா� ஒ�
கா�ய� ஆகேவ���. அ�� ����னா� ந�ேமா�
வ������ இ�த ம�கைள� ���ப அ���வ�
எ�தான கா�யம��. அ�ப� அவ�கைள� ���ப
அ��பாம� நா� ெதாட��� வன� ��வ�� ந�ற��.
ஆைகயா� ��க� இ�ேபாேத ரத�ைத ஓ��� ெகா��
நகர����� ����� ெச�� ���க�. ��க� ரத�
ஓ��� ெச�ற தட�ைத� பா��� அவ�க��, நா� நா�
������ேட� எ�� ஊ� ���� ��வா�க�”
எ�றா�.
இ�த இட��� வா��� இராமாயண���
ேவ��தமாக� �ற�ப�����ற�. அ� வ�மா�:
“தமசா ந��கைர�� ��� ஓ�� எ���� ெகா�ட
இராம�, ெதாட��� வ�த ம�க� அ�யாவ�ண�,
அவ�க� உற��� ேநர� பா���, �வ�� ேத�� ஏ�

��� �ர� ெச�� ஆ�ைற� கட�� ெச�ற �ற�
இற��� ெகா��, �ம��ரைர ேதைர� ���ப�
ெச��� ��� �ர� ேபா���� வ�மா�
ப��ததாக��, �ற� �வ�� ேத�� ஏ�� ெகா��,
ேதவ���, ேகாம� எ��� இ� ந�கைள� கட��
க�ைக� கைரைய அைட�ததாக� �ற�ப�����ற�.
இராம� ��ய ஆேலாசைனைய ஏ�� �ம��ர�
�ற�ப��� இராம�ட� “இராமா! தா�க� �வைர��
கா��� ெகா�� ��� வ�ததாக� ேபா�
ம�றவ�க�ட� ெசா�ேவேனா, உட� அைழ���
ெகா�� வ�ேத� எ�� ெசா�ேவேனா, எ�ன
ெசா�ேவ�. இராமா! த�கைள இ�த� கா���
������ நா� ம��� நா� ����� ெச�றா�, எ�
அ�����, ந����� எ�ன ெபா��? நகர��
மா�த�க�� ம�ைறய அரச�க�� உ�க� ��னா�
வ��றா�க�. எ�ப��� உ�கைள� ���ப அைழ���
ெகா�� வ����வா�க� என ந������� உ�க�
த�ைத, தா�க� வர��ைல எ�ப� ெத��தா� உ��
த�����பாரா? அவ��� நாேன எம�
ஆகேவ��மா?”
“ைகேக� உ�ைன வன� ேபாக� ெசா�னதா�, தசரத�
மரணாவ�ைத�� இ���றா�. ஆ��� உ�� இ���
இ���ற�. ��க� வன� ேபா���டைத நா� ேபா�
ெசா�னா�, அவர� உ�� �������. அவைர�

ெகா�ற ப� எ�ைன� ேசராதா?
எத��� இராம� இைச�� வர��ைல எ�ற��
�ம��ர� அவ� அ��� ���� �ர��
ம�றா��றா�. �ற� இராம� �ம��ரைன� ���
எ��� ����, ஆர� த��� ெகா�� அைழ���
ெகா�� ெச�� ேப��றா�.
“��ப� எ�தைகயவ���� வ�� எ�பதைன� �ற�த
அ�வா�யான ��க� அ��ேரா. இ�ேபா� கா�
ெச��� ��ப� வ��றேத எ��, ெத�வமா��
க�த���ய த�ைத�� ெசா�ைல� த�� நட�தா�, நா�
எ��� ப� சாதாரணமானத�� எ�ப�� உம���
ெத�யாதா? ��க� எ�ைன� கா� ெச�லா� த���ப�
�ைற��ைல” எ�றா� இராம�.
இ�ப�� ப�பல ெசா��, தா� வன� ��வேத அற�
எ���, இ�ைலேய� ெப��ப� தன�� வ�� ேச��
எ��� இராம� ���றா�. நா� ����ய��
ைகேக��ட� ேகாப�பட��டா� எ���, த��
பரத�ட� மாறாத அ�� பா��� வரேவ��� எ���
ேக��� ெகா��றா�. ெச��� ெசா� வ�லானா�ய
இராம�ரா� ���� ஏ�� ெசா�வத�� இட����
த� க�டைளயாக� ��யவ�ைற� ேக�ட �ம��ர�,
அத�� உட�ப�� அவ�கைள வண������
�ற�ப�டா�.

�தா�ரா�� �ம��ர�ட� “ச�கரவ����ட��,
மா�ய�ட�� எ� வண�க�கைள� ���க�. எ�
த�ைகய�க�ட� நா� வள��� வ�� �ைன, ��
�தலான பறைவகைள�� பா�கா�� வரேவ��மா��
ேக��� ெகா�ள ேவ���” எ�றா�. �ைத தா�
கானக��� பட�ேபா�� �யர�கைள�ப��
�ைனயாம�, அர�மைன���ள �� இன�க��காக
வ����றாேர எ�� �ம��ர� வ���னா�.
இராம�ரா� ேத���� ��க� தா�காமா� �ம��ர�
அ�தா�.
��ன� இல��வ�ட� ெச�� தா�க� �ற����வ�
ஏேத�� உளதா என� ேக�டா�.
உடேன இல��வ� ேகாப��ட� “இராம���
வா�க��தப� இரா�ய� இ�ைலெய�� ��,
ேவெறா� ெப��ட� ெகா�����ட
வா�ைமயாள��� நா� எ�ன ெசா�ல����ற�?
எ�றா�.
“இராமைன� கா���� அ������ இ��� ��
உ�ேரா� இ�����ேர!” எ�� நா� ேக�டதாக�
ெசா���க�. பரத�ட� ெச�� ெசா���க�; அவ�
இராம�ட� �ற�தவ�ம�ல; நா�� பரத�ட�
�ற�தவன�ல. ச����ன� பரத�ட�
சா��ெதா�கலா� அவ� எ� த���� அ�ல. ஆ���
இராம��� எவ� ��� �ைன����, அ� பரதேன

ஆ��� அவ�கைள அ��� ஒ����
ஆ�ற�ைடயவ� நா�. எ� இராமைன� த�ர ேவ�
யாைர�� நா� ம�னனாக� க�த��ைல” எ�றா�.
அ�ேபா� இராம�ரா� த�� இல��வைன ேநா��
“த��! ல�மணா! � ேந�ைமய�ற வா��ைதகைள�
ேபசாேத!” எ�� ஆைண��டா�. இல��வ� ேகாப�
த�ய��, �ம��ர� இவ�கைள� ப���, �� ேத�
�������த இட� ேநா��� ெச��றா�.
�ம��ர� ெச�ற��, இராம� ம�ற இ�வேரா��
�ற�ப�டா�. ��ய உதய���� ��பாக இர�ேலேய
இர�� ேயாஜைன �ர� நட�தா�க�.
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அேயா�யா கா�ட� - ெதாட���
இஃ� இ�ஙன���க, அேயா�� ேநா��� �ற�ப�ட
�ம��ர�, அேயா�� நகைரயைட�� இராம�ரா�
��யவா� �த�� வ��டைர� க�� நட�தவ�ைற�
���றா�. எ�லாவ�ைற�� ேக�ட வ��ட� �க��
மன� வ���னா�. இ��� தசரத� உ�� வாழ
மா�டா�, ���தன� ம�ன�” எ��றா�.
வ��ட� “நா� எ�வள� எ���� ெசா����,
த���� ேகளாம� இராம� வன� ேபா� ��டாேன!
��ைய யாரா� ெவ�ல ����! எ�� வ����
�ல��னா�. ��ன� �ம��ரைன�� அைழ���
ெகா�� தசரத� அர�மைன��� ெச�றா�.
ேத� வ�� ��ற�� இராம�தா� வ�� ��டா� எ��
எ��ய தசரத�, அ�ேக இராமைன� காணாம�
ேசா��� ேபானா�. தசரத� �ம��ரைன ேநா��
“இராம� எ�ேக இ���றா�” எ�� �ன�னா�.
அவ� இராம� இல��வேனா��, �ைதேயா�� கா���
ெந��ெதாைல�� உ�ளா� எ�� ெசா�ல��, தசரத�
உ�� அவ� உடைல���� ���� ேபா���.
தசரத ம�ன�� உடைல���� ���� ேபான அவன�

ஆ�ைய ேதவ�க� �மான��� ைவ��� தா���
ெச�� ேமா�ச ேலாக��� ேச��தன�. ���� �ற��
இ�லாத உலக� இ�த ���லக�.
தசரத� உடைல ேசா���� பா��� அவன� உ��
������ட� என உண��த ேகாசைல ேசாக�தா�
������ அ�தா�; கத�னா�.
கைத�� இ�த இட��� வா��க� ��வ� ச��
���யாசமான�. இராம� �தலாேனா� வன� ���த
ெச�� அ��� தசரத� உ�� ���ற�. அதைன
அ�யாத அ�த��ற மக��� ேத�ய�� அய���
���� ெகா����தன�. ம�நா� காைல ம�ன�
��� எழாைம க�� அைனவ�� பத� அ���றன�.
அ�வ�ைகெயா� ேக�� ேகாசைல�� ����ைர��
���� எ��� ெச��ய��� பைதபைத�� அ��
�ர�டன�.
தசரத� ஆ� ���தத��த ேகாசைல அைட�த
மனேவதைன ெசா��� தரமாேமா? �ர�ம� �தலான
உல���ள எ�லாவ�ைற�� பைட�த ஆ��த�வைன
மகனாக� ெபற பா��ய� ெச�த அ�த ேகாசைல, த�
கணவ� உ�� ��த �யர� தா�காம�, அ��த�
�ைட�� அதைன இழ�தவ�ேபால��, த��ட�
உ�வான மா��க�ைத இழ�த நாக� ேபால��,
அ�ைமயான தன� �ைணைய இழ�த அ��� பறைவ
ேபால�� �யர� கட�� ஆ��தா�.

அ���ள ���ைலைய� ���� ெகா�ட வ��ட�
ந�� ����� இ��� கட� ெச�ய ேவ��ய
�த�வ�க� எவ�� அ��� இ�ைல. பரத�
வ�மள�� ம�ன� உடைல எ�ெண�� இ��
ெகடா� கா�த� ேவ��� எ�� ெசா�� அ�வாேற
ெச���க ஏ�பா� ெச�தா�.
தசரத�� ம�ற மைன�மா�க� உட�க�ைட ஏற
எ����, இ�ேபா� ேவ�டா� எ�� அவ�கைள�
த��� அ���னா�. �ற� பரதைன உடேன அைழ��
வர �த�கைள அ��� ைவ�க ஏ�பா� ெச�தா�. �ற�த
ஐ�� ேபைர� ேத��ெத��� ேககய ம�ன����
பரத���� ப��� ெபா��க� பலவ�ைற அவ�க�ட�
ெகா���, இராம� வன� ெச�ற��, ம�ன�
இற�த�� அ�ேக ெத���காம�, ���ய ப�
காரணமாக எ�� ெசா�� பரதைன உடேன அைழ��
வர ஏ�பா� ெச�தா�. அ��� �ற�த ம��� அைம�ச�
ெச�ய ேவ��ய �ைற�� இ�த� கா�ய�கைள
வ��ட� ெச�தைத எ��� பா��க ேவ���.
இ�, வன��� ������ வ�த இராமன�
�ைலைமைய� ச�� பா��ேபா�. இராமைன�
��ெதாட��� ெச�ற அேயா�� நகர மா�தரைனவ��
��� ���ெத��த�ட� அ�� இராம�ராைன�
காணாம� �ய��றன�. ��ன� ேத��தட� ெச�ற
பாைதேயா� ெச�ல� ெதாட��னா�க�. ேத�� தட�

அேயா�� ேநா��� ெச��ற� எ��ண���,
இராம�ரா� நகர� ������டா� என� க��
ம���� ஆரவார� ெச�தன�.
இராம� ஊ� ������டா� எ�ற எ�ண���
ம����ேயா� நகர����� ���த ம�க��� �த��
ம�ன� இற��ேபான ெச����, இராம� வன�
ேபா���ட ெச���� �ைட�தன. அளவ�ற
�யர��றன�.
அ�ேக கானக��� இராம�, இல��வ�, �ைத �வ��
க�ைக�� வடகைரைய ெச�றைட��றன�. அ��
இ��த ��வ�கேளா� த��, அவ�கள� உபச��ைப
ஏ�றன�. அ�ேக இவ�க� க�ைக ந��� �ரா�
ம���தன�. இராம�� ��வ� ப�ட மா��ர��� சகல
பாவ�க�� ���ெம��, அவ� ேம� ����
க�ைக�� அ���� �ரா�யதா�, அ�த க�ைக ந���
�ற�� அ�கமா���; க�ைக ��த� அைட�த�.
க�ைக� கைர�� ��வ�கேளா� ������
த�����த த�ண���, அ�த� கா��� வ��பவ��,
க�ைக ந��� படேகா��� உ�ைம ெப�றவ�மான
�க� எ�� ேவ��வ அரச�, த� உ�றா�,
ப�வார�க� �ைட�ழ இராம� வ����பத���,
அவைன� காண வ�� ேச��தா�. �க� ����ேபர�
எ�� இட���� அரசனாவா�.

வா���ற��� ெப�ய ��ட� எ���� ஓைச ேக��
இல��வ� ��வ�கேளா� இராம�
ேப��ெகா����த ஆ�ரம��� வா���� வ��
எ�னெவ�� பா���றா�. �க� த� ப�வார�க� �ழ
��ப� க�� ��க� யா�? எ�ன கா�யமாக
வ�������க� எ�� �ன�னா�.
அத�� �க� “ஐயேன! நாவா�கைள இ�த க�ைக
ந��� ஓ��� ேவ��வனான நா�, இராம�ரா� கழ�
ேச��க வ�ேத�” எ�றா�.
இதைன� ேக�ட இல��வ� “ச�� இ��க�’ எ��
ெசா�� உ�ேள ேபா� இராம�ட� “ெகா�றவ!
தா��� �க ந�லவனான �யவ� ஒ�வ�, இ�த�
க�ைக ந��� பட� ெச���பவ�, ����ேபர���
ம�ன�, �க� எ�பா� த�க� ��வ� ேச��க
���� வ�����றா�” எ�� ெசா�ல, இராகவ�
“உடேன அவைன உ�ேள வர� ெசா�” எ��றா�.
இல��வ� �க�ட� வ�� உ�ேள வர� ெசா��
அைழ��றா�.
உ�ேள �ைழ�த �க� க�க� க����ப� இராமைன
த�சன� ெச��, ேம� வைள��, ைககளா� வா�
ெபா�� ப�ேவா� ��றா�. இராம� அவைன
அம��ப� ெசா���� �க� அமர��ைல. “ஐயேன!
ேதவ�� அ�� ெச�த���ப� த�க��காக
ேத��ெத��த ேத��, ��� இ��� ெகா�� வ�ேத�,

தா�க� தைய���� அவ�ைற ஏ���ெகா�� அ��
ெச�த�ள ேவ���” எ�றா�.
�����ேபா� இராம� ��வ�கைள ேநா��னா�.
தவெவா��க� ��ட நா� உ��த��
��யாதவ�ைற� ெகாண��த அவ� ெவ�ைள
உ�ள�ைத�� ���யான அ�ைப�� எ�� இராம�
ெந���றா�. “உ�ளா��த அ�ேபா� � ெகாண��த
இவ�ைற நா� உ�டதாகேவ எ���ெகா�” எ�றா�.
“நா�க� இ��ர� இ�ேக த�� நாைள ��ய�காைல
க�ைகைய� கட�� அ�பா� ெச�ல �ைன��ேறா�. �
இ�ேபா� உன� ப�வார�கேளா� ஊ���� �����
ெச�� நாைள� காைல�� பட�ட� இ�� வ��
ேச�வாயாக!” எ�றா�.
தவ�ேகால� �����த இராமைன� பா��� �க�
�யரமைட�� “ஐயேன! த�கைள� ���� ெச�ல எ�
மன� இட� த�வ��ைல. நா� த�க�டேன இ�ேகேய
த�����ேற�” எ�றா�.
அ�ேக�ட இராம� “அ�ப�யா�� ��� இ��
எ�கேளா� இ��கலா�” என அ�ம��தா�.
உடேன �க� த� ேசைனைய அைழ�� கா��
��க�க� அ����பவ�கைள� �����தாதவா�
கா��ட அ�த� தவ� ப��ைய� ��� காவ�

இ���மா� ப������� தா�� காவ���
��றா�.
“தா�க� ��நக� ��� அேயா��ைய��� வன�
��வத�� எ�ன காரண�” என �க� �னவ
இல��வ� நட�த வரலா�ைற அவ��� உைர��றா�.
அைத� ேக�� �க� �க�� வ��� இராம�பா�
ேம�� ப�� ெகா�டா�.
அ��ர� இராம�� �தா�ரா���� நாண�கைள
���� அ�� ப��தன�. இைளயெப�மா� இர�
��வ�� க� ��சாம� �� ஏ��ய ைகயனா�
காவ� இ��தா�. இைதெய�லா� �க��
க������ பா���� ெகா����தா�.
ெபா�� ���த�. இராம� எ���
கடைமகைளெய�லா� ����, அ����� �ற�பட
�ைர�� ெச�� “பட�ைன� ெகா�� வா” எ��
�கைன� ப��தா�.
அ�ேபா� இராம�ராைன ��ய மன��லாத �க�,
அவ� க�ைகைய� கட�த�� அ�� த�கா�
ெச���ட� ��ெமன எ��, அவ� த�ேனா� த�
ஊ�ேலேய த���ட ேவ��ெம�� இைற���றா�.
�கன� அ��ைன உண��த இராம� அவ�ட� ��க
க�ைணேயா� தா� ���� வ��ேபா� வ�� த���

ெச�வதாக� ���றா�. �க� ெகா��வ�த பட��
�வ�� ஏ� க�ைகைய� கட���றன�. அ�கைர
ெச�ற�� இராமைன� ��ய மன��� �க� ம�ப�
த� ஆைசைய� ���றா�.
அ�ேபா� அதைன ம��த இராம� �க�பா� ெகா�ட
அ�பா�, “த��! �கா! நா�க� சேகாதர�க�
நா�வ�தா� இ��ேதா�. இ�ேபா� உ�ேனா�� �ட
ஐவராேனா� எ�� ெசா�� �ைடெப��� ெச��றா�.
�ற� �வ�� க�ைக� கைர�� ெத�ப���� ெத��
ேநா��� பயண� ெச���றன�. வ�நட��
ெச��ைக�� ��ய அ�தமன கால��� ஓ�
ஆ�ரம�ைத� கா���றன�. அ�த ஆ�ரம��� வ���
வ�� பர�வாஜ ��வ� இவ�கைள வரேவ��
உபச��தா�. அவ� இராமைன� த���ெகா�� ���,
அவ� வனவாச� ெச�ய வ�த �வர�ைத� ேக��றா�.
நட�தவ�ைற இராம� ெசா�ல, ��வ�
வ��தமைட�றா�. �ற� ��வ� இராமைன�
த��டேனேய த����மா� ேவ���றா�.
இ�த இட� அேயா���� �க அ��� உ�ள�. ேகாசல
நா�� ம�க� இ�த இட���� வ�� ��வா�க�. அ�
உ�கைள� ேபா�ற ��வ�க��ெக�லா� இைட�றாக
இ����. எனேவ, தா� ெதாட��� வன�����
ெச�வேத �ைற எ�றா�.

உடேன பர�வாஜ ��வ� ���ர�ட மைல��
ெப�ைமகைளெய�லா� �� அ�ேகதா� அவ�க�
த�க �ற�த இட� எ�� ���றா�. �வ�� அவ�ட�
�ைடெப���ெகா�� ய�னா ந�� கைரைய
அைட��றன�. அ�ேக �ைட�த ����க�கைள, ஒ�த
அளவாக� ����� மாைணெய�� கா���
ெகா�ைய� க�றாக� ெகா�� ெத�பெமா�� க��,
அ�� ஏ� ய�ைனயா�ைற� கட���றன�.
இராமைன��, �ைதைய�� பட�� இ��� இல��வ�
அைத� த��� ெகா�� ���� கட��றா�. �ற�
ெந���ர� பயண� ெச�� ஒ� பாைல�ல�ைத
அைட�தன�. இராம� வ�ைகயா� அ�த பாைல�ல�
����� ��வள� உ�ள இடமாக ஆ���. �ற�
அவ�க� அ��ட�ைத� கட�� ���ர�ட மைலைய�
க�டன�.
இய�ைக வள�க� �ர��� �ட��� அ�த ���ர�ட�
கா��கைளெய�லா� இராம� �தா�ரா�����
கா���றா�. அ�ேக ேமக�க� யாைனகைள� ேபால
���யாச��� ேதா��� கா��கைள��, மரகத
ப�ைசெயா� ��ய� ேத�� ���ய ��ைரக�
ேபால��, ���� �த�� ���ய பா��� உ��த
ேதா�க� மா�ைக��� பற��� ெகா�க� ேபால
ஆ�ய��, மைல� �கர�க�, அ��க�, ப�ைமயான
ேசாைலக�, க��க� ��ெகா�ட ��க���� ேத�
ெகா���� கா��க�, க�வ�க�� ம��க�� தா�

�ைளயா�� கா��க�, ெகா���ய� கவ� ���
கா��க�, �� வ��ய கா�டா�க�, க�பக மல�க�,
அ�ண� பறைவக� பாட� ேக��� ���� கா��க�,
அ�� ��� ந�மண� இ�ப� மா� மா�� ேதா���
கா��கைளெய�லா� இராம� �ைத��� கா��
ம���றா�.
��ன� அ���வ�� க��� �யான��� அம���
�� இல��வ� அைம�த ஒ� ப�ணசாைல��
த����றன�. இ�ேக இல��வ� ����கைள
அளவாக ெவ��, அதைன ந�� அத�ேம� வ����
ேகா�கைள பர��, உல��த ேத�� இைலகளா� �ைர
அைம��, அத� ேம� நாண� ��கைள� பர��,
நா��ற�� ���� கா�கைள ெந��கமாக நா�� அத�
ேம� ம� �� �வ� அைம�த வைக�ைன �வரமாக�
���றா� க�ப�.
உலெகலா� பைட��� ெப�ைம�ைடய இராம� ஒ�
�� ���� �� ���தா�. இல��வ���, தா�
��ப� த�வதாக இராம� �ற, இல��வ� இ�
தன��� ��பம�� எ���, இராம� இ�ப� கா���
ஒ� ���� இ����ப� ஆ��ேற எ�ப�தா� தன�
�யர� எ��� ��னா�.
இராம�� த��ைய ேத�ற� க�� அரச� ெச�வ�க�
அ�ய� ��ய�, ஆனா� இ�த� தவ� ெச�வேமா
��ைம��� பய� த�� எ��றா�. இராம, ல�மண,

�ைதைய இ�ப�ேய ���ர�ட ப�வத��� ������,
நா� ச�� ��ேனா��� ேபா� ேககய நா� ெச����த
பரதைன� ப�� இ�ேபா� பா��ேபா�…….
வ��ட ��வ� பரதைன அைழ�� வ��ப�
அ���ய �த�க� �ைர�� ெச�� இர� பகலாக�
பயண� ெச�� ேககய நா� ெச�றைட�தன�. வ�த
�த�கைள வரேவ�ற பரத�, த� த�ைத ���� நலமாக
இ���றாரா என� ேக�டா�. அத�� அ�த �த�க�
த�ைத “வ�ய�” (ந�றாக இ���றா�) என ப��
ெசா���றா�க�. எ� அ�ணா இராம� இளவ�
இல��வ�ட� நல�தாேன? என� ேக��றா�. ஆ�
என அவ�க� �ற தைலேம� கர� ���� அவ�கைள
மான�கமாக வண���றா� பரத�. �ற� அைனவர�
நலைன�� ேக�ட��த�� அவ�க� ெகாண��த
���க�ைத வா��னா�.
த�ைத�� ���கமாதலா� அதைன ம�யாைதேயா�
வா�� எ��� ��� தைலேம� ெகா�டா�. ��ன�
பரத� தன� ேசைன ம��� ப�வார�க�ட�
அேயா����� �ற�ப��றா�. ெந���ர� பயண�
ெச�� ேகாசல நா��� எ�ைலைய அைட�றா�. ஏ�
நா�க� பயண� ெச�� இ�த �ர�ைத� கட��றா�.
எ�����, ��ள��, ம������ தா�டவமா�ய
ேகாசல நா� �யர��� ஆ�����த�. ம�க�
��ப�கட�� ஆ��� இ��பைத� க�டா�. எ��

ேநா���� �யர� கா��க�. வய�� ெந�க��க�
தைலசா��� ம�க� உ���� �ட�தன, ெப�க� த�
ெதா��� நா�ட��� ஊட�� இ��தன�, இ�ப�
நா� கைள இழ�� �ண�ேபால கா��த�த�.
நா��� அவல �ைல க�� பரத� இ�� ஏேதா
ெப����� �க������ற� எ�� உண���
ெகா�டா�. அ�ப� எ�ன �க��த� எ�பைத அ���
ெகா��� ஆவ�� ேத�ைன �ைர�� ெச��த�
ெச�தா�. நக�� ெப�வா�ைல அைட�றா�. அ�ேக
ம���� மா�ைகக��� வானளாவ� பற��
ெகா������ ெகா�கைள� காண��ைல. நகர���
இர�ேபா��� வழ��� ெகாைடக� நைடெபற��ைல.
ம�கல� பா�ேவா� ��த� �தலாேனா� ப�� ெப���
ெச��� கா��கைள� காண��ைல. அ�தண�க� ப��
ெப��� ெச��� கா��க� காண�பட��ைல. யா�
இைச�� மா�த� ஆ�� �ல��� ஓைச��
ேக�க��ைல. ��க� அரவ��� ெவ��ேசா��
�ட�தன. பா�ப�ட பைகவ� ஊ� ேபால��, ��மா��
��மக�� ���ய ெபா��ழ�த பா�கட� ேபால��
அேயா�� வ�தா�� ேபான�.
பரதன� ேத� ேவகமாக� ெச�� அரசன� மா�ைகைய
அட�த�. த�ைதைய எ��� காணாம�, த�ைத
இற����க���ேமா எ�� அ�ச� ேதா��ய�.
உ�ைமைய� ெத��� ெகா�ள ேவ��ெமன

ேவகமாக� �ற�ப�ட பரத�ட� ைகேக� அ���ய
�த�க� வ�� “உ� தாயா� உ�ைன உடேன பா��க
�����றா�க�” எ�ற ெச��ைய� ��னா�க�.
வ�� வண��ய பரதைன� ைகேக� த���
ெகா�டா�. �� த� �ற�த ���ன�� நல� �னவ,
���கமாக �ைடய��தா� “��ல�” எ��. த�ைதைய
எ�� ேத��� காண��ைலேய, த�ைத எ�ேக?
எ�றா� பரத�.
த�ைத எ�ேக எ�ற�ட� மன� கல�க ேவ��ய
ைகேக� ச��� வ��த��� அவ� இற�த ெச��ைய�
ெசா�� ��� வ��தாேத எ�றா�.
த�ைதைய� காணா� ஏ��� த��த பரத���,
ைகேக��� ெசா�க� ேப��ெயன தா�� மய��
தைர�� சா��தா�. �யர�தா� தா���ட பரத� த�
தா�ட� “�ற� ெசா�ல அ��� ெச��ைய � வா�
�சாம� ெசா��றாேய! உ���� ெகா�யவ� உல��
உ�ேடா?” எ�றா�.
தசரத� ெப�ைமைய� ெசா��� ெசா�� �ல���றா�.
க�க�� �� ெகா�ட பரத� �யர� கட�� ��த
ைகேக� அவைன� ேத���றா�.
த�ைத ேபா���டா�, இ� அவைன �ைன��
�ல��வ�� பய��ைல. இராமைன� க�� த����

அதனா� மன ஆ�த� ெபறலா� எ�� எ�� “எ�
அ�ணா இராமைன த���க ேவ���. அவ� எ�ேக?”
எ�றா�.
����ட வ��த��� ைகேக� ெசா�னா�: “இராம�
த��ேயா�� ேத�ேயா�� கானக��� உ�ளா�”
எ��. இதைன� ேக�ட பரத� �ைய உ�டவ� ேபால
ஆனா�. இராம�ரா� வன� ேபானா� எ�றா� எ�ன
காரணமாக இ����. �� �ேராக�, ெத�வ� ��ற�
இவ��� எ� காரணமாக இ���� எ�� ம�
மய��னா�.
�ற���� ��� எ�ணாத மன��ன� இராம�.
அ�ப����க அவ� வன� ேபாக காரணெம�ன
எ�றா� பரத�. ச�கரவ��� உ��ட� இ����
ேபாேத இராம� கா����� ேபா���டா� எ�� ப��
��னா� ைகேக�. ஏ� அ�ப� நட�த�? எ�றா�
பரத�.
“நா� உ� த�ைத�ட� இ� வர�கைள� ேக�ேட�.
அவ�ைற� ெப��� ெகா��, ஒ� வர��னா�
இராமைன கா����� ேபாக� ெச�ேத�. ம�ெறா�
வர��னா� நா� உன�� உ�ய� எ�� ஆ��ேன�.
அைத ெபா��கமா�டாம�, உ� த�ைத, தன� உ�ைர
���னா�” எ�றா�.
கா�க�� � ���த� ேபால இ�த� ெசா�கைள� ேக�ட

பரத� ெச�கைள� ெபா��� ெகா�டா�. (கர�க�
ெச� ��ன). ைகேக� ெசா�ன ெசா�க� பரத��
ெச� ���த�� — அவ� க�ன�க� �ன�தா�
���தன; ம���கா�க� � உ���தன; �ைக ���த�;
வா� ம���� கர�க� ஒ�ேறாெடா�� ேமா�
அைற�தன; �ன�� பரதைன ��வ�மா� ஆ�ெகா�ள
வானவ��, அ�ண�க�� அ��ன�; ���ன�; �ைச
யாைனக� ம��டன; ��ய�� �ைச மா�னா�; க��
�ன கால�� க�கைள ��� ெகா�டா�.
அ�த ெகா�ய வா��ைதகைள� ெசா�ன ைகேக�ைய
தாெய��� பாராம� ெகா�ல எ��ய பரத�, இராம�
ேகா��பாேன எ�� எ�� ��மா���தா�.
“உ� ெகா�ய ����யா� எ� த�ைத மா��
ேபானா�; அ�ணா இராம� ெப�� தவ�
ேம�ெகா�டா�. இைத� ேக�ட �ற�� உ� வாைய
���காம� இ���ேறேன! பாவ�தா� � ெப�ற இ�த
ரா�ய�ைத நா� ஆ�டவனாகேவ ஆ���ேடேன!”
“�த�� உணரா� தவ� ெச����தா��, அத�
�ைன ெத��த �ற� � மா��ேபா���க ேவ���.
அஃ��� இ��� � உ�ேரா� இ���றாேய!
உ�ைன� ெகா���ட �ைன��ேற�. ஆனா� அ�த
தா��� ந�ல இராம� எ� �� ேகாப�ப�வாேன
எ�� தய���ேற�”.

“��ய �ல��� ேதா��ய நா�, தா�� தகாத
����யா� �ைட�த அரைச ெப�ேற� எ��
��கால��� ப� ஏ���ப� ெச�� ��டாேய! �
ெச�த ெகா�ய ெசயலா� ஒ�வ� (தசரத�) மாள��,
வன� ேபா� ���வர ஒ� �ர� (இராம�)
இ��க��, � ����ய இ�த நா�ைட நா� (பரத�)
ஆள�� ெச�தாெய�றா� இ� ந�ல த�ம� தா�!”
எ�� இக���யாக� ��னா� பரத�.
“ெகா�ட கணவைனேய ெகா�� ��டாேய! பா��
ேபா�ற பா�! � இ��� எ�ென�ன �ைமக�
��வாேயா? த� ம�க� நலைன� க��பவ� தா�.
கணவ� வ� ��பவ� ெப�. � இ��ர��
வைக��� இ�லாம� மக���� ப�ைய��,
கணவ��� மரண�ைத�� ெகா��� ��டாேய! ேநா�
உடைல� தா�� அ��ட� அ��� ேபா� தா��
அ��� ���; ஆனா� � இ��� இ����றாேய! �
ேநா� அ�ல; ேப�! � இ��லக��� வாழ அ�கைத
அ�றவ�”.
“உ� ெசயலா�, உன�ேகா, என�ேகா, நா���ேகா
ந�ல� ஒ��� இ�ைல. த�ம� ெக�ட�, ப� ேச��த�;
நா����� ��ப� ேந��த�. உன�� இ�த ����ைய�
ெசா�ன� யா�? என�� இ�த அர�� ேவ�டா�,
இ�த� ப��� ேவ�டா�.”
“நா� ேநர�யாக� ெச�யாம�, உ� �லமாக இ���

ெசய�கைள� ெச�ததாக�தா� உலக�தா�
ெசா��வா�க�. “எ�தவ� இ��க அ�ைப
ேநாவாேவ�” எ�� � ��ற�� ப��� அ�றவளா�
��வா�! ஆனா� என�� ேந��த ப�ைய மா�ற
��யா�. உ�ைன��ட ந�லவளா�� ��ேட� நா�”
எ�� பரத� ெநா�� ெகா��றா�.
“என�� ஏ�ப����ட இ�த� ப��� அ�� நா�
உ�ைர மா���� ெகா�வைத� கா����, உ�ேரா�
இ��� நா� ��றம�றவ� எ�பைத இ�த உல����
ெத�ய� ெச�வேத ேம� எ�� எ���ேற�. அ�ப�
நா� ப������ ��ப�ேவனானா�, �தா� காரண�
எ�� உலக� அ��� ெகா�� உ�ைன இக��. ந��,
உ�டவைர� ெகா���, � ெச�த ப� உ�ைன�
ெகா�ல�தா� ேபா�ற�”.
“�ற� �ன�க��ட அ����ற ெகா�ைமயான
ெசயைல� �சாம� ெச����ட ெப�� பா� �! உ�
பாவ வ���� �ற�� ��டதா�, அ�த� பாவ�
எ�ைன�ம�லவா ெதாட��. அதனா� நா� ெச�யாத
�ைழ�� நாேன காரண� ேபால��, அதனா� மன�
வ��� ����� �ைல�� ஆளா���ேட�! இ�த�
ப� ��கேவ��மானா� � இராம��� அ��த தவ
வா��ைகைய நாேன ேம�ெகா���ேற�. இ�
யா��காக�� அ�ல, த�ம���காக� ெச��ேற�”.
“என�� ந�ைம த�வ� தவ� எ�� ெசா�ேன�.

உன�� ந�ைம த�வ� எ� ெத��மா? �
உ���ற�தேல ந��. அ�தா� �யாய�. � உ��
�ற�தா� ைகேக� �ய உண�� இ�லாம� தவ� ெச��
��டா�, அ� தவ� எ�ப� உண��த�� உ�ைர
��� ��டா�; அவ� ��றம�றவ� எ�ற
�கைழயாவ� � ெப�வா�. அதனா� உன�
பாவ�க�� ���� ேபா��” எ�றா� பரத�.
எ�வள� எ���� ���� ைகேக� மன� மாறாத�
க�� பரத�, இ� இ����ப�� பய��ைல. எ�லா
��ப�கைள�� ��� இதம��க வ�லவ� ெகளச�யா
ேத�தா�. அ�த அ�ைனைய� ெச�� கா��ேற�
எ�� �ற�ப�டா�.
(�ம��ர� �த�ேயா� அ��� இ��பைத�� பாரா�
பரத� ைகேக�ைய ைவ� ெகா����க அவ�
ேப�ெசா�யா� அவ� வ����பைத அ��த
ெகளச�யா ேத� அவைன� க�� ேபச� க��
����ைர�ட� ைகேக��� அர�மைன���
�ற�பட, அ�ேபா� பரத� ெச�� அவைள� க��
வண��யதாக வா��க��� ெசா�ல� ப��ற�.)
ேகாசைலைய� க�ட பரத� அ�ய�ற மர�ேபால அவ�
��வ�க�� ����, அவ�ைற� ப��� ெகா��
�ல���றா�. �யர� ���� எழ ��� ேநர�
ேபச��யாம� �ண�ய�� ேப��றா�.

“அ�மா! எ�ைத எ��ல�� உ�ளா�? எ� அ�ணா
இராம� எ�����றா�. இ�த �ைலைய� காணவா நா�
த�யனா� இ�� வ�� ேச��ேத�. எ� மன��ய���
ப�� ெசா���க� அ�மா!” எ�றா�.
ேகாசைலைய� க�ட�� அவ� �யர� அ�க���
தைர�� �ர�� அ��றா�. த�ைதைய� க��
அவ�த� ��வ�கைள� ெதா�� பா��ய� இ�லாம�
ேபா���ேடேன! நா� கா�க ேவ��ய இராம�,
கா���கா ெச�வ�? ��க� அதைன� த�����க
ேவ�டாமா? ��க� தவ�����கேள அ�மா!”
“இ�த� ெகா�ைமைய� ெச�தவ�க� த� �ல�ேதா�
அ�����க ேவ���. ஆனா� அவ�க�
அ�ய��ைலேய. இவ����� காரணமான ெகா�யவ�
ைகேக��� வ���� �ற�ேதன�லவா? நா�தா�
வ�சக�. எனேவ அைத� ெசா�ல�� என�� அ�கைத
இ�ைல. இ�த� �யர� ��க ேவ��மானா�, நா�
இற�� ஒ�த� ஒ�ேற வ�யா��”.
“இ�வைர ப�பாவ� ெச�� ெக�ட ெபய� ெப�றவ�
ஒ�வேர�� ந� �ல��� உ��க��ைல. நா� வ��
�ற�ேதேன ப�காரனாக! நா�ைட ��� கா��
வ�தவ�� இ�� கா��� உ�ைம ெப�றவ�� நா���
இ�லாம� ேபா���டா�கேள! நா� க�கைள இழ��
த���றேத; இ�த நா� இ�த �ைலைய
அைடயலா�ேமா?” எ�� பரத� �ல���றா�.

இதைன ேகாசைல ேக�டா�. உய���� �ற���
அத�ேக�ற ெபா�ைம, க�� ெந� �தலான ��ய
�ண�கைள� ெப�றவள�லவா ேகாசைல. பரத�ைடய
மன�ைலைய ந�� ���� ெகா�டா�. அவன� தா�
ைகேக��� ������ அவ���� ப�� இ���ேமா
என ��� க�����தைமயா� ஏ�ப�ட ேகாப� மா�,
மன� ெந���� அவைன� பா���� ெசா��றா�.
“பரதா! உ� தா� ெச�த இ�த ���� ப�� உன��
��ேப ெத�ய��ைல ேபா����றேத!” எ�றா�.
இ�த ெசா�கைள� ேக�ட�தா� தாமத�. ேகாசைல�ட
த�ைன ச�ேத��� ��டாேள எ�ற எ�ண� அவைன
ேவதைன� ப���ய�. அ�ப�ட ��க� ேபால தன�
மன� ��றைல ெவ��ப��தலானா�, அ��க��கான
��ைரக�� �ல�.
“தாேய! ைகேக� ெச�த ���� என�� ��ேப
ெத������மானா� நா� நரக����� ேபாேவ�.
எ�ப� ெத��மா? த�ம� ெக��ப� �ய வ���
ெச�பவ��, இர�கம�ற க�மன� பைட�தவ��,
மா�றா� மைன� �� காம� ெகா�� அவ� வா���
கா��� �ட�பவ��, காரண��� �ற� ��
ேகாப�ப�பவ��, ெகா�ைம ெச�� உ��கைள�
ப��பவ��, தவ�க���� க����ப�
�ைள��தவ�� எ�த நரக����� ேபாவா�கேளா
அ�த நரக���� நா� ேபாேவ�”.

“”எ� தா�� ���� என�� ��ேப
ெத������மா�� ஐ�ெப�� பாவ�களான அரச�,
ஆ��ய�, தா�, த�ைத, தைமய� ஆ�ேயாைர��
ெப�கைள�� வாளா� ெகா�றவ�, அரச����
ேசரேவ��ய ெபா��கைள வ�சைனயா�
கவ��தவ�, ேபா�� எ���ட� ேதா�� �ற� கா��
ஓ�வ�தவ�, �ற�ட� யாசக� ெப��� ெகாண��த
ெபா�ைள அவ�கைள� தா�� அபக��தவ�� எ�த
நரக����� ேபாவா�கேளா அ�த நரக���� நா�
ேபாேவ�”.
“எ� தா�� ���� என�� ��ேப
ெத������மா�� �ளவ மாைல அ��த ��மாைல
தைலவ� (பர�ெபா��) அ�ல எ�� ெசா�னவ�,
அ�ய ஒ��க� அைம�த அ�தண�க���� �ைழ
���தவ�, ��றம�ற ேவத ெந�ைய� ேபணாம�,
தவ�கைள இைழ�தவ�, ெபா� எ�� ேப� ���த
மன��ன�, ஆ�ேயா� ேபா�� நரக���� நா�
ேபாேவ�”.
“எ� தா�� ���� என�� ��ேப
ெத������மா�� தா� ப�யா� வ��த, தா� ம���
வ�� ��ட சா���பவ�, ேபா�� த� தைலவ�
அ��மா� அவைன கள��� ������ தா� ம���
த��� �ைழ�� ஓ�யவ�, ஆ�ேயா� ேபா��ேச��
அ�த ெகா�ய நரக���� நா� ேபாேவ�”.

“எ� தா�� ���� என�� ��ேப
ெத������மா�� ெபா�சா�� ெசா�னவ��,
ேபா��� பய�� ஓ�னவ��, த��ட�
அைட�கலமாக� ெகா��த ெபா�ைள வ�சகமாக�
கவ��� ெகா�டவ��, ஒ�வ� இைள�த ேநர���
��ப� ெச�தவ�� ேபா�� ெகா�ய நரக���� நா�
ேபாேவ�”.
“எ� தா�� ���� என�� ��ேப
ெத������மா�� அ�தண� வா�� ��ைட
���ைறயா��ய ெகா�யவ��, த� ெசா�த
��ைளகைளேய ெகா�றவ��, ெபா� வழ��
ேபா�டவ��, ேதவ�கைள� ப��தவ� ஆ�ய �ேயா�
ேபா�� நரக���� நா� ேபாேவ�”.
“எ� தா�� ���� என�� ��ேப
ெத������மா�� க��������� பா� �டாம�,
தா��ப��ட� தா� ம��� பாைல� கற�� ���தவ�,
�� ம�ற��� ெபா� ெசா�� �ற� ெபா�ைள
த�னதா��� ெகா�டவ�, ெச�ந�� ெகா�ற �ய
நா�ைக�ைடயவ� ஆ�ேயா� ேபா�� நரக���� நா�
ேபாேவ�”.
“எ� தா�� ���� என�� ��ேப
ெத������மா�� வ��பயண� ெச�ைக��
த��ட� பய���� அபைல� ெப��ைர �ேயா�
கவ��� ெச�ல, அவ�கைள ��க�யலாம� த�

உ�ைர� கா��� ெகா�ள த�� ஓ�யவ�, த��ட�
இ��ேபா� ப�����க தா� ம��� வ�� ��ட
உ�பவ� ஆ�ேயா� ேபா�� நரக���� நா�
ேபாேவ�”.
“எ� தா�� ���� என�� ��ேப
ெத������மா�� ேபா��கள��� எ���� பய��
ப��� ேபானவ��, உ��கைள� ெகா�� ����
ஆைச உைடயவ��, த�ம மா��க�ைத ைக���
அத�ம வ��� ெபா�� ���க ����ய அரச��
எ�த நரக����� ேபாவா�கேளா அ�த நரக���� நா�
ேபாேவ�.”
“எ� தா�� ���� என�� ��ேப
ெத������மா�� ேகட�ற அரசா�� �ைட�க�
ெப�ற�� தா� எ� ெச���� த�� எ��
ஆணவ�தா� த��ய�ற கா�ய�கைள� ெச�� ெகா��
த�ம மா��க���� மாறாக, அரச த�ம� மற��
ெசய�ப���ற பா�யாக நா� ஆேவனாக! க���
ெப�ைண க�ப��க� க��யவ��, �� ப���ைய
�ய ேநா�க�ேதா� பா��தவ��, க� ���தவ��,
ெபா� ெபா�ைள� ���யவ�� ெச��� நரக����
நா� ெச�ேவனாக!”.
“எ� தா�� ���� என�� ��ேப
ெத������மா�� ஒ� நா��� �ைலயான
��ம�க��, பல காரண�க��காக வ��

த������� �ற நா�டவ�க��, வா�ப� �தலான
காரண�க��காக வ�தவ�க�� அ�� ஓ��ப�, எ��
பைடெய���� ேபா�, ஓ� ஒ��� ெகா���
�ர�லா ேகாைழ எ�� �� மகனாக நா� ஆக�
கடேவனாக!”.
“எ� தா�� ���� என�� ��ேப
ெத������மா�� கள�கம�ற உய� ����ற�தாைர,
இ��� ப��� கள�க� க����� ��யவ��, வ�ய
கால��� ஏைழக���� �ைட�த ��ய உணைவ��
�தற அ��தவ��, எ��� உ�ேளா� ப������ வாட,
அவ�க� நா�� �� ஊ��ப� தா� ம��� �����
சா���டவ�� ஆக நா� ஆக� கடேவ�!”.
“எ� தா�� ���� என�� ��ேப
ெத������மா�� உ�ன� தகாதவ�ைற நா� ேபால�
��பவ��, இவ� ஆ�ம�ல, ெப��ம�ல என
�ற� இகழ��, அத�காக ெவ�க�படாதவ��, நரக�
எ�� ஒ�� உ�� எ�� ேவத� �ரமாண�ைத�
�ற�க��பவ��, �ற�ைடய ��ற�கைள� ���
ெகா�� ��பவ�மாக நா� ஆக� கடேவனாக!”.
“எ� தா�� ���� என�� ��ேப
ெத������மா�� த��ட� ஆ�ைம இ����
அதைன �ணா�����, பைகவ� ைக�� ����
�ைற�ப�� உ���� �ற�த மான�ைத இழ��, �ைற�
காவல�க� தா� ����யேபா� த�� த��ய�ற

உணைவ இர�பவ� ேபால� ைகேய�� உ��
�ைலய�ற உட�ைப� கா��� இ��ைல உ�றவனாக
நா� ஆக� கடேவனாக!”.
“எ� தா�� ���� என�� ��ேப
ெத������மா�� த��ட� உ�ள ெபா�ைள
யா��பவ���� ெகா��ப� �க�� ���ய��
த��. அ�ப�� ெகா��க மன��ைலேய� “இ�ைல”
எ�� ெத�வாக� ��, இர�பவ� நைச ெகா�ளாதப�
ெச�� �டலா�. அ�ஙன���, நாைள, ��ைன எ��
அவைன ஆைசகா�� இ��க��� கைட��� இ�ைல
எ�� ெசா�வ� ெப�� பாவமா��. அ�வா� ெச���
�ண� அைடய� த�க நரக� எ�ேவா அத�� நா�
ேபாேவனாக!”.
“எ� தா�� ���� என�� ��ேப
ெத������மா�� �ற�த ஆ�த�கைள� ைக�
ெகா������ ேபா��கள��� த���� பல�னமான
எ���ட� ேதா�� அவ� அ�ப��த இ�வானவ�
அைட�� �ைலைய நா� அைடேவனாக!”.
“எ� தா�� ���� என�� ��ேப
ெத������மா�� வள� ���த த� நா�ைட
எ��க� ����� ெகா�ள உ�ைர ெப�ெதன ம���
எ��க� ���ய �ல�ேகா� ெந�நா� உ�ேரா�
வா�� ேகாைழயாக நா� ஆேவனாக!”.

இ�ப�யாக� ப�பல ��ைரகைள பரத� தா�
ேகாசைல “ேககய� ேகாமக� இைழ�த ைகதவ� �
அ���ைல ேபா��!” எ�� ேக�ட ேக����
ப�லாக� �����தா�.
“எ� தா�� ���� என�� ��ேப
ெத������மா�� உ�ள அைன�� நரக�க����
நா� ேபாேவனாக!” எ�� ���ெகா�ேட
ேகாசைல�� பாத�க�� ���தா� பரத�.
பரத� ��ய வா��ைதகைள� ேக�ட ேகாசைல,
அவன� மன� ��ைமைய உண���, இராமேன ����
வ����டைத� ேபால ம���� அ��னா� க���
ெப��� பரதைன எ���� த��� ெகா�டா�. தா�
ைகேக��� க�ய மன�ைத��, பரத�� உய��த
�ண�கைள�� எ�� ���� ெப��தமைட�த
ேகாசைல�� தன�க�� பா� �ர�த�. பரதைன
அ�ேபா� அைண��� ெகா�� அவ� ேபச��றா�.
“�ழ�தா�! பரதா! பழைம�� �க�� வா��த உ�
�ல��� உ��தவ�� உ�ைன� ேபா�ற �ற�தவ� யா�
உள�?” எ�� ேகாசைல �ற��, பரத� ம�ப� அவள�
பாத�க�� ���த ப�ய, அ�ேபா� வ��ட� அ��
வ�தா�. பரத� �ல�� வ��ட�� பாத�க���
���� வண��னா�. ��ைவ� க�ட�� ��க�
��ட பரத� “எ�ைத எ�ேக ேபானா�?” எ��
அ�தா�.

(த�ைத மா��ேபானா� எ�ப� ெத����, �க
ெந��கமானவ�க� வ��ேபா� இ�ப�� ேக���
வழ�க� இ��த�)
“மாச�ற எ� ைம�தா! பரதா! உ� த�ைத இற�� ஏ�*
நா�க� கட�� ��டன. �த�வ� ெச�ய ேவ��ய
இ��� கடைன � ெச�� ���பாயாக” எ�� ேகாசைல
பரத�ட� ேக��� ெகா�டா�.
*(வா��க���ப� தசரத� இற�த ம�நா� வ��ட�
ேககய நா���� �� அ���னா�. அவ�க� ம�நா�
����� ��ைரக�� �ைர�� ெச�� ேககய நா�
ெச�� பரத�ட� வ��ட� ெசா�ன ெச��ைய�
ெசா�ல, ெச��ய��த பரத� உடேன �ற�ப�� ஏ�
நா�க� பயண� ெச�� எ�டா� நா� அேயா��
அைட�தா�. அ�ஙனமா�� ம�ன� இற�� அ��
ப�தாவ� நாளா��)
த�ைத�� இ��� கட�கைள� ெச��மா� ப��த
தா� ேகாசைல�� ெபா�பாத�கைள வண��,
வ��ட�ட� ெச�� த���� ஈ�� த�ம�ைத� கா�த
தசரத�� உடைல� க�டா�. த�ைத�� உடைல�
க�ட மா��ர���, பரத� ம��� ���� அல��
����றா�. உலக� ��வ�� நல�ற� கா�த தசரத�
உட� எ�ெண�� இ��த�. அதைன� த� க��ரா�
க��னா�.

நா�� ேவத�கைள�� க��� ேத��த அ�தண�க�,
ம�ன�� உடைல, ைதல�ேபைழ����� ெம�ல
எ���, அரச ம�யாைதகேளா���ய வா��ய
�ழ�க�க�ட� ஓ� ெபா� �மான��� ஏ��ன�.
அ�ேபா� தசரத�� சார�யான �ம��ர��,
அைம�ச�க��, பைட�தைலவ�க��, ம����ள
ராஜா�க அ�கா�க�� ந�� ��ற� அைன���
����ெகா�� அ�� ���தன�. ம�க� அ��
�ல��� ெகா�� கர�கைள உயர� ��� வண�க,
�மான�ைத ஓ� யாைன�� �� ஏ��� ெகா��
ேபா�ன�.
ச��, �ரச�க� �ழ�க, ெப����க�தா� ம�க�
க��� ம�க, யாைன ��ைர, ேத��பைடக� ��
ெச�ல ேவத� ஓ�� ெகா�� அ�தண�க� ��ெச�ல,
தசரத�� அ�ப�னா�ர� ேத�ய�� அவ�கைள�
ெதாடர, அைலகட� ேபால அைனவ�� சர� ந��
கைரைய அைட�தன�.
த�ம சா��ர�க�� வ�ல �ேரா�த�க� தகன����
��� ெச��� ��ையகைள ����� ெகா�� ��ட
பரதைன அைழ�தன�. தசரத� �ைத��� ���ட பரத�
எ��த��, வ��ட� அவைன ேநா�� “பரதா! உ�
அ�ைன ெச�த ெகா�ைமயா�, மன� �க
ெநா��ேபா� ச�கரவ���, உன��� த� �ைத���
���� உ�ைம இ�ைல எ�� ெசா����� இற��

ேபானா�. எனேவ, பரதா! தசரத�� உட���� �
���� உ�ைம உன��� �ைடயா�” எ�றா�.
“உ� தா� மைன� எ�ற உ�ைமைய��, � மக� எ��
உ�ைமைய�� இழ�பதாக� �� ச�கரவ��� இற��
ேபானா�” எ�றா� ��வ�. வ��ட� இ�ெமா�
உைர�த��, மன� வ��� ெப���ெச��தா� பரத�.
�த�� நைக�தா�. �� ெப���யரா� மன� ெநா��
���றா�. ெப���யர� உ�டானேபா� அதைன
மன��� அட�� ைவ�க இயலா�. அைத� �ற�ட�
ெசா�� அ�தா�தா� அட���. எனேவ பரத�
இ�ப�� ேப��றா�.
“த�ைத�� இ���கட� ஆ�ற உ�ைம��லாத நா�,
அரசா�� உ�ைமைய ம��� ெப�ேறேனா? ��ய
�ல��� உ��த யா��� இ�ேபா�ற �ைல
ஏ�ப�����ற�? ��ய �ல��� �ரம� �த�வ�
கா�ப� �ரஜாப�, அவ� மக� �வ�வா� எ�ற
��ய�, அவ� மக� ைவவ�வத ம� எ�� இ�வா�
எ� �ல ��ேனா�க� எ�ேலா�� அறெந��ப�
��ெந� தவறாத ஆ�� ெச�� ேதவ பத�
ெப����டன�. நா� ம��ம�ேறா இ�ப� �ண�
ஆேன�! கா���� ����� ெத�ைன� �ைல��
ந�ல கா�க��� ம���� பத� (ேதைர��ட கா�)
ேபால நா� வ�ேத�. எ�ைன அரசனா�க� க�� எ�
தா� ெச�த ெசய�தா� எ�ேன!” இ�வா� �ல���

த���� பரத� த� த�� ச����னைன� ெகா��
ஈம� கட�கைள� ெச���தா�. (இ��� கட�கைள
பரதேன ெச�ததாக வா��க��� வ��ற�).
தசரதன� ேத�மா�க� அ�ப�னா�ரவ�� அவ�
இற�த�டேனேய தா�க�� உ���ட� ���தன�.
ஆனா� வ��ட ��வ� ஆைணயா� அ�ேபா�,
உ����யாக� ெச�வைத� த���த அவ�க� இ�ேபா�
��ேசாைல�� ��� ம�� ��ட� ேபால
உட�க�ைட ஏ�ன�. “சககமன�” எ�� உட�க�ைட
ஏ�த� ப���� ெப��� அ�வா� ெச�வதா� தம��
ந�க� உ�டா�ேமா ஆகாேதா எ��ற ஐய���
���� ெச�ய ேவ��மா�. அ�தைகயவரா�
ப���� ெப��� அைனவ�� அ�வாேற ெச��
ந��லக� அைட�தன�.
�த�நா� சட��க� ச����னனா� நட��
ைவ�க�ப�ட��, அைனவ�� அர�மைன
ெச�றைட�தன�. ஏைனய நா�க�� சட��க��
���த��, அர� க��� ஏற���பாத பரத� உ�பட
அைனவ�� அர�மைன�� ��ன�. இ� ெச�ய
ேவ��ய�ப�� ஆேலா��க வ��ட�, மைறயவ�க�
�ைட�ழ வ����� பரத�ட� நா� அரச� இ�லாம�
இ��தலா� ஏ�ப�� ���க� ப�� எ���ைர�தா�க�.
வ��ட ��வ� த�ர, அைம�ச�க�, நகர மா�த�,
பைட�தைலவ�க�, ��வ�க� ஆ�ேயா� பரத�ட�

ஆேலாசைன நட��ன�. அைனவ�� பரதைன
அரசனா�க ேவ��ெம�� ���� அதைன அவ�ட�
உண��தவ�ல �ற�� ஆ�ற�� த�����ளவ�
வ��ட�தா� எ�� ��� ெச��, அதைன அவ�
ெச�ய ேவ��� எ�� ����� �ம��ர� ��வ��
�க�ைத� பா��தா�. வ��ட� அ�த� ���ைப
உண���ெகா�� பரத�ட� ேபசலானா�.
“பரதா! நா� அரச��� இ��த� தகா�. அரசா��
உ�ைன� ேத� வ���ள�, எனேவ � ��த���
நா�ைட� பா�கா�ப� உ� கட�” எ�றா�.
பரத� இ�ெசா�கைள� ேக�� வ���னா�. த�ைன
ந�� உ��மா� வ�����வ� ேபால இ��த�
பரத���. அரசா�� ம�றவ��� அ�த� ேபால
இ��கலா�, ஆனா� பரத��� அ� ந��ேபால�தா�
இ��த�. �யர� ���யா� பரத� ���ைசயைட�தா�.
��� ெத��� எ���, ெம�வாக� த� க��ைத
அைனவ�� அ�ய� �றலானா�.
“ெப�ேயா�கேள! ��க� ��வ� த�மமாகா�, ��றேம!
��தவ� இ��க நா� ����த� எ�வைக���
தகா�. எ� அ�ைன ெச�த� ெப����ற�. இராம�
இ��லக� ம����� ��லக�கைள�� தா���
த���� ஆ�ற�� உ�ளவ�. ��தவ� எ�பேத
����வத�� உ�ைமயா���. நா� எ�வைக���
அத��� ெபா��தமானவ� அ�ல”.

“��க� ��வ�தா� ச�ெய�றா� அத�ம����
இ�ேபா� நைடெப�� �ேரதா �கேமா, அ��� வ��
�வாபர �கேமா ஏ�கா�. கைட��� வ�� க��க�
ம��ேம த�ம� த�மாற ஏ�ற கால�. இ� எ�ன
க��� ஆ��ேயா? நா� அரசா��ைய ஏ�க
மா�ேட�. அ�ண� இராம�ச��ர ����ைய ����
அைழ�� வ�� �����வைதேய நா�
�����ேற�. அ�ப� இராமைன ���� அைழ��
வர��ய��ைலெய�றா� நா�� கா��ேலேய த��
அ�ய தவ��ைன ேம�ெகா�ேவ�. அ�ப���
��யா��டா� எ� உ�ைர��ற�ேப�” எ�றா�
பரத�.
சைபேயா� �ய�தன�. “த�ைத இ��தேபாேத, இராம�
���ட இைச�தா�. �ேயா தா� த�ைத இ�வ�மாக
உன�க��த அரைச இராம� இ�� இ�லாத ேபா��
ம���றா�. உ�ைன� ேபால �ற�த �ண� பைட�ேதா�
அரச �ல��� இ�வைர ேதா��னா��ைல” எ��
�க��தன�.
“� அர� ஏ�� உ� த�ைதைய� ேபால �ற�பாக ஆ��
ெச�� ெபற���ய �க���, அரைச ம��� � ெப�ற
�க� ெப��. அஃ� எ��� வா�க!” எ�� வா���ன�.
பரத� த� த�� ச����னைன அைழ�தா�. “த��!
நா� ��வ�� �ர� அைற�� இராம�ராைன
அைழ�� வர ேசைனைய உடேன தயா� ெச�” எ�றா�.

இராம� ���� வ�வா�, ����வா� எ�ற
ெச��ைய� ேக�ட�டேனேய நா�� ம�க�
அைனவ�� உவைக�க அைட�தன�. ச��ேராதய�
க�� கட� ெபா�� ெகா�த��ப�ேபால ம�க�
�ள��ெத��தன�. யாைனக�, ��ைரக�, ேத�க�,
வ��க� என க���ெக��ய �ர�
தயாரா���டன�. ெப��த ஆரவார��ட� பைடக�
நகர� ெதாட��ன.
பைடகைள ��ேன ெச�ல��ட�� பரத� தா�� த�
த���மாக தவ�ேகால� ��� மர�� த���
ேத��ேத� �ற�ப�டா�. தா�மா�க� �வ��,
அைம�ச�க�, �ய அ�தண�க� ஆ�ேயா� பரதைன�
ெதாட��� ����ெகா�� ெச�றன�. இ�ப� நக���
ெச��� ��ட��� இ�வள���� காரணமான
���� உ��� ெகா�� நட�� ேபாவைத� கவ��த
ச����ன� அவைள� ெகா���ட �ைன��� பா���
ெச�றா�. அவைன பரத� த��� ����னா�.
“த��! தா� ைகேக� தவ� இைழ�தவ� எ�� நா�
அவைள� ெகா����ேடனானா�, அ�ண� இராம�
எ�ைன ம���கமா�டா�. அதனா�தா� நா�
அைவைள� ெகா�ல��ைல. இதைன ���
எ���பா�” எ�� ெசா�� த��ைய சமாதான�
ப���� ���� ெச�றா�.
இராம� கா����� ெச�ைக�� த��ய

ேசாைல�ேலேய இ�ேபா� இவ�க�� த��னா�க�.
இராம� ��� த��ய ேசாைல�� அ�ண� இராம�
��� சய��த இட�ைத� ேக�ட���, அதைன
���க�� அ��, அத� ப�க��� ��� ப��த
ெவ��தைர�� அ��ரைவ� க��தா�. அ��ைவ
உ��ைய ��� �ழ�ைக�� க�கைள���ட
உ�ணாம� ப���யாக� க��� ெப����
ெகா����தா�. இராம�ரா� அ�த� ேசாைல�����
கா� நைடயாகேவ நட�� ெச�ற ெச��ய���, தா��
நட�ேத ெச�லலா�னா�. இ�ப� நட�ேத க�ைக�
கைரைய� ெச�றைட�தன�.
கட�ேபா�ற பரத�� பைட ப�வார�க� அைன���
க�ைக�� வடகைரைய அைட�த�, ஆ���
ம�கைர����� கவ��த ேவ��வ அரச� �க�,
இராம�ரா� �� ேபா� ெச�� அ��பத�காக இ�த�
பைட வ��ற� ேபா�� என ேகாப��றா�. உடேன
தன� இைட�� ெதா��ய ஊ�ெகா�ைப எ��� ஊ�,
ேபா� வ����ட� எ�� ேதா����க வாைய ம���
உத�கைள� க��� க�க� � உ�ழ �ற�ப�டா�.
இேதா வ�� பைட ஒ� எ����ட�. நா� நாக�
ேபா�றவ� எ�றா�. த� பைடக� அைன�ைத��
ஒ�� �ர�� க�ைக�� ெத�கைர வ�� அைட�தா�.
அ�� த� பைட �ர�கைள ேநா�� “�ர�கேள! ந�
அ�����ய இராம�ரா� ப�னா�� ஆ��க�

க���� ����வ�� அர� ெகா�ள இட���,
இ�ேபாேத அவைர� ெதாைல����� ����ேயா�
அ�த� கைர�� இ�த� பைட வ�����ற�. அ�
ேமேல ெச�லாதவா� நா� த��� அவ�கைள
இ�ேகேய அ����டேவ���” எ�றா�.
“ேமகவ�ண இராம�ரா� எ� உ�� நாயக�. அவைன
நா� ஆள �டாதப� வ�சைனயா� அரைச�
ைக�ப��ய ம�ன�க� வ��றா�க�. எ��ைடய �
க��� அ��க� அவ�க� �� பாயாதா எ�ன? அ�ப�
இவ�க� எ��ட���� த��� ேபா���டா� ம�க�
எ�ைன “நா���க�” எ�� ஏசமா�டா�களா?”
“ஆழமான இ�த க�ைகயா�ைற� கட�� இவ�க�
ேபா���வா�கேளா? ெப�ய யாைன� பைடைய�
க�� அ�� வ���பவனா நா�? எ�ைன� பா���
அவ� “� என��� ேதாழ�” எ�� ெசா�னாேர.
அ�வ�ேறா நா� ெப�ற ேப�. இவ�கைள உ��
�ைழ��� ேபாக நா� �����டா�, அ��� இ�த
�க� இற�க��ைலேய எ�� ம�க� எ�ைன
ஏசமா�டா�களா?”
“பரத� தன�� அர� ேவ��ெம�ற ஆைசயா�,
தைமய� எ��� க�தா� இராம�ராைன அ��க�
���தா�� இல��வ� இ����ேபா� அ�
நட��மா? அ� �ட�க���, நா� ஒ�வ� இ��பைத
இவ� மற�� ��டா� ேபா��. அ�� எ�ைன�

ெபா��ப��த��ைலயா? அரச� உய��ேதா�, ேவட�
தா��ேதா� எ�பதனா�, ேவட���� அ��க� அரச�
மா��� ைத�காேதா? அைத�� நா�
பா������ேற�. இவைன அ��காம�
�டமா�ேட�”.
“ம�ணாைச ���த ம�ன�க�, அ�வாைசயா�
எ�தைகய ��ைக�� ெச�வா�க� ேபா��. ம�றவ�க�
எ�ப� இ��தா�� இராம�ரா�� த��யா�ய இவ�
எ�ப�� ெச�ய� ���தா�? எ��ட����
த����ைழ��� ேபானா�தாேன! பா��கலா�.”
“அரசாள� �ற�த தைலவ� இராம� தவ�
ேம�ெகா�ள, அர��ைம இ�லாத இவ� தவறான
வ��� அர�ைன� ெப�வேதா? அத�� நா� இட�
ெகாேட�. இவைன� த��� அ��� �கைழ�
ெப�ேவ�. இ�� எ� உ�� ேபானா�� என���
கவைல இ�ைல”.
“தன�� உ�ய நா�ைட இராம�ரா� இவ����
ெகா�����ட ���� இ�த பரத� நா� ஆ���ற
இ�த கா�ைட�� ெகா��க மன��� பைடெய���
வ����டா� பா��! எ�ன ெகா�ைம��! ஆைகயா�
ஆ���ற ெகா�கேளா� ��ய இ�த� பைட�ைன
அ���, அத��� இராம�ராைன நா�ைட ஆ��ப�
���� ெகா���, உலேகா� ெசா��� �கைழ
��கெள�லா� அைடயேவ���”.

�க� இ�ப�ெய�லா� ேப�னாேன த�ர உ��ர
அவ��� ஒ� பய�. இராம�ரா���� த� த��ைய
நா� அ��� ��ேடா� எ�� ேகாப� வ�தா� எ�ன
ெச�வ� எ�ற கவைல வ�����ற� அவ���.
அ�ேபா� �கைன ��ேப அ��தவனான �ம��ர�
ம�கைர�� த�ன��� �����த பரத�ட� �கைன�
ப�� ���றா�. “பரதா! அேதா பா�. அ�த� கைர��
த� பைடக�ட� வ�� ைக�� ���ட� ���றாேன,
அவ�தா� �க�. இ�த க�ைக�� இ� கைரக���
உ�ள �ல�ப����� ெசா�த�கார�. உ�க�
�லநாதனா� இராம��� உ��� �ைணவ�. கண�க�ற
பட�க���� ெசா�த�கார�; மகா�ர�. �ர��� ஆ�
யாைனைய� ேபா�றவ�;. ��ேல��ய
�ர�கைள�ைடய பைடைய உைடயவ�” எ�றா�.
“பரதா! அ�த �க� �ர� �ைற�தவ� ம��ம�ல.
ெந�ச� ��வ�� அ�ைப உைடயவ�. உ��ைடய
வரைவ எ��பா��� அேதா அ�த� கைர�� அவ� த�
பைடக�ட� ���றா� பா�!”
�ம��ர� �கைன� ப�� ‘உ�க� �ல� த� நாத��
உ��� �ைணவ�, கைரகாணா காதலா�’ எ��
ெசா�னைவ பரத��� உடேன அவைன�
காணேவ��ெம�ற ஆவைல� ���ய�. உடேன த�
த��ைய��, உட� அைழ��� ெகா�� எ���
ெச�� க�ைக� கைரைய அைட�தா�. பரத� அ�ப�

வ�� ���� கா��ைய ம�கைர�� ��ற �க��
கா��றா�. பரத� அ�����த மர��� ேகால�ைத�
பா���றா�. ெபா��ழ�� வா������ அவ�
ப�தாப �ைல க�� �க��� ப�� எ�ற�.
வா��க��� இ�த� ப�� ��வதாவ�:– “இற�த
த�ைத��� த��பண� ெச�ய பரத� க�ைக� கைரைய
அைட�றா�. அ�ேபா� �க� இவைன� பா���
ச�ேதக�ப��, த� பைடகைள� �ர�� எ�ச��ைகயா�
இ��க� எ�� ெசா����� அவ� க��ைத உண��
ெபா���� தா� ம��� கா��ைக� ெபா��கேளா�
ம�கைர வ�தைட�தா�”.
�க� க�ட கா�� அவ� மனைத� ����ற�
ெச�த�. மர�� உ��த உட�, மா� அைட�த ெம�;
ஒ� இழ�த �க�, க��� க���ப�யான �யர�
தா��ய ெந�ச�, இவ�ைற� க�டா� பரத�ட�.
�க� ைக�� ������த �� ந�� �ேழ ���த�.
ெந�ச� ���ய�. ெச�வத�யா� �ைக�� ���
��டா�.
இராம� �� பைடெய��� வ��றா� எ�ற�லேவா
�ைன�ேத�. ஆனா� இவேனா இ�ப� வ��றாேன!
இேதா இ�த பரத� எ� நாயக� இராமைன� ேபாலேவ
இ����றா�. அ��� ���� அவ� த��,
இல��வைன� ேபாலேவ இ���றா�. தவ ேவட�

ேம�ெகா�����றா�. மன��� அளவ�ற
��ப�ைத� தா��� ெகா�����றா�. இராம�ரா�
ெச�ற �ைச ேநா��� ெதா�� ெகா�����றா�.
அடடா! எ�ெப�மா� இராம���� த��யராக�
�ற�தவ�க� தவ� ெச�பவ�களாகவா இ��பா�க�?
��சய� மா�டா�க�”.
இவ� மன�� ஏேதாெவா� இ��க� �������ற�.
இராம� �� ஆறாத காத� ெகா�����றா�. இராம�
ேம�ெகா�ட அேத தவ� ேகால�ைதேய இவ��
ேம�ெகா�����றா�. இவ� உள� க��ைத அ���
வ��ேற�” எ�� ெசா��, தா� ம��� ஒ� பட��
ஏ� க�ைகைய� கட�� வடகைரைய� ெச�றைட�றா�.
“வ�ெத�ேர ெதா�தாைன வண��னா�, மல� இ��த
அ�தண�� தைல வண��� அவ�� அவன�
���தா�
த�ைத��� க��ர� த��னா� தக�ைடேயா�
��ைத��� ெச����� ������� ����யா�”.
படைக��� இற�� வ�� ெதா�த �கைன �ர�ம
ேதவ�� தைல வண��� த���ைடய பரத�
வண��னா�. அ�த �க�� பரத� அ�க�� ����
வண��னா�. த� அ�க�� ���� வண��ய
�கைன பரத� ��� ����� த�ைத��� க��ர�
த��னா�. இ�த இட��� ெதா�த� எ�றா� தைர��
���� வண��த� எ���, வண��த� எ�றா� தைல

தா��� வண��வ� எ��� ெகா�ள ேவ���.
வ�� எ�ேர ெதா�தாைன (�கைன) மல� இ��த
அனதண�� தைல வண��� அவ�� (பரத��)
வண��னா�. அவ� (அ�த �க�) அவ�அ�
���தா� (பரத� கா�க�� ���தா�) அ�ப� ���த
�கைன த�ைத��� க��ர பரத� த��னா�, அ�த
பரத� தக�ைடேயா� ��ைத��� ெச�����
������� ����யா�. இ�த பாட���
இ��தமாக�� ெபா���� வ���றன�. யா� யா�
அ��� ���� வண��னா� எ�ப�� �ழ�ப�ைத�
ெத�����றன�. எ��� ேமேல க�ட ெபா�ேள
ச�யான�. ஏென�� அ��� வ�� பாட��
“ேக�டன� �ராத� ேவ�த� �ள��ெத�� உ�ர�
ஆ�, ���� ம�ணத�� ���தா�, ���ன�”
எ�� �க� அைட�த �ைலைய வ�����ேபா�,
�க� ���� ம��� ���தா� எ�� வ�வதா�,
���� அவேன ம��� ���� வண��னா�
எ�ப� ெத�வா�ற� அ�லவா?
�க� பரத�ட� “� வ�த கா�ய� எ�ன?” எ��
ேக��றா�.
“அேயா�� அர��� உ�ைம��ளவ��� அரைச�
ெகா��காம� �ைறதவ���டன�, அ�த
�ைறேக�ைட ��� அேயா���� உ�ைம��ள
அரசைன அைழ��� ேபாவத�காக வ�����ேற�”

எ��றா� பரத�. இைத� ேக�ட �க� ம���� ெபா�க
���ெமா��ைற, பரத� கா�� ���தன�.
ைககைள� ����ெகா�� �க� ெசா���றா�:
“தா� உைர ெகா�� தாைத உத�ய தர�த�ைன�
��ைன எ�ன ���� ��தைன �க��� ேத��
ேபா�ைன எ�றேபா� �க�ேனா� த�ைம க�டா�
ஆ�ர� இராம� ��ேக� ஆவேரா ெத��ன�மா”.
“பரதா! ரா�ய�ைத � ���ப���ைல;
ேக�க���ைல. தா� ேக��, த�ைத ெகா��த
ரா�ய�ைத ேவ�டா�, இ� தவ� எ�� ெசா��
ம������, �க��� கவைல படர இராமைன� ேத�
கானக� வ�����றா� எ�பைத� கா��ேபா�, பரதா!
ஆ�ர� இராம� உன�� இைணயாவாேரா?”
“பரதா! உ�ைன எ�ன ெசா�� �க�ேவ�. நாேனா
க�ற�யா ேவட�. ��ய�ைடய �ரகாசமான ஒ�
எ�ப� ச��ர�, ந�ச��ர�க� இவ���
ஒ�ையெய�லா� இ����ட� ெத�யாம� ெச��
�ரகா��ப� ேபால, ��� உ� ர���ல� ெதா�ற�
அைனவ�� �கைழ�� உ� �க��ெக�ேர
ஒ����லாம� ெச�� ��டா�”.
இராம�ரா�� �ண �ேச
ஷ �கைள� க��தா� �க�
இராம�ட� உ�ள�ைத� ப�ெகா��தா�. அ�
ேபாலேவ பரத�� �ண நல�கைள� க�� இவ�

��� ப�� ெகா�டா�. இ�ேக இராம�ரா�
எ��ட��� த�����தா� எ�� �க�ட� ேக�டா�
பரத�. �க�� அ�த இட�ைத� கா���றா�. இ�
பாைறக�� இைட�� ��க� பர��ய இட�ைத�
க�டா�. ����� தைர�� ���தா�. க��� ����
கத� அ�தா�.
எ�னா� அ�ேறா அ�ணா உன�� இ�ப��ப�ட�
��ப�க� ேந��தன. ���� ப��தா�, �ழ�ைக��,
க�கைள�� உ�டா�. � ப�ட ��ப�கைள அ��த
��ன��, நா� உ�� �ற�காம� வா��ேறேன.
இராம�ரா� �ரா��ேயா� ���றதா� இல��வ�
அ�� இ�����க ��யா�. எ��� இவ�கைள�
கா��� ப�ைய� தைலேம� ெகா����ததா�
உற�����க�� மா�டா�. எனேவ �கைன ேநா���
ேக��றா� “�கேன! இல��வ� எ�ேக த�� இர��
ெபா�ைத� க��தா�?”.
இ�த� ேக��ைய பரத� ேக�க�� �க� க�க��
க��� ெப��ெக��த�.
“அ�ைல ஆ�� அைம�த ேம� அழக�� அவ��
��ச
��ைல ஊ��ய ைகெயா�� ெவ�� உ���ேபா��
�ர�
க�ைல ஆ�� உய��த ேதாளா�, க�க� �� ேசார�

க���
எ�ைல கா�பள�� ��றா�, இைம��ல� நயன�
எ�றா�”.
“பரதா! அ�ண�� �ரா���� ����ேபா�, ��
ஊ��ய ைகயனா�, ெப����ட��, க�க�� ��
ேசார ��ய ��ய� க������ காவ� கா�தா�
இல��வ�” எ�றா� �க�.
“நா��தா� இ���ேறேன! � இராம��� ேசவக�
ெச�பவ� எ�� ெசா���ெகா�� ெசய�� அ�ப�
நட�க��ைலேய. மாறாக அவ� ெப����ப�
அைடவத�� நாேன காரணமா� ��ேடேன!
இல��வேனா, தா� அ�யவ� எ�பத� த� ெசயலா�
உண����றா�. எ�னா� எ�ன பய�?” எ�� பரத�
த�ைன ெநா�� ெகா�டா�.
அ��ர� இராம� ப�����த இட��� பரத�
ப������ ம�நா�காைல க�ைக ஆ�ைற� கட��
ெச��� ���ப�ைத� �க�ட� ெசா�ல,
அ�வ�ணேம அவ�� நாவா�கைள� ெகா�� வ��
ேச���றா�. பரத�� அவ�ட� வ�தவ�க��
பட�க�� ஏ� க�ைக ஆ�ைற� கட�� ெத� கைரைய
அைட��றன�. அ�ேக பரத�ட� அவன� தா�மா�க�
ேகாசைல, ைகேக�, ����ைர ஆ�ேயா� ����றன�.
அவ�க�� ேகாசைலைய� பா��� �க�, இவ�க�
யா�? எ��றா�.

“இவ�தா� தசரத ச�கரவ����� �த� ேத�. ���
உலக�கைள�� பைட�த �ர�மைன� ெப�ெற��த
��மாலா�ய இராம�ராைன� த� வ���� �ம�தவ�,
நா� �ற�தைமயா� அ�த மகைன கா����
அ������ ெப����ப�ைத அைட�தவ�,
இவ�தா� ேகாசைல” எ�றா�.
உடேன �க� ேகாசைல�� கா�க�� ���தா�,
அ�தா�. இவன� அ��க�� ெந���த ேகாசைல
பரத�ட� “இவ� யா�?” எ�றா�.
அத�� பரத� “இ�த ��ற ���� (�ர�) இராகவ��
இ���� ேதாழ�. இல��வ����, ச����ன����
என��� ��த அ�ண�. ெபய� �க�” எ�றா�.
உடேன ேகாசைல “எ� அ�ைம� �மார�கேள! இ�
��ப�தா� வ��தா��க�. இராம இல��வ�
கா����� ேபான�� ந�லதா���. இ�லா��டா�
உ�க��� இ�ப�ெயா� சேகாதர�
�ைட����பானா? இ� ��க� ஐ��� ஒ�வ� ேபால
��யாம� ரா�ய�ைத ெந�நா� ஆள�கட�ராக!”
எ�றா�.
அ��ததாக ����ைரைய� கா��, இவ�
இல��வைன��, ச����னைன�� ெப�ெற��த
ேத�ெயன அ��க� ப����றா�. அ��ததாக
ைகேகைய� கா��, �க� “இவ� யா�?” என� ேக�க,

பரத� ெசா���றா�:
“பட� எலா� வள��தாைள� ப�வள����
ெச��ைய� த� பா��த பா��
�ட�ேல ெந��கால� �ட�ேத��� உ���பார�
�ைற�� ேதய
உடெரலா� உ�� இழ�தெவன� ேதா��� உலக�ேத
ஒ��� அ�ேற
இட�லா �க�தாைள உண���ைலேயா, இ���றா�
எ�ைன ஈ�றா�”.
உலக��� ேவெற��� காண��யாத ெகா�ைம ��க
பா� இவ�. இவ� ெப�� வள��த� ��ப�கைள��,
ப�கைள�ேம! இவ� வ���� �ட�ததா�
இவைள�ேபா� க� ெந�� என�� இ�ைல. இ�வள�
ேப�� ��ப� கட�� �வ�� �ட�ைக��, இவ�
ஒ��� ம��� �ய� இ�லாதவ� எ�ப� �க��ேலேய
ெத��ேம! எனேவ இவ� யா� எ�� உன���
ெத�����கலா�. இவ�தா� எ�ைன� ெப�றவ�”
எ�றா� பரத�.
பரத�� தா� எ�� ெத��த�� �க� அவைள��
வண��னா�. பட�க� கைர அைட�த�� தாய�
��ைக�� ஏ�� ெச�ல, பரத�� �க�� நட��
ெச���றன�. அ�த� ப���� வா��த பர�வாஜ
���ர� ெப�ைமைய அ��� அவைர� காண, அவ�
ஆ�ரம� ெச�றைட�தன�. ��வ�� பரத��

வ�ைகய��� எ��ெகா�டைழ��� ெச�றா�.
��வ� பர�வாஜைர� த� த�ைதேபால �ைன��
வண���றா� பரத�. ��வ� அ�ேபா� ஆ�
���றா�. ��வ� பரதைன ேநா�� “ஐயேன!
அேயா���� அரச ���� ஆ�� உ�ைம �ைட�த
����, � ��வ�க����ய மர�� உ���, கானக�
வ�த காரண� எ�னேவா?” எ�றா�.
� ���� அரசா�வேத �ைற, அைத���� ஏ�
கானக� வ�தா� எ�� ��வ� ேக�டதா�, பரத���
மன�� �ன� உ�டா�ய�. “அ�வா��த ெப�ேயா�!
தா�க� ெசா�வ� �யாயம�ல. ேவதநாயகனா�
இராம��� உ�ைம��ள ரா�ய�ைத, நா� எ�ப�
ெகா�ள ����. அ�ப� அவ� ரா�ய� ஏ�க
ம��பாரா�� நா�� ப�னா�கா��க� அவ�டேன
உைறேவ�” எ�றா�.
பரத� ��ய இ�ெமா� ேக�� பர�வாஜ ��வ��
அவ�ட� இ��த ��வ�க�� மன� �க
ம��ெவ��ன�. உடேன அவ� பரத�
�தலானவ�கைள� த� ஆ�ரம���� அைழ���
ெச��, ����ன�க���� ேதைவயான உண�
வைகக�, உபச��� �தலானவ���காக ேதவ�கைள
ேவ�� அ���� ேஹாம� ெச�ய� ெதாட��னா�.
ேதவேலாக மா�த� வ�� பரத���� அவ�ட� வ�த

ப�வார�க���� �ற�பான ����ைன� பைட�தன�.
யாைன, ��ைர இவ��ட� பைட �ர�க�,
அைம�ச�க�, �ரதா�க� ஆ�ேயா�� தா�க� நட��
வ�த கைள�� �ர பர��வாஜ ��வ� அ��த
���ைத��� ம������தன�.
ஆ��� பரத�, எ�வள� வ������� உய��த
உண� வைககைள �ல����� தவ�ய����ய கா�,
�ழ��கைள ம��ேம உ�டா�. இர� ேநர� வ�த�.
பைடக� ந�� உற�� எ��தன�. க�ரவ� உ��தா�.
அைனவ�� ��ைதய நா� ����� ம��� மற��
பைழய �ைல அைட�தன�. பரத�� ேசைனக��
அ����� �ற�ப�� ஒ� பாைலவன�ைத
அைட�தன�. அ�த� பாைல �ல�ைத�� ம�த �ல�
ேபால� க�� அதைன� கட�� ���ர�ட�
ெச�றைட�தன�.
ெப�� ேசைன�� வரவா� ஏ�ப�ட ேபெரா���,
���� படல�� �ர�ேத பா�����ட இல��வ�
ேவகமா� எ��தா�. ஒ� ���� �� ஏ�னா�.
அ����� அைலகட� ேபால வ�� பரத� ேசைனய�
க�டா�. அவ��� ேகாப� வ��ற�. த�ைத ெசா�
ேக�� கானக� வ�த இராமைன� ெகா�லேவ, பரத�
பைடெயா� வ��றா� என ஆ��ர�ப��� காலா�
மைல�� �க�ைட ஓ�� உைத��றா�. அ�
���ளா�ற�. அ����� தைர��� தா�� ����

இராம�ட� ஓ�� ெச�� ���றா�.
“அ�ணா! பரத� உ�ைன ம��காம� ெப��
பைட�ட� உ�ைன� தா�க வ��றா�” எ�� ெசா���
ெகா�ேட இ���� உைடவாைள� க���
ெகா��றா�. கா�� �ர�கழைல அ���
ெகா��றா�. அ��றா� ��ைய� ேதா�� எ���
மா��� ெகா��றா�. கவச�ைத அ��� ெகா�� த�
வ���ைல� ைக�� ஏ��யப�, இராம��
��வ�கைள� ெதா�� வண�� எ��� ���றா�.
“அ�ணா! இ�ைம, ம�ைம, இர�ைட��
இழ����ட இ�த பரத� ேதா�வ�ைய��, அவ�
பைட வ�ைய��, �ேய எ�லா� எ�� உ� ��ேன
வ���ள எ� ேதா�வ�ைய�� பரா��ரம�ைத��
இ�ேபா� பா�!” எ�றா�.
பரத�ைடய ேசைனைய� தா� எ�ப��
ெபா��ெபா�யா��ேவ� எ�பைத��, அவ�
பைடக� த� கைணகளா� பட�ேபா�� பா�ைட��
எ���� ���றா�. எ�லாவ�ைற�� ெபா�ைமயாக�
��னைகேயா� ேக���ெகா�ட இராம�
ெசா���றா�.
.”த��! இல��வா! � �ைன�தா� ஈேர� ப�னா��
உலக�ைத�� கல��வா� எ�ப� என��� ெத���.
உ�ைன அ�ப�� ெச�யாம� த��ப��, ��யாத

கா�ய�தா�; எ�றா���ட த��! உன�� நா�
ஒ�ைற� ெசா�ல �����ேற�. ெபா�ைமயாக�
ேக�பாயா” எ�றா� இராம�.
“வ�ய ேதா�ைடய ல�மணா! ந� �ல���
ேதா��ய ம�ன�க�� �லத�ம�ைத� ைக��டவ�க�
எவ���ைல. ல�மணா! � எ� �� அள� கட�த
அ�ைப ைவ����டா�. அ�த அ��� ���யா� �
பரதன� இய�ைப அ�யாம� ேப��றா�. அவ�
ெசய�க� அைன��� ேவத ெந�க�����
�றழாதைவ. இதைன �ேய ��� உண���
ெகா�வா�”.
“பரத�� உ�ைன� ேபாலேவ எ��� அ��
ெகா�டவ�. அர��ைமைய ஏ�க அவ�
�������க மா�டா�. அதனா� எ�ைன அைழ��
வ��ப� த�ைத ெசா�����கலா�, த� இய�பான
அ��னா��, எ�ைன அைழ��� ேபாக�ேம அவ�
வ��றா� எ�பைத� த�ர ேவ��தமாக எ��வ�
அ��டைம அ�ல” எ�றா� இராம�.
“அ�ம��ம�ல, பரத� எ�ேனா� ேபா� ��வா�
எ�� �ைன�பேத�ட அ��டைம ஆகா� ல�மணா!
த�ம ேதவைத ேபா�ற பரதைன, ந�ல
�ண���ெக�லா� உைரயா� ேபா�றவ�மான
பரதைன, � இ�வா� எ��த� த�மா? அவ� இ��
வ�வ� எ�ைன� கா��ெபா��ேட. இைத �ேய

��ன� ��சய� காண�ேபா�றா�”. இ�வா� இராம�
த� த���ட� ���றா�.
இ�ப�� ����� இல��வேனா�� த� த��
பரதைன எ��ேநா�� இராம� ��றேபா�, பரத�� த�
த�� ச����ன� ��வர இராம� �� வ��
ேச��தா�. இ�ேபா� பரத� எ�ப� இ��தா� எ�பைத
க�ப� ெப�மா� ���றா�.
“ெதா�� உய� ைக�ன�; �வ�ட ேம�ய�
அ�� அ� க��ன�; அவல� ஈ� என
எ��ய ப�வ� ஒ�� எ��வா� தைன
��� உண� ��ைதயா� ��ய ேநா��னா�”.
தைல�� ���த கர�க�; வா�ய ேம�; அ�� அ��
�� ேசா�� க�க�; �யர��� �� வ�வ� ேபால
வ�� த� எ�ேர ���� பரதைன, அைன�ைத��
உண��த இராம� ���� ேநா��னா�. �ற�
ேப��றா�: “பரதா! அேயா���� த�ைத ந�� நலமாக
உ�ளாரா?”.
“ஐயேன! உ� ��வா��, எ�ைன� ெப�றவ�� வர�
எ�� எமனா��, ச��ய�ைத இ�த ����
�ைல�������, அ�பா வா�லக� ேபா���டா�”
எ��றா� பரத�.
ம�ன� தசரத� �வ��க� அைட�தா� எ�ற ெச��

ேக��, ���� ேவ� பா��த� ேபா� உண���,
க�க� ேசார, மன�� �ழல, இராம� தைர��
���தா�. ��� ேநர� உண�� இ�லாம� �ட�தா�.
�ற� �ைன� ���� �ல��னா�, அ�தா�, மன�
வ��� ெப���ெச��தா�. த�ைத��
ந��ண�கைளெய�லா� ெசா��� ெசா�� அ�தா�.
அ�����த அைனவ�� இராமைன� ேத����றன�.
அ�ேபா� �ல��வான வ��ட� இராம�ட�
���றா�.
“இராமா! � உ� த�ைத�காக வ���வைத ���,
அவ���� ெச�ய ேவ��ய ��தா� கட�கைள�
ெச�?” அவரவ� ெச�த �ைன� பய�க��� ஏ�ப
உல�� �ற�� இ�ப ��ப�கைள �க�� உ��க�,
அ��க������ய கால� ���த�ட� அ����கைள
எ���� ெச��� யம� ந�ல உ�� ெக�ட உ�� எ��
பா��ப��ைல. �ற�த �ழ�ைதகேள�ட மா�����ற
கா��ைய� கா���ற நா� அ�ப�னா�ர� ஆ��க�
�ற��ற ஆ�ட ச�கரவ����� இழ��� ெபா���
வ���வ� ச���ைல”.
“இ��லகேம ப�ச�த�க�� ேச��ைக. அவ���ேக
அ�� உ�� எ��ேபா�, அவ�றா� உ��ெப��
ஆ�� வைரய��க�ப�ட �வரா�க� அ�வ�� எ�ன
�ய�� இ���ற�?”.
“உ�� வா��ைக எ�ப� �ல கால� ஒ���� ஒ�

�ள��. அ��ள�� எ�வத�� ேவ��ய ெந�, ��,
��மாக �ைன, கால�, ஊ� எ�பன அைம��றன.
ெந��� ���� அ�றா� �ள�� அைணவ� ேபால,
�ைன�பய��, கால�� ஊ�� ���தா�
வா��ைகயா�ய �ள�� அைணவ� ��ண�.”
“��ைன ெச��, அத� பயனா�, இ�ைம, ம�ைம
இர���� ��ப�ைதேய �க�� உ��க� அேனக�.
உ� த�ைத ��ெச�த ந�பயனா� உ�ைன ஈ�றா�.
அதனா� பரமபத� அைட�� ந�க� அைட�தா�.
ஆகேவ அவ���� ெச�ய ேவ��ய கா�ய�கைள�ட
ேவ� எ�ன இ���ற�?”.
“இராமா! கவைலைய ஒ�. த�ைத���ய கட�கைள
ெச����. அ�ேவ உன� �த� கடைம” எ�றா�
வ��ட�.
இராம� கல�க� ���னா�. �ராட ந���ைற���
ெச�றா�. �ரா���� வ��ட� வ�கா�ட ��தா�
கட�கைள ந�� ெச�� ���தா�. �ற� பரத�
�த�ய ப�வார�க� �ைட�ழ ப�ணசாைல
ெச�றைட�தா�.
ெப���ற��க�ட� அர�மைன�� வாழேவ��ய
இராம�, இ�ேக எ�ய ���� வா�வ� க���,
ப�வார�க� ேதா�ய�க� �ைட�ழ இ��த���ய
�ரா�� த�யளா� இ��ப� ����� பரத� ����

வ��தமைட�தா�. �ைத�� கா�க�� ����
�ல���றா�. ம�ன�� இற��� ெச��ய���
�ைத�� வ��� க��� ��� அ��றா�.
தா� ேகாசைல, ைகேக�, �ம��ைர ஆ�ேயாைர
அைழ��� ெகா�� �ம��ர� வ��றா�. இராம�
தா�மாைர வண���றா�. இராமைன� க�ட��
அைனவ�� மன� ெநா�� வ�����றன�.
தா�மா�க� �ைதைய� த���ெகா�� வ���
��றன�. அ�ைறய ெபா�� சா��த�. ��ய��
தசரத��� ����கட� ெச����� ���வ� ேபால
கட�� ���னா�.
ம�நா�காைல, அைனவ�� �����த அைவ��
இராம�ரா�, பரத� வ�த கா�ய�ைத �ன�னா�.
���டாம� இ�� ஏ� வ�தா� எ�றா� இராம�.
இ�ப�� ேக�ட இராமைன பரத� ெந�ேநர� ப��
�றாம� ெவ���� பா���� ெகா����தா�.
“ெப�ேயா�க� ஏ��� ெகா�ள��யாத வர�களா�
உ�ைன தவ�ைல ஏ�க� ெச�தவ��, ச�ரவ�����
உ�ைர� ேபா�க��தவ�மான பா� ைகேக���
வ���� �ற����ட என�� எ�ன தவ� ேவ���
�ட��ற�?. தவ� என��� ெபா��தா�. உ��
��தேல என��� த��. ஆனா� அ�ப�� ெச�யாம�
இ���ேறேன! � ���டாம� தவ ேவட�ெகா��
இ�ேக ஏ� வ�தா� எ�� ேக��றாேய! அ�ப� நா�

அர� ேம�ெகா�வ� மர��� உக�தேதா?”.
“க�� ெந� தவ�ய மக��� �ண��, ெபா�ைம
���ய தவ ஒ��க��, அ��ெந� தவ�ய த�ம��,
மர�வ� தவ�ய அரசா���� ��ேன�மா?”
“அர��� உ�ைம��ள �, அதைன ��� தவ�
ேம�ெகா�ட�� தவ�. ��தவ� � இ��க, �
�ைற��� அரைச ைக���� கா���� வர��,
அதனா� உ� ���னா� த�ைத இற�க��, அ�த�
த�ண� பா��� நா� அரைச� ைக�ெகா��
ஆ�ேவனானா�, ேசா��த ேநர��� நா�ைட�
ைக�ப��� ெகா��� பைகவ���� என��� எ�ன
ேவ�பா� இ��க ����?”
“த�ைத உ�ைன� கா���� அ���, தா�� இற��
ேபா� ம�கைள�� ��ப��� ஆ�����டா�;
எனேவ த�ைதேய �ைம ெச�தவ� ஆ�றா�”.
பரத� ேப�வைத� ேக��� ெகா�ட �ற� இராம�
ெசா��றா�, “ெவ�� �ரேன! பரதா! ந�ென�க��,
ச��ய��, �யாய�க��, ேம�ைம��, த�ம�
�தலானைவக��, ேவத சா��ர�கைள� ைக�டாத
அரச�க�ைடய க�டைளயாேல உலக��� �ைல��
இ����றன. இைவ ேபா�ற ந�ென�க����
காரண�, ெப�ேறா�கேள எ�பைத � உண�வாயாக!”.

“தா� வர� ேக�டா�. த�ைத ெகா��தா�. அ�த
���வா�ய ப�பாலன� ெச�ய நா�� கானக�
வ�ேத�. அ�ப� நா� ேம�ெகா�ட த�ம������
மா��டேவ��ெம�ப� உ� ���பமா? ெப�ேறா�
இ�ட க�டைளைய �ைறேவ��வேத ��ைளக��
கடைம. நா� அவ� ெசா�ைல �����தா� ெபா�லாத
பாவ���� அ�லவா ஆளாேவ�”.
“ைகேக� ெப�ற வர��னா��, த�ைத ெகா��த
வர��னா�� நா� ஆ�� உ�ைம உ��ைடயேத.
அதைன ம��காம� ரா�ய�ைத � ஆளேவ���”
எ��றா� இராம�.
“அ�ணா! உ� ����ப�ேய, ரா�ய� எ��ைடய�
எ�றா�, இ�ேபா� நா� அைத உ�க��� உவ��
அ���ேற�, ஏ���ெகா�!. நா� அரச� இ�லாம�
த���ற�. � வ�� ������ெகா�� நா�ைட�
கா�ப� உ� கடைம”.
“பரதா! அ�ப� நா� நா����� ����னா�, நா�
ஒ���ெகா�ட வனவாச காலமான ப�னா��
ஆ��க� ���� ��டதாக ஆ���மா? வா�ைம
கா�த��� �ற�த� ேவ��ைல எ�ப� உன���
ெத�யாதா? பரதா! ந� த�ைதயா� எ�ைன ப�னா��
ஆ��க� கா��� வா��ப� க�டைள��டா�. அ�த�
கால�வைர நா�ைட ஆ��ப� உன���
க�டைள��டா�. அ�த ஆ��ைய� த�ைத ஆைண�ப�

� ஆ�தேல �ைறயா��. அதைன �யாக
ேவ�டா��டா�� இ�ேபா� நா� உன���
க�டைள���ேற�. அரைச ஏ��� ெகா�!”. எ�றா�
இராம�.
இ��� இ�த �வாத�ைத� ெதாடர�ட��டா� எ��
எ��ய வ��ட ��வ� ப�பல த�ம�கைள
எ���ைர�� இராமைனேய நா�ைட ஆ��ப�
ேக��� ெகா��றா�. இைத� ேக�ட இராம���
ேகாப� உ�டா�ற�.
“ேந�ைமயான ெசயைல� ெச�ேவ� எ�� நா� உ��
ேம�ெகா�ட�� அதைன ��த� எவ���� ஆகா�.
எனேவ, ெகா�ட ெகா�ைக����� நா� ந��த�
நட�கா�” எ�றா� இராம�.
அ�ப�யானா� தா�� கா��ேலேய த����வதாக
பரத� ���றா�. தா�க� தவ� ���� ேவ��ய
கா�ய� நைடெபறாம� ேபா���ேமா எ�� அ��
ேதவ�க� வான��� ��னா�க�. ேதவ�க�
இராம�ட�, தா� ெகா�ட �ர��ைஞ�ப� கா���
இ��ப��, பரத� நா�ைட ஆ�வ��தா� �ைற
எ��றா�க�.
“பா�! ேதவ�கேள ெசா����டா�க�, பரதா! �தா�
நா�ைட ஆளேவ���” எ�றா� இராம�. அ�ேபா�
பரத� ஒ� �ர��ைஞ ெச��றா�. “அ�ப�யானா�

அ�ணா! ப�னா�� ஆ��க� ���த அ��த கண�
� வ�� ரா�ய பார�ைத ஏ�கேவ���. அ�ப�
இ�ைலெய�றா� நா� ������ உ�ைர மா����
ெகா�ேவ�” எ��றா� பரத�.
இராம�ரா� இத�� ஒ��� ெகா��றா�. “அ�ணா!
உன� பா�ைகக� இர�ைட�� � என��� தர
ேவ��ெமன” பரத� ேக��� ெப��� ெகா��றா�.
பா�ைககைள� ெப��� ெகா�ட பரத� அவ�ைற� த�
தைல�ேல ைவ��� ெகா�� தைர�� ����
இராமைன வண���றா�.
��ன� பரத� ம��� ப�வார�க� �ைட�ழ ���ப�
பயண�ப�� அேயா�� நக���� ெச�லாம�,
ந����ராம� எ�� இட�ைத அைட�தா�. அ�ேக
இராம�� பா�ைககைள ��மாசன��� ைவ��� த�
ஐ�ெபா�கைள அட�� �� ேசா�� க�கேளா� தவ�
���� வா��தா�.
இராம� �த�ேயா� பயண�ப�� ேம�� ெத� �ைச
ேநா��� ெச�லலா�ன�.
(அேயா�யா கா�ட� ����)
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3. ஆர�ய கா�ட�.

பரத� த� ��ற�தா� ப�வார�கேளா� கா���� வ��,
இராம�ராைன� ச���� எ�வளேவா ேவ���
ெகா��� அவ� நா� ���� ரா�ய�ைத
ஏ���ெகா�ள ம�����ட �ைல��, ேவ�
வ���� இராம�ைடய பா�ைககைள வா��� த�
தைலேம� ைவ��� ெகா�� அவைர
நம�க������ ந����ராம�ைத அைடவத�காக�
ெச��ெகா����தா�. அேத ேநர��� ஆர�ய���
இராம�ர� த�� இல��வேனா��,
�தா�ரா��ேயா�� ெத�� ேநா���
பயண�ப�டா�க�.

அ�ப�� பயண�ப�� ெவ��ர� நட�� அ���
மக�� வா�� ஆ�ரம�ைத அைட��றன�. இ�த
அ��� ��வ� ச�த ��க�� ஒ�வ�. காம, ெவ��
மய�க�கைள ெவ�றவ�. தன� ஆ�ரம�ைத நா�
வ������ இவ�க� யா� எ�� ேக�ட��த ��வ�
�க�� ம����யைட�தா�. அ�� இராம ல�மண�,
�ைத ஆ�ேயா� அ�த ��வ�ட�� அவர�
மைன�யான க��� �ற�த அ��ைய எ�பாேரா��
த��ன�. அ��ைய எ�றா� ெபாறாைமய�றவ� எ��
ெபா��.
இ�த அ��ைய த��ரஜாப� எ�பவ��
�த��ய�� ஒ��� எ��� இவ� ஒ��ைற க�ைக
ந�ைய� ெப�க� ெச�� நா��� ப�ச�ைத�
ேபா��னா� எ���, ப�னா�ர� ஆ��க� தவ�
ெச�� ெப�� ேப� ெப�றவ� எ���, �ைத��
அ���ண�கைள� க�� �க��� அவ���� க���
�ற�ைப உபேத���, எ��� மா�ப�யாத
ப�டாைடகைள��, ந�மண� ��றா� கலைவ�
சா�ைத��, எ��� மாறா இளைம� ேதா�ற�ைத��
வழ�� ஆ��வ��தா� எ��� வா��க���
காண�ப��ற�.
அ��ைய �ைத�� ��வக�மா�னா�
உ�வா�க�ப�ட ��ய ம�களகரமான இர��
��டல�க�, ெபா�மயமான இர�� ப�டாைடக�,

ப�மள� கலைவ���� �த�யனவ�ைற, ����
அ��தா� எ�� அ�யா�ம இராமாயண��� வ��ற�.
அ��ைய�� க�� �ைலைய� ேசா��க வ�த
������கைள�� அ�ம�ைக ந�லா�
�ழ�ைதகளா��� ெதா���� இ�� ஆ�� வள��ததாக
�ராண�க� ���.
அ����� �ற�ப��, இராம�, இல��வ�, �ைத
ஆ�ேயா� த�டகவன� எ�� த�டகார�ய� வ��
ேச��றா�க�. இ�த த�டகார�ய வரலா� வ�மா�:
இ��வா� ம�ன�� மக�க�� ஒ�வ� த�ட�.
இ�த த�ட� �ய ஒ��க�ைடயவ�. எனேவ ம�ன�
இவைன நா�ைட��� ெவ�ேய�����றா�. அவ�
ெத�னா� வ�� ஆ�ேக ஓ� ப��ைய� �����
ெகா�� ஆ�� வ�ைக��, அ�� அ�ர��வான
��கரா�சா�யா�� மக� ஒ���ைய� தகாத �ைற��
காத��க, அதைன அ��த அ���வ� த�ட�
அ�ய��, நா� மண�மா� ெப�� பாழாக��ப���
ச��தா�. அ��ரேதசேம ெப�� காடாக மா�
த�டகார�ய� என� ெபய� ெப�ற� எ�ப� �ராண�.
இராம ல�மண� த�டகார�ய� ெச�றைட�தேபா�,
அ�ேக �ராத� எ�� ெகா�ய அர�க� எ�ேர
வ��றா�. இ�வர�க� பல யாைனக�, அைத�ட
இ�மட�� ��க�க�, ப�னா� யா�க� இவ���

பல�ெகா�டவ�. அவ� ைக�� ெகா�ய ���ைன
�ல� ஏ�����தா�. அவ� ஐ�ெப�� �த�க��
ஒ�� ேச��தைத� ேபா�ற உ�வ�ைத�ைடயவ�. இ�
ேபா�ற உர�த �ரைல�ைடயவ�. �ரமேதவ� அ��த
வர�தா� இ�ப�ைதயா�ர� யாைன பல�
ெகா�டவ�. இ�தைகய �ராத�, இராம ல�மண��
எ��� வ�� ���றா�.
வ�தவ� ஒேர கண��� �தா �ரா��ைய� த� ஒ�
ைகயா� அ���ெகா�� ஆகாய மா��க��� ெச�ல�
ெதாட���றா�. ��ெர�� வ�� ஓ� அர�க�
ேத�ைய ���� ெச�ற��, இராம�� இல��வ��
�ைக�தன�. ேகாப� ேம�ட த�க� ��ைல எ���
நாைண� ���, �ராதைன� �� அைழ�� “அேட!
அ�பேன! இ�ப�ெயா� வ�சக� ெச����� எ�ேக
ேபா�றா�? ����” எ�றா�க�.
�ராத� ெசா���றா�, “ம�த� பத�கேள!
�ரமேதவ� அ����ள வர��னா� என�� மரண�
இ�ைல. உலக��� உ�ேளா� அைனவைர�� ஆ�த�
இ�லாமேல அ����டவ�ல ஆ�ற� பைட�தவ�
நா�. ேபானா� ேபா�ற�, உ�க��� உ�� ��ைச
அ���ேற�. இ�த ெப�ைண எ��ட� ������
உ�� �ைழ�� ஓ����க�” எ��றா�.
இராம� ��ய ��னைக ���தா�. இவ�
அ�யாைமைய எ��, த� ���� நாைண இ���

ஒ� ேபெரா�ைய எ���னா�. அ�ெவா� ஏ�
உலக�க�� அ��� வ�ண� ேப��ழ�கமாக�
ேக�ட�. ஒ� ெகா�ய �ைன�� வா�� ����
த���� ���� ��ேபால அ�ைன அ�வர�க�
���� அ��� கத��ெகா����தா�. �ரா��ைய�
�ேழ ������, அ�வர�க� ���த ேகாப��ட�
த� ைக����த ெகா�ய ���ைன �ல�ைத இராம�
�� ��னா�.
அவ� ��ய அ�த� �லா�த� அ�ட�� கஜ�க��
ந��க, அைன��லக�க�� அ�� ந��க,
��னேலா� �ைர�� இராம�ைடய மா�ைப ேநா��
வ��ற�. இராம� த� ேகாத�ட������ ஓ�
அ�ைப� ��� அ�த அர�க� ��ய �ல��� ேம�
எ�த��, அ�த �ல� இர�டாக உைட��
வான������ ந�ச��ர�க� ��வைத� ேபால
���� எ�ைல�� ேபா� ���த�. இதனா�
அர�க�� ேகாப� ேம�� அ�கமா�ய�.
மைலகைளெய�லா� ேவேரா� ���� இராம� ��
எ��றா�. அ�ப� ஒ�ற��� ஒ�றாக வ��
மைலகைள இராம� த� வா�யா� அ���, அைவ
���� அ�வர�க� �ேத ���ப� ெச��றா�.
காய�களா� ��ப�ட உடேலா� �ராத� ஒ� ெப�ய
ஆ�சா மர�ைத� ���� இராம� �� ���றா�.
இராம� ந�� அ��கைள ஏ�, அ�த மர�ைத� ���

��டா�� �ேழ த�����, ப��ெர�� அ��கைள
அ�வர�க�� உட�� பல பாக�க��� உ���மா�
ெச��த, அவ� அல� ேம�� ேகாப��ட� கா���
ப��ேபால� த� உடைல உத��றா�.
அவ� உட�� அ�� �ைள�த ப��க�� இர�த ஆ�
ெப��ெக��� ஓ��ற�. உட� ேசா����ற�. இவ�
சாகா வர� ெப�றவ� அதனா� எ�த ஆ�த�����
இவ� சாக��ைல. மைலேபால �ட��� இவ�
கர�கைள ெவ����ேவா� எ�� இராம��
இல��வ�� ��� ெச�� ெகா�� த�க�
உைடவாைள எ���� ெகா�� அவ� ேதா���
ஏ����றா�க�.
மகா ேகாபமைட�த அ�வர�க�, அவ�கைள அ�ப�ேய
அ���� ����� ெகா�� வான��� எ��� ெச�ல
�ய��றா�. இராம ல�மண�கைள� ���� ெகா��
அர�க� வான��� பற�பைத� க�� தைர����த
�ைத மன� பைத�தா�. “அர�கேன! அவ�கைள
�����. எ�ைன உ�� ெகா�” எ�றா�, வா�
�ழ� அ�தா�.
இதைன� க�ட இல��வ� இராம�ட� “ேத� மன�
வ��� அ��ெகா����க, ��க� இவ�ட� இ�ப�
�ைளயாடலாமா?” எ�� ேக�ட��, இராம�
“ல�மணா! இ�த ெகா�ய கா�ைட இவ� �� அம���
கட���ட எ��ேன�. இவைன� ெகா�வ� ஒ�

ெபா��ேட அ�ல. இேதா பா�!” எ��
ெசா���ெகா�ேட த� காலா� அ�த அர�கைன எ��
உைத�க, அவ� �ேழ ���தா�.
த�க� வாளா� அவ� ேதா�க� இர�ைட�� ெவ��
����ன�. �� அவ� உட����� �ேழ ���தன�.
அ�ேபா�� ேகாப� ���ெடழ, அ�த அர�க�
தா��வத�� ஓ�வர, இராம� “ல�மணா! இவைன
���க��� �ைத����ேவா�” எ�� ெசா��
காலா� உ��� த�ள��, அவ� ேபா� ஓ� ஆ���
கைர����த ெப��ப�ள��� ����
�ைத��ேபானா�.
இ�த �ராத� ஒ� க�த�வனாக இ��தவ�. �ேபர�
இ�ட சாப�தா� ெகா�ய அர�க� �ற� எ��தா�.
இராம� காலா� உைதப�ட�� அ�த சாப� ���
அவ�ைடய பைழய க�த�வ உட� �ைட�க�ெப�றா�.
ம��� �ைத��ட அ�த உட�����
�ர�யக��ப� எ�� ��ைட����� �ர�ம�
எ��தைத� ேபால அ�த க�த�வ� எ��தா�.
அ�த க�த�வ� இராம�ரா� கா�க�� ���� ப���
ேபா���றா�. “இராமா! உன� ��வ� எ���
ப�டதா�, எ� இ��ைனக�� ���� �ற�� கட�
கட�ேத�” எ�றா�.
“உன�� எ�ப� இ�த� க� ஏ�ப�� அர�கனாக

உ�ெவ��தா�?” என இராம� ேக�க��, �ராத�
ெசா���றா� “பர�ெபா�ேள! இராமா! நா�
வா�ல�� �ேபரன� ஆ���� உ�ப�டவ�. ����
எ�� க�த�வனாக வா��� ெகா����ேத�.
ேதவேலாக��� அர�ைப எ�� ெப��ட� காத�
ெகா�� அவேளா� ��ேன�. இைத� க�� எ�ைன
அர�கனாக� �ற���ப� �ேபர� சாப��டா�. அ��
�ர�� எ� தவ��காக வ���, என��� சாப
�ேமாசன� ேவ��யேபா�, �ேபர� “� இராம�ரா�
கால� ப�� சாப �ேமாசன� அைடவா�” எ�றா�.
ஆ��லேம! அ�� �த� இ�� வைர அ�வ�ற நா�
ந�ைம �ைம ெத�யாம� �ய வா��ைக
வா���ெகா����ேத�. �� ெபா�பாத� எ�ேம�
பட இ�� சாப� ��க� ெப�ேற�” எ�றா� �ராத�.
“ஐயேன! இ�வைர நா� ெச�த �ைழகைளெய�லா�
ெபா��த��வாயாக!” எ�� ெசா�� அ�த க�த�வ�
வா�ல� ெச�றா�. அ����� �வ�� பயண�ப��
ஒ� ேசாைலைய அைட��றன�.
த�டக வன��ேல வா��த ��வ�க��ெக�லா�
ஒேர ம����. வர�ட பாைலவன��� த�����
ஏ��பவ��� ����த �ேராைட �ைட�தா� எ�ப�
ம��வாேனா அ�ப� ம���தன� அ�த ��வ�க�.
ஏென�றா� அர�க�க�� ெதா�ைலகளா� அவ����
அவ�க��� இராம�� வர� ம����ைய அ��த�.

க�ைற� ���� கா��� ேம�வத��� ெச�ற தா��ப�
�� �����ேபா� அத� க���� ஏ�ப�� ம����
அவ�க���. கட�� ��� இற��� த�வா�� ஒ�
மர�கல�ைத� க�ட ம���� அவ�க���.
அைனவ�� ஒ�� ேச��� இராம�ட� ெச�றன�.
அவன� ேதா�ற�ைத� க�� ெம�மற�� ��றன�.
இராம� ெதா�� ஒ�ெவா� �ைற�� ஆ���
ம���தன�.
அ�த ��வ�க� அ��வைர�� அழ�ய ஓ�
ஆ�ரம���� அைழ��� ெச�றன�. இராமா! இ�
��க� இ�ேகேய த�க ேவ��� என� ேக���
ெகா�டன�. அ�� இர� ��வ�க� அவரவ� இட�
ெச�� த�����, ம�நா� ��டமாக வ�� இராமைன
த���தன�.
“��வ�கேள! உ�க��� எ�ன �ைற?” எ��
இராம� �னவ, ��வ�க� ெசா��றா�க�: “இராமா!
தசரத�மாரா! எ�க��� ஏ�ப������ ��ப�ைத�
ேக�! இர�க� எ�ற உண�� ���� இ�லாத
அர�க�க� இ�ேக இ���றா�க�. த�ம� எ�ற
ெசா���ேக ெபா�� ெத�யாதவ�க�. அவ�க�
ெச���ற அ�யாய�க� காரணமாக அறெந�
�ற�ேதா�; தவ�ெசய� ��ேதா�; க�� �� வா��
கா��� வா���ற மா�கைள� ேபால ஆேனா�.
எ�க��� ந�க� �ைட��மா?”

“நா�க� தவவ� ஒ�க��ைல; மைறகைள
ஓத��ைல; ஓ�ேவா��� உத� ெச�ய�� இ�ைல; �
வள��� அ��ேஹா�ர� ெச�ய��ைல;
ெந��ைறகைள ��ேதா�; எனேவ அ�தண�களாக
வா�வைத�� ��ேதா�”
“இ��ர�ட� ெச�� �ைற�டலாெம�றாேலா,

அவேன அர�க�க���� ப��ைட ெச�பவனாக
இ���றா�. ��� நா�க� யா�ட� ெச��
�ைற��வ�? நா�க� ெச�த தவ��� பய�தா�
இ�ேபா� � இ�ேக வ����ப�. நா�க� இ����
வா��� ெகா����ேதா�, அ��ைடய இராமா!
��ய� உ��த� ேபால � வ�����றா�. ��ய
ஒ��� �ல�� இ�ைள� ேபால எ�க� �யர�க��
��கேவ���”.
உடேன ர���ல� ேதா�ற� � இராம�
��வ�கைள� ேத�� “கவைலைய ���க�.
உ�க��� இட� ��பவ� எவேர ஆ���, அவ�கைள
ேவ� அ�ட����� ெச�� ஒ��� ெகா�டா��
�ேட�. அவ�க� எ� அ���� இைரயாவ� ��ண�.
அ�சேவ�டா�” எ�றா�.
“��வ�கேள! எ� த�ைத தசரத மகாராஜா
மா��ேபான��; தா�மா�க� �யர� அைட�த��;
அ�ைம� த�� எ��ட� க�ட�பட��; எ� நகர��
மா�த�க� அளவ�ற ��பமைட�த��; நா� வன�
ேபா�த��, நா� ெச�த ���ய��� பல� எ��
�ைன��ேற�.
இராம�ரா� இ�ப�� ெசா�ன�� ��வ�க� “இராமா!
இராமா! அ�ப�யானா� � வன��� வாச� ெச�ய
ேவ��ய கால� ��வ�� இ�ேகேய த��, எ�க�
��ப�கைள ��� வாழேவ���” எ�� ேக���

ெகா�டா�க�.
“��வ�கேள! அ�ப�ேய ஆக���” எ�� ெசா��
இராம� அவ�க�� பாத�கைள� ெதா�� வண��
வ� அ��� ைவ��றா�. அ�த இட��� அவ�க�
ப�� ஆ��கைள� க����றன�. ��ன� அக��ய
��வைர த���க� க�� அ��ட� ��� ���ன�.
அக��ய ��வைர த���பத�காக வ�� ெகா����த
இராம�ராைன ‘��ட த�ழா� உலைக ேந���
அள�த ��வ�’ அக��யேர எ��ெகா��
வரேவ�றா�.
ேதவ�க�� பைகவரான ����ரா�ர� �த�ய
அர�க�க� கட�� ���� ஒ��� ெகா�டா�க�;
இ��ர� �தலான ேதவ�க� அக��ய ��வ�ட�
ெச�� ேவ���றா�க�; அவ� ஏ� கட� �ைர�� ஒேர
�ைற ஆசமன� ெச�� �� ��வைத�� உ��
��டா�. த��� வ��ய��, அ�ேக அ���
ஒ���ெகா����த அ�ர�க� அக�ப�டன�.
ேதவ�க� அவ�கைள ெகா�ெறா��தன�. �ற�
ேதவ�க� ேவ���ெகா�ள, ��வ� ���� உ�ட
�ைர உ���� கடைல �� �ைறய� ெச�தா� எ�ப�
�ராண�.
அ�ேப�ப�ட அக��ய ��வ� இராம� த�ைன� ேத�
வ�வ� க�� ம���தா�. அவ�கைள� த�
ஆ�ரம���� அைழ��� ெச�றா�. இ�த ��லக�

ெச��� வா�வத�காக� த� ைக����த
கம�டல��� �ர�ம ேலாக������ காேவ� எ��
��த �ைர� ெகா�� வ�த அக��ய ��வ�,
இராமைன� க�� த� க�க�� ஆன�த� க���
வ�ய ��� வரேவ�றா�.
“��றவைன வ�த ெந�ேயா� அ�ப��தா�
அ�� அவ�� அ�ெபா� த�இ அ�த க�ணா�
‘ ந�� வர�’ எ�� பல ந��ைர பக��தா�
எ���ள ெத� த�� இய�� இைச ெகா�டா�”.
����� ���� ேவத ��ப�ன�க� ேவத ேகாஷ�
ெச��றா�க�. ��வ�க� த�க� கம�டல �ைர�
ெத��� மல�கைள� �� வரேவ��றா�க�. இ�ப�
அைனவ�� அக��ய�� தவ�சாைல ெச��
அைட��றன�. அ�� ��வ� இராமைன ந��
உபச���றா�. இ�ேகேய த�����ப� இராமைன
அக��ய ��வ� ேவ���றா�.
அ�ேபா� இராம� “��வ� ெப�மாேன! இ�த�
கா��� ��� ெச�� வா���ற அர�க�கைள அ��க
ேவ��ய கடைம என�� இ���ற�. இத�� ஆ����
தா�க� எ�ைன அ��ப ேவ���” எ�றா�.
“இராமா! ந�ல கா�ய� ெச�ய� ���தா�. உன��
ெவ�� உ�டாக���” எ�� �� ��� ��மா�
ைக�� ைவ����த ��ைல��, எ��க எ��க�

�ைறயாத அ��கைள� ெகா�ட அ��றா���ைய��
இராம�ட� ெகா��தா�. இ�த� �வன� ��வ�� ஒ�
த���� ம�ெறா� த��� ஒ� வாைள�� ைவ�தா�
எைட�� ச���� அ�கமாக இ��க���ய ஒ�
வாைள��, �வெப�மா� ேம�மைலைய ��லாக
வைள�� ���ர�கைள� ��ெட��த வ�ய அ�ைப��
இராம�ட� ெகா��தா�.
�ற� அக��ய ��வ� ப�சவ� எ��ட���
ெப�ைமகைளெய�லா� ��, அ�� ெச�� ��க�
வா��க� எ�� ெசா�� வ�ய��� ைவ��றா�.
��ன� �வ�� ப�சவ� ேநா�� பலகாத �ர�
பயண� ெச���றன�. வ��� பல ந�கைள� கட��
ெச�றன�. மைலகைள� கட�� ெச�றன�. அ�ப��
ெச��� பாைத�� ஓ�ட��� ஜடா� எ�� க���
ேவ�தைன� க�டா�க�. ஓ�� உய��த
மைலெயா��� உ���� உ�கா�����த
க��க��கரசனான ஜடா�ைவ இராம ல�மண�க�
ஐய�ெகா�ட மன��னரா� பா���� ெகா�ேட
அ��� ெச�றன�.
ஜடா��� இவ�கைள� கவ���� ெகா����தா�.
இவ�க� தவ ேவட��� இ��தா�� தவ�க� அ�ல�;
��ேல��ய ைக�னராக இ��பதா� ேதவ�களாக
இ��பா�கேளா எ�� எ�ண���� ெகா����தா�
ஜடா�. அடடா! இவ�க� ேதா�ற�ைத� பா��தா�

��லக�கைள�� ெவ�ல���ய வ�ைம
பைட�தவ�களாக� ேதா���றா�க�. உட� வ��
ேத�ேயா, தாமைர மல�� ������� ��மகைள�
ேபால� ேதா���றா�. இ�த �ர�க� யாராக இ����
எ�� ேயா���றா� ஜடா�.
ஒ�வ� க��த மைலேபா�ற ேதா�ற��, ம�றவ�
�வ�த மைலேபா�ற ேதா�ற�� ெகா�����றா�க�.
மகால��� வாச� ெச��� மா��ன�. இவ�கைள�
கா��ேபா� என� ந�ப� தசரத ச�கரவ�����
�ைன� வ��றேத. இ�ப� ஜடா� எ���
ெகா������ ேபாேத அவ�க� அ��� வ��
��டன�.
“��ேல��ய �ர�கேள! ��க� யா� எ�� என���
ெசா�லலாமா?” எ�றா� ஜடா� அ�� ேம�ட.
“உ�ைம த�ர ேவ� எ��� ேபச� ெத�யாத இராம�
“ஐயா! நா�க� அேயா�� ேவ�த� தசரத��
�மார�க�” எ�றா�. இ�ப�� ெசா�ன�� ஜடா����
உவைக ேம��ட�. �ேழ ����� த� இற�களா�
அ���வைர�� ஆர� த��� ெகா�டா�. “எ�
ந�ப� தசரத� �கமாக இ���றானா?” எ�றா�
ஜடா�.
“ச��ய�ைத� கா�பத�காக தசரத� த� ஊ�ட�� ���
�க�ட�� எ��னா�” எ�� இராம� ெசா�ன��

ஜடா� ������ ���தா�. உடேன இவ�க�
ஜடா�ைவ� த�� எ��தன�. க��� ���� கத�ன�.
த� உ���� ேமலான தசரத� மா�ட ெச�� ேக��
ஜடா��� வா���� அர��னா�.
��ன� தசரத���� தன��� இ��த ஆ��த ந��
ப�� ��னா�. அவ� ச�பரா�ர ��த��� ேபா�, �
உட� நா� உ�� எ�� ெசா�னாேன! இ�� உட�
இ����க உ�� ம��� ேபா���டேத எ�� ெசா��
அ�தா�. அவேனா� தா�� ��� ����
மா��ேபாகாம� �ேண �ல���ேறேன எ��
வ���னா�. �ற� எ��� ேப��றா�:
“ைம�த�கேள! நா� அ�ண�� �த�வ�. அவ�
ஒ�ப�� இடெமலா� நா�� ெச�ேவ�. தசரத��
உ�� ந�ப�. ஆ� கால��ேலேய வ�� �ற��
��ேட�. க�� அரச� ச�பா��� த�� நா�. ஜடா�
எ�ப� எ� ெபய�” எ�றா�.
இ�ப� ஜடா� ேப��ெகா����தேபா� இராம
ல�மண�க� ���ய கர�ேதா�, க�க�� ��ேசார,
அ��� ���யா� இதய�க� கன�க, ��ற
ேகால�ைத� க�ட ஜடா�, மா��ேபான தசரத�
���� வ�� த�ென��� ��ப� ேபால எ��னா�.
இ�வைர�� த� �ற�களா� ���� அைண���
ெகா�டா�.

“ைம�த�கேள! ஈ�ட� ஓ��ரா� இ��த தசரத�
உ��ேபான ��� நா� உ�� வாழமா�ேட�. ���
பா��� உ����ேவ�. உ�க� த�ைத��� ெச���
ஈம� கட�கைள ��கேள என��� ெச���களாக”
எ�றா�.
இதைன� ேக�� இராம ல�மண� க��� ���ன� &#
8220;எ�க� த�ைத�� இற�� ேபானா�. அவர�
உ���� உ�ரான தா�க�� இற�ேப� எ�றா�
எ�க��� ேவ� யா�தா� ஆதர�?”
“நா�ைட��, தா� த�ைதயைர�� அரச பத�ைய��
எ�லா நல�கைள�� ��� வன� வ����ட எ�கைள
��� ��� ���� ேபா���டா� நா�க� எ�ன
ெச�ேவா�?”
“அ�ப�யானா� ச�! ைம�த�கேள! நா� இ�ேபா�
சாகமா�ேட�. ��க� அேயா�� நக����
�����வைர உ�ேரா� இ��ேப�, ச�தாேன?”
எ�றா� ஜடா�.
“அ� ச� இராமா! தசரத ச�கரவ��� இற�� ேபானா�
எ��றாேய, அ�ப�யானா� நா�ைட ஆளேவ��ய
��� கானக� வ�த� ஏ�? அைத� ெசா�” எ�றா�.
“ேதவ�க�, அ�ர�க�, நாகேலாக�தா� இவ�க�
எவேர�� ���ழ�ததனா� கா���� வ����தா�

ெசா���க�, அவ�கைள� ெகா�� ����
���ேற�. நா�ைட�� ���� ெகா���ேற�”
இைத� ேக�ட�� இராம� இல��வைன� பா���றா�.
���ப��� அவ�� நட�த வரலா�ைற ஒ�� �டாம�
எ���� ���றா�. த�ைதைய ச��ய�ைத� கா�க�
ெச��, தா� ேக�ட ரா�ய�ைத த�����
ெகா������ கானக� வ�த வ�ளேல எ�� ெசா��
ஜடா� இராமைன உ�� �க��தா�.
“இராமா! உன� வா�ைமயா� உ� த�ைதைய��
எ�ைன�� ெப�ைம� பட ைவ�தா�” எ�� ெசா��
அக��ய� ெசா��ய���ய இட����� ெச�� அ��
வா��க� எ�� ெசா�னா�. �ற� அவ�க� �வ��
நட�� ெச�ல அவ�க���� �ைட ���த� ேபால�
த� �றைக ���� ேமேல பற�� வ�தா�. ��ன�
அவ�க� ஓ� அழ�ய ேசாைலைய வ�தைட�தன�.
அவ�க� வ�� ேச��த இட��� இல��வ� ஓ�
அ�ைமயான ��� அைம��� தர, இராம�� �ைத��
அ�த� ���� வா��� வ�தன�. இ�� இவ�க�
வா��ைக இ�ப� நட�� ெகா����ைக�� ஒ� நா�
…..
அர�க� �ல�ைதேய �லநாச� ெச��� �ரத�
��டவ��, �ற��� ேபாேத உட� �ற���
ேநாைய� ேபா�றவ�மான ஓ� அர�� அ�� வ��

ேச��தா�. அவ� வ�� இராமைன எ�ட��� இ���
பா��தா�. ஆகா! எ�ன ேதா�ற�, இவன� ேதா�ற�
எ�� மய�� இராம�பா� ேமாக� ெகா�டா�,
மய��னா�. அவ�ட� உடேன ெச�� பழ� உறவாட
ஆைச ெகா�டா�. இ�த அர�க உ��� ெச�றா�
அவ� ெவ�����டா� எ�ன ெச�வ� எ�� எ��
ஓ� அழ�ய ெப��� உ�வ�ைத எ����
ெகா�டா�. த�� நைடேயா, அ�ன நைடேயா அ�ப�
ந�னமாக நட�� ெச��, ெம�ல அ� எ��� ைவ��
இராம� ��பாக வ�� ��றா�. அ�த அர�� அழ�ய
ெப� வ�வ� ெகா�� ெம�ைமயாக அ�ெய���
ைவ�� நட��� பா�ைக, க��ச�கரவ��� க�ப�
ெப�மா� எ�வள� அ�ய ெசா�கைள அ��� க�ைத
வ������றா� பா��க�.
“ப��ெயா� ������ ப�லவ� அ��க�
ெச�ெச�ய க�ச�க� �ற� ெபய��பா�
அ�ெசா� இள ம�ைசெயன அ�னெமன ����
வ��ெயன ந�செமன வ�சமக� வ�தா�”.
ப��னா� ஒ�� எ��ப�ேபால அ�வள�
ெம�ைமயாக அவ� நட�த� ம��ம�ல,
க��ச�கரவ��� பா�ய பாட�� ெசா�க��
ப��னா� ஒ�� எ��ப�ேபால அைம����பைத�
ப��� இ��ற ேவ���.
“யார�மா �? எ�� வ�தா�? உ� வர� �ைம தராத

வரவாக இ��க���. உ� ஊ� எ�? உ� ெபய� எ�ன?
உன� உற�ன�க� யா�?” எ�� �ன�னா�
ேவத�த�வ�.
அத�� அவ� ப�ல��தா� “��ேலா� �த�வ�
ைம�த� �த��” எ��. அதாவ� �����பவ�
�ர�ம�, அவ�ைடய மக�� மக� வ��� மக�
நா� எ��. �ர�ம�ைடய �த�வ� �ல��ய�,
�ல��ய�� ைம�த� ��ரவ�, ��ரவ���
�த�� ���பனைக. அவ�தா� இ�ேபா� வ������
அர��.
அ��ததாக� ெசா��றா�: “���ர�க� ெச�ற ேச
வேலா� �ைணவனான ெச�ைகேயா� த�ைக”.
���ர�க� அதாவ� ���ர�கைள எ��த �ஷப
வாகனனான �வெப�மா�� ந�ப� �ேபர��
த�ைக.
அ��� “���� மா எலா� ெதாைல�� ெவ�� மைல
எ��� உலக ���� காவேலா� ��ைன”. ���� மா
என�ப�� அ�ட�� கஜ�க� எ�� �ைச யாைனகைள
ெவ��, ெவ�� மைலயா� ைகலாச மைலைய�
ெபய���, ��லக�கைள�� ஆ���ற
இராவண���� �� �ற�தவ�.
இ��யாக� த�ைன �ள���றா� “காமவ��யா�
க��” எ��. காமவ�� எ�ப� எ� ெபய�. நா� ஒ�

க��� ெப� எ�� த��ைடய வரலா�ைற �க
��தாரமாக எ���ைர��றா�.
இதைன� ேக�ட இராம� ெசா��றா�: “அ�ப�யா? �
இராவண�� த�ைகயா? அ�ப�யானா� அர�க
உ�வ� ��� இ�ப� அழ�ய ேதா�ற� எ�ஙன�
ெப�றா�, �த�� அதைன� ெசா�”.
இராம� அ�ப�� ேக�ட�� ���பனைக எ��
காமவ�� ெசா��றா� “அ�த மாய அர�க�கேளா�
வாழ� ���காம� தவ� ெச�� அ�த ேதவ�க�ட�
வர� ெப�� அழ�ய உ�வ� ெப�ேற�” எ�� மனதார
ெபா� ெசா�னா�.
“இ��ர�� ஏவ� ��ய���ய இராவண�� த�ைக
எ�றா�, அவ�ைடய ெச�வ� �ற��� ஆட�பர�
உ��ட� இ�ைலேய! உன��� �ைணயாக�� எவ��
இ�ைலேய. ஏ� இ�ப�?”
“�மலேன! அ�த அர�க�கேளா� ேசர ���பாம�,
ேதவ�கேளா��, ��வ�கேளா�� பழ� வ��ேற�.
இைறவா! உ��ட� நா� ஒ� கா�ய� த���� ேபச
����ேய த�யாக வ�����ேற�” எ�றா�.
அவ� ேம�� ேப��றா�: “உய� ���� �ற�த மக��
த� காம �ைழைவ� தாேம ெசா�ல ���மா? என���
�� ெச�ல�� ேவ� �ைண இ�ைல. உ�� ேபாவ�

ேபால வ����ேற�. எனேவ ேவ� வ���� நாேன
ேந�� உ��ட� உைர�க வ�ேத�. எனேவ காம�
எ��ட� ெச��� ெகா�ைமைய� த���� � எ�ைன
ஆ�� அ��வாயாக”.
இவ� ச�யான ெவ�க�ெக�டவளாக இ���றாேள.
அ�பமானவ� �ட. இ�ப�� ேப�� இவ� ந�லவ�
இ�ைல. இவ�ட� இ��� ேப�வ� ஒ��க��ள
தன�� ஏ�றத�ல எ�� இராம� எ�ண�����க,
அ�த அர�� ேம�� ேப��றா�.
“� இ�� வ����ப� என��� ெத�யா�. நா�
ப��ைட ெச�� வ�� ��வ�க�தா�
ெசா�னா�க�. அதனா� எ� ேவைலகைளெய�லா�
ெச�� ������� உ�ைன� ேத� ஓேடா�
வ�����ேற�”
“�ேயா �� ேவட� ெகா�����றா�. த�ைம���
இ���றா�. இராவணேனா ��வ�க�ட� பைகைம
ெகா�டவ�. � எ�ைன மண� ெச��
ெகா�வாயானா�, இராவண��� ��வ�க�பா�
உ�ள பைக ���� ேபா��. அர�க�க�� உன�� ஏவ�
ெச�வா�க�. உன�� ���லக ஆ�����ட
����. � எ�ைன� ��மண� ெச��ெகா�” எ�றா�.
இராம���� ���� வ�த�. எ�ன இவ� ��� ேபால
ேப��றாேள! “அேட ெப�ேண! நா� எ�ன பா��ய�

ெச�ேத�. ெப�ய ெச�வ�ேதா� உ�ைன�� �ைட�க�
ெப�ேற�. அர�க�� அ�ைப�� ெப�ேற�. நா�
அேயா��ைய ��� வ�த �ற� எ�வள� ந�ைமக�
என��” எ�� ேக�யாக� ெசா�� ���தா�.
அ�த சமய��� �ைத அ�ேக வ�தா�. �டெரா�
ேபா�� உ�வ�ேதா�, அர�க�க�� கா�ைட
��ெட���� எ�தண� ேபால க�� எ�� �யான
�ரா�� ேதா��னா�. அர�� அ�ைனைய உ���
பா��தா�. அவ� ேபரழ�� ச�� த�ைன�� மற��
ேபா� ��றா�. அடடா! இவைள� க�ட என�ேக
மய�க �ைல அைட�றேத. இவைள� கா��
ஆடவ��� எ�ன �ைல ஆ�ேமா? எ��
எ�ண��டா�. �ைதேம� ெபாறாைம� � ேம���ற�.
எதைன� ெச�தாவ� இவைள இக��� அக��ப�
ெச�ேவ� எ�� ��மா��தா�. இராம�ட� �ைதைய�
கா�� ெசா��றா�:
“இேதா வ��றாேள, இவ� ஒ� மாய�கா�. வ�சைன
ெச��� அர��. இவ� �ைன�பைத மைற�பவ�.
இவைள ந�பாேத! இவ� அழகானவ� எ��
ஷ �. இவ� மா�ச�
எ�ணாேத! இ� ெபா�யான ேவ
உ�� வா�� ெதா�ைல�ைடயவ�. என�ேக
இவைள� பா��க பயமாக இ���ற�. இவைள உடேன
இ����� �ர����” எ�றா�.
இராம� ம�ப��� ேக�யாக ���பனைகைய� பா���

“ெப�ேண! � �க�� ���சா�. உ�ைன யாரா�
ஏமா�ற ����? உ� அ��னா� ஆரா���
எ�ேப��ப�ட உ�ைமைய� க���������றா�”
எ�� ெசா�� ���தா�. அ�ேபா� �ைத இராமைன
ெந��� வ��றா�. ���பனைக ஆ��ர�ேதா�
“அர��ேய! � ஏ� எ�க��� ���ேக வ��றா�?”
எ�� க���ெகா�� �ைதைய ேநா�� பா���
வ��றா�.
இவ� பா��� வ�தைத� க�� �ைத பத��ேபா�,
தன� ப��ேபா�ற ெம�ல� ேநாவ ஓ��ெச��
இராமைன� க���ெகா�டா�. அர�க�கேளா�
�ைளயா�வ� �ைமெய��ண��த இராம�,
���பனைகைய ேநா�� “ெப�ேண! ெகா�ய
கா�ய�கைள� ெச�யாேத! எ� த���� � இ�ப�
நட�� ெகா��� �வர� ெத��தா� உ�ைன த����
��வா�. அதனா� ஓ��� இ�����” எ�றா�.
“�ர�ம��, ��மா��, �வெப�மா��, ேதவ�க�
அைனவ�� எ�ைன அைடய தவ� ெச��
ெகா�����றா�க�. அ�ப����க இ�த
க�ள�தன�ைடய ெப�ைண ���� � எ�ைன
இக��றா�. எ�ன �ைன��� ெகா�����றா�”
எ�� அத��னா� அர��.
எ�வள� எ���� ெசா���� மன� ெத�யாத இ�த
அர���ட� இ�� ேப�� பல��ைல எ�� இராம�

�ைத�� ��னா� ேபா� த� ப�ணசாைல���
ெச����டா�.
இராம� ேபான�ற� ���பனைக �ைன��றா�: எ�ன
இவ�, இ�வள� ேப��� ந��ட� ஆைச ைவ�க
ம���றாேன. ெகா�ச��ட ேமாக� அைடய��ைல.
இ�� எ� ேம� ேகாப� ேவ� வ��ற�. அ�த�
ெப��ட� ஆைச ெகா�����றா�, அதனா�தா�
இ�ப� நட�� ெகா��றா�, எ�� எ���ெகா��
அ��ட� ��� அக�றா�. இ�த அழக�ைடய
மா��ைன இ�� நா� த�வா��டா�
மா��ேபாேவ� எ�� ஒ� மைலய�வார����ள
ேசாைல��� ெச��றா�. அ�ேபா� ��ய�
மைலய��� மைற�தா�. அ�தமனமா�ய�,
ெச�வான� பட��த�.
அ��மாைல� ெபா�� வ�த�� ���பனைக காம
வச�ப��� ேபானா�. அ�த உண�� அவைள ஆ���
பைட�த�. நரக ேவதைன� ப��� த��தா�. ம�மத
பாண� அவ� ெந�ச�ைத� �ைள�த�. காம�� அவ�
உடைல ��ெட��த�. ����ற தன� தன�க�� ேம�
����த �ைர ஊ���ெகா�� ��ைட� த��க
�ய�றா�. ப��க��கைள எ��� மா��� ேபா���
ெகா�டா�. அைவ �டான பாைற�� ைவ�த
ெவ�ெண� ேபால உ��ய�.
ஓ�� ெச�� ஒ� �ைன�� ���னா�. அ�த�

�ைனேய �ேட� ெகா��க� ெதாட��ய�. த� உடைல
வ�����ற இ�த காமைன எ�ேக ெகா�� ெச��
ஒ��ப� எ�� த��தா�. வான��� க��த ேமக�
��ட� தவ��� வ�வைத, இராம�தா� வ��றாேனா
எ�ெற��
அ�த ேமக�ைத� த� ெகா�ைககேளா� அைண���
ெகா��றா�. அ�ேமக�க� �ைத�� அ���
ேபாவைத� கா��றா�. வா���� அ��றா�,
�ல���றா�.
�ஷ�ைத உ�டவ� ேபால உட� ந����றா�.
‘�லமைலேபா�ற ேம��ைடயவேன!’ எ�� இராமைன
����றா�. எ��� க�ைண ைவ�� அ��
ெச�யமா�டாயா? எ��றா�. த� உ�ேர ����
ேபானா��, இராம� �� ெகா�ட ஆைச அட�கா�
என உண��த அ�த அர��, அ�த அழ�ய ெப�ைண�
ப�க��� ைவ��� பா���� ெகா������ அவன�
க�க� எ�ைன�� பா���ேமா? இ�ப� காமா����
அவ� ெவ�� த��� இர� ��வ�� அர��ய��,
ெபா��� ���த�. க�ரவ� உதயமானா�.
ெபா�� ���த�� ��� மன� ேத�ய ���பனைக,
அ�த� ேபரழ� அவ� அ��� இ����வைர அவ�
எ�ைன ஏெற���� பா��கமா�டா�. எனேவ
அவைள� ���� ெகா��ேபா� எ�காவ� ஒ���
ைவ������ �� அவ� உ��� வ�� அவேனா�

�� வா�வேத அ��ைடைம எ�� �ைன�தா�.
�ற� ெம�வாக இராம� இ��த இட� வ�� பா��தா�.
இராம� �ர��� ஓ� ஆ�ற�கைர�� ச�� ெச��
ெகா����பைத� க�டா�. அவ� த�� �ைத���
காவ� இ��தா� எ�பைத அவ� அ�ய��ைல.
‘இவ� த�யாக�தா� இ���றா�, இவைள இ�ப�ேய
ப��� ���� ெகா�� ஓ��ட ேவ���’ எ��
எ�� ெம�வாக �ைத இ����ட� ெச�றா�.
இதைன அ�� காவ� ெச�� ெகா����த இல��வ�
கவ��� ��டா�.
“அ�! ��!” எ�� அத���ெகா�ேட இல��வ�
அர��ைய ெந���னா�. இவ� ஒ� ெப�ணா��ேற
எ�� த� ��ைல எ��க��ைல. அவ� ��தைல�
ப�� இ��� ����னா�. த� காலா� அவைள எ��
உைத�தா�. த� இைட�� இ��த உைடவாைள உ��
எ��தா�.
இவைன�� அவேளா� ேச��� எ���� ெகா��
ஆகாய மா��க��� ெச�ேவ� எ�� அவ�கைள�
���� ெகா�� ேமேல �ள��யவைள, இல��வ�
இல�வாக �ேழ த�� “இ�ப�� ெகா�� ெதா�ைல�
ெச�யாேத” எ�� ெசா��� ெகா�ேட, அர����
��ைக��, ெச�கைள��, �ைல�கா��கைள��
ஒ�ற��� ஒ�றாக� த� வாளா� அ��� எ��தா�.
�ற� அவள� ��தைல ��டா�. அ�ேபா� அ�த

அர�� ���பனைக அல�ய அலற� இ���றேத, அ�
எ�� ����� ேக�� எ�ெரா��த�.
ேதவேலாக���� ெச�� ேக�ட�. அவ�
உ���க����� வ��த இர�த� உலக� ��வ��
பட��த�.
���பனைக�� ����, கா�க��,
�ைல�கா��க�� அ�ப�ட கா��, இராவண��
ம� ம�ட��, ப��� தைலக�� ����பத���
���த �ஹூ��த� ேபால� ேதா��ய�.
த� அ�க�கைள� ப�ெகா���, ெப���ர� எ����
���ர��� எ�� எ�� ����றா� ���பனைக.
ேமேல எ��� ���� ���� ம��� ���றா�.
தைர�� �ட�� ஊைள���றா�. ைககைள�
�ச��ெகா�� ெச�வத�யாம� �ைக�� ���ைச
அைட�றா�. ���ைச ெத��� எ��� ����
பலமாக ஓல���றா�. ெப�ணா�� �ற�த என��
ேந��த ெகா�ைம இ� என கத��றா�.
இர�த� ஒ��� ��ைக ேமலாைட ெகா��
�ைட��றா�. ெகா�ல� உைல�கள��� எ�� �
ேபால ெப���� ���றா�. ைகயா� தைரைய ஓ��
அ���றா�. த� இ� �ைலகைள�� ைககளா�
எ���� பா������ கத� அ�� உட� ேவ���றா�.
வ� தா�க��யாம� ச�� �ர� ஓ��றா�, இர�த�
ெப���னா� ேசா��� �ேழ ���றா�.

அ�� ேபால இர�த� ெப�� ஓ�வ��ற�. இவ�
அலற� ேக�� கா�, நா�, ேதவேலாக� அைன����
உ�ளவ�க� பய�� ஓ��றா�க�. த� �ல��
அர�க�க� ெபய�கைளெய�லா� ��� �� அைழ��
பலவா� �ல�� அ��றா�.
“�ைல எ��� ெந� �ல�� � இ��க� தாபத�க�
�ைல எ���� ���� இ� ��� அ�ேறா ேதவ� எ��
தைல எ��� ��யாைம சைம�பேத தழ� எ��தா�
மைல எ��த த� மைலேய இைவ காண வாராேயா?”
த� அ�ண� இராவணைன எ�� ���ர���றா�.
�வெப�மா�� மைலைய� ெபய��த �
இ����ேபா�, �� எ��� கானக� வ�த இ�த
தவ�ேகால ம�த� ெச�த அல�ேகால� காணைலேயா
அ�ணாேவ! எ��றா�.
அ�ணா! இராவணா! இ��ர��, �ர�மா��
ேதவ�க�� உன��� ப��ைடக� ெச�� ெகா��
ஏவ� ��ய, ேதவ மாத�க� உன��� ப�லா�� பா�
ப���ய, ஏ� உலக�கைள�� த���ைட��
ஆ��ெகா�� � ச��ர� ேபா� ������� சைப��
வ�� எ�ப� நா� எ� �க�ைத� கா��ேவ�.
“கா��ைன�� �ன�ைன�� கன�ைன�� க��கால�
���ைன�� �� இய�� ேகா�ைன�� ப� ேகாட�
கா��ைன � ஈ�� இ�வ� மா�டவ��� ஆ�றா�

மா��ைனேயா, உ� வல�ைத �வ� தட�ைக வா�
ெகா�டா�!”
“�வெப�மா� உன�க��த ‘ச��ரஹாச�’ எ��
வாைள� ைக�ெகா�ட இராவணா! கா�ைற�� (வா�)
�ன�ைன�� (வ�ண�) கன�ைன�� (அ��)
க��கால� ���ைன�� (எம�) �� இய��
ேகா�ைன�� (�ரஹ�க�) இைவெய�லா� உ� ஏவ�
ேக��� ப�ெச�ய ைவ�த உன�� ��ேல��ய
இர�� மா�ட�கைள எ��ெகா�ள ��யாம�
ேபா��ேறா?”
“எ� அ�க�கைள அ��� எ�ைன� �ேழ த��
உ������ ஒ� ம�த� த� �ர�ைத ெம���
ெகா���ப� ���, நா� ம��� இ�ப� ஓ� ஆதர��
இ�� �ல��� ெகா�� இ��பேதா? கர� இ����
வன� அ�லவா இ�. நம�� உ�ைம உ�ள
இட��ேலேய என�� இ�ப��ப�ட �ைலயா?”.
“அ�ட�� கஜ�கேளா� ேபா��� அவ���
த�த�கைள ஒ���� ேபா�� ெவ�ற இராவணா!
இராவணா! ஆைச��, காம�� க�கைள மைற�க நா�
��க�ப�� இ�ப�� �ல��� த��ப� உன�
�ர���� இ��� ஆகாதா?”
“அ�ர�கைளெய�லா� ெவ�����,
ேதேவ��ரைன�� ெவ�� அவைன� �ைற�ப���,

ேதவ�கைள உன��� ��ேறவ� ெச�ய ைவ�த
ம�மகேன! ம�மகேன! (இ��ர��) கா��� ஒ�
ம�த� எ� கா�� ���� அ�ய நா� கத� அ��
சாக ேவ��ய�தானா?”.
“இராவண� ���ஜய� ெச�றேபா� ���
(இ��ர����) �ட� ெச�� ஏ�ல�� உ� அ�ய
இ��ரைன ெவ�ற ம�மகேன! ேமகநாதா! இ�த
மா�டேரா� ேபா��� உ� வ�ைம கா�ட
வாராேயா?”
“வ�ைம ெகா�ட ஆ�த�கைள� தா��ய கர
�ஷண�கேள! ��க� எ�ேலா�� என�� ேந��த இ�த
அவமான�ைத� கவ�யாம� எ�ேக ேபா��க�?
��பக�ணைன� ேபால ������களா?”
���பனைக இ�ப� அ�� �ர�� அர���
ெகா������ ேவைள�� ந��கைர�� ச�� ����,
ைக�� ��ேலா�� வ�த இராம� இவைள
கவ��தா�. வ���ற இராமைன� பா��� அ�த
அர��, உட�� ��� ஆறாக ஓட, க�க� �� ெசா�ய,
எ� தைலவேன! ஐேயா! உ� ��ேம��� ஆைச�ப��
அ�� கா��யதா� நா� ப�� ��ப� இ�! பாராேயா,
பாராேயா!”.
இ�த� கா��ைய� க�ட இராம� ஏேதா ெப�ய
���ழ�க இவ� �ய�����றா�. கா��, ����

அ�ய�ப�����றா� எ�பைத� ���� ெகா�டா�.
��� எ�� �ைற�த உ��� இ��தவ� இ�ேபா�
ேகார அர��யாக இ��பத��� “� யா�?” எ�றா�.
“எ�ைன உன��� ெத�ய��ைலயா, நா�தா�
இராவண�� த�ைக” எ�றா�.
“அர�க�க� வா�� ப��ைய ��� ���, நா�க�
தவ� ெச��� இட���� � ஏ� வ�தா�?” எ�றா�
இராம�.
“ேந��� நா� வ�ேதேன!” எ�றா� அவ�.
உடேன இராம� இல��வைன ேநா�� “�ரேன! இ�ப�
இவ� காைத��, ��ைக�� இழ���ப�யாக இவ�
ெச�த ெகா�ய ��� எ�ன?” எ�றா�.
நட�தவ�ைற இைளயவ� எ���ைர�தா�. �ைதைய�
��ன இ�த அர�� ஓ�வ�தா� எ�றா�. அர��
ெசா��றா�: “� எ�ைன மண�� ெகா�. என��
இைழ�த �ைம�காக எ� அ�ண� இராவண�
உ�ைன� ெகா�லாம� பா���� ெகா��ேற�”
எ�றா�. இராம� ேகாப��ட� அவைள அ�����
ேபா��ப� ���றா�. அவ� ேபாக ம��க��
இல��வ� இவளா� ெப��ெதா�ைல, இவைள�
ெகா�வேத ச� எ��றா�.

இ�வள� ேப��� அவ� ேபாக��ைலெய�றா�,
அவைள� ெகா�வேத ச� எ��றா� இராம��. “இேதா
ேபா�ேற�. உ�கைள� ெகா�� அ��க கரைன
அைழ�� வ��ேற�” எ�� ேகாபமா� �����
அ�த இட�ைத��� அக�றா� ���பனைக.
இராம� �ர���ட அ����� ஓ��ேபான
���பனைக, உட����� ��� ஒ�க, அ���த
��தேலா�, ��� இ��த இட��� இர�த� வ���
இர�� �வார�க� ெத�ய, மத� ேபா�ற வாேயா�,
ெச�வான� ேம� பட��த ேமக�ேபால, அ�த� கா���
அ�கார� ெச��வ�� கர� எ�� அர�க� கா��
ேபா� ���தா�, அ�தா�, அர��னா�. இ�த கர�,
�ஷண� ஆ�ேயா� அவ�ைடய சேகாதர�க�.
கர��� ேகாப� வ�த�. கா��� �����
அவனைட�த ேகாப��� காரணமாக �ைக வ�த�.
“உன�� இ�த ேக�ைட ெச�தவ� யா�?” எ��
ேக�டா�.
“இர�� மா�ட�க�; தவ�க�; ைக�� ��
ஏ��யவ�க�; வாேள��ய கர��ன�; ம�மத� ேபா�ற
ேம�ய�; த�மவ� நட�பவ�க�; தசரத �மார�க�;
அர�க�கைள அ���� ேநா��� வ��
ெகா����பவ�க�” எ�றா�.
“அவ�கேளா� ஒ� ெப�. வா��ைதகளா�

வ���க��யாத ேபரழ� அவ�. அவைள இல�ைக
ேவ�த���� ெகா�� ெச�ல நா� �ய�றேபா�
இ�ப�� ெச�� ��டா�க�” எ�றா�.
“அ�ப�யா? எ��ட� வா. அவ�கைள என���
கா��” எ�றா� கர�.
கர� ���பனைக�ட� �ள�� இராம ல�மண�ட�
ேபா���ய� ெச�ல தயாரா��ேபா�, அவ�ைடய
பைட�தைலவ� வ��, தாேன ெச�� அ�த
மா�ட�கைள ெவ�� வ�வதாக� ���றா�. �ல�,
வா�, ம�, ேதாமர�, ச�கர�, காலபாச�, கைத �தலான
ஆ�த�கேளா� பைட �ற�ப�ட�.
கர�ைடய பைட இராம� த�����த ப�ணசாைல
ெச�றைட�த�. அ�� இ��த இராமைன
பைட�தைலவ���� ���� கா��னா� ���பனைக.
உடேன அர�க�க� “ெகா��ேவா�”, “ெவ��ேவா�”
எ�� ��ச���� ெகா�� அ�த இட�ைத� ���
வைள�தன�. இ�த ச�த�கைளெய�லா� ேக��
இராம� �ைலைமைய� ���� ெகா�டா�.
��க�ப�ட அர�� உத��� ஆ�கேளா�
வ�����றா� எ�பைத� ���� ெகா�டா�.
இல��வைன அைழ�� “த��! � இ�ேக காவ� இ�.
�ைதய� பா���� ெகா�. நா� ேபா� அவ�கைள
கவ���� ெகா��ேற�” எ�� ெசா�� �ற�ப�டா�.

“ேபா��� வா��களடா!” எ�� ���� த� ����
அ�ைப� ���னா� இராம�. அர�க�க��
ஆ�த�க� இராம� அ��னா� ����க�ப���
���ளா�ன. அர�க� ெந�ச�க�� இராமபாண�
�ைள��� ெச�றன. இ� க�� ���பனைக அ��
ஓ�னா�. ஓ��ேபா� கர�ட� அவ�ைடய பைட
அ���ேபான ெச��ைய� ��னா�. கர���� ேகாப�
ெபா���ெகா�� வ�த�. த� பைடகைள ஒ��
�ர��� ெகா�� ேத�� ஏ��ெகா�டா�. ெப��
பைடேயா� ேபா��� எ��தா�.
கட�ேபா�ற கர�ைடய ேசைன, இராம� இ����ட�
ெச�றைட�த�. இராம�� ேபா��� ஆய�தமானா�.
இல��வ�� ேபா��� ஆய�தமாக வ�� ��றைத�
கவ��த இராம�, அவ�ட� தாேன ேபாைர கவ����
ெகா�வதாக��, அவ� ேபா� �ைத��� காவலாக
இ����ப� ����� கர�ைடய பைட�ட�
ேபா���� தயாரானா�.
கர��� இராமைன அைடயாள� கா���றா�
���பனைக. அர�க� ேசைன நாலா�ற�� ����
ெகா�ள இராம� த�யனா� த� ���ைன ஏ�� ேபா�
���றா�. இ���� இைடேய ஒ� �ள��ைன�
ேபால கா�� த�தா� இராம�. க�ைமயான ��த�
நட�த�. இராம�� அ��க� அர�க�கைள��,
அவ�க�ைடய ஆ�த�கைள�� ����ன. தைலக�

����க�ப�� அர�க� ேசைன அ��த�. ����
ெப��கட�� யாைனக�, ��ைரக� �த�தன.
அர�க�க�� ெச�த உட�க� மைல ேபால ����
�ட�தன. மைழ ெபா�வ� ேபால இராம�� அ��க�
���ன. அதனா� அர�க�க�� தைலக�� ���ன.
அவ�க� ��க� ெத��� ���தன; தழ� ���ன;
எ���� வ�த யாைனக� தைர�� ���தன; ேத�க�
உைட�� �த�ன; ெதாைல�ர� ��ெபா�க� ���ன;
அர�க�த� உ��க�� ���ன.
பைட� தைலவ�க� ப�னா�� ேப� எ���� வ��
இராம� ெச���ய அ���� இைரயா�ன�. இராமைன
����� அர�க�க� ����ெகா�� ேபா��டன�.
அைனவைர�� இராம�� அ��க� �ைள�தன.
���ர� எ�பவ�, ��� தைலக� உ�ளவ�
அளவ�ற வ�ைம�ைடயவ�, அவ� இராமைன
எ����� ேபா� ெச�ய� ெதாட��னா�. க�ைமயான
ேபா� �க��த�. இராம� அவைன�� ெகா��
����னா�. ேபா�� இராம� பாண�களா� உ��
�ற�த அர�க�க� ேதவ�களா�ன�. ��டமா� அர�க�
ேபா�ட இராம� த�யனா� உ�ளாேன எ�� ேதவ�க�
வ���ன�.
���ர� வான��� எ��� ேபா��� இராம�
பாண���� ப�யானா�. அவன� ���
தைலகைள�� இராமபாண� அ���� த��ய�.

அர�க�க� பய�� �த� ஓ�ன�. ஓ�ய அர�க�கைள
�ஷண� எ�� அர�க� த��� ����னா�. ஒ�
ம�தைன எ����� ேபா�ட ��யாம� ஓடலாமா எ��
ஏளன� ெச�தா�. �� அவ�கைள� ேத�� ேபா���
அைழ��� ெச�� ேபா�ட� ெச��றா�. �ஷண����
இராம���� க�ைமயான ேபா� �க��த�.
ேபா� நட��ெகா����த ேபா� அர�க�க��
உ��கைள� ப��� ப��� எம��ட அய���
ேபானா�. இராமன� வா��� �ஷண�� அ�ப��
மா��ேபானா�. கர� ம��� த��� ��� ேபா�
���தா�. க�ைமயான ேபா� கர� இராம� இைடேய
நைடெப��ற�. இ���� கர�� இராம� கைணயா�
அ�ப�� மா�� ேபா�றா�.
இதைன� க�� ேதவ�க� ஆ��தன�. எ���
ம������ ஆ�ன�. க�பக மல�கைள இராம� ��
��ன�. அர�க� ��ட�ைத� கர, �ஷண, ���ர�
ஆ�ய �வேரா�� அ��த �ற� இராம�� ஆ�ரம�
����னா�. ெவ�� �ரனாக� ���� வ�த இராமைன
�ைத��, இல��வ�� க�க�� �� ேசார வரேவ���
த�க� க��ரா� அவன� பாத�கைள� க��ன�.
அ�ேக …..
ேபா��கள��� கர�, �ஷண�, ���ர� ஆ�ேயா�
மா�ட� க�� ���பனைக கத� அ�தா�.

“ஆ��ேன� மன�� ஆைச, இ�வாைச எ�
���ேனா� ��ய ����ேல�
வா��னா� உ�க� வா�ைவ��, நாைள��
ேபா��ேன�, ெகா�ேய� எ�� ேபா�னா�”
இராம� �� நா� ெகா�ட ஆைச, எ� ��ேகா�
ம��� ேபாக��ைல, எ� வா��னா� உ�க�
உ��கைள�� ப� ெகா��ேத� பா� நா�, எ��
�ல��னா�. �ற� நா� ேபா� இராவண�ட� ெச��
�ைற���ேற� எ�� இல�ைக��
ஓ��றா�.���பனைக தன� சேகாதர�க� இற�த
��க�ைத�� மற��, இராம� �� ைவ�த ஆைச
மன��� ேமேலா�க, �ைத�� அழைகெய�லா�
இராவண���� ���ட ஓேடா� வ��றா�.
இல�ைக அர�மைன�� ஓ� ஒ�ப�ற
ம�ம�டப��� இராவண� �ற��ட�
அம������றா�. அவ�ைடய �ற���கைள� க��
������க�� ேதவ�க�� மன� ெவ����ப�யாக
ஆட�பரமாக ������றா�. அ�த சபா ம�டப���
�����த அரச�க� எ�லா� எ�ேபா� இராவண�
த�க� ப�க� ����வாேனா எ�� எ��பா����
தைல�� ேம� த�க� கர�கைள� ����ெகா��
ப�வாக ��� ெகா����தா�க�.
த�ன��� ���� ப�யாள�ட��� ஏதாவ�
இராவண� ��னா��, த�க�ட� தா� ���றாேனா

எ�� தைல ஆ��� ெகா�� ���ற� அ�த� ��ட�.
அ�� ��னர�க� எ�� ஒ� வைக�ன�. இவ�க�
யாைழ� ைக�� ெகா�� இைச பா�பவ�க�.
ஒ�வைக ேதவ ஜா��ன�. இவ�க��� ம�த
�க�க��, ஒ�வைக பறைவ�� உட��
அைம�தவ�க�. இவ�க� ஆ�, ெப� இ�பால��
இைண��யாம� இ��க���யவ�க�. இவ�க� அ�த
அைவ�� இ���றா�க�. இராவண� எ�ேபா�
யா�ட� எ�ன ெசா�னா�� இவ�க� உட�
ந�����றன.
அைவ�� ���� எ��� க�த�வ�, இராவண��
ேதா� வ�ைமைய இைச�� பா��றா�. நாரத ��வ�
தன� �ைண�� ேதவகான� இைச��றா�. ேதவ
��வான �ரஹ�ப���, அ�ர ��வான
���ரா�சா��� அவ� அைவ�� அட�க ஒ��கமா�
அம�������றன�. கா�ேபா� ந�ந���� எம��ட
இராவண� சைப�� த� ஆ�த�கைளெய�லா�
������ த� ஆைடயா��, ைககளா�� வாைய�
ெபா��� ெகா�� அட�க�ேதா�, நா�, �ழைம,
நா�ைக இவ�ைற� ெசா��� ெகா�����றா�.
இ�ப� ேதவ�க� எ�லா� இராவண� சைப��
ைகக��� ேசவக� ெச�� ெகா������றன�.
இ�வள� ஆட�பர�ேதா� அரசைவ��
�����ைக�� அவன� த�ைக ���பனைக

அல�ேகாலமா�, தைல�� ைககைள ைவ��� ெகா��
கத� அ�� ஊைள���� ெகா��, அர�மைன��
வட�� வாச��� வ�� ேச��தா�.
இ�ப� வ�� ��ற ���பனைகைய� பா��� இல�ைக
அர�க�க� வ��த�ப���றன�. இராவணன� த�ைக
இவ� எ�ப� ெத������� ‘அ�ைனேய!’ எ��
இவைள வண�காம�, இ�ப�� ெச�����றா�கேள
எ��றா�க�. அ�நா� வைர அ�த இல�ைக நகர���
�ழ�� ஒ�, �ைண இைச, ந�ல யா�� ஒ�, �ழ�
ஒ� ேபா�ற ம�கல இைச ம��ேம ேக���
ெகா����த� ேபாக, இ�� ��ைம��� ��ைமயாக
ஓ� அ��ர� அம�கலமாக ேக��றேத. அ�த
அ��ரைல எ���பவ� இராவண�� த�ைக
���பைனயா��ேற எ�� அர�க�க� பய�தன�.
���பனைக அ��ெகா�� ஓ�வ�� அரசைவ��
������� இராவண�� கால��� ���� �ர��
அ��றா�.
“�ழ��� �ைண�� �ர� ந� யா���
த��ய �ழ��� ச��� தாைர��
எ��ர� அ��ேய எ��� இ�லேதா�
அ��ர� �ற�த� அ��ல�ைக�� அ�றேரா!”
��லக�க�� இ�த� கா��ைய� க�� அ��ன.
எ��� இ�� ���ற�. ஆ�ேசட�� த� உடைல
ெந���றா�; �� அ���த�. மைலக� ஆ�ன.

��ய�� பய�� இ��டா�. அ�ட�� கஜ�க�
பய�� ஓ�ன. ேதவ�க� ஓ� ஒ��� ெகா�டா�க�.
இராவண� ��வ�ைத ெந��தா�; அவ� க�க� �
உ����றன. இ�ப� ேதா�க�� �ைட� ெத��தன.
உலக�க� �ைலமா� �ழ�றன. ேதவ�க� �ைக�தன�.
அ�ேபா� அவ� அைட�த �ைலைய க�ப�ெப�மா�
வா�கா� பா��கலா�.
“ம��த �ல வா�க� ெதா�� வ�� �ைக ��த�
���த ெதாட� �ைசக� ���ெகாள உ���ப�
க��த க�� வா� எ�� �� கஞல ேமக��
இ��தஉ�� ஒ�� உர�, “யாவ� ெசய�?” எ�றா�”.
இராவண�� �ைக ேபா�ற வா�க�� ேகாப� �யா�
�ைக எ��ற�. �ைசக� �����றன, அைவ
க����ேமா என ெப���� �ள�ப, இ�ேபா�ற
�ர�� த� த�ைகைய� பா��� “உ�ைன இ�ப��
ெச�த� யா�?” எ��றா�.
“�� காவ� ���� அரச�க�, மா�ட�க�, த�க�
வாைள உ�� இ�த� ெசயைல� ெச�தா�க�” எ�றா�.
“எ�ன? ம�த�க� ெச�தா�களா?” இராவண� ெவ��
����� ���தா�. ஏளனமாக� ���தா�. க�க��
���ழ��க� ேதா��ன. “ெபா� ெசா�லாேத! பய�ைத
��. ம�த�களாவ�, இ�ப�� ெச�வதாவ�,

உ�ைமைய� ெசா�” எ�றா� இராவண�.
அத�� ���பனைக ெசா��றா�. “அ�ணா!
உ�ைமதா�. மா�ட�க�தா� இ�ப�� ெச�தா�க�.
ம�மதைன� ேபால உ�வ� ெகா�டவ�க�. த�க�
ேதா� வ�யா� ேம� மைலைய�� அ��க���ய
ஆ�ற�ைடயவ�க�. த�க� �� வ�யா� ஏ�
உலக�க�� பல�ைத�� அ��பா�க�” எ�றா�.
“அ�ணா! அவ�க� மர�� த��தவ�க�. ��வ�கைள
வண���றா�க�. �ர�கழ� அ������றா�க�.
����ைத�� ந�� ேத��தவ�க�. ேவத�ைத
ஓ��றா�க�. ச��ய வ� நட�பவ�க� கைலக�
அைன�ைத�� க�றவ�க�. ைக�� ����, ேதா��
அ��ரா� ��க�� �ம��றவ�க�. உ�ைன
��யள��ட ம��காதவ�க� அவ�க�”
“அ�ணா! ம�மத� எ�பவ� ஒ�வ� தாேன?
ஆனா� இவ�க� இர�� ேப� இ���றா�க�.
இவ�க��� ஈ� இைண யா���ைல. �த� ேதவ�
�வ���� இைணயானவ�க�”.
“இவ�க� ஒ� சபத� ெச�����றா�க�. அ� எ�ன
சபத� ெத��மா? அர�க� �ல�ைதேய ேவேரா�
அ��க� ேபா�றா�களா�”.
“இவ�க� தசரத ச�கரவ����� �மார�க�. இராம�,

இல��வ� எ�ப� அவ�கள� ெபய�க�” எ�றா�.
த� த�ைக�� இ�ப�ெயா� ��� ெச�தவ�க�
மா�ட�க�; அ�ப�� ��� ெச�த ���� அவ�க�
உ�ேரா� இ��ப� அவமான�. எ� ைக��
�வெப�மா� ெகா��த வா� இ���ற�. அவ�
ெகா��த ��ேகா� வா�நா� இ���ற�. அ�த
ைகலாய�ைதேய ெபய��ெத��த ேதா�க� உ��.
நா�� உ�ேரா� இ���ேற�, எ��
ெசா���ெகா�ேட நைக�த இராவண� கா��� காவ�
இ���� கர� �ஷண�ட� � �ைற�ட��ைலயா,
அவ�க� இ�த மா�ட�கைள� ெகா�ல��ைலயா?
எ�� ேக�டா�.
இ�ப� இராவண� ேக�ட�� ���பனைக ���� ‘ஓ’
ெவ�� ஒ�பா� ைவ�� அ�தா�. ைககளா� த�
வ���� அ���� ெகா�� அல�னா�. தைர��
���� �ர�டா�. ��� ��� மன� ேத�
ெசா���றா�, “நா� ேபா� கர�ட� நட�தைத�
ெசா�� அ�ேத�. அவ� ெப�� பைடேயா��
�ர�கேளா�� �ற�ப��� ெச�� அ�த இராம�ட�
ேபா��டா�. ��ேற நா�ைக� ெபா��� இராம��
அ��க��� கர�� �ஷண�� இைரயா� ேமேல
ெச�� ��டா�க�” எ�றா�.
த� ஒ�வனா�� ேபா���� த� த��யான கர�
�ஷண� இ�வ�� பைடேயா� அ��த ெச�� ேக��

இராவண� க�க�� �� வ�ய �ைய� க��ன. அவ�
உ�ள��� எ��த ேகாப� ��� ��ப� ேச���
��ைட இ�ட ெந�ேபால ெகா��� ��� எ��த�.
“அ� ேபாக���, அ�த மா�ட�க� உ� அ�க�கைள
அ���ப�யாக � எ�ன ��ற� ெச�தா�? அைத�
ெசா�”
“அ�வா? அ�, அ� … ஹூ�.. ���ர��� எ�த
��யாத ேபரழ� பைட�த அ�த இராமேனா�, தாமைர
மல�� இ��� ��� வ�த மகால�� ேபா�ற ேபரழ�
ஒ��� வ�����றா� அ�ணா! அவ� ெபா���
இ�ப� நட�� ��ட�” எ�றா�.
“யா� அவ�?” எ�றா� இராவண�.
“� வா�க! அ�ணா! அவ� இ���றாேள, அவைள
எ�ஙன� வ���ேப�. அவ� அ��� ஒ� ேத�.
அவ� ெகா�ைகக� ெச�ெபா�னா� ஆன �வ�த
ெச��க�. அவ� பாத� ப�வத�� �� ���ய�
ெச����க ேவ���. அவ� ேப� �ைத”
“அவ� ேப�� இ�ய க��� �ைவ; ேத���
மல�கைள�ைடய ��தைல உைடயவ�; ேதவ மகேளா
எ��ப�யான அவ��� ��மக� ேச�யாக� �ட
இ��க��யாத உய��தவ�”

“ஐயா! அவ� ெசா�க� அ�த� ேபா�றைவ; அவள�
��ட அழ�ய ��த� ���ட ேமக� ேபா�ற�;
ெபா��� மைழைய� ேபா�ற�; அவ� பாத�க�
ெச�ப�� ேபா�ற�; �ர�கேளா ெச�பவழ�
ேபா�ற�, அவள� �க� தாமைர மல� ேபா�ற�,
க�கேளா ெப�ய கட� ேபா�ற�”.
“�வ� காமைன எ��� அ�����டதாக� ெசா�வ�
ெபா�. அவ� இ�த� ெப��� அழைக� க�� காம
ேநா� ���� ெம�ல� த� உ�வ� ேத��� ேபானா�.
இவைள� ேபால அ�க ல�ண�க� உைடய
ெப�ைண � எ�த உலக���� காண��யா�. அவள�
ேபரழைக எ�ப� எ���ைர�ேப�”.
“ேதாைளேய ெசா��ேகேனா, �ட� �க�� உல���ற
வாைளேய ெசா��ேகேனா, வ� அைவ வ���ேகேனா
�ள�� �க�ப� அ�லா� த��த� �ள�ப�
ஆ�ேற�
நாைளேய கா�� அ�ேற நா� உன�� உைர�ப�
எ�னா”.
அவள� ேதா� அழைக வ���ேபனா, �க���
அ��� இ��மாக அைல�� க�ைமயான க�கைள
வ���ேபனா, எ�� ெகா��� அவள�
ெகா�ைககைள வ���ேபனா, பா���� பா����
�ைக��� ேபாேன�, எ�ப� ஒ�ெவா�ைற�� ப���
த��த�யாக வ���ேப�, �தா� அவைள நாைளேய

பா��க� ேபா�றாேய, �ற� நா� அைத�ப���
ெசா��வாேன�”.
“அவள� ெந��ைய �� ேபா�ற� எ��
ெசா�லலாமா, அவள� க���க� ேவ� ேபா�ற�
எ�� ெசா�லலாமா, அவள� ப�க� இ����றனேவ
அவ�ைற ����க��� ஒ��டலாமா, அவள� �வ�த
இத�கைள பவழ� ேபா�ற� எ�� ெசா�லலாமா,
எ�றா�� �ட ெசா�க� ெபா���வ� ேபால ெபா��
ச�யாக� ெபா��த��ைலேய.”
இ�ேபா� ���பனைக �ைத�� அழைக��, அவள�
அ�க�க�� அளவ�ற அழ� �ற�� இைவகைள��
ெசா�� இராவண� மன�� ேமாக��ைய ����றா�.
“ஐயா! ேதேவ��ர��� ச� எ�� இ��ரா� �ைட��
��டா�; அ��கனா� ��க�ைடய த�ைதயா�ய
�வெப�மா��� உமாேத�யா� �ைட�� ��டா�;
தாமைர� ெச�கணா� ��மா� ��மகைள� ெப�றா�;
அ�ேபாலேவ இ�ேபா� � �ைதைய� ெபற�
ேபா�றா�. இ�� நா� ��யவ�க� எ�ேலாைர��
கா���� உன���தா� ெப�ைம அ�க�” அ�த�
பாட� இேதா:

“இ��ர� ச�ைய� ெப�றா�, இ���� வதன�ேதா�
த�
த�ைத�� உைமைய� ெப�றா�, தாமைர�
ெச�க�மா��
ெச��� மகைள� ெப�றா�, �ைதைய ��� ெப�றா�
அ�தர� பா���� ந�ைம அவ��� இ�ைல உன�ேக
ஐயா!”.
இ�த பாட�� கைட� வ�ைய ேவ� �தமாக��
ெபா�� ெகா���ப� க��ச�கரவ���
ஆ�����பைத� ப���� ப��� இ��ற�த�க�.
அதாவ� “அ�தர� பா���� ந�ைம அவ���, உன��
இ�ைல ஐயா!” எ��� ெபா�� ெகா���ப�
இ���ற�.
“உய��த ேதா� �ர! ������க�� ஒ�வனான
பரேம�வர� உைமய�ைமைய� த� உட�� ஒ�
பா�யாக ைவ��� ெகா�டா�; அ�த� ��மா�
இ���றாேன, அவ� தாமைர மல���ள ��மகைள�
த� மா��� ைவ��� ெகா�டா�; �ர�மேதவ�
கைலமகைள� த� நா�� ைவ��� பா�கா��றா�;

பர�த ஆகாய� ேபா�ற ���த ேதாைள�ைடய
இராவணா! ��ன� ேபா�ற �� இைடயாளான
�ைதைய � அைட�தா� எ�ஙன� ைவ�� வா�வா�?”.
�ைவயான அ�த பாடைல� பா��க�.
“பாக��� ஒ�வ� ைவ�தா�; ப�கய�� இ��த
ெபா�ைன
ஆக��� ஒ�வ� ைவ�தா�; அ�தண� நா��
ைவ�தா�
ேமக��� ��ைன ��ேன ெவ�ற ��
இைட�னாைள
மாக� ேதா� �ர! ெப�றா� எ�ஙன� ைவ�� வா��?”
“ஐயேன! ெகாைட வ�ளேல � தவ� ெச�ய மா�டா�.
�� ேபா�� ேப���ற �ைத�� உ� அைன���
ெச�வ�கைள�� ெகா��� ��. உன��
எ�ேப��ப�ட ந�ைம ெச�����ேற� பா��தாயா?
ஆனா� பாவ�, உ� அர�மைன�� வா��
அைனவ���� �ைமய�லவா ெச��ேற�”. அ�த
�ைதைய� கவ��� வ�வத� �ல�, அவ� த�
உ�ைரேய இழ�க� ேபா�றான�லவா, அதைன
எ��ேயா எ�னேவா, ���பனைக அவைன
வ�ளேல எ�� அைழ��றா�. “� �ைழ�க� ஆ�றா�”
எ�� � தவ� ெச�ய மா�டா� எ�� ெபா��பட
இ��தா��, இ� � �ைழ�க� ேபாவ��ைல எ�ற
ெபா���� ெகா�ளலாேம! அ�தைகய வ�சக

எ�ண�ேதா�தாேன அ�த ���பனைக இராவண�ட�
வ�����றா�. �த� �தலாக இ�த ���பனைகைய
அ��க� ெச��� இட��ேலேய, க�ப� ‘இவைள
அர�க� �ல�ைதேய ��ேடா� அ���� �ரத�
ெகா�டவ�’ எ�� அ��க� ப����றா�. த�
கணவ��� இராவண� ெச�த ������
ப�வா�கேவ அவ� இ�ப�ெயா� நாடக�ைத
நட���றா�.

“அ�ணா! இ�த �ைத எ�த� ெப��� வ�����
�ற�தவள�ல. ேதவா�ர�க� பா�கடைல� கைட��
ேபா�, இ�த ���� இவ� �ைட�� ெப�ைம
ேச��தா�. அ�ேப�ப�ட �ைதைய நா� உன���
த�ேத�. அத��� �ர�யாக, � அ�த இராமைன
என��� ெகா��� ��” எ�� ேபர� ேப��றா�.
“ந�ைமேயா, �ைமேயா, ஒ�வ��� அைவ ஊ��ைன
காரணமாக�தா� ����ற�. எ�றா��, அ� எ�ேபா�
�ைட�க ேவ��ேமா அ�ேபா�தா� �ைட��ேம
த�ர, ேவ� கால�க�� �ைட�� ��மா? ப��
�க�க��, மா���, இ�ப� ேதா�க��, இ�ப�

க�க�� பைட�த �, இ�த �ைதைய� ெப�ற ��தா�
�� ெச�வ�� ெப�றவனாக ஆ�றா�” எ��
அவ��� �ைத ேம� ஏ�ப���ள ேமாக�ைத�
����றா�. அவள� அ�மன��� இ�வைர உ�ைன
அ���� கால� வர��ைல, ஊ��ைன இ�ேபா�
இராம� உ�வ��� உ�ைன அ��க வ�����ற�
எ�� �ைன���தா� அ�ப�� ேப�னாேளா
எ�னேவா!
“அ�தைன �ற���கைள� ெகா�ட �ைதைய� கவ���
ெகா�� வ�� உ��ட� ேச��க ேவ��ெம��தா�,
நா� அவ� அ��� ெச�ேற�. அ�ேபா� அ�த
இராம�� த�� இல��வ� இைட�� ����, நா�
அவைள� ����� ��பாக, எ� ��ைக�� காைத��
அ��� ��டா�. அதனா� எ� வா��� ����
��ட�. நட�த �ஷய�கைளெய�லா� உ��ட�
ெசா����� எ� உ�ைர ����ட ��மா���
��ேட�” எ��றா�. இ�ேபா� இ�ப�� ேப�பவ�
ச�� ��பாக, �ைதைய நா� உன��� த�ேத�
அ�லவா, ப�லாக � அ�த இராமைன எ��ட�
த���� எ��றாேள, அ�ப�ெய�றா�, அவள�
ேப�� வ�சகமான ேப�� அ�லவா?
� இைழ�த ��ற� எ�ன எ�� இராவண� ேக�டத��,
சா�ேகாபா�கமாக, அ�த அர�� இ�ப� ப�� ெசா��,
அவ� மன��� காம� �ைய ந�றாக �����டா�.

ெப��பா�� ஆ�க� அ�வ� இ�த காம� ப����
தாேன!
���பனைக ஏ�ய அ�த ேமாகனா���ர�
இராவைணைன ��ைமயாக ஆ�ெகா����ட�.
காம�ைடய கைணக� அவ� ெந��ேல பா���,
���பனைக வ���த �ைதைய மற�க ��யாதவனா�,
த� த�� �ைறயா�� கர� �தலானவ�க� இற�தைத�
�ட மற�தா�. அைத�ட த� த�ைக காமவ��யா�
���பனைக�� கா� ��ைக அ��த இராம
ல�மண�க�� வ�ைமைய�� உணர மற�தா�. இ�த
�க���யா� தன�� ஏ�ப���ள அவமான�ைத��
மற�தா�. ��� அவ� ெப�ற ஒ� சாப�தா� மைன�
த�ர �ற ெப�கைள� ெதா�டா� அவ� �ர� ெவ���
இற�பா� எ�ற ெச��ைய�� மற�தா�; ஆனா�,
அவ� மன��� காம� �ைய உ�டா����ட
�ைதெய�� ெப�ைண ம��� மற�க ��யாதவனாக
ஆனா�.
மன� உண��� வச�ப��ேபா� அதைன மா��� ச��
ஞான���� ம��ேம உ��. அ�த ஞான�
இ�ைலெய�றா�, உண��� வச�ப�� தவறான
கா�ய�கைள� ெச�� அ�ைவ� ேத�� ெகா�ள
ேவ��ய�தா�. ஆ��� உண��� ம�தைன
ஆ�ெகா����ற சமய�க�� ஞான�
ெவ��படாம� உ�ேள அ��த�ப�� ���ற�.

அதனா�தா� உண���வச� ப�பவ� அேனக�
ஞான�தா� தவ� ெச�யாம� கா��� ெகா�ள
��யாம� ேபா����ற�.
�ைதைய �ைறெய���� ெகா�� வ�� இல�ைக��
ைவ��� ��னேர, அவ� த� மன� �ைற��
அவைள� ��� ைவ�தா�. அவ� மன� �ைத��
�ைனவா� ெவ��� ைவ�த ெவ�ெண� ேபால
உ��ய�. இராவண� தன� இ��ைகைய ���
எ��தா�. �����த அைவேயா� அவ��� ஆ�
��ன�. ராஜ சைப ���தத�� அைடயாளமாக� ச�க�
�ழ��ய�. இராவண� �� �மா� ெபா��தன�.
காமேநா� தா��ய மன�ேதா� இராவண� த�
அர�மைனைய� ெச�றைட�தா�.
அவ� மல� ம�ச��� ப���� �ட�தா�. �ரக
ேவதைனயா� அவ� உட� �ேட�, ப��ைக�� �ட�த
மல�க� க��� ேபா�ன. அ�ட�� கஜ�கைள��
ெவ�ற அவ� �ர� ேதா�க� �வ�� ைந��
ேபா���தன. ேச�� ெப�க� �����யான ச�தன�
�தலான ெபா��கைள� ெகா�� உபசார�க�
ெச���, அைவ அவ��� �ேட� ���த ��ப�ைத�
ெகா��தன.
ப��ைகைய ��� எ��தா�. எ�ன ெச�வ� எ��
ெத�யாம� �ழ��னா�. இ�ய �ழ�ைடய ெப�க�
�ப�கைள ஏ��� ெகா�� வ�கா�ட,

யாைழ�ப���� �ர�ைடய ெப�க� இ��ைச பாட,
ஒ� ேசாைலைய� ெச�றைட�தா�. அ�� ப�ைமயான
ெச�க� ���த ஒ� ம�ம�டப��� ெவ�ைமயான
ப����க��� ேபா� அம��தா�. அ��� �ரகதாப�
அவைன வா�� எ��த�.
ஏவல�கைள அைழ�தா�. “உடேன ஓ��ேபா�
���பனைகைய இ�� அைழ�� வா��க�” எ��
க�டைள��டா�. �ைதைய� ப�� அவைள
���ெமா� �ைற வ���க� ெசா�� அதைன�
ேக�க ����னா�. அவ� க�பைன��
உ�வா����த �ைத அவ� �� ��ப� ேபால��,
அவ� �ைததானா எ�� அ���ெகா�ள
���பனைக�ட� ேக��� ெத��� ெகா�ள��
����னா�. ஏவல� ����ெகா�� வ�த
���பனைக�ட� அவ� “எ� �� ���� இவ�தா�
� ெசா�ன �ைதயா?” எ�� ேக�டா�.
சதாச�வ கால�� இராமைனேய எ���
ெகா������ அவேளா, “இவ�தா� நா� ெசா�ன
க�ைம�ற��� ெச�ம� இராம�” எ�றா�.
காமவச�ப�டவ� க�பைன���ட, தா�
காமவச�ப�டவ� உ�வேம எ�ேபா��
கா��ய���ற�. இராவண� ேக�டா� “என���
ெப�ணாக� ேதா����ற உ�வெவ�� ேதா�ற�
உன�� எ�ப� இராமனாக� ேதா�ற ����?”.

“இராவணா! � உலகா�� ேகாமா�, இ�ப�
வ��தலாமா? அ�த மல�� �ழலா� �ைதைய உடேன
ேபா�, அபக���� ெகா�� வ�� உ�ேனா� ைவ���
ெகா�. ேபா! இ�ேபாேத ேபா� ெகா�� வா” எ�றா�.
உடேன இராவண� த� ஏவல�கைள� பா���, ெத�வ�
த�சைன அைழ�� வ�� ஒ� ச��ரகா�த� க�லா� ஆன
ஒ� ம�ம�டப� அைம�க� ெசா���றா�.
அ�ப�ேயா� ம�டப�� தயாரா�ற�. இராவண�
வ�� அ�த ம�டப�ைத� பா�ைவ���றா�. தா�
மனதா� �ைன�த கா�ய�ைத �ைறேவ�ற ஆேலாசைன
வழ�க���ய அைம�ச�கைள உடேன வ��ப�
ஆைண��டா�. அத�ப� அைம�ச�க� வ��
��னா�க�.
அ�ப�� �� ஆேலா��த��, தா� �ைன�த
கா�ய�ைத ����� ெகா���� ஆ�ற� பைட�த,
தவெந��� �ள��� மா�ச� இ����ட���� த�
��பக �மான��� ஏ�� ெச��றா�.
யா� இ�த மா�ச�? �ேக� எ�ற ய��� ெப�
தாடைக. இ�த தாடைக�� ��த� எ�� ய��

தைலவ���� �ற�தவ� இ�த மா�ச� எ�பைத
பாலகா�ட��� பா��ேதா�. இவன� த�� �பாஹு.
அக��ய ��வ� இ�ட சாப�தா� தாடைக�� அவ�
ம�க�� அர�க�களா�, இராவண�� தா�வ��
பா�டனா� �மா��ட� த�ச� ���தன�. இவ�கைள
�மா� த� ம�களாகேவ பா��தா�. இ�த உற�
�ைறயா� இ�த மா�ச� இராவண��� மாம�
�ைறயா�றா�. தாடைக ��� ��வா���ர��
யாக�ைத� ெக��க வ�தேபா� இராம� ��ட
கைணயா� �பாஹு உ�� �ற�தா�, மா�ச� கட��
���� த��� �ைழ�தா� எ�பைத பால கா�ட���
பா��ேதா�.
இராவண� த�ைன நா�� த� ����� வ�தைத�
க�� மா�ச��� அ�ச� ஏ�ப�ட�. எ��� அைத
ெவ��கா��� ெகா�ளாம� அவைன �க
ம�யாைதேயா� வரேவ�� உபச��தா�. அவ�
உ�மன�� இவ� எத�� இ�ேபா� இ�ேக
வ�����றா� எ�ற ேக�� எ��த�. இவ� வ�ததா�
தன�� எ�ென�ன �ைமக� உ�டா�ேமா எ�ற
அ�ச� அவ� மனைத வா��ய�.
“��லக�கைள�� ஒ� �ைட��� ஆ�� ெச��வ��
இராவேண�வரனா�ய தா�க�, ஏைழேய� இ�த
எ�ய இ�ல� நா� வ�த�� ேநா�க� எ�னேவா”
எ�� �ன�னா�.

எ�த� கால���� வ����பவ� ெக�டவ�,
ேமாசமானவ�, ஆனா�� பல� ெபா���யவ�
எ�றா�, ம�றவ�க� எ�ப� த�க� உ� மன�
உண���கைள மைற�� �க���யாக� ேப�வா�க�
எ�ப� அ�த� கால�����ேத நைட�ைற��
இ���� வழ�க�தா� ேபா����ற�.
“என�� வரேவ��ய ��ப�க� அைன��� வ��
��டன. அைன�ைத�� தா��� ெகா�� உ��
வா��� ெகா��தா� இ���ேற�. என� ெபா���,
�ற���, �க�� ேபா���டன. என�� ஏ�ப���ள
��ப�ைத எ�ன ெசா�� உன�� �ள��ேவ�.
�ரேவைல ைக�� ஏ��ய மா�சா! ம�த�க�
வ�ைம�ைடயவ�க� ஆ���டா�க�.
த�டகார�ய��� மா�ட� இ�வ� உ� ம�மக�
���பனைக�� ��ைக வாளா� அ��� ��டா�க�.
இைத�ட ந� �ல���� ேவ� ஓ� இ��
ேநர���ேமா?”.
“எ� த��ய�களான கர�, �ஷண� இ�வைர�� ஒ�
மா�ட� த� ������� �ற�ப�ட அ��களா�
ெகா�� ேபா����டா�. இ� ந� �ர�����,
�க���� ஏ�ப����ட �க� ெப�ய இ���
அ�லவா? கர��, �ஷண�� ���னா� அ�ப��
உ�� �ற�� �ட�க, �ேயா இ� கர�கைள��
தைலேம� ����� தவ� ெச��

ெகா�����றாேய!”.
“இ�ப��ப�ட �க���களா�, நா� மன� �ைம��
ேபா� �ட��ேற�. அ�த மா�ட�க� எ� �ர����
இைணயானவ�க� இ�ைல எ�பதா�, அவ�கேளா�
நா� ேபா� ��ய� ெச�ல��ைல. ஆனா�
அவ�கேளா� வ�����ற ஒ� ெப�ைண� கவ��� வர
�����ேற�. அத�� உ� உத� ேதைவ. அைத
நா�ேய நா� இ�� வ�ேத�” எ�றா� இராவண�.
இராவணன� ெசா�க� இ��ைப� கா��� கா��
ஊ��ய�ேபால இ��த� மா�ச���. ��� எ�ன ெசய�
இ� எ�� ெவ����றா�. ெச�கைள� த� ைககளா�
ெபா��� ெகா�டா�. பய�ைத ���� ச��
ெத�வைட�� ைத�ய�ைத வரவைழ��� ெகா��
ேபசலானா�.
“ம�னா! இ�ப��ப�ட ெசயைல� ெச�வாயானா� உ�
வா�நா� ���� ேபா��. உன�� ��� இ�லாம�
ேபா���டேதா? இ� �யாக� ெச��� கா�யமாக�
ெத�ய��ைல. �� உ�ைன இ�ப�� ெச�ய�
����ற�. உன��� ���கா� எ�� ெத���� நா�
உன��� �ற����வ� �ல உ��. ெசா��ேற�
ேக�!” எ�� ஆர���தா� மா�ச�.
“� எ�ப��ப�ட தவ�கைள� ெச�����றா�
ெத��மா? உ� ைகயாேலேய உ� தைலகைள ெவ��

ெந���� ஆஹூ�யாக இ�டா�. ெந��கால� ப�
தாக� மற��, உண� இ�� உட�வாட தவ�க�
ெச�தா�. அதனா� அ�ேறா ��ல�� ஆ�� ெப��
ெச�வ�ைத� ெப�றா�. இவ�ைற இழ�� ��டா�
���� அவ�ைற உ�னா� ெபற ���மா?”
“� ேவத�கைள ந�� க��� ேத��தவ�. � ெச���ள
க�� தவ�தா� இ�த� ெப�� ெச�வ�ைத� ெப�றா�.
அற� தவ�வாயானா� அைன�ைத�� � இழ��
��பா�! �ற�ைடய நா���� உ�ைமயான �ைர� த�
வ�ைமயா� எவெனா�வ� அபக���� ெகா�� தர
ம���றாேனா; எவெனா�வ� �ற��� உ�ைமயான
நா�ைட அத�ம வ��� ைக�ப�� ைவ���
ெகா��றாேனா; எவெனா�வ� த�ம����� �ற�பான
வ��� ��ம�க�ட� அ�யாய வ�கைள
வ����றாேனா; எவெனா�வ� மா�றா� இ�ல���
வா�� அ��தவ� மைன��� ஆைச ெகா��
அவைள அபக���றாேனா; ஆ�ய இ�தைகயவ�கைள
த�ம ேதவைத த���� அ��� ��வ� உ��”.
“ேதவேலாக���� அ�ப� இ��ர�. அவ� அக�ைக
�� ஆைச ெகா�டதா� சாப� ேக�ைட அைட�தா�.
அவைன� ேபாலேவ அ���ேபானவ� எ���ைக
ஏராள� ஏராள�. உன�� உ�ைம��ள அழ�ய�
அேனக� இ��க, ெச�ய��டாதவ�ைற � எ��ட�
ெச�ய� ெசா���றா�”.

“� �ைன�தைத ���தா���ட � அைடய� ேபாவ�
��ைன�� ப��ேம. அ�ம��ம�ல �ைதைய �
அபக��தா� இராம� உ�ைன��, உ�
ச�த��னைர�� ��ேடா� அ��ப� உ��. உ�
பைட�தைலவ� கரைன�� அவ� பைடகைள�� ஒ�
கைணயா� இராம� ெகா�� ேபா�டைத � ஏ�
அ�ய��ைல. அ�ம��மா? உ� �ல�ைதேய
��ேடா� ஒ����ட அவ� உ�� ெகா����ப�
உன��� ெத�ய��ைலயா? அைத� ப�� �
����காத� ஏ�?”
“�ராட� �ர�ைத� ப�� அ�யாதா� யா�? அ�த
�ராட� இராமனா� ெகா�ல�ப�ட ெச��ைய �
அ�ய��ைலயா? மா�� ேபானவ�க�
ேபானவ�கேள! இ� �யாவ� வாழ �ய�� ெச�. எ�
தா� தாடைக���, த�� �பாஹு���� இ�த இராம�
எமனாக வ�த��, நா� அ�ப��� த��� �ைழ�த��
இ�ேபா� �ைன�தா�� அ�ச� உ�டா�ற�.
அ�ேப�ப�ட இராம� உன�� எ��யாக வ�� வா���
��டாேன எ�� மன� வ����ேற�. நா� ெசா���
அ��ைரகைள� ேக�!” எ�றா� மா�ச�.
இராவண��� அட�காத ேகாப� உ�டா���.
ைகலாய மைலையேய ெபய��ெத��த எ� �ர�
ேதா�கைள ஒ� ம�த���� ��ப�ட� ேபால
ேப���டாேய!” எ�� ��வ�ைத ெந���

“நட�தவ�ைற மற�� ��டாேயா? எ� அ�ைம�
த�ைக ���பனைக�� �க�ைத� ேதா�� எ���
��ட இராம�� �கைழ எ��டேம ேப��றாயா?
ேபானா� ேபாக��� எ�� ெபா���� ெகா�ேட�”.
“இராவணா! � எ� �� ேகாப�ப�வதாக நா�
�ைன�க��ைல. உன� அர�க� �ல��� �ேத
ேகாப�ப��றா�. இ�ப��ப�ட கா�ய�ைத �
ெச�யலாமா? ைகலாய� எ�� இமய மைல�� ஒ�
�கர�ைத� ெபய��தைதேய ெப�தாக� ேப��
ெகா�����றாேய, ம�த� எ�� இ�வாக�
ேப��றாேய அ�த இராம�, அவ� த� ப�னாறா�
வய�ேலேய �தா�ரா���� �ய�வர��� எ�ன
ெச�தா� ெத�யாதா? ேம�மைல ேபா�ற அ�த ெப�ய
�� எ�� மைலைய வைள�� ஒ��தைத மற�தாயா?
இராமன� வ�ைமைய � உணர��ைல. என�
அ��ைரகைள�� ேக�பதாக இ�ைல. இராம�
ேபா��� எ��ேபாேத ந� அர�க� �ல� ��வ�ேம
அ��� ேபா��. �ைதைய ஒ� சாதாரண� ெப�
எ��தாேன �ைன��� ெகா�����றா�. அ�ல!
அவ� அர�க�கைள ெய�லா� ேவர��க வ�தவ�
எ�பைத � அ�ய��ைல”.
“� இ�த� ��ெசயைல� ��வைத நா� ஏ���
ெகா�டா�, அஃ� ஒ�வ� �ஷ� உ��றா� எ�ப�
ெத���� அ� ந�ல ெசய� எ�� அவ���� ��வ�

ேபால�தா� இ����. இராம�ட� ேகா�க ��வ�
ெகா��த அ��ர�க� எ��கைள அ��க� கா���
ெகா������றன. கா��த��யைன� கண� ெபா���
த� ம�வா� ெகா��ேபா�ட பர�ராமைன க�வப�க�
ெச�� அட��ய இராம�� வ�ைம சாதாரணமானதா?
காம உண��� ேம�ட உட� ெம��தா�; அ��
���னா�; அதனா� ேபச��டாத �ய ெசா�கைள�
ேப��றா�. உன� மாம� எ�ற �ைற�� உ�
நல��காக இ�வைர ேப�ேன�. எனேவ �ைதைய
அபக���� எ�ண�ைத� ைக��!” எ�றா�.
மா�சைன ம�ப��� இராவண� தகாத ெசா�களா�
வைச மா� ெபா��றா�. “உ� அ��ைரக� என���
ேதைவ இ�ைல. நா� இ�ட க�டைளகைள ம���
ெச�� ��” என உ�தர���றா�. “ம��தா�
உ�ைன� ெகா����ேவ�” எ��� எ�ச���றா�.
“ச�! ச�! ெசா�. நா� எ�ன ெச�ய ேவ���”
எ�றா� மா�ச�.
உடேன ேகாப� த��� இராவண� மா�சைன�
த���ெகா�� “அ�த �ைதைய எ�ப�யாவ�
எ��ட� ெகா�� வ�� ேச�����” எ�றா�.
இராவண� ைகயா� சாவைத�கா���� இராம��
அ���� இைரயாவேத நல� என� க�� மா�ச� ஒ���
ெகா�டா�. “அத�� நா� ெச�ய ேவ��ய� எ�ன?”

எ�� ேக�டா�.
“மா�சா! உ� தாைய� ெகா�ற இராமைன� ெகா�வதாக
நா� ச�க�ப� ெச�����ேற�. எ��ட� வ��
எ�ன ெச�ய ேவ��� எ�� ேக��றாேய. ஏதாவ�
மாய� ெச�� அ�த �ைதைய எ��ட� ெகா��வ��
ேச��� ��!”.
“நா� எ�ன மாய� ெச�ய ேவ���, ெசா�”
அத�� இராவண� “மா�சா! � ஒ� ெபா� மா� வ�வ�
எ���� ெகா��, அ�த �ைத�� ��பாக� ேபா.
அவ���� ெபா�மா� �� ஆைச ஏ�ப��ப� ெச�”
எ�றா�.
மா�ச��� ெந�� �����ற�. உட� ந���னா�.
உ���� இ�� வ����ட� எ�பைத உண���
ெகா�டா�. ேகா�க ��வ� யாக� ெச�தேபா�
ந��ற� ெதாட��ய மா�ச� உ�� இ�ேபா� இ���
க�ட�ைத அைட�� ��ட�.
இராவண� ேக��� ெகா�டப� மா�ச� ந�மா�
அைனய �தா�ரா�� �����ப�யான ஒ� ெபா�மா�
வ�வ� எ���� ெகா�டா�. அ����� இராம�ரா�
இ��த த�டகார�ய� ெச�றைட�தா�. �ைலயா
மன� ெகா�ட ேவ�க�ட� கா�க�க� மய��� ��
ெச�வ� ேபால கா�� மா�க� எ�லா� இ�த மாய

மா�� ��னா� ஓ�ன. அ�ேபா� மல� ெகா���
���தமா� �ைத, வன��� அ�த� ப���� வ��
ேச��தா�. அவ�ைடய க�க�� இ�த மாயமா�
ப����ட�. அத� ேபரழ� அவ� மனைத� ���
இ��த�.
அ�த மாயமா�� அவ� ��ேன வ�� ��� பா��த�.
இ�த அ��தமான மாைன� ����� த�மா�
இராம�ட� ேக�பத�காக �ைத இராம�ட� �ைர��
ேபானா�. இராமைன� ைக��� வண��ய��
ெசா���றா� “ெபா�னா� ெச�த� ேபா�ற ஒ� மா�,
உட� ஒ� �ரகா��க அத� கா�க�� ெச�க��
மா��க� ப��த�ேபால ��ன இ�ேக வ�����ற�”
எ�றா�.
“�தா! � ெசா��வ� ேபா�ற ஒ� மா� இ�த
���ேலேய �ைடயாேத” எ�� ��ய இராம�,
எ��� இைத உண���� அவ� ஆைசைய� ����
ெச�ய எ�� அ�த மாைன� ���க� �ள��னா�.
அ�ேபா� இல��வ� அ�ண�� க��ைத அ���
“அ�ணா! ேவ��� எ�� ஆைச�பட���ய ெபா��
இ� அ�ல. ேவ�டா� இ�. உட� ெபா� �றமாக
இ���ற�. கா�� ெச��� மா��க� ேபா�
இ���ற�. இைவ மா�� த�ைம�� ஏ�றதாக
இ�ைலேய. ஆதலா� இ� ஏேதாெவா� மாய�. இ�
�ஜமான மா� அ�ல” எ�றா�.

“ல�மணா! � ��வ�. உன��� ெத�யா�. நா�
க��� ேக���ராத எ�தைனேயா வைகக�
இ����றன” எ�றா� இராம�. இவ�க� இ�வ��
இ�ப� �வாத� ெச�� ெகா����தா� அ�த மா�
ஓ�� ேபா���� எ�� அ��னா� �ைத.. உடேன
இராம� �ைத�ட� ெச�� அ�த மாைன என���
கா�� எ�றா�.
த� ��ய அ��னா� ஆரா��� பா��காத இராம��
“இ� அழகாக�தா� இ���ற�” எ�� த��ைய
அைழ�� “ல�மணா! பா� இ�த மா�ைடய அழைக”
எ�றா�.
இல��வ� இராமைன� த��க �ய�றா�. “இ�
அர�க�க� ெச��� மாய� அ�ணா! இத� ��னா�
��க� ேபாக ேவ�டா�” எ�� த��தா�. “இ�த
மாைன ந� ��பாக அ������ இத��� ��னா�
பல� இ���றா�க�” எ�றா�.
“அ�ப�யானா� அவ�கைள� �ர��� ெச�� எ�
அ���� இைரயா����� வ�ேவ�” எ�றா�
இராம�.
இ�த ேநர��� �ைத இராம�ட� ‘இ�த மாைன�
����� தர மன� இ�ைலேயா எ��றா�.
“ல�மணா! நா� இ�த மா�� ��னா� �ர���

ெச�� ���� வ�ேவ�. �ைர�� வ�� ���ேற�.
அ�வைர � �ைத��� காவலாக இ�ேகேய இ�” எ��
����� இராம� �ைர�� ெச�றா�.
உடேன இல��வ� இராமைன ேநா�� “ஐயா ��ேப
தாடைகைய� ெகா�றேபா� வ�த ��� அர�க�க��
ஒ�வ� த�� உ�� �ைழ�� ஓ���டா�. அ�த
மா�ச�தா� இ�ேபா� மா� உ��� வ�����றா�
எ�� �ைன��ேற�. ��க�� இதைன உண���
ெகா���க�” எ�� ெசா����� �ைத��� காவலாக
��றா�.
இராம� த�ைன� �ர�� வ�வ� க�� அ�த
மாயமா� �த�� ெம�ல நக��த�; ��ன� ெவ����
பா��த�, அ�ச� ெகா�ட� ேபால ேமேல ����
���த�; கா�கைள �ைர��� ���� ெகா��
�ைர�� தா�� ���� ஓ�ய�. மா� ஓட��,
இராம�� ெதாட��� ஓ�னா�. அ�� மாவ���
�வ� ம� அள�தவ� இ�� ம�த அ�யா� அள��ட
ஓ�னா�, ஓ�னா�, எ�ைல கா�� அள���
ஓ�னா�.
ஒ� சமய� அ�த மா� இராமைன ெந��� வ��.
��ன� அவைன ���� ெதாைல�ர� ஓ����.
��ன� ச�� தாம���� ெதா�� �ர� வ�த�ட�
���� ஓ��. பண���� ஆைச�ப��, பண�
�ைட��� வ��� மன�ைத� ெச���� �ைலமாத�

மன� ேபால அ� தா�� தா�� ெச�ற�.
மா� உ��� வ�த மா�ச�, இராம� த�ைன�
���கமா�டா�, அ�ைப� ெச���� ெகா�லேவ
�ய�வா� எ�� எ��, தா�� ���� ேமெல���
பா��� ெச�லலானா�. அேத ேநர� இராம�� ஒ�
ெகா�ய அ�ைப எ��� ���� ��� ‘இவ� ெச�ற
இட� ெதாட��� ெச�� அவ� உ�ைர அ��� ��’
எ�� ெசா�� ெச���னா�. இராம� ெச���ய
பாண� மா� உ�� ெகா�ட அர�க�� ெந���
பாய��, அவ� எ�� �ைச�� �������ப�யாக
“ஹா! �ேத! ல�மணா!’ எ�� இராம�ைடய �ர��
�� அைழ��, மா� உ�வ� மைற�� அர�க�
உ��� ஒ� ��� ேபால �ேழ ���தா�.
மா� உ�வ� மா�, அர�க�� �ஜ உ�வ�ேதா�
மா�ச� �ழ��, “அடடா! த�� ல�மண� இ�
வ�சக ெபா�மா� எ�� ெசா�ன� எ�வள�
ச�யான�. அவ� சம��த�. எ� உ�� ேபா�ற த��
ல�மண� சம��த�. நா� உ�ய வ�தவ� அ�ல�”
எ�� நட�தவ���காக வ���னா�.
��ன� ெசா�த உ�வ��� ���� �ட�த அவன�
உடைல அ��� ெச�� பா���, இவ� ெகள�க
��வ�� ேவ���� உ�� த�� ஓ�ய மா�சேன
எ�� ����ெகா�டா�. இ�த அர�க� எ� �ர��
உர�க� க��னாேன, அைத� ேக�� �ைத��

இல��வ�� கவைல அைடவா�கேள எ��
�ைன�தா�.
ஆனா�, இல��வ� ���சா�. இ�த�
�ர���ைடயவ� அ�த அர�கேன எ�பைத ����
ெகா�டா�. �ைதைய�� ேத�றலா� எ�� ஆ�த�
அைட�தா�. எ�றா�� இதனா� ஏேத�� ���
�ைளவத�� ��பாக� தா� ெபா���வ� ந�ல�
எ�� இராம�� உடேன ����� ெச�வானா�னா�.
“ஹா! �ேத! ல�மணா! எ�� மாய அர�க� எ���ய
மரண ஓல�ைத� ேக�ட �ைத �யரமைட�தா�. த�
ைககளா� வ���� அ���� ெகா�� தைர��
���தா�. “மாைன� ����� தர�ெசா��, இ�ேபா�
எ� வா���� ஆதாரமான கணவைனேய இழ��
���ேற�” எ�� �ல�� அ�தா�.
“அர�க� ���த வ�சக�தா� அ�ண� உ�ர��
���த ����, உத��� ஓடாம� இ�ன��
இ�ேகேய ��� ெகா�����றாேய” எ��
இல��வைன ேநா��� க��� ேப�னா�. இ�த
இட��� �ைத இல��வைன� பா��� �க�
க�ைமயான வா��ைதகைள� ேப�னா� எ��
வா��க���
����ட�ப����தா��, க�ப� ெப�மா� இ�த ஒேர
வ��� ����� ெகா�டா�. இ�வள� கால� பா����

பழ�ய இல��வைன அ�த அள��� ச�ேத���
ேப����க மா�டா� எ�ப� க�ப�� ந���ைக.
“அ�ைனேய, அ�த� �ர� அ�ண�ைடய� அ�ல.
அ�த மாய அர�க� ெச�த ����. இ�த உல��
அ�ணைன�� ���ய �ர� ஒ�வ� இ���றானா?
��க� உ�ைம உணராம� வ������க�” எ�றா�
இல��வ�.
“இ�ைல எ�ெப�மா��� ேந��த க�ைய அ��த
�ற�� � கவைல��� இ�ப�� ேப�வ� ெந�ய�ல”
எ�� க��� ேப�னா�. “இராம�ரா�ட�� ஒேர ஒ�
நா� பழ�யவ�க��ட இராம��காக� த� உ�ைர��
ெகா��� உத� ��வ�. ஆனா�, ல�மணா!
இராம�� �ரைல� காதா� ேக��� வ��தாம� எ�
எ��� ��� ெகா�����றா�. இ� என�� ேவ�
வ� ஏ�. இ�ேபாேத � ��� அ�� ���� இற��
ேபா�ேற�” எ�றா�.
இல��வ� மன� கல�க� அைட�தா�. �ைதைய� ���
�ழாம� த��தா�. அவ� பாத�க�� ����
சா�டா�கமாக நம�க��தா�. “தா�க� ��ய
ெசா�க��� அ���ேற�. தா�க� ஏ� இற�க
ேவ���. உம� க�டைளைய �ரேம� ெகா�ேவ�.
த�க� மனவ��த� ��� இ�ேக இ����களாக! ��
ந�ைம �க�� ேகாப�ேதா� ேசா���ற�. ��ைய
ந�மா� ெவ�ல ���மா? அ�யேன� இ�ேபாேத

ேபா��ேற�. ெப�ய ேக� ஒ�� ந�ைம� ேத�
வ��ற�. எ� ஐய� எ�ைன இ�ேக இ� எ��
ெசா�னைத அவ� க�டைளைய �� ேபாக�
ெசா����க�. தா�க� �ைண��� த���
இ������க�. எ� மன� �யர�தா� ெவ��
ேபா�ற�. அ�ைனேய �ைடெப��ேற�”.
இ�ேக இ��தா� அ�ைன ��� ���� ��வா�,
இராமைன� ேத� நா� ேபாேவேனயானா�, இ��
ஏேதா ��� வ�� ேச��. நா� எ�ன ெச�ேவ� எ��
இல��வ� வ���னா�. �ற� ஜடா� இ�த� கா���
ந�ைம கவ���� ெகா��தா� இ���றா�, அ�ப�
ஏேத�� ��� வ�மானா� அவ� பா����
ெகா�வா� எ�� ேத� இல��வ� இராமைன� ேத��
ெச�றா�.
இல��வ� அ��ட�ைத ��� ���ய��, அ��
மைற����த இராவண�, ஒ� தவ� உ�வ� தா��
�ைத இ����ட� வ�� ேச��தா�. அவ� தவ�
ேவட�ேதா�, ைக�� ஒ� ��த�டக� எ�� ேகா�
ஏ�� வ�தா�. (“�ைளவ�� த�ெடா� ����
��பைக� தைள அ� தவ�தவ� வ��� தா��னா�”
எ�� க�ப� ���றா�. இ� ��� ���� க��கைள
ஒ�றாக இைண��� க�ட�ெப�ற த�� என�ப��.
இதைன “��த�டக�” எ�பா�க�. காம�, ெவ��,
மய�க� எ�� ��பைககைள ெவ�றத��

அைடயாளமாக இ���த�ட� �ற�க� ைகக��
ைவ����ப�. ெபா�வாக ைவணவ� �ற�க�
‘��த��க�’ ஆவ�. ம�ெறா� வைக �ற�ய�
“ஏகத��ய�”. இவ�க� ஒெர த�ட�ைத
உைடயவ�க�. இ�ேக இராவண� ��த�ட� ஏ��
தவ�தவ� வ�வ� தா�� வ�ததாக� �ற�ப��ற�.
இராவண� கா� உைட, ���, �ைட, ��த�ட�,
கம�டல� �த�யன ெகா�� வ�ததாக வா��க���
����ட�ப��ற�).
ப�யா� வ�பவ� ேபால ேசா�ைற யா��தப� ைக��
�ைண�� நாத�ேதா� ேவத�ைத� பா��ெகா��
அ�ேக வ��றா�. ேதா�ற��� உட� ந��க� ெகா�ட
ஒ� ��யவைன� ேபால ேதா��னா�. அவ�
ப�ணசாைல�� வா�ைல வ�தைட�� “யாவ� இ�
இ��ைக உ� இ����!” எ�� �ர� ெகா���றா�.
“யார�மா ��ைச���?” எ�� அவ� ��ய ெசா�
ேக�ட �ைத “யாேரா பாவ�! இ�த வன��ைட வா��
ஒ� பரேத� இவ� எ�� எ���ெகா��
“வா��க�, இ�� எ��த��க! எ�� க�ேவா�
வரேவ�றா�.
பா��தா� ேத�ைய இராவண� �த��தலாக. உட�
�ய��த�; உ�ள� ஆைச எ�� ெவ�ள� கைர �ரள,
அழ�� ெக�லா� அழ� ெச��� அழைக, �க��
இ���ட�ைத, க����� அர�ைய� த� க�ணா�

ேநா��னா�. ேத��� ����ைவ� க�� அவ�
ேதா�க� ���தன. அவைள எ�ப� அைடவ� எ�ற
கவைல�� உடேன அைவ ெம��தன. �ரா��ைய�
பா��த�� இராவண��� இவ� ��மகேள எ�ற
எ�ண� உ�டா���. ���பனைக��� �த��த��
�ைதைய� பா��த�� இேத உண��தா� ஏ�ப�ட�.
“இ�ேக அம��� ெகா���க�” எ�� �ர��னா�
ெச�த ஆசன�ைத அ�த ேபா� ச��யா��� இ�டா�
�ைத. த� ��த�ட�ைத ஓ� ஓரமாக சா�����
அம��தா� இராவண�. இ�த� கா��ைய� க��
கா��� மைலக��, மர�க���ட ம��டன.
பறைவக� ஒ� எ��ப மற�� மர�க��
ஒ���ெகா�டன. �ல��க� இைர ேதடாம� அ��
ஓ�ன; பா��க�� பட�ைத� ����� ெகா�� ����
ஒ��தன. பாதக� ெதா�� ���� �ல��க�� �ஷ
ஜ���க���ட அ���ப�யான மாபாதக� ெசயைல�
ெச�ய இராவண� ���தா�.
“இ�த இட� யா�ைடய�? இ�� வ���� தவ� யா�?
��க� யா�?” எ�� அ�த இராவண ச��யா�
ேக�டா�.
“ெப�ைம�� உ���! பழைமயான இ�ுவா�
வ�ச��� வ�த தசரத ச�கரவ����� �மார�, த�
த��ேயா�, த� தா�� க�டைள�ப�, அவ�
உ�தரைவ �ரேம� தா�� வன� ���� இ��ட�

வ�� வ���றா�. அவ� ெபய��ட த�க����
ெத������ேம!” எ��றா� �ைத.
“ஆ�! ��க� ெசா�ன ெச��கைள� ேக���
ப�����ேற�. ஆ��� ேந�� க�ட��ைல. அ�த
க�ைக ந� வள�ப���� ேகாசல நா� ேபா���ேத�.
தா�க� யா�ைடய மக�? இ�த� ெகா�ய கா���
வா����கேள!” எ�றா�.
அத�� �ரா�� “அ�கேள! த�கைள� ேபா�ற
தவ�கைள� த�ர ேவ� ெத�வ�ைத �ைனயாத ஜனக
மகாராஜ�� மக� நா�. கா��த�� மைன�”
எ�றா�.
அ�ப�� த� வரலா�ைற எ���ைர�த அ�ைன ஜான�,
ச��யா�ைய ேநா�� “ெப�ேயா�! இ�த� ெகா�ய
கா�� வ��� வ�� வ������கேள, ��க�
எ����� வ����க�?” எ�றா�.
அத�� அ�த� ேபா� ச��யா� ேவட�����த
இராவண� ப�� ெசா��றா�.
“ேதவ�க��ெக�லா� ேதவனாக��, ���ர��� எ�த
��யாத அழ� உைடயவ��, �ரம�� வ��
ேதா�ற�மான ஒ� ��தர�, வா�லக� உ���ட
எ�லா உலக�கைள�� ஆ�� ெகா�����றா�.
அ�ய ேவத�கைள ஓ� கைர க�டவ�. ைகலாய

மைலையேய ேவேரா� ெபய��� எ���� வ�லைம
ெப�றவ�; எ��ைச காவ� யாைனகேளா�� ேபா���
ெவ�றவ�, ேதவ�க� அவ� அ��நா� ����
�ற��ைடயவ�; அ�� இ�லாத வா�ைவ உைடயவ�;
�வெப�மா� அ��ய ‘ச��ரஹாச�’ எ�� வா���
உ�யவ�; நவ�ரஹ�கைள� �ைற�� அைட��
ைவ�தவ�; ேமலான �ண�கைள�ைடயவ�; ந�ல
க��மா�; ந��ைலயாள�; ம�மத�� க��
ெபாறாைம� ப�� அழக�; உலக�ேதா� ெத�வ� எ��
வ�ப�� த�ைமய�; அ�ல உலக�����ள
ெப�க� அவ� அ���காக ஏ��� த�ைமய�;
அ�ேப�ப�ட ஒ�வ� த� மன� நா�ய ெப���காக
ஏ��� ெகா�����றா�” எ��றா�.
இவ�ைறெய�லா� ேக��� ெகா����த �ைத �க�
����றா�.
“அ�ேப�ப�ட தைலவ� வா���ற ஊரான
இல�ைக�� �ல கால� த�� இ��ேத�. அவைன�
��ய மன��லா ��டா�� அவ� மன� �ைற ���க
���� ����ேன�” எ�றா�.
“���� �ற�த தா�க�, உட��ட பார� எ��
எ����ற ச��யா�, ேவத�கைள� க�ற
அ�தண�கைள அ�காம�, ம�த உ��கைள� ����
அர�க�க�ைடேய ெச�� வாழ� காரண� எ�ன?
தவ�ய�கேளா� த�காம�, ��வள� ��க நா�க��

த�காம�, ந�ல ���ப�க� வா�� �க���க நா���
ேபா� த�காம�, த�ம வா�ைவ �ைனயாத
அர�க�க�ைடேய த�� வா��ேத� எ��
ெசா�����கேள, எ�ன தகாத கா�ய� ெச���!”
எ�றா� �ைத.
“ெப�ேண! அர�க�க� ேதவ�கைள� ேபால
ெகா�யவ�க� அ�ல�. எ�ேபா�ற தவ�ய�� இ�த
அர�க�கேள ந�லவ�க�” எ�றா� அ�த ேபா�
ச��யா�. இவ� உ�ைமயான தவ�ய�ல
எ�பைதேயா, அர�க�க� இ�ப� உ�வ�ைத மா���
ெகா�� வர���யவ�க� எ�பைதேயா அ�யாத
அ�ைன, இவ� ேம� ச�ேதக� படாம� ேம��
ேப��றா�. “எ�னதா� இ��தா�� ெக�ட
�ண�ைடயவ�கேளா� பழ�பவ�க�, ந�லவ�களாக
எ�ப� இ��க ����?” எ�றா� �ைத.
�ைத�� ஐய�ைத� ேபா��பவ� ேபால இராவண
ச��யா� ைந��யமாக� ேபசலானா�. இவ�க�ைடேய
வா��வாத� ெதாட��த�. �ைத ெசா�னா�:
“ெப�யவேர! ��க� ேபா�ற இராம� ைகயா� அர�க�
�லேம அ�ய� ேபா�ற�. த�ம�ைத பாவ� எ�காவ�
ெவ�ல ���மா? இைத� தா�க� அ��ேரா?
��க��தா� பா��க� ேபா���க�, அர�க�க�
அ�ய� ேபாவைத” எ��றா�.
இைத� ேக�ட�� இராவண���� ேகாப� எ��த�.

��ற� ெகா�� ேபசலானா�. “�ராட� ேபா�ற
அர�க�கைள இராம� ெகா�றா� எ�� ெப�தாக�
ெசா�ல வ�� ��டாேய! நாைள நட�க� ேபாவைத�
பா�! அ�த இராவண� �ர��� ��பாக இ�த இராம
ல�மண மா�ட�க� அ��� ேபாவா�க�”.
“இராவணைன சாமா�யமாக �ைன�� ��டாயா?
ேம�மைலைய ேவேரா� ெபய��க ேவ��மா? வான
ம�டல�ைத இ���� தக��க ேவ��மா? கட�கைள�
கல�க ேவ��மா? கட��க��� �ட��
வடவா���ைய அ��க ேவ��மா? ��ைய�
ெபய��� எ��க ேவ��மா? இைவ எ���
இராவண��� அ�ய கா�யேம அ�ல. இராவணைன
எ�னெவ�� �ைன�தா�? அ�த இராம ல�மண�
எ�� மா�ட� இராவண� ேதா�வ� �� �ைள��
ேபால �ைத�� பற�� ேபாவா�க�. பா�!” எ��றா�
ச��யா� ேவட�����த இராவண�.
“இ�ப� ேதா�க� உ�ளவ� எ�பதனா�, அவ�
ெப�ய �ரனா� ��வாேனா? இல�ைக�� ேவ�தனான
அவைன �ைற�� அைட�த மா�ர� கா��த
��யா���னைன� த� இளவய�ேலேய இர��
ேதா�ைடய பர�ராம�, த� ம��னா� ெவ�� எ��த
�வர� உன��� ெத�யாேதா?” எ�றா� ேத�.
இ�ப� அ�ைன ெசா�ன�டேன இராவணன� க�க�
அ�� �வாைலெயன எ��தன. ேகாப��� ைகக�

ஒ�ேறா� ஒ�� ேமா�ன. ப�கைள நறநறெவன
க��தா�; இ�த ேகாப நாடக��� உ�ச க�டமாக
ஷ � கைல�� இராவண�
அவன� ேபா� ச��யா� ேவ
உ�வ� ெகா�� ��றா�. எ�னதா� ந�லவ� ேபால
ஷ � ேபா�� ந��தா��, ேகாப� தைல�ேக��
ேவ
ேபா�, ஒ�வன� உ�ைமயான �ண� ெவ��ப��
அவைன அைடயாள� கா����� எ�பத��� ச�யான
எ���� கா�� இ�.
இராவண� �ற� ேவட� கைல��, ப���
தைலகேளா��, இ�ப� ேதா�கேளா��, � உ����ற
க�கேளா�� எ��� ��ற ேதா�றமான� பல
தைலகைள�ைடய ஒ� நாக� ��ற� ெகா�� த�
பட�ைத ���� எ��த� ேபால இ��த�.
இராம�ரா��� எ�ன ேந��தேதா எ�� ெப��
கவைல�� ஆ������� �தா �ரா����,
இ�ப�ெயா� ெகா�ய ஆப�� கபட ச��யா�
உ�வ��� வ�� ேச��தைத எ��, ���வ� வ��
ேநர��� உ�� ப���ற பா�ைட அ�ப��தா�.
இராமைன எ�� கவைல� ப�வாளா? எ��� ���
����ற இ�த அர�கைன� க�� அ��வாளா? அ�த
அர�க� இராவண� ��ற�ேதா� ேம�� ேப��றா�.
“ேதவ�க� எ�லா� என�� ஏவ� ெச��றா�க�. வா�
என�� ����றா�. அ�� எ�க� அர�மைன��

சைமய� ெச��றா�. அ�ேப�ப�ட எ� �ர�ைத
எ��� பா��காம�, ேகவல� அ�ப� ���கைள�
ேபா�ற மா�ட�கைள � வ�ைம ���தவ� எ�� எ�
��ேன �க��றாேய! � ஒ� ெப� எ�பதா�
�ைழ�����றா�. இ�ைலேய� உ�ைன� �ைச��
�����ேப�. அ�ப�� ெச�த �ற� உ��� ஆைச
ைவ�����, உ�ைன அைடய��யாம�
சா������டத�காக எ� உ�ைர��
�����ேவ�”.
“ெப�ேண! ந��காேத! இ�வைர எ� தைலக�
எவைர�� வண��ய� இ�ைல. எ� ப��� தைலக�
��� ������� ��ட�கைள� ேபால நா� உ�ைன
எ� தைல�� ைவ��� ேபா��ேவ�. ேதேலாக�
ெப��ெர�லா� உன�� ஏவ� ெச�ய, � ஏ�
உலக�கைள�� ஆ�� ெச�வ� ெச���� வா��ப�
பா���� ெகா�ேவ�” எ�றா�.
இைத� ேக�ட �ரா��, த� ெச�கைள� கர�களா�
ெபா��� ெகா�டா�. ��ன� ெசா���றா�:
“அர�கேன! �����ள ந�ெலா��க� எ��ேம
இ�லாத கைடயேன! க�களா�� க�பைன ெச�ய
��யாத ெவ��� ெப��த�ைடய இராம�ரா��
மைன�யா�ய எ�ைன, ��வ�க� அ����
இ���ற ��தமான ஆஹு�ைய, ேகவல� ஒ� நா�
����வைத� ேபால ேப��றா�. எ�ன வா��ைத

ெசா�னா�?” எ�� ெசா�� ேம�� ேப��றா�.
“உ� க����� நா� இண�கா��� � எைன� ெகா��
��வா� என அ�� எ� �ல� ெப�ைமைய இழ�க
மா�ேட�. �� ���� ���� ப���� ஆ�யாவ�
ேபா�ற உ���� அ�சமா�ேட�. இராமன�
பாண�க� உ�ைன� ெகா�� அ������. அத��
�� எ�ேக�� ஓ� ஒ��� உ� உ�ைர� கா���
ெகா�” எ�றா�.
�ரா�� இ�ஙன� ெசா�ல�� இராவண�
அல��யமாக� ����� ெகா�� “உ� இராம�ைடய
பாண�க� எ��ைச யாைனக�ட� ெபா�த எ�
மா��� ��ெச��க� ேபால வ�� ���. உ�ைன�
ேத� வ������ �ற�பான பத�ைய ம��காம� �
ஏ���ெகா�” எ�� ெசா��� ெகா�ேட,
�தா�ரா��ைய இராவண� �ேழ ����
வண��னா�.
அர�க� இராவண� த� கா�� ���� வண��ய�
க�� ������ ெகாைலவா� த���
ப����டைத� ேபால ஆ� �ைல�� வ���னா�.
“இைறவா! எ� தைலவா! ெப�மாேன! இைளேயா�!”
எ�ெற�லா� வா����� ��� கத�னா�.
உடேன இராவண� �ைத இ��த இட��� ��ைய�

�ழாக��, ப�கவா���� ஒ� ேயாசைன அள�
ெபய��� எ��தா�. (�ரம� சாப�ப� இவ�
ேவெறா� ெப�ைண� ���னா� இற�� ேபாவா�
எ�பதனா�, �ைதைய� ைககளா� ��டாம� தைரைய�
ெபய��� ��ேயா� எ��தா�). அ�ப��
ெபய��ெத��த �ல�ேதா� ��ய �ைதைய� த� ேத��
ைவ�தா�. �ைத ���ைசயா� ���� ��டா�.
அ�ேபா� இராவண� வான மா��கமாக� ெச�ல த�
ேதேரா� ேமேல எ���னா�.
���ைச ெத��� எ��த �தா�ரா�� த� �ைல அ���
அர��னா�. �ர�டா�; அ�தா�. “ஏ! த�மேம! இ�
எ�ன ேசாதைன. இ�த �யர������ கா�பா��!”
எ�� அல�னா�. “ஏ! மைலகேள! ஏ! மர�கேள!
ம��கேள! ���கேள! கைலமா�கேள! யாைனகேள!
எ� �ைலைய அ�த இராம�ட� ெச��
ெசா����களா?” எ�� கத�னா�.
“மைலேய! மரேன! ம�ேல! ��ேல!
கைலேய! �ைணேய! க�ேற! ��ேய!
�ைலயா உ�ேர� �ைல ேத��� ேபா�
உைலயா வ�யா� உைழ �� உைர��!”
இ�ஙன� ேமக�கைள, ேசாைலகைள, கா��� உைற��
ெத�வ�கைள எ�லா� �� அைழ��� �ல���றா�.
ேகாதாவ� ந�ைய� பா��� “� ேபா� இராம�ரா�ட�
எ� �ைலைமைய எ��� உைர��� கா�கமா�டாயா?”

எ��றா�.
�ரா���� �ல�பைல� ேக�ட இராவண�
ேகாபமைட�தா�. “அ�த இராம� எ�ேனா� ேபா���
���தா� எ�ைன� ெகா����� உ�ைன ����
ெச�ல���” எ�� ெசா�� ���தா�.
“உ� மாையயா� மாயமாைன உ�வா�� அத� �ல�
உ� உ�ைர ��வத�� இராமைன அத� �� ேபாக�
ெச�தா�. அவ� இ�லாத ேபா� எ�ைன கவ���
ெச��றா�. அ�ப� அவேரா� ேபா��� ெவ���
�றைம உன�� இ��தா� இ�ேகேய ��. ஓர��ட
நகராேத!” எ�� ெசா�� அ�ைன ெதாட���
ேப��றா�.
“��� ஒ� �ரனா? ப�னாலா�ர� ேபா��பைட
�ர�கேளா� கர �ஷணா�ய�க� ேபா�ட வ�தேபா�
அவ�கைள� ெகா��, ���பனைக�� ��ைக��,
மா�ைப�� அ���� ������ய மா�ட�க� இ�த
வன��� இ���றா�க� எ�ற ெச�� ேக���
இ�ப�ெயா� மாய� ெச�வ� அ�ச��னால��
ேவெற�ன?” எ�� �ரா�� ெசா�ன அள��,
இராவண� அவைள ேநா�� “ெப�ேண! வ�ைமய�ற
அ�த மா�ட�கேளா� ேபா� ெச�வ�, ைகலாய�ைதேய
ெபய��� எ��த என� �ர� ேதா�க��� இ���.
அத��� இ�தைகய மாய� ��வேத ந�ல�”
எ�றா�.

“பைகவ� எ�� அ��த ��ன�� அவ�கேளா�
ேபா��வத�� நாண� ேபா��; க��ைடய ெப��ைர�
க�ள� தனமா�� கவ��� ெச��த� �ர� ேபா��;
இர�கம�ற அர�க�க��� எ�தா� �யாய� எ�ப�
��ய��ைலேய&# 8221; எ�றா� அ�ைன. இ�ப�
�ரா�� ��ய ேத கண��� இ� இ��ப� ேபா�ற �ர�
ஒ�� “அடா! எ�ேகயடா ேபாவ� �! அ�ேகேய ��!”
எ�� ேக�ட�. அ�ேபா� எ��� க�கரச� ஜடா� த�
ெப�ய �ற�கைள ���� எ���� வ�தா�.
ஜடா� பற�� வ�த ேவக���, மைலக� ெபய���
ஒ�ேறாெடா�� ேமா�ன. கட�� உலக��
அ��த�ேபா�ற கா�� ேதா��ய�.
“உ�தம� இராம�� ேத�ைய ஒ� ேத�� ைவ��
எ�ேக ேபா�றா�? வான� �த� அ��ைண
வ�கைள�� எ� �றகா� மைற�ேப�” எ��
�ழ�க��டா� ஜடா�. அ��� வ�� �ரா��ைய�
பா��� “� பய�படாேத!” எ�� ைத�ய� �����
இராவண� �ைதைய� ெதாட��ைல எ��
ெத���ெகா��, ேகாப�ைத அட��� ெகா��
அவ�ட� ேபசலானா�.
“� இ�ப�ெயா� கா�ய� ெச�ெதா��தா�.
ம�யாைதயாக இவைள இ�ேக ��டா� �ைழ�தா�.
இ�ேற� ெச�தா�. அ���லாதவேன! அ�ைனைய
யாெர�� �ைன�தா�? தா� ேபா�ற இவைள எ�ன

�ைன��� ��� வ�தா�? இ� உன�� வா�வ��க�
ேபாவ� யா�?” எ�றா� ஜடா�.
அவ� ேப�யைவகைள� ேக�ட இராவண�
ஆ��ரமைட�தா�. “����! ேமேல ஒ� வா��ைத��
ேபசாேத. ெகா��வா அ�த ம�த�கைள எ� ��பாக.
உ�� �ைழ�� இ��க ேவ��மாலா� ஓ��ேபா
இ�����” எ�றா� இராவண�.
ஜடா� ேசைதைய� பா��� “தாேய! அ�சாேத! உ�
கணவ� இராம� �� எ��� உ�ைன� கா�க
வர��ைலேய எ�� எ�ணாேத. நா� இ���ேற�.
இ�ேபாேத இவ� உடைல ��ன��னமா��
���ேற�” எ�றா�.
��ன� ஜடா� இராவண�ட� ேபா���றா�. அவ�
தைல ����த ��ட�கைள� த� காலா� த��
���றா�. அவ� ேதைர அ���, ெகா�ைய அ���
���றா�. இ�வ���� க�ைமயான �வ�த ��த�
நைடெப��ற�. ேதவ�க� அ��னா�க�. அ�ச���
காரணமாக அவ�க� ெப���� ��டா�க�.
இராவண� உட� ��வ�� ஜடா� ஏ�ப���ய
காய�க����� ��� ெகா��ய�. இராவண��
கா� ��டல�கைள அ��ெத��தா�; கவச�ைத
உைட�தா�; ��கா� ���னா�; கா�களா�
�ரா��னா�; அவன� ைக ��ைல� த� அல�களா�

����னா�; வான��� பற�� ெச�� அ�த ��ைல�
த� கா�களா� ஒ��� எ��தா�.
இராவண� ஒ� �லா�த�ைத எ��� ஜடா� ��
���றா�. அதைன அவ� த� மா��� தா���றா�.
ெசயல��� ேபா� அ�த �லா�த� �ேழ ���ற�.
இராவண� ஒ� ெபா�னா� ஆன த�டா�த�ைத
எ��� ஜடா��� �ச, அவ� அ�ப��� �ேழ
���றா�. அ�த ேநர� பா��� இராவண� ேதைர
வான��� ெச���னா�. �தா�ரா�� ��ப�
���யா� �ர�� அ�தா�. இைத� க�ட ஜடா�
�ைத�� ஆ�த� ெசா��� ெகா�ேட ேமெல���
ேத�� �� ���தா�. ேத�� ������த
��ைரகைள� த� அலகா� ெகா��� ெகா�றா�.
இராவண�� ������ ���தா�. �� எ��தா�.
அட�க ��யாத ேகாப� அைட�தா�. த��ட���த
ஆ�த�கைளெய�லா� ஜடா� அ��� ��டைத
உண��தா�. எ�����த த� உைடவாைள உ��
எ��தா�. அதைன ஜடா� �� ��னா�. அ�த வா�
�வெப�மா� இராவண���� ெகா��த ‘ச��ரஹாச�’
எ�� வா�. அ�த வா� ஜடா�ைவ� தா�� �ேழ
சா��த�. அ�த கா��ைய� க�ட ேதவ�க��,
��வ�க�� தா�ெகாணா �யரமைட�தன�.
ஜடா� ���த� க�� இராவண� ஆரவார� ெச�தா�.
�ைதேயா, த� உத��� வ�த ஒேர ஆதார��

������ட� ப�� �ைல �ைல�தா�. நா� இ�
எ�ன ெச�ேவ� எ�� �ல��னா�. என��� காவ�
இ��த இல��வைன க�� ெமா� ேப� �ர��ேனேன
எ�� வ���னா�. உத��� வ�த ஜடா��� ����
��டாேன, இ� எ�ன ெச�ேவ� எ�� வ���னா�.
அற� ெவ���, பாவ� ேதா��� எ�ற ேவத ெமா�
ெபா�யாக� ேபா���ேமா? எ�� ஏ��னா�. பலபல
ெசா�� ���னா�; அ�தா�, இர�� ஏ��னா�,
உண��ழ�தா�.
இராவண� �ைதேயா� ேமெல���� ெச�வ� க��
ெசய�ழ�� �ட�த ஜடா� வ���னா�. எ� �மார�க�
இராம ல�மண� இ��� இ�� வர��ைலேய.
ம�மக� �ைத�� உ�டான ெக��ைய ���ய �கைழ
அவ�க� ெபற��ைலேய. இ� எ�னவா�ேமா எ��
ஜடா� வ���னா�.
எ�ப��� இராம� வ�வா�. அர�க�கைள �லநாச�
ெச�� ப����பா�. இராவண��� உ�ள சாப�
காரணமாக அவனா� �ரா��ைய� ெதாட��யா�
எ�� மன�ைத� ேத��� ெகா�டா�.
அர�கனா�ய இராவண� �ைதேயா� வானவ���
ெச�� இல�ைக அைட�� அ�ேக ���வ (அேசாக)
மர�த��� அர��ய� காவ� இ��க �ைற ைவ�தா�.
இ� அ�ேக இல��வைன� ச��� �� ெதாட���
ெச�� அ�ேக எ�ன நட�த� எ�பைத� பா��கலா�.

இராம� �ர� ேபால ஒ��த ���ரைல� ேக�� �ைத
ஏவ, இல��வ� இராம��� எ�ன ேந��த� எ��
அ�ய வ�தா��, அவ� மன� அ�ைன �ைத,
�ைன��� த�ைம�� இ��க ேந��த �ைல ����
வ���ய வ�ண� இ��தா�. இராம �ராைன ����
����ராத இல��வ�, ��� ேநர ������ �ற�
இராம� அ�� நலமாக இ��ப� க��
ம����யைட�தா�. த�ைன� ேபா�ற �ர�� அ�த
அர�க� அபய� �ர� எ���யைத� ெதாட���
�ைத�� இல��வ�� கல�கமைடவா�கேள எ��
�ைன�த இராம���, இல��வைன� க�ட��
ம���� உ�டா���.
� �ைத��� காவலாக அ�ேக இ� எ��
ெசா�������, இவ� ஏ� இ�ேக வ�தா�, எ��
�ைன�த இராம�, இல��வ� த�ன��� வ��
நம�க��த��, அவைன� த�� எ��� � இ�ேக வ�த
காரண� எ�ன எ�� �ன�னா�. இல��வ�
நட�தவ�ைற �வரமாக எ���ைர�தா�. அ�ைன,
த�ைன க��� ேப� அ���யைத�� �����டா�.
நட�தவ�ைறெய�லா� ேக�ட��த இராம�,
இல��வ� �ைத இ�வ� ��� ேகாப� ெகா�ளாம�,
அைன����� தாேன காரண� எ�� மன�
வ���னா�.
அ�� �ரா�� த�யாக இ��பாேள எ�� இ�வ��

அவசரமாக ப�ணசாைல��� ����னா�க�. அ�ேக
�தா�ரா�� இ�லாத� க�� �ைக��� ேபா�
��றா�க�. இராம��� –
“ம� �ழ�ற�; மா�வைர �ழ�ற�; ம�ேயா�
எ� �ழ�ற�; �ழ�ற� அ�எ�கட� ஏ��
�� �ழ�ற�; ேவத�� �ழ�ற�, ���ச�
க� �ழ�ற�; �ழ�ற� க�ெரா� ம���”.
எ�ன ெச�வ�? யாைர ேகா��ப�?
“அற�ைத� ��� ெகா�, அ�ைளேய ��� ெகா�
�ற�ைத� ��� ெகா�, ��வைர� ��� ெகா�, �ேயா�
மற�ைத� ��� ெகா�, எ�ெகாேலா ��ெவ��
மைற��
�ற�ைத� ��� ெகா�, ெந��தைகேயா� என ந��க”.
நட����ட கா�ய�க��காக யா�ட� ேகா��க
����? யா� இைவக���� ெபா���? அ�ேபா�
இல��வ� ெசா��றா� “இ�ேக ேத�� �வ� ���
�ர� ெத��ற�. அ�ைன இ��த ப�ணசாைல
ம�ேணா� ெபய��� எ��க�ப�����ற�. அ�ப�
அ�ைனய� ���� ெகா�� ேபா�றவ� ெந���ர�
ேபா���க ��யா�. உடேன �ைர�� ேபா�
ேத�ேவா�” எ�றா�.
“ஆ�, � ெசா�வ�தா� ச�, வா! உடேன ��

ெதாட�ேவா�” எ�� ெசா�� ��ைல� ைக��
தா��, அ��றா���ைய� ேதா�� அ���ெகா��
இ�வ�� �ைர�� ெச�றன�. ேத�� தட� ��� �ர�
ெச�ற�� மைற�� ��ட�. “த��! இ� எ�ன
ெச�வ�” எ�� இராம� �ைக�தா�.
“அ�ணா! நா� �ைக�� ��ப�� எ�ன பய�? ேத��
தட� மைற�தா� எ�ன? ேத� ெத� �ைச ேநா���
ெச�ற� ெத��ற�. நா�� ெத� �ைச�� ெதாட���
ேத�� ெச�ேவா�” எ�றா�.
அ�ப� அவ�க� ெத� �ைச ேநா�� இ�காத �ர�
ெச����பா�க�. அ�ேக ஒ� ேபா�
�க�����பத�கான அ��� ெத�ப�ட�. �ைண�
ெகா�ெயா�� அ�ப�� ���� �ட�த�. �ைதைய
������ ெபா���, அவைள� ���� ெச�ற
ெகா�யவ�கேளா� ேதவ�க� ேபா�����பா�கேளா
எ�� எ��ய இராம�ட� இல��வ� அ�ைனைய�
���� ெச�றவ� இராவணேன எ���, அவ�ட�
ச�ைட��� ேதைர உைட�� ெகா�ைய அ��தவ�
ஜடா�ேவ எ��� ��ணமாக உண��தா�.
அ�ப�யானா� ஜடா� எ�ேக எ�� ேத��ெகா��
ெச�ைக��, அ�ேக ஒ� ெகா�ய �� ����
�ட�பைத� க�டன�. அ�ேக ���ைனக� ெகா�ட
�லெமா���, அ��றா���க� இர���
�ட�பைத� க�டன�. ேம�� ச�� �ர��� ஒ�

கவச�� அ��� உைட�� �ட�பைத� க�டன�.
அ�ேக சைத��, இர�த�� �த�� �ட�பைத��
க�டன�. அ�ேபா� இராம� ெசா���றா� “த��!
இ�� �ட��� ெபா��கைள� க�டா�, ஜடா�ேவா�
பல� ேபா� ெச�����றா�க� ேபா��” எ�றா�.
இல��வேனா, இராவண� ஒ�வ� ம���தா� ேபா�
������க ேவ��� எ�றா�. இ�ப� ேப�� ெகா��
ேம�� ச�� �ர� ெச�ற��, அ�ேக இர�த
ெவ�ள��� ஜடா� ���� �ட�பைத இ�வ�� க��
��ப� ேம�ட ஜடா��� �� ���� கத�ன�.
இராம� உண�� இழ�தா�. ஒ� நா�ைக� ெபா��
அவ� ���� அட��ய�. ��ன� ேத� எ���
அர��னா�.
“எ� ெபா��� த�ைத தசரத ச�கரவ��� மா��
ேபானா�. எ� த�ைத�� இைணயான ஜடா�ேவ,
��க�� எ� ெபா��� உ�ைர இழ��ேரா? எ�ன
��பா��யசா� நா�” எ�றா�.
ஜடா�ைவ� ப�� ப�பல ெசா�� �க���, மன�
ெநா�� வ���னா�.
“மா�ேடேன அ�ேறா! மைறேயா� �ைற ���பா�
��ேட� �ரத� அதனா� உ�� ெபா��ேப�
��ேட� மர�ேபால ��� ஒ��த �� ெதா�ேல�
ேவ�ேட� இ�மாய� �� �ற� ேவ�ேடேன”.

“எ� தார� ப�� உ�ண, எ�றாைய சா�ேறாைய�
ெகா�றா�� ��றா�, ெகாைல��� � �ட�தா�
உ�தா� �ைல ஏ�� வா�� கட� �ம��
��ேற�� ��ேற� ெந�மர� ேபா� ��ேறேன”.
இ�ப�� பல�பல ெசா�� இராம� �ல��னா�.
அ�ேபா� ச�� உண�� ����ய ஜடா� க� �ற��
இவ�கைள� பா��த�� ம����யைட�தா�.
“�ழ�ைதகேள! எ� உ�� ���� த�ண���
உ�கைள� க�ட�� ம���ேற�. வா��க�!” எ��
�� அவ�கைள உ�� ேமா�தா�.
“நட�த கா�ய� வ�சைனயா� நட�த� எ�பைத நா�
ஊ��ேத�. �ரா��ைய� த�ேய ��� எ�ேக
ேபா��க�?” எ�றா� ஜடா�.
இல��வ� நட�த வரலா�ைற ஒ�� �டாம�
��னா�. ஜடா� இவ�க��� ைத�ய� ெசா���
ேத��னா�. ஒ�வ��� ��� வ�வ��, ��ன� அ�
���வ�� ெதா�� ெதா�� நட�� வ�வ�தா�
எ�றா�. �ற� இராவண� �ைதைய ம�ேணா�
ெபய���� ேத�� ைவ��� ெகா�� ேபானைத��,
தா� த� பல� ��வ�� ெகா�� அவ�ட�
ேபா��டைத��, அவேனா �வ� ெகா��த வாளா�
த�ைன ெவ����� ஓ���டைத�� ெத���தா�.

இைத� ேக�ட�� இராம� க�� ேகாப� ெகா�டா�.
த�ேய இ��த �ைதைய அர�க� அபக����
ெச�ைக�� ��மா பா���� ெகா����த அைன��
உலக�கைள��, ேதவ�கைள�� இ�ேபாேத அ���
���ேற� எ�� ��ைர�தா�. இராம� ெகா�ட
ேகாப�தா� உலக� அ�� ந���ய�. ஜடா�
அ�ேபா� இராம�ட� “ெச��ேயா�! இராமா! �
ேகாப� ெகா�ளாேத. ேதவ�க��, ��வ�க�� �
அர�க�கைள ெவ�வா� எ�� கா���
ெகா�����றா�க�. � அவ�க� �� ேகாப�ப�டா�
அவ�க� எ�ன ெச�வா�க�. � �த�� �ைதைய ���
த�ம�ைத� கா�பா��. �ற� அர�க�கைள அ���
உலக�ைத� கா�பா��” எ�றா�.
இராம� அைம�யைட�� சமாதானமானா�. ��ன�
ஜடா��ட� “ஐயேன! அ�த அர�க� ஜான�ைய�
���� ெச�ற இட� எ�ேவா?” எ�� �ன�னா�.
அ�ேபா� ஓ��� ேபான ஜடா���, த� ஆ�
���னா�. ஜடா� இற�த� க�� ேதவ�க� அ�தன�.
இராம இல��வ� அ�தன�. ��ன� கர�கைள �ர�
ேம� ��� அவைன� ெதா�தன�. �ற� த� த�ைத
தசரத��� ஈம�கட�கைள� ெச�ய ��யாம� ேபான
இராம ல�மண�, த� த�ைதைய� ேபா�ற ஜடா����
ஈம�கட�கைள� ெச�தன�.
ஜடா��� ஈம� கட�க� அைன�ைத�� ெச��

���த �ற�, இராம ல�மண� இ�வ�� ��� �ர�
நட�� ெச�� ஓ�ட��� அ�ைறய இரைவ� க��தன�.
இரெவ�லா� இராம���� ��க� வர��ைல,
த���றா�, �� தாக� எ���ற�. உடேன த�
அ�ண�� தாக� ���க� த��� எ��� வர
இல��வ� �ற�ப��றா�.
அ�ேபா� அேயா�� எ�� ஓ� அர��
எ���ப��றா�. அேயா�� எ�றா� இ��� ேபா�ற
வ�ைம��, க�ைம�� உைடய �க�ைத�ைடயவ�
எ�ப� ெபா��. அ�த அர�� இல��வைன� க��
அவ� அழ�� மய�� அவைன� ���� ெச��
���றா�. அவ�ட� தா� ெகா�ட ேமாக�ைத
ெவ����றா�. த�ைன யா�� இ�வைர
���ய��ைல, � எ�ைன� த��� ெகா� எ��றா�
அ�த அர��. இல��வ� ேகாப� ெகா�� “� இ�ப��
ேப�னா� உ�ைன� ெகா����ேவ�” எ��றா�.
அேயா�� அவைன� ெக���றா�.
உ� அ�க�கைள அ��� நா� �ைத��� ��பாக
இ��ட� ��� ஓ��� எ��றா� இல��வ�. ��ட
ேநர� ஆ��� த��� ெகா�� வர� ெச�ற த��ய�
காணாத� க�� இராம� கவைலயைட�றா�.
அேயா�� இல��வைன �டாம� �����தேவ,
இல��வ� அவ� ��ைக அ��� ���றா�, �ற�
இராம� இ����ட� வ�தைட�றா�. ம�நா� வ�

நைட நட�� ஒ� மைலைய அைட�றா�க�. �ைதைய�
���த இராம� �யர� ���� �க�� வ����றா�.
இரெவலா� ��க��� �ைத�� �ைனவா� வாட
இ���� ெபா�� ���ற�. க�ரவ� ேதா���றா�.
ம�நா� எ��� இராம�� இல��வ�� �ைதைய
இராவண� எ���� ெச�ற ெத� �ைச ேநா���
பயணமா�ன�. ஐ�ப� காத �ர� கா��� ேத�
அைல��றன�. ந�பக�� வ�த�. அ�ப� இவ�க�
வ�� ேச��த இட� கவ�த� எ�� அர�க� உ��
இன�கைள� த� வ���� அட��� ெகா�ய
இடமா��. அவ� ைககைள ��� அ��னா� யாைன
�த� எ��� வைர அைன�� உ��கைள�� எ����
�����வா�. இ�த அர�க� ைகப�� இய�ைகேய
அ��� மா�ப��� ேபா���த�.
மைல ேபா�ற உ�வ�ைடய கவ�த� இராம ல�மண�
உ���ட வன�ப�� ��வ�� த� ைககளா� அ��
எ��தா�. அர�க� பைடதா� த�கைள� ����
ெகா�டேதா எ�� �த�� இராம� �ைன�தா�.
இ�வ�� நட�� ெச�� மைலேபால உ�வ��ட�
���� கவ�தைன� கா���றன�.
கவ�த� உ�வ� வ�ணைன�� அட�காத�. அவன�
ைக����� அக�ப�மைன�ைத�� ெப�ய �ைக
ேபா�ற வா�� இ��� �����பவ�. இ�ேபா�
நா� அவ� ைக������ அக�ப�� ��ேடா�. எ�ன

ெச�ய� ேபா�ேறா� எ��றா� இல��வ�. இராம�
���த �ர���� இ��தைமயா� “த��! ல�மணா!
�ைத�� காணாம� ேபா���டா�. த�ைத��
மா��ேபானா�. த�ைத ேபால ந��ட� அ��
ெச���ய ஜடா��� இற����டா�. இ� நா� வாழ
���ப��ைல. இ�த �த���� நா� இைறயா�
���ேற�. � ப��ரமாக ஊ���� ேபா�� ேச�”
எ�றா�.
அத�� இல��வ� ெசா��றா�, “நா� வன� �����
எ� அ�ைன ����ரா ேத� எ�ன ெசா�னா�
ெத��மா? இராம��� ஏேத�� ஆப�� எ�றா�
அவ��� ��பாக � உ�� �ற���� எ�றா�.
இ�ேபா� ��க� உ�� �ற�க��, நா� நா�
���ப�� ���மா? ெசா���க�” எ�றா�.
“��ப� வ��ேபா� அதைன எ��ெகா�� ��ப�தா�
�ர ல�ண�. ��ேதா� ��ப�ப��ேபா� இைளேயா�
அதைன� த��காம� இ��ப� ப�யா��” எ��றா�
இல��வ�. �ைத காணாம� ேபானதா� இராம� மன�
தள��� ேபா� இ�ப�� ேப�யைத இல��வ�
அவ��� எ���� ெசா��றா�.
ஓ� ப� வ���றேபா� அதைன ���வத���
பா�படாம�, ப��� அ�� உ�� �ற�ப� அவமான�
எ�� இல��வ� எ���� ���றா�. இ�வள�
எ���� ����, இராம� �டா���யாக கவ�த���

இைரயாக ���பேவ, இல��வ� ச� அ�ப�யானா�
அவ��� நாேன இைரயா�ேற� எ�� ேபா�றா�.
இ�ப� இ�த இ�வ���� வாத� ெச��ெகா��
கவ�த� ��னா� வ�� ேச��றா�க�. ��க� யா�
எ��றா� கவ�த�. இவ�க� ேகாப� ேம�ட
கவ�தைன� பா��தன�. த�க� வா�கைள உ��
ேமெல��� அவ� ேதா�கைள ெவ�� ����ன�.
இர�த ெவ�ள��� ���த கவ�த�, த� அர�க
உ�வ� ��� ஒ� க�த�வ� உ�வ� ெப�றா�. இ�த
கவ�த� ��வாவ� எ�� ஒ� க�த�வனாக இ��தவ�.
��ல�ர� எ�� ஓ� ��வ� இ�ட சாப�தா�
அர�கனாக மா�யவ�. அ�ப� அவைன ச��தவ�
அ�டவ�ர ��வ� எ�பவ� எ�� அ�யா�ம
இராமாயண��� �ற�ப��ற�.
சாப� ��� �ய உ�வ� அைட�த கவ�த� இராமைன
வண��� த� சாப� ���யைம�காக ந�� ��னா�.
சாப� ���ய கவ�தைன இராம� பா��தா�. �ற�
இல��வைன ேநா�� “ந�மா� ெகா�ல�ப�ட இவ�
இ�ப�ெயா� ஒ�மயமான ேதஜேசா� ���றாேன!
இவ� யா� எ�� ேக�!” எ��றா�. கவ�த� த�
வரலா�ைற� ���றா�.
“எ� ெபய� த�. நா� ஒ� க�த�வ�. சாப��னா�
இ�த ���ப�ட அர�க� �ற��ைன அைட�ேத�.
த�க� மல� கர�க� எ��� ப�ட�டேனேய, எ�

��ைதய உ��ைன� ெப�ேற�. எ� த�ைத���
த�ைதயா�ய ஐயா! நா� ��வைத� ேக��க�.
“இராமா! �ற� யா�ைடய உத��� த�க����
ேதைவ இ�ைல எ��� �ைதய� ேத�� க�����க�
த�க ேயாசைனகைள நா� ெசா�ேவ�. ேக��க�.
பட� இ�� ஆ�ைற� கட�ப� அ�� அ�லவா?
அ�ேபால த�க���� அ�ய உத� ேதைவ அ�லவா?
அத�கான உபாய�ைத நா� உைர��ேற�.”
“அறெந��� நட��, �யவ� ப�க� சாராம�
ந�ேலா�கைள� சா���, ெசய�ப�தேல ந�ைம
பய���. கா��� எ�லா �வரா�க�ட��� அ��
ெச�����ற சப� எ��� தவமா� இ���றா�,
அவ� இ���ட� ெச�றைட��, அவ�க� ���
வ�கைள� ��ப�� நட�� கைலமா� ெபயைர�
ெகா�ட ��ய�க ப�வத��� ஏ� (��ய�க��
எ�ப� ���ேக�) அ�ேக வாச� ெச���ற
��ய�ைடய �மாரனான ���வ� எ�பவ�ட� ந��
ெகா��, அவன� �ைணேயா� �தா� �ரா��ைய�
ேத� க�����பாயாக!” எ�றா� கவ�தனாக இ���
உ�வ� மா�ய க�த�வ�.
இராம�ட� ��னா� வா� ேப��ேபா� த��ட�
வ����தா� தா� இராவனைன ெவ�� �ைதைய
���� ெகா�����ேபேன எ��றா�. அத��
ப�ல���� �தமாக, கவ�த� இராம�ட�

ெசா���ேபா� “அறெந��� நட�� �யவ� ப�க�
சாராம� ந�ேலா�கைள� சா��� ெசய�ப�தேல ந�ைம
பய���” எ�� ெசா���ேபாேத, வா�ைய�
த���க��, அவ� ெசா�ன ேகா�பா�க���
உ�ப�ட ���வைன அ�க�� அவ� ஆேலாசைன
ெகா�����பைத நா� கவ��கலா�.
�ற� இராம ல�மண�கைள வண�� கவ�த� வா�
ெச��றா�. இ�வ�� கா� மைலகைள� கட�� இர�
ேநர� வ�தேபா� யாைனக� ����� வா�வதான
மத�க மக�� வா���ற இட�ைத� ெச�றைட�தன�.
மத�க மக�� வா�� ஆ�ரம� ��ப� எ�பேத
இ�லாத ந��ைன ���ேதா� வா�� �வ��க� ேபா�ற
இட�. இ�த மத�க�ைடய ஆ�ரம���, அவ�ைடய
�ட�க���� ப��ைட ெச�� ெகா�� அ�ேகேய
த�����தா� சப� எ�� �தா��. கா��� வா��த
��வ�க� சப��ட� � இ�த மத�க�� ஆ�ரம���
த�� தவ வா��ைக வா��� ெகா���. இராம�ரா�
இ��ட� ேத� வ�� உன�� அ�� ��வா� எ��
ெசா�����தா�க�. அத��ண�க சப� எ�� அ�த
அ�ைமயா� ெந��கால� இராம� வரைவ
எ��பா���� ெகா�� கா����தா�.
சப� வா�� அ�த மத�க ��வ�� ஆ�ரம����
இராம�� இல��வ�� வ�� ேச��தா�க�. சப����
தா�க��யாத ம����. அவ�கைள அ�ேபா�

வரேவ�றா�. இராமைன� க�ட�� சவ��� க�க��
அ��னா� க��� ெபா��ய�. உ�ைன இ��
த���ததா� இராமா! என� ெபா�யான உலக� ப���
பாச�� அ��� ேபா���. அளவ�ற கால� நா�
ெச�த தவ��� பல� இ�� �ைறேவ���ட�.
�ற�� ��ப� இ�ேறா� என�� ��� ��ட�.
இ�வா� இராம��� �கம� ��, இவ�க� வரைவ
எ��பா���� தா� ந�லதாக� ேத��ெத���� ேசக���
ைவ����த க� �ழ��கைள� ெகா��� ����
பைட�� அ��கைள உபச��தா�.
வ� நட�த கைள�� �ர இ�வ�� ������ இ��
இ��தேபா�, சப� ெசா���றா�: “இராமா!
�வெப�மா��, �ரம ேதவ�� ம����ள
ேதவ�க��, இ��ர�� இ�� வ�� எ��ட�
சப�ேய! உன� ��றம�ற தவ���� ��� ெப�� கால�
வ����ட�. இராம�ரா� வர��காக கா�����
வ�பா�கைள� ெச�� ெகா���. ��ன� இ�த
ம��லக�ைத� �ற�� எ��ட� வ�� ேச�!” எ��
ெசா�னா�க�. “இ�� நா� ெச�த ���யேம ���
இ�� வ�ைக ���த�” எ�� ���றா�.
“அ�ைனேய! எ�க� �யர� ���தா�. வ� நட�த
கைள��� ���ய�, � வா�வாயாக!” எ�� அ�த
சப�ைய வா������ அ�� அ�ேகேய
த���றா�க�. ��ன� சப� இராம�ரா��

��ப�கைள அ���, ���வைன நா�� ெச��மா�
��, அவ� வா�� மைல��� ேபா�� வ�ைய��
���றா�. ��ேப� அைட�� மா��க�ைத ஒ�
ஆ�சா�யா�ட���� மாணா�க�க� ேக��� ெத���
ெகா�வ� ேபால, இராம� சப��ட� ேக��� ெத���
ெகா�டா�.
�ற� சப� இ��லக வா�ைவ ������ ��ேப�
அைட�தா�. இராம இல��வ� சப� �����ட
பாைத�� நட�� ���வ� இ����ட� ேத��
ெச�லலா�ன�. வ��� பல கா�கைள��,
மைலகைள��, அவ�க� கட�� ெச�றன�. ஆ�க�
����ட அவ�ைற�� கட�� ெச�றன�. இ�ஙன�
இவ�க� ����ைதைய ெந���� ெச�றன�.
(ஆர�ய கா�ட� ����)
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����தா கா�ட�
க��ச�கரவ��� க�ப� இய��ய
இராம காைத
4. ����தா கா�ட�.

இராம இல��வ�ட� கவ�த� ��யப�, அவ�க�
கா��� ெந���ர� நட�� ெச�� சவ�ைய� க��
அவள� உபசார�கைள ஏ��� ெகா��, அ�த தவமா�
�ற���� ���� இ���ைய ��� ேமேலா� உலக�
ெச�ற��, அவ� கா��ய பாைத�� ெச��
���வைன� ச���பத�காக ெச�� ெகா����தன�.
வ��� ப�ைப எ�� ெபா�ைகைய அைட��றன�.
அ�த ெபா�ைக ெத��த ��ைன�ைடய�, ஆழமான�.
யாைனக� வ�� அ�ேக �ரா�� ெச���.
அ�த ப�ைப�� அழைக��, �� வள�, �ல வள�
ம��� இய�ைக�� அழ�ய ேகால�கைள�� க�ட
இராம���, �தா�ரா���� �ைன� வ�� �க��

வா��ய�. �ைத�� �ைனவா� பலெசா��� �ல���
த��தா�. ��� அ�த ப�ைப�� இற�� இராம�
�ரா�னா�. �ரக தாப�தா� �ேட����த இராமன�
உட� ��� ��க��, ெகா�ல� உைல� கள���
இ��ைப� �டா��� �� ��� அ���� ேபா� ����
ெவ�� அ�த ��� �டா�வ� ேபால, அ�த
ப�ைப�� ��� �ேட�ய�.
இராம� ப�ைப�� �ரா���� இைறவைன��,
��வ�கைள�� ெதா�� வ�ப�ட �ற�, அ�த�
ேசாைல�� ஓ� �ற�ேத த��னா�. ��ய��
அ�ைறய ெபா�� ���� அ�தமனமானா�. இர�
ேநர� ெந��க��, �ைத�� ��� எ�� ெந���
இராமைன� ��ட�. ச��ர� வான��� ேதா�� வல�
வர� ெதாட��னா�. அவன� த�ெண�ற ஒ��ட
இராம��� �டாக இ��த�. பறைவக� ���க��
அைட�தன; மர�க�� இைலக� ���தன; ��க� நா
ஒ���ன; ம��க� ஆ�ட�ைத ����ன; ���க�
��வைத ����ன; ஆ� யாைனக� ���வ� ���
ேபான�.
வா�� உ��க� அைன��ேம ��� ெகா�டன.
மைல���ள உ��க�� ஓைச அட��ன.
���ைலக�� உ�� வைகக�� சலன��� ஓைச���
அட��ன. ப��� உைற�� ேபான�. ஆகாய��
அட��ய�. இர�� ஆ�ட��� ேப�, �சா�க��

அட��ன. இ�வள���ைடேய�� பா�கட�� ���ற
இராம�ரா� ம��� உற�காம� ������தா�.
�க ��ட இரவாக� ேதா��ய அ�த இர� ேநர�
ெம�ல ���த�. க�ரவ�� �ரண�க� த� ��
பட�� இராம� �ரக� �யர� ��� ெம�ல எ��தா�.
இல��வ� அத�� ��பாகேவ தயாராக இ��கேவ,
இ�வ�� அ�த� காைல� ெபா��ேலேய �ைதைய�
ேத�� ெகா�� �ற�ப�டன�. ெந���ர� நட��
ெச��, �ர��� ெத��த ஒ� மைல� �ரேதச�ைத�
க�டன�. அ�த மைல� �ரேதச�தா� ��ய�க
ப�வதமாக இ��க ேவ��ெம�� எ��� ெகா��
இ�வ��, அ�த மைல� �ரேதச�ைத ேநா�� �ைரவாக
நட�தன�. சவ� ��ய பாைதைய �டா� ெதாட���
நட�� வ�த அவ�க�, அ�த ��ய�க ப�வத���
அ�வார���� வ�� அ�த மைல�� �� ஏற�
ெதாட��ன�.
அ�ேபா� அ�த மைல� �ரேதச���, த� அ�ண�
வா��� பய�� ெகா�� ஒ��� வா�� ���வ�,
�ர��� நட�� வ�� இவ�கைள� க�� ������,
�� ஏ�� வ���ற இ�த �ர�க� வா�யா� ஏவ�ப��
ந�ைம ெகா�ல வ�� பைகவ�கேளா எ�� பய�தா�.
எ�ன ெச�வ� எ�� அ�யாம�, இவ�க�ட����
த�� உ�� �ைழ�க ேவ�� ஓ� �ைக��� ெச��
ஒ��� ெகா��றா�. அ��� இ��த தன�

அைம�சனான அ�ம�ட� “வா� �மாரா! அேதா
வ��றா�கேள, ��ேல��ய �ர� இ�வ�, அவ�கைள�
பா�! �ல மைல ேபா�ற ேம� பைட�தவ��,
அவ�ட� ம�ெறா� �ர��, வா��� ஏவலா�
ந�ைம� ேத� வ�பவ�களாக�தா� இ��க ேவ���”
எ�� ெசா��� ெகா�ேட, ஓ�� ேபா� அ�த
�ைக��� ப���� ெகா�டா�.
பா�கடைல� கைட�த ேபா� அ����� எ��த
ஆலகால �ஷ�ைத� க�� ேதவா�ர�க�
வ���யைத� ேபால ���வ� �தலாேனா� அ��
��ப� க��, அ�� அ�ச�����த ேதவா�ர���
அபய� அ���� கா�பா��ய �வெப�மாைன� ேபால
அ�ம� அவ�க�ட�, “அ�சா��க�! ��க� இ�த
மைல�ட��� த�� இ��க�. நா� ேபா�, வ�வ�
யா� எ�பைத அ��� வ��ேற�” எ��
ெசா������ �ற�ப�டா�.
பா�கடைல� கைட�த ேபா� ெவ�யான ஆலகால
�ஷ�ைத� க�� அ�ர�க�� ேதவ�க�� அ��
ந���யேபா� அவ�க��� அபய� அ��த
�வெப�மாைன� ேபால அ�ம� ���வ�
�தலானவ�க��� அபய� அ��தா� எ��,
க��ச�கரவ��� க�ப� ெப�மா� ��ய�, அ�ம�
�வெப�மா�� அ�ச� எ�பைத ���� கா���
�தமாகேவ அைம����பைத� ப���

ஆன���கலா�. இ�ேபா�ேற பல இட�க��
அ�மைன� ப��ய ெச��க��, அவைன
�வெப�மாேனா� ஒ���ேட க�ப�ெப�மா�
எ�����பைத�� நா� ப��� அ�ப��கலா�.
அ�சைன �த�வ�, அ�ம�, ஒ� ந�ல மாணவ
�ர�ம�சா� வ�வ�ேதா�, இராம ல�மண�க� வ��
பாைத�� மைற�� ��� அவ�கைள உ��
ேநா���றா�. அ�ம�ட� ஒ� �ேச
ஷ �ணெமா��
உ��. அ� அவ� எதைன�� த� உண��னா�
உண��� ெகா��� ஆ�ற� ெப����த�தா�. இ�த
�ேச
ஷ �ண�ைத அ�ம� பல இட�க�� த�
உண��னா� உண��� ெசய�ப�டைத இ�த கா��ய�
��வ�� காணலா�.
ைகக�� ��ேல��, ��� பட��த ேதா�ற�ேதா�,
நட�த கைள�� �க��� ெத�பட, ஏேதா
�ைலம��க��யாத ெபா�� ஒ�ைற ெதாைல��
��� அதைன� ேத�வ� ேபால நாலா �ற�� பா����
ெகா�� வ��றா�க�. ேதா�ற��� மாெப�� �ர�க�
எ�பைத��, ைக�� �� ஏ�����தைமயா�, ��
��ைத�� ேத��தவ�க� எ�பைத�� �த�� த�
உண��னா� உண��� ெகா�டா�. இேதா வ���ற
இ�வ�� தவ ேவட� த������றா�க�, ஆ���
ைக�� �� ஏ��யவ�களாக�� இ���றா�க�.
அைம�யான உய��த �ண�ேதாராக� காண�ப�டா��,

ஏேதா ஒ� காரண� ப�� �க�
ேகாபமைட�����றா�க�, இ�வா� அவ�கள�
ேதா�ற�ைத� க�ேட, அ�ம� அவ�கைள எைட
ேபா�� ���றா�. இவ�க� ேதா�ற�����,
ெசய�பா�க���� ஏ� இ�த ேவ��ைம எ�பைத��
த� ���கமான அ��னா� ஆரா��றா�. இவ�க�
தவெம�ய�, ைக��ைலய�, ெவ��ன� ெதா�ல�,
எ�� இவ�க� யா�?
ஒ�ப�ற �த� ேதவ� �வ� என இவ�கைள�
க�தலாேமா? ஆனா� அவ�க� ��� ேப� ஆ��ேற,
இவ�கேளா இர�� ேப�தாேன இ���றா�க�. எனேவ
இவ�க� �ர�மா, ���, �வ� அ�ல�. இவ�க���
ஒ�பாக யா�ேம இ�ைலேய, ஆனா� இவ�க� ேத�
வ�வ� எைத? எ�ப� அ��� ெகா�வ�? எ��
�����றா� அ�ம�.
இவ�கைள உ�� ேநா�� ஆரா��த�� ஒ�� ���ற�.
இவ�க� மன� ேசா���� இ���றா�க�. ஏேதா
காரண�தா� மன��, உட�� வ���, �யர�தா�
வ���� ெகா�����றா�க�. இவ�கைள�
கவ����ட�� மா�ட வ��� வ�����ற
ேதவ�கேள இவ�க� எ�ப� ���ற�. இவ�க�
உ����� ேமலாக ேந���� ஏேதாெவா� ெபா�ைள�
ெதாைல������ ேத��றா�க� எ�ப�
ெத�வா�ற�.

“த�ம�� தக�� தன� எ�� தைகய� இவ�
க�ம�� ��ெதா� ெபா�� க�� அ��, அ� க���
அ�ம��� அைனய� இைட அ�� வ�� உள�,
அதைன
இ� ம����� ெந�� �����றன� இவ�க�”
இவ�க� அற�ைத��, ந�னட�ைத�� ெகா�டவ�க�.
இவ�க� ேத� வ�வ� எ�தெவா� ஆதாய� க����
இ�ைல. தன�� �� உ�ைம��ள ஒ� ெபா�ைள
இழ�� ��டதா� ெப���யர� உ�� அதைன
��பத�காக, இ� ம����� ேத�� பா����
ெகா�ேட வ��றா�க�.
இவ�க� �ர����ள ேகாப� த�ைம உைடயவ�க�
இ�ைல. க�ைண�� கட� ேபா�றவ�க�. ந�ைம
ெச�வ� த�ர ேவ� ஒ� ெசய� அ�யாதவ�க�.
இ��ர�� க�� அ����ற ேதா�ற� ெபா�ைவ
உைடயவ�க�. த�மேதவ�� க�� அ�ச���ய
ஒ��க ேம�பா� உைடயவ�க�. ம�மத�� �ட
ெவ�க�பட���ய ேம� அழ� வா��தவ�க�.
எம�� அ�ச� த�க �ர� ெப��த� உைடயவ�க�.
“எ�பன பல�� எ�� இ�வைர எ�த ேநா��
அ��ன� உ����ற உ�ள�த� ஆ�வ�ேதாைர
�� ���தைனய� த�ைம ���னா� எ�ன ��றா�
த� ெப�� �ண�தா� த�ைன� தா� அல�
ஒ��லாதா�”.

தன�� ஒ��வைம இ�லாத ெப�ைம �ண�க�
�ைற�த அ�ம� இ�வாெற�லா� எ��� ெகா��
வ���ற அ�த இ�வைர�� எ�� ெகா�� ெச��
அைடய� க�� உ��� உ�ள�தவனா�, �க��
அ��ைடயவ�கைள ��� ���� ���� இ�ேபா�
கா�பைத� ேபா�ற உண��ைன� ெப�றா�.

கா��� வா���ற ெகா�ய ��க�களான
��க�க��, ேவ�ைகக�� �ட� த�தம�
க��கைள� க�ட� ேபால இ���வைர�� ெந����
ேநா��வ� ஏ� எ�� ����தா� அ�ம�. ம�
�ற�� இ�த இ�வ� ��� ெவ�� ப�� வ���ேம
எ�� எ�� ம��க� த� ேதாைககைள ����
இவ�க� �� ெவ�� படாதவா� �ைட ���த� ேபால
அவ�க��� ேமலாக பற�� வ���றன. க��த ேமக�
��ட�க�, �� மைழ� ��கைள இவ�க� ��
ெம�ல� ெத��த வ�ண� தா��� தவ���
வ���றன. கா��� �ைற�� �ட��� �� க�க�
எ�லா� இவ�கள� பாத�கைள� ��தாம� மல�கைள�
ேபால ���வாக அ�����றன. ெச����ற
பாைதக�� எ�லா� மர�க��, ெச�க�� த�க�

தைல சா��� வண�� இவ�கைள வரேவ�ப� ேபால
கா��ய����றன. எனேவ, இவ�க� த�மேம ம�த
உ�� ெகா�டவ�களாக இ��க ேவ��� எ��
அ�ம� �ைன��றா�.
ப�ைடய பாவ�கைளெய�லா� ேபா��, �ைனகைள
அ���, ெத� �ைச���ள எமேலாக� ெச�லாம�
ேமா�ச உலக����� ெச�����ற ேதவ�க� இவ�க�.
இவ�கைள� க�ட�� எ� எ���க� ஏ�
உ����றன? மன�� ஏ� அ�� இ�ப� ேம���ற�?
எதனா� இ�ப�ெய�லா� நட��ற� எ�� மன���
எ��னா� அ�ம�.
ந�ென��ப�ேய நட���ற அ�சைன �த�வ�
இ�வாெற�லா� எ��� ெகா�� ��ற இட����,
இராம�� இல��வ�� வ�� ேச��றா�க�. அ�ம�
அவ�க��� எ�ராக� ேபா� ��� ெகா�� வண��,
அவ�க�ட� “த�க� வர� ��ப� இ�லாத வரவாக
இ��க���! வா��க�” எ�� இ�ெமா� பக��தா�.
த� எ�ேர வ�� ��� �க�� ப�வாக இ�ெசா�
ேப�� த�ைன வரேவ��� இவைன இராம�ரா� “�
எ����� வ��றா�? � யா�?” எ�� ேக��றா�.
அத�� அ�ம� ���றா�:
“ம�ெசன� �ர�ட ேகால ேம�ய! மக��� ெக�லா�
ந�ெசன� தைகயவா� ந���� ப���� ேத�பா�

க�செமா�த அல��த ெச�ய க�ண! யா� கா���
ேவ�த��
அ�சைன வ���� வ�ேத�, நாம�� அ�ம�
எ�ேப�”
இராம�ராைன� �க��� அைழ��, “ஐயேன நா� வா�
�மார�. அ�சனா ேத��� மகனாக� �ற�ேத�. எ�
ெபய� அ�ம� எ�பதா��” எ�றா�.
“இ�த ��ய�க ப�வத���க� மைற�� வா���ற
ெச�க�� ப��� ெச�வ� ெச�ம� ���வ�ட�
ப����� வா�பவ�. ேதவ! �� வரைவ� க�� எ�
ம�ன� ���வ� �க�� கல�க� அைட�����றா�.
��க� யாவ� என அ��� வ��ப� என���
க�டைள��டா�, ஆதலா� நா� இ�� வ�ேத�”
எ�� ெசா�னா� ப�வாக.
இ�ப�� ப�வாக��, ப�ேபா��, அட�கமாக��
ேப���ற அ�மைன� பா��த இராம�:
“மா�ற� அஃ� உைர�தேலா�� வ��ைல� ����
ைம�த�
ேத�ற� உ��, இவ�� ஊ��� ெச��ேயா� இ�ைம
ேத�
ஆ�ற�� �ைற�� க�� அைம��� அ��� எ���
ேவ��ைம இவேனா� இ�ைல, ஆ�! என
�ள�ப��றா�!”

அ�ம�� ேதா�ற�, ப��, ேப�� �ைற இவ�றா�
கவர�ப�ட இராம� க��, ேக��, ஞான� இவ���
இவ��� இைணயானவ� உல�� எவ�� இ�ைல
எ�� மன�� எ��� ெகா��, த� த��
இல��வைன அைழ��� ெசா���றா�.
“இ�லாத உலக�� எ��� ஈ�� இவ� இைசக��ற
க�லாத கைல�� ேவத� கட�ேம எ��� கா��
ெசா�லாேல ேதா���� அ�ேற! ‘யா�ெகா� இ�
ெசா��� ெச�வ�?’
��லா� ேதா� இைளய �ர! ���சேனா?
�ைடவ�லாேனா?”
“த��! இவ� ேவத� கட� எ��ப�யாக ஒ� �ைற��
காண�ப��றா�. இவ� ஆரா��� ேத��ெத����
ேப�� ���ல ெசா�க�ேலேய இவ� ேம�ைம
ெவ��ப��றேத. யார�பா இ�த ‘ெசா��� ெச�வ�’?
�ர�ம ேதவேனா அ�ல� �வெப�மாேனா? இ��
ேதவ�க� �வ�� �ர�மைன��, �வைன�� ம���
ெசா��� ேக�ப�, கா�த� கட�ளா� ��மா�, தா�
எ�பதா� இராம� இ�வா� ேக��றாேனா?
“ல�மணா! இவ� ஒ� �ர�ம�சா� வ�வ���
மாணா�கனாக� ேதா���றா� அ�லவா? இ� இவன�
உ�ைம� ேதா�ற� இ�ைல. இவ� இ�த உல��ேக ஓ�
அ�சா� ேபா�றவ�. இவ� ெப�ைமகைள எ�லா�
நா� உண��� ெகா�ேட�. ��� அைவகைள� ����

ெகா�வா�” எ�றா� இராம�.
�ற� இராம�, அ�மைன ேநா�� “� ெசா�ன
க���ல�� அரச� ���வ� எ�த இட���
இ���றா�. அவைன� பா��பத�காக�தா�, நா�க�
வ�����ேறா�. அவ� இ����ட���� எ�கைள
அைழ��� ெச�!” எ�றா�.
அத�� அ�ம� “உய��த ேதா��ர! �ம�� �கரான
��த� யாேர இ��ல�� உள�! எ� அரச� ���வைன�
காண �������க� எ�றா�, அ� அவன� தவ�
பயன�ேறா! �ர�கேள! ��ய�ைடய �மாரனான
���வைன இ��ர�� �மாரனான வா� பைகெகா��
������ �ர�� ��டா�. ���வ� உ���� பய��
ெகா�� இ�த ��ய�க� ப�வத��� எ�கேளா�
ஒ��� வா��றா�. அவ��� ெப��ெச�வ�
�ைட�த� ேபால� தா�க� அவ�ட� வ�������க�.
உலக��� ெச���ற அற�க� யா��� �யர�தா�
அ�� ந��க��றவ�க��� அபய� அ����
கா�பா��வ� ேபா�ற �ற�த அற� ேவ� ஏ��
உளேதா?. ��ைம உலக�கைள�� பைட��� கா���
�த�வரா�ய தா�க�தா�, எ�கைள உ���க வ�த
தைலவரா��! உ�கைள சர� எ�� நா�க�
அைட�ேதா�. உ�க� அ�ள�� ேவ� எ���
எ�க��� ந�ைம பய�க���ய� இ�ைல. ஐயா! எ�
அரச� ���வ�ட� ெச�� வ������ ��� யாவ�

எ�� ெசா��வ� எ�� என��� க�டைள���க�”
எ�றா�, உ�ைம��� ச��ய����� ேவ�
ேபா�றவனான அ�ம�.

“யா� என �ள��ேக�, எ��ல�� இைறவ���
உ�ைம
�ர� �� ப���� எ�றா�, ெம�ைம�� ேவ�
ேபா�வா�
வா�கழ� இைளய �ர� மர�� வா�ைம யா��
ேசா��ல� �ைலைம ெய�லா� ெத��ற�
ெசா�ல��றா�.
த�கைள யா� வ����ப� எ�� எ� ம�ன�ட�
ெசா��வ� எ�� அ�ம� ேக�க��, இைளய �ர�
இல��வ� த�கைள� ப�� நட�த வரலா�கைள
எ���� �ற ஆர���தா�. இ�த� பாட��
‘ெம�ைம�� ேவ� ேபா�வா�’ எ�ற
அைடெமா�ைய அ�ம����, இல��வ����,
இ�வ���ேம ெபா���மா� க�ப� ெப�மா�
அைம����ப� ப��� ம�ழ���ய ப��.
“��ய �ல��� ேதா�� �க� ெப�ைமேயா� இ�த

உலக�ைத ஆ�� வ�த ெப�ைம�ைடயவ��,
ேதவ�க�� ெபா��� ச�பர� எ�� அ�ரேனா�
ேபா��� ேபா�� அவைன� ெகா�ற
�கைழ�ைடயவ��, ����ய�க��ேக உ�ய ப�பல
யாக�கைள� ெச�� ���தவ��, கா�ேமக� ேபால
உ��க��பா� க�ைண��ளவ�மான அேயா��
ம�ன� தசரத ச�கரவ����� க�டைள��ப�, தசரத
�மாரனா�ய இ�த ஆ�தைக இராம� தன��
உ�ைம��ள ரா��ய�ைத� த� த��யான பரத���
ெப��த�ைமேயா� ெகா��� ��� கானக�
வ���ளா�. இ�த ���ரனான இராம��� ஏவ�
ெச��� அ�யவ� நா�” எ�� த�கைள அ��க�
ெச��ெகா��றா� இல��வ�.
இ�வ�ண� இராம� ��அவதார� ெதாட��,
இராவண� இைழ�த ��ெதா�� ஈறாக அைன�ைத��
ஒ�� �டாம� அ�ம�ட� ெசா���றா�
இல��வ�. அ�த வரலா�ைற� ேக��� ெகா����த
அ�ம�, மன� ம����, க�க�� �� ேசார, அ���
���யா� ெந��சா� �ைடயாக அவ�க� கா��
���� வண���றா�. இ�ப� ஒ� மாணவ
�ர�ம�சா� வ�வ� தா��ய அ�ம� த� பாத�க��
���� ப��த��, இராம� ெசா��றா�:
“ேக�� �� மைற வலாளா! � தகாதன ெச��றா�. இ�
த�ம� ஆகா�. உ� �ர�ம�ச�ய ஆ�ரம����

ஏ��ைடய ெசய� அ�ல இ�” எ�றா�.
இராம� இ�ஙன� ெசா�ல� ேக�ட தட�ேதா�
ெவ���ரனான மா�� ெசா���றா�: “ெச�தாமைர�
க�ணா�! நா� அ���லமா� வானர �ல�தவ�
ஆேவ�. எனேவ நா� ெச�த ெசய� �ைழய��”.
இ�ப�� ����� நா� இ�ேபா� ஏ���
ெகா�����ற இ�த �ர�ம�சா� உ�வ� என��
உ�யத�ல, எ� உ�ைம உ�வ�ைத இ�ேபா�
த�க���� கா����ேற� எ�� ெசா���
ெகா�ேட:

“�� உ� ெகா�ட ��ேலா�, �ய��ற ேவத ந���
�� உ� ெகா�ட� எ��� ெப�ைம ஆ� ெபா���
நாண�
ெபா� உ� ெகா�ட ேம� �ய���� உவைம ேபாதா�
த� உ� ெகா�� ��றா�, த�ம��� த�ைம
���பா�”.
இ�த� ��ல�� த�ம� த�யாக இ��க��டா� அத��
�ைணயாக ஒ�வ� இ��க ேவ��� எ�பத�காக
வ�தவ� இ�த அ�ம� எ��ப�, ேவத�க� எ�லா�

ஓ� உ��ெகா��, ெபா� மயமான ேதஜ�ட�, ெப�ய
ேதா�க� ���க த� �ய உ�ைவ� கா�� வா�யர
��றா�. . உலக� ��ைற�� த� கால�களா� அள�த
��ட�க ஆ�� �ரவலனான, தாமைர இத� ேபா�ற
க�க��, ச�கரா�த�ைத�� ெகா�ட ��மாலான
இராம�ரானா��ட அ�ப� ��வ�ப� எ��� ����
அ�ம�� ��டல�க� ஒ���� �க�ைத� காண
��ய��ைல எ�றா�, ��ய பகவா�ட� க�� க�ற
அ�த அ�ம�� ெப�ைமைய ஒ�வரா� எ����
�ற� ஆ�ேமா?
இராம�ரா� த�� இல��வைன அைழ��, “த��!
இ�த அ�ம� சாதாரணமானவ� அ�ல அ�பா! �ரளய
கால���� அ��றாத ேவத�க��, �ரேபாத ஞான
�ைல�ேம இ�ப�ெயா� �ர�� வ�வ� எ���
ந��� வ�� ���ற�. த��! இவ� வரவா� நம��
ந�ல ���த� உ�டா�����ற�. இ� நம���
��ப�க� இ�ைல இ�பேம �ைலெப������.
இ�ேப�ப�ட அ�ம� ���வ�ட� ஏவ� ெச�பவ�
எ�றா�, அ�த ���வன� ெப�ைம எ�ப�
இ���ெம�� ெசா�ல�� ேவ��ேமா?”
அ�ேபா� தன�� எ�ேர மனம��ேவா� ����
இராம�ரா�ட� அ�ம� “நா� �ைர�� ெச��
���வைன அைழ�� வ��ேற�. ச�� இ�ேக
கா����க�” எ�� ெசா�����, அவ�

இ����ட� ேநா�� �ைர�� ெச�றா�.
இராம�ட� �ைடெப��� ெகா�� ���வ�ட�
ெச�� ெசா��வத�காக �ைர�த அ�ம�, ���வ�
இ����ட� ெச�� வண�� “அ�ேய��, வானர
�ல��, இ�த உலக�� ஈேட�ேனா�” எ�� ெசா���
ெகா�ேட, அவ� �� ேபா� ��றா�. ம����
ேம��டா� அ�ம�, �வெப�மா� ஆன�த நடன�
ஆ�ய� ேபால ஆ�னா�. (இ��� அ�மைன
�வெப�மா��� உவைமயாக� ���றா� க�ப�).
“வா��� உ�ைர ேபா��ட ஓ� கால� வ�� ��டா�.
நாெம�லா� ��ப� எ�� கடைல� தா����ேடா�”
எ�றா�. �ற� வ������ இராம, இல��வ� ப��ய
�� �வர�கைள�� ���வ�ட� உண��� வய�ப��
உைர�தா�.
“அவ�க� ��, வா�, பாதல�, அவ��� ேவறான �ற
இட�க�, �ைசக�, இ�ெக�லா� உைறபவ�க���
உ�ர���� அ�த� ேபால உத�பவ�க� எ��
�க���ைர�த��, அவ�கள� �ல� �ற��, உ�ளழ�,
�றவழ�, இவ�ைற �ள��� ெசா�� அவ�களா�
���வ� அைடய� ேபா�� ந�ைமகைள�� எ����
��னா�. இராம� தாடைகைய வத� ெச�தைத��,
அவன� கா� �க� ப�� அக�ைக சாப� ���
உ��ெப�� எ��தைத�� எ���ைர�தா�.
��ைல��� ெச�� �வ�ரா�� ��ய�பக� எ��

��ைல ஒ��தைத��, ��ைல� ெச�� ஜனக �மா�
ஜான�ைய� ��மண� ெச�� ெகா�டைத��
எ���ைர�தா�. தா� ைகேக� வர� ேக�க, த�ைத
அதைன� ெகா��க, அத�ப� தன�� உ�ைமயா�
ரா��ய�ைத� த� த���ட� ெகா������, கானக�
வ�த ெச��ைய�� எ���� ெசா�னா�.
பர�ராமைன க�வ ப�க� ெச�தைத��, �ராட� எ��
அர�கைன ����யைத�� �வரமாக� ெசா�னா�.
கா��� கர� �தலான ப�னா�கா�ர� அர�க�கைள�
ெகா�றைத�� எ���� ெசா�னா�.

“ஆய மாநக� தா� ஆ�யாேன அலா�
காய� மா� ஆ�னா� யாவேன! காவலா
� அ மா� ேந��, ��த மா�சனா�
மாய மா� ஆ�னா�, மா எம� ஆ�னா�”.

“மாய மானாக ேவட��� வ�த அர�க� மா�சன�
உ���� ெப�ய எமனாக வ�த இராம�ராைன � வ��
பா���, ந�� ெச�� ெகா�வாயாக!” எ�றா�.
சவ� எ�ற தவ�� �� ேப� அைட�த��, கவ�த�
எ�� அர�க� உய� பத� ��க�� எ�னா� இய�ப�
��யைவேயா?” ��வ�க��, �ற��, இராம� வ��
த�க��� அ�� ���� ேமா�ச� த�வா� எ��
கா�����, அ�வ�ணேம �ைட�க� ெப�றா�க�.
அதைன எ�ஙன� எ���ைர�ப�?”
“ஐயா! அ�வ�ற அர�க� ேகா� இராவண�,
மாையயா� இராம�ரா�� மைன� �தாேத�ைய�
கவ��� ெச�� ��டா�. அவைன� ேத�வ�ைக�� �
ெச�த தவ�பயனா��, ��ைமயானவ� எ�பதா��
உ�ேனா� ந�� ெகா��� ெபா��� இ�ேக
வ���ளா�”.
மர��ப� அரச��� ம��ராேலாசைன ெசா���
�றைம��ள அ�ம� ���வைன ேநா��, “அ�வா��த
ம�னா! உ� �� அ�� ெகா�� இராம� இ��
வ���ளா�. இ��ர�மார� வா��� இ���கால�
இவ�களா� வ���ற�. எனேவ வா! வ�� இவ�கேளா�
ந�� ெச�� ெகா�!” எ�றா�.
அ�ம� ��யவ�ைற� த� அ�வா�றலா� அ���
உ���த ���வ�, அ�மைன ேநா��, “ெபா�ைன

�க��த அ�மேன! உ�ைன� �ைணவனாக� ெகா�ட
என�� எ�ன �ைற?” எ�� ெசா��, அைனவ��
�ற�ப�� இராம� இ����ட� வ�� ேச��றா�க�.
���வ� இராம�ராைன த����றா�. அ�த� கா��ைய
க�ப� வா�கா� ேக�ப�தா� �ற��.
“க�டன� எ�ப ம�ேனா, க�ரவ� ��வ� காம�
��டல� �ற�த ேகால வதன�� ������ க���
��ட�க�க� ���� �ய� த�இ� ெபா��த ��க�
ம�டல� உதய� ெச�த மரகத� �� அ�னாைன”.
இராமைன�� இல��வைன�� ேந�� த���த
���வ�, அவ�கள� ெசள�த�ய��� ஈ�ப��
ெந�ேநர� �ய���� ��றா�. �ரம ேதவ�
இ��ல�ைன� பைட�த கால� ெதா�� இ�� வைர
ெச�த ந��ைன� பய�க� எ�லா� ஒ�� �ர��
இ� ம�த உ��� இ�� வ�� ேதா��ய� ேபால
கா��ய��தன�. இவ�க� ேதா�ற���தா� ம�த�க�
ேபால இ���றா�கேள த�ர, ேதவ�க��ெக�லா�
உய��த ேதவ� ஆவா�. �வ�, �ரம�,
�தலானவ�கைள ஆ�யாக� ெகா�ட
ேதவ�கைளெய�லா� இ�த ம�த �ல� ெவ��
��ட�! க�ப� ெப�மா� மா�ட��� ெப�ைமைய�
��ய இ�த� ப�� அைனவ� ெந�ச����
��ெகா����க ேவ��ய பாட� இ�.

“ேத�ன� அமர��ெக�லா� ேதவரா� ேதவெர�ேற
மா� இ� �ற��� வ�தா� மா�டரா� ம�ேனா
ஆ� ெகா� ச�ல� தா�� மய�� எ�� இவ�க� ஆ�
ேவ�ள ��ைவெய�லா� மா�ட� ெவ�றெத�ேற!”.
���வ� இராம�ட� “உ��ைடய ம�கள �ண
�ேச
ஷ �கைள மா�� ெசா�ல� ேக�ேட�. எ�ேனா�
ந�� ெச�� ெகா�ள� தா�க� ����வ� என��
ேம�ைம��, ெப�� �ற��� ஆ��. எ��ைடய
ந�ைப உ�� ெச�ய, எ� கர�கைள உம� ைகயா�
ப�� உ�� ெச���க�” எ�� ெசா�ல, இராம �ரா��
�க�� உ�சாகமைட�� த� ைகயா� ���வ� ைகைய�
ப��, அவைன� த��� ெகா�டா�.
இராம�ரா�� ���வ�� �����த கா��, ���த
ெசயைல ���பத�� �� ெச�த தவ�� இ�ேபா�
ெச��� �ய���� ஒ�� �� பய� த�வ�
ேபால��, அ�ஞான இ�ைள ஓ�ட �� அ��� �ய
அ��� �� அைம�த� ேபால�� இ��த�.
���ற��� தவ� பயனா�தா� இராம�ட� வ��
ேச��ததாக ���வ� ம����யைட�தா�.

���வைன ேநா�� இராம� ெசா��றா�, “ஐய!
��றம�ற தவ�யான சவ� எ�� மா�, � இ�த
��ய�க ப�வத��� இ��பைத��, எ�க���
ேந��த ��ப� உ�னா� ��� எ��� �� எ�கைள
இ�� அ��� ைவ�தா�” எ�றா�.
“அ�ணேல! எ� தைமயனான வா� எ��ட�
பைகைம ெகா�� எ�ைன� �ர�த, அவ� வர��யாத,
வ�தா� அவ� தைல ெவ��� இற�பா� எ�� மத�க
��வ� சாப��ள, இ�த ��ய�க ப�வத��� நா�
ஒ��� வா��ேற�. இ�ேபா� உ�ைமேய
அைட�கலமாக வ�� த�க�ட� ேச��ேத�. எ�ைன
ஏ��� ெகா�� கா�பா��த� த�ம� ஆ��” எ�றா�
���வ�.
ஒ� �ைற வா� ���� எ�� அ�ரேனா� ேபா�
���� அவைன� ெகா��, அவ� உடைல� த� காலா�
உ�� எ�ய, அஃ� இ�த ��ய�க ப�வத��� தவ�
ெச��ெகா����த மத�க ��வ�� ஆ�ரம���
ேபா� ���த�. அ�� ஒேர இர�த ெவ�ளமா��
ேபா� அ��� ப���ய�. அ� க�ட ��வ�
ெவ���, “இைத� ெச�தவ� இ��ட� அ�ெய���
ைவ�தா�, அவ� தைல பல �க�களாக ெவ���� �த�
அ�வா�” எ�� ச��தா�. அ�த சாப�ைத அ��த
வா� அ�மைல� ப�க� வராம� ஒ���ேய இ��தா�.
அத� காரணமாகேவ வா��ட���� உ���� பய��

ஓ�ய ���வ� இ�த மைல�� வ�� த�ச� ���தா�.
உடேன இராம� “உன�� வ�� ேச��த ��ப�கைள
நா� ���ேப�. இ� உன� இ�ப ��ப�க�
எ��ைடயைவ. இ� இ�����, வான���, எ�லா
இட�க��� உ�ைன� பைக�தவ� என��� பைகவ�.
உன� ந���� உ�யவ� என��� ந�பராவ�. உ�
உற�ன� என��� உற�ன�. எ� அ���� உ�ய
ந���, ��ற�� உன��� அ�வ�ணேம ஆ��. �
எ� உ��� �ைணவ�” எ�றா�.
இராம�� வா�� ேவத வா�க�லவா? அவ� வாயா�
��ய இ�த உ��ெமா�ைய� ேக�ட�� வானர�
��ட� ஆரவார� ெச�� ம����யைட�த�.
அ�ம�� உட�� ம�����ச� உ�டா���.
ேதவ�க� �மா� ெபா��தன�. ேமக�க� ெபா� மைழ
ெப�தன. இ�வள�� இராம�� ெசா�கைள�
ேக�ட�� �ைள�த �க��க� எ�றா�, இராம��
வா�����தா� எ�வள� ெப�ைம?

இராமைன��, இல��வைன�� அ�ம� ���வ��
இ���ட���� வ�மா� ேக��� ெகா�டா�.

இராம�� ம�����ட� அ�� வ�வத��
ஒ���ெகா�� �ற�ப��� ெச�றா�. அவ�க�
���வ�� இ���ட� வ�� ேச��த��, அவ�ட�
அளவளா�ய �ற� �ரா����, அவ�க� ெகா��த
���ைத உ�� ம���� இ��தா�.
����� வ�த அ��ைய இ�லற�தா�, த�
மைன�ேயா� இ��� உபச��ப�தா� �ைற. இ��
அ�ப���லாம� ���வ� த�யனா� இ��த
����னைர உபச��பைத இராம�ரா� க��
அவ�டேம அத�கான காரண�ைத� ேக��றா�
“���வா! ��� உ� மைன�ைய� ����
இ���றாேயா?” எ��. தா�� �ைதைய� ����
இ��பைத� ���பா� உண���னா� இராம�.
அ�ேபா� மா�� எ��� ��� இராமைன வண��
“ஐயேன! த�க�ட� நா� ெசா�லேவ��ய வரலா�
ஒ�� உள�” எ��, வா�-���வ� வரலா�ைற
��வாக எ���ைர�கலானா�.
“இ�த ���வ�� அ�ண� வா�, ைகலாய மைல��
இ���� �வெப�மா�� �ரணமான அ�ைள�
ெப�றவ�. ேதவ�க��, அ�ர�க�� இ��ற�மா��
���� ��� வா�� எ�� பா�ைப� க�றாக��,
ம�தர மைலைய ம�தாக�� ெகா�� பா�கட��
அ�த� எ��பத�காக� பல கால� வ��� கைட��
ெகா����தா�க�. அ�ப� ெந��கால� கைட���

அ�த� ெவ�வராம� அவ�க� த���� ெகா����த
ேபா�, அ�� வ�த வா�, அ�த ேதவ�கைள��,
அ�ண�கைள�� �ல�� ேபாக� ெசா������ தா�
ஒ�வனாகேவ த� வாைல ம�தர���� ��� க�றாக�
ெகா�� கைட��, அ�த�ைத எழ� ெச��,
அ�வ�த�ைத ேதவ�க��� அ��தா� எ�ப�
வரலா�”.
“இ�த வா� ப�ச �த�க�� ஆ�றைல ஒ��ேக
ெப�றவ�. வா� �ன�� எ�� ���க��
எ�ைலக���� ெச�� ஆ�கா�ேக உ�ள �வ�
தல�க�� வ�ப�� வ�� கடைம உைடயவ�.

“கா�* ெசலா� அவ� ��ன��, க�தேவ�
கா� = கா��
ேவ� ெசலா� அவ� மா���, ெவ��யா�
வா� ெசலா� வா� அல� ராவண�
ேகா� ெசலா� அவ� �ைட ெசலா� அேரா!”.
அ�வள� வ�ைம�ைடய வா��� ��பாக
கா���ட �க��யா�; அவ�ைடய மா���
க�தேவ�� ேவ�� ெச�லா�; அவ�ைடய வா�

ெசலாத இட�க�� அ�லாம� இராவண�� ஆ��
அ�கார� ெச�ல��யா�, அ�ம��மா, இராவண��
�ைட�� ெசலா�. வா� த��ைடய இட�ைத ����
ெபய��� எ���� ெச��வானானா� அவ�ட�
மைலக� எ�லா�� உட� எ��; அவ� ேதா�
ேமா�னா� அ�ட�க� ேமா�� ெகா���. அ��,
வராக அவதார��, ��மாவதார�� எ��த
��மாேலா� ஒ��ட�த�க வ�ைம�ைடயவ� வா�.
அ�� இர�ய�� மா�ைப� �ள�த
நர��ஹ�தா���ட �ள�க��யாத வ�ைம
பைட�தவ� வா�.
இர�யா�� எ�� அ�ர� ��ைய� �����
ெகா�� பாதாள����� ெச�� ���றா�. ேதவ�க�
��மா�ட� ெச�� �ைற�ட, அவ� ஓ� வராக�
(ப��) உ�வ� எ���� ெகா�� அ�த அ�ரைன�
��ப�� பாதாள����� ெச��, அ�த அ�ரைன�
ெகா��, ��ைய� த� ெகா��� ஏ��� ெகா�� வ��
��ேபா� �ைல ����னா�. ேதவ�க��, அ�ர�க��
���பா� கடைல� கைட�த ேபா�, ம�தாக
நட�ப����த ம�தர மைல �ேழ ஆ���
ேபா��டாம� இ��க� ��மா� ஒ� ெப�ய ஆைம
உ�வ� எ���� ெகா�� கட��க��� இ��த அ�த
மைலைய� தா��� ெகா��றா�. இ�த இ� அவதார
��ஷ�களாக ��மா� வ�தா�, அ�த வராக��,
��ம�� �ட இவ� வ�ைமேயா� ஒ��ட ��யா�

எ�� அ�ம� ���றா�.
ஆ�ேச
ஷ � இ�த ��ைய ஓ�ட��� இ���
ெகா��தா� தா��வா�. ஆனா�, இ�த வா�ேயா
நட�� ெகா�ேட தா���றா�. கட� ஓைச��வ��,
கா�� ��வ��, ��ய� ேத�� ���வ�� �ட
வா��� இைட�� இ�� பய��ெகா��தா�
இய����றன எ�றா�, வா��� வ�ைமைய� ப��
எ�ன ெசா�ல இ���ற�?
இ�ப� வா��ட� ெகா�ட அ�ச��னா�, உல��
உ�ள ம�ற உ��ன�க� யா��, அவன� க�����
மா�பா��� அவ�ட� ஒ��ப�� உ���ைழ��
வ���றன. இ�த வா��� வா� இ���றேத, அத�
ம�ைமைய� ���ேற�, ேக��க�! ஒ� சமய� வா�
மாைல ேநர��� கட�கைரய�ேக சாய�கால ச��
�தலான �யம�கைள� ெச��ெகா�� இ��தேபா�,
இராவண� அவ� அ�யாவ�ண� ���றமாக�
ெச�� த��ைடய இ�ப� வ�ய ேதா�களா�� அ�த
வா�ைய� க��� ���தா�. வா� அைத உண��த��
தன� ச�� �யம����� �ைற� ஏ�படாம� அ�த
இராவணைன� த� வாலா� இ�க� ���� ைவ��
ச��யாவ�தன� ���த�ற� த� வா�� அவைன�
ெதா�க��டப�, அ�த அர�க� த� ப�� வா�க���
இர�த� ��� வ����ப�, உல�� பல பாக�க���
���� ���தா�. ��ப� தா�காம� அ�த இராவண�

வா��ட� வ��� ேவ�ட, இ�� த��ட� வ����
வர��டா� எ�� �ர��ய�����ட கைதைய��
அ�ம� ெசா�னா�.

இ��ரஜ� எ�ற வானர �ர� பா�வ� ேத���
சாப�தா�, ெப� வானரமாக உ�ெவ��தா�. அவைள
இ��ர�� ��ய�� ���� அைடய �றேய
இ��ர��� வா���, ��ய��� ���வ��
�ற�ததாக� ��வ�. எனேவ இவ� இ�வ���� தா�
ஒ���ேய ஆ���, த�ைத ெவ�ேவறானவ�.
அ�தைகய வா� எ�க� வானர �ல����
அரசனாக��, ���வ� இளவரசாக�� இ��� வ�தன�.
இ�ப� இ��த கால���, வா��� பைழய பைகவ�
மாயா� எ�� அ�ர� ஒ�வ� வ�� வா�ைய�
தா��னா�. வா���� மாயா���� க�� ��த�
நட�த�. ��ட ெந�ய அ�த �வ�த ��த� ெதாட���
ெகா�ேட இ��த�. இ�வ�� ேபா���� ெகா�ேட
இ��ைக�� அ�த மாயா� ஒ� �ைக��� ெச��
��டா�. ேகாபமைட�த வா�, ���வைன அைழ��
‘நா� இ�த� �ைக��� �ைழ�� அ�த மாயா�ைய�

ெகா����� ��ேவ�, அ�வைர � இ�த �ல���
வா��� காவ� கா��� ெகா���’ எ��
ெசா����� �ைக��� அவ�� �ைழ�தா�.
வா� அ�ப� �ைக��� �ைழ�� ப�னா��
ப�வ�க� (ஒ� ப�வ� எ�ப� இர�� மாத� –
ப�வ�க� �ைறேய இளேவ��, ��ேவ��, கா�,
���, ��ப�, ��ப� என ஆ� ப�வ�க�) ஆ���
�ல��������� வா� ெவ�ேய வர��ைல.
���வ� காவ� கா��� ெகா�� ��றா�. அ�ண�
�ைக������� ெவ�ேய வராைமயா� வ���
அ�தா� ���வ�. அ�� அ�����த வானர�க�
அைனவ�� அவைன� ேத��, ெதா��, வா�
இற����கலா�. நா���� அரச� ேதைவ. �ேய
அரசனாக ������ ெகா� எ�றா�க�. ���வ� அ�
தவ�, அ�வா� எ�னா� ெச�ய ��யா� எ��
அ�ண� ���ள அ��� காரணமாக ம��தா�.

நாேன �ல����� �ைழ��, எ� அ�ண���
ஏ�ப�ட க�ைய� க�� அ��� வ�ேவ�. அ�த
மாயா�ைய� ெகா�ேவ�, ��யா��டா� அவேனா�

ேபா� ெச�� மா�ேவ� எ�� அ�த �ைக��� �ைழய
�ய�றா�. ஆனா� வானர �ல ெப�ேயா�க�, இத��
ச�ம��க��ைல. ���வைன� க�டாய� ப���
அைழ��� ெச�� �������டன�. இ�ப�
அர��ைம, இவ� �� ���க�ப�டேதய��, இவ�
���� அதைன ஏ��� ெகா�ல��ைல. ���வ�
ம��� வா� இற�க��ைல எ�ேற ந�� தன��
அர��ைம ேதைவ��ைல எ�ற �ைல�ேலேய இ��த
ேபா�, அ�த �ைக����� வா� அ�த மாயா�ைய�
ெகா����� ெவ�ேய வ�தா�. வானர�க� நா�
����ைக�� �ைக வா�ைல ஒ� ெப�ய பாைறைய�
ெகா�� அைட������ ����ன�. அைத வா�
��� எ��� ��� ெவ�ேய வ�தா�.
�ல��� வாைய �����, நா�ைட� த�� ���வ�
அபக���� ெகா�டா� எ�� வா� க�� ேகாப�
ெகா�டா�. வா� ெவ�ேய வ����ட ெச��ய���,
���வ� ஓ�வ�� அவன� அ�ப��� வண��னா�.
���வ� மா�பாட�ற �யமன� உைடயவ�. தா� ேவ�
வா� ேவ� எ�� �ைன�காத ஒ���த
மன�ைடயவ�. நட�த வரலா�ைறெய�லா�
வா��ட� ெசா��, அவைனேய நா�ைட ஆ��ப�
ேக��� ெகா�டா�. ஆனா� க�� ேகாப�����த
வா�, ���வ� ��ய சமாதான�கைளெய�லா� ஏ���
ெகா�ளாம�, அவைன அ���� �ர�� எ��தா�.
உ�� ேபா���� எ��ற �ைல�� த�� ஓ���டா�.

வா� வர��யாத இ�த ��ய�க ப�வ���� வ��
இ�ேகேய த����டா�.
ஐயேன! இ�ெனா��� நா� ெசா�ல
ேவ������ற�. ���வ��� உ�ைமயான �ைம
எ�� ெபய� ெகா�ட அவன� மைன�ைய��, வா�
���� அபக���� ெகா�டா�. இவ� நா�ைட��
இழ�தா�; மைன�ைய�� இழ�� உ�� �ைழ��
இ�த மைல�� வா��� ெகா�����றா�, எ�� இ�த
வரலா�ைற அ�ம� ெசா�ல� ேக��� ெகா����த
இராம��� உத�க� ���தன. ேகாப��� அவ�
தாமைர �க��ட ெச�வ�� ேபால �வ�� ேபான�.
தன� ��ற�ைன ேக�ட வர���காக த�� பரத���
நா�ைட� ெகா������, கானக� வ�த இராம���,
த���� மைன�ைய வா� அபக���� ெகா�டா�
எ�ற ெச�� க�� ேகாப�ைத உ�டா��ய�.
இ�ப��ப�ட ெகா�� ெதா�� ���த வா� உ��
வாழ� �டா�. எ�ேக அவ�? இ�ேபாேத அவ�
உ�ைர எ� அ��னா� ����, உன� நா�ைட��,
உ� மைன�ைய�� ���� த��ேற� எ��
��ைர�தா�.

“உலக� ஏ�ேனா� ஏ�� வ�� அவ� உ���� உத�
�ல�� எ��� �� இைட வா��� ��� இ�
தைலைமெயா�, �� தார�� உன�� இ�� த�ேவ�
�லைமேயா�! அவ� உைற�ட� கா�� என�
�க�றா�”.
���வ���, இ� வா��� வ� ஒ��த� எ�ற உ��
ஏ�ப�ட�. த� இ��ைகைய ��� எ��� வ��,
இராம�ட� ‘இ�ப�� நா� ஆேலா��க ேவ��ய ஒ�
�ஷய�� இ���ற�’ எ�றா�. வா�ைய ெவ���
ஆ�ற� இராம��� உ�டா எ�ப�� அவ��� ஐய�
ஏ�ப�டதா�, த� அைம�ச�க�ட� அ�����
ஆேலாசைன ெபற எ��னா�. அ�வா� அவ� த�
அைம�ச�க�ட� இ����� த�ைம��
ஆேலா��தா�.
அ�ேபா� அ�ம� ெசா���றா�, “���வா! உ�
மன�� ஓ�� எ�ண�கைள நா� ஊ���� ெத���
ெகா�ேட�. வா�ைய� ெகா��� ஆ�ற� இவ���
உ�ேடா எ�� � ச�ேத���றா�. இ�ப�� இ� நா�
ெசா�வைத ம��� ேக�� நட�பாயாக” எ�றா�.

“இராம�ைடய ைகக���, கா�க��� ச�� ச�கர
ேரைகக� உ�ளன. இ�த உ�தம ல�சண�க�
��மாைல� த�ர ேவ� யா���� இ�ைல. இ�த
இராம�ரா� அ�த ��மா�� அவதாரேமய��
ேவ��ைல. ���� அத�ம�ைத அ���� த�ம�ைத
�ைலநா�டேவ அவத����ளா�”.
“எ�ைன ஈ�ற என� த�ைத வா�பகவா� என��
எ�ன ������றா� ெத��மா? இ��லக�க�
அைன�ைத�� பைட�தவனான �ரமேதவைன
ஈ�றவரான ��மா��� அ�ைம ெச�� வா�வேத
உன� வா��� ���ேகாளாக� ெகா�க. நா�
கைட�ேதற என�� � ெச�ய ேவ��ய கட� அ�ேவ
எ�� ெசா������றா�. அ�த ��மா�
அவதார�ைத, அவ�தா� ��மா� எ�� நா� எ�ப�
அ��� ெகா�வ� எ�� எ� த�ைத�ட� ேக�ேட�.
உல�� எவ���� ��ப� ேந����ற ேபா� அதைன�
�ைட�� ���� ெபா��� ேதா�� அ��வா�.
அவைன� க�ட�ட� உ� உ�ள��� ேபர��
உ�டா� இதய� ெந��வைட��. அ�ேவ �
��மாைல உண��� ெகா�டத�� அ��� எ�றா�.
நா� இராமைன �த��தலாக� க�டேபா� அ�தைகய
அ�பவ� �ைட�க� ெப�ேற�. எனேவ இவ�தா�
��மா�� அவதார� எ�ப�� ேவ� ஐய�பா� எ���
உ�ேடா?” எ�றா� அ�ம�.

“ஐயேன! அ�த இராம�� வ�ைமைய � ெத���
ெகா�ள இ�ெனா� உபாய�� இ���ற�. நா�
ேபா�� வ��� ஏ� மராமர�க� இ����றன.
அதைன இராம� ஒேர அ��னா� �ைள�தா� அ�ேவ
அவன� �றைம��� சா�றா��” எ�றா� அ�ம�
���வ�ட�.
அ� ேக�ட ���வ� “ந��! ந��!, � ��ய உபாய�
�க�� ந�ல�” எ�� ெசா�� அ�மைன� த���
ெகா�டா�. �ற� அைனவ�� அ��ட� ���
அக�� இராம�ரா� இ����ட�ைத அைட��றன�.
இராம�ரா�ட� ெச�� ���வ� “ஐயேன! நா�
த�க�ட� ெச�� ெகா��� ��ண�ப� ஒ��
உள�” எ�றா�.
“ேக�!” எ�றா� இராம�.
உடேன ���வ� ெசா��றா�, “வா��க�, நா� இ�த
வ�யாக� ேபாகேவ���” எ�� ெதாைல��
ஓ�ட����� ���� ெச��றா�. அ�� ஐ�ேதா�
இர��, ஏ� மராமர�க� வ�ைச�� இ��தன.
இவ�ைற� தா�க� ஒேர அ��னா� �ைள��, எ�
ெந��� ��ப� ����ராக!” எ�றா�. வா� அ�த
மர�கைள அைச�� அவ��� இைலக� யா��
உ��மா� ெச����தா�. அத� ெபா��� இராமைன
அவ�ைற ஓ� அ��னா� �ைள���ப� ேக���
ெகா�டா�.

இராம� ஒ� ����வ� ��தா�. இவ� ந�
வ�ைமைய� ேசா���றா� எ�பைத� ���� ெகா��,
த� ���� நா� ஏ�� அ�த மர�க�� அ���
ெச�றா�. த� ���� நாைண இ��� ெப��த
ஓைசைய எ���னா�. ��ன� ஓ� அ�ைப எ���
���� ��� நாைண ந�� இ��� அ�ைப �ைர��
ெச���னா�. இராம�ரா� ெச���ய அ�த அ��, ஏ�
மராமர�கைள�� �ைள��, �� ேமலாக அைம���ள
ஏ� உலக�கைள�� உ�����, ��ன� ஏ� எ���
ெதாைக�� ெபா�� எ��� இலாைமயா�
இராம�டேம அ�த அ�� ���ப வ�� ேச��த�.
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����தா கா�ட� - ெதாட���
இதைன� க�� உல�� ஏ� ஏழா� இ����
ெபா��க� அைன��� அ��னவா�. ஏ� கட�க�;
ஏ� உலக�; ஏ� ��ற�க�, ��க� எ�வ�, �ர�க�
ஏ�, ம�ைகய� எ�வ�; இ�ப� ஏ� ஏழா� இ��பைவ
அைன��� அ��ன. அைவ �ைறேய:–
ஏ� கட�க�: உவ� ��, க��ப�சா�, ம�; ெந�, த��,
பா�, ந��� கட�க�.
ஏ� உலக�: �ேலாக�, �வ�ேலாக�, �வ�ேலாக�,
ஜநேலாக�, மஹாேலாக�, தேபாேலாக�, ச�யேலாக�.
ஏ� ��ற�: க�ைல, இமய�, ம�தர�, ��த�, �டத�,
ேஹம�ட�, க�தமாதன�.
ஏ� ��க�: அ���, ���, ��ஸவ�, வ��ட�,
ெகளதம�, கா�யப�, ஆ��ரஸ�.
ஏ� �ர�க�: ��ய� இரத��� ��ட�ப�ட ேவத
ச�த�களாக� க�த� ப�பைவ. அைவ:
காய��, உ���, அ����, ��ஹ�, அ���,
�����, ஜக�.
ஏ� ம�ைகக�: (ச�த க��ைகக�) �ரா��,
மாேஹ�வ�, ெகளமா�, நாராய�, வாரா�,
இ��ரா�, சா���.

இராம�ரான� ஒேர அ�� ஏ� மராமர�கைள��
�ைள��� ெச�ற கா��ைய� க�ட ���வ�, அவன�
பாத�க�� ���� வண��� ���றா�: “ைவய��
�ேய! வா�� �ேய! ம��� �ேய! ப�ச �த�க��
�ேய! அைன��� �ேய! நா� ந�க� அைடய எ�ைன
நா� வ�� ��வ�� ���தைன எ�றா�. வா���
ெகா�ைமக��ெக�லா� ஆ�ப�� வா��
ெகா����த வானர�க� அைன��� ம������
ஆ�ன, பா�ன, அ��� இ��� ஓ�ன.
��ய�க ப�வத��� ��� வா�ேயா� ேபா���
ம��த மாயா��� த����, எ�ைம வ�வ��னான
���� எ�பவ�� எ���� �� �ட�த�. அ�ேவ
ஒ� ெப�ய மைலேபால� காண�ப�ட�. அதைன�
க�ட இராம�, இ� எ�ன எ�� ேக�டா�. அத��
���வ� ெசா��றா�: “���� எ�பவ� மைல ேபா�ற
க��த உட�� இர�� ெகா��க�� உ�ள அர�க�.
அவ� ��மா�ட� ேபா�ட ேவ��ெம�� அவைர�
ேத��ெகா����தா�. அ�ேபா� ��மா� அவ� ��
ேதா�� எ�ைன ஏ� ேத��றா� எ�� ேக�டா�.
அத�� அ�த ���� � எ�ேனா� ேபா�
ெச�யேவ��ெம�பத�காக உ�ைன�
ேத��ெகா����ேத�, வா! வ�� எ��ட� ேபா��
எ�றா�. அத��� ��மா� உ�ேனா� ேபா� ��ய�
த�கவ� அ�த �வெப�மா�தா�, � ேபா� அவேரா�
ேபா�� எ�றா�.

உடேன அ�த அர�க� �வெப�மா� இ���� ைகைல
மைலைய அைட��, அ�த மைலைய� ெபய��க�
ெதாட��னா�. இ�ப� ஓ� அர�க� வ�� ைகைல
மைலைய ெபய��பைத� க�ட �வெப�மா�,
அவ�ட� உன�� எ�ன ேவ���, ஏ� இ�ப��
ெச��றா� எ�� ேக�டா�. � எ��ட� ேபா� ெச�ய
ேவ���, வா! இ�ேபாேத ேபா�டலா� எ�றா�.
அத�� �வ�, அவைன� ேதவ�க�ட� ேபா�
அவ�கேளா� ேபா�� எ��றா�. ������
ேதவ�க�ட� ேபா�றா�. அவ�க� உ�ேனா�
ேபா�ட� ��யவ� அ�த வா�தா�, ேபா� அவேனா�
ேபா�� எ�� ெசா�� அ������றா�க�.
அத�ப�ேய ���� ����ைத�� வ�� வா�ைய�
ேபா��� அைழ��றா�. உடேன வா��� அவேனா�
ெபா�த வ�� ேச��றா�. இ�வ����ைடேய ெப��
ேபா� நட��ற�. உலகேம அ�ச�த�க ெப�� ேபா�
அ�. இ���� ������ ெகா��கைள ����
அவைன� ���� தைல��ேம� பல �ைற �ழ�� ��
எ�ய, அ�டசராசர�க��� அவ� உட� �ழ�� இ�த
மைல�� வ�� ���த�. அவ�ைடய
எ������தா� இ� எ�றா� ���வ�.
������ வரலா�ைற� ேக�ட இராம� இல��வைன
ேநா��, “ைம�த! � இ�த ������ உடைல� ���
எ�” எ�� �ற��, அவ�� த� கா� �ரலா�

அ��டைல உ�� எ�ய அ��ட� ���� ஏ�
உலக�க��� �ழ�� வ�� �ேழ ���த�.
வானர�க� �ய�� ேபா� ம����� கட��
�த�தா�க�. ��ன� அைனவ�� ஓ� ேசாைல��
ேபா� த��ன�. அ�ேபா� ���வ� இராம�ட�,
“ஐயேன! நா� த�க�ட� ம�ெறா� ெச��ைய�� �ற
ேவ���” எ�றா�.
“�ல �ன�க��� ��� நா�க� இ�த மைல��
�����த ேநர���, அ�ேபா� வான வ�யாக
ஒ�வ� த� ஊ���� ஒ� ெப�ைண� ����
ெகா�� ெச�றா�. அவ� அ�� அர��� க���
���� ெகா����தா�. இ�ேபா� �ைன���
பா����ேபா�தா� ெத��ற�, அ�த� ெப� த�கள�
ேத�யாக�தா� இ��க ேவ��ெம��” எ��
��னா� ���வ�.
அவ� ேம�� ெசா��றா�, “இராவண� அ�த�
ெப�ேணா� இ�த மைலைய� கட��� ேபா�, அ�த�
ெப�, த� அ�கல�கைள ஓ� ���� ��� நா�க�
இ��த இட� ேநா�� �� எ��தா�. அதைன எ���
ைவ�����ேறா�. தா�க� அைவகைள� பா���,
அைவ ேத���ைடய�தானா எ�� பா����
ெசா���க�” எ�றா�.
இராம�� அவ�ைற ந�றாக� பா��தா�. அவ�ைற�
க�ட�� மன� ��ப��� வ���னா�, கத�னா�,

ெந�����ட ெம�கா� உ��னா�. உண����
ெகா�த��பா� �ைத�� �ைன� வா�ட �க��
����� ��றா�. க�க�� க��� ெப�� உடைல
நைன�தன. இராம� �ைன�ழ�� ������
���தா�. �ேழ ���� �டாம� இல��வ�
அவைன� தா��� ெகா�டா�.
�ற� �ைன� ����ய�� பல�பல ெசா�� இராம�
�ல��னா�. தா� இ�த அ�கல�கைள இராம�ட�
கா��யதா� அெனாேறா இவ��� இ�ப� ேந��த�
எ�� ���வ� வ���யப� இராம�ட�, “��வலா�!
�யரமைடய ேவ�டா�. உல�� எ�த �ைல��
ெகா�� ேபா� �ைற ைவ����தா��, அ�ைனைய�
க�� ����ெகா�� வ�� த�க�ட� ேச��ேப�.
மன� தளரேவ�டா�” எ�றா� ���வ�.
“ெத�வ� ��மகளைனய க��னா� �தா��ரா��
அ���ப�யாக, ெகா�யவ� இராவண� ெச�த
ெகா�ைம�காக, அவன� �ய�க� ப���, இ�ப�
ேதா�க��, ஈைர�� தைலக�� ம��ம�ல, உ� ஒ�
அ���� அ�த ஈேர� உலக�க�� ஈ� ெகா��க
���மா எ�ன? தா�க� இ�ேக த�� இ��க�.
ப�னா�� உலக�க��� ேத� எ�ேக இ��தா��
நா� ேத�� க������� த�க�ட� ெகா�� வ��
ேச��ேப�. அ�ம� �தலான நா�க� அைனவ�ேம,
தா�க� ஏ�ய ப�ைய� ெச�� ���க�

கா�����ேறா�. ெப�வ�யைம�த இ�த இல��வ��
உம��� �ைண���க� தா�க� வ���வ� ஏ�?
ெப�ைம�� உ�யவ�க� தா�க� ெச�� ���க
ேவ��யவ�ைற உ���ட� ெச��
���பா�கேளய�� ��� வ��� இ��பா�கேளா?”
எ�றா� ���வ�.
“� அ�த ������க���� இைணயானவ�. இ��
என�� ஏ�ப�ட இ�னைல ���வைத� �ற��ட
கவ���� ெகா�ளலா�. இ�ேபாேத இராவணனா�
����� வ���� �தா�ரா��ைய ��� வ�ேவா�.
அ�ேவ நா� ெச�ய ேவ��ய �த� கடைமயா��”
எ�றா�.
இராம� ச��� ெத��� அ�ேபா� ���வைன
ேநா��னா�. இராம�ரா�� �ைறைய� ���பைதேய
ெப�தாக� க��யைத� ேபா�ேற இராம�� ���வ��
�ைறைய �வ����பேத த� �த� கடைம எ�றா�.
இ�வா� இராகவ� ெசா�ன�� அ�ம� இராமைன
வண��� ���றா�, “����க� ேதா�னா�!
த�க�ட� நா� ெத����� ெகா�ள ேவ��ய ெச��
ஒ�� உள�. எ��யான வா�ைய� ெகா�� ���வைன
����ைத�� அரசனா��, அத� �ற� நாலா
�ைசக������ வானர �ர�கைள வரவைழ��
ஒ���ர��, அத� �ற� அர�க�க�ட� ேபா�ட
அவ�க� இ���ட�ைத� க�� ���த� எ�தாக

இ����. அ�ப� நா� எ�ப� ெவ�ள� வானர�
பைடைய� ேச�����டா�, அ�த அர�க�க�
அ�ட��� எ�த �ைல�� இ��தா�� அவ�கைள�
க������ அ����ட ����” எ�றா�.
இராம��, “ஆ�! அ�ேவ ந��. அ�ப�ேய
ெச�ேவா�” எ�� ெசா�� “நா� அைனவ��
இ�ேபா� வா� இ����ட� ெச�ேவா�” எ��
அைனவ�� �ற�ப��� ெச�றன�.
���வ��, அவன� வானர� பைடக�� இராம
ல�மண�கேளா� ����ைத�� நட�� ெச�ல�
ெதாட��ன�. இவ�க� ெச�ற கா�� ஆ� யா���,
�ர� ெச��த ����, �ைர�� ெச��� யாைன��
இர�� ஆ� ��க�கேளா� ெச�வ� ேபால
இ��ததாக க�ப�ெப�மா� வ����றா�.
இராம� ���வ�ட�, “� ேபா� வா�ைய ��த����
அைழ��, அவ� வ�த�� அவேனா� ேபா� ெச�.
அ�ப� � ேபா���ேபா� நா� ஓ� மைற�ட���
��� அவ� �� அ�� ெச���� ெகா�ேவ�”
எ�றா�.
எ�ப�யாவ� வா��ட���� தன�� ��தைல
�ைட�தா� ேபா�� எ�� �ைன����த ���வ�,
இத�� ச�ம��தா�. ம����ேயா� ெப��த ஓைச
எ���னா�. �ற� ���வ� வா���

அர�மைனய��� ெச�� அவைன ��
அைழ��றா�. “ஏ! வா�! எ��ட� ேபா� ெச�ய வா!
நா� உ�ைன� ெகா��ேவ�!” எ�� இ�ேபா�ற
�ர�� �ழ�க���� த� ேதாைள��, ெதாைடைய��
த��னா�.
அ�� அர�மைன�� ப��ைக�� ப�����த
வா���, யாைன�� ��ற� ேக�ட ��க� ேபால
����த�. ப��ைகைய ��� எ��தா�. த��ட�
அ�ப�� உ����� பய�� ஓ� ஒ��� ெகா�ட
த�� ���வ�, த�ைன� ேபா��� அைழ�த� க��
ெவ��� ஒ� ஏளன� ����� ���தா�. அ�ெவா�
����ைத ��வ�� எ�ெரா��த�.
ப��ைக����� அவ� எ��� ���த ேவக���
மைலக� ஆ�ன. த� ேதா�கைள� த�� ேபா����
தயா� எ�ற��, மைலக� ெபய��� ���தன.
ேகாப��� ெகா�ய அன� ெபா�க� எ��தன.
க�க�� வடைவ�கன� எ��த�. ���� கா���
�ைக ம��ன. வ�த ேகாப��� ேதவேலாக�ைத��
அ����டலாமா எ�� எ��னா�. ைகேயா�
ைகைய� ���னா�; அ�த ஓைச�� ��� யாைனக�
மத�ெகா�ேடா�ன; இ� இ��தன, ேதவேலாக� �ைல
�ைல�த�. மைலக�� �ள�ப��� ���ளா�ன.
“வ�ேத�! இேதா வ����ேட�!” எ�� வா� ��ய
ெசா�க� எ��� �ைசக��� எ�ெரா��த�.

இ�ெவா��� ேவக�தா� வான������
ந�ச��ர�க� உ���தன. அ�ப� ேகாப�ேதா� எ��த
வா�ைய அவ� மைன�யான தாைர ேபா����
ேபாகேவ�டா� எ�� த��தா�. ெபா�வாக ���த�
��க��ப�, ஒ�வ� ஒ� கா�யமா� எ��� ெச���
ேபா�, அவ� மைன� த��தா�, அ�த கா�ய�
�ைறேவறாதேதா� அவ���� ேக�ைட �ைள����
எ�ப� ந���ைக.
“எ�ைன� த��காேத! ��! அ�� பா�கடைல� கல��
அ�த� வரவைழ�த� ேபால இ�த ���வைன��
அ��� அவ� உ�ைர� ������� ��ேவ�”
எ�றா� வா�.
“ம�னா! இ�த ���வ� ஏ�கனேவ உ��ட� ேதா��
உ�� �ைழ�க� த�� ஓ��ேபானவ�. அ�ப��
ப�டவ��� இ�ேபா� ��தாக எ�ன பல� வ����க
����. அ�ப� அவ� ���ப வ�� உ�ைன�
ேபா��� அைழ��றா� எ�றா�, ஏேதாெவா� ��ய
�ைண அவ���� �ைட����க ேவ���
அ�லவா?” எ�றா� தாைர.
“ெப�ேண! அைன�� உலக�க��� இ��ேபா�
அைனவ�� ஒ�� ேச��� ஒ�றாக வ�தா�� அவ�க�
எ�னா� அ��க�ப�வா�க� எ�ப� உன���
ெத�யாதா? எ� ெபயைர� ேக�ட�� அ�த எம���ட
ஓ� ஒ��� ெகா�வா�. ஆைகயா� எ�ைன எவ�

எ���� வர����. அ�ப� அ�� இ�லாம�
எவேர�� எ���தா��ட அவ�க� வச� உ�ள
வர�க��, வ�ைம�� பா� எ��ட� வ��
ேச��ப�யான வர�ைத� ெப�றவ� நா�. �ற�
அவ�க� ெவ�வ� எ�வா�? � பய�ைத ஒ�.
��ப�ைத ��” எ�றா�.
“அரேச! இராம� எ�� ஒ�வ� அ�த ���வ���
உ��� �ைணவனாக வ�� ேச��� ெகா�����றா�
எ�� ந��ட� �க�� அ�� ெகா�டவ�க� வ��
ெசா�னா�க�” எ�றா� தாைர.
“அட�பா�! உல�� ��ைனகைள அ��� அற���
வ��� வா�� இராம�ரா�ைடய இய����
ஒ�வாதவ�ைற� ெசா���றாேய. அபசார� ெச��
��டா�. தவ� இைழ�� ��டா�. � ஒ� ெப�
எ�பதா� உ�ைன� ெகா�ல��ைல. �ைழ�தா�”
எ�றா� வா�.
“இ�ைம���, ம�ைம��� ந�ைம த��
இராம�ரா�� �ண நல�க��� � ��யைவ
ெப�ைம தர வ�லேதா? இவ� வ�� ���வ�ட� ந��
ெகா�வதா� ெபற�ேபா�� ந�ைமதா� எ�ன?
உலக�ைதேய த�ம�தா� கா���ற த�ம� த�ைன�
தாேன அ���� ெகா��ேமா? த�ைத தா�� வ�த
உலக பார�ைத �ைற�ப� ெப��, ��ற�ைன��
���ப���ேக�ப, அவல� ைம�த� பரத���

ஆ��ைய உவைகேயா� அ��த ெப�ேயானா�ய
இராமைன பாரா�டாம�, இ�தைகய ��ெமா�கைள�
���றாேய. உலக�கெள�லா� ேச��� எ����
��றா��, ெவ�� ெப�� அவன� ��லான
ேகாத�ட� இ����ேபா� ேவெறா� �ைண��
அவ��� ேவ��ேமா? அவ��� அ�ப�ெயா�
�ைண ேவ��ெம�றா��, ேகவல� ஒ� �ர��ட�
ந�� ெகா�வைத �ைன��� பா��க ���மா? த�
த��கேள தன�� உ�� ேபா�றவ�க� எ�� அ��
ெச��� வா���ற இராம�, அ��கடலாக இ��பவ�.
அ�ேப�ப�டவ� அ�ண� த��யான
எ�க���ைடேயயான ேபா�� இைட�� ��� அ��
ெச���வாேனா? � இ�ேகேய இ�. க� இைம���
ெபா��� அ�த ���வ�ைடய உ�ைர� ����
அவ���� �ைணயாக யா� வ����தா��
அவ�கைள��, அ������� ���� வ�ேவ�”
எ�� ெசா������ �ற�ப�டா� வா�.
இத�� ேம�� அவ�ட� ேப�� பய��ைல எ��
தாைர அட�� ��டா�. அ����� �ற�ப�ட வா�,
த� த���ட� ேபா��வத�காக, மைல�� ேமேல
த��ைய� ேத�� ெகா�� வ�தா�. இர�ய� ����
கா��ய �ைண� �ள�� ெகா�� வ�த நர��ஹ�ைத�
ேபால வா� அ�த மைல�� வ�� ேதா��னா�.
அ�ேக ேபா��� அைழ��� க������ற த��
���வைன� பா��தா�. தா�� க��சைன ெச�தா�.

இ�வ�� ேபா� ஒ� வா��க�ைட எ�� இ�த
அ�டெம�லா� எ�ெரா��த�.
அ�ேபா� அ�ண� த��யான வா�ைய��,
���வைன�� ஒ�ேசர பா��த இராம� த��
இல��வைன அைழ�� “த��! இவ� இ�வைர��
ந�றாக� பா�! இ��ல���ல அர�க�க�, ேதவ�க�,
எ�த� கட��, ேம� மைல��, கா��, �, இைவ
அைன��� ஒ�� ேச��தா��ட இ���வ�� உட�
வ���� ஒ�பாவா�களா? எ�� �ய�தா�.
தன� அ�ண� இராம��� வன��� ���
ஏ�படாம� கா�� அவ���� ெதா�� ��வேத, தன�
கடைம என� ெகா�� த� �க ��க�கைள மற�� இர�
பக� உற�க��� ப� ���� வ�� இல��வ�,
��ெதா�வ� த� அ�ன� உ����� ��� இைழ�க
��ப�ைக�� அத��� �ைண���� �ைல
ஏ�ப�டதா�, மன� வ��� இ��தா�. த� ெசா�த
அ�னைனேய ெகா�ல ����� இ�த ���வ�
ம�றவ� பா� எ�ப� நட�� ெகா�வா� எ�ற ஐய��
ஏ�ப�ட�. இ�ப� இல��வ�� மனேவா�ட�
ேபாவைத� கவ��த இராம�ரா� ெசா���றா�:
“அ�பேன! இைத� ேக�! ��க�களா�ய இவ�கள�
ஒ��க �ைறகைள, ம�த இன��� ஒ��க
�ைறகைள� ேபால எ�ண� �டா�. எ�தெவா�
தா�� வ���� உ��த த��க�� பரதைன� ேபா�

உ�தமனாக இ��ப� சா��யமா? எ�றா� இராம�.
த� ெபா��� எ�லா �க�கைள�� �யாக�
ெச������ த��ட� சா��� ����
இல��வ�டேம, அவைன� ெசா�லாம� பரதைன�
�க��� ேப�ய� ஏ�? எ�ற ஐய� நம�ெக�லா�
ஏ�ப�வ� இய�ைகேய. இத��� காரண� எ�னவாக
இ��க ���� எ�� ேயா��தா� ஒ� காரண�
நம��� �ல�ப��. இல��வ� உண��� ேம��டா�
�ல இட�க�� உ�ைமைய உணராம� �ைழ ெச�த
ேநர�க� உ��. த�ைத ெசா� கா�க இராம��
இல��வ�� கானக� �ற�ப�ட ேபா�� ச�, பரத�
இராமைன� ேத�� ெகா�� ��ர�ட� வ��ேபா��
ச�, அவ� இராம�பா� ெகா�ட அ��� காரணமாக
ம� மய��ய �ைல�� பரதைன ெவ���
ேப�ய���. இ�த இட���� சரணாக� எ�� த�
கால��� ���� ெக��ய ���வைன� ெகா�ல
வ�பவ��, தன� ெசா�த த���� மைன�ையேய
அபக��தவ�மான வா�ைய� ெகா�வ�
அற���பா�ப�ட ெசய� எ�� ���த இராம���,
இல��வ�� எ�ண�க� ஒ�ப��ைலயாத��,
த���� பரதைன உவைம ெசா�����கலா� எ�ப�
ஆ�ேறா�க� க���. த��க�� �ற�தவ� யா� எ�ற
இராம இல��வ���ைடேய நட�ததாக வ��
உைரயாட�, க�ப� த�ர வா��க��ேலா, அ�யா�ம
இராமாயண�ேலா இ��பதாக� ெத�ய��ைல.

அ�ண� த��க�� �ற�தவ�க� யா� எ�பத��
�ைட கா�� வைக�� அைம�த ஓ� பழ�த��
பாடெலா�ைற இ�ேக காணலா�. அ�:“ெச��டேரா� ைம�தைன��, ெத� இல�ைக
ேவ�தைன��
ப�சவ�� பா��தைன�� பாராேத! – ��சா
�ரத� தைன� ெகா�� ெம�ய�� ��ட
பரதைன�� இராமைன�� பா�!”.
இராம� ேம�� ெசா���றா�, “உல��
ந�ெலா��க� உைடய ேமேலா� �லராக��, ஒ��க
ேம�பா� இ�லாதவ� பலராக�� இ���றப�யா�,
நா� ந�� ெகா�பவ�ட��ள ந��ண�கைள ஏ���
ெகா�ள ேவ��ேமய��, ��ற� நா�த� த�கத��”.
“�ணநா�� ��ற�� நா� அவ���
�ைக நா� ��க ெகாள�” (����ற� 504)
இ�த ����ற�� க��ைத�தா� இராம� ��வதாக
க�ப� ெப�மா� அைம�����றா�. அ�ேபாலேவ
ெந���� உ� உ��, ���� �ைர உ��, ���த�
����� உ�� எ�� நால�யா�� வ�� ஒ�
ெச��ைள�� கவன��� ெகா�ளலா�.
அ�ேக! இ� ெப�� யாைனக� ேமா�� ெகா�வ�
ேபால வா��� ���வ�� ேமா�� ெகா�டா�க�. இ�

���க� ஒ�ேறா� ஒ�� ேமா�� ெகா�ட� ேபால
ேமா�னா�க�. வ�ைம ெபா���ய இ� ஆ�
��க�க� ேமா�வ� ேபால ேமா�� ெகா�டா�க�.
இட� வலமாக மா� மா� �ழ�� ேபா��டா�க�.
�யவன� ச�கர��� �ழ�� ம�பாைன ேபால
இ��த� அவ�க� �ழ�� ேமா��ெகா��� கா��.
வா��� ���வ�� �����, மைலக� ���, தைர
��� எ�ைல� �ற�க��� ெச�� ெதாட���
ேபா��டன�. ஓ�ட��� ��� ேபா�டாததா�, பா����
இடெம�லா�, இவ�க� ேபா��வ� ேபா�ேற
ேதா�றம��த�.
ேபா� ெச��� ேபா� அவ�க� எ���ய ஓைச��,
ஒ�வைர ஒ�வ� பலமாக� ���� ெகா��� ஓைச��,
�க ���� ஏ�ப�� �ரளய கால இ��ழ�க� ேபால
எ��� எ�ெரா��தன. ஒ�வைர ஒ�வ� தா���
ெகா�ட�� �ைளவாக இ�வ� உட����� இர�த�
ஆ�ேபால ஓ�ன. ஒ�வ� மா��� ம�றவ�
����றா�. இ�வ�� காலா� ஒ�வைர ஒ�வ�
உைத��� ெகா���றன�; வா�னா� க���றா�க�;
எ�� ��� இ���� ெகா��றா�க�; மர�கைள�
���� அ���றா�க�; மைலகைள உைட�� ேமேல
எ��றா�க�; � உ��வ� ேபால க�கைள �����
பா���றா�க�. இ�ப� இவ�க� இ�வ����ைடேய
க�ைமயான ��த� நட�� ெகா�����ற�.

“எ��ப�; ப�� ஒ�வைர ெயா�வ� ��� எ�வ�;
எ��வ�� மா�ைப கா��வ�; ைக ��� உ�ேள
ேபா��ப� ���வ�; பற�ப�; ேபா��வ�; �ேழ
��வ�;” ஒ�வ��ெகா�வ� சைள�காம� ெதாட���
ேபா��டா�க�. ேநர� ஆக ஆக, வா���
வ�ைமயா� ���வ� உட� வ����ப�யாக��,
�ைல�ைல�� ேபா��ப�யாக��, தள��� ேபானா�.
���வ� உ�� ேபா�� �ைலைம��� தா�க� ப�டா�.
க�, கா�, ���க� வ�யாக இர�த� ெகா��ய�.
எ�ன ெச�வெத�� அ�யாம� �ண��ெகா��
நாலா�ற�� பா���றா�.

இவைன� ����� ��� ���� அ���� ெகா�ேவ�
எ�� ���வைன வா� த� இ� ைககளா��
இ�����, க����� ெகா���� ��� ேமேல
ெகா�� ேபான சமய� பா���, இராம�ரா� த�

���� அ�� ஒ�ைற� ���, நாைண இ����
ெச���னா�. அ�த இராம பாண� வா���ைடய
வ�ய மா�ைப வாைழ� பழ���� ெச��த�ப�ட
ஊ�ைய� ேபால, இல�வாக ஊ���ய�. அடடா!
இ�த� கா��ைய எ�னெவ�� ெசா�ல! எ�ப�
வ���ப�?. த� த��ைய� தைர�� ேமா��
ெகா�வத�காக தைல�� ேமேல ������த ேநர���
இராம�� அ�� வா��� ெந��ேல பா��� ��க,
ெந�� ���தா� வா�.
த� மா��� அ�� பா�����டைத அ��த வா�,
க�� ேகாப� ெகா��, “வான �க�ைட
இ��ெத�ேவ�, நா�� �ைசகைள�� ���த��ேப�;
இ�த ��ைய ேவேரா�� ப��ேப�; யா� அவ�? எ�
மா��� அ�ைப எ�தவ�?” எ��றா� வா�. �ேழ
���� �ட�தப� த� ைககளா� தைர�� ஓ��
அ���றா�. க�க� ��ைன� க����றன. நா��ற��
����� பா���றா�. த� மா��� பா��த அ�த
அ�ைப� த� ைககளா��, வாலா�� ப��
இ���றா�. அ�� உடைல��� ெவ�ேய வராம�
மா��� �ைத�� �ட�பதா� மன� வ����றா�. ஒ�
மைல �ட�� �ேழ �ர�வ� ேபால தைர��
�ர��றா�.
“யா� ெச����ப� இ�த� கா�ய�ைத? ேதவ�கேளா?
ஆ! அ�த ேதவ�க��� இதைன� ெச�ய இய�ேமா?

ேவ� அயலா� எவேர�� ெச����பாேரா? இ�ப�
�ைன�த�� அவ���� ேகாப� வ��ற�. ேகாப���
����றா�. அ�த �������� ஒ�பான ஒ�வேன
இ�த� கா�ய�ைத� ெச����பா� எ�� �ைன��
ெவ���றா�.
“ேதவேரா? என அ�����, ேதவ� இ�ெசய���
ஆவேரா? அவ��� ஆ�ற� உ�ேடா? எ�� அயலா�
யாவேரா? என நைக ெச��, ‘ஒ�வேன, இைறவ�
�வேரா�� ஒ�பா� ெசய� ஆ�! என ெமா���”.
“என� மா��� பா����ள இ�த பைட�கல�
��மா�� �த�சன ச�கரமாக இ���ேமா? அ�ல�
�வெப�மா�� ���லமாக இ���ேமா? �ெரள�ச�
எ�� ��ைற ஊ���� ெச�ற �மர� கட���
ேவலா�தமாக இ���ேமா? அ�ல� இ��ர��
வ�ரா�தேமா? அ�த வ�ரா�த���� எ� மா�ைப�
�ள��� வ�ைம�� உ�ேடா? இ�ப�ெய�லா�
�ைன��� ெகா�� மன� �����றா�.
த� மா��� ஆழ� �ைத������ அ�ைப� ����
பா���றா� வா�. ஒ� �� இ�த அ�ைப ஏ����க
���மா? ��வ�க� த�க� தவவ�ைமயா� ம��ர�
ெசா�� ஏ����பா�கேளா? இ�ப� எ�ண����
ெகா�ேட, த� பல� ெகா�டம��� அ�த அ�ைப�
த� ப�களா� க���� ப��க �ய��றா�. இ� ஓ�
அ��தா�. எ� உ�ைர� ����� ெகா������

அ�ைப மா������ உ�� அ�� ெபா�������
ெபயைர� பா��கலா� எ�� தன� இ� ைககளா��,
வாலா��, கா�களா�� அ�த அ�ைப� ����
���க �ய��றா�. அவ� தா�க��யாத
வ�ேயா��, எ�ப��� அ�த அ�ைப ெவ�ேய
உ���டேவ��ெம�� ெச��� இ�த
�டா�ய��ைய� க�ட அமர�க��, அ�ண�க��,
�ற�� ‘எ�ேன இவன� வ�ைம, எ�ேன இவன�
�ர�’ எ�� �ய���றன�.
மா���� அ�� பா���, இர�த� அ��ெயன
ெகா�ட, ��� ெவ�ள��� ����, மா��� ப��த
அ�ைப� ���க அவ� ப�� பா�ைட அவ�
உட��ற�த த��யான ���வ�� பா���றா�.
அவ��� ெந�� பத��ற�. இர�த பாச� காரணமாக
க�க� ஆ�ேபால க��� ெப��க, மய��
ெந�மர�ேபா� தைர�� ���றா�. ேம�
மைலைய��ட இர�டா� �����ட� ��ய
ஆ�ற��ள எ�னா� இ�த அ�ைப ���க
இயல��ைலேய எ�� அதைன� த� பல� ெகா�ட
ம��� இ���� ப��தா�. இர�த� ெவ�ள� ேபா�
ெப��ெக���ற�. அ�ப�� ப��த அ�த வா���
ெபா�����த ெபயைர� பா���றா�. அ�� —
“��ைம சா� உல��ெக�லா� �ல ம��ர�ைத,
����

த�ைமேய தம�� ந��� த�� ெப�� பத�ைத� தாேன
இ�ைமேய ம�ைம ேநா��� ம���ைன “ராம” எ��
ெச�ைமேச� நாம� த�ைன� க�களா� ெத�ய�
க�டா�”.
�ற� ஒ�ெவா�����, ���ற�, இ��ற�, இ�
வ�� �ற� எ�� �வைக உ��. இ�த ��ைம�
�ற�க���� இடமாக இ����ற இ�த� ��ல��
வா�� உ��க��ெக�லா� �லம��ரமா� இ��ப�
எ�ேவா; த�ைன ‘நா� யா�?’ எ�ற ேக�� ேக��
அத�கான உ�ைமயான ெபா�ைள அ��� ெகா���
“அஹ� �ர�மா��” எ�� ஞான� ெபா�ைள; இ�
�ற���ைல எ�� �ைலைய இ�த� �ற��ேலேய
தர���ய அ�ம��தைனய ம��ர�ெசா�லா�ய, “ராம”
எ�� ெப�ைம ��க இர�� எ��ைத� த�
க�களா� ெத�ய� க�டா�.
“ராம” எ�ற அ�த இர�ெட��� ம��ர���
ெப�ைமைய �ள�க���ய பல சா��கைள�
ெசா�லலா�. எ�லா ம��ர�க��� �லாதாரமான
ம��ர� ‘ராம’ எ�ப� எ�பத��, ச�பா� தா� இழ��
ேபான �ற�க� ���ப �ைள�க, �����த அ�ம�
�தலான அைனவைர�� ‘ராம’ ம��ர�ைத�
ெசா���க� எ�� ெசா�ல ைவ�� அதனா� தா�
��� இழ�த �ற�கைள ���ப அைடய� ெப�றதாக
இேத இராம காைத�� ��னா� வ��ற�.

த� �� அ�� ெச���ய� இராம� எ�பைத� ெத���
ெகா�ட வா��� அ���� ஏ�ப�ட�. இராமனா இ�த�
கா�ய�ைத� ெச�தா�. அற��� நாயக�, உல��
��ைனகைள அ��� அறவ��� வா�பவ�
எ�ெற�லா�, தாைர�ட� ெசா��, அ�தைகய
இராமனா ���வ���� �ைணயாக வ����பா� எ��
அவைள� க��� ேகா�ேடேன!
“இ�லற� �ற�த ந�� எ�மேனா��காக� த�க�
��லற� �ற�த �ர� ேதா�றலா� ேவத ந���
ெசா�லற� �ற��லாத ��ய� மர�� ெதா�ைல
ந�லற� �ற�த� எ�னா நைக வர நா�� ெகா�டா�”.
த� த�ைத ெகா��த வர�ைத� பய�ப����
��ற�ைன கா����� ேபாக� ெசா�ன காரண�தா�,
தன� இ�லற த�ம�ைத� �ற�� தவ வா��ைகைய
ேம�ெகா�ட ��ேஷா�தமனான இராம�, ேகவல�
�ர�� இன�தவரா�ய எம�காக, ��ேபா��� எ��
அைம���ள த�ம�ைத ைக��� மைற�� ���
எ��� அ�� எ�த இ�த இராம� வ�� �ற�த
காரண�தா�, ெப�ைம���ய ��ய �ல�� தன�
ந�லற�ைத� �ற�� ��டேத எ�� வா� எ���
ெகா����த ேபா�, எ�ேப�ப�ட இராம� தன� �ல�
ெப�ைமைய��, தன� ��ேபா� த�ம�ைத��
�ர��ன�தானா�ய தன�காக ைக��டா� எ�பைத
�ைன�� ெவ�க�ப�டா�.

இராம� ெச�த கா�ய��னா� வா��� ெவ�க�
ஏ�ப��� தைல ���றா�; அவ� ெச�த கா�ய�ைத
எ�� ஏளனமாக� ����றா�; ம�ப� ஆ��த
��தைன வய� ப��றா�; இவ� இ�ப��
ெச�யலாமா? இ� த�மமா? எ��றா�. ெப�ய ��
ஒ��� ������ட யாைன அ�த ��ைய ���
ெவ�ேயற வ�ெத�யாம� எ�ப�� த���ேமா
அ�ஙன� ��ப� ெகா�� த���றா� வா�. இராம�
அரச� அ�லவா? அவேன இ�ப� ந��ைல
தவறலாமா? அ��� எ�ைம� ேபா�ற �ர��
இன���காக இ�ப� தவ� ெச�யலாமா? எ�� இ�ப�
வா� ������ ெகா����த ேபா� இராம�ரா�
அவ� ��பாக வ�� ேதா��னா�.
வா� ��பாக வ�� ��ற இராமன� ேதா�ற�ைத, கா�
கால�� ேமக� ேபா�ற ேம���, தாமைர மல�
ேபா�ற ஒ���� �க�ேதா��, ைக�� �� ஏ��,
தைரேம� வ���ற கா��ைய� க�களா� க�ட
வா�, மா��� இர�த� ெபா�� எழ, இராமைன�
ேக��றா�, “எ�ன �ைன�� இ�த கா�ய� ெச�தா�?
ஏ� ெச�தா�?”
“தா� ேபா�ற அ���, ேவத�கைள� க�� அத�
சார�கைள� ���� ெகா��, �ற�ட� அ�� பாரா��,
த�ம�ைத� கைட���� வ�த இராமா! ச��ய�ைத��,
�ல ஒ��க�ைத�� ப��படாம� கா�� அவ�ைற

�ைல����வத�காகேவ தன� உ�ைர�� ஈ�த
வ�ள� தசரத ச�கரவ����� ைம�தா! � எ�ப�
பரத��� அ�ணனாக வ�� �ற�தா�? �ற���
வர���ய �ைமகைளெய�லா� �ல�����, தாேன
அ�த� �ைமைய ெச�தா�, அ� �ைம இ�லாம�
ேபா���மா? உ� �ல� ��ய �ல�, இ�ுவா�
வ�ச�, ர��ல� எ�ெற�லா� உலகேம ெப�ைம�
பட���ய �ல�. � க�� க�றேதா மகா��வ�
வ��ட�ட��, ேகா�க ��வ�ட��. அவ�க�ட�
க�ற க���� ேம�ைமைய � கா�க மற��
ேபானாேயா? ஓ�ய��� �ட எ�த ��யாத ேபரழ�
வா��த இராமா! உன� உ���� உ�ரான உ�
மைன� ஜான�ைய, ஜனக மகாராஜ� ெப�ற அ�ன�
ேபா�றவைள, அ��த��� �ற�த அ�ைனைய�
���த �ற� உ� அ�� �ச�� ேபா� எ�ன
ெச��ேறா� எ�பைத அ�ய��ைல ேபா��!”
“ஓ� அர�க� உன��� ெப�� ���ைழ�� ��டா�
எ�பத�காக, ஒ� �ர��ன�� அரசைன� ெகா�லலா�
எ�� � க�ற அ�த ம��� ���றேதா? அ�����
இர�க����� ெபய� ெப�ற இராமா! உ� மன���ள
இர�க�ைத எ�ேபா� ��தா�? நா� உன�� எ�ன ���
ெச�ேத�, எ��� எ�ன �ைழ க�டா�? இ�தைகய
பாவ� ெசயைல � ெச�தாயானா�, �கைழ ேவ�
யா�தா� ெப�வா�க�.”

அர�கனா�ய இராவண� �ைதைய� கவ��� ெச��
இராம���� ெப�� ��� ெச����டா� எ�பைத
வா� ெத��� ைவ����தா� எ�ப� அவன� ����
�ல� ெத�யவ��ற�. அ�ப�யானா� அ�த ��ைக�
த��காம� ேபான��ட, இராவண�ைடய ெசயைல
வா��� ச�மத�ேதா� பா���� ெகா����தா�
எ��� ெகா�ளலாம�லவா?
வா� ேம�� ேப��றா�. “மைலக���, மர�க���
ஊ��� ����ற வானர�க���, க�கால���� உ�ய
ேக�க� வ�� ேச��தன ேபா����ற�. ேம�ைமயான
�ண�க��, ந�ல நட�ைதக�� உய��ேதா�க����
ேதைவ��ைல, வ�ைம ���யவ�க����தா�
அைவக� எ�� மா�� ேபா��ேறா? வ�யவ�க�
இ�ெதா�ைல� ெச�வாரா�� அவ�க��� ��தைன
இ�� �கைழ� தர���யேதா?”
“�ைண எ��� இ�லாம� த�யனாக �ேய எைத��
சா��க வ�ல �ற�ைடய ேவ�தேன! உ�
த�ைத�ட���� உன��� �ைட�த அ�ய ெச�வ�ைத
உன� த����� ெகா��� ��� கா���� வ�தேபா�
நா��ேல மர��� மாறான ஒ� கா�ய�ைத� ெச�தா�;
இ�ேக கா���� வ�த இட��� எ�ைன �������
எ� த���� நா�ைட� ெகா��� இ�ேக கா����
மர��� மாறான ஒ� கா�ய�ைத� ெச�தா�. இத���
�ற�த ெசய� ேவ� யாேத�� இ���றதா எ�ன?”

“�ர�கழல��த இராமா! ஆ�ைம���ய ெசயைல�
ெச�வ�தா� �ர�க��� அழ� அ�லவா? க�ற��த
ேமேலானான �! என�� இ�தைகய ��ைக� ெச�தா�
எ�றா�, ��� ��வைதேய ெதா�லாக� ெகா�ட
இல�ைக அரச� இராவண� �ைறய�ற ெசயைல�
ெச�தா� எ�� ேகாப�ப�வ�� எ�ன �யாய�
இ���ற�? அவ� �� ��ற� கா�� உ�ைம உன��
இ�லாம� ேபா���டேத!”
“இர�� ேப� ஒ�வேராெடா�வ� எ�� எ�ேர
ேபா����றேபா�, அ���வ�� ஒ�வ� ��
க�ைண ெகா�� ம�ெறா�வ� �� மைற�� ���
�� எ��� அ�ைப� ெச���, அவ� உ�ைர�
ெகா�வத��� ெபய�தா� த�மமா? அ�ல� அத�மமா?
� ெச�த கா�ய�ைத எ�னெவ�� ெசா�வ�?”
“� ெச�த கா�ய� �ர� உைடயத�ல! ��த த�ம���
ெந�க��� உ�ப�ட�� அ�ல! உ�ைம��
எ�ைல��� இ��ப�� அ��! இ�த ���� எ�
உட� பாரமா� இ���றதா? இ�ைலேய! நா� எ�ன
உன�� �ேரா�யா? இ�ைலேய! உன� ேம�ைம
�ண� ���, இதய��� இர�க�� இ�லாம�
இ�ப�ெயா� கா�ய�ைத எத�காக� ெச�தா�?”
“இ�வ���� ஒ� �ர��ைன எ�றா�,
அ���வ���� ெபா�வாக இ��� ந��ைல
தவறாம�, எ� �யாயேமா, அத�ப� ��

வழ��த�தா� ெப�ைம தர���ய�.
அ�ப���லாம� ஒ�தைல� சா�பாக தா� �����
ஒ�வ���� சாதகமாக ���� வழ��த� �ைறயான
ெசயலா?”.
“உ� ெசா�த வா��� ����, �ைமயான ெசயைல�
ெச�த ஒ�வைன அ��க ேவ��� எ�பத�காக,
ேவெறா�வ� �ைணைய நா� உத�
ெபறேவ��ெம�றா�, யாைன இ��க ஒ� �ய��
�ைணைய யாராவ� நா�வா�களா?”
“வான��� ஒ� ��� ச��ர���� தா� க�ைமயான
ஒ� கள�க� உ��. �ேயா, உ��ைடய �ல����
�த�வனான ��ய�ல�தா��ேகா, ஒ� கள�க��
இ�லாம� இ��த�. இ�� � அத�ெகா� கள�க�ைத
உ�டா�� ��டா�!”
“எ� த�� ���வ� எ�ைன ேபா���� ��
அைழ�தா�. அவேனா� ேபா��வத�� நா� ெவ�yஏ
வ��, அவேனா� ேபா���� ெகா����ேத�. அ�த
ேநர� பா���, � ஒ������ எ� �� அ�� ����
ெகா�� எ�ைன இ�ப� ���� ���� �ட��மா�
ெச�����, ேபா�� ெவ����ட ��க�ைத� ேபால
ெப�ைமேயா� ����� ���றாேய! ெவ�கமாக
இ�ைல?”.
“� க�ற அற ��க�� �ற�ப�� ெந�க��ப���

நட�க��ைல. உ�க� �ல ��ேனா�க� ேபா���
கா�பா��ய �ல�, ஒ��க���ப��� நட��
ெகா�ள��ைல. � வா�ைய� ெகா�ல ��ைல, அரச
த�ம��� ேவ�ைய� ெகா�� ��டா�! உன�
மைன�ைய ேவெறா�வ� கவ��� ெச�� �ட, �
ைக�� ��ைல ஏ����பேத, உ� �ர���� இ���.
ேம�� ேந��� ேந� ��� எ�ேனா� ேபா�
ெச�யாம� மைற�� ��� எ� �� அ�� ��ட
�ர���காகவா உ�ைன எ�ேலா�� ����ைத��
வ�லவ� எ�� ெப�ைமயாக� ேப��றா�க�?”
இ�ப�யாக� தா� ���வ�ட� ேபா���ேபா�
எ��பாராத �தமாக மைற�� ��� த� மா���
பாண�ைத ��� ����ய இராம� �� க��ேகாப�
ெகா��, ப�கைள� ெபா�யா��ப� க���� ெகா��,
க�க�� ���ட� எழ, இ�ப� இராமைன� ேக���
கைணகளா� ெதாைள�ெத��த��, இராம� அவ���
ப�� ெசா�ல� ெதாட��னா�.
இராம� ெசா��றா�, “வா�! ��� மாயா�ேயா�
ேபா��டப� �ல����� �ைழ�தாய�லவா? ��ட
நா�களா��� � ெவ�வர��ைல எ�பதனா�
வ��தமைட��, தா�� �ல���� வ�� உ�ைன�
ேதட ����னா� ���வ�. ஆனா� உ�க� �ல�
ெப�யவ�க� அவைன� த���, ��� ேபா���டா�
வானர�கைள யா� கா�பா��வ�, � அரசனாக

������ ெகா�ள ேவ��ெம�� க�டாய�
ப���னா�க�. ஆனா� ���வ� எ�ன ெசா�னா�
ெத��மா? எ� அ�ண� வா�ைய அ�த மாயா�
ெகா����தா�, அவைன��, அவ� �ல�ைத��
��ேடா� அ��ெதா��� ���, நா�� உ�ைர
மா���� ெகா�ேவ�. இ�த அரச பத�ைய ஏ�க
மா�ேட�, ��க� ��� ஆேலாசைன ஏ�க���யத�ல
எ�றா�.”
“அ�ப��� ேகளாம� வானர �ர�க�� பைட�
தைலவ�க��, ����ண��த ெப�ேயா�க��
அவைன� �ல����� ெச�லாம� த��� ‘�
இ�ைலேய� வானர �ல� அ��� ���’ எ��
வ��������ட, அவ� ������ ெகா�ள
ச�ம��க��ைல. �ற� மாயா�ைய� ெகா�� ��� �
���ப வ�த��, அவ� வ�� உ�ைன வண��,
எ�ைதேய, ந� இன�தவ� வ����� என�க��த
அர��ைமைய நா� ஏ�க��ைல. இ�த அர� உ� அர�.
�தா� ஆ�� ெச�ய ேவ��ெம�� உ��டேம த��
��டா�. ஆனா�� அவ� ெசா�கைள � ஏ�காம�
அவ� �� ஆ��ர� ெகா��, அவைன� ெகா�ல�
���தா�. அவ� �� எ�த� தவ�� இ�ைல எ��
ெத���� அவ� �� � க�ைண கா�ட��ைல. நா�
எ�த� தவ�� ெச�ய��ைல, எ�ைன �����தாேத,
எ�ைன� த���காேத எ�� அவ� எ�வள�
ேவ���� � ஏ��� ெகா�ள���ைல, க�ைண

கா�ட���ைல”.
“உ� வ�ைம�� எ�ராக� ேபா�ட வ�ைம
இ�லாதவ� நா� ேதா�றவனாகேவ ஆேவ� எ��
அவ� உ��ட� ெக��யேபா�� � அவைன
�ட��ைல. ைகெய��� உ�ைன� �����
சரணாக� அைட�தவைன � ெகா�ல� ���தா�.
அதனா� அவ� ஓ� உ�� �ைழ�� ஒ���
ெகா�டா�.”
“அவ� தவ� ெச�யாதவ� எ�� அ��� ெகா��
அவ�ட� � இர�க� கா�ட��ைல. அவ� உ� ெசா�த
த�� எ�பைத�� க�த��ைல. மத�க ��வ��
சாப�தா� உ�னா� ேபாக��யாத அ�த மைல��
ேபா� இவ� ஓ��� ெகா�டதா� � அ��
ேபாக��ைல. �ற� ஒ�வன� மைன� எ�ப�
ெத��� அவ� மைன�ைய வ�ைமயா� கவ���
ெகா�வெத�ப� எ�தைகய ஈன� ெசய�? மன�� ஈர�
உ�லவ� இ�த� கா�ய�ைத� ெச�வானா? அ���
இர�க�� உ�லவ� இ�ப�� ெச�வானா? �ர�
உ�ளவ� ெச�ய� ��ய கா�யமா? க�� க��
ந�ென� உண��தவ� ெச�ய���ய கா�யமா இ�?
�ற� மைன கவ�த� எ�ப� யாவ� ெசய�?”.
“��தமான இ� வா��ைக�� ஈ�ப���ள
ெப�க�ட�, நா� வ�ைம�ைடயவ� எ�பதா�
�ைறதவ� நட�� ெகா��த��, மனசா����

மாறாக� தவ� ெச�த��, ந�ைம�ட வ�ைம
�ைற�தவ� எ�ப� ெத������� அவ�கைள
வ���� இ��� ������வ�� த�ம����
மா�ப�ட ெசய�களா��. த�ம� இ�ன� எ��
அ��� ஆ�ற��, இ�ைம��� ம�ைம��� எ�
ந�வ� என உண�� ஆ�ற�� இ�����தா�, உ�
த���� மைன�ைய அபக��� அத�ம வ���
ெச�� ஆ�றாத ப�ைய ஏ����பாேயா?”.
“தவ� ெச�யாத த��ைய� த���த�, உ�ைனேய
அைட�கல� எ�� அைட�தவைன� ெகா�ல �ய�ற�,
அற����� �றபாக உ� த���� மைன�ைய�
கவ��த� ஆ�ய காரண�களா��, ���வ� என�
உ���� உ�ரான ந�ப� எ�பதா��, நா� உ�ைன
ப���� இைடேய வள�� கைளைய எ��ப� ேபால
எ��ெதா��ேத�. அ�ம��ம�ல,
��றம�றவ�கைள�� எ�ேயாைர�� அவ�க����
��ப� ேந�� ேபா� கா�ப�� எ� கடைம��
ேகா�பா�மா��.” இ�ப� வா� ெச�த தவ�கைள�
���� கா�� இராம� ேப��றா�.
இராமன� ��ற�சா��கைள� ேக��� ெகா�ட வா�
ெசா��றா�, “இராமா! � இ�வைர ெசா��வ�த
த�ம�க��, வா��ைக ெந��ைறக��
ம�த�களா�ய உ�க���� ெபா���வன. ஆனா�
நா�க� வானர�க�. உ�கள� த�ம�க� எ�ப�

எ�க���� ெபா���வனவா��? நா�க�
����யப� வா�வேத எ�கள� த�ம� எ�பைத �
ெத���ெகா�ள ��ைலயா? ஐயா! உ�க� ம�த
ஜா�யா���� ��மண�, கணவ�, மைன� எ�ற
��தமான ெந��ைறகைள ஆ�ேறா�க� வ���
ைவ������றன�. ஆனா� எ�க��� அ�ப��ப�ட
ெந��ைறக� எைவ�� ஏ�ப��த�பட��ைல.
வானர�க� ேந��தேபா� ேச�வ� எ�பைத �ரம�
எ�க��ெக�� ஆ��ைவ�தா�”.
“எ�க��� மன� ேபானப� வா���ற �ைற��,
�ண�� அைம�தன. ேவத ெந���, க�� �ைல��
வானர�க���� �ைடயா�. வானர�க�� �ண
�ேச
ஷ �க��, ம�த�க�� �ண�க�����
����� மா�ப�ட�. எனேவ எ�க� �ற�����ய
த�ைமக��ப�, நா� யாெதா� ��ற��
ெச�தவன�ேல�. இைத � ���� ெகா�ள ேவ���”
எ�� வா� ��னா�.
வா��� இ�த ப�ைல� ேக�� இராம� ���றா�,
&# 8220;வா�! � ேதவ�கைள� ேபால �ற��,
அற�கைள��, சா��ர�கைள�� ந�� க��, ��கைள
உண��தவ�. ஆத�� உ�ைன ��க இனமாக� க�த
��யா�. ம�த��� ேம�ப�ட ��தைனக��,
ெசய�� உைடய � ����ற சமாதான�
ஏ�க���யைவ அ�ல. எ�லா உ��க����

ஐ�ெபா�க� உ��. அைவ ெபா�வானைவ. �ல�
அ�� எ�ப� அ�த�த உ��க�� உய����
ஏ�றவா� அைம�����ற�. � அ��� �ற��
�ள��பவ�. அறெந�க�� �ற�ைப��,
த�ைமகைள�� ந�� உண��தவ�, அ�ப��ப�ட �
ெச�த ��ற�ைத, உ�ைன வானர� எ�� ���
ெகா�� தவ�ைழ�த� த���ைடய� அ�ல”.
“த� காைல ஓ� �தைல ப�����க, உ�� �ைழ�க
ேவ�� அ�த� ��மாைல ேவ�� �� அைழ��,
��ேப� ெப�ற கேஜ��ரைன சாமா�யமான ��க�
எ�� �ைன���டலாேமா? �தா�ரா��ைய
இராவண� கவ��� ெச���ேபா�, அதைன� க��
எ���� அவ�ட� ேபா��� மா��ேபான க�கரச�
ஜடா�, ந�லற��� ��ைத�ைடயவ� ஆதலா�
அ��ைய� க�� ெபா��காம� அ�த இராவணைன
எ����� ேபா��� மாள��ைலயா? அவைன பறைவ
இன� எ�� எ���டலாேமா?”.
“ந�ல� எ�, �ய� எ� எ�� ப��� உண��ற
ந�ல�� இ�லாம� வா�வத�லேவா ��க இய��. �
உல���ள ந� மா��க�க� அைன�ைத�� கசடற
க��ண��தவ� எ�ப�� உன��� ெத�யாத
��ெந��ைறக� எ��� இ�ைல எ�ப��, உ�
ேப��� ெத�வாக� ெத��றேத!. � உ�வ���
ேவ��மானா� �ல�காக இ��கலா�, ஆனா�

அ��னா��, ெசய�களா�� மா�ட� ஆவா�”.
�ல��களா� �ற����தா��, அ���, ஒ��க��
உைடயவரா���தா� அவ�க� ேதவ�க����
சமமாக� க�த�ப�வா�க�. அ�ேபாலேவ,
மா�ட�களாக� �ற��, ேம�ெசா�ன �ணா�சய�க�
இ�லாம� ேபா�மானா� அவ�க� ��க�களாக
எ�ண� த�கவ�கேள!. எம�ைடய ஆ�றைல� க���,
மா��க�ேடய��� வா�வ��த �வெப�மாைன �
ப��ேயா� வ�பா� ெச�� ேவ���ெகா�ட��
பயனாக, அவ� அ�ளா� நா�� �த�களான கா��, �,
��, �� எ�பனவ��� ஆ�றைல� ெப�����றா�.”
“�ற�பா� உய��தவ�க� �ைம ��வ��, இ��த
�ற�பாள�க� அறெந��� ��ற�� உல��
சாதாரணமாக நைடெபற���ய �க���க�தா�. அ�
உலக��� இய�ைக. ஆகேவதா� �ற�பா� �ல��
எ�� உ� தவ�கைள �யாய� ப���வ� ச�ய�ல”.
“ஒ�வர� ேம�ைம��, ��ைம�� அவரவ� ெச�த
�ைன� பய�களா� அைமவ�. இ�த உ�ைமகைள �
ந�� அ������� பாவ�க�� எ�லா� ெகா�ய
பாவமான �ற�மைன நய�த� எ�� ெகா��
பாவ�ைத� ெச�����றா�. அதனா�, நா� உ�ைன
அ�� எ�� ெகா�ற� அற�ைத �ைல
����வத�காகேவ எ�பைத உண��� ெகா�” எ��
இராம� ��னா�.

இராம�ைடய ெசா�கைள� ேக�ட வா� ெசா��றா�,
“ஆ�ற ெச��ேயா�! � ��ய அைன���
உ�ைமேய ஆக���. ஆனா� ேபா��கள��� ேந���
ேந� ��� ேபா�ட வராம�, கா��� �ல��கைள
மைற�� ��� ெகா��� ேவடைன� ேபால எ�ேம�
ஒ��� ��� அ�� எ�த� எ�ன �யாய�? ெசா�!”
எ�றா�.
இத�� இராம� ப�� ெசா�ல��ைல, இளவ�
இல��வ� இைட�� ���� ப�� ���றா�:
“�த�� உ� த�� ���வ� வ�� இராம�ட�
சரணாக� எ�� அைட�கல� ���தா�. �ைறதவ�
நட�� ெகா�ட உ�ைன� ெகா�ேவ� எ��
���வ�ட� இராம�ரா� வா��� ெகா��தா�.
�ைமகைள அ��� அற�ைத �ைலநா�டேவ இராம�
உ�� ��டவ� எ�ப��, அற����� �ற�பான
எைத�� அவ� ெச�யமா�டா� எ�பைத��
அைட�கல� எ�� வ�தவைர� கா�பேத தன�
தைலயாய கடனாக� ெகா�டவ� எ�பைத�� �
உண��� ெகா�ள ேவ���. உ�ேனா� ேந��� ேந�
��� ேபா� ெச�ய இராம� வ�தா�, ��� இராம�ட�
சரணைட�� ��டா�, தன� வா���������
மா�பட ேந�ெம�பதா�, ���வ��க��த
வா�����ப� உ�ைன மைற����� ெகா�றா�”
எ�றா�.

க���ல அரசான வா��� இல��வ�� இ�த
ெமா�கைள� ேக�டா�. ேகாப� த���
அைம�யைட�தா�. இராம�ரா� அற�����
�ற�பான கா�ய�கைள� ெச�ய மா�டா�. அத�ம�ைத
அ��� அற�ைத �ைலநா�ட வ�த ெப�மா� எ��
உண���, தா� ���� �ட�த �ைல���, த� தைல
நா��� இராமைன வண��னா�. இல��வ� ��ய
ெமா�களா� இராமைன� பர�ெபா�� எ�� வா�
உண��� ெகா�டா�. வா� “��யன ���யாதா�”.
உய��த எ�ண�கைள� ெகா�டவ�.
அ�ப�தன��லாத ெப��தைகயாள�. இராம�
பர�ெபா�� எ�பைத��, தா� தக��லா
கா�ய�கைள� ெச�தைமயா� த���தா� எ�பைத��
ெத��� ெகா�� இராம�ட� ேவ���றா�.
“தாெயன உ���� ந�� த�ம�� தக�� சா���
�ெயன ��ற ந�ப ெந���� ேநா��� ேந�ைம
நாெயன ��ற எ�பா� நைவ உற� உணரலாேம
�யன ெபா��� எ�றா� “��யன ���யாதா�”.
“இராமா! அைன�� உ��க�ட��� தா�ேபா�ற
க�ைண��, த�ம��, ந��ைலைம�� ப���ேகாடா�
ெகா�ட ெப�ேயா�! எ�லா ெசய�கைள�� உய��த
ெந�க��ப� ��� பா����ற �� �ற�ைப எ�
மன�� ெகா�ேட�. நா� ேபா�ற இ��ைல��
இ���� எ� ேபா�ேறா�ட���ள ��ற�கைள

ெபா��த��வாயாக!” எ�� இர�� ேக���
ெகா�டா� வா�.
“எ�ைதேய! �ற�� ���� ம��தாக வ�த ஐயா!
����ய வர� த�� வ�ளேல! எைத��
ஆரா��த�யாம� �ர�கா�ய நா�, உ�ைன ������
ேப�யவ�ைற மன�� ெகா�ள ேவ�டா�” எ��
ெசா������ ெதாட��� ேப��றா�. “அ�ணேல!
உன� ��ய அ�ைப எ� ெந��ேல பா���,
நாேயனா�ய என� உ�� ேபா�� த�வா�� ந�ல��
த�� அ��னா�. ஐயேன! �த� �வ�� �! ஆ�
காரணமான �த�வ�� �! ���� �! ம��� �! பாவ�
�! த�ம� �! பைக�� �! உற�� �ேய!”.
மாைய எ�� �ைர அவ� மன� ��� ���ய ��ன�,
வா� பர�ெபா�� இராம� எ�பைத உண��தவனா�
இற��� த�வா�� �ரண ஞான� ெப��� �க��தா�.
வா� ���� ேப��றா�. “ஓ�ய உ�வ�ேதாேன!
இராமா! எ�ேயனா�ய நா� உ��ட� ேக��� வர�
ஒ�� உ��. இராமா! எ� த���� ஒ� பழ�க�
உ��. அ�த� பழ�க��� காரணமாக க�ைள உ��
��� மா�பா� அைட�� ஏேத�� உ��ட� தவ�
ெச�வானானா�, அவைன� ேகா��� எ��� ஏ�ய
இ�த ெகா�ய அ�ைப அவ� �� ஏ��டாேத!” எ��
ேக��� ெகா�டா�.
“த�ேகா�! இராமா! நா� த�க�ட� ேவ���

ம�ெறா� வர�� உ��. ேக�பாயாக! உ��ைடய
த��மா�க� உ��ட� எ��ைண அ���, பாச��
ெகா���ளன� எ�ப� என��� ெத���. அவ�க�
ஒ��கா� எ� த�� ���வைன இவ� த� ெசா�த
அ�ணைனேய ெகா����தவ� எ�� இகழாம�
பா���� ெகா�. ஏ� ெத��மா? � இவேனா� ந��
ெகா���ேபா�, இவ� �ைறைய ���த ���, உன�
ேவைலகைள ெச�� ���க இவ� இ��க
ேவ��ம�லவா?”.
“ெகா�றவ! ��ெசயைல ெச�த அ�த இராவணைன எ�
வா�னா� ���� �ைண�� உ� வச� ெகா�� வ��
���� �ர��� வ�ைம இ�தைகய� எ�� கா�ட�
தவ���ேட�. இ� ேப� எ�ன பய�?. இேதா
இ���றாேன அ�ம�. இவைன சாதாரணமாக
எ���டாேத. இ�த ேவைலைய ெச�� �� எ�� �
க�டைள��டா� ேபா��, ெச�� ����� வ�லைம
பைட�தவ� இவ�. ஆ� ஐய! இ�த அ�மைன ��
ைக���ள ேகாத�டமா�ய �� எ�ேற க���
ெகா�. எ� த�� ���வைன இ� உ� த��யாக
�ைன��� ெகா�. இவ�க��� உய��த �ைண
உன��� �ைட�த� அ��. இவ�கள� உத� ெகா��
�ைதைய� க������ ���� ெகா�� வா” எ�றா�
வா�.
�ற� ��னா� ���ெகா����த ���வைன அ���

அைழ�� அ�ேபா� அவைன� க���
த���ெகா��, “ைம�தா! ����� உய��த
ேதாளா�! உன�� நா� ஒ�� ெசா�ல ேவ���.
அதைன ந�� உண��� ஏ��� ெகா�. வ��தாேத!.
ேவத�க�� ��வ�க��, �ரம�� ேத��த
��வா��லதான, பர�ெபா�� இ�� ம�த உ�வ�
தா�� ைக�� ���ைன ஏ��� ெகா�� ����
அறெந�ைய �ைல���த வ�����ற�, இ�த இராம�
உ��� எ�பைத� ���� ெகா�.”
“அ�ப��ப�ட இராம��� �ைண ���� பா��ய�ைத
� ெப����பேத ெப�� பா��ய�. இ�ைம���,
ம�ைம��� ந�பய�கைள� ெப�����றா�. இ�
ெசா�ல எ�ன இ���ற�. ��மகைள� த� மா���
ெகா�ட இராமன� ஏவ�கைள, மனைத
ஒ��க�ப��� ெச�� ��! ��லக���� � ந�ல
க�யைடவா�!” எ�� த����� பல ���ம�கைள
வா� வழ��னா�.
�ற� வா� த� த��ைய�� ம�றவ�கைள�� அ���
அைழ�� ைவ��� ெகா��, இராம�ட�,
“ச�கரவ���� ��மகேன! இேதா எ� த�� ���வ��
இவன� ��ற�� இ� உன� அைட�கல�” எ��
ெசா������ த� இ� கர�கைள�� தைல�� ேமேல
���� ��� இராமைன வண��னா�.
தன� மக� அ�கதைன உடேன அைழ�� வ�மா�

ப��� ஆ�கைள அ���னா�. அ�வ�ணேம
அ�கதைன அ�த இட���� அைழ�� வ�தன�. வ�த
இட��� தன� த�ைத வா�, இர�த ெவ�ள���
���� �ட�பைத� க�� அவ� �� ���� �ர��
அ�தா�. ��க� ேம��� ��� ேநர� ஒ���
ேபசாம� வா��� �� ���� அ��
ெகா����தா�. �ற� எ��� கத��றா�.
“எ�ைதேய, எ�ைதேய இ�ெவ��ைர உலக��,
யா����
��ைதயா� ெச�ைகயா� ஓ� ��ைன ெச��லாதா�!
ெநா�தைன! அ�தா� ��க �� �க� ேநா��� ��ற�
வ�தேத அ�ேறா, அ�சா�? ஆ� அத� வ�ைய�
���பா�?”
“எ�ைதேய! ஒ�வ���� ஒ� ���� �ைன�காத
உன�கா இ�த க�? அ�த� ���வ� எ�ப� உ� எ���
அ�சாம� வ�தா�. அ�ப� வ�த எம�� வ�ைமைய
யா� அட��வ�? எ�ன ைத�ய� அவ���, உ�
உ�ைர� ப��க வ�வத��. அ�� ேதவ��, ��த��
பா�கடைல� கைட�� அ�த� �ைட�காதேபா� �
ேபா� ம�தர மைலைய ம�தா�, வா��� பா�ைப
நாணா��� கைட�� அ�த� ெகாண��தைனேய! இ�
ேதைவ�ப�டா� அவ�க��� யா� இ�த� ெசயைல
ெச�ய வ�லா�?”
“உைமெயா� பாகனான அ�த பரேம�வரைன� த�ர

ேவ� யாைர�� வண�� அ�யாத ைககைள�ைடய
த�ைதேய! � அ�� பா�கடைல� கைட�� எ��த
அ�த�ைத உ�ட ேதவ�க� வா�����க, அதைன
அ��தாம� �ற���� ெகா��த � இ�ப�� �ேழ ����
�ட��றாேய”.
இ�ப� பலவாறாக� �ல��யப� அ�கத� அ��
ெகா����தா�. அ�� த� மகைன� ேத��யப�
வா� கல��ய க�கேளா� ெசா��றா�, “மகேன! இ�
� வ��தாேத!” எ�� அவைன ஆதரேவா� அைண���
ெகா��றா�. “நா� ��� ெச�த ந��ைன� பயனா�
இராம� இதைன� ெச�����றா�” எ�றா�.
“�ற�ப��, இற�ப�� எ�ேலா���� ��ச��த ஒ��.
ஆனா�, இராம�ரா� எ�ைன� ேத� வ�� ேமா�ச
பத� ெகா��த� நா� ெச�த ���ற����,
இ��ற���� ெச�த ���ய��� �ைள�.
மகேன! இ��� � �� ��ைல இ�ைல. நா�
ெசா��� இ�த� க��ைத மன�� ந�றாக வா���
ெகா�. த��க��லா ெம��ெபா�ளா� �ைலயான
பர�ெபா�� ைக�� ஓ� �� ஏ�� த� பாத�க�
தைர�� பட மா�ட வ�வ� தா��, ந� க�களா�
த����� வ�ண�, ந� எ�ேர �ற� ேநா���
ம��தாக வ�����றா�.”
“எ� உ���� இ�� ெச�தவ� எ�� இராமைன�
ப�� எ�ணாம�, அவன� மலர� ெதா�� வண���

ெதா�� ெச�� வா�வாயாக!” எ�� வா� ெசா��,
மகைன ஆர� த���ெகா��, இராம�ட�
ெசா���றா� “இராமா! எ� மக� ��த �ர�.
அர�க�க� எ��� ப��� ெபா��� ெந����
ேபா�றவ�. ப���தமானவ�. இவைன உ��ட�
அைட�கலமாக� ெகா���ேற�” எ�றா�.
தாமைர� ெச�கணா� இராம�ரா�� த� அ�ப��த
அ�கதைன� ��� ����, அவ�ட� த� உைடவாைள
எ���� ெகா��� “� இ� ெபா���!” எ�றா�.
இராம�� க�ைணைய��, அ�கத� அைட�த
ெப�ைமைய�� அைனவ�� வா��� ஒ� எ��ப
வா��� ஆ� ���� ேதவ�லக� ெச�ற�.
(உைடவாைள� ெகா��தத� �ல�, இராம�
அ�கதைன இளவரசாக ஏ��� ெகா�டா� எ�ப� மர�
வ� த� வா�சாக இளவரசாக ஏ���ெகா���ேபா�
அவ�ட� உைடவாைள� ெகா���� வழ�க� இ��த�
எ�ப����� ெத��� ெகா�ளலா� அதனா�தா� �
இராம ப�டா�ேஷக கா���� ேபா�, “அ�யைண
அ�ம� தா�க” .. எ�� பா��� “அ�கத�
உைடவா� ஏ�த” எ��� க�ப� ெப�மா� அ�த�
கா��ைய� பட� ����� கா���றா�.)
வா��� ைக, த� மா��� பா�����த அ�ைப
இ�க� ������த�. அவ�ைடய உ�� ���த��
அவ� ைக தள��த�; அ�வைர அவ� மா���

த�����த அ�� மா������ கழ�� அவ�
உடைல ஊ���� ெச�� �ய கட� ��� ேதா���,
�ய மல�க� �வ, ஐய� இராம�ரா�ைடய
அ������ைல வ�தைட�த�. வா� வா�லக�
ெச�றா�. அத� �� இராம� ���வேனா��,
அ�கதேனா�� அ����� �ற�ப��� ெச�றா�.
வா� இற�த ெச�� ேக�� தாைர ஓ� வ�� அவ�
இற�த உட��� ���� கத� அ��றா�.
ெச�வான��� ���� ெகா�� �ள��� ��னைல�
ேபால தாைர, வா��� உட��� ���� அ�தா�.
அவ� அ�ப� ��ட ேநர� அ�� �ர�ட�� மா��
வ�� அவைள� ேத��, அவள� இ���ட����
அ��� ைவ�தா�. அ�கதைன� ெகா�� வா����
ெச�யேவ��ய அ���ம� கட�கைளெய�லா�
ெச����� �ற� இராம�ட� நட�த �வர�கைள�
ெசா��வத�� �ைர�� ெச�றா� அ�ம�.
இ�வைர ேம� நா� க�ட� க�ப� ெப�மா� தன�
இராம காைத�� ����ளப� கைதேயா�ட�ைத�
பா��ேதா�. இ� இேத ப�� ப�� வா��க��� எ�ன
ெசா������ற� எ�பைத�� ஓரள� பா��கலா�.
‘வா� ���ைச���� �ட�தாேனய�� இற�க��ைல.
வானர�க� வா� இற�தா� எ�� அ�� ஓட,
அவ�க�ட���� வா� இராம�ரானா�
ெகா�ல�ப�டா� எ�� தாைர ேக��� ப��றா�.

உடேன அவ� வா� �ட���ட� ெச�� வா� இற��
ேபா���டா� எ�� எ�� அ�� �ல��,
அ�கதைன �ைன�� வ���, ���வ�ட� �ல
வா��ைதக� ேப����� தா�� இற�க� ���றா�.
அ�ேபா� அ�ம� அவ� அ��� வ�� அவைள�
ேத�� அ�கத��காக அவ� உ�� வாழ ேவ���
எ�� ேக��� ெகா��றா�. ஆனா� அவேளா
���வேன அரசனாக���, அவேன அ�கதைன�
பா���� ெகா�ள��� எ�� �� உ�ைர �ட�
���றா�.
அ�ேபா� வா� ���ைச ெத���, ���வ�ட�,
அவேன தன��� �ற� அரைச ஏ��� ெகா�ள
ேவ��ெம���, அ�கதைன��, தாைரைய��
கா�பா�ற ேவ��ெம��� ேக��� ெகா��றா�.
அ�கத���� �ல அ��ைரகைள�� ��ய �ற�
இற�� ேபா�றா�. தாைர ம�ப��� கத� அ��றா�.
அவ� வா��� மா��� இ��த அ�ைப� ���க
��யாம� த��க, �ல� அதைன� ���� எ���றா�.
�ற� அைனவைர�� இராம� ேத��ய �ற� இ���
கட� நைடெப��ற�.’
வா��� அ��ம� ��ையக� அைன��� ���த
�ற� இராம�ரா� த�� இல��வ�ட� “ஐய!
க�ேரா� ைம�த��� உ� ைககளா� �ைற�ப� ��
���வா�!” என� ப���றா�.

உடேன இல��வ� அ�ம�ட� அத�கான எ�லா
ெபா��கைள�� ெகா�� வ��ப�யாக� ப��தா�.
அ�வ�ணேம அ�ம�� �ரா���� ேவ��ய
���ய ���த�, ம�கல� ெபா��க�, ெபா�னாலான
ம��� அைன�ைத�� ெகா�� வ�� ேச��தா�.
மைறயவ�க� ஆ��ற, ேதவ�க� ந�மல�கைள� �வ,
ந�ென� ஒ��� இராம�� இளவ� �ைற�ப�
���வ��� ���ைன� ���னா�.
����ைத அர��� ம�னனாக ������ ெகா�ட
���வ� இராம�� பாத�க�� ���� ப��தா�.
அவைன� ��� ����� த� மா�ேபா� த���
ெகா��, அவ���� பல அ��ைரகைள� ��னா�.
“�ர! � இ����� ெச�� உ� இ���டமான
����ைத�� � ��ய ேவ��ய கா�ய�கைள
�ைற�ப� ஆரா���, ெந��ப� ெச�� ����, உ�
ஆ����� ெப�ைம ேச����ப� நட�� ெகா��,
ேபா�� மா�� ேபான வா��� ைம�த�
அ�கதேனா�� ேச��� நலமாக வா�வாயாக” எ��
வா���னா�.
“உ� அைம�ச� �தலாேனா� உ��ட� பழ��ட��,
உ�ைன அக�� ெந��ெதாைல���� ெச��
�டாம��, அ�ல� உ�ைன �க�� ஒ��� ெகா��
�டாம��, ��பாயாக. ம�ன� எ�� ம�யாைதைய�
கா�பா��� ெகா�வாயாக. பைகவ�ட���

இ�ைமயான ேப���, இ��க�� ெகா�டவனாக
இ�. அரச� ேந�ைம���, ந��, பைகைம, ெநா�ம�
(உதா�ன� ெச�வ�) எ�ற ேவ��ைமயா� அள�
���ய ஈைக, இவற� (ேபரவா, ஈயாைம, ெபா��
ெகாடாைம), இக��� �த�யன ெகா�ளலாகா�.
எவைர�� ��ய� எ�� க�� ��ைம ெச�யாேத.
ம�ைகய� ெபா��ேட மா�த��� மரண� ���� எ��
உ�ைமைய வா��� மரண�தா� ெத��� ெகா�.
ேம�� ��ப�� வைச���ட ெப�களாேல வ��
ேச�� எ�ப�ைன எ�க�ட���� ெத��� ெகா�.”
“����க� மா�� அ�� கா�� ஒ��த� ந��!
அ�ஙன� ஒ���ட� ��ற� ���தாைர� த���த�
அர��ைற எ�பைத உண���ெகா�! ஆ�க�����
காரண� அற�; அத� அ����� காரண� பாவ�!
ஆகேவ ஆ�க� த�� அற�ைத� கைட����தேல நல�
பய���. வ�ைமைய� த�� பாவ�ைத�
ைக�ெகா��த� தகா�! அ�ஞ�க� ��ய
இய���ப� � ெச�� ஆ�� ெச��, மைழ�கால�
க��த �ற� உ� ெப�� ேசைனைய� �ர���
ெகா��, இ�� வ�� ேச�வாயாக! இ�ேபா� �
ெச�லலா�” எ�� ெசா�னா� இராம�.
(ஆவ��� �ர�டா��� கா�கால�, ��னா��ள
ஆ��� �ற� ஐ�ப��� ேச��� நா�� மாத�கைள��
மா��கால� எ�பதா�, அ� ���� பைட�ட� வா

எ�� ப��தா�).
நகர����� வ�� த���ப� ���வ� இராமைன
ேவ��� ெகா��றா�. தா� தவ �ரத� ��டைமயா�
அரச����ய அர�மைன வா�� �டா� எ�� இராம�
நகர����� வர ம������றா�. அேதா� �ைதைய�
���� ����� தன�� �க வா��ைக ேதைவ��ைல
எ��� ெசா�னா�.
இராம� இ�ப�� ��யத�� ���வ� ம��� எ���
�றாம�, இராமன� �க உய��த தவ வ�ைவ� க��,
அ�னான� ���ப���� மாறாக எைத�� ெச�ய
���பாதவனா�, க�க�� �� ெபா�� வர,
ெந��சா� �ைடயாக� �ேழ ���� வண��,
அளவ�ற ��ப�ைத� த� மன�தக�ேத ைவ���
ெகா�� ����ைத நகைர ேநா��� ெச�றா�.
இ�ேக க�ப� ெப�மா� ‘ெந�� தா���’ எ��
பத�ைத உபேயாக�ப����றா�. ெந�� தா�த�
எ�றா� உட�� எ�� உ���க� ���� ப��ப�
���� வன��த�. இதைன� தா� சா�டா�க
நம�கார� அ�ல� ெந��சா� �ைட எ�ப�.
அ�ேபா� அ�கத� இராம�ரா�� கா�� ����
வண���றா�. த� கா�� ���� வண��ய
அ�கதைன இராம� க�ைணேயா� ேநா��, “அ�கதா!
அ�ைம ைம�தா! � ��ய ஒ��க�ைடயவனாக இ��க

ேவ���. ���வைன உ� ��ய த�ைத எ��
எ�ணாம�, அவைன உ� த�ைதயாகேவ ம��� நட�க
ேவ���” எ�றா�.
���வைன� ெதாட��� அ�கத�� ����ைத ேநா���
ெச�ல� ெதாட��னா�. அ�ேபா� இராம� அ�மைன
அைழ��, “ேபெர�� �ர! � ேபா� அவ�க�ைடய
அர���� �ைணயாக இ�” எ�றா�. ெபா� எ�பேத
அ�யாத அ�ம� “அ�ேய� இ�ேகேய த��
த�க��� எ�னா� இய�ற அள� ��ேறவ�
ெச��ேற�” எ�� இராம� பாத�க�� ����
வண�� ேவ��� ெகா�டா�. அத�� இராம�,
“அர��� இ��யைமயாத �ண�க� அ�சாைம, ஈைக,
அ��, ஊ�க�, ��காைம, க��, ���டைம
�த�ய ந�ப��களா��. இைவ �ைறய� ெப�ற வா�
இ�த ரா��ய�ைத ஆ�டா�. இ�ேபா� அவ�
இ�லாத �ைல�� ��யவ� ���வ� ஆ���றேபா�
எ��க� எவேர�� நா�ைட� ைக�ப�ற வரலா�.
எனேவ, � ேபா� அவ�ட� இ��� ந�லா�� ெச��
என�� உதவ பைடகைள�� �ர��� ெகா�� வ��
ேச�வாயாக” எ�றா�.
“ஆ�யா� அைனய �ற, ஆைண ஈதா��, அஃேத
வா�யா�! ��வ� எ�� வண�� மா���� ேபானா�
��மா� யாைன அ�ன த���� தா�� ெதா�ைல
ஊ� நாயக�� ேவேறா� உய� தட� ��ற� உ�றா�”.

இராம�ரா� அ�ப�� �ற��, த�க� ஆைண
அ�வா�� நா� அத�ப�ேய நட��ேற� எ��
ெசா�� அவ�கைள வண��ய �ற� மா��
அ����� ேபானா�. அவ� ேபான �ற�
இல��வ�ட� ேவெறா� மைலைய� ெச�றைட�தா�.
நகர����� ����ய ���வ�, தன� அைம�ச�,
ப�வார�க� ������க, தாைய� ேபா�ற, அ�ண�
வா��� மைன�யான தாைரைய வண��, அவ� ��
அற�ைரக��ப���, சா�ேறா� ெமா�க���
ஏ�ப�� ெச�ேகா� வைளயாம� ஆ�� ெச�ய�
ெதாட��னா�. அ�கதைன இளவரசாக இ���
ஆ�����மா� க�டைள��� இ�ைமயாக தன�
நகர��� க� �����தா�. இ�த �ைல�� கா�
கால�� வ�� ேச��த�.
���வைன ����ைத�� அ������ இராம��
இல��வ�� ெச�� த��ய மைல�� �ர�ரவண
மைலெய�� ெபய�. அவ�க� அ�� ெச�� த��ய
கால� த�ணாயண கால�, ��ய� ெத�� ேநா��
நக���ற கால�. ஆ� �த� மா�க� ஈறாக உ�ள ஆ�
மாத�க� த�ணாயண ���ய கால� ஆ��.
இராம� ெத��ைச ேநா�� ஏ�ய �தைன� ேபால
��ய�� ெத��ைச ேநா��� பயணமானா�. ��னா�
அ�ம� ெத��ைச��� �தனாக� ேபாக� ேபா�றா�
எ�பைத இ�ேபா� ��ய� ெத��ைச ேநா���
பயணமாவத�� ஒ���� க�ப�ெப�மா�

வ����றா�.
அ�த மைல� ப���� காண�ப�ட கா�கால ேமக�
எ�ப� இ���ற�? க��ச�கரவ����� வ�ணைனைய
நா� ப��� ர��க ேவ��ய ப��. ��யா�ய அக�
�ள���, கட� �ரா�ய ெந�ைய ஊ��, ேம�மைலைய
��யாக அ�ேல இ��, ��யனா�ய ஒ��க�ைற��,
வானமா�ய கலய��� ைம���ய� ேபால இ��ததா�.
�� ெகா�ட க��த ேமக� வா� பர�ைப �����த
கா�� கலய��� ைம���ய� ேபால இ��த� எ�ப�
ந�ல க�பைன. இ�த இட��� ெபா�ைக ஆ�வா��
“ைவய� தக�யா, வா�கடேல ெந�யாக” எ�� ‘�த�
��வ�தா�’ பாடைல�� இேதா� ஒ�����
பா��கலாேம!
“ைவய� தக�யா வா�கடேல ெந�யாக
ெவ�ய க�ேரா� �ள�காக – ெச�ய
�டரா�யா� அ��ேக ���ென� ெசா�மாைல
இடரா� ���கேவ எ��”.
�ல �ற� ெகா�ட அ�த வா�பர��, க�ய மைழ
ேமக�க� க��த வ�ண� �ள��ய கா��யான�,
ந��ேபால �லமாக��, ெந��கட� ேபா���,
ெப�க�� ைம���ய க�ய ெந��க�க� ேபா���,
அவ�க�ைடய அ���� பர�த ��தைல� ேபால��,
அர�க�க�ைடய ெந�ச�, ெசய� ேபா��� இ���
காண�ப�ட�.

க��த ேமக�க� ���� ��டாக ெப�ய யாைனகைள�
ேபால��, இைடேய ெவ�� ����ற ��ன�க�,
அவ�ைற ேபா�ைட ��� வா�க� ேபால��
கா��ய��தன. அ�த யாைனக�� ேபெரா�யாக
இ�ேயாைச நாலா �ைசக��� ேக���றன.
ேதவ�க�� அ�கல�க� ���வ� ேபால��,
கா��� � ப�� எ�வ� ேபால��, �ைசக�
ஒ�ைறெயா�� பா��� ���ப� ெபால�� ��ன�க�
ெவ��ய��� ஒ���ன.
�தா�ரா��ைய� ���த இராம� ேம� ம�மத�
மல�கைணகைள� ��னா�ேபால மைழ���க�, அ�த
மைலக�� �� ெசா�ய ஆர���தன. ேமக�க��
�ழ�கமான�, இராம�ரா�� வானர� பைடக��
ஒ�� ேச��தைமயா�, த� பைகவ�க� அ�வ� எ��
ேதவ�க� ெச���ற ஆரவார� ேபால இ��த�.
இராவண� �தா�ரா��ைய வான வ�யாக எ����
ெச�ைக�� அ�ைன ���ய க��ேர மைழ�
��களாக வ�� ���த� ேபால கா��ய��த�.
அ��க� �ைசமா� ��� கா��� ேவக�தா� மைழ�
��க� எ�� எ�ேர ��வ� �ைசக� ச�ைட��வ�
ேபால இ��த�. இராம��� த�ைம��, �ைத��
���� �ரக தாப�ைத உ�டா�� �க��
வ����றா�. இல��வ� இராமைன� ேத��வதனா�,
இராம� ஒ�வா� ஆ�த� அைட�றா�. இ�ப�ேய
மா��கால இ��ைய� ����� �தமாக� ��மா�

ெபா��ற�.
�ைற�லா ெப���ய� ெகா���� ெகா���, அ�
����ேபான ��ன�, ெகா��க ஏ�� இ�ைலேய எ��
வ��� �க� ெவ���� ெகாைட வ�ள� �க� ேபால
வான� ெவ���� காண�ப�ட�. ெப�மைழ���
�ற� ���ைலக� ந�� ெத�����தன, காம�
�ேராத�தா� கல��ய மன� க�� ேக���னா��,
ச�ச�க�களா�� ெத�வைடவ� ேபால அைவக�
இ�ேபா� ெத��� காண�ப�டன. கா�கால��
���த�. மைழ ��� வான� ெவ��த�.
வா�க��தப� ���வ� பைட�ர�� வ����க
ேவ���. ஆனா� அவ� ெசா�னப� பைடெகா��
வர��ைலேய எ�� இராம� �ன� ெகா�டா�.
இல��வைன அைழ��, ���வ� ��� வா�க��தப�
வராத� ����� தன� ேகாப�ைத
ெவ��ப����றா�.
“ல�மணா! நம� உத�யா�, ெபற�க�ய
அரசா��ைய� ெப�றைத அவ� எ���
பா��க��ைலேய. அற�ைத மற�தா�, ெசா�ன
ெசா�ைல மற�தா�; ெச�ந�� மற�தா�.
அ�ம��ம�ல, ந� �ர�ைத�� அ�லவா மற��
��டா�. �கேபாக��� அ���� �ட��றா� ேபா��!
ந�� மற�தவைன� ெகா�� ��வ� தவற�ல.
ஆ���, � ேபா� அவ� மன�ைலைய அ��� வா!”.

“�யவ�கைள அ��� அறேவாைர� கா�க நா� ெகா�ட
ேநா�க�ைத அவ��� எ���� ெசா�. அத�கான
���� �ர�� ந��ட� உ��. உ�ைர� ெகா��
ெச�ல எம�� இ���றா� எ�பைத அவ���
�ைன�ப���. வா� ெச�ற பாைத�� அ�ப�ேய
இ���ற� எ�பைத அவ���� ெசா����� வா!.
த��! � ேபா� அ�த ���வ�ட� ெச�� அவ�
கடைமைய உண���, ��கைள� ��, � ேகாப� படாம�
அவன� ம�ெமா�ைய ம��� ேக�� வா!” எ�றா�
இராம�.
இராமன� ஆைண�ப� ���வைன நா�, இல��வ�
����ைத நக���� ெச�றா�. மராமர�ைத�
ெதாைள�த இராம� அ�� ேபால அவ� �ைர��
ெச�றா�. ����ைத மைலைய� ெச�� அைட��,
அ�� ஓ� ���� உ���� ஏ� ஒ� ஆ���க�
ேபால ��� பா��தா�. இ�த� கா��ைய� க�ட
வானர�க�, ஓ�� ெச�� அ�கத�ட�, இல��வ�
���த ேகாப��ட� வ�����ற ெச��ைய�
ெசா�ன��, அவ� இல��வ�� ���ப���, தன�
��த�ப� ���வ�ட� ெச�றா�.
அ�� அர�மைன��, ெம�ெத�� மல�க� பர��ய
ம�ச���, இள மக�� பாத�கைள வ�ட, ���ைர
ெச�� ெகா����தா� ���வ�. ெத��த அ��
இ��, க� ���த ேபாைத�� ஆளா�, இள� மக���

உற� ெகா�� ம�மய��� �ட�த ���வ�ட� ெச��
அ�கத� அவைன ெம�ல எ����றா�. ���ைல��
இ��க��ைன� ���� ெகா�ட அ�கத�,
இல��வனா� எ�த �ப�த�� �க�வத�� ��பாக
��த�பைன எ��ப �ய��றா�, “எ�ைதேய!
இராம�� இளவ�, ���த ேகாப��ட� உ�ைன�
ேத� வ�����றா�” எ��.
“எ�ைத! ேக�! அ��ராம�� இைளயவ�
��ைத�� ெந�� ��ற� ���க�
த�த��ப�, த��ப�� ேவக�த�
வ�தன�; உ� மன� க��� யா�? எ�றா�”.

�ைலைம �ப�தமாக� ெச�� ெகா����பைத
உணராம� ���வ� ப���� �ட�தா�. இவ�ட� இ�த
�ைல�� ேப�� பய��ைல எ�� அ�கத�
அ�ம�ட� ெச�� �ைலைம �ள�� அ��

இல��வ� ேகாப��ட� ���றா�, இ�ேகா இ�த
���வ� க� ேபாைத��� இளம�ைகய��
உபசரைண��� ம�மய�� உற��� �ட�பைத��
ெசா��, இத�� எ�ன உபாய� எ�� ேயாசைன
ெச��றா�. �ற� இ�வ�� அ�கத�� தாயான
தாைர�ட� ெச��றா�க�. தாைர இவ�கைள�
ப���றா�. “ந�� மற�� ����க� ேபா��!”
எ��றா�. இத��ைடேய வானர�க� ஒ�� ேச���
ேகா�ைட� கதைவ� சா��, பாைறகைள� ெகா��
வ�ைய அைட�� ைவ�� ����றன.
வானர�க� ேகா�ைட வா�ைல அைட��
����டைத� க�ட இல��வ� �ன�தா� எ��த
��வ� �க��� மலர, ஓேகா, எ��ட����
உ�கைள� பா�கா��� ெகா�வத�காக� கதைவ
அைட�� ����கேளா? எ�� எ��� ெகா��
தன� தாமைர� பாத�களா� அ�த� கதைவ ஓ�� ஒ�
உைத ��டா�. ெத�வ� த�ைம வா��த
இல��வ�� பாத� ப�� அ�த� கத��, ேகா�ைட
ம���வ��, வா�ைலெயா��ய மைலக�� ெநா���
���தன. இவ�ைற� பா���� ெகா�� �����த
வானர� ��ட� அ�ச� தைல�ேகற மன� ெகா���
��������� ேபானா�க�. ம���வ�க��,
வா��கத�� ெநா��� ���த ேவக���, அ�ச�
ெகா�ட வானர� ��ட� தைல த��னா� த��ரா�
���ய� எ�� த�ெக�� நாலா �ைசக��� ஓட�

�வ��ன. இ�ப� வானர�க� அைன��ேம
����ைதைய ��� ஓ���டைமயா� அ�த இட�
ந�ச��ர�க� ���ய வான�ைத� ேபால
ெவ�ைமயாக� கா��ய��த�.
����ைத��� �ைழ�த இல��வ� நகர��� ��க�
வ�யாக ைக�� �� ஏ�� வ��றா�. அ�ேக
மா�ைக�� அ�கத� �தலாேனா� தாைர�ட� ‘இேதா
இல��வ� வ����டா�” எ�� அ�ச��ட� ெசா��
ந���னா�க�. தாைர ேயா��தா� எ�ன ெச�வ�
எ��. ெப�ணா�ய நா� அவ� �� ெச�றா� அ�த�
ெப��தைக தைல ����� பா��க மா�டா�.
அவ�ைடய ேகாப�ைத�� கா�ட மா�டா� எ��
எ��� ெகா�� அ�� �����தவ�கைள� பா���
“��கெள�லா� இ����� ேபா����க�. நா�
ேபா� அ�த �ர� இல��வ�ட� �ைலைமைய
�ள��� ெசா���ேற�” எ�� ெசா�����,
ம�றவ�கைள அ��ட� ��� ���� ேபாக�
ெசா������ தா� ம��� த�யளா�� ெச�றா�
தாைர.
அரச ��கைள� கட�� இல��வ�, ���வ�ைடய
அர�மைன வா�ைல அைட�தா�. அ�ேபா� எ�ேர
ெப�க� ��ட� �ைட�ழ ‘மைல��ல ம��’ தாைர
ெச�� இல��வ� �� ேதா��னா�. ெப�க�
�ழா�ேதா� தன�� ��பாக தாைர வ�� ேதா��ய

கா��ைய இல��வ� பா���றா�. அவன� தாமைர
வதன�, ெப�கைள� க�ட�� ஏ�ப�ட நாண�தா�
ச�� தைல ���தப�, ��ைல� தைர�� ஊ�� ��ற
கா�� ‘மா�ய� ��ட��� ந��� ��பவ� ேபால
���ெகா�� ��றா�’ இல��வ�. அ�ேபா�
இல��வைன� பா���� தாைர ெசா��றா�:
“ைம�த! நா�க� எ�ைலய�ற கால� ெச�த தவ���
பயனாக � எ� இ�ல� ேத� வ�����றா�. நா�க�
��த� அைட�ேதா�. யாைன ேசைன ப�வார�க�ட�
வரேவ��ய இளவரசனா�ய �, த��� எ� இ�ல�
வ�த�, யா� ெச�த ���யேம!”.
இ�ப�� ேப�யவள� �க�ைத இல��வ�
பா��க��ைல. �ர� இ�ைம ெகா��, ேப�யவ�
ெப� என� ���� ெகா�டா�. அவ� �ன� �ைற��
அவள� ஒ� இழ�த �க�ைத� த� தைல �����
பா��தா�. அ�ேக அவ� எ���, ைக�ைம�
ேகால��� தாைர ��பைத� க�ட��, அவன�
தா�மா�க� �ைன� வ�� ���ற�. ஆகா! எ�
தா�மா�க�� இ�ப��தாேன �க� கைள�ழ��
ைக�ைம� ேகால��� இ��பா�க�? எ��
�ைன��றா�.
அ�ேக எ�ேர தாைர ��ற ேகால� அவைன� ����க
ைவ����ட�. தாைர ம�கல அ�க� எைத��
அ�ய��ைல, ந�மண� ��� ேத� ெசா��� மல�

மாைலக� எைத�� அவ� அ�����க��ைல,
���ம��, ச�தன� �ழ��� அவ�
�����க��ைல, ேமலாைடயா� உடைல�
�ரணமாக� ேபா��� ��யப� அட�க�ேதா� வ��
��ற அ�த� தாைய� க�ட இல��வ� க�க�
ப��தன. எ� அ�ைன இ�வ�� (இ�ேக த� தா�
ைகேக�ைய �����டா�) இ�ப��தாேன ைக�ைம�
ேகால���, ம�கல ேதா�ற� எ�����, கைள�ழ��
கா��ய��பா�க� எ�� வ���ய �ற� தாைர���
ப�� �றலானா�.
“கா�கால� ���த�ட� த� ேசைனகைளெய�லா�
ஒ�� �ர��, அவ�கைள நாலா �ைசக��� அ���
�தாேத�ைய� ேத�� த�ேவ� எ�� இராம�ரா���
அ��த வா�ைக அ��க� ைம�த� மற�தன�
ேபா��. தா� ெகா��த வா�ைக �ைறேவ�ற ���வ�
எ�ன ெச�ய� ேபா�றா� எ�பைத� ெத��� ெகா��
வா எ�� இராம�ரா� அ��ப நா� வ�����ேற�”
எ�றா�.
அத��� தாைர ெசா���றா�, “ஐயேன! ��யவ�
�ைம ெச�தா� ��ற� ெகா�ள ேவ�டா�.
ந��ண�க� ��க � ெபா��த��வாயாக! ���வ�
��க� ெச�த உத�ைய�� மற�க��ைல; தா�
ெகா��த வா�ைக�� மற�க��ைல. பல
இட�க���� �தைர அ��� பைடகைள

எ��பா���� ெகா����பதா� தாமத�
ஏ�ப����ட�. ��க� ெச�����ற உத���� �ர�
உபகார��ட ெச�ய���மா எ�ன?” எ�றா�.
“ெச�ைம ேச� உ�ள���� உ�யவ�கேள! ��க�
ெச����க� ��ய உத� மற�க���ய ஒ�றா?
���வ� உ�கைள� �ற�க��பானானா�
இ�ைம���, ம�ைம��� அவ� வ�ைம எ��
அைன�ைத�� இழ�பா�” இ�ப�� தாைர உைர
ெச�ய��, அ� ேக�� இல��வ� க�ைண ெகா��,
த� ேகாப���காக ெவ�க�ப��� ெகா�� ��றா�.
இ�த ேநர���காக� கா����தவைன� ேபால அ�ம�
அ�ேக வ�� ேச��தா�.
அ�மைன� க�ட��, ேகாப� எ��த ேபா��,
இல��வ� ேகாப�ைத� கா�டாம� ேக��றா�,
“க��ண��த மகா ப��தனா�ய ��� �டவா ெசா�ன
உ�� ெமா�கைள மற�தா�?”. அ� ேக�ட ெசா���
வ�லானான அ�ம� ���றா� “எ�ைத ேபா�றவேர!
நா� ெசா�வைத� ச�� ேக��க�”.
“ஐயேன! அ�யாத அ�ைப�ைடய தா�
த�ைதயைர��, ��ைவ��, ெத�வ அ�தணைர��,
ப��கைள��, பாலைர��, ெப�கைள�� ெகாைல
ெச�தவ�க���� �ட பாவ�கைள ���� ெகா�ள
மா��க� உ��. ஆனா� மற�க ��யாத ந��ய�தைல
மற�தவ��� மா��க� உ�ேடா?”.

“ஐய! உம��� எ� அரச���� ந�� ஏ�பட வைக
ெச�தவனா�ய நாேன அதைன �ைத��மா�
கா�ய�கைள� ெச�ேவனா? எ�க� தவ���
ந�பய�களாக��, ேதவ�க�� ம�ற எ�லா வைக
ந�ைமக�� தா�கேள எ�ற எ�ண�தா� எ�க�ட�
��ெகா�����ற�. ��லக�கைள�� கா���
த�க� க�ைண எ�க��� இ�ைலயானா� எம�� ஏ�
வா��? க���ல ேவ�த� ���வ� த�க��� அ��த
வா�ைக மற�க��ைல. நாலா�ற�� �த�கைள ஏ�
பைடகைள எ��ேநா��� கா�����றா�” எ�றா�
மா��. மா���� இ�வா��ைதகைள� ேக�ட
இல��வ� �ன� த��தா�. அ�ம�ட� “உன��
ஒ� ெச�� ெசா��ேற�, ேக�! இராம�ரா�
ேத�ைய� ���ததனா� வ��த��� மன� ேசா���,
ேகாப� ெகா�����றா�. அதனா�தா� ப� ேந���
அத�காக� கவைல� படாம� ேகாப� ெகா�� இ�ேக
வ�ேத�” எ��றா� இல��வ�.
��ன� அ�ம� இல��வைன ���வ�ட� அைழ���
ெச��றா�. இல��வ� வரைவ அ�கத� ேபா�
���வ�ட� ெசா�� அவைன� தயா� ெச��
ைவ�����றா�. அத�� ���வ� “நா� எ�த� தவ��
ெச�ய��ைலேய, �� ஏ� இல��வ���� ேகாப�?”
எ�� ேக��றா� ���வ�.

அத�� அ�கத� ���றா�:
“இைய�த நா� எ�ைத � ெச�� எ�தைல; ெச�வ�
எ��
�ய�தைன; உத� ெகா�றா�; ெம��ைல எ�ன ���
உய��த� ��ற�; ம�� இ� உ�ற� ெச�ைக ����
நய� ெத� அ�ம� ேவ�ட ந��ன� ந�ைம,
இ���”.
“� ெசா�ன வா��ைத� ப� ெசா�ன நா��
அவ�க�ட� ேபாக��ைல; உன��� �ைட�த ெச�வ�
ெச���� உ�ைன மற�� �ட����டா�. ெச�ந��
மற�� ேபானா� எ�� அவ�க� உ� �� ேகாப�
ெகா�����றா�க�. ந�ல ேவைள, சமய� ெத���
நய�பட ேப� அ�ம� அவ�க� ேகாப�ைத�
த������றா�”.
“இைத ��க� ஏ� ��ேப எ��ட� ெசா�ல��ைல?”

எ�� ேக��றா� ���வ�.
“நா� ��ேப இல��வ�ைடய வ�ைகைய உ��ட�
ெத���ேத�. ஆனா� � அ�ேபா� அைத� ����
ெகா��� �ைல�� இ�ைல. மய�����தா�.
என�� ேவ� எ�ன ெச�வெத�� ��ய��ைல,
ஆைகயா� மா���ட� ேபா� ெசா�ேன�. அத�
�ற�தா� தா� தாைர��� ெத���� அவ� ேபா�
இல��வ�� ேகாப�ைத� த��தா�. ஆைகயா� �
ேபா� உடேன இல��வைன� பா��ப�தா� � ஆ�ற
ேவ��ய ெசய�” எ�றா� அ�கத�.
“நா� ந�� ெகா�றவைன� ேபால வாளா����
��ேடேன. இராமைன� பா��க ெவ�கமைட�ேற�
எ�றா�” ���வ�. ��ன� அ�கதைன அ���
இல��வைன அ�� அைழ�� வர அ���னா�.
இல��வைன� த� பைட, ப�வார�க� �ைட�ழ ���
வரேவ�றா� ���வ�. வானர� ெப�க� மல�கைள�
����, ந�மண� ெபா�கைள� ����,
சாமர�கைள� ெகா�� ���� இல��வைன
வரேவ���றன�. ���வ� இல��வைன வண��
அர�மைன��� அைழ��� ெச��றா�. அ�ேக ஓ�
அ�யைண�� அம�மா� இல��வைன ���வ�
ேவ�ட, அவ� ம������றா�.
“க�மன� பைட�த ைகேக� இராம��� ரா�ய�
இ�ைல எ�ற��, ம��� �ற�� எ��ரா� ��

அைண ைவக, நா� ம��� ��ேபா�ற ெம�லைண
ேம� அம�வேதா?” எ�றா� இல��வ�.
இைத� ேக�ட ���வ� �ைக��� ேபா� ��றா�;
���னா�; க�க�� �� ஆறா� ெப�க ��றா�.
இல��வ� க� தைர�� அம��தா�. ���வ�
இல��வைன �ரா� உண� உ�ண அைழ�த ேபா��
இளவ� ம��தா�.
“ப��ைல, �ழ��, கா� பரம� ���ய
���ேல �க�வ� ேவ� தா� ஒ��
ந��ேல�; ந��ேனனா��, நா� உ�ட
எ��ேல அ�, இத�� ஐய� இ�ைலயா�”
“இராம� உ�ட ப��ைல, �ழ��, கா� இவ���
��ச� இ��பைத� த�ர தா� ேவ� ஒ�ைற��
உ��ேல�. அ�ப� நா� ����ேனனானா�, அ�
நா� உ�ட எ��லாக�தா� இ����” எ�� உ��பட
��னா� இல��வ�.

இல��வ�� இ�த ப�ைல� ேக�ட ���வ� �ைர��
எ��தா�. க�க�� �� ெபா��� ெகா�� வ�த�.

ெச�வ��, வா��ைக�� அவ��� ெவ���
ஏ�ப�ட�, மன� �க�� வ��த� ெகா��, உடேன
இராம�ரா�ட� ெச�ல� க�� அ�மைன அைழ���
���றா�, “ெந�வேலா�! ��� நா� இ�ட
க�டைள��ப� வானர ேசைனைய� �ர�ட
ெச�����ற �த�கேளா� இ� வ�� வானர
ேசைனைய��, � உ�ேனா� அைழ��� ெகா��
வ��, இ�த இட��ேலேய இ�!” எ�� ெசா�����
இராம� இ����ட� ெச�றா�.
அவேனா� அ�கத�� உட� ெச��றா�, வானர�
பைடக� ��த��� ேபா�ன; ���வ� மன��
இராமைன� காண ேவ��ெம�ற ஆவ�, அவைன
��ேன இ���� ெகா�� ெச��ற�, இராம�
இ���� மைல ேநா�� �க �ைரவாக� ெச��றா�.
கா�����த இராமைன� காண வ�த பரதைன� ேபால
இ�ேபா� ���வ� �க ேவகமாக, ஆ�வ�ேதா�
வ�தா�. அ�� இராம�ட� ெச�� அவைன ���வ�
வண���றா�. ���வ�ைடய ே�மலாப�கைள
இராம� �சா���றா�. �ண� எ�� ��ேற� ��றா�
ெவ�� எ�பதா�, அவ� உ�ள��� க�ைண ெபா��
வ�த�. இராம� ���வைன� த� அ��� உ�கார
ைவ��, நல� �சா��தா�. �� அ�� ெப�ற என��
எ�ன �ைற எ�� ���வ� ப�� ெசா���றா�.
“அ�ம� எ�ேக?” எ�� இராம� �ன�னா�. “பைட

�ர�ட� ெச�ற ��வ�கைள �ைர�ப���,
பைடகேளா� அவ� வ�� ேச�வா�” எ��றா�
���வ�. “��� ேபா� உட� இ��� ெப�� பைடைய�
�ர��� ெகா�� வா” எ�� இராம� அவ��� �ைட
ெகா��� அ����றா�. அ�கதைன�� அவ�ட�
ெச��வ�மா� அ��� ைவ��றா�.
வானர� பைடக� ஒ�� ேசர� ெதாட��ன. ப�ேவ�
�ைசக������ வானர �ர�க� வ�� ���த
வ�ண� இ��தன�. க���ெக��ய �ர� வைர ஒேர
வானர�களாக இ��த அ�த ெப�� பைடைய
இல��வ� பா�ைவ���றா�. அ�ப� வ�� ேச��த
பைடக�� இ��த ெபா��� எ��த தளப�கைள�
ப��ய �வர�கைள� ச�� பா��கலா�.
சதவ� எ�� �ர� ஆ�ர� வ�ைம ெகா�ட பைட�
தளப�கேளா��, ப�னா�ர� ேகா� வானர�
பைடக�ட� வ�� ேச��தா�. (ஐ�ர�� ஆ�ர�
ேகா� எ�றா� = 5x2x1000=10,000 ேகா�
பைட�ர�க�) �ேசடண�, எ�பவ� ேம� மைலைய�
���� எ��க���ய வ�ைம��ள ப�� ல�ச� ேகா�
�ர��� பைட�ட��, ���வ�ைடய மாமனாரா�ய
தார� அதாவ� �ைம�� த�ைத ஆ� எ�ணா�ர
ேகா� வானர பைட�ட�� (தார� எ�பவ� �யாழ
பகவா�� மக�) அ�ம�� த�ைத��, அ�சைன��
கணவ�மான ேகச� எ�பா� ஐ�ப� ஆய �றா�ர�

ேகா� ெப�ய பைட�ட�� (50 x 100,000 = 50 ல�ச�
ேகா� பைட), �வா�ச� (க�ண�) எ�பவ� ஈ�
இர�� ஆ�ர� ேகா� பைட�ட�� (2 x 2000 =
4,000 ேகா� பைட), வராக� ேபா�ற கர� இன�
தைலவனான ��ர� இர�டா�ர� ேகா�
கர��பைட�ட�� (ஆ�ர� ேகா��� இர����
அதாவ� 1000 x 2 = 2000 ேகா�), ெப�ய மைலைய�
ேபா�ற உ�வ� ெகா�ட பனச� எ�பவ�
ப��ெர�டா�ர� ேகா� பைட�ட��, ெகா�ய
��ைற ஒ��� வானர �ரனான �ல� ப�ைன�� ேகா�
ெந�ய வானர� பைட�ட��, கவய� எ�� �ர�
��ப�னா�ர� ேகா� �ர��� ேசைன�ட��,
ஆைற�� (30) ேகா� �ர��� ேசைன�ட� த��க�
எ�பவ��, ஆ�ர�� அ��� ேகா� ெப�ய
பைட�ட� சா�ப� எ�பவ��, ப��த ப�� �றா�ர�
ப���� இர�� ேகா� ெவ�பைட�ட� ���க�
எ�பவ��, ேகா� ேகா� �றா�ர� எ���ள பைட
ெகா�� ���த� எ�பவ��, �� ல�ச� ேகா�
பைடக�ட� ைம�த� கஜேகா�க� எ�� �ர��,
ஒ�ப� ேகா� பைட �ர�க�ட� ��த� எ�ற பைட�
தைலவ��, ஐ�தா�ர� ேகா� ேசைன�ட� அ�ம��,
�றா�ர� ேகா� ேசைன�ட� நள� எ�பா��,
கண�க�ற ேசைன ெவ�ள�ேதா� ��பச�க� எ��
பைட�தளப���, இ�ப�� ப�பல �ர�க� த�த�
பைடக�ட�� வ�� ���வைன வண����றன�.
(இவ�கைள� ப�� ��த� ெதாட��வத�� ��பாக

இராவண��� ஒ�றெனா�வ� �ர������
அ��க� ெச��� �க���ைய�� ��த கா�ட���
காணலா�).
இ�ப� நாலா �ைசக������ வ�� ���த ேசைன
ெவ�ள�ைத� காண வ�மா� இராமைன ���வ�
ேவ���றா�.
“ஐய�� உவ�� அக� என �க� மல��� அ���
ைதயலா� வர� க�டனனா� என� த���பா�
எ��னா� அ�ேகா� ெந�வர� �கர��� இ��ைக
ெவ�யவ� மக� ெபய���� அ�தாைன��
��டா�”.
���வ�� அைழ�ைப� ேக�� இராம�ரா�� �க�,
அவன� உ�ள�ைத� ேபாலேவ மல��த�. �தாேத�ேய
ேந�� வ����ட� ேபால மன��ள���யைட��,
அ�� ஒ� ெந�ய மைல�� உ��ைய அைட�� அ�த�
ேசைனைய� பா�ைவ��டா�. பைடைய� பா���
இராம� ���வ�ட� �ய�� ேப��றா�. இ�த� பைட
எ�ப� ெவ�ள� எ�� அள�ைடய� எ�� ���வ�
இராம�ட� ���றா�. உடேன, இராம� இ���
ேப�� ெகா����பதா� பய� இ�ைல. உடேன ஆக
ேவ��ய கா�ய�கைள� கவ��கலா� எ�றா�,
அைனவ�� அ���� ெச�ய� ேபாவ� ப��
ஆேலா��க� ��னா�க�.

ம�ராேலாசைன நட��ற�. அ�ேக ���யமானவ�க�
அைனவ�� ������றா�க�. ���வ� �ைதைய�
ேத�வத�காக நாலா �ைசக���� �ர�கைள
அ����றா�. ேம�� �ைச��� ெச�� எ�லா
இட�க��� �ைதைய� ேத��ப� இடப� எ��
�ரைன��, சதவ� எ�� தளப�ைய �ேபர� வா��
வட�ைச���, ��த� எ�பவைன இ��ர����ய
���ைச��� இர�� ெவ�ள� பைடக�ட�
ெச���ப� ஆைண���றா�. �ற� ���வ�
அ�மைன ேநா��, “ஐய! � �வன� ���� ��
தாைத�� ��� உழ� தவன ேவக�ைத ஓ��ைல,
தா��தைன கவன மா� �ர��� ெசய� கா��ேயா?”
எ��றா�. “அ�மேன! � உ� த�ைதயா�ய
வா�பகவாைன� ேபால ��ல��� ச�ச��க
வ�லவ�. உ� ஆ�றைல ெவ�� கா����ற
ச�த��ப� இேதா வ����ட�. � ேபா�
�தா�ரா��ைய எ����தா�� ேத�க. பாதாள��ேலா,
���ேலா, �வ��க ேலாக��ேலா எ����தா��
ேத�� ெகாண�க” எ�றா�.
“இராவண� ெத� �ைச�� இ���றா�. � அ�த ெத�
�ைச��� ெச�� அர�க�கைள ெவ��, �க� ெபற
ேவ���. உ�ைனய��, ேவ� யாரா�, இ�த�
கா�ய�ைத� ெச�ய����? உன��� �ைணயாக
அ�கதைன��, ஜா�பவாைன�� அைழ��� ெச�.
இர�� ெவ�ள� வானர� பைடகைள�� உ��ட�

அைழ��� ெச�.”

“வ�ள� இராம�� ேத�ைய, அ�� இராவண�
கவ��� ெச�ற� ெத� �ைச ேநா���தா�. எனேவ
��க� இ����� �ற�ப�� ெத�ேக ெச���க�.
அ�ேக ஆ�ர� ெகா���கேளா� ��மா� ேபா��
ேதா�றம���� ���ய மைலைய அைட��க�.
(��மா��� ஸஹ�ர ��ஷ ��ஷ: எ�� ��ஷ
ஸூ�த��� வ��ற�). அ�த மைல�� ேத�ய �ற�,
ேதவ�க�� வ�� �ரா���ற ந�மதா ந� �ர�ைத
அைட��க�. �ற� அ����� ெச�� ேஹம�ட
ப�வத�ைத� ெச�றைட��க�. அ�த� �ரேதச�ைத
�ைரவாக� கட�� ெப�ைண ந�� கைரைய அைட��
அ��� ந�� ேத�� பா��த��, ெதாட��� ெத��
ேநா��� ெச���க�.”
“�ற� ஆ��, அ��, ச�தன மர�க� �ற�த �த��ப
ேதச�ைதயைட��, அ����� த�டகவன�ைத�
ெச�றைட��க�. அத� �ற� அக��ய ��வ�
வா��த ��டக� �ைறைய அைட��க�.
த�டகார�ய��� இ���ற� இ�த இட�. அ��

ெச���க�. அ�த ��டக��ைற மர�க� எ�லா�
இ�ய க�கைள எ�கால���� தரவ�லைவ.
அ��ட�ைத�� கட�� ெச�றா�, ெதா�வான�த�ேக
ெச�வான��� பய���� க�ரவ�� த��� ெச�ல
������ற ப��பத� என�ப�� பா�� மைலைய
அைட��க�”.
“அ����� ேம�� ெத�ேக ெச�றா� ஓ� ��தமான
ஆ�, அத� ெபய� ேகாதாவ� எ�ப�, அ�த ந�
�ர�ைத� ெச�றைட��க�. �ர�மா�டமான அ�த
ஆ�ைற� கட�� அ��ற� ெச�றா� �வைண எ�� ந�
(ேசாைன) வ��. அத��� அ�பா� ச��ரகா�த
மைல��, �� ப�பல நா�க�� ������.
அவ�ைறெய�லா� கட�� ெச�றா� ஆ�ேச
ஷ �
பறைவக��� அ�� மைற�� வா�� ெகா�கண��,
���த ேதச�ைத�� அைட��க�.”
“இவ�ைறெய�லா� தா�� வர�ட மைல�
�ரேதச�கைளெய�லா� கட�� ெச�றா�,
��ேவ�கடமைல வ�� ேச��. அ��
இ��ைனகைள�� ����� மகா�மா�க�
வா���றன�. அவ�கைள எ������
ெதா��ெகா�ளலா�. அ�த மைலைய அைட�த�டேன
உ�க� பாவெம�லா� ��� ���யைட��க�.”
“இ�த இட�கைளெய�லா� கட�� ெச�ற �ற�
ெதா�ைட நா� வ��. அ����� ெதாட���

பய��தா�, ெபா�� ந� பா�� கா�� வளநா�ைட�
ெச�� அைட��க�. அ����� ேம�� பயண�
ெச�� மைலநா�ைட அைட��க�. அ�ெக�லா�
�ரா��ைய� ேத�ய �ற� ெத� த�� நாடா� பா��ய
நா�ைட அைட��க�”.
“பா��ய நா���க� உ�ள ெபா�ய மைலைய�
ெச�றைட�ரா��, அ�ேக அக��ய ��வ�� த���
ச�க�ைத� கா���க�! அ�த மைலைய வல�ெகா��
ெச�றா�, ெபா� ���த �ன� ெப��� ெபா�ைந
எ�� ��ந�ைய� கா���க�. அ�� யாைனக�
�ைற�த மேய��ர� எ�� ெப�ய மைலைய��, அத�
அ�ைம�� கட�� கா���க�”.
“இ�ப� எ�லா இட�க��� ேத�ய �ற� ஒ� மாத
கால����� இ�� வ�� ேசர ேவ���. தாமத���
�ைடெப��� ெகா�� �ற�ப��க�” என� ��னா�
���வ�.
அ�ேபா� இராம�ரா� அ�மைன அ�ேபா� ேநா��
“�� வ�லவேன! � �ைதைய� கா�பாயானா�,
அவ�தா� �ைத என� ெத�வத�காக அவள� அ�க
அைடயாள�க� �லவ�ைற உன��� ெசா���ேற�.
ேக�பாயாக! எ�� அ�மைன� த�ேய அைழ���
ெச�� �றலானா�.
இராம�ரா� அ�ம�ட� ���றா�, “ஐய! �ைத��

ெம��ய கா�க�� �ர�க�, பா�கட�� �ற�த �ற�த
பவள�க� ேபா�றைவ. ெச�ப��� �ழ���
ேதா���, அவ��� ேம��ற��� ச��ர�கைள�
ப��த� ேபால அைம������. தாமைர மலேரா, �ற
ெபா��கேளா அவ� பாத�க���
இைணயாகமா�டா!” இ�ப� பாதா� ேகச� �ைத��
அ�க�கைள வ���� அ�ம�ட� ெசா���றா�.
இராம� அ�ம�ட� ேம�� ��� நட�த �ல
�க���கைள �ைன��� �ைத�ட� ���ப� ெசா��
அ����றா�.
��� இராம� ��ைல��� ெச�ற ேபா� மாட���
��� ெகா����த �ைதைய� க�ட�� அ�ேபா�
ஒ�வைர ஒ�வ� க�ேணா� க� ேநா��ய ெச��ைய�
���றா�. அரசைவ�� இராம� �வத�ைச
������டா� எ�ற ெச�� அ��த��, தா� க��
மாட��� ��� ெகா�� ைக�� ஏ�� ��வேரா�
வ�தவ�தா� ������க ேவ���, இ�ைலேய�,
எ� உ�ைர ��ேவ� எ�� �ைத �ைன�த ெச��ைய
அவ��� உைர�பாயாக எ��� ���றா�. ஜனக�
சபா ம�டப��� �ைத வ�தேபா� ��ன� ெகா�
ேபா�றவைள� பா��தைத �ைத�ட� உைர�பாயாக
எ�றா�.
நா� கா����� �ற�ப�டேபா�, தா�� உட�
வ�வதாக� ��யேபா�, இ�கா�� எ� �க�க��

ப�� ெகா�ட �, இ� ��ப� த�பவளாக ஆக
�ைன�தாேயா எ�� நா� ��யைத அவ�ட� �ைன�
ப��� எ��றா�. அத�� �தா�ரா�� எ�ைன� த�ர
ம�ற யா�� இ�ப� த�பைவேயா எ�� �ன��
��யைத�� �ைன� ப���வாயாக. �ைதேயா��
தா� கானக� �ற�ப�டேபா�, அேயா�� நகர�
ேகா�ைடைய� தா���ேபாேத, கானக� வ��
��டேதா என� ேக�ட அவள� ேபதைமைய� ����
கா��வாயாக.
(இேத ேபா�� �ல�ப�கார����, ேகாவல� க�ண�
இ�வ�� ம�ைர ெச�வத�காக ���காைர ����
�ற�ப�ட�டேன, ம�ைர வ����டதா எ�� க�ண�
ேக�ட ேபதைமைய�� ஒ����� பா��கலா�).

இராம� இ��தமாக பல �க���கைள� �� இவ�ைற
�ைத�ட� ���ப� ெசா��, த� கைணயா�ைய
�ைத�ட� அைடயாளமாக� கா���ப��� ேக���
ெகா�டா�. �ற� அ�ம� அ�கத�, ஜா�பவா�
ம��� ெப�ய பைடக�ட� ெத��ைச ேநா���
�ற�ப��� ெச�றா�.
நா��ைசக���� �ைதைய� ேத�� ெச�ற �ர�க� ஒ�
மாத கால����� ���ப ேவ��ெம�� ஆைண���
அ��� ைவ��றா�. இ� ெத��ைச ேநா��� ெச�ற

அ�ம� �தலான �ர�கைள� ெதாட��� நா��
நட�பைத� கா�ேபா�.
அ�மேனா�, அ�கத� �தலான �ர�க� ெத�
�ைச��� ெச�றா�க� அ�லவா? அவ�க� அைனவ��
���ய மைலைய அ��றா�க�. அ�ெக�லா�
ேத�ைய� ேத� அைல�தா�க�. அ����� ந�மைத
ஆ�ைற� கட�� அ�ெக�லா� �ரா��ைய� ேத�
அைல�றா�க�. ��ன� ந�மைத ஆ�ைற� கட��
ேஹம�ட மைலைய� ெச�றைட��றன�. இ�த
மைல�� அைம�ைப�� �ழைல�� க�� வானர�க�
இ� இராவண�� இ���டமாக இ��கலாெம��
எ���றா�க�. அவ�க� அ�த மைல�� �ேத�
�ரா��ைய� ேத�ைக�� அ����த யாைனக��,
யா�க�� அக�� ஓ�ன. ��க�க� அ�� ஓட�
ெதாட��ன. மைல ��வ�� வானர�க� ���� ����
ேத�னா�க�. அ��� �ைதைய� காணாம� அ�ம�
�தலாேனா� ஒ� ெகா�ய பாைலவன� ப��ைய
அைட��றன�. அ�� எ�த� �ரா�கேளா,
தாவர�கேளா காண�பட��ைல. க�க�� ெபா�யா�
ம�ேணா� கல����தன.
ெவ��� க�ைம தா�கா� வானர�க� ���ேபால�
���தன�. �� ேவ�ைக ���� நாவர�� ேபா�
த��தன�. கா�க� ெகா�ப��தன. அன� க���
ெபா��ெத�� ெபா� ேபால� ���ன�. அ�த� பாைல

�ல������ த�� ெவ�ேயற ���ேமா என�
த��த ேபா� அ�ேக ஒ� �ல�ைத� க�டன�.
அைனவ�� அ�த �ல����� ெச�� ேத�ன�. அ�த
�ல����� ஒ� நகர� இ��த�. அ�த நகர��� தவ�
����ெகா����த �ய��ரைப ேமா�சமைட��
வா�லக� ெச�ல அ�ம� உத� �������
அைனவ�� அ�த� �ைக������� ெவ�ேய�ன�.
�ற� வானர �ர�க� வ��� ஒ� ெபா�ைகைய�
க�டன�. அ����த ந�ல �ைர அ���ன�.
ேசாைல����த ேதைன��, கா�, க�கைள��
ப�யாற உ�டன�. ெபா�ைக� கைர�� ப��� இ�ய
���ைர ெகா�டன�. அ�ேபா� அ�� ந��ண�
அ�றேதா� அ�ர� வ�� ேச��தா�. அவ� ெபய�
��ர�. ேதா�ற��� மைல ேபா�� கா��ய��தா�.
அவ� ெபா�ைக� கைர�� உற��� வானர�கைள�
பா��தா�. தன�ேக உ�ய இ�த ெபா�ைக�ட��
உற��� இ�த வானர�க� யா� எ�� ����
ெகா����த அ�கத� மா��� அ���� ���னா�.
��க� கைல�� எ��த அ�கத� த�ைன� �����
���ய அ�ணைன� பா��தா�. இவ�தா�
இராவணேனா எ�� எ�� அவைன ஓ��
அைற�தா�. அ�த அர�க� அ� தா�காம� �ணமா�
�ேழ ���தா�. ம�ற வானர�க� ச�த� ேக��
���� எ��தன�. அ�ம� ேக��றா�, அ�கதைன�

பா���, “யார�பா இவ�?” எ��, அத�� அ�கத�
“ெத�ய��ைல” எ��றா�. அ�ேபா� ஜா�பவா�
அ�த அ�ர�� வரலா�ைற� ���றா�. “இவைன
என��� ெத���. இவ� ெபய� ��ர� எ�ப�. இ�த
ெபா�ைக தன�� உைடைம எ�� எ�����தா�”
எ�றா�.
“இவைன� ேபால ேவ� யா�� இ���றா�களா?” எ��
வானர �ர�க� ேக�டன�. �ற� அைனவ��
�ரா��ைய� ேத�� ெகா�� ெப�ைன ந�� கைரைய
அைட�தன�. அ�த ந� ேபா��வத�க�ய ெகா�ய
�ற�� ��ைய ��� ந�க� அ��க வ�ல�.
உ�தர�நா�� எ��� ெபயைர�� உைடய�. அ�த
ந�� கைர�� த�� இைள�பா�ய �ற�, ஆ�ைற�
கட�� ெச��, ஒ� ெப�� கா�ைட அைட��றன�.
ெதாட��� ப�பல மைலக�, கா�க� இவ�ைற� கட��
ெச�றன�.
அ��� இவ�க� ெச�றைட�த இட� �த��ப நா�.
அ�த நா����� அ�தண ��வ�க� வ�வ� தா��
�ைதைய� ேத� அைல�தன�. �ற� அ����� ���
த�டக� எ��ட�ைத அைட�தன�. �ற� ��டக�
எ�� �ரேதச���� ேத�ன�. அ����� பா��மைல
எ�� ெவ��ற� ெகா�ட மைல� ப��ைய
அைட��றன�. எ�� ேத��� ேத�ைய� காண
��ய��ைல எ�� வ���ன�. �ற� ெந���ர�

பயண� ெச�� இராவண� அபக���� ெச���ேபா�
���� �ட�த �தா�ரா���� ��த����� ந��
வ�� ��ைய அைட�த� ேபா�� �ட�த ேகாதாவ�
எ�� ந�ைய அைட�தன�.
இ�த �ற�� ��க ஆ�ைற� கட�� �ற� ேசாைன
ந�ைய�� அைட��றன�. அ����� ���த நா�
என�ப�� ேமைல� கட�கைர நா�ைட� கட��,
ெகா�கண� �ரேதச��� அ��த� மைலைய
அைட�தன�. அ�த மைலைய� கட�த �ற� ��ேவ�கட
மைலைய வல� வ�� அதைன� கட�த�� ெதா�ைட
வளநா�ைட அைட��றன�. இ����� பயண�ப��
ெபா�� ந� பா�� ேசாழ நா�ைட�� தா��,
பா��ய நா�ைட� ெச�றைட��றன�. அ���
�ைதைய� காணாைமயா�, இ� கட� அ�� ேவ� நா�
எ��� இலாைமயா� ஊ�க� தள��� இ�� �ைலைய
அைட�தா�ேபால ஆ�ன�.
இ� ேவ� எ�த வ��� ெத�ய��ைல, ெத�
கடைலெயா�����த மேய��ர மைல என ���வ�
��������த மைல� ப��ைய வ�தைட�தன�.
அ�� ெச�றைட�த�� எ�ேர பர�� ���� �ட�த
கட�ப��ைய� க�டன�. ேஹம�ட���,
இவ�க�ட���� ���� ெச�ற வானர �ர�க��
அ�� வ�� ேச��� ெகா�டன�. வானர �ர�க�
�ைதைய� க�� ���க ��யாம� வ����

ேசா��தன�. ம�ன� ���த ெக� நா�� ெந���வர,
�ரா��ைய� காணாம� இராம�� உ�� வா�வாரா,
ம�ன�� ந�ைம� த���பா� எ�� வ���ன�.
�ைதைய� க�����க ��யாம� நா� ���ப
���மா? இ�ேகேய த�� தவ� ெச�வதா? உ�ைர�
ப���� ெகா�� ந��ைன அ��� உ�ைர
��ேவாமா? எ�ன ெச�ய� ேபா�ேறா�? எ��
கவைல��றன�.
அ�ேபா� வ��த��ட� இ��த ��ட��ைடேய
அ�கத� எ��� ேப��றா�, “உ�க��� நா� ஒ�
ெச�� ெசா�ல �����ேற�. இ�த ��ல�� எ�த�
ப���� இ��தா�� �ைதைய� ேத�� க�� �����
ெகா�� வ�ேவா� எ�� இராம�ரா�ட�
ஆைண���� �ள��ேனா�. இ�� நா� ��தைன��
உ�யவ�களா� ���ேறா�. நா� ஏ��� ெகா�ட
கா�ய�ைத ���க��ைல. நம��� ெகா��க�ப�ட
கால�� கட�� ேபா���. இ� நா� ேம�ெகா�ட
கா�ய� ைக��� எ�பத�� ஒ� ��� இட��
ெத�ய��ைல. ஆத��, நா� இ� உ�ைர� தா���
ெகா�� வா�வ� த��ய��” எ�றா�. ஏ�ய
கா�ய�ைத ���க��ைல எ�� எ�ைத�� ந�ைம�
த���பா�. எ� இைறவ� இராம�ரா�� மன�
வ���வா�. இவ�ைறெய�லா� பா���� ெகா��
உ�� வாழ எ�னா� ��யா�. எனேவ, நா� என�
உ�ைர மா���� ெகா�ேவ�, ��க� உ�க�

அ����� ப�டைத� ���க�” எ��றா� அ�கத�.
அ�கத� ெசா�னைத� ேக�ட ஜா�பவா� எ��
கர�க�� அரச� ெசா���றா�, “உ����,
வ�ைம��� மைல ேபா�ற ேதா�வ� ெகா�டவேன!
�ற�பான வா��ைதகைள� ��னா�. � இற�� ேபான
��� நா�க� ம��� அ��ெகா�� இ��ேபாமா?
எ�க� அ�� பா�ப�மா� ����ைத��� ���ப�
ெச�� ���வைன�� இராம�ராைன�� ெதா�� உ��
வா�ேவாமா?
ஆ�தைகேய! அரச�மாரா! இ� நா� எ�ன ெச�ய�
ேபா�ேறா�? உ�� வா��� எ�ன பய�? ஆனா�
எ�க��� ஓ� உ�� ெமா� ேவ���. நா�க� இற�த
�ற�� � உ�� வாழ ேவ��� எ�ப� எ�க�
���ப�” எ�றா� ஜா�பவா�.
ஜா�பவா� ெசா�னைத� ேக�ட அ�கத�
ெசா���றா�, “��க� அைனவ�� மா��ேபான��,
நா� ம��� உ��ட� ����வேதா? ந��! ந��!”
எ�� நைக����� ேம�� ெசா���றா�, “நா�
அைனவ�� இ�ேக இற�� ேபாேவாமானா� அ�த
ெச�� எ� தா� தாைர���, ���வ���� ேபா��
ேச��. அதைன� ேக�� அவ�க�� உ�� �ற�ப�.
இத� �ைளவாக இராம ல�மண�� உ�ைர
�����வா�க�. இ�த ெச�� அேயா����
ெச�றைட��, அ�� பரத� �தலாேனா�� உ�ைர

�ட����. இத� �ைளவா� அவ� த����,
தா�மா�க��, ஏ�? அேயா�� ம�க�� ம���
ேபாவ�. ஜான� எ�� ஓ� மாதவ��யா� இ�வள�
அ��� ேந�ேம!” எ�� அ�கத� வ���னா�.
வ�ர� பா��த ேதாைள�ைடயவ��, ேபா�� அ�மா
ேபா�றவ�மான அ�கத� இ�ப� உைர ெச�த�
ேக�� வ���, கர�க�� ேவ�த� ஜா�பவா�
ெசா��றா�, “���, �� த�ைத�� த�ர அரச
பத��� உ�யவ� எவ�� இ�ைல எ�பதா� உ�ைன
உ�� �ைழ����க� ெசா�ேன�. அைனவ�� உ��
��த� ப�� ேபசலா�ேமா? ஆைகயா� � �ைர��
ேபா� இராமைன� பா��� �ைதைய� க�����க
��ய��ைல எனேவ நா�க� அைனவ�� உ�ைர
�����ேடா� எ�ற ெச��ைய � ேபா� அவ�க�ட�
ெத���பாயாக!” எ�றா�.
இவ�கள� உைரயாடைல கவ���� ெகா����த
அ�ம� ெசா��வா�, “நா� ��லக�க���
�ரா��ைய� ேத� ���க��ைல. நம�� வ�ைம
இ���� ேதட��ய��ைல. ேத�� எ�ண� இ�ைல
எ�றா� உ�க� �ர�����, ேந�ைம��� இ���
அ�லவா? �ரா��ைய எ�வைக��� ேத�� க��
���� வரேவ��ெம�பேத ���வ�� ���ப�.
அவ� ���த கால�����, ேவைல ��ய��ைல
எ�பைத� ெபா��ப��த மா�டா�. ஆைகயா� நா�

�ரா��ைய� ெதாட��� ேத�வ�தா� த�க�. அ�தா�
ச�. அ�ப�� ேத��ேபா� அ�த ப��� காரணமாக
நா� ஜடா�ைவ� ேபால உ�� �ற�க ேந��டா�
அ�வ�ேறா �ற��. ��� ப� �ம�� மா�வதா
�ற��?” எ�றா�.
இ�ப� இவ�க� ேப�� ெகா����ைக�� ‘ஜடா�’
எ�ற ெபயைர அ�ம� ெசா�ல��, ச���
ெதாைல�� ஓ� மைல�� அம�����த ச�பா� எ��
க��� ேவ�த�, த� த��யா�ய ஜடா� இற�தா�
எ�ற ெச��ைய� ேக�� ������, ேசாக�தா�
அ�� �ல��யவா�, ஓ� ��� நக��� வ�வ� ேபால
வானர �ர�கைள ேநா�� வ�தா�.
“எ� த��யா�ய ஜடா�வா இற�� ேபானா�? எ�ப�
இற�தா�?” எ�� ேக��� ெகா�ேட வ�தா�.
��� மைலக��ெக�லா� �ற�க� இ��தனவா�.
அைவ பல இட�க���� பற�� ெச�� உல�� பல
ேக�கைள �ைள��தனவா�. இதைன� க�ட இ��ர�
அத� �ற�கைள� த� வ�ரா�த�தா� அ��� �ேழ
�ழ� ெச����டா�. அ�ப��ப�ட ஒ� மைல �றைக
இழ�� நக��� வ�வ� ேபால ச�பா� நக��� வ�தா�
எ�ப�����, அவ� �ற�கைள இழ�தவ� என�
ெத��ற�. ச�பா��� க�க����� க���
ஆறா�� ெப��ெக��� ஓட, “எ� த��ைய�
ெகா��� ஆ�ற�ைடயவ�� உ�ேடா? யா� அ�த�

ெசயைல� ெச�த�? எ�றா� ேகாப�ேதா�.
ச�பா� வய� ����தவ�. �ற�கைள இழ��, க�க�
���� அவ��� க��� ெபா�� வர இவ�கைள
ேநா�� வ�த��, வானர�க��� அ�ச� ஏ�ப�ட�.
இவ� யாேரா? எ�� அ�ச��ட� ம�றவ�க� ஓட,
அ�ம� ச�பா�ைய ேநா��, “வ�சக அர�கேன! க�ள
ேவட� ��டவேன! யா� �? இ� உ�� �ைழ���
ேபாவாேயா?” எ�� �ன�னா�.
இ�ப� அ�ம� ெசா�னாேன த�ர, எ�ேர வ�த க��
ேகாப� இ�லாதவனா�, ெபா��� ��க�தா� க���
ேசார கத�� ெகா�����றா� எ�பைத� க��, ச�
இவ� ச�ேதக���� இடமான ஆ� இ�ைல எ��
உண��� ெகா���றா�. அ�ேபா� ச�பா� ம�ப���
“ஜடா��� உ�ைர� ப��தவ� யா�? ெசா�ல
மா���களா?” எ�� ம�ப��� ேக�டா�. அ� ேக�ட
மா��, “�த�� � யா� எ�பைத� ��னா�, �ற�
நா� நட�த வரலா�ைற� ���ேற�” எ��
ெசா�ன��, ச�பா� த� வரலா�ைற� ெசா���றா�.
ஜடா� தன� த�� எ�பைத��, அவ� ���னா�
�ய� ���� வா�வைத�� ��னா�. அைத� ேக�ட
அ�ம�, ஜ�ட� இராவணைன எ���தைத��, அ�த�
ேபா�� �வ� ெகா��த வாளா� ெவ�ட�ப�� இற�த
வரலா�ைற�� ��னா�. அ�ம� ��ய ெசா�கைள�
ேக�ட ச�பா� ேப��யா� �ைலதவ�ய மைல ேபால

மய�� ���தா�. �ற� மன� ேத�யவா� உைர
ெச��றா�. “எத��� சைள�காத என� �ற�க�
ெவ�லா� எ��� ��� உ���� ேபான�. உ��
ேபாகாம� ��ற என��, உ�� ேபா���கலாேம எ��
ேவதைன� ப�டா�. எ�ன மாய� இ�? அ�ைம�
த��! எ�ப� � மா�டா�? எ�� �ல���றா�.
“�ரம��, ம���, ����, அற��, க�ப
கால�� அ��ேம� ��� அ�வ� எ�ப�
�யாயமா��. அைவெய�லா� அ�யா���க � ம���
அ���ற� �யாயம��! அ�ண��� அர�ெய���
ேதவமா�ட� இ� ��ைடகளா� �ற��, அ��த���,
ச�பா���, ஜடா��� �ற�தா�க�. “இராவணனா
உ�ைன� ெகா�றா�. இ� எ�ன �ப�த�?” எ��
வ���னா� ச�பா�.
“எ�ன காரண� க�� இராவண�ட� ஜடா� ேபா�
���தா�?” எ�� அ�மைன� ேக�டா�.
“எ� ேகாமா� இராம�ரா�ைடய மைன�
�தா�ரா��ைய� ெகா�� வ�சைனயாள� மாையயா�
கவ��� ெச���ேபா�, ��மானான ஜடா�,
இராவண�� ேதைர�� அ���, ேதாைள�� ����
அவைன� ேதா�க��க, ேகாப� ெகா�ட இராவண�,
�வ� ெகா��த வாளா�, அவ� �ற�கைள
ெவ��னா�, அதனா� ஜடா� இற�� ேபானா�”
எ�றா� அ�ம�.

இராவண���� ஜடா����� ��த� நைடெப�ற
ேபா�, இராவண� ஜடா��ட� உன� உ���ைல
எ�����ற� எ�� �னவ அத�� ெபா� ெசா�ல�
ெத�யாத ெம�ைமேயா� ஜடா�, தன� �ற��
உ���ைல இ��பதாக உ�ைமைய� ��னா�.
ஆனா� அேத ேக��ைய ஜடா� இராவண�ட�
ேக�டத��, அவ� த� உ���ைல த� கா�
க�ைட�ர�� இ��பதாக ெபா��ைர�தா� எ���
ஒ� கைத உ��. ேம�� ��ஞானச�ப�த��
������� ேவ�� ேதவார���
(ைவ���வர�ேகா��) இராவணைன� ப��
������ேபா� “ெம�ெசா�லா இராவணைன” எ��
�����வைத�� நா� கவ��க ேவ���. அ�த
ேதவார� பாட� இேதா:
“க�ளா��த ��ெகா�ற மதம�த� க��ம�ய�
உ�ளா��த சைட��எ� ெப�மானா� உைற��ட�
த�ளாய ச�பா� சடாெய�பா� தா��வ�
��ளானா�� கைரய�ட� ������ ேவ�ேர!
“ைதயலா� ஒ� பாக� சைடேமலா� அவேளா��
ஐய�ேத�� �ழ�வாேரா� அ�தணனா� உைற��ட�
ெம�ெசா�லா இராவணைன ேமேலா� �ட����
ெபா�ெசா�லா ���ேபானா� ������ ேவ�ேர!.”
(��ஞானச�ப�த� ேதவார�)
ஆகா! ஜடா� �தா��ரா��ைய� கா��� ப���

உ�� �ற�� எ��� அ�யாத �க�ட�� எ��னா�
எ�றா�. �ற� ச�பா�, வானர �ர�கைள
பாரா���றா�. அவ�களைனவைர�� ‘ராம’ எ��
நாம�ைத� ெதாட��� உ�ச��க� ெசா���றா�.
அத�ப�ேய அவ�க� அைனவ�� ஒ�றாக இராம
நாம�ைத உ�ச��க��, ச�பா��� �ற�க� �ள��
வளர� ெதாட���ற�. �ற�க� வர�ெப�ற ச�பா�
வ�ைம பைட�தவனாக எ��� ���றா�.
அைனவ�� இராம�ரா�� ��வ�ைள� ேபா���
ெகா�டா�னா�க�. வானர �ர�க� ச�பா���
��ைதய வரலா�ைற� ேக�க, அவ��
ெசா�லலானா�.
ச�பா� ெசா���றா�, “ந�ப�கேள! ச�பா�, ஜடா�
எ�� சேகாதர�களா�ய நா�க� க��க�� அரச�க�.
ேவக�� வ�ைம���ள �ற�கைள� ெகா�டவ�க�.
அ�ண� எ�� க�ரவ�� ��ைளக� நா�க�.
நா�க� பற�� ெச�� ேதவ�லக�� ெச�� வ��
ஆ�ற� பைட�தவ�க�. அ�ப� நா�க� ஆகாய
வ�யாக� பற�� ெச�றேபா�, எ����
�ரண�கைள�ைடய ��யைன� க�ேடா�. அ�ேபா�
அவன� �ரண�க� எ� த��ைய� தா���
ேவைள�� அவ� ‘கா�பா��’ எ�� எ��ட�
ேவ��னா�. உடேன நா� என� �ற�கைள ����
��ய �ரண�க� அவ� �� படாவ�ண� கா�ேத�.

ஆனா� எ� �ற�க� எ��� க��, உ�� ம���
�ைழ�� �ேழ ���ேத�. இைத� க�ட க�ரவ�
எ��ட� ‘வ��தாேத, ஜனக �மா� �தா ேத�ைய�
ேத� வானர �ர�க� வ�வ�க�. அவ�கைள
இராம�ரா� ���ெபயைர உ�ச��க� ெச�� �ற�
�ைள�� ���� எ�வாயாக எ�� அ��னா�.
�ற�த �ர�கேள! இ�தா� என� வரலா�” எ�றா�.
ச�பா� இ�ப�� ��ய��, அைனவ��
இராம�ராைன� ����, ச�பா��ட�, “த�ைதேய
அ�த� �� ெதா�� அர�க� �தா �ரா��ைய� ெத�
�ைச ேநா��� ெகா�� ெச�றா� எ�� அ���
இ�வ�யாக� ேத� வ���ேளா�” எ�றன�.
“ந��. ��� வ��த ேவ�டா�! இ� �ஷயமாக நா�
அ��த ெச��ைய உ�க���� ���ேற�. அ�த�
பாதக அர�க� �தா�ரா��ைய� கவ��� ெச�வைத
நா� பா��ேத�. அவ� அவைள� ���� ெகா��
இல�ைக ெச�� அைட�தா�. மன� வ��� ��ப���
ஆ��த அ�ைனைய அ�ேக �ைற ைவ�� ��டா�.
அ�ைன இ�ெபா�� அ�ேகதா� இ���றா�க�,
��க� உடேன அ�� ெச�� கா��ராக!” எ�றா�.
“ேயாசைன எ��� உ�டா�, ஒ�கட� இல�ைக;
அ���
பாசெவ� கர��� ���� க��ல� பர�ப அ���;
�ச� அ�வர�க� ��ற� ெந����� ெந���; ��க�

ஏச�� �ண��� ேசற� எ�ப�� இையவ�? எ�றா�”.
��க� எ�ேலா�� அ�ேக ேபாவ� எ�ப�
எ�யத��. அ�ப� உ�க�� எவேர�� ஒ�வ�
அ�ேக ெச�ல ���மானா� ெச��, ேத�ைய� க��,
இராம�ரா� ��யைவகைள அவ�ட� ெசா�� அவ�
�யைர ��� ெத��ற� ெச�� ��� வ��ராக
எ�றா� ச�பா�. அ�ப� உ�க�� ஒ�வ� அ�ேக
ேபாக��யா��டா�, ����� ேபா� இராம�ரா�ட�
�ரா�� இல�ைக�� இ���� ெச��ைய�
ெசா���க� எ�றா�.
இ�ப�� ெசா����� ச�பா�, வான��� எ���
பற�� ெச�றா�. அவ� ெச�ற �ற� வானர�க�,
க�கரச� ெபா� ெசா�ல மா�டா� எ�றா�க�.
கடைல� தா�� இல�ைக��� ெச�� அ�ைனைய�
ேத�� க�����தா� ம��ேம, நா� உ�� �ைழ�க
���� எ��� ��ன�.
இ�ேக கட�கட�� இல�ைக ெச���
வ�ைம�ைடயா� ந��ைடேய யாவ� உள� எ��
ேக�� ஒ�ெவா�வ�� த�த� �ைலைமைய�
����றன�. �ல� �தலான பல �ர�க� த�களா�
கட�ைன� கட�� ெச�வ� இயலா� எ�� ��ன�.
வா��� மகனான அ�கத�, த�னா� இ�த�
கட�ைன� கட�� ெச�ல ����, ஆனா� ��� வ��
ேச�� வ�ைம தன�� இ�ைலெய�� உைர�தா�.

சா�ப� எ�� ஜா�பவா� தன� இயலாைம ����
வ���� ெசா�னா�. �ற� ஜா�பவா� அ�கதைன
ேநா��, “அரச �மாரா! ந��� யா� கட� கட��
ெச�வ� எ�� ஆேலாசைன ெச�� ெகா����ப�
நம�� இ�� அ�லவா? எனேவ எ�லா �த�க���
த���ைடய அ�மேன அத�� ஏ�ற ஆ�” எ�றா�.
ஜா�பவா� அ�மைன ேநா��, “மா��! �ரமேதவேன
மா�டா��ட �ர���யாக வாழ���ய வா�நா�
உைடயவேர! ���ய சா��ர�க� பல க�ற மகா
ப��த� ��! ஒ�ைற எ���� ெசா�வ��� வ�லவ�
��. கால�� அ��� வ�ைம�ைட�� ��. கடைம
தவறாத க�ம �ர� ��! ஆலகால �ஷ�ைத உ�ட
�லக�டைன� ேபால ேபா��� எ��கைள வத�
ெச��� ஆ�ற� ெப�றவ� ��! (இ�த இட����
அ�மைன �வெப�மா��� உவைமயாக�
�����பைத கவ��கலா�).
“ப�ச �த�களா� அ��றாதவ� ��! ப�வைக�ப�ட
ெத�வ�த�ைம ெபா���ய பைட�கல�களா��
அ��க ��யாதவ� ��! ஆரா��� பா����ேபா�
உம�� �க� �ர��, ேவெறா�வ� இல�. இ�த� கட�
எ�ன? இ�த அ�ட�கைளேய தா�ட வ�ல ஆ�ற�
பைட�தவ� ��. ந�லைவ ம��ம�ல, �யைவ��
ஆரா��� பா��� ��ற� ��� உ�ைமைய� ெசா�ல
வ�லவ� ��. எ� ெச�ய�த�க� கா�ய�, என�

����� ஆ�ற� பைட�தவ� ��! அ�ப�� ���த
�� ெவ�ல�� வ�லவ� ��! ெச��, ெவ��, ���
வ�லைம பைட�தவ� ��! �யவ� எ���
�ைறவைடயாதவ� ��!”.
“ேம� மைல�� ேதா��� வ�ண�, ேப� உ��
ெகா�டவ� ��. மைழ�� ��க���ைடேய��
���� ெச��� ஆ�ற� பைட�தவ� ��! ெப�
உ�ைவ� ��ன��� உ�வமாக மா��� ெகா���
�ற� பைட�தவ� ��! இ�த ��ையேய ெபய���
எ���� ஆ�ற� பைட�தவ� ��! இ�வள� ஆ�ற�
இ���� ��ற� ��யாதவ� ��! ேமேல ெச�� அ�த
��யைனேய ெதாட�� வ�லவ� ��! �ைக �கா
வா���� �கவ��� ��! த�ம� ெகடாம� வா�ைய�
ேபா�� ���� அ��ய அ��� �ற�தவ� ��.
இ��ர� த� வ�ரா�த�ைத உ� �� ஏ��� அ�
உம� உட� உேராம�ைத� �ட இழ�க� ெச�யாம�
��� வ�தவ� ��!”.
“��லக�க��� உ�ளவ�க� உ�ைம எ���� ��ற
ேபா���, ���த ��யாத ேதா� வ�ைம ெகா�டவ�
��! உல��� இ�ைள ���� க�ரவ�� ேத���
��பாகேவ ெச�� வடெமா� ��க� அைன�ைத��
ேக��� ெத��� உண��தவ� ��!”. (க�ரவ�
எ�ேபா�� வான�� வ�யாக உலக�கைள� ���
ச�ச��பவ�, ஆதலா� ஓ�ட��� இ���

அ�ம���� பாட� ெசா�ல இயலா� என, அ�ம�
அ�த� க�ரவ�� ேத��� ��பாகேவ பயண�
ெச�� ெகா�ேட பாட� ேக�� நவ�யாகரண
ப��த� ஆ�ன� எ�ப� �ராண�).”
“���� �ைல�பவ� ��! வா�ைம உைடயவ� ��!
ெப�ணாைச எ�பேத எ�னெவ�ற�யாத �ர�ம�சா�
��! ேவத�க� அைன�ைத�� ஓ� உண��தவ� ��!
ஊ�� கால�ைத�� கட�தவ� ��! �ரம ேதவேன
��தா� என ெசா�ல�த�கவ� ��! இராம�ட��� அ��
��கவ� ��! அதனா� ெச�ய ேவ��ய ெசயைல ந��
அ��தவ� ��! அத�ப� கா�ய�ைத ெச�� ���க
வ�லவ� ��! மன� ேசா�வைடயாதவ� ��! எ���
�ைலயான ெசய� ���ய� ஒ��தா� எ�பைத
ந�� உண��தவ� ��!”.
“கால� ெபா���வராம� ேபானா� அட�க��,
ேந��தா� ேபா��� ெவ�ல�� வ��� ��! ���யா�
ஆரா��� ெச�ய� ெதாட����டா�, ��ேத ��பவ�
��! ெகா�ய இைட�� ஏ�ப��� அ�� ��
வா�காதவ� ��! இ��ர� �தலாேனா� த�க�ட�
க��� ெகா�ள ேவ��ய ந�ெலா��க��,
ெபா�ைம�� ைகவர� ெப�றவ� ��! எ�த� ெசயைல��
ஆரா��� ஊ���� ெச��� ஆ�ர� ெப�றவ� ��!
ேவ��யேபா� ேவ��ய உ�வ�ைத அைட��
வ�லைம பைட�தவ� ��! �ேர இ�த� கடைல� தா���

ெச��� ேவக� அைமய� ெப�����. ஆத�� �ேர
கட� கட�� ெச�� �தா�ர�� ப��ய ந�ல
ெச���ைன ெகா�� வ�� ���� ெப���.
அ�ைன�� ��ப� கட�ைன� தா�ட ஏ�வா��”
எ�� ஜா�பவா� �����தா�.
(அ�ம� இ�த� ��ய கட�ைன� தா��� ெச�றா�,
�தாேத��� �யர� கட�ைன� தா��� ெச�வா�
எ�� க���� இ�ப�� ���றா� ஜா�பவா�).
இ�வா� ஜா�பவா� அ�மன�
ெப�ைமகைளெய�லா� ெசா�� ���க, அ���
�ற�த அ�ம� தைல ���� அ��� � மல��த�
ேபால ஒ� ��னைக ��தா�. ���� ��ற வானர�க�
மன� ம���ப� அ�ம� ேபச��றா�. “”தா�கேள
இ�த� கட�ைன� தா��� ெச�� அ�ைனைய� க��
வ�� ஆ�ற� உ�ளவரா�����, ��யவனான
எ�ைன இ�த� கா�ய���� ஏ��� எ�� ேபா� நா�
ெப�ற ெப�� ேப� இ� எ�ேற க���ேற�. உ�க�
ஆ���, இராம�ரா� க�டைள�� எ� இ��ற��
�ைணவர யா� இ�ேபாேத இ�த� கடைல க�டைன�
ேபால கட�� ெச�ேவ�, கா��ராக!”
“நா� இல�ைக ெச�� ���� இ�� வ�� ேச��
வைர, ஈ�� இ�� த�����க�; என�� �ைட
ெகா��க�” எ�� அ�ம� �ற, வானர�க� வா����
�ற, ேதவ�க� �மா� ெபா���ட, அ�ம� மேக��ர

மைல�� உ��ைய� ெச�றைட�தா�. ��லைக��
ஈற�யா� அள�த அ�த மாதவ�� ேப��ைவ எ���,
உலேகா� �ய�க ��றா�.
(����தா கா�ட� �ைற� ெப�ற�)
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5. ��தர காணட�.

“அல�க�� ேதா��� ெபா��ைம அரெவன� �த�
ஐ���
�ல��ய �கார� பா��� ேவ�பா� உ�ற ��க�
கல��வ� எவைர� க�டா�? அவ� எ�ப�, ைக��

ஏ��
இல�ைக�� ெபா�தா� அ�ேற, மைறக��� இ��
ஆவா�!”
“மாைல ேநர��� வான��� ேதா��� அ��தமான
கா���� பா�� ேபால ேதா��� �ரைமைய� ேபால,
ப�ச �த�க�� ஒ�, உண��, உ�வ�, �ண�, மண�
எ�� மா�பா� அைட�� பர�ெபா�ைள உண���
ெகா�ளாம�, உல�ய� வா��ைக�� ஏ�ப�ட ப�த�
எவைர� க�டா� அ��� ேபா�ேமா, எ�த
����யானவ� ைக�ேல ��ைல ஏ�� இல�ைக��
ேபா��� �ைமைய அ��தாேரா, அவேர
ேவத�க��ெக�லா� ஆ�����யாவா�, அவைர
வண���ேற�”. (க��ச�கரவ��� க�ப�)
ஜா�பவா�ட��, அ�கத�, �ல� உ���ட வானர
�ர�க�ட��� �ைடெப��� ெகா�� மேக��ர
மைல�� �� ஏ�ய அ�ம� அ�த மைல�� உ����
தன� ��வ�ப�ைத எ���� ெகா�� �����
��றேபா� அவ� க�க��� ேதவேலாக�
ெத�ப�ட�. இ��தா� இல�ைக இ���றேதா எ��
எ��� ெகா��, ��ன� இ� ேதவேலாகம�லவா
எ�� உண��� ெகா��, தா� ேபாகேவ��ய இட�
இல�ைக அ�லவா, அ� இ�� இ�ைலேய எ��
ெத��தா�.
அ�ம� ��வ�ப�ைத எ���� ெகா�ட ேபா�,

அவ� க�க��� இல�ைக ���� ெத��த�.
அ���ள ேசாைலக�, ெபா� ேவ��த ம���வ�க�,
வ�டமான ேகா�ைட� �வ�க�, ேகா�ர வா��,
ெவ�ைமயான மாட�க�, ��க� அைன�ைத��
க�டா�. அ�ட�க�, �ைசக� எ��� அ�ர
ேதா�ெகா�� ஆ��ப��தா�. மைல��
உ�������, கா�ைறேய ப��� ேகாடாக� ெகா��,
தா� வா�ெவ��� எ�வத�காக� த� கா�கைள
மைல�� அ��த, அ�த மேக��ர மைலயான�
����� அ���ய�. அ�த மைல ����� அ���ய
ேவக��� மைல�� வ�� ����ய�. அதனா�
அ�� வா��த ந��� பா��க� எ�லா� ந���
ந�ைச� க��ன. ெவ�ேய �ர�� வ�� ���தன.
இ�ப� அ�ம� வா�� �ற�ப�ட கா��ைய
ேதவ�க��, ��வ�க��, ��லக�ேதா�� வ�ைச
வ�ைசயாக வான ெவ��� ��� மல�கைள��,
ச�தன� �தலான வாசைன� ெபா��கைள��,
இர��ன�கைள�� அ�ம� �� ��, “�ரேன!
ெச�� வா!” எ�� வா��� அ���னா�க�.
அ�ம� வான��� எ���யேபா� வாைல ேவகமாக
��, கா�கைள மட��, மா�� ஒ���, ேதா�க� ���க
க��ைத உ�������� �� ��ேன த�� காலா�
�ைச உ�டா��, ேதவ�க� க�க����
படாவ�ண� ேம� ேநா�� �ைர��, �ர�ம

ேலாக��� உரா��ப�யாக எ��தா�. அவ� எ��த
ேவக��� ���க��, மர�க�� ம��� ப�பல
உ��ன�க�� �ைசயா� ேமெல��� �� கட��
���தன. கட� �� �ள��ட�. கட� அைலக�
ேவகமாக �� இல�ைக�� கட�கைர�� ெச��
ேமா�ன. வான��� அ�ம� �ைர�� ெச���
கா��ைய� க�� அ�ட�� கஜ�க��
ந��கமைட�தன. கடைல� ����� ெச��� பட�
ேபால கா�ைற� ����� ெகா�� வான ெவ���
அ�ம� ெச�றா�.
“��ணவ� ஏ�த, ேவத ��வ�க� �ய�� வா��த
ம�னவ� இைற�ச� ெச�� மா�� மற��� �ர
அ�ண� வாளர�க� த�ைன அ���ெவ� எ�ன�
க��த� ஒ�ய� ெச��� ைக�ைலய�����
ஒ�தா�”.
ேதவ�க� �� ெச��றா�க�; ேவத� உண��த
��வ�க� �ய�� வா����றா�க�; ����
உ�ளவ�க� வண���றா�க�; வான ��வ�ேய
பற�� ெச����ற அ�ம�, ச��ரஹாச� எ�� �வ�
த�த வாைள�ைடய இராவணைன �ேழ ேபா��
அ���ேவ� எ�� �ைர�� க�ைலமைலைய� ேபால
கா��ய��தா�.
��ய �ர�ம�சா� வ�வ� தா��, அ���
�ரமேதவ��� இைணயான, உல��ேக அற���

அ�சா� ேபா�ற அ�ம�, த�ைன��� ெந�
நா�க��� ��� ���� ெச�ற ���டமைலைய�
காண �ைர�� ெச��� ேம� மைலைய� ேபால
கா��ய��தா�. அவ� வான ���� �ைர��
ெச��� ேவக��� வான�� ����க� ேமக�ைத�
����� ெகா�� �ேழ உ����றன. கட��� கைரைய�
கட�� பா��� ஓ���றன. வான� �ைல �ைல��
தள��� �ழ, �ைசக� �ள�பட, ேம�மைல ���க,
�ரளய கால��� கா�ைற� ேபால வான��� �ைர��
ெச���றா�.
இ�ப� கர�க��, ப��� தைலக�� உ�ள
இராவண� த� ஐ�ெபா�கைள அட��� தவ� இ���
ெப�ற அ�ய ெப�ய வர�க�� பய�கெள�லா�
அவ� ெச�த ெகா�ய �ைழயா� அ��� �ழ,
இய�ைக�� ெச�ைகக� மா�, �ழ�ேக உ����
��ய� வட��� உ��� இல�ைக ேநா���
தா��றேதா எ�ப� ேபால அ�ம� �ைர�� வ�தா�.
ஒ�ற� ேம� ஒ�றாக அைம�த ேதவ�க� வா�� ஏ�
உலக�கைள��, வான�ைத��, த� கா�னா� அள�த
வாமனாவதார மகா��� ேபால, அ�ம� அவ�ைற�
த� வா�னா� அள�தா�.
அக�ற கடைல� தா��� ேபா�, ேவத�க���
�கரான அ�மன� வா�, த�க� உ�ைர� ���க
வ���ற நாகபாசம�லவா இ� எ�� அர�க�க�

பா��� ��வா�க� எ�� அ�ம� எ�� தைலவ�
இ���� ைத�ய��� அவ���� ���றமாக ஒ���
ெகா�� வ�ததா�. அ�மன� வாைல க�ப� ெப�மா�
வ����� இ�த இட��� நைக��ைவ�� ���வைத�
பா��கலா�.
ேதவ�க� வா�ெவ��� த�க� �மான�க��
பயண� ெச�� ெகா�����றா�க�. அ�ேபா� ��க�
ேபா�ற அ�ம� கா�ைற� ����� ெகா��
வா�ெவ�ைய ஊ���� ெகா�� ெச��ைக��
ஏ�ப�ட கா��� ேவக� காரணமாக, அ�த� ேதவ�க�
பயண� ெச�த �மா�கெள�லா� ஒ�ேறா� ஒ��
ேமா� �ைத�� ேபா� கட�� ���தனவா�.
“��ெறா� ����� ெகா�ற� �வ�� ேதா� �ர���
�ய�
ெச��� ேவக���கா� எ�தர� ேதவ� ைவ��
��ெதாட� வான�தான �மான�க� �ைச�� த���
ஒ�ெறா� ஒ�� உைடய� தா�� மா�கட�
உ�றமாேதா!”
வ�ரா�த�ைத� ைக�� ஏ��ய இ��ர��
ேதவேலாக�� கல�க� அைட��ப�யாக �ைர��
ெச��� இ�த அ�ம�� க���தா� எ�ன? ேபா�ற
ேவக�ைத� பா��தா� இல�ைக��� அத�� அ�பா��
ேபாவா� ேபா����றேத எ�� இ�த உலக� �ய��
பா���� ெகா����த�.

அ�ம� ெச�ற ேவக��� கட�� ����ல�கைள�
�ட ����� வ�லைம ெப�ற “����ல�ல�க�”,
����ல� உ���ட ெப�ய ெப�ய ��கெள�லா�
இற�� �த�தன. ஒ��வைம இ�லாத ேப��வ�
(��வ�ப�) ெகா�ட அ�ம� கடைல� கட��
ெச���கா�, ேவக�ைத உ�டா��வத�காக ����
���மாக அைச���ற அவன� இ� தட�ைகக��,
இராம��, இல��வ�� இவ��� வ�கா��
அைழ��� ெச�வ� ேபால இ��த�.
இ�ப� வானெவ�ைய� ����� ெகா�� அ�ம�
�ைர�� ெச�� ெகா����த ேபா� ைம�நாகமைல
எ�� ெபய�ைடய ஓ� ப�வத� கட����� ேமேல
எ��� வ�� வானளாவ ��ற�.
“இ நாக� அனா� எ� கா� என ஏ�� ேவைல�
�� நாக மா�� ெச� ����ைச காவ� ெச���
ைக நாக� அ�நா� கட� வ�த� ஓ� கா�� ேதா�ற
ைம� நாக� எ�� மைல வா�ற வ�த� அ�ேற!”.
எ� �ைசகைள�� காவ� ����ற யாைனக��
����ைசைய� கா�ப� ஐராவ�� எ�� யாைன.
அ�ைற நா� பா�கடைல� கைட�� அ�த� எ��க
�ய�ற ேபா� கட�� ேதா��ய� ஐராவத�.
அ�ேபால அ�ம� ெச��� பாைத�� அ��
பா�கட�� ேதா��ய ஐராவத� ேபா��, இ��
ைம�நாகமைல வ�� ேதா��ய�.

��மா��� நாராயண� எ�� ெபய�, அவ� ��ைட
இ��தைமயா� வ�த�. ஊ��கால����� �ற�
ெந�நா� அவ� கட�� அ���� ெகா��
இ��தைமயா�, அ�� ேதா�� �வண அ�ட�
(ேதவேலாக�) உ�டா���. அத��� �ரம�
ேதா�� உலக�கைள� பைட�தா�. �ரம���
இர�யக�ப� எ�� ெபய�. ������ �வண அ�ட�
எ��த� ேபால ைம�நாகமைல ேமேல எ��த�.
�ரளயகால����� �ற� �த��தலாக உ�வான
ேதவ�லக� ேபால ைம�நாகமைல ேதா��யதாக
உவைம ���றா�.
�ரளய கால ெவ�ள��� �த�� ேதா��யவ�
�ரம�. அவ� த�ைன� ேதா����த த�ைதயா�ய
��மாைல� க�� ம�யாைத ெச�யாம�, ேவ� எ�த
ெசய�� ெச�ய மா�ேட� எ�� கட�� ���
எ��தா�. அ�ேபால கட�� இ��� ைம�நாக
மைல�� ேமேல எ��த�.
��மக�� �மாைலைய இ��ர���� ெகா��க அவ�
அைத இக��ததா� ��வாச ��வ� சாப��டா�. அ�த
சாப��� பலனா� இ��ர�� ெச�வ� அைன���
கட�� ����ட, ேதவ�க��, அ�ர�க�� கடைல�
கைட�� வ�த ேபா� எ��தவ��� ச��ர�� ஒ�வ�,
அ�ேபால கட�� இ��� ைம�நாகமைல எ��த�.
���� அ���� �ட�த வைர��� �� ஓ�ட����

�ட�த ைம�நாக மைல�� அ��க�, மைல ேமேல
எழ��, �� ஓ�ட� ���� அ��யா� �ேழ �ழ, அ�த
அ������ ��க�� �ேரா� ��ள மைல ேமேல
எ��த�.
�ல� பைக எ�� �ற�ப�� பைகக� ஆ�
வைக�ப��. அைவ, காம�, ெவ��, க�ைமயான
ப���ள�, மான�, உவைக, மத� ஆ�யைவயா��.
அ�ேபால ��ற�க� �வைக� ப��. அைவ, ஐய�,
���, அ�யாைமயா� �ைள�� ��ற�க�.
இவ������ ��ப�� கைட�ேத�ய ெப�ேயா�
ேபால ைம�நாக மைல கட�� இ��� ேமேல எ��த�.
அ�ப� தன� வ��� கட�� இ��� ேமேல எ��
மைலைய� பா��த அ�ம� “இ� எ�ன?” எ��
�ைக�தா�. ����� �ட�த மைல இ�ப�� த�
பாைத�� ������ ேமெல��த� க�� அைத� த�
காலா� ஓ� உ�� உ��, அ�த மைல தைல�ழாக
கட���� ����ப�� ெச�தா�. அ�ப� ����
அ�மனா� தைல�ழா� அ��த�ப�ட ைம�நாக மைல
மன��யர� அைட�த�. ���� மன��� அ��
ேம�ட, �� மா�ட ேவட� எ���� ெகா��,
அ�மைன ெந��� வ�� “எ� த�ைதேய, நா�
ெசா�வைத� ச��� ேக�பாயாக!” எ�ற�.
“ஐயேன! நா� பைகவ�� அ�ல. பைகவனா�
அ��ப�ப�டவ�� அ�ல. ��ெபா� நா� இ��ர�

மைலக� த�க� �ற�கைள ���� ப�பல இட�����
தா��ெச�� இ�ன� ���ற� எ�ற காரண�தா�,
தன� வ�ரா�த�தா� மைலக�� �ற�கைள ெவ��ய
ேபா�, த�க� த�ைத வா�பகவா� எ� ���ள
அ��� காரணமாக எ�ைன கட���� ஒ��� ைவ��
எ�ைன� கா�பா��னா�. உய��தவ��� எ�லா�
உய��தவனா�ய ஆ�சேநயா! � அ�த வா���
�மார� எ�பதா� உ�பா� அ�� ெகா��,
ந��கடலா�ய இ�� உன�� உத� ெச��� ெபா���,
த�� இைள�பாற ேவ��ெம�பத�காக நா� கட���
ேமேல வ�ேத�” எ�ற� ம�த உ��� வ�த
ைம�நாகமைல.
“அ�வ����, �� வ� ���� ெப�ேயா�! க�ய
ெச�ம� இராம�ரா�� க�டைளைய �ரேம� ஏ��
�ைதைய� கா�� ெபா��� வ��றா�. அவ���
உத� ெச�வைத� கா���� ெப�� ேப� ேவ�
இ�ைல எ�பதா� நா� வ�ேத�” எ�ற� ைம�நாக�.
தா��� ந�ல மா��! தா�க� எ��� ச�� த��
இைள�பா����, நா� அ���� உண�ைன உ��
ம���� ெச�ல ேவ���” எ��� உைர�த�.
இ�த மைல ��றம�ற� எ�பைத உண��த அ�ம�,
�க� மல��� ��வ� ��தா�. அ�த ைம�நாக மைல
���ள ஓ� �கர��� ��ெகா��, “வ��தாேத! எ�
தைலவ� இராம�ரா� க�ைண�னா� என���

பயண��� கைள�� ஏ�படா�. ேம�� நா�
ேம�ெகா�ட ெசய� ���� வைர எதைன��
உ��வ��ைல எ�� �ரத� எ����
ெகா�����ேற�. அ�ேபா� � என�� அ��க
��வ�த உணைவ, நா� உ�டதாகேவ எ���
ெகா�. உ� அ�ைப நா� ஏ��� ெகா�ேட�. இத���
ேம� எ�ன இ���ற�? அ��தா� �ைஜ�� அ��ப�.
அ�வ�� அளவ�� இ����ேபா�, உண�
உ��த� ேபா�ற �ற� ெதா��க�
அவ�யமானேதா?”.
ச��ய�ைதேய �ரதமாக� ��ட அ�ம� அ�த
ைம�நாக�ைத ேநா��, “நா� இ�ேபா� �ைர��
ெச�� அத ���டமைல ���ள இல�ைக நகைர
அைட��, இராம�ரா�� க�டைள�ப� ப�கைள�
ெச�� ���க ேவ���. அ�தா� இ�ேபா� என�
தைலயாய கடைம. அ�ப� அ�த� கா�ய�ைத
�ைறேவ������ ���� வ��ேபா� உ��ட�
வ��ேற�. உ� உபச��ைப ஏ��� ெகா��ேற�”
எ�� ெசா����� வான��� எ��� �ைர��
ெச�றா�. ைம�நாக மைல�� அவ� க����
மைற�� வைர அ�ேபா� பா���� ெகா�� இ��த�.
வான� ெச�க�ெசேவெல�� �வ�த வ�ணமா��
�க��த�. ஊ��கா�� ேபால அ�ம� ெச�ற
ேவக���, வான ம�டல� அைன���� �ழ�ப�

ஏ�ப�ட�. இ�த� கா��ைய� பா���� ெகா����த
மாைல� க�ரவ�, இ� எ�ன? இள� வய�� நட�க�
பழ�ய அ�த� த�� ப�வ��� வான��� தா�, எ�
ேத��� ���த இவ� யா� �� பா�வத�காக
இ�வ�ண� �ைர�� ெச��றா� எ�� �ய�தா�.
வான��� பற�த ேபா� அவ���� ேமேல வா�ப��
ஒ� ����, அவ� உட� மைற�ததா�, �� ப��
இ��� கா�� த�த�. ��ய �ரண�கைள ரா�, ேக�
�ரஹ�க� மைற�� இ�ைள உ�டா��வ� ேபால,
அ�ம� உட� ஒ�ைய மைற�� இ�ைள� த�த�.
இத��ைடேய ேதவ�க��� ஓ� ஐய�பா�. இ�த
அ�ம� இராம ைக�க�ய��� ஈ�ப�� ெசய�பட��,
சா��க�� வ�லைம பைட�தவ�தானா? இவன�
வ�ைம எ�ன எ�பைத ேசா���� ெபா���, �ரைச
எ�� �யவைள அ���, அவைன� ேசா����ப�
�� அ���னா�க�. அ�த �ரைச�� ஓ� அர��
வ�வ� தா��, அ�ம� வ�� பாைத�� எ���
வ�தா�.
இ�த �ரைச த�க�� மக�� கா�ப ��வ��
மைன��மாவா�. இவைள நாகமாதா எ��
வா��க��� ����ட�ப��ற�. இ�த �ரைச அர��
வ�வ� தா��, ெப�ய �ைக ேபா�ற வாைய
உைடயவளாக அ�ம� வ�� பாைத�� வ��
ேதா��, “வ�ைம��ள �ர��ன� ேதா�றேல! ெகா�ய

எம�� அ����ற வாைய உைடய என�� உணவாக
வ��றா� ேபா�� �” எ�� ெசா��� ெகா��, த�
ெப�ய வாைய அகல� �ற�தா�.
“ெப�� ெகாைடயாளேன! இ� கட�� ெச�ல உன��
வ���ைல. வான����� ����மாக நா� வா�
�ள�� ���ேற�. �யாகேவ வ�� எ� வா�� ����
என�� இைரயா���!” எ�றா�.
இ�த� ெசா�கைள� ேக�ட அ�ஞனான அ�ம�, “�
ஒ� ெப�. ப� அ�கமா� � வ����றா�. நா�
இ�ேபா� இராம கா�யமாக அவசரமாக� ெச��
ெகா�����ேற�. ேபா�ற கா�ய�ைத ெவ��கரமாக
���� ��ேடனானா�, ���� வ�ைக�� நாேன
எ� உடைல உன�� உ��வத�� அ���
���ேற�” எ�றா�.
இைத� ேக�ட �ரைச ���தா�. ேகாபமாக க���தா�.
“ஏ� உலக�க��� வா�ேவா� அைனவ�� கா��
வைக�� நா� உ�ைன� ��ேற ��ேவ�, இ�
ச��ய�” எ�றா�.
அ�ம� ஒ� �ஷம� ��னைகேயா� “ச�, ச�, நா�
உ� ெப�ய வா���� ���� ேபா�ேற�, உ�னா�
���மானா� எ�ைன� ��� ��” எ��
ெசா�����, �ைக ேபா�ற த� வாைய அ�த �ரைச
���த ம��� ெப�தா��� ெகா�� ��க, அ�ம�

த� உ�வ�ைத� ெப�ய உ�வமாக ஆ��னா�, அ�த
அர���� வா�� அத�ேக�றவா� ெப�தா��
ெகா�ேட வ�த�. அ�ேபா� அ�ம� ��ெர�� த�
ெப�ய உ�வ�ைத �க� ��ய உ�வமாக மா���
ெகா�� (வா��க���ப� க�ைட �ர� அள���)
அவ� வா���� ����, அவ� ������ ��பாக�
க� இைம��� ேநர��� ெவ��� வ�தா�. இ�த�
கா��ைய� க�ட ேதவ�க�, நா� இவனா�
�ைழ�ேதா� எ�� அ�ம� �� மல�மா�
ெபா��தன�, வா���னா�க�.
�ைன�தப� உ�வ�ைத� ெப�தா��� வ�லைம ெப�ற
�ரைச தன� �ய வ�ைவ எ���� ெகா�� தா���
அ�� ேமேலா�க, அ�மைன� பா���, அவ� எ��த
கா�ய�க� யா�� ெவ��ெபற வா���� ��னா�.
அ�ம�� அவைள வா��� �ைடெப��� ெச�றா�.
ெத�ற� கா��, இ�ைமயாக ��ய�. ��னர�க�
என�ப�ேவா�, �த�க� இைச�தன�. ெப�க�
வைகவைகயான பாட�கைள� பா�ன�. ஆட�� வ�ல
�த�க� �க�ைரகைள� ��ன. அ�தண�க�
ேவத�கைள ஓ� வா���ன�. அ�ம� வானெவ���
த��� தட�க��� �ைர�� இல�ைக ேநா��� ெச��
ெகா����தா�. அவ� கடைல� தா�� ெச�ைக��
ஏ�ப�ட �த� இ� தைடக�� அ��னா� �க��த�.
இ�ேபா� ேவெறா� தைட பைக�னா� ஏ�ப��ற�.

அ�ம� �ைர�� வ�� பாைத�� கட�����
எ���ற ம�ெறா� கட� ேபால, தண�� ெகா���
ேபால, அ�காரதாைர எ�� அர��ெயா���
எ��றா�. “அேட�! இ�� எ�ைன� தா���
ெகா�� ெச�வ� யா�?” எ�� க����� ெகா��
எ��றா�. அவ� பற�� ெச���ேபா� கட�� ப�ட
அவன� �ழைல� ���� �ேழ இ��� ���றா�.
அ�த அ�காரதாைர எ�� அர�� ஒ� காத�ர� வைர
இ���� ெபா�ைள� காண வ�லவ�. ம� ைகடவ�
எ�ற அர�க�கைள ஒ����தா� இவ�. இ�த ம�,
ைகடவ� எ�� ெபய� ெகா�ட இ� அர�க�க�, ஒேர
மா��யான ெசய�கைள� ெச�ய� ��யவ�க�.
இவ�க� இ�வ�� ஒ� �ைற ேவத�கைள� �ர�ம
ேதவ�ட���� ப���� ெகா�� கட���� ெச��
மைற�� ெகா�டன�. �ரமேதவ�, மகா����ட�
ெச�� �ைற�ட, அவ� ஹய��வ அவதார� எ���
அவ�கைள அ��தா�. இ�த இ� அர�க�க�� ம�
எ�பவ� ��பக�ணனாக��, ைகடவ�
அ�காயனாக�� �ற�� இராம இல��வ�களா�
��னா� வைத�க�பட இ����றன�.
அ�காரதாைர ெகா�ய கைடவா� ேகாைர�ப�கைள�
ெகா�டவ�. �ழைல� ���� இ��ேத உ�வ�கைள
இ���� ஆ�ற� ெப�றவ�. வான����� ����மாக
��ற அர��ைய� பா��த மா��ர��� இவ� �க�

ெகா�யவ� எ�� அ�ம� உண�வா� உண��தா�.
இவ� க�ைணைய��, த�ம�ைத�� ஒ��ேக
ைக��டவ� எ�பைத�� ���� ெகா�டா�.
இவைள� கட�� ெச��த� அ��, எனேவ இவ�
வா�� ���� வ��ைற� ����� ெகா��
ெவ�ேய�வ� ஒ�ேற வ� எ�� �ைன�� அவ�ட�
���றா�: “�ழைல� ���� எ�ைன இ�����ட
ெப�ேண! எ� ெப�ய உ�வ�ைத�� ெசயைல��
பா����, என� வ�ைமைய உணராம� இ���றா�.
வா����, ����மாக உ� பாதாள வாைய� �ள��
ெகா�� ���றா�. � யா�? இ�த� கட�ைடேய
இ��ப� ஏ�?” எ�றா�.
“� எ�ைன ஒ� ெப� எ�� க���டாேத. எ�ைன
எ���தவ�க� ேதவேர ஆ��� உ�� ��த� ��சய�.
எமேன�ட எ�ைன எ���� வ�வானானா�,
அவைன�� ���� நா� ���வ� உ��” எ�றா�.
இ�ப�� ெசா��� ெகா�ேட அ�காரதாைர எ�� அ�த
அர��� த� வாைய அகல� �ற�தா�. ெப�ேயா�
அ�ம�, அவ� வா�வ�ேய வ����� ���தா�.
அைத� க�ட த�ம ேதவைத வா����� கத� அ�த�.
அ�ம� இற�தா� எ�� ேதவ�க� ேசா���
ேபானா�க�. க��ைம��� ேநர��� அ�த
அர���� வ��ைற� �ள�� ����� ெகா��
அ�� �ைண� �ள�� ெகா�� �ற�ப�ட

நர��ஹ�ேபால அ�ம� ெவ�ேய வ�தா�.
க� உ�ட வாைய�ைடய அ�த அர�� அல�னா�.
அவ� �டைல� த� ைகக�� அ��� ெகா��
ெவ��ப�ட அ�ம� வானெவ��� ஏ�னா�. ஓ�
�ைக��� ����, அ�� வா�� பா��கைள� க���
ெகா�� எ�� க�டைன� ேபால அ�ம�
ேதா��னா�. சாகா வர� ெப�ற �ர���யான
அ�ம� க�� அ��� �ேழ �ழ ேமேல ஏ��
கா�தா�ேபால பற�தா�. வானவ� ஆ��தன�. அ�ர�க�
மன� ���� ெவ�தன�. �ரம�� �ய�� மல�கைள�
��னா�. க�ைல�� �வெப�மா�� இ�கா��ைய�
க�� ம���தா�. ��வ�க� ஆ� ெமா��தன�.
அர�� அ�காரதாைர மா�� ேபாக, அவ� வா� �த�
வ�� வைர ���த அ�ம� வான��� பற�� த�
��வ�ப� ெகா�டா�. வா�வ��� �ைர��
ெச�றா�. வ��� ேந��� ��ப�க� �ர, அ�ம�
‘ராம’ நாம�ைத உ�ச��பேத நல� எ�� இராமநாம
ஜப� ெச�ய� ெதாட��னா�. இராமநாம�ைத�
ெசா��� ெகா�ேட வ�த அ�ம� இல�ைக�� ஓ�
�ற��� ப�ைமயான ேசாைலக� அட��த பவழ
மைல�� ெச�� இற��னா�. இ�மைல ‘இல�பக�’
எ�� ெபய� ெகா�ட�.
அவ� பா��� இற��ய ேவக��� அ�த� பவழ மைல
அ��� இ��மாக ஆ�ய�. �ய�� ���ய மர�கல�

ேபால அ�த மைல ஆ�ய�. இல�ைக நகைர�
பா���றா� அ�ம�. அடடா! எ�ேப��ப�ட நகர�.
ேதவ�க�� அமராவ� நகர��ட இ�த நக���
ஒ�பா�மா? அதனா�தா� இராவண� இ�� ஆ��
���றா�. ெசா��க���ட இ�த இல�ைக���
தா��த�தா�. இ�த நகர� எ��� ேயாசைன பர��
உ�ள�. ��லக� ெபா��க�� இ�ேக உ��.
அ�தைகய நகர���� அ�ம� வ�� ேச��தா�.
இல�ைக மாநகர�ைத அ�ம� பா���றா�. இல�ைக
நகர ��க�� கா�� மாட�க� யா�� ெபா�னா�
ேவய�ப�டைவேயா, இர��ன�க� ப��க�
ெப�றைவேயா, ��னைல� ெகா�� அைம�க�
ெப�றைவேயா, ெவ�ைல� ெகா�� ஆ�க�
ெப�றைவேயா எ�ெற�லா� மய��� அள��
ஒ���ன. மாடமா�ைகக�, வா��க�ைட
���வதாக உ�ளன. ேதவேலாக வா�க� இல�ைக��
ப�ெச��� ேவைல�கார�களாக இ��பதா�,
அவ�க�ைடய பாத ஒ� அ��� �ட�த ேமக�கைள
ஒ��ச� ெச��ற�, அர��ய�� ெச�ைம �ற தைல
ம�ைர� ேபா�� ேதா�றம��த� அ�த ேமக�க�.
ேதவேலாக��� க�பக மல�� ஊ���ற �ற�த ேதைன
உ�� ெவ����ற வ��க�, இல�ைக நக��
உ�ப�ைக������ ஆகாய க�ைக�� இ��த
ெச�க���� ��� ேதைன உ�� அ�� மய���
��� ெகா�டன.

�ழ�, �ைண, யா� எ�� இைச� க��கைள��
ப���� இ�ைமயான �ரைல�ைடய ெப�க�,
��கைள� ேபச� பழ���றா�க�. இவ�க� வ����
மா�ைக�� �வ�க�� ப��க�ப�����ற ம�க�
அவ�கள� ��ப�ைத� பலவாக �ர�ப��பதா�, தா�
இ�� யா� எ�ப� ெத�யாத க�டட�க� உ�ளன.
��மா�� ��மா�ைப அல�க���� “க����வ�”
எ�� ம��� ஈடான� ஏேத�� உ�டா? அ�ேபால
ேதவத�ச� உ��யா� அைம�த இல�ைக மாநக���
�ற�த நகர� ஏேத�� உ�டா?
அ�த �ற�� ��க இல�ைக மாநக�� உ�ள மர�க�
அைன��ேம க�பக மர�க�தா�. ��க� அைன���
ெபா�னா� ஆனைவ. அ���ள அர��ய��� ேதவ
மாத�க� ப��ெப�களாக ப�����றன�. ேதவ�க�
த�க� வ�ைம இழ��, இ�� வ�� அர�க�க����
��ேறவ� ����றன�. இவ�க� ெச�த தவ���
பயனாக �ைள�தைவ இைவ. ேதவ�க� அைனவ��
இராவண��� ஏவ� ெச�ய, �வ�� �வெப�மா��,
����� ம��� அ�ப�� ��ேறவ� ெச�யாம�
இ���றா�க� எ�றா�, அர�க�க�� தவ�ைத
எ�னெவ�� ெசா�ல? ேபா�� இராவண�ட�
ேதா��� ேபா� அ�ட�� கஜ�க�� ஓ� ஓரமா�
வ��� ����றன. ஒ�ப�ற ஐயனா� என�ப��
சா�தா�� வாகனமான யாைன��, ��ய�� ஒ�ைற�
ச�கர ேதைர�� த�ர ம�ற அைன��� இ�த நக���

வ�� ேச��� ��டன.
ஊ��கால��� ��மா�� ��வ��ைற வ�தைட��
உ�����ட�க� ேபால இல�ைக�� ம�க� ��ட�
�ர�� வ��த�. ��ய�� ேத�� ��ட�ப�ட
��ைரக� த�ர ம�ற ��ைரக� அைன���, இ�த
நகர���தா� இ����றன ேபா��. அ�த நகர���
நாலா�ற���� ேக�ப� �ர� அைற�� ஒ�,
யாைனக�� ��ற�, நா��ற�� �����ள கட�
அைலக�� �ழ�க�, இ� த�ர இ�ய இைச ேபா�ற
ெப�க�� �ர�க��, அவ�கள� �ல��� ஒ���
எ�ெக��� ேக��� ெகா������.
மரகத�க��, ம�ற பல ர��ன�க�� ப��க�ப�ட
ேத�க� த��� ேத��சாைலக� க�ரவைன� கா����
ஒ���� கா�� அ��பதாவ�, �வ��க�ைத��ட
இேதா� ஒ���டா� நரக� எ�� ெசா�ல� ேதா���.
எ�த� ப�க� பா��தா�� ஒ� ெவ�ள� ����ற இ�த
நகர���, ெவ��ச� பர� ��பதா� க�ய �ற�
ெகா�ட அர�க�க���ட த� க�ய �ற���
ேதா�றாம�, ெவ�ைம �ற� ெகா�டவ�கைள�
ேபா�� ேதா�றம��தன�. ம� உ�ள ச��ர��ட ம�
��� ெவ�ைமயாக� காண�ப�ட�.
��ய� இல�ைக மாநக�� உய��த ம��கைள� கட��
ெச��த� அ�தான கா�ய� எ�பதா� அத����
�ல�� ேபாவைத� க�டவ�க�, இ�த நக�� ��

ேபானா� இராவண� ேகா��பா� எ�� ஒ����
ேபாவதாக ��� அைனவ�� �ைன���
ெகா����தன�. இ�த நக���� �ழ�� ���
கா���ட �ைழய ��யா�. ��ய�ைடய க��க�
�க��யா�. ��� �ட� �கா�; எனேவ ேதவ�க�
�கமா�டா�க�. உலக� அ���ற ஊ�� கால���
இ�த நகர��� த�ம� �க��ைலயாதலா�, இ�த நகர�
��சய� அ��� ேபா��.
ேமக�க� தவ���ற ெப�ய அைலக� ஒ����ற
கட�� இைடேய, வானளா�ய மா�ைகக�
ஒ���வதா�, இ�த அ�நக� ��மா� த� உ����
ெப�ற அ�டமான இர�ய க��ப�ைத ஒ����த�.
இல�ைக மாநக� வா� ம�க�� வாழ� எ�ப�
இ��த�? பா�பவ�க� இ�ேக பல� எ�றா�,
ஆ�பவ�க� அவ�க��� அ�க�. இவ�கைள�
கா���� ப�க வா��ய�க� வா��ேபா� இ���
அ�க�. இ�ப� ����� �� ஆ�ட�� பா���
�ைற����த�. இ�� ��க�, க�பக� ேதா�ட�,
ேசாைலக� அைன���� க� அ��� ஆ�� பா�
ம��பவ�க�தா� அ�கேம த�ர, கவைலயா�
வ���பவ� எ�� எவ�ேம இ�ைல. அர�க�க���
அர��ய� ெகா��த ம�ைவ� ப��, அவ�க� பா�ய
பாடைல ர���� ேக�டன�. மக�� உத�க��
ஊ�வ�� அதரபான� அ��� ம���தன�; அவ�கள�
இ�ய ேப�ைச� ேக�� ர��தன�, ஊட� ெகா��

�ண��ட ���ட�� ெகா�டன�. அர��ய�� இள�
மா��� ��ய ���ம� �ழ�� அர�க�க�� க�ய
உட�க�� ப��� �ட�தன. ஊட�� க� �வ�த
அர��ய�� பாத�க�� �ச�ப�ட ெச��ழ��,
அர�க� தைல ம��� ெத�ய��ைல. (ஊட�� ேபா�
தைல�க�� கா�� தைலைவ�� தைலவ�
வண��வா�, ஆைகயா� அவ� தைலம��� அவ�
பாத� ெச��ழ�� ப�� �வ�பாக இ����. இ��
அர�க�� தைலம�� �றேம �வ��தா�, ஆைகயா�
அவ� தைல��� கா�� தைலைவ�தா��
�றேவ�பா� ெத�ய��ைல) அ�த நகர��� ஒ�
ெத������ ம�ெறா� ெத����� ெச��த� ஒ�
நா� ��� ம�ெறா� நா� ெச�வ� ேபால இ��த�.
இ�ேக உ�ள பைடக�� எ� ெப�ய� எ��
இராம�ட� ேபா� ெசா��ேவ�. ��பைட ெப�யதா,
ேவ�பைட ெப�யதா, ம���த �ர�க� பைட ெப�யதா,
வா�ேபா� ெச��� �ர�க�� பைட ெப�யதா, ப�பல
ஆ�த�கைள� ெகா�� ேபா��� �ர�பைட ெப�யதா,
எ�த� பைட ெப�� எ�� ெசா��ேவ�. அவ�க�
பய�ப���ய பல ஆ�த�க�� க�பண� எ�� ஒ��.
இ� ����ளாக அைம�த இ���� த�. ���பால�
எ�ப� எ�� �� ��� தா��� ஓ� ஆ�த�; த��, த�
ேபா�றைவ ேநர�யாக� தா�க� ��ய ஆ�த�க�.
இல�ைக�� பக� ேநர� ���� இர� ேநர�

க�ய�ெதாட��ய�. ���ற��� ெச�த ந��ைன�
பயனா�, எ�ைலய�ற ெச�வ� ெப��� ந��
ஆரா��� ெசய� ���� ஆ�ற� இ�லாதவ��,
அ�ஞ�க�ைடய ெசா�கைள� ேக�� நட�காதவ��,
தா� ெப�ற அ���ேக�ப ெசய� படாதவ��, உ�ைம
ேபசாதவ�மான ஒ�வ� ெச�த பாவ� எ��ப�யாக
எ�லா �ற�க��� இ�� க�ய� ெதாட��ய�.
ெகா�ய ேபா��ெதா�ைல ேம�ெகா�ட இராவண��
ஏவலா� அர�க�க� இ��ர ேலாக� ெச�றன�. அழ�ய
ச��ர ம�டல�ைத�� ெச�றைட�தன�. ேகாப��ள
���வ� இ���� இட����� ெச�றன�.
ேதவேலாக��� ெப�க�, ��யாதர மக��, நாக
க��ய�க�, ய� ெப�க�, இல�ைக�� ப�
மக�ராக� த�த� ப�கைள ������� ஒ�வைர
ெயா�வ� ���ய���� ெகா�� ��னைல� ேபால
வான மா��க��� ெச�வா�க�.
ேதவ�க��, அ�ண�க��, நாக�க��, ய��க��,
ேவ�த�க�� த�தம� ப����� இ�� ����ப�
வா�ெவ��� ெச���றன�. இர� ேநர�
��ைமயாக� க��த�, �ல�� ேதா��ய�. “அேதா,
இராம �த� வ�� ��டா�; எ�ைத இ��ர�
�ைழ��� ெகா�வா� எ�� ம����யைட��
��வான��� �ல� உதயமா�ய�”.
இ��ர�� ம���� ெவ��ப�வ� ேபால ச��ர�

அவன� ெவ�ெகா�ற� �ைட ேபால��, கட��
ெம�ல ��� அைலக� கவ� ��வ� ேபால��
ேதா��ய�. வானவ�க� அ�மைன வா���� ��ய
�மைழயான�, இராவண��� பய�� ம���
�ழாம��, ���ப�� ேமேல ெச�ல ��யாம��
���ைட ��ப� ேபால ந�ச��ர�க� ஒ�� ����
�ரகா���� ெகா����தன.

“அ�வ� அ�ம�� அ�கலா� வ�
எ�வ� எ�பைத உண��� எ��னா�
ெச�வ� ஒ���ன� ேதவ� ஏ�த� ேபா�

ெவ�வ� அர�க� ஊ� ேமவ� ேம�னா�”.
இல�ைக நகர� அவ���� ��ய இட�. எ�த வ���
ேபாகலா� எ�பைதெய�லா�, அவன� உண��
வ�கா�ட அவ� அ�த நகர����� �ைழ��
ேபாகலானா�. ஊ�� கால��� கட� ெபா��
உலெகலா� அ��� ேநர���� அ�யாத இல�ைக
மாநக�� ேகா�ைட ம���வைர� ெச�றைட�தா�
அ�ம�. இராவண���� பய�� க�ரவ� இல�ைக
நகைர� தா��� ெச�வ��ைல எ�ப��ட ச���ைல.
இ�த ம�ைல� தா��வ� அ�� எ�பதா�தா�
க�ரவ� இல�ைகைய� தா��� ெச�வ��ைல
எ�ப�தா� ச�. வ�ய ��க�ைத��, ஆ�
யாைனைய�� ஒ�த வ�யனான அ�ம�
த�ன�த�யனாக அ�த ெகா�யவ� இராவண��
ேகா�ைட வா���� வ�� ேச��தா�.
அ�த� ேகா�ைடைய ���� ெவ�ள� பைட�ர�க�
இ��ற�க��� ��� காவ� ����றன�. ��ய
ேகாைர� ப�க��, ைக�� வா�� ஏ��� ெகா��
அர�க�க� காவ� ���� கா��ைய அ�ம� க�டா�.
இ�த அர�க�கேளா� ேபா��வதா�, தா� ேம�ெகா�ட
க����, ேநர�� பா�ப�� ேபா�� எ��
எ��யவனா� அ�ம�, இ�வள� காவைல� கட��
ேந�வ��� உ�ேள �ைழவ� இயலா� எ�ப� க��,
வானர�க��ேக உ�ய �ைற�� ம����� மர�க�

��� ஏ� உ�ேள �ைழவெத�� ��மா��தா�.
அ�ப� அ�ம� ெச��� பாைத�� இல�ைகைய�
காவ� ெச��� இல�காேத� எ�பவ� வ�� அவ�
எ�ேர ��றா�. நா�� �க�க��,எ��� கர�க��,
�வ�த க�க��, வாைன ���� ெந�ய உ�வ��
ெகா�டவ� அவ�. நாலா �ைசகைள�� ���ப�
பா���� ெகா�� காவ� இ��பவ�. அவ� ேதா�றேம
அ�ச� த�வதாக இ��த�. ேவ�, வா�, �ல�, கைத,
பாச�, ச��, ��, அ�� ஆ�ய ஆ�த�கைள� த�
எ�� கர�க��� ஏ��� ெகா�� ��றா�. அ�ம�
ம�� �� வ�வைத� க�� அவ� “��! ��!” எ��
க��� ெகா�� அவ�ட� ஓ�வ�தா�. மா����
அவைள “வா! வா!” எ�� �� வரேவ�றா�. எ�ன
இ��தா�� வானர வ�வம�லவா, அத�ப� அ�ம�
அவைள வ������தா�.
“யாரடா �! ேகவல� � ஒ� �ர��. உ��ட� ேகாப�
ெகா��த� �டா�, எ�றா�� எ�ன ைத�ய�
உன��? எவ�� ெச�ய அ��� கா�ய�ைத � ெச�ய�
���தா�. இ�தைன ேப� காவ� இ��பைத� க��, �
அ�ச��ைலயா? ம�ைல� தா�� உ�ேள வராேத,
ஓ��ேபா!” எ�றா�.
அ�ம���� ேகாப� வ����ட�. எ�றா��
அ�வா�யான அவ� ேகாப�ைத அட��� ெகா��,
“என�� இ�த ஊைர� பா��க ேவ��ெம�ற ஆைச.

அதனா� பா��கலா� எ�� வ�ேத�. எ�யவனான
நா� இ�� வ�வதா� எ�ன ந�ட� வ���ட�
ேபா�ற�?” எ�றா�.
“ஓ��ேபா எ�� நா� ெசா�ன �ற�� ேபாகாம�
எ��வாத� ெச�� ெகா�டா ���றா�. அேட�! �
யா�? ���ர�� எ��த �வெப�மாேன இ�ேக வர
அ��வாேர, � எ�ப� வர� ���தா�? இெத�லா�
உ�ேபா�ேறா� வர���ய இட� இ�ைல. ப��
ேபசாம� ஓ�� ேபா���” எ�� ெசா�����
எக�தாளமாக� ���தா�. ����� அர��ைய� பா���
அ�ம� மன����� ����� ெகா�டா�. அவ�
ம�ப� ேக�டா�, “யா� ெசா�� � இ�� வ�தா�?
உ�ைன அ���� ெகா�றாெலா�ய � இ�����
ேபாகமா�டா� ேபால இ���றேத” எ�றா�.
“நா� இ�த ஊ���� ேபாகாம� �����
ேபாகமா�ேட�” எ�றா� அ�ம�.
அ�த இல�காேத� �����றா�. அ�த யம��ட
எ�ைன� க�� அ��வாேன, இவ�
எ�னடாெவ�றா�, ஆலகால ந��ைன உ�ட
�வெப�மா� ேபால ����றாேன. ச�யான
வ�சகனா���பா� ேபால� ேதா���றேத. இவ�
சாதாரண �ர�� இ�ைல. ச�யான ஆ� இவ� எ��
�ைன��றா�. (இ��� அ�மைன �வெப�மா���
ஒ���வைத� கா�க). இவைன இ�ப�ேய ����ட�

�டா�, ெகா���ட ேவ���, இ�லா��டா� இ�த
இல�கா���� இவனா� ��� ஏ�ப�� எ�� மன��
எ��� ெகா�� இ�ேபாேத இவைன� ெகா��
���ேபா� எ�� “ஏ�! �ர�ேக, ���தா� சாைவ�
த���� ெகா�. இ�தா!” எ�� ஓ� ���ைன ேவ�
ஒ�ைற அ�ம� �� ேவகமாக எ��தா�.
���ெகா�� வ�த �லா�த�ைத� த� ப�களா�
க���� த� கர�களா� ஒ��� வான��� ���
எ��தா�” அவ� அ�த �லா�த�ைத ���� எ��த�
க�ட� ஓ� பா�ைப ���ப� ேபால இ��த�. தா�
��ய �ல� ஒ��� ���ளான� க�� அ�த அர��
ெவ��� எ���, ச�� ��க� ப�பல ஆ�த�கைள
அவ� �� ஏவ� த� ைகக�� எ��தா�. ��றம�ற
அ�மேனா அவ� �� பா��� அவ�ைற� ����
வான��� �� எ��தா�. ச�� ��க� த� ஆ�த�க�
அைன��� வானெவ��� ��� எ�ய�ப�ட� க��
க�� ேகாப� ெகா�ட இல�காேத�, பல ���கைள�
ெபய���, பாைறகைள அ�மாைன ஆ�வ� ேபால
அவ� �� வ�ைசயாக �� எ��தா�. அவைன� த�
கர�களா� அ��க ஓ�னா�. அவ� அ�ப� ஓ�வ��
த�ைன அ��பத�� ���, அ�ம� தன� ஒ�
ைகயா� அவள� எ�� ைககைள�� ஒ�றா� ேச����
����� ெகா��, ஒ� ெநா�, ஒேர ஒ� ெநா�, இவ�
ெப�ணா��ேற, இவைள எ�ப�� ெகா�வ� எ��
��������, அவ� ெந��� ஓ�� ��டா� ஒ�

���. அ�ம� ��ட ��� இ� தா��யைத� ேபால
அ�த அர�� மா��� ����, அவ� ஒ� மைல
���தைத� ேபால �ய �ைன� இழ�� �ேழ
���தா�.
�ேழ மய�� ���த இல�காேத�, �ைன�
����ய�� வ���னா�. தா� இர�த ெவ�ள���
�ட�பைத� க�டா�. ��� �ரமேதவ� தன�� இ�ட
க�டைளைய �ைன� ���தா�. உல�� அைன��
உ��க�� வண��� இராமன� �தனான அ�ம�
�� த��� த�மா� எ��� ��� ேப��றா�,
“ஐயேன! ேக�! த�ைன வ�தைட�ேதா��ெக�லா�
அைட�கல� த�� அ�� த�� �ரமேதவ�� இ�த
இல�ைக நகைர நா� காவ� ���ேற�. எ� ெபய�
இல�காேத�. நா� ெச�� வ�த ெதா�� காரணமாக
உ�ைன� த���� தவறான கா�ய�ைத� ெச��
��ேட�. உ��ட� ����ப�� ��ைம அைட�ேத�.
என�� உ�� ��ைச அ��பாயாக! நா� யா� எ��ற
வரலா�ைற உன��� ெசா��ேற�” எ�றா�.
இ�த இல�ைக ��ைர� காவ� ���� ெதா�ைல நா�
எ��ைண கால� ெச�ய ேவ��� எ�� �ரம�ட�
ேக�ேட�. அத�� அவ� வ�ைம ��க �ர�� ஒ��
உ�ைன� த� ைகயா� எ�� பலமாக� ���
���றேதா, அ�ேறா� ���த� உ� ப�, உடேன
எ�ைன வ�� பா�, அத� �ற� அ�த இல�ைக நகர�

அ��� ேபா�� எ�� என��� ெசா�னா�. ஐயேன!
�ரம� ெசா�ன ப�ேய நட����ட�. அற�தா�
ெவ���, பாவ� ேதா��� எ�ப�தா� ச��ய வா��
அ�லவா? இ� � க��ய கா�ய� எ�லா� இ�ேத
நட���. ச�வ வ�லைம�ைடய உ�னா�, ��யாத
கா�ய�� உ�ேடா? இ� � தாராளமாக இல�ைக
நக�� ெச�லலா�. எ� ப� ������ட�. நா�
ெச�� வ��ேற�” எ�� ெசா�� அ�த இல�காேத�
அ����� ெச�றா�.
அவ� �� இர�க� ெகா�� அ�ம� அவைள
அ�ேபா� ேநா��னா�. அவ� ��வ� உ�ைமதா�.
அ�தாேன நட�க� ேபா�ற� எ�� எ��� ெகா��
இராம�ரா�� தாமைர� ெபா�பாத�கைள வண��,
இல�ைக நக���� �ைழ�தா�. அ� கட� ேபால
பா�� ஒ� �� உைறேமா� ேச��த� ேபால இ��த�.
ஒ�மயமான அ�த ஊ�� �ற���கைள� க�� �ய��
ேபானா� அ�ம�. இ�த நகர��� த��ைடய �ய
உ�வ��� ெச��த� இயலா� எ�� எ�� த�
உ�வ�ைத� ����� ெகா��, ��ய உ�வமாக,
மா�ைகக�� ஓரமாகேவ ெச�றா�. அ���� பல
இட�க��� ���� பா��� ஆரா��� ெகா��,
எ��� த�காம� ெதாட��� ெச�� ெகா����தா�.
மா��� ெகா���க��, யாைனக� த���
ெகா�ட�க��, ப�வைக �ல��க�

வா��ட�க���, ��ைர லாய�க�, ேசாைலக�,
��ேசாைலக� ஆ�ய இட�க�ெல�லா� வ��
���� ெச�வ� ேபால �தாேத� இ����ட�ைத�
ேத�� ெகா�ேட ெச�றா�.
ப�பல ம�களா��, இர��ன�களா��
இைழ�க�ப�ட மா�ைகக�, மாட�க� வ�யாக
அ�ம� ெச�ைக�� அவ��� ஒ�யான� அவ� ��
ப��, ஒ� சமய� இராம�ரா�� �ற�ேபால
க�ைமயாக��, ம�ெறா� சமய� ெவ�ைமயாக��,
ம�ப� ��ர� ேபால �வ�பாக�� ேதா�றம��தா�.
வ��� அர�க� ெப�க� �ரா�� கா��கைள��,
அழ�ய மல�களா� அல�க��க�ப�ட
�தான�க���� நாடக சாைலக�� ��தாம� எ��
இர��ன�க� ��� ஒ��� க�த�வ� ெப�க�
ஆட��, அர��ய� ��ட� க�� ர���� கா��கைள
அ�ம� க�டா�.
வ� ெந�க அ�ம� க�ட கா��க� அேனக�. ஊட�
ெகா�ட அர��ய� ஊடைல� ���க��, காம�
வளர��, ேபாைதத�� நற�ைன அ����
கா��கைள��, வ�ெந�க மா�ைகக�� ப�����
ேதவமாத�க� இ�ய �த�கைள� பா� �ைஜ ெச���
கா��கைள��, ��மண�க� நட��� கா��க�,
��மைன ��� கா��க�, காதல�க�� ஊடைல��,
�� �டைல�� வ��� அ�ம� க�டா�. வ���

ய�� ெப�க�, அர��ய�, நாகமாத�க�,
��யாதர�க� �தலான ெப�கைள� பா����
ெகா�ேட வ�� அ�ம� ஓ�ட��� மைல ேபால ஒ�
அர�க� ப���� �ட�பைத� கா��றா�. அ�த
அர�க� ப���� �ட�த ம�டப�, ஏ� ேயாசைன
�ள��, ஏ� ேயாசைன அகல��, உயர��
அைம�ததாக இ��த�.
அ�த ம�டப��� ந��� ஓ� உய�ய ப��ைக��
மைலேபா�ற அர�க� ப�����தா�. இ�த�
கா��யான� ஆ�ேச
ஷ � ப�����ப� ேபால��,
இ�� எ�லா� ஓ� வ�� எ��த� ேபால��,
��ைனக� எ�லா� ஓ� வ�வ� எ��த� ேபால��
இ��த�. �����ற அ�த அர�க�தா� ��பக�ண�.
க�பக மர�க����� ��� கா�� இ�ைமயாக அவ�
�� ��ய�. அ�த கா�� க�பகமர� கா��� ேதா��,
கட� ��� ஈர�பத� ஏ��� ெகா��, �வைக க�களாக
(ம�த, ம�ய, ��த) வ�� அவ� �� ��� தாலா���
ெகா����த�.
உற��� �ட��� ��பக�ண��� ேதவேலாக மாத�க�
கா� வ��� ெகா�����றா�க�. உற�க��� அவ�
��� ���� கா�� அ�ட��� எ�ைலவைர ேபா�
�� அவ� நா���� �����ற�. இதைன� க�ட
அ�ம��� உட� ���ற�. அ�த� கா�� த� ��
படாம� ஒ���� ெகா�டா�. மைல ேபால �ட�த

��ப� �� அ�ம���� ேகாப� வ�த�. காரண�
அ�� உற��பவ� இராவணேனா எ�� அ�ம�
�ைன�தா�. அதனா� அவைன ெந���� ேபா��
பா��தா�. இவ���� ப��� தைலக�� இ�ப�
ேதா�க��, இ�ப� கர�க�� இ�ைலேய. இவ�
இராவண� இ�ைல எ�� ெத��த�� அவ� ேகாப�
��� த��த�. அவ� இராவண� இ�ைல எ��
ஆன�ற�, ேவ� யாராக இ��தா� எ�ன? ந�றாக�
�ட�� ��க���. இ�ப�ேய �ல கால� ����
ெகா����க��� எ�� த� ேத�த� ேவ�ைடைய�
ெதாட��தா�. அ�ப� அவ� பல இட�க���
�ைதைய� ேத�னா�.
இராம�ரா�� �தனான அ�ம� �ைதைய� ேத�
அைலயாத இட� இ�ைல. மாட�ட�க�, மா�ைகக�,
மக�� ஆடர��க�, அ�பல�, ேதவ� ஆலய�க�,
பாட� ேவ�ைக (ேமைட), ப�� ம�டப�க� �த� பல
இட�க��� ேத�னா�. அ�த நக�� ெப�க�
இ���� இட�க�� எ�லா� �ைத அ��
இ��கலாேமா எ�� எ��� ேத�னா�. இ�ப��
பா���� ெகா�� வ�ைக�� அரச�க�, ேவ�ய�க�,
ேமேலா�, �ேழா� இ�ப� அைனவ�� ������ற
���யனான ��ஷண�� இ�ல� வ��
ேச��றா�.
ப���னா� ஆன ேமைட ��, பவழ ம�டப�����,

ேத� ���� க�பக மல�கைள�ைடய �தான��� ��,
����� க��� �ற�தவ� இ��க, தா� ம���
ெவ�ைம �ற��னனாக இ��த� அ�� எ�ெற��
அ�த அர�க� ��ட����ைடேய, த�ைன மைற���
ெகா�� வா�� த�ம ேதவைத ேபால ��ஷண�
இ��தா�. அ�� ப�����த ��ஷணைன அ�ம�
அ��� ெந���� பா��தா�. உற����ற
��ஷணைன அ�ம� த� உண��னா� எைட
ேபா�டா�. ��ற� இ�லாத உய��த �ணவா� இவ�
எ�� மன�தா� அ��� ெகா�டா�. ��ைமயான
��ைதயா� இவ� எ�� அவ�பா� பைகைம இ��,
அ��ட� ��� ��� ேவ� ப�பல மா�ைகக���
ெச�� ேத�னா�.
வ��� �� ம�ேயா எ��ப� �க� பைட�த
அர�ைபய� பலைர�� க��, பல மா�ைககைள�
கட��, த� மேனா ேவக���� க�ய ேவக���
அ�ம� ெச��றா�. அ�ப� வ�ைக�� ���
இ��ர��தா� ���க�ப�� �ைற ைவ�க�ப����த
இ��ர� இ��த �ைற வா�ைல அைட�தா�. ��
அதைன�� கட�� ேபானா�.
காவ��� இ��த அர�க�க� கைத ேப��ெகா��
��ைக�� அ�ம� அவ�கைள� கட�� சாம���யமாக
உ�ேள ���� ெச�றா�. �ைக �ைழய ��யாத
இட���� �கவ�ல அ�ம� அ�ேக

ெப�க���ைடேய ��க� கட�� ேபால எ���ல
இ��ர�� ப�����பைத� பா��தா�. அடடா! மைல�
�ைக�� வா�� ��க� ேபால ேதா�றம���றாேன
இவ�. அர�கனா அ�ல� ��க� ெப�மானா? ேவ�
யாேரா? ெத�ய��ைலேய. ��சய� இைளய
ெப�மா�� இவ�� ெந�நா� ேபா�ட
ேவ������� எ�� �ைன��� ெகா�டா�.
இவ��� �கராக� ேபா�ட� ��யவ�க�, �ர�ம,
�வ�, ��� இவ�கைள� த�ர ேவ� யாரா�
����? இவைன� �ைண�� ைவ������
இராவண� ��லக�கைள�� ெவ�வ� எ�ப� அ�ய
கா�யேம அ�ல.
இ�ேகேய �����தா� ேநர� ஆ���� எ��
அ����� �ற�ப�� இ��ர���� த��யான
அ�ய�மார� மா�ைகைய� கட�தா�. அ�காய�
ம��� த��ய� இ��த மா�ைககைள�� கட�தா�.
இராம�� அ�� ��வ� ேபால அ�ம� எ�லா
இட�க��� ���� ேத�னா�. இ��ர��,
அ�ய�மார�, அ�காய� ம�ற த��க�
இராவண�� ���ர�க�. அதாவ� இராவன��
ப�ட�� ரா� ம�ேடாத��� �த�வ�க� இ��ர��
ம���, அ�ய�மார�. இராவண�� ேவெறா�
மைன� தா�யமா�� எ�பா���� �ற�தவ�
அ�காய�. �ற மைன�ய���� �ற�த ம�ற
த��க�� உ��.

இல�ைக நக�� நாலா�ற�க��� கட� ����
அக�ைய� ேபால பா�கா�ப��த�. நகர���
இைட�� ஓ� அக���, இராவணன� மா�ைகைய�
��� ஓ� அக��� இ��க, இவ��� ந�வ�
அக�ைய� ெச�றைட�தா� அ�ம�. அ�த கட�
ேபா�ற ந�வ� அக�ைய� கட�� இைட நக����
���தா�. கால�� பய�� ஓ�� அ�த� ெப�
நகர��� ந�ட ந�����, க�ைம பட��த இ���,
ப��ெர�� ேயாசைன பர�பள��ள ��� ல�ச�
ெத��க���, தா� ஒ�வனாகேவ �தா��ரா��ைய�
ேத�னா� அ�ம�. அ�த ந��ர�� ‘��த
�யம�ெதா�� ���� ெந�வான�� உ�தம�க��’
உற��� ெகா����தா�க�. ேயா�ய��
���றா�க�; மத�ெகா�ட யாைனக�� உற��ன;
��த�க�� உற��னா�க�; ஆனா� உற�காத அ�ம�
ம��� ேத�ைய� ேத�� ெகா����தா�.
இ�ப� நகரேம உற��� �ட�த ேநர���, அ�த
நகர���� ���த அ�ம�, வ��� இ��த ��க��
இ��த அர��யைர� க�டா�. ��யாதர மாத�க�
வ���� ப��ைய� க�டா�. அ�ெக�லா� ெப�க�
இ��த �ைல க�� இ�ெக�லா� �தா�ரா�� இ�ைல
எ�� ேத�, ேம�� ேத�� ெகா����தா�. இ�ப��
பல இட�க��� ேத�� ெகா�ேட இராவண��
ெப�ய அர�மைனைய� ெச�றைட�தா�. அ�� �ரண
ச��ரைன� ேபா�� ஒ���� ெகா����த

ம�ேடாத��� மா�ைகைய� க�டா�. அ�த
மா�ைகைய� த� க�களா��, க��தா�� ���
ஆரா��தா�. ம�ற மா�ைகக� ேபா� இ�லாம� இ�த
மா�ைக த�����தைத கவ��தா�. ம�ற இட�க�
எ�லா� சாதாரண ம�கேளா� ஒ���வெத�றா�,
இ�த மா�ைகைய, ��மா�� ��மா�ைப
அல�க���� க���ப���� ஒ��டலா�.
��சயமாக நா� ேத� வ�த ப� ��ய� ேபா�ற�
எ�� �ைன��ேற�. �தா��ரா��ைய இராவண�
��சய� இ�த மா�ைக��தா� ைவ����க ேவ���.
உ�ேள இ��ப� யா� எ�� ெம�ல எ��� பா��தா�.
அ�ேக, அர�ைபேயா! �ேலா�தைமேயா! என
ஐய�ப��ப� அழ�ய� ெப�க� மலர� வ�ட, சாமர�
�ச, ெம��ய கா���, இ��ைச ெபா�ய��, க�பக
மல�க� மண� பர�ப ஓ� அழ�ய மா� ����
ெகா����தா�.
இ�ப� ஆட�பரமாக�� சகல �கேபாக வச�க�ட�
உற��வ� யா�? இவ�தா� தா� நா�வ�த
ஜான�ேயா? எ�� த� மன��� எ��த ஐய�ேதா�,
ெகா�ய � த� உடைல� ���ய� ேபால வ���னா�.
தா� ேத� வ�த �ரா��யா இ�த மா�? உ�தம
ல�சண�க� அைம�தவளாக� காண�ப��றா�. ந�
�ரா��தா� மன� மய�� தவ� இைழ��
��டா�கேளா? இ�த� �யைர� தா�க ��ய��ைலேய

எ�� வ����றா�. ���� அ�த� ெப�ைண
உ��� பா���றா�. அவ� அ�க ல�சண�கைள�
பா���றேபா� இவ� மா�ட� ெப�ணாக�
ேதா�ற��ைலேய. அவ� �க��� த� தைலவனா�
இராம�ராைன� ���த �யர� காண�பட��ைலேய.
அ�ப�யானா� இவ� �தா�ரா��யாக இ��க ��யா�
எ�� அ�ம� உண��தா�.
ஒ�வர� ேதா�ற�ைத ைவ�� அவைர� ப��ய
�வர�கைள அ��� ெகா�ள� ��ய சா���கா
ல�சன�ைத அ�ம� அ�����தா� எ�ப� இ�த�
��றா� ெத�ய வ��ற�.
இ�த� ெப��ட� உ�தம� ெப�க����ய �ல
இல�கண�க� உ�ளன. ஆனா� எ�ைலய�ற
��ப�ைத இவ� �ைர�� அ�ப��க� ேபாவ��
ெத��ற�. இவ� உற�க��� வா� �ழ� ஏேதா
ேப��றா�. இவள� க���ழ� கைல�����ற�.
�ழ�� ��ய மல� வா� உ�������ற�. இவ�
கணவ� �ைர�� இற�� ேபாவா�. இ�த எ��
நக�� அ��� ேபா�� என மன���� ெசா���
ெகா�டா�. இ�வள� ேநர� அ�ம� பா��த��,
அவைள� ப�� அ�மா��த�� இராவண�ைடய
ப�����, இ��ர��, அ�ய�மார� ஆ�ேயா��
தாயா�மான ம�ேடாத�யா��.
இவ� எ�ப�ேயா ேபாக���! நா� ெச��

�ரா��ைய� ேத�ேவா� எ�� அ����� அ�ம�
�ற�ப��, இராவண�ைடய உய��த அர�மைனைய
அைட�தா�. இராவண�ைடய மா�ைக��� அ�ம�
அ�ெய��� ைவ�த ேபா�, �� அ���த�; இல�ைக
��வ�� �� அைச�த�; ��ட மைலக� �ைல
�ைல�� அைச�தன; அர�க� �ல�
ெப�க��ெக�லா� வல��ற� ���தன; ���க�
எ��� ஆ�ன; வான��� ேமக�க� �த� ஓ� ேமா�
இ��தன; ம�கள� ��ன�களாக ைவ�க�ப����த ��
�ைற�த ��ண ��ப�க� ெவ���� �த�ன.
இராவண�ைடய அர�மைன��� ���� அ�ம�
உ�� ேநா��னா�. அவைன� த� அ��� க�களா�
பா������ “அ�ேதா! ஒ�ப�ற �ற�� வா��த இ�த
ெந�நக�� ெச�வ�க� யா�� அ���, நகர��,
இவ� ெபா��� அ��ேம!” எ�� இர��னா�. எ�த�
�ல�தவரா���, ந��ைன, ��ைன இவ���
பல�க� ஒேர மா��யாக�தா� இ����. �� வ�ைம
��க� எ�� மன���� எ��� ெகா�டா�.
��பக�ணைன� க�ட�� �ன�ெகா�ட அ�ம�
இராவணைன� க�ட��, இவனா� இ�த நகர� அ���
ேபாக�ேபா�றேத எ�� வ���னா�. இராவண�
��� ெகா��� கா��ைய� க���றா� அ�ம�:
“க�டன� கா�டேலா�� க���� �� கால� ெச��
��டன க�க� ��� ெவ��தன ��� ேம��

ெகா�டேதா� உ�வ� மாேயா� �ற��� ���
��றா�
��தைல ப��� ேதா�க� இ�ப�� ெத�ய ேநா��”.
இராவணைன� பா���� ேபா�, அ�ம� வாமனைன�
கா���� �க� ��ய உ�வ� எ���� ெகா��
���றா�. அ�த இராவண�ைடய வ�ய தைலக�
ப�ைத��, இ�ப� ேதா�கைள�� பா��� இவ�தா�
இராவண� எ�பைத� ெத��� ெகா�டா�. அ�ப�
அவைன� க�ட�� அ�ம���� க�க� �வ��
ஊ��கால ெந��ைப� ேபால க�க� � உ�ழ�
பா��தா�. இவைன இ�ப�ேய ெகா����டா� எ�ன
எ�� �ைன�தா�.
�தா�ரா��ைய வ�சைனயா� கவ��� வ�த இவைன
எ� ேதா�வ�யா� ைநய� �ைட��, அவன�
��ட�கைள என� கா�களா� அ���� �தற� ெச��,
தைலக� ப�ைத�� ப�தா� தைல�� உ��� எ�
ஆ�ைமைய� கா�டா��டா�, நா� இராம �ரா���
அ�யவ� எ�ற ெப�ைம இ�லாம� ேபா���ேம!
எ� ேதா� ஆ�ற����தா� எ�ன ெப�ைம?
எ��கால� எ�ைன எ�ன ெசா���? இ�ப�
�ைன��� ெகா�� ப�கைள� க���, ைககைள�
�ைச�� ெகா��, ேகாப��� எ��� ���, �ற�
ஆரா��� பா���, ஒ� கா�ய�ைத� ெச�ய வ�த
இட��� அைத ���� ேவெறா� கா�ய�ைத�

ெச�வ� �டா�. இராம�ரா�� அதைன ஒ���
ெகா�ள மா�டா�, நா� ��ற� ���தவ�
ஆ���ேவ� எ�� த� உண���கைள அட���
ெகா�டா� அ�ம�.
ேகாப� த��த �ைல�� அ�ம� ேயா���றா�.
இவேனா� மாத�க� யா�� உட� இ�ைல. த��ேத
இ���றா�. காம��னா� ேவ� �ைன� இ��
த������றா�. எனேவ, �ரா�� எ�ேகேயா ந�ல
�ைல�� இ���றா� எ�� எ� மன����
ேதா���ற� எ�� �ைன��� ெகா�டா�. ேத�ைய
எ��� காண��யாம�, இ�ன�� இ�ேக
தாம��பதா� எ�த பய�� இ�ைல, எ�� இராவண�
இ���ட�ைத��� ��க ��ப��ேபா�, அ�ேதா
இ�த ெப�ய நகர��� �தா �ரா��ைய�
காண��ைலேய, எ�ன ெச�ேவ� எ�� வ���னா�.
�ரா��ைய அ�த ெகா�யவ� இராவண� எ�ன
ெச����பா�? எ�� �ைற ைவ����பா�? எ��
எ�ண�டலானா�.

“ெகா�றாேனா? க�� அ�யா� �லமகைள�
ெகா��ெதா�லா�
��றாேனா? அ��ற�ேத ெச��தாேனா �ைற, அ�ேய�
ஒ�றா�� உணர�ேல�; ��� இ�� ேபா� எ�
உைர�ேக�
ெபா�றாத ெபா�� என�� இ�ெகா���யர�
ேபாகாதா�”.
அ�ைனைய� ெகா�� ��டாேனா? அ�ல�
�����டாேனா? அ�ல� ெவ� �ர��� எ�ேக��
�ைற ைவ�� ��டாேனா? ஒ��� ெத�ய��ைலேய.

இ� ����� ேபா� எ�னெவ�� இராம�ட�
ெசா��ேவ�. இ�த ெகா�ய வ��த� எ�ைன ����
ேபாகா� ேபா����றேத எ�� வ����றா�.
நா� அ�ைனைய� ேத� ெத� �ைச�� வ����பதா�,
நா� �தா�ரா��ைய� பா������
வ�ேவென�ற�லவா இராம�ரா� எ���
ெகா����பா�. எ� ம�ன� ���வேனா, நா�
�தா�ரா��ைய� ெகா�� வ����ேவ� எ�ற�லவா
எ��பா���� ெகா����பா�. எ�னா� இர�ைட��
ெச�ய ��ய��ைலேய. எ�த �க�ேதா� நா�
���� இராம�ரா� �க��� ���ேப�. அ�கத�
�தலாேனா�ட� நா�� சாகாம� இ�ப� வ��
த���ேறேன எ�ன ெச�ேவ� எ�� வ����றா�.
���வ� ���த தவைண நா�� ��வைட����ட�.
�ரா��ைய இ�ன�� காண��ய��ைலேய.
�ரா��ைய� க�����க ��யாததா� இற��
ேபாகலா� எ�� ெசா�னவ�கைள ெய�லா� மேக��ர
மைல�� இ��க� ெசா�����, நா� வ�த
கா�ய�ைத�� ���க ��ய��லேய. இத� �ற��
நா� உ�� வா��� எ�ன பய�? ந��ைன
எ�ைன��� ����ேபா���ட� ேபா��, எ��
வ���னா� அ�ம�.
எ��� ேயாசைன �ர� கட�பர���ள, ம��களா�
�ழ�ப�ட இல�ைக ��வ��� எ�லா உ��ன�க�

இைடேய�� ேத���ேட�. �ரா��ைய எ���
காண��ைலேய. ஆழ��ள கடைல� தா�� வ��
�யரமா� கட�� ���� அ�ய ேவ�� ேந��தேத
எ�� வ���னா�. அ�த ெகா�ய அர�க�
இராவணைன எ� ைகயா� ப�� இ��� வா�����
உ�ர� ெகா���ப� எ� வ�ய கர�களா� அ���,
�ரா�� இ����ட�ைத� கா�� எ�� ெசா�ல
மா�ேடனா? இ�த நகர�� இதைன ஆ���ற
இராவண�� ��� க�� மா��ப� ெந��ைப ைவ��
ெகா��த மா�ேடனா? உ�ைர இ�ன�� �டாம�
தா��� ெகா�����ற நா�, ேதவ�க�ட� ெச��
�ரா�� இ����ட�ைத� கா���க� எ��
ேக�கலாெம�றா�, இராவண� இ���� ேபா�, ப��
ெசா��� வ�லைம இ�லாதவ�களா� ��டா�கேள
அவ�க�, ��� அ�ைன இ����ட�ைத எ�ப�
அ��� ெகா�ேவ�.
ச�பா� அ�ைனைய இல�ைக�� க�டதாக�
ெசா�னாேன, அவ� ெசா�ன ெச���� தவறா��
ேபா��ேற. இ�த இல�ைக நகைர� கட�� அ���
��க� ெச�யாம� இ�ன� இ�த உடைல�
தா���ெகா�� இ���ேறேன. �தாேத�ைய �ேலாக
வா�க�� ேதவ�க�� பா����
ெகா������ேபாேத ���� ெகா�� வ����ட
அர�கைன, நா� அ��க��ைல ெய�றா� எ�ன
பய�? இ�த நகர�ைத�� கட�� அ��� நா��

இற�� ேபாவேத ச� எ�� எ��னா�.
எ�ளள� இட��ட ��ச� ைவ�காம� எ���
�ைற������ இராம�ரா� ேபால எ��� ����
���த ���, அட��த மல� ேசாைலெயா�ைற அ�ம�
அ��� பா��தா�. அ� எ�ன இட�? நா� இ�வைர
அ�த இட����� ேபா� பா��க��ைலேய, இ�ேபா�
பா��கலா� எ�� அ�� ேபானா�. இ�த வன��லாவ�
நா� அ�ைனைய� க�������ட ேவ���.
அ�ப���ைல ெய�றா�, இ�த இல�ைக நகைர
அ��� நா�� மா�� ேபாேவ� எ�� உ��
��டா�.
இ�ப� உ�� எ���� ெகா��, அேசாக வன� எ��
ெபய��ள அ�த ேசாைல�� அ�ம� �க��,
ேதவ�க� ஒ�� �ர�� வ�� �மைழ ெபா��தன�.
அ�த ேநர��� அ�த அேசாகவன��� ஓ�ட���
இராவணனா� �ைற ைவ�க�ப����த �தா�ரா����
�ைலைமைய� ச�� கா�ேபா� இ�ேபா�.
அேசாகவன� என�ப�� அ�த ேசாைல��, ஓ�
மர��ன��� வ�லர��ய�க� ����� அம���
காவ� இ��க, அ�ைன ஜான�, உட� இைள��,
அவள� எ�� வா�� �யர� வா�ட �����தா�.
��க� எ�பேத மற��ேபான �ைல��, க�கைள
இைம�த����, அச��னா� இைமக�
��த����, ந�ல ெவ�� ேநர��� ஏ�ற�ப�ட

�ள��ேபால ஒ��ழ�த உடேலா�, ம�� ேபா�ற
சாய��, ��� ேபா�ற இ�ய �ரைல��ைடய �ைத,
�����ட��� அக�ப�ட மா���� ேபால
வ������தா�.
சதா இராம�ரா�ைடய �ைன�னா� ேசா��� ேபா�
�ேழ ��வ��, ��� அ�வ��, உட� ேசா����
வ��த��, பய�� ���� எ�வ��, ஏ��
வ���வ��, ��ன� அ�வ��, இராமைன மன�தா�
எ�� அவைன� ெதா�வ��, உட� ந���வ��,
�யர� ���� ெப���� ��த��, இைவய�� ேவ�
எ��� ேதா�றாம� வா����தா�. க�க�����
க��� தாைர தாைரயாக� ெகா��� ெகா�� இ��த�.
இராம�ரா�� �ைன� ெபா�ெதலா� அவைள
வா��� ெகா�ேட இ��த�.
வான��� ���ட க�ய ேமக�ைத� க�டா�, உடேன
இராமன� வ�ண�ைத �ைன��� பா���� க���
���வா�. க�க�� �����ற ைமைய� க�டா��
இராமன� �ன� வ�� அவைள� �������.
���� வ�ைமைய யாரா�� ெவ�ல ��யா� எ��
அ�����த ேபா��� இராம�ரா� த� �� ெகா�ட
அ��� காரணமாக வ�� த�ைன
��கா��டா���ட, த� �ல� ெப�ைமைய�
கா�பா��� ெபா��டாகவாவ�, த� மைன�ைய�
�றெனா�வ� கவ��� ெச�றத�� ப����க ��சயமாக

வ�வா� எ�ற ந���ைக�� நாலா�ற�� �����
����� பா���� ெகா�ேட���தா�. உட��� உ��
ேபா�ற ஆைட அ�வைத� த�ர ேவ� மா�� உைட
இ�லாம���தா�. ���காம��, மா�� உைட
அ�யாம�� �ைக ப��த ���ர� ேபால
ேதா�றம��தா�.
மாைன� ���க� ெச�ற இராம� �ர� ெகா��க,
அவ��� எ�ன ேந��த� எ�பைத� பா��க� ெச�ற
இல��வ� அவைர� பா��க��ைல ேபா����ற�.
அ�ப� க��������தா�� இ�ப� கட� தா��
இல�ைக இ��பைத அ�யமா�டா� ேபா��. இ�த
அர�க� இராவண� எ�ைன� கவ��� வ�தைத
அவ�க� அ�யமா�டா�கேளா எ�னேவா? என
இ�வா� பலவா� ����� ஏ�கனேவ ��ணா����த
த� ெந�ச�ைத �யா� ��ட�ேபால ேம�� ��ணா��
வ������தா�.
இராவண� எ�ைன� கவ��� வ�� வ��� அவைன�
த��� ேபா� ���தாேன க��ன�� அரச� ஜடா�,
அவ� இற�� ேபா���டா� ேபா��. அதனா�
இராம�ட� எ� �ைலைமைய எ���ைர�க ஆ�
இ�லாம� ேபா���ட� ேபா��. இ� இ� �ற���
இராம ல�மண�கைள� பா��ப� எ�ப� ��யாத
கா�ய� எ�ற எ�ண� அவைள ���� ����
வ���ய�.

இராமன� �ரைல� ேபால அ�த மாயமா� எ���ய
���ரைல� ேக�� இல��வைன� ேபா� பா��க�
ெசா��, அவைன ������ ேப�ய ெச�� ேக��,
‘இவ� அ���லாதவ�’ எ�� எ�ைன ெவ��� ���
��டாேரா? அ�ல� ���ற��� ெச�த
ஊ��ைனேயா? எ�� வா� உல��� ேபாக, உண��
ேத��� ேபாக வ��� �ய� உ�வா�.
தா� உ�கா��த இட�ைத��� ச��� அகலாத �ைத,
இ� இராம��� இைல ேபா�� யா� உண�
ப�மா�வா�க�? ����ன� யாேர�� ��வ�க�
வ�� ��டா�, அவ�கைள இராம� எ�ப� உபச��பா�
எ�ெற�� வ���வா�. இரவானா�� ச�,
பகலானா�� ச�, எ�ேபா�� வ��த���
ஆ�����தா� �தா�ரா��. த�ைன� கவ���
ெகா�� வ�� ெகா�ைம��, வ�சைன�� உைடய
அர�க�க� எ�ைன இ�வள� நா�க� உ�ேரா�
ைவ����க மா�டா�க�, �����பா�க� எ��
��மா�����பாேரா? அ�ல� த� �ல� ெப�ைம��
ஏ�ப ெபா�ைமைய� கைட�����, ேகாப�ைத�
த���� ெகா�டாேரா? எ�னெவ�� எ��வ�
எ�� வ���னா�.
ஒ�ேவைள, ெப�ற தா�மா�க��, த�� பரத��
கா���� வ�� ம�ப��� வ��� அைழ��� ெகா��
நா����� ���� ெகா�� ேபா���டா�கேளா?

ஆனா� வா�க��தப� ப�னா�� ஆ��க�, கா���
வாழாம� ��சய� நா� ���ப மா�டா�, அதனா�
அ���வ���� ஏேதா ஆப�� ஏ�ப����க
ேவ��ெம�� எ�� மன� ெநா�தா�. ��� �ர�
எ�ற அ�ரைன� ��மா� வத� ெச�தாேர, அவைன�
ேபா�ற அ�ர�க� எவேரா�� ேபா� ஏ�ப��
��டேதா?
��� ைகேக� ேகாசல நா� இ� உ� த�� பரத���
எ�றேபா�, ����� ��மட�� �க� ெபா��ட�
ஏ��� ெகா�ட இராம�ரா�ைடய �க�ைத இ� எ��
நா� கா�ேப�? உ�ைமயான ரா��ய� எ��ற
ெச�வ� இ� உன�� எ�� த�ைத தசரத� ��ய
ேபா��, இ�த� ெச�வ�கைள� �ற�� கா����� ேபா
எ�� ைகேக� ெசா�ன ேபா��, அ�றல��த
ெச�தாமைர என �க� மல��� ஏ��� ெகா�ட
இராம�ரா� ���க�ைத எ�� நா� கா�ேபேனா?
“ஆழ ���க�ைக அ�� கடா�ய
ஏைழ ேவட���, ‘எ�� ��த��, �
ேதாழ�, ம�ைக ெகா��� ‘ என� ெசா�ன
வா� ந��ைன உ��, மய��வா�”.
க�ைக� கைர ேவட� �க�ட� ந�� ெகா�� எ�
த��, இ� உன��� த�� எ���, � என��� ேதாழ�
எ���, �ைத உன��� ெகா��� எ��� ெசா�ன
அ�த� ப�ைவ எ�� மய���றா�. எ�ைன�

��மண� ��ய வ��, ஜனக� சைப�� இ��ேதா�
�ய��ற வடவைர ேபா�ற �வத�ைச ெநா���
வைள�� ஒ��த ெப�மா� இ�� எ�ைன வ��
��காம� இ���றாேர எ�� வ���வா�.
கா��� கர�, �ஷண� �த�யவ�கேளா� ெப��
அர�க� பைடைய� கண� ெபா��� ெவ�� அ��த
இராம�ரா� எ�ைன ��க வராம� இ���றாேர. த�
மணநா��, ��மண ைவபவ��� ேபா� �க��த
பா��ரஹண� ஸ�தப��� ேபா� த�ைத ஜனக� எ�
கர�கைள� ப�� அவ� கர�க�� ஒ�பைட�க, அவ�
எ� பாத�ைத� த� ஒ��ைகயா� ப�� ஒ�ப� அ�க�
எ��� ைவ�தைத �ைன����� வ����றா�.
த� தா� வா��� ெகா��த ரா�ய பார�ைத ஏ���
ெகா�� ெபா��� த��க ேவ��ய பரத�, ����
��ட சைட��ேயா� மர�� த��� கானக� வ�த
அவ� அ�ைப எ�� இராம�ரா� வ���யைத
எ��� பா���றா�. த�ைத ெசா�ப� கானக� ெச�ல
�ற�ப�� ��பாக ேகாதான� ெச�ய ேவ�� ��சட�
எ�� அ�தண��� ஓ� ப�� ��ட�ைத� தானமாக�
ெகா��தேபா�, த� ஆைசைய ெவ�� கா���
ெகா�� ��ற அ�த �ராமணைன� பா��� ���த
இராமைன எ�� ம���றா�. �ராட� எ��
அர�க�� பாவ �ைனகைள� ேபா��, சாப�ைத�
ேபா��ய இராம�� ெசயைல எ��� பா���றா�.

இ��ர �மாரனா�ய சய�த� எ�பவ�, காக� உ���
வ�� தன�� ெதா�ைல ெகா��க, அவ� �� ஒ�
��ைல எ��� ம��ர� ெசா�� அ�� அ��ரமாக
ஏவ, அ� சய�த� க�ைண ம��ம�ல, கா�ைக�
��ட� �����ேம ஒ� க� ேபான ெசயைல
எ��� பா���றா�. இ� ���� ெப�யா�வா�
பா�ர� “ெந��த க�� �ழ� மடவா� ��ன�ேய�
��ண�ப�” என� ெதாட��� “�ைத�� அ�ம�
ெத���த அைடயாள�” எ�ற தைல��� வ�� பாட�
�ைன� �ர�த�க�:
“���ர� �ட� ���ப� �� கா�ைக �ைல ��ட
அ��ரேம ெகா�ெட�ய அைன��ல�� ���ேதா�
‘��தகேன! இராமாேவா! �� அபய�! எ�றைழ�ப
அ��ரேம அத� க�ைண அ��த�� ஓரைடயாள�”.
அேசாகவன��� �ைற ைவ�க�ப����த
�தா�ரா����� காவலாக ெகா�ய அர��ய� பல� ���
இ��தன�. அவ�க�� ��சைட எ�பா� ம���
�ைத�ட� அ�� பாரா�பவளாக�� இ�ெசா�
ேப�பவளாக�� இ��தா�. அ�ம� அ�த
அேசாகவன�ைத அைட�த ேநர� இர� ந��சாம�ைத
அைட����ட ப�யா�, ��சைட த�ர ம�றவ�க�
��கமா�ய ேபாைத மய�க��� ஆ�����தன�. ம�ற
அர��ய� �����ட ப�யா� �ைத அ�த�
��சைட�ட�, � எ��ட� அ�� ெகா�டவளாக

இ���றா�, உ��ட� ஒ�ைற� ெசா�ல
�����ேற� எ�� ேபச� ெதாட��னா�.
“அ�� ெகா�ட ��சைட! என�� இட�ப�க� க�
����ற�. இதனா� �ைளய� ேபாவ� எ�ன? எ�
�யர�க� ��� ந�ைம �ைளய� ேபா�றதா? அ��
ேம�� த�யாத �ைமக� �ைள�மா? எ��
��ய��ைல” எ��றா� �ைத.
“��� இராம� ��வா��ர ��வ�ட� ��ைல��
வ�� ேச��த அ���, எ� இட� க� ���த�. இ���
அ�ேபால ����றேத. இத� காரண�ைத என���
ெசா�” எ�றா�. “இ�ெனா��� ெசா�ல மற��
��ேடேன, அைத�� ேக�. அற� த��
��ைதயனா�ய ஆ�நாயக� இராம�ரா� தன��
உ�ைம��ள நா�ைட� த� த����� ெகா��� ���,
நா�க� கானக� ���தேபா�, என� வல� ���த�.
கானக��� இராவண� எ�ைன� கவ��� ெச�ல வ�த
ேநர���� என� வல��ற� ���த�. இ�ேபா�
இட��ற� ����ற�. இதனா� �ைளய� ேபாவ�
எ�ன எ�பைத என��� ெசா�ேல�” எ��றா�.
இ�ப� �ரா�� ��சைட�ட� ேக�ட��, அவ�
ெசா��றா�, “ம�கள�! �ப ேசாபன�! ந�ைமேய
உ�டா��. இ�வா� உன�� இட�க� ���பதா�, �
உ� கணவைன அைடவ� ��சய�. அ�ம��ம�ல,
நா� �ற�ேபாவைத�� ேக�” எ�� அவ� ேம��

ேப��றா�.
“ஒ� ���த �ேத! உ� உட�� பச�� �ற� ��க, உ�
உ�� உ����ற, இ�ய இய���, ந��ைச��
ெகா�ட ெபா� �ற வ�� ஒ�� உ� காத�ேக வ��
பா�� ெச�றைத நா� க�ேட�. இ�ப�ெயா�
ெபா�வ�� வ�� உ� காத�ேக பா�னா�, உ�
கணவனா� அ��ப�ப�ட �த� ஒ�வ� இ��
உ�ைன� காண வர�ேபாவ� உ��. ெகா�யவ�க���
�ைம ஏ�பட� ேபாவ�� ��ண�. நா�
ெசா�ல�ேபா�� ெச��கைள�� ேக�!”.
“ேவ���யாேள! � ���வேத இ�ைலயாதலா�
உன��� கன�க� வ�வ� இ�ைல. நா� ஒ� கன�
க�ேட�. எ� கன� ப���� எ�ேபா�� ப����.
எ� கனைவ� ெசா��ேற� ேக�! �ேத! ெப�ைம
ெபா���ய இராவண�, �வ�� �ற ஆைட அ���
ெகா��, த� ப��� தைலக��� வ�ய வ�ய
எ�ெண� தட�� ெகா��, க�ைதக��, ேப�க��
��ட� ெப�ற வ�ய ெப�ய ேத�� �� ஏ��ெகா��,
ெத� �ைச ேநா��� ேபா�� ெகா�����றா�.
இராவணைன� ேச��த ம�றவ�க��, உற�ன�க��
அேத ெத� �ைச ேநா��� ேபா��றன�. ேபானவ�
ஒ�வ�� ���� வர��ைல. இ�கனைவ தைட���
க�ேட�. இ� �ைம �ைளய� ேபாவ�� அ���.
இைத�ட அ�கமான ெச��க�� எ� கன�� வ�தன,

அவ�ைற�� ெசா��ேற�, ேக�!”
“இராவண� ��ய அ��ேஹா�ர� ெச�வத�காக
���� அ�� வள��� பா�கா�� வ��றா�. அ�த
��த அ�� அைணயாம� இ��வைர பா�கா�க
ேவ��ய ஒ��. ஆனா�, அ� அைண�� ேபான�.
அ�த அ�� இ��த இட��� ெச�ைம �ற���
கைரயா�க� ��ட� ��டமாக� ேதா�� வள��தன.
இ�ல��� எ�ேபா�� ஒ� ��� ெகா������ ம�
�ள��க� ெந��காலமாக இ��� வ�தன. வான���
ேதா��ய ேப�� ஒ�� ��ய�காைல�� அவ�ைற�
தா�� அைன��� அைண�� ேபா�ன. ெப�
யாைனக� மத�� ெசா��தன. அர�மைன �ரச�க�
ஒ�வ�� �ழ�காமேல தானாக இ�ேபா� �ழ��ன.
வான��� ேமகேம இ�லாம�, ��ன��, இ���
தா�� ந�ச��ர�க� உ���தன.”
“ெபா�� ���� ��ேப க�ரவ� உ��� பக�
ேதா��ய�. அர�க�க�� ��ைளக� �����த
க�பக மல�க� ந�மண� �சாம�, �லா� நா�ற�
��ன. இ�த இல�ைக நகர��, எ��� ���க��
������ எ���றன. ம�கல ��ங�க� அ���
�த�� ேபா�ன. நகர��� �ள��� ஒ� மைற��
எ��� இ�� ���த�. ேதாரண� க�ப�க� ����
����றன. யாைனக�� த�த�க� ����
����றன. அ�தண�க� �தா��த �ரண��ப���

��த �� க�ைள� ேபால ெபா�� ேமேல எ���றன.
வான��� ந�ச��ர�க� ச��ர ம�டல�ைத�
�ள��ெகா�� ேமேல ெச���றன.”
“வான������ ெசா��� மைழ ���� �னலாக
ஊ���ற�. ேபா��க��க� இய��வா� இ��
தானாகேவ ஒ��� ெகா�� பைக��� ேபா� ����றன.
அர�க மாத�க� க������த ம�கல நா�க�
தானாகேவ அ��� ����றன. இ�ம��ம�ல, இ�
ேபா�ற �ய ச�ன�க� ேம�� பல உ�� ேக�!”
எ�� ��சைட ெசா���ெகா�ேட ெச��றா�.
“இராவண�ைடய மைன���, மய�மக�மான
ம�ேடாத� தைல�� ேகாலமாக� ேதா���றா�.
அவ� தைல ம��� ������, ம�� ���� ேபா��
நா�ற� பர��ற�. இ�த� கன�னா�, அர�க�க����
�ைம��, அ��� ஏ�பட�ேபாவ� ��ண�. இ�வைர
நா� ெசா�ன கன�க� ஒ��ற� இ��க���,
இ�ேபா� ��� ேநர� ��பாக, நா� உற�� எ��
��� நா� க�ட ஓ� கனைவ� ேக�! வ�ைம வா��த
இர�� ஆ� ��க�க�, ெப�ய �����ட�ைத
அைழ��� ெகா��, ஒ� மைல�� வ���
வ�வதாக� கன� க�ேட�. வ�ைம ெகா�� தா���
ேபா� ����, மத� ெகா�ட யாைனக� �ைற�த
கா�ைட, அ�த இ� ஆ� ��க�க��, ��� ��ட��
எ����� தா��ன. எ�ண�ற யாைனகைள அைவ

ெகா�� ����, இ���� ஓ� ம�ைல� த�க�ட�
அைழ��� ெகா�� ேபா��றன.”
“�வ�த �ற�ைடய ஒ� ெப�, ஆ�ர� ��கைள�
ெகா�ட �ள�� ஒ�ைற� ைக�� ஏ��, இராவண�
மா�ைக����� �ள��, ��ஷண� மா�ைகைய�
ெச�றைட�றா�. ெபா� மயமான ��ஷண�
மா�ைக�� அ�த மாதர� �ைழ�த ேநர���, �
எ�ைன உற�க����� எ��� ��டா�. எ� கன�
��� ெபற��ைல” எ�� ��சைட ெசா�னா�.
இ�வளைவ�� ேக��� ெகா����� ���
�தா�ரா��, “தாேய! உ� கன�� எ��ய ப��ைய��
க����� என��� ��, இ�ேபா� கன� கா�பத��
உற�க� ெகா�!” எ�றா�.
இ�த சமய� பா���, இராம�தனான அ�ம�, அ�த
இட���� வ�� ேச��றா�. �தா�ரா�� இ����
�ைலைமைய� பா���றா�. அ�வைர ����
ெகா����த காவ� அர��ய� ��க� கைல��
எ��தன�. அவ�க� த�தம� ைகக�� ஆ�த�கைள
எ���� ெகா�� �ைதைய� ���� ெகா�டன�. அ�த
அர��ய�� ேதா�ற�ைத� ��� பா��ேபாமா?
இ�த அர��க��� வ���� இைடேய வா�
அைம����த�. �� ெந���� ப��க�ப�ட�
ேபா�ற க�க�. ெகா�ய பா�ைவ�ைடயவ�க�. ஒ�

ப����� அ��த ப����� இைடேய, யாைன, யா�,
ேப� �த�யன ����. வா� ெப�ய �ைக ேபா�ற�.
இவ�க���� ப�� கர�க�. ஒ�ைற� தைல ம���
உ��. �ல� இ�ப� தைலக�� இர�� ைகக��
உைடயவ�க�. இவ�க� பய�கரமான
ேதா�ற�ைடயவ�க�. மா�ப�ட வ�வ� எ��பவ�க�.
ப��த மைலேபா�ற பல �ைலகைள உைடயவ�க�.
ப�பல ஆ�த�கைள� தா��யவ�க�. �ஷ���� ஒ�
உ�வ� �ைட�தா�ேபா�ற உட� அைம�தவ�க�;
ம�ைட ஓ�ைட� ைக�� ைவ���ள ைவரவ
����ேய பய�ெகா��� அள���� ெகா�ர�
ேதா�ற�ைடயவ�க�.
இவ�கள� �க�க�, யாைன, ��ைர, ேவ�ைக, ெப�ய
கர�, யா�, ேப�, ��க�, ந�, நா� என ��க�கைள�
ேபால அைம����தன. �க� ���� இ����; �ல�
��� ��கைள�ைடயவ�க�; ெகா��ெதா��
��பவ�க�; ெகா�ட ��ற��னா� எ�ேபா��
�ைக��� வா�ன�. இ�த அர��க� த�ைன� ����
ெகா�� ��ற�ட�, �தா�ரா�� ேப�� அட��, அ�த
ெகா�ய �க�கைள� க�� அழ� ெதாட��னா�.
இைத� கவ���� ெகா����தா� அ�ம�. உடேன
�ைர�� வ�� �ற� அ�யா வ�ன� அ�����த ஓ�
உய��த மர��� �ைள�� வ�� அம��� ெகா��
�ேழ நட�பனவ�ைற� கவ��க� ெதாட��னா�.
��டமாக வ�� ��ற அர��ய���ைடேய க��ற���

ெச�ம�, இராம�ரா�� ேத�ைய, ேமக� ��ட�ைத�
����� ெகா�� ேதா��� ��னைல� ேபால க�ைம
�ற அர��ய� ��ட��� க�டா�. ����� அர��ய�
��ட�. ந��� க��� ெவ�ள��� வ�����ற
ேத�, இவ� ��சய� �தா�ரா��தா� எ�� மன��
��ச���� ெகா�டா�.
“ஆகா! இவ� �தா�ரா��ேய தா�. இ�வைர நா�
ப�ட பா� �� ேபாக��ைல. த�ம� அ�ய��ைல.
நா�� இ� இற�க மா�ேட�. இ�வைர ேத�ய
ேத�ைய நா� இ�ேக க�� ெகா�ேட�. ஆகா!
ஆகா! �தா ேத�ைய� க�� ���� ��ேட�” எ��
ஆன�த ���யா� ஆ�னா�, பா�னா�, அ���
இ��� தா�� பா��� ஓ�னா�, உல�னா�.
எ�னதா� மகா ப��த� ஆனா��, எ�னதா�
வ�ைம ��க �ர� எ�றா��, எ�னதா� �ேவ�
எ�றா��, தா� ெகா�ட ேகால� வானர�
ேகாலம�ேறா! அத�ேக�ப அவ� தன� மன��
ம����ைய ெவ��ப����றா�.
�ைல ம��ப�ற இர��ன� க� �� ப��� �ட�ப�
ேபால, ��ய ஒ��னா� ம��� ெத��� ச��ர�
ேபால, ெந� தட� வா� ���காம� கைல�த
ேகச�ேதா� �ள��� �ரா���� க���, காவ��
மா�படாம� ெந��பா� �ள����றேத. அற�����
அ�� உ�ேடா? எ�ன ெசா�ேவ�. எைத� ெசா��

�க�ேவ�. இராம�ரா�� �ர� கழல��த
�ய�கைள� �க�ேவேனா? ம�ைகய� �லகமா�
�ரா���� மன��� மா�ைப� �க�ேவேனா?
ம�ன�க�� �ற�ேதா� ஜனக�� �ல���
ெப�ைமைய� �க�ேவேனா? எதைன� �க�ேவ�,
எ�ப�� ெசா��ேவ�?
ேதவ�� ெகடமா�டா�க�; ெத�வ அ�தண�� �ைழ
ெச�ய மா�டா�க�; த�ம����� அ�� �ைடயா�;
எ� தைலவனான இராம�ரா��� நா� ெச���
ப���� தவ� ஏ�படா�. இ� எ�னா�, ெச�ய
��யாத� எ� உ��? இராம�ரா� அ��
இ����ேபா�.
��றம�ற �ரா���� ஏேத�� ேக�
ஏ�ப�����மானா�, இராம�ரா�� ேகாப� எ��
கட� ெபா�� இ�த உலைகேய அ�������.
�ரா���� எ�த �ைற�� ஏ�பட��ைல, எ� எ�ன?
எ�ைலய�ற கால� இ��லக� அ�யாம�
�ைல������. ந�ல �ல��ேல உ���, உய��த
�ண�க��, ந�ப��க�� �ற�� �ள�க, இ�லற
த�ம��� �ற���� க��� ெந��� வா��
ெப�க�� தவ� �ற���� ��பாக, ��� ந���
����, ஐ��ல�கைள அட����, உ�ப��,
ப��வ�மான உண�கைள ���� தவ� ெச�பவ�க��
�ற����ட எ����க���மா?

�ரா���� தவ� �ற�பா�, இராவண� �தலான
ெகா�ய அர�க�க� அ�வா�க�. இ� ��வ�க�,
அ��தவ� �ைற�� ஒ��வ�. ெப�க�� அற���
மா��னா�தா� ச�க� ெந��� வா��ற�.
அ�ைனைய த�ம�தா� கா�தேதா? ஜனக� ெச�த
ந��ைன கா�தேதா? இவ� ேம�ெகா�ட க�� ெந�ேய
இவைர� கா�தேதா? அ�ைம! அ�ைம! யாரா�
இ�ப��ப�ட தவ ஒ��க�ைத ேம�ெகா�ள ����.
இவ�த� ெப�ைம எ�னா� உைர�க ���ேமா?
அர�க�க� ெச�வ��� �ற�� �ள����றன�.
ெகா��ெதா�ைல ேம�ெகா�டன�. அவ�க� இ�ட
ப�ைய� ச���� ����ட ேதவ�க��
கா������றன�. இ�ப��ப�ட �ைல��
அர�க�க�ைடய ெச�வ�ைத ����ேயா, அ�ல�
அவ�கள� ெகா�ைம�� அ��ேயா, உத��� வர
ஒ�வ�� இ�ைல எ�ற அ�ச உண�வாேலா, �ற மக��
அர�க�� ஆைச�� அ�ப��� �டலா�. ஆனா�,
�ரா���� க��� � உய��த த�ம�ைத��,
ந�ப�ைப��, �ைல ���� ��ட�. இ�வா�
எ��யப� அ�ம� ஓ� ெப�ய மர��� மைற��
ெகா�� எ�ன நட��ற� எ�� கவ��தா�,
அ�ேபா� இராவண� அ�� வ�� ேச��றா�.
மைலக� எ�லா� ஒ�� ேச��த� ேபா�ற ேதா�ற��,
இ�ப� ேதா�க�� ப���ட தைல�� அ��த

ம�ட�க� ஒ��ச இராவண� வ�� ேச��தா�.
இராவண� வ�த��, அவ� ��ேன, ப�வார�க�
உபச��த வ�ண� வ�த கா���� பா��க
�வார�யமாக இ��த�. இ�ைறய அர�ய� தாதா�கைள
ஒ������ இ�த� கா�� எ�த� கால�����
ெபா���� ேபா����ற�.
ேதவேலாக�தா� எ�லா� இராவண�ட� ஏவ�
��பவ�களாக இ���றா�கள�லவா, அ�த வைக��
ேதவேலாக அழ� ஊ�வ�, இராவண�ைடய
உைடவாைள ஏ��� ெகா�� அவ� ��னா�
வ��றா�. ேமனைக அவ���� தா��ல� ம����
ெகா���றா�. �ேலா�தைம அவ� கால�கைள�
�ம�� வர, ம�ற ேதவேலாக�� மாத�க� அவைன�
����வர, உட�� ��ய ந�மண� சா���
அ����ள மல� மாைலக�� மண� �ச, இராவண�
ஆட�பரமாக நட�� வ�தா�.
���� ெகா����த இராவண��� �ைத த�
ஆைச�� இண�க��ைல எ��ற ேகாப�, த�
ேமாக���� இைட�� ஏ�ப����ட� க��
��க�ைத� ெதாடர ��யாம� எ��� வ�� ��டா�.
இ�த� கா��ைய மைற�� இ��த அ�ம� எ�னதா�
நட��றெத�� பா��கலாெம�� “ராம” நாம�ைத�
ெஜ���� ெகா�� இ��தா�. �ட வ�த ேதவ மக��
ஒ��� ��க, இராவண� ம��� �ைதைய ெந���

வ�� ��றா�. அவைன� க�ட�� அ�ைன�� உட�
��ய�, உ�� ந���ய�. காமவச�ப�� இராவண�
பத�ற��ட� ���றா�. இைத� க�ட அ�ம�
�ைத�� ேம�ைமைய எ��� ெகா�� ‘வா�க
�தா�ரா��, வா�க இராம�ரா�, வா�க ேவத�க�,
வா�க அ�தண�, வா�க ந�லற�’ எ�� மன����
வா����றா�. ஒ�ெவா� �க���� �கைழ
ேம�ேம�� வள���� ெகா��� மா��.
உலகேம க�� அ��� இராவன� �ைத�ட� ெச��,
“� எ��ட� இர�க� ெகா�ள� ேபாவ� எ�ேபா�?”
எ��றா�. �வெப�மா�ட��� த� வ�ைம��,
ெப��த�� �ைறயாத இராவண�,
காமவச�ப�டதனா�, �ைத�ட� ம������
ெக���றா�.
“இ�நா� வைர �ணா���ட�. இ� வ�� நா�க��
�ணாகாம�, அ�� ெச�ய மா�டாயா? உ��� ேமாக�
ெகா�ட எ�ைன� ெகா�ற ��ன�தா� மன�
மா�வாேயா? எ� ெச�வ�ைத� ��செம� இக���
��டா�. � இராமேனா� கானக வா��ைகைய �����
ெகா�� அேயா�� ெச�� வா�வ� எ�ப� அ�ப
வா��ைக அ�லவா? வா�நா� ஒ�ெவா��� க���
ேபான�� இளைம ���ப வர�ேபாவ��ைல. இ�ப�
ெபற ேவ��ய இளவயைத �ண��� ��டா�,
அதைன� ெப�வ� எ�ேபா�?. உ� மன�

வா�மானா�, எ� உ�� ������. உ� அழ����
ஏ�றவ� இ��ல�� எ�ன� த�ர ேவ� யா� உள�?
ெப�ைம��, ேபரழ�� �றழாத மன� ��ப��
உ��ட� உ�ளன. க�ைண��, ெகாைட�� மற�த�
ஏ�?”
“அ�� இராம� ஓ �தா! ஓ இல�மணா! எ��
அல�யைத� ேக�ட ���� அவ� உ��ட�
இ��பதாகவா �ைன��றா�. உன�� ந�வா��
கா����க, � அைத ேவ�டாெம�� ஒ���த�
ந�ேறா? நா� உ�� �ற�தா� எ� ெச�வ� எ�லா�
அ��� ���. � எ��ட� வ�� ��டா�, எ�
ெச�வ� ேம�� ெச��� வள��. மாறாக � எ��ட�
வ�ததா�, ெச�வ� அ��த� எ�� ெப�� ப�ைய
ஏ�க� ேபா�றாயா? � எ��ட� ேச�����டா�,
��லக�க���� தைலைம உன�� வ�� ���.
அைத ேவ�டா� எ��றாேய, உன�� அ��
இ�ைலயா?”
“��லக�கைள�� ெவ�� ெகா�ட நா�, உன��
அ�ைம எ�ைன அ�ேளா� ஏ��� ெகா�” எ��
கர�கைள� ���� ெகா��, ம��� ����
�ைதைய வண��னா�.
இராவண�ைடய �ய ெசா�க�, அ�ைன��
ெச�கைள� ���தன. அவ� மன� ெகா��த�.
க�க�� ��� ெகா��ய�. த� உ�� ேபாவைத��

ெபா��டாக எ�ண��ைல. அ�த இராவணைன
ேநா�� க�ைமயான ெசா�க�� ேபசலானா�.
“� ஒ� ������� சமானமானவ�. � ேப���ற
ெசா�க� இ�லற� ேம�ெகா�ட ந�லற� ெப�க���
ஏ�றத�ைல. எ� மன� க� ேபா�� உ��யான�.
உல�� க�ெப�� ��ைமைய� கா���� உய��த�
உ�ேடா? நா� ெசா�வைத� ேக�! அ�வ�றவேன!
இராம� ��� அ��� வ�ைம உன��� ெத��மா?
இராமன� அ�� ேம� மைலைய� �ைள�க வ�ல�.
வாைன� ���க வ�ல�. அதைன� கட�� அ��ற�
ெச�� ப�னா�� உலக�கைள�� அ��க வ�ல�.
இதைன அ�������, ப�ப�� ெசா�கைள� ேப�
உ� ப��� தைலகைள�� �தற வ� வ���றா�”.
“இராமன� அ��� வ�ைம�� அ���தாேன �, ஓ�
மாயமாைன ஏ���� அத� ��னா� இராம� ெச�ற
ேநர� பா���, வ�சக�தா� மா�ேவட� ��� ஓ�
�ற�ைய� ேபால வ�தா�. உன� அர�க� �ல�ைதேய
ேவர��க வ�த எ� நாயகைன, அவ� ேபா�ட வ��
ேபா� ேந��� ேநராக உ�னா� பா��க ���மா?
உன�� உ� உ�� �ைழ�க ேவ��� எ�� ஆைச
இ��தா�, இ�ேபாேத எ�ைன எ� இராம�ட�
ெகா�� ேபா� ேச��� ��!”.
“ஜடா�வா� தா�க�ப�� தைர�� ���தவ� தாேன
�! உ� ப��� தைலக�� இ�ப� ேதா��

ேபா��கள��� இராம���� ���ைளயாட� ��ய�
த�க இடமாக�தா� இ����. ஜடா��ட� ேதா�றா�.
அதனா� அவைன �வ� த�த வாளா� ெவ���
ெகா�றா�. அ�த வா� ம��� உ��ட�
இ�ைலெய�றா�, அ�ேற � மா�� ேபா���பா�.
எம�ட���� வ���க வர�கைள� தவ� ெச��
ெப�ற�. இராம�� அ��க�ட����� � த���க
����னா�, தவ�கைள� ����� ெகா�.”
“� �வ�ட� ெப�ற ச��ரஹாச� எ�� வா��,
�ர�மேதவ� �தலாேனா� ெகா��த அ�ய ெப�ய
வர�க��, இராம� ���� அ�ைப� ெதா��த
அ��த கண� உ�ைன��� �ல�� ெச�� அ���
ேபா��. இ� ச��ய�. �ள��� ��பாக இ��
�ைல����க ���மா? க�ைல மைலைய � ெபய���
எ��த ேபா�, கா� �ரலா� மைலைய அ��� உ�ைன
வா��ெய��� ெவ�ற �வெப�மா�, ���ர�கைள
எ��பத�காக ேம�மைலைய ��லாக வைள���தா�
அ�ைப� ெச���னா�. அ�த ��ைல இராம� ���
���� வ��ழ�க� ெச�த ஒ�ைய �
ேக�க��ைலேயா? எ�ன அ�சய�!”.
“க�ைல மைலைய� ெபய��தவ�, �ச� க��கைள
ெவ�றவ� எ�ெற�லா� த�ெப�ைம ேப��
ெகா����ற �, ��ேல��ய ைகயனாக இல��வ�
என��� காவ� இ��தேபா�, அவ� ��� வர�

����லாத �, அ�த அவமான� ேபாதாெத��,
ெப�க�� கா�� வ�� ���றாேய, �!
அ�வ�றவேன! � வா�� இட�ைத� ��� ���� எ�
தைலவ� இராம� இ�ேக வ���ற நா��, இ�த
இல�ைக��, இைத� ���த கட�� அ��� ேபா��.
அேதா� ம��� இராம�ரா� ேகாப� அட��
��ேமா? உ� உ�ர� ேபா��ய �� அட��ேமா?
அவர� ேகாப�தா� இ�த உலகேம �ைல�ைலய�
ேபா�ற�”.
“��லக�� ந��க� ெகா�� ெசய� ���� வா��
ெகா�யவேன! � ���� இ�த� ெகா��ெதா�ைல
���� எ�ணேம உன�� இ�ைல. �ரமைன��,
�வெப�மாைன�� ேபால எ� இராமைன
எ����டாேயா? இராம ல�மன� சாதாரண
ம�த�க� இ�ைல. கா��� உய��� ��ற
கா��த��யா��னைன, பர�ராம� எ�ெறா� ம�த�
ெவ�� ஒ���னா�. அ�த பர�ராமைன வ� அட�க�
ெச�தவ� இராம� எ�பைத�� ெத��� ெகா�!.”
“”ஒ�ப�ற உன� ெச�வ�கைள ம��ம�ல, உன�
உ�ைர�� � இழ�க� ேபா�றா�. இராம ல�மண�
இ�வ� ம��� எ�� அல��யமா� எ�ணாேத.
�க��� ���� �ரளய�ைத உ�� ப��பவ�
�ம� நாராயண� எ�பைத உண��� ெகா�. இராம
ல�மணேரா�, � ேபா� ���� ேபா�, இ�த

உ�ைமகைள� ���� ெகா�வா�”.
“இர�யா�ச�� அவ� த�� இர�யக����,
இவ�கைள� ேபா�ற ம�ற அர�க�க�� ப�பல
அ��ரம�க�� ெகா��ெதா��� ���தா�கேள��,
�ற� மைன�ைய ���� அவ�க� தவ� இைழ�த�
இ�ைல. �ல�க� ����யப� வா���ற
அர�கனா�����, �ல�கைள ெவ�� அற வ���
நட�� ெகா�டதா�, � இ�வள� ெச�வ�ைத��
ெப�ற�. இ�ேபா� �ல�க�� இ�ைச�ப� நட��
ெகா�� தவ� ெச�� அ�ைவ� ேத�� ெகா�ளாேத!”.
“�வெப�மா� உன�� அ�ய ெச�வ�ைத� ெகா��த�,
� தவெந��� த�பா� ஒ��, ெச�வ�ைத அ�ப��க
ேவ��� எ�பத�காக�தா�. அ���லாத �,
ெச�வ�ைத�� இழ�� உ�றா� உற�னைர�� இழ��
அ��� ேபா�� �ைல�� மாறாக அறவ��� ேபாக
மா�டாயா? அற��, அ��ம�ேறா� வ�யரா���
அ��� ேபாவ�. தவ� ெச��, ப��கைள ��� காம�,
ெவ��, மய�க�, எ�� உ�பைககைள ெவ�றவ�க�,
�ற��, இற�� ��� ந�க� அைட��றன�”.
“த�டக வன��� இராம� ���த ேபா�, இ�ய
த��ெமா� வள��த ���� அக��ய� �தலான
��வ�க� அர�க�க�� ெகா�ைமக�����
எ�கைள� கா�பா���க� எ�� �ைற��டைத நா��
ேக�ேட�. உ�ைன� ப���� இராம�

ேக���ப�டா�. உ� வ�ைம, வர�தா� � ெப�ற
��ட ஆ��, உன� அர�க� பைட�� வ�ைம
ஆ�யவ�ைற ��வ�க� ெசா�ல� ேக���ப�டா�.
அவ�ைற� ெத��த �ற�தா� ���பனைக��
உ���கைள அ���, உ� த��ய� கர� �ஷண�,
���ர� ஆ�ேயாைர�� ெகா�� ேபா�டா�
எ�பைத�� ������ பா�!”
“க�டவ�கைளெய�லா� க���� ெகா���
பா��க��ட ம��ர����� க��� ப�� அட���.
ெச����� ���� உன�� த�க� இ�, தகாத� இ�
எ�� இ���ைர��� ந� அைம�ச�க� இ�ைல
ேபா��. � �ன�ப� ேபாலேவ �ைமகைள எ���
அைம�ச�க�தா� உன�� அ������றா�க�. இ�ப�
இ����ேபா� உன�� அ�� ��சய� எ�பைத� த�ர
ேவ� எ�ன �ற����?”.
�தா�ரா�� இ�வா� ��ய அ��ைரகைள� ேக�ட
இராவன�� க�க�� ��ெபா� எ��தன. வா�
�ள��, ெப��த �ர� எ���, ஆரவார� ெச�தா�.
எ�னெவ�� ெசா�வ�? �ைத �� அவ� ெகா�ட
காம�ைத��, அவன� ேகாப� ெவ�� ���� எ���
ஒ� எ���ய�. ஒ� ெப� தன�� த�ம உபேதச�
ெச�ய ேந��தேத எ�� வ����றா�. ேகாப� அவ�
தைல�ேக�ய�. இவைள இ�ேபாேத ெகா�� ��ேப�
எ��றா�. இ�ப� இராவண� �ைத ���ள

ேமாக�தா�, �� ெச�வ��, ேகாப�தா� �����
வ�வ�மாக ஊசலா�� ெகா����தா�.
இ�வளைவ�� பா���� ெகா����த அ�ம�
“அ��த�� க��ைடய, எ�ைன ஆ�ெகா���
இராம�� ேத�, �தா�ரா��ைய எ� ��பாக
தா�மாறாக� ேப�ய இ�த �ச� த� ைகயா� ேத�ைய�
ெதா�வத�� ��பாக, இவைன ���� வ���,
�ைதைய �ைற ��ேப�” எ�� மன���� உ��
��டா�.
“த�ய� ��றன� தைல ப��� க�� உக� தா��
ப��� ேவைல�� இல�ைகைய� �� உற� பா���
��த மாதவ�� அண��ைன� �ம�தென� ேபாேவ�
இ��� எ�ப� �ைன�� த� கர� �ைச����தா�”.
இ�ேபா� இவ� த�யனாக�தா� இ���றா�.
இவன� ப��� தைலகைள�� �ைத�ற� தா��,
இல�ைகைய கட���� அ��� அ������,
தவ���த ெச�� ஜான�ைய� �ம�� ெச��
இராம�ட� ேச��ேப�, எ�� ைககைள� �ைச�தப�
எ��னா� அ�ம�.
�தா�ரா�� ெச�த உபேதச�கைள� ேக�ட��,
இராவணன� ேகாப� �ரளய கால��� ��ைன� ேபால
வள��த�. ஆனா�, அவ� மன�� எ���ற காம�
அ��ைய �� ஊ�� அைண�த�. �ற� காம வய�ப��

மன� அட�� �����றா�. �ற� எ��� �ைதைய
ேநா��� ேபச��றா�.
“உ�ைன� ெகா�வத�� எ��ேத�. ஆனா�
ெகா�ல��ைல. எ�ைன� ப�� � ��யைவ
அைன��� உ�ைம. அத��� காரண�கைள�
���ேற� ேக�. எ�னா� எ��� ����, ��யா�
எ�ப� இ�ைல. எ�லா� �ைளயா�டாக� ெச�தைவ.
உ��ட� ஒ� இரக�ய�ைத� ெசா���ேற�. ேக�! �
உ�� என ம���� இராமைன� ெகா�� உ�ைன�
கவ��� வ����தா�, � உ�ைர ����ட� ���.
அ�ப� � இற�பாயானா�, நா�� இற�� ேபாேவ�.
அைத ந�� உண��த �ற�தா� வ�சைனயா�,
உ�ைன� கவ��ேதேன த�ர, ேபா��� பய�� அ�ல.
நா� ேபா� ெச�வதானா� எ�ைன எ���� யா� ��க
����?”
“ேத�ெமா�யாேள! மாயமாைன �ஜ மா� எ��
எ�� அத� ��னா� ேபான மா�ட�க� ���ப
வரமா�டா�க�. அ�ப�� ���� வ�தா�� உ�ைன�
கவ��� ெச�ற� நா� எ�ற��த�� உ�ைன ��க
வரமா�டா�க�. அவ�கைள எ��பா���� கா����ப�
உ� அ�யாைம. �ைதைய� கவ��த� இராவண�
எ�பைத அ��தா�, ேதவ�க�� அ��� ��
வா��வா�க�. ேகவல� மா�ட�களா� எ�ன
ெச���ட ����?”

“எ�ைன ெவ�றதாக� ெசா�னாேய
கா��த��யா��ன�, அவ� உ��ட� இ����
ேபாேத, ������க��� எ��ேலேய, இ��ர�
�தலான ேதவ�க� என��� ப� ெச��மா�
��லக�கைள�� ஆ�டவ� நா� எ�பைத� ெத���
ெகா�. இராம ல�மண�க� ப�ேபா�ற சா�வான
ம�த�க�; வ�ைமய�றவ�க�. �ணான ேநா��கைள
உைடயவ�களான அவ�கைள, நா� ெகா�ல மா�ேட�.
அ�ப�� ெச�வ� எ� �ர���� இ���. அவ�கைள
என��� ப� ெச��மா� இ�ேக அைழ�� வர�
ெச�ேவ�.”
“அழ�ேய! ��றம�ற அழ� வா��தவேள! அ�பமான
இய���, அ�பமான ஆ�ற�� உ�ள அ�பமான
ம�த�க�ட�, என��� ேகாப� ேதா�றா�, எ�றா��
இ�ேற ேபா� அ���வைர�� எ� ஒ� ைகயா� ப��
இ�ேக ெகா�� வ�� ேச���ேற� பா�. இராம
ல�மண�க� ேகவல� ம�த�க� எ�றா��, உ�ைன
என��� ெகா��தவ�க� அவ�க� ெச�����ற இ�த
உத��காக அவ�கைள நா� ெகா�ல மா�ேட�. மாறாக
அவ�கைள� ெகா�வ� உன�� ���பமான� எ�றா�
ெசா�, அதைன�� ஆரா��� ெச�� ����ேற�.”
“அ�ப ஆ�� ெகா�டவேள! நா� அேயா�����
ெச�� பரத� �தலானவ�கைள� ெகா��, �ற�
��ைல��� ெச�� அைனவைர�� ெகா�ற �ற�

இ�ேக வ�� உ�ைன�� ெகா�ேவ�. எ�ைன� ப��
� ெத��� ெகா�ள��ைல.” இ�வா� இராவண�
ேகாப� ெகா�� இ�வளைவ�� ேப����� த�
உைடவாைள� பா��தா�. “� எ� ���ப����
இண�காததா�, உ�ைன� ெகா�ல ேவ��ய கால�
ப��ர�� மாத������ இர�� மாத�களாக�
�ைற�த�. ஆகேவ, உன�� ேநர� ேபா�� ��ைவ
ந�றாக எ��� பா�. உ� அ����� ேதா��ய
�ைற�� எ�ன ெச�ய ேவ��ெம�பைத எ���
பா�” எ�� இராவண� ெசா����� அ�ேக காவ�
இ��த அர��ய�க�ட� “இேதா பா��க�! �ைதைய
பய����ேயா, அ��ைரக� ��ேயா, ஆ�தலான
வா��ைதக� ெசா��ேயா, ேவ� எ�த உபாய�ைத�
கைட����தாவ� அவைள வச�ப���, எ��ட�
ெத���க ேவ���. அ�ப� ��க� ெச�யா��டா�,
நா� உ�க���� க�ைமயான த�டைன
தரேவ�������” எ�� எ�ச��� ����
ேபானா�.
இ�வா� அேசாக வன���� இர�� வ�� �ைதைய
பய������� அர��ய�கைள�� எ�ச������,
இராவண� அர�மைன ����னா�.
இராவன� ����� ெச�ற �ற� �தா�ரா��ைய
அர��க� ���� ெகா�டன�. �ரா��ைய
க�ைமயான �ர�� அத��னா�க�. மன� ேபானப�

ேப�னா�க�. ஒ���ைய �ட ம�றவ� அ�கமாக
�ர�ட �ய�றன�. க�களா� ����� ��ெபா�
பற�க ஓ� வ�தன�. ைக�� தா��ய �ல�ைத��,
ேவைல�� அ�ைனைய ேநா�� ��யப� “இவைள�
ெகா���க�, ெகா���க�, ெகா�� ����க�’
எ�� ��ச��டன�.
அவ�க�� ஒ� அர�� ேக�டா�, “இராவண� யா�
ெத��மா? இ�த உலக�கைள� பைட�த �ர�மா��
��ைலயான �ல��ய�� மக� ��ரவ����
�ற�தவ�. ��ல���� தைலவ�. ஆ�ர� சாைகக�
(���க�) ெகா�ட சாம ேவத��� கைர க�டவ�.
ஆ�ற பர�த அ���ளவ�. ��ைனகைள ெவ�றவ�.
உ��ட� உ�ைமயான ஆைச ைவ�தைத� த�ர ேவ�
எ�ன தவ� ெச�தா�” எ�றா�.
ம�ெறா� அர�� ெசா��றா�, “ெகா�யவேள! எ�
அரச� இராவேன�வர�ட�, ���� ேகா����
���ய� ேபால ெகா��ெசா�கைள� ேப�,
இ��லக��� வா�ேவா� அ��� ேபா�மா� ெச��
��டாேய!” எ��. ம��� �ல அர��க� �ைத�ட�
“அ�வ�றவேள! � ���த �ல�����, �ற�த
�ல����� ஒ� ேசர ���ழ�� ��டா�. �
இராவேண�வரைன ஏ��� ெகா�ள��ைல எ�றா�
உ� இனேம ��றாக அ��� ேபா��. � இ� �ைழ�க
��யா�. ெசா�ல ேவ��யவ�ைற ெசா��

��ேடா�” எ�றன�. அ�தைன அர��க�� த�ைன�
ெகா�ல வ�வ� ேபால வ�த ேபா���, மன� தளராத
�ைத, க��� ���� கத� அ�தா�. அ�ைக��ேட,
தன� அவல �ைலைய எ�� ����� வ�த�.
இ�த ேநர��� �ைத�ட� அ�� ெகா�டவளான
��சைட “தாேய! நா� க�ட கன�� பலைன ��ேப
நா� உன��� ெசா�ேன� அ�லவா? அத��� �ற��
� ஏ� �ணாக� கவைல� ப��றா�?” எ�றா�.
அத��� �தா�ரா��, “எ� தா� ேபா�றவேள! �
ெசா�ன� ந�ல�. இ� நா� வ��த மா�ேட�”
எ�றா�. �ற� அர��ய� ஓரள� அட�� ��டா�க�.
ந�ல அ�ஞ��, இராவண�� த���மான
��ஷண�� மக��, ந�ல அ�வா��மான அ�த
��சைட எ�பா� ������த அர��ய�ட�
ெசா�னா�: “இராவண��� பய��, ��க� இ�த�
ெப����� ெகா�ைம ெச�வைத �����
ெகா���க�. இவ� யா� எ�பைத ��க�
அ���ெகா�ள ��ைல” எ�றா�. �ற� அவ�க��
�ைதைய �ர��வைத ������டன�.
இ�வைர அ�த அேசாகவன��� �ைத இ��த
மர�த��� நட�த அ�வளைவ��, அதாவ�,
இராவண� ந��ர�� க������ ெகா�� வ��
�ைத�ட� ம�றா�ய�, கா�� ���� ெக��ய�,
�ர��ய�, ��ன� காவ� ��ற அர��ய���

உ�தர���� ெச�ற�, அர��ய� �ைதைய
அ�����ய�, ��சைட �ைத�ட� ேப�ய�� ��ன�
அர��ய�கைள அட��ய�� கவ���� ெகா�� ஒ�
மர��ைள�� மைற�ட��� அம�����த
அ�சனா���ர�, ச�, இ�ேவ ச�யான த�ண�
அ�ைன�� �� ேபா� த�ைன அ��க� ெச��
ெகா�ள, எ�ெற��, ஓ� ம��ர�ைத உ�ச����
������த அர��யைர� ���மா� ெச�தா�.
அவ�க� அைனவ�� ஆ��த ��க��� ஆ���
ேபா�ன�.
எ����லா� ��நாளாக உற�காத அர��ய�
அைனவ�� ஒ�ேசற ���வைத �ைத க�டா�.
தன��� தா�க ��யாத ��ப� ஏ�ப����டைத
உண��தா�. இ����� த��வத�� எ�த வ���
இ�ைல எ�� ��மா��தா�. அவ� உ�ள��� பய�
க��� ெகா�ட�. இராம� ���ள அ�பா�,
தன��� �ல�ப� ெதாட��னா�.
“வ�ைம ��க ��ேய! க��கடைல ஒ�த எ�
இராம�, எ�ன இ�த� �யர������ ��பானா?
இராம�ைடய ���� ஒ� இ�ேக ேக��மா? ஏ!
ச��ரேன! �ைர�� ��யாத இரேவ! அட���
அ������ இ�ேள! ��க� ெப�ணா�� �ற�த
எ�ைன ம��ேம வ������கேள, எ�ைன� ப����,
நா� ப�� �யர�க� ப���� �ைனயாம� இ���ற

இராம�ராைன வ��த மா���கேளா?”
“��ெகா�கேள! அன� �� உலா� வ�� வாைட�
கா�ைற� �ைணயாக� ெகா�� எ�ைன�
���������க�. எ� உ�� ப��பா� உ�க����
ெத�ய��ைலயா? கா��ேல இராம�ட� ெச�� இ��
நா� ப�� பா�ைட� ெசா�ல மா���களா? ஆ�ர�
ேகா� ��ப�க� ேந��த ேபா��, எ� இராம�
எ�ைன� கா�பா�ற வராம� இ��க மா�டா�, எ�ற
����தா� நா� உ�ைர �டாம� இ���ேற�.”
“நா�� இராம�ட� கா���� �ற�ப�டேபா�, �
மர�க� அட��த கா���� வரேவ�டா�. நா� �ல
நா�� ���� வ�ேவ�, அ�வைர அேயா���� இ�
எ�� ��னாேர. அவ� க�ைண இ�வள�தானா?
அவைர� ���� அர�க�க���ைடேய நா� த��க
ேவ��ய�தானா?” இ�ப�யாக� பலவா� வ���
ெப�������, ‘எ� உட��� உ�� இ���� வைர
��ப�� எ��ட� இ����. உ�� ���த ��ன�
தா� ��ப�க� �ல��ேபா������ எ��
எ��னா�. எ�ப��� இராம� வ�� எ�ைன
��பா� எ��தா� நா� உ�� வா��ேற�. இ�வள�
கால� அர��ய� இைட�� நா� �ைற இ��த �ற�
இராம� எ�ைன ஏ��� ெகா�வாேனா, மா�டாேனா?
நா� இ�வள� ெப�ய ப�ைய எ�� அைட�ேதேனா,
அ�ேற நா� உ�ைர �����க ேவ���. நா�

இ�ன�� உ�� வா�த� �வ��க�
அைடவத�காகவா?”
“மாய மா�� ��னா�, எ� நாயகைன� ேபாக
ைவ�ேத�. இல��வைன மன� ேநா��ப� ஏ�
அ���ேன�. அத� பய� இராவண� ���ேல வ��
த���ப� ஆ���டேத. இ�ப��ப�ட நா� இ�
உ�� �ைழ�� வா�வைத உலக�தா� ஏ���
ெகா�வா�களா? இராம�ரா� அர�க� ��ட�ைத
அ��� எ�ைன �ைற ���� நா��, “� இ� எ�
இ�ல� வர� த�கவ� அ�ல�” எ�� த����ேபா�
நா� எ� க�� �ைலைய எ�ஙன� ����ேப�? நா�
இற�� ேபாவேத அறவ��� ஒ�த�. இ�த அர��ய��
ந�றாக� ���வதா�, எ�ைன� த��க இவ�களா�
இயலா�. இைத�ட உ�ைர�ட ந�ல ேநர�
அைமயா�” இ�ப� �ன�த �ைத மல�க� �ைற�த
�ைளக� அட��த ஒ� ���க�� மர��ைட ெச�றா�.
அ�ப�� ெச��� �தா�ரா���� உ�ள� க��ைத
உண��த அ�ம� அ�சமைட�தா�. �ைதைய� ���
த��க அ��, “ரா�, ரா�” எ�� இராம�ரா��
நாம�ைத உ�ச���� ெகா�ேட, அ�ட நாயக��
அ�� �த� நா� எ�� ெசா��� ெகா�ேட, அ�ைன
�தாேத��� �� ெச�� ����� ெதா��
வண��னா�.
“அைட�தென� அ�யேன� இராம� ஆைணயா�,

�ைட�� உலக அைன�ைத�� நா�� ெகா��னா�
�ைட�தவ� உல��ல� தவ�ைத ேமவலா�
மட�ைத �� ேசவ� வ�� ேநா��ேன�”.
“தாேய! இராம�ரான� ஆைணயா� அ�யேன� இ��
வ�தைட�ேத�. உலக��� எ�லா ப��க��� ெச��
த�கைள� ேத��ப� அ���ய அளவ�ற பல��,
���ற��� தவ�பயனா� அ�ேய� த�க�
ேசவ�ைய� த����� பா��ய�ைத� ெப�ேற�.
அ�ைனேய! தா�க� இ�ேக இ��பைத இராம�
அ�ய��ைல. உ�ைன� ���த ��க��� உழ��
ெகா�����றா�. நா� யா� எ�� எ� �� ச�ேதக�
ேவ�டா�. அத�� ச�யான அைடயாள� எ��ட�
இ���ற�. உ��ட� ெசா��, இராம� ெசா��
அ���ய �ல உைரக�� உ��, அவ�ைற��
ெசா���ேற�” இ�ப�� ெசா��� ெகா�ேட
�ைதைய� ெதா�தா� அ�ம�.
��ெர�� வ�� ���� ஏேதா ேப���ற இவைன�
பா��� �ைத��� க�� ேகாப� ஒ��ற�. ஏேனா
மன�� ேதா��� க�ைண ஒ��ற�. இவ� அர�கனாக
இ��க��யா�. ஐ�ெபா�கைள அட��ய ��வ�
ேபால� ேதா���றா�. ஒ��கா� இவ� ேதவேனா?
இவ� இ�ய ெசா�கைள� ேப��றா�,
��ைமயானவனாக� ேதா���றா�.
இவ� அர�கேனா, ேதவேனா, அ�ல� �ர��ன�

தைலவேனா, யாரா� ேவ��மானா�� இ��க���.
இவனா� ஏ�பட�ேபாவ� ந�ைமேயா, �ைமேயா,
எ�வானா�� ஆக���, எ� எ��� வ�� இராம�
ெபயைர� ெசா��, எ�ைன உ�க� ெச�� ��டாேன.
இைத�ட ேவ� எ�ன ேவ��� என��? இ�ப�
�ைன��� ெகா�� �ைத அ�மைன உ��
ேநா���றா�.
“�ரேன! � யா�?” எ�� �ன�னா�.
�ைத�� ெசா�கைள� த� தைலேம� ெகா�ட
அ�ம�, த� இ� கர�கைள�� தைல��ேமலாக�
����� ெகா�� ேபசலானா�: “தாேய! உ�ைன�
���த �ற� இராம��� ஒ� ந�ப� �ைட�தா�.
அவ� ��ய �மார�, ெபய� ���வ�. �ர��ன�
தைலவ� அவ�. அவ�ைடய அ�ணனான வா�
��ன� இராவணைன� த� வா�� �ைண�� எ���
�ைசக��� தா� ெவ�� ெகா�டவ�. அவைன
இராம� ஒேர அ��னா� ெகா�றா�. வா��� அரைச
���வ���� ெகா��தா� இராம�. நா� அ�த
���வ�ைடய அைம�ச�, எ� ெபய� அ�மா�”
எ�றா�.
“���வ�ைடய எ�ப� ெவ�ள� அள��ள ேசைன,
இராம�ரா� இ�� க�டைளகைள �ைறேவ�ற�
தயாராக இ����றன. அவ��� பல தா�கைள� ேத�
நாலா�ற����� �ைர�� ெச���ளன. இ�ெதா��

���� இராவண� த�கைள� கவ��� ெச�ற ேபா�,
தா�க� அ�கல�கைள ஓ� ���� க�� நா�க�
இ��த ��ய�க ப�வத��� ேபா���க�. இ�த�
ெச��ைய நா� இராம�ட� ெசா�ேன�. அவ�
எ�ைன� த�ேய அைழ��� ெத� �ைச��� ெச�
எ�� எ�ைன� ப��தா�.”
“உ� அ�கல�கைள� க�ட��, இராம�ரா� ப�ட
பா�ைட� ெசா�களா� ெசா�ல ��யா�. ��க� அ��
எ��� ���� ெச�ற அ�கல�கேள இ�� உ�க�
ம�கல அ�ைய� கா�பா��ன. ெத��� �றமாக�
த�கைள� ேத�வ�த இர�� ெவ�ள� வானர
ேசைன�� வா��� �த�வ� அ�கத� தைலவ�.
அவேன எ�ைன இல�ைக�� அ���யவ�. அவ�க�
எ��ைடய வரைவ எ��ேநா��� கட��� அ�பா�
கா���ெகா�����றா�க�” எ�றா� அ�ம�.
இைத� ேக�ட�� �ைத ம����யைட�தா�. ஆன�த�
க��� உ��தா�.
“ெப�ேயாேன! இராம� எ�ப� இ���றா�?” எ�றா�.
“அ�ைனேய! இராம�� ����ைவ வ���க
வா��ைதக� ஏ�? இ��தா�� ெசா��ேற�
ேக��க�” எ�� இராமன� ��வ� �த� ����
வைர வ���கலானா�. ஒ�ேவா� அ�க�ைத��,
அத� ெப�ைம அழ� �த�யவ�ைற� ெசா��

�ள��னா�. இ�வா� அ�ம� ெசா�ன ெசா�கைள�
ேக�ட �ைத ����ட ெம�� ேபால உ��னா�.
அவைள அ�ம� தைர�� ���� வண��னா�.
“அ�ைனேய! இராம�ரா� எ��ட� ெசா��
அ���ய ேவ� �ல ����க�� உ��. �ல
அைடயாள� ெசா�க�� உ��. அவ�ைற�
ேக���களாக!” எ�� ெசா�ல� ெதாட���றா�.
“கா��� வ��ப� எ�ப� �ரம�, ஆைகயா� நா�
���� வ��வைர எ� அ�ைனய��� ப��ைட
ெச�� ெகா��� என நா� ெசா�� �����
��பாக, மர�� த��� தவ ேவட�ேதா� �ைத என��
��பாக ��றா�, எ�� இராம�ரா� �� த�க�ட�
�ைன� ப��த� ெசா�னா�”.
“ம��� �ட நா� ���� ஆ��ைய� த��, �ற�
கானக� ெச�ல த�ைத�� உைர ேக��, நா� �ற�ப��
ேகா�ைடைய� தா����பாக கானக� எ�ேக
இ���ற�, எ�� தா�க� ேக�டைத�� த�க�ட�
�ைன� ப��த� ெசா�னா�”.
“ேதைர� ெச��� வ�த அைம�ச� �ம��ர�ட� தா�க�
வள��� வ�த ��கைள��, நாகணவா��
பறைவகைள��, ஊ��ைள �தலாேனாைர� கவ����
ெகா�ள� ெசா�� அ���யைத த�க�ட�
�ைன��ட� ெசா�னா�”.

“ேவ� எ�த அைடயாள� ெசா��� ேதைவ��ைல, எ�
ெபய� ெபா��த இ�த ேமா�ர�ைத அவ�ட� கா��
எ�� இ�த கைணயா�ைய� ெகா��தா�” எ��
ெசா��� த� ம��� க��ைவ����த கைணயா�ைய
எ��� மா�� �ரா���� ைக�� ெகா��தா�. அ�த
கைணயா�ைய� க�ட��, �ைத ெப�ற உண��கைள
எ�னெவ�� ெசா�வ�, எ�ஙன� வ���ப�?
வா�நாைளெய�லா� �ணா��யவ�க�, ம�ைம�
பயைன� த�ெசயலா� ெப�ற� ேபால எ�ேபனா?
�ைலம��ப�ற ஓ� ெபா�ைள ெதாைல����� ��ட
நா�க���� �ற� அ� இ����ட�ைத� க��
�����ேபா� ெகா��� ம���� எ�ேபனா? உடைல
���� ���� ெச�ற உ�� ����, அ�த உடைல
அைட�தா� ம�றவ� ப�� ஆன�த� எ�ேபனா?
கைணயா�ைய� க�ட �ைத, ������த பா��, தா�
இழ�த மா��க�ைத ���� ெப�ற� ேபால
ம���தா�. ��ைள� ேப� இ�லாம� ��ட கால�
மல�யாக இ��தவ���� ��ைள� ேப� ���ய
கால�� அைட�� ம����ைய அைட�தா�. க�ண�ற
��டனாக இ��தவ���� க� பா�ைவ ���ய ேபா�
அைட�� ம����ைய �ைத அைட�தா�.
�ைத, த� ைக�� வா��� ெகா�ட அ�த
கைணயா�ைய� த� மா�ேபா� அைண��� ெகா��,
ஆன�த� க��� வ��தா�. தைலேம� ைவ���

ெகா�டா�. க��ேல ஒ��� ெகா�டா�;
ம���தா�, உ��னா�, உட� ���தா�, ெப����
��டா�. அடடா! இ�த கா��ைய வ���க
வா��ைதகேள இ�ைலேய! கைணயா�ைய �க��தா�;
மா��� �� ைவ��� த��� ெகா�டா�; க�க��
வ��� க��ைர� �ைட��� ெகா�டா�; ����
க�க�� க��� ெபா�� வர, ��ட ேநர� அ�த
கைணயா�ையேய பா���� ெகா����தா�.
கைணயா��ட� ஏேதா ேபச ����னா�; ஆனா�
வாைய� �ற�க��ைல. ேமேல �ள��� எ���ற
��மைல அட��� ெகா�டா�. கைணயா�ைய�
க�ட�� �ைத�� �க ஒ� ெபா��ற� ெப��
ஒ���த�. ஆ�! இராமன� ேமா�ர� த�ைன
ெந���� ெபா��கைள� ெபா�னாக மா���,
‘�ப�சேவ�’ எ�� ரசவாத� ெபா�ேள!
�ைத�� அ�த கைணயா�, ப�யா� ����றவ����
�ைட�த அ�த� ேபா�ற�. இ�லற�தாைர� ேத� வ�த
����னைர� ேபா�ற�. உ�� ேபா�� த�வா��
ஒ�வ���� �ைட�த ச��� ம��� ேபா�ற�.
கைணயா�ைய வண��� ேபா��ேவா�.
அ�மைன� பா��� �தா�ரா�� ெசா��றா�,
“உ�தமேன! என�� � உ�ைர� ெகா������றா�.
நா� உன�� எ�வைக�� ைகமா� ெச�ய�
ேபா�ேற�. � என�� உ�� ெகா��த வைக��

தாயாக��, த�ைதயாக��, ெத�வமாக�� ஆனா�.
அ���� இ���டமானவேன! � என�� இ�ைம���
ம�ைம��மான இ�ப�ைத அ��தா�. வ�ைம��க
மா��! �ைணய�ற என��� ��ப� ���ய வ�ளேல!
� ��� வா�வாயாக! நா� க�� ெந���
கள�கம�றவ� எ�ப� உ�ைமயானா�,
�க�கா��ர����, ஈேர� ப�னா�� உலக�க�
அ���ற கால���, � இ�� ேபால எ���
�ர���யாக வா�வா�!” எ�� வா���னா�.
“ஆ�சேநயா! இராம��, இல��வ��, எ�ேக
இ���றா�க�? அவ�க� உ�ைன எ�ேக ச���தா�க�.
இராவண� எ�ைன� கவ��� ெச�ற ெச��ைய
அவ�க� எ�ப� அ��தா�க�” எ�� �ன�னா�.
உடேன அ�ம� நட�த வரலா�ைற� ெசா�ல�
ெதாட��னா�.
“அ�ைனேய! மாய��ள மா�ச� எ�� அர�க�
இராவண�� ���தலா�, மாயமா� உ��� உ�
எ��� ேதா��னான�லவா? உ� ஏவ��ப� இராம�
அைத� ���க� ெச�றா�. அ� மாயமா� எ�ப�
ெத��� அத� �� தன� அ�ைப ெச���னா�. அ��
அ��� அ�த அர�க� மா�ச� ஓ! �தா!, ஓ! ல�மணா!
எ�� �ர� எ������, தன� �ய�ப� வர�ெப��
இற�� ���தா�. அ� த�கைள ஏமா��வத�காக
எ��ப�ப�ட �ர�”.

“இ�த� �ரைல� த� �ர� எ�� இல��வ� ந�பாம�
இ��க��� எ�� இராம� த� ேகாத�ட��� ஓ�
ஓைச எ���னா�, எ�றா�� ஊ��ைன ப��த�.
���� வ��ெகா����த இராம�, எ���
இல��வ� வ�வைத� க��, ஏேதா ஒ� �ைம நட�க�
ேபா�ற� எ�பைத உண��� ெகா�டா�. அபய� �ர�
ேக�ட��, �தா�ரா�� த�ைன உடேன ெச��
இராம��� எ�ன ேந��த� எ�� பா��� வ�மா�
ப��த� ெச��ைய இல��வ� ெசா�னா�. இ�வ��
ப�ணசாைலைய அைட�த��, அ�ேக த�கைள�
காணாம� இராம� மய�� ேசா��� ���� ��டா�.”
“இராம� ��ப��� வாட இத��� ேவ� காரண�க�
ேவ��ேமா? த�கைள� ேத� ெத� �ைச�� வ�த
அ�ேய� த�கைள ேந�� க����ேட�. தாேய! �
வா�க! அ�ைனேய! த�கைள� காணாம� இராம�
ப�சவ��� �ற�ப��, கா�, மைல, ஆ�கைள�
கட�� ேத� உ�ர�ற உடலாக ஆனா�. வ��� “உ��
ெகா���� �க� ெகா�ட” ஜடா�ைவ� க�டா�.
அவ�ட���� நட�த ெச��கைள� ேக��� ெத���
ெகா��, அளவ�ற ேகாப� ெகா�டா�. த� ைக
���ைன எ��� ‘��லக�க�� எ���
சா�பலா��ப�, எ� ஒ� அ��னா� அ��ேப�’
எ�� சபத��டா�. ஆனா� ஜடா�, ஓ� அ�ப� ஒ�
�ைம ெச�� ��டத�காக, ��லக�கைள��
அ��ப� தவ�. ேகாப�ைத� த���� ெகா� எ��

ஆ�த� ��னா�. இராம�� ேகாப� த��தா�.”
“இராவண� எ�� ெச�றா�, எ�� இ��பா� ெசா�
எ�� இராம� ேக�டத��, ஜடா� ப�� ெசா�வத���
அவர� உ�� ������ட�. இராம��, இல��வ��
ஜடா����� த�ைத��� ெச�ய ேவ��ய ஈம�
கட�கைள� ெச�� ���தன�. �ற� பல மைலகைள�
தா�� த�கைள� ேத��ெகா�� வ�தன�. வ���
எம� அரச� ���வ�ட� ந�� ��டன�. ���வ�ட�
வ�ம� ெகா�� அவைன� ெகா�ல� ���த
வ�ைம��ள வா�ைய இராம� ஓ� அ��னா�
ெகா�றா�. அவன� இரா�ய�ைத அவன� த��, எம�
அரச� ���வ���� த�தா�. மைழ�கால� ����
வைர ����ைத�� த������, அ� ���த�ட�
நாலா�ற�� த�கைள� ேத� பைடகைள அ���
ைவ�தா�. அத�ப� அ�ேய� த�கைள� ேத� ெத�
�ைச ேநா�� வ�ேத�. இ�ேவ என� வரலா�”
எ�றா� அ�சைன ���ர�.
இைத� ேக�ட�� �ைத இராம��� ஏ�ப�ட ��ப�ைத
எ�� எ���� உ���ப� இர�� ஏ��னா�.
“மா��! அ�ச� � இ�த அைலகடைல� தா�� வ�த�
எ�வா�? அைத� ெசா�” எ�றா�.
“அ�ைனேய! உ� தைலவ� இராம�ரா��
��வ�கைள� �யா���� அ��ைடய ஞா�க�
மாைய எ�� ெப��கடைலேய தா��� ெச���

த�ைம ேபால, நா�� கா�ைறேய ப��� ேகாடாக�
ெகா�� வான வ��� அைலகடைல� தா��
வ�ேத�” எ�� அட�க�ேதா� ெசா�னா�.
ெவ����� ப�கைள�ைடய �தா�ரா��
அ�ம�ட�, “இ�வள� ��ய உடேலா�, � எ�ப�
கடைல� தா�� வ�தா�? உ� தவ��� பலனா?
அ�ல� அ�டமா ���யாலா? என��� ெசா�”
எ�றா�.
�ரா�� இ�ப�� ேக�ட��, அ�ம� தன�
��வ�ப�ைத �ைத��� கா�ட �ைன�தா�. அ�ப�
�ைன�த மா��ர��� அவ� உட� வள��த�.
வான��� �� உயர உயர ��ைண ���� அள���
வள��� ��றா�. தைல வான��� ���ேமா எ��
தைலைய ம��� ���� ேத�ைய வண��னா�.
ந�ென� �ல� அைட�� ெப�ைம இ�த அ�ம��
��வ�ப�ைத� ேபால ெந�தானேதா? எ�ேர
வான����� ����மாக ேப�� ெகா�� ����
அ�மைன� க�டா� �தா�ரா��. அவ� பாத�கைள�
�ட ��ைமயாக� காண ��யாத ெப�ய உ�. இ�
அர�க�க� அ��தன� எ�� அ�ைன ம���தா�.
“மா��! ேபா��! ேபா��! உ� உ�வ�ைத ஒ����
ெகா�. என�� பயமாக இ���ற�” எ�றா� �ைத.
“உ� ��வ�ப�ைத ��ைமயாக� பா��க�

��யவ�க� இ��லக��� யா�� இ�ைல. அதனா�
அ�மேன, ஒ���க” எ�றா�.
“தா�க� அ��யப� அ�ஙனேம நட�ேப�” எ��
�� அ�ம� த� ெப�ய உ�வ�ைத ஒ���� ெகா��,
அைனவ�� காண� த�க ��ய உ�வ�ைத
ேம�ெகா�டா�. அ�ேபா� �ைத ���றா�:
“கா���� க��ய ேவக� ெகா�ட மா��! உ�
ஆ�றைல ��வ�மாக அ��� ெகா�ட என�� �
கடைல� கட�� வ�த ெச�� ஆ�ச�ய�
அ��க��ைல. �ரேன! இராம�ரா�� அ���,
�க�� பல �க�க� �ைலெபற� ெச�ய வ�லவ� �
ஒ�வ� ேபா��. உ� ஆ�ற��� இ�த ஒ� கட�
எ�ன, ஏ� கட�கைள� தா��� வ�லைம
பைட�தவ� �”.
“மா��! எ�வள� ெப�ைம�ைடய� �� ேதா�ற�.
அ��, ஆ�ற�, ெபா�க�� �� � ெச���� த�
அரசாைண, மன� ெத��, ெத��� பய�, ��
ஆ�யவ���� � �ர�மா�டமாக வள���
இ��பவ�. ெகா�ய அர�க�கேளா� ேபா�ட
இல��வைன� த�ர ேவ� �ைண இராம���
இ�ைலேய எ�� வ������ேத�. உ�ைன�
க�ட�� என� அ�த வ��த� �����ட�. அதனா�
உ�� ெப�ேற�. எ� இராம��� � �ைண எ�ற��,
ெவ�� ��சய� எ�றா���ட�”.

“இ� நா� இற�தா�� கவைல இ�ைல. எ�ைன
வ���ய அர�க�கைள அ��தவ� ஆேன�.
அர�க�க�� வ�சக� �ைற����� ��தைல
ெப�றவ�� ஆேன�. எ� தைலவ� இராம��
��வ�கைள அைட�தவ�� ஆேன�. இ� �க�
ெப�ேவேன த�ர ப�ைய அைடய மா�ேட�” எ��
ம���� ேப�னா� �ைத.
அத�� அ�ம�, “அ�ைனேய! வானர�க�� பைட
எ�ப� ெவ�ள� அள�ைன உைடய� எ�பைத�
��ேன�. இ�த கடலான� அவ�க��� ஒ� ��
��ைட ேபா�ற�. இ�த இட� எ�����ற� எ�ப�
ெத�யாததா�, இல�ைக இ�ன�� அ�யாம�
இ���ற�. வானர� பைட�� வா��� த�� ���வ�,
வா��� மக� அ�கத�, வச�த�, ���த�,
ெவ��ைய உைடய ���த�, �ல�, இடப�,
��தா�க�, பனச�, சரப�, வயதான ஜா�பவா�,
எமைன �க��த ��ம�ட�, கா�ப�, கவய�,
கவயா�க�, உலக� அ��த உ�தமச�க�, �னத�,
���த�, நள�, த�ப�, �ம� எ��� ஒ�ப�ற
�ர�க� இ���றா�க�. இ�ப��ப�ட வானர
ைச�ய���� ��பாக இ�த அர�க� பைட
எ�மா��ர�” எ�றா�.
தன�� �க��லாத வ�ைம�ைடய ஆ�சேநய�,
அ�ைன �தா�ரா��ைய எ���� ெகா��,

இராம�ட� ெகா�� ேச��பேத த� கடைம எ��
�ைன��, �ைத�ட�, “அ�ைனேய! அ�யவனா�ய
எ� க��ைத� ேக�ட�� ���ராக! நா� ெசா�வைத�
ேக�� எ��� ேகாப� ெகா�ள ேவ�டா�.
ெகா�யவ� இராவண� த�கைள� ெகா��
��வானா��, �ற� அவைன ெவ�வ�� பய�
இ�ைல. இ�ேபாேத த�கைள� ���� ெகா�� ேபா�
இராம�ட� ேச��� ���ேற�. தா�க� எ� ேதா���
ஏ�� ெகா���க�. ெநா�� ெபா��� வ���
எ��� த�கா�, இராம� இ����ட� ெச��
���ேப�. அர�க�க� வ� ம��தா�, அவ�கைள�
ெகா�� ���ேப�. த�கைள� ெகா�� ெச�லாம�,
ெவ��ைக�ட� ����� ெச�ல மா�ேட�” எ�றா�.
“த�கைள இ�ெபா�ேத எ���� ெச��
இராம�ரா�ட� ஒ�பைட�காம�, நா� அ�� ெச��
இராம�ட�, ேத� அர�க� �ைற�� ெப��
�யர�ேதா� இ���றா� எ�� ெசா�வதா� எ�ன பய�
உ��?” எ��றா� மா��. இைத� ேக�� �ைத, இ�த
அ�ம� ெசா�வைத ெச�� ����� வ�லைம
பைட�தவ� எ�பைத உண��தா�.
“ஆ�சேநயா! � ெசா�ன ெசய� உன�� அ�யத��.
உ� ஆ�ற���� ஏ��ைடயேத. ஆனா�, அ�ப��
ெச�வ� ஏ�க� த�க� அ�� எ�� ெப�ணா�ய நா�
க���ேற�. எ�ைன எ���� ெச���ேபா� கட���

ந��� அர�க� வ�� த��� ேபா��டா�,
அவ�கேளா� ேபா�ட�� எ�ைன� கா�பா�ற��
��யாம� � த��க ேந���. நா� வர ம��பத��
ம�ெறா� காரண�� உ��. � ெசா�வ� ேபா�
ெச�தா�, அ� இராமன� ������, அவ�
�ர����� இ���, �� ப� உ�டா��.
அ�ம��ம�ல, ம��! இராவண� எ�ைன� கவ���
வ�த� ேபால, ��� எ�ைன �ற� அ�யாவ�ண�
எ���� ெச�வைத, �ற� �யாய� எ�� ஏ���
ெகா�வா�களா?”
“இ�ெனா�ைற�� ேக�! ேபா�� இராம� அ����
ப�யா� இராவண� ���� �ட�க, அவ� க�கைள
கா�ைகக� ���� ���ற கா��ைய, நா� காணாம�
மன �ைற� ெபற ���மா? நா� உன��� ெசா�ல
������ற ம�ெறா�ைற�� ேக�! �
ஐ�ெபா�கைள�� அட�� ஆ�� ைந��க
�ர�ம�சா� எ�றா���ட, உ�ைன ஆ���ைள
எ��தா� உலக� அ���. இராம�ரா�
��ேம�ய�லா� ேவ� எ�த ஆ�மகைன�� நா�
���வ� த�ேமா? இராவணனா�� எ�ைன� ��ட
��யா�, அதனா�தா� அவ� ம�ேணா� ெபய���
எ�ைன எ��� வ�தா�. எ�ைன� ���னா�
இராவண� உ�� ேபா����, எ�ப� அவ����
ெத���.”

“�ரமேதவ� இராவண��� இ�ட சாப� ஒ�� உ��.
உ��� ���ப��லாத ெப�கைள ���வாயானா�,
உ� ப�� தைலக�� �த� இற�� ேபாவா� எ�ப�
அ�த சாப�.
இராவண��� வா��த அ�த சாபேம எ� உ�ைர�
கா�த�. இராவண� ம�ேணா� ெபய��� எ��� வத
ப�ணசாைல இ��தா� இ���ற�. அைத உ�
க�களா� பா�”
“அ�சனா ���ரா! நா� ெசா�ன காரண�களா�
எ�லா�, எ�ைன � ெகா�� ெச��த� இயலா�. �
இராம�ட� ெச�� நா� ெசா��� �ல
�வர�கைள�� ெத���பாயாக! அ�தா� �
இ�ேபா� ெச�ய���ய�” எ�றா�.
�தா�ரா��யா�� க��� �றைன��, தவ
வ�ைமைய�� க��, அ�ம� �ய�� பாரா��னா�.
“அ�ைனேய! இராம� வ�� த�கைள ��பா�.
அத��� தா�க� உ�ைர மா���� ெகா�ளாம�
இ��க ேவ���. இராம���� தா�க� ெசா�ல
ேவ��ய ெச��கைள� ெசா��ய�ள ேவ���”
எ�றா�.
“ஆ�சேநயா! நா� இ��� ஒ� மாத கால�
இல�ைக�� உ�ேரா� இ��ேப�. அத��� இராம�
வ�� எ�ைன ��கா��டா�, ��� நா� இற��

ேபாேவ�. இ� இராம� கழ�ேம� ஆைண. இைத உ�
மன�� ப���� ெகா�. இராம�ரா�ட��
ெசா����! அவ��� ஏ�ற மைன�யாக நா�
இ�லா��டா��, ஓ� அபைல� ெப�ைண� கா�க
ேவ��� எ��� க�ைண இ�லா��டா��, த�
�ர�ைத� கா��� ெகா�ளவாவ� இராவண�ட�
ேபா��� எ�ைன ��க ேவ��� எ�பைத நா�
ெசா�னதாக அவ�ட� ெசா�.”
“இல��வ�ட� நா� ெசா�னதாக� ெசா�, ப�சவ���
என��� காவலாக இ��த அவ���, இ�ேபா� என��
ஏ�ப�����ற இ�த ெகா�ய �ைற����� எ�ைன�
கா��� கடைம உ�� எ�� ெசா�. இல�ைக�� �ைத
இற���ேபா�, த� மா�ய� �வைர�� வண��னா�
எ�� அவ�க�ட� இராமைன� ெசா�ல� ெசா�; அ�ப�
அவ� ெசா�ல மற�தா�� � மற�காம� அவ�க�ட�
இதைன� ெசா�.”
“��ைல நக��� வ�� என� கர� ப��ய அ�த
நா��, ‘இ��ல�� எ����ள இ��ற���
உ�ைனய�� ேவ� ஒ� ெப�ைண எ� மனதா��
ெதாடமா�ேட�’ எ�� என�� அவ� ெசா�ன
உ��ெமா�ைய அவர� ெச��� இரக�யமாக� ெசா�.
எ� தா� த�ைதய��� எ� வண�க�கைள� ெசா�.உ�
ம�ன� ���வ�ட� இராமைன� கா�பா�� அவைர
அேயா���� அரசரா���ப� ெசா�”

இ�ப�ெய�லா� �ைத ேப�வைத� ேக�ட அ�ம�
“அ�ைமேய! தா�க� இ�ன� ��ப� ப�வைத
��டபா��ைல. தா�க� ேப�வ� ச�யா? தா�க�
இ�ேகேய இற�ப��, ��க� இற�த���� இராம�
உ�� வா�வ��, அேயா���� ����வ�� நட�க�
��ய கா�ய�களா?” எ�� �ைத�� பலவாறாக
ஆ�த�� ஊ�க�� அ���றா� அ�ம�.
அத�� �தா�ரா�� அ�மைன ேநா��,
“ேம�ைமயானவேன! � உடேன �ைர�� இராம�ட�
ெச�. வ��� இைட�� ஏ�ப�டா� அைனவைர��
ெவ�வாயாக! அ�ம��ம�ல அ�மா�, நா�
ெசா��� �ல �க���கைள�� இராம�ட� ெசா��,
அவ��� �ைன� ப���”.
“வனவாச கால��� ��ர�ட மைல�� எ� அ���
வ�� எ� மா�ைப� த� அல�னா� ெகா��ய
கா�ைகைய ேகா���, ஓ� ��ைல எ��� ம��ர�
ெசா�� �ர�மா��ரமாக இராம� ெச���ய
ெச��ைய அவ�ட� நா� ெசா�னதாக� ெசா��.
அ�ேபா� அ�த காக� த�ைன� ெகா�ல �ர�மா��ர�
வ�வ� க��, ந��� �ர�மேலாக� ெச�ல, அ��
�ரம� இ�� ஏ� வ�தா� எ�� ேக�க, அ�����
�வெப�மா� இ���� ைகலாய� ம��� எ�
�ைசக���� ெச�ல, அைனவ�� அைத �ர���ட,
அ��ர�தா� தா�� த� கா�ைக இன�� ஓ� க�

இழ�தைத அவ��� �ைன� ப���.”
“இ�ெனா� ெச��ைய�� ேக�. எ� இ�ய ����
எ�ன ெபய� ைவ�ப� எ�� நா� ேக�டத��, எ�
அ�� அ�ைன ைகேக� ெபயைர ைவ�க� ெசா��
இராம� ெசா�னைத�� அவ�ட� �ைன� ப���.”
இ�ப� ெசா�� ���த�� �ைத, த� ஆைட��
���� ைவ����த, ஒ� ெபா���ய ��யைன�ட
ஓ���� �ளாம�ைய� த� மல��ைகயா� எ��தா�.
“இ� எ�ன?” எ�றா� அ�ம�.
“எ�ைன� ேத� வ��, எ� உ�ைர� கா�த ந��! நா�
ெகா��த அைடயாளமாக இ�த �ளாம�ைய� ெப���
ெகா�” எ�� அைத அ�ம�ட� த�தா� �ைத.
�தா�ரா��ைய� ெதா����� அ�த �ளாம�ைய�
த� ைகக�� வா��� ெகா�டா� அ�ம�. அைத�
த� ஆைட�� ப��ர�ப���� ெகா�டா�. �ைதைய
ம�ப� ெதா��, அவைள� ��ய ேவ��ேம எ��
க��� ���னா�. அவைள ��� �ைற வல� வ��
�ேழ ���� சா�டா�கமாக நம�க��தா�.
�தா�ரா���� அவைன அ�ேபா� வா��� வ�
அ��� ைவ�தா�.
அ�ம� எ�த ேநா�க�ேதா�, ெத� �ைச ேநா��
வ�தாேனா, ஜா�பவா� �தலாேனா� ஊ����தப�

மாெப�� கடைல� தா�� இல�ைக�� வ�தாேனா,
வ�த இட��� ஒ� இட� பா����லாம�
எ�லா�ட�க��� யாைர� ேத�னாேனா, அ�த
ேத�ைய� த���தா���ட�, அ�ைனயா�ட�
உைரயா� அவர� மன�ைலைய��, இராம��� அவ�
ெசா�� அ���ய ெச��கைள� ெப���
ெகா�டா���ட�, இ� �����டலா� எ��
வட�ைச ேநா��� �ற�ப�ட ேவைள��, அ�ம���
ஒ� ��தைன.
ஏேதா வ�ேதா�, �ைதைய� க�ேடா� எ��
������டா�, ந� �ர���� ஏ�றதாக இ���மா?
ந� �ர�ைத �ைலநா�� அர�க�க� ����
ெகா���ப� ஏதாவ� ெச�� ���� ேபாக
ேவ��ேம, எ�ன ெச�யலா� எ�� ேயா��தா�.
இ�த அர�க�கைள அ���� ெகா��, இல�ைகைய
கட�� அ���, �ைதைய ��� இராம�ட�
ேச��கா��டா�, நா� எ�ப� இராமதாச� ஆேவ�.
இராவண�ைடய தைலகைள அ���� ேபாட���ைல;
அவைன� க�� �ைற�� ைவ�க�� இ�ைல;
ேபா��� அவைன ���த�� இ�ைல; இ�ப�ேய ஊ�
����வ� ச���ைல. இ�த அர�க�கைள வ��� ஓட�
ெச��, எ� �� வ�ைமைய�� ெவ��ப��த
ேவ���, அத�� எ�ன ெச�யலா�, எ�� ����தா�
அ�ம�.

இ�த ேசாைலைய அ����ட ேவ���. இைத� க��
அர�க�க� ேகாப� ெகா�� எ�ேனா� ேபா�ட
வ�வா�க�. அவ�கைள அ��� உ��கைள�
���ேபா�. இ�ப� எ�ண��டப�, அ�ம� த�
ேப��ைவ எ���� ெகா�டா�. அேசாக வன�ைத
அ��க� ெதாட��னா�. அ�ம�ைடய தா��த���
உ�ளான மர�க� அ��தன. வனேம ��னா��ன�
அைட�த�. ெப�ய க�டட�கைள� தக��தா�.
ம�டப�கைள� �ைத�தா�. �ள�கைள� ���தா�.
�வ�கைள இ��தா�; அ�ய கைல� ெபா��ஷ�கைள
அ��தா�; ���கைள� தா�� உைட�தா�.
ேவ�ைக மர�க�, ஆ�சா மர�க�, உய��த க�பக
மர�க� இைவகைள ேவேரா� ���� எ��தா�.
ெச�பக மர�க��, மாமர�க���ட ����
எ�ய�ப�டன. இ�ப� இவ� அேசாக வன�ைத
அ���� ெகா����த ேபா�, உற��� ெகா����த
அர��ய� ��ட� ���� எ��� ெகா�ட�. அேசாக
வன�ைத அ��� ���, ெபா� மயமான ேம� மைல
ேபால எ��� ��ற அ�மைன உ��� பா��தன�
அர��ய�.
“அ�ம�மா!!! இ� எ�ன வ�வ�? இவ� யா�?” எ��
ெசா��� ெகா�� அ�ச� அைட�தன�. அவ� யா�
எனப� அ�� ஒ�வ���� �ள�க��ைல. அ�த
அர��ய� �ைதைய� பா��� “ெப�ேண! இவ� யா�?

உன��� ெத��மா?” எ�றன�.
“ெகா�ய அர�க� ெச��� மாய�க�
அர�க�க����தா� ெத���. மா�ச� மாயமானாக எ�
�� மாையயா� வ�தேபா�, அ� மாைய எ��
இல��வ� ���� ேக�காம� இராமைன
அ���ேன�” எ�றா�. இ�ப�� �ைத �ற��, அ�த
அர��ய� ��ட� வ���� அ���� ெகா��, �ைல
�ைல�� ஓட�ெதாட��ன�. அ��� ெசய�ைகயாக
அைம�த ெச���� ஒ�� இ��த�. அைத� த�
ைகயா� ெபய��� எ��� இல�ைக நக� �� ��
எ��தா� அ�ம�. இல�ைக நகர��� ேபா� அ�த
ெச���� ���� பல மாட மா�ைகக� இ���
���தன. நகர��� வா��த அர�க�க� அல� அ����
ெகா�� இராவன�ட� ெச�� �ைற��டன�.
“இராவேண�வரா! மைலேபா� �ர�ட
ேதா�கைள�ைடய ஒ� �ர�� அேசாக வன�ைத
அ��� ��ட�. மர�கைள� ���� எ��� ��ட�.
மா�ைககைள அ��� உைட�� ��ட�” எ�றன�
இராவண�ட�.
“எ�ன �ய�பான ெச��! ந�� ந� அர�க�க� �ர�.
�ட�க��ட இ�ப� ேபசமா�டா�க�” எ�றா�
இராவண�.
அ�த ேநர� அ�ம� அ�டேம அ���ப�யாக ஓ�

ெப�ய ���ர� எ���னா�. அ�த இ���ர�
இராவணன� கா��� ���த�. இராவண� �க���
ஓ� ��னைக மல��த�. ெபாறாைம�� அவ�
உ�ள��� ஏ�ப�ட�. அர�க�க���� பல�
ெபா���ய ��கர� எ�� ஒ� வைக இன�� �ர�கைள
அைழ�� “அ�த� �ர�ைக ஆகாய வ����ட த�ப
�டாம� ����, ெகா�� �டாம� எ��ட� ெகா��
வா��க�” எ�� ஆைண��டா�.
�ல�, வா�, உல�ைக, �ரான ேவ�, ேதாமர�, த��,
���பால� �தலான ஆ�த�கைள� தா��ய
வ�ண� அ�த ��கர�க� �ரளய கால கடைல� ேபால
�ைர�� ெச�றன�. ேபா� எ�றா� �����
ேபாக���யவ�க� இ�த ��கர�க�. ேகவல� இ�த
�ர�ைக� ���ப� அவமான� எ�� �ைன�தன�.
நட���, வான ெவ��� பற���, ��கர�க�
அ�மைன� ேத�� ெச�றன�. அ�ப�� ேத�� ெகா��
வ�த ��கர அர�க�க� அ�மைன� க�ட��, ��ச�
ேபா��� ெகா�� ஓ�வ�� அவைன� ����
ெகா�டன�.
எ�ேர �����த அ�மைன� பா���, “இவ�தா�!
இவ�தா�! இவ�தா�!” எ�� அல�ன�. உடேன
அ�மைன� ����� �ய���� இற��ன�.
ஆ�த�கைள அ�ம� �� எ��தன�.
வ�� த�ைன� ���� ெகா�ட ��கர�கைள

எ��ெகா�ள அ�ம� ஒ� ெப�ய மர��� �� ெச��
��� ெகா�டா�. த�யாளாக இ���� தன�� உத�
���� ஒ�ப�ற �ைண எ�� எ�� அ�த மர�ைத
ேவேரா� ����� த� ைக�� ைவ���ெகா�டா�.
நக��� ெச�� அர�க�க��� ந�ேவ ��றா�. அ�ப�
��ற அ�ம� �� அர�க�க� தா��வத�காக
ஆ�த�க�ட� பாய��, அ�ம� த� ைக����த
மர�தா�, அவ�க� அைனவைர�� தா��, ந���
அ��தா�. இர�த ெவ�ள��� �ணமா�� ேபா�ன�
வ�த அர�க�க�.
ேவத�க��� �கரான அ�ம�, கண ேநர���
ைககளா��, வாலா�� அர�க�கைள �வ�ச�
ெச�தா�. ேகாப� ெகா�� ���ச� ேபால வ��
ேபா��ட அர�க�க� அைனவ�� அ�மனா�
எம�லக� அ��ப�ப�டன�. இராவண� இ�ட
க�டைளயா� சா� சா�யாக வ�த அர�க�க�
அ�மனா� அ���� ெகா�ல�ப�டன�. ஆனா�
ஒ�வ� �ட �ற��� கா�� ஓ��ட��ைல, எ�ேன
அர�க�கள� �ர�!
ேபா��வத�காக வ�த ��கர�க� அைனவ��
மா��ேபான ெச�� இராவண����
ெத���க�ப�ட�. உடேன இராவண�, “அ�த �ர��
எ�னவா���?” எ�� ேக�டா�.
“அ�த �ர�� இ��த இட�ைத��� ����ட

அைசய��ைல” எ�� உைர�தன� காவலா�க�.
இைத� ேக�ட இராவண�� �க� ேகாப�தா�
�வ�த�. உடேன ச��மா� எ�� ஒ�ப�ற �ரைன
அைழ�தா�.
“ச��மா�! � உ� ��ைர� பைட�ட� ெச�� அ�த�
�ர�ைக ெவ�� க��றா� �ைண�� எ� ��
ெகா�� வ�� ����. அ�ேபா�தா� எ� �ன�
த���” எ�றா� இராவண�.
ச��மா��� இராவணைன வண�����
அ�ம�ட� ேபா��வத�காக� த� பைடக�ட�
ெச�றா�. ச��மா��� த�ைத �ரக�த� ெகா��த
வா��, இராவண� அ���ய ெப�� பைட
இவ�ெறா�� அவ� ேபா���� ெச�றா�. ��கர�
பைடைய� ெகா�� ���� ��� ��ற அ�ம�
த��ட� ேபா�ட பைடக� எ��� வர��ைலேய
எ�� எ��� ெகா��, அ����த ேதாரண
வா��� ேம� ஏ� உ�கா��� ெகா�டா�. அ��
உ�கா��தப� த� ேதா�கைள� த�� ஆ��ப��தா�.
அ�ேபா� அ�ம�ட� ேபா�ட வ�த ச��மா���
பைட அ�� வ�� ேச��த�. பைடகைள� பல
���களாக� ���� ச��மா� அ�மைன� தா�க�
ெசா�னா�. இராம�ரான� ஆ�ைய�ைடய அ�ம�,
தாேன ஒ� பைடயாக, இ� கர�க��, ப�க�

ேசைனகளாக��, அவன� வா� ���ற�
ேசைனயாக�� பா���� ேபா���� தயாராக
��றா�.
வ�� எ�ேர ��� ேபா����� அர�க� பைட ��ய
ஆ�த�கைள� ப�� கட�� ��� எ��தா� அ�ம�.
க�க�� ��ெபா� பற�க அ��� இ��த ஓ� இ����
த�ைய எ���� ெகா�டா�.
“இ��தன�, எ��தன�, இ��தன�, உய��தா�
���தன�, ���தன�, என ந� ெத�யா�
���தவ� ���தவ� �ல��ன� கல�தா�
ெபா���ன�, ெந���ன� கள�பட� �ைட�தா�”.
��னைல� ேபால �ைரவாக எ��தா� அ�ம�,
����� பா��தா�, ேபா��கள� ����
கண�ெபா��� ���தா�, எ��கைள அ��தா�,
அர�க� அைனவைர�� கள��� ஒ�றாக அ���ப�
இ���� த�யா� அ���� ெகா�றா�. அ�மைன�
���க வ�த அர�க� பைட அ�ேயா� அ���
ேபா���. ச��மா� ம��� த�யனாக ��றா�.
த��� ���� � உ�� �ைழ�� ஓ��ேபா எ�றா�
அ�ம� ச��மா��ட�.
ச��மா��� மகா �ரன�லவா? அ�ப� ேகாைழ ேபால
ஓட��ைல. ேகாப��ட� சரமா�யாக அ�ம� ��
அ��கைள� ெச���னா�. அவ�ைற அ�ம�

இ���� த�யா� அ��� ெநா���னா�. இ����
த��� �ரான ப��ைய� பா��� ஓ� அ��ைன எ��
ச��மா� அத� ஒ��தா�. த� ஆ�த� அ�ப�ட�
க�� அ�ம� மன� ச��தா�. ச��மா� ��ட
அ��கைள� த� ைகயா� த��தா�. ��ன� தா��
ெச�� ச��மா��� ேத��� ���� அவ� ைக��
இ��த ��ைல� ���� அவ� க���� மா�� �ேழ
த��னா�. ச��மா� இற�� �ேழ ���தா�.
அ�ம� ேத����� �ேழ ���� அ�த� ேதைர,
ேதேரா�� ��ைரகேளா� த� காலா� ���� ெநா���
ந���னா�.
க�டவ�க� ஓ�� ெச�� இராவண�ட� “ஐயேன!
ந�மவ�க� அைனவ�� ேபா��கள��� இற��
ேபானா�க�. ச��மா��� இற�� ேபானா�. இைவ
அைன�ைத�� ெச�த� அ�த �ர�� ம��ேம”
எ�றன�. இராவண���� ேகாப� தைல�ேக�ய�.
தாேன ெச�� அ�த� �ர�ைக� ���பதாக� ெசா��
�ள��னா�. இைத� க�ட ேசைன� தைலவ� ஐவ�,
இராவண�ட� ெச��, “இராவேண�வரா! ேகவல�
ஒ� �ர�ேகா� ��க� ெச�� ேபா� ��வ� நம��
அவமான� அ�லவா? வ�ைம��ள ஒ� க�ட�
ெகா�ேவா� ேமா�வ� ேபால இ��காதா? ��கேல
ேபா���� ேபாவதானா�, உ�க���� �ைண��ய
�ர�க� இ�ைல எ�ற�லவா ஆ����. எனேவ
எ�கைள அ����க�, நா�க� ேபா� அ�த�

�ர�ைக� ���� வ��ேறா�” எ�� அ�த ஐ��
ேசனா�ப�க�� ேக��� ெகா�டன�. அ�த ஐ��
ேப�� ெபய�களாவன: ��பா�ச�, �பாச�,
���தர�, �ரகச�, பாசக�ண� எ�பதா��.
ேசனா�ப�க�� ேவ��ேகாைள இராவண��
ஏ���ெகா��, அவ�க� ேபா���� ேபாவத��
ச�ம��தா�. அ�த பைட�தைலவ�க� �ர� அைற��
அர�க �ர�கைள� �ர��� ெகா�� ஐ�ெப��
�த�கைள� ேபால, ேசைனகேளா� அ�வ����
ெச�றன�.
��ெபா�கால��� ெப�� ெச�வ���� அ�ப�யான
�ேபரைன� தா��, அவன� நகரமான அளகா��ேயா�
அவ� ெச�வ�ைத�� இராவண� கவ��� ெகா��,
�ேபரைன அ����� �ர�� ���றா�. அ�ப�
�ேபர�ட���� கவ��த ெபா� நைககைளெய�லா�,
இ�த ஐ�� பைட�தைலவ�க�� ேமேல
அ�����தன�.
அர�க�பைட அ�மைன எ�� ெகா�ட�. இ��ர�
உ���ட ேதவ�க� பைத�தன�. அ�ம� இ�த அர�க�
பைடைய இ�ேற அ��ேப� எ�� அைலகட� ேபா�ற
அவ�கைள� பா���� �� தன� ேதா�கைள��
பா���� ெகா�டா�. இ�த� ��ன �ர�கா இ�வள�
அர�க�கைள� ெகா�ற� எ�� அ�ச��த� அர�க�
பைட. இேத ேநர��� அ�ம�� இ��ர��

தைலநக����� ெகா�� வ�� அேசாக வன���
ைவ�க�ப����த ேதாரண வா��� �� ஏ� ���
ெகா�� த� ��வ�ப�ைத எ���� ெகா�டா�.
அ�ம�ைடய இ�த ெப�ய உ�வ�ைத� பா��த��
அர�க�க� ேகாப� ெகா�டன�. அவ� �� சரமா�யாக
அ��கைள எ�தன�. ச��க� �ழ��ன. �ர�க�
ஒ��தன, ேபா��பைட வா��ய�க� அ���தன.
அர�க�க� ஏராளமான ஆ�த�கைள அ�ம� ��
ஏ�ன�. அைவகெள�லா�, அவன� உடைல� தட��
ெகா��ப� ேபால இ��தன அ�ம���. அவ��
ஆன�தமாக அ�த �க�ைத அ�ப��தா�. அர�க�க�
ஒ����� தா�க ேவ���, அ�ேபா� தா� அவ�கைள
ஒேரய�யாக அ��க ���ெம�� எ��, ஒ� ெப�ய
இ���� �ைண� ைக�� எ���� ெகா�டா�
அ�ம�. அதா� அ��� அைல அைலயா� வ�த
அர�க�கைள� ெகா�� ���தா�.
அர�க� பைட �ர�க� அைனவ�� ெகா�ல�ப�ட
�ற�, ஐ�� பைட� தைலவ�க�� அ�மைன� ����
ெகா�டன�. அ�ம��� அ�� மைழைய�
ெபா��தன�. அவ�ைற அவ� த� ைககளா� த���
�ல��னா�. பைட� தைலவ� ஒ�வன� ேத����
���� அைத ேவகமாக இய�க� ெச��� எ��ர�
ஒ�ைற உைட�ெத��தா�. க�ைமயான ேபா� நட�த�.
அ�ம� அ�த ஐவைர�� ஒ�வ� �� ஒ�வராக

எம�லக� அ��� ைவ�தா�. அர�க� பைட�� உ��
�ைழ�தவ� எவ�� ��ச��ைல.
இ�ப� ஐ�� பைட�தைலவ�க��, அவ�க� அர�க�
பைட�� அ�மனா� அ��� ஒ��க�ப�ட ெச��
இராவண���� ெத���க�ப�ட�. அேசாக வன�ைத
ப�வ� ேதவ�க� காவ� ���� வ�தன�. அவ�க�
ேபா� இராவண�ட� பைட�தைலவ�க��,
பைடக�� அ��த ெச��ைய� ெசா�னா�க�.
இராவண� ேகாப� ெப���� ��டா�. நாேன
ேபா���� ேபா�ேற� எ�� ��� ெச��
�ள��னா�. ஆனா� இராவண�ைடய மகனான
அ�சய�மார� த�ைதைய� த���� தாேன ேபா����
ேபாவதாக� ��னா�.
அ�சய�மாரேனா� ப��ெர�டா�ர� இைளஞ�க�
ம��� நா�� இல�ச� �ர�க� �ைட�ழ எ��ர�
ெபா� அைம�த ேத�க�� ேபா���� �ள��னா�க�.
தன�� எ��� ெப��த ஆரவார��ட� ��ச����
ெகா�� வ�� ���� கட� ேபா�ற ேசைனைய
அ�ம� பா��தா�. ேபா��� வ����பவ� யா�?
இ��ர��தேனா அ�ல� அ�த இராவணேனா? எ��
ஐ��றா�. அதனா� அவ��� உ�சாக� ஏ�ப�ட�.
இராம�ராைன மன�தா� �ைன�� வண��னா�.
���வ��� ந�� ெத���� வா���னா�. இேதா
எ��� வ�� ���� அர�க�க�� உ�ைர� ெகா��

ேபாக எம�� வ����டாேன எ�� எ�ேர ��றவைன
உ��� பா��தா�. அடடா! இவ� இராவண��
இ�ைல, இ��ரைன ெவ�ற இ��ர��த�� இ�ைல,
இவேனா ��றம�ற இைளஞ�. ேபா��ெதா��� வ�ல
��க�� அ�ல�, இவ� யாேரா? எ�� எ��னா�.
அ�மைன� பா�����ட அ�சய�மார�, “அர�க�
��ட�ைத� ெகா�ற� இ�த� �ர��தானா?” எ��
அல��யமாக� ேக�டா�. அ�ேபா�
அ�சய�மார�ைடய ேத��பாக� அவ�ட�, “ஐயேன!
எவைர�� உ�வ�ைத� பா��� எ�� நைகயாட
ேவ�டா�. ந� ம�ன� இராவணைன ெவ�ற வா���
ஓ� �ர��தா� எ�பைத உன�� நா� ெசா�ல
ேவ��ய��ைல. இைத மன�� ெகா�� ேபா� ெச�”
எ�றா�.
“இல�ைக�� இ�த �ர�� ெச����ட அ���
காரணமாக, இவைன ம��� அ�ல, உல��
�ைல����க�� ெக�லா� ெச�� ஆ�கா���ள
�ர��� ��ட� அைன�ைத�� அ��ேப�” எ�றா�
அ�சய�மார�.
அர�க� ��ட� அ�சைன �மாரைன� ����
ெகா�ட�. அவ� ேம� ஆ�த�கைள��,
அ��கைள�� ஏ�ய�. இ�த உ��ரமான ேபாரா�
���� ம��� அ���தன. அ�ம� த�யனாக
அ�த� பைட�ட� ேபா� ���தா�. அ�சய�மார��

அ�ம�� ேந��� ேநராக� ேபா� ���தன�. ைக��
�� ஏ�� அ�சய�மார� அ�ம� எ��� வ�� ��க,
அ�த ��ைல� த� ைகயா� ப��� ெகா�டா�
அ�ம�. இ�வ�� இ��த இ���� ��
������ட�. உடேன அ�சய�மார� த� வாைள
எ��� அ�மைன� ���னா�. அைத� ����
உைட�� எ��தா� அ�ம�.
இ� கர�களா�� அ�த அர�க�மாரைன� ����
தைரேயா� தைரயாக அ���� அைர�ப� ேபால
அைற�தா� அ�ம�. அ�சய�மார� ேத��� ந���
மா��ேபானா�. அர��ய� அல�ன�.
அ�சய�மார�� தா� ம�ேடாத� இராவண�
கால��� ���� அ�தா�. த� த�� அ�மனா�
ெகா�ல�ப�ட ெச��ைய இ��ர�� ேக�டா�. உலக�
ந����ப�யாக க�� ேகாப� ெகா�டா�. த��ைய
�ைன�� தாைரதாைரயாக� க��� ���னா�.
த� ��ைல� பா��� இ��ர�� ேக�டா� “மர���
வா�� ஒ� �ர�� எ� த��ைய� ெகா�றதா?
இ�ைல. எ� த�ைத இராவண�� �கைழ அ�லவா
ெகா�ற�! எ�றா�. த��ைய �ைன�� அ��
�ல��ய இ��ர�� இராவண�� கால��� ேபா�
���� வண��னா�. அ�சாத இராவண�� அவ�
ேதா�கைள� ����� ��� ����� த���
ெகா�டா�.

“”அரேச! � ந�ைம தர���ய ஒ� �ஷய�ைத
உணர��ைல. ��ப� வ�த �ற� வ����றா�.
ெகா�ய �ர��� வ�ைமைய அ��த �ற��, ேம��
ேம�� ந� �ர�கைள அ��� எம�லக� அ���
ைவ��றா�. அ�ப� ��கர�க�, ச��மா�, ஐ��
பைட� தைலவ�க� எ�� ஒ�வ� �� ஒ�வராக இற��
ேபானா�க�. இ�ேபா� அ�ைம� த��
அ�சய�மார�� அ�த� �ர���� ப�யா� ��டா�.
இ�வள� ேப� ேபான�ற�� அைத ெவ�ேவா� எ��
ெசா�னா� அ��ைடைம ஆ�மா?”.
“ஆனா�� ஐயேன! அ�த� �ர�ைக நா� ����
வ��ேற�. கண ேநர��� அ�த� கா�ய�ைத ெச��
����ேற�. கவைலைய ��” எ�றா�. �ற�
இராவண�ட� ஆ�ெப�� ேபா���� �ள��னா�
இ��ர��த�. அ����� �ள�� ேபா��கள�
ேநா��� ேபா��ற ேபா� அ�ம� ெச�த ேபா�
ஆ�றைல எ��� பா���றா� இ��ர��. இவன�
ேபரா�ற�தா� எ�ேன எ�� ��தைன வய�ப���
ேபா�றா�.
கா��ேல ��க�ப�� அ�ைத ���பனைக
அவமான�ப�டைத��, கர� �தலாேனா� இற��
ேபானைத��, த�� அ�சய�மார� இற�� ேபான
ெகா�ைமயான கா��ைய�� எ��� பா���றா�
இ��ர��. இைவ அைன�ைத�� ெச�த� ஒ� வானர�.

அ�த வானர�ைத அ���ய� இர�� மா�ட�க�
எ�ற �ைன� அவன� ேகாப�ைத அ�க��த�.
இ��ர��, த� த�� அ�ம�ட� ேபா���
தைரேயா� தைரயாக� ேத��க�ப�� இற��ேபான
இட�ைத� ேபா� பா��தா�. ெந���� கா���ய
ெச�� ேபால அவ� �க� ப��க, ேசாக� அவைன�
க��� ெகா�ட�.
இ�ப�� ேகாப��, ஆ��ர��, ேசாக�மாக�
ேபா��கள� வ�த இ��ர��ைத அ�ம� பா���றா�.
இத�� ��பாக வ�� ேபா��டவ�கைள, நா� ெகா��
��ேட� எ�� மகா ேகாப�ேதா� இவ� வ��றா�.
இ�த இ��ர��ைத நா� ெகா�வதா� பல ந�ைமக�
ஏ�ப��. ேதவ�க� ��ப������ ��வ�. இவைன�
ெகா�வ� இராவணைன� ெகா�வத��� சம� எ��
�ைன��� ெகா��றா�. அ�ேபா� அர�க�க��
பைடக� ெப��த ஆரவார��ட� அ�மைன ����
ெகா�ள, அவ� ஒ� ெப�ய ஆ�சா மர�ைத� �����
ெகா�டா�. தன� ெப�ய உ�வ�ைத எ����
ெகா�� ேபா�ட� தயா� ஆனா�.
ெப�ய �ய� ��வ� ேபால அ�ம� தா��ய��
அர�க� பைட�� ேத�க� ���� ���தன. யாைனக�
��ப� ��பலாக அ��தன; ��ைரக� கா�க� ����
�ேழ ���தன; மா�� ஒ��தன, �ள��க�
ெநா���ன; க���க� ஒ��� மா�டன.

அர�க�கைள� ���� அ�ம� அ�� அ�காக தைல
ேவ� கா� ேவறாக ���� எ��தா�. உட� �ள��
��ட�களாக இற�� ���தன� அர�க�க�. அவ�
�� எ�ய�ப�ட அ��க� அைன��� க�� உ���தன.
“ேபா��� வா��க�! வா��க�!” எ�� அ�ம�
அவைன அைழ�தா�. த� மைல ேபா�ற ேதா�கைள�
த�� இ��ழ�க� ெச�தா� அ�ம�.
“ெகா�யவ�கேள! உ�க� வா�நா��� ���
வ����ட�. இ��லைக ஆ�� உ�ைம�� ���
வ����ட�; உம� ெகா�ய ெசய�க��ெக�லா�
��� வ�� ��ட�; எ�க� இராம�� வ�ைம��
��� எ�ப� எ��ேம இ�ைல எ�பைத� ����
ெகா�.”
அ�ம��� இ��ர�� ப�� ெசா���றா�, “உ�
எ�ண�ைத அ���ேற� பா�!” எ�� அ��கைள
��டா�. அ�மன� தைல��� மா���� அ��க�
ப�� இர�த� வ��த�. ேதவ�க� �ைக�தன�.
அ�மன� உட� ேம�� ேம�� ெப�தா�� ெகா�ேட
ேபா���. ந�ென��� ���� இராமன� �கைழ�
ேபால!.
அ�மைன ��ைமயாக இ��ர��தா� பா��க
��ய��ைல. அர�க� ��ட அ��கைள� �����
���ப�� அவ� �ேத அ�ம� ��னா�. அ�ேபா�
��ய ேதெரா�� ேபா��கள���� வ�� இ��ர��ைத

அ�� ஏ��� ெகா�ட�. அ�ம� தன� உடைல
அைச��� த� �� பா�����த அ��கைள� �ேழ
உ���தா�. இ��ர����ைடய ேத� �� பா��� ஏ�,
அவ� ைக ��ைல� ���� ஒ��தா� அ�ம�.
உடேன இ��ர�� தன� வ�ரா�த�ைத ைக��
எ��தா�. இ�த வ�ரா�த�தா�தா� இ��ர��
இ��ரைன ெவ�றா�. இ�ேபா� அ�த ஆ�த�ைத
அ�ம� �� �ரேயா��க எ�� ைக�� எ��தா�.
அ����� ஒ�ைற �றா�� அ��கைள மைழேபால
அ�ம� ேம� ெபா��தா�. அ�ம�� ச��
அய��தா�.
ேபா�� அ�ம� தள��� ேபான� க�ட ேதவ�க�
��ப� அைட�தா�க�. அ�ம� ஓ� மர�ைத� ����
�� அ��� த� �� பா��� வ�� அ��கைல� �தற
அ��தா�. அ�த மர�தா� இ��ர���� தைல��
இ��த ம� ���� ஓ�� அ��தா�. ம���
உைட�� �ேழ �ழ, இ��ர�� ந��� ��றா�.
இதனா� உ�சக�ட ேகாப�ைத அைட�த இ��ர�� ஓ�
ஆ�ர� அ��கைள அ�ம� �� ெச��த, அைவ
அ�ம� உட� ��வ�� பா��தன. இதனா�
ெவ����ற அ�ம� இ��ர��ைத அவ� ேதேரா�
��� வான��� �� எ������� ��ச��டா�.
இ��ர�� ேதேரா� தைர�� ���தா�. �� எ���
வா�� ெச�றா�. ேவ� வ� எ��� ெத�யாததா�

அவ� �ர�மா��ர�ைத அ�ம� �� ஏவ ���
ெச�தா�. மான�கமாக �ர�மா��ர���� �ைஜக��,
அ��சைன வ�பா�க��, சகல ேகா�
ெத�வ�கைள�� வண��, அ�த அ��ர�ைத� த�
ைக�� எ���� ெகா�டா�.
ெப�ய �� ஒ��ைன எ��� �ர�ம��ர�ைத அ��
ெபா��� அ�ம� �� ஏ�னா�. �� ந���ய�;
�ைசக� ந���ன; ச��ர ��ய�க� ந���ன�;
வான�� ேம� மைல�� ந���ன. எவரா�� அட�க
��யாத வ�ைம ெகா�ட �ர�மா��ர� ெந��ைப
உ���� அ�ச� த�� நாக� பா��க�� தலவ�
உ��ெகா��, அ�ம�� ேதா�கைள� ����
ெகா�� க��� ேபா�ட�. அ��ர�தா� க���ட
அ�ம� �ேழ�ழ, அற� கட��� அவ�ட� �ேழ
���தா�. த�ைன� க��� �ேழ சா��த�
�ர�மா��ர� எ�பைத அ�ம� உண���
ெகா�டா�. அ�த அ��ர�ைத ம����
க���ப�வ�தா� �ைற எ�� அத���
க���ப�டா�. க��� இ��தா� அ�ம�. இைத�
க�ட இ��ர�� ‘ஒ��த� இவ� வ�ைம’ எ��
�ைன��� ெகா��, அவ� அ��� வ�தா�.
இ�வைர அ�ம���� பய�� ெகா�� ஓ��ேபா�
ஒ��� ெகா����த அர�க�க�, ஓ� வ�� ����
�ட��� அ�மைன� ���� ெகா�டா�க�. அவைன�

���� ெகா�� இ�க� �ைண������ பா�ைப
���னா�க�. அ�மைன அத��னா�க�; ஆன�த�தா�
ஆரவா��தா�க�. அர�க� ��ட� ஆ�க��
ெப�க�மாக எ����ெத�லாேமா வ��, ����
�ட��� அ�மைன� ��� ��� ஆ��ப����
��ச��டன�. அவ�க� அைட�த ம������
எ�ைலேய இ�ைல.
“இ�த� �ர�ைக அ��னா� ����க�! வாளா�
ெவ���க�! ஈ��யா� ����க�! ேகாட◌�ியா�
�ள��க�! �டைல உ���க�! தைரேயா� அவைன�
ேத��க�! இவ� சைதைய� க���� ����க�!”
எ�� ��ச���� ெகா��, “இவ� உ�� �ைழ�தா�,
நம�� உ�� இ��கா�” எ�� ஓ�னா�க�. “இ�த�
�ர��� பயைல இ�ன�� ��� ைவ�பேதா?” எ��
ெவ��டன�. “இவைன� கட�� ெகா�� ேபா�
த�� ��க���க�, இ�ைலேய� � ைவ��
ெகா��� ���க�” எ�றன�. “� ெகா�� ேபா�ட
எ�களவ�கைள எ�க���� ���ப� தா!” என
அட����தன� �ல�. “அ�த ேதவ�கேள இவைன
இ�ேக அ���ய�. அவ�கைள� ெதாைல��
��ேவா�” என �ழ�க��டன� �ல�.
அ�மைன� க��ற�� ெகா�களா�� க��
ெத�ேவா� இ���� ெச�றன�. இ�த� கா��ைய ஊேர
ேவ��ைக பா��த�. ����� ��தா�ய ��ட�ைத��

இ��� ���த மா�ைககைள�� பா��தவா�
அர�க�க� இ��த இ����� ஏ�ப அ�ம�
ேபா��ெகா����தா�. பல� அவைன� பா��க அ��
ஓ�ன�. �ல� மைற�� ெகா�டன�. �ல� அவைன
இர�� ‘எ�கைள ேகா��காேத’ எ�� ேவ���
ெகா�டன�.
க��� �ைண�க�ப�ட அவ� உடைல ஐ�ப�னா�ர�
��கர� இ���� ெச�றன�. இ�ப�ேய இவ�க�
இ��த ப�க� ேபானா�, இராவனைன� பா��கலா�
எ�ற �ைன���, அ�ம�� வாள���தா�. எ�
த�ைத வா�பகவா�. அ�ளா��, இராம�
��வ�க�� பல�தா��, �ைத�� ேதவ�க��
அ����ள பல�தா��, இ�த �ர�மா��ர�ைத
இ�ேபாேத அ��ெத�ய ����. எ��� அ�ப��
ெச�யாம� இ��பேத இ�ேபா� ந�ல� எ��
�ைன�தப� அர�க�க�� ���ப�ப� இ����
ெச���ப� �����டா�.
அ�மைன இ���� ெகா�� அர�க�க� இ��ர��
தைலைம�� இராவண� அர�மைனைய அைட�தன�.
இராவண��� �����ேய தகவ� ெசா��
அ��ப�ப�ட�. இதைன� ேக�ட�� அவ� ெந�ைச
������ ெகா�டா�. அ�த� �ர�ைக எ���
ெகா�� வ�� �����க� எ�� ஆைண��டா�.
இ�த �ைல�� அேசாகவன��� இ��த அ�ைன

�தாேத��� �ைலைமைய� ச�� பா��ேபா�.
அ�ம� அேசாகவன�ைத அ�����டா�, எ�ண�ற
அர�க�கைள� ெகா�� ��டா� எ�ற ெச�� �ைத���
ெத�ய வ�தேபா� அ�ைன ம���தா�. இ��ர��
நாகபாச�தா� அ�மைன� க�� இராவண� சைப��
அைழ��� ெச�ற ெச�� ேக�� வ���னா�. �ைத
அ�மைன� ப�� ����கலானா�. வா��க�ைட�
ெதா��ப�யான ேப��ைவ எ��தாேன, கடைல
ெநா�� ெபா��� கட�� வ�தாேன, அர�க�கைள�
ெகா�� ���தாேன, இ�� வ�சக அர�க� உ�ைன
நாகபாச�தா� க����டா� எ��ற �யர� ெச��
என��� ��பம���றேத எ�� வ���னா�.
இராம�ரா�ைடய கைணயா�ைய என��� கா��,
நா� உ�ைர ����டாம� எ�ைன� கா�தாேன.
அவ���� �ர���� த�ைம வழ�� வா���ேனேன,
எ� வா�� ப���ேம, அ�ப����க, வ�சக
அர�க�ட� எ�ப� க���டா�? ஏ! மா��!
உ�னா�, உ� உத�யா� இராம� இ�� வ�� எ�ைன
���� ெச�வா� எ�� ந��ேனேன, இ�ேபா� அ�த
ந���ைக ��ேபா� ��� ேபா� இ���றேத.
இ�வாெற�லா� எ�� �தா�ரா�� மன�
தள�����றா�.
அ��! அ�ம� இராவணன� சைப��� க��
இ���வர�ப�டா�. சைப�� இராவண�

ஆட�பரமாக� ெகா� �����தா�. அைவ���
இ���வர�ப�ட அ�ம�, இராவணைன ேந���
ேநராக� பா���றா�. க� நாக�ைத� க�ட க�ட�
ேபால ேகாப� ெகா�டா�. இ�த நாகபாச�ைத
அ��ெத��� இ�ேபாேத இ�த அர�கைன� ெகா�ேவ�
எ�� ஆேவச� ெகா�டா�. ��� நா� இவைன�
பா��த ேபா� இவ� ���� ெகா����தா�.
அதனா� அவைன� ெகா�ல��ைல. இ�ேபா�
அைவ�� உ�கா��� ெகா������ இவைன
ேந��� ேந� ேபா���� ெகா�வ� தவறாகா�, எ��
நாகபாச�ைத அ��க எ��யேபா�, அ� தவ� எ��
ேதா��ய� அவ���.
இவனா� எ�ன ெவ�ல�� ��யா�. நா� இவைன
இ�� ெவ�வ�� ��யாத கா�ய�. இவைன ெவ�வ�
இராம��� ம��ேம ��ய���ய கா�ய�. இவைன�
ெகா�வதாக இராம�ரா� சபத� ெச�����றா�
அ�லவா? இவைன அவ�தா� ெகா�ல ேவ���.
இவேனா� ேபா��� நா� நா�கைள� ேபா���
ெகா����தா�, எ�ேபா� இராம�ட� ேபாவ�,
அ�ைன இ��� ஒ� மாத� ம��ேம உ�ேரா�
இ��ேப� எ�� ேவ� ������றா�கேல! எனேவ,
இ�த இராவன�ட� இ�ேபா� ேபா� ெச�யாம�
�தனாக� ச���ப�தா� �ைற எ�� ��� ெச�தா�.
இராவண� சைப��� ெகா��வர�ப�ட அ�மைன

இ��ர�� அ��க�ப����றா�. “�ர�� உ���
இ���� இ�த ஆ�ைம ��க �ர�,
�வெப�மாைன��, ��மாைல�� ேபால �ர��கவ�”
எ��றா�.
இராவன� அ�மைன ேநா��, “� யா�? இல�ைக��
ஏ� வ�தா�?” எ��றா�.
“� யா�? ெசா�! ��மாலா? �வெப�மானா? அ�ல�
�ரமனா? அ�ல� ஆ�ேசடனா? யா� �?” உ��கைள�
கவ��� ெச��� யமனா? �ர��� வ�ல ��க�
ெப�மானா? அ�ல� ��வ�க� ஏ���ட �தமா?
இல�ைக நகைர அ��க இ��ர� அ���ய ெத�வமா?
யா� �? ெசா�� ��!” எ�றா� இராவண�.
அ�ம� ெசா�னா�, “நா�, � ��ய எவ�� அ�ல.
ஒ�ப�ற �� �ரனான இராம�ரா�� �த� நா�.
இராம�ரா� யா� ெத��மா? ேதவ� அ�ல�; அ�ர�
அ�ல�; �ைச யாைனக� அ�ல�; �ைச� ெத�வ��
அ�ல�; க�ைல மைலவா� �வெப�மா�� அ�ல�;
������க�� அ�ல�; ��வ�� அ�ல�; அவ�
�ம�டல�ைத ஆ�� ஓ� அரச�� �த�வ�.”

“அவ�, ேவத�க��, அற�� ேபா����ற உ�ைம
அற��� வ�வா� ���� பர�ெபா��. த�மேம ஒ�
இராஜ�மாரனாக� �ற�த காரண� எ�ன ெத��மா?
ேவத�க��, உப�டத�க�� இ�ன� என�
������� �ற��யாத — அ���� அ�வாக
இ��பவ�. அ�� �தைல, காைல� க��ய ேபா�
‘ஆ��லேம!’ எ�� கத�ய யாைன�� உதவ
ஓ�வ�தவ�. ேதவ�கைள� கா�பா�ற இ��
வ�����றா�”
“�ல�� ந��� ஈ�� இ�ல� ஓ� ��ைம�� ஆய
கால�� கண��� ��த காரண� ைக�� ஏ��
�ல�� ���� ச��� கரக�� �ற�� ெதா�ைல
ஆல�� மல�� ெவ��� ெபா���� ���
அேயா�� வ�தா�”

“இவ��� ஒ� ெதாட�கேமா, ந�ேவா அ�ல�
��ேவா இ�ைல. இற��, நட��, �ற�� எ��
��கால�ைத��, அத� கண��கைள�� கட�தவ�
இவ�. அ�த� பர�ெபா�� �ல�, ச�கர�, ச��,
கம�டல� இவ�ைறெய�லா� ������, ��
ஏ��ய ைகயனாக, ஆ�ைல��, தாமைர மலைர��,
க�ைல மைலைய�� ��� ��� அேயா����
இராமனாக வ�� �ற�����றா�”.
“அவ� �ற�ைப அ��பவ�; அற�ைத வள��பவ�.
ேவத ெந�க��ப� வா�பவ�. ந�ேலா� வாழ��,
�ேயா� அ�ய�� �ற�பைட��, த�ம�ைத
�ைலநா��ய �� த� ெசா�த இட� �����ப�யாக
அவதார� ெச����பவ�. அ�த அ�ளாளனா�ய
இராம�ரா��� அ�ைம ெச�பவ� நா�. அவ�
மைன� �தா ேத�ைய� ேத� நாலா�ற��
வ�தவ�க�� வா��� �த�வ� தைலைம��
வ����பவ� நா�. அவ�ைடய �தனாக இ�ேக
வ�ேத�. த�யாக�தா� வ�����ேற�” எ�றா�
அ�ம�.
அ�ம� வா��� ெபயைர� �����டதாேலா
எ�னேவா, த� ப�க� ெத�ய �������, “வா���
மக� அ���ய �தனா �? வ� �ற� வா� வ�ய�
ெகா�! அர�� வா��ைக ந�� ெகா�” எ�றா�
இராவண�.

வா��� ெபயைர� ெசா�ன�ேம இராவண� ஆ�ட�
கா�பைத� க�� அ�ம� ேக�யாக�
�����ெகா��, “அர�கேன! அ�சாேத! வா� இ�த
உலக�ைத ��� வா�லக� ெச�� ��டா�. இ�
���� வர மா�டா�. அவ� ம��ம�ல. அவேனா�
அவ� வா�� ேபா�� ேச�����ட�. க��ற��
இராம� ���த ஓ� அ��னா�, அவ� உ�ைர
��டா�. இ�ேபா� வா��� த�� ���வேன எம�
அரச�” எ�றா�.
இ� ஏதடா வ�பா� ேபா���. இராம� மைன�ைய�
காண��ைல எ�� ���வ� ேத�வாேன�? த�ைன
��� வாலா� க�� ��லக����� அைல�க��த
வா��� �த�வ� ேத� வ�வாேன�? அவன�
�தனா� இ�த ெபா�லாத �ர�� இ�வள� அ�ைவ�
ெச�வாேன�? ��ைளயா� ���க �ர�கா�
���தேத!
“வா�ைய இராம� ஏ� ெகா�றா�? அ�த இராம�
இ�ேபா� எ�ேக இ���றா�? இராம� மைன�ைய�
ேத� வா��� ைம�த� அ�கத� வ�வாேன�.
என�� �ள�கமாக� ெசா�” எ�றா� இராவண�.
“கா��� ேத�ைய� ப�ெகா��த இராம�ரா�, எ�
அரச� ���வேனா� ந�� ெகா�டா�. அவர� ��ப�
�ர அ�ைனைய� ேத�� க�����க ஒ��� ெகா�ள,
இராம�� ரா��ய�ைத ���வ���� ெகா������,

வா�ைய� ெகா�றா�.
�ைதைய� ேத� நாலா�ற�� வானர �ர�க�
ெச�றா�க�. ெத��ல� ேநா�� வ�த பைட��
அ�கத� தைலைம�� நா�� வ�ேத�” எ�றா�
அ�ம�.
“உ�க� �ல�தைலவ� வா�ைய� ெகா�ற
இராம�ட� அ�ைமயாக ேவைல ெச����கேள!
அவமானமாக இ�ைலயா? உ�க� �க� இ���
உ�கேளா� இ���மா? த� ெசா�த அ�ண�
வா�ைய, இராமைன ���� ெகா�� ���,
அவ�ட� அ�� ெகா�ட ���வ� என�� எ�ன ��
��டா�? �� வ�த �, ேபா��� உ��கைள�
ெகா�ற� ஏ�? �தனாக வ�����றா�, அதனா�
உ�ைன� ெகா�ல மா�ேட�, உ�ைமைய� ெசா�”
எ�றா� இராவண�.
இ�த அர�க� இராவண��� உலக ��கைள எ����
ெசா�ல இ�ேவ ந�ல த�ண�, ெசா��ேவா� எ��
அ�ம�� ெசா�ல� ெதாட��னா�. “இராவணா! எ�
அரச� ��ய�மார� ���வ� ெசா�னவ�ைற
உ��ட� ெசா�லேவ நா� வ�����ேற�. அைவ
இ�த சமய��� ெபா��தமாக இ���ெம�பதா�
ெசா���ேற�. எ� ம�ன� �� அ���யைவ
அைன��� �� �ைற�தைவ; ��ற� அ�றைவ.
அவ�ைற ந�� எ�� ஏ��� ெகா�வதானா�,

இ�ேபா� நா� ெசா��ேற�. ேக��� ெகா�!”
“உ� வா�ைவ �ேய ெக���� ெகா�டா�. அரச
��ைய அறேவ மற�� ேபானா�. �ய ெசய�கைளேய
ெச�� அவ�றா� அ�ைவ� ேத�� ெகா�டா�.
எ�றா�� உன�� உ�ைர� கா�பா���ெகா�ள ஒ�
வா��� த��ேற�. எ� ேப�ைச� ேக�!. க������ �
ேபா�ற �தா�ரா��ைய � ������யதாேலேய, உ�
தவ வ�ைம உ�ைன ��� �����ட�. �ைத ��
ெகா�ட தகாத ஆைசயா� உ� ��ைம அ���
ேபா���. �ைறய�ற �ற� மைன நய�தலா�, உ�
காம� ெச���னா�, அற�ைத மற�தா�. அற� மற��,
அ�யாம� வா�த� இய�ேமா? உ� அ��� ��சய�
எ�� ஆ���ட�”.
“ெப�ணாைச��, ெபா�ளாைச�� அ��� ெகா��
��� எ�பதா�, உ� �ைறய�ற ெசய��� வ���
உடேன �ைதைய� ெகா�� ேபா� இராம�ட� ேச���
�� எ�� ���வ� ெசா�� அ���னா�” எ�றா�
அ�ம�.
இ�ப� அ�ம� ��ய��, ெவ��ைய� த�ர ேவ�
எைத�� க�ட�யாத இராவண� ேகாப��� ெப��
���� ����, “என�� இவ�ைற� ெசா�� அ���ய�
ஒ� ���� வா�� அ�ப� �ர��! ந��! ந��!”
எ�றா�.

“���வ� எ�� �ர�� ெசா�ன��, இராம�,
இல��வ� எ�� மா�ட� ெப�ைம�� ஒ��ற�
�ட�க���. �தனாக வ�த �, எ� அர�க�கைல�
ெகா�ற� ஏ�? அத�� ப�� ெசா�!” எ�றா�
இராவண�.
“உ�ைன என�� அைடயாள� கா�ட ஒ�வ��
இ�ைல. அதனா� அேசாகவன�ைத அ��ேத�. எ�
ேநா�க� ��யாம� எ�ைன� ெகா�ல வ�த
அர�க�கைள� ெகா�ேற�. உ��ட� க�� இ���
வ�தா�க�. ச�தா� உ�ைன� பா��கேவ��� எ�ப�
தாேன எ� ேநா�க� அ� இ�ப� �ைறேவ�மானா�
ச�தா� எ�� அட�க�ேதா� க���ப�� வ�வ�
ேபால வ�ேத�” எ�றா� அ�ம�. இ�த� ேக��
ேப�� இராவண�ைடய ேகாப�ைத அ�க�ப���ய�.
“இ�த� �ர�ைக� ெகா���க�!” எ�� ஆைண�ட,
ெகாைலயா�க� வ�� அ�மைன� ����
ெகா�டா�க�. அ�ேபா� இராவண�ைடய த��
��ஷண� எ���, “����க�!” எ�� த��தா�.
அ�த அர�க� அைவ�� அற� அ��தவ� ��ஷண�.
அவ� எ��� இராவணைன வண�� “அ�ணா! உன�
ேகாப� �� �ைற�� உ��த� அ�ல. த��சா�
ம�னா! ேவத�க�� வ�லவேன! ��� அறெந���
உலக�கைள� பைட�த �ரம�� மர�ேல
ேதா��னா�! உ� தவ வ�ைமயா�, இ��ர� �தலான

ேதவ�க�� உன��� ப� ெச��� அள��� உய���
��டா�. �தனாக வ�ேத� எ�� ஒ�வ� ெசா�ன
���, அவைன� ெகா�ல� ��வாேயா?”.
“இ�த� ��ல�� ெப�ைம வா��த ம�ன�க��
மாத�கைள� ெகா�றவ�க��ட இ���றா�க�, ஆனா�
�த�கைள� ெகா�றதாக வரலா� இ�ைல. எ����
நா����� ெச��, த� ப�க ெச��கைள� ��,
எ����� ேகாப� வ�தா� அைத� த��� உ�ைமைய
�ைலநா��� அ��� ெதா�ைல ேம�ெகா�ட
�த�கைள� ெகா�றா�, �ராத ப�ைய ஏ�பா�.
ஏைனேயா� ���பா�க�” எ�� ��ஷண�
உைர�தா�.
உடேன இராவண� ��ஷணைன� பா���, “த��!
ந�ல ��ைய� ��னா�. இ�த வானர� ��ற�
���தவேன. ஆனா�� இவைன� ெகா�வ� ��றேம”
எ�� ெசா�� ��� அ�மைன� பா���, “� உடேன
இராம ல�மன�க�ட� ெச�� இ�� நட�தவ�ைற�
�� அவ�கைள இ�ேக அைழ�� வா!” எ�றா�.
�ற� த� �ர�கைள ேநா��, “இ�த �ர��� வாைல
����� ெகா���, இல�ைக நகைர� ��� வர�
ெச��, �ற� ந� நா�� எ�ைலைய� தா�� �ர��
���க�” எ�றா�. அர�க�க�� ஆ�வ�ேதா�
எ��தா�க�.

அ�ேபா� இ��ர�� எ���, “�ர�மா��ர�
இவைன� �ைண������ேபா� இவ� ��
��ட��டா�. வ�வான க��ைற� ெகா�� இவைன
இ�க� க���க�” எ�� �� �ர�மா��ர�ைத
����தா�. அர�க�க� க�� ெகா�� அவைன�
���தா�க�. அ�ம� �ர�மா��ர�ைத
அவம��க��டா� எ�� இ�வைர அத���
க���ப�� ��மா இ��தா�. இ�ேபா� அைத
�����டா�க�. எ� வாைல எ��ப� எ�ப� ‘இ�த
இல�ைக�� எ����வ� ேபாலா��’ எ�� �ைன���
ெகா�டா�.
அ�ம�ைடய உடைல� ������த க��க� �க
எ�தாக அ��ெத�ய���யைவ, எ��� அவ� உட�
வா�ய� ேபால பாவைன ெச�ய��, அர�க�க�
அவைன அ��� இ��மாக இ���
அைல�க��தா�க�. அவனா� �லபமாக
அவ�க�ட���� ��ப����க ���� எ�றா��,
க���ப�டவ� ேபால ெபா�ைமயாக இ��தா�.
அர�க�க� அ�மைன� க�� இ���� ெகா��
இராவண� அர�மைன�� ெவ�ேய ெகா��
வ�தா�க�. அவ� வா�� �� ��யாக� ��கைள�
���, வாைல ெந����, எ�ெண��� ேதா���
எ��தன�. �ற� �� ���ய அ�மன� வா��
�ைய� ப�ற ைவ����� ஆரவார� ெச�� ���தன�.

அ�மைன� க��றா� �ைண�� இ��ற�� ஆ�ர�
கண�காேனா� இ���� ����� ெகா�டன�.
காவ��� பல இல�ச� அர�க�க� ��றன�. ‘ந�
இல�ைக நகைர��, அேசாக வன�ைத�� அ���,
அ�சய�மாரைன �ைத��� ெகா��, �ைதைய� ெச��
பா������ மா�ட� வ�ைம ��கவ� எ�� ந�
ம�ன�டேம �� ெசா�ல வ�த இ�த �ர��� க�ைய�
பா��க�” எ�� ���ர��� அ���தன�.
ஆ���, பா��� ஆ��பா�ட� ெச�த அர�க�க�
அ�மைன அத��னா�க�; ������னா�க�.
இ�ேபா� எ�னவா��� உ� �ர� எ�� ேக�
ெச�தன�. �ல� ஓ��ேபா� �ைத�ட� நட�த
�வர�கைள� ��னா�க�. �தா�ரா�� �����
ேபானா�. உட� �ய��தா�; ���னா�; �ல���
���தா�; ெப���� ��டா�.
“அ�� ேதவேன! தா� ேபா� க�ைண உ�ளவேன!
வா��� ந�பேன! நா���ண��ள அர�க�க�
அ�ம��� இைழ��� ���ைன� பா�! நா� ஒ�
க��ைட� ெப� எ�ப� உ�ைமயானா�, அ��ேய! �
அ�மைன� �டாேத! எ�றா� �ைத.
�ைத ப�� �யர�ைத� பா��� அ�� ேதவ� அ�ச�
ெகா�டா�. அ���� � �வாைல அ�ம����
�ட��ைல. ��ெல�� இ��த�. இ� ஜனக�மா�
ஜான��� ெசய� எ�பைத உண��� ெகா�டா�.

ம����ேயா� அ�ைனைய மன�தா� வண��னா�.
��ன� இர� ேநர��� இல�ைக நகர� ��வ��
�ைதைய� ேத�யதா�, அ�த நகர����ள இட�கைள
இவ� ந�� அ�����தா�. ேபாதாத�� அ�வ�ற
அர�க�க� அவைன� க��றா� க�� ஊ� ��வ��
���யதா�, ெத�யாத இட�கைள�� ெத���
ெகா�டா�. அ�ப� அவ�க� அவைன� க��
இ���� ெகா�� ஊ� எ�ைலைய அைடய��,
இ�ேவ த�க த�ண� எ�� �ைன��, த�ைன இ����
ெச�ற அர�க� ��ட� க���� இ� �ற��
ெதா���ப�யாக ��� அ�ப�ேய வா� ெவ���
எ��தா�.
வான��� பற��� அ�ம� உட������,
க�������� அர�க�க� ெதா�க��யாம� �ேழ
���தன�. ���த அ������ இற��� ேபானா�க�.
உட� ���� க�� �ைண����க, அ��த க��க�
ெதா�க அ�ம� வான��� ேபான கா��யான�,
பா��கைள இ���� ெகா�� வான��� பற���
க�டைன� ேபால இ��த�. இ�த பாதக அர�க�க��
நகர� ��� இைரயாக��� எ�� எ��, இராமைன
வா���� ெகா�ேட, எ��� த� வாைல ஆ�கா�ேக
ெதா�� எ�ய��டா�. ��க�, மா�ைகக�,
ெத��க� என இல�ைக நகர� ��வ��
�ைக����ெகா�� எ�ய� ெதாட��ய�.

அ�ம� இ�ட � இல�ைக நகர��� எ�ல
இட�க��� ெஜகேஜா�யாக ப�� எ���
ெகா����த�. நகரேம ��� ஒ��� �ரகாசமாக��,
வானம�டல� ��வ�� �ைகயா� இ����
காண�ப�ட�. ேசாைலக� எ��தன; ��ைர லாய�க�
எ��தன; ப�ைச� ��க� தா� இ��த ��க�ட�
எ��தன; ஊ��கால� வ����டேதா எ��
எ���ப�யாக ��� க��க� எ��� ����
ெகா�டன.
ெந����� அ�� அர�க�க� கட�� ���தன�. ஆ�த
சாைல�� பைட� கல�க� அ��தன. யாைன
ெகா���க� ��ப��ட, யாைனக� ���� ெகா��
நாலா �ைசக��� த�ெக�� ஓ�ன. இற�க� ��ப��
பறைவக� கட�� ���� இற�தன. இராவண�
அர�மைனைய � எ���� சா�பலா�க� ெதாட��ய�.
அ����த ேதவமாத��, க�த�வ மக��� கல��
�ைல �ைல�� ��� �ைச ��யாம� ஓ�ன�. எ���
அர�க�த� ம�� எ��த ���த வாைட பர�ய�.
இல�ைக நகர� ��வ�� ��னா� அ��த�.
இவ�ைறெய�லா� க�ட இராவண� “இல�ைக
��ப�� எ��� காரண� எ�ன?” எ�� ேக�டா�.
உ�� �ைழ�� ஓ�வ�த அர�க�க� ெசா�னா�க�,
“அரேச! கடைல�ட ெப�ய வாைல� ெகா�ட அ�த
�ர�� ைவ�த � இல�ைகைய ��ட�” எ��.

ஓ� அ�ப� �ர�� இ�ட ெந��பா� இல�ைக எ���
சா�பலா��றா? ந��! ந��! இைத� ேக�டா�
ேதவ�க� ப�க���� ���க மா�டா�களா? ந�� ந�
�ர�! எ�� ேகாப� ெகா�� ���தா�.
“ெகா�� வா அ�த அ�� ேதவைன. அவ� தாேன
இல�ைகைய எ��தவ�”.
“இ�ப� அ�� ெச�த �ர�ைக, அ� த���
ெச�வத�� ��பாக� ���� வா��க�” எ�றா�.
அர�க�க�, “அ�ப�ேய ெச��ேறா�” எ��
ஓ�னா�க�, ஓ� அ�மைன� ���� ெகா�டா�க�.
“இவைன� ����க�, இவைன அ���க�” எ��
��ச��டன�.
இ�வளைவ�� க��ண��த அ�ஞனான அ�ம�
கவ��தா�. ப�� எ��� த� வாலா� அவ�கைள
உ�லட�� வைள��� ெகா�டா�. ைக�ெக��ய ஓ�
ெப�ய மர�ைத� ���� அதா� அவ�கைள ைநய�
�ைட�தா�. அர�க�க� ம��தா�க�. �ல� ஓ�னா�க�,
�ல� ஒ��� ெகா�டா�க�. அ�ம� ப�� எ��� த�
வாைல� ெகா�� ேபா� கட�� ேதா���
அைண�தா�. உடேன கட� �� கா���ய �� ேபால
ெகா��பைடய, கட�� ���த அர�க�க��
மா�டா�க�.

அ�ேபா� அ�ம� இ��த இட�ைத� கட�� ெச�ற
��யாதர�க�, ‘இல�ைக�� அ�ம� இ�ட �, �ைத
இ��த ப��ைய ம��� எ��க��ைல’ எ��
ெசா���ெகா�ேட ெச�றா�க�. இைத� ேக�ட
அ�ம� ம���� ‘நா� ��ைன����� த��ேன�”
எ�� எ���ெகா�� ேமெல��� ெச��
அேசாகவன��� ���தா�.
த� �� வ�� ��ற அ�மைன �ைத பா��தா�. அவ�
உட� ��வ�� ����த�. அவ�ட� அ�ம�
“அ�ைனேய நட�த� அைன��� தா�க� அ���க�.
நா� ெசா�ல எ�ன இ���ற�. த�கைள
வண���ேற�” எ�� �ைதைய வண�����
அ��ட� ���� �ற�ப�டா�.
ேபா��! ேபா��! இ�த இல�ைக �ஜய�. �ைர��
இ�த இட�ைத��� ���ேவா� எ�� அ�ம� ஓ�
மைல� �கர�ைத� ெச�றைட�தா�. அ�� அவ�
�����ரமைன� ேபால ெந�� வள��தா�. இராம�
��வ�கைள� ����தப�ேய வா� ெவ��� பற��
ெச�லலானா�. ���ைக உைடய ஒ� ெப�ய யாைன
பற�� ெச�வ� ேபால அ�ம� பற�� ெச�றா�.
��� அ�மைன வ� ம��� த��� அம���
ஓ�ெவ���� ெச���ப� ேவ���ெகா�ட ைம�நாக
மைல�� �� ��� ேநர� அம���, இல�ைக��
நட�தவ�ைற அத��� ��னா�. அ����� �ைர��

�ற�ப�� தன� வரைவ எ��பா��� ���� அ�கத�
உ���ட வானர �ர�க� கா������ மேக��ர
மைலைய� ெச�றைட�தா�.
இைர ெகா�� வர� ெச�ற தா�� பறைவ பா���
வ�� கா����� ���ேபா�, ���ேல இ����
���க� தா�� பறைவ�� வர� க�� ம����
ஆரவார� ெச�வ� ேபால அ�கத� �தலான வானர
�ர�க� ம���� ஆரவார� ெச�தா�க�. �ல�
உண���� ெப��கா� அ�மைன� க�ட�� அ�தன�.
�ல� ஆரவார� ெச�தன�. �ல� அவைன வன��ன�.
�ல� அவைன� த��� ெகா�டன�. �ல� அவைன�
தைல��ேம� ���� ெகா�� ஆ�ன�.
�ல வானர�, “அ�மாேன! உ� �க� ெபா��, �
�ைதைய� க����ட ெச��ைய� ெசா���ற�.
உன�காக கா�க��, க�க�� தயாராக� ேசக���
ைவ�����ேறா�. உ�பாயாக! உ�� ந��
இைள�பா�!” எ�றன�. அ�ம�� உட� ��வ��
ேபா�� ப�ட ��க�. அைத� க��
வானர�க� வ��� ெப���� ��டன�. அ�ம�
���� வா��� ���ர� அ�கதைன வண��னா�.
�ற� கர�க�� அரசனான ஜா�பவா� பாத�கைள�
ெதா�� வண�� எ��தா�. �ற� ம�றவ�கைள உ�ய
�ைற�� வண�� எ��தா�. �ற� ஓ�ட���
சாவகாசமாக அம��� “இ���ள அைனவ����,

உலக நாயக� இராம�� ேத� �தா�ரா�� ந�ைம
த�� வா����கைள� ெத���தா�” எ�றா�.
உடேன அைனவ�� எ��� ���, ைககைள� ����
உவைக ேம�ட �ைதைய� ேபா��னா�க�. அைனவ��
ஒ��கமாக அ�ம�ட� “ெப�ைம�ைடய அ�மா�!
� இ����� ெச�ற� �த� நட�தவ�ைற எ�க����
ெசா�” எ�றன�, அ�ம�� ெசா�ல� ெதாட��னா�.
அ�ம� �ைத�� க��� �ற�ைத�� தவ���
ேம�ைமைய��, அவ�ட���� அைடயாளமாக
�ளாம�ைய� ெப��� ெகா�டைத�� ெசா�னா�.
த�ெப�ைம எ�ப� அறேவ இ�லாத அ�ம�
இல�ைக�� அர�கேரா� தா� ேபா� ���தைத��, த�
சாகச�கைள�� த�னட�க�ேதா� ெசா�லாம�
��டா�.
“� ெசா�லா��டா� எ�ன. � அ�� ேபா��டைத உ�
உட�� உ�ள ��கேல ெசா���றன. அ�த� ேபா��
� ெவ�� ெப�ற�. அதனா�தா� � ���� வ�தா�.
நகைர ���� ெகா��� ��டா�. உ� ேம� ���
�ைக ெந�ேய அைத� ெசா���ற�. �ைத உ��ட�
வராதேத, பைகவ�� �ற�ைப� ெத����ற�. �
ெசா�லாமேல இவ�ைற நா�க� உ�ைன� பா���
���� ெகா�ேடா�” எ�றன� வானர�க�.
“இ� தாம��க��டா�. உடேன ெச��, இராம�ட�

ேத�ைய� க�ட ெச��ைய� ெசா�ல ேவ���” எ��
அைனவ�� எ��தன�.
“நா�க� உ�ைர �����க ேவ��யவ�க�. �
�ைதைய� க�டதா� உ�� �ைழ�ேதா�. கால� கட��
��ட�.� �த�� ெச�� இராம�ட� ெச��ைய�
ெசா�” எ�� அைனவ�� அ�மைன �ைர��
ெச���ப� அ��� ைவ�தன�.
“ அ�தா� ச�” எ�� ஒ���ெகா�� அ�ம�
��னதாக �ைர�� ெச�றா�. இ�வைர அ�ம�
ெச�ற�, ெச�த�, ���ப வ�த� ப��ெய�லா�
பா��ேதாம�லவா? இ�, ச��, இராம� இ��த
�ைலைமைய� பா��ேபா�.
�வ�த க�கைள�ைடய இராம�, �ைத�� ��வா�
க��� ���ய வ�ண� இ��தா�. ���வ� ஆ�த�
ெசா�ல ேத��� ெகா�� இ��தா�. வட��, �ழ��,
ேம�� �ைசக��� �ைதைய� ேத�� ெச�ற �ர�க�,
வ��� தைட எ��� இ�லாத காரண�தா�, �ைர��
���ப வ�� �ைதய� காண��ைல எ��
����டன�. ஆனா�� ெத� �ைச��� ெச�ற
அ�ம� ��சய� ந�ல ெச��ேயா� வ�வா� எ��
எ��பா���� ெகா�� இ��தா�.
இராம� ���வ�ட� “நா� ெகா�ட �ய����
ெவ�ேவாமா? ���க ��யாத ப� ந�ைம வ��

அைட�� ��ேமா?” எ�ெற�லா� அ��னா�. நா�
������த ெக� ���� ��ட�. ெத� �ைச���
ெச�றவ�க� ���ப��ைல, இற�� ��டா�கேளா?
அ�ல� ேவ� எ�ன ஆ��ேறா? �ைத இற��
ேபா���பா�, அவ� இற�த ெச��ைய வ�� எ�ப��
ெசா�வ� எ�� இவ�க�� இற�� ேபா���பா�க�;
அ�ல� இ�ன�� �ைதைய� ேத� அைல��
ெகா�����றா�கேளா? இராவண� �தலான
அர�க�ைகைள� க�� ேகாப� ெகா�� ேபா���
அவ�கள� மாைய�னா� இற�� ேபானா�கேளா?
அ�ல� த�ப ��யாம� ெவ��ைற�� அைட�க�
ப����பா�கேளா? நம�� ���த ெக� ����
��ட�, கா�ய� ஆக��ைல எ�ற �ர����
தவ��ைன ேம�ெகா�� ேபா� ��டா�கேளா? ேவ�
எ�னதா� ேந������� அவ�க���, ெசா�! ���வா
ெசா�!” எ�றா� இராம�.
இ�வா� இராம� ெசா��� ெகா����த அேத
ேநர��� ெத� �ைச�� வான ெவ��� அ�ம�
ேதா��னா�. இ��ைக����� எ��� மனெம�லா�
அ�� �ைற����க அ�� கர�கைள� ெகா�ட
இராம� அ�மைனேய உ��� பா����
ெகா����தா�. �ைர�� வ�த அ�ம� இராம�
இ����ட�ைத அைட�த��, இராம�� ��வ�கைள
வண�க��ைல; மாறாக� தா� வ�த �ைத இ����
ெத� �ைச ேநா�� இ� கர�கைள� ��� �ல���

���� வண��னா�. இ�வள�� �ல ெநா�க��
நட�� ���� ��டன எ��� ேபசாமேல.
இ�த� கா���� ����க� �ல� இராம�ரா�
ைவேத� ந�றாக இ���றா�; க�� �ைல��
கள�கம�� உ�ல�; இ�த அ�ம� அவைள��,
அவ� �ைலைமைய�� க��ண��� வ���ளா�
எ�� ஊ���� ெத��� ெகா�டா�. இராம��
க�க�� ஆன�த� க���. அ�வைர வா��றவாத
அ�ம� வா� �ற�� இராம�ட� ேப��றா�. அவ�
ெசா�ன �த� ெச��:
“க�டென� க����� அ�ைய� க�களா�
ெத� �ைர அைலகட� இல�ைக� ெத� நக�
அ�ட� நாயக இ� �ற�� ஐய��
ப�� உள �ய��, எ�� அ�ம� ப��வா�”.
“க�ேட� �ைதைய!” அ�ட� நாயகா! இராமா!
கவைலைய ��!” எ�� அ�ம� ெசா�ன��,
இராமன� �க� ெத�வைட�த�.
“ஐயேன! உ� ெப�ைம���ய மைன�யாக��, தசரத
ச�கரவ����� ம�மக� எ�ற ெப�ைம���,
��ைல�� ஜனக�� மக� எ�ற த����� ஏ�றவா�
ெத�வெமன� �க��றா� �தா�ரா��” எ�றா�
அ�ம�.

“த�க���� �கராக ேவ� எ� இ��க ����,
த�க�ைத� த�ர? ெபா�ைம�� �கரமாக உ�ளா�
�தா�ரா��. எ� அ�ைன �ைத உ� �ல�����
ெப�ைம ேச��தா�. த�ைன வ���ய இராவண�
�ல�ைத எம���� ெகா��தா�. அத� �ல� ேதவ�
�ல� வாழ� ெச�தா�. அ�ைன�� ��ைத��
எ�ேபா�� � இ���றா�. அவ� வா� உ�����
ெசா�க��� �ேய இ���றா�. ஐயேன! தவ���
பயனா� �ள��� அ�ைன கட��� ந�ேவ
�ள��� இல�ைக எ��� ���த நகர��� ஓ�
�ற�தஏ, ஓ� �ரகாசமான க�பக� ேசாைல��,
இல��வ� வ���� த�த ப�ணசாைல��
�����தா�. ��� �ரமேதவ� இ�ட சாப� ஒ��
இராவண��� உ��. உ�ைன ���பாத ஒ�
ெப�ைண � வ��� ���வாயானா�, உ� தைல
ெவ���� �த� � மா�� ேபாவா� எ��. அ�த
சாப���� அ�� அவ� அ�ைனைய� ��டாம�
தைரேயா� ப�ணசாைலைய� ���� ெச�����றா�.”
“இராவண� அ�ைனைய� ��ட��ைல எ�பத���
சா��, �ரம� பைட�த அ�ட ேகாள� �தற��ைல;
ஆ�ேசட�� பட� ��ய��ைல; கட�க�
கைர�ைன� தா�ட��ைல; உலக� கட��
��க��ைல; ச��ர ��ய� �ேழ �ழ��ைல;
ேவத�க� ��� ெந�க� அ�ய��ைல; எவ�றா� �
உண��� ெகா�வா�”.

“நா� இல�ைக நகர� ��வ�� ேத�ேன�. மாட
மா�ைகக�� ேத�ேன�. இராவன� அர�மைன��
ேத�ேன�. ����த அேசாகவன����� ெச�ேற�.
அ�ேக ேதவமக� �ைதைய� க��� கட�� �த�க�
க�ேட�. ேப�க�� ��ட� ேபால அர��ய�
������க, இர�க� எ��� ப��, ஓ� ெப�ணாக
வ�ெவ��� ெகா�ைம எ�� �ைற��� இ����
த�ைம க�ேட�. த��த ேநர� பா��� �ைதைய
வன�க எ�����ேத�. அ�ேபா� இராவண�
அ�ேக வ�தா�. �ைத�ட� இைற�� ��றா�.
க��ெசா�கைள ��ய �தா�ரா��ைய� ெகா�ல
�ய�றா�. �ற� �ைத�� ��� ெசா���க� எ��
அர��ய�ட� ெசா����� அ��ட� ���
அக�றா�.”
“�ைத அ�ேபா� த� உ�ைர மா���� ெகா�ள
�ய�றா�க�. ஓ� ெகா�ைய எ��� மர��� க��� த�
க���� மா��� ெகா�டா�க�. அ�த ேநர� நா�
ேபா�� த���, ��வ�கைள வண��, உ�
���ெபயைர� ெசா�ேன�. அ�ப� நா� உ�
ெபயைர� ெசா�ன�� அ�� ேபால க��� ���னா�.
எ�பா� � அ��ைடயவ� நா� இற�க�ேபா��
ேநர��� இராம�� ெபயைர� ெசா�� � எ�ைன
மரண������ ��டா� எ�� ��னா�”.
“எ� த�ைத ேபா�றவேன! நா� ெசா�ன

அைடயாள�கைள� ேக��� ெகா�டா�. நா� வ�சக
எ�ண� உ�லவ� அ�ல எ�பைத ���� ெகா�டா�.
உ� கைணயா�ைய� ெகா��ேத�. அதைன உ���
பா��� க��� வ��தா�. அ� உ�� கா�த ச����
அ�ேறா? ஒ� கண� ெபா��� இர��
அ�சய�கைள� க�ேட�. நா� ெகா��த உன�
கைணயா�ைய� த� மா�� �� ைவ�த�� உ�ைன�
���ததா� உ�டான ெவ�ப�தா� கைணயா�
உ��ய�. உ� ேமா�ர�ைத� ���யதா� ஏ�ப�ட
ம������ உட� ����� உ��ய கைணயா�
���� இ�� ��ட�.”
“கைணயா�ைய� க��ரா� அ�ேஷக� ெச�தா�.
வா� �ற�� ேபச��ைல. இைள�த உட� ���தா�.
�ய���றா�. ஆனா�� இைமயாம� கைணயா�ைய�
பா��த வ�ண� இ��தா�. ம�னவா! அ�ேய�
�ைத�� உ�ைன அவ� ���த �ற� நட�த
ெச��யைன�ைத�� ெசா�ேன�. � இ����ட�
ெத�யாததா� கால தாமத� ஆ���ட� எ���
��ேன�. தா� இ��� ஒ� மாத கால�தா�
உ�ேரா� இ��ேப�, அத� �� உ�ைர மா����
ெகா�ேவ� எ�றா�. ஐயேன! அ�ைன த� உைட��
���� ைவ����த த� �ளாம�ைய எ��ட�
அைடயாளமாக� ெகா��தா�. இேதா, �டாம�ைய�
கா�பாயாக!” எ�� அ�ம� ெகா��தா�.

த� ��மண��� ேபா� �ைத�� ைகைய� ப��ய
அேத உண�ேவா� அ�த� கைணயா�ைய� த�
ைககளா� வா��னா� இராம�ரா�. இராமன�
ம���கா�க� ����தன. க��� ெப��ெக��த�.
மா���, ேதா�க�� ���� ���ன. �ய�ைவ�
��க� ����தன; உத�க� ம��தன; உ�� ேபாவ��
வ�வ�மாக இ��த�. உட� ���� அைட�த�. இ�
எ�ன �ய��!
“இ��� கால தாமத� ேவ�டா�. ேசைனக� ேபா�ட�
�ற�பட���” எ�� ���வ� ஆைண��டா�. எ�ப�
ெவ�ள� ேசைன �ற�ப�ட�. கட� ேபால எ��த அ�த
வானர� பைட�ன� அ�ம� ெசா�ன வரலா�ைற�
ேக��� ெகா�ேட உ�சாகமாக வ�நைட� பயண�
ெச�தா�க�. இராம ல�மண ���வா�ய� �� ெச�ல
வானர� பைட ப�ேனா� நா�க� பயண� ெச��
ப��ெர�டா� நா� ெத��� கட�கைரைய�
ெச�றைட�தன�.
(அ�ம�� �க� பா�� ��தர கா�ட� �ைற�
ெப�ற�)
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��த கா�ட� - �த� பாக�
க��ச�கரவ��� க�ப� இய��ய
இராம காைத
6. ��த கா�ட�.
�த� பாக�.
கட�� வா���.

ஒ�ேற எ��� ஒ�ேறயா�, பல எ�� உைர���
பலேவயா�
அ�ேற எ��� அ�ேறயா�, ஆேம எ���
ஆேமயா�
இ�ேற எ��� இ�ேறயா�, உள� எ�� உைர���

உளேதயா�
ந�ேற ந�� �� வா��ைக நம�� இ�� எ�ேனா
�ைழ�� அ�மா!
இைறவ� ஒ�� எ�� ெசா�னா� ஒ��தா�; பல
எ�றா� பலேவதா�; அ�ப� அ�ல எ�றா��
அ�லதா�; அ�ப��தா� எ�றா� ஆ� அ�ப��தா�;
இ�ைல எ�றா�� இ�ைலதா�; உ�� எ�றா��
உ��தா�; எ�லா� நம� ந���ைக��தா�
இ���ற�. இதைன உண��� ெகா�டா� ந� வா��
ந��!
�ரளய கால���� கட�� ��காத ேம� மைல��,
வ�றாத கட��, �ல� ப���� வட�ற� ��வ��
�யா�����க, �லேம தா��� ேபா�மா� ெத�
�ைச� ேகா��� எ�ப� ெவ�ள வானர� பைடக�
வ�� ��ன.
�ைதைய� ���த �ற� இராம� உற�கேவ��ைல.
ெத� கட� ப��ைய வ�தைட�தேபா� அ�ேக பர��
���� �ட�த ெப��கடைல� க�டா�. அேதா!
அ�த� கட�� அ��ற���தா� �ைத இ���றா�.
�க�க அ��� இ���றா�. ந�ைம இ�த கட�
ம��மா ���� ைவ�����ற�? அ�ல. எ��ைய�
ெகா�ற �ற� அ�லவா நா� உ�ைன ��க ேவ���.
அ�வைர கா��� எ�� மனைத� ேத��� ெகா�டா�.

அ�த கட�� �� எ��� தவ��� கைர��
ேமா���ற அைலகைள� ேபாலேவ எ�ண அைலக�
இராம� மன�� ேதா��, எ��� ேமாத, இ� எ�ன
ெச�ய ேவ��ெம�� எ�ண�டலானா�. இராமைன,
��தைன வய�ப�ட �ைல�� ெத� கட�� கைர�ேல
�������, இல�ைக�� அேசாக வன��� �ைதைய
அ�ம� பா��த��, இல�ைக��� �������
����ய �ற� இல�ைக�� நட�தவ�ைற ச��
பா��ேபா�.
ெத�வ� த�ச� மய�, �ர�மேனா� இல�ைக�� வ��
��லக�க��� �ற�தெதா� நகர�ைத இராவண�
���ப�ப� க�����தா�. அ�த நகர�தா�
இல�ைக. அ�ப��ப�ட அழ�ய நகர� அ�மனா�
��ட�ப�� அ��த �ற���ட ேதவ�க��
நகர�ைத�ட அ�த நகர� �க�� அழகாக இ��த�.
அ�த அழ�ய இல�ைக நகர��� அர�மைன
ெகா�ம�டப��� இராவண� ஓ� ஆேலாசைன�
��ட���� ஏ�பா� ெச����தா�. அ�ம� வ��
ெச�ற �ற� இல�ைக�� ஏ�ப�ட அ�� ப��ய
ஆேலாசைன� ��ட� அ�.
தன�� �க�� ெந��கமானவ�க� த�ர ��வ�,
ேதவ�, ��யாதர�, இய�க� அைனவைர�� அைவைய
��� ��க� ெசா�னா� இராவண�. ெப�கைள��,
இைளஞ�கைள���ட ��ட������ �ல� இ��க�

ெசா�னா�. அ�ஞ�கைள��, ��ட நா�களாக�
பழ�யவ�க�, ��ற�தா�, ந�ப��கைள�ைடேயா�,
ந�ல அைம�ச�க� ஆ�ேயாைர� த��ட� இ��க�
ெச�தா�. உற�ன�க���ட ��ைளகைள��,
த��ய�கைள�� த�ர ம�றவ�கைள ெவ�ேய��
��டா�.
ம�டப���� ெவ�ேய பல�த காவ� ஏ�பா�
ெச�ய�ப����த�. வ�ைம ��க �ர�க� காவ���
��றா�க�. கா�ைக ���க��ட அ�த� ப�க�
வ�வத�� அ�� ேவ� �ைசக�� பற����டன.
இராவண� மன����� ����னா�. ேகவல� ஒ�
�ர��! எ� �ர�ைத��, ெப�ைமைய�� அ�த�
�ர�� அ��� ��டேத. இைத�ட எ�ன அவமான�
என�� ேவ���? இ�வள� ஆன�ற�� நா��,
நா�� ந�றாக�தாேன இ���ேறா� எ�� இக���
ேதா�ற மன����� வ���னா�.
“ஒ� �ர�� வ�� இல�ைகைய� ��� எ�������
ெச�� ��டேத. ெவ��ைய ம��ேம க�� வ�த
இல�ைக �த��தலாக ஓ� அ�ைவ� க����டேத.
ந�ப�க�, உற�ன�க� எ�� எ�� ����னா��
அைனவ�� இற�� ��டா�கேள. அவமான� ம��ேம
என��
��சமாக� ேபான�. நா� ம��� இ�ன��
��காதன��� ஆட�பரமாக அரச� எ��

ெசா���ெகா�� உ�கா������ேறேன”.
“��ட� �ர�� எ� �ைறயா�ட�
ெக�ட� ெகா� நக� �ைள�� ந�ப��
ப�டன�, ப�பவ� பர�த� எ�க��
இ�ட�, இ� அ�யைண இ��த� எ� உட�”.
நகர��� எ�லா �ண�க��� த��� ஊற��ைல,
உ�ர�தா� ஊ��ற�. அ�த �ர�� ைவ�த ெந���
இ��� நகர� ��வ�� அட�க��ைல, அ���
ச�தன�� மண�� ெகா����த நகர��� இ�ேபா�
ம�ைகய�க�� ��த� க��ய நா�ற� ம��� தா�
பர�����ற�. அ��, ச�தன� வாசைனைய
அ�ப���� ெகா����த நா� இ�ேபா� இ�த
��நா�ற�ைத�தா� �க��� ெகா�����ேறா�.
இ�வள���� �ற�� நா� உ�� உ���
�கமாக�தாேன வா��� ெகா�����ேறா�.
“ஊ���றன �ண� உ�ர�, ஒ�ணக�
ஆ����ல தழ� அ��� நா���
�� ம�ைகய� ந�� ��த�� ��
நா���ற�, �க�����த� நா� எலா�”.
இ�ப� ஆேலாசைன சைப�� இராவண� ேபச�
ெதாட���றா�. அ�ம� இைழ�த அ��, அவைன
ெவ�வாக� பா�����ட�, அவன� �ர����
இ��� ேந�����ட� எ�ற தாப� ������த�,

மன�� ஒ� �ர�� ேதா�ற ேப��றா�.
“நா� �ற�பாக� ேபா� ��ய ேவ��ெம�ப��ட
இ�ைல. இ�வள� அ�ைவ� ெச�த �ர�� இற�த�
எ�ற ெச��ைய��ட ந�மா� ேக�க��ய��ைலேய.
நா� ப��ேல ���� �ட��ேறா�. �ற���
�றவாதவ� ஆ���ேடா�” இ�ப� இராவண� ேப��
ெகா�ேட ேபானா�.
இராவண� ேப��னா� மன� வ���ய பைட�தைலவ�
எ��� “ம�னா! நா� ஒ�� ெசா�ல �����ேற�.
�ைதைய� கவ��� வ�த� ஒ� �ர����ய ெசய�
அ�ல எ�� நா� ��ேப ெசா�ேன�. ��க� அைத�
ேக�க��ைல.. கரைன� ெகா��, ���பனைக��
��ைக அ��த இராம ல�மணைர இ�வைர
ெகா�லாம� ������, ந� அர� அ��த� எ��
வ��� எ�ன பய�?”
“பைகவைர எ����� ெகா�லாம� இல�ைக��
இ�ப� அ�ப���� ெகா�� இ��கலாமா? நா�
இ�ப� இ��தா� ந�ைம �ர�� ம��மா எ�����,
ெகா��� (உல��) �ட ந�ைம எ�����” எ�றா�.
பைட�தைலவ� ேப�யைத� ெதாட��� மேகாதர�
எ��� பைட�தைலவ� ெசா�னைதேய அவ��
ெசா�னா�. அரேச! இ�ேபாேத எ�ைன அ����க�.
நா� ெச�� எ��க�� உ�ைர� �������

வ��ேற� எ�றா�. அவைன� ெதாட��� வ�ரத�த�
எ��� ேப�னா�. �ற� ெதாட��� ���க�,
மகாபா��வ�, �சாச�, ��யச��, ேவ����
பைகஞ�, ��ரா�ச� �தலான அர�க �ர�க��
எ��� ேப�னா�க�.
அ�ேபா� இராவணன� த����, உ�தம �ண�க�
உ�ளவ�மான ��பக�ண� எ��� ேப��றா�.
“எ�ன ெச�ய ேவ�� ெம�பைத அ�யாத ��வ�க�
ேபசாம� இ��க�” எ�� ெசா�� ம�றவ�கைள
�ல����� இராவணைன ெந��� “எ�ைன உ�
உட� �ற�தவ� எ�� அ�� கா��வதானா� நா�
உன�� ந�லைத� ெசா�ேவ�” எ�றா�.
“�ரம� �தலாக ெதாட�� ெதாட��� வ�� ந�
�ல���, � ஒ�வேன ஒ��லாதவனாக� �ற��
�ள���றா�. ஆ�ர� ஷாகா�கைள� (���கைள)
ெகா�ட சாம ேவத�ைத ஆரா��� ப���� ேத��தவ�
�! � ந�ைம� ��� எ������ எ�ப� ெத���
அ�த� �ைய எ�ப�� பய� ப���வ� எ�பைத�
ெத��தவ� �! ஓ�ய��� எ��ய� ேபா�ற அழ�ய
இல�ைக நகர� ��னா� அ��� ேபா��ேற எ��
மன� வ����றா�. அ�ப�ெய�றா� அரச �ல த�ம�
அ���ப� ேவெறா�வ� மைன�ைய� ����
ெகா�� வ�� �ைற ைவ����ப� ம��� ந�ல
ெசயேலா? பாவ� ெச�ேவா��� ஏ�பட���ய ப�

இத��� ேவ� ஏேத�� இ���றதா?”
“ஓ�ய� அைம�த நக� � உண உைள�தா�
ேகா�ய� அ��த� என ேவ� ஒ� �ல�ேதா�
ேத�ைய நய�� �ைற ைவ�த ெசய� ந�ேறா?
பா�ய� உ�� ப� இ�� ப��� உ�டா?”
“இல�ைக நகர� ��னா� அ��தைம�காக ெவ�க�
ப��றா�. உ��� ஆைச�� ப��� ெகா�ட உன�
மைன�மா�க� அர�மைன அ�த��ர��� உ�ைன
எ��பா���� கா��� ெகா�� இ��க, �றெனா�வ�
மைன��� கா�� ���� வண��, அவ� ம���
‘�’ எ�� �ல��ய� உன�� அவமானமாக�
பட��ைலேயா? இ�த� ெசய� உன��� �கைழயா
ெகா����?”.
“இ�லற� எ�� த�ம�ைத ேம�ெகா�� ஒ�வ�ட�
இ�வா��ைக�� ஈ�ப����த ஒ� ப����
ெப�ைண, உ�ள��� இர�க� ����ட இ��, அரச
த�ம�ைத� கா��� பற�க���, எ�ைற��� கட���
ெகா�� வ�� �ைற ைவ�தாேயா அ�ைற�ேக,
அர�க�க�� �க� அ��� ேபா���! ந�ல
ெசய�கைள� ெச�தா� �க� ெபறலா�. �ய
ெசவ�கைள� ெச����� �க� �ைட�க��ைலேய
எ�� வ���னா�, �கழா �ைட���, ப�தா�
�ைட���.”

“ஆ�� பரதார� அைவ அ��ைற அைட�ேப�
மா�� �க� காத��ேவ� வளைம �ர�
ேப�வ� மான�, இைட ேப�வ� காம�
��வ� மா�டைர ந�� ந� ெகா�ற�.”
“��ற��லாத �ற� இ�லாைள� ����� ெகா��
வ�� �ைற�� ைவ�ேபா�. இ�ப��ப�ட கா�ய�ைத�
ெச�தா� �கைழயா ெப�ேவா�? பேல! நா� ேப�வேதா
�ர�; ஆனா� ேப�வேதா காம�. நா� அ��
��பேதா வ�ைமய�ற ம�த�கைள� பா���, ந��!
ந��! ந� ஆ�ற�� �ர�� �க�� ந��!”
“மாச�ற� ெப�ேயா�க� ெச��� ந�ல கா�ய�ைத �
ெச�ய��ைல. ந� �ல���ேக இ�ைவ� ேத�� த��
கா�ய�ைத� ெச�����றா�. ம�னா! இ�யாவ�
அ�த �ைதைய� ெகா��ேபா� �����வாயானா�
ந�ல�.”
“��ட�ெசய� ெச��ைல; �ல���ைம ெச�தா�,
ம�ட��� �ழ�னாைள, இ�, ம�னா!
����� ேம� இ�ய� ஆ��, அவ� ெவ�ல�
ப���� ேம� அ�வ� ந��, ப� அ�றா�”
“த� ஒ� அ��னா� இராம� கா��� கர��
ப�னா�கா�ர� �ர�க�� உ��கைள� ����,
கரைன�� ெகா�� ��டா�. ��வ�க���ைடேய,
அர�க�கைள கைள எ��ப� ேபால அவ� கா���

அர�க�கைள� ெகா�� ���� ��டா�. த�ம� அ�த
இராம� ப�க����, அத�ம� ந� ப�க���
இ��பதா�, த�மேம இ���� ெவ���, இராமேன
ெவ�வா�! இ�த அ��ைரக�� க�டன�க��
அ�ண� இராவண���� ���க��ைலேயா,
அதனா� ேகாப� ெகா�� ந��� ஆ��ரமைடவாேனா
எ�� �ைன�தா� ேபா����ற�. ஏேன�றா�
எ�ேபா�� உற��� ெகா������ சாப��ள தன��
பா�கா���, உற�க� ��� எ��ேபா� உண��,
க��� ெகா���� பா�கா�� வ�வ� அவ�தாேன!
எ�ன ெச�வ� அவ��� ஒ� உபாய� ெசா�லலா�
எ�� க�� ஒ� ஆேலாசைன ெசா���றா�.
“நா� ஒ�� ெச�யலா�. ந� பைகவ�க� த�க�
பைடபல�ைத� ெப���� ெகா�வத�� ��பாக,
அவ�கைள ���� ெகா�� நா� கடைல� கட��
அவ�கைள� தா�� அ�த மா�ட�கைள��,
அவ�கேளா� ேச����ள வானர�கைள�� ��ேடா�
அ����டேவ���. அ�தா� ச�யான வ�. அ�ப�
நா� ெச�யா��டா�, அ�த ம�த�கேளா�
ேதவ�க�� ேச��� ெகா�வா�க�. ஏ� உலக�க��
அவ�கேளா� ேச��� ெகா���” எ�றா�
��பக�ண�.
“ஊ�பைட ஊ�வத� ��ன� ஒ� நாேள
ஏ�கட� ஏ� நர� வானரைர எ�லா�

ேவ� ெபயராதவைக ேவெரா�� அட�க
��வ�ேவ க�ம�! எ�ப� �வ�றா�”.
இ�ப�� ேப�ய த�� ��பக�ணைன ேநா��
இராவண�, �க�� ெசளக�யமாக அவ� ��ய
அ��ைரகைளெய�லா� ஒ���� த�����, ேகாப�
இ��தா�� அதைன மைற��� ெகா��, அவ�
இ��யாக� ��ய ஆேலாசைனைய ம��� ஏ���
ெகா�டா�. “�மரா! ந�ல� ��னா�. நா�� �
��யவாேறதா� எ��ேன�. இ� தாமத� �டா�.
உடேன �ற�ப�ேவா�. � ெசா�னப� பைகவைர
அ���� ����ேவா�” எ�� ெசா��� த�
பைட�தைலவ�க�ட� “ந� பைட ��வ��
இ�ேபாேத �ற�பட���. பைற அைற�� அ����
��!” எ�றா�.
அ�ேபா� இராவண� மகனான இ��ர�� ������
“அரேச! �ேய பைடக�ட� ெச�� அ�த ம�த�கைள�
ேபா�� ெவ�� வ�வாேயா? � அ�ப��
ேபாவாயானா� எ� �ர� �க�� �ற�பைட��,
அ�ப��தாேன!” எ�� ேகாபமா� ���தா�.
“அரேச! நா� ேபா���� ேபா�ேற�. ���, ெந����,
�ல��, கா���, வான��, ெப�ய உலக�� யா��
ஒேர நா�� �ைல ெபய��� ம�த�க�� வானர�க��
ஒ�வ��ட ��சாதப� ெகா������ �����ேற�,
�ைட ெகா��க�” எ��றா� இ��ர��.

அ�ேபா� இராவண�� ம�ெறா� த����,
ந�ப��க��, ெம�ஞான�� �ர�ப� ெப�ற �டண�
(��ஷண�) ������� ேகாப��ட� ேப��றா�.
“இ��ர��! � ��வ�. ஆரா��� பா��� அ��
��வமாக� ேப�பவ� ேபால� ேப��றா�. நட�க�
ேபாவைத��, அைத� த��க எ� �ற�த வ�
எ�பைத�� அ�யாத �� ��ைளயா�ய � இ�ப��
ேபசலாமா?”
“� இைளஞ�. அரச ��கைள ந��
உண�����க��ைல. �ேவக� இ�லாதவ��, க�
இ�லாதவ�மா�ய இ�வ� ஓ�ய� ��ட� ���த�
ேபால ேப��றா�. வய�� அ�பவ�� உைடயவ�க�
��� ெச�ய ேவ��யவ�ைற � ெச�ய �ய�வ�
�ைறய�ல”.
�டண� இராவணைன ேநா�� “எ� ேப�ைச இகழாம�
ஏ�பதானா�, உன�� ந�ைம பய�க���ய ந�ல
ெத��த ெபா�ைள ஆரா��� ��ேவ�” எ�றா�.
“என��� த�ைத�� �தா�, தா�� �தா�, தைமய��
�ேய! �ன�� நா� வண����ற ெத�வ�� �ேய!
என�� ேம�ப�ட அைன��� �ேய! இ��ர����ய
ெப�ைம�ைடய ��லக�� ஆ���ற அரச பத�ைய
இழ���றாேய எ��தா� என�� வ��த�. ஆைகயா�
நா� உன�� இ�த ந��ைரகைள� ெசா�லலாேன�”.

“உன�� ேயாசைன ெசா�ல���ய ஆ�ற� இ�லாதவ�
நா� எ�றா��, இ�வைர உன��� ெசா�ல�ப�ட
ேயாசைனக� அைன��ேம �ைம பய�க���ய�
எ�பதா� ���ேற�. ஆைகயா� எ���
ேகாப�படாம� ேக�பாயாக!.
“இல�ைகைய ஒ� �ர�� எ��த� எ�� � �ைன�தா�
அ� தவ�. ஜான� எ�� உலக� தா�� க�� இ�த
நகர�ைத எ��த� எ�ப�தா� உ�ைம, அதைன
உண���ெகா�. ந�� ஆரா��� பா��தா� ஒ�வன�
ெப�ைம ���வத��� ெப�ேண காரணமாக
இ��பைத � உண��� ெகா�ளலா�. அ�ல� ம�
காரணமாக�� அ�த �ைல ஏ�படலா�. இ� த�ர ேவ�
காரண�க� எ��� இ��க ��யா�”.
“ஒ� மா�ட� ெப�ணா� இல�ைக அரச� தவ�
ெப�ைம ���� ெக�வா� எ�� பைழய சாப�
உன�� �ைன�� இ�ைலயா? ��� தவ� ெச��
�ரம�ட� வர� ெப�றேபா� ம�த�கைள ஒ�
ெபா��டாக � க�த��ைல, அவ�கைள ெவ��
ெப�த� எ�� வர�ைத � ேக�க��ைல. � ைகலாய
மைலைய� ெபய��� எ��த கால���, ந�� பகவா�
உன�� ஒ� சாப� ெகா��தா�. �ைன� இ���றதா?
வா� உ�ள ெப�ய �ர��களா� உன��� ேக�
உ�டா�� எ��. அதனா�தா� வா��ட�� �
ேதா�றா�”.

“ெத�வ� த�ைம வா��த ேவதவ� எ��� ெப�
��� பா��� உ�� ��டேபா�, ெசா�ன ெசா���
�ைளைவ நா� த��க வ�லவ�களா? உ�
மரண����� காரணமான ேநாயாக ஆேவ� எ��
அ�த� ெப� ெசா�னாேள. அவேள ��� பா�கட��
இ��த ��மக�� ம��ற� எ�பைத உண���
ெகா�வாயாக”.
(�டண� ������ இ�த ேவதவ� எ�பவ� யா�?
அவ� ஏ� ��� பா��� உ�ைர ��டா�? அவ�
இ�ட சாப� எ�ன? எ�பைத இ�ேபா� ெத���
ெகா�ேவா�. ேவதவ� எ�பவ� �ச��வ ��வ��
�த��. ��வ� ேவத� ஓ��ெகா������
சமய��� இ�த� �ழ�ைத �ற�ததா� அவ���
‘ேவதவ�’ எ�� ெபய��� வள��தா�. அவ� வள���
ப�வமைட�தேபா�, அவள� அழ�� மய��
ேதவ�க�, அ�ர�க� �தலாேனா� அவைள மண��
ெகா�ள ����ன�. ��வேரா, த� மக���� த��த
வர� ��மா�தா� எ�� எ��னா�. அவைள
மண�� ெகா�ள ���� ச�� எ�� அர�க�
��வ�� த� ���ப�ைத� ெத���தா�. ��வ�
அவ���� ெப� தர ம��ததா� அ�த அர�க�
அவைர� ெகா�� ��டா�. அவேரா� ��வ��
ப����� உ�� ��தா�. ேவதவ� த�ைத��
���ப���ண�க ��மாைல மன�� ெகா�ள ேவ��
கா��� தவ� இ��தா�.

அ�ேபா� ���ஜய� ேம�ெகா�ட இராவண�
ேவதவ�ைய� க�� அவ� அழ�� மய��, அவைள
மண�� ெகா�ள ஆைச�ப�டா�. அவ� அத��
ச�ம��க��ைல. ஆனா� இராவண�, அவைள
வ�ய� ���னா�. அதனா� �னமைட�த ேவதவ�,
‘�ரம� அ��த வர��� பல�தா� ஆணவ�ேதா�
எ�ைன � ���யதா�, உ�ைன� �ல�ேதா� அ��க
நா� ���� �ற�� வ�ேவ�. உ� மரண�����
காரணமான ேநாயாக நாேன ஆேவ� எ��
ெசா������ ��� பா��� இற�� ேபானா�.
அவேள �ைதயாக ம��ற� எ��� வ�����றா�
எ�ப� �டண�� வாத�.)
“தசரத ம�ன� இ�த� ���� அற�ைற தவறாத ஆ��
ெச��வ�தா�. அ�ேபா� ச�பர� எ�� அ�ர
ேவ�த� ேதவேலாக��� இ��ரைன எ�����
ேபா��� அவைன �ர�� ��டா�. இ��ர� தசரத
ம�ன�ட� வ�� �ைற�ட, தசரத� அ�த ச�பரா�ர�
�� பைடெய���� ேபா� ெச�தா�. அ�த� ேபா��
தசரத� ச�பரா�ரைன� ெகா��, இ��ர��� அவன�
ேதவேலாக ஆ��ைய ���� ெகா��தா�.”
“அ�த தசரத ம�ன� இ��ரைனேய �ஷப வாகனமா��
அவ��� அம��� ேபா����� அர�க�
அைனவைர�� அ��தா�. அவன� ர� வ�ச���
�����, சகர��, க�ைகைய ����� ெகாண��த

ப�ரத�� ஆ�ய �க� வா��த ம�ன�க� வ�ைச��
இ�த தசரத�� ஆ�� ���தா�. அவ� த�
மைன���� ெகா��த இர�� வர�க�னா�, த�
��த மக� இராமைன� கா���� அ������,
அ�த� ���� ேசாக� தா�காம� த� உ��
ெகா���� �க� ெப�றா�.”
“அ�த தசரத �மார�களான இராம��
இல��வ��தா� இ�ேபா� உன��� பைகவ�களாக
ஆ�����றா�க�. அ�த ராஜ�மார�கைள �
சாமா�யமாக �ைன�� �டேவ�டா�. எவேரா��
ஒ��ட ��யாத ெப�ைம�� உ�யவ�க� அவ�க�.
��வ�க�� ேதவ�க�� ேபா�� வண����ற
ெப�ைம�� த���� உைடயவ�க�. �ைன� பயனா�
மா�ட உ��ெகா�ட மேகா�னதமானவ�க�.”
“ெகள�க ��வ� அ�ேபா� ஆ� வழ��,
அவ�க�ட� ெகா����ள பைட�கல�க�
இைம�ெபா��� சகல உலக�கைள��, அவ����ள
�வரா�கைள�� அ��கவ�ல ஆ�ற� பைட�தைவ.
வா��� உ�ைர ஓ� கைணயா� எ��தவ�க�. அரேச!
ெசா�ல ��யாத �ல �ய ���த�க� எ���
ேதா����றன. அ�த இ� �ர�க���� �ைணயாக
வ������ வானர� பைட ேவ� யா�ம�ல,
ேதவ�கேள! எனேவ பைகைய வள���� ெகா�வ�
ந�லத�ல”.

“உ� ��ற��, உ� �க��, ந� �ல�ேதா��
ந��ய��க�� அ��� ேபாவத�� ��னதாக, �
�ைதைய இராம�ட� ெகா�� ேபா� �����.
அ�ப�� ெச�வ�தா� உன�� உ�ைமயான ெவ��!”.
�டண� ேப�யவ�ைற� ேக�டா� இராவண�. அவ�
ெசா�னவ�றா� அளவ�ற ேகாப� ெகா�டா�. த�
ைகேயா� ைகைய அைற��, ப�கைள� க���, உட�
���க ���தா�.
“உன�� உ��� ெபா�ைள� ��ேவ� எ��
ெசா�����, ��த� ��வனவ�ைற� ��னா�. என�
அளவ�ற ஆ�றைல உண�������, எ�ைன அ�த
ம�த�க� ெவ�வா�க� எ�� ேப��றா�. ஏ�
அ�ப�� ��னா�? அவ�க�பா� உன�� உ�ள அ�ச�
காரணமா? அ�ல� அவ�க� �� உன���ள அ���
காரணமா? ேவ� ஏேத�� காரண� உ�டா?”.
“இ�த ம�த� ப��கைள� ெகா�ல வர� ெபற��ைல
எ��றா�. அ�ட�� கஜ�கைள ெவ�ற��,
�வெப�மாைன ைகைலய���ேயா�
ெபய��ெத��த�� உ�டா இ�ைலயா?
ஆ�ற�ைடயவ�கைள ெவ��� வ�ைம
இ����ேபா�, ஆ�ற� அ�றவ�கைள ெவ��த�
அ�தான ெசயேலா?”.
“����காம� ெபா�ள�ற �ஷய�கைள�
ேப���டா�. எ�ன ேபசேவ��� எ�பைத�� �

அ�����க��ைல. ந�� இ�ட சாப���* பயனா�,
�ர��க� ந�ைம அ���� எ��றா�. நா� ெப�ற
சாப�க� எ�தைனேயா உ��. அைவக� எ�லா�
ந�ைம எ�ன ெச�ய ���தன. ந� அ�ைவ
எ�ேலா��தா� ������றன�. ��வ��, ேதவ��
ந� அ�ைவ� காண கா��� ெகா�����றா�க�.
அவ�க� �ைன�க� ந�ைம எ�ன ெச�ய ���தன?”.
(��ஷண� ந�� இ�ட சாப�ப� வா��ள ெப�ய
�ர��களா� இராவண���� ெப�ய ேக� உ�டா��
எ�� ��யத� வரலா�: இராவண� �ேபர�ட�
ேபா��� ெவ��, அவ�ைடய ��பக �மான�ைத�
ைக�ப�� அத� �� அம��� இல�ைகைய ேநா��
ேபா��ெகா����ைக�� ைகைல மைல �தாக� ெச�ல
ேவ�����த�. அ�ப� ��பக �மான� ைகைல
மைல�� ெச���ேபா� அத� இய�க� ���
தைட�ப�� ��ற�. ஏ� இ�ப� ேந��த� எ��
இராவண� ����த ேபா�, �வகண�க�� தைலவ�
ந��பகவா� ேதா��, ைகலாய மைல��
ெப�ைமைய� ��, அத��� பற�ப� �டா� எ��
ெசா�னா�. அத�� இராவண� ெச�சா��காம�
ஆணவ��ட� நட�� ெகா�டா�. அ� ேபாதாெத��
ந��பகவாைன� பா��� இராவண�,
‘�ர���க�ைடயவ�’ எ�� ப�க��தா�. இதனா�
ந�� ேகாப� ெகா�� ‘� எ�ைன �ர��
�க�ைடயவ� எ�� இக��ததா�, �ர��கேள

இல�ைக நக���� ���� உ�ைன�� உ�
�ல�ேதாைர�� ��ேடா� அ����” எ��
சாப��டா�. அ�த ந���� சாப�ைத�தா� ��ஷண�
இ�ேபா� இராவண��� �ைன� ப���னா�).
இராவண� ெதாட��� ேப��றா�. “வா��ட� நா�
ேதா�றைத எ���� கா���றா�. எ���� வ�ைம��
பா�ைய வா� ெப����� வர� ெப����தா�.
அதனா� அவேனா� ேபா���ேபா� எ� வ�ைம��
பா� அவ���� ேபானேதா�, அவன� ெசா�த வ���
ேச��� எ�ைன ேதா�க��� ��டா�. அ�த
வா��ட� ேதா����ேட� எ�பதா� ஊ���ள
எ�லா �ர��க�ட�� ேதா����ேவ� எ��
ெசா���றாயா?”.
“�வ��, ������ட வா��ட� ேந��� ேந�
��� ேபா��வா�களானா�, அவ�க�ைடய பா�
வ�ைம வா���� ேபா� அவ� ெஜ��க, இவ�க�
ேதா���ேபாவா�க�. � ெசா��� அ�த ம�த��
அ�த வர�ைத எ���;ஏ, வா�ைய மைற�����
ெகா�றா�.”
“�க� பழைமயான��, ப��ப�ட�மான ஜனக��
�வ த�ைச ஒ���, ஏ�கனேவ ஓ�ைடயாக இ��த
��க�ைத�� மராமர�க�� அ�ைப ெச���,
���� ஆேலாசைனயா� அரைச இழ��, நா� ெச�த
����யா� த� மைன�ைய�� இழ�� ���

இ�ேபா� உ�ைர� �ம�� ெகா�� அைல�� �
ெசா��� அ�த ம�தைன, உ�ைனய�� ேவ� யா�
ேபா��வா�க�?”.
“� அ�வ�றவ�!” எ�� ெசா����� இராவண�,
த� அைவேயா�ட� “ந�ல�! நா� ேபா����
�ற�ப�ேவா�. எ�ேலா�� �ற�ப��க�” எ��
அ���தா�.
அ�ேபா�� ��ஷண� �டா���யாக இராவனைன
ேநா�� “ஐயா! நா� ெசா�வைத� ேக�!” எ��
ம�றாட� ெதாட��னா�.
“த���� ேமலாக ஒ�வ�� இ�ைல எ�� ஒ�ப�ற
�க�ெகா�ட ��மா�, ேதவ�க�� ேவ��ேகாைள
ஏ��, �யவ�க� என� க�த�ப�� அர�க�களா�ய
ந�ைம அ��கேவ ம�தனா� அவதார�
எ������றா�. இதைன அ��த �ற�� அவ�ட�
ேபா���� ேபாவ� ந�ல ெசயலா? அவேனா�
ேபா���� ேபாவைத த���� ��” எ�� ெக��
அவ� கா�க�� ���தா�.
��ஷண� ெசா�னைத� ேக�� இராவன�
ெவ��டா�. “அ�த இராமைன� ��மா� எ��
ெசா���றா�. அ�த� ��மாேல எ�ைன எ�����
ேபா��� எ�தைன �ைற ேதா�����றா�. இ�வள�
நா�� அ�த ��மா� ��ச�� ���� �ட�தானா,

இ�ெபா��தா� அர�க�கைள அ��க� �ற��
வ�����றானா?”
“நா� இ��ரைன �ைற�� அைட�ேத�. அவ�ைடய
ப�ட�� யாைனயான ஐராவத��� த�த�கைள
���ேத�. அ�த� ��மாைல� ேபா�ேல �ற���ட
ைவ�ேத�; ேதவ�கைள அ�� ஓடஓட �ர��ேன�.
அ�ேபாெத�லா� � ெசா��� அ�த ேதவ��ஷ�
��வனாக இ��தாேனா? ������க�� எ�
ஆ���� உ�ேள இ��தா�கேள, அ�ேபாெத�லா�
��மா� வ�ைம ����ேபா� �ட�தாேனா?”
“�க� ெப�ய ��வ�ப�ைத எ��க வ�ல ��மா�,
அ� �ய�, ��ைம�ைடய� எ�� எ��,
��வ�ப� எ��� வராம� ம�த உ�வ� எ���
வ�தாேனா?”
“��தனா� �வ��, ��மா�� எ� ெபயைர�
ேக�டாேல ஓ�வா�கேள! அவ�கள� வாகன�களான
காைள ����, க�ட� ��� நா� ��ட அ��க��
தட�க� இ��� இ����றனேவ!”
ேகாப� ெகா�ட இராவண�, ��ஷண�ட�
“ேகாபமா� நா�க� ெச��� ேபா��� எ��ட� �
வரேவ�டா�. இல�ைக�ேலேய பா�கா�பாக இ�!
பய� ேவ�டா�” எ�� ெசா����� இ� இ��ப�
ேபால ���தா�.

“ேவ�டா�! உ�ைன�ட வ�ைம��ள பல�
��மா�ட� ேபா��� அ��� ேபா���டா�க�.
அ�ப� அ��� ேபானவ�க�� இர�ய� எ�பவ��
வரலா�ைற உன��� ெசா��ேற� ேக�!” எ��
ெசா��, ��ஷண� இர�ய�� வரலா�ைற
எ���ய�ப� ெதாட��னா�.
இ�த வரலா��� இ�த� ப���� க��ச�கரவ���
க�ப� ெப�மா�, ��ஷண� இராவண����
ெசா��வதாக இ�த �ரஹலாத� – இர�ய�
வரலா�ைற� ��, இ���� இர�ய� எ�ப�
நர��ஹ�தா� வத� ெச�ய�ப��றா� எ�பைத��
ெசா��றா�. இ�த இர�ய� வரலா� �ல�லான
வா��க��� இ�ைல. இ�த வரலா�ைற க�ப�
ெப�மா� ஏ� த� இராம கா�ய��� ேச��தா�
எ�பத��, க�ப� �ற�த ஊரான ேதர������ள
ஆம��ய�ப� எ�� ைவணவ� ���ேகா��� உ�ள
ெப�யவ�க� ��� காரண� சால�
ெபா��த��ளதாக� ெத��ற�.
ேதர������ள ஆம��ய�ப� ஆலய
�ல�தான��� ந��� ெப�மா��, ஒ� �ற�
க�டா�வா��, ம��ற� �ரஹலாத�� அம��த
�ைல�� கா��ய��பைத நா� பா��கலா�. த� �ற�த
ஊ�� தல�ராண��� �ரஹலாத����,
க�டா�வா���� அ��க�ப���ள ���ய��வ�

க��ேய, �ரஹலாத�� ச���ர�ைத ��ஷண�
வா�லாக இராவண���� ெசா��� �த��� இராம
காைத�� ேச����ளா�. இ���� ேபா��கள���
இல��வ� உ���ட அைனவ�� நாகபாச�தா�
க���� �ட�ைக��, க�ட� பற�� வ�� இவ�கைள
எ���ய வரலா�ைற�� எ����ளா�.
இ� ���� ம�ெறா� ெச�வ�� ெச����
ப�த�களா� பரவலாக� ேபச�ப��ற�. அ�, க�ப�
ெப�மா� தன� இராம காைதைய ��வர�க����ள
ஆலய ம�டப��� (த�ேபாைதய இராமாயண
ம�டப�) அர�ேக��ய ேபா�, ப��த�க�, இ�த
இர�ய� வைத� படல���� �ல��� இ�லாத�
எ�� இதைன� ேச��க��டா� எ�� எ�����
ெத���ததாக��, அத�� ஏைனேயா�, க�ப� இ�த�
ப��ைய� பா� அர�ேக�ற ேவ��மானா�, அவ�
பா�ய� ச�தா� எ�பத�� ஏேத�� ந�ல ெத�வ
அ�ம� �ைட�தா� ச�ம��ேபா�, இ�ைலேய�
�ராக��ேபா� எ�� ெசா�ல க�ப� அர�ேக��னாரா�.
அ�ேபா� அவ� ஒ�ெவா� பாடைல�� பா�
���த�ட� அ����த நர��ஹ�ைடய ��ரக� த�
தைலைய ஆ����, ���கர�கைள �����, ��ஹ
க�ஜைன ����� ஆேமா��ததாக�� ��வா�க�.
அைவேயா� இவ�ைற� க�� �ய�� க�ப�
ெப�மா�� இராமகாைதைய ெத�வ� த�ைம
வா��த� எ�� ஏ��� ெகா�டதாக�� ��வா�க�.

இ�ஙன� இ�த� ப�� இராம காைத�� இட�
ெப����பைத நா�� ப��� அ�� ெப�ேவாமாக!
��ஷண� த� தைமயனான இராவண��� ப�பல
அ��ைரகைள� ��யேபா��, அவ� ல��ய�
ெச�யாததா�, அவ� எ�வள� வ�ைம
உைடயவனா���, உல�ற� �த�வனான
��மாைல�� அவ� ேபரா�றைல�� �ள��,
��மாைல� பைக�ேதா� அ��ெதா�வ� ��சய�
எ�பதைன�� அ������ வைக��
நர��ஹாவதார�ைத எ��� இய�ப��றா�.
�ரம�ைடய ேபர�� ம���� �த�வ�மானவ�
கா�ப ��வ�. இவ���� �� எ�பா����
�ற�தவ� இர�ய�. இர�ய� எ�றா� ெபா� எ��
ெபா��. இவ� ெபா� �ற�தவனாத�� இவைன
இர�ய� எ�� அைழ�தா�க�.
இவ��� ஒ� த��. அவ� ெபய� இர�யா�ச�.
��மா�� �வார பால�களாக இ��த ஜய�, �ஜய�
எ�பவ�கேள ஒ� சாப�தா� அர�க�களாக� �ற�தன�.
இர�யா�சைன� ��மா� த� வராக அவதார���
ேபா� ெகா����டா�.
இர�ய� க�ைமயான தவ��ைன� ெச�� �ரம�ட�
ஒ� வர� வா��னா�. அ�த வர� “ேதவ�களாேலா,
ம�த�களாேலா, �ல��களாேலா, ஐ�ெப��

�த�களாேலா, ேவ� எ�த பைட�கல�களாேலா, பக�
ேநர��ேலா, இர� ேநர��ேலா, ����� உ��ேலா,
அ�ல� ����� ெவ��ேலா தன�� இற��
வர��டா�” எ�பதா��. �க�� ஜா��ரைதயாக
எவ�றா� எ�லா� இற�� ேந�ட���மா, எ�ெக�லா�
இற�� ேந�ட���ேமா அ�ெக�லா��, அவ�றா�
எ�லா�� இற�� வர��டா� எ�� ��
எ�ச��ைகேயா� இ�த இர�ய� வர� வா��னா�.
அ�ர� ேவ�தனான இர�ய� ேதவ�க� �தலான
அைனவ���� எ�ைலய�ற ��ப�ைத� ெகா���
வ�தா�. உலக�தா� த�ைனேய ���த� கட�ளாக
வ�படேவ���, ெகா�டாட ேவ��� எ��
ஆைண��டா�. இவன� ெகா��ேகா�ைம�� அ��
ந���, உலக�தா� அவ� ெசா�ப� ேக�� நட��
வா��� வ�தன�.
இர�ய��� ஒ� மக� உ��. அவ� ெபய�
�ரஹலாத�. ���ல� ெச�� ப���� வயைத
அைட�தா�. அவைன ஓ� ஆ��ய�ட� க��
க���பத�காக ���லவாச���� அ��� ைவ�தா�.
அ�த ���ல��� ஆ��ய� ேவத�ைத�
ப�����பத�� ��பாக “ஓ� நேமா நாராயணாய
நம:” எ�� ெசா��வ� வழ�கமாக இ��த�. இைத
இர�ய� மா��, இ� அைனவ�� “இர�யாய நம:”
எ��தா� ெசா�ல ேவ��ெம�� ஆைண��டா�.

�ரஹலாத���� பாட� எ��த ����, அ�த
ஆைண�ப�ேய “இர�யாய நம:” எ�� ெசா���
ெகா��தா�. ஆனா� அ�ப�� ெசா�ல ம���
�ரஹலாத� “ஓ� நேமா நாராயணாய நம:” எ�ற
ம��ர�ைதேய ���ப� ���ப� ெசா�னா�.
ஆ��ய� இர�ய�ட� ெச�� அவ�ைடய மக�
�ரஹலாத� தா� ெசா���ெகா��தப� “இர�யாய
நம:” எ�� ெசா�ல ம��பைத��, அவ� நாராயண
ம��ர�ைதேய உ�ச��பதாக�� �ைற��டா�.
இர�ய� த� மக�ட� இதமாக�� அ�பாக�� த�
ஆ�றைல��, ேதவ�க� தன��� ���ப��தவ�க�
எ�பைத��, த� ெபயைர�தா� �த�� ெசா��
வண�� பாட�ைத� ெதாட�க ேவ��ெம���
எ���ைர�தா�. ஆனா�, �ரஹலாதேனா ��மாேல
பர�ெபா�� எ���, அவைர இக�வதா�
அைனவ���� அ�� ேந��� எ���
எ���ைர�தா�. இர�ய� ேக�பதாக இ�ைல.
மகைன� ������யாவ� த� ெபயைர� ெசா��
வண�க� ெச���ப� ஆைண��டா�.
அரச�� ஆைண�ப� ஏவல�க� �ரஹலாத���
த�டைனக� எ�ற ெபய�� ��ப�கைள இைழ�தன�.
வா� ெகா���, ம� எ�� ஆ�த�தா�� அ�த�
��வைன� தா��ன�. எ�ன ேந��த ேபா�� நாராயண
ம��ர�ைத உ�ச��பைத ம��� �ரஹலாத�

���தேவ��ைல. ேகாபமைட�த இர�ய�
ஆைண�ப�, காவல�க� �ரஹலாதைன� �������
த��னா�க�. � அவைன� �ட��ைல. அன�த�
�தலான பா��கைள ���� க��க ைவ�தா�.
அவ��� �ஷ� ப�க�தா� ����ேபானேவ த�ர
�ரஹலாதைன �ஷ� தா�க��ைல. �ரஹலாத��
தைலைய ப�ட�� யாைனைய ��� இடற
ஆைன��டா�. அ�த யாைன �ரஹலாதைன வண���
��������� �� வா��� ேபா���ட�. அ�த
யாைனைய� ெகா�����ப� அரச� ஆைண��டா�.
ஆனா� அ�த யாைன த�ைன� தா�க வ�தவ�கைளேய
இட���ட�.
எத��� �ரஹலாத� சாகாத� க��, இர�ய�
அவைன� பாைறேயா� க�� கட�� ��� எ�ய�
ெசா�னா�. ஆனா�, அ�த� பாைற ெத�ப� ேபால
கட�� �த�� அவைன� கைர ேச��தேத த�ர
��க��ைல. க�ைமயான ந�ைச அவ���
ஊ��மா� ம�ன� க�டைள��டா�. அ�த ந���
அவைன ஒ��� ெச�ய��ைல.
இ�வள� ெச��� சாகாத �ரஹலாதைன� தாேன
ெகா�ேவ� எ�� �ள��னா� இர�ய�. அத��
�ரஹலாத� “எ� உ�� இைறவ� ெகா��த�. அைத�
ேபா��� உ�ைம உன�� இ�ைல” எ�றா�. “யா�
அ�த இைறவ� எ�றா�” இர�ய�.

“உலைக�� உ��கைள�� பைட�தவ� ��மா�”
எ�றா� �ரஹலாத�.
“யா� அ�த� ��மா�?” எ�� இர�ய� ேக�டா�.
அத�� �ரஹலாத� “அவ�தா� உலைக��,
உ��கைள�� பைட���, கா���, அ����
��ெதா�ைல� ெச�பவ�. உல��� உ��கைள��,
மல��� மண�ைத��, எ��� எ�ெணைய��
ெகா��தவ�” எ�றா�.
“அவ� எ�ேக இ���றா�?’ எ�றா� இர�ய�.
“அவ� ���� உ�ளா�, ������ உ�ளா�,
எ��� எ��� ��கமற �ைற������ பர�ெபா��
அவ�” எ�� ப�� ெசா�னா�.
“சா��� உள�; ஓ� த�ைம அ��ைன சத��
இ�ட
ேகா��� உள�; மாேம�� ����� உள�;
இ���ற
���� உள�; � ெசா�ன ெசா���� உள�;
இ�த�ைம
கா�� �ைர��’ எ�றா�; ந�� என� கனக�
ெசா�னா�.”
“அவ� எ�லா இட�க��� இ���றா� எ�றா�,
இ�த� ��ட�ேத அவைன� கா��, இ�ைலேய�,

உ�ைன� ெகா�ேவ�” எ�றா� இர�ய�.
அத��� �ரஹலாத� “எ� உ�� உ�னா� ப��க�த�க
அள� எ�தானத�ல. நா� ெசா��� இைறவ�
ெதா�ட இட��ெல�லா� ேதா�றானா�� நா�
அவன� உ�ைமயான அ�யவ� அ�ல” எ��
��ைர�தா�.
உடேன இர�ய� அ����த �� ஒ�ற� த� ைகயா�
அைற�தா�. அ�த� ��������� நர��ஹ���
ெப�� ���ெபா� எ��த�. ��� உ�ேள
நர��ஹ� வ����டைத அ��த �ரஹலாத�
ம���தா�. பா�னா�; ஆ�னா�; இைறவைன வாயார
வா���� ���தா�.
��� உ�ேள���� ���ெபா� ேக�ட��,
இர�ய� “யாரடா அவ� ���த�?” எ��
ேக�����, “�ற�ப�! �ற�ப�! எ��ட� ேபா���
வா!” எ�� அைழ�தா�.
“ஆ� அடா ���தா�? ெசா�ன அ� ெகாேலா? அ���
��க
�� அடா, ேபாதா� எ�� ெந��த� நா�னாேயா?
ேபா� அடா ெபா�� ஆ�� �ற�ப�! �ற�ப�!
எ�றா�
ேப� அடா ��ற தாேளா� உல� எலா� ெபயர�
ேப�வா�”

இர�ய� இ�ப�� ெசா�ன அ�த ெநா�ேய அ�த�
�� �ள��, ெவ���� �தற, உ�ேள���� ெப��
ேகாப��ட� க�க� �வ�� � உ�ழ, ெப��
க�ஜைனேயா�, நர��ஹ� ெவ��ப�ட�. வா����
����மாக ��� உலேக அ���ப� க���� ��ற
நர��ஹ��� ேதா�ற� அ�ச� த�வதாக இ��த�.
“�ள�த� ���; ஆ�ேக �ற�த� �ய�; ��ைன
வள��த�, �ைசக� எ���, ப�ர�ட� �த� ம���
அள�த�; அ��ற��� ெச�ைக யா� அ���
அைறய��பா�?
�ள��த�; ககன ��ைட ���த� ��� ேம��”.
அ�ட� அ�ர, உலக� ��ய ெப�� க�ஜைனேயா�
வா� ���� ேதா�ற�ேதா� வ�� ேதா��ய
நர��ஹ�ைத� க�ட�� இர�ய� ைக�� வா��,
ேகடய�� ஏ�� அவைர எ���க� �ற�ப�டா�.
அ�ேபா� �ரஹலாத�, அவைன� த��� “� உ�ய
ேவ��மானா� ச��� ச�கர�� ஏ��ய ��மாைல
வண�� ந�க� அைடவாயாக!” எ�� அ��ட�
ேவ��� ெகா�டா�.
த���� ேம�ப�டவராக எவைர�� மனதா��
க�தாத இர�ய�, �ரஹலாதைன இக��� ����,
நர��ஹ����ைய எ���தா�. அ��ைல��
நர��ஹ� இர�ய�ைடய இர�� கா�கைள�� த�
ஒ� ைகயா� ப��� �ழ��, அ�� ேநரமா���ட அ�த

ேநர���, அர�மைன வா��ப���, அவைன�
ெதாைடேம� தா��� ெகா��, த� ைகக��
நக�களா� அவ� மா�ைப� �ள��, உ�ைர�
���தா�. இர�ய�� ெகா�ைமயா� வா�ய ேதவ�
�தலாேனா� ம������ ஆ��தன�.
“ஆயவ� த�ைன, மாய� அ����, அவ� ெபா�
ேகா��
வா���, ம�� கவா� ேம�, வ�ரவா� உ���,
வா��
�எ� ��� ெபா�க, ெவ�� �� வ�ர மா��
�எழ� �ள�� ��� ேதவ�க� இ��க� ���தா�”.
இர�ய��� அ�� ��� ஓ� ஒ��த �ரம�, ��ர�
�தலாேனா� பய� ���� ���� வ�தன�. ��ய
அைனவ�� நர��ஹ��� ேப��ைவ��, இர�த�
ப��த பய�கர� ேதா�ற�ைத�� க�� அ��
ந���ன�. �ரம� நர��ஹ�ைத� ����� ேபா�ற,
நர��ஹ� ெபா�� ேமெல��� ��ற ேகாப�ைத
உ�ளட��� ெகா�� “அ�சா��க�” எ�� அபய�
அ��தா�.
நர��ஹ� இர�யைன பக�� இ�லாத இர��
இ�லாத அ�� ேநர���, ���� உ�ேளேயா அ�ல�
ெவ�ேயேயா இ�லாம� அர�மைன வா��ப���,
தைர�ேலா அ�ல� ஆகாய��ேலா இ�லாம� தன�
ெதாைட�� ைவ��, ஈர��ல உட� உ���களாேலா

அ�ல� ஆ�த�களாேலா அ�� தன� �ர�
நக�களா� ���� ெந�ைச� �ள�� ��� ெபா�க�
ெகா�றத��, ��� இர�ய� ெப�ற வரேம காரண�.
அ�த வர� எ�ன எ�பைத� பா��ேபா�.
இர�ய� ��ட நா�க� க�ைமயாக தவ� ெச��
�ரமேதவ�ட� வர� ேக�டா�. அவ� ேக�ட வர�
தன�� ம�த�க� உ��ேலா அ�ல� �ல��க�
உ��ேலா, இர� ேநர��ேலா அ�ல� பக�
ேநர��ேலா, ���ேலா அ�ல� ஆகாய��ேலா,
ஈரமான உ���களாேலா அ�ல� ஈரம�றதான
ஆ�த�களாேலா, ������ேளா அ�ல� ெவ��ேலா
யா�� ெகா�ல ��யாத வர� ேவ��ெம�� ேக��
அ�ப�ேய ெப�றா�. அவ� ெப�ற இ�த
வர��னா�தா� நர��ஹ���� ேமேல �����ட எ�த
வைகயா�� இ�லாம� அவைன ச�ஹார� ெச�தா�.
அ� இர�ம�ற, பக�ம�ற அ��� ெபா���, ����
இ�லாம� ஆகாய�� இ�லாம� தன� ெதாைட��
�� ைவ��, ஈர உ���களாேலா அ�ல� உல��த
ஆ�த�தாேலா இ�லாம� த� �ர�� நக�களா�
����, ம�த உ�வ�� இ�லாம�, ��க உ�வ��
இ�லாத நர��ஹ உ�வ� எ���, ���� உ�ேளா
அ�ல� ெவ�ேயா இ�லாம� வா��ப��� ைவ��
அவைன ச�ஹார� ெச�தா�.
இர�ய வத� ���� நர��ஹ ������ ேகாப�

த�ய, ேதவ�க� அைனவ�� �ரா��யா�ய
��மகைள ேவ��� ேபா�� நர��ஹ ������
அ�ேக ெச�� அவைர அைம��ப��த ேவ��ன�.
நர��ஹ�� �ன� த��� ��மகைள அ�ேபா�
ேநா��னா�. �����ேதா� அைனவ��
நர��ஹ�ைத� ேபா�� வண��ன�.
தன� த�ைத�� மரண����� தாேன காரணமாக
இ���, அவ� த� க� ��ேனேய மா�டேபா��,
த��ட� ேபர��� ப���� ��� ����
�ரஹலாதைன� பாரா��ய நர��ஹ� உன�� நா�
ெச�ய ேவ��ய� எ�வா��� ேக� எ�� ேக�டா�.
அத�� �ரஹலாத� ெசா�னா�:
“��வா�� �ற���� �� ��வ�கைள� ப���,
�� அ�ைள� ெபற அ�� ��வா�!” எ�றா�.
�ரஹலாத�� ெமா�கைள� ேக�ட நர��ஹ�
ஐ�ெப�� �த�க� அ���� � எ��� எ�ைன�
ேபால அ�வ�� �ர���யா� �ைல����பா�. உலக
உ��க� அைன��� எ�ைன� ப��� ெப��
ந�பய�கைள, ��ைன� ப���� ெபற���.
அ�ர�க��� ம��ம�� ேதவ�க���� �ேய அரச�”
எ�� வர� அ��தா�.
“ந� அற��, ெம��ைம��, நா� மைற��, ந�
அ���
எ�ைல இலா ஞான��, ஈ� இலா எ�ெபா���

ெதா�ைல சா� எ��ண��, �� ெசா� ெதா��
ெச�க;
ந�ல உ� ஒ�யா� நா�� வள�க �”
ேமேல க�டப� நர��ஹ� ெப�மா� �ரஹலாத���
வா���� ெசா�� ஆ��வ��தா�. �ற� �ரமேதவ�
ேவ��� சட��கைள� ெச�� �ரஹலாதைன
��லக�க���� அரசனா��னா�.
இ�த வரலா�ைற� �� ���த ��ஷண�
இராவண�ட� “எ� ேவ�தேன! இ� ��ன� நட�த
வரலா�. யா� உைர�த இ�வ��ைர�� ஏேத��
ெபா�� இ���மானா� அதைன ஏ�� அத�ப� நட.
இ�ைலேய�, இதைன இக�வா� ஆ�� அதனா�
உன��� ��� �ைளத� உ��” எ�� ��னா�.
த� த�� ��ய அ��ைரகைள இராவண� ெச�க�
ேக�டனேவ த�ர, அவ� மன� �ைதைய� ப��ய
கன�க�ேலேய இ��ததா�, அ�த அ��ைரக�
எ��� அவ� மன�� ஏற��ைல. ��ஷண� ��
அளவ�ற ேகாப� ெகா�டா�.
“இர�ய� எ�ைம �ட வ�ைம�ைடயவனா?
அவைன� ெகா�றதா� ��மா�
வ�ைம�ைடயவேனா? அவ� �� உன�� ஏ�
இ�வள� ப��?”

“த�ைதயான இர�யைன� த� க� எ��ேலேய
ெகா�ற ேபா�� வ��தாத �ரஹலாத�� ���
ஒ��தா�. இர�யைன� ெகா�� �ரஹலாத�
ெச�வ�ைத�� ரா�ய�ைத�� அைட�தைத� ேபால,
உன��� ஆைச ஏ�ப����ட� ேபால இ���ற�.
அதனா�தா� இராம ல�மண�ட�� உன�� இ�வள�
ப��� பாச�� ஏ�ப�����ற�. ேபா! � ேபா�
அவ�க�டேம அைட�கல� ெகா�!”.
“பைகவ�ட� அ�ச� ெகா�ட � ேபா� ெச�ய
மா�டா�. உ�ைன உட� ைவ��� ெகா�வ� என��
ந�ல�� அ�ல. உ�ைன� ெகா�றா� த��ைய�
ெகா�ற ப� என�� வ�� எ�பதா�, நா� உ�ைன�
ெகா�ல��ைல. என�� உபேதச� ெச�வைத உடேன
����� ெகா�! இ��� � எ� க��� ��காேத!
இ����� உடேன ஓ��ேபா���! ேம�� இ��
தாம��தா� எ� ைகயாேலேய உ�ைன�
ெகா����ேவ�” எ�றா� இராவண�.
�� வ��� ம� ெச��ற�. அ�ைவ ேநா���
ெச��� அவ��� அ�� ேவைல ெச�ய��ைல.
“ப��ைன உண���, யா� ப���ேல� உைன
ஒ� �ல �க�த�; ஒ�ைல ����;
�� எ�� ���ேய�, ��� எ�றன�
அ��ைன எ��வா�, அ�� ���னா�”.

இ�ஙன� இராவண� ெவ��� உைர�த��,
��ஷண� த� �ைணவ�க� �ல�ட�
அ��ட������ ேமேல எ��� வான��� ெச��,
அ�� அ�த� �ைணவ�க�ட� ஆேலாசைன
நட��ய��, த� அ�ண� அ�����வாேன எ�ற
கவைல�னா� ���� அவ���� �ல ��கைள
எ���ைர�தா�.
“இராவணா! நா� ெசா�வைத� ேக�! ஊ��கால�
வைர ெச�வ� ெச��ேகா� வாழ ேவ��ய � �ேழா�
ெசா� ேக�� அ�ய �ைன��றா�. த�ம� தவ�னா�
ந�வா�� ���மா? உ� ம�க�, ��
�தலானவ�கைள��, உற�ன�க�, ந�ப�க�
ஆ�ேயாைர�� களப� ெகா������ � அ�த�
ேபர�ைவ� பா���� ெகா����க� ேபா�றாயா?”
“உன�� எ�தைன ��கைள� ெசா�ேன�.
அவ�ைறெய�லா� � உணர��ைல. எ� த�ைத��
ஒ�பானவேன! எ� �ைழைய� ெபா���� ெகா�!”
எ�� ெசா�����, வானவ�யாக அ�த இல�ைகைய
��� ���� ெச�றா�, அ�த உ�தமமான ��ஷண�.
��ஷண�ட� நா�� அைம�ச�க�� ேச���
ெகா�� அவ�ட� ெச�றன�. அவ�க� அனல�,
அ�ல�, அர�, ச�பா� ஆ�ேயாராவ�.
அ�ண� இராவண� � ேபா��� இ�ைலேய�
உ�ைன� ெகா����ேவ� எ�� அ������றா�.

அவ��� எ���ைர�த ��க� அைன��� ெச�ட�
கா�� ஊ�ய ச�காக ���த�. இ� எ�ன ெச�வ�?
த� �ைணவ�களாக வ�� ேச��� ெகா�ட அ�த
நா�� அைம�ச�கேளா�� இல�ைகைய ��� ���,
கட�� அ�த� கைர�� ெப�ய கட� ேபா�ற வானர
ேசைனேயா� வ�� த������ற இராம�ரா�ட�
ெச�� த�சமைடேவா� எ�� �ற�ப�டா�க�.
த� �ைணவ�கேளா� ெப��கடைல� கட��
வானவ�யாக அ�கைர�� த�����த கட� ேபா�ற
வானர� பைடைய� க�டா� ��ஷண�. இ�ேபா�
நா� எ�ன ெச�யலா� எ�� அைம�ச�கேளா�
��ஷண� கல�� ஆேலா��தா�. அவ�க�
அைனவ�� ஒ���த� க���ட� தா�� இ�லாத
ஞான� ெபா�ளாக��, த�ம��� வ�வாக��
�ள����ற இராம�ராைன� ெச�� கா�பேத
இ�ேபா� நம� கட� எ�� ��� ெச�தா�க�.
��ஷண� ெசா��றா�: “இராமைன நா� ���
பா��த�� இ�ைல. அவைன� ப�� அ�க�
ேக���ப�ட�� இ�ைல. எ��� அவைன� ப��
எ����ற ேபா� என� எ��க� உ����றனேவ.
உ�ள��� அ�� ேம���ற�. அ�த இராம�, நம�
�ற� ேநா��� ம��தாக வ�����ற
இைறவ�தாேனா?”
அவ�க�, இராம�� வானர� பைடக�� த������ற

ப���� வ�� ேச��தேபா� இர� ேநர� வ����ட�.
இ�த இர� ேநர��� ��யவ�களான நா� ெச��
இராமைன� கா�ப� இய�பானதாக இ��கா�.
ஆைகயா� நா� இ�� இரைவ ஒ� மர� ேசாைல��
க��� காைல�� ெச�� இராமைன� காணலா� எ��
��� ெச��, அ�ஙனேம ேசாைல�� ேபா��
த��ன�.
இராம�ரா� த�����த இட���, இ�த� கடைல
எ�ப�� தா��� ெச�வ� எ�ற கவைல�� இராம�
ஆ�����தா�. �ைத�� �ைன� ேவ� அ��க�
இராமைன வா��� ெகா����த�. �������த
இய�ைக வன��க� அைன��ேம �ைதைய
�ைன���வனவாக இ��தன. உண����
ெகா�த��பா� இராம� ��ைத கல��� ேபா���த�,
அ�ேபா� அ�ம� �தலானவ�க� அ�ேக வ��
ேச��தன�. அ�� அவ�க� அம��� ஆேலா����
ெகா����த ேநர���, இராமைன� காண ேவ��
இல�ைக����� வ�� ேசாைல�� த�����த
��ஷண�� அவ� அைம�ச�க�� அ�த�
�ரேதச���� வ�� ேச��தா�க�.
��ஷணைன�� அவ� அைம�ச�கைள�� க�ட��,
��ட� ��டமா� ��� ெகா����த வானர �ர�க�
அைனவ��, இேதா பா��க�, ந��ைடேய அர�க�க�
வ����டா�க�. அவ�கைள� ����க�, அ���க�,

ெகா���க� எ�� ஓ�வர� ெதாட��னா�க�.
“இவ� இராவணனாக�தா� இ��க ேவ���. த�மேம
இவ� மனைத மா��, தவைற உண��� சரணைடய
இ�� ெகா�� வ�� ேச������ற�” எ�� �ல
வானர �ர�க� ெசா�னா�க�.
“இராவண��� இ�ப� கர�க�, ப�� தைலக�,
ஆனா� இவ��� ஒ� தைல, இர�� ைகக�தாேன
இ���ற�. ம�றைவ எ�ேக? �ைத�� ேபா�னேவா?”
எ�� ஐய�ைத� �ள��னா�க� �ல வானர�க�.
�ல வானர�கேளா, “வா��க�! வா��க�!! வ��
எ�கேளா� ேபா� ெச���க�” எ�� அைற�வ�
��டா�க�. ேவ� �லேரா “இவ�கைள� ����
�ைற�� அைட��க�, �ற� இராம�ட� ெச��
ெசா�ேவா�” எ�றா�க�.
“எ�ச��ைகயாக இ��க�, இவ�க� க��ைம���
ேநர��� ���� எ��� ேபா���வா�க�. அத��
�� இவ�கைள� ெகா���க�” எ�� ஓ�வ�தன�
�ல�.
இவ�ைறெய�லா� கவ���� ெகா����த அ�ம�,
அ�ேக அ�ேக இ��த ம��த�, ���த� எ�� ��
ெந� அ��த இ�வைர அைழ��, அ�ேக யா�
வ�����றா�க�, வானர �ர�க� ஏ�

��ச���றா�க� எ�ற �வர�கைள� ெத���
வ�மா� அ��� ைவ�தா�. ம��த��, ���த��
உடேன �ற�ப��� ேபா� ��டமா� ��� ெகா��
��ச���� ெகா����த வானர �ர�கைளெய�லா�
�ல��� ெகா�� வ����ப� ��ஷண�� அவ�
அைம�ச�க�� எ�பைத� ெத���ெகா�� அவ�க�
அ��� வ�தன�. இவ�கைள ந�றாக கவ��த��
ம��த�� ���த�� இவ�கைள� பா��தா�
வ�சைன எ�ண� எ��� இ�லாதவ�களாக�
ேதா���றா�க�, அறெந���, ஞான�� உ�ளவ�க�
எ�� அ��� ெகா�டா�க�.
��ஷணைன ேநா�� இவ�க� “��க� யா�? இ��
வ�த�� ேநா�க� எ�ன? ேபா� ��வத�காக
வ���களா, அ�ல� ேவ� ஏதாவ� காரண� உ�டா?”
எ�� ேக�டா�க�.
அத�� ��ஷண� ���றா�: “��ய வ�ச���
உ��த அற��� நாயக� இராம�ைடய கழல�க��
�க�டமாக அைடவத�காக ந� �ைல��,
ேந�ைம��ைடயவ��, ச��ய�ைத�
கைட����பவ�மான �ரம�� ேபர�ைடய மக�
��ஷண� வ�����ேற� எ�� ெசா���க�”
எ�றா�.
“என� அ�ணனான இராவண��� அவ� ெச�த
தவ�கைள� ����கா�� ����� ெகா�ள எ�வளேவா

ெசா����, ப�பல ��கைள எ���� ெசா����
அவ� ேக�க��ைல. த�ம����� �ற�பான ெசயைல�
ெச����� அ�ைவ ேநா��� ெச�� ெகா������
அவ� என� அ��ைரகைள� ேக�� ேகாப� ெகா��,
உ�� �ைழ�க ேவ��மானா� இ�ேக ��காேத
ஓ��� எ�� எ�கைள� �ர����டா�, ஆைகயா�
இராம� கழல��� சரணாக�யைடய வ�����ேறா�”
எ�றா� ��ஷண�.
ம��த�� அனல�� தா�க� ேக���
ெத���ெகா�ட �வர�க� அைன�ைத��
இராம�ட� ெசா��, இராவண�� த�� ��ஷண�
அைட�கல� ேத� த�கைள நா� வ�����றா� எ�ற
ெச��ைய� ��ன�. அவ�கைள� ெகா���க�,
ெவ���க� எ�� �ைர�� ஓ�ய வானர ேசைனைய
ஒ���ப��� ��மா���க� ெசா�����
வ�ததாக�� ெத���தா�க�.
அற�ைத� ��ப�� ஒ��� ��ஷண� ெசா�கைள
இராவண� �ராக��� �ர��ய��� ��ட
ெச��ைய�� அவ� உ�� �ைழ�� இராம�ட�
�க�ட� ேத�� ெச��ைய�� அவ�க� இராம�ட�
��னா�க�.
உடேன இராம� த� அ��� இ��த ���வ�
�தலானவ�க�ட� “இ�வள� ெச��கைள��
ேக��� ெகா������கேள! ��ஷண��� நா�

அைட�கல� ெகா��கலாமா? எ�பைத ெசா���க�”
எ�றா�.
���வ� இராமைன வண����� ெசா��றா�:
“��ஷண� இ�ேக அைட�கல� ேத�
வ����க���ய ேநர� ���ைல இவ�ைற� க����
ெகா�� எ��ைடய க��ைத� ெசா���ேற�.
இராமா! ���� உண��த � எ��ட� க���� ேக�ப�
ந�� க��ேய எ�பைத நா� உண�ேவ�. ஆ���
ெசா��ேற�. ��ஷண� த� அ�ணேனா� ேபா�
ெச�தாேலா, அ�ல� இவ� உ�ைர� ப��க
�ய�றாேலா அ��, அவ� இ�ேக ந�ைம நா� வ�த�
�ைறய�ல. இ� ேபா�ற ேநர��� அ�ணைன�
���� வ�த� த�ம�� அ�ல. ேம�� அர�க�க��
உய��த ப��ைடயவ�க� எவ�� உளேரா?”
“பைகவ� ெந��� வ��ேபா�, தா� த�ைதயைர��,
அ�ணைன��, ��ைவ��, ேவ�தைன�� ���
��� வ�த� ���ப�த�க ெசயேலா? நைக����
இடம�லவா? ேதைவ�ப�டேபா� அ�ணேனா�
இண�� இ��� ���, அவ� ேபா� எ��
�ள���ேபா� அவைன ���� ���� ெச��
பைகவேரா� ேச�த� ஆ�ைம�� அழேகா?”
“அர�க�கைளேய ��ேடா� அ��க நா� �ரத�
ேம�ெகா����க, அர�க�� �லைரேய ந��ட�
ேச���� ெகா��த� ந�ேறா? ேம�� அர�க�க�

�ைலயான �ண� உ�ளவ�க� அ�ல. ந� ைக��
ெபா�� உ�ள ேபா� ஒ���, ெபா�� இ�லாத ேபா�
மா�ப��� இ��பா�க�”.
“இராவண�ட�� மாறாத அ�� ��ட ��ஷண�
ந��ட� ஏேதா வ�சைன ெச�ய� க��தா�
வ�����றாேன த�ர உ�ைம�� ந��ட�
அைட�கல� ேத� வ�தவ� அ�ல!.” ���வ� இ�ப��
த� க��ைத� ��ய �ற�, இராம�ரா� அளவ�ற
ஞான�ைடய ஜா�பவா�ட� உ� க��� எ�ன
எ�றா�.
ஜா�பவா� ���றா�: “�ற�த அ�ஞ� எ�பத�காக
ஒ� பைகவைர ந��ட� ேச���� ெகா�வ� அ����
ஏ�வா��. அர�க�க��� அறவ� எ�ப�
ந��ட���� மா�ப�டதா��. நா� இராவணேனா�
ேபா���கா�, இவ�க� ந�ல உபாய�கைள�
ெசா�வா�க� எ�ப� உ�ைமதா�. நம��
ஏ�பட���ய இைட��க���� காரண�கைள அ���
அவ�ைற �வ����பா�க�. எ�லா� ச�தா�, ஆனா�
அவ�க� நம� பர�பைர எ��க� எ�பைத
மற���ட��டா�. ேம�� ���ன�தாரா�ய
இவ�கேளா� நா� ேசரலாமா?’.
“ேவத�கைள��, ேவத �ைற�ப� ெச���
ேவ��கைள�� அ���, அ�தண�க���� �ைம
ெச��, ேதவ�க���� ��ப� இைழ��� மகா

பாதக�களா�ய இவ�க� ந��ட� ம��� அ��
ெச���வா�க� எ�� எ��பா��க ���மா? ந��ட�
அைட�கல� அைடய ����� இவ�க�, �ற�
மா�ப�� நம��� �ைம இைழ�க �ய�� ேபா�,
உ�னா� இவ�கைள� �ர�த ��யா�. ஏென�றா�
அைட�கல� எ�� வ�தவ�கைள இராம� ைக��டா�
எ��ற ப� வ�� ேச��”.
“இவைன ந�ேமா� ேச���� ெகா�வதா� நம���
�ைமகேள வ�� ேச�� எ�பைத நா� அ�க� �ற
ேவ��ேமா? ���க� ெசா�னா�, இ�த ��ஷண�
வர�, ��� ெபா� மானாக வ�த மா�ச�� வரைவ�
ேபா�ேற �ைம பய�க���யேத” எ�� ெசா��
���தா� ஜா�பவா�.
�ற� இராம�ரா� பைட�தைலவ� �லைன� பா��� “�
உ� க��ைத� ��” எ�றா�. அத�� அ�த �ல�
ெசா���றா�: “எ�ைலய�ற �� ேக���ைடய
இராமா! பைகவ�கைள�� �ைணயாக� ெகா�ள
வைகக� பல உ��, ���ேற�. ஆனா� �ர���
ெசா�தாேன எ�� அல��யமாக ஒ����டாம� ேக�!
எ�� ெசா����� எ�தைகயவ�கைள அைட�கல�
எ�� வ��ேபா� ஏ��� ெகா�ளலா�,
எவ�கைளெய�லா� ஏ��� ெகா�ள� �டாெத�� ஒ�
ப��ய������, இ�த ��ஷண�ைடய வர�
எ�தைகய� எ�பைத ந�� ஆரா��� பா��� ���

ெச�ேவா�” எ��றா�.
�லைன� ெதாட���, அ����த க�ேறா��,
இராம�பா� அ��ைடேயா��, ம�ற அைம�ச�
ெப�ம�க�� பைகவ�ைடய த��ைய ந�ேமா�
ேச���� ெகா��த� ��ற� எ�� ��னா�க�.
அ�ேபா� இராம� அ�மைன ேநா�� “மா��! � உ�
க��ைத� ��” எ�றா�.
“உ�ெபா�� யாவ�� ஒ�ற� ��னா�;
ெச�ெப�� ேக��யா�! ‘க��� எ� ெச��’ என
ெந�ெத� மா�� எ�� ேந�லா
அ�வைன ேநா��னா�, அ��� ேம�ளா�”.
இராமைன� ப��� மா�� ேபசலானா�. “ஒ�ைற�
ப�� ஆரா��ட�� எ�யவனாக��,
சாதாரணமானவைன�� �ட க���� ேக�ப�, ��
ேபா�ற ெப�ேயா�க� கைட������ ெந�யா��.
அ�த வைக�� எ� க��ைத� ேக�டதனா� ���ேற�.
ஆரா��� பா��� ஆேலாசைன �றவ�ல உ�தம�க�
அைனவ�� த�க� க����கைள� ����டா�க�.
நா� எ� க��ைத�� �ற�தா� ேவ��ேமா?”
“அைம�ச�க� ��ய க����க� அைன���
��ைமயானைவேய. எ�றா�� நா� ஒ� க��ைத�
ெசா�ல ேவ���. இ�த ��ஷண� �யவ� எ��
நா� க�த��ைல. அத�கான காரண�கைள நா�

ெசா���ேற�. அக��� அழ� �க��� ெத���
எ�பா�க�. ெந��� வ�சக� இ��தா� �க���
ெத�யாதப�, இவனா� மைற�க ���ேமா? பைகவ�
எ�பவ� ந��ட� �க�ட� நா�வா�கேளா?”
“வா�ைய ���லக� அ���, அவ� இளவலான
���வ��� அரச பத�ைய� தா�க� அ��த
ெச��ைய� ேக���ப��, இராவண� அரைச� தா�
ெப�� ெபா��� ��ஷண� இ�� வ��
ேச����ளா�. அர�க�க�� அர� ெகா��ேகா� அர�,
ந�ென� அ�ற அர� எ�பைத அ���, உன� அரைச
த�� பரத��� அ��த க�ைணைய உண���
��ஷண� இ�ேக வ���ளா�”.
“��ஷண� த� அ�ணைன� ���� வ�த கால�
தவ� எ�� ெப�ேயா�க� ��னா�க�. ஆனா�
இராவண� வ���� �� வ� �ற�த� எ���,
இராவண� �தலாேனா� இ� அ��� ேபாவ�
��ண� எ�பைத உண����, ச�யான
த�ண��ேலேய ��ஷண� இராவணைன� ����
வ�����றா�. அர�க�க� மாய� ெதா���
வ�லவ�க�. அவ�கள� மாய�கைள அ��� நம���
ெசா�வத�� ஏ�ற வைக�� ��ஷண� ந� ப�க�
வ�வ� நம�� ந�ைமதாேன!”
“அைட�கல� எ�� வ�� ந�ேமா� ேச��த �ற�,
நம�ேக �ைம ெச�வா�க� எ�ற க��ைத��

ெசா�னா�க�. ந��ட� அைட�கல� எ�� வ�த
எ�யவ�க� அ�தைகய �ைமைய� ���� ெச�ய
���ேமா? இல�ைக�� இராவண� அைவ�� நா�
ெகா��வ�� ���த�ப�டேபா� ‘ெகா���க�
இவைன’ எ�� இராவண� க�டைள��ட ேபா�,
�தைர� ெகா��த� இ�வான ெசய�, ப�ெயா�
ெபா���ய�; அ�ப�� ெச�தா� ேபா�� ெதா���
ெவ�லமா�டாதவ� ஆ�� எ�� அற�ைர ��யவ�
இ�த ��ஷண� எ�பைத�� நா�
ெசா������ேற�”.
“மாதைர� ேகாற��, மற�� ���ய
ஆதைர� ேகாற��, அ�� ெச����
�தைர� ேகாற�� �ய� அ�றா� என
ஏ��� �ற�தன எ���� கா��னா�”.
“இல�ைக�� யா� இவன� ெபா� மயமான
மா�ைக�� இர� ேநர��� ெச�ற ேபா��, அ��
ேத�ைய� ேத�� ���தேபா��, ந�ல ���த�கேள
ெதா��ன. அைவய�� ேவெறா� ெச���� உ��.”
“மா�ச உண�க��, க� �தலான மய�க� த��
வ���க�� இவன� அர�மைன�� எ���
காண�பட��ைல. அறவ��ப�ட தா� த�ம�க��,
இைற வ�பா�� நட��� அ�தண�� இ�ல�ைத
ஒ����த� இவன� மா�ைக. அ�ம��ம�ல! இ�த
��ஷண�� மக� ��சைட எ�பா� �தாேத����

காவ� இ���� அர��ய�� ஒ���. அவ� ேத��ட�
இ�த� ெக�ம� இராவண� உ�ைன� ���வானா��
அவன� தைல �த� மா��ேபாவா�; அ�ப�ெயா�
சாப� அவ��� உ�� எ��� அதனா� � அ�சாேத
எ�� ஆ�த� ��வ�தா�”.
“இராவண� ெப���ள வர�க��, அவன� மாய�
ெசய�க�� உ� ைக �� அ��னா� அ���
எ�பைத� ெத��� ெகா�ேட ��ஷண� அைட�கல�
ேத�வ���ளா�. இவ� ெப�����ற ெப�ய
வர�கைள��, அவன� அ�� �ண�ைத��, ஞான
உண��கைள�� ேநா���ேபா� இவ��� தவ����
ஒ��க���� ��கா� எவ���ைல”.
“ேதவ����, தானவ����, �ைச�கேன �தலாய
ேதவேதவ�
�வ����, ���ப�ய கா�ய�ைத �����பா�
��� ��ேறா�
ஆவ��� வ�� “அபய�” எ�றாைன அ���� அகல
���� எ�றா�
�வ��� �� �னைல� கட� அ���த� ஒ�வாேதா? –
ெகா�ற ேவ�ேத!”
“ஐயேன! ேதவ�, அ�ர�, �ரம� ஆ�ேயா���
அ�தான கா�ய�ைத ���க �ைன�����ேறா�.
அ�ப��ப�ட கா�ய��� �ைன������ ந��ட�
அபய� ேக�� வ������ இவைன �ல��

��ேவாமானா�, கடலான�, �ண������� ��
வ�� த��ட� இ���� �ைர அ���� ெகா��
ேபா���ேமா எ�� அ�ச�ப�வ� ேபா�ற�”.
“பைகவ�ட���� ���� வ������ இவ� நம���
�ணவனாக இ��க ��யா� எ�� ��ஷணைன ஏ���
ெகா�ளாம� �ராக��� ��ேவாமானா�, அர�ய�
அ��த அ�ஞ�க� ந�ைம� பா���
���கமா�டா�களா? ஆைகயா� த� அ�ணேனா�
மா�ப�� வ���ள இ�த ��ஷன�� வர� நம��
ந�ைம தர�த�கேத. அைன�ைத�� அ��த, ேவத�
ெபா�ளான த�க� மன� க��� எ�ேவா?” எ�றா�
மா��.
அ�ம� ெசா�கைள� ேக�ட இராம�, அ��த�
உ�டவ� ேபால மன�தா� ப�� ம����, அ�மைன
ேநா�� “ேபர�வாளா! ந��! ந��! � ��ய�
அைன��� ந��! எ�� பாரா����� ம�றவ�கைள�
பா���, “அ�ம� ெசா�வேத �ற��ைடய�. இதைன�
ெத�வாக� ெத��� ெகா���க�” எ�றா�.
“��ஷண� ந�� ஆரா��� இ�� வ�த கால� ஏ�ற
காலேம. அவ� ெப� ���ப�� இல�ைக அரைச
அைடவ�தா�. அவ� ந�� க�ற ேபர�வாள�.
உய��த தவவ�ைம உைடயவ�. ந�ைம வ��
ேச��ததாேலேய அவன� உய��த �ணநல�
�ள�க��ைலயா? அ�ம� ஆரா���

ெசா�னைவகேள, நா� ெச�ய� த�கதா��.
அ�ப���� இ� நா� ெவ�றா�� ேதா�றா��,
ந��ட� அைட�கல� எ�� வ�தவைன ஏ���
ெகா�ள�தாேன ேவ���.”
“அைட�கல� ேத� வ���ற ஒ�வைன, இவ� நம��
��ேப ெத�யாதவ� எ�� �ல����வ� ந�ேறா?
அ�ல� தா� த�ைதயைர, அ�ணைன� ெகா�றவ�
எ�� �ல��வ�� உ�ேடா? அவைன ந�ைம
ெந��� ந�பனாக ஏ�பேத �ைற. �ற� அவ�
நம��� �ைம �ைள��தா��, ப� அவ��ேகய��,
நம���ைல”.
“இ� ேபா�ற த�ண��� நா� ெச�ய���ய� எ�ன
எ�பைத அ���ெகா�ள ேம�� �ல வரலா�கைள�
ெசா���ேற�, ேக��க�.
“ப��� ஒ��னா� �ர��வர�ப�ட �றா ஒ�� த�
உ���� அ�� ��� ச�கரவ����� ��பாக வ��
���ற�. அ�த� �றாைவ� �ர���ெகா�� ப����
ெதாட��� வ��ற�. ���ச�கரவ��� �றா�ட�
இர�க� ெகா�� அத�� அைட�கல� த��றா�.
ஆனா� அ�த� ப��ேதா �றாைவ எ��ட� ெகா�
அ�ல� அ�த� �றா�� எைடயள��� உ� சைதைய�
ெகா� எ��ற�. உடேன �� தராைச� ெகா�� வ��
ஒ� த��� �றாைவ ைவ��, ம�ெறா��� த�
தைசைய அ��� ைவ�க ைவ�க, �றா�� த�ேட �ேழ

இ���ற�. இைத� க�� மன வ��த� ெகா��
ம�ன� தாேன ஏ� அ�த� த��� அம���
ெகா��றா�. உடேன த��க� சமமா� ����றன.
த��ட� அைட�கல� எ�� வ�த �றா��காக�
த�ைனேய இைரயாக� ெகா��க ��வ�த ���
ச�கரவ����� ��பாக அ�ேபா� �றாவாக��
ப��தாக�� வ�த எம�� இ��ர�� த�தம� உ�ைம
உ�வ�ைத� கா��, அவன� �யாக� ெசய��காக�
பாரா����� அவன� இழ�த சைதைய ����
ச�ெச�தன�”.
“ம�ெறா� வரலா�ைற�� ெசா��ேற� ேக��க�.
ேதவ�க�� அ�ர�க�� அ�த� ெப�வத�காக,
பா�கடைல� கைட�றா�க�. அ�ேபா� ெபா�� வ�த
ஆலகால �ஷ�ைத� க�� அைனவ�� அ�� ஓ�,
�வெப�மா�ட� அைட�கல� அைடய,
�வெப�மா�� அ�த ந�ைச எ���� த� க�ட���
வா��� ெகா�ட வரலா�ைற அ���களா? வ�ைம
�ைற�ேதா���� அபய� எ�� வ�ேதா����
உதவ��ைலயானா�, ஆ���ைள ஆவேரா?”
“இ�த வரலா�ைற�� ேக��க�. ஒ� ேவட� கா���
ேவ�ைடயாட� ெச��றா�. அ�ேபா� ஒ� மர�
�ைள�� ஆ� �றா ஒ��� ெப� �றா ஒ���
ஆன�தமாக உ�கா��� ெகா����தன. ேவடைன�
க�� பற�க� ெதாட��ய அ�த ேஜா�� �றா�க��

ெப� �றா அ�த ேவட�� வைல�� ������ற�.
அ�த �றாைவ� ���� த� ���� அைட���
ெகா��, ேம�� �ல �றா�கைள� ���க ேவட�
கா����� அைல�தா�. அ�ைறய இர�� ெபா���
வ�த�. அேதா� மைழ�� ெப�ய� ெதாட��ய�.
ேவட� மைழ�� நைன�� ���� ந���னா�. தன�
ேபைடைய� ���த ஆ��றா அ�த மர��� �ைள��
அம��� ெகா�� ேவட�� ���� அைடப����த
ெப� �றாைவ� க�� ஒ� எ���ய�. அத���
ெப� �றா ெசா�ன� “நா�தா� ���ைன� பயனா�
இ�� �ைற�ப�� ��ேட�. ந� �� ேநா�� வ��
��ட இ�த ேவட� ��ரா� ந����றா�. அவ���
ேவ��ய உத�கைள� ெச�வாயாக எ�ற�. உடேன
அ�த ஆ��றா உல��த ���கைள� ேபா�� ����
அ�த ேவட�� ��ைர� ேபா��ய�. �� அவ�
ப�யா� த��க, எ�ைனேய உ��ெகா�, ப� த�க
எ�� ��� ���� மா��ேபான�. த�க�
இ���ட� வ�தைட�த ேவட��காக� த� உடைலேய
ெகா��த அ�த �றா �� ேப� அைட�த�”.
&# 8220;�ேய அைட�கல� எ�� “ஆ��லேம” எ��
அல�ய கேஜ��ர��� ��மா� அபய� அ��த
வரலா�ைற� ெசா���ேற� ேக��க�. தாமைர
ம�ெவா��� த� காைல ஒ� �தைல� �����
ெகா�� இ��க, கேஜ��ர� எ�� யாைன அ�த
�தைல�� வா����� த���க வ����

“ஆ��லேம” எ�� ��மாைல எ�� ���த�.
நா� உன� அைட�கல� எ�ற�� ��மா� வ��
கேஜ��ரைன �தைல�� வா����� ��� �� ேப�
அ��த வரலா�ைற அ��ேரா?”.
எனேவ சா��தாைர� கா�த� எ�ப� நம� கட�
எ�றா� இராம�ரா�. ேம�� மா�க�ேடய�
�வ�ட� அைட�கல� அைட�த��, அ�த
மா��க�டைன� கா�பா�ற �வெப�மா� எமச�ஹார�
���தைத��, இராவண� �தாேத�ைய� கவ���
ெச���ேபா� ஜடா� அைட�கல� த�� தன� உ�ைர
��ட� ஆ�ய கைதகைள�� எ���� ��னா�.
நா� உ�ைன� சர� அைட�ேற� எ�� அைட�கல�
��ேவான� உ�ைர� பா�கா�காதவ� ��மக�.
ஒ�வ� தன��� ெச�த உத��� க����லா�
ம��தவ��, கட�ைள இக���ற நா��க�� �ளாத
நரக��� ��வ�. த�டகார�ய��� ��வ�க�
த��ட� சரணைட�ததாேலேய இராவணைன�
ெகா�வதாக� தா� சபத� எ���� ெகா�டதாக
இராம� ��னா�. ��ஷணைன ஏ��� ெகா�வதா�
ந�ைமேயா, �ைமேயா எ� ேவ��மானா��
நட�க���. அைட�கல� எ�� வ�தவைர ஏ���
ெகா�� கா�ப� ந� கடைம எ�றா� இராம�.
இராம� ���வைன அைழ�� “� ேபா� ��ஷணைன
எ��ட��� அைழ��� ெகா�� வா!” எ�றா�.

���வ� ��ஷண� இ����ட� ெச���றா�.
ம��த�� த�� ���த� ��ஷண��� ���வைன
அ��க� ெச�� ைவ��றா�. இ�வ�� ஆ��கன�
ெச�� ெகா��றா�க�.
“த��ன� ��ற காைல, தாமைர� க�ண� த�க�
���த� �ல���� ஏ�ற �ைறைமயா� உவைக �ள
வ�வ� இ� அபய� உ�பா�, வழ��ன� அவ�
ெபா�பாத�
ெதா��யா�, �ைர�� எ��, க�ரவ� ��வ�
ெசா�வா�.
இ�வ�� த��� ெகா�ட��, ���வ�
��ஷண�ட� இராம�ரா� ம����ேயா� உன��
அைட�கல� ெகா��க �����றா�, � உடேன
எ��ட� வா, அ�த வ�ள�� ெபா�பாத� ப�ேவா�
எ�றா�. ���வ� ெசா�ன ெசா� ேக�ட ��ஷண��
க�க�� மைழேபால க��� ��த, உட�� மன��
��ர ெசா���றா�:
“ப�� என� �வ��� ெம�கா� ேத�ைய� ���த
பா�
வ�ச��� இைளய எ�ைன ‘வ�க’ எ�� அ��
ெச�தாேனா?
த�� என� க��னாேனா? தா� சைட� கட�� உ�ட
ந�� என� �ற�ேத� அ�ேறா, நாயக� அ���
நாேய�”.

�தாேத�ைய� த��ட���� ���த பா�யான
இராவண�� த�� நா� எ�ப� ெத���� என���
க�ேவா� அ�� ெச�தானா? என�� அைட�கல� தர
ச�ம��தானா? எ�ேன நா� ெப�ற ேப�. ந��
���ப�தகாதெதா��தா� எ���, �வெப�மா�
எ��� உ�ட ந�� அவைன �லக�டனாக ெப�ைம
ெபற� ெச�த� ேபால நா�� ெப�ைம ெப�ேற�.
நாேய���� அ�த நாயக� கா��ய க�ைணைய
எ�னெவ�� ெசா�ேவ�.
��ஷணைன அைழ��� ெகா�� ���வ�
இராம�ட� ெச�றா�. அ�ேக இராம �ராைன�
க�ட�� ��ஷண� ��க பரவசமைட�� அவ�
கா�� ���� வண���றா�. வ�� வண��ய
��ஷண��� இராம�ர� ஓ� ஆசன�ைத� ெகா���
அமர�ெச�த �� அவ�ட� ேப��றா�:
“ஆ�யா� அவைன ேநா��, அ�� �ர�� உவைக�ர
ஏ�ேனா� ஏழா� ��ற உல�� எ� ெபய�� எ�நா�
வா�� நா� அ�� கா��, வைள எ��� அர�க�
ைவ��
தா�கட� இல�ைக� ெச�வ� ��னேத த�ேத�
எ�றா�”.
இராம�ரா� ��ஷணைன க�ைணேயா� ேநா��,
��ஷணா! இ�த ஈேர� உலக�க��, என� ெபய��
வா���ற நா� வைர���, அர�க�க� வா�� கட�

���த இல�ைக� ெச�வ�ைத உன�ேக த�ேத�, எ��
��வா�மல��த��னா�.
இராமன� ெசா�கைள� ேக�ட உலக�� உ��க�
எ�லா� “வா��ேதா�” எ�� ஆரவார� ெச�தன. அ�
இராமன� அ���காகவா? அ�� அவனா�
��ஷண� ெபற�ேபா�� அற�ேதா� ��ய
ந�வா��ைக�காகவா?

“அ�ேய� உ��ேத�” எ�� ��ஷண� இராமைன
வண��னா�. உடேன இராம� இல��வைன ேநா��
“த��! ��ைமயான இ�த ��ஷண���, இல�ைக
ேவ�தனாக �����வாயாக!” என� ப��தா�.
��ஷண� இராம�ரா�ட� “ஐயேன! அளவ�ற
ெப�ைம�ைடய இல�ைக� ெச�வ�ைத என��
அ��தா�. ஆனா� � என�� ெபா�னா� ஆன

��ட����� ப�லாக, இராவண���� த��யாக�
�ற�த எ��ைடய பாவ� ���ப�, பரத���� ���ய
உன� பா�ைகயா�ய ��வ�ையேய ���வாயாக!”
எ�றா�.
��ஷண�ைடய அ�ைப�� ப��ைய�� பாரா��
இராம�ரா� ெசா���றா�:
“�கெனா�� ஐவ� ஆேன� ���; �� ��� ��வா�
மகெனா�� அ�வ� ஆேன�; எ��ைழ அ��� வ�த
அக� அம� காத� ஐய! ��ெனா�� எ�வ� ஆேன�;
�கல�� கான� த��, �த�வரா� ெபா��தா� ��ைத”.
இராம�ைடய க�ைணயா� த�� இல��வைன தன��
����ட ப��தைம���, த�ைன�� த� த��ய��
ஒ�வ� எ�� ெசா��யைத� ேக�� ��ஷண�
எ���க உ�ள� க�ய, அவ�ட� ெசா���றா�.
“ந� இ�� பக�வ� எ�ேன? நாயக! நா�ேனைன
உட� உ��தவ�கேளா�� ஒ�வ� எ�� உைரயா
��றா�
அ�ைம�� �ற�ேத�! எ�னா அ���ெபா�� அ�ச�
����
ெதா� கழ� ெச�ெபா� ேமா� ெச���� ����
ெகா�டா�”.
இ�ப�� ெசா��� ெகா��, இராம�ரா��

பா�ைககைள� த� தைல�� ைவ��� ெகா�டா�.
�����ேதா� அைனவ�� ம������ �ைள�தன�.
��ஷணைன வா���னா�க�. ��ஷண� ������
ெகா�ட கா�� க�� ஏ� கட�க�� ம���,
����, �ரச�க��, ச��க�� ஆரவார� ெச��
வா��ெதா� எ���ன.
இ�ப� ��ஷண ப�டா�ேஷக� ���த �ற�,
இல��வ� அவைன அைழ��� ெகா�� அவ�க�
பைடக� த�����த இட�கைள� கா���க
அைழ��� ெச�றா�. ��ஷண��� �����ய �ற�
அவைன இல��வ� நக�வல� வ��, பைடகைள
ச�������� ����ய �� அவ��� ஒ� த� ��
ஒ��க�ப�� அ�ேக த�க ைவ�க�ப�டா�. அ�ைறய
இர� ேநர� வ�த�. ம��ைக மல��� மண�
பர��ய�. �ல� த� ����த ஒ�ைய ���
ெகா����த�. கட� ஈர� பைசேயா� கா�� ��
ஒ�ெய���� ெகா����த�. பா� �ல� உலைக
நைன��� ெகா����த�. ெத�ற� கா�� இராமைன�
��� அவன� மன� கவைலைய அ�க��த�.
இராம��� �ைத�� �ைன� வ�� �க��
������ய�. காம�� மல�� கைணக��, �ல��
க��க��, இராம� உ�ள��� �ள���ைய உ��
ப�� �ரக தாப�தா� த��தா�. �ைத�� �ைன�
இராம� ��ைதைய கல�க� ெச�த�. இைத� க�ட

���வ� இராமன� ��ைதைய ேவ� �ைச�� ���ப
எ�� நா� ெச�ய ேவ��ய கா�ய�க� �ைறய
இ��க, இ�ப� உ�கா��� ெகா�� வ���வ� ஏ�
எ��றா�.
இராம�� ��ைத ெத���� அய�� ���
��ஷணைன அைழ�� வர� ெச�தா�. அவ� வ�த
�ற� இராம� அவ�ட� இல�ைக நகர��� அைம��,
பா�கா��, இராவண�� பைட வ�ைம, அள�
இவ�ைற� ேக��� ெத��� ெகா�ள எ��னா�.
இராம� ��ஷணைன உ�கார� ெசா��, �வர�கைள�
ேக�க, அவ�� அத�கான ப��கைள� �ற�
ெதாட���றா�.
“ஒ� சமய� வா� பகவா� ேம� மைலைய� �தற���
��� �கர�கைள� த�ேனா� �ம�� ெச�� ெகா��
ேபா� கட�� ��� எ��� ���றா�. அ�த �கர�க�
கட���� ��காம� ேமலாக� ெத��த�. அத� ��
இல�ைக நகர� அைம�க�ப�ட�. அ�த இல�ைக��
ம�� �வ� இ���றேத அ� எ� �� ேயாசைன
அகல��, �� ேயாசைன ஆழ�மாக� க�ட�ப�ட�.
இ�த� ெப�ய ம���வ� இல�ைக நகைர� ���
அைம�க�ப�����ற�. அ�த ம���வ��
அைம�க�ப�����ற எ��ர அைம���கைள� ப��
ெசா�ல ேவ��மானா� ஒ� ஆ�� ேபாதா�. இ�த
நக���, ம���வைர� ��� எ�லா �ைசக��� கடேல

அக�யாக இ��பைத நா� பா���� ெத���
ெகா�ளலா�.
இ�த இல�ைக நகர��� வட�� வாச�� ப�னா�
ேகா�, எத��� அ�சாத, �� வா�காத �ர�க� காவ�
����றன�. ஒ�ெவா� �ர�� �ரளய கால�� ��ர�
ேபா�றவ�க�. நகர��� ேம�� வாச�� ப�ென��
ேகா� ெகா�ய காவல�க� ��ைமயான க�கேளா�
காவ� ���� வ���றன�. இத� ெத� �ைச��
ப�னா� ேகா� ெகா�ய அர�க�க� காவ���
இ���றா�க�. �ழ�� வாச��� ப�னா� ேகா�
கயைம �ண��ள அர�க�க� காவ� இ���றா�க�.
�����, ம���� ��ப��ெர�� ேகா� ேப�,
ேதவ�க� வான வ�யாக வ�� �டாம� காவ�
இ����றன�. ம��� உ��ற����,
ெவ���ற���� ஆ�ர� ேகா� ேப� ஊ�
உற�க��� காவ� ���� வ���றன�.
நகர� காவ��� உ�ம��, இைடம��, �றம�� எ��
��� அ��� ம���வ�க� இ����றன.
இராவன�ட� ���க��, ப��க�� ெப�ற ப�னா�
ேகா� ேப� ேசம� பைடயாக தயா� �ைல��
எ�ேபா�� ைவ�க�ப������றன�. இல�ைக
அர�மைன�� வா���ற�ைத� க� இைம�காத, �
உ��� க�கேளா�, வா��� �� இட� வலமாக
காவ� ��ேவா� எ���ைக அ�ப��நா��

ேகா�யா��.
அர�மைன�� ��ற�கைள� கா�க ேகா��கண�கான,
உலக�ைதேய ெபய��ெத���� ஆ�ற� ெப�ற �ர�க�
இ���றா�க�. இவ�க� மைல���
��ைம�ைடயவ�க�. இராவண�ட� உ�ள
ேத�க�� எ���ைக ப�னா�ர� ப�ம�. (ப�ம�
எ�ப� ேகா���� ேம�ப�டதான ஒ� எ���ைக).
யாைன� பைட இ�ப�னா�ர��, ��ைர�பைட��
நா�ப�னா�ர��, ஒ�டக� பைட��
எ�ப�னா�ர�� இ����றன.
பல ெசா�� எ�ன பய�. இராவண�� பைட��
எ���ைக ஆ�ர� ெவ�ள�. (ெவ�ள� எ�ப�
ப�ம����� ேம�ப�டதான ஒ� எ���ைக).
இராவண���� �ைணயாக இ��பவ�க� எ�ைலய�ற
வ�ைம உைடயவ�க�, வர�கைள� ெப�றவ�க�.
அவ�க�� ������� ெசா�ல���ய �ர�கைள�
ப�� ெசா���ேற�.
�த�� ��ப�. பல ேகா� யாைன, ��ைர, ேத�
ஆ�யவ���� இைணயான �ர�. ��யைன�ட
ெவ�ைமயான ெகா�ய �ர�. அக�ப� எ�பவ�, �க
�கமா�� தவ���� ேபா��ெதா�� ���றவ�. நக�,
ப�, இைவ இ�லாத நர��க ����ைய� ேபா�றவ�.
இவ� கடைலேய �����ட���ய ஆ�ற��ளவ�.
���ப� எ�பவ� மைலகைள� �ட� தா�ட���ய

யாைன, ��ைர� பைடகைள உைடயவ�. ஒ�ப�
ேகா� பைடக���� தைலவ�. மேகாதர� எ�பா�
யா�, ேகாேவ� க�ைத ���ய ேத��பைட
இவ�ைற�ைடயவ�. வ�சைன��, மாைய��
கைட�ப���� ேபா��ெதா�� ெச�பவ�. ேவ����
பைகஞ� எ�பவ� மைலவா� �ர�. ெப��பைட���
தைலவ� இவ�. ேதவ�கைள ��� பல�ைற ேபா��
ேதா�க��தவ�. ��ய� பைகஞ� எ�ெறா�வ�,
இவ� ஒ� நா� ேபா�� ம��லக வா�கேளா�
���லக வா�கைள�� ெவ�ல���ய
வ�ைம�ைடயவ�. � உ��� க�கைள�ைடய
இவ�ட� எ�� ேகா� �ர�கைள� ெகா�ட பைட
இ���ற�. ெப��ப�க� எ�பவ�, ப�னா� ேகா�
பைட�� அ�ப�, ேதவ�� ��வ�� ேந��� ேநராக
இவைன� பா��க அ��வா�க�.
வ��ரத�த� எ�ற �ர�, இவ� உ�� ெவ�� ேபால
��� எ���� �க�ைத�ைடயவ�. எ�� ேகா�
ேசைன�� இவ� அ�ப�. �வ�� இவ�ட� ேபா�ட
அ��வா�; ���வ� ேபா�றவ�. �சாச� எ�ற �ர�
பைகவர� க�� அ�சாதவ�. ப�� ேகா� ேசைனைய
உைடயவ�. த�ைனய�� ம�ற அைனவைர��
ெவ�றவ�. இய�க� (ேதவ�க�� ஒ� ���)
��ட�ைத� த� ைகயா� ெகா�� �ைச�� �க���
பா��த ேபா� ெவ�ய� இவ�. (நா�ற��ள
ெபா��கைள �க��� பா��த� �ேழா� இய��).

���க� எ�பவ� ெப�� ேத�பைட, ��ைர�
பைடக��� அ�ப�. ப�னா�� ேகா�
காலா�பைட��� தளப�. ��ைய�� �ைடயவ�ல
�க��� �க�ைடய இவ� த�ம�ைத� ைக��டவ�.
��பா�க� எ�பவ� இல�ைக அ�ேக உ�ள
ேவெறா� ��� ப�� ேகா� ேசைனகைள ைவ���
ெகா�� அத� தைலவனாக இ��பவ�. வா�ேபா��
இவ� வ�லவ�. �மா�ச� எ�பவ� ேபா��கள���
மா�ட �ர�க�� உடைல� ��பவ�. ப�ம�
அள��ள ேசைன��� தைலவ�. ேதவ�கைள�
ேதா�ேறாட� ெச�தவ�. இவைன� �ைக�க�ண�
எ��� அைழ�ப�.
ேபா�ம�த�, வயம�த� ஆ�ய இ���வ�� ம�தர
மைல ேபா�ற வ�ைம�ைடயவ�க�. கட� ேபா�ற
பைட�� இவ�க� அ�ப�க�. உலக�கைள �ைலெகட�
ெச��� வ�லைம�ைடயவ�க�. �ரக�த� எ�பவ�
ேபா��ெதா���, இராவண���� �ைண ��பவ�.
இ�வைர ெசா�ல�ப�ட பைடகைள�ேபா� இ� மட��
பைடகைள�ைடயவ�. இ�த �ரக�த� இராவண��
பைட� தளப�. இ��ர�� ஐராவத� எ�ற யாைன
உ���ட அைன��� பைடகைள��, ேதவ�கைள��
அ�� ஓட� ெச��� வ�லைம பைட�தவ�.
இராவண�ைடய அ�ைம� த�� ��பக�ண�. இவ�
ேதவ�கைள ஓட ஓட �ர��ய மாெப�� �ர�. ேவ�

ஆ�த� எ�����, ஐராவத��� ெகா��கைளேய
ஆ�தமாக� ெகா�� ேதவ�கைள அ��தவ�.
வா�நா�� ெப��ப�� ��க��� ஆ�����பவ�,
���த நா�க�� மைலமைலயாக உண�� க���
���� இராவன�� பராம���� இ��பவ�.
அ��ததாக இ��ர��, இவ� ��ய ச��ரைர �ைற��
இ�டவ�; இராவண�� ��த மக�. இ��ரைன�
ேபா�� ெவ�றவ� இ�த இ��ர��. அ�காய�
எ�பவ� அற�கட���� அ�சாம� ெதாட���
பாவ�கைளேய ெச�� வ�பவ�. �ரம� ெகா��த
��ைல உைடயவ�. இவ� இராவண��
இர�டாவ� மக�, இ��ர������ த��.
ேதவா�தக�, நரா�தக�, ���ர�, இவ�க�
������கைள�� ேபா�� தைல ��ய�
ெச�தவ�க�. இராவண�ைடய ெப�ைம ��க�
�த�வ�க�.
இ��யாக இராவண�. இவ� �ைணவ�க��
வ�ைமைய� ப�� இ�வைர ��ேன�. இராவண�
வ�ைமைய� ெசா�ல� ��ேமா? �ரம�� மக�
�ல��ய�, இ�த �ல��ய�� மக� ��ரவ�, இ�த
��ரவ��� �த�வ�தா� இராவண�. �ரம��
பரேம�வர�� இவ��� அ�ய ெப�ய வர�கைள
அ�������றன�. �வ� இ���� ெவ��
மைலைய� ெபய��ெத��த ெப�ைம���யவ�.
அ�ட�� கஜ�க� எ�� �ைச யாைனகேளா�

ேபா��� அவ��� த�த�கைள ���தவ�. �ேபர��
என�ப�� அளகா����� ���ஜய� ெச��
�ேபரைன ேதா�க��� அவ�ைடய நகர�ைத�
ைக�ப��யவ�. அ�த �ேபர� இராவண�ட� ேதா��
ச�க��, ப�ம�� இவ�ைற இழ��, த� மான�,
�மான�, இல�ைக நகர� இவ�ைற இழ�� ஓ�மா�
ெவ�� க�டவ�.
ெத� �ைச�� அ�பனான எமைன, இராவணனா�
தன�� அ�� வ�� ேச�� எ�� �ன� �ன� ெச���
�ைழ�க ைவ�தவ� இவ�. எம���� எமனாக
ஆனவ�. ேம��ைச�� வ�ணைன ெவ�றவ�.
மைலக� அ���� அ�யாத ேதா� வ�ைமைய
உைடயவ�. உ�னால�� ேவ� எவரா��
அ��க��யாதவ� இராவண�.
இ�ப� ��ஷண� இல�ைக நகர�ைத� ப����,
இல�ைக�� இராவண� உ�பட அ�ேக இ��த மகா
�ர�கைள� ப����, அவன� பைடபல� ப����,
ேகா�ைட அைம�� ப���� �வரமாக�
�����தா�. ெதாட���, இராமா! அ�ம�
இல�ைக�� வ�த ேபா� ஆ��ய �ர �ர� ெசய�கைள
இ�� எவ�� பா�����க��யா�. ஆைகயா�
அவ�ைற நா� ��� ெசா��ேற� ேக�பாயாக! எ��
ெதாட��னா�.
அேசாகவன��� அ�ம� ைகயா� மா�ட அர�க�க�

ஏராளமாேனா�. ��யா� �ர�த�ப�ட ஆ�க� ப�ட
பா�ைட அ�� அ�த அர�க�க� ப�டன�. இல�ைக
மாநக� அவ� இ�ட �யா� எ��� சா�பரான�. எ�
�ல��� �ற�த எ�ப�னா�ர ��கர� எ�� ேபா�
�ர�கைள ைககளா��, கா�களா�� த� வா�னா��
அ�ம� அ���� ெகா�� ������டா�.
ச��மா� எ�� ெப�� �ரைன�� அவ�ைடய
பைடகைள�� ���க� ���க� ெகா�றா� அ�ம�.
ச��மா��� ��ைலேய அவ� க���� மா��
அவைன� ெகா�றா�. அவைன அ��� மாெப��
�ர�களான ப�ச ேசனா�ப�கைள� ெகா�றா�.
இராவண�� இைளய மகனான அ�ய�மாரைன
தைரேயா� தைரயாக� ேத���� ெகா�� ��டா�.
இராவணைன �ைல �ைலய ைவ�த� இ�த
அ�ய�மார�� மரண�தா�. இல�ைக��
அ�மனா� தா�க�ப�� இற�த அர�க�க�
எ���ைக அள�� அட�காதைவ. அ�ேபாலேவ
அவ� இ�ட ��னா� எ��த ப�� கண��ட
��யாத�.
இல�ைக மாநக� ��� நா��க��� இைரயா��
ேபானேபா� ஊ���� இ��க ��யாம� இராவண�
ஏ� நா�க� வான ெவ��ேலேய த�����தா�
எ�றா�, இல�ைக�� அ�ம� இைழ�த அ��
எ�தைகய� எ�பைத� ���� ெகா�ளலா�. எ���

ேபான இல�ைகைய ெத�வ� த�சைன� ெகா��
இராவண� ������ ��டா�. அ�ம�� �ர�
ெசய�கைள� க�டதா��, அர�க�கைள அவ�
ெகா�ற த�ைமயா�� நா� அைட�கல�
�கேவ��ய� த�க�ட�தா� எ�� உண��� இ��
வ�ேத�. இத�� ��பாக கா��� த�க� ைகயா� கர�
மா�டைத��, த�க� வா�யா� வா� வா�லக�
���தைத�� அ��� ைவ����ேத�, அதனா�
த�க�ட� அைட�கல� �க வ�ேத�.
இ�ப� அ�ம�� �ர�ர பரா��ரம�கைள ��ஷண�
ெசா�ல� ெசா�ல இராம�ரா�� ேதா�க� ���தன.
அ�ம� த� �ய�ராண�ைதேயா, அ�ல� அவன�
�ர�ர பரா��ரம�கைளேயா த� வாயா� ெசா���
ெகா�� ��யாத அட�கமானவ� எ�பதா��, தா�
இல�ைக�� �க���ய இ�த �ர� ெசய�கைள ��சய�
இராம�ரா�ட� ெசா��� ெகா�� �க�, பாரா��
ேத����கமா�டா� எ�பைத ந�� உண���
ெகா��தா� ��ஷண�, ேம�ப�
ெசய�கைளெய�லா� இராம�ரா�ட� ப��ய����
ெசா�னா�. ேம�� அ�ம�� ஆ�றைல ம�றவ�க�
எ�த அள���� ெத��� ைவ�����றா�கேளா, இத�
�ல� ெத��� ெகா�ள��ேம எ��தா� அவ�ைற
இராம�ரா�ட� �ள��� ெசா�னா�.
அைன�ைத�� ேக��� ெகா�ட இராம�

க�ைணேயா�� ந���ெப��ேகா�� அ�மைன�
பா��� ���றா�: “�ரேன! ��ஷண� ெசா��ய
ெச��க����� இராவண� பைடக�� பா�ைய �ேய
�வ�ச� ெச�����றா�. இல�ைக ��வைத��
எ���� ��� இைரயா������றா�. என�� இ�
அ�ேக எ�ன ேவைல பா�� ைவ�����றா�? எ�
���� வ�ைம�� இ��� எ��தா� � �ைதைய
���வர��ைல ேபா��. மா��! இத�ெக�லா�
�ர�யாக நா� உன�� எ�ன ெச�ய ����? உன��
�ர�மபத�ைத வழ���ேற� எ�றா� இராம�.
இராம�ரா� ெசா�னைத� ேக�� அ�ம� �ேழ
���� அவைன வண�����, நாண�தா� ஒ���
ேபசாம� தைல ���� ��� ெகா����தா�.
�����த ���வ� �தலானவ�க� அைனவ��
ம���தன�. ��ன� அைனவ�� இல�ைக��� ெச�ல
எ�ன வ� எ�பைத ஆரா�வத�காக கட�கைர���
ெச�றன�. அ�� இராம� ��ஷணைன� பா���
“நா�� நம� பைடக��, இ�த� கடைல கட���
உபாய� ஒ�� ெசா�” எ�றா�.
��ஷண� ஆ��� ����� இராம�ட� “இராமா!
இ�த� கட� உம� �ல���� �க��
கடைம�ப���ள�. ஆைகயா� � ேக�டா� இ�த�
கட� ��சயமாக உன�� வ� ெச�� ெகா����”
எ�றா�.

இராம� உடேன கட��� அ��� ெச��, த��ைப�
��கைள அ��� அத�ேம� ��� ெகா��, ஏ�
நா�க� வ�ண ஜப� ெச���, வ�ண� வ��
ேதா�ற��ைல. இ�வள� ெச��� வ�ண� வராத�
க�� இராம���� ேகாப� வ�த�. த� ேகாத�ட�ைத
எ��� வைள��, நாைண இ��� ஒ� எ���னா�.
அ��கைள கட�� �� ெச���னா�.
இவ�ைறெய�லா� பா���� ெகா����த இல��வ�
�தலான அைனவ�� இ� எ�ன நட��ேமா எ��
அ�ச��ட� ��� ெகா����தன�.
இராம� ��ட அ��க� ஏ� கட�கைள�� �ைள���
ெச��, கட� வா� உ��ன�கைள வா��ன. கட� ப��
எ�ய அ�த� � ���லக�ைத�� எ���ற�.
அ�ேபா�� வ�ண� அ�ேக வ�� ேதா�ற��ைல.
இராம�ைடய ேகாப� ேம�� அ�க��த�.
�ர�மா��ர�ைத ம�ர� ெசா�� ைக�� வா�� அைத
���� ��� கட�� �� ெச��த �ய��றா�.
இதைன� க�� உலகேம ந����ற�. ேமக���ட�
ந��� �த� ஓ��ற�. ��மா�� அ�சமான
இராம�ரா� ேவ�� அைழ��� வராத வ�ண��காக
ேதவ�க�� வ����றா�க�. வ�ண� ெச�த� �ைழ
எ��றா�க�.
ப�ச �த�க�� ம�ற நா�� �த�க�� கட� ெச�த
தவறா�, த�க���� ஆப�� வ�ேமா எ��

அ���றா�க�. வ�ண பகவா� �� அவ�க� ேகாப�
ெகா�� அவைன ஏ��றா�க�. அ�ேபா� �ைக பட��த
கட� வ�ேய வ� ெத�யாம� த�மா�� ெகா��,
இராம பாண�தா� உட� ெவ��ேபான �ைல��,
க�க�� க��ேரா�, ெதா�த ைகயனா� வ�ண�
வ�� இராம�� பாத�க�� வ�� ����
‘அைட�கல� இராமா’ எ��றா�. தா� வ�வத��
தாமதமானத�காக வ��� ம���ைப ேவ���றா�.
இராம� அவ�ட� இர�க� ெகா��, ��ற� த���
“யா� இர�� ேவ����, ெந� ேநர� வராம� இ���,
தாமத� ெச�����, �ன�� த���க� ���த ேபா�
ஓ�வர� காரண� எ�ன?” எ�� �ன�னா�.
“ஏழாவ� கட�� �க��த ��க���ைடேய நட�த
ேபாைர �ல�� சமாதான� ெச����� வ�ேத�.
இ�� �க��தைவ எைவ�� நா� அ�ய��ைல”
எ�றா�.
“அைத� ேக�� இராம� மன� இர��னா�. “அ�
ேபாக���, �ர�மா��ர�ைத எ��� ����
�����ட� அைத ஏதாவ� இல�ைக� தா�க� ெச��த
ேவ���. உ�ைன� தா�க எ��த இ�த அ��ர�
���� ��ட�ப����ட�. இத�� ஓ� இல��
ேவ���, எத� �� இதைன ெச��தலா� ெசா�”
எ��றா�.

வ�ண� ெசா��றா�. “ம�கா�தார� எ�� ���
வா�� �� ேகா� அ�ண�க�� உல��� அ��
ெச�� வ��றா�க�. எ� ��� வ�ம� ெகா��
பைக�����றா�க�. அவ�க� உ��ன�க��ேக
எ��க�; அவ�க� அ��க�பட ேவ��யவ�க�.
அவ�க� �� இ�த� கைணைய ஏ���க!” எ�றா�.
அ�ஙனேம இராம�� தன� �ர�மா��ர�ைத
அவ�க� �� ஏ�னா�. அ�த அ��ர� கண�
ெபா��� அ�த� �ைவேய அ��� ���
இராம�டேம ���ற�. �ற� இராம� வ�ண�ட� “�
அபய� எ�� ��னா�. அதனா� �ன� ���ேத�.
என��� ப�ைய உ�டா��ய அர�க�கள� ெச��ைக
அட�க� கட�� வ� உ�டா��� தரேவ���”
எ�றா�.
அத�� வ�ண� “கடைல வ�ற� ெச�ய ெந��கால�
ஆ��. கட� �ைர �டமானதாக ஆ��ேவாெம�றா�,
கட� வா� உ��ன�க���� ��ப� ேந��.
ஆைகயா� இ��� வ��� ேவ�டா�. எ� ��
(கட�) அைண க��� ெச�வேத ந�ல�. எ� ��
அைண க��வத�காக இ�� க�ைகைள நா� கட��
����டாம� வர��லா கால�� தா���ேற�”
எ�றா�. (இ�ேபா�� இராேம�வர��� கட�����
�னவ�களா� எ��� வர�ப�� இராம� க��ய
அைண�� க�க� ��� �த�க���யைவகளாக
இ��பைத அ���� ஒ� க�கா���� பா�ைவ��

ைவ�����றா�க�)
“ச�! அ�ேவ ந��” எ�� இராம�ரா� வ�ணைன�
பாரா�����, த� வானர ேசைனைய அைழ��
“���கைள� ெகா�� வ�� கட�� இ�� ேச�ைவ�
க��க” எ�� ப��தா�. இராம� வ�ணைன வா���
அ��� ைவ�தா�.. (வா��க��� இ�த� ப��
ெப��� மா�ப��).
கட�� ேச�ப�தன� ெச�ய (அைண க�ட) ேமேல
ஆகேவ��ய கா�ய�க� ���� ���வ�
��ஷண�ட� ஆேலா���றா�. நள� எ��
��வக�மா�� மகைன அைண க�ட� த��யானவ�
எ�� இ�வ�� ��மா���றா�க�. அ�த நளைன
உடேன அைழ�� வர� ெச��றா�க�.
அ�த வானர� த�ச� நள� வ�� ���வ�ட� “ம�னா!
எ�ைன அைழ�த ப� எ�ன எ�� ேக�க கட��
இல�ைக�� ஓ� அைண க�ட ேவ���” எ��
இ�வ�� �றேவ, அவ� ச�ம���றா�. “அைணைய�
�ற�பட க�� ����ேற�, ��க� அத�கான
மைலகைள� ெகா�� வ�� ேச��க�&# 8221;
எ�றா� நள�. இைத� ேக�� ஜா�பவா� பைற சா��
வானர� பைடைய அைணக�ட அைழ�தா�.
பல காத �ர� பர����த க�ய மைலகைள
வானர�க� ைகக���, ேதா���, தைல��� �ம��

ெகா�� வ�� ேபா�டன�. ஒ� கட�� அைண க���
த��பத�� ம�ற ஆ� கட�க�� வ�த� ேபால
வானர�க� ��ட� க���ெக��ய �ர� வைர
பர����த�. �ல� மைலகைள� ெபய��தன�.
அவ�க� ெபய��க ெபய��க ம��� �ல� அவ�ைற�
க�� இ���� �ேழ த��ன�. அ�ப�� த�ள�ப�ட�
பாைறகைள� �ல� தைல�� �ம�� ெகா�� வ��
கட�� இ�டன�. அ�ப� பாைறகளா� கட� ����
ேபாவைத� பா��� வானர� ��ட� ஆரவார� ெச�த�.
ம�ற பல வானர�க� ஆட��, பாட�� ெச�தன.
“ேப��தன மைல �ல; ேப��க� ேப��க, ���
ஈ��தன �ல; �ல ெச�� ஏ��ன;
���தன �ல; �ல ���க� ���க ���
ஆ��தன; �ல �ல ஆ�� பா�ன”.
�ல வானர�க� காலா� ஒ� மைலைய உ����
ெகா���, �ல ைகக�� இ� மைலகைள� தா���
ெகா���, �க உய��த ேமக�களா� �ழ�ப�ட ெப�ய
மைல ஒ�ைற வா�னா� இ���� ெகா��� வ�தன.
ேகா��கண�கான வானர�க� ெகா�� வ�� ���
மைலகைள, நள� �க அனாயசமாக� ைக�� தா���
ெகா�� “உ�! இ��� இ��� ேவகமாக� ெகா��
வா��க�” எ�� வா�� அ���� ெகா����தா�.
வானர�க� ெகா�� வ�� ��� மைலகைள நள�
தா��� ெகா�ட� எ�ப� இ���ற� ெத��மா?

‘த�ச�’ எ�� வ�� வ�யவ�கைள சைடய�ப வ�ள�
தா�� ஆத��ப� ேபால இ���ற� எ�� க�ப�
ெப�மா�, இ�த கா��ய�ைத� ெசா���
ெகா������ேபாேத, த�ைன ஆத��த சைடய�ப
வ�ள��� ந�� ெத����� �தமாக அவ�ைடய
ெப�ைமைய�� ேப��றா�.
ெப�ய மைலகைள� ெபய��ெத����ேபா� அத� ��
தவ���ற ேமக�க� பய�� �த� ஓ�ன. அ�� த��
வா���ற இய�க�க�� த�க� மைன�மா�கேளா�
பய�� ஓ�னா�க�. வானர� ��ய இ� ெப�� மைலக�
கட�� ���ேபா� ஒ�ேறாெடா�� உர� � பர�
ேமேல எ��ற�. இைத� க�ட வ�ண� அ��னா�.
ெப�ய ெப�ய மைலக� வானர�களா� கட��
�ச�ப�டதா�, ெவ��ப�ட �� �வைலக�
���லக� வைர ெச�� அ�ேக மைழ ேபால�
ெபா��தனவா�.
���ல�� ெச�றைட�த �����க� ேமகைலேயா�
�வ�த ேசைல அ��த ேதவ மாத�க� �� ���ததா�
அவ�கள� உைடக� நைன�� உடேலா�
ஒ���ெகா�ள, நாண��� ஓ� ஒ��தன�. கட��
���த மைலகேளா� அவ��� இ��த யாைனக��,
��� ���� ���ன. மகர ��க� அவ�ைற� க�வ,
அ�த யாைனக� ��� �தைல காைல� க���ேபா�
‘ஆ��லேம’ எ�� அைழ�த கேஜ��ரைன� ேபால�

���ன. மைல� ேத��, அ���, ச�தன��
மைலகேளா� வ�� ��வதா� எ�லா �ைசக���
ந�மண� ��� ெகா����த�.
அ�ம� ஒ� ெப�ய மைலைய� ெகாண��� கட��
ேபா�டா�. கட�வா� உ��ன�கேளா� கட� ���
���லக� ெச�� ��ேப� ெப�ற�. இ�வா�
ெகா�� வ�� ேபாட�ப�ட மைலகைள� சமமாக
உைட��, அவ�ைற ஒ�ெறாெடா�� ெபா���, ஏ�ற�
தா���� ஒேர அள�� ஒ�����மா� அ���,
மணைல எ���� த� ைகயா� ம�ட� ெச�தா� நள�.
��ேற நா�க�� ���டமைல (��ேகாணமைல)
வைர�� பால� க�� ���க�ப�ட�. அைண க���
ேவைல ���த�� வானர�க� எ���ய
ம����ெயா� வா��க�ைட� ெச�� தா��ய�.
“நா���ற� எ�? ேவ� ஒ��? நாயக�
ேதா� ேச� �ழலா� �ய� ���வா�
‘ஓ�� எ� �����’ என ஓ��ய
ேசட� எ�ன� ெபா��த�, ேச�ேவ!”
பா�கட�� ��மா� ப�� ெகா��� ஆ�ேச
ஷ �,
ேத�ைய ��பத�காக இராம�ரா�� வானர ேசைன��
கடைல� கட�� ெச�வத�� ம�ெறா�வ� உத� எத��?
எ� ������ கட�� ேபாக��ேம எ�� ப����
�ட�த� ேபால அைம����த� ேச�. அைணக��

���த ெச��ைய ���வ��, ��ஷண��
இராம�ட� ெச�� அ���தா�க�.
அைண க�� ���க�ப�ட ெச��ைய அ��த��
இராம� அவ�கைள த��� ெகா�� பாரா��னா�.
அவ�கேளா� �ைர�� ெச�� ேச�ைவ� பா��தா�.
�ைதையேய க����டைத� ேபா�ற ம����ைய
அைட�தா�. இ�வள� �ைர�� அைண க��
���க�ப�டைத�� �ய�� பாரா��னா�.
வானர� பைட அ�வ���� �ற�ப�ட�. அைண��
நட�� கடைல� கட�க� ெதாட��ன�. பைட��
�க��� ��ஷண� ெச�� ெகா����தா�.
அ�ம� ��னா� கைட��� வ�� ெகா����தா�.
இல��வ� �� ெதாடர இராம�ரா� அைண�� நட��
ெச�றா�.
வானர ேசைன ���த உண�� ெபா��கைள� �ம��
ெகா�� ெச�றன. இராம�ைடய ��ேம���
ெவ�� படாவ�ண�, ெப�ய மர�கைள�
�ைடேபால� ����� ெகா�� �ழ� அவ� �� பட
வானர�க� அைழ��� ெச�றன. ��ெகா���கைள�
ெகா�� சாமர� ��� ெகா����தன.
�ைற�ப������ �தா�ரா���� மன �ைலைய��,
பைகவைர ஒ� ேசர அ��� அவைள �����
�ைன�கேளா� இராம� த� பைடக�ட� அ�த

அைணைய� கட�� ெச�� அ��த கைரைய
அைட�தா�. இல�ைக� கைரைய அைட�� அ�ேக ஒ�
���� அ�வார��� த��னா�. அ�ேக �லைன
அைழ��, ந� பைடக� த��வத�� ஓ� பா���
அைம��� ெகா��க� ெசா�னா�. நள�� �ல��
ெசா�ப� ஒ� பா���ைட அைம��� ெகா��தா�.
இராம��� ����களா��, ��லா�� ஒ�
ப�ணசாைல அைம��� தர�ப�ட�. இர�� படர�
ெதாட��ய�. இர� ேநர� வ�த�� இராம���
�ரா���� �ைன� வ�� �க�� ������ய�.
அ�ப��ப�ட இர� ேநர��� இராவணனா� ஏவ�ப�ட
�ல ஒ�ற�க�, �ர��கைள� ேபால உ�வ� தா���
ெகா�� வானர� பைடக�� அள�, வ�ைம இவ�ைற
அ��� ெபா��� அ�த பா���ைட� ��� வ�தன�.
அவ�கைள ��ஷண� அைடயாள� க�� ெகா��
����� க��றா� �ைண�� இராம�ட� ெகா��
ேபா� ����னா�.
இராம� �த�� இவ�கைள ஒ�ற�க� எ��
அ�யாம�, இ�த வானர�க� ஏேத�� �ைழ
���தனேவா? ேபாக���, இவ�கைள ம����
������க� எ�றா�. அத�� ��ஷண�, இவ�க�
வானர�க� அ�ல. வானர உ�வ��� ந�ைம ேவ�
பா��க வ�த அர�க�க�. இராவணனா� அ��ப�ப��
இ�ேக வ�� ந� பைடகைள��, அத� பல�ைத��

ேந�� பா��� அவ���� ெசா��வத�காக
வ�����றா�க� எ�� ெசா�னா�. �க�, சார� எ��
ெபயைர�ைடய வானர உ�வ� தா��ய அ�த இ�
அர�க�க� இராம�ரா�ட�, இ�த ��ஷண� ந�
வானர �ர�கைள� கபடமாக� ெகா�� ந�ைம� ேபா��
���த ��ட������றா�, நா�க� ஒ�ற�க��
அ�ல, அர�கரக�� அ�ல, நா�க� வானர �ர�கேள
எ�றா�க�.
��ஷண� அ�த அர�க�க�� கபட நாடக�ைத
��ய��க� க�� மாய�ைத ���� ம��ர�ைத
உ�ச��� அ�த ஒ�ற�க�� வானர உ�வ� ����ப�
ெச��, அவ�க�ைடய அர�க உ�வ�ைத� ெபற�
ெச�தா�. இேதா இவ�க� க�வ�கேள! தா�கேள
பா��க� எ�றா� ��ஷண�.
இராம� �க��� ��னைக தவழ அ�த ஒ�ற�க�ட�
“அ�ச ேவ�டா�. ��க� இ�� வ�த காரண� எ�ன”
ெசா���க�!” எ�� ேக�டா�.
அவ�க� இராமைன ேநா�� “�ர! எ�லா உ�����
தாயா� �ள��� �தாேத�ைய� த�ைன� ெகா�ல
வ�த ேநா� எ�பைத உணராத இராவண�, எ�க�
��ைனயா�, வ�சைனயா� ஒ�� அ��� ெத���க
ப��ததனா� வ�ேதா�” எ�றன�.
“ஒ�ற�கேள! உ�க� இராவண�ட� ெச��

ெசா���க�. இல�ைக�� அர��ைம��, அளவ�ற
ெச�வ�ைத��, அவ� த��யா�ய ��ஷண���
யா� வழ����டதாக� ெசா���க�. வானர �ர�க�
மைலகைள� ெபய���� கட�� இ�� பால� அைம��
கட�� இ�த� �ற���� வ�� ��ட ெச��ைய��,
�� �ர�க� வ�� ��டா�க� எ�பைத�� ேபா�
ெசா���க�” எ�றா� இராம�.
“பைடகைள� ���� பா����க�. இ� ��� ஒ���
��க� ெச�ய� ேபாவ��ைலயா�� அ�ச�க!” எ��
ெசா�� ��ஷண� �த�ேயா�ட� “இவ�கைள�
���� ேபாக��க!” எ�றா�.
அ�ேக இல�ைக அர�மைன��, இராவண��
தாைய� ெப�ற பா�ட� மா�யவா� இராவண���
அ��ைரகைள� ���றா�. இராம�� �ர�,
அவ���� �ைணஇ���� வானர� பைட�� �ற�,
கட�� அைணக��� தா�� வ�த பா��
இவ�ைறெய�லா� ெசா��, இராமேனா� ேபா� ��த�
ச�யானத�ல” எ�ெற�லா� அவ��� �ள���
��னா�.
அத�� இராவண� “பா�டா! � ெகா��த
ஆேலாசைனக��� ��க ந��. � ேபா� அ�த
��ஷண�ட� ேச��� ெகா�. எ��� வா�வா�”
எ�றா�.

“ந�ல� ெசா�னா� உன��� கச�க�தா� ெச���,
எ�ன ெச�வ�?” எ�� மா�யவா� ெமளனமானா�.
அ�ேபா� இராவண�ட� அ����த பைட� தைலவ�
மா�யவாைன ஏ��றா�. அ�த ேநர��� இராமனா�
உ��ட� ����க�ப�ட இர�� ஒ�ற�க��
அ��ட� வ�� ேச��றா�க�.
வ�� வண��ய ஒ�ற�க�ட� இராவண� “வானர�
பைடக�� பல�, ��ஷண�� �ைலைம, இராம
ல�மண�க�� �றைம இைவ ப��ெய�லா� க��
வ�தப� ���க�” எ�றா�.
அத�� அ�த ஒ�ற�க� “வானர� பைட�� அளைவ
��ைமயாக� காண��ய��ைல. இராம�
அைழ�த�� வ�ண� வ�� ேசராததா�, இராம� அ��
எ�� வ�ணைன வ���னா�. �ர��க� மைலகைள�
ெகா�� வ�� ேபா�� கட�� �� ஒ� அைணைய�
க��, கடைல� தா�� வ�� ��டன. இராம�
��ஷண��� இல�ைக அர�� ����� அளவ�ற
ெச�வ���� அ�ப�யா�� ��டா�” எ�ற
ெச��ைய� ��ன�.
“அ�ம��ம�ல, நா�க� வானர உ��� ெச��
பா���� ெகா����தைத� க������, நா�க�
ஒ�ற�க� எ�ற �ஷய�ைத�� ��ஷணேன ெசா��
எ�கைள� ����� ெகா��தா� எ��� இராம�
எ�கைள� ேபாக� ெசா�� ����� ��டா�”

எ�றன�.
ஒ�ற�க� ெகா�� வ�த ெச��ைய� ேக�ட
இராவண�, தன� ஆேலாசைன சைபைய� ���னா�.
இராம ல�மண�க� வானர� பைட�ட� கட� கட��
இல�ைக��� வ�� ��டன�, இ� நா� ெச�ய
ேவ��யைவ ப�� ஆேலா��ேபா� எ��
சைபேயா���� ��னா�.
அ�ேபா� ேசைன� தைலவ� எ��� “�ைதைய
இ�ேபா� ����தா�, நா� அவ�க���� பய��
ெச�ததாக� ேதவ�க� �ைன�பா�க�. ேபாைர� த���க
சமாதான� ெச�� ெகா�ளலாெம�றா�, உம� த��
��ஷண� அத�� ஒ��� ெகா�ள மா�டா�. பைகவ�
பைட ந�ைம ெந����ட இ�த ேநர��� நா� ெச�ய�
த�க� எ� எ�பைத� ெசா�� அ�ள ேவ���”.
ஆ�ர� ெவ�ல� எ�� அள�ைடய ந� பைட
அ��ேத ேபாவதா��� அத��� பல �க�க� ஆ��.
� உடேன பைடெய��� அவ�கைள� தா��னா�
�ர��� ��ட�, ��க�கைள� க�ட நா�� ��ட�
ேபால ஓ����” எ��� ெசா�னா� பைட�தைலவ�.
ந�ம���, ���த அ��� உ�ல மா�யவா� எ���
ேபச� ெதாட��னா�. ந�ென�கைள இராவண�
உண�மா� எ���� ெசா�லலானா�. “ெவ�� ந�
ப�க� எ�� இ�ேக �ர� ேப��ெகா������
அைனவ�ேம �ைத�� அ��� �ைல��

இ��பவ�கேள. ��மாேல தசரத �மாரனாக அவத���
இ�த இராமனாக இ�ேக வ�����றா�. இ�த�
கடைல� தா��, யா�� ெச�ய ��யாத சாதைனைய�
ெச��, ந�ைம அ��க வ����பதாகேவ அைனவ��
ெசா���றா�க�.”
“அ�த இராம�ட� வ������ அவ� த��
இல��வ�, அ�த ��மா� பா�கட�� ப��
ெகா��� அரவைணயான ஆ�ேசடேன எ���
ெசா���றா�க�. அவ�கள� ���� அ��� கால�
ச�கர��� ஆ�றைல� ெப�றைவ, யாரா�� ெவ�ல
��யாதைவ”. ேம�� ேக�:“வா� மாமக� வ�தாைன ‘வானவ��� இைறவ�’
எ�றா�,
�லைன ‘உலக� உ��� ெந������ அரச�’
எ�றா�,
காலேன ஒ��� �த� ‘கா�� எ�� கட��’ எ�றா�
ேம�� ஒ�� உைர�தா� அ�னா� ���ச� ஆ�
இ�ேம�!”
“வா��� ெப�ைம���ய ைம�தனா� அ�கத�
வானவ�க�� தைலவ� இ��ர� எ��றா�க�;
வானர� பைடக�� தைலவனான �ல� இ���றாேன
அவைன அ�� ேதவ� எ��றா�க�; ���வ��
ஆ�றைல� ெப�றவ��, இல�ைக��� �தனாக
வ�தவ�மான அ�மைன கா��� கட�� எ��றா�க�;

அ�ம��ம�ல இ� வர���ய �ற��� அவேன
�ரமேதவனாக ஆக� ேபா�றா� எ���
ெசா���றா�க�”.
“அ�பத� அவ��� ஈ�தா� அர�க� ேவ� அ��பதாக
இ�ப� எ��னா� அ� இராம� எ�� எவ��
ெசா�னா�
ஒ��னா� உைர���றாேரா? உ�ைமேய
உண���னாேரா?
ெச�� எ�? �ர�கா� வ�தா� த��த� ேதவ�
எ�றா�”.
அ�ம���� �ரம பத�ைய அ��க� ேபா�றவனான
இராம�, அர�க�கைள ேவேரா�� ஒ��க�ேபாவதாக
�ரத� ஏ�� இ�த நகர���� வ�� ேச����ளதாக��
ேப��ெகா���றா�க�. ஒ��கா� இ�த மா�ட�க��,
வானர�க�� ேம�ெசா�ன ேதவ�கைள��
கட�ள�கைள�� ேபால ஒ�த த�ைம�ைடயவ�களாக
இ��பதா� அ�ப�� ���றா�கேளா, அ�ல�
உ�ைம�ேலேய அவ�க� அ�த ேதவ�களாக��,
கட�ளாக�ேம வ�����றா�க� எ�பைத
உண���தா� ெசா���றா�களா ெத�ய��ைல. எ�ப�
இ��தா� எ�ன, இைத� ப�� ெசா�� ஆக� ேபாவ�
எ�ன?
��ேபா�ற க��ைடய �ைதைய ஏேதா எ�யவ� எ��
எ���டாேத. அவ� ��ைமேய உ�வானவ�.

���பா� கட�� அ��ேதா� �ற�தவ� இ�த�
��மக� ஆவா�. உலக மா�த��ெக�லா� க�����
�ல�படாத தாயா� ��� அ�� ��பவ� அவேள
எ��� எ�ேலா�� ���றா�க�. அற���
����யான ��மாைல ேதவ�க� ேவ��� ெகா�ள,
அவ�� இராவண�� தவ��� வ�ைமைய உண���,
ம�த உ�வ� தா�� இ�ேக உ�ைன அ��பத�காக
வ����பதாக� ���றா�க�.
எ�ண�ற �ய ���த�க� இல�ைக��
ேதா����றன. தா��� ந�லா� �தா� �ரா��ைய�
ேத� இராம �தனாக வ�த அ�மனா� தா�க�ப�ட
இல�ைக�� காவ� ெத�வ�, இல��� இ�த
நகர�ைத ��� ��� ஓ�� ேபா���டா�. இ�த
நக���� ேபா� �ைழ����ட�.
ஒ��க �ல��, தவ��� �ற�தவ�மான ��ஷண�
�ட, அர�க�க��, இராவண�� இராம
ல�மண�க�� அ���� இைரயா���வ� எ��
ெசா����டாரா�. பைகவ�கைள� ப�� நா� ேக��
அ��த அைன�ைத�� நா� உன�� உைர��
��ேட�. ��� ந� அர�க� �ல� இ�த� ��மாலா�
ெக�ட��த� எ�� வ��த�தா��, எ�
�ல�ேதா�றலா�ய உ� �� நா� ெகா�ட அ��
காரணமாக��, மன� வ��� ����ேற�. “�ைதைய
இ�ேபாதாவ� ெகா�� ேபா� இராம�ட�

�����!”. உன�� வ�த �ைமக� அைன���
������ எ�றா� மா�யவா�.
“� ெசா�ன ம�ற ெச��க� எ�லா� ஒ� �ற�
இ��க���. இ�த ேதவ�க�� ������க��
த�தம���ய அ��, �� ஆ�ற�கேளா� வா�ல��
இ�நா� வைர இறவாம� வா�������, என��
அ�� வா��தா�க�. இ��, ேகவல� இவ�க�
�ர��களாக��, ம�த�களாக�� வ�தா எ�ைன
எ����� ேபா��� ெவ����வா�க�? இவ�க�ட�
ேபா� நா� ேதா����ேவ� எ�� ெசா��றாேய!
ந�றா� ப��தா� அ�� ��கைள!” எ�� இராவண�
மா�யவாைன இகழ� ெதாட��னா�.
“�ைத�� காரணமாக இவ�க� எ��ட� ேபா�ட
வ��றா�க� எ�றா�, அத�காக ���� ��வா�க
மா�ேட�. எ� ைக���ள அ��க� ஒ�ற�ல,
இர�ட�ல, உலக� அைன�ைத�� ெவ�ற
�க�ைடயைவ அைவ. ஊ��ைனைய� கா����
���� ெச�� ப� ���க வ�லைவ. ேபா� எ�ற��
எ���� மா��� ���� ��� வ� ெச���
வ�ைம�ைடய�. ேகவல� இ�த �ர��க�
எ�மா��ர�? அ�த �வெப�மாேன ஒ� �ர�காக
உ�ெவ��� எ� �� வ�� ��றா��, ேதா��
ஓ�வா�. எ� ஆ�றைல உணராம� ேப��றா�”
எ�றா� இராவண�.

அ�ைறய இர�� ெபா�� ��� பக� ேதா�ற க�ரவ�
வ�� உ��தா�. இராம�ரா� த� ப�வார�க�
�ைட�ழ �ேவல மைல�� ஏ��றா�. அ�ப�
���ைன ைக�� ஏ��� ெகா�� அவ� வ��
ேதா�ற�, ஓ� இராஜ ��க��ைன ஒ����த�. மைல��
ஏ� ���, இல�ைக நகர��� எ�� �� கா��கைள�
கா��றா�. அ�த அழைக� த� த�� இல��வ�ட�
கா�� அத� அழைக� ேபா���றா�.
இ�வா� இல�ைக நகர��� அழ�, அைம��
இவ�ைற இல��வ���� ெசா�� �ய�� ����
அேத ேநர���, அ�ேக அ�த இல�ைக நகர���,
அத� ம�னனான இராவண�, இராம�� வானர
ேசைன�� ���ைய� காண எ�� ெச�ெபா�னா�
ஆன ஓ� மா�ைக�� ேகா�ர��� �� ஏ� அத�
உ��ைய அைட�தா�.
(��த கா�ட� �த� பாக� �ைற� ெப��ற�)
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��த கா�ட� - 2ஆ� பாக�
க��ச�கரவ��� க�ப� இய��ய
இராம காைத
��த கா�ட� – 2ஆ� பாக�.
“அ�ன மாநக�� ேவ�த� அ���ல� ெப�ைம
கா�பா�
ெச�� வா� தட�� ெச�ெபா� ேகா�ர�� உ�ப�
ேச��தா�”.

இராவண� வட�� வா��� உ�ள ெச�ெபா�னாலான
ஒ� மா�ைக�� உ���� ஏ�, வானர� பைட��
அளைவ� க�டா�. ெபா� ேவ��த அ�த ேகா�ர
உ���� ஒ� மைல ேபால ெந�� ��றா�. ேபா�
ெந�����ட� எ�� உண��தா�. வானர ேசைனைய�
க�ட�� அளவ�ற ேகாப� ெகா�டா�. அவன�
இட�க��� இட� ேதா�� ���தன.
இ�ப�ெயா� �ய ���த� ேதா�ற��, இராம�ரா�
�ர��� ஓ� மைல உ���� ��பைத�� க�� மன�
����னா�. உடேன ��� ஒ�றனாக� ெச�� வானர�

பைடகைள ேவ� பா������ வ�தவ��, இ�ேபா�
த� அ�����தவ�மான சார� எ�பவைன ேநா��
“அேதா அ�த மைல �� க�ய �ற��� ��பவ�தா�
இராம� எ�ப� ெத��ற�. ச� அ��� ����
ம�றவ�க� எ�லா� யா� ெசா�?” எ�றா�.
உடேன சார� “இராம��� அ��� ���றாேன அவ�
தா� த�க� த�ைக ���பனைக�� ெகா�ைக, நா�,
ெச� இவ�ைற� ெகா�த இல��வ�” எ�றா�. “இ�த
இல��வ� க� ���த� �ட ெச�யாம� அ���
பக�� இராம���� காவ� ெச��றா�. அேதா! அவ�
ைகைய� ����� ெகா�� வாேலா� ஒ�வ�
���றாேன! அவ� தா� வா�ேயா� ேபா� ���த
��ய�மார� ���வ�. யாவ���
ெகா�ைம�ைடயவ� அவ�”.
“அவ� அ��� ��பவ� தா� வா��� �த�வ�
அ�கத� எ�பா�. இவ� த�ைதயா�ய வா�தா�
ஒ�வனாகேவ ம�தர ��ைய� ��� பா�கடைல�
கைட�� அ�தெம��தா�. அ�ேக ஒ�வ� நட��
ெகா�����றாேன, அவ� தா� ��யேனா�
ெதாட��� ேபா�, அவ� ேத��� ��� ெச��
அைன��� கைலகைள�� க��, கடைல� கட�� இ�ேக
வ��, ந� நகர����� �������� ெச�ற அ�ம�”.
“அ�ேக ��பவ� ெபய� �ல�. அ���� ���ர�.
இவ� ைக�� �ல��, பாச� க���

இ�லா��டா��, �வெப�மாேனா அ�ல�
எமத�மேனா எ�� �ற� �ய��� அள��� ஆ�ற�
��கவ�. இவ�கைள ���� ச�� மா�ப�� ��பவ�
ெபய� நள�. இராம��� ��ேற நா�� கட����
ேச� அைம��� ெகா���, பைடக� கடைல� கட��
வர வ� ெச�� ெகா��தவ�”.
“அேதா! கர� ேபால ஒ�வ� ���றாேன, அவ� தா�
ஜா�பவா� எ�� ெபய� ெகா�டவ�. கர�க��
அரச�. ��கால �க���கைள�� த� அ�வா�
உணர���ய ஆ�றைல� ெப�ரவ�. ேதவா�ர�க�
பா�கடைல� கட�த கால������ வா���றவ�. ஏ�
உலக�கைள�� இ�� �ட த� வ�ைமயா� ெபய���
எ��க� ��யவ�”.
“ேசனா�ப�யா�ய �ல��� இ� �ற���� ெபா�
��� ேபால ��பவ�க� அ��� ேதவ��
�த�வ�க�. வ�ைம பைட�தவ�க�. ��ட���
ந��� ��பவ� ெபய� ��த�. அ��� ��தா�க�,
ம�ெறா�வ� கவய�, அ��தவ� கவயா�க�,
அவைன அ��தவ� அ�மைன� ெப�ற ேகச�
எ�பவ�, ��க ஆ�ற�ைடயவ�”.
“��ய நக�க�� ப�க�� உைடயவ� நர��க�
ேபா�ற �ரப�, அ��� சரப�, இவ� மைலகைள
ேவேரா� ெபய��ெத��க வ�லவ�. சதவ� எ��
மா�ர� அேதா ��� ெகா�����றா�. ���

க�க� இ�ைலேய த�ர பனச� எ�பவ�
���ர�கைள�� எ���� ஆ�ற� ��கவ�. இ�த
ேபா��� உ�ய அைன�ைத�� ெச�பவ� இடப�
எ�பவ�, எ�ேர இ��பவ� �ேசடண� எ�பவ�.
அவ��� அய� ��பவ� த��க�, அ��ேல
��கெமன ���� ச�க�” இ�ப� வானர �ர�கைள�
ப��ய அ��க� ெகா��த சார� இராவண�ட�
“இ�த� ேசைன�� எ�ைலேயா, அளேவா இ��பதாக�
ெத�ய��ைல. வான�� ��கைள��ட
எ���டலா�, கட�� உ�ள ��கைள��ட
எ���டலா�, கட�கைர மணைல��
எ���டலா�, இ�த� ேசைனைய எ��வ� எ�ப�
இயலாத கா�ய�” எ�றா� சார�.
சார� ��ய ெச�� ேக�� இராவண� ேகாப��ட�
��னைக ெச�� “ெகா�ைல�� வா�� இ�
�ற�களான �ர��கைள �க��றா� ேபா��!
கா�க���, மைலக��� ����ற மா�க� ��ட�
��க��ைன எ�ன ெச�� �ட ����?” எ�றா�.
இ�ப� இராவண� ெபா�னா� �ைர ேவய�ப�ட
ேகா�ர��� �� ���ெகா�� சார�ட� ேப��
ெகா������ சமய��� இராம�ரா�, ��ஷண�ட�
“அேதா ந� எ�� �ற��� வான�ைத ��
மைற���ப�யான ேகா�ர��� ��� ேப��
ெகா������ அர�க �ர�கைள� ப��ய
�வர�கைள� ��” எ�றா�.

“� இராமா! அேதா பா��க�, அ�ேக ேதவேலாக�
ெப�ணான �ேலா�தைம �தலான ெத�வ� ெப�க�
��ட����ைட�� ���றாேன! த� �ல��
உற�ன�க� எ�� நா�ைற� ���� நரக��� ந��
ெபா��� அ�� ேச� தயா��� ைவ�����றாேன,
அவ� தா� இ�ெதா�� ெச�த இராவண�”.
அ��ததாக ��ஷண� ேப�வத�� ��பாக “அவ�
தா� இராவண�” எ�ற ெசா�கைள� ேக��
அவைன�� பா��த மா��ர��� ���வ� க�க� �
உ�ழ, அ�� ��யைன� பழ� எ�� க��� பா��த
அ�மைன� ேபால இராவண� �� இ����ேத
பா��தா�.
�ேவல மைல ����� இராவணைன� க�ட
ஆேவச��� வான��� பா��� ெச�� இல�ைக
ேகா�ர உ���� ��� பா�ைவ��� இராவண� ��
ேம������ பா�� �� ேபால �ைர�� பா��தா�
���வ�. �ைதைய� கட�� வ�த இராவண� ��
பா��த ஜடா�ைவ� ேபால பா��� சா�னா� ���வ�.
எ��பாராம� இ� ���தைத� ேபால ���வ�
இராவண� ேம� பா��� �ழ�� ��� ��ற
ேதவேலாக� ெப�க� எ�லா� அ��
ஓ�டெம��தன�.
எ��பாராத �தமாக வான��� தா� வ�� த���
பா��� ��ற ���வைன� பா��� இராவண� “� இ��

எத�காக வ�தா�?” எ�றா�.
உடேன ���வ� த� வ�ய கர�கைள மட�� அவ�
ெந��� ஓ�� ஒ� ��� ��டா�. “நா� வ�த
கா�ய� �யவனா�ய உ�ைன ஒ��பத�ேக!” எ�றா�
���வ�.
ெந��� ���வ� ��ட ���னா� �ைல�ைல�த
இராவண� ேபெரா� எ��� க��னா�. ���வைன�
த� இ�ப� கர�கைள� ெகா�� ���� அ��தா�.
���வ� இராவண� ெகா��த அ�களா� உட�
��வ�� உ�ர� க�ய, அவ� எ��� ெச��
ேமெல��� த� கா�களா� இராவன��
ெபா���ட�க� அ��த தைலக�� பல�ெகா�ட
ம��� உைத�தா�. த� தைலக��� �க�க���
���வ�� உைத ���த��, அவைன� ���ப�
தா��னா� இராவண�. மத� ெகா�ட
யாைனெயா���, ��கெமா��� ேமா�ய� ேபால
க�ைமயான ேபா� �க��த�.
இ�வ����ைடேய க�ைமயான ��த� நட�த�.
க��� �ர�டா�க�. ேகா�ர��� ேகா�ைட� �வ���,
அக��� எ�� ப�பல இட�க��� க��� �ர��
அ���� ெகா�டா�க�. ெதாட���
இ�வ����ைடேய ம�ேபா� நட�த�. இ�வா�
இ���வ����ைடேய நட�த க�ைமயான
ேபா��ேபா�, இராம�ரா�, த� அ�����ய

���வ�, ேபானவ� ���பாத� க�� வ���
�ல��� த��தா�.
இ�த ேநர��� இராவணேனா� ெபா��ய ���வ�
இராவண�� ம���க�� ப�����த �ைல
உய��த ைவர ம�கைள� ப���� ெகா��
இராம�ட� வ�� ேச��தா�. அ�ேக இராவண� ஒ�
�ர�� ந�ைம இ�த� பா� ப��� ��டேத எ��
நாண��� வ��� ��றா�. ���வ��� எ�ன
ஆ��ேறா எ�� வ���� ெகா����த இராம�
��னா�, அவ� இராவண� ���� அ�����த
��ட������ ப��த ம�கேளா� வ�� ��ற��,
இராம� ��ம�யைட�தா�.
இராம� ���வைன அ��ட� த��, உட�� வ��த
ர�த�ைத��, இராவணைன� ெதா�டதா� ஏ�ப�ட
��ைட�� த� க��ரா� க��னா�. இராம�
���வ�ட� “� எ� ெபா��� பைகவ� இ����ட�
ெச�� த� ஆளாக� ேபா� ேபா� ��ய ேந��தேத!
இ�ப�ேயா� ��ைவ � ஏ� எ��தா�? உன��
ஏேத�� ஆ�����மானா� நா� எ�ஙன�
ெபா��ேப�” எ�றா�.
“ஒ��கா� அவ� உ�ைன� ெகா����பானா��,
நா� அவ�கைள� ��ேடா� அ��ேப� ஆ���,
உ� உ�ைர� கா�க� தவ�யவனாக ஆ��ட
மா�ேடனா?” இ�ப� இராம� �� வ��த��, ���வ�

ெசா���றா�:
“கா��ேல க��� ேவ�த� ெச�தன கா�ட மா�ேட�,
நா��ேல �கனா� ெச�த ந�ைமைய நய�க மா�ேட�;
ேக��ேல ��� க�� ��ெமா� மாதராைள
���ேல�; தைலக� ப��� ெகாண���ேல�,
ெவ��ைக வ�ேத�”
“கா��ேல க��� ேவ�த� ஜடா�, இராவண�
�ைதைய� கவ��� ெச���ேபா� அவ�ட� ேபா���
த� உ�ைர ��டாேன, அ�ேபால எ�னா� ெச�ய
��ய��ைலேய! நா��ேல �கனா� கா��ய
அ��ைன� கா�ட வ�ேல� நா�! ��ேபா�ற
ெமா�ேப�� �தா�ரா�� ��ப��� ��������,
அவைர ���� ெகா�� வர��ைலேய நா�,
இராவண�ைடய ப��� தைலகைள�மாவ� ����
ெகாண�����க ேவ���, அ�ப���
ெச�ய��ைலேய! ெவ�� ைகேயா� வ��
���ேறேன” எ�றா�.
இ�ப� ���வ� வ���, ெவ�� ���� ேநர���,
��ஷண� அ�� வ�� இராம�ட�� ���வ�ட��
ேப��றா�. “வானர ம�னா! � இராவணன�
��ட�க�� இ��த ம�கைள அ��� அவ���
உய��த ம�கைள� ெகா�� வ�தாேய, இத���
ெப�ைமதர� த�க� ெசய� எ��� இ�ைல. � ெவ��
ம�கைளயா ெகா��வ�தா�! இ�ைல! இ�ைல!

இராவண�� உ����� ேமலான ெப�ைமைய
அ�லவா ெகா�� வ�தா�!. இைத� கா���� �ர�
ெசய� ேவ� எ��� இ�ைல” எ�� ���வைன�
பாரா��னா�. இராம�ரா�� ���வன� ெசயைல
�க�� பாரா��� ேப��றா�.
��ய� மைல�� அ�பா� ெச�� மைற�த கா��, த�
ைம�தனான ���வனா� அவமான� அைட�த
இராவண� த�ைன� காண ேந��தா� �ன� ெகா�வா�
எ�� மைற�த� ேபால இ��ததா�. இல�ைக��
இராவண�, தா� ெப�ற அவமான�தா� மன� ����,
வ��த�ேதா� அர�மைன ����னா�. அவ�
மன�� ���வ� இைழ�த அவமான� ���ப� ���ப
வ�� அவ� மனைத வ���ய�. ஒ� �ர�� த�ைன�
தா�� அைல�க��� உட� வ��த� ெச�����, தைல
������த ம�கைள� ப����ெகா��
ெச����ட அவமான�தா� தைல ���தப� த�
அர�மைன��� �ைழ�தா�.
ம���� த�� ேபாைத பான�கைள� ப�க��ைல.
மன��� இ�பம���� இைச� பாட�கைள�
ேக�க��ைல. நாடக மக��� ஆட�கைள�
பா��க��ைல. எவேரா�� ேபச அவ����
���க��ைல. ேபசாம� த� ப��ைக�� ேபா�
ப���� ெகா�டா�. உ�ணமான ெப���� ��டா�.
மன���� ��ப� அவைன வா���ற�. அ�ேபா�

ஒ� காவல� வ�� சா���ல� எ�� ஒ�ற�
வ����பதாக� ெசா�ல, அவைன உ�ேள வர�
ெசா���றா�.
உ�ேள வ�� இராவணைன வண�� ��ற
சா���ல�ட� இராவண� “� எ���� பைடகைள�
க�கா��த வைக�� ெத��� ெகா�ட �வர�கைள�
ெசா�வாயாக!” எ�றா�. அ�த ஒ�ற� உடேன ேபச�
ெதாட���றா�.
“ம�னா! வானர� பைடக� நக�� எ�லா வா����
அ�வ��� ����றன. இல�ைக�� ேம��� �ற
வா��� அ�ம� தைலைம�� எ�ப� ெவ�ள�
ேசைன��, ப�ேன� ெவ�ள� தயா� �ைல��
����றன. இராம� ���வைன�� இ�த� பைடகைள�
��யா� இ����ப� ஆைண������றா�.”
“வா��� ைம�த� அ�கத� ப�ேன� ெவ�ள�
வானர� பைட�ட� இல�ைக�� ெத�� வா���
ேபா���� தயாராக பைடகைள அ�வ��� ���றா�.
�ல� எ�� பைட� தைலவ� அேத ப�ேன� ெவ�ள�
பைடேயா� �ழ�� வா��� நக���� ��வத��
தயா� �ைல�� ���றா�. வானர� பைடக����
ேதைவ�ப�� உண�, கா�, க�, �ழ�� �த�யன
ெகா�� வ�� ெதாட��� ெகா��பத�� இர��
ெவ�ள� ேசைனைய பல �ைசக����
அ�����ளா�”.

“உன� த�� ��ஷணைன அ��க� இல�ைக நக��
எ�லா வா��க���� ெச��, ேபா�� த�ைமைய�
க�கா����ப� �ய����ளா� இராம�. இராம��
த�� இல��வ�� இல�ைக நக�� வட�� வா���
ேபாைர� ெதாட�க ஆய�தமாக ���றா�க�.
இைவதா� இராம�� ேபா��ைன ஏ�பா�க�” எ��
அ�த ஒ�ற� ��னா�.
ஒ�ற� இ�ப�� ��யைத� ேக�ட இராவண� ப�கைள
‘நறநற’ ெவன க��தா�. “நாைளேய ��� வ�த
பைகைய ேபா�� அ��ேப�” எ�றா�.
ப��ைக�� அவ��� இ���� ெகா�ளாம� எ���
ம��ராேலாசைன ம�டப�ைத அைட�தா�.
அைம�ச�கைள ஆேலாசைன�� அைழ��வர�
ப��தா�. �ற� அைம�ச�க�ட� “வானர ேசைன ந�
நகர��� நாலா �ற���� ��� வைள���
ெகா�����ற�. ெப�� ேபா� ���� ��ட�. மன�
உைளய� ெச�� ��டா�க�. இ�த �ைல�� நா�
ெச�ய ேவ��ய� எ�ன?” எ�றா�. அ�ேபா�
���ப� எ�� அர�க� ெசா��றா�.
“ேகவல� எ�ப� ெவ�ள� வானர� பைட ந� நகைர�
���� ெகா�டத�காக� கவைல� படலாமா? அவ�ைற
அ���� ெகா�ல ஆ�ர ெவ�ள� அர�க�ேசைன
ெநா�� மாைல அ��� ேபா���� தயாராக
இ��பைத� தா�க� அ�யமா���கேளா? எ�, ம�,

த�ட�, ேவ�, வா�, �ல� என ேபா��க��கைள�
தா��ய நம� பைட�� ���, ஒ� ஆ�த��
இ�லாம� ெவ�� ைகேயா� இ�த �ர��க� எ�ன
ெச�� �ட ����? எ�றா�.
அ�ேபா� இராவண�� மாம�மா�க�� ��தவனான
மா� எ�பா� எ��� ெசா��றா�. “காம உண��
��ப�ைத�தா� த��. அ�த காம உண��தா�
இ�ேபா� ந� �ல�ைதேய ேவ�ட� ெக�����ட�.
இல�ைக��� ���� வன�கைள அ���, நக���
எ���� சா�பலா��ய அ�ம� ைக�� எ�ன ஆ�த�
ைவ����தா�. அ�ல� ம�ன� ம����� இ��த
ம�கைள� ப���� ெச�றாேன ���வ�, அவ�
ைக�� இ��த ஆ�த�தா� எ�ன?”
“இராம�ரா� த� ���� அ��கைள� ���, அைவ
ந� உ�ைர� ���க வ�வத�� ��பாக �தாேத�ைய�
���ப� ெகா�� ேபா� ������, அர�க�களா�ய
நா� ஆ�த� அ�ற வானர� பைட�ட� சர� அைடவ�
ஒ�ேற ச�யான வ�” எ�றா�.
க��ேகாப� ெகா�ட இராவண� மா��ட� “எ�
வ�ைம எ�ப��ப�டெத�� உணராம� ேப��றா�.
�ேய என��� ெப�� ப�ைய� ேத�� த�வா�
ேபா����றேத. எ� �� அ�ப�ற �, இ� இ�ேபால
ேப�வைத �����ெகா�!” எ�� �ற��, மா���
ேபசாம���� ��டா�.

உடேன இராவண� தன� ஆ�ர� ெவ�ள� எ��
பைடபல� ெகா�ட தன� ேசைன�� உ�தர�கைள�
�ற���தா�. இ��� ெவ�ள� ஆ�த� தா��ய
அர�க� பைடைய இல�ைக�� ����ைச வா����
அ��� அ�� ேபா���� தயா� �ைல�� ����
வானர� பைட தளப� �லேனா� ேபா��வத��
அ��� ைவ�தா�. தன� ைம�த� மேகாதரைன
அைழ�� அவைன இ��� ெவ�ள� பைட�ட�
ெச��, ெத� �ைச வா����� ேபா� அ�ேக
ஏ�கனேவ பைடகைள அ�வ���� தயாராக இ����
அ�கத�ட� ேபா�ட� தயாரா�மா� அ���
ைவ�தா�.
இ��ர��ைத அைழ�� “மகேன! அ�� இல�ைக���
�ைழ�� ேபர��ைன� ெச������ ேபா�த அ�த
அ�மைன � ந�� அ�வா�. ெபா�� �����
இ��� ெவ�ள� ேசைன�ட� ேம�� வா�����
ெச�� அ�ேக பைடக�ட� ேபா���� தயா�
�ைல�� ���� அ�மேனா� ெபா�ட� தயாராக
இ�!” எ�றா�.
“��பா�சா! � ��ன� ேதவ�க�ட� ேபா� ����
ெவ�� ெப�றவ�. இ�த வானர� பைட�ட� ��த�
ெச�வ� உன��� ெப�ைம ேச��கா�. எனேவ �,
ெந�ய �லபல ேசைனேயா�, அைம�ச�கேளா��,
இல�ைக நகர��� காவ� ெபா��ைப ஏ��� ெகா�!”

எ�றா�. “மத�ெகா�ட யாைன� பைட,
��ைர�பைட, ேத��பைட, காலா�பைட என இ���
ெவ�ள� பைடக�ட�, நாேன வட�� வா�����
ெச��, அ�� இ���� அ�த இராமேனா��,
இல��வேனா�� ேபா�ட� தயாராக இ��ேப�” எ��
தன� பைடக�� அ�வ��ைப��, நக��
பா�கா�ைப�� ��ண��� அவரவ�க�ட�
ெபா��ைப ஒ�பைட�தா�.
இல�ைக நக�� ���ைகைய��, அத�
பா�கா���காக இராவண� வ��த பா�கா��
நடவ��ைககைள��, எ�ெத�த வா��� யா� யா�
எவ��� எ�ராக� ேபா�ட� தயாராக இ��தன�
எ�பைத இ�த வைரபட��� பா��கலா�.
இராம இல��வ� (17 ெவ�ள� பைட)
{ வட�� வா�� }
(இராவண� (200 ெவ�ள�)
அ�ம� (17 ெவ�ள� �ல� ( 17 ெவ�ள�)
{ேம�� வா��} {�ழ�� வா��}
இ��ர�� (200 ெவ�ள�) பைட� தைலவ� (200
ெவ�ள�)
அ�கத� (17 ெவ�ள�)
{ெத�� வா��}
மேகாதர� (200 ெவ�ள�)

* ��பா�ச� {நகர� காவ�, �லபல ேசைன)
இர� ேநர� க���, ெபா��� �லர� ெதாட��ய�.
க�ரவ� ����ைச�� த� �ரண�கைள ���ெகா��
ேதா��னா�. இராம�ரா� த� பாசைறைய ���
ெவ�ேய வ�� த� வானர� பைடகைள�
பா������� ேபா���� தயாராக� �ற�ப�டா�.
இல�ைக நகர��� நா�� வா��க��� வானர
ேசைனக� கட�ேபா� ������க� ேபா� �ழ�க�க�
எ��� ேக�டன. ேபா� ெதாட��ய�.
இராம� வட�� வா���� ெவ�ேய தன� ப�ேன�
ெவ�ள� பைட�ட� ேபா��� ஆய�தமாக வ��
��றா�. ைக�� இராமன� ேகாத�ட� ேபா����
தயாராக இ��த�. வட�� வா�� �ற�க�ப��
இராவண� ேபா��� வ�வா� எ�� எ��பா���
இராம� கா����தா�. ேநர� ேபா��ெகா�ேட
இ��தேத த�ர இராவண� வ�� வ�யாக�
ெத�ய��ைல.
உடேன இராம�ரா� அ��� ���ெகா����த
��ஷணைன அைழ��, தா� அ��� ேம�ெகா�ள
ேவ��ய ெசய� ப�� �வா��க� ெதாட��னா�.
“�த� ஒ�வைன நா� இ�ேபாேத இராவண�ட�
அ���, � இ�ேபாதாவ� �ைதைய �ைற�����
����� எ�க�ட� ெகா�� வ�� ேச��பாயானா�

உ�� �ைழ�பா� எ�� ெத���ேபா�, அவ�
உட�பட ம��தா� அவைன� ெகா�ெறா��� �ைதைய
��ப� நம� கடைம எ�� நா� �ைன��ேற�.
த�ம�� அஃேத. அர�ய� �� �ைற�� அ�ேவ!”
எ�றா� இராம�.
அைத� ேக�ட ��ஷண� “ஆ�! அ�தா� ந�ல�”
எ�றா�. அ�����த ���வ�� “ஆ�! ெவ��� �ற�
வா��த ேவ�த��� ஏ�பைடய ெசய��” எ�றா�.
இைத� ேக���ெகா����த இல��வேனா “அ�ணா!
ெகா�யவனான இராவண��� இர�க�
கா��வெத�ப� நம�� இ�� பய�பதா��. இ�த�
க�ட��� ேபா� ெச�� அவ�கைள அ��பத��,
சமாதான����� �� அ���வ� ந�ைம பய�ப�
அ��. வ�சக� இராவண� அ�ைனைய� �ைற��
ைவ�தா�; ேதவ�கைள� ������னா�;
அ�தண�கைள அலற ைவ�தா�; உ��கைள� ெகா��
��றா�; எ�லா �ைசக�� எ�ைலயள�� தாேன
ஆளேவ��ெமன எ��னா�; இ��ரைன� �ர���
ெச�� அவைன� ேதா�க��� அவன� ெச�வ�கைள�
கவ��தா�. ம�����ெக�லா� ந�லவரா�ய ��
ேத�ைய� கவ��தா�; ந� த�ைத ேபா�ற ஜடா���
உ�ைர� ப��தா�.”
“அ�ப��ப�ட ெகா�ேயானா�ய இராவண���
அ��ெச��, �தாேத�ைய �����டா� உ�ைர�

ப��காம� ������ேற� எ�� ெசா�வாயானா�,
��ைன� சர� எ�றைட�த ��ஷண��� ‘எ� ெபய�
உல�� உ�ளவைர இல�ைக உன�ேக எ�� ப�ட�
���னாேய, உ� வா�� எ�னா��? த�டக வன��
��வ�க���� ெகா��த வா�� எ�னா��?”
எ�றா� இல��வ�.
இதைன� ேக�ட இராம� “ல�மணா! � ��ய
அைன�ைத�� நா� ம��க��ைல. இ��யாக
நட�க�ேபாவ�� � ��� அ�த� ேபா�தா�. ஆனா�,
அரச த�ம�ைத வ���� ெகா��த ��மா�க� கா��ய
பாைத����� நாேம �ல�� ெச�லலாமா? ேபா�
ஆ�ற� ����� உைடயவேர��, ெபா�ைம
�ண�ைத�� ஏ�� நட�ப� ெப�ைம த�� ெசய�
அ�லவா?” எ�றா�. அறவ��� அ�ேவ எ�பைத
இராம� இல��வ��� எ���ைர�தா�.
இராவண�ட� ��வனாக யாைர அ��பலா� எ��
��ஷண�ட� ஆரா��தா�. ���வ�
�தலானவ�க�� அ�� இ��தன�. வா� �மாரனா�ய
அ�மைன ���� �தாக அ���ேவா� எ�றா�,
இவ�க��� ��ெச�ல இவைன ��டா� ேவ�
ஆ�கேள இ�ைல ேபா�� எ�� இ�வாக அர�க�க�
�ைன�க����.
அ�மைன� த�ர ேவ� த��யானவ� யா�
இ���றா�க�? எ��க� அவ���� ���க�

இைழ�தாேர�� அவ�ைறெய�லா� எ���� ���
��� வ�� வ�லைம ெப�றவ� அ�மைன� ேபால
ேவ� யா�? எ�� ����தேபா� வா��� ைம�த�
அ�கத� �ைன��� வ�தா�. அ�கதைன ��
அ��பலா� எ�� இராம� ெசா�ன�ேம அைனவ��
அைத ஒ��� ெகா�டன�.
அ�கதைன உடேன அைழ�� வ��ப� ெச��
அ���னா�க�. அ�கத�� உடேன �ள�� இராம�
இ����ட� வ�� ப���, அவ� ஆைணைய
எ��பா��� ��றா�. இராம� அ�கத�ட�
“ெப���ண�ைடய அ�கதா! � இராவண�ட�
�தனாக� ெச�� நா� ��� இர�� �ஷய�கைள
அவ�ட� ெசா��, அவ� ம�ெமா�ைய என�� வ��
ெசா��வாயாக!” எ�றா�.
அ�கத� அைட�த ெப�ைம�� அளேவ��ைல.
அவ� ேதா�க� ���தன. அவ� ம����� கட��
���னா�. அவ� ம������� எ�ைல உ�ேடா?
அ�கத� இராம�ட� “ஐயேன! இராவண�ட� நா�
ெசா�ல ேவ��ய ெச�� எ�ன?” எ�� ேக�க��,
இராம� ெசா���றா�.
“அ�கதா! � இராவண� இ����ட� ெச��,
அவ�ட�, �ைதைய இராம�ட� ���ப ஒ�பைட��
��� உ�� �ைழ����த� ந�லதா அ�ல� உ�
ப��� தைலகைள�� �ைத�� அ����ப�

ேபா��கள��� எ�ைம ச���ப� ந�லதா, இைவ
இர��� ஒ�ைற ேத��� ெசா� எ�� இராவண�ட�
ெசா�வாயாக!” எ�றா� இராம�.
“இ��ர�ைட�� ெச�யாம� ஊ���� ப���
இ��ப� எ�ப� அறவ��ப�ட ெசய� அ�ல!
�ர�ைடய இல�கண�� ஆகா�. ஆைகயா� ேபா���
ஆய�தமாக ேகா�ைட�� ெவ�ேய வ�� எ�ேனா�
ேபா� ெச���ப� அவ��� எ���ைர�பாயாக!”
எ�றா� இராம�.
அ�ம� அ�� ேவெறா�வ� �� ெச�ல ேவ���
எ�ற �ைல�� இராம�ரா� எ�ைன �தனாக
ேத��ெத��த� ேபா�ற ெப�ைம ேவ� எ�ன
இ���ற� எ�ற இ�ப ம���� அ�கத� ��க�
ஒ�� வான ெவ��� நட�� ெச�வ� ேபால��,
இராமன� ������� �ற�ப�ட அ�� ேபால��
�ைர�� ெச�றா�.
அ�கத� இல�ைக ேகா�ைட ம��கைள அனாயசமாக�
தா�� உ�ேள ெச�� இராவண� இ����ட�ைத�
ெச�றைட�தா�. அ�ப� அவ� அ�� ேபா�� ேச��த
ேபா�, ��� இல�ைகைய� ெகா�������
ெச�றவ� ம�ப� வ�� ��டாேனா எ�� அ��
அர�க�க� ஓட ஆர���தன�. அ�கத� இராவணைன�
பா��� �ய�� ேபானா�. இவைன ெவ�ல��
���ேமா? அ�ப� ஒ�வ� இ���றானா? ந� இராம�

ைக�� �� உ��, அ�த ���� ��� இவ�
எ�மா��ர� எ�ெற�லா� �ைன��� ெகா�டா�.
இராமைனய�� ேவ� எவரா�� இவைன ெவ��த�
அ��. இவன� ��ேம� இ��த ம�கைளயா எ�
��ய த�ைத த�ன�த�யனாக வ�� இவைன அ����
�ைவ�� ம�கைள�� ப���� ெகா�� வ�தா�?
எ� ��ய த�ைத எ�ேலா��� ெப�� வ�ைம
பைட�தவ� அ�லவா? அதனா�தா� இ�ப��ப�ட
ேவைலைய அவனா� ெச�ய ���த�.
இ�ப�ெய�லா� எ��யப�ேய, அ�கத�
இராவண� ��� ேபா� ��றா�. க�க� � உ�ழ
இவைன ����� பா��த இராவண� “யா� �?” “இ��
எத�காக வ�தா�?” “உ�ைன� ெகா�� இவ�க�
��பத�� ��� உ�ைமைய� ெசா�” எ�றா�.
இைத� ேக�� அ�கத� ெப�தாக� ��������
ெசா��றா�.
“�தநாயக�, �����த ���� நாயக�, அ��ேம�
�ைதநாயக�, ேவ� உ�ள ெத�வ நாயக�, � ெச���
ேவதநாயக�, ேம� ��ற ���� நாயக�, தா� ��ட
�த� யா�; ப��த மா�ற� ெசா��ய வ�ேத�
எ�றா�”.
“ப�ச �த�க��ெக�லா� தைலவ��, கட� ���த
�ல மட�ைத��� தைலவ��, தாமைர மல��

������� ��மகளா� �தாேத��� ெகா�ந��, �
�ன� ஓ�� ேவத�க��� நாயக��, அைன�ைத��
வ� நட��� ���� நாயக�மான � இராம�ரா�
அ���ய �த� நா�. அவ� ��ய �ல வா��ைதகைள
உம��� ெச�ல வ�ேத�” எ�றா�.
“அேட�! யாரடா அவ�? �வெப�மானா? அ�ல�
பா�கட� ��மாேலா? நா��கேனா? ம�க� �ய��
ேபா��� இ�த �வைரய��, ேகவல� �ர��கைள�
���� ெகா�� ��ைட ேபா�ற ச���ர��� ஒ�
அைணைய� க��� கட�� வ�� ���� இ�த
மா�டனா உ� தைலவ�? எ��ட� வ�� ��
ெசா�ல� ெசா�ன அ�த மா�டனா உலக நாயக�?”
எ�� இராவண� ேக�யாக� ெசா������ ெப�தாக�
���தா�.
“அர� ெகாலா�, அ�ெகாலா�? ம�� அய� ெகாலா�?
எ�பா� அ��
�ர�� எலா� ���, ேவைல� ��ட�ைத� ேச� க��
இர��வா� ஆ�� ‘இ�ன� அ��’ எ�� உ�ைன
ஏ��
நர� ெகாலா� உலக நாத�? எ�� ெகா�� அர�க�
ந�கா�”.
“அேட�! வானரேம! அ�த �வேனா அ�ல�
��மாேலா�ட இல�ைக��� ைத�யமாக �ைழய
��யாதேபா�, ேகவல� ஒ� ம�த��காக ��

வ�����ற � யா�?” எ�� ஆணவ�ேதா� ேக�டா�
இராவண�.
அ�கத� ெசா���றா�:
“இ��ர� ெச�ம�, ப�� ஓ� இராவண� எ�பா�
த�ைன�
��தர� ேதா�கேளா�� வா�ைட� ��க� ���
���ர� ��க� தா�� ���தன�, ேதவ� உ�ண
ம�தர� ��யா� ேவைல கல��னா�, ைம�த�
எ�றா�”.
“எ�ைனயா யாெர�� ேக��றா�. ெசா��ேற� ேக�!.
��ெபா�நா�, உ�ைன� த� வா�� க��, மைலக�
ேதா�� தா�� பா��� ���தவ��, ேதவ��
அ�ர�� பா�கடைல� கைட�தேபா� அவ�களா�
��யாம� ேசா�����ட �ைல��, அவ�க��காக�
தா� ஒ�வனாகேவ கடைல� கைட�� அ��த�ைத
எ��த இ��ர� ைம�த� வா��� �த�வ� நா�. எ�
ெபய� அ�கத�” எ�றா�.
அ�வைர ஆணவ��, அட�கா� ��ேரா�� இ��த
இராவண� வா� எ�ற ெபயைர� ேக�டமா��ர���,
“அடேட! வா� எ� உ�ற ந�ப� அ�லவா? நா�க�
உ�����ரான ந�ப�க� அ�லவா? அ�ேப�ப�ட
வா��� மக�, ஒ� ம�த��காக �� வ�வ�
ேகவலம�லவா? எ� ைம�தேன! வானர �ல���

தைலைம� பத�ைய நா� உன��� த��ேற�. ந�ல
கால�, � எ��ட� வ�� ேச��தா�” எ�றா�
இராவண�.
“எ�ன�பா இ�! உ� த�ைதைய� ெகா�றவனா�ய
பைகவ��� ஏவ� ெச��, அவ� ��ேன
தைலைய�� �ம�� ெகா��, இ� கர�கைள��
ேதா�க���� ெகா�� ேபா�� ேபைத இவ� எ��
உலக�தா� உ�ைன� பா���� ப�க��க மா�டா�களா?
ந�ல கால� � எ��ட� வ�� ேச��தா�. �ைதைய
என�� உ�யவளாக� ெப�ேற�; உ�ைன எ�
�த�வனாக�� ெப�ேற�. இைத�ட என�� ேவ�
எ�ன ேவ���?”
“அ�நர� இ��, நாைள அ�வத�� ஐய� இ�ைல
உ� அர� உன��� த�ேத�, ஆ��, ஊ� கால�
ெபா� அ� �ம�த �ட��, இைமயவ� ேபா�� ெச�ய
ம�னவ� ஆக, யாேன ���ெவ� ம�ட� எ�றா�”.
“� எ�த மா�ட��காக ஏவ� ெச�பவனாக இ��
வ�����றாேயா அவ� இ�ேறா அ�ல� நாைளேயா
இற�� ேபாவ� உ��, உன�� உ� த�ைத வா���
����ைத அரைச நாேன உன��� த�ேத�. ��க�க�
�ம�த அர�� க���� � ஊ��கால� அ�த
ேதவ�க�� ேபா�� வண���ப�யாக ஆ�� ெச��
வ�வா�, உன�� நா� ����ைத அர��
������ேற�” எ�றா�.

இராவண� ெசா�ன வா��ைதகைள� ேக�� ைகெகா��
���தா� அ�கத�. “என��, � அர� த��றாயா?
ந�ல�தா�. இ�� உ�ள ��க� எ�ேலா�ேம
��ேடா� அ�ய� ேபாவ� ��சய� எ�� உண���,
உ� த�� ��ஷண� எ�க�ட� வ�� சரணைட��
��டா� எ�பைத �
அ�யமா�டாேயா? வ�சைனயான ெசா�கைள� ேப�
எ�ைன உ� ப�க� இ��க �ைன�தா� உன��
ஏமா�றேம ����. �தனாக வ�தவ� எ�� ெகா����
பத�ைய ஏ��� ெகா�வ� எ�ப��ப�ட �ேராக�.
அறம�ற ���தனா�ய � ெகா��பைத நா� ெப���
ெகா�வேதா, வ�ைமய�ற நா� ெகா��பைத ��க�
ஏ��� ெகா��ேமா?” எ�� அ�கத� நைக�தா�.
அ�கத� ��ய ப�ைல� ேக�ட இராவண�
க�ைமயான ேகாப� ெகா�டா�. எ�ைன ம��காத
இ�த அ�கதைன ஒ��ேப� எ�� �ன� ெபா��
எ��த இராவண�, �ற� ேபா�� ேபா�� இ�த
�ர�ைக� ெகா�வத�� எ� ைகைய�
பய�ப��தலாேமா? எ�� ேகாப�ைத அட���
ெகா�� ‘நா� தர ����ய அரச பத�ைய ேவ�டா�
எ��றா�, � வ�த கா�ய�ைத� ெசா�’ எ�றா�.
அ�கத� ெசா��றா�:
“�� இ�� எ�ைன, � ேபா� ‘த� �ல� ����
ெகா���

பா�ைய, அம��� அ�� அர�����
ப���னாைன,
ேத�ைய ��க! அ�ேற�, ெச��கள�� எ����
த�க�
ஆ�ைய ��க! எ�றா�, அ�� இன�
���லாதா�”.
இராம�ரா� எ�ைன� �� அைழ��, � ேபா�, தன�
அர�க� �ல� ��வ�� அ�வத��� காரணமாக
இ��க� ேபா�� அ�த பா� இராவணைன� க��,
ேபா��� பய�� அர�மைன���
ப����ெகா����பவைன� பா���, �தா�ரா��ைய
உடேன ����� இராம�ட� ெகா�� வ��
ேச�����, இ�ேற� உடேன ேபா��கள���� வ��
இராமைன எ����� ேபா��� உ� ஆ�ைய ��,
எ�� ெசா�ல� ெசா�னா� இ�த ேநர���� �ட
அ�ேளா� அ�� கா��� இராம�ரா� எ�றா�.
இராம� ெசா�ன ெச��ைய ேம�� ெதாட���
ெசா���றா� அ�கத�. “உன� பா��யா�ய
தாடைகைய� ெகா�� ப���க��� உணவா��ய
ேநர����, மாம� �பாஹுைவ�� அவன� பைட
�ர�கைள�� ெகா�� ���த ேபா��, நா�க�
ப�சவ��� த�����தேபா�, காம� ெகா��
எ��ட� வ�த உன� த�ைக ���பனைக�� ெச�,
மா��, ��� இவ�ைற எ� த�� இல��வ� அ���

த���த ேபா��, எ� �� ேபா� ெச�ய வரேவ��ய
கடைம உன�� இ����, எம�� அ��, ேபா�ட
வராம� இ��த உன�� எ�ைம எ����� ����ட
இ���றதா எ�ன?”
“கா��� கர� �த�ய உ� த��மா�கைள நா�
ெகா�ற� க���, இல��வைன ேந��� ேந� ச���க
அ��, �ைத��� காவ� இ��த அவைன மாையயா�
அ����� ����ப� ெச�����, �ைதைய�
ேகாைழ�தனமாக� கவ��� ெச�ற � ேபா� ெச�ய
வ�பவனா எ�ன?” எ�� ெசா���ப� ெசா�னா�
இராம�ரா�.
“கட� கட�� வ�� உன� இல�ைக நகைர அைட��,
அ�� �ைற ைவ�க�ப����த �தா �ரா��ைய�
பா��� ���, எ���� வ�த அர�க�கைளெய�லா�
ெகா��, உன� �த�வைன தைரேயா� தைரயாக�
ேத���� ெகா�����, நகைர�� � ைவ���
ெகா������ ���� கட� தா�� அ�ம� வ�த
ேபா�, ேபா� ெச�ய ��யாதவ� இ�ேம�தா� ேபா�
��ய வர�ேபா�றானா?” எ��� ேக�டா� இராம�ரா�.
“உ� த�� ��ஷண��� இல�ைக�� அரச� எ��
�����ய ேபா��, அைத �ைறேவ�ற வானர
ேசைன�ட� கட���� ���ேக அைணக�ட �ய�ற
�ைல�� வ�ண� வ�� வண��ய ேபா��, உன�
ஒ�ற�க� ��ப�டேபா��, அவ�கைள� ெகா�லாம�

����� அ���யேபா��, எம� ஆ�றைல உண���
ேபா���ய ெவ�ேய வராத �, இ�ேம�தா� ேபா���ய
வர�ேபா�றாயா எ�ன?” எ��� ேக��றா�
இராம�ரா�.
“��� உ�னா� ேதா�க��க�ப�� ஆ�ற� அ���
ேபான ேதவ�க��, உன� காத� மக�� அ�ேக����
பா�����க ேந�� ���வ� உ� ���� இ��த
ம�கைள� ப����ெகா�� வ�த ேபா� ேபா�ட
��யாத � இ�ேம�தா� ேபா� ெச�ய� ேபா�றாயா?
எ�� ேக��றா� இராம�ரா�.
“இவ�ைறெய�லா� உ��ட� ெசா�����, � உ�
��ற�தாேரா� வாழ ����னா� �தா ேத�ைய உடேன
ெகா�� ேபா� இராம�ட� ேச��� ��� சரணாக�
அைட����. இ�ைலேய� இ�ேபாேத எ��ட�
�ற�ப�. ேபா���� தயாராக இ���� எ� தைலவ�
இராம�ராேனா� ேபா��� உ� ��ற�தாேரா�
அ�யலா�” எ�றா� அ�கத�.
“உல�� எ�� �ைசகைள�� ேபா�� ெவ�ற ெப�
�ர� எ�ற ெபய� ெப�ற �, உ� நகர�ைத மா�றா�
ேசைன; வ�� வைள��� ெகா�டேபா� ேபா����
ெச�லாம�, பய��ெகா�� உ� அர�மைன���
���� ெகா�டா� உன�� ப�ைய� த�ர ேவ� எ�ன
�ைட���”. எ�� இராவண�� மன�
ேவதைனயைட��ப�யாக எ���� ெசா�னா�

அ�கத�.
அ�கத� இ�ப�� ��ய�ட�, �க� ேகாப� ெகா�ட
இராவண� “காவல�கேள! உடேன இவைன� �����
ெகா�� வா��க�! இவைன தைர�� அ����
ெகா���க�! எ�� க�டைள��டா�. இராவண��
க�டைளைய� ேக�ட நா�� �ர�க� அ�கதைன�
���க� பா��� வ�தன�. அ�ப� வ�த அ�த நா��
�ர�கைள�� ஒேர ��யாக ஒ�ேசர� ����� ����
ெகா�� வான��� �� பற�தா� அ�கத�. அ�ப�
வான��� பற�� ெச���கா� அ�த நா��
�ர�கைள� ���� அவ�க� தைலக� ேகா�ைட
வா��� ���ப� �����, அதைன� காலா�
ந�� ேத������, ேபா��� அைற�வ�
����றா�.
“ஏ�னா� ���தாைர எ��� எழ�
தா�னா�, அவ� த� தைல ேபா� அற�
��னா�, அவ�, ேகா�ர வா���
��னா�, �ைக�தா�, இைவ ெசா��னா�.”
“இல�ைக நகர�� ம�கேள! இராம�ரா� ேபா���
வ�� ��டா�. அவர� அ��க� இ�த நகர�ைத�
��ெட��பத�� ��பாக, எ�ேலா�� �ைழ���
பா�கா�பாக ஓ�� ேபா����க�.” எ��
அ������� வான ெவ��� ஏ�� ெச��
இராம�ரா� இ����ட� ெச�� அவ� பாத�கைள

வண��னா�.
அ�கதைன� பா��� இராம�ரா�, இராவணைன�
பா���� ேப�னாயா? அவ� எ�ன ெசா�னா� எ��
ேக�டா�. அத�� அ�� நட�தைவ அைன�ைத��
ஒ�� �டாம� அ�கத� எ���ைர�தா�. அவ�
ெசா�ன அைன�ைத�� ெசா�� எ�ன பய�? அவ�
தைலக� அ�ப�� �ழ� ேபா�றேதய��, அவ�
ெகா�ட ஆைசைய ��டபா��ைல. ேவ� எ�ன
ெசா�வ�” எ�றா� அ�கத�.
அ�கத� இராவண�ட� �� ெச�றைத��, அ��
நட�தைவ அைன�ைத�� அவ� இராம�ட�
ெசா�னைத��, இ� நட�க� ேபாவ� ெப��
ேபாேரய�� சமாதான� அ�ல எ�� அைனவ��
அ��� ெகா�டன�. இ�த உண�ைவ
எ�ெரா��ப�ேபால நாலா�ற�����ள
பாசைறக����� �ர�க� �ழ�க� ெதாட��ன.
அைவ ‘ேபா� ேபா�’ எ�ப� ேபால ஓைச எ���ன.
�த� நா� ேபா� ெதாட��ய�.
இல�ைக நகைர� �����ள அக�கைள, ���
கடைல� ���� ேச�ைவ� க��ய� ேபால,
மர�கைள��, பாைறகைள�� ெகா�� வ�� ேபா��
�����க� எ�� வானர� பைட�� இராம�ரா�
ஆைண��டா�. அவர� உ�தர��ப� வானர �ர�க�
இல�ைக நகர��� நாலா �ற�����ள அக�கைள�

���தன�. வ�ைம ��க இராவண� அக�ைய எ�ய
வானர�க� ���த�, வ�ைம��, ெச�வ�� ஓ�
இட���� �ர�தர� அ�ல, மாற� ��யேத எ�பைத
�ள���ப�யாக இ��த�.
அக�ைய� ���த�� வானர� பைட, ேகா�ைட
ம��� உ���� ஏ��ெச�� ஆரவார� ெச�ய�
ெதாட��ன. இவ�க� அ�� ெச�த ஆ��பா�ட���
காரணமாக ேகா�ைட ம���வ�க� தைர�� அ���ன.
அேத ேநர��� இல�ைக நகர����� அர�க� பைட��
ேபா��� எ��தன. �ர�க� �ழ��ன. ஊ�
ெகா��க� ஒ��தன. யாைன ��ைரக� இவ���
க������த ம�க� ஒ� எ���ன. இ� �ற���
பைடக�� ஒ���ெகா�� ேநெர�ராக ��� ேமாத�
ெதாட��ன. வானர� பைட�ர�க� மர�கைள��,
க�கைள��, த�த� ப�கைள�� ஆ�தமாக� ெகா��
ேபா� ���தன�. அர�க�க� ��, அ��, ேவ�, ம�ற
பல ெகா�ய பைட� கல�கைள� ெகா�� ேபா�
ெச�தன�. இர�� �ற���� �க� க�ைமயாக� ேபா�
நட�த�.
வானர �ர�க� ��ய க�கைள��, மர�கைள��
அர�க�கள� அ��க� ெபா��தன. மைல ேம� ���
ெகா�� வானர�க� ��ய மைலக�� பாைறக��
அர�க�கைள ந���� ெகா�றன. கா��ட�க��
எ�லா� �ண�க��, இர�த ெவ�ள�மாக� கா��

அ��த�. தா�க� ��ய மர�க� ெசய�ழ�த
�ைல�� வானர �ர�க� ப�களா��, ைககளா��
அ��� அர�க�கைள� ெகா�றன�. அர�க�க� ��ய
த�ட�களா��, ெச���ய அ��களா�� ப�லா�ர�
கண��� வானர �ர�க� மா�� ேபா�ன�.
இல�ைக நகர��� ம��க� இர�த� கைற ப�� �வ�த
�றமாக மா�ன. ெப��ெக��ேதா�� ��� ெவ�ள�
கட�� ேபா� ச�கமமா�ய�. �ரளய கால��� கட�
ெவ�ள� ேம� மைல�� உ����� ெச�� �ற�
வ�வ� ேபால வானர� பைட ெப�ய ம��� ஏ�� ��
தைர�� இற�� ேபா��டன. அர�க� பைட தா�க�
அ���, ேவ�� ��வத�� ஏ�ற இ�� இ���க��
எ�லா� ��� ெகா�� ேபா��டன�.
ெப��ெக��� ஓ�� இர�த ெவ�ள��� அர�க�க��,
வானர�க�� ���� ெச�றன�. �ல� �ைழ��� கைர
ஏ�ன�. �ல� அ���� ெச�ல�ப�� மா�� ேபா�ன�.
கட�� அைலக� எ���� ஒ���� ேமலாக
ேபா��கள��� எ�� �ரச�க�� ஒ���, ம�தள
ஒ���, �ர���ற ச��� ஒ���, எ�காள ஒ���,
ஆ�� எ�� �� பைறெயா��� ேமெல���
ஒ��தன. இல�ைக�� நா�� ேகா�ர வா��
வ�யாக�� ெவ�ள� ேபால அர�க� பைட �ற�ப��
வ��ெகா����த�.
யாைன� பைட, ேத��பைட, ��ைர�பைட,

காலா�பைட இைவ ஒ���க எ��தேபா� ����
படல� வா�யர எ��த�. அர�க� ேசைன�� ெப��
பல���� ��பாக தா��� ���க ��யாம� வானர
ேசைன �த� ஓ�ய�. இதைன� க�� க��
ேகாபமைட�த ���வ� ஓ� ெப�ய கட�ப மர�ைத
ேவேரா� ����� ெகா�� ேபா� ெச�யலானா�.
அர�க�க�� நானா�த� பைடகைள�� த� ைக
மர�தா� தா�� அதாஹத� ெச�தா�.
ேபா��கள��� ேப��கண�க� ஆ���, பா���
க���� ெகா�டா�ன. தைலய�ற ��ட�க� எ���
��� ஆ���றன. க��ைட மாத�க� கள��� மா�ட
த�தம� ெகா�னைன� ேத� அைல�தன�. அர�க�க�
ேதா�� �க��� இ��பைத� க�ட ெகா�ய அர�க�
வ��ர��� எ�பா�, க�க�� ��ெபா� பற�க,
ப���� ��ட� �� ெதாடர� த� ேத�� ஏ�, கடைல�
����� ெகா�� வ�� க�ப� ேபால வ�� ேச��தா�.
வ��ர��� ெச�த க�ைமயான ேபா�� வானர�க�
அ��� ேபா�ன. இ��ரா� ேதவ�க� �ைக��� ேபா�
பா���� ெகா����தன�. த� பைட �ர�க� ம���
ேபாவைத ���வ�� மன� ெநா�� ேபா� பா����
ெகா����தா�. இதனா� க�� ேகாப� ெகா�ட
���வ� அ�த வ��ர����� ேத� �� பா��தா�.
பா��� அவன� ��ைல��, அ��றா� ��ைய��
அ��� எ��� ��� வ��ர���ைய�� ெகா��

ேபா�டா�. வ��ர��� இற�த��, அர�க� பைட
�ைல �ைல�� ஓட� ெதாட��ய�. வானர�க�
இதைன� க�� ஆரவார� ெச�தன�.
இ� இ�ஙன���க, இல�ைக�� �ழ�� வா���
அர�க� பைட வ�� ���த�. �ல�, வா�, அ��,
ேதாமர�, ச�கர�, வால�, வா� �தலான
ஆ�த�களா� தா�� வானர �ர�கைள� ெகா�றன�.
ப���� வானர �ர�க� ��ய ���களா�� ெப�ய
மர�களா�� அர�க�க� மா�� ���தன�. அ�ேபா�
ெந���� மகனான வானர� பைட தளப� �ல� ெப�ய
கட�ப மர�ைத� ����� ெகா�� அர�க� பைட ��
��னா�. அர�க�க� ப�க� ேத�க��, ��ைரக��,
அர�க �ர�க�� அ�ப�� மா�� ���தன�. ெவ�
ெகா�� தா��� �லைன எ���க ��பா� எ��
அர�க �ர� வ�� ேச��தா�. அ�ேபா� இ��ப�
எ�� கர��பைட �ர� ��பா�ைவ எ����� தா�க�
ெதாட��னா�. இ�வ���� க�� ��த� நட�த�.
��ட ேநர ��த����� ��, ��பா� எ��
அர�கைன இ��ப� த� ைககளா� ����, அவ�
தைலைய� த� வாயா� க��� ��டா�� அவைன�
ெகா�றா�.
அர�க� பைட ேதா�பைத� க�ட �மா��� மக�
�ரஹ�த�, ேபா� ��ய� ெதாட��னா�. இைத�
க�� வானர� பைட� தைலவ� �ல� ஒ� ெப�ய

மைலைய எ��� �ச, அ� �ரஹ�த� ��ட
அ��களா� ெபா��ெபா� ஆ�� �ேழ ���த�. �ல�
சைள�காம� ���� மர�கைள� ����
�ரஹ�த�� ேத�, ��, ெகா� �த�யனவ�ைற
அ��ெத��றா�. �ல��, �ரஹ�த�� தைர��
இற�� ேந��� ேந� ேபா� ��ய� ெதாட��ன�. �ல�
�ரஹ�தைன வான��� ��� எ��தா�. �ேழ ���
��பாக �ரஹ�த� �லைன� த� கைதயா� தா�க,
�ல� அவ� �க��� ஓ�� ஒ� ��� ��டா�,
அவ� �க������ ��� ெகா��ய�. அேதா�
அவ� �ல� மா��� ��த வர��, �ல� ���ப
���னா�. அடடா! இவ�க� இ�வ���� இைடேய
நட�த ேபாைர எ�ஙன� வ���ப�?
�ற� �ல� �ரஹ�தைன இ� �ற�� வா�னா� ���
ேதா���, மா���� ெந����� மா� மா�
���னா�. �ரஹ�த� உ�� இழ�� ெப�ய மைல
���த� ேபால ���� இற�தா�. இ�த ேபாைர�
பா���� ெகா����த ேதவ�க�, �ரஹ�த� மா��
���த�� “இற�� ���தனேன �ரஹ�த�” எ��
ஆவல�* ெகா��ன�. (ஆவல� = �ய�� ஆரவார�
ெச�த�). அர�க�க� ெவ��� ஓ�� த�தம�
ஊ���� ஓ� ஒ��தன�. இ�ஙன� �ழ�� வா���
ேபா� நட�� ெகா����க, ெத�� வா��� அ�கத�
நட��� ெகா����த ேபாைர� ��� பா��ேபா�.

ேகா�ைட�� ெத�� வா��� அ�கதைன எ����
�பா�ச� எ�� அர�க� ேபா��டா�. அ�கத�ைடய
தா��தைல� தா��� ���க ��யாம�, அ�த �பா�ச�
ேபா��கள��� இற�� ���தா�. த�க�
பைட�தைலவ� �பா�ச� இற�த ெச�� ேக��
அைன�� அர�க� பைட �ர�க�� ஓ�ட� ���தன�.
அேத ேநர�, நகர��� ேம�� வா��� ேமேலா�
அ�ம�, ���க� எ�� அர�கைன�� அவன�
���ர�� ெவ�ள� ேசைனகைள�� எ�����
ேபா���� ெகா����தா�. அ�ம� த� ைககளா�
��ட ���� ஏராளமான அர�க�க� ேம� உலக�
�ைர�தன�. நா�� வா��க��� நட�த ேபாைர�
ப�� ��வ�க�, இராவண�ட� ேபா��
ெசா���றா�க�.
�ழ�� வா��� �ரஹ�த� மா��ேபானைத��,
ெத� �ைச�� �பா�ச� இற�த ெச��ைய��, வட��
வா��� வ��ர�����, ேம�� வா���
���க�� மா�ட ெச��கைள� ��வ�க� வ��
ெசா�ல, இராவண� �ன� � �ள, க�க�� ��ெபா�
பற�க, ஒ��� ேபசாம� ெப���� ��டா�.
“�ரஹ�தைன� ெகா�றவ� யா�?” எ�� இ�
இ��பைத� ேபால� ேக�டா� இராவண�.
“�ரஹ�த�� ெந���� அ��� அவைன�

�����க� ெகா�றவ�, வானர�பைட� தைலவ�
�ல�” எ�றன� �த�க�. �ரஹ�தேனா�
ெச�றவ�க�� ��டவ� நா�க� ம��ேம எ�றன�.
“ஆஹா! எ�ேப��ப�ட ஆ�த�கைள உைடயவ�
�ரஹ�த�. அவைன ெவ�� மர�கைள� ெகா��
ேபா� ���� �ர��க� ெகா�றனவா?” எ�� மன�
����னா� இராவண�. “இ��ரைன ெவ�� ����ய
�ரஹ�தைன ஒ� ��ய �ர�கா ெகா�ற�? இ�த�
ெச��ேய எ� ெச�கைள� ��ட�. அ� ேம�� எ�
ெந�ைச�� ��டேத” எ�� வ���னா� இராவண�.
ேகாப� தைல�ேக�ய இராவண� தாேன ேபா��ேகால�
��� ஒ� ேத�� �� ஏ�னா�. அ�த� ேத� ஆ�ர�
��ைரக� ��ட�ப�ட ேத�. கட� ஒ� ேபால
அ���ப� ஓைச எ���� ேத� அ�. ேதவ�த�
���ல���� ெச�� வ�� வ�ைம ெப�ற�.
இ��ர�, ��� ேபா�� ேதா�றேபா� இராவண����
ெகா��த ேத� அ�. தா� வ�ப���ற ��ரைன
மனதா� எ��, உட�பா� வண��, த� ��ைல
ைக�ேல எ���, நா�� ஒ�ைய எ���னா�. �ற�த
பைட�கல�கைள� ேத� எ���� ெகா�டா�. மா���
கவச� அ��தா�. ��ைப�� மாைலைய க����
அ��� ெகா�டா�.
அவ� தைல�� ேம� ெவ�ெகா�ற� �ைடைய�
����� ெகா�டன�. இ��ற�� கவ� ��ன�;

�ர�க� �ழ��ன; கட� �தற ேதவ�க� உட� ந��க,
அ�ட �க� ெவ��க, ச��க� �ழ�க இராவண�
�த� நா� ேபா���� �ற�ப�டா�. அவன� ேத��
�� �ைண� ெகா� பற�� ெகா����த�. ேதவ�க�
மன� கல��ன�. இராவணன� க�க� �ன�தா�
�வ�� �ைக க��ன. இ�த� ேகால��� இராவண�
ேபா��கள� ���தா�.
ெப��பைடேயா��, க�� �ன�ேதா�� இராவண�
ேபா���� �ற�ப�� ெச��ைய ஒ�ற�க� இராம�ட�
ெச�� ெத���தன�. இராம� ேபா� எ�ற�� ேதா�
���� எ��றா�. ேபா��ேகால� ���, ��ைல��,
அ��றா� ��ைய�� க��� ெகா��, ��ைப மாைல
��� ெகா�� �ற�ப�டா�. இல��வ��
இராமேனா� எ��� ேபா��ேகால� ���
இராவணைன� ேபா��கள��� ச���க� தயாரா�றா�.
இ� �ற���� அர�க� ேசைன��, வானர ேசைன�மாக
எ��� ���மாக ேபா���� தயாராக ��றன�. ேபா�
ெதாட��ய�. இ� �ற���� �க� க�ைமயான
ேபா�� �ர�க� ஈ�ப�டன�, காரண� ஒ� �ற�
இராமேன பைடக���� தைலைம வ����
ேபா��வ��, எ����ற� இராவண� த� அர�க�
பைடகேளா� �க உ��ரமாக வ�� ேபா��
ஈ�ப����ப�ேம.
இ�த� ேபா�� வானர ைச�ய� �க� க�ைமயாக�

ேபா� ���த�. வட�� எ�, ெத�� எ� எ�� ���
�ைச ��யாத அள�� ேபா� �க� க�ைமயாக
நைடெப�ற�. ஒ� �ற� ெபா���ய� ேபால வானர
ைச�ய�, ம��ற� க��க� ��ய� ேபால அர�க�
ைச�ய�, இர��� ேமா�ய ேமாத�� ெகா���
ெகா�தாக மா�ட �ர�க�� �ண� ��ய�
ஆ�கா�ேக காண�ப�ட�. இராவண� தன� ����
நாேண�� எ��க� �� அ�� மைழ ெபா�ய�
ெதாட��னா�. அ�ேபா� ���வ� அ�ேக வ��
இராவண�ட� ேபா� ��ய� ெதாட���றா�.
இ�வ���� �க� க�ைமயான ��த� நட��ற�.
இராவண�ைடய க�ைமயான தா��தைல� தா���
���க ��யாம� ���வ� ச�� தள��� அைட�றா�.
இைத� கவ���� ெகா����த மா�� உடேன அ��
வ�� ேச��றா�.
ேம�� வா��� இ��த மா��, வட�� வா����
ெநா�� ெபா��� வ�� ேச��தா�. எ� ம�ன�
ெத��� எ�வத�� �� இராவணா! வா! எ�ேனா�
ேபா��! எ�� அைற�வ� ���தா�. அ�ப��
ெசா��� ெகா�ேட ஒ� ெப�ய மைலைய� ெபய���
எ��� இராவண� �� ��னா�. அைத இராவண� ஓ�
அ�பா� அ���� ���ளா��னா�.
அ�ம� ���� ஒ� மைலைய� ெபய��� எ���
வ�ைமேயா� இராவண� �� �ச��, அ� ேம��

ேவக� எ��� இராவண� அைத� த����
��பாகேவ அவன� ேதாைள� தா�� அவ�
அ�����த ‘வா�வலய�’ எ�ற கவச�ைத�
ெபா��ெபா�யா��ய�. இதனா� க�� ேகாப�
ெகா�ட இராவண�, ம�ப��� ஒ� மைலைய�
ெபய���� ெகா����த அ�ம� �� ெதாட��� ப��
அ��கைள� ெச���னா�. அ� அவ� ைகக�, ேதா�,
மா�� இவ��� ���த�, எ��� அ�ம� அவ�ைற�
ெபா��ப��தா� ேபா����தா�.
இராவண� ��ட அ��க� அ�ம� உட�� பா���
��க, ச��� அதைன� ெபா��ப��தாம� இ��தைத�
க�� ேதவ�க� “யா� இதைன �க��த வ�லா�?”
எ�� ம���� ேநா��னா�க�. அ�ம� ஒ� ெவ�
கட�� மர�ைத� ���� எ��� �ழ�� இராவண� ��
எ��தா�. அ�த மர� இராவணன� ேத��பாகைன
����, பல அர�க�கைள�� ெகா�� ேபா�ட�. இற�த
பாக���� ப�லாக ேவெறா� ேதேரா�� உடேன
ேத�� ஏ� அம��� ேதைர ஓ�ட� ெதாட�க, இராவன�
�� அ��கைள அ�ம� �� ��டா�. அைவ
உடைல� �ைள�ததா�, அ�ம� ேவதைன
அைட�தா�.
“க�களா��, மர�கைள� ெகா���, ெவ��
ைகயா�� ேபா�����கேள எ�� ெபா��ேத�, இ�
எ� ைக�� �� எ��தா� ��க� தா����கேளா?”

எ�றா� இராவண�.
இ�ப�� ெசா����� ஆ�ர� ேகா� அ��கைள
ஒ�ைறெயா�� ���மா� இ�ேபால தா�க�
ெதாட��னா�. வானர� பைட கா�றா� அ��த கட�
ேபால �த�ேயா�ய�. இராவணன� ����ைதைய�
க�ட இல��வ�, இவைன எ� அ���� இல��
ஆ��ேவ�, த���ேற� இ�ேபாேத என �ைர��
வ�தா�. த� ���� நாைண இ��� ஒ�
எ���னா�. ஊ�� கால மைழ�� இ� என உலக�
அ��ய�. அர�க�க� �ைலைய� ேக�க��
ேவ��ேமா?. இராவண� இ�த ஒ�ைய� ேக�ட��
“இ� எ�ன?” ம�த� எ���� ஓைசயா இ�? எ��
�ய�� ேபானா�.
இல��வ� ���� நாைண இ��� அ��கைள மைழ
ேபால ெச���னா�. அைவ சரமா�யாக அர�க�க� ��
���� ேபர�ைவ ஏ�ப���ன. எ�� பா��தா��
���யா� ெப��ெக��� ஓ�ய�. அர�க� ேசைன��
இல��வைன� ���� ெகா�� ����� தா�க�
ெதாட��ய�. இவ� ந� அரச� இராவணைன ெந���
�ட��டா� எ�� உ��ெகா�� ேபாரா�ன�.
அர�க�க� ெப�த அ�� மைழைய எ����� த� அ��
மைழயா� அவ�ைற அ���� த��னா� இல��வ�.
அைத�� �� வ�� தா��ய அ��கைள� த� உட��
தா��� ெகா�டா�. ச�டமா�த� ேபால இல��வ�

������� �ற�ப�ட அ��க� அர�க�கைள
அ��� ஒ��க��, இராவண� க�� ேகாப��ட� த�
ேதைர �ைர�� ெச��� இல��வ� அ��� ெகா��
வ�� ����னா�. எமைன� ேபால ெவ� ெகா��
அர�க�கைள� ெகா�� ����� ெகா����த
இல��வ� இட� ெபயறா� க�� �ன��ட� ��றா�.
இராவண� தன�� ��னா� ெகா�� வ�� ேதைர
����யைத� க�ட�� இல��வ� ேகாப�
அ�கமா�ய�.
“�ைதைய� காவ� ���த எ�ைன வ�சைனயா� ���
அ�ைனைய� �ைற எ��த க�வேன! இ�� �
எ��ட���� த��� ேபாக ��யா�” எ��
ெசா���ெகா�ேட ேபா� ெச�தா�.
இல��வ� ��ட அ��கைள இராவண�
ெசய�ழ���ப� ெச�தா�. இல��வ�� அ��றா�
��ைய�� இராவண� அ���� த��னா�.
அ�ேபா� அ��� இைள�பா�� ெகா����த
அ�ம� “� எழ ����” “இராவணா! இ�
ெபா�யான ேபா�கைள� ெச�யாேத” எ�� ெசா���
ெகா�ேட ேத��� எ�ேர வ�� ��� “� ��ேன
ெச�ய ேவ��ய ேபா� �ைறய இ���ற�. இ�ேபா�
நா� ெசா�வைத� ேக�!” எ�றா�.
இ�ப�� ெசா��� ெகா�� இராவண��� ��பாக
��� ெகா������ேபாேத அ�ம� தன�

��வ�ப�ைத எ���, வா���� ����மாக
��றா�. அவ� இராவணைன� பா��� “வா!
இராவணா! வா! வ�� எ� ��னா� எ�ைன எ����
��!” எ�றா�. இராவண�� அ�ஙனேம ��ேவா�
அவ� எ��� ��றா�.
“இராவணா! உ� �ர�ைத��, �கைழ��,
ஆ�ைமைய�� ஒேர ���னா� இ�ேபாேத ஒ���
���ேற�. �ர�� ஒ� ைகயா� ��� ���ைன
வ�ைம ��றாம� தா��வாேயா?” எ�றா�.
“இராவணா! எ� ேதா� வ�ைமயா�, நா� உ�ைன
ஓ�� ஒ� ��� ���ேற�. அத� ���� �
இற�காம� இ��பாயானா�, � உ� வ�ய கர�களா�
எ� �� ���வாயாக! அ�வா� � ���னா�� நா�
இறேவ�. ஆனா�, அத� �ற� உ��ட� நா�
எ����� ேபா� ��ய மா�ேட�” எ�றா� அ�ம�.
இ�ப� அ�ம� ெசா�ன�� ம���� இராவண�
“ெவ���ைடய அ�மேன! ஒ� �ர��� ஏ�ற
ெசா��ைன� ெசா�னா�. த� ஒ�வனாக என��
எ�ராக ��க உ�ைன� த�ர ேவ� யாரா� ����?
உ� �க� உலக�ைதேய ��யதாக ஆ�� ��டத�பா!”
எ�� அ�மைன� �க��தா�.
“அ�சேநயா! உ��ட� ஆ�த� எ��� இ�ைல.
த�ன�த�யனா� உ�ள � எ� உற�ன�கைள�

ெகா�� ஒ��தா�. ேத�� ஏ� ெகா�ய ஆ�த�கேளா�
வ�����ற என�� எ�ராக வ�� ���ெகா��,
எ�ைன� ேபா��� அைழ��றா�. உ� �ர����
யா�� �க� ஆகமா�டார�பா!” எ�றா� இராவண�.
“��ற இட��� அைசயாம� ���, எ� மா��� ���
எ��றாேய. எ�ன�பா உ� ���. ெசா���
தரம��!. இ�வள� ���சேலா� � வ�� ��ற
���� உன��� �ைட�க ேவ��ய ெவ�� ேவ�
எ�ன இ���ற�. இ� ேபா� ெச�வ��
ேதைவ��ைல. ��ைர�� என�� இவ�ைற�
ெசா�னா�. கால� ஓ��ற�. ேப� எ�ன பய�?
இதனா� என��� ப� ஏ�ப��� அத�காக நா�
ெவ�க�பட� ேபாவ��ைல. ஏென�� � ஒ�
மாெப�� �ர�. ஆ�ைமயாள�. வா! உலகேம
கா��ப� எ� மா��� க�ைமயாக� ���” எ�றா�
��ைனகைள ��� ��காத இராவண�.
அ�ம� இராவண�ட� “உ� �ர� �ற�
�ற��ைடய�” எ�� �ய�� ெப�ய ஆரவார� ெச��
ெகா�ேட, க�கைள அகல ����, ��ெபா� எழ
இராவண�� கவசம��த உட� �த��ேபா��ப�,
ைவர� ேபா�ற த� ைகயா� இராவண�� ���த
மா��� ஓ�� ஒ� ��� ��டா�.
அ�த� ���� �ைளவாக, ெப�ய ெப�ய மைலக�
எ�லா� �த� உைட�� ���தன. இராவண� க�க�

ெந��ைப� ���ன. அவ� ப��� தைலக��
�ைளக� த�� ேபால �ேழ ���ன. அர�க�க�
அ����யா� உ�ைர ��ட�க�. வானர �ர�க�
அ���� ேபா� ம�ைர��, ப�கைள�� உ���தன�.
ேமக�க� �ைல �ைல�� மைழைய� ெபா��தன.
அ�த அ����யா� ���� ��ட�ப�ட நா�க�
உ���தன. கட� �� கைர தா�� உ����த�. மைலக�
க�கைள உ���தன. �ைசயாைனக�� ப�க� �த�
���தன. �ர�க� ைக�� ���த ஆ�த�க� ந��
���தன. இராவண� மா��� ெந��� எ��த�”.
“ைக���� அ� பட�� கழ� ��த��� இைற கைற ��
ைம���ைப�� எ�� ெகா�� ஒ�� வ�ர�
தடமா���
���� �ன மதயாைனக� வய ெவ�பைண ெச���
��� இ�றன, ேபாகாதன �ற� உ�கன �க��”.
அ�ம� தன� ைக ���ைய மட�� இராவண�
மா��� ��ட ��தான�, அவ� மா��� ���த
மா��ர���, ��� �ைச யாைனகேளா� (அ�ட ��
கஜ�க�) ேமா� அவ��� த�த�க� ஒ��� அவ�
மா��� த���ட, அைவ இ�ேபா� அ�வ� ��ட
��� ���த ேவக���, �� �றமாக ��ைக�
�ைள��� ெகா�� ெபாலெபாலெவன �ேழ ���தன.
இராவண� தைல ���� த�ளா�னா�. இதைன� க��
வானர �ர�க� ஆ��தன�. உ�� அவ� உடைல����

���� ெச�� ���� அவ�� ேச��தா� ேபா�ற
உண��ைன� ெப�றா� இராவண�.
�ற� �ய உண�� ���ப� ெப�ற இராவண� “உன��
ஒ�பானவ� எவ�� இ�லாதவேன! இ�வைர நா�
அைட��ராத ��ப�ைத நா� இ�� அைடய� ெச��
��டா�. இ�ேபா� எ� �ைற, ஆைகயா� வா! எ�
��ைத வா��� ெகா�” எ�றா�.
“உல�� என�� �கரான வ�ைம யா�டமாவ�
இ���றெத எ�றா�, ஆ�! அ� உ��ட� இ���ற�.
உல�� உன��� �ற�பா� இ��பவ�
ஆ�ைமய�றவ� எ��ப�யான �ற� பைட�தவ� �.
�ர�மேன சாப��� எ� வ�ைமைய� �ைற�தா��
�ைறவைடயாத எ� வ�ைம இ�ேபா� உ�னா�
தள��� அைட�� ��ட�. � ேவ�� உைடயவ�”
எ�� இராவண� அ�மைன� பாரா��னா�.
இராவன� ேம�� ெதாட��� ெசா��றா� “இ�ேபா�
நா� உ� மா��� ��த��, � மாளா� இ��பாயான�,
�ன�� ஒ�பானவ� உல�� எவ�� இ�ைல. �ன��
பைக ஒ�வ�� இ�ைல. இ���, எ��� � �ைல��
இ��பவ� ஆவா�!”.
இ�ப�� ெசா��� ெகா�ேட இராவண� அ�ம� ��
ெச�� ��றா�. “எ� ���� உ�� �ைழ�தா�
எ�பேத � ெவ�றா� எ�� ெபா��” எ��

ெசா���ெகா�ேட அ�ம� “இ�தா! உ� கடைன�
ெகா�க!” எ�� த� மா�ைப� கா��னா�.
இராவண� த� �ல� ேபா�ற வாைய ம����
ெகா��, ஒ� ��� ப�களா� இதைழ� க����
ெகா��, க�க�� ��ெபா� பற�க, த� �ர�கைள
பலமாக ம���� ெகா��, ைகைய� ��ேன த��
����, ேதா��ற�ைத ������ ெகா��, ��டா�
ஒ� ��� அ�ம� ெந���.
அ�ேபா� ��ேய �ள�� ெபய��தா��
ந��காதவ��, வ�யவ�க��ெக�லா� வ�யவனான
அ�ம�, ெவ��� ப� மைல தள��த� ேபால�
தள��தா�. எத��� தளராத அ�ம� இராவண� ��ட
���� தள��தைத� க�ட ேதவ�க� ந���ன�. த�ம�
தள��த�; வா�ைம தள��த�; ேம�ைம �ண�க�
தள�����றன; �க�� ���க�� ேசா���றன;
��க�� தள��தன; க�ைண�� தவ�� ேசா���றன.
ேபா� ம��� ெதாட��� நட�த�.
வானர �ர�க� பாைறகைள��, க�கைள�� எ���
அர�க�க� �� ெபா�ய அவ�ைற இராவண� த�
அ��னா� ெபா�யா��னா�. இராவண� ேபா�
��தைல� க�� இைமயவ�� �ய�� ேபானா�க�.
இ�கணேம இ�வானர� ��ட�ைத அ��ேப�, இ�
மா�டைர�� ெகா�ேவ� எ�� இராவண� ேகாப�
ெகா�ப��க, ப�� வ�ைம��ள ��ட ��கைள� த�

கர�க�� ஏ�� ��ைல ஒ�ேசர வைள���
��சர�கைள எ�தா�. ப�� ��க��� ஆ�ர�
அ��கைள� ப�� ைககளா�� �ைர�ட� ெதா���
எ�ததனா� எ��� அ��களாகேவ ���ெகா��
ெச�றன. வானர �ர�க� வ�ைச வ�ைசயாக ம���
���தன�. அவ�க�ைடய �ண�க� ேபா��கள�
��வ�� மைலயாக� ���தன.
இராவண� எ�த அ�� தா��யதா� வானர
பைட�தைலவ� �ல� மய�� ���தா�. அ�ல�
எ�ற �ர� ��க ��யாம� சா��தா�. கவய� எ�ற
வானர �ர� இற��� த�வா�� மய��� �ட�தா�.
ந�சைனய அ��க� தா�� அ�கத�� ேசா���
ேபானா�. ஜா�பவா� �ல� ேபா�ற ஒ� ஆ�த�
தா�� �ேழ ���� �ட�தா�. இ�த
கா��கைளெய�லா� க�ட இல��வ� ெவ���
எ��தா�. த� ைக ��ைல எ��தா�, அ��கைள
அ�� ெதா��� இராவன� ��ட அ��கைள� தக���
எ��தா�. ஓ� அ��னா� இராவண� ைக ��ைல
அ��ெத��தா�.
இல��வ�� �ர� ெச��த ேபாைர� பா���
இராவண� அவைன� �க��� “�ன� ேபா� வ�ைம
ந��! ேபாைர� ைகயா�� வ�ைம�� ந��! ��
�ர�� ந��! �� �ர� பா�ைவ�� ந��! அ��
ெதா���� உ� ைக�� �ைர�� ந��! �� ����

க���� ந��! �ன� ஆ�ைம��, அழ�� ந��!”
எ�� இராவண� இல��வைன� �க������ “�
ஒ�ப�றவ�” எ�� �க��தா�. “ல�மணா! கா���
கரைன அ��த இராம��, இ��ரைன ����
வ�ைமயா� ெவ����ட இ��ர��த��,
க�டைம�த ���ரனான நா�� த�ர உன�� �க�
ேவ� யா�� �ைடயா�” எ�றா�.
�� ெகா�� இவைன ெவ��த� ��யா� எ��
�ர�ம� ெகா��த ஒ���க ேவ� ஒ�ைற� ைக��
எ��� இல��வ� �� ��னா� இராவண�. அ�த
ேவ�, இல��வ� ��ட அ��கைளெய�லா�
ெபா��ெபா�யா�� ��� இல��வ� ேம� பா��த�,
இல��வ� மய�� �ேழ ���தா�. இல��வ�
���� ��டா� எ�பைத� க�ட வானர� பைட
கள�ைத ���� �த� ஓ�ன�. ேபாைர� பா����
ெகா����த ேதவ�க� வ���ன�; ��வ�க�
�����தன�; அர�க�க� ஆரவார� ெச�தன�.
எவ���� அ�சாத இல��வ�, �ரம� த�த ேவ�
தா��ய ேபா���ட உ�� ���னா� இ�ைல. ��தள�
ேசா�வைட�தா�, அ�வளேவ! இைத� ெத���
ெகா�ட இராவண�, இல��வைன� ���� ெகா��
ேபாக� க�� ���� �ட�த இல��வ� அ���
வ�தா�. த� ைககளா� அவைன அ�� எ��க
�ைன�தா�. அவனா� இல��வைன� ��க

��ய��ைல. த� இ�ப� கர�களா�� பல�ெகா�ட
ம��� �ய�� ெச��� இல��வைன அைச�க� �ட
��ய��ைல. ேதா����� இராவண�
ெப���ெச��தா�.
அ�ேபா� ஒ� �ைல�� இைள�பா�� ெகா����த
அ�ம� ஓ�வ�� இைட�� ���� இல��வைன�
த� இ� கர�களா�� எ���� ெகா�� அ��ட�ைத
��� �ைர�� ���னா�. இராம ல�மண� ��
அவ� ெகா�ட அ��னா�, அ�ம���
இல��வைன� ���வ� �க எ�தாக இ��த�, ஒ�
�ழ�ைதைய� �ம�� ெச�வ� ேபால ���� ெகா��
ெச�றா�. அ�ேபா� அவைன� பா��தா�, த� மகைவ
ம��� க��� ெகா�� மர��� �� ெச��� ெப�
�ர�ைக� ேபால ேதா��னா�.
��� ேநர��� இல��வ� மய�க� ெத���
எ��தா�. உடேன அ�மைன�� அைழ��� ெகா��
இ�வ�� இராம� இ����ட� ெச�றன�. இராம�
இராவண�ட� ேபா��வத�காக� �ற�ப���
ெகா����தா�. இராவண�� த� ேதைர இராம���
எ�ராக� ெகா�� வ�� ����னா�. ேபா� ��ய
இராவண� ேத��� வ�� ��க, இராம� ம���
தைர�� நட�� ெச�� ேபா��வதா எ�� அ�ம�
வ���, இ�வ�� ஒ�த �ைல��
ேபா�டேவ��ெமன� க��, இராமைன� த�

ேதா��� ஏ��ெகா�� ேபா��மா� ேவ���
ெகா�டா�. இராம�� ‘ந��’ எ�� ெசா��
அ�ம�� ேதா� �� ஏ�� ெகா�� ேபா� ��ய�
ெச�றா�.
இராம�ராைன அ�ம� தா���ெகா�� ெச���
கா��ைய, ��னா�� ��மாைல� தா��� ெச�ற
க�ட��, அ�த� ெப�மா��� ப��ைகயாக
இ���வ�� ஆ�ேசட�� (அன�த�) க�டா�க�.
இ�த இராம இராவண ��த�ைத� காண ��ர�, �ரம�,
�தலான ேதவ�க� வான��� வ�� ��ன�.
��வ�க� இராமைன ெவ�� ெபற வா���னா�க�.
த�ம� த� ெந�ய ைககளா�, இராமைன ஆ��வ��த�.
அ�சன வ�ண� இராம� இராவண�ட� ேபா� ��ய
ஆய�தமா�, தன� ஒ�ப�ற வ�ைமயான
ேகாத�ட��� நாைண இ��� ஓ� ேபெரா�
எ���னா�. அ�ெவா� �����, ம����
ெச�� ேமா� எ�ெரா��த�.
அ�த ேபெரா� ேக�� அர�க�க��, இய�க�க�� நா
வர��, மன� கல��, உட� ந��� ஓட�
ெதாட��ன�. அ�ட சராச��க�� ந���ன. எத���
அ�சாத ��ர��, �ரம���ட �ைல �ைல�தன�.
இராவண� ஒேர ேநர��� ��ைல வைள�� கண�க�ற
அ��கைள� ெதா��தா�. ஊ��கால��� �ைய�
ேபால ெவ�ைம�ைடய, கட� �ைர வ�ற� ெச�வ�

ேபா�ற, �ைசகைளெய�லா� அள�கவ�ல,
��ைண�� ம�ைண�� �ைள�கவ�ல ஏ� ெகா�ய
கைணகைள ���தா�.
இராவன� எ�த ஏ� கைணகைள��, தன� ஏ�
அ��களா� ப�னா�� ���களா��, அன� க��
அ�ல�ைதேய அ��கவ�ல ஐ�� ெகா�ய கைணகைள
இராம� ���தா�. இ�ைவ�� அ��கைள��
இராவண� அ�தர��� அ��ெத��� ேம�� பல
கைணகைள ஏவ, அவ�ைற�� இராம� அ���
ஒ��தா�. இ�வ�ண� இராம இராவண���ைடேய
உ�ரமான ேபா� நட�த�.
ேபா��கள� கா��கைள எ�னெவ�� வ���ப�?
ேபா��கள��� தைலய�ற ��ட�க� எ���
ஆ���றன; அ�த ��ட�கேளா� ேப�க��
ஆ���றன; அைவக� பா���றன; ���ைக
����க�ப�ட யாைனக��, ��ைரக�� இர�த
ெவ�ள��� அ���� ெச�ல�ப���றன.
“ஆ���றன கவ�த��; அவ�ெறா� ஆ��
பா���றன அலைக��; ���ய பைன�ைக
ேகா� ���ய க�க�� ப�க�� தைல� ெகா��
ஓ���றன, உல�� இல, உ�� ஆ� உவ�”.
இராம�ரா� ேபா��கள��� த� ேகாத�ட������

���த அ��க�, இராவண� ஒ�வ� ம���
உ��ட� ��க, ஒ� இல�ச� அர�க�க�� தைலகைள
அ����, பல ேகா� ேசைனகைள� �ைத��� அ���
����ன. எ�த� �ைச ேநா��னா��, �ண�
��ய�க� ���� �ட�தன. யாைனக��,
��ைரக��, அர�க�க�� உட�க� ��� மைல
ேபால ���� �ட�தன. இவ�ைற� க�� இராவண�
பா�� ேபால� ��னா�.
ேகாப� ெகா�ட இராவண� த� ��ைல எ��� இ�
வ�ய அ��கைள இராம� �� ெச���னா�. அதைன
�ல����� இராம� ஓ� அ�ைப எ���� ெச���
இராவண�� ��ைல அ��தா�. ேம�� பல
அ��கைள� ெச��� அவன� ேத�� ��ட� ப����த
��ரக�� தைலகைள�� அ���� த��னா�.
இராவன��� ��� ��தாக ேத�க� அ��த
ேத�க��� மா�றாக வ�� ெகா����தன. அ�ப�
வ�ைச வ�ைசயாக வ�த ேத�கைளெய�லா� இராம�
அ��� ஒ��தா�. ஓ� அ��னா� இராவண��
தைலகைள அல�க���� ெகா����த ம�ட�கைள
அ���� �ேழ ����னா�. அ�த ம�ட�க� கட��
ேபா� ���தன.
கால� காலமா� இராவண� தைலகைள அல�க��த
ம�ட�கைள இழ�தா�. அ�ேபா� அவ� ச��ர�
இ�லாத இர� ேபால��, ��யைன இழ�த பகைல�

ேபால�� கா��ய��தா�. ந�ல க�ஞெனா�வ�
வைசபா�ய �� ெச�வ� ��வைத�� இழ�த
ெச�வ�தைன ஒ����தா� இராவண�.
ேபா��க��க� எ��� இ�லாம�, ஏ��ெகா��
ேபா�ட ேத� இ�லாம�, தைல�� ம�ட�க�
இ�லாம� ெவ�� ைகயனா�, உலக�ேதா� பா���
“த�ம�ைத� கட�த பா�க�� �ைல இ�தா�” எ��
ெசா��� ெகா�� ஆரவார� ெச�ய, அவன� க�ைம
�ற� ேம�� க��ட��, கா� �ர�களா� தைர��
��� ெகா���, நா� தைல ���� ��றா�
இராவண�.
த� எ��� நா�� தைல ���� ����
இராவணைன� பா��� மன�ர��, த���
ெவ��ைகயனா� ���� இவைன� ெகா�வ� ந�ற��
எ�� ‘உ� �ைம இ�ேபா� அட����டதா?’ எ��
இராம� ேக�� ���, ேம�� ெசா��றா� “த�ம�தா�
ம��ேம ெப�ய ேபா�க�� ெவ�ல ���ேம த�ர,
வ�ைம�னா� ம��� அ�ல எ�பைத மன��
ெகா�க! பா�! இற�த �� ��ற�தாேரா� உ�ைன��
ெகா����ேப�. ஆனா� உன� இ�த த��த அவல
�ைல க�� நா� உ�ைன� ெகா�ல��ைல. எனேவ
ஓ�� ேபா! உ� நகர����� ெச�� ஒ��� ெகா�!”
எ�றா� இராம�.
“அற��னா� அ�� அமர���� அ�� சம� கட�த�

மற��னா� அ�� எ�ப� மன��ைட வ���;
பற��, �� ெந�� ப��க, �ைளெயா��, பா�!
இற��; யா� அ� �ைன�ெல�, த�ைம க��
இர��”.
‘�� ெதா�� �ேழா�!’ “ேபா� ெச��� வ�ைம உன��
இ��தா�, உ� நக���� ெச�� ஆ�த�கைள
எ���� ெகா��, பைடகைள� �ர��� ெகா��
���� ேபா��� வா! ேபா� ���� ஆ�ற�
இ�ைலயா�� ேகா�ைட��� ஒ��� ெகா�, ேபா!”
எ�றா� இராம�.
“இ�ேபா�� உன�� ஓ� வா���� த��ேற�. �ைதைய
����� எ��ட� ெகா�� வ�� ������,
அ�தண� வ�ைச�� ைவ�� ம��க�த�க உ� த��
��ஷண��� உ� ரா�ய��� ��������, �
அவ��� ஏவ� ெச�� இ��பாயானா� உ� தைலைய
நா� அ��க மா�ேட�. அ�ப� இ�ைலயானா�, ேபா�
ெச��� ஆ�ற� உன�� இ���மானா�, உ�
பைடகைள எ�லா� �ர��� ெகா�� எ� �� வ��
‘�� ஐயா!’ என எ�ைன எ����� ேபா���
இற�பாயாக! அ�வா� இற�� ேபானா�� �
ந�லவனாக ஆவா�, அைத ���� இ� உ��
�ைழ�கலா� எ�� ம��� எ�ணாேத!” எ��
இராம� உைர�தா�.
இ�த இட��� க��ச�கரவ��� க�ப� ெப�மா�

இய����ள ஒ� பாட�, பல�ைற ப���� ப���
இ��ற� த�க பா��. அ� இேதா:
“ஆ� ஐயா! உன�� அைம�தன மா�த� அைற�த
�ைள ஆ�ன க�டைன; இ�� ேபா�, ேபா���
நாைள வா! என ந��ன� – நா� இள� க���
வாைள தா�� ேகாசல நா�ைட வ�ள�”.
இ�� இராம� இராவணைன ேநா��� ெசா�ன
ெசா�க� இைவ. இ�� ஆ� ஐயா! எ�றைம�� ப�பல
வைகக�� ெபா�� ெகா���ப� க��ச�கரவ���
எ�����ப� இ��ற�த�க�. ��லக�கைள��,
ஆ���ற வ�லைம ெபா���ய ஐயா! என��,
ேவத�கைள� க�� �வெப�மாைனேய
வச�ப���யவனா�ய �, ேகவல� ெப�ணாைசயா�
த��ழ�� ���றாேய, � எ�ன ஆள�யா எ���,
�ைசயாைனகைள ெவ��, ைகலய���ைய� ெபய���,
நாரத ��வ��� �கராக சாம கான� பா�, தைல��
ம�களைம�த ��கைள அ���, ச�கர� ெகா��த
ச��ரஹாச� எ�� வாைள� ெகா�ட, �ரனான �
இ�� அைட������ �ைலைமைய� பா� ஐயா!
எ��� பல�த�க�� ெபா�� ெகா��� இ�த�
பாட� �க அ�ைமயான பாடலா��.
க�க மர��� வாைள ��க� தா�������
வள���த ேகாசல நா��� வ�ளலான இராம�ரா�,
ெவ�� ைகயனா�� ேபா��கள��� ����

இராவணைன� பா��� “எ�ன ஆ� ஐயா �! உன�
பைடக� எ�லா� ச�டமா�த��� �ைத�த �ைள�
��க� ேபால �த��� அ��� ேபானைத�
க�டாய�லவா? ேபா! இ�ைற�� உ�
அர�மைன��� ����� ேபா�, ேபா��� ேவ��ய
ஆ�த�கேளா� நாைள�� வா! எ�� க�ைண ேம�ட�
ெசா�னா� வ�ள� இராம�ரா�.
ேதா�� எ�பைதேய அ�யாத இராவணனா� ேபச
��ய��ைல. எ� �ர���� இ��� ேந�����ட�.
இ�� ஒ� மா�ட� எ�ைன� பா��� ‘இ�� ேபா�
நாைள வா ேபா���’ எ�� ெசா��� அள��� நா�
தா��� ேபாேன�. அ�த மா�ட� ந�றாக�தா�
ெசா�னா�, எ�� வ��த��ட� ஏளனமா�� �����
ெகா��, �லமக� �க� ேநா��, அய� ��றா�
எவைர�� காணாம� த� ஊ���� ����
அர�மைனைய� ெச�றைட�தா�. �த� நா� ேபா�
����� வ�த�.
இராம�ரா� க�ைணேயா� �த� நா� ��த���
ேதா�� ெவ��ைகயனா� ��ற இராவண��� உ��
��ைச அ��� அர�மைன��� ���ப� ேபா��ப�
ப��த �� இராவண� ஊ���� ����ய கா��
ப�தாபமான�. தைல ���த வ�ண�, தைல��
ம�ட�க���, ைக�� ஆ�த�க� ஏ����,
உடெல��� காய�க�ட� மன வ��த�ேதா�

இராவன� நட��� கா��ைய நம��� பட� �����
கா��� க��ச�கரவ���, இ�த இட��� இராவண��
ெப�ைமக� அைன�ைத�� நம���
ப��ய������, அ�தைகய இராவண� இேதா
ேபா�றா� ெவ�� ைகேயா� எ��றா�.
“வாரண� ெபா�த மா���, வைர�ைன எ��த ேதா��
நாரத ��வ��� ஏ�ப நய�பட உைர�த நா��
தார� ம�� ப���, ச�கர� ெகா��த வா��
�ர�� கள�ேத ேபா��, ெவ��ைகேயா� இல�ைக
��கா�”.
இ�த இராவண��� இ��த ெப�ைமக� எைவ
ெத��மா? வாரண� ெபா�த மா�ப� இவ�. அ�ட��
கஜ�க� எ�� �ைசயாைனகேளா� ெபா�� அதனா�
அவ��� த�த�க� தன� மா��� ���� ��க,
அவ�ைற ஒ���, மா��� த�த�க� ப�ய� ெப�றதான
ெப�ைமைய உைடயவ�. வைர�ைன எ��த
ேதாைள�ைடயவ�. ைகலாய மைலைய ேவேரா�
ெபய���� ெகா�� ேபாவத�காக அதைன� ெபய��த
ேதா� வ�ைம�ைடயவ�. நாரத ��வ�� ஏ���
ெகா���ப�யாக சாம கான�ைத� பா�
�வெப�மாைன� கவ��தவ�, மாைலக� ��ய ப��
ம���கைள� தா��யவ�, �வெப�மா� இவன�
தவ�ைத ெம�� இவ��� அ��த ‘ச��ரஹாச�’ எ��
அறவ��� ேபா���ேபா� எவைர�� ெவ���

ஆ�ற� ��க வா��� உ�யவ� எ��
ெப�ைம�ைடயவ�. �ர� எ�ப� இவன� �ற�பான
�ண�, இ�வள� ெப�ைமகைள�� ேபா��கள���
ேபா����� ெவ�� ைகயனா� இல�ைக நக����
����னா� இராவன�.
இ�வள� ெப�ைமகைள�ைடய இராவண� எ�ஙன�
அ�த ெப�ைமகைள இழ�தா� எ�பைத�� பா��க
ேவ��ம�லவா? வாரண� ெபா�த மா�ப� எ��
ெப�ைம, �த� நா� ��த��� அ�மேனா� ேந���
ேந� ��� ேபா���, அ�த அ�ம� ��ட ���� த�
மா��� ெபா������த அ�ட�� கஜ�க��
த�த�க� ���� வ�யாக� ெபாலெபால ெவ��
ெகா����ட அ�த� கணேம அ�த� ெப�ைம ேபா�
ஒ��த�. ைகலாய மைலைய� ெபய��ெத��த ெப�ைம
அவ� ேதா� வ��� ெப�ைம ேச��பதா��. அ�த�
ெப�ைம �த� நா� ேபா�� அ�ப�� �ேழ ���த
இல��வைன ��க எ�வளேவா �ய���
இராவணனா� ��ய��ைல, ஆனா� அ�த
அ�மேனா இல��வைன �ர�� த� ���ைய
அைண��� ���� ெச�வ� ேபால ���� ெகா��
ேபானாேன, அ�ேபாேத இவன� ேதா� வ�
ேபா���ட�. நாரத ��வ��� ஏ�ப நய�பட
உைர�த நா�, இராம� ேபா��� இ�� ேபா� நாைள
வா எ�ற�� வாயைட�� ெசா�க��� ேபானேபா�
அ�த� ெப�ைம�� ேபா���டேத. தார� ம��

ப�ைத�� இராம� ஓ� அ��னா� அ��� ����ய
ேபா� அ�த� ெப�ைம�� ேபா���. ச�கர�
ெகா��த ச��ரஹாச� எ�� வா�, அத�மமாக, ஜடா�
எ�� க��� ேவ�தைன ெவ��ய ேபா� அத�
வ�ைம�� இழ�� அ�த� ெப�ைம��
ேபா���டேத. இ��யாக அவ�ட� இ��த� �ர�
ஒ�ேற. அ�த �ர�� ேபா� கள��� ேபா��� உ�ைர
�டாம�, இராம� உ�� ��ைச அ��த ேபா�
ஊ���� ����ய ேபா� அ�த� ெப�ைம��
ேபா���டேத. இ�ேபா� எ�த ெப�ைம�� இ�லாத
ெவ�� இராவண� ம��� ஊ� �����றா�.
ேதவ�கைளெய�லா� ெவ�ற ெப�ைம�ைடய
இராவண�, ��லக�கைள�� கா��� ெதா�ைல�
ெகா�டவ�, ேபா�� ேதா�� ெவ��ைகயனாக
இல�ைக�� ���தேபா�, ��ய�� மைல வா��
���� மைற�தா�.
‘ெவ�� எ�ப� எவ� ஒ�வ�ட��� �ர�தரமாக
இ��த��ைல’. அ� மா� மா��தா� வ�� ேச��.
“மா�ர� எைவ�� ேநா�கா�, வள நக� ேநா�கா�,
வ�த
காதல� த�ைம ேநா�கா�, கட� ெப��ேசைன
ேநா�கா�
தா� அ�� ��த� மாத� த��த� ேநா�க, த� அ�
�தல� எ��� ந�ைக த�ைனேய ேநா��� ��கா�”.

ேதா�� ஊ� ����� இராவண� எ�த� �ைச���
பா��க��ைல. தைரைய ம��� பா���� ெகா��
நட�தா�. வள�ெபா���ய நகர�ைத� பா��க��ைல.
த� அ��� ��ைளகைள� பா��க��ைல. கட�
ேபா�ற பைட �ர�கைள� பா��க��ைல. மல�
அ��த ��தைல�ைடய மக�� எ�லா� இவைன�
பா��க, இவ� எவைர�� பா��காம� �ல மட�ைத��
�க�ைத ம��� பா���� ெகா�� அர�மைன
���தா�.
ேபா�� ேதா�� அவமான�ப��� ����
வ���றப�யா�, அவன� அ�� மைன�மா�க�
காதேலா� பா���� பா�ைவ�ட வா�பைடயா�
�ள�ப� ேபால� ேதா���ற�. ம�க� அ�ேபா�
����ற ெசா�க��ட இராம�ரா� அ��க� ேபால
அவ� உடைல� �ள��� ��ப�ைத� த���றன.
வழ�கமாக இராவண� அர�மைன��� வ��ேபா�
ஏ�ப�� பரபர�� ஒ�ைற�� அ�ேக காண��ைல.
ஆ�கா�ேக அைம�ச�க��, ேசைன� தைலவ�க��,
மைன�மா�க��, உற�ன�க�� எ�த� சலன����
��� ெகா����க, யாைன ஒ�� த� ெகா�ட����
ெச�வ� ேபால இராவண� ெச�றா�.
அர�மைன��� ����ய இராவண�, ேபா��
எ�ஙன� ெவ��வ� எ�ற ஆ��த ��தைன��, த�
ெம��கா�பாளைன ���, �த�கைள அைழ���

ெகா�� வ��ப� ெசா�னா�. அவ��
அ�வ�ணேம ெச�� �த� நா�வைர அைழ��
வ�தா�. அ�த �த�க� மனக�, வா�ேவக�, ம��த�,
மாேமக� எ�� ெபய� ெகா�டவ�க�. இவ�கைள
அைழ�� இராவண� “��க� வா�ேவக�
மேனாேவகமாக� ெச�� நாலா �ைசக����ள,
அர�க�கைள ஒ���ர��� ெகா�� வா��க�”
எ�றா�. �ற� ஒ�வைர�� பா��க ���ப��� த�
மல� ம�ச��� ெச�� ப��தா�.
�ைத ம��ேம �ைற����த அவன� மன���
இ�ேபா� ேதா��யா� ஏ�ப�ட நாண� ம��ேம
�ைற����த�. அ�த நாண�ேதா� இ�ேபா�
கவைல�� ேச��� ெகா�ட�. க���ல
��ய��ைல. ெகா�ல� உைல�கள�� ஊ�ைல ேபால
ெப���� ��டா�.
நா� ெப�ற ேதா�� க�� ேதவ�க� ���பா�க�;
ம��லக�ேதா� ���பா�க�; எ� பைகவ�க�
எ�லா� ���பா�க�; இவ�க� எ�லா� ���பத�காக
நா� ெவ�க�பட��ைல, அ�த ேவ� ேபா�ற ெந�ய
க�கைள�ைடயவ��, �வ�த வா��, ெம�ைமயான
இய��க�ைடய ��ைல� ெச�� ஜான� ���பாேள!
எ�ன ெச�ேவ� எ�� நாண�தா� சா���றா�.
“வா� ந��; ம��� எ�லா� ந��; ெந� வ�ர�
ேதாளா�

நா� ந� பைகஞ� எ�லா� ந�வ� எ��, அத��
நாணா�,
ேவ� ந� ெந��க� ெச�வா� ெம��ய� ��ைல
வ�த
சான� ந�வா� எ�ேற நாண�தா� சா����றா�”.
அ�ேபா� அவன� தா� வ�� பா�ட� மா�யவா�
அ�ேக வ�� ஓ� ஆசன��� அம��றா�. �ற�
இராவண� இ��த �ைல க��, இவ� ேபா��
ேதா����டா� ேபா�� எ�ெற��, “இராவணா!
மன� ேசா������றா�. உட�� வா�����ற�.
எ�ன நட�த�?” எ�றா�.
“பல ெவ��கைள� ெப�� இ�ேக வ�����ற
மா�ட����, எம��� ேபா� ��ட�. ேதவ�க�
ேவ��ைக� பா��தா�க�. ெகா�� ேபா� �க��த
ேபா��கள��� ந� �ல� க��ராத ேதா��ைய,
அ���, மா�ட�க�ட� ேதா�ேறா� எ�ற அவமான�
ேந�����ட�” எ�றா� இராவண�.
“ெகா�� அ��கைள ��� எ�ண�ற அர�க�கைள�
ெகா�ற இராம�, ��ன� �� எ�பவ�� ����
அ�� ��டைத� ேபால �ைளயா�டாக� ேபா�
���தாேன த�ர, �ன�ேதா� ேபா��டதாக�
ெத�ய��ைல.”
கா��த� மர�� ேதா��ய இராம�ைடய அ��க��

இய��, ந�ல �லவ�க� க�ைத�� ைகயா�ட ேத��த
ெசா�கைள� ேபால��, அ�ெச���� அைம�த
ெதாைட, ஓைச, ெபா��, அ� ேபா�ற ப��க�
அைன��� உைடய�. இராம�� அ��க���, ந�ல
�லவ�க� இய��� ெச����� உவைம ��ய�
�ற��.
“இ��ர�, �வ�, ��மா� ஆ�ய �வைர�� ெவ�ற
ேபரா�ற� உைடய யாேன, இராம�� அ��களா�
ெநா�ேத� எ�றா�, அவ��� ஆ�றைல எ�னெவ��
ெசா�ேவ�. நா� �� �ஜய� ெச�தேபா� இ��ர�,
��மா�, �ரம�, ஈச� என அைனவைர�� ெவ��
��ேட�. இவ�களா� என��� ேதா�� வராம�
இவ�க��� ஆ�ைம ���த இராமனா� அ��
வ�தேத எ�பத�� ம���ேற�”.
“வாசவ�, மாய�, ம�ைற மல�ேளா�, ம�வா�
அ�ைக
ஈச�, எ�� இைனய த�ைம இ�வ�� இவரா�
அ��,
நாச� வ�� உ�றேபா�� ந�லேதா� பைகய�
ெப�ேற�;
�ச� உ�� உைற�� தாரா�, இ� இ��� ���த�
எ�றா�”.
இ�தா� நட�த� எ�� இராவண� மா�யவா�ட�
��னா�.

“இராவணா! � ேபா���� ேபாவத�� ���, நா�
இராம�ைடய ஆ�றைல உன�� எ���� �� எ�ச��த
ேபா� எ� �� ேகாப� ெகா�டா�. எ���
ந�லைதேய ெசா��� ��ஷண� ெசா�ைல�� �
ேக�க��ைல. இ�ப� நா�க� ��வத���
காரண�க� உ�� எ�பைத�� � ஏ�க��ைல.
உ�ைன எ����� ேபச இ�� யா�� இ�ைல”.
இ�ப� மா�யவா� ெசா�ன�ட�, அ��ற��� இ��த
மேகாதர� �ைர�� வ��, ��ெபா� பற�க “� ��ைம
த�� ெசா�கைள� ேப��றா�. ேபா�� ����” எ��
அட����� இராவண��� நைடெபற��யாத
உ��ெமா�கைள� ���றா�.
ஒ� ெகா�ைகைய ேம�ெகா�� ��டா�, அதனா�
ெவ��ேயா, ேதா��ேயா எ� ேந���, அ��
உ��யாக ��ற� உ�தம��� உ�ய ெசய�.
இராவண� ெவ�� ேதா��கைள� ப��
கவைல�படாம� தா� ெகா�ட ெகா�ைக��
உ��யா� ��பேத ந�� எ�� மேகாதர� ���றா�.
இராவணைன ஊ�க� ப���வத�காக, அவ� ���
ெப�ற ெவ��கைளெய�லா� �ைன� ப����றா�.
“ெவ�றவ� ேதா�ப�; ேதா�ேறா� ெவ��வ�; எவ����
ேமலா�
��றவ� தா�வ�; தா��ேதா� உய��வ�; ெந���
அஃேத,

எ�றன� அ�ஞ� அ�ேற! ஆ�ற��� எ�ைல
உ�ேடா?
��தவ� இ�வ� ேபாைர� �க��ேயா? – �க���
ேமேலா�!”
“ம�னா! மா�யவா� ��யப� �ைதைய ���யா��,
வ�ைம ���யவனா�. ஆதலா�, �ைத�� ெபா���
ேபா� ெச�� ஆ�ைய ��வ� �ற��” எ��றா�
மேகாதர�.
“இ�ப� � வ��� இ��பாயா��, �ர��� ��ட�
பழ மர�கைள அ��ப� ேபால இல�ைக நகைர��
அ��� ���. �வைர ெவ�� ேதவ�கைள ஏவ�
ெகா��, ��லக�கைள�� அ�ைம� ப���ய �
இராம இல��வ�கைள ஒ� ெபா��டாக ம��கலாகா�”
இ�வா� மேகாதர� இராவணைன ஊ�க� ப���
ஆ�த� வா��ைதகைள� ��னா�.
தன�� ஆ�த� ��ய மேகாதர�ட� இராவண�
“ேபர�வாளேன! என�� உ��� ெபா�ைள� ��னா�”
எ�� ெசா�� மன� ேத�னா�. �ற� த��
��பக�ணைன எ��� அவைன� ேபா���
அ��பலா� எ�� எ��, �த�கைள அைழ��
‘�ைர�� ெச�� ��பக�ணைன இ��ட� வ�மா�
அைழ�� வா��க�’ எ�� க�டைள��டா�.
�த�க� நா�வ� ��பக�ண� மா�ைகைய�

ெச�றைட�தன�. அ�� ஆ��� ����ெகா����த
��பக�ணைன, எ��ப �ய�றன�. அ� ��யாம�
ேபாகேவ, த� ைக����த இ���� �ணா� அவ�
தைல��� ெச���� ேமா�னா�க�. அத��� அவ�
��� ��� எழ��ைல. எ��ப� ெச�ற ��கர�க�
��பைன� த� இ��� உல�ைக�னா� இ��� எ��ப
�ய��றா�க�. அவ�க� ���� அவ� ேம���
இ��� உல�ைகயா� ��� ��� எ���� கா����
க�ப� ெப�மா� இய����ள ஓைசநய��ள பாட�
இ�ேக:
“உற����ற ��பக�ன! உ�க� மாய வா�ெவலா�
இற����ற� இ�� கா�; எ���ரா�! எ���ரா�!
கற�� ேபால �����த கால �த� ைக�ேல
உற��வா�, உற��வா�! இ���ட�� உற��வா�”.
“எ��� ஈ� இலா அர�க� இ�பமாய வா�� எலா�
ெச�� �ய, �� �ேனா� ெத��� �ைம ேத�னா�
இ�� இற�த� ��ணமாக இ��� உ� உற�கேம
அ�� அைல�த ெச�ைகயா� அைல�� அைல��
உண���னா�”.
இ�ப�� ���ர�க� ��பக�ணைன அ��� அ���
எ��ப �ய���, அவ� எ������� வ�யாக
இ�ைல. அ�த ��கர�க� இராவண�ட� ெச�� எ�ன
�ய��� ��பக�ணைன உற�க������ எ��ப
��ய��ைல எ�� ெசா�ல, ஒ�ற� ேம� ஒ�றாக

யாைனகைள��, யா�கைள�� ��� ���க� ெச��
எ����க� எ�� ஆைண��டா�.
அ�ப� யாைனக��, யா�க�� ���த ேபா��
உற�க������ ��பக�ணைன எ��ப ��ய��ைல.
உ�னா� அ��ப�ப�ட பைடக�� ������டன�
எ�ன ெச�வ� எ�� ��கர�க� வ�� ெசா�னா�க�.
ஆ�ர� ம�ல�கைள அைழ��� ெச�� ��பக�ணைன
எ��ப� ெச���க� எ�� ம�ப��� உ�தர��டா�.
உற��� ��பக�ணைன அ��� ெச�� பா��த
ம�ல�க�, அவ� வாைய��, ��ைக�� க�� ெம�
ந���னா�க�. அவைன அ��� எ��ப அ��, அவ�
காத��� ெச�� ச��, தாைர, ��ன� �தலான ஊ�
க��கைள� ெகா�� ெப��த ஓைச எ���னா�க�.
ஊ��. அவ� அைச�� ெகா��பதாக� ெத�ய��ைல.
ெகா��, வ�ைம�ைடய த��, ச�ம��, ஈ�� ஆ�ய
பைட�கல�க�� ேத��� ெப�ற வ�லவ�கைள�
ெகா�� தாைடக���, ���க���, மா����,
தைல��� அ���� பா����, அவ� எ�����காத�
க�� ேசா��� ேபானா�க�. இராவண���� ெச��
ேபா���. அவ� ெப�ய ��ைர� பைடகைள ேமேல
ஓட��� எ����ப� ெசா�னா�. அ��� பயன���
ேபா���. ��ைரக� ஓ�ய� அவைன� தாலா���
த��� ெகா��ப� ேபால இ��த� ேபால, அவ�
���� ஆ��த ��க�ைத ேம�ெகா�டா�. எ�லா

உபாய�க�� ெச�� பா��தா� ��ட�. அைன����
ேதா��தா�. எ�ன �ய��� ��பக�ணைன எ��ப
��ய��ைல. இ� எ�ன ெச�யலா� எ��
இராவண�ட� ெச�� ஆேலாசைன ேக�டன�.
�ல�, ம�, வா� இவ�ைற� ெகா�� அவ� உட��
தா��யாவ� எ����க� எ�றா� இராவண�.
ஆ�ர� �ர�க� ��பக�ண�� இ� க�ன�க���
உல�ைகயா� அ��க, இற�தவ� எ��தைத� ேபால
��பக�ண� �ர�� ப��� ��� ��� எ���
அம��தா�. உற�க������ ��ப�� எ��த
��பக�ண� உற�க��� ம��ம�ல, எ�ண�தா��
�க உய��தவ�. இராவண�� த��யா�ய இவ�,
��மா�� ��வ�ப� ேபால� ேதா�றம��தா�.
அவ� �� வான�ைத ���ய�, உடலான� அ�ட
ெவ�ைய மைற�த�, க�க� இர��� இ� ெப��
கட� ேபால இ��தன.
உற�க������ ��ப�� எ��த�னா�
��பக�ண���� ப� தா�க��ய��ைல. உடேன
அவ��� ேவ��ய உண� வைகக� ெகா��
வர�ப��� தர�ப�ட�.
“ஆ� �� சகட�� அ����
�� �� �ட� க��� ���னா�!
ஏ���ற ப�ைய எ���னா�
����ற �க�� இ� ெச�கணா�”.

வ�� வ��யாக சைம�க�ப�ட ேசா�, அ���
வ��க� �ைறய வ�தன, அவ�ைற எ��� உ�டா�,
�� ����கண�கான �ட�க�� ெகா�� வ��
ைவ�க�ப�ட க�ைள�� ���தா�, இ�வள����
�ற� அவ� ப� அ�கமா�ய�. இ� வைர சா���ட�
அைன��� ப�ைய எ���வத�காக அ���யைவ
ேபால இ��த�. ப� �ராததா� ஆ�ர�� இ���
எ�ைம� கடா�கைள�� ��� ��� ப�யா�னா�.
��பக�ண� உ�கா��தா�, இராவண� ����
உயர���� சமமாக இ��பா�. இவ� வா��
எ�ேபா�� இைற����, �ண��, இர�த��
ஒ��யப� இ����. எ����, ேதா��, இைற����,
ர�த�மாக உ��� இய��ைடயவ�. ெந�க��
ேபா�ற வா� ஒ�ைற� த� உ��யான ைக��
ஏ��யப� இ��பா�. ம�ெறா� ைக�� ஒ� �ல�.
�� ெகா�ட ேமக� ேபா�ற க��த
�ற�ைத�ைடயவ�. எம�ட� �ட ேபா� ����
ஆ�ற� பைட�தவ�. ெச�ம�� ெதா����ள தைலைய
உைடயவ�. ��ப� எ�றா� �ட�, க�ண� எ�றா�
கா�, �ட�கைள� ேபா�ற கா�கைள�ைடயவ�
இவ�.
இ�த ��பக�ணைன ��� எ���யவ�க�, அவ�
��னா� பய�� வ�� ��� “உ� தைமய� உ�ைன�
��� எ��� அைழ�� வர� ெசா�னா�” எ�றன�.

உடேன ��பக�ண� இராவணன� அர�மைனைய�
ெச�றைட��, அ�ண� இராவணைன �ல��� ����
வண��னா�. வண��ய த��ைய� ேதாேளா�
த��னா� இராவண�. �ைறய மா�ச�கைள அ���,
�ட� �டமாக� க�ைள�� ���க� ெகா���, ந�ல
உைடயகைள��, �ேச
ஷ மான ஆபரண�கைள��
ெகா��� அ��� ெகா�ள� ெச�தா�. ச�தன�
�ழ�ைப� ெகா�� வர� ெச��,
அைத அவ� உடெல��� ���ெகா�ள� ெச�தா�.
மா��� கவச�ைத அ����� ��பக�ணைன
ேபா���� தயா� ெச�தா� இராவண�.
“இ�வா� என��� �ற�� ெச�வெத�லா� எத�காக”
எ�றா� ��பக�ண�.
அத�� இராவண�, “மா�ட� இ�வ�, ெப�ய �ர���
பைடேயா�, இல�ைகைய� ���� ெகா��
எ�ைன�� ெவ�� ெகா�டா�க�. � ேபா� அவ�கள�
உ�ைர� ���� ��� வரேவ���” எ�றா�. உடேன
��பக�ண� ெசா��றா�:“ஆனேதா ெவ�சம�? அல�� க��ைட�
சான� �ய� இன� த���த� இ�ைலேயா?
வான�� ைவய�� வள��த வா��க�
ேபானேதா? ���தேதா, ெபா��� காலேம?”
ேபா� வ�� ��டேதா? எ�ைலய�ற க��ைடய

�தாேத��� �ய� இ�ன�� �ர��ைலேயா?
ேதவேலாக����, ம��லக���� வள��த நம�
�க� அ��� ேபானேதா? நா� அைனவ�ேம அ�ய�
ேபா�� கால� வ�� ��டேதா?
“���யேதா, ெச�? �ள� ெபா� �ைதைய�
���யேதா? �ன�, ெசா�ன ெசா�களா�
����� �ட� அ�ன க��� ெச��ைய
���ைலேயா? இ� ���� வ�ணேம”.
��மகளா� �ைத�� காரணமாக ேபா� வ��
��டேதா? ��� �ஷ� ேபா�ற �தாேத�ைய�
ெகா�� ேபா� இராம�ட� ஒ�பைட�� �� எ��
நா� ம��ராேலாசைன�� ேபா� ெசா�ேனேன,
ேக�க��ைலேயா? எ�லா� ���� ெசய� எ�ன
ெச�வ�?
“க�லலா� உல�ைன; வர�� க�ட��
ெசா�லலா�; ெப�வ� இராம� ேதா�கைள
ெவ�லலா� எ�ப�, �ைத ேம�ைய�
��லலா� எ�ப� ேபா�மா� – ஐயா!”
“ஐயா! ��ைய� �ட ேதா�� எ��� �டலா�.
அதைன� ��� ேவ� �ட க���டலா�, ஆனா� ��க
வ�ைம�ைடய இராம�ைடய ேதா�கைள ெவ��
�டலாெம�� � �ைன��ற� இ���றேத, அ� �
�ைதைய� த�வலா� எ�� �ைன�ப� ேபா�ேற

���� இயலாத கா�யமா��”.
“�ல��ய� �தலான ��றம�ற உன� �ல���
ெப�ைம உ�னா� அ��த�. ெவ�� ெப�த� ந�மா�
இய�ேமா? ந� வ�ைம இழ�பத�� எ�ன காரண�
எ�� உன��� ெத��றதா? வா���� வ�� ���
த�ைம �ல��� த�ைமைய ஒ��ம�லவா?
அ�ேபால�தா�. � �ைதைய� ெகா�� வ�த ��ைம�
த�ைம காரணமாக, இழ�த நா�ைட இ��ர� ����
ெபற� ேபா�றா�. உ� பர�த உற�ன�கைள��,
ந�ப�கைள�� அ��க� ேபா�றா�. ��� அ�ய�
ேபா�றா�. �ைற�� அைடப�ட ேதவ�கைள
����க� ேபா�றா�. ��ைன����� ��பட
உன�� இ� ஒ� மா��க�� இ�ைல”.
“த�மேதவைத உன�� அ�� ஓ� ஒ��� ெகா��
��ட�. ��� � த�ம�ைத� கைட� ���ததா�
வ�ைம��, ெச�வ�� உன��� �கைழ� த�தன.
எ�ேபா� � த�ம�ைத��� ��� ��டாேயா,
அ�ேபாேத உன� அ�ைவ� ேத�� ெகா�� ��டா�.
இ� உ�ைன� கா�பா�ற எவரா�� ஆகா�”.
“� ��� அ�த மா�ட�க�� எ�ண��, ெசா���,
ெசய��, சர� அைட�ேதாைர� கா��� �ண��,
அறவ��� ��ற�ேம ஆ��. ந���ைல��,
உ�ைம�� அவ�கள� இய��. மாறாக வ�சைன��,
பாவ��, ெபா��� ேம�ெகா�ட நா� �ைழ�த�

எ�ப� ���மா? அவ�கள� அற�ைல�� அ�� ஏ�?
நா� ெசா�ல ேவ��யைத� ெசா�� ��ேட�.
தைலவேன! உன�� நா� இ��யாக� ெசா�ல
ேவ��வ� ஒ�� உ��. அைத ந�� ஆரா���
ஏ��� ெகா�வாேய� ந�ல�. இ�ைலேய� �
இற�பைத� த�ர ேவ� வ�ேய இ�ைல”.
“க�ய கடைல� த� காலாேல கட�� வ�த �ர�� ந�
பைகவ���� �ைணயாக இ���ற�. �ைத��,
�ைற�ேலேய ��ைத �வ�� �ட��றா�. வா���
மா�ைப� �ைள�த அ��� இராம�� அ��றா�
���� உன�காக� கா��� ெகா�����ற�. நம��
இைத�ட ேவ� எ�ன ேவ��� ெசா�!”.
“� ெச�ய ேவ��ய� ஒ�ேற ஒ��தா�. அ�,
ைதயலாைள� ெகா�� ேபா� ������ இராம��
சரண� தா���, உ� த�� ��ஷணைன அ��
ெச��� அைழ��� ெகா�� வ�� வா�வாேய�
ந��. அ�ப� இ�ைலெய�றா�, � �ைழ�க ஒேர ஒ�
வ� இ���ற�. அைத� ெசா��ேற� ேக�!
பைடகைள� ��� ��தாக ேபா��� அ��பாம�,
அைன��� பைடகைள�� ஒ�� �ர��, ேபா���
அ���தேல ந�ல�. அைதயாவ� ெச�� உ�� வாழ
�ய�� ெச�!” எ�றா� ��பக�ண�.
இராவண���� �ன� ெபா�� எ��த�. “அ�பரா�ய
மா�ட�க� ந�ைம� ெகா�� ��வா�க� எ��

ெசா�வத�காகவா உ�ைன எ��� அைழ�� வ�ேத�.
இ� எ�ன �கழ�ேபா�ற� எ�றா உ��ட�
ேக�ேட�. என�� அ��ைர �ற � என��
அைம�ச�� அ�ல. பைகவ�க�ட� உன�� பய�.
உன� �ர� பயன��� ேபா���ட�. � ேபா����
ேபா�� த�� இ�லாதவனாக ஆ���டா�. �ைறய
மா�ச��, க��� உ�����, ேபா�� �ட��
உற��!” எ�றா� இராவண�.
“மா�ட� இ�வைர வண��, ம��� அ�
��ைட� �ர�ைக�� �����, உ�ெதா��
ஊ�ைட உ����� உன��ேம கட�;
யா� அ� ���ேல�; எ�க ேபாக! எ�றா�”.
“� ேபாகலா�!” எ�� ��பக�ணைன அ������
இராவண� ஏவலாள�கைள அைழ�� “எ� ேதைர��,
ஆ�த�கைள�� ெகாண�க! ேபா��� நாேன
வ��ேற� எ�� அ�த இ� மா�ட� ��வ�க����
ெசா�� எ� �� வர� ெசா�க!” எ�றா�.
��பக�ண� அ�ணைன� ப��� “� ெபா����
ெகா�ள ேவ���!” எ�� ெசா��� த� ெப�ய
�ல�ைத� தன� வல� கர��� ஏ��� ெகா��
“இ�ெனா��� ெசா�ல ேவ������ற�,
ேக�பாயாக!” எ�� ��வ�வனவ�ைற� ெசா�னா�.
“தைலவேன! நாேன ேபா���� ேபா�ேற�. ேபா�

அவ�கேளா� ேபா��� ெவ�� ���� வ�ேவ�
எ�� எ�னா� ெசா�ல ��ய��ைல. ஊ��ைன எ�
க��ைத� ����� த���ற�. ஆைகயா�, ேபா��
நா� இற�ேப�. அ�ஙன� நா� இற�ேபனானா�,
�ைதைய உ� ந�ைம க�� �����த� ந��.
இ�ெனா��� ���� ெகா�! உ� மக� இ��ர����,
இல��வ� ைக ���னா� இற�க�ேபாவ� ��சய�.
உ� பைடக� கா��� ப�ட சா�ப� ேபால
�தற�ேபாவ�� ��சய�. �ற� உன�� ஏ�பட�
ேபா�� ��ைவ அ���ெகா��, ந�ைம
பய�பனவ�ைற� ெச�ய �ய�� ெச�!” எ�றா�.
“எ�ைன ெவ��ள� எ��, இல�ைக காவல!
உ�ைன ெவ�� உய�த� உ�ைம; ஆதலா�
��ைன ��� எ��த� �ைழ; அ�ெப�வைள
த�ைன ந�� அ��ப� தவ��� ந�றேரா”.
“அவ�க� எ�ைன ெவ�வா�களானா�, உ�ைன
ெவ�வ�� ��சய�. �ற� ேயா���� பய�
ஒ����ைல. �ைதைய �����வேத �ற�த தவ�”.
“அரேச! இ��யாக ஒ�ைற� ெசா�ல �����ேற�.
��ைன நா� �த� இ�நா� வைர��� யா� ெச�த
��ற�க� இ��தா�, அவ�ைறெய�லா� ெபா����
ெகா�வாயாக! இ� உ�ைன� கா�� ேப� என��
இ�ைல. தைலவேன! உ��ட� �ைட ெப���
ெகா��ேற�” எ�� ெசா������ ����� பாராம�

ெச�றா�.
இராவண� க�க�� க����, இர�த�� கல��
வ�தன. �����தவ�க� அைனவ�� ��ப���
ஆ��தன�. ��பக�ண� ெச�� இல�ைக நகர���
வா�ைல அைட�தா�. ��பக�ண���� �ைணயாக
ஏராளமான பைடகைள இராவண� அ��� ைவ�தா�.
த��ட� வர� தயாராக இ��த பைடகைள� த���ட�
ெச��மா� ப��தா�.
��பக�ண� ஒ� ேத�� ஏ�னா�. ஆ�ர� ��க�க�,
யா�க�, யாைனக�, �த�க� இைவக� இ��க���ய
அ�த� ேத�� ஏ� ெப�� ஆ�த�கைள ஏ��ய
பைடக� �ைட�ழ ��பக�ண� ேபா��கள� ேநா���
�ற�ப�டா�. ேபா�ற வ��� ம�க� அவ����
ெகா���� இைற��ைய��, க�ைள�� வா�� உ�ட
வ�ண� ெச��றா�. இ�ப� ெப�ய மைல ஒ��
ேத�� வ�வ� ேபால ேபா��கள����� �ைழ�த
��பக�ணைன இராம�ரா� பா���றா�. இவன�
ேதா�ற�ைத��, �ர�ைத�� பா��� �ய�த இராம�,
அ�����த ��ஷண�ட� “இேதா வ�பவ� யா�?”
எ��றா�. அத�� ��ஷண� ெசா���றா�:
“ஆ�ய� அைனய �ற, அ� இைண இைற��, ‘ஐய!’
ேப� இய� இல�ைக ேவ�த� ��னவ�; என��
��ேனா�,
கா� இய� கால� அ�ன கழ� ��பக�ண� எ���

��ய �ல�தா�’ எ�� அவ� �ைல �ற��றா�.”
அ�ணேல! இவ� இல�ைக ேவ�த� இராவண����
�� �ற�தவ�, அ�ேய��� ��தவ�.
காலைனெயா�த, �ல�ைத� ைக�ேல��ய இ�த
�ர�� ெபய� ��பக�ண�, எ�� ெசா�� அவைன�
ப��ய �வர�கைள இராம��� எ���ைர��றா�
��ஷண�.
“ஐயேன! இவ� எம��ேக எம� ேபா�றவ�.
கா�ைற�ட �ைர�� ெச��� கா�கைள�ைடயவ�.
��மாைல� த� �லா�த�தா� ெவ�� ெவ��மாைல
��யவ�. இவ��� ஒ� �ைற. தா� தவறாக�
ேக����ட ஒ� வர��னா� எ�ேபா�� உற���
ெகா�ேட இ��பவ�. �வெப�மா� இவ���
அ��த �ல�பைட இவ�ட� இ���ற�. அ�த�
�லா�த�ைத� ெகா�� இவ� ேபா�� ேதவ�கைள
�ற����� ஓட ைவ�தவ�”.
“இவ� தன� அ�ண� இராவண�ட� �ைதைய�
�ைற எ��� வ�த� தவ�, இ�த� ெச�ைகயா� நம��
அ�� உ�டா�� எ�� ஒ��ைற�� இர��
�ைறயாக எ���� ெசா�னா�. அைத ஏ�காத
அ�ணைன� க���� ேப�னா�. இவன�
அ��ைரகைள இராவண� ேக�காதேதா�, � ேபா�
ெச�ய பய�ப��றா�. ேபா� மா�ச�ைத�� �ட�
�டமாக� க�ைள�� அ������� �ட�� ���

எ�� இ�வாக� ேப�ய �ற�, தா� இற�ப� உ��
எ�� ெசா����� உ� ��பாக ேபா���
வ�����றா�” எ�றா� ��ஷண�.
இ�ப� ��ஷண� ெசா�ல��, அ�����த ���வ�,
இராமைன ேநா��, “இவைன� ெகா�வதா� எ�ன
பய�? இவைன ந�ேமா� ேச���� ெகா�டா�,
��ஷண�� த� தைமயைன இழ�க மா�டா�.
நம��� இ� ந�ைம பய���” எ�றா�.
“அ�ப�யானா�, இைத அவ�ட� ெச�� யா�
உைர�ப�?” எ�� இராம� ேக�க, ��ஷண�
“தா�க� அ�ம� அ��தா� அ�ேய� ெச��
��பக�ண�ட� எ���� ெசா�� அவைன ந��ட�
ேச��ப� அைழ�� வ��ேற�” எ�றா�.
“ந�ல� ேபா� வா!” எ�� ��ஷணைன அ���
ைவ�தா� இராம�.
உடேன அ����� �ற�ப�ட ��ஷண�, வ���
கட� ேபால �ைற����த வானர ேசைனகைளெய�லா�
கட�� ��பக�ண� இ���� இட� ெச�றா�. அ��
ெச�� அ�ண� ��பக�ணைன வண��னா�.
க�க�� �� வ�ய� த� எ�ேர வ�� வண��ய
த��ைய� தா�� அைண�� ஆர� த�� “ந��� �
ஒ�வனாவ� �ைழ��� ெகா�டா� எ�ற�லவா

ம������ேத�. அ� ம���� ெக�மா� ���� �
���ப இ�ேக வ�த� எத�காக? த��! ��ஷணா! �
இராம�ட� அைட�கல� எ�� ெச�றைத��,
இராமனா� அபய� ெகா��� ஏ��� ெகா�ள�
ப�டைத�� ேக���ப�ேட�. இ�ைம���,
ம�ைம��� �ற�� அைட�தா� எ�பைத� ேக��
ம����யைட�ேத�. அ�ப����க எம� வா��
��� க���� எ��ட� � ���ப�� வ�த� ஏ�?
அ�த�ைத உ��� �, ந�ைச ����வாேன�?”
எ�றா�.
&# 8220;த��! �ைதைய� கவ��� வ�ததா�, ந� �ல�
ெப�ைம அ��ததா���, �ல��ய� �த� வ�த ந�
�ல� ெகடாம� உ�னா� ந�ைம அைட�த�. உ�ைன
அைட�கலமாக ஏ��� ெகா�ட இராம�ரா�, உ�ைன�
ைக�ட மா�டா�. � அவ�க�ட� ேபா��
ேச��தைமயா� இற�� எ�� பய� ��க� ெப�றா�.
இராம� எ�� ெபய� இ���� வைர இற���,
�ற��� இ� உன�� இ�ைல. அ�ப����க � ஏ�
அவ�கைள ��� இ�ேக வ�தா�?’.
“த�மேம வ�வா� வ�த இ�த இராம��� அ�ைமயாக
ஆனா�. அதனா�, காம�, ெவ��, மய�க� ஆ�ய
���� உ��ட� இ�லாம� ேபான�. ��ைனக�
அைன��� ��க� ெப��, ெம�ஞான ெச�வ�ைத�
ெப�ற அ�ைம ��ஷணா! மா�றா� மைன�ைய�

கவ��� வ�த எ�கைள உன�� உற�ன�களாகவா
�ைன��றா�? தவ�கைள� ெச��, ஒ��க�, த�ம�,
இவ�ைற ஏ��� ெகா�����றா�. �ரம ேதவ�
உன�� அ�� இ�லாத ஆ�ைள� ெகா������றா�.
அ�ப������ � �ற�த �ல��� ��ைம இ���
த����ைல ேபா��!”
“எ�கைள� ெகா�ல இராம� நா� ஏ��ய ��ேலா�
���றா�. இல��வ� அவ���� �ைணயாக
���றா�. பைட �ர�க� கா��� ெகா�� தயாராக
இ���றா�க�. எம�� எ�க� உ�ைர� ெகா��
ேபாக தயாராக வ�����றா�. ���� கா���
ெகா�� ���ற�. அ�ய� ேபா�� எ�க�ட� உ�
ஆ�ற� எ�லா� ெதாைல��ப� ஏன�பா இ�� வ��
ேச��தா�?”
“த��! ��ஷணா! � அேயா�� அரச� இராம�ட�
அைட�கல� எ�� ேபானதாேலதா�, இராம��
கைண�� ப�யாக� ேபா�� அர�க� ��ட����, உ�
ைகயா� எ��� ��� ெசா��� ��� கட�கைள�
ெச�ய ����. அத�� உ�ைன அ�� ேவ� யா�
இ���றா�க�? � இல�ைக�� வ�� கால� இ�ேபா�
அ�ல. நா�க� இ�ெதா�ைல�ைடய அைனவ��
ேபா��கள��� இராம� கைணகளா� மா�ட �ற�,
��மக� ��ெகா������ இராம�ராேனா�,
இல�ைக�� வ�� ஒ�ப�ற அரச ெச�வ�ைத ஏ���

ெகா�ள ேவ���. இ�ேபா� � ���ப இராம�டேம
ேபா���!” எ�றா� ��பக�ண�.
அத�� ��ஷண� தய��யப�ேய “அ�ணா!
த�க�ட� நா� ெசா�ல வ�த ெச��ேய ேவ�. அைத
நா� த�க�ட� ெசா�லலாமா?” எ�றா�.
“அ�ப�யா? ச�. அ�த� ெச��ைய� ��” எ�றா�
��பக�ண�.
“இ��� �ட�த மன��ள என��� க�ைணைய�
ெபா��த இராம�, தா�க�� அவ�ட� ேச���
ெகா�டா� உ�க���� அ�� ��வா�. உ�கைள
அைட�கலமாக ஏ��� ெகா�� இற��, �ற�� எ��
மாைய����� �����வா�. இராம� என�க��த
இல�ைக அர� �தலான ெச�வ�கைளெய�லா�
உ�க�டேம அ��� ���ேற�. உ�க��� ஏவ�
ெச��� ப�ைய�� ஏ��� ெகா��ேற�. உ�க�
த��யா�ய எ� மன வ��த�ைத�� ேபா��, ந�
�ல�ைத�� �ற��ற� ெச�ய த�கைள ம�றா� ேக���
ெகா��ேற�. இராம�ைடய ����� யா�� த�ப
��யா�. அ�ப�� த��� ேபானா��, ேவ� �க�ட�
�ைடயா�. இற�க� ேபாவ� ச��ய�. ��க��
அறவ��� ����களானா� ��� ஆ�ைய� �ற�க
ேவ�����கா�. ேவத நாயகனான இராம� உ�க�
�� ெகா�ட இர�க�தா��, எ�பா� உ�ள
அ�பா��, உ�கைள அைழ��� ெகா�� வ��ப�

எ�ைன அ�������றா�. இ�தா� நா� த�க�ட�
ெசா�ல வ�த கா�ய�. ஐயேன! அறவ���
மா�படாம� ��க� எ��ட� வரேவ���” எ�றா�
��ஷண�.
��ஷண� ேப�வைத� க�க�� �� ேசார ேக���
ெகா����தா� ��பக�ண�. தா� ேபச
ேவ��யவ�ைற� ேப� ���த�ட� ��ஷண�
��பக�ண�� கா�� ���� வண��னா�. ����
வண��ய ��ஷணைன ேதா�கைள� ����� ����
த��� ெகா�� ேப��றா� ��பக�ண�. “ைம�தேன!
��� ேம� எ��ய எ���� ேபா� அ�ய���ய
ெச�வ வா��ைகைய ���� இ�வைர என�� ஊ��
க��� ஊ�� வள���, �ற� ேபா����ய
ஒ�பைனகைள� ெச�� எ�ைன ேபா��� அ���ய
அ�ண� இராவண��காக எ� உ�ைர �டாம�
இராம�ட� நா� வரமா�ேட�. எ� ��ப�ைத � ��க
����னா�, �ைர�� இராம�ட� ேபா���. �ரம�
அ��த வர��னா�, � �ர���யாக வாழ�
ேபா�றவ�. � அறவ��� இராம� ப�க� இ��பேத
�யாய�. என�� இ�� ெபா���ய மரணேம
�க����யதா��” இ�வா� ��பக�ண� ��னா�.
ேபா��கள��� ��பக�ணைன� பா��� ��டண�
அவைன� த��ட� வ�� இராம�ட� ேச��� ெகா�
எ�� ேவ��ய ேபா� ��ப� ம���� ெசா�ன
பாட�கைள �ேழ காணலா�.

ெச�� இ��� ெச�த இ��� ��நக�� ெச�வ� ேத�
வ�� இ�ட ெத�ய� எ��� உ��ெகா�ட பைகைய
வா���
அ�� இ��� ��ன� ெகா�ட ���ைட ெந�ேசா�
ஐய
����� வா��ேல� யா� ��ைற�� ஆட�
ெகா�ேட�.
அ�மைன வா� ேசைய அ��க� ேச�த�ைன
அ�ெபா�
த� உைடயவைர ேவ� ஓ� �லைன சா�ப� த�ைன
க� ெதாட� �ர��� ேசைன� கடைல�� கட�� ���
ப� �ைட�� உலக� ���� ப���� ��ெவ�
பா���.
ஆல� க�� அ�� ஓ�� அமர�ேபா� அ�க� ஓட
�ல� ெகா�� ஓ� ேவைல ெதாட�வ� ஓ� ேதா�ற�
ேதா�ற
�ல�ெகா� கட�� ஓட ெந��ெபா� கா�� ஓட
கால� ெகா�� உல�� ஓட கற�� என� ��ெவ�
கா��.
ெச��ைட அ�சா� வ�� எ� க� எ�� ேச�வ� ஆ��
க�வைர கனக� ��ற� எ�ன� ஆ� கா�� த�த
இ�வ�� ��க ம�� அ��� யா� உள� அவைர
எ�லா�
ஒ�வ�� ��ய ஒ�ேட� உ�� �ம�� உல�� எ�றா�.

தா����பா� அ�ைல எ� ெசா� தைல�ெகாள� த�க�
எ��
ேக���பா� ஆ�� எ�� அவெரா�� ெக� இய
ந�ைப
ேவ���பா� இ� ஓ� மா�ற� �ள��னா� �ைள�
உ�� எ��
�����பா� அ�ைல யா�� ெதாழ ��பா� எ�ன�
ெசா�னா�.
ேபா� � ஐய ��ைன� ெபா��னா��� எ�லா� ��ற
ேவ�ய� ேதவ� த�ைன ேவ��ைன ெப��
ெம��ைம
ஆ� �� மர�னாேல கட�க�� ஆ�� ஏ��
மா�ய� நரக� ந�ணா வ�ண�� கா�� ம�ேனா.
ஆ�வ� ஆ�� கால�� அ�வ�� அ��� ����
ேபா�வ� அயேல ��� ேபா���� ேபாத� ��ண�
ேச� அற� ெத��ேதா� ���� யா� உள�? வ��த�
ெச�யா�
ஏ�� எ�ைம ேநா�� இர�கைல எ��� உ�ளா�.
எ�� அவ� த�ைன ���� எ��� மா�� இ�க�
���
��� ��� இர�� ஏ�� �ைற கணா� ெந�� ேநா��
இ�ெறா�� த���த� அ�ேற உட��ற�� எ��
��டா�
ெவ�� ெவ��ற�னா�� அவ� அ��தல��

���தா�.
அ�மைன��, வா��� ேசைய��, அ��க� ேச�
���வைன��, இராம இல��வைர��, �லைன, சா�ப�
�தலான வானர ேசைனைய�� ெவ�� ெகா�� ப�
��ட�ைத� ����� ெகா�� வ�� க�ரவ� ேபால
நா� வ�ேவ�, � பா��பா�. � தாம�யாம� உடேன
இராம இல��வ�ட� ெச�றைடவாயாக! எ��ட�
இ� ஒ� ேப��� ேபச ேவ�டா�. �, இராம��
அ�ம�ேயா� நா�க� இற�த �ற�, ஆ�ற ேவ��ய
��� கட�கைளெய�லா� ெச��, நா�க� நரக�����
ெச�லாம� கா�பாயாக!” எ�� ெசா�� ��பக�ண�,
��ஷணைன ���� மா�ேபா� த��� ெகா��
க�க�� �� ����ெகா�� வ�� பா�ைவைய
மைற�க “நா� இ�வ�� ��� �ற�த உற� இ�ேறா�
���� ��ட�. ���ப ச���க ��யாத ���
நம��� ஏ�ப�� ��ட�. இ����� ேபா!” எ�றா�
��பக�ண�. ��ஷண�� அ�தப�ேய, அவ�
கா�க�� ���� வண��னா�.
க�க��, �க��, மன�� வா�ய �ைல��
��ஷண� உ��� உட��� ஒ���னா�. இவேனா�
இ� வாதா�� பய� இ�ைல, ���ப� ெச�வேத
ந�ல� எ�� ம�றவ� ைக��� வண��ட அ�����
�ற�ப�டா�. ���ப� ெச��� ��ஷண�, இவைன
இ� எ�னா� பா��க ���மா? இ��யாக ஒ� �ைற

இவைன பா��� ���ேறேன எ�� ேபா�� வ���
அ�ணைன� ����� பா���றா�. ேபா�ற த��ைய�
பாச�ேதா� ��பக�ண�� பா���றா�. இ�வ�
க�க��� க��� ெப��ெக���� பா�ைவைய
மைற��ற�. ��க�ைத மன�� தா�� அவரவ� த�த�
வ��� ெச�றன�.
��பக�ணைன� ���� ெச�ற ��ஷண�,
இராம�ரா� இ����ட� ெச�றைட�தா�. அ��
நட�தவ�ைற இராம�ட� எ���� ெசா�னா�.
இராம�� அ� ேக�� இேலசாக� தைலயைச��
“ஐயேன! உ� எ��� உ� அ�ணைன அ�� எ��
ெகா��த� ந�லத�ல எ��தா� நா� அவைன
அைழ�� வர� ெசா�ேன�. இத� �ற��, நா� எ�ன
ெச�ய ����? ��ைய யாரா� ெவ�ல ����?”
எ�றா�.
இ�ப� இராம� ெசா��� ெகா������ ேநர���
அர�க� ேசைன �ர��� ேசைனைய� ��� வைள���
ெகா�ட�. ேபா��கள��� ஒேர அம� ஏ�ப�ட�.
“ஓ�ன �ர�, ேவழ� ஓ�ன, உ�ைள� ��ேத�
ஓ�ன; மைலக� ஓட, ஓ�ன உ�ர� ேப� ஆ�
ஆ�ன கவ�த ப�த�; ஆ�ன அலைக ேம� ேம�
ஆ�ன பதாைக; ஓ�� ஆ�ன, பறைவ அ�மா!”.
ேபா� ெதாட��ய�. ேபா��கள��� ��ைரக��,

யாைனக��, ேத�க�� ஓ�ன. இர�த ஆ� ஓ�ய�.
தைலைய இழ�த ��ட�க� எ��� ஆ�ன.
இைற��ைய உ�ட ேப�க�� ஆ�ன. ேத�க��
���, யாைனக�� ��� க�����த ெகா�க�
ஆ�ன, அவ�ைற� ��� ேபா��கள��� இற�� ���த
மா�ச�கைள� ��ன க��க�� பற�� ஆ�ன.
ேபா��கள��� வானர �ர�க� ��ய க�களா��,
மர�களா�� அ��க�க� உ���ைல�� அ��தன�.
அர�க�க� ��ய �ல��, ேவ�� �ர��கைள
உ���ைலயாம� ெகா�� ேபா�டன. அர�க�க��
������� அ��க� �ற�ப�� மைழெயன
�ர��க� �� பா��தன. ப���� வானர�க� க�லா�
அ��க, அர�க�க� அ�த� க�கைள� ����
���ப�� அவ�க� �ேத எ���றன�. இ�ப�
க�ைமயான ��த� நைடெப�ற�. ேதவ�க� பா����
�ைக�தன�. அ�த ேநர��� ��பக�ண� ��த
கள����� ���தா�. அ�ேபா� வானர �ர�க�
அவ�ட� அக�ப��� ெகா�� ப�ட பா�!
அ�ம�மா!
ஊ�� கால��� உலக�க� அ�த� ேபால வானர�க�
எ�லா� அர�க� பைடயா��, யாைனகளா��,
��பக�ண�� ேதரா�� ந��� இற�தன�. வானர�க�
மைலகைள� ெபய��� ��பக�ண� �� ����றன.
அவ�ைறெய�லா� அவ� த� ைகயா� ப�� ����

வானர� �ேத ��னா�. ஒ� வானர �ரைன ைகயா�
ப��, அதனா� ம�ெறா� வானரைன அ��பா�. �லைர
காலா� எ��வா�. �ைக�பா�; �லைர வா����
ெம�� உ��வா�; �லைர தைலகைள� ப��
���வா�; வான��� எ��� ��வா�. இ�
ைககளா�� ப��� ேத��� உட�� ��� ெகா�வா�.
��பக�ண� ெச��� அ�ைவ� க�� ேதவ�க�
அ�� ஓ�ன�. �ண� ��ய�க���� ப���க�
வ�� ���ன. ��பக�ண� ெகா�ற வானர �ர�க��
உ��கைள அ��� ெச�� எம�� அய�வைட��
ேபானா�. ��பக�ணைன எ�ன ெச�வெத��
அ�யாம� வானர�க� �ைக�தா�க�. அ�ேபா� வானர
ேசைன� தைலவ� �ல�, ஒ� ெப�� மைலைய
ேவெரா�� எ��� அவ� �� ��னா�. அதைன� த�
�லா�த�தா� ெபா��ெபா�யா��னா� ��பக�ண�.
ேவெறா� மைலைய� ேதட ேநர��� �ல�, அவ�
ேத� �� தா�, அத�� இ��த �ரச�
�தலானவ�ைற� கட�� ��� எ��� காலா��
ைகயா�� பல�ைற உைத�தா�.
ைக�� கா�� ஓ�����ட �ைல���,
��பக�ணைன ஒ��� ெச�ய��யாம� �ல�
ச��தா�. இவ� ெவ�� ைகேயா� ேபா�
���தைமயா� ��பக�ண�� இவ� �� தன�
�லா�த�ைத� பா��ச��ைல. இட� ைகயா�

அவைன� த����டா�. ��பக�ண� �லைன
அ��பைத� க�ட அ�கத� ஒ� மைலைய� ����
அவ� �� ��னா�. அைத� த� ஒ� ேதாளா� தா��
உைட�தா� ��பக�ண�. ஒ��� ெச�ய ��யாம�
அ�கத�� த��� ��றா�.
ஏ� �ைனகைள� ெகா�ட ைவர�தாலான ஒ�
த�ட�ைத எ��� ‘ேபா� இவ� உ�ைர� ��’ எ��
ெசா��, அதைன அ�கத� �� ��னா� ��பக�ண�.
அதைன� த� ெப�ய ைககளா� ����� ெகா�டா�
அ�கத�. அைதேய ஓ��� ெகா�� ��பக�ணைன�
தா�க ஓ�னா�. த� எ�ேர ஓ�வ�த அ�கதைன�
��பக�ண� க�க�� � எழ� பா���, “�
இற�பத�காகேவ இ�� வ�த வானர அரச� ���வனா?
அ�ல� அவன� மக� �ைறயா�� அ�கதனா?
அ�ல� எ� ஊைர எ��� அர�க�கைள ெவ�ற
அ�மனா? யா� �?” எ�றா� ��பக�ண�.
“உ� அ�ண� இராவணைன� த� வா�� க��
நா�� �ைசக��� தா� �வெப�மா� கால���
ெச�� வண��னாேன வா�, அவன� மக� நா�.
அ�கத� எ�ப� எ� ெபய�. உ�ைன நா�� எ�
வா�� க�� பைகவர� ேபா� �ைன�� ெபா���ற
இராம�ரா�� பாத�க�� ெகா�� ேபா�
ேபா�ேவ�” எ�றா� அ�கத�.
“உ� த�ைதைய ஓ� கைணயா� ெகா�ற இராம��� �

ெச��� ெதா�� பாரா�ட�பட ேவ��ய�தா�.
உன� ந�ெசயைல உலகேம பாரா���” எ�� ேக�
ெச�தா� ��பக�ண�. “ேமேலா� உ�ைன வண���
ேபா��வா�க�” எ��றா�.
“� இ�� வ�த� எ�ைன உ� வாலா� க�� இராம�
��� ெகா�� ெச�ல அ�ல! எ� �ல�தா� உ�
���� ��த�ப�� உ� கா�க��, வா��
ெதா���ப� �ேழ தைர�� �ட�க�தா�” எ�றா�.
��� ��பக�ண� ��ய த�ட�ைத� த� ைக��
ைவ����த அ�கத�, அ�த� த��னா�
��பக�ணைன அ��க, அ� �த��� ��� ��டா�
உைட�த�. த�� ேசதமைட�த� க��, அவைன�
ப�� எ��க எ�� அவ� �� தா�னா� அ�கத�,
அ�ேபா� ��பக�ண� அவைன ஓ�� ��த, அ�கத�
மய�� �ல� �ள���ப�யாக �ேழ ���தா�.
அ�ேபா� இைடம��� அ�ம� அ�ேக வ��
ேச��தா�. அவ� �� ��ய ேவ� ஒ�ைற
��பக�ண� �ச, அ�ம� ஓ� ெப�ய மைலைய எ���
��பக�ண� ெந���� அ���, ெப�தாக ஆரவார�
ெச�தா�. ��பக�ண� தைல�� ம�ெறா� தைல
ேபால ப�����ட அ�த மைலைய� ���� அ�ம�
�ேத ���ப ����� ேதா�த�� ஆ��ப��தா�
��பக�ண�.
அ�ேபா� அ�கதைன வானர �ர�க� ���� ெகா��

ெச�றன�. அ�ம� ம�ெறா� ெப�ய மைலைய
எ���� ெகா�� ��பக�ண�ட�, “இ�த மைலைய
உ� ேம� எ�ேவ�. உ�னா� இைத� த���க
���மானா� உ� வ�ைமைய எ�ேலா��
ேபா��வா�க�. �ற� உ�ேனா� நா� ேபா� ெச�ய
மா�ேட�, ேபா���ேவ�. வ�லவேன! இ��ல�� �
ெப�� �கைழ� ெப�வா�!” எ�றா�.
“� ��ய மைலயா� நா� தள��� அைடேவனா��,
உன��� ேதா�றவனாேவ�. எ� வ�ைம உன���
�ைற�த� எ�� ஒ��� ெகா�ேவ�” எ�றா�
��பக�ண�.
அ�ம� ��பக�ண� �� அ�த மைலைய எ��றா�.
அ�த மைலைய� த� ேதாளா� ���, ���ளாக�
ெச�தா� ��பக�ண�. இைத� க�ட அ�ம� இவ�
��க வ�ைம உைடயவ�. இவ� ெந�ைச இராம�
அ��தா� �ள��� எ�� எ�� அ��ட�ைத ���
அக�� ெச�றா�.
எ�ப� ெவ�ள� வானர ேசைன�� இ�வைர
இற��ேபான வானர �ர�க� த�ர, ம�றவ�கைள இ�த
��பக�ணேன அ��� ஒ�����வா�
ேபா����றேத எ�� ேதவ�க� மன� கல��ன�.
�ர��க� ���கைள� ெபய��� ��பக�ணைன�
தா����றன�. இல��வ� அவேனா� ேபா� ��ய
வ�� ேச��றா�. த� ���� நாைண இ��� ஓைச

எ���னா�. இ�ெவா�ைய� ேக�ட அர��ய�க�
த�த� கணவ�க� இ� மா�டா�க� என ம�கல
நா�கைள எ��ெத��தன�.
இல��வ� ��பக�ண� ேபா� உ��ரமாக நட�த�.
இல��வ�� ேபா�� �றைமைய� ��பக�ணா�
பாரா���றா�. அ�ம� இல��வைன� த� ேதா�
ேம� தா��� ெகா��றா�. ��பக�ண� அ��றா�
��ைய� க��� ெகா��றா�.
“� இராம�� த��. நா� இராவண�� த��. நா�
இ�வ�� ெச��� இ�த ��த�ைத� காண ேதவ�க�
வ���ளன�. எ�க� �ல��� ெப�ெகா�
���பனைக�� ���ைன அ��தா�. உ� ைகைய
தைர�ைட� �ட��ேவ�” எ�றா� ��பக�ண�.
“உ�ைன� ேபால ெசா��னா� ேபச நா�
���ப��ைல. எ� ���னா� ேப�ேவ� “எ�றா�
இல��வ�.
இ�வ����ைடேய க�� ��த� நட�த�.
��பக�ண�� ேத�� ������த ��க� �தலான
��ட�கைள அ�� எ�� ெகா�றாேனா அ��
ம��ர�தா� ெகா�றாேனா எ�� ஏைனேயா� �ைக��
��க, அைவகைள� ெகா�றேதா�, ேதைர��
��ைல�� இழ�த ��பக�ணைன�� தா��னா�.
��பக�ண� க�� ேகாப� ெகா�டா�.

‘இ�ேபாேத இவ� உ�ைர� ���ேப�’ எ�� ���
�ைனக� உ�ல �லா�த�ைத இல��வ� �� ெச��த
ைக�� எ��தா� ��பக�ண�. அவ� ேத� இழ��
தைர�� ��பைத� க�ட இல��வ�, தா��
அ�ம�� ேதா����� இற�� ேபா� ெச�தா�.
அ�ேபா� இராவண� ��தாக அ���ய
ேசைனெயா�� ��பக�ண���� �ைணயாக வ��
ேச��த�. இ�த ��ய ேசைனய� க�� வானர�க� �த�
ஓ�ன�.
அர�க� பைட�ட� வானர� பைட ேமா� ெப�� அ��
ஏ�ப�� எ��� �ண� ��ய�களாக இ��க,
��பக�ண� ேவெறா� �ைச�� ேபா����
ெகா����த ���வ� இ����ட� ெச�� அவேனா�
ேபா� ெச�ய� ெதாட��னா�. ���வ� ��
��ைமயான ஒ� �லா�த�ைத ���றா� ��பக�ண�.
அ�த �ல� வ�த ேவக�ைத� பா��தவ�க� ‘ஐேயா!
இற�தா� இற�தா�’ எ�� வா���� அல�னா�க�.
அ� ஆகாய��� �ைர�� ெச��ைக��, அ�ம�
��ன� ேபால பா��� அதைன� ���� ஒ����
ேபா�டா�. இதைன� க�ட ��பக�ண� அ�மன�
வ�ைமைய� �க��றா�. “� எ��ட� ேபா� ெச�ய
வா! ேபா� ��� ெசா�ன வைகெய�லா� நா��வ��
ேபா� ெச�யலா�” எ�றா�.
அ�ம� “இ� உ�ைன எ����� ேபா� ெச�ேய�”

என ��� ெச�த �ற�, உ�ேனா� ேபா� ெச�த�
ப�தா��” எ�� ம��� ��டா�. அ����� ���
ேவ�ட� ெச�றா�.
அ�ேபா� ��பக�ண� ேவெறா� ஆ�த�ைத
எ��க���ைல; இட� ��� நகர���ைல. இ�த
ேநர� பா��� ���வ� அவ� எ��� பா��� ெச��
அவைன� ைகயா� ப��� ெகா��, த� வ�ய
ைககளா� தா��னா�; த� பல� ெகா�ட ம���
அவைன� ைககளா� ���னா�. ��பக�ண�
அவைன� பா��� “உ� ஆ�ைம ந��; ஆ��� உ�
ெச��� இ�ேறா� அ��� ���” எ�� ெசா���
ெகா�ேட ���வைன� ப�� ெந����றா�. இ�வ��
எ�� எ�ராக அ���� வ�டமாக� ��� வ�� சா�ைக
ெச�� ேபா��டைத ேதவ�க�� காண��ய��ைல;
அ�வள� ேவக�. வான��� இ� இ��ப� ேபால
ேபா� �க��த�. இ�வ� வா��� இர�த� ெகா��ன.
ஆனா� இ�வ�� ேசா�வைடயாம� ேபா� ெச�தன�.
��பக�ண� ���வ� ெதா�கைள வைள��� க��
அவ� ெபா��க ��யாதப� இ���னா�. அதனா�
���வ� ��� உண�� மய��னா�. மய��ய
���வைன� ���� ெகா�� இல�ைக நக����
ேபானா� ��பக�ண�. பா���� ெகா����த
வானர�க� அல�ன�. தா�� பறைவைய வ���
���� ெகா�� ேபா��ேபா� அத� ���க�

கத�வ� ேபால வானர�க� கத�ன�. அ� க��
அர�க�க� இ�ப ஆரவார� ெச�தன�.
ச��ரைன க��ற பா�� ����வைத� ேபால
ெவ�ைம�றமான ���வைன க�ைம�றமான
��பக�ண� ���� ெச�றா�. இைத� க�� அ�ம�,
இ�த ��பக�ணேனா� ேபா� ெச�வ��ைல எ��
ச��ய� ெச�� ��ேடேன, இவ� ���வைன� ����
ெகா�� ஓ��றாேன, எ�ன ெச�ேவ� எ��
ைககைள� �ைச�� ெகா�� அவ� ��னாேல
ேபா�றா�. வானர�க� அல�� ெகா�� “எ�க�
அரச� ���வைன அர�க� ����ெகா��
ஓ���டா�, இ� எ�க��� யா� �ைண” எ��
இராம�ட� ேபா� �ைற��� அ�தா�க�.
இராம�ரா� ெந��� ேபால க�க� �வ�க, ��
அ��கேளா�, இர�� மா��ைர� ெபா��� இல�ைக
நகர வா�ைல அைட�தா�. எ� ந�ப� ���வைன
இ�த அர�க� இல�ைக நக���� ெகா�� ெச��
��டா�, ேக� ேந�� எ�� ேகா�ைட�� வா�ைல
த� அ��கைள� ெச��� ��ைமயாக அைட��
��டா�. இராம� ������� இ�ப�� சர�க�
ெச�ற ேவக���, �ைசக� �ைக�தன. ��ய க��க�
���� வ�வ� தைட�ப�ட�. ேகா�ைட வா��
��வ�மாக அ��களா� அைடப��� ேபா���.
அ�த அ��� �வ�ைற� கட�� ேபாக ��பக�ணனா�

��ய��ைல. ம�ைல� தா��� ேபாக
�ைன�தவ��� அ��� அ��க� அைணக��ய�
ேபால மைற��� ெகா����த�. இைத� ெச�தவ�
யா� எ�� �ைக��� ேபா� ����� பா��தா�.
அ�ேக தாமைர� ெச�கணா� இராம�ராைன�
க�டா�.
இராம�ராைன ேந�� க�ட��, ��பக�ண� ெப���
ெவ��டா�. அவ��� ஏ�ப�ட ேகாப���
காரணமாக அவ�ட� ஏ�ப�ட மா�ற�கைள�
பா��ேபா�.
“ம��த வா� ெகா���ைக வழ�க, மா�த�
���தன; ��வ�க� ���ெகா�� ஏ�ட
ெபா��த�, நயன�க�; ெபா��கலாைமயா�
இ��தவ� ெத���னா�, இ��த, ��� எலா�”.
அவ�ைடய வா����� �ைக எ��ற�; உத�க�
�����றன; ��வ�க� வைள�� ஏ���றன; க�க�
��ெபா� க����றன, அவ� அத��ய ஒ�யா�
���க� அ�த ஓைசைய எ�ெரா��தன. “வ�ைம
இழ�த கவ�தைன� ேபால��, ���, கா��, க���
உ��� வா� ேபால��, எ�ைன
எ����டாேயா? இ�த ���வைன� கா���
ெபா��� எ�ைன� தா�க வ�தாேயா?”
“��ேல��ய இராமா! ஒ�த வ�ைம�ைடேயா�

ெச���ற ேபா�� யா�, �� த�� இல��வ�ட�
ெவ��� ேபா� ெச�ய��ைல, அவ��� வாகனமாக
வ�த யாைன ேபா�ற அ�மேனா� ெவ��� ேபா�
ெச�ய��ைல, உ��ட� ேதா�ற வா��� த��
���வ�ட�� ெவ��� ேபா�ட��ைல, ஏ�
ெத��மா? அவ�க� என�� �கரானவ�க� இ�ைல.
என�� �கரானவனாக உ�ைன�தா� ேத�ேன�. �
�ைட�க��ைல. நா� �ைளயா�டாக� ெச�த ேபா��
உ� வானர� பைடக� �த��� ேபா�ன. உ� த��
வ� இழ�� ஒ���� ேபானா�. அ�ம� த� பல�
�ைத�தா�. என�� ஈ� ெகா���� ேபா� ெச�ய வ�த
இ�த ���வைன த��பா� இ�� எ�தாக� ���
வ�ேத�. இவைன� கா�பா��வத�காக �ேய வ�தா�.
இ�ேவ எ� பா��ய�. உ�ேனா� ேபா� ெச�� எ�
அ�ண� அைட���ள ��ப ேநாைய� ேபா��ேவ�.
இேதா! எ� �����ள ���வைன உ� �� �ர�தா�
����பா� எ�றா�, �ைத�� �ைற ��டா� எ��
ெகா�!” எ�றா� ��பக�ண�.
��பக�ண� இ�ப� ேப�ய��, இராம� ஒ� ��னைக
ெச�� “எ� இ�ய ந�ப� ���வைன� ���ய உன�
ேதா� எ�� மைலைய நா� ெவ��
சா��க��ைலயா�� உன��� ேதா�றவ� ஆேவ�.
அத� ��, இ�த ��ைல�� நா� ெதாடமா�ேட�”
எ�� சபத� ெச�தா�.

��லா� ெச��த�ப�� �வ�ேபால ேகா�ைட வா�ைல
மைற������ அைட�ைப� �ற�க எ�வள�
�ய��� ��பக�ணனா� ��ய��ைல. அ�ேபா�
இராம�ர� அவன� ெந��ைய� �� ைவ�� ��ய
�ைன��ள இர�� அ��கைள� ெச���னா�. அ�த
அ��க� ��பக�ண� ெந���� பா��� ���த�,
அ�த இட������ ��� ெகா�ப���� ெகா��ய�.
அ�த ��� ெவ�ள� ���வ� �க��� ப�� அவ�
மய�க� ெத��� எ��தா�. இ�வைர �ர�ேபா�
���த ��பக�ண� இராம�� கைணயா� அ�ப��
மய�� �ேழ ���தா�.
��பக�ண� ெந���� இராமன� அ��க�
பா�����தைத ���வ� பா��தா�. இராம� எ�ேக
எ�� ����� பா��தா�, அ�ேக இராமைன� க��
ைககைள� ���� ெதா�� வண��னா�. இராமைன�
க�ட�� ம���தா�. அ�த ம������ அ�ேக
மய�� �ேழ ���� �ட�த ��பக�ண� �� தா��
பா���, அவன� ��ைக��, காைத�� அ�ேயா�
க���� கவ��� ெகா�� எ��� ெச�� த�
��ட�தா�ட� ேச��� ெகா�டா�. எ�ன இ��தா��
�ற�பா� வானர�தாேன! அவ� இய�பான �ைற��,
��� பா��� ெச�� இராவண� ம�ம�ட�����த
�ைலம��ப�ற ம�கைள� ����� ெச�றா�,
இ�ேபா� மய�� �ேழ �ட��� ��பக�ண� ��
பா��� அவ� காைத�� ��ைக�� அ�ேயா� க���

எ���� ெச�றா�.
��பக�ணன� ��ைக��, காைத�� ���வ� க����
����� ��டைத� க�ட�� அ�ேக ஒேர ஆரவார�.
“வானர� ஆ��தன; மைழ�� ஆ��தன
தான�� ஆ��தன; தவ�� ஆ��தன
�� நா� ேவைல�� ெவ��� ஆ��தன
வானவேரா� ��� அற�� ஆ��தேத”.
வானர� ��ட���� ம���� ��பட��ைல. ந�
அரச� ���வ� அ�த அர�க�ைடய காைத��
��ைக�� க��� எ��� ��டா� எ�� ஆரவார�
ெச�தன. ேமக���ட ம���� ஆரவார� ெச��
மைழைய� ெபா��த�. தான��, தவ�� �ட இ�த
கா��ைய� க�� ஆ��ப��தன; நா�� கட�க��
மைலக���ட அரவார� ெச�தன. ேதவ�கேளா�
��ற த�மேதவ�� ஆ��ப��தா�.
��� ேநரமான��, ���வ� மய�க� ெத���
எ��தா�. அவ� மய�க� ெத��தைத� க��
இராம�� ம���தா�. மய�க� ெத��� எ��த
��பக�ண�, த� ���� மா���ெகா����த
���வ� த�� ஓ���டைத��, அவ� ேபா�� ேபாேத
த� ��ைக��, காைத�� க���� ������ ெகா��
ேபா���டைத�� உண��� தா�க��யாத வ��த�
அைட�தா�. அவ��� அவ� �ேத இர�க� வ�த�.

“ஏ���� எ��, ����னைர� பா����; த�
நா�ைய� பா����; �� நட�த நா�ைட
வா�ைய� பா����; இ�ம�ைண� பா���மா�
�� உ�ற�! என� ��� ெந��ன�.”
� � எ�ன இ� இ�ப� ேந�����டேத எ��
ெவ����� ெந�� ���றா�. இ�ப�� ெச�த
பைகவைன வா� �ைறய ஏ�� ெகா�� எ��றா�;
������� பா���� ெகா������ ேதவ�கைள�
கா�பா�; �� ேதா�� எ��க�ப�ட த� ����
கா�� இ��த இட�ைத� பா��பா�; ��� தா�
இ��த மேகா�னதமான வா�ைவ��, இ�ைறய
இ��ைலைய�� ஒ����� பா��பா�; இதனா�
ஏ�ப�ட அவமான�தா� தைல ���� ம�ைண�
பா��பா�.
எ� ��ைக அ��த அவ��� இேத ��ைக நா�
ெச�� கா��ேவ� எ�� ெசா��, த� வாைள��
ேகடய�ைத�� ைக�� எ��தா� ��பக�ண�. ���த
ேகாப��னா� அ�ப�ட அவ� கா���, �����
உ�ர� ெகா��ய�. �த�� எ��த ேகடய� த�
ஆ�ற��� ஏ�றத�ல எ�� அதைன� ��� எ���
��� ��யதாக ஒ�ைற எ���� ெகா�டா�.
“����தன�, ��ன�, ����� �� எலா�
உ���தன�, உல�ைன அன�த� உ��ேயா�
அ���தன�, ஆ��தன� ஆ�ர� ெப��

க���தல� �� வடவைர�� கா��யா�”
ைக�� ������த வாளா� ��னா�, ����
உ�ள ��க� எ�லா� ம��� ���ப�
உ���தன�; இ�ம��லக�ைத� தா����ற
ஆ�ேசட� உ�பட அைன�ைத�� அ�ர� ெச�தா�;
ெப��த ஆரவார� ெச�� ெகா�ேட ��பக�ண�
ஆ�ர� க��கைள�ைடய ��ய� வல� வ��
ேம�மைல�ைன� ேபால கா��ய��தா�. த�
ைக����த ேகடக�ைத �� க�� ேபா� ���தா�.
�ர��� பைட �ைசேதா�� ெச�� ���தன. ஆ�ர�
நாம�கைள�ைடய இராம�ரா� அ�த ேகடக�ைத� த�
������� �ற�ப�ட ஓ� அ��னா�
உைட�ெத��தா�.
ேகடக� உைட�த��, த� வாைள எ���� ேபா��டா�
��பக�ண�. சர�சரமா� வானர�க� ெச�� ம���
���தன. அ�ேபா� ஜா�பவா� இராம�ட� இ�ேபா�
� இவைன� ெகா�லா��டா� வானர ேசைன �����
அ������ எ�றா�. உடேன இராம� ‘எமைன
இ�� இவ� �� ����ேவ�’ எ�ற உ��ேயா�
அவ��� ��பாக� ெச�றா�. ப���� இ� ேபா�ற
அ��கைள� ��பக�ண� �� ெச���னா�. ேபா��
வ�ல ��பக�ண� அவ�ைற� த���� �ைத�தா�.
இராம� ேவெறா� அ�ைப ெச��� ��பக�ண� ைக
வாைள ���ெத��தா�.

ைக����த வா� ���த��, ேவெறா� வாைள
எ���� ெகா��, “���ேத�! ���ேத�!” எ��
ெவ�ேயா� ��பக�ண� இராம� �� தா�க�
ெதாட��னா�. இராம� தன� ெதாட��த அ��களா�
அவ�ைடய வா�, ேகடக�, கவச� அைன�ைத��
அ��ெத��தா�. அ�ேபா� இராவண� அ���ய
ம�ெறா� பைட அவ��� உத��� வ�� ேச��த�.
��பக�ண�� ஒ� �ல� பைடைய எ���� ெகா��
ேபா���றா�. இராம� எ�த அ��க�, அர�க�
பைடைய ����மாக அ��� ����றன.
��பக�ண� த��� �ட�ப�ட �ைல��, அவ�
��ற ேகால� க�� இர�க��ட� இராம� ஐேயா!
பாவ�. இவ� த�யனாக ���றாேன எ�ற க��ட�
“��பக�ணா! உ� ��ைன இ�ன� ��ய��ைல.
அதனா�தா�, நா� அைழ�த ேபா� � எ� ப�க�
வர��ைல. சாவத�ேக தயாராக இ���றா�. �
��ஷண�ட� �ற�தவ� எ�பதா� உ�ைன�
ெகா�லாம� ���ேற�. ஊ���� ���� ேபா�
நாைள வ��றாயா, அ�ல� இ�ெபா�ேத ேபா����
சா�றாயா? எ� உ�தேமா அ�ப�ேய ெச�” எ�றா�.
&# 8220;ஏ�ேயா� எ�� ெப���ைண இழ�தைன,
எ�� ஒ� த� ��றா�
��ேயா�ட� �ற�தைன, ஆத�� �� உ�� �ன��
ஈவ�

ேபா�ேயா? ��ைற வ���ேயா? அ�� எ�� ேபா�
���� இ�ேபாேத
சா�ேயா? உன�� உ�வ� ெசா���, சைம�ற�
ெத��� அ�மா!”
“இராமா! � ெகா�வ� இ��க���. உ�களா� உ���
அ�ப�� ���� ெச�ற ���பனைக ேபால எ�னா�
��� அ�ப�ட இ�த �க�ேதா� உ�ேரா� இ��க
��யா�. இராவன� ெச�த அடாத தவைற� த��க
�ய�ேற�. அவ� ேக�க��ைல. அத� �ைளவாக
இ�� ��க�ப��, தைல ���� உ��� ���ேற�.
உ�கைளெய�லா� ெகா����� ெவ�� �ரனாக�
���ப ேவ��ய நா�, ���பனைக ேபால
��க�ப��� ேபா� ���ேறேன!” எ�றா�
��பக�ண�.
�ற� ��பக�ண����, இராம���� க�ைமயான
ேபா� �க��ற�. இராம� ����ற அ��க� எ�லா�,
��பக�ண� அ�����த �வெப�மா� ெகா��த
கவச�ைத� �ைள��� ெகா�� உ�ேள ெச�ல
��ய��ைல. அதனா� �வெப�மா� அ��ய
பா�பதா��ர�ைத எ���, அவ� ேம� ஏ�, அவன�
கவச�ைத உைட�தா� இராம�. ம�ெறா� அ��னா�
அவ�ைடய ஒ� கர�ைத அ��� எ��தா�. அ���
�ேழ ���த ைகைய ம�ெறா� ைகயா� எ����
ெகா�� அதனா� வானர ேசைனைய� தா�� கண�க�ற

வானர�கைள� ெகா�றா� ��பக�ண�.
ேதவ�கெள�லா� �� ��� “இராமா, அவ�ைடய
இ�ெனா� ைகைய�� அ��பாயாக!” எ�றன�.
அ�வாேற இராம� இ�ெனா� அ�ைப� ெச���
அவ�ைடய இ�ெனா� ைகைய�� �����
���றா�. இர�� ைகக�� இழ�த ��ன��, த�
கா�களா� எ��கைள உைத��� ேபா���றா�.
�த�� ஒ� காைல� ����த �ற��, அவ�
ம�ெறா� காலா� ேபா�ட� ெதாட�க��, அ�த�
காைல�� ����தா� இராம�. ��டமாக �ேழ
���த ��பக�ண� தன� வா�னா� மைலகைள�
க�� எ��� அ�ைவ� ெச�தா�. இவ� �ரமான
ேபாைர� க�� இராம� அ�ச��தா�..
ைக, கா�கைள இழ�த �ைல�� ��பக�ண�
இராமைன� �க��றா�. காலவர���� வாழ
ேவ��ய இராவன� காம ேநா�னா� �ழ ேந��டேத!
இ�த இராமன� ஆ�ற��� �� ஆ�ர�
இராவண�க�� ஈ� ஆவா�கேளா? எ��
எ���றா�.
“இராமா! ��� ச�கரவ����� மர�ேல வ�த �,
அைட�கல� அைட�தவைர கா��� ப��ைடயவ�.
அர�க� �ல��� �ற�தவனா��� எ� த��
��ஷண� உ�ைன அைட�கலெம�� அைட�தா�.
���த� கட�ேள! அரச உ�வ� தா�� வ�த ேவத

ெந� ��ட அ�தணேன! எ� த�� ��ஷணைன�
கா�பாயாக!”.
“��ஷண� �� ெகா�ட ேகாப�தா�, எ� அ�ண�
இராவண� அவைன� ெகா�ல �ய�வா�. � அவைன
இராவண�ட���� கா�பா��. உ� த��
இல��வ��, அ�ம��, ��� ��ஷணைன� ����
இ�லாம� உ�க�டேனேய இ����ப� பா����
ெகா�. த�� எ��� பாராம� தக��யான இராவண�
அவைன� ெகா�ல �ய�வா�. இராமா! அ��கடேல!
பர�ெபா�ேள! இ��யாக உ��ட� நா� ஓ� வர�
ேக��ேற�. ம��காம� � அதைன� த��ட�
ேவ���. அ�� ��வாயா?” எ�றா� ��பக�ண�.
“ேக�! ��பக�ணா” எ�றா� இராம�.
இ�த ��த�ைத ேதவ�க��, ��வ�க�� பா����
ெகா�����றா�க�. எ�ைன ����லாத ��ட�
எ�� ஏ�ன� ெச�யாவ�ண� எ� க��ைத�
�����, அைத �க எ�ட��� க�காணாம�
ச���ர����� ேபாட� ெச�� ��. எ� ��ட�
ஒ�வ� க���� படேவ�டா�. இ�த வர�ைத
ம��� � அ�ள ேவ���!” எ�றா� ��பக�ண�.
உடேன இராம�, ஒ� அ�ைப எ���, அவ�
தைலைய� �����, �க �ர��� கட�� ெகா��
ேபா� ேபாட� ெச�தா�. அ�ப�ட ��பக�ண� தைல

கட�� ஆ��த�. அ� க��:
“ஆ�ன� வானவ�க�; அரமக�� அ�த இைச
பா�ன�; மாதவ�� ேவ�ய�� பய� ��தா�
��னா� பைட�தைலவ� ெகா�றவைன; �ட� கல��
ஓ�னா�, அட� அர�க�, இராவண��� உண���வா�”.

(��த கா�ட� இர�டா� ப�� �ைற��ற�.)
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��த கா�ட� - 3ஆ� பாக�
வ�வ�:
க�ப� இய��ய இராம காைத
��த கா�ட� – 3ஆ� பாக�.

��த கா�ட��� ��ைதய ப���� இ����
��பக�ண�ைடய �ர சாகச� ெசய�கைள��,
இராகவன� வா� அவ� தைலைய� ெகா�� ேபா�
கட�� ேபா�ட வரலா�ைற�� பா��ேதா�. இ�
இல�ைக ம�ன� இராவண� �ைதபா� ைவ�த
ெபா��தா� காம�தா�, தன� ��ைமக�����

��படாதவனாக, ேம�� ேம�� தவறான வ�கைளேய
ேம�ெகா��றா� எ�� வரலா�ைற� பா��கலா�.
இராவண� தன� அைம�சனான மேகாதர�ட�
�ைதைய நா� எ�ப��� அைடவத�� ஒ� ந�ல
உபாய� ெசா� எ�� ேக��றா�. “ெசா��ேற�” எ��
மேகாதர� ஓ� ����ைய� ���றா�. “ம��த�
எ�ெறா� அர�க�, மாைய��, வ�சைன��
உைடயவ�. அவைன ஜனக ம�ன� ேபால உ�வ�ைத
எ���� ெகா��, �ைத�ட� ெகா�� ெச�ேவா�. த�
த�ைத ��ப� ப�வைத� ச���� ெகா�ள ��யாம�,
அவ� உ�ைன ஏ��� ெகா�வா�” எ�றா�
மாைய�� வ�ல மேகாதர�. இ�ப�ெயா�
ஆேலாசைன வழ��ய மேகாதரைன, இராவண�
மா�ேபா� த��� ெகா��, “அவைன இ�ேக
ெகாண��� அ��தேம ெச�” எ�றா�.
�ய எ�ண�கேளா� இராவண� அேசாகவன�ைத
அைட�றா�. அ�ேக �ைத�ட� தா� காமவச�ப��
தள���� �ைலைய எ���ைர��� த�ைன ஆத���
அ���ப� �ல��� ���� ம�றா�� ேக��றா�.
இ�த அர�கன� ெசயைல� க�� ஜான� அ�ச��றா�.
���தனா�ய இராவணைன ஏ���� பா��க��ைல.
�ேழ �ட�தெதா� ���ைப எ��தா�, அைத �ேழ
ேபா�� அதைன இராவணனாக எ���ெகா��, த�
ஆ��� நாயகனா�ய இராமைனய�� ேவ� எவைர��

எ�ணாத த� உ�ள�� உ��ைய அ������றா�.
�ேயா� இராவணைன� பா��க�� ���பாம� ேவ�
�ற� ����� ெகா��றா�. இராவண���� தா�க
��யாத அவமான�, ேகாப�. �ைத�ட� “��
கணவனா�ய இராமைன� ெகா�ேவ�. அவன�
��ற�தா� அைனவைர�� அேயா�����,
��ைல��� ெகா�ேவ�. அவ�கைள� ெகா�� வர
ஆ�ற� ��க அர�க�க� ெச�����றா�க�” எ�றா�.
வ�சைன ��க அவ� ெசா�ேக�� ெப��
�யரமைட�தா� �ைத. அ�த ேநர� மேகாதர� ஜனக�
ேவட��ட அர�கைன, அவ� �� ெகா�� வ��
�����றா�. தன� த�ைத அர�க�க�ட�
�ைற�ப��� �ட�பைத� க�� ஜான� பல��
ெசா�� அர���றா�. மாயா ஜனக� இராவணைன
வண��வைத� க�� பறைவ� ��ைச� ேபால
பத��றா�. ஜனகனாக ேவட��டவ� ெபா�யானவ�
எ�பைத ஜான� உணர��ைல. த� த�ைத��
��ப�ைத� ேபா�க வ� ெத�யாதவளா�� த���றா�.
வ�ைமய�ற ெப�ணான என���தா� �யர�
எ�றா�, ேவ�தனா�ய உன��� இ�ப� பைகவைன
வண���� இ��ைல வ�தேத எ�� வ���னா�. எ�
த�ைதையேய ப��� ெகாண��த இவ�க���, தவ
�ைல�� இ���� பரதைன� ����� ெகா��
வ�த� எ�தான�தாேன, அ�ய� அ�லேவ! இ�ப�

வ���� �யர��� உழ�ற �ைத�ட� இராவண�
அைவைள� த� ���ப���� இைச�மா�
ேவ���றா�. ெவ��ெட��த �ைத, “���தேன!
எ� நாயக� அ���� ��� உ� ��ற��
அ�ய�ேபாவ� ��ண�” எ�றா�.
“� இராம�� அ�� பா��� ேபா��கள��� ����
�ட�பா�. கா�ைகக� உ� க�கைள� த� அல�னா�
ெகா��� ����. �லா� ��ற ேப� வா�க�
உ�ைன� ��� ஆ��. ேபா�ேல உ� மகைன
இல��வ� ெகா�வா�; அவ� உட�ைப �ண�
உ��� நா�க� ����; � இற�த மகைன எ��
வா���� அலற� ேபா�றா�!” இ�ப� �ரா��
ெசா�ன��, ெவ��ெட��த இராவண�, ைககைள�
�ைச�� ெகா��, ப�கைள� க���, வாைய ம���,
�ைதைய ேநா�� �ைரவாக வ�தா�; அ�ப�
வ�தவைன மேகாதர� த��தா�.
“இவைள � ஒ��� ெச�ய ேவ�டா�. இவ� த�ைத
ஜனக� ெசா�னா�, இவ� ேக�பா�” எ�றா�. ேகாப�
த��� இராவண� ���� வ�தா�. அ�ேபா�
ஜனக� ேவட��ட மாய அர�க� �ைத�ட�, “த�ைத
உ� ��னா� இற���ப� � பா���� ெகா����க�
ேபா�றாேயா? உ�னா�, �ற உ��க� அ�வ� ந�ல
ெசயேலா? � இல�ைக ேவ�த��� உட�ப�� அவைன
ஏ��� ெகா�வ� உன�� ஒ� ��கா�ேமா?” எ�றா�.

மாயா ஜனக�� ெசா�கைள� ேக�ட �ைத அைட�த
�ைலைய எ�னெவ�� ெசா�வ�?
“அ��ைர ேக�ட ந�ைக, ெச�கைள அைமய� ெபா��
ெவ������, ஆ�த��, ���ன� ெவ�� ெபா�க
‘இ��ைர எ�ைத �றா�, இ� உ�� வா��ைக ேப�
ெச��ைர அ�� இ�’ எ�னா� ��னா�, உைளய�
ெச���”.
எ� த�ைத இ�ப��ப�ட ேப�ைச ேபசேவ மா�டா�.
ப�ைய ஏ��� ெகா�� எ�ப�யாவ� உ�� வாழ
ேவ��ெம�� எ� த�ைத எ�ணேவ மா�டா�.
இ�வா��ைதக� அற�� அ��, ேந�ைம�� அ��,
எ�� மன� ைந�� வ���னா�.
“அற� உண��தவ� ெசா��� ெசா�லா இ�? ந����
�ற�தா� ��� ெசயலா இ�? ேவத �� க�றவ� ���
ெந�யா இ�? உ���� ேமலாக ப�� பாரா��ேவா�
�ைன�க� ��ய ெசயலா இ�? � ந��� �ற�த ஜனக�
அ�ல! � எ� த�ைதேய அ�ல!” எ�� அல�னா�
�ைத.
“எ� ஆ��� நாயக� இராம�ரா� அ�� ேவ�
ஆடவ� எவேர�� எ�ைன அைண�� க���ட�
எ�ன��� ெந��க �ய�வானா��, அவ�க�
���டைர அ��ய ���� ���ைய� ேபால
அ�வா�க�. �ல��� இய�ைப �ைள�� ப��

கா��வ� ேபால, ஒ�வர� �ல��� இய�ைப, அவ�
��� வா�� ெசா�க� �ல�ப����.” எ��றா� �ைத.
அ�ேபா� அ�த மாயா ஜனகைன� ெகா�� ��வதாக�
���ெகா�� இராவண� தன� வாைள உ���றா�.
“உ�னா� ஒ�வைர�� ெகா��த� இயலா�. �
இராம�ரா� அ��னா� இற�ெதா�வா�!” எ�றா�
�ைத.
மேகாதர� இராவணைன சமாதான� ெச�வ� ேபால
பாசா�� ெச��, அ�த மாயா ஜனகைன� ெகா�லாம�
த��� அைழ��� ெச��றா�. அ�ேபா�
ேபா��கள������ ெப��த ஆரவார� ேக��ற�.
இராவண� கா��� அ�த ஆரவார� வ�� ���ற�.
�த�க� வ�� இராவண� காேதா�, “உ�� இற�தன�,
இராம� ெகா�றன�” எ�றன�. ேபா��கள��� த��
��பக�ண� இற�த ெச�� ேக�ட இராவண� ெப��
�யர��� ஆ��தா�. தா�க ��யாத �யர�தா�
உண�� இழ�தா�. உண�� ����ய��
���ெத���, வா���� கத� அ�தா�,
மா��ேபான த� அ�ைம� த�� ��பக�ண��காக.
“த��ேயா! வானவ� ஆ� தாமைர�� கா� உழ���
���ேயா! நா��க�ேதா� ேச� மதைல ேதா�றாேலா!
த��ேயா! இ��ரைன நாம� ெபா� �ைட�த

எ��ேயா! யா� உ�ைன இ� உைர�� ேக�ேடேனா!”
ேதவ�க�ைடய தாமைர� தடாக�ைத� �ைவ��
�வ�ச� ெச�த யாைன ேபா�ற த��ேய! �ரம��
மக� வ���� ேபரேன! ஆ�க�� �ற�தவேன!
இ��ரைன ெவ�ற எ� அ�ைம� த��ேய! நா�
இ���, உ� இற�த ெச��ைய� ேக���ப�யாக
ேந��தேத!”.
“த�ைன�தா�, த��ைய�தா�, தாைன�
தைலவைன�தா�
ம�ைன�தா�, ைம�தைன�தா�, மா�த���
காதைல�தா�
��ைன� கர��� இைறைய�தா� ேப� மா��தா�
எ�ன�தா� ேக��ேல�; எ� ஆனவா� இ�ேவ”.
எ� ெபா���� ேபா��கள��� ஆ� �ற�த எ�
அ�ைம� த��! அ�த ���ர� இராமைனேயா,
அ�ல� அவ� த��யா�ய இல��வைனேயா, அ�ல�
பைட�தைலவ� �லைனேயா, அ�ல� வானர ம�ன�
���வைனேயா, அ�ல� வா� ைம�த�
அ�கதைனேயா, அ�ல� வா����ர� அ�மைனேயா,
அ�ல� கர�க��� அரச� ஜா�பவாைனேயா,
ெகா�� ஒ��தா� எ�� உலக�தா� ெசா�ல� ேக��
ம�ழேவ��ய நா� இ�� உன�ேக மரண� வ�த�
எ�� ேக���ப� ேந��� ��டேத!.

“காத� மக�� உ� கா�கைள� தட��ட, ெத�ற�
��� மா�ைக�� மல��ப��ைக�� �����ற �!
ேபா��கள���, ேப�� கண�க� ��தாட, பைற
�ழ�க� ேக���ப� ம� தைர�� ����
���றாேயா?” இ�ப� இராவன� வா���� அர��
அ�தா�. த�� ��பக�ண� மா��ேபான ெச��
அவைன ெப��� உ�����ட�. ��� இராவண�
எ�� ெபய� இவ���� �ைட�க�� இ�ப�ெயா�
�ைற அ�ததா�தா� �ைட�த�. அ� ைகைல
மைலைய ெபய���� ேபா� மைல�க��� மா���
ெகா�� அ�த இராவண��� இர�� �வெப�மா�
ெகா��த காரண� ெபய�. இராவண� எ�ற ெசா����
அ�ைக எ�� ெபா�� உ��. அேதா� ��ேகா�
வா�நாைள��, மா�றாைர ெவ�� ெகா�ள���ய
‘ச��ரஹாச�’ எ�� வாைள�� �வெப�மா�
இராவண���� ெகா��தா� எ�ப� வரலா�.
��பக�ண� ேபா�� மா�டா� எ�ற ெச����,
அ�த� ெச��ைய� ேக�ட இராவண� அ��
�ல��வைத�� ேக�ட �ைத ம����யைட�தா�.
இராவன���� த� த��ைய� ெகா�ற மா�ட
வ��க�ைதேய ��ேடா� ஒ��க ேவ��ெம�ற ெவ�
ஏ�ப�ட�. அைம�ச�க� அவைன� ேத�� அைழ���
ெச�றா�க�. ேபா�ற ேபா���, இ�த (மாயா)
ஜனகைன� �ைற�� அைட��க� எ���
ெசா������ ேபானா�.

இவ�ைறெய�லா� கவ���� ெகா����த ��சைட
�ைத�ட� உ� த�ைத எ�� ஒ�வைன அைழ�� வ��
இராவண� நாடக� ஆ�னாேன, அவ� உ� த�ைத
அ�ல. ெகா�� ெதா�� ��ட மாய��� வ�ல
அர�க�. அவ� ெபய� ம��த� எ�றா�. �ைத ��ம�
அைட�தா�.
அேசாகவன�����த இராவண��� அவ� த��
��பக�ண�� மரண� ெச�� அ���க�ப�ட��,
அவ� தா�க ��யாத ேகாப� ெகா�டா� எ�பைத�
பா��ேதா�. அவ� அர�மைன ����� வ��� இ�
�ற�க��� ��� வண����ற அைம�ச�க� ��
க�� ேகாப��ட� காண�ப�டா�.
“பைகவ�கைள அ��� ெவ���ட� ����ேவா�
எ�� �� �ர� ேப����� ேபா��கள�
ேபா��கேள! த����� �ைணயாக இ��� அவ�
உ�ைர� கா�க�� இ�ைல, ேபா�� ெவ�ல���ைல.
எ� த��ைய� களப� ெகா������ வ���ள
��க� எ� க��� ��கா��க�, ேபா����க�!.
ேபா�� ெவ�� ெபற ���தா� ேபா����
ெச���க�, இ�ைல, பைகவ�ட� அ�ப�� சாேவா�
எ�றா�, ேபா��ேக ேபாக ேவ�டா�. இர���
ஒ�ைற ேம�ெகா���க�!” எ�� எ��� ���தா�
இராவண�.
அதைன� ேக�ட இராவணன� மக� அ�காய�, த�

உ�ள��� ெபா�� வ�த ேகாப��� இராவண�ட�,
“த�ைதேய! உ� த��ைய� ெகா�றவன� த��ைய,
நா� ெகா�� வ�ேவ�. � ெப�ற �யர�ைத,
அவைன�� அைடய ைவ�ேப�. நா� அ�ப��
ெச�ய� தவ�னா�, உ� மக� என� ெசா�ல�த�கவ�
அ�ேல�” எ�� ��ைர�தா�.
“த�ைதேய! ேசைனைய அைழ��� ெகா�� ேபா எ��
ெசா�னா��, அ�� த�யாகேவ ேபா���� ேபா
எ�� ெசா��� ப��தா��, உ� எ�ண�ப�
ெச�ேவ�, �ைட த�க!” எ�றா�.
மக� அ�காய� ெசா�னைத� ேக�� இராவண�
ெப��ேசைன�ட�, அவைன ேபா��� அ���
ைவ�தா�. ேம�� �ற�த �ர�களான, ��ப� எ��
ெகா��த�ைமயா��, ���ப�, அக�ப�
ஆ�ேயாைர�� மக�ைடய ேத��� ��பாக��,
��பாக�� ெச���ப� ஆைண��� அ����றா�.
ஆ�ர� ��ைரக� ��ட�ப�ட ேத�� ஏ� அ�காய�
ேபா���� ெச��றா�. அவேனா� ேகா� யாைன�
பைட��, அேத அள� ��ைர� பைட�� ெச�றன.
அ�காய� கவச�ைத அ��� ெகா��, ைக��
��ைல��, உைட வாைள�� எ���� ெகா��
�ற�ப�டா�.
ேபா��கள� ெச�ற அ�காய� அ�� இராமனா�
அர�க� ேசைன�� ஏ�ப�ட அ��கைள� பா��தா�.

��த�பா ��பக�ண�� தைலய�ற ��ட�
�ட�பைத�� க�� மன� பைத�தா�. இ�த
அவல�ைத� காணேவா, நா� இ�� வ�ேத� எ��
அ�� �ல���றா�, ��பக�ண�� தைலய�ற
உடைல� க�ட�� க�� ேகாபமைட�றா�. இதைன�
ெச�த இல��வைன� ேபா�� ெகா��, அவ�
மைறவா� இராம� ப�� �யைர� க�ட �ற�தா� எ�
�யர� ஆ�� எ�றா�.
இல��வைன� த��ட� ேபா� ��ய வ�மா� ம�ட�
எ�� அர�க� �ல� ெசா�� அ����றா�. ம�ட�
இராமைன� பா��க� ேபான இட�ைத�, வானர�க�
அவைன� ���� ெகா�� தா�க� ெதாட�க, இராம�
அவ�கைள� த���, �� வ�தவைன� தா�கா��க�
எ�� அவைன� கா�தா�. ம�ட�ட� அவ� வ�த
காரண� யா� எ�� இராம� ேக�டத��, அவ� அைத
இல��வ�ட� ம���தா� ெசா�ேவ� எ�றா�.
“ச�! ெசா�! ெசா�!” எ�� இல��வ� ேவகமாக�
ேக�டா�. ம�ட� இல��வ�ட� “ெபா� ேம�யேன,
அ�காய��� உ��� தா� ஆ��ர�. உ� ��
ெவ��டவனா� உ��ட� த��� ேந��� ேந�
ேபா�ட அைழ��றா�. ஆ�ற� உ�� எ�றா�,
இ�ேபாேத எ��ட� �ற�ப�” எ�றா�.
இதைன� ேக�ட இராம�ரா�, “இல��வ� ஒ�வேன
அ�காயைன� த��� ��� ேபா��� அ��பா�”

எ�� அைனவ�ட�� ��, இல��வைன அ���
ைவ��றா�. உட���த ��ஷண�, இராமைன�
ப���, “��கால��� ��மா�ட� ெபாறா� இற�த
ம�, ைகடப� எ�� அ�ண� இ�வ�ேம �ைறேய
��பக�ணனாக��, அ�காயனாக�� �ற���ளன�.
அவ�க�� ம�வா�ய ��பக�ணைன
ெகா�றா���ட�. ைகடபனா�ய அ�காய�
�ரமேதவ�ட� தவ� ெச��, அமர�க� �தலான
எவரா�� அ��க��யாத ெப� வர�ைத� ெப�றவ�.
அறவ��ப�� ேபா� ெச�வா�. ஆைகயா�,
இல��வேரா� நா� அைனவ�ேம உட� ெச�வ�
ந�ல�” எ�றா�.
இராம�, இல��வன� ஆ�றைல ��ஷண���
எ���ைர�தா�. இல��வ� அ�காய�� தைலைய�
ெகா�� எ��பைத � பா��க� ேபா�றா�. ���
அவ�ட� ேபா எ�� அ���ைவ�தா�. இல��வ�
இராமைன� ெதா��, ��ஷண� �� ெதாடர
அ�காய� இ����ட� ெச�றா�. அர�க� ேசைன��
வானர ேசைன�� ேகாபாேவச�ேதா� ேமா��
ெகா�டன. அர�க�க�ைடய தா��தைல� தா���
���க ��யாத வானர� பைட தள���யைட�த�.
இல��வ� அவ�கைள “ அ�சா��க�!” எ�� ேத��,
த� ���� நாைண இ��� அ��கைள�
ெச��தலானா�. அர�க�க� அ��� ���தன�.

இதைன� க�ட தா�க� எ�� அர�க� ேத� ��
அம��� இல��வ� �� அ��கைள எ�தா�.
இல��வ� அ�த� தா�க�� தைலைய� �����
����னா�. தா�க� இற�த� அ��� கால�, ��ச�,
காலச�க�, மா�, ம��த� எ�� அர�க� ஐவ��
�ல�, க���, ���பால�, பாச�, அ�� ஆ�ய
ஆ�த�கைள� ெகா�� இல��வைன� தா�க�
ெதாட��னா�க�. அவ�ைறெய�லா� த� அ��னா�
அ��தா� இல��வ�. அ�த ஐவ�� தைலகைள��
ெகா�� அவ�கள� பைடகைள�� ெகா�� ���தா�.
அ�ேபா� அ�காய�ைடய யாைன�பைட வானர
ேசைனைய �வ�ச� ெச�� ெகா�� வ�த�. இைத�
க�ட இல��வ� சர�கைள� ெதா��� அ�த
யாைனகைள� ெகா��, அர�க�கைள�� அ��தா�.
அ�த �ைல�� இராவண� அ���ய ஒ� ேகா�
யாைனக� இல��வைன� தா�க �ய�றன. இள�
��க� ேபா�ற இல��வ� எ�த அ��க� அ�த
யாைனக� அைன�ைத�� ெகா�� ேபா�டன.
ேபா��கள� ��வ��, மைலகைள� ேபால யாைனக�
இற�� �ட�தன. ��� ெவ�ள� ஆ�� ெவ�ள�
ேபால ஓ�ய�.
யாைனக� ���யாக வ�வைத� க�ட அ�ம�
ைக�� த�� எ���, யாைனகைள ைநய� �ைட���,
காலா� �����, வாளா� வைள�� இ�����,

கர�தா� ப����, கட�� எ����, தைர�� ேத����
�றா�ர� யாைனகைள� ெகா�றா�. அ�ம�
ெகா�றைவ ேபாக ���ைய இல��வ� தன�
அ��களா� ெநா��� ெகா�� ���தா�.
இதைன� க�� க�� �னமைட�� ேதவா�தக� எ��
அர�க� அ�மைன� தா�க ஓ� வ�தா�. அ�ம�
��ட ஓ� அைற�� அ�த அர�க� �வேலாக�
�ரா��யைட�தா�. அ�காய� அ�கமான ேகாப��ட�
‘உ�ைன� ெகா�லாம� �ேட�’ எ�� அ�ம�ட�
ெசா�ல, அத�� அ�ம�, ‘உ��ட� ���ரைன��
அைழ�� வா எ�றா�. அ��� ��� ெகா����த
அ�த அர�க� அ�மைன எ����� ேபா�ட வ�தா�.
அ�ேபா� அ�ம� அவன� ேத��� ���� அவைன�
ைகயா� ப��, தைர�� த��, அைர��� ெகா�றா�.
அ�ேபா� ேம�� வா��� ேபா� ���ரமாகேவ,
அ�த இட���� அ�ம� �ைர�தா�.
அ�மன� ேபா� வ�ைமைய� க�� அ�காய�
அ�ச��தா�. இல��வ�ட� ேபா� ெச�ய� க��
அ�லவா ேபா��கள� வ�ேத� எ��
எ���ெகா��, இல��வ� உ�ள ப����� த�
ேதைர� ெச���னா�. இல��வ�� அ�காய�ட�
ேபா� ெச�ய� தயாரானா�. அ�ேபா� அ�கத�
இல��வைன அ��, அ�காய� ேத��� இ���
ேபா��வதா�, இல��வ� த� ேதா��� ஏ��ெகா��

ேபா���ப� ேக��� ெகா��றா�. இல��வ��
அ�வ�ணேம அவ� ேதா� �� ஏ� அ�காய�ட�
ேபா� ���தா�.
இல��வ���� அ�காய���� ேந��� ேநராக
��� க�� ேபா� நட�த�. அ�ேபா� வா�ேதவ�
இல��வ� அ��� வ��, ‘இ�த அ�காய�
�ர�மா��ர� ஒ��னா�தா� மரண� அைடவா�’,
ேவ� எ�த ஆ�த�தா�� அவைன அ��க��யா�
எ�� �ற, இல��வ�� அ�காய� ேம�
�ர�மா��ர�ைத ஏ�னா�. அ�த அ��ர�
அ�காயன� தைலைய� ����� எ���� ெகா��
வானெவ� வ�யாக� ெச�ற�. ேதவ�க� ம����
ஆரவார� ெச�தன�. அ�ச� ���யவரா� மல� மைழ
ெபா���றன�. ெவ�� �ரனான இல��வ�
அ�கத�ைடய ேதா�� இ��� �ேழ ���தா�.
இல��வன� ஆ�றைல� க�ட ��ஷண�, ‘இவனா�
இ��ர�� அ�வ� உ��’ எ�� உண��� ெகா�டா�.
த� அ�ண� அ�காய� இற�த ெச�� ேக��
நரா�தக� ெவ���, இல��வேனா� ேபா� ெச�தா�.
அைத� க�ட அ�கத�, அவ� ைக�� இ��த
வாைள� ���� அதனாெலேய நரா�தகைன ெவ���
ெகா�றா�. �ற� ேபா�ம�த� எ�� அர�க�
�லேனா� ேபா��� இற�� ேபா�றா�. வயம�த�
எ�� அர�கைன இடப� எ�� வானர �ர�

ெகா��றா�. ��ப� எ�� அர�கேனா� ���வ�
ேபா��� அவ� நா�ைக� ���� இ����
ெகா�றா�. ���ப� எ�� அர�க� அ�கத� ��
�ல�பைடைய ஏ�யேபா�, அ�ம� அ�ேக வ��
���பைன� த� ைகயா� அைற�� ெகா�றா�. ம�ற
அர�க�க� ேதா���ேபா� பய�� ெகா�� ஓ�ன�.
இ�த� ெச��கைளெய�லா� ேக�� இராவண�
எ�ைல��லாத ேகாப�� வ��த�� அைட�தா�.
த� மக� அ�காய� மா�ட ெச�� ேக��
தா�யமா��, த� கணவ� இராவண� கா��அ��
���� அல� அ�தா�. அர�க� ெப�க�
ம��ம�லாம�, ஊ�வ�, ேமனைக ேபா�ற
ேதவேலாக� ெப�க�� வா���� அ��
வ���னா�க�. தா�யமா��ைய� ேத�� அைழ���
ெச�றன�.
இராம� நக���� ���ய ேபா� ேசாகமயமாக�
கா��ய��த அேயா��ைய� ேபால இல�ைக
கா��ய��த�. எ��� அ��ர� ம��ேம ஒ����
ெகா����த�. இல�ைக நகர��� அர��ய� தைல��
ேகாலமாக ஒ�வைரெயா�வ� க��� ����� ெகா��
ெப�� �ர� எ��� அ�� ெகா����தன�.
இ�வ�ைகெயா� ேக�� இ��ர�� எ��தா�. இ�த
அ��ர���� காரண� எ�ன, இராவண� எ��
ேபா���� ேபா� இராம�ட� ேதா�றாேனா? அ�ல�

இற�� ேபா���டாேனா? அ�ல� அ�ம� இ�த
இல�ைகைய கடேலா�� ெபய��� எ�����டாேனா?
இ�த அ��ர��� எ�ன காரண�? எ�ன நட�த�? ஏ�
இ�த அ�ைக எ�� அ��� இ��தவ�க�ட�
ேக�டா�. ப�� �றாம� அைனவ�� ந���ன�. த�
ேதைர எ���� ெகா�� ேநேர இராவண�ட�
ெச�றா� இ��ர��.
த�ைத�ட� ைக���� ெகா�� ெச�ற இ��ர��,
“இ�� எ�ன ��ப� ேந��த�? ஏ� நகெர��� ஒேர
அ��ர�?” எ�� ேக�டா�. அத�� இராவண�,
“இ��ர��! உ� த��மா�கைள எம� உ��
கவ��தா�. ��ப�, ���ப� இவ�கேளா�
அ�காய�� ���ல���� ெச�றா�” எ�றா�.
இ��ர�� ப�களா� அதர�ைத� க���� ெகா��
வான�ைத� பா��தா�. எ�ேலா�� இற�தா�கேளா?
என ஏ�� ைந�தா�. “ெகா�றவ� யா�?” எ�றா�.
“அ�காயைன� ெகா�றவ� இல��வ�. அ���,
��ப, ���ப�கைள� ெகா�றவ� அ�ம�.” எ��
ெசா��, அ�வைர �க��த� அைன�ைத��
ெசா�னா�.
இராவண� அ�ப�� ெசா�ன�� இ��ர��
ெசா��றா�, “அவ�களா ெகா�றா�க�? அவ�கைள�
ெகா���ப� �ேய அ�லவா அ��� ைவ�தா�?
(ெகா�றா� அவேரா? ெகாைல ��க என � ெகா��தா�)

வ�த மா�ட�� வ�ைமைய அ�������,
எ�ைற�ேக�� எ�ைன� ேபா��� அ���னாேயா?
ந� பைட அ��த�” எ�� ெசா�� ��ேபால ெப����
��டா�.
“அ�சய�மாரைன� தைரேயா� தைரயாக� ேத����
ெகா�ற அ�மைன �த� எ�� ெகா�லாம� உ�ேரா�
��� ��டா�. அவைன� ெதாட��� ெச�� பைகவ�
இ����ட� அ��� அவ�கைள அ��தா��ைல.
��� இ�லாதவேன, உ� ம�கைள�� இழ�� ��டா�.
உ� வா��ைக அ��த�” எ�றா� ஆ��ர��ட�.
“நட�த� நட�� ேபா���. இ� �ைன�� எ�ன பய�.
எ� த�� அ�காயைன� ெகா�ற இல��வைன�
ெகா�லாம� இல�ைக நக���� ���ப மா�ேட�,
என�� வா��� ேவ�டா�. இல��வைன�
ெகா�லா��டா� நா� இராவண� மக� அ�ல�”
எ�� சபத� ெச�தா�.
அத�� இராவண�, “இ��ர��! � ��ய இ�த �ர�
ெசய�கைள� ெச�வாயாக! ���ர ேசாக�தா� த����
என�� உன� ெசா�க� ஆதரவாக இ���ற�” எ�றா�.
த�ைதைய வண��, ��ைல� ைக�� ஏ�� ேபா����
�ற�ப�டா� இ��ர��. இ��ரேனா� நட�த ேபா��,
அவ�ட���� அபக��த ��ைல எ���� ெகா��,
ேப��ெகா� ஏ��ய ேத�� ஏ� இ��ர�� ேபா����
ெச�றா�. அவேனா� ெச�ற பைட�� அளைவ

கண��ட வ�லா� யா�? எ��� ேவத�கைள�
க��ண��த வா���, நா�ப� ெவ�ள� எ�பைத
அ�ப�ேய ஏ��� ெகா�ேவா� எ��றா�
க��ச�கரவ���. இவேனா� ��ரா�சச�
(�ைக�க�ண�) எ�� �ர��, மகாபா��வ��
(மாப�க�) ெப�ய ேத�� ஏ�� �ற�ப��� ெச�றன�.
ேபா��கள��� அ�காயைன� ெகா�� ����
கா������ இல��வ� எ�ேர வ�� பைடேயா�
இராவண� வரேவ��� அ�ல� இ��ர�� வ�வா�
எ�� தயாராக ��றா�.
“யா�, இவ� வ�பவ�? இய��வா�?” எ��
��ஷண�ட� ேக�டா�.
“�ரேன! இவ� இக� அமர� ேவ�தைன� ேபா��
ெவ�றவ�. இ�� ேபா� வ��” எ�றா�.
�டண� இல��வ�ட� ெசா��றா�,
“எ�ெப�மாேன! யா� எ��ய� ஒ�� உன��
உண��த ேவ����ள�. இவேனா� � த�யனா��
ேபா�ட ேவ�டா�. பல� உட���� காவ� ெச�ய,
ேபா� ��வா�. இவ� மாைய�� வ�லவ�” எ�றா�.
“மா��, ஜா�பவா�, ���வ�, அ�கத�, �ல�
ஆ�ேயா� உ� உட� இ��க���” இ�வா�
��ஷண� �ல��வைன வண��� �ற��, “�
��ய� ந��” எ�� அவ� ெசா�னப� ேபா����

தயாரானா�. இ��ர��ேதா� நைடெபற� ேபா��
ேபா�� இல��வ���� �ைண ��க ���� ேமல
வாச�� இ��த அ�ம�� வ�� ேச��தா�. அ�கத�
ஏ�கனேவ அ�� இ��தா�. ���வ� த� ெப�ய
ேசைன�ட� இல��வ��� ��பாக ��றா�. இ�
பைடக�� ஒ�ைறெயா�� ெந��� வ�தன. இ�த�
ேபாைர� காண ேதவ�க� வான��� வ�� ���தன�.
இர�� பைடக�� ஒ�ேறாெடா�� ேமா�ன. எ���
ஆரவார�. ச��� ஒ�, �ர�� �ழ�க�, இ�ப� எ��
பா��தா�� ேபெரா��� ��ச�� எ��த�.
மர�கைள� ���� வானர� தா�க, த�க� தைல ம���
�த��ழ, தைலய�ற அர�க� ��ட�க�
ேபா��கள��� ஆ���றன. அர�க�க� வானர�க��
தைலகைள ெவ��யதா�, அத� ��ட�க�� இர�த�
ேம� ேநா��� பாய, கா��� மர�க� எ�வைத� ேபால
கா��ய��தன. வானர� அர�கைர� �����
ேதா�கைள ஒ��தன�. கா�களா� உைத�தன�.
க��ைத� க��தன�, ைககளா� ஓ�� அ��தன�,
தைர�� ைவ��� ேத��தன�. ஆரவார� ெச�தன�.
ஊ��கால��� �வ� ��ரனாக உலைக
அ����ேபா� �ல�� ம��� ைக�ெகா�� எ��
ெதா�க�ட� உலைக அ��ப� ேபால �ல� ��ற
இட������ ெகா�ேட அர�க�கைள அ��தா�.
ஊ��கா�ைற� ேபால ��த��, மைலகைள��

மர�கைள�� ���� இடப��, சா�பவ��,
ம��த�� இ��ர��ைத எ���� �ர�ேபா�
����றன�. இ��ர�� த�யனாக� ேபா��கள���
��� ேபா���றா�. ���வ�� வ�� ம�ற
வானர�ர�கேளா� ேச��� ெகா�� இ��ர�����
எ�ராக� ேபா� ���றா�. அ�ேபா� இ��ர��
அ�மைன� பா��� ெசா��றா�:“��லடா! ��� ��லடா! உைன �ைன�� வ�தென�
ேபா� �ைன�� நா�,
��
எடாைம, �ன� ஆ�ைம ேப� உ�ேரா� ���
�ைளயா�னா�,
க� அடா! ெந� மர�கேளா இ� கர��ேன� வ�
கட�ப? �
ெசா�லடா! என இய��னா� இக� அர�க�, ஐய�
இைவ ெசா��னா�”.
“அேட�! ��லடா! எ� த��யைர� ெகா�ற உ�ைன
�ைன���தா� நா� ேபா��� வ�ேத�. நா� இ�வைர
ேபா��� வர��ைல எ�பதா�, � உ� ஆ�ைமைய�
ேப��ெகா��� பலைர� ெகா�� உ�ேரா� ���
ெகா�����றா�. � எ��த மைல எ�ைன�
ெகா�ல��ைல. இ� � எ��� ெந�ய மர�கேளா
எ�ைன� ேதா�க����? நா� இ�ேபா� ��ெல���
ேபா��� வ����ேட�. இ� � உ� �ைளயா�ைட�
கா���க ��யா�”.

அத�� அ�ம� அ��த ப��:“�� எ��க உ�யா�க� ெவ�ய�ல �ர�, இ���
உள�; ெம��ேயா�!
க� எ��க உ�யா�� ��றன�; அ� இ��
நாைள�ைட காணலா�
எ� எ��த பைட இ��ரா�ய� உன�� இைட�� உ��
ெகா� ஏ�ேவா�;
�� எ��தவ�க� அ�ல�; ேவ� �ல ேபா� எ���,
எ�� ����ேளா�”.
“�ர��� ெம��த இ��ர��! ��ெல���� ேபா�
ெச��� �ர� உன�� ம��ேம உ�� எ�� �ைன��
ெப�ைம ெகா�ளாேத. எ� ப�க���� �ற�த ��
�ர�க� உ��. அவ�கேளா� ஒ���டா� �
ெம��தவ�. நா�க� பாைறகைள எ��� ேபா�
��வைத இ�வாக� ெசா���றா�. ��ெல����
ேபா� ���� எ�மவ� உ�ைன� ெகா�ற�ட�,
உன��� க� எ��க உ�யவ�� இ�ேக இ���றா�.
உன��� க�ெல��ப� இ�ேறா அ�ல� நாைளேயா
நட��� பா�! இ��ர� உ��ட� ேதா����கலா�,
நா�க� அ�ப�� ��ைல� க��பவ�க� அ�ல,
உ�ைன ெவ�� ெகா�ளேவ வ�����ேறா�.”
“� யா�ட� ேபா�ட �����றா�? எ�ேனாடா?
அ�ல� இல��வேராடா? அ�ல� உ� த�ைத��
தைலகைள� பன�கா� ேபால ெவ�ட வ������

இராம�ராேனாடா? ெசா�!” எ�றா� அ�ம�.
“எ� த�� அ�காய� உ�ைர� ���� ���, எ�
ைகயா� உ�� �ட�ேபா�� இல��வ� என� ெபய�
ெகா�ட அ��� எ�ேக இ���றா�? அவ� உ�ைர�
���� ேகாப� அறேவ வ�ேத�” எ�றா� இ��ர��.
அவ� ேம�� ெசா��றா�, “யா�ட�� ���
ேசராம� நா� ஒ�வேன ��� ���ேளாைர��,
ம��ேளாைர�� ஒ�ேசர ெவ��� ஆ�ற�ைடயவ�
நா�”. இ�ப�� ெசா��� ெகா�ேட ெகா�ய
ெதா�ளா�ர� அ��கைள� ெதா��� எ�தா�. அைவ
அ�மைன� தா�க, அவ� ேகாப� ெகா�� ஒ�
��ைற எ���� ெகா�� இ��ர���ட� ேபா�
ெசா��றா�. “� இல��வேனா� ேபா� ெச�ேவ�
எ�� ெசா�னதா� வாளா���ேத�. அ�� ேபா�
ெச�ய இயலாைமயா� அ�ல. அ�த சமய��� அ��
எ�த�தா� �ைறயா? உ� அ��க��� ��னா�
இ�த மைல உ�ைன� ெகா�� ���, ��தா�
கா�பா��� ெகா�” எ�றா�.
அ�ம� எ��த மைல இ��ர�� �� ப��
���ளா�ற�. இ�வ�ைடேய க�ைமயான ேபா�
நட�க, அ�ம� தள��� ேபானா�. அ�ேபா� �ல�
வ�� இைடேய ���� இ��ர��ேதா� ேமா�னா�.
இ��ர�� ��ட அ��க� �ல�� உடைல�
�ைள�தன. அவ� ந���னா�. அ�கத� வ��

ேபா�� கல�� ெகா�டா�. அவ�� இ��ர�� ��ட
பாண�களா� அ�ப�� ���றா�. வானர ேசைன��,
�ர�க�� அ�ப�� ேசா�வைட�த� க�� இல��வ�
�ன�� ெசா��றா�.
“��ஷணா! நா� �ைன�த� தவறா���ட�. ந� பைட
அ��ற�. �ர�க� அ�ப��றா�க�. இவேனா� நாேன
ேபா� ெச����க ேவ���. ம�றவ�கைள அ���ய�
தவ�” எ��றா�.
அத�� ��ஷண� “ஐயா! � ெசா�வ� உ�ைம.
���� ேதவ�க� இவ�ட� இ�ப��தா�
ேதா�றா�க�. � இவ��� ஒ� ��� க�டா��டா�
இ��லக� �ள ேவ� வ�ேய இ�ைல” எ�றா�.
இ��ர�� சார� எ�ற ஒ�றைன அைழ�� ‘இவ� தா�
இராம�� த�� இல��வனா?’ எ��றா�. அவ�,
‘ஆ�’ எ�� ெசா�னா�. இல��வேனா� இ��ர��
ேபா� ெச�வத�� ��பாக, அர�க� தைலவ�க�
அ�காயைன� ெகா�றவ� இவ� தாேன, இவைன�
ெகா�ேவா� எ�� பா��� வ�தா�க�. அவ�கைள
இல��வ� அ�� ���� ெகா�� ேபா��றா�.
இல��வ�� தா��தைல எ�� ெகா�ள ��யாம�
அர�க�க� அ��� ேபா�றா�க�. அர�க� ேசைன
அ�வ� க�� இ��ர�� த� ேத�� ஏ� இல��வைன
எ���க வ�தா�. அ�ம� இல��வ���� �ைணயாக
அ��� வ�� ��� ெகா�டா�.

அ�ம� இல��வ�ட� ‘அவ� ேத��� ���
ேபா�ட, � தைர�� ��� ேபா�ட ேவ�டா�. எ�
ேதா��� ஏ�� ெகா�� ேபா��” எ�றா�.
இ�வ� ���� நா� ஒ� �ழ�க, எ�� எ�ரா�
அ��க� பற�தன. இ�வ�� சா� ெச�� ேபா�
ெச�ததா�, இல�ைகேய �ழ�வ� ேபால இ��த�.
இ�த ெகா�ய ேபாைர ேதவ�� க�ணா� காண
��யாம� அ��க� ��ட� மைற�த�. இ�வ��
ெச�த க�ைமயான ேபா�� இ��ர�� இல��வ��
��ேபாைர� பா��� �ய�� பாரா���றா�.
இல��வ� ��ட ஓ� பாண� இ��ர���� கவச�ைத
உைட��ற�. இ��ர����� உத�ட வ�த
��ரா�சச��, மகாபா��வ�� இல��வ��
அ��க���� ப�யா�����றன�.
பக� ெபா�� மைற��, இர� ப��ற�. இர�
வ����டா� இ��ர�� வான��� எ��� மைற��
��� தா��வா� எ�� ��ஷண� எ�ச���றா�.
உடேன இல��வ� அவ� ேதைர உைட��றா�. த�
ேத� ம��� ����பாக தா� ���� பா���
நாகபாச�ைத இவ�க� �� ஏவ ேவ��ெம��
��ேலா� ஆகாய��� பா��றா�. மாைய�� வ�ல
இவ� எ�ன ெச�வாேனா எ�� ேதவ�க� அ��ன�.
இவ� ேமக ம�டல���� ேமேல ேபா� ���
ெகா�டா�. அ��, தா� ெப�ற தவபல�தா�, அ�

அள�� �க� ��ய உ�வ�ைத எ���� ெகா�டா�.
அ�� ேபா� எவைர�� க���ட���ய நாகபாச�
எ�� ஒ�ப�றேதா� அ��ர�ைத ம��ர� ெசா��
எ��தா�.
ேபா��� அ�� இ��ர�� ஓ� ஒ��� ெகா�டதாக
எ�� வானர�க� ஆரவார� ெச�� ெகா����தன.
இல��வ�� அ�ஙனேம �ைன�� ���தா�. அவன�
மாையைய உணராம� இவ�க� ேபா�� ெதா�ைல�
ெச�ய��ைல. அ�ம� ேதா����� இல��வ�
இற�� இைள�பா�னா�. அ�ப� அவ� இைள�பா��
ெகா����த ேநர���, இ��ர�� தன� நாகபாச�ைத
இவ�க� �� ஏ����றா�. அ� உலகேம அ���
வ�ண� பர� வ�� இல��வ� �� ப���,
ேதா�கைள இ�க� க����ட�.
உலகேம எ���தா�� கல�காதவ��, எத���
��ப�படாதவ�மான இல��வ� நாகபாச� த�ைன�
க��ய��, இ� இ��ர�� ெச�த ேவைல எ��
அ�யாதவனா�, இ�ன� ெச�வ� எ�� அ�யாம�
ஒ���னா�. மைற����� இ�த மாய�ைத�
ெச�தவைன� ���ேப� எ�� எ��த அ�ம��,
நாகபாச�தா� க�ட�ப�டா�. அவ� ம�����
வானர� பைட அைனவைர�ேம, நாகபாச� க���
ேபா����ட�.
க���ட வானர� எழ �ய�வ�; ��ன� �ேழ ��வ�.

க� ���� ேமேல பா��பா�க�, வாலா� தைர��
அ��பா�க�, இல��வ� க���ட �ைலைம க��
வ���வா�க�. வானர�க� ��ஷணைன ேநா��
இ����� ��பட எ�ன ப�கார� எ�� ேக�டா�க�.
அவனா� ப�� ெசா�ல ��ய��ைல. ஆ�ர�
அ��க� த� மா�ைப� �ைள�தேபா�� அ�சாத
அ�சைன��ர�, இல��வ��� ேந��த �யர� க��
வ����றா�. அளவ�ற அ��க� �ைள�ததா�
அ�கத� ேசா�வைட����தா�. ���வ� �ைல��
அஃேத. நாகபாச�ைத அ���� வைக இல��வ����
ெத���, இ��தா��, அதைன ெசயலா�ற ��யாம�
க���டாேன எ�ன ெச�வ�?
அேத ேநர��� இல��வைன நாகபாச�தா� க��ய
இ��ர����, த� உட�� பா��த அ��களா�
�������தா�. ெசா�னைத� ெச�� ����
��ேட�. எ� உட� ேசா�ைவ ���� ெகா�� நாைள
ம�றைத� ெச�ேவ� எ�� அர�மைன��� ெச�றா�.
இராவண�ட� ெச��, உ� இட� ���த� எ�� தா�
நாகபாச� ��ட ெச��ைய� ெசா�� எ��க�
அ��தன�, நா� ேசா�வாக இ���ேற�, எ�� த�
இ���ட� ெச�றா� இ��ர��.
நாகபாச�தா� க���டவ�கைள� க�� ��ஷண�
வ����றா�. அனல� அவைன� ேத���றா�.
அனல� ெச�� இராம�ரா�ட� நட�த ெச��கைள�

���றா�. இராம�� மன� வ��� ஆ��த �யர���
ஆ��றா�. இல��வ��� ஏ�ப�ட ��ப�ைத எ��
இராம�ரா� ேத���றா�. உடேன எ��� ேபா��கள�
ெச��றா�. அ�� இ�� ���� �ட��ற�. உடேன
ஒ� அ��� கைணைய எ��� ஒ� பர�மா� ���த
அள��, இ�� அக�� ��ய ஒ� ேபால ெவ��ச�
பர�ய�. அ�� ���� �ட��� இல��வைன
இராம� பா���றா�. அவைன வா� எ��� மா��ற�
த��� ெகா��றா�. இவ� இ� உ��
�ைழ�கமா�டா� எ�� எ�� க���
உ����றா�.
இராம� ��ஷணைன அைழ�� இைத ஏ� ��ேப
ெசா�� எ�ச��க��ைல எ�� ேக�டா�. அத��
��ஷண�, “இல��வ� இ��ர��ைத� ெகா��வா�
எ��தா� எ�����ேத�, அதனா� ெசா�ல�
ேதா�ற��ைல” எ�றா�. அ�ம��ம�ல, இ��
எவ�� உ�� இழ�க��ைல, அைனவ�ேம
நாகபாச�தா� க���� இ���றா�க�, அ�வளேவ
எ�றா� ��ஷண�.
ம�ப� இராம� ��ஷண�ட�, இ�த நாகபாச�ைத�
ெகா��த� யா�? இ�த அ��ர� எ�த�ைமய�?
இ����� ��பட எ�ன வ�, அவ�ைற� �� எ��
�ன�னா�. அத�� ��ஷண� ெசா��றா�, “இ�த
உலக�ைத� பைட�த �ர�ம� ேவ���� இ�த

நாகபாச�ைத உ�டா��னா�. இைத �வ� ேவ���
ெப��� ெகா�டா�. இ��ர�� ெச�த தவ�ைத ெம��,
�வெப�மா� இ�த அ��ர�ைத அவ����
ெகா��தா�. ஊ��கால இ���� உலக� அ���ப�
இ���� த�ைம��ள� இ�” எ�றா� ��ஷண�.
இ��ர� ேதா�கைள� க��ய�� இ�த நாகபாச�தா�.
�ைதைய� ேதட� ேபான அ�மைன� க��ய�� இேத
நாகபாச�தா�. இைத ஏ�யவேன ����தால��
இ�த நாகபாச� �டா�. உ���ளவைர இ�
�ைண������ எ�றா�.
இதைன� ேக�ட இராம� இ�த இல�ைகைய��,
��லக�கைள�� ஓ� கைணயா� அ��ேப� எ��
எ��தா�. “ஏ! ��ஷணா! எ� த�� இல��வேன
இற�பானானா� என�� இ� �க� எ�ன? ப� எ�ன?
பாவ� எ�ன? த�ம�தா� எ�ன? அவ��� ��
என�� எ��ேம ந�லன அ�ல. ஒ�வ� ெச�த
�ைம�காக உலக�ைத அ��ப� �ைறய�� எ�ற
அறெந� அவ� மன�� ேதா�றேவ, ேகாப�
த��தா�. இ�ப� இராம� ������ ெகா����த
ேநர��� ைவ��ட��� ��மாைல எ�ேபா��
தா���, க�ட பகவா� வா�லக������ அ��
வ�� ேச��றா�. அவ� கள�ைத� ���� த� �றைக
���தப� பற�� வ��றா�.
இல��வ�� ம�றவ�க�� நாகபாச�தா� க����

��ப�ப��றா�க� எ�பைத அ���, அதனா� மன�
தள��� ேசா��� ேபா���ட � இராம��
��ேம�ைய� த���க ����, க�ட� ேகா�காத�
வைர பற�� வ��, அவன� ��ய க�க� க���
��த, ��ப� ���தவனா�, கட� அைலக� �த��ப�,
உலக��� இ�� ����ப�, ேவத�க�� ேகாஷ�
ேக�க��, உலக��� உ��க� உ��� ெபா����,
நாகபாச� க��ய பா��க� வ� ெக�� அ���ப�யாக
அ�� வ�� ேச��தா�. வான��� பற�தப�ேய வ�த
க�ட பகவா�, � இராம�� ��ேம�ைய�
க�ட�ட� அ����ேத ைகெதா�தா�.
ம�த வ��� வ�� ேதா��ய ���த� கட�ேள!
மா�ட வ��� வ�� இல��வ�� ��ப�ைத� க��
வ�����ற � இராமா! ம�றவ�க�� மன�
��ப�ைத� ேபா��� �ேய, மன� தள���
வ��தலாமா? எ� த�ைதேய வ��தாேத. இ�ப�
க�ட� � இராம�ராைன� ெதா�� ேவ���றா�.
இ�ப�யாக ப�பல ேதா��ர�கைள� ெசா��, ேவத
ேவதா�த� க����கைள� ெசா��, பர�ெபா���
ெப�ைமெய�லா� ெசா�� ����றா� க�டபகவா�.
இ�த� ப���� ேவத ேவதா�த� க����கைள க�ட�
வா�காக� க�ப� ெப�மா� ������� �ற�� அ�த�
பாட�கைள� ப��� இ��ற� த�கவைக��
அைம�����ற�.

வான��� வ�ட���� ���� பற�� வ��, த� ���த
�ற� எ�லா �ைசகைள�� கா��ப��� �� ெம�ல�
தா��� பற�� � இராம� அய� வ�� இற��னா�
க�ட�. க�ட�ைடய �ழ� ப�ட மா��ர���
இல��வ� �தலாேனாைர� க�����த நாகபாச�
��ப�� ��ட�. மகா உ�தமனாக��,
ேந�ைமயானவனாக��, �ற� ந�ைம�காக� த�ைனேய
அ��ப���� ெகா�ட �யாக
மன�பா�ைம�ைடயவ��, அ�� வ��� அற�ைத�
��ப�� நட�பவ�மான ஒ�வ� �� �ைன��ைர�த
ெபா��ப� �ல�ய� ேபால நாகபாச� �ல�ய�.
நாகபாச� ��ப��, ��� எ��தவ� ேபால உ��
ெப�� எ��த இல��வைன இராம� த� மா�ேபா�
த��� ெகா��றா�. �ற� ��றா� �ைற ேபா�ற
நக�ைத�ைடய க�ட� ��பாக வ�� க�ைணேயா�
ெசா��றா�:“ஐய! � யாேரா? எ�க� அ��தவ� பய��� வ��,
இ��
எ��ைன; உ��� வா��� ஈ�தைன; எ�மேனாரா�
ைக�ைற ேகாட�� ஒ�த கா��ைய அ�ைல; ���
ெச��ற� இ�ைலயா�’ எ�றா� ேதவ����
ெத��லாதா�.”
இராம� மா�ட� �ற�யாக வ����டதாேலா
எ�னேவா, அ�த� க�டைன� பா���� ேக��றா�:

“ஐயா, தா�க� யாேரா? நா�க� ெச�த தவ� பயனா�
இ�� வ�� ேச��தா�. � வ�ததா�, நாகபாச�தா�
க���டவ�க� உ�� ெப�றன�. நா�க� ெச���
ைகமாைற ஏ��� ெகா�ள� ��யவனாக�� த�கைள�
பா��தா� ெத�ய��ைல. உன�� எ�ன ைகமா�
ெச�ய� ேபா�ேறா�!” எ�றா� இராம�ரா�. “இத��
��� நா� பா��த�� இ�ைல. எ�கைள� ப��
உ��டேமா, உ�ைன� ப�� எ�க�டேமா யா��
ெசா��� ேக�ட�� இ�ைல. � எ�க�ட� ந��� கட�
பட�� இ�ைல, ெகா��ப� ம��ேம கடைமயாக�
ெகா�டா�. உ�� இ���றதா இ�ைலயா எ��
ச�ேதகமாக இ��த இவ�க��� உ�� ெகா��த
உ�தமேன, நா� ��� பழ�ய ந�ப�க�� இ�ைல,
உன�� எ�ப�ய�பா நா�க� ைகமா� ெச�ய ����,
ெசா�” எ�றா�.
அ�ேபா� அ�ம� அ�ேக வ�� “இல��வ�
இற�தா� எ�� அ�ைன �ைத �யர��� இ��பா�.
அர�க�க� ம���� க��ப�. நா� �ைழ�� ��ேடா�
எ�� அைனவ�� ெத��� ெகா�ள ெப��த ஆரவார�
ெச�ேவா�” எ�றா�.
இத�� இராம� உட�படேவ, வானர� அ�டேம
அ��� வ�ண� ஆரவார� ெச�தன�. இ�த ஆரவார
ஒ�ைய இராவண� ேக��றா�.. இல�ைக�� இ�வ�
ம��ேம ��க��ைல. சதாகால� இராமைனேய

எ�� வா�� �ைத ஒ��. அ�த �ைதையேய எ��
ேவ� ��தைன இ�லாத இராவண� ம�ெறா��.
வானர�கைள��, மா�ட�கைள�� அ��� ��ேட�
எ�� இ��ர�� ெசா�ன ெசா� உ�ைம அ�லேவ.
இேதா! வானர�க�� ஆரவார� ேக��றேத, எ��
ேகாபமாக� ���தா� இராவண�.
“ஆகா! இ� எ�ன? இல��வ�� ���� நாெணா�
ேக��றேத. அ�மன� ஆரவார� எ� ெச�ைய�
�ள��றேத. ��ய� மக�� ஆரவார� ��ெக���
ஒ���றேத! ஓேகா! இவ�க� நாகபாச�
�������� ��ப�� ��டா�க�” எ��
உண��தா� இராவண�. உடேன எ��� இ��ர����
மா�ைக�� �ைர�றா�. உட� ��களா�
அவ��ப�� இ��ர�� ப��ைக�� �ர��றா�.
இ�ப� அவ��ற எ�ன காரண� எ�� இராவண�
ேக�க, இல��வ�� அ�� ப�ட காய� எ��றா�
இ��ர��.
“அேதா! ேக�. பைகவ�� ஆரவார ஒ�. உன���
ேக�க��ைலயா? எ��றா� இராவண�.
இ��ர�� �ய�� ேபா�றா�. எ�ப� நட�க ����
இ�? நாகபாச�தா� க���டவ� ��வ� எ�ஙன�?”
எ�றா�.
அ�ேபா� ��வ� வ�� ேபா��கள��� நட�தைத�

���றா�க�. “நாகபாச�தா�
க������தவ�கைள��, அ��க� பா��� உ��
�ற�� ���� �ட�தவ�கைள��, தசரத�மார�
இராம� அ�� வ�� இவ�க��� இ�த� ெசயைல�
ெச�ததா�, இ�த உலக�ைதேய அ��ேப� எ�� சபத�
ஏ�ற ேநர���, வா�லக������ க�டபகவா�
(வா�ைற க�ழ�) பற�� வ�� அைனவைர��
உ������ ��டா�” எ�றா�க�.
இராவண� இ��ர��ைத உடேன ேபா����
�ற�ப��ப� ெசா�னா�, அவ� த� உட�
காய�க��� ம����� ஓ�� ெகா��த �� ம�நா�
ேபாவதாக� ெசா�ல��, இராவண�� அத�� ‘ந��’
எ�� ச�மத� த��றா�.
வானர�க� ���ைச ெத��� எ��� ெச�த
ஆரவார�ைத� ேக�� அர�க� பைட�தைலவ�க�
தா�க� ேபா���� ெச�ல இராவண�ட� அ�ம�
ேக�டன�. அ�ேபா� �த�க�, அ�த அர�க�
பைட�தைலவ�க� இ��ர��ைத� ைக��� ஓ�
வ�தவ�க� எ�ற தகவைல� ெசா�ல, இராவண�
ெப�� ேகாப� ெகா�டா�. ��கர�க�ட� அவ�கள�
��ைக அ��மா� க�டைள���றா�. அ�ேபா�
அ����த மா� எ�பா� இராவண�ட�, ேபா��
ேதா�� ஓ� வ�தத�காக ��ைக அ�த� ��ய�ல
எ��றா�. இராவண� அவ�கைள ம���� ப��

ெவ�ள� ேசைனேயா� ேபா��� அ����றா�.
பைட� தைலவ�க� ேசைனக�ட� ேபா��கள�
ேபா��றன�. இவ�க� ேபா��� வ�த ேபா�,
இவ�கைள� ப��ய �வர�கைள ��ஷண�
இராம���� ெசா��றா�.
வானர� பைடக����, அர�க� ேசைன���ைடேய
ெப�� ேபா� நட��ற�. அர�க� �ைக�க�ண�
அ�ம�ட��, மாெப�� ப�க� எ�பவ�
அ�கத�ட��, மா� �ல�ட��, ேவ����
பைகவ� இல��வ�ட��, ��ய� பைகவ�
���வ�ட��, வ��ர�ெத��ற� இடப�ட��,
�சாச� பனச�ட�� ேபா����றன�. ேபா��� வ�த
அர�க�க�� ப�� ெவ�ள� ேசைன��, இராம� ஆ�
ெவ�ள� ேசைனைய��, இல��வ� நா�� ெவ�ள�
ேசைனைய�� அ��� ����றன�.
இர� ேநர� ெந��� வ�த�. அ�ைறய ேபா��
அ�ம� �ைக�க�ணைன� ெகா�றா�. அ�கத�
மாெப�� ப�கைன இர�டா� �ள�� ெகா�றா�.
மா��� �ல�� ேபா��டேபா�, இல��வ� அவ�
ைகைய வாேளா� ெவ�� ����னா�, ேவ���
பைகவைன ���வ� மா��தா�. வ��ர�ெத�றேனா�
இடப� ேபா� ெச�ய, அ�ம� அவ� உடைல�
����� ெகா�றா�. �சாச� தைலைய இல��வ�
ெகா�தா�, �த�க� ெச�� ெசா�ல இராவண�

இ����ட� ஓ�ன�.
பைட� தைலவ�க� மா�ட ெச��ைய �த�க� �ல�
இராவண� அ��றா�. அ�ேபா� கர� எ�பவ�ைடய
மக� மகர�க�ண�, கா��� த� த�ைதைய� ெகா�ற
இராமைன� தா� ெகா�வதாக� �� ேபா����
�ற�ப��றா�. மகர�க�ண� ஐ�� ெவ�ள�
ேசைனேயா�, இராவண� அ���ய ம�ெறா� ஐ��
ெவ�ள� ேசைனேயா��, ேபா��கள� ெச�றா�.
மகர�க�ண� தவ� �ற�பா��, மாையயா�� இ�,
கா��, � இவ�ைற உ�டா��, த�ைன� ேபா� பல
உ�வ�கைள� ேதா������ ேபா� ெச�தா�. இராம�
பல உ�வ�க�� ஒ��� ம��� இர�த� வ�வ�
க��, அவேன உ�ைமயான மகர�க�ண� எ��
அ��� அவ� �� அ�� ெச��� அவைன�
ெகா��றா�. இ�த ெச��ைய� ேக�ட�� இ��ர��
ேபா���� �ற�ப��றா�.
ேபா��கள��� அ�ம� ேதா�� இராம��, அ�கத�
ேதா�� இல��வ�� அம��� ேபா� ����றன�.
அர�க� ேசைன பய�� ஓட, இ��ர��, த� ஒ�வேன
இராம ல�மணைர எ����� ேபா� ���தா�.
இல��வ� இராமைன� ெதா�� இ��ர���ட� ேபா�
ெச�தா�. இ�வ���� க�� ேபா� �க��த�.
இ��ர�� மாையயா� வான� ெச��, �� மைற�தா�.
அவ� �� அய� பைட (�ர�மா��ர�) ெதா��ேப�

எ�� இல��வ� ெசா�ல, அ� அவைன ம��ம�ல
��லக�கைள�� அ���� ேவ�டா� எ�� இராம�
த��தா�. ேதா��� ேபான இ��ர�� மைற��
ஒ�வ�� அ�யாம� இல�ைக��� ெச�றா�.
இவைன� காணாததா� இராம ல�மண� உ���ட
அைனவ�� ேபா� உைடைய� கைள�தன�.
இராம�ைடய வானர �ர�க��� உண��
ெபா��கைள� �ர��� ெகா�� வ�மா�
��ஷணைன இராம�ரா� அ��� ைவ��றா�. தன�
பைட�கல�க��� �ைஜ ெச�ய ேவ�� இராம��
த�ேய ெச�� ���றா�. இல��வ� ம���
ேபா��கள��� இ��தா�. ேதா�ேறா�ய இ��ர��
இல�ைக ெச�� இராவண�ட� கல�� ேப�, தா�
மைற�� ��� �ர�மா��ர�ைத ��வ� என ���
ெச�தா�. மேகாதரைன அ���, மாய� ேபா� ஒ�ைற
� ெச�� ெகா���, நா� �ர�மா��ர�ைத
ெச������ேற� எ�� ெசா�ல, மேகாதர�
ெச��றா�.
மாய�ேபா� எ�ப� ேபா��கள��� ஒ�வைரெயா�வ�
பா��க ��யாம� ஆ�கா�ேக ���� ��� ேபா�
ெச��றா�க�. அ�ப� த��� ���� இல��வ�ட�
அ�ம� �ைலைமைய �ள���றா�. இதைன� ேக�ட
இல��வ� பா�பதா��ர� ஏ��றா�. அர�க��
ேசைன��, அவ�கள� மாய�� எ��� அ���

ேபா�ற�. இ�� மைற�� ஒ� ெவ��ப��ற�.
மேகாதர� த� மாைய �ல�ய�� ஓ����றா�.
�ர�மா��ர�ைத ஏவ இ�ேவ த�க த�ன� எ��
இ��ர��, ஆலமர� ஒ�ைற அைட��, அத�கான
ேவ��ைய� ெச�தா�. உடேன ேதவ� �தலாேனா�
அ�யாதப� �ர�மா��ர��ட� ����� ெச��
மைற�தா�. அ�ேபா� மேகாதர� இ��ரைன� ேபால
மா�ேவட� த��� ஐராவத��� �� ஏ��ெகா��
வானர�க��� எ�ராக� ேபா� ெச�தா�.
இல��வ� மேகாதர�� மாையயா� அவ� இ��ர�
ேபா� வ�����றா� எ�ப� ெத�யாம�, அ�ம�ட�
ெசா��றா� “��வ�க��, இ��ர�
�தலானவ�க�� ஏ� ந��� ேபா� ெச��றா�க�”
எ��. இ�த ேநர� பா��� இ��ர�� �ர�மா��ர�ைத
இல��வ� �� ஏ���டா�. அவ� ெசயல��
தள��� ���தா�. இ��ரனா� வ�தவைன�
ெகா�ேவ� எ�� எ��த அ�ம�� �ர�மா��ர�
தா�� �ேழ ���தா�. ���வ� �தலான ம�ற வானர
�ர�க� அைனவ�ேம ���தன�. வானர�க� யாவ��
சா��� ���தன�. வானர �ர�கெளா� இல��வ�
இற�� ���தா�. இ��ர�� ெவ�� ச�ைக
ஊ��றா�. இராவண�ட� ெச�� நட�தைத� �ற,
இராம� சாக��ைலயா எ�� கவைலேயா�
ேக��றா�.

இராம� ேபா��கள�ைத��� ெவ��ர� ெச��
��டதா� அவைன �ர�மா��ர� தா�க��ைல எ��
இராவண�ட� ெசா�����, த� மா�ைக���
ெச�� ���றா� இ��ர��. இராம� பைட�கல�
�ைஜைய �������, அ�� அ��ர�தா�
ெவ��ச� உ�டா�� ேபா��கள� வ�தா�. அ�ேக
�ர�மா��ர�தா� தா���� �ட���
ஒ�ெவா�வரா�� பா���றா�. அ���� ேபானா�
இராம�. த� பைட ச�வ நாச� ஆ���டைத அ���
அ��றா�. த�� இல��வைன� க�� உண��
ஒ���னா�. தா�க ��யாத ��க�தா� அ��
இராமைன� ேத��வா� எவ���ைல. �ைண வ�ேதா�
அைனவ�� இற�� ேபா�ன�. இராம�ரா�� �ைல
க�� ேதவ�க� �க�� வ���ன�.
உண�� ����ய இராம� க������ பா��தா�.
இல��வ� உ�ேரா� இ�ைல எ�பைத� ����னா�
கா��றா�. இல��வைன� ���த ��க�தா�
தா�க��யாத ேசாக��னா� அ�தா� அர��னா�.
ெபா�க��, �ல�க�� ஆ�ற� ����
ேபா�ன.தா�� மா��ேபாவேத ந�� எ��
த��ைய� த��ய �ைல�� மய��� �ட�தா�.
ேதவ�க� த��தன�. அர�கர�� ஓ�� ெச�� வானர�
பைடேயா� இல��வ�� இற�ெதா��தா�, த����
மைறவா�, இராம�� இற�தா�, உ� பைக ���த�
எ�� ெசா�னா�க�.

�ர�மா��ர�தா� இராம ல�மண� உ�பட வானர
ேசைன ��வ�� மா�டா�க� எ�ற ெச�� ேக��,
��க ம����யைட�த இராவண� ெவ���ழா
ெகா�டாட ஏ�பா� ெச��றா�. அவ� ம��த�
எ�பாைன அைழ��, & #8220;� ��ேன ெச��
ேபா��கள��� இற�� �ட��� அர�க�க��
உட�கைளெய�லா�, ஒ���ட �டாம�
அைன�ைத�� எ���� கட�� ����” எ��
ெசா��, இைத உ�ைனய�� ேவ� எவ�ட��
ெசா�ல��டா�, ெசா�னா� உ� தைலைய� ��
��ேவ� எ�� �� அ����றா�. அர�க�க��
�ண�க� ேபா��கள��� இ��தா� பா��பவ�க���
இராவண� ப�க�� அ�க அர�க�க� இற��
ேபானா�க� எ�� �ைன�பா�களா�, அதனா�
அவ�ைற எ���� கட�� ���ப� ெசா��றா�.
அவ� ��யப�ேய அ�த ம��த��, அ�தைன
அர�க� உட�கைள�� கட�� ����
ேபா����டா�.
“��த � ேபா�, அர�க� உட� ���� கட��
�����; ��
��ைத ஒ�ய� �ற� அ��� �ர�� வர��
���வ�”.
�ற� இராம இல��வ��� ேந��த க�ைய �ைத���
கா���க� எ�� ெசா�ல, அர��ய� �ைதைய ஓ�

��பக �மான��� ஏ�� ��த கள���� ேம�
ெகா�� வ�� கா��னா�க�. அ�ேக �தாேத�,
“க�டா� க�ணா� கணவ� உ�; அ�� ஒ���
காணாதா�” �ஷ� உ�டவ� ேபால �ைத உட�
ஓ��தா�. உண��� உ����� உட� ஓ��தா�.
தாமைர�� ��� ���த� ேபால ஆனா�.
“ம�ைக அழ�� – வா� நா�� ம��க� அ�தா�;
மழ�ைடேயா�
ப��� உைற�� ��� அ�தா�; ப�ம�� இ��த
மா� அ�தா�
க�ைக அ�தா�; நாமட�ைத அ�தா�; கமல�
தட�க�ண�
த�ைக அ�தா�; இர�காத அர��மா�� தள���
அ�தா�”.
�ைத அ�வ� க��, ேதவமாத�க� அ�தா�க�;
உைமய�ைம அ�தா�; மகால��� அ�தா�; க�ைக
அ�தா�; சர�வ� அ�தா�; ெகா�றைவ அ�தா�,
இர�கெம�பேத இ�லாத அர��ய�க�� அ�தா�க�.
�ைத ���ைச��றா�, �� ெத��� ெத�ய� ெச��,
அமர� ெச�தா�க�. கய��ைன தாமைர மலரா�
அ��ப� ேபா� த� ைககளா� க�க�� அைற��
ெகா�� அ�தா� �ைத. க��ச�கரவ��� க�ப��
ெசா��றைன இேதா பா��ேபா�.

“அ��தா� �ைலேம�; வ�� அைல�தா� அ�தா�;
ெதா�தா�, அன� ���த
ெகா��தா� எ�ன, ெம� ���டா�, ெகா��தா�;
பைத�தா�; �ைல��றா�;
���தா�; ��ேபா�; உ�� கா�ப� ேசா��தா�,
�ழ�றா�; ���னா�;
���தா� �யைர, உ�ேரா�� �ைழ�தா�;
உைழ�தா�, ��� அ�னா�”.
கணவைன இழ�த ெப�க�ட�� இய�பாக �க��
ெசய�கைள இ�ேக க�ஞ� ெப�மா�
�ைற�ப����றா�.
“���தா�; �ர�டா�: உட� ���� �ய��தா�;
அய��தா�; ெவ���னா�, எ��தா�; இ��தா�;
த�� கர�ைத ெந��தா�; ���தா�; ஏ��னா�;
‘ெகா��தா! எ�றா�, ‘அேயா��ய� த� ேகாேவ!
எ�றா�; எ��ல�� ெதா�� தா� அரேசேயா!
எ�றா�; ேசா��தா� அர�ற� ெதாட��னா�”.
“ஓ! அற�கட�ேள! உ�ைனேய ப�� ��� பாவேம
ெச�யாதவைர � ��தைனேயா? பாவ�ைதேய ெச���
அர�க� ப�க� ேச��தைனேயா? ெகா�யவேன, இ�தா�
உ� அ�ேளா? வா�ைமய�ற ��ேய! ேவதெந�ய��
ேவ� ெந� அ�யாதவ� ப�� �யைர பா��தைனேயா?
அ�� எைன ேசா��க� ���தைனேயா? உ�ைன
ம��க மா�ேட�! ஏ! எமேன! உ�ரான இராமைன

கவ��� உடலான எ�ைன ��வ�ற ��ப���
ஆ���ைனேய! ஏ! இராமா!
“எ�ணா ம�ேலா�� இ�த� ��
��ணா�ய ேம� ெபா���டேவா
ம�ணா� உ�ேர! இைமேயா� வ�ேய
க�ேண! அ��ேத! க�ணாகரேன!”
“� ��ைல�� வ�� எ� ைக����த� உ� உ�ைர
�ட�தாேனா? ேகாசைல உ�� வாழா�! உ�தம�
த��க� உ�� �ற�ப�. ெகா�� ைகேக� க����
இ�தாேனா? அேயா���� த���� எ�� � ெசா�ன
ேபா� ேக�காம�, கானக� வ�� ெபா� மா� ��
உ�ைன ஏ�, உ� உ�ைர ப� ெகா�ேடேன!” எ��
கத��றா�.
இல��வைன� பா���, “ேமைதேய! இைளயவேன!
கா���� வ��ேபா� ‘இராம��� ��ன� ம����’
எ�� அ�ைன �ம��ைர ெசா�னப�ேய ெச��
��டாேயா? �ைவ��, த�ைர�� இ�� இராமைன�
��க� ெச��, க������ கா����த � இ��
அர�க� ��ட கைணக�� ேம� உற�க�
ெகா�டாேயா? இ�ப�� �ல��� ெகா�ேட இராம�
உட�� �� ��வத�� எ��த �ைதைய ��சைட
த��தா�. �ைதைய அ��ட� த��� ெகா�� அவ�
காேதா� ெசா�னா�, “அ�மா! அ�னேம! ���
மாயமாைன அ��ப��ைலயா? உ� த�ைத ஜனக�

எ�� ேபா�யாக ஒ�வைன� கா�ட��ைலயா? ���
நாகபாச� க��யைத ��� அவ�க� ���
வர��ைலயா? அைதெய�லா� �ைன��� பா�!
இைவெய�லா� அர�க� ெச��� மாய�க�. இைத�
க�� இற�� ேபாக �ைன�கலாமா? எ�� ஆ�தலா�
��னா�.
“அ�ைனேய! � ��� க�ட கன�கைள எ���
பா�! ந�ல ���த�கைள �ைன��� பா�! உன� க��
ெந���, அர�க�த� பாவ� ெசய�க��, த�ம�
தா��� அ�ட�நாயக�� �ர�ைத�� எ��� பா�!
��ட�க��� உ�ேடா இ�த �ைல? இ�த�
�ைலய��� இ�லாம�! அ�ேக பா�! ஆ�யா� ஆ�ைக
த��� அ�� ஒ��� பாய��ைல. இைளயவ�
வதன� இ��� ஊ�நா� க�ரவ� ேபா� ஒ�ெப��
கா��ற�. இவ�கள� உ���� ஒ��� ஆப��
இ�ைல. �ணாக வ��தாேத தாேய!” எ�றா�.
“இராம�ரா� இற����தா� ஏேழ� உலக�க��
���� ேபா�����. இர��� வான��� ��வானா?
�ரம� �தலான உ��கெள�லா� இற����காதா?
இைவக� உ�ளன எ�றா� இராம� உ��� உ��.
த�ம� இ���ற�, கவைலைய ��. ம�ைகேய! பா�
அ�ேக மா��ைய. � அ��த வர��� ����
அவ���� உ�ேடா மரண�. உ� க����
அ����ைல. மா���� மரண�� இ�ைல.

இ���ள �ைல �ர�மா��ர�தா� வ�த �ைல. இ�
மா����. கவைலைய ��. ேதவ�க�� எ�ண��
மா���ேமா?”.
“அ�ைனேய! நா� ேதவ�கைள� க�ேட�. அவ�க�
த�க� ெபா�கர�கைள� �ரேம� ��� �த� ேதவ�
�வைர� க�டா� அ�த �ைற�� வண��� ெச�றா�.
��ப� ���� ெகா�ள��ைல. அ�ைனேய அ�ச
ேவ�டா�. �ண�� ��, கட� �ைர ���க வ�லேதா?
க��ைட� ெச��ேய! � இ�ேபா� ���
ெகா�����றாேய ��பக �மான�, இ� உ��
���ய �ண�ைதேயா, ைக�ெப��ைரேயா
தா���ெகா�ளாத இய��ைடய�. இ�ேபாதாவ�
���றதா இராம� இற�க��ைல எ��?” இ�வா�
��சைட �ைத�ட� ெசா�ல��, மன� ேத� ஆ�த�
ெப�றா�.
�ைத ��சைட�ட�, ” அ�ைனேய! இ�வைர �
ெசா�ன எ��� ெபா��க��ைல. எனேவ உ�ைன
ெத�வமாக �ைன��, நா� உ�� வா���
ெகா�����ேற�” எ�றா�. அர��ய�க� �ைத
இ��த ��பக �மான�ைத ���� அேசாக
வன���ேக ெகா�� ெச�� அ�ேக �ைதைய�
காவ�� ைவ�தன�.
வானர ேசைன�� உண�� ெபா��கைள� ேசக��க�
ெச����த ��ஷண�, ��த கள����� ����

வ��றா�. �ர�மா��ர�தா� மா�� �ட��� வானர
ேசைனைய� கா��றா�. எ�ேலா�� இற�� �ட�ப�
க�� மய�� ���தா�. �ைன� ����ய�� இராம
இல��வைர� ேத��றா�. �ண�க���ைடேய
இல��வைன� த��யப� இராம� ����
�ட�பைத� க�� க��� ���� கத��றா�. அவ�
��ட க��ரா� அவ� இராம� �� ைவ�த அ��
�லனா�ற�. இராமன� உடைல ஆரா��� பா��த
��ஷண�, அவ� உட�� அ�� �ைள�த வ�
எ��� இ�ைல, எனேவ இற�க��ைல எ�� ஆ�த�
அைட�றா�. நட�த� அைன�ைத�� ஊ��� அ���
ெகா�டா�. இ����� ��பட எ�ன வ� எ��
ஆரா��தா�. ���� �ட��� இ�த �ண�
��ய���ைடேய இறவாம� எவேர��
இ���றா�களா எ�� ேத�னா�. ‘வா� ம���,
இர�� ைகக�� ����ய �ைல��, க�க� � உக,
�ர�ட ேதா� அ�ம� யாைனக��� ேமலாக�
�ட�பைத� கா��றா�. அவ� அ��� ெச��
��ஷண� உட�� பா�����த அ��கைள ���,
�க��� �� ெத��க அவ� ���� எ��தா�.
எ��த�� இராகவ� ெபயைர� ெசா�� வா���னா�.
‘அ�ைகேயா� உவைக��ற ��ஷண�, ஆ�வ��ர,
த��ன� அவைன; அ�ம�� ‘இராம� நலமா?’
எ�றா�. ‘ந�� உள�’ எ�� ��ஷண� உைர�த��
ெதா�தா�. இராம����, இல��வ���� வானர

ேசைன��� ஏ�ப�ட இடைர ��க எ�ன வ� எ��
����தா�. ஆ�! ஜா�பவா� எ�ேக? அவ���
இற�ேப �ைடயா�. அவ� நம�� ஓ� ந�ல
வ�கா��வா� எ�� அவைன� ேத�னா�.
ஜா�பவாைன இ�ேபாேத ெச�� கா�ேபா� எ��
��ஷண�� அ�ம��, இ���� ேத�� ெச�றா�க�.
வயதானா��, உட� எ�லா� அ�� ைத�த
ேநா�னா��, எ�லா� ேபா��ேற எ�ற ெந�ைச�
�ள��� ��ப உண��னா��, உ���� அட��, க�
பா�ைவ ம��, மய�க ��ைத�� இ��த ஜா�பவாைன
இ�வ�� க�டா�க�. யாேரா த�ைன ெந���
வ�வைத உண��த ஜா�பவா�, வ�வ� யா�?
��ஷணனா? எ�ைன ஆ�ெகா��� இராமனா?
அ�ல� அ�மனா? எ� ��ப� ��� அ�ள வ�த
ேதவேரா? எ�� எ��னா�. ���� �ட���
ஜா�பவாைன� க�ட�� ��ஷண� “உ��தன�!
உ��தன�!” எ�� உ�சாகமாக� க��னா�.
�ர� ேக�� வ�தவ� ��ஷண� எ�பைத ஜா�பவா�
உண��தா�. அவ� அ�ேக வ����பவ� யா�? எ��
ஜா�பவா� �னவ, ‘வா�ய ெகா�றவ! அ�ம�
��ேற�, ெதா�தன�!” எ�றா� அ�ம�.
அ�ம�ைடய �ரைல� ேக�ட ஜா�பவா� எ���,
“ஐய! நா� இற�க��ைல, எ��ேதா�, எ��ேதா�”
எ�� ம���� ஆரவார� ெச�தா�. அைனவைர��

�ைழ�க ைவ��� ஆ�ற� அ�ம����தா� உ��.
அவ� இேதா இ���றா�. இ� அைனவ��
�ைழ�ேதா� எ�றா�.
இராமன� �ைலைய ஜா�பவா� ேக��� ெத���
ெகா��றா�. இராம�� இல��வ�� ெத�வ�ைல��
ஒ�வேர. இல��வ� இ�லாம� இராம� இ��பானா?
இ�த� ��ப�ைல மா�வத�� � இ�ேபாேத ேபா�
ம��� ெகாண�வாயாக!” எ�றா� ஜா�பவா�.
“அ�மேன! � ெச�� அ�த ம��ைத� ெகா��
வ�தா� எ�ப� ெவ�ள வானர ேசைன��, இராம��,
இைளய ேகா�� உ�னா� வா�வா�க�, ைம�த! க��
ேபா�! எ�றா�. அ�த மைல��� ேபா�� வ�ைய�
ெசா��ேற� ேக�! இ�வா� ெசா�� ேபா�� வ�ைய
�வ���� ெசா���றா�. இ�த ம���க� நா��
�தமாக� பய�ப�வன. அைவ, மா�டாைர
உ����� ம��� ஒ��; உட� ேவ� வ��க� ஆக�
��டா�� ெபா������� ம��� ஒ��; உட��
ப��த பைட�கல�கைள ெவ�� ெகாண�� ம���
ஒ��; ���� த� ��ைதய உ�ைவேய ெகா����
ம��� ஒ��. இ�ப� இ�த ம���கைள� காவ�
ெச��� ெத�வ�க� பல உ��. அவ�க� யா�ட��
இர�க� ெகா�ளா�. இவ�ைற � எ�ப�ேய�� இ��
ெகாண�வாயாக! எ��றா� ஜா�பவா�.
“இ�� இ�தா� எ� ப� எ�றா�, இற�ேதா��

�ற�தாேர! எ�� ெசா��� தன� ேப��ைவ எ����
ெகா��, ���� உ�� எ��� வா� �க�ைட
அைட�தா�. ��� இல�ைக��� கடைல� கட�த�
ேபால அ�ம� வான��� �ைர�� ெச�றா�. இமய�
ெப�மைலைய அைட�தா�. அதைன� கட�� உைம
அ�ைம�ட� �வ� வா�� க�ைல, அதைன கர�
���� வண��, �ற� ஏம�ட மைலைய�� �டத
மைலைய�� கட�� ெச��றா�. இவ�ைறெய�லா�
கட�� ேம� மைலைய அைட�றா�. அ�����
வ��� ேதவ�க� பலைர� க�� வண�� வ�ப��,
ஆ�ெப�� உ�தர�� நா�ைட அைட�றா�. அ��
�லமைலைய� க�� அைதய��� உ�ள ச���
மைலைய� ெச�றைட�தா�. அ�� ம���கைள�
கா��� ெத�வ�க� “யா� �?” இ�� வ�த காரண�
எ�ன? எ�� ேக�க, அ�ம� தா� வ�த காரண�ைத�
���றா�.
அத�� அ�த ெத�வ�க� அ�மைன “ஐய!
ேவ��யைத எ���� ெகா�� ����யைத ெச��
���த��, இ�ம��� ெகடாதப� ���ப� ெகா��
வ�� எ��ட� த�க!” என� ெசா�னா�க�. அ�ம��
இ�� ��� இ�ன ம��� ேயா���� ெகா����தா�
கால� �ைர�� ஓ���� எ�� அ�த ச���
மைலைய ேவேரா�� ெபய��� எ���� த�
அ�ைக�� தா���ெகா�டா�. ��ன� ���ைட
க��� ேபானா�.

ஆ�ர� ேயாசைன அக�� உய���, ஆ�ர� ேயாசைன
���� ���த அ�மைலைய ‘ஏ’ எ�� மா��ர��� ஒ�
ைக�� ஏ��� ெகா�டா�. தா�ேபா�றவ��, உல�
எலா� தவ��த ����யா�மான அ�ம�. இ�ப�
அ�ம� ம���க� ெகா�ட ச��� மைலைய
எ���� ெகா�� வ�� ேவைள��, இல�ைக
ேபா��கள��� ��ஷண��, ஜா�பவா��,
�ைன�ழ�த இராம�� காைல
வ���ெகா������றன�. இராம�ரா�� தாமைர
மல�க� ேபா�ற க�க� மல���றன. ஜா�பவா��,
��ஷண�� அ��� அம���, த� காைல வ���
ெகா����தைத� பா���, “��ஷணா! யா� ஏ�யப�
உண� ெகா�� வ�� கா�ய���காக
ேபா���தாய�லவா? அதனா� �
�ர�மா��ர������ த���தா�” எ�றா�.
ஜா�பவாைன� பா���, “� உ�� வர� ெப�றாேயா?”
எ�� ேக�டா�.
“ஐய���! இ� நம�� ேந��த அ�ேவயாத��, இ��
நா� ெச�ய���ய� எ��� இ�ைல. உ��
���யவ�க� ���� �ைழ�க வ���ைல.
அ����க ெப�ேயா�கேள! இ� நா� எ�ன
ெச�யலா� எ�பைத� ெசா���க�” எ��றா�
இராம�. “�ைத ெபா� மா� ேவ��� எ�� ேக�க�
ேபா� எ�ேலா���� எ�வள� ��� ெச�� ��ேட�.
ெப� ெசா� ேக�ட ேபைதயா� ஆேனேன!. அ�த

இராவணைன� ெகா�லாம� ��� ேபா��� ம�நா�
வர�ெசா�ேனேன, இ�த ��ைனைய அ�ப��கேவா
அ�ப�� ெச�ேத�. �ர�மா��ர�ைத� பய�ப��த
ேவ�டா� எ�� இல��வைன� த��ேதேன. இ�ேபா�
அவைன அ�த அ��ர�தாேலேய ���� ��டாேன.
இ�த ேநர��� நா� இல��வ��ட இ�லாம�
ேபாேனேன. இல��வ� ேபா� நா� ம��� இ���
எ�ன பய�, நா�� மா�� ேபாேவ�. எ��ைய
இழ�த�� நா� ேவ� எ��� ேவ�ேட�” எ�றா�
இராம�.
“இைளயவ� இற�த ��, எவ�� எ� என��
அள� அ� ���� எ�? அற� எ�? ஆ�ைம எ�?
�ைள உ� ��ற� எ�? அர� எ�? ேக�ைம எ�?
�ைள�தா� எ�? மைற �� எ�? ெம��ைம எ�?”
நா�� இற�ேப� எ�� இராம� ெசா�ன��,
ஜா�பவா�, நா� ஒ�� ெசா�ல �����ேற�, எ��
ஆர���தா�. “இராமா! உ�ைன � உணராம�
இ���றா�. அ�ேய� உ�ைன ��னேம அ�ேவ�.
அைத� ெசா��த� ச�ய�ல. ேதவ�க�� எ�ண����
மாறானதா��. ��ன� அைத �ேய ெத��� ெகா�வா�!
அ�மைன ச��� ம��� ெகாணர அ�����ேள�,
அவ� வ�தா� ந� �ய� யா�� ���. அவ� ம���
ெகா�� வ�வ� ��ண�.” எ�றா�.
ஜா�பவா� ெசா�னைத இராம� ஏ��� ெகா�ட அேத

ேநர� வட�� �ைச�� ஒ�ெயா�� ேக��ற�.
ச�டமா�த� கா�� ���ற�. ����க�
�ைல�ைல��றன. அ�ம� ஆ��� எ�����ற �ர�
எ�லா �ைசக��� ேக�� எ�ெரா���ற�. கட�
����ற�. வடேகா��� வான��� க�ட� பற��
வ�வ� ேபால அ�ம� �ைர�� வ��
ெகா����தா�.
“வ�� ேதா��னா�” எ�� ெசா��� ��னதாக
தாழ� பற�� வ�� ெம�ல �ல��� கால� ைவ�தா�.
ச��� மைல அர�க�க�� ஊ���� வர
அ��யதா�, அைத வான��� த�ேய ��கைவ��
��� அவ� ம��� �ேழ வ�� இற��னா�. ச���
மைல�� கா�� அைச�� வ�� பட��, ேபா��
கள��� மா�� �ட�தவ� அைனவ�� உ�� ெப��,
ந�ல உட� ெப��, ெப�வ�ைமேயா� ���யவ�
எ��த� ேபால எ��தன�. ��னதாக அர�க� உட�க�
அைன�ைத�� இராவணன� ஆைண�ப� கட��
�ச�ப����டதா�, அர�க� �ண�க� ���� உ��
ெப�� வா��� இ�லாம� ேபா���ட�.
எ�ன அ�சய�! ச��� மைல�� கா�� ப�ட��
ப�ட மர�க� ����தன; �ர��ன� ��வ�� உ��
ெப�� எ��த�. இல��வ� உண�� ெப�� எ��தா�.
இராம�ரா� இல��வைன� த��� ெகா�� அ��
�க ஆன�த� க��� வ���றா�. எ�ெக��� ஒேர

ம���� ஆரவார� ேக�ட�. எ�ன அ�சய� கா��,
உலகேம �ய�த�.
“அர�ைபய� ஆ�ன�; அ���த ஏ�ைச
நர��ய� ��னர� �தல ந�ைமேய
�ர��ன; உல� எலா� உவைக ெந��ழா�
பர��ன; ��வ�� ேவத� பா�னா�”.
“ேவத� ��� ஆ��தன; ேவத ேவ�ய�
ேபாத� ��� ஆ��தன; �க�� ஆ��தன; ேபாத� =
அ��.
ஓத� ��� ஆ��தன; ஓத ேவைல�� ஓத� = கட�.
�த� ��� ஆ��தன; ேதவ� ��தைன”. �த� = ���
இ��ர�� ஏ�ய �ர�மா��ர� இராம� ��� வ��
���, “எ�ைன ���� ��� ெச���ய �� யா�
ெகா��த� உ��” எ�ற உ�ைமைய � �ைல
������டா�!” அதாவ�, �ர�மா��ர�ைத மா�ற
நாராயணா��ர�ைத இராம� (மகா���) பய�
ப������தா�, �ர�மா��ர� ச�� இழ��
ேபா�����. அ�ப���லாம� இல��வைன
இற�க���, �ர�மா��ர��� ��த�ைத இராம�
கா�பா����டா� எ��ற� அ�.
ச��� மைலைய� ெகா�� வ�� அைனவைர��
உ��ெப�� எழ� ெச�� ந���ைக���ய அ�மைன
இராம� த��� ெகா��, க�க�� �� த��ப

அவைன வா���னா�. அ�ம� ஒ��� ேபசாம�
அட�க�ேதா� இராமைன வண��னா�. அனவ��
அ�மைன� ����ெகா�� வா����றா�க�.
ஜா�பவா� அ�மைன� பா���, ச��� மைலைய
���� தாம��காம� அைத எ��த இட��ேலேய
ெகா�� ேபா� ைவ����� வா எ�� ெசா��றா�.
அ�ம�� ‘இேதா’ எ�� ஓ� நா�ைக�� ��ேவ�
எ�� ெசா�� ���� பற�� ெச��, ச���
மைலைய அத� உ�ய இட��� ெகா�� ேபா�
ைவ�����, அதைன� கா��� ெத�வ�க�ட��
ெசா����� ���ப வ�தா�.
இ��ர�� ஏ�ய �ர�மா��ர�தா� இராம ல�மண�
த� ேசைன�ட� மா�டா�க� எ�ற ெச�� ேக��,
இராவண� ெவ�� �ழா ெகா�டா�னா�.
அர�க�க��, அர�க� ெப���� க� உ��
ஆ��றா�க�. அர�ைபய�, ��யாதர�, நாக�, இய�க�,
��த� என அைனவ�� வ�� ம���� ஆ��பா�
இ����றா�க�. அ�ேபா� ஒ�ற�க� வ��
பைகவ�க� உ�� ெப�� எ��� ��டா�க� எ�ற
ெச��ைய ெகா�� வ�தா�க�. இராவண�
ெகா����ற மன��னனா� ஆேலாசைன ம�டப�
அைட�றா�.
இராவண� ம��ராேலாசைன ம�டப� ெச�ற ெச��
ேக�� இ��ர����, மேகாதர�, மா�யவா� ம���

அைம�ச�க� வ�� ��ன�. இராவண� தம��
ேந����ள ��ப �ைலைய எ���ைர�தா�.
அ�ேக�� மா�யவா� ெசா��றா�, “அவசர�ப��
அர�க�க�ைடய �ண�கைளெய�லா� எ����
கட�� ேபாடாம� இ�����தா�, அர�க�க��
�ைழ�� எ�����ப�க�. அவசர�ப�� ��ேடா�.
�ர�மா��ரேம �ணான �ற� நா� அ�வ�
��சயமா� ��ட�. அ�த இராம� பர�ெபா�ேள!
அவைன ெவ��� ஆ�ற� அர�க��� உ�ேடா?
�ைதைய அவ�க�ட� ெகா����ட �� சர�
அைட�தா�, �ைழ�ேபா�” எ�றா�.
“ந��! ந��!” எ�� இராவண� ெவ���
ெசா�னா�. “அர�க� அைனவ�� அ��� ப�டா��,
நா� ஒ�வ� ம��� வா� எ���� ேபா� ��ேவ�”
எ��றா� இராவண�. “மகனாக���!
ம�றவ�களாக���, பய� ெகா�டவ�க�
ஓ����க�. எ��கைள நாேன அ��ேப�” எ�றா�.
இ��ர�� எ��� தா� ���பைல யாக� ெச�தா�
ெவ�� ெபறலா�. அைத ��ஷண� இராம�ட�
ெசா��� ெக��காம� இ��க ேவ���. அத�� எ�ன
உபாய� எ�� �����றா�. இ��ர�� ெசா���றா�,
“�ைத ேபா�ற உ�வ� ெச�� அவைல அ�ம� ���
ெகா�� ேபா� ெகா�����, அேயா����� ெச��
அ���லவ�கைள� ெகா�ேவ�” எ�� வட�ேக

ேபா�ேற�. இராம ல�மண�� பைட�ட� ஊ����
����வா�க�. நா� ெச�� ���பைல யாக� ெச��
����ேற�” எ�றா�. இ��ர���� ேயாசைனைய
இராவண�� ஏ��� ெகா�டா�.
இ��ர�� ெசா�னப�, ச��� மைலைய� ெகா��
ேபா� அத� உ�ய இட��� ேச������ வா�ெவ�
மா��கமாக வ�� ெகா������ அ�ம� ��பாக
�ைதைய� ேபா�ற ஓ� மாயவ�வ� எ��த
உ�வ�ைத� ெகா��றா�. அ�ம� அ� க�� அ��
�ர��, இராம�ட� ஓ��ேபா� ெசா�ல, அவ�க�
அேயா�� ெச�� அ���ளவ�கைளயாவ� கா�ேப�
எ�� �ற�ப��றா�. அ�ேபா� ��ஷண� “இ�
அர�க�க�� மாையயாக�தா� இ��க ேவ���.
இ�ப� உ�கைள �ைச �������, இ��ர��
���பைல யாக� ெச�ய� ேபா���கலா�. அ�ப�
அவ� அ�த யாக�ைத� ெச�� ���� ��டா�,
அவைன ெவ�வ� எ�ப� இயலா�” எ�றா�.
“நா� ேபா� ஒ� �� வ�� உ�வ� எ���� ெகா��
அேசாக வன� ெச�� அ�ைன நலமாக இ���றா�களா
எ�� பா��� வ��ேற�” எ�� ெசா��, அத�ப�ேய
ேபா�� பா������ அ�� அ�ைன நலமாக
இ��பைத வ�� ெத����றா�. அைனவ���� மன
��ம� ஏ�ப��ற�. �ைத நலமாக இ���றா�,
அவைள� ெகா�வ� ேபால மாையயா� ந�ைம

இ��ர�� ஏமா����� ���பைல�� யாக� ெச�ய�
ேபா���டா� எ�� இராம� ெத��� ெகா��,
இ��ர�� ெச�ய� ேபா�ற ���பைல யாக�ைத
உடேன த��க ேவ���, அத�� ேவ��யைத�
ெச�ேவா� எ�� அைனவ�� ��� ெச�தா�க�.
���பைல எ�ப� இல�ைக�� ேம���
ப�����ல ஒ� �ைக. அ�� ப�ரகா� ேகா��
ஒ�� உ��. அ�� ெச�� கா��� யாக� ெச�தா�
�ைன�தைத� ெபறலா�. இ�த ���பைல ப��ய
தகவ� “வாச�ப�ய �க��” எ�� ���
இ��பதாக� �ற�ப��ற�.
இராம� ��ஷணைன ேநா��, “ஐயேன! � �ைண
இ���றா�. ெத�வ� உள�. அ�ம� இ���றா�.
நா� ��ப� ��வ� ெப�ய கா�யேமா? எ�றா�.
அத�� ��ஷண�, “இ��ர�� யாக�ைத
������டா�, அவைன யாரா�� ெவ�ல ��யா�.
நா� இல��வேனா� ���பைல ெச�� யாக�ைத
அ���, அவைன�� ெகா�� வ��ேற�. �ைட
த�க!” எ�றா�.
உடேன இராம� இல��வைன அைழ��,
��ஷணேனா� ெச�� அ�த யாக�ைத அ���
இ��ர��ைத�� ெகா�� வ�க. அறவ��� ேபா�
ெச�� அவைன� ெகா�க, எ�� ெசா�� அவைன�

த��� ெகா�டா�.
��ஷண�ட� இல��வ� ���பைல
ெச�றைட�றா�. அ�� ஆரவார� எ����� யாக�
நட�பைத��, அ�த யாக����� காவலாக அர�க�க�
ச�கர ��கமாக ��� ெகா����பைத��
கா��றா�க�. ��ஷண� இல��வ�ட�, நா�
இ�ேபாேத ெச�� யாக�ைத� �ைத�ேபா� எ��றா�.
இல��வ� உடேன தா��தைல� ெதாட��
அர�க�கைள� ெகா�� யாக�ைத� �ைத���
ெக���றா�. இல��வனா� ெகாைல��ட அர�க�
பைடைய இ��ர�� பா���றா�. அ�� க�ைமயான
ேபா� ���ற�. அ�ம� ேபா��� ேசா���
ேபா�றா�. அ�கத� ெபா�த வ�தா�, அவைன
�ல����� இல��வைன� ேத�� ேபானா�. வானர
�ர�கைள வ� ெந�க �வ�ச� ெச�� ெகா�ேட
ேபா�றா�.
அ�ேபா� ��ஷண� இல��வ�ட�, ” அவ�
அ�ப�ேய த�� ஓ���வா�, அவைன �டாேத!”
எ�றா�.
இல��வ� அ�ம�ைடய ேதா� �� ஏ��ெகா��
ேபா��� வ�தா�. இ�வ���� க�� ேபா� நட�த�.
அ�ேபா� ��ஷண� இல��வ�ட�, “இ��ர��
ேசா��� ேபா���டா�, இ� இவ�
�ைழ�கமா�டா�” எ�றா�. தா� ேசா��� ேபாவ�

அ����, இல��வேனா� ெதாட��� ேபா��வ�
சா��ய��ைல எ�ப�� அ��� இ��ர��, “இ�தா,
ஒ��� ேபா!” எ�� ெசா�� ம�ப���
�ர�மா��ர�ைத ஏ�னா�. அேத சமய�
இல��வ�� �ர�மா��ர�ைத எ���, இதனா�
உல��� ஒ� ேக�� ேநராம� ேபாக���,
இ��ர��ைத ������ அவ� அ��ர�ைத ம���
அ��க��� எ�� ேவ��� ெகா�� ெச���னா�.
பைகைம��� ப�� பாரா��ய இல��வைன
ேதவ�க� வாயாற� �க��தா�க�. இ��ர�� ��ட
�ர�மா��ர� இல��வ�ைடய அ��ர பல�தா�
அ��� ���த�. அதனா� ஏ�ப�ட ெவ�ப�ைத
ேவெறா� பாண�தா� இல��வ� த��தா�.
ேகாபமைட�த இ��ர�� இல��வ� ��
பா�பதா��ர�ைத ஏ� ���றா�. வானர���ட�
ெச�வத�யா� இல��வைன பய�ேதா� பா����றன�.
அவ� ����� ெகா�ேட, ஓ� கைணைய ஏ� அ�த
பா�பதா��ர�ைத ���க� ெச�� ��டா�.
இத�ெக�லா� இ�த ��ஷணேன காரண� எ��
இ��ர������ ேகாப� வ�த�. உடேன அவ�
க����� �� ைவ�� ஒ� வ�ய அ�ைப�
ெச���னா� இ��ர��. அ�த அ�� ���ெகா��
வ��ேபா�, இல��வ� ஓ� வ�ய அ�பா� அதைன
உைட�ெத��தா�. இ� ெதாட��� இ�� இ���

ேபா��டா� ஆப�� எ�பைத� ெத��� ெகா��
இ��ர�� அ����� மைற�� ேபானா�. ����
எ��� மைற�� ேபான இ��ர�� ேநேர இராவண�
��பாக� ேபா� ��றா�.
“உ� த��, ��ஷண� உள� ெசா�� இல��வ�
���பைல யாக�ைத அ��� ��டா�” எ�� நட�த
வரலா�ைற� த�ைத�ட� ெசா�� ேகாப�ப�டா�
இ��ர��. இல��வ�� �ர�ைத��, ெத�வ�
ப��ைன�� ெசா�����, “� �ைத ேம� ைவ�த
காதைல மற�� ��. அவ�க� ேபா� ெச�வைத
�����வா�க�” எ�� அ��ைர ���றா�.
அத�� மான உண��� ெபா�க இராவண�
ெசா��றா�, “நா� ஒ�வைர�� ந�� இ�த� ெசயைல�
ெச�ய��ைல. எ�ைனேய ேநா��, யா�
இ�ெந��பைக ேத�� ெகா�ேட�” எ��றா�.
இற�ப� யா���� உ��. ஆனா� �க��� அ��
இ�ைல. �ைதைய நா� ������ ம�றவ���
எ�யனா� ஆவைத� கா���� நா� இற�தா��
உ��யா� இற�ேப�. � ேபா! நாேன ேபா����
ேபா�ேற�” எ�றா� இராவண�.
த�ைத�� ேகாப�ைத� த��க ����ய இ��ர��,
இராவண�ட�, “��ற� த�க! நா� ெசா�ன ெசா�ைல
ெபா��த��க! நாேன ேபா���� ேபா�ேற�” எ��
�ள��� ேபானா�. அ����� ேநேர இல��வ�

இ����ட� ெச�றா�. அ�� இ���வ����
க�ைமயான ேபா� நட��ற�. �வெப�மா� ெகா��த
����, ேத�� இ���� வைர இராவணைன
எவரா�� ெவ�ல ��யா� எ�� ��ஷண�
இல��வ�ட� ��, அவ�ைற எ�ப�யாவ�
அ����ட� ேகா��றா�.
உடேன இல��வ�, இ��ர���ைடய ேதைர அ���
�����றா�. வாைள� ைக�� ஏ�� வான��� ஏ�
மைற�றா� இ��ர��. இல��வ� ஒ� அ�ைப எ���
எ��, அவ�ைடய ஒ� ைகேயா� வாைள��
����� �����றா�. வல� கர� ����க�ப�ட
�ைல�� தன� இட�ைகயா� ஒ� �ல�ைத எ���
இல��வ� �� ���றா� இ��ர��. அ�ேபா�
இல��வ� ேவத�கைள� ெத��� ��� கட���,
அ�தண�க� வண��� கட��� இராமேன எ�ப�
உ�ைமயானா�, இ��ர��ைத� ெகா� எ�� ஓ� க�ய
கைணைய ஏ�னா�.
அ�த� கைண இ��ர���� க��ைத� ���ெகா��,
தைல ேம��றமாக��, உட� �ேழ�� ����றன.
அ��த தைலைய அ�கத� தன� ைகக�� ஏ�த,
அ�ம� ேதா��� அம��தப� இல��வ�,
இராம�ட� ெச��ைய� ெசா�ல �ைர�றா�.
ேதவ�க� இல��வைன �மா�� ெபா��� வா��த,
இராம� இல��வைன ஆர� த�� அவ� காய�கைள

ஆ���றா�. இ�வா� மகா �ர��, மாய���
வ�லவ��, இராவண�ைடய கைட� பல�மாக
இ��தவனான இ��ர�� இற�� ேபானா�.
ேபா��கள��� இ��ர�� மா��ேபான ெச��ைய
ஒ�ற�க�, இராவண�ட� ெச�� ெசா���றா�க�.
இதைன� ேக�� ேகாப�� ஆ��ர�� ெகா��
ஒ�ற�கைள� த� வாளா� ெவ��� ெகா�றா�
இராவண�. ேபா��கள� ெச�� மக�ைடய
ெவ���ட இ��ர���� ைகைய��, உடைல��
க�� கத� அ��றா�. அவ�ைற� ெகா�� வ��
ைதல��� இ�� ைவ�க உ�தர���றா�. மக� இற�த
ெச�� ேக�� ம�ேடாத� அ�� �ல���றா�. மக�
உட� �� ���� கத��றா�. இல�ைக��
அர�க�க� அ�தைன ேப�� இ��ர���� மரண�
ெச���� வ����றா�க�.
இ�வள� �யர�� �ைத�னா� அ�ேறா வ�த�;
அவைள� ெகா�� ���ேற� எ�� வா�
எ����ெகா�� �ற�ப�டா� இராவண�. அைம�ச�
மேகாதர� அவைன� த���� ெப�ைண� ெகா��த�
�ர��� அழக�ல எ�� த��� ���றா�.
அைம�ச�� அ��ைர ேக�� �ன� த��றா�
இராவண�. பைகவ�க�� �ர�கைள ெகா�ட��
�ேள� எ�� வ��ன� ����� இராவண�
ேபா��கள� ேபா�றா�.

உல�� பல ப��க��� உ�ள அர�க� பைடகைள
இல�ைக�� வரவைழ��றா� இராவண�. அ�த�
பைடகைள� பா�ைவ�ட ஒ� ேகா�ர��� �� ஏ�
பா���றா�. பைட�� அள� ஓரா�ர� ெவ�ள�
எ�� ெத��� ெகா��றா�. அ�த� பைட�
தைலவ�கைள அைழ��� ேப��றா�. த�ைம
அைழ�த�� காரண� எ�ன எ�� அ�த� பைட�
தைலவ�க� ேக��றா�க�. இராவன� �ைத ���ற
காத� �வர�கைள� ���றா�. �� ம�த� ���
�ர��க� ��� ேபா�டவா எ�கைள அைழ���க�
எ�� அ�த �ர�க� ����றா�க�.
��கர� ��� தைலவ� வ�� எ�பவ�, “யா� அ�த
மா�ட�?” எ��றா�. அவ�க�ைடய வ�ைம
எ�தைகய�? உடேன மா�யவா� எ���, இராம
ல�மண�க�ைடய ெப�ைமகைள��, வானர
�ர�க�� வ�ைமைய��, ����� ��, �ைதைய
�����தேல ந�ல� எ�� ம�ப��� அ��ைர
ந���றா�.
அத�� வ��, “�ைதைய ��வெத�றா� ��னேம
ெச����க ேவ���. இ��ர�� மா��ேபான �ற�
ெச�வ� த�கத��” எ��றா�. இ� பைகவைர
ெவ�வ� ஒ�ேற வ�, எ�க! எ�� ெசா��
அைனவ�� ேபா���� �ற�ப�டன�.
ஒ� நா���� இ��யைமயாத பைடகைள �ல�பைட

(�லபல�), ���பைட, நா��� பைட, கா��� பைட,
�ைண�பைட, பைக�பைட என ஆ� வைகயாக�
ெசா�வ�. இவ��� �ல�பைடேய, ெதா�ைமயான�
எ�பதா� �ற��ைடய�. �ல�பைட�ன� தா�கேள
ேபா� ��ய� ெச�வதாக� ��னா�க�. எ���
இராவண� தாேன வானர� பைடைய அ��பதாக��,
�ல�பைட இராமைன�� இல��வைன��
��ைவ��� ேபா���� ெகா���ப��� ேக���
ெகா��றா�. பைடக� ேபா���� �ற�ப�டன.
நாலா�ற�� ���� ெகா�ட �ல�பைடைய� க��
வானர�பைட பய�ெகா�� ஓட�ெதாட��ய�. �ல�
ேபா� அவ�கைள� ேத�� அைழ�� வ��றா�. பய��
ஓ�யத�� ஜா�பவா� அவமான�ப��றா�.
�ல�பைடைய� ப���� அத� வ�ைம ப����
��ஷண� இராம��� எ���� ெசா���றா�. அ�த
�ல�பைட�ட� ேபாைர� ெதாட��ய இராம�ரா�
தா� ஒ�வனாகேவ ���, அ�த �ல�பைடைய
���லமா�� அ���றா�. ம�ற �ர�க� வானர�
பைட��� காவலாக� ேபா�ன. ேதவ�க��,
�ெப�மா��, �ரம�� இ�த அ�சய� ேபாைர�
பா���றா�க�.
இராம� ஒ�வேன ப�லா�ர இராமனாக ெபா�வ�
ேபா�ற ேதா�ற� ஏ�ப�ட�. ேபா��கள� ��வ��
ஒ�ெவா� அர�க �ர�ட�� இராம� ேபா��வ�

ேபா�ற ேதா�ற� எ��கைள த�ளாட ைவ�த�.
இராம�� ைக���� ம� ஒ���� ேபாெத�லா�
அர�க�க� ��ட� ��டமாக இற�� ���தன�.
அ�ப� அ�த �லபல ேசைன அைன�ைத�� அவ�
ஒ�வேன அ��த கா��ைய உலகேம க�� �ய�த�.
நா�வைக� பைடக� த�ைன� ���� வர இராவண�
வானர� பைட�ட� ேபா��வத�காக ேபா��கள�
வ��றா�. தன� அர�க� பைட அ��� வ�வ� ப��
அவ�ைடய மன� பத�, ஆ��ர� ெகா���றா�.
இவைன இல��வ� எ��ெகா�� ேபா���றா�.
க�ைமயாக� ேபா� ���� இல��வ� அர�க�
பைடைய அ���றா�. இவைன அ��னா� ெவ��த�
��யா� எ�� க��, இராவண� வ�வ� இ�லாத
ேமாகன� கைணெயா�ைற இல��வ� �� ஏ��றா�.
இைத கவ��த ��ஷண�, அைத ��ய��க
நாராயண� கைணைய ���ப� இல��வ�ட�
����றா�. அ�வ�ணேம இல��வ� நாராயண�
கைணைய ஏ�, ேமாகன� கைணைய ெசய�ழ�க�
ெச��றா�.
எ���� உள� ெசா��� தன� த�� ��ஷண� ��
இராவண��� ஆ��ர� வ��ற�. எ�ேர
இல��வ��� அ��� ���� ��ஷண� ��, மய�
தன�� அ��த ேவ� ஒ�ைற எ��� ���றா�. அ�த
ேவ� த� உ�ைர மா��க� ேபா�ற� எ�� ��ஷண�

ெசா�ல, இல��வ� பல கைணகைள ����, அைவ
பயன��� ேபா�ன. இல��வ� அ�த ேவைல� த�
மா��� வா�க எ��யேபா� அவைன� த���,
அ�ம�� ���வ�� அ�கத��, த�க� மா���
வா�க �����றன�.
அவ�கைளெய�லா� �ல����� இல��வ� தாேன
அ�த ேவைல� த� மா��� வா�� �ேழ ���றா�.
��ஷண� அ�� �ர��றா�, கத��றா�. த�
ெபா��� இல��வ� இ�த� ெசயைல� ெச�ததா�,
தா�� மா�� ேபாக �ைன�றா�. அ�ேபா�
ஜா�பவா� த���, அ�மைன அ��� ��ேபாலேவ
அ�த ம���மைல (ச��� மைலைய) ெகாண���
இல��வைன உ�����க ேவ���றா�. அ�ம��
இர�டாவ� �ைற வட�ேக ெச�� அ�த ம���
மைலைய� ெகாண��� இல��வைன உ������றா�.
�ற� அைனவ�� இராம�ட� ெச�� நட�த
�வர�கைள� �� இராவணைன உடேன ெகா�ல
ேவ��� எ���றன�. இல��வ� ���த�� ெவ��
ெப�ெற� எ�� ெசா���ெகா�� இல�ைக���
ேபா���டா� இராவண�. அ�ேபா� எ�ேர வ��
இராவனைன� த���றா� ��ஷண�. அவைன, இ�த�
ப� எ�ன ெச���, எ�� அல��யமாக ஒ������
இராவண� இல�ைக��� ேபா���டா�.
இராவன�� �லபல� பைடைய இராம�ரா� தா�

ஒ�வனாகேவ ��� ஒ��த �ற�, ���வ�
இராம�ட� ெச�� வண��, “அர�க�க�ைடய
இ�வள� ெப�ய பைடைய ெவ�ற� எ�வா�?” எ��
ேக��றா�. அத�� இராம�, ேபா��கள����� ேபா�
பா�, எ�ப� எ�ப� ���� எ�றா�. உடேன ���வ�,
��ஷண� �த�யவ�க�ட� கள� ெச�� பா��க,
அ�� ���� �ட��� ேசைனக�� ெப��ைக� க��
அ����றன�. ‘ஆ�ர� ப�வ� க�டா�� இ�த�
கள�கா���� ஓ� எ�ைல கா�ப� அ��’ இ�த
ச���ர� ேபா�ற பைடைய இராம� ெவ�ற�
எ�வா� எ�பைத� ���� ெகா�வ�� அ�� எ��
அைனவ�� ���� இராம�ட� வ�� ேச���றன�.
இத��ைடேய, இல�ைக அர�மைன�� …..
இராவன� ��ற��ட� தன� இ��ைக��
������றா�. இல�ைக�� எ����ள
ேசைனகைள�� ேபா���� �ற�ப�மா� உ�தர�
�ற����றா�. நகர��� �ர� அைற�� அ����
ெச�ய�ப��ற�. ெப�ய பைடெயா�� ேச��ற�.
இராவண� �ைற�ப� �வ�ைஜ ெச�ய� ேபா�றா�.
ேவத �ைற�ப� �ற�த தான�கைள� ெகா���றா�.
��ைப� மாைலைய� ��� ெகா��றா�. அ��றா�
��ைய எ��� மா��� ெகா��றா�.
அர�மைன வா���� வ��, “ெகா�� வா��க�
ேதைர” எ��றா�. ெத�வ� த�ைம வா��த ேத� ஒ��

அவ� அ��� வ�� ���ற�. ேத��� அ��சைன
�தலான வ�பா�கைள நட��ய��,
மைறயவ�க���� ெப�� ெபா�ைள� தானமாக
வழ���றா�. ேத�� �� ஏ� ேபா����
�ற�ப�டா�. இ�ைறய ேபா�� ��ைவ� க��
அழ�ய ��தைல�ைடய ஜான� வ��த ேவ���;
இ�ைலேய� மய� மகளான ம�ேடாத� வ��த
ேவ���. இ��ர��� ஒ�� ��சய� நட�ேத ���
எ�� ெசா������ �ற�ப��றா�. வானர�க�,
இராம�ட� ெச�� இராவண� ேபா����
�ற�ப����ட ெச��ைய� ெசா���றா�க�.
இராவண� ேத� ஏ� ெவ�ேயா� ேபா��� வ��
ெச��ைய ��ஷண� ெத���க, வானர ேசைன
பய�தா� ந����ற�. இராம�ரா� �ைர��
ேபா��ேகால� ��டா�. �வெப�மா� ேதவ�கைள
அைழ��, இ�த ெகா�ய ேபா� இ�� ��வைட��
���. ெவ�� ெபா���ய ேதவேலாக� ேத� ஒ�ைற
இராம�ரா��� அ���க எ�� ��னா�. இ��ர�
உடேன ஒ� ேதைர� தயா� ெச� மாத� எ��
இ��ர�� ேத��பாக�ட� ெகா��� இராம����
ேபா� ெச�ய� பய�ப�ப� அ��� ைவ��றா�.
ேதவ�க� ேதைர வண��, ‘எ�க��� ெவ��ைய�
ெகாண�வாயாக!’ என வன�� வ�ய���ன�.
மாத�யா� ெச��த�ப�ட அ�த� ேத� இராம�ரா�

��பாக வ�� ��ற��, இராம� �ைக��� ேபா�
பா��தா�.
“இ�த� ேதைர யா� அ���ய�?” எ��றா�. மாத�
�வர�கைள� �� ேத�� ெப�ைமைய��
�ற�ைப�� �ள��� ���றா�. “�த�வேன,
ேதவ�க��, �வெப�மா��, �ர�மேதவ��
����� ஏவ, இ��ரனா� அ��ப�ப�ட ேத� இ�”
எ��றா�. இ� அர�க�க�� மாையேயா எ��
ச�ேத���றா� இராம�ரா�. அ�ேபா� அ�த� ேத��
��ட�ப����த ��ைரக�, ‘மாத� ��யைவ
ெம��ைம ெமா�கேள!’ எ�� ேவத ெமா�களா�
உ�� ெச�தன.
இராம� மாத��ட�, “உ� ெபய� எ�ன?” என�
ேக��றா�. “ஐயேன! இ�த வ�ய ேத�ைன ெச����
மாத�” எ�றா� அ�த� ேத��பாக�. அ�ேபா�
இராம�, அ�மைன��, இல��வைன�� ேநா��
உ�க� க��� எ�ன எ�றா�. அத�� அவ�க�,
“ஐயேன! இ�� ச�ேத��க எ����ைல. இ�த� ேத�
இ��ர�ைடயேத” எ�றன�.
உலக� ந�க� அைடய��, ��ைனக� �ைத��
அ�ய��, ந��ைனக� க����� ஓ�க��,
��ப��� ஆ����ள ேதவ��, ��வ��, இ����
வாழ��, இராம�ரா� அ�த� ேத�� �� ஏ�னா�.
ேதவ�க� “ெஜய �ஜ� பவ!” என வா��த,

இராம�ரா� ேதேர� ேபா���� �ற�பட, இராவண��
ேதேர� இராமைன ேநா�� வ��றா�.
இராமன� ேத�, ேதவ�க� ெகா��த� எ�� அ���
�ன�தா� வா�ம���� ப�கைள� க���றா�
இராவண�. தன� ேதைர இராமைன ேநா�� �ைர��
ெச����ப� உ�தர��டா�. இ�வ�� எ�� எ�ேர
ேபா� ெச�ய� கா����க, மேகாதர� இல��வ�ட�
ேபா� ��ய ேபா����றா�. இைட�� இராம�ட�
ெபா��, இராம பாண���� இைரயா����ரா�
மேகாதர�. இராவண���� பல �ய ���த�க�
ேதா����றன. எ��� உ�ள�� உ�� �ைலயாம�
ேபா� ெச��றா�.
ேபா� க�ைமயைட�ற�. இராவண� தன� ேதைர
வான��� ஏ���றா�. இராம�ைடய ேத��
���� ெச��ற�. இ�வ�� அ�� ேபா�
ெச��றா�க�. ெத�வ� பைடகைள ஒ�வ� ேம�
ஒ�வ� ஏ� பய�கரமாக� ேபா� ����றன�.
இராவண� ஒ� ெகா�ய �ல�ைத இராம� ��
���றா�, அத� �� கைண எைத�� ெதா��காம�,
த� ஊ�கார�தா� அைத� ெபா�யா���றா� இராம�.
இவ� ��சய� ம�தன�ல, பர�ெபா�ேள எ��
இராவண� உண��� ெகா�டேபா��, ����
காரணமாக உ��ேயா� ேபா� ெச��றா�. அ�வா�
ேபா� ெச�ைக�� இராம� இராவண�ைடய தைலைய

அ���றா�. அ��த தைல ���� �ைள��
வ��ற�. அ��க அ��க ���� ����
�ைள��ற�.

இராம� அவ� உட� ��வைத�� அ��களா�
�ைள�ெத���றா�. இராவண� ���ைசயைட��
���றா�. இராவணன� ேத��பாக�, தன� ேதைர
அ����� ஓ���ெகா�� �ல�� ெச�� ���றா�.
மாத� இ�ேபா� அவைன� ெகா�� �� எ��றா�
இராம�ரா�ட�. உண�� இழ�தவைன� ெகா�வ�
அற�ெசயல�ல எ��றா� இராம�. �ைன� ����ய
இராவண�, தா� ேபா��கள��� இ�லாத� க��
பாகைன� ெகா�ல� ேபானா�. �க��தைத� ெசா��,
தா� ெச�த� ேபா� ெந��ப� ச�ேய எ��
�ள���றா� ேதேரா��. ம�ப� ேத� இராமைன
ேநா��� ேபா�ற�. அ�ேபா� இராம இராவண ��த�
க�ைமயாக நட��ற�.
அ�த� ேபா�� உ�ச க�டமாக, இராம�ரா� தன�
���� �ர�மா��ர�ைத� ெதா���, ம��ர�
ெசா�� இராவண� �� ஏ��றா�, ‘அ�கண���

அய�பைட (�ர�மா��ர�) ஆ�தைக
ச�கர�பைடேயா�� த�இ� எ�� ��க�,
அ�ெகா�ேயா� உர�; ����, ��� அைன���,
����� ��யேவ.’ இராகவ�� ��த அ��
இராவண� ெந��� ���� உ�ைர� ����� �ற�
ேபா���.
“��ேகா� வா� நா��, �ய��ைடய ெப��தவ��
�த�வ� ��னா�
எ�ேகா� யாரா�� ெவல�படா�, என� ெகா��த
வர��, ஏைன�
��ெகா�� உலகைன��� ெச��கைட�� �யவ���
���, மா���
��ேகா� உ�� ப��� �ற� ேபா���, இராகவ� த�
��த வா�.”
இராகவ� ��ட அ�த அ��, இராவண�ைடய
��ேகா� வா�நாைள��, அவ� �ய�� ெச�த தவ
வ�ைமைய��, �ரம� ��� அவ���� ெகா��த
எ�த� �����, எவரா�� ெவல�படா� எ�ற வர��,
எ��� ����� �க� பர�த �ய வ�ைய��
அ������, அவ� மா��� ���� �ைட��
ெகா�� உ�ைர உ�� ெவ���ற� ேபா���ட�.
வானவ�க� ஆ��ப��தா�க�. அ�தண��,
��வ�க�� ஆ� ��னா�க�. இராம�ைடய அ��,
பா�கட� ெச�� ��� ���ப வ�� இராம�ரா��

அ��� ����� வ�� ேச��த�.
உ��ழ�த இராவண� உட� ேத����� தைல�ழா�
தைர�� ���ற�. உ�� ேபான இராவணன� �க�
ெபா��ட� �ள��ய�. ஏ� ெத��மா? எ�ேபா��
கன�ெற��த ேகாப� அவ� உட�����
ேபா���ட�. வ�சக �ைன�க��, காம இ�ைசக��
மன������ ேபா���டன. வ�ைம ஒ���ய�,
அதனா� அவ� �க�� ெபா��ட� காண�ப�ட�.
இராம�ைடய ேத� வான��� இ��த�. சார�ைய�
ேதைர �ேழ இற�� எ�� ெசா���ேபாேத, �ேழ �ட�த
இராவண�� ேம�ைய ��ைமயாக� பா��தா�.
�ேழ இற�� வ�� அ��� ெந���, இராவண�
உடைல� பா��தா� இராம�. வானர�கேளா
இற��ேபான இராவண�� உட�� �� ஏ�
�ைளயா���றன. இராவணன� ����
�ைசயாைனக�� ெகா��க� ���� ெத��த
வ��கைள� பா��தா� இராம�. இ� ேபா��
�ற����டதா� ப�ட வ��கேளா எ�� ஐய��றா�.
இவ� ��� கா��த��யனா�, க���� �ட�தவ�.
இவேனா� ேபா� ெச��ேறாேம எ�� �ைன�த�
உ��. அ� த�ர இ�� �ற����ட த���க��
அ�லவா இ����றன, எ�� எ�� இராம�
��ஷணைன அைழ��, ‘இ�த ெவ�� �ற��ைடய�
அ��’ எ�றா�.

��ஷண� மன� வ���� ெசா��றா�, “ெச�வேன! �
ெசா��� ெசா�க� ெபா��தம�றைவ. ஐயேன!
கா��த��ய��, வா��� அ�தாக� ெப�ற ெவ��,
ேதவ�க�� சாப�தா� �ைள�தைவ. இராவண� ேபா�
ெச��� ���ப�தா� உலக��� எ�ெக�ேகா ேபா�
ேத��� பைகவ� இ�லாைமயா�, ெப�ய �ைச
யாைனகேளா� ெபா��னா�. அவ��� ெகா��க�
மா��� ��� ஆழ� ப��� ஒ��தன. அ�த
வ��கைளேய � ���� பா��தா�. அ��, அ�
ேபா��கள வ��க� அ�ல, பைகவ�� பைட�கல�க�
அவைன எ�ன ெச���? அ�த� �ைச யாைனக��
ெகா��க� மா���� அ�கல�களாக அ�ேக ப���
�ட�தன. �த� நா� ேபா�� அ�ம� அவ� மா���
��ட ���னா� அைவ ��� வ�ேய ெவ�ேய�ன”
எ�றா�.
“ேதவ�க� எ�லா� இவ���� பய�� �ட�தவ�க�.
இவ� இ�� இற����டா� எ�� ெசா�னா��,
அவ�க� ந�பாம� ஒ��� ெகா�����றா�க�”
எ�றா� ��ஷண�.
அத�� இராம�, “அ�ப�யா?” எ�� ேக�����,
இராம�� த� மன�� ேதா��ய ஐய�க��,
ெவ�க�� ���, ��ஷணைன ேநா��, “��ஷணா! �
இவ��� ஈ�� ஈம�கட�கைள� ெச�வாயாக!” எ��
ப��தா�.

இற�� �ட�த அ�ண�� உடைல� க��
��ஷண�, அத� ேம� ���� கத��றா�.
“உ�ணாேத உ�� உ�ணா� ஒ� ந��, சன� எ��
ெப� ந�� உ�ைன�
க�ணாேல ேநா�கேவ ேபா��யேத உ��!; ���
கள�ப�டாேய!
எ�ணாேத� எ��ய ெசா� இ�� இ��தா�
எ���ேயா? எ� இ� ஆ�ற�
அ�ணாேவா! அ�ணாேவா! அ�ர�க�த� �ரளயேம!
அமர� ��ேற!”
�ைதைய �����, இவ�தா�, ��� ��பா��த
ேவதவ� எ�� ெசா�ேனேன, இவளா� உன�� மரண�
ேந�� எ�� எ�ச��ேதேன, அைத� ேக�காம� உ�
�ல� ��வ�� இற��பட� ேபானாேய! ஜான� எ��
ந�� உ�ைன� த� க�ணா� பா��த மா��ர��� உ�
உ�� ேபா���டேத! அ�ணா! அ�ணா! � எ��
ேபானா�? பா�டனா� �ரம�ைடய நா�ைட
அைட�தாேயா? �ைற��ய �வ�ரா� த� �வேலாக�
அைட�தாேயா? எம�� அ��� உ� உ�ைர� கவ���
ேபானவ� எவேரா? ெகா�லாத ைம��னைன�
ெகா�றா� எ�� த�ைக ���பனைக உ�ைன ப�
���தாேளா? ெசா��க����, நரக���� அைனவ�ேம
ந�ேமா� பைகைம ெகா�டா�; � ேபான இட��� யா�
�க��� ���பா� �?”

“ேபா� மகைள, கைலமகைள, �க�மகைள த��ய ைக,
ெபாறாைம �ர
��மகைள, ��மகைள, ேதவ���� ெத�வ�ய ெத�வ�
க���
ேப�மகைள, த��வா� உ�� ெகா��� ப� ெகா�ட
��தா! உ�ைன�
பா�மகைள� த��ைனேயா, �ைசயாைன பைண இ��த
பைண�த மா�பா�”.
�ர���மக�, கைலமக�, �க�மக� ேபா�ற
உன���யவராக இ���� ��� ெப��ைர� த��ய
உ� ைக, ெத�வ� க��ைடய ��மக�� அ�சமான
�க���க �ைதைய� த�வ ஆைச�ப�� உ� உ�ைர�
ெகா��� ப� ெகா�ட ��தேன! அ�ட �� கஜ�க��
ெகா��கைள ���த உ� ப��த மா��னா�
��ேத�ைய த��� ெகா�டாேயா? இ�வா�
��ஷண� �ல�� அ��றா�. அவைன ஜா�பவா�
ேத�� அைழ��� ெச��றா�.
இராவண� இற�த ெச��ைய மைன�
ம�ேடாத��ட� ெத����றா�க�. ேபா��கள����
ஓ� வ��றா�. வ�� கள��� கணவ� உட� �ட���
இட� வ�� அ��ட� �� ���� அல��றா�.
அவேளா� �ட வ�த அர�க��ல� ெப�க� அ��
அர���றா�க�. ம�ேடாத� இற�த கணவ��
உடைல� பா���றா�. எ�ன இ�? இவ� உட��

��வ�� அ�� �ைள�����றேத.
“ெவ� எ��க� சைட��யா� ெவ�� எ��த
��ேம� ேம�� ���
எ� இ���� இட���, உ�� இ���� இட� நா�,
இைழ�தவாேறா?
க� இ���� மல����த� சான�ைய மன� �ைற��
கர�த காத�
உ� இ���� என� க��, உட� ���� தட�யேதா
ஒ�வ� வா�?
ெவ�ெள��க�� மாைலைய அ��த
�வெப�மா�ைடய க�ைலமைலைய� ெபய��ெத��த
உன� அழ�ய உட��� ேம�� ��மாக எ�
இ��பத���ய ��ய இட��ட இ�லாதப�, உ� உ��
இ���� இட�ைத� ேத�� �ைள�தேதா அ��, ேத�
இ���� மலர��த சான� �தான காதைல உ� மன�
�ைற�� எ�காவ� மைற�� ைவ�����றாேயா எ��
க�� உ� உட� ��வ�� ���� �ைள�தேதா
இராம�ைடய வா�? எ�� இராவண� உட� ��
���� ம�ேடாத� கத��றா�.
ெப�க��� அ�ேபா�ற ஜான��� அழ�,
அவ�ைடய க��, அவ� �� இராவண� ெகா�ட
காத�, ���பனைக இழ�த ���, தசரத� ஏவலா�
இராம� கா���� வ�த�, இைவெய�லா� இ��ர��
தவ�தா� வ�தேதா? இ�ப�� �ல�� அ��, ஏ���

�� எ���, இராவணன� மா��ைன� த� த��
கர�தா� த��� ெகா��, ‘ஓ’ெவன அைழ���
ெப���� ��டா�. அவ� உ�� ���� அேதா�
அட��ய�. கணவ� மைற�த�ட� தா�� உ�� ��ட
ம�ேடாத� எ�� க�பர�ைய மாத� எ�லா� ேபா��
வா���ன�.
இராவண�ைடய ஈம� கட�கைள ��ஷண� ெச��
����றா�. அைன��� கா�ய�க�� ���த �ற�,
அைனவ�� இராம�ட� வ�� ேச���றன�. இராம�
த� த�� இல��வைன
அைழ��, “� ேபா�, ���வ�, அ�ம� ம��� வானர
�ர�கைள அைழ��� ெகா��, ��ஷண���
ேவத�ைற�ப� இல�ைக அர�� �����
ப�டா�ேஷக� ெச�� வ�வாயாக” எ�� ப��தா�.
இதைன� ேக�� ேதவ�க� ��ஷண�� �����
�ழா�� கல�� ெகா���றன�. இல��வ� அைனவ�
��பாக��, ��ஷண��� ேவத ேகாஷ�க� �ழ�க,
ம�கள �னான� ெச����, ��தாைடக� அ���,
����� இல�ைக�� அரசனா��னா�.
இல�ைக�� அரசனாக ������ ெகா�ட
��ஷண�, இல��வைன வண���றா�. �ற�
இராம�ரா� இ����ட� ெச�� அவைர வண��
ஆ� ெப��றா�. இராம� ��ஷணைன� த���
ெகா�� ராஜ ��க� பலவ�ைற எ���� ெசா��றா�.

�ற� இராம� அ�மைன அைழ�� �ைதைய� க��
ெச�� ெசா�� வ�மா� அ����றா�. மா����
அ�ஙனேம ெச�� �ைதைய வண��, ஆ���,
பா��� ெச��ைய� ெசா��றா�
“ஏைழ ேசாபன�! ஏ��ைழ ேசாபன�,
வா� ேசாபன�! ம�கள ேசாபன�,
ஆ� ஆன அர�கைன ஆ�ய�
�� யாைன �ைக�த�, ேசாபன�”.
அ�ம� ெகா�� வ�த ம�களகரமான ெச�� ேக��
�ைத உட� ���தா�. ெச�� ேக�ட க����
���யா�, �ரா�� ஒ��� ேபச��யாம� இ��தா�.
“அ�ைனேய! தா�க� ஒ��� ேபசாத� ஏ�?”
எ��றா�.
“மா��! ம����� ெப���னா�, உன�� எ�ன ப��
ெசா�வெத�� ெத�ய��ைல” எ��றா� �ைத.
ஆ�சேநயா! � ��� வ�தேபா� ���ெவ�
ெமா��ைற எ�றா�. ��ைன ��� உவைக��
ேப�ைன, எ�ன ேப��ைன உன�� ஈவ�. உ��
உ�� உைர மற�� ��ேற�” எ�றா�.
அ�ம� �ைத�ட�, “அ�ைனேய! த�கைள வ���ய
இ�த அர��கைள� ெகா�ல என�� அ�ம� த�க!”
எ�� ேக�டா�. உடேன அர��க� �ைத�ட�,

“அ�ைனேய! �ேய சர�” எ�� சரணைட�� ��டன�.
�தாேத� அர��ய�க��� அபய� அ����
கா�பா�� அ�ம�ட�, “இ�வர��ய� இராவண�
ெசா�ன வ�ண� ெச�தா�க�. அ�வளேவ! ேவ�
எ�ன ��� ெச�தா�க�? இவ�கைள ஒ���
ெச���டாேத! �����!” எ�றா�.
�ரா���� க�ைண மன�ைத �ைன�� அ�ம�
க�க� ப��க, அவைள� ப��றா�. இராம�
��ஷணைன அ��� �ைதைய அ�கல�கேளா��
�ேரா�� அைழ�� வா எ�� அ���னா�.
��ஷண� உடேன வ�� �ைதைய வண��, “தாேய!
த�கைள ந�ல ஆைட, அ�ம�க�, ஆபரண�க�
அ��� அைழ�� வர� ப��தா� அ�ண�” எ��
���றா�. �தாேத�, “��ய ஆைடக��,
அ�கல�க�� இ�லாம� நா� இ����த ேகால���
வ�வேத என��� த��” எ�� அவ� ேவ��ேகாைள
ம���, தா� இ���� �தமாகேவ �ற�பட�
தயாரானா�. அத�� ��ஷண�,”அ�ைனேய, இ�
இராம�ரா� க�டைளயா��ேற” எ�� ெசா�ல��,
ச�ெய�� �ைத�� ச�ம��தா�. ேமனைக, அர�ைப,
ஊ�வ�, ஆ�ேயா� வ�� ம�சனமா��, ஆபரண�
��� அ�ைனைய அல�க��தா�க�.
�ரா��ைய ஓ� �மான��� ஏ�� இராம�ரா�ட�
அைழ�� வ�தன�. ேத�ைய� பா��க ேதவ�க��,

��வ�க��, ேதவேலாக மக��� ��ய��� வ��
���தன�. ��ட�ைத� க���ப��த த�ய� நட��ற�.
��ச� ேக�� இராம� ��ஷணைன க���
ெகா��றா�. சா�வான ம�கைள ஏ� இ�ப� அ���
�ர���றா�? அ�ப�� ெச�ய��டா� எ��றா�.
�ரா�� இராம�ரான� ��ேம�ைய� க��
த����றா�. �மான������ இற�� இராமைன�
ெதா�����, த� ஏ�க� ���னா�. இராம�ரா��,
க���கர���, ெப�ைம �ண�க���
இ���டமானவ��, அழ��� அழகானவ��,
த�ைன� ���த �ைல��� அ�� ெச��� அற�ைத
உைடயவ�மான �ரா��ைய அ��னா� உள�
ெபா��த ேநா��னா�.
“க����� அர�ைன, ெப�ைம� கா��ைன,
ெபா����� அழ�ைன, �க�� வா��ைகைய,
த����� அ���� த�ம� ேபா�ைய,
அ��� அ�தைலவ�� அைமய ேநா��னா�”.
க�க� க��� ேசார, த� கால��� ����
வண��ய �ைதைய அ��த கண� அவைள� பா��த
பா�ைவ��, க�ைண மைற�� ��ற� ெத�ப�ட�.
அ�த� ��ற� க�க�� ��ன, இராம� ேப��றா�,
“�தா! � இராவணன� �ைற�� ெந�நா� இ��தா�.
அ�� உண�ைன ���� உ�டா�. ஒ��க�
பா�பட��, � மா��ைல. அ�ச� ���� இவ�

��ட� ஏ�? இராம� ����வா� எ�� க��யா?”
“உ�ைன ��கெவ�� நா� கட�� அைண க��ேன�.
அர�க�க�ட� ேபாரா�ேன�. இராவனைன�
ெகா�ேற�. மைன�ைய� கவ��தவேனா� ேபா���
அ��க��ைல எ�� ெக�ட ெபய� என���
����டாதவா� இல�ைக வ�ேத�. அ��, � இ��த
இட��� மா�ச�கைள உ�டாேயா? ம��ைன
அ���னாேயா? கணவைன� ���த கவைல
������ இ�தாக� கால� க��தாேயா?”
“ெப�ைம��, �ற���, ெப�ைம�� க�� எ��
��ைம��, ஒ��க��, ெத���, ��ைம��,
உ�ைம��, � எ�� ஒ��� ேதா�றலா�
வ�ைம இ� ம�னவ� �க�� மா��தவா�”.
“நா� உன�� எ�ன ெசா�ல இ���ற�? உ� நட�ைத
எ� உண�ைவ� �ைத��றேத. � இற�� ேபாவாயாக!
அ�ஙனம�றா�� எ� எ�ேர ��லாம� உன���
த��யான இட����� ெச�வாயாக!” எ�� ெவ���
��னா�, ெம� உண��ேதா� உ�ல��� �������
இைறவனா�ய இராம�.
இராம�� இ�த� ெசா�கைள� ேக��� ெகா����த
அைனவ�� கத� அ�தா�க�. த� த�ைம�� ஒ�வாத
க�� ப��ெசா�கைள� ேக�க� ெபாறாத
உ�ள��னளா�, இ� க�க����� �����

க���� ெகா�ட, அவமான�தா� தைல ���,
�ல��ைன ேநா�� ���� �ைத, ��ைண அ��னா�
���� �ள�ய� ேபால க�� ��ப�தா�
ெப���ெச��தா�.
இ�நா� வைர ெபா�ைமேயா�, எ���ப�ட�
��ப�கைளெய�லா� ச���� ெகா�� கா�����,
தவ�ய�� உ�� வா��த� இ�தைகய க��
ெசா�கைள� ேக�க�தானா?
“மா�� வ��, என� க��, “வ�ல� �
சா�� ஈ��” என� சைமய� ெசா��னா�
யா��� ேம�ைமயா� இைச�த� இ�ைலேயா?
ேசா�� எ� �ைல? அவ� ��� அ�லாேனா?”
“��� அ�ம� அேசாகவன� வ�� ���ைடய
�த� எ�� த�ைன அ��க� ெச��ெகா��,
எ�ைன� ���த உ� �ைலைய��, பைகவைன
ெவ�� எ�ைன ��பத�காக � �ைர�� இ��
வ�வா� எ�பதைன�� ��� ெச�றதனா�, நா�
இ�கா�� உ�� த�����ேத�. �ன� ேபர��ைன
என�� எ���ைர�த அ�ம�, அ�ேபாலேவ,
��ைன� ���� வ���� எ� �ைலைமைய��
�ன�� உ�ளவா� ெசா�����க ேவ��ேம?
அ�ம� வா�லாக � உ�ைமைய உணர��ைல
எ�றா�, அ�த அ�ம� � அ���ய �தேன இ�ைல
ேபா��” எ�� �ரா�� இராமைன �ன��றா�.

“இ�வள� நா�� நா� கா�த தவ�, ந��ண
ந�ெச�ைகக�, எ��ைண� �ற�த க��ைன�� �
உணர� ெபறாைமயா�, ��த� ெசய� எ��ப� அைவ
யா�� பய��� க��� ேபா�ன”.
“ஆத��, �ற�� இ� யா��காக எ�
ேகா� அ� தவ��ைன� ��� கா��ேக�,
சாத�� �ற�த� ஒ��ைல; த�கேத’
ேவத! �� ப�; அ� ����’ எ�றன�.”
�தா�ரா�� இல��வைன அைழ��, இராம� இ�ப��
����ட �ைல�� தா� உ�� வாழ ���ப��ைல,
���� அ�� இற�� உ�ைர ��ேவ� எ�� �
��ட� ெசா��றா�. இல��வ� ���ய � ப��
எ��ற�. �தாேத�, அத� அ��� ெச��றா�. உல��
எ�லா உ��க�� அ�� ந�ந�����றன.
இ��ரா� உ���ட ேதவ மாத�க� கத��றா�க�.
நா��க� �தலான நாயக� ந���ன�. ஆ�ேசட�
பட� ���� ஒ���னா�; அவ� வா����� ந��
ஏ��� பர�ய�, கட�க� ெபா��ன.
��� ��பாக ��ற �ரா��, ��ைன ேநா��, “அ��
ேதவா! யா� மன�தா��, ெமா�யா��, உடலா��,
��ற�ைடேய� எ�றா�, எ�ைன � உ� ெகா�ய
நாவா� ��ெட��பாயாக!” எ�� ��� ெகா�ேட
இராம�ராைன�� வண��, ���ய கர�கேளா�,
அ�ைன, அ�த அ���� �ைர�� பா��தா�.

அ�ைன அ�ப�� பாய��, பா�� �ைர ேபால
���த� அ�த ெந���. அவ� க�� எ�� ���
ெவ�ப� தா�காம�!.
������� அ���ய �தா�ரா��ைய ஏ��ய
ைகயனா� ெவ�ேய வ�தா� அ�� ேதவ�.
இராம�ரைன ேநா��� கத� அ�த வ�ண� வ��
இராமைன� ப��� �ைதைய� ெகா�� ேச���றா�.
க��� ெச��யா� �தா�ரா��ைய இராம� ெவ���
��ய ெசா�க�, அவள� க��� �ற��ைன உலக�தா�
உணர ேவ�� ேப�ய ெசா�க� எ�ற க����
க��ச�கரவ��� இராமைன வ�����ேபா� “ஊ�ன
��ற�தா�” எ�� ெசா�ெறாடரா� ����றா�.
“ஊ�ன ��ற�தா� உ��த ேவ�க��
வா�ன இ�ைலயா�; உண���மா� உ�ேடா
பா�ய வ�ெடா��; ப��த ேதெனா��
��ன மல�க� �� ேதா��த ேபா�றவா�”.
க��� ெத�வமான �தா�ரா��ைய ேநா�� இராம�
ெவ��� ��ய ெசா�க�, அவள� க��� �ற��ைன
இ�த உலக�தா� உ�ளவா� அ�த� ேவ��� எ��
க���ட� அ��னா� ��யைவேய. அதனா�தா�
அ�ைன ��� பா��தேபா��, அவ� உட��
உ�டான �ய�ைவ� ��க��ட ��� ெவ�ப�தா�
உலர��ைல; அவ� ��த�� ��ன மல�க���ட

�����ற ேதேனா�� ��� ப��தைவ ேபால
����ேத கண�ப�ட�.
���� ��றவ�க� ஆன�த� ��தா�னா�க�.
“�ைத�� க�� எ�� வ�ய � எ� வ�ைமைய எ���
அ��� ��ட�, உன�� எ�த� ���� �ைனயாத
எ�ைன ஏ� ெவ��டா�” எ�� அ��ேதவ�
இராம�ட� �ைற���றா�.
அத�� இராம� அ�� ேதவைன “� யா�?” எ��றா�.
“இவைள � �டாதப� யா� ெசா�� � கா�பா��னா�?”
எ��றா� இராம�ரா�.
“ஐயேன! இராமா! நா�தா� அ��ேதவ�. இ�த
ேத��� க���� எ�ைன� ��ெட��� ��ட�.
எனேவ உ�ைன� சரணைட�ேத�. உலக���
நாயகேன! இ�ேக எ� �ைலைய ேந�� க�ட �ற��,
இ�த� ெத�வ��� க��� ஐய� ெகா�டைனேயா?
இவ� ம��� ��ற� ெகா�வாரா��, ேமக� மைழ
ெபா��ேமா? �� �ள�� �தறாம� ேபா�ேமா?
அற�� ெச��ய ெந��� நட�க ���ேமா? உலக�
அ�யாம� இ���ேமா? இவ� ெவ��� ச��தா�,
�ரம���ட இற�ெதா�வா�” இ�வா� ெசா���
ெகா�� அ��ேதவ� �ரா��ைய இராம� ��பாக�
ெகா��வர, இராம� அ�ைனைய ஏ��� ெகா��றா�.
இராம�ரா� அ��ேதவ�ட�, “அ�� இ�லாதவ� �!

�ைதைய இக��� ஒ���வத�� யாெதா� ��ற��
இ�லாதவ� எ�� ெம��ைமயான ெமா�ைய�
��னா�. அதனா� உலக� இக��� ஒ��க யாெதா�
ப��� இ�ைல. இ� இவ� ��க�த�கவ� அ�ல
எ�� ஏ��� ெகா�ேட�” எ�றா�.
ேதவ�க� ேவ��� ெகா�ள, �ர�ம ேதவ�,
இராம�ரா�ட�, அவ� யா� எ�பைத� ���றா�.
இராம�ராேன ��மா�� அவதார� எ���, அவதார
காரன�கைள��, �ைள�கைள�� �ரமேதவ��,
பரேம�வர�� �ள��� ���றா�க�. �ற�
�வெப�மா� ைவ��த� பத� ெப����ட தசரத�
இ����ட� ெச��, அ�� ேபா�, அவ�ைடய மக�
இராம� ���னா� தசரத� அைட�த �யர�ைத,
இராமைன� ச����� ேபா��� ெகா��மா� ���றா�.
�வெப�மா� க�டைள�ப�, தசரத�, த� மகைன�
காண �ல�ைச வ�� ேசர, இராம� அவ�
��வ�க�� வண�� ஆ� ெப�றா�. தசரத� கா��
���� வண��ய �ைதைய�� தசரத� வா��� ஆ�
��னா�. இல��வைன அ��� அைழ��, அவைன�
த��� ெகா�� அவைன� பாரா���றா�.
அ�ேபா�, இராம� தசரத�ட� ஒ� வர� ேக��றா�,
அ�:“ஆ���, உன�� அைம�த� ஒ�� உைர என,
அழக�

�ய� எ�� � �ற�த எ� ெத�வ��, மக��
தா�� த���� ஆ� வர� த�க என� தா��தா�
வா� �ற�� எ��� ஆ��தன உ�ெரலா� வ���!”.
“இராமா! � ேக��� ெகா�டப�ேய, பரத� எ�
மகனாக ஆக���, அவைன ஏ��� ெகா��ேற�.
ஆனா� பா� ைகேக� �� நா� ெகா�ட ேகாப�
�ரா�” எ�றா�.
அ� ேக�ட இராம�, “நா� �ம�க���த
ெப���ைமயான அரச பத�ைய ���� ���ய�
�ைறக� ஆ�, �ேயாைர ஒ���, ந�ேலாைர� கா���
இ�வா���ைன அ��ய எ� அ�ைன�� ெசய�
எ�ஙன� ��ற�ைடய�? ��ற�ைடய� அ�ல!”
எ�றா�. ெம��ைமைய உண��த தசரத�, தா�
ைகேக��� பா� ெகா�ட ெவ��ைய ���
ஒ��தா�.
இ�ப� இராம��� வர� அ������, தசரத�
�மா�ேம� ைவ��த� ேபா��ேச��றா�. ேதவ�க�
வ�� இராமைன� ���� ெகா��, “இராமா! �
ேவ����ற வர�ைத� ேக�!” எ�றன�.
இராம� உடேன ேதவ�க�ட�, “ேபா�� மா��ேபான
வானர�க� அைனவ�� உ�� ெப�� எ�மா��,
இவ�க� ெச����ற கா�, வன� �தலான
இட�க��, இவ�க���� கண�க�ற வைகக��

கா�க��, க�க�� �ைட��மா��, அ�� ��க!”
எ�� ேவ��னா�. அ�ஙனேம ேதவ�க� அ��
���தன�.
அ�ேபா� ேதவ�க� இராம�ட�, “இ�ேறா�
ப�னா�� ஆ��க� ���� ேபா���டன. �
பரத�ட� வா�க��தப� இ�ேற ேபா�� ேச�வாயாக.
அ�ப� இ�ைலேய�, அவ� ெச������ சபத�ப�,
���� பா��� ��வா�” எ�றன�.
“இ�ேற நா� அேயா�� ெச�ல யாேத�� மா��க�
உ�ேடா?” எ�� �ன�னா�. அத�� ��ஷண�
இராமைன வண��, “ஐயேன! இ�ேற �ைர�� ெச��
ேச��ப�யான �மான� இ�ேக இ���ற�. வ�ளேல!
இ�த �மான�ைத �ேபர�ட���� இராவண�
கவ��� ெகா�டா�. இ�த �மான� எ�ப� ெவ�ள�
ெப�� ேசைன ஏ� அம��தா�� தளரா� பற��
ெச�ல� ��ய�, � இ�� ஏ� உ�கா��� இ�ேற
அேயா�� ேபா�� ேச����டலா�” எ�றா�.
��ஷண� �����ட அ�த �ேபர�ைடய ��பக
�மான� வ�� ேச��த�. �மான��� இராம�ட�,
�ைத��, இல��வ�� அம��� ெகா��றா�க�.
இராம� ��ஷண�ட�, “��ஷணா! உ�ைன�
சா��தவ�க��� இ�ய ெசய�களைன�ைத��
ெச�����, யாவ�� பாரா�� �க��ப� ந�லா��
��வாயாக!” எ�� ஆ� வழ��னா�.

அ��� ���வைன ேநா��, “���வா! உ� ேதா�
வ�ைமயா� இராவணைன� ெகா�ேற�. ��� உ�
பைடக��, ����ைத ெச�� ஓ�� ெகா��, எ�லா
நல�கைள�� ெப�� �கமாக வா���களாக!” எ��
வா���னா�.
�ற� அ�கத�, ஜா�பவா�, பனச�, �ல�
ஆ�யவ�கைள அைழ��, அ�மைன�� த� ப�க�
வர� ெசா�� “��க� அைனவ�� �கமாக
வா���களாக!” எ�� ���றா�. அவ�க�
இராமைன� ��ய மன��� இராம�ரா�ைடய
����� �ழாைவ� காண உட� வ�வதாக�
��னா�க�. உடேன இராம� அத�� இைச� ெத���க
அைனவ�� ம���� அவேனா� �ற�பட�
தயாரா�ன�. அைனவ�� ��பக �மான��� ஏ��
ெகா��றா�க�. இராம� க�டைள�ப� அைனவ��
மா�ட வ�வ� எ���� ெகா���றன�.
�மான� வட�� �ைச ேநா�� பற��ற�. வ���
ெத�ப�� கா��கைள, இராம� �ைத��� கா���
ெகா�� வ��றா�. அேதா பா�! கடைல அைட���
க��ய ேச�. இ� மகா ���ய ே���ர�. இ��
வ�� ���த�க�� ���� ெச�பவ�க� அைன���
பாவ�க�� ��� ந�க� அைடவ�.
“க�ைகெயா�, ய�ைன, ேகாதாவ�ெயா� க��ைத
���த

ெபா�� �� ந�க� யா��, ப��� அலா�, ��ைம
ேபாகா;
ச�� எ� தர�க ேவைல த�ட இ� ேச� எ���
இ�� இ�� எ���ேதா� ��ைம யாைவ�� ����
அ�ேற!”
இ�த ேச��� �ரா�யவ�க�, அவ�க� எ�தைகய
பாவ�கைள� ெச�தவேர��, ப��கைள, ஐ�ெப��
�ரவ� என�ப��, ஆ��ய�, அரச�, தா�, த�ைத,
தைமய�, ��வ�க�, ெப���, �ழ�ைதக�,
அைட�கலமாக வ�தவ�க� ஆ�ேயாைர� ெகா�ற
ெகா�ய பாவ�� �ட இ�த ேச��� பா�த கட�ைட
���னா� ேதவ� ெதா�� ெப�ைம ெப�றவ� ஆவா�.
கட�� ���ேக அைட�� ேச� அைணைய�
க��யதா� மர�கல�க� ��� தைட���
ெச�வ��யாம� ேபா���� எ�பதா�, அ�த
வ�யாக மர�கல�க� தைட��� ெச�ல ேவ���
தன� ���� ���னா� ேச� அைணைய� ��
உைட�� வ� ெச�தா�. அ�த இடேம ���ேகா�
என�ப��.
வ�ண� த��ட� சர� அைட�த இட�ைத
அைனவ���� கா���றா� இராம�. ெபா�ைக மைல,
��மா���ேசாைலமைல, ��ேவ�கடமைல ஆ�ய
இட�கைள�� ��பக �மான������ பா����ப�
ம�ரவ�க���� கா���றா�. ���வன� நகர�ைத�

கா���றா�. வானர மக�ைர�� ந��ட� அைழ���
ெச�லலா� எ�� ெசா���றா� �ைத. அவ�க��
அ�� �மான��� ஏ� ம�ரவ�க�ட� ேச���
ெகா���றா�க�.
வ��� ேகாதாவ� ந�ைய��, �ைதைய� ���த
இட�ைத��, த�டகவன�, ��ர�ட ப�வத�,
பர��வாஜ� ஆ�ரம� இவ�ைறெய�லா�
பா���றா�க�. பர�வாஜ ��வ� இ����ட� ெச��
அவைர வண����றன�. ��வ� இராமைன� த���
ெகா�� ஆ��வ���றா�. எ�ேலா���� இராமன�
ெப�ைமைய எ���ைர��றா�. பர��வாஜ�
இராம�ட�, உன�� ேவ��ய வர�ைத� ேக� எ��
ெசா�ல��, இராம� வானர�க� ெச���
இட�கெள�லா� வள� ெப�� ெச��பாக
இ����ப�யான வர��ைன� ேக��� ெப�றா�.
இராம� அ�மைன அைழ��, � ��னா� ேபா�
ந���ராம� ெச�� பரத�ட� நா� வ�� ெச��ைய
��னதாக� ெசா�, இ�ைலேய� அவ� நா� வா��
தவ���டதாக �ைன�� ��� இற����வா�
எ��றா�. அ�ம�� உடேன ந���ராம�
�ைர�றா�.
அ�ேக, ந��ய�ப��� பரத�, இராமைன �ைன���
தவ வா��ைக வா��றா�. இராம� எ�� வ�வா�
எ�� கா����க, ேசா�ட�க� இராம� வரேவ��ய

நா� இ��தா� எ��றா�க�. ���த நா�� இராம�
ஏ� வர��ைல எ�� பரத� வ����றா�. இராம�
வரானா��, நா� ������ உ�� �ற�ேப� எ��
ச����னைன அைழ��, �ைய ����ப� ேக���
ெகா��றா�. ச����ன� வ��� அ�ண���
ஆ�த� ���றா�. இ�த ெச��ய��� ேகாசைல,
பரதைன த��க �ய��றா�. பரத� ம���, ெசா�ன
வா���ப� அ�ண� இ�� வரானா�� நா�
������ இற�ப� உ�� எ��றா�.
� ��ட�ப��ற�. பரத� �ைய வல� வ��, �சைனக�
ெச�� ����� சமய���, ��� ேபால ெந�� மா��
வ�� ேச��தா�.
“ஐய� வ�தன�, ஆ�ய� வ�தன�
ெம��� ெம� அ�ன �� உ�� ��னா�
உ��ேமா அவ�? எ�� உைர�� உ��கா
க��னா� எ�ைய� க� ஆ��னா�”.
அ�ம� அ�ேக பரத� வள��த �ைய� த� ைக�னா�
அ��தா�. பரத�ட� இராம�� ேமா�ர�ைத
அைடயாளமாக� கா��ட, அதைன� க�� பரத�
ம����யைட�றா�. பரத� அ�மைன� பா���, “�
யா�?” எ��றா�. அ�ம� த� வரலா�ைற�
���றா�. பரத���� த� ��வ�ப�ைத� கா�ட
அைனவ�� அைத� க�� அ�சமைட�தன�. அவ�
த� ெப�வ�ைவ� ����� ெகா�� அவ�க�ைடய

பய�ைத� ேபா��னா�. அ�ம��� பரத� பல
ப��கைள� ெகா���றா�.
இராம�ரா� ���� வ�� ெகா�����றா�.
அேயா�� நகைர அழ� ப��� ைவ��க� எ��
ம�க��� ச����ன� �ல� பரத� ெசா��
அ����றா�. ச����ன� �ம��ர�ட� ெசா�ல,
�ம��ர� வ��வ���� ெசா�� �ரசைற���றா�.
�ரெசா� ேக�ட நகர மா�த� அைனவ�� ம����
ஆரவார� ெச���றன�.
அ�ப�னா�ர� அ�ேரா� ேசைனக��, ம�க��
ம��ேவா� அேயா�� ேநா��� ெச��றா�க�. தா�மா�
�வ�� ��ைக��� பரத�, அ�ம� ைகைய�
����� ெகா��� ெச��றா�. பரத� இராமன�
பா�ைகைய� த� தைல�� தா��� ெகா��
ெச��றா�. கா��� இராம���
ேந��தவ�ைறெய�லா�, பரத� அ�ம�ட� ேக���
ெத��� ெகா��றா�.
இராம� அேயா�� ேநா�� வ�� ெகா������
மா��க��� பர��வாஜ ��வைர ச���� வண��
ஆ�ெப��, த� பயன�ைத� ெதாட��� வ�� வ���,
க�ைக� கைர�� ேவ��வ� �ல ம�ன� �கைன�
க�� அவன� நலைன �சா���றா�. �ற� �மான�
அேயா��ைய� ெச�றைட�ற�. அ�ம� பரத�ட�
ெசா���றா�:-

“அ�ணேல! கா��யா� அல��த தாமைர�
க�ண��, வானர� கட��, க��ைட�
ெப� அ��கல��, �� ��� ேதா��ய
வ�ண�� �மர��, வ���றா�கைள”
ப�னா�� வ�ஷ�க��� ��� ���� ேபானவ�க�
அைனவ�� ஒ�� ேச���றன�. வ��டைர இராம�
வண���றா�. பரதைன இராம� த���ெகா��
க��� ���றா�. �த�� ந��ய�ப�ைய அைட��
இராம� த� தவ�ேகால�ைத ���� ெகா��, ���
���ய �� ஒ�பைனக� ெச��, ம�க� ஆரவார�
ெச�ய, அேயா�� நக� ெச�றைட�தா�. �தாேத���
வானர� ெப�க� �ைட�ழ �மான��� வ��
ேச��றா�. அேயா�� நகரேம ஆரவார� ெச��
ம���ற�.

���வ� பரதைன ேநா��, “����� �ழா ஏ�பா�க�
ஏ� தாமதமா�ற�?” எ��றா�. அத�� பரத�
����� �ழா��காக நா� ��வ������ ��த
���த� வ�� ெகா�����ற�, அதனா� தாமத�
ஆ�ற� எ��றா�. உடேன ���வ� அ�மைன

���பா� ேநா�க, அவ� உடேன �ற�ப��� ேபா�
��த ���த�கைள� ெகா�� வர �ற�ப�டா�.
வ��ட� ����� �ழா��� நா� ���க,
யாவ���� ெச�� அ��ப�ப��ற�. �����
�ழா��காக மய� ஓ� அ�ைமயான ம�டப� ஒ�ைற
அைம��றா�. அ�ம�� �ைரவாக ��த
���த�க�ட� வ�� ேச��றா�. ெபா��ட�க��
சர� ந� ���த� ெகா�� வர�ப��, அ�ேஷக�க�
நைடெப���றன.
“மா��க பலைக ைத�� வ�ர��� கா�க� ேச���
ஆ�� ெபா� ���� ���, அழ�ற� சைம�த �ட�
ஏ��ற ப��� மாட�� இ�டன�; அத�� ��
ேச��ற �ர� ேதா� �ர� ��ெவா�� ெபா��தா�
ம�ேனா!”.
அ�ப� அ�த மா��க� பலைக�� வ�� உ�கா��த
இராம����, �தா�ரா����� ��த ���த�களா�
�ரா�� ���த��, அரசைவ �����க, அைம�ச�
�ரதா�க� அரச�க� ெபா� ம�க� ����ன�க�
அைனவ�� கா����க, ���த ����த ேநர�
ெந���ய சமய� � இராம ப�டா�ேஷக�
நைடெப�ற�.

“அ�யைண அ�ம� தா�க, அ�கத� உைடவா� ஏ�த
பரத� ெவ� �ைட க��க, இ�வ�� கவ� �ச
�ைர ெச� �ழ� ஓ�க, ெவ�ைண��� சைடய�
த�க�
மர�ேளா� ெகா��க வா�� வ��டேன �ைன�தா�
ெமள�.”
அ�யைணைய அ�ம� ஏ� தா�க ேவ���? ஓ�
அரச��� இ��க ேவ��ய ஆ�ற� ப�� ����ற�
இைறமா�� அ�கார��� ����ட�ப��, அ�சாைம,
ஈைக, அ��, ஊ�க�, ��காைம, க��, ���டைம
இ�தைன�� ஒ��ேக அைமய�ெப�ற அ�ம�,
இராம�ரா�ைடய “இராம ரா�ய” ஆ����
அ�சா�யாக இ��க� ேபா�றா� எ�பைதேய,
அ�ம� அ�யைணைய� தா��வ�� �ல�
ெவ��ப����றா�.

வா� இற��� த�வா�� அ�கதைன இராம�ரா�
ைக�� ஒ�பைட�� ���, இவ� இ� உ�
அைட�கல� எ��றா� அ�ேபா� இராம� த�
உைடவாைள அ�த அ�கத�ட� ெகா���றா�;
இராம� �� ����ேபா��, பரதேனா�
அ�கதைன�� இளவரசாக ஏ��� ெகா�ட அ���ேய
அவ� உைடவாைள தா��� கா��.
இராம� ப�னா�� ஆ��க� கா��� இ��தேபா�,
நா�ைட இராம�� ெபயரா� “ராமரா�யமாக” நட��
வ�தவ� பரத�. இ�ேபா� அ�த ராமரா�ய���
ெவ�ெகா�ற �ைட தர�ேபா�� ந�லா��ைய
பரதைன�ட ேவ� யாரா� தர ����, ஆைகயா�
அவ� இராம��� ெவ�ெகா�ற �ைட ����றா�.
இல��வ��, ச����ன��, த�
அ�ண�மா�க���� ேசைவ ெச�வைதேய
வா��ைகயாக� ெகா�டவ�க� எ�பதா� அவ�க�
கவ� ���றா�க�.
��ெவ�ைணந��� சைடய�ப வ�ள� ேபா�ற
உணவ���� வ�ள� பர�பைர�ன�� ைகயா�
எ���� ெகா��த ம���ைய �ல��வான வ��ட�
இராம� ���� ைவ�� ஆ��வ��க, இராம
ப�டா�ேஷக� இ�ேத நட��ற�.
“வா� ஜான�, வா� இராகவ�

வா� நா�மைற, வா�ய அ�தண�,
வா� மாமைற ெய�ெற�� வா���னா�
வா� ேதா�� உய���ய� ����யா�”
-�ப�-

க�ப� ெப�மா�
(க��ச�கரவ��� க�ப� ெப�மா� இய��ய “இராம
காைத” �ைற� ெப�ற�)
உைரநைட வ�வ�: த�ைச ெவ.ேகாபால�, இய��ன�,
பார� இல��ய� ப�லக�,

1

ஆ��ய� ப��

த�ைச ெவ.ேகாபால�
privarsh@gmail.com
வைல�தள� : http://kambaramayanamthanjavooraan.blogspot.com
38 ஆ��களா� ெபா���ைற�� ப�யா�� ஓ��

ெப�றவ�. மகாக� பார� ப�� ப�லர��க� நட��
வ��றா�.
பார� ப�லக�, இல��ய ப�லக� நட���றா�. த��
நா� �த��ர� ேபா� �யா�க� ப�� எ���றா�.

—-

2

Free Tamil Ebooks எ�கைள� ப��
����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�:
����தக�கைள� ப��பத�ெக�ேற ைக�ேலேய
ைவ��� ெகா�ள���ய பல க��க� த�ேபா�

ச�ைத�� வ����டன. Kindle, Nook, Android
Tablets ேபா�றைவ இவ��� ெப��ப��
வ����றன. இ�தைகய க��க�� ம��� த�ேபா�
4000 �த� 6000 �பா� வைர �ைற���ளன. எனேவ
ெப��பா�ைமயான ம�க� த�ேபா� இதைன வா��
வ���றன�.
ஆ��ல����ள ����தக�க�:
ஆ��ல��� ல�ச�கண�கான ����தக�க� த�ேபா�
�ைட�க� ெப���றன. அைவ PDF, EPUB, MOBI,
AZW3. ேபா�ற வ�வ�க�� இ��பதா�, அவ�ைற
ேம���ய க��கைள� ெகா�� நா� ப����டலா�.
த����ள ����தக�க�:
த��� ச�ப��ய ��தக�கெள�லா� நம��
����தக�களாக �ைட�க�ெப�வ��ைல.
ProjectMadurai.com எ�� �� த���
����தக�கைள ெவ���வத�கான ஒ� உ�னத
ேசைவ�� ஈ�ப���ள�. இ�த� �� இ�வைர
வழ����ள த�� ����தக�க� அைன���
PublicDomain-� உ�ளன. ஆனா� இைவ �க��
பைழய ��தக�க�.
ச�ப��ய ��தக�க� இ�� �ைட�க�ெப�வ��ைல.

எனேவ ஒ� த�� வாசக� ேம���ய
“����தக�கைள� ப��க உத�� க��கைள”
வா���ேபா�, அவரா� எ�த ஒ� த�� ச�ப��ய
��தக�ைத�� இலவசமாக� ெபற ��யா�.
ச�ப��ய ��தக�கைள த��� ெப�வ� எ�ப�?
ச�பகாலமாக ப�ேவ� எ��தாள�க��, ப�வ�க��,
ச�ப��ய �க��கைள� ப��ய �வர�கைள� த���
எ�த� ெதாட����ளன�. அைவ இல��ய�,
�ைளயா��, கலா�சார�, உண�, ��மா, அர�ய�,
�ைக�பட�கைல, வ�க� ம��� தகவ�
ெதா����ப� ேபா�ற ப�ேவ� தைல��க�� ��
அைம��றன.
நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ேச��� த��
����தக�கைள உ�வா�க உ�ேளா�.
அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க� Creative
Commons எ�� உ�ம��� �� ெவ��ட�ப��.
இ�வா� ெவ���வத� �ல� அ�த� ��தக�ைத
எ��ய �ல ஆ��ய��கான உ�ைமக� ச�ட��யாக�
பா�கா�க�ப���றன. அேத ேநர��� அ�த
����தக�கைள யா� ேவ��மானா��, யா���
ேவ��மானா��, இலவசமாக வழ�கலா�.
எனேவ த�� ப���� வாசக�க� ஆ�ர�கண���

ச�ப��ய த�� ����தக�கைள இலவசமாகேவ
ெப��� ெகா�ள ����.
த������� எ�த வைல�ப������
ேவ��மானா�� ப��கைள எ��கலாமா?
�டா�.
ஒ�ெவா� வைல�ப��� அத�ெக�ேற ஒ��ல
அ�ம�கைள� ெப������. ஒ� வைல�ப���
ஆ��ய� அவர� ப���கைள “யா� ேவ��மானா��
பய�ப��தலா�” எ�� ��������தா� ம��ேம
அதைன நா� பய�ப��த ����.
அதாவ� “Creative Commons” எ�� உ�ம��� ��
வ�� ப���கைள ம��ேம நா� பய�ப��த ����.
அ�ப� இ�லாம� “All Rights Reserved” எ��
உ�ம��� �� இ���� ப���கைள ந�மா�
பய�ப��த ��யா�.
ேவ��மானா� “All Rights Reserved” எ��
�ள��� வைல�ப��கைள� ெகா������
ஆ��ய��� அவர� ப���கைள “Creative
Commons” உ�ம��� �� ெவ��ட�ேகா� நா� நம�
ேவ��ேகாைள� ெத���கலா�. ேம�� அவர�
பைட��க� அைன��� அவ�ைடய ெபய�� �ேழ

தா� ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய�� நா� அ��க
ேவ���.
ெபா�வாக ����� ப��கைள உ�வா��ேவா���
அவ�கள� ப��க� �ைறய வாசக�கைள� ெச�றைடய
ேவ��� எ�ற எ�ண� இ����. நா� அவ�கள�
பைட��கைள எ��� இலவச ����தக�களாக
வழ��வத�� நம��
அவ�க� அ�ம�ய��தா�, உ�ைமயாகேவ
அவ�கள� பைட��க� ெப��பா�ைமயான ம�கைள�
ெச�றைட��. வாசக�க���� �ைறய ��தக�க�
ப��பத��� �ைட���
வாசக�க� ஆ��ய�க�� வைல�ப�� �கவ�க��
�ட அவ�க�ைடய பைட��கைள ேத�� க������
ப��கலா�. ஆனா� நா�க� வாசக�க�� �ரம�ைத�
�ைற��� வ�ண� ஆ��ய�க�� �த�ய
வைல�ப��கைள ஒ�றாக இைண�� ஒ� ��
����தக�களாக உ�வா��� ேவைலைய�
ெச��ேறா�. ேம�� அ�வா� உ�வா�க�ப�ட
��தக�கைள “����தக�கைள� ப��க உத��
க��க�”-�� ஏ�ற வ�ண� வ�வைம���
ேவைலைய�� ெச��ேறா�.
FreeTamilEbooks.com
இ�த வைல�தள���தா� ��வ�� வ�வைம���

����தக�க� காண�ப��.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3,
ODT
இ�த வைலதள������ யா� ேவ��மானா��
����தக�கைள இலவசமாக� ப��ற�க�(download)
ெச�� ெகா�ளலா�.
அ�வா� ப��ற�க�(download) ெச�ய�ப�ட
��தக�கைள யா��� ேவ��மானா�� இலவசமாக
வழ�கலா�.
இ�� ��க� ப�க��க �������களா?
��க� ெச�யேவ��யெத�லா� த���
எ�த�ப������ வைல�ப��க����� ப��கைள
எ���, அவ�ைற LibreOﬃce/MS Oﬃce ேபா�ற
wordprocessor-� ேபா�� ஓ� எ�ய ����தகமாக
மா�� எ�க��� அ��ப��.
அ�ல� www.pressbooks.com தள�ைத��
பய�ப��தலா�.
அ�வள�தா�!
ேம�� �ல ப�க���க� ��வ�மா�:
1. ஒ��ல ப�வ�க�/எ��தாள�க��� அவ�கள�

பைட��கைள “Creative Commons”
உ�ம����� ெவ��ட�ேகா� ��ன�ச�
அ���த�
2. த�னா�வல�களா� அ��ப�ப�ட
����தக�க�� உ�ைமகைள�� தர�ைத��
ப�ேசா��த�
3. ேசாதைனக� ���� அ�ம� வழ�க�ப�ட
தரமான ����தக�கைள நம� வைலதள���
ப�ேவ�ற� ெச�த�
���ப��ளவ�க� freetamilebooksteam@gmail.com
�கவ��� ��ன�ச� அ��ப��.

இ�த� ��ட��� �ல� பண� ச�பா��பவ�க� யா�?
யா���ைல.
இ�த வைல�தள� ���க ���க த�னா�வல�களா�
ெசய�ப���ற ஒ� வைல�தள� ஆ��. இத� ஒேர
ேநா�க� எ�னெவ�� த��� �ைறய

����தக�கைள உ�வா��வ��, அவ�ைற
இலவசமாக பயன�க��� வழ��வ�ேம ஆ��.
ேம�� இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�,
ebook reader ஏ���ெகா��� வ�வைம���
அைம��.
இ���ட�தா� ப���கைள எ���ெகா����
ஆ��ய�/ப�வ��� எ�ன லாப�?
ஆ��ய�/ப�வ�க� இ���ட��� �ல� எ�த�தமான
ெதாைக�� ெபற�ேபாவ��ைல. ஏென��, அவ�க�
��தாக இத�ெக�� எ�தஒ� ப�ைவ��
எ���தர�ேபாவ��ைல.
ஏ�கனேவ அவ�க� எ�� ெவ��������
ப��கைள எ����தா� நா� ����தகமாக
ெவ��ட�ேபா�ேறா�.
அதாவ� அவரவ�க�� வைலதள��� இ�த� ப��க�
அைன��� இலவசமாகேவ �ைட�க�ெப�றா��,
அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ெதா��� ebook reader
ேபா�ற க��க�� ப���� �த��� மா��� த��
ேவைலைய இ�த� ��ட� ெச��ற�.
த�ேபா� ம�க� ெப�ய அள�� tablets ம��� ebook
readers ேபா�ற க��கைள நா�� ெச�வதா�

அவ�கைள ெந���வத�� இ� ஒ� ந�ல வா��பாக
அைம��.
நக� எ��பைத அ�ம���� வைலதள�க� ஏேத��
த��� உ�ளதா?
உ�ள�.
��வ�� த��� உ�ள வைலதள�க� நக�
எ��ப�ைன அ�ம����றன.
1. www.vinavu.com
2. http://jayabarathan.wordpress.com/
3. kaniyam.com
4. blog.ravidreams.net
5. http://mmauran.net/blog
6. http://gnutamil.blogspot.in/
7. http://tech.neechalkaran.com/p/copyleft.html
8. http://tamilcpu.blogspot.in
எ�வா� ஒ� எ��தாள�ட� Creative Commons
உ�ம��� �� அவர� பைட��கைள ெவ���மா�
��வ�?

இத�� ��வ�மா� ஒ� ��ன�சைல அ��ப
ேவ���.
<�வ�க�>
உ�கள� வைல�தள� அ�ைம [வைலதள��� ெபய�].
த�ேபா� ப��பத�� உபேயாக�ப�� க��களாக
Mobiles ம��� ப�ேவ� ைக����� க��க��
எ���ைக அ�க��� வ���ள�.
இ��ைல��
நா�க� http://www.FreeTamilEbooks.com எ��
வைலதள���, ப�ேவ� த�� ����தக�கைள
ெவ�ேவ� �ைறக�� �� ேசக��பத�கான ஒ� ��ய
��ட��� ஈ�ப���ேளா�.
இ�� ேசக��க�ப�� ����தக�க� ப�ேவ�
க��� க��களான Desktop,ebook readers like
kindl, nook, mobiles, tablets with android, iOS
ேபா�றவ��� ப���� வ�ண� அைம��. அதாவ�
இ�தைகய க��க� support ெச��� odt, pdf, ebub,
azw ேபா�ற வ�வைம��� ��தக�க� அைம��.
இத�காக நா�க� உ�கள� வைலதள������
ப��கைள
ெபற �����ேறா�. இத� �ல� உ�கள� ப��க�
உலகள�� இ���� வாசக�க�� க��கைள

ேநர�யாக� ெச�றைட��.
எனேவ உ�கள� வைலதள������ ப��கைள
�ர�ெய��பத��� அவ�ைற ����தக�களாக
மா��வத��� உ�கள� அ�ம�ைய ேவ���ேறா�.
இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க��
க���பாக ஆ��யராக உ�க�� ெபய�� ம���
உ�கள� வைலதள �கவ��� இட�ெப��. ேம��
இைவ “Creative Commons” உ�ம��� ��
ம���தா� ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய��
அ���ேறா�.
http://creativecommons.org/licenses/
��க� எ�கைள ��வ�� �கவ�க�� ெதாட��
ெகா�ளலா�.
e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G +: https://plus.google.com/communities
/108817760492177970948

ந��.
</���>

ேம���யவா� ஒ� ��ன�சைல உ�க����
ெத��த அைன�� எ��தாள�க���� அ���
அவ�க�ட���� அ�ம�ைய� ெப��க�.
���தா� அவ�கைள�� “Creative Commons
License”-ஐ அவ�க�ைடய வைலதள���
பய�ப��த� ெசா���க�.

கைட�யாக அவ�க� உ�க��� அ�ம� அ���
அ��������
��ன�சைலfreetamilebooksteam@gmail.com எ��
�கவ��� அ��� ைவ��க�.
ஓ� எ��தாள� உ�கள� உ�கள� ேவ��ேகாைள
ம���� ப�ச��� எ�ன ெச�வ�?
அவ�கைள�� அவ�கள� பைட��கைள�� அ�ப�ேய
����ட ேவ���.
ஒ��ல��� அவ�க�ைடய ெசா�த �ய����
����தக� தயா���� எ�ண��ட இ����. ஆகேவ
அவ�கைள நா� ���� ���� ெதா�தர� ெச�ய�
�டா�.
அவ�கைள அ�ப�ேய ������ அ��த��த
எ��தாள�கைள ேநா�� நம� �ய��ைய� ெதாடர
ேவ���.

����தக�க� எ�வா� அைமய ேவ���?
ஒ�ெவா�வர� வைல�தள���� �ைற�தப�ச�
����கண��� ப��க� காண�ப��. அைவ
வைக�ப��த�ப�ேடா அ�ல� வைக�ப��த�
படாமேலா இ����.
நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� �ர�� ஒ�
ெபா�வான தைல����� வைக�ப���
����தக�களாக� தயா��கலா�. அ�வா�
வைக�ப��த�ப�� ����தக�கைள
ப��-I ப��-II எ��� �ட த��த�ேய �����
ெகா��கலா�.
த���க ேவ��யைவக� யாைவ?
இன�, பா�ய� ம��� வ��ைற ேபா�றவ�ைற�
���� வைகயான ப��க� த���க�பட ேவ���.
www.freetamilebooks.com எ�� தள� தயா�
�ைல�� உ�ளதா?
த�சமய� இ�ைல. ��ய �ைர�� தயா��ைல��
வ�����.
எ�கைள� ெதாட�� ெகா�வ� எ�ப�?
��க� ��வ�� �கவ�க�� எ�கைள� ெதாட��

ெகா�ளலா�.
email : freetamilebooksteam@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com
/FreeTamilEbooks
Google Plus: https://plus.google.com
/communities/108817760492177970948
இ���ட��� ஈ�ப���ளவ�க� யா�?
Shrinivasan tshrinivasan@gmail.com
Alagunambi
Welkin alagunambiwelkin@fsftn.org
Arun arun@fsftn.org
இர�
Supported by
Free Software Foundation
TamilNadu, www.fsftn.org
Yavarukkum Software
Foundation http://www.yavarkkum.org/
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ேவ��ேகா�!

எ� அ�����ய ந�ப�கேள, பார� ப�லக�,
இல��ய ப�லக�, த�� நா� �த��ர� ேபா�
�யா�க� த�ர க�பராமாயண� உைர நைட
ஆ�யவ�ைற என� வைல���க�� ப���வ��
அ�ப�கேள! உ�க��� ���� �ைன�
ப����ேற�. எ��ைடய ��க�ட வைல���க���
�ஜய� ெச���க�. ப��த�� த�க�
ஆேலாசைனகைள வழ���க�. அைவ என�� ேம��
ஊ�க�ைத��, ஆ�வ�ைத�� அ�க���� எ�பதா�
த�கள� க����கைள தய� ெச�� ப�� ெச���க�.
என� வைல���க� �வர� இேதா:–
1.http//www.bharathipayilagam.blogspot.com
2.http//www.ilakkiyapayilagam.blogspot.com
3.http//www.tamilnadythyagigal.blogspot.com
4.http//www.kambaramayanamthanjavooraan.blogspot.com
ந�� ந�ப�கேள! ���� ச���ேபா�!
த�ைச ெவ.ேகாபால�

