1

2

கைத கைதயா�, காரணமா�!
ராமாயண�
�தா சா�ப�வ�
���� ெவ��� : http://FreeTamilEbooks.com
ெச�ைன

கைத கைதயா�, காரணமா�! ராமாயண� Copyright ©
2014 by Creative Commons AttributionNonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
License.

3

ெபா�ளட�க�
���ைர
Main Body
கைத கைதயா�, காரணமா�! ராமாயண� ப�� 1
கைத கைதயா� காரணமா� - ராமாயண� ப�� 2
கைத கைதயா� காரணமா� - ராமாயண� ப�� 3
கைத கைதயா� காரணமா� - ராமாயண� ப�� 4
கைத கைதயா� காரணமா� - ராமாயண� ப�� 5
கைத கைதயா� காரணமா� - ராமாயண� ப�� 6
கைத கைதயா� காரணமா� ராமாயண� - ப�� 7
கைத கைதயா� காரணமா� - இராமாயண� -ப��
8
கைத கைதயா� காரணமா� ராமாயண� - ப�� 9

4

கைத கைதயா� காரணமா�- ராமாயண� - ப�� 10
கைத கைதயா� காரணமா�- ராமாயண� ப�� 11
கைத கைதயா� காரணமா� - ராமாயண� ப�� 12
கைத கைதயா� காரணமா� - ராமாயண� ப�� 13
கைத கைதயா� காரணமா� - ராமாயண� ப�� 14
கைத கைதயா� காரணமா� - ராமாயண� - ப��
15
கைத கைதயா� காரணமா� ராமாயண� ப�� 16
கைத கைதயா� காரணமா� - ராமாயண� ப�� 17
கைத, கைதயா� காரணமா� - ராமாயண� ப�� 18
கைத, கைதயா� காரணமா� - ராமாயண� - ப��
19
கைத, கைதயா�, காரணமா� - ராமாயண� - ப��
20

5

கைத கைதயா� காரணமா�- ராமாயண� - ப�� 21
கைத கைதயா� காரணமா� - ராமாயண� - ப��
22
கைத, கைதயா� காரணமா� - ராமாயண� - ப��
23
கைத, கைதயா� காரணமா� - ராமாயண� - ப��
24
கைத, கைதயா� காரணமா� - ராமாயண� - ப��
25
கைத, கைதயா� காரணமா�- ராமாயண� ப�� 26
கைத, கைதயா� காரணமா� - ராமாயண� ப�� 27
கைத கைதயா� காரணமா� - ராமாயண� ப�� 28
கைத, கைதயா�, காரணமா� - ராமாயண� ப�� 29
கைத, கைதயா� காரணமா� - ராமாயண� ப��

6

-30
கைத, கைதயா� காரணமா�- ராமாயண� - ப��
31
கைத, கைதயா� காரணமா� ராமாயண� ப�� 32
கைத, கைதயா� காரணமா�, ராமாயண� ப�� 33
கைத கைதயா� காரணமா� - ராமாயண� ப�� 34
கைத கைதயா� காரணமா�, ராமாயண� ப�� 35
கைத கைதயா� காரணமா�, ராமாயண� ப�� 36
கைத, கைதயா� காரணமா� - ராமாயண� - ப��
37
கைத, கைதயா� காரணமா� ராமாயண� ப�� 38
கைத, கைதயா� காரணமா�, ராமாயண� ப�� 39
கைத, கைதயா�, காரணமா� ராமாயண� -ப�� 40
கைத கைதயா� காரணமா� ராமாயண� ப�� 41

7

கைத, கைதயா� காரணமா�, ராமாயண� ப�� 42
கைத, கைதயா� காரணமா�, ராமாயண� ப�� 43
கைத, கைதயா� காரணமா�, ராமாயண� ப�� 44
கைத, கைதயா� காரணமா�, ராமாயண� ப�� 45
கைத, கைதயா� காரணமா�, ராமாயண� ப�� 46
கைத, கைதயா�, காரணமா�, ராமாயண� ப�� 47
கைத, கைதயா� காரணமா� ராமாயண� ப�� 48
கைத, கைதயா�, காரணமா�, ராமாயண� - ப��
49
கைத, கைதயா�, காரணமா�, ராமாயண� ப�� 50
கைத கைதயா� காரணமா�, ராமாயண� ப�� 51 ��த கா�ட�
கைத கைதயா� காரணமா�, ராமாயண� ப�� 52
(��ஷண சரணாக�) - ��த கா�ட�

8

கைத கைதயா� காரணமா�, ராமாயண� ப�� 53 ��த கா�ட�
கைத, கைதயா� காரணமா�- ராமாயண�- ப�� 54
��த கா�ட�
கைத, கைதயா� காரணமா�- ராமாயண� - ப��
55
கைத, கைதயா�, காரணமா�, ராமாயண� ப�� 56
கைத, கைதயா� காரணமா� - ராமாயண� ப��57
கைத, கைதயா�, காரணமா� - ராமாயண� - ப��
58
கைத, கைதயா�, காரணமா�, ராமாயண� - ப��
59
கைத, கைதயா�, காரணமா� ராமாயண� ப�� 60

9

கைத, கைதயா� காரணமா�- ராமாயண� ப�� 61
கைத, கைதயா� காரணமா� - ராமாயண� ப�� 62
கைத,கைதயா� காரணமா�, ராமாயண� -��த
கா�ட� ப�� 63
கைத,கைதயா� காரணமா� ராமாயண� - ப�� 64
கைத, கைதயா� காரணமா� - ராமாயண� - ப��
65
கைத, கைதயா� காரணமா�, ராமாயண� - ப�� 66
கைத,கைதயா� காரணமா� - ராமாயண� - ப��
67
கைத, கைதயா�, காரணமா� - ராமாயண� ப�� 68
கைத, கைதயா� காரணமா�- ராமாயண� - ப��
69
கைத, கைதயா� காரணமா� -ராமாயண� ப�� 70

10

கைத, கைதயா� காரணமா� - ராமாயண� - ப��
71
கைத, கைதயா�, காரணமா� - ராமாயண� - ப��
72
கைத, கைதயா� காரணமா�,ராமாயண� ப�� 73
கைத, கைதயா� காரணமா� - ராமாயண� ப�� 74
கைத, கைதயா� காரணமா� - ராமாயண� ப�� –
75
கைத, கைதயா� காரணமா�- ராமாயண� ப��- 76
கைத கைதயா� காரணமா� - ராமாயண� - ப��
77
கைத, கைதயா� , காரணமா� - ராமாயண� ப��
78
கைத, கைதயா� காரணமா� ராமாயண� - ப�� 79
11

கைத, கைதயா� காரணமா�- ராமாயண� - ப��
80
கைத, கைதயா� காரணமா�- ராமாயண� ப�� 81
கைத, கைதயா� காரணமா�- ராமாயண� ப�� 82
கைத, கைதயா� காரணமா�- ராமாயண� ப�� 83
கைத, கைதயா� காரணமா� - ராமாயண� ப�� 84
கைத,கைதயா� காரணமா� - ராமாயண� ப�� 85
கைத, கைதயா� காரணமா� - ராமாயண�- ப��
86
கைத, கைதயா� காரணமா�- ராமாயண� ப�� 87
எ�கைள� ப�� - Free Tamil Ebooks

12

���ைர

ராமாயண� எ�தைனேயா ேப� எ�வளேவா �த�க��
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எ�� இ��தா�� எ�லாவ���� (வா���ைய� த�ர)
�ராமைன ஒ� அவதாரமாக��, கட�ளாக��,
அைன��� அ��தவனாக�ேம கா�ட�ப��ற�. ந�
இ��ய� �ழ�ைதக��� இர� ேநர� ப��ைக���
ெச��� ��ன� பா��மா�களா� ெசா�ல�ப�டதா�
அவ��� ஆ�சேநய �ரபாவ� அ�கமாக��,
��ைதக��, அ��த�க�� �ைற�ததாக��
ெசா�ல�ப�� வ�த�; ஆனா� �ராம� அவ� வா��த
கால� ��ைம��� ஒ� சாதாரண ம�தனாகேவ
அைன�� ம�க�� ��ப� ப�வ� ேபா� ��ப�கைள
அைட�� ச���� ெகா��, மைன�ைய� ����,
��ன� அவைள மனமார ச�ேதக�க� ஏ���லாம�
ஏ���ெகா��� அவேளா� வாழ ��யாம�, வா�நா�
��வ�� அவ� �ைன�ேலேய க��� எ�� இ���
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வ�����றா�. ராம� �ைன����தா� அவ�ைடய
அரச அ�கார�கைள� பய�ப��� �ைதைய� த�ேனா�
வாழ அ�ம���� ெகா�� அவ�ட�
ச�ேதாஷமாக��, இ��� �ழ�ைதகைள� ெப���
ெகா��� இ�����கலா�.
அவ� �ைன����தா� �ைதைய ���� இ�ெனா�
ெப�ைண� ேத� மண����கலா�. அ�ல� �ைதைய
ராவண� ������� ����த உடேனேய அவைள
ெவ�ேய�� இ��கலா�. ஆனா� அ�ப�
எ�லா�ெச�யாம� அவேளா� வாழ�தா� �ைன�தா�.
அ� அவ�ைடய ெசா�த� ��ம�க�ைடேய
ேதா����த சலசல��� தா� �ைதைய அவ� ��ய�
காரண�.பல�� �ைத�� மன� இைத �ைன�� வ���
இ���ேம; ராம�� அராஜக�ைத� ெபா����
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ெகா�டாேள எ�ெற�லா� ேக�பேதா� அவைள
அ��� �ரேவச���� உ�ப���ய�� ராமேன எ���
தவறான எ�ண��ேலேய இ��� வ���றன�. ஆனா�
�ல ராமாயணமான வா��� எ��யப� �ராம�
அவைள� �����க� ெசா�லேவ இ�ைல. �ைத தா�
தானாக �� வ�� ������றா�. இைத எ��யேபா�
என��� பல க�டன�க� வ�தன. ஏென��
அைனவ�ேம இ�ேபாைதய 21 ஆ� ��றா�ேடா� �ைத
இ��த கால�ைத ஒ��� பா��பேத காரண�. இ��
பல���� ராமாயண� எ�ப� ஒ� கைத தா� எ���
இ���க��ன கைத எ��ேம க���. அ�ப��
க����ளவ�க� தா� இ�த� ேக��ைய� ேக���றன�.
இ���க��ன கைத�� இ�ப� எ�லா� வர� �டாதா?
இைத �ட� ெகா�ைமக� எ�லா� த�கால��� நாக�க�
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���ய இ�த 21 ஆ� ��றா��� நட�� வ���றன.
அ�ப� இ��ைக�� ராம� வா��த கால��� இ�ப�
நட����கலா� எ�ப�� ஆ�ச�ய� எ�ன? �ைத த�
கணவ�� ராஜ�க த�ம�ைத� ���� ெகா�டதாேலேய
�ல� வாழ� ச�ம���றா�. த�கால நைட�ைற�ப�
mutual separation.
ஆகேவ ப��பவ�க� வா��� கால�ைத மன��
ெகா�� ப��க ேவ��� எ�பேதா� அ�� உ�ள
��க�, அரச த�ம�க�, அரச����ய கடைமக�, ��
ப�பாலன�க� ஆ�யைவ த�கால�����
ெபா����ப�யாக இ��பைத �ைன�� ெகா�ள
ேவ���. சார�ைத ��� ���� ச�ைகைய எ����
சா��ட ேவ�டா�. ேம�� நா� எ�� இ��ப� ���க
���க வா��� ராமாயணேம. ராம ப�டா�ேஷஹ�
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வைர��� க�ப�, �ள�, அ�ண��நாத� ஆ�ேயா��
ஒ���க� இ����. நா� ��மா��யாக� ெகா�ட�
அ��யா ச�தா� எ�பவ� ஆ��ல��� எ��ய
ராமாயண� ��தக�. அ�த� ��தக�� நா� எ��ைக��
எ��ட� இ�ைல. ப��தவ�ைற� ����க� எ���
ைவ��� ெகா�� ��வா�க� ெச�தைவேய.
அ�வ�ேபா� இைணய��� �ைட�த வா���
ராமாயண� தள� ேப�த� ெச�த�. இைத� த�ர��
க�பராமாயண� இைணய�������, ����க�
ெகளமார� தள������� ேப�த�யாக� பய�ப�டன.
�ைத�� அ���ரேவச� ���த �ள�க� க��ைரைய�
ெகா��� உத�ய� ��ைக �மா� எ��� சேகாதர�.
அத��� ேதைவயான ஒெத�ேலா நாடக� ப��ைய� ேத�
எ���� ெகா��த� (கட��) �� ������ வா�ேதவ�.18

இ�வ���� எ� மனமா��த ந��. ம��� ����கைழ�
ேத� எ��� உத�ய (கேரா�னா, ராேல) டா�ட�
ச�க��மா����, �� ��பாராகவ���� (த�சமய�
��ைப�� உ�ளா�) எ� ந��. ெத�யாத இட�க��
ெபா�� ெசா�� உத�ய �� �வ�வா எ��� சேகாதர�
��ரம�ய�, (�� ெஜ��) அவ�க���� எ� ந��.
�தா சா�ப�வ�.
��ன�ச�: geethasmbsvm6@gmail.com
அ�ைட� பட� – ெஜக��வர� நடராஜ� –
sagotharan.jagadeeswaran@gmail.com
அ�ைட�பட �ல� –
fridolinfroehlich.deviantart.com/art/Sita-Rama-andLaksman-Hanuman-209345201
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���லா�க� – ��யா – priyacst@gmail.com
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கைத கைதயா�, காரணமா�!
ராமாயண� ப�� 1

�நாயக� ெப�மா� அ�ளா� இ�ேபா� ெதாட���
இ�த �� எ�த�த� தட�க�� இ�லாம� ெதாடர�
�ரா��தைனக�. இ� பல நா�களா� உ��ேபா�� ைவ�த
ஒ� �ஷய�. எ�தலாமா ேவ�டாமா என ேயாசைன.
ஏென�� ராமாயண� அைனவ�� அ��த ஒ�ேற,
எ�றா��, இ� நா� ப��த ஒ� ஆ��ல ெமா�
ெபய��ைப அ��பைடயாக� ெகா�ேட ெப��பா��
எ�த� ேபா�ேற�. அ�த� ��தக�� இ�ேபா ைகவச�
இ�ேக இ�ைல. ஒ� வ�ஷ� ��னா� எ�� ைவ�த
�����க�� அ��பைட�ேலேய எ�த� ேபா�ேற�.
எ�த� ேபாவ� ராமாயண� ெதாட�. வா��� ராமாயண�
தா�, ஆனா� ஆ��யா ச�தா� எ��� ெப�ம�
இ�த� ெதாடைர ஆ��ல��� ெமா� மா�ற�
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ெச�����றா�. ��ட� த�ட� ப�� வ�ட�க� இத�காக
உைழ������ ��னேர இ�� இற�� இ���றா�.
ெமா� ெபய������,ெமா� மா�ற����� ���யாச�
இ���ற� எ�ேற �ைன��ேற�. ஆகேவ எ�ைன�
ெபா��த அள�� வா��� ராமாயண�ைத
அ��பைடயாக� ெகா�ட ெமா� மா�றேம இ�.
ஆ��யா ச�தா� ப��ய ஒ� ���� இ�ேபா� காணலா�.
1960-� வ�ஷ� �ற�த இவ� ெத�கா�ய ெமா�க���,
நாக�க���� ஆரா��� ெச�� அத�கான �ைனவ�
ப�ட� �காேகா ப�கைல� கழக��� 1990-� ஆ���
ெப�����றா�.வடெமா� என�ப�� ச����த���
உ�ள “கதாச�தசாகரா” ம��� வா��� ராமாயண�ைத
இவ� ஆ��ல��� ெமா� ெபய��� உ�ள� ����ட�
த�க�. ெப���� ப��பக�தா� ெவ��ட��ப�ட
இவ�� இ�த ெமா�ெபய��� ��க� ைட�� ஆ�
இ��யா,இ�ல��ேர�ட� ��� ேபா�ற ப���ைககளா�
�ம���க� ப���ள�. இத�காக இவ� உைழ������
உைழ��� �ைற�� ம���ட� ��ய ஒ�ற�ல. பழ�கால
ெமா��� ேப�� வழ��� ெத��� ெகா�ள ேவ���.
நாக�க�க�, பழ�க வழ�க�க� ெத�ய ேவ���.
அ�ேபா� தா� அ�த� �����ட ��� உ�ைமயான
உ� அ��த�கைள� ���� ெகா�ள ����. வா���
ராமாயண��� �ல�ைத� ேத� அைல�த இவ����
�ஜரா��� எ�.எ�. ப�கைல�கழக��� அத� �ர� 22

ஒ�� �ைட�த�.
தா� ேக�� அ��த ராமாயண�கைத��� இ�த வா���
ராமாயண �ல��ர���� பல ேவ��ைமக� இ��பைத
அ��� ெகா�டா� ஆ��யா ச�தா� அவ�க�. ஆகேவ
ேம�� பல �ர�கைள� ேத� அைல�� �ஹ��ரசா�
சா����� ெமா� ெபய���, எ�. ர�நாத� அவ�க��
ராமாயண�, ராப�� ேகா��ேம� ம��� அவ�� ம�ற
ந�ப�களா� ெமா�ெபய���� ெச�ய�ப�ட�,
ச�கரவ��� ராஜேகாபாலா�சா�யா�� “ச�கரவ����
��மக�“, ஆ�.ேக, நாராயண�� ராமாயண� கைத,
�.லா�, கமலா ��ரம�ய�, ���ய� ப�
ேபா�றவ�க�� ��தக� ேபா�ற பல ��தக�கைள��
ஆரா��தா�. ��ன� வா����� ராமாயண �ல�
�ர�ைய ஆ��ல��� ெமா�ெபய��தா�. ஒேர
��தகமா� வ���ள இ� ��ட� த�ட 1000
ப�க�க��� ேம� உ�ள�. சரளமான ெமா�ெபய���.
கைத�� ைமய� க��ைத ந�� உ�வா��� ெகா��
கைட��� கைதைய� ப��ய த� க��ைத�� ெசா��
இ���றா�.அ� கைட��� வ��. இ�ேபா� வா���
ப��ய �� ����. ��ன� ராமாயண�, வழ�க�ேபா�
உ�தரகா�ட��� லவ, �ச�க� ெசா��வ� ேபாலேவ
ெதாட���.
வா��� ��வ� நாரதரா� ஆ��வ��க� ப�� ��ன�
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ஒ� ெகா�ைள�காரனா�� �க��தா� என அைனவ�ேம
அ�����கலா�. கா��� ெச��� வ��ேபா�க�கைள�
ெகா�ைள அ����, ெகா��� அவ�க��
ெபா��கைள� ெகா�� வா��ைக நட�� வ�த இவைர,
நாரத� ஒ� �ைற ச���க ேந��த�. நாரத� அவ�ட�
அவ� ெச��� ெகாைல,ெகா�ைள ேபா�றவ�ைற�
ெச�ய� �டா� என� ேபா��க இவேரா, எ� ெப�ய
���ப�ைத� கா�பா�றேவ நா� இ�மா��யான
கா�ய�க�� இற���ேற� என� ெசா���றா�. நாரத�
அவ�ட� அ�ேபா� “வ�யா, � ெச��� இ�த
������ய�க�� பலைன � ம��ேம அ�ப��க
ேந���. எ�ேக, இ�ேபா� உ� ���ப��ன�ட� ெச��
இத� ���பல�கைள அவ�க� ஏ��� ெகா��வா�களா
என� ேக�� வா!” எ�� ெசா�� அ��ப, வ�யனாக
இ��த வா����� த� ���ப�� உ���ன�க�
ஒ�ெவா�வரா�� ெச��, “எ� பாவ�ைத ஏ��� ெகா�,”
என ேவ��� ேக�க, ���ப��� கைட� உ���ன�
வைர யா�ேம அவ� பாவ�ைத ஏ�க ம��கேவ, மன�
வ���ய வ�ய� ���ப நாரத�ட� வ��றா�. நாரத�
�ல� அவ��� ��ைய க��� ெகா�ள ேந��த�ட�,
ஒ� ��வராக�� உ�ெவ���றா�.
ஒ�நா� அவ���, “ம�த�க�� ச�வ உ�தமனாக��,
யாரா�� ேபா�ற� பட� ��யவனாக�� யா��
இ���றா�களா? இ��தா� அவ� யா�?” எ�ற ேக�� 24

ேதா��ய�. உடேனேய நாரத�ட� ெச�� த� இ�த�
ச�ேதக�ைத� ேக��றா�. நாரத�� அவ��� �ராம��
கைதைய� ெசா��, இவ� தா� ம�த�க�ேலேய
உ�தம��, யாவ�� ேபா�ற� த�கவ�� ஆவா�.” என�
ெசா���றா�. ��ன� த� மாைல� கட�க�� ���ய
வா��� க�க�� ஒ� ேவட� இ� �ெரள�ச�
ப��கைள� �ர��� கா����, ேவடனா� ஒ�
�ெரள�ச� ப�� அ��� ���த� ப�டைத��, த��ய
ம�ற�� அ��ர�� ப��ற�. இைணைய� ���த
�ெரள�ச ப�ைய� க�� ேவதைன�ட� ேவடைன�
���� அவ� ��ய ெசா�க� ஒ� இ�ைமயான அேத
சமய� ேசாக� த���ய ச�த�ேதா� ��ய பாடலாக
அைம�த�. �ைக��� ேபான வா��� ெச�வத�யா�
�ைக�க அ�ேபா� அ�ேக வ�த நாரத��, �ர�மா��
வா����� ஆ� �� இ�த� பாடைல �தலாக ைவ��
ராம�� கைதைய பாட� ெசா�� உ�தர�
�ற�����றன�. இ� ஒ� இ�காசமாக இ���� என��
ெசா�ல� ப��ற�. இ�காச� எ�றா� அைத
எ��பவ�க�� அ�த� �����ட இ�காச� கைத��
ஒ� பா��ரமாக இ��பா�க� எ�� ெசா�ல�ப��ற�.
இ�த ராமாயண� கைத�� வா����� ஒ� பா��ரேம!
அேத ேபா� மஹாபாரத��� ேவத �யாச�� ஒ� கதா
பா��ரேம! இ� நாைள வா��� ஆ�ரம� ெச�ேவாமா?
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இட� வா��� ஆ�ரம�. ��தைன�� இ��த
வா����� ராம� இ��� அரசா�� ெகா����ப��,
அவ�ைடய ந�லா�� ப���� நாரத� எ��� உைர�த�
�ைன�� இ��த�. இ�ப�� ப�ட ஒ� உய��த
ம�த�� ச���ர�ைத�தா� சா��யாக�� இ���
ெகா�� எ�த ேந��த� ப�� அவ� மனம����
அைட�தா�. கா�ய� இய�ற� ��மான� ெச�த
வா����� அ�வைர நட�த �க��க��, ேபச� ப�ட
ெசா�க��, அ�த அ�ைகக��, ெச�த சபத�க��,
வா��ய வர�க��, �ைறேவ�ற� ப�ட
�ர��ைஞக��, நட�த நைட��, ெச�த �ரயாண�க��
மன�� வ�� அைலகட��, ேமா�� அைலக� ேபால
ேமாத ஆர���தன. அேத சமய� இ� எ�ன நட�க� 27

ேபா�ற�, எ�ற உ��ண�வாேல�� உ�த� ப�டா�.
எ���ய� ஒ� அமர கா�ய�! ��ய, ச��ர�
உ�ளவைர��, ந�ச��ர�க� ெஜா���� வைர��, கட�
மண� உ�ளவைர��, இ���ல�� ம�க� வ����
வைர�� ேபச� பட� ேபா��, அைனவரா��
�வா��க� பட� ேபா�� ஒ� மக�தான எ��தா�க�
எ��� ��ற�.
ஆ� கா�ட�க��, 500 ச��க�க� என�ப��
அ��யாய�க��, 24,000 �ேலாக�க� எ�த�
ப�டதா�� ெசா�ல� ப��ற�. இ� நட�க� ேபாவைத
உ�தரகா�டமாக இய��னா�. எ�லா� ���த�. இ�
ம�க��� இைத எ���� ெசா��� ேப� ெப�றவ� யா�?
த��யான நப�க� யா�? ����த வா���ைய வ��
வண��னா�க� இ� இைளஞ�க�. லவ�, �ச�, எ�ற
ெபய� ெப�ற இ� இைளஞ�க�� வா�����
��ய�க� தா�. எ�றா�� இ�த மக�தான கா�ய���
���ய கதாபா��ர�க�� அவ�கேள, ஆனா��
அவ�க� அைத அ�சமய� அ�யமா�டா�க�. த�க�
��ைவ வண��ய இ� இைளஞ�க����, இ�த ஒ�ப�ற
கா�ய� க���க� ப�ட�. �ற��ேலேய இ�ைமயான
�ர�வள� ெப����த இ� இைளஞ�க�� அ�த�
கா�ய�ைத த�க� இ�ைமயான �ர�� இைச�க
ஆர���தன�. ��க��, ��வ�க��, ந�ேலா�� ��
இ���� இட�க�� அ�த� கா�ய�ைத� பாடலாக� 28

பா�� ெகா�� இ� இைளஞ�க�� ெச�ற வ���,
�ராம�� அ�வேமத யாக� நட��� இட� வரேவ
இ�வ�� அ�ேக ெச�றன�.
யாக� நட���ேபா� ஏ�ப�� �� இைடேவைளக��
இ���வ�க� பா�� ராமாயண� பாட�கைள� ேக�ட��த
��க�, ��வ�கேளா�, ெபா� ம�க�� அ�த�
��வ�கைள வா���� ப��கைள அ����றன�. ெச��
பர�, நகர� ெத��க�� இ���, ெம�ல, ெம�ல
அர�மைனைய� ெச�றைட�த�. �ராம�� ெச�க��
இ�த� ெச�� ���த��, இைளஞ�கைள அர�மைன��
வரவைழ���றா�. இைளஞ�க� பாட ஆர���த��,
ெகா�ச� ெகா�சமாக� த� வய� இழ�த �ராம�
��மாசன��� இ��� �ேழ இற�� ம�ற
சைபேயா�க�ட� ேச��� அம��� அ�த� கா�ய�ைத�
ேக�கலானா�.
இ�த இட��� �ள� ராமாயண�, ம�ற� �ல �����
எ�த� ப������ ராமாயண� கைத�� லவ, �ச�க�,
�ராம�� அ�வேமத� ��ைரைய� ����� க�� ���,
அைத ����க வ�த ராம ப�வார�கைள�
ேதா�க��ததா��, ��ன� �ைத வ�� ேந��
பா������� த� ப��� சேகாதர�கேள என அ���
ெகா��, லவ, �ச�க�ட� அைத� ெத���ததா��,
�ராம�டேன��, லவ, �ச�க� ச�ைட ேபாட� தயாராக
29

இ��ததா�� வ��. அத��� ��னேர அவ�க�
அ�வேமத யாக��� கல�� ெகா�� ராமாயண� பாட�
ெச��வா�க�. ஆனா� வா��� ராமாயண��� ராம��
கைட�� த��யான ச���கன� ம��ேம லவ, �ச�க�
�ற�த சமய����, அத��� ப�ெர�� வ�ட�க�
��னா� அவ�க� ராமாயண�ைத வா��� �ல� க���
பா�� ப��� ெச�� ெகா����த ேபா�� வா���
ஆ�ரம��� த�ெசயலாக� த���றா�. அவ�
ஒ�வ��� ம��ேம �ராம��� இர�ைட� �ழ�ைதக�
�ற�த �பர� ெத�ய வ��ற�, எ�றா�� அவ� கைட�
வைர அ� ப��� ேப�வ��ைல.
வா����� ராமைன ஒ� அவதார ��ஷ� எ�� எ�த
இட���� ெசா�ல��ைல, எ�ப�� கவ��க� த�க�.
ஆனா� வா��� ராமைன ஒ� சாதாரண, ஆசா பாச�க�
�ைற�த ம�தனா�� காண��ைல. க���பா�க�
�ைற�த ஒ��க �ல� எ��� எ�ண��ைல. மாறாக
“ம�த�� மா��க�” எ��� �ைட�த�க�ய அ�ய
ம�த� எ��� ெசா���றா�. ஒ� ��மா��யான மக�,
சேகாதர�, ந�ப�, கணவ�, இைவ எ�லாவ�����
ேம� ��ம�கைள� த� ம�க� ேபா� எ��� ஒ�
ஒ�ப�ற அரச�. த� கடைமைய� ெச�வத�காக��, த�
��ம�கைள� ���� ெச�வத�காக�� எ�த �தமான
ஒ�ப�ற �யாக�ைத�� ெச�ய� தயாரா� இ��தவ�, த�
அ�� மைன�ைய� �ட. அைத நாைள கா�ேபாமா? 30

�.�: �த� �த� நாரத� வா������ ெசா�ன
“ச�ே��த ராமாயண�” த�ர, வா��� எ��ய
ராமாயண��� �ல� த�ர, நா� அ��தைவ, க�ப
ராமாயண� த��� எ�றா�� இ� த�ர, �ள�
ராமாயண�, ஆன�த ராமாயண�, அ�யா�ம ராமாயண�,
அ��த ராமாயண�, அமல ராமாயண�, ர� வ�ச� உ�பட
பல ராமாயண�க� இ����றன. ச�க கால����
பைழய ராமாயண� ஒ�� இ������ற�. இ� த�ர,
த���கா��ய�க� ஆன �ல�ப�கார�,
ம�ேமகைல�� ராமாயண� ப��� ������ற�.
அ�ண��நாத�� த� ப���� ஒ� ராமாயண� எ��
இ���றா�. ���த வைர �ல வ�க� க�ப ராமாயண���
இ����, அ�ண��நாத�� ராமாயண��� இ����
����ட� ப��. ஆனா� க�ப�� ச�, அ�ண��யா��
ச� ராமைர ஒ� அவதாரமாகேவ வ����றா�க�.
ப��பவ�க� அைனவ�� உ�க� க���� ப� எ����
ெகா�ளலா�. கைத கைதயா� காரணமா� எ�ற தைல���
ெகா��த���� காரண� இ���ற�. காரண�
இ�ைலேய� கா�ய� இ�ைல எ�பைத ������
ராமாயண� கைத அைத எ���� ெசா��� என
ந���ேற�.
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தா� ெப�ற மக�கேள த� ��னா� வ�� த�
கைதையேய ெசா��வைத ராம� அ�����க��ைல,
எ�பேத வா��� ராமாயண��� �ல� நா� கா�ப�.
க�ப ராமாயண��� க�ப� ராமாயண� எ���ேபா�
அவைர ஒ� அவதார ��ஷனாகேவ �ைன���
கட�ள���� சமமாக ம����லாம� கட�ளாகேவ
�ைன��� வ�ததா� அவ� அ�வா� எ�த��ைல.
க�ப� உ�தர கா�டேம எ�த�� இ�ைல. ஒ�ட���த�
எ��யதாக� ெசா�ல�ப��ற�. ஆகேவ வா���
ராமாயண ராம� ஒ� சாதாரணம�த� ேபாலேவ த�
மைன��ட� ேகாப� ெகா��வைத��, ச�ேதக�
ெகா��வைத��, �� நா�� ம�க��காக மைன�ைய�
�யாக� ெச�வைத�� ெச�ய ����ற�. ஏ� �யாக� 32

ெச�ய ேவ���? எ�லா�� �ைன�ப� ேபா�
வ�ணா��, வ�ணா� மைன��� ேப��
ெகா�டா�க� எ�பதாலா? இ�ைல, அ�மா�� எ�ேக��
வா��� ராமாயண��� காணேவ ��யா�. �� எ�ன
தா� நட�த�?
ராம, ராவண ��த� ���� ராம� அேயா�����
����� ப�டா�ேஷக� ���� ந�லா�� ����
ெகா������ ேவைள�� �ல வ�ட�க�� �ைத
க����றா�. க�������� மைன�ைய
மனம����க ராம� பல�த�க��� �ய���றா�.
அ�ேபா� �ைத ராம�ட�, தா� ���� கா�����
ேபா�� �ல �ன�க� ��, ��வ�க�ைடய
ஆ�ரம��� இ��� வரேவ��� எ�ற ஆைசைய�
ெத�����றா�. மைன��� ஆைசைய� ����
ெச�வதா�� ெசா����றா� ராம�. அ�ேபா� நா���
பல �ைசக��� அவ� அ��� இ��த ��வ�க�
வ����பதா�� ெச�� வர��, ராம�� அவ�கைள�
ச���க� ேபா��றா�. அவ�க�� ஒ�வ�, “ப�ர�” எ�ற
ெபய� ெகா�டவ�, �க�� தய�க��ட��,
வண�க��ட�� ராமைர� பா���, “அரேச, ம�க�
உ�க� ந�லா��யா� மன� ம������தா��, அரச�,
மைன��� அழ���, அவ�ட� வா�வ��� உ�ள
ெப�ய ஆைசயா�, பல மாத�க� ராவண�ட� �ைற
இ��த மைன�ைய� ���ப� ேச���� ெகா��
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��டாேர? ராவணைன� கட� கட�� ெச�� ெகா��
����ய அவ�� சாதைன, இ�த� ெசயலா� மா�
ப����டேத? �ைற இ��த ஒ� ெப�ைண எ�ப�
அவ� ���ப� ேச���� ெகா�� வாழலா�? நாைள ந�
மைன�க���� இ�மா��யாக ேந��தா�, நா��
அ��தேம ெச�யேவ���, ஏென�� அரச� எ�வ�,
அ�வ� ��ம�க�” என� ேப�� ெகா�வதா��, ம�ற
�ஷய�க�� ம�க� ெப�மள� ����யாகேவ
இ��பதா�� ெத����றா�. மன� ெநா�த ராம�,
ம�றவ�கைள�� பா��� இ� ��சய� தானா என� ேக�க,
அவ�க�� அவ�க� ெச�ற இட�க���
இ�மா��யான ேப�ேச இ��பதா�� ெசா����றன�.
ெச�வ� அ�யாம� �ைக�த ராம�, த� சேகாதர�க�ட�
கல�� ஆேலா����றா�.�ைத அ��� �ரேவச�
ெச�தைத��, அவ� மாச�றவ� எ�ேற தா�
ந��வதா�� ெத���த அவ�, ஆனா� இ�வா� ஒ�
அவ� ெபய� ஏ�ப����டேத, என�� மன� ெநா�தா�.
ஒ� அரச�ைடய அரசா���� இ�வா� அவ� ெபய�
யாரா� ஏ�ப�டா�� அவ� அவ�கைள�
�ற�கேவ��யேத �யாய�. உ�களா�
ஏ�ப����தா�� உ�கைள�� நா� �ற�கேவ��யேத!
இ�ேபா� �ைதைய நா� �ற�கேவ��ய க�டாய�����
த�ள� ப������ேற�. ல�மணா, � நாைள� காைல
அர�மைன� ேதைர� தயா� ெச�� �ைதைய� க�ைக� 34

கைர�� உ�ள ��க�� ஏதாவெதா�
ஆ�ரம���க��� ��� ��� வா. எ��ைடய இ�த
����� மாறாக ஒ�வ�� ேபச ேவ�டா�. அ� ��க�
என�� இைழ��� ���. ேம�� �ைத�� கா���
வாழேவ��� என ஆைச�� ப�டா�” எ��
ஆைண������, க��� ெப��� க��ைர ���த
வ���லாம� த�ைமைய நா�� ெச�றா�. இ� தன��
வா�நா� ���� �ைத �ைட�க மா�டாேள எ��
உண��தவ� ேபா�.
ம�நா� �ைதைய ல��மண� ���� ெச���றா�.
வழ�க�ேபா� �ம��ர� ேதைர ஓ����றா�. யா����
�க��� ம���� இ�ைல. இைத அ�யாத �ைத த�
கணவ� இ�வள� ���ர� த� ஆவைல� ����
ெச�வைத அ��� தா� ம���� அைடவதா��, அ�ேக
உ�ள ��ப���க����, �� �மா�க���� தா�
அ��க� ேபா�� ப��க� ப���� ெசா��� ெகா��
வ���றா�. க�ைக� கைர�� வ�த�. ல��மண�
“ஓ“ெவன� கத���றா�. �ைத
ெசா���றா�:”ல��மணா, ���� இ��பைத �ைன�தா
அ���றா�? என��� �ராமைர� ���� இ��ப�
வ��தமா�� தா� இ��க� ேபா��ற�. ஆனா� எ�லா�
ெகா�ச நா�க� தாேன? ஒ�� ெச�யலா�, ந�ைய�
கட�� அ�கைர��� ெச��, ��க�� ஆ�ரம�ைத
அைட�� அவ�க���� ப��க� ெகா������
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ஆ�கைள� ெப��� ெகா�� உடன�யாக நா� ����
����ேற�. அ� வைர ெபா���� ெகா�!” எ��
ெசா�� ந�ைய� கட�க ஏ�பா�க� ெச�ய�
ெசா���றா�. ந�ைய� கட�� ெச�றா�க�. ராம�
இ�லாத த� வா��ைக� பயண�ைத� கட�க� ேபாவைத
அ�யாத ேபைத �ைத�� ச�ேதாஷமா� ந�ைய�
கட�தா��, மன�� உ��த�� �ல ���ச�ன�க��
அவைள�� ேவதைன� ப���ன. ல��மண�
ம�கைரைய அைட�த�� �ைதைய வண��, ராம� தன��
இ�ட ேவைலைய� ெசா���றா�. இ� என��
ம����லாம� ம�ற த��மா�, ம��� அர�மைன��
யா����, இ��� ெசா�னா� ராம���ேம ���ப�
இ�லாத ஒ�� எ��� ேவ� வ���லாம� அரச
த�ம��ைத� கா�பா�றேவ இ�வா� ெச�ய ேந��த�
என�� ெசா���றா�. அ�வள�� அ�ேகேய �ைதைய
������ ல��மண� �����ேபா� �ைத அவ�ட�
தா� ��ண க��பவ�யாகேவ இ�ேக வ����பைத
�ைன�� ெகா�ளேவ��� எ�� த� க��ப வ��ைற
அ�ைக�டேனேய ல��மண���� கா���
ெசா���றா�. ல��மண� ேவதைன�டேனேய ���ப
�ைத ச�த� ேபா�� அ���றா�.
அவ� அ��ர� ேக�� அ�ேக வ�� ���மார�க��,
ம�றவ�க�� வா����ட� ேபா�� ெசா�ல அவ�� த�
மன�க�களா� பா��க� ��ய �றைம ெப�றவரா�
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இ��தைமயா� , நட�தைத ஊ���� �ைதைய� த�
ஆ�ரம��� ைவ��� பா��கா���றா�. உ�ய ேநர���
இர�� ஆ� �ழ�ைதக� �ற�க அவ�க� இ�வ����
வா���ேய லவ�, எ��� �ச� எ�� ெபய�
இ���றா�. த� ைக�� இ��த த�ைபைய இர�டா��
���� ேம�பாக�தா� ��த� ெச�ய� ப�டவைன�
“�ச�” எ���, த�ைப�� ��பாக�தா� ��த� ப��த�
ப�டவைன “லவ�” எ��� அைழ��மா� ��னா�.
��ன� அ�த� ��ைளக��� அவேர ��வாக இ���
அைன�� ��ைதகைள�� க���தா�. அ�த ��ைளக�
தா� த� தக�ப��� எ�ேரேய அம��� த�, தா��,
தக�ப�� ேசாக� கைதைய� த� தக�ப�டேம பா��
ெகா����தா�க�.
ேமேல நா� கா�� ஆ�ரம��� தா� �ைத வ��
த��யதா�� ெசா�ல� ப���ற�. கதா��ைய��
க���� ப�, வா��� ராமைர ஒ� சாதாரணமான
க���பா�க��, ஒ���� �ைற�த ம�தனாக
ம����லாம� “ம�த�� மா��க�” ஆகேவ
�ைன���றா�. �ராம� த� நா���காக��, நா��
ம�க��காக�� த� காத� மைன�ையேய �யாக�
ெச���றா�. அ�மா��யான ���ைல�� அவ�
த�ள� ப���றா�. �த�� த�ைத ெசா�ைல�
கா�பா��ய ஒ� ��மா��யான மக�, ��ன�
சேகாதர��காக நா�ைட ���� ெகா��தவ�, த� ��ய37

தாயா�� ஆைச�காக� கா����� ெச�றவ�,
அ�ேபா�� த� மைன�ைய ���� ��யாத அ�பான
கணவ�, எ�� இ�மா��யான ஒ� ேத��ெத��க� ப�ட
���தாரண� ஆன ஒ�வ� ��னா�க��
அ�ைமயான அரசா���� ெச�� வ�த அரச��
ேந�ைம���, �றைம��� ��ேன அவ�� த��ப�ட
வா��ைக�� உற�க�� அ��த�க� தா� எ�ன? அைத
�வ���� ஒ� ேகாண��ேலேய �ல கா��கைள
வா��� ��������பதா�� ெசா���றா�. இ�, நா�
காண� ேபா�� பாலகா�ட��� இ��� ராம��
�ணா�சய�க� ம����லாம�, ம�றவ�க�� ேம�
அவ��� உ�ள உற�� ெவ��பா�கைள�� அத�
தா�க�ைத�� கா�ேபா�.
ராம� த� மைன�ைய� ���தத��� காரணேம அவ��
ஊ��ைன��, ����� அவதாரமாகேவ அ�ய�
ப�ட அவ� ஒ� கட�ளாக இ��தா��, தவ� ெச�தா�
சாப����� க��� ப�டவேர எ�பைத�ேம நாைள
காண� ேபா��ேறா�. ஒ��க��, ேந�ைம��, ெசா�ன
ெசா� தவறாைம�� உ�ள ஒ� ம�த� த� வா�நா��
க�ட ேப�ழ���கள�� அவ�ைற அவ�
மன���ைம�டேனேய தா��� ெகா�ட�ேம
ராமாயண��� ைமய� க��தாக அவ� ெசா���றா�.
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��� ��வ�� ஆ�ரம�. அவ� மைன� �யா�
த�ச�� மக�. ஆகேவ இய�பாகேவ அவ���
அ�ர�க�ட� பாச� ���யாக இ��� வ�த�.
ேதவ�க�ட� ேதா��� ேபான அ�ர�கைள அவ� த�
கணவ�� ஆ�ரம��� மைற�� ைவ��� பா�கா��
வ�தா�. அ�ேபா� இைத அ��த மகா���, ஏமா���
�ைழ�� வ�த அ�ர�க�, இ�ேக பய� இ�லாம�
வா�வத�� ��� ��வ�� மைன�ேய காரண�
எ�பைத� ெத��� ெகா��, த� ச�ரா�த�ைத ஏவ,
அவ� தைல ����க� ப���ற�. த� மைன�
இற�தைத� க�ட ��� ��வ� க�� ேகாப��ட�, த�
மைன�ைய� ெகா�றவ� மகா ���ேவ எ��
அ�����தா��, அவைர� பா���� “ச��� �யாயேம 39

இ�லாம� ��றம�ற எ� மைன�ைய� ெகா�ற ��
ம�த� �ற� எ���, மைன�ைய� �ற�� அத�
��ன�� ��ட கால� த�ைம�� வாழ� கடவ�!”
எ�� ச����றா�. மகா�����, தா� ராவண
ச�ஹார���காக ம�த� �ற� எ��க ேவ��யத�
அவ�ய�ைத உண��� ெகா�டவரா�, அ�த� சாப�ைத
ஏ��� ெகா�டா�. அவ� தா� இ�த��ற��� ராமராக
அவத����ளா�.
இ�த �ஷய� ��வாச ��வரா� தசரத���,
வ��ட�� ���ைல�� ெசா�ல� ப�டதா��, ஆகேவ
இ� இ�வா�தா� நட��� என� தா� ��ேப
அ�����ததா��, எ�றா�� இ� ப��� ேபச��டா�
எ�� தா� ப��க� ப����ததா�� �ம��ர� வா�
�லமாக ல��மண� �ைதைய வா��� ஆ�ரம���
த�ன�த�ேய ��� ��� வ�� வ��� அ���
ெகா���றா�. யாராக இ��தா�� “�� வ�ய�”
எ�ப��, ���ற��� பாவ�க��� ஏ�ற
த�டைனைய அ�ப��ேத ஆகேவ��� எ�பைத��
���� ெகா�டா�. எ�றா�� அவ� மன� அைம�
அைடய��ைல. நா����� ���� ராம�ட� நட�த
�பர�கைள� ெத�����றா�. ராம� மன
அைம����� த����றா�. அவ� தா� அ�வேமத
யாக� ெச�ய ��ச���� ெச��� ேவைள�� லவ,
�ச�களா� பாட� ப�ட ராமாயண கா�ய�ைத ம�கேளா�40

ம�களா�� ேச��� ேக��� ெகா������றா�.
ேகாசல நா�� ம�ன� ஆன தசரத� அேயா�� எ���
மாநகைர� தைலநகரா�� ெகா�� ஆ�� ���� வ�தா�.
அவ���� �ழ�ைதக� இ�ைல. பல �த�க���
�ற�� வா��த ம�ன��� ��� மைன�ய� இ��தன�.
எ�றா�� �வ���� �ழ�ைதக� இ�ைல. �� தவறாத
ம�ன� ஆன தசரத�� அைவ�� ம���க�
ந�னட�ைத வா��தவ�களா� இ��த���, ��ம�க�
ெத�வ ப�� �ர�� இ��தைத�� க�� ஆ�ச�ய� ஏ��
இ�ைல அ�லவா? த� ம���கைள� கல�� ஆேலா��த
ம�ன� அ�வேமத யாக� ெச�தா� �ழ�ைத �ற���
என� ெத��� ெகா�� அத�கான ஏ�பா�கைள� ெச���
ேவைள��, த� ம�����, ேதேரா���� ஆன �ம��ர�
�ல� �பா�டக�� மக� ஆன ��ய���க� ப����,
�ற�த� �த� ெப�கைளேய அ�யாத அவ� அ�க
ேதச�� வற��ைய� ேபா�க அ�த ேதச�� ம�னனா�
வரவைழ�க� ப�டைத�� ெசா���றா�. ��ன�
��ய���க� நா����� �ைழ�த�ேம அ�க ேதச�
வற�� ���� ப�ைம ெப�� மைழ ெபா�ய�
�வ��னைத��, மன� ம���த அ�க ேதச ம�ன� த�
மக� ஆன சா�ைதைய ��ய���க���� ��மண�
ெச����� த��டேனேய ைவ����பைத��
ெசா���றா�. அ�த ��ய ���க� இ�ேக வ�தா�
உ�க� கவைலைய� ேபா��� �ழ�ைத வர� ெபற
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ேயாசைன�� ெசா��வா� எ�� �ம��ர� ெசா���றா�.
அத� ப�ேய ��ய ���கைர ம�ன� தசரத�
வரவைழ���றா�. ��ய ���க�� அ�வேமத யாக�
���த�� தசரதைர� ��ர காேம�� யாக� ெச���ப��
ப��கேவ, தசரத� ��ரகாேம�� யாக� ��ய ���க��
தைலைம�� ெச���றா�.
யாக� ��ட��� இ��� ேதவ �த� ேபா�ற ஒ�வ�
எ��� வ�� த� ைக�� ைவ����த ஒ� த�க�
பா��ர�ைத தசரத�ட� ெகா���, “ம�னா! இ�� உ�ள
பாயச�ைத உ� மைன�மா� அ��த� ெச�! யாக�
ெச�த�� பலைன� ெப�வா�!” எ�� ��
மைற��றா�. தசரத�� அைத வா��� ெகா��, �த�
மைன�யான ெகளசைல��� பாயச��� பா�ைய�
ெகா����றா�. ��ச� இ��த பா��� பா� பாக�ைத
�ம��ைர���, ��ச� இ��த பா�ைய� ைகேக����
ெகா��த ��ன�� ெகா�ச� ��ச� இ��கேவ அைத
���� �ம��ைர�ேக ெகா����றா�. ெகா�ச நா�க��
��� மைன�ய�ேம க��ப� த����றா�க�.
தசரத��� அ�ப�னா�ர� மைன�க� எ�ற ஒ� வழ��
உ��. ஆனா� வா����� ராமாயண��� தசரத���
இ�த ��� மைன�ய� த�ர ேவ� மைன�ய�
இ��பதா� எ��ேம ����ட��ைல எ�ப��
கவ��க� த�க�. தசரத�� அ�த� �ர��� ����
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கண�கான ெப�க� இ��� வ�தா�க� எ�� ெசா�ல�
ப�டா��, அவ�க� எ�லா�ேம மைன�ய� எ��
எ��ேம ����ட� பட��ைல. அ�த� �ர���
ேவைலகைள� கவ���� ெப�க�, அ�தர�க� தா�மா�,
ம��� தசரத�� உற�� �ைற� ெப�க� எ�ற
அள�� ம��ேம ����ட� ப������ற�. ம�றப�
க�பராமாயண��� இ���றதா�� பா��ேத�, என���
ெத��த வைர�� அ��� அ�வா� ����ட�
பட��ைல. ேம�� ��ய���க�� மைன�யான
சா�ைத எ�பவ� அ�க ேதச ம�ன� ஆன ேராமபாத��
மக� ஆக இ��க� �ல� அவைள தசரத�� மக� எ���
எ��� ெகா������றன�. அ��� தவ�. இ�
நாைள, ேதவ�ல�� எ�ன நட�த� எ��� பா��கலா�,
நாைள �ராம� �ற�க� ேபா��றா�. கா����க�.
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��ய���கரா� ��ரகாேம�� யாக� நட��
ெகா����த ேவைள�� ேதவ�க��, ��த�க��,
��வ�க��, ��க�� �ர�மாைவ அ��,
“உ�களா� ஆ��வ��க� ப�ட ராவண� எ���
ரா�சச�� ெதா�ைலக� தா�க ��ய��ைல. யாரா��
அவைன ெவ�ல ��யாத வர� ேவேற
ெப������றா�. அவைன� க�டா� ��ய��
ேமக�க���ைட�� மைற�� ெகா���றா�.
வ�ண�� த� ெபா�ைவ ம��� ப����
ெகா���றா�. வா��� அட��ேய ����றா�.
ச���ர ராஜ� ஆன அைலகட�� த� அைலகைள
அட��ேய ைவ��� ெகா�ள ேவ�� உ�ள�. இத��
எ�ன வ�?” என� ேக���றா�க�. �ர�மா��, “ஆ�, 44

நா� இதைன அ�ேவா�, இ�த ராவண�, த� மமைதயா�
ேதவ�க�, ய��க�, அ�ர�க�, ரா�ச�க� என� ேக���
ெகா�டாேன ஒ�ய, ம�த�கைள� �� மா��ர�
�ைன�� அவ�கைள அல��ய� ெச�� ��டா�.
ஆகேவ அவ� �ற�� ம�த� �ற�யாேலேய
ஏ�படேவ���. இத�� �ம�நாராயணேன அ�� ��ய
ேவ���!” எ�� ெசா�ல, அ�ேபா� ��வ�க��,
ேதவ�க�� நாராயணைன� ���க, அவ�� அவ�க��
ேவ��ேகாைள ஏ��� தா�
மா�டனா�� ேதா��, ராவணைன வத� ெச�வதா�
உ�� அ����றா�. த��ைடய அ�ச�ைத நா��
பாக�களா�� ����� ெகா��, அ�ேபா� ��ர
காேம�� யாக� ெச��� தசரத��� மக�களா��
�ற�க� ��மா���� ெகா�டா� மகா���.
உடேனேய �ர�மா�� ேதவ�க����, ய�ச�க����
மா�டனா�� �ற�� ராவண வத� ெச�ய� ேபா��
������ உத�மா� ேவ��ேகா� ���க,
மாய��ைதக� அ��தவ�களா��, �ர�
ெச��தவ�களா��, த�ம��, ���� அ��தவ�களா��,
அ�வா�களாக��, வானர உ�வ� பைட�தவ�களா��
உ�ள பல ச�த�கைள அவ�க� உ�வா��னா�க�.
இ��ர� த� ச��யா� வா�ைய உ�வா�க, ��யனா�
���வ� உ�வா�க� ப�டா�. �ர�மாேவா
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ஏ�ெகனேவேய ஜா�பவாைன� பைட����தா�. நளைன
��வக�மா பைட�க, ராம�தனாக��, அ���, இ���,
எ��� ராமேசைவ�� ஈ�ப����பவனாக��,
எ�ெக�லா� ராம கைத ெசா�ல� ப��றேதா,
அ�ெக�லா� மான�கமா� அ�த� கைதைய� ேக��
உ�கேவ��� எ�பத�காகேவ, தன�� அ��க� ப�ட
ைவ��த� பத�ைய� �ட ம��தவ�� ஆன அ�மைன
வா� பைட�தா�. இ�ப� வானர� தைலவ�க��,
�ர�க�� உ�வா�க� ப�� வாழ ஆர���தன�.
இவ�க��� ேவ��ய உ�வ�ைத எ���� ெகா���
வ�லைம��, கட�, மைல ேபா�றவ�ைற� தா�ட�
��ய பல��, மர�கைள ேவேரா� ����� �ர��
வா��தவ�களாக உ�வா�க� ப�டா�க�. இவ�கைள
வா� அரசனா� இ��� ஆ�� வ�தா�. இ�
அேயா���� எ�ன நட�த�?
உ�ய கால��� அர�ய� �வ���� �ழ�ைதக�
�ற�தன. ���ைர மாத�, ���லப�ச நவ� ����,
�ன�வஸு ந�ச��ர��� ஐ�� �ரக�க� உ�ச �ைல��
இ��த சமய� �ராம�, ேகாசைல���, ��ய
ந�ச��ர��� ைகேக��� பரத��, ஆ��ய
ந�ச��ர��� ����ைர�� ல��மண��, ச���கன��
�ற�தன�. நாேட ேகாலாகல��� ஆ��த�. ேதவ�க�
ேகாலாகல��� ஆ��தா�க�. ய��க��, ��னர�க��
�மா� ெபா��தன�. க�த�வ�க� த� இ�ைமயான
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�ர�னா� இ�ைமயான �த� இைச�தா�க�.
�ல��வான வ��ட�, ெகளசைல�� மக��� ராம�,
எ���, ைகேக��� மக��� பரத� என��,
����ைர�� மக�க��� �ைறேய ல��மண�,
ச���கன� எ��� ெபய��டா�. �ழ�ைதக� �ற��
வள��� வ���றன. சகல ��ைதகைள�� க���
ெகா�� வள��தா�க� அரச�மார�க� நா�வ��.
�ைறயாக அைன��� சட��க�� ெச���க� ப��,
அைன��� கைலக��� ேத��� ெப�ற
அரச�மார�க���� ��மண� ப�வ� வ�� ��டைத
உண��த ம�ன�, த� ம���, �ரதா�க�ட� அ� ப��
ஆேலா��க ஆர���தா�. அ�ேபா� அரசைவ��
வ�ைக த�தா� ��வா���ர ��வ�.
�ராம�� இ�த� �ழ�ைத� ப�வ�ைத அ�ண��நாத�
தம� வ�ைக� ப�வ� பாட�க�� ப�� �ைற வ�க என
அைழ��� பா� இ��பதா�� ேக��� ப��ேறா�.
��ைள� ப�வ�க� ப�� எ�� ைவ��� ��ைள�
த�� பா�வ���, அ�த� கண��ேல��, ��மா��
அவதார�க� ப�ைத�� கண��� ெகா��� இ�வா�
பா� இ��கலா� எ�� ஆ�ேறா� வா��.
அ�ண��நாத�� ���� ப� ��ய� - ���வ�,
இ��ர� - வா�, அ�� -�ல�, ���ர� - அ�ம�,
எ�பேதா� ம��ம��, �ர�மா தா� ஜா�பவா� எ���
ெசா���றா�. �வ அ�சமாகேவ அ�ம�
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ேதா��யதா�� த� ����க��� ெசா��
இ���றதா�� ேக��� ப�����ேற�. இ�த
வானர�க� ப�� அைனவ���ேம எ�� �ல சாதாரண
ச�ேதக�க� இ�த ராமாயண�ைத எ��யவ����
ஏ�ப������ற�. அவ� க�ட ��� இ� தா�:
இ�த� கைத நட�த கால��� இ�த� �ரப�ச���
கட�ள�, வானவ�,அ�ர�க�, ரா�சச�க� அவ�க� ெப�ற
வர�க�, ெச�த தவ�க�, சாப�க�, ம��ர, த��ர�
�ரேயாக�க�, அவ��னா� ஏ�ப�ட ந� �ைள�க�
ம����� �� �ைள�க�, பற��� ரத�க�, ச��
வா��த �� ��வ�க�, அ�சயமான வ�வ� ெகா�ட
ேப�� ��க�க�, ேப�� பறைவக�, �ர� ெச��த
ம�தைன� ேபா� ேப��, வா��ைக நட��� �ர��க�,
இவ���� ந��� ஒ� ஒ��க� ெச��த, ச���
க��ய� தவறாத, அரச ��ைய �றாத ெசா�ன ெசா�
தவறாத ஒ� ம�த�� வா��ைக� ேபாரா�டமாக�
கா���றா�. கைட� வைர��� தா� ஒ� அவதார
��ஷ� எ�ப� ெத��� ெகா�ளாத ஒ� சாதாரண
ம�தனாகேவ ராம� வா���யா� பைட�க�
ப������றா�. அதனாேலேய ��ன� வ�� �ல
தவ�க���� அவ� காரண� ஆ��றா�. ஒ�
ேதவைத� கைத�� உ�ள அைன��� ச�பவ�க����
இ�� �ைற இ�ைல. அேத சமய� ம�த� எ�வா�
வாழேவ��� எ�� உண��த�� ெச���ற�.
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���க ���க வா��� ராமாயண�ைதேய எ�த�
ேபாவதா� இ��தா�� �ல சமய�க�� ேவ�
ராமாயண�க�� ����ட� ப��.
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கைத கைதயா� காரணமா� ராமாயண� ப�� 6

டா�ட� ச�க��மா� அவ�களா� அ��க�ப�ட
அ�ண��நாத�� வ�ைக� ����க�: ப�� �தமாக
ராமைன ேகாசைல அைழ�தைத அ�ைணயா� �ள���
பா�ய பாட�! �ராம��� ஒ� அ�� ெச�த
மா��யான உத��� �ைன���க�க எ�� ெசா��
அ����ளா�. அவ��� ந� ந��.அ�ண��நாத�
அ��ய ����க� ..
“ெதா�� ச�ய“
“ஆ� ����கா� ம�� �� வ�� எைனயா�!”
த�த தனன தனனா தனனதன

50

த�த தனன தனனா தனனதன
த�த தனன தனனா தனனதன – தனதான
ெதா��ச�ய ம�ேர ெவ�ற �ைர
த�தமைசய ��ேக வைளய இத�
ெதா�கெவா�ைக த�ேம�வர மக�� – நைகயா�
ெதா���ழவ �வனாெரன இ�ம�
���ெணன� �ைரேய �ழற��
������ படேவ ெச��ப� – ெச�யா�
வ�த��� ம�ேல �ைட�ெமா�
ப��த�ெம ��ேவ தைன��ள
ைம�த�ைடைம கடேன ெதன��� – �ய�ேம�
ம�ைக ய�� �ழேவ யமபட�க�
���ச�வ மலேம ெயா�க���
ம��ெபா�� க�ேத ம����ைச – வரேவ��
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எ�ைதவ�க ர�நா யகவ�க
ைம�தவ�க மகேன ��வ�க
எ� க�வ�க எனதா ���வ�க – அ�ராம
இ��வ�க அரேச வ�க�ைல
��கவ�க மல�� �டவ�க
எ��ப�� ெனா�ேகா சைல�கல – வ�மாய�
��ைதம�� ம�கா �றவ�ள
வ��ம�� மழகா அமர��ைற
��த அ�ர� �ைளேவ ெரா�ம�ய – அ��ரா
��களர� ந�� �யபரம�
த�த�மர அைலேய கைரெபா�த
ெச�� னக� ��ேத ம��வள� – ெப�மாேள.
ைசவ�, ைவணவ� இவ��� ேபத� ஒ����ைல என�
பக�� அ��த� க�ைத இ�!
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………..ெபா��……………..
[வழ�க� ேபா� �� பா��� �� பா��கலா� !]
“எ�ைத வ�க ர�நாயக வ�க
ைம�த வ�க மகேன இ� வ�க
எ�க� வ�க என� ஆ��� வ�க
அ�ராம இ�� வ�க அரேச வ�க
�ைலஉ�க வ�க மல� ��ட வ�க
எ�� ப��ேனா� ேகாசைல �கல
வ�மாய���ைத ம�� ம�கா“
பலவா� தவ� ெச��ேவ��ய�� �ைளவா� ம��
�க� ேகாசைல த�ம�வ�� வா��த ர��ல� தைழ�க
வ�த எ�ைதேய வ�க!’ைம�த வ�க‘ ெவன
அைழ�தத�ேகா� காரண�� இ����! தன���ய வய�
வ��� த� ைகைய ந�பாம� த�ைத�� வ�வா�
அ�யாம��, அவ� அைண��� இ���றவ� ‘பால�‘.
வயதான த�ைதய�� வ�வாைய� ெகா��வர, தானத��
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உத�டாம�தா� ேதா��யா� இ��பவ� ‘��ைள‘.
த�ைத�ேக ஞான� உைர��� அ�� ெப�றவ� ‘�மார�‘.
த�ைத தா�� நல� ேப� அவ���� க�ம� ெச�த�ேக
ந�க��� அ���பவ� ‘���ர�‘. இ���� கால���
ெப�றவ� நல� ேப� ந�ெசய�க� ��பவ� ‘�த�வ�‘.
த� ���ப நல� ேப� த�ைதயவ� கடேன�� ஆலமர�
ேபா� கா�பவேன ‘மக�‘.
த� ���ப�, த� தா� த�ைதய� ���ப� ����
���ப� ம��� த� ந�ப�� ���ப� இைவயைன���
த� ���ப� ேபா� கா�பவேனா ‘ைம�த�‘!
இராமேனா த� ���ப� ம����� �க�, ���வ�,
��டண� ���பமைன�ைத�� கா���வா� நாைள
என அ��� ‘ைம�த வ�க‘ ெவன வைழ��,��, த�
���ப மான�� கா�பவ�� இவெனன� ெத���‘இ�
மகேன வ�க‘ ெவன�� அைழ���டா� மாதர�
ேகாசைல!
என� க��� ம�ேய வ�வா�!
எ� ஆ����� �கரானவேன வ�வா�!
அழ�� �ற�தவேன வ�வா�!
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இ�மா�ல��� அரசேன வ�வா�!
தா� அ�த� �ண நல�க� த�ன�ேக
ெகா�டதனா�,தா�� �ைல�பாைல� �����ற
அவ���� அ�நல�க� வர��ெமன ‘�ைல��க
வ�க‘ெவன�� அைழ���றா�!
மண��� இ�த ந�மலைர�
��டேவ வ�வா�!
என அ�ைனயா� ேகாசைல�� ம����
ெகா�டா�மன� ��ர அைழ���ற மாயவனா�
இராமென�� அவதாரமா� வ�த அ�த நாராயண��
,தான�� மாய�தா� ேகாசைல�� அ����� க����
�ட�த �ைல ேபாேல இ���த சரவண�� கா���ைக�
ெப��� அைழ��டேவ அ��ைல����
கா���ைன� க�ேட மன� ம��� ப� ���ைளயா��
��கா!
“�றவ� இளவ�� ம��� அழகா“
அழக� இவேன என� ெத��� உைன அைண�க
வ���ற �றவ���� மணாளேன!
“அமர� �ைற ��த,
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அ�ர� �ைள ேவெரா� ம�ய அ��ரா“
பல �கமா� �ைற�� உழ�� ெந���ய�
அைட���டேதவெர�� ந��ண�க� அச�, ேசா�ப�
எ�� தாமச �ண� எ��� அ�ரரா� வ��� ��க
அய�ைவ அக��, ந��ண�ைவ அ��க,அ�ரைர வா��,
ேதவைர �ைற ��டெப��ர� பைட�த ��கா!
“��க� அர� ந� ��ய பரம� த�த �மர“
�ேய சரணெமன� தைன நா� வ�த ச��ரைன��, உைன�
ெகா�ேவ� என� சபத� ெச�� ஓ� வ�த பா��ைன��,
ஒ� ேசர அ�� ெகா�� அபயம���, பா��� வ�த
க�ைக�� ��றமட��� க�ைண�னா�,த� தைல��
இ�ப�ட� ���ெகா�ட �வனா�� ����மரா!
“அைலேய கைர ெபா�த ெச��� நக��
இ�ேத ம�� வள� ெப�மாேள“
ப�வைகயா� எ�ணெம�� ெப�அைலக� ஓ�வ��
த�ன��� கல�த�ேக தா� அைம� எ��மா�
ெச��ல�ப���ேல உைற��ற ெப�ய கட�ேள!
“ெதா�� ச�ய, ம�ேர ெவ�ற,�ைர த�த� அைசய,
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��ேக வைளய,இத� ெதா�க, ஒ� ைக த� ேம� வர
மக�� நைகயா� ெதா�� �ழவ� இவ� ஆ� என“
எ� வய� ஏ��� கால�ேத வ�ற�ேக ெப��� ��ேன
ெதா��ெயன� ச�ய��, க��றமா� நா� கா�த ��ய��
ெவ���� ேபா� நைர��யா� ஆ�ட��, உ��யா�
நா� ேத��� �த� வள��த ப�க�� அ�க�ேக
அைச��ட��, �ரமா� ����த�� கா��ய ����
ப�ல�� ேபா��� வைள��ட��, பவழ� ேபா�
������த உதட��� ெதா��ட��, இ�கர� ��
நட�த நா� இ�� ஒ�கர��� த� ஒ�ைற ஊ��
நட�கேவ ேந���ட��, அைத�க�� இளவய�
ம�ைகயெரலா� ‘யா� இ�த�ெதா�� �ழவ� இ�ேக‘
என நைக��ட��,
“இ�ம� ���ெணன
�� உைரேய �ழற
�� ��� ��� படேவ
ெச��ப� ெச�யா�
வ�த ����

57

அ�ேல �ைட�� ஒ� ப��த��
ெம� உ� ேவதைன��”
இ�ம� எ�� ெகா��பா� ‘�� ��‘ எனஓைச�ட�
ெவ���ள��, இ�கா�� ���தமா�� ேப�ய
ேப��க�� �ழ��ேபா�,ஒ��ட� �ள��ய
க�பா�ைவ இ�� ���த� ேபாேல ம��ட��,
���யமா� இ�வைர�� ேக��வ�த கா�க��இ��
ப�சைட�� ெச�டாக��, ���ெகன வா��த ேதக�
இ�� ெநா��ெகா� ேநாெயன ஆ�ப��, அதனாலைத
அக�றேவ ஒ� ைவ��ய�� �த� எ�த� �� ேத�
வ��ட��, ேநா�� �யரா� எ� ேம� வா�த��,
“இள ைம�த� உைடைம கட� ஏெதன,
��� – �ய�ேம�, ம�ைக அ�� �ழேவ,
யமபட�க� ��� ச�வ,
மலேம ெயா�க,உ�� ம��ெபா��,
க�ேத ம��� �ைச வரேவ��.”
எ���� ேபாத� ��சயெமன� ெத���,த� த�ைத
‘இ��ெம�ன கட� ���� ெச��றாேனா‘ என எ�
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இளவய� ம�க�� கண���� ���ட��, வா� ேபச
வ����, இதைன நா� ேக�ேட மன� �ய� ெப��
மய��ட��, எ� மைனயா� ஓெவன� கத� எ���
���� அ��ட��, எம�த� வ�த�� எ����
ப��டேவ எ��பா��பா� வ��ட��, எ� மல� அ��
�� ேபா� ஒ��ட��, எ� உ�� ச�ேற எைன ����
ேபா��ற ேநரம�� ��கா � அழகான ம�� �ேத�
எைன வ�� கா��ட ேவ���ேற�!
அ��ெசா�ெபா��:
த�த�= ப�
���= ���த�
�ைட��= ெந����
���= இதனா� ஆ�ய
க�ேத= �ைரவாக
அ�ராம= அழ�� �ற�தவ�
ேவ�� ம��� �ைண!
��கன�� ������!
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அ�ண��நாத� தா� வா�க!
டா�ட� ச�க� �மா��� எ� மனமா��த ந��க�.
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கைத கைதயா� காரணமா�
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தசரத ம�ன�� சைப. ம�ன�� ம��� �ரதா�க�
�������றன�. அரச �மார�க�� ��மண� ப��ய�
ேப�� வா��ைதக� நட�� ெகா������ ேவைள.
அ�ேபா� வா��� வ�தா� ��வா���ர ��வ�.
இவ�� ஒ� அரசனாக வா��� ���� ��ன�
��வராக மா�யவேர. வ��ட�ட� ஏ�ப�ட ெசா�த�
பைகயா� தா�� ஒ� ��யாக மாற உ�ேத����
க��தவ�க� ெச�� ��ன� �த�� ராஜ��, ��ன�
�ர�ம �� எ�ற பத�ைய அைட�தவ�. அவ� வா���
கா������ ெச�� ேக�ட தசரத ம�ன� உடேனேய
வா����� ெச�� அவைர எ��ெகா�� அைழ��
வ�தா�. ம�ன�ட� ��வா���ர� ஏேதா ேக�க
வ����பைத உண��த தசரத� அவ� ேக�பைத உடேன 61

த�வதா�� வா�க����றா�. ��வ� தா� யாக�
ெச�வதாக�� அத�� இைட�றாக மா�ச�, �பாஹூ
எ��� இ� ரா�சத�க� ெப�� இைட�� ெச�வதா��,
மா�ச�ைத��, ர�த�ைத�� யாக��ட���
ேபா�வதா��, அவ�கைள� ச��ப� ஒ��� ெப�ய
�ஷய� இ�ைல, ஆனா� அதனா� நா� ெச�ய
�ைன������ யாக��� பல� ��டா�. ேகாப�
���� கா�டாம� ெச�யேவ��ய யாக� அ�. ஆகேவ
உ��ைடய ��த மக� ஆன ராமைன எ�ேனா�
அ��� ைவ�பாயாக, அவ� வ�� எ� �யர�ைத�
���பா� எ�� ���த ந���ைக�டேனேய
ெசா���றா�.
ம�ன� மன� �ைல�� ேபாக, அவ� �யர�ைத� க�ட
��வ�, “ம�னா, இதனா� உ� மக���� ��� ேநரா�
என உ�� அ����ேற�. ��ல�� ேபா���ப�யான
�கைழ அவ� அைடவா�. அ�த ரா�சத�க��� ராம�
ைக�� தா� மரண� எ�ப� உ��. அவ� ஒ�
மாம�த� எ�பைத அ�வாயாக! வ��ட�� இதைன
அ�வா�. ���னா� கல�காேத! ெஜய� உ�டாக���!”
எ�� ���� மன அைம� அைடயாத ம�ன� த�னா�
ராமைன� ���� ஒ� கண� �ட இ��க ��யா�, எ��
கத���றா�. அ�ப�� ப�ட ெகா�ய ரா�சத�க� யா�
என� ேக��� ம�ன�ட� ��வா���ர�, �ல��ய
���� வ�ச��� உ��தவ� ராவண� எ���
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ரா�சச�, இல�ைகைய த� சேகாதர� ஆ�ய
�ேபர�ட���� ����� ெகா�� ஆ�� வ�வேதா�
த� தவ வ�ைமயா��, ேதக வ�ைமயா��
அைனவ���� ��ப�க� ெகா����றா�. ��,
��வ�க�� தவ���� இைட�� �ைள��பேத
அவ���� ெதா��. ேநர�யாக ��யாத ேநர�க��
அவனா� ஏவ�ப�� இ�த மா�ச�� �பாஹூ��
ேவைலைய� ெச�� ���பா�க�. இ�வ�� ��க
வ�ைம ெபா���யேதா� அ�லாம� ேவ��ய
உ�ைவ�� எ��பவ�க� என� ெசா���றா�.
“எ�ன, ராவணனா? எ�னா� �ட ெஜ��க
��யாதவனா��ேற? அவைன எ���� ���� ச��
என�ேக இ�ைல, அ�ப� இ��க ��வனா�ய ராமனா�
எ�ன ெச�ய ����? அவைன ��� ���க�!” எ��
ெக����றா�. ��வ� ேகாப� ெகா�� ெசா�ன
ெசா�ைல ��� உன�� இதனா� ���� ஆனா� ச�,
நா� ெச���ேற�, என� ேகாப��ட� ���ப
ஆர���கேவ அ�டசராசர�� அவ� ேகாப�தா�
ந���ய�. வ��ட� ம�ன��� அ��ைரக� ெசா��
மனைத மா��, ராம, ல�மணைர ��வா���ர�ட�
அ��� ைவ���றா�. அைனவரா�� ஆ��வ��க�
ப�� வ��டரா� கா�� ம��ர�க� ஓத�ப��
��வா���ர�ட� கா����� ெச��� ராமைன
ல��மண�� �� ெதாட���றா�. ல��மணைன
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��வா���ர� ���ட��ைல எ���, வா���
ெசா�வ� ல��மண�ட� ேச��� ராம� ெச���றா�
எ�பேத! இ�வ�� ��வா���ரைர� �� ெதாட���
ெச�வைத வா��� ஈசைன� �� ெதாட�� க�த�
ேபால��, �ர�மைன� �� ெதாட�� அ���
ேதவ�க� ேபால�� என வ�����றா�. சர� ந���
ெத�கைர�� வ�த ��வா���ர� ராம���� த�
தவ��னா� ெபற�ப�ட ப�, தாக�ைத� ேபா���
ம��ர�க� ஆன “பைல, அ�பைல” ேபா�றவ�ைற
உபேத����றா�. ��ன� காைல எ������� ராமைன
“ெகளச�யா ��ரஜா ராமா! ��வாஸ��யா �ரவ��தேத!”
எ�� ஆர����� �ேலாக�தா� எ�����றா�.
(த�சமய� ேவ�கேடச ��ரபாத��� �த� �ேலாகமாக
இ� �ள����ற�)
��ன� அ����� �ள�� ஸர� ந���, ��பதைக
ந��� கல��� இட��� அைம����த ��வா���ர��
ஆ�ரம����� ெச�� ம�ற ��வ�கைள�
ச�����றா�க�. ஆ� ெப��� ெகா���றன�.
��வ�க��� இ� அரச�மார�க�� தா�க�
ெச�யேவ��ய �ைறயான ம�யாைதகைள��
ெச���றன�. ��ன� ம�நா� காைல, தாடைக எ���
அர�� வ���� கா����� ���� ெச���றா�. ��த�
எ��� ரா�சசைன� கணவனா�� ெகா�ட இவ� மகேன
மா�ச� எ���, இ�த வன� ெச��ேபா�� வள�ேதா��64

இ��� வ�ததா�� இ�ேபா� அைத� தாட��� அவ�
ம�க�� நாச� ெச�வதா�� ெசா�னா�. இவ�
��வா�ரம��� ய�� ெப�ணாகேவ இ��ததா��
அக��ய�� சாப�தா� ரா�ச�யாக மா�யதாக��
ெத�����றா�. அ�த� தாடைகைய ஒ� ெப� எ��
தய�காம� வத� ெச�யேவ��� என�� ெசா���றா�.
தாடைக வ�வைத� க�ப� எ�ப� வ�����றா� எ��
பா��ேதாமான� அவைள� ப��� ����.
“�ல��க� �ல��ைட ெச��த கழேலா��
�ல� �க ���தன� ெந��த ��ேவைல�
சல� �க அன� த�க� அ�தக�� அ���
�ல� �க �ல���க� �� ெதாடர வ�தா�”
(க�பராமாயண� பால கா�ட� 369-� பாட�)
“இைற�கைட ���த ��வ�த� எ�� எ���
�ைற�கைட �ற��ட ம��த �ல வாய�
மைற�கைட அர�� வடைவ� கன� இர�� ஆ�
�ைற�கட� �ைள�ெதன ெந��� எழ ���தா�“(க�ப
ராமாயண� பால கா�ட� 370-� பாட�)
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மைலகைள உ�ேள இ���� பர�களா� ஆன
�ல��கைள அ��த கா�க�னா� ��ைய
அ���ப�யா� ����� ெகா��, அதனா� ����
ஏ�ப�� ��க�� �� பாய��, எம��
ந����ப�யாக��, எத��� அைசயா�����
மைலக��, அவ� வ�� ேவக�தா� இட�
ெபய��ப�யாக�� அ�� வ���றாளா� தாடைக.
ேம�� ந�வ�க� ப��ய ��தைனகேள அ�றவளா��,
ேகாப�தா� �����ற ��வ�க�ட��, இ� ேகார�
ப�க� வா�� ெவ�ேய �ைற� ச��ர� ேபா�
ெத���றதா��, வாைய� �ற�தா� எ�ேக ேபா� ����
என� ெத�யாத �ர�க� ேபால�� , கட�� ேதா���
ெத��� வடவா�கா��� ேபா�ற ெந���
��கைள�� ெகா�� வ���றாளா� தாடைக.
இ�ப�� ப�ட தாடைகைய� தா� ��க தய�க��டேனேய
ராம� த� பாண�களா� அவ�ட� ெப��த ��த� ெச�த
��ன� ஒேர பாண��னா� வத� ெச�தா�. ��ன�
��வா���ர�� த� யாக�ைத �ைற�ப� ஆர�����
�ரத� ேம�ெகா�டா�.
ம�ன�� ெப�� �ர�� ஆன தசரத� பல ந��ண�க�
ெப������ அவ� ஆைச, பாச�, காத�, ேகாப�, காம�,
அதனா� �ைள�� ��க� ேபா�றைவ
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�ர��யவனாகேவ காண�ப���றா�. த� ��த மகைன
அவ� ��ய ம��த����, ��வா���ர�ட� அ��ப
ம��த���� காரண� உ��. இைளஞனா� இ��த
கால��� தசரத� கா��� ேவ�ைடயா�� ெகா����த
சமய� மாைல ேநரமா� ����ற�. அ�ேபா� இ����
ஒ� ����ைற�� அ�ேக கா�� ��க� என �ைன���
�� தவறாம� அ�ெப��� த� �றைமயா� அ�ெப�ய,
அ�� ப�டேதா ஒ� ம�த� ��. பத��ேபான தசரத�
அ�ேகேபா�� பா��க அ��னா� ���� �ட�பேதா ஒ�
���மார�. “�ரவண�மார�“எ��� ெபய� உ�ள
அ�த� ைபய�, க� ெத�யாத, வயதான த�
ெப�ேறா�கைள� கா�பா�� வ�தா�. அவ�க�� தாக�
���கேவ த���� �ைற�� அ�ேவைள�� �� எ��க
வ�ததா��, தசரத�� அ�பா� ���� ��டைத��
ெத����� த� ெப�ேறா� தாக��ட� இ��பா�க�
என�� ேபா� அவ�க�� தாக�ைத� ���� �� என��
ெசா����� இற���றா�. அவ� ெப�ேறா�கைள
���த தய�க��ட��, பய��ட�� ெச�� ச�����
தசரதைன� த� மக� இ�ைல என��, த� மகைன�
ெகா�றவ� அவேன என�� அ��� ெகா��� அ�த�
த�ப�க� தசரத�� அ�வாேற ��ர ேசாக�தா�
இற�கேவ��� என� சாப� ெகா������ இற��
����றன�. அைத �ைன�ேத இ�ேபா�
��வா���ர�ட� த� மகைன அ��ப� தசரத�
தய��னா��, ��னா� ஒ� நா� அ� நட�ேத
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����ற�. இ� தா� ��, எ��� காரண கா�ய�
இ�லாம� எ��� நட�கா� எ�பைத�� ��ய
ைவ���ற�. ஏ�ெகனேவ ��மா��க� ப�ட ஒ��,
அதனத� கால��� ச��� வ�வாம� அ�ப�ேய
நட���ற�. அத��� சா�� அ�த� கால� எ�ற ஒ�ேற
ஆ��.
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ப�ச இ���ய�கைள�� அட��� ெகா�� யாக�����
தயாரானா� ��வா���ர�. அ�ேபா� ராம,
ல��மண�கைள ��வா���ர�� �ட�க� அைழ���
த�க� ���� க�டைளைய� ெசா�னா�க�. இ��
�த� ��வானவ� ெமளன �ரத� அ����பதா�,
��க� இ�வ�� இ�� �த� ஆ� இர�க�
எ�ச��ைகயாக இ��� இ�த யாக�ைத� கா�பா�ற
ேவ��� எ�� ேவ��ேகா� ������பதா��
ெசா�னா�க�. அ� ேபாலேவ ராம, ல��மண�க�
������� இர�, பகலாக யாக�ைத� பா�கா���
ெகா�� எ�ச��ைக�ட� இ��தா�க�. அ�ேபா� ஆறா�
நா� ேவ��� � ெகா��� ��ெட��� ெகா����த
ேவைள�� இ� ேபா�ற ச�த��ட� �பாஹூ��,
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மா�ச�� யாக�ைத� த��க மைழ ேபால ர�த�ைத�
ெபா��தன�. ேகாப� ெகா�ட ராம� த� மானவ
அ��ர�ைத மா�ச� ேம� ஏவ அ�த அ��ர� அவைன�
ெகா�லாம� ெவ� �ர���� அ�பா� ெகா�� ேபா��
த��ய�. ��ன� ஆ�ேனய அ��ர�ைத �பாஹு��
ேம� ஏவ அ� அவைன� �ேழ த�� மா��த�. இ��த�
மா�ச����, �பாஹு���� உத�யாக வ�த
ரா�சத�க��, இ��� இைளஞ�களா�� ெகா�ல�
ப�டன�. ேவ���� �பமாக ���த�. இ�
இைளஞ�கைள�� ��வா���ர� ம����லாம�,
வ����த அைன�� ��, ��வ�க��
பாரா��னா�க�. ேம�� அ�த ��, ��வ�க�
��வா���ர�ட� அவ�க� அைனவ�� அ�ேபா�
��ைல நகர�� ம�னனா�ய ஜனக மஹாராஜ� நட�த�
ேபா�� யாக����� ெச�ல� ேபாவதா�� ெத����
��� ��வா���ரைர�� அத�� அைழ�தன�.
ேம�� அவ�க� ெசா�னதாவ�, ஜனக� வச� ஒ�
அ��தமான த�� இ���றெத���, அைத யாரா��
எ��� நாேண�ற ��ய��ைல எ���, அ�த ����
நாேண�ற ேதவ�க�, க�த�வ�க�, ய��க� என
அைனவ�� �ய��� ஒ�வரா�� ��ய��ைல
என��, ராமைன அைழ�� வ�தா� அ�த ��ைல��,
�டேவ ஜனக�� யாக���� ப�ேக�கலா� என
அைழ���றன�. ��வா���ர�� ச�ம��கேவ
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அைனவ�� ��ைல ேநா��� �ரயாண� ப���றா�க�.
ெச��� வ��� ��வா���ர� த��ைடய வ�ச���
கைதைய��, �க�த� எ��� கா���ேகய� எ�வா�
�வ, பா�வ��� மகனா�� �ற�தா� எ�பைத�� ராம,
ல��மண�க���� ெசா�னா�. ��ன� ப�ரத�
ெப���ரய�தன��டேனேய ����� ெகா�� வ�த
க�ைகைய� ப����, பா�கட� அ��த����� கைடய�
ப�ட� ப���� ெசா�னா�. (இ�த �பர�க�
க�பராமாயண��� இ�ைல.) அத� ��ன� அவ�க� ஒ�
அழகான ஊரான ��ைலைய அைட�� வ���, �க �க
ர��யமாக��, ேந���யான �ைற�� அல�க��க�
ப�ட�மான ஒ� ஆ�ரம�ைத� க�டன�. ஆனா� அ�த
ஆ�ரம� ம�த நடமா�டேம இ�லாம� இ��தைத�
க�டா� �ராம�. அ�த ஆ�ரம� அ�வா� ம�த
நடமா�டேம இ�லாம� இ��பத�� எ�ன காரண� என
��வா���ரைர� ேக���றா�. ��வா���ர�
க�ைமயானெதா� சாப� ��ெனா� கால���
�ைள�தத� காரணமா� இ��ட� இ�வா� உ�ள�
எ�� ������ ��ன� ெகளதம மக����
வரலா�ைற� ��னா�. �ர�மா பைட�த அ��த அழ�
வா��த அக�ைகைய மண�க ேதவா� ேதவ�க��
ேபா�� இ�டைத��, ேபா���� ெஜ��க �ர�மா
அக�ைகைய மண�க ����ேவா� ���ைற உலைக�
��� வரேவ��� என �ப�தைன ���தைத��,
இ��ர� அ�வா� ெச��� ��ன�, நாரத�
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�ர�மா�ட� ெகளதம ��ேய அக�ைக கர� ப���
த�� வா��தவ� என எ���� ெசா�னைத��, அத���
காரண� த� ஆ�ரம��� க�� ேபா�� த�வா��
இ��த ப�மா�ைட� த�சன� ெச�� வல� வ�தைத��
ெத���� ���� ��ன� அவ��� அக�ைகைய
மண���க ஏ�பா� ெச�� ��மண�� ����
����ற�.
எ�றா�� ேதேவ��ர�� ஆைச த�ய��ைல.
எ�வாேற�� அக�ைகைய அைடயேவ��� எ�பேத
அவ� ஆைச. ஆ�ரம��� ஒ� நா� ெகளதம� இ�லாத
ேவைள�� அவ�ைடய உ�வ�ைத எ���� ெகா��
வ��, அவைள அைடய ��ப�டா�. அக�ைக பா��த
மா��ர��ேலேய இவ� த� கணவ� அ�ல என� ����
ெகா�டா�� த� அழ�� �� இ��த க�வ�தா�,
அவ��� உட�ப���றா�. ெவ�ேய ெச����த
ெகளதம� ���� வ�வத��� அ����� மைறய
��ப�ட இ��ர� ��ன� ெந���க�ைண� �ற��
ெகா�� வ�த ஈசைன� ேபா� ேதா��ய ெகளதம�
இ��ர����, அக�ைக��� சாப� ெகா����றா�.
இ��ர� த� ஆ�ைமைய இழ��மா��, அக�ைக
உ�ண உண���, கா�ைறேய உணவா�� ெகா��,
����� �ர��, எவ� க�க���� ெத�யாதேதா�
�ற�யாக� ����� ��யாக ஒ� அ�வாக இ�ேகேய
ெந��கால� �ட�த ��ன�, �யவ��, ந�னட�ைத��72

நாயக�� ஆன ராம� இ�ேக வ�வா�. அ�ேபா�
உன�� சாப �ேமாசன� �ைட��� எ�� ெசா���
ெச�வா�. அ�த அக�ைகதா� இ�ேபா� உ� பாத� இ�த
ஆ�ரம��� பட� கா������றா�. எ�� ��வா���ர�
����றா�. ராம�� அ�த ஆ�ரம��� உ�ேள
�ரேவ��த��, அஹ�ைய த� பைழய உ�ைவ
அைட�தா�. ராமைர வண�� ��ற அவைள அ�ேபா�
த� மேனாவ�ைமயா� அ�ேக வ�� ேச��த ெகளதம��
மன ம�����ட� ஏ��� ெகா���றா�. ராம��,
ல��மண�� ��வா���ர�ட� ��ைல ேநா���
ெச���றன�.
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அஹ�ைய ெச�த� எ�னேமா மாெப�� தவ�. ஆனா�
அத�� ராம� ம���� அ�� ��வ��, அவைள�
���ப ெகளதம� ஏ��� ெகா�ட��, ச�யா எ�ற த�ம
ச�கடமான ேக�� எ��. அஹ�ைய தவ�தா�
ெச�தா�. �ள� ராமாயண��� இ�த �ஷயேம வரைல�
�ைன��ேற�. க�ப� இவைள ஒ� க�லாக மா�னா�
எ�� ெசா���றா�. ஆனா� வா��� ராமாயண� ப�
இ�த� க� எ�லா� ஒ��� �ைடயா�. யா� க����
படாம�, உணேவ இ�லாம�, ��ைய� ேபா� மைற��
இ��க� தா� சாபேம. அ�த� த�டைன�� பல
��றா��க��� ���பதா�� ெத���ற�. ஆைகயா�
இ� அவ��� இ�ெனா� �ற�ேய அ�லவா? அ�த�
காரண� ெதா���, ம���ப� ேதவ� �ண� எ�பதா��74

�ராம�� அ�� ���யதா�� அவ���� ெப��
ேப� �����ற�. ேம�� க�ப�, ெகளதம�
இ��ர���� ெகா��ததா�� ெசா��� சாபேம ேவ�,
அக�ைக�� க�லாக மா�யதா�� ெசா���றா�.
ம�த�களா�� �ற�த அைனவ�ேம ஒ� சமய� ெச���
தவ�கைள��, எ�றா�� அவ����� �ேமாசன�
இ��பைத�ேம இ� ���� கா��வேதா� தவ� ெச�த
ெப�ைண ம���� ஏ��� ெகா�ள�� ைவ���ற�.
இ� ��ைல�� எ�ன நட���ற�?
��ைலைய வ�தைட�த ராம, ல��மண�க�
��வா���ர�ட� யாக சாைலைய அைட��றா�க�.
ஜனக மகாராஜா அவ�க� அைனவைர�� வரேவ��,
உபச��� ���� ��ன� இ�த இ� இைளஞ�க��
வரலா� எ�ன என ��வா���ரைர� ேக�க அவ��,
ராம, ல��மண�க�� வ�ச�ைத� ப����, தா�
உத��� அைழ�� வ�தைத��, அவ�க� ெச�த
உத�ைய��, வ�� வ��� அக�ைக�� அவ�க�
ெச�த உத�ைய�� ��னா�. உடேனேய அ����த
சதான�த� எ��� அக�ைக- ெகளதம�� ���ர�
மனம���� ��வா���ர�� வரலா�ைற ராம,
ல��மண�க� ம��� ம�ற சைபேயா� அ��� ப� எ���
உைர�தா�. ெகள�க ேதச�� ம�னனா�ய ��வா���ர�,
வ��ட�� ஆ�ரம���� வ�த ேவைள�� வ��ட��
ப�வா�ய சபைல வ�த அரச ப�வார�ைத உபச��தைத� 75

பா���, ��வா���ர� அ�த� ப�ைவ� ேக�டைத��,
வ��ட� ம��கேவ, ேகாப��ட� ேபா� ���தைத��
அைன��� ேபா� �ைறகைள�� அ�த� ப��� �ைண
ெகா�ேட வ��ட� ��ய��தைத��, அைத� க��
அரச பத�ைய� �ற�� க�� தவ�க� பல ெச��,
ேதவ�க�� �����னா� பல �ைற தவ வ�ைம
இழ��� ����, ���� �டாம� தவ� ெச��
வ��ட� வாயாேலேய �ர�ம �� ப�ட�
வா��னைத�� எ���� ெசா���றா�. ��ன� ம�நா�
��வா���ர� ஜனக�ட� �வ த��ைவ� கா�ட�
ெசா���றா�. அத�� ��ன� அத� வரலா�ைற�
����றா� ஜனக�. த�ச யாக��� ேபா� �வ���
ேந��த அவம��ைப� க�� ெபா��காத ச�யானவ�
ெந���� ���த�� ேகாப� ெகா�ட ஈச� த�
���னா� அ�த யாக����� ெச�ற ேதவ�க�
அைனவைர�� ெகா�ல ய�த��த ேவைள�� ேதவ�க�
மன� உ��� �வைன ேவ��� ெகா�ள, மன� மா�ய
பரேமச� அ�த ��ைல� ேதவ�க�டேம ெகா���
����றா�. ேதவ�க� அ�த ��ைல ஜனக��
�தாைதய�� ஒ�வரான ேதவராத� எ�பவ���
அ����றன�.
அ����� அ�த �� ஜனக�� ���ப��ேலேய இ���
வ���ற�. இ� இ�வா���க ஜனக� ேம��
ெதாட���றா�:“��ெபா� �ைற யாக� ெச�வத�காக 76

�ல�ைத நா� உ�� ெகா����த சமய� அ�த �ல���
இ��� ஒ� ெப� ேதா��னா�. எ�த� க��ப����
வ��காமேலேய �ற�த அ�த� ெப�ைண எ�
ெப�ணாக நா� ஏ��� ெகா�ேட� அவ����
��மண� ப�வ� வ�� ��ட�. ஆகேவ இ�த �வ
த�ைச எவ� ைக�� எ��� நாேண����றா�கேளா
அவ�க��ேக எ� ெப�ணா�ய இ�த� �ைதைய
மண����� தர� ேபாவதா� அ�����ேள�. இ�த
ராம�, இ�த ��ைல எ��� நாேண����றாரா என�
பா��கலா�. இ�வைர��� பல ேதச�� ம�ன�க��,
ேதவா� ேதவ�க��, வ�� இ�த ��ைல நாேண�ற
�ய�� பா��� ��டா�க�. எவரா��
��ய��ைல.ம�த ச���� அ�பா�ப�டதான இ�த
���� நாேண��வ� ராமனா� ���மா எ�ப�
ச�ேதகேம, ராஜ�மார�க� இ�த ��ைல� பா��க���”
எ�� ெசா�லேவ ���� கண�கான �ர�க� ��
ைவ�க� ப����த ெப��ைய இ���� ெகா�� வ��
ேச��தன�.
��வா���ர��, ஜனக�� ச�மத� ெத���க �க�
சாதாரணமாக ஒ� �ைளயா��� ேபா� அ�த ��ைல�
ைக�� எ��த ராம� அத� நாைண ஏ��� ேபா� ��
பல�த ச�த��ட� ���� ���த�. எ��� �ைசக��,
மைலக��, ெந��ைப� க��� எ�மைலக��,
ஆ�க��, ச���ர�க�� ஒ� �ண� த�க� ேபா�ைக77

����� ெகா�டதா�� ேதா��ய�. ��ன� �தா����
ெகா�ட ஜனக� ���த ச�ேதாஷ��ட� ராம���� த�
ெப�ணா�ய �ைத� தர இைச��றா�. உடேனேய
ஜனக�� ம��� �ரதா�களா� அேயா����� ெச��
ெசா�ல ஆ�க� தயா� ெச�ய� ப�டன�. அேயா�����
ெச�ற அவ�க� தசரத�ட� �ஷய�ைத� ெசா�ல
தசரத�� மன� ம�����டேனேய அைத ஏ���
ெகா�� அேயா���� இ��� த� ப�வார�க� �ைட
�ழ ��ைல �ற�ப���றா�. ஜனகைர� க��
ேப���றா�. த� �ல ��வான வ��டைர �������
ெகா�� தசரத� ேப�� ேபா� ஜனக�� த��ட� த�
ப�வார�க� ம������ த� த��யான
�ச�வஜைன�� உட� அைழ��� ெகா���றா�. ��ன�
தசரத�ட� ராம���, �ைதைய��, ல��மண���� த�
வ���� �ற�த ெப�ணான ஊ��ைளைய�� ��மண�
ெச�� த�வதா�� ெசா���றா�. இைத� ேக�ட
��வா���ர� உடேனேய ஜனக�ட� உ� த����
மக�களான மா�ட�ைய��, ��த����ைய��
�ைறேய பரத����, ச���கன���� ��மண�
ெச�����ப�� ெசா�ல� த� த��ைய�� கல��
ஆேலா��த ஜனக� அத��� ச�மத� ெத�����றா�.
��ன� நா�� ��மண�க� இ�த ஏ�பா���ப�
நட���ற�. ��மண� நைடெப�� வைர ராமேனா,
�ைதேயா ஒ�வைர ஒ�வ� பா���� ெகா�ளேவ இ�ைல
எ�பேத வா��� ெசா�வ�. ஆனா� க�பேரா எ�றா� 78

“��ைல� கா��� படல�” 519-ஆ� ெச����
இ�வா� ����றா�.க�ப� ���� ப� ராம�
க��மாட��� இ���� �ைதைய� க�� அவ�
யாெரன� ெத�யாமேலேய காத� ெகா����றா�.
�ைத�� அ�வாேற காத� ெகா���றா�.
“எ�ண அ� நல��னா� இைனய� ����
க�ெணா� க� இைண க�� ஒ�ைற ஒ��
உ�ண�� �ைலெபறா� உண��� ஒ��ட
அ�ண�� ேநா��னா� அவ�� ேநா��னா�.
ேநா��ய ேநா�� எ�� �� ெகா� ேவ� இைண
ஆ��ய ம�ைகயா� ேதா�� ஆ��தன
���ய கைன கழ� �ர� ெச�க��
தா�� அண�� அைனயவ� தன��� ைத�தேவ!”
மனதா� எ��� பா��க�� ��யாத ேபரழேக
ெப�ணா� உ�ெவ��த �ைதைய� க��மாட���
����ேபா� க�ட ராம�� ��கேளா� �ைத��
��க�� ேமாத, இ�வ�� ஒ�வைர ஒ�வ� ���� 79

��வ� ேபா� பா���� ெகா�டேதாட�லாம� இ�வர�
அ��� ஒ� �ைல��� இ�ைல. ��ைமயான ேவ�
ேபா�ற க�கைள உைடய �ைத�� பா�ைவயான�
ராம�� ேதா�க�� ைத���ற�. �க �க ஆழமா��
ைத�த�. அேத ேபா� ராம�� பா�ைவ�� �ைத��
மா��� ப��� ப��த�. �ைத வா��� ராமாயண����
ச�, ம�ற ராமாயண�க��� ச�, ராமைன� த�ர
ம�றவைர �ைன�த� �ட இ�ைல. ஒ� ெப� எ�ப�
இ��கேவ��� எ�பத�� உதாரணமாகாேவ
�����க� ப������றா�, அத�காக� தா� எ�த�த�
�யாக�� ெச�ய� தயாராகேவ இ��பதா��
ெத�����றா�. �யாக�� ெச���றா�. �த��
கணவ��� வ�த ரா�ய பத�ைய� �ற�� கா�����
ெச���ேபா� அவ�டேனெய ெச���ற ேபா�� ச�,
��ன� வ�த நா�க�� கணவ�� அ� ஒ�� நட�த
ேபா�� ச�, ராவணனா� பலா�காரமா�� ���� ெச�ல�
ப�ட ேபா�� ச�, ��ன� அ�ேக ராம�மரைணேயாேட
இ��த ேபா�� ச�, ��ன� ராமனா� ராவண� வத�
ெச�� வ�த��ன�, ராமனா� அ���ரேவச�
ெச���ப�� ப��க� ப�டேபா�� ��ன� ராம�
அவைள� �ற�த ேபா�� ஒ� கண�� அவ� த�
கணவைன� �ைற �ற��ைல. ��ற��ைல. கணவ�
ெசா�வைத� ெச�வேத த��ைடய த�ம�, எ���
அ�ேவ கணவ���� ெச��� உத� என��
எ��னா�. ஆனா� �ைத�� ராமைன எ����
80

வாதா��� இ����றாேள? ெகா�ச� ெபா��தா�
ெத���.
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க�ப� �க �தானமா�� ��மண� கா��கைள
வ�����றா�. �க �க �தானமா� ஒ�ெவா�
கா��யாக வ���� ���� ��ன� ��மண����
வ���றா�. அ�த மா��யாகேவ வா����� ��மண
ைவபவ�கைள �வ����றா�. இ��� ெசா�ல�
ேபானா� �ல�, ேகா��ர� ேபா�ற வ�ணைனக�
�ைறயேவ வ���றன. ெப��பாலான இ���
��மண�க�� ெசா�ல� ப�� பா�ட�, ��பா�ட�
வ�ைச�� ெசா�ல� ப���ற�. “க����� யா��
அ���ல� ைகயா�, எ��த� க�டன�, இ�ற� ேக�டா�”
எ�� க�ப� ���கமா� ���� ��டா� என �ைன�ேதா
எ�னேமா அ�ண��நாத� த� ����க�� �� ����
கா��ைய� ெகா�ச� ��தாரமா� வ�����றா�.�� 82

உைட�� ஓைசைய� �ட வ�����றா�. “�ைல
“ெமா��“ெகன ��பட” எ�ற வா��ைத ம���
�ைன�� இ���ற�.
க�ப� “ஆ��தன ேப�க� ஆ��தன ச�க�
ஆ��தன நா�மைற ஆ��தன� வாேனா�
ஆ��தன ப�கைல ஆ��தன ப�லா��
ஆ��தன வ�� இன� ஆ��தன ேவைல“
(பால கா�ட� 1199) என ம�கல ஆரவார�
ெச�வேதாட�லாம�, ைகேக� �த�ய �வைர��
ராம��, �ைத�� வண��வதா�� ெத�����றா�.
“ேககய� மா மக� ேக� �ள� பாத�
தா��� அ�ெபா� தா��� வண��
ஆய த� அ�ைன அ�� �ைண ��
�ய ����ைர தா� ெதாழேலா��”
எ�� ����றா� பால கா�ட� 1200 பாட�� க�ப�.
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வா��� ராமாயண��ேலா தசரத�� ���
மைன�க�� ��மண���� வ�வேத இ�ைல. இ���
�ல வட இ��ய� ��மண�க�� ெப��பா��
மணமக�� தா�, த� மக� ��மண����� ெச��வ�
இ�ைல, எ�பைத� க�டாயமா�� கைட������றன�.
��மண�க� ���த�� மணம�க� அைனவ��
அேயா����� ������றன�. ெச��� வ���
ச�ன�க� ச���லாம� அபச�ன�களா�� ெத�ய
தசரத�� மன� கல����ற�. வர�ேபாவைத
�ைன�ேதா? எ�ன காரண� என வ��டைர ம�ன�
�னவ, வ��டேரா பர�ராம� வ�ைக ��வதா��
ெத���க ம�ன� அ���றா� எ�ன ேந�ேமா என!
பர�ராம�� வ���றா�. எ�ப�?
�� ேத�ேய அ���ேபா�றெதா� ச�த��ட�,
வான��� ��ய� �ட அ�� மைற�� வ�ண�,
�ைசக� த�மா�� வ�ண� ேதா��னா� எ�ேர ஒ�
��வ�. அவ� ேதா�ற��� அ�ச�ைத உ�டா���
�த����, ெந��ைப� ேபா� யாரா�� அ�க��யாத
த�ைம�ட��, ேதா�� ேகாட�ைய� �ம�� ெகா���
இ��தா�. ���ர�ைத�� எ��த �வ�� வ�வேமா
எ��� எ�ண�ைத� ேதா����த அவ� தா� பர�ராம�
எ��� ��வ�. ��� ��வ�� வ�ச��� ேதா��ய
ஜமத���� ���ர� ஆன அவ� த� தக�பைன�
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ெகா�ற கா��த ��யா��னைன� ப� வா�க ஆர����
அ�� இ��� ஆர���� 21 தைல�ைற
����ய�கைள� ெதாட��� அ��� வர��,
����ய�க� இ�லாம� ���� சமான� த�ைம
ஏ�படா�, எ�பைத ந�� உண��த கா�யப� பர�ராம�
ெவ�ற �� ��ைத��, தா� தானமா�� ெப��, இ�த�
���� ந�லா�� ���� வ�மா� �� எ��ய �ல
����ய�க���� கா�யப� ��ைய அ����றா�.
எ�றா�� பர�ராம�� ேகாப� அட�காமேலேய அவ�
���� மேக��ரமைலைய அைட�� தவ� ெச�� வ�த
ேபா�, �ராம� �வ த��ைவ உைட�த �பர� ெத���
ெகா�� ராம�ட� வ��, த��ட� இ���� இ�ெனா�
��ைல� கா����றா�. அ� ��� த��.
��வக�மாவா� ெச�ய� ப�ட அ� அ��த ��க�
இர��� ஒ�� �வ�ட��, ம�ற� ����ட��
இ��த�. �வ� த� ��ைல ��ைல அரச��� அ��க
���ேவா ��� வ�ச�� ��க��� அ��க
அவ�ட���� ஜமத�� ��வ� ெப��� ��ன�
பர�ராமைர வ�தைட��ற�.
�ராமைர� பா���� பர�ராம� � ���த ������
சமான� ஆன இ�த ��ைல�� � நா� ஏ���
கா��வாயாக! இ�ைல எ�� எ��ட� � ��த�
ெச�யேவ���!” எ�� �ற �ராம�� உடேனேய
�ழ�ைத த� �ைளயா��� ெபா�ைள அ�ர�ைதயாக 85

எ��ப� ேபா�, அ�த ��ைல எ��� நா� ஏ�����,
“அ��� எ�ன ெச�யேவ���” எ�� பர�ராமைர�
ேக���றா�. பர�ராமேரா மன� ம����,,”ஏ ராமா!
ெசய�க�ய ெசயைல� ெச�த � அ�த சா�சா� ���ேவ
தா�! நா� கா�யப���� தானமா� அ��த இ�த�
���� ஓ�ட��� த�கா� �ைல��லா� ����
ெகா�ேட இ��பதா� வா�க�������ேற�.
இ�ேபா� நா� ���� மேக��ர மைல�ப���ேக
ெச���ேற�. இ�த �� இ� உ��ைடய�!” எ��
ெசா��� ெச���றா�.அத� ��ன� அைனவ��
அேயா��ைய வ�தைடய மணம�க��� அேயா��
ம�க� ஆரவார வரேவ�� அ��த�� க���ற�
ப�ர�� வ�ட�க� ��ம�யாக. இ�ேக பால
கா�ட�ைத� ���கமா� ������� அேயா�யா
கா�ட����� ெச�� ����றா� அ�ண��நாத�.
ஜான�யான �ைத�� அ����, ெபா�ைம��
ஒ�றா�� கல�த ராம� என அவ� வ���பதா�
அ���ேறா�.
ச�ேதக �ள�க�க� ம���!
�ல ச�ேதக�க��கான ப��: �த�� அக�ைக��
வா��ைக�� அக�ைக�� �ைலைய� ெகா�ச��
மா�றாமேலேய வ�����றா� வா���. அவ� தவ�
ெச�வைத��, ��ன� மன� வ���வைத�� அதனா�
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�ைட��� சாப�ைத��, சாப��� பலனா� அ�ன,
ஆகார���� கா�ைறேய உணவா�� ெகா��, எவ�
க���� படாம� ��றா��க��� ேம�
கா������றா�, �ராம�� வ�ைக�காக. தவ�
க�ைமயாக� ெச���றா�, ராமைன �ைன��.
அவ�ைடய ம���க ��யாத தவ���� த�டைன��
�ைட�� ��ட�. அைத ���� அ�ப����
����றா�. ��ன� அவ� எ��பேதா ��� �ற�!
அ�த மாசைட�த �ற� மைற�� ேபா�, மன�னா��,
உட�னா�� ����� �யவளா� மா���றா�.
�ராம�� க�ைண�னா�. ஆகேவ தா� ெகளதம��
அவைள ஏ���றா�. தவ� ெச�தா� க�ைமயான
த�டைன �ைட���, அைத நா� அ�ப��ேத
�ரேவ���, அ�ப���, நா� மாறாத ப��ேயா�
இ��ேதாமானா� நம�� ந�வ� ���� எ�பேத
அக�ைக�� வா��� இ��� நா� ெத��� ெகா�ள
ேவ��ய�.
ெதாைல�கா���� வ�த ராமாயண� ெதாட�� அக�ைக
க�லாக மா�வ� ேபாலேவ கா�ட� ப�டதா��
ெத�����றன�. அ� ராமான�த சாக�� ராமாயண�
ெதாட� எ�ேற �ைன���ேற�. நா� அ�வள�
ெதாட��� அ�த� ெதாடைர� பா��க��ைல எ���,
அ�த� ெதாட� எ��க அவ� ஆரா����� எ����
ெகா�ட ��தக�க�� க�ப ராமாயண�� இட�
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ெப���ள�. ைட����, ��னாேலேய ��தக�க�
���� க�பராமாயண�� வ�� ��� எ���
�ைன���ேற�. ஆகேவ த�கால��� சாதாரண
ம�த�களா� இ�த ��ைய� ேபா� அக�ைக இ��தா�
எ�பைத �ர��க ��யா� எ�பதா� இ�மா��
எ�����கலா�. க�ப� தா� அக�ைக க�லா� மா�னா�
எ�� ெசா���றா�, �ள�தாச� ராமாயண��� அக�ைக
�பர�க��� அ�தைன ���ய��வ� இ�ைல எ�ேற
�ைன��ேற�.
வா���ேய எ��னாரா? இ�ைல எ�த� ப�டதா?
இ�ேபா ப���ற �ல���� ச�ேதக�க� வ��ற�.
வா��� கால��ேலேய ராமாயண� எ�த�
ப����டதா? அ�ல� வா��� ெசா��, ேவ�
யாேர�� எ��னா�களா அ�ல� ெவ�� பாடலாகேவ
க���க� ப�டதா என! அேயா�யா கா�ட� ஆர�����
ேவைள�� எ�ன இ�� �ைன�பவ�க� ெகா�ச�
ெபா���� ெகா���க�. ���யமான �ல� இ�த�
ேக��ைய இ�� எ�����றன�. ேவ� �ல����
இ��கலா� எ�பதாேலேய இ�த �ள�க�
ெகா������� ��ன� ஆர����ேற�.
ராம�� ச���ர� இ�த ராமாயண� இய��ய
வா���யா� ம����லாம� பலரா��, அ�த
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ராமாயண� பா��ர�களாேலேய பல ச�த��ப�க���
ெசா�ல� ப��ற�. வா����� ஒ� பா��ர� தா�,
ஆனா� �த�� அவ�� அைத அ�ய��ைல எ�ேற
ெசா�லலா�. �ைத கானக���� வ�� ��னேர அவ�
அவ� அ�ேக வர� ேபாவைத அ�����தா�. ராம��
வா��ைக� ச���ர� அ�வள�� அவ���� ெத�ய
வ����த�. �ைத வா��� ஆ�ரம���� வ�� ேச���,
ராமாயண�� வா���யா� இய�ற� ப��� ��ன�
அைத வா��� ராம�� ��ைளக��ேக ெசா����
ெகா����றா� வா�ெமா�யாகேவ. எ�த� பட��ைல.
�த� �த�� ராமாயண� அர�ேக�ற� ெச�தவ�க�
லவ, �ச�க� தா�. வா�ெமா�யாகேவ பாட� ப�ட�.
“��லவா” எ�றா� வடெமா��� பா���
பா��ெகா�ேட ஊ� ஊரா�� ேபா��றவ�க� என
அ��த� வ��. ந� த�� நா��� உ�ள பாண�,
பா��கைள� ேபா� எ��� ைவ��� ெகா�ளலா�.
வா����� கால� �.�. 750 �த� 500 வைர���
இ��கலா� எ�� ந�ப� ப��ற�. அைத ைவ���
பா����ேபா� ராமாயண� �வ�க�� எ�த� ப�ட
கால� ��ட� த�ட 11-� ��றா�டாக இ��கலா�.
பேராடா�� எ�.எ�. ப�கைல� கழக��� �ைட���
ராமாயண ஓைல� �வ�க� தா� இ��யா�ேலேய �க
�க� பழைமயான �வ�க� என�� ெசா�ல� ப��ற�.
ேவத�கைள “எ�தா��ள�” எ�� ெசா��வ���.
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ேவத�க� எ�வா� வா�ெமா�யாக� க���க� ப�டேதா
அ�வாேற, ராமாயண�� வா�ெமா�யாகேவ ெசா�ல�
ப�� வ�த�. ஏென�� வடெமா��� உ�ச������
ச�த� ேதைவ. ச�த� ச�யாக இ��க ேவ���, உ�ச���
�ைறயாக இ��கேவ���, மா�ப�ட ஒ� உ�ச����
�ட அ��த�ைத மா�����, ஆகேவ �ைறயான
உ�ச����காகேவ இைவ �த�� வா�ெமா�யாக�
ெசா�ல� ப��� ��ன� வ�த ச����த ப��த�களா�
எ�த� ப�ட� என ஆ��ைய ����றா�. அ���
ராமாயண� எ�த� ப��, அதாவ� வா���யா�
ெசா�ல�ப�ட பல ��றா��க���� ��னேர எ�த�
ப�ட�. ��ட� த�ட �.� 8-� ��றா��� இ��� 12-�
��றா��க���� எ�த� ப����கேவ���
எ�பதா�� ெசா���றா�. அதனா� �ட� �ல
வா��ைதக� அ�த� கால நாக�க�����, ெசா�
வழ����� ஏ�ப மா�ற� ப����கலா� எ�ப�� அவ�
���. எ�றா�� பல�� ெசா��வைத� ேபா� உ�தர
கா�ட� வா���யா� பாட� பட��ைல எ�பைத
ஆ��ைய ஏ�க��ைல. ஏென�� �த� �த�
ராமாயண� பாட�க� ஆர�����ேபாேத
உ�தரகா�ட��� ஆர���பேதா� அ�லாம�,
லவ,�ச�க� த�க� தாயான �ைத ராமரா� ��றா�
�ைறயாக�� �ராக��க� ப��� ��ன� ����
மைற�� ேபாவைத��, பா���� ெகா�ேட, அைத�
ப���� பா���றன�, ேம�� ல��மணைன ராம�
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��த�, ராம�� மைற� என அ�வைர��� பா�
�����றன�.
���க ���க� ��ேனா��ேய ெசா�ல� ப�ட இ�த�
கா�யமான� அத� ேபா��� �க�கால�, இற�த கால�
ஆவைத��, எ��கால�ைத� ப�� �க�கால���
ெசா�ல� ப�வைத��, பா����ேபா� கால� ப��ய
�ழ�ப� ேந��� அைனவ���ேம. அதனா��
�ைள�� ச�ேதகேம இ�. ஆனா� ராமாயண� கதா
பா��ர�க�� �ல���� ��னா� நட�க� ேபாவைத
�����ேய அ��� ஆ�ற� இ��தைத உண���
ெகா�டா� �ழ�ப� ���. த�க� த�ைத எ�ேர
பா���ேறா� எ�ற உண���ேய இ�லாம�, இ���
ெசா�ல� ேபானா� அ� ப��ய எ�த �பர��
ெத�யாமேலேய �ச��, லவ�� பா���றன�. அ���
எ�ப�? �ைதைய� ���த ராம�� ேசாக�ைத� ����
எ����றன�, த�க� இ�ைமயான �ர�வள��னா�,
��ன� த�க�தா� ஆன �ைதைய ைவ��� ெகா�� ராம�
அ�வேமத யாக� ெச�ய� ேபாவைத�� பா���றன�.
இ�ேக �க�கால� ஆன �ச, லவ�க�, இற�த கால�
ஆக� ேபா��ற ராம�� உண��கேளா� ேமா���றன�.
ராமாயண� பாட ஆர���த வா����� எ�வா�
நட�த��, நட�க� ேபாவ��, நட�� ெகா����ப��
ெத�ய வ��றேதா அ�வாேற, நா�� அைன���
ெத��� ெகா�ேட இ�த� கைதைய� ேக���ேறா�.
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இ��� ெசா�ல� ேபானா� ராமாயண கால���ேக
ேபா� ராம�ட� கைத ேக��� அேயா�� மா�த�க��
ஒ�வராகேவ உண���ேறா�. அ��� எ�ப�, இ���
நம��� �ற�க�படாத, ச�வர� ெத�யாத ராம��
எ��கால�ைத� ப��ய ேக��க�டேனேய. வா�����
க�ைத� �ற��� ெவ�� ம����லாம�, ���
ெத��த ஒ� கைதைய� ���ப� ���ப� ேக��� நா��
உண���ேறா�, இ�ப� ஒ� கா�ய நாயக� �ஜ���
ந��ைடேய இ��தா� எ�பைத. அவ� இ�ைல என��,
இ�த� கைத ஒ� க�பைன எ�ப�� நா� வா��� எ���
மகாக���� ெச��� ஒ� �ேராக� என ெமா� ெபய��த
ஆ��ைய ஆ��யா ச�தா�� ���. இ� அேயா��யா
கா�ட����� ேபாகலாமா?
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அ�ண��நாத�� ராமாயண��� �� ���த� ப��ய
பாட� �ேழ த�����ேற�. �� ��பா ராகவ� அவ�க�
தா� க������� ெகா��தா�. அவ��� எ�
மனமா��த ந��. ���ைட�க�, ����க�� 799-�
பாட� இ�.
//அரன ���ர ம�க��த� வ�ப ட��� ய��வர
அவர வ��ெகா� ெபா���க� …… ெப�ேயாேன
�ைலெமா ��ெகன ��பட ��ைல ��சந கமன��
��� ைன��ண ர��� …… ம�ேகாேன //
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பாலகா�ட��� இ���� அேயா��ைய வ�தைட��
த�த� மைன�மா�ட� இ�பமா� வா��� வ�தன�
சேகாதர�க� நா�வ��. அ�ேபா� ேககய நா�� அரச�
ஆன ைகேக��� த�ைத, த� மகைன அேயா����
அ���� த� ேபர�� ைகேக��� மக�� ஆன
பரதைன� ேககய நா���� அைழ�� வ�மா� ��
இ��கேவ, அத�ப� ைகேக��� சேகாதர��, பரத��
மாம�� ஆன �தா��, பரதைன� சகல
ம�யாைதக�ட�� ேககயநா���� அைழ���
ெச���றா�. �டேவ பரதைன ���� ��யாத
ச���கன�� ெச���றா�. அ�ேக ேககய நா���
இளவரச�க� இ�வ�� ராஜ உபசார�க��
ம�������� ேவைள�� இ�ேக அேயா����
ம�ன� தசரத� �ராம���� ப�ட� க�ட உ�ய கால�
வ����டதா��, இளவர�� ப�ட� க�� நா�ைட
அவ�ட� ஒ����க ேவ��ய ேநர� வ����டதா�
�ைன�தா�. நா�� மக�க��� �ராம�ட� த��
��ய� ெகா�ட ம�ன�, இ�வா� �ைன�த�� தவ��
இ�ைல. தா�மா� �வ���ேம �க� ��யமானவனாக
இ��� வ�தா�. ஆகேவ யா�� எ���க� ேபாவ��ைல.
ம�ன� மன ம�����டேனேய த� ம���,
�ரதா�க�ட� கல�� ஆேலா����றா�. வா���
எ�� இ��ப� இளவர�� ப�ட� எ�ேற. ஆனா�
க�பேரா ம�ன� ஆகேவ ����ட எ��யதா��
ெத�����றா�. அ�ண��நாதேரா எ�றா� அைத ெவ�94

�லபமா� நாேல வ�க�� �����றா�:இ�வா�:
“���ைல ��யாெவா� ஜான� தன�கல�த ��
ஊ�� ம�ட�கட�ெதா�தாய� வசன� �ற�தவ�”
என� கா���� உடன�யாக அ�����றா�. அ��த
அழ� ம�����, அ��, இர�க�, ெபா�ைம எ���
ெச�வ�க�� வா��க� ெப�றவ� ஜான� எ�பைதேய
“ஜான� தன�கல�த��” என� ����றா�. ஜான��ட�
இ��த தன�க�, அதாவ� ெச�வ�க� ஆ�யவ
ேம���� ந��ண�க�. க�பேரா எ�றா� �தானமா�
வ�����றா�.
���ட� ேபா�� ராம��� அத� ���ய��வ�
ப����, ராம� இ��கேவ��ய �ய�க�, அ�ச��க
ேவ��ய கடைமக�, ம��� ெச�யேவ��ய கடைமக�,
இ��கேவ��ய உபவாச�க� ேபா�றவ�ைற� ப��
தசரத� எ���� ��யதா� வா�����, தசரத�
க�டைள�� ேப�� வ��ட� ��வதா�� க�ப��
����றா�க�. ேம�� க�ப� ���� ப� தசரத�
ராம���� ப�ட� ������� கா��� வாச� ெச�ய�
ேபாவதா�� ����ற�, இ�வா�:
“ஆதலா� இராம��� அரைச ந��, இ�
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ேபதைம�தா� வ�� �ற�ைப ����
மா தவ� ெதாட��வா� வன�ைத ந��ேவ�:
யா� �� க���? என இைனய ��னா�“
எ�� தசரத� ஆேலாசைன ேக�டதா�� க�ப�
����றா�. �ம��ரைர� ����� ராமைர அைழ��
வ��ப�� ��� ��ன� சைப�� வ�த ராம����
தசரத� தாேன ேந�� த� ���ப�ைத ராம�ட�
ெத����� ��ன� ராம� ஒ� �வராஜாவாக�
கைட����க ேவ��ய த�ம�ைத உபேத��ததா�
வா��� ����றா�. அ�வள�� ம�நாேள ராம����
ப�ட� க�டேவ��ய ந�னா� இ��பதா�� ���
தசரத�, ம�ற அரசைவ ம���, �ரதா�க�, �ல��
வ��ட� ஆ�ேயா�ட� �ைடெப��� ெச�ற ராமைன�
���ப�� அைழ�� வ�மா� �ம��ரைர�
ப����றா� தசரத�. வ�த ராம�ட�, தா� க��
வ�� ெக�ட கன�கைள��, கா�� ���ச�ன�க�
ப���� எ��� உைர��� தசரத�,”ராமா, எ� உ��
உடைல ���� ��வத�� ��ன� நா� ெச�ய
ேவ��ய கடைம உ��ைடய ப�டா�ேஷக� ம��ேம!
ஆைகயா� � உ� மைன��ட� இ��ர� உபவாச�
ேம�ெகா�வாயாக! த��ைப� ப��ைக�� ப���,
ெச�யேவ��ய தான�கைள �ைற�ப� ெச��, ெத�வ
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��தைன�� மன�ைத ஒ�ைம� ப���வாயாக!” எ��
�ற ராம�� அ�வாேற ஒ���ெகா�� த�
மா�ைக��� ���ப, ம�ன� தசரத� அ��� ேநர�
ேபாவைத� க�பைன �ட� ெச�யாம� ��க மன
ம�����டேனேய ைகேக��� அ�த� �ர� நா��
ெச�றா�. தசரத� ேவ��ேகா� ப� வ��ட�
��வதா�� க�ப� ெசா�வ�:
“யாெரா��பைக ெகா�ளல ென�ற��
ேபாெரா���� �கெழா���� கா�த�
தாேரா��க�ெச�லாத� த�த��
ேவெரா��ெகட� ேவ�ட� உ�டா�ேமா“
க�ப� �ைத�� உட� உபவாச� இ��ததா�� �ற��ைல.
இ� இ�வா���க� ைகேக��� அ�த� �ர��ேல
ம�தைர எ�பவ� ைகேக��� தக�பனா� அவ���
அ��ப� ப����த அ�தர�க� ப��ெப�, இத��
ேம� வா����� எ��� அவைள� ப���
ெசா�ல��ல. ஆனா� க�பேரா ��வய�� ராம��
�ைளயா�டா� ம�தைர ேகாப��றதா��
ெசா����றா�.
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ம�ன� தசரத�, த� மகனா�ய ராம��� ������
எ�ண�ைத நகெர��� பைறய���க� ெச�ததா��
க�ப� ����றா�. வ��வ� பைறய���தைத� ேக�ட
நகர மா�த� அைனவ��:
“ஆ��தன� க��தன� ஆ�� பா�ன�
ேவ��தன� த��தன� ����� ெம��ம��
ேபா��தன� ம�னைன��க��� வா���ன�
���தன� �� �� ெசா��னா��� எ�லா�“
எ�� இ��த� நகரமா�த� ஆ�� பா�யேதா�
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ம����லாம�, ம�ன� தசரதைன�� வா���� பா�ய
வ�ண� ஒ�வ��� ஒ�வ� ப���கைள�� அ���
ம������த ேவைள��, ம�தைர ஆ�ய �� ெவ�ேய
வ�� அர�மைன� ப��ெப��னா� �ஷய�
அ��� ெகா�� ��க ேகாப� அைட�ததா� வா���
ெத�����றா�. ஆனா� க�பேரா, �����,
�ராம���� ஏ�ெகனேவேய ��னா� இ��த பைகைய
��������� இ�ேபா� ப� ���க ��ப�டதா��
ெசா���றா�.
“ெதா�ைடவா�� ேககய� ேதாைக ேகா�� ேம�
ம��னா� ெவ���� ம��த வா�னா�
ப�ைடநா� இராகவ� பா� �� உ��
உ�ைட உ�டதைன� த� உ�ள�ேத உ��வா�”
என �ராம�� �ழ�ைத� ப�வ��� ராம��
ைக���� இ��� ெவ��ப�ட க�ம�
உ��ைடயா� தா� அ� வா��� ெகா�ட பைழய
ச�பவ�ைத மன�� இ��� இ��� அ�க�
ேகாப��டேனேய ைகேக��� அ�த��ர�ைத
வ�தைட�தா�. ப�சைண�� ப��� அய��� ����
ெகா����த ைகேக�ைய எ��� �ராம��
ப�டா�ேஷக ைவபவ� ப��� �� ெசா�ல�� உ�ள� 99

உ�ைம�ேல ம������ ஆழ, ைகேக� ����
ஆபரண� ப�ச��ததா� வா�����, க�ப��
����றன�. ராமைன�� த� ெசா�த� ��ைள ேபாலேவ
ைகேக� எ��� ெகா����ததா� அவ����
������ வ��தேம எழ��ைல. ச�ேதாஷேம
அைட�தா�.
ஆனா� ெவ��ட ��ேயா அ�மாைலைய� ���
எ������� ைகேக���� ேபா��க ஆர�����றா�.
அவ� இ�வா� ராம��� �ேராத� கா��வ��
காரண� இ�ைல என��, அவ� �பாவமாகேவ �ைம
ெச��� இய��னா� எ��� வா��� ���
ேவைள��, க�பேரா பைழய பைகைமைய �ைல
������றா�. ராம� அரசாள ஆர���தா� அதனா�
ெகளசைல�� ைக ஓ���, ைகேக��� �ைல தா���
��� என��, அவ� மக� பரத� ஒ�
ேவைல�காரைன� ேபா� நட�த� ப�வா� என��
ெசா���றா�. ஆனா� �த�� அவ�ைற ம��த
ைகேக�, �� ���ப� ���ப� க�த�� அவ� மன�
ெகா�ச� ெகா�சமா� மாற� ெதாட���ற�. அைத�
���� ெகா�ட ����, உடேனேய,”ைகேக�, உ�
மக� பரதைன உடேன வரவைழ! ம�ன� வ�தா�
அவ�ட� ேபசாேத! உ� மக� பரத���� தா� ப�ட�
எ�ற வா����ைய� ெப��� ெகா�. உ��ட� ��க
��ய� ைவ������ ம�ன� க�டாய� ஒ���
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ெகா�வா�. அேத சமய� ராமைன� ப�க��� இ��க��
�டாேத! யாைனைய� ��க� எ�வா� அ��க
�ைன��ேமா, அ�வாேற உ� மகைன ராம�
அ�����வா�. � ��ெனா� கால��� உன���,
ம�ன���� �க��த அ�தர�க� ச�பவ� ஒ�� ப��
எ��ட� �� இ����றா� அ�லவா? உ� �ைன��
இ����றதா?” எ�� ேக�க�� ைகேக� அவைள�
பா���,”�ேய ��!” என� ப����றா�. க�ப� இைத�
“�ய ம�தைர இ��ைர ெச�ப�� ேத�
�ய ��ைத�� ���த� ������ இைமேயா�
மாைய�� அவ� ெப�ற ந�வர� உ�ைமயா��
ஆய அ�தண� இய��ய அ��தவ�தா��“
“அர�க� பாவ�� அ�லவ� இய��ய அற��
�ர�க ந� அ�� �ற�தன� � ெமா� மடமா�
இர�க� இ�ைம அ�ேறா இ�� இ� உலக�க� இராம�
பர��� ெதா� �க� அ��ைன� ப����ற�ேவ!”
ைகேக� ெச�த இ�த� ெகா��ெசய� �ட �ராம���101

ந�ைமயாக��, ராமன� �கைழ இ�றள�� உலெக���
ேபச�� காரணமாக அைம�த� என�� ெசா���றா�
க�ப�.
இ��ைல�� ம�தைர அவ�ட� ��ெனா� கால�
தசரத� ேதவா�ர ��த��� ேபா� ேதவ�க��� உத�
ெச�ய� ெச�ற ேவைள�� ைகேக��� உட� ெச�றைத
�ைன� ப�����றா�. அ�ேபா� ம�ன� ேபா�� ஒ�
க�ட��� ���ைச அைடய, உட� ெச�ற ைகேக� ��க�
���ட� ம�னைன� ேபா��கள��� இ���
அ��ற�ப���� கா�பா��, ���ைச ெத�����றா�.
���ைச ெத��த ம�ன� மன� ம���� ைகேக��ட�
இ�வர�க� த�வதா�� எ�ன ேவ��ேமா ேக�
அ���ேற� என� �ற� ைகேக� அ�சமய� எ���
ேதைவ இ�ைல என�� ேதைவ� ப��ேபா� ேக��
வா��� ெகா��வதா�� ெசா���றா�. இைத �ைன�
ப���ய ம�தைர ைகேக��ட� இ�த இ� வர�கைள��,
பய� ப���� ெகா��மா� ����றா�. ராம����
ப�டா�ேஷக����� ப�லாக� ப�னா�� வ�ட�
வனவாச�, பரத���� ப�டா�ேஷக� எ�ற இ�
வர�கைள� ேக�க� ெசா���றா�. பரத���� ப�ட�
எ�றா�, ராம� ஏ� கா����� ேபாகேவ���
எ�றத�� அவ� நா�� ம�க� அைனவ�� ராம�ட�
��க ��ய� உ�ளவ�க�, அவ� இ�ேக இ����
வைர�� பரத���� ப�ட� க�ட ��யா�. ேம�� 102

ராம� ப�னா�� வ�ட� கா��� இ���
����வத���, பரத� ஆ���� �ைலெப����வா�,
��ன� உ� மகேன அரச�, ராம� அவ���� ��
அட�� ��க ேவ��யவேன என� �� ெசா���றா�.
ைகேக��� மன� ம��வைத� க�ப� இ�வா�
ெசா���றா�:
“உைர�த ��ைய உவ�தன� உ�� உற� த��
�ைர�த மாம� ஆர�� ��ய�� ���
இைர�த ேவைல �� உலக� எ� ஒ� மக�� ஈ�தா�
தைர�� நாயக� தா� இ� � என� த�யா”
எ� ஒேர மக���� கட� ���த இ�த மாெப��
சா�ரா�ய�ைத� ெப��� த�த �ேய அவ� தா� எ��
ெசா���றாளா� ைகேக�. ��ன� ���� ேயாசைன�
ப� அவ� ���த ஆைடைய உ���� ெகா��, தைலைய
����� ேபா��� ெகா��, த� ஆபரண�கைள
எ�லா� தைர�� வா� ������ தைர��
ப����றா� ��க ேகாப�ேதா� ெப���� ����
ெகா��. ம�ன� தசரத� இ� எ��� அ�யாதவனா�,
�த�� ெகளசைல�� மா�ைக��� ெச�� �ஷய�ைத�
ெத���� ���� ��ன� ����ைர���
ெசா������ கைட�யாக ���த ஆவ�ட��, மன�103

�ைற�த ம�����ட��, ைகேக��� மா�ைகைய
அைட��றா�. அவ��� வா��ேலேய அர� ��க
ேகாப��ட� இ���� �ைலைம ெத���க� ப���ற�.
மன� பத�ட� அைட�த தசரத� அ�த� �ர����
வ��றா�.
ராம� ஒ� சாதாரண ம�தனாக இ��தா�� அவ�
இளவரச�. எ�றா�� அவ�ைடய ேந�ைம��,
உ����, �ர�� எ�வா� ேபா�ற� ப���றேதா
அத��� ச��� �ைற��லாத �ர��, உ����,
ேந�ைம�� பைட�தவனாகேவ தசரத� ச�கரவ�����
இ��தா� எ��� ெப�ணாைச அவைன ஆ���
பைட���ற�. ெபா�வாகேவ அரச �ல��ன� �த��
��மண� ெச�� ெகா��� ப�ட ம����� �ழ�ைத
�ற�க��ைல எ�� இர�டா� ��மண� ெச��
ெகா�வ� இய�ேப. எ�றா�� தசரத� ��� �ைற
��மண� ெச�� ெகா�வேதா� அ�லாம� இைளய
மைன�யான ைகேக��ட� ��க அ�� கா����றா�.
த� எ�ைலகைள உண��தவனாக��, த�ம�ைத
�றாதவனாக��, ஒ� உதாரண ��ஷனாக��, ராம�
�ள�க, அவ� தக�பேனா எ�றா� ஆைச, ேகாப�,
காம� அதனா� �ைள�� ��க� இவ�றா� ���க�
ப��� த� உ�ைர�� இழ��� �ைல�� வ��
����றா�. மக� ஆன ராமேனா இைவ அைன�ைத��
ெவ�� தன�� �க��ைல என� தைல �����
104

����றா�. ஆனா� அவ�� சாதாரண ம�தனா��
ெச��� தவ�க�? இ����றன. இர�� மாெப��
தவ�க�. ஏ� ெச�தா�? அ� �யாயமா? த�ம� எ�ப�
இ� தானா?
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தசரத� ெச�த பாப� எ�றா� �ரவண�மாரைன
யாெரென� ெத�யாத �ைல�� ெகா�ற� ஒ�ேற. பாப�
எ�பைத அ�யாம� ெச�த அவ�ைடய அ�த� தவ���
பலைன அவ� இ� அ�ப��க� ேபா��றா�. ேம�ைம
வா��த ம�ன� ஆனா�� ச�, கட�ேள, ம�தரா�
அவத��தா�� ச�, அவரவ�க�� க�ம�ைனைய
அவரவ�க� அ�ப��ேத �ரேவ��� எ�ப�
இைறவ�� ���� ம������ காலேதவ��
�யாய�� �ட. அ�த� �ர����� ெச���ேபா�
���த மன�கவைல�டேனேய ெச�ற தசரத�, �ய�
கா��� அ��� ���த ��ெகா� ேபா� �ேழ ப����
�ட�த ைகேக�ைய� பா��� மன� பத���றா�. அவ�
அ�ேக அம��� ெம�ல அவைள� ���� சமாதான� 106

ெச�ய �ய���றா�. ஆனா� ைகேக�ேயா ���
எ��� ஒ��� ����றா�. மன� வ���ய ம�ன�
அவ� �யர��� காரண� ேக�க, அவேளா, “ம�னா,
��க� என�� அ��பதா�� ெசா�� இ��த இ�
வர�கைள�� இ�ேபாேத தரேவ���! த�வதா�
வா��� ெகா��தா� அைவ எ�ன என� ெசா��ேவ�”
என� ேக���றா�. ம�னேனா, “ேத�, ராம� ��
ஆைண! எ� ேவ��ேமா ேக�, எ� மக�க�� நா�
அ�க� ��ய� ைவ����பவ� ராம� எ�ப� உன���
ெத��ேம? அவ� �� ஆைண!” என ஆைண
இ���றா�, நட�க� ேபாவைத அ�யாமேலேய. இைத�
க�ப�, வா��� இ�வ�ேம ஒேர மா��யாக�
ெசா���றன�. க�ப� இ�வா� ����றா�:
“க� அ�� ேகாைத க��� உணராத ம�ன�
ெவ�ள ெந���ட� ���� ��ன ந�கா�
உ�ள� உவ��ள ெச�ேவ� ஒ��� ேலாேப�
வ�ள� ராம� உ� ைம�த� ஆைண எ�றா�.”
இ��த� ராம�� ேம� ைகேக� �ைற�த அ��
ைவ����தைத�� ெவ��ப�����றா� க�ப�.
��ன� ைகேக� ேதவா�ர ��த��� ம�னைன� தா� 107

கா�பா��ய �க���ைய� ���������, அ�ேபா�
ம�ன� த�வதா�� ெசா�ன இ� வர�கைள��
இ�ேபா� தரேவ��� என� ேக���றா�. அவ� ����
அ�யாத ம�னேனா உடேன ஒ��� ெகா���றா�.
உடேனேய ைகேக�, “இ�ேபா� ராம�
ப�டா�ேஷக����� ெச�ய� ப������
ெபா��கைள� ெகா�ேட எ� மக� பரத����
ப�டா�ேஷக� ெச�யேவ���. இ� �த� வர�.
இர�டா� வர� எ�னெவ�� ராம� மர�� த����
ப�னா�� வ�ஷ� கா��� வாச� ெச�யேவ���.”
என� ����றா�. ம�ன� மன� கல��ய�. �������
�ேழ ���தா�. அைத� க�ப� எ�வா� ப��
ெச���றா� எ�� :
“நாக� எ�� ெகா�யா� த� நா�� ஈ�த
ேசாக �ட� ெதாடர ���க� எ�தா
ஆக� அட�க�� ெவ�� அ��� அரா��
ேவக� அட��ய ேவழ� எ�ன ���தா�”
நாக� பா��� ந�ைச� த� நா�ேல ைவ������
ைகேக��� ெசா�கைள� ேக�ட ம�ன�, அ�த �ஷ�
உட��� பர�யதா� �ஷ� உ�ட யாைனைய� ேபால�
108
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ேம��: “உல��த� நா உ�� ஓட��ற� உ�ள�
�ல��த� க�க� ெபா��த ெபா�� ேசா�
சல� தைல��க� த�க� எ�ெகா� எ�� எ��
அைல�� அைல��ற அ���ல�க� ஐ���!”
நா�� வரள, உ�� ேபா�� �ைல��, க�க� இர�த�
க��� வ��க ஒ��ழ�� ேபா�, த� ஐ��ல�க��
அட�க, இைவ ெச�ய� த�க ெதா��க� எ�ன என
எ�� மன� ேசா��தா� ம�ன� தசரத�. ைகேக���
கா�� ���� அவ�ட� ெக����றா�, ராம����
ப�ட� ேவ�மானா� க�ட��ைல, ஆனா� அவ�
கா����� ேபாகேவ�டா�, அவ� எ�ைன� ���தா�
அ��த கணேம எ� ஆ��� ���� ��� எ�ெற�லா�
ெசா��� பா����றா�. ெக�ம�யா� மன�
�ைற����த ைகேக� இ� எைத�� ேக�கேவ இ�ைல.
ஒேர ��வாதமாக� த� கா�ய��� உ��பட ����றா�.
வா��� ராமாயண��� கைட� வைர��� ராம�
கா����� ெச�வைத தசரத� ஒ��� ெகா�ளேவ இ�ைல.
ஆனா� க�பேரா எ�� தசரத� அ�த வர�ைத��
அ��ததாகேவ ெசா���றா�:
“�� மக� ஆ�வா�, �, இ�� ஆ�வா�,�ல� எ�லா�
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உ� வய� ஆேம, ஆ�� த�ேத� உைர ��ேற�
எ� மக�, எ� க� எ� உ�� எ�லா உ��க���
ந�மக� இ�த நா� இறவாைம நய எ�றா�.”
ெசா�ன ெசா� தவறாம� பரத��ேக� ப�ட�
க��வதா��, அைனவ���� ��ய� ஆன ராமைன�
கா���� அ��பேவ�டா� என�� ேக��� ெகா���
தசரதைன� ைகேக� பல �த�க��� ஏச� ��வ�மா�
ெசா�வதா�� ெசா���றா� க�ப�:
“���தாேள இ� ெவ�யவ� எ�னா �ட� ேவ�த�
ஈ�ேத� ஈ�ேத��வர� எ� ேச� வன� ஆள
மா��ேத நா� ேபா� வா� உல� ஆ�ேவ� வைச
ெவ�ள�
��தா� ��தா� எஇ� மகெனா�� ெந�� எ�றா�.”
எ� அ�� மக� ராம� கா����� ெச�ல���, உன��
அ�த வர�ைத�� ஈ�ேத�, ��ன� நா� மா�� ேபா�
��ேவ�, � ��ட கால� உ� மகேனா� ேச��� இ�த
நா�ைட��,உலைக��, ம�க�� ஏ���க���ைடேய
ஆ�� வ�வாயாக! என� ெசா���றானா� தசரத
110

ம�ன�.
இ� இ�வா���க ெபா��� ��ய� ெதாட�க,
வ��ட�, ப�டா�ேஷக���� ேவ��ய ஏ�பா�கைள�
ெச�ய ேவ��யவரா� தசரத� மா�ைகைய ெந��க,
ம�ன�� அ�தர�க ம�����, ெம��கா�பாள��
ஆன �ம��ர� வ��டைர ேநா��வ���றா�. அவ�ட�
வ��ட� ம�னைன� ப�டா�ேஷக����� தயா�
ஆ��ப� ெசா�ல� ெசா���றா�. �ம��ர��
ைகேக��� அ�த��ர� ேநா��� ெச��, தசரதைர
ேநா�� வ��ட� ெசா�னைத� ெசா�� ��� ஒ���
��க, மன� ெநா�த ம�ன�, �ம��ர�ட� உ�
வா��ைதக� என�� ��க ��ப� அ����ற� எ��
����றா�. அ�ேபா� ைகேக� �ம��ரைர� பா���
ராமைன உடேனேய ம�ன� பா��கேவ��� என�
ெசா�� அைழ�� வ��ப� ப����றா�.
ராமாயண� ஒ� ச���ர�. ���� ெகா�����ேற�.
��ெத���� ெகா�� வரேவ���. அைனவ��
ந�லா�கேளா��, வா���கேளா��.
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ஆ��யா ச�தா�� ராமாயண�ைத மற���ேடேனா��
�ல� �ைன�கலா�. அ�ப� எ�லா� இ�ைல, கைட���
அவ�� க����கைள� ��யவைர ெசா��� ெகா�ேட
வ���ேற�. அவ� எ�� இ���� க��ைத ஒ��ய எ�
�����க� ம��ேம ஒ� 50 ப��க��� வ��
எ�பதா� அ�கமா� எ�த��ைல. ராமாயண� எ���
ேநா�க� மா����. இ�த அலச� ப��� ��ன� ேநர�
�ைட���ேபா� த�யாக எ����ேற�. அேதா�
ஆர�ப��� இ��ேத ஒ��வைம ெச�ய
ஆர�����ேட�, ���த ��யைல, த�ர, வா���
ராமாயண �ேலாக� ேபாட��, அைத�� ேபா�டா�
ெரா�ப� ெப�சா� ேபா��, ப���ற���� க�டமா�
ேபா��ேமா� ேபாடைல! :))))))) உ�ைம�� எ�த 112

ஆர���சா� ���த� க���ப����க ேவ��
இ���ற�. ம�றப� வா��� ராமாயண� தா�
அ��பைட!
மய��� �ட��� ம�னைன� க�� மன� கல��ய
�ம��ரைர� ைகேக�, ராம� �ைன�னா� அவ� த�ைன
மற�த �ைல�� இ��பதா��, அவ� உடேன ெச��
ராமைன அைழ�� வ�மா�� ����றா�. க�ப��
அ�வாேற ����றா�. �ம��ர�� ராம��
அர�மைன��� ெச�� �ைத�ட� உைரயா��
ெகா����த ராம�ட�, ைகேக��� மா�ைக��
இ���� தசரத ம�ன� அைழ��வர� ெசா�னதா��
����றா�. ப�டா�ேஷக� ெதாட�பா�� ேபச
அைழ��வர� ெசா�� இ��பதா��, தா� ெச��
வ�வதா��, அைன��� ந�ல ெச��ேய எ���
�ைத�ட� ெத����� ராம�, உடேனேய ெவ�ேய
ெச�� தசரதைன� காண� �ள���றா�. ல��மண� ��
ெதாட���றா�. ெத��� ம�க� ��ட� அைல
ேமா��ற�. ப�டா�ேஷக���காக அல�க��க�
ப����த ��கைள��, அல�கார�க�ட� வ�த
ெபா�ம�கைள� பா���� ெகா�ேட ைகேக���
மா�ைக��� ெச�றா� ராம�. ஆனா� க�பேரா �த��
தசரத� மா�ைக�� ராம� ெச�றதா��, அ�ேக ம�ன�
இ�ைல என� க�� ��ன� ைகேக��� மா�ைகைய
அைட�ததா�� ெத�����றா�.
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“ஆ�� இைனயரா� இைனய �ற அட� �ர�
��� �ர�� ெபா� இ� ��தர ம�� ேத�
��ட ெகா� மாட �ைர �� �ைறய� ேபா�
��ட �க� ம�ன� உைற ேகா�� �கேலா��.”
அ�ேக ஒ� �ட��� அரச� அம�����பைத��, �க
வா�ட��ட� இ��பைத�� கவ���� ெகா�டா�,
ராம�. த�ைதைய வண�� ����தா�. “ராமா!” எ�ற
ஒ�ைற� ெசா��ட� அைம�யானா� ம�ன� தசரத�.
த�ைத�� �கவா�ட�ைத� க�� த� ��ய தாயான
ைகேக�ைய ராம� ேக�டதா� வா��� ��வ�: ” தாேய!
நா� அ�யாம� �ட எ�த� தவ�� ெச�ய��ைல என
�ைன���ேற�. த�ைத எ�ைன� க�ட��, �க�
வா�யவரா� ஒ� ெசா� �ட� ேபசாம� இ����
காரண� எ�ன? த�ைத�� �யைர� ேபா�க நா� எ�ன
ெச�யேவ���?” எ�� ேக�பதா� வா��� �ற�
க�பேரா எ�� ைகேக� ராம� வ�த உடேனேய த�
கா�ய�ைத� ப��� ேபச ஆர���ததா�� ����றா�.
“��றவ� த�ைன ேநா�� இ���னா� இய�ற
ெந���
ெகா�� உழ� ��ற� எ��� ெபய� இ��� ெகா�ைம114

��டா�
இ�� என�� உண���த� ஆவ� ஏயேத எ��� ஆ��
ஒ�� என�� உ�ைத ைம�த உைர�ப� ஓ� உைர உ��
எ�றா�”
ஆனா� அ�ண��நாத� இ�வா� �� ெம�காம�
உைட��� ெசா���றா�, ைகேக�ேய ��வதா�. ம�ன�
ெசா�வதா�� க�ப��, ராம� எ�னெவன� ேக�பதா�
வா����� �ற அ�ண��நாதேரா, “என� ெமா�
வ�வாம� �ேய� கா����” என� ைகேக� ��வதா��
ெசா�� ��������றா�. வா����� ைகேக�ேயா,
ராம�ட� தசரத� தன��� ெகா��த வா����கைள�
ப���� அைத �ைறேவ�ற ேவ��ய ேவைள
ெந�����டைத�� ��வேதா�, தா� அ�த வா����
எ�ன எ�பைத� ெசா�ல ேவ��மானா�, ராம�ட�
அைத �வ��பதா� பய� இ�ைல எ�ற அவல�
ேதா�றாம� பா���� ெகா��வதா� ராமைன உ��
ெமா� ேக���றா�. ச��ய ெந�ைய� கைட������
ராமேரா, தா� அ�த வா�ைக� ெகா��பதா��, ம�ன��
��க� மாற ��� �கேவா, �ஷ� அ��தேவா, கட��
��கேவா எ�வானா�� தயா� என��, ெசா�ன
ெசா�ைல மா�ற மா�ேட� என�� உ�� ெகா����றா�.
��ன� ைகேக� தா� வர� வா��� ெகா�ள ேந��த
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ச�த��ப�கைள �வ��� ���, அ�த இ�வர�கைள�
தா� இ�ேபா� ம�ன�ட� ேக�டதா�� ����றா�.
ேம�� ராமைன� பா��� அவ� ��வதாவ�: ராமா!
உன��� ப�லாக எ� மக� பரத���� ப�டா�ேஷக�
ெச�யேவ��� என��, � கா����� ெச�� ப�னா��
ஆ��க� வனவாச� ெச�யேவ��� என��
ம�ன�ட� நா� இ� வர�க� ேகா� உ�ேள�. அ�த
வர�க� ���� அைடவ� உ� ைக�� தா� உ�ள�. �
மர�� த���, சைட �� தா��� கா��� வாழேவ���,
இைத எ�வா� ெசா�வ� எ�ேற உ� த�ைத
தய����றா�. அவ� ச��ய��� இ��� தவறாம�
இ����ப� அவ� ��த மகனா�ய �தா� பா����
ெகா�ளேவ���. தசரத ம�ன� ெகா��த வர�கைள�
கா�பா��வா� எ�ற ெபய� அவ��� �ைல��மா�
�தா� ெச�யேவ���!” எ�� ெசா�ல, ம�ன� தசரத�
“ஓ“ெவன� ெப���ரெல��� அழ ஆர�����றா�.
ம�ன�� ��க� ெப����ற�. ஆனா� ராமேனா
இைத� ேக��� ச��� கவைல���, “தாேய! ��க�
��யைவேய நட���. பரத��காக நா� எைத��
���� ெகா��ேப�. ஆனா� த�ைத எ��ட� ஒ�
வா��ைத �ட� ேபசாம� இ����றாேர, அ� தா�
��கமா� உ�ள�. ம�ன� உ�தர�� ப�ேய நா�
நட�ேப�. பரதைன அைழ�� வர� �த�கைள அ��ப�
ெசா���க�. நா� வன� ெச���ேற�.” எ�� ��ய��
116

ைகேக� உடேனேய கா�ய� �ைறேவற ேவ��� என�
கவைல அைட�தா�.
“இ�ெபா�� எ�மேனாரா� இய��த�� எ�ேத யா��
ெச�ப அ���ண�� இராம� ���க� ெச�� ேநா���
ஒ�பேத ��� ��� அ�வாசக� உணர� ேக�ட
அ�ெபா�� அல��த ெச�தாமைர�ைன ெவ�ற�
அ�மா.”
எ�� ராம�� �க� அ�றல��த ெச�தாமைரைய
ஒ����ததா�� க�ப� இ�த� கா��ைய வ�����றா�.
பரத� வ�� வைர�� தாம��க ேவ�டா� என��,
உடேனேய �ற�ப�மா�� ைகேக� அவசர�
ப�����றா� என வா��� ராமாயண��� வா���
ெசா���றா�. த�ைத த��ட� ேந�� ெசா�ல��ைலேய
என மன� ெநா�த ராம�, ைகேக��ட� எ��ட� ந�ல
�ண� உ�� என ��க� மன�� ெகா�ள��ைலயா?
��கேள ேந�� என��� க�டைள இ�டா�� நா� ெச�ய
ேவ��யவேன அ�லவா? இ��ஷய��� ம�னைர
ேவ�� ��ற� த�ேமா? பரவா��ைல!” எ��
ெசா�����, இ�வைர�� வல� வ�� வண������
��ன� �ற�ப��ேபா� ெப�� ேகாப�ைத�
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பல இ��ய� �ழ�ைதக���� ப��ைக ேநர� கைதயான
இ�த ராமாயண� கைத�� கதாபா��ர�கைள
வ������� ேந���� ������� ெசா�ல� ��ய
�த��� உ�ள�. ஒ� ேபரரச��� மகனா�� �ற���,
ப�ட�� இளவரசனா� இ����, ஒ� ேபரழ�ைய
மண��� இ���� கதாநாயக� ஆன �ராம� ஒ�
சாதாரண ம�தனாகேவ த�ைன எ��� ெகா�வேதா�
அ�லாம� அ�ப�ேய நட��� ெகா���றா�. ஆனா�
எ�வா�? ��க� க���பா�க� �ைற�த ஒ�வனா�,
ஒ��க��� �ற�தவனா�, ேகாப� எ�பேத
இ�லாதவனா�, ெப�ேயா�க�ட��� ம�யாைத
�ைற�தவனா�, ெப�ேறாைர ம��பவனா�, மைன�ைய
உ�ரா�� ெகா�பவனா�, சேகாதர�க�ட��� பாச�
���தவனா�, நா�� ம�கைள� த� ம�களா�
�ைன�பவனா� இ�வாறாக� �ரணமான ந��ண�க�
அைன��� �ர�ப� ெப�றவனா�, ஒ� �� மா��யான
மகனா�, சேகாதரனா�, கணவனா�, எ�லாவ�����
ேமேல ஒ� அரச �மாரனா�, அரச ��ைய�
ேபா��பவனா��, கா�பா��பவனா�� உ�ளா�,
இத�� ஒ������� அவ� வா��ைக�� த��ப�ட
ேசாக�க� தா� எ�தைன? எ�தைன? அவ� ச���க�
ேபா�� ம�த�க�� வா���� எ�தைன �த�க�?
ஒ� தக�ப� - மக�, சேகாதர�க�� உற�� �ைற��
���யாச�க�, ந��� வ�ட��� மா�ற�, ந���
ஆழ�, கணவ�, மைன��� உற�� ஆழ�, ���� 118

��க�, த�ம���� �ைள�க�, த��ப�ட
வா����க�� �ைள�க�, இன�கவ���, ஏமா��த�,
ஒ� தைல�காத�, அத� �ைளவா� ஏ�ப�ட ப�க�,
�ம�த பாவ�க�, ேப�ழ��க�, அரச�� கடைம,
ேந�ைம, �ணநல�க�, எ�� அைன�ைத�� ப����,
அத� ���யாச�கைள�� இ�த� கைத��
பா��ர�க�ைடேய நா� பா��தா�� கைட�� நா�
காண� ேபாவ�, ஒ� த�ம�த�� ந� ஒ��க��னா�
ெவ��ப��/ ஏ�ப�� அவ� உற�க�� த��ப�ட
ேசாக�கேள.
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ைகேக��ட� இ��� �ைடெப�ற�ேம �ராம� த�
ப�வார�கைள��, த� ேதைர��, த� அரச
ம�யாைத���ய ��ன�கைள�� �ற��,
அ�மா�ைக�� இ��� கா�நைடயாகேவ த� ெப�ற
தாயான ேகாசைல�� மா�ைக��� ெச�றா�. �டேவ
க���ட� ல��மண� �� ெதாட���றா�. இ�ேக
ைகேக��� மா�ைக� ெப���ைடேய ெப�� கல�க�
ஏ�ப����த�. ராம� ேகாசைல�� மா�ைகைய
அைட�� அ�த� �ர� வ�� ேச��� தாைய வண��னா�.
ெப�ற மக�� ப�டா�ேஷக���காக �ரத� இ��த
ேகாசைல த� மகைன ஆ��வ��தா�. உடேன ராம�
தா�ட� ைகேக��� �ல� தன�� இட�ப�ட
க�டைளைய� ��� தா� த�டகார�ய� ெச�ல� தயா�
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ெச�ய� ேபாவதா�� �ற��, ேகாசைல ���ைச
அைட�� ��டா�. ���ைச ெத��த அவைள�
சமாதான� ப�����றா� ராம�. அைத� க��
ல��மண� கத� அ���றா�. தசரதைர� ப���
ெப�ணாைச�� மன� மய��யவ� எ�ெற�லா�
ெசா���றா�. ராமைன உடேனேய ேபா� ெதா���மா�
����றா�. அேயா�� ம�கேள எ���தா� �ட� தா�
த� ஒ�வனா�� ேபா��� பரதைன� த� அ����
இைரயா��வதா�� ����றா�, இைளயவ� ஆன
ல��மண�. பாரப�ச� கா��பவ� ஆ�சா�யனாகேவ
இ��தா��, தவறான பாைத�� ெச�பவ��
ஆ�சா�யனாகேவ இ��தா��, த�ைதயாகேவ
இ��தா�� எ���க� த�கவ�கேள, அவ�கைள
அட�கலா� எ�ேற சா��ர�க� ெசா��வதா��
����றா�. தசரதைர� ெகா�� ராமைன நாடாள
ைவ�பதா�� சபத� ெச���றா�, ேகாசைல�ட�. இைத�
க�ப� எ�வா� ����றா� எ�� பா��கலாமா? ராம�
த� மா�ைக��� த�ன�த�ேய வ��ேபாேத ேகாசைல
அ��ததா�� க�ப� ����றா�:
“�ைழ���ற கவ� இ�� ெகா�ற ெவ��ைட�� இ��
இைழ���ற �� �� ெச�ல த�ம� �� இர�� ஏக
மைழ���ற� அைனயா� ெமள� க��தன� வ��
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எ�� எ��
தைழ���ற உ�ள�� அ�ணா� �� ஒ� த�ய�
ெச�றா�.”
“�ைன��ல� ெமள� ��� ம�சன� ��த �ரா�
நைன��ல� எ� ெகா� எ��� ஐய�தா� ந�ன பாத�
வைன�த ெபா� கழ�கா� �ர� வண�க�� �ைழ��
வா���
�ைன�த� எ� இைட�� உ�ேடா ெந� �� �ைனத��
எ�றா�”
ராம� த�ன�த�ேய வ�வைத� பா�������
ேகாசைல ச�ேதக��ட� ராமைன� ேக�பதா�� ெசா���
க�ப�, �டேவ “த�ம� �� இர�� ஏக” எ���
ெசா��வ�� இ��� இ� த�ம�ைத ��ய ஒ� ெசய�
எ��� ���� கா����றா�. எ�றா�� ராம�� த�ம�
அவைன� ைக�டாம� அவ� ��னாேலேய
வ���றதா�. இ�வா� பல�த�க�� அ��த� எ����
ெகா�ளலா�. த�ர, ராம� பரத�� ப�டா�ேஷக�
நட�கேவ��� என� ைகேக� ேக�டைத� ெசா�ன��
ேகாசைல ராம�ட�, “� ��த மகனா� இ��தா�� பரத�
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�ர��யவ�” எ�� ெசா�வதா�� ����றா�.
“�ைறைம அ�� எ�ப� ஒ�� உ�� ��ைம��
�ைற �ண�தவ� ����� ந�லனா�
�ைற� இல� என� ��ன� நா�வ����
ம� இ� அ���� ேவ��ைம மா��னா�”
அ�ேதா� ��லாம� ம�ன�� க�டைள அ�வானா�
மகேன அைத �ைறேவ��வ� உ� கடைம என��
ெசா���றாளா�.
“எ�� ��ன�� ம�னவ� ஏ�ய�
அ�� எ�னாைம மகேன உன�� அற�
ந�� ����� நா�ல� � ெகா���
ஒ�� வா�� ஊ� பல எ�றா�.”
க�ப� ம��ேம ெப��த�ைமேயா� இ�லாம� அவ� த�
பா��ர�க�� ேபா�� ேபா��� ெகா��
ெப��த�ைமயாகேவ நட���றா�க�. இ� த���
அழகா? கா�ய��� அழகா? ஆனா� வா���ேயா
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ராம� இ�லாம� தா� வாழ� ேபா�� வா��ைக ப����
இைளயா� ஆன ைகேக� த�ைன எ�வா�
நட��வாேளா என� கல��யதாக��, ல��மண��
உத�யா� ராம� கா����� ெச�லாம�, இ�ேகேய
கா�� வா��ைக�� உ�ய ெந��ைறகேளா� வாழலா�
என��, கா���� ராம� ெச�ல தா� அ�ம��க
��யா� என�� த� ேப�ைச ராம� ேக�க��ைல எ��
தா� உ�ைர ��� ��வதா�� அ�த� பாவ� ராமைன
வ�� ேச�� என�� ஒ� சாதாரண� தாயானவ� த�
ைம�த�ட� எ�வா� ��வாேளா அ�வாேற
ெசா���றா�.
க�� �ய����� ��னேர ராம� த� தா�, த� சேகாதர�
ல��மண� இ�வைர�� சமாதான� ெச���றா�.
அ�ப��� ேகாப� அட�காத ல��மண� ���ப�
���ப வாதா���றா�, ராம�ட�. ேகாசைல��� அவ�
ப��� த�ம�ைத ராம� எ���� ெசா���றா�. கணவைன
���� ��யாத ெப�ேண ந�ல மைன� எ���, த�
கணவ���� ப��ைட ெச�� வாழ��ைல எ��
அவ� ���த பா�யாக� க�த� ப�வா� என��
ெசா�� அவைள� ேத�ற� ��ன� அைர மன�டேனேய
ேகாசைல இண����றா� எ��� ��க� அவைள
வா����ற�. த�ைன� ���� ப�னா�� வ�ஷ�
கா��ேல வாழ� ேபா�� மக��� ேவ� வ���லாம�
ஆ�க��, வா���� ெசா����றா�. அ�வள�� 124

ராம� த� மைன��ட� �ைடெப�� வர�
ெச����றா�. அ�ேக �ைதேயா எ�� ராம� வர����
கா����தா�. ராமைர� க�ட�ேம அவ��� ஏேதா
�ப�த� என� ����ற�. ��ன� ராம� அைன�ைத��
அவ��� எ���� ெசா��� த� தா� ேகாசைல,
தசரத�� ம�ற மைன�மா�, தசரத�, ம��� த�
த��மா� அைனவைர�� �ைத ந�� பா���� ெகா�ள
ேவ��� என��, பரத��� மன வ��த� ஏ�ப�மா�
நட�� ெகா�ள ேவ�டா� என�� ெசா�� அவைள�
���� தா� ம��� கா� ெச�ல ஆய�த� ஆ��
ேவைள�� �ைத ராமைர� பா���� ெசா���றா�:
“��க� கா����� ெச�ல நா� ம��� இ�ேக இ��ப�
எ�ன வைக�� �யாய�? உ�க� தா��� ��க�
ெசா�ன ���ைறக� என��� ெபா���ம�லவா?
ேம�� எ� ஜாதக�ைத� பா��த �ல� என��� கா��
வா��ைக உ�� என�� �� இ����றா�க�. ஆகேவ
நா�� வ�ேவ�.” என� ேக�க ராம� ம����றா�.
இ�ேபா� �ைத�� ேவ� வ���லாம� ராமைர� ����
கா��� ேப�� �ைல ஏ�ப���ற�. அவ� வாத�ைத�
ேக�� ராம�� ேவ� வ����� ச�ம��கேவ,
ல��மண�� ராம�, �ைத�ட� வனவாச����� தயா�
ஆ��றா�.
ஆ� கா�ய� என அைழ�க� ப�� இ�த� கா�ய���
���� அர�ேக�ற� ஆர�ப� ஆ�� ேநர��. இைத 125

ராம� ஒ� அவதார ��ஷ� எ�றா� ஏ� த��க��ைல?
சாமா�ய ம�களா� இ��� ேக�க� ப�� ஒ� ேக��.
ஏென�� ராம� த�ைன� கைட�வைர��� ஒ� அவதார
��ஷனாகேவ உணர��ைல. அவ� ெசா�லா�,
ெசயலா�, �ைன�பா�, த� நட�ைதயா� தா� ஒ�
சாமா�ய ம�த� எ�ேற �ைன��� ெகா����பதா��
ெசா�ல� ப���ற� வா��� ராமாயணெம���.
அவ�ைடய �ற��� ேநா�கேம இராவண வத�
எ�றா�� அத��� ஒ� காரண�ைத��, கா�ய�ைத��
க���காம� ��மா ெவ�ேம ராம, ராவண ��த�
நைடெப�வ��ைல. இத�� அ��லமாக� கைத��
அ�க�ேக வ�� கட�ள��, ��வ�க��, அவ�க�
ெகா���� வர�க��, ெபற�ப�� சாப�க��,
அவ��� பல�க�� �ைண ேபா��றன. எ�த�
கா�ய�� ஒ� த��த காரண��லாம� நட�க� �டா�
எ�ப�� �� ம����� ராமாயண� கதா
பா��ர�க��, அ�த� காரண�கைள��,
கா�ய�கைள�� ேநா��ேய ெம�வாக நக��த�
ப���றன�. ஆனா�� கைத� ப� அவ�க� அைத
உணர��ைல. எ�� உண�����தா�? ராம� தா� ஒ�
அவதார ��ஷ� என� ெத��� ெகா����தா�?
கைத�� ேபா�ேக மா� இ��கா�? த� மனசா��ைய
மைற��� தா� ஒ� அவதார� எ�பைத� கைட� வைர
உணராத ஒ� ேந�ைமயான அரச�� வா��� ேந��த
�யர�க� நைடெபறாமா� ேபா����� சா��ய�க� 126

உ�ட�லவா? ஒ� ேப��ைம���ேள த� கா�ய�
�றைன� ெபா��� ைவ��� க� கா�ய����
மைற������ �ராம�� ெத��க� த�ைமைய
அவ��ேக உண��த �ய���றாேரா?
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கைத கைதயா� காரணமா�
ராமாயண� ப�� 16

“ப�� இக�த மன�� ஒ� ப�� இலா�
ஒ����றைன ஊ� அ��க��
எ��� எ�ப� யா�ைடய� ஈ�� ��
����� ��ேமா ெப��கா� எ�றா�.”
கணவ� ���ைன �ட� கா� ��ேமா என� ேக�ட �ைத
உடேனேய உ�ேள ெச�� மர��ைய அ��� ெகா��
ராம��� ��ேப தயா� ஆ���டதா�� க�ப� ���
இ�த� கா�� வா����� இ��� �����
ேவ�ப���ற�. வா��� ெசா�வைத� பா��ேபா�.
கணவ�� ��ப�ைத அவ�ட� ப���� ெகா�வேத 128

தன��� இ�ப� என� ெசா�ன �ைதைய� பா���
இராம�, உ� �ற�த �ல�����, ���த �ல�����
ஏ�ற ��ைவேய எ�����பதா� அவ�ட�
ெசா�����, அவ� ெபா��க�, ஆைட, ஆபரண�க�,
ம�ற ெச�வ�க� அைன�ைத�� தான� ெச������
தயாராக இ����ப� ����றா�. இ�வ� ேப�ைச��
ேக�� ��� அ�த ல��மணைன� சமாதான�
ெச����� அவைன� தா�மா�கைள� ப��ரமா��
பா���� ெகா���ப�� ெசா�ல, அவேனா ம����றா�.
பரத� ந�� பா���� ெகா�வா� எ��� அ�ப� இ�ைல
எ�� தா� அவைன அ��� ��ேவ� எ���
ெசா��� ல��மண�, தா� ராம�ட� கா���� வ��,
அவ��� ��னா� ெச��, அவ�� �ைத�� ெச���
கா��� பாைதைய� �ரைம��� த�வதா��,
அவ�க���� காவ� இ��பதா��, உ�ண� த��த
ெபா��கைள� ேத�� த�வதா�� ஆைகயா� தா��
க�டாய� வர� ேபாவதா�� ெசா�ல, ராம� மன�
ெந���� இைச��றா�. அவ�ட� ராம� ஜனக�ட�
வ�ண� ஒ�பைட�த இ� ெத��க ��க�, ம���
�ைள�க ��யாத இ� ேகடய�க�, ���� ேபாகாத
அ��க� தா��� இ� அ��ரா� ��க�, ஒ� ���
இ� க��க� ஆ�யவ�ைற� ��வான வ��ட�ட�
இ��� ெப�� வ�மா� ����றா�. ��ன� ராம�� த�
ெச�வ�கைள எ�லா� தான� ெச�ய� ெதாட��னா�.
��ன� ராம�, த��ட� ல��மணைன��, �ைதைய��129

அைழ��� ெகா�� ம�ன� தசரத�ட� �ைடெபற�
ெச�றா�.
நா�� ம�க���� �யர� ெபா��ய�. ெத��� ம�க�
��டமா�� �� ��� ைகேக�ைய� �����றன�.
அைனவ�� ராமைன��, ல��மணைன�� நா�� ��
ெதாட��� கா���ேக ெச�ேறாமானா� �ைழ�ேதா�.
இ�ைல எ�� ெகா��ேகா� அர�யான ைகேக���
ஆ���� ந�மா� வாழ ��யா�. கா��� நா�
�ராம�ட� ச�ேதாஷமா� வா�ேவா�. எ�� ேப��
ெகா���றன�. ைகேக��� மா�ைக��� ெச�ற ராம�
�ம��ர�ட� தசரத ம�னைன� தா� காண
வ����பதா�� ெத����மா� ெசா�ல, ம�னனா�
அைழ�க� ப�� �வ�� ெச���றன�. ராமைன�
க�ட�� ஓ�� ெச�� த��� ைககளா� அைண�க
�ய�ற ம�ன� ��க� தாளாம� �ேழ �ழ, �ம��ரரா�
எ��� அம��த� ப�டா�. �ைட ெப�� வைக��
ேப�ய ராமைன� க�ட ம�ன�, “ராமா! � எ�ைன� �ைற
எ�! இ�த ரா�ய� உ��ைடய�! ம�னனாக �� ����
ெகா�!” எ�� கதற� ைகேக�ேயா ���� ���� த�
ேகா��ைகைய வ�������றா�. �ம��ர� ைகேக�ைய
மனமார� ��ட ஆர���தா�. ேககய ம�ன� ஆன
ைகேக��� த�ைத �ரா�க� ேப�வைத� ����
ெகா��� �ற� ெகா�டவ� எ���, ஒ��ைற எ���
ேப�வைத� ேக�� அவ� ���க��, ைகேக���
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தாயானவ�, எ�ன �ஷய� எ�� ேக�க, அ� ரக�ய�
என��, அைத ெவ�ேய ெசா�னா� எ� உ��
ேபா���� எ��� ேககய ம�ன� ெசா�ல, உ� உ��
ேபானா�� பரவா��ைல, என�� அ�த ரக�ய�
ெசா�லேவ��� என� ைகேக��� தா�
வ�����யதாக��, ேககய ம�னேனா, வர� த�த
��ைவ,” மைன� ேக��றாேள, எ�ன ெச�யலா�?”
என� ேக�க, ��வானவ�, “உ� மைன� எ�ன
ேவ��மானா�� ெச�� ெகா�ள���, உ� வா�ைக�
கா�பா��வா�! ரக�ய�ைத ெவ�ேய ெசா�லாேத!” என�
��ய��, ேககய ம�ன� த� மைன�ைய�
ைக��டதா��, அ�த� தா�� �ணேம ைகேக��ட�
இ��பதா�� ெசா��� க�ைமயான வா��ைதகளா�
சா���றா�. எ��� ைகேக� மன� மாறேவ இ�ைல.
ராம� கா��� வாழ� சகல வச�க�� ெச��
தரேவ��� என� தசரத� �ற� ேகாப� ெகா�ட
ைகேக�, ெச�வ�க� இ�லாத ரா�ய� எ� மக���
எத�� எ�� ெகா�ைமயாக� �ற, ��தா��த� எ���
��த அைம�ச�� ைகேக�ைய� க�ைமயாக� க�டன�
ெச���றா�.அவ�கைள சமாதான� ப���ய ராம�
ம�ெவ��, �ைட, மர�� ஆ�யைவ இ��தா�
ேபா�ெமன� �ற�� உடேனேய ைகேக� ச���
தாம��காம� ெச�� அைன�ைத�� தயாராக�
ெகா��வர, ராம��, ல��மண�� மர��ைய அ���
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ெகா���றன�. பழ�க��லாத �ைத த�மாற ராம� தாேம
அவ��� அ�����றா�. அ�த� கா��ைய� பா���
தசரத� �தலான அைனவ�� கத� அழ, �ல��வான
வ��ட� ேகாப� ���தவரா�� ைகேக��ட�, ” ஏ,
ெக�ம�யா� �ைற�த ைகேக�ேய! �ைத தா� நா�ைட
ஆள� ேபா��றா�. கணவ� ெவ�நாேடா, அ�ல�
ேபா� �தலான ���ய கா�ய�க�� ஈ�ப����தாேலா
ப�ட ம�� ெபா��ைப� �ம�பா�. அ�வா� �ைத
நா�ைட ஆ�வா�. அவ� கா����� ெச�ல மா�டா�. �
பரதைனேயா, ச���கனைனேயா அ�ய��ைல. இவ�க�
கா����� ெச�றைத அ��தா� அவ�க�� அ�ேகேய
ெச����வா�க�. இ�த அேயா�� மாநகேர ெச��
���. � ராமைன� தாேன கா����� ேபாக� ெசா�னா�,
�ைதைய� ெசா�ல��ைலேய?” எ�� பலவாறாக எ����
ெசா���� வா� �றவாம� ெமளன� சா����றா�
ைகேக�. ராமேரா ச��� கல�காம� த� தக�ப� ஆன
ம�ன� தசரத�ட� த� ��வா� மன� ெநா��
ேபா����� த� தா� ேகாசைலைய� ைக�டாம�
பா���� ெகா���ப� ேவ�ட, ம�ன� தசரத�
ெபா��ஷ��� இ��� �ைல உய��த ஆைட,
ஆபரண�கைள எ��� வ�� �ைத�� அ����ப�
�ம��ர�ட� க�டைள இட, அ�வாேற �ம��ர��
அ����றா�. ��ன�, ெப�ேயா�க� அைனவ��
தன��� ெசா�ன ���ம�கைள� ேக��� ெகா�ட �ைத
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�ம��ர�, “ப�னா�� வ�ட� இ�த ��ட��� இ���
ஆர�����ற�. �ள�பலா�.” என உ�தர�ட, ம�ன�
ஆைண�� ேப�� தயாராக ைவ�க� ப����த ரத�
அ�ேக வர, �ம��ர� ேதேரா���� �தான���
அம��தா�. ராம�, �ைத�ட��, ல��மண�ட�� ேத��
ஏ� அமர, அேயா���� ம�க�� ���ர�க���
இைட�� ேத� �ள��ய�. ம�க� வ��� ேதைர ����
ராமைன� பா���� �ல����றா�க�. ஒ� ெப����ட�
ேதைர� �� ெதாட��த�.
�ம��ர� ைகேக�ைய� க��ததா�� க�ப�
ெசா�ல��ைல எ��� வ��ட� க��� ெகா�டதா�
அவ�� ெசா���றா�. ஆனா� ச�� ����னாக
வ���ற� இ�. தா�ட� �ைடெப�� ராம�
ெச�ற�ேமேய ேகாசைல ைகேக��� மா�ைகைய
அைட�ததா�� அவ� அ��ர� ேக�� அ�ேக வ�த
வ��ட� �ஷய�கைள� ெத��� ெகா�� ைகேக�ைய
இ�வா� க��� ெகா�டதா�� க�ப� ����றா�. அத�
��ன� பல பாட�க���� ��னேர ராம�, �ைத
வனவாச� ��த� நைடெப���ற�. க�ப� ��வ�:
“ெகா�ந� ���� என�� ெகா�ளா� உலக� என��
ப� ��� உய�� என�� பாவ� உள� ஆ� என��
ஒ����ைல அ���� ஒ�� உண����ைல யா�
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இ�ேம�
ெமா���றன எ� எ�னா ���� �ைற அ��
எ�பா�.”
‘கணவ� �ைலைய எ�ணாம��, உலகம�க� ெசா���
ப��ெசா�ைல எ�ணாம��, �ற� ெசா���
ந��ைரைய� ேக�காம�� இ���� ைகேக�ேய!
உன�� இ� எைத� ெசா�வ�!” என� ேக��� வ��ட�
ேம��:
“க�ேணாடாேத கணவ� உ�� ஓ� இட� காணாேத
���� ஓ�� கனேலா? �டேமா எ�ன� �க�வா�
ெப�ேணா? �ேயா? மாயா� ேபேயா ெகா�யா� �; இ�
ம�ேணா� உ�ேனா� எ� ஆ�? வைசேயா வ�ேத!”
எ�றா�.”
உ� கணவ� இற�க� ேபாவைத� �ட எ�ணாம�,
������ ��� ெந��ைப� ேபா�, ந�ைச� ேபா�,
தா�ச�ய� இ�லாம� ேப�� � ஒ� ெப�ணா? இ�ைல
ேபயா? ஊ�� கால� �யா? ெகா�யவேள? � இ��ல��
வாழ� த�� அ�றவேள!” எ�� க�� ெசா�கைள�
ெசா����றா�.
134

�ல�� ச�ேதக�கைள �வ��� ெச����� அ��த
ப����� ேபாேவா�, �த�� �க�த �ராண� ப��ய�!
வா��� ராமாயண��� அத� �����க� இ����றதா
எ�� ேக���றன�. அ� ப�� பால கா�ட���
வ���ற�. ��வா���ர� ராமைன��,
ல��மணைன�� அைழ��� ெச���றா�. அ�ேபா�,
தாடைக�� வத��, �பாஹூ, மா�சைன ெவ��
ெகா�டத��� ��ன� ��ைல�� ஜனக�� யாக���
கல�� ெகா�ள� ெச��� ��ன�, ராம,
ல��மண�க��� ��வா���ர� �ல ச�பவ�கைள��,
அைத ஒ��ய வரலா�ைற�� ��வதா� வ���ற�.
அ�ேபா� அவ� த� �ல�ைத� ப���� த�
சேகாத�யான ெகள��ைய� ப����, அவ� இ�ேபா�
ந�யாக ஓ�வ� ப����, �����, ேசா� ந�ைய�
கட�� க�ைகைய அைட��ேபா� க�ைக��
வரலா�ைற�� ����றா�. க�ைக ��� வ�யாக�
பாய� ெதாட��ய� ப��� ���ேபா� அவ�,
பரேம�வர�� அேதா�க��� இ��� ேதா��ய
ெந���� ெபா�க�� ��ய� தா�க��யாம� அ��
அைத� க�ைக�ட� ஒ����க, க�ைகயானவ� அைத�
தா��� ெச�� த� தக�ப� ஆன இமவா��
அ�வார��� �ட, அ�� இ��� உ�வா��
ெத�வமகேன “�க�த�” என அைழ�க� ப�டதா��,
அவைன வள���� ெபா��ைப ����ைக ந�ச��ர���
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ெபய� ெப�றா� எ��� ����றா�. ���தவ� எ�ற
அ��த�ைத� ெகா��க� ��ய “�க�த�“எ�� ெபய�
ெப�ற அவேன ��னா�� அ�ர�கைள ெவ�� ேதவ
ேசனாப�யாக ஆனா� என��, ஆ� கா���ைக�
ெப�க� பா��� வள��ததா��, இைறவ�� ேநர�
அ�ச� எ�பதா�� ஆ� �க�கைள� ெப�றா� எ���
அ�த� ��ரம�ய�� உ�ப����� “�மார ச�பவ�”
எ��� ெபய� என�� ����றா�. இ�த�
கா���ேகய�� வா��ைக� ச�த� பாவ�க�� இ���
��தைல அ��க வ�ல� எ��� ����றா�.
அ��த ச�ேதக� “�ைத எ�ன ���� ேப�னா�
ராம�ட�!” எ�ேற! க�ப� ெவ� �லபமா� ஒேர பாட�ட�
இைத� தா�� ����றா�. ஏென�� அவ� ேநா���
�ைத�� ஒ� அவதாரேம. அ�த � எ�ன� ப��
மகால���ேய அவதார� ெச����ைக�� க�ப�
அவைள இக��� ஒ� ெசா� ெசா�வாரா எ�ன?
“ெகா�றவ� அ� �ற�� ேகா�ல�
ெச�ற� அ�ன �தைலயா� ��வா�
உ�� ��ற �யர� இ� ஒ��ேம
எ� �ற�த�� இ�ப� ெகாலா� எ�றா�“
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உ�ைன அைட�� உ�ேனா� இ���� ��ப� நா�
வ���ற� எ�றா� நா� இ�ைல எ�றா�,
எ�ைன����� ெச�றா� எ�லா� இ�ப� ஆ�ேமா?”
எ�� ேக���றா� �ைத. ஆனா� வா���ேயா இ���
ஒ�ப� ேம�� ேபா�, �ைத ராமைன� பா���, ராம�
கா���� வரேவ�டா� என� காரண, கா�ய�கைள��,
கடைமகைள�� ���� கா�� ம��த ��ன�, “ஏ, ராமா!
�� ��த �ர� எ�ெற�� அ�லேவா எ� த�ைதயான
ஜனக� எ�ைன உம��� ��மண� ெச�� ெகா��தா�?
�� எ�ன ஆ� வ�ைவ ஏ�ற ஒ� ெப�ணா? எ�ைன
இ�ேக ���� ெச�வத� �ல� உ� �ர���� இ���
ேந��� எ�பைத மற��ேரா? உம��� ைத�ய� இ�ைல
என அேயா�� மாநக� �ரா�� ேபச ேந��ேம?
உ�ைமேய ந�� வ������ எ�ைன ���� ெச�ல
எ�ன காரண� ���� உம�� அ�ச� ேந����ற�?
மன�னா� �ட� �றைர �ைனயாத நா� உ�ைம ����
���� எ�வா� உ�� வா�ேவ�? நா� ஒ��� ெகா�ள
மா�ேட�. அேதா� �ல����� கள�க� ேந���
வைக�� நா� நட�க மா�ேட�. கா��ேல �ைட���
�ழ��கேளா, க�கேளா அைவேய என�� அ��த�! ��
எ�ைன இ�ேக ���� ெச��ரானா� நா� உடேன
�ஷ� ���� இற�ேப�! அத� ��ன�� உ��
வாழமா�ேட�!” எ�� க�ைமயாக� ெசா�வதா�
வா��� ����றா�.
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ந� அ�றாட வா��� நட��� கணவ�, மைன�
உைரயாட� ேபா�ற ஒ�ைறேய வா��� ����
கா����றா�. ஏென�� அவரள�� ராம� ஒ�
அவதார� இ�ைல, அவதார� எ�பைத அவ� உணர��
இ�ைல. ஆகேவ வாத� �ர�வாத�க��, �க��க��
ஒ�ெவா� அரச ���ப���� நைடெப��
த�ைமயாகேவ கா����றா�.
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ேகாசைல ெப��� ��� அழ, ����ைர அைனவைர��
ேத�ற, தசரத ம�னேனா ேதைர� ெதாட���, “ராமா,
ல��மணா, �தா!” என� கத�யப� �� ெதாடர �ம��ர�
ேதைர ஓ��னா�. ராம� ேதைர ேவகமா� ஓ��மா�
�ம��ர�ட� ெசா�ல ேத�� ேவகமா� ஓட ஆர���த�.
�� ெதாட��த தசரதைர� த��த ம���மா�, “ராம�
வனவாச� ���� �கமா�� ���ப ேவ��மானா�,
ெந��பயண� ேம�ெகா������ அவைன� ெதாட���
தா�க� ெச�வ� சா��ர �ேராத�!” என� ���
த����றா�.
�ள� ராமாயண��� இ��க���க� ெப��பா��
���கமாகேவ ெசா�ல� ப����பதா�� ெத���ற�, 139

ேம�� �த� �த�� கா���� ெச�ற �மர��பர�
�லேம க�ப�� ராமாயண� ப�� அ�ய வ�த
�ள�தாச� அத� ��னேர தா�� “ராம ச�த மானச”
எ��� கா�ய�ைத எ��யதாக��, ஆகேவ அவ�
பாட�க�� ெப��பா�� ராம��, �ைத��
ெத�வ�களாகேவ கா�ட�ப����பதா��
அ���ேறா�.
ேதேரா� ஓ�ய தசரத ம�ன� த� ம���களா� த��க�
ப�டவ�, அர�மைன��� ����� வ��� �ேழ
���� �ட ேகாசைல��, ைகேக��� ேச��� அவைர�
��க �யல தசரத�, ைகேக�ைய� த����றா�. “� எ�
மைன�ேய அ�ல! உன��� என��� எ�த ச�ம�த��
இ�ைல! பரத� ஒ�ேவைள இ�நா�ைட ஏ�றானா��,
நா� இற�த��ன� அவ� என�� அ���� கட�க�
எ�ைன வ�� அைடயாம� ேபாக���! ஒ� �தைவயாக
� இ�நா�ைட அ�ப���� ெகா�� வா�வாயாக!”
எ���றா�. ேத� அேயா���� எ�ைலைய� கட��
��ட� எ�ற ெச�� ம�ன��� வ�� ேசர, கத� அ�த
ம�ன�, “ேகாசைல, எ�ேக இ����றா�? என���
��ெரன� க� ெத�யாம� ேபா���டேத? எ�ைன உ�
இ���ட� ெகா�� ெச�!” என� �ற� ேகாசைல��
மா�ைக வ�� ேச���றா�க� அைனவ��. அ�ேபா�
அ��� �ற�த, ��க ஞான� உைடயவ� ஆன ����ைர
த� ெத�வான ேப�சா� அைனவைர�� ேத����றா�:140

“ராம� கா����� ெச�வ� ���� வ��த ேவ�டா�,
இதனா� அவ���� ெப�ைமேய, கா�� அவ���
நாடாக மா��, கா��� ெத�றலா� ���, ��ய,
ச��ர�க� அவ��� ம��ைவேய த�வா�க�.
அவ���� �ர���ட� எ�பேத இ�ைல. ேகாசைல �
அைனவ���� ஆ�த� ெசா�வ���க இ�வா�
��க��� ஆழலாமா?” எ�ெற�லா� ெசா���றா�. இ�
இ�ேக ��க���. கா����� ெச�� ெகா����த ராம�
த�ைன� �� ெதாட��த ம�கைள� பா��� நா�����
����மா� ேக�க ம�க� ம��� ராமைர� ��
ெதாட���றன�.
தமஸா ந��கைரைய அைட�த ராம�� ேத� அ��ர�
அ�ேக ஓ�ெவ��க ேவ�� ���ற�. அ�ேபா�
�ம��ர�ட� ராம�, ம�க� ந�� அய��� ����ேபா�
ந�ைய� கட���டேவ��� என��, ம�க����
ெத�யேவ�டா� என��, ேதைர அேயா�� ேநா���
ச�� �ர� ஓ������ ��ன� ேவ�வ�யாக வ��
அைழ��� ெச��மா�� ����றா�. அ�மா��ேய
�ம��ர�� ெச�ய ேகாசல நா�ைட��, அத� �ராம�க�,
நகர�க�, ந�கைள�� கட�� க�ைக� �ரேதச�����
ேத� வ�� ேச���ற�. ராம� அ�ேக �ம��ரைர� ��ய
எ����றா�. ஆனா� க�பேரா �த� �த� ேத�
���� இட��ேலேய �ம��ர� ���ததா�� ����றா�.
அத� ��ன� ராம�, த� இளவ� ல��வேனா��,
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�ைதேயா�� கா��வ��� இர�� ேயாசைனக�
இர�� வ� நட�ததா�� ����றா�.
“ைதய� த� க��� த� தக�� த����
ைம அ� க�ைண�� உண��� வா�ைம��
ெச�ய த� ���ேம ேசமமாக� ெகா��
ஐய�� ேபா�னா� அ��� நா�பேண!”
இ��த� கா�� வ��� ெச�றவ�க� உதய���
இர�� ேயாசைன �ர� கட�ததா�� ெத����� க�ப�
இ�வா� ����றா�:
“ப�� வானவ�� ��பா� ப�வைர ப�றா��ன�
���� நாயக�� ெத�பா� ேயாசைன இர��
ேபானா�
அ�� பா� க��� ��ணா� அ���ற மன��
தா��
��த மா� ேத�� ேபானா� ெச�த� ெசா�ல��றா�.”
எ�� ெசா������ �� �ம��ரைர� ��
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ெதாட���றா� க�ப�. நா� வா����� க���� ப�
ராம� எ�ன ெச�தா� எ�� பா��ேபா�. க�ைக�
கைரைய வ�தைட�தன� ராம, ல��மண�க� �ைதேயா�,
அ�ேக அ�ேபா� ���கேவர�ர� எ��� இட���
த�க ��� ெச���றன�. அ�த இட��� அரச�
ராம�� ��ட நா� ந�ப� எ�ேற வா���
����றா�. �ஷாதா�க� எ��� அ�த வ�ச�ைத�
ேச��த ம�ன� ஆன �க� எ�பவ� ராம�
வ����பைத அ��� த� ம���, ப�வார�க�ட�
கா�நைடயாகேவ ராமைன ேநா�� வ�தானா�. அைத�
பா��த ராம� த� ந�பைன� காண� த��ேயா�
ேவகமா� எ��� ஓ�� ெச�� க��� த���
ெகா�டாரா�. ராமைர வரேவ�ற �க� ஏராளமான
��ப�ட�கைள��, கா�, க�கைள��
அ����றானா�. ஆனா� ராம� தா� �ரத�
ேம�ெகா�டைத� ெசா�� அைத ம������� த���
ம��ேம அ������ ஓ�ெவ��க, �க� காவ�
����றானா�. �டேவ காவ� இ��த ல��மணைன�
�க� ப��க� ெசா���� ப��காம� �க�ட� த�க�
���ப �லவர�கைள� ப��� ேப��
ெகா������றானா� ல��மண�. ெபா�� ���த�.
க�ைகைய� கட�க ேவ���. �க�� உத�யா� பட�
ஒ�� ெகா�� வர�ப���ற�. அைனவ����
அதாவ�, �ம��ர�, �க� ம��� அவ� ப�வார�க�
அைனவ���� தசரத���� �� நாடாள� ேபா�� 143

பரத���� ���ப��மா� ெசா������ த�ைன
அ�ேகேய த�க� ெசா��� �க�� ேவ��ேகாைள
ம����றா�. ேம�� ஆலமர��� பாைல� �கைன
���� ெகா��வர� ெசா��, அைத ���� தட�,
ல��மண��, ராம�� சைட �� த���� ெகா�டனரா�.
��ன� �க�� ஆ�க� படைக� ெச��த க�ைகைய�
கட���றன�. கட�� அ�கைரைய அைட�� ல��மணைன
�� ேபாக� ெசா��, �ைதைய ந��� ��� ராம� ��
ெதாடர� பயண� ெதாட���ற�. கா��� ஒ� மர�த���
இரைவ� க��க� ��மா����றன�.
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�கைன� ெபா��த ம��� அவ� ஒ� ��றரச� எ���
ராம�� ெந�நா� ந�ப� என�� வா��� �ற�
க�பேரா ஆ�ர�கண�கான ஓட�கைள உைடய ஒ� ஓட�
��ட��� தைலவ� என வ�����றா�, ேம��
வா��� தராத ஒ� �ற�ைப�� அவ� �க����
த���றா�. ராமைன� �க� அ�ேபாேத அ�வதா��
��� க�ப� ேம�� �கேன ஓட�ைத ஓ��� க�ைகைய�
கட�க உத�வதா�� ெசா��� க�ப�, ேம�� ஒ� ப�
ேபா�, அவ�ட� தா� ராம� ���ர�ட� ெச���
வ�ைய� ேக�டதா�� ��� க�ப�, இைவ
அைன����� ேமலா� அவைன �ராம� ஒ�
சேகாதரனா� வ��ததா�� ����றா� இ�வா�:
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“��� உள� எ�� அ�ேறா �க� உள�? அ� அ���
��� உள� இைட ம��� ��� உள� என உ�ேன�
��� உெள� ஒ� நா�ெவ� ��� உள� என உ�னா
அ�� உள இ� நா� ஓ� ஐவ�க� உள� ஆேனா�”
எ�� ராம� �கைன� பா���, நா�க� நா�வ�
சேகாதர�களா� இ��ேதா� உ�ைன� பா���� ��ன�.
ஆனா� இ�ேபா� உ�ேனா� ேச��� நா� ஐவ�
எ�றாரா�. இத�� ��னாேலேய தசரத� உ�� ���வ�
ப��� �������றா� க�ப�. ஆனா� வா���
நட�தைத நட�தப�ேய ����றா�. க�ப��� ராம� ஒ�
அவதார ��ஷ�, வா����� அவ� கால��� வா��த
ஒ� ம�த�, அ�வளேவ!
கா��� த��ய ராம� த� தாைய��, தக�பைன��
���� இ��பைத� ப���� த� தாைய��,
தக�பைன�� �ட� ைகேக� ������வாேளா எ���
அ��� �ல�ப ஆர���தா� எ�� ெசா���றா�
வா���. ெப�மாையயா� தக�ப� மன� மா�யைத�
������� ��� ராம�, ல��மணைன உடேன
அேயா�� ����� தா�மாைர��, த�ைதைய��
பா����ெகா�ள� ெசா�� ேவ����றா�. ல��மண�
ராமைர� ��ய ம��க இ�வா� ேப�� ெகா�ேட இர�146

க���ற� எ���றா� வா���. இைத� பா����ேபா�,
ராமாயண �க����� ��ன�, ம�ெறா� �க� க����
பல ��றா��க� ஆ�ய ��ன�, �ராமைன ஒ�
ெத�வமாகேவ ேபா�� வா�� நம��� ெகா�ச�
ஆ�ச�ய� ம�����, �ர��க�� ��யா� தா�.
ஆனா� ஒ� ம�தனா� வா��� வ�தா� ராம� எ�ற
ேநா��ேல பா��கேவ���. ம�த��ேக உ�ய
�ணா�சய�க� அவ�ட�� �ர�� இ��த� எ�பேத
உ�ைம! ராம� எ�ற ெத�வமா இ�ப�� ெச�த� எ�ற
�ழ�ப�ைத� ெகா�� வராம�, நாமாக இ��தா��
இ�ப�� தாேன நட�ேபா� என �ைன�தா� �ழ�பேவ
மா�ேடா�. கைத�� ேபா�����, ��னா� வர���ய
வா� வத�, �ைத�� அ���ரேவச� ேபா�ற
இட�க�� ராம�� ேபா�ைக� ���� ெகா�ள இ�
உத�� எ�பதாேலேய இ�த� ���� இ�ேக தர�
ப���ற�. �ைறக� இ�லாத ம�தைன� பைட�கேவ
இ�ைல, ந� இ�காச�கேளா, �ராண�கேளா. அ�த�
�ைறகைள ெவ�� ��ேன�வ� ப��� தா� அைவ
ெசா���றன. இைத�� �ைன�� ெகா�ளேவ���.
த� ேப���, �ண���, ெச�ைகக�� அ�க�ேக
சாதாரண ம�த� ேபா� �ைறக� ெகா����த �ராம�
�ய த�ம�ைத� ச��� வ�வாம�, ெசா�ன ெசா�
தவறாம�, ேந�ைம�� வ�வமா�� �க��ததாேலேய
அவ���� ெப�ைம! இ� அவ��� ஒ� ��ைம அ�ல.
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��ன� அ����� க�ைக, ய�ைன ேச��ட� அ�,
அத� அ��� உ�ள �ரயாைக�� தா� பர�வாஜ�
ஆ�ரம� உ�ள� என� ெத��� ெகா�� ராம,
ல��மண�க� அ�ேக ெச�� பர�வாஜைர� ப���
வண��, ஆ� ெப�����, அவ�க� வ��க� த��த
இட� ெசா��மா� �ற பர�வாஜேரா அ�ேக த���ப�
ேவ����றா�. அேயா���� இ�வள� அ�காைம��
தா� வ��க ���ப��ைல என ராம� �ற �� அவ��
அ����� ��ர�ட� எ��� இட����� ெச���
வ�ைய� ����றா�. இர�� ெபா�ைத பர�வாஜ��
ஆ�ரம��� க������� ��ன� ய�ைனைய ஒ�
க��மர��� உத�யா� கட�� �வ�� ��ர�ட�
ெச���றன�. அ�ேக உ�ள வா����� ஆ�ரம�ைத
அைட�� அவ�ட� ஆ� ெப������ ��ன�
த���ட� ேத��ெத��� மா�யவ� ந��கைர��
இைறவைன �ைற�ப� ���� ஒ� ப�ணசாைலைய
ல��மண� �ய��க, அ��� �ைற�ப�யான
வ�பா�கைள நட����� அ�� த�க
ஆர�����றன�, �வ��.
இ�ேக க�ைக� கைர�� ராம�ட� இ��� �ைடெப�ற
�க� த� இ���ட� ������றா�. அவ� ஆ�க�,
ராம, ல��மண�க� பர�வாஜ ��வ�� ஆ�ரம�
அைட��, அ����� ��ர�ட� ெச�றைத அவ�ட�
ெத���க அவ�� �ம��ர���� ெச��ைய� ெகா��க148

அைத� ெப�ற �ம��ர�� நா� ���ப ஆய�த�
ஆ��றா�. ராம� இ�� அேயா�� ����ய �ம��ரைர
ம�க� ெவ�ள� ���� ெகா�ள, அைத சமா����
ெகா�� அர�மைன ெச�ற அவ�ட� ேகாசைல த�
மகைன� ப�� �சா����றா�. �ம��ரைர� பா��த�ேம
தசரத� மய�க���� தைர�� �ழ, ேகாசைலேயா,
“ைகேக� ஏ�� �ைன��� ெகா�வாேளா எ�ற
எ�ண�தா� ேபசாம� இ������கேளா?” என�
க�ைமயாக� ேக���றா�. ராம��, �ைத��
ெப�ேயாைர வண��� ேப�ய ேப�ைச��, ல��மண��
அட�கா� ேகாப�ைத�� எ��� உைர�த �ம��ர�,
ம�க�� ���த �யர�ைத அைட����பதா��
ெத�����றா�. அைத ஏ��� ெகா��� தசரத� ��க
ேவதைன�டேனேய ேப���றா�. ராம�ட��,
�ைத�ட�� த�ைன அைழ��� ெச�ல� ெசா���றா�.
�த�� க�ைமயாக� ேப�ய ேகாசைலேயா இ�ேபா�
அவைர� ேத�ற ஆர�����றா�. எ�றா�� அவ���
���� மக� ��� எ��� �ய� வா�ட, “��� ஒ�
அரசனா? அரச ல�சண�க� உ��ட� உ�ளதா? ராமைன
இ�வா� நா� கட��யத� �ல� �� எ�ைன��
அ��தேதா� அ�லாம� இ�த� ேகாசல நா�ைட��
அ�������!” எ�ெற�லா� ெசா���றா�. ��ன�
தசரத�� அவ�ட� ம����� ேக�க அவ��
ம����� ேக�க இ�ப�ேய ெபா�� அ�த����ற�,
ெகா�� இர�� வ���ற�.
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ராம� கா� ெச�ற ஆறா� நா� இர�� தசரத���� தா�
ெச�த அ�த� ெகா��ெசய�, ���மாரைன, யாைன
என �ைன��� தா� அ�� எ��ய��, அதனா� ���த
���மார� இற�த��, அவ� ெப�ேறா�ட� ெச��
தா� உ�ைமைய உைர�த��, அதனா� அவ�க��
சாப� தன��� ��ட��ைல என��, இ�ைல எ��
இ�த ர�வ�சேம அ��� ப������, எ� தைல ஆ�ர�
��க� ஆ� இ����, ஆனா� எ� ��ற�ைத ஒ���
ெகா�டதா� த��ேன� எ��� �ைன� ����றா�.
ேம�� அ�த ���மார�� ெப�ேறா� த�க� ஒேர
மக� இற�� உ�� வாழ ���பாம� தசரதைனேய
அவ�கைள�� ெகா��மா� ��யைத�� ��ன� ���
தா�காம� மக��காக� �ைத வள��� அ�� இ�வ��
���� உ�� ��டைத�� உ�� ����ன� தன��
அ��த சாப�ைத�� �ைன� ����றா�. ��வ� சாப�
ஆன�:” மகைன� ���� நா�க� ப�� ��ப� ேபா�
உன��� ேந��. ��� உ� மகைன� ���� அ�த�
���� காரணமா� உ�� ��வாயாக. எ�வா� உ�
ந�கா�ய�க�� பலைன � அ�ப����றாேயா,
அ�வாேற உ� தவ�க�� �ைள�கைள�� ஏ��� தா�
�ரேவ���.” எ�� ��யைத �ைன� ���தா�.
இ�வா� இர� �ரா�� �ல��ய ம�ன� ��ன�
இற�தா�.
வா����� ராம� கா����� ெச�ற ஆறா� நா�
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தசரத� இற�ததா�� ெசா�ல� ப���ற�. ஆனா� க�ப�
ராம�, �ைத�ட� ேத�� ஏ�� �ம��ர�ட� �ற�ப�ட
அ�ேற இற����டதா�� ெத�����றா�. ேம��
��வ� சாப� ெகா����ேபா� வா����� ���� ப�
தசரத� ��மணேம ஆகாத ஒ� இைளஞ�, ஆனா� க�ப�
ெசா�வேதா, மகைன� ���� அ�த� ேசாக��னா�
இற�பா� என ��வ� சாப� இ�டதா� தன�� ஒ� மக�
��சய� உ�� எ�ற ஆன�த� வ�ததா��
ெத�����றா� இ�வா�:
நக� ��� படல�: பாட� எ� 378& 379:
“தாவா� ஒ��� �ைடயா� தவ� இ�� இ� �� சரண�
காவா� எ�றா� அதனா� ��ய சாப� க�ேத�
ஏவா மகைவ� ���� இ�� எ�ேபா� இட� உ�றைவ �
ேபாவா� அக� வா� எ�னாெபா� நா��ைட
ேபா�னரா�.”
ம�னேன த� தவைற ஒ��� ெகா�டதா� சாப�
க�ைமயாக� ெகா��க ���பாத �� த�ப�க�, �
ஏவ� ெசா�லாமேலேய ���ப��� ப����� ஒ�
மகைன� ெப�� அவைன� ���� நா�க� இ�ேபா�
����வ� ேபாலேவ ��� ����� ம�வா�!” எ�� 151

����� இ�வ�� இற�ததா�� ெசா���றா�. ��ன�:
“��த தள���� அய�த� ���� இெலனா� இ�ெசா�
ைம�த� உள� எ�றதனா� ம��ேவா� இவ�
வ�தெனனா�
அ�த �� ெசா�றைம�� அ�ண� வன� ஏ�த��
எ�த� உ�� ��த�� இைற�� தவறா எ�றா�“
நாேனா அ�சாப�தா� மன� தளராம� அ�ேபா� நம��
ஒ� அ�ய ந��ண�க�ட� ��ய மக� �ற�பா� எ��
எ�ண� வ�ததா� மன ம��ேவாேடேய அேயா��
����ேன�. இ�ேபா� ராம� கா����� ேபாவ��
உ��, அவைன� ���� நா� இற�ப�� உ�� எ��
ெசா���றா�. இ��த� ெப�ணாைசயா� ம� இழ�த
ம�ன� தசரத� த� ைம�த� நா�வ�� ஒ�வ� �ட
அ����� ப��ைட ெச�ய ��யாம� இற�தா�.
அவ� உட� பா�கா�க� ப�� பரத�� வர����
கா����த�. ஏ�ெகனேவேய ��க��� ஆ��த அேயா��
ம�க� ேம�� ��க��� ஆ��தன�.
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ராம� கா����� ெச�ற ஆ� நா�க� க��த ��னேர
தசரத� இற�ததா� வா��� ����ட� க�பேரா �ம��ர�
���� வ��, த��ட� ராம� வர��ைல என�
��ய�ேம உ�� ���ததா�� ����றா�. �ம��ர�
����ய�ேம வ��ட� �க�ைத� பா��த�ேம ம�ன�
இ�வா� �ைன�தானா�:
ைதலமா�� படல�: பாட�: 582, 583
“இ�ைல எ�� உைர�கலா�றா� ஏ��ன� ��வ�
��றா�
வ�லவ� �கேம ந�� வ��ல� எ��� மா�ற�
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ெசா�ல�� அரச� ேசா��தா� �ய� உ� ��வ� நா�
இ�
அ�ல� கா���ேல� எ�னா ஆ�� ��� அகல�
ேபானா�.”
என வ��ட� ப�� ஏ�� �றாம� ெமளனமா�
இ��தைத ைவ�ேத ராம� வர��ைல என அ��த
தசரத�� உ�ரான� அ�கணேம ���தததா�:
“நாயக� ���� த� ேத��பாகைன ேநா�� ந��
ேசயேனா அ�யேனா எ�� உைர�த�� ேத� வலா��
ேவ� உய� கான� தா�� த���� ��ைல� ெபா���
ேபா�ன� எ�றா� எ�ற ேபா�த�ேத ஆ� ேபானா�”
ராம��, ல��மண�� �ைத�டேனேய ����க� ஓ��
வள��த கா�����ேள ெச�� மைற�தன� எ��
�ம��ர� ��யைத� ேக�ட உடேனேய தசரத� உ��
���ததா�. உடேனேய ம�ன�� உ�ர�ற உட�
பா�கா�க� ப�ட�. வ��ட ��வ�� தைலைம��
அைம�ச�க��, ம��� �ரதா�க��, ம�ற
��வ�க�� ஒ�� �� அ��� நட�க ேவ��ய
கா�ய�ைத� ப�� ஆேலா���, வ��ட��
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ேயாசைன�� ேப�� பரத��� உடேன அேயா��
���� வ�மா� �த�கைள அ��ப ��� ெச�தா�க�.
இ�ேக நட�த �பர�கைள� ெசா�லாமேலேய உடேன
����மா� உ�தர��டா� ேபா�� என�� ெத���க�
ப�ட�. அ�வாேற �த�க� ேககய நா� �ள���
ெச�றா�க�. அ�ேக ேககய நா��ேலா பரத� இ�தைல�
ெகா�� எ��� ேபா� த���� ெகா����தா�.
�த�நா� இர� ���� சமய� அவ� க�ட கன�
அவைன அ�வா� த��க ைவ��� ெகா����த�. த�
த�ைதயான தசரத மாம�ன� க�ைத ���ய ரத���
இ��� ஆசன��� அம��� ெத� �ைச ேநா��� ெச��
ெகா����தைத� க�டதாக��, மைல உ���� இ���
�ேழ ��வ� ேபால�� கன� க�டதாக�� ெசா��
வ���� ெகா����தா�. அ�ேபா� அ�ேக வ�த �ல�
அவ�ட� அேயா���� இ��� ��வ�க�
வ����பதா�� �ற அவ�� அவ�கைள�
ச�����றா�. அவ�க� அவைன உடேன நா�
����மா� ம���, �ரதா�மா� ேவ��ேகா�, �ல
��வான வ��ட�� அ�வாேற ெசா�� அ���
இ��பதா�� ெத���க, பரதேனா த� தாயான
ைகேக�ைய� �யநல� ���தவ� என� �� அவ�
நலமா என �சா����றானா�.
���ர�ட��� ராம, ல��மண�க�, �ைத�ட� �கமா�
வா�வதா�� ெத���த ��னேர, க�ப� பரத���
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வ���றா�. ேககய நா��� இ��� அவ� அேயா��
வ�� ேசர ஒ� வார� ஆ��றதா�, க�ப�, வா���
இ�வ�� ���� ப�! வா�����, �ல ந�க�, �ல, பல
�ராம�க�, பல ந�தவன�க� ஆ�யவ�ைற� கட��
பரத� வ�ததா�� ெத�����றா�. உ�ேள வ��ேபாேத
பல ��� ச�ன�க� ெத�ப���றதா� பரத���.
ச�ேதக�ேதா� த�ைதைய� காண� ைகேக���
மா�ைகைய அைட��றா� பரத�. பரதைன� க�ட
ைகேக�, த� �ற�த ��ைட��, அ�� உ�ள
உற�ன�கைள�� ப�� �சா��க, பரதேனா, த�ைத
எ�ேக, எ���, அவைர� தா� உடேன வண�க
ேவ��� என�� �ற, த�ைத இற�தா� என �க�
சாதாரணமாக� ெத�����றா� ைகேக�. பரத�
அ����ேயா� ��க�� அைட��, கைட���,” த�ைத
எ�ன ��னா�?” என ேவ�ட ைகேக���,”ராமா, �தா,
ல��மணா!” என� ���ெகா�ேட உ�ைர ��டா� உ�
த�ைத,” என ம���ட� ��� ெகா�ேட, ராம��,
�ைத��, ல��மண�� மர�� த���� கா����� ெச�ல
ேந��த �க���கைள பரத���� ச�ேதாஷ� த�� என
�ைன��� ெசா���றா�. ராம� கா���� அ��ப�
ப�ட காரண� ேக�ட பரத�ட� ைகேக� த� இ�
வர�கைள� தா� ம�ன�ட� யா��த� ப���
ெசா�ல��, ேகாப� ெகா�ட பரத� ைகேக�ைய�
பலவா� ������ ேபசலானா�.
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த� தாைய�பா��� பரத�, “பா���� ெகா�யவேள!
உ�னால�ேறா த�ைத இற�தா�? தைமய� கா�����
ெச�றா�. அவ��� நா� மன�� எ�தைகய இட�
ெகா������ேற� எ�பைத � அ�����தாயானா�
இ��த� ெச����பாயா? ��ேனா�க�� ரா�ய�
��தவ��ேக உ�ய� எ�ப� இ�வா� �ல��� உ�ள
மா�படாத ஒ� வழ�க�. அைத மா�ற � யா�? ராஜ மரைப
ம��காத ��� ஒ� ரா�யா? ���யவா�கைள
��ேனா�களா�� ெகா�ட ���ப��� �ற�த �யா
இ�மா��யான கா�ய� ெச�தா�? ஆஹா, மகைன�
���� ம�ன� எ�வள� ேவதைன�� �� ����
இற����பா�? ேகாசைல ேத���, அ�ைன
����ைர�� த�த� மக�கைள� ���� எ�வா�
��க��� ��� இ��பா�க�? க�ைற� ���த ப��
ேபா� ேகாசைல ���பாேர? அவ� எ��த� இ� உ��
வா�வா�? இ�ேக� ெக�ட ெசய��� நா� காரண�
எ�ற�லேவா ஆ���ட�? நா� இ� எ��த� எ�
தாயா�க� �க�ைதேயா, சேகாதர�க� �க�ைதேயா, ேத�
�ைதையேயா பா��ேப�? அ�, பா�, அ�யாத ப�ைய
எ� �� �ம�� ��டாேய? � இ�த ரா�ய�ைத ����
ேபானா� தா� அைனவ���� ��ம�!” எ�ெற�லா�
ேகாபமா�� ேப����� த� ��த இ� தாயா�க� ஆன
����ைரைய��, ேகாசைலைய�� காண�
�ற�ப���றா�, ச���கன�ட�. அ�ேபா�
ேகாசைலேய அ�ேக பரத�� ேகாப� �ர� ேக��
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வ���றாளா�, நட�க� �ட ��யாம�. எ�றா��
ேகாசைல அ�வள� ��க���� பரத�ட� க��
ெமா�கைளேய ேப���றாளா�. �� ����� பரத�
அவ� கால��� ெந��சா��ைடயாக ����றா�.
த� தா�� ���ப� த��ைடய��ல என� ெசா���
அவ� ஒ� பாவ� ப��ய� ஒ�ைற� ேகாசைல�ட�
ெசா�� ராமைர� கா���� அ���யவ�க� அ�தைகய
பாவ�கைள� ெச�தவ�க� ஆவா�க� எ�� ெசா��
அ�� �ல����றா�. ��ன� வ��ட� பரதைன�
ேத��, ஆகேவ��ய கா�ய�கைள ம�ன���� ெச�ய�
ெசா�� ��தா� கட�கைள ���� ைவ���றா�.
அ�ேபா� அ�ேக வ�� ம�தைரைய� க�� ச���கன�
ேகாப��ட� அவைள� த���க �யல� ைகேக�யா�
அவ� கா�பா�ற� ப�வதா� வா��� ����றா�.
��ன� பரத� தா� ேந�� கா����� ெச�� ராமைன�
ச���� நா����� ���� வ�� ப�டா�ேஷக� ெச��
ெகா�� அரசாளேவ��� என� ேக�க� ேபாவதா��,
அத�கான ஆய�த�கைள� ெச��மா�� ேவ���
ெகா���றா�. அைனவ�� மன� ம�ழ, பரத�
அேயா�� ம�க� �ைட �ழ� ெப��பைடேயா�
�ள����றா�. க�ைக� கைர�� �க��
ஆ�����ப�ட ப���� வ�� ேச��த ைச��ய�ைத�
பா����, அத� �பர�கைள� ேக��� �க�
ச�ேதக��� ஆ��தா�! கவைல ����ற� அவ���! 158

வா��� ராமாயண��� தசரத�� இ��� சட��கைள
பரதேன ெச���றா� எ�ேற வ���ற�. தசரத� பரத�
நா�ைட ஏ��� ெகா�டானானா� அவ� எ� மக�
இ�ைல எ�ேற ����றா�. பரதேனா நா�ைட ஏ�கேவ
இ�ைல எ�பேதா� ராமைன�� ���ப வரவைழ�க
ேவ��� எ�ேற ����றா�. ஆகேவ தசரத�� சாப�
அவைன� தா�க��ைல எ�ேற வா����� ���.
�ள��� அ�வாேற எ�� இ����றா� எ�� ெத�ய
வ���ற�. ஆனா� க�பேரா ச���கன� இ���
சட��க� ெச�தா� எ�� ����றா�. ேகாசைல
பரதைன� பா��� இ�வா� ��வதா�� :
ப��யைட� படல�: பாட�: 903
“ம� இ� ைம�தேன வ�ள� உ�ைதயா�
இ�� எ�� நா� ஏ� இர��ன
��வ� ெச� கட� ெச�� ���� எ��
உ�வ� ேம�னா� உைர�� ேம�னா�.
என� ேகாசைல த�ைத இற�� ஏ� நா�க�
ஆ���டதா�� உடேன ஈம� கட�கைள �ைறேவ�ற��
����றா�. ஈம� கட�க� ெச�ய ஏ�பா�க�� ெச��
பரத� சட��க� ெச�ய� ேபா�� ேவைள�� வ��ட�159

ெசா�வதா�� க�ப� ����றா�: பாட�: 912
“எ��� ேவைல�� எ��த �ரைன
அ�ைன �ைமயா� அரச� ��ைன��
��� ��ப�தா� �ற�� ேபா�னா�
��னேர என ��வ� ��னா�.”
என உ� அ�ைன ெச�த ெகா��ெசயலா� உ�ைன��
உ� தக�ப� �ற����டா� என வ��ட� ��யதா��
����றா�. அத� ��ன� ச���கனைன� ெகா�� ஈம�
சட��க� ெச���ததா�� ����றா� க�ப�: பாட� எ�
920
“எ�� �� ெநா�� இட�� ���� அ�
��� தாரவ�� இைளய ேதா�றலா�
அ�� ேந�கட� அைமவ� ஆ��னா�
��� நா�மைற ெந� ெச� ��ைமயா�“
என ச���கனைன� ெகா�� ஈம� சட��கைள�
ெச���ததா�� ����றா� க�ப�.
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பல தர� ப�ட �ணா�சய�க�� ராமாயண��� ேபச�
ப���றன. தசரத ம�ன� பல �த�க�� �க�
ெப����தா�� ெப�ணாைச எ�ற ஒ�றா� ���த�
ப�டா�, ெசா�த மைன�யாேலேய. அவ� மக�க�
நா�வ�ேமா, ஒ�வைர ஒ�வ� ����ப�யான
�ணா�சய�கைள� ெகா����தேதா� ம����லாம�,
நா�வ���� மன ஒ��ைம�� இ��� வ�த�. ��தவ�
எ�ற காரண��னா� ராம� ம�ற� சேகாதர�களா� �க��
ம��க� ப�டேதா� அ�லாம�, தா�� அ���� த�க
பா��ரமாகேவ வா���� கா��னா�. த� இைளய
சேகாதர��காக� தன�� உ�ைம��ள அரசா��ைய�
�ற���றா�. சேகாதர பாச��� ஒ�வைர ���ன�
இவ�க� நா�வ��, எ�றா�,இ��� நா� பா��க�
ேபா�� சேகாதர�க�, வா�, ���வ�, த��யான
���வைன நா�ைட ��ேட �ர��னா� வா�! ராவண�,
��பக�ண�, ��ஷண�, அவ�க�ைடேய ஒ��ைம
உ�டா? இ�ைல எ�� ஏ� இ�ைல? சேகாதர உற��
ேம�பா�ைட ராம� - பரத�ைடேய க�ேடாமானா�,
அத� ேவெறா� �ைல�பா�ைட இ� நா� ராவண�
-��ஷண�ட� காண� ேபா��ேறா�. இ� ேவ�
��வ�களான ம�த�க� இ�ேபா�� இ����றா�க�.
ஒ� தா�� வ���ேலேய ந�லவ��, �ற���றா�,
ெக�டவ�� �ற���றா�. ெவ�ேவ� தா�மா�க��
வ���� �ற�த ராம, ல��மண, பரத, ச���கன�க�
சேகாதர உற� எ�றா� எ��த� இ��க ேவ���
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எ�பத�� ஒ� எ����கா�டாகேவ �ள��னா�க�
எ�� ெசா�வ� ச��� �ைக இ�ைல!

162

கைத, கைதயா�, காரணமா� ராமாயண� - ப�� 20

“��� உல����� ஓ� �த�வ� ஆ� �த�
ேதா��ன� இ��க யா� ம�ட� ��த�
சா�றவ� உைரெசய� த�ம� ஆதலா�
ஈ�றவ� ெச�ைக�� இ��� உ�டா�ேமா” : ஆ� ெச�
படல�: பாட� எ� 939
எ�� வ��ட� த�ைன ���ட� ெசா�னேபா�, பரத�
வ��டைன� பா���� ப���� ெசா�னதா��
����றா� க�ப�. ��த மக��ேக உ�யதான
அர��ைமைய� ப��� என��� ெகா��த எ� தா��
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ெசய� ��யான��, த�ம���� உ�ய�� எ�றா���ேம

என� ேக���றா�. ��ன� அைனவ�� ராமைன
அைழ��வர� �ற�ப��� க�ைக� கைரைய வ�தைடய,
அவ�கைள��, ெப��பைடைய�� �த�� பா��த
�க�� மன�� ச�ேதக� வ���ற�. ராம���� ���
ெச��� எ�ண��ட� பரத� இ�வள� ெப�ய
ேசைனைய� �ர��� ெகா�� வ������றாேனா எ�ற
எ�ண��டேனேய அவைன� ெச�� ச����,
உபசார�க� பல�� ெச��, ��ன� அவ� வ�த கா�ய�
யா� என �ன���றா�. பார�வாஜ ஆ�ரம� ெச���
வ� எ� என பரத� ேக�க, “நாேன க�ைகைய� கட��
ெகா�� ����ேற�, ஆனா� தா�க� ராம����
��� ெச��� எ�ண�ேதா� வ��������கேளா?”
என� �க� �ன���றானா�. “ராம���� ��கா?
ஒ�கா�� இ�ைல. எ� த�ைத இற�த�ேம எ� ��த
சேகாதர� ஆன ராம� என��� த�ைத ஆ���டா�.
அவ���� ��� இைழ�க நா� எ��த� ��ேவ�?”
எ�� பரத� ெசா�ல �க� மன� ம���தா�. இ�ேக
க�ப� ெசா�வ� எ�னெவ�றா� பரத� வ�வ�
ெத��த�ேம, ேகாப� ெகா�ட �கைன� ேத� பரத�
ேபாவதா��, அவைன� க�ட�ேம �க� �ைக�ததா��
ெத�����றா�. ஏ� �ைக���றா� �க� எ�றா�
அேயா���� இ��� ராமைன� ேத� வ��ேபாேத
பரத��, ச���கன�� மர�� த��ேத வ�தா�களா�.
அைத� க�ட�ேம பரத�� ந�ல உ�ள� �க����
���� ��டதா�. ஆனா� வா����� பரத� மர�� 164

த��ப� இ�ேம� தா� வ��. இைத� க�ப� இ�வா�
����றா�.
“அ�சன வ�ண� எ� ஆ� உ�� நாயக� ஆளாேம
வ�சைனயா� அர� எ��ய ம�ன�� வ�தாேர
ெச�சர� எ�பன � உ����றன ெச�லாேவா
உ�� இவ� ேபா���� நா���க� எ�� எைன
ஓதாேரா“
க�ைக கா� படல�: பாட�: 998
என� �க� ராமைன நாடாள�டாம� ெச�த பரத�
வ����டாேன என� பத���றானா�. �கைன� க�ட
�ம��ர� பரத�ட� அவ� ராம�� ந�ப� என உைர�க
பரத� தாேன அவைன� கா�ேபா� என� �ள����றா�
எ�� க�ப� இ�வா� ����றா�:
“த� ��ேன அவ� த�ைம த�ைத �ைண ��� உைர�த
ெசா� ��ேன உவ���ற ��� இலா� �� மன�தா�
ம� ��ேன த� இ� ெகா�ட மன�� இ�ய
�ைணவேன�
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எ� ��ேன அவ� கா�ெப� யாேன ெச��” என
எ��தா�!”
க�ைக கா� படல�: பாட� 1011.
எ�� பரத� �ள��� �கைன� காண அவைன� க�ட
�க� இ�வா� ெசா���றா�: பாட� 1014
“ந���� எ� நாயகைன ஒ���றா� அய� ��றா�
த��ைய�� ஒ���றா� தவ ேவட� தைல ��றா�
��ப� ஒ� ����ைல �ைச ேநா��� ெதா���றா�
எ�ெப�மா� �� �ற�தா� இைழ�பேரா �ைழ��
எ�றா�.”
என ராமைன� ேபாலேவ ஆடவ�� �ற�தவனா�
�ள��� இ�த� பரத��, அவ� அ�ேக ����
ச���கன��, ராமைன� ேபாலேவ தவ ேவட� ���,
அவ� இ���� ெத� �ைச ேநா��� ெதா�த வ�ண�
����ற மனேதா� இ����றனேர? இவ�க�
�ராம�� த��ய� தவேற�� ெச�வா�கேளா?”என
எ��� ெகா�டானா�. ேம�� �க� ெசா���றா�
பரதைன� பா���: பாட� 1019
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“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��� அ�மா.”
எ�� ஆ�ர� ராம� �ட உன�� இைணயாக மா�டா�க�,
அ�ப� �, உ� தா�� ெகா��ெசயலா� உன���
�ைட�த ரா�ய� ேவ�டா� என உத����,
�யர�ேதா� ராமைன� ேத� வ���ளாேய எ��
ேபா����றா�. ேம�� �க� ெசா�வதாவ�: பாட�
எ� 1020
“எ� �க���ற� ஏைழ எ�னேன�? இர� எ�பா�
த� �க�� க�ைற ம�ைற ஒ�கைள� த����மாேபா�
ம� �க� ெப�ைம ��க� மர�ேனா� �க�க� எ�லா�
உ� �க� ஆ��� ெகா�டா� உய� �ண�� உர��
ேதாளா�!”
எ�வா� ��ய� த� ஒ�யா� ச��ரைன��
ம�றவ�ைற�� மைற�� ����றேதா, அ�வாேற உ�167

�ல��க� �ட � இ�ேபா� ெச��� இ�த� கா�ய��னா�
மைற�� ேபா� உ� �கேழ ேம�ப�� �ள����ற�
எ�� ��னானா� �க�. ��ன� �க�� உத�ேயா�
பரத, ச���கன� க�ைகைய� கட���றன�. பர�வாஜ
ஆ�ரம�ைத அைட�த��, பரத�� ���ப�ைத அ���
ம���த பர�வாஜ� பரத����, அவ�ட� வ�த
ேசைனக�, ப�வார�க��� ���� அ����
ெகளர����றா�. பரத�ட� அவ�ைடய தா�மா�க�
�வ�� ெச�றதா�� க�ப�� ����றா�. வா�����
அ�வாேற �� இ����றா�. த� தா�மா�கைள
பார�வாஜ ��வ��� அ��க� ெச�த ��ன� ���ர
�ட� ெச���றா�க� பரத�� பைட �ர�க��.
���ர�ட��� ராம��, �ைத�� அத� அழைக� ப���
ேப� ம���� ெகா������ ேவைள�� கா��
��க�க� நாலாப�க�� பத� ஓட, ெப�� ��� எ���
வாைன மைற�க�க�டா� ராம�. உடேனேய ல��மண�
ஒ� உயரமான மர��� ேம� ஏ�� ெகா�� பா��க,
�ர�ேத ஒ� ெப�ய ேசைன வ�வ� ெத���ற�. ��ேன
வ�� நா��� ெகா��� அேயா���� ��ன� ஆன
அ��� ெகா� ெத�ய�ேகாப� ெகா�ட ல��மண�,
பரத� ெப��பைடேயா� வ�� ந�ைம� ெகா�ல�
பா����றா� எ�ேற எ����றா�. அைத ராம�ட�
ெசா�ல அவேரா ந�ப ம����றா�. பரத� அ�ப��
ப�டவேன இ�ைல என உ��யாக ம����றா�.
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ஒ�ேவைள த�ைதேய ேந�� வ���றாேரா என
ல��மண� �ைன�க இ�ைல ெவ�ெகா�ற� �ைட
இ�ைலேய என ராம� கல�க பரத� வ�� ேச���றா�.
அ�ணைன, நாடாள ேவ��யவைன, ஒ� மர�த���
மர�� த��த ேகால��� அம�����க� க�ட பரத�
ெந�ச� பத���ற�. ஓ� வ�� அ�ண� கால���
����றா�. ச���கன�� உட� வ�� வண�க,
தா�மா�, த�ைதைய ��� ��� வ�தத� காரண�
எ�ன? த�ைதைய� பா���� ெகா�வா� யா� என ராம�
பரதைன� பா��� �ன���றா�. பரத� அவைர� ���ப
நாடாள வரேவ��� என ேவ�ட, ராம� அைத ம����
த�ம, �யாய�கைள எ���� ெசா���றா�.
அ�ேபா� பரத� த�ைத இற�தா� என� ெசா�ல �ைக�த
ராம� ��க� தா�க ��யாம� ���, அ���றா�. ராம�
அ�� ச�த� ேக��� �ட வ�த ம�றவ�க� பரத�
ராமைன� க�� ேப���டா� என� ெத��� ெகா��
அவ�க� இ���� இட� ேநா�� வ���றா�க�.
தா�மா� �வைர�� பா���� க��� ���� ராமைர�
பா��� அவ�க�� கத� அழ, ராம� பரதைன� பா���
வ�த காரண� எ�ன என ���� �னவ, ராம� வ��
நாடாள ஒ��� ெகா��மா� வ�������றா� பரத�.
சேகாதர�க���� �வாத� ெதாட����ற�.
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அைனவ����, க�ப ராமாயண�, வா��� ராமாயண�
இர��� ஒ���ைட�� ஏ��� ெகா�ள ��யா�. �ல�
அ�க� க�பேன வ�வதா��, இ��� �ல� இ�த ஒ���
ேதைவ இ�ைல என�� ெசா�லலா�. ஆகேவ
��யவைர�� வா���ைய ம��ேம ����டலா� என
�ைன���ேற�. வா���ைய� ப��ச அள����
க�பைன� ப��க��ைல, க�ப�� பாட�க�� அழ�
மனைத ஈ����ற� ம����லாம�, ஒ���த ெத��க
எ�ண�க�� ேகா�ைவ�� மனைத� கவ���ற�
எ�பதாேலா எ�னேமா �ல சமய�க�� இ�த ஒ���
எ�னா� த���க ��யைல. இ�, பா�கா ப�டா�ேஷக�
ெதாட��. ��தாநா� கைத�� �வாத� ஆர�����
��னேர பட� ேபா�டா�சா எ�� �வா ேக����தா�. 170

த�ைன நா�ைட ஆ�மா� ேக��� ெகா�ட பரதைன�
பா��� �ராம�, “� உ� த�ம ெந�ைய ��� �ல��
ேபச� �டா�. நம� த�ைத�� க�டைள�� ேப�ேலேய
நா� கா���� வ���ேள�. அவ�ைடய வா��ைதைய
நா� �ற ��யா�. ��� �ற� �டா�. அவ� ��யப�ேய
�ேய உ� கடைமைய ஏ��� ெகா�.” எ�� ெசா���றா�.
ம�நா� த�ைத�� ஆ�ற ேவ��ய ஈம� கட�கைள�
ெச�����. ராம� ����, பரத���� த�ம �யாய�ைத
எ���� �ற ஆர���க, பரத� ம����றா�. த�
தாயா���� தசரத ம�ன� அ��த இ�த ரா�ய� த�சமய�
தன��� ெசா�தமான� எ���, அைத� தா� த�
இ�ட�ப� யா��� ேவ��மானா�� ெகா��க ����
எ���, அைத� தா� �ராம��� அ��பதா��, அவ�
உடேன வ�� ரா�ய�ைத ஏ��� ெகா�ள
ேவ��ெம���, ேக��� ெகா���றா�. ஆனா� ம��த
�ராம�, ���� த�ைத�� க�டைளைய �ற ��யா�
என� �����, அேயா�� உ� ரா�ய�, இ�த� கா��,
��க�க�� எ� ரா�ய�, த�ைத என�க��த ெபா���
இ�, இைத �ைறேவ��வ� ந� இ�வ�� கடைம
எ���றா�. ஆனா� பரதேனா, “எ� தா��
ேகாப��னாேலா, அ�ல� அவ�ைடய சாகச��னாேலா
ந� த�ைத என�க��த இ�த ரா�ய� எ��� ெபா���
என�� உக�த� அ�ல. நா� இைத ெவ����ேற�. ந�
த�ைத பல ���ய கா�ய�கைள� ெச���, �ற�பான
யாக�கைள� ெச���, ��ம�கைள பல �த�க��
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ம������ ந�லா��ேய ���� வ�தா�. அவைர�
ப��� நா� ��வதா� �ைன�கேவ�டா�. இ�ப��
ப�ட ஒ� த�ம ெந��ைறகைள அ��த ம�த�,
ெப�ணாைச�� ���, ஒ� ெப��� �����காக
அடாத ஒ� பாவ� ெசயைல� ெச�வானா? “�னாச காேல
�ப�த ���!” எ��� பழெமா��� இண�க, அ�ய�
��ய கால� வ�ததா� அ�ேறா அவ� ��� த�மா�ற�
ஏ�ப�ட�? ஒ� ம�த��� �ர�ம�ச�ய�, இ�லற�,
வான�ர�த�, ச��யாச� இைவ நா���� இ�லறேம
உக�த� என� ெப�ேயா�க� பல�� �� இ��க�
தா�க� இ�வா� அைத உத�� த�ளலாமா? ம�ன�
மர��ைய ஏ�கலாமா? ��ம�கைள� கா�பா��வ��,
அவ�க�� ���ப�ைத� ���� ெச�வ�� ஒ�
����ய�� கடைம அ�லவா?” எ�ெற�லா�
ேக���றா�. அ�ேபா� பரதேனா� ேச��� அைனவ��
�ராமைன நா� ���ப வ�������றன�.
அ�ேபா� �ராம� அ� வைர யா�� �றாத ஒ�
ெச��ைய� ��வதா� வா��� ����றா�. அதாவ�,
ேககய ம�ன� ஆ�ய பரத�� பா�டனா�ட�, தசரத�,
ைகேக���� �ற��� ��ைள�ேக ரா�ய� ஆ��
உ�ைமைய� தா� அ��பதா�� ��யதா�� ����றா�.
இ� ப�� ேவ� ெத�வான க��� ேவ� யா� �ல��
இ�ைல. வ��டேரா, அ�ல� தசரத ம�ன�ட� வர�
ேக��� ைகேக�ேயா, அவைள� ���� ம�தைரேயா,172

அ�ல� ேககய ம�னேன �டேவா, யா�� இ� ப�� ஒ�
வா��ைத �ட� ேப�யதா�� �ற��ைல வா���.
ஆகேவ ஒ� ேவைள பரத� �ராம� இ�வா� ��னா�
மன� மா� நா�ைட ஏ��� ெகா�ளலா� எ�ற
காரண�தா�, ஒ� சாதாரண ம�தனாகேவ வா���யா�
����ட� ப�� �ராம� இ�வா� �� இ��கலா�
எ�ற க����ேக வ��ப�யா� இ����ற�. அ�ேபா�
அ�ேக அேயா���� இ��� வ����த பல
��வ�க�� ஒ�வரான ஜாபா� எ�பவ� ராமைர�
பா���� ����றா�. ஜாபா� ேப�வ� நா��க வாத�.
�� கால��� நா��கேம இ�ைல, எ���, ேவத�க��
�ட� ெசா�ல� பட��ைல எ��� பல�� �ைன�கலா�.
இைறவ� எ�ற த��வ� ஏ�ப�ட நா�� இ��ேத
நா��க� எ�ற த��வ�� இ��ேத வ���ற�. எ�வா�
இைற ஏ�� இ����றேதா, அ�வாேற இைற ம����
இ��ேத வ������ற�. இ�� ��யதா� எ���
வர��ைல. ஜாபா� �ராம�ட� ெசா���றா�: “ஏ,
ராமா, � எ�ன பாமர� தனமா�� ேப���றா�?
������றா�? யா� யா��� உற�? ஒ� ம�த�
ம�ெறா� ம�த��� எ�ன ெச�ய ����?
அைனவ�ேம த��த�யா�� தாேன �ற���றா�க�.
பயண� ெச��� ம�த� ஒ� நா� ஒ� ஊைர� கட�ப�
ேபால��, இர� த��வ� ேபால�� உ�ள இ�த
வா��ைக�� யா� த�ைத? யா� மக�? தசரத� உன���
த�ைத எ�பத�� அவ� ஒ� க�� ம��ேம! �
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க�பைனயாக உண��கைள வள���� ெகா�� ���
வ��தாேத! � இ�ேபா� உ� த�ைத��� ெச�த ஈம�
கட�க�னா� எ�ன பய�? உ� த�ைதேயா
இற����டா�. அவனா� எைத உ�ண ����? இ�த
உணைவ இ�ேபா� � இ�ேக பைட�த� ெவ�� �ேண!
பயண� ெச��� நம��� ைக�� தாேன உண� எ����
ெச���ேறா�? அ�ப� இ��க இற�தவ��� இ�ேக
உண� பைட�தா� அ� அவ���� ேபா�� ேச�மா
எ�ன? இைவ எ�லா� தான, த�ம�கைள
எ��பா��பவ�களா� சாம���யமாக ���க� ப�ட
வ��ைறக�. � இ�ேபா� ரா�ய�ைத� �ற�ப�
எ�ப�� உ� �ல��� யா�� ெச�யாத ஒ� கா�ய�.
ரா�ய�ைத ஏ�� அத�ட� �� வ�� �க�கைள
அ�ப��பாயாக!” எ�� �றேவ உ�ளா��த
ேகாப��ட� ராம� ����றா�.
“ரா�ய�ைத நா� ஏ�கேவ��� எ�ற ஒேர
காரண���காக� தா�க� இ�வா� ேப�வ� �ைறய��.
ஒ� அரச��� உ�ைம தா� ���ய�. ச��ய
ப�பாலன� ெச�வேத அவ� கடைம. உல�� ஆதார��
ச��யேம ஆ��. அ�த� ச��ய����� க���ப�� எ�
த�ைத எ�ைன� கா����� ேபாக� ெசா�ல, அவ���
நா�� ச��ய� ெச�� ெகா�������ேற�. எ�னா�
அைத �ற ��யா�. என�� ����� ேக� �ைள��க�
��ய ஒ�ைற ��க� ெசா�����கேள? எ� த�ைத 174

உ�கைள எ�ப� ஏ�றா� எ�� என�� ஆ�ச�யமா�
உ�ள�. நா��க வாத� ேப�� ��க� இ�த ��வ�க�
��ட��� எ�ப� இ��க ����ற�?” எ�� �ற��,
வ��ட� ராம�ட� ஜாபா� அ�வா� ேப�ய� த�ம,
�யாய�ைத அ��ேத தா� எ���, அவ���
ஏ�ெகனேவேய இத� ��� ெத��� எ���, அவ�
ேப�ய வா��ைதக�னா� அவைர� ப��ய தவறான
����� வரேவ�டா� என�� ����� ராம�ட�
அேயா�� ����� ேயாசைனைய வ�������றா�.
ராம� ���� பரத��� அ��ைரக� பல�� ெசா��,
அேயா�� ெச�� நாடாள� ெசா�ல, பரத� க�ெண���,
��க�� க�த�வ�க�� ேதா�� ராம�� ���ப�ைத�
���� ெச���ப� ெசா�ல, �����ட பரத� ராம�
கா�� ���� கத���றா�. அவைன� சமாதான�
ப���ய ராம�ட� பரத� ராம�� கால�கைள� ேக��
வா��னா�. ஆ���� மா��ைம ராம��
கால�க��ேக உ�யைவ எ���, ராம� வ��வைர
தா�� மர�� த���, கா�, �ழ��கைளேய உ��,
நக��� ெவ�ேய வாழ� ேபாவதா�� ��வாக�ைத
ம��� தா� கவ��பதா��, ப�னா�� ஆ��க�
���த ம�நா� ராம� அேயா�� ���ப��ைல எ��
தா� ��� இற��வதா�� சபத� எ���� ெகா��,
ராம�� கால�கைள� ெப��� ெகா�� அேயா��
������றா�. அ�ேக ராம�� கால�கைள�
��மாசன��� ைவ������ தா� ந���ராம� எ���
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ப�க�� ஊ���� ெச�� அ����� அர��
கா�ய�கைள ராம�� பா�ைககைள �����த நட�த
ஆர�����றா� பரத�.
இர�ேட இர�� பாட� ம���
“���ன� பரத�� ேவ� ெச�வ� ஒ��
இ �ைம�� அ�� என எ�� ஏ��வா�
ெச�ைம�� ��வ�� தல� த��க என
எ�ைம�� த�வன இர��� ந��னா�.
அ��தல� இர�ைட�� அ�த க��னா�
���தல� இைவ என �ைற�� ��னா�
ப��தல�� இைற��னா� பரத� ேபா�னா�
ெபா��தல� இல��� ெபால� ெகா� ேம�யா�.”
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இ�ேக ���ர�ட���, ��, ��வ�க� அைனவ��
ஏேதா மன�கல�க��� ஆ�����பைத� க�ட ராம�
அவ�க�ட� எ�னெவன �சா��க, ரா�சச�க�
������வதா��, அ��� கர� எ�பவ� ராவண��
சேகாதர� எ��� அவ� �ராம� �� ெப��பைக
ெகா�� அத� காரணமா� ��, ��வ�கைள ராம�
கா�பா��� ெகா������றா� எ�� ேகாப� ெகா��
யாக�கைள� ெகா��பதா�� ேவ� இட� நா� அவ�க�
ேபாக� ேபாவதா�� ெசா���றா�க�. த� தா�மா�க�,
த��மா�க�, ��ம�க� வ�� ெச�ற�� இ��� அேத
�ைனவாக இ��� வ�த �ராம�� தா�க�� ேவ�
இட� நா�� ெச�லலா� என ேயா���, ல��மணேனா��,
�ைதேயா�� அ����� �ள�� ��ர�ட��� இ��� 177

அ�� ��வ�� ஆ�ரம�ைத வ�தைட��றா�. அ��
��வ��, அவ� மைன� அன�யா�� தவ ெந�க��
�ற�� �ள��பவ�க�.அ��� அன�ைய த� தவ
வ�ைமயா� ������கைள�ேம �ழ�ைதக� ஆ���
��ைளகளாக மா��யவ�. த� தவ வ�ைமயா�
க�ைகைய� பாைல�� ஓட� ெச�தவ�. ெப�� �ேவ�.
அதனா� ெகா�ட ெப�� உ�ள� பைட�தவ�. அவ�
�ைதைய� த� மக� ேபாலேவ எ�� ��க ப��ட�
அவைள வரேவ��� ��ன� �ைத�� ��மண�
கைதைய அவ� வா�லாகேவ ேக�ட���றா�. ��ன�
தன��� �ைட�த ��த மாைல, த��ட����� நைகக�
ேபா�றவ�ைற� �ைத�� மன� உவ�� அ���
ம����றா�. ��ன� அ�த ஆபரண�கைள� �ைத��
அ���� அழ� பா������� ��ன� ராமேரா�
���� கா�� வ��� �ைதைய ல��மண� �� ெதாடர
அ�����றா�. இ�ேதா� அேயா��யா கா�ட�
����ற�. இ� ஆர�ய கா�ட� ஆர�ப�.
ஆர�ய கா�ட�: த�டகார�ய����� �ரேவ��த
ராம��, ல��மண��, �ைத�� அ����த
����கவ�கைள வண��� �ரா������ ெகா��
��ன� கா���� ���� ெவ� �ர� ெச���றா�க�.
அ�ேபா� அ�ேக க�ெண�ேர ேதா��னா� ஒ�
அர�க�. �ராத� எ��� ெபய� ெகா�ட அ�த அர�க�
�ைதைய� ���� ெகா��, ��க� இ�வ�� பா��க 178

��கைள� ேபா� இ������க�. உ�க��� எத��
ஒ� ெப� �டேவ? உ�ைம�ேலேய �ற�க� ஆனா�
ெப�ைண� �ட ைவ����ப� எ�வா�? உ�க�
இ�வைர�� ெகா�����, இவைள நா�
மைன�யா��� ெகா���ேற�, என� ெசா�����
�ைதைய� ��க, ராம� ேகாப� ெகா��, த� தாயான
ைகேக��� ேநா�க�� இ�ேவா என ஒ� கண� மய�க,
அவைர� ேத��ய ல��மண� அ�த அர�கேனா� ேபா�ட
ஆய�த� ஆ��றா�. ேபா�� அவைன� ெகா�ல
��ய��ைலேய என ேயா����ேபா� ராம����
��ெரன ஒ� ேயாசைன ேதா��ய�. இவ� தவ���
காரணமா� ெவ�ல ��யாத த�ைமைய� ெப����க
ேவ���. ஒ� ெப�ய �� ேதா�� இவ� உடைல�
����� �ைத�ப� ஒ�ேற வ� என� �ற��, மன�
ம���த அ�த அர�கேனா, ராமைன� பா���,
“இ��ர���� சம� ஆனவ� �. உ�ைன நா� �த��
���� ெகா�ள��ைல. � யா� என நா� இ�ேபா�
உண���ேற�.” எ�� ������ தா� ���� எ�ற
ெபய� ெகா�ட ஒ� க�த�வனா� இ��ததாக��,
�ேபர�� சாப�தா� அர�க� த�ைம ெப�றதா��
அ�ேபா� �ேபர� தசரத�� மக� ஆன �ராமனா�
சாப �ேமாசன� �ைட��� ���ப க�த�வ உலைக
அைடவா� என�� ��யதாக��, இ�ேபா� ராம�
த�ைன ����� த�� ����டா� தா� ��தைல
ெபற ���� என� ��� ப�ேவா� வண�க, ராம�� 179

அ�வாேற ெச�� அவைன ������றா�. ��ன�
�வ�� சரப�க ��வ�� ஆ�ரம� ெச�� அவைர
வண����றா�க�. ��வைர ேதவ ேலாக� அைழ���
ெச�ல வ����த ேதேவ��ர�, ராவண வத� ����
��ன� ராமைன� காண���ப��ைல என ��வ�ட�
ெசா����� அ�ேக இ��� ராம� வ���னேர �ைட
ெப��� ெச�ல, �� சரப�க ��வ� தா� � வள���
ேஹாம� ெச�� ச�ர�ைத ����ட� ேபாவதா��,
���ண மக��ைய� ெச�� பா����ப��� ராம�ட�
����� அ�வாேற � வள��� ேஹாம��� ����
மைற�� ேபா��றா�. ���ண�ட� ெச��, ��ன�
அ����� ��ேன�� ெச��� வ��� �ைத ராம�ட�
அர�க�க� நம�� ஒ� ���� ெச�ய��ைல எ�பதா�
அவ�கைள அ��க ேவ�டா� . ��வ�க��� அ��த
வா����ைய� கா�பா�ற த�டகார�ய��� ��ேன�
அர�க� இட� ேத�� ேபாகேவ�டா� எ���,
ஆ�த�க�� ந�� ஒ� �ற�ைய� �ட� ெகா�யவனா�
மா��� ச�� பைட�த� என�� ����றா�. ராம�
அவைள ம���, தா�, ��வ�க����, ��க���
வா��� ெகா�����பதா��, ��க��, ��வ�க��
த�க� தவ வ�ைமயாேலேய அர�க�கைள��,
ரா�சத�கைள�� அ���� வ�லைம உ�ளவ�கேள
எ�றா�� அவ�கைள அ��ப��, ��,
��வ�க���� பா�கா��� ெகா��ப�� த� கடைம
எ���, அவ�க� ேக�க��ைல எ�றா�� தா� இைத�180

ெச�வேத தம� த�ம� எ��� ��� �ைதைய சமாதான�
ெச���றா�. ��ன� பல ��வ�க��
ஆ�ரம�க���� ெச����� அ�ெக�லா�
அவ�க���� பா�கா��� ெகா���� ெகா��,
ஒ�ெவா� இடமா�� ெச���றன�, �வ��. ப��
வ�ட�க� ெச�ற��ன� ����, ராம��,
ல��மண��, �ைதேயா� ���ண�� ஆ�ரம����
���� வ���றா�க�. அவ�ட� அக��ய ��வ�
இ�த� கா��� வா�வதா��, அவ� இ����ட� எ�
என�� �னவ ���ண�� அக��ய�� ஆ�ரம�
ெச��� வ�ைய� ����றா�. ராம� த� த��ேயா��,
மைன�ேயா�� அக��ய ��வ�� ஆ�ரம�ைத
அைட�தா�.
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அக��ய ��வ�� ஆ�ரம�ைத ேநா��� ெச�ற ராம,
ல��மண�க� �த�� அவ�� சேகாதரைர� க��
���� ��ன� பயண�ைத� ெதாட��தன�, �ைத�ட�.
அ�ேபா� �ராம� ல��மண��� அக��ய� ப��ய
�வர�கைள� ெத�����றா�. வாதா�, இ�வல� எ�ற
இர�� அர�க�க��, அ�தண�கைள ஏமா�� ������
அைழ��, வாதா�ைய ெவ��� க�ட ��ட� ஆ��
அவைன� சைம��� ப�மா�யைத�� அவ� ��ன�
�����ட அ�தண�� வ��ைற� ����� ெகா��
ெவ�ேய வ�� ��வைத��, இத� �ல� பல
அ�தண�கைள��, ��வ�கைள�� ெகா��
ெகா����தைத��, அக��யைர�� அ�வாேற ����
ைவ��� ��ன�, ெகா�ல �ய�ற ேவைள�� அக��ய�
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வாதா�ைய �ரண� ெச�� எம�லக� அ���
இ�வலைன�� ����யைத�� ெத�����றா�. ��ன�
அக��ய�� ஆ�ரம�ைத அைட�� அவ�ட� அ�ம�
ேவ��� கா������றன�. அக��யேரா எ�� இவ�க�
வ�ைகைய எ��பா���� கா������றா�. அவ�கைள
வரேவ�ற அக��ய� �ைற�ப� �த�� அ����
உண� பைட������ ��ன� வ�த அ��க����
உண� பைட���றா�. அத� �� ராம�ட� ஒ� ��,
அ��க�, ஒ� க�� ஆ�யவ�ைற� ெகா�������
ெசா���றா�:��வக�மா�னா� ெச�ய� ப�ட இ�த ��
மகா����ைடய�. இ�த இ� அ�பறா� ��க�
இ��ரனா� ெகா��க� ப�டைவ. ��� �கரான பாண�க�
�ர��ய இ� எ��க எ��க வ�� ெகா�ேட இ����
த�ைம உ�ள�. ம�ெறா� அ��றா� ���� அ��
��ய��� �கரான�. இ�த� க�� ெத�வ� த�ைம
வா��த�. இவ�ைற � எ��ட���� இ�ேபா� ெப���
ெகா� என வ��கால� அ��தவரா�� ெசா����றா�.
��ன� அ�த இட��� இ��� இர�� ேயாசைன
�ர��� உ�ள ப�சவ� எ��� இட����� ெச��
அ�ேக ஆ�ரம� அைம��� ெகா�� த��மா��
����றா�. ஆ�த�கைள� ெப��� ெகா�� ராம�,
�ைத�ட��, ல��மண�ட�� ப�சவ� ெச���
வ��� ஜடா� எ��� ெப�ய க�ைக� க�டா�க�.
�த� பா�ைவ�� அ�த� க�கரசைன ஓ� அர�க� என 183

�ைன�தன� �வ��. ��ன� அ�த� க�கரச��
வரலா�ைற� ேக�ட��� ெகா���றன�. த� வரலா�ைற�
��ய அ�த� க�� த� வ�சாவ�ைய� �� இ����
அ�ண� எ�பவ���� தா� �ற�ததா��, த� தைமய�
ெபய� ச�பா� என��, த� ெபய� ஜடா� என��
����ற�. இ�த� ப�சவ��ேலேய அவ�கைள�
த��மா� ������ ��ன� �ைத��� தா�
பா�கா�பா� இ��பதா�� உ�� அ����ற�. தசரத
ம�ன� தன�� ந�ப� என�� ெசா���ற� அ�த�
க��.
��ன� ப�சவ�ைய அைட�த ராம, ல��மண�க�
அ�ேக ஒ� ப�ணசாைலைய எ���, ேகாதாவ� ந���
�ரா�, சா��ர �ைற�ப� ப�ண சாைல�� வ�பா�க�
நட�� அ�ேக வா��ைகைய� �வ����றா�க�.
அ�ேபா� ப�வ� மா�� ���கால� வ���ட
ல��மண� அ�ேக உ�ள ��ைர� ப���
ெசா������ பரதைன �ைன���றா�. பரத��
ந��ண�ைத��, ராம�� பா� அவ� ெகா���ள
அ�ைப�� ப��� ேப�ய ல��மண�, பரத� இ�த�
����� ராம� ���ள அ�பா� பரத�� தைர��
ப���� கா�� வா��ைகைய ேம�ெகா�டாேன என
மன� வ���� ைகேக�ைய ������ ேபச, ராம�
அவைன� த����றா�. இ�ப�ேய ஒ� சமய� இ�லாம�
பல சமய�க��� இவ�க� பழ�கைதகைள��,ேமேல 184

நட�கேவ��ய�� ப��� ேப�� ெகா����த ஒ�
நா�� வ�தா� ���பனைக! இவைள� க�ப� எ�வா�
வ�����றா� எ�� ம��� ஒேர ஒ� அ�ைமயான
பாட�:
ப�� ஒ�� ��� ��� ப�லவ� அ��க
ெச�ெச�ய க�ச� �க� �ற�ய� ஆ�
அ� ெசா� இள ம�ைஞ என அ�ன� என ����
வ�� என ந�ச� என வ�ச மக� வ�தா�”
எ�வள� அழகான வ�ணைன? அ�ன� என
���னாளா� அ�த வ�ச மக�. அவ�� ம�ற
கா�ய�க� ப�� நாைள பா��கலாமா? இ�த ���பனைக
ஏ� ராமைன��, �ைதைய�� ப� வா�க ேவ���?
�ைத�� ேம� ெகா�ட ெபாறாைம ஒ� ப�க�
எ�றா��, அவ�� ���ய ேநா�க�, ராவணைன� ப�
வா��வேத எ��� ஒ� ���. இைத� ���த��
����க�� அ�ண��நாத� �� உ�ள�, ��ன�
பா��கலா�.
மகாரா��ரா�� நா�� நக�� ெவ�ேய ஒ� 20 �.�
�ர��� உ�ள� இ�த� ப�சவ�. ஆனா� இத�
உ�ைமயான ெபய� ப�ம�ர� எ�ேற அ���ேளா� 185

ெசா���றன�. ஐ�� ெப�ய ஆலமர�க� ���த அ�த
இட� ஆலமர�ைத வடெமா��� “வ�” என�
ெசா�வதா� ஐ�� ஆலமர�க� ���த இட� எ�ற
ெபயரா� “ப�சவ�” என அைழ�க� ப�டதா��
����றா�க�. �ல வ�ட�க� ப�சவ���� ெச��,
த�சன� ெச��� வா��� எ�க���� �ைட�த�.
நா�க� ெச�ற ேபா� ம�ய� 11-00 ம� அள��
இ��கலா�. �மா� 500 ேப� உ�ள எ�க� ���லா�
பய�க� அைனவைர�� எ�க��� வ�த வ�கா��,
அ�த ெவ���, (அ�ப� ஒ��� அ�க� ெவ��
இ�ைல, ெசா�ல� ேபானா� ��� ேபாகாம� தா�
இ��த�) நட�ேத ப�சவ� ேபாகலா�, ராம�
த�டகார�ய��� இ��� நட�� வ������றா�, நா�
எ�ன இ�த ��� �.�. நட�க� �டாதா என� ேக�க
ெமா�த� ��ட�� நட�ேத ெச�ேறா�. ேபா��வர��
�த���க நா�க� ெச�ேறா�. ஐ�� ஆலமர�க�,
அ�ேக ரா� அக�யாவா� ஏ�ப��த� ப�ட ராம�
ேகா�� அைன�ைத�� த���ேதா�. ராம�, ல��மண�
ெவ�ேய ெச������ ேவைள�� �ைத த�� இ��த
�ைக�� அ�ேக உ�ள�. ஆனா� �ைக��� ெச���
வ� �க �க� ���ய�. ெகா�ச� ����, ெகா�ச�
தவ���, ெகா�ச� ஊ��� ெச�� த��������
��ன� அேத மா���� ேவ� வ�யாக ெவ�ேய வர
ேவ���. ஆனா� என�� ���� �ணற� இ��பதா�
அ�ம� ம��க� ப�ட�. எ� கணவ�� அ�க உயர� 186

காரணமா� உ�ேள ெச�ல ��யாம� அவ�� ெச�ல
��ய��ைல. எ�றா�� ெச�றவ�க� ��யைத�
ெகா�� உ�ேள ��ரக�க� இ��பதா��, வ� �க�
��க� என�� அ��ேதா�. �ல வ�ட�க� ��ன�
�ட� காடாக இ��த அ�த இட� த�சமய� க��ட�களா�
�ர�� இய�ைக� �ழ� மா���ட� என�� ெசா���
ெகா�டன�. �ைத�காக ல��மண� எ���ய ேகாதாவ�
ந��� �ள� ஒ���, ராம ���த� எ�ற ெபய�� அ�ேக
உ�ள�. ேகாதாவ� அ�ேக தா� ஆர�����ற�.
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ராம�� அழைக� க�� �ய�த ���பனைகயானவ�,
அவ�ட�, �ற�� ேகால���, ஆனா�, ����, அ���
ைவ��� ெகா��, �டேவ மைன�ைய��
ைவ������ � யா� என �னவ, தா� ராஜா தசரத��
�மார� ராம� என��, இவ� த� மைன� �ைத என��,
ல��மண� இைளய சேகாதர� என�� �����,
த�ைத�� க�டைளைய� �ரேம�ெகா�� வனவாச�
ெச�ய வ����பதா�� ����றா�. ��ன�
���பனைகைய யா� என ராம� ேக�க அவ�� த�
கைதைய� ெசா���றா�. ��ரவ� எ�ற ��வ����,
ைகக� எ�ற ரா�சத� ெப����� �ற�த ராவண�
எ�பவ� த� ��த தைமய� என��, அவ�
சேகாதர�� ெப�� ��க� ெகா�பவ�� ஆ�ய
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��பக�ண��, ப��மா� ஆனவ��, ரா�சத�க��
நட�ைத ���� இ�லாதவ�� ஆன ��ஷண�, ம���
அ����� ச��� �ர��� உ�ள ஜன�தான���
வ���� கர, �ஷண�க� ேபா�றவ�க� அைனவ�ேம
த� சேகாதர�க� என�� ெசா���றா�. ராமா, நா�க�
அைனவ�ேம உ�ைன ���பவ�க�. உ�ைன� பா��த
கண��� இ��ேத உ�ைன எ� கணவனா� வ���
��ேட�. எ�ைன ஏ��� ெகா��, �கார உ�வ��ட�
இ���� இ�த உ� மைன�ைய ��� ��வாயாக என
ேவ����றா�.
சாதாரணமா� எ�த ம�த�ேம ஒ� ெப�, அ��� ேகார
உ�வ� பைட�த அர�� இ��த� ேக���ேபா�
எ�வா� ப�க��� �ைளயா�வா�கேளா, அ��தேம
ராம�� ப�க��� �ைளயா���றா� ���பனைக�ட�.
அவைள� பா��� அவ� ெசா���றா�:
“ஏ, ெப�ேண! நா� மணமா� எ� மைன��டேன
வ����ேற�. இேதா ���� எ� த��, எ�ைன �ட
அழ��, ைத�ய�� �ர��யவ�. அவ� மைன��ட�
இ�ைல. த�ேய இ����றா�. ஆகேவ அவைன உ�
கணவனா� ஏ��� ெகா�வாயாக!” எ�� ல��மண�
ப�க� ைகைய� கா�ட அ�ண�� ேநா�ைக� ����
ெகா�ட ல��மண�� ����டேனேய, “ெப�ேண,
அ�ணேன உன��� ெபா���வா�, அைத ����
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எ��ட� வராேத! உ�ைன� ேபா�ற அழ� �ைட�தா�
அ�ண� இ�த� ெப�ைண �����வா�!” எ��
ப�காச�ைத அ�க��க, இ� ��யாத ���பனைக, இ�த
�ைத இ��தா� தாேன ராம� த�ைன ஏ�க ம����றா�
என �ைன�தவளா�, �ைதைய அ��க �ைன��, அவைள
ெந��க, உடேனேய �ஷய� ����றைத உண��த
ராம�, ல��மண�ட�,” இவ� ெகா�யவ� எ�பைத
அ�யாம� நா� ப�காச� ெச�� ��ேடாேம! இவைள�
த���� �ைதைய� கா�பா��!” எ�� ெசா�ல ேகாப�
ெகா�ட ல��மண��, அவ��, கா�, ���
ேபா�றவ�ைற அ���� த����றா�.
���பனைக கத�� ெகா�ேட ஜன�தான��� உ�ள த�
த��ய� ஆன கர, �ஷண�க�ட� ேபா� ���தா�.
த�க� தம�ைக�� அல�ேகால�ைத� க�� ஆ��ர�
அைட�த கர, �ஷண�க� அவ�ட� நட�தைத� ேக�க,
அவ�� ராம, ல��மண�க�� அழைக��, �ர�ைத��,
க��ர�ைத��, அவ�க�ட� இ���� ேபரழ�யான
�ைதைய� ப���� ����� அவ�கைள� ெகா�� தா�
அவ�க� ர�த�ைத� ���க ேவ��� என� ெசா�லேவ,
�த�� ப�லா�ர� �ர�கைள அ���ய கர, �ஷண�க�
ராம� ஒ�வேன த�யாக அவ�கைள அ��த� க��
�ர�� ேபா� ��க, ���பனைக வா�� வ�தப�
இ�வைர�� �����றா�. அவ� சமாதான� அைடய
ேவ��, இ�வ�� த�க�ட� ���ர� எ�ற ��� 190

தைல�ைடய அ�ர�ட�� ப�லா�ர� கண�கான
�ர�க�ட�� ெச�� ராம�ட� ேபா� ெதா��க�
ெச���றா�. ராம� ல��மண�ட� தா� த�யாகேவ
இ�த� ேபாைர� சமா��பதா�� ல��மண�, �ைதைய
அைழ��� ெகா�� �ைக��� அவைள ைவ������
காவ� கா���ப��� ெசா�லேவ, அ�வாேற
ல��மண�� �ைத�டேன �ைக��� ெச���றா�. ராம�
க��ேபா���� கர, �ஷண�கைள அ����றா�.
���� இ��� வானவ�க��, ம������
��க�� �மா� ெபா��� ராமைன� பாரா�ட,
�ைக����� ல��மண�� �ைத�டேன ெவ��பட
அைனவ�� ம���டேனேய ���ப�� ஆ�ரம�
ேநா��� ெச�றா�க�. ஜன�தான��� இ��� த��ய
அக�பன� எ��� அர�க� ராவணைன அைட��
ஜன�தான��� நட�த �க���கைள �வ��க ராவண�
ேகாப� அைட��றா�.
சேகாதர ஒ��ைம இ�ேக�� ெசா�ல� ப�டா�� அைவ
ந�கா�ய�����, த�ம�ைத �ைல நா�ட�� அ�லாம�,
ப� வா�கேவ பய�ப��த� ப���ற�. கர,
�ஷண�கைள� ���பனைக நா�வ�� ச�, ��ன�
ராவண�ட� ெச�� அவைன �ைதைய அபக����ப�
ெசா�வ�� ச�, ஒ� �த��� ராமைன� ப�வா�க
ெவ�� ேதா��னா�� உ�ைம�� ���பனைக��
ராவண�ட�� ேகாப� இ��ததா�� ெத�யவ���ற�.191

அ� த�ர ல��மண�� அவ� ேகாப�ைத அ�க����
வைக�� அவ� ��ைளைய� ெத�யாம� ெகா��
����றா�. இ�� சேகாதர ஒ��ைம எ�ப� அ��கேவ
பய�ப��த� ப���ற�. கைட��� �ல� அ�ய��
காரண� ஆ��ற�. ராவண��� �ைதைய அபக����
எ�ண�ைத �த�� ஏ�ப���ய� அக�பன�
எ�றா��, மா�ச� உத�ைய நா�ய ராவண�, அவனா�
ந�ேபாதைனக� ேபா��க� ப��� ��������றா�
எ�றா��, ��ன� ���பனைகயா� ��ட�
ப���றா�. ���பனைக உ�ைம�� ராவண��� �ைத
மைன�யாக ேவ��� என ����னாளா? அ�ப�
எ�றா� இத� ��ன� அவ� ஏ� இ�த� கைத��
வர��ைல? வ�சைன �ைற�த ���பனைக�� ேநா�க�
ஒ�ேவைள ராவணைன�� அ�ேயா� அ��பதா��
இ���ம�லவா? நாைள கா�ேபா�!
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ஜன�தான��� நட�த ச�ைட��, கர, �ஷண�க�
ெகா�ல� ப�ட��ன�, அவ�க�� த���த, அக�பன�
எ�பவ�, ராவண�ட� ெச��, அர�க�கைள ராம� த�
ஒ�வனா� அ��த �வர�ைத� ����றா�. அைத�
ேக��� ேகாப� அைட�த ராவண�, ��யைனேய
அ���� வ�லைம பைட�த எ�ைன �ேரா����
ெகா��, ஜன�தான�ைதேய அ��க� ���த வ�லைம
ெகா�ட அவ� யா� என �ன���றா�. �த��
ெப��� தய��ய அக�பன�, ��ன� ராவண� அவ�
உ����� தா� பா�கா��� ெகா��பதா� அ��த
உ�தரவாத��� ேப��, தசரத �மார� ராமைன�
ப����, அவ� த�� ல��மண� ப����, ேபரழ�யான
ராம� மைன� �ைத ப���� ����றா�. அவ� தா�193

கர, �ஷண�கைள� ெகா�� ஜன�தான�ைத��
அ��தா� எ�ற தகவைல� ேக�ட ராவண�, அவ���
உத�யவ�க� யா� என� ேக�க, ராம� த�
ஒ�வனாகேவ ஜன�தான��� அ�ைவ
ஏ�ப���யதாக��, அவ� ேகாப� ெகா�டா� அைத
அட�க ��யாத� எ���, எ�� ����னா�� ராம�
ஒ�வேன க��� ெத���ப�யான ேவக��ட��,
�ர��ட�� ச�ைட இ���றா� என�� ெத���தா�.
ேம�� அக�பன� ெசா�னதாவ�: “இ�த ராமைன�
ேபா�� ���த ��யா�. ஆனா� அவ��� மரண�ைத
ஏ�ப��த ஒேர வ� அவ� மைன�யான ேபரழ�
�ைதைய � அக������ பலா�காரமா� அவைள� ���
வ�வ� ஒ�ேறதா� இ��க ����. அவ��� ஈ�,
இைண யா�� இ��பதா�� ெத�ய��ைல.
எ�ப�யாவ� ராம���� ெத�யாம� � அவைள� ���
வ����. அவ� ��� தா�காம� ராம� உ�ைர ���
��வா�” எ�� ����றா�.
ராவண�� ஒ��� ெகா��, மா�சைன� க�� உத�
ேக�கலா� என அவ� த�சமய� இ���� ஆ�ரம�
ேநா��� ெச����றா�. பால கா�ட��� தாடைக
வத���� ��ன� அவ� மக� ஆன மா�ச� �த��
ராம, ல��மணேரா� ேபா��ட��, ராம பாண�தா�
மா�ச� ெவ� �ர����� ��� எ�ய� ப�ட��,
�ைன���கலா�. அ�த மா�ச� தா� அத� ��ன� 194

ஜடா�� த���, மர�� அ��� ����யவனா�
ஆ�ரம��� வா��� ெகா����தா�. அவைன�
காணேவ இ�ேபா� ராவண� ெச�றா�. (இ�த மா�ச�
ஒ� ��� ப�த� என��, ைவ��ட��� காவ�கார�
ஆன அவ� நட�ைத�� ேகாப� ெகா��, ���
ெகா��த சாப��� காரணமா� அர�க �ல���
�ற�ததா��, ��� தாேன அவைன� த� ைகயாேலேய
ெகா�� ��� ெகா��பதா� வா���ெகா��ததா�� ஒ�
கைத உ��.) எ�ப� இ��தா�� சாப��� காரணமா�
அர�� ஆன தாடைக�� மக� ஆன மா�ச� த�சமய�
ந�வா��ைகேய வா��� வ���றா�. இ�த� சமய���
அவைன உத� ேக�க� ெச�றா� ராவண�.
மா�ச�ட�, தா� வ�த கா�ய�ைத� ெசா��, �ைதைய
அபக��க� ேபாவதா��, மா�சைன அத�� உத�மா��
ேக�க, மா�சேனா அவைன� க��� ெகா���றா�.
“ஏ,ராவணா, உ� ரா�ய��� ஒ� �ைற�� இ�ைல,
யா���� எ�த ஆப��� இ�ைல, அ�ப� இ��ைக��
இ�மா�� ஒ� ேயாசைனைய உன��� ��யவ� யா�?
��சய� உ��ைடய �ேரா�யாகேவ இ��கேவ���.
ராமைன� ப�� � ந�� அ�ய மா�டா� என
�ைன���ேற�. ஆழ� காண ��யாத ச���ர� ஆன
அவ� ைக�� இ���� ��, �தைலக���� சமான�
எ�றா�, அ�த ���� இ��� எ�� அ��க�,
ேபர�ைவ ஏ�ப���� ேபரைலக���� சமான� ஆ��.195

அவ�ைடய ேதா� வ�ைம ெத�யாம� அ�� ேபா� �
���� ெகா�டாயானா� ����� அ��� ேபாவா�. �
உ� நகர����� ேபா� மைன�மாேரா� �கமா�
இ��பாயாக, ராம� அவ� மைன�ேயா� �கமா�
இ��க���, அவ� வ��� � ேபாகாேத!” என அ��ைர
�ற, அைத ஏ�� ராவண�� இல�ைக ������றா�.
ஆனா� சகல �தமான ெசளக�ய�க��, ச�ப���க��
�ைற�த ராவண��� அ�� கால� எ�ப�� ��டைத
யாரா� த��க ����? இைத ����பேத ேபா�
இல�ைக��� ெப�� ேகாப�ேதா�, ஆ��ர�ேதா��,
அ�ைகேயா�� வ�சைன �ைற�தவளா�� வ��
ேச��தா� ���பனைக!
க�ப ராமாயண� அக�பன� ப��� �ற��ைல. ஆனா�
���பனைக�� வ�சைன ப�� அ�ண��நாத� த�
����க�� �� இ��ப� இ� வைர யா�� ெசா�லாத
ஒ�றா��. ���பனைக�� கணவ� ������வா
எ��� அர�க�. ராவண� அள� கட�த ேபா� ெவ���
ஒ� சமய� த�ைக கணவ� எ�� �ட� பா��காம�
அவைன� ெகா������றா�. ���பனைக மன��
��க��, ராவண� ேம� ேகாப�� ெப��ெக���
ஓ���றதா�. ஆனா�� கால� வரேவ��� என�
கா������றா� ���பனைக. ஜன�தான��� வ��
த�� இ����றா�. அ�ேபா� அவ� �மார� ெப��
உயரமா� வள��� இ��த த��ைப� ��க���ைடேய 196

தவ� ெச�� ெகா����தா�. த��ைப ��கைள அ��க
வ�த ல��மண�, அவ� தவ� ெச�� ெகா����பைத
அ�யாம� அவ� தைலைய�� ேச��� அ���
����றா�. ெகா�ட கணவ�� ேபா�, உ�ற மக��
ேபா�� த��தா� ���பனைக. �யர�கட�� ஆ��த
���பனைக, ராம, ல��மண�கைள�� வ�ச�
���கேவ���, தைமய� ஆன ராவணைன�� ப� ���க
ேவ���. ஆகேவ இவ�க� இ�வ���� ச�ைட ���
��டா� ஒ�வ��ெகா�வ� ச�ைட ேபா��
அ�����வா�க� என எ��னாளா�. அத��
அவ���� கர, �ஷண�க�� ��� உத� ெச�த�.
ேம�� அ�ண��நாத� ெசா�வ� எ�னெவ��:
//��கைற ம�ைடம காபல கார�
���பந ைக�ப� ��� தாச�
���க �ல��� �ஷண� ேசாத� …… ��ேமா�
��தவ ர�க� ராவண ேனா�ய�
ேப��� ட�கம லாலய �ைதைய
ேமா�ட� வைள�ெதா� ேத��ைச ேயெகா� ……
��ேலேபா�
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மா�கன ���ர ேகா�ர ��பைட
���� ���ய நாளவ� ேவரற
மா��க� ��த� லா�க� நாயக� …… ம�ேகாேன//
(���த� ����க� பாட� எ� 272) �ள�க� நாைள
பா��கலா�.
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அ��க� நம�� இ�ேக தா� �த��தலா��
�ைட���ற�. அ��� �த�� அக�பன� �ல��,
��ன� ���பனைக �ல��. இ�வ�ேம �ைதைய
அபக��� வ�வ�� �ல� ராமைன� �����தலா�
எ�ேற ெசா��� ெகா����றன�. ஆனா� அ��
ராவைண� அ��� இ����ற� எ�பைத உணராம�
இ�����பா�களா எ�ன? இைத� கா�டேவ க�ப�,
“�ல மாம� �ற ��த� ேவ�தைன
�ல நாச� ெபற ����� ெமா���னா�” எ��
���பனைக, ராவணைன அ�ேயா� அ���� �ற�
ெப�றவ� என� ����றா�. ���பனைக�� கணவ�
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ராவணனா� ெகா�ற� ப����, அவ� மகைன
ல��மண� ெகா�ற� ப���� ேந��� க�ேடா�. அ�த
ல��மணா� ��க�ப�டவ� எ�பைத� தா�
அ�ண��யா�,”��கைற ம�ைட மகாபல கார�” என�
ெசா���றா�. ேம�� ���பநைகைய� ப� ��,
உதாச�, வ�ச� எ�ெற�லா� ெசா�பவ� “��ஷண�
ேசாத�” எ�� �����வ�� ேநா�க� ���ற���
நட�த ஒ� ச�பவ�. காரண, கா�ய�ேதா� தா� ராமாயண
கதா பா��ர�க�� ேதா�ற� எ�பேத கைத�� ேநா�க�
எ�பதா� இைத இ�ேக �������ேற�. ஒ� தா�
வ���� �ற���, ரா�சத �ல� சேகாதர�க��
��ஷண� ம��� ஏ� ந�லவனா� இ��தா� எ�ப��,
ெத�யவ��.
//ச�ய�ரத� எ��� ம�ன� மக� ச�க�ட�
எ�பவ� ஆ�ேசஷ�� ப�த�. நா� ேதா�� தவறாம�
ஆ�ேசஷைன வ�ப�� வ�தா� அவ�. அவ�ைடய
��நாத�� மக� ��� எ�பவ�. அவ� ச�க �ட�
ேம� மாறா� காத� ெகா�டா�. அவ�ட� த�ைன
மண���ப� ேவ�ட, ச�க �டேனா, “�� எ�பவ�
த�ைத��� சமான�! அ�வைக�� � எ� சேகாத�! ஒ�
சேகாத�ைய� சேகாதர� ��மண� ெச�ய �ைன�ப�
எ�தைகய ெகா�ய பாவ�! அ�தைகய பாவ�ைத� ெச��
��� �ேராக� நா� ெச�ய மா�ேட�!” எ��
����றா�. அவ� ���ப� ���ப அவ�ட� ேவ�ட,
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“� அ��த �ற���� என��� சேகாத� தா�, ேபா!
உ�ேம� என��� க�கள��, ���ப� எ�பேத
இ�ைல!” எ�� ெசா�ல, ேகாப� ெகா�ட ���
அரச�ட� �ைற����றா�. அ��� எ�ப�? “ம�னா,
ஒ��க��� �ற�தவ� எ�� � �ைன��� உ� மக� ��
����யான எ��ட� தவறா� நட�� ெகா���றா�! ��
தவறாத உ� ஆ����� இ�வாறான க�யா என��?”
எ�� அ��, �ல�ப �� தவறாத ம�ன��, �ர
�சா��காம�, ம�ன� மகேன ஆ���, த�டைன��
உ�ப�டவேன என� ��, இளவரசைன மா� கா�, மா�
ைக வா��மா� த�டைன �����றா�.
இளவரச���� த�டைன �ைறேவ�ற� ப���ற�.
ஒ� பாவ�� ெச�யாத தன�� ஏ� இ�த� க� எ��
ஆ�ேசஷ�ட� �ைற��ட ச�க �ட���னா�
ேதா��னா� ஆ�ேசஷ�. “எ�ன தா� உய��த �ல���
�ற�தா�� �ல�� �ண�ைத மா�ற ��யா�. �
ெசா�னப�ேய உ� வா�ைக �ைறேவ�ற எ�னா�
����. அ��த �ற���� அவ� உன���
சேகாத�யாகேவ �ற�பா�. அ�ேபா�, நாேன வ��
அவ���� த�டைன ெகா����ேற�. அ� வைர
ெபா�����க� தா� ேவ���!” என� ெசா��
மைற��றா�. அத�ப� இ�த� �ற��� ��ஷண�
சேகாத�யாக வ�� �ற�த ��� ஆன ���பநைக��,
ஆ� ேசஷ�� அவதார� என� ெசா�ல� ப��
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ல��மணனா� த�டைன ���க� ப�வதா��
ெசா���றா� அ�ண��யா�. இ� கைத���
ெச�ேவாமா?
ெப����ச�ட��, க�த�ட�� ராவண� சைப�� வ�த
���பனைக ராவணைன� பா���� க�த
ஆர�����றா�. “ெப�கேளா� �� நா�கைள�
க���� ெகா������ற ��� ஒ� அரசனா? உ�
ரா�ய��� நட�ப� எ�னெவன � அ�வாயா? உ�
ம�த�க� ஆ�ர� கண��� ஜன�தான��� ெகா�ல�
ப�டைத��, அ�த இடேம அ��க� ப�டைத�� �
அ�வாயா? ராம� எ�ற ஒ� த� ம�த� இைத�
ெச�ததாவ� உன��� ெத��மா? அவ�
ேம�பா�ைவ��, த�டக வன�ைத ��க��
தவ�க��� ஏ�றவைக�� பா�கா��� ெச��
ெகா��பைத � அ�வாயா? இ�தைன�� அவ� ெச��
���க, �ேயா அக�கார��ட� என�� �க��ைல என
�������றா�! நா�� நட�ைப அ�யாத அரச� ஆன �
���த ����� சமான�, ��� எ�ய� ப�ட வா�ய
����� சம�. ” என வா�� வ�தப� ராவணைன
இ���� ேபச ஆர���தா�. அவ� ேப�சா� ேகாப�
அைட�த ராவண�, “யா� அ�த ராம�? எ�����
வ�தா�? எ�ன ஆ�த�க� ைவ���ளா�?
எ�த�ைமயானவ�?” என �ன���றா�.
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���பனைக ராம�� �ர�ைத �வ����றா�:” ஒ�
ெப� எ�பதா� எ�ைன� ெகா�லாம� அ�க�ன�
ெச�� �ர�� ��டா� அவ� த�� ல��மண�
எ�பவ�. அ�ண�ட� ெப�� அ���, அத�� ேம�
ம�யாைத�� ��டவ� எ�ப� அவைன� பா��தாேல
ெத���ற�. அவ�க�ட� இ����றா� ேபரழ�யான
ஒ� ெப�. அவ� ெபய� �ைத. ராம�� மைன�யா�
அவ�. எ�ேப��ப�ட ேபரழ� ெத��மா அவ�? அவ�
இ��க ேவ��ய இட� உ� அ�த��ர�. ��வான அ�த
மகால���ேய அவதார� எ��� ���� வ�த� ேபா�ற
அ��த� ேதா�ற� �ைற�த அ�த� ெப� உன��
மைன�யாக இ��பத�ேக அ�கைத பைட�தவ�.
அவ��ேக�ற கணவ� �தா� ராவணா! நா� அவைள
உன�� மைன�யா�க ேவ��� எ�ற
எ�ண�ேதாேடேய அவைள ெந���ேன�. அ�ேபா�
தா� அ�த ல��மண� எ� அ�க�கைள ெவ�� ����
�ர�� ��டா�. பா� ராவணா, உன�காக நா� இ�த
அவமான�ைத� ெபா���� ெகா�டேதா� அ�லாம�,
உ��ட� ெசா�� எ�ப�யாவ� அ�த �ைதைய � ���
வ�தாவ� மைன�யா��� ெகா�ள ேவ��� எ��
ேவ��� ெகா�ளேவ வ�ேத�.” எ�� ெசா���றா�.
அவ� வா��ைதைய� ேக�ட ராவண�, த� சைப��
�����த ம���மா�கைள அ��� ���� ெப��
ேயாசைன�� ஆ��தா�.
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நட�த �க���கைள ஆரா���, ������ பா���, ��ன�
ஒ� ��மான���� வ�தவனா�� த� ேத� இ����ட�
ெச�� ேதேரா���ட� மா�ச� இ����ட� ேபாக�
ெசா���றா�. ேத�� ெச�ற�. மா�ச� இ����ட��
வ�த�.
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�ர�மா�� மானச ���ர�க�� ஒ�வ� ஆன �ல��ய�
எ�பவ�, ஒ� ஆ�ரம� அைம��� தவ வா��
ேம�ெகா����தா�. அ�த ஆ�ரம��� ெப�க�
�ைழய� �டா� என� க���பா�� ���க�
ப����த�. �� �ைழ�� ெப�க�, �ல��ய��
சாப��� ப� அவ�ட� ��மண� ஆ�� ��னேர
க��ப� த��பா�க� என� ெசா�ல� ப����த�. ஆனா�
ஒ��ைற ��ண��� எ��� �� �மா�, தவ�தலா�
அ�ம� இ�லாம� �ல��ய�� ஆ�ரம���
�ைழ���ட, சாப��� பலனா�� க��ப� த����றா�.
அ��, �ல��ய த� மக��காக ��ண���,
�ல��யைர ேவ�ட, அவ�� அவைள மைன�யாக
வ����றா�. இவ�க���� �ற��� மக� ��ரவ� 205

எ�ற ெபய�ட� வள���, பார�வாஜ ��வ�� மக�
ேதவ வ�ண�ைய மண���றா�. இவ�க� இ�வ����
�ற���றா� ஒ� �மார�, அவ��� ைவ�ரவண�
எ�ற ெபய� ைவ�� வள��� வ���றா�. ெப��
தவ�கைள� ெச���றா� அவ�. ேதவ�க���
எ��த���� உதவ ேவ��� எ�ற உ�ள��ட��,
உலக�� நாயக�களா� இ��க ேவ��� எ�ற
ஆவ�ட�� இ����றா� அவ�. �ர�மாைவ ேநா���
தவ� இ��த அவ� ��ன� �ர�மா ேதா��, “எம�,
இ��ர�, வ�ண� ஆ�ய �வேரா� நா�காவ� உலக
நாயகைன� ேத��ெத��க �ைன�த எ� ேவைலைய �
������டா�. அ�த� ெபா��ைப உன��
அ����ேற�. இேதா! இ�த� ��பக �மான�, �ைன�த
ேபா� �ைன�த இட����� ெச��� த�ைம வா��த�.
இைத� ெப��� ெகா�� � ெப�� ெச�வ����
அ�ப�யா��றா�!” எ�� ெசா�� ைவ�ரவண����
�ேபர பத�ைய அ����றா�.
த� த�ைத�ட� ெச��, தா� வ��க� த�க இட�ைத�
ேத��ெத���� த�மா� ேக�க, அவ�� ெத� கட���
அ�பா�, ���ட மைலைய ஒ��, இல�ைக எ���
ெபய�ைடய ஒ� அழகான நகர� இ����ற�.
ேதவத�ச� ��வக�மாவா�, ரா�சத�க�� ஆைண��
உ�ப�� ��மா��க� ப�ட அ�த நகர� த�சமய�
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இ����ற�. ரா�சத�க� அைனவ�� �������
பய�� ஓ�� ெச�� ��டா�க�. அ�த நகைர � எ����
ெகா�� உல��� ந�ைம ெச�வாயாக!” எ�� ெசா��
அ�����றா�. �ேபர� அைனவ�� பாரா�ட
இல�ைகைய அைட�� அரசா�� ���� வ���றா�.
அ�ேபா�, ��� இ��த ரா�சத�க�� ���யமானவ�
ஆன �மா�, பாதாள��� ஒ�����தவ�, இ�த�
ெச��ைய� ேக�� மன� ெவ���னா�. அவ���
அழேக உ�வான ைகக� எ�ற ெப�ெணா���
இ��தா�. அவ�ட� ஒ� இட��� ��லாம�
அ�ேக��, இ�ேக�� அைல�� ���த ஒ� சமய�
���� ��பக �மான��� பற�� ெகா����த
�ேபரைன��, அவ� ேதஜைஸ��, க��ர�ைத��
பா��தா�. ஏ�ெகனேவ அவ� �கைழ�� ப��� ேக���
ப����த �மா� இ�ேபா� இ��� மன� ெகா��தா�.
ெபாறாைம�� �வ�� ேபானா�. த� அழ�ய மகைள�
பா���, ” உன��� ��மண� ப�வ� வ�� ��ட�, �
�ேபர�� தக�ப��, �ல��ய�� மக�� ஆன
��ரவைஸ அ�� உ�ைன� ��மண� ெச��
ெகா�ள� ெசா�வா�. உன��� �ேபர��� �கரான மக�
�ற�பா�. ெப�� �க� அைடவா� அ�த மக�. அவ�
�ல� இழ�த ரா�ய�ைத� ���ப� ெபறலா�!” எ��
ெசா���றா�. ைகக��� தக�ப� ேயாசைன�� ேப��
��ரவைஸ அைட�� த�ைன� ��மண� ெச��
ெகா�ள� ெசா��, இ� ைக ��� ேவ����றா�. 207

��ரவேசா, த� தவ வ�ைமயா� அவ� எ�ண�
���தவரா�, அவ�ட�,”ெப�ேண! உ� எ�ண�
எ�னெவன என��� ����ற�. ஆனா� � எ�ைன வ��
அ�� இ���� இ�ேநர� ந�ல ேநர� அ�லேவ!
ஆைகயா� உன��� �ற�க� ேபா�� மக�க�
ெகா�ைம�கார�களா��, உ�வ��� பய�கரமா��
இ��பா�கேள?” எ�� ����றா�. அ��� அவ�
உடேனேய ஆ�ரம����� அ�ம� இ��� ���ததா�
க��ப��, �ழ�ைத� ேப�� த���க ��யா� என��
����றா�. அ���� அைட��றா�. ைகக�, என��
அ�ப�� ப�ட ��ைளக� ேவ�டா� என�
கத���றா�. ஆனா� ��ரவேஸா, இைத� த��க
��யா�, என��, உன��� �ற��� கைட� மக�
ம��� ெத�வ ப�� �ைற�தவனா�, எ�ைன�ேபால தவ
வ�ைமக� உ�ளவனா� இ��பா�. உ� மக�க��
�ல�� அவ� �லேம ���� அைட��!” எ��
����றா�. ��ன� ��� கால��� ைகக��� ராவண�
�ற���றா�. �ற���ேபாேத ர�த மைழ, பய�கரமான
இ� �ழ�க�, ��ய ஒ� ம��ய�, வா� ந�ச��ர�க�
������� ம��� ���தன, ேப��கா��, ��
ந��க�, கட� ெகா�த��� இ�தைனக�ட� ப���
தைலக�ட�, �ற�தா� ராவண�.
இவ��க��� ெப��பல� வா��தவனா��
��பக�ண��, ேகார உ�வ��ட� ��ய ���பநைக��
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�ற�தா�க�. கைட��� ��ஷணைன�ெப�ெற��தா�
ைகக�. அ�ேபா� ���� இ��� �மா� ெபா��த�,
ய��க��, ேதவ�க�� இ�ய கான� இைச�தா�க�,
அச��க� வா���� ெசா��ன. தச��வ� என� ெபய�ட�
ப�ட ராவண��, ��பக�ண��, �றைர�
������வ�� இ���� வாழ, ��ஷணேனா,
ேவத�கைள� க�� அைம�யான �ைற�� த�
வ�பா�க�, தவ�க� என வா��� வ�தா�.
இ��ைல�� ஓ� நா� ���� அதசய ��பக
�மான��� �ேபர� பற�� ெச�ல, �ேபர��
ஒ�ைய�� �ற�ைப�� க��� �ர��� ��ற
தச��வைன ைகக� அைழ��, “அ� உ� சேகாதர� தா�,
ேவ� யா�� இ�ைல, மா�றா�தா� மக�, அவ�
ஒ�ைய��, க��ர�ைத�� பா�! � அவைன� ேபா� ஆக
ேவ�டாமா?” என� ேக�க ராவண�� மன��
ெபாறாைம ெகா��� ��� எ�ய ஆர���த�.
இ�த ராவண�� ப��� தைலக���� த�� த��வேம
உ��. நாேம ஒ�வ�ட��� நட�� ெகா��றா� ேபா�
இ�ெனா�வ�ட� நட�ப��ைல. தா�, த�ைத�ட� ஒ�
மா��, மைன�, �ழ�ைதக�ட� ஒ� மா��,
அ�வலக��� சக ஊ�ய� எ�றா� ஒ� மா��, ேம�
அ�கா� எ�றா� ேவ� மா��, �ேந�த�க�ட� ஒ�
மா��, எ�� ப�ேவ� �தமான �ண அ�சய�க�
ெகா�டவ�கேள. ஒேர மா�� நட�� ெகா��வ��ைல209

நா� அைனவ�ட��. நம��� நாேம ����
ெகா���ேறாமா எ�பேத ச�ேதக� தா�. நா�
ஒ�வ�தா� எ�பைத நா� அ�ேவா�, எ�றா��,
நம��� இ��பவ�க� எ�தைன ேப�க�? இ� தா�
ராவண�� ப��� தைலக�� த��வ�, �க� �ற�த �வ
ப�த��, �ைண ��ப�ன��, �ர��, சேகாதர,
சேகாத�க�ட� பாச� ெகா�டவ��, �ைற தவ�
எ��� நடவாதவ�� ஆன ராவண�, �த� �தலா�
�ைற தவ� நட�� ெகா�ட� �ைத �ஷய��� தா�.
ஆனா� ராமேனா எ�றா� எ�த� ச�த��ப���� ஒேர
மா��யாக நம��� இ����, “நா�‘ �����றவனா�,
தன�� ேந��� ��ப�ைத� �ட�
ெபா��ப��தாதவனா�, எ�ேபா�� த�ம��� வ�
நட�பவனா� இ����றா�. இ� ெப�� �ர�க��
ஒ�வ� ேதா�� அைடவ��, ம�றவ� ெவ��
அைடவ�� அதனா� தா� அ�லவா?
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வா��� ராமாயண���, ராவண�� �ற��, வள���,
ேபா�ற �பர�க� உ�தரகா�ட��ேலேய இட�
ெப���ற�. எ�றா�� ந� கைத� ேபா�����
ேதைவயாக,இ�ேபாேத ெசா�ல� ப���ற�. ராம
ப�டா�ேஷக� ���த ��ன�, அக��யரா� ராம����
ெசா�ல�ப�டதா� வா��� ராமாயண� ����ற�.
இ�, ராவண�� கைத ெதாட��:
“த� தா�� ஆைசைய�� அவ� வா��ைதைய�� ேக�ட
ராவண�, தா�ட�, அவ� ஆைசைய� தா�
�ைறேவ��வதா� உ�� அ��தேதா� அ�லாம�, த�
த��யேரா� ��� க�� தவ�க�� ஈ�ப�டா�.
��பக�ண�, க�� ெவ��� அ����� ந�ேவ��, 211

���� ���� ந�ேவ�� தவ� ��ய, ��ஷணேனா
ஒ�ைற� கா�� ��� தவ� ெச���றா�. ராவணேனா
எ�றா� �� �ட அ��தாம� தவ� ெச�தேதா�
அ�லாம�, த� தைலகைள�� ஒ�ெவா�றா� அ����
ேபா��� தவ� ெச���றா�. ஒ�ப� தைலக� ெவ�ட�
ப��, ப�தாவ� தைல ெவ�ட� ப��ேபா� �ர�மா
எ�ேர ேதா��, “தச��வா, எ�ன வர� ேவ���?” என
�னவ, சாகா வர� ேக���றா�, தச��வ�. அ� இயலா�
என �ர�மா �ற, தச��வ� ெசா���றா�:” நாக�க�,
க�� இன�க�, ேதவ�க�, ய��க�, ைத�ய�க�,
தானவ�க�, ரா�சத�க� ஆ�ேயா� �லமா� என��
மரண� ேந�ட� �டா�. ம�த�க� ப�� என��� கவைல
இ�ைல, ��ைல�ட� �ழா� அவ�கைள நா�
ம����ேற�.” என� ����றா�. அ�வாேற வர�
அ��த �ர�மா, “உ� ம�ற ஒ�ப� தைலகைள�� �
���ப�� ெப�வா�! அ�ேதா�, �ைன�த ேநர���
�ைன�த உ�வ�ைத�� அைடவா�” எ��� ஆ�
அ����றா�.
��ன� ��ஷணைன� பா��� எ�ன வர�
ேவ��ெமன� ேக�க, அவேனா, ” எ�த ெந��க����
த��ைல இழ�காம�, ந�ல வ�ைய ��� �லகாம�,
த�ம��� வ��ேலேய நா� நட�க ேவ���,
�ர�மா��ர� �ைறயான ��ைச இ�லாமேலேய என��
வசமாக ேவ���, த�ம��� வ�ைய ��� நா� �லக�
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�டா�!” எ�� ேக�க அ�வாேற அவ��� வர�
அ��க� ப�ட�. ேம��, �ர�மா ��ஷணைன, “�
�ர���யாக இ��பா�!” என�� ஆ� வழ����றா�.
அ���� ��பக�ண� வர� ேக�க எ�த��த ேபா�,
ேதவ�க� �ர�மாைவ� த����றா�க�. வர� ஏ��
ெகா���� ��னேர ��பக�ண� ெச��� அ�டகாச�
தா�க ��ய��ைல. வர� ெகா��தா� தா�கா�.
அவைன மாைய�� உ�ப������� ��ன� வர�
ெகா��க� எ�� ெசா���றா�க�. இ�ைல எ��
��ல�� ந�ைமக� அைன��� க���ைமகளா� ���
என�� ெசா���றன�. �ர�மா�� சர�வ� ேத�ைய
மன�� �ைன�க அவ��, ��பக�ண� நா�� ��
இ���, ���ப� தவ�ய ெசா� வ��ப�யாக�
ெச���றா�. ��பக�ண� ����யேதா
“���ய��வ�” ஆனா� அவ� நா�� வ�தேதா
“��ர��வ�“. கால� கட�ேத இைத உண��த ��பக�ண�
வ��த, ேவ� வ���லாம� உற�காம� இ����ேபா�
ெப��பல��ட� இ���� ச��ைய�� அைட��றா�.
��ன� தச��வ�� பா�ட� ஆ�ய �மா���, ேபர�க�
�வ���� �ர�மா ெகா��த வர�க� ப��� ெத�ய வர,
தச��வைன அைழ��, “�ேபரைன� �ர�� ���
இல�ைகைய உனதா��� ெகா�வா�! உ� இ�ய
ெமா�களா� �ைட�க��ைல எ�� அ�ப��பாகேவா,
அ�ல�, பலா�காரமாகேவா இல�ைகைய உ� வச� 213

ப���!” என� ����றா�. தச��வ� ம����றா�.
“ைவ�ரவண� எ�ன இ��தா�� எ� சேகாதர�.
அவைன அ����� �ர��வ� தவ�.” என�
����றா�. ஆனா� �மா� ேம�� ேம�� அவைன
வ����த� கைட��� மன� மா� தச��வ�
�ேபர���� �� அ��� இல�ைகைய� த� வச�
ஒ�பைட���ப�� ேக���றா�. இ�வ����
த�ைதயான ��ரவ� �ேபர�ட� தச��வ� ெப��
வர�கைள� ெப����பைத எ���� ��, அவைன
�ேரா���� ெகா�ள ேவ�டா�, என��, ைகைல
மைல�� �ேபர� த� இ���ட�ைத அைம���
ெகா�ளலா� என�� ����றா�. இ�த� �ர�ைன��
காரண�தா� தச��வைன� தா� ச��க�� ேந��� ��ட�
என� �� வ�����றா�. ஆகேவ �ேபர� தக�ப�
மன� ேநாகாம� இ��க� ைகைல ெச�� அ�ேக
“அ�கா��“ைய �தா��� அ�ேக இ��க ஆர���க
இல�ைக தச��வ� வச� ஆ��ற�.
��ன� ���பநைக ������வாைவ��, மய� மக�
ம�ேடாத�ைய தச��வ�� ��மண� ெச��
ெகா���றா�க�. தச��வ����, ம�ேடாத���� ஒ�
ஆ� �ழ�ைத �ற���ற�. அ�ேபா� ���� இ���
ெப�� இ� �ழ�க� ேக�க, ரா��யேம �த����
��ற�. அ�த� �ழ�ைத�� ேமகநாத� எ�ற ெபய���
வள��� வ���றா�, தச��வ�. ��பக�ணேனா தா� 214

ெப�ற வர�தா� ெப����க��� ஆழ, தச��வ� ெப��
ேபா�கைள� ����றா�. பல ��கைள��, ய�,
க�த�வ�கைள��, இ��ர ேலாக�ைத�� அ����றா�.
தச��வ�� அ�ண� ஆன �ேபர� த��ைய
ந�வ��ப��த ேவ��, ஒ� ��வைன
அ�����றா�. அ�த� ��வ�, தச��வ�ட� ைகைல
மைல ப����, �வ, பா�வ� ப���� ��, �
ந�வ���� ���� ��, இ�ைல எ�� அ���
��வா� என� �ற, தச��வ� ேகாப� ெகா��,
“மேகச��� ெந���யவ� எ�பதா� எ� அ�ண� த�
வச�ழ�� ��டாேனா? அ�ண� என� �ட�
பா��காம� அவைன�� ம�ற நாயக�க� ஆன இ��ர�,
யம�, வ�ண� ஆ�ேயாைர�� அ����ேற�!” என�
ேகாப��ட� ����� ��வைன ெவ�� ����
���� ைகைல மைல அைட�தா�.
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ைகைல மைல ேநா��� ெச�ற தச��வைன��, அவேனா�
வ�த ரா�சத�கைள��, எ���த ய��க� அைனவ��
எ��� சா�பலா�� ேபானா�க�. ேகார தா�டவ�
���தா� தச��வ�. அவ� எ�ேர ேதா��னா�
அ�ணனா�ய �ேபர� எ��� ைவ�ரவண�.
த��ைய� பா��� �ேபர� ெசா����றா�:” �டேன,
���க� தன�தா� அைனவைர�� அ��பேதா�
அ�லாம� உ�ைன�� அ���� ெகா�ளாேத! �ஷ�ைத
�ஷ� என �ைன�காம� ப��யவ� ேபா�, ��ன�
அத� �ைள�கைள அ�ப��பவ� ேபா�,
இ�ேபாைதய உ� ெசய�க�� �ைள�கைள ���
அ�ப��பா�. தா�, த�ைத, ஆ�சா�ய� ஆ�ேயாைர
����பவ�க��� அத���ய �ைளைவ அ�ப��ேத216

�ரேவ���. � �ைத�த இ�த �ைனைய �ேய
அ��பா�!” என எ�ச���மா� ேபச� �ேபரைன� தா��
������� அவ� ��பக �மான�ைத��
அவ�ட���� ����� ெகா�ட தச��வ� அ����
ெச�ற இட� கா���ேகய� அவத��த சரவண� ெபா�ைக
ஆ��. அ�ேக அவ� அபக��� வ�த ��பக �மான�
ேம�ெகா�� நகராம� தைட�ப�� ��க, தச��வ��
எ�னெவன� பா��தா�.
ந��ெய�ெப�மா� கா�� அ��தா�. தச��வைன�
பா��� அவ�, “�டேன ����� ேபா! ஈச��,
அ�ைன�� ������� இட� இ�! ��லாேத! �����
பா��காம� ேபா!” எ�� �ற ந���� உ�வ�ைத�
பா��த தச��வ�,” யா� அ�த ஈச�? எ�ைன�ட
ேமலானவனா?” எ�� ேக��� ெகா�ேட ந����
உ�வ�ைத� ப�காச� ெச�� �����றா�. ேகாப�
ெகா�ட ந�� தச��வைன� பா���, “உ�ைன� ெகா���
வ�லைம பைட�தவேன நா�! எ��� உ�
��ெசய�களா� ெசய�ழ�� ேபான உ�ைன நா�
இ�ேபா� ெகா�வ� �ைறய��. ஆைகயா� எ� ேபா�ற
ேதவ�கேளா, ம�ற ய�ச, க�னர, க�த�வ�கேளா,
�தகண�கேளா உ�ைன� ெகா�ல ��யா� என
����ேற�. ஆனா�� உன�� அ�� ��சய�. எ�
உ�வ�ைத அழ��ைல என� ேக� ெச�த � வானர இன�
ஆ�ய �ர��க�� �ல� �ல�ேதா� நாசமைடவா�! 217

அ�த� �ர��க�� சாதாரண� �ர��களா� இராம�,
�ர��, ஒ���, �ைன�த உ�ைவ அைட��
வ�லைம�� ெப�ற �ர��களா� இ����.” எ�� சாப�
ெகா����றா�.
சாப����� அ�சாத தச��வ� ஆணவ� தைல�ேகற, ”
நா� வ����ட �ற��, அைத உணராம�, எ�ைன
வரேவ�க வராம�, இ��த இட��ேலேய இ���� அ�த
ஈச�� ஆணவ�ைத ஒ����ேற�.” எ�� ந���ட�
�����, ைகலாய மைல��� �� தன� ைகைய�
ெகா��� அைத� ��க ஆர���தா�. அ�டசராசர��
ந���ய�. ைகைல ���க��, ஏ�லக�� ������.
க�ைக�� ேவக� ���� இற��னா� �� தா�கா�
என அைத� தைல�� தா��ய ஈச� பா��தா�. உைம
அ�ைம ச�ேற ந���னா�. த� கா� க�ைட �ரைல�
�ேழ அ���னா� ஈச�. ைகைல மைல அ��� தச��வ�
ந���னா�. வ� தா�க ��ய��ைல, அவனா�, ெப��
��ச� ேபா�டா�. அ�த� ��ச�னா� ���� ஏ�ல��
ந���ய�. அ�தைகய ேப�� ��ச� ேபா�டா�
தச��வ�. ஊ��கால��� இ�ேயாைசேயா என
அைனவ�� ந��க, தச��வ� ��ச� ேபா���றா�. �ட
வ�த அைனவ�� ெச�வத�யா� �ைக�க, �ல� ம���
அ�� வ�தவரா�, தச��வ�ட� அ�த ஈசைன ேவ���
ெகா� என� ெசா�ல, �ற�த� ஒ� இ�ய நாத�, சாம
கான� இைச�தா�, தச��வ�. �வைன பல ��க��� 218

���க ஆர���தா�. கைட��� அவ�� சாமகான���
மய��ய மேக�வர�, அவைன� பா���, ” உ� �ர�ைத
நா� ெம����ேற�. ராவணா! இ�� �த� � ராவண�
என அைழ�க� ப�வா�. ��ல�� அ�ட சராசர��
ந���� அள��� � ஒ� எ���யதா� இ�த� ெபய�
ெப�றா�!” என� ����றா�. ராவண=ஓல��வ�,
கத�வ�, ெப����ச� ேபா�வ� எ�� அ��த� வ��.
ஆகேவ அவ��� அ�� �த� ராவண� எ�ற ெபய��
ஏ�ப�ட�, ஏ�ெகனேவ ��ட ஆ�ைள வரமா��
ெப����ததா�, தச��வ� ஈச�ட�, அைத உ��
ெச��� வ�ண�, ஒ� ஆ�த� ெகா��தா� ேபா��
என� ெசா�லேவ, “ச��ரஹாச�” எ��� �ற�பான
க��ைய அவ���� ெகா��� அ��� ைவ���றா�
ஈச�.
�த�பர� ����க� பாட� எ� 466 (மதெவ�க�)
ந��� ���க ர�ைத ம��� சைட�க ��த
நடந� ப��� ��த …… க�லாய
நகம� ைக��� ��� ம�ர� �ர�ெதா ட�க�
நவ�� கர�ந ��� …… �ரேடா ��
அ�ண��நாத� த� �த�பர� ����க�� ைகைலைய 219

ராவண� ���ய� ப�� ேம�க�ட பாட��
ெத�����றா�. ந���=க�ைக ந�ைய��,
���கர�ைத=���� ப�ைச? ��வ�? ம���=
�ைற�ச��ர�� சைட�க��த= சைட�� த��த நடன�
ஆ�� இைறவ� �����த ைகைல மைலைய, நக�
அ�ைக�� ����� அ�ர� = த� வ�ைம ���த
ேதாளா� ���� எ���� த� உ�ள�ைக��
எ��தானா� ராவண�. இ��த� அக�கார��� பா�
���� ப��, அ�த ஈச� �� இ���� இட�ைதேய
ராவண� ������ �ட அ�த ஈச� அவ���
அவ�ைடய பாப�கைள அபக���� ெகா��
ந�லைதேய ெச�தாரா�, அ��� எ�வா�? இேதா
���க�ட பாட� ெத�����றேத!
கா���ர� ����க�� அ�ைணயா� ெசா��வ�
எ�னெவ�றா�: அ�ேயா� ப��� ெபா�ைகைலைய
உ�ள�ைக�� எ��த ராவண��� ஈச� ச��ரஹாச�
எ��� வாைள� ெகா��தா� எ��, “தச�க� ைக���
க�கம���� ெப�ேயா��” எ�� பா���றா�.
கா���ர� ����க� 312-� பாட� ( கன�ர��ச���)
அ�ெயா�� ப��� ெபா�க� ைல���
ற���� க��� க�ெபா� த���
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ற��ய� ப��� ப��ெந ���� …… டவ���
தனெதார� ��ட� ெத�பல ����
ச�யல� ெகா�ற� ��ரவ ர�க�
தச�க� ைக��� க�கம ���� …… ெப�ேயா��
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தச��வ� ராவண� ஆனைத ேந��� பா��ேதா�, அவ�
ைக நர��களா� ஆன �ைணைய இைச�தானா எ�ப�
ப�� �ல��� ச�ேதக�. அ� ப��ய தகவ� எ���
வா��� ராமாயண��� இ�ைல. க�ப� எ��
இ��காரா� பா��க��. இ� ேம�ெகா�� ராவண��
���ஜய� ஆர�ப� ஆ��ற�. ராவண�� க�வ��,
அவ� ேம�ெகா�ட ���ஜய��, அ�� �ைட�த
சாப�க��, கைத�� �ல�� �ற���க����
காரணமாக��, கா�யமாக�� அைம�த� எ�ப�
��யவ��. ���� பல ப��க���� ெச��
���ஜய� ெச�த ராவண�, ம�த�கைள��, ���பாக
����ய�கைள�� ������ வ�தா�. ���� பல
பாக�க��� ச�சார� ெச�� வ�த அவ� ஒ� �ைற 222

இமயமைல� சார�� உலாவ�த ேபா�, ஒ� ேபரழ��
ெப�ெணா���, க��தவ��� ஈ�ப����பைத�
க�டா�. இ�தைன ெசள�த�யவ�யான ெப�, ஏ�
தவ�ேகால��� ஈ�ப����க ேவ��� என ேயா��த
அவ�, அைத அ�த� ெப��டேம ேக�டா�.
நட�க�ேபாவைத அ�யாத அ�த� ெப���, “ெப��
தவ�க� பல ெச�� �ர�ம��யான எ� தக�பனா�
�ச�வஜ��� நா� மக�. ேவத�கேள உ�ெவ��த
ெப�ணாக நா� �ற������ேற� என எ� த�ைத
என�� “ேவதவ�” எ�� ெபய��� வள��� வ�தா�.
அ�த மகா ���ேவ தன�� மா���ைளயாக
வரேவ��� என�� ����னா�. ஆகேவ எ� அழைக�
பா���� ��மண� ெச�� ெகா�ள வ�த ��க�,
க�தவ�க� ஆ�ேயா��� எ� த�ைத எ�ைன� ��மண�
ெச�� ெகா��க��ைல. அ�ேல ஒ�வ� எ�
த�ைதைய� ெகா���ட, எ� த�ைதேயா� எ� தா��
உட�க�ைட ஏ���டா�. ஆகேவ நா� த�ய�
ஆ���ேட�. த�ைத�� ���ப�ைத �ைறேவ��வேத
இ� எ� கடைம என எ��, அ�த நாராயணைனேய
மன�� ����� தவ� ெச�� வ���ேற�. எ� தவ���
பலனா�, இ� நட�க� ேபா�� ��லக �க���க��
என��� ெத�யவ���ற�. ��ரவ�� மகேன!
ெச��வா! ேப�ய� ேபா��!” என� ெசா���றா�.
ஆனா� அைத� ேக�காத ராவண�, “இ�த இள� வய��223

எ�த �க�ைத�� அ�ப��காம� � தவ� ேம�ெகா�ட�
எ�ப�? வா, நா� ��மண� ெச�� ெகா�ேவா�,
இல�ைக�� அரச� ஆன நா� உ�ைன� சகல
ெசளக�ய�கேளா�� ைவ����ேப�, யா�, அ�த
���? யா� அ�த நாராயண�? எ�ேக இ��� வ��
உ�ைன� கா�பா��வா�?” என ஏளனமா��
ேக���றா�. ேவதவ�, “சா�சா� ச�ேவ�வர� ஆன,
��லைக�� ஆ���றவைன� ப�� � தா� இ�ப�
��டா� தனமா�� ேப���றா�” என� ேகாபமா��
ெச�ல, ேவதவ��� ��தைல� ����� த� ப�க�
அவைள இ����றா� ராவண�. த� ைகையேய ஒ�
க�� ேபா� உபேயா���, ராவண� ெதா�ட த� ��தைல
அ��� எ����றா� ேவதவ�. ெதாட���, ” �
எ�ைன��, எ� ��த� த�ைமைய�� அவம��த
��ன� நா� உ�� வாழ ���ப��ைல. � ��� உ�
க�ெண�ேரேய ��� ���� இற�க� ேபா��ேற�.
ஆனா� நா� ���� �ற�ேப�. க��ப��� இ���
உ��காமேலேய �ற�ேப�, உ� அ���� நா� தா�
காரண�� ஆேவ�. நா� ெச�த தவ�க�� ���,
ந�ெசய�க�� ��� ஆைண!” எ�� சபத� ெச��
���� ��� ���தா�. ���� இ��� �மா�
ெபா��த�.
ராவண� �ய�ேபா� பா���� ெகா������ேபாேத
அ�ேக இ��த ஒ� தாமைர மல�� ஒ� அழ�ய ெப� 224

ேதா��னா�. ராவண� அ�த� ெப��� கர�ைத�
���� பலா�காரமா� இ��� இல�ைக��� ெகா��
ெச���றா�. அ�ேக ேஜா�ட வ��ன�க��, சா���கா
ல�சண� ெத��தவ�க��, “இ�த� ெப���
ல�சண�கைள� பா��தா� இவ� உ� அ�����
காரண� ஆவா� என� ெத�யவ���ற�. ஆகேவ
இவைள ��� ��!” என� ெசா�ல, அ�த� ெப�ைண�
கட�� ��� எ��தா� ராவண�. அ�த� சமய�
��ைல�� ஜனக� யாக சாைலைய உ�� ெச�ப����
ெகா����தா�. கட�� ��� எ�ய� ப�ட ெப�,
�த�� ெச�� �ல��� இ��� ேதா�� ஜனக ம�னைன
அைட�தா�. அ�த� ெப� தா� � ��மண� ெச��
ெகா�ட �ைத!” எ�� அக��ய� ராம�ட� ����றா�.
அக��ய� ேம�� ெசா��வா�: “இத� ��ன��
ராவண�� ���ஜய� ��க��ைல. ெதாட��
���ஜய� ெச�� ெகா����தா�. பல ம�ன�க�
அவ� �ர�ைத��, பல�ைத�� ப��� ேக��� ப���
தா�களாகேவ சர� அைட�தன�. அேயா���� ம�ன�
ஆ�ய அனர�ய� எ�பவ� ப�ய ம���� ச�ைட
ேபா���றா�. ராவணனா� நாச� ெச�ய� ப�ட ம�ன�
பைடக� ேதா��ைய� த��, ம�ன��, மரண���
வா�ைல எ����றா�. அ�ேபா� அனர�ய�, ”
ஒ��காக��, ேந�ைமயாக��, த�ம��� இ���
�றழாம��, ��ம�கைள� பா�கா��� ஆ�� ����
வ�த எ�ைன � ேதா�க��ததா� எ�ணாேத! நா�
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உ�ைமயாக நட�� ெகா�����ேற� எ�ப�
உ�ைமயானா� எ� �ல��� �ற�க� ேபா��
ஒ�வனாேலேய உன�� அ�� ஏ�ப��. இ� உ��!”
என� ெசா�� ��� இற���றா�.
��ன� ம�த�கைள ம��ேம ��த��� ேதா�க��பதா�
எ�ன பய� என ேயா��த ராவண�, ��தைன��
ஆ�������ேபா�, அைத� ���� �தமா� நாரத�
அ�ேக வ��, எமேனா� ேபா��� ெவ�றாயானா� �
�ர� ெச��தவ� எ�� ெசா�ல ராவண�� தயா�
ஆ��றா� எமேனா� ேபா�ட. எம�� ேபா���
வ�தா�. உலைகேய அ��க� ��ய காலத�ட�ைத ஏ��
வ�த எம� அைத� �ரேயா��� ராவணைன அ��க
��பட, �ர�மா அவ�ட� காலத�ட�ைத� �ரேயா���
ராவணைன எம� அ��தா�, அவ���� தா� அ��த
வர� ெபா�யா����, மாறாக� காலத�ட��னா��
ராவண� அ�ய��ைல எ�� கால த�ட� வ�லைம
அ�ற� எ�றா����, ஆகேவ ெபா�ைம கா�பா�,
ராவண� அ�� இ�ேபாத�ல,” எ�� �ற எம��
சமாதான� அைட�� ெச�� ����றா�. ராவணேனா
எமைன�� தா� ெவ�றதா� �ைன�� ம����ேயா�
��தா���றா�. ��ன�, நாக�க�, ம�ற ேதவ�க�,
வ�ண�, என அைனவைர�� ேபா��� அைழ���
ேதா�க����றா�. எவைர�� ��� ைவ�காம�
அைனவைர�� ச�ைட�� இ��� ெவ�ற ராவண� 226

தா� ெவ�றவ�க�ைடய ெப�கைள� த� ��பக
�மான��� ஏ��, அவ�க� கதற� கதற இல�ைக���
ெகா�� ேச��தா�. அ�த� ெப�க� அைனவ��
ராவன�� அ�� ஒ� ெப�ணாேலேய �கழ ேவ���
என� ச��தன�. அ�ேபா� அ�ேக கத�� ெகா�� வ�த
���பனைக, காலேகய�கைள � அ��த ேபா� எ�
கணவைன�� ேச���� ெகா�� ��டாேய என�
கத���றா�. அவைள� சமாதான� ப��� ராவண�,
அவைள� கர, �ஷண�க� பா�கா��� த�டக வன���
இ����ப� ைவ���றா�.
இத�ைட�� ேமகநாத� சடா�� த���, மர��
அ��� �ரத���� யாக�க�, �ைஜக� ெச�வைத�
க�� ��� ராவண� எ�னெவன �னவ, ேமகநாத�
த� தவ�களா��, யாக�களா�� ���ைவ��,
ஈசைன�� ம������ பல வர�கைள�
ெப�றேதாட�லாம�, ஈச� ஒ� ச�� வா��த ரத�ைத��,
ச�� வா��த ��, அ�ைவ உ�டா��� அ��ர�க�,
அ��க� �ைற���ள அ��றா� ��, மைற�����
எ��கைள� தா��� வ�லைம ேபா�றவ�ைற�
ெகா�����பதா�� அ���றா�. ேகாப� ெகா�ட
ராவண�, ேதவ�க��, இ��ர�� என�� அ�ைமயாக
இ��க இ�ேக எ� மக� அவ�கைள வண��வதா?
ேபான� ேபாக��� இைத இ�ேதா� ��� ���
எ�ேனா� வ�வா� என� �� மகைன உட� அைழ���227

ெச�� ����றா�. ��ன� ஒ� சமய� ர�ைபைய�
ச���த ராவண� அவ� அழகா� கவர� ப�� அவைள
அைடய ���ப அவேளா, �ேபர� மக� ஆன நல�பர�
மைன� நா�. ஆகேவ த�க� ம�மக� ஆ��ேற�.
எ�ைன ம���க�� என� �� ேவ����றா�.
ஆனா�� ராவண� பலா�காரமா� அவைள அைடயேவ,
ேகாப��, வ��த�� ெகா�ட ர�ைப, த� கணவ�
நல�பர�ட� �ைற�ட அவ�, த��ைர� ைக��
எ���� ெகா��, ெப�� ேகாப��ட�, �ைற�ப�யான
ம��ர�கைள� ��, ராவண� இ� ஒ� �ைற ���பாத
ெப�ைண மானப�க� ப���னா� அவ� தைல
����றாக���!” என� ச����றா�.
ராவண� ைக நர��களா� �ைண ���னானா?
ேதவார�
ஐ�தா� ���ைற�� உ�ள ���க�ட பாட� ராவண�
த� ைக நர��கைள ���� பா�யத�� ஆதார� என
ந�ப� �� �வ�வா அவ�க� ����றா�. எ���
வா����� இ�ப� ஒ� க��� இ��பதா��
ெத�ய��ைல.
வ��த ேதா�வ� வாளர� க�றைன
ெந��க ��வைர ���ெந�� தானனா�
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���� ைக�நர� ேபா�ைச பாட��
ப��த ைன�ப� வா��ைன பா�ேம.
வ�ைம ெப�ற ேதாளா�ற� உைடய இராவணைன
��டவைர ெந����ப�� ���ரைல���ய
��ெந��தானனாைர ���� ைகநர��கேளா�
இைச�னா� அவ� பா�த�� அத�� ����ய
ெப�மாைன� ப� வா�க�� �ைனக� ெக�� .
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இத� ��ன�� எத��� கல�காத ராவண�, ��ய�,
ச��ர� ஆ�ேயாைர�� ெவ�� ெகா�டா�, ��ன�,
இ��ரைன ெவ�� ெகா�ள இ��ர ேலாக�ைத
அைட�தா�. இ��ர� கவைல�டேனேய
மகா����ட� இவைன எ�ப� ெவ�வ� என� கல��
ஆேலா����றா�. மகா���ேவா, ேநர� வ��ேபா�
இவைன� தாேன ���பதா�� �� ����றா�.
ேதவ�க� அைனவ�ேம ராவணைன� ப��� ஒ���
ெகா��மா� வ����த� ப�டன�. ஆனா� அவ�க�
எ����� ேபா��டன�. இ�� ராவண�� பா�ட�
�மா� இற�தா�. இைத�க�� ெகா��த ேமகநாத�, ��த
கள��� ம���� ��� ெகா�� ேதவ�கைள�
தா��னா�. அவ� தா��த��� அ��ய ேதவ�க� �த�
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ஓட, இ��ர� மக� ஜய�தேனா கட��� அ���
ெகா�� ெச�ல� ப�� மைற�� ைவ�க� ப�டா�.
ேமகநாதைன� ��ேன த��, ராவண�, தாேன
இ��ரைன எ���க ஆர�����றா�, ��பக�ண�
�ைணேயா�.இ��ர�� தா��த� தா�க ��யாம� �த�
ஓ�ய ரா�சத�கைள� க�� ராவண� ேகாப�ேதா�
இ��ரைன� தா����றா�. இ��ர�, �ேபர�, வ�ண�,
எம� ஆ�ேயாைர�� அவ�கைள� ���� கா���
ேதவ�கைள�� ெகா�ல எ��ய ராவண� த� ேதைர
ேதவ�க�� பைட�� உ�ேள ெச�����றா�. இத�
காரணமா� அவ� த�ைம� ப��த� ப��� த�
�ர�க�ட� இ��� ���தா�. இைத� க�ட ேமகநாத�
த� மாயாச��யா� மைற��ெகா��, க����� �ல�
ஆகாத தனைமைய அைட��, இ��ரைன ேநா���
பா��� ெச�� அவைன� �ைற எ�����டா�.
��ன� த� த�ைதைய� பா���, தா� இ��ரைன� �ைற
எ��� ��டதா��, ரா�சத�க� ஆ�ய த�க� �ல�
ெவ�� ��டதா��, இ� ��ல���� த� த�ைதயா�ய
ராவணேன அரச� என�� ��� த�ைதைய� ���ப�
ெசா���றா�. உடேனேய �ைற எ��த இ��ரேனா�
அைனவ�� இல�ைக ������றன�. ேதவ�க�
அைனவ�� �ர�மா தைலைம�� இல�ைக ெச��
ராவண�ட� சமாதானமா�� ேப���றா�க�.
ேமகநாத�� �ர�ைத ெம����றா� �ர�மா.
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ராவணைன�� ���ய �ர� என� ேபா����றா�
அவைன. இ��ரைன ெவ�றதா� அவ� இ�� �த�
“இ��ர��” என அைழ�க� ப�வா� என��
����றா�. அவைன யாரா�� ெவ�ல ��யா� என��
ெசா����றா�. உன�� இ�ேம� அ�ச� எ��� ேதைவ
இ�ைல. ஆைகயா� இ��ரைன ��� ��. எ�� ேக�க,
இ��ர�� ேப���றா�, த�ைத��� ப�லா�. இ��ரைன
நா�க� ����பதா� இ��தா� நா� இறவாத வர�
ேவ��� என� ேக���றா�. ஆனா� �ர�மா
ம����றா�. இ�த வர� த�ர ேவ� ஏதாவ� ேக� என�
ெசா���றா�. அ�ேபா� ேமகநாத� ஆ�ய இ��ர��
ேக���றா�:
“ஒ�ெவா� �ைற�� எ��க�ட� ேபா� நட���ேபா�
நா� ெச��� யாக�தா� என�� ஒ� ரத� அ�த ேவ���
��� இ��� வரேவ���. அ�த ரத��� அம��ேத நா�
ேபா� ெச�ேவ�. அ�ேபா� நா� எவரா�� ெவ�ல�
படாதவனா� இ��கேவ���. யாக� ெச�யாம� நா�
ேபா� ெச�தா� ம��ேம மரண� ச�ப��க ேவ���.
ம�றவ�க� ேபா� நா� யாக�க� ெச�� இ�த வர�
ேக�க��ைல. எ� �ர��� ேம� ந���ைக ைவ�ேத
ேக���ேற�.” எ�� ேக�க, �ர�மா�� அ�ப�ேய
ஆக��� எ�� ெசா��, இ��ர�� ேகா�ய வர�ைத
அ����றா�. ��ன� ����க� ப�ட இ��ரைன
ேநா��� �ர�மா, “அக�ையைய � ����யதா�,
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உன�� ெகளதம� அ��த சாப��� �ைளைவ �
இ�வைர அ�ப��தா�!” எ�� ������
பாவ����� �ராய� ��த� ெச�ய� ெசா�ல, அவ��
மகா���ைவ� ���� யாக�க� ெச���றா�.
��ன� கா��த��யாஜுனைன எ���க� ேபாக அவ�
ராவணைன� �ைற� �����றா�. ��ன� �ல��ய
மக���� ேவ��ேகா��ப� கா��த��யாஜுன�
ராவண�� ந�ைப ஏ�� அவைன ������றா�.
��ன� வா�ைய எ���க, அவ�� ராவணைன� த�
ைகக�� ���� ெகா�� ஆகாய மா��கமா�� பற�க
ராவண��, வா��� ந�ைப� ேகா�� ெப�� அவ�ட�
ந�பனா� இ��தா�. இ�தைகய ராவணைன��,
இ��ர��ைத�� தா� � ெவ�றா�, ராமா!” எ��
அக��ய� �� �����றா�. இ� நா� ���ப ஆர�ய
கா�ட����� ெச�� ராவண� ���பநைக��
���தலா� ரத��� ஏ� மா�சைன� காண� ேபானைத�
ப��� கா�ேபா�. ���பநைகயா� ��ட� ப�ட
ராவண� த� ரத��� ஏ�, மா�ச� தவ� ெச��
ெகா����த இட� ேநா��� ெச�� அவைன� பா����
த� ��ப�ைத எ���� ெசா���றா�. கர, �ஷண�க�
ராமனா� ெகா�ல� ப�டைத��, ���பநைக அ�கப�க�
ெச�ய� ப�� வ�தைத�� ����றா�. ஆகேவ
ராம�� மைன�ைய� கட�த� ேபாவதா�� �� ����
��ன�, மா�ச� உத�ைய நா���றா�. ஆனா�
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மா�சேனா ம����றா� ��டவ�டமா�. “ராவணா, ராம�
பல� உன��� ெத�யா�. அவ� யா���� �ைம��
ெச�ய��ைல, அக�பா�ேயா, க��ேயா அ�ல.
உ��ைடய இ�த� �ய எ�ண� ரா�சத �ல�ைதேய
அ��� ���. ஒ� ம�ன��� இ�த மா��� ெக�ட
எ�ண� இ��க� �டா�. அ�ப� இ��தா� அவ�
அைம�ச�க� அவைன� ���த ேவ���. ராமைன
எ����� ெகா��, மரண�ைத� ச�பா���� ெகா�ளாேத,
இ�த ராம� ��வனா� இ��தேபாேத, ��வா���ரரா�
அைழ�� வர� ப�டா�. அவ� அ�ேபா� ��ட ஒ�
அ�� எ�ைன இ�தைன �ர� கட�� த��� ெகா��
ேச��� ��ட�. அவ� பல� அ�யாம� ேபசாேத! இ�த
�� எ�ண� ேவ�டா�! இல�ைக��� ����!” எ��
ெசா���றா�.
����� �ைச எ�லா� ராம� ேதா��வதா�� ��
மா�ச� ந�����றா�. ஆனா� ராவண� அவ�
ெசா�னைத� ேக�காம� தா� �ைதைய அபக��க�
ேபாவதா��, அத�� ேவ��ய உத� ெச�வேத மா�ச�
ேவைல எ��� ேவ� ஒ��� ேபச� ேதைவ இ�ைல
எ��� �����, தா� �ைதைய அபக��க வச�யாக
ராமைன��, ல��மணைன�� அ��ற� ப��த மா�ச�
ஒ� ெபா�மானாக மா� �ைத�� �� ேதா��மா��
�ைத அைத� பா��� ஆைச� ப�� ராமைன அ�த
மாைன� ���� வர அ���வா� எ���, அ�ேபா� 234

மா�ச� ராம� �ர��, “ஓ, �தா, ஓ, ல��மணா!” என�
கத�னா� அைத� ேக�� பய��ெகா�� �ைத உடேன
ல��மணைன�� அ���வா� என��, அ�ேபா� தா�
ேபா� அவைள அபக��� வ����வதா�� இத��� த�
ரா��ய��� பா�ைய� த�வதா�� ராவண�
����றா�. மா�சேனா ராவணைன� பா���� தா�
ராம� ைகயா� இற�ப� உ�� என��, அத��� தா�
அ�ச ��ைல எ���, எ�றா�� ராவண� க�ைய
�ைன�ேத கல��வதா�� ெசா����� ராவண�
ேப���� ேவ� வ� இ�லாம� இண����றா�.
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கைத, கைதயா� காரணமா�
ராமாயண� ப�� 32

ராவணைன எ���க ��யாத மா�ச� ப���
����றா�. ராவண�, தன�� இ�த ேவைலைய
����� ெகா��த ��ன� மா�ச� எ�ேக
ேவ��மானா�� ெச�லலா� என� ெசா����றா�.
ேம�� எ� அைம�ச�க�� ேவைலைய � ெச�ய
ேவ�டா� என�� அவ� ெசா���றா�. ��ன�
ராவண�ைடய ேத�� இ�வ�� ஏ�� ெகா�ள ப�சவ�
வ�தைட�தன� இ�வ��. ராம�� ஆ�ரம� அ�ேக
வ�த��, ராவண�, மா�ச��� ராம�� ஆ�ரம�ைத
அைடயாள� கா��, “நா� ெசா�னப� நட��
ெகா�டாயானா� உன�� ந�ல�, அ�ப�ேய நட��
ெகா�வாயாக!” என� ெசா���றா�. மா�ச� த�க
மானா� உ�ெவ��தா�, நவர��ன�களா� இைழ�க� 236

ப�ட ெகா��க�, உடெல�லா� த�கமயமா� ெஜா��க
அ�த மா�� அழைக� ெசா�� ��யா�, ���� ேம�
ஒ� மா��க� ஒ� ��ய�! வ���� ப���ேலா
�ைல உய��த ைவர�க�! உடெல��� ெவ��யா�
ஆன ���க�. ���மானா? கைலமானா? ெமா�த���
அ�த மா��யான மாைன எ��ேம காண��யா�.
அ�ப�� ப�ட ஓ� அ��த மா� அ�! ஆனா� எ�ன
ஆ�ச�ய�? ���� �����றேத? இேதா இ�ேக
ஓ���ற�? இ� எ�ன? ��ெரன� காேணா�? ஓ, அ�ேக
ஒ� ����றேத, அ�தா� மா� மைற������
இடேமா? ��ய� �ரகாச�ைத �ட� �ரகாசமா�, ேகா�
��ய� �ரகாச� எ�பா�கேள, அ� இ�தாேனா?
இ��தெம�லா� எ��னா� �ைத அ�த மாைன�
பா��த��. அவ� ெகா�ட உ�சாக���� ஒ� அளேவ
இ�ைல. ����, ���� அ�த மாைன� க�� மன
ம��� அைட�த அவ�, ராமைன� �� அைழ�தா�,
“�ர�ேவ, வா��க�, இ�ேக �ைர�� வ�� இ�த
அ�சய�ைத� கா��க�!” என� ������றா�.
அவ� ���ரைல� ேக����� ராம, ல��மண�
இ�வ�ேம அ�ேக வ���றன�. ச�ேதக ��� ெகா�ட
ல��மண��� உடேனேய இ�� ஏேதா �� என மன��
ப���ற�. ெவ��பைடயாக� த� அ�ண�ட�
ெசா�ல�� ெசா���றா�. ேம�� இ� மா�சனாக
இ���ேமா எ�ற எ�ண�� அவ��� உ����ற�. 237

ஆனா� அத��� �ைத, ராம�ட� அ�த மாைன�
தன��� ����� த�மா� ேவ����றா�. அேயா��
����� ேவைள�� அ�ேக அ�த��ர�ைத இ� அழ�
ெச��� என�� ெசா���றா�. ராம�� அ�த மாய
மா�� வச�ப�டவராகேவ காண� ப�டா�. அவ��
ல��மண�ட�, “ல��மணா, � �ைத��� காவ�
இ��பாயாக. இ�த மாைன நா� ���� வ���ேற�.
உ�ைம�ேலேய அ��த� ஆன இைத நா� ���த�
எ�வைக��� �யாயேம! அ�ப�ேய � ெசா�வ� ேபா�
இ�த மா� ஒ� அ�ரனாக இ��தா�, அ�ெபா���, இ�த
மாைன நா� ����� ெகா�வ� �ைறயாக�� இ����
அ�லவா? நா� உ�ேரா� �����ேற�, அ�ல� அ�த
மாைன� ெகா�� ����ேற�. � �ைத��� �ைணயாக
இ�ேகேய இ��பா�, ஜடா��� உன�� உத�யாக
இ��பா�. நா� �ைர�� வ���ேற�.” எ��
ெசா����� மாைன� �ர��� ெகா�� ெச�றா�.
ராமரா� �ர�த�ப�ட மா� அவைர அ��� இ���
அைல�க��த�. ஒ� ேநர� ��� ெகா������, ராம�
அ��� ேபா��வைர ேபசா� இ������� ��ன� ஓ�
���. ஒ� ேநர� மைற�� இ��� ராமைரேய
கவ����, ஒ� ேநர� கவ��கா� ேபா� பாசா��
கா���. ராம� �� ெதாட�வ� ச�வ ��சய� ஆன��
ஓ� மைற�� ெகா���. இ�ப�ேய ேபா��� கா���
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ெகா��, த� ���� இ��� ஓ� அ�ைப எ�த அ�
அ�த மாைன� �ைள�த�. மா�ச� �ய��ைவ
அைட�தா�. எ��� அ�தைகய �ைல��� த�
�ைனைவ இழ�காம�, ராவண��� உத��
எ�ண��ட�, “ஓ, �தா, ஓ,ல��மணா!” என ராம��
�ர�� கத� ஓல������� ��ன� உ�ைர��
��டா�. ராம��� ல��மண� ெச�த எ�ச��ைக
�ைன�� வ�த�. உடேன ஆ�ரம� ���பேவ���
என எ���ெகா�ேட �ைர�� ப�ணசாைலைய
ேநா�� �ைர�தா�. ப�ணசாைல�� இ�த ஓல� �ரைல�
ேக�ட �ைத பத�னா�. ஆனா� ல��மணேனா
பதற��ைல. ச��� கல�காம� ல��மண� ��க, �ைத
அவைன� பா���, உடேன ெச�� எ�ன நட�த� என
அ��� வர� ெசா���றா�. ல��மண� அவைள�
த�ேய �ட ம��� ���, ஜன�தான�� ரா�சத�கைள
அ�ண� ெவ�� ெகா�டதா� அவ�க� ெச��� ����
இ� எ��� ����றா�, ஆனா�, �ைத ஒ� சாதாரண�
ெப� ேபா� அவைன இ����, ����� பலவா�
ேப���றா�. அ�ண� இ�லாத ேபா� அவ�
மைன�ைய � அைடய �ைன���றாேய, � உ�தமனா?
உ�ைன ந�� உ� அ�ண� எ�ைன
ஒ�பைட������ ேபா�����றாேர? அ�ல�
பரத�� ���ேபாதைனயா� இ��த� ெச���றாயா?
ராம��� ம��� ஏதாவ� நட�� அத� ��ன�� நா�
உ�� வா�����ேபனா? உ� எ�ண� ஈேடறா�.”
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எ���றா�.
மன� ெநா�த ல��மண�, “இ�த� கா��� உ�ள
அைன�� ெத�வ�க��, ேதவைதக�� சா��யாக நா�
ேப�வ� ச��ய�. �ேண எ� �� அவந���ைக
ெகா�� ஒ� சாதாரண� ெப�ேபா� தா�க� இ�ேபா�
இய�ைக�� வச��னா��, ேகாப�, ��க�
ேபா�றைவக�� வச��னா�� எ�ைன இ�வா��
ேப�����க�. ஆனா� இ� அ���� அ���, ��க�
எ� தா���� சம� ஆனவ�க�. ெக�ட ச�ன�களாக�
கா���ேறேன? எ�ன ெச�வ�? ேத�, நா� இ�ேபா�
உ�கைள� த�ேய ���� ெச�ேற� எ�றா� ���ப�
கா�ேபனா எ�ற ச�ேதக� எ� மன�� ���
��டேத?” எ�� கத���றா�. எ��� �ற�பட
ஆய�த� ஆ��றா�. �ைதைய எ�வளேவா சமாதான�
ெச�ய �ைன��� ஒ��� ��யாம� அவைள இ�
கர���� வண������ �ள����றா� இளவ�.
ேநர�� வா��த�, ேவைள�� ெந�����ட�.
கா����பானா ராவண�, வ�தா� ராவண� ஒ� �ற�
ேவட� த���. காஷாய உைட, தைல�ேல சடா��,
மர��னா� ஆன கால�க�, ைக�ேல கம�டல�, அவ�
வ�ைக�னா� பய�� ��ய, ச��ர� ���ேல
ேதா�ற��ைலேயா எ��� வ�ண� கா��ேல இ��
���ததா�, அ�ேபா�. கா��� �ட� பய�தா�
�ச��ைல, மர�க�� “ம�மர” ச�த� ேக�க��ைல, 240

ேகாதாவ� �ட� பய�தா� த� ேவக�ைத ம��� ப����
ெகா�டாேளா?
வாச�ேல ேவத ேகாஷ�க� ேக���றேத?
அ��ெகா����த �ைதைய� க�ட ராவண�, �க��
தயவான �ர��, “அ�மா, � யா�, யா� மைன�, ஏ�
அ���றா�? இ�ப�� ப�ட ேபரழ�� ெப�ணான �
இ�த� கா��� ஏ� இ����றா�? ரா�சத�க� நடமா��
இடமா��ேற இ�?” என �ன���றா�. �ைத�� த�
கைதைய� ����றா�. தா��, த� கணவ��,
���வா�ய ப�பாலன���காக ேவ�� கா���� வர
ேந��தைத��, ெசா���றா�. உடேனேய ராவண�
அவைள ேநா��, ” நா� ரா�சத� தைலவ� ஆ�ய
ராவண� எ�ேபா�. இல�ைக எ� தைலநகர�, எ�
��ைதய மைன�மா�கைள�� பா������ இ�ேபா�
உ�ைன�� பா����ேபா� அவ�களா� எ� மன��
ம����ேய உ�டாக��ைல என எ����ேற�. �
எ��ட� வ����, சகல ெசளபா��ய�க�ட�
உ�ைன நா� ைவ������ேற� �ள��, இல�ைக
ெச�லலா�.” என� ெசா���றா�. ேகாப� ெகா�ட �ைத,
ராம����, ராவண����,மைல���, ம����� உ�ள
���யாச� எ�� ����றா�. � எ�ைன உ�
மைன�யா��� ெகா�ள ேவ��� எ�� �ைன�பத�
�ல� அ�ைவ� ேத�� ெகா���றா�,” எ���
ெசா���றா�.
241

ராவண� ���த ேகாப�ேதா�, த�ைத ெசா�னா� எ�ற
உடேனேய ரா�ய�ைத� �ற�� வ�த�� இ��ேத உ�
கணவ� ேகாைழ என��, பல��லாதவ� எ�ப��
�லனாக��ைலயா? இ�ைல எ�� பரதைன எ�வா�
உ� மாம� ஆ�ய தசரத� ேத��ெத����றா�.
இ�தைகய ம�த� ஒ�வனா� � அைடய� ேபா�� �க�
தா� எ�ன? எ� பல�ைத � அ�ய மா�டா� எ��
������ த� �ய��ைவ அைட��றா�. �ைத�ட�
நா� உ�ைன வ����த மா�ேட�, எ��� உ�
கணவைன �ட நா� ேம�ைம அைட�தவ� எ�பைத
உண�வா�. ஒ� ரா�ய�ைத� தன� என� த�க ைவ���
ெகா�ள ��யாம�, ஒ� ெப��� வா��ைத�காக� த�
ெசா�த�, ப�த�, ��ம�க� அைனவைர�� ������
ஒ� ம�த� கா��� வ�� �����றா� எ�றா�
அவைன எ�ன ெசா��வ�? அவ� உன�� ஏ�றவேன
அ�ல, வா எ��ட�!” எ�� ������ �ைதைய� த�
இட� ைக�னா� ��தைல��, த��ைடய வல�
ைகயா� அவ� கா�கைள�� ����� ���� த� ��பக
�மான��� அவைள அம���னா�. ��பக� பற�க
ஆர���த�. �ைத உர�க�ப�தாபமாக� த� கணவ�
ெபயைர� ெசா��, ” ஓஓஓஓஓ ராமா” எ�� அல�னா�.
கா��� உ�ள ��க�க� எ�லா�, அவ�ட� அ��ய�
ேபா� ஓ� மைறய,ேதவைதக� பய��ட� ஒ���
ெகா�ள, ��ய��, ச��ர�� மைறய� கா��,
அைச��� ��� ேபாக காேட �த���த�.
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��பக� ���� �ள��ய�.
ல��மண���� ச�ேதக� தா� எ�ப�� ச�ேதக�
இ�ைல!
// ச�ேதக ��� ெகா�ட ல��மண��� உடேனேய இ��
ஏேதா �� என மன�� ப���ற�. //
எைத�� ெத�வாக ஆரா��� ��ெவ���� என�
ெசா�� இ��கலாேமா?
‘ச�ேதக ��� ெகா�டவ�‘ என வ���தா�, ��ன�,
�ைத��, இவைன இ�ப�ேய ���த�� தவ��ைல
எ�ற ெபா��ப�ேம!
�ல� ல��மண� ப�� நா� எ��ய��� வ��த�
ப������றன�. ஆனா� வா��� அ�ப�� தா� எ��
உ�ளா� எ�பைத� ���க�ட ெமா� ெபய���� இ���
காணலா�. ேம�� “ல��மண� ேகா�” அதாவ�
ல��ம� ேரகா எ�ற ஒ�ைற� ப���� ேக�����றா�.
அ��� வா����� இ�ைல. இ� ப�� ��வான
�ள�க� த���ேற�. ேதைவ� ப�டா�.
//But Lakshmana became incredulous on seeing it and
said to Rama, “I believe this deer to be that
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��ளா�டவ� தயவா� ேம�க�ட ேம�ேகா� வா���
ராமாயண��� ெமா�ெபய��� ப���றவ�க��
வச��காக ஆ��ல��� ெகா����ேள�. ஒ� �ல�
ல��மணைன� ச�ேதக� �ைற�த என எ��யத��
வ��� இ����றன�. வா��� ஒ� ம�த��
கைதைய� தா� எ�� இ����றா�. யாைர��
�ைக�ப���� ெசா�ல��ைல எ�பைத ����
�ைன� ����ேற�.
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கைத, கைதயா� காரணமா�,
ராமாயண� ப�� 33

வா��� ராமாயண�, “இ� ஹாசஹ:” எ�� ெசா�ல�
ப���ற�. இ� இ�ப�� தா� நட�த� எ�� அத�
அ��த�. ஆகேவ வா����� ப� �ைத ராவணனா�
����தா� ெச�ல� ப�டா�. அவேளா
வரமா�ேடெனன� ��வாத� ���பேதாட�லாம�,
அவைன� �����, ப���� ேப���றா�. இ�ப��
ப�ட �ர��� ெப�(?)ைண� கவ��� தா�
ெச�லேவ��ெமன ராவண� �ைன�த�� தவ�
இ�ைல. ���� ெச�றா� எ�ப��� எ�த�த
�ர�பா�� இ�ைல. ஆனா� க�ப� அ�ப��
ெசா�ல��ைல எ�பதா� �ல���� ச�ேதக�
வ���ற�. ராவண�, �ைத�ட� வா��வாத� நட��ய
��ன� , �ைத தன�� இண�க மா�டா� எ�பைத�
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���� ெகா�ட ராவண�, அவைள� ெதாடாமேலேய ஒ�
காத �ர����� ��ைய� ப�ணசாைலேயா� ெபய���
எ��ததா�� ெசா����றா�. �ள�தாச� இ��� ஒ� ப�
ேமேல ேபா� கவ��� ெச�ற�, இ�த �ைதேய அ�ல.
ராம� மா�ச� வ���னேர, நட�க� ேபாவைத ஊ����
ெகா�� �ைதைய அ����� ஒ�����க�
ெசா���றா�, அவ�� மாய உ� ம��� ப�ணசாைல��
த����ற�, எ���, ல��மண� �ட இைத அ�ய
மா�டா� என��, ராவண� அபக��த� அ�த மாய
�ைததா� என�� ெசா���றா�. வா������ பல
வ�ஷ�க� ��ன� இைவ வ�தைவ எ�பதா� அத���
ராமைர ஒ� அவதார� என ம�க� மன�� அ��தமான
க��� ���� ��டப�யா� அைத ஒ��யைவ இைவ
இர��ேம! ல��ம� ேரகா எ��� ல��மண� ேகா�,
ல��மணனா� ப�ணசாைலைய� ���� ேபாட�ப��,
��ன� �ைத அைத� தா��ய� ேபா�ற �பர�க�
வா����ேலா, க�ப�ேலா, �ள�தாச�ேலா இ�ைல.
வழ��� இ���� பல ராமாயண�க�� ஒ�றான
“ஆன�த ராமாயண“��� இ� ப��� �����வதா��
“காமேகா�” எ��� ��தக��� ப��ேத�. இ� ந�
கைத��� ���ப� ெச�லலாமா?
ராவணனா� கவ��� ெச�ல� ப�ட �ைத கத�னா�,
பத�னா�, ���தா�, அ�தா�, ���னா�. “ல��மணா,
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ேப�யதா� அ�ேறா என�� இ��ைலைம? � ராம��
எ�ண�ைத� �ர�ப��பவ� எ�பைத நா� உணராம�
ேபாேனேன? உ� உ�ைரேய அவ��காக� பணய�
ைவ���ளா�! நா� அ�யாம� ேபாேனேன? இெத�லா�
அர�க� ேவைல எ�� � எ�ச���� உணராம�
ேபாேனேன? உடேன வா, வ�� இ�த ராவண� எ���
அர�கைன� த���பா�!” எ�� ல��மணைன�
������ ������ கத���றா�. ல��மணா, எ�ேக
கா��� அைல��றாேயா அ�ணைன� ேத�! ��ன�
ராவணைன� பா���� ெசா��வா�: “�ய கா�ய�க��
பல� உடேன க����� ெத�ய��ைல என�
ைத�யமா� இ��காேத! உ�ய கால��� இத� பலைன �
அ�ப��பா�! எ� ப�யான ராம� ைக�� தா� உ�
உ�� ��ய� ேபா��ற�!” எ�� ெசா���றா�. த�
�ைலைய �ைன��, �ைன�� மன� வ���னா� �ைத!
“எ� இ�த �ைல ஒ�ேவைள எ� மா�யா�� ஒ�வ�
ஆன ைகேக��� மன ஆ�தலா� இ���ேமா? ஏ,
மர�கேள, ராம�ட� ெச�� ெசா���க�, ராவண�
எ�ைன� ���� ெச�வைத! தாேய, ேகாதாவ� அ�மா, �
ேபா� உ� �ரவாக��ட� ஓ�� ெச�� ராம�ட�
ெசா�லமா�டாயா? வன ேதவைதகேள! எ�ன
ெச�����க�? எ�ேக எ� ராம�? ஏ� இ���
வர��ைல? ��க�கேள, எ�ைன� காவ� கா�க
மா���களா? பறைவகேள, �ைண�� வா��க�, எம�
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இ��� வ�லைம ெகா�டவ� ஆ��ேற! அவ�ட�
ேபா�� ெசா���க�!” எ�� கத�� ெகா�� ேபான �ைத
ஒ� மர��� �ைள�� அம�����த ஜடா�ைவ�
பா����றா�.
ஜடா� ����ெகா����த�. �ைத�� கதற� ேக���
க������ பா��த�. �ைதைய ராவண� கவ���
ெச�வைத� க�ட�. உடேன, “ராவணா, நா� க�கரச�,
எ� ெபய� ஜடா�. இ�த� காேட ராம�� பா�கா���
உ�ள�. அவ� மைன�ைய � அபக���� ெச���றா�!
மா�றா� மைன�ைய அபக���� ெச�பவ����
ேக�க� �ைள�� என� ெத�யாதா? ம�ற ம�த�களா�
இகழ� த�க ஒ� கா�ய�ைத எ�த ஒ� ம�த�� ெச�ய�
�டா�. ராவணா! � ஒ� அரச�!அரச� எ�வ�, அ�வ�
��ம�க�. � இ�தைகய ஒ� �� ேநா�க��டனான
கா�ய�ைத� ெச�தாயானா� உ� ம�க��, அ�வைக
ெந��ைறகைளேய ��ப��வா�க�. � எ�ப���
ராமனா� அ�ய� ேபா��றா�! அ�� அ�ச� ஏ��
என���ைல. எ��� இ� நட�க எ�னா� பா����
ெகா����க ��யா�. � இைளஞ�, நா� வேயா�க�!
எ�றா�� � ��த �ரனாக இ��பதா� எ��ட�
ேபா��� எ�ைன ெவ����, பா��கலா�, இ�ேபாேத
ராம, ல��மண�க� இ����ட� பற�� ெச��
ெத���கலா� எ�றா� அத��� � �ைதைய
அபக����ெகா�� ெவ� �ர� ெச�� ��வா�.
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உ��ட� ச�ைட ேபா�� உ�ைன ����வேத எ�
�த� கடைம!” எ�� ெசா����� ஜடா� ேபா����
தயா� ஆன�.
ராவண� ேகாப� ெகா�� ஜடா��ட� ேபா���� தயா�
ஆனா�. இ�வ�� ேமா�� ெகா�ட�,ஊ��கால��
��ட� ��ய இ� ெப�� க�ேமக�க�
ேமா��ெகா�வ� ேபா� இ��த�. ராவண� அ��மா�
ெபா��தா�. ஆனா� ஜடா�ேவா �ர��ட� ேமா�
ராவண�� ��ைல ஒ��த�. ராவண�� ேதேரா��ைய
����� ெகா�ற�. எ�றா�� வய�� காரணமா��
கைள��� அைட�த�. ராவண��� அைத� க�ட��
ம���� ேதா��ய�. ஜடா�ேவா �ட��ைல,
ராவணைன� �ர��ய�. தா��ய� �ர��ட�. �ைதைய�
த� இட� ெதாைட�� ைவ��� ெகா�� ஒ� ைகயா�
அவைள அ���� ����� ெகா�ேட ராவண� த�
இ�ெனா� ைகயா� ஜடா��ட� ேபா��டா�. ஜடா�,
ராவண�� ப�� இட�ைககைள ெவ�ட, அைவ ����,
���� அவ� ெப�ற வர��னா� �ைள�� வ�தன.
கைட��� ராவண�, ெப��ேகாப��ட� ஜடா���
இற�ைககைள ெவ�� ����னா�. க�கரச� தைர��
���தா�.
�ைத பத�� ����� ெகா�� ஜடா��� அ�ேக
ஓ�னா�. “எ�ைன� கா�க வ�த உன�� இ�த� க�யா? ஏ,
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ராமா, ல��மணா, ஓ�வ�� எ�ைன� கா�க மா���களா?”
என� கத�னா�. அவ� தைல��ைய� ���� இ����
ெகா�� வ�� ராவண� அவைள� ��பக �மான���
ஏ��� ெகா�� ���ேல பற�தா�. பா����
ெகா����த ��க� அைனவ�� மன� ����றன�.
எ��� இதனா� ராவண� அ�ய� ேபாவ� உ�� என�
ெத��� ெகா�டன�. �ர�மாேவா எ�� ேதவ கா�ய�
இ�ேம� �ைறேவற ஆர����� என உவைக
ெகா�டா�.
ராவண� ம��� �ட�த� ப����த �ைதேயா �யர�தா�
கல�� அழ, அவ� கா�� இ��த நைக ஒ���, அவ�
க���� �����த ����க� ப��த நைக ஒ���
���� இ��� க�ைகேயா, ந�மைதேயா ��வ�
ேபா� ���தன. கா�� ��க�க� ஆன ��, ��க�க�
�ட இ�த�ெகா�ய கா��ைய� க�� க��� ���ன,
ேகாப��� ராவண� ெச�ற ��பக �மான���
�ழைல� �� ெதாட��� ெச�றன. ��ய� ஒ�
இழ�தா�.
���த ��க��ட� �ைத அவைன� பா���,”உன��
ெவ�கமா� இ�ைலயா? இ�ப� எ�ைன அபக����
ெகா�� ஒ� ேகாைழ ேபா� ெச���றாேய? ��� ஒ�
�ரனா? உ� பைடகைள அ�ேயா� அ���� வ�லைம
ெப�றவ�க� எ� கணவ��, ெகா��த� ஆன
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ல��மண��. அவ�கைள எ����� வ�லைம இ�லாம�,
� இ�ப� அவ�க� அ�யாம� எ�ைன� கவ���
ெச�லலாமா? உ� அ�� ��சய�!” எ�� ெசா�ல மன�
�����ற இல�ேக�வர� ப�� ஏ�� ேபச��ைல.
�மான� கா�க�, ந�க�, மைலக�, ஏ�க�, நா�க�
கட�� பற�� ெச�� இல�ைகைய அைட�த�. அ�ேக
ெச�ற��, ராவண� �ைதைய அ�த��ர��� உ�ள �ல
அர��க�ட� ஒ�பைட������ த�ைன� ேகளாம�
யா�� இவைள� பா��கேவா, ேபசேவா �டா� என��,
அவ� எ�ன ������றாேளா அைத உடேன
�ைறேவ��� தரேவ��� என�� உ�தர����றா�.
��ன� வ�ைம வா��த எ�� அர�க�கைள அைழ��,
உடேன ஜன�தான� ெச�� ராம�� நடவ��ைககைள�
க�கா���� ெசா�ல ேவ��� என��
உ�தர����றா�. ��ன� ���� �ைதைய அ�த��ர�
ெச�� க��, அவைள ராமைன மற����மா��, இ�த
இட�ைத ���� ெச�ல ��யா� என��, உடேனேய
த�ைன ஏ��மா�� ேக���றா�. �ைத ம����றா�.
“உ� ம� அ��ததா� ராவணா, உ� உ��, உ� மைன�,
ம�க�, உ� அ�த��ர ரா�க�, உ� ��ம�க�, உ�
பைட �ர�க�, உ� ஊ�, உ� ரா�ய� என அைன���
அ�ய� ேபா��ற�. உ� அர�க� �லேம அ�ய�
ேபா��ற�.” எ���றா�. �ைத��� ப�ர�� மாத�
அவகாச� ெகா����றா� ராவண�. அத��� அவ�
மன� மா� ராவணைன ஏ��� ெகா�ள��ைல எ��, 251

�ைதைய� க�ட��டமா� ெவ��� தா� உணவா�
உ�ண� ேபாவதா�� ெசா���றா�. ��ன� அவைள
அேசாகவன���� அைழ��� ெச�� அ�ேக
பா�கா��� ைவ��மா�� ெசா���றா�. அர��கைள
அ���, இவைள �ர��ேயா, ெக��ேயா, வ����
ெகா�� வ�மா� ெசா���றா�. அேசாகவன� ெச�ற
�ைத அ�ேக�� ��ம� அைடயாம� ��ப� தா�க
��யாம� மய�க �ைல��, ���� �ைல�மாக மா�,
மா� அைட��றா�.
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மா�சைன� ெகா�ற ராம�� மன�� இன� ெத�யாத
கல�க� ஏ�ப�ட�. ேவகமா�� ���ப ஆர���தா�.
இற��� த�வா�� மா�ச� எ���ய ஓல� �ர� த�
�ர�� இ��த�, அவைர ேவதைன�ப���� ெகா�ேட
இ��த�. ����� வ��� ஊைள��ட ந��� ஓல��,
மன�� கல�க�ைத ஏ�ப���ய�. �ைதைய� த�ேய
������ ல��மண� வ���ட� ேபா�றாேன என
எ�� வ���னா�. ��க�க� அைன��� ஓல� �ர�
எ���யைத� க�ட அவ� மன� இ��� கவைல��ற�.
அ�ேபா� பத�ட��ட��, கல�க��ட�� ல��மண�
த�ைன ேநா��� ச��� ெதாைல�� வ�வைத ராம�
க�டா�. ஓ�� ெச�� ல��மணைன� க�ட
ராம�,”ல��மணா, எ�ன இ�? �ைதைய� த�ேய ���253

��� ஏ� வ�தா�? அவைள அர�க�க� எ�ன
ெச�தனேரா? நா� உ�ேரா� கா�ேபாமா? இ�ேக நா�
கா�� �ய ச�ன�கைள� பா��தா� எ� மன�
பத���றேத? எ�ன நட�த�?” எ�� ேக�டா� ராம�.
“ஆஹா, எ� இட� க� �����றேத, ல��மணா, எ�ேக
அ�த� ெத�வ மக�? எ� இதயரா� எ�ேக? அவ�
இ�ைல எ�� நா� எ�ப� உ�� வா�ேவ�? அவ�
இ�லாம� என�� எ�த சா�ரா�ய�� ேதைவ இ�ைல!
�ைத உ�ேரா� இ�ைல எ�� நா�� உ�� ����ேற�
ல��மணா! ைகேக�யாவ� மன ��ம� அைடவா�.”
எ�ெற�லா� �ல����றா� ராம�. ல��மண� ேவ�
வ���லாம� ராமைர� பா���, நட�தைத எ�லா�
ெசா���றா�. �ைத த� ேம� ச�ேதக� ப�டதாேலேய
தா� ேவ� வ���� அ�ேக வர ேந��த� என��
����றா�. அ��� பரதேனா� ேச��� தா� ச�
ெச�வதா�� ெசா�லேவ வர ேந��த� எ���
����றா�. ஆனா� ராமேரா ல��மண� ெச�த� தவ�
எ���றா�. “�ைத ஆ��ர��� ேப�யைத � அ�ப�ேய
எ���� ெகா�டாயா ல��மணா? தவ� உ� ேம� தா�.
உ�ைம�� அவ� அ�வா� ேப�ய�� � ேகாப�
ெகா�ேட அவைள� த�ேய ��� ���
வ������றா�. எ� மன� இதனா� ம����
அைடய��ைல ல��மணா. எ� உ�தரைவ �� � வ�த�
ச���ைல.” எ�� ெசா��� ெகா�ேட இ�வ��
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ப�ணசாைலைய அைட�தன�.
��த� நட�த கள�ைத� ேபா� கா�� அ��த�
ப�ணசாைல. ெபா��க� �த�� �ட�தன.
ப�ணசாைலைய� ��� �ைத�ட� �ைளயாட வ��
மா�க��, பறைவக�� ேசாகமா� இ��தன. மல�க�
வா� இ��தன. ஒ� ேவைள �ைத �� ெகா�� வர
ேகாதாவ���� ெச����பாேளா என எ��ய ராம�
அ������ ஓ� அவைள� ேத���றா�.
மர�க�ைடேய ேத���றா�. ஒ���
�ைளயா���றாேளா என �ைகக�� ேத���றா�.
ெச�ேய, �ைத எ�ேக, மரேம �ைத எ�ேக, மாேன, �ைத
எ�ேக, �ேவ, �ைத எ�ேக, ��க�கேள, �ைத எ�ேக,
மைலகேள, �ைத எ�ேக? வன ேதவைதகேள, �ைத எ�ேக?
எ�ேக? எ�ேக? எ�ேக? எ� �ைத எ�ேக? ப�த����
பத�னா� ராம�.
“�ைத இ�லாம� ஒ�ேவைள நா� உ����� ேம�லக�
ெச�றா� ந� த�ைதயா�ய தசரத� ச�கரவ��� �ைத
இ�லாம� � ஏ� வ�தா� எ�பாேர? �தா, ஓ, �தா, �
இ�லாம� நா� உ�� வாழமா�ேட�!” ஓல��டா� ராம�.
ல��மண� பலவைகக��� சமாதான� ெச���றா�.
“ஆஹா, ைகேக��� எ�ண� இ�ேவா?
அேயா��ம�க� �ைதைய இழ�த ேகாைழ எ�பா�கேள
எ�ைன! ஜனக மகாராஜா��� எ�ன ப��
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ெசா��ேவ�? ல��மணா, உடேன அேயா�� ெச�வா�,
தா�மா�க��� ஆ�த� ெசா����� பரதைன நா�ைட
ஆள� ெசா��வா�. ஏ, ��யேன, எ�ேக ேபானா�? எ�
�ைதைய� க�டாயா? � அ�யாமலா அவ� எ�ேகா
ேபா���டா�?” எ�ெற�லா� கத�னா�. �ைதைய�
ேத�� ெகா�� ேகாதாவ� ந��கைர��� ெச�ற
ல��மண� ���� வ�� அ�ேக�� �ைத இ�ைல
என��, ராம� ெச�, ெகா�க�, மர�க�, ��க�க� என
அைன��ட�� ���� �ல�ப, ஒ� இட��� �ல
மா�க� ��� அவைரேய பா��தன.
ராம� ல��மண�ட� இ�த மா�க� ஏேதா ெச��
ெசா����றனேவா என� ேக�� அவ�ைறேய பா����
ெகா��, ஒ� மா�ட�, “�ைத எ�ேக?” என� ேக�க
அ�த மாேனா ��ைண ேநா�� எ��� ��������
��ன� ெத� �ைசைய ேநா�� ஓட� �வ��ய�. ராம�
ல��மண�ட�, “ல��மணா, ெத� �ைசைய இ�த
மா�க� ���வதா� அைத ேநா��� ெச�ேவா�.” என�
������ ேபா��றா�க� இ�வ�� ெத� �ைசைய
ேநா��. அ�ேபா� ஒ� இட��� �ைத�� கால�க�
ெத�ப�டன. ஒ� பய�கர ரா�சச� கால���
ெத�ப�ட�. இவ�ைற� த�ர ஒ� ரத��� பாக�க�, �ல
அ��க�, ஒ��த ஒ� ��, அ��றா���
ேபா�றைவ�� ெத�ப�ட�. ஆனா� �ைதைய�
காண��ைல. ேகாப� ெகா�ட ராம�, “க���பா�ட�, 256

த�ம��� வ��� வாழ �ைன��� என�� இ�தைகய
ெகா�ய பாவ�ைத� ெச�தவ� யா�? யாரா� இ��தா��
அவ�கைள அ��ேப�. ��லைக�� �த���க
ைவ���ேற�. ��ய� த� ஒ�ைய இழ�பா�,
மைலகைள உைட���ேற�, மர�கைள� ெபா���
வன�கைள அ��ேப�, யா���� இ� ��ம� இ��க�
ேபாவ��ைல. பைட�க� ப�டைவ அைன��� இ�ேபா�
எ�னா� அ�ய� ேபா��ற�.” எ�� ெசா�����,
��, அ��கைள எ���� ெகா��, உத�க� ���க,
க�க� �வ�க, ஊ��கால� பரம�ேபா� ெப��
ேகாப��ட� ��றா�. ல��மண� �தான� தவறாம�
அவைர� சமாதான� ப���னா�.
ராம� தசரத���� �ற�த� �த� கா���� வ�த��,
இ�ேபா� �ைதைய� ������ப�� வைர எ����
��ய ல��மண�, “த�ம��� வச�ப��, அதனா�
கடைமைய ���க ேவ�� கா���� வ������ ��க�
இ�ப�� ேப�வ� ச���ைல. அ�த ேசாக��னா�
ேப�����க� எ�பைத�� நா� அ�ேவ�. ஆராயாம�
�ற��� நா� ��ப�ைத �ைள��க� �டா� அ�லவா?
வா��க�, இ�த ஜன�தான� �ரா�� ேத�ேவா�.
��ன� �ைத ேபானவ� எ�வா� என� ெத��� ெகா��,
அவைள�கவ��� ெச�றவ�க� இ��தா� அவ�கைள
ேவேரா� அ��ேபா�.” என� �ற அ�� உ�ள
�யாய�ைத� ���� ெகா�ட ராம� அ�வாேற
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ஜன�தான� �ரா�� ல��மண�ட� ேத���றா�. �ைத
எ��� காண��ைல. ஓ�ட��� க�கரச� ஆன ஜடா�
ெப�� ர�த ெவ�ள��� ெப���� வா��� ெகா��
��� �ட ��யாம� ப�����பைத� க�ட ராம�,
யாேரா அர�க� தா� க�கரச� வ��ேல வ�� �ைதைய�
சா��������றா� என �ைன��, க�� ேகாப��ட�,
�� அ�ர, ����, அ��� எ���� ெகா��,
ஜடா�ைவ ேநா��� ெச���றா�.
ஜடா�, ராம� வ�வைத� பா���� ெகா����த�.
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ர�த� க��� ெகா����த� ஜடா�, அத� ���� ெம�ல
ெம�ல அட��� ெகா����த�. அ�ேபா� ராம�
த�ைன ேநா�� ேவக ேவகமா� வ�வைத� க�ட�.
“ராமா, ஏ�ெகனேவ ராவணனா� ���த� ப�ட எ�ைன �
ெகா�ல �ைன���றாயா? கா�பா�ற ல��மண��
அ��� இ�லாம�, ராவணனா� ெகா�� ேபாக� ப�ட
�ைதைய� கா�பா�ற நா� ராவணேனா�
ெப��ேபா��ேட�. இ�ேக �ட���ற அ��க�, ஒ���
இ���� ��, எ�னா� உைட�க� ப�ட அவ� ேத��
பாக�க�, அேதா �ட���றேத, ராமா, அேதா பா��பா�!
ஆனா�� இ���� எ� இற�ைககைள அவ� ெவ��
���� ��டா�. �ைத ராவணனா� கவ��� ெச�ல�
ப�டாேள! ” எ�� ெசா����� ஜடா�, ெப���� 259

��வைத� க�ட ராம� மன� ெந���த�. “ஐேயா, நா�
ெப��பா�, அர��ைம இழ�ேத�, தா�, த�ைதயேரா�
ேச�����க ��யாம� கா����� ெச��மா� ப��க�
ப�ேட�, இ�ேக மைன�ைய�� ப� ெகா��ேத�,
�ைண ��ற ஜடா��� இ�ேபா� இற��� த�வா��!
எ�ேன எ��ைடய �ர���ட�! இத� காரணமா� நா�
கட���� ெச�றா� �ட அ�த� கட�� வ��ேமா?
எ�தைகய �ர���ட� கார� நா�!” எ�� �ல�� ����
�ேழ அம��� ஜடா�ைவ� தட�� ெகா���, ஆ�த�
ெசா�னேதா�, ” எ� �ைத எ�ேக ெச�றா�?” எ���
ேக���றா�. ஜடா� ெசா���ற�: “த� மாையயா�,
�ய�, இ�� ���த வான�ைத உ�வா�� ���,
ராவண� �ைதைய� கவ��� ெகா�� ெத� �ைச��
ெச�றா�. அவ� கவ��� ெச�ற ேநர� “��ைத” என�
ெசா�ல� ப��. சா��ர�க� ��யவ��� ப�, அ�த
ேநர��� ஒ�வ�ைடய உ�ைம� ெபா��
ேவெறா�வனா� கவ��� ெச�ல� ப�டா�, அத�
�ைள�க� கவ��தவைன� ெச�றைட��. ராவண�
இைத அ�யமா�டா� ேபா��!” எ�� ெசா������
��ன�, ��க �ரம��ட�, “இ�த ராவண�, மஹ��,
��ரவ�� மக�, �ேபர�� சேகாதர�!’ எ��
ெசா��� ெகா�ேட உ�� ��த�.
ல��மண�ட� ஜடா��� மைற��� வ���ய ராம�,
அவைன� ெகா�� �ைத ��ட� ெச��, ஜடா���� 260

இ��� சட��கைள நட�� ���தா�. ��ன� இ�வ��
கா��� ப��கைள� கட�� ேமேல ெச���ேபா�, ஒ�
இட��� ஒ� �ைக�� அ�ேக, பய�கர உ�வ� பைட�த
ஒ� அர�� காண�ப�டா�. ல��மணைன� க�ட��
அவ� ஓ� வ�� க�� அைண��, ” எ� ெபய�
அேயா��, நா� உ� அழகா� கவர� ப�ேட�, நா�
��மண� ெச�� ெகா�ேவா�!” எ�� ெசா���றா�.
ல��மண� அவைள அ�க�ன� ெச�ய அவ� அல��
ெகா�� ஓ���றா�. ��ன� பயண�ைத இ�வ��
ெதாட��ேபா�, காேட அ��� ச�த� ேக���ற�. எ�ேர
ேதா��னா� ஒ� ����ர உ�வ� பைட�த ம�த�.
ம�தனா அவ�? வா� வ���ேல! தைலேயா, க��ேதா
காணேவ இ�ைல. த� ெபய� “கப�த�” எ���, ராம,
ல��மண�கைள� தா� ���க� ேபாவதா�� ெசா�ன
அவ� (��ட ைகக�ட� காண�ப�ட) ராம,
ல��மண�கைள இ�க� த� ைககளா� ���க, அவ�கைள
���க� ேபாவதா�� ெசா���றா�. ராம�,
ல��மண���� ைத�ய� ெசா�����, ��ன�
இ�வ�மா� அ�த அர�க�� ைககைள ெவ��� த�ள
அர�க� �ேழ ���தா�. “யா� ��க�?” என ராம,
ல��மண�கைள� கப�த� �னவ, அவ�க� த�க�
கைதைய� ெசா���றன�. த� கைதைய�� ெசா���றா�
கப�த�. ேவ��ய உ�வ� எ��க� த�க க�த�வ� ஆ�ய
தா� “��ல�ர�” எ�ற ��ைய� ������யதா�
அவரா� சாப� ெகா��க� ப��, �ேமாசன� ேவ��ய261

கால���, ராம� வ�� �ேமாசன� ெகா��பா�,
அவரா� உ� உட� தகன� ெச�ய� ப��ேபா� ��ைதய
உ�ைவ� ���ப அைடவா�!என� ��யதா��
ெசா���றா�. த�ைன� தகன� ெச���ப���, தா�
பைழய உ�ைவ அைட�த ��ன�, ராம��� ேவ��ய
உத�ைய� தா� ெச�வதா��, �ைதைய� கா�பா���
�ஷய��� ராம��� யா� உத�வா�க� எ�ப��
தன��� ெத��� என�� ெசா�லேவ, அ�வாேற,
கப�த� ��யவாேற அவ� உடைல� ���� இ��
��ய அ�தமன���� ��ன� தகன� ெச���றன�.
கப�த� எ��த �ைத�� இ��� �ய ஆைடக�
அ��தவனா�� ேதா�� அ�ேபாேத அ�ேக ேதா��ய
ெத��க �மான��� ஏ� அம��� ெகா��, ராமைர�
பா���� ெசா�னா�:” உ� மைன�ைய � இழ��
இ�ேபா� ����� இ��பைத ேபா� த�
மைன�ைய��, அ�ப��� வ�த ரா�ய�ைத�� �ற��
வா�� ஒ�வைன � உன��� �ைணயாக� ெகா�வாயாக.
அ�ப��ப�ட ஒ�வ�, ���வ� எ�ற வானர� தைலவ�.
இ��ர�� மக� ஆ�ய வா� எ�பவ�� சேகாதர�.
வா��னா� �ர�த� ப��, ப�பா ந��கைர��,
��ய�க� எ��� மைல�� இ�ேபா� த�ன�த�யாக
�ல வானர�கேளா� வ����றா�. ��க ைத�யசா�,
பலவா�. �ைதைய� ேத�� �ஷய��� அவ� உன��
உத� ��வா�. ��ைய யாரா�� ெவ�ல ��யா�. 262

ஆகேவ � ��ய�� அ�ச� ஆன ���வைன� ச����,
அ�� சா��யாக அவ� ந�ைப ஏ��� ெகா�வா�.
�ைன�தேபா� �ைன�த உ�வ� எ���� வ�லைம
ெப�ற அவ�, உ� மைன�, ேம�மைல�� உ����
இ��தா�� ச�, பாதாள ேலாக��� �ைல��
இ��தா�� ச�, க�� ����� ெகா��பா�. ேம��,
ராமா, ேக�, இ�த� ப�ைப ேபா�� வ���, பல
��தமான இட�க� இ����றன�. அ����த
��வ�க���� ெதா�� ெச�� வா��த “சப�” எ���
ெப� �ற� அ�ேக வ����றா�. உ�ைன� காணேவ
அவ� உ�� த�������றா�. உ�ைன� க�ட��
அவ� ேமா�ச�ைத அைடவா�. ப�ைப�� எ��ேலேய
அ�த ��ய�க� இ����ற�. அ�ேக தா� ���வ�
வா���றா�. நா� �ைட ெப���ேற�.” எ��
ெசா������ கப�த� �ைட ெப�றா�. ராம,
ல��மண�க� கப�த� �����ட பாைத�� ெச��,
ப�ைப�� ேம��� கைரைய அைட�தன�. அ�ேக
சப��� ஆ�ரம� இ��த�.
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கப�த� �����ட வ��ேலேய ராம, ல��மண�க�
�ரயாண� ெச��, ��ன� ப�ைப�� ேம���கைர��
உ�ள சப��� ஆ�ரம�ைத அைட�தன�. அ�ேக
இவ�கைள� க�ட சப� எ��� ��� வரேவ�றா�.
ேபா�ற� த�க அ�த� ெப� �ற�, இ�வ��
கால�க��� ���� எ��தா�. ராம� அவைள�
பா���� “தாேய, த�க� தவ� எ��த� தைட����
��ைவ அைட��றதா?” என �சா���� ெத���
ெகா���றா�. ராம, ல��மண�கைள ேந�� பா��த��
�க மன ம���� அைட����த சப�ேயா, த��ைடய
�ற�� பயைனேய அைட�� ��டதா�� ����
எ��னா�. ராம, ல��மண�க�, �ைத�ட�
���ர�ட���� வ�தேபா� ��, ��வ�க� மன
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ம���� ெசா��க� ெச��� வ��� சப�ைய� க��,
ராம, ல��மண�க�, இ��� ��� நா�க�� இ�ேக
வ�வா�க�. அத���ன� உன��� ந�க� �ைட���
என வா���யதா�� ெசா���றா�. கப�த�ட����
சப�ைய� ப��� ெத��� ெகா�டதா�� ெசா�ன ராம�
அ�த இட� ப�� ேம�� ெத��� ெகா�ள ஆைச�
படேவ, மத�க வன� எ�ற ெபய�� உ�ள அ�த
இடமான�, ப�ேவ� ��, ��வ�க�� ஆ�ரம� ஆக
இ��� வ�வைத� ���������� தா� இ�த உடைல
ஒ��� ஆ�மஞா�க�� ���ைல�� ேபாக
����வதா�� ெசா���றா�. அ�வாேற ஆக��� என
ராம� ெசா�ல, சப� த� �த உடைல அ��க எ�ண�
ெகா�டவளா�, � ���� ெகா�� அ�த அ�����
�ரேவச� ெச���றா�. ���� ���த சப�யானவ� ஒ�
ெபா���ய ேதக�ைத அைட�தவளா�, ேபரழேகா�
ெஜா���� ெகா��, அ�த வனேம �ரகாசமா�
�ள���ப�யான ேஜா� ெசா�பமான உடேலா�, ராமைர
நம�க������ ���லைக� ெச�� அைட�தா�.
��ன� ராம�, ல��மணைன� பா���, “ல��மணா,
எ�னேவா ெத�ய��ைல, ந� கவைல ��� எ�ற
எ�ண� என��� ேதா����ட�. எ� மன� சா��
அைட�� உ�ள�. வா, நா� �ற�ப�� ��ய�க மைலைய
அைடேவா�. அ�ேக வா��ட� உ�ள பய���
காரணமா� ஒ��� வா�� ���வைன� ேத�� ����
அவ� உத��ட� �ைதைய� ேத�ேவா�.” எ��
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சா�தமா�� ெசா���றா�. ந�, ந��� அவ� மனைத�
ேசாக� க����ற�. �ைத�� �ைன� ெப���
வா����ற�. இ�வாேற ேப�� ெகா�� ப�ைபைய
அைட�� அ�ேக இ��த வன���� �ரேவ��தன�.
ப�ைபைய� கட���ேபாெத�லா� மன� கல��� கத�
அ�த வ�ணேம ராம� ெச�றா�. பா���� ஒ�ெவா�
கா����, ���� ஒ�ெவா� ���, ேப�� ஒ�ெவா�
வா��ைத��, உ��� ஒ�ெவா� கவள��, �����
ஒ�ெவா� �� ��� �ைதைய �ைன� ப���ய
வ�ணமாகேவ இ��த�, ராம���. “ல��மணா, இ�
நா� அவைள ���� கா�ேபேனா?” என�
பலவாறா�� �ல��� ெகா�ேட வ�தா� ராம�.
ல��மண� ஆ�த� ெமா�கைள� ெசா�� அவைர�
சமாதான� ெச���றா�. இவ�க� இ�வ�� வ�வைத
��ய�க மைல�� இ��� ���வ� பா���� ெகா�ேட
இ��தா�. ஒ�ேவைள வா��� ந�ப�கேளா என
ஐய��றா� ���வ�. த� ந�ப�கேளா� கல��
ஆேலா����றா�. அ�மேனா ���வ� �ேண கவைல�
ப�வதா�� ெசா����றா�. உடேன அ�மைன ேந��
ெச�� அவ�க� யா� என �சா��� வ�மா�
����றா� ���வ�. அ�வாேற ெச�வதா�� ெசா��
அ�ம�� உடேன அ�� ெச���றா�. அ�ம����
ெகா�ச� ச�ேதக� இ��தப�யா�, த�ைன ஒ� �ராமண
ச�யா�ேபா� மா��� ெகா�� அவ�கைள அைட��றா�.
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ராம, ல��மண�கைள ெந��� அவ�கைள வண��ய
அ�ம�, ��க� ேபா� மர�� த���, ஆனா� �ரண
ஆ�த�கேளா� ��க� இ�வ�� இ�த� கா��� வ�ைக
���த�� ேநா�க� எ�ன? இ�த� கா�ைட� பா�கா�க
��ய, ச��ர�க� ேபா� ��க� இ�வ��
வ�����கேளா? அ�ல� ������� ��ய,
ச��ரேர இற�� ��டனரா?” என �சா����றா�.
இ�வ�� ேபசாம� இ��ப� க�� ேம��
ெசா��வா�:” வானர அரச� ஆ�ய ���வ�, எ� அரச�,
நா� அவ� ந�ப�, அைம�ச�, நா�� ஒ� வானரேன.
எ� அரசைன அவ� அ�ண� ஆ�ய வா�, நா�ைட
���� �ர�� ��டா�. ஆகேவ எ� அரசனா�ய
���வ�ட� நா�க� இ�ேக வா��� வ���ேறா�.
அவ� அ���ேய நா� இ�ேக வ�ேத�. எ�க���
�ைன�த ேபா� �ைன�த உ�ைவ எ��க ����. எ�
அரசைன உ�க� ந�பனா� ஏ��� ெகா���க�.” எ��
ெசா���றா�. உடேன ராம� ல��மணைன� பா���, “நா�
ேத� வ������ ���வ�� அைம�ச��, ந�ப��
ஆன இ�த அ�ம�� ெசா� வ�லைமைய� பா��தாயா?
“என �ய�� ேபச, ல��மண��, அ�ம�ட� தா�க�
���வைனேய ேத� வ����பதா�� ெசா�ல, அ�ம�
அவ�க� வ�த காரண�ைத� ேக���றா�. ல��மண�,
���� ஒ� �ைற ராம� ப�ட� �ற�� கா���� வ�த�
�த� �ைத அபக��க� ப�ட� வைர அைன��� ெசா��
�����றா�. கப�த� ���வைன� ப�����யதா�� 267

ெசா�����, ராம� ���வ�� ந�ைப ேவ��
வ����பதா�� ����றா�. உடேன மன ம����
ெகா�ட அ�ம�, ராம, ல��மண�கைள� த� ேதா��
�ம�� ெகா�� ���வ� இ����ட� ேநா���
ெச�றா�. அ�ேக ���வ�� ���ைலைய
அைட�த��, அ�ம� ராம, ல��மண�கைள� ப��
எ���� ெசா�ல, த� �ைலைய��, தா� அ�ணனா�
�ர�த�ப�� வ����பைத�� ���வ� எ����
����றா�. த� மைன��� வா��னா� அபக��க�
ப�டைத�� ���வ� எ���� ெசா����றா�. ராம�
வா�ைய அ���, ���வ� இழ�த ரா�ய�ைத ����
த�வதா� உ�� �ற, ராம����, ���வ���� இைடேய
ந�� உ�� ெச�ய� ப�ட�. அேத ேநர���,
����ைத�� வா����, இல�ைக�� ராவண����,
�ைத��� ஒேர சமய��� அவ�க�ைடய இட� க�
�����ற�. அ�றல��த தாமைர ேபா�ற �ைத��
க�க�� இட� க���, த�க� ேபா� ெஜா����
வா��� இட� க���, �ரளய கால ெந���� ேபா�ற
ெஜா���ட� ��ய ராவண�� இட� க���
���தனவா�. ெப�க�� இட�க�க� ���தா�
ந�ைம பய���, எ��� ஆ�க�� இட� க�க�
���தா� �ைம என�� ���த�க� ����றன.
அ�ேபா� ���வ� ேம�� ராம�ட� ��வா�:” ராமா,
உ� மைன�ைய ராவண� கட��� ெச���ேபா� நா�
அவ�கைள� பா��ேத� எ�� தா� �ைன���ேற�. 268

ராமா, ல��மணா, எ�� கத�� ெகா�ேட அ�த� ெப�
ராவண� ைக����� த�ைன ����க �ய�����
ெகா����தா�. மைல�� �� நா��, இ��� �ல
வானர�க�� இ��பைத� பா������ ஒ� ��
��ைடைய��, இ��� �ல நைககைள�� எ�கைள
ேநா�� ��னா�. அவ�ைற நா�க� எ���� ப��ரமா�
ைவ���ேளா�. இைவ �ைத�� நைககளா என�
பா������� ெசா���க�.” எ�� ெசா�லேவ, ���வ�
���� �ைக���ேள ெச��, ஒ� ��ைடைய�
ெகாண��� ராம�ட� ெகா��க அைத� பா��த ராம�
���� கத� அ�தா�. ��ன� ல��மணைன� பா���
அர�கனா� கவ��� ெச�ல� ப�ட �ைத இவ�ைற ��
எ�������றா� எ�� ����றா�. ல��மணேனா,
எ�னா� கா� ெகா��கைள� த�ர, ம�றவ�ைற
அைடயாள� காண��ய��ைல என� ெசா���றா�.
��ன� ராம� ���வைன� பா���, �ைத எ�த� ேதச���
�ைற இ����றா�? யா� அவ�? எ�ேக உ�ளா�?
எ�ற �பர� ேக�க,���வ�, ராமைர ஆ�த�
வா��ைதக�னா� சமாதான� ெச���றா�. ��ன� ராம�
அவ�� அ�ண� எ�த� காரண���காக ���வைன�
�ர��னா� என� ேக�க� த� கைதைய� ெசா�ல
ஆர�����றா� ���வ�.
��ரஜ� எ��� வானர அரச�� வள��� மக�க�
தா�க� இ�வ�� என��, த�க� வள���� த�ைத 269

இற�த��, ��த மக� ஆன வா� ப�ட� ஏ�றதா��,
வா���� “மாயா�” எ��� அர�க���� ஒ�
ெப��� காரணமா�� பல வ�ட�களா� �ேராத�
இ��தைத�� ெசா���றா�. ஒ��ைற ந��ர�
ேநர��� மாயா� ����ைத வ�� வா�ைய�
ச�ைட�� அைழ�தைத��, வா� உடேன
�ற�ப�டைத��, மைன� த���� ேகளாம�, தா�
ெசா���� ேகளாம�, வா� ��த� ெச�ய�
ெச�றைத�� ெசா���றா�. ஆனா� ���வ�
வா�ேயா� தா�� உட� ெச�றதா��, அ�ர� இ�வ��
வ�வைத� பா������� ���� இ��த ஒ� ெப�ய
ப�ள���� ���� ��டதா�� ெசா���றா�.
இ�வ�� அ�ரைன� ��ப��� ெச�ல �யல, வா�,
���வைன� த���� தா� ம��� உ�ேள ெச�வதா��,
அ�ரைன� ெகா������ ����வதா�� ���வ�
அ�ேக இ��� காவ� கா��மா�� ������
ெச���றா�. ஒ� வ�ஷ� ெச���ற�. ���வ� அ�ப�,
இ�ப� அைசயாம� ��� காவ� கா���றா�. வா�
���ப��ைல. ��ெரன ஒ� நா� ப�ள���������
ஒ� அ�ர க�ஜைன ேக���ற�. ��ன� அ�த�
ப�ள��� இ��� ர�த� ஊ��� ேபா� ெபா�� வர
ஆர�����ற�. அ�ண� இற��ப�டா� என உ��
ெகா�ட ���வ� அ�� ெகா�ேட ப�ள�ைத
������ ��ன� அ�ேகேய வா��� இ���
சட��க� ெச������ ����ைத ������றா�. 270

����ைத வ�த ���வ� வாேய �ற�க��ைல. எ���
ம���, �ரதா�க� �ஷய�ைத அ��� ெகா�டன�.
��ன� ஆேலாசைனக� பல�� ெச����� ���வ���
�������றன� வ��க�டாயமா�. ���வ�� ஆ��
நட���ேபா� ஒ� நா� ��ெரன வா� ����
����றா�. மன� ம���த ���வ� அ�ணைன
ம��ேவா� வரேவ���றா�. நட�தைத� ெசா���றா�.
தா� ம�ட� �ட இ�ட� பட��ைல எ���, ம���,
�ரதா�களா� ப�ட� க�ட� ப�டைத�� ெசா���றா�.
த� �� ேகாப� ெகா�ளேவ�டா� என��
ெசா���றா�. இைத ஏ�காத வா�, ���வைன� ச�ேதக�
ெகா�� க�ைமயாக��, ெகா�ைமயாக��
�����றா�. த�னா� ெகா�ல� ப�ட மாயா���
ர�த��னா� அ�த� ப�ள� �ர��� தா� ெவ�ேயற
வ� இ�லாம�, த��தைத��, ப�ள� �ட�
ப����தைத�� ெசா���றா�. ���வைன� ��� ��
அைழ��� பல��லாம� ேபானைத�� ெசா���றா�.
ரா�ய�ைத அைடயேவ ���வ� இ�வா� ெச�ததா��
ெசா���றா�. ��ன� க��ய ��ேயா� ���வைன
நா� கட��னா�. எ��� த�க இட��� அைல�த
���வ�, வா��னா� �ைழய ��யாத இ�த ��ய�க
மைலைய� ேத��ெத��� அ�ேக த�க ஆர���ததா��
ெசா���றா�. தன�� உத� ெச��மா�� ராம�ட�
ேவ����றா�. ராம�� அ�வாேற வா�ைய அ���
���வ��� உத�வதா� வா�க����றா�. இ�
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����தா கா�ட� நாைள�� இ��� ஆர�����ற�.
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ல��மண�, �ைத�� கா� ஆபரண�ைத� ப�� ம��ேம
தா� அ�����ததா�� ெசா�னத� தா�ப�ய�ைத
�ள�க� ெசா��மா� �ல� ேக��� ெகா�டத� ேப��
அைத� ெசா����� இ�ைறய ப����� ேபாகலா�.
ல��மண� �ைத�� �க�ைத ஏ���� பா��தவ�
அ�ல. எ�ேபா�ேம அவ�� கா�கைள� பா��ேத ேப��
வழ�க� உ�ளவ�. அவ� ம��ம�ல, ராம�� ம�ைறய
சேகாதர�க�� அ�வாேற, த�க� அ�ண�
மைன�யான �ைதைய� த�க� தா���� ேமலா�
ம��பதா��, �ற ெப�கைள ஏெற���� பா��க�
�டா� எ�ற ந�ப�� அரச�மார�க�ட�
இ��தைமயா��, அவ� �ைத�� கா�கைள ம��ேம
பா�����தா�. ஆகேவ தா� அவ��� அவ�
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கா�க�� ெகா�� ம��ேம அைடயாள� காண ���த�.
அவ�� ைகவைளக�, க���� மாைலக�, தைல��
ஆபரண�உ���ட ம�ற ஆபரண�க� ெத�ய��ைல.
இ�, வா�ைய� ப����, அவ� பல�ைத� �����
���வ� ராம�ட� ��ய��, அ�தைகய வா�ைய
ராமனா� ெவ�ல ���மா என ச�ேதக� ெகா�ட��
ப��� பா��ேபா�.
இ��ர� மக� ஆன வா� அசா��ய பலசா�. �ழ��,
ேம�காகேவா, வட��, ெத�காகேவா பல கட�கைள�
தா��� ெச���ேபா� �ட வா� கைள�பைடயாம�
இ��� வ�தா�. ஒ� சமய� எ�ைம உ�வ� ெகா�ட
���� எ��� அர�க� ஒ�வ� ஒ� சமய� தா�
ெகா�ட மமைதயா�, ச���ர ராஜைன� ச�ைட��
இ��க, ச���ர ராஜேனா, �மவா�ட� ச�ைட
ேபா�� ெஜ���மா� ெசா�� அ�����றா�.
�மவாேனா, ����ைய ெஜ��க� த�னா� ��யா�
என� ெசா��, இ��ர� மக� ஆன வா�ைய
ெஜ���மா� ெசா�� அ�����றா�. வா�ைய�
ச�ைட�� இ��த ����ைய� தைர�� அ����
ெகா���றா� வா�, அ��� �க �க அனாயாசமா�.
அவ� உடைல� �ழ��� ��� எ�ய அ� ெவ� �ர�
அ�பா� ேபா� மத�க ��வ�� ஆ�ரம��� ேபா�
����ற�. ��வ� ��தமான த� ஆ�ரம� இ�வா�
பா�ப�டைத� பா���, மன� ெநா�தா�. த� தவ
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வ�ைமயா� இ�மா��யான கா�ய�ைத� ெச��
ஆ�ரம�ைத� பா�ப���ய� ஒ� வானர� எ�பைத�
���� ெகா��, அவ� இ� இ�த ஆ�ரம����� கால�
எ��� ைவ�தா� அ�த� கணேம இற�பா� என��,
அவ��� உத� ெச�பவ�க�� உடேன இ�த� கா�ைட
��� அகல��ைல எ�� அ��த கணேம
க�லா���வ� என�� ச����றா�. ��ன� இ�த
�ஷய� ெத��� வா�, அ�ேக வ�� ��வ��
ம���ைப� ேகார� கா�� ���� ��வ� வா�ைய
ம���க ம�����டா�. சாப� ப������ எ�ற
பய�தா� வா��� உடேன ������டா�.
அ������ இ�த� ப�க� அவ� வ�வ��ைல.
ஆகேவ அவ� �ேராத� வ�த�� எ��� த�க இட�
இ�லாம� இ��த நா� இ�த ��ய�க மைல�ப��ைய�
ேத��ெத��ேத�. இ�� நா� ைத�யமாக வ��க
����ற�.
��ன� அ�த� ப���� ���� �ட�த ������
உடைல� கா����றா� ���வ� ராம���. வா���
�றைமகைள� ப�� ெசா��� ெகா����த ���வ���,
ராம�� பல����, �றைம�� ச�ேதக�
ஏ�ப����பைத� ���� ெகா�ட ல��மண�, “ராம�
எ�ன ெச�தா� அவ� �றைமைய � ந��வா�?” என�
ேக�க, ���வ� அ�ேக இ��த ஏ� மர�கைள ஒேர
அ��னா� ராமைன� �ைள��� கா�ட� ெசா���றா�.275

இ�த மர�கைள ஒ�ெவா�றா� வா� �ள�தா�. ராம�
அவைன �ட� பலசா� எ�றா� ஒேர அ��னா� இ�த
மர�கைள� �ைள�க ேவ��� என� ெசா���றா�.
ராம� ����� ெகா�ேட த� கா� க�ைட �ர�னா�
������ உடைல ஒ� ெந��, ெந��� த�ள அ�த
உட� ெவ��ர� ேபா� ����ற�. எ��� ந�பாத
���வ� ஏ� மர�கைள�� �ைள�தா� தா� தன��
ந���ைக வ�� என� ெசா�ல, அ�வாேற ராம� ஒேர
அ��னா� ஏ� மர�கைள�� �ைள�ெத����றா�.
அ�பான� ஏ� மர�கைள�� �ைள�ெத�������
��ன� ராம�டேம ���� வ�த�. மன� ம���த
���வைன, ����ைத ெச�� வா�ைய� ச�ைட��
அைழ��மா� �ற, ���வ�� அ�வாேற, ����ைதைய
அைட�� வா�ைய� ச�ைட��� ������றா�.
இ�வ�� க�ைமயாக� ச�ைட ேபா���றன�. எ���
கைட��� வா�ேய ெஜ����றா�. த�� ஓ�னா�
���வ�. அவைன� �ர�� வ�த வா�, அவ� ��ய�க
ப�வத���, மத�க ��வ�� ஆ�ரம�ைத அ�க��,
உ�ேள ேபாகாம� ���� ����ைத ����னா�.
மன வ��த��ட� வ�த ���வைன� பா��த ராம�,
“��க� இ�வ�� ஒேர மா��யாக இ��பதா� எ�னா�
அைடயாள� காண ��ய��ைல. எ��ைடய
அ��னா� நா� உ�ைனேய ெகா����டா� எ�ன
ெச�வ�? ஆகேவ � ���� வா�ைய� ச�ைட�� 276

இ��பா�! ச�ைட ேபா��ேபா� “கஜ���” எ���
இ�த மல��ெகா�ய� க���� க��� ெகா�.” எ��
�����, ல��மணைன� பா���, கஜ���
மல��ெகா�ைய� ���வ� க���� க�ட� ெசா���றா�.
��ன� ���� ���வ� ����ைத ேபா� வா�ைய�
ச�ைட�� இ��க, வா� ���த ேகாப��ட�
�ள����றா�. அவ� மைன�யான தாைர
த����றா�. ஒ� �ைற அ�ல, பல�ைற ேதா�� ஓ��
ேபான ���வ�, இ�ேபா� உடேன வ������றா�
எ��, த�க காரண� இ��கேவ���, ஆகேவ அவ�
த��த �ைண இ�லாம� வ����க மா�டா� என
�ைன���ேற�. அ�கத� கா��� ப���� ����
ெகா����த ேபா�, இ�வா� �ல�ைத� ேச��த இ�
அரச�மார�க�, ���வைன� த�க� ந�பனா� ஏ���
ெகா�டதா�� ெச�� �ைட�ததா�. அ�த ராம� ஒ�
ெப�� �ரனா�, அவைன நா� �ேரா���� ெகா�ள
ேவ�டா�. ��க� ���வ��� இளவர�� ப�ட�
க�����, அவ�ட� ந��� பாரா��வேத ந�ல�.
ராம�� த�க��� ந�ப� ஆவா�. என ேயாசைன
ெசா���றா�.
ஆனா� வா� அைத� ேக�காம� ச�ைட��
வ���றா�. ���வ�ைடய க�வ�ைத� தா� நா�
அ��க� பா���ேற�, அவைன அ�ல என� �����
���� ���வ�ட� ேபா��� ஆய�த� ஆ��றா�. 277

இ� ேமக�க� ஒ��ட� ஒ�� ேமா��ெகா�� ஏ�ப��
இ� �ழ�க� ேபால��, ��ன�க� ஒ�ைற ஒ��
ெவ��� ெகா�வ� ேபால�� பய�கர ச�த��ட��,
ஆேவச��ட�� இ�வ�� ேபா��டன�. இ�வ��
சமபல� ெகா�டவ�கேள எ���, எ�ரா��� பல���
பா� பல� ெப����� வா��� பல���� ��ன�
���வ� ைக தா��த�. ராம� ச�யான த�ண�����
கா����தா�. ெகா�ய பா�ைப ஒ�த ஒ� அ�ைப எ����
த� ���ேல ெபா������ நாைண ஏ��, அ�ைப
������ேபா�, கா��� பறைவக��, ��க�க��
பய�� ஓ�னவா�. அ�தைகய ெகா�ய ச�� வா��த அ�த
அ��, வா�ைய அவ� மா��ேல தா��ய�. வா�
தைர�� ���தா�. வ��னா� கத�னா�. இ��ரனா�
அ��க� ப�ட த�க� ச��� அவ� மா�ைப
அல�க���� ெகா�� அவ� உ�ைர� கா���
ெகா����த�. அ�� வ�த இட� ேநா��� ����ய
அவ� ராம��, ல��மண�� த�ைன ேநா��
வ�வைத� க�டா�. ராம�ட� க�ைமயான
ெசா�கைள� ேபச� ெதாட��னா�.
“தசரத� மக� ராமனா �? எ�ன கா�ய� ெச����டா�?
��தகள��� நா� உ�ைன எ���� ��காதேபா�
எ�ைன � ெகா�ல �ய�ற காரண�தா�, உ� �ல�
ெப�ைம அைட�ததா? உன��� ெப�ைமயா? உ�ைன
அைனவ�� ேம�ைமயானவ�, க�ைண ��கவ�, �ர�,
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ம�க��� ந�ைமேய ெச�பவ�, எ�ேபா� எைத�
ெச�யேவ��ேமா, அ�ேபா� அைத� ெச�பவ�
எ�ெற�லா� ����றனேர? உ��ைடய
�ல�ெப�ைமைய �ைன���, உ��ைடய
ேம�ைமயான �ண��� ந���ைக ைவ���, தாைர
த���� ேகளாம� இ�த� ேபா� ��ய வ�ேதேன? வானர
இன�ைத� ேச��த எ�ேனா� உன�� எ�ன பைக?
ந��ண�க� �ர��யதாக ந�������றா� �. உ�
ந��ண�க� அைன��� � ேபா��� ெகா�ட �க��.
பாவ� ெச����டாேய? மன� ேபான ேபா��� அ�ைப
��� ��� ஒ� அரசனா? அ�த� �ல���ேக
���ைழ�� ��டாேய? ஒ� ��ற�� ெச�யாத எ�
ேம� அ�ைப ���� ெகா�ல �ய�ற � இ�ேபா�
அத�� எ�ன �யாய� ெசா�ல� ேபா��றா�?” எ��
ேக�டா� வா�.
ேம�� ெசா���றா�: த�ம� ச���ைய அ������,
ந�ென�� க��கைள� தள������, �யாய� எ�ற
அ��ச�ைத�� அல��ய� ெச�����,மத� ���த
ஒ� யாைன ேபா� நட�� ெகா�� ��ட ராம�
எ�பவ� எ�ைன ெகா����டாேன? உன�� எ�ன
ேவ���? உ� மைன� �ைத தாேன?எ��ட� ெசா��
இ��தா� நா� ஒேர நா�� ெகா�� வ��
ேச�����ேபேன? ராவணைன� க���� �����
ேபா�� இ��� வ����ேபேன? ���வ� எ�ப��� 279

என��� ��ன� இ�த ரா�ய�ைத அைடய
ேவ��யவேன. ஆனா� அத�காக அத�மமா� � எ�ைன
ெகா�ற� எ�வைக�� �யாய�?” எ�� க�ைமயாக
ராமைர� பா���� ேக���றா� வா�. ராம�
ெசா���றா�:” நா� உ�ைன ஏ� ெகா�ேற� எ�பைத �
ஆ�சா�ய�களா� அ��க��க� ப�டவ�க�, த�ம��ப�
அ��தவ�க� ஆ�ேயாைர� ேக�கேவ���. எ�ைன �
���ப�� அ��தேம இ�ைல. இ�த மைலக�, வன�க�,
ந�க� ெகா�ட இ�த� ����, ம�த�க��, ��க�க�,
பறைவக� ஆ�ய அைன�� இன�க�� இ�வா�
�லமா�ய எ�க� �ல�� ம�ன�க�� அ�கார����
உ�ப�டைவ. பரத� ேந�வ��� ெச�� ��ைய
��வ��� வ���றா�. நா�க� பரத�� ஆ�ைஞ��
உ�ப�� இ�த� கா�� ��வாக�க�� ஈ�ப���
ெகா�� வா��� வ���ேறா�. � த�ம� தவ�
இ�ெசய� �������, எ�ன எ�� எ�ைனேய
ேக���றாேய? உ� த�� மைன� உன�� ம�மக�
அ�லவா? அவைள � உ� மைன�யா�� ெகா�ளலாமா?
ஒ� ம�மக� எ�பவ� மக���� ேமலானவ�
அ�லவா? அ�ப�� ப�ட ஒ� ெப��� மான�ைத �
அவ� ச�மத� ���� இ�லாம�, அவ�
கணவ�ட���� அவைள அபக���� �ைறயாடலாமா?
மக�, சேகாத�, சேகாதர� மைன� ஆ�ேயாைர�
க�ப��பவ�க���� த�டைன மரணேம!” எ��
ெசா��� ராம� ேம�� ெசா��வா�:
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���வ��� நா� வா�க��� இ����ேற� அவைன�
கா�பதா�. அ�த வா�ைக நா� �ைறேவ�ற ேவ���.
ேம�� ��ற�க� ெச�தவ�க� யாரா� இ��தா��,
அரச�� த�டைனைய அ�ப�����டா� அ�த�
பாவ��� இ��� ���யவ�க� ஆவா�க�. ஆனா�
�ேயா, த�டைன�� அ�ப��க��ைல, ம�����
ேகார��ைல. ஆகேவ இ�வைக�� பா��தா��
உ�ைன� த���த� ச�ேய! ேம�� �ேயா ஒ� வானர�.
அரச�ல�ைத� ேச��த நாேனா ேவ�ைடயா�
��க�கைள� ெகா��� �பாவ� உ�ளவ�, அ�த
வைக�� பா��தா�� ��க இன�ைத� சா��த உ�ைன
நா� ெகா�ற� ச�ேய! ” என� �ற, வா�, ச�ேற அைம�
அைட��, ராமைர இ� ைக ���� ெதா��,”நா�
உ�கைள ேம�� �ைற �ற��ைல, ஆனா� எ� மக�
அ�கத� ஒ� �ழ�ைத, அ�பா�, அவைன ��க�
பா�கா�கேவ���, பரத�ட��, ல��மண�ட��,
ச���கன�ட�� கா��� அ�ைப ���வ����
அ���, அவ�� எ� மக� அ�கதைன ந�� பா����
ெகா��மா��, ெச�யேவ���. எ� மைன�யான
தாைரைய ���வ� அவம�யாைதயாக நட�தாம�
பா���� ெகா���க�.”என ேவ�ட, ராம� அவ�
மன�� எ�ன �ைற இ��தா�� ெசா��மா�
ேவ����றா�.
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��ய வா� ���ைச அைட��றா�. வா�
ேதா����டைத அ��த தாைர அல��ெகா�� ஓ�
வ���றா�. ராம� ெச�த இ�த� ெசய��காக� தாைர��
பலவா� இக��� ேப���றா�. ���வைன�பா���, �
இ� ச�ேதாஷமா� இ��கலா� எ�� மன� ெவ����
ெசா��� ெசா�� அ���றா� தாைர. கணவ�ட� உ�
மன�������காம� நா� நட�� ெகா����தா�
எ�ைன ம������ எ�� ������ கத� அழ,
அ�ம� சமாதான� ெச���றா� தாைரைய. ஆனா��
��ம� அைடயாத தாைர, வா� இ����ேபா� தன���
�ைட�த ெகளரவ� இ�ேபா� �ைட��மா என� ெசா��,
இ� அைன��� ���வ� வசேம, அவேன ���
ெச�ய��� என�� �� அ���றா�. மய�க���
இ��� க����த வா�, த� க���� ச���ைய�
கழ��� ���வ�ட� ெகா������, தாைரைய ெவ�
��பமான அ�� பைட�தவ� எ��� எ�லா�
கா�ய�கைள�� எ��� ���� ெகா�பவ� எ���,
இ� ���வ� அைன���� அவ� ெசா�னப� ேக��
நட�கேவ��� என��, ����� அ�கதைன ெப�ற
மக� ேபால� பா���� ெகா�ள� ெசா������ த�
ச����� ெவ�� ேதவைத �� இ��பதா��, தா�
இற�த ��ன� இ�த� ச���ைய அ��தா� அ�த� ச��
ேபா���� என�� இ�ேபாேத அ��� ெகா��மா��
�� இ��ர� அ��த ச���ைய ���வ���
அ������ ஆ�க� பல ����� இ��ல�� இ���
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�ர�தரமா� �ைடெப���றா� வா�.
வா� வத� ச�யா, த�பா, �ல ேக��க��, ப��க��
இ�த� பட� ராமாயண கால��� ராம�, ல��மண�,
�ைத�ட� இ��த இட�கைள��, ��ன� �ைதைய� ேத�
ெத�னா� வ�த வ�ைய�� �����ற�. இ� வா�
வத� ப��ய �ல ேமல�க� தகவ�கைள� பா�������
��ன� அ��தா�ேபா� ெச�ேவா�.
வா�ைய ராம� மைற����� ெகா�றதா�� ெசா�ல�
ப�வ� �த��த�� க�பராமாயண��ேல ��மா��க�
ப�டதாகேவ �ைன���ேற�. �ள�தாச�, ராமைன ஒ�
கட�ளாகேவ �������றப�யா�, ராம� மைற�����
வா�ைய� ெகா�றதா� அவ� ��������தா��,
வா�ேயா ராமைன ஒ� அவதார� என��, கட��
என�� உண��ததா��, எ�தைன �ற� எ��தா��
ராம� பாத�கைள மறவாத வர� ேவ��� எ��
ேக�பதா�� வ��. ஆனா� க�பேரா, ���வ� இ��
�ைறயாக அைடயாள� காண� ��ய மாைல அ���
ேபா���� ெச���ேபாேத, ராம��, ���வ�� ��ட�
ேபா��� ெகா�டதா�� கா����றா�. வா�ேயா�
���வ� ச�ைட ேபா��ேபா� ராம�, ம�ெறா�
இட��� இ��� அ�� ெதா��பதா� ���வ�ட�
ெசா��வ� ேபா� வ���ற�. அ�பான� வா���
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மா��� ைத��, அ�� ராம�� ெபயைர� பா�����ேட
வா� க�� ���பதா�� வ��. அ�� ராமைன� ப��
வா� �ைன�பதா�� க�ப� இ�வா� ����றா�:
“இ�லற� �ற�த ந�� எ�மேனா��காக� த�க�
�� அற� �ற�த �ர� ேதா�றலா� ேவத ந� ��
ெசா� அற� �ற��லாத ��ய� மர�� ெதா�ைல
ந� அற� �ற�த� எ�னா நைக வர நா�
உ�ெகா�டா�.”
மைன�ேயா� ச�ேதாஷமா� அ�ப��க ேவ��ய
இ�வா�ைவ� �ற�� கா���� வ�த ஆ�மக�
ஆ�யவ��, த�க� �ல� பர�பைர�� வ�த ��ேபா�
�ைறைய, எ� ேபா�ற வானர�கைள� ெகா�வத�காக�
ைக��ட �ர�� ஆன இ�த ராம� ேதா��யதா�,
ேவத�க�� அற�கைள�� அவ��� ெசா�ல� ப�ட
த�ம�கைள�� கைட������ அவ� �ற�த ��ய�ல�
த� அற�ைத இழ�� பா�ப�ட� என எ��
ஏளன��ட� வா� நைக�தானா�. ��ன� வா�
ராமைன� ேக��� ேக��க�� அத�கான வா�����
ப��கைள ஒ��ய க�ப�� ப��க�� வ���றன.
ஆனா� ேமேல கைட��� வா� ராமைன � ஒ� ேவட�
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ேபா� எ�ைன மைற����� ஏ� ெகா�றா� என�

ேக�டதா��, அத�� ல��மண�, ெசா�வதா� இ�வா�
க�ப� ����றா�:
“உ� த��யா�ய ���வ� எ� அ�ணைன �த��
சரணைட�� “அபய�” என� ேக����டா�. ���
ச�யான ���ைறகைள� கைட����க��ைல என
உ��யா�� ெத��ததா� அ�ண�� அபய� அ��தா�.
இ�ேபா� ச�ைட�� ஒ� ேவைள உ�ைன�
கா���ெகா�ள ��� அபய� என வ����டா� எ�ன
ெச�வ� எ�பதாேலேய மைற����� ெகா�ல
ேந��ட�.” எ�� ல��மண� ��வதா�� க�ப�
ெசா���றா�. வாத� ெச�வத���, ெச�தைத �யாய�
ப���வத��� ேவ��மானா� ேம�க�ட ேம�ேகாைள
எ���� ெகா�ளலா�. ஆனா� உ�ைம�� நட�தைத,
நட�தப�ேய வா��� �வ����றாேர? இ� இ�ப�ேய
இ��க���. ஆனா� �த� ேதா��ய� வா�����
ராமாயணேம எ�ப�� யா���� ஐய� இ�ைல. அ��
இ�வா� ெசா�ல� பட��ைல. ஏ� எ�� நட�தைத
நட�தப��ேக எ�� இ����றா� வா���.
ஒ� அரச� கைட����கேவ��ய த�ம��� இ���
ராம� ச��� �ற��ததா� எ��� ெசா�ல��ைல.
���வ�, அ�ம�, ராம�, ல��மண� உ�பட
அைனவ�� ��டமாகேவ ����ைத��� ெச��,
கா��� மைற�� ����றன�. ��ன� வா��� ���வ�
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அைற�வ� ����� ������ ச�ைட நட���ற�.
ச�ைட�� ேபா� ராம� மைற�� இ��ததா� வா���
எ��� ����ட��ைல. ச�ைட��ேபா� ���வ�
தன�� உத��� யா�� வ���றா�களா என� ����
���� பா��ததா�� அைத ராம� பா��ததா��
�������றா�. இேதா �ேழ:
// Raghava has then seen the lord of monkeys
Sugreeva who is repeatedly eyeing all sides for help
and who is even deteriorating in his enterprise.
[4-16-31]//
அத� ��னேர ராம� ���வ� உத���� ேபா��றா�.
ராம� ேந�ைடயாக வா��ட� ச�ைட ேபா�டதா�
எ��� ெசா�ல��ைலதா�. அேத சமய� மைற�����
ச�ைட ேபா�டதா�� எ��� ெசா�ல��ைலேய?
//”When you have not appeared before me when I
confronted Sugreeva my concept was, ‘it will be inapt
of Rama to hurt me while I am combating with another
combatant, besides, when I will be unvigilant in that
fight…’ [4-17-21]// நா� உ��ட� ச�ைட ேபாடாம�,
உ�ைன� கவ��க� �ட இ�லாம� ���வ�ட�
ேபா��வ�ேலேய கவனமா� இ��தேபா� எ�ைன �
���� ��டா�. உ��ட� ேந��� ேந� ேமாதாத
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எ�ைன � எ�ப� ���தலா� எ�ேற வா� ேக���றா�
ராமைன. ேம�� பலவைக��� ராமைன இக��� வா�
ேப�ய��னேர, ராம� தன� கடைமைய��, �ல
த�ம�ைத��, ஒ� அரசனானவ�, வானர�கைள�
ெகா�வ� தவ��ைல என�� ெசா���றா�. அ���
த�� மைன�ைய அவ� இ�ட� இ�லாம�
வ��க�டாயமா� அபக��தேத அவைன� ெகா�ல
���ய� காரண� எ��� ெசா���றா�. ேம�� ராம�
��ைல எ����ேபா��, அ�ைப� ெபா���� ேபா��,
அ�ைப ������ேபா�� ஏ�ப�ட ச�த�ைத� க�ப��
�வ�������றா�. வா����� ெசா���றா�.
பறைவக��, மா�க��, கா�� ��க�க�� �த��
பத� ஓ� இ����ேபா� வா���� ெத�யாம� ராம�
வா�ைய� ெகா�ற� எ�ப�? ����ேபா� இ�யாவ�!
//Then on tautening a venomous serpent like arrow in
the bow, Rama started to draw out bowstring, whereby
that bow attained a similitude with the Time-disc of the
Terminator. [4-16-33]
At the blast of bowstring the lordly birds and animals
are panicked, like those that will be startled by the
approach of ear ending, and they all fled. [4-16-34]
The arrow released by Raghava that has the boom of
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thunderbolt’s thunderclap and the flashes of a lightning
fell on the chest of Vali. [4-16-35]//
ேம�� ���வேனா, ம�ற வானர�கேளா �ட ராம�
மைற����� வா�ைய� ெகா�றதா�� �ற��ைல.
வா��� ஆ�த�க� ஆன மர�கைள��, பாைறகைள��
ராம� ெபா��ெபா�யா����டதாகேவ ����றன�.
ேம�� ஒ� ம�த த�ம���� உ�ப�ேட ராம� நட��
ெகா�டா� என�� ெகா�ளேவ���. ராம� வா���
எ�ேர வ�� ச�ைட ேபா����தா� எ��, ஒ�� வா�
சரணைட����கலா�, அ�ேபா� ���வ��� ராம�
ெகா��த வா�ைக�கா�பா�ற ��யா�. ெகா��த
வா�ைக� கா�ப� அரச��� ���ய� கடைம. அ���
அபய� எ�� வ�� அரச�க�, ��றரச�க��� உத�
ெச�வ�� அரச த�ம�. அ�ல� ராம� ேந�� ச�ைட��
வ���றா� எ�ற காரண��னா� ஏ�ெகனேவ
ராவணைன ெவ������ வா�, அவ���� �ைண���
ேபா���கலா�, அ�ல� வா���ட� இ��த ���வ�
மைன� �ைம�� ஆப�� ேந�����கலா�. இைவ
அைன�ைத�� ேயா��ேத, அரச த�ம� இ� என உண���
ராம� ெசய�ப������றா� எ�ேற நா�
ெகா�ளேவ���.
நா� ராமைன அவதாரமாகேவ �ைன�பதா� வ��
தவறான க��ேத இ�. ராம��� அ�த� க�டாய� ஏ��
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இ�ைல. அவ� தா� ம�தனா? அவதாரமா? எ�ற
ேக��க���� ேபாகேவ இ�ைல. அவ���� �ல�ைற
���� கா�ட� ப��� அவ� தா� யா� என�
ெத�யாமேலேய சாதாரண ம�த த�ம�����, ம�த
�ண�க���� உ�ப�ேட அேநக கா�ய�கைள� ����
வ������றா�. இ��� ெசா�ல� ேபானா� இைவ
இர����� ந��� இ��� ெகா�� த� ��யான�
த�ைன எ�ேக ெகா�� ேச��க� ேபா��ற� எ�பைத�
�ட அ�யாதவனா�� இ����றா�. அத� வ��� அ�
இ��த இ���� ேபாகேவ��ய க�டாய�����
ஆளா��றா�. ஒ� அவதார� எ�றா� அவனா�
��யாத� எ�ன? ச�ேற ேயா��கலா�. அ�ப�
அவ���� தா� ஒ� அவதார� எ�ப��, த�னா�
���கேவ��ய கா�ய� ராவண வத� எ���, அைத
ேநா��ேய �� த�ைன இ���� ெச���ற� எ�ப��
��ேப ெத��� ெகா����தானா�, கைத எ�ப�
இ�������? கைத�� ேபா�ேக மா� இ����
அ�லவா? இ� ேம�ெகா�� எ�ன நட�த� எ�பைத
நாைள பா��ேபா�.
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கைத, கைதயா� காரணமா�
ராமாயண� ப�� 38

வா� வத� ப�� இ��� �ல���� ச�ேதக��, ராம�
மைற�����தா� ெகா�றா� எ�ற எ�ண��
இ��பதா�� ெத�யவ���ற�. இ� ப��ய ெவ�ேவ�
க����க� இ��தா��, ���வ�ட� வா� ச�ைட
ேபா��� ெகா����த சமய��� ராம� மைற�� ��றா�
என� ெசா�ல��ைல. வா� ���தைத� தாைர�ட�
ெச�� ெத����� வா���ைடய வானர �ர�க��,
ராம� வா��� அைன�� ஆ�த�கைள�� ெபா��
ெபா�யா��னா� எ�ேற ெசா����றன�. நாரத�
வா����� ராமாயண� ப��ய �பர�கைள� ��யதாக
ஆர�ப��ேலேய பா��ேதா�. நாரத� ���வ��
ேவ��ேகா��ப�ேய ராம� வா�ைய� ெகா�றதா��
�� இ����றா�. அைத ஒ��ேய நட�த
290

ச�பவ�கைள��, நட��� ச�பவ�கைள��, நட�க�
ேபா��றவ�கைள�� கா�� வ�லைம ெப�ற
வா����� எ�� உ�ளா�. வா� ���தா� என� ேக�ட
தாைர வ�� க��� ��� அ��, ராமைன�
���யைத� ேபான அ��யாய��� பா��ேதா�. ��ன�
வா��� உ��� ����ற�. எ�னதா� பைகவ�
ஆனா�� அ�ண� பாச� ேமேலா�க, ���வ�� வா�
���த�� இ��ேத, த� தவ�ைற �ைன�� ெநா��
ெகா����தா�. வா� இற�த��, ராம�� ஆைண�ப�
ஒ� ப�ல��� வா��� உடைல ஏ���
�ைத���ெகா�� ெச��, அவ� மக� ஆ�ய
அ�கதைன ��� �ைற�ப� ஈம�சட��க� ெச�ய
ைவ���றா�.
��ன� ராமைர� ����ைத��� ெச�� ���வ����
ப�டா�ேஷக� ெச�� ைவ��மா� அ�ம� ேவ�ட,
ராம� அைத ம����றா�. தக�ப� க�டைளைய ஏ���
தா� வனவாச� வ������ ேவைள�� நக����
�ைழவேதா, இ�மா��யான ெகா�டா�ட�க��
ப�ேக�பேதா, ஏ��� ெகா�ட �ர��ைஞ�� மாறான�
எ�� ெசா�� ம����றா�. வானர �ர�க�ட��,
அ�ம�ட��, ���வ� ����ைத��� ெச��
������ ெகா�ள��� எ�� ெசா�� ���,
மைழ�கால� வ����டப�யா�, தா� ல��மண�ட�
இ�த� கா��ேலேய ஒ� �ைக�� த��வதா��,
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மைழ�கால� ���த ��ன� ேம�ெகா�� எ�ன
ெச�யலா� என ஆேலா��கலா� என�� ெசா��
அவ�கைள அ�����றா�. அத�ப���� ����ைத
ெச�ற ���வ� ������ ெகா�� த� மைன�யான
�ைமேயா� �� ஆ��, அரச ேபாக�ைத அ�ப��க�
ெதாட����றா�.
இ�ேக கா��� ஒ� �ைகைய� ேத��ெத��� அ��
த��� ராம���� �ைத�� �ைன�க� வ��
��������றன. ேம�� ���வ� ெசா�ன வா�ைக�
கா�பா��வானா எ�ற எ�ண�� வ�� அைல
ேமா���ற�. ல��மண� ஆ�த� வா��ைதக� ெசா��
���வைன� தாராளமா� ந�பலா� என� �ற ராம�
����றா�: “நா� எ� மைன�ைய� ����
இ����ேற�. ஆனா� ���வேனா ெவ�நா�க� க���
மைன�ேயா� ேச�������றா�. இ�ேபா� நா�
அவைன� ெதா�தர� ெச�வ�� �யாய��ைல. இ�த
மைழ�கால� ���த�� அவேன இற�� வ�� நம��
உத� ெச�வா� எ�� ந���ேற�.” எ�� த�
மனைத�� தாேன சமாதான� ெச�� ெகா�டா�.
மைழ�கால�� ���த�. ����ைத�� ேபாக���
��� இ��த ���வைன� க�ட அ�ம�, அவ����
ெச�ய ேவ��ய கடைம இ��பைத �ைன�����றா�.
ராம� ���ப வ�� ேக���வைர கா����க� �டா�
என��, �ைதைய� ேதட ஏ�பா�க� ெச��மா��
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அ�������றா�. அைத ஒ��� ெகா�ட ���வ�� த�
தளப�யான �லைன அைழ��� பைடகைள ஒ��ேக
ெகா�� வ�� ேச���மா� க�டைள இ���றா�.
அ������ ப�ைன�� இர�க� ெச�வத���
அைன�� வானர �ர�க�� அ�ேக வ��
ேச�����கேவ��� என�� ஆைண இ���றா�.
அத��� இ�ேக �ைக�� வ���� ராம����ெபா�ைம
எ�ைல�� ��ட�. மைழ�கால� ����� ���வ�
இ��� த�ைன வ�� காண�� இ�ைல, எ���
ஏ�பா�க� ெச�தானா என�� ��ய��ைலேய என�
த��தா�. ேகாப��� ல��மண�ட� ெசா���றா�,
“வா���� ெச�தைத ���வ���� ெச����ேவேனா
என அ����ேற�. ல��மணா, � உடென ெச��
அவ��� அைன�ைத�� எ���� ெசா�, ஆனா�
ேகாப� ெகா�ளாம� சா�தமாகேவ ெசா��வா�!” எ��
ேக��� ெகா���றா�. ல��மண� அ�ப��� தாளாத
ேகாப��ட� �ள��னா�. ����ைதைய அைட�தா�.
அவ� ேகாப��ட� வ�வைத� பா��த வானர �ர�க�
அ�� ஒ��� ெகா�டனரா�. இ��� �ல� ���வ�ட�
ேபா�� ெசா�னா�க�. ஆனா� அ�சமய� தாைர�ட�
�� ம����ெகா����த ���வ� அைத� கா��
ேபா��� ெகா�ள��ைல. ஆகேவ அவ� ம���மா�
�� ஆேலா���, ஒ� ெப����டமா�� ெச��
ல��மணைன வரேவ�க� ெச�றன�. வா���
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ைம�தனான அ�கத� ேகா�ைட�� வா�ைல� கா��
��றா�. அவ�ட� ல��மண� ���வ�ட� ெச�� தா�
வ����பைத� ெசா��மா� �ற அவ�� அ�வாேற
ெச�� ெசா���றா�. ேவ� இ�வ�� ெச��
ெசா���றன�. ஒ�மா��� த��ண�� வ�த
���வ���� பய� ேம����ற�.
��ன� அ�கதைன அ���� சகல ம�யாைதக�ட��,
ல��மணைன அைழ��வர� ெசா�ல அவ�� அ�வாேற
ெச�� அைழ�� வ���றா�. நக��
ேகாலகல�களா��, வானர� ெப�க� எ���ய
ச�த�களா�� ேகாப� ெகா�ட ல��மண� ����
நாேணாைசைய எ��ப ����ைதேய அ���த�. ���வ�
இ��� பய� ெகா�� தாைரைய� பா��� இ�ேபா�
எ�ன ெச�வ�? நா� எ�த� தவ�� ெச�யாம�
இ����ேபாேத ல��மண� இ�வள� ேகாப��ட�
வ������றாேன என� ெசா��� தாைரைய �த��
ெச�� ல��மணைன� பா����ேகாப�ைத� த��க�
ெசா���றா�. தாைர �க ���சா���, எ�த சமய���
எ�ப� நட�� ெகா�ளேவ��� எ�ப� அ��தவளா��
இ��பதாேலேய அவைள� ேபாக� ெசா���றா�.
தாைரேயா எ�� அ�த� சமய� அவ��
��மய�க��ேலேய இ��தா�. க�க� ெச��, ஆைட
�ல�, ஆபரண�க� ந��ய ேகால��� அவைள� க�ட
ல��மண� ���த தைல ��ர��ைல. அவ�
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ல��மண�ைடய ேகாப��� காரண� ேக�க ���வ�
ஆ�� �க��� த�க� ேவைலைய மற����டதா�� ��
அவைன� �����றா� ல��மண�. அ� ���சா� ஆன
உ�ைன�� இ�ேபா� அவ� மண�த ��ன�� இ�வா�
அவ� ந����� �ேராக� இைழ�கலாமா என�
ேக���றா�. தாைர அவ�ட� ெசா���றா�: “�ரேர,
அ�வா��ைல. ஏ�ெகனேவ ���வ� �ர�கைள
நாலா�ற���� அ��� இ�ேக �ர���
ெகா������றா�. பல மைல� �ரேதச�கைள� ேச��த
�ைன�தேபா� �ைன�த உ�வ� எ���� வ�லைம
பைட�த பல வானர �ர�க� இ�ேக வ�� ேச���
ெகா������றன�. இ�ேபா� �� உ�ேள வ�� எ�
அரசைன க�� ேப��ராக!” என அைழ�க உ�ேள ெச�ற
ல��மண�, ��ேபாைத�� மைன�மா�க� �ைட�ழ
இ��த ���வைன� க�� ேகாப� அைட�தா�.
���வேனா இ�ைக������ ெகா�� ல��மணைன�
ெதா�� தைல ���� ��றா�.
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கைத, கைதயா� காரணமா�,
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���வ� ைக ���� ெதா��� ேகாப� அட�காத
ல��மணைன� தாைரேய ���� சமாதான�
ெச���றா�. இ�த அர��, ���வ� மைன�யான
�ைம�� அவ���� ���ப� �ைட�தத�� ராம� தா�
காரண� எ�பைத ���வ� மற�க��ைல எ���,
இ�தைன நா�க� க�ட� ப����� இ�ேபா�
�கேபாக� அ�ப����ேபா� கால� ெச�றைத� ச�ேற
மற����டா� என��, வானர� பைடைய� �ர��வ��
���வ� �ைன����பதா�� ெசா���றா�. பைட வ��
ேச��த�� உடேனேய �ைதைய� ேதட ஆ�க� அ��ப�
ப�வா�க� என�� ெசா���றா�. ��ன� சமாதான�
ஆன ல��மணேனா�, ���வ�� ஏ�ெகனேவ வ��
ேச��த பைட �ர�கேளா� ராமைன� காண� ெச�றன�. 296

பைட�ர�கேளா� வ�த ���வைன� பா��த ராம� மன�
ம���� ���வைன� பா���,”உ� உத�ேயா� நா�
எ��ைய ���� ��ேவ�, ச�ேதக� இ�ைல!” எ��
����றா�. ேம��, ேம�� வானர� பைடக� வ��
���த வ�ண� இ��தன. ���வ� மைன�யான
�ைம�� தக�ப� தார�, தாைர�� தக�ப� �ேசன�,
ஹ�ம�� த�ைத ேகச�, ேபா�ற ெப�� �ர�க� த�க�
தைலைம�� இ��த ெப�� பைடக�ட� வ��
ேச���றா�க�. ராம� அைனவைர�� பா���� ேபச�
ெதாட����றா�. “�ைத உ��ட� இ����றாளா
இ�ைலயா எனேவ ெத�ய��ைல. �த�� அ� அ�ய�
படேவ���, ராவண� அவைள எ�ேக ெகா�� ெச��
ைவ������றா� எ�ப�� அ�ய� படேவ���.
இைவ ெத��த��, நா� ேம�ெகா�� எ�ன ெச�யலா�
எ�ற �ய���� இற�கலா�.” எ�� �����,
���வைன� பா��� இத��� ேதைவயான உ�தர�கைள�
�ற����மா� ேக��� ெகா���றா�. ���வ�� அ�
ேபாலேவ �னத� எ�பவைன அைழ�� �ழ���
ப��க���� ெச�� ேத�மா��, எ�லா� ப��க����
ெச�� ேத���� ஒேர மாத��� ���ப வ�� தகவ�
ெத���க��ைல எ�� மரண த�டைன என��
ெசா���றா�. ��ன� அ�கத� தைலைம�� அ�ம�,
�ல� ஆ�ேயாைர� ெத� ப��க���� ெச�� ேத�மா�
����றா�, அேத �ப�தைனக�ட�. வட�ேக ெச�ல
சதப�ைய��, ேம�ேக ெச�ல �ேஷணைன��
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�ய����றா� ���வ�. எ��� அ�ம�ட� ம��ேம
அ�க ந���ைக ைவ���றா� ���வ�. அ�மைன�
பா��� அவ�, “வா� ���ர� ஆன �, ஆகாய�, ��,
மைலக�, �� ேபா�ற அைன�� இட�க��� ச�சார�
ெச��� வ�லைம உ�ளவ�. உ� தக�ப� ஆ�ய
வா�ைவ� ேபா� அ�த ேவக��ட� ��ய ஆ�றைல��
ெகா�டவ� �. உ� பல���� ஈ� இ�� யா�� இ�ைல.
மன உ�����, �� ேயாசைன��� � �கர�றவ�.
உ� �ேவக�� ெபய� ெப�ற�. அரச கா�ய�கைள
�ைறேவ��� �றைம��, சாம���ய�� ெகா�டவ� �.
உ�ைன� தா� நா� ந�� உ�ேள�.” எ��
ெசா���றா�.
அ�மைன� க�ட�� இ��ேத ராம� மன��� அேத
எ�ண�க� ேதா��� ெகா����தைமயா�, அவ��
��க மன �ைற�ட� த� ைக�� இ��� த� ெபய�
ெகா�ட ஒ� ேமா�ர�ைத� கழ��� ெகா����றா�.
“இ�த ேமா�ர�ைத� பா��தா� �ைத � எ��ட� இ���
வ������றா� என� ���� ெகா�வா�. ���வ�
வா��ைதக� என�� ��க ந���ைக அ����ற�.
�ரேன, வா� ���ரேன, � உ� �ர��னா��,
�றைம�னா�� எ��த கா�ய�ைத ெவ��கரமா�
���பா� எ�ற எ�ண� என�� ஏ�ப�� ��ட�.”
எ�� ����றா�. ���த ப�ேவா� அ�த ேமா�ர�ைத
ராம�ட� இ��� ெப��� ெகா�ட அ�ம�,
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அ�கதேனா� ெத� �ைச ேநா��� �ள����றா�.
���வ� ஒ�ெவா� �ைச�� ஒ�ெவா�வ� தைலைம��
வானர� பைட �ர�கைள அ����ேபா� அ�த�
தளப�க�ட� அ�த அ�த� �ைசக�� ஆ�க�, மைலக�,
வன�க�, �ேதா�ண�க�, ��ம�க� ஆ�யவ�ைற�
ப�� �வரமா� எ���� ��யைத� க�ட ராம�
ஆ�ச�ய��� ஆ��தா�. ���வ�ட� இ� ப���
ேக�டேபா� வா��னா� �ர�த� ப�ட தா� எ���
த�க ��யாம� உலக� �ரா�� ��ற ேந��த� ப����
ஒ�ெவா� �ைல��� ெச�ற ேபா� இ�த �வர�க�
அைன��� ெத�ய வ�ததா��, கைட��� ��ய�க
மைல�� வா� வ�தா� அவ� தைல ��� �றா�
ெவ���� என� ெத��� ெகா�� அ�ேக வ��
த��யதா�� எ���� ����றா�.
ெப��த ஆரவார�ேதா� பைட �ள����ற�. நாலா
���க��� வானர�க� ெச���றன�.
வானர�க� ெச�� �ைதைய� ேத���ன�, ���வ�
வ���த நா�� �ைசக��� நம�� ���யமான
ெத�ப���� வ�ணைனைய� பா��ேபா�. அ�கத�
தைலைம�� ெச�ற ெத�ப�� �ர�க��, �ல�,
அ�ம� ேபா�றவ� இ��தன� எ�பைத ஏ�ெகனேவ
க�ேடா�. ெத�ப���� இ��பைவயாக ���வ�
ெசா�ன�:
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���ய ப�வத மைல�சார�, ந�மதா ந� �ர�, ேகாதாவ�
ந� �ர�, நகர�க��, நா�க��, “ேமகலா, அவ��,
உ�கல�, த�சனா, �த��ப�, அ�வ��, ��கா, ப�க�,
க��க�, ஆ��ர�, ெகள�க�, த�டகார�ய� கா�க�,
���ர�, ேசாழ, ேசர நா�க�, அேயா�கா மைல, காேவ�
ந� �ர�, அக��ய�� இ���ட� ஆன ெபா�ைக,
பா��ய சா�ரா�ய�, தா�ரபர� ந� �ர�, ஆ�யன.
இ�த� பா��ய சா�ரா�ய� எ�ப� ேசாழ, ேசர
நா�கைள� தா�� ெப�ய அள�� இ��ததா��
����க� அ�ேபா�� ெப�ைம ெப����தன என��
ெத�ய வ���ற�.
அ��� �னத� ெச�ற �ழ��� ப����
வ�ணைன:மைலக�, கா�க�,பா�ர�, சர�, ெகள��,
ய�ைன, சர�வ�, ���, ேசா�, மா�, காலமா�. அர�
���த நா�க�: �ர�ம மாலா, மாலவ�, ேகாசல�, கா�,
மகத�, ��தர�, அ�க�, ப�� உ�ப�� ஆ�� இட�
என�� ����ற�. ெவ��� �ர�க� இ��ததா��
����ற�. ம�தரமைல�� இைவ �ைட�ததா��
ெசா��� வா����� ேம�� ெச�கட� ப����
ெசா�ல� ப���ற�. ெவ�ைமயான பா�கட�
இ��ததா�� ெசா���ற�.
ேம�ேக ெச�ற �ேஷண� ெசளரா��ர�, பா�கா, �ரா,
�மா, மைல ���த ப��க�, கட� ���த ப��க�,
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ேம��� கட� ப��க��, பாைலவன�க�� அ�ேக
�ைட��� ேத�கா�, ேப��ைச ேபா�ற பழ வைகக�
ப���� ம��� ப��ன� ப���� ��� ந� அ�ேக தா�
கட�� கல�ததா�� ெசா���ற�.
வட�ேக ெச�ற சதமா� இமயமைல� ெதாட�கைள��,
அ�ேக வ���� �ேல�ச�க� எ�பவ�க� ப����
��வேதா� ம�ச� �ற� உ�ள �ன�கைள�� ெசா��,
அ�ேக�� ேதட� ெசா���றா� ���வ�. ைகைல மைல
ப���� அ� ெச��� வ� ப��ய �பர�க��,
(ராமாயண கால� ேபா� தா� இ�ேபா�� ைகைல
ெச��� வ� உ�ள�), �ல� வளம���பாசன����
லாய���லாம� பல மைலக� த�சா�� �ட�பைத��,
ம�த� அ�ேக அ�க� வ��ப��ைல என��
����ற�.
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கைத, கைதயா�, காரணமா�
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ராம� அ��த கைணயா�ைய� ெப��� ெகா�ட
அ�ம�, அ�கத�, ம�ற வானர �ர�க�டேனேய ெத�
�ைச ேநா��� பயண� ஆனா�. ���வனா� வட��,
ேம��, �ழ��� �ைச�� அ��ப� ப�டவ�க�
ஒ�ெவா�வரா�� ���� வர ஆர���தன�. எ�லா��
���வனா� ெசா�ல� ப�ட அைன�� இட�க���
அைல�� ���த ேபா��� �ைதைய� க�� ���க
��யாதவ�களா� ஏமா�ற��ட� த�க� ேதா��ைய
ஒ��� ெகா�டவரா�� ���� வர ஆர���தன�. ெத�
�ைச��� ெச�ற அ�ம�, ஜா�பவா�, அ�கத�
ேபா�ேறா� ���� வராததா� ஒ�ேவைள அவ�க�
�லமா� ந�ல ெச�� ��டலா� எ�ற ந���ைக��
இ��த�. அ�மேனா� ேச��� ெத� �ைச��
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ேத�த�கைள நட��யவ�க�� ெவ�� காண��யாம�
மன� ேசா�ைவ அைட�தன�. அ�ேபா� ��க மன�
ேசா�� அைட�த அவ�க� தைலவ� ஆன அ�கத�
அைனவைர�� �����, வய�� ��த வானர�க����
த�க ம�யாைத ெச������� ��ன� ெசா��வா�:”
ஒ� மாத� ஆ��� ந�மா� இ��� �ைதைய� க��
���க ��ய��ைல. நா� ���வ�ட� இைத எ�ப��
ெசா��வ�? இ����கர� ெகா�� ��வாக� ெச��
வ�� ந� ம�ன� இைத எ�ப� ஒ��� ெகா��வா�?
ந�ைம எ�லா� க�� த�டைன�� உ�ளா��வா�
எ�ப�� ச�ேதகேம இ�ைல. ���வ�ட� ந�
ேதா��ைய ஒ��� ெகா�� மரணத�டைன ெப�வைத
�ட நா� இ�ேகேய உண� ெகா�ளாம� வட�����
உ�� ��� �டலா�.” என ெரா�பேவ மன�
ேசா�வைட�� ேப�னா�
அவ� ெசா�னைத� ேக�ட ம�ற வானர�க�� அ��
உ�ள உ�ைமைய உண��� ெகா�� அைத ஏ�றன�.
தவ� ெச�தவ�க� நா�, தைலவ� ���ைல��
ெச�றா� க�டாய� த�டைன அைடேவா�. அ�வா�
த�டைன அைட�� நா� உ�� ��வைத �ட
இ����ேத உ�ைர ��� �டலா�.எ�� அைனவ��
மன� சமாதான� அைட�� உ�� �ட� தயா� ஆனா�க�.
அ�ம� அைன�ைத�� பா���� ெகா���, ேக���
ெகா��� இ��தா�. வா� ைம�த� ஆ�ய �றைம ��க
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அ�கத�, ��ற�ப� �� ெகா�ட அ�ச�தா��,
ெவ��பா�� இ�வா� ேப���றா�. ���வ�
ெசா�னைத அவ� ெச��� வ�ண� அவைன மா�ற
ேவ��� எ�ற எ�ண� ெகா�டவரா�� ேபச�
ெதாட��னா�.”அ�கதா, உ�ைம�� � ���வைன �ட�
ச�� உ�ளவ�. அ�ண� அ�ம��ததா��, வய��
��தவ� எ�பதா�� ���வ� ஆ�� ����ற இ�த�
����ைத�� � நாைள�� அரசனாக� ேபா��றவ�.
இ�ேபா� உ�ைன ஆத���� இ�த வானர�க�
ெதாட��� ஆத��பா�க� எ�ப� எ�ன ��சய�?
அைனவ���� அவ�க� மைன�, ம�க� �ைன���
வ�தா� உ� ப�க� ���ப� �ட மா�டா�க�. ஆகேவ
நா� ����ைத ���� நட�த�, நட�தப�� ��ேவா�!”
எ�� ெசா���றா�. எ��� ���வ�ட� அ�கத���
உ��ற உ�ள ெவ����, பய�� ேபாகாததா��,
அரசனாகேவ��� எ�பத�காகேவ த� தக�பைன�
ெகா�ல ஏ�பா� ெச�தா� எ�ற எ�ண� ��ைமயாக
அவைன ���� ��யாததா�� அ�கத� ம�ற
வானர�ர�கைள அ�மேனா� ேபாக� ெசா������
தா� ம��� அ�ேகேய உ�� �ற�க� ேபாவதா��
ெசா���றா�. அ�கத�� ��ைவ� ேக�ட ��வாச�
��க வானர �ர�க� வா� ைம�த� ஆன அவைன�
தா�க� த�ேய �டமா�ேடா� என� ெசா�����
அவ�க�� உ�� �ட� ��மா��தன�.
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அ�ேபா� த�க����ேளேய ராம�� ச�த�ைத�
ப����, த�சமய� �ைத ராவண� வச� இ��பைத��,
இ����ட� ெத�யாம� தா�க� த��ப� ப����
ேப�� ெகா�டன�. அ� சமய� அ�ேக ஒ�
மைல��ைக�� வ��� வ�த ஒ� வயதான க��
இவ�க� ேப�ைச� ேக�����, உர�த �ர��, “யா�
அ�? ஜடா� என எ� த��ைய� ப��� ேப�வ�?” எ��
ேக�க வானர�க� அைனவ�� அ�ேக ெச�� ஒ�
வயதான க�� ப�����பைத� க�டன�. அ�த�
க�கான� தா� ஜடா��� ��த சேகாதர� ச�பா� எ�ற
ேப� உ�ளவ� எ�� ெசா���ற�. தா��, ஜடா���
த�க�� யா� வ�லைம உ�ளவ�க� எ�ற���
ேபா���� ��யைன� ���� பற��� ேவைள��,
ஜடா� கைள��� ேபா��டேவ, ��ய �ரண�க��
ெகா�ைம�� இ��� ஜடா�ைவ� கா�க ேவ��� த�
�றகா� அவைன� தா� ��யதாக��, அ�த ெவ�ப���
த� �ற�கைள இழ�ததா��, அ� �த� த�னா� பற�க
��ய��ைல என�� ச�பா� ெசா���ற�. தா�
அ�ப�� கா�த த� த��யா இற����டா� என�
ேக������ ��க��� ஆ��த�. ��ன� ஒ�வா�
மனைத� ேத��� ெகா��, ஒ� நா� தன� மக� தன��
உண� ேத�� ேபா����� ேநர� த� மக� க�டதா�
ஒ� �க���ைய� ெசா���ற�. ஒ� ெபா���ய ஒ�
ெப�ம�ைய ஒ� ரா�சச� ஒ� �மான��� ஏ���
ெச�றதா�� அ�த� ெப��� அபய� �ர� ேக��� 305

தா� வ� ம��த ேபா� அவ� வ� ��மா� ப��ட�
ேக��� ெகா�ளேவ எ����� ேபா�டாம�
வ������டதா�� ெசா�னா� எ� மக� எ��
அ�த� ச�பா�� க�� வானர �ர�க�ட� ெசா��ய�.
அ� அேநகமா� ��க� ெசா��� �ைத ேத�யா�� தா�
இ���� எ��� ெசா��ய�.
���� ���� இ��த உ���� ப��ய ச�ேதக�ைத
எ�����றன�. ஆ�வா�க� பாட�� அ� ப��ய
����க� இ��பதா�� ெத�����றன�. ஆனா�
வா����� அ� ப�� எ��� இ�ைல. ஆ�வா�க�
கால� க�ப��� ��னா� எ�பதா� என��� ெகா�ச�
ச�ேதக� இ����ற�. ெகா�ச� ஆரா���
பா������� தா� ெசா�லேவ���. வா���
பல��� பா� எ�ரா��� வ�� ��� எ�� ெசா��
இ��ப�� வா����� இ�ைல. அத�கான ப�� �ேழ:
வா� அ�மா��யான எ�த வர�� ெப����க��ைல,
வா����� ����ப�,! இ��ரனா� அ��க� ப�ட
ச��� ஒ�ேற அவ� க��ைத அல�க����ற�.
அ��� ெவ��� ேதவைத எ�ேற ெகா�டாட�
ப���ற�. தா� உ�ைர ��ட��, ச���ைய� கழ��
���வ� எ���� ெகா�ள ேந��தா� அத� ச��
��ைம�� �ைட�கா� என� த� உ��
ஊசலா��ேபாேத அைத� கழ��� த�����
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ெகா����றா� வா�.
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கைத கைதயா� காரணமா�
ராமாயண� ப�� 41

�ைத ராவணனா� அபக��க� ப�ட� ��சய� தா�
எ�பைத உ�� ெச�த ச�பா�, கடைல� தா��� ெச��
தா� �ைத இ���� இட�ைத அைடய���� என��
����ற�. ராவணைன�ப��ய ம�ற �பர�கைள��
��ய ச�பா�, அவ� ெப�� �ர�, �ேபர��
சேகாதர�, இல�ைக�� அ�ப�, அவ�ைடய
அ�த��ர��� தா� �ைத க�� காவ�� ைவ�க�
ப������றா�. ��க�, உ�க�� ஒ�வைர�
ேத��ெத���, எ�ப�யாவ� �ைன�� கட� கட��
ெச�� �ைத இ���� இட�ைத� க�� ���� ராம�ட�
ெத����க� எ��� ேயாசைன ��ய� ச�பா�. ேம��
ச�பா� ��யதாவ�: “இ� இ�வா� நட��� என
��ேப நா� அ����த� ப�ேட�. �சாகர� எ��� 308

மஹ�� எ��ட� ராம��� உதவ� ��ய ஒ�
���யமான ெச��ைய� ெசா��� வா��� உன���
����. அ�ேபா� உன�� இ�த� ெபா���ய
இற�ைகக� ���� �ைள��� எ�� ��னா�. எ�
ப� இ� தா�. நா� ெச�வேன ெச�� ����
��ேட�.” எ�� ச�பா� �ற��, அைனவ��
அ�ச���� வைக�� ச�பா��� இற�ைகக�
�ைள�தன. ச�பா��ட� இ��� உ�தர� ெப���
ெகா�� வானர �ர�க� அைனவ�� ச���ர� கைரைய
அைட�தன�. கட�� �ர�ைத��, க���ெக�டாத
�ர� பர�� ���� �ட�தைத�� க�ட அவ�க� மன�
தள��தன�. அ�ேபா� அ�கத�, யா� யா��� எ�வள�
�ர� தா�ட ���� எ�� ெசா���க� என�
ேக�டா�.
ஒ�ெவா��த�� ெசா�ன ப��� ���� அைடயாத
அ�கத�, கைட��� எ�னா� கடைல� தா�ட ����,
ெச�� ��ேவ�, ஆனா� ���� எ�ப� வ�வ�?
���ப வர அேத பல� எ��ட� இ���றதா��
காண��ைலேய? எ�� �ழ�ப� அைட�தா�. அைத�
ேக�ட அ����த கர�க�� தைலவ� ஆன ஜா�பவா�,
“அ�கதா, ேபாக ம��� அ��, ���� வர�� �
வ�லைம உ�ளவேன! ஆனா� எ�க� தைலவ� �.
தைலவைன இ�மா��யான கா�ய���� அ���த�
�ைறய��. எ�ேகயா�� மர��� ேவைர
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ெவ��வ��ேடா? ஆகேவ இ�த� கா�ய����� த��
வா��த ஒ� நபைர அ��பேவ���. அ� அேதா அ�த
அ�ம� தா�. அவ� தா� த�� வா��தவ�. அவைன
அ���ேவா�.” எ�� ����றா� ஜா�பவா�.
ஜா�பவாைனேய அ�ம�ட� ெச�� ேப�மா� அ�கத�
ெசா�ல அ�வாேற ஜா�பவா� அ�ம�ட� ெச��
ேப���றா�. “வா� �மாரேன, வானர �ரேன, ராம
கா�ய���� உ� உத� ேதைவ!” எ���றா�
ஜா�பவா�. “எ�னா� எ�ன ெச�ய ����?” எ��
அ�ம� கவைல�பட, ஜா�பவா� ெசா����றா�.
“ஆ�சேனயா, கவைல�படாேத! இ�த� கா�ய�����
த�கவ� � ஒ�வேன ஆ��. உ�னா� தா� இ�த ேவைல
����� ெவ���� ��ய� ேபா��ற�. அ�பா, உ�
பல�ைத மற�� ��டாயா? ேக�, � �� வய�� ��க
பல��ட� ஏகமா�� ����க� ெச�� வ�தா�. யாரா��
உ�ைன அட�க��ய��ைல. �ழ�ைதயா�
இ����ேபாேத பழ� என �ைன��� ெகா��
��யைன� ���க� தா�னா�. அதனா� ேகாப� ெகா�ட
இ��ர� உ�ைன� தா�க வ�தேபா� உ� அ�ச��,
உன�� இ�த� பல�ைத அ��யவ�� ஆன வா�ேதவ�
த� நடமா�ட�ைத� �ைற��� ெகா�ள ம�க� உல��
கா�ேற இ�லாம� த��க, ��ன� அைனவ��
ேவ��ேகா�� ேப�� வா� ���� வர, உல�� கா��
�ல�ய�. ேதவா� ேதவ�க� அைனவ�� உன��� பல
வர�கைள அ��தன�.”
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�ர�மா உன�� எ�த ஆ�த�தா�� மரண� இ�ைல
என��, � ����னா� ஒ�ய உன�� மரண� இ�ைல
என��, அ����, �ர����, பல����, மன
உ�����, ந��ண����, க�ைண���,
சாம���ய����, அ�ச��ைம��� உன��
�கரானவ� ஒ��த�� இ�ைல. உ��ைடய பல� ேவ�
யா���� இ�ைலஎ��� ெசா�னேதா� இ������
காரண�தா� உன�� இ��ஷய� �ைன�� இ��கா�.
ஆனா� த�க சமய� வ�ைக�� உன�� �ைன��ட�
ப��ேபாேத உ� பல�ைத� ப�� � அ�வா� என��
அ�ேபா� உன��� ெசா�ல� ப�ட�. அ�பேன,
அ�மேன, உ� பல� உன��� ெத�யாததா? � ராம
கா�ய���ெக�ேற �ற�தவ�. ச�கரவ���� ��மக�
ஆன அ�த ராம�� �த� ஆக, வானர�க��
ேம�ப�டவ� ஆன � ேபா� இ�த� கடைல� தா���
ெச�� �ைதைய� க������� ெகா�� வரேவ���.
உ�னா� அ� ����. � ஒ�வேன இத��� த��தவ�.”
எ�ெற�லா� ெசா�ல, அ�ம�� த��ண�� ெப���
த� பல� தாேன உணர� ெப�றவ� ஆ��றா�.
ஆ�சேநய� ��வ�ப� எ����றா�. அைனவ�
மன��� உ�சாக� ெபா��ய�. அ�ேபா� அ�ம�,
தா� இ�த இட��� இ��� தா���ேபா� �� தா�கா�
என� ெசா�� ப�க��� உ�ள மேக��ர மைல���
ெச�றா�. �ைதைய எ�வாேற�� க�� ���� ��ேட311

வ�ேவ� எ�� அைனவ�ட�� உ�� ������
காைல ஊ��னா�. மேக��ர மைலேய �����த�.
��க�க��, பறைவக�� பய�� ஓட, பாைறக�
அைச��, அத����� இ��த ���க��, பா��க��
ெவ�ேய வர, �ள�த பாைறக�� இ��� �� ஊ���க�
�ள�ப, த��ைடய கா�யேம �ைனவாக அ�ம�
இல�ைகைய மன�� �ைன��� ெகா�� ஒேர தா�
தா�னா�.
அ��� சகல ந�ைமக�� த�� ��தர கா�ட�
ஆர�����ற�. இைத� ப����றவ�க����,
ேக���றவ�க���� அ�த ஆ�சேநய�� ப��ரண
அ�� ����. ஆ�சேநய��� அவ� தா� அ�சைன
“��தர�” எ�ற ெபய��டதா� ஒ� ��� உ��.
அத�ப� பா��தா��, �ர���யான அ�ம�
உல�ேலேய �த��ைறயாக� �தனா�� ெச�� ெவ��
அைட�த� ப��� ��� தகவ�க� அட��ய�. ேம��
�ைத�� �ற��கைள� ெசா��வ�� இ�த� கா�ட���
தா�. காணாம� ேபா���த �ைதைய அ�ம�
க�ெட��� ஆன���ப��, ராம�ட� ெசா��வ��
இ�� தா�. த�னலம�ற ேசைவ ெச�தவ� அ�ம�.
ராம�ட���� கைணயா�ைய� �ைத�� எ���� ெச��
அவ� ��க�ைத� ���த ��க ��ட காரக� அ�ம�.
�ைத ெசளக�யமா� இ����றா� எ�ற தகவைல
ராம���� ெகா��தவ� அ�ம�. இ�த உல�ேல
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நாெம�லா� க�ட�கைள� ப�� அ�ப���� ெகா��,
“இைறவா, கா�பா��!” எ�� ேவ��� ெகா���ேறா�.
அ�தைகய இைறவ����, �ரா����ேம ம�த�களா��
�ற�� வ�த க�டகால���ேபா� அவ�கைள அ�த
இ�க��� இ��� கா�தவ� அ�ம�. இ�த
��தரகா�ட� பாராயண��� ம�ைமைய உணர� தா�
����. ெசா�வத�� வா��ைதக� இ�ைல. ச�வ ேராக
�வார�யான இ�த� ��தரகா�ட�, �ராத
மன�க�ட�கைள� ���� ைவ�பேதா�, ���யமா��
���தவ�கைள ஒ�� ேச����. இ� அ�பவ��வமான
உ�ைம! இ� வ�� நா�க�� அ�ம�� �ர, �ர
பரா��ரம�ைத� ப��� பா��ேபா�.
க�ப� ப�ச�த�கைள�� பய�ப��� அ�மைன�
பாரா��யதா�� ெசா�ல�ப�� கவச� �ேழ:
பாராயண�����, த�வ� ெச��ேவா���� �ற�த
கா��� கவச� ஆன அ�:
“அ��ேல ஒ�� ெப�றா�, அ��ேல ஒ�ைற� தா�
அ��ேல ஒ�� ஆ� ஆக, ஆ�ய��காக ஏ�
அ��ேல ஒ�� ெப�ற அண�ைக� க�� அயலா� ஊ��
அ��ேல ஒ�� ைவ�தா� அவ� ந�ைம அ����
கா�பா�.”
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ஐ�� �ைறக� ஐ�� எ��� எ�ைண� பய�ப����
க�ப� ப�ச�த�களான கா��, ஆகாய�, ��, �ல�,
ெந��� ேபா�றவ�ைற� பய� ப���� �ைதைய� கா�த
ஆ�சேநய� ந�ைம�� கா�பா� எ���றா�.
வா�(கா��) பகவா�� மக� ஆன ஆ�சேநய�,
கடைல(��)� தா��, ஆகாய மா��கமா�� ெச��,
��(ம�) ���� ஆன �ைதைய� க�� ேப�,
ராவண�ைடய இல�ைக��� “�“ைய ைவ���றா�. அ�த
அ�ம� ந�ைம� கா�பா�.
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�ர�மா, �வ�, வா�ேதவ�, இ��ர� ேபா�றவ�கைள
மன�� �ைன�� வண��ய அ�ம� த� �ரயாண�ைத
ஆர���தா�. மைலேய ����� வ�ண� �ள��ய
அ�ம� ச���ர�ைத� தா� தா��� வ�ண�
��வ�ப� எ����ெகா�� �� இ��த வானர
�ர�க�ட� தா� �ைதைய எ�வாேற�� க�������
ெகா�� வ�வதா�� இ�ைல எ�� ராவணைன�
ச���யா� க�� இ��� வ�வதா�� ������
ச���ர�ைத� தா����றா�. கடைல� தா�� ����
பற�த அ�மைன� க�ட ேதவா�ேதவ�க� அைனவ��
ஆன�த� அைட�தன�. கட� தா���ேபா�
ச���ரராஜ� அ�மைன� பா������, அவ�
இ�வா� �ல �லக� ஆன ராம�� கா�யமா��
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ேபாவைத அ��� ெகா�� அவைன உபச���
அ���வ� த� கடைம என �ைன���றா�. ஆகேவ
த��� அட��� �ட�த ைம�நாக� எ��� மைலைய
எ��� அ�மைன� த���� த��� ச�� ேநர� த���
ேபாக� ெசா�� ேவ��மா� ெசா���றா�. அ�ேபா�
கட� ந�ேவ இ��த ைம�நாக மைல ��ணள���
உய��� ��� எ���ய�. இ�த மைல இ�வா� த�
வ��� ������� த��பைத உண��த அ�ம� அ�த
மைலைய� �ர��� த����� அைத�ட�� உயேர
பற�க ஆர���க, ைம�நாகேமா அ�மைன� த�
�கர��� ச�ேற அ�ம� த��� ேபா�மா� ேவ��ய�.
ேம�� இ� ச���ரராஜ�� ேவ��ேகா� என��,
இ�வா� �ல�தவைர உபச��ப� த� கடைம என
ச���ரராஜ� ேவ��யத� ேப�� தா� ேக�பதா��
ெசா�ன�, மைல உ��� இ��த மைலயரச�. தா� ராம
கா�யமா� ேவகமா�� ெச�லேவ�� இ��பதா�
அ�ம� ����� அைத� தா�� ��ேன இ���
ேவகமா�� ேபானா�. ��யேன �ய��� வ�ண�
ேவகமா�� பற�தானா� அ�ம�. அ�த� ��யைன
மைற��� ரா�ேபா� அ�ம� வான��� பற���ேபா�
உல�� ேமெல�லா� ஒ�ெப��� �ெழ�லா�
இ�����த�. ���� உ�ள ேதவ�க� நாக மாதா
ஆன �ரைச எ��� �ய ��ைத உைடய ெப�ைண
ேநா��, இ�த அ�ம�� பல�ைத நா� அ���வர உத�
ெச�வா� என ேவ�ட, அவ�� உடேன �ய உ�ைவ 316

���� ஒ� அர�� வ�வ� எ��� அ�ம� ��ேன
ெச���றா�.
�ள� ப�ட நா��ட� ��யவளா� அ�ம� ��ேன
ேதா��ய �ரைச அ�மைன உ��� ஆைச உ�ளவ�
ேபா� அ�மைன� ப���� ேப���றா�. “ஆணவ�
ெகா�ட வானரேம, என�� ஏ�ற உண� �ேய,
எ�ென�ேர வ�பவ�கைள� த��� ���� என��
உணவா��� ெகா�வ� எ� ேவைல, �ரம� என�க��த
வர�.” என� ����றா�. “எ� வா� வ�ேய ����
உ�ெச��வைத� த�ர ேவேற வ���ைல உன��.”
எ�� ����றா�. அ�ம� அவ�ட�,” நா�
ராமகா�யமா�� ெச���ேற�. இ�ேபா� தைட
ெச�யாேத. ெப�ணா�ய � ப����ப�தா� வ���வ�
க�டா� மன� ேவதைன� ப���ற�. ராம�� கா�ய�
���� நா� ���� வ�� ேவைள�� � எ�ைன
உ�ணலா�, அ�ேபா� எ� உட�ைப� த�ேவ�.” எ��
�ற �ரைச ச�ம��க��ைல. உடேனேய அ�மைன� த�
வா���ேள �க� ெசா���றா�. அ�ம� அவைள
எ�வா� ெவ��வ� என ேயா��த வ�ண�, “உ�ைன
எ�வாேற�� அவம������� ெச�ேவ�. உ�
வா��� நா� ���� ெகா���ேற�. ���தா� �
எ�ைன உ�ணலா�.” எ�� ெசா������ ச�ெடன�
த�ைன� ����� ெகா�� �ரைச�� வா���
������� அவ� அைத உண����ன� ெவ�ேய 317

வ���ட, அ�ம�� வ�லைம உ��யானைத எ��
வானவ� வா���ன�, மல�மா� ��னா�க�. �ரைச��
த� பைழய உ�ைவ அைட�� அ�ம�� ெசய�க��
இ� ெவ��ேய என ஆ�க� �� வா��� வ�
அ�����றா�.
��ன� அ�ம� இ��� அ�க உயர��� ����
பற�க� க�ட ேதவ�க��, ய��க��, அ�த
மகா����� வாகன� ஆன க�டேனா இ�வா�
ேவகமா�� பற���றா� என �ய�தன�. அ�ேபா�
ச���ர��� அ�ம�� �ழ� �ளமா� �ழேவ, அ�த
�ழைல� ���� யாேரா இ��கேவ அவ� ேவக�
தைட�ப�ட�. அ�ம� �ேழ பா��தா�. ெப�ய உ�வ�
பைட�த ஒ� அர�� �ைக ேபா�ற த� வாைய� �ற��
ைவ��� ெகா�� இ��பைத�� அவ� உ�வ�
வள�வைத�� க�டா� அ�ம�. ���ைக எ���
அ�த அர�� �ைக ேபா�ற த� வாைய� �ற��
ைவ���ெகா�� அ�மைன ���க வர, அ�ம�
அவ� வா��� ����, வ��ைற� ����� ெகா��
ெவ�ேய வ�� ெவ�� கா���றா�. அத� ��ன�
தைடேய�� இ�லாம�, ச���ர ராஜ��, வா���
�ைண ெச�ய� பற�த அ�ம�, கட�� ம�கைரைய
அைட�� ���ட மைல �� ��� ெகா��
இல�ைகைய� பா�ைவ இ���றா�. எ�வள� ெப�ய
நகர�, எ�தைன அழ� ெபா���ய�? மாட மா�ைகக�,318

�ட ேகா�ர�க�, �ள�க�, ஏ�க�, ந�தவன�க�,
ேபரழேகா� ஒ�மயமா�� கா�� அ��த� இல�ைக
நகர�. பா�கா�க� தா� எ�தைன அர�க�க�? இ�தைன
அர�க�க�� பா�கா�ைப�� �� எ�ன ெச�ய ����?
அ�வள� எ��� இ�நகைர� ைக�ப�ற ���மா?
இ�ேபா� நா� வ�தா�ேபா� கட� கட�� இ�நக����
வர வானர� தைலவ�க� ஆன அ�கத�, அரச� ஆன
���வ�, தளப�யான �ல�, நா� ஆ�ய நா�வரா�
ம��ேம இ�வா� வர ����. ம�ற� ெப��பைட
எ�வா� வ��? �ைதைய எ�ப� ��ப�? �த��
எ�வா� கா�ேப�? எ�ேக இ��பா� அ�த�
��த�யான �ைத? இ�த அர�க�க���� ெத�யாம� தா�
பா��கேவ���. இ�ேபா� ப�ட� பகலா�
இ����றேத? இர� வர���, பா��கலா�.
இ��தெம�லா� அ�ம� எ��னா�. ஆரா���
பா���� தா� நா� வ�த கா�ய� ெக���டாம�
ேவைலைய ���கேவ��� எ�� எ��யவனா�
அ�ம� பக� ேபா� இர���� கா����தா�, இர��
வ�த�. அ�ம� �� ேதா��னா�, இல�ைக நகைர�
கா�� வ�பவ� ஆன இல���, ��க ேகாப��ட�.
கடா�� உ.ேவ.ர�காசா�யா� அவ�க�� வா���
ராமாயண �ல ெமா�ெபய����� இண�க ���த�
ப�ட�.
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த� ��ன� ேதா��ய ல���ைய� பா��த அ�ம�
இவ� யாேரா என ேயா��க அ�த ல���ேயா
அ�மைன� பா���, “ஏ, வானரேம, யா� �? ஏ� இ�ேக
வ�தா�?” என �ன���றா�. ல���ைய� பா��த
அ�ம� ஏ� எ�ைன �ர����றா� என �ன����
உ�ேள ெச�ல ய�த��க, ல���ேயா, அ�மைன�
பா���� ேகாபமா�� ெசா���றா�,. “இ�த
ல�கா��ைய� காவ� கா��� ல��� நா�. எ�ைன ��
யா�� நக�� உ�ேள ெச�ல ��யா�. இத�
அ�ேதவைத நாேன.” எ���றா�. ஏ, �ர�ேக உ�னா�
எ�ன ஆ�� எ�� ெசா��� ேக�யா�� ���க அ�ம�
ேயா����றா�. த�ைன� ச�ைட�� இ���� இவைள
ெஜ��காம� உ�ேள ெச�ல ��யா� என ந��ண��த 320

அ�ம� அ�வாேற அவேளா� ேபா�ட ஆய�த�
ஆனா�. அத��� ெவ�� �ர��தாேன என �ைன�த
ல���, அ�மைன ஓ�� அைறய, அ�த அைற��
ேவக� க�ட அ�ம� அைத �ட ேவகமா��
ெப��ேகாஷ��ட� த� ைக�ர�கைள மட��� ெகா��
����னா� ஒ� ���� ��தேவ அ�த ஒ� ���� �ட�
தா�க ��யாத ல��� �ேழ ���தா�.
உடேனேய த��ைல ���� ெகா�ட ல���,
அ�மைன� பா���, “ஓ,ஓ, வானரேம, இ��வைர
யாரா�� ெந��க ��யாத எ�ைன ������டாேய?
எ�� அர�க�க��� அ��கால� ஆர�ப�
ஆ���டதா? ஓஓஓ, எ�ன ெசா�ேவ�? இ�நகைர�
பா�கா��� ெபா��ைப என��� ெகா��தேபாேத,
�ரம� ெசா�ன�, எ�ேபா� ஒ� வானர�தா� �
��வாேயா அ�ேபாேத உன���, அர�க� �ல�����
அ�� என� ���� ெகா� எ�பேத! இ�ேபா� � எ�ைன
������டா�, இ� அர�க� �ல���ேக அ��தா�
எ�பைத� ���� ெகா�ேட�. உ� ெவ�� உ��
ெச�ய� ப�ட�. � நக���� ெச�வாயாக!” எ�� ��
வ� ��டா�. நக��� ெச�ற அ�ம� அ�ேக பல
இட�க�� இ���� ேவத ேகாஷ�க�, உ�சாகமான
ஒ�க�, ம��� ெப�க�� உ�லாச� �ர�க�
அைன�ைத�� க�டா�, ேக�டா�, �ய�தா�. மாட,
மா�ைககைள��, �ட, ேகா�ர�கைள�� க�டா�.
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�சாலமான கைட� ெத��கைள� க�டா�. இவ��� �ைத
எ�ேக ஒ��� ைவ�க� ப������றாேளா என
�ய�தா�.
ஒ�ெவா� இடமா� அல�, ஆரா��� ெகா�� வ�த
அ�ம� கைட��� ஒ� ெப�ய மா�ைகைய� க�டா�.
அ�த மா�ைக�� ேதா�ற��� இ����, அத�
�ர�மா�ட��� இ����, அத� காவ� ��பவ�க��
எ���ைக, தர� ேபா�றவ��� இ���� அ�ேவ
ராவண� மா�ைகயா� இ��கலாேமா என எ��னா�.
அ�த மா�ைக��� த�ைன� �� உ��ேல மா���
ெகா�� ெச�றா�. அ�த��ர� �ைறய� ெப�க�
இ��தைத� க�டா�. இவ�க�� �ைத�� இ��பாேளா
எ�� �ய�தா�. ��ன� இ��க ��யா� என�
ெத��தா�. அர�மைன �ரா�� ெச�வ� ெகா��பைத�
பா��த அ�ம�, �ேபர�� மா�ைகேயா எ���
வ�ண� ெச���ட� இ����றேத, இ� நாச�
ஆ���ேம என எ��ய வ�ண� ெச�ற ேபா� ஒ�
ப�க� ��பக�மான�ைத�� க�டா�. உடேனேய அ��
ஏ�� பா��தா�. அ�ேபா� ராவண�� மா�ைக��
உ��ற��, அ�த��ர��ேல பல ெப�க� உற���
ெகா����ப�� க�டா�. அ�த� ெப�க�� யா��
�ைதயாக இ��கலாேமா என எ��� ெகா��
அ�த��ர����� ெச�� பா��தா�. ஒ� �சாலமான
அைற�� அைமய� ெப����த ஒ� ேமைட�� இ��த322

ஓ� அழகான ஆசன��� �ர� ெச��த ஓ� ஆ�மக�
இ��பைத� க�டா�.
அ�த ஆ�மக�� க��ர�, ஆைட, ஆபரண�க�,
ச�தன�, வாசனா�� �ர�ய�க� �� அல�க��க� ப�ட
உட�, ஆசன��� அம��தவாேற உற��� ெகா����த
அவ� க��ர� இவ�ைற� பா��த அ�ம�, இவ� தா�
ராவண� எ�பைத�� ���� ெகா�டா�. (அ�ம�
பா����ேபா� ராவண� ப��� தைலேயா�
இ��க��ைல. ேவ��யேபா� அ�வா� ப���
தைலக�ட� ��ய உ�ைவ அவ� எ����
ெகா��வா�.)
அ�த ஆடவ�� ப����ேல �ைல உய��த ம�ெறா�
க���ேல ேபரழ�� ெப�ெணா��� உற���
ெகா����க� க�ட அ�ம�, ���� ���தா�.
ஆஹா, இேதா �ைத, என� ெத��தா�, ��ன� மன�
கல��னா�. ராமைன� ���த �ைத, இ�ப� எ�ேகயாவ�
இ�ெனா� ஆடவ� அ�ேக அவ�ைடய க����
ப��� உற��வாளா? இ�ைல, இ�ைல இவ� �ைத
இ�ைல, �� எ�ேக �ைத? இவ� ஒ�ேவைள ராவண�
மைன�ேயா, ஐயேகா, அ�ப� எ�� மா�றா�
மைன�ைய இ�வா� நா� எ�கன� பா��ப� �ைற?
இ�த அ�த��ர�� மக�� அைனவ�� ராவண�
மைன�யரா? நா� இ�வா� பா��ப� �ைறேய அ��.
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எ��� நா� �ய எ�ண�ேதா� பா��க��ைலேய?
�ைதைய� ேத�� �கமா�� தாேன பா����ேற�.
இவ�க�� யா� �ைத? எ�ப�� க�� ���ப�?
ஒ�ேவைள ராமைன� ���த ேசாக� தாளாம�
இற�������தா�? எ�ன ெச�யலா�? ��ன�
ராம�ட� ேபா� எ�வா� ெசா��ேவ�? ராம��
உடேன உ�ைர ��� ��வாேர? பல �ப�த�க�
எ�ேம?
��ன� ல��மண� உ�� வாழ மா�டா�. பரத� உ��
த�கா�. ச���கன�� அவ�க� வ�ேய ேபாவா�.
ேபர�� ஏ�ப�ேம? இ��ைல ஏ�பட நா� காரண�
எ�பத��தா� ம�ன� ���வ�� உ�ைர ���
��வாேன? ����ைத எ�ன ஆ��? அ��� ப�ேம.
அேயா���� �க� ம��ேம? எ�ப�யாவ� �ைதைய�
ேத�� க�����ேத ஆகேவ���. இ�ைல எ��
���ப� �டா�. ���பாம� இ�ேகேய �ற�யாக
வா����டலா�. இ�ைல எ�� ஜலசமா�
அைட���டலா�. யா���� ெத�யா�. அதனா� பல
�ைள�கைளயாவ� த����டலாேம?” இைவ எ�லா�
அ�ம�� மன�� ேதா��ய எ�ண�க�. ��ன� மன
உ��ைய ���� ெப�ற அ�ம� உ�� ��வதா�
பய� இ�ைல, ெதாட��� �ய�� ��மா��த கா�ய���
ெவ�� அைடதேல வா��� அ��த� என� ெத���
ெகா�டா�.
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�ைத �ைட�க��ைல எ�� ராவணைன நாேம
அ����டலா�, அ�த� பரேமச���� ப��டலா�,
என எ��� ெகா�ட அ�ம�� க�க�� ஒ� ெப�ய
அேசாகவன� க��� ப�ட�. இ�ேக இ���
இ�வைர ேதட��ைலேய என �ைன�த வ�ணேம, �ைத
இ�ேக இ��கேவ��ேம எ�ற எ�ண��டேனேய,
ராமைன, ல��மணைன, �ைதைய,��ரைன, எமைன,
இ��ரைன, �ர�மைன, அ��ைய, ச��ரைன, வா�ைவ,
வ�ணைன, ���ைவ என அைன���
ெத�வ�கைள�� ேவ��� ெகா�� அ�ம� அேசாக
வன����ேள �ைழ��றா�.
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கைத, கைதயா� காரணமா�,
ராமாயண� ப�� 44

ராவணைன� தா� அ��க� ��ய வ�லைம இ����,
இ� ராம� ெச�ய ேவ��ய ஒ�� என� ெத��த
அ�ம� அேசாகவன�ைத� க�ட�� இ�த வன���
இ�வைர ேதட��ைல என� க�� உ�ேள �ைழ�தா�.
யா� க���� படாம� ேதட ேவ��ய க�டாய��னா�,
த� உ�வ�ைத �க, �க� �� உ�வமா��� ெகா����த
அ�ம� மர���� மர� தா�� ெகா�ேட அ�த வன�
�ரா�� ேத�னா�. ஓ�ட��� ஓ� அழகான தாமைர�
�ள�ைத� பா������, ஒ�ேவைள �ைத இ�த வன���
இ��தா� இ�த� �ள���� வரலா� என எ��யவாேற
அ�த� �ள�கைர�� ஓ� உய��த மர��� �� அம��த
வ�ண� ������� பா��தா�. அ�ேபா� அ�ேக
பவள��னா� ஆன ப�கைள� ெகா�ட��, த�க��னா�
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உ�ள ேமைடகைள� ெகா�ட��, �க, �க
உயரமான�மான ஒ� ம�டப�ைத� க�டா� அ�ம�.
அ�த ம�டப���� அ�ேக, ஆஹா, எ�ன இ�?
யா�வ�? இ�தைன அ��ப ெசள�த�யவ�யான
ெப��� உல�ேல உ�டா? ஆனா�, எ�ன இ�? ரா�
����� ெகா�ட ச��ர� ேபா� அவ� �க� ஒ��ழ��
காண�ப���றேத? ஏ�, இவ� ஆைட இ�தைன
அ��கா�����ற�? இ� எ�ன, இ�த�
ெப�ம�ைய� ��� இ�தைன அர��க�? ஆனா��
இவைள� ����� ஒ� ெத��க ஒ� ����றா�ேபா�
இ����றேத? இவ� ஆைட�� �ற��� ம�சைள�
பா��தா�, ��ய�க ப�வத��� �ைத �� எ��த
ஆைட�� �ற�ைத ஒ������றேத? இவ��
ஆபரண�க�� இ�த� ப����, �ைத �� எ��த
ஆபரண�க�� ம�ெறா� ப��யா�� ெத���றேத?
இவ� �க��� ெத��� கைரகாணா� ேசாக���
காரண�� ����ற�. இவ� தா� �ைத. ராமைன� ����
இ��பதா� இ�வா� ேசாகமா� இ����றா�. ஆஹா,
ராம�� ேசாக��� காரண�� ����ற�. இ�தைகய
�ைதைய� ���த ராம� ேசாகமா�� தா� இ��க ����,
எ�வா� இ�ன�� உ�� ைவ������றா� எ�பேத
ெப�� சாதைன தா� எ�� இ�வாெற�லா�
ஆ�சேநய� �ைன�தா�.
�ைத இ��ைண ேம�ைம வா��தவளா� இ����
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இ�தைகய ��ப���� ஆளா� இ����றா� எ�றா�
�� வ�ய� எ�ற ���� மா�ற� ஏ�� இ�ைல.
எவரா�� ��ைய ெவ�ல ��யா� எ�ப��� ேவ�
க��� இ�ைல. ராமைன �ைன��� ெகா��
அவ��காகேவ இ�த� ெப�ம� த� உ�ைர ைவ���
ெகா������றா�, எ�ெற�லா� �ைன��� ெகா��
ேமேல எ�ன ெச�யலா� எ�� அ�ம� ேயா��தா�.
இர�ேல அ��� பா� ரா����ேல �ைத�� ��னா�
எ�வா� ேபா� ��ப�, எ�ன வ�? எ�ெற�லா�
அ�ம� ேயா����ேபாேத இர� கட�� காைல��
வ�த�. அர�மைன�� அரச� ஆன ராவணைன�
��ெல���� ஓைச��, ேவத ேகாஷ�க��, ம��ர
ேகாஷ�க��, �ைஜ வ�பா�க�� கல�� ேக�க
ஆர���த�. ராவண� ��ெல��தேபாேத �ைத��
�ைனேவாேட எ��தா�. �ைதைய� ச���� அவ�
ச�மத� ெப�ேற �ரேவ��� என ��ெவ��தா�.
அர��க�, ம�ற த� ப�வார�க� �ழ ராவண� அேசாக
வன����� ெச�� �ைதைய� ச���க ஆய�த� ஆனா�.
அ�ம� மர��� ேம���� பா���� ெகா����த
ேபாேத, ராவண� அேசாக வன���� �ைழ�தா�.
அவ� ேதா�ற�ைத� க�� அ�ம� �ய�தா�
ராவண� �ைதைய� க�ட�� �த�� �க �க
அ�பா�� ேபச� ெதாட��னா�. “எ� அ�ேப, �ைத, எ�
�� அ�� கா��. மா�றா� மைன�ைய� கவ�வ� எ�328

ேபா�ற அர�க �ல���� உக�த ஒ� ெசயேல ஆ��.
எ��� உ� ச�மத� இ�லாம� உ�ைன நா� ெதாட
மா�ேட�. ஒ�ைற ஆைட�� � இ�வா� அம���
த�ைம�� ��க��� ஆ��� �ட�ப� ஏ�றேத அ�ல.
எ�ைன ஏ��� ெகா�டாயானா� அைன��
இ�ப�க�� உ� வசேம. ராம�ட���� �
வ����டா� ெப�ேண, இ� அைதேய �ைன��,
�ைன�� �யர� ெகா�வ�� பய��ைல. உ�ைன�
பா��தா� �ரம� �ட பைட�ைப ������வாேனா என
எ����ேற�. இ�தைகய ெசள�த�யவ�யான � எ�
ரா�யா� ��டா�? இ�த உலக� ���� ெச�� நா�
ெவ�ற அ�தைன ெசா��, �க�கைள�� உ� த�ைதயான
ஜனக��� உ�யதா��ேவ�. எ�னள� பல�
ெகா�டவேனா, என�� �கரானவேனா இ��ல��
யா�ேம இ�ைல. என�� � க�டைள இ�, நா�
�ைறேவ����ேற�. ராம� உ�ைன �ைன���
ெகா����பா� எ�பேத ��சய� இ�ைல. இ�� வ��
உ�ைன ���� ெச�வா� என� கன� காணாேத!”
எ�ெற�லா� ஆைச வா��ைதக� கா����றா�.
�ைத அவ� ேப�யைத� ேக�����, ��ன� ஒ�
��ைல எ��� அவ����, தன��� இைடேய
ேபா���றா�. இத� தா�ப�ய� ராவணைன அவ� ஒ�
������ சம� என ம��தா� எ�ப� ம��� இ�ைல,
�ய எ�ண��ட� த��ட� ேப�� ஒ� அ��ய
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ஆடவ�ட� ேந�ைடயாக� ேபச அவ� இ�ட�
பட��ைல, ஆைகயா� த�க���ைடேய ஒ� த��ைப
உ��ப��� ெகா�ேட ேப���றா� எ�பேத
உ�ைமயான அ��த�. �ைத ெசா���றா�:” எ�ைன
�����, எ�ைன ����வ� எ�ப� உன��
அ�ைவேய த��. உ� மைன�கேளா� �� வா�வ��
உ�ள �க�ைத �ட இ�� எ�ன ேமலானைத� க�டா�?
இ�� உன�� ந�வ� �க��பவ�கேள இ�ைலயா? உ�
ெபா��� இ�த ரா�யேம அ�����ேம? உ� ச��ேயா,
ெச�வேமா எ�ைன� ப�ய ைவ�க ��யா�. ராமைன�
ப�� � அ�ய மா�டா�. அவ� பல�ைத� ப��
எ�ண��ைல �. அ�தைகய ராமைன மண�த நா�
உ�ைன மனதா�� �ைன�ேபனா? ராம��, அவ� த��
ல��மண�� ஏவ� ேபா��ற அ��களா� உ�
இல�ைகேய அ�ய� ேபா��ற�. அவ�க� இ�வ��
இ�ேபா� ��மா இ��பதா� எ�ணாேத. ��க�
இ�வ��. அ�த இ� ��கைள�� நா� ேபா�ற உ�னா�
எ�ப� எ���க ����?” எ�� ேகாபமா�� ேபசேவ
ராவண� அைம� இழ�தா�.
“நா� அைம�யா�� ேப���ேற� என �ைன���
ெகா�� � எ�ைன அவம����றா�. உ� ���ள
அ��னா� நா� இ�ேபா� ேகாப�ைத ெவ��கா�டாம�
இ����ேற�. உ�ைன� ெகா�லாம�� ����ேற�.
உன�� நா� ப�ர�� மாத�க� அவகாச� அ��ேத�.330

ஆனா� இ��� � ப�� ெசா�ல��ைல. ப�ர��
மாத�க� ��ய�� இ��� இர�� மாத�கேள
உ�ளன. அத� �� � என�� உ�யவளா� ஆ��ட
ேவ���. இ�ைல எ��, � க�ட ��டமா�
ெவ�ட�ப��, சைம�க� ப�� அைன��
அர�க�க���� உணவா���வா�!” எ�� ேகாப��ட�
ெசா���றா�. ேம��, ேம�� �ைத ம���� ேபசேவ,
அவ���� காவ� இ��த �ல அர��கைள� பா���
ராவண�, ெசா���றா�:”�ைத �ைர�� என��
இண�க ேவ���. ந�ல வா��ைதகளா� ��ய��ைல
எ�� க�ைமயான அ���ைறகளா� மா���க�“எ��
ெசா�ல அவ� ப�டம��யான ம�ேடாத���,
ம�ெறா� மைன��� வ�� அவ� க�ைமைய� த��க
�ய�றன�. அவ�க� ேப�சா�, ச�ேற அைம� அைட�த
ராவண��, அர�மைன��� �� அ�ர, நட��
ெச�றா�. காவ� இ��த அர��க� ஏகஜைட, ஹ�ஜைட,
�கைட, ����, ேபா�றவ�க� ராவண��
ெப�ைமகைள �ைத�� எ���� �� அவ� மன�ைத
மா��� �ய��க�� இற�க ஆர���தன�. �ைத
அவ�க� ேப���� இண�க��ைல.
“இ��ர� �� ச� ெகா����த அ�ைப� ேபால��,
வ��ட� �� அ��த� ெகா�ட அ�ைப� ேபால��,
ச��ர�ட� ேரா�� ெகா�ட அ�ைப� ேபால��,
அக��ய�ட� ேலாபா���ைர ெகா�ட அ�ைப�
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ேபால��, �யாவன�ட� �க�ைய ெகா�ட அ�ைப�
ேபால��, , ச��யவா�ட� சா���� ெகா�ட அ�ைப�
ேபால��, நா� ராம�ட� அ�� ைவ���ேள�. இ�த
அ�� ஒ��கா�� மாறா�.” எ�� ெசா�ன �ைதைய�
பல�த�க��� பய������றன� அர��க�.
அவைள� ெகா����ேவா� என��, அவைள
������ேவா� என�� பல�த�க��� ெதா��ர�
ெச���றன�. �ைத �யர� தாளாம� �ல����றா�:
“த��ர�க� பல ெச�யவ�ல ராவண�, ராமைன��,
ல��மணைன�� ெகா����டாேனா? எ�ன பாவ�
ெச�ேத� நா� இ�தைகய ��ப�ைத அ�ப��க? ஏேதா
ஒ� ெப�� �ைற அ�ல� பாவ��� காரணமாகேவ
இ�தைகய ��ப� என�� ேந����������ற�.
இ�தைகய �ைல�� நா� உ�� ��வேத �ற�த�.
ராம��, ல��மண�� கா�பா�ற�� வராம�, இ�த
அர��க�� ெதா�ைல தா�க ��யாம� நா�
உ��வா�வேத �� எ�ற ����� வ�தா� �ைத.
அ�ேபா� அ�வைர அ�ேக உற��� ெகா����த
��ஜைட எ��� அர�� ���� எ���றா�. ம�ற
அர��கைள� பா���,” நம�� அ��கால� வ����ட�.
�ைத�� கணவ����, அவ� �ற����� �க� ேசர�
ேபா��ற�. அ�தைகய கனெவா�ைற நா� க�ேட�,
ஆகேவ ெப�கேள, உ�க� ெதா�ைலைய �����
ெகா���க�” எ�� ெசா�ல, ம�ற அர��க�
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��ஜைட�ட� உ� கன� எ�னெவ�� ெத�வா��
ெசா� எ�க�ட� எ�� ேக���றா�க�. ��ஜைட��
ெசா���றா�:”ெபா�� ���� �� கா�� கன�
ப���ெமன� ெசா�வ���. நா� க�ட�,
ெவ�ைள���ைரகளா� இ��க�ப�ட த�க� ேத��
ராம��, ல��மண�� இல�ைக�� வ��, �ைதைய
���� ெச���றன�. �க�� ம����ேயா� ��பக
�மான��� அவ�க� ெச�வைத� க�ேட�. ஆனா�
மாறாக ராவண� தைல ெமா�ைட அ��க� ப��,
எ�ெண� �ச� ப�� ��பக��� இ��� �ேழ த�ள�
ப�டா�. க��பாைட அ�����தா�. ெத� �ைச
ேநா��� ெச�� ெகா����தா� ஒ� க�ைத �� ஏ�,
அேத ேபா� ராவண�� மக�, த��யான ��பக�ண�
ஆ�ேயா�� அ�வாேற ெச�றன�. �வ�பாைட அ��த
ஒ� ெப�ணா� அவ�க� அைனவ�� இ���� ெச�ல�
ப�டன�. ராவண� த�� ��ஷண� ம��ேம ெவ�ைம
ஆைட த��� ச�தன� �ச�ப�ட உட�ட� யாைன ��
அம�����தா�. இ�த ல�கா��ேய �����வ�
ேபால��, ��ப�� எ�வ� ேபால��, மாட, மா�ைகக�,
�ட, ேகா�ர�க� �ேழ ��வ� ேபால�� கன�
க�ேட�. சகல ல�சண�க�� ெபா���ய �ைத�� ஒ�
��ப�� ேநர� ேபாவ��ைல.” எ�� �றேவ,
ச�ேதாஷ� ெகா�ட �ைத, “அ�தைகய ஒ� �ைல என��
ேந��டா�, ��சயமா� உ�ைன� பா�கா�ேப�,” எ��
ெசா���றா�. எ��� ராவண�� அ����த�க��, 333

ம�ற அர��க�� ெதா��ர�க�னா�� மன� ைந��
ேபான �ைத த� தைல�� க�� இ��த ஒ� க���னா�
தா� ���� ேபா��� ெகா�ளலாமா என
ேயா����றா�. உட��� இட� க�க�, ேதா�க�
���� ந�ச�ன�ைத�� கா�டேவ, ச�ேற
ேயா����றா�.
அ�ேபா� எ�ேக இ��ேதா ேதவகான� ேபா� ராம நாம�
ேக���ற�.
“�ரா�, ெஜயரா�, ெஜய ெஜய ரா�“
அ�ம� ெம�ல, ெம�ல ெம��ய �ர�� ெசா�ல�
ெதாட��னா�, ராம�� கைதைய.
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கைத, கைதயா� காரணமா�,
ராமாயண� ப�� 45

�ய�����த �ைத�� ��ன� தா� ��ெரன� ேபானா�
�ைள�� �ைள�கைள எ�லா� ���மா� ஆன
அ�ம� ந�� ேயா���� ெத��தா�. “நாேமா ஒ�
வானர�. த�சமய� உ�ேவா ��யதா� இ����ேறா�.
ேப��ைவ எ���� ெச�றா�� �ைத பய�ப�வா�.
அவ���� தா� ராம�ட����தா� வ������ேறா�
என� ெத�ய�� ேவ��ேம? ஆகேவ, நா� நட�த
கைதைய ஒ�வா� நா� அ��த�, அ��தப�
ெசா�ேனாமானா�, �த�� �ைத�� ந���ைகைய�
ெபறலா�. ஆகேவ ராம�� ச���ர�ைத� ெசா�லலா�
என �ைன��� ெசா�ல ஆர�����றா�, ���வான
�ர��. தசரத�மார� ஆன ராம�, �க� �ற�த ��லா�,
ம�த�க�� உ�தம�, த�ம��� காவல�, என ஆர����,
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�க� ���கமா� ராம� ப�டா�ேஷக� தைட�ப��,
ராம� வன� வர ேந��ட கைதைய��, ��ன� �ைத
அபக��க� ப��, த�சமய� �ைதைய� ேத�
வ�வைத��, அத� காரணமாகேவ தா� கட�
தா��யைத�� ெசா�� ���தா�. �ைத��� தாள
��யாத �ய��. ெசா��வ� எ�னேமா த� வா��ைக�
ச���ர� தா�. ஆனா� ெசா�வ� யா�? தா� பா��காத
�ல ச�பவ�க�� இ����றனேவ? தா� அம�����த
மர�ைத அ�ணா�� பா����றா� �ைத. ஒ� வானர�
மர��� �� ெவ��ற ஆைட அ��� அம�����ப�
க��� ப���ற�. கனேவா இ�? என மய��னா�.
வானர� த��ட� ேப�யதா? எ�ப�? ஒ�ேவைள இ�
அர��க�� ச�ேயா? அ�ல� ராவண� த�ைன
அைடய�ெச��� ம�ெறா� வைக� த��ரேமா?
ேயாசைன�டேனேய ���� மர��� ேமேல பா��தா�
�ைத.
உடேனேய அ����� �ேழ இற��ய அ�ம� த�
இ�ைககைள�� ���� ெகா�� �ைத�� வண�க�
ெத���� வண�� ���, “��றம�ற ெப�ம�ேய, �
யா�? ராவணனா� கட�� வர�ப�ட ராம�� மைன�
�ைத �தானா? எ�� அைத எ��ட� ெசா��! உன��
அைன�� ந�ைமக�� உ�டாக���” என�
ெசா���றா�. �ைத மன� ம���� அைட��, “தசரத�
ம�மக��, ஜனக�� மக��, ராம�� மைன��� 336

ஆன �ைத நா� தா�.” எ��ெசா�����, அேயா��ைய
���ய�� இ��� நட�த �க��கைள��, தா� கட��
வர�ப�டைத�� ெசா���றா�. அ�ம� மன� ம����,
ெந���ட�, “ராமசா��� �தனா�� தா� நா�
வ������ேற�. ராம� நலேம. உ�கைள� ப��ய
கவைலய�� ேவேற ஒ� க�ட�� இ�ைல அவ���.
ல��மண�� நலேம. உ�க� க�ட��� ேபா� கா�பா�ற
��ய��ைல எ�ற வ��தேம அவ���.” எ��
ெசா��� ெகா�ேட அ�ம� �ைதைய ெந��க, �ைத��
���� ச�ேதக� வ���ற�. ஒ�ேவைள ராவணேனா
என. ஆகேவ எத��� அைம� கா�கலா� என அைம�
கா���றா�. �ைத�� ச�ேதக�ைத� ���� ெகா�ட
அ�ம� தா� ராம�� ந�ைப� ெப�ற வானர அரச�
���வ�� ந�ப�, அைம�ச�, ராம�� சா�பாகேவ
தா� இ�ேக வ����பைத�� ெசா�ல, ஒ� வானர�
எ�வா� கட� தா�ட ���� என� ச�ேதக� ப��
�ைத�ட� நட�த �பர�கைள� ����றா� அ�ம�.
ராம, ல��மண�க�� ேதா�ற�ைத�ப����, அவ�க��
ேசாக�ைத� ப����, ���வ�ட� ஏ�ப�ட ந��
ப����, வா� வத� ப���� �வ����றா� அ�ம�.
�ைத�� மன�� ந���ைக �ற���ற�.
�ைத�� ��ைமயான ந���ைக ஏ�ப����
எ�ண��ட� அ�ம�, “நா� ஒ� வானர�, ராம��
�த�. இேதா ராம� ெபய� ெகா�ட ேமா�ர�. இ�த 337

ேமா�ர�ைத உ�க��� அைடயாளமா� ராம� எ��ட�
ெகா��தா�. ம�கள� உ�டாக���, உ�க� அைன���
��ப�க�� பற�ேதாட���.”எ�� ����� அ�ம�,
ராம�� ேமா�ர�ைத �ைத�ட� அ��தா�. அ�த
ேமா�ர�ைத� க�ட �ைத�� ராமைனேய ேந�� கா�ப�
ேபா���த�. மனம��ேவா� அ�மைன� பா���,
“அ�பேன! அர�க�க�� இ�த� ேகா�ைட��� �
உ����� எ�ைன� பா��� இைத� ேச����த��
இ��ேத உ��ைடய ����, வ�ைம��, அ���
ந�� �ல�ப���ற�. மைழ�ைர� தா�� வ��
சாதாரண ம�த� ேபா� � ெப��கடைல� தா�� இ�ேக
வ���ளா�. உ� ச��ைய� ���� ெகா�ளாம� ராம�
உ�ைன இ�ேக அ��ப��ைல எ�� ெத���
ெகா�ேட�. ராம� நல� எ�ற ெச�� ேக�� ம���
அேத ேநர� ராம� ஏ� இ��� வ�� எ�ைன
��க��ைல எ�பைத எ�னா� ���� ெகா�ள
��ய��ைல. எ� ��ப���� இ��� ���கால�
வர��ைல ேபா�����ற�. ேபாக���, ராம� ம�ற�
கடைமகைள� ச�வர ஆ����றாரா? எ� ���னா�
ம�ற� கடைமக���� பா��� ஒ��� இ�ைலேய?
ந�ப�க� அவைர ம����றா�க� அ�லவா/ எ�
மா�யா�க� ஆன ேகாசைல, ����ைர, பரத�
ஆ�ேயா�ட���� அவ�க� நல� ப��ய ெச��க�
வ���றனவா? எ�ைன எ�ேபா� ராம�
����ெச�வா�? ல��மண�� உட� வ�� அர�க�கைள
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அ��பா� அ�லவா? ” எ�ெற�லா� ேக�க அ�ம��
ப�� ெசா���றா�.
“தா�க� இ�ேக இ���� ெச�� இ��� ராம����
ெத�யாத காரண��னாேலேய இ��� வ�� உ�கைள
��க��ைல. ெப��பைட�ட� வ�� உ�கைள ����
ெச��வா�. உற�க��� �ட உ�கைளேய �ைன���
ெகா������றா� ராம�. ேவ� ��தைன இ�லாம�
இ����றா�.” எ�� ெசா�ல��, �ைத ெப��த�
ெகா�டா�. “என��� ெப�ைம அ��தா��, இ�த�
��தைன ம��ேம ராம��� இ���ற� எ�ப� ெகா�ச�
கவைலயாக�� இ����ற�. ராவண� ஒ� வ�டேம
ெக� ைவ����தா�. அ�த� ெக��� இ�ேபா� ��ய�
ேபா��ற�. ராம� �ைர�� ெசய�பட��ைல எ��
அத��� எ� உ�� ������� என ராம�ட� �
எ���� ெசா�வா�. ��ஷண�, ராவண�� த��,
எ�ைன ராம�ட� ���ப� ேச���மா� பல�ைற
எ���� ெசா���� ராவண� ம�����டா�. ேம��
ஓ� க�ற��த ந�னட�ைத ெபா���ய அர�க� ஆன
“அ���ய�” எ�பவ�� ராவண��� எ����
ெசா�னா�. ராவண� அவைன�� ம��க��ைல.” எ��
ெசா�லேவ, அ�ம� அவைள� த� ேதா�� அமர�
ெசா������ தா� ���� ெச�� கடைல� கட��
ராம�ட� ேச����பதா�� த�ைன ந��மா��
����றா�. த��ைடய ேவக���� ஈ� ெகா���� 339

த�ைன� ெதாட��� வர� ��யவ� இ�த இல�ைக��
இ�ைல என�� ெசா���றா�. அைத� ேக�ட �ைத,
ம���� அ��க� ��ய வா��ைதகைளேய ெசா���
அ�ம�� இ�தைன ��ய உ�ைவ� பா��� ச�ேதக�
ெகா�� ேக���றா�.”இ�தைன ��ய உ��பைட�த �
எ�வா� கடைல� கட�பா�, அ��� எ�ைன�� �ம��
ெகா��?” எ�� ேக���றா�.
உடேனேய அ�ம�� ��வ�ப� காண ேந����ற�
அவ���. �ைன�தேபா�, �ைன�த வ�ைவ� தா�
எ��க ���� என �ைத��� கா�ட ேவ��,
������, ம����மா� வள��� ����றா�
ஆ�சேநய�, வானர �ர�, வா��மார�, ம�கள�கைள
அ��� த�� ��தர�. ேம��, ேம��, ேம�� வள���
ெகா�ேட ேபா�� அ�த அ�ம�� ��வ�ப�ைத�
க�� �ய���றா� ைவேத�. அ�ம� ெசா���றா�.
“அ�ைமேய, உ�கைள ம��ம�ல, இ�த நகைர��,
நகேரா� உ�ள ம�கைள��, ராவணைன��,
அைனவைர�� �ம�க� ��ய வ�லைம பைட�தவேன
நா�. ஆகேவ தா�க� தய�க ேவ�டா�. உடேன
எ��ட� வ���களாக.’ எ�� ������றா�.
அ�ம�� ��வ�ப�ைத� க�� �ய�த ஜான�,
“அ�பா, இ�ேபா� ந�� ����ற�. ஒ� சாதாரண
வானர� எ�வா� கட� தா�ட ���� என நா�
�ைன�த�, தவ� எ�� ெத��� ெகா�ேட�. ஆனா�, 340

கா�ைற �ட� க�னமா��, ேவகமா�� பற���
உ��ைடய ேவக�ைத எ�னா� தா�க ���மா?
வ��� அர�க�க� �� ெதாட��தா�, எ�ைன��
�ம��ெகா�� அவ�கேளா� � எ��த� ச�ைட
ேபா�வா�? உ� ������� நா� ந�� ���தா��
�ழலா�, அ�ல� அர�க�க� ெஜ��தா� எ�ைன�
ெகா�றா�� ெகா�லலா�. இ�ப� எ�லா� நட�தா�
உ��ைடய �ய�� �ணா���ேம? ேம�� ராம��
ெப�ைம��� இ� கள�க� அ�லேவா? அ��� த�ர,
ேவெறா� ���யமான �ஷய�� இ����றேத,
ராமைன� த�ர, ேவ� யாைர�� நா� ��ட மா�ேட�.
அ�ப� எ�� ராவணேனா� வ�த� எ�ப�
எ���றாயா? அ� பலவ�தமா� அவ� இ����
ெகா�� வ�ததா�, நா� ேவ� வ� அ�யாம�
இ�����ேட�. இ�ேபா� நா� உ� ���� ஏ��
ெகா�� எ�வா� வ�ேவ�,அ��ேத வர��யா�.
ராம� இ�ேக வ�� அர�க�கேளா� ச�ைட������,
அவ�கைள� ேதா�க���, ராவணைன�� ெவ�� எ�ைன
அைழ��� ெச�வேத �ற�பான�, அவ����, என���.
ஆகேவ அவ�ட� ெச�� ெசா��, ���ர� இ�ேக வ��
இவ�கைள� ேதா�க������ எ�ைன அைழ���
ெச�ல� ெசா�வாயாக!” எ���றா� ஜான�.
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கைத, கைதயா� காரணமா�,
ராமாயண� ப�� 46

�ைத�� வா��ைதகைள� ேக�� ெந���� ேபான
அ�ம�, “தாேய, உ�க� ��� ச�யானேத. உ�க�
ேம�ைம��� த�க வா��ைதகைளேய ��க� ����க�.
ராமைன� த�ர, இ�ெனா�வைர� ��டமா�ேட� எ��
��க� ��ய�, உ�க� த�����, ேம�ைம���,
�ைல��� ெபா��தமான ஒ�ேற. எ���, ��க�
இ�வ�� உடன�யாக ஒ�� ேசரேவ��� எ�ற
ஆவ�� காரணமாகேவ நா� ேம���ய வ�ைய�
��ேன�. அத�காக எ�ைன ம���க��. நா�
த�கைள� ச����� தா� ������ேள� எ�பைத
ராம� உண��வ�ண� ஏேத�� அைடயாள� ��ன�
இ��தா� ெகா���மா� உ�கைள� ேக���
ெகா���ேற�.” எ�� �� வண�� ��றா�. ச�� ேநர�
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ேயா��த �ைத ��வ�மா� �ல �க���கைள� ��னா�.
“நா�க� இ�வ� ம��ேம அ��த ஓ� �க���ைய
இ�ேபா� ����ேற�. எ�ைன ஒ�நா� ஒ� காக�
������� ெதா�ைல ெகா��த�. அைத� க�ட ராம�
ஒ� ��ைல அ��ரமா�� அ�த� கா�ைகைய அ��க
�ைன�தா�. காக� �க�� ம�றா�ய�. ஆனா�
அ��ர� ஏவ�ப�ட ��ன� ���ப� ெபற��யா�,
அ��ர��� பலைன ஏதாவ� ஒ�வைக�� அ�ப��ேத
�ரேவ��� எ�ப� மாறாத ��. ஆைகயா� கா�ைக��
ஒ� க�ைண ம��� அ�த அ��ர�தா� அ���, அைத
உ�ேரா� ��டா� ராம�. எ�ைன� ������ய ஒேர
காரண���காக� கா�ைக��ேம� இ�வள� ேகாப�
ெகா�ட ராம�, இ�ேபா� ஏ� இ�ன�� ெபா�ைம
கா��� ெகா������றா�. �கர�ற ��லா�யான
ல��மணனாவ� வரலாேம? ஏ� அவ�� வர��ைல
எ�� நா� ேக�டதா�� ெசா�. ராம�� நல� ப�� நா�
�சா��ேத� என� ெசா�வா�, ெப�ைம ��க தா�
����ைர�� ைம�த� ஆன ல��மணைன �சா��ேத�
என� ெசா�. ராமைன� �� ெதாட��� கா���� வ�த
ல��மண�, எ�ைன �ட ராம��� உக�தவ�. அவ�
மன� ைவ��, எ� ��ப�கைள� ����� வைக�� �
எ� ��ப�ைத� ப�� அவ�ட� எ���� ெசா�.
இ�ன�� ஒ� மாத� தா� நா� உ�� வா�ேவ�
என��, அத��� வ�� எ�ைன� கா�கேவ���
என�� இ�வ�ட�� ெசா�.” எ�� ெசா������ �ைத
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த� தைல�� ��� ெகா����த அழ�ய ஆபரண�ைத
எ��� அ�ம�ட� ெகா��தா�. அைத� ெகா��த �ைத
ேம�ெகா�� ெசா���றா�: “இ�த ஆபரண�ைத�
பா��தா� ராம��� நா� தா� இைத� ெகா��ேத�
எ�ப� ெத�ய வ��. எ� �ைன� ம�����, எ� தா�,
ம��� ராம�� த�ைத தசரத� ஆ�ேயா�� �ைன��
அவ��� வ��. ஏென�� தசரத� ச�கரவ�����
���ைல��, எ� தா� இ�த ஆபரண�ைத என���
ப�சா�� ெகா��தா�. ம��� உ� ம�ன� ஆன
���வ�ட��, ம�ற வானர அைம�ச�க�, �ர�க�
அைனவ�ட� ெசா�வா�.” எ�� ��னா�.
அ�ம�� அ�த� �டாம�ைய வா��� ெகா��
�ைத�ட� ராம�ட��, ெப��பைட�ட��, வ��
உ�கைள ���� ேபாவ� உ�� எ�� ெசா���றா�.
�ைத அ�மைன� பா��� இ��� ஓ� நா� த������
ேபா��றாயா? � இ��தா� எ� மன உ����,
ைத�ய�� எ�ைன� ைக�டா� என� ேதா���ற�,
கடைல� கட�� வ�� எ�வா� ���� ெச��வா�க�
எ�பைத எ���ேபா� ச�ேதகமா� உ�ள�.
க�டைன��, வா�ைவ��, இ�ேபா� உ�ைன�� த�ர
ம�றவ�களா� ���மா என� ெத�ய��ைலேய?
ெப��பைட வ�வ� எ�வா�” எ�� எ��� �ல�ப
ஆர���தா�. அ�ம� அவ��� ஆ�த� வா��ைதக�
ெசா��, ���வ�� பைட பல�ைத��, �ர�க��
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வ�லைம, �றைம ேபா�றவ�ைற�� எ���ைர��றா�.
உ�ைம�� இ�த� கா�ய���காக ஏவ�ப�ட நா�
அவ�க� அைனவ��� தா��தவேன. ஒ� கா�ய����
ஏவ� ப���றவ�, ம�றவ�கைள �ட
ேம�ைமயானவனா� எ��த� இ��பா�? ஆகேவ
தா�க� அ�ச ேவ�டா�. உ�க� ��ப� அ��� ேநர�
வ����ட�. ெபா��க�, அைம� கா�� இ��க�”
எ�ெற�லா� ெசா��� �ைத�ட� �ைடெப���
ெகா�� அ�ம� வட�ைச�� ெச�ல� ��மா��தா�.
ெச���ேபாேத அ�ம� �ைன�தா�.”�ைதைய� க��
ேப�யா���ட�. எ��த கா�ய��� ெவ�� அைட��
அ��த வ�ைய� பா��ேபா�. அர�க�க�ட� ேப��
வா��ைத பல��ைல. ���� �லேம அவ�க����
த�க த�டைன அ��கேவ���. ேம�� நம���,
ராவண���� நட�க� ேபா�� ��த��� ெவ��
அைடயேவ��மானா�, ராவண� ப���� அவ� பல�
ப���� அ��� ெகா�ளேவ���.அத�� அவைன�
ச���கேவ���, அவ� அைம�ச�கைள� ச���க
ேவ���. எ�ன ெச�யலா�? �����??? இ�த
ந�தவன� எ�தைன அழ�? ப�ேவ� �தமான ெகா�,
ெச�க�, மர�க�, உ��யான ம�டப�க�,
லதாம�டப�க�???��� இைத நா� அ��தா�
ராவண� க�டாய� ேகாப� ெகா�� எ�ைன அ��க�
பைடைய ஏ�வா�, அ�ல� அவேன வரலா�.
எ�ரா��� பல� அ�ேபா� ெத�ய வ��” எ�ெற�லா�
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எ��ய அ�ம� அேசாகவன�ைத அ��க ��ப��,
அைத நாச� ெச�ய� ெதாட��னா�.
அேசாக வன� நாசமைட�தைத� க�ட அர��க�
�ைத�ட� ெச�� யா� அ� உ��ட� ேப�ய�,
எ����� வ�தா� எ�ெற�லா� ேக�டா�க�. �ைதேயா
எ��, தா� ����ய வ�வ� எ���� ெகா���
அர�க�க� எ�ேபா� எ�ன ெச���றா�க� எ�பைத
நா� அ�ேய�. யா� வ�தா�கேளா, நா� எ�ன க�ேட�
எ�� ெசா������றா�. அர��க� ராவண�ட� ஓ��
ெச�� நட�த நாச�ைத� ���� �வ����றா�க�. �ைத
அம������� இட� த�ர, ம�ற இட�கெள�லா�
அ��க� ப�� ��ட� எ�பைத அ��த ராவண�
ெப��ேகாப��ட� ��கர�க� என அைழ�க� ப��
அர�க�கைள அ���னா�. அ�ம� ராமநாம�ைத�
ெசா��� ெகா�ேட, தா� வா��� ைம�த� என��,
ராம�� �த� என�� ெசா�����, ��கர�கைள
அ�������றா�. ��ன� �ரஹ�த� எ�பவ��
மக� ஜ��மா� எ�பவ� வ�� அ�ம�ட� ேமாத,
ஜ��மா���, அவ�ட� ேச��� அேசாகவன���
�த���த ஓ� ம�டப��, அைத� கா�த அர�க
�ர�க�� மா�டன�. ராவண�� அைம�ச�க��
மக�க� எ�வ� வர, அ�ம� அவ�கைள��
எ��ெகா�டா�. த� தளப�கைள�� அ�ம�
ெவ�றைத�க�ட ல�ேக�வர�, ��ன� த� மக�க��346

ஒ�வ� ஆன அ� �மாரைன அ��ப அவ�� அ�ம�
ைகயா� ம���றா�.
அ� �மார� ம��த� ேக�ட ராவண�, உடேனேய
இ��ர��ைத அைழ��� ெசா���றா�:”��ல���
உ�ைன யாரா�� ெவ�ல ��யா�. உ�னா��, உ�
தவ�தா��, பல�தா�� சா��க ��யாதைவ எைவ��
இ�ைல. இ�ேபா� இ�த வானர�தா� ந� �ர�க�, உ�
சேகாதர� அ��மார� அைனவ�� ம�����டன�.
இ�த அ�ம�� பல���� எ�ைல இ�ைல
எ�பதாேலேய உ�ைன அ�����ேற�. இ� ���சா��
தனமான கா�யமா இ�ைலயா எ�ப� ெத�ய��ைல.
எ��� ந�� ஆேலா��� இ�த அ�ைவ� த���
����வ� உ� கடைம.” எ�� ெசா�� அ�����றா�.
இ��ர���� அ�ம� ���� இட� ேநா���
ெச���றா�. ��ச�ன�க� ஏ�ப�டன. அ�ப� இ����
இ��ர�� ெதாட��தா�. அ�ம� ��வ�ப� எ���
���ெகா�� உர�க� ேகாஷ� இ���றா�. பல�த
ேமாத� இ�வ���ைடேய நட���ற�. இ�வ��
பல�� சமமா�� ெத���ற�. இ��ர��ைத �����
வ� அ�ம���� ெத�ய��ைல. அ�மைன எ�ப�
����வ� என இ��ர������ �ழ�ப�. ஆனா�
இ��ர�� அ�மைன எ�வாேற��
�ைற������டலா� என எ��னா�. உடேனேய
ேயாசைன ெச�� �ர�மா��ர�ைத� �ரேயா��தா�. 347

அ�ம� �ேழ ���தா�. எ��� அவ����தா�
�ர�மா��ர�தா� க�ட� ப����ேடா� எ�ப�
���த�. ஆனா� அத� வ� அவ��� இ�ைல. ேம��
இ�த அ��ர�தா� தா� க���ப�டா�� �ைர��
��தைல�� �ைட��� எ�ப�� அ�ம��� �ைன�
வ�த�. �ர�மா�� இ�த அ��ர��� இ��� நாமா�
������ ெகா�ள ��யா�. ஆகேவ கா����ேபா�
எ�ற ����� வ�தா�.
அ�ம� ���த� க�ட அர�க�க� ைத�யமா�� ��ேட
வ�� அ�மைன� ெகா�, ெச�களா� ஏ�ப��த� ப�ட
க���னா� �ைண�க��, அத� காரணமா�,
�ர�மா��ர� க�� அ�மைன ����த�. ேவ�
வைக�� க�ட� ப�டவைன �ர�மா��ர� க�டா�
எ�ப� அத� ��. இ��ர�� உடேனேய �ஷய� ����
அர�க�க�� �ட� தனமான ெசயைல �ைன��
வ���னா�. எ��� க���� அைம�யாக� �ட�த
அ�மைன ம�ற அர�க�க� ராவண�� சைப��
இ���� ெச�றன�. சைப�� அைம�ச�க��, ம�றா
�ர�க��, பைட�தைலவ�க�� �����தன�. ராவண�
���ைல�� பலரா� இ���� ெச�ல� ப�டா�
அ�ம�. அவ� ��ேன ��றா�. அைம�ச�க�
அ�மைன அவ� யாெரன��, வ�த கா�ய� ப����
பல�த �சாரைணக� ெச�ய ஆர���தன�. அ�ம��
ஒேர ப��:’நா� ���வ�ட���� வ������ �த�” 348

எ�பேத. ேப��ேபாேத ராவணைன� ப��
ஆரா��த��தா� அ�ம�. எ��ைண க��ர�
ெபா���யவ�? ஒ� ��� ேதா�ற�?அவ� மகனா
இ��ர��? மகேன இ�வள� �ர� எ�றா� தக�ப�
எ�தைன ெப�ய �ர�? எ�ன அழ�? எ�ன ம���ப�?
�கேம கா����றேத? இவ� ஓ� அர�க� தைலவனா?
இவ� ம��� ந�னட�ைத உ�ளவனா� இ�����தா�
இ��லைகேய ெவ����பாேன?
அேத சமய� ராவண� �ைன���றா� அ�மைன�
ப��:” ைகைல�� இ���� அ�த ஈச�� அைம�ச�
ஆன ந��ேதவேன இ�த உ�ெவ��� வ����டாேனா?
இவ� ெப�� �ர� ெச��தவனா�� காண�ப���றாேன
என �ைன��� ெகா�ேட, த� அைம�ச�க��
���யமானவ� ஆன �ரஹ�த� எ�பவைன� பா���
இ�த அ�ம� வ�த கா�ய� எ�ன எ�ப� அ�ய�
பட��� எ�� உ�தர����றா�. �ரஹ�த�
ேக��க� ேக�க� ெதாட����றா�.
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கைத, கைதயா�, காரணமா�,
ராமாயண� ப�� 47

ராவண� சைப�� அமரைவ�க�படாம� க�ட� ப�ட
�ைல�ேலேய அ�ம� ேப�யதா� வா���
�������றா�. வாைல� ���� ைவ��� ெகா��
உ�கா�வ� எ�லா� ��னா� வ������ற� என
�ைன���ேற�. ராவண�� ேந�ைடயாக அ�மைன�
ேக��க� ேக�க��ைல, த� அைம�ச� ஆ�ய
�ரஹ�தைன ��ேட ேக�க� ெசா����றா�. க�ப�,
ராவண��, அ�ம�� ேந�ைடயாக� ேப��
ெகா�டதா� எ�� இ����றா�. இ�, �ரஹ�த��
ேக��க��, அ�ம�� ப��க��: “ஏ, வானரேன,
உன�� நல� உ�டாக���, � யாரா� அ��ப�
ப�டவ�? ேதேவ��ரனா, �ேபரனா, வ�ணனா, அ�த
மகா���வா, �ரமனா? யா� அ��� இ��தா�� 350

உ�ள� உ�ளப��� உ�ைமைய� ெசா����,
உ�வ��� வானர� ஆன உ� ச�� �ர�மா�டமா�
இ����ற�. சாதாரண வானர ச�� இ�ைல இ�. ெபா�
ெசா�லாேத!” எ�� ேக�க, அ�ம� ேந�ைடயாக
ராவணைன� பா��ேத ம�ெமா� ெசா�ல�
ெதாட����றா�. “நா� ஒ� வானர�, ��க� ��ய
ேதவ�க� யா�� எ�ைன அ��ப��ைல. ராவணைன�
பா��கேவ��ேய நா� வ�ேத�. அர�க�க�� தைலவ�
ஆ�ய ராவணைன� பா��கேவ��ேய அேசாகவன�ைத
அ��ேத�. அர�க�க� ��டமா� வ�� எ�ைன�
தா��யதா�, எ�ைன� த�கா��� ெகா���ெபா���,
நா� ���ப� தா��ய�� அவ�க� அ��� ��டன�.
எ�ைன எ�த ஆ�த�களா�� க���ப��த ��யா�.
�ர�மா��ர���� நா� க���ப�ட���� �ட
ராவணைன� பா��கேவ��� எ�பதாேலேய. இ�ேபா�
அ�� இ��� நா� ��ப����ேட�, எ���, நா�
அர�க� தைலவ� ஆன உ�ைன� பா��கேவ இ�வா�
க���ப�ட� ேபா� வ���ேள�. ராம கா�யமா�
வ������ நா� அவ�ைடய �தனாக உ�
���ைல�� வ���ேள� எ�பைத அ�வாயாக!”
எ�� ��னா�.
��ன� த� வானர� தைலவ� ஆன ���வ��
ேவ��ேகா�� ேப�ேலேய தா� ராம�� கா�யமாக
அவ�� ��வனாக அவ� ெகா��த தகவைல� தா�� 351

வ����பதா�� ெத����� அ�ம�, ���வ�
ராவண�� நல� �சா������, ராவண���
ந�ேபாதைனக� ெசா�� அ��� இ��பதா��, அைத�
ேக��மா�� ����றா�. இ�ப�� �����, தசரத
மகாராஜா���, ராம� �ற�த�� இ��� ஆர�����
கா���� வ�த�, வன��� �ைதைய இழ�த�,
���வேனா� ஏ�ப�ட ந��, வா� வத�, �ைதைய� ேதட
���வ� வானர� பைடைய ஏ�ய�, அ�த� பைடக��
ஒ� �ர� ஆன தா� கட� தா�� வ�� �ைதைய�
க�ட� வைர �வ��தா�. ��ன� ேம�� ெசா���றா�:”
ராவணா, உன�� அ�� கால� வ����ட�. ராம,
ல��மண�க�ைடய அ��க�� பல�ைத� தா�க� ��ய
அர�க�க� எவ�� இ�ைல. ராம���� ���
இைழ����� அர�க� எவ�� இ�த� ����
��ம�யா� வாழ��யா�. ஜன�தான��� அர�க�க�
க�ைய �ைன��� பா��பா�. வா��� வத�ைத
�ைன��� பா�. �ைதைய ராம�ட� அ��� ைவ�ப�
தா� �ற�த�. இ�த நகைரேயா, உ� �ர�கைளேயா,
பைடகைளேயா அ��ப� எ� ஒ�வனாேலேய ����.
எ��� ராம�� ���ப� அ�வ�ல, �ைதைய�
கட��யவைன��, அவைன� சா��தவ�கைள�� த�
ைகயா� அ��கேவ��� எ�பேத அவ� ���ப�.
அ�வாேற சபத� இ������றா�. அைத �ைறேவ��ேய
��வா�. இ�த உலக��� அ���ேக காரண� ஆன
கால�� �ைணயான காலரா��� ேபா�ற �ைதைய ���
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�ல�னா� ஆனா� உன�ேக ந�ைமக�. இ�ைல எ��
இ�த உ� இல�ைக���, உ� �ல����� அ����
�ேய காரண� ஆவா�.” எ�� ெசா�� ���த
அ�மைன� ெகா�ல� ெசா��� க�டைள இ���றா�
ராவண�.
ராவண�� ேகாப�ைத�� அவ� அ�மைன� ெகா�ல�
ெசா�னைத�� க�ட ��ஷண�, எ�ேநர�� இ�த�
க�டைள �ைறேவ�ற�ப����ேமா என அ��னா�.
தா� தைல��� ேநர� வ����டதா�� க��னா�.
ராவணைன� பா���, ” அரேச, எ� ��������
ம���க ேவ����ேற�. ெபா�வாக அரச�க�
��வைன ம�யாைத�டேனேய நட��வ� வழ�க�. இ�த
வானர�� உ�ைர� ப��ப� ச�ய�ல. தா�க� அ�யாத
�ஷய� எ��� இ�ைல. ேகாப��னா� ���க� ப��
தா�க� சா��ர�கைள �ைறயாக� ப��றைத
��ேவைல என ஆ���டா��க�” எ�� ெசா���றா�.
ராவண� இ��� அ�க� ேகாப� ெகா��, “��ஷணா,
இ�த வானர� ஒ� மாெப�� பா�. பா�கைள�
த���தா� ஒ� பாவ�� வரா�.” எ�� �ற, அவ�
��� தவ� எ�� ேம�� ��ஷண� ����றா�. ஒ�
��வைன எ�த �ைல��� அரச� ஆனவ� ெகா�ல�
�டா�, அத��� ப�லாக ேவ� வ��� த���கலா�,
சா�ைடயா� அ��ேதா, அ�க�ன� ெச�ய�ப�ேடா,
ெமா�ைட அ��ேதா, ���ைர ��� ஊ�வல� ��ேடா353

எ�ப��� த���கலா�, ஆனா� ெகா�வ� �ைறய�ல.
இ�த வானரைன எவ� அ���னேரா அவ�கேள
த���க� பட���யவ�க�. இவைன� ெகா����டா�
�� அ�த இ� அரச�மார�க���� �ஷய� எ��த�
ெத�யவ��? ஆகேவ இவைன உ�ேரா� அ���னா�
அவ�க� இ�ேக வ�வா�க�. ��த� ெச�யலா�
எ�ெற�லா� எ���� ெசா�ல, ராவண�� ச�ம���,
வானர�க��� வா�� �� ��ய� அ�க� எ�பதா�
இ�த வானர��வா�� � ைவ�� அ����க�. வா�
ெபா��� இவ� ேபாவைத� பா��த இவ� ஆ�க�
இவைன� பா��� ம�ழ���. நக�� ��க�� இ����
ெச�� வா�� � ைவ�க� பட��� எ�� ஆைண
இ���றா�, தசக�ட ராவண�.
அ�ம� தன�� ேந��� இ�த அவமான�ைத ராம��
கா�ய� ெஜய� ஆகேவ��யத� ���ய��வ�ைத
உண��தவரா�� ெபா���� ெகா���றா�. ேம��
நக�வல� வ�வத� �ல� இல�ைக�� அைம�ைப�
ப���� ெத��� ெகா�ளலா� என�� �ைன���
ெகா���றா�. ச��க� ஊத�ப��, �ரச� பலமாக�
ெகா�ட� ப��, ��வ���� த�டைன வழ�க�ப�வ�
உ�� ெச�ய� ப���ற�. வா�� � ைவ�க� ப�ட
அ�ம� நக�� பல ��க��� இ���� ெச�ல�
ப���றா�. நக�� ெத��க�� அைம�ைப��,
நா�ச��க� ��வ�ப����த ேகாண�கைள�� அ�ம�
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ந�� கவ���� ெகா���றா�. �ைத�� அர��க�
�ஷய�ைத� ெத�����றன�. அ�ம� வா�� �
ைவ�க� ப�ட �ஷய�ைத அ��த �ைத மன� �க��
ெநா��ேபா�� ��க��� ஆ��தா�. உடேனேய மன��
அ��ைய �ைன�� வண��னா�:”ஏ, அ�� பகவாேன,
ராம� �ைன�� ம��ேம எ� மன�� இ����ற�
எ�ப� உ�ைமயானா�, கணவ� ப��ைட�� நா�
�ற����த� உ�ைமயானா�, �ரத�கைள நா�
கைட����த� உ�ைமயானா�, இ�ன�� ராம� மன��
நா��, எ� மன�� ராம� ம��ேம�� இ��ப�
உ�ைமயானா�, அ�ம�ட� ��ைமைய� கா��.
���வ� எ��த கா�ய� ெவ�� அைட�ெம�� ஏ,
அ��ேய, ��ைமைய� கா��.” என� �ரா����தா�
�ைத.
அ�மேனா, ச��� கல�க��ைல. வா��
ெகா������ எ�ய� ெதாட�� இ��த ெந��� ேம�
ேநா�� எ�ய� ெதாட��ய�. ��ெரன, அ�த
ெந��பான� ஒ� ப�கமா�� சா��� அ�க� உ�ண�
கா�டாம�, ெம�ைமயா� எ�ய� ெதாட��ய�. ஒ�
கண� �ைக�தா� அ�ம�. “நா��ற�� எ��� �
எ�ைன� த��க��ைலேய? எ�ைன� காய�
ப��த��ைலேய? ஏேதா ��ைமயான வ��ைவ
ைவ�தா�ேபா� இ����றேத ஏ�? �ைத��
ேம�ைமயாலா? அ���� க�ைணயாலா, ந��னாலா?355

எ�� மன�� �ய�த அ�ம�, இவ�க� ெச�த
அ���ய���� நா� ச�யாக� ப�வா�க ேவ��� என
மன��� �ைன�தவரா�, க���கைள� ��ெரன
அ���� ெகா��, வான��ேல தா�, ெப�� ச�த�ைத
எ���னா�. நக�� �ைழவா�ைல அைட��, ��
உ�ைவ அைட��, க���கைள ��ைமயாக�
தள������� ��ன� ���� ெப�ய உ�ைவ எ����
ெகா�டா�.காவாலா�கைள அ���� ெகா�றா�.வா��
ச�ரா�த� ேபா� ஒ���� �ரகா���� ெகா����த �
அவ� �ழ��ேபா� ���� ���� �ழ��
�ரகா��த�.
அ�ம�, க��ட�க�� ���, மா�ைகக�� ��� தா�
ஏ�, தன� வா�� இ��த �ைய அ�த� க��ட�க��
�� ைவ�தா�. �ரஹ�த�, மஹாபா��வ�, �க�, சரண�,
இ��ர��, ஜ��மா�, �மா�, ர�மேக�, ��யச��,
ேராமச�, கரல�,�சால�, ��பக�ண�, ேபா�றவ�க��
மா�ைக�ெக�லா� � ைவ�த அ�ம� ��ஷண�
மா�ைகைய ம��� ��� ைவ���றா�.ராவண��
மா�ைகைய� க�ட��� ெகா�� அத��� பல
இட�க�� �ைவ���றா�. � நகர� �ரா� பரவ வச�யாக
வா� ேதவ� உத�னா�. மாட, மா�ைகக�,�ட
ேகா�ர�க� ��னா� அ��தன. அர�க�க� கதற, அ�ேக
ேச��க� ப����த நவர��ன�க� ��னா� உ�� ஓ�
ெப�ய ஆறாக உ�ெவ��� ஓட ஆர���த�. ���ட 356

மைல உ����� அ�ம� �ைய ைவ�க நகைரேய �
���� ெகா�ட�. எ�� பா��தா��, அ�ைக, ���ர�,
���ர� எ��த அ�த ஈசேன வ����டாேனா எ�ற ஐய�
அைனவ� மன��� எழ, அ�ம� மன��� இர�க�
ேதா����ற�. தா� ெச�த� த�ேபா எ�ற எ�ண�
அவைர வா�� வைத���ற�. வானர���யா�
ராம,ல��மண�க�� ������� தா� அப����
�ைள�����டதா� எ����றா� அ�ம�. அவ�க�
�க��� எ�வா� ���ேப� என எ��
மய����றா�. அைனவ�� தவறா� எ���ப��
ேபர�ைவ� ������ேடேனா என எ��� �ய� உ��
அ�ம� மன� ம��� வைக�� ந�ச�ன�க�
ேதா����றன.���� இ��� �ல ��வ�க��,
��த ��ஷ�க��, இ�வள� ெப�ய ���
ஏ�ப�டேபா��� �ைத இ���� அேசாகவன���� எ�த
அ��� உ�டாக��ைல என ம���ட� ேப�வைத��
ேக�டா�. உடேனேய அேசாகவன� �ைர�� ெச��
�ைதைய� க�ட அ�ம� அவ��� ஆ�த�
வா��ைதக� பல �� அவ�ட� �ைடெப�றா�.
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இல�ைகைய எ��த� ச�ேய என மன அைம� ெப�ற
அ�ம�, அேசாகவன��� �ைத��� ��ப� எ���
ேந�ைட��ைல என இ��� அ�க அைம��ட��,
ஆ�த�ட�� �ைடெப��� ெகா��, �ைத��
ெச���ட�, ���� இல�ைகைய ������, வ�த
இட� ேநா��� �ள��னா�. அ��ட� எ��� ெபய�
ெகா�ட மைல�� ஏ� ���ெகா��, த� உ�ைவ
வள���� ெகா�� கா�கைள�பல� ெகா�ட வைர���
எ��னா�. மைல ம�ேணா� ம�ணாக ெநா��க
அ�ம� ���� �ள��னா�. வானெவ��� �க
ேவகமா�� பற�� ெச�� அ�ம� கட�� அ�கைரைய
�ைர�� அைட�� மேக��ரமைலைய� க�ட��,
ம������ ஒ� ஹூ�கார� எ���னா�. அ�த
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ஹூ�கார�ைத� ேக�ட வானர�க�, அ�ம�
������டைத ம��ம�லாம� ெவ��ேயா�
வ���றா� எ�ற ��சய�� ெகா�டன�. ஜா�பவா�,
அ�ம� எ�����ற ஒ�ேய அவ� ேபான கா�ய���
ெவ�� ெப�றா� எ�பைத� கா����ற� எ�� ம�ற
வானர�க�ட� உ�சாக��ட� ெசா�னா�. கா�ைற
�ல��� ெகா�� அ�ம� ேவகமா� வ�த கா��யான�,
கா�கால ேமக� �ைர�� ��ைண� த� ��ட�களா�
�ர��வ� ேபா� கா�� அ��ததா�. இ� கர� ���
��ற வானர�க� ந�ேவ மேக��ர மைல�� ��
இற��ய அ�ம� �த�� ஜா�பவாைன��, இளவரச�
அ�கதைன�� வண������ ��ன� “க�ேட�
�ைதைய” எ�ற ந�ெச��ைய� ெத���தா�. ��ன�
அ�கத�� ைகைய� ப��� ெகா�� �ேழ அம��த
அ�ம�, தா� �ள��ய�� இ���, அேசாகவன���
�ைதைய� தா� ச���தைத��, �ைத அ�� அர��க��
காவ�� இ��பைத��, ராமைர �ைன�� வா��
ெகா����பைத�� ெத�����றா�.
��ன� அ�கத� அ�மைன� க��, “��க ��ேவா�
இ�கா�ய�ைத � �க��� உ�ளா�. உன�� �கரானவ�
எவ�� இ�ைல. � ெச�த இ�த� கா�ய��னா� வானர
�ல���ேக ெப�ைம ேச�����டா�. உ�னா� வானர�
�ல� அ�யா� �க� ெப��.” எ�ெற�லா�
பரா����றா�. ��ன� அைனவ�� அம��� ேயாசைன
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ெச�தன�. ஜா�பவா�, அ�மைன� பா���, அைன��
ச�பவ�கைள�� �பரமா�� ெசா��மா� ேக�க,
அ�ம�� அ�வாேற ெசா���றா�. ராம�ட� எைத�
ெசா�லலா�, எைத� ெசா�ல� �டா� எ�பைத��
இ�ேகேய ��� ெச��மா�� ����றா� ஜா�பவா�.
அத�ப�ேய அைன�ைத�� ��ய அ�ம� ேம��
ெசா���றா�: “�ைத�� ��ைம �ய��� வ�ண�
உ�ள�. அைத� க�ட�ேம எ� மன� �ைற����ட�.
�ரத வ�ைம ஒ�றாேலேய ��லைக�� ெபா����
வ�லைம ெகா�டவ� அவ� எ�பைத அ��ேத�.
ராவண� ெப�ற ெப�� வர�க� காரணமாகேவ
�ைதைய� ���� ���� ெச��� அவ� இ���
ெபா��காம� இ����றா�. எ���, ராவணைன��,
அவ� மக� இ��ர��, சேகாதர� ��பக�ண�
அைனவைர�� எ� ஒ�வனாேலேய எ���க ����.
ஜா�பவானா�ய உ�ைம எ����� வ�லைம
ெகா�டவ�� எவ�� இ�ைல. அேத ேபா� வா���
மக� ஆ�ய அ�கத�� �றைம ெகா�டவேன. �க�
ெப�ய �ர� ஆ�ய �ல�� ந��ைடேய இ����றா�.
இ�ப�� ெப�� வ�லைம ெகா�ட நா� அைனவ��
�� இ����ேறா�. �ைத�� �யர���� ��� க�ட
ஆேலாசைன ெச�யலா�.” எ�� ����றா�.
உடேனேய அ�கத� �ைதைய� பா��தா���ட�,
ஆனா� ��� வர��ைல, எ�� ����ைத�� ேபா��360

ெசா�ல ���மா? ேதவ�க����, அ�ர�க����
�கரான ச�� பைட�த நா� ெச�� அர�க�கைள அ���,
ராவணைன� ெகா��, �ைதைய ���� ெகா�ேட
����ைத ���பேவ���. அ�மேனா ஏ�ெகனேவ
ெப�� நாச�ைத இல�ைக�� �ைள����ளா�. நா�
ெச�� �ைதைய ��� வ�வேத பா��. இைத
������, நா� ெச�� ராம, ல��மண�க� கட� கட��
ெச�� �ைதைய ��� வர��� எ�� ெசா�வ� ச�ய�ல.
இ� நாேம ெச���டலா�, �ள���க�, �ைதைய ����
ெகா�ேட, நா� ����ைத ெச�� ராம, ல��மண�கைள�
ச���ேபா�.” எ�� ெசா���றா�. ஜா�பவா�, வய��
ம��ம��, ������ ��தவ� எ�பத��ண�க,
அ�கதைன� பா���� ெசா���றா�:” � �ேவக��ட�
ேபச��ைல அ�கதா, நம�� �ைதைய ��� வ�மா�
க�டைள ஒ��� இட�பட��ைல எ�பைத அ�வா�
அ�லவா? நா� ���� ெச�றா� க�டாய� ராம� மன�
வ���வா�. த�ைன� த�ர, ேவ� யா� �ைதைய ���
வ�தா�� ராம� ���பமா�டா� எ�ேற க����ேற�.
ேம�� எ�லா வானர�க� ���ைல��� ராம�
ெச���ள சபத�ைத மற����டாயா? நா� �ைதைய
��� வ����டா�, அ�த� சபத� எ�னாவ�?
அ�ம�� சாதைனக� �ணா����. நா� ெச��
அ�ம�� சாதைனைய� ெசா��ேவா�. ராம��
��மான� ப� ��ெவ��ேபா�.” எ�� ெசா�ல
அைனவ�� அைத ஏ��� ����ைத �ற�ப���றா�க�.
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உ�சாக� ெகா�ட வானர�க� அ����� �ள��
ம�வன� எ��� ந�தவன�ைத அைட��, ம������
இ�ன� ெச���ேறா� எ�பேத அ�யாம� அ�த
வன��� ���� ேத� ப��� ஆைச�� அ����த
பழமர�கைள ���ைக இ�டன�. அ�த வன� ���வ��
மாம� ஆன த��க� எ�பவ�ைடய�. வானர�க�
அ�ேக வ�� ெப�� நாச�ைத �ைள���,
மர�க����த பழ�கைள��, க�கைள�� உ�ணேவ,
ேபாைத அ�க� ஆ�, அ�ேக உ�ள காவலா�கைள�
தா�க ஆர���தன�. த��த த��க�� தா�க� படேவ
அவ� ெச�� ���வ�ட� நட�தைத� ெசா����றா�.
யா�� �ைழயாதவா� த��க�ப��� காவ� கா�க�
ப����த ம�வன� ந� வானர�களாேலேய அ��க�
ப�ட�, எ�கைள�� க�ைமயாக� தா����டன�.
ம�வன� அ��த�.” எ�� ெசா�லேவ ல��மண�
அ�ேபா� அ�ேக வ�தா�. த��கைன� பா������
எ�ன �ஷய� என ல��மண� �சா��கேவ, ���வ�
த�னா� அ��ப�ப�ட வானர�ர�க� ம�வன�ைத
அ��த� ப��� ெசா��, தா�க� ெச�ற கா�ய���
ெவ�� ெப����தா� ஒ�ய இ�த வானர�க���
இ�தைகய ைத�ய� வ����கா�. ேம�� அ�மேன
இைத� சா�����பா�, ம�றவ�க��� இ�தைகய
ைத�ய� இ�ைல. ஆகேவ ேபான கா�ய��� ெவ��
அைட������றன�,” எ�� ெசா�லேவ அ��� இ��த
ராம��, ல��மண�� ம���தா�க�. வானர�
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��ட���� ���வனா� அைழ�� அ��ப� ப�ட�.
���வ� அைன�� வானர�கைள�� கல��
ஆேலா������� ��ன� அைனவைர�� ����ைத
ெச�ல உ�தர�ட அைனவ�� �ள��னா�க�. ெப��
ம��ேவா� வானர�க� வ�� ெகா������ ச�த�
ேக�ட ���வ�, “அவ�க� �ர�� ம���� இ���
ெவ�� உ��யா���ட�, ராமா, உன�� ம�கள�
உ�டாக���. கால�ெக� கட��� �ட அவ�க�
எ�ைன� ேத� வ���றா�க� எ�� எ��த கா�ய�ைத�
சா��� ��டா�க� எ�ேற அ��த�. இ�ைல எ�� எ�
அ�ண� மக� ஆன அ�கத� எ� ��ேன
வரமா�டா�. இ� கவைல ேவ�டா�.” எ��
ெசா���றா�. அ�கத�, அ�ம� தைலைம��
வானர�க� வ�� ேச��தன�. அ�ம� அைனவைர��
தைல தா��� வண������ ��ன� “க�ேட�,
�ைதைய!” எ�� �����, அவ� உட� நல�ேதா�
இ����றா� எ�ற ந�ெச��ைய�� ெத�����றா�
�த��. ேம�� �ைத�� ராவண� ��������
கால�ெக�ைவ�� �������றா� அ�ம�. ராம�
அைன�� �பர�கைள�� �ள��ய�� இ���
ெசா��மா� ேக�க, அ�வாேற அ�ம� தா� ெகா��
வ����த �டாம�ைய ராம�ட� ெகா�������
��ன� த� �ரயாண �பர�கைள� ெத�����றா�.
கடைல� கட�� வ�� த�ைன ராம� ��கேவ��� என
�ைத ெசா�னைத��, அவ� அ��த �டாம�ைய�� 363

க�ட ராம� க��� இ��� அ�� ேபா� ��
ெபா��ய�.
அ�த� �டாம�ைய மா�ேபா� அைண��� ெகா�ட
ராம�, இ�த நைக ஜனகரா� �ைத�� அ��க� ப�ட�.
ஜனக��� இைத இ��ர� ெகா��தா�. இ�த நைகைய�
பா����ேபாெத�லா� �ைத க���ேன வ���றா�.
எ� த�ைத ஆன தசரத� ச�கரவ�����, �ைத�� தக�ப�
ஆன ஜனக�� �ைன�� வ���றன�. அ�மேன, �ைத
எ�ன ெசா�னா�, எ�ப� இ��தா�, அவ� ��ய
வா��ைதக� எ�ன எ�பைத � என�� இ���
�பரமா� எ���� ெசா�வாயாக, எ� மனமான� அ��
ெகா�ச� ஆ�த� அைட��f என� ேதா����ற�. எ��
அ�மைன ���� �பர� ேக�க, அ�ம� �ைத���,
தன��� நட�த ேப�� வா��ைதகைள �பரமா�� �ற
ஆர�����றா�.
இ��ட� ��தரகா�ட� ���த�. இ� ��த கா�ட�.
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அ�ம� வ�� ெசா�னைவகைள� ேக�ட ராம� ��க
மனம���� அைட�தா�. ேம�� ம�ற யாரா�� ெச�ய
��யாத ஒ� கா�ய�ைத அ�ம� �ைறேவ�����
வ������றா�. ச���ர�ைத அ�மைன� த�ர ேவ�
யா� ெச����தா�� கட�க ��யா� எ�ப� உ�ைம.
ராவண�� க��காவ�� இ���� இல�ைக��
�ைழ��, �ைதைய�� க�� ேப����, அ�ேக க��
�ைள�கைள�� ஏ�ப������ உ��ட� ����
இ����றா� அ�ம� எ�றா� அவ� ஆ�ற� எ�ப��
ப�ட� எ�பைத உணர ����ற�. இ�த அ�ம����
த�க ப�ச��க� ��ய �ைலைம�� த�சமய� நா�
இ�ைலேய எ�பைத �ைன�� வ�����ேற� எ�ற
ராம� அ�மைன ெந�சார� க��� த��னா�. ��ன� 365

�ைதைய எ�னேமா ேத�� க�� ���தா���ட�.
ஆனா� வானர �ர�க� அைனவைர�� எ�வா�
அைழ��� ெச�� ச���ர�ைத� கட�ப� எ�ேற
��ய��ைலேய எ�ற கவைல�� ராம� ேசாக���
ஆ��தா�. ���வ� ராம�� மன�கவைலைய �ர��
அ���� வைக�� ேபச� ெதாட��னா�: “�க �க�
சராச�யான ம�த� ேபா� ��க� அ��க� மன�
கவைல�� இடம��க� �டா�. �ைத எ������றா�
எ�ப� ெத��� ��ட�. எ���� �ைலைம�� நம���
ெத�ள� ெத�வா�� ������ட�. தா�கேளா ஆ�ற�
���தவ�. அைன��� அ��தவ�. அ�ப� இ��ைக��
கவைல ேவ�டா�, ச���ர�ைத� கட�ேபா�,
இல�ைகைய அைடேவா�, ராவணைன ����ேவா�,
�ைதைய ��ேபா�. இல�ைகைய அைடய ச���ர�ைத
எ�வா� கட�ப� எ�ற ஒ�ேற த�சமய� ேயா��க
ேவ��ய ஒ�றா��. தா�க� அ� ப��� �����க�.
ஒ� பால� அைம�க ���மா என ேயா��கலா�.” எ��
����றா�.
ராம�� ���வ� ��யைத ஒ��� ெகா��, த� தவ
வ�ைமயா� ச���ர�ைத வ��� ேபாக� ெச�யலா�,
அ�ல�, பால�� அைம�கலா� எ�பைத�� ஒ���
ெகா���றா�. ேம��, ேம�� அ�ம�ட�
இல�ைக�� அைம��, பா�கா�� ஏ�பா�க�, ெச�வ�,
பைடபல�, �ர�பல� ேபா�றவ�ைற� ப�� எ�லா� 366

�வா����றா�. அ�ம� அவ�ட�, அ�கத�,
���த�, �ல�, ைம�த�, ஜா�பவா�, நள�,
ஆ�ேயாேர ேபா�� இல�ைகைய ெவ�� �ைதைய
���� வ�வத��. இ�வா���ைக�� வானர�
பைடக� ச���ர�ைத� கட�ப�� சா��யமான ஒ�ேற
எ�� ெத�வா� எ���� �ற ராம�� மன அைம�
அைட��, பைடகைள� �ர�� அ� வ���மா�
���வைன உ�தர�ட� ெசா����றா�. �ல� எ�ற
வானர� தளப��� தைலைம�� பைடக� அ�வ��க�
ப��, யா�, யா�, எ�த, எ�த� பைட��� ெபா���
என�� ��மா��க� ப���ற�. வானர�ர�க�
�ள����றன� ெத� �ைச ேநா��. ஒ� மாெப��
அைலயான� ச���ர��� இ��� ெபா�� ேவகமா��
கைரைய ேநா�� வ�வைத� ேபா�ற ேவக��ட��,
�ர��ட��, “ராம��� ெஜய�, �தாராம��� ெஜய�”
எ�ற ெஜய ேகாஷ�கைள எ���� ெகா�� வானர�
பைடயான� ெத� �ைச ேநா��� ெச���ற�. வ��ேல
காண�ப�ட ந�ச�ன�க� ல��மண� மனைத
�ைற���ற�. கா�றான�, இள�ெத�றலாக�� ெத�
�ைச ேநா�� ��� ெகா���, பறைவக� இ�ைமயான
�ர�� ��� ெகா���, ��யனான� ேமக
��ட��லாம� ஒ� ��� ெகா��� காண�ப�டா�.
வானர�பைட ந�கைள� கட��, மைலகைள� கட��,
கா�கைள� கட�� ச�யா��� மைல� ெதாட�கைள��
கட��, மலய மைல�ப��கைள�� தா�� மேஹ��ர 367

மைலைய�� கட��, ச���ர� கைரைய அைட�த�.
ச���ர� கைர�� பைடக� ஓ�ெவ����ெகா�வத�காக
�கா��டா�க�. ராம��, ல��மண�� அ���� ெச�ய
ேவ��யைவக� ப�� வானர �ர�க��
���யமானவ�க�ட� கல�தாேலா����றன�.
ராம��� ���� �ைத�� �ைன� வ�� ��க�
ெப��ெக��க, ல��மண� அைம�� ப�����றா�
அவைர. அ�ேபா� அ�ேக இல�ைக��????????
இல�ைக�� அர�க�க� ராவண� தைலைம��
அரசைவ� ��ட� ஒ�� ஏ�ப���னா�க�. அைன��
���ய அர�க�கைள�� கல�தாேலா��தா� ராவண�.:”
யாரா�� �ைழய� �ட ��யாத க�னமான க�ேகா�ைட
ேபா����த இல�ைக��� ஒ� வானர� �ைழ�த�
ம����லாம�, �ைதைய�� பா������ நக����
நாச�ைத �ைள���� ெச������றா�. ராம�
�ஷய��� நா� எ�ன ெச�யேவ��� எ�பைத ��க�
அைனவ�� என�� எ���� ���க�. ந�ப�க�,
சேகாதர�க�, ம�ற உற�ன�க�, ம�ற உய��தவ�க�
அைனவைர�� ஆேலா������� ��ன�
ெத�வ�ைத�� ந��� ெசய� ப�டாேல �ற���
�ைட��� எ�ப� உ��. தானாக ��ெவ��பவ� �ற�த
அரசனா�� க�த� படமா�டா�, இ��ைல�� நா� எ�ன
ெச�ய ேவ���? அ��� �ற�தவ�கேள! த�
த��ேயா��, ெப�� வானர� பைடேயா�� ராம�
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இல�ைகைய ேநா��� �ற�ப������றானா�.
ச���ர� கைரைய வ�தைட����டானா�. அ�த
ராம�� தவ வ�ைம அ�வள� வ�யதா�. அவ� தவ
வ�ைமயா� ச���ர�ைதேய வ�ற� ெச�தா��,
ெச�யலா� எ�� ேப�� ெகா���றா�கேள?
இ��ைல�� இ�த இல�ைக மாநகைர��, ந�
பைடகைள�� நா� கா��� வ�தா� எ�ன?” எ��
கவைல�டேனேய இல�ேக�வர� ேக���றா�. அத��
அவ� ம���, �ரதா�க� ஆன அர�க�கேளா
ராவணைன� பாரா��� ேப���றா�க�.
“இல�ேக�வரா, ராவணா, உ� �ர� ெசா�ல��
���ேமா? நாக�க�, ய��க�, யம�, வ�ண�,
வ�ண�� மக�க�, �ேபர�, அவ� ெச�வ�
தானவ�க�� தைலவ� ம�, ேதேவ��ர�க�� தைலவ�
இ��ர� ேபா�ற பலைர ��க� ெவ�� ெகா�����க�
அரேச! ெப�� ஆ�ற� பைட�த பல ����ய�கைள
��க� ெவ�����க�. கவைல�ேக இட��ைல. தா�க�
இ�ேகேய இ��தாேல ேபா�மான�. இ��ர�� ஒ�வேன
ேபா�� அைனவைர�� அ��க. ச���ர�ைத� கட���
��ேப வானர �ர�கைள அட����� ெவ��ேயா�
���� வ�வா�.” என ைத�ய� ெசா�ல� ��ன� அவ�
ம���க� ஆன �ரஹ�த�, ���க� ேபா�ேறா��
அைத ஆத��ேத ேப���றன�. இவ�க��,
வ�ரத���ர� எ��� அர�க� ����றா�:
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ேத��ெத��த அர�க�கைள ம�த�களா� மா�� வ�லைம
பைட�தவ�கைள ம�த�களா� மாற� ெசா��, ராமைன
அைட�� �� வ�� வா��ைதகைள� ெத���க
ேவ���:’ராமா, உ� த��யா�ய பரதனா� நா�க�
அ��ப� ப�� பைடேயா� வ���ேளா�. பரத��
வ�� ெகா������றா�. பரதைன� ச����� ஆவ��,
த� பைடேயா� ராம� பரத� வ�� வ����
ெச���ேபா�, நா� கா����� ����யா�
��ய��ேபா�.” எ�� ேயாசைன ெசா����றா�.
.
��பக�ண�� மக� ஆன ���ப� தா� ஒ�வேன
த�யா�� ெச��, அைனவைர�� அ������
வ�வதா�� ெசா����றா�. அர�க�க� அைனவ����
�ர� ெபா�க அைனவ�� ெவ��� ேகாஷ� இ���
ெகா��, ேபா���� ெச�லலா� என� ேகாஷ�
இ���றன�. அ�ேபா� ��ஷண�,ராவண��
த��யானவ� எ���, த� இ� ைககைள�� ����
ெகா�� ேபச� ெதாட��னா�. :”சாம, தான, ேபத,
த�ட� ேபா�ற நா�� வ�க�� �த� ���
வ�க�னா� பய� இ�ைல என� ெத��தா� ம��ேம
நா�காவ� வ�ைய� �ரேயா��க ேவ���. ேம��
ெத�வ�தா� ைக�ட� ப�டவ�க�, அஜா��ரைத�
கார�க� ேபா�றவ�க�ட� �ரேயா��கலா� எ�� த�ம
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சா��ர� ெசா����ற�. ஆனா� ராம� அ�ப��
ப�டவ�க�� இ�ைல. ெவ�����, �ர�����
இல�கண� ஆன அவைர எ�வா� எ���ப�? �ன�ைத
ெவ�றவ��, ெத�வபல� ெபா���யவ�� ஆக
இ����றாேர? அைத ேயா���க�. �யாய��,
த�ம�� அவ� ப�கேம எ�பைத�� �ைன��
ெகா���க�. ராம� தானாக வ�ய வ�� ந� ம�ன���
எ�த� ��ற�� ெச�ய��ைலேய? அவ� மைன�ைய
ந� ம�ன� அபக��� வ�தா� �����னா�. அத�
��னேர அவ� நம�� எ��யா� இ����றா�. கர�
ெகா�ல� ப�ட�� �ட த� வர�� கட�� நட��
ெகா�டதாேலேய தாேன? ேம�� த�ைன� தா�க
வ�பவ�க�ட���� த�ைன� கா��� ெகா���
இய�� அைனவ���� இ����றத�லவா?
“மா�றா� மைன�யான �ைதைய அரச� அபக���
வ������றப�யாேல தாேன நம�� இ�தைகய ��ப�
�ைள��ற�? �ைதயா� நம��� ெப�� �ப�ேத வ��
ேச��. அவைள அவ��� உ�ய இட��� ேச����க
ேவ��யேத ந� கடைம ஆ��. ராமைர �ேரா����
ெகா��, ெப�ய ப�டண��, ெச�வ� ெகா����
இட�� ஆன இ�த இல�ைகைய அவ� பைட �ர�க�
அ��ப�� இ��� ந�ைம நா� கா�பா��� ெகா�ள
ேவ���. வானர �ர�க�� தா��த�� இ����
ந�ைம��, ந� உற�ன�கைள��, பைட �ர�கைள��, 371

ந� நா�ைட��, �� ம�கைள�� நா� கா�பா���
ெகா�ளேவ���. ஆகேவ �ைத ���� அ��ப�
படேவ���. நா� அைனவ���� ந�லேத ெச�ேவா�.
�ைத ராம�ட� ����� ேபாக���.” எ�� ெசா�னா�.
ஆனா� அ�த� க����க��� எ�த�ப���
ெசா�லாம� ராவண� ����� த� மா�ைக���
ேபா�� ேச��தா�. ம�நா�?????
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கைத, கைதயா�, காரணமா�,
ராமாயண� ப�� 50

ம�நா� காைல�� த� தைமய� ராவண�� இ���ட�
ேநா��� ெச�றா� ��ஷண�. ��க பா�கா��ட�,
�றைம ��க அ��� �ற�த, �ேராக ��தைன இ�லாத
ம���, �ரதா�கைள� ெகா�ட ராவண��
அர�மைனயான� அ�த� காைல ேவைள�� ��க
ம���ட� ��ய ெப�க�ட��, த�க� கத�கைள��
ெகா�� �ள��யதா�. ேவத ேகாஷ�க� ஒ����
ெகா������ அ�த ேவைள�� ��ஷண� ெச��,
அ�ணைன வண�����, அ�ண�� ஆைண���
��ன� ஆசன��� அம��தா�. அம��தவ�,
ராவண��� ந�வா��ைதகைள� �றேவ��
ஆர���தா�. “அரேச, ச����கைள அ��பவேர,
�ைதைய ��க� இ�ேக ெகா�� வ�� ேச��த��
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இ���, இல�ைக�� ந�ல ச�ன�கேள
காண�பட��ைல. ப��க� பா� கற�பைத
������டன. யாக���காக ��ட� ப�� அ��யான�,
�ட� ��� ஒ� �� எ�ய��ைல. �ைக��,
��ெபா�க�� கல�� ம�கலாக இ����ற�.
யாகசாைலக���, ேவத� ஓ�� இட�க���
பா��க��, எ���க�� காண�ப���றன. இ���
யாைனக� ேசா��� இ��பேதாட�லாம�, ஒ�டக�க��
�� உ���� ���ைச��� க���படாம� இ����ற�.
ந�க� ஊைள����றன, கா�ைகக��, க��க��
நக�� பற�� ெகா������றன. நா� ேபராைச எ���
ெகா�� உ�க��� இைத� ெசா�ல��ைல. ஒ�ேவைள
உ�ைமைய எ���ைர�க ம���மா�க���� தய�கமா�
இ����றேதா எ�னேவா? அ�ல� பய��னா�
ெசா�ல��ைலேயா? ெத�ய��ைல. �ைதைய�
�ற����வ� ஒ�ேற ச�யா��. ந�� ஆேலா���
��� எ���மா� ேக��� ெகா���ேற�.” எ��
ெசா�னா�.
��ஷண� ெசா�னைத� ேக�ட ராவண� ச���
கல�காம� “� ெசா�னப��கான ச�ன�க� எ���
என��� ெத�ய��ைல. ராம�ட� �ைதைய� ���ப�
ெகா���� ேப���ேக இட� இ�ைல. ெச�� வா.” எ��
�ைட ெகா��� அ��� ��டா� . ��ன� தன��
ஆதர��, ைத�ய�� அ��த ம���மா�க�ட� ெச��374

���� கல�தாேலா��க எ��� த� அழ� வா��த
ரத��� ஏ�� ெகா�� த��ைடய ம���சைப��
கல�� ெகா�ள� ெச�றா�. பைட� தளப��� நகைர�
பா�கா���ப� உ�தர��ட ராவண�, த�
ம���,�ரதா�கைள� பா����
ெசா���றா�:”இ�பேமா, ��பேமா, லாபேமா,
ந�டேமா, சாதகேமா, பாதகேமா உ�க� கடைமைய
உண��� ��க� அைனவ�� ெசயலா�ற ேவ���.
இ�வைர உ�கைள எ�லா� ��ைவ�� நா� ெச�த
அைன��� கா�ய�க�� ெவ��ையேய
க������றன. ஆகேவ, ெதாட��� நம�� ெவ��ேய
�ைட��� என�� ந����ேற�. ேம�� நா� ெச�த
ஒ� கா�ய� ப��ய �பர�� உ�க���� ெத���க
ேவ���. ��பக�ண� இ��� ��க� கைல��
எ�����க��ைலேய என ேயா��ேத�. இ�ேபா� தா�
அவ� ��������றா� எ�ற தகவ� �ைட�த�.
ஆ�மாத� உற�� ����� �பாவ� ெகா�ட அவ�
�������� இ�ேவைள�� இ� ப��� ேபச எ��
உ�ேள�. நா� த�டக வன��� இ���, ராம��
மைன�யான �ைதைய� கட�� வ�ேத�. எ��ைடய
ஆைச�� அவ� இண�க ம����றா�, அவைள�
ேபா�ற ெப�ைண நா� இ���ல��� பா��க��ைல.
ெந��ைப� ேபா� ெஜா����றா� அவ�. நா� எ�
வச�ழ����ேட�, அவ� அழ��. ராமைன�
ச���ேபா� எ�ற எ�ண��� அவ� எ��ட� ஒ� 375

வ�ஷ� அவகாச� ேக������றா�.” எ��
����னா� ராவண�.
உ�ைம�� �ைத அவகாச� எ��� ேக�க��ைல.
உ��யாக ராவண� ஆைச�� இண�க ம���
����றா�. ராவண� தா� அவ��� ஒ� வ�ஷ�
அவகாச� ெகா����றா�. எ���, தன���
���ப�டவ�க� ஆன ம���, �ரதா�க�ட�
உ�ைம�� மாறாக இ��த� ெசா��யத� �ல� த�
ெகளரவ� �ைலநா�ட� ப�டதா� ராவண�
�ைன�தானா�. ேம�� ெசா���றா� ராவண�:” அ�த
ராம��, அவ� த����, வானர �ர�க�ட� கட�
கட�� எ��த� வ�வா�க�? ஆனா� அ�ம� வ��
இ�ேக �ைள��� ���� ேபா����� நாச�ைத
�ைன��� பா��தா�, எ�, எ�ேபா�, எ��த� சா��ய�
என �ைன�க� �ட ��யாம� இ����ற�. ��க�
அைனவ�� ந�� ேயா��� உ�க� ��ைவ�
ெசா���க�.” எ�� ேக���றா�.
அ�ேபாேத ெப�� ��க��� இ��� ���� எ���
வ����த ��பக�ண� இவ�ைற எ�லா� ேக���
ேகாப� �க அைட��றா�:” �ைதைய அபக����
ெகா�� வ�தேபாேத இவ�ைற எ�லா� ��க�
ேயா��க��ைலயா?? அ�ேபா� எ�கைள யாைர��
எ��� ��க� ேக�க��ைலேய? உ�க� த���� உக�த
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கா�யமா இ�? ந�� ேயா���� ெச���களா இைத?
அ�ப� இ��தா� எ�த ம�ன���� ேதா�� எ�பேத
இ�ைல. �ைற தவ� �� ெச�த இ�த� கா�ய�, ச���
தகாத இ�த� கா�ய� உ�மா� ெச�ய� ப�ட� எ�ப�
ெவ�க���� உ�ய�. உம�� இ��� ஆ�� பல�
இ����ற� ேபா��, அ� தா� அ�த ராம� உ�ைம
இ��� ��� ைவ������றா�.” எ�� க�ைமயான
வா��ைதகளா� ராவணைன� சா���றா� ��பக�ண�.
ராவண� �க� வாட� க�� ெபா��காத அவ� ��ன�,
“ச�, ச�, நட�த�, நட����ட�. உம�காக நா� அ�த
இ� அரச�மார�கைள� ெகா�� உ�ைம இ�த இ�க���
இ��� கா�பா����ேற�. யா� அவ�க�?? ேதவா�
ேதவ�களா� இ��தா�� ச�, அவ�க�
இ�வைர��,அ�த வானர� பைடைய�� நாச�
ெச����� என�� உணவா��� ெகா���ேற�. அத�
��ன� �ைத உ�க��� உ�ப��� தா� �ரேவ���.
��க� இ�ப�ைத அ�ப��கலா�.” எ��
ேத����றா�. இைத� ேக��� அவ� ம���க��
ஒ�வ� ஆன மகாபா��வ�, “�ைதைய� �������
பலவ�தமா� அவ�ட� �� இ�ப� அ�ப���க�.
�ைதைய வ������க�. எ��கைள நா�க� பா����
ெகா���ேறா�.” எ�� ராவண� மன�� ஆைச� �ைய
��� ����றா�. அைத� ேக�ட ராவண�, தன��
இட�ப�ட சாப� ,”எ�த� ெப�ைணயாவ� பலவ�தமா�
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அ�ப��தா� தைல ��� �றா����” எ��
இ��பைத அவ�ட� �ைன� ���தா�. கடைல �ட�
க�னமான, கா�ைற �ட ேவகமான, ெந��ைப �ட�
த���� எ��ைடய ஆ�றைல இ�த ராம� ச�ேதக�
ப��� ெகா�� எ��ட� ேமாத வ���றானா
எ�ெற�லா� ேப�னா� தசக�ட�. ��ஷண� ����
அ�ண��� ந��ைர �ற ஆர���தா�. “இ�த �ைத
நாக� பா�ைப� ேபா�றவ�. யாராவ� �ஷ� க���
பா�ைப எ���� ெகா�டா�வா�களா? �� அ��த�
ெச����ேர? இவைள உ� க���� க��ய� யா�? யா�
இ�த ேயாசைனைய உம��� ெசா�ன�? �ைதைய
வானர� பைட இல�ைக வ�� ேச���னேர ராம�ட�
ஒ�பைட��க�. ேபராப�� ந�ைம� �������.” எ��
ெசா�ல�� �ரஹ�த� ��ஷண�ட�, “ய��க�,
��னர�க�, தானவ�க�, ேதவ�க� , நாக�க�, அ�ர�க�
எ�� யா�ட� இ���� நம�� எ��த ஆப��� வர�
ேபாவ��ைல. வர�� வரா�. இ� இ�வா���க
ம�த�க�� அரச� ஆன ஒ�வ�, அ��� அரசாள
��யாம� கா���� வ�த ஒ� ம�த�, அவனா� நம��
எ�ன ேந���?” எ�� ச�வ அல��யமா��
ேப���றா�.
��ஷண� அத��� ெசா���றா�:”ஏென�� த�ம�
அவ� ப�க� இ����ற�. �யாய� அவ�ட�
இ����ற�. அ�த ராமைன எவரா�� ஏ�,
378

ேதேவ��ரனா� �ட ெவ�ல ��யா�. அ�ப�� ப�ட
ஆ�ற� பைட�தவ�. அவ�ட� ேபா� நா� ேமாத
ேவ�டா�. இ� ந� ந�ைம�காகேவ ெசா����ேற�.
அ��� அர�க� �ல� தைலவ� ஆன ராவணைன�
கா�பா�றேவ இைத� ெசா���ேற�. �ைத ����
அ��ப� பட ேவ���.” எ�� ��ஷண�
வ����த��, ராவண� ேகாப� �க� ெகா��, “ந�
அர�க� �ல��� உ� ேபா� ெதாைட ந���, �ர�
இ�லாதவ� எ�ப�� �ற�தாேனா?” எ�� ெசா�����,
���� சைப�னைர பா���� ேபச� ெதாட����றா�.
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��ஷணைன இக��� ேப�ய ராவணைன� ெதாட���
அவ� மக��, இ��ரைன ெவ�� �க� நா��யவ��
ஆன இ��ர�� த� ��ற�பைன அர�க� �ல��ேலேய
ைத�ய��, �ர��, ����, வ�ைம�� இ�லாதவ�
எ�� �����றா�. ேம�� இ��ர��, “இ�த சாதாரண
வ�ைம ெபா���ய இ� அரச �மார�கைள�� ந�
அர�க� ��ட��� உ�ள பல�னமானவேன ெகா��
��வா�. �� ேகாைழைய� ேபா� ந�ைம� பய�����
காரண� எ�ன? ேதேவ��ரைன நா� ெவ�ற� உம���
ெத�யாதா? அவ� யாைனயான ஐராவத� எ�னா�
���� த�ள� ப�டைத �� அ�ய மா��ரா? ”
எ�ெற�லா� �ர� ேப�னா�. ��ன�� ��ஷண�
�டாம� அவைன� பா���, ” � இ��� ��வேன! 380

உன�� ந�ைம, �ைம ப��ய பா�பா�
அ�����க��ைல. அதனா� தா� உ� த�ைத�� அ��
ஏ�ப�� எ�ப� ெத�யாம� அ���கான பாைதையேய
��� ேத��ெத����றா�. உ�ைன� ேபா�ற ��வ��
ஆேலாசைனைய� ேக��� ம�ன�� அ�வ�றவேன!
உ�ைம�� உ� தக�ப��, இ�த இல�ைக��
அரச�� ஆன ராவண�� நலைன � ����வாெய��
இ�வாேலாசைனைய� ெகா��க மா�டா�! ெக�ம�
பைட�தவேன! � உள���றா�! எமைன ஒ�த ராம��
���� இ��� �ள��� பாண�க� ஆன அ��கைள
ெவ��� வ�லைம ந��ட� ம����ைல, யா�ட��
�ைடயா�. � அ�த ராம�� வ�ைமைய��,
தவ�ைத��, ஒ��க�ைத��, த�ம�ைத�� அ�யாம�
ேப���றா�. த�ம� அவ� ப�க� இ����ற�. சகல
ம�யாைதக�ட� �ைதைய அவ�ட� நா�
ஒ�பைட�ேதாமான� நம���, ந� அர�க� �ல�����
எ�ெற��� ந�ைமேய!” எ�� ெசா���றா�
��ஷண�.
ஆனா� ேபர��� கால�ைத எ����டதாேலா
எ�னேமா,ராவண� ��ஷண� ெசா�களா� ெப��
ேகாபேம அைட�தா�. ” கா��� வள�� �த��ரமான
யாைனயான� எ�வா� த� �ல�ைத� ேச��த ம�ெறா�
யாைனயா� ��ப�� ம�த� வச� ஆ��றேதா,அ�
ேபா� ��� ந� �ல�ைத� ேச��தவனா� இ��தா�� 381

இ�ெனா�வ� வச� ெச�� அவ�க� ப�கேம
ேப���றா�. இ� உன�� அழக�ல. ேம�� ��ல���
எ�ைன ம��பைத� க���, ேதவ�லைக�� நா�
ெவ�� ெகா�டைத� க���, எ� வ�லைமைய�
க���, எ� �ேரா�க� அைனவைர�� நா� காலா�
����� ெகா�� இ���� பல� ெப�றவ� எ�ப��
உ�னா� ச��க ��யாம� இ����ற� ��ஷணா!
யாைன த� தைல�ேலேய தாேன ம�ைண வா��
ேபா��� ெகா�வைத� ேபா� � உ� �ைலைய �ேய
ெக���� ெகா���றா�. இ� ந�லத�ல. இ�த�
�ல����� ஏ�றத�ல. �ல�ைத� ெக��க வ���ளா�
�.” எ�� ெசா��றா�
��ஷண� உடேனேய த� ஆசன��� இ��� எ��தா�.
அவ�ட� அவைன ஆத���� நா�வ�� எ��தன�.
“ம�னேன, உ�ைன �ேய ஏமா��� ெகா���றாேய? �
உ�ைனேய அட��� ெகா�ள��ைல. உன�� அ��
கால� ெந�����டதாேலேய உன�� ேவ��யவ�க�
ெசா��� ���ம�ைய ஏ��� ெகா�ள மா�ேட�
எ���றா�. ஒ�வ��� மன���� ���க��ைல
எ�பத�காக இ�த அ��ைரைய� ெசா�லாம�
இ��பவ�, உ�ைமயானவ� அ�ல. � இற���ட�
ேபா��றாேய, எ�ற க��ர�க��னா��, �
எ�ப�யாவ� �ைழ��� ெகா�ளேவ��� எ�ற
எ�ண��னா�� நா� இ�வள� �ர� உ��ட�
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எ���� ெசா�ேன�. உ� நலைன �ைன�� நா� ெசா�ன
வா��ைதகைள உன��� ���க��ைல எ�� ���
��. ஆனா� எ�வாேற�� அர�க� �ல�ைத��,
உ�ைன�� கா��� ெகா�. உன�� எ�லா நல�க��
உ�டாக� �ரா������ேற�. நா� இ�ைல எ���
உன�� ந�ைமேய உ�டாக��� என �ைன���ேற�.
உ� மன� ேபா� இ���� வா�வா�!” எ��
ெசா����� ��ஷண� த� ஆதரவாள�க�ட�
அ����� �ற�ப��� ெச�றா�.
அத�� ஒ� ����த� எ�� ெசா�ல� ப�� ஒ�றைர
நா�ைக��� ��
அவ� ராம, ல��மண�க� இ���� இட� ேத� வ�தா�.
�����த வானர�க� ���ேல �ைல ெப�ற
��ஷணைன��,அவ�ட� வ�த நா�வைர�� க��
�ைக�தன�.
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ப�வைக ஆ�த�க�ட�, மாெப�� ேபா� �ரைன�
ேபா�ற ேதா�ற��ட� காண�ப�ட ��ஷணைன��,
அவ� ந�ப�க� நா�வைர�� பா��� ���வ�
��தைன�� ஆ��தா�. அ�மைன��, ம�றவ�கைள��
பா���� ��ன� இவ� இ�த நா�வேரா� இ�ேக
வ����பைத� பா��தா� ந� அைனவைர�� ெகா�லேவ
வ������றா� எ�ேற ேதா����ற� எ��
ெசா���றா�. அ�ேபா� உர�த �ர�� ��ஷண�,
“அர�க� �ல� தைலவ� ஆன ராவண� எ�ற ெபய�
ெகா�ட , �ய நட�ைத பைட�த ம�ன�, இல�ைக��
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அ�ண�.நா� அவ�� இைளய சேகாதர�. அ�த
ராவண�, ராம�� மைன�யான �ைதைய
ஜன�தான��� இ��� ஜடா� எ��� க�கரசைன�
ெகா����� அபக��� வ����டா�. அவைள
அேசாகவன��� அர��ய�க� ந��� �ைற
ைவ���ளா�. நா� அவ�ட� பல�ைறக� வாத�
���� �ைதைய� ���� அ��ப� ெசா��� பா��ேத�.
ஆனா� அவ� ���ப அ��ப� ச�ம��க��ைல.
அவ����, அவ� ���ப�����, ��ம�க����,
நா�����, அர�க� �ல����� ந�ைமையேய �ைன�த
எ�ைன அவ� இ�வாக� ேப���டா�. அ�ைம ேபா�
நட����டா�. எ� மைன�, ம�கைள அ�ேகேய ���
��� இ�ேக உ�க�ட� அைட�கல� ேத�
வ���ேள�. ஈேர� ப�னா� உலக�க����
பா�கா�� அ��க� ��ய வ�லைம பைட�த ராம�ட�
ெச�� ��ஷண� வ������றா� எ��
அ����க�.” எ�� ெசா���றா�.
அ�ம� ச���ர�ைத� கட�க அ�வள� க�ட�
ப�டேபா�, �ைன�த ேநர��� �ைன�த உ�ைவ எ��க�
��ய வ�லைம ெப����த அர�க� �ல இளவ�, தா�
ெப����த வர�க�� ம�ைமயா��, தவ
வ�ைமயா�� வா� வ�ேய வ�� ராமைன� “சரண�”
எ�� அைட�தா�. அ�ேபா� ���வ��, ம�றவ�க��
��ஷண� ெசா�னைத� ேக��� ெகா�� ராம�ட� 385

ெச��, ராவண�� ஆ� ஒ�வ� நா�� ேபேரா�
வ������றா�. அவ� நட�ைத எ�வா����ேமா
எ�� ச�ேதகமாகேவ இ����ற�. �ற� க�����
�ட� ெத�யாம� ச�ச��க� ��ய அர�க� �ல�தவ�
ஒ�வ� இ�ேக வ���ளா� எ�ப� ச�ேற கவைல
அ��க� ��யதா� உ�ள�. ஒ�ேவைள அ�த
ராவண�� ஒ�ற�க�� ஒ�வனா�� இ��கலாேமா?
நா� கவனமா� இ��கேவ���. ந��ைடேய �ளைவ
உ�� ப�� ��வாேனா எ��� அ����ேற�.
எ��யான அர�க�க�� ஒ�வ� நம�� உத�
ெச���ேற� எ�� வ����ப� ச��� ஏ�க� த�க�
அ�ல. ந� பல�ன�ைத� ெத��� ெகா�� ந�ைம�
தா�க�� ��படலா�. அவைன� �ைற�ப���வேத
�ற�த�.” எ�� ெசா���றா� வானர அரச� ஆன
���வ�.
ராம� இைத எ�லா� ேக����� ம�ற வானர�க�ட�,”
���வ� ெசா�னைத ��க� அைனவ�� ேக���க�.
த�ைன ந��யவ�க��� ந� மனைத� �ற�� ேப�வ��,
ஆேலாசைன ெசா�வ�� ந�ப�க�� ல�சண�, அழ�.
ஆகேவ ��க� உ�க� க����கைள� ெசா���க�,”
எ�� ேக���றா�. வானர�க�� பல�� ராமைன�
பா���, “உ�க� இ�ட� எ�ேவா அ�ப�ேய
ெச���க�. உ�க���� ெத�யாத� ஒ����ைல.”
எ�� ப�ேவா� ெசா���றன�. இவ�க�� அ�கத� 386

எ���, “நா� ந�� ஆரா���, கல�� ேப�, இவைன
ஏ�பதா� நம�� ந�ைம உ�� என� ெத��தா� ஏ�ேபா�,
இ�ைல எ�� ேவ�டா�.” எ�� ெசா���றா�. சரப�
எ�ற இ�ெனா� வானர� ஒ�ற� ஒ�வைன அ���
��ஷணைன� ேசா������ அ�ம��கலா� எ��
����றா�. ஜா�பவாேனா, இவைன ந�ப� �டா�.
ராவண�ட���� வ���ளா�, இவைன எ�வா�
ந��வ� எ�� ெசா���றா�. ைம�த�, ெகா�ச�
ெகா�சமா� �சா��ேபா�, இவ� எ�ப�� ப�டவ�
எ�ப� ����. ��ன� ����� வரலா� எ��
ெசா���றா�. அ�ம� எ��� இ� ைகைய�� ����
ெகா�� ெசா��வா�:” இ�ேக ேப�ய அைனவ�
க����� நா� தவ� கா���ேற�. அைனவ��
அ��� �ற�தவ�கேள ஆ��� இ��ஷய��� ��க�
ெசா��� எ�த� க���� உதவா�. ��ஷணைன
ஒ�றைன அ���� ெத��� ெகா�ள �ய�றா�
அவ���� ேகாப� வர� ���. நா� அ���யத�
காரண�� அவ���� ��யாம� ேபாகா�. ந�ைம நா�
வ����தானானா� மன� ��ப��, அ�லாம� �ைம
நா� வ����தானானா�, இ��� அ�க ேமாசமா�
நட�� ெகா��வா�. இ��ய�� பலன��கா�. ஆனா�
எ�ைன� ெபா��த வைர�� ��ஷண�
அைம�யாக��, சா�தமாக�� காண�ப���றா�.
ஆைகயா� அவனா� நம�� ந�ைமேய ஏ�ப��.
ேப���� ெத���, மன உ���� காண�ப���ற�. 387

ெக�ட ேநா�க��னா� வ�தவ��� இ�வள� ெத���,
மன உ���� காண�படா�. அைன�ைத�� ேயா��ேத
அவ� இ�� வ����க ேவ���. ராவணைன �ட
தா�க� ேம�ப�டவ� எ�ப� அவ���� ������க
ேவ���.. இல�ைக தா�க� ப�� எ�பைத�� அ���
ெகா������றா�. ேம�� வா��� ேந��த க�ைய��
அ��� ைவ���ளா�. ���வ� உ�கேளா�
இ����றா� எ�பைத�� ெத��� ைவ��� ெகா�ேட
இ�ேம� இ�ேக வ�� ேச�வேத உ�த� எ�ேற
வ������றா�. ஏ�க� த�கவ� ஆன அவைன ஏ�ப�
நம�� ந�ைம பய���. இ�ேவ எ� க���.” எ��
ெசா�� அம���றா�.
அ�ம� ெசா�னைத� ேக�ட ராம���� மன� ம����
அைட�த�. தா�� அ�வாேற �ைன�ததா�� ெசா�ன
அவ� ேம�� ெசா�னா�:” அைனவ�� எ��ைடய
ந�ைமைய� க��ேய ேப���க� எ�ப�� ச���
ச�ேதக� இ�ைல. �த�� ஒ� �ஷய� ெத�வா��
ெசா���ேற�. எ��ட� “சரணாக�” எ�� சர�
அைட�தவைன நா� எ�காரண� ெகா��� �ராக��க
மா�ேட�. அவ� �யவனாகேவ இ��தா��.” எ��
ெசா�ல ���வ��, ம�ற வானர�க�� மன� சமாதான�
அைடய��ைல. ���வ� ெசா���றா�:” த� ெசா�த
சேகாதரைனேய ஆப��� ������ ஓ� வ�� ��ட
இவ� ேவ� யாைர� தா� கா��� ெகா��க மா�டா�?”388

எ�� ெசா�லேவ, ராம� ����� ெகா�ேட
ெசா���றா�:” ��ஷண� உலக இய��� ப�ேய இ�ேக
வ���ளா�. ஒ� அரச��� ஆப�� ேந��� ேபா�
அவ� உற�ன�க� எ�வாேற��, அவைன� தா��
நா�ைட� ைக�ப�றேவ �ய���றன�. இவ�
அ�மா��ேய இ�ேக வ������றா�. இவ���
ரா�ய��� �� ஆைச வ���ள�. அர�க�க�ைடேய
அ�ச� ேதா����டைத இவ� வர� நம��
உண�����ற�. இவ� இ�ேக வ����பதா�
அர�க�க�ைடேய ெப�� �ள�� உ�டாகலா�. ���வா,
எ�லா சேகாதர�க�� பரதைன� ேபா�றவ�க� அ�ல.
எ�லா மக�க�� ராமைன� ேபா�றவ�க� அ�ல. எ�லா
ந�ப�க�� ���வைன� ேபா�றவ�க� அ�ல. “ எ��
ெசா���றா�. ���வ�� ராமைன� பா���, ����,
���� ��ஷண� ெகா�ல� பட ேவ��யவ� எ�ற
க��ைத வ�������றா�. ராம� அவ� ��யைத�
ப�� ந�� ேயா������� ��ன� ெசா���றா�:”
��ஷண� �யவனாகேவ இ��தா�� எ�னா� அவைன
அ��க ����. ேம�� தன��� ெக�த� ெச�த
ேவட�ட��ட ஒ� �றா அ�� கா��யைத நா�
அ����ேளா�. அைத�� �ைன���பா��க ேவ���.
ேம�� ந��ட� அைட�கல� எ�� ைக ���,
பா�கா�� ேவ�� வ����டவ� �ேரா�ேய ஆனா��
அவைன� பா��க�கேவ��ய� ந� கடைம. அவைன�
தா�க� �டா�. ந� உ�ைர� ெகா��தாவ� அவைன� 389

கா�க ேவ���, இ� ந� கடைம. ேம�� அைட�கல�
எ�� வ�தவைன� பா�கா�க ��யாம� அவ� அ��க�
ப�டா� நா� ெச�த ���ய� எ�லா� அ��தவைன�
ேச��� நம���பாவேம வ�� ேச��. ���வா! “இ� நா�
உ��ைடயவ�” எ�� ��� ெகா�� இ��� யா�
வ�தா��, அவ�கைள நா� ஏ��� ெகா�� இ�� வைர
கா�பா��வ� எ� �ரத�. ராவணனாகேவ இ��தா��
ச�! ேபா� அவைன அைழ�� வா, “அபய� எ��
வ�தவைன� கா�க நா� தயாரா���ேட� எ�� ெசா�.”
எ�� ெசா���றா�.
���வ�� ராம� ெசா�வ�� உ�ள �யாய�ைத��,
த�ம�ைத�� உண���, த�ம��� இ��� ச���
�றழாம� ராம� நட�� ெகா�வைத� பாரா�� ����
தா��, ��ஷணைன அைழ��வர ஏ�பா� ெச�வதா��
ெசா����றா�. ��ஷண�, ���� இ��� இற��,
ராம�ட� வ�� இ� ைக ��� நம�க���, ராவண��
இைளய சேகாதர� ஆன நா� உ�கைள நா�
வ����ேட�. எ��ைடய� எ�� ெசா�ல� ��ய
அைன�ைத�� �ற�� உ�கைள நா� ��கேள சரண�
எ�� வ���ேள�,” எ�� ����றா�.
ராம� உடேன ��ஷணைன� பா��� அர�க�க�� பல�,
பல�ன�, ஆ�யவ�ைற உ�ள� உ�ளப��� எ���
உைர�பா�, எ�� ேக�க ��ஷண�� அ�வாேற
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ெசா���றா�:”, �ர�ம� அ��த வர� காரணமா�,
க�த�வ�க�, நாக�க�, , பறைவக� , எ�� பைட�க�
ப�ட எ�த �வரா�யா�� ராவணைன� ெகா�வ� எ�ப�
��யா�. ராவண��� இைளயவ��, என��
��தவ�� ஆன ��பக�ண� பல� ெசா�� ��யா�.
ேதேவ��ரைன எ����� வ�லைம பைட�தவ�. ைகைல
மைல�� �ேபர�� பைட�தைலவைன ����ய
�ரஹ�த� ராவண�� பைட� தளப�. ��லா���,
எ��க�� க����� ெத�யாம� ேபா�ட� ��ய
வ�லைம ெப�றவ�� ேதேவ��ரைன� �ைற
எ��தவ�� ஆ�ய இ��ர�� ராவண�� ைம�த�.
இ��� மேஹாதர�, மஹாபா�சவ�, அக�பன�
ஆ�ேயா�� ���யமானவ�கேள. இவ�கைள� த�ர,
எ��லட�கா அர�க� பைட�� உ�ள�.
அைனவ���� மா�ச��, ர�த�ேம உண�. அவ�க�
உத�ேயா� ��லைக�� ராவண� எ���தா�.
ேதவ�கைள�� ��த��� ெவ�றவேன ெக�ம�யாள�
ஆன ராவண�.” எ�� ெசா���றா�.
ராம� உடேனேய ராவண�� வர�க� ப��
அ�����பதா� � ��யைவ அைன��� உ�ைமேய
என� ெத�ய வ���ற�. ராவணைன��, அவைன�
சா��தவ�கைள�� ெகா����� உன�ேக இல�ைக��
��ைய� �����ேற�. பாதாள��� ேபா��
���தா��, �ர�மாேவ வ�� அைட�கல� ெகா��தா��
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ராவண� எ��ட���� த���க ��யா�. எ� ���
சேகாதர�க�� �க� ��� ஆைண���� ெசா���ேற�.
இ�த அர�க�கைள ஒ��காம� அேயா����� ���ப
மா�ேட�.” எ�� ெசா���றா�. ��ஷண�� அவைர
வண����� அர�க�கைள ெவ��� வ�ைய��,
இல�ைகைய� தா�க�� வ�ைய� தா� ��வதா��,
அர�க� பைடைய� �ள�� ெகா�� உ�ேள �ைழ��
தா�க உத�வதா�� ெசா���றா�. ��ன� ராம� �க
மல����ட��, ம���ட�� ல��மணைன� பா���,
ச���ர��� இ��� �� எ��� வர� ெசா���றா�.
��ஷண��� அர�க� ம�னனா� இ�ேபாேத
அ�ேஷக� ெச�� ைவ எ��� ெசா���றா�. உடேனேய
இைத� ெசய� ப���மா�� ல��மணைன� ெசா�ல
அவ�� உடேனேய ெச�� ச���ர��� இ��� ��
எ��� வ�� வானர�க� அைனவ� ���ைல���
ராம�� க�டைள�ப� ��ஷண��� அ�ேஷக� ெச��
ைவ���றா�. வானர�க� அைனவ�� ந��, ந��,
எ�� ேகாஷ���� ெகா�டா�னா�க�. ��ஷண�ட�
த�க� கவைலைய அ�ம��, ���வ��
ெத�����றா�க�. இ�தைன ெப�ய வானர� பைட
ச���ர�ைத� கட�� ெச�வ� எ�வா�? எ�வா�
அ��னா� ச���ர�ைத� கட�க ����? எ��
ேயாசைன ேக���றா�க�.
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��ஷண�, ச���ர�ைத� கட�க , ராமேர ச���ர
ராஜைன அ�� உத� ேக�க ேவ��� என�
ெசா���றா�. ேம�� இ�வா� �ல ம�ன� ஆன
சகர� �ய��யா� ேதா��யேத ச���ர�. ஆகேவ
ச���ர ராஜ� இ�வா� �ல����� க��� ப�டவ�.
அவ� ��சய� ராம��� உத� ெச�வா�.” எ��
ெசா���றா�.
ராம�ட� ���வ� இைத� ெத���க அவ�� அ�த
ேயாசைனைய ஏ��� ெகா��, ல��மணைன� பா���
ேமேல எ�ன ெச�யலா� எ�� ேக���றா�.
ல��மண��, ச���ர ராஜைன� ேக��� ெகா�வேத
�ற�த வ� எ�� ெசா���றா�. ஒ� பால�ைத�
393

க�டாம� ச���ர�ைத� கட�� ெச�ல ��யா�.
ஆைகயா� ேநர�ைத �ணா�காம� ச���ர ராஜைன
உத� ெச��மா� ேக�க ேவ���.” எ��
ெசா���றா�. இத�ைட�� ராவணனா� அ��ப�
ப�ட ஒ�ற� ஒ�வ� வானர�பைட�� ���� ெகா��
அைன�� �பர�கைள�� அ��� ெகா��
ராவண�ட� ����� ேபா� ராம�� பைட
பல�ைத��, வானர �ர�க�� எ���ைக ம�ெறா�
ச���ரேமா எ��� அள�� இ��பைத�� ெத����
��� சமாதான� ெச�� ெகா�வதா, அ�ல�
எ��க�ைடேய �ளைவ உ�� ப��வதா எ�� ���
ெச��மா� ����றா�. ராவண�� இைத�
ேக����� ம�ெறா� ஒ�ற� ஆன �க� எ�பவைன
அைழ��, ���வைன� ெச�� அைட��, இ�ைமயா��
ேப�, அவைன� �க���, ����ைத��� ����மா�
அ������ப�� ேக��� ெகா���றா�. �க�� ஒ�
பறைவ�� வ��� உடேனேய ச���ர� கைர ேநா���
பற�� வ���றா�. ���வைன ெந���, ராவண�
��யைத� ெசா�ன �கைன உடேனேய வானர�ர�க�
����, ராம� ���ைல�� ெகா�� ����ன�.
�த�கைள� ெகா��வ� �� அ�� ராமா எ�� �க�
ெசா�லேவ, ராம��, அவைன �����மா� �ற அவ�
����க� ப�� ஆகாய��ேல ேபா� ��� ெகா��,
ராவண�ட� நா� ெத���க ேவ��ய� எ�னெவன�
ேக�க, ���வ� அவைன� பா����
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ெசா���றா�:”ராவணேன, � எ� ந�ப� அ�ல. எ�
நலைன ����பவ�� அ�ல, ராம�� எ�� ஆன �
என��� எ��ேய. ராம��, ல��மண�� இ�லாத
ேவைள பா��� � �ைதைய� கட��னா�! உ�ைன�
கா�பா�ற� ��யவ� இ���ல��� எவ�� இ�ைல
இ�ேபா�. � எ�ேக ெச�றா�� ச�, ராமனா� ெகா�ல�
பட�ேபா��றா�. பைடேயா� இல�ைக வ��
இல�ைகைய��, உ� ம�கைள�� எ���� சா�ப�
ஆ��ேவ�. தகாத கா�ய�ைத� ெச�த � எ��த�
உ�ேரா� த���க ����? இ� தா� நா� ராவண����
ெசா��� ெச��!” எ�� ெசா���றா� ���வ�.
அ�ேபா� அ�கத� ராமைன� பா��� இவ� ஒ�ற�
எ�ேற நா� எ����ேற�. ��வனா��
ெத�ய��ைல. நம� பைட பல�ைத ���மாக அ���
ெகா�� ��டா�. இவைன ெவ�ேய ��வ�
���தவ�.” எ�� ெசா�லேவ அவ� ���� �����
க��� ேபாட� ப�டா�. �க� ராமைன� பா���,” ராமா,
எ�ைன இ�த வானர�க� ��������றனேர? உ� க�
எ��ேலேய எ� உ�� ேபானா�, நா� எ�த இர��
�ற�ேதேனா, அ��� இ��� எ� உ�� ேபா��
வைர��� நா� ெச�த பாவ�க� அைன��� உ�ைனேய
ேச��,” எ�� உர�க� �� அழ, ராம� வானர�கைள�
பா���, �கைன �����மா� ����றா�. அவ�
����� ேபாக��� எ��� ெசா���றா�. ஆனா� 395

அவைன ����த வானர�க� அவைன� ���ப
அ�ம��க��ைல.
இைத அ��� கட�கைர�� த��ைப� ��க�னா� ஆன
ஆசன��� அம��� உட�, மன� ஆ�யவ�ைற�
க���ப���� ெகா�� ஒேர �யான��� ெதாட���
��� நா�க� ராம� அம��தா�. ��� நா�க� கட�த
��ன�� ச���ர ராஜ� அவ� ��ேன ேதா�ற��ைல.
ராம� ல��மணைன� பா��� ���த ேகாப��டேனேய,
“ச���ர ராஜ�� க�வ�ைத� பா��தாயா? �ரா� �ர���
கா�� அ���� இ�த� கடைல இ�ேபா� எ��ைடய
ச�� வா��த அ��களா� �ைள�� �ைர வ���
ேபா��ப�� ெச�� ����ேற�. ����களா��,
ச��களா��, ��களா��, �தைலகளா��,
பவள�களா�� �ர�� இ���� இ�த ச���ர�ைத
வ�ற� ெச���ேற�. எ��ைடய ெபா�ைம க�ட
ச���ர ராஜ� எ�ைன� ச��ய�றவ� எ�� �ைன���
ெகா�டா� ேபா��. உடேன ெச�� எ��ைடய
��ைல��, அ��கைள�� எ���வா,” எ�� ெசா��
��� ���த ேகாப�ேதா��, �ர�ேதா�� ��ைல
அ�ைப ஏ�� அவ�ைற எ�� �ட� ெதாட��னா�.
அ��க� இ��ர�� வ�ரா�த� ேபா� கட� �ைர�
�ைள��� ெகா�� ெச�� கட� வா� ஜ���கைள
எ�லா� வா�ட� ெதாட��ய�. ����க��,
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பவள�க��, ��க��, ச��க�� உ�ேள இ���
ேம�ேநா�� வ�� ��� அ��க� ப�டன. ெந��ைப
ஒ�த அ��க� கட� ���� ேம� ஊ�� ெப��� ேபா�ற
ஒ�மயமான �ைய� ேதா����க அ�ேக எ��த �ைக
ம�டல�தா� ��ைண ��� அபாய� ஏ�ப�ட�. கட�
ெகா�த���� ெகா�� ேபரைலக� எ��தன. ���
அ��க� ப�ட கட�வா� �ரா�க�� ஓல� தா�க
��யாம� இ��த�. ேம�� அ��கைள� ெபா���
எ�வத�காக நா�� ஏ��ய ராமைர ல��மண�
“ேபா��, ேபா��” எ�� ெசா�� ��ைல� ைக��
இ��� வா��னா�. ேகாப� ெகா�ளாம� ேவ� வ���
கடைல� கட�க உத�ைய நா��க� எ��� ெசா�னா�.
���� இ��� இவ�ைற எ�லா� பா���� ெகா���
,ேக��� ெகா��� இ��த ேதவ�க��, ��,
��வ�க��, பய��னா� அல�� ெகா�� ,”ேபா��,
ேபா��, ����, ����.” எ�� �றேவ ராம�� ச���ர
ராஜைன� ������ ேபச� ெதாட��னா�.
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ராம� ச���ர ராஜைன� �����, “ஏ, ச���ர ராஜேன,
உ�ைன வ�ற�ெச����வ� என�� �க எ�தான
ஒ��. வ�ற� ெச�த ��ன� இ�த� கட�� மண�பர���
நட�� ெச�ல இ�த வானரேசைன�� அ�தைன க�டமா�
இ��கா�. எ��ைடய ச�� ப�� � அ�ய மா�டா�.
இ�� � எ� �ல� ெப����ப�ைத அ�ப��க�
ேபா��றா�.” எ�� அைற �வ� ���தா�. ��ன�
�ர�மா��ர��� ச��ைய ஓ� அ��� ஏ��, அைத
���ேல ���, அ� பய�கரமான ஓைச�ட�
நாேண��னா� ராம�. ஏ� உல�� ���க, �� அ�ர,
இ�� �ழ, ��ய, ச��ர� �ைல த�மாற, கால� �ட ஒ�
கண� ெசயல�� ��க, கா�� ேப��கா�றா� மா� �ச
ஆர���க, மர�க� ச�ய, மைலக� ெநா��க, ேப�� 398

அ�டசராசர�� ந���� வ�ண� இ��க, ��ன� ஒ�
க�ைண� ப��த�. �ல��க� அைன��� ����
ஓல�ட, �ரளயேம வ����டேதா எ���ப���� கட�
ெபா��, �ைர��� ����� ெகா�த���, ேவக� தா�க
மா�டாம� கைரைய வ�� ேவக��ட� ேமா�ய�.
க�லா� ஆன �ைல ேபால உ���ட��, �ட��ட��,
அைசயாம� உ�கா�����தா� ராம�. �ழ�ேக இ���,
��ய� உ��ப� ேபா�ற ேதா�ற�ேதா� ெம�ல, ெம�ல
ச���ர��� இ��� ச���ர ராஜ� எ��தா�. ப�ேவ�
�தமான ந�களா� �ழ�ப�டவனா��, அ�த ந�க���
அ��ப��க� ப�ட ��க�னா� ஆன மாைலகைள
அ��தவனா��, ஒ� ��� ெகா���, கா�� அ��த
ச���ர ராஜ�, த��� ைககைள�� ���� ெகா��,
ராமைன வண������ ேபச ஆர���தா�.
“ராமா, ��, கா��, ஆகாய�, ��, ெந��� இைவ எ�லா�
த�க� த�ைம�� �ைல������ ப���ளைவ. �
அ�ய மா�டாயா???? கட�� ஆழ�ைத அ�ய
��யாைம��, அ�� ���� ெச�� அ�கைரைய அைடய
��யாைம�� இய�ைக�� இ�த ���� மா�ப�டைவ
அ�லேவ. மாறாக நட�தா� இய�ைக�� ���� இ���
நா� ந��யவ� ஆேவேன? எ��� எ�ைன� கட���
வைகைய நா� ���� கா����ேற�. நா� க�வமா�
இ��த� எ� தவ�தா�. அத� காரணமா� இ�த� கட�
�� வ�ற நா� காரணமா� ஆக� �டா�. உ��ைடய 399

இ�த� ெப��பைட ெச��� வ�ைய நா�
ெசா����ேற�.” எ�� ப�ேவா� �ற��, ராம�
உடேனேய ���� ��� நாேண��ய இ�த அ��ர�ைத
நா� எ�ன ெச�ய ����? இைத எ�ேக ெச��த���?”
எ�� ச���ர ராஜைனேய ேக���றா�. ச���ர ராஜ�,
என�� வட�ேக ��ம��ய� எ�ற ���ய �தல�
இ����ற�. ஆனா� அ�ேக அ�க� பாவ�
ெச�தவ�கேள வ���றன�. உ��ைடய அ�ைப � அ�த
இட��� ெச���னா� எ��ைடய �ைர �க��
ெக�டவ�க� பய�ப��தாம� இ��கலா�.” எ�� �ற
ராம�� அ�வாேற ஏ�ய அ�ைப அ�ேக
ெச�����றா�. அ�த� ப�� ம�கா�தார� எ�ற ெபய�
ெப��, ராம�� ���� இ��� �ள��ய அ���
வ�ைமயா� சகல வள�க�� ெப�ற�. ��ன� ச���ர
ராஜ� ராம�ட�, “ேதவத�சனா�ய ��வக�மா��
மக� நள�, த�ைத�ட���� வர� ெப�றவ�. எ� ��
ேபர�� ெகா�டவ�. அவ� எ� �� ஒ� பால�
க�ட���. நா� அைத� தா����ேற�.” எ��
வா�க��தா�.
உடேனேய அ�ேக இ��த நள� எ���, “ எ�னா�
இ�கா�ய� �ைற���� ெச�� தர�ப��. எ���
ச���ர ராஜ� ந�� ெக�டவனாகேவ இ����றா�.
உ��ைடய த�டைன��� பய�ேத அவ� இ�ேபா�
இ��த� இண�� வ���றா�. உ��ைடய �ல�� 400

ம�னனா�ய சகரனா� ேதா����க� ப�ட உ��ட�
அவ� ந�� இ�வளேவ. வானர �ர�களா� அைண
க��வத�� ேவ��ய ெபா��க� ெகா��
வர�பட���. நா� அைண க�� அ�கைர ேபாக வ�
ெச���ேற�.” எ�� ெசா���றா�.
அ�க�ப�க��� உ�ள கா�க�� ேத�த� ேவ�ைடக�
�க��� வானர �ர�க� ெப�ய மர�கைள ேவேரா�
����� ெகா�� வ���றன�. ெப��பாைறக�
தக��க� ப�டன. ச���ர� கைரைய வ�தைட��றன.
ெகா�� வர�ப�ட ெப��பாைறகைள ஒேர
ேந��ேகா��� ைவ�க� க��க� பய�ப��த� ப�டன.
இ�ப�யாக நள� ெசா�னப���� பாைறகைள
ச���ர��� �ைல ������, அவ��� �� மர�கைள
������, எ��லட�கா வானர�க� பால� க���
ேவைலைய� ெச�� ெகா������றன�. ஒ� �ல
நா�க�� பால� க��� ேவைல�� ���த�. ����
இ��� ேதவ�க��, தவ ��வ�க��, க�த�வ�க��,
��த�க�� இைத� பா��க� �� ��றா�க�. ேந� வ��
எ��த ெப��� ��த� ேபா� ச���ர���� ந���
பால� ெத��ததா�.
அ�த� பால��� �� ஏ�� ெகா�� வானர ேசைன
கட�க� ெதாட��ய�. ராமைன, அ�ம��,
ல��மணைன, அ�கத�� த�க� ேதா�� ஏ���
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ெச�லேவ��� எ�ற ���வ�� ஆவ�� �ைறேவ�ற�
ப�ட�. ெம�ல, ெம�ல ச���ர�ைத� கட�� அ�கைர
ெச�ற வானர� பைட ���வ�� க�டைள�ப�
அ�ேகேய �கா��ட�. ராம��� இல�ைக அ�ய�
ேபா��ற� எ�பைத �����ேய உண����
வ�ணமான �� ச�ன�க� பல ேதா����றன. அைத
அவ� ல��மண�ட� �� �வா����றா�. ��ன�
இல�ைக நகைர ேநா�� ��ேனற பைட��� க�டைள
�ற�����ப� ���வ���� ெசா�ல ராம��
ஆைண�ப� வானர�பைட ��ேன�ய�. ��ைண
���� ெவ��� ேகாஷ�க� எ���� ெகா�� ெச�ற
வானர�பைட�� ��ச�� இல�ைக நகேர அ���த�.
�ர�க� ெப�� �ழ�க� ெச�தன. ேப�ைகக�
�ழ��ன. எ��� ஒேர உ�சாக�, ெஜயேகாஷ�,
இவ���� ந��� இல�ைக நக�� க����� �ல�
ஆ�ய�. உடேன ராம� யா�, யா�, எ�த, எ�த� ப�க�
தைலைம தா�க ேவ���, எ�ேக ��க ேவ���,
பைட�� அ�வ��� எ�வா� இ��க ேவ���,
எ�பைத எ�லா� எ��� உைர�தா�. வானர�
பைட�ன��� இ��த உ�சாக��� உடேனேய
இல�ைக��� ெச��, இல�ைகைய நாச� ெச�ய
ேவ��� எ�� ���தன�. ���வ�ட� ராம�, நா� நம�
பைட�� அ�வ��ைப� �ட� ��மா�����ேடா�,
ஆகேவ, ராவண�� ஒ�றைன ��தைல ெச���டலா�.
எ�� �றேவ, �க� ����க� ப�� ராவண�
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அர�மைன ேநா�� �ைர�தா�.
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அவைன� க�ட ராவண�, எ�ன ஆ���?ஏ�
இ�வள� அல�ேகாலமான �ைல உன��? என
�சா����றா�. �க�� ��வாகேவ ப�� ��னா�.
���� இ��ேத தகவ� ெத���த த�ைன வானர�க�
ப���ய பா�ைட��, இற�ைககைள அ��தைத��,
பலவாறாக� ������யைத��, அவ�கேளா� ேப��,
வா��ைத��� �ட வா����ைல எ�பைத��
ெத���தா�. ���வ� உத�ேயா� ராம�, �ைதைய�
கா�பா�� அைழ��� ெச�ல இல�ைக வ���ளா�.
கட�� பால� க�ட� ப�ட�. அ�த� பால� வ�யாக
எ��லட�காத வானர�பைட இ�ேக வ����ட�.
நம� பா�கா�� அர�கைள உைட��� ெகா��
அவ�க� வ����னேர, �ைதைய அவ�க�ட�
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ஒ�பைட����ேவா�, அ�ல� சமாதான�
ேதைவ��ைல எ�� ��த� ெச�வதா என�
��மா���க� எ�� ����றா�.
ராவண� ேகாப���,” ேதவா� ேதவ�க��,
க�த�வ�க��, அ�ர�க��, ேச��� எ���தா�� �ட
�ைதைய நா� ���ப அ���வ� எ�ப� இ�ைல.
ராம�� உடைல எ� அ��க� �ைள�� எ����
ேநர�ைத நா� எ��பா�������ேற�. அ�த�
கா��ைய� க�டா� தா� எ� இதய� �ைற� அைட��.
ந�ச��ர�க� ��யனா� ஒ� இழ�� காண�ப�வைத�
ேபாலேவ, ராம��, அவ� பைட�� எ� ����, எ�
பைடக� ���� ஒ� இழ�� கா���றன�. கடைல�
ேபா�ற ஆழமான எ�ேகாப�ைத��, கா�ைற� ேபா�
வ�வான எ� பல�ைத�� உணராம� அ�த ராம�
எ�ேனா� ேமாத வ���ளா�. பா��கைள ஒ�த எ�
அ��க� ராம�� உட�� �ஷ� ேபா� பாய�ேபாவ�
��ண�. இ��ரேனா, க�டேனா, எமேனா, �ேபரேனா
யாராக இ��தா�� ��த கள��� எ�ைன ெஜ��ப�
எ�ப� க�ட�. “ எ�ெற�லா� ��ய ராவண�, த�
அைம�ச� ஆ�ய சாரண� எ�பவைன� பா���,
வானர�பைட எ�வா� கட� கட�த� எ�ப� ஒ��ற�
இ��க���. பைட�� எ���ைகைய��, பல�ைத��
எவ�� அ�யாம� நா� அ�ய ேவ���. ��க�
�கேனா� ெச�� எவ�� அ�யாம� ேவ� உ� எ����405

ெகா�� ெச�� அ��� வா��க� என� ெசா�லேவ,
சாரண��, �க��, வானர உ� எ���� ெகா��
ெச�றா� வானர�பைட�� பல�ைத அ�ய ���� என
�ைன��, வானர உ� எ���� ெகா�� ெச���றன�.
வானர�பைட��� ���த அ���வ�� பைட��
எ���ைகைய��, அத� பல�ைத�� பா�������
�ைக�� ��ைக�� ��ஷண� அவ�கைள�
பா�����டா�. அவ��� அவ�க�� உ�ைமயான
வ�வ��, வ�த காரண�� �லனாக, இ�வைர��
����� ெகா�� ராம�� ��ேன ெகா�� ெச��
����னா�. இ�வ�� ராவண�� அைம�ச�க�.
ஒ�ற�களா� இ�ேக வ������றன� எ�� ெசா�லேவ,
இ�வ�� பய�� ேபா� ந� கைத இ�ேறா� ���த�
என �ைன��, ராம� �� இ� ைக ��� ��� தா�க�
வ�த காரண�ைத��, ராவணனா� அ��ப� ப�டைத��
ெசா�னா�க�.
இைத� ேக�ட ராம� மன� ���� ���த வ�ண�,”
��க� அைன�ைத�� அ��� ெகா�டா���.
இ���� எ�கைள�� பா��� இ�னா� என� ெத���
ெகா�டா���. உ�க� கா�ய� ��வைட�� ��ட�
அ�லவா?ஆகேவ ��க� உ�க� அரச�ட� �����
ெச���க�, இ�ன�� ஏ�� ெத��� ெகா�ள ��ச�
இ��தா� ���� வா��க�,. இ�ைல எ�� பைடைய
406

����,���� ���� பா��க�. �ைண��
��ஷணைன�� அைழ��� ெகா���க�.
எ�லாவ�ைற�� கா�ட� ெசா���ேற�. ஆ�த�க�
இ�லாம� �ைற�ப������ உ�கைள நா�க�
ெகா�வ� ச�ய�ல!” எ�� ெசா����� வானர
�ர�கைள� பா���,” இவ�கைள ��தைல ெச��
���க�, ஒ�ற�க� தா� எ��� உ�ேரா� ேபாக���.
எ�� ெசா���றா�.
��ன� அவ�க� இ�வைர�� பா���, ராவண�ட� நா�
ெசா���ற வா��ைதகைள� ெத���க ேவ���. உ�
பல�, உ��ைடய உற�� பல�, பைட�� பல�
ேபா�றவ�ைற ந�� �ைதைய அபக��� வ���ளா�.
அ�த பல�ைத அ���� ேநர� வ�தா���ட�.
எ��ைடய ேகாப���� இல�கா���ட உ�
பைடக��, உ� இல�ைக��, ��� அ�வ� ��ண�.”
எ�� ராவண�ட� ெசா��மா� ����றா�. ராமைர�
பலவா� வா������� ெச�ற இ�வ�� ராவணைன�
ேபா� அைட�தா�க�. ராமைன ெவ�வ� க�ன� எ���
அவ� ஒ�வேன ேபா��, எ�றா�� ேம��
வானர�பைடக� வ���ளன. அவ��� �றைமைய�
பா��தா� அ�த வானர�பைடைய ெவ�வ�� க�ன�
எ�ேற ேதா����ற�. சமாதானமா�� ேபா���வேத
ந�ல� எ�� ராவண��� எ��� உைர���றா�க�.
ஆனா� ராவண� அவ�கைள� பா��� எ��
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நைகயா���றா�. பைட�� அைன�� �பர�கைள��
ேக���றா�. உடேனேய ராவண�� மா�ைக��
ேம�த����� ேபா�, பைடக�� எ���ைக�
பல�ைத��, �ர�கைள�� கா��, அவ�க� பல�ைத��
ப��� ெசா��, அவ��� அைனவைர�� கா����றன�
இ�வ��.
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ராவண��� ஒ�ெவா�வ�� பல�ைத��, ந�� ����
வ�ண� எ���� ����றன�, �க��, சாரண��.
அ�மைன�� ���� கா�� அவ� ஏ�ெகனேவ
இல�ைக�� �ைள������ நாச�ைத��, அவ�
ஒ�வனாேலேய இல�ைகைய அ��க ����
எ�பைத�� �ைன�� ெகா��மா�� �����,
ராமைன�� கா����றன�. �ைத�� கணவ� ஆன இ�த
ராமைன� பா��க�, தாமைர�க�ண� ஆன இ�த
ராமைன ���� �ைத ம�ெறா�வைர மன���
�ைன�பாளா? ேம�� �ர�மா��ர�ைத ந��
க�ற��தேதா�, ேவத�கள அைன�ைத�� அ��தவ�.
இவ�� அ��க� ஆகாய�ைத�� �ள��� ச��
வா��தைவ எ�� ெசா�����, அவ�ட� இைண 409

��யாம� இ���� ல��மணைன�� ராவண����
கா����றன�. ராம�� நலைன� த� நலனாக
�ைன��� இ�த ல��மண� இ���� வைர�� ராமைன
யாரா�� ெவ�ல ��யா� எ�� ����றன�.
��ஷணைன�� கா��, அவ��� ராம, ல��மண�க�
இல�ைக அரசனாக �����யைத�� ெசா���றன�.
இ��த� ெசா����� ���வைன��, அவ�
தைலைம�� வ������ வானர�பைடகைள�� கா��
அத� எ���ைகைய� ெசா�வ� க�ட� எ���
ெத�����றன�.
அைன�ைத�� பா����, ேக��� �ட ராவண�� மன�
அைச�� ெகா��க��ைல. ���ப� ���ப அ����த�
ப�டதா� ெகா�ச� கவைல அைட�தா��, அைத
ெவ��கா��� ெகா�ளாம� இ�வைர�� ேகாப�ேதா�
பா���, “எ��கைள� �க��� ேப�� இ�தைகய
அைம�ச�கைள� ெப�ற நா� உ�கைள�
ெகா�லேவ���, ஆனா� ெகா�லாம� ����ேற�.
ஏென�� இ�� வைர ��வாச�ேதா� ��க� ேவைல
ெச�� வ�த காரண�தாேலேய ெகா�லாம� ����ேற�.
உ�க� ந�� ெக�ட த�ைமேய உ�கைள�
ெகா����ட�.” எ�� ெசா��� க�ைமயான
வா��ைதகளா� இ�வைர�� க���க, இ�வ��
ராவணைன ெவ�� ெபற வா������ அ�����
ெவ�ேய���றன�. ராவண� ��ன� மேஹாதர�
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எ�பவைன அைழ��, ேவ� ந�ல ஒ�ற�கைள அைழ��
வ��ப� ஆைண இ���றா�. அ�த ஒ�ற�க�ட�
ராம�� ��ட� எ�ன?, எ�ேக, எ�ேபா�, எ�த இட���
இ��� எ�வா� தா�க� ேபா��றா�? ம��� ராம��,
ல��மண�� பழ�க, வழ�க�க�, சா�பா�� �ைறக�,
���� ேநர�, ெச��� ஆேலாசைனக� அைன�ைத��
அ��� வ�� ெசா��மா� ப����றா�. ஆனா� இ�த
ஒ�ற�கைள�� ��ஷண� ச�யாக அைடயாள� க��
ெகா�ள, ராமேரா இவ�கைள�� �����மா� க�டைள
இ���றா�. வானர�கேளா இவ�கைள�� �டாம�
�����தேவ, ஒ�வ�யாக� த���த அவ�க�
ராவணைன� ெச�� அைட��, நட�தவ�ைற� �����,
�ைதைய ஒ�பைட�� ���க�, இ�ைல எ�� ��த�
தா� எ�� ெசா�ல, ராவணேனா, �ைதைய ����
அ���வ� எ�ற ேப���ேக இட� இ�ைல எ��
ெசா�� ���, வானர�பைட�� �பர�கைள� ேக��
அ��� ெகா���றா�. உடன�யாக� த� ம�ற
சேகாதர�கைள அைழ�� அ���� தா� ெச�ய
ேவ��ய� எ�ன எ�பைத� ேப� ��� ெச��
ெகா���றா� ராவண�. ��ன� அர�மைன���
ெச�� ம��ர, த��ர�க�� ேத��தவ� ஆன
������வா எ�பவைன அைழ���றா�.
.
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அவ�ட� ராம�� தைலைய� ேபா� ஒ� தைலைய
உ�வா��� ெகா�� வர� ெசா���றா�. அ��ட�
�ற�� வா��த ����, அ��க�� �டேவ எ���வர�
ெசா���றா�. உடேனேய ������வா அவ�ைற
உ�வா�க ராவண� அவ���� ப�ச������
அவ�ைற எ���� ெகா�� �ைத இ���� அேசாகவன�
ேநா�� �ைர��றா�. த��ர�தா� எ�வாேற��
�ைத�� மனைத� கவரேவ��� என �ைன�த ராவண�
�ைத�ட� ெச��, ஏ�ெகனேவ ��ப��� ��� இ��த
அவ�ட� ேபச� ெதாட����றா�. “ஏ �தா, நா�
எ�வளேவா ெசா����, ராம� �ைனவாகேவ இ���
வ�த உன�� ஒ� ��க� ெச��, ராம� எ�னா� ெகா�ல�
ப�டா�. உ��ைடய ந���ைக எ��� ஆ�ேவ�
அ��க� ப����ட�. எ�த ராமைன ந��, � எ�ைன
�ராக��தாேயா அ�த ராம� ��த��� ெகா�ல� ப�டா�.
இ�யாவ� � எ� மைன�யாவா�! எ�ைன�
தா��வத�� எ�� ���வனா� �ர�ட�ப�ட
ெப��பைடேயா�, எ� கட�கைர� ப��ைய ராம�
அைட�தா�. பைட�ர�க� அைனவ�� கைள��னா��,
க�� பயண��னா�� ��� ��டன�. எ��ைடய
ஒ�ற�க� ந��ர�� அ�ேக ெச�� �பர�கைள�
�ர��� ெகா�� வ�தன�. ��ன� �ரஹ�த�
தைலைம�� ெச�ற எ��ைடய ெப��பைடயான�
ராமைன��, ல��மணைன��, ெப��பைடேயா� வ�த
ம�ற �ர�கைள�� அ���, ஒ�����ட�. ராம�� 412

தைல �ரஹ�த�� வாளா� ����க� ப�ட�.
��ஷண� �ைற எ��க� ப�டா�. ல��மண�
ெச�வத�யா� ஓ� ��டா�. ���வ� காெலா���
���தா�. அ�மேனா ெகா�ல� ப�டா�. ஜா�பவா��
�ேழ ���தா�. ம�ற வானர�க� பய��� கட�� ����
உ�ைர ��� ��டன�.” எ�� ெசா�����,
அ����த அர��க�� ஒ����ட� �ைத�� கா��
��மா� ��க�டவா� ெசா���றா�.
“இ�த ��த�ைத ேந�� பா���� ெகா��ெசய�க� பல
���த ������வாைவ இ�ேக வர� ெசா�. உடேனேய
ெகா�ல� ப�ட ராம�� ��� வா��த தைலைய��
ெகா��வர� ெசா�.” என� ெசா�ல , ������வா,
ைக�� ��, அ��க�ட��, அவனா� ெச�ய� ப�ட
ேபா� ராம� தைல�ட�� அ�ேக வ�� ேச��தா�.
ராவண�, �ைதைய� பா���, “ெப�ேண, ��ைல�
பா��தாயா? ராம�� �� இ�. அ�த மா�டைன�
ெகா�ற ��ன� �ரஹ�த� இ�த ��ைல�� எ���
வ����டா�. இ� � எ� ஆைச�� இண��வேத
ந��.’ என� ��னா�. �ைத அ�த� தைலைய� பா��தா�.
��க� தா�க ��யாம� “ஓஓ” ெவ�� கத� அ�தா�.
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த� கணவ� மைற����டாேனா என எ��ய �ைத��
�ல�ப��, அ�ைக�� அ�க� ஆன�. அ�த மாய�
தைலைய அ�தைன த��பமா� வ�����தா�
������வா. த� ��ய மா�யா� ஆன ைகேக���
ெசயலா� அ�ேறா ராம� நா�ைட ���� கா����
வ��, த�ைன�� ப� ெகா������ இ�ேபா� இற���
ேபாக ேந��த�?? ஆஹா, ஒ�வ�யா� ைகேக�, உ�
ஆைச �ைறேவ�யதா? உ� மக���� ேபா��
இ�லாம� ேபா��றா??? ராம� ெகா�ல� ப�டா�. �லேம
நாச� அட����ட�. இ�தா� � ����யதா? நா�
உன�� எ�ன ெக�த� ெச�ேத�??? எ�� எ�லா�
�ல�� மய��வ��, �ல ேநர� ெத��� ����
�ல��வ��, அ�த� தைல�� அ�ேக அம���
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அ�வ�மா� இ��தா� �ைத! “கணவ� ��னா� இற��
ேபாக மைன� உ�ேரா� இ��ப� ேபா�ற �யர
ச�பவ� எ� வா���� �க�����டேத? இ�
எ�தைகய ெகா�ய �யர�??? உ�க� ஆ�ைள� ப���
��ய ேஜா�ய�க�� பலென�லா� ெபா�����டேதா?
�ல�ைத� த��க������ ெசா��க� ெச�� உ�க�
த�ைதேயா� ேச����கேளா??? எ�ைன� பா��க
மா���களா?? எ�ேனா� ேச��� த�ம�ைத�
கைட����ேப� எ�� ெசா�ன வா���� எ�ன
ஆ���? ல��மண� ெகளசைல�� இ�த� ெச��ைய�
ெசா��வாேனா??? ��க�� இற��, நா�� அர�க�
���� மா��� ெகா����பைத அ��த ��ன��
ெகளசைல உ�ேரா� இ��பாரா??? ��சய� மா�டா�.
எ�ைன� கா���ெபா��� ச���ர�ைத� கட�� வ�த
��க� உ�ைர �ட ேந��த� எ�னாேல அ�� ேவ�
எ�ன காரண�??? எ� �� �ற��� நா� ஏேதா ஒ�
��மண�ைத� த�����க ேவ���, அதனாேலேய
என�� இ�மா�� ஒ� �யர� ஏ�ப�� ��ட�. ஏ,
ராவணா, எ�ைன�� ெகா�����, எ� கணவ�� உட�
�� எ� உடைல� ேபா����, இற��லாவ� அவ�ட�
நா� ஒ�றா� இ����ேற�.” எ�� ெசா���ேபா�,
ராவண�� ப�யா� ஒ�வ� ஓ� வ��
ம��ராேலாசைன சைபைய ம���மா�க� அவசரமா��
��� இ��பதா�, ராவண� வர���� கா����பதா��
ெசா����றா�. அ�வள�� ராவண� அ����� 415

ெச�ல, அ�த மாய� தைல�� அவேனா� ேச���
மைற�� ேபா��ற�.
ராவண� ம��ராேலாசைன சைப�� �ைழ�த�ேம, ��த
�ழ�க� ெச�ய அைனவ�� ஆேமா��தன�. அ�ேபா�
ெப�� �யர��� அேசாகவன��� இ��த �ைத�ட�
சரைம எ��� ஓ� அர�க �ல� ெப� வ�� ஆ�த�
ெசா����றா�.(இவ� ��ஷண� மைன� என� �ல
ராமாயண�க�� ���.)ராமைன யாரா�� ெகா�ல
��யா� என��, இ��� ராவண�� த��ர�க��
ஒ��, எனேவ பய� ேவ�டா� என�� ��ய அவ�
��த �ழ�க� ேக�பைத� ���� கா����றா�. பைடக�
��த����� தயாரா��றன எ��� எ����
ெசா���றா�. ��த��� ராமேர ெவ�� ெப�� அவைள
���� ெச�வா� எ��� உ�� அ����றா�. யா��
அ�யாம� ராம�ட� ெச�� �ைதைய� ப��� �����,
ராம�ட���� �ைத��� ெச��கைள எ���வர�
தயாரா� இ��பதா�� ெத�����றா�. �ைதேயா,
ராவண�� ��ட� எ�ன எ�� அ��� வ�தா� ேபா��
எ�� ெசா�லேவ அ�வாேற அவ�� ராவண�
இ����ட� ெச�� அவ� ஆேலாசைனகைள� ேக��
வ�� ெசா���றா�.ராவண�� தாயா� அவைன
�ைதைய ராம�டேம ஒ�பைட���ப� அ��ைர
��யதாக��, இ��� �ல வய�� ��தவ�க��
அ�வாேற ஆேலாசைன ��யதாக�� ����றா�. 416

ஆனா� ராவணேனா இைவ எைத�� கா�� ேபா���
ெகா�ளாம� ேபா��� ஆய�த� அைட�ததா��
ெசா���றா�. ராம� ராவணைன� ேபா�� ����வா�
என��, �ைதைய ���� ெச�வா� என�� ஆ�த�
����றா�.
வானர� பைடக�� ேபெரா� ேக���ற�. ராவண�
தர��� அர�க�க�ட� மனவ�ைம ஏேனா ��ற�
ெதாட��ய�. அரச� ெச�த� ��ற� என
அைனவ���� ந�� ெத�����த காரண�தா�,
ந���ைக அவ�க�ட���� அக�ற�. ஆனா�
ராவணேனா ��மானமா� ��த� ெச�வ�� இ��தா�.
அவ� பா�டனா�ய மா�யவா� ராவண��� அவ�
ெச�த தவ�கைள எ���� கா����றா�. பைட��க�
அைன��ேம இ�வைக�ேலேய இய��வதா��,
ந�ைம, �ைம எ�ற அ�த இ�வைக�ேல அர�க�க�
�ைம�� வ��ேலேய ெச����வதா��
ெசா���றா�. த�ம��� வ��ேலேய ம�றவ�க�
ெச�வதா� அவ�க���� த�ம� ஒ� ெப��பலமா�
இ��� கா�பதா�� ெசா���றா�. த�ம�ைத வள���
வ�த ��, ��வ�கைள� ��������� நா� ெச���
யாகேமா, தவேமா ந�ைம� கா�பா�றா� எ�பைத
அ�வாயாக! ராவணா, � ெப������ வரேமா
ேதவ�க�ட�����, ரா�சத�க�, அர�க�க�, ய��க�
ேபா�ேறா�ட���� உன�� மரண� இ�ைல எ�பேத. 417

ஆனா� இ�ேக வ������ ெப��பைடேயா எ��
வானர�கைள��, ம�த�கைள�� ெகா�ட� எ�பைத
மற�� �டாேத! அபச�ன�க��, ர�தமைழ ெபா���
ேமக�க�� இல�ைகைய� �����ளன. அர�க�க��
பல���� �� ெசா�பன�க� வ���றன.
ெத�வ�க��� எ�� பைட�க� ப�� உணைவ நா�க�
����றன. ��யைன� பா��� ��க�க��,
பறைவக�� எ���� ச�த� க�ணக�ரமா� உ�ள�.
ராவணா, நம��� ேபர�� கா������றேதா எ��
அ����ேற�, ேம�� ம�த உ��� ���ேவ தா�
ராமனா� வ������றாேரா என� ேதா����ற�.
�ைன��� பா�! கட�� எ�தைகய அ��தமான பால�
அைம�க� ப������ற� இ�த ராம�� ஆைணயா�.
ந�� ஆேலாசைனக� ெச����� ��ைவ எ��பா�.”
எ�� ����றா�.
ேகாப� ெகா�த���� ெகா����த ராவண����
பா�ட�� வா��ைதக� இ��� அ�க� ேகாப�ைதேய
ஏ�ப���ய�. ப�ேவ� சா��ர�கைள�� ந�� க���
ேத��த த� பா�ட�, யா�ைடய ���தலாேலா
இ��த� ேப� இ��க ேவ��� எ���, அ�ல� த�
ேபரனா�ய த� ���ள ெவ���னா� ேப� இ��க
ேவ��� எ��� �ைன�தா�. அ�ப�ேய பா�ட�ட�
ெசா�ல�� ெசா�னா�. �ைதைய� �����ெகா��ப�
எ�ற ேப���ேக இட� இ�ைல எ�� உ��பட�
418

ெசா����டா�, தச��வ�. அவ� பா�ட�� அவ���
வா���கைள�� ஆ�கைள�� ������ ெச�றா�.
சைப�� ேபா�� ��ட�க� �வா��க� ப�டன.
ராவண� பா�கா���கான ப�வைக உபாய�கைள��
ைகயா�� அத�ேக�ப உ��ர�கைள� �ற���தா�.
அேத ேபா� ராம�� வானர� பைட��, தா�க� த��
இ��த இட��� �வா���� ெகா����தன�.
��ஷண�, த� அைம�ச�கைள� பறைவ உ� எ����
ெகா�� இல�ைக�� காவ� ப��� ெத��� வ��
ெசா�ல� ெசா�ல அவ�க�� அ�வாேற ெச�� ெத���
வ�� ெசா���றா�க�. ஒ�ெவா� வா���
ஒ�ெவா�வரா� பலமா�� கா�க� ப���ற� எ���,
ராவண�� பல�ைத�� �ைற�� ம���ட� �டா�
எ��� அ��� ெகா���றன� அைனவ��.
அைன�ைத�� ேக��� ெகா�ட ராம� யா�, யா�, எவ�
எவைர, எ��ைற�� தா��வ� எ�� ��� ெச��
க�டைளக� �ற�����றா�.
அத�ப� �ல�, �ழ�� வா��� ����
�ரஹ�தைன��, ெத�� வா��� மஹாபா��வைன��,
மேஹாதரைன�� அ�கத��, ேம�� வா�ைல� தக���
உ�ேள ��� ெபா��� அ�ம�ட��, ராவணனாேலேய
பா�கா�க� ப�� வட�� வா�ைல ராம��,
ல��மண�� தா��வதா�� ��� ெச�ய� ப���ற�.
���வ�, ஜா�பவா�, ��ஷண�, ஆ�ேயா� பைட��419

ம�����, ஊ�� ம����� ���� தா�க ேவ���.
வானர�க� அைனவ�� த�க� ெசா�த வானர
உ��ேலேய இ��க ேவ���. அ�ேபா�தா� ந� பைட
�ர�கைள நா� த�யாக அைடயாள� காணலா�. ராம�,
ல��மண�, ��ஷண�, அவ�ட� வ������ நா�வ�
ஆ�ய ஏ� ேப� ம��ேம ம�த உ��� இ��ேபா�.
எ�� க�டைள இ���றா� ராம�. ��ன� ல��மண�,
��ஷண�, ���வ� ஆ�ேயா� ெதாடர �ேவல மைல ��
ராம� ஏ�னா�. இல�ைக ���ைக�� வானர� பைட
ஆய�த� ஆன�.
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ராம�ட� ேச��� �ேவல மைல �� பல வானர�க��
ஏ�னா�க�. இல�ைக ேபா���� தயாரா�� ெகா����த
கா�� அ����� க��� ப�ட�. மாைல ேநர� ����
இர�� அ�ேகேய ஓ�ெவ��த வானர� பைட ம�நா�
காைல��, ���ட மைல�� �� ஆகாய��� இ���
ெதா�க �ட�ப�ட� ேபா�ற ேபரழேகா� கா�� அ��த
இல�ைகைய� பா���� ெகா������ ேவைள��, ஒ�
உயரமான இட��� ராவண� ��� ெகா����பைத
ராம� கவ��தா�. ராவண��, க��ர�ைத��,
ேதஜைஸ��, �ர�ேதா�ற�ைத�� க�� ராம� �ய��
ெகா����த ேநர���, ���வ��� ராவண� ேப��
க��ேகாப� ஏ�ப���ற�. உடேனேய அ�த மைல�
�கர��� இ��� ராவணைன ேநா��� தா�னா�.
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“உ�ைன� ெகா�� ��ேவ�, �டமா�ேட�” எ��
��ய வ�ண� தா�ய ���வ�� தா��த�னா�
ராவண�� ��ட� தைல�� இ��� �ேழ ����
உ��ேடா�ய�. ராவண� ���த ேகாப��ட� எ���
தா��த� நட��னா�. தைர �� ���வைன� ��� ��
அ��தா�. ப���� ���வ�� ராவணைன �� எ�ய
இ�வ���� பய�கரமாக ��த� நட�த�. க�ைமயான
ச�ைடயா� ெகா�ச� மன� தள��த ராவண� த�
மாயாச��ைய� �ரேயா��க ��� ெச�தா�. அத���
இைத உண��த ���வ� ஆகாய��� தா�, இ��த
இட���� வ�� ேச��தா�, ராம� ���வைன,” � ஒ�
அரசனாக இ��� ெகா�� இ�மா��யான கா�ய�கைள�
ெசா�லாம��, யா�ட�� கல�� ஆேலா��காம��
ெச�யலாமா??? உன�� ஏதா�� ேந�����தா�????
அத� ��ன�� யாைர� ப��யாவ� நா� ேயாசைன
ெச�ய ���மா??? ராவண� பைடகைள��,
அவைன�� நாச� ெச�� ���, உ� மக� ஆன
அ�கதைன��, இல�ைக ம�னனாக ��ஷணைன��,
எ� த�� பரதைன�� �ைறேய ��மாசன��� அம���
��� நா� உ�ைர �����ேப�.” எ�� ெசா�����,
“இ��� இ�மா��யான கா�ய�கைள யாைர��
ேக�காம� ெச�யாேத.” எ�� ����றா�.
��ன� ல��மண��, ��ஷண��, ���வ�, அ�ம�,
�ல�, ஜா�பவா� ஆ�ேயா�ட� �� ெதாடர, ராம� 422

வானர� பைடைய ��ேன�� ெச�ல� க�டைள
�ற�������� தா�� ெதாட��� ��ேனற
ஆர���தா�. ராம, ல��மண�க� ராவணனா� பா�கா�க�
ப�ட வட�� வா�ைல அைட�தன�. ம�றவ�க�
த�க���� ����ட� ப�ட வா�ைல ேநா��� ெச��
கா��� �ட� �க ��யாத அள��� இல�ைகைய�
���� ெகா��, ��த� ெதாட��� ேநர�ைத
எ��பா���� கா����தன�. அ�ேபா� ���� ஒ�
�ைற ஆேலாசைனக� ெச�த ராம� அ�கதைன அைழ��,
ராவண�ட� ெச��, எ�ச��ைக ெகா���மா� ெசா���
�� அ�����றா�. ராவண� ெச�த
பாவ�க��ெக�லா� ��� க����� அவ�
அத�கான பலைன அ�ப��க ேவ��ய ேவைள
ெந�����டெத���, �ைதைய ஒ�பைட�����,
பா�கா�ைப� ேகாரேவ��� எ���, ��ஷண�
இல�ைக அரசனா� ����ட� ப�வா� எ���, �
ஒ��ைழ�க��ைல எ�� உ� உ�� எ� ைக�� எ���
ெசா�� அ�����றா�. ம�ேணா� ம�ணாக
ஆ����வதா�� ெசா�� அ�����றா�. அ�கத�
அ�வாேற ராம�� உ�தரைவ ஏ�� ராவண��
அர�மைன அைட��றா�.
அ�கத� ��ய ெச��ைய� ேக�ட ராவண�
ேகாப��ட� அ�கதைன� �ைற� ����மா� உ��ர�ட,
அ�கதைன நா�� அர�க�க� �����றா�க�. த�
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வ�ைமைய அவ�க� உணரேவ�� தானாகேவ
அவ�க�ட� �ைற�ப�ட அ�கத�, ��ன�
நா�வைர��, ���கைள� ���� ெச�வ� ேபா�
���� ெகா�� அர�மைன�� உ�ப�ைகைய
அைட��, அ����� அவ�கைள உத�� �ேழத�ள,
அவ�க� �ேழ���தா�க�. உ�ப�ைகைய இ����
த����� அ�கத� ஆகாய��� தா�, ராம�
இ����ட� ேபா�� ேச��தா�. ராம�� அைன���
பைடக�� ��ேன� இல�ைகைய� ப��ரணமா�
���ைக இ�டன. நா�� ப�க�க��� ேகா�ைடைய
ஒ��� ேகா�ைட� �வ�க� ேபா� அைட��� ெகா��
வ�� ��ட வானர� பைடைய� க�ட அர�க�க�,
ராவண�ட� ஓ�� ேபா� இல�ைக ���ைக�� ஆளா�
��ட� எ��� தகவைல� ெத�����றன�. ராவண�
வானர ேசைன எ�வா� அ��ப� என ேயாசைன��
ஆ��தா�. ஆனா� ராமேரா எ�� தாமத� ெச�யாம�
எ��கைள� தா��ேவா� என உ�தர� �ற�����றா�.
ைக�� �ைட�த பாைறக�, ெப�ய மர�க�, மைலகைள�
ெபய��ெத��த க�க�, �� மைலக�, ���க�
ேபா�றவ�ைற எ���� ெகா�� வானர� பைட
இல�ைகைய� தா�க ஆர���த�. தா��த� ��
அள�� ஆர���த�.
வானர� பைட��, அத� தைலவ�க�� அவரவ���
உ�ய இட��� த�கைள �ைல ����� ெகா�டன�. 424

உ�ேள இல�ைக நக���, ராவண� பைட �ர�கைள
ஊ����� அ��� ைவ���றா�. ச�க �ழ�க�
ேக���ற�. ேபா�� ேப�ைக ஒ����ற�. எ�காள�க�
ஊத� ப���றன. அர�க�க� ராவண��� ெஜய� எ�ற
ேகாஷ�ேதா� எ��� தா��த���� தயாரா�
வ���றன�. ேத�க���, யாைனக� ����, ��ைரக�
���� அர�க� பைடக� வ���றன. இ��ர��
அ�கதைன��, ச�பா�, �ரஜ�கைன��, அ�மா�,
ஜ��மா�ைய��, ��ஷண�, ச���கன�
எ�பவைன��, �ல� ���பைன��, ���வ�
�ர�சைன��, ல��மண�, ��பாஷைன��
எ�����றன�. எ�ண�ற வானர �ர�க�� உட�க�
�ேழ ����றன. அேத ேபா� அர�க�க�� உட�க��
ெவ��� த�ள� ப���றன. ர�த ெவ�ள��� உட�க�
�த�� ெச���றன. ��ய அ�தமன����� ��ன��
�ட அர�க�க� வ�ைம�டேனேய வானர�ர�கைள�
தா����றன�.
த�ைன� தா��ய இ��ர���� ேதேரா����,
ேத����ைரக�� அ�கதனா� ெகா�ல� ப���றன�.
இ��ர�� கைள��ட� ேபா��கள�ைத ���
அக���றா�. ராம�, ல��மண�, ���வ�, ��ஷண�
ேபா�ேறா� அவைன� ேபா��னா�க�. அ�கதனா�
�����த� ப�ட இ��ர��ேதா ேகாப� �க� ெகா��
த��ைடய மாயா� ��த��� இற����டா�. த�ைன
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மைற��� ெகா��, ராம, ல��மண�கைள அ�� உ��
ெகா�ட �ஷ� பா��களா� தா��னா�. ம�த ச��கைள
��ய ச�� ெகா�ட இ��ர�� த��ைடய இ�த
அ��களா� ராமைன��, ல��மணைன��
க����டா�. சேகாதர�க� இ�வ�� மய��� �ேழ
���தன�. அ�� உ�� ெகா�ட பா��களா� அவ�க�
உட� �ைள�க� ப�ட�. ர�த� ெப��ெக��� ஓ�ய�.
வானர� பைட ெச�வத�யா� கல�� ��ற�.
ந��� ெப��பாேலா� வா����� �ல� கைதைய
���� ப�����க மா�ேடா�, ெப��பாேலா����
ெத��த� க�ப��, ம�ற� �ல ���கமான
ராமாயண�க�ேம. ஆனா� இ� ���க, ���க
வா����� �ல�ைதேய எ���� ெசா��� ஒ�
�ய��. அத��� பல ��றா��க���� ��ன�
ேதா��ய க�பைர ந�� அ��தவ�க� அ��த� எ�லா�
ராம� ஒ� அவதார� எ�ேற. ஏென�� க�ப�
ராமாயண� �ரா�ேம ராமைர ஒ� அவதார� எ�ேற
�������றா�. அதனாேலேய வா� வத� ப��ய
ேக��க��, �ைத�� அ��� �ரேவச� ப��ய
ேக��க�� எ���றன.வா�ைய� க�� ராவண�
அ��னா�. வா� ராவணைன ெவ������றா�.
ராவண� பய�த ஒேர ஆ� வா� ம��ேம. அ�தைகய
�ர� ெபா���ய வா�, �ைதைய, ராவண� ����
ெகா�� ெச�ற ேபா�, வா��� நா��� வ�யாகேவ426

ெச�ற ேபா�� அைத� த��� ���த��ைல என� �ல�
�ைன�கலா�. இ�த வாத� ஓரள� ஏ�க� ��யேத!
ஏென��, த�ைன ����ய��, வா�ேய ராம�ட�
ெசா���றா�:”த�ம� ச���ைய அ������,
ந�ென��க��கைள� தள������, �யாய� எ�ற
அ��ச�ைத�� அல��ய� ெச�����,மத� ���த
ஒ� யாைன ேபா� நட�� ெகா����ட ராம� எ�பவ�
எ�ைன ெகா����டாேன? உன�� எ�ன ேவ���?
உ� மைன� �ைத தாேன?எ��ட� ெசா�� இ��தா�
நா� ஒேர நா�� ெகா�� வ�� ேச�����ேபேன?
ராவணைன� க���� ����� ேபா�� இ���
வ����ேபேன?” எ�� ராமைன� பா����
ேக���றா�. ஆகேவ வா� ராவணைன� த��காத��
காரணமாகேவ ராம� ெகா����கலா� எ�ப�� ஒ�
க���.
ஆனா� வா���ேயா தா� அ��த ஒ� ம�த��
வா��ைகையேய தா� அ����, ேக���, பா����
ெத��� ெகா�ட வைர�� எ�� இ����றா�. ஆகேவ,
ராம� அ�வா� நட�� ெகா�ட�ேலா, அ�ல� �ைதேயா,
ராமேரா ைகேக�ைய� �ைற ��� ேப��ேபாேதா ச���
யா�ைடய ேகாப�ைத�ேமா, அ�ல�, ேப���கைளேயா
���ேயா, �ைற�ேதா ெசா�ல��ைல.ராமேரா, அ�ல�
�ைதேயா இ�ப� எ�லா� ேப� இ��பா�களா எ��
ேபான அ��யாய�ைத� ப��தவ�க� �ைன�கலா�. 427

சாதாரண மா�ட� ெப�ணாக வா��த �ைத�� ச�,
ராம�� ச� இ�ப�� தா� ேப�வா�க�, ேபச ����,
எ�பைத �ன�� ெகா�ள ேவ���.
ேம�� அரச� ஆனவ� எ�வா� த�ம�, கடைம, ��,
ேந�ைம, �யாய� ெபா���யவனா� இ��க ேவ���
எ�ப��� க�ைம கா��ேய வ���ற� ராமாயண�
�ரா��. ராவண� ஒ� �ரனாக இ����, த� ��
ம�க��� ந�ைமேய ெச�� வ���, அவ� த�ம���
இ��� தவ�யதாேலேய அவ��� இ�த வைக��
மரண� ஏ�ப���ற�. ஆகேவ ஆ�� ��ேவா���
ஒ��க� எ�ப� ���ய� ேதைவயாக இ���
வ������ற� எ�ப� ந�� �ள����ற�. அைத
ஒ��ேய ேதா�� இ����, “ம�ன� எ�வ�, அ�வ�
ம�க�” எ��� ���. ஒ�ெவா��த�� �ற�����,
இற����� த��த காரண�கைள�� ெசா�� வ���ற�
இ�த ராமாயண� கைத. அவரவ�க� ெச��� பாவ�����
த�க �ய பல��, ெச��� ���ய�க���� த�க
ந�பலைன�� ெகா��தா�� அவரவ�க��� எ��
���க� ப�ட ��ைய யாராக இ��தா�� �ற ��யா�.
���� பலைன அ�ப��ேத �ரேவ��� எ���
ெசா���ற�. த��� இ�வா� ஊ��ைனைய� ����
கா��� கா��ய� “�ல�ப�கார�“.
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கைத, கைதயா�, காரணமா�,
ராமாயண� - ப�� 59

த�னா� ராம, ல��மண�க� ���த� ப�டைத� பா��த
இ��ர����� மன�� ம���� ெபா��ய�. ேந���
ேந� ��� ��த� ெச��� ேபா�, எ��� ெச�ய
இயலாம� த���� ெகா����த இ��ர��, இ�ேபா�
த�ைன மைற��� ெகா�� ெசய�ப�ட�� �ல�
சேகாதர�க� இ�வைர�� ������ட� ���� ேம��
ம���தா�. இ���, இ��� என அ��கைள�
ெபா��த வ�ண�, “ேதேவ��ரனா� �ட எ�ைன
ெந��க ��யா�. அ�ப� இ��க ��க� இ�வ��
எ�ைன� ெகா�ல எ��வ� நட��� கா�யமா?” எ��
��னா�. நாராச�க� எ�ற ெபய�ைடய அ�த அ���
��ட�களா� �த�� ராம�� உட� �ைள�க�பட அவ�
�ேழ ���தா�. �� ைக�� இ��� ந��ய�. இத� 429

க�ட ல��மண���� த��ைடய உ�ேர உடைல
���� ��வ� ேபா� மன� தள���, உட� ேசா���ற�.
இ� த� உ�� எ�னவானா� எ�ன எ�� அவ� மன�
எ�ண அவ�� தைர�� சா��தா�. இ�வைர�� வானர
�ர�க� ���� �� ��றன�. உட�� ஒ� �ர� அள�
�ட இைடெவ� இ�லாம� எ��� அ��க� �ைள��,
ர�த� ெப��ெக��� ஓ�ய�. ����ட� �ண��
ெகா����த இ� சேகாதர�கைள�� பா��� வானர�
பைட� தைலவ�க��, ம�ற �ர�க�� கவைல�ட�
ேயா��க இ��ர�� ம�ப��� ��னா�. எ�தைன ந��
கவ���� பா��தா�� அவ� இ����ட�
ெத�ய��ைல. ஆனா� அவ� �ர� ம��� ந��
ேக�ட� அைனவ����.
“கர, �ஷண�கைள ெவ����ட ெப�ைம�� இ��த
இ�த இ� ம�த�க��, ேதேவ��ரைனேய ெவ�ற
எ�னா� ேதா�க��க� ப�� தைர�� ���த� ப�டன�.
இவ�க� இ�வைர�� எ��ைடய அ��க�� இ���
����க யாரா�� ��யா�. சா��ர�க� க�ற��த,
ேவத ம��ர�க� அ��த ��களாேலா, அ�ல�
ேதவ�களாேலா, யாரா�� ��யா�. இவ�கைள
����யத� �ல� ெப�� ��ப� கட�� ��� இ��த
எ� த�ைத கா�பா�ற� ப�டா�. இல�ைகைய அ��ேபா�
எ�� வ�த இவ�கைள நா� ����யத� �ல� வானர�
��ட��� ெப�ைமக��, ேமக�க� கைலவ� ேபால�430

கைல����ட�.” எ�� உ�சாக� ��ச� ேபா���
ெகா��, ேம� ேம�� அ��கைள வானர� பைட
இ����ட� ேநா�� ஏ���றா�. அர�க�க� மன�
ம�ழ, வானர� பைட �ர�க���� ெப�� காய�க�
ஏ�ப���ற�. ராம, ல��மண�க� இற����டனேரா
எ�ற ����� வ�த ���வைன ��ஷண�
ேத����றா�. ம��ர, ஜப�கைள� ெச�� ைக�� ��
எ���� ெகா�� அ�த ம��ர �ரா� ���வ� �க�ைத�
க�� ���, வானர� பைடைய ேம�ேம��
ஊ�����மா� ேக��� ெகா���றா�.
த�ன���ைகைய இழ�கேவ�டா�, ராமேரா,
ல��மணேனா இற����க மா�டா�க�, �க��� ஒ�
��ற��ைல என�� ஆ�த� ெசா���றா�.
அர�க�கேளா தா�க� ெஜ�����டதாகேவ
ராவண�ட� ெச�� ெசா�ல, இ��ர���� அ�ேக
ெச�� த� த�ைத�ட� நட�த �பர�கைள�
ெத�����றா�. மன� ம���த ராவண�
இ��ர��ைத� பாரா��� ெகா�டா���றா�.
உடேனேய �ைதைய� கா�� ��ற அர��கைள அைழ��
வ�மா� க�டைள இ���றா�. அவ�க�ட�, �ைத�ட�
ெச��, ராம, ல��மண�க� இ��ர��தா� ெகா�ல�
ப�டன� எ�ற ெச��ைய� ெத����மா� ����றா�.
அவைள� ��பக �மான��� அமர� ெச�� அைழ���
ெச�� ��தகள��� ���� �ட��� அ�த இ�
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இளவரச�கைள�� கா�ட� ெசா���றா�. ��ன� ேவ�
வ���லாத �ைத எ�ைன நா� வ�வா� என� ேகாஷ�
ேபா���றா� தசக�ட�. �ைத அ�த� ப�ேய ��பக
�மான��� ஏ�ற� ப�� ��தகள���� அைழ���
ெச�ல� ப���றா�. வானர� ��ட�க� அ��க� ப��,
ராம��, ல��மண�� தைர�� ���� �ட�பைத �ைத
க�டா�. த��ைடய அ�க, ல�சண�கைள� க�ட
ேஜா�ட�க��, ஆ�ட�கார�க��, தன���
ப�டம��யா��, ல�சண� இ��பதா�� ��ய�
ெபா�����டேத என��, தா� �தைவ
ஆ���ேடாேம என ேஜா�ட��� ேம��, அ�த
ேஜா�ய�க� ெசா�ன� எ�லா� ெபா� எ��� ���
�ல����றா� �ைத. அ�ேபா� ��ஜைட, “கல�க
ேவ�டா� �ைத, ராமேரா, ல��மணேரா இற�க��ைல,
அவ�க� �க� ஒ� ெபா���ேய காண� ப���ற�.
ேம�� தைலவ�க� இற�� ��டதா� ஏ�ப�� �ழ�ப�
எ��� வானர� பைட�ட� காண�பட��ைல.
அைம�யாக ேம�ெகா�� ெச��� ேவைலகைள� ெச��
ெகா������றன�. இவ�க� இற�க��ைல, �
அைம�யாக இ�. இவ�கைள யாரா�� ேதா�க��க
��யா� எ�� எ� மன� ெசா���ற�. உ� மனைத�
ேத��� ெகா�� ைத�யமா� இ��பாயாக.” எ��
ெசா���றா�.
அ�ப�ேய இ��பதா� இ� ைககைள�� ����ெகா��
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�ைத அவைள ேவ�ட ��பக� ���� அேசாக
வன���ேக ������ற�. அைர மய�க��� இ��த
ராம, ல��மண�க��, ச�ேற க����க ���த ராம�,
த� அ���� உக�த சேகாதர�, த�ேனா� ேச���
தைர�� ���� �ட�பைத� கா���றா�. அவ� மன�
ல��மணைன� ெப�ெற��த தாயான ����ைர�� மன�
எ�ன பா�ப�� இைத� க�டா� எ�� ேயா����ற�.
தன�� ஆ�த� வா��ைதக� ெசா�� வ��, த�ைன�
ேத��ய ல��மண� இ�ேபா� ���� �ட�பைத�
க�ட�� அவ� மன� �����ற�. ல��மணைன� ��
ெதாட��� தா�� யம�ல���� ெச�லேவ��யேத
எ�� மன� ெநா�� ெசா���றா�. ���வ��காவ�
����ைத�� அர�� ப�ட� க��யா���. ஆனா�
��ஷண����ெகா��த வா�ைக� கா�க
��ய��ைலேய?? இ�ப� ���� �ட���ேறாேம என
மன� பத���றா� ராம�. அ�ேக அ�ேபா� வ�த
��ஷணைன� க�ட வானர �ர�க� இ��ர��ேதா என�
கல�க�ற, அவ�கைள ����ய ��ஷண�, ���வ�ட�
பைடைய அ�வ��� ��� எ����� ேபா�ட�
க�டைள இ�மா� ����றா�. எ��� த�னால�ேறா
ராம, ல��மண�க� இ��த� ���� �ட�ப� என
எ��� த����றா�. ராவண� ஆைச
�ைறேவ���ேமா என� கல�க� அைட��றா�.
இவ�கைள எ���வ� எ�வா� என அவ� ���வ�ட�
ஆேலாசைன ெச���றா�. த� ம��ர ��னா� இ�வ� 433

க�கைள�� �ைட���றா�. ���வ� த� மாமனாரா�ய
�ேஷணைன� பா���, “ராம, ல��மண�கைள� ����ைத
ெகா�� ேச���� ப���, தா� இ��� ராவணைன��,
அவ� ���ப�, மக�, சேகாதர� ேபா�ேறாைர��, ம�ற
அர�க�கைள�� அ������, �ைதைய ���� ெகா��
வ�வதா�� ெத�����றா�.
�ேஷண� ெசா���றா�:ேதவா�ர ��த� நட�த ேபா�
அைத நா�� க������ேற�. அ�ேபா� அ�ர�க�
த�கைள ந�� மைற��� ெகா�� ேபா� ���த
வ�ணமாக ேதவ�க��� ����, ���� அ�ைவ
ஏ�ப���னா�க�. அ�ேபா� ேதவ��வா�யவ��,
மஹ���� ஆன �ரஹ�ப�யானவ� �ல ம��ர�கைள
ஓ�, ��கைள� ����, �ல ம���கைள� தயா���,
அவ��� �ல� ேதவ�கைள உ������ வ�தா�. அ�த
ம���க� இ�ேபா�� பா�கட�� �ைட���ற�.
ச�பா�, பனஸ� ஆ�ேயா� தைலைம�� �ல வானர�க�
ெச�� அ�த ம���கைள� ெகா�� வரேவ���.
பா�கட�� இ��� எ�� இ� மைலக� ஆன, ச��ர�,
�ேராண� ஆ�யவ���, “ச��வகர�” எ��� அ��த
ம���, இற�தவ�கைள� �ட� �ைழ�க ைவ���,
ஆ�ற� ெபா���ய ��ைக��, �சா�ய� எ���
அ��களா� ப�� காய�கைள இ��த இட� ெத�யாம�
ேபா��� ச�� வா��த ��ைக�� �ைட���. அைவ
ெகா��வர�படேவ���. அ�ம� �ைன�தா� அைவ434

ந� ைக�� �ைட�����, ராம, ல��மண� எ���
��வா�க� எ�� ெசா���றா�.
அ�ேபா� ஆகாய��� ெப��த ஓைச ஒ�� ேக�ட�.
இ�, இ��த�, ��ன�க� ப���டன. அ�ட,
ப�ர�ட�� ந����ப�யான ேபேராைச ேக�ட�. கட�
ெகா�த��த�. மைலக� ஆ�ட� க�டன. ேமக�க�
ஒ���ெகா�� ேமா�� ஓைச�� உலேக ந���ய�. ��
�ள����டேதா எ���ப�யான எ�ண� ஏ�ப�ட�.
இ�தைகய மா�ற�க� எதனா� ஏ�ப���ற� என
அைனவ�� அ�ச���� பா����ேபா�, கா�� பலமாக
�ச� ெதாட��ய�. ஊ��ெப��கா�ேறா, �யேலா, இ�
எ�ன இ�வா� கா��? என� கல��� ேவைள��
க�ட� வா�� ேதா��னா�. ஊ�� �ேய கா���
ேவக�ேதா� பற�� வ�வ� ேபா�ற ெச��ற�
ேதா�ற��� வான� ம�����, ���� �வ�த�.
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கைத, கைதயா�, காரணமா�
ராமாயண� ப�� 60

க�ட� ெச�ெவா� �ச� பற�� வ�வைத� க�ட
வானர�க� மன� ம���தன�. ராம, ல��மண�கைள�
க�� இ��த அ��க�� உ��� இ��த பா��க�
பய�� ஓ�� ேபா�ன. அைத� க�ட வானரக� ம����
ஆரவார� எ��ப, ராம, ல��மண�க� இ�வ��
எ��தன�. ����� ெப�� எ��த அவ�கைள� க�ட
வானர�க� ஆரவார� எ���னா�க�. அவ�க�
�க�ைத� த� ைகயா� க�ட� �ைட�தா�. அவ�க��
பல�, ேதஜ�, அைன��� ���� இ� மட�கா��
ெப����ட� ேபா� ஒ� ேதா�ற�
எ��த�.இ�வைர�� க�� அைண�தா� க�ட�. ராம�
அவ�ட�, “இ�தைன அ��ட� எ�ைன�� எ�
சேகாதரைன�� கா�த � யாேரா?? உ�ைன� க�ட�ேம436

எ� மன�� அ�� ெவ�ளமா� ஓ���றேத? என�� �க
ெந���யவ� � எ�ற எ�ண� உ�டா��றேத? �
யா�??” எ�� ேக�க, க�டேனா, ” நா� க�ட�, உன���,
என��� உ�ள �ைண�� அைச�க ��யாத�. எவரா��
�ைன��� பா��க ��யாத வ�லைம ெகா�ட
இ��ர��தா� � தா�க� ப�ட ேபா� ேதவ�கேள எ���
ெச�ய ��யாத �ைல�� இ��தன�. அ�த அ�� உ��
ெகா�ட பா��க� எ� ஒ�வனா� ம��ேம �ர�ட
����. இ�த� ெச��ைய அ��த�ேம, ந���வ��
ந��� �ைண�ைப��, அ��� உ��ைய�� மன��
ெகா�� உ�ைன� கா�க ேவ�� இ�ேக வ�ேத�.
இ�ேபா� அ�த� பா��க� ஓ� ��டன. ஆனா�� இ�த
ரா�சத�க� மாய� த�ைம ெகா�டவ�க�. அ���
இ��ர���ட� � �க� கவனமா� இ��கேவ���. “
“நா� யா� எ�பெத�லா� இ��க���. ந� ந�� ப����
� இ�ேபா� ����கேவ��ய��ைல. உ� கடைம
இ�ேபா� �ைதைய ��பேத. இல�ைக��
இைளஞ�கைள��, வேயா�க�கைள�� ����
ம�றவ�கைள��, ராவணைன�� அ���, �ைதைய
��ப� ஒ�ேற உ� இ�ேபாைதய கடைம. ��னா� �ேய
ெத��� ெகா�வா�, ந� ந��� �ைண��� ப��.
இ�ேபா� நா� ெச�� வ���ேற�. உன�� ம�கள�
உ�டாக���.” எ�� வா������, எ�ன தா�
மகா���ேவ ம�த உ��� இ��தா��, ம�த உ��
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ெகா�டவ�ட� தா� யா� எ���, அவ� தா� ���
எ�பைத�� தா� ெசா��வ� தகா� எ�ற உண�ேவா�
க�ட� ������றா�. ��� பல� எ��ய வானர
�ர�க�� ஆரவார� ராவண� காைத எ����ற�.
ராவண� எ�ன �ஷய� எ�� பா��� வர� ெசா�ல,
ரா�சத�க� அ�வாேற பா���� ெச�� ராம,
ல��மண�க� இ��ர���� க��� இ���
��ப����டன� எ�� ெசா���றா�க�. உடேனேய
ராவண� த� தளப�யான ��ரா�ைன அ��ப, வானர�
பைட��� ெப��நாச�ைத உ�� ப��ய
��ரா�ைன அ�ம� ������றா�. ��ன� ராவண�
வ�ர����ரன�, அக�பன� ஆ�ேயாைர அ��ப
அவ�கைள �ைறேய அ�கத��, அ�ம��
������றன�.
��ன� தைல க���� ேயாசைன�� ஆ��த ராவண�,
�ரஹ�தைன அைழ�� ஆேலாசைன ெச���றா�.
ேமேல எ�ன ெச�வ� எ�ற ேயாசைன�� ஆ��த
ராவண�ட� �ரஹ�த� ெசா���றா�:” இ�த
ஆேலாசைன ��னா� நட�த ேபாேத நா� �ைதைய�
���� அ���வேத உக�த� என� ெத���ேத�.
இ�தைன பய�கரமான, ெப�ய ��த�ைத எ��பா��ேத
அ��த� ெசா�ேன�. எ���, நா� உ�க��� ந���
கட� ப�டவ�. எ�னா� எ�ன ���ேமா அைத
உ�க��காக நா� ெச�ய� தயாராக இ����ேற�. 438

உ��� �யாக� �ட� ெச��ேவ�.” எ�� �����
��தகள����� ெச���றா� �ரஹ�த�. �ஹ�தைன�
பா��த ராம�, அவ� பல�ைத��, வ�த ெநா��� பல
வானர�கைள அவ� அ��தைத�� க�� �ய�தா�.
அேத சமய� �ல� �ரஹ�தைன� ேதா�க���
அவைன�� ெகா�றா�. �ரஹ�தேன ேபா�� மா�டா�
எ�ற ெச�� ேக�ட ராவண� �ைக�தா�. ��ன� தாேன
ேந�� ேபா�� இற��வேத ச� எ�ற ������
வ�தா�.
த��ைடய அ�� ெவ�ள�தா� வானர ேசைனைய��,
ராம, ல��மண�கைள�� ��க���� எ�ண��ட�
ேத�� ஏ�� ெகா�� வ�த ராவணைன��, அவ�
தைலைம�� வ�த பைடக�� அ�வ��ைப�� க��
ராம� �ய�த வ�ண�, ��ஷண�ட�, “க��ரமான ஒ�
ெபா���ய, இ�த அ� வ��ைப நட�� வ�பவ� யா�?
இ�த அ� வ���� யா�, யா� இ����றன�?” எ��
ேக���றா�. ��ஷண� ெசா���றா�:
“இ��ர ��ைல� ேபா�ற ��ைல� ைக�� ஏ��, ��ம�
ெகா��ட� இ��ர����,
மைலேபா�ற ேதா�ற��ட� அ�காய��,
�வ�த �ற��ள க�கைள உைடய மேஹாதர��,
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இ� ேபா�ற ேவக� உைடய �சான��,
ைக�� ேவ�ட� ���ர��,
ேமக�க� ேபா�ற ேதா�ற��ட� ��ப��,
எ�லா���� ேம�, ெத�வ�க��ேக அ�சாத ����,
வ�லைம�� ெகா�டவ��, இ��ரைன��, யமைன��
ெஜ��தவ��, ��ர��� �க� ஆனவ�� ஆன
ராவணேன இ�த� பைட அ�வ������ தைலைம
தா�� வ���றா�.” எ�� ெசா���றா�.
ராவண�� அ�வ��� ேபா��கள�ைத அைட�த�.
ேபா� ஆர�ப� ஆன�. த� இைட�டாத அ�� மைழயா�
வானர� பைடைய� �தற அ����றா� ராவண�.
வானர� பைடேயா ���� ெத�யாம� ஓ���ற�. த�
அ�பா� ���வ� மா��� ராவண� அ��க அதனா�
���வ� �ைல �ைல�� �ேழ �ழ, ேகாப� ெகா�ட
வானர� பைட ராவணைன� தா�க, அவேனா அ��மைழ
ெபா�ய, வானர �ர�க� ராம����� இட� ேத�
ஓ���ற�, பா�கா���காக.
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வானர� பைடக� ராம�� பா�கா�ைப� ேத� ஓ� வர��,
ராம� ��ைல� ைக�� ஏ��� ேபா��� ஆய�த� ஆக,
அவைர� த��த ல��மண�, தா� ெச�� ராவணைன
அ�����வதா�� ெசா���றா�. ராம�, ராவண��
�ர�ைத ல��மண��� எ���� ெசா��� கவனமா��
ெச�� ேபா� ����ப� ெசா�� அ�����றா�. ஆனா�
அ�ம��ேகா, தாேன ராவணைன எ���க ஆவ�.
ஆகேவ அ�ம� ராவணைன ெந���, “ � ெப������
வர�தா� வானர�க�ட���� உன�� வர� ேபா�� இ�த
�ப�ைத� த��பவ� எவ�� இ�ைல. நா� எ� ைகயா�
ெகா��க� ேபா�� அ��� � ���� ேபாவ� ��சய�.”
எ�� ����றா�. ராவணேனா, ச�வ அல��யமா�
அ�மைன எ��� ெகா�ள� தயாரா� இ��பதா��
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ெத�����றா�. ராவண���� தா� அவ� மக� ஆன
அ�சைன அ��தைத �ைன� ப�����றா� அ�ம�.
ராவண�� ேகாப� ெப��ெக����ற�. அ�மைன
ஓ�� அைறய, அ�ம� �ழ�றா�. அ�ம� ���ப
அ��க, அ�ம�� �ர�ைத ராவண� பாரா����றா�.
ஆனா� அ�மேனா, எ��ைடய இ�தைகய �ர� �ட
உ�ைன ���த��ைலேய என வ�����றா�.
அ�மைன ேம�� ஓ��� ���, �ைல�ைலய�
ெச����� �லைன� ேத�� ேபா�� ராவணைன �ல��
�ர�ேதா��, சமேயா�த�ேதா�� எ����� ச�ைட
ேபா���றா�. ச�ேற ெத��த அ�ம� அ�ேக வ��
�ல�ட� ச�ைட ேபா�� ராவணைன இ�ேபா�
எ���ப� �ைற அ�ல என ஒ��� ��க, ராவணேனா
�லைன ������றா�. �ல� �ேழ ���தா� எ���
உ��ழ�க��ைல.
ராவண� அ�மைன ேநா�� ���� ேபாக ல��மண�
அ�ேபா� அ�ேக வ��, வானர� பைடகைள ���
��� த��ட� ேபா� ��ய வ�மா� ��
அைழ���றா�. அ�வாேற, ல��மண� வ����ப�
தன�� அ���டேம என எ��ய ராவண�, அைத
அவ�ட�� ����� அவ�ட� ேபா��� ஆய�த�
ஆ��றா�. அ�� மைழ ெபா���றா� ராவண�.
ல��மணேனா ச�வ சாதாரணமாக அவ�ைற ஒ����
த����றா�. �ர�மனா� அ��க� ப�ட அ��ர�தா�
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ல��மணைன� தா�க, ச�ேற த�மா�ய ல��மண�
�தா���� ெகா�� ராவணைன� தா�க அவ��
த�மா���றா�. எ��� �ரனாைகயா�
,ல��மணைன� ேபாலேவ அவ�� ���ரேம த�ைன
�தா���� ெகா���றா�. ெரா�ப�� �ரய�தன�
ெச��� ல��மணைன ���த ��யாம� த� ச��
வா��த ேவைல ல��மண� �� ராவண� எ�ய
ல��மண� அதனா� மா��� அ�ப��� �ேழ ���தா�.
உடேன ராவண� வ�� அவ� அ��� ைக ைவ���
பா��� அவைன� ��க �ய���க, ராவணனா�
ல��மணைன அைச�க� �ட ��ய��ைல. இைத�
க�ட அ�ம� ��க ேகாப��ட� வ�� ராவண��
மா��� த� ���யா� ஓ��� தா�க ராவண� ர�த� க�க
ஆர����� �ேழ�� ���தா�. அ�ம� ச�வ
அநாயாசமாக ல��மணைன� ���� ெகா�� ராம�ட�
�ைர�தா�. (தா� �ேழ ���த சமய� ல��மண��� ஒ�
ெநா���� �ைறவான ேநர�, த��ைடய அ�ச�
����ைடய� எ�ற எ�ண� ேதா��யதாக��,
அதனாேலேய, ராவணனா� ல��மணைன அைச�க
��ய��ைல எ��� வா��� ெசா���றா�. அேத
ேநர� அ�ம��� இ��த அள� கட�த அ��, ம���
ப���� காரணமா� அவனா� ல��மணைன� ��க
���ததா�� ெசா���றா�.) ராவண�� ேவ�
ல��மண� ���த�� உடேனேய அவைன�
ெச�றைட�� ��ட�.
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ச�� ஓ����� ��ன� ல��மண� �ய�ைனைவ
அைட�தா��, ராவணனா� வானரேசைன�� ஏ�ப�ட
அ�ைவ� ����� கவைல அைட�த ராம�, தாேன
ேபா��� ஆய�த� ஆ��றா�. அத��� ராவண��
அ�ம�� தா��த�� இ��� ��� வ�� ம�ப���
ச�ைட ேபாட ஆர������டா�. அ�ம� ராம�ட�,
த� ேதா�க�� உ�கா��த வ�ண� ராவணேனா� ேபா�
����ப� ேவ��� ெகா�ள ராம�� அத�� இைச�தா�.
அ�ம� ேதா� �� அம��த ராம�, ராவணைன� பா���,
“ �� அர�க�க�� ��ேய, ��, எ��ட���� �
த���க ��யா�. � எ�த� கட��� உத�ைய
நா�னா�� த�ப மா�டா�. உ� ேவலா� தா�க� ப�ட
எ� த�� ல��மண� ��� எ��� �� ேவக�ேதா�
உ��ட� ச�ைட�� ஆய�த� ஆ� வ���றா�. நா�
யாெரன �ைன�தா�?? உ� அர�க� ��ட�
அைன�ைத��, ஜன�தான��� அ��தவ� நா�
எ�பைத � �ைன�� ெகா�வா�.” எ�� ��னா�.
ராவண� ���த ேகாப��ட�, ராமைர� �ேழ த���
ேநா�க��ட� அவைர� தா�� ��ற அ�ம� �� த�
அ��மைழகைள� ெபா���றா�. ராம�� ேகாப��ட�,
ராவண�� ேதைர� ெபா�� ெபா�யாக ஆ����றா�.
��ன� த� அ�� மைழக�னா� ராவணைன ஆ�த�
அ�றவனா�� ெச���றா�. அ��ைல�� த� ச��ைய
இழ�� ��ற ராவண�ட� ராம�, “ எ�னா�
���த�ப�� உ� ச��ைய இழ�� ���� � இ�ேபா� 444

��த� ெச��� �ைல�� இ�ைல. உ��ட� இ�ேபா�
நா� ��த� ெச�வ� �ைற�� அ�ல. ��தகள�ைத
��� � ெவ�ேயறலா�. � ெச�� ஓ�ெவ����
ெகா�� ��ன� ���� வ�ைம�ட� ��ேல��
வ�வா�. அ�ேபா� எ� வ�ைமைய� �ரணமாக �
உண�வா�.” எ�� ெசா������றா�.
�� ����: �ல� இ��ர���� நாகபாச�தா�
ல��மண� ம��ேம க�ட�ப�ட� ப��ய�
க�பராமாயண� பாட� ப��� ேக������றன�. க�ப�
அ�வா� எ�� இ��தா�� வா����� இ� ப��
இ�ைல. ேம�� �த�ேபா�� ராமேரா, ல��மணேரா
ச�ைட இ�டதாகேவ க�ப� ெத���க��ைல. பா��க:
�த�ேபா� �� படல�, ராவண� ச�ைட�� ஆய�த�
ஆ� வ�த�ேம ராம� ச�ைட�� வ�வதாக க�ப�
ெத����றா�. ஆனா� வா���ேயா �த� ேபா�ேலேய
ராம, ல��மண� ப�� ப���
ெத������பேதாட�லாம�, ராம, ல��மண�
இ�வ�ேம, “நாராச�க�” எ��� பா�� உ��ெகா�ட
அ��களா� �ைள�க� ப�டதாகேவ �த� ேபா��
ெசா����றா�. இ�ேபா� தா� க�ட� வ���றா�.
அத�க��த இர�டா� ேபா�ேல இ��ர�� ���த
�ர��மா��ர�� இ�வைர�� க��யதாகேவ
ெசா����றா� வா���. ச��� மைல ெகா�� வ��
�க����� இ� சமயேம வ��. அ�ப��ய க�ப�
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����க�� ம�ற �ள�க�க�� ��ன� வ��. ந��.
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அவமான� தா�க ��யாத ராவண�, த� வ�ைம��,
ச���� இ�� ஒ�நா� ��த��ேலேய �ைற��
��டைத�� உண��தவனா�, த��ைடய ��ட��,
ேத�� ����றாக� ேபா���டைத�� க�டவனா�,
ேவ� வ���லாம�, ராம� ெசா�ன வா��ைதக�னா�
தைல க����, ����னா�. ���� இ��� இைத�
க�ட ேதவ�க��, ��, ��வ�க�� ராமைர�
ேபா��� �க��தன�.
அவமான��ட� ����ய ராவண�, ெச�வ�
இ�னெத�� அ�யாம� மன� கல��னா�. த�
ஆேலாசைன�காக� �� இ��த ம�ற அர�க�க�ட�
ஆேலாசைன�� நட��னா�. த� கவைலகைள
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ெவ��பைடயாக� ெசா�னா�. ேதேவ��ரைன��,
யமைன�� ெவ�� ெகா�ட தா�, இ�� ஒ� சாதாரண
ம�த�ட� ேதா��� ேபானைத� �������றா�.
அவ� ����� ேபா எ�� ெசா�னைத��, அதனா� த�
மன� �ய�� ஆ��தைத�� ெத�����றா�. பல
வர�கைள� ெப�ற தா� ம�த�க�ட���� மரண�
இ�ைல எ�ற வர�ைத ெபறாம� ேபானத�� �க��
வ���னா�. இ�வா� �ல அரச� ஆன அனர�ய�
எ�பவ�, மன� ெநா�� த� வ�ச��� �ற�த ஒ�வனா�
ராவண� ேதா�க��க� ப�வா� என� ெசா�ன�
உ�ைமயா���டேத எ��� வ���னா�. ேம��
ேவதவ�ைய� தா� பலா�கார� ெச�ய �ைன�தேபா�
அவ� ெகா��த சாப�ைத�� �ைன� ����றா�.
அவ�தா� �ைத எ�ப�� தன�� ஐய� இ�ைல த�ேபா�
எ��� உ��பட� ெசா���றா�. ேம�� ைகைல��
ந���வரைன நா� ேக� ெச�தேபா� �ர��களா�
தன�� மரண� ேந��� எ�� ந�� ெகா��த சாப�ைத��
�ைன� ����றா�. இ�வா� தா� ��னா� ெச�த
�ைமக� அைன��ேம தன�� இ�ேபா� ��ைனகளா�
வ������ற� எ�ப�� தன�� எ��த ச�ேதக��
இ�ைல என� ெசா�� வ�����றா� தச��வ�.
��ன� அர�க�கைள� பா���, ேபான� ேபாக���,
இ�ேபா�� ஒ��� ஏ�பட��ைல. எ�ப�யாவ� அ�த
எ��கைள ெவ�றா� அ�ேவ ேபா��. அத�கான
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�ய��கைள� ெச���க�. உ�க� ஆேலாசைனகைள�
ெசா���க�.. நா� எ�வாேற�� ெவ�லேவ���.
ேகா�ைட ந�� பா�கா�க� படேவ���. தவறான
வா��ைத� �ரேயாக��னா� , ெப�ற �ர�மா��
வர��� காரணமா�� ���� ��பக�ணைன
எ���மா�� ேக��� ெகா���றா�. ராம�� வானர�
பைடகைள அ���� ஆ�ற� அவ�ட��� உ�ள�
எ��� ெசா���றா�. அர�க�க�� �ல� ெச�� ��
பக�ணைன எ��ப ஆர�����றன�. ஒ� ெப�ய மைல
ேபா� ப�����த ��பக�ண�� �ற�த வாயான�,
அ�த மைல�� �ைக ேபா� ேதா��யதா�.
��பக�ண�� ���� கா�� அைனவைர��
ெவ����, உ�ேள�� மா�, மா� இ��க, சமா��த
அர�க�க� அவைன எ���� ஆய�த�கைள� ெச�தன�.
��க��� இ��� எ��த�� ��பக�ண� சா��ட�
ப�வைக ��க�க�, அவ��� மா�ச�க�, �ட�
�டமா�� க�, ர�த�, ப�ேவ� �தமான உண� வைகக�
ேபா�றைவ தயா� �ைல�� இ��தன. ��ன� அவ�
உட�� வாசைன� �ர�ய�க� ��, ெகா��கைள��,
எ�காள�கைள��, ச��க�னா�� ெப�� ச�த�க�
எ���� பல யாைனகைள அவ� �� நட�க ைவ��
ஒ�வ�யாக ���த �ரம��டேனேய அவைன
எ�����றன�. எ��த உடேனேய உண� உ�ெகா�ட
��பக�ண� ��ன�, த�ைன எ���ய காரண�ைத 449

�ன���றா�. ராவண� தா� த�ைன எ��ப�
ெசா�னா� என அ��த�� அ�ப� காரண�����
த�ைன எ���பவ� இ�ைலேய என� ேக�க, அர�க�க�
�ைதைய அபக��� வ�தைத��, அத� காரணமா� ராம�
ேபா��� வ����பைத��, அத�� ��னாேலேய
அ��மார�, அ�மனா� ெகா�ல� ப�டா�
எ�பைத��, ராம� ேந�ைறய ேபா�� ராவணைன,
“இ�� ேபா� நாைள வா” என� ெசா����டைத��,
அதனா� ராவண� மன� �க ெநா�� ேபா���பைத��
ெசா���றன� அர�க�க�.
ேகாப� ெகா�ட ��பக�ணைன� சமாதான� ெச�த
மேஹாதர� ராவணைன� பா��� எ�ன வ��ைறக�,
எ�ன க�டைளக� என� ெத��� ெகா�� ேபா��கள�
ெச�வேத நல� என� ெசா�ல அத� ப�ேய �ரா�����
த� அ�ண� ஆன ராவணைன� பா��க� ெச���றா�
��பக�ண�. அ�ேபா� ��பக�ண� த�
அர�மைன�� இ��� ராவண� அர�மைன ேநா���
ெச�வைத ராம�� பா����றா�. ��ஷண�ட� இவ�
யா�?? ஒ� மைலேய ெபய��� வ����டேதா என�
ேதா����றாேன என� ேக���றா�. ��ஷண�
உடேனேய, ராவண�� த��யானவ�� மஹ��
��ரவ�� மக�� ஆன ��பக�ண� ஆவா� அவ�,
என� ெசா������ ��பக�ண�� ெப�ைமகைள
�வ����றா�. யமைன��, இ��ரைன�� ெவ�றவ�450

அவ�. ெப��பல� ெபா���யவ� ஆவா�. ம�ற
அர�க�க� வர�க�னா� பல� ெப�றா�க� எ�றா�
இவ��ேகா �ற��ேலேய பல� �ர��� ெப�றவ�
ஆ���டா�. இ��ர� இவைன அ��க� ெச�த
�ய��க� அைன��� பல���� ேபா���ட�. இவ�
ெகா�ைம தா�க ��யாம� த��த இ��ர�, இவைன�
ேதா�க��க ��யாம� த��க, �ர�மா இவ����
��க��� ஆ��� ேபா�� வர� ெகா�����டா�.
வர��� க�ைமைய� �ைற���ப� ராவண�
�ர�ம�ட� �ைற�ட, ஆ�மாத���� ஒ� �ைற ஒ�
நா� ம��ேம ������பா� என��, அ�த ஒ�நா�
அவ���� ேதா��யைத அவ� ெச�வா� என��
ெசா�� ����றா�. இ�ேபா� தன�� ஏ�ப������
ஆப��� இ��� த�ைன� கா�க ராவண� இவைன
எ��� இ����றா� எ��� ெசா���றா�. உடேனேய
வானர� பைட �ர�க���� பல�தமான உ�தர�க�
�ற���க� ப���றன.
��பக�ண� வைத ப��ய க�ப� பாட�க�!
இ�த இட��� வழ�க�ேபா� க�ப� வா����ட����
ேவ�ப���றா�. ��பக�ண� ேபா��� ஆய�த� ஆ�
வ�வைத� க�ட ராம�, அவைன� பா��� �ய�தவரா�,
��ஷண�ட� அவைன� ப��ய �பர�கைள� ேக��
அ���றா�. ��ஷண��, ��பக�ண�� ராவண���
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ந��பேதச�க� ெச�தைத��, ராவண� அைத�
ேக�காம� இ��தைத��, இ�ேபா� ராவண��� ஒ�
�ர�ைன எ�ற�� ��பக�ண�, உத��� ஓ�
வ����பைத�� ெத�����றா�.
“த�ம� அ�� இ�தா� இதா�
வ�� நம�� உ�� மா�� எனா
உ��� ெவ�யவ��� உைர
இ�ைம ேம�� இய��னா�.”: ��பக�ண� வைத�
படல�:பாட� எ�:1336
“ம��த த��ைன வா�ைமயா�
ஒ���� ஆவ� உண���னா�
ெவ���� மா�வ� ெம� எனா
இ��� �� எ�� எ��னா�.” பாட� எ�: 1337
“ந�� இ� அ�� நம�� எனா
ஒ�� �� உண���னா�
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இ�� கால� �� எ��னா�
எ�� ெசா�� இைற��னா�.” :பாட� எ�: 1338
எ�� ��ஷண� ��பக�ண�� த�ைமைய� ப��
ராம�ட� எ��� உைர���றா�. அ�ேபா� ���வ�,
ராம�ட�, ��பக�ணைன� த�க�ட� ேச����
ெகா�� �டலா� என ஆேலாசைன ெசா���றா�.
அ�த� பாட�
“எ�� அவ� உைர�தேலா�� இர� ேச� இவைன இ��
ெகா�� ஒ� பய�� இ�ைல ��ேம� ���� ெகா��
��ற� ���� ம�� இ���த�ேகா� இட�� ����
ந�� என �ைன�ேத� எ�றா� நாத�� நய� ஈ�
எ�றா�.” பாட� எ�: 1339
எ�� ��பக�ணைன� த�க�ட� ேச���� ெகா�ளலா�
என ���வ� ெசா�ன ேயாசைனைய ஏ�� ராம��,
அ�ேபா� ��பக�ண�ட� ெச�� ேப�பவ�க� யா�
என� ேக�க, ��ஷண� தாேன ெச�� ேப�வதா��
������ ெச�� ��பக�ண�ட� ேப�வதா��, அவ�
அைத ம���� ேப�வதா�� க�ப� ����றா�.
��ஷண� ராமைன� சரணைட�மா� ேக�பைத இ�வா�
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����றா� க�ப�:
“இ�� உ� ��ைதேய��� இ� அ�� �ர�த �ர�
அ��� � ேச�� ஒ�ேறா அபய�� அ���� அ��
ம�� உ� �ற� ேநா��� ம���� ஆ�, மா�� ெச���
உ��� சகட வா��ைக ஒ��� �� அ���� அ�ேற.”
:��பக�ண� வைத� படல�: பாட� எ�: 1351
“ேபாதேலா அ�� ேபானா� �க�ட� இ�ைல வ�ேல
சாதேலா சரத� �� அற�ெதா�� த�� ��றா�
ஆதலா� உளதா� ஆ� அநாயேம உ��� எ� ஐய?
ேவத�� மர��� ஏ�ற ஒ��கேம ���க ேவ���.”
பாட� எ� 1353
எ�� ��ஷண� ��பக�ண�ட� ��வதா��
ெத����� க�ப�, இ��� ராம� தன�� அ��த
இல�ைக ��மாசன�ைத��, தா� ��பக�ண���
அ��பதா� ��ஷண� ��வதா�� ெத�����றா�.
ேம�� ராமேன, இ�வா� ��பக�ணைன� ேக��
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வ�மா� அ��� உ�ளதா�� ெத�����றா� க�ப�
��ஷண� வா�லாக. அ� இ�வா�:
“ேவத நாயகேன உ�ைன� க�ைணயா� ேவ��
��டா�
காதலா� எ� ேம� ைவ�த க�ைணயா� க�ம� ஈேத
ஆதலா� அவைன� காண அற�ெதா�� �ற�பா� ஐய
ேபா�வா� �ேய எ�ன� ெபா� அ� இர���
��டா�.”
என ராம� அ���யதா�� ����றா� க�ப�. ஆனா�
வா����� ஒ� இட���� இ�வா� இ�ைல.
��பக�ண� ��ஷணைன ம���� ேப�வதா��,
ராவண���� தா� உ����யாக� ெச�வேத �ற�த�
என� ��பக�ண� ��வதா�� க�ப� ����றா�.
“��� ேகால வா�ைவ ந�� ெந�� நா� வள����
��ைன�
ேபா��ேகால� ெச�� ��டா�� உ�� ெகாடா� அ���
ேபாேக�!
தா��ேகால ேம� ைம�த எ� �ய� த����, ஆ��
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கா��ேகால ேம�யாைன� ��� க��� ஏ�.”
எ�� ��ஷணைன, ராம�ட� ெச�� ���ர� ேசர�
ெசா�� வா��த�� ெச���றா�. ேம��,
“ஆ�வ� ஆ�� கால�� ஆ��, 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�� த�ைன �ைன�� வ��த ேவ�டா� என��
��ஷண�ட� ெசா����றா� ��பக�ண�.
எ�லாவ����� ேம�, ���வைன, ��பக�ண� எ����
ெச���ேபா� யா�� த��க��ைல, வா�����
����ப�, ஆனா� க�பேரா, ராம� த��ததா��
����றா� இ�வா�:
“உைட�ெப���ைணவைன உ��� ெகா�� ேபா�
�ைட�ப அ��ேகா� நக� அைட�� ேக� என

456

ெதாைட� ெப�� பக��� மா� ���� இைற
அைட�ேப� எ�� அைட�தன� ����� ஆ� எலா�.”
எ�� ராம� வ�ைய அ��கைள எ�� அைட�பதா��
ெசா���றா�. ேம�� க��ேபா� ���� ��பக�ண�,
பைட �ர�கைள�� ஆ�த�கைள�� இழ�� த���
��றதா�� அ�ேபா� ராம� அவ�ட� இ�வா�
ேக�பதா�� க�ப� ����றா�: அ� வ�மா�:
“ஏ�ேயா� எ�� ெப���ைண இழ�தைன எ�� ஒ� த�
��றா�
��ேயா�ட� �ற�தைன ஆத�� �� உ�� �ன��
ஈெவ�
ேபா�ேயா ��ைற வ��ேயா அ�� எ�� ேபா� ����
இ�ேபாேத
சா�ேயா உன�� உ�வ� ெசா��� சைம�ற� ெத���
அ�மா.”
பாட� எ� 1536
எ�� ��பக�ணைன ந�� ஆரா��� உன�� எ�
ெபா��த� எ�� ெசா��மா� ராம� ேக�பதா��
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����றா� க�ப�. இ��� வா����� இ�ைல. ேம��
இத��� ��ன� நட��� க��ேபா�ேல தா� ராம�
��பக�ண�� அவய�கைள� ����பதா��,
அவய�க� ����க� ப�ட �ைல�� ��பக�ண�,
��ஷண��காக ராம�ட� ேவ��வதா��
ெசா����றா� க�ப�.
“”ெவ��மா �ைன���ற ேவ� அர�க� ேவெரா��
க��மா �ய���றா� இவ� எ��� க��ைடயா�
ஒ��மா� இய�ேம� உட��ற��� பய� ஓரா�
ெகா��மா� அவ� இவைன ���ேகா� ேகாடாதா�.”
பாட� எ� 1568
“த�� என �ைன�� இர��� த�ரா� அ�தக� இ�லா�
ந�� இவ� தைன� கா�� ெகா��� இைற ந�கானா�
உ��ைய� தா� உ�ைன� தா� அ�மைன� தா� ஒ�
ெபா���
எ���யானாக அ��� யா� ேவ��ேன�.” பாட� எ�
1569
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என ��ஷணைன ராவண� �����தாம� பா����
ெகா��மா��, அவைன� ��யாம� இ��க��
ேவ����றா� ��பக�ண� ராம�ட�, ேபா��கள���
இற��� த�வா��. ஆனா� வா����� இெத�லா�
இ�ைல. அத� ��ன� த�ைன� கட�� த��மா�
அவேன ராமைன� ேக��� ெகா��வதா��
ெசா���றா� க�ப�.
“��� இலா �க� எ�� ��வ�க��, அமர�க��
ேநா��வா� ேநா�காைம �� கைணயா� எ� க��ைத
���வா� ���ய�� ெந��தைலைய� க��கட��
ேபா��வா� இ� ��ைன ேவ����ற ெபா��
எ�றா�.”
என� ��பக�ண� தன�� வர� ேவ�� ராம�ட�
ெப�வதா�� க�ப� ����றா�.
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கைத,கைதயா� காரணமா�,
ராமாயண� -��த கா�ட� ப�� 63

இ�ேக ��பக�ண� ராவண� மா�ைகைய அைட��
தன�� எ�ன உ�தர� என� ேக���றா�. அவ�
வர�னா� ம���� அைட�த ராவண�, ���த
ேகாப��ட�, ராம� ���வ� �ைணேயா� கட� கட��
�ைதைய ��க வ����பைத��, அ�த வானர�
பைடகளா� ரா�சத�க��� ேந��த அ�ைவ��,
��ப�ைத�� எ���� ����றா�. இ�த வானர�
பைடக� ேம�� ேம�� கட� ெபா��வ� ேபா�
அைலக� அவ������ வ��, வ�� ேமா�வ� ேபா�
வ�� ெகா�ேட இ��பதா��, இவ���� ���
இ�ைலெயன� ேதா��வதா�� ெசா����� இவ�ைற
அ��க எ�ன வ� எ�ேற தா� அவைன எ��ப�
ெசா�னதா�� ெசா���றா�. அர�க�க�
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அைட������ ெப�� ��ப��� இ��� அவ�கைள�
கா���ப��� ெசா����றா�. ெப���ரெல����
�����றா� ��பக�ண�.
ஏ�ெகனேவ ஆேலாசைனக� ெச�த கால��� ெசா�ல�
ப�ட வ��ைறகைள � ��ப�� இ��கேவ���.
அ�ேபாேத உன�� இ�தைகயெதா� ஆப�� ேந��� என
எ�ச��ைக ெச�ய� ப�ட�. � அ�ேபா� ெசா�ல� ப�ட
சமாதான�ைத நா�� �ைற�ேலா, அ�ல� ெபா��
ெகா��� அவ�ட� ���றைவ ஏ�ப����
ெகா�ளாமேலா, ேநர�யாக� ேபா���� ெச����டா�.
உ��ைடய, ம��� எ��ைடய த��யா�ய ��ஷண�
��யவ�ைறேயா, உ� மைன�யா�ய ம�ேடாத�
��யவ�ைறேயா � ேக�� நட����கேவ���.
உ��ைடய ேம�ைம���, ந�ைம��ேம அவ�க� இ�த
வ��ைறகைள� ��னா�க�. � அல��ய�
ெச����டா�.” எ�� �� ���� ெப���ர��
���க ராவண� ேகாப� ெபா�� எ��த�. “��பக�ணா,
� எ� த�� எ�பைத மற�� �டாேத, ஒ� ஆ�சா�ய�
ேபா� அ��ைரக� ����றாேய?? ேம��,
��பக�ணா, எ� தவ�க� காரணமாகேவ இ�ேபாைதய
ச�பவ�க� நட����தா��, � அைத எ�லா�
மற�����, என�� எ�வா� உத� ெச�வ� என
ேயா��பாயாக! நா� ேந� பாைத�� இ��� �ல��
ெச����தா�� இ�ேபா� என�� உத� ெச�வேத எ�461

உற�ன� ஆன உ� கடைம எ�பைத�� மறவாேத, உ�
பல�ைத � உணர மா�டா�, அைத �த�� உண���
ெகா�வாயாக, என�� உத� ��ய ஆய�தமா���.”
எ�� ெசா���றா�.
��பக�ண� மன� ெந���� ேபானா�. ஆஹா, ந�
அ�ணனா இவ�?? எ�தைன பலவா�? எ�வள�
ைத�ய� �ைற�தவ�?? இ�ேபா� இ�ப�� கல��
இ���றாேன? இ�ேபா� இவ���� ேதைவ ைத�ய��,
ஆ�த�� அ���� வா��ைதக��, ெசய�க�ேம என�
க�� ெகா���றா� ��பக�ண�. அ��தேம ேபச�
ெதாட����றா� ராவண�ட�, “அ�� ���த
அ�ணேன, எ� த�ைத��� சம� ஆனவேன! உ�
கவைலைய ��ெடா�, உ� சேகாதர� ஆன நா�
உ��ைடய ேம�ைம�காகேவ ேம�க�ட
அ��ைரகைள� ��ேன�. ேம�� உ�ைன ந�வ���
���பவ�� எ� கடைம அ�ேறா. ஆனா� உன��
ஏ��ைடய� இ�ைல என� ெத��� ெகா�ேட�. எ�ன
ெச�யேவ��� உன��? அ�த ராமைன நா�
அ��ேப�, பா� �ேய! � இத�ெகன ேவ� யாைர��
அைழ�க ேவ�டா�, நாேன ெச���ேற�, ெச�� அ�த
வானர� ��ட�ைத��, அ�த நர ம�த�க� ஆன ராம,
ல��மண�கைள�� அ�ேயா� அ����ேற�.
இவ�கைள அ��க என�� ஆ�த�க� �ட� ேதைவ
இ�ைல. எ� ைககளாேலேய அ��� ��ேவ�. � ேபா�
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உ� ேவைலைய� பா�, எ��ைடய ெவ�� �ழ�க�
ேக���, அ�ேபா� வ�தா� ேபா��, � இ�ேபா� வர�
ேதைவ இ�ைல,” எ�� ெசா���றா�.
ஆனா� அைத� ேக��� ெகா����த மேஹாதர��ேகா,
இ�� ெகா�ச� �ட� ச�மத� இ�ைல. “ ��பக�ணா,
த�ன�த�யாக � ெச�� ��த� ெச���ேற� எ��
ெசா�வ� ����� தவ�. ஜன�தான��� எ�ன
நட�த�? ச�ேற எ��� பா��பா�, அ�தைகய
ெப��பல� ெகா�ட ராமைனேயா, அவ� த��
ல��மணைனேயா, ந�மா� த�யாக எ�லா� ெவ��
ெகா�ள ��யா�. � இ�ேபா� ��த� ெச�ய�
ேபாகேவ�டா�. ராமைன ெவ�� ெகா�வ� எ�ப�
எ�� அ�ல. ஆனா� �ைதைய ந� வச� ஆ�க ஒ� வ�
����ேற�. இ�ேபா� ��பக�ணைன ���த ம�ற
நா�க� ெச�� ��த� ெச���ேறா�. அ�ல� அவ��
வர ����னா� வர���. ��த��� நா�கேள
ெஜ��ேபா�, அ�வா� இ�லாம�, உட� ����
ர�த�காய�கேளா� ����� நா�க�, உ�க� கால���
����, ராம, ல��மண�கைள நா�க�
ெகா����டதா��, வானர�பைடைய
அ�����டதா�� ெத�����ேறா�. ��க�
எ�க���� ப��கைள வழ��� ெகா��டா�ட�கைள
அ����க�. அ�ேபா� அ�த� ெச�� �ைதைய�
ெச�றைட��, அ�த ேநர� பா���, அவ� மன� கவ��463

வ�ண� வ�ண, வ�ண� ப�டாைடக��,
ஆபரண�க��, ப�ேவ��தமான க� கவ��
ப��கைள�� அ��� இ� ராம� இ�ைல, நா� தா�
உ��ைடய ஒேர பா�காவல� எ�� ெத���தா� ேவ�
வ���லாம��, ெச�வ��ேல �ற��, ெச�வ��ேல
வள���, ெச�வ�ைத மண�த �ைத, அ�த
ெச�வ���காக�� ��ைமயாக உ�க�ைடயவ�
ஆ���வா�. இ� ஒ�ேற வ�” என� ெசா�ல
��பக�ண� மேஹாதரைன� பா��� ஏளனமா��
����றா�.
��ன� த� அ�ணைன� பா��� தா� த�யாக� ெச��
��த� ெச�ய� ேபாவதா��, ம�ன��� ெந��க� எ�ற
ெபய�ேல மேஹாதர� தவறான ஆேலாசைனகைள�
��வதா��, ெசா���றா�. மேஹாதரைன�� அ�வாேற
க���� ேப���றா�. ராவண� மன� ம���� த�
த��ைய� ேபா��கள����� ெச�ல ஆய�த�
ப�����றா�. த� அ�ைம� த����� த�
ைகயாேலேய ஆபரண�கைள� ���, ேபா��கான
மாைலகைள�� �����றா�. கவச�ைத அ����
எவ�� த� த��ைய� தா�க ��யா� என உ��
ெகா���றா�. ைக�ேல �ல�ைத� ெகா���, �ரளய�
கால��ேல அ��க வ�த ��ரேனா எ�� எ��மா� த�
த�� இ��பதா� ம����றா�. ேவ�ய�கைள அைழ��
ஆ��வாத ம��ர�கைள� ெசா�ல ைவ���றா�,
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இ�தைன��� ��ன� ஊ��கால��� பரம�வ� ேபால�
ைக�� �ல�, ஏ��, உட�� கவச� த���, த�
ேப��ேவா� �ற�ப��� ெச�� ��தகள�ைத அைட�த
��பக�ணைன� பா��த வானர �ர�க� �ைக�தன�.
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கைத,கைதயா� காரணமா�
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இ�வள� ெப�ய உ�வமா? என மைல�தன�! மைலேய
ெபய��� வ����டேதா என எ��� கல��ன�.
வானர �ர�க� இ��த� எ��� கல��னா��
ச�ன�க� ��பக�ண��� அபச�னமாகேவ இ��தைத
அவ� கா���றா�. ஆகேவ அபச�ன�களா�
��பக�ண�� மன� ெகா�ச� தள��த�. எ���
அைத� கா��� ெகா�ளாமேலேய அவ� ேபா��கள���
��ேன�னா�.
அ�கத�, �த�� ��பக�ண�� ேப��ைவ� க��
�ைக�� ��றா��, ��ன� �தா���� ெகா��,
�லைன��, நளனன�� பா���, பய�� ஓட இ����
வானர� பைடகைள� �ற�பட� ேச����க� ெசா��� 466

க�டைள இ���றா�. வானர �ர�க���� தா��
ைத�ய� ெசா���றா�. நா� �றைம அ�றவ�க�
அ�லேவ? ஏ� பய�படேவ���? என� ைத�ய�
ெசா���றா�. இைத� ேக�ட வானர�ர�க� ����
வ��, மைல����கைள��, ெப�� மர�கைள��
���� ��பக�ண� �� ����றன�. ஆனா� அைவ
ெபா��ெபா�யாக� ேபா��ேற ஒ�ய ��பக�ண���
ஒ��� ஆக��ைல. வானர�கைள� ���க� ��பக�ண�
த� ெப�ய ைககைள ���� ���க ஆர���தா�.
உடேனேய வானர�க� அவ� ைக�� ��ப�� ந��க�
ெதாட��னா�க�. ���க ��யாத வானர�க� ஓ�
மைற�� ெகா�ள ஆர���தன�. அ�கத� ேகாப�
ெகா���றா�. இ�ப�யாவ� ந� உ�ைர நா�
கா�பா��� ெகா�ள ேவ��மா??? ராமைன எ�����
��பக�ண� உ�ேரா� இ��க ���மா??? நா� ஓ�
ஒ��தா� ந� �க�� ஒ������, ���� வா��க�
என� �� அைழ���றா� அ�கத� வானர �ர�கைள.
ஆனா� பய��� எ�ைல�� இ��த அ�த வானர �ர�க�
வர ம��கேவ, ���த �ரயாைச�� இைட�� அ�கத�
அ�ம� தைலைம�� �ல வானர �ர�கைள�
ேச����றா�. அைனவ�� ��பக�ணைன� க�ைமயாக�
தா����றா�க�. அ�ம� தைலைம�� க�� ச�ைட
�க��� ��பக�ண�� ஆதர��� அ��ப� ப�ட பைட
�ர�க���� ெப�� ேசத� �ைள��ற�. ேகாப��ட�467

��பக�ண� அ�மைன� தா�க அ�ம� �ைல�ைல��
ர�த� க��� ெகா��, ச�ேற த�மாற, அைத�
பய�ப���� ெகா�ட ��பக�ண�, வானர�கைள
அ��க ஆர���தா�. ேகாப� ெகா�ட அ�கத�
��பக�ண�� க�ைமயான தா��த�� �ேழ, �ழ,
அ�ேக ���வ� ெப�� ேகாப�ேதா� வ���றா�.
���வேனா� ெபா�த ��பக�ண� �ைரய, இ�வ����
க�� ச�ைட நட���ற�. ஆனா� த� �ல�தா�
���வைன� �ேழ ���� ����றா� ��பக�ண�.
ஆனா� அ�ம� இைட�� ���� �ல�ைத� ெபா��
ெபா�யா�க ���வ� த�ப �யல, ��பக�ணேனா ஒ�
ெப�� மைல��கர�தா� ���வைன� �ேழ ����
����ேய ����றா�. அர�க� பைட ேகாலாகல�
அைட��ற�. ���வைன� த� ைக�ேல இ����
ெகா�� ��பக�ண� இல�ைக நக����ேள ெச�ல
�ைர��றா�. அ�ேபா� வானர�பைட �ைல�ைலய,
இைத� க�ட அ�ம� தா� எ�ன ெச�வ� எ��
ேயா����றா�.
இ�ேபா� த� பல�ைத� கா��னா�, அ� பய� தரா�.
எ�ப��� ���வ� தானாகேவ த� பல�தா� ���ப
வ�� ேச�வா�. இ�ேபா� ந� �ரண பல�ைத� கா��
���வைன ����ப� அவ���� �க� தரா�, நம���
பய� இ�ைல எ�� ��� ெச���றா�. இல�ைக
நக����ேள ��பக�ண� �ைழ�� ேவைள�� ���வ�
468

�ைன� ����, ��பக�ணைன� தா����றா� அவ�
ச��� எ��பாராவ�ண�, ச�ேற �ைல�ைல�த
��பக�ண� த�மாற��, அைத� பய�ப���� ெகா��
���ப ராம� இ���� இட� வ�� ேச���றா�
���வ�. ��பக�ண� ேகாப�ேதா� ���� ேபா��கள�
வ���றா�. இ��ைற வானர�பைட�� அவ�
�ைள��த நாச�தா� அ�ச� ெகா�ட வானர�பைட
���� ராமைர� சரணைடய, �த�� ல��மண�
வ���றா�, ேபா���. ��பக�ண� அவ�ட�
அவைன� பாரா��� ேப���� எ��� தா�
ராமைன��, அவ� �ர�கைள�� அ�����வதா��
சபத� ��ேட வ����பதா�� அேத ேபா� ெச�ய�
ேபாவதா�� ெசா����றா�. ஆகேவ ராமேனா�
ேந��� ேந� ேபா� ���� அவ� ஆைசைய �ைறேவ�ற
ேவ�� அவ�ட� ராம� இ����ட� இ�ேவ
என�கா����றா� ல��மண�. அவ� ஆைச�ப�ேய
ராம�ட� ெப��ேபா� ����றா� ��பக�ண�.
வானர�கைள� ெதாட��� அவ� அ��பைத� பா��த
ல��மண�, வானர �ர�கைள ��பக�ண� �� ஏற�
ெசா����றா�. இ��த� ஏ�னா� அவனா� ஏ��
ெச�ய ��யாம� ெதாட��� அ��க ��யாம�
�ண�வா� என� ெசா�ல, ��பக�ணேனா ஒேர உதற��
அ�தைன வானர�கைள�� �ேழ ���� ����றா�.
அவ�� அள�ப�ய ஆ�றைல எ�� �ய�த ராம�,
அவைன� பா���, “உ�ைன அ���� பாண� தயா�, வா
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உடேன, எ�ேனா� ெபா�த,” என அைழ�க�
��பக�ண��,” ேஹ, இ�வா� �ல� �லகேம, நா�
வா�ேயா, கப�தேனா, கரேனா, �ராதேனா, அ�ல�
மா�சேனா அ�ல எ�பைத அ�வா�. எ�ைன ����வ�
எ�ப� க�ன� எ�� ெத��� ெகா�வா�. �த�� உ�
பல�ைத� கா��, ��ன� நா� உ�ைன
��������ேற�.” எ�� ெசா���றா�.
ராம� ஏ�ய வா� அ��ர�தா� ��பக�ண�� ஒ�
ைகைய ெவ�ட� �ேழ ���த அ�த� ைக�� ���, பல
வானர�க� உ��ழ�தன�. ��ன� ம�ெறா� ைகைய��
ெவ�� ������றா� ராம�. எ��� த� வ�ைம
ெபா���ய கா�க�� �ைண ெகா�� ேபா���
வ���றா� ��பக�ண�. அவ� கா�கைள �� ெவ���
த����றா� ராம�. �ைசக� நா��� ந��க, மைலக�
ஆ�ட� ேபாட, கட� ெகா�த��க, ராம� ���த அ��
இ�ேபா� ��பக�ண�� தைலைய அ��� எ���ற�.
அவ� தைல �ேழ ���த ேபர������
இல�ைக�ேகா�ைட வா�� தக��த�. உட� ���த
அ������ கட� ெபா��ய�. ��வா� உ��ன�க�
பல�� உ�ைர ��டன. ��க��, �றா�க�� ந����
ெச�தன. ஆனா� வானர�ர�கேளா ஆ�� பா�
ம���தன�. எ��� ம����, ேகாலாகல�, ஆ�ட�,
பா�ட�, ெகா�டா�ட�, மைல ேபா�ற ��பக�ண�
���� ப�டா�. இ�???
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வானர�பைட ேகாலாகலமா�� ெகா�டாட, ������த
அர�க�க� ராவண�ட� ெச�� ��பக�ண� ராமனா�
மா��க� ப�டா� என� ெத�����றன�. அைத� ேக�ட
ராவண� மய�� ����றா�. ம�ற அவ�
உற�ன�க�� ெப�� ��க��� ஆ��தன�. ஒ�வா�
சமா��� எ��த ராவண�, “ஆஹா, ேதவ�கைளேய
ேபா�� ெவ�ற எ� த�� ��பக�ணனா இற��
ப�டா�??? இ�, இ��தா�� , ��ன� ���னா��
அவ�ைற�� எ����� வ�லைம பைட�த எ� த��
��பக�ண��கா மரண� �க��த�? அ��� ஒ� நர�
ஆ�ய ராம�� ைகயாேலேய ஏ�ப�� ��டேத??
��பக�ணா!, ��பக�ணா! இ�த ��,��வ�க�
இ�ேம� எத��� அ�ச மா�டா�கேள?
வானர�க���� இ� இல�ைக� ேகா�ைட���
�ைழவ� எ�� என� ேதா�� ��ேம?? ஐயேகா! எ�ன
ெச�ேவ� நா�?? அ�ைம� த��, உ�ைன� ப�
ெகா��ேதேன?” எ�ெற�லா� �ல����றா� ராவண�.
இ��� இ�த ரா�ய�தாேலா, அ�ல� �ைதைய நா�
அைட�தாேலா எ�ன பய� ஏ�ப��? ��பக�ணா! �
இ�லாம� நா� உ�� வா�வெத�ப�?? ஆனா�
உ�ைன� ெகா�ற அ�த ராமைன� ெகா�� நா� ப�
���கேவ��ேம? அத�காகேவ எ� உ�ைர ைவ���
ெகா�� இ���ேற�. இ�ைலேய� நா�� உ� வ�ேய
இேதா �ற�ப��ேற�, காலேதவைன ேநா��! ஆஹா,
அ�ேற ��ஷண� ��னாேன?? ��ஷண�
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வா��ைதகைள அல��ய� ெச�ேதேன? அத�கான
பலைன அ�லேவா இ�ேபா� அ�ப����ேற�?
�ரஹ�த��, மா�டா�, ��பக�ண�� மா�டா�,
இ� நா� எ�ன ெச�வ�?” �ல��னா� ராவண�.
அவ� ேசாக�ைத� க�ட அவ�ைடய ம�ற�
��ைளக��, ம�ற சேகாதர�க�� அவைன� ேத��,
தா�க� ேபா���� ெச�� ராம, ல��மண�கைள அ���
��வதா�� ெசா��� ெப��பைட�ட� ேபா����
�ள��னா�க�. ��ய� ேபா� �ரகா��த மேஹாதர��,
கா�ேமக���� �கரான ���ர��, மைல ேபா�ற
ேதா�ற��ட� அ�காய�� , �வனா� மன� ��ர இ�
ெச�க��� உபேதச ம��ர�ைத� ெசா�ன ேதவ
ேசனாப�யான கா���ேகய� ேபா� நரா�தக��, அவ�
மாம�, மாேயா�, ேபா�ற ேதா�ற��டேனேய
ேதவா�தக��, ெச�வ���� அ�ப�யானவ��,
ராவண��� அ�ண�� ஆன �ேபர� ேபா�
மஹாபா��வ�� ேதா�ற� அ��க அர�க� பைட ����
�� உ�சாக��டேனேய வானர�பைட�ட� ெபா�த
ஆர���த�. வானர�பைட�� பலைர�� வ�த
உடேனேய அர�க� பைட அ��� நாச� ெச�த�.
அ�கத�, நரா�தகைன��, அ�ம�, ���ர�,
ேதவா�தகைன��, �ல�, மேஹாதரைன��, �ஷப�,
மஹாபா��வைன�� �ைறேய ெகா�றன�. ஆனா�
�ர�ம�ட� வர� ெப�ற அ�காயைன அவ�களா�
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ஒ��� ெச�ய ��ய��ைல. ெப�� சாதைனக� ���த
அவைன� க���ப���� வ�, வைக ��யாம�
வானர�பைட�ன� �ைக�� ��றன�. பா�கட�� ப��
ெகா������ அ�த ���ேவ வ����டாேனா,
அவ� ைக����� ச�கர� தா� த�கைள அ��க
வ����டேதா, என வானர �ர�க� எ��� வ�ண�
�ழ��, �ழ�� ச�ைட���� ���தா� வானர
�ர�கைள��ணமாக . அ���� அைட�த வானர �ர�க��
�ல� ராம�ட� ெச�� ேபா��கள� ெச��கைள�
ெத���க, ராம�� அ�காய�� �ர சாகச�கைள�
க�ணா� க�� �ய���றா�. ��ஷண�ட� யா�
இவ� என� ேக�க அ�காய� ப��ய �பர�கைள
��ஷண� ெசா�ல ஆர�����றா�.
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ராவண�� ���ர�க�� ஒ�வ��, �ர�மா�ட� வர�
ெப�றவ�� ஆன அ�காய� ப��ய �பர�கைள
��ஷண� ெசா�ல� ெதாட��னா�. அ�த
மஹா���ேவ வ�� ராவண��காக ��த�
ெச���றாேரா எ�� எ��� வ�ண� த� �ர�ைத�
கா��ய அ�காயைன� பா��த ராம, ல��மண�க� அவ�
�ர�ைத� பா��� �ய�தன�. ��ஷண�
ெசா���றா�:”த�ைதயான ராவண��� �கரானவ�
இவ�. அவ� மைன�க�� ஒ���யான தா�யமா��
எ�பவ���� �ற�த இவ� அ� ���சா�,
ஆேலாசைனக� ெசா��வ�� வ�லவ�, ேவத�கைள
��ைமயாக� க�ற��தவ�, எ���பைடகைள�
����ப�� �ற�தவ�, அேத ேபா� சமாதான�
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ேப�வ��� வ�லவ�, இ�� இல�ைக நகேர இவ�
ஒ�வைனேய ந�� உ�ள� எ�றா� �ைக இ�ைல.
�ர�மா�ட���� வர�க� ெப�ற இவ�� ஒ�
ெபா���ய ேத��, கவச�க�� �ட அவராேலேய
அ��க� ப�ட�. ��க அ�� பைட�த இவ� இ��ர��
வ�ரா�த�ைதேய அட��யவ�. நா� ச���
தாம��காம� இவைன அ��க ேவ���. இ�ைலேய�
வானர� பைடைய இவ� அ��� ��வா� எ�ப��
ச��� ஐய��ைல.” எ�� ெசா���றா�.
வானர �ர�கைள எ�லா� க�கல�க அ����
ெகா����த அ�காயைன� க�� அவ� ��ேன
ல��மண� �ர�ேதா� ேபா� ��றா�. அ�காயேனா
ல��மணைன� ��வ� எ�ேற ம��தா�. “வய�� �க
இைளயவ� ஆன � த��� ேபா. உ�னா� எ�ேனா�
ேபா� ��யேவ��ய பல� இ�ைல, எ� அ��கைள�
தா��� ச�� உ��ட� இ�ைல, ����� ேபாவா�,
இைளஞேன!” எ�� அ�காய� ெசா�ல ல��மண�
�ர�ேதா� அவைன எ���� ����றா�. அ�காய��,
ல��மணைன எ���க இ�வ���� க��ேபா�
நட���ற�. ல��மண�� அ��கைள எ�லா� எ����
ஒ� பா���� இ�லாம� ���� அ�காயைன� க��
�ைக���றன� வானர �ர�க�. ேதவ�க��, ய�ச�க��,
��, ��வ�க�� இ�த அ�சய� ச�ைடைய� காண
���� �� ��றன�. ல��மண� அ�காயைன
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����� வ� ேத�� �ைக�� ��க அ�ேபா� வா�
அவ� கா�� ெம�ல, “அ�காயைன� ேதா�க���� �ேழ
���த ேவ��மானா� �ர�மா��ர�ைத�
பய�ப���.” எ�� ெசா�ல ல��மண�
�ர�மா��ர�ைத� ைக�� எ��தா�.
ச��ர, ��ய�க� �ைக�� ந��க, �� அ�ர, ல��மண�
�ர�மா��ர�ைத ஏ�னா�. த� �� பல�ேதா� அ�
அ�காயைன� தா��ய�. அ�காய� �ர�மா��ர�ைத
���த ஏ�ய அ��ர�க� பலன��� ேபா�ன.
�ர�மா��ர� தா��� �ேழ ���தா� அ�காய�. அவ�
தைலைய� ����த� �ரமா��ர�. அ�காய� உ�ைர
இழ�தா�. ராவண���� ெச�� ெத���க� ப�ட�.
��க கவைல�ட� அவ� ��ரா�ைன� பா���� த�
மன�கவைலைய� ப���� ெகா���றா�: “இ�த ராம,
ல��மண�கைள ���த� ��யவ� எவேர��
இ����றனரா ெத�ய��ைல. பல� ���த
இ��ர���� க��� இ��ேத இவ�க� இ�வ��
������ ெகா�� ��டன�. அ�த �ம�நாராயண�
தா� ராமனாக வ������றாேனா என எ����ேற�.
�ைத இ���� அேசாகவன��, அைத� ���ய
இட�க�� பா�கா�க� படேவ���. வானர�கைள�
சாதாரணமா� �ைன�� அல��ய� ெச�ய ேவ�டா�.”
எ�� ெசா�� ���� த� உற�ன� ஒ�ெவா�வரா��
ெகா�ல� ப�வைத எ��� ெப����க���
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���னா�. அவைன� க�� வ���ய இ��ர�� த�
தக�ப���� ைத�ய� ெசா�ல ஆர���தா�.
“த�ைதேய, நா� உ�ேரா� இ����வைர தா�க�
கவைல ெகா�ள� ஆகா�. ஏ�ெகனேவ எ�
நாராச�களா� ராம��, ல��மண�� ர�த� ெப�க
���� �ட�தைத� க���க� அ�லவா?? அவ�க�
உ�ைர ��� ச�த��ப�� எ�னாேலேய நட�க�
ேபா��ற�. அைத� தா�க� க�ணா� காண��
ேபா����க�. ச�ஹார ����யான ��ர�, ��லைக��
கா��� ���, ேதேவ��ர�, எம�, அ��, ��ய,
ச��ர� �ய���ப�யாக இ�� நா� ��த� ெச�� அ�த
ராம, ல��மண�கைள ���� ����ேற�.” எ��
������ ேபா���� தயா� ஆனா� இ��ர��.
மகைன� க�� ெப��த� ெகா�டா� ராவண�.
ேபா���� �ற�ப�� ��ன� அ��ைய வள���,
அ���� ேவ��ய �ைஜகைள �ைற�ப� இ��ர��
ெச�ய, அ��ேதவ� ேந�� வ�� தன�� உ�ய
கா��ைகைய� ெப��� ெகா�� ெச�றா�. இ�தைகய
வ�பா��னா��, ஏ�ெகனேவ தன��� ெத��த
மாயாஜால �ைறக�னா�� ஒ���த இ��ர��, த�,
ேத�,ஆ�த�க�, �� ஆ�யைவ வானர �ர�க����,
ராம, ல��மண�க���� க����� ெத�யாம�
பா���� ெகா�டா�.
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ேபா��கள��� �ைழ�த�� பைடைய
அ�வ������� தா� �ற� க��� படாம�
மாயமா� ����ப�யாக� த� மாயாச��ைய�
பய�ப���� த�ைன மைற��� ெகா�டா�. வானர
�ர�க��, தளப�க��, ���வ�, அ�கத� உ���ட
ம�ற மாெப�� �ர�க�� அவ� தா��த�� �ைல
�ைல�தன�. இைத� க�� மன� ம���த இ��ர��,
ராம, ல��மண�கைள�� த� அ��, மைழயா� ����
��னா�. ��ன� �ர�மா��ர�ைத அவ� ஏவ, அைத�
க�ட ராம�, ல��மண�ட�, �ர�மா��ர�ைத இவ�
ஏ���றா�. நா� இத��� க��� ப�ேட ஆகேவ���.
தா�க ேவ��ய� தா�. நா� �ைன�ழ��
������ட��, ஏ�ெகனேவ வானர� பைட��
�ைல�ைல�த க�ைய �ைன��, அவ� உ�சாக�
அைடய� ேபா��றா�. நா� இ�ேபா� இ�த
அ��ர����� க��� ப�ேட �ரேவ���” எ��
ெசா���றா�. அேத ேபா� இ��ர�� ஏ�ய அ��ர�
இ�வைர�� க�ட, இ�வ�� அத��� க��� ப�� �ேழ
����றன�. இல�ைக ���� இ��ர�� ��க மன
ம��ேவா� த� த�ைத�ட�, தா� அைனவைர��
������டைத��, வானர �ர�க� �ைல
�ைல����டைத�� ெத�����றா�. வானர �ர�க�
��க கவைல�ட� த�க� உட�� ர�த�
ெப��வைத��, த�க� காய�கைள�� �ட
மற������ கவைல�ட��, �ைக��ட��, இ� எ�ன
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எ�� ஒ��� ��யாம� ��றன�.
ராம, ல��மண�க� த�ர, அ�ேக தைலைம வ��த ெப�ய
�ர�க� ஆன, ���வ�, ஜா�பவா�, அ�கத�, �ல�,
ஆ�ய அைனவ�� மய�க �ைல���, ��ட� த�ட
இற��� த�வா��� இ��பைத� க�ட அைனவ��
ெச�வத�யா� ேயா��ைக��, ஓரள� காய��ட��,
�ைன�ட�� இ��த அ�ம� ம�ற அைனவைர��
எ�வாேற�� கா�கேவ��ய� த� கடைம எ��
உண��தா�. அைத� ���� ெகா�ட ��ஷண��
அவைன� ேத��, யாேர�� உ�� �ைழ���ளா�களா
என� பா��க� ெசா�ல, ���� �ட�தவ�க�� அ�ம�
ேதட ஜா�பவா� ம��ேம அைர �ைனேவா� �ன��
ெகா�� இ��தைத� க�டன� இ�வ��. ஜா�பவாைன�
�����, இ��ர���� பாண�க� உ�கைள� தா��யதா
என �சா��க, எ�னா� க� �ற�� பா��க
��ய��ைல, ஆனா� என�� ஒ� ேயாசைன
ேதா����ற�. அைத �ைறேவ�ற அ�மனா� தா�
����. அவ� இ�ேக இ����றானா எ�� �னவ,
அைனவைர�� ���, ��� அ�மைன ஏ�
ேத���றா� ஜா�பவா� எ�� ேயா��த ��ஷண�,
அைத ஜா�பவா�ட� ேக�டா�.
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எ��� ��க� �ட ��யாத �ைல�� இ��த
ஜா�பவா�, �ரைல ைவ�ேத ��ஷண� தா� ேப�வ�
என� ���� ெகா��, அ�மைன� ����மா�
ெசா�லேவ, ��ஷண� அ�மைன� ேத�வ��
காரண�ைத� ேக���றா�. ஜா�பவா� ெசா���றா�.
“வானர�பைட ெமா�த�� அ�����தா� �ட ���ப
அவ�ைற ���� வ�லைம பைட�தவ� அ�ம�
ஒ�வேன! அவ��� ஒ��� ஆக��ைல எ�� ந�
ெவ���� உ��ேய!” எ�� ெசா���றா�. உடேனேய
ப�க��� இ��த அ�ம�, ஜா�பவாைன� பா���, நல�
�சா��கேவ, ஜா�பவா��, அ�ம�ட�,
ெசா���றா�:”வானர�க�� �க �க� �ற�தவேன!
வா��மாரா, உ�னா� ஆகாத� ஒ����ைல. இ�ேபா�
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இ�த வானர�பைடைய��, ராம, ல��மண�கைள��
கா��� ெபா��� உ��ட� தா� உ�ள�. � ����
கடைல� கட�கேவ���. கடைல� கட�� இமயமைல�
சார���� ெச��, அ�ேக �க �க உய������� �ஷப
மைல�� �� ஏ�னா� ���ைகைலமைலைய �
கா�பா�! அ�த இ� மைல� �கர�க���� இைட��
ஒ���� �ரகா���� த�ைமைய உைடய ஒ�
மைலைய�� � காணலா�. அ�த மைல தா�
ப�ேவ��தமான ��ைகக� அட��ய மைல ஆ��.
��தச����, �ச�யகர�, ஸுவ�ணகர�, ஸ�தா�,
ேபா�ற நா�� ���யமான ��ைககைள அ�ேக
இ��� � ெகா�� வரேவ���. அவ�ைற எ����
ெகா�� எ�வள� �ைரவாக ���ப ���ேமா
அ�தைன �ைரவாக வ�தாயானா� அைனவைர��
கா�பா�� �டலா�.” எ�� ெசா���றா� ஜா�பவா�.
ஜா�பவா� ��யைத� ேக�ட அ�ம� ��ய பல�
வர�ெப�றவரா�, அ�த மகா����� ச�ரா�த�
ெச��� ேவக�ைத �ட அ�க ேவக��ட� எ���,
ச���ர ராஜைன வண��� ����, கடைல� கட��
���ேல தா�, இமய�ைத ேநா�� ேவகமா�
�ைர�தா�. அ�த ��யைனேய ெச��
ெதா����வாேரா எ�� அைனவ�� எ�� �ய���
வ�ண� ேவகமா��, ெவ� உயர���� பற�� ெச��
இமயமைலைய அைட�த அ�ம� அ�ேக ��ைககைள�
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ேத��� அவரா� எைத�� ச�வர� க�� ���க
��ய��ைல. ேகாப� ெகா�ட அ�ம� அ�த
மைல��கர�ைத அ�ப�ேய ெபய��� எ��தா�. த�
ைக�� அைத� தா��� ெகா�� ���� அேத
ேவக��ட� பற�� வ�� இல�ைக�� ேபா��கள�ைத
அைட�தா�.
அ�மனா� ெகா��வர�ப�ட ��ைகக�� �க�த�
எ��� பர�ய�. அ�த வாசைனைய �க��த�ேம
வானர�க��, அவ��� தைலவ�க�� ����
எ��தன�. ��ைகக�� உத�யா�, த�க� காய�க��
ஆற� ெப��, ����� ெகா�டன� அைனவ��. ராம,
ல��மண�க�� அ�வாேற உ�� ம�����, த�க�
காய�க�� ஆ�ற�ப��, ���ண��� ெப�� ����
ேபா���� தயா� ஆனா�க�. ஆனா� இேத ��ைகக�
அர�க�கைள�� �ண�ப��� இ����. ராவண� ெச�த
ஒ� தவ��னா� அவ�க��� இத� பல� ��டாம�
ேபா���. அர�க� தர��� உ�� இழ�� அ�க� என
எ��க���� ெத�ய� �டா� எ�பதா�, யாேர��
காய� அைட�ேதா, அ�ல� உ�� ��ேடா �ேழ
���தா� அவ�கைள உடன�யாக� கட��
த���ப�ேயா, �� எ������ப�யாகேவா ராவண�
உ�தர�����தப�யா�, இ�த ��ைகக�� பல�
அவ�க���� ��டாம� ேபா���. இ��� ����
ஒ� ����, அ�ல� ராவண�� அ���� அைடயாள�
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என� ெகா�ளலா� அ�லவா?? “�நாச காேல, �ப�த
���!” எ�� ெசா�வா�க� அ�லவா??? ��ன� அ�ம�
அ�த ��ைக� �கர�ைத ���� வான��வ�யாகேவ
இமய���� எ���� ெச�� எ��த
இட��ேலேய���� ைவ����டதா�� �����
����ற�..
இத���ன� நட�த ெப��ேபா�� ெப��பா��
அ�மனா� ெசா�ல� ப�ட ேயாசைனகேள ��ப�ற�
ப�டன. ராவண� த� த��யான ��பக�ண��
மக�கைள��, ம�ற �ர�கைள�� ��த கள����
அ��ப அவ�க� அைனவ�� அ�கதனா� ���த�
ப���றன�. இேத ேபா� ம�ெறா� த��யான கர��
மக�� ���த� பட, ேகாப� தைல�ேக�ய
இல�ேக�வர�, இ��ர��ைத ���� ��த� ெச�ய
அ�����றா�. இ��ர�� இ��ைற�� ேந��� ேந�
��த� ெச�யாம� மைற����ேத ��த� ெச���றா�.
பல�தமான வ�பா�கைள�� நட������ ேபா���
வ����த இ��ர��, வான��� எ�ேக இ����றா�
எ�ேற ெத�ய��ைல, ராம, ல��மண�க���.
அவ�க�� அ��க� அவைன� ெதாட� �ட இ�ைல.
அ���, இ��� நக���, நக��� அ�� மைழ
ெபா��தா�� எ�த இட��� இ����றா� என�
����� ெத�யாம� த��தன� இ�வ��.
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அ��க� வ�� ��ைக� ��ைவ��, ராம, ல��மண�க�
ேபா� ெச�ய ஓரள� அவ�களா� இ��ர��ைத� காய�
ப��த ���த� எ�பைத அ�த அ��க� �ேழ
���ேபா� ர�த� ேதா��� ��வைத ைவ���
ெத��த�. ஆனா� மைற����� ��த� ெச��� இவைன
அ��ப� எ�வா� என ேயா��கேவ��� எ�ற
எ�ண� ெகா�டா� ராம�. ல��மண�ட�� அ�வாேற
����றா�. ராம�� எ�ண� த�ைன அ��பேத என�
����ெகா�ட இ��ர��, ேபா��கள�ைத ���
ெவ�ேய���றா�. த� மாயாச��யா�, �ைதைய�
ேபா�ேற ம�ெறா� �ைதைய� ேதா������றா�.
�ஜமான �ைத எ�வா�, அ��கான ஆைட�டேனேய,
ஆபரண�க� இ�லாம�, உட��� ���ட��,
����ட�� காண�ப�டாேளா அ�வாேற இவைள��
ேதா������றா�. �ைத�� ��க�� இவ�
க�க��� காண�ப�ட�. அ�ம� பா��தா�. �ஜமான
�ைததா� இவ� எ�ேற �ைன�தா�.
பல வானர�கைள�� ������ ெகா�� த�ைன� தா�க
அ�ம� வ�வைத இ��ர�� பா������, நைக���
ெகா�ேட த� வாைள உ��, த�ன��� இ���� மாய
�ைத�� தைல��ைய� ���� இ���� தா�க
ஆர���தா�. அ�த மாய �ைத��, “ராமா, ராமா‘” எ�ேற
அல���றா�. ேகாப� ெகா�ட அ�ம� “உ��ைடய
அ���கால� ெந�����ட�. இ�த அபைல உன�� 484

எ�ன ��� ெச�தா�? ஒ� ெப�ைண� ெகா�வ� மகா
பாப�! �ைதைய � ெகா�றாயானா�, � உ�� �ைழ�ப�
��சய� இ�ைல.” எ�� எ�ச����றா�. இ��ர�� ேம�
அ�ம� ��ேவக�ேதா� பாய, இ��ர��ேதா, “�
ெசா�வ� உ�ைமேய, ஒ� ெப�ைண� ெகா�ல�
�டா�தா�. ஆனா� ேபா�� எ���� எ� பா��ைப
ஏ�ப���� எ�� ெத��� பா��ைப ஏ�ப���வ�
ெச�ய� ��ய ஒ� கா�யேம! இவைள� ெகா�றா�
உ�க� அைனவ���� பா��� ஏ�ப��. �த��
இவைள� ெகா�����, ��ன� உ�க� அைனவ����
��� க����ேற�.” எ�� ெசா������ த�
ைகவாளா� மாய �ைதைய இர�� ��டா����றா�.
பத�ய அ�ம�, ���த ேகாப��ட�,அர�க� பைடைய�
தா�க, ெப�� உ���ேசத� ஏ�ப���ற� இ�தர����.
அ�ம� �ைத மரண� அைட�தா� எ��� ெச��ைய
ராம�ட� ெத���க எ��, ேபா��கள��� இ���
ெம�ல, �லக, அைத� க�ட இ��ர����, தா��
இ�ெனா� யாக�ைத� ���� ெச����� வரலா� எ�ற
எ�ண�ேதா� ேபா��கள��� இ��� �ல���றா�.
ராமைர� ெச�றைட�த அ�ம�, �ைத இ��ர��தா�
ெகா�ல� ப�டா� என� ெத���க, அைத� ேக�ட ராம�
மன� தா�க ��யாத ேசாக��� ஆழ, ெச�வ�
இ�னெத�� அ�யாம� த��க, மர� ேபா� �ேழ
சா��தா�. ல��மண� தா��� ����� த� ம��� 485

ேபா��� ெகா�டா�.

486

கைத,கைதயா� காரணமா� ராமாயண� - ப�� 67

இ�ேபா� ெசா�ல� ேபா�� �ஷய�க� ல��மண�
��வதா� வா��� ராமாயண��� வ�வ�.ல��மண�
த�ம�ைத ������ ேப�வா� இ�த இட���. இ�த
இட�ைத ���யமா�� �����வத��� காரணேம ம�ற
ராமாயண�க�� இ��த� வர��ைல எ�பேத!
எ�னதா� ம�த�� உய��தவ� எ�றா�� ராம�� ச�,
ல��மண�� ச�, சாதாரண ம�த�� ஆசாபாச�க���
உ�ப�ேட, அ�த �ய�க���� க���ப�ேட
நட������றன�. நா� ����க� எ����ேபாேத
இ��தமான ேம�ேகா�க� வ�� இட�ைத ���யமா�
எ���� ெகா�ேட�. ஏென�� ராம� ஒ� ம�த� தா�,
எ�பைத��, அவைர� சா��தவ�க��, தா�க� ஒ�
அவதார� எ�� �ைன�காதப���ேம வா��� அவ�க�
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ேப�வைத எ�லா� �������ளா�. மன�ேசா��
எ�ப� நம�� இ�றள�� எத�கா�� ஏ�ப�ேட
����ற�. அ�த� ேசா�� ஏ�ப�டா� உடேன த�ம���
பாைத�� இ��� �றழாம�, ���� நம�
கடைம�ேலேய மனைத� ெச���,
ெச�யேவ��யவ�ைற ஒ��� �ைறேயா�
ெச�யேவ��� எ�பைத உண��தேவ இ� இ��
����ட� ப���ற�, என எ��ைடய க���.
சாதாரண ம�த�க� ஆன நம�ெக�லா� இ������
அேத ஆசா, பாச�க��, ேகாப, தாப�க��, த�ம
��தைன��, ெப�ேயா�கைள ம��� நட�தா�� அத�
�ைளவா� ஏ�ப�ட த��ப�ட ந�ட�ைத� ����
வ���வ��, ராம�� ,�ைத��, ல��மண��
ஆ�கா�ேக எ���� ெசா��வதாகேவ வா��� ��
உ�ளா�. அத�ப�ேய நா� பா��கேவ���. �ைத தா�
�ைற�ப�ட��, ைகேக�ைய �ைன��� �ல��வ�� ச�,
�ைதைய இழ�த�� ராம� �ல��ய�� ச�, இ�த�
த��ப�ட ம�த�க�� சாமா�ய� ேபா�ைக� ���வேத
அ�லாம�, ராமைர ஒ� அவதாரமா� எ���� ெகா��
பா��தா� த�பாகேவ ெத���. ஆனா� வா�����
அ�த� க�டாய� ஏ�� இ�ைல. ஆகேவ தா� பா��தப�,
த� ேகாண��ேலேய ெசா�� உ�ளா�. இ�த� �����ட
���யாச�க� ெத���ப�யாகேவ நா� எ��
வ���ேற� ��யவைர���. இ� �ைத
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இற����டா� எ�� க��ய ராம� மய��
������டைத� க�ட ல��மண� ��வ�:
அ�ைம அ�ண� மய�� ���தைத� க�ட
ல��மண�, அ�ணைன வா� எ���� த� ம���
ேபா��� ெகா���றா�. “��ைம�ேலேய �ைல��
���, அைதேய �ர�தரமா�� கைட������ உ�க���
இ�ப� ஒ� ��பமா?? த�ம��� பாைத�� ெச���
உ�கைள அ�த� த�ம� �ட� கா�க��ைலயா? எ��
��க� ெச�� வ�த அ�த� த�ம��னா� எ�ன பய�??
அ� ேதைவயா எ�ேற ேதா����றேத? த�ம�ைத�
கைட����பவ� ேம�ைம உ�வா� எ�� உ�க���
எ�ன நட���ள�? அ�மா�� அைனவ�� ெசா�வத��
எ�ன ஆதார� உ�ள�? த�ம�ைத இ��� நா�
��ப�றேவ�டா� எ�ேற ேதா����ற�. த�ம� தைல
கா��� எ�ப� உ�ைமயானா� இ�மா��யான ��க�
உ�க��� ஏ� ேநர ேவ���? �யவைன அத�ம�
அ���� எ�றா�, அ�த அத�ம� அவைன� ெகா�றா�,
அவைன� ெகா�ற பாவ� அ�த அத�ம���� வ�தா�,
அ��ற� அ�த அத�ம�� அ��� ��� அ�லவா?
அ�ப� எ�� அதனா� எ�ன ஆப�� ஒ�வ���
ேந���?? ஒ��� இ�ைலேய? அ�ல� ���� ெசய�
எ�றா� ��ைய� தாேன ெநா��
ெகா�ளேவ��ேமா??? �ழ�பமா� உ�ளேத?”
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“த�ம� எ�ேக இ����ற�??? க����� ெத��மா??
க����� ெத�ய��ைல எ�� இ�ைல எ�� தாேன
ெபா��??? த�ம� எ�� ஒ�� இ�����தா�
இ�மா��யான ��க� உ�க��� எ�ப� ேந�ட
����?? ஆஹா, இெத�லா� எ�வா� ஆர���த�??
ந� த�ைத அ�ேறா ஆர���� ைவ�தா�? உ�க����
ப�டா�ேஷஹ� எ�� ெசா�����, உ�க�ட�� அ�
ப��� ெசா������ ��ன� அைத ம��� வா���
தவ�யதா� வ�த� அ�ேறா இ�தைன��??? த�ம�
ெப�ய� என ��க� வா��டா��, ��ம�க���
��கேள அரசனா��க� என வா��� ெகா����கேள?
அ����� தவ�யவ� ஆக மா���களா?? த�ைதைய
��க� அட�� இ��க ேவ��ேமா?? தவ�
����கேளா?? த�ைதைய அட�காததா� ��ம�க����
ெச�யேவ��ய கடைம எ��� த�ம��� இ��� ��க�
தவ�யவ� ஆ�����கேளா? இ�ப� எ�லா� �யாக�
ெச�� ��க� க�ட பல� தா� எ�ன? மைன�ைய ஒ�
அர�க�ட� ப� ெகா������, அவ� இ����றாளா,
இற����டாளா எ�பேத ெத�யாம�, இ�ப� மய��
���� �ட�பைத� த�ர ��க� அைட�த ந�ைமதா�
எ�ன??”
“இ��க���, இளவரேச, நா� இ�த இ��ர��ைத� ��மா
�ட� ேபாவ��ைல. எ� பல� ���� �ரேயா���
அவைன� ெகா�ேவ�, அ��ேப� அ�ேயா�, இ�� எ�
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ேபா���றைன ��க� கா���க�, எ��க�, உ�கைள
மன ம���� அைடய� ெச�வேத எ� ேநா�க�, உ�க�
����ேய எ� ����, அ�த ராவணைன��, அவ�
��ம�கைள��, பைட �ர�கைள�� அ��� நாச�
ெச���ேற�. �ைத�� ேந��த க�ைய மன�� ைவ���
ெகா�� அவ�கைள� ப� வா��ேவ�.” எ�� பலவா�
ல��மண� ெசா���றா�. ஏ�ெகனேவ இ��ர�� ெச�த
அ�டகாச�தா� க� கல��� �ட�த வானர� பைடக�
இ�ேபா� ராம�� மய��ய�� �த�� ேபா��ற�.
��ஷண� ெப�� �ய�� எ��� பைடகைள ஒ��
�ர����றா�. அ�ேபா� தா� அவ���� �ைதைய
இ��ர�� ெகா����டதா�� ெச�� வ�த�� ராம� �ேழ
������டா� எ�� ெத�ய வ���ற�.
��ஷண� ெப���ரெல��� நைக���றா�. ேம��
ெசா���றா�:”ராவணைன நா� ந�� அ�ேவ�. கட�
அைலக� வ����ட� எ�றாேலா, ��ய� ேம�ேக
உ����ற� எ�றாேலா ந�பலா�. �ைதைய ராவணேனா,
இ��ர��ேதா ெகா����டா�க� எ�� ந��வ�
இயலாத கா�ய�. ராவண� �ைதைய� ப�� எ�ன
�ைன��� ெகா������றா� எ�ப� என�� ந��
ெத���. எனேவ �ைத�� உ�� ப��ய கவைலேயா,
��தைனேயா ெகா�ள ேவ�டா�. மாைய�� வ�லவ�
ஆன இ��ர��, இ�மா�� உ�கைள� கல�க அ���
ெவ�� ெபற எ����றா�. அவனா� உ�டா�க� 491

ப�ட மாய �ைதயாக� தா� அவ� இ��க ����.
அ��� அவ� ஏ� ெச������றா� எ�றா�,
இ�ேபா� அவ� ஒ� �����ட யாக� ெச�ய
“����ல�” எ��� இட� ெச������றா�. அ�ேக
ேபா� அ�த யாக��� நா� இைட�� �ைள���
�டாம� இ��கேவ இ�மா��யான �ழ�ப�ைத உ��
ப�� ந�ைம ேவதைன�� ஆ��� இ��க� ���.
இ�த யாக�ைத அவ� ���� ��டாென�� அவைன
ந�மா� ெவ�ல ��யா�. அவைன யாக�ைத
���க�ட� �டா�. நா� இ�ேபா� அ�ேக தா�
ெச�லேவ���.” எ�� ��ஷண� ெசா���றா�.
அைனவ�� யாக� நட��� இட� ேநா��� ெச���றன�.
க�ப� கா��� கா��க�, ��பக�ண� வைத- ச���
மைல ெகாண�த�
ேமேல ெச�வத�� ��ன�, ச��� மைலைய
ஆ�சேநய� எ��� வ�த� ப��ய க�ப�� பாட�க�
இட� ெப�� இட� ப��� பா��கலாமா??? வா�����
���� ப� �த�ேபா��� படல� என� க�ப� எ��
இ���� �த�ேபா� �� படல��ேலேய ராம�,
ேபா��கள���� வ�� ேபா� ���த��, க�ட� வ��
இ��ர���� நாராச�க� எ��� அ��க�� இ���
����பைத�� பா��ேதா�. க�ப� த� �த�ேபா�
��படல��� இ� ப��� ����ட��ைல எ���
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பா��ேதா�. அத� ��ன� ��பக�ண� வைத� படல�,
மாயா சனக� படல� எ�ெற�லா� க�ப�
�������றா�. ராவண� ேபா� ெதாட��� ��னேர
�ைதைய அேசாகவன��� க�� ேப�, ராம�� தைலைய
மாயா�பமா� ெவ���டதா�� ������� கா��
�ைதைய ஏமா��வதா� வா��� ����றா�.
இத�ெக�லா� ��னேர, இல�ைக ���ைக
ெதாட����ற� வா��� ராமாயண���. ஆனா�
க�பேரா ��பக�ண� வைத��� ��னேர ராவண�
�ைதைய� க�� ேப�வதா��, அ�ேபா�� ஜனக
மகாராஜாைவ� ெகா�� வ�� �ைத�� ��ன�
������வதா�� கா����றா�.
மாயா சனக� படல�: பாட� எ� 1604, 1605
“ஆய� ஓ� கால�� ஆ�க� ம��தைன� சனக� ஆ��
வா� �ற�� அர�ற� ப�� மேகாதர� க��� வ��
கா� எ� அைனயா� ��ன�� கா��னா� வண�க�
க�டா�
தா� எ� �ழ� க�ட பா��� என� த���ளாதா�.”
” ைககைள ெந��தா� க��� ேமா�னா� கமல�
கா�க�
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ெந� எ� ���தாெல�ன �ல��ைட� பைத�தா�
ெந�ச�
ெம� என எ��தா� ஏ�� ���னா� ந��� ���தா�
ெபா� என உணரா� அ�பா� �ர�டன� �ச��டா�.”
எ�� ராவண� �ைத�ட� ஜனக� ேபா�
ேதா�றம���� மாையைய உ�வா��� கா��யதா��
ெசா���றா�. ேம�� மாயா சனகைன� கா��, �ைதைய�
த� ஆைச�� இண��மா� வ�����யதா��, �ைத
அத�� இண�காம�, ராவணைன� க�ெமா�க� பல
ேப�யதா��, கைட��� இ�வா� உைர�ததா��
ெசா���றா�.
பாட� எ� 1632
“�� மக, ேக�� ேக�ட�� இ�யன ���த ேபா��
உ� மக� உ�ைர எ�ேமா� ����ைர உ�ய ஈ�ற
ந� மக� வா� ந�க நா� அவ� உடைல ந�க
எ� மக� இற�தா� எ�ன � எ��� அர�ற� எ�றா�“
என �ைத ராவணைன� பா��� உ� மக� இ��ர��ைத,494

ல��மண� அ��பா�, அ�ேபா� � இ��த�
�ல��வா� என� ��வதா��, அ� சமய� ேகாப�
ெகா�� �ைதைய� தா�க �ைன�த ராவணைன
மேகாதர� த��� ���� இ��த� ெசா��வதா��
ெத�����றா� க�ப�.
பாட� எ�: 1633
“ெவ�பவ� அைனய ேகளா ெவ�� உக ���� �ர�
ைக பல �ைச�� ேப� வா� எ�� ��� அ��த� க��
ைதய� ேம� ஓடேலா�� மேகாதர� த��தா� ஈ�ற
ெமா� கழ� தாைத ேவ�ட இைச�� � ��ய�
எ�றா�.’
என மாய சனகைன� கா�� சனக� ெசா�னா� �ைத
உன�� இண��வா� எ�� மேகாதர� த��பதா��
���� கா��� க�ப� அ��� எ�� இ��ப�:
பாட� எ�: 1634 1635, 1636
“எ�� அவ� �ல�க ��டா� ஆசன�� இ��க ஆ�
ெபா��ன� ஆ�� எ�ன� தைர�ைட� �ட�த
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ெபா�ேயா�
இ�� இ� ேநரா� எ��� எ�ைன எ� �ல��ேனா��
ெகா�றைன ஆ� எ�னா இைனயன �ற��றா�.”
“��� ேம� இ��த ெத�வ� ைதய�� ெபா�ைம
உ�றா�
பா� யா� பய�த ந�ைக �� ெபா��டாக� ப�ேட�
ஆ� ேபா� அ�த� ந�ேறா அமர���� அரச� ஆவா�
ேத�யா� இ��த� �ேதா �ைற�ைட� ேத����றா�?”
“எ�ைன எ� �ல��ேனா�� இ� உ�� தா�� ஈ��
ந� ெந��ெச�வ� ��ேப� ஆ��ைன ந�� நா��
உ�ைன ெவ��ைற�� ��� இ�ப��� உ��பா�
எ�னா
ெபா� அ� ம��� ���தா� உ�� உக�
ெபா����றா�.”
எ�� இ�வா� மாயா சனக� �ைதைய ராவண���
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இண��மா� ேக�டதா��, அத�� �ைத க���
ெகா�டதா�� ெத�����றா�.
பாட� எ� 1640
“��� �� �ைள�� ம�� இ�ெந� �ல வைர�பட�
ேநேர
மா��� �ைறைம ��ற வா�ெவேனா வ�ர��� ேதா�
ஆ�ர நாம�� ஆ� அ��ன�� அ�ைம ெச�ேவ�
நா�ைன ேநா��ேவேனா நா� �ற�� ஆ� ந��”
எ�� �ைத ஜனக�� �லேம அ��� ப�டா��
ராவண���� தா� இண�க மா�ேட� என�
ெசா�னதா��, உடேனேய ேகாப� ெகா�ட ராவண�
மாயா சனகைன� ெகா�ல� ���ததா��, அைத
மேகாதர� த��ததா��, அ�ேநரேம ��பக�ண� இற��
ப�ட�� வானர �ர�க�� ஆரவார ஒ� ��ைண�
ெதா�� அள��� எ��ததா��, அைத� ேக���
��பக�ண� இற�த �ஷய�ைத ராவண� ெத���
ெகா�டதா�� க�ப� ெசா���றா�. ேம�� மாயா
சனகைன� �ைற�� அைட��மா� மேகாதர�
ெசா�னதாக�� ெசா���றா�.
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��ன� �ைத அைத� ேக�� ம���ததா��, அ�ேபா�
��ஜைட எ��� அர��, இ�த மாயா சனக�
உ�ைம�� மாைய�� வ�லவ� ஆன ம��த� எ���
ெபயைர� ெப�ற அர�க� ஆவா� எ�� உ�ைமைய�
�ைத�ட� ெசா�� அவைள� ேத��யதாக��
ெசா���றா�. இ�வா� ��பக�ண� வைத, ��ன�
அ�காய� வைத, அ�காய� வைத��� ��னேர
இ��ர�� ேகாப� �க� ெகா��, நாக பாச�கைள ஏ�
ல��மணைன� க��யதா��, ல��மணைன ��கேவ
க�ட� வ�ததா�� ெத�����றா�. அ� ப�� நாைள
பா��ேபா�.
க�ப� கா��� கா��க� - ெதாட���!!
மாயா சனக� வா����� வ�வ��ைல. அ�ப� ஒ�
கா��ேய வா��� ெசா�ல��ைல. அ�காயைன�
ெகா�ற ல��மணைன� ப� ���க ராவணேன
இ��ர���ட� ெசா�� ல��மணைன நாகபாச�தா�
����மா� ெசா��வதா�� க�ப� ����றா�. அ�
���த பாட�:
நாகபாச� படல�: பாட� எ� 1957
“ஏகா இ� ெச�� என� இ�னைல ���� எ�ைத��
ஆகாதன�� உளேதா என�� ஆ�றலா� ேம�

498

மா கா� வ� ெவ��ைலேயா�� ம��த ேபாேத
ேச� ஆ�� எ�� எ�� இ� இ�ன�� ��ைத
ெச�ேத�“
எ�� ெசா���றா� க�ப�. இத� ��னேர நட���
க��ேபா�� வானர ேசைனகைள இ��ர�� �தற
அ��பைத� க�ட இல��மண� ��ஷண�ட�,
இ��ர��ைத� தா� த�யாக எ���க� கல�தா��பதா��
ெசா���றா�. இத� ��ன�� நட�த க��ேபா����
��ன� இ��ர�� த� மாயாச��யா� மைற�����
நாகா��ர�ைத ஏவ மைறய, அ�ேபா� இ��ர�� ேதா��
ஓ���டா� எ�� ேபாைர வானர� பைட ���� இ��த
சமய� நாகபாச�தா� க����றா� இ��ர��. அ�த�
பாட�: பாட� எ� 2132
“��டன� அர�க� ெவ�ய பைட�ைன ���தேலா��
எ��ேனா� இர�� ���� இ�� ���� இ�ய ஓ�
க��ன� எ�ப ம�ேனா கா��த�� இைளய காைள
வ�ட வா� வ�ர� �� ேதா� மைலகைள உைளய
வா��.” எ�� க�ப� நாகபாச�களா��, ல��மண�
ம��ேம க���� �ட�பதா��, அத� ��ன� அ�ம�
�தலானவ�கைள�� நாகபாச� ெம�ல� ���ததா��499

ெசா���றா�.
பாட� எ� 2134
“ம�ைறேயா� தைம�� எ�லா� வா� எ��� அரவ�
வ��
���ய வ�ர� ��� மைல�� ெப�ய ேதா�க�
இ�றன இ�ற எ�ன இ���ன இளகா உ�ள�
ெத�ெறன உைடய �ர� இ��தன� ெச�வ� ஓரா�.”
எ�� ெசா���றா� க�ப�. இத� ��ன� ��ஷண�
ல��மண� �ைலக�� கல��� �ல��யதா��,
அவ�ட� வ�த அவ� உ�ற ேதாழ�க�� ஒ�வ� ஆன
அனல� எ�பவ� ராம�ட� ேபா� ல��மண���
ேந��த க�ைய� ெசா��� ேபா��கள� அைழ�ததா��
ெசா���றா� க�ப�. இ�த� படல��� அ�வைர ராம�
ேபா��கள� வ�ததா�� ெசா�ல��ைல. ��ன� ராம�
��ஷண�ட� த���� �ைல ���� ஆேலா����
�ல��வதா��, அ� க�� ���� ேதவ�க�� மன�
கல��வதா��, இைவ எ�லாவ�ைற�� பா��த க�ட�,
நாகபாச��� இ��� ல��மணைன ����க� �ற�ப��
வ�ததா�� ெசா���றா�.
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பாட� எ�: 2186, 87
“இ�த�ைம எ��� அள�� க� ��ற இைமேயா�க�
அ�� இ� ேபா�
எ�த�ைம எ�� ����ெகா� எ�� �ைல��ற எ�ைல
இத�வா�
அ�த�ைம க�� �ைட ��ற அ�ண� க�ழ� த�
அ��� �ைகயா�
��த� கல��� இ� �ர ெம�ள இ��� வ��
ெத�வா�.
“அைசயாத ��ைத அரவா� அ��க அ�யாத உ�ள�
அ�வா�
இைசயா இல�ைக அரேசா�� அ�ண� அ�� இ�ைம
க�� நயவா�
�ைசயா� அ��க வடேம� ைவய� ஒ�யா� �ள�க
இைமயா�
�ைசயாைன க�க� ��ழா ஒ��க �ைற கா� வழ��
�ைறயா�.”
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நாகபாச��� இ��� ல��மணைன ������
க�ட���, ராம� ����� அவதார� என� ெத���
அைத ராம�டேம ெசா��வதா�� க�ப�
ெத�����றா�. ராமைன� க�ட� ேத��த� எ���
அ��யாய��� இ�வா� ெசா���றா� க�ப�:
பாட� எ� 2200
“ெசா� ஒ�� உைர�� ெபா�� ஆ� �ய மைற�� �ற��
��வா�
�� ஒ�� எ��� சர� ஒ�� எ��� ��� ச�க�
அ�ைக உைடயா�
ெசா� எ�� உைர�� ெகாைல��� ��� ெகா�யா�
உ� மாைய அ�ேய�
அ� எ�� ��� பக� ஆ� ஆ� இ� அ�ேரக மாைய
அ�வா�.”
“மற�தா�� ஒ�� மறவா�� ஒ�� மய� ஆ�� யா��
அ�ேய�
�ற�தா�� ஒ�� �றவா�� ஒ�� ஒ� த�ைம ெசா�ல
அ�யா�
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�ற�தா�� ஒ�� �றவா�� ஒ�� �றவாம� ந��
ெப�ேயா�
அற�தா� ���த� அ�� ஆக ஆ� இ� அ�ேரக மாைய
அ�வா�.”
அ��� வ�வேத ம���மைல� படல� எ��� ச���
மைலைய� ெகா�� வ�வ�.
க�ப� கா��� கா��க�- �ர�மா��ர� படல�!
பல அர�க�க� இற�த��ன��, ராம�
ேபா��கள��ேலேய இ��ததா�� க�ப� �ற��ைல.
வானர� பைடக��, வானர� தளப�க��,
ல��மண�ேம எ��ெகா�டதா�� ெசா��� க�ப�,
இ��ர���ட� ச�ைட ேபா�� ல��மண�
�ர�மா��ர�ைத ஏ� அவைன அ��க எ��யதா��,
அைத ராம� த��ததா�� ெசா���றா�. ��ன� இ��ர��
மைற����� ல��மணைன� தா�க ேவ��க� பல
�������, �ர�மா��ர�ைத ஏ�� எ�ண�ேதா�
வ�ததா�� அ�ேபா� ராம� அ�ேக ேபா��கள���
இ�ைல எ�பதா�� ����றா�.
�ர�மா��ர� படல�: பாட� எ� 2543
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“வ��ல� இராம� ேவ� ஓ� மைல உளா� உ�ைத மாய�

த��ர� ெத�வா� ேபானா� உ�பன தா��க� தாழா
எ�ைத ஈ� இய�ற� எ�றா� மேகாதர� யா�ைட
எ�ைன
அ�தர��ைடய� எ�றா� இராவ� அழ��� எ�றா�”
எ�� இ��ர�� ேபா��கள��� �க���கைள� ேக��
அ��த ��ன� ேவ��க� ெச�� �ர�மா��ர�ைத
ஏவ� தயா� ஆனதா�� ����றா�.
பாட� எ� 2544, 45
“கால� ஈ� என� க��ய இராவண� காத�
ஆல மாம மர� ஒ��ைன �ைர��� அைட�தா�
�ல ேவ���� ேவ��வ கல�ைபக� �ைறயா�
�ல� ���ய இரா�கத� ��ர� ெகாண��தா�.”
“அ��னா� ெப��ச�ைதக� அைம�தன� அன��
��ைப மா� மல� ��ன� கா� எ� ெசா��தா�
ெகா�� ப�ேலா� க�ய ெவ�லா�� இ�����
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ெவ�� ெவ�தைச �ைற�� இ�� எ�ெணயா�
ேவ�டா�“
எ�� ேவ��கைள� ெச�� �ைறயாக� �ரமா��ர�ைத
இ��ர�� ஏ�யதா�� �������றா�. ேம��
அர�க�க�� பல�� மேகாதர�� மாையக� பல ����
ேதேவ��ர� ேபா��, ேதவ�க� ேபா��, ��,
��வ�க� ேபா�� உ�மா� வானர�க�ட�
ேபா��டதா�� ெசா���றா� க�ப�.
பாட� எ� 2550
ேகா� நா��ைட� பா� �ற� க���� ேம� ெகா�டா�
ஆட� இ��ர� அ�லவ� யாவ�� அமர�
ேசட� ��தைன ��வ�க� அம� ெபார� ��
ஊ� வ�� உ�ற� எ�ெகாேலா �ப� என
உைல�தா�.”எ�� வானர�க� வ���யதா��, அ�த
ேவைள�� இ��ர�� த��ைடய �ர�மா��ர�ைத�
�ரேயாக� ெச�ததா��, ல��மண��, வானர�க��
அதனா� ெசயல�� ���ததா�� ெசா���றா�.
அ�ம�� �ட �ரமா��ர��� க���டதாக�
ெத�����றா� க�ப�. அ�ேபா� ராம� ேவ�ட���
இ��ததா��, ��ன� ேபா��� �ைறயான ஏ�பா�க�505

ெச��ெகா�� ஏ�� அ�யாமேலேய �ற�ப��
வ�ததாக�ேம க�ப� ெசா���றா�. �ரமா��ர���
ராம�� க���ட� ப��ய ெச�� க�ப�� இ�ைல.
பாட� எ�:2570
ெச�ய தாமைர நா� மல��ைக�தல� ேச�ப
��ய ெத�வ வா� பைட�� எலா� வர� �ைற �ர���
ெம�ெகா� �சைன ���ைற இய�� ேம� �ர�
ெமா� ெகா� ேபா��கள�� எ��வா� இ� என
�ய�றா�.”
ேபா��கள� வ�த ராம�, வானர �ர�க� ம�����,
���வ�, அ�ம�, ல��மண� அைனவைர��
இழ����ேடாேம என� கத�வதா�� ெசா���றா�.
ல��மணைன �ைன�� ராம� �ல��வதா�� க�ப�
����றா�.
“மா�டா� �ேயா யா� ஒ� ேபா�� உ�� வாேழ�
ஆ�டா� அ�ல� நா�ல� அ�ேதா பரத� தா�
��டா� எ�லா� ெபா��வ� ��ப� ெபாைறயா��வ�506

ேவ�டாேவா நா� ந� அற� அ�� ெம���றா�”
எ�� ெசா��� க�ப�, ��க� தா�காம� ல��மணைன
அைண�த வ�ணேம ராம� ����றதா��
ெசா���றா�.
பாட� எ� 2602
எ�� எ�� ஏ��� ���� உ����� இைட அஃ�
ெச�� ஒ�� ஒ�ேறா� இ��ய� எ�லா� �ைத� எ�த
ெபா��� எ��� ந��ைய ஆ�வ�ேதா� ���
ஒ��� ேபசா� த�ைன மற�தா� �����றா�.” எ��
ராம� த�ைன மற�� உற��யதா�� ெசா��� க�ப�
ராமைன ேதவ�க� உ�ைமைய உண��� எ���வதா��
����றா�. ஆனா� வா����� இெத�லா� �ைடயா�.
இத�ெக�லா� ��னேர, ராம�� இற����டா�, என
�ைன�த அர�க�க� ராவண�ட� ெச�� � ெஜ��தா�,
உ� பைகவ� ஒ��தா� என� ��வதா��, �ைதைய
ராவண� ேபா��கள� காண அ�ேபா� அைழ��
வ�ததா�� ெசா���றா� க�ப�.
பாட� எ� 2612
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எ� வ�த� �� எ�� அர�க��� இைறவ� இய�ப எ�
ெச���
�� ைம�த�த� ெந�� சர�தா� �ைணவ� எ�லா�
�ல� ேசர
�� வ�தவ�� �� ம��த �ைழைய ேநா���
ெப���யரா�
�� வ�தவ�� ���தா� உ� பைக ேபா� ���த�
என ெமா��தா�.” எ�� ெசா���றா�.
இத� ��ன� �ைத கள� க�� ����ய ��னேர
ம��� மைல� படல�..
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கைத, கைதயா�, காரணமா� ராமாயண� ப�� 68

இத� ��னேர �ைத ேபா��கள� வ�� ராம,
ல��மண�க��, வானர� பைடக�� மய��
������ப� க�� �யர� �க� ெகா�டதா��
��சைட எ��� அர�� அவைள� ேத��யதா�� ���
க�ப�, இத� ��னேர, ��ஷண�,ராம� ஆைண��
ேப�� ராம��� உண� ெகா�� வர� ெச�றவ�
ேபா��கள� வ�� அைனவ�� �ட�த �ைல க��
�ய��றதா��, அ�மைன� ேத�� க������ மய�க�
ெத���ததா�� ����றா�.
ம���மைல� படல�: பாட� எ� 2655
“க�� த� க�க�� மைழ என� க�� கால
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உ�� உ�� எ�ப� உ�� உட� கைண ஒ�� ஒ�� ஆக
��ட ������� ��� ெம�ெலன �ைர�� வா��
ெகா�ட� �� ெகாண��� ேகால �க��ைன� ��ர�
ெச�தா�.”
இத� ��ன� ஜா�பவாைன அவ�க� இ�வ�� ேத��
க�� ����� ெச�� அைட�� ேயாசைன ேக�பதா��
ஜா�பவா� ம���மைல��� ெச�� ��ைகக�
ெகா�� வ��ப�யாக அ�மைன ேவ��வதா��
ெசா����றா�.
பாட� எ� 2667
“எ�ப� ெவ�ள�ேதா�� இராம�� இைளய ேகா��
���� இ��லக� ���� ந� அற ����தா��
வ� இலா மைற�� உ�னா� வா��தன ஆ�� ைம�த
ெபா�� இைற தாழா� எ� ெசா� ெந� தர� க�� ேபா�.”
எ�� அ�மைன ம��� மைல��� ெச��� வ�ைய��
�� அ��பவதா�� க�ப� ����றா�. ேம�� இ�ேக
மைலைய� ெபய��� எ���� அ�மைன ��ைககைள�
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கா��� ேதவைதக� �த�� த��பதா�� அ�ம�
ெசா�ன ப��� ������� அ�ம� அ��ததா��
க�ப� �ற, வா��� அ� ப�� எ��� ெசா�ல��ைல.
பாட� எ� 2705, 76
“பா��தன� பா�தேலா�� அ�மைல பாதல���
சா��த� கா��� ெத�வ� ச��தன க��� வ��
கா��த� �தா� யாவ� க��� எ�ெகா� �ழ�க எ�ன
ஆ��தவ� உ�ற த�ைம அவ����� அ�ய�
ெசா�னா�.”
“ேக�� அைவ ஐய ேவ���� இய��� �� ெகடாம�
எ�பா�
கா�� என உைர�� வா���� கர�தன கமல� க�ண�
வா� தைல ேந� ேதா�� மைற�த� ம��� ����
ேதா�டன� அ�ம� ம�� அ����ைன வ�ர�
ேதாளா�.”
இத� ��னேர ராவண� தா� ெஜ��ததா� எ���
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க�யா�ட�க�� ஆ��த��, ��ன� உ�ைம �ைல
ெத��� மாயா�ைதைய இ��ர�� ெகா�வதா��
கா��வ��, ���பைல யாக� ெச�ய மைற�����
ெச�வ�� வ���ற�. இ�ேபா இ��ர�� யாக� ெச��
ெகா����பா�, நா�� அ�ேக ெச�� பா��ேபாமா???
இ� வா���!
ெப�� ��க��� ஆ��� �ட�த ராமைர ��ஷண� த�
ஆ�த� வா��ைதகளா� ேத�� இைவ யா��
இ��ர���� மாையேய என �ள����றா�.
ராம��ேகா ���� மன� சமாதான� ஆக��ைல.
அவ�ைடய அ�ேபாைதய மன�ைல�� ��ஷண�
ெசா�னைத ���� அவரா� ஏ�க�� ��ய��ைல.
எ��� ��ஷணைன ���� ெசா���ப�
ேக�����, அவ� ெசா�னைத ஒ�வா� ஏ��,
ல��மணைன இ��ர���ட� ேபா� ��ய ஆய�த�
ெச�� ெகா��மா� ஆைண இ���றா�. அ�வாேற
ல��மண�� �ள����றா�. வானர�க��
���யமானவ�க� ஆன அ�ம�, ஜா�பவா�, அ�கத�
ஆ�ேயா�� ெப��பைடேயா��, ��ஷணேனா��
ல��மணைன� �� ெதாட���றன�. �த�� ����ல�
ெச�� இ��ர���� யாக�ைத� த��க ேவ��� எ��
அ�ேக ெச���றன� அைனவ��. யாக�ைத
������டா� ��ன� இ��ர��ைத ெவ�வ� க�ன�.
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ல��மண� உடன�யாக� க�� தா��தைல �க���னா�.
அ��க�னா� வான� �ட� ப�ட�. ��ய�� மைற��
ேபானா�, அ�த அ��� �டார��னா�. அ�வள�
அட���யாக அ�� மைழ ெபா��தா� ல��மண�.
�ைல�ைல��ேபான� அர�க� பைட எ��பாராத
தா��த�னா�. அர�க� பைட�ன� �ைள��த ஓல�
�ரைல� ேக�� �தான�ழ�த இ��ர�� யாக�
ெச�வைத� பா��ேலேய ������ ெவ�ேய
வ�தா�. அர�க� பைட��� ெப�� ேசத�ைத
�ைள���� ெகா����த அ�ம� க�க�� பட
அ�மைன� தா�க� ேபானா�. அ�ேபா� ��ஷண�
ல��மண�ட� இ��ர��ைத� தா���ப��
ெசா���றா�. யாக� ெச��� இட��� இ��த ஆலமர�
ஒ��ைன� ���� கா��ய ��ஷண�, “இ��ர�� இ�த
ஆலமர��ன��� தா� யாக�ைத ���பா�. இ�த
இட��� தா� மைற����� ேபா���� �ள��வா�.
ஆகேவ அத�� ��னாேலேய அவைன அ�����.”
எ�� ல��மண�ட� ெசா�ல, ல��மண�
இ��ர��ைத� ேபா��� அைழ���றா�. இ��ர��
அவைன ல��ய� ெச�யாம�, ��ஷணைன� �����
ேப���றா�.
த��ைடய வய����, உற���� ம�யாைத
ெகா��காம� இ��ர�� ேப�யைத� ேக�ட ��ஷண�
அவைன� ப����, இ���� பலவா� ேப� த�ம��� 513

பா� ெச��� தன�� எ�ேபா�� ெஜயேம ����
எ���, த�ம�ைத கைட����காத ராவண����, அவ�
���ப��ன���� அ�ேவ ���� எ�� ெசா��
இ��ர�� இ�� த�ப ��யா� என�� ெசா����றா�.
ஆ��ர� ெகா�டா� இ��ர��. ல��மணைன� பா���,
���, உ� அ�ண�� எ��ைடய ஆ�த�களா�
மய�� ���� �ட�தைத மற�தாேயா? உ�ைன�
ெகா�� ��ேவ�, உ� சேகாதர� த� இைளய
சேகாதர� ஆன உ�ைன இழ�� த��க� ேபா��றா�.”
எ�� ������ த� அ��களா� மைழ ேபால�
ெபா�ய ஆர���தா�. ல��மண� நட��ய ப��
தா��த�க�னா� ��ேண மைற�� அள��� அ��க�
���� ���� வான� இ��ட�. ல��மண�
இ��ர���� ேதேரா��ைய��, ேத����ைரகைள��
ெவ�� ����னா�. அ�ப��� இ��ர�� �ர��ட��,
சாகச��ட�� ேதைர� தாேன ஓ��� ெகா�� �ரமா��
ேபா� ���தா�. வானர�க��, ��ஷண��,
ல��மண�� அவ� சாகச�ைத� க�� �ய�தன�. இ��
�க� ���ததா� இ��ர�� மைற����� தா���ேபா�
அர�க�கைள� ெகா����ேவாேம என எ��,
நக���� ெச�� ம�ெறா� ேதைர� ெகா��
வ���றா�.���� க�ைமயான ேபா� நட���ற�
ல��மண����, இ��ர������. க�டவ� �ய���
வ�ண� இ�வ�� ேபா� ���தன�. அ�ேபா�
ல��மண� த� ���ேல இ��ரைனேய அ�ப�யா�� 514

ெகா�ட ஒ� ஆ�த�ைத ஏ��, ராம��, ச����,
ெகா��த வா�ைக� கா��� உ����, த�ம���
பாைத�� ெச�வ�� உ�ைம, எ�� இ�த அ��
இ��ர��ைத� ெகா���, என� �ரா������ ெகா��
ஏவ, அ�த அ��� அ�வாேற இ��ர���� தைலைய�
������ற�. வானர�க� ம���� ஆரவார�
ெச���றன�, ராம� ெப�� ம���� ெகா��
ல��மணைன� க��� த��� பாரா����றா�. இ�
ராவண� க� அேதாக�தா�, ராவண� ������டா�
எ��� ெசா���றா�. அ�ேக ராவண�
மா�ைக��……..
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இ��ர�� மா�டா�. ராவண�� அ�� மக��,
ேதேவ��ரைனேய ெவ�றவ��, எவரா�� ெவ�ல
��யாத யாக�கைள� ெச��, த�ைன ெவ�� ெகா�ள
அைனவைர�� �ணற அ��தவ�� ஆன இ��ர��
மா�டா�. உ�ைமயா?? இ� உ�ைமயா??
ராவண���� ��க��, ேகாப�� அட�க ��ய��ைல.
வானர�க�� ெஜயேகாஷ� ேக���ற�. அர�க�க��
அ��ர� ேக���ற�. ராவண�� ேகாப��,
�ேவஷ��, ப�வா��� ெவ��� அ�க� ஆன�.
இய��ேலேய எவரா�� அட�க ��யாத ேகாப�
ெகா�டவ� ஆன ராவண�� ேகாப� ப�மட�� ப���
ெப��ய�. த��தா�, �ண�னா�. ��க�ைத அட�க
��ய��ைல. ப�ட�� இளவரசைன� ப� ெகா��ேதேன
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என� கத�னா�. க�ெந��� கார� எ�றா��
���ரேசாக� ஆ��� பைட�த�, அவைன��.
அவ�ைடய ேகாப�ைத��, ��க�ைத�� க�� அர�க�
��ட� அவன�ேக வர� பய�� ஓேடா� ஒ��தன�.
க��� ெப�� ஓட அம�����த அவைன� க��
அவ��� ஆ�த� ெசா�ல ஒ� உற�ன� �ட இ�லாத
�ைலைம ஏ�ப�டைத �ைன�� அவ� ��க� அ�க��க,
க�க����� �� அ�� ேபா� ெபா��ய�.
“எ�தைன தவ�க� ெச��, எ�வள� க�ைமயான
�ரத�க� ெச��, �ர�ம�ட���� வர�கைள�
ெப�ேற�. அ�தைகய எ�ைன�� ஒ�வ� ெவ�ல
���ேமா??? �ர�மாவா� என�க��க� ப�ட ஒ�
��� கவச�ைத�� �ள�க ஒ�வனா� ���ேமா??
ராம����, ல��மண���� ஒ� ��� க����ேற�.
அத�� ��னா�, ஓ, �தா, �தா, உ�னா� அ�ேறா நா�
எ� அ�ைம மகைன இழ�ேத�? ஒ� மாய �ைதைய �
என ந�பைவ�தா� அ�லவா எ� மக�? இ�, நா�
இேதா வ�� உ�ைமயாகேவ உ�ைன� ெகா��
����ேற�. ��ன� அ�த ராம� எ�ன ெச�வா� எ��
பா��ேபா�.” ராவண� �ைன�� உடேனேய அேசாகவன�
ேநா��� த� வாைள எ���� ெகா�� �ைதைய
அ������ ேநா�க�ேதா� �ள��னா�.
ப�டம��யான ம�ேடாத��� ெச�வத�யாம�
அவைன� ெதாட��தா�. உட� ம�ற அைம�ச�க�
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ெதாட��தன�. ச�ேற தய�க��ட� அைம�ச�க�
ராவணைன� த��க �ய�றன�. எ��� ராவண�
அவ�கைள ல��ய� ெச�ய��ைல.
�ைதேயா ராவண� வா��, ைக�மாக வ�வைத� க��
த�ைன� ெகா�ல� தா� வ���றா� என ��சய�
ெச��ெகா��, தா� அ�ம� அைழ�த ேபாேத
அ�ம�ட� ெச����காம� ேபாேனாேம என ெநா��
ெகா�� �ல��னா�. �ைத �ல�ப, ராவண��
அைம�ச�க�� ஒ�வ� அவைன �க �க �னய��ட�,
ேவத�கைள �ைற�ப� க��� ேத��த ராவண� ஒ�
ெப�ைண� ெகா�வ� எ�ப� தகா� எ���, நாைள��
ேபா��கள� ����, ராமைன ெவ�ற��ன� �ைற�ப�
�ைதைய அைடயலா� என�� ����றா�. ��ெரன
அவ� வா��ைதக�� மன� மா�ய இல�ேக�வர��
������றா�. பைடக� வானர�க� �� தா��தைல�
ெதாட�மா� க�டைள இ���றா� ராவண�.
அர�க�க�� தா��த��� ப�� தா��த� நட��ய
வானர�க� ராம�� �ைணைய நாட ராம�� அ�� மைழ
ெபா��தா�. ராம� எ�ேக இ����றா�, எ�ப� அ��க�
வ���றன எ�பேத ெத�ய ��யாத அள���
�ைன��� பா��க ��யாத க�� ேவக��� அ��க�
ெதாட��தன. எ�� ேநா���� ராமேன க�����
ெத��தா�. இேதா யாைன� பைட�� ராம�, அேதா
அர�க�க�� காலா�பைடைய அ����றா�, இ�ைல, 518

இ�ைல, இ�ேக ��ைர� பைட�� ராம�, யா�
ெசா�ன�? அேதா இல�ைக�� ேகா�ைட வா���
அ�லவா இ����றா�? எ�ேக பா��தா�� ராம��
அ��க� தா� க����� ெத��தன.
அர�க�க��, அர��க�� கல��ன�, ���தன�,
�வ�டன�, பத�ன�, �ல��ன�. இ� இல�ைக��
அ�� கால� தா� என� கத�னா�க�. ராவண�
அ��தாேன எ�� �ல��னா�க�. அவ�க�� ஓல� �ர�
ராவண�� கா�கைள�� எ��ய�. ஏ�ெகனேவ
அ�ைம� த��, மக�க�, அைன����� ேம� உ����
ேமலான இ��ர�� ஆ�ேயாைர� ப� ெகா����
ப�த���� ெகா����த ராவண�, அ��� இ��த
வானர�கைள� பா���, “எ��ைடய பைடகைள
அ�வ��� ��க� ெசா���க�. நா� ��த� ெச�ய�
தயா� ஆ��ேற�. வானர�கைள��, அ�த ராம�,
ல��மணைன�� ெகா�� நா� க��க����,
ந�க���� உணவா����ேற�. எ��ைடய ரத�
தயாராக���, எ� அ�ைம �� எ�ேக?? ��த கள�
ெச�ல எ�ேனா� வர� ச�ம���� அைனவ��
தயாரா��க�.” எ�� ஆைண இ���றா�.
���� எ�ண�ற யாைனக��, ��ைரக��, அர�க�
பைடக��, ேத�க�� தயா� ஆ��றன. மகாபா��வ�
எ��� அைம�ச�� உத�யா� பைடக� அ�வ��க�
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ப�டன. �க �க உ�னதமான ேத�� ராவண��காக�
தயா� ெச�ய� ப�ட�. ��த ேப�ைக, “ப�, ப�” எ��
�ழ��ய�. ச��க� ஆ��ப��தன. எ��� ராவண���
ெஜயேகாஷ� எ���ய�. அர�க� பைட த��ைடய
கைட�� தா��த���� தயா� ஆன�. ஆனா�
ச�ன�கேளா எ��??? �� ந���ய�, �க�பேம
வ����டேதா என அைனவ�� கல��ன�. மைலக�
இட� ெபய��தன. ��ய� த� ஒ�ைய இழ�� எ���
இ�� ���த�. நா�� ���க�� இ��� ���ன.
ராவணேனா ேபா��� ஆய�த� ஆனா�.
ேபா� ஆர���த�. வானர�க��, அர�க�க��
ஒ�வ��ெகா�வ� ���� ேமா�� ெகா�டன�.
இ��ைற �க� க�ைமயாக��, �க ேவக�ேதா�� க��
ேபா� நட�த�. பல வானர�க� ���த� ப�ட� ேபா�
அர�க� தர���� க�� ேசத�. அர�க� பைட�
தைலவனான ��பா���, அைம�ச� ஆன
மகாபா�சவ�� �ைறேய ���வனா��, அ�கதனா��
ெகா�ல� ப�டன�. ராவண�, ராமைன��,
ல��மணைன�� ப� ����� எ�ண�ேதா� சபத�
��டா�. ��ெக��� ேப� ஒ�ைய� �ள��ய வ�ண�
ராவண�� ேத� �ள��ய�. ராமைர ேநா��, அவ�
இ���� �ைச ேநா�� �ைர�த�. அ�டசராசர��
����ய� ராவண�� ேத�� ேவக���. ராம� ேம�
ேத�� �� இ��த வ�ண� அ�� மைழ ெபா��தா� 520

ராவண�. ராம� ப����� தா�க இ�வ�� அ��களா�
வான� ��� ெகா�ள ���� இ�� ���த�. சம பல�
ெபா���ய இ�வ�, ேவத ��ப�ன�க� ஆன இ�வ�,
அ��ர� �ரேயாக� ெத��த இ�வ�, ேபா��
வ�லவ�க� ஆன இ�வ�, �ற�பான ஆ�த�கைள
ைவ����த இ�வ� ச�ைட ேபா��ேபா� அத�
�ற�ைபேயா, க�ைமையேயா வ���க�� ேவ��மா?
கட� அைலக� ேபா� ����, ����, ராவண��
அ��க� தா��தைல� ெதா��க, ராம�� அ��க�
அவ�ைற� த��க இத�� ஒ� ��ேவ இ�ைலயா எ�ேற
ேதா��ய� அைனவ����. ராவண�� அ��களா�
ராமைர ஒ��� ெச�ய��யாம� ேபான� ேபாலேவ,
ராம�� அ��களா��, ராவணைன ஒ��� ெச�ய
��ய��ைல. ேகாப� ெகா�ட ல��மண� அ��களா�,
ராவண�� ெகா�ைய� தா��� �ேழ �ழ� ெச��,
ராவண�� ேதேரா��ைய�� தா��� �ேழ �����
ெகா�றா�. ேத�� ��ைரகைள ��ஷண� ���த�
ேகாப� ெகா�ட இல�ேக�வர�, �ேழ ����� ச�ைட
ேபாட� �வ��னா�. ��ஷண� �� ேகாப�ேதா�
அவ� எ��த ேவைல ல��மண� த��� ����னா�.
இ� �ைறக� ல��மண�, ராவண�� ேவைல� த���
���த, ேகாப��ட� இராவண�, ல��மணைன� தா�க�
ேபாவதா�� ச�த���� ெசா��� ெகா�ேட, அவ� ��
ச�� வா��த ேவைல எ��தா�.ராம� த� த��ைய
ராவண� தா��வைத� க��, “இ�த ேவ�� ச��
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அ�ய���. ல��மண��� ஒ��� ேநரா�,இ�
பயன�றதா�� ேபாக���,” எ�� �ற, ேவ� ல��மண�
மா�ைப� தா��ய�. ல��மண� தைர�� ���தா�.
ராம� பத�னா�.
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கைத, கைதயா� காரணமா�
-ராமாயண� ப�� 70

���ப� ���ப அ�ைம� த�� ல��மண� தா�க�
ப�வைத �ைன�� ராம� மன� ேவதைன�� ஆ��த�.
ல��மண� மா��� ப��த ேவைல எ��க �ைன�தன�.
ஆனா� ேவேலா மா�ைப� �ைள��� ெகா�� ெச��
���� ப��� �����த�. ராம� த� ைக�னா�
ேவைல� ���க �ைன�தா�. ஆனா� அவரா��
��ய��ைல. அத��� ராவணேனா ராமைர� த�
அ��களா� �ைள�ெத��க ஆர���தா�. ராவண��
தா��தைல�� தா��� ெகா�� ராம� ல��மணைன
எ�ப�யாவ� கா�பா�ற� ���தா�. ��ன�
அ�மைன��, ���வைன�� பா���, ல��மணைன�
ச�� ேநர� பா���� ெகா�ள� ெசா�����,
ராவண���� தா� ப�� தா��த� ெகா��கேவ��� 523

எ�� ெசா���றா�. நா� யா�, எ�ப�� ப�ட �ர�
எ�பைத ராவண���� கா�ட ேவ��ய ேநர�
வ����ட� எ���, த� �ர�ைத� க��
ேதவா�ேதவ�க��, ��, ��வ�க�� க�� �ர��க�
ேபா��றா�க� எ���, தா� க�ற ேபா��ெதா�� ��ைத
அைன�ைத�� இ�த� ேபா��கள��� தா� கா�ட�
ேபாவதா�� ெத�����றா�. ராவணைன ேநா��
��ேன���றா� ராம�. இ�வ���� க��ேபா�
��ட�. ராம�� அ��க�� ேவக�ைத� தா�க
��ய��ைல ராவணனா�. அவனா� ���தவைர��
�ய�� பா������� ��ன� ச�� மைற��������
வரலா� என ேபா��கள��� இ��� ஓ� மைற�தா�
ராவண�.இத�ைட�� ல��மண��� மய�க�
ெத�����டதா என� பா��க� ெச�றா� ராம�.
ர�தெவ�ள��� மய��� �ட�த இளவைல� பா��த
ராம�� மன� பத�ய�. �ேஷண� எ��� வானர��ட�
த� கவைலைய� ெத�����றா� ராம�. எ� பல�ைதேய
நா� இழ����ேடேனா எ�� �ல����றா�.
ல��மண��� ஏதா�� நட����டா� எ�வா� உ��
த��ேப� எ�� க��� க��� ெப�க� ெசா���றா�.
ல��மண�� �னகைல��, ேவதைனைய��
பா����ேபா� ெச�வத�யா� த����ேறேன, எ��
கல�க� உ�ற ராம�, த� க�க�� இ��� ெப���
க��� த� பா�ைவைய மைற�பைத��, த� அ�க�க�
பத�வைத��, உண��தவரா�, ல��மண� இ�லாம� 524

இ�� தா� ெவ�� ெப��� எ�ன பய� எ��
ேக���றா�. “எ� மைன�யான �ைதைய� ���ப�
ெப�வத�காக இ�த ��த� ெச��� என�� உத�யாக
வ�த எ� த�� இ� என��� ���ப� �ைட�பானா?”
எ�� கவைல ேம����ற� ராம���. மைன�ேயா,
ம�ற உற���ைறகேளா �ைட�ப� க�ன� அ�ல..
ஆனா� ல��மண� ேபா�ற அ����, அ����,
��ேயாசைன���, ��க����, ச�ேதாஷ����
ப�ெக��பவ��, த�ைன� ப�� �ைனயாம�
அ�ண�� ெசளக�ய�ைதேய �ைன�பவ�� ஆன
த�� எ�ேக �ைட�பா�? என ேவதைன� ப���றா�
ராம�.. எ�ன பாவ� ெச�ேதேனா, இ�ப��ப�ட த��
அ�ப��� �ேழ ���� �ட�� ேவதைன�� ���பைத�
காண, த��, எ�ைன ம������, எ�� கத���றா�
ராம�. அவைர� ேத��ய �ேஷண�, அ�மைன� பா���,
� ���� இமயமைல� சார� ெச�� ச��� மைல��
இ��� �சா�யகர�, சாவ��ய கர�, ச��வகர� ,
ஸ�தா�, ஆ�ய ��� ���ய ��ைககைள�
ெகா��வா, ல��மணைன உ�� �ைழ�க
ைவ���டலா� எ��� ெசா���றா� �ேஷண�,
அ�ம�ட�.
���� ெச�ற அ�ம� ���� ��ைககைள இன�
காண��யாம� த��ததா� ���� �கர�ைத ம���
ெகா�� ேபாவதா� காலதாமத��, ����, ���� 525

வரேவ���� இ���� என �ைன�தவரா�, இ��ைற
மைலையேய ெபய��� எ���� ெகா�� ெச���றா�.
��ைக ம���க� உ�ள மைலேய வ�த��,
ல��மண��� அத� சா� ���� ����வ�ேய
ெச��த� ப�ட��, ல��மண� ����ட ஆர����
ெம�ல, ெம�ல எ���� அம��தா�. த��ைய உ��ட�
க�ட ம������ ராம�� மன� ம���தா�. ேம��
ெசா���றா�:”� இ�லாம� நா� இ�த ��த��� ெவ��
ெப����தா� அதனா� எ�ன பய�?? ந�லேவைளயாக
மரண��� ������� � த�� வ�தாேய?” எ��
�ற��, ல��மண� அவைர எ��த கா�ய�ைத
���கேவ����றா�. ராவண� ��ய� அ�தமன�
ஆவத�� ��பாகேவ மரண� அைடயேவ��ெம���,
ெச�த சபத�ைத��, ெகா��த வா�ைக�� ராம�
�ைறேவ�ற ேவ��ெம��� ெசா���றா�. ராம��
உட�ப�� ���� ராவண�ட� ேபா���� தயா�
ஆ��றா�.
ராவண�� ���� ���ண��� ெப�றவனா��
ேபா��கள� வ�� ேச���றா�. ராம����,
ராவண���� ���� ��த� ஆர�����ற�.
க�ைமயாக இ� வ�� ேபா��டன�. ராவணேனா அ�
அ��தமான ரத��� அம�����க, ராமேரா தைர��
��� ெகா�ேட ேபா�ட ேந��த�. ��த�ைத� பா����
ெகா����த ேதவ�க����, ��வ�க���� இ�த 526

���யாச� ���தேதாட�லாம�, தைர�� ���
ெகா�ேட ேபா��டா�� ராம�� �ர�, ராவணைன�
ெசய�ழ�க� ெச�த� எ�பைத�� க�� ெகா�டா�க�..
அ�ேபா� அவ�க�ைடேய ராம��� உத�
ெச�யேவ��� எ�ற எ�ண�� உ�டா�ய�.
உடேனேய ேதேவ��ர�� ரத�ைத அ��ப ���
ெச��, ேதேவ��ர� த��ைடய ரதசார�யா�ய
மாத�ைய அைழ��, ரத��ட� உடேன ����� ெச��
ராம��� உத� ெச��மா� �ற அவ�� அ�வாேற
�ற�ப��� ெச�� ராமைர வண�� இ��ர�ைடய
ேதைர��, ஆ�த�கைள�� கா�� இத� ��
அம���ெகா�� ராவண�ட� ேபா��� அவைன
ெவ��மா� ����றா�.
ேதைர ���ைற வல� வ�� வண�����, ராம� அ��
ஏ� அம��தா�. ���� ச�ைட ஆர�ப� ஆன�.
ஆனா� இ��ைற ராவண�� ைகேய ஓ�� ��ற�. த�
அ��களா��, பாண�களா�� ராமைர� �ணற அ����
ெகா����தா� ராவண�. இல�ேக�வர��
இைட�டாத தா��த�க� ராமைர �ைல�ைலய�
ெச�தேதா� அ�லாம�, த��ைடய ����
அ��கைள� ���, நா� ஏ�ற�� ��யாம� த��க��
ேந��ட� அவ���. ேகாப� ெகா�ட ராம� ��ட
ெப����, ெப�� �ய�கா�ைற� ேபா� ேவக�ேதா�
வ�த�. அவ� பா�ைவைய நா�� �ற��
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ெச���யேபா� ச�� வா��த ��ன� ஒ�� ��ைண
ெவ��வ� ேபா� ஒ����� �ரகா��த�. அ�த�
பா�ைவ�� ெபா�����ேவாேமா என சகல
�வரா�க�� ந���ன. ���� ேவக��� ����
வ�ட��� ேமக�க� �ழ�றன. கடலான� ெபா���
கைர�� வர� ெதாட��ய�. ��ய�� ஒ� ���ய�.
ராவண� �க �க� ச�� வா��த ஒ� ஆ�த�ைத� ைக��
எ��தா�. ராம�� ேகாப�ைத� க�� அ��யவ�ணேம
அவ� அ�த ஆ�த�ைத� �ரேயா��க ஆர���தா�.
ேபா�� இற�த அைன�� அர�க�க� சா���� இ�த
ஆ�த�ைத� ெச��� ராமைர��, ல��மணைன�� ,
வானர� பைடகைள�� அ�ேயா� அ����ப�யான
வ�லைம ெபா���ய� இ�த ஆ�த� எ�� ���
ெகா�ேட அைத� ெச���னா� இல�ேக�வர�.
ராம� அ�த ஆ�த�ைத� த��க �ய�றேபா� �த��
அவரா� ��ய��ைல. ��ன� இ��ர�� �ற��
வா��த �ல��னா� அ�த ஆ�த�ைத� ெபா��
ெபா�யா��னா�. ராவண�� ��ைரகைள ெவ��
������� அவ� மா��� பாண�கைள� ெச��த
ஆர���தா�. ராவண� உட�� இ��� ெச��ற� ����
��க� ேதா��ன. எ��� ராவண� �ர��ட��, மன
உ���ட�� ேபா��டா�. அைத� க�ட ராம�
அவைன� பா���� ேகாப��ட� ெசா���றா�:” ஏ,
இல�ேக�வரா! அபைலயான �ைதைய, அவ� ச�மத� 528

இ�லாம��, த�ன�த�யாக இ���� ேவைள���
பா��� � அபக���� ெகா�� வ�தாேய? எ� பல�ைத �
அ�ய��ைல, அ�யாம� அபகரண� ெச��வ�த ���
ஒ� �ரனா? மா�றா� மைன�ைய� ேகாைழ�தனமா�
ஒ�வ�� இ�லாத சமய� ெகா�� வ�� ைவ���ள
��� ஒ� �ரனா? உன�� ெவ�கமா� இ�ைலயா?
மனசா�� உ�ளவ�க��ேக ஏ�ப�� தய�க��,
ெவ�க�� உன�� அ�ேபா� ஏ�பட��ைலயா? �
இ�த� கா�ய� ெச�த�னா� உ�ைன, �ரா� �ர�,
எ��� �ரா� �ர� எ��� �ைன��� ெகா���ளா�
அ�லவா? அ� தவ� என உன��� ெத�யாம�
ேபான��, உன�� ெவ�க��, அவமான��
ஏ�படாத�� ��ைத தா�. எ� ��ேன � அ�ப� ஒ�
கா�ய�ைத� ெச����க ���மா? அ�
��யாெத�பதா� தாேன, எ�ைன அ��ற�ப������,
நா� இ�லாதேபா� எ� மைன�ைய அபக���
வ������றா�? உ�ைன நா� இ�ேற ெகா��ேவ�.
உ� தைலைய அ���� த�ள� ேபா��ேற�. எ�
அ��னா� உ� மா�� �ள�க� ப�� ��� ெப���.
அ�த� ���ைய� க��க��, பறைவக�� வ��
ப�க���. “ எ�� ராம� ����� ராவண� ��
���� அ�� மைழ ெபா�ய� ெதாட��னா�. �டேவ
வானர�க�� ேச��� ராவணைன� தா�க�
ெதாட��னா�க�. தா��தைல� சமா��க ��யாம�
ராவண� �ர��� ��கேவ, ெச�வத�யா� �ைக�த 529

அவைன� கா�க ேவ��, ராவண�� ேதேரா��, ேதைர
��த கள��� இ��� ���� ேவ�ப�க� ஓ���
ெச�றா�. ராவண���� ேகாப� ெப��ய�. ��க
ேகாப��ட� அவ� ேதேரா��ைய� க��� ெகா�ள�
ெதாட��னா�.
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“எ��ைடய ���ப�ைத� ெத��� ெகா�ளாம�, �
எ�ப� ேதைர� ����� ெகா�� வரலா�. எ�ைன�
ேகாைழ என �ைன�தாேயா? அ�பம� பைட�தவ� என
�ைன�தாேயா??? உ� இ�ட�ப� ேதைர�
������டாேய? �யவேன! எ���� க� எ�ேரேய
எ�ைன இ�வா� இ�� ெச�த � என�� எ�ப�
ந�ப��, ஊ�ய�� ஆவா�?? எ�ப� இ�வா�
ெச�ய� ���தா�?? ஆஹா, எ��ைடய
ேபா���றைன��, இ�தைன காலமா�� பல தவ�க��,
�ரத�க��, வ�பா�க��, ேவ��க�� நட�ைத நா�
ெப�ற அைன��� ெகளரவ�கைள�� இ�த ஒ�
ெநா��� நாசமா�� ��டாேய? �த�� ேதைர�
����வாயாக! எ��ட���� � ெப�ற ந�ைமகைள 531

மற�� ��டாயா?? “ எ�� க�ைமயாக� க���
ெகா���றா�.
ேதேரா�� ��க வண�க��ட�, “ஐயா, த�க�ட����
ெப�ற ந�ைமகைள நா� மற�� ெச��ந�� ெகா�றவ�
ஆ��ட��ைல. எ��க� யா�� எ�ைன அவ�க�
ப�க� இ���� �ட��ைல. த�க� ந�ைம�காக
ேவ��ேய நா� ேதைர� ���பேவ��யதா���.
ேம�� தா�க��, க�� ��த��� காரணமா��, மன
உைள�ச� காரணமா�� கைள������க�. த�க�
ேத�� இ�த� ��ைரக�� கைள����டன. உ�க�
�ர� நா� அ�யாத ஒ�றா?? நா� ேதைர ம���
ஓ��னா� ச�யாக�� இ��கா� ஐயா, த�க� பல�, �ர�
ம����� உ�க� உட� ேசா��, மன�ேசா��
அைன�ைத�ேம நா� கவ��தாகேவ���. உ�க�
உட��ைலேயா, மன�ைலேயா ேம�� ��த� ெச�ய�
��ய த���� இ����றதா என�� நா�
கவ��கேவ���. ஐயா, ேதைர� ெச���� ��ைய�
�ட நா� கவ���, எ�ேக ேவக� ேவ��ேமா, அ�ேக
ேவகமா��, எ�ேக ெம�வா�� ெச�லேவ��ேமா,
அ�ேக ெம�வா��, எ�த இட��� எ��� பைடைய
ஊ��வ ���ேமா அ�ேக ஊ��வத� ெச�த� ,
எ�ேபா� ��வா�க ேவ��ேமா அ�ேபா� ��
வா��த� என �ைறயாக� ெச�யேவ��� ஐயா! இ��
த�க� நல� ஒ�ேற எ� க���.” எ�� �க�� தயவாக�
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ெசா���றா�.
ராவண� மன� ஒ�வா� ம���த�. ேதேரா����
அ�ேபா� த� ைக�� இ��த ஆபரண�க�� ஒ�ைற�
ப�சாக அ������� ேதைர� ���ப ��த கள����
ஓ�ட� ெசா�னா�. ேத�� ����ய�. இத�ைட��
ராம�� கைள��� ேபா���தைமயா�, அவ�� ச��
இைள�பா�வேதா� அ�லாம�, ராவணைன ெவ�வ�
எ�ப� எ�ற ��தைன�� ெச�ய ஆர���தா�. அ�ேபா�
இ�த ��த�ைத� கவ���� ெகா����த ேதவ�க�,
��க�, ��வ�க�� இ��த �ற���, த��
ெப�ைம�� வா��த அக��ய� ராம� இ���� இட�
ேநா�� வ�தா�.
ராமைர� பா���� ேபச� ெதாட��னா�.”ராமா, எ���
அ�யாத ஒ� �ஷய�ைத� ப�� நா� இ�ேபா�
உ��ட� ����ேற�. இ�த� ��ல��
�ைலயானவ��, அைனவ�� ஏ�க� ��யவ��, �ன�
தவறாம� த� ஒ�யா� அைனவைர�� வா���பவ��,
க�ணா� காண� ��ய ஒ� கட���, அ�வ�றவ��,
அைனவரா�� �ன� �ன� வண�க� ப�பவ�� அ�த
��ய� ஒ�வேன ஆவா�! அவேன �ர�மா, அவேன
���, அவேன ���ர�, அவேன கா���ேகய�,
அவேன �ரஜாப�, அவேன இ��ர�, அவேன �ேபர�!
கால�� அவேன! ேசாம�� அவேன! வ�ண��
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அவேன! வ��க�� அவேன, ம����க�� அவேன,
����க�� அவேன! வா��� அவேன, அ����
அவேன, ம��� அவேன, ப�வ�க�� அவேன,
ஒ��� அவேன, இ��� அவேன, இ�த உல��
ஒ�ெவா� ����கா���� அவேன �ைற���ளா�.
அ�ப�� ப�ட ��யைன� ���த இ�த� ��ைய உன��
நா� இ�ேபா� ெசா���ேற�. இ�த� ��ைய �
���ைற ேதா�த���, அ�த� ��யைன ேவ���
ெகா��, �ரா������ ெகா�� ஒ���த மன�ேதா�
��யைன வ�ப��, � ராவணைன ெவ�வா�! ச��
வா��த இ�த� �� சா�வத� ஆன�, எ���
�ைலயான�, ��தமான�. எ�லா� பாவ�கைள��
ஒ��கவ�ல�. எ��கைள அ��கவ�ல�.” எ��
ெசா����� “ஆ��ய ��தய�“எ��� �ேலாக�ைத�
ெசா�� ���, அ��ட�ைத ��� அக�றா�.
அக��ய�� உபேதச�ைத� ேக�ட ராம��, அ�வாேற
மன� �ழ�ப� ���, ஆ���ய ��தய� எ���
�ேலாக�ைத ���ைற, ஒ� மன�ட� ��யைன
ேநா��� ���க��, அவ�ைடய �ழ�ப��, கல�க��
���� ெத�� ெப�றா�. ���� ��த� ெச�ய� தயாராக
வ�த ராவணைன� பா��� அவைன ெவ�ேற ��வ�
எ�ற மன உ��ேயா� ராம�� ���� ராவணேனா�
ேபா���� தயா� ஆனா�. அவ�ைடய மன உ��ைய��,
த�ைன ��மன�ேதா� ���தைத�� க�ட ��ய��534

அவ��� “ெஜய� உ�டாக���” எ�� ஆ�
வழ��னா�. ச�ன�க�� ராம��� சாதகமாகேவ
�பமாக ஏ�ப�டன. ச�ன சா��ர��� வ�லவ�க� ஆன
அைனவ�� ம�����, ராம�� ச�ன சா��ர�ைத
அ��தவ� ஆதலா� அவ�� மன� ம���தா�.
ராவண��� ��� ெந�����ட� எ�பைத
ராவண�� அ�����தா�. எ��� �ர��ட� ேபா�ட
��வ�தா�. க��ேபா� ��ட�. அ�ேக ராவண��
ேத�� ர�த மைழ ெபா��த�. �� ந���ய�. பறைவக�
இற�� ���தன ராவண�� ேத��. க��க�
வ�ட��டன. அைன�ைத�� எ��ெகா�� ராவண�
ராமேரா� ேபா��டா�.
அ�ர �ல�ைத� ேச��த ராவண����, ம�த� ஆன
ராம���� நட�த ெப��ேபாைர வ���க இயலா�. இ�
தர�� �ர�க�� த�க� ச�ைடைய �������,
ஓ�ய��� எ��ய ���ர�கைள� ேபா� அைசயாம�
��� அவ�க� இ�வ�� ச�ைடைய� பா��க
ஆர���தன�. ���ேலா எ��, ேதவ�க��,
ய��க��, க�த�வ�க��, ��னர�க��, ��,
��வ�க�� ஏ�ெகனேவ �� இ��தன�. இ��ர��
ேதைர ���த ராவண� ���த அ��ர� பயன���
ேபா���ட�. ��யவைர�� அ��க� ��தவறாம�
ேபா� ராமைர� காய� ப���னா�� ெப�� ேசத�
ஒ��� ேந�ட��ைல. ராவணனா� ராம��� ேசத�ைத535

�ைள��க ��ய��ைல.ேதேரா��க� �� மனேதா�
ஒ��ைழ�க இ�வ�ேம �ர��ட��, ேவக��ட��
ேபா��டன�. ேபா� இ��� ஒ� ����க வர��ைலேய
என ��, ��வ�க� கவைல�� ஆ��தன�. ராவண�
ெகா�ல� படேவ���, ராம� ெஜ��கேவ��� எ�ற
�ரா��தைன�� ���ன� அைனவ��. ராம�� த�
அ��னா� ராவண�� தைலைய அ��� ������றா�.
எ���, எ�ன ஆ�ச�ய�?? அவ� தைல ���ப�
���ப �ைள���றேத? ராம� ��தைன�� ஆ��தா�.
கர�, �ஷண�, மா�ச�, �ராத�, வா� ேபா�ேறாைர
ெவ�ற ந� அ��ர�க� ராவண�ட� பய� இ�லாம�
ேபாவேத�? எ��� �டாம� ��த� ெச�தா� ராம�.
இர��, வ�த�, ��த�� ெதாட��த�. ���� பக�
வ�த�, ���� ��த� ��காம� ெதாட��த�. அ�ேபா�
இ��ர�� ேதேரா��யான மாத�, ராம�ட�, “இ���
எ�தைன நா�க� இ�வா� சமபல�ைத� கா���
ெகா������க�? ராவண� அ��� ேநர�
வ����ட�. �ர�மா இத�ெகன� த�யாக� த�க���
அ�� இ���� அ��ர�ைத ஏவ ேவ��ய ேநர�
வ����ட�.” என� ��னா�.
ராம�� �ர�மாைவ ேவ��� ெகா��, அக��யரா�
தன�� அ��க� ப�ட அ�த �ேசஷமான அ��ர�ைத
எ����றா�. அ�த அ��ர���� உ�ய ம��ர�கைள�
ெசா��யவ�ண�, அ��ர� �� தவறாம� ராவணைன536

���தேவ��� என ேவ��� ெகா��, ஊ��
�ேபால��, உலைகேய அ��க� ��ய வ�லைம
ெகா�ட��, அைன�� �வரா�கைள�� ஒ�����ேமா
எ�ற அ�ச�ைத� தர���ய�� ஆன அ�த அ��ர�ைத
���� ���, நா� ஏ��னா�. அ��ர� பா��த�.
ராவண�� இதய�ைத� �ள�� அவ�ைடய உ�ைர
எ������, ���� அ�த அ��ர� ராம�� அ�பறா�
���ேக வ�� ேச��த�. ராவண� இற�தா�. அர�க�
பைட கல�க��ட� ஓ�� �த�ய�. வானர�க�
ெஜயேகாஷ� ேபா�டன�. வா��ய�க� ம�கள இைச
இைச�தன. ���� இ��� வானவ�க� �மா�
ெபா��தன�. ��, ��வ�க� ராமைர வா����
பா�ன�. ��ய�� ஒ� �ரகா��த�.
��ஷண� ���, ��� அ�தா�.
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ராவண� ெகா�ல� ப�டா�. அர�க�க�� தைலயாய
தைலவ�, இ��ரைன ெவ�றவ�, �ர�மா��
வர�கைள� ெப�றவ�, தன�� �க� தாேன தா� எ��
ெப�ைம�ட� இ��தவ� ெகா�ல� ப�டா�.
பல�தமான யாக�கைள��, வ�பா�கைள��
ெச�தவ�, �வப��� ெச�வ�, சாமகான ��தக�,
ெகா�ல� ப�டா�. எதனா�?? �ற� மைன
�ைழ�த�னா�. இ��ைண� �ற���கைள�� ெப�றவ�
�ற� மைன �ைழ�த ஒேர காரண��னா� ஒ�
ம�தனா� ெகா�ல� ப�டா�. அர�க� �லேம �ைக��
��ற�. ��ஷண�, அ�வள� ேநர�, த��ைடய
உட��ற�த ��த சேகாதரைன� ெகா�ல ேவ��
ேயாசைனக� ெசா��� ெகா����தவ�, இ�ேபா� கத�
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அழ ஆர���தா�. “தானாடா��டா��, த� சைத
ஆ��” எ�ப� உ��யா���டேதா??? பலவா�
ராவண�� ெப�ைமைய� ெசா��� ெசா���
கத���றா� ��ஷண�. ��த �ர��, ெப�ைம
வா��தவ��, த�ம வ����, அற வ���� அரைச
நட��யவ� எ�� ேவ� ����றா�. ��க� அள���
��யதா��, த��ைடய அ�ண� எ�ற பாச�தா��
��ஷண� �ைல த�மா�� த�ைன மற�தாேனா??
ராம� ��ஷணைன� ேத����றா�. ேபா��கள��� க��
ச�ைட ேபா�� �ர மரண� அைட�த
����ய�க��காக அ�வ� சா��ர�����,
த�ம����� �ேராதமான� எ���றா�. த� �ர�ைத�
கா����ேட ராவண� இற������றா� எ�� ���
ராம� அவ� ச��ய��� ேபா� �ர�ழ�� ேபா�
இற�க��ைல எ��� எ���� ெசா���றா�. ேம��
ேதேவ��ரைன��, ேதவ�கைள��, ராவண� அ�����
வ�தைத�� எ���� ெசா��, ராவண� இற�த� உலக
ந�ைம�காகேவ, எ��� இத�காக வ��த ேவ�டா�,
என�� ேமேல ஆகேவ��யைத� பா����ப�யாக��
��ஷண�ட� ெசா�ல, அவ�� ராவண� ஒ�
அரச��� உ�ய ம�யாைதக�ட� ஈம�சட��கைள�
ெபறேவ��� எ���, தாேன அவ��� ஈம�
சட��கைள� ெச�வதா�� �ற, ராம�� அ�வாேற
ஆக���, இற�தவ�க�ட� பைகைம பாரா��வ�
539

அழக�ல, ஆைகயா� ராவண� இ� என���
உ�யவேன. அவ��� உ�ய ம�யாைத�ட� அவ� ஈம�
சட��க� நட��� என உ�� அ����றா�.
இ��ைல�� ராவண�� மைன�மா�க�� ப�ட
ம��யான ம�ேடாத��� வ�� த�க� ��க�ைத�
ெத����� ெகா�� அ���றா�க�. ம�ேடாத�
ராவண� த� ேப�ைச� ேக����தா�, �ைதைய
�������தா�, ராம�ட� ந��� பாரா�� இ��தா�
இ�க� ேந�����காேத என� �ல�ப அைனவ��
அவைள� ேத����றன�.
ராவண�� இ��� சட��க��� ஏ�பா� ெச�ய� ப��,
அ� நட�க ஆர�����ேபா� ��ெரன ��ஷண�
இ��� சட��க� ெச�ய �ர�பட, ராம� ����
அவைன� ேத��, அவ��� அ��ைரக� ெசா��, தா�
ராவண� ேம� ெகா�ட ேகாப� தன�� இ�ேபா�
இ�ைல எ���, இற�த ஒ�வ� ேம� �ேராத�
பாரா�ட� �டா� என�� பலவா� எ���� ெசா��,
��ஷணைன ஈம� சட��க� ெச�ய ைவ���றா�.
இ��ர�� ேதேரா��ைய� ���ப அ���ய ராம�,
��ன� ல��மணைன அைழ�� ��ஷண���
உடன�யாக� ப�டா�ேஷக� ெச�ய ஏ�பா�க�
ெச��மா��, இ��� ப�னா�� வ�ஷ�க�
��வைடயாத காரண�தா�, தா� நக���� �ைழய
��யா� என��, ல��மணேன அைன�ைத�� பா����540

ெச��மா�� ����றா� ராம�. அ�வாேற ல��மண�
அைன�� ஏ�பா�கைள�� �ற�பட� ெச��
��ஷண��� �ைறயாக� ப�டா�ேஷக��
நட���ற�. ��ஷண�, ராமைர வண�� ஆ�ெபற�
ெச�றா�. அ�ேபா� ராம� அ�மைன� பா���,
இ�ேபா� இல�ைக அரச� ஆ���ட இ�த ��ஷண�
அ�ம� ெப�� � �ைதைய� க�� அவ� நலைன
�சா��� வ�வா�! அவ� எ�ண� எ�ன எ���
ெத��� ெகா�� வ�வா�! இ�ேக அைனவ�� நல�
என�� ெத���பா�! அவ� எ�ன ெசா���றா� என�
ெத��� ெகா�� வ�வா�.” எ�� ெசா��
அ�����றா�.
இர�டா� �ைறயாக ராமரா� ��வனா� அ��ப�
ப�ட அ�ம�, நட�க� ேபாவ� ஒ�ைற�� அ�யாம�,
ம�����டேனேய ெச�றா�. �ைத�ட� அைன��
�பர�கைள�� ெத���த அ�ம�, ராவண�
இற�தைத��, ��ஷண� இ�ேபா� இல�ைக அரச�
என�� ெசா�����, ராம� அவ�ட�, இ�
அ��வத�� ஏ���ைல என��, ெசா�த இட��ேலேய
வ��ப�ேபா� அவ� ��ம� ெகா�ளலா� என�
ெசா�னதா��, ��ஷண� �ைதைய� ச����� த�
ம�யாைதகைள� ெத���க ஆைச� ப�வதா��
ெசா���றா�. ேபச நா எழாம� த��தா� �ைத. அ�ம�
எ�ன �ஷய�, இ�தைன ம����� ெச��ைய�
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ெசா���� எ��ட� ேபசாம� ெமளனமா� இ��ப�
எதனா� எ�� ேக�க��, த� கணவ�� �ர�ைத��,
ெவ��ைய�� ேக�ட�� தன�� ம���� தா�க
��ய��ைல எ�� ெசா��� �ைத, இைத�ட� ெப�ய
ப�� ஏ�� இ��க ��யா� என�� ெசா���றா�.
�ைத��� காவ� இ��த அர��கைள� தா�
ெகா���டவா என அ�ம� ேக�டத�� அ�வா�
ெச�யேவ�டா�, ராவண� உ��ர��ப�ேய அவ�க�
அ��த� நட�தன�, தவ� அவ�க� ேம� இ�ைல எ��
ெசா�ன �ைத, தா� ராமைர உடேன பா��கேவ���
என� ெசா�� அ�����றா�. உடேன ராம�ட� வ��
�ைத ெசா�னைத� ெத�����றா� அ�ம�. ராம��
�க� இ��ட�. க�க�� �� ெப��ய�.
ெச�வத�யா� �ைக�தா� ராம�. ஒ�வா� த�ைன�
சமா���� ெகா�� ராம� ��ஷண�ட� �ேதக ேதச��
ராஜ�மா�யான �ைதைய ந��ரா��, சகல�த
அல�கார�கைள�� ெச����, ஆபரண�கைள� ���
இ��ட� அைழ��வர�ெசா�ல��, தாமத� ேவ�டா�
எ�� ெசா���றா�. ��ஷண�� ம��ேவா�,
�ைத�ட� ெச�� ராம�� ���ப�ைத� ெசா�ல, �ைத
தா� இ�ேபா� இ���� ேகால��ேலேய ெச��
ராமைர� காண ����வதா�� ெசா�ல, ��ஷணேனா,
ராம� இ�வா� ������� ெசா�னா� எ�றா�,
அத�ப�ேய நா� ெச�வேத ந�ல�. எ�� �ற, கணவ�
இ�வா� ெசா�வ�� காரண� ஏேதா இ����ற� என 542

ஊக� ெச�தவளா�� �ைத�� ச�ம���, த� �ரா�டைல
����� ெகா�� சகல�த அல�கார�கேளா��,
ஆபரண�கேளா��, அல�கார ��ைதயாக ராம�
இ����ட� ேநா�� வ�தா�. ராம� ���த தைல
��ர��ைல. வானர� பைடக� �ைதைய� காண� ��ட�
��ன�. ெந�ச� அ�க� ஆன�. ஒ�வேராெடா�வ�
��� அ���� ெகா�� �ைதைய� காண �ைரய,
அ�ேக ெப���ழ�ப� ஏ�ப�ட�. ��ஷண��, ம�ற
அர�க�க��, வானர� பைட�தைலவ�க�� ��ட�ைத
ஒ��� ெச�ய �ைன�தன�. ராம� க��ேகாப��ட�
��ஷணைன� பா���, “ஏ� இ�ப� வானர�
பைடகைள� ��������றா�? இ�த� ெகா�ைமைய
����. �ைத�� உய��த ம�யாைதகேளா, உ��ைடய
காவேலா பா�கா�� அ�ல. அவ�ைடய ந�னட�ைத
ஒ�ேற பா�கா��. ஆகேவ அவைள ெபா�ம�க�
���ைல�� வர� ெச�வ�� தவெறா����ைல.
கா�நைடயாக� ப�ல�ைக ��� இற�� வர� ெசா�.
வானர�க� �ேதக ேதச�� ராஜ�மா�ைய� பா��க���,
அதனா� ெப�� தவ� ேநரா�.” எ�� ெசா���றா�.
ராம�� ேகாப�ைத� ����ெகா�ட ��ஷண�
அ�வாேற ெச�ய, ல��மண�, அ�ம� ���வ�
ேபா�ேறா� மன� �க வ���ன�. �ைத�� ��
ராம����ள அ�ைப��, அவ� இ�லாம� ராம� ���த
���ைப�� க�ணா� க�� வ���� ெகா����த 543

அவ�க���, ராம� �ைத��ேம� ஏேதா ேகாப��ட�
இ����றா� என� ���� ெகா�டா�க�. ேகாப���
காரண� ெத�ய��ைல. �ைதேயா ஏ��
அ�யாதவளாகேவ, ��க ம��ேவா� ப�ல�ைக ���
இற��, ராம�� எ�ேர வ�� ���, த� கணவைன�
க�ணார, மனமார,த� ஐ��ல�க�� ம�����ப�யான
ம��ேவா� பா��தா�. இ� எ�ன?? ராம�� �க� ஏ�
������ற�? ஏ� ெபா���லாம� கா��
அ����ற�? எ�லா� ந�ைம ஒ��ைற பா��தாரானா�
ச�யா����, �ைத ���� ராமைர ேநா�க, ராம��
வா����� வ�� ெசா�கேளா இ�ேபா� �ைத��
கா�� ����ற�. த� காைதேய ந�ப��யாதவளா��
�ைத ராமைர ெவ����றா�. அ�ப� எ�னதா� ராம�
ெசா�னா�?
“ஜனக�� ����ேய!, உ�ைன நா� ��ட� எ�
ெகளரவ�ைத �ைலநா�டேவ. இ�த ��த� உ�ைன�
க�� ேம�ெகா�ள� ப�ட� அ�ல. எ��ைடய
தவ�க�னா� ��ைம ெப����த நா� அவ���
வ�ைம ெகா���, எ� �ர��� வ�ைம ெகா���,
இ�வா� �ல���� ேந��ட இ��ைக�
கைளவத�காக��, எ� வரலா�ைற இ����லாம� �ைல
நா�ட�ேம,அவ��கைள� த���க�ேம உ�ைன ����
காரண�தா� இ�த� ேபாைர ேம�ெகா�ேட�. இ� �
எ�� ெச�லேவ��ேமா அ�ேக ெச�வா�! உ�
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மன�ேபா� � ெச�லலா�. இேதா எ� இளவ�
ல��மண� இ����றா�, அ�ல� பரத�டேனா ேவ�
யாேரா� ேவ��மானா�� � வாழலா�!”
ராம� வா����� வ�த வா��ைதகளா இைவ? அ�ல�
�ஷ� பா��க� த�ைன க�����டதா? அ�ல�
ராவண�� ேவ� வ�வமா? எ�ன இ�? ஒ���
��ய��ைலேய? த�ைன உ���, �ற�� ந�� அ��த
த��ைடய கணவ� வா����தா இ�தைகய ெகா��
வா��ைதக�? ஆஹா, அ�ேற �ஷ� அ���
உ���டாம� ேபாேனாேம? �ைத�� ேயா��க� �ட
��ய��ைல, தைல �ழ�ற�. எ������� ராம��
�ழ�றா�. ப�க������� அைன��� �ழ�றன. இ�த
உலேக �ழ�ற�. �ைத�� க�க����� க���
ெப�� ��ைய நைன�க� �வ��ய�. அ�ேக உலகேம
�த���� ��ற�. ��ேத� த� �ழ��ைய ����
��டாேளா???????
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�ைத �ைக�க, வானர�க��, அர�க�க��,
��ஷண��, ���வ�� ந���ன�. ல��மண�
க�க����� க��� ஆறாக� ெப��ய�. உலேக
�த���� �����ட� ேபா�� கா�� அ��த�.
ராமேரா ேம�� ெசா���றா�:”ராவணனா� ����
ெச�ல� ப�டேபா� அவ� ைகக���ைடேய
���யவ��, அவனா� �ய ேநா�க�ேதா�
பா��க�ப�டவ�� �ேய! இ�ப�� ப�ட உ�ைன
�ல�ெப�ைமய� கா�பா�ற ேவ��ய நா� எ�வா�
ஏ�க ����?? உ�ைன நா� ��ட�� காரணேம, எ�
�ல� ெப�ைமைய �ைலநா�ட��, என�� இைழ�க�
ப�ட அவம��� ��க�ேம. உன�� எ�ேக, எவ�ட�
இ��க இ�டேமா அவ�கேளா � இ��� ெகா�வா�. 546

இ�தைன ேபரழ�யான உ�ைன, ராவண� இட���
ப�னா�� மாத�க� இ��த உ�ைன, ������பைத
ராவண� ெவ�கால� தா�� இ�����க மா�டா�.”
ராம�� இ�த� ெகா�ய வா��ைதகைள� ேக�ட �ைத, கத�
அ�தா�. ��ன� த� அ�ைகைய� க��� ப����
ெகா�� ேப���றா�:” ஒ� அ�ப ம�த�, த�
மைன��ட� ேப���ற �ைற�� தா�க� இ�ேபா�
எ��ட� ேப���க�. ��க� �ைன�ப�ேபா� நா�
நட�க��ைல எ�ப� த�க� மன��� ந��
ெத�������. ஒ��கம�ற ெப�க� இ����றா�க�
தா�. அைத ைவ�� அைன��� ெப�கைள�� ஒேர
மா�� என� ����க� �டா� அ�லவா? ராவணனா�
���� ெச�ல�ப�ட� எ� ���ப��� ேப�� நட�த
ஒ�ற�லேவ? அ�ேபா� நா� எைத�� ெச�ய��யாத
�ைல�� அ�லேவா இ��ேத�? ஆனா� எ� உட� தா�
அவனா� ���� ெச�ல� ப�டேத த�ர, எ� உ�ள�
த�கைளேய �ைன��� கத�� ெகா����த�. த�க�
�ய அ�ைப உண��த நா� ��ெதா�வ�� அ�ைப��
����ேவேனா?
எ� இதய� உ�கைள அ�� ம�ெறா�வைர
�ைன�க��ைல. தா�க� இ�ப� ஒ� ������ தா�
வ�வதா� இ��தா�, அ�மைன ஏ� ��
அ�����க�? ஏ� எ�ைன ராவண� ����
ெச�ற�ேம �ற�க��ைல? அ�ல� அ�ம�ட� �� 547

அ����ேபா� ெசா�� இ��தா�, இ�த ��தேம
ெச����க ேவ�டா� அ�லவா? ஒ� சாதாரண ம�த�
ேபா� ேப�����கேள? எ�ைன ந�றாக அ�������
உ�க� வா����தா இ�ப�� ப�ட வா��ைதக�
வ���றன? ல��மணா, ெந��ைப ���. ெபா�யான
இ�த அவ��கைள� ேக��� ெகா��� நா� உ��
வாழேவ��மா? எ� நட�ைத�� ச�ேதக� ெகா��
அவ�றா�� ேப�� கணவரா�, நா� அ���ரேவச�
ெச�வ� ஒ�ேற ஒேர வ�.” எ�� ல��மணைன� �
����ப� �ைத ேவ����றா�.
�ைத�� வா��ைதகைள� ேக�ட ல��மண�, ராம��
�க�ைத� பா����றா�. �க�� மன� ெநா�� ேபான
ல��மண�, ராம���� அ�� ச�மத� என �க�
����� இ��� அ���றா�. ராமேரா, ஊ��கால��
கால���ரைன� ேபா�ற ேதா�ற��ட� காண�ப�டா�.
அவ� ேகாப� த�வதா�� ெத�ய��ைல. யா����
ராம� அ�ேக ெந��க�� அ�சமா� இ��த�. யா��
யாைர�� ஏ���� பா��க��ைல, யா�� யா�ட��
எ��� ேபச�� இ�ைல. ல��மண� � ���னா�. �ைத
�த�� ராமைர�� ��ன� அ�த� �ைய��, ���ைற
வல� வ�தா�. அ��ைய ெந���னா�. த� ைககைள�
���த வ�ண� அ��ைய ம�����, அைன���
ெத�வ�கைள�� ���த வ�ண� �ைத ெசா�ல�
ெதாட��னா�:
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“எ� இதய� ராமைர ��� அகலாத� எ�றா� ஏ
அ��ேய, நா�� �ைசக��� எ�ைன� கா�பா�!
எ� நட�ைத அ�ப��க�ற� எ�றா� ஏ அ��ேய, நா��
�ைசக��� எ�ைன� கா�பா�!
மன�, வா��, காய� எ�ற உண��க�னா� நா�
��ைமயானவ� தா� எ�றா�, ஏ அ��ேய எ�ைன�
கா�பா�!
ஏ ��யேதவா, ஏ ச��ர ேதவா, ஏ வா�ேதவா,
���க��� அ�ப�கேள,வ�ணா, �மாேத�ேய! உஷ�
கால ேதவைதேய!
பக��� உ�யவேள, ச��யாகால ேதவைதேய, இர���
உ�யவேள,
��க� அைனவ�ேம நா� ��ைமயானவ�,
ப���ரமானவ� எ�பைத ந�� அ���க� எ�ப�
உ�ைமயானா�, ஏ அ��ேய நா�� �ைசக���
எ�ைன� கா�பா�!”
இ�வா� உர�க� �ரா������ ெகா��, ச���
அ�ச��லாம�, ��� ��ேலா, �லெவா��ேலா
�ரயாண� ெச�வைத� ேபா�ற எ�ண��ட� �ைத
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அ����� �ரேவ��தா�. அ�ேக ��� இ��தவ�க�
அைனவ�ேம அல�� ���தன�. ராம� க�க�����
ஆறாக� க��� ெப��ய�. ல��மண� இ�த�
கா��ைய� காண� ச�யாம� �க�ைத ���ெகா��
அ�தா�. வானர�க��, அர�க�க�� பத�� ���தன�.
������� ேதவ�க��, ��, ��வ�க�� இ�த
அ���ரேவச�ைத� பா���� ெகா�� ெச�வத�யாம�
�ைக�தன�. அ����� �ரேவ��த �ைதேயா த�க�
ேபா� ஒ��டேன �ரகா��தா�.
இ�ேபா� ராம� ெச�த� ச�யா, தவறா எ�ற �வாத� ஒ�
ப�க� இ��க���. �ைத அ����� �ரேவச�
ெச�தேபா� ெசா�ன வா��ைதக� க�பராமாயண���
ேவ� மா��யாக வ���ற�. அ� ப��ய �வாத�க�
இ��� ��ய��ைல. �ைத எ�ன ெசா���றா�, க�ப�
வா�லாக எ�� பா��ேபாமா? அ��ற� அ� ப��ய
த�ழ�ஞ� ஒ�வ�� க����, அ� ப��ய அ�த�
த�ழ�ஞ� ������� ெசா��� ஆ��ல நாடக�
ஒ��� �����, பா��கலா�. க���� ெசா�ல
����பவ�க� ெசா�லலா�.
�����ட க��ைர, �ர� எ��க ��ய��ைல. ஆகேவ
அைத� �ேழ த�ட�� ெச���ேற�.
“��ப� மகாராஜ� அவ�க� க�பைன� க��
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ஆன���தவ�. அவ� ஒ� �க����� ெசா��
இ����றா�. எ�பதா�� க��ைர ஆர�����ற�.
இ�த� �����ட ெசா�ெபா��, ��ப� மகாராஜ�
அவ�களா�, ேபரா��ய��, இல��ய அ�ஞ�� ஆன
�� அ.��வாச ராகவ� அவ�க�� இல��ய ஆ�ைவ�
���த�. �� அ.��வாசராகவ� அவ�க� �ைத ெசா�ன
வா��ைதக��� எ�வா� நா� ெபா��
ெகா�ளேவ��� எ�பைத ேஷ���ய�� ஒெத�ேலா
நாடக��� ெட��ேமாேனா ெசா��� வா��ைதகைள�
ெகா�� ������றா� எ�பதா�� க��ைர வ���ற�.
இ� க��ைர��, �ைத ெசா�ன வா��ைதகளா�� க�ப�
ெசா�வ��.
அ��� �ரேவச��� �ைத! க�ப��, வா�����!
அ��� �ரேவச����� தயா� ஆவ� �ைததா� எ���,
அவேள ல��மண�ட� அ��ைய ����ப��
ெசா����றா� என��, ராம� அத�� ம����
ெசா�லாத�� இ��� அவ���� இ� ச�மதேம என��,
வா��� எ�� இ����றா�. க�ப�� அைத ஒ��ேய
எ�� இ����றா�. எ��� வா���, மன�, வா��,
காய� எ��� ��ைற�� �ைத ெசா�வதா�� ����
கா�� இ����றா�. ஆனா� க�ப� இ�ேக எ�ன
எ����றா� எ��, ���� படல�: �ைத�� �யர
�ைல: பாட� எ�: 3976
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கன��னா� கட�த �� �ைலய ைகவைள
மன��னா� வா��னா� ம� உ�ேறென��
�ன��னா� ���யா� �� ெச�வா எ�றா�
�ன� �ழா�� கணவ��� வண�க� ேபா��னா�”
எ�� ெசா���றா�. க�ப� ஆர�ப��ேலேய �ைதைய,
ராவண� ���� ெச���ேபா�, அ�த�
ப�ணசாைலையேய ெபய��ெத��ததா�� தா�
ெசா����றா�. வா���, ராவண� ெதா��� ���� த�
ெதாைட�� இ���� ெகா�� ெச�றதாகேவ
ெசா������றா�. இ�வா� இ����ேபா� வா���
ெசா���ேபா�, �ைத, மன�, வா��, காய� எ�ற
��ைற�� ������� ெசா��வதாேய
ெசா����றா�. ஆனா� க�பேரா எ��, “மன��னா�
வா��னா� ம� உ�ேறென��” எ�� �ைத
ெசா��வதா�� ெசா���றா�. இ�த வா�ேக
ெப��பா�� ந� த�ழ��த ந�ேலா�களா� ஏ�க�
ப����பதா� இ� எ�ன? இ�வா� �ைத ெசா��
இ��பதா� உடலா� �ைத ெக����பா� எ�ற�லேவா
எ�ண ேந����ற�? என மன����ளாகவாவ� �ல�
எ����றன� அ�லவா?
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ராகவ� அவ�க� ����ததா�, ��ப� �� மகாராஜ�
����றா�. அவ� ��வதாவ�:
“�ல ஆ��க��� ��� ேகாய������ நட�த
இல��ய �க����� அ�வைர ��படாத ஒ� ��ைர
ேபரா��ய� அ. ��வாச ராகவ� அவ�க� ����தா�.
அ�வைர ப��தம�, ேசாம��தரபார�
ேபா�றவ�களா� �ட� தவறாக� ���� ெகா�ள� ப�ட
��� அ�. அ�� �ரேவச���ேபா� �ைத �ைய வல�
வ��,
“மன��னா� வா�கா�, ம���ேறென��
�ன��னா� ���யா� ��ெச�வா” எ���றா�. அவ�
ஏ� ெம�யா� எ�� ெசா�ல��ைல எ�ப�தா� ���.
If I have been sullied
In mind or speech,
Burn me, Oh, Fire-God,
With all thy ire” எ�ப� ேபரா��ய�� ஆ��ல ஆ�க�.
�ைட காண ��யாம� அ�ஞ�க� �ண�ய இ�த�
������ ��ைவ அ�த� ேகாய����� �க�����
ெசா�னா� ேபரா��ய�.
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ேஷ���ய�� நாடகமான ஒெத�ேலா�� ��ல�
இயேகா ஒெத�ேலா மன�� ச�ேதக�ைத� ேதா�����
����றா�. அைத� ேக����� ஒெத�ேலா
ெட��ேமாேனாைவ� ெசா�ல� தகாத வா��ைதயா�
�����றா�. அ�ெபா�� ஒ��� ெத�யாதவ� ேபா�
இயாேகா வ��றா�. அவ�ட� ெட��ேமானா
ேக��றா�:
“என�� அ�த� ெபயரா இயாேகா?”
எ�த� ெபய� ரா�?”
இேதா இவ� ெசா��றாேள நா� அ� எ�� அவ�
ெசா�னாெர��.”
இேதா �ேழ ெட��ேமானா�� வா��ைதக��,
ஒெத�ேலா அவைள� ெசா�ன வா��ைத��.
Impudent strumpet!
DESDEMONA DESDEMONA
I cannot tell. Those that do teach young babes
Do it with gentle means and easy tasks:
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He might have chid me so; for, in good faith,
I am a child to chiding.
IAGO
What’s the matter, lady?
EMILIA
Alas, Iago, my lord hath so bewhored her.
Thrown such despite and heavy terms upon her,
As true hearts cannot bear.
DESDEMONA
Am I that name, Iago?
IAGO
What name, fair lady?
DESDEMONA
Such as she says my lord did say I was.
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EMILIA
He call’d her whore: a beggar in his drink
Could not have laid such terms upon his callat.
ஒெத�ேலா ெசா�னதாக� ெசா�ல� ப�� அ�த�
ெசா�ைல� �ட� ெசா��வத�� ெட��ேமாேனா��
உய���� �ற���, அவ�ைடய க��� த����ற�.
�ைத��� அேத �ைலைமதா�. “ெம�” ��ைம ப��ய
கள�க� ம�களா� க�பைன ெச�� பா��க இய��. கைத
க���ட�� ����. எனேவ அைத� ெசா�ல�
����றா� �ைத. இ�த� ��ைவ அ�ேக இ��த
ேபரா��ய�க� ஏ��� ெகா�டன�. இ� இல�ைத
ராமசா� எ�பவரா� எ�த� ப�ட “இல��ய� ��
அ.�.ரா. வா���, வா���” எ�ற ��தக��� இ���
எ��க� ப�ட�.
ேம�� �ைத�� ராம� மன� ெத�யாமேலா,ராம���
�ைத�� மன� ெத�யாமேலா, அ�ல� அவ� க���
�ற�தவ� என� ெத�யாமேலா இ�ைல. எ���,
உலக�தா� க� ��னா� �ைத த� க�ைப
����கேவ��� எனேவ ராம� ���� இ����றா�.
�ைத�� த� கணவ�� மன� ���ைப அ��� அைத
�ைறேவ�ற� �������றா�. இைதேய �ைத
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ராம�� த��ைல �ள�கமா�� அ����றா�. எ���
ஒ� மா�டனாகேவ வா��த ராம� இ�த இட����
மா�டனாகேவ, சாதாரண ம�த� எ�வா� த�
மைன��ட� ேகாப��ட��, அ�கார��ட��,
க�ைமயாக�� நட�பாேனா அ�வாேற நட��, தா�
ம�தனா� இ��ப�� இ��� ச��� மாற��ைல என
���������றா� எ��� ெகா�ளலா�.
இல�ைத ராமசா� எ��ய இ�த� ��தக���
��னா�க�ைத என��� ெகா��� உத�ய
��த�����ம சேகாதர� ��ைக �மா� அவ�க����,
ஒெத�ேலா நாடக� �ர�ைய� ெகா��� உத�ய சேகாதர�
�� �வா அவ�க���� எ� மனமா��த ந��ைய�
ெத����� ெகா���ேற�.
�ைத�� அ���ரேவச� ச�யானதா?? இ�ைலயா?
ெதாட���!
பல�� �ைத ஏ� ெம�யா�� எ�ற வா��ைதைய
உபேயா��க��ைல எனேவ ேக���
ெகா������றன�. . ஏென�� க�ப� த�
ராமாயண��� �ைதைய ராவண� கவ��� ெச�றைத�
ப�� எ���ேபா�, ெதா��� ���� ெச�றதா�
எ�தேவ இ�ைல அ�லவா? அைத நா� ��ேப
பா��ேதா�. ப�ணசாைலேயா� ெபய��� ராவண� ����
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ெச�றதாகேவ ����றா�. அ��� ஒ� காத �ர�
��ைய� ெபய��� எ��� �ைதைய� ��டாமேலேய
���� ெச�றதா�� ����றா� க�ப�. ��டாம� ����
ெச������ேபா� ெம�யா� எ�� க�பரா� எ�ப�
எ�த ����? அ��ற� அவ� ��ன� எ��ய�
தவெறன ஆகாேதா?? ஆகேவ அவ�
அ���ரேவச���ேபா� �ைத மன��னா�, வா��னா�
ம� உ�ேறென�� எ�� ம��ேம ��யதா�
எ����டா�. ேம�� ராவண��ேகா ேவதவ� �ல�
�ைட�த சாப� இ���ற�. அவ� எ�வா� �ைதைய
அவ� ச�மத� இ�லாம� ��ட ����??? ெதா���
���� ெச�றைத� க�ப� எ�த��ைல எ���,
வா��� எ�� உ�ளா�. அ�த அளேவ தா� அவனா�
����. அ��� தைல��ைய� �����, ைகைய�
���� இ���� ���� த� ெதாைட�� இ����
ெகா�� ெச�றதா� வா��� ����றா�.
இ�ட��லாம� இ���� ஒ� ெப�ைண அ�த
அள���� �ட� பலவ�த� ப���� தாேன ����
ெச�ல����??? அைத வா��� ம��க��ைல,
�ைத�� ம��க��ைல, ராம�� ம��க��ைல,
அதனாேலேய வா��� மனதா�, வா�கா�, காய�தா�
எ�� ெசா�� இ����றா�. ெதா��� ���� ெச�றதா�
�ைத�� க�� ேபா���ட� என எ�வா�
�ற����???
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ஆகேவ தா� த� ேம� உ�ள ந���ைகயாேலேய �ைத
த� கணவ� த�ைன இ�வா� ேப��ப� ேந��த�
எ�பைத� ���� ெகா�டா� எ�ேற ெசா�லேவ���.
அ�� �ட� ��ட அ��� அள��� �ைத
ப���தமானவேள எ�பைத ராம� ����
ைவ����ததாேலேய �ைத அ���ரேவச� ெச�ய� தயா�
ஆனேபா� ம��க��ைல, த��க��ைல. த� மைன�
ப���தமானவேள எ�ப� த� மன��� ம��� ெத���
தா� மைன�ைய� ேச���� ெகா�டா�, உல���ேளா�
ெப�ணாைசயா� ���க� ப�ட ராம� �ற� ����
மாத� கண��� இ��தவைள� த��ட� ேச����
ெகா����டாேன என� ேபச� �டா� எ�ற எ�ண�
ம��� காரண� இ�ைல. த� மைன� தன�� ேவ���,
ஆனா� அேத சமய� அவைள� �ற� ��ற� காணாத
வைக��� இ��த� ந�ல�. எ�� ேயா��ேத ராம� இ�த
����� வ�தா� என�� �றலா�. ஏென��, இேத
ராம�, �ைத�ட� ேச�வத�காக �ைதைய அ���ரேவச�
ெச�ய ைவ�த அேத ராம�, ��னா�, இேத �ைதைய�
�ற�க�� ேபா��றா�. த� நா�� ம�க� ேப�யத�காக!
ஒ� அரசனா�� த� கடைமைய� ெச�ய� ேபா��றா�.
ஆ��ல� பழெமா�, “�ச�� மைன� ச�ேதக����
அ�பா�ப�டவளா� இ��த� ேவ���” எ��
ெசா��வ���. இ�ேக ராம�� மைன��� அ�த� க�
ேந�������ற�. ம�க� மன�� ச�ேதக� உ��த��,
ராம� உடேன மைன�ைய� �ற�க�� தயாரா��றா�. 559

அைத�� பா��ேபா�. இ� அ���ரேவச���� அ���
எ�ன நட�க� ேபா��ற� எ�� நாைள���
பா��ேபாமா???
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அ���� இற��ய �ைதைய� பா��� அைனவ��
அல�� கதற ராம� க�க�� �ளமா�� க���
ெப��ய�. ��க��, ேதவ�க��, க�த�வ�க��
பா���� பத�� ெகா����தன�. அ�ேபா� ராம��
எ��� எம�, �ேபர�, ��� ேதவ�க�, இ��ர�,
வ�ண�, �ர�மா ேபா�ேறா� பரம�வ�ட� அ�ேக
ேதா��னா�க�. ராமைர� பா���� ேபச�
ெதாட��னா�க� அவ�க�. “ராமா, � யா� எ�பைத
மற����டாேயா??? அைன����� �ேய அ�ப�! �
எ�வா� �ைத அ���� �ரேவ��பைத� பா����
ச���� ெகா�� இ����றா�?? ஆர�ப��, �ேய!
ந���� �ேய! ����� �ேய! அைன��� அ��தவ�
�! காரண, கா�ய�கைள அ��தவ� �! �ேய ஒ�
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சாமா�ய ம�த� ேபா� இ�ப� �ைதைய அல��யமா�
நட�தலாமா?” எ�� ேக�க, ராமேரா அவ�கைள�
பா���� ச�ேற �ழ�ப��ட�, “நா� தசரத�
ச�கரவ����� மக� ராம� எ�பதா�� தா� எ�ைன
அ�������ேற�. பைட��� கட�ளான �ர�மேன!
உ�ைம�� நா� யா�? எ�����, எத� ெபா���
வ�ேத�?” எ�� ேக���றா�.
�ர�மா ெசா���றா�. “ராமா, �ேய ஆர�ப�, �ேய
���, �ேய ந��� இ��பவ�� ஆவா�!
பைட�பவ�� �ேய, கா�பவ�� �ேய, அ��பவ��
�ேய! இய�க�� �ேய! இய�காைம�� உ�னாேலேய!
அ�ல உலக�� உ�னாேலேய இய����ற�. ைக��
ச��, ச�ர�ைத ஏ��ய மகா��� �ேய! அைன��
உலக�� மா�த�க�� ���� �ேய! �ேய க�ண�, �ேய
பலராம�, �ேய கா���ேகய� எ��� �க�த�!
ஆ�ற�� �ேய, அட��வ�� உ�னாேலேய! ேவத�க�
�ேய! “ஓ“�கார ெசா�ப�� �ேய! அைனவைர��
பா�கா�பவ�� �ேய!அ��பவ�� �ேய! � இ�லாத
இடேம இ�ைல. அைன�� உ��க��� �ேய
�ைற������றா�! � எ�ேபா�, எ�ேக, எ�ன ெச��
ெகா������றா� என யாரா�� அ�ய ��யாத�,
இ�த �����, ம����, ெச�, ெகா�க���, மல��
��க���, மலராத ெமா���க���, �����,
கா����, ேமக�க���, இ�, ��ன���, மைழ
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ெபா�வ���, மைலக���, ச���ர�க�� ����,
ஆ��� ெப�����, ��க�க�� உ��க���, ம�த
உ��க���, இ��� ேதவா�ர உ��க���
அைன���� �ைற����பவ� �ேய! அைன�����
ஆதார� �ேய! ��ய, ச��ர�க� உ� க�க�. � உ�
க�ைண ��னா� இர�. �ற�தா� பக�. உ� ேகாப�
ெந��ைப ஒ�த� எ�றா� உ� சா�தேம ச��ர� ஆவா�.
உ� ெபா�ைம, உ�� �� எ�� உ� இதய�
�ர�மாவா�ய நா� ஆேவ�, உ� நா�� சர�வ�
இ����றா�. �ேய ��லைக�� ஆ�� அ�த
மகா��� ஆவா�! �ைதேய உ��ைடய ேத� ஆன
மகால��� ஆவா�.” எ�� ெசா���றா� �ர�மா.
வா��� ராமாயண��� இ�த� �����ட க�ட�,
�ர�மா ராமைர� பா���� ெசா��வ� ஒ�
�ேலாகமாகேவ இ����ற�. இைத� பாராயண�
ெச�பவ�க� இ����றன�. அ�ேபா� அ����
இ��� அ��ேதவ�, த� கர�க�� �ைதைய�
தா��யவ�ண� எ��தா�. �ைதேயா அ�றல��த மல�
ேபா� அ���� இற���ேபா� எ�வா� ச�வால�கார
��ைதயாக� காண� ப�டாேளா அ�வாேற ச���
ெம�� ��றாம� காண�ப�டா�. அ�� ேதவேனா
ராம�ட�, “ராமா, இேதா உ� அ�ைம மைன� �ைத!
அர�க�க� ��ட���, அர��க�� காவ�� இ��த
சமய��� �ட இவ� த�ைன இழ�க��ைல. உ�ைனேய
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�ைன����தா� அ�ேறா??? இவ� ��ைமயானவ�.
இவைள ஏ��� ெகா�வாயாக. இைத எ� உ�தரவாக�
ெசா����ேற�.” எ�� ெசா�ல, ராம��
ம���டேனேய, அ���ட�, ராவண� ����,
அவ�ைடய அேசாகவன��� ப�னா�� மாத�க�
வா�����ட �ைதைய நா� தவறா� �ைன�க��ைல
எ���, இ��லக ம�க� ம���� அவ�ைடய
��ைமைய ����காம� நா� ஏ�ப� எ�கன�
�ைறயா��?? ஒ� அரசனாக� ��ய நா�
ெப�ணாைசயா� அ�வா� ெச�ேத� எ�� எ�ைன�
���பா�க� அ�லவா?? எ� மன� அ���, எ�
மைன� ��ைமயானவ� எ��. எ��� அவ�ைடய
ேம�ைமைய உல�� அ�யேவ��ேய இ��த� அவ�
ெச���ேபா� த��காம� பா���� ெகா����க
ேவ��யவ� ஆ���ேட�. ராவண� அவைள ஏ��
ெச����க ��யா� எ�ப�� என��� ெத���.
ெந��ைப ஒ�த எ� மைன�ைய நா� எ�வா�
������க ����?” எ�� ெசா����� �ைதைய
ஏ��� ெகா���றா� ராம�.
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�ைதைய மன�வ�� ஏ��� ெகா�ட ராம�� எ�ேர
பரம�வ� கா�� அ��தா�. ராம� அேயா�����
����� ெச�� இ�வா� �ல� ெப�ைமைய �ைல
நா��� வ�ண� அரசா�� ெச�� �� ேம�லக�
����வா� எ���, இ�ேபா� ராமைர� காண அவர�
த�ைதயான தசரத� வ����பதா�� ெசா���றா�.
ராம����, �ைத��� தசரத� கா�� அ����றா�.
ஆனா� இ�த �க���கெள�லா� ராம�, �ைத
இ�வைர�� த�ர �� இ��த ம�றவ�க� பா��ததா�
வா��� ெசா�ல��ைல. ஏேதா அ�சய� ஒ��
நட���ற� எ�ற அள�� ம��ேம ����
ெகா�டதா�� ெசா���றா�. தசரத� த� அ�ைம மக�
ராமைன ஆர� த��� ெகா�� த� மக� ��ஷ�க��565

உ�தம� என� தா� உண��� ெகா�� ��டதா��
ெசா���றா�. ப�னா�� வ�ட வனவாச��
��வைடய� ேபா��றதா� ராம� ���ரமா�
அேயா����� ���� ரா�ய�ைத ஏ��� ெகா�� ஈ�
இைணய�ற வைக�� அரசா�� ெச�� ��ட
ெந��கால� ெப�� �கேழா� வா�வா� என��
வா�����றா� தசரத�. அ�ேபா� ராம� த� த�ைத�ட�,
ைகேக�ைய��, பரதைன�� �ல����வதா��
ெசா�னைத மற�� அவ�க� இ�வைர�� அ�த�
க�ைமயான சாப��� இ��� ����க ேவ��னா�.
தசரத�� அ�வாேற ஆக��� என வா�க��தா�.
��ன� ல��மண���� ராம���� ெதாட���
ேசைவக� ெச�� வ�மா� ஆ� �����, �ைதைய�
பா���, ராம� இ�ேபா� நட�� ெகா�ட �த�தா��,
இ�ேக நட�த இ�த அ��� �ரேவச �க���யா��
�ைத�� மன� ���ற� �டா� எ��� ெசா�����,
“உ��ைடய ��ைம அைனவ���� ��யேவ இ�வா�
நட�த�. ெச�ய ��யாத ஒ� கா�ய�ைத � ெச�ததா�
உ��ைடய �க� ம�ற� ெப�க�� �கைழ �ட ஓ���.
இ� உ� கணவ�� ப��ைடக�� � இ����
இ��பாயாக.” எ�� ெசா������ ��ன� அைனவ��
ேம�லக� ெச���றன�. ��ன� இ��ர� ராமைர�
பா���, ஏதாவ� வர� ேவ��� ெப��� ெகா�வா�
என� ெசா�ல ராம��, இ�த� ேபா�� உ�� ��த
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அைன�� வானர�க�� உ�� ெப�� எழ ேவ���
எ�பேத தன�� ேவ��ய வர� எ��� ெசா�� ���,
அவ�க� �� ஆேரா��ய�ேதா�� எழ�
ெச���ப���� �ரா������றா�. இ��ர� இ� �க
அ�தான வர� எ��� நா� வா��� ெகா�����டதா�
� ேக�ட� ேக�டப� நட��� என� ெசா�ல, இற�த
வானர�க� அைனவ�� ��� எ�வ� ேபா� எ��தன�.
��ன� ராமைர � ���� அேயா����� ெச�வா�.
உ��ைடய ��வா� வா�, வ��� தவ�கைள��, க��
�ரத�கைள�� ெச�� ெகா������ பரத,
ச���கன�கைள� கா�க ேவ����, அவ�கைள
ம����க ேவ���� �ைர�� அேயா�� ெச�வா�.
எ�� ����� அைனவ�� மைற�தன�.
ம�நா� ��ஷண� ராமைர� சகல வச�கேளா�� �ரா�,
ந�லாைட உ���, ஆபரண�கைள அ���
அைனவைர�� ம����க� ேகார, ராமேரா, தா� உடேன
ெச�� பரதைன��, ச���கனைன�� பா��க ேவ���
எ�� ெசா���றா�. �ைரவாக அேயா���� அ�ேக
இ���� ந���ராம� ெச�லேவ��� என��,
கா�நைடயாக� ெச�றா� பல நா�களா���� எ�பதா�
அ� வைர�� பரத� தா�க மா�டா� என��
ெசா���றா�. ��ஷண�� உடேனேய, ராவணனா�
அபக���வர� ப�ட �ேபர�� ��பக� இ�ேகேய
இ��பதா��, அ�� அம��� ெவ� �ைர�� அேயா��
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ெச�� �டலா� என�� ெசா���றா�. ஆனா� ராம�
இல�ைக�� �ல நா�க� த��� ெச�வேத தன��
���ப� என�� ெசா���றா�. ராம� ��ஷண� ெச�த
உத�கைள� பாரா��� ேப����, இ�ேபா� த�க
ேநர� இ�ைல என��, பரதைன� ெச�� உடேனேய
பா��க ேவ��� என��, தாயா�கைள� பா��க
ேவ��� என�� ெசா���றா�. ஆகேவ �ைட
ெகா���மா� ேக���றா�. ��ஷண� ��க
ம�யாைத�டேன ராமைர வண��, ேம�� எ�ன
ேவ��� என� ேக�க, ேபா�� சாகச�க� பல ���த
வானர�க���� ப�ச����ப�� ெசா���றா� ராம�.
அ�வாேற வானர�க� அவ�க� ����ய வ�ண�
த�க�, ெவ��, நவர��ன�க� என� ப�ைச� ெப�றன�.
��ன� வானர�கைள��, ���வைன��,
��ஷணைன�� பா��� ராம� அவ�க� அைனவ��
அவ�க�� ெசா�த இட����� ெச�லலா� என��,
தன�� �ைட ெகா���மா�� ேக���றா�.
��ஷண��, ���வ��, ராம�� ப�டா�ேஷக
�க���ைய� க�� க��க தா�க� அேயா�� வர
����வதா�� ெசா�ல, ராம� அைனவைர��
��பக��� ஏ��� ெகா���றா�. ��பக� ெப��
ச�த��ட� ���� எ���ய�. �ைத�ட�
��பக��� ெச�� ெகா����த சமய�, ராம�
ஒ�ெவா� இடமா�� கா����றா�. “இேதா பா�, இ� 568

தா� நா� ராவணைன ����ய இட�. இ�தா�
���யமான அர�க�க� ஒ�ெவா�வரா� ���த� ப�ட
இட�. இேதா இ�த� கட�கைர�� தா� நா�க�
இற��ேனா�. இேதா இ�த இட��� தா� நளேச� கட�
�� க�ட� ப�ட�. அேதா பா�, எ��� �யா�������
மகாேதவ�, என�� அ�� ���� அைண க�ட உத�ய
இட� இ� தா�. இ�த� கட�கைர�� உ�ள இ�த�
��தமான இட� இ�ேம� ேச�ப�தன� என அைழ�க�
ப��. சகல பாவ�கைள�� ேபா��� ���ய இடமா��
க�த� ப��, எ�� ெசா�����, ��ஷண சரணாக�
நட�த இட�, வா� வத� நட�த இட� என ஒ�ெவா�
இடமா�� கா�� வ���றா�. . ராேம�வர��� ராம�
�வைன� ���� ராவணைன� ெகா�ற பாவ�����
�ராய���த� ெச�தா� எ�ப� ப��ய ���� வா���
ராமாயண��� இ�ைல.
ஆனா� �கா�த �ராண��� இ� ப��ய ����
வ���ற�. ஆகேவ அத� அ��பைட�� அ�ேக
ராமநாத�வா� ேகா�� எ��� இ�றள��
அைனவரா�� ��தமான இடமா�� க�� வ�பட�
ப�� வ���ற�. �கா�த �ராண��� மகாேதவனா�ய
ஈச� ராம�ட�, “ ராமா , உ�னா� �ர��ைட ெச�ய�
ப�ட இ�த ��க�ைத யா� வ�ப���றா�கேளா,
அவ�க� எ�லா�தமான பாவ�க������
��ப�வா�க�. ேச�ப�தன� நட�த த��ேகா��� 569

�நான� ெச��, இ�ேக எ�ைன� த�சன� ெச��
வ�ப�பவ�க��� அைன��� பாவ�க�� ����,”
எ�� அ��யதா� �கா�த �ராண��� ெசா�ல�
ப������ற�. ��ன� வ��� ����ைத நக� ெத�ய,
ராம�� அ�த நகைர� �ைத��� கா��னா�. �ைத
ந��ட� ���வ� மைன���, தாைர�� ம�ற
வானர�க�� மைன�மா�க�� அேயா���� வர���
என ேவ�ட, அ�வாேற ��பக� அ�ேக �ேழ இற��,
ம�றவ�கைள�� ஏ��� ெகா�� �ள��ய�. ராம�
ஒ�ெவா� இடமா�� �ைத��� கா��� ெகா�ேட
வ���றா�. பரத� வ�� ச���த இட�, ய�ைன ந�,
பர�வாஜ ��வ�� ஆ�ரம� என ஒ�ெவா�றாக
வ�த�, சர� ந��� க��� ப�ட�. அ����ேத
அேயா���� க��� ெத�ய ஆர���த�. பர�வாஜ��
ஆ�ரம��� �மான� இற��, அைனவ�� அவைர
வண�� நம�க��க, ராம�, அைனவ�� நல� ப����
பர�வாஜ�ட� �சா����றா�.
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பார�வாஜ��, “ராமா, மர�� த���� கா����� ெச�ற
ேபா� உ� �ைல க�� மன� ெநா�த நா�, இ�ேபா� �
எ��கைள ������� ெவ�� �ரனா� அேயா����
வ����ப� க�� ��க ம��வைட�ேத�. கா���
உன�� ேந��தைவக� அைன�ைத�� நா� அ�ேவ�.
�ைத அபக��க� ப�ட��, � ேத� அைல�த��, ���வ�
உத� ெப�ற��, ேச�ைவ� க��ய��, கட�
தா��ய��, ராவணைன ����ய��, ��ன�
அைன��� ேதவா� ேதவ�க�� ேந�� வ�� உ�ைன
வா���ய��, அைன�ைத�� எ� தவ வ�ைமயா� நா�
அ��� ெகா�ேட.�. உன�� எ�ன வர� ேவ��ேமா
ேக��� ெப��� ெகா�வாயாக!” எ�� ெசா���றா�.
ராம� வ��� உ�ள மர�கெள�லா�, ���� ���க 571

ேவ��� என� ேக��� ெகா�ள, பர�வாஜ��
அ�வாேற அ��னா�.
��ன� ராம� அ�மைன� பா���, � �ைர��
���கேவர�ர� ெச�� அ�ேக �க� எ���
எ��ைடய ந�பைன� பா��� நா� அைனவ�� நல�
என�� அேயா�� ����வைத�� ெசா��வா�.
அவ�ட� ேக�� பரத� இ����ட� ெத��� ெகா��
பரதைன� பா��� அைன�� �ஷய�கைள�� எ����
ெசா��.நா� அேயா�� ������ேறா� ெவ��ேயா��,
�ைதேயா�� எ�பைத�� அவ��� எ���� ெசா�வா�.
ஈச� அ�ளா� எ�க� த�ைத ேந�� வ�� எ�க�
அைனவைர�� வா���யைத�� ெத��. ��ஷண�,
���வேனா� ம�ற வானர�க� �ைட �ழ நா�
அேயா��ைய ெந���� ெகா������ேற� எ���
ெசா�வா� என அ��� ைவ��றா�. ��ன�
அ�ம�ட� ெசா����றா�; இ�த� ெச��ைய �
ெசா���ேபா� பரத�� �கபாவ� எ�ப� உ�ள�
எ�பைத�� ஏேத�� மா�த�க� ஏ�ப���றதா
எ�பைத�� க����� என��� ெத���க ேவ���.
நா� ����வ� ���� உ�ைம�� பரத� எ�ன
�ைன���றா� எ�ப� என��� ெத�யேவ���.
ரா�ய�ைத இ�தைன வ�ஷ�க� பரத� ��வ���
வ������றா�. எ�ன இ��தா�� ரா�ய ஆைச யாைர
��ட�? அ��� இ�தைன �கேபாக�க��,
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சகல�தமான ெசளக�ய�க��, வச�க�� உ�ள
ரா�ய� யாைர� தா� கவரா�??? ஒ�ேவைள பரத���
இ�தைன வ�ஷ�க�� இ�த ரா�ய��� �� ஆைச
ஏ�ப����தா� அ�த ஆைசைய நா� ���� ெச�ய
ேவ��� அ�லவா?? அ� எ� கடைம. எ�� ெசா��
அ�����றா� ராம�. அ�வாேற அ�ம�� ெச��
அேயா��ைய �க �க ேவகமா� அைடய ேவ��
�ைர�தா�.
அேயா��ைய �க ேவகமா� அைட�த அ�ம� அ�ேக
���கேவர�ர��� �ஹைன� க��, ராம��
ெச��ைய� ெத�������� ��ன� அ�����
�ைரவாக ந���ராம�ைத அைட�தா�. அ�ேக பரத�
தவ� ேகால� ��� ராம�� பா�ைககைள ைவ��
ேந�ைமயான, உ�ைமயான ம���, �ரதா�க�ட�,
ம�க� ெதா�ைட உ�ைமயான மேகச� ேசைவயாக
�ைன�� ஆ�� ���� வ����பைத� க��, ம����
ெகா�டா� அ�ம�. அேயா�� ம�க�� த�க� அ�ைப
பரத� பா� கா����தமா�, பரத� அைன�ைத��
�ற�� வா��ேபா� தா�க� ம��� ம��வான
�ஷய�க�� ஈ�ப�த� ந�லத�ல என இ��தன�.
இ�ப� இ���� �ைல�� அ�ம� ேபா�� ேச��த��,
பரதைன� க�� வண�� இ� ைக�� ���யவ�ண�
ராம�� ெச��ைய� ெத���தா�. “எ�த ராமைர
�ைன�� வ���, அவ� வரைவ� ����
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ஏ������கேளா அ�த ராம� வ���றா�. ராவணைன�
ெகா�� �ைதைய ���, ந�ப�க�, ல��மண�, ம���
வானர� பைடக�ட� சகல�தமான ெப�ைமகைள��
ஈ��ய ராம� வ�� ெகா������றா�.” எ�� அ�ம�
ெத�����றா�. ெச�� ேக�ட பரத� ஆன�த���
���ைச அைட�தா�. ��ன� ஒ�வா� ���ைச ெத���
எ��� அ�மைன� க��� த��� த� ஆன�த�ைத
ெவ��ப���னா�. அ�ம�ட� ராம� வ�� அரைச
ஏ��� ெகா�ள� ேபாவ� ப��ய த� ஆன�த�ைத��
ெசா���றா� பரத�. அ�ம� அ�ேபா� ராம�
அேயா���� இ��� ைகேக��� வர�க�னா� தசரத�
ச�கரவ��� ராமைர� கா���� அ���ய� �த� அ��
வைர நட�த அைன�ைத�� ெசா�ல ஆர����� ெசா��
�����றா�. ராம� வ�� ெகா�� இ����றா� எ���
ெசா�லேவ அேயா�� நகர� ெகா�டா�ட�கைள
ஆர���த�, பரத�� ம����� எ�ைல இ�ைல.
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ராம� வர� ேபா�� ெச�� ேக�� ம���த பரத�,ராம��
பா�ைககைள�த� தைல�� தா��ய வ�ண�
பா�ைகக��� ேமேல ெவ�ெகா�ற� �ைட�டேனேய,
ம���, �ரதா�க�ட��, சகல�தமான
ம�யாைதக�ட�� ராமைர எ��ெகா�டைழ�க�
�ற�ப�டா�. தா�மா�க� �வ�� அள� கட�த ம����
அைட�தன�. ெகளசைல�� தைலைம�� �வ��
ப�ல��� அமர, ச���கனேனா ராம� வ��
வ�ெய�லா� அல�கார� ெச�யேவ��ய ெபா��ைப
ஏ��, அத�கான ஏ�பா�கைள� �ற�பாக� ெச�ய�
ெதாட��னா�. அேயா�� ம�க� அைனவ���� ராம�
���� ெவ��� ��மக�ட��, �ைத�ட��,
ல��மண� ம��� அைன�� �ர�க�ட�� வ��
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ெச�� ேக�� ம���� அைட�தேதா� அ�லாம�,
அைனவ�ேம ராமைர எ��ெகா�� அைழ�க ����
ந���ராம� ேநா��� �ற�ப�� வர ஆர���தன�.
ெபா���� பா��க� ��ய அள� ேநர� கட��� ராமைர�
காணாம� பரத� கல��, ஒ� வானர��� ெபா��ப�ற
ேப�ைச ந��ேனாேமா என எ��, அ�மைன
�சா��க� ெதாட��னா�. அ�ேபா� ���� பல�த
ச�த� எ��ப, ��பக� ேதா��ய�. அைத� பா��த
அ�ம� அேதா அவ�க� வ���றன� எ�� ��� கா�ட
பரத��, ேமேல பா��தா�. ராம�, �ைத, ல��மண�,
��ஷண�, ���வ� ம��� பல�� அம�����த
��பக� க��� ப�ட��, பரத� த� இ�ைக��
���� ெகா�� ராமைர ேநா��� ெதா�தவ�ண�
க��� �� ெப�க ��றா�. ��பக� தைர��
இற��ய�.
பரத� ��பக�தா� ��க� ப��, அத�� �ைழய, ராம�
அவைன� க�� ம��ேவா� க�� அைண��� த�
பாச�ைத� ெத���தா�. ��ன� ல��மணேனா�
அளவளா���� பரத� �ைத��� த� வண�க�கைள�
ெத���தா�. அைனவைர�� பா��� ராம���
உத�யத�காக� த� ந��ைய��, ராம� ேபாலேவ
தா��, ச���கன�� ந�ேபா� பழ�ேவா� என��
ெத���தா�. ���வைன � எ�க� ஐ�தாவ� சேகாதர�
எ�� ��ய பரத�, ��ஷண���� த� ந��ைய� 576

ெத���தா�. ச���கன�� அ�வாேற அைனவ����
த� ம�யாைதகைள��, ந��ைய�� ெத���க,
ப�னா�� வ�ஷ� க���� ச����� த� தாைய ராம�
வண��னா�. ��ன� ����ைர, ைகேக�
ேபா�ேறா���� த� வண�க�கைள� ெத��������
��ன� வ��டைர�� வண��னா�. பரத� ராம��
பா�ைககைள அவ� கால��� ைவ����� அவைர
வண��, அவ�ட� ெசா���றா�.”��க� எ��ட�
ஒ�பைட������ ேபா���த ரா�ய�ைத நா� ����
த�க�ட� ஒ�பைட���ேற�. உ�க� அ��னா��,
உத��னா�� தா�ய� �ட���, ெபா��ஷ�� �ர��
வ���ற�. பைட �ர�க�, அர�மைன, �ட��க�
ேபா�றவ�ைற� ச�பா���� ெகா���ப�
ேவ����ேற�.”
��ன� அைனவ�� ந���ராம ஆ�ரம�ைத அைட�தன�.
ராம� ��பக� �ேபரைனேய ேபா� அைடயேவ���
என ���ப அ�வாேற அ�த �மான� ����
�ேபரைனேய ேபா�� ேச��த�. பரத� ரா�ய பார�ைத
ராமைர ஏ���ப� ேவ��னா�. அேயா����
உ�ைமயான அரச� ஆன ராம� இ����ேபா� தா�
இ�த� �ைமைய� தா�க��யா� என��
ெத�����றா�. ராம���� ப�டா�ேஷக����
ஏ�பா�க� ஆர�����றன. ராம�� சைட��
அ���க� ப��, ஒ� அரச����ய அல�கார�க� 577

ெச�ய� ப���றன. ல��மண�, பரத�, ச���கன� �ட
இ��� உதவ, ராம�� அல�கார�க� நட���றன.
�ைத�� ெகளசைல�� ேம�பா�ைவ�� அர�மைன�
ெப����, ����ைர, ைகேக��� உதவ அல�கார�க�
ெச���றன�. �ம��ர� வழ�க�ேபா� அரச�� ேதைர
ஓ�� வர, ராம��, �ைத�� அ�� அம��தன�.
அைனவ�� �� ெதாடர, ந���ராம��� இ���
அேயா��ைய வ�தைட�தன�.
��க� ேவத� ஓ�ன�. ேதவ�த� �ழ�க� ப�ட�.
வா��ய�க� இைச�க� ப�டன. க�த�வ�க�
பா�னா�க�. பரத� ேதேரா��யாக� ெபா��� ஏ�க,
ச���கன� ெவ�ெகா�ற� �ைட ���க, ல��மண�
சாமர� �ச, ��ஷண� இ�ெனா� ப�க� சாமர� �ச
பவ� வ���றா� ராம�. ம�நா� ���� ��ன� நா��
ெபா��ட�க�� நா�� ப�க�� ச���ர������� ��
ெகா��வர� ெசா�� ஜா�பவா�, அ�ம�, கவய�,
�ஷப� ஆ�ய வானர �ர�க���� பரத� ேவ��ேகா�
���க அ�வாேற ெகா��வர� ப�ட�. பல ந�க��
இ���� ��த �� ேசக��க� ப�ட�. �ைல உய��த
ர��ன ��மாசன��� ராமைர�� �ைதைய��
அம���னா�க�. ��ன� வ��ட�, வாமேதவ�, ஜாபா�,
கா�யப�, கா�யாயன�, ெகளதம�, �ஜய� ேபா�ற ��க�
ேவத ம��ர�கைள �ைற�ப� ஓ�, ��த ��னா�
ராம����, �ைத��� ப�டா�ேஷக� ெச�தன�. ம���
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வ�ச��� வ�த �ர��� ெப�ற ம�ன�க�னா� அ�ய�
ப�ட �ற�� வா��த ��ட� வ��டரா� ராம���
அ���க� ப�ட�. ச���கன� ெவ�ெகா�ற� �ைட
ஏ�த, ���வ��, ��ஷண�� சாமர� �ச, வா�ேதவ�
ெபா���, ம��� கல�த ��தாமைரகைள� ெகா�ட
மாைலைய� ப�சா�� ெகா��க க�த�வ�க� ேதவ கான�
இைச�க ராம� ம� �� ��னா�.
ராம�� ப�டா�ேஷக� இ�தா� ���த�. ராம�
அைனவ���� ப��கைள வா� வழ��னா�. தான,
த�ம�கைள அரச �ைற�ப� ெச�தா�. எ��� ந�
ராமாயண� கைத�� இ��� உ�தரகா�ட�
இ����ற�. அ��� வ��. உ�தரகா�ட� ஆர�����
எ�ண� இ����ற�. �ைத�� ����, ���� ேந��
��க�, அதனா� அவ� ப�ட ��ப�க�. ராம�� �ைல!
ராம�� மைற�! அைன�ைத�� பா��க� ேபா��ேறா�.
அத�� ��ன� ச�ேற க�பராமாயண��� ராம�
அேயா�� ����� ��ன� பரத�� �ைல ப����,
ராம ப�டா�ேஷக� ப���� பா��கலா�. க�ப� த�
ராமாயண�ைத� ப�டா�ேஷக�ேதா� ��������றா�.
�ள� ராமாயண��� �ைத�� அ���ரேவச���
அ���� இற��வ� மாய�ைத எ���, மாய�ைத
அ���� இற�� மாயமா���டதா��, ��ன�
உ�ைமயான �ைத ெவ�ேய வ�வதா�� ெசா��
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இ����றா�. அேத ேபா� உ�தர கா�ட� �ள�தா�
எ�� இ��ப� வா����� இ��� மா�ப�ேட
இ����ற�. ெபா�வாக ராமாயண�ைத�
ப�டா�ேஷக�ேதா� தா� ���பா�க�. ராம���
ேந��� ��க�ைத� தா��� ச�� இ�ைல எ�ேறா
எ�னேவா ெத�ய��ைல. ஆனா� நா� �த�� இ��ேத
ஒ� ம�த�� கைதயாகேவ பா��� வ����பதா�,
அ�த ம�த��� ேந��� அைன��� ��ப�கைள��
பா�����ேவாேம!!
ராம� அேயா�� ����த�-க�ப� கா��� கா��க�!
ராம� அேயா����� ����� ேவைள��, பார�வாஜ�
ஆ�ரம��� த�க ேந����ற�. அதனா� ராம� ��னா�
அ�மைன அ���, பரத���� ெச�� ெசா��மா�
ேக��� ெகா���றா�. ராம� அேயா�� வ�� ேசர� ச�ேற
தாமத� ேந��டதா��, அைத� க�ட பரத�, ராம�
எ�ேபா� வ�வா� என ேஜா�ட�கைள அைழ���
ேக�டதா��, அவ�க� ப�னா�� வ�ட� ���� ��ட
காரண�தா� ராம� வர ேவ��� எ�� ெசா��யதாக��
க�ப� ����றா�. ��ன�� ராம� வ�� ேசர��ைல
என� கல��ய பரத� அதனா� உட� நல� ெக�� மய��
����றா�. ராம���� ��� ேந������ேமா என
அ����றா�. இ�ைல, ராம� என�� ரா�ய� ஆள
ஆைச வ��������� இ�தைன வ�ட�க��,
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அதனா� நாேன ரா�ய� ஆள ேவ��� என ���
��டாேனா என�� எ����றா� பரத�.
��ன� பரத� ராம� எ�ேபா� ேவ��மானா��
வர���. ஆனா� நா� உ�� �ற�க� ேபாவ� ��ண�
என� க�� உ�� �ற�க� ��மா����றா�. ஆகேவ
நக����� ச���கனைன வரவைழ�� அவ�ட� ராம�
�����ட நா�� வராததா�, தா� ��னேர ��யப�
உ�� �ற�க� ேபாவதா�� ெத�����றா�.
பாட� எ� 4110
“எ�ன� ஆ��ெகா� அ�வர� எ��ேய�ெசா�ன
நா�� இராகவ� ேதா��ல�
��� ��ைட யா� இ� ��ெவ�ம�னனா� எ�
ெசா�ைல மறா� எ�றா�.”
ச���கனைன நா�ைட ராம� வ��வைர��� ஆ��
வ��ப�� ����றா�. ச���கன� ம����றா�. �
ம��� உ�� �ற�பா�, கைட�� த��யான நா� ம���
எ�த�த நாண��, அ�ச�� இ�லாம� கவைல ஏ����
ரா�ய�ைத ஆள ���மா என� ேக���றா�.
பாட� எ� 4113
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“கா� ஆள �லமகைள� ைக���� ேபானாைன� கா���
���
ேபானா�� ஒ� த�� ேபானவ� தா� வ�� அவ�
ேபா��� எ�னா
ஆனாத உ�� �ட எ�� அைமவா�� ஒ� த�� அயேல
நாணா�
யானா� இ� அர� ஆ�ெவ� எ�ேன இ�வரசா��
இ�ேத அ�மா“
ஆனா� பரத�, ராம� வ��வைர��� ரா�ய�ைத�
ெபா��பான நப�க�ட� ஒ�பைட�கேவ��� ஆகேவ
ச���கன� உ�� �ற�க ��யா� என ஆைண
இ���றா�.
இ�த �க��� ெகளசைல�� கா�க� வைர எ�� அவ�
�������றா�. பரதைன� ��� �ழாம� கா�க
ேவ��, த� வயைத��, உட� நல�ைத��,
��ைமைய�� ேயா��காம� ஓ� வ���றா�.
பரதைன� ��� �ழ��டா� என வ������ ெகளசைல,
ஆ�ர� ராம�க� உன�� ஈடாக மா�டா�க� எ��
பரதைன� �க���� ேப���றா�. அ�த� பாட� இேதா! :
பாட� எ� 4122
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“எ��� ேகா� ராம�க� எ���� அ�ண� ��
அ���� அ�� ஆவேரா
���ய� எ�� �� உ�� ேபா�னா� ம���
வா�� உ��க�� வா�ேமா!”
ஆனா�� பரத� அவ� வா��ைதைய�� ���
�����க� தயா� ஆ��றா�. தசரத� ச�கரவ�����
மக� ஆன நா�, வா��� தவற மா�ேட� அவைர�
ேபாலேவ.
பாட� எ� 4127
“யா�� ெம����� இ���� ஈ�� ேபா�
வா�� எ��ய ம�னவ� ைம�தனா�
கா�� எ��ய கா��த�ேக கட�
ஏைனேயா���� இ� இ��� இ�வழ�� அ�ேறா
ஆகேவ நா� உ�� �ற�ேப� எ�� �� பரத�
�����க� தயா� ஆ�� ேவைள�ேலேய அ�ம�
அ�ேக வ�� ேச�வதா�� ����றா� க�ப�. இ�ேக��
அ�ம� “க�ேட� �ைதைய” எ��� ெதா��ேலேய
ெசா��வதா�� பாட� வ���ற�. அ�த� பாட� இேதா:
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பாட� எ�: 4130 ��த கா�ட�
“அ�ய� வ�தன�: ஆ�ய� வ�தன�
ெம��� ெம� அ�ன �� உ�� ��னா�
உ��ேம அவ�? “ எ�� உைர��, உ� �கா
க��னா� எ�ைய� க� ஆ��னா�. “
எ�� ெசா���றா� க�ப�. இைத அ���� க�ப�
ப�டா�ேஷக �க���கைள வ������� அேதா�
ராமாயண�ைத �����றா�. ஆனா� நா� உ�தர
கா�ட�ைத நாைள �த� பா��க� ேபா��ேறா�.
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ராம�� ப�டா�ேஷக� ���த�. அைனவ����
ப��க� அ��க� ப�� அைன��� ெகா�டா�ட�க��
���� �ல ஆ��க�. �ைத �த� �தலா��
க���றா�. ப�டம�� அ�லவா?? அைனவ��
மனம������� ேக�கவா ேவ���? ராம��
��கல��� ஆ��தா�. �ைத�ட� உன�� எ�ன
இ�டேமா அைத �ைறேவ��� த�வ� எ��ைடய
ெபா��பா��, எ�ன ேவ��ேமா ேக�, எ���றா�.
�ைத�� நா�� இ� எ�ன??? ச� பகவா� வ��
உ�கா��தாேனா??? �ைத ேக���றா�:
“�ழ��கைள��, க�கைள�ேம உ�� நா� வா���
வ�த அ�த� கா�� வா�ைவ ���� ஒ��ைற வாழ
ஆைச� ப���ேற�. ��, ��வ�க�� ஆ�ரம��� 585

ஒ� நாளாவ� அவ�க�ட� ெபா�ைத� க��க
ஆைச�ப���ேற�.” எ�� ெசா�ல, ராம�� அைத
�ைறேவ��� த�வதா�� ெசா���றா�. அ�ேபா�
அவைர� காண �த�க� வ����பதா�� தகவ� வர,
�ைதைய அ�ேகேய ��� ���, ராம� ம���,
வ����பவ�கைள� க�� த� அரசைவ� கடைமைய
�ைறேவ��� வ�ண� ெச�றா�. அ�ேக அ����,
�ேவக����, ��� சா��ய���� �ற�த பல�
அம�����க ெபா�வான பல �ஷய�க� ேபச� ப�டன.
பல ���க� எ��க� ப�டன. அ�ேபா� ராம� அ�ேக
இ��தவ�க�� ���பாக ப�ர� எ�பவைன� பா���,
“ஒ� அரச� த� கடைமைய� ச�வர� ெச��
வ���றானா எ�ப� ப��� ��ம�க� ேப�வத�
�லேம ெத��� ெகா�ளலா�. ந� ரா�ய��� ��க�
ெச�ற ப���� உ�ள ம�க� எ�ன ேப��
ெகா���றன�?? ���பாக எ� அரசா��ைய� ப����,
எ� த��மா�க� உத�ைய� ப����, எ� மைன���,
ப�டம���மான �ைதைய� ப���� எ�ன ேப��
ெகா���றன� எ�பைத அ�ய ������ேற�.” எ��
ேக���றா�.
ப�ர� �த�� நா�� ம�க� ராமைர �க�� �க���
ேப�வைத��, அவர� �ர�ைத� பாரா��வைத��
ம��ேம ெசா�னா�. ஆனா� அவ� ���� உ�ைம
ேப���றானா எ�ப�� ச�ேதக� வரேவ ராம� அவைன�
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பா���, “���� உ�ைமைய� ெசா���க�. �ைறக�
ஏேத�� எ��ட� இ��பதா� ம�க� ேப��
ெகா�டா�� அவ�ைற�� ெசா���க�. அ�த�
�ைறைய� கைள������ேற�. ம�க� மன ம����ேய
ஒ� ம�ன���� தைலயாய கடைம ஆ��.” எ��
ேக���றா�. ப�ர� உடேன இ� ைககைள��
���யவ�ண�, ராமைர� பா��� வண��� ெகா�ேட,
“அரேச, ம�க� ��க� கட� ேம� பால� க�� கட�
கட�த� ப����, ராவணைன ெவ�� ெகா�ட�
ப����, �ைதைய ��ட� ப���� �க��ேத
ேப���றன�. உ�க� அரசா����� யாெதா�
�ைறைய�� அவ�க� காண��ைல. ஆனா� ராம����
ெப�ணாைச அ�க� ஆ���ட�. அத� காரணமாகேவ,
ராவணனா� பலவ�தமா� அபக��க� ப��, அவனா�
ம��� அம��த� ப�� இல�ைக��� ெகா�� ெச��
அ�ேக ரா�சத�க�� காவ�� �� அேசாகவன���
ைவ�க� ப�ட �ைதைய ராம� ���� ேச���� ெகா��
���ப� நட���றாேரா? எ�வா� �ைதைய ����
ேச���� ெகா�ளலா�?? ந� நா�� அரசேன இ�வா�
இ��தா� ��ன� நா� எ�ன ெச�வ�?? ந�
மைன�மா�க�� இ�வா� நட�� ெகா�டா�, இ�
நா�� அைத� ச���� ெகா�� வாழேவ��ேம??
“யதா, ராஜா!, ததா �ரஜா!” {“அரச� எ�வ�, அ�வ�
��ம�க�“} எ�� தாேன ெசா���றன�?” எ�� பல
இட�க���, �ராம ம�க� �ட� ேப���றன�. ” எ��587

இ��த� ப�ர� ராம�ட� ெசா�னா�.
ராம� மன� ெநா�� ம�றவ�கைள� பா��� இத� ��
�பர�� உ�க�� யா���� ெத��� என� ேக�க,
அைனவ�� ப�ர� ெசா�வ� உ�ைமேய என��, பல
இட�க��� ம�க� இ�வாேற ேப�� ெகா�வதா��,
ேவதைன�டேனேய உ�� ெச�தன�. ராம� உடேனேய
�கவா�ட��ட��, �ைல�ைல�த ேதா�ற��ட��, த�
த��கைள அைழ�� ஆேலாசைன ெச�தா�. வ�த
த��க� �வ���� ராம�� ேதா�ற� அ����ைய�
ெகா��த�. �ைதைய� ���� இ��தேபா� இ��த
ேதா�ற�ைத �ட ேமாசமான ேதா�ற��� கா�� அ��த
ராமைர� பா��த �வ��, ������ ��க, த��கைள�
பா��த ராம�� க�க� அ��யா� �ைர� ெபா��த�.
க�க�� க���ட��, மன�� ேவதைன�ட��,
தா�க மா�டாத ��க��ட��, ராம� ெசா���றா�:” எ�
அ�ைம� ெச�வ�களான த��கேள! ��க� �வ�ேம
என��� ெசா�ைத�ட� ��யமானவ�க� ஆ��க�.
என�� இ�ேபா� ஏ�ப������ �ர�ைனைய�
ேக��க�.” எ�� ெசா�����, ராம� ப�ர� ெகா��
வ�த ெச��ைய��, ம�றவ�க� அைத உ��
ெச�தைத�� ����றா�.
“த��கேள! நா� எ�ன ெச�ேவ�??? நா� �ற�தேதா
�க� ெப�ற இ�வா� �ல���! �ைத உ��தேதா �க�
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ெப�ற ஜனக� �ல���! ராவணனா� அபக��க� ப�ட
�ைதைய ��ட��, உடேன அேயா���� அைழ��
வ�த� �ைற��ைல எ�ேற அவ� �� ��ற�
ெசா�ேன�. ஆனா� எ� உ� மன���� ெத���, ஜான�
எ�த� ��ற�� அ�ற ��தமானவ� என. எ���, எ�
ேவ��ேகாைள ஏ�� அவ� அ���ரேவச��
ெச����டாேள??? வானவ�களா��, ேதவ�களா��,
அ��யா�� �ைத ��தமானவ� என உ�� ெச�ய�
ப����க இ�ேபா� இ�த ரா�ய�� ம�க� இ��த�
ேப���றா�க� எ�றா� எ�ன ெச�ேவ� நா�???? இ�த
அவ��� ேப�� ஒ� � ேபா� பர���ற� என
�ைன���ேற�. ஒ� அரச� எ�ற �ைற�� நா�
அைத� த��க ேவ���.நா�� ம�கைள இ�த
அவ��ைற� பர�பா வ�ண� த��க ேவ���.
எ��ைடய ��ம�க�� நல��காக நா� எ�
உ�ைர�� ெகா��தாகேவ���. இ��� ெசா�ல�
ேபானா� எ� உ���� ேமலாக நா� �ைன���
உ�கைள�� நா� �யாக� ெச�ய ேவ�� இ����.
அ�வா�����ேபா� �ைதைய ம��� நா� எ�வா�
அ�த��ர��� ைவ����க ����??? �ைதைய நா�
�யாக� ெச�ேத ஆகேவ���. ஒ� அரச� எ�ற
�ைற�� நா�� ம�க��� வ������ இ�த
ச�ேதக�ைத நா� ேபா��ேய ஆகேவ���. ஆகேவ
ல��மணா! �ைதைய � உடேனேய ரத��� ைவ��
அைழ��� ெச�� க�ைக�� ம�கைர�� வா���
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��வ�� ஆ�ரம��� அ�ேக ������ வ����.
��ப� எ��� கட�� நா� ���ேய ஆகேவ���
எ�ற ��ேயா இ�??? ேவ�டா�, ேவ�டா�,
ல��மணா, உ��ட� நா� ம�ெமா� எ���
ேக�க��ைல! � எ��� ேபசேவ�டா�! நா�
ெசா�னைத� ெச�� ��! அ� ேபா��! எ� அ�ைம�
சேகாதர�கேள, இ��ஷய��� எ�த சமாதான�� ��க�
என��� ெச�ய ேவ�டா�.”
“ேம�� �ைதேய கா����� ெச�ல ஆைச� ப�டா�.
ஆகேவ ல��மணா, �ைதைய உடேனேய அைழ���
ெச�� க�ைக�� ம�கைர�� ������ வா!
�ம��ரைர ரத�ைத� தயா� ெச�ய� ெசா�வா�! இ� எ�
ஆைண!” எ�� ����� ராம� த� அைற��� ெச��
��டா�.
ல��மண� க�க�� இ��� க��� ெப��ெக���
ஓ�ய�. பரத��, ச���கன�� �ைக�� ��றன�.
அ���ரேவச�ேதா� �ைத�� �யர� ��ய��ைல.
இ�ேபா� ம�ெறா� �யர� அவைள ஆ��ர����ற�.
ேம�� ேம�� �ைத ப�� �யர�க���� காரண�
எ�ன?? அைத நா� கைத�� ஆர�ப��ேலேய
பா��ேதா� இ�ைலயா???

590

கைத, கைதயா� காரணமா�
ராமாயண� - ப�� 79

ெபா�� ���த�, ம�றவ�க� அைனவ����, ஆனா�
�ைத�� இ�ைல. எ��� ேபைதயான �ைத இைத
அ�யமா�டா�. அவ� எ�ேபா��ேபா�
மனம���டேனேய இ��தா�. ல��மண�
ஆறா��யர��ட� �ம��ர�ட� ெச��, ரத� தயா�
ெச���ப�� �����, �ைத�� அ�த��ர�����
ெச�� அவைள நம�க��தா�. ��ன� அவ�ட�, ராம�
அவைள� க�ைக� கைர�� அைழ��� ெச��மா�
க�டைள இ�டதா��, தயா� ஆ� வ�மா��, ரத� தயா�
�ைல�� இ��பைத�� ெத�����றா�. �ைத ��க
ம��ேவா�, ஒ�ெவா� �� ப���க���� அ����
வைக�� ப�ேவ� �தமான ப��� ெபா��கைள எ���
ைவ��� ெகா���றா�. மன����, ஒ� இர�ேலேய 591

த� கணவ� த��ைடய ஆைசைய �ைறேவ�ற
ஏ�பா�க� ெச�த� ப��ய ெப��த��ட��,
அேநக�தமான ப��� ெபா��க�ட��, �ைத ரத���
ஏ� அம��தா�. அவ� �ைலைய� க�ட ல��மண�
��க ேவதைன அைட�தா�. ரத� �ள��ய�. ராம�
மன�� ��ய� ���த�.ரத� ெச���ேபாேத �ைத
ல��மண�ட� தன�� ஏேனா மன�� ��க ேவதைன
ேதா��வதா��, அபச�ன�க� ேதா��வதா��, வல�
க���, வல� ேதா�� ���பதா�� ����றா�.
மன�� ஏேதா இன� ெத�யாத ெவ�ைம ��வதா��
ெசா��� அவ�, “ல��மணா, உ��ைடய அ�ண���
ஏ�� ேநராம� நலமா� இ��கேவ���, எ�
மா�யா�க�, நலமா� இ��கேவ���, ம�ற இ�
ைம��ன�க��, உ�க� �வ�� மைன�மா��, எ�
சேகாத�க�� நலமா� இ��க ேவ���, இத�காக
ஆ�டவைன� �ரா������ேற�.” எ�� ��னா�.
ல��மண� அவ�ைடய ப���தமான உ�ள�ைத மன��
ேபா��ய வ�ண�, ச�� ேநர��� தன�� ேநர� ேபா��
��க�ைத உணராம� ம�றவ�க� க�ட� ப�வா�கேளா
என எ��� த���� அவைள� ேத��னா�. ரத�
க�ைக� கைரைய அைட�த�. �ேழ இற�� ஓ�ெவ����
ெகா�ட ேபா�, �யர�ைத அட�க ��யாம� ல��மண�
“ஓ“ெவன வா����� கத� அ�தா�. ேபைத��,
மன�� �ட� தன�� ேந�ட� ேபா�� அள�ட ��யாத
இழ�ைப �ைன�காதவ�� ஆன �ைத, ஒ�ேவைள
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ராமைர ���� ச�� ேநர� அ�க� ����
இ��பதாேலேய ல��மண� ��ப� ப���றா� என
எ��, அவைன� ேத����றா�. “நா� அ�கைர ெச��
அைனவைர�� பா������� ப��� ெபா��கைள�
ெகா������� ���� ��ேவாேம? ஏ�
கல����றா�? என��� ராமைர� ���� அ�க ேநர�
இ��க ��யா� தா�, ல��மணா, ெவ�க�ைத ����
ெசா���ேற�. � உ�ைன� ேத��� ெகா�வா�!” எ��
ெசா�ல��, ல��மண� பட� தயாரா���டதா�
அ�கைர��� ெச�லலா� என� ����றா�.
அ�கைரைய� பட� அைட��ற�. இ�வ�� �ேழ
இற��ய��, ல��மண� த� இ� ைககைள�� ���ய
வ�ண� �ைதைய வல� வ�தா�. “தா��� �கரானவேள!
அைனவ�� ஏச� ேபா�� ஒ� கா�ய�ைத எ�ைன�
ெச���ப� எ� அ�ண� ஆைண! � எ�வள�
ப���தமானவ� எ�ப��, எ� அ�ணைன� த�ர
ம�ெறா�வைர �ைனயாதவ� எ�ப�� நா� அ�ேவ�.
தய� ெச��, ேத�, இ�த� கா�ய�ைத நா� எ� ��
மனேதா� ெச�வதா� �ைன�� �டா��க�. கால�,
கால����� என�� ேந�ட� ேபா�� ப�� ெசா����
நா� காரண� இ�ைல!” எ�� ேவ����றா�
�ைத�ட�. �ைத�� இ�ேபா� தா� ச�� மன� கல�க�
வ���ற�. ஏேதா தன��� ச��� உட�பா� இ�லாத
ஒ� �ஷய�ைத ல��மண� இ�ேபா� ெச�ய�
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ேபா��றா� எ�பைத உண��தா�.
“ஏேதா ெப�� �ைமைய உ�ள��� �ம������றா�
ல��மணா, அ� எ�ன? ெசா����! ம�ன��, எ�
கணவ�� ஆன �ராம� உ��ட� ஏேதா ���ப� தகாத
கா�ய�ைத� ெச�ய� ெசா�� இ����றாரா?? ச���
மைற�காம� உ�ள� உ�ளப�� ெசா���� ல��மணா!”
எ�� �ைத ேக�க, ல��மண�, ப�ர�ட� ராம� ேக��
அ��த ெச��ைய� ����றா�. ம�றவ�க�� அ�த�
ெச��ைய உ�� ெச�தைத��, நா�� ம�க� ேப���ற
அவ�� காரணமா�, ேதவ�களா��, அ��யா��,
ேபா�ற�ப��, வா��த� ப�ட உ�கைள� கா���
������, ஆ�ரம�க��� அ��� அநாைத ேபா�
������ வ�மா� ராம� எ��ட� �� உ�ளா�.
ஆனா� ேத�, இைத� ெசா�ல அவ� எ�வள�
ேவதைன� ப�டா� எ�ப��, அவ� மன� �����
உைட����ட� எ�ப�� நா� அ�ேவ�. மன�
தளரேவ�டா�, ேத�, ��, ��வ�க� உ�கைள�
ைக�ட மா�டா�க�. அ��� இ�ேக ��க�� �க
உய��தவ��,எ�க� த�ைதயான தசரத�� ந�ப��,
ஆன வா����� ஆ�ரம� உ�ள�. தா�க�
����னா� அ�ேகேய த��� ெகா�ளலா�. ராமைர
மன�� �ைன�தவ�ண� அ�த ஆ�ரம��� வா�மா�
த�கைள �க�� ெக��� ேக��� ெகா���ேர�.
உ�க� �ற�� இ��� ஓ�� ஒ� ���� �ரகா��கேவ
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இ�ப� ஒ� �க��� நட���ற� என ந����ேற�.”
எ�றா� ல��மண�.�ைத அள�ட��யாத �யர��ட�
�ேழ ���தா�. கத� அ�தா�. ��ன� ல��மண�ட�
ெசா���றா�.
“ல��மணா, ஒ� கண���ேக��, மனதா��, உடலா��,
ந�னட�ைத�� இ��� தவறாத என�� இ�ப�� ப�ட
��ப�க� ேந�மள��� நா� எ�ன பாவ�
ெச�ேதேனா??? எ�ைன �ர�மேதவ� ��ப�க�
அ�ப��பத�ெகனேவ �����தாேனா?? எ� ப�ைய�
���� ஆ�ரம��� த�ைம�� நா� வாழ��
ேவ��ேமா?? ஐயேகா! த�ெகாைல ெச��
ெகா�ேவாெம�� ராம�� �லவா�� எ� வ����
வள���றேத! அத��� ��யாேத!! ��க�ட� நா�
எ�ன காரண�ைத� ெசா��� ெகா�� ஆ�ரம���
த��ேவ�? ஒ��� ��ய��ைலேய! ச�, ல��மணா, �
எ�ன ெச�ய ����? ம�ன�� ஆைண அ�வானா� �
����� ெச�வா�! ஆனா� ம�ன��� நா� ெத���க
ேவ��ய ெச��கைள� ெசா���ேற�. அவ�ைற
ம�ன�ட� நா� ��யதா�� ��வா�!” எ��
ெசா���றா� �ைத.
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த��� ைககைள�� ���ய வ�ண� �ைத
ெசா��யதாவ�:” ல��மணா, பா�யா�ய நா� ���த
பாவ� ெச�ததாேலேய இ�தைகயெதா� த�டைனைய
அ�ப����ேற�. எ� மா�யா�க� அைனவ�ட��,
நா� அவ�க�� நலைன� த�ர ேவெறா�ைற��
���ப��ைல என� ெத���க��. ம�ன�ட�, நா�
அவைர� த�ர ேவெறா�வைர மன��� �ைன�தவ�
இ�ைல எ�ப� அவ��ேக ெத��� எ�பைத அவ���
�ைன�ப��த��. ேம�� ம�ன�ட� நா� ெசா�னதா�
இைத� ெசா�வா� ல��மணா! “அரேச! ம�க��
அவ��� ேப�ைச� தா�க ��யாம� ��க� எ�ைன�
�ற��������க�. இ� அரச�� கடைம எ�பைத நா�
���� ெகா���ேள�. ஆனா� என�� உ�கைள� த�ர,
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ேவ� க� இ�ைல அரேச! ஒ� மைன�யாக��, உ�க�
ப�டம��யாக��, உ�க��� ேந��, அவ������
உ�கைள� பா�கா��� மாெப�� கடைம என���
உ�ள�. ஆைகயா� இ�த அவ�� உ�கைள� பா����
எ�� ��க� க��வதா� நா�� உ�கைள ���
�ல�ேய இ����ேற�. உ�க� மன�� உ�க�
சேகாதர�க��� ��க� எ�ன இட�
ெகா���������கேளா, அ�தைகயெதா� இட�
��ம�க���� ��க� ெகா��� வ�����க�
எ�பைத�� நா� ந�� அ�ேவ�.
“எ��ைடய இ�த உட��, உ�ள��, ��க�
அ�காைம�� இ�லாததா� அைடய�
ேபா��,��ப�கைள� ப�� நா� ெபா��ப��த��ைல.
ஆனா�, அரேச, ம�க�ைடய இ�த� ��ற�சா���
���� உ�ைம இ�ைல எ�பைத ம��� ��க�
அ��� ெகா��������க�, அைத அவ�க� உண��
வைக�� தா�க� நட�� ெகா���க� எ���
ந����ேற�. ��மண� ஆன ஒ� ெப�����
கணவேன, ��, ெத�வ� அைன���
எ�றா�����ற�. ஆகேவ ��க� ெசா�வைத நா�
ஏ��� ெகா�� த�க� க�டைள�ப� நட�ேப� என
உ�� அ����ேற�.” ல��மணா, இைத � நா�
ெசா�னதா� ராம�ட� ��வாயாக!”
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“ேம�� ல��மணா, இேதா, எ��ைடய இ�த வ��ைற�
பா�, க���� ஆ���ட �ைல�� தா�, இ��� �ல
நா�க�� �ழ�ைத �ற�க� ேபா��ற� எ���
�ைலைம�� தா� � எ�ைன� கா��� ெகா�� வ��
�������றா� எ�பைத�� ச��� ச�ேதக� இ�லாம�
ெத��� ெகா�வா�!” எ�� ெசா��� ெகா�ேட, �ைத
த� க��ப வ��ைற ல��மண���� ெதா���
கா��னா�.
ல��மண� கத�னா�. தைலைய� தைர�� ேமா��
ெகா�� அ�தா�. ” எ� தாேய, நா� எ�ன பாவ�
ெச�ேத�?? த�க� ��வ�க� த�ர, ம�றவ�ைற�
காணாத எ� க�க�, இ�� இ�த� கா��ைய� கா��ப�
ேந��ததா?? இ��� நா� ெச�த பாவ� தா�! எ�னா�
இைத� தா�க ��ய��ைலேய!” எ�� கத�னா�
ல��மண�. ��ன� �ைதைய நம�க��� வல�, வ��
���� பட�� ஏ�� க�ைகைய� கட�தா�. அ�கைர��
�ம��ர� ரத��ட� கா����தா�. இ�கைர��
���க�யான �ைத ெச�வத�யா� �ைக�� ��றா�.
அவ� படைக� பா��த வ�ணேம ��க அ�கைரைய
அைட�த ல��மண�, ேத�� ஏ�� ெகா��வ��, ேத�
�ள��வ�� க�க�� ப�ட�. மன�� ெவ�ைம ����
ெகா�ள �ைத ��க� தா�க ��யாம� ெப�யதாக அல�
அ�தா�. கா��� ��� ெகா����த ���க��,
ஆ�� ெகா����த ம��க��, �ைளயா��
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ெகா����த ம�ற �ல��ன�க�� த�க� ேவைலைய
���� ��� �ைத அ�வைத� கவ��தேதா எ��
எ���ப�� கா��� �ைத�� அ��ர� த�ர
ேவெறா��� ஒ��க��ைல.

599

கைத, கைதயா� காரணமா�ராமாயண� ப�� 81

காேட ெமளன����, ேசாக���� ஆ��த�. ஆ��த
அ�த ெமளன���, “ராமா, எ�ைன ஏ� �����?” எ�ற
�ைத�� �வ��, ஓல�� ம��ேம ேக�டன.
அ�காைம�� இ��த வா����� ஆ�ரம��� உ�ேள
ேபா�� தவ����, ேவ�����, �யான���� ஆ���
ேபா���த ��, ��வ�க�� ெந�சாழ�ைத� கச���
���த� அ�த ஓல� �ர�. ��க�� மக�க�, ெந��
�ள���ப�யான இ�த� கதறைல� கத� அ�� ெப�
யாேரா என� பா��க ேவ�� �ைர�� வ�தன�. அ�ேக
ேதேவ��ர�� இ��ரா�ைய��, அ�த ஈச��
உைமயவைள�� ேதா�க��க� ��ய அழ�ட� ��ய
ஒ� க����� ெப�ைண� க�டன�. அ�த� அவ�
தா� என�� ெத��� ெகா�டன�. அவ� �ைலைய� 600

க�� ப�தாப� அைட�� உடேனேய ஆ�ரம���
தைலவ� ஆன வா��� ��ைய அைட�� அவ�ட�,
“�க �க உய��த ஒ� ெப�ம�, ஒ� ேபரரச����
ப�ட ம��ேயா என எ���ப�யான ேதா�ற�
உைடயவ�, சா�சா� அ�த மகால���ேய ����
வ����டாேளா எ�� எ���ப�யாக இ��பவ�,
அ�தைகய ஒ� ம�ைகய��கர�, ந� ஆ�ரம���
வாச�ேல ந��கைர�ேல அ�� ெகா�� இ����றா�.
�������, ம���� வ����ட ெத��க�
ெப�ம�ேயா என எ����ேறா�. அவ� சாதாரண�
ெப�ணா�� ேதா�ற��ைல. எ�றா�� அவ� �ைலைம
ப�தாபமாகேவ உ�ள�.” எ�� ெசா���றன�.
த� தவவ�ைமயா��, �யான�க� பல
ெச�தைமயா��, நட�த�, நட�ப�, நட�க� ேபாவ�
அைன�ைத�� அ��� ெகா��� �ற� பைட�த
வா��� ��யானவ�, ஆ�ரம��� வா����
வ����ப� சா�சா� அ�த �ராம�� மைன�யான
�ைததா� என அ��� ெகா���றா�. �ைத இ����ட�
ேநா�� ேவகமா�� ெச���றா�. �ைதைய� பா���
ஆ�த� ெமா�க� ����றா�:”ஜனக�� மக��,
தசரத�� ம�மக��, �ராம�� மைன��மான
�ைதேய, உன�� ந�வர�! உ� �யர�கைள� �ைட���
ெகா�வாயாக! உ� கணவ�ட� � மாறாத ��வாச��,
ேபர��� ��டவ� எ�பைத நா� ந�க�ேவ�.
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மாதர�ேய! கல�காேத! நட�த �க���க� அைன�ைத��
நா� ெச�த ���ய��� காரணமா� அ�ய�
ெப�ேற�. உ� ��ைமைய நா� ந�� அ�ேவ�,
மாச�றவேள! ��மக��� �கரானவேள! � எ�த�
பாவ�� ெச�யாதவ� எ�பைத�� நா� ந�க�ேவ�.
இ�த ஆ�ரம��� ��க�� ப���மா�க�
வா���றன�. அவ�க� தவவ�கைள
ேம�ெகா�டவ�க�. உ�ைன� த�க� மக� ேபா�
க���, க���மா�� பா�கா�பா�க�. உன���
ேதைவயான அைன��� ெச�� ெகா��பா�க�.
ெப��� �ற�தவேள! உ��ைடய பா�காவலனாக நா�
ெபா��ேப���ேற�. � எ��ைடய இ�த வா��ைதகைள
��ைமயாக ஏ��� ெகா�� இ�த ஆ�ரம�ைத
உ��ைடய �டாக �ைன��� ெகா��, ேவெறா�வ�
பா�காவ�� இ����ேறா� என எ�ணாம�, இ�ேகேய
த��, உ� மன� அைம� ெபற��, உ�ைன மன அைம�
ெபற� ெச�வ�� �ல� நா�க� மனம��� எ�த��
க�ைண ��வா�!” எ�� ேவ����றா�.
�ைத�� ச�ம��கேவ, வா��� அவைள அைழ���
ெச��, ஆ�ரம��� உ�ேள ெச��, ம�ற ��க��
ப���மா�க��� �ைதைய அ��க� ெச��
ைவ���றா�. �ைத�� மன� ��ப�ைத��, கணவைன
��� அவ� இ�ேக வ������ காரண�ைத�� எ����
ெசா�� �ைத எ�த�த���� �ய� அைடயாம�
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அவைள� பா�கா�கேவ��� எ��� தன��� கா���
ம�யாைதக� ேபா� அத��� ச��� �ைற��லாம�
�ைதைய ம�யாைத�ட� நட�த ேவ��� என��
ெசா�����, அவ� த� பா�காவ�� இ��பதா��
ெத�������� த� தவ����� ���ப� ெச�றா�
வா���.
இ�ேக, ல��மண� �ம��ர� ேதைர ஓ�ட� ேத�� ஆ��த
��தைன�� இ��தா�. அ�ேபா� �ம��ர�ட�
ல��மண� ��வ�மா� ேக���றா�:”�ைதைய ராம�
��ய ேந��த� ஒ� ெகா�ரமான �க���, இைத ��
எ�� ெசா��வதா??? இ�த ���� இ��� யா�� த�ப
��யாதா?? ���� ெசயைல யாரா�� மா�ற
��யாதா? ராம�� பல� நா� அ�யாத� அ�ல.
ேதவ�க�, அ�ர�க�, ரா�சச�க�, க�த�வ�க� என
அைனவைர�� த� பல�தா� அட��, ஒ���� வ�லைம
ெப�றவ�. அ�ப�� ப�டவ� இ�ேபா� ��ம�க��
அவ��� ேப�சா� த� மைன�ைய �ல�க
ேவ��ெம�றா�??? �ைத கா��� வாச�
ெச�தேபாைத�� �ட, ராவண� வச�
�ைற�ப����தைத�� �ட �க, �க� ெகா�ர� ஆன
க�ைமயான ��� இ�. இைத� தா�க இ�வ� மன��
எ�வள� க�ட� அைட������??? நா�� ம�க��
அவ���காக �ைதைய� �ற�த� ராம���� ெப��
க�ட�ைதேய தர� ��ய� அ�லவா?? இதனா�
603

அவ��� எ�ன லாப�??? நா��ம�க��காக
இ�தைகயெதா� ெப�� �யாக�ைத�� அவ�
ெச����கேவ��ேமா?” எ�� ெசா���றா�.
�ம��ர� ச�� ேநர� ஒ��� ேபச��ைல. ��ன� ச��
ேயா������� ெசா���றா�. “இளவரேச! இ�ேபா�
இ�ப� நட�பத�காக வ����பய� ஏ�� இ�ைல. இ�
இ�ப�� தா�, இ�வா�தா� நட��� எ�பதாக
ஏ�ெகனேவ ��ண��க� ப����ட�. ேஜா�ட�க� ��
இ����றன�. த� மைன�ைய ம����லாம�,
��ய���� உக�த சேகாதர�க� ஆன உ�கைள� �ட
ராம� ��ய ேந��� எ��� ெசா�� இ����றன�. ராம�
�ற�தேபா� ேஜா�ட� பா��த ேஜா�ட�க�, ராம�
தன�ெகன எ�த�தமான �க� நாடாம�, ம����ைய
நாடாம� ம�றவ�க��ெகனேவ வா�வா� என� ெசா��
இ����றன�. இ� ம����ைல, இளவேல! ஒ��ைற
��வாச� வ��ட�� ஆ�ரம���� வ�தேபா�, அவைர�
காண உ�க� தக�ப��, அேயா���� அரச�� ஆன
தசரத� ச�கரவ��� வ�தா�. அ�ேபா� அவ�ட� நா��
ெச����ேத�. ��வாச� அ�ேபா� உ� தக�ப�ட�
��ய ெச�� �க �க ரக�ய� ஆன ெச��!
ம�றவ�க��� இைத� ெத���க� �டா� எ�� ஆைண
இட�ப�ட� என��. எ��� இ�ேபா� � ப�� �யைர�
காண ��யாம� அ�த ஆைணைய �� உன�� நா�
இ�த� ெச��ைய� ெசா���ேற� ல��மணா! இைத� 604

ேக�!” எ�� ெசா�ல ஆர���தா� �ம��ர�.
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�ம��ர� ெதாட��தா�. த��ைடய மக�களான ராம�,
ல��மண�, பரத� ச���கன� ஆ�ய நா��
சேகாதர�க�� வா��ைக எ�வா� அைம�� என�
ெத��� ெகா�ள ����ய தசரத ம�ன� அைத
��வாச�ட� ேக�டா�. அ�ேபா� ��வாச� ெசா�னா�.
“தசரத ம�னா, ந�� கவ���� ேக�பா�! ��ெனா�
கால��� அ�ர�க� ��� ��வ�� ஆ�ரம�ைத
அைட�� அ�ேக அைட�கல� ���தன�. ���
��வ�� மைன��� த� க�ைண உ�ள�தா�
அைனவ���� அைட�கல� ெகா���� கா�� வ�தா�.
அைத அ��த ேதவ�க� இைத மகா����ட� �ற
அவ�� ேகாப� அைட��, கா�பா�ற� த�� இ�லாத
அ�ர�கைள� கா�பா��யத�காக ����� மைன���
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தைலைய� த� �த�சன� ச�கர�தா� அ����
த����டா�. மைன�ைய மகா���ேவ ெகா�றைத�
க�ட ��� ��வ� த� �ைல மற��, த�ைன இழ��,
த� மைன�ைய இழ�ேதாேம எ�ற ெப�� �யர���
மகா���ைவ� பா���, “ேகாப��னா� �தான�
இழ��, எ�த�தமான பாவ�� ெச�யாம� �ரபரா�யான
எ� மைன�ைய� ெகா�ற ��, பாவ�கைள� ேபா���
வ�லைம பைட�தவ�. உ�ைம நா� ச����ேற�,
வ�லைம பைட�தவேர! ��� எ� ேபா�ற ஒ�
ம�தனா�� �ற��, உ� அ�ைம மைன�ைய இழ��,
�ய���, மைன�ைய� க�டாயமா�� �ற��,
��டகால� அ�த மனேவதைன�டேனேய வா��ராக!”
எ�� ��� ��வ� ������� சாப�
ெகா����றா�.
எ��� ��� ��வ���, மகா�����ேக சாப�
ெகா��க ேந��டைத �ைன�� ���த மன��ேலச��,
ச�கட�� ஏ�ப�ட�. ெச�வத�யா�, ��த� ேபா�
கல��னா�. ஆனா� ���ேவா அவைர� சமாதான�
ெச�தா�. ேவெறா� காரண���காக� தா� ம�த
அவதார� எ��கேவ��� என��, ����� சாப�ைத�
தா� ஏ�பதா��, அ�த அவதார��� �� ம�தனாகேவ
தா� வாழ� ேபாவதா��, ஆகேவ ��� ��வ�
கல�கேவ�டா� என�� இதனா� உல��� ந�ைமேய
ஏ�ப�� என�� ெசா��� ேத����றா�. தசரதா!
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இ�ேபா� உன��� �ற���ள இ�த �ராம� அ�த
சா�சா� மகா����� அவதாரேம என� ����
ெகா�வாயாக! இவ� அைன�ைத�� �ற�� ந�லா��
����, ��டநா�க� வா��� ம�க���� ெதா��க�
பல ����, �� த� மைன�யான �ைத�� �ல� �ற�த
ம�க��� ஆ��ைய� ப���த������ ேம�லக�
ெச��வா�.” எ�� ��னா�. ஆகேவ ல��மணா, ராம�
�ைதைய� ��வா� எ�ப��, அ�த ேசாக�ைத அவ�
அ�ப��க ேவ��� எ�ப�� ஏ�ெகனேவ ��ண��க�
ப�ட ஒ��. இ� ��வாச� �ல� தசரத� ச�கரவ�����
பல ஆ��க� ��பாகேவ எ���� ெசா�ல�ப�ட ஒ��
ல��மணா! இைத நா� உ� ம�ற சேகாதர�க� எவ�ட��
இ��வைர�� ெசா�ன��ைல. இ�ேம�� அவ�க�
எவ���� இ� ெத�யேவ��ய��ைல. ல��மணா,
கவைல ெகா�ளாேத, �ைத கா��� �ழ�ைதகைள�
ெப�ெற��பா�. அ�த� �ழ�ைதக� �ல� ர�வ�ச�
தைழ���. எ�லா� �� ���தத��� ச���
மாறாமேலேய நட���ற�.” எ�� ேத��னா� �ம��ர�
ல��மணைன.
அேயா�� வ�தைட�த ல��மண� ராம�ட� �ைதைய�
கா��� ��� வ�த ெச��ைய� ெசா�����,
ராம���� ��ப� ேநரா� என� ேத����றா�. ராம��
மனைத� ேத��� ெகா����றா�. �ல கால� க���
“லவணா�ர�” எ�பவைன� ெகா�வத�காக ராம�
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ச���கனைன அ�����றா�. லவணா�ரைன� ெகா�ல�
ெச��� வ��� ச���கன� வா����� ஆ�ரம���
த����றா�. அவ� அ�ேக ஓ� இரைவ� க����றா�.
அ�த� சமய� �ைத�� இர�ைட� �ழ�ைதக�
�ற���றன. வா��� ��வ���� ெச�� ெத���க�
ப�� அவ� �ைதைய� காண வ���றா�. த� ைக��
இ��த த�ைபைய இர�டாக� ���, ஆ�ரம��� வய�
����த ெப��ட� ெகா���, த�ைப�� “�ச�”
எ��� ேம�பாக�தா�, �த�� �ற�த �ழ�ைதைய��,
த�ைப�� “லவ�” எ��� ���பாக�தா�
இர�டாவதா�� �ற�த �ழ�ைதைய�� ��த�
ெச�����, �ைறேய �ழ�ைதக����, லவ�, �ச�
எ�ேற ெபய� �����றா�. ��ன� �ழ�ைதக�
�ற�த�� ெச�யேவ��ய ைவ�க கா�ய�கைள��
�ைற�ப� அவ� ெச�� �����றா�. �ழ�ைதக�
எ��கால��� ெப��ேப��, �க�� ெப��
�ள��வா�க� என��
ஆ��வ����றா�.ச���கன���� இ�த �ஷய�
ெத���க� ப���ற�. �ழ�ைதக� �ற�த ெச�� ேக��
��க ம����ற ச���கன�, அத� ��ன�
லவணா�ரைன ���த� ெச���றா�. ெச�� ��ட� த�ட
ப�ர�� ஆ��க� க��ேத �����, ச���கன�,
����� ேவைள��� வா����� ஆ�ரம���
த����றா�.
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இைட�ப�ட ப�ர�� வ�ட�க�� லவ��, �ச��
கா�ேபா� �ய��� வ�ண� க�கவ��
ேதா�ற��ட��, தவவ�ைம�ட��, ��க அ���
��ைம பைட�தவ�களா��, சகல சா��ர��கைள
அ��தவ�களாக�� ஆ���டைத�� கா���றா�.
அ�ேபா� அவ�க� இ�வ�ேம வா��� எ��ய, எ���
ெகா����த ராமாயண� கா�ய� பா�� பா����
ெகா����தன�. அைத� ேக��� வா���
ச���கன���� �ைட���ற�. ேக���ேபாேத அவ�
மனமான� ெபா��� ெபா��� த����ற�. எ�ைலய�ற
ம���ட��, அேத சமய� அள� கட�த ேசாக��ட��
��ய இ�த� கா�ய�ைத� ேக�ட ச���கன� ஒ�
க�ட��� த� �ைனைவேய இழ����டாேனா என�
ேதா���ப� ஆ���. த�ைன ஒ�வா� சமா����
ெகா�ட ச���கன� வா����ட� �ைடெப��
அேயா�� ேநா��� ெச�றா�.
இ�ேபா� இ�ேக ச�ேற ������� �ள�தாச�,
�ைதைய ராம� கா���� அ���ய� ப����, லவ,
�ச�க� �ற�த� ப���� எ�ன ெசா����றா� எ��
பா��கலாமா???
�ள�தாச�� ராமாயண� உ�தர கா�ட�
�ள��� ராமாயண�, க�பராமாயண�ைத� ேபாலேவ, 610

ராமைர ஒ� அவதார� என��, �ைதைய சா�சா� அ�த
மகால���ேய என�� �� வ������ற� ஆர�ப�
�த�ேலேய. ஆகேவ ராவண� கட��ய��,
உ�ைமயான �ைத அ�ல, �ள��� க���� ப�. மாய
�ைத தா� ராவணனா� கட�த� ப���றா�.
அேசாகவன��� �ைற�� இ����றா�. ��ன� அவ�
தா� அ���ரேவச�� ெச���றா�. உ�ைமயான �ைத
���ேல மைற����� வா�வதா�� அ���ரேவச���
ேபா� ��� தா� உ�ைம �ைதைய ெவ�ேய
ெகா��வ�வதா�� �ள� ெசா���றா�. ��ட� த�ட
அேத தா� இ�ேபா�� �ைத நா� கட�த� ப�டேபா��
�ள� ெசா���றா�. ஆனா� அவ�� ேப�வ� அைன��
ம�க�� எ��� �ள� ெசா�ல��ைல.
யாேரா ஒ� வ�ணா� ச�ேதக� ப�� வைக�� நட��
ெகா�ட த� மைன�ைய� க�����ேபா�, “நா�
எ�ன ராமனா?? ப�னா�� மாத�க��� ேம�
இ�ெனா�வ� பா�காவ�� இ��த மைன�ைய�
���ப அைழ�� ைவ��� ெகா�ட�ேபா� ைவ���
ெகா�ள?” எ�� ேக�டதா��, அ�த� ேப�ைச� ேக�ட
�த�க� ராம�ட� வ�� ெசா�ன��, ராம� �ைதைய�
�ற�க ��� ெச�ததா�� �ள� ராமாயண���
வ���ற�. எ�றா�� �ள��� ராமாயண� ப� ராம�
இ�ேபா� �ற�ப�� உ�ைமயான �ைத அ�ல. �ைத
ேம�ல� ெச��� ேநர� வ����டதா�� �� ராம� 611

அவைள ேம�லக� அ���வதா��, அவ� ேதா�ற�
ம��ேம ���� த��யதா��, அ�த� ேதா�ற�ைதேய
ராம� கா���� அ���யதா�� �ள��� ராமாயண�
பாட�க� ����றன.
அ�ேபா� அ�த மாய �ைத��� �ற��� ைபய�கேள
லவ-�ச�க� என அைழ�க� ப�டதா�� ெசா���றா�
�ள�. இ�த சேகாதர�க� மாெப�� �ர�களா��
�க���றன�. இவ�க� யாரா�� ெவ�ல
��யாதவ�களா� இ����றன�. ராம� அ�வேமத யாக�
நட���ேபா� அவ� ���ஜய���� அ����
��ைரைய இவ�க� ���� ைவ���
ெகா����றா�க�.
��ைரைய ��காம� அ�வேமத யாக� ெச�ய ��யா�.
ெப��ேபா� நட���ற�. ேபா� ��வ� த� உற�ன�ட�
எ�பைத அ�யாமேலேய இைளஞ�க� இ�வ�� ேபா�
����றன�. பரத�, ச���கன�, ல��மண�,
��ஷண�, அ�ம� என அைனவ�ேம இ���
இைளஞ�களா� ேதா�க��க� ப�� கைட��� ராமேர
வ���றா�. ராம� ேபா� ���� ��ன� ச�� ��க, அ�த
இைளஞ�க� இைட�ப�ட ேநர��� தா�க� ����
ைவ�த அைனவைர��, கா�ட� த�க� அ�ைனைய
அைழ�� வ���றன�. �ைத அவ�கைள� பா������,
இவ�க� அைனவ�� உ�க� இ�வ�� உற�ன�க�.
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உ�க� த�ைத�� சேகாதர�க� எ��
ெசா���றா�.அத��� அ�ேக வா��� வ�� ����
ராமைர எ���, லவ, �ச�கைள� கா�� ராம�� மக�க�
என� ெசா�வதா��, மக�கைள ஏ�ற ராம�, �ைதைய
���� ச��ய� �ரமாண� ெச�ய� ெசா�ல,
�ைத,����� ெச�வதா��, அத���ன�, ராம��
மைற� ப��ய �பர�க� வா��� ெசா�� இ��பைத
ஒ��ேய வ���ற�. லவ, �ச�க� ��ைரைய� ���ப�,
க��வ�, த�க� ��த�ப�மா�க�ட��, த�ைத��
ந�ப�க�ட�� ேபா� ���� அைனவைர��
ேதா�க��ப� ேபா�ற �பர�க� வா����� இ�ைல.
ஆனா� �ள� ராமாயண�ைத ஒ��� பல �ைர�பட�க�,
ம��� ெதாைல�கா��� ெதாட�க� வ������
காரண�தா� அைனவ���� ேம�க�ட �க���கேள
நட�தைவ என �ைன���ப�யாக மன�� ப���
������ற�. இ� ெகா�ச� வ��தமாகேவ உ�ள�.
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அேநகமா� ந� ராமாயண� ����� வ��
ெகா������ற�. அ��� இ�த உ�தரகா�ட�
எ��வ� எ�ப� �க �க அ�கமான �யர�ைத�
ெகா���� ஒ� ேவைல. எ�றா��, நட�த� இ�தா�,
இ�ப�� தா� எ�பதா��, ராமேர, த� கைதைய� த�
�மார�க� வா�லாக� ேக������றா� எ�ப� வ�வ�
இ�த உ�தரகா�ட� ப�����, எ�பதா��, தன��
ேநர� ேபா�� ��ைவ��, ராம� வா��� வா�லாக�
ெத��� ெகா���றா� எ�ப�� இ�ேலேய வ���ற�.
ஆைகயா� அைனவ�� அ��� ெகா�ளேவ��ய
ஒ�ேற உ�தரகா�ட� ப��.
த� ஆ�ரம��� லவ, �ச�கைள வள��� வ�த வா���614

அவ�கைள ேவத�, ����ைத, அ��ர� �ரேயாக�,
ம��� பல கைலக�� �ற��ட� ��யவ�களாக வள���
வ�தா�. �டேவ, �ர�மா�� அ��ரக�தா��, நாரத��
அ��க�தா�� ராமைர��, ராம�� கைதைய�� ந��
அ��த வா��� அைத ஒ� மாெப�� கா�யமாக இய��
வ�தா�. ச��ய������ ஒ� வா��ைத �ட��றழா�
என �ர�மாவா� உ�� அ��க� ப����த அ�த�
கா�ய��� இற�த கால�, �க�கால�, எ��கால�
அைன�ைத�� �ர�மா�� அ�ளாேல �ற� ைகவர�
ெப����த வா��� அைத இைச�ட� பாட லவ,
�ச�கேள �ற�தவ�க� என�� ����� வ�தா�. ஆகேவ
லவ, �ச�க��� அவ�ைற� பாட� ெசா���
ெகா�����தா�. இ� இைளஞ�க�� ��க� ��ய
சைப�� த�க� இ�ைமயான �ரலா� ராமாயண
கா�ய�ைத� பா� வ�தன�. அ�ேபா� தா� த�ெசயலாக
�ராம� நட�� வ�த அ�வேமத யாக� ப����, அ�ேக
ஒ� மாெப�� ��வ� சைப ��வைத�� அ���
ெகா�டன� இ��� இைளஞ�க��. நட�ப� த�க�
��� �ேசஷ� எ�பைத அவ�க� அ�ய��ைல.
அவ�க�� இள��ர�� அ�ைமயான பாட�களா�
ராமாயண� ெபா�ய ஆர���த�. இ�ய இ��ைச
மைழ�� நைன�த ��க� யாக��� ெசய�பா�க���
இைடேய இவ�கைள� பாடைவ�� இைசைய� ேக��
ஆன���தேதா� அ�லாம�, த�க�ட� உ�ள �ைல 615

உய��த ெபா��க� என� தா�க� க���, கம�டல�,
மா� ேதா�, காஷாய வ��ர�க�, மர��க�
ேபா�றவ�ைற� ப�சா�� ெகா��தன�. ��வ�கைள
வா���னா�க� அ�த ��, ��வ�க�. ெம�ல, ெம�ல
நகர� �ரா�� �ஷய� பர�ய�. யாேரா இ�
��வ�களாேம? பா��க �க, �க அழகா�
இ����றா�களா�! ேதவேலாக��� �மார�கேளா?
ம��லக��� எ�த அரச� ெப�ெற��த
��ைளகேளா?? ெத�ய��ைலேய! இ�ைமயாக�
பா���றனராேம, ந� அரச� ராம�� கைதைய! ஆஹா,
இேதா ேக���ற� அ�லவா?? அவ�க�� இ��ைச!
“ெஜக� �க�� ���ய கைத �ராம�� கைதேய!
உ�க� ெச� ��ர� பா��ேவா� ேக��க� இைதேய!”
என ஆர����� ��வ�க� பாட��, அேயா�� ம�க��
ஆரவார�க� ம�ன�� அர�மைன வைர ெச��
ேக�ட�. ம�னனா�ய ராம�� ெச���
��ரேவ�டாமா??? ம�ன� அ�த� ��வ�கைள
அர�மைன�� அைழ��வர� ெச�தா�. ��வ�க�
வ�தன�! ஆஹா, எ�ன ஒ� ெபா���ய �க�க�??
ஆனா�?? இவ�க� யா�? இ� எ�ன?? ஏ� மன�
இ�ப�� பைத���ற�?? எ� க�க� �ைர�
ெப�����றன?? �தா, �தா, � இ�லாம� நா� எ�வா�
த����ேற� எ�பைத�� இ�த� கைத ெசா��ேமா??
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��வ�க� பாட ஆர�����றன� த�க� தக�ப�
���ைல�ேலேய, பா�வ� த�க� கைத என�
ெத�யாம��, ேக�ப� த�க� தக�பேன என
அ�யாம�� பா���றன�. எ�ன ஒ� ெகா�ைமயான,
ெகா�ரமான �க��?? இ�த� ��ல�� எவ��காவ�
இ�தைகயெதா� ெகா�ைம நட���ளதா? அைனவ��
ேக�க� ��வ�க� பா�னா�க� த�க� ெத��க� �ர��.
ேக�க� ேக�க ராம��� அ�யாசன��� இ����
ெகா�ள��ைல. ெம�ல, ெம�ல, ெம�ல� �ேழ
இற��னா�. ம�க�� ஒ�வராக� ச�யாசன���
அம��தா�. கைதைய� ேக�டா�. மன� த����,
க���� ெப�க ஆர���த�. ராம� மன�� ச�ேதக�
ேதா�ற ஆர���த�. ெதாட��� பல நா�க� கா�ய இைச
ெதாட��த� ��வ�க�� �ர��. ராம���� ச�ேதக�
�வ���யா���ட�. இவ�க� தா� ெப�ெற��த
மக�கேள, �ைத�� �மார�கேள என ச�வ ��சயமா��
������ட�.
இ�� ெச�யேவ��ய� எ�ன?? மனேமா �ைதய� காண
ஏ����ற�! ச��� ெவ�க��லாம� த����ற�.
ஆனா� உலக� ெசா��� வா��ைதைய �ைன���
கவைல வ���ற�! எ�ன ெச�யலா�?? ராம� ����தா�.
சைப�� �� இ��த ெப�யவ�கைள எ�லா� கல��
ெகா�டா�. ��ன� ஒ� �ல ஆ�கைள� ேத��ெத���
அவ�கைள வா����ட� அ���னா� த� ெச���ட�!
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எ�ன ெச��?? ��றா� �ைறயாக� �ைத��� ேசாதைன!
ச��ய ேசாதைன! தா��வாளா அவ�??? ராம� அ���ய
ெச�� இ� தா�:
“�ைத ��ைமயானவ� தா� எ�ப� ��சய� ஆனா�,
அவ� பாவ� ெச�ய��ைல எ�ப� ��சய� ஆனா�,
அவ� இ�த மகாசைப�� வ�� அைத ����க���. த�
��த� த�ைமைய உ�� ெச�ய���. இத�� �ைத��
ச�ம���, வா����� ஒ��த� அ��தா� �ைத இ�த�
சைப�� வ�� த� ��த�ைத அைனவ�� காண
����க���. ச��ய� �ரமாண� ெச�ய���.”
ெச�வாளா????
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��றா� �ைறயாக ஜனக� மக���� ேசாதைன
கா������ற�. அ��� இ��ைற அவ� ���த
���ேலேய, யா� ���ைல�� சகல
ம�யாைதக�ட��, ம�மக��, ப�டம����
ஆனாேளா அ�த ம�க� அைனவ�� ���ைல���
அவ� சபத� ெச�யேவ���. ச��ய� �ரமாண� ெச��
த� ��ைமைய ����கேவ���. த�மான��ள
எ�த� ெப��� இைத உடன�யாக ஏ�க மா�டா� தா�.
ஆனா� �ைத ஏ�றா�. த�மான� இ�லாத�னா� அ�ல.
த�மான� அள��� அ�கமா� இ��பதாேலேய இத��
ஒ� ��� இத� �ல� ���� எ�ற
எ��பா���னாேலா, அ�ல� அவ� தன��� தாேன ஒ�
��மான���� வ����டதாேலா?? யா� அ�ய
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����???
எ��� வா��� ��வ�ட� ராம�� �த�க� வ��
ராம�� ெச��ைய� ெசா�ன��, வா��� ம�����
�ைத�� ச�ம��தா�, ெப�� சைப�ன�� ��ேன த�
��ைமைய ����க. வா��� ��வ� �ைத
��ைமயானவ� ஆைகயா� அவ� சபத� ெச�ய எ�த�
தைட�� இ�ைல, எ�ேற ெச�� அ�����றா�
ராம���. ராம�� மன� ம���தவரா�, சைப�� ��
இ��த ம�ற அரச�கைள��, ��, ��வ�கைள��
பா��� ம�நா� �ைத ச��ய� �ரமாண� ெச�ய�
ேபாவதா��, அைனவ�� அைத வ�� ேந��
பா��கேவ��� என�� ேக��� ெகா���றா�.
���ப��ளவ�க� யாராக இ��தா�� வர���, வ��
அ�த �க���ைய� காண��� எ���றா� ராம�. ஆஹா,
இ�த ச��ய� �ரமாண��� �ைத ெவ��
வ����டாளானா�, அவ�ட� ���� ��
வாழேவ��� எ�ற ஆைச ராம�� உ�மன��
இ��தேதா?? ெத�ய��ைல. ஆனா� ராம� அ�ேதா�
��டாரா எ�ன?? யாக� நட��� இட����� ெச��
அ�ேக இ��த ஜாபா�, வ��ட�, வாமேதவ�, கா�யப�,
��வா���ர�, ��வாச�, பா�கவ�, �ல��ய�,
மா��க�ேடய�, ெமள�க�ய�, பார�வாஜ�, ெகளதம�
ேபா�ற ��க�ட��, �ைத ம�நா� ராஜசைப�� சபத�
ெச�ய� ேபாவதா�� அைனவ�� வ�� பா��கேவ���
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என�� அைழ���றா�. ராம� அைழ�த� ேபாக
ம�க���� ெச�� பர� அைனவ�� அேயா��ைய
ேநா�� வர� ெதாட����றா�க�. இத� இைடேய
���லக மா�த���� ெச�� ெச�றைட��
அவ�க�� தயா� ஆ��றன�. அர�க�க��,
வானர�க�� ெப�மள�� ���� இ�த �க���ைய�
காண ஆவ�ட� கா������றன�. ம�நா�� வ�த�.
வா��� �� சைப�� வ���றா�. அவ� ��ேன
அேதா!!! �ைத! எ�ன இவளா �ைத?? ஆ�, ஆ�, இவேள
�ைத!சைப�� இ��த ெப�யவ�க� அைனவ��
க�லா�� சைம�� ேபா� அம�����க, இ�கர�
���யப�ேய வா������ ��னா� ெம�வா� நட��
வ�தா� �ைத. அவ� இதய��� ராம� த�ர ேவ� யா��
இ�ைல எ�ப� அவ� க�க�� இ��� ெத��த�.
சைபேயா� ச�� ேநர� ேப�ச�� இ������� ��ன�
ெம�வா� �ைதைய வா���னா�க�. அ�ேபா� வா���
ேபச ஆர�����றா�:” ராமா, தசரத� �த�வா! நா��
ம�க�� அவ��� ேப�சா� � எ��ைடய
ஆ�ரம���� அ�ேக ெகா�� வ�� ��� ����
ேபான இ�த உ� மைன� �ைத �க �க�
��ைமயானவ�. இ�த இ� �ழ�ைதக� ஆன லவ��,
�ச�� உ��ைடய ��ைளகேள. அவ���� அ��
மைன�ைய� ைக��ட உ��ைடய ���ைல��
இேதா, இ�ேபா� �ைத ச��ய� �ரமாண� ெச�வா�.
ராமா! நா� ெபா�ேய ெசா�ன� இ�ைல. ப�ேவ� ஜப, 621

தவ�கைள ேம�ெகா�� இ����ேற�. அ�ப�� ப�ட
நா� ெபா� ெசா�னா� எ��ைடய தவ�க�� பல�
என��� ��டாம� ேபா����. மனதாேலா, வா�காேலா,
எ� ெச�ைகயாேலா நா� ஏேத�� பாவ� ெச����தா�
என�� எ��ைடய தவபல� ��டா�. ஆகேவ நா�
உ���ட� ெசா���ேற�. �ைத பாவ� ெச�யாதவ�.
�ைத பாவம�றவ� எ�றா� ம��ேம எ��ைடய
ந�னட�ைத�� பல� என��� ����.”
“அவ� ��ைமயானவ� எ�பதாேலேய நா�
அவ�ைடய ெபா��ைப எ���� ெகா�� அவ����
பா�கா��� ெகா��ேத�. உ�ைனேய ெத�வமா��
க��� இவ�, இேதா இ�ேபா� அைனவ�
���ைல��� ச��ய� �ரமாண� ெச�வா�. ” எ��
வா��� ெசா���றா�.ராம� த� க�க�� இ���
க��� ெப��ெக��� ஓட, ம�ெமா� ெசா���றா�.
“மக��, உ�க� வா��ைதக� என��� �க மன
ஆ�தைலைய��, ந���ைகைய�� ெகா����ற�.
ஏ�ெகனேவேய �ைத அ���ரேவச� ெச�� ேதவ�க�
��� த� ��ைமைய ����தா�. அத� ��னேர நா�
அவைள அேயா���� அைழ�� வ�ேத�. ��றம�ற எ�
மைன�ைய அவ��� ேப���� அ��ேய நா�
�ற�கேவ�� வ�த�. ஆனா� அதனா� எ� மன� ப��
பா� ெசா�ல ��யா�. இ�த இ� �மார�க�� எ�
மக�கேள எ�ப��� என��� ச�ேதக� எ��� இ�ைல.
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�ைத�� பா� நா� ��க அ�� ைவ������ேற�
எ�பைத இ�த மாெப��சைப�� �� நா� �ரகடன�
ெச���ேற�.” எ�� ெசா���றா�.
அ�ேபா� �ைத, ெம��ய �ர��, த��� ைககைள��
���யவ�ண� ���க�டவா� ெசா���றா�:
“ர��ல�லகமான �ராமைன� த�ர, ேவெறா�வைர நா�
�ைன�த��ைல எ�ப� உ�ைமயானா�,
��� தாேய, என�� � இடம��பா�! மனதா��,
வா�கா��, ச�ர�தா�� ராமைன� த�ர ேவெறா�வ� எ�
��ைத�� இ�ைல எ�ப� உ�ைமயானா�, அவைரேய
நா� வண�� ��ப� உ�ைமயானா�,
��� தாேய, என�� � இடம��பா�!
ராமைர� த�ர, ேவெறா�வைர எ� ��ைத�� நா�
�ைன�த��ைல எ�ப� உ�ைமயானா�,
��� தாேய, என�� � இடம��பா�!”
எ�� �ைத ெசா�� ���த��, �� �ள�த�.
அைனவ�� ேப��, ��ச��� பா���� ெகா����க,
���� ஒ� உய��த ர��ன ��மாசன� பல�தமான 623

அல�கார�க�ட� ேதா��ய�. ��மாதன���
அம�����த ���தா�, த��� கர� ���, “மகேள,
எ��ட� வ�வா�!” என �ைதைய அைழ���
த�ன��� அம���� ெகா���றா�. �������
�மா� ெபா��த�. சைபேயா� அ�த� கா��ைய� பா���
ஆன�த ேகாஷ�, கர ேகாஷ� எ����
ெகா����தேபாேத, ��மாசன� மைற�த�.
அ��ட� �ைத�� மைற�தா�. அைனவ�� �ைக�தன�.
உலகேம �த���� ஒ� கண� அைசயாம� ��ற�.
ராம�� க�க�� இ��� ேகாப�, ஆ��ர�, ��க�
ஆ�யைவ ஊ�றாக� �ரவாக� எ��த�.
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க�க�� இ��� க��� அ��யாக� ெகா�ட ராம�
மன� �ய���, ��க மனேவதைன�� ஆ��தா�. அ�த�
��க���ேட அவ� ����றா�:” இ�வைர அைடயாத
��க�ைத இ�� நா� அைட�ேத�. த�ைத கா����
அ���யேபா�� இ�வள� ��க� அைடய��ைல.
�ைதைய ராவண� ���� ெச�றேபா�� கட�கட��
ெச�� அவைள ��� வ�ேத�. இ�ேபா� இ�த
�������� அவைள நா� ��கேவ��ேமா?? ஏஏ,
�மாேத�, இேத �ைதைய � ஜனக� வயைல உ��ேபா�
உ������ ெகா��தா�. ஆைகயா� � என��
மா�யா� �ைற ஆவா� அ�லவா? எ� மைன�ைய
எ��ட� ெகா�����, எ� அ�� மைன�ைய
���ப� ெகா�. இ�ைலேய� உ�ைன ச�வநாச�
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ெச�ேவ�. உ� மைலகைள� ெபா�� ெபா�யா��ேவ�.
ந�கைள வ�ற� ெச�ேவ�. கா�கைள அ��ேப�.
உ�ைன ஒ����லாம� ெச�� ச���ர� ெபா�� வ��
�� ���� ஜல��ரளய� ஆ��ப� ெச����ேவ�.
எ� ஒ� அ��ர� ேபா�� உ�ைன அ��க!” எ��
����றா�. அ��ைல�� அ�ேக அ�ேபா� �ர�மா
�ரச�ன� ஆ�, “ராமா, � யா�?? உ� �ைலைய �
மற�தாேயா?? உ� �ைத உன��� ���ப� �ைட�பா�.
� ஒ� மாச�ற ம�தனா� இ���, வா���, அரசா��
���த� ப��ய இ�த மாெப�� கா�ய�, இ�த�
��ல�ேலேய தைல �ற�த கா�யமா�� �கழ�
ேபா��ற�. ராமா, இ�வைர � அ�ப��� வ�த �க,
��க� ம����� இ� எ�ன நட�க� ேபா��ற�
எ�பைத�� வா��� எ����ளா�. அைத ���
அம��� ேக�கேவ���. உ� எ��கால �க���கைள
�ள��� ப�� அ�. அைனவ�ட� இைத �
ேக�பாயாக!” எ�� ெசா�� மைறய, �ைத�� ச��ய�
�ரமாண�ைத� காண வ����த அைன�� ேதவ�க��
மைற�� ேபா��றன�.
ராம�� அ�வாேற கா�ய��� அ��த ப��ைய� ேக�க
���ப� ெத���க கா�ய� ம�நா� ���� ��ட
இட��� இ��� லவ, �ச�களா� பாட� ப���ற�.
அ�த� கா�ய�ைத லவ, �ச�க� பா� ���தன�. ராம��
ேக�டா�. அ� எ�னெவ�� பா��ேபா�. �ைத �����626

ெச�ற�� ����� ெவ�ைமைய உண��த ராம� உலேக
��யமா���டதா� �ைன�தா�. யாக�ைத ஒ�வா�
�ைதைய� ேபா�ற ஒ� �ர�ைமைய� த�க�தா� ெச��
அைத ைவ��� ெகா�� ���தா�. வ�த ம�ன�க�
�ைடெப��� ெச�ல, ராம� மன அைம�ைய இழ��
அேயா����� ������றா�. �ைதைய� த�ர ம�ெறா�
ெப��ட� அவ� மன� ெச�ல��ைல. ப�ேவ�
யாக�கைள� ெச�வ���, நா�ைட� ப�பாலன�
ெச�வ��� மன�ைத �ைல ����னா�. த�ம������
���� வ�வாம� ஆ�� நட�� வ�தா�. ப�வ�க�
ஒ��ைழ�க, நா�� ம�க� அைன�� வள�கைள��
ெப�� ம���ட� இ��க, ராம�� அ�ைனய� ஒ�வ�
�� ஒ�வரா� இய�ைக எ��னா�க�.
��ன� ல��மண� மக�க� ஆன அ�கத�, ச��ரேக�
இ�வ���� �ைறேய கா�பத�, ச��ரகா�த� எ�ற
�ரேதச�க��� அரசனாக �����னா� ராம�. பரத��
மக�க� த��, ��கல� இ�வ���� பரதனா�
ெவ�ல� ப�ட க�த�வ� �ரேதச��� அட��ய த��ல�,
��கலாவ� ஆ�ய இட�க��� அரச� ஆ�க� ப�டன�.
ச���கன� மக�க� ஆன �பாஹூ, ச��கா� இ�வ��
�ைறேய ம�ரா, ைவ�ச� ேபா�ற இட�கைள ஆ�டன�.
இ�வா� ஒ�வா� ரா�ய� ப��� ெச�த �ைல��, ஒ�
நா� ஒ� ��வ� ஒ�வ� ராமைர� காண வ�தா�. ராம��
அர�மைன வா���� வ�த ��வ�, அ�ேக அ�ேபா�
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இ��த ல��மணைன� பா���, ” ஒ� ���யமான
கா�யமாக ராமைன� காண நா� இ�� வ������ேற�.
� ெச�� ராம�ட� எ� வரைவ� ெசா�வாயாக!” எ��
அ��ப ல��மண��, ராம�ட� ெச��
ெத�����றா�.
ராம�� அ�ம� ெப�� ல��மண� அ�த ��வைர
ராம�ட� அைழ��� ெச���றா�. அவைர� பா���
ராம�, “த�க� வர� ந�வரவாக���. எ�ன கா�யமாக
வ���க�? யாரா� அ��ப� ப���க�? ெகா�� வ�த
ெச�� எ�ன?” எ�� ேக���றா�. அ�த ��வ�, ” �க
�க ரக�யமான ஒ� ெச��ைய� தா�� நா�
வ������ேற�. அ�த� ெச��ைய ��க� ம��ேம
ேக�கேவ���. ேவ� யா� ேக�டாேலா, அ�ல� நா�
ேப��ேபா� யா� பா��தாேலா, அவ� உ�களா�
ெகா�ல� பட� த�கவ� ஆவா�.” எ�� ����றா�.
ராம� “அ�ப�ேய ஆக���!” எ�� ச�மத� ெத����,
ல��மணைன� பா���, “ல��மணா! � ெச�� கத��
அ��� ��பா�! நா�க� இ�வ�� ேப��
ெகா���ேபா� யா�� உ�ேள வராம� பா����
ெகா�வா�! அ�ப� �� யா� பா����றா�கேளா, அ�ல�
ேக���றா�கேளா, அவ� எ�னா� ெகா�ல� ப�வா�!”
எ�� ெசா���றா�.
ல��மண� ெச�� வா��கதைவ அைட�����
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����றா� காவ���. உ�ேள வ�தவ����,
ராம���� ேப�� வா��ைத ெதாட����ற�.
அர�மைன �ைழவா��� ��வாச ��வ� �க, �க
ேவக��ட��, ேகாப��ட�� வ�� ெகா������றா�.
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ராம��, வ�த ��வ�� ேபச ஆர���தன�. ல��மண�
ெவ�ேய ெச�ற ��னா� ராம� வ�த ��வைர�
பா���,” தா�க� யா�? தா�க� ெசா�ல ����ய�
எ�வா� இ��தா�� தய�காம� எ��ட�
ெசா�லலா�.” எ�� ெசா�ல, ��வ� ெசா���றா�.
“ராமா, நா� �ர�மேதவனா� அ��ப�
ப������ேற�. அவ� த�க�ட� ெத���க� ெசா�ன
ெச�� இ�தா�. “பைட���கட�� ஆன �ர�மேதவ�
ஆன நா� பைட��� ெதாட��ய ேபா� உ�களா�
பைட�க� ப�� உ�க� மக� ஆேன�. இ��லைக�
கா�க ேவ�� தா�க� உல�� அவத��க ��� ெச��,
அ�� வா�� கால�ைத�� தா�கேள ��ணய�
ெச������க�. அ�த� கால� ���� நா�
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ெந�����ட�. ராவண�� வா��ைகைய
���கேவ�� ம�த உ�ெவ��� அவைன அ��த
த�க���, தா�கேள ��ணய� ெச�� ெகா�ட
வா��ைக ��ைவ எ�� ��ட�. ஆைகயா� உ�க�ட�
நா� “மரண ேதவைன” அ��� உ�ேள�. இ� த�க�
���. இ��� �ல கால� ���� வா��� ��லக
ம�க��� ந�ைம ெச�யேவ���, பா�காவ�
ெச�யேவ��� எ�� ��க� க��னா� அ��தேம
ஆ�க! இ�ைல தா�க� த�க� உ�ய இட�����
���பேவ��� எ�� �ைன�தா�� அ��தேம
ஆ�க!” எ�� ெசா���றா� வ�த மரண ேதவ�. ராம��
அைத ஏ�� இ�த� ெச�� தன�� ம��ைவேய
அ��பதா��, வ�த கா�ய� ���த ��ன��, இ�ேக
தாம��ப�� அ��த� இ�ைல, இ�� ����க�� எ���
இ�ைல எ��� ெசா������ தா� எ�����
வ�ேதாேமா அ�ேகேய ����வதா�� ����றா�.
அ�ேபா� வாச�� ஒேர ச�த�, இைர�ச�, வா��வாத�.
ராம� எ�னெவ�� பா��க� ������றா�. அ�ேபா�
ல��மண� தைடைய �� உ�ேள வர� பா����றா�.
அடடா, எ�ன இ�???
ல��மண� காவ� இ��த ேவைள�� அர�மைன��
வ�த ��வாச� ராமைர� காணேவ��� என ���ப ராம�
த� அைற�� ேவ� யாேரா ஒ� ��வ�ட�
ம��ராேலாசைன�� ஈ�ப����பதா�� ேக��� பட,631

அ�ேக வ�� ேச���றா�. அ�ேக காவ��� இ��த
ல��மண� �ைக��� ேபா��றா�. ��வாச�� ேகாப�
��ல�� அ��தேத. சா�சா� அ�த ��ர�� அ�சேம
ஆன அவ�ட���� நா� எ�வா� த���ப�??
எ�றா�� ��க ப�ேவா� ��வாச�ட�, வ�த கா�ய�
எ�னெவன� த��ட� ெத����மா��, தா� அைத
�ைறேவ��வதா�� ����றா�. ராமைர� த�சமய�
காண இயலா� என�� �க �க �நய��ட�
����றா�. ஆனா� ��வாசேரா ல��மண�ட� �க
�க� ேகாப��ட� ����றா�. “ல��மணா, எ�ைனயா
த����றா�? நா� இ�ேபா� உ�ேள ெச�ேற
ஆகேவ���. � எ�ைன� த��� ����னா� உ�ைன
ம�����, உ� சேகாதர�க� ம�����, இ�த
நா�ைடேய ச��ேப�. இ�த நா�� ம�கைள��
ச��ேப�. உடேன உ�ேள ெச�� ராம�ட� நா�
வ������ ெச��ைய� ெத���பாயாக! இ�ைலேய�
எ� ேகாப� க�� ��� பா��.” எ�� ெசா���றா�.
ல��மண� ����தா�. ��வாச� த�ைன ம���
ச��பா� என �ைன�தா� இ� எ�ன ெப�ய ��ைட�
���� ேபா����டா�? நா�� ம�க���� சாப�
�ைட��� என. எ�ன, இ�ேபா� அ�ண� ெசா�ைல
�� உ�ேள ெச�றா� என�� ம��ேம மரண த�டைன.
ெமா�த நா�� சாப�தா� ���க� ப�� வ��காலேம
�ய�� ஆ�வத��� ப�லா�, நா� ஒ�வ� எ�
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வ�தா�� ஏ��� ெகா�ள ேவ��ய� தா�. நட�ப�
எ�வானா�� அ� தன�ேக ேநர��� என �ைன�த
வ�ண� உ�ேள ெச���றா� ல��மண�. ராம���
��வாச� உடேன பா��க ேவ��� எ�� ெசா�னைத�
ெத�����றா� ல��மண�. ராம�� த� ேகாப�,
�ைக�� ஆ�யவ�ைற� கா���� ��வாச� உடேன
கவ��க� படேவ��யவ� எ�� க�� உடேனேய
ெச�� ��வ��� �கம� �� வரேவ�றா�.
��வாச��, தா� மாெப�� �ரத�ைத ��ட கால�
இ��� அ�� தா� அைத ������பதா��, �ரத�
����ேபா� உ�ெகா�ள� ேபா�� �த� உணைவ
ராம� ைகயா� ெபற ��� ெச�� அ�ேக வ�ததா��
ெசா���றா�. ராம�� ��வாச��� என�
�ர��ேயகமா� உண� தயா��� அைத அவ���
அ��க ��வ�� ����யாக உ����றா�. ��ன�
ராமைர��, ம�றவ�கைள�� ஆ��வ�������
ெச���றா�.
��வாச� ெச�ற ��ன� நட�தைவகைள �ைன�த ராம��
மன� ெப�� ��க��� ஆ��த�. ��வ� உ�வ���
வ�த மரண ேதவ� ���த �ப�தைன த� அ�ைம� த��
ல��மணா� �ற�ப�� ��டேத? அதனா� ல��மண�
த�னா� ெகா�ல� பட� த�கவ� ஆ���டாேன??
நம�� ேவ��யவ�கைள�� அ�����யவ�கைள��
நாேம ��வ��, ந� ைகயா� ெகா�வ�ேம நம��
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ஏ�ப�ட ��ேயா என எ��� கல��னா� ராம�. த�
ம��� �ரதா�கைள ஆேலாசைன ேக�கலா� என
ேயா��தா�. அ�ேபா� அ�ேக இ��த ல��மண�
இத�காக� தா�க� வ��த ேவ�டா�. அ�ப� எ���
நட�க��ைல. இ� கால� இய�� உ�ள ஒ� ச�ட�.
அைத நா� �ற ��யா�. இ� இ�ப��தா�
நட�கேவ��� எ�ப� கால��� க�டாய�. ஆகேவ
தா�க� எ�ைன� ைக������ கால����� தா�க�
ெகா��த வா��ைதைய� கா�பா���க�. ெசா�ன
ெசா�ைல ராம� தவ�னா� எ�ற அவ�ெபய�
உ�க��� வரேவ�டா�. வா��ைத தவ���றவ�க�
நரக����� தா� ெச�வா�க�.” எ�� ெசா�� தா�
த�டைன��� தயாரா� இ��பைத ராம�ட�
ெத�����றா�.
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ல��மணைன எ�ன ெச�வ� எ�� ராம� ேயா��தா�,
த��ைடய ம���, �ரதா�கைள��, ���ய
ெப�யவ�கைள�� அைழ��, த� சேகாதர�கைள��
அைழ�� நட�த �ஷய�ைத� ����றா�. த� �ல
��வான வ��ட�ட� ஆேலாசைன ேக���றா�.
வ��ட�, ����றா�:”ராமா, உ��ைடய ���
ெந�����ட� எ�ப� ந�� ����ற�.
ல��மண�ட� இ��� � க�டாய� ���ேத
ஆகேவ���. இ�ேபா� � ல��மணைன� ைக��வேத
ச�யான�. கால� �க�� ச�� வா��த�. � ெகா��த
வா�ைக எ�காரண� ெகா��� தவற� �டா�. வா���
தவ�தைல� ேபா�ற ஒ� அத�ம� ேவ� எ��� இ�ைல.
அ� ஒ�ேற ��ல�� அ�ய� காரணமா����, ஆகேவ
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ல��மணைன� ைக��!” எ�� ெசா���றா� வ��ட�.
ராம� அைனவ� ���ைல��� ல��மணைன� பா���,
” நா� உ�ைன ��� ��ேட�, இ� உன��� என���
எ�த �தமான உற� �ைடயா�. உ�றவைன� ைக��த�
அவைன� ெகா��வத��� சம� எ�� த�ம சா��ர�க�
����றன. ஆகேவ நா� உ�ைன இ�ேபா�
ைக��வ�, உ�ைன� ெகா�வத��� சம�.” எ��
����றா�. ல��மண� க�க� �ளமாக� க��ேரா�
அ����� ெவ�ேய ெச���றா�. ��ன� சர�
ந��கைர��� ெச��, அ�ேக த�ம சா��ர� ப���,
ேவத ெந�க�� ப��� �ல, �யம�கைள� கைட�����
����, த� ��ைச அட��, அ�ேகேய அம��தா�.
���� இ��� இ��ரா� ேதவ�க� ேதா��, பல
மஹ��கேளா� அ�ேக வ��, ல��மண� �� �மா�
ெபா���, அவைன ம�றவ�க� க�க���� ெத�யாம�
���லக� அைழ��� ெச�றன�.
இ��த� ல��மண�� ���த��, ராம��� அரசனா�
இ��� ஆ�� ெச��தேவ��மா எ�ற எ�ண�
ேதா��, ஒ� நா� அரச சைப�� அைனவ�
���ைல���, தா� இ� அரசனா� இ��க
���பாததா��, பரத��� ��������� தா�
கானக� ெச�ல ����வதா�� ெசா���றா�. சைப��
�� இ��த அைனவ�� �யர��� ��க, பரதேனா,
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தன�� அரசா�� ேவ�டா� எ���,ரா�ய��� ��
தன�� ஆைச இ�ைல எ��� ெசா���றா�. ேம��
ராம�� இ� ��ைளக� ஆன லவ��, �ச�� �ைறேய
அரசாள� த�� ெப����பதா��, ெத� ப�����
�ச��, வட ப���� லவ�� ம�னனாக ������
ெகா�ள��� எ���, தா�� ராம�ட� ேபாக
����வதா� உடேன ெச��ைய ச���கன����
ெத���க ேவ��� எ��� ெசா���றா�. அவ��
��மான�ைத� ேக�� வ��ட� ராம�ட� பரத�
ெசா�னப� ெச�வேத �ைறயான� எ��� அத��
ஒ��� ெகா��மா�� ெசா���றா�. ராம�� ����
சைபேயா�ட� அவ�க�� ச�மத�ைத� ேக�க
அைனவ�� ஒ���த �ர�� ��க� ெச��� இட����
நா�க�� வ���ேறா�, எ�கைள�� அைழ���
ெச���க�. உ�க� ��னா� வ�வேத எ�க��� �க
���பமான� எ�� ெசா���றன�.
ராம�� அ�வ�ணேம இைச��, வட ேகாசல����
லவைன��, ெத� ேகாசல���� �சைன�� ம�ன�களாக
�� �����றா�. நட�த �க���கைள� ேக���ப��
அ�ேக வ�த ச���கன��, த�க�, த�க� மக�க��
அரசா��ைய �ைறயாக� ெச�வதா��, தா�� ராம�ட�
வர� ேபாவதா��, ����றா�. ராம� ம��க� �டா�
எ��� ேவ��� ெகா���றா�. வானர�க�,
��ஷணைன� ேச��த அர�க�க� என அைனவ���� 637

ெச�� ெத���க� ப�� அைனவ�� அேயா����
வ�� ���தன�. ��க�, க�த�வ�க�, அைனவ��
வ�தன�. ���வ� தா� அ�கத��� ��������
வ����பதா�� ெத���க, ��ஷண�� அ�ேக வ��
ராம�ட� ெச��� ேநா�க��ட� வ�� ��க, ராம�
அவைன� பா���, “��ஷணா, இ�வா� �ல ெத�வ�
ஆன அ�த ஜக�நாதைன வ�ப�� வ�வா�, ��ய,
ச��ர� இ���� வைர��, இ�த �� இ���� வைர��
� இல�ைகைய ஆ�வா�. ம�கைள� பா�கா���
கடைம�� இ��� தவற� �டா�.” எ��
ெசா���றா�.��ன� அ�மைன� பா���, “� எ�ன
ெச�ய� ேபா��றா�?” எ�� ேக�க, அ�மேனா
���ேலேய இ��க� ேபாவதா�� ெசா�ல, ராம�
அ�ம�ட�, ” உ� ���ப� ப�ேய ஆக���.
எ��ைடய ச���ர� ேபச�ப�� கால� வைர�� �
இ�த� ���� வா�வா�!”எ�� ெசா���றா�. ம�நா�
வ�த�. வ��ட� சா��ர�க� ��யப� அைன��
�யம�கைள�� ெச�� ���க, பரத, ச���கன� ��
ெதாடர, ராம� சர� ந��கைர��� ெச�றா�. �ர�மா��,
ேதவா� ேதவ�க�� கா�� ெகா��க, வான�
அசாதாரணமானெதா� �ரகாச��ட� கா�� ெகா��க,
கா��� ந�மண� கமழ, �மா� ெபா�ய, ெத��க இைச
இைச�க� பட, ராம� சர� ந��� இற��னா�. �ர�மா
ந�வர� ����றா�:”மஹா���ேவ, வ�க, வ�க,
உ�க� இட���� ���� வ�க. உ�க�
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சேகாதர�கேளா� உ�க� இய�ைப அைட�ராக. உ�ைன
ந�� அ��தவ� எவ�� இ�ைல, உ�னா� அ�ய�
த�கவ�, அ�வ�றவ� ஆ��றா�.” எ�� �கம�
����றா�.
ேதவா� ேதவ�க��, ��, ��வ�க��,”ம�கள�
ெப�க���!”எ�� ந�வா���� �ற, ராம�ட� வ�த
அைனவ�� ந��� இற�க அைனவ����
அவரவ�க��� உ�ய ந��லக� ���ய�. அைன��
உலக�க���, அைச�� ெபா��க���, அைசயா�
ெபா��க���, ஒ�ெவா� உ���� �யா���
இ���� மஹா��� த� �ைலைய அைட�தா�.
இ�த ராமாயண மாலா ர��ன�ைத இ�வைர ப��தவ�க�
அைனவ���� ந��. எ�லா� அவ� ெசய�.
இய��வ��, இய��வ�� அவேன.
ஓ� நேமா நாராயணாய!
“காேயந வாசா, மனேஸ���ைய�வா
��யா�மநாவா �ர��ேத�வபாவா�
கேரா� ய�ய� ஸகல�பர�ைம
நாராயாணாேய� ஸம��பயா�!”
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1

எ�கைள� ப�� - Free
Tamil Ebooks
����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
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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
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வழ����ள த�� ����தக�க� அைன���
PublicDomain-� உ�ளன. ஆனா� இைவ �க�� பைழய
��தக�க�.
ச�ப��ய ��தக�க� ஏ�� 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�� ��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�,
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�ை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���
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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 ����.
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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�
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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 646

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�.
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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�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
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����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 எ��
�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
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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
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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�.
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��வ�� த��� உ�ள வைலதள�க� நக�
எ��ப�ைன அ�ம����றன.
1. www.vinavu.com
2. www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. kaniyam.com
5. blog.ravidreams.net
எ�வா� ஒ� எ��தாள�ட� Creative Commons
உ�ம��� �� அவர� பைட��கைள ெவ���மா�
��வ�?
இத�� ��வ�மா� ஒ� ��ன�சைல அ��ப
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ே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���
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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�.
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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
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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�.
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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���?
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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���. 658

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�
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Supported by
Free Software Foundation TamilNadu, www.fsftn.org
Yavarukkum Software
Foundation http://www.yavarkkum.org/
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