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"அண்ணா ஒரு சகாப் ம்"
மிழதேவள் ச. வெமய்யப்பன்
அறிஞர் அண்ணா மிழகத்தின் மு ன்டைமப்
தேபச்சாqராகத் திகழ்ந் ார். தேபச்சிலும்,
எழுத்திலும் புதுடைம பல வெசய்து மறுமலர்ச்சிக்கு
வித்திட்டார். அவர் எழுத்தும் தேபச்சும்
விழிப்புணர்ச்சி ஏற்படுத்திw. கடைலகளில் சிறந்
காஞ்சியில் தே ான்றி, மிழ்ப் பாசடைறயாம்
பச்டைசயப்பனில், பட்டம் வெபற்றுப் வெபரியார்
பகுத் றிவுப் பாசடைறயில் பயின்ற மாமனி ர்.
தேபச்சாற்றலாலும் எழுத் ாற்றலாலும் புதிய
மிழகம் உருவாகக் கwவு கண்டவர். ஆற்றல்
வாய்ந் அவரது எழுத்தும் தேபச்சும் மிழ்
உடைரநடைடயில் வெபரிய மாற்றத்டை ஏற்படுத்திw.
அண்ணாவின் பாணி (மரபு) பலரால்
பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது. வெமாழி
முறுக்தேகறியது; புதியதே ார் விடைசடையப்
வெபற்றது. அண்ணா வழியிwரின் எழுத்தும்
தேபச்சும் மிழ் உடைரநடைட வரலாற்றில் ஒரு
திருப்புமுடைwயாய் அடைமந் w.

பண்டி ர் வெமாழி மக்கள் வெமாழியாயிற்று.
நாவாலும் தேபwாவாலும் அண்ணா ஆற்றிய
பணி அqவிடற்கரியது. பல ஆய்தேவடுகள்
வந்திருந் ாலும் அண்ணாவின் பங்களிப்பு
முழுவடை யும் மதிப்பீடு வெசய்யவில்டைல .
சிறுகடை , நாவல், கட்டுடைர, நாடகம் ஆகிய
அடைwத்து இலக்கிய வடிவங்களிலும் ஈடுபட்டு
உடைழத்துப் புதிய பாணிடைய அவர்
உருவாக்கியுள்qார். அடுக்குத் வெ ாடர்களும்
எதுடைக தேமாடைwகளும் , காவிரிடையப்தேபால்
கங்டைகடையப் தேபால் அவரது தேபச்சில்
ஊற்வெறடுத் w. அவரது தேபச்சில் மிழகதேம
கட்டுண்டு கிடந் து. கருத் ாலும் நடைடயாலும்
வெசால்லும் வடைகயாலும் அண்ணாவுக்வெகwத்
னிவழி அடைமந்திருந் து. அவர் நடத்திய
இ ழ்களில் அவர் எழுதிய கட்டுடைரகளும்,
கடி ங்களும், இலக்கியத் ரத்துடன் அடைமந்து
வqர் மிழுக்குச் வெசழுடைம தேசர்த் w.
நாவன்டைம மிக்க நாடு தேபாற்றும் நாவலராகத்
திகழ்ந் அண்ணாவqமாw நடைடயிwால்
புகழ்வெபற்ற எழுத் ாqராகவும் விqங்கிwார்.
வெசாற்வெபாழிவுகளில் புதிய பாணிடைய

உருவாக்கி தேமடைடத் மிழுக்கு வqம் தேசர்த் ார்.
தேமடைடத் மிடைழ உருவாக்கியவர்களில் அவர்
மு ல் வரிடைசயர். அவர் வெசாற்வெபாழிவுத்
டைலப்புகளும் படைடப்புகளுக்குச் சூட்டிய
வெபயர்களுதேம புதுடைமயாய் அடைமந்து விட்டw.
கவிடை ப் பண்பு அடைமந் உடைரநடைட அவருக்கு
உடைரநடைட வரலாற்றில் நிடைலதேபறு அளித்து
விட்டது. அண்ணா அழகாகவும் சுடைவயாகவும்
எழுதிwார். அவர் படைடப்பு எந் இலக்கிய
வடிவமாகயிருந் ாலும் சீர்திருத் ஒளிவீசும்.
இ ழாqராக அடைமந் ால் நிரம்ப எழு
வாய்ப்பும் கிடைடத் து. அவர் கருத்து
பரப்பாqராகவும் விqங்கிwார். அண்ணாவின்
பன்முகச் சா டைwகடைq அங்கீகரித்து, வெபருடைம
தேசர்க்கும் வடைகயில் புகழ்மிக்க அண்ணாமடைலப்
பல்கடைலக்கழகம் டாக்டர் பட்டம் அளித்துப்
வெபருடைமப்படுத்தியது.
அண்ணா ஒரு அறிவாலயமாகதேவ திகழ்ந் வர்.
வெசாற்வெபாழிவாqர் - எழுத் ாqர் - நூலாசிரியர்-நாடகாசிரியர் -- இ ழாqர் - சிந் டைwயாqர் டைலவர் எwப் பல்தேவறு சிறப்புகடைqப்

வெபற்றுத் திகழ்ந் ார். மிழகத்தில்
அண்ணாவுக்கு அடைமந் நிடைwவுச்சின்wம்
தேபால் யாருக்கும் அடைமயவில்டைல. அறிஞர்
அண்ணா மிகவும் புகழ்வெபற்ற ஒப்பற்ற
டைலவராகத் திகழ்ந் ார். அண்ணாவின்
படைடப்புகடைq அரசுடைடடைமயாக்கிய மிழக
அரசுக்கு வெநஞ்சார்ந் நன்றி.
அரசுடைடடைமயாக்கிய பாதேவந் ரின் நூல்கடைq
மு ன் மு லில் வெவளியிட்டது மணிவாசகர்
பதிப்பகம். ற்வெபாழுது அண்ணாவின்
நூல்கடைqயும் வெவளியிட்டு மகிழ்ச்சியடைடகிறது.
-----------------

நீதிதே வன் மயக்கம்
காட்சி - 1
இருண்ட வாwம்
(இடி மின்wலுடன் காற்று பலமாக அடிக்கிறது.
இந் தேபரிடைரச்சலுக்கிடைடதேய ஏதே ா , குரல்
தேகட்டுக் வெகாண்டிருந் து)
ஆண்டவன் : நீதி தே வா! நீதி தே வா!
(பதில் ஏதும் இல்டைல. மீண்டும் அதிகார
வெ ானியில் அடைழக்கிறார்.)
ஆண்டவன் : நீதிதே வா! நான் அடைழப்பது உன்
காதில் விழவில்டைலயா? நீதி தே வா!
(நீதிதே வன், முன்வந்து ஆகாயத்டை ப் பார்த்து,
வணங்கி நிற்கிறார்.)

ஆண்டவன் : நீதி தே வா! பூதேலாகத்திதேல
புதுக்கருத்துகள் பரவி விட்டwவாம். படைழய
நிகழ்ச்சிகளுக்கு, நாம் கூறிw. முடிவுகள்,
தீர்ப்புகள் வறு என்று புகார் கிqம்பி விட்டது.
ஆகதேவ இனி படைழய தீர்ப்புகள்,
வெசல்லுபடியாகா என்று கூறி விடுவார்கள் .
தேபாலிருக்கிறது. இடை உத்தே சித்து புwர்
விசாரடைண நீதிமன்றம் நியமித்திருக்கிதேறன்.
இராவணன் குற்றவாளி ான். இலங்டைக
அழிந் து நியாயதேம. இராவணன் இரக்கமற்ற
அரக்கன் என்பது ாதேw கம்பரின்
குற்றச்சாட்டுகள். அ wால் அந் வழக்டைக
மு லில் எடுத்துக் வெகாள்ளுங்கள். உடதேw
நீதிமன்றம் கூட ஏற்பாடுகள் நடக்கட்டும்.
---------

காட்சி - 2
இடம் : இராவணன் மாளிடைக
இராவணன் கம்பீரமாக அமர்ந்திருக்கிறான்.
அவன் முன்wால் பழ வடைககளும்,
மதுக்கிண்ணமும் இருக்கின்றw.
பாடகன் ஒருவன் அவர் எதிதேர அமர்ந்து பாடிக்
வெகாண்டிருக்கிறான். இராவணன், மதுடைவ
சுடைவத்தும் பாடடைல ரசித் படியும்
இருக்கிறான்.
பாடல் முடிகிறது. நீதி தே வனின் பணியாள்
வரு ல். அவடைwக் கண்ட இராவணன்
இராவணன் : யாரப்பா , நீ?
பணியாள் : நீதிதே வன் சடைபயிதேல, சுவடி
ஏந்துதேவான்.
இராவணன் : ஓதேகா சுடைம ாங்கியா?

(பணியாqடைwப் பார்க்கிறான். அவன்
முடைறப்பாக இருப்பது கண்டு) தேகாபியாதே
அப்பதேw! தேவடிக்டைகக்குச் வெசான்தேwன். அதுசரி,
நீதிதே வன் சடைபயிதேல சுவடி ஏந்துதேவானுக்கு,
இந் அக்ரமக்காரன் வீட்டிதேல, என்wப்பா
தேவடைல?
பணியாள் : தேவடைலயுமில்டைல,
வெசாந் முமில்டைல, தேசதி வெசால்ல
வந்திருக்கிதேறன்.
இராவ : ஓதேகா தேசதி வெசால்ல வந்திருக்கிறாயா?
அவடைw விடவா?
பணி : எவடைw விட?
இராவ: முன்பு என்னிடம் தூது வெசால்ல
வந் ாதேw, ஹனுமான் அவடைw விட என்w
வெசால்ல வந்திருக்கிறாய்?
பணி: உங்கள் மீது அளிக்கப்பட்ட தீர்ப்புகடைq,
மறு விசாரடைண வெசய்யும்படி, ஆண்டவன்

கட்டடைq இட்டிருக்கிறார்.
இராவ : மறு விசாரடைணயா! மகிழ்ச்சிக்குரிய
தேசதி ான். அது சரி என்w திடீவெரன்று என் மீது
அக்கடைற?
பணி : அக்கடைற உம்மீது அல்ல. பூதேலாகத்திதேல
புகார் கிqம்பி விட்ட ாம். முன்பு அளிக்கப்பட்ட
தீர்ப்புகள், சரியல்லவெவன்று.
இராவ : அது ாதேw பார்த்தே ன். புகார் கிqம்பி
விட்ட ா? நான் எதிர்ப்பார்த் து ான்.
பணி : என்w எதிர்ப்பார்த்தீர்கள்?
இராவ எத் டைw நாடைqக்குத் ான்,
பூதேலாகவாசிகள், விழிப் புணர்ச்சியற்றுக்
கிடப்பார்கள், என்று.
பணி : அதுசரி, அற மன்றம் கூடுகிறது. ாங்கள்
வரதேவண்டு வெமன்று நீதிதே வன் கட்டடைq .

இராவ: நான் வருகிதேறன். என் மீது குற்றம்
சுமத்தி, என்டைw இரக்கம் எனும் ஒரு
வெபாருளிலா அரக்கன் என்று கூறிwாதேர, கம்பர்,
அவரும், அவடைரச் சார்ந் வர்களும்
வருகிறார்கள் அல்லவா?
பணி : அவர்கள் எவரும் இதில் கலந்து வெகாள்q
தேவண்டிய அவசியமுமில்டைல, வரவும்
மாட்டார்கள்.
இராவ : அது எப்படி? என் மீது குற்றம்
சுமத்திwார்கள். சுமத் ப்பட்ட குற்றங்கடைq,
பட்டியல் தேபாட்டு, தேபடைழயில் டைவத்து,
ஆளுக்வெகாரு புறம் பிடித்துத் தூக்கிக் வெகாண்டு
தேபாய், தே டித் தே டிக் வெகாடுத் ார்கள். ஐதேயா!
இன்னும் விசாரடைண வரவில்டைலதேய என்று
பயந்து, ஓடி ஓடிப் தேபாய்ப் பார்த் ார்கள்.
அப்படிப் பட்டவர்கள் விசாரடைணக்கு
வரமாட்டார்கள் என்று கூறுவது எப்படிப்
வெபாருந்தும்?
பணி : இ ற்கு நான் பதில் வெசால்ல

தேவண்டுவெமன்று நிடைwக்கிறீரா?
இராவ : வெசால்லித் ான் ஆக தேவண்டும்.
பணி : நீர், அறிவாளி ! திறடைமசாலி நிர்வாகத்தில்
ஆற்றல் மிக்கவர். ஆளும் திறடைம மிக்கவர்.
உமது ஆட்சிக் காலத்தில் வெசய் சா டைwகள்
பலப்பல. அப்படிப்பட்ட நீங்கள் தேகட்கும்
தேகள்விகளுக்கு, அவர்கள் சரியாகப் பதில்
வெசால்ல முடியாமல், திணறி, த்துபித்து என்று,
முன்னுக்குப் பின் ஏ ாவது உqறி விட்டால்
சாட்டப்பட்ட குற்றங்கள் உடைடபட்டு விடுதேமா
என்ற அச்சம், அவர்கட்கு இருக்கலாம்...
இராவ : அ wால், கலந்து வெகாள்qாமல்
இருக்கலாம் என்று கூறுகிறாயா? பணியாqதேw
தேகள் என் மீது குற்றம் சுமத்தியவர்கள்
விசாரடைணயில் கலந்து வெகாள்qத் ான்
தேவண்டும். எwது தேகள்விகளுக்கு அவர்கள்
பதில் வெசால்லிதேய தீர தேவண்டும். அ ன்
வாயிலாக உண்டைம உலகுக்குத் வெ ரிய
தேவண்டும். அவர்கள் வர மறுத் ால், நான்

விசாரடைணயில் கலந்து வெகாள்q மாட்தேடன்.
விலகிக் வெகாள்கிதேறன் என்று நீதிதே வனிடம்
கூறிவிடு. - நீ, தேபாகலாம்..
[காட்சி முடிவு]
-----------
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இடம் : நீதிதே வன் மாளிடைக
(நீதிதே வன் அமர்ந்து இருக்கிறார். பணியாள்
வரு ல் அவடைwக் கண்டதும்)
நீதிதே வன் : என்w அறமன்றம் கூட ஏற்பாடுகள்
வெசய்து விட்டாயா? இராவணனிடம் வெசய்திடையச்
வெசான்wாயா?
பணி : ஏற்பாடுகள் முடிந்து விட்டw. தே வா.
ஆwால், இராவணன் விசாரடைணயில் கலந்து
வெகாள்q மறுக்கிறான்.
நீதி : ஏன், என்w காரணம்?
பணி: ன் மீது குற்றம் சுமத்தியவர்கடைq, ான்
குறுக்கு -விசாரடைண வெசய்ய சம்மதித் ால் ான்,
வருதேவன் என்று கூறுகிறான்.

நீதி : இந் சங்கடத்திற்கு என்w வெசய்வது?
தேமலிடமாகிய ஆண்டவதேwா, விசாரடைணடைய
நடத்து, என்று ஆடைண இடுகிறார்.
இராவணதேwா , வர மறுக்கிறான். கம்பதேரா
தேகட்க தேவண்டியதில்டைல. நிச்சயம் வரமாட்டார்.
உம்.. எப்படி இடை ..
(இந் தேநரம் கம்பர் வந்து வெகாண்டிருக்கிறார்.
அவடைரக் கண்டதும்)
வாருங்கள்! வாருங்கள் உங்கடைqத் ான்
நிடைwத்தே ன்.
கம்பர் : நீதி தே வா! நான் தேகள்விப்பட்டது
உண்டைம ாwா? மறு விசாரடைண வெசய்ய
ஆண்டவன் கூறிwாராதேம! இராவணன்
வழக்டைகயா, மு லில் எடுத்துக் வெகாள்கிறீர்?
நீதி : ஆண்டவன் கட்டடைqதேய அப்படித் ாதேw.
ஆwால், இராவணன், விசாரடைணயில் கலந்து
வெகாள்q மறுக்கிறான்.
கம்பர் : ஏன், எ ற்காக மறுக்கிறான்?

நீதி : ன் மீது குற்றம் சுமத்தியவர்களும்,
விசாரடைணக்குட்பட தேவண்டும். ான் தேகட்கும்
தேகள்விகளுக்கு அவர்கள் - பதில் வெசால்ல
தேவண்டும். அ ற்கு சம்ம ம் இருந் ால் ான்
விசாரடைணயில் கலந்து வெகாள்தேவன் என்று கூறி
விட்டான். ஆகதேவ கம்பதேர ாங்கள் அவசியம்
இதில் கலந்து வெகாள்q தேவண்டும். இராவணன்
தேகட்கும் தேகள்விகளுக்கு, ங்களின் அறிவுத்
திறwாw பதிலால் அவடைw அவ்வப்தேபாது
ஈர்க்க தேவண்டும்.
கம்பர் : நீதிதே வதேரா இது என்w தேவடிக்டைகயாக
இருக்கிறது? இராவணன் என்டைwக் குறுக்கு
விசாரடைண வெசய்வ ா? அ ற்காக நான் குற்றக்
கூண்டிதேல நிற்ப ா? அரக்கன் முன்பா? முடியாது
தே வா! முடியாது. முடியா து மட்டுமல்ல,
தே டைவயுமில்லா து.
நீதி : கவியரதேச! ங்கள் கவிடை யின் வாயிலாகத்
ாதேw, இராவணன் இரக்கமில்லா
அரக்கwாக்கப்பட்டான். பூதேலாகத்திலும்
அப்படித் ாதேw தேபசப்படுகின்றw. எwதேவ ான்

ஆண்டவன் மறு விசாரடைண நீதிமன்றம்
அடைழத்து இருக்கிறார். ஆகதேவ கம்பதேர! ாங்கள்
வறாது கலந்து வெகாள்qத் ான் தேவண்டும்.
கம்பர் : தே வா விஷத்டை க் கக்கும் பாம்பு,
வெகாடியது. அ ன் விஷம் தீயது. ஆபத்துக்குரியது,
என்று எடுத்துக் கூறிய தீர்ப்பு வவெறன்றால்,
இராவணன் அரக்கன் என்று நான் கூறியதும்
வறு ான், தே வா.
நீதி : உவடைமயிதேல உம்டைம வெவல்லும் திறன்
எwக்தேகது? கம்பதேர! விசாரடைணயில் ாங்கள்
கலந்து வெகாள்வ ாக இராவணனுக்கு வெசால்லி
அனுப்பி விடுகிதேறன்.
கம் : சரி, தே வா! நான் கலந்து வெகாள்கிதேறன்.
இராவணனின் வா த்டை யும் ான் தேகட்தேபாம்.
மக்களும் தேகட்கட்டும். நான் வருகிதேறன்.
[கம்பர் தேபாகிறார்]
[காட்சி முடிவு]
--------------
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(பூதேலாகத்திதேல புதுக்கருத்துக்கள்
பரவிவிட்டwவாம் படைழய நிகழ்ச்சிகளுக்கு
நாம் கூறிw முடிவுகள், தீர்ப்புகள் வறு என்று
புகார் கிqம்பிவிட்டது. ஆகதேவ, இனிப் படைழய
தீர்ப்புகள் வெசல்லுபடியாகா என்று
கூறிவிடுவார்கள் தேபாலிருக்கிறது. இடை
உத்தே சித்து. புwர் விசாரடைணக் தேகார்ட்
நியமித்திருக்கிதேறன்' என்று ஆண்டவன்
அறிவித் ார். நீதிதே வன் வழக்கு மன்றத்டை க்
கூட்டிwார். மு ல் புwர் விசாரடைணயாக,
இராவணன் வழக்கு எடுத்துக்
வெகாள்qப்படுகிறது. கம்பர், 'படைழய தேகார்ட்
தீர்ப்பின்படி இராவணன் குற்றவாளி ான்.
இலங்டைக அழிந் து நியாயதேம, இராவணன்
இரக்கமற்ற அரக்கன் என்று நீதிதே வனிடம்
சமர்ப்பிக்கிறார். இராவணன் ன் வழக்டைகத்
ாதேw நடத் இடைசகிறான். தேகார்ட்டிதேல,
நீதிதே வன் டைலடைம ாங்குகிறார், கம்பர்,
ஓடைலச் சுவடிகளுடன் யாராக இருக்கிறார்.

சாட்சிகqாகச் சூர்ப்பwடைகயும், டைகதேகயியும்
ஆ7ராகியுள்qwர். இராவணன், எப்தேபாதும்
தேபாலதேவ வெகம்பீரமாக
வருகிறான். வழக்கு ஆரம்பமாகிறது.)
நீதி : இலங்காதிபதேw! உன் கட்சிடைய எடுத்துக்
கூற யாடைர நியமித்திருக்கிறீர்?
இரா : என்டைwதேய நம்பி ஏற்தேறன்
இப்பணிடையயும் கம்பதேர ! உமது கவிடை யிதேல
வெகாஞ்சம் எடுத்துக் வெகாள்q அனுமதியுங்கள்.
[கம்பர் புன்wடைக புரிகிறார்].
நீதி : உமது கட்சிடைய நீதேர எடுத்துப் தேபசப்
தேபாகிறீரா?
இரா : ஆமாம். நான் தேபாதும் அ ற்கு என்று
நம்புகிதேறன்.
நீதி : வணங்காமுடியான் என்தேறார் வெபயர்
உமக்குண்டா?

கம் : வெபயர் என்று கூறுவடை விட, வடைசவெமாழி
என்பது வெபாருந்தும். ..
இரா : வெபாருத் ம் பார்ப்ப ாwால்,
வணங்காமுடியான் என்று ஓர் பழிச்வெசால்
உண்டு என்று கூறலாம்.
நீதி : வெசால் விqக்கத்துக்குள் நுடைழய
தேவண்டாம். அவ்வி ம்
அடைழக்கப்பட்டதுண்டா?
இரா : ஆமாம்...
நீதி : ஏன்?
இரா: நான் தேகட்க தேவண்டிய தேகள்வி அல்லவா
அது.
கம் : எவருக்கும் வணங்கிwதில்டைல,
மதிப்பதில்டைல. அவ்வqவு மண்டைடக் கர்வம்..
என்று வெபாருள்படும்.

இரா : வெபாருள்படும் என்று இழுப்பாதேwன்
கம்பதேர! நீதேர ான் வெசால்லிவிடுதேம, எwக்கு
மண்டைடக் கர்வம் என்று
நீதி : எவடைரயும் வணங்காத் காரணம்?
இரா : அவசியம் ஏற்படா

ால் !

நீதி : க்க சமா ாwமா இது!
இரா : நான் மட்டுமா? எத் டைwதேயா
மண்டலாதிபதிகள் வெவற்றி வீரர்கqாக இருக்கும்
வடைரயிதேல, வணங்காமுடி மன்wர்கqாகத் ான்
இருந் wர்.
கம் : அவர்கள் கூட, மது இன்பவல்லிகளின்
ாளிதேல வீழ்ந் துண்டு. மஞ்சத்திதேல..
இரா : நமது கம்பருக்கு அந் ரசவர்ணடைwயிதேல
அபாரத் திறடைம!
நீதி : மாடைல தேநரப் தேபச்சு, காடைல தேவடைலக்கு

உ வாது.
இரா : பூதேலாகத்திதேல எத் டைwதேயா மன்wாதி
மன்wர்கள், வீராதி வீரர்கள் மற்வெறாருவருக்கு
வணங்காமல் வாழ்ந் wர். அதுதேபாலத் ான்
நானும் வணங்கா முடியwாக வாழ்ந்து வந்தே ன்.
அது என் வீரத்தின் இலட்சணம் வீணர்கள்
அடை தேய என்டைwப் பழிக்கவும் பயன்படுத்திக்
வெகாண்டwர்.
கம்: அந் வாசகத்டை ப் பற்றிய விவா த்டை
விட்டு விடலாம் என்று எண்ணுகிதேறன்.
ஏவெwனில் வணங்காமுடியன் என்ற வெபயர்
துரிதேயா wனுக்கும் உண்டு. ஆகதேவ, இந் ச்
சில்லடைறக்குச் சிந் டைwடையச் வெசவவிட
தேவண்டாம். முக்கியமாw விஷயத்டை க்
கவனிப்தேபாம். ஐம்புலன்கடைq அடக்கி ஒடுக்கி,
பரமடைw தேவண்டித் வம் வெசய்து வந்
முனிபுங்கவர்களின் யாக தேயாகாதி காரியங்கடைq
இலங்காதிபன் வெகடுத்து நாசமாக்கி வந் ான்.
இப்வெபருங் குற்றத்துக்கு என்w பதில் கூறுவான்?

இரா : வம், ஆரிய முடைற. அடை என் இwக்
கலாச்சார " முடைறப்படி நான் ஆ ரிக்க முடியாது.
யாகம் என்பது ஜீவன்கடைq வடை த்து,
வெபாருடைqப் பாழாக்கி, மக்கடைq ஏய்க்கும் ஆரிய
ந்திரம் என்பது, என் இwத்தின் சித் ாந் ம்.
ஆகதேவ, என் ஆட்சிக்குட்பட்ட இடங்களிதேல,
ஆரியர் பிரதேவசித்து, என் கலாச்சாரத்துக்கு
விதேரா மாw காரியத்டை ச் வெசய்து, அ ன் மூலம்
என் கட்டடைqடைய மீறிw ால் நான் யாகங்கடைq
அழித்தே ன்.
கம் : அடை த் ான் குற்றவெமன்று கூறுகிதேறாம்.
இரா : அது எப்படி குற்றமாகும்? என்
ஆட்சிக்குட்பட்ட இடத்திதேல, என் மக்களுக்கு
எது சரி என்று தீர்மானிக்கவும், அ ற்கு மாறாக
நடப்பவர்கடைqத் ண்டிக்கவும் எwக்கு அரச
உரிடைம உண்டு. அதேயாத்தியிதேல சர ன் வெசய்
அஸ்வதேம யாகத்டை யா அழித்தே ன்? என்
ஆளுடைகயில் இருந் ண்டகாரண்யத்திதேல,
வசி தேவடத்தில் புகுந்து, என் டைட உத் ரடைவ
மீறிwவர்கடைq, யாக காரியங்கள் வெசய்யலாகாது

என்று டுத்தே ன். மீறிச் வெசய் wர். அழித்தே ன்.
உங்கள் இராமன், அதே வத்டை ஒரு சூத்திரன்
வெசய் ற்காக அவனுடைடய இராஜ்ஜியத்தில்,
அவன் அனுஷ்டித் ஆர்ய ர்மப்படி வம்
வெசய் து குலமுடைறக்குத் காது என்று கூறிக்
வெகால்லவில்டைலயா? ஆரிய ராமன். ஆரிய
பூமியில் ஆரிய ர்மத்டை க் காப்பாற்ற அநாரியத்
வசிடையக் வெகான்றான் அவன் அது என் உரிடைம
என்றான். என் நாட்டிதேல என் உரிடைமடைய நான்
நிடைறதேவற்றுவது வறாகுமா?
கம் : அதுகூடக் கிடக்கட்டும்... நீ இரக்கவெமனும்
ஒரு வெபாருளிலா அரக்கன். ஆகதேவ ான் உன்டைw
இராமர் வெகான்று இலங்டைகடைய அழித் ார்.
இரக்கம், உயர்ந் பண்பு, அடை
இழந் வர்கடைqத் ண்டிப்பது, தே வம்
பிரீதியாw காரியம். நியாயம், ர்மம்.
நீதி : (கம்படைரப் பார்த்து) இரக்கமின்றி
இராவணன் நடந்து வெகாண்டடைவகடைq
விவரமாகக் கூறும்.

கம்: ஆகா டைடயின்றி ... இராவணன்
மகாபண்டி ன்; வல்லடைம மிக்கவன், வசியும்
கூட. சாமதேவ ம் பாடியவன். வெசqந் ர்யத்தில்
நிகரற்றவன், எல்லாம் இருந் து அவனிடத்தில்.
ஆwால் இரக்கம் என்ற ஒரு வெபாருள் ான்
இல்டைல. இரக்கமின்றி இராவணன் வெசய் பல
வெகாடுஞ் வெசயல்கடைq நான் விவரமாகக்
கூறுகிதேறன். தேகளுங்கள் ..
இரா : கம்பதேர சிரமம் ஏன் ங்களுக்கு? இரக்கம்
என்ற ஒரு வெபாருள் இல்லா அரக்கன் என்பது
ங்கள் குற்றச்சாட்டு. அ ற்கு ஆ ாரம் கூறி ஏன்
அலுத்துப் தேபாக தேவண்டும்? நாதேw கூறுகிதேறன்.
தேகளும்... பூங்வெகாடி துவள்வது தேபாலாwாள்,
அந் ப் வெபான் அவிர் தேமனியாள் சீ ாடைவ நான்
சிடைறவெயடுத் தேபாது நான் இரக்கம்
காட்டவில்டைல.
அலறிwாள் - நான் அரக்கன் என்று அறிந் தும்
நான் இரக்கங்காட்டவில்டைல. சபித்து விடுதேவன்'
என்றாள்; புன்wடைக புரிந்தே ன். அழு ாள்,
சிரித்தே ன். பிராணபதே என்று கூவிwாள் ,
எ ற்கும் நான் இரக்கங் காட்டவில்டைல.

அதேட, துஷ்டா அரிபரந் ாமனின் அவ ாரமடா .
இராமன். அவனுடைடய ர்ம பத்தினிடையயா
இந் க் தேகாலம் வெசய்கிறாய்? என்று வதேயாதிக
சடாயு வாய்விட்டு அலறிwான் - சீடை உயிர்
தேசார, உடல் தேசார, விழியில் நீர் வழிய , கூந் ல்
சரிய ஆடைட வெநகிழ.. அலங்தேகாலமாக இருக்கக்
கண்டு தேபாடா தேபா என்தேறன். தேபாரிடத்
துணிந் ான். தேபாக்கிதேwன் அந் ப் புள்ளின்
உயிடைர! இரக்கம் காட்டிதேwwா? இல்டைல .
அரசிqங்குமரி சீடை டைய அதேசாக வwத்திதேல
சிடைற டைவத்தே ன். ரா7தேபாகத்தில் இருக்க
தேவண்டிய அந் ரமணிடையக் காவலில்
டைவத்தே ன். தேசடியர் புடைடசூழ நந் வwத்திதேல
ஆடிப்பாடி இருக்க தேவண்டிய அழகிடைய, அரக்க
மா ர் உருட்டி மிரட்ட, அவள் அஞ்சும்படியாw
நிடைலயிதேல டைவத்தே ன். அந் அழகியின்
கண்கள் குqமாயின். நான் இரக்கம்
காட்டிதேwwா? இல்டைல. இரக்கம்
காட்டவில்டைல. தே கம் துரும்பாக
இடைqத்துவிடுகிறது, தே வகாலதேw என்று
என்னிடம் கூறிwர்; 'தேகா ாக்கூந் ல் - தேபசா

வாய் - வற்றா ஊற்வெறwக் கண்கள் டைவதே கி ,
விசாரதேம உருவெவடுத் து தேபாலிருக்கிறாள்
என்று வெசான்wார்கள்.
'பழம், பால், மது, மாமிசம், மலர் - எ டைwயும்
ஏற்றுக் வெகாள்q மறுத்துவிட்டாள் 7ாwகி என்று
வெ ரிவித் ார்கள். 'சரி, புத்தி கூறு; மிரட்டு;
வெகான்று தேபாடுதேவன் என்று வெசால் பிடிவா ம்
கூடாது என்று வெ ரிவி , தே வர்க்கும் மூவர்க்கும்
அஞ்சா இலங்காதியதி. ஒரு டை யலின்
கண்ணீருக்கு அஞ்சமாட்டான் என்று வெசால்
என்று ான், என்னிடம் தேசதி வெசான்wவர்
களுக்குச் வெசால்லி அனுப்பிதேwன். இரக்கம்
காட்டவில்டைல?
வெகாலு மண்டபத்திதேல வெகாட்டி அqந் ான்
விபீஷணன் ! ம்பீ! உwக்குத் ாசர் புத்தி
டைலக்தேகறி விட்ட டா!' என்று கூறி உட்கார
டைவத்தே ன். இரக்கம் ' காட்டவில்டைல
தேபாதுமா? இன்wமும் ஏ ாகிலும் கூறட்டுமா
ஈரமற்ற வெநஞ்சிwன் நான் என்ப ற்காw

ஆ ாரங்கள்! இதே து. அரக்கன் முரடன்
மட்டுமில்டைல, முட்டாqாகவுமன்தேறா
இருக்கிறான். எதிர்க்கட்சிக்காரன் கூறுவடை விட
ஆணித் ரமாகக் குற்றப் பட்டியடைலத்
திட்டமாகக் கூறுகிறாதேw என்று
தேயாசிக்கிறீர்கqா? இன்wமும் வெகாஞ்சம்
வெசந்தே ன் ஊற்றுகிதேறன், உங்கள் - சிந் டைwக்கு.
கqத்திதேல என் ம்பி மாண்டான்; க றிwர்
மக்கள். என் மகன் மாண்டான்; மண்தேடா ரி
மாரடித்து அழு ாள். என் மக்களின் பிணம்
மடைலயாகக் குவிந் w. எங்கும் ரத் ம் எங்கும்
பிணம்! நாசம் நர்த் wமாடிற்று. அதேயாத்தியான்
ஏவிய அழிவு, ஆழிசூழ் இலங்டைகயில் இடம்
பிடித்துக் வெகாண்டது. காwமும் கட்டடைqயும்,
ஏவலரின் பணிவாw தேபச்சும், காவலரின்
வெகம்பீரமாw முழக்கமும், எந் இலங்டைகயிதேல
நித்ய நா மாக இருந் தே ா, அங்கு
குடலறுந்தே ார் கூக்குரல், கரமிழந்தே ார் க றல் ;
வெபண்டிரின் வெபருங்குரல், பிணங்கடைqக்
வெகாத்து வந் வெபரும் பறடைவகளின் சிறவெகாலி
இடைவ நிரம்பிw. நான் இரக்கம் காட்டிதேwwா?

அது ான் இல்டைல ...
[இராவணன், படபடவெவன்று தேபசியவன்,
வெகாஞ்சம் கடைqத்து உட்கார்ந் ான்.
தேகார்ட்டாரின் உத் ரவின் தேபரில் அவனுக்கு ஒரு
தேகாப்டைபயிதேல தேசாமரசம் ருகிறார்கள்.
இராவணன் புன்wடைகயுடன்
மறுத்துவிடுகிறான்.]
''என் அரசு உலர்ந் து, அது வெ ரிந்து என்
உற்சாகம் உலர்ந் தேபாது, இதுதேபால் ரசம் நான்
பருகிடவில்டைல . பழிவாங்கு ல் எனும்
பாwத்டை தேய விரும்பிதேwன். இரக்கம் என்ற ஒரு
வெபாருள் இல்லா அரக்கன் கம்பதேர! இது ாதேw
உமது கவி ா நடைடயிதேல உள்q வாசகம்? என்
மீதுள்q குற்றச்சாட்டு இராவணன் ஏன்
அழிக்கப்பட்டான். அவன், இரக்கம் என்ற ஒரு
வெபாருள் இல்லா அரக்கwாwபடியால்! - மிகச்
சுருக்கமாக முடித்து விடுகிறீர், கவிதேய!
நான், என் மீது குற்றம் சாட்டுபவருக்குச் சிரமம்
அதிகம் இருக்கக் கூடாது என்ப ற்காகத் ான் ,

எந்வெ ந் சமயத்திதேல நான் இரக்கமின்றி நடந்து
வெகாண்தேடன்
என்ற விஷயங்கடைqக் கூறிதேwன்.
கம் : எங்கqால் கூட முடியாது - அவ்வqவு
வெ ளிவாகக் கூற
இரா : இடை விடத் வெ ளிவாக இருக்கும். இனி
என்னுடைடய பதில்
நீதி : பல சமயங்களில் இரக்கமின்றி நடந்து
வெகாண்டடை விவரமாக எடுத்துக் கூறிய பிறகு
பதில் என்w இருக்கிறது வெ ரிவிக்க?
இரா : பதில், ஏராqமாக இருக்கிறது. அந்தியுடன்
நடந் ாக தேவண்டும் என்று தீர்மானிக்கும்
வழக்கு மன்றங்கடைqக் கூட நீதியின் பக்கம்
இழுக்கக் கூடிய அqவுக்குப் பதில் உண்டு தேகளுங்கள்! இரக்கம் இரக்கம் காட்டவில்டைல
நான் ..... யாரிடம் ஒரு வெபண்பாலிடம்
அபடைலயிடம் ஏன்? அரக்கwல்லவா நான்!
இரக்கம் என்ற ஒரு வெபாருள் ாதேw கிடைடயாது.

கம்பர் கூறியது தேபால்! கம்பர் கூறுவ ாwாலும்
சரிதேய. ாங்கள் கூறிwாலும் சரிதேய! இரக்கம்
என்றால் என்w? இலட்சணம் கூற முடியுமா?
இன்w வி மாw நிடைலடைமக்குத் ான் இரக்கம்
என்று வெபயர் என்று திட்டவட்டமாகக்
கூறமுடியுமா?
கம் : இலங்காதிபதி வழக்கு மன்றத்திதேல
நிற்கிறார்; பள்ளிக்கூடத்திதேல அல்ல!
இரா : நீதியின் கூட்டத்திதேல
நிறுத் ப்பட்டிருக்கிதேறன். ஆகதேவ ான் என் மீது
சாட்டப்பட்ட குற்றத்தின் ன்டைமடைய, குற்றம்
சாட்டுபவர்கள் மு லில் அqக்க தேவண்டும்
என்று தேகட்கிதேறன். உங்களுக்குத் ண்டிக்க
மட்டும் ான் வெ ரியும்? விqக்கவும் வெ ரிய
தேவண்டுதேம! கூறுங்கள்... இரக்கம் என்றால்
என்w? எது இரக்கம்? உங்கடைqக் தேகட்கிதேறன்,
உங்கடைq ஏன் ஊடைமயாகி விட்டீர்கள்? இரக்கம்
என்றால் என்w வெபாருள்?
நீதி : இரக்கம் என்றால் பிறருடைடய நிடைலடைம

கண்டு, தேவ டைwடையக் கண்டு பரி ாபப்படுவது,
மwம் இqகுவது, இqகி அவர்களுக்கு இ ம்
வெசய்வது...
கம் : இ ம் வெசய்யாவிட்டாலும் தேபாகிறது,
இன்wல் வெசய்யாமலாவது இருப்பது..
இரா : அ ாவது ன்wால் என்w
தேவண்டுமாwாலும் வெசய்ய முடியும் என்ற
ஆதிக்கம் இருக்க தேவண்டும். அந்
ஆதிக்கத்டை க் கண்டு அஞ்சுபவன் ஒருவன்
இருக்கிறான். அவwால் ஆதிக்கக்காரடைw
எதிர்க்கதேவா டுக்கதேவா முடியாது. அந்
நிடைலயிதேல அவன் இருக்கும் பரி ாப கரமாw,
உ வியற்ற நிடைலடைமடையக் கண்டு மwம்
உருகுவது, அவனுக்குக் தேகடு ஏதும்
வெசய்யாதிருப்பது, கூடுமாwால் அவனுக்குள்q
கஷ்டத்டை ப் தேபாக்குவது - இது ாதேw
இரக்கம்?
கம் : மகா பண்டி wல்லவா! அருடைமயாw
வியாக்யாwம் வெசய்துவிட்டாய், இரக்கம் என்ற

த்துவத்திற்கு.
இரா : ாகவிடாயால் வித்துக்
வெகாண்டிருக்கிறது ஒரு புள்ளிமான். அடவியிதேல
நீர் தே டி அடைலகிறது. அந் . தேநரத்திதேல
சிறுத்டை ஒன்று மாடைwக் கண்டுவிடுகிறது.
மான் மிரள்கிறது; சிறுத்டை அ ன் நிடைல கண்டு
மwம் இqகி, பாவம் இந் மாடைwக்
வெகால்லலாகாது என்று தீர்மானித்து,
இரக்கப்பட்டு, மாடைw அருகாடைமயிலுள்q நீர்
நிடைலயத்துக்கு அடைழத்துச் வெசன்று, அது நீர்
பருகும் தேபாது தேவறு துஷ்ட மிருகத் ால் ஒரு
தீங்கும் தேநரிடா படி காத்துக் வெகாண்டிருக்கிறது.
அது ாதேw இரக்கம் ?
கம் : சிலாக்கியமாw இரக்கம்! ஆwால்
சாத்தியமா என்பது தேவறு விஷயம்.
இரா : மாடைw அம்பு எய்திக் வெகால்ல வருகிறான்
தேவடன். தேவடனுக்கு இரக்கத்தின் தேமன்டைமடைய
எடுத்துக் கூறி வசி டுக்கப் பார்க்கிறார்.
தேவடன் என்w வெசய்வான்?

கம் : தேவடwா அவன் வசியின் தேபச்டைசத் ள்ளி
விடுவான். முரடwல்லவா அவன்?
இரா : முரடwாக மட்டுமா இருக்கிறான்?
ஞாwக்கண்ணிலாக் குருடன்...
கம் : வாஸ் வம்!, வாஸ் வம்..
இரா : அந் முரடன், குருடன், ஊடைமயல்ல
அவன் என்w வெசய்வான் வெ ரியுமா ; வசிடையப்
பார்த்து? 'முனிபுங்கவதேர என் வெ ாழில்
காட்டிதேல தேவட்டைட யாடுவது. இந் மாடைw
நான் வெகான்றால் ான் இன்டைறய வாழ்வு எwக்கு
! இரக்கமில்டைலயா..' என்று தேகட்கிறீர். வசிதேய!
பரமடைwதேய தேநாக்கித் வம் புரியும் உமது
கூட்டத் வர் யாகங்களிதேல, ஆடுகடைqப்
பலியாக்குகிறீர்கதேq, அந் ச் சமயம் இரக்கம்
என்று ஒரு வெபாருள் உம்டைம விட்டுப்
தேபாய்விடும் காரணம் என்w என்று தேகட்பான்.
தேகட்டான் என்று கருதுதேவாம். முனிவர் என்w
வெசால்வார்?

கம்: முட்டாதேq! யாகம் பகவத் ப்ரீதிக்காw
காரியம் என்று கூறுவார்.
ரா : இடைறவன் வழிபாட்டுக்காw காரியத்துக்கும்
இரக்கம் என்ற பண்புக்கும் படைகயா.. ஸ்வாமி!
என்று தேவடன் தேகட்பாதேw!''
நீதி : கற்படைwக் காட்சிகள் ஏன்? உன் கட்சிடையக்
கூறு. இரக்கம் என்றால் பிறர் கஷ்டப்படுவது
கண்டு மwம் இqகுவது. அந் உயரிய பண்பு
உன்னிடம் இல்டைல ...
இருந் ா?
இரா : இல்டைல! நாதேw கூறிதேwதேw, எந்வெ ந் ச்
சமயங்களிதேல இரக்கம் வெகாள்qவில்டைல
என்படை . நான் இரக்கப்பட்தேடன் என்று புளுகு
தேபசித் ப்பித்துக் வெகாள்q விரும்பவில்டைல.
என் வா ம் தேவறு...
நீதி : அது என்w வா ம்? கூறும்... தேகட்தேபாம்!
இரா : இரக்கம் - எwக்கு இல்டைல என்று கூறி,

அந் ஒரு வெபாருள் இல்லா நான், அரக்கன்
என்று கூறி, அரக்கwாw நான் அழிக்கப்பட்டது;
இரக்கம் எwக்கு இல்லா ால் ான் என்று
தேபசுகிறார்கதேq, அது வீண் அபவா ம்
ஏவெwனில், ஒருவனுடைடய சிந் டைwயும்,
வெசயலும் அவwவனுடைடய வெ ாழில், வாழ்க்டைக
முடைற, இலட்சியம் என்பwவற்டைறப்
வெபாறுத்திருக்கிறது. அந் நிடைலயிதேல,
'கருணாகரன்' என்று புகழப்படுபவர்களும் கூட
பல சமயங்களிதேல இரக்கமற்று
இருந்திருக்கிறார்கள். இரக்கம் இல்லா ார்
அரக்கர் என்றால் அடைwவரும், ஆண்டவன்
உட்பட அடைwவரும் அரக்கர் ான்...
நீதி : விசித்திரமாw வா மாக இருக்கிறது.
இரா : தேவடன், இரக்கத்டை க் வெகாள்q
முடியா ற்குக் காரணம் அவனுடைடய
வாழ்க்டைக முடைற, வெ ாழில் தேவ தேமாதி தேவள்வி
நடாத்தும் முனிவர்கள், யாகப் பசுக்கடைqச்
சித்திரவடை வெசய்யும்தேபாது இரக்கம்
காட்டா து, அவர்கள், இரக்கம் என்படை விட,

பக்தி என்ற தேவதேறார் இலட்சியத்துக்கு அதிக
மதிப்பு ருவதே காரணம். தேவடனின் வாழ்வும்,
தேவ தேமாதியின் உயர்வும் அவரவர்க்கு
இரக்கத்டை விட அதிக அவசியமுள்q ாகத்
வெ ரிகிறது. ஆஸ்ரமங்களிதேல உள்q மான்தே ால்
ஆசwங்கள், இரக்கத்தின் அடைடயாqச்
சீட்டுகqா? வி வி மாw யாகங்கள், இரக்க
லட்சிய வாதிகளின் வெசயலா? எங்தேக இரக்கம்?
ஏன் இல்டைல ? அவர்கள் அரக்கரல்லவா? நான்
மட்டுமா அரக்கன்?
கம் : தேபா wர்கடைq அரக்கராக்கிவிட்டார்
இலங்தேகசன்! இனி, யாபரடைwயும் குற்றம்
சாட்டுவார் தேபாலும்!
இரா : ாய் பிடிக்க, ந்டை அறுக்க, சீராqடைwக் கறியாக்கும்படி யாபரன் தேசாதித் து,
இரக்கவெமன்ற ஒரு வெபாருள் இல்லா வர் அரக்கர்
என்ற உமது இலக்கணத்டை ப்
வெபாய்யாக்கத் ான்! சிறுத்வெ ாண்டன் உமது
சிறுமதிக் தேகாட்பாட்டைடப் வெபருவெநறிவெயwக்
வெகாண்டிருந் ால், சிவwாடைர தேநாக்கி, 'ஐயதேw!

பாலகடைwக் வெகான்று கறி சடைமக்கச்
வெசால்கிறீதேர, எப்படி மwம் வரும்? இரக்கம்
குறுக்கிடுதேம!' என்று கூறியிருந்திருப்பார். உமது
வெ ாண்டர் புராணமும் தேவறு உருவாகி
இருக்கும் அல்லவா?
கம் : தேபசிwால் மிருகத்தின் கடை ;
இல்லாவிட்டால் மதேகசன் கடை
இவ்வqவு ாwா? இடைவ இரண்டும்
வா த்துக்குத் க்கடைவயாகா. ஒன்று பகுத் றிவு
இல்லா பிராணிக் கடை ; மற்வெறான்று மனி
நீதிக்குக் கட்டுப்பட தேவண்டிய அவசியமில்லா
மதேகஸ்வரன் விஷயம். பிரஸ் ாப வழக்குக்கு
இரண்டும் வெபாருந் ா .
நீதி : கம்பர் கூறிwது முற்றிலும் உண்டைம .
காட்டில் புலியும், டைகடைலயில் உலவும் ஈசனும்
தேகார்ட் விவகாரத்திதேல உwக்கு உ வி வெசய்ய
முடியாது.
இரா : தேவள்வி வெசய்யும் முனிவர்கள், இரக்கம்
வெகாள்qவில்டைல என்படை க் கூறிதேwதேw ...

நீதி : ஆமாம்... கம்பதேர குறித்துக் வெகாள்ளும்....
சரி, இராவணதேர! தேவறு உண்தேடா !
இரா: ஏராqமாக! ஆமாம். ாங்கள் எ ற்குக்
கட்டுப்பட்டவர்?
நீதி : நீதிக்கு!
இரா : மண்தேடா ரி; இது சமயம் இங்கு நின்று
க றிwால்.
நீதி : நீதி வெநறியினின்று நான் அப்தேபாதும் வற
முடியாது.
இரா : அவளுடைடய கண்ணீடைரக் கண்டும்.
நீதி : கண்ணீருக்காகக் கடடைமயினின்றும் வற
மாட்தேடன்.
இரா : அப்படியாwால் கடடைம வெபரி ா?
இரக்கம் வெபரி ா?

நீதி : சிக்கல் நிடைறந் தேகள்வி...
இரா : சிக்கல் நிடைறந் து ான் ஆwால்
பலருக்கும் இந் ப் பிரச்டைw வந்தே தீரும்.
கடடைமயின் படி ாதேw நீர் நடந் ாக தேவண்டும்?
நீதி : ஆமாம்!
இரா : கடடைமடைய நிடைறதேவற்றுடைகயில் அச்சம்,
டைய, ாட்சண்யம், எதுவும் குறுக்கிடக் கூடாது.
ஆக, அறமன்றத்திதேல நீர் வீற்றிருக்கும்
தேபாவெ ல்லாம் அரக்கர் ாதேw?
நீதி : கம்பதேர! குறித்துக் வெகாள்ளும்
கம் : உயர்ந் இலட்சியத்துக்காக
உடைழக்கிறீர்கள்; இரக்கம் என்படை
இலட்சியப்படுத் ா து குற்றமல்ல –
இரா : ஆம்! ஆwால் எது உயர்ந் லட்சியம் - எது
குடைறந் து என்பது அவரவர்களின் வெசாந்
அபிப்பிராயம். அந் அபிப்பிராயத்டை

உருவாக்குவது அவரவர்களின் வெ ாழில்,
வாழ்க்டைக முடைற, ஜீவியத்திதேல அவர்களுக்
வெகன்று ஏற்பட்டுவிடும் குறிக்தேகாள் இவற்டைறப்
வெபாறுத் து.
நீதி : சரி! தேவறு உண்தேடா ?
இரா : ஏன் இல்டைல ! தேபா wரும் நீதிபதியும்
மட்டுந் ாwா? என்டைwப் தேபான்றவர்கள்
இன்னும் ஏராqம்! சாட்சிகடைq அடைழயுங்கள்.
இனி
[சாட்சிகள் பட்டிடையப் பார்க்கிறார் நீதிதே வன்.
சூர்ப்பwடைக வருகிறாள்]
இரா: ங்டைகதேய! உன் கடை டையக் கூறு...
நீதி : எழுதிக் வெகாடுத்து விடட்டுமா?
இரா : ஆமாம்! ஆயிரமாயிரம் வீரர்களுக்கு
அதிகாரியாக வீரவெமாழி தேபசி வந் என் ங்டைக,
இப்தேபாது, நாலு தேபர் நடுதேவ நின்று தேபச
முடியா படி ான் ஆக்கப்பட்டு விட்டாள்...

[சூர்ப்பwடைக ஓர் ஓடைலடையக் வெகாடுக்கிறாள்...
தேகார்ட்டிதேல ஒருவர் அடை வாசிக்கிறார்.]
இராம இலட்சுமணடைரக் காட்டிதேல கண்தேடன்.
மூத் வரிடம் தேமாகம் வெகாண்தேடன்.
எவ்வqதேவா எடுத்துக் கூறிதேwன். கா ல்
கwலாகி என்டைwத் கித் து. மன்றாடிதேwன்..!
இரா: வெகாஞ்சம் நிறுத்து நீதி தே வா! ஒரு வெபண்;
அரச குடும்பத் வள், அதிலும் வணங்காது
வாழ்ந்து வந் என் ங்டைக வலிய வெசன்று, ன்
கா டைல வாய் விட்டுக்
கூறிwாள். இராமன் மறுத் ான்... ஏன்?
கம் : இது வெ ரியா ா? ஸ்ரீராமச்சந்திரர் ஏகபத்தினி
விர ர்.
இரா : ஏகபத்தினி விர ம் என்ற இலட்சியத்திதேல
அவருக்குப் பற்று ல்.
கம் : ஆமாம்!

இரா: அந் இலட்சியத்டை அவர் வெபரிவெ w
மதித் ார். –
கம் : வெபரிவெ w மட்டுமல்ல, உயிவெரw
மதித் ார்.
இரா : ாம் உயிவெரw மதித் இலட்சியத்தின்படி
நடந்து வெகாள்q தேவண்டுவெமன்று, ஒரு
மங்டைகயின் கண்ணீடைரக் கண்டால்
இயற்டைகயாக வரும் இரக்கத்டை இரவிகுல்
தேசாமன் ள்ளிவிட்டார்.
கம் : இரக்கம் காட்டுவ ா இந் த்
தூர்த்டை யிடம்?
இரா : கா டைலத் வெ ரிவிப்பவர் தூர்த்டை யா? ..
கம் : இஷ்டமில்டைல என்று கூறிwபிறகு, வலிய
வெசன்று தேமதேல விழுவது, உயர்குல மங்டைகயின்
பண்தேபா ?
இரா : கம்பதேர! என் ங்டைக சூர்ப்பwடைக கண்ட

ஆடவர் மீது காமுற்றுக் கருத் ழிந் வqா?
இராமடைwக் ' காணுமுன்பு, அன்று நடந்து
வெகாண்டது தேபால என் ங்டைக தேவறு எந் ச்
சமயத்திதேலனும் நடந்து வெகாண்டாqா?
கம் : இல்டைல! ஒரு முடைற வெசய் ால் மட்டும்
குற்றம் குடைறந்து விடுமா, என்w?
இரா : அ ற்கல்ல நான் தேகட்பது? ஒருநாளும்
இன்றி, அன்று இராமடைwக் கண்டதும் கா ல்
வெகாண்டாள். அவளுடைடய குணதேம வெகட்டது
என்றா அ ற்குப் வெபாருள்? அன்று மட்டும்
அவ்வி மாw எண்ணம் ஏற்பட்டது ஏன்?
கம் : என் இராமனுடைடய வெசqந் ர்யத்டை க்
கண்டு !
இரா : குற்றம் அவளுடைடய ா?
கம் : ஏன் இல்டைல ? சீடை யிருக்க, இவள்
எப்படி..

இரா : மன்wர்கள் பல மடைwவியடைர மணம்
வெசய்வது முடைற ாதேw?
கம் : ஆமாம்! ஆwால் இராமன் ஏக பத்தினி
விர wாயிற்தேற!
இரா : அவள் அறியமாட்டாதேq! ஆகதேவ ான்,
ன் ஆடைசடையத் வெ ரிவித் ாள். அன்றுவடைர
அவள் எந் ஆடவரிடமும் வலிய வெசன்று
கா டைல வெவளியிடும் வழுக்கி விழுந் வqல்ல.
அன்று ஓர் வடிவழகடைwக் கண்டாள்; மன்றாடி
நின்றாள். இரக்கம் இருந் ால் ஏற்றுக்
வெகாண்டிருக்கலாதேம! விர த்துக்குப் பங்கம்
வரக்கூடாவெ ன்பதிதேல விதேசஷ அக்கடைற
வெகாண்டு, அவடைq நிராகரிப்ப ாwாலும்,
இப்படி அலங்தேகாலப் படுத் ாது
இருந்திருக்கலாதேம! அவளுடைடய நாசிடையத்
துண்டித் தேபாது இராம - இலட்சுமணர்கள்
இரக்கத்டை எத் டைw தேயாசடைw தூரத்திதேல
விரட்டிwார்கள்?
அவர்கள் அரக்கரல்லவா?

கம் : காமப்பித் ம் பிடித்து அடைலந் வடைqத்
ண்டிக்காமல் விடுவாதேரா?
இரா : கம்பதேர! நான் இருக்கிதேறன், ண்டடைw
ர! என் ங்டைகயின் துர்நடத்டை டைய எwக்குத்
வெ ரிவித் திருக்கலாதேம! ஏ ாவது ந்திரம் தேபசி,
அவடைq அனுப்பி விடுவது, மறுபடி அவள்
வருவ ற்குள் எwக்குச் வெசய்தி அனுப்பிwால்,
நான் இருக்கிதேறன், அவளுக்குப் புத்தி புகட்ட
இரக்கமும் இல்டைல ; யூகமும் இல்டைல. இதே ா,
இங்தேக நிற்கிறாள், நாசியற்ற நங்டைக!
இரக்கத்டை மறந் அரக்கரால் அலங்தேகாலப்
படுத் ப்பட்டவள்!
ங்காய் தேபா! டையதேய உருவெவடுத் வர்களின்
தீர்ப்பு ; நான் இரக்கவெமன்ற ஒரு வெபாருள் இலா
அரக்கன் என்பது ஒரு நாள் சிக்கிw சூர்ப்பwடைக,
எந் நாளும் எவர் முன்பும் வரமுடியா
நிடைலடையப் வெபற்றாள். என் டைகதியாகப் பலநாள்
இருந் சீடை , வெசqந் ர்யவதியாய், சகல
வெசௌபாக்கியங்கடைqயும் அதேயாத்தியிதேல பிறகு
அனுபவித் ாள். ஆwால் நான் அரக்கன்...

(சூர்ப்பwடைக தேபாய் விடுகிறாள். நீதி தே வன்
மறுபடியும் சாட்சிப் பட்டிடையப் பார்க்கிறார்)
இரா : நீதி தே வா! சாட்சிப் பட்டியிதேல ாடடைக,
சுபாகு, மாரீசன், கரன் மு லிய வடை பட்ட என்
மக்களின் வெபயர் இருக்கும். அவர்கவெqல்லாம்
துஷ்டர்கள். ஆகதேவ ண்டித் ார் என்று கம்பர்,
பல்லவி பாடுவார். ஆகதேவ, அவர்கடைq
விட்டுவிடும். கூப்பிடும் டைகதேகயி அம்டைமடைய!
[டைகதேகயி வருகிறாள்]
இரா : தேககயன் மகதேq! மந் டைரயின்
வெசால்டைலக் தேகட்ட பிறகு, இராமடைwப்
பட்டத்துக்கு வரவிடாமல் டுக்க நீ திட்டம்
தேபாட்டாயல்லவா?
டைக : ஆமாம்
இரா : சக்கரவர்த்தியின் மூத் குமாரன் என்ற
முடைறயிதேல இராமனுக்கு அதேயாத்தியிதேல
ஆwந் மாக வாழ்வு இருந் ல்லவா?
டைக : ஆமாம்!

இரா : அதிலும் கண்தேணாடு கண் கலந் கா ல்
வாழ்க்டைக நடத்தி வந் க் காலம்...
டைக : ஆமாம்...
இரா: அப்படிப்பட்ட ஆwந் வாழ்விதேல
இருந் இராமடைwக் காடு தேபாகச்
வெசான்wதேபாது, அடவியிதேல உள்q கஷ்டம்,
ஆபத்து இடைவகளுக்கு இராமன் உள்qாகி,
மிகவும் கஷ்டப்படுவாதேw என்று உமக்குத்
தே ான்றவில்டைலயா?
டைக : தே ான்றிற்று. ஆwால் பர ன் நாடாள்வ ாக
இருந் ால் இராமன் காதேடகத் ான் தேவண்டும்
என்று தீர்மானித்தே ன். தேவறு வழியில்டைல.
இரா : பஞ்சடைணயில் துயிலும் இராமன் பசும்
புல் டைரயிதேல படுப்பான், கwகமணி
அணிந் வன் மரஉரி ரிப்பான்; ரா7தேபா7wம்
உண்டவன் காய்கனி தின்பான்; வசிட்டடைரக்
கண்டு களித் கண்கqால், துஷ்ட மிருகங்கடைqக்
கண்டு கலங்குவான்; அரசாq தேவண்டியவன்

விசாரத்திதேல – தேவ டைwயிதேல மூழ்குவான்
என்று வெ ரிந்திருந்தும்.
டைக : காடு ஏகத் ான் தேவண்டும் என்று
கூறிதேwன்.
இரா : இராமன் காடு ஏகுவான் என்ற நிடைல
வந் தும், அதேயாத்தியிதேல இருந் வர்கள்
எப்படியாwார்கள்?
டைக : வெசால்ல முடியா அqவிற்குக்
கஷ்டப்பட்டார்கள்.
(கம்படைரப் பார்க்கிறாள்.)
இரா : கம்பர், அது பற்றி விவரமாகப் பாடி
இருக்கிறாதேர, என்கிறீரா? நான் அவருடைடய
கவிடை சிலவற்றிலிருந்து குறிப்பு வாசிக்கிதேறன்.
அடைவ உண்டைமயா என்று பாரும்;
முடியுமாwால் கூறும்.
[ஓடைலடையப் புரட்டிக் வெகாண்தேட] அதேயாத்தியா
காண்டம் ; நகர் நீங்கு படலத்திதேல, ஊரார்

துயடைரக் கம்பர் உள்qம் உருகும் முடைறயிதேல
இருபது பாடல்களுக்கு தேமல்
வர்ணித்திருக்கிறார்.
"இராமன் காடு வெசல்வான் என்ற வெசால் காதிதேல
வீழ்ந் தே ா, இல்டைலதேயா - அரசரும்
அந் ணரும், மற்ற மாந் ரும் சர டைwப்
தேபாலதேவ துயருற்றுக் கீதேழ சாய்ந் ார்கqாம்...
புண்ணிதேல வெநருப்பு பட்டது தேபாலிருந் ாம்
அந் ச் வெசய்தி. மா ர்கள், கூந் ல் அவிழப்
புரண்டு அழு wராம்! அடியற்ற மரவெமwக் கீதேழ
வீழ்ந் wராம். அம்தேம, டைகதேகயி ' என்று கம்பர்
பாடுகிறார்.
'கிள்டைqதேயாடு பூடைவயழு கிqர்மாடத்
துள்ளுடைறயும் பூடைசயழு வருவறியாப்
பிள்டைqயழு வெபரிதேயாடைர வெயன் வெசால்ல
வள்qல் வwம் புகுவா வெwன்றுடைரத்
மாற்றத் ால்',
வள்qலாம் இராமன் வwம் புகுவான் என்ற
வார்த்டை டையக் தேகட்ட அqவிதேல, கிளியும்
நாகணவாய்ப் பட்சியும், வீடுகளிதேல வசிக்கும்

பூடைwகளும், உருவத்டை அறியா சிறு
குழந்டை களும் அழு w என்றால், வெபரியவர்கள்
அழு து பற்றி என்wவெவன்று வெசால்வது என்று
கம்பர் பாடியிருக்கிறார். கம்பதேர ங்கள்
பாட்டுக்கு நான்
கூறிய வெபாருள் சரி ாதேw?
கம் : உண்டைமதேய! இராகவன் காடு வெசல்கிறான்
என்று தேகள்விப் பட்டவுடன் பட்சிகளும்
பூடைwகளும் குழந்டை களும் கூட அழு ன் என்று
பாடிwதுண்டு. ஏன், இன்வெwாரு பாடலும்
உண்தேட
''ஆவுமழு வன் கன்றழு வன் றலர்ந்
பூவுமழு புwற்புள்qழு கள்வெqாழுகுங்
காவுமழு களிறழு கால்வயப்தேபார்
மாவுமழு w வம்மன்wவடைw மாwதேவ''
என்றும் பாடியிருக்கிதேறன்.
நீதி :இராவணன் கூறிwடை விட, இந் ப் பாடல்
வெகாஞ்சம் கடிwம்!

இரா : எளி ாக்கி விடலாம் நீதிதே வதேw!
ஆவும் அழு , அ ன் கன்று அழு , அன்று
அலர்ந் பூவும் அழு , புwல் புள் அழு , கள்
ஒழுகும் காவும் அழு , களிறு அழு ,
கால்வயப்தேபார் மாவும் அழு . அம்மன்wவடைw
மாwதேவ' - இது ான் கவிடை . ஆவும், காவும்,
மாவும், களிறும், இப்படிப் பலவற்டைறக் கவி
சந்திக்கச் வெசய் ாதேல வெகாஞ்சம் சிரமமாக
ஆகிவிட்டது கவிடை ! அழு என்பது
இடைடயிடைடதேய அடிக்கடி வருகிறது, ஒதேர
வெபாருள் உணர்த் கவிடை யின் வெபாருள்
இது ான் - அந் த் சர மன்wவடைwப்
தேபாலதேவ பசு, அ ன் கன்று, அன்று மலர்ந்
புஷ்பம், நீரிதேல வாழும் பறடைவகள், தே ன்
வெபாழியும் தேசாடைல, தே ரில் பூட்டப்படும்
வலிவுள்q குதிடைரகள் இடைவ யாவும் அழு w
என்கிறார் கவி!
நீதி : ஏது, இராவணதேw! கம்பரின் கவிடை கடைq
நுட்பமாக ஆராய்ந்திருக்கிறீதேர!

இரா : எதிர்க்கட்சி வக்கீலாயிற்தேற கம்பர்!
அவருடைடய வாய்வெமாழியிலுள்qடைவகடைqக்
கவனித்து ாதேw என் குற்றமற்ற ன்டைமடைய
நிரூபிக்க தேவண்டும்?
நீதி : சரி! இராமன் வwம் புகுவது தேவட்டு
அதேயாத்தி ஒதேர அழுகுரல் மயமாகி விட்டது.
அ wால் …
இரா : (டைகதேகயிடையப் பார்த்து) ஏwம்மா
டைகதேகயி இராமன் காடு தேபாகிறான் என்படை க்
தேகட்டு பூடைwயும், யாடைwயும், குதிடைரயும்,
குழந்டை யும், பூவும், காவும், கிளியும்,
நாகணவாய்ப் பட்சியும் மwம் உருகி
அழு wவாதேம! அந் தேநரத்திலும் ங்கள் மwம்
இqகவில்டைலதேயா?
டைக : இல்டைல ...
இரா : ஊரார் ஏசிwர் நீதி தே வா! ஒரு மன்wரின்
மடைwவிடையச் வெசால்லத் கா வெமாழியிwால்
கூட ஏசிwர். வெகாடியவதேq வெகாடைலகாரி!' என்று

சர ன் ஏசிwார். ஊரார் என்w வெசான்wார்கqாம்
வெ ரியுதேமா? கம்பதேர கூறலாதேமா?
கம் : எந் ப் பாடடைலச் வெசால்லப் தேபாகிறீர்?
இரா : நீர் பாடியடை த் ான் நான் என்w கவியா,
வெசாந் மாக பாட! 'கணிடைக காண் டைகதேகசி'
என்று ஊரார் தேபசிwராம் [டைகதேகயி தேகாபமாகப்
பார்க்க] அம்தேம! அரக்கwாம் என் வெமாழி அல்ல
இது. அதேயாத்யா காண்டம், நகர் நீங்கு படலம்
109 ம் பாடல்...
கம் : கணிடைக காண் டைகதேகசி என்றால்
விடைலமகள் என்று வெபாருள். நான் அப்படிப்
பாடவில்டைல. வெகாஞ்சம் இடைடச் வெசருகல்
புகுந்து விட்டது. நான் பாடிwது
கணிடைக நாண் டைகதேகசி' என்று ான்.
இரா : பாட்டு பழுது பார்க்கப்பட்ட பிறகு,
வெபாருள் முன்பு இருந் டை விட தேமாசமாகி
விட்டது கம்பதேர.... முன்பாவது. டைகதேகயிடைய
தேவசி என்று கூறினீர் இப்தேபாது தேவடைசயரும்

கண்டு வெவட்கப்படுவர், டைகதேகயியின் வெகட்ட
குணத்டை க் கண்டால்
என்றல்லதேவா வெபாருள்?
கம் : தேவறு வி மாகத் ான் இருக்க தேவண்டும்.
நி ாwமாக " தேயாசித் ால் ான் முடியும்.
டைகதேகயிடைய நான் கணிடைக என்று கூற
முடியுமா?
இரா : கூறினீர்! தேவதேறார் சமயம் திருத்திக்
வெகாள்ளும். சரி ஊரார் கண்டபடி ஏசிwர். ஆwால்
தேககயகுமாரியின் மwம் மாறவில்டைல .
நீதி : ஆமாம்! வெகாஞ்சமும் இரக்கமில்டைல ...
இரா : அரக்கமா ல்ல, நீதி தே வா! டைகதேகயி
அம்டைம ! சர ன் தேசாகமுற்று 'மாதேw!
மடமயிதேல தேககயன் மகதேq! தேகqடி என்
வெமாழிடைய தேபயும் இரங்குதேம வெபண்கட்கரதேச நீ
இரங்காதேயா?' என்று எவ்வqதேவா வெகஞ்சிwான்.
டைகதேகயி மன்wனின் புலம்படைலக் . தேகட்டும்
மwம் இqகவில்டைல. மன்wன் மூர்ச்சித்துக் கீதேழ

விழுந் ான். அம்டைமயின் மwதிதேல இரக்கம்
எழவில்டைல . கம்பர் கூறிwார். மன்wர் பலர்,
எந் த் சர னின் பா ங்களில் வீழ்ந்து
வணங்கிwார்கதேqா, அப்படிப்பட்ட மன்wர்
மன்wன் டைகதேககியின் காலிதேல விழுந் ான்.
டைகதேகசி சூழ்விடைwப் படலம் 25 வது வெசய்யுள்.
ன் மணாqன், மன்wர் மன்wன் ன் காலில்
விழுந்து அழுது, வெகஞ்சி, 'எwக்கு உயிர்ப்பிச்டைச
ர தேவண்டும். என் மகன் இராமன்
நாடாqாவிட்டால் தேபாகிறது; காடு தேபாகச்
வெசய்யாதே ! அவன் தேபாwால் என் உயிர்
நில்லாதே ' என்று உள்qம் உருகிக் க றுகிறான்.
தேககயகுமாரி அப்தேபா ாவது இரக்கம்
காட்டிwதுண்டா? இல்டைல! தேகாசடைல
அழு தேபாது? இல்டைல! சீடை மரவுரி
ரித் தேபாது ? இல்டைல ஊதேர புரண்டு
அழு தேபாது? இல்டைல ! துளியும் இரக்கம்
காட்டியதில்டைல. வெவற்றி வெபற்தேறாம் என்ற
களிப்புடன் அன்றிரவு துயிலில் நிம்மதியாக
ஈடுபட்டார்கqாம்! கம்பர் கூறியுள்qார்.
உண்டைம ாதேw கம்பதேர?

கம் : உண்டைம ான்!
இரா : இரக்கம் என்ற ஒரு வெபாருள் இல்லாதே ார்
அரக்கர்! உமது இலக்கணமல்லவா அது?
டைகதேகயி அம்டைமயிடம் அந் இரக்கம் ஒரு
துளியும் இல்டைலதேய என், அரக்கர்
குலமாக்கவில்டைலதேய அம்டைமடைய
இரக்கவெமன்ற ஒரு வெபாருள் இல்லா
காரணத் ாதேல நானிருந் இலங்டைக அழிந் து
என்றீதேர, இரக்கத்டை எள்qqவும் வெகாள்qா
இந் அம்டைமயார் இருந்தும் அதேயாத்திக்கு
அழிவு வரா . காரணம் என்w? என் ங்டைகக்குப்
பங்கம் வெசய் வர்கடைqப் பழிவாங்க
தேவண்டுவெமன்ற எண்ணம். என் கண்முன் சீடை
க றிய தேபாதிலும் இரக்கப்படக் கூடாது இரக்கத்துக்காக தேவண்டி அரக்கர் குல அரச
மங்டைகயின் அங்கத்டை த் துண்டித் ஆரியர்கடைq
வடை க்காது விட்தேடாமாwால் அரக்கர்
குலத்டை தேய ஆரிய குலத்தின் அடிடைமயாக்கி
டைவக்கும் இழிவெசயல் புரிந் வwாதேவாம் என்று
எண்ணிதேwன். அந் எண்ணத்தின் முன் இரக்கம்
டைல காட்டவில்டைல. இரக்கம் காட்டா ற்காக

நான் அழிந்து படுவது! இரக்கமின்றி என்
ங்டைகடையப் பங்கப்படுத்தி, வாலிடைய
மடைறந்திருந்து வெகான்ற இராமன்,
வெ ய்வவெமன்று வெகாண்டாடப்படுவது தே ன்
மிழிதேல இந் க் கம்பனுக்குப் பாட்டு கட்ட
வெ ரிந் ால் நீதி தே வா இது சரியா? சீடை டைய
நான் கqவாடிச் சிடைற டைவத்தே ன். மூவர்கள் இது
தேபால் பலமுடைற வெசய்திருக்கிறார்கதேq! நான்
சீடை யின் சம்ம ம் கிடைடக்கட்டும் என்று
சிந்டை யில் மூண்ட காமத்டை க் கூட
அடக்கிதேwன். மூவர்கள் அழகிகடைqக் கண்ட
தேநரத்தில், அடக்க முடியா காமத் ால்
ஆபாசங்கள் வெசய்திருக் கின்றwதேர! எந் த்
தே வன் கற்டைப மதித் ான் எத் டைw
ஆஸ்ரமங்கள் விபச்சார விடுதிகqாக
இருந் ற்குச் சான்று தேவண்டும்? மாடைwக்
காட்டி மயக்கிதேwன் என்று கூறிwார், முருகன்
யாடைwடையக் காட்டி மிரட்டிwாதேw வள்ளிடைய
இங்தேக உள்q தே வரும் மூவரும் வெசய்யா டை
நான் வெசய் ாக ரு7ுப்படுத்தும் பார்ப்தேபாம்!
சீடை தேபான்ற வெ7கன் தேமாகினி என் . கரத்திதேல
சிக்கியும் சீரழிக்காது நான் விட்டதுதேபால எந் ச்

சிங்காரிடையயாவது தே வரும் மூவரும்
விட்டிருப்பாரா? கூறுங்கள் இரக்கம் இல்டைல
என்று குற்றம் சாற்றிwது அக்ரமம் அ ற்காக
இலங்டைகடைய அழித் து அநீதி! என் தேவடைல
தீர்ந் து. இனி நீதியின் தேவடைல நடக்கட்டும்...
[நீதிதே வன் திடீவெரன்று மயங்கிக் கீதேழ
சாய்கிறான். 7ூசாரிகள் எழுந்து நிற்கிறார்கள்.
நீதிதே வனுக்கு மயக்கம் வெ ளிந் பிறகு தீர்ப்பு
என்று தேகார்ட் தேசவகர் வெ ரிவிக்கிறார். 'அது
வெநடுநாடைqக்குப் பிறகு ாதேw. சாத்தியம் என்று
கூறிக் வெகாண்தேட இராவணன் தேபாய்விட
தேகார்ட் கடைலகிறது. கம்பர் அவசரத்திதேல கால்
இடறிக் கீதேழ வீழ்கிறார்.]
------------

காட்சி - 5
இடம் : வச்சாடைல
இருப் : சம்புகன், இராமன், சம்புகன் ாய்.
நிடைலடைம : [ வச்சாடைலயில் சம்புகன், வம்
வெசய்து வெகாண்டிருந் ான். சாந்தி வழும் அவன்
முகம், காண்தேபாடைர வசீகரப் படுத் க் கூடிய ாக
இருக்கிறது.]
தே வனின் திருப்வெபயர்கடைqக் கூறித்
துதிக்கிறான்.
இராமன் அங்கு வருகிறான். முகத்திதேல தேகாபக்குறியுடன்.
சம்புகனின் வம், இராமனின் அதிகாரக்
குரலால் கடைலகிறது.
சீற்றத்துடன், தேபசுகிறான் மன்wன் - காரணம்
புரியா வwாகிக் குழம்புகிறான் சம்புகன்.
மன்wரின் தேகாபம், எ ன் வெபாருட்டு என்படை
அறிந் தும் சம்புகனுக்குச் சிரிப்பு உண்டாகிறது.
வம் வெசய்வது, வறா என்று ன்டைwத் ாதேw
தேகட்டுக் வெகாள்கிறான்.
ண்டிக்க வந் இராமடைwயும் தேகட்கிறான்.

சம்புகன் : ரும் வெசாரூபிதேய! வம் வெசய்வது,
குற்றமா? என் டைல மட்டும் வெவட்டப்பட்டு
விட்டால், கவடைல வெகாள்தேqன், இராமா
ர்மத்டை தேய, வெவட்டி வீழ்த்துகிறாதேய, - குமா?
இராவணடைwக் வெகான்றாய், இலங்டைகடைய
வெவன்றாய், என்று கூறிwார்கதேq, அது வெபாய்
மன்wரின் வெபருடைம மங்கக் கூடாது
என்ப ற்காக, யாதேரா , ந்திரசாலி கட்டிவிட்ட
வெபாய்யாக இருக்க தேவண்டும். இராமா நீ,
இராவணனிடம் தே ாற்றாய் - அவன் உன்டைwத்
ன் வெபருந் ன்டைமயால், மன்னித் ான் - மணி
முடியும் சுமந்து வெகாண்டிரு என்று வெசான்wான். ஆம் அது ான் நடந்திருக்கும் - இங்கு நீ.
இராவணனுடைடய பிரதிநிதியாகதேவ
வந்திருக்கிறாய்.
இராமன் : சம்புகா சித் சுவாதீwமற்றவன்
தேபாலப் தேபசாதே
சம்: வெபாய் அல்ல. அவன் வத்டை அழிப்பவன்
– இதே ா நீயும் அதே தேவடைலடைய வெசய்ய
வந்திருக்கிறாய் - அவwாவது வத்டை மட்டும்

அழித் ான். நீதேயா, வம் வெசய்யும் என்டைwதேய
அழிக்க வந் ாய் - அவனுக்கு நீ பிரதிநிதி ாதேw! வெபாய்யா –
இரா : சம்புகா! இங்கு நான் வம் கூடாது என்று
கூறி, நடத் ப்படும் வங்கடைq எல்லாம்
அழித்துக் வெகாண்டி ருக்கிதேறன் என்ற
எண்ணுகிறாய்? வம் நடக்கிறது நான் அ டைw ஆ ரிக்கிதேறன் - உ வியும்
வெசய்கிதேறன்.
சம் : இது, வம் அல்லவா?
இரா : வம் ான் ஆwால் நீ வெசய்வது, காது என் தேகாபம், வத்தின் மீது அல்ல - அந் க்
குணம் அரக்கனுக்கு! அவரவர், த் ம்,
குலத்துக்தேகற்ப நடக்க தேவண்டும் என்ற
ர்மத்டை க் காப்பாற்றதேவ, நான் இந் க்
கடுடைமயாw நடவடிக்டைக எடுக்க தேநரிடுகிறது.
அரக்கர் தேபாலத் வங்கடைqக் வெகடுக்கும்
துஷ்டwல்ல நான்.

சம் : தேயாசியாமல் வெபாய் தேபசுகிறாய் - இராமா
கூசாது தேபசுகிறாய். உன் ஆட்சியிதேல, சிலருக்குத்
வம் வெசய் ால், ஆ ரவும், என் தேபாலச்
சிலருக்குத் டைல தேபாகும்
நிடைலயும் இருக்கிறது. இடை நீ நீதி என்கிறாய்.
இரா : ர்மம் - நானும் மீற முடியா

ர்மம்.

சம்: இ ற்குப் வெபயர் ர்மம் அரக்கர் வெசய் து
மட்டும் என்w? அவர்களும், ஆரியர் வெசய்
வங்கடைqக் வெகடுத் wதேர விர, அவர்கள்
வத்டை தேய வெவறுப்பவர் என்றும் கூற
முடியாதே . அவர்களில் பலர் வம் வெசய் wர்.
இராவணதேw, வெபரிய வசி ! அரக்கர்
டைலவர்கள் வெqல்லாம், வம் பல வெசய்து, வரம்
பல வெபற்றவர்கள். ஆகதேவ அவர்களும், வம்
என்றாதேல வெவறுத்து அழித் வர்கqல்ல - வம்
நாங்கள் வெசய்யலாம் - ஆரியர் வெசய்யலாகாது
என்றwர். - அழித் wர் - நீயும். இங்கு ஆரியர்
வம் புரியலாம், அநாரியwாw நான் புரி ல்
காது, டைலடைய வெவட்டுதேவன் என்கிறாய் இலங்டைகயான் வெசய் ால் பாபம் அதேயாத்தியான்

அதே காரியத்டை ச் வெசய்யும் தேபாது அ ற்குப்
வெபயர் ரா7 ர்மம் இராமா! எwக்கு வெவட்கமாக
இருக்கிறது. இப்படிப்பட்ட அரசிதேல
வாழ்கிதேறாதேம என்று - சீக்கிரம், என் டைலடைய
வெவட்டிவிடும்.
[வா ம் முடிந் து. இராமனின் ண்டடைw
கிடைடத் து, வரம் தேவண்டி வம் வெசய்
சம்புகனுக்கு அவன் டைல டைரயில்
உருண்டது.]
இராமன், வச்சாடைலடைய விட்டு நீங்கிwான்.
இரத் ம் ஒழுகும் டைல ! துடித்துத் துவண்ட
உடல்!
காக்டைக, கழுகுகள் வட்டமிடலாயிw.
வழிப்தேபாக்கர்கள், இந் க் தேகாரக் காட்சிடையக்
கண்டwர். அலறிwர்.
சம்புகனின் ாயாருக்கு விஷயம்
வெ ரிவிக்கப்பட்டது - உன் மகன் டைலடைய
யாதேரா வெவட்டி விட்டwர் என்று!

ஐதேயா, மகதேw என்று அண்டமதிரக் கூவிwாள்
அன்டைw. ஓதேடாடி வந் ாள் வச்சாடைலக்கு,
டைரயில் உருண்டு கிடந் டைலடையக் கண்டாள்.
மீண்டும் கண் திறந் ாள். டைலடையக் டைகயிதேல
எடுத் ாள் - துடி துடித் ாள் - வெபருங்குரலில் கூவி
அழு ாள் - வெபற்றவள், தேவவெறன்w வெசய்வாள்?
எடுத்துக் வெகாண்டாள் டைலடைய எதிர்ப்பட்தேடாடைர எல்லாம், தேகட்கலுற்றாள்,
யார் வெசய் து இக்வெகாடுஞ்வெசயடைல என்று.
ச. ாயார் : மகதேw இந் க் கதியா உwக்கு யார்
வெசய் சதியடா இது? எந் ப் பா கன், எந் ப்
பாவி இந் க் காரியத்டை ச் வெசய் ான்?
கண் மூடிக் டைககூப்பிக் கடவுடைqத் வெ ாழுது
வெகாண்டிருந் என் மகடைw, கத்தி வெகாண்டு,
கழுத்டை வெவட்டிய கா கன் யார்?
மகதேw மதேகசடைwக் காண தேவண்டும், அவன்
அருடைqப் வெபற தேவண்டும், அ ற்காw ஞாw
மார்க்கத்டை நாட தேவண்டும், என்று ஏதே தே ா

கூறிwாதேய. இந் க் கதிக்கு ஆqாwாதேய! ஈவு
இரக்கமற்ற இந் ச் வெசயடைலச் வெசய் வன் யார்?
இலங்டைகயிதேல இருந்து ப்பி ஓடி வந்
அரக்கன். எவwாவது வெசய்திருப்பாதேwா இந் க்
காரியத்டை மகதேw அருடைம மகதேw!
வெவட்டுண்ட உன் டைலடைய, நான் எப்படியடா
கண்டு சகிப்தேபன்.
வம் வெசய்கிதேறன், வம் வெசய்கிதேறன் என்று
கூறித் தே கத்டை ப் பாழாக்கிக் வெகாள்கிறாதேய,
காணும் தேபாதே வெபற்ற மwம் வெகா ரிகிறதே ,
தேபாதுமடா அப்பா உன் வம் இ ற்கு கடவுள்
அளிக்கும் அருள் நமக்குப் தேபாதும் எழுந்திரு,
சாப்பிடு, உடடைலக் கவனித்துக் வெகாள் என்று
நான் வெசான்w தேபாவெ ல்லாம், ஆடைச
அதிகமாகக் வெகாண்டு. அன்டைwதேய அஞ்ஞாwம்
தேபசுகிறாதேய! அவன் அருடைq நாட
அதேகாரத் வம் வெசய்வது முடைற ாதேw - நான்
வத்டை க் டைகவிதேடன் - மகாபாபமாகும்; அடை
விடப் பாபம் வத்டை த் டுப்பதும்
வெகடுப்பதும், என்று, எwக்குப் புத்திமதி
கூறிwாதேய - இந் க் கதி வந் தே !

உன் முகத்டை க் கண்டதேபாது, ஞாw ஒளி
வீசியிருக்குதேம வத்தின் கடைqடையக் கண்டும்,
இந் க் வெகாடைலடையச் வெசய்யத் துணிந் பா கன்,
யார்? யாரடா மகதேw? அவன் குருடwா?
பகவான் நாமத்டை நீ பூஜிப்படை க் தேகட்டும்,
உன் டைலடைய வெவட்டிய அந் ப் பாவி,
வெசவிடwா?
(சூழ வந்திருப்தேபாடைரக் கண்டு)
ஊடைமகqா ஐயா நீங்கள் – யார் வெசய் , அக்ரமம்
இது?
இதே ா, பாருங்கள் - என் மகனின் டைல - இது,
குமா, வெசால்லடா - வெசால்.
ஏன், ஓடுகிறாய்? நில்லடா, நில் - எவன்
வெசய் ான் இந் க் காரியத்டை ?
டைலடைய வெவட்டிய பா கன் யார்?
என் மகடைwக் வெகான்ற மாபாவி யார்?
வசிடையக் வெகான்ற வெகாடியவன் யார்? -

வசிடையக் வெகான்றவன் யார்? என் மகடைwக்
வெகான்ற மாபாவி யார்? இரக்கமற்ற அந் க்
வெகாடியவன் எங்தேக இருக்கிறான்?
ஏடா! மூடா ! விடைறத்துப் பார்க்கிறாய்
பதிதேலதும் கூறாமல், உwக்கு மகன் இல்டைலயா வம் வெசய்து டைலடையப் பறிவெகாடுத்
wயனின், ாய் நான் இந் அநீதி,
நடந்திருக்கிறது. அடவியில் அல்ல,
அதேயாத்தியில் கqத்திதேல அல்ல, வத்
லத்திதேலதேய நடந்திருக்கிறது.
மகதேw! கடவுடைq உள்qன்தேபாடு
எண்ணும்தேபாது, கசிந்து கண்ணீர் மல்கும் என்று
வெசால்வாதேய! இது, என்wடா மகதேw
எw ருடைம மகதேw - இரத் ம்டா, இரத் ம்,
வெபற்ற மwம் சும்மா இருக்குமாடா, மகதேw!
எந் ப் தேபயன் வெசய் ான் இந் க் காரியம் –
அவடைwக் காட்டுங்கள். சிரம் இருபது
இருப்பினும், என் இருகரம் தேபாதும்,
இரக்கமற்ற தேபயன் யார்?

யார்? அவன் யார்? எங்தேக? எங்தேக இருக்கிறான்:
சீக்கிரம் அடைழத்துச் வெசல்லுங்கள் - இன்னும் சில
விநாடிதேய என் உயிர் இருக்கும் - அ ற்குள் நான்
அவடைwக் காண தேவண்டும் - அவன் என்
கண்ணீடைரக் காண தேவண்டும்.
இதே ா - இரத் ம் - மகனுடைடய இரத் ம், ாயின்
கரத்தில் –
ஈவு இரக்கமற்ற இந் க் வெகாடைலகாரடைwக்
காட்டுங்கள், அவன் உடலிதேல, இந்
இரத் த்டை ப் பூசுகிதேறன் - அது தேபாதும், அவன்
உயிர் தேபாக [இராமன் அவ்வழி வர]
யார்? இராமwா! இராமன் அறிவாwா, இ டைw இராமா! உன் ஆட்சியிதேல, மகனின் வெவட்டுண்ட
டைல, ாயின் டைகயிதேல வசியின் டைல சிடைலயா , நீ - சீற்றம் பிறக்கவில்டைலயா? - கண்
திறந்து ாதேw இருக்கிறது - இதே ா, என் மகன்

டைல - மாபாவி யாதேரா, வெகான்றுவிட்டான் பிடி - நீட்டு கரத்டை – என் உயிர் பிரியும் தேநரம்
இது - நீ ர்ம தே வன் - ரா7ாராமன் - வசிகடைq
ரட்சித் வன் - வசிகடைq இம்சித்
ராட்ச ர்கடைqச் சம்ஹரித் வெ7யராமன்! - இந்
அக்ரமத்துக்குத் க்க ண்டடைw ர, உன்wால்
முடியும்! உன் கடடைம அது மகடைw, மாயாவி
வெகான்று விட்டான் - மா ா வயிவெறரிந்து
கூறுகிதேறன், பழிவாங்கும் வெபாறுப்டைப
உன்னிடம் ஒப்படைடக்கிதேறன். - ராமா! நீ
நல்லவன். சகலகலா வல்லவன். என் மகடைwக்
வெகான்ற மாபாவிடைய, மண்டலத்திதேல, எங்கு
இருப்பினும், தே டிக் கண்டுபிடித்து,
அவனுடைடய ஈவு இரக்கமற்ற வெநஞ்டைசக்கூறு
கூறாக்கிக் காக்டைக கழுகுக்கு விருந்திடும்.
தேவண்டாம் அடைவகளின் குணமும் தேமலும்
வெகட்டு விடும் - மண்ணில் புடை த்து விடு.
இராமா! என் கண்ணீர் என் மகனின் வெவட்டுண்ட
கழுத்திலிருந்து ஒழுகும் இரத் ம், இரண்டும்,
இதே ா, உன் கரத்திதேல, கலந்து குடைழந்து
இருக்கிறது. பழிக்குப் பழி அக்ரமக்காரனுக்குத்
க்க ண்டடைw! இரக்கமற்றவனுக்கு ஏற்ற

ண்டடைw அளிக்க தேவண்டிய வெபாறுப்பு
உன்னுடைடயது - என் மகன் டைல - உன் டைகயில் நான், உன் காலடியில் –
[அவள் கீதேழ உயிரற்று வீழ்கிறாள். இ ற்குள்
பணியாட்கள் வந்து கூடுகின்றwர். கடைரபட்ட
இராமனின் கரத்டை க் கழுவ நீர் வெகாண்டு வந்து
ருகின்றwர். டைக கழுவிக் வெகாண்தேட]
இரா : இன்னும் வெகாஞ்சம் 7லம், கழுவக்
கழுவ... கடைர தேபாக காதேணாம்.
பட்டுத்துணி வெகாண்டு துடைடத்தும் பயனில்டைல.
எடுத்துச் வெசல்லுங்கள்.
[ டைலடையயும் ாயின் உடடைலயும் எடுத்துச்
வெசல்கின்றwர். இராமன் அரண்மடைw
வெசல்கிறான்.]
--------------
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இடம் : தே வதேலாகம் அறமன்றம்.
இருப்தேபார் நீதிதே வன், இராவணன், கம்பன்,
அறவெநறி கூறுதேவார் …
([இராவணன் வெகம்பீரமாக உலவிக் வெகாண்டு
தேபசுகிறான். நீதிதே வனின் முகத்திதேல பயமும்
தேசாகமும் நன்றாகப் படிந்திருந் து. கம்பர்
அறவெநறி கூறுதேவாடைரப் பார்த்துப் புன்wடைக
புரிகிறார். அவர்களின் முகத்திதேலயும் கவடைலக்
குறிகள் காணப்படுகின்றw.]
இரா : தே வா! தேபசிய சாட்சிகள் - இங்கு வந்து
தேபசா சாட்சிகடைq விடக் குடைறந் அqவு ான்
எண்ணிக்டைகயில். நான் தேமலும் சாட்சிகடைq
அடைழக்கப் தேபாவதில்டைல.
கம் : [எழுந்து நின்று நீதிதே வனுக்கு மரியாடை

வெ ரிவித்து விட்டு] உண்டைமக்குச் சாட்சி
தே டைவயில்டைல - டைவரத்துக்கு பqபqப்புத்
ரதேவண்டியதில்டைல - அமிர் த்துக்கு இனிப்புக்
கூட்டத் தே டைவயில்டைல - அழகுக்கு அலங்காரம்
தே டைவயில்டைல –
இரா : தேகலியாக) பாம்பின் பல்லுக்கு விஷம்
தே டைவயில்டைல - ஏராqம் அ னிடதேம.
நீதி : கம்பதேர! உவடைமப் பூங்காவில் உலாவ
தேநரம் இல்டைல. என்w உடைரக்க எண்ணுகிறீர்?
கம் : நான் என் வா த்துக்குத் துடைண தே ட,
சாட்சிகடைq அடைழக்கப் தேபாவதில்டைல,
உண்டைமயின் உருவத்டை த் வெ ளிவுப்படுத் , நீதி
தே வனின் திருச்சடைபயிதேல அவசியமில்டைல ங்கள் திருப்பார்டைவக்கு, உண்டைம ஏற்கwதேவ
நன்கு வெ ரிந்தே இருக்குமாடைகயால்,
நீதி : அ ாவது சாட்சி இல்டைல .
கம் : அவசியமில்டைல ...

நீதி : அது நான் கவனித்துக் வெகாள்q தேவண்டிய
விஷயம் - அவசியமா, அல்லவா என்பது - சாட்சி
இல்டைல என்று மட்டும் நீர் கூறலாம்.
கம் : ஆமாம் நீதிதே வா சாட்சி இல்டைல அ ாவது ….
நீதி : இலங்தேகசன், தேபசலாம்.
இரா : வழக்கின் முடிவு பற்றிய கவடைலயற்தேற
நான் இதிதேல கலந்து வெகாள்கிதேறன் என்படை
மு லிதேலதேய கூறிவிட்தேடன். காரணம் நீதி
தே வனிடம் மதிப்புக் குடைறவு அல்ல.
நீதிதே வனும் ஏற்வெகwதேவ யாரிக்கப்பட்ட,
ஏதே ா ஓர் கட்டுத் திட்டத்துக்கு . உட்பட்தேட ,
தேவடைல வெசய்பவர். அவரிடம் உள்q
துலாக்தேகால் அவர் வெசய் து அல்ல ! படிக் கற்கள்
- அவருக்குத் ரப்பட்டடைவ இடைவகளின் துடைண
வெகாண்டு நீதிதே வன், நிடைற பார்க்கிறார். நான்
அவருடைடய நிடைற பார்க்கும் குணத்டை ச்
சந்தே கிக்கவில்டைல. அந் த் துலாக் தேகாடைலதேய
சந்தே கிக்கிதேறன். படிக்கற்கடைqதேய

சந்தே கிக்கிதேறன். எwக்குச் சா கமாw தீர்ப்பு
கிடைடக்க தேவண்டுமாwால், நீதிதே வனின்
உள்qம் திருப்தியாவது மட்டும் தேபா ாது - அவர் - ம்மிடம் ரப்பட்டுள்q துலாக்
தேகாடைலயும், படிக்கற்கடைqயும், தூக்கி எறிந்து
விட்டு வழக்கின் சகல . அம்சங்கடைqயும்
ாமாகச் சீர்தூக்கிப் பார்க்க தேவண்டும். இ ற்கு
நீதி தே வனுக்கு நல்வெலண்ணம் இருந் ால்
மட்டும் தேபா ாது - உள்qத்தில் உரம் தேவண்டும்.
[நீதிதே வன், டைலடையத் வெ ாங்க விட்டுக்
வெகாண்டிருக்கக் கண்டு கம்பர் தேகாபமாக
எழுந்து]
கம் : இலங்காதிபதி, வழக்கு மன்றத்டை தேய
அவமதிக்கிறான் - அவமதிக்கிறார் –
இரா : கம்படைர தேநாக்கிக் தேகலியாக நான்
கவியல்ல, குடைழய, வெநளிய! நான் இப்தேபாது
எடுத்துடைரத் து வாய்டைம - என் அகராதிப்படி.
நீதி : டைலடைய நிமிர்த்தி இலங்தேகசடைwக்
வெகம்பீரமாகப் பார்த்து இலங்காதிபதேw

ஆளுக்தேகற்றபடி, தேவடைqக்தேகற்றபடி,
வழக்குக்தேகற்றபடி , துலாக் தேகாடைலயும்,
படிக்கற்கடைqயும் மாற்றுவதும், புதுப் பிப்பதும்
என்ற நிடைல பிறந் ால், என்w கதியாகும் நீதி?
இரா : அ ற்கு அஞ்சி , காலச் சுடைம வீழ்ந்து
வீழ்ந்து சாய்ந்து தேபாw துலாக்தேகாலில், தே ய்ந்து
தேபாw படிக்கற்கடைqப் தேபாட்டு, நிடைற
பார்ப்பது நீதியாகுமா, தே வா!
நீதி : [சற்று தேகாபத்துடன்] சாய்ந் ராசு தே ய்ந்
படிக்கற்கள், மு ன் முடைறயாக இம்மன்றத்தின்
முன் கூறப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகள்.
இரா : இது ாதேw நீதிதே வா, மு ல் புwர்
விசாரடைண! நான் தேபசிதேwன் மு லில், பிறர்
பிறகு தேபசுவர். முடிவு என்w? கவடைல இல்டைல
மறு விசாரடைண வந் தே அது தேபாதும் தே வதேw
மாசு நீதிமன்றத்துக்கும் உண்டு, அளிக்கப்பட்ட
தீர்ப்புகவெqல்லாம் மாற்ற முடியா ன் அல்ல
என்ற பல புது உண்டைமகள் ஏற்பட்டு விட்டw
அல்லவா, அது தேபாதும், என் களிப்புக்குக்

காரணம் அது ான்.
[நீதிதே வன் எழுந்து தேகாபமாக]
நீதி : பிறகு கூடுதேவாம்.
---------------

காட்சி - 7
இடம் : வால்மீகி ஆசிரமம், இருப்தேபார் :
துதேராணர், வால்மீகி
நிடைலடைம : வால்மீகி அமர்ந்து ஓடைலச்
சுவடிகடைqப் படித்துக் வெகாண்டிருக்கிறார்.
துதேராணர் அப்தேபாது அங்கு வருகிறார்.
துதேரா : நதேமா நமக! நதேமா நமக!
வால் : நதேமாநமக! நதேமாநமக! வாருங்கள் !
துதேராணாச் சாரியார் அவர்கதேq வாருங்கள். சகல
கலா வல்லவராகிய ாங்கள், இந்
ஆஸ்ரமத்துக்கு வி7யம் வெசய் ால், நான்
பாக்கியவாwாதேwன்..
துதேரா : நீங்கள் பாக்கியசாலி ான். ஆwால்...
வால் : என்w முனிவதேர! விசாரம்!
துதேரா: விசாரம், தேவ டைw, வி ண்டாவா ம்

இடைவ அடைwத்தும், முனிவர்கqாகிய
எங்கடைqப் பிடித்து ஆட்டிக் வெகாண்டிருக்கிறதே .
ங்களுக்குத் வெ ரியாதே ா?
வால் : ஏன், என்w நடந் து, முனிவதேர!
துதேரா : இராவணன் இரக்கமில்லா அரக்கன்
என்று குற்றம் சாட்டி புகார் மனு ஒன்டைற
ஆண்டவன் இடத்திதேல கம்பர் வெகாடுத் ார்.
வால் : ஆண்டவன் என்w வெசய் ார்? துதேரா:
என்w வெசய்வார்? இராவணனிடத்தில்
ஏற்வெகwதேவ ஆண்டவனுக்கிருந் தேகாபத்தில்,
நீதிதே வடைw அடைழத்து விசாரடைண வெசய்யக்
கட்டடைq இட்டார்.
வால் : வா ப் பிரதிவா ங்கள் பலமாக
இருக்குதேம!
துதேரா : இராவணடைwக் குற்றவாளிக் கூண்டிதேல
நிறுத்தி அவன் வெபருடைமடையக் குடைலத்து
விடலாம் என்று, கwவு கண்டார் கம்பர்.

வால் : கwவு பலித் தே ா?
துதேரா : கwவாவது, பலிப்ப ாவது!
இராவணனுடைடய வா ங்களுக்கு பதில் கூற
முடியாமல் விக்கிறார் கம்பர்.
வால் : விwாச காதேல விபரீ புத்தி கம்பருக்கு
ஏன் இந் வம்பு. மூலத்டை த் திரித்துக் கூறி புகார்
மனு வெகாடுத் ால், விசாரடைணயின் தேபாது
இராவணன் அழிந்து படுவான் என்று கம்பர்
எண்ணிwார், தேபாலும். துதேரா புகார் மனு
வெகாடுத் கம்பர் புழுதேபாலத் துடிக்கிறார்.
இராவணனின் மறுப்புடைரகடைqக் தேகட்டு
விசாரடைண தேவண்டும் என்று கூறிய கம்பர்,
இப்வெபாழுது விசாரத்தில் மூழ்கிக் கிடக்கிறார்.
பூதேலாகத்திலும், தே வதேலாகத்திலும்
விசாரடைணப் பற்றிதேய தேபச்சாக இருக்கிறது.
முனிவதேர!
[கம்பர் வருகிறார்]
வால் : வாரும் கம்பதேர, வாரும்! என்w
விசாரத்துடன் காணப்படுகிறீர் இராவணன் மீது

நீர் கூறிய குற்றச்சாட்டுக்கு, மறு விசாரடைண
நடப்ப ாகக் தேகள்விப்பட்தேடதேw!
உண்டைம ாwா?
கம் : உண்டைம ான் முனிவதேர!
வால் : எப்படிப் தேபாய்க் வெகாண்டிருக்கிறது,
விசாரடைண?
கம் : இராவணன், ான் வெசய் குற்றங்கடைq
வாதிட்டு மறுக்கிறான். அப்பழுக்கற்ற ஆ ாரங்கடைq அள்ளி, அள்ளி வீசுகிறான்.
உவடைமகடைqக் காட்டுகிறான். உடல்
சில்லிட்டுப் தேபாகிறது. வா ங்கள் பல
புரிகிறான். ஏற்றுக் வெகாள்q தேவண்டியிருக்கிறது.
கவிச் சக்கரவர்த்தி நான், கலங்கி விடுகிதேறன்,
அவன் வா த்டை க் தேகட்டு ...
முனிபுங்கவதேர! இ ற்கு நான் என் வெசய்வது?
வால் : உமக்கு தேவண்டும் ஓய்! நான்
எழுதியடை த் திரித்து எழுதிய ால் அல்லதேவா
இந் அவஸ்டை உமக்கு .

துதேரா : நன்றாகச் வெசான்னீர்கள். ஓய் கம்பதேர !
இந் மாமுனிவர் எழுதியடை த் மிழில்
அப்படிதேய வெமாழி வெபயர்ப்படை விட்டுவிட்டு,
அடிப்படைடடைய மாற்றி ஏwய்யா,
அவஸ்டை டையப் படுகிறீர்.
கம் : என்w மாற்றம் வெசய்தே ன்? நாராயண
மூர்த்தியின் அவ ாரமாw ஸ்ரீராமச்சந்திரனின் ஏக
பத்தினியாகிய சீ ா பிராட்டிக்குக் கqங்கம்
ஏற்படக் கூடாவெ wக் கருதிதேwன். இதுவா
குற்றம்?
வால் : நீர் கூறுவது உண்டைமயாwால்,
கர்ப்பவதியாw 7ாwகிடைய காட்டிற்கு
அனுப்பிwாதேw சந்தே கப்பட்டு. அதிதேல
கqங்கம் இல்டைலயா, கம்பதேர!
துதேரா: அதே ாடு விட்டாரா சடைரயு நதிக்கடைரயில்
இறந்து கிடந் இராமச்சந்திரன், மீண்டும்
அதேயாத்திக்கு வந்து, 7ாwகி சதேம ராய்
பட்டாபிதேஷகம் வெசய்து வெகாண்ட ாக
வல்லதேவா எழுதி விட்டார். பட்டுப்தேபாw

இராமச்சந்திரனுக்குப் பட்டாபிதேஷகமாம்.
என்w விந்டை !
கம் : விந்டை யல்ல முனிபுங்கவதேர!. விqக்க
உடைர ந்தே ன். சீடை யின் சிறப்பியல்புகடைqத்
மிழ்ப் பண்தேபாடு இடைணத்துடைரத்தே ன்.
இராமனின் பராக்கிரமத்டை பாவெரல்லாம் புகழ,
பண் அடைமத்துப் பாடிதேwன்... இராவணனின்
வீரம், வலிடைம, வம் அடைwத்தும்
அகிலவெமல்லாம் அறியச் வெசய்தே ன்.
வால் : அதில் ாwய்யா, நீர் மாட்டிக் வெகாண்டீர்.
தேகளுமய்யா, நம்தேமாட வெ7ன்ம விதேராதிகள்
அசுராள். அவர்கடைqப் பத்தி எழுதுவ ற்கு
சந் ர்ப்பம் கிடைடத் ால், சும்மா விடலாதேமா?
இருக்கிறது இல்லா து எல்லாவற்டைறயும் எழுதி
விட தேவண்டாதேமா, நான் எழுதிய இராமா
யணத்திதேல சீடை டையக் கவர்ந்து தேபாகும் காட்சி [வெ ாண்டைடடையக் கடைwத்துக் வெகாண்டு]
தேகளும் கம்பதேர துதேராணாச்சாரியதேர! நீரும்
தேகளும். தேலாகமா ாவாம் அன்டைw 7ாwகிடைய
இலங்தேகஸ்வ ரwாகிய இராவணன் அவளின்

கூந் டைலப் பிடித்து, இழுத்து அவடைqத் ன்
மார்தேபாடு அடைணத்து துடைடயில் டைக வெகாடுத்து,
தூக்கிக் வெகாண்டு வெசன்றான் என்று நான்
எழுதிதேwன்.
எப்படி எழுதிதேwன்....
துதேரா: தேலாக மா ாவாம், அன்டைw 7ாwகிடைய
இலங்தேகஸ்வரwாகிய இராவணன், அவளின்
கூந் டைலப் பிடித்து, இழுத்து அவடைqத் ன்
மார்... தேபாடும் அடைண. த் து .. .
தேமலும் வெசால்ல, கம்பர் வெவட்கப்படுகிறார்.
வால் : ஆமாம் அவள் வெ ாடைடயில் டைக
வெகாடுத்துத் தூக்கிக் வெகாண்டு வெசன்றான் என்று
எழுதிதேwன். அடை அப்படிதேய விட்டிருந் ால்,
பிரஸ் ாய வழக்கிற்கு எவ்வqதேவா உ வியாக
இருக்கும். இராவணன் இரக்கமில்லா வன்
என்பதும் ருசுவாகி இருக்கும். அடை விட்டு
விட்டு இராவணன் சீடை டைய விரலால் கூட
சீண்டவில்டைல. மண்தேணாடு விண் தேநாக்கிwான்

என்று எழுதினீர். இப்தேபாது படுகிறீர். :
வெகடக்கூடாது, மிழனின் மரபு. அழியக் கூடாது,
அவர் ம் வெபருடைம என்று எண்ணிதேwன்,
எழுதிதேwன். இதுவா வறு? கqங்கமற்றக்
கற்புக்கரசி 7ாwகி என்று மக்கqால் மதிக்கப்பட
தேவண்டும், எwக் கருதி வெ ய்வீகத் ன்டைமடைய
இடைணத்து, சீ ா தே விக்கு சிறப்பு வந்வெ ய்தும்
வண்ணம், இலங்காதிபதி, அவடைq ,
மண்தேணாடு வெபயர்த்வெ டுத்து விண்
தேநாக்கிwான் என்று எழுதிதேwன்.
முனிபுங்கவதேர! இதுவா நான் வெசய் குற்றம்?
வால் : அது ான் வறு என்கிதேறன், நான்
மூலத்டை மாற்றுகின்ற அதிகாரம்
உமக்தேகடை யா? இராமாயணத்டை சிருஷ்டித்
வால்மீகி நானிருக்க அடை த் மிழாக்கம் வெசய்ய
முற்பட்ட 'நீங்கள் மூலத்டை தேய மாற்றி
விட்டீதேர! அ wால் அல்லதேவா இவ்வqவு
வெ ால்டைல உமக்கு!
துதேரா: அதுமட்டுமா முனிவதேர! இராவணன்

கம்படைர இழித்தும் பழித்தும் கூறுகிறான். அது,
வாதி பிரதிவாதி சண்டைட என்று விட்டு
விடலாம். ஆwால் முப்பது முக்தேகாடி
தே வர்கடைqயுமல்லவா அவன் வம்புக்கு
இழுக்கிறான்!
வால் : தே வர்கள் மீது கqங்கம் ஏற்படும்
வண்ணம் இராவணன் நீதிமன்றத்தில் வாதிட்டு
வெவல்வடை நிடைwத் ால்.
துதேரா: கம்பராலல்லதேவா தே வதேலாகத்துக்கு,
இப்படிப்பட்ட கqங்கம் ஏற்பட்டு விட்டது
என்று நிடைwக்கத் தே ான்றுகிறது.
வால் : கம்பதேர நீர் வெகாடுத் புகார்கள்
விசாரடைணயின் தேபாது உங்களுக்தேக தீடைமயாய்
வந்து முடியப் தேபாகிறது. வெபாறுத்திருந்து
பாருங்கள் ..
கம் : மாமுனிவதேர! கவிச்சக்கரவர்த்தி என்று
உலகம் என்டைwப் புகழ்கிறது. அது இந்
இராவணனுக்குத் வெ ரியவில்டைல. அவதேwா

என்டைw வாதிட்டுக் வெகால்கிறான். நீதேரா,
என்டைw டைநயாண்டி வெசய்து வெகால்கிறீர். ஊம்..
நான் வருகிதேறன். )
[கம்பர் தேபாகிறார்? [காட்சி முடிவு!
------------------

காட்சி - 8
இடம் : அறமன்றம்
இருப்தேபார்: நீதிதே வன், இராவணன், கம்பர்,
அக்னி தே வன்.
இரா : அக்னி தே வதேw! புண்ணியத்டை
நாடித் ாதேw யாகங்கள் வெசய்யப்படுகின்றw?
அக்னி : ஆமாம்.
இரா : மwத்தூய்டைம ாதேw மிக முக்கியம் யாக்
காரியத்திதேல ஈடுபடுபவர்களுக்கு.
அக்கினி : மwத்தூய்டைம ான் முக்கியம்.
இரா : ாங்கள் பல யாகங்களுக்குச்
வெசன்றிருக்கிறீர் - வரம்- அருள் –
அக்னி : தேபாயிருக்கிதேறன்.

இரா : பல யாகங்களிதேல ரப்பட்ட ஆகுதிடைய
உண்டு - [அக்னியின் வெ ாந்திடையச் சுட்டிக்காட்டுகிறான்,
அக்னி தேகாபிக்கிறான்]
அக்னி : என்டைw தேவண்டி அடைழத் வர்களுக்குத்
ரிசwம் ந்து பூஜித் வர்களுக்கு வரம் அருளி
இருக்கிதேறன். இலங்தேகசா விண்ணும் மண்ணும்
அறியும் என் மகிடைமடைய - நீ அறிய மாட்டாய் ஆணவம் உwக்கு –
இரா : மகிடைம...! வரம் அருளும் வல்லடைம
ங்கட்குக் கிடைடத் து; ங்களுக்கு இருக்கும்
தே வ ப வியால் –
அக்னி : ஆமாம்.
இரா : அந் த் தே வ ப வி, மும்மலங்கடைq
அடக்கி, பஞ்தேசந்திரியங்கடைqக் கட்டுப்படுத்தி,
தேபா பலம் வெபற்று, புண்யத்டை ப் வெபற்ற ால்
ங்களுக்குக் கிடைடத் து, கிடைடத் து.

அக்னி : தேவறு எப்படிக் கிடைடக்கும் பஞ்சமா
பா கம் வெசய்து வெபறுகிற ப வியா, தே வ ப வி?
இரா : பஞ்சமா பா கம், அரக்கர் வெசயல் தே வர்
உலகுக்கு பஞ்சமாபா கம், நஞ்சு !
அக்னி : உண்டைம ான் !
இரா : அக்னி தே வதேw! சப் ரிஷிகள் உமக்குத்
வெ ரியுதேமா?
அக்னி : வெ ரியும்...
இரா : ஏன் திடைகப்பு ஒரு முடைற சப் ரிஷிகள்
வெசய் யாகத்திற்குச் வெசன்றிருந் தேர,
கவwமிருக்கிற ா?
அக்னி : தேபாயிருந்தே ன். இரா தேபா பலம்
வெபற்றவதேர வசிகள் எழுவர் வெசய் அந்
னிச் சிறப்பாw யாகத்துக்குச் வெசன்ற ாங்கள்...
என்w வெசய்தீர் …

அக்னி : வெசன்றிருந்தே ன் - அடைழத்திருந் wர்.
இரா : அடைழக்காமலா வெசல்வீர்! ங்கள்
மகிடைமடைய அறிந்து ான் அடைழத் wர், அந்
மகரிஷிகள் - வரம் அருள் வாரீர் என்று ான்
அடைழத் wர் – ஆwால் அங்கு வெசன்று ாங்கள்
வெசய் து என்w?
அக்னி : ஆகுதி அளித் wர்.
இரா: அவர்கள் ஆகுதி அளித் wர்,
அக்னிதே வதேw! அவர்கள் அளித் து ஆகுதி ாங்கள் விரும்பியது என்w?
அக்னி : நான்...
இரா : ாங்கள் விரும்பியது என்w?
மும்மலங்கடைq அடக்கிய மூர்த்திதேய!
விண்ணும் மண்ணும் தேபாற்றும் தே வதேw!
அருள் தேவண்டி அவர்கள் ஆகுதி அளித் wர் ஆwால் நீர் எடை விரும்பினீர். மwத்
தூய்டைமயால் தே வ ப வி வெபற்றவதேர எடை

விரும்பினீர்... வெசால்ல மாட்டீர்... சப் ரிஷிகளின்
பத்தினிமார்கடைq அல்லவா விரும்பினீர்.
யாகம் காணச் வெசன்றீர், தேமாகம் வெகாண்டு
விட்டீர் - யாகத்தில் ஈடுபட்டிருந்
சப் ரிஷிகள் மடைwவிமார் மீது இந்திரியங்கடைq அடக்கிய ால் இந் த் தே வ
ப வி வெபற்றீர் - உம்டைம வணங்கி வரம்
தேகட்டwர் வசிகள். நீதேரா, காமம் கக்கும்
கண்களுடன் ரிஷி பத்தினிகடைqப் பார்த் படி
நின்றீர்.
அவர்கடைqக் கற்பழிக்கத் திட்டமிட்டீர். உண்டா
? இல்டைலயா?
அக்னி : ஏதே ா ஒரு வடைகயாw மw மயக்கம்.
இரா : உமக்கு வரம் அருqப் தேபாw இடத்திதேல
நீர் காமப் தேபயானீர் - வெபயதேரா தே வன் - புகதேழா
அபாரம் - வெசயதேலா, மிக மிக மட்ட ரகமாwது.
அக்னி தே வதேw! யாகங்கடைq அழித் wர்
அரக்கர் என்கிறார்கதேq, அவர்கள் கூட

அவ்வqவு ஈwத் wமாக நடந்து
வெகாண்டதில்டைல. நீதி தே வா! யாக
குண்டங்கqருதேக இது தேபான்ற ஆபாசங்கள்
அwந் ம் - யாகம் பகவத் ப்ரீதிக்காw காரியம்
என்று வியாக்யாwம் கூறுகிறார், கம்பர்!
இந் யாகங்களில் இலட்சணம் இப்படி
இருக்கிறது! யாகங்களுக்குச் வெசன்று வரம்
அருqப் தேபாகும் தே வர்களின் வெசயல் இவ்வி ம்
இருக்கிறது –
அக்னி : மw மயக்கம் என்று ான் கூறிதேwதேw!
இரா : உமக்கு மw மயக்கம் ஏற்படலாமா? யாக
குண்டத் ருதேக அமர்ந்திருந் ரிஷி
பத்தினிகளிடம் ஏற்பட்டதே மw மயக்கம் கண்டித் wரா - ண்டித் wரா - தே வ ப விடைய
இழந்தீரா? - இல்டைலதேய - காமந் கார தேசட்டைட
புரிந்தீர் - புரிந்தும், அக்னி தே வwாகதேவ வெகாலு
வீற்றிருக்கிறீர் - என்டைwதேயா, இந் க் கம்பர்
அரக்கwாக்கிwார் - என் ராஜ்யம் அழிந் து ர்ம
சம்ம ம் என்று வா ாடுகிறார். நான் அரக்கன்

ஆwால் நான் வெசய் தில்டைல, ாங்கள் வெசய்யத்
துணிந் அக்கிரமத்டை ...
ஆரியர்கள் வெசய்யும் யாகங்கடைqப் பற்றி, நான்
எப்படி மதிப்பு வெகாள்q முடியும்? இந்
யாகங்களில் பிரசன்wமாகும், அக்னி தேபான்ற
தே வர்களிடம் நான் எப்படி மதிப்பு காட்ட
முடியும்? ஆகதேவ ான், யாகங்கடைq அழித்தே ன்.
ரிஷி பத்னிகடைqக் கூடக் கற்பழிக்கத் துணியும்
இந் த் தே வர்கள், என்டைw இழித்தும், பழித்தும்
தேபசலாமா? இவர்களின் அகரமத்டை
அம்பலப்படுத் யாரும் கிqம்பா ாதேலதேய
இவர்களுக்கும் - இவர்களின் புகழ் பாடிப்
பூரிப்படைடயும் இந் ப் புலவருக்கும், என்டைwக்
கண்டிக்கத் துணிவு பிறந் து.. ...
கூப்பிடுங்கள் ஒவ்வெவாரு தே வடைwயும் அவரவர்களின் அக்ரமச் வெசயடைல ,
ஆ ாரத்தே ாடு எடுத்துக் கூறுகிதேறன் - மறுக்க
முடிகிற ா இந் மகானுபாவர்கqால் என்று
பார்ப்தேபாம்.
[நீதிதே வன், கவடைல வெகாண்டவராகி, சடைபடையக்

கடைலத்து விடுகிறார்]
நீதி : இன்று இவற்றுடன் நீதிமன்றம் கடைலகிறது.
பிறகு கூடுதேவாம்.
------------
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(நீதிதே வனும், இராவணனும் வந்து
வெகாண்டிருக்கின்றwர் )
இரா : நீதிதே வா! இரக்கம் எனும் ஒரு
வெபாருளிலா அரக்கன், இது என் மீது
சாட்டப்பட்டுள்q குற்றச்சாட்டு. என் மீது
மட்டுமல்ல, பலரால், பல தேபர் மீதும்
இக்குற்றச்சாட்டு, பல சமயங்களில்
சமயத்திற்தேகற்றாற்தேபால் சாட்டப் படுகிறது.
இரக்கம் இல்டைலயா? ஏwய்யா இவ்வqவு
கல்மwம்? இரக்கம் வெகாள்qா வனும்
மனி wா? சர்வ சா ாரணமாகக் தேகட்கப்படும்
தேகள்விகள். ஆwால், பலரால் பல சமயங்களில்
இரக்கத்டை க் வெகாள்q முடிவதில்டைல. ஏன்
வாழ்க்டைகயின் அடைமப்பு
முடைற ான் காரணம். நீதி : என்w இரக்கம்
வெகாள்q முடியா ற்கு வாழ்க்டைகயின்
அடைமப்பு முடைறயாw காரணம்?

இரா : ஆம் நீதிதே வா! ஆம்.
நீதி : விqங்கவில்டைலதேய, ங்களின் வா ம்.
இரா : விqங்காத்து, என் வா ம் மட்டுமல்ல,
நீதிதே வா! என் மீது சாட்டப்பட்டுள்q
குற்றச்சாட்டும் கூடத் ான் விqங்கவில்டைல.
வாழ்க்டைகயின் அடைமப்பு முடைற, இரக்கத்தின்
மw நிடைலகடைq மாற்றி விடுகிறது. இது என்
வா ம். அது ங்களுக்கு விqங்கவில்டைல .
வாரும் என்னுடன் என் வா த்தின்
விqக்கத்திடைwக் காட்டுகிதேறன். (புறப்படு ல்)
[காட்சி முடிவு]
-------------
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இடம் : தே வதேலாகத்தில் ஒரு நந் வwம்.
இருப்தேபார் அகலிடைக, தே ாழி, சீடை .
[அகலிடைகயும், தே ாழியும், பூப்பறித்துக்
வெகாண்தேட தேபசுகிறார்கள்]
அக : என்w ான் வெசால்லடி, அவர்
கருணாமூர்த்தி என்றால்கருணாமூர்த்தி ான்.
என்டைw என் கணவர், கல்லாகும்படி சாபம்
இட்டு விட்டார் - கவனிப்பாரற்றுக்
கிடந்தே wல்லவா - வெவகு காலம் - எவ்வqதேவா
உத் மர்கள், தேபா wர்கள் அவ்வழிப் தேபாய்க்
வெகாண்டும் வந்து வெகாண்டுந் ான் இருந் wர்.
ஒருவர் . மwதிலும் துளி இரக்கமும்
உண்டாகவில்டைல .
தே ாழி : கல் மwம் படைடத் வர்கள்.
அக : கனி வடைககடைqக் வெகாடுத்திருப்தேபன்,
அவர்களில் எவ்வqதேவா தேபருக்கு . காடைலக்

கழுவி, மலர்தூவி இருப்தேபன் - ஒருவருக்கும்
இரக்கம் எழவில்டைல . கடைடசியில் என் ஐயன்
தேகா ண்டபாணி, மwதிதேல இரக்கம் வெகாண்டு
என்டைwப் படைழயபடி வெபண் உருவாக்கிwார் என் கணவடைரயும் சமா ாwப் படுத்திwார் அவருடைடய இரக்கத் ால் ான் எwக்கு
விதேமாசwம் கிடைடத் து.
[அகலிடைக தேபசுவடை க் தேகட்டுக் வெகாண்தேட
வந் சீடை ]
சீடை : எவருடைடய இரக்கத் ால்?
[அகலிடைக ஓடிவந்து சீடை யின் பா த்தில் மலர்
தூவி, நமஸ்கரித் பிறகு தே ாழியும்
நமஸ்கரிக்கிறாள்.]
அக : அன்டைwதேய! நமஸ்கரிக்கிதேறன். ங்கள்
நா ன், ஸ்ரீராமச்சந்திரருடைடய கலியாண
குணத்டை த் ான் கூறிக் வெகாண்டிருந்தே ன்,
அவருடைடய கருடைணயால் ான்
இந் ப் பாவிக்கு, நற்கதி கிடைடத் து.
சீடை : அவடைரத் ான் இரக்க மwமுள்qவர்

என்று புகழ்கிறாயா?
அக : ஆமாம். அம்மணி ஏன்?
சீடை : அவடைரயா? அடி பாவி! அவருக்கா இரக்க
சுபாவம் என்று வாய் கூசாது கூறுகிறாய்
அக : திடைகத்து ாதேய என்w வார்த்டை
தேபசுகிறீர்.
சீடை : டைபத்தியக்காரி! இரக்க சுபாவமா
அவருக்கு என்டைwக் காட்டுக்குத் துரத்திwாதேர,
கண்டைணக் கட்டி, அப்தேபாது நான் எட்டு
மா மடி முட்டாதேq கர்ப்பவதியாக இருந்
என்டைwக் காட்டுக்கு விரட்டிw கல்மwம்
வெகாண்டவடைர, இரக்கமுள்qவர் என்று
வெசால்கிறாதேய. எவதேwா, எ ற்காகதேவா,
என்டைwப் பற்றிப் தேபசிw ற்காக ஒரு குற்றமும்
வெசய்யா என்டைw - ர்ம பத்தினி என்ற
முடைறயிதேல அவருடன் 14 வருஷம் வwவாசம்
வெசய் என்டைw - இராவணனிடம் சிடைற வாசம்
அனுபவித்து அதேசாகவwத்திதேல அழுது கிடந்

என்டைw , கர்ப்பவதியாக இருக்கும் தேபாது,
காட்டுக்குத் துரத்திய காகுத் டைwக்
கருணாமூர்த்தி என்று புகழ்கிறாதேய!
கல்லுருவிலிருந்து மறுபடியும் வெபண் வெ7ன்மம்
எடுத் து இ ற்காகவா? கடைடசியிலும் என்டைwச்
சந்தே கித்து, பா ாqத்தில் அல்லவா
புகடைவத் ார். அப்படிப்பட்டவடைர, அகல்யா
எப்படியடி , இரக்கமுள்qவர் என்று கூறுகிறாய்?
வில்வீரன் என்று புகழ்ந்து தேபசு, சத்துரு சங்காரன்
என்று தேபசிச் சாமரம் வீசு , என்w
தேவண்டுமாwாலும் தேபசு புகழ்ச்சியாக, ஆwால்
இரக்கமுள்qவர் என்று - மட்டும் வெசால்லாதே
இனி ஒரு முடைற - என் எதிரில். பிராணபதே
என்டைwப் பாரும் இந் நிடைலயிலா , என்டைwக்
காட்டுக்குத் துரத்துகிறீர்? ஐதேயா! நான் என்w
வெசய்தே ன்? குடிடைசயிதேல இருக்கும்
வெபண்களுக்குக் கூட, கர்ப்பகாலத்தில், சுகமாக
இருக்க வழி வெசய்வார்கதேq ! சக்கரவர்த்தியின்
பட்ட மகிஷியாw எwக்கு இந் க் கதியா? நான்
எப்படித் ாளுதேவன். பிரியப்தே என்டைwக்
கவனிக்காவிட்டால் தேபாகிறது, என்
வயிற்றிலுள்q சிசு - உமது குழந்டை - அடை க்

கவனியும். ஐதேயா! கர்ப்பவதிக்குக் காட்டு
வாசமா? ஐதேயா! உடலிதேல வலிவுமில்டைல –
உள்qதேமா, துக்கத்டை தேயா, பயத்டை தேயா
ாங்கும் நிடைலயிதேல இல்டைல. இந் நிடைலயிதேல
என்டைwக் காட்டுக்குத் துரத்துவது ர்மமா?
நியாயமா? துளியாவது இரக்கம் காட்டக்
கூடா ா? அழு கண்களுடன் நின்று அவ்வி ம்
தேகட்தேடwடி - அகல்யா ! என் நா ரிடம்.
அதேசாக வwத்திதேல கூட அவ்வqவு
அழுத்தில்டைல.
அவனிடம் தேபசிw தேபாது கூட, என் குரலிதேல
அதிகாரம் வெ ானித் து; மிரட்டிதேwன், இவரிடம்
வெகஞ்சிதேwன். ஒரு குற்றமும் வெசய்யா நான் இரக்கம் காட்டச் வெசால்லி இரவிகுலச்
தேசாமடைwக் தேகட்தேடன்...
சீ ா! நான் ராமன் மட்டுமல்ல ரா7ாராமன்! என்றார்.
ரா7ாராமன் என்றால் மடைwவிடையக் காட்டுக்கு

அனுப்புமqவு கல் வெநஞ்சம் இருக்க
தேவண்டுதேமா என்று தேகட்தேடன்.
அகல்யா! என் கண்ணீர் வழிந்து கன்wத்தில்
புரண்டது. புயலில் சிக்கிய பூங்வெகாடி தேபால்
உடல் ஆடிற்று. என் நிடைலடைய அந் தேநரத்தில்
அரக்கwாw இராவணன் கண்டிருந் ால் கூட
உ வி வெசய்வாwடி. ஆwால் நீ புகழ்ந் ாதேய
கருணாமூர்த்தி என்று, அவர், என் கண்ணீடைரச்
சட்டைட வெசய்யவில்டைல - நான் ப றிதேwன்,
கருடைண காட்டவில்டைல, காலில் வீழ்ந்தே ன் ஏதே ா கடடைம கடடைம என்று கூறிவிட்டு,
என்டைwக் காட்டுக்குத் துரத்திwார்.
அப்படிப்பட்டவடைர, ன் பிராண நாயகியிடம்,
ஒரு பாவமுமறியா தேபடை யிடம்,
கர்ப்பவதியிடம், கடுகqவு இரக்கமும்
காட்டா வடைர, அகல்யா! புத்தி வெகட்டவதேq!
கூசாமல் கூறுகிறாய், இரக்கமுள்qவவெரன்று.
இனி ஒரு முடைற கூறாதே ; என் மwடை தேவக
டைவக்காதே ''
[சீடை தேகாபமாகச் வெசன்று விட, அகல்யா

திடைகத்து நிற்கிறாள்]
-----------------
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பாடை - இராவணன், நீதிதே வன் வரு ல்
இரா : நீதிதே வா, தேபாதுமல்லவா? இரக்கத்தின்
பல் வடைக உருவங்கள் விடைqவுகள்.
நீதி : என்wால் காணவும் சகிக்க முடியவில்டைல.
கா ால் தேகட்கவும் முடியவில்டைல. அன்டைw
7ாwகிதேய இவ்வqவு தேவ டைwப்படுகிறாதேர,
அய்யனின் இரக்கமிலா வெசயல் கண்டு.
இரா : உண்டைம அதுவாக இருக்கிறதே தே வா.
இரக்கம் வெகாள்qா ார் பலர் உqர். அது
அவரவர்களுக்கு ஏற்பட்ட சூழ்நிடைல இரக்கம்
உச்சரிப்ப ற்கு எளிய ப ம், இனிடைமயுங் கூட.
வாழ்க்டைகயிதேல இரக்கத்டை த் தே டிப் பயணம்
நடத்துவதே ா - அடைலகடலிதேல பாய்மரமற்ற
கலம் வெசல்வது தேபாலத் ான். வாருங்கள்
தேபாகலாம்.

[காட்சி முடிவு].
------------
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நீதிதே வன் மாளிடைக
நீதிதே வன் தேசாகதேம உருவாக, சிந் டைwயில்
ஆழ்ந்திருக்கிறார். அப்தேபாது உள்தேq
நுடைழகிறான், பணியாள்.
பணி : தே வா, பூதேலாகத்தில் ாங்கள் கண்ட
காட்சிகளிதேலதேய, இன்னும் மwம்
இலயத்திருக்கிறீரா? இல்டைல, இலங்தேகசன்
ன்னுடைடய அரக்கக் குணத்டை ங்களிடமும்
காட்டி விட்டாwா? கலக்கத்துக்கு என்w சுவாமி
காரணம்? இல்டைல, என் காதில் பட்டடைவ
ங்கட்கும் எட்டி விட்ட ா?
நீதி : என்w வரும்தேபாதே , அடுக்கடுக்காக
தேகள்விகடைqக் தேகட்டுக் வெகாண்தேட வருகிறாய்!
எwது கலக்கம், நான் - பூதேலாகத்தில் கண்ட
காட்சிகள் ான். இலங்தேகசன் ன் வா த்திற்கு,
ஆ ாரபூர்வமாக பூதேலாக நடவடிக்டைககடைqக்
காட்டிwான். பூதேலாகம் என்w?

தே வதேலாகத்திலும் சில காட்சிகடைqக்
கண்தேடன்.
வரவர்கள் ஏற்றிருக்கின்ற வெ ாழில், வாழ்க்டைக
முடைற, இலட்சியம் ஆகியவற்றால், இரக்கம்
காட்ட முடியா சந் ர்ப்பங்கள் பல
தேநரிடுகின்றw. இடை நிடைwத்தே கலக்கம்
வெகாண்தேடன். அது சரி, நீ ஏதே ா காதில் பட்டது .
என்றாதேய, என்w தேசதி காதில் பட்டது?
பணி : சந்தே கிக்கிறார்கள். சுவாமி, ங்கடைq.
அது மட்டுமல்ல, குற்றதேம சாட்டுகிறார்கள்,
ங்கள் மீது.
நீதி : [அலட்சியமாக குற்றமா? என் மீ ா? யார்
அவர்கள்?
பணி : தே வர்கள் சுவாமி! ாங்கள்
இராவணனுடன் சுற்றிக்
வெகாண்டிருக்கிறீர்கqாம். குற்றவாளியுடன் இவர்
சுற்றக் காரணம் என்w என்கிறார்கள்.

நீதி : குற்றம் சாட்டப்பட்டவன், wக்கு
அளிக்கப்பட்ட தீர்ப்பு, அநீதி, அக்ரமம்,
அநியாயம் என்படை விqக்க ஆ ாரங்கடைqக்
காட்டிwான். ஏன் அவனுடன் வெசல்லக்
கூடாது?
பணி : இலங்தேகசனுடன் ாங்கள் வெசல்வது,
அவனிடம் இலஞ்சம் வெபற்றுக் வெகாண்டு ான்
என்றும் தே வர்கள் தேபசுகிறார்கள் சுவாமி. –
நீதி : [ தேகாபத்துடன்] எவரும், எவடைரப் பற்றியும்
எப்படியும் ஏசித் திரியும் மதேwாபாவம்
பூதேலாகத்தில் ான் வெபருகியிருக்கிறது, என்று
எண்ணியிருந்தே ன். எந் வி மாw பற்தேறா,
பாசதேமா, வெகாள்டைகதேயா, இலட்சியதேமா,
இல்லா வர்களும், பாடுபடாமதேலதேய பலடைw
அனுபவிக்க தேவண்டும் என்பவர்களும்
மட்டுதேம இடை ப் தேபான்ற இழிவாw
காரியங்கடைqச் வெசய்து வெகாண்டிருப்பார்கள்.
இந் ப் புற்றுதேநாய் பூதேலாகத்தே ாடு நிற்காமல்,
தே வதேலாகத்டை யும் பற்றிக் வெகாண்டது
தேபாலும். அடைவகடைq விட்டுத் ள்ளு. காதில்

தேபாட்டுக் வெகாள்qாதே . அப்படிதேய
விழுந் ாலும், மwடை ப் தேபாட்டுக் குழப்பிக்
வெகாள்qாதே வெ ன்னிலங்டைக இராவணன்
தீர்ப்டைபப் பற்றி, கவடைலயின்றிதேய இந்
விசாரடைணயில் கலந்து வெகாள்கிதேறன், என்று
வெசால்லிவிட்ட பிறகு, அவன் எwக்கு இலஞ்சம்
ர தேவண்டிய அவசியம் ஏது?
[இப்தேபாது, கம்பர் தேகாபமாக உள்தேq
நுடைழகிறார்.]
அவடைரக் கண்டதும்
பணி : இதே ா, கவிச் சக்கரவர்த்தி அவர்கதேq
வந்து விட்டார்.
கம்: நீதி தே வன் அவர்கள் ஏதே ா அவசியத்டை ப்
பற்றி எடுத்துச் வெசால்லிக் வெகாண்டிருந் ார்கள்.
நான் இப்தேபாது அவசியத்தே ாடு ான்
வந்துள்தேqன். அவசியம் இல்லாமல் அந்
அரக்கதேwாடு, ாங்கள் பூதேலாகத்திற்கு வெசன்று
வருவதும், அவதேwாடு குலாவிக்
வெகாண்டிருப்பதும் தேகலிக்குரிய ாக உள்qது

தே வா! இது அவசியம் ாwா, என்று
தேகட்கிதேறன்.'
நீதி : குற்றவாளிவெயwக் கரு ப்படுபவன் மிகச்
சா ாரணமாwவன் என்று ாங்கள் கூறிட
முடியாது. கம்பதேர , அவன் wக்கு ஆ ாரமாக
எடுத்துக் காட்டும் சம்பவங்கடைqயும்
சா ாரணமாwவெ ன்றும் ள்ளிவிட முடியாது.
ன் இடைச வன்டைமயால் பரமனின்
உள்qத்டை தேய உருக டைவத் வன். ஈடு
இடைணயற்ற கடைலஞன். இடைவகடைq இல்டைல
என்று மறுத்திட எவர் உqர் கம்பதேர! அவனுடன்
நான் வெசால்வது, அடாது, கூடாது, என்று
கூறுதேவார், என்w காரணம் கூறுவார்.
கம் : மற்றவர்கள் என்w கூறுகிறார்கள் என்பது
பற்றி நான் ஏதும் அறிதேயன். நான் கூறுவது,
குற்றவாளிவெயwக் - கரு ப்படுபவனுடன், தீர்ப்பு
கூறுதேவார் சுற்றிக்
வெகாண்டிருப்பது முடைறயல்ல, சரியல்ல என்று.
அவன் விqக்கம் கூற ங்கடைq அடைழக்கிறான்
என்றால், என்டைwயுமல்லவா, உடன் அடைழத்து

வெசல்ல தேவண்டும்? ாங்கள் மட்டும் னியாகச்
வெசல்வது வறல்லதேவா?
நீதி : குற்றம் சாட்டப்பட்டவடைw, னியாக
விசாரிப்பதும், குற்றம் சாட்டியவர்கடைq
னியாக விசாரிப்பதும் பிறகு இருவடைரயும்
டைவத்து விசாரடைண நடத்துவதும், தீர்ப்புக்
கூறுதேவானின் முடைற அல்லதேவா? அது எப்படித்
வறாகும்?
கம் : கடல் சூழ் உலகவெமலாம், கவிச்சக்கரவர்த்தி
எwப் தேபாற்றப்படும் என்டைwயும், கருடைணயும்,
இரக்கமும் இல்லா அரக்கடைwயும், ஒன்றாகதேவ
கருதிவிடுகிறீரா, தே வா? ஏற்வெகwதேவ
அளிக்கப்பட்ட தீர்ப்பின் மீது, மறு விசாரடைணக்
வெகாள்வதே ஏற்ற முடைடய ாகாது. அப்படி
எடுத்துக் வெகாண்ட மறுவிசாரடைணயில்
குற்றவாளியின் பின்wால், தீர்ப்புக் கூறுதேவார்
சுற்றிக் வெகாண்டிருப்பது கற்றறிவாqர், ஏற்றுக்
வெகாள்q முடியா து, தே வா!
நீதி : முற்றும் கற்றுணர்ந்தே ார் முடிவு கூட கால

வெவள்qத் ால், சரியாwடைவ அல்ல என்று மறு
தீர்ப்பளிக்கப் பட்டுள்qw என்பதும் ாங்கள்
அறியா ல்ல.
கம் : நீதிதே வா! ங்கடைq நிந்திக்க
தேவண்டுவெமன்பதே ா, ங்கள் மீது மாசு கற்பிக்க
தேவண்டுவெமன்பதே ா, எwது எண்ணமல்ல.
எல்லாவி ஆற்றலும், அறிவும், திறனும்
இருந் து. ஆwால் அன்டைw சீ ா பிராட்டியாடைர,
அவன் சிடைற டைவத் தும்,
வெகாடுடைமப்படுத்தியதும், அவwது இரக்கம்
இல்லா அரக்க குணத் ால் ான் " என்று நான்
எடுத்துடைரத் தீர்ப்புக்கு ங்கள் தீர்ப்பு
மாறுபடுமாwால், கவிச்சக்கரவர்த்தி கம்பர்
மட்டுமல்ல, தே வரும், மூவரும், முனிவரும்
பரிகசிக்கப்படுவர். எwதேவ ங்கடைqக் தேகட்டுக்
வெகாள்வவெ ல்லாம், இரக்கமில்லா வெகாடுமwம்
படைடத் வன் ான் இராவணன், அரக்க குணம்
படைடத் வன் ான் . என்பதில் எள்qqவும்
சந்தே கமில்டைல, என்ற தீர்ப்டைபதேய நான்
எதிர்ப்பார்க்கிதேறன். வெசன்று வருகிதேறன். தே வா.

[கம்பர் தேபாய் விடுகிறார்]
பணி : என்w தே வா இராவணனுடன் வெசல்வது,
காது, கூடாது, என்று கூறி விட்டு, கம்பர் ாதேw
தீர்ப்டைபக் கூறி, அ ன்படி தீர்ப்பும் இருக்க
தேவண்டுவெமன்கிறாதேர
இது என்w வடைகயில் நியாயம் தே வா
நீதி: இது ான் தேநரத்துக்தேகற்ற, ஆளுக்தேகற்ற
நியாயம். இலங்காதிபதி தீர்ப்டைபப் பற்றிக்
கவடைலப் படவில்டைல. கம்பர் ன் தீர்ப்பு
குற்றமுடைடயது என்று கூறிவிடப் தேபாகிறார்கள்
என்று கவடைலப்படுகிறார். உம் . பார்ப்தேபாம்.
[காட்சி முடிவு]
---------------
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இடம் : அற மன்றம்
இருப் : நீதி தே வன், இராவணன், கம்பர்,
விசுவாமித்திரர்.
நிடைலடைம : இராவணன் வா ாடுகிறான். கம்பர்,
அலட்சியமாக இருப்பது தேபால் பாவடைw
வெசய்கிறார். விசுவாமித்திரர் திடைகப்புற்றுக்
காணப்படுகிறார். இந் வழக்டைக விசாரிக்க
தேவண்டிய வெ ால்டைல நமக்கு வந்து தேசர்ந் தே
என்று நீதிதே வன் கவடைலப்படுகிறார்.
இரா : [விசுவாமித்திரடைரப் பார்த்து] நாடாண்ட
மன்wடைwக் காடு ஏகச் வெசய்தீர்!
அரண்மடைwயிதேல தேசடியர் ஆயிரவர்
பணிவிடைட வெசய்ய, ஆwந் மாக வாழ்ந்து
வெகாண்டிருந் அரசிடைய அடிடைம தேவடைல
வெசய்ய டைவத்தீர்.
மகன் பாம்பு தீண்டி இறந் ான்.
சுடடைல காத்து நின்றான் கணவன் !
வெசங்தேகால் ஏந்திய அவன் கரத்திதேல,
வசியாதேர! பிணங்கள் சரியாக வெவந்து,

கருகிwவா என்று கிqறிப் பார்க்கும் தேகால்
இருந் து.
வெபற்ற மகன் பிணமாக எதிதேர !
வெபாற்வெகாடி தேபான்ற மடைwவி க றிப்
புரண்டிடும் காட்சி, கண் முன்தேw.
பிணம் சுட, சுடடைலக் காசு தேகட்கிறான்!
ன் மகன் பிணமாக, ன் மடைwவி மாரடித்து
அழுகிறாள் - மா வம் புரிந் வதேர மகரிஷிதேய!
அந் மன்wன், சுடடைலப் பணம் எங்தேக என்று
தேகட்கிறான்.
ஐதேயா மகதேw பாம்பு அண்டிக் கடித் தேபாது
அலறித் துடித்திட்டாதேயா, ப றி
விழுந்திட்டாதேயா - சந்திரமதி புலம்பல்! யாரடி
கள்ளி! இங்தேக பிணமது சுடதேவ வந் ாய், தேகqடி
மாதே தேசதி , வெகாடுத்திடு சுடடைலக்காசு
வெவட்டியாwாகிப் தேபசுகிறான் தேவந் ன்.
சுடடைலயில்
இடை விட, கல்டைலயும் உருக்க தேவறு தேசாகக்
காட்சி தேவண்டுமா கல்லுருவமல்ல, கடைல பல்

வெ ரிந் வதேர!
என்w வெசய்தீர் இடை க் கண்டு?
இரக்கம், இரக்கம் என்று கூறி, என்டைw இழிவு
படுத்தும் எதுடைக தேமாடைw வணிகதேர மகன்
பிணமாwான் – மடைwவி மாரடித் ழுகிறாள் மன்wன் சுடடைல காக்கின்றான் - பிணத்டை
எட்டி உடை க்கிறான்.
ஏன் இரக்கம் காட்டவில்டைல?
தேபா wராயிற்தேற நான் ான் அரக்கன், இரக்கம்
எனும் ஒரு வெபாருள் இல்டைல - இவருக்கு என்w
குடைற ஏன் இரக்கம் வெகாள்qவில்டைல? கம் :
[காரணம், விqக்கம் அறியாமல் இராவணன்
தேபசுகிறான் என்று நீதி தே வனுக்கு எடுத்துக்
காட்டும் தேபாக்கில்] சத்ய தேசா டைwயன்தேறா
அச்சம்பவம் மூவுலகும் அறியுதேம, முடியுடைட
தேவந் wாம் அரிச்சந்திர பூபதி சத்யத்டை இழக்கச்
சம்மதிக்காமல்,
சுடடைல காத் டை .. தேசா டைw... சத்ய தேசா டைw...
இரா : ஆமய்யா ஆம்! சத்திய தேசா டைw ான்

ஆwால் இங்கு நான் இரக்கம் ஏன் அந் ச்
சமயத்திதேல முனிவடைர ஆட்வெகாள்qவில்டைல
என்று தேகட்கிதேறன்.
விசு : அரிச்சந்திரடைw நான் வாட்டி வடை த் து,
அவனிடம் விதேரா ம் வெகாண்டல்ல.
இரா : விசித்திரம் நிரம்பிய தேவ டைw
காரணமின்றிக் கஷ்டத்துக்குள்qாக்கினீர்,
காவலடைw. இ யத்தில் இரக்கத்டை நுடைழய
விடாமல் தேவடைல வெசய்தீர் !
விசு : அரிச்சந்திரன் வெபாய் தேபசா வன் என்படை
இரா : வெ ரியுமய்யா - இரு வசிகளுக்குள்
சம்வா ம் – அ ன் பயwாக நீர் ஓர் சப ம்
வெசய்தீர், அரிச்சந்திரடைwப் வெபாய் தேபச
டைவப்ப ாக....
விசு : ஆமாம் அந் ச் சப த்தின்
காரணமாகத் ான் ...

இரா : சர்வ ஞாwஸ் ராகிய உமக்கு இரக்கம் எழ
தேவண்டிய அவசியம் கூடத் வெ ரியவில்டைல . விசு
. அ wால் அரிச்சந்திரனுடைடய வெபருடைம ாதேw
அவனிக்கு விqங்கிற்று.
இரா : அதுமட்டுமல்ல! உம்முடைடய சிறுடைமக்
குணமும் வெவளிப்பட்டது.
[விசுவாமித்திரர் தேகாபம் வெகாள்கிறார்.]
தேகாபித்துப் பயன்? அவ்வqவு மட்டுமல்ல கம்ப
இலக்கணமும் கடைவக்கு உ வாது என்பது
விqங்கிற்று - இரக்கம் நீர் வெகாள்qவில்டைல,
உம்டைம இவர்
அரக்கராக்கவில்டைல, இலக்கணம்
வெபாய்யாயிற்று: - தேநர்டைமயுடன் இப்தேபாதும்
கூறலாம். ஆம்! சில சமயங்களில் தே வரும்
மூவரும் தேபா wருங்கூட இரக்கம் காட்ட
முடியா நிடைல வெபறுவதுண்டு என்று. ஆwால்
தேவ ம் அறிந் வராயிற்தேற! அவ்வqவு எளிதிதேல
உண்டைமடைய உடைரக்க மwம் வருதேமா!
வெவட்கமின்றிச் வெசால்கிறீர். நான்
அரிச்சந்திரடைwக் வெகாடுடைமப்படுத்தியது,
அ ற்காக இரக்கத்டை மறந் து அவனுடைடய

வெபருடைமடைய உலகுக்கு அறிவிக்கத் ாதேw
உ விற்று என்று. நான் ரிஷியல்ல,. ஆகதேவ, நான்
7ாwகியின் வெபருடைமடையயும் இராமனின்
வீரத்டை யும், அனுமனின் பராக்கிரமத்டை யும்,
அண்ணடைwயும் விட்தேடாடிய விபீஷணனின்
ஆழ்வார் பக்திடையடையயும் உலகுக்குக் காட்டதேவ
இரக்கத்டை மறந்தே ன் என்று கூறிப்
பசப்பவில்டைல. என் பரம்படைரப் பண்புக்கும்,
பர்ணசாடைலப் பண்புக்கும் வித்யாசம் உண்டு.
[இராவணடைw அடக்கி உட்கார டைவக்க
தேவண்டுவெமன்று தேகட்டுக் வெகாள்வது தேபாலக்
கம்பர்; நீதி தே வடைwப் பார்க்கிறார். தேமலும்
இராவணன் தேபசிwால் விசுவாமித்திரன்
ஏதே னும் விபரீ மாகச் வெசய்வார் என்று
நீதிதே வனும் பயப்படுகிறார். எwதேவ,
அன்டைறய விசாரடைணடைய அந் அqதேவாடு
நிறுத்திக் வெகாண்டு அறமன்றத்டை க்
கடைலக்கிறார்]
(சடைப கடைலகிறது.)
---------------
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(மீண்டும் அறமன்றம் கூடுகிறது.)
இடம் : அறமன்றம்.
இருப்: அறவெநறி கூறுதேவார் அறுவர்,
இலங்காதிபன், நீதிதே வன், கம்பர்.
[கம்பரும், நீதிதே வனும் வருகின்றwர். ஒருவருக்
வெகாருவர் நமஸ்கரித்துக் வெகாள்கின்றwர். நீதி
தே வன் அமர்ந் தும் இலங்காதிபன்
தேபசுகிறான்.]
இரா : [அறவெநறி கூறுதேவாடைர தேநாக்கி] நீதி
தே வனுக்குத் துடைண நிற்க வந்துள்தேqாதேர!
அறவழி கண்டுடைரக்கும் அறிஞதேர! உமக்குச் சில
வெசாற்கள். இரக்கமற்றவன் நான், எwதேவ
அரக்கன் ; இந் க் கம்ப இலக்கணத்டை
மறுக்கிதேறன். கடடைம, வம், வெ ாழில்,
வாழ்க்டைகச் சிக்கல் மு லிய பல வெகாள்q
தேவண்டிய தேபாது, இரக்கம் காட்ட

முடிவதில்டைல , முடியாது, கூடாது - இ ற்கு
ஆ ாரங்கள் ஏராqம்.
மாசற்ற மடைwவி மீது அவசியமற்றும்
சந்தே கிக்கிறான், கணவன். அதுதேவ அறமாகாது.
இந் க் கணவன் வெசயலிதேலதேய இறங்கி, ன்
மடைwவிடையக் வெகால்லும்படி கட்டடைq
பிறப்பிக்கிறான். அது வெகாடுடைம அநீதி.
[விசுவாமித்திரர், அப்தேபாது பரசுராமடைwக்
தேகலியாகப் பார்க்கிறார். பரசுராமர் டைல
கவிழ்ந்து வெகாள்கிறார்]
அக்ரமம் அந் அqதேவாடு நிற்கவில்டைல.
அறவெநறி உணர்ந்தே ாதேர! அநியாயமாகத் ன்
மடைwவிடையக் வெகால்லத் துணிந் அந் க்
கணவன், ன் மகடைwதேய ஏவிwான் - ாடையக்
வெகால்லும்படி மகடைw ஏவிwான் - வெபற்வெறடுத்
ாடைய…..
பர : [தேகாபத்துடன்] தேபாதும் அந் ப் பழங்கடை .
விசு : [நீதிதே வடைwப் பார்த்து சாந் ப்
பாவடைwயில்]

குற்றவாளிக் கூண்டிதேல நிற்பவன், ன் முழு
வா த்டை யும் கூற நாம் உரிடைம ருவதே முடைற பரசுராமடைwப் பார்த்து டுக்க தேவண்டாம்.
இராவணடைw தேநாக்கி ாடையக் வெகால்லத்
wயடைw ஏவிய... கூறும், இலங்காதிபா தேமலும்
கூறும். ாடையக்
வெகால்ல wயடைw ஏவிய ..
இரா : ரும் வெசாரூபி! இதே ா இருக்கிறாதேர
[பரசுராமடைwக் காட்டி] இவருடைடய கப்பwார்
7ம க்னி ான்! அகரமக்காரத் ந்டை யின்
ஆற்றலுள்q மகன் இவர்! மகரிஷிதேய! ாயின்
டைலடைய வெவட்டினீதேர கப்பwாரின்
கட்டடைqடையக் தேகட்டு, அப்தேபாது இரக்கம் எந்
தேலாகத்துக்குக் குடி ஏறிற்று? இரக்கமற்ற நான்,
அரக்கன் ! அறவெநறி காப்பாqார் இவர்!
பர : [தேகாபமாக] துஷ்டத் wமாகப் தேபசும் உன்
நாடைவ துண்டித்து விட எவ்வqவு தேநரம்
பிடிக்கும் [எழுந்து நின்று] எவ்வqவு திமிர்!
மமடை ! [நீதி தே வடைwப் பார்த்து] நீதி தே வா!

இரா : [பரசுராமடைwக் தேகலியாகப் பார்த் படி]
ஆமாம், வசியாதேர நாக்டைகத் துண்டித்து விடும்
இல்டைலயாwால் பலப்பல விஷயம்
அம்பலத்துக்கு வந்துவிடும், பாசம், பந் ம்
இடைவகடைq அறுத்துக் வெகாள்q முடியா
விட்டாலும், வசிதேரஷ்டர்கதேq உமக்கு,
நாக்கறுக்க , மூக்கறுக்க நன்றாகத் வெ ரியுதேம
வெசய்யும்.
[நீதிதே வன், எழுந்திருந் பரசுராமடைர, 7ாடைட
காட்டி உட்கார டைவக்கிறார்].
விசு : [சமா ாwப்படுத்தும் முடைறயில்]
பரசுராமதேர! தேகாபம் - வெகாள்qாதீர். இராவணன்
உம்டைமக் குடைற கூறுவ ாக அர்த் மில்டைல.
இரக்கம் காட்டாது இருந் வர்கள் நான்
மட்டுமல்ல, பல தேபர் உண்டு, தேவறு
காரணத்துக்காக என்படை விqக்கத் ான், ங்கள்
ாயாரின் சிரத்டை த் ாங்கள் வெகாய் கடை டையக்
கூறிwார், என்று நிடைwக்கிதேறன்.
பர : [ஆத்திரத்துடன் எழுந்து] ஓய்,

விசுவாமித்திரதேர !
விசு : வெபாறுடைம, வெபாறுடைம! நீதிதே வா!
இவ்வqவு வெ ால்டைலயும் ங்கqால் வந் து.
நீதி : முனிபுங்கவதேர! என் மீது என்w வறு?
பரசுராமர், ன் ாயின் டைலடைய வெவட்டியது,
7ம க்னி . கட்டடைqயால். இலங்தேகசன்,
பரசுராமருக்கு இரக்கம் இல்டைல என்று குற்றம்
சாட்டிwான். என் மீது மாசு இல்டைலதேய!
விசு : உமக்குத் வெ ரியுதேம! இரக்கமற்ற
வெசயடைலச் வெசய் வர் இந் ப் பரசுராமர் என்று.
அப்படி இருக்க, எப்படி அவடைர அறவெநறி
காப்பவராகக் வெகாண்டீர்! வறல்லவா அது?
[தேகாபமாக] ஓய் விசுவாமித்திரதேர! உம்முடைடய
தேயாக்யடை டைய அறியாமல் என்டைw நீதிதே வன்
சடைபயிதேல இழிவாகப் தேபசிவிட்டீர்...
விசு : இழிவு ஏதும் தேபசவில்டைல. ஸ்வாமி!
உண்டைமடைய உடைரத்தே ன்.

பர : [ஆத்திரம் வெபாங்கி எழுந்து] நானும்
வெகாஞ்சம் உண்டைமடைய உடைரக்கிதேறன் தேகளும்.
7டாமுடி ாரி ஒருவர், ஐம்புலன்கடைq
வெவன்றவர் - தே வரும் மூவரும் கூப்பிட்ட
குரலுக்கு ஓடி வர தேவண்டும், ம் எதிதேர என்று
ஆடைச வெகாண்டு அதேகாரத் வம் வெசய் வர் (அடைwவரும் விசுவாமித்திரடைரப்
பார்க்கின்றwர்.) அப்படிப்பட்டவர் - தேகவலம்,
ஒரு கூத் ாடிப் வெபண்ணின் தேகாலாகலத்திதேல
மயங்கி, வத்டை விட்டு
அவளுடன்...
விசு : மூவரும், மன்ம பாணத்தின் முன், அது
தேபாலப் பரி வித் துண்டு, பரசுராமதேர!
தேமwடைகயின் தேமாகன் ரூபத்திதேல நான்
இலயித் து வெபரிய குற்றவெமன்று
கூறுகிறீர் - இது சக7ம் –
பர : தேகலியாக தேமwடைகயின் தேமாகwம்
[தேகாபம் கலந்து] தேவ தேவ ாந் த்தின்
இரகசியத்டை அறிந்து ஜீவன் முக் ராக
விqங்கிட தேவண்டியவருக்கு, தேமwடைகயின்

விழியிதேல வழியும் அழகு பற்றி என்wய்யா
கவடைல? [மற்றவர்கடைq தேநாக்கி] அவள் அ ரம்
துடித் ால் இந் தேபா wரின் யாக தேயாகம்
துடிக்க தேவண்டுமா? தூங்க தேவண்டுமா? இதுவா தேயாக்யடை . [குரடைல வெமல்லிய ாக்கி]
ஆwால் நான் அடை க் கூடக் குற்றவெமன்று
கூறவில்டைல . (தேசாகக் குரலில் தேமwடைகயிடம்
குலவினீர். குழந்டை சாகுந் லம் பிறந் ாள் விழியிதேல களிப்புடன், அந் க் குழந்டை டையக்
டைகயிதேலந்திக் வெகாண்டு, தே வ மாது தேமwடைக,
உம் எதிதேர வந்து நின்று, பிரியபதே ா இதே ா
நமது இன்பம் நமது மகள் என்று கூறி ஆ ரவு
தேகாரிய தேபாது, [குரடைல வெமள்q வெமள்q
உயர்த்துகிறார்.] எவளுடன் வெகாஞ்சி விடைqயாடி
பஞ்ச பாணடைw வெவன்றீதேரா, எவளுடைடய
அன்டைபக் தேகாரிப் வெபற்றீதேரா, எவளுக்காக கwல்
கிqம்பும் யாக குண்டத்டை விட்டு நீங்கி, புwல்
விடைqயாட்டுக்குக் கிqம்பி,
புqகாங்கி மடைடந்த்தேரா . அந் அழகு
தேமன்டைகடைய வெவறுத்தீர், அழ டைவத்தீர் - விக்கச்
வெசய்தீர் - தேவ டைwப் படுத்தினீர் - குழந்டை
சகுந் டைலடைய ஏற்றுக் வெகாள்q மறுத்தீர் -

டைகயாதேல வெ ாட மறுத்தீர் - கண்ணாதேல
பார்க்கவும் முடியாது என்றீர் - கா லுக்குத் ான்
கட்டுப்படவில்டைல - ஒழியட்டும் காட்டுவாசத்தின் காரணமாக அந் க் குணம்
இல்டைல என்று கூட விட்டு விடுதேவாம் குழந்டை - சந்திரபிம்பம் தேபான்ற முகம் – வெபான்
விக்ரம் - அந் க் குழந்டை யின் முகத்திதேல
வழ்ந் - அன்புக்காவது கட்டுப்பட்டீரா? ஓய்!
புலியும் அ ன் குட்டிடைய அன்புடன் நடத்துதேம,
புண்ணியத்டை த் தே டி அடைலயும்
புருதேஷாத் மwாகிய உமக்குத் துளி அன்பு இருந் ா - குழந்டை யிடம் - எவ்வqவு கல்
மwம்?
விசு : பரசுராமதேர! தேகாபத்டை க் கிqறாதீர். '
பர : எவ்வqவு இரக்கமற்ற வெநஞ்சு - அரக்கர்
கூடக் குழந்டை களிடம் இரக்கம் காட்டத்
வறியதில்டைல . உம்டைமப் தேபால், வெபற்ற
குழந்டை டையத் விக்க விட்டு , விட்டு
பிரியத்துக்குரியவடைqத் தே ம்பச் வெசய்துவிட்டு,
இரக்கத்டை மறந்து திரிந் வர்கடைq, நான் இந்

ஈதேரழு தேலாகத்திலும் கண்டதில்டைல.
விசு : [தேகாபம் டைலக்தேகறியவராய்] ஓய்!
பரசுராமதேர அqவு மீறிப் தேபாகிறீர்.
நீதி : இருவருந் ான்! இலங்தேகசன் தேபச
தேவண்டிய தேநரம் இது ; உமக்குள் உள்q
கராறுகடைqக் கிqறிக் வெகாள்q அல்ல.
இரா : நான், அவர்கடைqக் குடைற கூறவில்டைல நீதி
தே வா! இரக்கமற்ற வெசயடைலச் வெசய் வர்கள்
அவர்கள், என்படை க் காட்டுவது அவர்கள் மீது
தேகாபித்து அல்ல அவர்களும் பாபம்,
நிடைலடைமக்குக் கட்டுப்பட்டவர்கள் ாதேw ;
இரக்கம் வெகாள்q முடியவில்டைல. அவர்கடைq
எல்லாம் இரக்கமற்றவர், ஆகதேவ அரக்கர்' என்று
இந் க் கம்பர், ஏன் குற்றம் சாட்டவில்டைல ? இது
என் தேகள்வி! நான் இரக்கமற்றவன், ஆகதேவ
அரக்கன் - எwதேவ நான் ண்டிக்கப்பட்டதும்,
என் அரசு அழிக்கப்பட்டதும், ர்ம சம்ம மாw
காரியம் என்று கவி பாடிwாதேர, அ ற்குத் ான்
இப்தேபாது நான் மறுப்புடைர கூறுகிதேறன்.

இவர்கள் இரக்கமற்றவர்கள், மறுக்க முடியாது.
ஏன் இரக்கமற்று இருந் wர் என்ப ற்குச்
சமா ாwம் கூறுவார்கள் - நான் கூடக் கூறிதேwன் என்டைw அரக்கராக்கிய இந் அறிஞடைரக்
தேகட்கிதேறன் - இவர்கள் யார்?
அதே ா, துதேராணாச்சாரி - எவ்வqவு இரக்கமுள்q
மwம், அவருக்கு மw ாதேல, குருவாகப்
பாவித்து பதுடைம வெசய்து டைவத்து வணங்கி,
தேவடர் திலகன் ஏகடைலவடைw, காணிக்டைக
தேகட்டாரல்லதேவா, டைக கட்டைட விரலா - வலது
டைகயாகப் பார்த்து - எவ்வqவு இரக்க சுபாவம்!
ஏன் ஆச்சாரியராக்கப்பட்டார்? என்டைw ஏன்,
அரக்கwாக்கினீர்?
துதேரா: [துடித்வெ ழுந்து] நான் தேகட்டால், அவன்
வெகாடுக்க தேவண்டுதேமா! நான் வெவட்டியா
எடுத்துக் வெகாண்தேடன், அவன் டைக கட்டைட
விரடைல?
இரா : அவனுடைடய வெ ாழிலுக்கும் வில்
வித்டை க்கும் எந் க் டைக கட்டைட விரல்

ஆ ாரதேமா, அடை க் தேகட்டீர், காணிக்டைகயாக
துளியாவது மwதிதேல இரக்கம் இருந் ால்
தேகட்பீரா! அவwாகத் ாதேw வெகாடுத் ான் என்று
வா ாடுகிறீர். அவன் ஏமாளி அல்ல. உமது
வெகாடுடைம கால முழுவதும் உலகுக்குத்
வெ ரியட்டும், ஒரு கட்டைட விரல் தேபாwாலும்
பா கமில்டைல என்று எண்ணிwான்.
துதேரா : அவwாகக் வெகாடுத் ான் - அவwாகதேவ
ான் கும்பிட்டுக் கூத் ாடிwான், குருதேவ,
குருதேவ, என்று.
இரா : அந் அன்பு கண்டு, நீர் உமது குணத்டை க்
காட்டி விட்டீர். கட்டைட விரடைலக் காணிக்டைகக்
தேகட்டதேபாது என்w எண்ணினீர் மwதில். அவன்
மறுப்பாwா மறுத் ால் அவனுடன் மல்லுக்கு,
நிற்கலாம் - வெகால்லலாம் என்று சூ ாக
எண்ணினீர். - துதேராணாச்சாரிதேய, அவன்
உம்டைமத் தே ாற்கடித் ான்.. அவன் இழந் து
டைகவிரல் - நீர் இழந் து கண்ணியம்,
கவwமிருக்கட்டும் - இரக்கமற்ற
வெநஞ்சுடைடயவர் நீர், என்படை உலகுக்கு

உடைரத் ான் அந் உத் மன் - வெசால்லால் அல்ல வெசயலால். அவன் விரல் வெவட்டப்பட்டதேபாது
இரத் ம் வெகாட்டிற்தேற. அடை க் கண்டாவது
இரக்கம் பிறந் தே ா உமக்கு?
துதேரா : [நீதி தே வடைwப் பரி ாபமாகப் பார்த்து]
நீதி தே வா! எங்கடைq வரவடைழத்து,
அவமாwப்படுத் தேவ, இந் விசாரடைணடைய
நடத்துகிறீரா என்w? எப்படி இடை
நாங்கள் சகிப்தேபாம்?
நீதி : நான் என்w வெசய்ய? குற்றவாளி எwக்
கரு ப் படுபவனுக்கு, ாராqமாகப் தேபச நமது
மன்றம் உரிடைம ந் ாக தேவண்டுதேம.
[இலங்தேகசடைwப் பார்த்து] இலங்காதிபா ஏன்
இவர்கடைq ஏசுகிறீர்? இவர்களிடம் நம்பிக்டைக
இல்டைல என்று வெபாதுவாகக் கூறிவிடுதேம!
இரா : நீதிதே வா நான் மறு விசாரடைணக்கு
இடைசந் ற்குக் காரணதேம, புது உண்டைமகள்
வெ ரியச் வெசய்ய தேவண்டும் என்பது ான் விடு டைல தேகாரி அல்ல - எந் க் குற்றத்டை என்

மீது ஏற்றி, என்டைw . அரக்கராக்கிக்
காட்டிwாதேரா, அதே குற்றத்டை ச் வெசய் வர்கள்,
மகரிஷிகqாய், ஆச்சாரியர்கqாய்... இதே ா ...
[தேகாட்புலிடையக் காட்டி] நாயwாராய் உயர்த்திப் தேபசப் படுகிறார்கதேq, இது சரியா
என்று தேகட்கிதேறன். ஏசி இவர்கள் மwடை ப்
புண்படுத் அல்ல. இதே ா வெகாலு
வீற்றிருக்கிறாதேர தேகாட்புலி நாயwார்.
நீதி : ஆமாம், சிவபக் ர்.
இரா : உண்டைம - சிவபக் ர் வெபரிய தேபார்வீரர்
கூட - இன்று நாயwார்...
கம் : வெசந் மிழில் தேசக்கிழார் இரா : வெசய்திருக்கிறார் பல வெசய்யுட்கள்,
இவருடைடய சீலத்டை விqம்பரப்படுத் .
தேகா : ஈசா! யாதேwா விqம்பரம் தே டுபவன்?
டைகடைலவாசா! ஏதேwா இத்துஷ்ட சிகாமணி
என்டைw ஏசக் தேகட்டும், உன் வெநற்றிக் கண்டைணத்

திறந்திடக் கூடாது.
இரா : ஐயன், தேவறு ஏதே னும் அவசர
அலுவலிதேல ஈடுபட்டிருக்கக் கூடும் அடியவதேர! பிறகு மனுச் வெசய்து வெகாள்ளும்.
நீதி : சரி, சரி... இங்கு இலங்தேகசwா தேகார்ட்
நடத்துகிறார்.
இரா : இல்டைல, தே வா! குற்றவாளிக்
கூண்டிலுள்q நான் என் குடைறடையக் கூறிக்
வெகாள்கிதேறன். தேவவெறான்றுமில்டைல. ஐயா
தேகாட்புலியாதேர! நீர் ஒரு வெகாடைல
பா கரல்லவா?
தேகா : [காதுகடைqப் வெபாத்திக் வெகாண்டு] சிவ;
சிவா! கூசாது வெகாடு வெமாழி புகல்கிறான் –
தேகட்டுக் வெகாண்டிருக்கிறீதேர, தே வா.
விசு : [தேகாபித்து எழுந்து] நன்று, நன்று
நீதிதே வா, தேகாட்புலிக்காக மட்டும் இரக்கம்
காட்டுகிறீதேர - இது ான் நியாயதேமா!

இலங்தேகசன், நாங்கள் இரக்கமற்றவர்கள் என்று
விqக்குவ ற்குப் பல கூறிwது தேபால், தேகாட்புலி
பற்றியும் கூறட்டுதேம, நாயwாருக்கு மட்டும்
பாதுகாப்தேபா? நாங்கள் கிள்ளுக்கீடைரதேயா!
நீதி : வெபாறுடைம, வெபாறுடைம. இலங்தேகசன்
இஷ்டம் தேபால தேபசட்டும். தேகாட்புலியாதேர!
பதில் கூறும்.
தேகா : நாwா? இவனுக்கா, நா னின்
நல்லருடைqப் வெபற்ற நாwா முடியாது...
இரா : எப்படி முடியும் என்று தேகட்கிதேறன். ஒரு
வெசல்வவான் மூன்றடுக்கு மாடி மீது
உலவுகிறான், அவடைwக் கண்தேடார்
அறிவார்கqா, அவன், வஞ்சடைw, வெபாய், கqவு,
எனும் பல படிக்கட்டுகடைq ஏறித் ான்,
சுகதேபாகம் ரும் அந் மூன்றாம் மாடிக்கு,
வந் ான் என்படை . இல்டைலயல்லவா!
அதுதேபாலதேவ ான், இதே ா இங்கு நாயwாராகக்
காட்சி ரும் அந் க் தேகாட்புலி, பிணங்களின் மீது
நடந்து, இங்கு வந்து தேசர்ந் வர்.

தேகா : பித் தேமா? அன்றி, வார்த்டை கள் யாவும்
வெவறும் சத் தேமா?
இரா : தேகாட்புலியாதேர, நீர் ஓர் சிவபக் ர் ாதேw?
தேகா : ஆம், அ ற்கும் டைடதேயா, அரwடியாதேw
யான்.
இரா.: அறிந்தே தேகட்தேடன் அடியவதேர!
சிவபக்தியால் நீர் வெசய் து என்w? தேகாயில்
தேகாயிலாக ஓடினீர், அருள் கிடைடத் து. அடை
அல்ல நான் தேகட்பது. ஒரு காலத்தில் உமது
மாளிடைகயிதேல, ஏராqமாக வெநற்குவியல்
தேசகரித்து டைவத்திருந்தீதேர...
தேகா : ஆ.. மா.. ம். அது.. வா. .
விசு : ஏன், இழுத்துப் தேபசுகிறீர், வெபாருள்,
கqதேவா?
இரா : இல்டைல, முனிவதேர! அவ்வqவு

சாமான்யமாw குற்றத்டை யா இவ்வqவு
வெபரியவர் வெசய்வார்? வெநல் இவருடைடயதே .
தேகாயிலுக்கு என்று தேசகரித்து டைவத்திருந் ார்.
ஒரு சமர் அ ற்காக ஊடைரவிட்டுச் வெசன்றார் கடுடைமயாw பஞ்சம் ஊரிதேல அது தேபாது
ஏற்பட்டது. அ ன் வெகாடுடைம ாங்கமாட்டாமல்,
மக்கள்
ஏராqமாக மடியலாயிwர்.
நீதி : அ ற்கு இவர் என்w வெசய்வார்? விசு : ஏன்,
சிவபக் ர் பஞ்சத்டை த் டுத்திருக்கக் கூடாது
என்று தேகட்கிறார் இலங்தேகசன்?
இரா : இல்டைல, இல்டைல, அவ்வqவு வெபரிய
காரியத்டை நான் எப்படி இவரிடமிருந்து
எதிர்பார்ப்தேபன். நான் வெசால்வது தேவறு. அந் ப்
பஞ்சம், இவருடைடய பண்டசாடைலயில் தே க்கி
டைவக்கப்பட்டிருந் உணவுப் வெபாருள்
கிடைடத் ால் டைல காட்டியிருக்காது. மக்கள்
மடியமாட்டார்கள். பிணம் கீதேழ வீழ்ந் து இவர் கிடங்கிதேல வெநல் மூட்டைடகள் ஏராqம்.
உணவுக்காக வெவளிதேய திண்டாட்டம் - உள்தேq

வெநல் குவியல் குன்று தேபால.
நீதி : விவரம் குடைறத்து...
இரா : விஷயத்டை க் கூறுகிதேறன். பஞ்சத்தில்
அடிபட்ட மக்கள், கிடங்கிலிருந்து உணவுப்
வெபாருடைq எடுத்துக் வெகாண்டwர்.
தேகா: [தேகாபமாக] என் உத் ரவின்றி - நான்
ஊரிலில்லா தேபாது - சிவ காரியத்துக்வெகன்று
இருந் என் வெசந்வெநல்டைலக் கqவாடிwர்.
இரா : கqவு அல்ல! பகிரங்கமாகதேவ எடுத்துக்
வெகாண்டwர் - எண்ணற்ற மக்களின் உயிடைரக்
காப்பாற்ற – பிறகு ந்து விடுதேவாம் என்று
எண்ணி .
தேகா : வெகாள்டைq அல்லவா அது?
இரா : கிடங்கிதேல வெநல்டைல, பஞ்ச காலத்தில்
குவித்துக் வெகாள்வது?

நீதி : அதுவும் குற்றம் ான்.
இரா : இ ற்கு நீர் வெசய் வெ ன்w?
தேகாட்புலியாதேர! அன்தேப சிவம் சிவதேம அன்பு அந் ச் சிவத்துக்கு நீர் அடியவர். - அடியாதேர!
பட்டினிப் பட்டாqம் உயிடைரக் காப்பாற்றிக்
வெகாள்q வெநல்டைல எடுத்துக் வெகாண்டwர்.
சிவத்வெ ாண்டராம் ாங்கள் என்w வெசய்தீர்?
பர : நியாயமாw தேகள்வி? நாwாவது என்
கப்பwாரின் வெசால்டைலக் தேகட்டு ாயின்
டைலடைய வெவட்டிதேwன் - தேகாட்புலி வெசய் து
எwக்கும் தேகள்வி ான். வெராம்ப அக்ரமம், ஈவு
இரக்கமற்ற வெசயல்.
இரா : அது ான் முக்கியம். இரக்கமற்ற வெசயல்.
சிவவெசாத்து, அந் வெநல். அடை யார்
தின்றார்கதேqா அவர்கள் வெqல்லாம் சிவத்
துதேராகிகள். சிவத்துதேராகிகளின் சிரத்டை
வெவட்டாது விதேடன் என்று சீறிwார். இந் ச்
சிவபக் ர்... இல்டைலயா தேகாட்புலியாதேர சீறிwார்
- சீவிwார் டைலகடைq ...

பர : பலடைரச் சிரச்தேச ம் வெசய் ார். மகாபாபம்.
வெராம்ப அக்ரமம் நான் ாடைய மட்டும் ான்
வெகான்தேறன். அதுவும் கப்பன் தேபச்டைச எப்படித்
ட்டி நடப்பது என்ற காரணத் ால்.
இரா. இவருக்கு யாரும் கட்டடைqயிட்டவில்டைல
டைலகடைqச் சீவச் வெசால்லி வெகான்றார்
வெகான்றார், ஆண்கடைqயும் வெபண்கடைqயும்
வெகான்றார், இரக்கம் துளியுமின்றிக் வெகான்றார் படை க்கப் பாடை க்கக் வெகான்றார் - தேவண்டிwர்,
வெகான்றார். காலில் வீழ்ந் wர். வெகான்றார் வெகான்று தீர்த் ார் சகலடைரயும் - தே வா
குற்றவாளி என்று என்டைwக் கடைரபடுத்திய
கம்பதேர இவர் வெசய் ார் இக்வெகாடுடைம.
விசாரடைண உண்டா? இல்டைல குற்றம்
சாட்டவில்டைலதேயா குற்றம் சாட்டா து
மட்டுமா, இத் டைw வெகாடைலகடைqத் ன்
வெபாருட்டு வெசய் ாதேர, இந் ப் பக் சிகாமணி
என்று மகிழ்ந்து, டைகடைலக் குன்றிலுள்q
முக்கண்ணன், இவருக்கு அருள் பாலித் ார்.
நீதி . வெகாடுடைம ான்.

இரா : அது தேபாது, உயிருக்குப் பயந்து அந்
மக்கள் எவ்வqவு வெகஞ்சி இருப்பர் தேகாட்புலியாதேர? எம்டைமக் வெகால்லாதீர் - உமது
காலில் வீழ்கிதேறாம், தேவண்டாம் - யவு வெசய்க எல்லாம் அறிந் வதேர! ஏடைழகள் பால் இரக்கம்
காட்டுக என்று எவ்வqவு வெகாஞ்சியிருப்பர்
விசு : என்wப்பா, அக்ரமம். அலறித் துடித்து
அழுது புரண்டு ான் இருப்பர். கல்லும் உருகுதேம
அந் க் கூக்குரடைலக் தேகட்டால்...
பர : இவ்வqவு தேபடைரக் வெகான்றும் ஆத்திரம்
அடங்கவில்டைல ?
இரா : பக்தி டைலக்தேகறி விட்டதே பாபம் !
வெவட்டுண்ட டைலகடைqக் கண்டார் - இரக்கம்
எழவில்டைல - இன்னும் வெவட்டப்பட தேவண்டிய
டைல உண்டா என்று தே டிwார் இந்
மகானுபாவர். கம்பதேர ! இவர் அரக்கரல்ல, அரன்
அடியார் ஒதேர ஒரு குழந்டை டையக் கண்டார்.

பர : ஓதேஹா அந் க் குழந்டை யின் முகத்டை க்
கண்டு இரக்கம் பிறந் தே ா –
[விசுவாமித்திரடைரப் பார்க்கிறார்].
இரா : இல்டைல தேகாபம் வந் து, அந் ச்
சிசுடைவயும் இந் ச் சிவபக் ர் வெகால்லக்
கிqம்பிwார்.
விசு : குழந்டை டையக் வெகால்ல
இரா : ஐயா! தேவண்டாம். மற்றவர்கள்
சிவவெசாத்டை த் தின்றார்கள் என்று வெகான்று
விட்டீர். இச்சிசு அக்குற்றமும்
வெசய்யவில்டைலதேய. வெகாஞ்சம் இரக்கம் காட்டும்,
இக் குழந்டை டையக் வெகால்லாதீர், என்று
தேவண்டிக் வெகாண்டwர். விசு தேவண்டிக்
வெகாள்q... இரா : சிவபக் ர், சீற்றம்
ணியா வராய் இச்சிசு, அ ன் ாய்ப்பாடைலக்
குடித்திருக்குமன்தேறா - அந் ப் பாலிதேல
சிவவெசாத்து கலந்திருந் ன்தேறா - ஆகதேவ
சிசுவும் வெகால்லப்படத் ான் தேவண்டுவெமன்று
கூறி, சிசுடைவத் தூக்கி தேமலுக்கு எறிந்து, கீதேழ

விழும்தேபாது, இடைடயில் வாடைq ஏவி,
குழந்டை டைய இரண்டு துண்டு ஆக்கிwார்,
இரக்கமற்று . இடைறவனின் நற்வெ ாண்டன் என்று
ன்டைwக் கூறிக் வெகாண்டு, இரக்கமற்ற இவர்
அரக்கரல்ல - கம்பதேர! நான் அரக்கன். தேகட்டால்
என்w வெசால்லுவார்? பக்தி அ wால் வெசய்தே ன் .
என்பார். பக்தியின் தேபரால் படுவெகாடைல
வெசய்தே ன் என்பார். பக்தியின் தேபரால்
படுவெகாடைல வெசய் ார் - காரணம் எதுதேவா
கிடக்கட்டும் - நடந் து படுவெகாடைல - இரக்கம்
இருந் ா? துளி வெபண்கள் அழு தேபாது? பால்
வடியும் முகமுடைடய சிசு க றியதேபாது? இருந் ா . - இரக்கம் காட்டப்பட்ட ா
தேகாட்புலியாதேர, இரக்கம் காட்டினீரா?
இரக்கமற்றுப் படுவெகாடைல வெசய் வர் நாயwார் அடியார் - வெகாடைலக் கஞ்சாக் தேகாட்புலி! கட்டைட
விரடைல காணிக்டைகயாகப் வெபற்ற துதேராணர் ாயின் டைலடைய வெவட்டிய ரும் வெசாரூபி
பரசுராமன் - வெபற்வெறடுத் குழந்டை டையயும்
பிரியத்டை அர்ப்பணித் கா லிடையயும்
இரக்கமின்றி டைகவிடத் துணிந்
விசுவாமித்திரன் - இவர்கவெqல்லாம் வசிகள் -

ரிஷிசிதேரஷ்டர்கள் - பரமன் அருடைqப்
வெபற்றவர்கள் - நீதிதே வா ! நான் அரக்கன் இவர்கள் யார்? - என்டைw விசாரிக்கக் கூடிடும்
அறமன்றத்திதேல இவர்கள் காப்பாqர்கqாம்.
இரக்கமற்ற இவர்கள் இருக்க தேவண்டிய இடம்
இதுவா? குற்றக் கூண்டில் இருக்க
தேவண்டியவர்கள் நீதி தே வா! அறம் - அன்பு ஏதுமறியா இவர்கள், அறவெநறி காப்பாqர்கqா?
[தேகாபத்துடன், கூண்டைட விட்டு இறங்கிச்
வெசன்று]
அறவெநறி காப்பாqர்கள் இருக்கும் இடத்துக்குச்
வெசன்று இரக்கமற்ற இவர்கள் இருக்க தேவண்டிய
இடம் இதுவா?
[ஆசwத்டை ப் பிடித் ாட்ட அவர்கள்
அலறுகிறார்கள் ]
[நீதிதே வன் மீண்டும் மயக்கமடைடகிறார். கம்பர்
பயந்து, நடுங்கி, அவசர அவசரமாக வெவளிதேய
வெசல்லப் பார்த்துக் கால் இடறிக் கீதேழ வீழ்கிறார்,
இராவணன் வெசன்று அவடைரத் ாங்கிப் பிடித்துக்
வெகாண்டு, வெவளிதேய அடைழத்துச் வெசல்கிறான்]

நீதிதே வன் மயக்கம் முற்றும்
திராவிட நாடு (8-3-1947)
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