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சம��பண�
அ���ள ந�ப�கேள,
“�தாயண�” எ��� என� ஓர�க நாடக�ைத� த����� வைல உலக�
ப��த���ட� சம��பண� ெச��ேற�. இ�த நாடக��� வ�� இராம�, இராவண�,
அ�மா�, ���வ� ேபா�ற அைனவ�� ம�தராக� கா�ட� ப��றா�க�. இராம
�ராைன� ேதவ அவதாரமாக� க��� அ�ப�க� எ�ைன ம���க ேவ���.
வா��� ��வ��� ஆ�ரம��� த� ��� ��ப� கைதைய� ெசா��, கணவனா�
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�. ெஜயபாரத�, கனடா

�க�ைர: வாசக�கேள! இைத ஒ� க�பைன நாடகெமன� க�த ேவ�டா�.
இராமகைத�� ெம�யாக நட�த �க���கைள� ��� ெந�த ஒ� நாடக��. நாடக�
ெதா����காக �க���க� ���� ���� மா�ற�ப�� வசன�க� ��யதா��
ேச��க�ப���ளன. ம�த� ெந�ைச� ��� �ைத�� இ��� கால� ேபரவல�ைத�
���ற� என� �தாயண�. இராமகைத உ�ைமயாக �க��த� எ�ப� எ�
உ��யான க���. �மா� �வா�ர� ஆ��க��� ��� வா��� ��வ� த�
�ல�� இராமாயண��� கைதைய �த�� எ�ப� எ�� ���தா� எ�பைத அ���
ெகா�ள ��யா�! �ல�� இராமாயண� ��னா�, பலரா�, பல�ைற மா�ற�ப��,
ெத��க �லா� �ச�ப�� ெபா�� கைதயா� ம��� ேபான�. பைன ஓைல��
எ�த�ப�ட இராமாயண� இைட�ெச�க� �ைழ�� கல�பட மா�க�ட ஓ� கா��ய�
[Corrupted Manuscript] எ�� அர�ய� ஆ��க ேமைத இராஜ ேகாபாலா� சா�யா�
���றா�. வா��� இராமாயண�ைத ஒ�பதா� ��றா��ேல இ��ய ெமா�க��
�த��தலாக� த��� எ��� ெப�ைம த�தவ� க��ச�ரவ��� க�ப�.
க�ப�� ��னா� இ�� ெமா��� எ��ய �ள�தாச�� �ல� கைதைய ச��
மா����ளதாக இராஜா� ���றா�. வா��� இராமைன� கட��� அவதாரமாக�
�����க��ைல எ���, இராம� த�ைன ஓ� அவதார ேதவனாக� க�த��ைல
எ��� த� ��� இராஜா� எ����ளா�. இராவண� அ��க� ப�ட�ட�
இராம�� அவதார� ப� ������ட� எ�� ெசா��றா�. அேயா��ய ����
ப�ட� ��ய இராம� �ைத�� இைழ�த இ�ன�கைள ேநா��� ேபா�, அவ�
ெவ�� மா�ட ேவ�தனாகேவ வா��தா� எ�� இராஜா� ���றா�. �தா ெப�ற
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�ய�கைள� ேபால இ��� ந� நா��� ெப���� பல� இ�ன� அைட��
வ��றா�க�.
உ�தரகா�ட��� ந�ன ���தா��, �தா�� ��த�ைத இராம��� ����க,
இராமகைத�� வா��� அ���� ப��ைச ைவ�பதாக� கா���றா�. ஆனா�
அ��� இராம�� ப�� ெந��� உட�பாடாக ��ைல. உ�தர கா�ட�ைத�
ப���� ேபா� மன� �க�� ேவதைன� ப�ட� எ�� ���ைர�� [Epilogue]
இராஜா� மன�ைட�றா� (1). �ைதைய இராம� கா���� அ���� உ��ர கா�ட
அ����� கா��ைய நா� இராம கைத�� உ�ச� க�டமாக� க���ேற�. த���
�ட�ப�ட �ைத �ழ�ைதக� �ற�த �ற� ���� ஏ��� ெகா�ள�படா�
�ற�க��க�ப�� மரண� அைடவ� இ��ய இ�காச��� ெத����, ெத�யாம�
ேபான ஓ� உ�னத ���ய� வரலா� எ�ப� எ� க���! இல�கா���� ேபா���
�தாைவ ��ட கா��ைய நா� இராமகைத�� உ�ச� க�டமாக எ����
ெகா�ள��ைல!
உ�ைம� கைதைய� ���� ஒ�வைன இைறவ� அவதார� எ�ப��,
ம�ெறா�வ���� ப��� தைலகைள மா�� ைவ�ப��, ெத�னா�� மா�த��
�லைர வானர�களாக� ��த��ப�� 21 ஆ� ��றா��� க�பைன� கைதயாக� �ட
க�த�படா�! �ைத�� அவல மரண�ைத �� மைற��, அத��� காரண க��தாவான
இராமைன உ�தம� கணவ� எ�� பாரத� ப�லா�ர� ஆ��களாக� பா�ர� பா�
வண�� வ��ற�. கா����� �ர�த�ப�ட க��பவ� �தா, இர�ைட ஆ�
�ழ�ைதகைள� ெப��, வா��� ஆ�ரம��� வா��� இ���� உ�ைர மா����
ெகா��றா�. ஆனா� பாரத நா� இராம�� �தா�� இ�லற��� ஒ�றாக வா��த
உ�னத த�ப�களா�� கா��� ெதா�� வ��ற�! ெத�வ அவதாரமாக ேவட�
ெப�ற இராமைன மா�டனாக ம�னனாக ���� மா�� எ� �தாயண�
எ�த�ப��ற�! இ� வா��� இராமாயண� அ��! இ�� ம�த ச����
அ�பா�ப�ட மாய ம��ர ��ைதக� �ைடயா! இ�த நாடக��� வ�� இராம�,
இராவண�, அ�மா� யாவ�� ம�த� �ற�களாக� கா�ட�ப��றா�க�!
����� அவதாரமாக இராம� இ�ேக க�த�பட ��ைல! ப��� தைல ெகா�ட
இரா�சதனாக இராவண� இ�ேக �ற�பட ��ைல! ெத�னா��� �ற�களான
அ�மா�, அ�கத�, ���வ� ஆ�ேயா� �ர�� �க��, வா�� ெகா�ட
வானர�களாக� ேதா�றாம� ம�த �க� ெகா�ட மா�ட�களாக உல�
வ��றா�க�.
அ�மா� பைட�னைர ேநராக� பா�����த வா��� ��வ�, �ல� கைத�� வா�
�ைள�த வானர�களாக� கா�� ���க ��யா� எ�ப� எ� க���. ��னா�
அவர� �ட�கேளா அ�ல� ேவ� ��வ�கேளா �ல� கைதைய� �����ளதாக�
க�த இட����ற�. �வா�ர� வ�ட���� ��� அ�மா� ேபால ஆற��
ெப��� ேப�� �ர��க� வா��தத�� உலக வரலா�க�� எ�த� சா��க��
இ�ைல! இராம� கால��� வா��த அ�ர�, இரா�சத� ேபா� இ��� நா� பய�கர�
ெகாைலகாரைர� கா��ேறா�. ஆ� ���ய� �த�கைள� ெகா�� �ைத�த
அடா�ஃ� ��ல�, �ஷ வா���� ம�ற வ�க��� ப�லா�ர� ேபைர� ெகா��
���� ��ய சடா� ஹுேச� ேபா�ற அர�க வ��க��ன� உல�� ஒ�ெவா�
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�க���� �ற�� ெகா��தா� இ���றா�க�. அ�த அர�க� அைனவ�� ���க
���க ம�த உ�� ெகா�டவேர! யா���� ப��� தைலகேளா, ெகா�ய
ேதா�றேமா, ெவ��� ���ய ப�கேளா �ைடயா! வா��� இராமாயண���
ெத��க� ேதாரண�க�, உய�� ந��� ��ைதக�, மாய ம��ர�க�, ப���
தைலக�, ெவ�ேய ���ய ப�க�, �ர�� வா�க�, வானர வா�க� ஆ�யவ�ைற
வ�க��, ���ய கதா நப�கைள ம�தராக க��� கைத ஓ�ட�ைத மா�ட
�க���களாக மா��னா� இராம கைத இ�யதா� �ைவ�க� ��ய, ந�ப���ய ஓ�
இ�காச� கா�யமாக� ����� ெப�� எ��ற�.
உ��ன மல��� ��ஞான ேமைத சா�ல� டா��� �ய�ைய� ��ப��, இராம�
கால��� வா�����ேதாைர ம�த� �ற�களாக� கா��� �தா�� இர�டா�
வனவாச ேசாக வரலா�ைற ஒ� நாடகமாக� த�� உல���� கா�ட �ைழ�ேற�.
இ�நாடக��� வ�� ���ய �க���க� வா��� இராமாயண��� காண�ப�ட
ெம�யான ச�பவ�கேள! ஆனா� இ�த நாடக��� கதாநாய� �தா! �தா��
மரண���� ���ய காரணமான அவ� கணவ� இராம� இ�� கதாநாயகனாக�
க�த� பட��ைல. வாைழய� வாைழயாக இராமைன� கட�ளாக வ�ப��
வ�பவைர� ��ப���வ� இ�நாடக��� ���ேகா� அ��! இராமைன
ம�தனாக� கா��யத��, இராம ப�த�க� எ�ைன ம���க ேவ���.
இராமகைத�� அவதார� கட�ளாக இராமைன மா��ய� ச�யா அ�ல� தவறா
எ��� வாத� ேபா��� நா� வர� ேபாவ��ைல! மா�ட இராமைன� ேதவனா�
உய��� மா��யவ��� இ��த உ�ைமேபா�, அவைன� ��ற�� ����
ம�தனா�� ெகா��வர என��� உ�ைம உ�ள� எ�ற ���ச�� இ�த
நாடக�ைத எ�த ஆர���ேத�.
லவா, �சா �ைத��� �ற�� இளஞ�களா� ஆன�� அர�மைன�� �ஜய� ெச��
இராம�ட� உைரயா�யதாக ஒ� வரலா� உ�ள�! ேவெறா��� அ�வேமத
யாக��� ேபா� லவா, �சா இ�வ�� ��ைரைய� ���� இல��மன�,
ச���கன�, பரத� ஆ�ேயாேரா� �� ேபா��டதாக �ற�ப��ற�. இர��
ச�பவ�க�� ெம�யாக நட�தனவா அ�ல� இவ��� ஒ�� ம��� �க��ததா
எ�ப� ெத�வாக� ெத�ய��ைல. இர�� �க���க�� அ��த���
ேந�����தா�, எ� �த�� நட�த�, எ� ��னா� நட�த� எ�ப�� இராம
கைத�� அ�ய ��ய��ைல. அதனா� லவா, �சா �த��த�� இராமைன�
ச���த� அர�மைன�லா அ�ல� அ�மேமத� ேபா�லா எ��� �ழ�ப� பல
ெவ���கைள� ப���� ேபா� என�� ஏ�ப�ட�. இ�த நாடக���காக அ�வேமத
யாக�ைத எ���� ெகா��, அர�மைன�� லவா, �சா இராமைன� ச���த
ச�பவ�ைத நா� ����ட ேவ��யதா���.
ஆ�ரம��� இ��த �தா த� கைதைய ேநராக� ெசா��யதா��, வா��� லவா, �சா
கா�ட��� தாேன ஒ� கதா நபராக இ��ததா��, இராமகைத� ச�பவ�க� எ�லா�
�����டதாக��, அ��தமாக�� ெத�வாக�� உ�ளன. வா�ைய இராம�
மைற�� ெகா�ற�, மாைன� ���க�ேபா� இராம� மைன�ைய இழ�த�,
இல�கா�� ெச�ல� பால� அைம�த�, �தாைவ� ப�� வ�ணா� அவ�� ��ய�
ேபா�றைவ ெம�யாக நட�த �க���களாக� ேதா����றன. க�ண� ேசரநா��

5 of 61

�தாயண�

மைல����� ���� உ����டைத� ெத���, இளவரச� இள�ேகாவ�க� தகவ�
�ர��� �ல�ப��கார� கா�ய�ைத எ��யைத நாம�ேவா�. இராம கைத��
�தா�� இ���� மைலேம���� ���� உ�ைர மா���� ெகா�ட�ேபா�
ெத��ற�. க�ண� ஆ���� கணவைன இழ�தா�! �தா ஆ���� கணவனா�
�ற�க��க� ப�டா�! இ�வர� ேகார மரண�க�� ப��ேபா� க�கைள�
�ளமா��� கணவரா� ேந��த ���ய� கா�ய ���கேள!

4

பட�க�
Kishan Lal Verma

5

நாடக நப�க�
�தா, இராம�, இல��மண�, பரத�, ச����கன�, வா���, வ��ட�,
��வா��த�, அ�மா�, ப�� அ�ல� ப��ெர�� வய�� பாலக�க�: லவா, �சா
ம��� வா����� ஆ� ெப� �ட�க�, ேசைனயா�க�….
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1

�தா நா� கட�த�பட�
நாடக நப�க�: �தா, இராம�, இல��மண�, பரத�, ச����கன�, வா���,
வ��ட�, ��வா��த�, அ�மா�, ப�� அ�ல� ப��ெர�� வய�� பாலக�க�:
லவா, �சா ம��� வா����� ஆ� ெப� �ட�க�, ேசைனயா�க�….
[�வ�க� கா�ட�: இல�ைக� ேபா�� இராவணைன� ெகா�� �தாைவ ���
இராம� இல��மண�, அ�மா� பைடக�ட� அேயா��யா ���� ��� ப�ட��
அரசனா� �� ��ட�ப��றா�]

இட�: அேயா��ய�� அர�மைன�� மாம�ன� இராம�� த� மா�ைக,
ேநர�: பக� ேவைள.
ப�� ெகா�ேவா�: இராம�, இல��மண�, பரத�, ச���கன�.
[கா�� �வ�க�. இராம� பரபர�பாக��, ��க கவைலயாக�� இ��ம��� நட��
ெகா�����றா�. இல��மண�, பரத�, ச���கன� �வ�� ஓ� வ��றா�க�]
இல��மண�, பரத�, ச����கன�: அ�ணா! அைழ���களாேம! ஏதாவ� அவசர�
ப�யா ? அ�ல� அ��ய� பைடெய��பா ?
இராம�: அவசர� ப��� உைரயாட�தா� அைழ�ேத�. நம� ஒ�ற� தளப� ப�ரா
ேந��� ெகா�� வ�த ெச�� எ� வ��ைற� கல�� ��ட�! ேக�ட�� என��
அவமானமாக இ��த�. அ�� இராவண� �தாைவ� ���� ெச�ற அ���� �ட
இ�ெச�� எ� ெந�ைச இ��றா�� �ள�� ��ட�! எ�ன ெச�வ� எ��
�ைக�ேத�. உடேன உ�கைள அைழ�� வர� ெசா�ேன�. என��� எ� அரச
�ல����� ெப��த அவமான�! எ��ட� ந����ற�! இர� ��வ�� ��க
��ைல! ப�ட���� வ�த�� என�� இ�ப� ஒ� �காரா ? இ�ேபா� எ�மன�
ேபாரா��ற�! உ�க�ட� நா� ெசா�ல�தா� ேவ���. … ஆனா� அைத எ�ப��
ெசா�வ� ?
இல��மண�: ��க� ெசா�வைத� பா��தா� எ��ட� ந����றேத! எ�ன மன�
ேபாரா�ட� உ�க��� ?
இராம�: இல��மனா! இ�த மான�ேபா� இல�ைக மரண� ேபாைர �ட� ெப��!
இ� அவமான� ேபாரா�ட�! ம�� இழ�தா� கவ� மா� உ��ழ��மா�! மான�
இழ�தா� மா�த�� உ��ழ�பரா�! இ�த அவமான�ைத� தா��� ெகா�� உ�க�
ம�ன� இ��� உ�ேரா����றா�. ம�ப��� வனவாச� ப��� �����ேற�!
இர�டா� வனவாச�!
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பரத�: எ�ன ? ம�ப��� கானக� ெச�வதா ? ேவ�டா� அ�ணா ? ப�னா��
ஆ��க� நா� ப�ட மன��ய� ேபா��. அ���� எ�னா� தா��� ெகா�ள
��யா�. இர�டா� தடைவ நா�ைட ஆள நா� தயாராக�� ��ைல.
இராம�: பரதா!…. இ��ைற …. கா���� … நா� ேபாக ��ைல! ஆனா�…
வனவாச� ேபாக ேவ��ய� …. உ�க� அ��! �தா ���� கானக� ெச�ல கத�
�ற�� ��ட� ��! இ� என�� வ������ ப��ைச! எ�ப� அைத� ெச��
���ேப� ?
பரத�: [ஆ��ரேமா�] அ�ணா! இ� ெகா�ைம! இ� அ��! இ� அ��ரம�! எ�ன
ெச�� வ�த� ? �த�� அைத� ெசா���க� எ�க���.
இல��மண�: அ�� ���� கா� ெச�வைத நா�க� த��ேபா�! ேபான �ைற
ம�தாைர �ழ� ��� ைவ�த �ைய� ைகேய��, ைகேக� அ�ைன உ�கைள��
அ��ைய�� கா����� �ர��னா�. அ��ய� தா�கா� ந� த�ைத உ�� ��தா�!
காரண� ெசா���க�! ஏ� அ�� நா� கட�த�பட ேவ��� ?
இராம�: நா� ப�ட� ��ய �ற� நா�� ம�க� எ�ைன� ப�� எ�ன ேப��
ெகா��றா� எ�� ப�ராைவ ஒ�ற�ய� ெசா�ேன�. நா� ��வ�� ��� வ�� ப�ரா
��ய ெச�� எ�ைன� ����ட ைவ�த�! ��ம�க� ந�ல�� ேப�னாரா�.
ெபா�லா��� ெசா�னாரா�. கட��� பால��� நா� இல�ைக ெச��
இராவணைன� ெகா�� ெவ�� ெப�றைத� பாரா��னாரா�! ஆனா�….!
�வ��: [ஆ�வமா�] ஆனா� … அ���… அவ�க� எ�ன ெசா�னா�களா� ?
இராம�: ஆனா� … �தாைவ ��� வ�� … அர�மைன�� நா� ைவ����ப�
அவ���� ���க��ைலயா�! ம�ன� �தாைவ� க���கா� மா�ைக�� ைவ���
ெகா�ளலாமா எ�� எ�ைன� ���னாரா�! ேவெறா��த� மா�ைக�� பல
நா�க� இ��தவைள, ம�ன� ஏ��� ெகா�வதா எ�� ேக� ெச��றாரா�!
இல��மண�: அ��ைய� க���க� ெசா�ல அவ�க��� எ�ன உ�ைம
இ���ற� ?
இராம�: இல��மணா! ��ம�க��� எ�ைன� ேக�க� �ரண உ�ைம உ�ள�! நா�
அவர� ம�ன�. இராவண� ெதா��� ���யத�� �தாைவ� க���க
ேவ��மா�! நா� த���க ேவ��மா�!
இல��மண�: அ��ைய� ெதா�ட இராவணைன�தா� ெகா�� ��ேடாேம! அ�த
த�டைன ேபாதாதா ? அ��ைய� ெதா�� இராவண� ���� ெச�ற�,
அ���� தவ��ைலேய! எத�காக அ��ைய� க���க ேவ��� ? ஏ�
அ��ைய� த���க ேவ��� ? உ�க� த��பட வா��ைக�� தைல�ட,
��ம�க��� உ�ைம ��ைல! உ�க� ெசா�த ப�த�கைள எைடேபாட இவ�க���
����த அ��� இ�ைல! �ட�தனமான ��ம�க�� �காைர ஓ��� ���க�
அ�ணா! இ� ��ய ெதா�ைல. இைத� ெப�யதாக எ��� ேவதைன�பட
ேவ�டா�.
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இராம�: இ� ெப�ய �ர�சைன, இல��மணா. இராவணைன ம��� த���த�
ேபாதா�. �தாைவ�� நா� த���க ேவ��� எ�� ��ம�க�� ��தைன��
இ���ற�. …. �தா�� தைல ��ைய� ����, அவைள ம��� ைவ��� ெகா��
இராவண� ���� ெச�றானா�!
இல��மண�: அ� அ���� தவ��ைலேய! அதனா� அ���� ��த�
ேபான� எ�� ��க� �ைன����களா ? அைத� ப�� உ�க� த��ப�ட
க��ெத�ன ?
இராம�: � ேபா�ட ேகா�ைட� தா��ய� �தா�� தவ�தா�! ஆனா� �தா��
��த��� என�� எ�ளள�� ஐய�பா� இ�ைல! ���� ேபா� மன�� ச��
�ழ�ப� இ��தா��, �தாைவ ஏ��� ெகா�� அேயா��ய ���� அைழ��
வ�ேத�!
இல��மண�: அ�ணா! அ����� ேபா�ய பா�கா�� அ��கா�, இராவண�
���� ெச�ல வ� ைவ�த� நம� தவற�லவா ?
இராம�: இ�ைல இல��மணா! மாைன வ��� ஓட���� �ைத�� வைல ���த�
இராவண� ����. அ�� ந�ைம��, அவைள�� இராவண� ஏமா�� ��டா�!
இள��ம� ேபா� ஆைச�ப�� மாைன� ���க எ�ைன அ���ய�, �தா�� �த�
தவ�! எ� அவல��ர� ேபா�� எ��த ேபா���ர� ேக�� அ�� உ�ைன
அ���ய�, �தா�� இர�டாவ� தவ�! � ேபா�ட ேகா�ைட� தா��
இராவண���� ��ைச ேபா�ட�, �தா�� ��றாவ� தவ�!
பரத�: அ�ணா! க�வ� ���� ெச�� க��ைய� ���� ெச�றா�, க�வைன�
த���ப� �யாமான�! க�வ�ட� ேச���� க��ைய�� த���ப� எ�ப�
��யா�� ? க�வ�தா� ��றவா�! இராம �� ம�ற��� பா��க�ப�ட க����
��றவா�யா ? ��ம�க� �காைர ேக��� ேகளாத� ேபா� �ற�க��பேத �ைற.
இராம�: ��ம�கைள� �ற�க��ப� ம�ன��� �ைற��ைல, பரதா ? �தா��
���தைத ந��னா��, �காைர� ேக�ட�� மைன�யாக ஏ��� ெகா�ள மன�
ஏேனா தய���ற�. அர�மைன ��வ�க� அ���� ப��ைச ைவ�க�
ெசா�னா�க�! அைத எ�ப�� ெச�ய ���� ? உ�ேரா� ெகா��� உட��
��த�ைத� ேசா��ப� எ�ப� ? உட�க�ைட ஏ�வ� ேபா�ற� அ���� ப��ைச!
அ� ஓ� த�டைன! ேசாதைன எ�ப� தவ�! �தா�� ��த�ைத எ�ப� அ�வ� ?
நா��� ��ம�க��� எ�ப� ����ப� ? …. ேந�� வ�ணா� ஒ�வ� த�
மைன�ைய� க����� ேபா�, எ�ைன இக��� ேப� ����றா�. ��ைதய
இர�� ����� வராத மைன�ைய� ���� சா���, ‘ேந��ர� எ�ேக� ப����
�ட�தா� ேதவ�யா ���� ? இராவண� �ட பல வ�ட� இ��த �தாைவ
ஏ���ெகா�ட ராம ராஜா�� எ�ைன �ைன�காேத! ‘ எ�� எ�ைன� ���
அவைள அத�� ����றா�! இ�மா�� அவ� ெசா�கைள� ேக��� ெகா��
எ�ப� நா� ��மா இ��ப� ? அத�� �த�� ஆேலாசைன ெசா���க�, என��.
பரத�: அ�ணா! �த�� உ�க� �ழ�ப�ைத எ�ப�� ெத�வா��வ� எ��
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ெத�ய��ைல! அ���� வா�ைக ��க� ந�ப ��ைலயா ?
இராம�: எ�மன� ந���ற�. ஆனா� ��ம�க� அவைள ந�ப��ைல! ஏ���
ெகா�ட எ� �ண�ைத ��, ���வ�� அவர� ���சேல எ�ைன ேவதைன�
ப����ற�.
ச����கன�: அ�ணா! ��க� ந��வ� ேபாதாதா ? ��ம�கைள� ப�� நா� ஏ�
கவைல� படேவ��� ? அ�� ஓ� உ�த�. அ�� ெக�ட ெத� ம�க� எ�ன
�ைன�தா� நம�ெக�ன ?
இராம�: ஆ��ரமைடயாேத த��! நா� �தா���� கணவ� ம����ைல! ப�ட�
��ய�� ��, ��ம�க�� ெச�ேகா� ேவ�த� நா�! என�� �த� ெபா���
��ம�க�! இர�டாவ� ெபா���தா� மைன�! ேபரரசனா�ய நா� ��ம�க���
ஓ� உதாரண ம�தனா�� கா�ட ேவ���. ம�ன� எ�வ�, அ�வ� மா�த�
எ�பைத அ���ெகா�. �தாைவ� ேபா� அ��ய� இ�ல��� இ������
வ�தவைள எ�ைன� ேபா� ஏ��� ெகா��, அவ� ப� அவமான� படேவ��மா
எ�� ேக�டா�களா�, ��ம�க�!
இல��மண�: அ�ணா! எ�ன ����� ��க� வ�����க� இ�ேபா� ?
இராம�: எ� இதய� ெச�ய ���பாதைத எ� ஞான� ெச�ய� ���� ��ட�!
ெந�ைச� �ள�க� ேபா�� ஒ� �யர ����� வ�� ��ேட�! (க�க�� க���
ெபா�க) த�� இல��மணா! �தா� இைத �ைறேவ�ற ேவ���! நாைள காைல
�தாைவ இரத��� ஏ��� ெகா�� � ம��� �ற�பட ேவ���! �க� பட�� ஏ��
ெச�� க�ைக ந��� எ���கைர�� உ�ள கா��� ������ வர ேவ���!
(அ�ைக ���ெகா�� வ��ற�). எ� க�டைளைய �றாேத!
இல��மண�: (���வ�� அ�ைக�ட�) அ�ணா! இ� வ�சக ���!
�யாயம�ற ���! எ�னா� இ�த� பாப�ைத� ெச�ய ��யா�! உ�க� ஆைணைய
�ைறேவ�ற நா� தய���ேற�. அ�த உ�த��� இ�த� ெகா�ைமைய நா� எ�ப�
இைழ�ப� ? அ�ணா! இ�த� க�ெந�ச� எ�ப� வ�த� உ�க��� ? ஏேழ�
�ற�����, வாைழய� வாைழயா� ெப� பாப� ந�ைம �டா�! இ���
ப�லா�ர� ஆ���� இ�த� பாப��� எ�ெரா� ேகாசல நா�ைட அ����
ெகா�ேட இ����! எ��கால� ச�த�க� உ�க���� சாப� ேபா��! இ�த வ�சக�
ெசய��� உ�கைள� ����! ‘
இராம�: ���� இல��மணா! ேபா�� உ� சாப�! � பா��க�தா� ேபா�றா�!
ேகாசல நா� எ�ைன� ேபா���! ��ம�க��� �த�ட� த�� ��� ெச���
எ�ைன எ��கால� ெகா�டா��! ��ய இராம இரா�ய�ைத நா� உ�வா���ேற�.
இராம இரா�ய��� ம�ன�� ெசா�த�, ப�த�, �யநல� யா�� ��ேன
த�ள�ப��! ��ம�க� ேகா��ைகதா� நா� ��ேம� எ���� ெகா�ேவ�!
இல��மனா! எ� ஆைணைய �ைறேவ��! �தா� �தாைவ� கானக��� ������
வரேவ���.
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பரத�: அ�ணா! ��க� த�� இ�த ேகார த�டைன �தா அ����� ெத��மா ?
இராம�: இைத� ப�� எ��� நா� �தா���� ெசா�ல��ைல! அவ����
ெத�யேவ �டா�. ேந�� ெசா�னா� எ� ெந�ச� ெவ��� ���! எ�க����
ெப�ய ச�ைட ���! அவ� க��� ெவ�ள��� நா� ��� ��ேவ�.
��க�� அவ�ட� இைத� ப�� எ��� ��ேப ெசா�ல� �டா�! இ� பரம
இரக�யமா� ���க ேவ��ய த�டைன!
இல��மண�: அ�� உ�க� த�ம ப���! ��ைல ம�ன�� ��த ����! ஒ�
ம�த� �ற�யாக� க�� ��க� அ��ைய நட�த��ைல! இ� �� ேமாச�யாக�
ெத��ற� என��! தசரத மாம�ன�� தவ� �த�வ� தய�காம� ெச�த நயவ�சக�
ச�யாக� ேதா���ற� என��!
இராம�: ேபா�� உ� ��ற�சா��, இல��மணா! ��ம�க�� �காைர நா�
ெபா��ப��தா ��டா�, நாைள யா�� எ�ைன நா��� ம��க� ேபாவ��ைல! �
ெச�ய ம��தா� நா� பரதைன அ���ேவ�. பரத� ம��தா� ச����கனைன
அ���ேவ�. அவ�� ம��தா�, அ�மாைன அ���ேவ�. அ��யனான
அ�மா�, எ� அ�ைமயான அ�மா� எ� ெசா�ைல� த�ட மா�டா�!
ஆ�ரம�ைத� பா��க அைழ��� ெச�வதா�� �� �தா ���� ெச�! ஆ�ரம�ைத�
பா��க அவ� ஒ�சமய� ஆைச�ப��� ���� ெச�ல எ�ைன� ேக�ட���.
இல��மணா! நாைள� காைல �தாைவ � கா��� ��� வரா��டா�, உ� �க���
நா� இ� ���க மா�ேட�! நா� உ� தைமய� இ�ைல, � எ� த�� இ�ைல
எ�� நா��� அ���� ��ேவ�.
(இல��மண� இ���ேபா�� தைர�� சா��றா�. பரத�, ச���கன� இ�வ��
க���ட� ேசாகமா�� ேபா�றா�க�. கவைலேயா� இராம� ஆசன���
ெபா�ெதன அம��றா�)
(�த� கா�� ����)
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2

வா��� ஆ�ரம��� �தா அைட�கல�
Picture Credits: Kishan Lal Verma

கா�� இர��
வா��� ஆ�ரம��� �தா அைட�கல�
[இட�: க�கா ந��� ெத�கைர ஓர�.ேநர�: பக�.ப�� ெகா�ேவா�: �தா,
இல��மண�, �க�, வா��� ஆ�ரம��� ெப� �ட�க�][அர�க அைம��:
இர��� க�ைக�� வட�ற� வ��ற��� �� �க� ஓ�� வ�த பட�� க�ைக
ந�ைய� கட�� இல��மண�, �தா கைரேயார ேதா��� மர�ழ�� த����றன�.
�க� �தா�� ஆைட, அல�கார, ஆபரண� ெப��ைய� �ம�� ெகா��
அவ�க���� �� ெதாட��றா�]
இல��மண�: (�தாைவ� ������ ��ெரன� கா�� ����, த�த��த �ர��
க���ட�) அ��! எ�ைன ம���க ேவ���. …. இ�ைல! இ�ைல! …
எ�ைன ம���க ேவ�டா�. உ�க��� மாெப�� �ேராக�ைத� ெச�� ��ேட�!
�ேராக���� உட�ைதயாக இ���, �ேராக� ெசயைல� த��க வ����, �ேராக�
க�டைள�� அ�ப���, பாச��ள உ�க��� வ�சக� ெச�� ��ேட�! … நா�
ேகாைழ! … நா� வ�சக�! … எ�ைன ம���கா��க�! .. எ�ைன இைறவ�
த���பா�. ெச�ய� தகாத ெசயைல� ெத��ேத ெச�� ��ேட�!
�தா: (��யாத ��க�ட�) � எ�ன ெசா��றா� ? � எ�ன வ�சக� ெச����டா�
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? ம���க� ெசா��� �ற� ம���க ேவ�டா ெம�� ஏ� ம�றா��றா� ? ஏ�
உட�� ந����ற� ?
இல��மண�: (காைல� ���� ெகா��, ேமேல ����) அ��! அ�ைம
அ��! எ�ப�� ெசா�ேவ� உ�க��� ? அ�ண��ட த�டைனைய உ�க���
எ�ப�� ெசா�ேவ� அ�� ?
�தா: உ� அ�ணா, எ�ன த�டைன என�� �������றா� ? ��ய ��ைலேய.
����ப�� ெசா� இல��மணா, ெசா�!
இல��மண�: [ேநேர பா��காம� �க�ைத� ���� த�மா�ற�ட�] அ��!
உ�கைள அ�ணா நா� கட����ளா�! உ�க� இதய� ேகா��� ����ள எ�க�
அ�ைம அ�ணா!
�தா: [���� ேநா��] நா� எ�ன ��ற� ெச�ேத� ? ��� வைள�காம� ேநராக�
ேப�!
இல��மண�: அ��! ��க� எ�த� ��ற�� ��ய ��ைல. உ�கைள இ��
கா��� ��� ��� வரேவ�� ெம�� என�� அ�ணா�� உ�தர�.
க�டைளைய �ைறேவ�� ��ேட�. ேபான வனவாச��� �க��த தவ���,
இ�ேபா� �� வனவாச� உ�க���! இர�டா� வனவாச�!
�தா: க�டைள �ைறேவ�� ��டா�! �த�� க�டைள ஏ� �ற�த� ? ஏேதா
நட�����ற�. ஏ� மைற�� மைற��� ��� ேபா��றா� ? மைற�காம� நட�தைத�
ெசா� இல��மணா!
இல��மண�: அ�� ைகேக� ��ற�ைன�� வர�ைத� கா�பா�ற த�ைத��
அ�ப���, காேடக ஒ���ெகா�டா�. இ�ேபா� ��ம�க� அவ�ெசா����
அ�ப���, உ�கைள� கா���� அ��ப� த�டைன �������றா�. அதனா�
அ�ணா அவமான� ப�டாரா�!
�தா: அவ�ெசா�லா� எ� ப��� அவமானமா ? ��ம�க� எ�ைன� ப�� எ�ன
அவ�ெசா�ைல இவ���� ெசா�னா�களா� ? இ�த அவமான�ைத எ� ப�
என�க�லவா �த�� ெசா�ல ேவ��� ? நா� ச�ப�த�ப�ட இ�த அவமான�
என��� ெத�யாம�, �த�� உ�க���� ெத�����ப� இ�ேபா� என��
அவமானமாக� ேதா���ற�. நா� அவர� மைன�யா அ�ல� அ�த��ர
ெப�ண�ைமயா ? மைன� அ��� இ��த� ெத�யாம� ேபான�. ம����ள
��ைல நா�� ம�ன�� �த�� எ�ப�� மற�� ேபான�. எ�னா� ஏ�ப�ட
அவமான� அவைர ம��மா தா���! எ�ைன�� தா���! எ� த�ைதைய��
பா����! எ�ன அவமான� எ�ன�ைம� ப��� ?
இல��மண�: அேசாக வன��� கால� த��ய உ�க� ��த��� அ�ணா���
எ�ளள�� ஐய�பா� இ�ைல! இல�ைக ேவ�த� �ைற��ட உ�கைள உ�த�
எ�� ����� ந���றா�. ஆனா� ��ம�க� மன�� உ�க� �� த�பான ச�ேதக�
எ����ள�. இராவண� உ�கைள� ெதா��� ���� ெச�றானா�. பல வ�ட�க�
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அவன� அர�மைன�� ��க� ைவ�க� ப������களா�! அ�ணா ந���
த��ட� எ�ப� அர�மைன�� ைவ��� ெகா�ளலா� எ�� ��ம�க�
அ�ணாைவ� ���னா�களா�. இ� ஒ�ற� �ல� அ�ணா���� ெத�ய வ�த�.
�தா: [ஆ��ரமா�] எ�ன ெசா�னா� இல��மணா! நா� கள�க ம�றவ�. நா� கைற
அ�றவ�. இராவண� �ர���தனமா�� ப��� ���� ெச�ற�, ஆ�மாவ�ற இ�த
�� உட�ைப�தா�. எ� ஆ�மா ��தமான�. ��ைமயான எ� மன� ேகா���
இ��பவ� எ� ப� ஒ�வ�தா�! இைத நா� எ�ப� ������ கா��வ� ?
இராவண� �ற� மைன�ைய� களவா�ய அேயா��ய�! ஆனா� அவ� �ட
எ�ைன� பலா�கார� ெச�ய��ைல! அ�ப� ஏேத�� ஆ����தா� எ���ைர
அ�ைற�ேக மா�����ேப�! எ� ஆ�மா ஏ��� ெகா�� ஒ�வைர மண�த��,
��யா� ���க�ப��, ம�றவ� ைகயா� ��ட�ப��, அவ� மா�ைக��
வா��ேத� எ�� ஊரா� ஏ�னா��, உ� அ�ணா��� எ�ேம� ந�ன���ைக
இ�லாம� ேபானதா ? உ�ைமயாக உ� அ�ணா����தா� எ��� ந���ைக
��ைல! அ�ப��தா� என��� ெத��ற�. த� ச�ேதக�ைத மைற��, ஊரா�
�காைர� காரண� கா��, அவர� அ�� மைன�ைய ஏ� த����றா� ? நா�
��தமானவ� எ�பைத ����க ��யா�! �ரபரா� �தா எ�பைத ����க� ��ய
ஓ� இர�க��ள அர�கைன உ� அ�ணா ேபா��கள��� ெகா����டா�! நா�
��தமானவ� எ�� �த�� ந��னா�தாேன, அவ� ஊ��� ����க ����!
அ�� மைன�ைய� த����, அ�� ெக�ட ��ம�க�� அவ�ெசா�கைள
ெம�ெய�� கா�� ��டா�! த�மான�ைத� கா�பதா�� கா�� எ� மான�����
ப�க� இைழ�தா�! உ� அ�ணா என��� ப�! ஆனா� �தா அவர� மைன�
இ�ைல!
இல��மண�: அ�ப� அ�ணாைவ� ��டா��க� அ��! ஊ�வா��� அ�ணா
அ��மன� ேநாவ� உ�ைமேய! அேத சமய��� உ�க� ��த��� அவ����
ச�ேதக��ைல எ�ப�� உ�ைமேய! அ�ப� ச�ேதக� இ��தா�, பைட �ர���
ெச��, கட� கட�� ேபா��� உ�கைள ��க வ����பாரா ?
�தா: உட�� ���� ச�ேதக இர�த� ஓ�� உ� அ�ைம அ�ணா, ஏ� ேபா��டா�
ெத��மா ? �தாைவ ��பத�காக� ேதா��னா�� ெம�யாக �தா��காக�
ேபா�ட��ைல! க��ய மைன�ைய மா�றா�ட� �����டா� எ�� ஏ��
ஊ�வாைய �ட�தா� ேபா��டா� எ�ப� இ�ேபா� �ள���ற� என��! அவர�
�ர, �ர, ��ெதா��� பரா��ரம�ைத எ���� கா�ட ஈழ�ேபா� ஓ� எ��பாராத
வா��ப��த�! உ� அ�ணா�� வ�லைம��� சவா���� இராவண� எ�ைன�
�ைற ைவ�தேத ேபா��� ���ய காரண�! �த��தலாக அேசாக வன���
��வ� அ�மாைன� க�ட�� ���ய� எ���ள�! எ�ைன ��க எ�ன�ைம�
ப� வ��றா� எ�� எ�ைலய�ற ஆன�த மைட�ேத�! ஆனா� கைர �ர�ட அ�த
ஆன�த ெவ�ள� ��னா� வர�� ேபான�. இராவணைன� ெகா�� எ�ைன
�த�� காண வ��ேபா�, �ளமான எ� க�க�ட� அவைர ேநா�� ஓ�ேன�.
எ�ைன� க�ட�� அவ� கா�க� ஏேனா ��� ��ேனற ��ைல! என� ெந�ச�
�ள�த�! ெப��த ஏமா�ற� என��! ெந���ய எ�ைன அவ� அைண���
ெகா�ள��ைல! ெப��த அவமான� என��! எ� க�க�� க��� வ���
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ேபா�, அவர� க�க�� வர�� எ��த�! அ�த ெவ����, �ற�க���� அ�ேற
நா� அவ� க�க�� க�ேட�! மைன�ைய� ���தவ� ���� ��� ேபா�
�க��� ெத��� க���, காத��, க���� அவ� க�க�� நா� காண��ைல!
அ�த� �ற�க��ைப எ�னா� மற�க ��ய��ைல, இல��மணா! அ�த ெவ��ைப
எ�னா� தா�க ��ய��ைல ! அ��யனா� ��ட�ப�ட நா� அ�ேற அவ�
��ட�தகாத மைன�யா� ��ேட� ! ���ய� மா�ைக�� ப�ட �யைர �ட,
��டாம� கா��� �ற�க��க�ப�ட ேவதைன எ�ைன எ���� ெகா��ற�!
இல��மண�: இ�வைர இ�ப� ��க� ேபச� ேக�டேத ��ைல, அ��!
அ�ணா�� ச�ேதக� பா�ைவ, உ�க� மன�� ப�ைச மர�தா�ேபா� அ�ேற
ஆழமா�� ப��� ��டேத!
�தா: உ�ைமயாக உ� அ�ணா எ�ைன ேந��க ��ைல எ�பைத ��மணமான
�ன��ேல நா� க�� ெகா�ேட�. எ�ைன� ��மண� ெச�� ெகா�வத�காக
அவ� ��லா ���� வர��ைல! ��ைல ���க வ�தா�! த� ைக�பல�ைத�
கா�ட� ேபா���� வ�தா�! எ�ேம� ேநசேமா, ஆைசேயா ெகா�� ��ைல��
வ�ததாக என��� ெத�ய��ைல! ��ைல ����� த� வ�லைமைய ����தா�!
�தா ஒ� ப�தய� ப��! ப�தய� ப�சாக எ� த�ைகைய ைவ����தா��, அவ�
மண�� அவைள மைன�யாக ஏ��� ெகா����பா�! �ய�வர ெம�� எ� த�ைத
எ�லா ம�னைர அைழ����தா�� யா�� எவைர� ேத��ெத��க ��ைல! இைத�
�ய�வர� எ�� எ�ப�� ெசா�வ� ? அவ�� எ�ைன� ேத��ெத��க ��ைல!
நா�� அவைர� ேத��ெத��க ��ைல! ப�தய�கார���� ப��� ேம� க�ணாக�
ேதா��னா��, உ�ைம�� ப�தய��� ேம�தா� க�! ெவ���� �ைட�த ப��
�ற� ேவ�ட�படாம�, ��ட�படாம� க�ணா�� ெப���� அைடப��ற�!
ேபா��� ப�� கைற �����ேபா� ��ன� காணாம� ேபா����ற�! பா�,
எ�ைற�காவ� உ� அ�ணா, எ�ைன ம�த� �ற�யாக� க��� கல�� ேப� எ�த
���� இ�வைர� ெச�����றாரா ?
இல��மண�: அ� ����� உ�ைம அ��! உ�கைள ம�த� �ற�யாக
அ�ணா க�த ��ைல! இ�ெகா�� த�டைன இ�வத�� ��� உ�க�ட� ஒ�
வா��ைத ெசா�ல��ைல! உ�க� க��ைத� ேக�� உைரயாட வா��ப��க
��ைல! அ�ணா�� �� ம�ற��� ஒ�ேபா��, ஒ�ப�க வாதேம ம��ேம தைல
���தா��! இ�ேபா�� வாத� அ�ணா���� ���கா�! வனவாச� ���ைப
நா�க� யாவ�� எ�����, த���� பய��லாம� ேபான�, அ��! அ�ணா
���� ேபா�� எ��� ேதா�பேத இ�ைல! நா�க�தா� ேதா��� ேபாேனா�.
�தா: (���� ேகாெவ�� அ��றா�) வனவாச� த�டைனைய உ� அ�ணாதா�
ேநர�யாக அ���க ��ைல! இ�� காைல �ற�ப�வத�� �� � ஏ� ெசா�ல
��ைல ? உன�� நா� எ�ன ெக�� ெச�ேத� ?
இல��மண�: ஆமா�, இ�� நா�� ெசா�ல��ைல. அ�ணா வ���த� ேபா�
நா�� உ�கைள வ���த� உ�ைமதா�. நா�க� இ�வ�ேம உ�கைள வ����
��ேடா�. �த�� உ�க��� ெசா�ல ேவ��ெம�� நா�க� ம�றா�ேனா�.
அ�ம��க ம��� ��டா�! நா�க� ெசா�ல� ேபானைத�� த��� ��டா�.
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காைல�� உ�க���� ெசா�ல என�� வா�����த�! ெசா�� ���கலா�!
ஆ�ரம�ைத� கா�ட� ேபாவதா� அ�ண� ெசா��யப�� ெசா�� உ�கைள
ஏமா��ய� உ�ைம! நா� அ��ேத ெச�த ��ற���� அதனா�தா� எ�ைன
ம���க ேவ�டா� எ�� ம�றா�ேன�. அ�� வனவாச��� ப��ட�
க��ேபா� இ��த உ�கைள� கட���ேபா�� கல�க ைவ��� �ைற���டா�,
அேயா��ய� இராவண�! ஆனா� இ�ைறய வனவாச� ேவ�! அர�மைன��
ப��ட� ஆன�தமாக இ��த உ�கைள� �ற�க��� நா� கட��� கதற ைவ�பவேர
உ�க� அ�ைம� ப�தா�!
�தா: காைல�� � ெசா�� ���தா�, கைதேய மா�� ேபா�����! நா� அவேரா�
ேபாரா� இ��ேப�! � யா� ப�க� ேச������றா� எ�பேத என���
ெத�ய��ைல. பா��தா� ��க� எ�ேலா�� எ�ைன� ேபா� உ�க� அ�ணா��
அ�ைம! எ� ப�க� கைதைய� ேக�க உ� அ�ணா����தா� அ���ைல!
ெந���ைல! �ைன� ��ைல! பரா��ரம� ப��� எ��ட� ேபச� பயமா ?
அ�ல� இவ�ட� எ�ன ேப�� எ�ற �ற�க��பா ? ��க� எ�லா� உ�
அ�ணா�� ப�க�. யாராவ� ஒ�வ� என�காக� ேபாரா� உ�க� அ�ணாைவ
எ�����களா ?
இல��மண�: நா�க� எ�ேலா�� உ�க��காக வாதா�ேனா�. ஒ� பல��
இ�ைல. அ�ணைன மா�ற ��ய��ைல. ஊ�வா��� அ��, உ�கைள நா�
கட��வ�� ஒேர ��வாதமாக இ��தா�, அ�ணா.
�தா: வா��ைக ��வ�� என�� அ�ைம வா��தா�! கா���� வா ெவ�றா� வர
ேவ���! ேபா ெவ�றா� ேபாக ேவ���! ேவ�டா� எ�றா� நா� �ல�க�பட
ேவ���! இ�� இ�வா��� நா� �ல�க�ப�டவ�! எ�த �த� ��மண
ஒ�ப�த�� இ�லாத �ய�வர� ேபா���� �ைட�த ப�� ����தாேன நா�!
யா�ட� ேபா� �ைற��� உ� அ�ணா ெச�த� ச�யா அ�ல� தவறா எ�� நா�
�� ேக�ப� ?
இல��மண�: உ�க��� அ�ணா ெச�த� அ��! அவர� ஆைணைய� க���
�ைறேவ��ய நா� ெம�யாக ஒ� ேகாைழதா�!
�தா: வா��ைக ���� நா� �ய��� மன�ைடய ேவ��ெம�� �� எ��
��ட�! நா� ேசாக��� வ�வ�! நா� பாப��� ��ப�! எ�னா� எ� ப���
அவமான� ேவ�டா�. எ�னா� ேகாசல நா����� ெக�ட ெபய� ேவ�டா�. நா�
க�ைக ந��� ���� … இ�ேபாேத உ�ைர மா���� ெகா�ளலா�. …. ஆனா�
உ� அ�ணா�� …. �ல�ள�� எ� வ���� வள�� ேபா�, …. நா� அ�ப��
சாக மா�ேட�. எ� அ�ப உ�ைர மா���, உ���ள எ� க��ப� ��ைவ� ெகா�ல
மா�ேட�. … அ�தா� மாெப�� பாப�! ஆனா� அ��ெக�ட உ� அ�ணா�ட�,
எைத�� ச�ேதக�ப�� உ� அ�ணா�ட� எ� வ���� வள�� ��ைவ� ப��
எ��� ெசா�லாேத! எ� ����காக நா� த�ேய கா��� வாழ� ேபா�ேற�.
��ம�க� �கா��டா�� எ� உ�ைர அ��கமா�ேட�! எ� வ���� வா�� ��
அவர� மான�ைத �ட ேமலான�! ெந�ெக�ட உ� அ�ணா�ட� எ� க��ப�ைத�
ப��� ெசா�லாேத!
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இல��மண�: ஆ! எ�ன ? … அ��… ��க�…! தா�ைம அைட�த ெச��
ஆன�த� ெச��ய�லவா ? அர�மைண�� ஆன�தமாக இைத� ெகா�டாட
ேவ��ய ேவைள�� உ�கைள� ��டாட ைவ��� கா��� த�ேய ���
ேபா�ேறேன! இைறவா! எ�ன ெகா�ைம இ� ? அ�ண� ஒ�வைர� கா����
அ���வதாக �ைன�தா�! உ�ைம�� இ�வைர நா� கட�� இ���றா�. வ����
வள�� அவர� �ல�ள�ைக�� ேச��� அ��� ��டா�! அ��! உ�க�
இ�வைர�� த�ேய இ�த ந��கா��� எ�ப� ���� ெச�ேவ� ? எ� மன� இட�
ெகா��க��ைல அ��! நா�� இ�ேகேய த�� உ�க���� பா�கா�பா�
இ��க ��� ெச�� ��ேட�. அ�� வனவாச��� உ�க���� நா� �ைணயாக
இ��த�ேபா� இ�ேபா�� அ��� இ��ேப�!
�தா: ேவ�டா�. � ����ததா� ேப��றாயா ? அ�� வனவாச��� எ�ன���
உ�ன�ைம அ�ணா இ��தா�. இ�ேபா� � ம��� எ��ட� த�யாக வ��தா�,
அேயா����� ��ம�க� எ�ன ேப�� ெகா�வா� ? இராவண� �ட இ��தவ�,
இ�ேபா� இல��மண� �ட வா��றா� எ�� ���ைர ������. அ� உ�க�
அ�ணா���� ெகா���� அ��த அ����யாக இ����. நா�தா� அவமான�
ப���ேன� உ� அ�ணாைவ! ��மா அவைர அவமான� ெச�ய ேவ���! எ�
கணவேர எ�ைன� ைக��ட �ற� இ� உ� உத� என�� எத�� ? ���
வனவாச��� இ��த ேபா� எ��� உன�காைச எ�� உ��� என�ேக ச�ேதக�
வ����ட�! அைத� ெசா�� உ�ைன நா� ����� இ���ேற�. ேபா�� உ�
உத�! எ��சைல உ�டா�காேத. நா� த�யாக இ�த� கா��� �ைழ���
ெகா�ேவ�. ேபா இல��மணா ேபா, ஒ��� ேபா! எ��� ��லாேத! (க���
ெகா�� அல� மய�க���� தைர�� ���றா�).
இல��மண�: அ��! ப�க��� வா��� ��வ�� ஆ�ரம� உ�ள�.
ெப��ட�க�� �ர� ேக��ற�. த�ைத தசரத மகாராஜா�� பைழய ந�ப� அவ�.
அ�ேக ேபா� த��� ெகா���க�.
[�தா��� மய�க�� வா�� வ��ற�. அைத� க�ட ெப��ட�க� ஓ�
வ��றா�க�. வயதான ஒ��� �தாைவ ம��� �ட�� �க�ைத��, அவ�
உட�ைப�� ���� ேநா���றா�. ஒ��� �க��� �ைர� ெத���, வா��
����� ெகா�ப��க ைவ��றா�]
��த ��ைய: (இல��மணைன� பா���) ��க� இ�ெப��� கணவரா ? உ�க�
மைன�ைய� பா��தா� க��பவ� ேபா� ெத��றேத! எ�க� வா��க ��வ��
ஆ�ரம� அ��ேலதா� உ�ள�.
��� ேநர� ��க� இ�வ�� த��� ெச�லலா�. இ�த� ெப� இ� பயண�
ெச�ய� �டா�.
இல��மண�: அவ�க� என� அ�ண�� மைன�. ��க� எ� அ��ைய
ம��� ���� ெச���க�. நா� இ�ேபா� வர��யாத �ைல�� இ���ேற�.
��ய அ�தமனமாவத�� ��� நா� அவசரமாக அேயா��ய ���� �ள ேவ���.
ெகா�ச கால� அ�� மக�� வா��� ஆ�ரம��� வாழ���. ��னா� எ�
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அ�ணாேவ ேநராக வ�� அ��ைய அைழ��� ெச�வா�.
[இல��மண� �தா�� காைல� ெதா�� வண��� பட� ேநா��� ெச��றா�.
�க�� காைல� ெதா�� வண��ய �� உைட, அல�கார� ெப��ைய�
ெப��ட�க�ட� ெகா��� ���� �� ெதாட��றா�]
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ஆ�ரம��� லவா, �சா இர�ைடய� �ற��

கா�� ���
ஆ�ரம��� லவா, �சா இர�ைடய� �ற��
இட�: வா��� ��வ�� ஆ�ரம�.ேநர�: மாைலஅர�க அைம��: வா���
இராமகைதைய எ��தா�யா� ஓைல� �வ��� எ��� ெகா�����றா�.
அ�ேபா� ெப��ட�க� �தாைவ ெம�வாக� தா��� ெகா�� உ�ேள
�ைழ�றா�க�. வா��� எ��வைத ���� எ��� ெச�� வரேவ�க� ேபா�றா�.
ெப��ட�க�: மக��! கா��� மய�க��ற இ�த� ெப�ைண நா�க� அைழ��
வ�ேதா�. இ�த� ெப�ம� ஒ� க���� மா�. பா��தா� ெப�ய ��ைட�
ேச��தவ� ேபா� ெத��ற�. யாெர�� எ�க���� ெத�ய��ைல. இ�ேக ���
கால� த�க ைவ�கலாமா ? அவ��� இ�ேபா� யா���ைல! ஆனா� அவர�
கணவ� ��� கால� க��� அைழ��� ெச�ல இ�� வ�வாரா�.
வா���: (ச�� உ�� ேநா��) …. என��� ெத��� இ�த மா� யாெர��! ேகாசல
நா�� மகாரா� �தாேத�. மாம�ன� இராம�� த�ம ப���. ��ைல நா��
ம�ன�� ��த ����! ஓ�ெவ��க உ�ேள அைழ��� ெச���க�. �தாேத�ைய�
கா��ேல த�யாகவா க�டா�க� ? …. ேகாசல நா�� மகாரா� கானக�� வர�
காரண� எ�ன ?
�ட� அைனவ��: (ஒ��ேக) ம������ய மகாரா� �தாேத�யாரா ? (எ�லா��
ைக��� வண���றா�க�). எ�க��� �த�� ெத�யாம� ேபானேத! …
(��ையக�� ஒ���) மக��! அவ� �ட�த �ைலைய� பா��தா� எ�க����
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ப�தாபமாக இ��த�! தாயா�ய மகாரா���� ப��ைடக� ெச�ய அர�மைன�
ேச�ய� யா���ைல! கா��� �ட�ப��� த�ேய ���� �ட�தா�. (இ�வ�
ம��� �தாைவ உ�ேள அைழ��� ெச��றா�க�). (��ையக�� ஒ���) அவ�
த�யாக வர��ைல. உட���தவ� இர�� நப�க�. மகாரா�யா�� ெகா��த�
ஒ�வ�! ம�ெறா�வ� படேகா�� ேபா� ெத��த�. ���� ெச�ற இ�வ��,
மகாரா�யா� காைல� ெதா��� ����� ேபா� எ�க��� யாெர�� ெத�யாம�
ேபான�. யாெர�� ேக�க�� தவ� ��ேடா�, மக��! மகாரா�யா��
ெகா��த�தா� எ�க�ட� ஒ�பைட�� ���� ெச�றா�.
வா���: �தாைவ அைழ�� வ�த ெகா��த� யாெர�� ெத�ய��ைல ? பரதனா ?
இல��மணனா ? அ�ல� ச����கனனா ? க�ைக ந��� படேகா��யவ�, �கனாக
இ��க ேவ���. எத�காக �தாேத�ைய� கா��� ���� ெச�றா�க� ?
�தா: (ப�����தவ� மய�க� ெம�வாக ெத��� எ��� ெகா��) …. நா� …
இ�ேபா� … எ�����ேற� ?
வா���: … அ�ச ேவ�டா� �தா! … எ� ஆ�ரம���தா� இ���றா�. நா�
வா��� ��வ�. இவ�க� யாவ�� ஆ�ரம��� ப��� எ� �ட�க�. உ� மாமன�
தசரத� ச�கரவ��� என�� �க�� ேவ��யவ�. உ� த�ைத ��ைல நா��
ம�ன�� என��� ெத��தவ�. ம�ன� உன��� �ய�வர நட��ய�, ��ைல ����
இராம� உ�ைன� ��மண� ெச�த�, ��க� வனவாச� ெச�ல ேந��த�,
இல�கா���� உ�ைன இராவண� கட��� ேபான�, ேபா�� அவைன� ெகா�� �
��க� ப�ட�, அேயா��யா ���� இராம� ப�ட� ��ய� எ�லா� என���
ெத���. …. ஆனா� என��� ெத�யாத�, � இ�ேபா� கா��� �ட�ப�ட காரண�!
… அ��� தா�ைம �ைல�� உ�ைன� த�யாக ���� ேபான காரண�!
�தா: (ெம�வாக எ��� … காைல� ெதா�� வண��) மக��! என��� �க�ட�
அ��த உ�க���� ேகா� ���ய�. எ�ைன� க��ட� அைழ��வ�த உ�க�
�ட�க��� நா� கடைம�ப�டவ�. ஆ�ரம�ைத� கா��வதாக எ�ைன அைழ��
வ�தவ�, ெகா��த� இல��மண�. எ�ைன� �ட�க� வச� ஒ�பைட���
ெச�றவ��, அவேர.
வா���: ஆ�ச�ய�ப��ேற�. உன� வ�ைகைய யா�� என��� ெத���க
��ைலேய. ெத��தா� நாேன ேநராக உ�கைள வரேவ�க வ����ேப�. மாம�ன�
இராம� உ�ைன ஏ� அைழ�� வர��ைல ? �� ���ேய என�� ஏ�
அ���க��ைல ? எத�காக உ�ைன� த�யாக ���� ெச�றா� இல��மண� ?
என�� ஒ��� ��ய��ைல.
�தா: அ� ஒ� ெப�� கைத, மக��! ப�ட� ��ய எ� ப���� பல அரசா�க�
ப�க�! ேகாசல நா��� ��ம�க�� �கா�க�! த�க��� அவ�ைற� த�யாக�
ெசா�ல �����ேற�.
வா���: �ட�கேள! உ�க� அைறக���� ெச���க�. ேபா�� ேபா� கதைவ ���
ெச���க�. (கதைவ ��� �ட�க� ெவ�ேய��றா�க�)
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�தா: (க���ட� அ�ைக ���� ெகா�� வர) மக��! … எ�ப�� ெசா�ேவ�
எ� அவல �ைலைய! …. எ� இ�வா��ைக ���� ���� ேபான�! �த�
வனவாச� த�டைன�� மன��� ஆ�வத���, இர�டா� வனவாச� த�டைன
என��! எ�ைன� �ற�க��� நா� கட�� ��டா� ..எ����� ப�! (கத�
அ��றா�).
வா���: (ேபரா�ச�ய� அைட��) எ�ன ? மாம�ன� உ�ைன மண�ல�� ெச��
��டாரா ? அ�� வனவாச��� � ப�ட இ�ன� ேபாதாதா ? இ�ேபா� உன�� ஏ�
இர�டா� வனவாச� ? ��� வ�த உ�ைன ���� கா���க��ப எ�ப� மன�
வ�த� ம�ன��� ? உ�ேம� �ம��ய ��ற�தா� எ�ன �தா ? என��� ெப��
��ராக இ���ற�!
�தா: மக��! கா��� �ட�ப�டத�� ெம�யான காரண� எ�ன எ�ப� என���
ெத�யா�. எ� ப� அைத� ப�� எ��ட� எ��� ெசா�ல ��ைல! வா�����
நா� வாதாட ��ய ��ைல! கா����� அ�த� காரண� எ� கா�� �ழ��ைல!
ைவரா��ய� இ���� நா� ேபாராட வ���ைல! எ� ப�க �யாய�ைத� �ற ஒ�
�� ம�ற�� இ�ைல! என��� ெத�யாமேல எ� ப� ெச�த ச�! �த�
வனவாச����� காரண� எ� ��! ஆனா� இர�டா� வனவாச����� காரண�
எ� ப�! இ�� இல��மண� எ��ட� ��ய காரண ��. கா��� ���� ெச�ற
�ல ம� ேநர���� ���தா� என�ேக காரண� ெத��த�. கட��� ெச��� ேபா�
இராவண� எ� ம�ைர� ���� இ���� ெச�றானா�! வாகன��� எ�ைன ம���
ைவ�� ���� ெச�றானா�! பல வ�ட� ேவெறா�வ� இ�ல��� இ��தவைள
ப�யானவ� எ�ப� ஏ��� ெகா�ளலா� ? ச���� ெகா�� எ� ப� அர�மைன��
எ�ப� ைவ��� ெகா�ளலா� எ�� ��ம�க� ேக� ெச�தா�களா�! எ� ப���
அ��கா� ெப��த அவமானமா�� ேபானதா�! ஆனா� எ� கணவ��� எ���
எ�த�த� ச�ேதக�� இ�ைலயா�!
வா���: அட ஈ�வரா! எ�ன ெகா�ைம இ� ? ெத�ம�க�� ேக����,
�கா���� ஓ� மாம�ன� ெச� சா��பதா ? ம�னைன ம�க� அவ�� ேப�வைத�
த���க ��யா�! ஆனா� அ�ேவ ச�ெய�� த���� த�ம ப���ைய� கா����
அ���வதா ? ெகா�ைம! ெகா�ைம!! தா�க ��யாத ெகா�ைம!!! இராம கைதேய
�ைச மா�� ேபா��ேற!
�தா: �த�� வனவாச� ேபாவத�� ���� அவ� ஒ� வா��ைத எ��ட�
ெசா�ல��ைல! ப�னா�� வ�ட� கானக� ேபாக ேவ��� எ�றா�. ஆ���
���ேபா� அவ� ��னா� ெச�ேற�! த�ைத ெசா� த�டாத தனய� எ�� �க�
ெப�றா�. மைன�ைய அ�ைமேபா� நட��வ� ஊ�� யா���� ெத��� ?
இர�டா� தடைவ வனவாச� த�ள�ப�ட� ��ைன�ட ேமாச�. கா�����
ேபாெவ�� �ட என��� க�டைள இட��ைல! �தாைவ� கா��� ������
வ���� எ�� த���� இரக�ய உ�தர�! உ���� உ�ள� பைட�தவ� எ� ப�!
எ�ப� ேநராக மைன��� இ�த� ேகார த�டைனைய� த�வ� எ�� மன�
தா�காம�, த��மா� கா�� ம��� ெசா�� ����றா�. யா���� ெத�யாம� நா�
கட�� எ� மான�ைத ஓரள� கா�பா�� ����றா�! உ�தம �ண�ைடயவ� எ�
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கணவ�! வா���: அ�ப��தா� நா�� �ைன��� ெகா����ேத� �தா. எ�
க��ைத மா��� ெகா��� ேவைள வ�� ��ட�! உ�தம ���ரனா�� �க� ெப�ற
மாம�ன�, உ�தம கணவராக�� இ��பா� எ�� ெசா�ல ��யா� ேபா����ற�!
�தா: இராவண� எ�ைன� ெதா��� ���� ெச�ற� உ�ைம! ஆனா� அவ�
எ�ைன பலவ�த� ப��த��ைல! அ�ப� ஆ����தா� நா� அ�ேற உ�ைர�
ேபா�� எ� மான�ைத� கா����ேப�. இ�ேபா� எ� ம��ைப, மான�ைத எ� ப�
ந���னா��, உ�ைர நா� மா���� ெகா�ள� ேபாவ��ைல! காரண�, எ�
வ���� வள��� வ�� எ� �ர��� �ல�ள��. மக��! இராவண�
என��ைழ�த �ரா அவமான�ைத�� தா��� ெகா�� வாழ �����ேற� நா�.
இ��� �ழ�ைத ெப��� கணவேரா� மைன�யா� ெந��கால� வாழ
�����ேற� நா�. அ�ப�� கன� கா��ேற�! ஆனா� அ� நட�க� ��யதா ?
ஒ�றா� வாழ� தவ� ெச�தவ���� ப� இர�டக� ெச�� ��டா�!
ப��ட���� இராவண� எ�ைன� த�கா�யமாக� ���தா�! ஆனா�
ப��ட���� இ�ேபா� �ர�தரமாக� ���த� யாெர�� �ைன��� ேபா�, எ�
ெந��� ��ப�� எ��ற�! (ேகாெவ�� கத� அ��றா�).
வா���: …. �தா! என�ெகா� ேயாசைன ேதா���ற�. ெசா�ல��மா ? நாேன
உ�ைன இராம�ட� அைழ��� ெச��, ��தமானவ� எ�� எ���� ெசா��
ம�ப��� ேச����டவா ? நா� ெசா�னா� ம�ன� ேக�பா�! உ�க� இ�வைர��
���� ேச��� ைவ�க ேவ�� ெம�� எ�மன� ����ற�. அ�ப�� ெச�வ�
உன�� ���பமா ?
�தா: அ� எ� ���ப�தா�, மக��! ஆனா� அ� நட�கா�. ேவ�டா�, அ�த
�ய��! �ற� ைகப�ட மைன��� இ� இ�லற ��ைல! ேவ�டாத ப��� ���
�ைல �ட இ����! த�யாக, இ��ப�தா� என�� ம���! அவமான� ப�டவ�
மா�� ேபாவ� ��ம�. ஆனா� உ�ைர மா���� ெகா��� ���ச� இ�ேபா�
என���ைல. ப��� �ற�க���� �ன�� ெந�ைச� கைரயா� ேபா� அ���
வ��ற�! க�ைண� க��� கா��� ���வர� க�டைள ��ட��, கணவ�
�க��� நா� இ� எ�ப� ���ேப� ? என��� த�மான� இ���ற�.
அவமான�ைத� ெகா��த என��, அர�மைன� கத�க� இ�ேம� �ற�க�பட
மா�டா! த�யாக இ�த வனவாச��� கால� த�� மன ேவதைன� ப�ேட �ன��
��� ��தாக� சாக ேவ��ய�தா�! �ழ�ைத �ற���வைர நா� எ�ப���
�ைழ����க ேவ���. இ�த வனவாச��� எ�ைன ��க இ� யா�� வர�
ேபாவ��ைல! … மக��! என��� த����ப� ஆ�� த�டைன! இராவண�
ெகா��த �ைற� த�டைனைய �ட� ேகாரமான ஆ�� த�டைன! இ�����
யா�� எ�ைன ����க ��யா�!
வா���: தாயா�� � இ�த� சமய��� அர�மைன வா�யாக வா�வேத ேம�. �
����னா�, உ�ைன ��லா���� அைழ���ேபா� உ� த�ைத�ட� ேச���
���ேறா�.
�தா: ேவ�டா� மக��! நா� கட�த� ப�� நா� ஆ�ரம��� இ��ப� எ�
த�ைத��� ெத�ய ேவ�டா�. காரண� ெத��தா� �க�� ேவதைன� ப�வா�!
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ப��� �� எ�வா�! �ன�ெகா�� எ� ப��ட� உடேன ச�ைட��� ேபாவா�!
ேகாசல�� �� ேபா� ெதா��க�� தய�கமா�டா�. ேம�� ��லா��� ��ம�க�
எ�ன ெசா�வா�க� ? மான� ெக��� ேபானவ� ப�யா� �ர�த� ப�� �ற�த
நா���� ஓ� வ�தவ� எ�� ஏ�வா�! ேகாசல நா���தா� எ�னா� எ� ப���
அவமான�! ��லா ���� எ� த�ைத��� எ�னா� அவமான� வர ேவ��மா ?
வா���: �தா! � வாழ ேவ���. மரண�ைத� ப�� �ைன�காேத. இளைம ெபா���
� ��ட கால� வாழ ேவ���. இ�த ஆ�ரம��� உன�� எ�ேபா�� இட���!
உன�� எ�லா வச�க�� இ�� இ����றன. ஆ�ர��� ெப� ம���வ�
இ���றா�. உ� உட� நல�ைத��, ���� நல�ைத�� க�கா��பா�. கவைல�
படாேத! �ழ�ைதைய� ெப�� அைத ஆளா��. க�� �க�� �ழ�ைத���
ப���க� அ��ப� எ� ெபா���.
�தா: ��க ந�� மக��. அர�மைன ைக��டா��, ஆ�ரம� ஆதரவ��ப�
என�� ம���� த��ற�. உ�க��� நா� எ�ன ைக�மா� ெச�ேவ� ? இ�ேக
��மா இ��காம�, உ�க� ஆ�ரம� ப�கைள� ெச��ேற�. �� பால�க����
க�� �க���ேற�. அ��ட� நா� இ�வைர� ப��காத ேவத�கைள உ�க�ட�
ப��க �����ேற�.
வா���: �தா! �ற�� பயென�� நா� க��� எ� பைட�ைப� ப�� உன�� நா�
ெசா�ல ேவ���. இராம கைதைய நா� மாெப�� கா�ய �லாக எ�� வ��ேற�.
ேநராக �ேய ஆ�ரம��� ���த� என�� ந�லதா�� ேபான�. உ�க� வனவாச�
கா�ட�ைத இ�ேபா� எ��� ெகா�����ேற�. � ஆ�ரம வா�யாக
வ����பதா�, எ� இராமகைத ெம�யான வரலா��� கா�யமாக உ���ெதழ�
ேபா�ற�. உ�ர�ற எ� ���� உ�ைமயான உன� ��வா� ெமா� ஆ�மாைவ
ஊ�ட� ேபா�ற�. இராமாயண� எ��� ெபயைர அத�� ைவ�����ேற�. எ�
கா�ய ���� இ��� பல �பர�க�, �ள�க�க� ேவ���. என��� ெத�யாத
தகவைல � ெசா�ல ேவ���. ஏ� அ�ல� எ��� கா�ட�க�� இராம கைத
���� எ�� �ைன��ேற�. அேயா��யா கா�ட�, வனவாச� கா�ட�, இல�ைக�
கா�ட� ஆ�யவ��� பல ப��க� இ��� �ர�ப�பட ேவ���. ப� உ�ைன�
கா���� அ���ய� இராமாயண� கா�ய� ����யாகேவா எ�� நா�
�ைன��ேற�! ெம�யான �க���கைள� ���யமாக� �ற, உ�ைன இ�ேக
அ���ய� �� எ�� ெசா�ேவ�! எ�லா� ஆ�டவ� ெசய�. இராமாயண���
இ�வைர நா� எ��ய ஓைலகைள ேநர��ள ேபா�, � ச�பா��க ேவ���.
தவ�க� இ���� தய�காம� ��! நா� அவ�ைற� ����� ெகா�ேவ�. ேம��
ஆ�ரம��� ��யதாக� ேச�� �ட�க��� � க�� �க�டலா�. � �����
ேவத�கைள� ெசா��� ெகா��ப� எ� ெபா���.
�தா: உ�க� ப�ைய ம����யாக ஏ��� ெகா��ேற�, மக��. உ�க� வரலா���
பைட�பான இராம கைத�� எ� கச�த வா��ைக��, ேநர�� ப�க���� உத�
ெச�ய ���� எ�� கன��� நா� க�த��ைல. இர�டா� வனவாச��� எ�
�ழ�ைத �ற�க��, மக�� �ல� நா� ேவத� க�� ப�ல��, இராம கா�ய�ைத
���க�� வா���� �ைட�க� ேபாவ� அ��� ஒ� வைக�� என�� ம����ேய!
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வா���: �தா! � இ�� ஓ�ெவ���� ெகா�. நாைள �த� இராமகைத எ���
���� ப�ைய� �வ��ேவா�. இராமகைத வரலா��� கா�யமாக அைமய
இைறவ� என�க��த வா��ைப எ�ன ெவ�� ெசா�வ�! (வா��� ம�����ட�
ெவ�ேய ெச��றா�)
[�ல மாத�க� க��� ஆ�ரம��� �தா��� இர�ைட ஆ� �ழ�ைதக�
�ற���றன. வா��� ��வ� �த�� �ற�த ைபய��� �சா எ���, இர�டாவ�
�ற�த ைபய��� லவா எ��� ����றா�. லவா, �சா இ�வ�� ���லவாச�
பாடசாைல�� �� வா����� ேந�பா�ைவ�� க��, ஒ��க ெந�, ேயாகா
உட�ப���, மன�ப���, ��ப���, வா�ப���, �லா�த� ப���, ��ைர
ஏ�ற� ேபா�றவ�ைற� க��� ெகா��றா�க�. இ���� இர�ைட இைளஞ�
��ப����� ேமதைம அைட��, வய� வ�ேதாைர�� ������ �றைம
ெப��றா�க�. அ�ைன �தா ��வ� �� �ராத அ�ைப� ெபா���, அவள�
வா��ைக��� �� மல��� ெபா�� எ��ற�. இைட�ைடேய த� ேசாக
வா��ைகைய� ப��� ��ைளக�ட� ��� ��தாக� ���றா�. லவா, �சா
இ�வ���� த�ைத இராமைன� ப����, தா� ���க� ப�டைத��
ேவதைனேயா� பல�ைற ெசா������றா�.]
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4

அேயா��ய ���� ஆர���த அ�வேமத யாக�

கா�� நா��
அேயா��ய ���� ஆர���த அ�வேமத யாக�
இட�: அேயா��ய �� அர�மைணேநர�: மாைலப�� ெகா�ேவா�: இராம�,
இல��மண�, பரத�, ச����கன�, மக�� வ��ட�, ��வா���ர�, ம�ன�க�,
ப�� அ�ல� ப��ெர�� வய�� பாலக�க�: லவா, �சா. அ�மா�, அ�கத�,
���வ�.
[அைம��: மாம�ன� இராம� அ�வேமத யாக� ெச�வத��� ��ட����றா�.
மக�� வ��ட� பரத�, இல��மண�, ச����கன� ஆ�ேயா� �வைர��
அைழ�� யாக���� ஒ� ��ைரைய� �யாக� ெச�ய� தயா��க� ெசா��றா�.
அேநக ம�ன�க�, ெப�ேயா�க�, ��வ�க� ஆ�ேயா��� இராம� ஓைல அ���
அ�வேமத யாக��� ப�� ெகா�ள ேவ���றா�. ��வா���ர ��வ� அவர�
�ட� பைட�ட� வ�ைக த�தா�. �தா�� த�ைத ஜனக மாம�ன� �ட� கல��
ெகா�டா�. இராம�ைடய ப�க�� ஆசன��� �தா���� ப�லாக ��வ�வ�
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த�க��ைல ஒ�� ெச�ய�ப�� ைவ�க� ப����த�. ஜனக ம�ன� �தா��
�ைலைய� பா��த�� �ைக� பைட�� அவ� மன�� ஏேதா ஓ� ஐய�பா� எ��ற�.
இல�கா ������� ��� ப�ட�� அர�யான �தாைவ� பா��க� ேபான ஜனக
ம�ன�, அவ� நா� கட�த� ப����ப��, வா��� ���� ஆ�ரம���
அைட�கலமா� இ��ப�� ெத�யவ�� �க�� மன�ைட�� ேபா�றா�.
அ�கல�க� ��ட� ப�ட அழ�ய ெவ�ைள� ��ைர ஒ�� அர�மைன வா���
��ற�. ஆ��� ேதா�� எ�த�ப��� ��ைர�� க���� ெதா��ய ஓ�
அ��ைக�� எ�ச��ைக காண�ப�ட�. 'பைகவைர ஒ����க��� ேகாசல�
ச�கரவ��� ேம�ைம �� இராம ேவ�த��� இ���ைர ெசா�தமான�. ��ைரைய
ம��� வரேவ�ேபா� அைனவ�� அவர� ஆைண��� ���ப��� அவ� ேக���
வ��பண�ைத காலாகால��� க�� �டேவ���. ��ைரைய வ�ம���� க���
ேபா�ேவா� மாம�ன� இராமர� பைகவராக� க�த�ப�வ�! அ��ட� ��ைரைய�
���ேபா� இராம� ச�கரவ���ைய எ����� ேபா�ட�� தயாராக ேவ���
'.ேபா���ைற��� தளப�யாக �ய��க� ப���ள ச���கன�, ��ைர ��ேன
ெச�ல ��ேன பல�த பைட�ன�ட� வ�நட��� ெச�றா�. ��ைர��,
ச���கன� ப�டாள�� �ற� பல பட�க�� ஏ�� க�ைக ந�ைய� தா��
அ�பா� வா��� ஆ�ரம� வ�யாக� ெச�றன. கா��� �ைளயா�� ெகா����த
லவா, �சா இர�ைடய�, ஒ�பைன ெச�ய�ப�� ெவ�ைள� ��ைர க��ரமாக�
ெச�வைத� க�� ���பைட��, அ��ைகைய வா��� அைத� ���� ����ன�!
அ�சாம� ��ைரைய மர��� க��� ேபா��, அவ�கைள� தா�க யா� வ��றா�க�
எ�� ேவ��ைக பா��தன�.]
ச����கன�: [��ைர க�ட�ப�வைத� பா���� ேகவல� ����ட�] பால�கேள!
இ� �ைளயா��� ெபா�ைம இ�ைல! உ�க���� ப��க� ெத��மா ? ெவ�ைள�
��ைர க���ேல ெதா��வைத� ப����களா ? இ�ைல. ப��க� ெத�யாத ப���
கா��� பாலக� எ�றா� ம���� ���ேற�.
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லவா, �சா: [ஆ��ர�ட�] நா�க� ப��க� ெத�யாத ப���கா��� பாலக� எ�றா
�ைன��� ? அ��ைக� ப����தா� யா�, ��ைரைய� ����� க��ேனா�! ��ைர
ேவ�� ெம�றா� ��யப� எ�க�ட� ேபா��! அ�ல� ��ைரைய எ�க�ட�
������� ேபா���!
ச���கன�: [அவ�கள� ��ைல� பா��� இ�மா��ட�] ேதா�ேல ��
ெதா��ேத! ��ைல உ�களா� வைள�க ���மா ? ��ைல வைள�� அ�ைப�
��ைவ�� ஏவ� ெத�யமா ?
லவா, �சா: ஏ� ெத�யா� ? பா��ேதா�� மா�� க�ைண அ��ேபா�! பற���
பறைவ�� ��ைக உைட�ேபா�! ப���� தா�� �ய�� காைத� ���ேபா�.
எ���தா� உ�க� ெந�ைச�� இர�டா�� �ள�ேபா�! ��ைரைய எ�க�ட�
���� ேபா��! அ�ல� உ�ர�ைத� ெகா�� உ�ைர ���� ேபா��! �த��
எ��க� உ�க� ��ைல!
[இ�வ�� தம� ��ைல� ைக�� ஏ�� அ�ைப� ெதா���றா�க�].
ச����கன�: (ேகாப� ����) அேட ெபா�� பய�கேள! எ�ைன மாென��
�ைன��ரா ? அ�ல� �யெல�� �ைன��ரா ? இராம� ச�கரவ����� ேபா��
தளப� நா�! ெநா�� ெபா��� உ�கைள அ�பா� அ���� ���க ைவ�ேப�!
ஓ��க� உ�ைர� ����� ெகா��! இேதா! எ� எ�ச��ைக அ��!
[எ�ச��ைக அ�ைப� கவனாக ���றா�. லவா, �சா இ�வ���� இைடேய அ��
உர�� ெகா�� ேபா�ற�].
லவா, �சா: எ�க�ட� ேபா�ட அ�����! எ�ச��ைக அ�� எத�� ? இேதா! எ�க�
ெம�யான அ��க�! அவ��� ேவக�ைத� பா�! ��ைவ��� எ�க� �றைமைய�
பா�! [லவா, �சா இ�வ�� அ�� ெதா��ெத�ய, ச���கன� வல� ைகைய உர��
ெகா�� ஒ���, இட� ைகைய உர�� ெகா�� அ��த�� பா���றன!]
ச���கன� �ன��ட� த� ��ைல வைள�� அ���, அ��� அ��கைள�
ெதா���றா�. ஓர���� இர�ைட அ��க� எ���� வரேவ, �ழ��
�ைக���ேபா� ைக�� காய�ப��� �ேழ ���� மய�க� அைட�றா�. ம�ற
ேபா� �ர�க�� அ�ப�� ���றா�க�. உ�� �ைழ�த ஒ�ற� �ல� அேயா����
��� ச����கன� ேதா��� ேபா� ���� ��டைத இராம�ட� ���றா�க�.
அேயா��ய ���� ச���கன� பைட�� ேந��த ேதா��ைய� ேக�� இராம�
அ���� யைட�� அ��� இல��மணைன அ����றா�. ��வ� இ�வைர��
ெகா�லா� உ��ட� ைக�ப�� வ�மா� க�டைள ���றா�. இல��மண�
கா��� ேபா��கள��� லவா, �சா இ�வைர�� பா���, ��ைரைய அ����
���ப�� ெக���றா�. �சா ேவ��ைக�காக� ��ைவ�� அ�ைப
ஏ�இல��மண� ��ட��� அ��� �����றா�. இல��மண� அவமான�
அைட�� ேபா�ட� ெதாட���றா�. இ���� இல��மண�� ைக�� அ�ப��
���றா�. ெச��ைய அ��த இராம� பரதைன அ��ப� ��மா��� �ற� மனைத
மா��� ����மா� ஆைண���றா�. இல��மணைன ெவ�� ����� �ர�க��
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கா��� �ற��� வா��றா�களா எ�� இராம� ெப��கவைல அைட�றா�. உடேன
அ�மைன� ����� இராவணைன� கல�� ய��த ெத��ைன� பைடைய� �ர�ட�
க�டைள ���றா�. பரத� தைலைம�� அ�மா�, அ�கத�, ���வ�
ஆ�ேயா��, அவர� ெத�னக� பைட�ன�� கானக� ேபா��கள����
வ��றா�க�.
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5

லவா, �சா, இராம� �த� ச����

கா�� ஐ��
லவா, �சா, இராம� �த� ச����
இட�: கா��� ேபா��கள�.ேநர�: மாைலப��ெகா�ேவா�: இல��மண�, பரத�,
ச���கன�, அ�ம�, அ�கத�, ���வ�, லவா, �சா, இராம�, �தா. ஆ�ரம
ம���வ�, �ட�க�.அர�க
அைம��: பரத� ஏ�ய ஓர��� லவா�� கர� காயமான�! [��ைல� �ேழ
ேபா������ �சா லவா ைக���� க��� ேபா��றா�] அ���� ேபா�� �சா
பரைதைன� காய�ப��� �டமா��னா�. கல�கம�ற ��வைர� க��
பரா��ரம��ள அ�மா� பைட�ன� ேபா�ட� தய�� ��றன�. அ�மா� ஏேதா
ச�ேதக�ப��� த� ஒ�ற� ஒ�வைன அ��� ஆ�ரம��� �தா இ��பைத அ���
ெகா�டா�. அ�மா� ��வ�க�� க�க� இராம� �ர��� க�கைள
ஒ����பைத��, �க�சாய� �தா�� �க�ைத�ேபா� இ��பைத�� க��
ேபர���� அைட�தா�! அ�மா�� உட�� ந��க ஆர����� ைகக� தள��தன!
இராம� �ர��� க�ம�க�ட� எ�ப�� ேபா��� நா� �ைற� ப���ேவ�
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எ�� மனெமா��தா� அ�மா�! அ�மா� பைட�ன� ேபா�டாம� ��மா
��பைத� க��, பரத� ெப�� ேகாப� அைட�தா�! பரத� �ன�ைத� க��
அ�மா� தய��� ேபா�ட வ�தேபா� லவா, �வா இ�வ�� ந����
ெகா������ அ�மாைன எ�தாக� ���� ஒ� மர��� க��� ேபா�டன�.
அ�ேபா� இராம� ேத�� வ��ற��� ேகாப��ட� ேநராக இர�ைடய�கைள ேநா��
நட�தா�.
இராம�: (லவா, �சா இ�வர� வ�லைமைய மன���� �ய�தப�, ஆ�கார�ைத�
க���ப���) அ�ைம� ��வ�கேள! யா� ��க� ? யா� உ�க� ெப�ேறா� ?
எ����� வ�தவ� ��க� ?லவா, �சா: (ேபாைர ����) ��க� யா� ? எ�����
வ����க� ? ��க� ���க� �த��.இராம�: எ� ெபய� இராம�. ேகாசல நா��
ம�ன� நா�. அேயா��ய ������� வ��ேற�. அ�த ��ைரைய அ���ய�
நா�தா�!

லவா, �சா: (இ�வ��) ஓ! அ�ப�யா ? அ�த ��ைர� ���தவ� நா�க�தா�!
எ�க� அ�ைன �� நா�� இளவர�! ெபய� �தா! எ�க� த�ைதயா� ெபய��
இராம�தா�! ஆனா� நா�க� அவைர இ�வைர� க�ட��ைல!லசா: எ� ெபய�
லசா! இவ� ெபய� �சா! நா�க� இர�ைடய�! அ�ைன ஆ�ரம��� இ���றா�.
த�ைத ேகாசல நா��� எ�����றா� எ�� ெத�யா�.
இராம�: [அ���� அைட��, தள������ ��ைல� �ேழ ேபா��றா�. ��வ�கைள
ெந���� க��ட� உ�� ேநா���றா�] சம��தான உ�க��� லவா, �சா எ�ற
அழகான ெபய�கைள இ�டவ� யா� ? உ�க��� ����ைத க��� ெகா��தவ�
யா� ?
லவா, �சா: எ�க� �� ேவத மக�� வா���! … ஏ� ��ைல� �ேழ ேபா���� ?
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[அவ�க�� ��ைல� �ேழ ேபா��றா�க�]. ஒ�� எ�க�ட� ேபா���க�;
அ�ல� ��ைர எ�க�ட� ������ ஓ��க�. ஓ�பவ�� �� யா� அ��
ெதா��ப��ைல! ஆ�தம�ற ம�த�ட� யா� ேபா��வ��ைல! அ� அறம�ற�
எ�� எ�க� ��நாத� ெசா������றா�! இராம�: [����� ெகா��] உ�க�
��த த�ம�ைத ெம���ேற�. ஆ�தம�ற நப�ட� நா�� ேபா��வ��ைல! அ�சாத
��வ�ட�� நா� ேபா��வ��ைல! ஆமா�, வ�லைம ��க ��ல�� ��ைதைய,
��க� க��� ெகா�ள எ�தைன மாத�க� ஆ�ன ?
லவா, �சா: எ�தைன மாத�களா ? எ�தைன வ�ட�க� எ�� ேக��க�! ஆமா�,
ஏ� ��க� ��வ�ட� ேபா��வ��ைல ? அவ�க� எ�லா�� அ�சாம�
எ�க�ட� ேபா��டா�. ��க� ஏ� ேபா�ட அ����� ? ��வ�ட� ேபா�ட�
�டா� எ�த ேவத� ெசா���ற� ? உ�க� ��நாத� யா� ?
இராம�: எம� ��நாத� வ��ட மக��. ��க� இ�வ�� ��வ�. நா� வய�
���ய வா�ப�. நா� உ�க� இ�வ�ட� ேபா��வ� �ைறய��.
லவா, �சா: அ� ச� மாம�னேர! எ�க�� ஒ�வ�ட� ேபா���க�! உ�க� ��த
த�ம���ப� அ�தா� த�ம ெம�றா�, எ�க�� ஒ�வ�ட� ேபா���க�! ஆமா�,
உ�க� �� வ��ட�, எ�க� �� வா���ைய �ட வ�லவரா ?
இராம�: ஆ� பால�கேள! வ��ட மக��, வா��� மக��ைய �ட ச��
வ�லவ�தா�! … ஆனா� நா� ��வ� ஒ�வ�ட� எ�ப�� ேபா��வ� ? உ�க�
வயைத� ேபா� என�� ��� மட�� வய�! அ��� த�மமாகா�! உ�க��
எவ�ட�� நா� ேபா�ட� ேபாவ��ைல …. நா� உ�க�ட� ேபா��டா� உ�க�
அ�ைன��� ���கா�!
லவா, �சா: ஏ� அ�ப�� ெசா�� ேபா� ெச�ய பய�ப���� ? �த�� ��ைரைய
நா�க� க��� ேபா�டேத, எ�க� அ�ைன��� ெத�யா�. ஆ�ரம��� இ����
எ�க� அ�ைன இைத� ப��� கவைல�படா�. எத�காக எ�க� தா�� எ�������
பய�ப���� ? எ�க�ட� ேபா�ட, எ�க� அ�ைன�� அ�ம�ைய ஏ� நா����
? நம��� நட��� அ�வேமத யாக� ேபா��, எ�க� அ�ைனைய� ெகா��
வரா��க�. … ஆமா�, எ�க� �� வா���ைய �ட, உ�க� �� வ��ட� வ�லவ�
எ�ப� உ�ைம எ�றா�, எ�க�ட� ேபா��� அைத ������ கா���க�!
இராம�: அ�� ஒ� ��க� உ�ள�! ��க� ��வரானதா�, உ�க�ட� ேபா�ட
உ�க� அ�ைன�� அ�ம� ேதைவ. அவ�ய� ேதைவ. அ�தா� த�ம�. ஆமா�,
��க� ஏ� உ�க� த�ைதைய இ�வைர� பா��க ��ைல ?
லவா, �சா: த�ம�ைத� ������ ஏ� இ�ப�� �த��க� ேப���� ? த�ைத
இ����ட� எ�க���� ெத�யா�! ெத��தா�� எ�க��� வ� ெத�யா�! வ�
ெத��தா�� அ�ைன�� அ�ம� �ைட�கா�! எ�க� த�ைததா� எ�கைள� காண
வர��ைல! எ�கைள� காண ���ப� ��ைல! அவ��� ேநர���ைல! அவ�
��க� ��வாத� ெகா�டவரா�. அவ� ெப�ய பரா��ரமசா�யா�! அவைர�
க�டா� அ�ர�க� ஓ��ேபா� ��வா�களா�! … ஆனா� எ�க� தாைய அவ�தா�
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கா����� �ர�� ��டாரா�! க�� க�ெந�ச�கார ம�த�! அவ� எ�க� தாைய�
கா����� த�ேய அ���ய� த�மமாகா�.
இராம�: [ேயாசைன�ட�] ஒ��ற� பா��தா� அ� அத�ம�தா�….! ஆனா� ேவ�
ேகாண��� பா��தா� அ� அத�மமாக� ேதா�றா�! …. அ� த�மமா அ�ல�
அத�மமா எ�ப� வாத���� உ�ய�! … ஆமா�, அவைர� காண ேந��டா� எ�ன
த�டைன ெகா����க� ?
லவா, �சா: [தைர�� �ட�த ��ைல எ���] இ�த அ��களா� அவர� ெந�ைச�
�ள�ேபா�! …. [��வ�க�� ��ேபாைர� ப�� ஆ�ரம��� ேக�����
அ�ேபா� �ைத ஓ� வ��றா�. கா� �ற� �டைவ உ���ய �தா ஆ�ரம��� ம�ற
�ட�க�ட� ேபா��தள���� வ��றா�] …. அேதா எ�க� அ�ைன! எ�கைள
ேநா�� வ��றா�. …. [�தா இராமைன� க��� காணா�, �த�� அ�மாைன�
க��� ேபா���ள அ�த மர�த���� பத�� ெகா�� ெச��றா�. இராம� �தாைவ
ேநராக ேநா�க மன��� அவைள� த����� ��ைர க�ட�ப���ள ேவ�
மர�த��� நக��றா�. லவா, �சா தாைய� ெதாட��றா�க�]

�தா: க�ம�கேள! எ�ன அல�ேகால� இ� ? உடேன அ�மாைன அ����
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���க�! [லவா, �சா இ�வ�� ஓ��ேபா� அ�மா�� க�ைட அ����
���றா�க�. ஆ�ரம� �ட�க� பரத���� ம�ற பைட�ன���� ���ைச
அ���றா�க�. அ�மா� ேசாக மைட�� �தாைவ� �����றா�]
அ�மா�: [க��� ெபா�� �தா�� கா�� ���� வண��] மகாரா�! இ�த
கா��லா, இ�த� ேகால��லா, இ�த �ைல�லா உ�கைள நா� காண ேவ��� ?
உ�கைள� கா��ேல கா�� ��பா��ய�தா� அ�ேய��� எ�த�ப���ள ��யா
? அ�� இல�கா�� அேசாக வன��� உ�கைள �த�� க�� ���தேபா�
எ�தைகய ஆன�த� அைட�ேத� இ�� உ�கைள� க�ட�� எ��மைறயாக எ�
ெந�ச� ப�� எ���ற� மகாரா�! ��� ெச�வ���� வள��த ��லா��
ம�ன�� ெச�� மா�ைக�� வாழா�, இ�த வனா��ர� கா��� ��வ�க�ட�
எ�ப� கால� த�����க� ?
�தா: [க���ட�] எ����! மா�ைகைய �ட மக�� ஆ�ரம��� நா�
ம����யாக வா��ேற�. யாெர�� உ�ைன� ெத�யாம� க��� ேபா��
��டா�கேள எம காதக�க�! … க�ம�கேள! அ�மா�தா� அேசாக வன���
�ைற�ப�ட எ�ைன �த�� க������ ��பத�� உத� ���தவ�. அவ�ட�
ம����� ேக��க�! … அேயா��ய ���� அ�வேமத யாக� ��வைத� ப��
மக�� என��� ெசா�னா�! ஆனா� அ�த� ��ைரைய� க��� ேபா�டவ� எ�
க�ம�க� எ�ப� இ��தா� என��� ெத��த�.
லவா, �சா: [அ�மா�� கா�� ���� வண��] நா�க� தவ� ெச�� ��ேடா�.
எ�க� அ�யாைம�� ம���க ேவ��� ஐயேன!
அ�மா�: [எ�����க�] ஒ��� அ�யாத பால� ��க�! … தாேய! உ�க� �ர
���ர�கைள நா� அைடயாள� க�� ெகா�ேட�. க�கைள� பா��தா� இராம�
�ர��� க�க�! �க�ைத� பா��தா� அ�ைன�� �க�! ��வ�க� யாெர��
ெத��த�� எ� ைகக� வ�வ��� ேபா�ன! ேபா�ட ��யாம� தய��ேன�,
��வா��ேன�! எ�தாக இ�வ�� எ�ைன� ப�� மர��� க��� ேபா�வைத
நா� ேவ��ைக பா��ேத�! … இளவரச� பரத��� எ�ேம� �க�� ேகாப�! ..
யாெர�� ெத�யாம� ��வ�க� பரத�, இல��மண�, ச���கன� �வைர�� �ட�
காய�ப��� ��டா�க�! ��ல�� ��தக� இராம� �ர��� �த�வராக இ��க
ேவ��ேம த�ர ேவ� யாராக�� இ��க ��யா� எ�� மன�� அ��தமான�.
�தா: அட பாவேம! அவ�க� எ�ேக காய�ப��� �ட��றா�க� ?
அ�மா�: அ� ேந�ைறய �க���! பைட�ன� அவ�கைள� ��� வ�த��
அர�மைன ம���வ� காய����� க��� ேபா�டா�க�. …. அேதா அவ�க��
உ�கைள� காண இ�� வ�� ெகா�����றா�க�. பரத��� ஆ�ரம ம���வ�
க��� ேபா��றா�. [ைக�க��ட� இல��மண�, ச���கன� �தா�� ��வ��
வண��� க��� வ���றா�க�.]
�தா: [ெபா�� வ�� க���ட�] எ� க�ம�க� உ�கைள யாெர�� ெத�யாம�,
காய�ப��� ��டா�கேள! ஒ� தவ� நட�த ��, அ��த���� பல தவ�க�
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�க��� ��டன! லவா, �சா இவ���� உ�க� ெபயைர� ெசா��� ெகா��ேதேன
த�ர, உ�க� �க�ைத� கா�ட ��யாம� ேபானேத மன� எ�� ேநா�ற�! (லவா,
�சாைவ� பா���) இவ�க� உன� த�ைத�� த��மா�க�, இல��மண�,
ச���கன�. அேதா! அ�ேக க�� ேபாட�ப�பவ�� ஒ� த��ேய. அவ� ெபய�
பரத�. அவ�க� யாவ�� உ� ��த�பப�மா�.
லவா, �சா: [இ�வ�� கா�� ����] ஐய���! எ�கைள ம���க ேவ���.
நா�க� ெத�யாம� உ�ைள� காய�ப��� ��ேடா�. [லவா, �சா இ�வ�� தாைய
���, ��ைர க�ட�ப������ மர�த���� ெச��றா�க�]
இல��மண�: [க��ைர� �ைட��� ெகா��] இ�வ�� ��லா� �ர�க�! �ரா�
�ர�க�! ெப�யவரா�ய நா�க� ��வ� எ�� அ��� ச�� தய�க�ட�தா�
ேபா��ேடா�! ஆனா� ��வ�க��� அ�ப� ஓ� அ�ச��ைல! …. அேதா அ�ணா
வ����கா�! …. உ�க�ட� அ�ணா ேப�னாரா ? ��க� அவ�ட� ேப���களா ?
… லவா, �சா உ�கைள��, அேயா��ய���� அைழ��� ெச�ல அ�ணா�ட�
ேக�க� ேபா�ேற�.
�தா: [�க�ைத ����� ெகா��] ேவ�டா� இல��மணா. உ�க� அ�ணா
எ�ைன� பா��கவா இ�� வ����கா� ? ��ைரைய� ����� ேபாக வ����கா�!
அேயா��ய ���� ��ைரைய அைழ��� ேபாவா�! எ�ைன ���� அைழ���
ேபாவா� எ�� என�� ந���ைக ��ைல! ��� அைத எ��பா��காேத! அவ�ைடய
�த� ேவைல, அைடப���ள ��ைர�� ��தைல! அபைல �தா��� ��தைல
எ�� �ைன�காேத! ேவ�டா� இல��மணா! அவைர� ேக�காேத! எ�ைன� ����
ெச�ல அவ��க�லவா ெத�ய ேவ��� ? � ேக�� அவ� எ�ைன அைழ���
ெச�வதா ? �த�� � ேக�பேத என�� அவமான�! நா� எ�ேபாேத ேதைவ
ய�றவளா� ெவ�ேய த�ள� ப�டவ�. இ�ேபா� எ�ப� ஒ� ேதைவைய �
உ�டா�க� ேபா�றா� ? பாைல வனமான எ� வா��ைக இ� ேசாைல மயமாக
�ளா�. அ� என��� ெத���. அவ� வ�� அைழ��� ெச�வா� எ�� அ�� �தா�
ெசா�னா�. இ�வைர இ�� வராதவ�, இ�� ஏ� வ�தா� எ�ப� என��� ெத���.
உன��� ெத���. ப��� ப�ெர�� வ�டமாக அவ� எ�ைன� காண இ�� வ�த�
�ைடயா�! இ��காளா அ�ல� இற�� ��டாளா எ�� ேக�ட� �ட� �ைடயா�!
எ�ைன மற�� ேபானவ��� � ���� �ைன��ட ேவ��மா ? ேவ��ைகயா�
இ���ற�! இ�ேபா�� எ�ைன� ேத�ேயா, எ��ட� ேபசேவா, எ��ட� உற�
ெகா�டாேவா உ� அ�ணா வர��ைல! எ�ைன� காண வ����தா�, எ�ேனா�
க�வாக� ேப�னா�, நா� அவைர ம��ேப�! உபச��� ஆ�ரம�� வ��ப�
அவைர அைழ�ேப�!
ச���கன�: அ�ப�� ெசா�லா��க� அ��. அ�ணா�� உ�ள� ேகா���
உ�கைள� த�ர ேவ� யா���ைல. அ�ணா�� மன� த�க மன�! அ�வேமத
யாக��ட��� ��னா� யாவ�� கா��ப� உ�க� ��வ�வ� த�க� �ைலைய
வா��� அமர ைவ��� �ன�� த���� வ��றா�!
�தா: உ� அ�ணா��� எ�ேம� இ�தைன பாசமா ? என�� இ� ெத�யாேத!
அவர� உ�ள� ேகா��� என�� இ��� இட��ளதா ? ஆ�ச�யமாக இ���ற�!
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உ��� �ைலைய அக������ த�க� �ைல��� சா��ரா� ேபா��றா�. ஊ��
க�க���� த�க� �ைலயா� நா���ப�, எ� ெந��� ஈய�ைத� கா���
ஊ���ற�. உ���ள மைன� கா��� த���� ேபா�, உ�ர�ற த�க��ைல
�கவா�யாக மா�ைக�� இ��ப� �யாயமா ? இல��மணா! அ�த உ�ர�ற �ைல,
உ����ைல ேபா� உடேன அக�ற� படேவ���. நா� ெசா�னதாக உ�
அ�ணா�ட� ெசா�. எ� உ�வ�, ஓ�ய� எ��� அர�மைன�� இ��க�
�டா�! நா� ஒ��� உ�ர�ற �ைலேயா, வ�ண ஓ�யேமா அ�ல� ேபா���
ப�ேசா இ�ைல! ெச�தவ���தா� �ைல ைவ�பா�க�! உ� அ�ணா�� ஏ���
உ�ைமயாக, நா� ெச����டவ�தா�! ஒ� ப�தய� ேபா�� �ர� உ� அ�ணா!.
ப�தய��� ெவ�ற ப�ைச� கா�� மா�ைக�� ைவ�பவ�. அ�� கானக��� நா�
கட�த� ப�ட�� அவ� த�யாகேவ வா��தா�! இ��� நா��லாம� அவ� த�யாக
வா��றா�. மைன� எ��� ஒ� ெப��ற� அவ���� ேதைவ ��ைல! அவ���
ேவ��ய� ��ம�க� பாரா��! ��ம�கைள� தைலேம� ைவ��� ெகா�டத��
நா� ப�யாேன�! த� பரா��ரம�ைத �ைலநா�ட, அவ� அ�வேமத யாக�
ெச�தா�! அ�யாத எ� �த�வ� ��ைரைய� க��� ேபா�� அ�வேமத
யாக�ேபா�� அவர� த��மா�, காய� அைட�தா�க�. எ�லா� �ய���� அவேர
காரண க��தா!
ச����கன�: அ��! அ�ணா அ�வேமத யாக� ெச�ததா�தாேன லவா, �சாைவ
அ�ணா��, நா�க�� க�� ெகா�ள ���த�!
�தா: இ�ைலய�பா! எ�ைன� ���த உ�க� அ�ணா அ�வேமத யாக� ெச��, எ�
க�ம�கைள� ���க� ேபா�றா�! எ� �த�வைர� க�ட உ� அ�ணா��
க�க� எ�ைன ஏ� காண��ைல ? ��ைரைய� காண வ�தவ எ�ன�ைம� ப�, ‘�
எ�ப� இ���றா� ‘ எ�� எ��ட� ஏ� ஒ� வா��ைத �ட ேபச��ைல ?
��ட�படாத அபைல மைன�ைய ஒ��ைற� க��ட� �ட ஏ� பா��க��ைல ?
இல��மண�: அ��! அ�ப�� ெசா�லா��க�. இ��ைற நா�க� அ�ணாைவ
��, உ�கைள அர�மைன�� அைழ��� ெச�ல� ேபா�ேறா�.
�தா: நா� ���� வ�தா�தாேன! நா� எ�ன ��ைரயா இ���� ெகா�� ேபாக ?
உ� அ�ணா அைழ�தா��, நா� வர ம��ேப�! அ�ப� அவ� அைழ�தா��,
�த� தடைவயாக அவைர எ���க� ேபா�ேற�! நா� எ�ன அர�மைன அ�த��ர
அ�ைமயா ? வா ெவ�றா� வண�� வ�வ��, ேபா ெவ�றா� ப��� ேபாவ��
��ைல நா�� இளவர��ட� இ� நட�கா�. ��னா�� �தா அ�யாளாக ப���
பாத மல�கைள� க��� ெகா����தா�. �தா�� அ�ைம� கா�ட� எ�ேறா
���� ��ட�, இல��மணா!
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6

��ைவ ேநா��� �தா
கா�� ஆ�
��ைவ ேநா��� �தா

இட�: வா����� ஆ�ரம���� அ��� ெப�ய மைலக� �����ள கா�.
ேநர�: மாைல ேவைள
ப��ெகா�ேவா�: வா���, இராம�, �தா, இல��மண�, பரத�, ச���கன�,
அ�ம�, அ�கத�, ���வ�, லவா, �சா, ஆ�ரம� �ட�க�. மைல ேம���� அ���
உ�ள ஒ� மர��� அ�வேமத யாக��� ெவ�ைள� ��ைர க�ட�ப���ள�.
(இராம� மர��� க���ட ��ைரைய அ���க� ெச�றேபா�, லவா, �சா
இ�வ�� ���ேதா�� ெச�� ம����றன�)
லவா, �சா: [தைர�� �ட�த ��ைல� ைக�� எ���] �����க� ேகாசல
ம�னேர! �த�� எ��க� உ�க� ��ைல! ��ைரைய� க��யவ� நா�க�!
�த�� எ�க�ட� ேபா��� ெவ�ற ��தா� ��க� ��ைரைய ����கலா�.
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இராம�: [க��ட�] அ�ைம� பால�கேள! உ�க�ட� நா� ேபா�ட�
ேபாவ��ைல! ��க�� எ��ட� ேபா�ட� ேதைவ ��ைல! இ�த� ��ைர எ�ப�
என�� ெசா�தேமா, அேத ேபா� அ� உ�க���� ெசா�தேம! நாெம�லா��
இ�ேபா� ஒ�ப�க�! நா� உ�க� எ���� அ�ல�! ��க� எம��� பைகவ��
அ�ல�!
லவா, �சா: ேகாசல ம�னேர! எ�ன ��� ேபா����! ெசா�த� ெகா�டா� எ�கைள
ஏமா�ற ��யா�! ��க� ��ைல எ��க� ேபா���களா ? இ�ைலயா ? ஆ�தம�ற
எ��ேயா� யா� ��ேபா� ெதா��ப��ைல எ�ற� �ைன����றதா ? ேபா�டாம�
��க� ��ைரைய அ���ப� தவ�. எ�க� �த� எ�ச��ைக இ�! எ��க� உ�க�
��ைல!இராம�: ேபா��� �த�� உ�க� அ�ைன�ட� அ�ம� ெப��
வா��க�. அ�ேபா� நா� யாெர��� உ�க� அ�ைன�ட� ேக��க�. அத�
�ற� ��க� எ��ட� ேபா�டலா�.
லவா, �சா: [ஆ�ச�யேமா�] ம�ப��� எ�க� அ�ைனைய ஏ� இ��� வ���� ?
எ�கைள யா�� ���த ��யா�. ஆமா� … ��கேள ெசா���க� யாெர�� ?
[அ�ேபா� ேவகமா� வா��� ��வ� வ��றா�. லவா, �சா இ�வ�� தைல
���� ைக��� வண����றன�.]
வா���: பால�கேள! �����க� ேபாைர! �ேழ ேபா��க� ��ைல!

லவா, �சா: (இ�வ�� ஒ��ேக) வண�க� ��ேதவா! (��ைல இ�வ�� �ேழ
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ேபா��றா�க�)
இராம�: (இராம�� த� ��ட�ைத எ������� ���� வண���றா�.)
வண�க� மக��!
வா���: அ�ைம� ��வ�கேள! யாெர�றா ேக����க� ? இவ�தா� உ�க�
அ�ைம� �தா! …(இராமைன� பா���) மாம�னா! உ�க� ��ைரைய� ��வ�க�
க��� ேபா�ட� அ�யாம� ெச�த தவேற! பலைர� காய�ப���ய�� அவ�க�
அ�யாம� ெச�த தவேற! என��� ெத�யாம� ேபான�. �த�� ெத�����தா�,
ேதைவய�ற இ�த� ேபாைர ���� ���ேப�. இ�தைன ேப� காய� ப�டைத��
த������ேப�!
லவா, �சா: [அல�� ெகா��] ேகாசல ம�ன� எ�க� த�ைதயா ? எ�க� அ�ைம�
த�ைதயா ? … (லவா ம���) நா�க� ேபா�ட� ேபான இவ� எ�க� �தாவா ?
எ�க�ட� ஆர�ப�����ேத ேபா�ட ம��த இவ� எ�க� த�ைதயா ? தா�
யாெர�� ��னா��, த�ைத எ�� ெசா�லா�, மைற��� ெகா�ட இவ� எ�க�
�தாவா ?
இராம�: அ�ைம� பால�கேள! ெம�யாக ��க� யாெர�� �த�� என���
ெத�யா�. உ�க� அ�ைன�� ெபயைர� ேக�ட�� நா� ேபா� ெதா��க வ�தைத
����ேன�. உ�க�ட� ேபா�ட�� ம��ேத�.
�சா: எ�க� அ�ைனய� ப��� ெத��த��, த�ைத நா� எ�� ��க� ஏ�
எ�க���� �ற��ைல ? எ�க� அ�ைனைய� க����, க��ய ����
காரண ���� கானக �ல��ேபா� கா����� �ர��ய ேகாசல ம�ன� ��க� தானா
? �தாவாக இ���, எ�கைள இ�வைர� காண வராத ேகாசல ம�ன� ��க� தானா ?
இ�� இவைர� க��� காணாம� ேபான� எ�க� ந�ல கால�தா�! [இராமைன�
���� ேநா��] எ�க� த�ைத எ�� ெசா�ல� �ட உ�க���� தய�கமா ? உ�க�
�த�வ� எ�� ெசா�வ�� �ட அ�தைன ெவ��பா ? அ�ல� ெவ�கமா ? [இராம�
ேவதைன தா�காம� தைலைய� ெதா�க ���றா�.]
வா���: மாம�னா! ஆ�ரம��� �தா��� �ற�த இ�த இர�ைட� ��வ�
உ�ன�ைம� ���ர�! அ�� ச�ேதக� ேவ�டா�! [லவா, �சா இ�வைர�� பா���]
பால�கேள! ச�ேதக ��� இவ� உ�க� த�ைததா�!
இராம�: [ஆ�ச�யேமா�] மக��! �தா���� �ற�த இ�வ�� ெம�யாக எ�
�த�வ�களா ?
லவா, �சா: வ�தன�, வ�தன� �தாேவ! [வண���றா�க�]. [ஆ��ரேமா�]
ச�ேதக� �ரா� த�ைத! ச�ேதக�! ச�ேதக�!! ச�ேதக�!!! ச�ேதக� �ண� இ���
த�ைத��� �ைறய ��ைலேய!
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வா���: ஆமா� மாம�னா! இவ�க� உ� அ�ைம� �த�வேர! �ர�மா, �வ�,
��� ஆ�ய �வ� சா��யாக� ெசா��ேற�. இவ�க� உ� அ�ைம� �த�வேர!
அ�ைற�� இல��மண� கா��� ��� ெச�ற க��பவ� �தா��� எ�
ஆ��ரம��� த�க இடம��ேத�. �தா��� இர�ைட� ��ைளக� �ற�தா�க�.
லவா, �சா ெவ�� ெபய� ைவ�தவ� நாேன! �ற�த�� அவ�கள� ேஜா�ட�ைத�
க���, �ரக�க�� அைம�ைப��, எ��கால�ைத�� ேசா��ேத�. இராஜ
அ�ச�க� பைட�த அவ� இ�வ��, மாமா�ன�� பர�பைர வா��� ப�டேம��
இளவரச�க�. அ�� எ�த ஐய�� இ�ைல, மாம�னா!
[அ�சமய��� பரத�, இல��மண�, ச����கன� �வ�� ைக�� க��க�ட�
��வ�� வா��� மக��ைய வண���றா�க�. �தா த�யாக� �ர��� ���
ேவ��ைக பா���றா�. அ�மா� �தா�� அ��� ���றா�.]
�வ��: வண�க� மக��! (பரத� ம���) யாெர�� ேக��� ெகா�ளாம�,
��வ�ட� நா�க� ேபா��ட��, எ�க� தவேற! அ�வேமத யாக� ���த��
எ��பாராத பல�, �தா அ��, ��வ�க� அ�ணா�ட� ச����! அவ�க�ட�
எ�க� ச����!
இல��மண�: மக��! �ர ���ரரான லவா, �சா இ�வ���� ��க� அ��த ��
ப���ைய� பாரா���ேறா�! பா��க� ��வ�க� எம�க��த அ�யாத �ைன��
��ன�கைள! [�வ�� த�க� க��கைள� கா��� ����றா�க�]. அ�மா�
ஒ�வ�தா� ��ல���� த��யவ�! இராம பர�பைர� பால�கைள� க�ட��
எ�க� ைகக�� ஏேனா அ��கைள ஏவ� ��ன! ��ைல ��வ�� வைள�க
எ�க� மன� �ைழய ��ைல! நா�க� ��� அ��க� ��வ� ேம� ப���ட�
�டா� எ�� அ��ேனா�! க�க� �� ைவ�தா�� ைகக� த�மா� அ��க�
அவ�க�ேம� படா� அ�பா� ெச�றன. ஆ��� ஓ�� அ��க� எ�ப�ேயா
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��வ�கைள� காய�ப��� ��டன!
வா���: அ�ைம� ��வ�கேள! உ� த�ைத�� ��� த��ய�. ��தவ� பரத�,
அ��தவ� ச���கன�, இைளயவ� இல��மண�. எ�லா���� ��தவ�தா� உ�
�தா. அேதா �தா�� ப�க��� ��பவ�தா� அ�மா�! உ� �தா�� வல� ைக
ேபா�றவ�! அவ� இ�த� க�ட��� ெத��ைன வா�. �தாைவ
இல�கா������� ��க� கட�� க�பால� அைம�தவ� அவ�. �தா��
இ���ட�ைத �த�� க�டவ�� அவேர! இராவண� வ��ைற� கல��
இல�கா����� ���டவ� அவ�! ெத�னக �ர� அ�மா�� உத� �ைட��ரா
��டா�, உ� அ�ைனைய, உ� த�ைத �����க ��யா�!
லவா, �சா: (இ�வ�� அ�மா�, பரத�, ச���கன�, இல��மண� அைனவைர��
���� வண���றா�க�) மக��! ��� ேநர���� �� அ�ைன�� அவ�கைள
அ��க� ப���னா�க�.
வா���: [லவா, �சா இ�வைர�� பா���] பால�கேள! ��ைரைய அ����
���க�. இ�ேம� ��ைர�காக� ேபா� ேவ�டா�.
லவா, �சா: ��ேதவா! அ�ப�ேய ெச��ேறா�. [அ�மா� ெச�� ��ைரைய
அ����� க��ைற� ைக�� ����� ெகா��றா�]. [இ�வ�� அ��� இராம��
ப�க��� ேபா� ���றா�க�. இராம� இ�வைர�� அ��ட� த��� ெகா��றா�]
�தாேவ! ஏ� எ�க� தாைய� க��� காணாத� ேபா� �����க� ? தா�ட� ேபச
ஏ� தய�����க� ?
இராம�: க�ம�கேள! உ�க� அ�ைன��� த�டைன��ட நா�, �����
ேபச� ச��ய�� ���ேற�. ேப�ட நா�� ���ற�!
லவா, �சா: நா�க� அ�ைன�ட� அைழ��� ெச��ேறா�, வா��க�. (த�ைத��
கர�கைள� ப�� இ�வ�� தா�ட� அைழ��� ெச��றா�க�. வா���, பரத�,
இல��மண�, ச���கன� அைனவ�� ெதாட��� ��ேன ெச��றா�க�.)
வா���: [�ேழ �������� �தாைவ� பா���] �தா! உ� �ய�க� எ�லா�
���� ேநர� வ�� ��ட�. � இரா�பகலா� �ைன��� ெகா������ உ� ப�
இேதா உ�ென��� வ�� ���றா�. அர�மைன�� உ�ைன அைழ��� ெச�ல
வ�����றா�. ��� உ� ��வ�க�� அேயா��ய ���� உ� ப�ேயா� ெச�ல
ேவ���ேற�. எ� ப� இ��ட� ���� ��ட�.
�தா: மக��! ெச�யாம� ெச�த உ�க� உத��� ைவயக��, வானக�� �ட
ஈடாகா�! உ�க� உத��� எ�க� ந��. மக��! நா� பாலக�ட� ப�ேயா� வாழ
�����ேற�. ஆனா� உ�தர� எ����� வர ேவ��ேமா, அ�த உத�க�
ஊைமயாக உ�ளனேவ! இ�� அவர� ஓர�க� �ட எ�ைன� க�� ெகா�ள
��ைலேய! எ�ைன அைழ��� ேபாக எ� ப� �����றாரா ? ேக��க� மக��!
வா���: மாம�னா! அர�மைன மா�ைக�� வ��க ேவ��ய ��ைல நா�� அரச
�மா� இ�த ம� ��ைச�� வாழ� �டா�! உ� ப�ட��� ��க� ���க� உ�
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ம��� �ைளயாட ேவ��யவ�, இ���� ம��� �ைளயா��
ெகா����கலாமா ? �தாைவ��, இர�ைட� ��வ�கைள�� அேயா��ய ����
அைழ��� ெச�ல ேவ��ய� உ� கடைம! எ� ஆ��த ேவ��ேகா�� அ�!
இல��மண�: அ�ணா! அ�� ேபான�� அர�மைன ஒ�ய�� இ��� ேபா�
உ�ள�! மைன�� ேவ��� �ள��! உ�க��� ேவ��� �ைண��! அர�மைன
கலகல�பாக இ��க இர�ைட� க�ம�க� ந�ேமா� வர ேவ���. இ���
எ�தைன வ�ட� வனவாச��� அ�� த�ைமயாக� �ய��பட ேவ��� ?
எ�தைன வ�ட� ��க�� த�யாக வாழ ேவ��� ? இத�� ஒ� ��� க�ட
ேவ���.
ச���கன�: அ��ைய நா� கட��ய அ�� ந�ைம அல�ேகால �ைல��� த��
����ற�! ஒ�வராக� கட�த�ப�ட அ��, இ�ேபா� �வரா�� ���ப���.
பரத�: அ�ணா! வா� �ற�� ேப��க�! அைழ����க� அ��ைய! இ��ைற
���� ெச�லா ��டா�, இ� நா� அர�மைன�� கா� ைவ�க மா�ேட�.
இராம�: [�தாைவ ேநராக ேநா�காம�] மக��! லவா, �சா இ�வைர�� ��சய�
���� ெச��ேற�.
இல��மண�: அ��ைய அைழ����க� அ�ணா! உ�க� க��, க��ய�,
கடைம எ�ேக ேபா��� ? அ��ைய� �ற�க��கா� ���� ஏ��� ெகா�வ�
உ�க� கடைம. உ�க� இ�லற �ய�. அ��ைய மண�தேபா� ஜனக
மாம�ன��� ��க� அ��த வா��. இ�வைர நட�தைத மற�ேபா�. இ�ேம��
அற��ட� நட�ேபா�.
லவா, �சா: அ�ைம� �தாேவ! அ�ைனைய ஏ� அைழ�க ��ைல ? … எ�களா�
அ�ைனைய� ���� வாழ ��யா�! … அ�ைன வராம� நா�க�� வர�
ேபாவ��ைல. இ�வைர த�ைத� காணமா� கா��� வா��ேதா�! இ� தாைய�
காணாம� மா�ைக�� வா�வதா ? … எ�ன �ர�பாடான வா��ைக இ� ?
த�ைதைய� ெத�யாம� இ��ேதா�, எ�த� �ர�சைன�� இ�ைல! �ற�த� �த�
எ��� நா�க� அ�ைனைய� ���த� �ைடயா�. த�ைத�� ஆட�பர மா�ைக
ேவ�டா�! எ�க� தா� வா�� ஆ�ரம� ��ைசேய ேபா��. த�ைத ���
வா��ேதா�! தா��� வாழ ��யா�! அ�ைம� �தாேவ! அ�ைன�ட����
எ�கைள� ���கா��! ேவ��லாத ���களாக� ேபா���ேவா�!

41 of 61

�தாயண�

இராம�: அ�ைம� ெச�வ�கேள! ��க� அர�மைன�� உ�யவ�க�! ேகாசல
நா�ைட எ��கால��� ஆள�ேபா�� எ� ப�ட�� இளவரச�க�! அ��தா� ��க�
வளர ேவ���. ஆனா� உ�க� அ�ைன�� �லைம ேவ�!
லவா: ஆ� �தாேவ! அ�த� ப�ட�� இளவரச�கைள� உ�க���� ெப��� த�தவ�
எ�க� தா�! ��க�தா� ைக����க�. தாைய� கா�ப� எ�க� ெபா���! எ�க�
கடைம! ஆனா� நா�க� தாைய� ைக�ட மா�ேடா�.
வா���: மாம�னா! �தா�� ��த��� இ��� ச�ேதக� ேவ�டா�. இ�வைர
�தா உ��ட� இ��� உ�ன�ைம� ��வைர� ெப��� த�யாக உ��த�
இ�லாம� வள��� ஆளா�� ��டேத, அவள� ��த�ைத �����ற�.
இராம�: மக��! என��� �தா�� ��த��� எ�ளள� ச�ேதக�� இ�ைல!
ஆனா� ேகாசல நா��� ��ம�க��� நா� எ�ன காரண� ெசா�ேவ� ? அவர�
ஐய�பா�ைட எ�ப�� ���ேப� ? எ�ன ெச�வெத�� ெத�யாத �ழ�ப �ைல
என��! �தாைவ அேயா��ய ���� அைழ�� வ�தா�, ��ம�க�� �கா��� நா�
���� ஆளாேவ�! ம�க� எ�ைன ம�ப��� ஏ�வா�! அவமான� ப���
எ�ைன� ேப�வா�! எ� ���ர� இ�வைர�� ஏளன� ெச�வா�! ேகாசல ம�ன��
அவர� ச�த�க�� ஏச�ப�� நைக����டமாக ேவ��மா ? கா�� ரா�ைய
ப�ெர�� வ�ட� க��� அைழ�� வ��, ���� நா�� ரா� ஆ���
ெகா�டா� இராம� எ�� ���� �� ��ம�க� �ரச��க�பட ேவ��மா ?
�தா: [��ற��ட�] மக��! தய� ெச�� அவைர� ெக�சா��க�! நா� எ�ேறா
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��ட�படாதவ� ஆ���ேட�! அேயா���� நரக��� ஆட�பரமாக� சாவைத
�ட, வனவாச ஆ�ரம��� அபைலயாக வா�வ�� ஆன�த� அைட�ேற�! ஆ�மா
���ய என� ெவ��டைல இராவண� ���யைத�ட, ஆ�மா தா��ய மைன�ைய
ஏ�க ம����, ப��� �ற�க��� எ� ெந�ைச� �ள��ற�. அ�� அேசாக
வன��� �ைற�ப�ட ேபா�, எ�ைன ��க எ� கணவ� வ�வா� எ�� ந�� உ�ைர
ைவ����ேத�. இ�ைறய வனவாச��� எ�ைன ���� ெச�ல எவ�� வர�
ேபாவ��ைல! என�� ��� இ� இ��தா�! நா� ��ட�படாத சாப� ெப�றவ�!
�ர�தரமாக� த�ள� ப�டவ�! பாழா�� ேபான ��ம�க� ப�ைய�தா�
���தா�க�! இ�ேபா� எ� க�ம�கைள�� ���க� ேபா�றா�க�! (ேகாெவ��
அ��றா�)
லவா, �சா: (தா�� க��ைர� �ைட��) அ�மா! அழா��க�! நா�க� உ�கைள
���� ��ய மா�ேடா�! த�ைத ேவ�டாத தா���� �ற�தவ�க� நா�க�!
ச�ேதக� �தா���� �ற�தவ�க� நா�க�! (இராமைன� பா���) ��ம�க� எ�க�
�ற�ைப� ப���� �கா� ெச�தா�, எ�கைள�� ��க� ஒ�நா� கா���� �ர��
����களா ? அ��ய� ெப��� கர� எ�க� �� ப����டா�, நாைள��
��ம�க� எ�கைள�� �கா� ெச�வா�களா ? அ��த� உ�க� கா�� ப�டா�
உடேன நா�க�� நா� கட�த� ப�ேவாமா ? அ��ய ஆடவ� ெதா�டா� ெப�
��ட�படாதவ� ஆ�றா�! அைத�ேபா� அ��ய� ெப� ெதா�டா� ஆ��
��ட�படாத� ஆ���வானா ?
�தா: அ�ைம� �மார�கேள! உ�க� �தா ��ம�க�� �ர��� �த�
ம��ப��தா��, அ��� ஏ�ற� இற�க� உ��. ஆடவ� ேம� வ���! ெப���
�� வ���! ��ம�க�� பா�� ெதாைகயான ெப����� வா���ைம ��ைல!
நா���ைம�� இ�ைல! �த�� த�ைத ெசா�ப��� எ�ைன� கல�� ேபசாம�,
அவேர ஒ���ெகா�� வா�ைக� கா�பா�ற� ப�னா�� வ�ட� வனவாச���
இ�ன� ப�ேடா�. நா� கா��� ���� ெச�ல�ப�� �ைற�� ப�ட �ய����,
எ� ெபய� கைற ப�டத��� அவேர �ல காரண�. இ�ேபா� ��ம�க� ெசா�ப���
எ�ைன� கல�� உைரயாடாம�, கா����� �ர��யத��� அவேர காரண க��தா.
தன� ப�ட�� அர�ைய இ�வைர அவ� ம�த� �ற�யாக� க�� ம��ேத இ�ைல!
எ� இதய� ேகா��� அவர� உ�வ� ஒ��தா� உ�ள�! ஆனா� அவர� ெந���
யா��லாத பாைல வன�தா� உ�ள�. ஊ� ம�க��� ஏக ப��� �ர�ெயன�
கா��� ெகா��, ஒ���காக எ����� ஒ� த�க� �ைலைய� ப�க���
ைவ����றா�! உ���ள மைன� த�ேய கா��� த���� ேபா�, உ�ர�ற
�ைலைய ��மாசன��� ைவ�� ���� வ�வ�ேபா� கா��வ� த�மமா ? மக��!
எ� �ைலைய உடேன அவ� அக�ற ேவ���. எ� �ைல�ட அவைர ஒ�� இ��க�
�டா�! எ� உ�வ�, ஓ�ய� எ��� அல�கார� ெபா�ளாக அர�மைன�� கா��
தர� �டா�!
இராம�: அ�ப�ேய ஆக���! அர�மைன��� ெச�ற�� �தா�� த�க� �ைலைய
அக�� ���ேற�.
வா���: �தா! அர�மைன�� ��வ� ப�� உ� இ��யான ��ெவ�ன ?
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�தா: (அ�ைக�ட�) மக��! த�ைம எ�ைன� ெகா��ற�! நா� ப��ட� வாழ
�����ேற�. எ� க�ம�கைள� ��ய என�� ���ப ��ைல! ஆனா� அவ�
���� எ�ைன வா ெவ�� க�ேவா� இ�வைர அைழ�க ��ைலேய! ேவ�டாத
ப�ேயா� நா� எ�ப� வாழ ���� ? அேசாக வன��� �த��த� அவ� எ�ைன�
பா��த அேத ெவ���� பா�ைவைய இ��� அவ� �க��� கா��ேற�. நா�க�
ஒ�வைர ஒ�வ� ேந��� மண�� ெகா�ள��ைல! நா�க� ஒ�வைர ஒ�வ�
எ�கால���� ��ய மா�ேடா� எ�� வா�க��� மாைல இட��ைல! அவ� ஜனகா
���� வ�த� எ�ைன� ��மண� ��யவா ? இ�ைல, ப�தய� ேபா���� ப��
ெகா�ள! �யவர� ேபா���� அவ� ��ைல ���� ெஜ��த ப�தய� ப�� நா�.
ப�தய�கார��� ப�� ���ய ��ைல. ப�தய ெவ��தா� ���ய�. ப�தய���
ப�சாக எ� த�ைக இ��தா�� அவ� ஏ��� ெகா�� மாைல �����பா�! அேத
ேபா�தா� இல�ைக� ேபா�� நட�த�! இல�ைக�� அவ� வ�த�, எ�ைன
��ப�ேபா� ேதா��ய�! ஆனா� இராவண� பாரா��ரம� அவர� ஆ�ற����
சவா� ��ட�தா� ெம�யான காரண�! இல�கா ���� ேபா��டா�! ெவ�றா�!
�க�ெப�றா�! எ�ைன ��ட �ற� அவ� �க��� நா� க�ட� எ�ன ?
அ�வ��பான ஒ� ��ச� பா�ைவ! க��த ��ைண� பா��ப�ேபா�, அவர�
க�க� எ�ைன� பா��தன! பல மாத� ������த ப� எ�ைன ஆைசேயா�
அைண��� ெகா�ள��ைல! பல நா�க� என�� ��த�ட� ��ைல! அ�ைற�ேக
நா� ��ட�தகாதவ� ஆ� ��ேட�. நா� ேதைவ ��லாதவ�! அவர� இதய���
என�� இட� �ைடயா�. அவ� ஓ� உ�தம ப�! ேகா��� ஒ�வ�! எ�னா�
��ப�ட அவர� பாைல ெந��� எ�த� ெப��� இட�ெபற ��ய��ைல!
வா���: மாம�னா! �தாைவ அைழ��� ேபாவ� ப�� இ��யான உ� ��� எ�ன
? இ���ைல எ�றா�, எ�ைற�� அைழ��� ேபாவா� ?
இராம�: [ேமேல பா��தப�] எ� ��� எ�ேறா ��மா��க� ப�ட�! மக��!
ம���� ���க� எ�ைன! அ�� நா� எ��த ��ேவ, இ�� நா� எ��க�
ேபா�� ���! ம�னனாக�தா� இ�ேபா� எ�னா� வாழ ����. இ�லற
ம�தனாக நா� ஆள ��யா�! மைன�ைய ஏ��� ெகா�டா�, நா� ம�ட�ைத�
�ற�க ேவ��ய�����! ��ம�க� �கா�க� எ� ெச��� ���த ேபா� இ�த
�னா எ��த�. ம�டமா அ�ல� மைன�யா எ�ற ேக�� எ�ைன� பல நா�க�
வா��ய�! த�ைத��� ெகா��த வா���ப� நா� ம�ட�ைத ஏ��� ெகா�ேட�.
ம�ட�ைத� கா�பா�ற ேவ��மானா�, நா� மைன�ைய இழ�க�தா� ேவ���! ..
ஆ�! �ர�தரமாக நா� �தாைவ� �யாக� ெச�ய�தா� ேவ���! ..[பரதைன�
பா���] பரதா! நா� வனவாச� ��� ���, உன�க��த வா�� �ைன��
இ���றதா ? ப�னா�� வ�ட� வனவாச� க���, ேகாசல நா�� ஆ��ைய ஏ���
ெகா��, உ�ைன ����பதாக உ�� ��யைத மற����டாயா ? நா���காக
நா� �தாைவ� �யாக� ெச�வைத� த�ர, ேவ� எ��� என�� ெத�ய��ைல.
ஆனா� லவா, �சாைவ நா� அைழ��� ெச��ேற�, மக��!
வா���: ஈ�வரா! இராமகைத இ�ப�� �ைசமா�� ேபா�� எ�� கன� �ட�
காண��ைல! நா� எ��� ���� இராமாயண� எ�� தவறாக� ெபய���
��ேட�. அைத மா��� �தாயண� எ�� தைல��ட� ேபா�ேற�. இராம� ப�ட
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அவமான�ைத �ட� �தா ப�ட ெகா�ைம �ைகயான�! இராம கைதேய �தாைவ�
ப��ய�! இராம கைதேய �தாவா� �ற�ப�ட�! �தாைவ� �ைற� த�டைன, ப���
�ற�க���, அவ� ப�ட �யர�க� ��� ப�க�க�தா� இராம கைத�� அ�க�!
�தா: ேவ�டா� மக��! எ� ெகா� இராம கைத�� பற�க ேவ�டா�! அேசாகவன
���ேல, அ�� எ� ெகா� �ல��� பற�க ��யாம� ேபான�! இராமகைத�� எ�
ெகா� பற�க ேவ�டா�! ��க� பைட��� இராம கா�ய��� அவ� ெகா�ேய
வாேனா��� பற�க���. எ� ேசாக வரலா�, ெத���� ெத�யாம� அ�� மைற�ேத
இ��க���.
பரத�: அ�ணா! உ�க��� �ைட�த ஓ� அ�ய வா��ைப இழ�� ��டா�க�!
அ���� ���� ��க� த�டைன அ��ப� அ��! அ��ர�! அத�ம�! மக��
ேவ���� ��க� ேக�க��ைல! நா�க� ம�றா��� ��க� �ற�க����! ஒேர
��வாதமாக அ��ைய ஒ��க� �����! பால�கைள� ���க �ைன���!
உ�க���� ப� ெச�ய நா� இ� ���ப ��ைல! பத������ நா� �ல��
ெகா��ேற�.
இல��மண�: [��ைல� �ேழ எ���] அ�ணா! அ��ைய ம�ப���
�ற�க��த�� நா�� அரசா�க� பத������ �ல�� ெகா��ேற�.
ச���கன�: அ�ணா! இ�தைன� ��வாத�கார� ��க� எ�� நா� �ைன�க
��ைல! ேபா�� தளப� பத������ நா�� �ல�� ெகா��ேற�.
அ�மா�: இரா� �ர�! ெம�யாக ��க� மகாரா�யாைர� ைக��ட காரண�
இ�ேபா�தா� ���ற�, என��! இர�டாவ� �ைற க�����த ���, இ�ேக
���� ேபாவ� என�� �யாயமாக� ெத�ய��ைல! இ�த ேவதைனைய எ�னா�
தா�க ��யா�! நா�� உ�க���� ப� ெச�வைத ��� ெத�னா�����
���ப� ேபா�ேற�.
லவா, �சா: (க�ைமயாக) அ�ைம� �தாேவ! அ�ைனைய� ���� எ�களா�
உ�க�ட� வாழ ��யா�. அ�ைனைய வரேவ�காத அேயா��யா ����
நா�க�� வர� ேபாவ��ைல! இ�ேக அ�ைன�ட� த��� ெகா��ேறா�.
வா���: [ேவதைன�ட�] ேபா�� இ�த ச��யா�ரக�! �தாைவ ம�ன� �ற�க��க
அ�தைன ேப�� ஒ��ேக ம�னைர� த����றா�க�! இ�த ஒ��ைழயாைம�
ேபாரா�ட� எ�ன ��ைவ� தர� ேபா�ற ெத�� என��� ெத�ய��ைல! எ�ன
இ�க�டான க�ட���� �தா�� �ைல வ�� ��ட� ? மாம�னேர! ��ம�க�
�காைர ஒ���, ��க� �தாைவ� ���� ெச�வ�தா� �ைற. எ�லா�
�ர�சைனக���� ��� �ைட���. வா� �ற�� ‘வாரா� ‘ எ�� அைழ���
ெச���க�.
�தா: [க��� ெபா�க] மக��! எ�ைன ைவ�� �வ��ய இ�ேபாரா�ட�
எ�னா�தா� ��� ெபற ேவ���! எ� கைதைய நா�தா� ���க ேவ���!
அ�ேபா� எ�லார� �ர�சைனக�� ���! உ�க� இராம கைத�� நாேன ��ைவ
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எ���ேற�! என� கைத�� ேவ� ��ேவ �ைடயா�! (லதா, �சாைவ� பா���) ….
அ�ைம� �மா�கேள! உ�கைள� தா� ���� த�ண� வ�� ��ட�! ேவ�
வ���ைல. ��க� ப�ட�� வா��க�. உ�க� இட� அர�மைன! உ�கைள
வள��ப� இ� உ�க� த�ைத�� ெபா���! எ� ெபா��� இ�ேறா� ����
��ட�! எ� ��ேவ இ�� ���! எ�ேலார� �ர�சைனக���� ���
கா��….நா� வா�வ�� யா���� இ�� பய��ைல! … நா� ��ட�
படாதவ�!.. நா� ேதைவ� படாதவ�! … த�யாக� �ன�� ெச���
ெகா����பைத �ட, ஒேர ெநா��� உலைக ���� ெச�வ� �கமான�! நா��
வா�வ�� உ�க���� பல��ைல! …. என��� பல��ைல! … எ�ேலார�
�ர�சைன�� எ�னா�தா� ���க ����! … நா� ேபா�ேற�! … [ேவகமா� ஓ�
யாவைர�� ������ ���� உ������� �ேழ ����றா�. அைனவ��
அவைள� த��க ஓ��றா�க�. ஆனா� தாமதமா� ���ற�. �தா�� தைல
பாைற�� அ�ப�� அவள� ஆ�மா ���ற�].
லவா, �சா: [ஓ�� ெச�� அ��றா�க�] அ�மா! அ�மா! எ�கைள ���� ேபாக
ேவ�டா�. உ�கைள� ���� எ�ப� இ��ேபா� ?
வா���: [க��� ���] �தா! உன� ஆ�� இ�ப�� ேகாரமாக ���ெம�� நா�
�ைன�க ��ைல! கா��� அபய� அ��த என� ஆ�ரம���� அ��லா, உன�
ஆ��� இ��யாக ேவ���. … ஈ�வாரா! … எ�ன பய�கர ��� ? … இராம
கைத இ��த� ேசாக� கைதயாக ��ய ேவ��மா ? [மர�த�� ���� தைல
சா��றா�].
[இராம� தைல�� ைகைய ைவ��� ெகா�� பாைற�� அம��றா�. இல��மண�,
பரத�, ச���கன�, அ�ம� யாவ�� ���� அ��� ��� கத� அ��றா�க�]
இல��மண�: [க���ட�] அ�� வனவாச��� உ�கைள இரா� பகலா��
பா�கா��� ெகா�� ��ேற�! இ�� உ�கைள� பா�கா�க ��யா� ��க� உ��
�ற�பைத ேவ��ைக பா���� ெகா�� ��ேற�! வனவாச��� �ர�தரமாக� ��ய
உ�கைள அைழ�� வ�� ேமாச� ெச�த வ�சக� நா�. சாக ேவ��ய� நா�!
வாழ� �ற�தவ� ��க�!
பரத�: [கல�க�ட�, ஆ�காரமாக] அ��! உ�� ���� பாதாள��� �ட���
உ�க� உட��� த��த அட�க ம�யாைத �ட� ெச�ய ��யாம� நா�க�
���ேறா�! உ�க� மரண���� காரண க��தாவான இராம� ச�கரவ���ைய வரலா�
வாைழய� வாைழயாக� ப� �ம���! மைன�ைய� ெகா�ற உ�தம� எ��
வ��கால� பைறசா���! ��ைல நா�� அபைல ������ ேகாசல நா�� ம�ன�
�ல க��தா எ�ப� எ��கால��� ெத�யாம�� ேபாகலா�.
அ�மா�: [கத� அ��றா�] ப�ட�� மகாரா� ப�ட �ய� ேபாதாம� இ�ப� ஒ�
பய�கர ��வா ? இைத எ�ப�� தா��ேவ� ? ��க� இ�ப�� கா��� உ��
�ற�கவா, நா�க� இல�ைக�� ேபா��� உ�கைள� கா�பா��ேனா� ?
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[�தா�� உட� பாதாள� ப�ள��� �ட�க இல��மண�, பரத�, ச���கன�,
அ�ம� யாவ�� ைக��� வண���றா�க�].
வா���: இைறவா! ��ைல ம�ன�� �த��, ேகாசல ம�ன�� ப��� �தாேத��
ஆ�மா சா��யைடய நா�க� ேவ���ேறா�. அபைல �தா�� �ய��கைத
ஊெர�லா� பரவ���! நா�� மா�த��� ஒ� பாட� க���க���.
[அைனவ�� அேயா��ய ����� �ற�ப��றா�க�. அ�� ெகா������ லவா,
�சா இ�வைர�� ைகைய� ���� இராம� அைழ��� ெச��றா�. வா�����
�ட�க�� ஆ�ரம���� ���றா�]
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(நாடக� �����)

1

�தாயண� ஓர�க நாடக��� ���ைர
�தாயண�
ஓர�க நாடக��� ���ைர

���ைர: ப��க�ைடய, பல இன�க� ெகா�ட, பல மத�க� உைடய, பல
ெமா�க� ேப��, பல மா�ல�க� ஒ��ய பாரத நா��� ��தைல��� �ற� மத�
ச�ைடக��, இன� ச�ைடக��, ��� ச�ைடக��, க��� ச�ைடக��
ெப��� க���ப��த ��யாம� �ைல��� ேபாவ� வ��த�த�க வரலா�� ைம�
க�களா��. கட�த ப�ைன�� ஆ��க��� ேமலாக, இ��ய� ���ைன��� �ற�
மத�ேபாைர ம�ப��� �வ�� ��மரமாக நட�� வ�வ�, அவதார� ேதவனாக�
தவறாக� க�த�ப�� இராம� ெபயரா� அேயா���� க�ட� ேபா�� ���ேகா��
எ�பைத யாவ�� அ�ேவா�! இராம� �ற�த ��த ��யான அேயா��யா��
பா�� ம�� �����, அேத இட��� ஓர� �சாகாம� ேகா�� எ���� ��த��
ஆ�ர வ�ட� ேபாராக ஆ�� ேபா�� ெத�ப��ற�! அர�ய� ேமைதக��,
ஆ��க ஞா�க��, ஆ�� வ��க�� இராம� அவதார ேதவ� அ�ல� எ��
பல�ைறக� பைறசா��, உைரயா��, எ���� வ�தா�, இ�த தைல�ைற��
��யா ��டா��, அ��� வ�� ��ய தைல�ைறக�� மத� ேபாரா�ட�
ப��ப�யா� �ைறவத�� வா������ற�!
இராமைன� ெத��க நாயகனாக� ேபா��வத���ய எ�த �ற�பான அ�ச�� அவ�
வரலா��� �����வத� ��ைல!��தைர� ேபால, மகா �ர� ேபால, இராம� இ��
மத�ைதேயா அ�ல� ேவ� எ�த மத�ைதேயா பர�ப��ைல! அேசாக மாம�ன� ��த
மத�ைத உலெக��� பர��ய� ேபா�, இ���க� ேதவனா� வண���� இராம�
இ�� மத�ைத எ��� பர�ப� ��ைல, வள��க� ��ைல! அவன� வரலா���
எ�த சமய���� ����க� த�க, ெபா��க� த��த எ�த� ெபா�ெமா�கேளா
அ�ல� ெச�ெமா�கேளா ேப�ய��ைல! தர�ைய� கா�க வ�த தா��க
இ��ெவ�� இராம� எ��� த�ைன� க�த��ைல! இராவண� உ�பட அ��ரம�
ெச�த அர�க�கைள� ெகா�றைத� த�ர, வரலா�� ���ய��வ� ெப�ற எ�த
மக�தான ப�கைள�� இராம� ெச����பதாக� ெத�ய��ைல. ���ண பகவா�
இைச�ததாக� ��� பகவ� �ைத ேபால இராம� இ��மத ேவத �ெல���
எ�த��ைல! ெம�யாக ���ண பரமா�மா ���� அவத���� பகவ� �ைதைய�
பைட�தா� எ�ப�� த��க�����ய ஒ� வரலா��� தகவேல!
உல�ேல மாெப�� மகாபாரத� கா�ய�ைத எ��ய �யாச ��வ�தா� அ��த
ேவத�� பகவ� �ைதைய ஆ��னா� எ�ப� எ� அ��தமான க���. ����
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அவத��� ��த கள��� பகவ� �ைத பைட��� ���ண பரமா�மா, ப�ச
பா�டவ�� அ���ன��� ம��� ஏ� ேதேரா��யாக வர ேவ��� எ�ப��
த��க��� ��ய�. �யாச ��வ� பைட�த உ�னத �� பகவ� �ைதைய� ��னா�
வ�தவ�, ���ண பரமா�மா எ��யதாக மா�� அ��� ேப�� �க�� ெபற
ெத��க �லா� �� ��ட�க�.எ�ெபா�� யா�யா�வா� ேக���� ெம��ெபா��
கா�ப� அ��, எ�ெபா�� எ�த�ைம� தா��� ெம��ெபா�� கா�ப� அ��
எ�� நம�� வ��வ� �� இ���றா�.
�மா� �வா�ர� ஆ���� ��� வா��� ��வ� த� �ல�� இராமாயண���
இராம கைதைய �த�� எ�ப� எ�� ���தா� எ�பைத அ��� ெகா�ள ��யா�!
�ல�� இராமாயண� ��னா� பலரா�, பல�ைற மா�றமா�� ெத��க �லா�
�ச�ப��� �ராண� ெபா�� கைதயா�, உண��� ஊ�டாத, உ�ர�ற கா�யமா��
ேபான�. பைன ஓைல�� எ�த�ப�ட இராமாயண� இைட� ெச�க� �ைழ��
கல�பட மா�க�ட ஓ� கா��ய� எ�� அர�ய� ஆ��க ேமைத
இராஜேகாபாலா�சா�யா� தாென��ய இராமாயண ��� ���றா�.ெத�வ�ைத�
ெதாழாம�, கணவைன� �ன�� ெதா�� எ���ற மைன� ெப�ெய��
ெசா�ன�ட� மைழ ெப����� எ�� வ��வ� இர�டா�ர� ஆ��க���
��ேன எ�� ���ப�, அ�கால இ�ல�க�� ஆ�� ெச�� வ�த ஆணா��க
வ��க��� �ய�ைய��, வரலா�ைற�� கா���ற�! எ�ெபா�� யா�யா�வா�
ேக���� ெம��ெபா�� கா�ப� அ�� எ��� அவேர ெசா�� ����றா�.
���� வாைய� ��� ைவ��� கணவனா� ���ரவைத ெச�ய�ப�� மைன�,
கணவ� எ�ேபா� சாவா� எ�� கட�ைள� �ன�� ேவ��� ெகா�வ�� எ�த�
தவ���ைல! �த� �ற�� உ�ெபா�� எ�ன ெவ�றா�, அ�கால���� ெப���
த���வ உண�����, ��தைல �������, ���ப� தைலவைன எ������
���ச�� ெகா����தன� எ�பேத. அ�த� கால��� ெப���� அ�தைகய
��தைல உண���ைய, த���வ� ���சைல� க���ப��தேவ, வ��வ� ஒ�
ெப�� ப��� ெகாைடைய உய�� ந���யாக எ���� கா�� ����றா�!
கணவைன� �ன�� ெதா���ற ெப�, ெப�ெய�றா� மைழ ெம�யாக�
ெப�யாெத�� ேமைத வ��வ���� ெத�யாதா எ�ன ?
இராமாயண�, மகாபாரத� ேபா�ற நம� �ராண கைதக� அைன��� ஆணா��க
வ�பா�கைளேய, ப�லா�ர� ஆ��களாக� பைறசா�� வ���றன! ப�ச
பா�டவ� மைன� �ெரளப�ைய� �தா�ட��� பகைட� பைனயமாக ைவ��
இழ�தா�க�! ��ேயாதன� அ�ைமயான �ெரளப��� ��ைல� ��சாதன� சைப
ந�ேவ உ��� அவமான� ெச�ய, ஆன�த� அைட�றா�. எ�லா� இழ�த கால���
நள� ச�கரவ��� ந��ர�� ���� மைன�ைய ��� ந��� ெச��றா�.
ெபா�ேய ேபசாத ச��யவா�, மைன�ைய ந��ெத��� ��க ைவ�� ���றா�.
இ��யா�� இ�ைற��� கணவ� இற�த��, மைன� ம�மண� ெச�ய�
�டாெத�ப��, கணவ� இற�த�ட� மைன�ைய உட�க�ைட ஏ�� உ��ட�
எ��ப�� ஆணா��க� பர�பைர�� அடாத ெசய�கேள!
மைன� இற�� ��கா��� � அைணவத�� ��ேப, ��� ெப�ைண மண�
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ெச�ய� கணவ� ��ட��வ�� ஆணா��க ���� அடாத ெசயேல! இ�ேபா��
ெப��பா�ைமயான இ�ல�க�� ஆணா��க வ��க� ஆ�� வ�தா��,
��பா�ைம இ�ல�க�� ெப�ணா��க�� ைகேயா�� ��ள�! ஆணா��கேமா
அ�ல� ெப�ணா��கேமா இர��� ஒ���லாத இ�ல�க� க��க��� �க�க�
�ைறேவ.
இராம� ஆ�ட கால��� வா���, இராம வரலா�ைற அ��த வ��ட�,
��வா���ர�, வா��� ஆ�ய ��ெப�� ��வ�க�� வா��� ம��� இராம
கைதைய ஏ� எ��னா� எ�ப� ேக�க� த�க ஒ� ேக��. ��� ��வ�க�� யா�
��தவ�, யா� இைளயவ�, யா� இைட�ப�டவ� எ�ப� ெத�ய��ைல. அவ�க��
���யமாக வ��ட ��வேர இராம�, பரத�, ச���கன�, இலட�மண� ஆ�ய
நா�� இளவரச�க���� ���ல ஆ�ரம��� ஆர�ப� க�� �த� ேவத ஞான�
க���� �க��, ����ைத, வா���� ேபா�ற ேபா���ைற �றைமகைள�
ெபற�� ப��� அ��தவ�. அைத� ேபா�� ஆ�ரம��� �தா�� �த�வ� லவா,
�சா இ�வ���� ஆர�ப� க��, ��, வா� ேபா�� ப��� அ��தவ�, வா���.
இராமன� வய�, லவா, �சா இர�ைடய� வய� ேவ�பா�கைள� பா���� ேபா�,
வா��� ��ேய �வ��� இைளயவ� எ�பைத ஒ�வா� ஊ��கலா�. இராம
கைதைய வா��� �த�� தானாகேவ எ�த ஆர���தாரா அ�ல� �தா ஆ�ரம���
வ�த �ற� எ�த ஆர���தாரா எ�ப�� ெத�ய��ைல. �தா ஆ�ரம��� இ���
த� அவல� கைத ��வைத�� ��ய ��, வா��� இராம கைத�� கவ���
அைட�� எ�த� �வ�� ���கலா� எ�� க�த�� இட����ற�.
இராமகைத உ�ைமயாக �க��த� எ�ப� எ� உ��யான க���. க�ப�� ��னா�
இ�� ெமா��� எ��ய �ள�தாச�� �ல� கைதைய ச�� மா����ளதாக
இராஜா� ���றா�. வா��� இராமைன� கட��� அவதாரமாக� �����க��ைல
எ���, இராம� த�ைன ஓ� அவதார ேதவனாக� க�த��ைல எ��� இராஜா�
எ����ளா�. இராவண� அ��க� ப�ட�ட�, இராம�� அவதார� ப�
������ட� எ���, அேயா��ய ���� ப�ட� ��ய �ற� இராம� �ைத��
இைழ�த இ�ன�கைள ேநா��� ேபா�, அவ� ெவ�� மா�ட ேவ�தனாகேவ
வா��தா� எ��� இராஜா� ���றா�. ��பா�� கால��� இராம� அவதார�
ேதவனாக� ேதா��� பல மாய ��ைதக� ����, ��பா�� கால��� ம�தனாக
மா� வா��தா� எ�� இராஜா� ��வ� ������ �� �ரணாக இ���ற�!
���க ���க இராம� ம�தாக� �ற��, ம�தனாக வள���, ம�தனாகேவ
வா��தா� எ�ப� என� அ��தமான க���!
க���� �தா இர�டா� �ைற கா��� �ட�ப��, வா����� ஆ�ரம���
இர�ைடய� �ற�� இைளஞரான சமய��� த�ைத இராமைன� ச����றா�க�.
பால�கைள ம��� ஏ��� ெகா�ட இராம� �ைதைய� ���� ெச�ல ம��த��, �தா
மன�ைட�� மைல� ������� ����� த���ைர மா���� ெகா��றா�.
�ைத�� அவல மரண�ைத �� மைற��, அத�� ��� காரண க��தாவான
இராமைன உ�தம� கணவ� எ�� ேபா�� இ���க�� பல� ப�லா�ர�
ஆ��களாக �தாைவ�� இராமைன�� ஒ�றாக ைவ�� வண�� வ��றா�க�.
கட�� அவதாரமாக ேவட� ெப�ற இராமைன மா�ட ம�னனாக ���� மா��
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என� �தாயண நாடக� எ�த�ப�ட�! இ�த நாடக��� வ�� இராம�, இராவண�,
அ�மா� அைனவ�� ம�த� �ற�களாக� கா�ட� ப��றா�க�! �����
அவதாரமாக இராம� இ�ேக க�த�பட ��ைல!
ப��� தைல ெகா�ட அர�கனாக இராவண� இ�ேக க�த�பட ��ைல!
ெத�னவரான அ�மா�, அ�கத�, ���வ� ஆ�ேயா� �ர�� �க��, வா��
ெகா�ட வானர�களாக� ேதா�றாம� ம�த �க� ெகா�ட மா�ட�களாக �தாயண
நாடக��� வ��றா�க�. �ைதைய� கா���� அ���� இ��� கா�ட��� ேந��த
அ����� கா��ைய இராம கைத�� உ�ச� க�டமாக நா� க���ேற�. கா���
த��� �ட�ப�ட �தா, வா��� ஆ�ரம��� �ழ�ைதக� ெப��, வள��த �ற�
ஏ��� ெகா�ள�படா� �ற�க��க�ப�� உ�ைர மா���� ெகா�வ�, இ��ய
இ�காச��� ெத����, ெத�யாம� ேபான ஓ� ���ய� கா�ய வரலா� எ�ப� எ�
க���!
அ�மா� பைட�னைர ேநராக� பா�����த வா��� ��வ�, �ல� கைத�� வா�
�ைள�த வானர�களாக� கா�� ���க ��யா� எ�ப� எ� க���. ��னா�
அவர� �ட�கேளா அ�ல� ��னா� ெப��ய இராம ப�த�கேளா �ல� கைதைய�
�����ளதாக� க�த இட����ற�. �வா�ர� ஆ��க��� ��� அ�மா�
ேபால ஆற�� ெப�� ேப�� �ர��க� எ�த� ப����� வா��தத�� உலக
வரலா�க�� சா��க� இ�ைல! மா�ட இராமைன� ேதவனா� உய���
மா��யவ��� இ��த உ�ைம ேபா�, அவைன ���� ��ற�� ம�தா��
ெகா�� வர என��� உ�ள� எ�ற ���ச�� இ�த நாடக�ைத எ�� ���ேத�.
வா��� இராமாயண��� ெத��க� ேதாரண�க�, உய�� ந��� ��ைதக�, ப���
தைலக�, ெவ�ேய ���ய ப�க�, �ர�� வா�க�, வானர வா�க� ஆ�யவ�ைற
வ�க�� ��� ���ய கதா நப�கைள ம�தராக மா��� கைத ஓ�ட�ைத மா�ட
�க���களாக பைட�தா� இராம கைத இ�யதா�, எ�யதா�, ந�ப���ய மக�தான
ஓ� இ�காச� கா�யமாக� ����� ெப�� எ��ற�.
ஆ�ரம��� இ��த �தா த� கைதைய வா����� ேநராக� ெசா��யதா��,
வா��� லவா, �சா வள���� கா�ட��� தாேன ஒ� ���ய நபராக இ��ததா��,
இராமகைத� ச�பவ�க� பல �����டதாக��, அ��தமாக��, ெத�வாக��,
ெம�யானதாக�� ந�ப� ��யதாக�� உ�ளன. ��ைல ����� �தாைவ இராம�
மண�த�, ��தவ� இராம� இ��க பரத� இைளயவைன அரசனா�க� தா�
�ைழ�த�, தசரத ம�ன� ைகேக���� ெகா��த வா�ைக� கா�பா�ற இராமைன�
ப�னா�� வ�ட� கா���� அ���ய�, அத��� த�ைத தசரத� மன�ைட��
இற�த�, கா��� மாைன� ���க�ேபா� இராம� மைன�ைய இழ�த�, வா�ைய
இராம� மைற�� ��� ெகா�ற�, அ�மா� பைட�ன� இல�கா�� ெச�ல�
க�பால� அைம�த�, �தாைவ� ப�� வ�ணா� அவ�� ��ய�, மன� ��� �தா
இ���� ������� ���� உ�ைர மா���� ெகா�ட� ேபா�றைவ ெம�யாக
நட�த �க���களாக� ேதா����றன. க�ண� ம�ைர�� கணவ�
ெகா�ல�ப�ட��, ேசர நா����� ெச�� மைல ேம���� ���� உ�ைர
மா���� ெகா�டா�. க�ண� ஆ���� கணவைன இழ�தவ�! �தா ஆ����
கணவனா� �ர�தரமாக� �ற�க��க� ப�டவ�! கா�ய��� அ�ேகார ���க�
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இர��� ப��ேபா� ெந�ைச� ����, க�கைள� �ளமா��� ேகார� த�ைம
பைட�தைவ!
�தாயண நாடக� ேபா���� ���ய பாட�, இராம� ஓ� அவதார� ேதவ� அ�ல�;
அவ� ���க ���க ஒ� ம�த� எ�பேத! ப�லா�ர� ஆ��களாக மா�த� பல�
��யாத ஏேதா ஒ� காரண��� அவைன� ேதவ மகனா�� வ�ததா�, அேயா��ய
���� இ�ேபா� பா�� ம�� இ��த இட��� ேகா�� எ���வ� வட நா���
மத�ேபாைர� �வ��� ப��� ப�ைன�� ஆ��களாக ���� கண��� ம�க�
ெகாைல ெச�ய�ப�� வ��றா�க�. �வா�ர� ஆ��க��� �� இராம� எ�த
இட��� �ற�தா� எ�� ��சயமா� யா�� ����க ��யாத ேபா�, �ர�சைனயான
பா�� ம�� இ��த இட���� ஆ�ர� அ� அ�பா�, இராம ப�த�க� ��ய ேகா��
க��னா� எ�ன �ைறவா�� எ�பேத என� ��வான ேக��!
**********
தகவ�
1. Bharathiya Vidhya Bhavan Ramayana By C. Rajagopalachari [1958]
2. Valmiki ’s Ramayana, Dreamland Publications, By: Ved Prakash [2001] and
Picture Credit to Kishan Lal Verma
3. Mahabharatha By: Rosetta William [2000]
4. The Wonder that was India By: A.L. Basham [1959]
5. Ramayana [Torchlight Publishing] By: Krishna Dharma [2004]
**************
jayabarat@tnt21.com [S. Jayabarathan (June 11, 2013)] [R-1]
http://jayabarathan.wordpress.com/
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ஆ��யைர� ப��
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�. ெஜயபாரத�, B.E. (Hons), P.Eng. [Nuclear] Canada
(�ற�� : ��ரவ� 21, 1934)
ம�ைர மாவ�ட� ��ம�கல��� �ற��, ம�ைர� க����� ப���, 1956 இ�
ெச�ைன� ப�கைல� கழக��� ெம�கா�க� எ��ய�� ப�ட� ெப�ேற�. பா�ேப
பாபா அ��ய� ஆ��� �ட��� 1957 ஆ� ஆ�� ேச���, பாரத��� �த�
ேபரா�ற� ெகா�ட (40 MWt) ஆரா��� அ� உைலயான ைஸர� (CIRUS) ஆ��
உைலைய இய��� எ���ய�க�� ஒ�வராக 1960 �த� 1966 ஆ�� வைர ப�
���ேத�. அத� �ற� ேகா�டா, ராஜ�தா�� கனடா உத��ட� க�ட� ப�ட �த�
கா�� அ��� ச�� �ைலய�ைத இய�க ��றைர ஆ��க� (1966-1970)
கனடா�� உ�ள ட�ள� பா��� அ� ��ச�� �ைலய��� ப��� ெபற
அ��ப� ப�ேட�. ப��� ���த ��� 8 ஆ��க� [1970-1978]
ராஜ�தா���, 4 ஆ��க� (1978-1982) ெச�ைன க�பா� க���� பாரத
அ��� ச�� �ைலய�க�� ெப�ய பத�க�� ப�யா��ேன�. என� �ற���
ப��� அ��� உைல��� �யமாக �ேர�ய எ��ேகா� ஊ��� ��கலான
ய��ர�ைத இய��வ�, பராம��ப�, அைத இய�க ம�றவ���� ப��� த�வ�. 25
ஆ��க� இ��ய அ�ச��� �ைறயக��� ேவைல ெச��, ��ேனா�� எ����
ெகா�� 1982 �த� 2001 வைர கனடா�� இய��� ேபரா�ற� ெகா�ட கா��
��� அ��� �ைலய��� ப�யா�� இ�ேபா� �� ஓ��� இ���ேற�.
அ�ச�� ஆ�க� ப��� ெபா��ய� �ைறக�� 45 ஆ��க��� ேமலாக
அ�பவ� ெப��, இ�ேபா� த�� இல��ய� பைட��� ப��� �� ேநர��
ஈ�ப�����ேற�. 1960 ஆ�� �த� என� ��ஞான� க��ைரக�, கைதக�,
க��ைரக� பல கைலமக�, ம�ச�, �னம�� க��, இதய� ேப��ற�, மய�, தா�,
கால� இத�க�� ெவ�வ���ளன. கண�� த��வைல� �ட�க� ����
�ைண��� ��ய உல�ேல, கட�த ஏ� ஆ��களாக 500 ேம�ப�ட க��ைரக�,
க�ைதக�, கைதக�, நாடக�க� அ�பல�, ��ைண, ப��க�, அ��மைழ,
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ந�யைல ேபா�ற வைல� தள�க�� வ���ளன. என� ��ட த�� நாடக�க�
ெமா�ைப���, ெச�ைன� க�பா�க���� அர�ேக� ��ளன. இ�வைர ���
��க� ெவ�வ���ளன : அ�ச��, வா�ய� ��ஞா�க�, �தா�ச�. இர��
��க� அ��� உ�ளன : ��ெவ�� பயண�க�, ��ேயாபா�ரா.

என� த�ைதயா� உய���. �. ��காரேவ� பா��ய� அவ�க� இ��ய ��தைல�
ேபாரா�ட��� பல ஆ��க� மகா�மா கா���� �� ப�யா��� ப�ெக����
�ைற ெச�றவ�. ஐ�� வய� �தேல காைல ஆ� ம��� �ரா�� பார��� ேத�ய,
ப��� பாட�கைள அ��ன�� காைல� �ரா��தைன�� த�ைத�ட� கல�� பல
ஆ��க� பா� வ�ததா� பாரத நா��� ப���, ைப�த�� ெமா�� ப���
எ��ைடய ���, எ���, சைத அைன���� ப��� ��டன.
என� ���ேகா� த��� ��தாக ��ஞான� பைட��க�, நாடக� கா�ய�க�
ெப�க ேவ��� எ�பேத. “மக�தான ப�கைள� ��ய � �ற�����றா�” எ��
�ேவகான�த� ��ய ெபா�ெமா�ேய எ� ஆ�க� ப�க��� ஆ�ேவராக ���
ஒ� ம��ர உைரயாக ெந��� அைலகைள� பர�� வ��ற�.
அ��ட�,
�. ெஜயபாரத�,
��கா���,
அ�டா�ேயா, கனடா.
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�ச�ப� 17, 2011 (�����க� ப�ட�)

jayabarathans@gmail.com
http://jayabarathan.wordpress.com/
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Free Tamil Ebooks - எ�கைள� ப��
����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�:
����தக�கைள� ப��பத�ெக�ேற ைக�ேலேய ைவ��� ெகா�ள���ய பல
க��க� த�ேபா� ச�ைத�� வ����டன. Kindle, Nook, Android Tablets
ேபா�றைவ இவ��� ெப��ப�� வ����றன. இ�தைகய க��க�� ம���
த�ேபா� 4000 �த� 6000 �பா� வைர �ைற���ளன. எனேவ
ெப��பா�ைமயான ம�க� த�ேபா� இதைன வா�� வ���றன�.
ஆ��ல����ள ����தக�க�:
ஆ��ல��� ல�ச�கண�கான ����தக�க� த�ேபா� �ைட�க� ெப���றன.
அைவ PDF, EPUB, MOBI, AZW3. ேபா�ற வ�வ�க�� இ��பதா�, அவ�ைற
ேம���ய க��கைள� ெகா�� நா� ப����டலா�.
த����ள ����தக�க�:
த��� ச�ப��ய ��தக�கெள�லா� நம�� ����தக�களாக
�ைட�க�ெப�வ��ைல. ProjectMadurai.com எ�� �� த���
����தக�கைள ெவ���வத�கான ஒ� உ�னத ேசைவ�� ஈ�ப���ள�. இ�த�
�� இ�வைர வழ����ள த�� ����தக�க� அைன��� PublicDomain-�
உ�ளன. ஆனா� இைவ �க�� பைழய ��தக�க�.
ச�ப��ய ��தக�க� இ�� �ைட�க�ெப�வ��ைல.
எனேவ ஒ� த�� வாசக� ேம���ய “����தக�கைள� ப��க உத�� க��கைள”
வா���ேபா�, அவரா� எ�த ஒ� த�� ச�ப��ய ��தக�ைத�� இலவசமாக� ெபற
��யா�.
ச�ப��ய ��தக�கைள த��� ெப�வ� எ�ப�?
ச�பகாலமாக ப�ேவ� எ��தாள�க��, ப�வ�க��, ச�ப��ய �க��கைள�
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ப��ய �வர�கைள� த��� எ�த� ெதாட����ளன�. அைவ இல��ய�,
�ைளயா��, கலா�சார�, உண�, ��மா, அர�ய�, �ைக�பட�கைல, வ�க�
ம��� தகவ� ெதா����ப� ேபா�ற ப�ேவ� தைல��க�� �� அைம��றன.
நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ேச��� த�� ����தக�கைள உ�வா�க
உ�ேளா�.
அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க� Creative Commons எ�� உ�ம���
�� ெவ��ட�ப��. இ�வா� ெவ���வத� �ல� அ�த� ��தக�ைத எ��ய
�ல ஆ��ய��கான உ�ைமக� ச�ட��யாக� பா�கா�க�ப���றன. அேத
ேநர��� அ�த ����தக�கைள யா� ேவ��மானா��, யா���
ேவ��மானா��, இலவசமாக வழ�கலா�.
எனேவ த�� ப���� வாசக�க� ஆ�ர�கண��� ச�ப��ய த�� ����தக�கைள
இலவசமாகேவ ெப��� ெகா�ள ����.
த������� எ�த வைல�ப������ ேவ��மானா�� ப��கைள
எ��கலாமா?
�டா�.
ஒ�ெவா� வைல�ப��� அத�ெக�ேற ஒ��ல அ�ம�கைள� ெப������. ஒ�
வைல�ப��� ஆ��ய� அவர� ப���கைள “யா� ேவ��மானா��
பய�ப��தலா�” எ�� ��������தா� ம��ேம அதைன நா� பய�ப��த
����.
அதாவ� “Creative Commons” எ�� உ�ம��� �� வ�� ப���கைள ம��ேம
நா� பய�ப��த ����.
அ�ப� இ�லாம� “All Rights Reserved” எ�� உ�ம��� �� இ����
ப���கைள ந�மா� பய�ப��த ��யா�.
ேவ��மானா� “All Rights Reserved” எ�� �ள��� வைல�ப��கைள�
ெகா������ ஆ��ய��� அவர� ப���கைள “Creative Commons” உ�ம���
�� ெவ��ட�ேகா� நா� நம� ேவ��ேகாைள� ெத���கலா�. ேம�� அவர�
பைட��க� அைன��� அவ�ைடய ெபய�� �ேழ தா� ெவ��ட�ப�� எ��
உ��ைய�� நா� அ��க ேவ���.
ெபா�வாக ����� ப��கைள உ�வா��ேவா��� அவ�கள� ப��க� �ைறய
வாசக�கைள� ெச�றைடய ேவ��� எ�ற எ�ண� இ����. நா� அவ�கள�
பைட��கைள எ��� இலவச ����தக�களாக வழ��வத�� நம��
அவ�க� அ�ம�ய��தா�, உ�ைமயாகேவ அவ�கள� பைட��க�
ெப��பா�ைமயான ம�கைள� ெச�றைட��. வாசக�க���� �ைறய ��தக�க�
ப��பத��� �ைட���
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வாசக�க� ஆ��ய�க�� வைல�ப�� �கவ�க�� �ட அவ�க�ைடய
பைட��கைள ேத�� க������ ப��கலா�. ஆனா� நா�க� வாசக�க��
�ரம�ைத� �ைற��� வ�ண� ஆ��ய�க�� �த�ய வைல�ப��கைள ஒ�றாக
இைண�� ஒ� �� ����தக�களாக உ�வா��� ேவைலைய� ெச��ேறா�.
ேம�� அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ��தக�கைள “����தக�கைள� ப��க உத��
க��க�”-�� ஏ�ற வ�ண� வ�வைம��� ேவைலைய�� ெச��ேறா�.
FreeTamilEbooks.com
இ�த வைல�தள���தா� ��வ�� வ�வைம��� ����தக�க� காண�ப��.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT
இ�த வைலதள������ யா� ேவ��மானா�� ����தக�கைள இலவசமாக�
ப��ற�க�(download) ெச�� ெகா�ளலா�.
அ�வா� ப��ற�க�(download) ெச�ய�ப�ட ��தக�கைள யா���
ேவ��மானா�� இலவசமாக வழ�கலா�.
இ�� ��க� ப�க��க �������களா?
��க� ெச�யேவ��யெத�லா� த��� எ�த�ப������
வைல�ப��க����� ப��கைள
எ���, அவ�ைற LibreOﬃce/MS Oﬃce ேபா�ற wordprocessor-� ேபா�� ஓ�
எ�ய ����தகமாக மா�� எ�க��� அ��ப��.
அ�ல� www.pressbooks.com தள�ைத�� பய�ப��தலா�.
அ�வள�தா�!
ேம�� �ல ப�க���க� ��வ�மா�:
1. ஒ��ல ப�வ�க�/எ��தாள�க��� அவ�கள� பைட��கைள “Creative
Commons” உ�ம����� ெவ��ட�ேகா� ��ன�ச� அ���த�
2. த�னா�வல�களா� அ��ப�ப�ட ����தக�க�� உ�ைமகைள��
தர�ைத�� ப�ேசா��த�
3. ேசாதைனக� ���� அ�ம� வழ�க�ப�ட தரமான ����தக�கைள நம�
வைலதள��� ப�ேவ�ற� ெச�த�
���ப��ளவ�க� freetamilebooksteam@gmail.comஎ�� �கவ���
��ன�ச� அ��ப��.
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இ�த� ��ட��� �ல� பண� ச�பா��பவ�க� யா�?
யா���ைல.
இ�த வைல�தள� ���க ���க த�னா�வல�களா� ெசய�ப���ற ஒ�
வைல�தள� ஆ��. இத� ஒேர ேநா�க� எ�னெவ�� த��� �ைறய
����தக�கைள உ�வா��வ��, அவ�ைற இலவசமாக பயன�க���
வழ��வ�ேம ஆ��.
ேம�� இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�, ebook reader ஏ���ெகா���
வ�வைம��� அைம��.
இ���ட�தா� ப���கைள எ���ெகா���� ஆ��ய�/ப�வ��� எ�ன லாப�?
ஆ��ய�/ப�வ�க� இ���ட��� �ல� எ�த�தமான ெதாைக��
ெபற�ேபாவ��ைல. ஏென��, அவ�க� ��தாக இத�ெக�� எ�தஒ� ப�ைவ��
எ���தர�ேபாவ��ைல.
ஏ�கனேவ அவ�க� எ�� ெவ�������� ப��கைள எ����தா� நா�
����தகமாக ெவ��ட�ேபா�ேறா�.
அதாவ� அவரவ�க�� வைலதள��� இ�த� ப��க� அைன��� இலவசமாகேவ
�ைட�க�ெப�றா��, அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ெதா��� ebook reader
ேபா�ற க��க�� ப���� �த��� மா��� த�� ேவைலைய இ�த� ��ட�
ெச��ற�.
த�ேபா� ம�க� ெப�ய அள�� tablets ம��� ebook readers ேபா�ற க��கைள
நா�� ெச�வதா� அவ�கைள ெந���வத�� இ� ஒ� ந�ல வா��பாக அைம��.
நக� எ��பைத அ�ம���� வைலதள�க� ஏேத�� த��� உ�ளதா?
உ�ள�.
��வ�� த��� உ�ள வைலதள�க� நக� எ��ப�ைன அ�ம����றன.
1. www.vinavu.com
2. http://jayabarathan.wordpress.com/
3. kaniyam.com
4. blog.ravidreams.net
5. http://mmauran.net/blog
6. http://gnutamil.blogspot.in/
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7. http://tech.neechalkaran.com/p/copyleft.html
8. http://tamilcpu.blogspot.in
எ�வா� ஒ� எ��தாள�ட� Creative Commons உ�ம��� �� அவர�
பைட��கைள ெவ���மா� ��வ�?
இத�� ��வ�மா� ஒ� ��ன�சைல அ��ப ேவ���.
<�வ�க�>
உ�கள� வைல�தள� அ�ைம [வைலதள��� ெபய�].
த�ேபா� ப��பத�� உபேயாக�ப�� க��களாக Mobiles ம��� ப�ேவ�
ைக����� க��க�� எ���ைக அ�க��� வ���ள�.
இ��ைல�� நா�க� http://www.FreeTamilEbooks.com எ�� வைலதள���,
ப�ேவ� த�� ����தக�கைள ெவ�ேவ� �ைறக�� �� ேசக��பத�கான ஒ�
��ய ��ட��� ஈ�ப���ேளா�.
இ�� ேசக��க�ப�� ����தக�க� ப�ேவ� க��� க��களான
Desktop,ebook readers like kindl, nook, mobiles, tablets with android, iOS
ேபா�றவ��� ப���� வ�ண� அைம��. அதாவ� இ�தைகய க��க� support
ெச��� odt, pdf, ebub, azw ேபா�ற வ�வைம��� ��தக�க� அைம��.
இத�காக நா�க� உ�கள� வைலதள������ ப��கைள
ெபற �����ேறா�. இத� �ல� உ�கள� ப��க�
உலகள�� இ���� வாசக�க�� க��கைள ேநர�யாக� ெச�றைட��.
எனேவ உ�கள� வைலதள������ ப��கைள �ர�ெய��பத��� அவ�ைற
����தக�களாக மா��வத��� உ�கள� அ�ம�ைய ேவ���ேறா�.
இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�� க���பாக ஆ��யராக உ�க��
ெபய�� ம��� உ�கள� வைலதள �கவ��� இட�ெப��. ேம�� இைவ
“Creative Commons” உ�ம��� �� ம���தா� ெவ��ட�ப�� எ��
உ��ைய�� அ���ேறா�.
http://creativecommons.org/licenses/
��க� எ�கைள ��வ�� �கவ�க�� ெதாட�� ெகா�ளலா�.
e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G +: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
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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�.
ஓ� எ��தாள� உ�கள� உ�கள� ேவ��ேகாைள ம���� ப�ச��� எ�ன
ெச�வ�?
அவ�கைள�� அவ�கள� பைட��கைள�� அ�ப�ேய ����ட ேவ���.
ஒ��ல��� அவ�க�ைடய ெசா�த �ய���� ����தக� தயா����
எ�ண��ட இ����. ஆகேவ அவ�கைள நா� ���� ���� ெதா�தர�
ெச�ய� �டா�.
அவ�கைள அ�ப�ேய ������ அ��த��த எ��தாள�கைள ேநா�� நம�
�ய��ைய� ெதாடர ேவ���.
����தக�க� எ�வா� அைமய ேவ���?
ஒ�ெவா�வர� வைல�தள���� �ைற�தப�ச� ����கண��� ப��க�
காண�ப��. அைவ வைக�ப��த�ப�ேடா அ�ல� வைக�ப��த� படாமேலா
இ����.
நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� �ர�� ஒ� ெபா�வான தைல�����
வைக�ப��� ����தக�களாக� தயா��கலா�. அ�வா� வைக�ப��த�ப��
����தக�கைள ப��-I ப��-II எ��� �ட த��த�ேய ����� ெகா��கலா�.
த���க ேவ��யைவக� யாைவ?
இன�, பா�ய� ம��� வ��ைற ேபா�றவ�ைற� ���� வைகயான ப��க�
த���க�பட ேவ���.
www.freetamilebooks.com எ�� தள� தயா� �ைல�� உ�ளதா?
த�சமய� இ�ைல. ��ய �ைர�� தயா��ைல�� வ�����.
எ�கைள� ெதாட�� ெகா�வ� எ�ப�?
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��க� ��வ�� �கவ�க�� எ�கைள� ெதாட�� ெகா�ளலா�.
email : freetamilebooksteam@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
Google Plus: https://plus.google.com/communities
/108817760492177970948
இ���ட��� ஈ�ப���ளவ�க� யா�?
Shrinivasan tshrinivasan@gmail.com
Alagunambi Welkin alagunambiwelkin@fsftn.org
Arun arun@fsftn.org
இர�
Supported by
Free Software Foundation TamilNadu, www.fsftn.org
Yavarukkum Software Foundation http://www.yavarkkum.org/
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