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சமர்ப்பணம்

அன்�ள்ள நண்பரக்ேள,
“�தாயணம்” என்�ம் என� ஓரங்க நாடகத்ைதத்

த�ழ்��ம் வைல உலகம் ப�த்த�ந்�டச ்சமரப்்பணம்
ெசய்�ேறன். இந்த நாடகத்�ல் வ�ம் இராமன்,

இராவணன், அ�மான், �க்ரீவன் ேபான்ற அைனவ�ம்
மனிதராகக் காடட்ப் ப��றாரக்ள். இராம �ராைனத்
ேதவ அவதாரமாகக் க��ம் அன்பரக்ள் என்ைன

மன்னிக்க ேவண்�ம். வால்�� �னிவ�க்� ஆ�ரமத்�ல்
தன் ��த் �ன்பக் கைதையச ்ெசால்�, கணவனால்

�றக்கணிக்கப்பட�் இ���ல் தன் உ�ைரப் ேபாக்�க்
ெகாண்ட �தா�ன் பரிதாபச ்சம்பவம் இ�.
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�. ெஜயபாரதன், கனடா
 

 
�க�ைர: வாசகரக்ேள! இைத ஒ� கற்பைன

நாடகெமனக் க�த ேவண்டாம். இராமகைத�ல்
ெமய்யாக நடந்த நிகழ்ச�்கைளப் �ன்னி ெநய்த ஒ�
நாடக��. நாடகத் ெதா�ப்�க்காக நிகழ்ச�்கள் �ன்�ம்
�ன்�ம் மாற்றப்பட�் வசனங்கள் ��யதாய்ச்
ேசரக்்கப்பட�்ள்ளன. மனிதர ்ெநஞ்ைசக் ��ம் �ைத�ன்
இ��க் காலப் ேபரவலத்ைதக் ���ற� என�
�தாயணம். இராமகைத உண்ைமயாக நிகழ்ந்த� என்ப�
என் உ��யான க�த்�. �மார ்�வா�ரம்
ஆண்�க�க்� �ன்� வால்�� �னிவர ்தன் �ல�ல்
இராமாயணத்�ல் கைதைய �த�ல் எப்ப� எ��
��ந்தார ்என்பைத அ�ந்� ெகாள்ள ��யா�! �ல�ல்
இராமாயணம் �ன்னால், பலரால், பல�ைற
மாற்றப்பட�், ெதய்�க �லாம் �சப்பட�் ெபாய்க்
கைதயாய் மங்�ப் ேபான�. பைன ஓைல�ல் எ�தப்படட்



இராமாயணம் இைடசெ்ச�கல் �ைழந்� கலப்பட
மாக்கடட் ஓ� காப்�யம் [Corrupted Manuscript] என்�
அர�யல் ஆன்�க ேமைத இராஜ ேகாபாலாச ்சாரியார்
���றார.் வால்�� இராமாயணத்ைத ஒன்பதாம்
�ற்றாண்�ேல இந்�ய ெமா�களில் �தன்�தலாகத்
த��ல் எ��ப் ெப�ைம தந்தவர ்க�சச்க்ரவரத்்�
கம்பன்.

கம்ப�ம் �ன்னால் இந்� ெமா��ல் எ��ய
�ள�தாச�ம் �லக் கைதைய சற்� மாற்��ள்ளதாக
இராஜா� ���றார.் வால்�� இராமைனக் கட�ளின்
அவதாரமாகச ்�த்�ரிக்க�ல்ைல என்�ம், இராமன்
தன்ைன ஓர ்அவதார ேதவனாகக் க�த�ல்ைல என்�ம்
தன் ��ல் இராஜா� எ���ள்ளார.் இராவணன்
அ�க்கப் படட்�டன் இராமனின் அவதாரப் பணி
��ந்��டட்� என்� ெசால்�றார.் அேயாத்�ய �ரி�ல்
படட்ம் ��ய இராமன் �ைதக்� இைழத்த இன்னல்கைள
ேநாக்�ம் ேபா�, அவன் ெவ�ம் மானிட ேவந்தனாகேவ
வாழ்ந்தான் என்� இராஜா� ���றார.் �தா ெபற்ற
�யரக்ைளப் ேபால இன்�ம் நம் நாட�்ப் ெபண்�ரில் பலர்
இன்னல் அைடந்� வ��றாரக்ள்.

உத்தரகாண்டத்�ல் நளின ��ந்தா�ம், �தா�ன்
�னிதத்ைத இராம�க்� நி��க்க, இராமகைத�ல்
வால்�� அக்�னிப் பரீடை்ச ைவப்பதாகக் காட�்�றார.்
ஆனால் அ��ம் இராமனின் பண்� ெந�க்�
உடன்பாடாக �ல்ைல. உத்தர காண்டத்ைதப் ப�க்�ம்
ேபா� மனம் �க�ம் ேவதைனப் படட்� என்�
�ன்�ைர�ல் [Epilogue] இராஜா� மன�ைட�றார ்(1).
�ைதைய இராமன் காட�்க்� அ�ப்�ம் உத்�ர காண்ட
அ�ரச்�்க் காட�்ைய நான் இராம கைத�ன் உசச்க்
கடட்மாகக் க���ேறன். தனித்� �டப்படட் �ைத
�ழந்ைதகள் �றந்த �ற� �ண்�ம் ஏற்�க்
ெகாள்ளப்படா� �றக்கணிக்கப்பட�் மரணம் அைடவ�
இந்�ய இ�காசத்�ல் ெதரிந்�ம், ெதரியாமல் ேபான ஓர்
உன்னத �ன்�யல் வரலா� என்ப� என் க�த்�!
இலங்கா�ரி�ல் ேபாரிட�் �தாைவ �டட் காட�்ைய நான்
இராமகைத�ன் உசச்க் கடட்மாக எ�த்�க்
ெகாள்ள�ல்ைல!

உண்ைமக் கைதையத் �ரித்� ஒ�வைன இைறவன்
அவதாரம் என்ப�ம், மற்ெறா�வ�க்�ப் பத்�த்



தைலகைள மாட�் ைவப்ப�ம், ெதன்னாட�் மாந்தரில்
�லைர வானரங்களாகச ்�த்தரிப்ப�ம் 21 ஆம்
�ற்றாண்�ல் கற்பைனக் கைதயாகக் �ட க�தப்படா�!
�ைத�ன் அவல மரணத்ைத �� மைறத்�, அதற்�க்
காரண கரத்்தாவான இராமைன உத்தமக் கணவன் என்�
பாரதம் பல்லா�ரம் ஆண்�களாகப் பா�ரம் பா�
வணங்� வ��ற�. காட�்க்�த் �ரத்தப்படட் கரப்்பவ�
�தா, இரடை்ட ஆண் �ழந்ைதகைளப் ெபற்�, வால்��
ஆ�ரமத்�ல் வாழ்ந்� இ���ல் உ�ைர மாய்த்�க்
ெகாள்�றாள். ஆனால் பாரத நா� இராம�ம் �தா�ம்
இல்லறத்�ல் ஒன்றாக வாழ்ந்த உன்னத தம்ப�களாய்க்
காட�்த் ெதா�� வ��ற�! ெதய்வ அவதாரமாக ேவடம்
ெபற்ற இராமைன மானிடனாக மன்னனாக �ண்�ம்
மாற்� என் �தாயணம் எ�தப்ப��ற�! இ� வால்��
இராமாயணம் அன்�! இ�ல் மனித சக்�க்�
அப்பாற்படட் மாய மந்�ர �த்ைதகள் �ைடயா! இந்த
நாடகத்�ல் வ�ம் இராமன், இராவணன், அ�மான்
யாவ�ம் மனிதப் �ற�களாகக் காடட்ப்ப��றாரக்ள்!
�ஷ்��ன் அவதாரமாக இராமர ்இங்ேக க�தப்பட
�ல்ைல! பத்�த் தைல ெகாண்ட இராடச்தனாக
இராவணன் இங்ேக �றப்பட �ல்ைல! ெதன்னாட�்ப்
�ற�களான அ�மான், அங்கதன், �க்ரீவன் ஆ�ேயார்
�ரங்� �க�ம், வா�ம் ெகாண்ட வானரங்களாகத்
ேதான்றாமல் மனித �கம் ெகாண்ட மானிடரக்ளாக
உல� வ��றாரக்ள்.

அ�மான் பைட�னைர ேநராகப் பாரத்்��ந்த
வால்�� �னிவர,் �லக் கைத�ல் வால் �ைளத்த
வானரங்களாகக் காட�் ��க்க ��யா� என்ப� என்
க�த்�. �ன்னால் அவர� �டரக்ேளா அல்ல� ேவ�
�னிவரக்ேளா �லக் கைதையத் �ரித்�ள்ளதாகக் க�த
இட��க்�ற�. �வா�ரம் வ�டத்�க்� �ன்� அ�மான்
ேபால ஆற�� ெபற்�ப் ேப�ம் �ரங்�கள் வாழ்ந்ததற்�
உலக வரலா�களில் எந்தச ்சான்�க�ம் இல்ைல!
இராமன் காலத்�ல் வாழ்ந்த அ�ரர,் இராடச்தர ்ேபால்
இன்�ம் நாம் பயங்கரக் ெகாைலகாரைரக் காண்�ேறாம்.
ஆ� �ல்�யன் �தரக்ைளக் ெகான்� �ைதத்த அடால்ஃப்
�டல்ர,் �ஷ வா���ம் மற்ற வ�களி�ம் பல்லா�ரம்
ேபைரக் ெகான்� ���ல் ��ய சடாம் ஹ�ேசன்
ேபான்ற அரக்க வரக்்கத்�னர ்உல�ல் ஒவ்ெவா�



�கத்��ம் �றந்� ெகாண்�தான் இ�க்�றாரக்ள். அந்த
அரக்கர ்அைனவ�ம் ��க்க ��க்க மனித உ�க்
ெகாண்டவேர! யா�க்�ம் பத்�த் தைலகேளா, ெகா�ய
ேதாற்றேமா, ெவளி�ல் நீட�்ய பற்கேளா �ைடயா!
வால்�� இராமாயணத்�ல் ெதய்�கத் ேதாரணங்கள்,
உயர�் ந�ற்� �த்ைதகள், மாய மந்�ரங்கள், பத்�த்
தைலகள், ெவளிேய நீட�்ய பற்கள், �ரங்� வாய்கள்,
வானர வால்கள் ஆ�யவற்ைற வ�கட�், �க்�ய கதா
நபரக்ைள மனிதராக க��க் கைத ஓடட்த்ைத மானிட
நிகழ்ச�்களாக மாற்�னால் இராம கைத இனியதாய்
�ைவக்கக் ��ய, நம்பக்��ய ஓர ்இ�காசக்
கா�யமாகப் �த்��ர ்ெபற்� எ��ற�.

உ�ரின மலரச்�் �ஞ்ஞான ேமைத சாரல்ஸ் டார�்ன்
நிய�ையப் �ன்பற்�, இராமர ்காலத்�ல்
வாழ்ந்��ந்ேதாைர மனிதப் �ற�களாகக் காட�்ச்
�தா�ன் இரண்டாம் வனவாச ேசாக வரலாற்ைற ஒ�
நாடகமாகத் த�ழ் உல�க்�க் காடட் �ைழ�ேறன்.
இந்நாடகத்�ல் வ�ம் �க்�ய நிகழ்ச�்கள் வால்��
இராமாயணத்�ல் காணப்படட் ெமய்யான சம்பவங்கேள!
ஆனால் இந்த நாடகத்�ன் கதாநாய� �தா! �தா�ன்
மரணத்�க்� �க்�ய காரணமான அவள் கணவன்
இராமன் இங்� கதாநாயகனாகக் க�தப் பட�ல்ைல.
வாைழய� வாைழயாக இராமைனக் கட�ளாக வ�பட�்
வ�பவைரப் �ண்ப�த்�வ� இந்நாடகத்�ன் ��க்ேகாள்
அன்�! இராமைன மனிதனாகக் காட�்யதற்�, இராம
பக்தரக்ள் என்ைன மன்னிக்க ேவண்�ம். இராமகைத�ல்
அவதாரக் கட�ளாக இராமைன மாற்�ய� சரியா
அல்ல� தவறா என்�ம் வாதப் ேபா�க்� நான் வரப்
ேபாவ�ல்ைல! மானிட இராமைனத் ேதவனாய் உயரத்்�
மாற்�யவ�க்� இ�ந்த உரிைமேபால், அவைனக்
��றக்� �ண்�ம் மனிதனாய்க் ெகாண்�வர எனக்�ம்
உரிைம உள்ள� என்ற �ணிசச்�ல் இந்த நாடகத்ைத
எ�த ஆரம்�த்ேதன்.

லவா, �சா �ைதக்�ப் �றந்� இளஞரக்ளாய் ஆன�ன்
அரண்மைனக்� �ஜயம் ெசய்� இராம�டன்
உைரயா�யதாக ஒ� வரலா� உள்ள�! ேவெறான்�ல்
அ�வேமத யாகத்�ன் ேபா� லவா, �சா இ�வ�ம்
��ைரையப் ��த்� இலட�்மனன், சத்��கனன், பரதன்
ஆ�ேயாேரா� �ல் ேபாரிடட்தாக �றப்ப��ற�.



இரண்� சம்பவங்க�ம் ெமய்யாக நடந்தனவா அல்ல�
இவற்�ல் ஒன்� மட�்ம் நிகழ்ந்ததா என்ப� ெதளிவாகத்
ெதரிய�ல்ைல. இரண்� நிகழ்ச�்க�ம் அ�த்த�த்�
ேநரந்்��ந்தால், எ� �த�ல் நடந்த�, எ� �ன்னால்
நடந்த� என்ப�ம் இராம கைத�ல் அ�ய ��ய�ல்ைல.
அதனால் லவா, �சா �தன்�த�ல் இராமைனச்
சந்�த்த� அரண்மைன�லா அல்ல� அ�மேமதப்
ேபாரிலா என்�ம் �ழப்பம் பல ெவளி��கைளப்
ப�க்�ம் ேபா� எனக்� ஏற்படட்�. இந்த நாடகத்�க்காக
அ�வேமத யாகத்ைத எ�த்�க் ெகாண்�,
அரண்மைன�ல் லவா, �சா இராமைனச ்சந்�த்த
சம்பவத்ைத நான் �ட�்�ட ேவண்�யதா�ற்�.

ஆ�ரமத்�ல் இ�ந்த �தா தன் கைதைய ேநராகச்
ெசால்�யதா�ம், வால்�� லவா, �சா காண்டத்�ல்
தாேன ஒ� கதா நபராக இ�ந்ததா�ம், இராமகைதச்
சம்பவங்கள் எல்லாம் ��ப்�டட்தாக�ம், அ�த்தமாக�ம்
ெதளிவாக�ம் உள்ளன. வா�ைய இராமன் மைறந்�
ெகான்ற�, மாைனப் ��க்கப்ேபாய் இராமன்
மைன�ைய இழந்த�, இலங்கா�ரி ெசல்லப் பாலம்
அைமத்த�, �தாைவப் பற்� வண்ணான் அவ��
��ய� ேபான்றைவ ெமய்யாக நடந்த நிகழ்ச�்களாகத்
ேதான்��ன்றன. கண்ண� ேசரநாட�் மைல���ந்�
��த்� உ�ர�்டட்ைதத் ெதரிந்�, இளவரசர்
இளங்ேகாவ�கள் தகவல் �ரட�்ச ்�லப்பத்�காரக்
கா�யத்ைத எ��யைத நாம�ேவாம். இராம கைத�ல்
�தா�ம் இ���ல் மைலேம��ந்� ��த்� உ�ைர
மாய்த்�க் ெகாண்ட�ேபால் ெதரி�ற�. கண்ண�
ஆ��ரக்் கணவைன இழந்தாள்! �தா ஆ��ரக்்
கணவனால் �றக்கணிக்கப் படட்ாள்! இ�வர� ேகார
மரணங்க�ம் ப�ப்ேபார ்கண்கைளக் �ளமாக்�ம்
கணவரால் ேநரந்்த �ன்�யல் கா�ய ���கேள!



 

நாடக நபரக்ள்

�தா, இராமன், இலட�்மணன், பரதன், சத்��க்கனன்,
வால்��, வ�ஸ்டர,் ��வா�த்தர,் அ�மான், பத்�
அல்ல� பன்னிெரண்� வய�ப் பாலகரக்ள்: லவா, �சா
மற்�ம் வால்���ன் ஆண் ெபண் �டரக்ள்,
ேசைனயாடக்ள்….

�தா நா� கடத்தப்படல்
நாடக நபரக்ள்: �தா, இராமன், இலட�்மணன், பரதன்,
சத்��க்கனன், வால்��, வ�ஸ்டர,் ��வா�த்தர,்
அ�மான், பத்� அல்ல� பன்னிெரண்� வய�ப்
பாலகரக்ள்: லவா, �சா மற்�ம் வால்���ன் ஆண் ெபண்
�டரக்ள், ேசைனயாடக்ள்….

[�வக்கக் காண்டம்: இலங்ைகப் ேபாரில்
இராவணைனக் ெகான்� �தாைவ �ட�் இராமன்
இலட�்மணன், அ�மான் பைடக�டன் அேயாத்�யா
�ரிக்� �ண்� படட்த்� அரசனாய் �� �டட்ப்ப��றான்]

 
இடம்: அேயாத்�ய�ரி அரண்மைன�ல் மாமன்னன்

இராமனின் தனி மாளிைக,
ேநரம்: பகல் ேவைள.
பங்� ெகாள்ேவார:் இராமன், இலட�்மணன், பரதன்,

சத்��கனன்.
[காட�் �வக்கம். இராமன் பரபரப்பாக�ம், �க்க

கவைலயாக�ம் இங்�மங்�ம் நடந்�
ெகாண்��க்�றான். இலட�்மணன், பரதன், சத்��கனன்
�வ�ம் ஓ� வ��றாரக்ள்]

இலட�்மணன், பரதன், சத்��க்கனன்: அண்ணா!
அைழத்�ரக்ளாேம! ஏதாவ� அவசரப் பணியா ? அல்ல�



அன்னியப் பைடெய�ப்பா ?
இராமன்: அவசரப் பணிக்� உைரயாடத்தான்

அைழத்ேதன். நம� ஒற்றர ்தளப� பத்ரா ேநற்�க்
ெகாண்� வந்த ெசய்� என் வ�ற்ைறக் கலக்� �டட்�!
ேகடட்�ம் எனக்� அவமானமாக இ�ந்த�. அன்�
இராவணன் �தாைவத் �க்�ச ்ெசன்ற அ�ரச்�் �ட
இசெ்சய்� என் ெநஞ்ைச இ��றாய்ப் �ளந்� �டட்�!
என்ன ெசய்வ� என்� �ைகத்ேதன். உடேன உங்கைள
அைழத்� வரச ்ெசான்ேனன். எனக்�ம் என் அரச
�லத்�க்�ம் ெப�த்த அவமானம்! என்�டல்
ந�ங்��ற�! இர� ��வ�ம் �க்க �ல்ைல!
படட்த்�க்� வந்த�ம் எனக்� இப்ப� ஒ� �காரா ?
இப்ேபா� என்மனம் ேபாரா��ற�! உங்களிடம் நான்
ெசால்லத்தான் ேவண்�ம். … ஆனால் அைத எப்ப�ச்
ெசால்வ� ?

இலட�்மணன்: நீங்கள் ெசால்வைதப் பாரத்்தால்
என்�டல் ந�ங்��றேத! என்ன மனப் ேபாராடட்ம்
உங்க�க்� ?

இராமன்: இலட�்மனா! இந்த மானப்ேபார ்இலங்ைக
மரணப் ேபாைர �டப் ெபரி�! இ� அவமானப்
ேபாராடட்ம்! ம�ர ்இழந்தால் கவரி மான்
உ�ரிழக்�மாம்! மானம் இழந்தால் மாந்த�ம்
உ�ரிழப்பராம்! இந்த அவமானத்ைதத் தாங்�க்
ெகாண்� உங்கள் மன்னர ்இன்�ம் உ�ேரா��க்�றார.்
ம�ப��ம் வனவாசம் பற்�ச ்�ந்�க்�ேறன்! இரண்டாம்
வனவாசம்!

பரதன்: என்ன ? ம�ப��ம் கானகம் ெசல்வதா ?
ேவண்டாம் அண்ணா ? ப�னான்� ஆண்�கள் நான் படட்
மனத்�யர ்ேபா�ம். அ�த்�ம் என்னால் தாங்�க் ெகாள்ள
��யா�. இரண்டாம் தடைவ நாடை்ட ஆள நான்
தயாராக�ம் �ல்ைல.

இராமன்: பரதா!…. இம்�ைற …. காட�்க்� … நான் ேபாக
�ல்ைல! ஆனால்… வனவாசம் ேபாக ேவண்�ய� ….
உங்கள் அண்ணி! �தா �ண்�ம் கானகம் ெசல்ல கத�
�றந்� �டட்� ��! இ� எனக்� வந்��க்�ம் பரீடை்ச!
எப்ப� அைதச ்ெசய்� ��ப்ேபன் ?

பரதன்: [ஆத்�ரேமா�] அண்ணா! இ� ெகா�ைம! இ�
அநீ�! இ� அக்�ரமம்! என்ன ெசய்� வந்த� ? �த�ல்
அைதச ்ெசால்�ங்கள் எங்க�க்�.



இலட�்மணன்: அண்ணி �ண்�ம் கா� ெசல்வைத
நாங்கள் த�ப்ேபாம்! ேபான �ைற மந்தாைர �ழ� �ட�்
ைவத்த �ையக் ைகேயந்�, ைகேக� அன்ைன
உங்கைள�ம் அண்ணிைய�ம் காட�்க்�த் �ரத்�னார.்
அத்�யர ்தாங்கா� நம் தந்ைத உ�ர ்நீத்தார!் காரணம்
ெசால்�ங்கள்! ஏன் அண்ணி நா� கடத்தப்பட ேவண்�ம் ?

இராமன்: நான் படட்ம் ��ய �ற� நாட�் மக்கள்
என்ைனப் பற்� என்ன ேப�க் ெகாள்�றார ்என்�
பத்ராைவ ஒற்ற�யச ்ெசான்ேனன். நா� ��வ�ம் �ற்�
வந்� பத்ரா ��ய ெசய்� என்ைனத் ��க்�ட ைவத்த�!
��மக்கள் நல்ல�ம் ேப�னாராம். ெபால்லாங்�ம்
ெசான்னாராம். கடல்�� பால�ட�் நான் இலங்ைக
ெசன்� இராவணைனக் ெகான்� ெவற்� ெபற்றைதப்
பாராட�்னாராம்! ஆனால்….!

�வ�ம்: [ஆரவ்மாய்] ஆனால் … அ�த்�… அவரக்ள்
என்ன ெசான்னாரக்ளாம் ?

இராமன்: ஆனால் … �தாைவ �ட�் வந்� …
அரண்மைன�ல் நான் ைவத்��ப்ப� அவ�க்�ப்
��க்க�ல்ைலயாம்! மன்னர ்�தாைவக் கண்�க்கா�
மாளிைக�ல் ைவத்�க் ெகாள்ளலாமா என்� என்ைனத்
�ற்�னாராம்! ேவெறா�த்தன் மாளிைக�ல் பல நாடக்ள்
இ�ந்தவைள, மன்னர ்ஏற்�க் ெகாள்வதா என்� ேக�
ெசய்�றாராம்!

இலட�்மணன்: அண்ணிையக் கண்�க்கச ்ெசால்ல
அவரக்�க்� என்ன உரிைம இ�க்�ற� ?

இராமன்: இலட�்மணா! ��மக்க�க்� என்ைனக்
ேகடக்ப் �ரண உரிைம உள்ள�! நான் அவர� மன்னன்.
இராவணன் ெதாட�்த் �ண்�யதற்� �தாைவக் கண்�க்க
ேவண்�மாம்! நான் தண்�க்க ேவண்�மாம்!

இலட�்மணன்: அண்ணிையத் ெதாடட்
இராவணைனத்தான் ெகான்� �டே்டாேம! அந்த
தண்டைன ேபாதாதா ? அண்ணிையத் ெதாட�்
இராவணன் �க்�ச ்ெசன்ற�, அண்ணி�ன்
தவ�ல்ைலேய! எதற்காக அண்ணிையக் கண்�க்க
ேவண்�ம் ? ஏன் அண்ணிையத் தண்�க்க ேவண்�ம் ?
உங்கள் தனிப்பட வாழ்க்ைக�ல் தைல�ட,
��மக்க�க்� உரிைம �ல்ைல! உங்கள் ெசாந்த
பந்தங்கைள எைடேபாட இவரக்�க்� ��ரந்்த அ��ம்
இல்ைல! �டத்தனமான ��மக்களின் �காைர ஓ�க்�



��ங்கள் அண்ணா! இ� ��ய ெதால்ைல. இைதப்
ெபரியதாக எ�த்� ேவதைனப்பட ேவண்டாம்.

இராமன்: இ� ெபரிய �ரசச்ைன, இலட�்மணா.
இராவணைன மட�்ம் தண்�த்த� ேபாதா�. �தாைவ�ம்
நான் தண்�க்க ேவண்�ம் என்� ��மக்களின்
�ந்தைன�ல் இ�க்�ற�. …. �தா�ன் தைல ��ையப்
��த்�, அவைள ம��ல் ைவத்�க் ெகாண்� இராவணன்
�க்�ச ்ெசன்றானாம்!

இலட�்மணன்: அ� அண்ணி�ன் தவ�ல்ைலேய!
அதனால் அண்ணி�ன் �னிதம் ேபான� என்� நீங்கள்
நிைனக்��ரக்ளா ? அைதப் பற்� உங்கள் தனிப்படட்
க�த்ெதன்ன ?

இராமன்: நீ ேபாடட் ேகாடை்டத் தாண்�ய� �தா�ன்
தவ�தான்! ஆனால் �தா�ன் �னிதத்�ல் எனக்�
எள்ளள�ம் ஐயப்பா� இல்ைல! �ட�்ம் ேபா� மன�ல்
சற்� �ழப்பம் இ�ந்தா�ம், �தாைவ ஏற்�க் ெகாண்�
அேயாத்�ய �ரிக்� அைழத்� வந்ேதன்!

இலட�்மணன்: அண்ணா! அண்ணிக்�ப் ேபா�ய
பா�காப்� அளிக்கா�, இராவணன் �க்�ச ்ெசல்ல வ�
ைவத்த� நம� தவறல்லவா ?

இராமன்: இல்ைல இலட�்மணா! மாைன வ��ல்
ஓட�ட�்ச ்�ைதக்� வைல �ரித்த� இராவணன் �ழ்ச�்.
அ�ல் நம்ைம�ம், அவைள�ம் இராவணன் ஏமாற்�
�டட்ான்! இளங்�மரி ேபால் ஆைசப்பட�் மாைனப்
��க்க என்ைன அ�ப்�ய�, �தா�ன் �தல் தவ�! என்
அவலக்�ரல் ேபான்� எ�ந்த ேபா�க்�ரல் ேகட�் அஞ்�
உன்ைன அ�ப்�ய�, �தா�ன் இரண்டாவ� தவ�! நீ
ேபாடட் ேகாடை்டத் தாண்� இராவண�க்�ப் �சை்ச
ேபாடட்�, �தா�ன் �ன்றாவ� தவ�!

பரதன்: அண்ணா! கள்வன் �ழ்ச�் ெசய்� கன்னிையத்
���ச ்ெசன்றால், கள்வைனத் தண்�ப்ப� நியாமான�!
கள்வ�டன் ேசரத்்�க் கன்னிைய�ம் தண்�ப்ப� எப்ப�
நீ�யா�ம் ? கள்வன்தான் �ற்றவாளி! இராம நீ�
மன்றத்�ல் பா�க்கப்படட் கன்னி�ம் �ற்றவாளியா ?
��மக்கள் �காைர ேகட�்ம் ேகளாத� ேபால்
�றக்கணிப்பேத �ைற.

இராமன்: ��மக்கைளப் �றக்கணிப்ப� மன்ன�க்�
�ைற�ல்ைல, பரதா ? �தா�ன் �னித்தைத
நம்�னா�ம், �காைரக் ேகடட்�ன் மைன�யாக ஏற்�க்



ெகாள்ள மனம் ஏேனா தயங்��ற�. அரண்மைன
�னிவரக்ள் அக்�னிப் பரீடை்ச ைவக்கச ்ெசான்னாரக்ள்!
அைத எப்ப�ச ்ெசய்ய ���ம் ? உ�ேரா� ெகா�த்�
உட�ன் �னிதத்ைதச ்ேசா�ப்ப� எப்ப� ? உடன்கடை்ட
ஏ�வ� ேபான்ற� அக்�னிப் பரீடை்ச! அ� ஓர்
தண்டைன! ேசாதைன என்ப� தவ�! �தா�ன்
�னிதத்ைத எப்ப� அ�வ� ? நாட�்க் ��மக்க�க்�
எப்ப� நி��ப்ப� ? …. ேநற்� வண்ணான் ஒ�வன் தன்
மைன�ையக் கண்�க்�ம் ேபா�, என்ைன இகழ்ந்� ேப�
��க்�றான். �ந்ைதய இர�ல் �ட�்க்� வராத
மைன�ையத் �ட�்ம் சாக்�ல், ‘ேநற்�ர� எங்ேக�
ப�த்�க் �டந்தாய் ேதவ�யா ��க்� ? இராவணன் �ட
பல வ�டம் இ�ந்த �தாைவ ஏத்�க்ெகாண்ட ராம
ராஜான்� என்ைன நிைனக்காேத! ‘ என்� என்ைனக்
�த்� அவைள அதட�் ��க்�றான்! இம்மா�ரி அவச்
ெசாற்கைளக் ேகட�்க் ெகாண்� எப்ப� நான் �ம்மா
இ�ப்ப� ? அதற்� �த�ல் ஆேலாசைன ெசால்�ங்கள்,
எனக்�.

பரதன்: அண்ணா! �த�ல் உங்கள் �ழப்பத்ைத
எப்ப�த் ெதளிவாக்�வ� என்� ெதரிய�ல்ைல!
அண்ணி�ன் வாக்ைக நீங்கள் நம்ப �ல்ைலயா ?

இராமன்: என்மனம் நம்��ற�. ஆனால் ��மக்கள்
அவைள நம்ப�ல்ைல! ஏற்�க் ெகாண்ட என் �ணத்ைத
��, �ற்�வ�ம் அவர� �ணிசச்ேல என்ைன ேவதைனப்
ப�த்��ற�.

சத்��க்கனன்: அண்ணா! நீங்கள் நம்�வ� ேபாதாதா ?
��மக்கைளப் பற்� நாம் ஏன் கவைலப் படேவண்�ம் ?
அண்ணி ஓர ்உத்த�. அ�� ெகடட் ெத� மக்கள் என்ன
நிைனத்தால் நமக்ெகன்ன ?

இராமன்: ஆத்�ரமைடயாேத தம்�! நான் �தா�க்�க்
கணவன் மட�்�ல்ைல! படட்ம் ��ய�ன் �ன்,
��மக்களின் ெசங்ேகால் ேவந்தன் நான்! எனக்� �தல்
ெபா�ப்� ��மக்கள்! இரண்டாவ� ெபா�ப்�தான்
மைன�! ேபரரசனா�ய நான் ��மக்க�க்� ஓர்
உதாரண மனிதனாய்க் காடட் ேவண்�ம். மன்னன்
எவ்வ�, அவ்வ� மாந்தர ்என்பைத அ�ந்�ெகாள்.
�தாைவப் ேபால் அன்னியன் இல்லத்�ல் இ�ந்��ட�்
வந்தவைள என்ைனப் ேபால் ஏற்�க் ெகாண்�, அவள் ப�



அவமானப் படேவண்�மா என்� ேகடட்ாரக்ளாம்,
��மக்கள்!

இலட�்மணன்: அண்ணா! என்ன ���க்� நீங்கள்
வந்�ள்ளரீக்ள் இப்ேபா� ?

இராமன்: என் இதயம் ெசய்ய ��ம்பாதைத என்
ஞானம் ெசய்யத் �ணிந்� �டட்�! ெநஞ்ைசப் �ளக்கப்
ேபா�ம் ஒ� �யர ���க்� வந்� �டே்டன்! (கண்களில்
கண்ணீர ்ெபாங்க) தம்� இலட�்மணா! நீதான் இைத
நிைறேவற்ற ேவண்�ம்! நாைள காைல �தாைவ
இரதத்�ல் ஏற்�க் ெகாண்� நீ மட�்ம் �றப்பட ேவண்�ம்!
�கன் பட�ல் ஏ�ச ்ெசன்� கங்ைக ந��ன்
எ�ரக்்கைர�ல் உள்ள காட�்ல் �ட�்�ட�் வர
ேவண்�ம்! (அ�ைக ��க்ெகாண்� வ��ற�). என்
கடட்ைளைய �றாேத!

இலட�்மணன்: (���வ�ம் அ�ைக�டன்) அண்ணா!
இ� வஞ்சக ���! நியாயமற்ற ���! என்னால் இந்தப்
பாபத்ைதச ்ெசய்ய ��யா�! உங்கள் ஆைணைய
நிைறேவற்ற நான் தயங்��ேறன். அந்த உத்த�க்�
இந்தக் ெகா�ைமைய நான் எப்ப� இைழப்ப� ?
அண்ணா! இந்தக் கல்ெநஞ்சம் எப்ப� வந்த� உங்க�க்�
? ஏேழ� �றப்�க்�ம், வாைழய� வாைழயாய் ெபண்
பாபம் நம்ைம �டா�! இன்�ம் பல்லா�ரம் ஆண்�க்�
இந்தப் பாபத்�ன் எ�ெரா� ேகாசல நாடை்ட அ�த்�க்
ெகாண்ேட இ�க்�ம்! எ�ரக்ாலச ்சந்த�கள் உங்க�க்�ச்
சாபம் ேபா�ம்! இந்த வஞ்சகச ்ெசய�க்� உங்கைளத்
�ற்�ம்! ‘

இராமன்: நி�த்� இலட�்மணா! ேபா�ம் உன் சாபம்! நீ
பாரக்்கத்தான் ேபா�றாய்! ேகாசல நா� என்ைனப்
ேபாற்�ம்! ��மக்க�க்� �த�டம் தந்� ��� ெசய்�ம்
என்ைன எ�ரக்ாலம் ெகாண்டா�ம்! ��ய இராம
இரா�யத்ைத நான் உ�வாக்��ேறன். இராம
இரா�யத்�ல் மன்னரின் ெசாந்தம், பந்தம், �யநலம்
யா�ம் �ன்ேன தள்ளப்ப�ம்! ��மக்கள் ேகாரிக்ைகதான்
நான் ��ேமல் எ�த்�க் ெகாள்ேவன்! இலட�்மனா! என்
ஆைணைய நிைறேவற்�! நீதான் �தாைவக் கானகத்�ல்
�ட�்�ட�் வரேவண்�ம்.

பரதன்: அண்ணா! நீங்கள் த�ம் இந்த ேகார தண்டைன
�தா அண்ணிக்�த் ெதரி�மா ?



இராமன்: இைதப் பற்� எ��ம் நான் �தா�க்�ச்
ெசால்ல�ல்ைல! அவ�க்�த் ெதரியேவ �டா�. ேநரில்
ெசான்னால் என் ெநஞ்சம் ெவ�த்� ��ம்! எங்க�க்�ள்
ெபரிய சண்ைட ��ம்! அவள் கண்ணீர ்ெவள்ளத்�ல்
நான் �ழ்� ��ேவன். நீங்க�ம் அவளிடம் இைதப் பற்�
எ��ம் �ன்ேப ெசால்லக் �டா�! இ� பரம இரக�யமாய்
��க்க ேவண்�ய தண்டைன!

இலட�்மணன்: அண்ணி உங்கள் தரம் பத்�னி!
��ைல மன்னரின் �த்த �த்�ரி! ஒ� மனிதப்
�ற�யாகக் க�� நீங்கள் அண்ணிைய நடத்த�ல்ைல!
இ� �� ேமாச�யாகத் ெதரி�ற� எனக்�! தசரத
மாமன்னரின் தவப் �தல்வன் தயங்காமல் ெசய்த
நயவஞ்சகச ்ச�யாகத் ேதான்��ற� எனக்�!

இராமன்: ேபா�ம் உன் �ற்றசச்ாட�், இலட�்மணா!
��மக்களின் �காைர நான் ெபா�டப்�த்தா �டட்ால்,
நாைள யா�ம் என்ைன நாட�்ல் ம�க்கப் ேபாவ�ல்ைல!
நீ ெசய்ய ம�த்தால் நான் பரதைன அ�ப்�ேவன். பரதன்
ம�த்தால் சத்��க்கனைன அ�ப்�ேவன். அவ�ம்
ம�த்தால், அ�மாைன அ�ப்�ேவன். அன்னியனான
அ�மான், என் அ�ைமயான அ�மான் என் ெசால்ைலத்
தடட் மாடட்ான்! ஆ�ரமத்ைதப் பாரக்்க அைழத்�ச்
ெசல்வதாய்க் �� �தா �ட�்ச ்ெசல்! ஆ�ரமத்ைதப்
பாரக்்க அவள் ஒ�சமயம் ஆைசப்பட�்க் �ட�்ச ்ெசல்ல
என்ைனக் ேகடட்�ண்�. இலட�்மணா! நாைளக் காைல
�தாைவ நீ காட�்ல் �ட�் வரா�டட்ால், உன் �கத்�ல்
நான் இனி ��க்க மாடே்டன்! நான் உன் தைமயன்
இல்ைல, நீ என் தம்� இல்ைல என்� நாட�்ல் அ��த்�
��ேவன்.

(இலட�்மணன் இ�ந்�ேபாய்த் தைர�ல் சாய்�றான்.
பரதன், சத்��கனன் இ�வ�ம் கண்ணீ�டன் ேசாகமாய்ப்
ேபா�றாரக்ள். கவைலேயா� இராமன் ஆசனத்�ல்
ெபாத்ெதன அமர�்றான்)

(�தல் காட�் �ற்�ம்)
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வால்�� ஆ�ரமத்�ல் �தா
அைடக்கலம்

Picture Credits: Kishan Lal Verma

காட்� இரண்�
வால்�� ஆ�ரமத்�ல் �தா அைடக்கலம்
[இடம்: கங்கா ந��ன் ெதன்கைர ஓரம்.ேநரம்:

பகல்.பங்� ெகாள்ேவார:் �தா, இலட�்மணன், �கன்,
வால்�� ஆ�ரமத்�ன் ெபண் �டரக்ள்][அரங்க அைமப்�:
இரத்�ல் கங்ைக�ன் வட�றம் வந்�றங்�ப் �ன் �கன்
ஓட�் வந்த பட�ல் கங்ைக ந�ையக் கடந்�
இலட�்மணன், �தா கைரேயார ேதாப்�ன் மரநிழ�ல்
தங்��ன்றனர.் �கன் �தா�ன் ஆைட, அலங்கார,
ஆபரணப் ெபட�்ையச ்�மந்� ெகாண்� அவரக்�க்�ப்
�ன் ெதாடர�்றான்]
இலட�்மணன்: (�தாைவக் �ம்�ட�்த் ��ெரனக் கா�ல்
��ந்�, த�த�த்த �ர�ல் கண்ணீ�டன்) அண்ணி!
என்ைன மன்னிக்க ேவண்�ம். …. இல்ைல! இல்ைல! …
என்ைன மன்னிக்க ேவண்டாம். உங்க�க்� மாெப�ம்
�ேராகத்ைதச ்ெசய்� �டே்டன்! �ேராகத்�க்�
உடந்ைதயாக இ�ந்�, �ேராகச ்ெசயைலத் த�க்க



வ��ன்�, �ேராகக் கடட்ைளக்� அ�பணிந்�,
பாச�ள்ள உங்க�க்� வஞ்சகம் ெசய்� �டே்டன்! … நான்
ேகாைழ! … நான் வஞ்சகன்! … என்ைன மன்னிக்கா�ரக்ள்! ..
என்ைன இைறவன் தண்�ப்பான். ெசய்யத் தகாத
ெசயைலத் ெதரிந்ேத ெசய்� �டே்டன்!

�தா: (�ரியாத ��க�டன்) நீ என்ன ெசால்�றாய் ? நீ
என்ன வஞ்சகம் ெசய்��டட்ாய் ? மன்னிக்கச ்ெசால்�ப்
�ற� மன்னிக்க ேவண்டா ெமன்� ஏன் மன்றா��றாய் ?
ஏன் உடம்� ந�ங்��ற� ?

இலட�்மணன்: (காைலப் ��த்� ெகாண்�, ேமேல
��ம்�) அண்ணி! அ�ைம அண்ணி! எப்ப�ச ்ெசால்ேவன்
உங்க�க்� ? அண்ணனிடட் தண்டைனைய உங்க�க்�
எப்ப�ச ்ெசால்ேவன் அண்ணி ?

�தா: உன் அண்ணா, என்ன தண்டைன எனக்�
��த்��க்�றார ்? �ரிய �ல்ைலேய. �ரி�ம்ப�ச ்ெசால்
இலட�்மணா, ெசால்!

இலட�்மணன்: [ேநேர பாரக்்காமல் �கத்ைதத் ��ப்�
த�மாற்ற�டன்] அண்ணி! உங்கைள அண்ணா நா�
கடத்��ள்ளார!் உங்கள் இதயக் ேகா��ல் ���ள்ள
எங்கள் அ�ைம அண்ணா!

�தா: [�ரந்்� ேநாக்�] நான் என்ன �ற்றம் ெசய்ேதன் ?
�ற்� வைளக்காமல் ேநராகப் ேப�!

இலட�்மணன்: அண்ணி! நீங்கள் எந்தக் �ற்ற�ம் �ரிய
�ல்ைல. உங்கைள இன்� காட�்ல் �ட�் �ட�்
வரேவண்� ெமன்� எனக்� அண்ணா�ன் உத்தர�.
கடட்ைளைய நிைறேவற்� �டே்டன். ேபான
வனவாசத்�ல் நிகழ்ந்த தவ�க்�, இப்ேபா� ��
வனவாசம் உங்க�க்�! இரண்டாம் வனவாசம்!

�தா: கடட்ைள நிைறேவற்� �டட்ாய்! �த�ல்
கடட்ைள ஏன் �றந்த� ? ஏேதா நடந்��க்�ற�. ஏன்
மைறத்� மைறத்�ப் ��ர ்ேபா��றாய் ? மைறக்காமல்
நடந்தைதச ்ெசால் இலட�்மணா!

இலட�்மணன்: அன்� ைகேக� �ற்றன்ைன�ன்
வரத்ைதக் காப்பாற்ற தந்ைதக்� அ�பணிந்�, காேடக
ஒப்�க்ெகாண்டார.் இப்ேபா� ��மக்கள்
அவசெ்சால்�க்� அ�பணிந்�, உங்கைளக் காட�்க்�
அ�ப்பத் தண்டைன ��த்��க்�றார.் அதனால்
அண்ணா அவமானப் படட்ாராம்!



�தா: அவசெ்சால்லால் என் ப�க்� அவமானமா ?
��மக்கள் என்ைனப் பற்� என்ன அவசெ்சால்ைல
இவ�க்�ச ்ெசான்னாரக்ளாம் ? இந்த அவமானத்ைத என்
ப� எனக்கல்லவா �த�ல் ெசால்ல ேவண்�ம் ? நான்
சம்பந்தப்படட் இந்த அவமானம் எனக்�த் ெதரியாமல்,
�த�ல் உங்க�க்�த் ெதரிந்��ப்ப� இப்ேபா� எனக்�
அவமானமாகத் ேதான்��ற�. நான் அவர� மைன�யா
அல்ல� அந்தப்�ர ெபண்ண�ைமயா ? மைன� அ��ல்
இ�ந்த� ெதரியாமல் ேபான�. ம�ப்�ள்ள ��ைல நாட�்
மன்னரின் �தல்� என்ப�ம் மறந்� ேபான�. என்னால்
ஏற்படட் அவமானம் அவைர மட�்மா தாக்�ம்!
என்ைன�ம் தாக்�ம்! என் தந்ைதைய�ம் பா�க்�ம்!
என்ன அவமானம் என்ன�ைமப் ப�க்� ?

இலட�்மணன்: அேசாக வனத்�ல் காலம் தள்ளிய
உங்கள் �னிதத்�ல் அண்ணா�க்� எள்ளள�ம் ஐயப்பா�
இல்ைல! இலங்ைக ேவந்தன் �ைற�டட் உங்கைள
உத்த� என்� �ற்��ம் நம்��றார.் ஆனால் ��மக்கள்
மன�ல் உங்கள் �� தப்பான சந்ேதகம் எ�ந்�ள்ள�.
இராவணன் உங்கைளத் ெதாட�்த் �க்�ச ்ெசன்றானாம்.
பல வ�டங்கள் அவன� அரண்மைன�ல் நீங்கள்
ைவக்கப் பட�்�ந்�ரக்ளாம்! அண்ணா நம்�த் தன்�டன்
எப்ப� அரண்மைன�ல் ைவத்�க் ெகாள்ளலாம் என்�
��மக்கள் அண்ணாைவத் �ற்�னாரக்ளாம். இ� ஒற்றர்
�லம் அண்ணா�க்�த் ெதரிய வந்த�.

�தா: [ஆத்�ரமாய்] என்ன ெசான்னாய் இலட�்மணா!
நான் களங்க மற்றவள். நான் கைற அற்றவள். இராவணன்
�ரட�்த்தனமாய்ப் பற்�த் �க்�ச ்ெசன்ற�,
ஆத்மாவற்ற இந்த �� உடம்ைபத்தான். என் ஆத்மா
�த்தமான�. �ய்ைமயான என் மனக் ேகா��ல்
இ�ப்பவர ்என் ப� ஒ�வரத்ான்! இைத நான் எப்ப�
நி��த்�க் காட�்வ� ? இராவணன் �றர ்மைன�ையக்
களவா�ய அேயாக்�யன்! ஆனால் அவன் �ட என்ைனப்
பலாத்காரம் ெசய்ய�ல்ைல! அப்ப� ஏேத�ம்
ஆ���ந்தால் என்��ைர அன்ைறக்ேக
மாய்த்��ப்ேபன்! என் ஆத்மா ஏற்�க் ெகாண்� ஒ�வைர
மணந்த�ன், ��யால் �ரிக்கப்பட�், மற்றவன் ைகயால்
�ண்டப்பட�், அவன் மாளிைக�ல் வாழ்ந்ேதன் என்�
ஊரார ்ஏ�னா�ம், உன் அண்ணா�க்� என்ேமல்
நன்னம்�க்ைக இல்லாமல் ேபானதா ? உண்ைமயாக உன்



அண்ணா�க்�த்தான் என்�� நம்�க்ைக �ல்ைல!
அப்ப�த்தான் எனக்�த் ெதரி�ற�. தன் சந்ேதகத்ைத
மைறத்�, ஊரார ்�காைரக் காரணம் காட�், அவர�
அன்� மைன�ைய ஏன் தண்�க்�றார ்? நான்
�னிதமானவள் என்பைத நி��க்க ��யா�! நிரபரா�
�தா என்பைத நி��க்கக் ��ய ஓர ்இரக்க�ள்ள
அரக்கைன உன் அண்ணா ேபாரக்்களத்�ல்
ெகான்��டட்ார!் நான் �னிதமானவள் என்� �த�ல்
நம்�னால்தாேன, அவர ்ஊ�க்� நி��க்க ���ம்! அன்�
மைன�ையத் தண்�த்�, அ�� ெகடட் ��மக்களின்
அவசெ்சாற்கைள ெமய்ெயன்� காட�் �டட்ார!்
தன்மானத்ைதக் காப்பதாய்க் காட�் என் மானத்�ற்�ப்
பங்கம் இைழத்தார!் உன் அண்ணா எனக்�ப் ப�! ஆனால்
�தா அவர� மைன� இல்ைல!

இலட�்மணன்: அப்ப� அண்ணாைவத் �டட்ா�ரக்ள்
அண்ணி! ஊரவ்ா�க்� அண்ணா அஞ்�மனம் ேநாவ�
உண்ைமேய! அேத சமயத்�ல் உங்கள் �னிதத்�ல்
அவ�க்�ச ்சந்ேதக�ல்ைல என்ப�ம் உண்ைமேய!
அப்ப� சந்ேதகம் இ�ந்தால், பைட �ரட�்ச ்ெசன்�, கடல்
கடந்� ேபாரிட�் உங்கைள �டக் வந்��ப்பாரா ?

�தா: உடம்� ���ம் சந்ேதக இரத்தம் ஓ�ம் உன்
அ�ைம அண்ணா, ஏன் ேபாரிடட்ார ்ெதரி�மா ? �தாைவ
�டப்தற்காகத் ேதான்�னா�ம் ெமய்யாக �தா�க்காகப்
ேபாரிட�ல்ைல! கட�்ய மைன�ைய மாற்றானிடம்
�ட�்�டட்ார ்என்� ஏ�ம் ஊரவ்ாைய �டத்தான்
ேபாரிடட்ார ்என்ப� இப்ேபா� �ளங்��ற� எனக்�!
அவர� �ர, �ர, �ற்ெதா�ப்� பராக்�ரமத்ைத எ�த்�க்
காடட் ஈழப்ேபார ்ஓர ்எ�ரப்ாராத வாய்ப்பளித்த�! உன்
அண்ணா�ன் வல்லைமக்�ச ்சவால்�ட�் இராவணன்
என்ைனச ்�ைற ைவத்தேத ேபா�க்� �க்�ய காரணம்!
�தன்�தலாக அேசாக வனத்�ல் ��வன் அ�மாைனக்
கண்ட�ம் �ள்ளிய� என்�ள்ளம்! என்ைன �டக்
என்ன�ைமப் ப� வ��றார ்என்� எல்ைலயற்ற ஆனந்த
மைடந்ேதன்! ஆனால் கைர �ரண்ட அந்த ஆனந்த
ெவள்ளம் �ன்னால் வரண்� ேபான�. இராவணைனக்
ெகான்� என்ைன �த�ல் காண வ�ம்ேபா�, �ளமான
என் கண்க�டன் அவைர ேநாக்� ஓ�ேனன். என்ைனக்
கண்ட�ம் அவர ்கால்கள் ஏேனா நின்� �ன்ேனற
�ல்ைல! என� ெநஞ்சம் �ளந்த�! ெப�த்த ஏமாற்றம்



எனக்�! ெந�ங்�ய என்ைன அவர ்அைணத்�க்
ெகாள்ள�ல்ைல! ெப�த்த அவமானம் எனக்�! என்
கண்களில் கண்ணீர ்வ��ம் ேபா�, அவர� கண்களில்
வரட�் எரிந்த�! அந்த ெவ�ப்�ம், �றக்கணிப்�ம் அன்ேற
நான் அவர ்கண்களில் கண்ேடன்! மைன�ையப்
�ரிந்தவர ்�ண்�ம் ��ம் ேபா� �கத்�ல் ெதரி�ம்
கனி�ம், காத�ம், களிப்�ம் அவர ்கண்களில் நான்
காண�ல்ைல! அந்தப் �றக்கணிப்ைப என்னால் மறக்க
��ய�ல்ைல, இலட�்மணா! அந்த ெவ�ப்ைப என்னால்
தாங்க ��ய�ல்ைல ! அன்னியனால் �ண்டப்படட் நான்
அன்ேற அவர ்�ண்டத்தகாத மைன�யா� �டே்டன் !
�ண்�யன் மாளிைக�ல் படட் �யைர �ட, �ண்டாமல்
காட�்ல் �றக்கணிக்கப்படட் ேவதைன என்ைன எரித்�க்
ெகால்�ற�!

இலட�்மணன்: இ�வைர இப்ப� நீங்கள் ேபசக்
ேகடட்ேத �ல்ைல, அண்ணி! அண்ணா�ன் சந்ேதகப்
பாரை்வ, உங்கள் மன�ல் பசை்ச மரத்தாணிேபால்
அன்ேற ஆழமாய்ப் ப�ந்� �டட்ேத!

�தா: உண்ைமயாக உன் அண்ணா என்ைன ேந�க்க
�ல்ைல என்பைத ��மணமான �னத்�ேல நான் கண்�
ெகாண்ேடன். என்ைனத் ��மணம் ெசய்�
ெகாள்வதற்காக அவர ்��லா �ரிக்� வர�ல்ைல!
�ல்ைல ��க்க வந்தார!் தன் ைகப்பலத்ைதக் காடட்ப்
ேபாட�்க்� வந்தார!் என்ேமல் ேநசேமா, ஆைசேயா
ெகாண்� ��ைலக்� வந்ததாக எனக்�த்
ெதரிய�ல்ைல! �ல்ைல ��த்�த் தன் வல்லைமைய
நி��த்தார!் �தா ஒ� பந்தயப் பரி�! பந்தயத் பரிசாக என்
தங்ைகைய ைவத்��ந்தா�ம், அவர ்மணந்� அவைள
மைன�யாக ஏற்�க் ெகாண்��ப்பார!் �யம்வர ெமன்�
என் தந்ைத எல்லா மன்னைர அைழத்��ந்தா�ம் யா�ம்
எவைரத் ேதரந்்ெத�க்க �ல்ைல! இைதச ்�யம்வரம்
என்� எப்ப�ச ்ெசால்வ� ? அவ�ம் என்ைனத்
ேதரந்்ெத�க்க �ல்ைல! நா�ம் அவைரத் ேதரந்்ெத�க்க
�ல்ைல! பந்தயக்கார�க்�ப் பரி�ன் ேமல் கண்ணாகத்
ேதான்�னா�ம், உண்ைம�ல் பந்தயத்�ன் ேமல்தான்
கண்! ெவற்��ல் �ைடத்த பரி� �ற� ேவண்டப்படாமல்,
�ண்டப்படாமல் கண்ணா�ப் ெபட�்�ல் அைடப��ற�!
ேபாட�்ப் பரி� கைற ��த்�ப்ேபாய் �ன்னல் காணாமல்
ேபாய்���ற�! பார,் என்ைறக்காவ� உன் அண்ணா,



என்ைன மனிதப் �ற�யாகக் க��க் கலந்� ேப� எந்த
���ம் இ�வைரச ்ெசய்��க்�றாரா ?

இலட�்மணன்: அ� �ற்��ம் உண்ைம அண்ணி!
உங்கைள மனிதப் �ற�யாக அண்ணா க�த �ல்ைல!
இக்ெகா�ம் தண்டைன இ�வதற்� �ன்� உங்களிடம்
ஒ� வாரத்்ைத ெசால்ல�ல்ைல! உங்கள் க�த்ைதக்
ேகட�் உைரயாட வாய்ப்பளிக்க �ல்ைல! அண்ணா�ன்
நீ� மன்றத்�ல் ஒ�ேபாக்�, ஒ�பக்க வாதேம மட�்ேம
தைல �ரித்தா��! இ�ேபாக்� வாதம் அண்ணா�க்�ப்
��க்கா�! வனவாசத் �ரப்்ைப நாங்கள் யாவ�ம்
எ�ரத்்�ம், த�த்�ம் பயனில்லாமல் ேபான�, அண்ணி!
அண்ணா �ரி�ம் ேபாரில் என்�ம் ேதாற்பேத இல்ைல!
நாங்கள்தான் ேதாற்�ப் ேபாேனாம்.

�தா: (���க் ேகாெவன்� அ��றாள்) வனவாசத்
தண்டைனைய உன் அண்ணாதான் ேநர�யாக அ��க்க
�ல்ைல! இன்� காைல �றப்ப�வதற்� �ன் நீ ஏன்
ெசால்ல �ல்ைல ? உனக்� நான் என்ன ெக�� ெசய்ேதன்
?

இலட�்மணன்: ஆமாம், இன்� நா�ம் ெசால்ல�ல்ைல.
அண்ணா வஞ்�த்த� ேபால் நா�ம் உங்கைள வஞ்�த்த�
உண்ைமதான். நாங்கள் இ�வ�ேம உங்கைள வஞ்�த்�
�டே்டாம். �த�ல் உங்க�க்� ெசால்ல ேவண்�ெமன்�
நாங்கள் மன்றா�ேனாம். அ�ம�க்க ம�த்� �டட்ார!்
நாங்கள் ெசால்லப் ேபானைத�ம் த�த்� �டட்ார.்
காைல�ல் உங்க�க்�ச ்ெசால்ல எனக்�
வாய்ப்��ந்த�! ெசால்� ��க்கலாம்! ஆ�ரமத்ைதக்
காடட்ப் ேபாவதாய் அண்ணன் ெசால்�யப�ச ்ெசால்�
உங்கைள ஏமாற்�ய� உண்ைம! நான் அ�ந்ேத ெசய்த
�ற்றத்�க்� அதனால்தான் என்ைன மன்னிக்க
ேவண்டாம் என்� மன்றா�ேனன். அன்� வனவாசத்�ல்
ப��டன் களிப்ேபா� இ�ந்த உங்கைளக்
கடத்�ப்ேபாய்க் கலங்க ைவத்�ச ்�ைற��டட்ான்,
அேயாக்�யன் இராவணன்! ஆனால் இன்ைறய வனவாசம்
ேவ�! அரண்மைன�ல் ப��டன் ஆனந்தமாக இ�ந்த
உங்கைளப் �றக்கணித்� நா� கடத்�க் கதற
ைவப்பவேர உங்கள் அ�ைமப் ப�தான்!

�தா: காைல�ல் நீ ெசால்� ��ந்தால், கைதேய
மா�ப் ேபா��க்�ம்! நான் அவேரா� ேபாரா�
இ�ப்ேபன்! நீ யார ்பக்கம் ேசரந்்��க்�றாய் என்பேத



எனக்�த் ெதரிய�ல்ைல. பாரத்்தால் நீங்கள் எல்ேலா�ம்
என்ைனப் ேபால் உங்கள் அண்ணா�ன் அ�ைம! என்
பக்கக் கைதையக் ேகடக் உன் அண்ணா�க்�த்தான்
அ��ல்ைல! ெந��ல்ைல! நிைன� �ல்ைல!
பராக்�ரமப் ப�க்� என்னிடம் ேபசப் பயமா ? அல்ல�
இவளிடம் என்ன ேபச�் என்ற �றக்கணிப்பா ? நீங்கள்
எல்லாம் உன் அண்ணா�ன் பக்கம். யாராவ� ஒ�வர்
எனக்காகப் ேபாரா� உங்கள் அண்ணாைவ
எ�ரத்்�ரக்ளா ?

இலட�்மணன்: நாங்கள் எல்ேலா�ம் உங்க�க்காக
வாதா�ேனாம். ஒ� பல�ம் இல்ைல. அண்ணைன மாற்ற
��ய�ல்ைல. ஊரவ்ா�க்� அஞ்�, உங்கைள நா�
கடத்�வ�ல் ஒேர ��வாதமாக இ�ந்தார,் அண்ணா.

�தா: வாழ்க்ைக ��வ�ம் எனக்� அ�ைம
வாழ்�தான்! காட�்க்� வா ெவன்றால் வர ேவண்�ம்!
ேபா ெவன்றால் ேபாக ேவண்�ம்! ேவண்டாம் என்றால்
நான் �லக்கப்பட ேவண்�ம்! இன்� இல்வாழ்�ல் நான்
�லக்கப்படட்வள்! எந்த �தத் ��மண ஒப்பந்த�ம்
இல்லாத �யம்வரப் ேபாட�்�ல் �ைடத்த பரி�
��ப்�தாேன நான்! யாரிடம் ேபாய் �ைற�ட�் உன்
அண்ணா ெசய்த� சரியா அல்ல� தவறா என்� நான் நீ�
ேகடப்� ?

இலட�்மணன்: உங்க�க்� அண்ணா ெசய்த� அநீ�!
அவர� ஆைணையக் கண்�� நிைறேவற்�ய நான்
ெமய்யாக ஒ� ேகாைழதான்!

�தா: வாழ்க்ைக ���ம் நான் �ய�ற்� மன�ைடய
ேவண்�ெமன்� �� எ�� �டட்�! நான் ேசாகத்�ன்
வ�வம்! நான் பாபத்�ன் �ம்பம்! என்னால் என் ப�க்�
அவமானம் ேவண்டாம். என்னால் ேகாசல நாட�்க்�க்
ெகடட் ெபயர ்ேவண்டாம். நான் கங்ைக ந��ல் ��ந்� …
இப்ேபாேத உ�ைர மாய்த்�க் ெகாள்ளலாம். …. ஆனால்
உன் அண்ணா�ன் …. �ல�ளக்� என் வ�ற்�ல் வள�ம்
ேபா�, …. நான் அப்ப�ச ்சாக மாடே்டன். என் அற்ப உ�ைர
மாய்த்�, உ��ள்ள என் கரப்்பச ்��ைவக் ெகால்ல
மாடே்டன். … அ�தான் மாெப�ம் பாபம்! ஆனால்
அ��ெகடட் உன் அண்ணா�டம், எைத�ம்
சந்ேதகப்ப�ம் உன் அண்ணா�டம் என் வ�ற்�ல்
வள�ம் ��ைவப் பற்� எ��ம் ெசால்லாேத! என்
���க்காக நான் தனிேய காட�்ல் வாழப் ேபா�ேறன்.



��மக்கள் �காரிடட்ா�ம் என் உ�ைர அ�க்கமாடே்டன்!
என் வ�ற்�ல் வா�ம் �� அவர� மானத்ைத �ட
ேமலான�! ெந�ெகடட் உன் அண்ணா�டம் என்
கரப்்பத்ைதப் பற்�ச ்ெசால்லாேத!

இலட�்மணன்: ஆ! என்ன ? … அண்ணி… நீங்கள்…!
தாய்ைம அைடந்த ெசய்� ஆனந்தச ்ெசய்�யல்லவா ?
அரண்மைண�ல் ஆனந்தமாக இைதக் ெகாண்டாட
ேவண்�ய ேவைள�ல் உங்கைளத் �ண்டாட ைவத்�க்
காட�்ல் தனிேய �ட�் ேபா�ேறேன! இைறவா! என்ன
ெகா�ைம இ� ? அண்ணன் ஒ�வைரக் காட�்க்�
அ�ப்�வதாக நிைனத்தார!் உண்ைம�ல் இ�வைர நா�
கடத்� இ�க்�றார.் வ�ற்�ல் வள�ம் அவர�
�ல�ளக்ைக�ம் ேசரத்்� அ�ப்� �டட்ார!் அண்ணி!
உங்கள் இ�வைர�ம் தனிேய இந்த ந�க்காட�்ல் எப்ப�
�ட�்ச ்ெசல்ேவன் ? என் மனம் இடங் ெகா�க்க�ல்ைல
அண்ணி! நா�ம் இங்ேகேய தங்� உங்க�க்�ப்
பா�காப்பாய் இ�க்க ��� ெசய்� �டே்டன். அன்�
வனவாசத்�ல் உங்க�க்�த் நான் �ைணயாக
இ�ந்த�ேபால் இப்ேபா�ம் அ��ல் இ�ப்ேபன்!

�தா: ேவண்டாம். நீ �ந்�த்ததான் ேப��றாயா ?
அன்� வனவாசத்�ல் என்ன��ல் உன்ன�ைம அண்ணா
இ�ந்தார.் இப்ேபா� நீ மட�்ம் என்�டன் தனியாக
வ�த்தால், அேயாத்��ரிக் ��மக்கள் என்ன ேப�க்
ெகாள்வார ்? இராவணன் �ட இ�ந்தவள், இப்ேபா�
இலட�்மணன் �ட வாழ்�றாள் என்� �த்�ைர
�த்���ம். அ� உங்கள் அண்ணா�க்�க் ெகா�க்�ம்
அ�த்த அ�ரச்�்யாக இ�க்�ம். நான்தான் அவமானப்
ப�த்�ேனன் உன் அண்ணாைவ! நீ�மா அவைர
அவமானம் ெசய்ய ேவண்�ம்! என் கணவேர என்ைனக்
ைக�டட் �ற� இனி உன் உத� எனக்� எதற்� ? �ன்�
வனவாசத்�ல் இ�ந்த ேபா� என்�� உனக்காைச என்�
உன்�� எனக்ேக சந்ேதகம் வந்��டட்�! அைதச்
ெசால்� உன்ைன நான் �ட�்�ம் இ�க்�ேறன். ேபா�ம்
உன் உத�! எரிசச்ைல உண்டாக்காேத. நான் தனியாக
இந்தக் காட�்ல் �ைழத்�க் ெகாள்ேவன். ேபா
இலட�்மணா ேபா, ஒ�ந்� ேபா! என்�ன் நில்லாேத!
(கத்�க் ெகாண்� அல� மயக்க�ற்�த் தைர�ல்
���றாள்).



இலட�்மணன்: அண்ணி! பக்கத்�ல் வால்��
�னிவரின் ஆ�ரமம் உள்ள�. ெபண்�டரக்ளின் �ரல்
ேகட�்ற�. தந்ைத தசரத மகாராஜா�ன் பைழய நண்பர்
அவர.் அங்ேக ேபாய் தங்�க் ெகாள்�ங்கள்.

[�தா�க்� மயக்க�ம் வாந்� வ��ற�. அைதக்
கண்ட ெபண்�டரக்ள் ஓ� வ��றாரக்ள். வயதான ஒ�த்�
�தாைவ ம��ல் �டத்� �கத்ைத�ம், அவள்
உடம்ைப�ம் �ரந்்� ேநாக்��றாள். ஒ�த்� �கத்�ல்
நீைரத் ெதளித்�, வா�ல் நீ�ற்�க் ெகாப்பளிக்க
ைவக்�றாள்]

�த்த �ஷ்ைய: (இலட�்மணைனப் பாரத்்�) நீங்கள்
இப்ெபண்ணின் கணவரா ? உங்கள் மைன�ையப்
பாரத்்தால் கரப்்பவ� ேபால் ெதரி�றேத! எங்கள் வால்�க
�னிவரின் ஆ�ரமம் அ��ேலதான் உள்ள�.

��� ேநரம் நீங்கள் இ�வ�ம் தங்�ச ்ெசல்லலாம்.
இந்தப் ெபண் இனி பயணம் ெசய்யக் �டா�.

இலட�்மணன்: அவரக்ள் என� அண்ணனின் மைன�.
நீங்கள் என் அண்ணிைய மட�்ம் �ட�்ச ்ெசல்�ங்கள்.
நான் இப்ேபா� வர��யாத நிைல�ல் இ�க்�ேறன்.
�ரிய அத்தமனமாவதற்� �ன்� நான் அவசரமாக
அேயாத்�ய �ரிக்� �ள ேவண்�ம். ெகாஞ்ச காலம்
அண்ணி மகரி� வால்�� ஆ�ரமத்�ல் வாழட�்ம்.
�ன்னால் என் அண்ணாேவ ேநராக வந்� அண்ணிைய
அைழத்�ச ்ெசல்வார.்

[இலட�்மணன் �தா�ன் காைலத் ெதாட�் வணங்�ப்
பட� ேநாக்�ச ்ெசல்�றான். �க�ம் காைலத் ெதாட�்
வணங்�ய �ன் உைட, அலங்காரப் ெபட�்ையப்
ெபண்�டரக்ளிடம் ெகா�த்� �ட�்ப் �ன் ெதாடர�்றான்]
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ஆ�ரமத்�ல் லவா, �சா
இரட்ைடயர் �றப்�

காட்� �ன்�
ஆ�ரமத்�ல் லவா, �சா இரட்ைடயர் �றப்�
இடம்: வால்�� �னிவரின் ஆ�ரமம்.ேநரம்:

மாைலஅரங்க அைமப்�: வால்�� இராமகைதைய
எ�த்தாணியால் ஓைலச ்�வ��ல் எ��க்
ெகாண்��க்�றார.் அப்ேபா� ெபண்�டரக்ள் �தாைவ
ெம�வாகத் தாங்�க் ெகாண்� உள்ேள �ைழ�றாரக்ள்.
வால்�� எ��வைத நி�த்� எ�ந்� ெசன்� வரேவற்கப்
ேபா�றார.்

ெபண்�டரக்ள்: மகரி�! காட�்ல் மயக்க�ற்ற இந்தப்
ெபண்ைண நாங்கள் அைழத்� வந்ேதாம். இந்தப்
ெபண்மணி ஒ� கரப்்�ணி மா�. பாரத்்தால் ெபரிய
�டை்டச ்ேசரந்்தவர ்ேபால் ெதரி�ற�. யாெரன்�
எங்க�க்�த் ெதரிய�ல்ைல. இங்ேக ��� காலம் தங்க
ைவக்கலாமா ? அவ�க்� இப்ேபா� யா��ல்ைல!
ஆனால் அவர� கணவர ்��� காலம் க�த்� அைழத்�ச்
ெசல்ல இங்� வ�வாராம்.

வால்��: (சற்� உற்� ேநாக்�) …. எனக்�த் ெதரி�ம்
இந்த மா� யாெரன்�! ேகாசல நாட�் மகாராணி
�தாேத�. மாமன்னர ்இராமனின் தரம் பத்�னி. ��ைல



நாட�் மன்னரின் �த்த �த்�ரி! ஓய்ெவ�க்க உள்ேள
அைழத்�ச ்ெசல்�ங்கள். �தாேத�ையக் காட�்ேல
தனியாகவா கண்டாரக்ள் ? …. ேகாசல நாட�் மகாராணி
கானகத்� வரக் காரணம் என்ன ?

�டர ்அைனவ�ம்: (ஒ�ங்ேக) ம�ப்�க்�ரிய மகாராணி
�தாேத�யாரா ? (எல்லா�ம் ைக�ப்�
வணங்��றாரக்ள்). எங்க�க்� �த�ல் ெதரியாமல்
ேபானேத! … (�ஷ்ையகளில் ஒ�த்�) மகரி�! அவர்
�டந்த நிைலையப் பாரத்்தால் எங்க�க்�ப் பரிதாபமாக
இ�ந்த�! தாயா�ய மகாராணிக்�ப் பணி�ைடகள்
ெசய்ய அரண்மைனச ்ேச�யர ்யா��ல்ைல! காட�்ல்
�டப்பட�்த் தனிேய ��ந்� �டந்தார.் (இ�வர ்மட�்ம்
�தாைவ உள்ேள அைழத்�ச ்ெசல்�றாரக்ள்).
(�ஷ்ையகளில் ஒ�த்�) அவர ்தனியாக வர�ல்ைல.
உடனி�ந்தவர ்இரண்� நபரக்ள். மகாராணியாரின்
ெகா�ந்தன் ஒ�வர!் மற்ெறா�வர ்படேகாட�் ேபால்
ெதரிந்த�. �ட�்ச ்ெசன்ற இ�வ�ம், மகாராணியார்
காைலத் ெதாட�்க் �ம்��ம் ேபா� எங்க�க்�
யாெரன்� ெதரியாமல் ேபான�. யாெரன்� ேகடக்�ம்
தவ� �டே்டாம், மகரி�! மகாராணியாரின்
ெகா�ந்தன்தான் எங்களிடம் ஒப்பைடத்� �ட�்ச்
ெசன்றார.்

வால்��: �தாைவ அைழத்� வந்த ெகா�ந்தன்
யாெரன்� ெதரிய�ல்ைல ? பரதனா ? இலட�்மணனா ?
அல்ல� சத்��க்கனனா ? கங்ைக ந��ல்
படேகாட�்யவன், �கனாக இ�க்க ேவண்�ம். எதற்காக
�தாேத�ையக் காட�்ல் �ட�்ச ்ெசன்றாரக்ள் ?

�தா: (ப�த்��ந்தவள் மயக்கம் ெம�வாக ெதளிந்�
எ�ந்� ெகாண்�) …. நான் … இப்ேபா� … எங்��க்�ேறன் ?

வால்��: … அஞ்ச ேவண்டாம் �தா! … என்
ஆ�ரமத்�ல்தான் இ�க்�றாய். நான் வால்�� �னிவர.்
இவரக்ள் யாவ�ம் ஆ�ரமத்�ல் ப��ம் என் �டரக்ள்.
உன் மாமனர ்தசரதச ்சக்கரவரத்்� எனக்� �க�ம்
ேவண்�யவர.் உன் தந்ைத ��ைல நாட�் மன்ன�ம்
எனக்�த் ெதரிந்தவர.் மன்னர ்உனக்�ச ்�யம்வர
நடத்�ய�, �ல்ைல ��த்� இராமன் உன்ைனத்
��மணம் ெசய்த�, நீங்கள் வனவாசம் ெசல்ல ேநரந்்த�,
இலங்கா�ரிக்� உன்ைன இராவணன் கடத்�ப் ேபான�,
ேபாரில் அவைனக் ெகான்� நீ �டக்ப் படட்�,



அேயாத்�யா �ரி�ல் இராமன் படட்ம் ��ய� எல்லாம்
எனக்�த் ெதரி�ம். …. ஆனால் எனக்�த் ெதரியாத�, நீ
இப்ேபா� காட�்ல் �டப்படட் காரணம்! … அ��ம்
தாய்ைம நிைல�ல் உன்ைனத் தனியாக �ட�்ப் ேபான
காரணம்!

�தா: (ெம�வாக எ�ந்� … காைலத் ெதாட�் வணங்�)
மகரி�! எனக்�ப் �க�டம் அளித்த உங்க�க்�க் ேகா�
�ண்ணியம். என்ைனக் கனி�டன் அைழத்�வந்த உங்கள்
�டரக்�க்� நான் கடைமப்படட்வள். ஆ�ரமத்ைதக்
காட�்வதாக என்ைன அைழத்� வந்தவர,் ெகா�ந்தன்
இலட�்மணன். என்ைனச ்�டரக்ள் வசம் ஒப்பைடத்�ச்
ெசன்றவ�ம், அவேர.

வால்��: ஆசச்ரியப்ப��ேறன். உன� வ�ைகைய
யா�ம் எனக்�த் ெதரி�க்க �ல்ைலேய. ெதரிந்தால்
நாேன ேநராக உங்கைள வரேவற்க வந்��ப்ேபன்.
மாமன்னர ்இராமன் உன்ைன ஏன் அைழத்� வர�ல்ைல ?
�ன் �ட�்ேய எனக்� ஏன் அ��க்க�ல்ைல ? எதற்காக
உன்ைனத் தனியாக �ட�்ச ்ெசன்றார ்இலட�்மணன் ?
எனக்� ஒன்�ம் �ரிய�ல்ைல.

�தா: அ� ஒ� ெப�ம் கைத, மகரி�! படட்ம் ��ய என்
ப�க்�ப் பல அரசாங்கப் பணிகள்! ேகாசல நாட�்க்
��மக்களின் �காரக்ள்! தங்க�க்� அவற்ைறத்
தனியாகச ்ெசால்ல ��ம்��ேறன்.

வால்��: �டரக்ேள! உங்கள் அைறக�க்�ச்
ெசல்�ங்கள். ேபா�ம் ேபா� கதைவ ��ச ்ெசல்�ங்கள்.
(கதைவ ��ச ்�டரக்ள் ெவளிேய��றாரக்ள்)

�தா: (கண்ணீ�டன் அ�ைக �ட�்க் ெகாண்� வர)
மகரி�! … எப்ப�ச ்ெசால்ேவன் என் அவல நிைலைய! ….
என் இல்வாழ்க்ைக �ண்�ம் ��ந்� ேபான�! �தல்
வனவாசத் தண்டைன�ன் மனப்�ண் ஆ�வதற்�ள்,
இரண்டாம் வனவாசத் தண்டைன எனக்�! என்ைனப்
�றக்கணித்� நா� கடத்� �டட்ார ்..என்��ரப்் ப�!
(கத� அ��றாள்).

வால்��: (ேபராசச்ரியம் அைடந்�) என்ன ? மாமன்னர்
உன்ைன மண�லக்� ெசய்� �டட்ாரா ? அன்�
வனவாசத்�ல் நீ படட் இன்னல் ேபாதாதா ? இப்ேபா�
உனக்� ஏன் இரண்டாம் வனவாசம் ? �ட�் வந்த உன்ைன
�ண்�ம் காட�்க்க�ப்ப எப்ப� மனம் வந்த�



மன்ன�க்� ? உன்ேமல் �மத்�ய �ற்றம்தான் என்ன �தா
? எனக்�ப் ெப�ம் ��ராக இ�க்�ற�!

�தா: மகரி�! காட�்ல் �டப்படட்தற்� ெமய்யான
காரணம் என்ன என்ப� எனக்�த் ெதரியா�. என் ப�
அைதப் பற்� என்னிடம் எ��ம் ெசால்ல �ல்ைல!
வா��ந்�ம் நான் வாதாட ��ய �ல்ைல! கா��ந்�ம்
அந்தக் காரணம் என் கா�ல் �ழ�ல்ைல! ைவராக்�யம்
இ�ந்�ம் நான் ேபாராட வ��ல்ைல! என் பக்க
நியாயத்ைதக் �ற ஒ� நீ� மன்ற�ம் இல்ைல! எனக்�த்
ெதரியாமேல என் ப� ெசய்த ச�! �தல் வனவாசத்�க்�க்
காரணம் என் ��! ஆனால் இரண்டாம் வனவாசத்�க்�க்
காரணம் என் ப�! இன்� இலட�்மணன் என்னிடம் ��ய
காரண ��. காட�்ல் �ட�்ச ்ெசன்ற �ல மணி
ேநரத்�க்� �ன்�தான் எனக்ேக காரணம் ெதரிந்த�.
கடத்�ச ்ெசல்�ம் ேபா� இராவணன் என் ம�ைரப்
��த்� இ�த்�ச ்ெசன்றானாம்! வாகனத்�ல் என்ைன
ம��� ைவத்� �க்�ச ்ெசன்றானாம்! பல வ�டம்
ேவெறா�வன் இல்லத்�ல் இ�ந்தவைள ப�யானவர்
எப்ப� ஏற்�க் ெகாள்ளலாம் ? ச�த்�க் ெகாண்� என் ப�
அரண்மைன�ல் எப்ப� ைவத்�க் ெகாள்ளலாம் என்�
��மக்கள் ேக� ெசய்தாரக்ளாம்! என் ப�க்� அப்�கார்
ெப�த்த அவமானமாய்ப் ேபானதாம்! ஆனால் என்
கணவ�க்� என்�� எந்த�தச ்சந்ேதக�ம் இல்ைலயாம்!

வால்��: அட ஈஸ்வரா! என்ன ெகா�ைம இ� ?
ெத�மக்களின் ேக�க்�ம், �கா�க்�ம் ஓர ்மாமன்னன்
ெச� சாய்ப்பதா ? மன்னைன மக்கள் அவ��
ேப�வைதத் த�ரக்்க ��யா�! ஆனால் அ�ேவ
சரிெயன்� தன்��ர ்தரம் பத்�னிையக் காட�்க்�
அ�ப்�வதா ? ெகா�ைம! ெகா�ைம!! தாங்க ��யாத
ெகா�ைம!!! இராம கைதேய �ைச மா�ப் ேபா�ற்ேற!

�தா: �த�ல் வனவாசம் ேபாவதற்� �ன்�ம் அவர்
ஒ� வாரத்்ைத என்னிடம் ெசால்ல�ல்ைல! ப�னாங்�
வ�டம் கானகம் ேபாக ேவண்�ம் என்றார.் ஆட�்க்
�ட�்ேபால் அவர ்�ன்னால் ெசன்ேறன்! தந்ைத ெசால்
தடட்ாத தனயன் என்� �கழ் ெபற்றார.் மைன�ைய
அ�ைமேபால் நடத்�வ� ஊரில் யா�க்�த் ெதரி�ம் ?
இரண்டாம் தடைவ வனவாசம் தள்ளப்படட்� �ன்ைன�ட
ேமாசம். காட�்க்�ப் ேபாெவன்� �ட எனக்�க் கடட்ைள
இட�ல்ைல! �தாைவக் காட�்ல் �ட�்�ட�் வந்���



என்� தம்�க்� இரக�ய உத்தர�! உ���ம் உள்ளம்
பைடத்தவர ்என் ப�! எப்ப� ேநராக மைன�க்� இந்தக்
ேகார தண்டைனையத் த�வ� என்� மனம் தாங்காமல்,
தம்�மார ்கா�ல் மட�்ம் ெசால்� ��க்�றார.்
யா�க்�ம் ெதரியாமல் நா� கடத்� என் மானத்ைத
ஓரள� காப்பாற்� ��க்�றார!் உத்தம �ண�ைடயவர்
என் கணவர!் வால்��: அப்ப�த்தான் நா�ம் நிைனத்�க்
ெகாண்��ந்ேதன் �தா. என் க�த்ைத மாற்�க் ெகாள்�ம்
ேவைள வந்� �டட்�! உத்தம �த்�ரனாய்ப் �கழ் ெபற்ற
மாமன்னர,் உத்தம கணவராக�ம் இ�ப்பார ்என்�
ெசால்ல ��யா� ேபா��க்�ற�! �தா: இராவணன்
என்ைனத் ெதாட�்த் �க்�ச ்ெசன்ற� உண்ைம! ஆனால்
அவன் என்ைன பலவந்தப் ப�த்த�ல்ைல! அப்ப�
ஆ���ந்தால் நான் அன்ேற உ�ைரப் ேபாக்� என்
மானத்ைதக் காத்��ப்ேபன். இப்ேபா� என் ம�ப்ைப,
மானத்ைத என் ப� ந�க்�னா�ம், உ�ைர நான்
மாய்த்�க் ெகாள்ளப் ேபாவ�ல்ைல! காரணம், என்
வ�ற்�ல் வளரந்்� வ�ம் என் �ர��ன் �ல�ளக்�.
மகரி�! இராவணன் எனக்�ைழத்த �ரா
அவமானத்ைத�ம் தாங்�க் ெகாண்� வாழ
��ம்��ேறன் நான். இனி�ம் �ழந்ைத ெபற்�க்
கணவேரா� மைன�யாய் ெந�ங்காலம் வாழ
��ம்��ேறன் நான். அப்ப�க் கன� காண்�ேறன்!
ஆனால் அ� நடக்கக் ��யதா ? ஒன்றாய் வாழத் தவம்
ெசய்தவ�க்�ப் ப� இரண்டகம் ெசய்� �டட்ார!்
ப��ட��ந்� இராவணன் என்ைனத் தற்கா�யமாகப்
�ரித்தான்! ஆனால் ப��ட��ந்� இப்ேபா�
நிரந்தரமாகப் �ரித்த� யாெரன்� நிைனக்�ம் ேபா�,
என் ெநஞ்�ல் �ப்பற்� எரி�ற�! (ேகாெவன்� கத�
அ��றாள்).

வால்��: …. �தா! எனக்ெகா� ேயாசைன
ேதான்��ற�. ெசால்லட�்மா ? நாேன உன்ைன
இராமனிடம் அைழத்�ச ்ெசன்�, �னிதமானவள் என்�
எ�த்�ச ்ெசால்� ம�ப��ம் ேசரத்்��டவா ? நான்
ெசான்னால் மன்னர ்ேகடப்ார!் உங்கள் இ�வைர�ம்
�ண்�ம் ேசரத்்� ைவக்க ேவண்� ெமன்� என்மனம்
��க்�ற�. அப்ப�ச ்ெசய்வ� உனக்� ��ப்பமா ?

�தா: அ� என் ��ப்பம்தான், மகரி�! ஆனால் அ�
நடக்கா�. ேவண்டாம், அந்த �யற்�! �றன் ைகபடட்



மைன�க்� இனி இல்லற �ல்ைல! ேவண்டாத ப��ன்
�ட�் நிைல �ட இ�க்�ம்! தனியாக, இ�ப்ப�தான்
எனக்� ம�ப்�! அவமானப் படட்வள் மாண்� ேபாவ�
நிம்ம�. ஆனால் உ�ைர மாய்த்�க் ெகாள்�ம் �ணிசச்ல்
இப்ேபா� எனக்�ல்ைல. ப��ன் �றக்கணிப்�த் �ன�ம்
ெநஞ்ைசக் கைரயான் ேபால் அரித்� வ��ற�!
கண்ைணக் கட�்க் காட�்ல் �ட�்வரக் கடட்ைள
�டட்�ன், கணவர ்�கத்�ல் நான் இனி எப்ப�
��ப்ேபன் ? எனக்�த் தன்மானம் இ�க்�ற�.
அவமானத்ைதக் ெகா�த்த எனக்�, அரண்மைனக்
கத�கள் இனிேமல் �றக்கப்பட மாடட்ா! தனியாக இந்த
வனவாசத்�ல் காலம் தள்ளி மன ேவதைனப் படே்ட
�ன�ம் ��� ��தாகச ்சாக ேவண்�ய�தான்!
�ழந்ைத �றக்�ம்வைர நான் எப்ப��ம் �ைழத்��க்க
ேவண்�ம். இந்த வனவாசத்�ல் என்ைன �டக் இனி யா�ம்
வரப் ேபாவ�ல்ைல! … மகரி�! எனக்�த் தந்��ப்ப�
ஆ�ள் தண்டைன! இராவணன் ெகா�த்த �ைறத்
தண்டைனைய �டக் ேகாரமான ஆ�ள் தண்டைன!
இ���ந்� யா�ம் என்ைன ���க்க ��யா�!

வால்��: தாயா�ம் நீ இந்தச ்சமயத்�ல் அரண்மைன
வா�யாக வாழ்வேத ேமல். நீ ��ம்�னால், உன்ைன
��லா�ரிக்� அைழத்�ப்ேபாய் உன் தந்ைத�டம்
ேசரத்்� ���ேறாம்.

�தா: ேவண்டாம் மகரி�! நா� கடத்தப் பட�் நான்
ஆ�ரமத்�ல் இ�ப்ப� என் தந்ைதக்�த் ெதரிய
ேவண்டாம். காரணம் ெதரிந்தால் �க�ம் ேவதைனப்
ப�வார!் ப��� �� எ�வார!் �னங்ெகாண்� என்
ப��டம் உடேன சண்ைடக்�ப் ேபாவார!் ேகாசல�ரி ��
ேபார ்ெதா�க்க�ம் தயங்கமாடட்ார.் ேம�ம் ��லா�ரிக்
��மக்கள் என்ன ெசால்வாரக்ள் ? மானம் ெகட�்ப்
ேபானவள் ப�யால் �ரத்தப் பட�் �றந்த நாட�்க்� ஓ�
வந்தவள் என்� ஏ�வார!் ேகாசல நாட�்ல்தான் என்னால்
என் ப�க்� அவமானம்! ��லா �ரி�ல் என் தந்ைதக்�ம்
என்னால் அவமானம் வர ேவண்�மா ?

வால்��: �தா! நீ வாழ ேவண்�ம். மரணத்ைதப் பற்�
நிைனக்காேத. இளைம ெபாங்�ம் நீ நீண்ட காலம் வாழ
ேவண்�ம். இந்த ஆ�ரமத்�ல் உனக்� எப்ேபா�ம்
இட�ண்�! உனக்� எல்லா வச�க�ம் இங்�
இ�க்�ன்றன. ஆ�ரத்�ல் ெபண் ம�த்�வர ்இ�க்�றார.்



உன் உடல் நலத்ைத�ம், ���ன் நலத்ைத�ம்
கண்காணிப்பார.் கவைலப் படாேத! �ழந்ைதையப்
ெபற்� அைத ஆளாக்�. கல்� �கட�் �ழந்ைதக்�ப்
ப�ற்�கள் அளிப்ப� என் ெபா�ப்�.

�தா: �க்க நன்� மகரி�. அரண்மைன
ைக�டட்ா�ம், ஆ�ரமம் ஆதரவளிப்ப� எனக்� ம�ழ்ச�்
த��ற�. உங்க�க்� நான் என்ன ைகம்மா� ெசய்ேவன்
? இங்ேக �ம்மா இ�க்காமல், உங்கள் ஆ�ரமப்
பணிகைளச ்ெசய்�ேறன். �� பாலரக்�க்�க் கல்�
�கட�்�ேறன். அத்�டன் நான் இ�வைரப் ப�க்காத
ேவதங்கைள உங்களிடம் ப�க்க ��ம்��ேறன்.

வால்��: �தா! �ற�ப் பயெனன்� நான் க��ம் என்
பைடப்ைபப் பற்� உனக்� நான் ெசால்ல ேவண்�ம்.
இராம கைதைய நான் மாெப�ம் கா�ய �லாக எ��
வ��ேறன். ேநராக நீேய ஆ�ரமத்�ல் ��ந்த� எனக்�
நல்லதாய்ப் ேபான�. உங்கள் வனவாசக் காண்டத்ைத
இப்ேபா� எ��க் ெகாண்��க்�ேறன். நீ ஆ�ரம
வா�யாக வந்��ப்பதால், என் இராமகைத ெமய்யான
வரலாற்�க் கா�யமாக உ�ரத்்ெதழப் ேபா�ற�.
உ�ரற்ற என் ��க்� உண்ைமயான உன� ��வாய்
ெமா� ஆத்மாைவ ஊடட்ப் ேபா�ற�. இராமாயணம்
என்�ம் ெபயைர அதற்� ைவத்��க்�ேறன். என் கா�ய
��க்� இன்�ம் பல �பரங்கள், �ளக்கங்கள் ேவண்�ம்.
எனக்�த் ெதரியாத தகவைல நீ ெசால்ல ேவண்�ம். ஏ�
அல்ல� எட�்க் காண்டங்களில் இராம கைத ���ம்
என்� நிைனக்�ேறன். அேயாத்�யா காண்டம், வனவாசக்
காண்டம், இலங்ைகக் காண்டம் ஆ�யவற்�ல் பல
ப��கள் இன்�ம் நிரப்பப்பட ேவண்�ம். ப� உன்ைனக்
காட�்க்� அ�ப்�ய� இராமாயணக் கா�யம்
�ரத்்�யாகேவா என்� நான் நிைனக்�ேறன்! ெமய்யான
நிகழ்ச�்கைளத் �ல்�யமாகக் �ற, உன்ைன இங்ேக
அ�ப்�ய� �� என்� ெசால்ேவன்! எல்லாம் ஆண்டவன்
ெசயல். இராமாயணத்�ல் இ�வைர நான் எ��ய
ஓைலகைள ேநர�ள்ள ேபா�, நீ சரிபாரக்்க ேவண்�ம்.
தவ�கள் இ�ப்�ன் தயங்காமல் ��! நான் அவற்ைறத்
��த்�க் ெகாள்ேவன். ேம�ம் ஆ�ரமத்�ல் ��யதாகச்
ேச�ம் �டரக்�க்� நீ கல்� �கடட்லாம். நீ ��ம்�ம்
ேவதங்கைளச ்ெசால்�க் ெகா�ப்ப� என் ெபா�ப்�.



�தா: உங்கள் பணிைய ம�ழ்ச�்யாக ஏற்�க்
ெகாள்�ேறன், மகரி�. உங்கள் வரலாற்�ப் பைடப்பான
இராம கைதக்� என் கசந்த வாழ்க்ைக�ம், ேநர�ப்
பங்களிப்�ம் உத� ெசய்ய ���ம் என்� கன��ம் நான்
க�த�ல்ைல. இரண்டாம் வனவாசத்�ல் என் �ழந்ைத
�றக்க�ம், மகரி� �லம் நான் ேவதக் கல்� ப�ல�ம்,
இராம கா�யத்ைத ��க்க�ம் வாய்ப்�க் �ைடக்கப்
ேபாவ� அ�ந்� ஒ� வைக�ல் எனக்� ம�ழ்ச�்ேய!

வால்��: �தா! நீ இன்� ஓய்ெவ�த்�க் ெகாள். நாைள
�தல் இராமகைத எ��ம் �ட�்ப் பணிையத்
�வங்�ேவாம். இராமகைத வரலாற்�க் கா�யமாக
அைமய இைறவன் எனக்களித்த வாய்ப்ைப என்ன
ெவன்� ெசால்வ�! (வால்�� ம�ழ்ச�்�டன் ெவளிேய
ெசல்�றார)்

[�ல மாதங்கள் க�த்� ஆ�ரமத்�ல் �தா�க்�
இரடை்ட ஆண் �ழந்ைதகள் �றக்�ன்றன. வால்��
�னிவர ்�த�ல் �றந்த ைபய�க்� �சா என்�ம்,
இரண்டாவ� �றந்த ைபய�க்� லவா என்�ம்
�ட�்�றார.் லவா, �சா இ�வ�ம் ���லவாசப்
பாடசாைல�ல் �� வால்���ன் ேநரப்ாரை்வ�ல்
கல்�, ஒ�க்க ெந�, ேயாகா உடற்ப�ற்�, மனப்ப�ற்�,
�ல்ப�ற்�, வாள்ப�ற்�, �லா�தப் ப�ற்�, ��ைர
ஏற்றம் ேபான்றவற்ைறக் கற்�க் ெகாள்�றாரக்ள்.
இ���ல் இரடை்ட இைளஞர ்�ல்ப�ற்��ல் ேமதைம
அைடந்�, வய� வந்ேதாைர�ம் �ழ்த்��ம் �றைம
ெப��றாரக்ள். அன்ைன �தா ��வர ்�� �ராத
அன்ைபக் ெபா�ந்�, அவள� வாழ்க்ைக��ம் ��
மலரச்�் ெபாங்� எ��ற�. இைட�ைடேய தன் ேசாக
வாழ்க்ைகையப் பற்�ப் �ள்ைளகளிடம் ��� ��தாகக்
���றாள். லவா, �சா இ�வ�க்�ம் தந்ைத இராமைனப்
பற்��ம், தான் �ரிக்கப் படட்ைத�ம் ேவதைனேயா�
பல�ைற ெசால்���க்�றாள்.]
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அேயாத்�ய �ரி�ல் ஆரம்�த்த
அ�வேமத யாகம்

காட்� நான்�
அேயாத்�ய �ரி�ல் ஆரம்�த்த அ�வேமத யாகம்
இடம்: அேயாத்�ய �ரி அரண்மைணேநரம்:

மாைலபங்� ெகாள்ேவார:் இராமன், இலட�்மணன்,
பரதன், சத்��க்கனன், மகரி� வ�ஸ்டர,்
��வா�த்�ரர,் மன்னரக்ள், பத்� அல்ல� பன்னிெரண்�
வய�ப் பாலகரக்ள்: லவா, �சா. அ�மான், அங்கதன்,
�க்ரீவன்.

[அைமப்�: மாமன்னன் இராமன் அ�வேமத யாகம்
ெசய்வதற்�த் �டட்�ட�்�றான். மகரி� வ�ஸ்டர்
பரதன், இலட�்மணன், சத்��க்கனன் ஆ�ேயார்
�வைர�ம் அைழத்� யாகத்�ற்� ஒ� ��ைரையத்
�யாகம் ெசய்யத் தயாரிக்கச ்ெசால்�றார.் அேநக
மன்னரக்ள், ெபரிேயாரக்ள், �னிவரக்ள் ஆ�ேயா�க்�
இராமன் ஓைல அ�ப்� அ�வேமத யாகத்�ல் பங்�
ெகாள்ள ேவண்��றான். ��வா�த்�ர �னிவர ்அவர�



�டர ்பைட�டன் வ�ைக தந்தார.் �தா�ன் தந்ைத ஜனக
மாமன்னர ்�டக் கலந்� ெகாண்டார.் இராம�ைடய
பக்கத்� ஆசனத்�ல் �தா�க்�ப் ப�லாக ��வ�வத்
தங்கச�்ைல ஒன்� ெசய்யப்பட�் ைவக்கப் பட�்�ந்த�.
ஜனக மன்னர ்�தா�ன் �ைலையப் பாரத்்த�ம் �ைகப்
பைடந்� அவர ்மன�ல் ஏேதா ஓர ்ஐயப்பா� எ��ற�.
இலங்கா �ரி���ந்� �ண்� படட்த்� அர�யான
�தாைவப் பாரக்்கப் ேபான ஜனக மன்னர,் அவள் நா�
கடத்தப் பட�்�ப்ப�ம், வால்�� ரி��ன் ஆ�ரமத்�ல்
அைடக்கலமா� இ�ப்ப�ம் ெதரியவந்� �க�ம்
மன�ைடந்� ேபா�றார.்

அணிகலன்கள் �டட்ப் படட் அழ�ய ெவள்ைளக்
��ைர ஒன்� அரண்மைன வா��ல் நின்ற�. ஆட�்த்
ேதா�ல் எ�தப்பட�்க் ��ைர�ன் க�த்�ல் ெதாங்�ய
ஓர ்அ�க்ைக�ல் எசச்ரிக்ைக காணப்படட்�. 'பைகவைர
ஒ�த்�க்கட�்ம் ேகாசலச ்சக்கரவரத்்� ேமன்ைம ��
இராம ேவந்த�க்� இக்��ைர ெசாந்தமான�.
��ைரைய ம�த்� வரேவற்ேபார ்அைனவ�ம் அவர�
ஆைணக்�க் �ழ்ப்ப�ந்� அவர ்ேகட�்ம் வரிப்பணத்ைத
காலாகாலத்�ல் கட�் �டேவண்�ம். ��ைரைய
வ�ம�த்�க் கட�்ப் ேபா�ேவார ்மாமன்னர ்இராமர�
பைகவராகக் க�தப்ப�வர!் அத்�டன் ��ைரையப்
��ப்ேபார ்இராமச ்சக்கரவரத்்�ைய எ�ரத்்�ப்
ேபாரிட�ம் தயாராக ேவண்�ம் '.ேபாரத்்�ைறக்�த்
தளப�யாக நிய�க்கப் பட�்ள்ள சத்��கனன், ��ைர
�ன்ேன ெசல்ல �ன்ேன பலத்த பைட�ன�டன்
வ�நடத்�ச ்ெசன்றான். ��ைர�ம், சத்��கனன்
படட்ாள�ம் �ற� பல பட�களில் ஏ�க் கங்ைக ந�ையத்
தாண்� அப்பால் வால்�� ஆ�ரமம் வ�யாகச ்ெசன்றன.
காட�்ல் �ைளயா�க் ெகாண்��ந்த லவா, �சா
இரடை்டயர,் ஒப்பைன ெசய்யப்பட�் ெவள்ைளக் ��ைர
கம்�ரமாகச ்ெசல்வைதக் கண்� �ரிப்பைடந்�,
அ�க்ைகைய வா�த்� அைதப் ��த்� நி�த்�னர!்
அஞ்சாமல் ��ைரைய மரத்�ல் கட�்ப் ேபாட�்,
அவரக்ைளத் தாக்க யார ்வ��றாரக்ள் என்� ேவ�க்ைக
பாரத்்தனர.்]

சத்��க்கனன்: [��ைர கடட்ப்ப�வைதப் பாரத்்�க்
ேகவலச ்�ரிப்�டன்] பாலரக்ேள! இ� �ைளயாட�்ப்
ெபாம்ைம இல்ைல! உங்க�க்�ப் ப�க்கத் ெதரி�மா ?



ெவள்ைளக் ��ைர க�த்�ேல ெதாங்�வைதப்
ப�த்�ரக்ளா ? இல்ைல. ப�க்கத் ெதரியாத பட�்க் காட�்ப்
பாலகர ்என்றால் மன்னித்� ���ேறன்.

 

 
லவா, �சா: [ஆத்�ர�டன்] நாங்கள் ப�க்கத் ெதரியாத

பட�்க்காட�்ப் பாலகர ்என்றா நிைனத்�ர ்? அ�க்ைகப்
ப�த்�த்தான் யாம், ��ைரையப் ��த்�க் கட�்ேனாம்!
��ைர ேவண்� ெமன்றால் ��யப� எங்க�டன்
ேபாரி�! அல்ல� ��ைரைய எங்களிடம் �ட�்�ட�்ப்
ேபாய்��!

சத்��கனன்: [அவரக்ள� �ல்ைலப் பாரத்்�
இ�மாப்�டன்] ேதாளிேல �ல் ெதாங்�ேத! �ல்ைல
உங்களால் வைளக்க ���மா ? �ல்ைல வைளத்�
அம்ைபக் ��ைவத்� ஏவத் ெதரியமா ?

லவா, �சா: ஏன் ெதரியா� ? பாய்ந்ேதா�ம் மானின்
கண்ைண அ�ப்ேபாம்! பறக்�ம் பறைவ�ன் �க்ைக
உைடப்ேபாம்! ப�ங்�த் தா�ம் �ய�ன் காைதக்
��ப்ேபாம். எ�ரத்்தால் உங்கள் ெநஞ்ைச�ம்
இரண்டாய்ப் �ளப்ேபாம்! ��ைரைய எங்களிடம் �ட�்ப்
ேபா�ர!் அல்ல� உ�ரத்ைதக் ெகாட�் உ�ைர �ட�்ப்
ேபா�ர!் �த�ல் எ�ங்கள் உங்கள் �ல்ைல!

[இ�வ�ம் தம� �ல்ைலக் ைக�ல் ஏந்� அம்ைபத்
ெதா�க்�றாரக்ள்].

சத்��க்கனன்: (ேகாபம் ��ந்�) அேட ெபா�ப்
பயல்கேள! என்ைன மாெனன்� நிைனத்�ரா ? அல்ல�
�யெலன்� நிைனத்�ரா ? இராமச ்சக்கரவரத்்��ன்
ேபாரத்் தளப� நான்! ெநா�ப் ெபா��ல் உங்கைள
அம்பால் அ�த்�த் ��க்க ைவப்ேபன்! ஓ�ங்கள்
உ�ைரப் ��த்�க் ெகாண்�! இேதா! என் எசச்ரிக்ைக
அம்�!



[எசச்ரிக்ைக அம்ைபக் கவனாக ���றான். லவா,
�சா இ�வ�க்�ம் இைடேய அம்� உர�க் ெகாண்�
ேபா�ற�].

லவா, �சா: எங்களிடம் ேபாரிட அஞ்���ர!்
எசச்ரிக்ைக அம்� எதற்� ? இேதா! எங்கள் ெமய்யான
அம்�கள்! அவற்�ன் ேவகத்ைதப் பார!் ��ைவக்�ம்
எங்கள் �றைமையப் பார!் [லவா, �சா இ�வ�ம் அம்�
ெதா�த்ெதய்ய, சத்��கனன் வல� ைகைய உர�க்
ெகாண்� ஒன்�ம், இட� ைகைய உர�க் ெகாண்�
அ�த்த�ம் பாய்�ன்றன!]

சத்��கனன் �னத்�டன் தன் �ல்ைல வைளத்�
அ�த்�, அ�த்� அம்�கைளத் ெதா�க்�றான். ஓரம்�க்�
இரடை்ட அம்�கள் எ�ரத்்� வரேவ, �ழம்�
�ைகத்�ப்ேபாய் ைக�ல் காயம்பட�்க் �ேழ ��ந்�
மயக்கம் அைட�றான். மற்ற ேபார ்�ரரக்�ம் அ�பட�்
���றாரக்ள். உ�ர ்�ைழத்த ஒற்றர ்�லர ்அேயாத்�க்�
�ண்� சத்��க்கனன் ேதாற்�ப் ேபாய் ��ந்� �டட்ைத
இராமனிடம் ���றாரக்ள். அேயாத்�ய �ரி�ல்
சத்��கனன் பைடக்� ேநரந்்த ேதால்�ையக் ேகட�்
இராமன் அ�ரச்�் யைடந்� அ�த்� இலட�்மணைன
அ�ப்��றான். ��வர ்இ�வைர�ம் ெகால்லா�
உ��டன் ைகப்பற்� வ�மா� கடட்ைள ���றான்.
இலட�்மணன் காட�்ப் ேபாரக்்களத்�ல் லவா, �சா
இ�வைர�ம் பாரத்்�, ��ைரைய அ�ழ்த்� ��ம்ப�க்
ெகஞ்��றான். �சா ேவ�க்ைகக்காகக் ��ைவத்�
அம்ைப ஏ�இலட�்மணன் �ரீடத்�ல் அ�த்�
�ழ்த்��றான். இலட�்மணன் அவமானம் அைடந்�
ேபாரிடத் ெதாடங்��றான். இ���ல் இலட�்மண�ம்
ைக�ல் அ�பட�் �ழ்�றான். ெசய்�ைய அ�ந்த
இராமன் பரதைன அ�ப்பத் �ரம்ானித்� �ற� மனைத
மாற்�த் ��ம்�மா� ஆைண���றான்.
இலட�்மணைன ெவன்� �ழ்த்�ம் �ரரக்�ம் காட�்ப்
�றத்�ல் வாழ்�றாரக்ளா என்� இராமன் ெப�ங்கவைல
அைட�றான். உடேன அ�மைனக் �ப்�ட�்
இராவணைனக் கலக்� ய�த்த ெதன்�ைனப் பைடையத்
�ரடட்க் கடட்ைள ���றான். பரதன் தைலைம�ல்
அ�மான், அங்கதன், �க்ரீவன் ஆ�ேயா�ம், அவர�
ெதன்னகப் பைட�ன�ம் கானகப் ேபாரக்்களத்�க்�
வ��றாரக்ள்.
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லவா, �சா, இராமன் �தல்
சந்�ப்�

காட்� ஐந்�
லவா, �சா, இராமன் �தல் சந்�ப்�
இடம்: காட�்ப் ேபாரக்்களம்.ேநரம்:

மாைலபங்�ெகாள்ேவார:் இலட�்மணன், பரதன்,
சத்��கனன், அ�மன், அங்கதன், �க்ரீவன், லவா, �சா,
இராமன், �தா. ஆ�ரம ம�த்�வர,் �டரக்ள்.அரங்க

அைமப்�: பரதன் ஏ�ய ஓரம்�ல் லவா�ன் கரம்
காயமான�! [�ல்ைலக் �ேழ ேபாட�்�ட�்க் �சா லவா
ைக�க்�க் கட�்ப் ேபா��றான்] அ�த்�ப் ேபாரில் �சா
பரைதைனக் காயப்ப�த்� �டமாக்�னான். கலங்கமற்ற
��வைரக் கண்� பராக்�ரம�ள்ள அ�மான்
பைட�னர ்ேபாரிடத் தயங்� நின்றனர.் அ�மான் ஏேதா
சந்ேதகப்பட�்த் தன் ஒற்றன் ஒ�வைன அ�ப்�
ஆ�ரமத்�ல் �தா இ�ப்பைத அ�ந்� ெகாண்டான்.
அ�மான் ��வரக்ளின் கண்கள் இராமப் �ர��ன்
கண்கைள ஒத்��ப்பைத�ம், �கசச்ாயல் �தா�ன்
�கத்ைதப்ேபால் இ�ப்பைத�ம் கண்� ேபர�ரச்�்



அைடந்தான்! அ�மானின் உடம்� ந�ங்க ஆரம்�த்�க்
ைககள் தளரந்்தன! இராமப் �ர��ன் கண்மணிக�டன்
எப்ப�ப் ேபாரிட�் நான் �ைறப் ப�த்�ேவன் என்�
மனெமா�ந்தான் அ�மான்! அ�மான் பைட�னர்
ேபாரிடாமல் �ம்மா நிற்பைதக் கண்�, பரதன் ெப�ங்
ேகாபம் அைடந்தான்! பரதன் �னத்ைதக் கண்�
அ�மான் தயங்�ப் ேபாரிட வந்தேபா� லவா, �வா
இ�வ�ம் ந�ங்�க் ெகாண்��க்�ம் அ�மாைன
எளிதாகப் ��த்� ஒ� மரத்�ல் கட�்ப் ேபாடட்னர.்
அப்ேபா� இராமன் ேதரில் வந்�றங்�க் ேகாபத்�டன்
ேநராக இரடை்டயரக்ைள ேநாக்� நடந்தான்.

இராமன்: (லவா, �சா இ�வர� வல்லைமைய
மன�ற்�ள் �யந்தப�, ஆங்காரத்ைதக் கட�்ப்ப�த்�)
அ�ைமச ்��வரக்ேள! யார ்நீங்கள் ? யார ்உங்கள்
ெபற்ேறார ்? எங்��ந்� வந்தவர ்நீங்கள் ?லவா, �சா:
(ேபாைர நி�த்�) நீங்கள் யார ்? எங்��ந்� வ���ரக்ள் ?
நீங்கள் ��ங்கள் �த�ல்.இராமன்: என் ெபயர ்இராமன்.
ேகாசல நாட�் மன்னன் நான். அேயாத்�ய �ரி���ந்�
வ��ேறன். அந்த ��ைரைய அ�ப்�யன் நான்தான்!

 
லவா, �சா: (இ�வ�ம்) ஓ! அப்ப�யா ? அந்த ��ைரப்

��த்தவர ்நாங்கள்தான்! எங்கள் அன்ைன �� நாட�்
இளவர�! ெபயர ்�தா! எங்கள் தந்ைதயார ்ெபய�ம்
இராமன்தான்! ஆனால் நாங்கள் அவைர இ�வைரக்
கண்ட�ல்ைல!லசா: என் ெபயர ்லசா! இவன் ெபயர ்�சா!
நாங்கள் இரடை்டயர!் அன்ைன ஆ�ரமத்�ல் இ�க்�றார.்
தந்ைத ேகாசல நாட�்ல் எங்��க்�றார ்என்� ெதரியா�.

இராமன்: [அ�ரச்�் அைடந்�, தளரச்�்�ற்� �ல்ைலக்
�ேழ ேபா��றான். ��வரக்ைள ெந�ங்�க் கனி�டன்
உற்� ேநாக்��றான்] சமரத்்தான உங்க�க்� லவா, �சா



என்ற அழகான ெபயரக்ைள இடட்வர ்யார ்? உங்க�க்�
�ல்�த்ைத கற்�க் ெகா�த்தவர ்யார ்?

லவா, �சா: எங்கள் �� ேவத மகரி� வால்��! … ஏன்
�ல்ைலக் �ேழ ேபா���ர ்? [அவரக்�ம் �ல்ைலக் �ேழ
ேபா��றாரக்ள்]. ஒன்� எங்களிடம் ேபாரி�ங்கள்;
அல்ல� ��ைர எங்களிடம் �ட�்�ட�் ஓ�ங்கள்.
ஓ�பவரின் �� யாம் அம்� ெதா�ப்ப�ல்ைல! ஆ�தமற்ற
மனித�டன் யாம் ேபாரி�வ�ல்ைல! அ� அறமற்ற�
என்� எங்கள் ��நாதர ்ெசால்���க்�றார!் இராமன்:
[�ரித்�க் ெகாண்�] உங்கள் �த்த தரம்த்ைத
ெமச�்�ேறன். ஆ�தமற்ற நப�டன் நா�ம்
ேபாரி�வ�ல்ைல! அஞ்சாத ��வ�ட�ம் நான்
ேபாரி�வ�ல்ைல! ஆமாம், வல்லைம �க்க �ல்லம்�
�த்ைதைய, நீங்கள் கற்�க் ெகாள்ள எத்தைன மாதங்கள்
ஆ�ன ?

லவா, �சா: எத்தைன மாதங்களா ? எத்தைன
வ�டங்கள் என்� ேக�ங்கள்! ஆமாம், ஏன் நீங்கள்
��வ�டன் ேபாரி�வ�ல்ைல ? அவரக்ள் எல்லா�ம்
அஞ்சாமல் எங்களிடம் ேபாரிடட்ார.் நீங்கள் ஏன் ேபாரிட
அஞ்���ர ்? ��வ�டன் ேபாரிடக் �டா� எந்த ேவதம்
ெசால்��ற� ? உங்கள் ��நாதர ்யார ்?

இராமன்: எம� ��நாதர ்வ�ஸ்ட மகரி�. நீங்கள்
இ�வ�ம் ��வர.் நான் வய� �ற்�ய வா�பன். நான்
உங்கள் இ�வ�டன் ேபாரி�வ� �ைறயன்�.

லவா, �சா: அ� சரி மாமன்னேர! எங்களில்
ஒ�வ�டன் ேபாரி�ங்கள்! உங்கள் �த்த தரம்த்�ன்ப�
அ�தான் தரம் ெமன்றால், எங்களில் ஒ�வ�டன்
ேபாரி�ங்கள்! ஆமாம், உங்கள் �� வ�ஸ்டர,் எங்கள் ��
வால்��ைய �ட வல்லவரா ?

இராமன்: ஆம் பாலரக்ேள! வ�ஸ்ட மகரி�, வால்��
மகரி�ைய �ட சற்� வல்லவரத்ான்! … ஆனால் நான்
��வன் ஒ�வ�டன் எப்ப�ப் ேபாரி�வ� ? உங்கள்
வயைதப் ேபால் எனக்� �ன்� மடங்� வய�! அ��ம்
தரம்மாகா�! உங்களில் எவ�ட�ம் நான் ேபாரிடப்
ேபாவ�ல்ைல …. நான் உங்க�டன் ேபாரிடட்ால் உங்கள்
அன்ைனக்�ப் ��க்கா�!

லவா, �சா: ஏன் அப்ப�ச ்ெசால்� ேபார ்ெசய்ய
பயப்ப���ர ்? �த�ல் ��ைரைய நாங்கள் கட�்ப்
ேபாடட்ேத, எங்கள் அன்ைனக்�த் ெதரியா�. ஆ�ரமத்�ல்



இ�க்�ம் எங்கள் அன்ைன இைதப் பற்�க்
கவைலப்படார.் எதற்காக எங்கள் தா�ன் எ�ரப்்�க்�ப்
பயப்ப���ர ்? எங்க�டன் ேபாரிட, எங்கள் அன்ைன�ன்
அ�ம�ைய ஏன் நா���ர ்? நமக்�ள் நடக்�ம்
அ�வேமத யாகப் ேபாரில், எங்கள் அன்ைனையக்
ெகாண்� வரா�ரக்ள். … ஆமாம், எங்கள் �� வால்��ைய
�ட, உங்கள் �� வ�ஸ்டர ்வல்லவர ்என்ப� உண்ைம
என்றால், எங்க�டன் ேபாரிட�் அைத நி��த்�க்
காட�்ங்கள்!

இராமன்: அ�ல் ஒ� �க்கல் உள்ள�! நீங்கள்
��வரானதால், உங்களிடம் ேபாரிட உங்கள்
அன்ைன�ன் அ�ம� ேதைவ. அவ�யம் ேதைவ.
அ�தான் தரம்ம். ஆமாம், நீங்கள் ஏன் உங்கள் தந்ைதைய
இ�வைரப் பாரக்்க �ல்ைல ?

லவா, �சா: தரம்த்ைதக் ��ப்�ட�் ஏன் இப்ப�த்
�தரக்்கம் ேப���ர ்? தந்ைத இ�க்��டம் எங்க�க்�த்
ெதரியா�! ெதரிந்தா�ம் எங்க�க்� வ� ெதரியா�! வ�
ெதரிந்தா�ம் அன்ைன�ன் அ�ம� �ைடக்கா�! எங்கள்
தந்ைததான் எங்கைளக் காண வர�ல்ைல! எங்கைளக்
காண ��ப்ப� �ல்ைல! அவ�க்� ேநர��ல்ைல! அவர்
�க்கப் ��வாதம் ெகாண்டவராம். அவர ்ெபரிய
பராக்�ரமசா�யாம்! அவைரக் கண்டால் அ�ரரக்ள்
ஓ�ப்ேபாய் ��வாரக்ளாம்! … ஆனால் எங்கள் தாைய
அவரத்ான் காட�்க்�த் �ரத்� �டட்ாராம்! க�ம்
கல்ெநஞ்சக்கார மனிதர!் அவர ்எங்கள் தாையக்
காட�்க்�த் தனிேய அ�ப்�ய� தரம்மாகா�.

இராமன்: [ேயாசைன�டன்] ஒ��றம் பாரத்்தால் அ�
அதரம்ம்தான்….! ஆனால் ேவ� ேகாணத்�ல் பாரத்்தால்
அ� அதரம்மாகத் ேதான்றா�! …. அ� தரம்மா அல்ல�
அதரம்மா என்ப� வாதத்�க்� உரிய�! … ஆமாம்,
அவைரக் காண ேநரிடட்ால் என்ன தண்டைன
ெகா�ப்�ரக்ள் ?

லவா, �சா: [தைர�ல் �டந்த �ல்ைல எ�த்�] இந்த
அம்�களால் அவர� ெநஞ்ைசப் �ளப்ேபாம்! ….
[��வரக்ளின் �ல்ேபாைரப் பற்� ஆ�ரமத்�ல்
ேகள்��ற்� அப்ேபா� �ைத ஓ� வ��றாள். கா� நிறப்
�டைவ உ�த்�ய �தா ஆ�ரமத்�ன் மற்ற �டரக்�டன்
ேபாரத்்தளத்�க்� வ��றாள்] …. அேதா எங்கள் அன்ைன!
எங்கைள ேநாக்� வ��றார.் …. [�தா இராமைனக்



கண்�ம் காணா�, �த�ல் அ�மாைனக் கட�்ப்
ேபாட�்ள்ள அந்த மரத்த�க்�ப் பத�க் ெகாண்�
ெசல்�றாள். இராமன் �தாைவ ேநராக ேநாக்க மன�ன்�
அவைளத் த�ரத்்�க் ��ைர கடட்ப்பட�்ள்ள ேவ�
மரத்த�க்� நகர�்றான். லவா, �சா தாையத்
ெதாடர�்றாரக்ள்]

 

 
�தா: கண்மணிகேள! என்ன அலங்ேகாலம் இ� ?

உடேன அ�மாைன அ�ழ்த்� ��ங்கள்! [லவா, �சா
இ�வ�ம் ஓ�ப்ேபாய் அ�மானின் கடை்ட அ�ழ்த்�
���றாரக்ள். ஆ�ரமச ்�டரக்ள் பரத�க்�ம் மற்ற
பைட�ன�க்�ம் ��டை்ச அளிக்�றாரக்ள். அ�மான்
ேசாக மைடந்� �தாைவக் �ம்���றான்]

அ�மான்: [கண்ணீர ்ெபாங்� �தா�ன் கா�ல்
��ந்� வணங்�] மகாராணி! இந்த காட�்லா, இந்தக்
ேகாலத்�லா, இந்த நிைல�லா உங்கைள நான் காண
ேவண்�ம் ? உங்கைளக் காட�்ேல கா�ம்
�ரப்ாக்�யம்தான் அ�ேய�க்� எ�தப்பட�்ள்ள ��யா
? அன்� இலங்கா�ரி அேசாக வனத்�ல் உங்கைள
�த�ல் கண்� ��த்தேபா� எத்தைகய ஆனந்தம்
அைடந்ேதன் இன்� உங்கைளக் கண்ட�ன்
எ�ரம்ைறயாக என் ெநஞ்சம் பற்� எரி�ன்ற�
மகாராணி! ��ம் ெசல்வத்��ம் வளரந்்த ��லா�ரி
மன்னரின் ெசல்� மாளிைக�ல் வாழா�, இந்த



வனாந்�ரக் காட�்ல் ��வரக்�டன் எப்ப� காலந்
தள்���ரக்ள் ?

�தா: [கண்ணீ�டன்] எ�ந்��! மாளிைகைய �ட
மகரி� ஆ�ரமத்�ல் நான் ம�ழ்ச�்யாக வாழ்�ேறன்.
யாெரன்� உன்ைனத் ெதரியாமல் கட�்ப் ேபாட�்
�டட்ாரக்ேள எம காதகரக்ள்! … கண்மணிகேள!
அ�மான்தான் அேசாக வனத்�ல் �ைறப்படட் என்ைன
�த�ல் கண்���த்� �டப்தற்� உத� �ரிந்தவர.்
அவரிடம் மன்னிப்�க் ேக�ங்கள்! … அேயாத்�ய �ரி�ல்
அ�வேமத யாகம் �ரிவைதப் பற்� மகரி� எனக்�ச்
ெசான்னார!் ஆனால் அந்தக் ��ைரையக் கட�்ப்
ேபாடட்வர ்என் கண்மணிகள் என்ப� இன்�தான்
எனக்�த் ெதரிந்த�.

லவா, �சா: [அ�மானின் கா�ல் ��ந்� வணங்�]
நாங்கள் தவ� ெசய்� �டே்டாம். எங்கள் அ�யாைமக்�
மன்னிக்க ேவண்�ம் ஐயேன!

அ�மான்: [எ�ந்��ங்கள்] ஒன்�ம் அ�யாத பாலர்
நீங்கள்! … தாேய! உங்கள் �ர �த்�ரரக்ைள நான்
அைடயாளம் கண்� ெகாண்ேடன். கண்கைளப் பாரத்்தால்
இராமப் �ர��ன் கண்கள்! �கத்ைதப் பாரத்்தால்
அன்ைன�ன் �கம்! ��வரக்ள் யாெரன்� ெதரிந்த�ன்
என் ைககள் வ�வற்�ப் ேபா�ன! ேபாரிட ��யாமல்
தயங்�ேனன், �ன்வாங்�ேனன்! எளிதாக இ�வ�ம்
என்ைனப் பற்� மரத்�ல் கட�்ப் ேபா�வைத நான்
ேவ�க்ைக பாரத்்ேதன்! … இளவரசர ்பரத�க்� என்ேமல்
�க�ம் ேகாபம்! .. யாெரன்� ெதரியாமல் ��வரக்ள்
பரதன், இலட�்மணன், சத்��கனன் �வைர�ம் �டக்
காயப்ப�த்� �டட்ாரக்ள்! �ல்லம்� �த்தகர ்இராமப்
�ர��ன் �தல்வராக இ�க்க ேவண்�ேம த�ர ேவ�
யாராக�ம் இ�க்க ��யா� என்� மன�ல்
அ�த்தமான�.

�தா: அட பாவேம! அவரக்ள் எங்ேக காயப்பட�்க்
�டக்�றாரக்ள் ?

அ�மான்: அ� ேநற்ைறய நிகழ்ச�்! பைட�னர்
அவரக்ைளத் �க்� வந்த�ன் அரண்மைன ம�த்�வர்
காயத்�க்�க் கட�்ப் ேபாடட்ாரக்ள். …. அேதா அவரக்�ம்
உங்கைளக் காண இங்� வந்� ெகாண்��க்�றாரக்ள்.
பரத�க்� ஆ�ரம ம�த்�வர ்கட�்ப் ேபா��றார.்



[ைகக்கட�்டன் இலட�்மணன், சத்��கனன் �தா�ன்
�ன்வந்� வணங்�க் கண்ணீர ்வ�க்�றாரக்ள்.]

�தா: [ெபாங்� வ�ம் கண்ணீ�டன்] என் கண்மணிகள்
உங்கைள யாெரன்� ெதரியாமல், காயப்ப�த்�
�டட்ாரக்ேள! ஒ� தவ� நடந்த �ன், அ�த்த�த்�ப் பல
தவ�கள் நிகழ்ந்� �டட்ன! லவா, �சா இவ�க்�ம்
உங்கள் ெபயைரச ்ெசால்�க் ெகா�த்ேதேன த�ர,
உங்கள் �கத்ைதக் காடட் ��யாமல் ேபானேத மனம்
என்� ேநா�ற�! (லவா, �சாைவப் பாரத்்�) இவரக்ள்
உன� தந்ைத�ன் தம்�மாரக்ள், இலட�்மணன்,
சத்��கனன். அேதா! அங்ேக கட�் ேபாடப்ப�பவ�ம் ஒ�
தம்�ேய. அவர ்ெபயர ்பரதன். அவரக்ள் யாவ�ம் உன்
�த்தப்பபன்மார.்

லவா, �சா: [இ�வ�ம் கா�ல் ��ந்�] ஐயம்�ர!்
எங்கைள மன்னிக்க ேவண்�ம். நாங்கள் ெதரியாமல்
உங்ைளக் காயப்ப�த்� �டே்டாம். [லவா, �சா இ�வ�ம்
தாைய �ட�், ��ைர கடட்ப்பட�்�க்�ம் மரத்த�க்�ச்
ெசல்�றாரக்ள்]

இலட�்மணன்: [கண்ணீைரத் �ைடத்�க் ெகாண்�]
இ�வ�ம் �ல்லா� �ரரக்ள்! �ரா� �ரரக்ள்!
ெபரியவரா�ய நாங்கள் ��வர ்என்� அஞ்�ச ்சற்�
தயக்க�டன்தான் ேபாரிடே்டாம்! ஆனால் ��வரக்�க்�
அப்ப� ஓர ்அசச்�ல்ைல! …. அேதா அண்ணா
வந்��க்கார!் …. உங்களிடம் அண்ணா ேப�னாரா ?
நீங்கள் அவரிடம் ேப�னீரக்ளா ? … லவா, �சா
உங்கைள�ம், அேயாத்�ய�ரிக்� அைழத்�ச ்ெசல்ல
அண்ணா�டம் ேகடக்ப் ேபா�ேறன்.

�தா: [�கத்ைத ��ப்�க் ெகாண்�] ேவண்டாம்
இலட�்மணா. உங்கள் அண்ணா என்ைனப் பாரக்்கவா
இங்� வந்��க்கார ்? ��ைரையப் ��த்�ப் ேபாக
வந்��க்கார!் அேயாத்�ய �ரிக்� ��ைரைய
அைழத்�ப் ேபாவார!் என்ைன �ண்�ம் அைழத்�ப்
ேபாவார ்என்� எனக்� நம்�க்ைக �ல்ைல! நீ�ம் அைத
எ�ரப்ாரக்்காேத! அவ�ைடய �தல் ேவைல,
அைடபட�்ள்ள ��ைரக்� ��தைல! அபைல �தா�க்�
��தைல என்� நிைனக்காேத! ேவண்டாம் இலட�்மணா!
அவைரக் ேகடக்ாேத! என்ைனக் �ட�்ச ்ெசல்ல
அவ�க்கல்லவா ெதரிய ேவண்�ம் ? நீ ேகட�் அவர்
என்ைன அைழத்�ச ்ெசல்வதா ? �த�ல் நீ ேகடப்ேத



எனக்� அவமானம்! நான் எப்ேபாேத ேதைவ யற்றவளா�
ெவளிேய தள்ளப் படட்வள். இப்ேபா� எப்ப� ஒ�
ேதைவைய நீ உண்டாக்கப் ேபா�றாய் ? பாைல வனமான
என் வாழ்க்ைக இனி ேசாைல மயமாக �ளா�. அ�
எனக்�த் ெதரி�ம். அவர ்வந்� அைழத்�ச ்ெசல்வார்
என்� அன்� நீதான் ெசான்னாய். இ�வைர இங்�
வராதவர,் இன்� ஏன் வந்தார ்என்ப� எனக்�ம் ெதரி�ம்.
உனக்�ம் ெதரி�ம். பத்�ப் பனிெரண்� வ�டமாக அவர்
என்ைனக் காண இங்� வந்த� �ைடயா�! இ�க்காளா
அல்ல� இறந்� �டட்ாளா என்� ேகடட்� �டக்
�ைடயா�! என்ைன மறந்� ேபானவ�க்� நீ �ண்�ம்
நிைன�டட் ேவண்�மா ? ேவ�க்ைகயாய் இ�க்�ற�!
இப்ேபா�ம் என்ைனத் ேத�ேயா, என்�டன் ேபசேவா,
என்�டன் உற� ெகாண்டாேவா உன் அண்ணா
வர�ல்ைல! என்ைனக் காண வந்��ந்தால், என்ேனா�
கனிவாகப் ேப�னால், நான் அவைர ம�ப்ேபன்!
உபசரித்� ஆ�ரமத்� வ�ம்ப� அவைர அைழப்ேபன்!

சத்��கனன்: அப்ப�ச ்ெசால்லா�ரக்ள் அண்ணி.
அண்ணா�ன் உள்ளக் ேகா��ல் உங்கைளத் த�ர ேவ�
யா��ல்ைல. அண்ணா�ன் மன� தங்க மன�!
அ�வேமத யாகத்�ட�க்� �ன்னால் யாவ�ம்
கா�ம்ப� உங்கள் ��வ�வத் தங்கச ்�ைலைய
வாரத்்� அமர ைவத்�த் �ன�ம் தரி�த்� வ��றார!்

�தா: உன் அண்ணா�க்� என்ேமல் இத்தைன பாசமா ?
எனக்� இ� ெதரியாேத! அவர� உள்ளக் ேகா��ல்
எனக்� இன்�ம் இட�ள்ளதா ? ஆசச்ரியமாக இ�க்�ற�!
உ�ரச் ்�ைலைய அகற்��ட�்த் தங்கச ்�ைலக்�ச்
சாம்�ராணி ேபா��றார.் ஊரக்் கண்க�க்�த் தங்கச்
�ைலயாய் நானி�ப்ப�, என் ெநஞ்�ல் ஈயத்ைதக்
காய்ச�் ஊற்��ற�. உ��ள்ள மைன� காட�்ல்
த�க்�ம் ேபா�, உ�ரற்ற தங்கச�்ைல �கவா�யாக
மாளிைக�ல் இ�ப்ப� நியாயமா ? இலட�்மணா! அந்த
உ�ரற்ற �ைல, உ�ரச்�்ைல ேபால் உடேன அகற்றப்
படேவண்�ம். நான் ெசான்னதாக உன் அண்ணா�டம்
ெசால். என் உ�வம், ஓ�யம் எ��ம் அரண்மைன�ல்
இ�க்கக் �டா�! நான் ஒன்�ம் உ�ரற்ற �ைலேயா,
வண்ண ஓ�யேமா அல்ல� ேபாட�்ப் பரிேசா இல்ைல!
ெசத்தவ�க்�தான் �ைல ைவப்பாரக்ள்! உன்
அண்ணா�ன் ஏட�்ல் உண்ைமயாக, நான்



ெசத்��டட்வள்தான்! ஒ� பந்தயப் ேபாட�் �ரர ்உன்
அண்ணா!. பந்தயத்�ல் ெவன்ற பரிைசக் காட�்
மாளிைக�ல் ைவப்பவர.் அன்� கானகத்�ல் நான்
கடத்தப் படட்�ம் அவர ்தனியாகேவ வாழ்ந்தார!் இன்�ம்
நானில்லாமல் அவர ்தனியாக வாழ்�றார.் மைன�
என்�ம் ஒ� ெபண்�ற� அவ�க்�த் ேதைவ �ல்ைல!
அவ�க்� ேவண்�ய� ��மக்கள் பாராட�்!
��மக்கைளத் தைலேமல் ைவத்�க் ெகாண்டதற்� நான்
ப�யாேனன்! தன் பராக்�ரமத்ைத நிைலநாடட், அவர்
அ�வேமத யாகம் ெசய்தார!் அ�யாத என் �தல்வர்
��ைரையக் கட�்ப் ேபாட�் அ�வேமத யாகப்ேபாரில்
அவர� தம்�மார,் காயம் அைடந்தாரக்ள். எல்லாத்
�ய�க்�ம் அவேர காரண கரத்்தா!

சத்��க்கனன்: அண்ணி! அண்ணா அ�வேமத யாகம்
ெசய்ததால்தாேன லவா, �சாைவ அண்ணா�ம்,
நாங்க�ம் கண்� ெகாள்ள ��ந்த�!

�தா: இல்ைலயப்பா! என்ைனப் �ரித்த உங்கள்
அண்ணா அ�வேமத யாகம் ெசய்�, என்
கண்மணிகைளப் �ரிக்கப் ேபா�றார!் என் �தல்வைரக்
கண்ட உன் அண்ணா�ன் கண்கள் என்ைன ஏன்
காண�ல்ைல ? ��ைரையக் காண வந்தவ என்ன�ைமப்
ப�, ‘நீ எப்ப� இ�க்�றாய் ‘ என்� என்னிடம் ஏன் ஒ�
வாரத்்ைத �ட ேபச�ல்ைல ? �ண்டப்படாத அபைல
மைன�ைய ஒ��ைறக் கனி�டன் �ட ஏன்
பாரக்்க�ல்ைல ?

இலட�்மணன்: அண்ணி! அப்ப�ச ்ெசால்லா�ரக்ள்.
இம்�ைற நாங்கள் அண்ணாைவ ��, உங்கைள
அரண்மைனக்� அைழத்�ச ்ெசல்லப் ேபா�ேறாம்.

�தா: நான் ��ம்� வந்தால்தாேன! நான் என்ன
��ைரயா இ�த்�க் ெகாண்� ேபாக ? உன் அண்ணா
அைழத்தா�ம், நான் வர ம�ப்ேபன்! அப்ப� அவர்
அைழத்தா�ம், �தல் தடைவயாக அவைர எ�ரக்்கப்
ேபா�ேறன்! நான் என்ன அரண்மைன அந்தப்�ர
அ�ைமயா ? வா ெவன்றால் வணங்� வ�வ�ம், ேபா
ெவன்றால் பணிந்� ேபாவ�ம் ��ைல நாட�்
இளவர��டம் இனி நடக்கா�. �ன்னாளில் �தா
அ�யாளாக ப��ன் பாத மலரக்ைளக் க��க்
ெகாண்��ந்தாள். �தா�ன் அ�ைமக் காண்டம் என்ேறா
��ந்� �டட்�, இலட�்மணா!
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��ைவ ேநாக்�ச ்�தா
காட்� ஆ�

��ைவ ேநாக்�ச ்�தா

இடம்: வால்���ன் ஆ�ரமத்�க்� அ��ல் ெபரிய
மைலகள் �ழ்ந்�ள்ள கா�.

ேநரம்: மாைல ேவைள
பங்�ெகாள்ேவார:் வால்��, இராமன், �தா,

இலட�்மணன், பரதன், சத்��கனன், அ�மன், அங்கதன்,
�க்ரீவன், லவா, �சா, ஆ�ரமச ்�டரக்ள். மைல ேமட�்க்�
அ��ல் உள்ள ஒ� மரத்�ல் அ�வேமத யாகத்�ன்
ெவள்ைளக் ��ைர கடட்ப்பட�்ள்ள�.

(இராமன் மரத்�ல் கட�்ண்ட ��ைரைய அ�ழ்க்கச்
ெசன்றேபா�, லவா, �சா இ�வ�ம் ��த்ேதா�ச ்ெசன்�
ம�க்�ன்றனர)்

லவா, �சா: [தைர�ல் �டந்த �ல்ைலக் ைக�ல்
எ�த்�] நி�த்�ங்கள் ேகாசல மன்னேர! �த�ல்
எ�ங்கள் உங்கள் �ல்ைல! ��ைரையக் கட�்யவர்
நாங்கள்! �த�ல் எங்க�டன் ேபாரிட�் ெவன்ற �ன்தான்
நீங்கள் ��ைரைய ���க்கலாம்.



இராமன்: [கனி�டன்] அ�ைமப் பாலரக்ேள!
உங்க�டன் நான் ேபாரிடப் ேபாவ�ல்ைல! நீங்க�ம்
என்�டன் ேபாரிடத் ேதைவ �ல்ைல! இந்தக் ��ைர
எப்ப� எனக்� ெசாந்தேமா, அேத ேபால் அ�
உங்க�க்�ம் ெசாந்தேம! நாெமல்லா�ம் இப்ேபா�
ஒ�பக்கம்! நான் உங்கள் எ�ரி�ம் அல்லன்! நீங்கள்
எமக்�ப் பைகவ�ம் அல்லர!்

லவா, �சா: ேகாசல மன்னேர! என்ன ��ர ்ேபா���ர!்
ெசாந்தம் ெகாண்டா� எங்கைள ஏமாற்ற ��யா�!
நீங்கள் �ல்ைல எ�க்கப் ேபா��ரக்ளா ? இல்ைலயா ?
ஆ�தமற்ற எ�ரிேயா� யாம் �ல்ேபார ்ெதா�ப்ப�ல்ைல
என்ற� நிைன��க்�றதா ? ேபாரிடாமல் நீங்கள்
��ைரைய அ�ழ்ப்ப� தவ�. எங்கள் �தல் எசச்ரிக்ைக
இ�! எ�ங்கள் உங்கள் �ல்ைல!இராமன்: ேபா�க்�
�த�ல் உங்கள் அன்ைன�டம் அ�ம� ெபற்�
வா�ங்கள். அப்ேபா� நான் யாெரன்�ம் உங்கள்
அன்ைன�டம் ேக�ங்கள். அதன் �ற� நீங்கள் என்�டன்
ேபாரிடலாம்.

லவா, �சா: [ஆசச்ரியேமா�] ம�ப��ம் எங்கள்
அன்ைனைய ஏன் இ�த்� வ���ர ்? எங்கைள யா�ம்
நி�த்த ��யா�. ஆமாம் … நீங்கேள ெசால்�ங்கள்
யாெரன்� ?

[அப்ேபா� ேவகமாய் வால்�� �னிவர ்வ��றார.்
லவா, �சா இ�வ�ம் தைல �னிந்� ைக�ப்�
வணங்��ன்றனர.்]

வால்��: பாலரக்ேள! நி�த்�ங்கள் ேபாைர! �ேழ
ேபா�ங்கள் �ல்ைல!



லவா, �சா: (இ�வ�ம் ஒ�ங்ேக) வணக்கம் ��ேதவா!
(�ல்ைல இ�வ�ம் �ேழ ேபா��றாரக்ள்)

இராமன்: (இராம�ம் தன் �ரீடத்ைத எ�த்��ட�்க்
�னிந்� வணங்��றான்.) வணக்கம் மகரி�!

வால்��: அ�ைமச ்��வரக்ேள! யாெரன்றா
ேகட�்�ரக்ள் ? இவரத்ான் உங்கள் அ�ைமப் �தா! …
(இராமைனப் பாரத்்�) மாமன்னா! உங்கள் ��ைரையச்
��வரக்ள் கட�்ப் ேபாடட்� அ�யாமற் ெசய்த தவேற!
பலைரக் காயப்ப�த்�ய�ம் அவரக்ள் அ�யாமற் ெசய்த
தவேற! எனக்�த் ெதரியாமல் ேபான�. �த�ல்
ெதரிந்��ந்தால், ேதைவயற்ற இந்தப் ேபாைர நி�த்�
��ப்ேபன். இத்தைன ேபர ்காயப் படட்ைத�ம்
த�ரத்்��ப்ேபன்!

லவா, �சா: [அல�க் ெகாண்�] ேகாசல மன்னர ்எங்கள்
தந்ைதயா ? எங்கள் அ�ைமத் தந்ைதயா ? … (லவா மட�்ம்)
நாங்கள் ேபாரிடப் ேபான இவர ்எங்கள் �தாவா ?
எங்க�டன் ஆரம்பத்���ந்ேத ேபாரிட ம�த்த இவர்
எங்கள் தந்ைதயா ? தான் யாெரன்� ��னா�ம், தந்ைத
என்� ெசால்லா�, மைறத்�க் ெகாண்ட இவர ்எங்கள்
�தாவா ?

இராமன்: அ�ைமப் பாலரக்ேள! ெமய்யாக நீங்கள்
யாெரன்� �த�ல் எனக்�த் ெதரியா�. உங்கள்
அன்ைன�ன் ெபயைரக் ேகடட்�ம் நான் ேபார ்ெதா�க்க
வந்தைத நி�த்�ேனன். உங்க�டன் ேபாரிட�ம்
ம�த்ேதன்.

�சா: எங்கள் அன்ைனயப் பற்�த் ெதரிந்த�ம், தந்ைத
நான் என்� நீங்கள் ஏன் எங்க�க்�க் �ற�ல்ைல ?
எங்கள் அன்ைனையக் கனி�ன்�, கண்ணிய �ன்�க்
காரண �ன்�க் கானக �லங்�ேபால் காட�்க்�த்
�ரத்�ய ேகாசல மன்னர ்நீங்கள் தானா ? �தாவாக
இ�ந்�, எங்கைள இ�வைரக் காண வராத ேகாசல
மன்னர ்நீங்கள் தானா ? இன்� இவைரக் கண்�ம்
காணாமல் ேபான� எங்கள் நல்ல காலந்தான்!
[இராமைனக் �ரந்்� ேநாக்�] எங்கள் தந்ைத என்�
ெசால்லக் �ட உங்க�க்�த் தயக்கமா ? உங்கள் �தல்வர்
என்� ெசால்வ�ல் �ட அத்தைன ெவ�ப்பா ? அல்ல�
ெவடக்மா ? [இராமன் ேவதைன தாங்காமல் தைலையத்
ெதாங்க ���றான்.]



வால்��: மாமன்னா! ஆ�ரமத்�ல் �தா�க்� �றந்த
இந்த இரடை்டச ்��வர ்உன்ன�ைமப் �த்�ரர!் அ�ல்
சந்ேதகம் ேவண்டாம்! [லவா, �சா இ�வைர�ம் பாரத்்�]
பாலரக்ேள! சந்ேதக �ன்� இவர ்உங்கள் தந்ைததான்!

இராமன்: [ஆசச்ரியேமா�] மகரி�! �தா�க்�ப்
�றந்த இ�வ�ம் ெமய்யாக என் �தல்வரக்ளா ?

லவா, �சா: வந்தனம், வந்தனம் �தாேவ!
[வணங்��றாரக்ள்]. [ஆத்�ரேமா�] சந்ேதகம் �ராத்
தந்ைத! சந்ேதகம்! சந்ேதகம்!! சந்ேதகம்!!! சந்ேதகக்
�ணம் இன்�ம் தந்ைதக்�க் �ைறய �ல்ைலேய!

வால்��: ஆமாம் மாமன்னா! இவரக்ள் உன் அ�ைமப்
�தல்வேர! �ரம்மா, �வன், �ஷ்� ஆ�ய �வர்
சாட�்யாகச ்ெசால்�ேறன். இவரக்ள் உன் அ�ைமப்
�தல்வேர! அன்ைறக்� இலட�்மணன் காட�்ல் �ட�்
ெசன்ற கரப்்பவ� �தா�க்� என் ஆச�்ரமத்�ல் தங்க
இடமளித்ேதன். �தா�க்� இரடை்டப் �ள்ைளகள்
�றந்தாரக்ள். லவா, �சா ெவன்� ெபயர ்ைவத்தவன்
நாேன! �றந்த�ம் அவரக்ள� ேஜா�டத்ைதக் கணித்�,
�ரகங்களின் அைமப்ைப�ம், எ�ரக்ாலத்ைத�ம்
ேசா�த்ேதன். இராஜ அம்சங்கள் பைடத்த அவர ்இ�வ�ம்,
மாமான்னரின் பரம்பைர வாரி�ப் படட்ேம�ம்
இளவரசரக்ள். அ�ல் எந்த ஐய�ம் இல்ைல, மாமன்னா!

[அசச்மயத்�ல் பரதன், இலட�்மணன், சத்��க்கனன்
�வ�ம் ைக�ல் கட�்க�டன் �ன்வந்� வால்��
மகரி�ைய வணங்��றாரக்ள். �தா தனியாகத்
�ரத்�ல் நின்� ேவ�க்ைக பாரக்்�றாள். அ�மான்
�தா�ன் அ��ல் நிற்�றான்.]

�வ�ம்: வணக்கம் மகரி�! (பரதன் மட�்ம்)
யாெரன்� ேகட�்க் ெகாள்ளாமல், ��வ�டன் நாங்கள்
ேபாரிடட்�ம், எங்கள் தவேற! அ�வேமத யாகம்



�ரிந்த�ன் எ�ரப்ாராத பலன், �தா அண்ணி, ��வரக்ள்
அண்ணா�டன் சந்�ப்�! அவரக்�டன் எங்கள் சந்�ப்�!

இலட�்மணன்: மகரி�! �ர �த்�ரரான லவா, �சா
இ�வ�க்�ம் நீங்கள் அளித்த �ல் ப�ற்�ையப்
பாராட�்�ேறாம்! பா�ங்கள் ��வரக்ள் எமக்களித்த
அ�யாத நிைன�ச ்�ன்னங்கைள! [�வ�ம் தங்கள்
கட�்கைளக் காட�்ச ்�ரிக்�றாரக்ள்]. அ�மார்
ஒ�வரத்ான் �ல்ல�க்�த் தப்�யவர!் இராம பரம்பைரப்
பாலரக்ைளக் கண்ட�ம் எங்கள் ைகக�ம் ஏேனா
அம்�கைள ஏவக் ��ன! �ல்ைல ��வ�ம் வைளக்க
எங்கள் மனம் �ைழய �ல்ைல! நாங்கள் ��ம் அம்�கள்
��வர ்ேமல் பட�்�டக் �டா� என்� அஞ்�ேனாம்!
கண்கள் �� ைவத்தா�ம் ைககள் த�மா� அம்�கள்
அவரக்ள்ேமல் படா� அப்பால் ெசன்றன. ஆ��ம் ஓரி�
அம்�கள் எப்ப�ேயா ��வரக்ைளக் காயப்ப�த்�
�டட்ன!

வால்��: அ�ைமச ்��வரக்ேள! உன் தந்ைதக்�
�ன்� தம்�யர.் �த்தவர ்பரதன், அ�த்தவர்
சத்��கனன், இைளயவர ்இலட�்மணன். எல்லா�க்�ம்
�த்தவரத்ான் உன் �தா. அேதா �தா�ன் பக்கத்�ல்
நிற்பவரத்ான் அ�மான்! உன் �தா�ன் வல� ைக
ேபான்றவர!் அவர ்இந்தக் கண்டத்�ன் ெதன்�ைன வா�.
�தாைவ இலங்கா�ரி���ந்� �டக்க் கட�ல் கற்பாலம்
அைமத்தவர ்அவர.் �தா�ன் இ�ப்�டத்ைத �த�ல்
கண்டவ�ம் அவேர! இராவணன் வ�ற்ைறக் கலக்�
இலங்கா�ரிக்�த் ��டட்வர ்அவர!் ெதன்னக �ரர்
அ�மாரின் உத� �ைடத்�ரா �டட்ால், உன்
அன்ைனைய, உன் தந்ைத �ட�்�க்க ��யா�!

லவா, �சா: (இ�வ�ம் அ�மான், பரதன், சத்��கனன்,
இலட�்மணன் அைனவைர�ம் �ண்�ம்
வணங்��றாரக்ள்) மகரி�! ��� ேநரத்�க்� �ன்
அன்ைன�ம் அவரக்ைள அ��கப் ப�த்�னாரக்ள்.

வால்��: [லவா, �சா இ�வைர�ம் பாரத்்�]
பாலரக்ேள! ��ைரைய அ�ழ்த்� ��ங்கள். இனிேமல்
��ைரக்காகப் ேபார ்ேவண்டாம்.

லவா, �சா: ��ேதவா! அப்ப�ேய ெசய்�ேறாம்.
[அ�மான் ெசன்� ��ைரைய அ�ழ்த்�க் க�ற்ைறக்
ைக�ல் ��த்�க் ெகாள்�றான்]. [இ�வ�ம் அ�த்�
இராமனின் பக்கத்�ல் ேபாய் நிற்�றாரக்ள். இராமன்



இ�வைர�ம் அன்�டன் த��க் ெகாள்�றான்] �தாேவ!
ஏன் எங்கள் தாையக் கண்�ம் காணாத� ேபால்
நிற்��ரக்ள் ? தா�டன் ேபச ஏன் தயங்���ரக்ள் ?

இராமன்: கண்மணிகேள! உங்கள் அன்ைனக்�த்
தண்டைன�டட் நான், �ன்னின்� ேபசச ்சக்�யற்�
நிற்�ேறன். ேப�ட நாக்� ���ற�!

லவா, �சா: நாங்கள் அன்ைன�டம் அைழத்�ச்
ெசல்�ேறாம், வா�ங்கள். (தந்ைத�ன் கரங்கைளப் பற்�
இ�வ�ம் தா�டம் அைழத்�ச ்ெசல்�றாரக்ள். வால்��,
பரதன், இலட�்மணன், சத்��கனன் அைனவ�ம்
ெதாடரந்்� �ன்ேன ெசல்�றாரக்ள்.)

வால்��: [�ேழ �னிந்��க்�ம் �தாைவப் பாரத்்�]
�தா! உன் �யரக்ள் எல்லாம் ���ம் ேநரம் வந்� �டட்�.
நீ இராப்பகலாய் நிைனத்�க் ெகாண்��க்�ம் உன் ப�
இேதா உன்ென�ரில் வந்� நிற்�றார.் அரண்மைனக்�
உன்ைன அைழத்�ச ்ெசல்ல வந்��க்�றார.் நீ�ம் உன்
��வரக்�ம் அேயாத்�ய �ரிக்� உன் ப�ேயா� ெசல்ல
ேவண்��ேறன். என் பணி இன்�டன் ��ந்� �டட்�.

�தா: மகரி�! ெசய்யாமல் ெசய்த உங்கள் உத�க்�
ைவயக�ம், வானக�ம் �ட ஈடாகா�! உங்கள் உத�க்�
எங்கள் நன்�. மகரி�! நான் பாலக�டன் ப�ேயா� வாழ
��ம்��ேறன். ஆனால் உத்தர� எங்��ந்� வர
ேவண்�ேமா, அந்த உத�கள் ஊைமயாக உள்ளனேவ!
இன்� அவர� ஓரக்கண் �ட என்ைனக் கண்� ெகாள்ள
�ல்ைலேய! என்ைன அைழத்�ப் ேபாக என் ப�
��ம்��றாரா ? ேக�ங்கள் மகரி�!

வால்��: மாமன்னா! அரண்மைன மாளிைக�ல்
வ�க்க ேவண்�ய ��ைல நாட�் அரச �மாரி இந்த மண்
��ைச�ல் வாழக் �டா�! உன் படட்த்�ச ்�ங்கக்
�ட�்கள் உன் ம��� �ைளயாட ேவண்�யவர,் இப்���
மண்ணில் �ைளயா�க் ெகாண்��க்கலாமா ?
�தாைவ�ம், இரடை்டச ்��வரக்ைள�ம் அேயாத்�ய
�ரிக்� அைழத்�ச ்ெசல்ல ேவண்�ய� உன் கடைம! என்
ஆழ்ந்த ேவண்�ேகா�ம் அ�!

இலட�்மணன்: அண்ணா! அண்ணி ேபான�ன்
அரண்மைன ஒளியற்� இ�ண்� ேபாய் உள்ள�!
மைனக்� ேவண்�ம் �ளக்�! உங்க�க்� ேவண்�ம்
�ைணக்�! அரண்மைன கலகலப்பாக இ�க்க இரடை்டக்
கண்மணிகள் நம்ேமா� வர ேவண்�ம். இன்�ம் எத்தைன



வ�டம் வனவாசத்�ல் அண்ணி தனிைமயாகத் �யரப்்பட
ேவண்�ம் ? எத்தைன வ�டம் நீங்க�ம் தனியாக வாழ
ேவண்�ம் ? இதற்� ஒ� ��� கடட் ேவண்�ம்.

சத்��கனன்: அண்ணிைய நா� கடத்�ய அநீ�
நம்ைம அலங்ேகால நிைலக்�த் தள்ளி ��க்�ற�!
ஒ�வராகக் கடத்தப்படட் அண்ணி, இப்ேபா� �வராய்த்
��ம்பட�்ம்.

பரதன்: அண்ணா! வாய் �றந்� ேப�ங்கள்!
அைழத்��ங்கள் அண்ணிைய! இம்�ைற �ட�்ச்
ெசல்லா �டட்ால், இனி நான் அரண்மைன�ல் கால்
ைவக்க மாடே்டன்.

இராமன்: [�தாைவ ேநராக ேநாக்காமல்] மகரி�!
லவா, �சா இ�வைர�ம் நிசச்யம் �ட�்ச ்ெசல்�ேறன்.

இலட�்மணன்: அண்ணிைய அைழத்��ங்கள்
அண்ணா! உங்கள் கனி�, கண்ணியம், கடைம எங்ேக
ேபா�ற்� ? அண்ணிையப் �றக்கணிக்கா� �ண்�ம்
ஏற்�க் ெகாள்வ� உங்கள் கடைம. உங்கள் இல்லற நிய�.
அண்ணிைய மணந்தேபா� ஜனக மாமன்ன�க்� நீங்கள்
அளித்த வாக்�. இ�வைர நடந்தைத மறப்ேபாம்.
இனிேம�ம் அறத்�டன் நடப்ேபாம்.

லவா, �சா: அ�ைமப் �தாேவ! அன்ைனைய ஏன்
அைழக்க �ல்ைல ? … எங்களால் அன்ைனையப் �ரிந்�
வாழ ��யா�! … அன்ைன வராமல் நாங்க�ம் வரப்
ேபாவ�ல்ைல. இ�வைர தந்ைதக் காணமால் காட�்ல்
வாழ்ந்ேதாம்! இனி தாையக் காணாமல் மாளிைக�ல்
வாழ்வதா ? … என்ன �ரண்பாடான வாழ்க்ைக இ� ?
தந்ைதையத் ெதரியாமல் இ�ந்ேதாம், எந்தப்
�ரசச்ைன�ம் இல்ைல! �றந்த� �தல் என்�ம் நாங்கள்
அன்ைனையப் �ரிந்த� �ைடயா�. தந்ைத�ன் ஆடம்பர
மாளிைக ேவண்டாம்! எங்கள் தாய் வா�ம் ஆ�ரமக்
��ைசேய ேபா�ம். தந்ைத �ன்� வாழ்ந்ேதாம்!
தா�ன்� வாழ ��யா�! அ�ைமப் �தாேவ!
அன்ைன�ட��ந்� எங்கைளப் �ரிக்கா�ர!் ேவரில்லாத
���களாகப் ேபாய்��ேவாம்!



இராமன்: அ�ைமச ்ெசல்வரக்ேள! நீங்கள்
அரண்மைனக்� உரியவரக்ள்! ேகாசல நாடை்ட
எ�ரக்ாலத்�ல் ஆளப்ேபா�ம் என் படட்த்� இளவரசரக்ள்!
அங்�தான் நீங்கள் வளர ேவண்�ம். ஆனால் உங்கள்
அன்ைன�ன் நிலைம ேவ�!

லவா: ஆம் �தாேவ! அந்தப் படட்த்� இளவரசரக்ைளக்
உங்க�க்�ப் ெபற்�த் தந்தவர ்எங்கள் தாய்! நீங்கள்தான்
ைக�ட�்ரக்ள். தாையக் காப்ப� எங்கள் ெபா�ப்�!
எங்கள் கடைம! ஆனால் நாங்கள் தாையக் ைக�ட
மாடே்டாம்.

வால்��: மாமன்னா! �தா�ன் �னிதத்�ல் இனி�ம்
சந்ேதகம் ேவண்டாம். இ�வைர �தா உ��டன் இ�ந்�
உன்ன�ைமச ்��வைரப் ெபற்�த் தனியாக உன்�த�
இல்லாமல் வளரத்்� ஆளாக்� �டட்ேத, அவள�
�னிதத்ைத நி��க்�ற�.

இராமன்: மகரி�! எனக்�ச ்�தா�ன் �னிதத்�ல்
எள்ளள� சந்ேதக�ம் இல்ைல! ஆனால் ேகாசல நாட�்க்
��மக்க�க்� நான் என்ன காரணம் ெசால்ேவன் ?
அவர� ஐயப்பாடை்ட எப்ப�த் �ரப்்ேபன் ? என்ன
ெசய்வெதன்� ெதரியாத �ழப்ப நிைல எனக்�! �தாைவ
அேயாத்�ய �ரிக்� அைழத்� வந்தால், ��மக்களின்
�கா�க்� நான் �ண்�ம் ஆளாேவன்! மக்கள் என்ைன
ம�ப��ம் ஏ�வார!் அவமானப் ப�த்� என்ைனப்
ேப�வார!் என் �த்�ரர ்இ�வைர�ம் ஏளனம் ெசய்வார!்
ேகாசல மன்ன�ம் அவர� சந்த�க�ம் ஏசப்பட�்
நைகப்�க்�டமாக ேவண்�மா ? காட�் ராணிைய
பனிெரண்� வ�டங் க�த்� அைழத்� வந்�, �ண்�ம்



நாட�் ராணி ஆக்�க் ெகாண்டான் இராமன் என்�
��க்� �� ��மக்கள் �ரச�க்கப்பட ேவண்�மா ?

�தா: [�ற்றத்�டன்] மகரி�! தய� ெசய்� அவைரக்
ெகஞ்சா�ரக்ள்! நான் என்ேறா �ண்டப்படாதவள்
ஆ��டே்டன்! அேயாத்��ரி நரகத்�ல் ஆடம்பரமாகச்
சாவைத �ட, வனவாச ஆ�ரமத்�ல் அபைலயாக
வாழ்வ�ல் ஆனந்தம் அைட�ேறன்! ஆத்மா நீங்�ய என�
ெவற்�டைல இராவணன் �ண்�யைத�ட, ஆத்மா
தாங்�ய மைன�ைய ஏற்க ம�க்�ம், ப��ன்
�றக்கணிப்� என் ெநஞ்ைசப் �ளக்�ற�. அன்� அேசாக
வனத்�ல் �ைறப்படட் ேபா�, என்ைன �டக் என் கணவர்
வ�வார ்என்� நம்� உ�ைர ைவத்��ந்ேதன். இன்ைறய
வனவாசத்�ல் என்ைன �ட�்ச ்ெசல்ல எவ�ம் வரப்
ேபாவ�ல்ைல! எனக்� ��� இனி இங்�தான்! நான்
�ண்டப்படாத சாபம் ெபற்றவள்! நிரந்தரமாகத் தள்ளப்
படட்வள்! பாழாய்ப் ேபான ��மக்கள் ப�ையத்தான்
�ரித்தாரக்ள்! இப்ேபா� என் கண்மணிகைள�ம் �ரிக்கப்
ேபா�றாரக்ள்! (ேகாெவன்� அ��றாள்)

லவா, �சா: (தா�ன் கண்ணீைரத் �ைடத்�) அம்மா!
அழா�ரக்ள்! நாங்கள் உங்கைள �ட�்ப் �ரிய மாடே்டாம்!
தந்ைத ேவண்டாத தா�க்�ப் �றந்தவரக்ள் நாங்கள்!
சந்ேதகப் �தா�க்�ப் �றந்தவரக்ள் நாங்கள்!
(இராமைனப் பாரத்்�) ��மக்கள் எங்கள் �றப்ைபப்
பற்��ம் �கார ்ெசய்தால், எங்கைள�ம் நீங்கள் ஒ�நாள்
காட�்க்� �ரத்� ���ரக்ளா ? அன்னியப் ெபண்�ர்
கரம் எங்கள் �� பட�்�டட்ால், நாைளக்� ��மக்கள்
எங்கைள�ம் �கார ்ெசய்வாரக்ளா ? அவ்�தம் உங்கள்
கா�ல் படட்ால் உடேன நாங்க�ம் நா� கடத்தப்
ப�ேவாமா ? அன்னிய ஆடவன் ெதாடட்ால் ெபண்
�ண்டப்படாதவள் ஆ�றாள்! அைதப்ேபால் அன்னியப்
ெபண் ெதாடட்ால் ஆ�ம் �ண்டப்படாதன்
ஆ���வானா ?

�தா: அ�ைமக் �மாரரக்ேள! உங்கள் �தா
��மக்களின் �ர�க்� �தல் ம�ப்பளித்தா�ம், அ��ம்
ஏற்றம் இறக்கம் உண்�. ஆடவர ்ேமல் வ�ப்�! ெபண்�ர்
�ழ் வ�ப்�! ��மக்களில் பா�த் ெதாைகயான
ெபண்��க்� வாக்�ரிைம �ல்ைல! நாக்�ரிைம�ம்
இல்ைல! �த�ல் தந்ைத ெசால்ப�ந்� என்ைனக் கலந்�
ேபசாமல், அவேர ஒப்�க்ெகாண்� வாக்ைகக் காப்பாற்றப்



ப�னாங்� வ�டம் வனவாசத்�ல் இன்னல் படே்டாம்.
நான் காட�்ல் �க்�ச ்ெசல்லப்பட�் �ைற�ல் படட்
�ய�க்�ம், என் ெபயர ்கைற படட்தற்�ம் அவேர �ல
காரணம். இப்ேபா� ��மக்கள் ெசால்ப�ந்� என்ைனக்
கலந்� உைரயாடாமல், காட�்க்�த் �ரத்�யதற்�ம்
அவேர காரண கரத்்தா. தன� படட்த்� அர�ைய
இ�வைர அவர ்மனிதப் �ற�யாகக் க�� ம�த்ேத
இல்ைல! என் இதயக் ேகா��ல் அவர� உ�வம்
ஒன்�தான் உள்ள�! ஆனால் அவர� ெநஞ்�ல் யாரில்லாத
பாைல வனம்தான் உள்ள�. ஊர ்மக்க�க்� ஏக பத்�னி
�ர�ெயனக் காட�்க் ெகாண்�, ஒப்�க்காக என்���ல்
ஒ� தங்கச ்�ைலையப் பக்கத்�ல் ைவத்���றார!்
உ��ள்ள மைன� தனிேய காட�்ல் த�க்�ம் ேபா�,
உ�ரற்ற �ைலைய �ம்மாசனத்�ல் ைவத்� ��த்�
வ�வ�ேபால் காட�்வ� தரம்மா ? மகரி�! என்
�ைலைய உடேன அவர ்அகற்ற ேவண்�ம். என் �ைல�ட
அவைர ஒட�் இ�க்கக் �டா�! என் உ�வம், ஓ�யம்
எ��ம் அலங்காரப் ெபா�ளாக அரண்மைன�ல் காட�்
தரக் �டா�!

இராமன்: அப்ப�ேய ஆகட�்ம்! அரண்மைனக்�ச்
ெசன்ற�ம் �தா�ன் தங்கச ்�ைலைய அகற்�
���ேறன்.

வால்��: �தா! அரண்மைனக்� ��வ� பற்� உன்
இ��யான ��ெவன்ன ?

�தா: (அ�ைக�டன்) மகரி�! தனிைம என்ைனக்
ெகால்�ற�! நான் ப��டன் வாழ ��ம்��ேறன். என்
கண்மணிகைளப் �ரிய எனக்� ��ப்ப �ல்ைல! ஆனால்
அவர ்��ம்� என்ைன வா ெவன்� கனிேவா� இ�வைர
அைழக்க �ல்ைலேய! ேவண்டாத ப�ேயா� நான் எப்ப�
வாழ ���ம் ? அேசாக வனத்�ல் �தன்�தல் அவர்
என்ைனப் பாரத்்த அேத ெவ�ப்�ப் பாரை்வைய இன்�ம்
அவர ்�கத்�ல் காண்�ேறன். நாங்கள் ஒ�வைர ஒ�வர்
ேந�த்� மணந்� ெகாள்ள�ல்ைல! நாங்கள் ஒ�வைர
ஒ�வர ்எக்காலத்��ம் �ரிய மாடே்டாம் என்�
வாக்களித்� மாைல இட�ல்ைல! அவர ்ஜனகா �ரிக்�
வந்த� என்ைனத் ��மணம் �ரியவா ? இல்ைல, பந்தயப்
ேபாட�்�ல் பங்� ெகாள்ள! �யவரப் ேபாட�்�ல் அவர்
�ல்ைல ��த்� ெஜ�த்த பந்தயப் பரி� நான்.
பந்தயக்கார�க்� பரி� �க்�ய �ல்ைல. பந்தய



ெவற்�தான் �க்�யம். பந்தயத்�ல் பரிசாக என் தங்ைக
இ�ந்தா�ம் அவர ்ஏற்�க் ெகாண்� மாைல �ட�்�ப்பார!்
அேத ேபால்தான் இலங்ைகப் ேபா�ம் நடந்த�!
இலங்ைகக்� அவர ்வந்த�, என்ைன �டப்�ேபால்
ேதான்�ய�! ஆனால் இராவணன் பாராக்�ரமம் அவர�
ஆற்ற�க்�ச ்சவால் �டட்�தான் ெமய்யான காரணம்!
இலங்கா �ரி�ல் ேபாரிடட்ார!் ெவன்றார!் �கழ்ெபற்றார!்
என்ைன �டட் �ற� அவர ்�கத்�ல் நான் கண்ட� என்ன ?
அ�வ�ப்பான ஒ� �சச்ப் பாரை்வ! கரிந்த �ண்ைணப்
பாரப்்ப�ேபால், அவர� கண்கள் என்ைனப் பாரத்்தன! பல
மாதம் �ரிந்��ந்த ப� என்ைன ஆைசேயா�
அைணத்�க் ெகாள்ள�ல்ைல! பல நாடக்ள் எனக்�
�த்த�ட� �ல்ைல! அன்ைறக்ேக நான்
�ண்டத்தகாதவள் ஆ� �டே்டன். நான் ேதைவ
�ல்லாதவள்! அவர� இதயத்�ல் எனக்� இடம்
�ைடயா�. அவர ்ஓர ்உத்தம ப�! ேகா��ல் ஒ�வர!்
என்னால் �ண்படட் அவர� பாைல ெநஞ்�ல் எந்தப்
ெபண்�ம் இடம்ெபற ��ய�ல்ைல!

வால்��: மாமன்னா! �தாைவ அைழத்�ப் ேபாவ�
பற்� இ��யான உன் ��� என்ன ? இன்�ல்ைல
என்றால், என்ைறக்� அைழத்�ப் ேபாவாய் ?

இராமன்: [ேமேல பாரத்்தப�] என் ��� என்ேறா
�ரம்ானிக்கப் படட்�! மகரி�! மன்னித்� ��ங்கள்
என்ைன! அன்� நான் எ�த்த ��ேவ, இன்� நான்
எ�க்கப் ேபா�ம் ���! மன்னனாகத்தான் இப்ேபா�
என்னால் வாழ ���ம். இல்லற மனிதனாக நான் ஆள
��யா�! மைன�ைய ஏற்�க் ெகாண்டால், நான்
ம�டத்ைதத் �றக்க ேவண்�ய��க்�ம்! ��மக்கள்
�காரக்ள் என் ெச��ல் ��ந்த ேபா� இந்த �னா
எ�ந்த�. ம�டமா அல்ல� மைன�யா என்ற ேகள்�
என்ைனப் பல நாடக்ள் வாட�்ய�! தந்ைதக்�க் ெகா�த்த
வாக்�ப்ப� நான் ம�டத்ைத ஏற்�க் ெகாண்ேடன்.
ம�டத்ைதக் காப்பாற்ற ேவண்�மானால், நான்
மைன�ைய இழக்கத்தான் ேவண்�ம்! .. ஆம்!
நிரந்தரமாக நான் �தாைவத் �யாகம் ெசய்யத்தான்
ேவண்�ம்! ..[பரதைனப் பாரத்்�] பரதா! நான் வனவாசம்
��ம் �ன்�, உனக்களித்த வாக்� நிைன�ல் இ�க்�றதா
? ப�னான்� வ�டம் வனவாசம் க�த்�, ேகாசல நாட�்
ஆட�்ைய ஏற்�க் ெகாண்�, உன்ைன ���ப்பதாக



உ�� ��யைத மறந்��டட்ாயா ? நாட�்க்காக நான்
�தாைவத் �யாகம் ெசய்வைதத் த�ர, ேவ� எ��ம்
எனக்� ெதரிய�ல்ைல. ஆனால் லவா, �சாைவ நான்
அைழத்�ச ்ெசல்�ேறன், மகரி�!

வால்��: ஈஸ்வரா! இராமகைத இப்ப�த் �ைசமா�ப்
ேபா�ம் என்� கன� �டக் காண�ல்ைல! நான் எ��ம்
��க்� இராமாயணம் என்� தவறாகப் ெபயரிட�்
�டே்டன். அைத மாற்�ச ்�தாயணம் என்� தைலப்�டப்
ேபா�ேறன். இராமன் படட் அவமானத்ைத �டச ்�தா
படட் ெகா�ைம �ைகயான�! இராம கைதேய �தாைவப்
பற்�ய�! இராம கைதேய �தாவால் �றப்படட்�!
�தாைவச ்�ைறத் தண்டைன, ப��ன் �றக்கணிப்�,
அவள் படட் �யரங்கள் ��ம் பக்கங்கள்தான் இராம
கைத�ல் அ�கம்!

�தா: ேவண்டாம் மகரி�! என் ெகா� இராம கைத�ல்
பறக்க ேவண்டாம்! அேசாகவன �ட�்ேல, அன்� என்
ெகா� �ல�ந்� பறக்க ��யாமல் ேபான�!
இராமகைத�ல் என் ெகா� பறக்க ேவண்டாம்! நீங்கள்
பைடக்�ம் இராம கா�யத்�ல் அவர ்ெகா�ேய
வாேனாங்�ப் பறக்கட�்ம். என் ேசாக வரலா�, ெதரிந்�ம்
ெதரியாமல் அ�ல் மைறந்ேத இ�க்கட�்ம்.

பரதன்: அண்ணா! உங்க�க்� �ைடத்த ஓர ்அரிய
வாய்ப்ைப இழந்� �டட்ாரக்ள்! அண்ணிக்� �ண்�ம்
நீங்கள் தண்டைன அளிப்ப� அநீ�! அக்�ரம்! அதரம்ம்!
மகரி� ேவண்��ம் நீங்கள் ேகடக்�ல்ைல! நாங்கள்
மன்றா��ம் நீங்கள் �றக்கணித்�ர!் ஒேர ��வாதமாக
அண்ணிைய ஒ�க்கத் �ணிந்�ர!் பாலரக்ைளப் �ரிக்க
�ைனந்�ர!் உங்க�க்�ப் பணி ெசய்ய நான் இனி
��ம்ப �ல்ைல! பத����ந்� நான் �ல�க்
ெகாள்�ேறன்.

இலட�்மணன்: [�ல்ைலக் �ேழ எ�ந்�] அண்ணா!
அண்ணிைய ம�ப��ம் �றக்கணித்தற்� நா�ம்
அரசாங்கப் பத����ந்� �ல�க் ெகாள்�ேறன்.

சத்��கனன்: அண்ணா! இத்தைனப் ��வாதக்காரர்
நீங்கள் என்� நான் நிைனக்க �ல்ைல! ேபாரத்் தளப�
பத����ந்� நா�ம் �ல�க் ெகாள்�ேறன்.

அ�மான்: இராம் �ர�! ெமய்யாக நீங்கள்
மகாராணியாைரக் ைக�டட் காரணம் இப்ேபா�தான்
�ரி�ற�, எனக்�! இரண்டாவ� �ைற கண்���த்த



�ன்�, இங்ேக �ட�்ப் ேபாவ� எனக்� நியாயமாகத்
ெதரிய�ல்ைல! இந்த ேவதைனைய என்னால் தாங்க
��யா�! நா�ம் உங்க�க்�ப் பணி ெசய்வைத �ட�்
ெதன்னாட�்க்�த் ��ம்பப் ேபா�ேறன்.

லவா, �சா: (க�ைமயாக) அ�ைமப் �தாேவ!
அன்ைனையப் �ரிந்� எங்களால் உங்க�டன் வாழ
��யா�. அன்ைனைய வரேவற்காத அேயாத்�யா �ரிக்�
நாங்க�ம் வரப் ேபாவ�ல்ைல! இங்ேக அன்ைன�டன்
தங்�க் ெகாள்�ேறாம்.

வால்��: [ேவதைன�டன்] ேபா�ம் இந்த
சத்�யா�ரகம்! �தாைவ மன்னர ்�றக்கணிக்க அத்தைன
ேப�ம் ஒ�ங்ேக மன்னைரத் தண்�க்�றாரக்ள்! இந்த
ஒத்�ைழயாைமப் ேபாராடட்ம் என்ன ��ைவத் தரப்
ேபா�ற ெதன்� எனக்�த் ெதரிய�ல்ைல! என்ன
இக்கடட்ான கடட்த்�ற்� �தா�ன் நிைல வந்� �டட்� ?
மாமன்னேர! ��மக்கள் �காைர ஒ�க்�, நீங்கள்
�தாைவக் �ட�்ச ்ெசல்வ�தான் �ைற. எல்லாப்
�ரசச்ைனக�க்�ம் �ர�் �ைடக்�ம். வாய் �றந்�
‘வாராய் ‘ என்� அைழத்�ச ்ெசல்�ங்கள்.

�தா: [கண்ணீர ்ெபாங்க] மகரி�! என்ைன ைவத்�
�வங்�ய இப்ேபாராடட்ம் என்னால்தான் �ர�் ெபற
ேவண்�ம்! என் கைதைய நான்தான் ��க்க ேவண்�ம்!
அப்ேபா� எல்லார� �ரசச்ைனக�ம் ��ம்! உங்கள்
இராம கைதக்� நாேன ��ைவ எ���ேறன்! என�
கைதக்� ேவ� ��ேவ �ைடயா�! (லதா, �சாைவப்
பாரத்்�) …. அ�ைமக் �மாரக்ேள! உங்கைளத் தாய்
�ரி�ம் த�ணம் வந்� �டட்�! ேவ� வ��ல்ைல. நீங்கள்
படட்த்� வாரி�கள். உங்கள் இடம் அரண்மைன!
உங்கைள வளரப்்ப� இனி உங்கள் தந்ைத�ன் ெபா�ப்�!
என் ெபா�ப்� இன்ேறா� ��ந்� �டட்�! என் ��ேவ
இ�� ���! எல்ேலார� �ரசச்ைனக�க்�ம் �ர�்
கா�ம்….நான் வாழ்வ�ல் யா�க்�ம் இனிப் பயனில்ைல!
… நான் �ண்டப் படாதவள்!.. நான் ேதைவப் படாதவள்! …
தனியாகத் �ன�ம் ெசத்�க் ெகாண்��ப்பைத �ட, ஒேர
ெநா��ல் உலைக �ட�்ச ்ெசல்வ� �கமான�! நானினி
வாழ்வ�ல் உங்க�க்�ப் பலனில்ைல! …. எனக்�ம்
பலனில்ைல! … எல்ேலார� �ரசச்ைன�ம் என்னால்தான்
�ரக்்க ���ம்! … நான் ேபா�ேறன்! … [ேவகமாய் ஓ�
யாவைர�ம் �ம்�ட�்க் �ன்�ன் உச�்���ந்� �ேழ



��க்�றாள். அைனவ�ம் அவைளத் த�க்க
ஓ��றாரக்ள். ஆனால் தாமதமா� ���ற�. �தா�ன்
தைல பாைற�ல் அ�பட�் அவள� ஆத்மா �ரி�ற�].

லவா, �சா: [ஓ�ச ்ெசன்� அ��றாரக்ள்] அம்மா!
அம்மா! எங்கைள �ட�்ப் ேபாக ேவண்டாம். உங்கைளப்
�ரிந்� எப்ப� இ�ப்ேபாம் ?

வால்��: [கண்ணீர ்�ந்�] �தா! உன� ஆ�ள் இப்ப�க்
ேகாரமாக ���ெமன்� நான் நிைனக்க �ல்ைல!
காட�்ல் அபயம் அளித்த என� ஆ�ரமத்�க்� அ��லா,
உன� ஆ��ம் இ��யாக ேவண்�ம். … ஈஸ்வாரா! …
என்ன பயங்கர ��� ? … இராம கைத இவ்�தம் ேசாகக்
கைதயாக ��ய ேவண்�மா ? [மரத்த�க் �ன்�ல் தைல
சாய்�றார]்.

[இராமன் தைல�ல் ைகைய ைவத்�க் ெகாண்�
பாைற�ல் அமர�்றான். இலட�்மணன், பரதன்,
சத்��கனன், அ�மன் யாவ�ம் �ன்�ன் அ��ல் நின்�
கத� அ��றாரக்ள்]

இலட�்மணன்: [கண்ணீ�டன்] அன்� வனவாசத்�ல்
உங்கைள இராப் பகலாய்ப் பா�காத்�க் ெகாண்�
நின்ேறன்! இன்� உங்கைளப் பா�காக்க ��யா� நீங்கள்
உ�ர ்�றப்பைத ேவ�க்ைக பாரத்்�க் ெகாண்�
நின்ேறன்! வனவாசத்�ல் நிரந்தரமாகப் �ரிய உங்கைள
அைழத்� வந்� ேமாச� ெசய்த வஞ்சகன் நான். சாக
ேவண்�யன் நான்! வாழப் �றந்தவர ்நீங்கள்!

பரதன்: [கலக்க�டன், ஆங்காரமாக] அண்ணி! உ�ர்
நீங்�ப் பாதாளத்�ல் �டக்�ம் உங்கள் உட�க்� த�ந்த
அடக்க மரியாைத �டச ்ெசய்ய ��யாமல் நாங்கள்
நிற்�ேறாம்! உங்கள் மரணத்�க்� காரண கரத்்தாவான
இராமச ்சக்கரவரத்்�ைய வரலா� வாைழய�
வாைழயாகப் ப� �மத்�ம்! மைன�ையக் ெகான்ற
உத்தமன் என்� வ�ங்காலம் பைறசாற்�ம்! ��ைல
நாட�் அபைல ���க்�க் ேகாசல நாட�் மன்னன் �ல
கரத்்தா என்ப� எ�ரக்ாலத்�ல் ெதரியாம�ம் ேபாகலாம்.

அ�மான்: [கத� அ��றான்] படட்த்� மகாராணி
படட் �யர ்ேபாதாமல் இப்ப� ஒ� பயங்கர ��வா ? இைத
எப்ப�த் தாங்�ேவன் ? நீங்கள் இப்ப�க் காட�்ல் உ�ர்
�றக்கவா, நாங்கள் இலங்ைக�ல் ேபாரிட�் உங்கைளக்
காப்பாற்�ேனாம் ?



[�தா�ன் உடல் பாதாளப் பள்ளத்�ல் �டக்க
இலட�்மணன், பரதன், சத்��கனன், அ�மன் யாவ�ம்
ைக�ப்� வணங்��றாரக்ள்].

வால்��: இைறவா! ��ைல மன்னரின் �தல்�,
ேகாசல மன்னரின் பத்�னி �தாேத�ன் ஆத்மா
சாந்�யைடய நாங்கள் ேவண்��ேறாம். அபைல
�தா�ன் �யரக்்கைத ஊெரல்லாம் பரவட�்ம்! நாட�்
மாந்த�க்� ஒ� பாடம் கற்�க்கட�்ம்.

[அைனவ�ம் அேயாத்�ய �ரிக்�ப் �றப்ப��றாரக்ள்.
அ�� ெகாண்��க்�ம் லவா, �சா இ�வைர�ம்
ைகையப் ��த்� இராமன் அைழத்�ச ்ெசல்�றான்.
வால்���ம் �டரக்�ம் ஆ�ரமத்�க்� �ள்�றார]்

(நாடகம் �ற்�ற்�)



 

�தாயணம் ஓரங்க
நாடகத்�ன் �ன்�ைர

�தாயணம்
ஓரங்க நாடகத்�ன் �ன்�ைர

�ன்�ைர: பன்�க�ைடய, பல இனங்கள் ெகாண்ட,
பல மதங்கள் உைடய, பல ெமா�கள் ேப�ம், பல
மாநிலங்கள் ஒட�்ய பாரத நாட�்ல் ��தைலக்�ப் �ற�
மதச ்சண்ைடக�ம், இனச ்சண்ைடக�ம், ��ச்
சண்ைடக�ம், கட�்ச ்சண்ைடக�ம் ெப��க்
கட�்ப்ப�த்த ��யாமல் நிைலத்�ப் ேபாவ�
வ�ந்தத்தக்க வரலாற்� ைமல் கற்களா�ம். கடந்த
ப�ைனந்� ஆண்�க�க்� ேமலாக, இந்�யப்
�ரி�ைனக்�ப் �ற� மதப்ேபாைர ம�ப��ம் �வக்�
�ம்மரமாக நடத்� வ�வ�, அவதாரத் ேதவனாகத்
தவறாகக் க�தப்ப�ம் இராமன் ெபயரால் அேயாத்��ல்
கடட்ப் ேபா�ம் ��க்ேகா�ல் என்பைத யாவ�ம்
அ�ேவாம்! இராமன் �றந்த �னித ��யான
அேயாத்�யா�ல் பாப்ரி ம�� ��ப்�ம், அேத இடத்�ல்
ஓர� �சாகாமல் ேகா�ல் எ�க்�ம் �த்த�ம் ஆ�ர
வ�டப் ேபாராக ஆ�ம் ேபாக்� ெதன்ப��ற�! அர�யல்
ேமைதக�ம், ஆன்�க ஞானிக�ம், ஆட�் வரக்்க�ம்
இராமன் அவதார ேதவன் அல்லன் என்� பல�ைறகள்
பைறசாற்�, உைரயாற்�, எ���ம் வந்தால், இந்த
தைல�ைற�ல் ��யா �டட்ா�ம், அ�த்� வ�ம் ��ய
தைல�ைறகளில் மதப் ேபாராடட்ம் ப�ப்ப�யாய்
�ைறவதற்� வாய்ப்��க்�ற�!

இராமைனத் ெதய்�க நாயகனாகப்
ேபாற்�வதற்�ரிய எந்த �றப்பான அம்ச�ம் அவன்
வரலாற்�ல் ��ப்��வதற் �ல்ைல!�த்தைரப் ேபால,
மகா �ரர ்ேபால, இராமன் இந்� மதத்ைதேயா அல்ல�
ேவ� எந்த மதத்ைதேயா பரப்ப�ல்ைல! அேசாக
மாமன்னர ்�த்த மதத்ைத உலெகங்�ம் பரப்�ய� ேபால்,



இந்�க்கள் ேதவனாய் வணங்��ம் இராமன் இந்�
மதத்ைத எங்�ம் பரப்ப� �ல்ைல, வளரக்்க� �ல்ைல!
அவன� வரலாற்�ல் எந்த சமயத்��ம் �ந்�க்கத் தக்க,
ெபா�க்கத் த�ந்த எந்தப் ெபான்ெமா�கேளா அல்ல�
ெசம்ெமா�கேளா ேப�ய�ல்ைல! தரணிையக் காக்க
வந்த தார�்க இந்�ெவன்� இராமன் என்�ம் தன்ைனக்
க�த�ல்ைல! இராவணன் உள்பட அக்�ரமம் ெசய்த
அரக்கரக்ைளக் ெகான்றைதத் த�ர, வரலாற்�
�க்�யத்�வம் ெபற்ற எந்த மகத்தான பணிகைள�ம்
இராமன் ெசய்��ப்பதாகத் ெதரிய�ல்ைல. ��ஷ்ண
பகவான் இைசத்ததாகக் ��ம் பகவத் �ைத ேபால
இராமன் இந்�மத ேவத �ெல��ம் எ�த�ல்ைல!
ெமய்யாக ��ஷ்ண பரமாத்மா ���ல் அவதரித்�ப்
பகவத் �ைதையப் பைடத்தார ்என்ப�ம் தரக்்கத்�க்�ரிய
ஒ� வரலாற்�த் தகவேல!

உல�ேல மாெப�ம் மகாபாரதக் கா�யத்ைத எ��ய
�யாச �னிவரத்ான் அற்�த ேவத�ல் பகவத் �ைதைய
ஆக்�னார ்என்ப� என் அ�த்தமான க�த்�. ���ல்
அவதரித்� �த்த களத்�ல் பகவத் �ைத பைடக்�ம்
��ஷ்ண பரமாத்மா, பஞ்ச பாண்டவரில் அரச்�்ன�க்�
மட�்ம் ஏன் ேதேராட�்யாக வர ேவண்�ம் என்ப�ம்
தரக்்கத்�க் �ரிய�. �யாச �னிவர ்பைடத்த உன்னத
�ல் பகவத் �ைதையப் �ன்னால் வந்தவர,் ��ஷ்ண
பரமாத்மா எ��யதாக மாற்� அந்�ல் ேப�ம் �க�ம்
ெபற ெதய்�க �லாம் �� �டட்ரக்ள்.எப்ெபா�ள்
யாரய்ாரவ்ாய் ேகட�்�ம் ெமய்ப்ெபா�ள் காண்ப�
அ��, எப்ெபா�ள் எத்தன்ைமத் தா��ம் ெமய்ப்ெபா�ள்
காண்ப� அ�� என்� நமக்� வள்�வர ்��
இ�க்�றார.்

�மார ்�வா�ரம் ஆண்�க்� �ன்� வால்�� �னிவர்
தன் �ல�ல் இராமாயணத்�ல் இராம கைதைய �த�ல்
எப்ப� எ�� ��ந்தார ்என்பைத அ�ந்� ெகாள்ள
��யா�! �ல�ல் இராமாயணம் �ன்னால் பலரால்,
பல�ைற மாற்றமா�த் ெதய்�க �லாம் �சப்பட�்ப்
�ராணப் ெபாய்க் கைதயாய், உணரச்�் ஊடட்ாத,
உ�ரற்ற கா�யமாய்ப் ேபான�. பைன ஓைல�ல்
எ�தப்படட் இராமாயணம் இைடச ்ெச�கல் �ைழந்�
கலப்பட மாக்கடட் ஓ� காப்�யம் என்� அர�யல் ஆன்�க
ேமைத இராஜேகாபாலாசச்ாரியார ்தாென��ய



இராமாயண ��ல் ���றார.்ெதய்வத்ைதத்
ெதாழாமல், கணவைனத் �ன�ம் ெதா�� எ��ன்ற
மைன� ெபய்ெயன்� ெசான்ன�டன் மைழ ெபய்���ம்
என்� வள்�வர ்இரண்டா�ரம் ஆண்�க�க்� �ன்ேன
எ�� ��ப்ப�, அக்கால இல்லங்களில் ஆட�் ெசய்�
வந்த ஆணா�க்க வரக்்கத்�ன் நிய�ைய�ம்,
வரலாற்ைற�ம் காட�்�ற�! எப்ெபா�ள் யாரய்ாரவ்ாய்
ேகட�்�ம் ெமய்ப்ெபா�ள் காண்ப� அ�� என்�ம்
அவேர ெசால்� ��க்�றார.்

�ட�்ல் வாையப் �ட�் ைவத்�க் கணவனால்
�த்�ரவைத ெசய்யப்ப�ம் மைன�, கணவன் எப்ேபா�
சாவான் என்� கட�ைளத் �ன�ம் ேவண்�க் ெகாள்வ�ல்
எந்தத் தவ��ல்ைல! �தற் �றளின் உடெ்பா�ள் என்ன
ெவன்றால், அக்காலத்��ம் ெபண்�ர ்தனித்�வ
உணரச்�்�ம், ��தைல ��ரச்�்�ம், ��ம்பத்
தைலவைன எ�ரத்்��ம் �ணிசச்�ம் ெகாண்��ந்தனர்
என்பேத. அந்தக் காலத்�ப் ெபண்�ரின் அத்தைகய
��தைல உணரச்�்ைய, தனித்�வத் �ணிசச்ைலக்
கட�்ப்ப�த்தேவ, வள்�வர ்ஒ� ெப�ம் பரி�க்
ெகாைடைய உயர�் ந�ற்�யாக எ�த்�க் காட�்
��க்�றார!் கணவைனத் �ன�ம் ெதா��ன்ற ெபண்,
ெபய்ெயன்றால் மைழ ெமய்யாகப் ெபய்யாெதன்�
ேமைத வள்�வ�க்�த் ெதரியாதா என்ன ?

இராமாயணம், மகாபாரதம் ேபான்ற நம� �ராண
கைதகள் அைனத்�ம் ஆணா�க்க வ�பா�கைளேய,
பல்லா�ரம் ஆண்�களாகப் பைறசாற்� வ��ன்றன!
பஞ்ச பாண்டவர ்மைன� �ெரளப�ையச ்�தாடட்த்�ல்
பகைடப் பைனயமாக ைவத்� இழந்தாரக்ள்!
�ரிேயாதனன் அ�ைமயான �ெரளப��ன் ��ைலத்
�சச்ாதனன் சைப ந�ேவ உரித்� அவமானம் ெசய்ய,
ஆனந்தம் அைட�றான். எல்லாம் இழந்த காலத்�ல் நளச்
சக்கரவரத்்� நள்ளிர�ல் �ங்�ம் மைன�ைய �ட�்
ந��ச ்ெசல்�றான். ெபாய்ேய ேபசாத சத்�யவான்,
மைன�ைய ந�த்ெத��ல் நிற்க ைவத்� �ற்�றான்.
இந்�யா�ல் இன்ைறக்�ம் கணவன் இறந்த�ம், மைன�
ம�மணம் ெசய்யக் �டாெதன்ப�ம், கணவன்
இறந்த�டன் மைன�ைய உடன்கடை்ட ஏற்� உ��டன்
எரிப்ப�ம் ஆணா�க்கப் பரம்பைர�ன் அடாத
ெசயல்கேள!



மைன� இறந்� ��காட�்த் � அைணவதற்� �ன்ேப,
��ப் ெபண்ைண மணம் ெசய்யக் கணவன்
�டட்��வ�ம் ஆணா�க்க நீ��ன் அடாத ெசயேல!
இப்ேபா�ம் ெப�ம்பான்ைமயான இல்லங்களில்
ஆணா�க்க வரக்்கம் ஆண்� வந்தா�ம், ��பான்ைம
இல்லங்களில் ெபண்ணா�க்க�ம் ைகேயாங்� �ள்ள�!
ஆணா�க்கேமா அல்ல� ெபண்ணா�க்கேமா இரண்�ல்
ஒன்�ல்லாத இல்லங்கள் க��கத்�ல் �க�கக் �ைறேவ.

இராமன் ஆண்ட காலத்�ல் வாழ்ந்�, இராம
வரலாற்ைற அ�ந்த வ�ஸ்டர,் �ஸ்வா�த்�ரர,் வால்��
ஆ�ய �ப்ெப�ம் �னிவரக்ளில் வால்�� மட�்ம் இராம
கைதைய ஏன் எ��னார ்என்ப� ேகடக்த் தக்க ஒ�
ேகள்�. �ன்� �னிவரக்ளில் யார ்�த்தவர,் யார்
இைளயவர,் யார ்இைடப்படட்வர ்என்ப� ெதரிய�ல்ைல.
அவரக்ளில் �க்�யமாக வ�ஸ்ட �னிவேர இராமன்,
பரதன், சத்��கனன், இலட�மணன் ஆ�ய நான்�
இளவரசரக்�க்�ம் ���ல ஆ�ரமத்�ல் ஆரம்பக் கல்�
�தல் ேவத ஞானக் கல்��ம் �கட�், �ல்�த்ைத,
வாள்�ச�் ேபான்ற ேபாரத்்�ைற �றைமகைளப் ெபற�ம்
ப�ற்� அளித்தவர.் அைதப் ேபான்� ஆ�ரமத்�ல்
�தா�ன் �தல்வர ்லவா, �சா இ�வ�க்�ம் ஆரம்பக்
கல்�, �ல், வாள் ேபாரப்் ப�ற்� அளித்தவர,் வால்��.
இராமன� வய�, லவா, �சா இரடை்டயர ்வய�
ேவ�பா�கைளப் பாரக்்�ம் ேபா�, வால்�� �னிேய
�வரி�ம் இைளயவர ்என்பைத ஒ�வா� ஊ�க்கலாம்.
இராம கைதைய வால்�� �த�ல் தானாகேவ எ�த
ஆரம்�த்தாரா அல்ல� �தா ஆ�ரமத்�ல் வந்த �ற�
எ�த ஆரம்�த்தாரா என்ப�ம் ெதரிய�ல்ைல. �தா
ஆ�ரமத்�ல் இ�ந்� தன் அவலக் கைத ��வைத�ம்
��ய �ன், வால்�� இராம கைத�ல் கவரச்�் அைடந்�
எ�தத் �வங்� ��க்கலாம் என்� க�த�ம்
இட��க்�ற�.

இராமகைத உண்ைமயாக நிகழ்ந்த� என்ப� என்
உ��யான க�த்�. கம்ப�ம் �ன்னால் இந்� ெமா��ல்
எ��ய �ள�தாச�ம் �லக் கைதைய சற்�
மாற்��ள்ளதாக இராஜா� ���றார.் வால்��
இராமைனக் கட�ளின் அவதாரமாகச ்�த்�ரிக்க�ல்ைல
என்�ம், இராமன் தன்ைன ஓர ்அவதார ேதவனாகக்
க�த�ல்ைல என்�ம் இராஜா� எ���ள்ளார.்



இராவணன் அ�க்கப் படட்�டன், இராமனின் அவதாரப்
பணி ��ந்��டட்� என்�ம், அேயாத்�ய �ரி�ல் படட்ம்
��ய �ற� இராமன் �ைதக்� இைழத்த இன்னல்கைள
ேநாக்�ம் ேபா�, அவன் ெவ�ம் மானிட ேவந்தனாகேவ
வாழ்ந்தான் என்�ம் இராஜா� ���றார.் �ன்பா�க்
காலத்�ல் இராமன் அவதாரத் ேதவனாகத் ேதான்�ப் பல
மாய �த்ைதகள் �ரிந்�, �ன்பா�க் காலத்�ல்
மனிதனாக மா� வாழ்ந்தான் என்� இராஜா� ��வ�
�ன்�க்�ப் �ன் �ரணாக இ�க்�ற�! ��க்க ��க்க
இராமன் மனிதாகப் �றந்�, மனிதனாக வளரந்்�,
மனிதனாகேவ வாழ்ந்தான் என்ப� என� அ�த்தமான
க�த்�!

கரப்்�ணி �தா இரண்டாம் �ைற காட�்ல் �டப்பட�்,
வால்���ன் ஆ�ரமத்�ல் இரடை்டயர ்�றந்�
இைளஞரான சமயத்�ல் தந்ைத இராமைனச்
சந்�க்�றாரக்ள். பாலரக்ைள மட�்ம் ஏற்�க் ெகாண்ட
இராமன் �ைதையக் �ட�்ச ்ெசல்ல ம�த்த�ம், �தா
மன�ைடந்� மைலக் �ன்���ந்� ��த்�த்
தன்��ைர மாய்த்�க் ெகாள்�றாள். �ைத�ன் அவல
மரணத்ைத �� மைறத்�, அதற்� ��க் காரண
கரத்்தாவான இராமைன உத்தமக் கணவன் என்� ேபாற்�
இந்�க்களில் பலர ்பல்லா�ரம் ஆண்�களாக
�தாைவ�ம் இராமைன�ம் ஒன்றாக ைவத்� வணங்�
வ��றாரக்ள். கட�ள் அவதாரமாக ேவடம் ெபற்ற
இராமைன மானிட மன்னனாக �ண்�ம் மாற்� என�
�தாயண நாடகம் எ�தப்படட்�! இந்த நாடகத்�ல் வ�ம்
இராமன், இராவணன், அ�மான் அைனவ�ம் மனிதப்
�ற�களாகக் காடட்ப் ப��றாரக்ள்! �ஷ்��ன்
அவதாரமாக இராமர ்இங்ேக க�தப்பட �ல்ைல!

பத்�த் தைல ெகாண்ட அரக்கனாக இராவணன் இங்ேக
க�தப்பட �ல்ைல! ெதன்னவரான அ�மான், அங்கதன்,
�க்ரீவன் ஆ�ேயார ்�ரங்� �க�ம், வா�ம் ெகாண்ட
வானரங்களாகத் ேதான்றாமல் மனித �கம் ெகாண்ட
மானிடரக்ளாக �தாயண நாடகத்�ல் வ��றாரக்ள்.
�ைதையக் காட�்க்� அ�ப்�ம் இ��க் காண்டத்�ல்
ேநரந்்த அ�ரச்�்க் காட�்ைய இராம கைத�ன் உசச்க்
கடட்மாக நான் க���ேறன். காட�்ல் தனித்� �டப்படட்
�தா, வால்�� ஆ�ரமத்�ல் �ழந்ைதகள் ெபற்�,
வளரத்்த �ற� ஏற்�க் ெகாள்ளப்படா�



�றக்கணிக்கப்பட�் உ�ைர மாய்த்�க் ெகாள்வ�,
இந்�ய இ�காசத்�ல் ெதரிந்�ம், ெதரியாமல் ேபான ஓர்
�ன்�யல் கா�ய வரலா� என்ப� என் க�த்�!

அ�மான் பைட�னைர ேநராகப் பாரத்்��ந்த
வால்�� �னிவர,் �லக் கைத�ல் வால் �ைளத்த
வானரங்களாகக் காட�் ��க்க ��யா� என்ப� என்
க�த்�. �ன்னால் அவர� �டரக்ேளா அல்ல� �ன்னால்
ெப��ய இராம பக்தரக்ேளா �லக் கைதையத்
�ரித்�ள்ளதாகக் க�த இட��க்�ற�. �வா�ரம்
ஆண்�க�க்� �ன்� அ�மான் ேபால ஆற�� ெபற்�
ேப�ம் �ரங்�கள் எந்தப் ப����ம் வாழ்ந்ததற்� உலக
வரலா�களில் சான்�கள் இல்ைல! மானிட இராமைனத்
ேதவனாய் உயரத்்� மாற்�யவ�க்� இ�ந்த உரிைம
ேபால், அவைன �ண்�ம் ��றக்� மனிதாய்க் ெகாண்�
வர எனக்�ம் உள்ள� என்ற �ணிசச்�ல் இந்த நாடகத்ைத
எ�� ��த்ேதன். வால்�� இராமாயணத்�ல் ெதய்�கத்
ேதாரணங்கள், உயர�் ந�ற்� �த்ைதகள், பத்�த்
தைலகள், ெவளிேய நீட�்ய பற்கள், �ரங்� வாய்கள்,
வானர வால்கள் ஆ�யவற்ைற வ�கட�் நீக்� �க்�ய
கதா நபரக்ைள மனிதராக மாற்�க் கைத ஓடட்த்ைத
மானிட நிகழ்ச�்களாக பைடத்தால் இராம கைத
இனியதாய், எளியதாய், நம்பக்��ய மகத்தான ஓர்
இ�காசக் கா�யமாகப் �த்��ர ்ெபற்� எ��ற�.

ஆ�ரமத்�ல் இ�ந்த �தா தன் கைதைய வால்��க்�
ேநராகச ்ெசால்�யதா�ம், வால்�� லவா, �சா
வளரப்்�க் காண்டத்�ல் தாேன ஒ� �க்�ய நபராக
இ�ந்ததா�ம், இராமகைதச ்சம்பவங்கள் பல
��ப்�டட்தாக�ம், அ�த்தமாக�ம், ெதளிவாக�ம்,
ெமய்யானதாக�ம் நம்பக் ��யதாக�ம் உள்ளன.
�ல்ைல ��த்�ச ்�தாைவ இராமன் மணந்த�,
�த்தவன் இராமன் இ�க்க பரதன் இைளயவைன
அரசனாக்கத் தாய் �ைழந்த�, தசரத மன்னன்
ைகேக�க்�க் ெகா�த்த வாக்ைகக் காப்பாற்ற
இராமைனப் ப�னாங்� வ�டம் காட�்க்� அ�ப்�ய�,
அதன்�ன் தந்ைத தசரதன் மன�ைடந்� இறந்த�,
காட�்ல் மாைனப் ��க்கப்ேபாய் இராமன் மைன�ைய
இழந்த�, வா�ைய இராமன் மைறந்� நின்� ெகான்ற�,
அ�மார ்பைட�னர ்இலங்கா�ரி ெசல்லக் கற்பாலம்
அைமத்த�, �தாைவப் பற்� வண்ணான் அவ��



��ய�, மனம் �ண்� �தா இ���ல் �ன்���ந்�
��த்� உ�ைர மாய்த்�க் ெகாண்ட� ேபான்றைவ
ெமய்யாக நடந்த நிகழ்ச�்களாகத் ேதான்��ன்றன.
கண்ண� ம�ைர�ல் கணவன் ெகால்லப்படட்�ன், ேசர
நாட�்க்�ச ்ெசன்� மைல ேம��ந்� ��த்� உ�ைர
மாய்த்�க் ெகாண்டாள். கண்ண� ஆ��ரக்் கணவைன
இழந்தவள்! �தா ஆ��ரக்் கணவனால் நிரந்தரமாகப்
�றக்கணிக்கப் படட்வள்! கா�யத்�ல் அக்ேகார
���கள் இரண்�ம் ப�ப்ேபார ்ெநஞ்ைசப் ��ந்�,
கண்கைளக் �ளமாக்�ம் ேகாரத் தன்ைம பைடத்தைவ!

�தாயண நாடகம் ேபா�க்�ம் �க்�ய பாடம், இராமன்
ஓர ்அவதாரத் ேதவன் அல்லன்; அவன் ��க்க ��க்க
ஒ� மனிதன் என்பேத! பல்லா�ரம் ஆண்�களாக மாந்தர்
பலர ்�ரியாத ஏேதா ஒ� காரணத்�ல் அவைனத் ேதவ
மகனாக்� வந்ததால், அேயாத்�ய �ரி�ல் இப்ேபா�
பாப்ரி ம�� இ�ந்த இடத்�ல் ேகா�ல் எ�ப்�வ� வட
நாட�்ல் மதப்ேபாைரத் �வக்�ப் பத்�ப் ப�ைனந்�
ஆண்�களாக �ற்�க் கணக்�ல் மக்கள் ெகாைல
ெசய்யப்பட�் வ��றாரக்ள். �வா�ரம் ஆண்�க�க்�
�ன் இராமன் எந்த இடத்�ல் �றந்தான் என்�
நிசச்யமாய் யா�ம் நி��க்க ��யாத ேபா�,
�ரசச்ைனயான பாப்ரி ம�� இ�ந்த இடத்�க்� ஆ�ரம்
அ� அப்பால், இராம பக்தரக்ள் ��ய ேகா�ல் கட�்னால்
என்ன �ைறவா�ம் என்பேத என� ��வான ேகள்�!

**********
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ஆ�ரியைரப் பற்�

 
�. ெஜயபாரதன், B.E. (Hons), P.Eng. [Nuclear] Canada
(�றப்� : �ப்ரவரி 21, 1934)
ம�ைர மாவடட்ம் ��மங்கலத்�ல் �றந்�, ம�ைரக்

கல்�ரி�ல் ப�த்�, 1956 இல் ெசன்ைனப் பல்கைலக்
கழகத்�ல் ெமக்கானிகல் எஞ்�யரிங் படட்ம் ெபற்ேறன்.
பாம்ேப பாபா அ��யல் ஆய்�க் �டத்�ல் 1957 ஆம்
ஆண்� ேசரந்்�, பாரதத்�ன் �தல் ேபராற்றல் ெகாண்ட
(40 MWt) ஆராய்ச�் அ� உைலயான ைஸரஸ் (CIRUS)
ஆய்� உைலைய இயக்�ம் எஞ்�னியரக்ளில் ஒ�வராக
1960 �தல் 1966 ஆண்� வைர பணி �ரிந்ேதன். அதன் �ற�
ேகாடட்ா, ராஜஸ்தானில் கனடா உத��டன் கடட்ப் படட்
�தல் கான்� அ��ன் சக்� நிைலயத்ைத இயக்க
�ன்றைர ஆண்�கள் (1966-1970) கனடா�ல் உள்ள டக்ளஸ்
பா�ன்ட ்அ� �ன்சக்� நிைலயத்�ல் ப�ற்� ெபற
அ�ப்பப் படே்டன். ப�ற்� ��ந்த �ன்� 8 ஆண்�கள்
[1970-1978] ராஜஸ்தானி�ம், 4 ஆண்�கள் (1978-1982)
ெசன்ைன கல்பாக் கத்��ம் பாரத அ��ன் சக்�
நிைலயங்களில் ெபரிய பத�களில் பணியாற்�ேனன்.
என� �றப்�ப் ப�ற்� அ��ன் உைலக்�ச ்�யமாக
�ேரனிய எரிக்ேகால் ஊட�்ம் �க்கலான யந்�ரத்ைத
இயக்�வ�, பராமரிப்ப�, அைத இயக்க மற்றவ�க்�ப்
ப�ற்� த�வ�. 25 ஆண்�கள் இந்�ய அ�சக்�த்
�ைறயகத்�ல் ேவைல ெசய்�, �ன்ேனாய்� எ�த்�க்



ெகாண்� 1982 �தல் 2001 வைர கனடா�ல் இயங்�ம்
ேபராற்றல் ெகாண்ட கான்� ��ஸ் அ��ன்
நிைலயத்�ல் பணியாற்� இப்ேபா� �� ஓய்�ல்
இ�க்�ேறன்.

அ�சக்� ஆக்கப் பணி�ல் ெபா��யற் �ைறகளில்
45 ஆண்�க�க்� ேமலாக அ�பவம் ெபற்�, இப்ேபா�
த�ழ் இலக்�யப் பைடப்�ப் பணி�ல் �� ேநர�ம்
ஈ�பட�்�க்�ேறன். 1960 ஆண்� �தல் என� �ஞ்ஞானக்
கட�்ைரகள், கைதகள், கட�்ைரகள் பல கைலமகள்,
மஞ்சரி, �னமணிக் க�ர,் இதயம் ேப��ற�, மயன், தாய்,
காலம் இதழ்களில் ெவளிவந்�ள்ளன. கணனித்
த�ழ்வைலக் �டங்கள் �ன்னிப் �ைணக்�ம் ��ய
உல�ேல, கடந்த ஏ� ஆண்�களாக 500 ேமற்படட்
கட�்ைரகள், க�ைதகள், கைதகள், நாடகங்கள் அம்பலம்,
�ண்ைண, ப��கள், அந்�மைழ, ந�யைல ேபான்ற
வைலத் தளங்களில் வந்�ள்ளன. என� நீண்ட த�ழ்
நாடகங்கள் ெமாம்ைப��ம், ெசன்ைனக்
கல்பாக்கத்��ம் அரங்ேக� �ள்ளன. இ�வைர �ன்�
�ல்கள் ெவளிவந்�ள்ளன : அ�சக்�, வானியல்
�ஞ்ஞானிகள், �தாஞ்ச�. இரண்� �ல்கள் அச�்ல்
உள்ளன : �ண்ெவளிப் பயணங்கள், �ளிேயாபாத்ரா.

என� தந்ைதயார ்உயர�்�. �. �ங்காரேவல்
பாண்�யன் அவரக்ள் இந்�ய ��தைலப் ேபாராடட்த்�ல்
பல ஆண்�கள் மகாத்மா காந்��ன் �ழ் பணியாற்�ப்
பங்ெக�த்�ச ்�ைற ெசன்றவர.் ஐந்� வய� �தேல
காைல ஆ� மணிக்� நீரா�ப் பார��ன் ேத�ய, பக்�ப்
பாடல்கைள அ��ன�ம் காைலப் �ராரத்்தைன�ல்
தந்ைத�டன் கலந்� பல ஆண்�கள் பா� வந்ததால் பாரத



நாட�்ப் பற்�ம், ைபந்த�ழ் ெமா�ப் பற்�ம் என்�ைடய
���, எ�ம்�, சைத அைனத்��ம் ப�ந்� �டட்ன.

என� ��க்ேகாள் த��ல் ��தாக �ஞ்ஞானப்
பைடப்�கள், நாடகக் கா�யங்கள் ெப�க ேவண்�ம்
என்பேத. “மகத்தான பணிகைளப் �ரிய நீ
�றந்��க்�றாய்” என்� �ேவகானந்தர ்��ய
ெபான்ெமா�ேய என் ஆக்கப் பணிக�க்� ஆணிேவராக
நின்� ஒ� மந்�ர உைரயாக ெநஞ்�ல் அைலகைளப்
பரப்� வ��ற�.

அன்�டன்,
�. ெஜயபாரதன்,

�ங்கார�்ன்,
அண்டாரிேயா, கனடா.
�சம்பர ்17, 2011 (��ப்�க்கப் படட்�)
 

 

�ன்�ல் ெவளி��
 

https://TamilEbooks.Org
 

உங்கள் பைடப்�கைள�ம் இங்� ெவளி�டலாம் அல்ல� த��ன்
பழய �த்தகங்கள், சங்க இலக்�யங்கைள �ன்�ல் வ��ல் 
ெவளி�ட உங்களால் ��ந்த உத�ைய ெசய்யலாம்.  ேம�ம் 

�வரங்க�க்�: https://tamilebooks.org/our-project
 

�ற்�க்கணக்கான த�ழ் �ல்கைள (இலக்�யம், வரலா�,
க�ைதகள், �ராணம், கைதகள், கட�்ைரகள், தகவல்கள், Etc.,) PDF,

ePub, Mobi (Kindle) வ��ல் ப��றக்க https://TamilEbooks.Org என்ற
இைணயதளத்ைத பாரை்வ�ட�ம்.
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