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!"ைர :

ெபா.
ெபா. தி$%ட '(தர
'(தர எ . ஏ., பி.
பி.எ.
எ.
நாமக கவிஞ அவக இ-வைர தமி நா.டா/ உய1த இலகியகைளேய
சி+23 ெச4- த1தி+கிறாக. அவக6ைடய கவிைதக ேதச பதி7

ஆவ

நிைற1-ள ஜீவ ஊ!<க எபைத எேலா+ அறிவாக.

அவக6ைடய ''எ கைத'' எ>

(த1திர

? தமி ெமாழியி இ-வைர பிறவாத ஒ+

அ!"த இலகிய இனமா/ . அவக6ைடய சிைற வாசBதி ஜனிBத ''மைல
களைன' ைகயி எCBதா யா+

மா.டாக.

இ<தி காD வைர கீேழ ைவக

இ-வைர இலகியகைள' ெச4- த1த கவிஞ அவக இெபாEஇலகியBதி நா காண)3ய இபBைத7
இலகிய
நிகE

வ3B-Bதர

எறா என? அ- தர )3ய இப

யா-? ந

காாியக எணக எ< , உண'சிக எ<

 வ1தி+கிறாக.
ைடய மனBதி
இரC

வைகபC . ஒ+வ+ைடய எணகைள பிற மனB தி உடா/ ப3

ெச4வத!காக ஏ!ப.ட சாதனகைள அறிF ?க (ஸயH) எ< )<வாக.

அ-ேபா ஒ+வ+ைடய மனBதி எE

உண'சி கைள பிற+ைடய மனBதிI
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உடா/ ப3 ெச4வத!காக ஏ!ப.ட சாதனகைள இலகிய ?க (கைல)
எ< )<வாக.

அறிF ?க நம/ ந

ைடய வாவி ல.சியBைத கா.C , அைத

அைடவத!/ ேவ3ய சாதனகைள7 ெச4- த+ . ல.சிய

ேபாதா-, சாதனகைள ெப!றாI
ேவCெமற அடகாத ஆவ

ெதாி1தாI

ேபாதா-. ல.சியBைத அைட1- தீர

உடானா தா ல.சியBைத அைடேவா .

அBதைகய ஆவBைத உடா/வ- தா இலகியBதி தனிெப+
ஆயி>

அத அ!"த ல.சண

யாெதனி ல.சிய

ேநாக .

இ- எ< அறிF ?

)<கிற- ேபா அைத /றிB- விவாிB- )றாமேல ந

ைடய மனBதி

ஆைசைய எE"வேதயா/ . இப3 அறிF Jலமாக எைத7 )றாம ந ைம

உயB-வதனாேலேய இலகியBைத வாவி ஜீவ நா3 எ< ெபாிேயாக
)<கிறாக.

ஆகேவ எ- உண'சி ஊ.Cேமா அ-ேவ இலகிய . அதனா உண'சி ஊ.ட

ெப<வேத இலகியBதா நா அைட7

ெபற)3ய பிரதான இப

இப . இ-தா நா இலகியBதா

நைம7மாயி> , இ1த இபBைத இலகிய

கBதா எ1த விதமான சாதனகைள ைகயாC ந
உடா/ ப3 ெச4கிறா எபைத அறிவ-

ைடய மனBதி

ஒ+வித இலகிய இபமா/ .

இ1த விதமான இலகிய இபBைதேய கவிஞ அவக இ1த ? நம/
எCB- கா.Cகிறா. இKவித

அறிF Jலமாக அறிய)3ய இலகிய

இபBைத நம/ )<வத!காக உலக மகாகவிகளி ஒ+வராகிய க ப
ெப+மா>ைடய இராமாயண காவியBைதேய உபேயாகிகிறா.
''தமிE/ கதியாவா இ+வ. க எப- க பைன7

/றி/ '' எ< காலLெசற ெசவ ேகசவராய
அ1த இ+வ ?களிI

அனவரத

தி எப- தி+வ6வைர7

தயா )றினா.

திைளB- வள1தவ நம ைடய நாமக

கவிஞ. அதனாேலேய அவ+ைடய மைல கள>

Mேகாைத7

தி+/றைள7 க ப ராமாயணBைத7 ெபாிதாக ேபா!<கிறாக. மைல

கள>ைடய காவலாளிக க ப ராமாயணBதிIள விஷயகைளேய தக
சமிைக வாசககளாக )< ெபாE- நா ஆசிாியா+ைடய திறைமைய7
அவ+/ க பனிட ள அபார பதிைய7

கC ஆன1த

ஆ'சாிய
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அைடகிேறா .
இப3 கவிஞ+/ க பனிடBதி அளF கட1த ஈCபாC உடாயி+பதி
ஆ'சாிய

ஒ<மிைல. ஏெனறா,

இ ப நா.3! ெசவெமலா
எ4தி அரசா3+1தாI

உ ப நா.3 க!பககா

ஓ/ நிழ இ+1தாI

ெச ெபா ேம+ அைனய "யBதிற
ேச இராம தி+கைதயி

க ப நாட கவிைதயி! ேபா!

க!ேறா/ இதய களியாேத.

"லவ எறா வ6வைர7
ந

கவிஞ எறா க பைர7ேம எDபவ

ைடய நாமக கவிஞ. அவ ''க ப எற ெப+

ேபாெதலா

ெபயைர நிைன/

கவிைத எற கனிைகதா வ+வா''. ஆதலா அவ

க பராமாயணBதி நா

ெபற )3ய பலவிதமான இபகைள எCB- இ1த

? தமி மக6/ மி/1த மகி'சி7ட பாிமா<கிறா. அஹி சா

தமBைத /றிB- க ப பா3யி+பதாக கவிஞ அவக எCB- கா.C
இலகிய இப
அவ பாிமா<

இதயB-/ அ த

ேபா இனிைமயாக இ+கிற-.

இபகைள இைவ எ<

 ).3 உைரப- நல- மிைல,

எனா சாBதிய மிைல. அB-ட அவ எCB- கா.C

இலகிய இப

த+வதாக இ+கிற-. அைத எலா

ைறேய ஒ+வித

நா அழிB-விட வி+ ப

விைல. அவைரேய "ெமள கீறி ெம-வாக' (ைள எCB-B ேத>

உக6/ வி+1- ெச47மா< வி.C விCகிேற.
ஆயி>

என/ அவாிடBதி ஒ+விதமாக ேகாப

)றாம இ+க

3யவிைல. இ-கா<

வாB-"

உடாகிற- எபைத

இவ இ1த இபகைள எலா

தனியாகேவ Rக1- வ1தி+கிறா எபைத நிைன/ ெபாE- எைன
ேபாலேவ உக6/

ேகாப

உடா/ . இனிேய>

இலகிய Mகா வனBதி+1- பறிB- ைவBதி+/

அவ தா

க ப>ைடய

ப'சிைலகைள7

மலகைள7 நம/ அளிபா எ< ந "கிேற. இ1த ந பிைக நிைறேவ<மா?
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எ ஆத நப சின அணாமைல அவக நிைறேவ!றி ைவபாக.
ச1ேதகமிைல.
-------------------

இலகிய இப

'இலகிய ' எற ெசா 'இல.சிய ' எற ெசா திாி". 'இல.சிய ' எற பத

'லSிய ' எற வடெமாழி பதBதி தமி உ'சாி". 'S' எ>

எEB- தமிழி

இைல. அத!காக - 'S' எற எEB-/ 'க' எற இரC எEB-க6

ேச1-

ேபாயாக உபேயாகபCகிறன. ஆதலா 'லSிய ' எற வடெமாழி பத

தமிழி 'லகிய ' எ< ஆகிற-. தமி இலகண வழ/ பிரகார
எEB- ெமாழி/

த வரா-. அதனா 'லகிய

'ல' எ>

எப- இலகிய ' எற

உ+ ெகா6கிற-. 'ல2மண' எற வடெமாழி ெபய 'இல/மண' எ<

தமிழி மா<வ- ேபால.

ஆைகயினா 'இலகிய ' எ>

ெசா 'ல.சிய ' எ>

வடெமாழி பதBதி

திாி" எப- ெதாிகிற-. இ1த 'ல.சிய ' எற ெசாI/ அBத
எனெவறா - ேநாக

அல- ' /றிேகா அல- பய' எப-தா

ேநாக , /றிேகா', அல- 'பய' எற உடேனேய - நல ேநாக , நல

/றிேகா ', அல- வி+ பB த/1த பய' எப-தா ெபா+ளா/ . நல
ேநாக

அல- நல பய எேற ெபா+ தர)3ய இ1த 'இலகிய ' எற

ெசாைலB தமிழக எEBதாலாகப.ட எலா ?க6/ ெபா-ெபயராக
வழகிவ+வைத கவனிBதா தமிE/ள ஒ+ தனி'சிறைப காணலா
ெவறா தமிெமாழியி எEதபCகிற எ1த ?I/
இ+கேவC

ஒ+ சிற1த ேநாக

என

எபைதேய தமிழக வி+ பினாக எப- விள/கிற-.

அதாவ- உய1த ேநாகBைத7

நல பயைன7

/றிேகாளாக ெகாளாத எ1த

எEBைத7 தமிழக ஒ+ ?லாக பாரா.3 ேபா!றமா.டாக எப-

"லனாகிற-. இ- தமிமகளி 'ப"' எபதி உள தனி'சிற" களி ஒ<

எபைதB தைடயிறி' ெசாலலா . ஏ எனி 'உய1த ேநாகBைத /றிப-'
அல- 'நல பயைனB த+வ-' எற ெபா+ தர )3ய ல.சிய

எற

பதBைதேயா அல- அைத ேபாற ஒ+ நல க+Bைத கா.ட)3ய ேவ<

ெசாைலேயா, பா-காB- பாரா.3 ப3கேவ3ய த>ைடய ?க6/
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ெபா- ெபயராக' T.3யி+கிற பாைஷ இெனா< இ+பதாகB

ெதாியவிைல. 'இலகிய ' எ< தமிழி ெசானா ஒ+ ? அல- ஒ+
"Bதக ' எ<தா அBதமா/ .

'ல.சிய ' எற வடெமாழி பத தா 'இலகிய ' எ< மாறியி+கிற- எபைத

ெமாழிகைளப!றிய ஆரா4'சிகாரக அறிவாக. ஆனா ெமாழிகைளப!றிய

ஆரா4'சிகைள' சிறி-

அறியாதவக 'இலகிய ' எற ெசா 'ஒ+ ?' எ<

ெபா+ தர)3ய ஒ+ தமி பத

எ<தா எDவாக. 'ல.சிய ' எற

வடெசா 'இலகிய ' எ< தமிழி மாறி, 'ஒ+ ?' எற ெபா+ைள

/றிகிறேபா- அத!/ வடெமாழியி உள அBத

!றிI மாறி

ேபா4வி.ட- ேபால ேவ< ஒ+ அBதBைதேய ெகாCகிறதினா 'இலகிய '
எப- 'ல.சிய ' எற பதB-/' சிறி-

ச ப1தமிலாத தனிB தமிபத

ேபாலBதா இ+கிற-. ஆனா உைமயி 'இலகிய ' எப- 'ல.சிய ' எற
பதBதி திாி"தா. அத அBத

'ல.சிய ' எற பதB-/ள 'ேநாக

'-'

/றிேகா - அல- 'பய' எப-தா. அ1த அBதBைத மனதி ைவBேததா
அ1த பதBைதB த ?க6/ ெபா- ெபயராகB தமிழக உபேயாக
பCBதி வ1தி+கிறாக எப-

ெமாழிகளி+1-

உைமேய. தமிழ உலகBதிIள எலா

அறிைவB திர.3ெகா6

இய"ைடயவனாகேவ

ெநCகாலமாக வா1- வ1தி+கிறானாைகயா பிற ெமாழி பதமாகிய 'லSிய '

எற ெசாைலB - த ெசா1த' ெசாலாகேவ மதிB- வ1தைத ெகாLச)ட
இழிவாக எDவதிைல.

எனேவ 'இலகிய ' எறா மனிதவகBதி நவாவி!/ உதவ)3ய உய1த
லSியகைள - அதாவ- உய1த ேநாககைள நிைனU.டB த/1த ஒ+ ?

எப- நி'சயமாகிற-. எலாB தமி ?களிI
ேநாக ', ெத4வ ந பிைகைய வ7<B-வ"க.Cவ-

ெபா-வாக இ1த 'உய1த

ஒEகBைத காப-

அறகைள' ெசாIவ-மாகேவ இ+/ . அைப7

அறகைள7

அைப

அத!கான

ேபாதிக)3ய ?கைளBதா தமிமக 'இலகிய ' எ<

ேபா!றி "க1- ப3B- பா-காB- வ1தி+கிறாக. ெவ< (கேபாக

வாைககான பலவித ைகBெதாழிகைளப!றிேயா வியாபார , விவசாய ,

).CறF, வாி, வ.ட , அரசிய

தயைவகைள ப!றிேயா தமி ?க
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எEதப.டதாகேவா அவ!ைற பா-காBததாகேவா ெதளிவாகB ெதாியவிைல.
இ1த விஷயகைளெயலா
பர பைர பாடமாகF

அ1த1தB ெதாழிலாளிகளி /லதமB-கான

அ>பவBதி அறிவிகேவ3ய சி.ைசயாகFேம க+த

ப.C வ1தி+பதா அவ!றி!ெக< எEBதாலான ?க இலாம! ேபானேதா
எ<

அ>மானிக இடமி+கிற-. உதாரணமாக ஒ+ மரBத'ச த>ைடய

த'(ேவைல

ைறையB த>ைடய இனBதவரான மாணாகக6/ ேநர3யாகB

ெதாழி பயி!சியினாேலேய பழகி க!<ெகாCBதாேன யலாம எப3

மரBைத ெபா</வ-, எப3 அைத' சா-ாிப-, எப3 அதி ெதாைளயிCவ-,
எப3 ெம+ேக!<வ- எபத!கான "Bதககைள எEதி

3B-ெகாC அைத

விவசாய

வாைழய3 வாைழயாக

பாடமாக' ெசாBத1த பிற/ ேவைல க!< ெகாCBததிைல. அேத மாதிாி
வியாபார

தலான ம!ற எலாB ெதாழிக6

அ>பவ பாடகளாகேவ அறிவிகப.C வ1தி+பதா அவ!றி!கான அறிைவ
?களாக எEதிைவக விைல ேபாI . அப3 எEதிைவBதி+1தாI

அவ!ைற

மனிதவகBதி ேமலான ேநாகக6/ அBயாவசியமான இலகியகளாக
பா-காக படாம அழி1- ேபாயினேவா எனேமா? இத உைம
எப3யி+1தாI

எலா

சாி, தமிழி நம/ இலகிய

ெத4வ உைமைய7 அைப7

எ< கிைடB-ள ?க

அறகைள7ேம ேபாதிபனவாக

இ+கிறன. அ1த ?களி ெசாலப.Cள பல வழக ஒEக

ச பிரதாயக இ1த காலB-/' சிறிஇ+1தாI
இனிவ+

அ1த ?களி

ெபா+1தாதனவாக இ+கலா .

கிய அ சக அைனB-

இ1தகாலBதிI

எ1த காலBதிI மனித சி1தைன ெச4ேத தீர ேவ3ய கடF

ச'ைச, அ", அற எபனவ!ைறBதா /றிபாக )<கிறன எபைத

ம.C

எவ+

ம<க

3யா-.

இ1த கடF, அ", அற , ஒEக

எபவ!ைற ேப(கிற எலா ?க6

ெபா-வாக எலா பாைஷகளிI ெப+ பாI
காணபCகிறன. இத!/ காரண

காலகளி, ேவ3ய ப3ெயலா
சாமBதியB-/

அ'ச3/

சாதனக இலாத அ1த

பினா விாிB-ைரB- சதி/

ஏ!றவா< வியாயான ெச4- ெகாளB தகதாக,

ெப+கமான விஷயகைள7

(+கமாக எEதிைவப- கவிைத/Bதா (லப

எபதாக இ+கலா . அைத கா.3I

காரண . காரண

கவிைத வ3விேலேய

எ-வானாI

கவிைதயி கைலயழ/ இ+பேத சிற1த

சிற1த ?க எலா கவிைதகளாகேவ

இ+கிறன. பிற ெமாழிகளிலாவ- சி!சில வசன ?க6

இ+கிறன. ஆனா

தமி ெமாழியி ெநCகாலமாக நல இலகியக அBதைன7 ெச47
வ3விேலேய ெச4யப.C வ1தி+கிறன. இைற/ )டB தமிழ
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கவிைதையேய சிறபாக க+-கிறா. ேசாதிட , வாகட
சாHதிரகைள7
எப-

)டB தமிழ கவிகளாக' ெச4ேத பாட

/றிகBத/1த-.

கவிைத இய!<
அ>பவிB-

கைலையB தமி மக மிகF

தலான

ெச4-வ1தி+கிறா

ஆவBேதாC ஆதாிB-

வ1தி+கி றாக எப- சாிBதிர சாBதிய . தமிநா.ைட

பர பைரயாக ஆCவ1த ேசர, ேசாழ, பா3ய மன+ , அவக6/ கீழி+1த
சி!றரசக6 , பாைளயB தைலவக6

கவிஞகைள மிகF

ெகளரவB-ட

காபா!றி வ1தி+கிறாக. ேசர ேசாழ பா3ய மனக ஆ.சியி

சமHதான கவிஞக இலாத சைபகேள இ+1ததிைல. கவிஞ எ< எவ

எேபா- வ1தாI அவைன ஆதாிகாத அரச இ+1ததிைல. இ1த மனக

தக அ1தரக /C ப விஷயகளி!)ட தம/ அறிF ெசால)3ய

உாிைமையB த1- கவிஞகைள ெப+ைமபCBதி வ1தி+கிறாக. ேசர ேசாழ
பா3ய சா ராVயக சிதறிேபான பி!பாC
ப.ைடயகார க6

பைணயகாரக6

கவிஞகைள ஆதாிப- மிகF

சி!றரசக6

மி.டாதாக6

ெசவவாக6

மிரா(தாக6

கணியமான கடைம ெய< , "ணிய

எ<)ட ேபா!றி வ1தி+கிறாக. கவிைதகைள அைமதி7ட அம1-

ேக.C அ>பவிகேவ3ய ஆைச7

அவகாச

அாிதாக ேபான இ1த காலB

திI )ட கவிஞக6/' சிற"' ெச4கிற பணகார /C பக பல
இ+கிறன. பண

அரசக6

ெகாCB- ஆதாிB- கவிைத கைலைய வளB-வ1த

பணகாரக6

மகிழ)3ய ரWக ).ட

ஒ+"ற

இ+க கவிைதகளி R.பகைள Rக1-

தமிநா.3 எேபா-

வ1தி+கிற-. இ1த ரWககளி பரம ஏைழக6

ஏராள மாக இ+1-

பலேப உC. எ1த

விஷயBைத7 பா.டாக பாட' ெசா ேக.ப-தா தமிநா. C பாமர
மக6/ மிகF

பிாியமான பழகமாக இ+1- வ1தி+கிற-.

இதனா கவிகைள இய!<

திறைம ஒ+ தனி கைலயாக வளகப.C வ1த-.

பி!காலBதி அ- ஒ+ ெதாழிேபாலF

மாறிவி.ட-. அதனா, இய!ைகயாகேவ

உட பிறபதாக மதிகபCகிற கவிதா சதிகேளாC விளகிய பிறவி கவிஞக
ம.Cமலாம, இலகண வர "க6/.ப.C' ெச47கைள' ெச4யB ெதாி1த

எணிற1த "லவக6

தமிநா.3 ஏ!ப.டாக. இப3ப.ட "லவ

ஊ+/ ஒ+வராவ- இ+ப- ஊரா+ேக ெப+ைமெயன மதிகப.C வ1த-.
இ1த "லவகளி! பல மிகF

வியகBதக விBைதகைள கவிகளி

கா.3யி+கிறாக. இ1த விBைதகளி பல சைபகளி பகிரகமான ேபா.3கைள

ஊராேர ஏ!பCBதி வி+-க6

பண 3"

ெவ/மதியளிB தி+கிறாக. இ1த
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"லவகளி காலBதிதா ெவ<

வி+Bத , ெவபா, ஆசிாியபா, கபா

எ< ெசாலபCகிற சாதாரண பாட வைககேளாC சி1-, வண , பத
தலான "-"- ச1த வைகக6 யமக , திாி", சிேலைட, ப1தன

வைகக6

; சிBதிரகவி, ஆ(கவி, விBதாரகவி

கல பக , X-, ேகாைவ, அ1தாதி

தலான கவி ேவ<பாCக6

தலான பிரப1த ேபதக6

வி+ பBத/1த விதகளி வி+Bதியைட1தன.
ேவ3யேபாெதலா

தய யா"
;

மிகF

பிற ெமாழி பதகைள பிரேயாகிக ெகாLச)ட

)சாத தமி ெமாழியிIள விHதாரமான ெசாவள

, தமிெமாழிேக சிறபான

ச1தி, விகார , நீ.ட, /<க, வBத, ெமத, திாித, இர.3Bத

தலான

இலகண' சIைகக6 , இ1த பி!கால "லவக இய!றிய அழகான

ச1தக6/ மிகF அ>)லமாக இ+1தி+கிறன. இப3ப.ட ச1தகைள

தமிழி அலாம ேவ< எ1த ெமாழியிலாவ- இய!ற

37மா எ< ெமாழி

ஆரா4'சிகாரக விழிபாக. அKவளF அMவமான ச1தகைள7

திரமான பத பிரேயாககைள7 , மிக ெபாிய ப3பாளிகைள7

விசிB

திைகB-B

திணறைவக ேவCெமற ஓேர சாமBதியBதி!காகேவ இைணகப.ட
பா.Cகைள7

இ1த "லவக இய!றியி+கி றாக. ெமாழியி அழைக7

பாடக மிகF

இப

ெசாலCகி (ைவைய7

அ>பவிகெவ< ப3கிறவக6/ இ1த

பயக )3யைவகேள.

ஆனா இ1த காலB-/ அ1த பா.Cகளி! பல 'பIைட/

பா.Cக'

எ< ஏளனB-/Bதா இலகாகலா . காரண , அவ!றிIள பதக இகால

வழகB-/ க3னமாக இ+ப-ட பா.3 ெபா+6

எளிதி விளகாைம

தா. பதக ப3தக நைடயி க3னமாக இ+ப- ம.Cமலாம இ1த

பாடகளி அேநக

ேவCெமேற எளிதி ெபா+ கCபி3க

சிBதிாிக-ப.Cளைவ.

ேன ெசான கவி"ைன7

3யாதப3

கைலBதிறBைத கா.ட

ெவேற இய!றப.டன. இ1த பா.CகளிIள பதகைள7 ச1தி
விகாரகைள7

சிக<B- அவ!றி அடகி7ள பல அழகான க+B-கைள

கCபி3B- விாிB-ைரப-

ஒ+ விBைதயாக வி+Bதி ெச4யப.C வ1த கால

அல. அவ!றா ெப+ பாI

மக6/ எKவித பிரேயாஜன

அ1த கால . அப3ப.ட பா.Cக பாமர மகைள க+தி பாடப.டைவக
ஆனாI

இைல.

அப3ப.ட கவிகைள ஆதாிB- ரWபத! ெகேற ஒ+ ப3பாளிக

பர பைர தமி நா.3 எேபா-

இ+1- வ1தி+கிற-. அ- எப3 ேபா

எறா ஒ+ சகீத விBவா பாCகிற பலவித ராக வி1யாசகைள
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ெப+ பாI

ஜனக அறியமா.டாக. ஒ+ ராகBைதேய பாC ேபா- )ட

அதி அ1த விBவா ைகயா6கிற ஆேராகண அவேராகண சமBகாரBைத7 பாமர
மக அ>பவிக

ெகா3+கிற ேநர

3யா-. அ1த ராகBைதB தி+பிB தி+பி இEB-
அத!காக அ1த விBவா பCகிற பாCக6

Yகால

ேபா/ ேபாலBதா சாதாரண ஜனக சபைடவாக. இ1த இE"கைள

நி<Bதிவி.C எேபா- அ1த விBவா வாBைதக "ாிய)3ய உ+ப3யான
பா.Cகைள பாCவா' எ< அவக ஏகி பைல க3B-ெகாC
உ.கா1தி+பைத7 பாBதி+கிேறா . ஆனா அ1த விBவா, ராக

வி1யாஸகைள அறியாத பாமர மகைள எணி அவ!ைற பாCவதிைல.
உைமயி ராக விHதார ரகசியகைள அறிய)3ய ரWகக6காகF
அ1த விBவா அவ!ைற பாCவதிைல. அவ ெவ<

சகீத கைலைய

)ட

உBேதசிB- தா பாCகிறா. அ1த கைலைய அ>பவிகB ெதாி1த ரWகக
அைத பாரா.C-கிறாக. அேத மாதிாிதா பைழய காலBதி க3ன
பதக6ட இய!றப.ட பல கரC ரடான கவிக6

அப3 கவி ெச47

கைலைய எணிBதா எEதப.டன. அ1த கைலைய அ>பவிகB ெதாி1த

ப3பாளிக6

பைழய காலBதி ஏராளமாக இ+1தாக. அ1த ).ட

இகாலBதி மிகF /ைற1- வி.ட-. அப3ப.ட கவிகைள ப3B- பா

கேவா நி< ேக.கேவா நம/ ேநர

இைல. பளி )டBதி பாி.ைசகாக

ப3B-B ெதாைலக ேவ3ய பாடகைளB தவிர பாி.ைச/ பிற/ அறிFகான
எலா விஷயகைள7 ஓCகிற ஓ.டBதி, காதி ப.ட வைரயிI1தா

கவனிகலாேம தவிர நிதானமாக ஆரா41- பாகேவ3ய அவசிய
அவகாச

இகாலBதி இைல. ேவதா1த சிBதா1த விஷயகைள இகாலBதி

ேவைலய!றவக தா வி+ ப)C . அப3 ெவ<

ேவதா1த சிBதா1த

விஷயகளி ெபாEைத' ெசலவிCகிறவகைள ச தாய

யா+ைடய /!ற

இய!<

வி+ "வதிைல. இ-

அல. கால ேபாகி க.டாய . ஆைகயினா ெவ<

கவி

கைலகாக ெவேற ெச4யப.ட பல பைழய ெச47க இேபா-

பயன!< ேபானதி அதிசய

ஒ<மிைல. அ3ைம வாவி பயனாகF ,

உலகBதி ெவKேவ< நாCகளி இ+1-வ+
காரணமாகF

பலவித /ழபகளி

உணF கிைடகாம ப.3னி கிட/

பரதவிபினாI

ெவ<

பல ேகா3 பாமர மகளி

கைல - இலகியமாக' ெச4யபC

பதகளடகிய பா.Cக இேபா- ேதைவயிைல.

க3ன

மனித சJகBைத இேபா- வா.3 வைதகிற அ3ைமBதன , ஜாதிெகாCைம,
நிறெகாCைம, ேசா!< பLச

தலான தீைமகைள மா!<வத!/ வழி
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ெசால)3ய பிரசார பா.Cக தா இ ேபா- ேதைவ. அ1த பா.Cக6

பாமர மக6/ "ாி7 ப3யான எளிய நைடயி இ+கேவC . அதனாதா

பைழய காலB- பா.Cகைள நா இேபா- மதிபதிைல. இ1த பாமர

மனபாைமயி ேவக

பல ப3Bதவகைள7

ப!றிெகாC ஒKெவா+வ+

ஒKெவா+ காரணB-காக பைழய இலகியகைள7

பழிகிறாக. மனித

சJகத-/ இறியைமயாத அறகைளேய ெசால)3ய இலகிய இப
உய1த இலகியகைள7
இ+1-வ+

மிக

)ட இக1- ேபசB -ணிவ- இேபா- ச தாயBதி

ச'சரFகளா தா.

ஆனா இ1த நிைலைம நிர1தரமான- அல. உலக

இ+1- விடா-. இப3ப.ட /ழபகைள7

"ர.சிகைள7

எேபா- இேத /ழபBதி

அவ!றா ெபாகிவ+

எKவளேவா தடைவகளி இ1த உலக

க3+/ . ஆதலா

இ1த /ழபகளா /ைல1- ேபாகாம மனித சJகB-/ நிர1தரமாக
ேவ3ய ெம4யறிFகைள பா- காB- வ+கிற ஒ+ சி< ).ட

எேபா-

இ+1- ெகாேட இ+/ . அவக பைழைமகளி "-ைமகைள7

பைழைமகைள7

"-ைமகளி

பாக )3யவக. பைழைமக எலா பழிகBதகனF

அல, "-ைமக எலா

ேபா!றBதகனF

அல. இற1த காலகளி

அ>பவBதி+1-தா நிககாலBதி அறிF பிற1த-. நிககாலBைத

பாB-Bதா எதிகாலBைத எண ேவ3யி+கிற-. இ1த நியாய

மனித>ைடய எலா' ெச4ைகக6/ ெபா+1- . எEBதாலான இலகியக6

அ1த' ெச4ைககைள' ேச1தனேவ.

இேபா- ேதா<

இனிவ+

னி+1த இலகியகளி ெதாட"தா

இலகியக. இேபா- ேதா<

இலகியக தா

இலகியக6/ ஆதார . இைத எDகிற ஒ+ சி< ெதா/தியின

பைழய கால இலகியBதி ஜீவகைள பா- காB- வ+பவக. இத!/

அசாதாரணமான அறிேவா திறைமேயா ேதைவயிைல. பைழைமயி

ெதாட'சிதா "-ைம எற ந பிைகதா ேவC . அ1த ந பிைகேயாC

பைழய இலகியகைள பாBதா அவ!ைற பழிகேவ3ய பழிைய' ெச4ய
மன

இட1தரா-.

ஆதலா இேபா- பயன!றனவாகB ேதா<கிற பைழய பா.CகளிI
இப

இ+பைத நா ம<B-விட )டா-. இ1த பா.Cகளி பல ெவ<

சி!சில

ெசாலCகி அழ/காக ெவேற ஆகப.டன. இ>

பல ப3பவக

ேவDெமேற மைறெபா+ேளாC ெச4யப.Cளன. ம!<

பல 'ச1தி' 'விகார '

பாதகைள பிாிB- பாB- சி1தைன ெச4- ெபா+ைள கCபி3க
தய சIைககைள ெகாC பதகைள பினிகா.C

திறைமகாகேவ
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பிைண கப.டன. இப3ப.ட கவிக பைழய தமி இலகியகளிI

தனிபாடகளாகF

ஏராளமாக இ+கிறன.

'இலகிய இப ' எ>

இ1த க.Cைர இப3ப.ட பைழய பா.Cகைள

எCB- கா.Cவத!காக எEதபCவ- அல. இ1த க.Cைரயி ேநாக தமி

ெமாழி/B தைல சிற1த ஒ+ இலகியBதி+1- சில /றிபி.ட இலகிய
இபBைத ஒ+ மிகF

"-ைமயான

ைறயி ெதா/B- கா.3 அதி நா கட

அ1த இலகிய இப

இன ெதன' ெசாIவத!/

இபBைத இைத ப3கிற எலா+ அ>பவிக' ெச4யேவC

எப-தா.

னா ேமேல ெசால

ப.ட கைலBதிற கா.ட ெவேற இய!றப.ட பாடகளி சிலவ!ைற
உதாரணB-காக எCB- கா.Cவஆகிவிடா-.

அப3ப.ட பா.Cகளி ெவ<

!றிI

இலகிய இப

இலாத-

ேவ3ைககாகF , சி!றிப

சிகாரB-காகF , நி1தாH-தி யாகF , ெபா+ வாக "க1-

ேப(வத!காகF , வைசயாகF
- கவி"ைன7

பாடப.டைவகைள நீகி, நல க+B-கைள7

கைலகாக - ேவC

பாடகைள ம.C

ெம< மைறB-' ெசாIகிற சில

இேக உதாரணமாக கா.Cேவா

அLசிேல ஒ< ெப!றா

அLசிேல ஒைறB தாவி

அLசிேல ஒ< ஆறாக
ஆாியகாக ஏகி

அLசிேல ஒ< ெப!ற

அணைககC அயலா ஊாி

அLசிேல ஒைற ைவBதா

அவ ந ைம அளிB-காபா.

இ1தபா.ைட ந மி! பல ப3Bேதா ேக.ேடா இ+கலா . இைத

னாேலேய

அறி1தவகைளB தவிர ம!றவக6/ இத ெபா+ (லபமாக "ாியா-. இ1த

பாட க பராமாயணBதி ஆர

பBதிIள ேதாBதிர பாடகளி ஒ<. இ-

க ப பா.C அலெவ< பல அறிஞக இ ேபா- க+-கிறாக. ஆனா

இ- ெவ/ காலமாக க ப பா.டாகேவ வழகி வ1தி+கிற-. இ- யா+ைடய

பா.டாக இ+1தாI இ+க.C . இ1த பா.3 ஒ+ நல அBத ,

ேவCெமேற (லபமாக விளகாதப3/ மைறB- ெகாCக பCகிற-. இைத
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விாிB-ைரB- விள/
பCகிற-.

ெபாE- அதி ஒ+வித கவிைத 'கைலயிப ' காண

இனி இ1த பாட ெபா+ைள பாேபா . இ- இராமாயணBதி ஜீவ

நா3களி மிக

யBவ

வா41த அ>மாைன ப!றிய -தி. ராமாயண கைதயி

அ>மா ெச4த பல அாிய பணிகளி

த தரமான-, அவ விHவ$ ெமCB-,

ஆகாய மாகமாக கடைல கட1-, சீைதைய கC, இலைக/B தீ

ைவB-வி.C இராமானிடB-/B தி+ பி வ1- சீைத ஒ+வித /ைறFமிலாம
இ+ பைத' ெசா, இராம>ைடய ஏகBைத ேபாகிய-தா. அைதBதா

இ1த கவியி "க1- ேபசி அ>மாைனB -திகப.3+கிற-. அதாவ-: 'வா7
பகவா "Bதிரனாகிய அ>மா ஆகாச மாகமாக கடைலB தா3

Mமாேதவியி மகளாகிய சீைதைய கC (ேபசி, கைணயாழிைய ெகாCB-,

Tடாமணிைய வாகி ெகாC) இலைக/ ெந+" ைவB-வி.C வ1தவ.

அவ ந ைம பா-காB- ர.சிபா' எப-தா இ பாட க+B-. அ1த

க+Bைத கவிஞ இ1த பா.3 எப3 மைற கமாக' சிBதிாிகிறா எப-

பதகைள விளகினா தா ெதாி7 .

பதெபா+ : அLசிேல ஒ< ெப!றா - பLச Mதகளி ஒறாகிய

வா7பகவா ெப!ற "தவனான அ>மா, அLசிேல ஒைறB தாவி – அ1த

பLச Mதகளி இெனாறா/

நீராகிய கடைலB தா3, அLசிேல ஒ<

ஆறாக - அ1த பLச Mதகளி ம!ெறாறாகிய ஆகாயBதி வழியாக, (ஆ< -

மாக , ஆறாக - மாகமாக), ஆாியகாக ஏகி - ேமேலானாகிய இராம>காக'

ெச<, அLசிேல ஒ< ெப!ற அணைக கC - அ1த பLச Mதகளி

ேவெறாறாகிய Mமியி பிற1த ெபைண (சீைதைய கC), அயலா ஊாி -

பைகவக6ைடய ப.டணBதி, அLசிேல ஒைற ைவB தா - அ1த பLச

Mதகளி மி'ச ள ஒறாகிய ெந+ைப ைவBதா. அவ எ ைம அளிB-

காபா - அ1த அ>மா ந ைம பா-காB- ர.சிபா.

த பாகிறேபா- ெகாLச)ட "ாியாம இ+1த இ1த பா.C இேபா-

ெவ/ (லப

ேபாலB ேதா<கிற-. இ1த ெபா+ைள அ1த பா.3 அப3

மைறB- ைவB-, அைத நா

ேத3B ெதாி1- அ>பவி/ ப3 கவி ெச4ததி ஒ+

கைலBதிற இ+கவிைலயா? அதி நம/ ஒ+ வித இப

உதிகவிைலயா?
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இெனா+ சி< உதாரண

: ஒ+ ஆடவ ஒ+ அழகான இள கனிைகையB

தனிேய ச1திகிறா. அவ6ைடய அழைக பலவா< "க1-வி.C அவேளாC

சலாபிகிறா. அவக6ைடய ச பாஷைண/ பி ஒ+ க.டBதி அ1த
ெப

காலா7த ெகா3ேயா

ைகயா7த வழிேய மாலா7த

மாமணிையB தா>திBதா

ஈற

எ< கவி பாCகிறா. இதி நம/ என ெதாியகிற-? காலா7தமா ,

ைகயா7தமா , மாலா7தமா . என இ-? எ< திைக"Bதா உடாகிற-.
விCகைத ேபாலBதா இ+கிற-. சாதாரண ஜனக எKவளF

கC பி3ப- க2ட தா. ப3Bதவக )ட மிகF

யறாI

பாCப.CBதா ெபா+

ேதட ேவC . ெபா+ைள' ெசா வி.டா ப3Bதவக ப3காதவக

எலா+/ (லப

பழகமான-தா.

தா. ப3பிலாதவக6/

அBதBைத பாேபா

)ட இதி Iள ஐதீகக

: இதி என ெசாலபCகிற- எறா, 'அEதா'

எற ஒேர ஒ+ ெசா உள ெபா+ தா அKவளF நீளமாக அலகாிB-'
ெசாலப.3+கிற-. பா+க: காலா7த - தன- காைலேய த ஆ7தமாக
உபேயாகபCBதி (காலா 7Bத ெச4கிற) ேகாழிைய, ெகா3ேயா - த

ெகா3யி சினமாக ைவB- ெகா3+கிற

+க>ைடய, ைகயா7த -

ைகயா7தமாகிய ேவ ேபாற ககளி, வழிேய - வழியாக, மாலா7த

தி+மா ஆ7தகளி ஒறாகிய சகி+1- பிற/ , மாமணிைய -

ஈற -

B-கைள, தா உதிBதா - அவ ெகா.3னா. அதாவ- 'ேவ ேபாற

அவ விழிகளி+1ெபா+.

B-

Bதாக கணீைர உ/Bதா' எப- தா இத

'அபாடா! 'அEதா' எ< ெசாIவத!/ இKவளF பாடா?' எ< தா

சாதாரணமாகB ேதா<கிற-. இப3 மைறB- நீ.3' ெசாIவதி உலக

வாF/ என நைம எற ேகவி ஒ+ "ற
இ+ப- உைமதா.

இ+1தாI

இதி ஒ+ கைல
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ெசாI

திறைமையB தவிர உலக வா Y!ேகா, அறிவி வள'சிேகா

உதவிய!ற- எ< ெசாவிட)3ய க+B-க அடகிய பா.Cகளி ம.C
அல, உய1த ஆம ஞானகைள உபேதசிகெவ< பா3ய பாடகளிI

இ ப3ப.ட கவி"ைன7
ெபாிேயாக.

கைலைய ைகயா3+கிறாக நம-

)ட

உலக ப!<கைள வி.Cவிட ேவC , 'நா' எற மமைத அடகேவC ,
ஏகாரக சிBதB ேதாC தியான

ெச4ய ேவC

எபன ேபாற ேப'(க ந

நா.3 அ3க3 காதி விEகிற ஆமஞான க+B-க. 'நா' எ>
கார

ேபானபிற/தா ஆம சி1தைன/ ஆயBத மாக

கைத ெசாவ-C. அ1த கைத :- ஒ+ அரச ஒ+

அக

37 எபத!/ ஒ+

னிவ+ைடய ஆ'ர மB-/

ேபானா. ஆ'ரமBதி ெவளிகத வைட த ரதBைத நி<Bதி இறகினா.

ெவளி கதெவப- பிரமாதமான ஆசார வாசலல. ஆ'ர மBைத' (!றியி+1த

ேவயி இ+1த ஒ+ சி< வழி தா. உேள இ+/

(!றிI ள இடகளி இ+கிற எலாவ!ைற 7

பாகலா . ேவ/ உேள இ+கிறவக6

யா+

காணலா .

ஆ'ரமBைத7

அைத'

ெவளிேய இ+1தப3ேய

ெவளிேய வ+கிற எைத7

ரதBைதவி.C இற/ ேபாேத ேவ/ உ."றBதி இரெடா+ -றவிக
அ/மி/

ேபா4ெகா3+1தைத7 , அவக தா வ1தைத பாBதைத7

மனவ கடா. அ1தB -றவிக6

ஆைட ஆபரண அலகாரக6ட ஒ+

மனித ேதைரவி.C இறகினைத பாBதாக. ஆனா அவக அதி அதிக

கவன

ெசIBதாம தக அIவகைள நா3 ேபா4வி.டாக. மன

கழிகளா க.டப.3+1த அ1த ேவ கதவைட வ1தா. கதF

அைடப.3+1த-. ெநCேநர
யா+

நி< நி< பாBதா. அவைன வரேவ!பத!/

வரவிைல. ெவ/ ேகாபBேதாC பைல க3B-ெகாC காBதி+1தா.

ேன, தா வ1தைத பாB-வி.C கவனிகாம மைற1-ேபான ஒ+ -றவி

ம<ப37

அKவழி வ1தைத கடா. ஆBதிரBைத அடகிெகாC அ1தB

-றவிைய ைககா.3 அைழBதா. அவ வ1தா.

" நீ நா வ1தைத பாக விைலயா?" எ றா மன.
''ஆ

பாBத-C''

''நா வ1- எKவளF ேநரமாயி!<?''

''எKவளF ேநரமாயி!< எபைத நிைனக விைல ''
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''உம/ இேக என ேவைல''

''நா ஒ+ சி2ய''

'' சி2யனா! நல சி2ய! மகாிஷி/ நல பணிவிைட ெச4Y! நா வ1தைத
பாB- ெகாேட ேபசாம ேபா4 வி.[ேர!''

''மகாிஷி/ பணிவிைட ெச4யBதா ேபாேன''

'நா இேக எB-ைண ேநரமாக நி< ெகா3+ப-?''

''ஏ இேக நி< ெகா3+க ேவC ?''

''ஓ4! என ஏளனமா ெச4கிறீ? நா யா ெதாி7மா?''

"ெதாியா-.''

"நா தா இ1த நா.ைட ஆ6கிற அரச. அைத அறி1- ெகாள
3யவிைலயா உம/?''

"அறி1-ெகாளா வி.டாI

அ>மானிBேத . அரசனாக இ+கலா

எற

ஐயBதா தா ேபசா- ேபா4 வி.ேட.''
"அரச எ< அ>மானிB-

)டவா வ1தவைன 'வா' எ< )ட' ெசாலாம

மைற1- வி.[?''

"நீக இ1த ஆ'ரமBைத நா3 வர நியாய இ+கா- எ< நிைனB-Bதா எ
ேவைலகைள பாக ேபா4வி.ேட.''

''ஓ! அப3யா! நா இ1த ஆ'ரமBைத நா3Bதா வ1தி+கிேற.

பாகேவC . உடேன ேபா4 நா வ1தி+பதாக' ெசாI .''

னிவைர

'' னிவ இேபா-தா அவ+ைடய ஏகாரஹ அைறயி ேயாக நி2ைடயி
அம1தா. நி2ைட கைலகிற வைரயி அவாிட

அவைர இேபா- நீக பாக இயலா-"

யா+

ேபாக )டா-. ஆைகயா

''ஓ4 அதிகமாக ேபசேவடா . ெசானப3 ெச47 . உடேன ேபா4

னிவாிட

நா வ1தி+கிறதாக - இ1த நா.C' சரவBதி - ெதாி7மா? - நா வ1தி+பதாக'
ெசாI . நா வ1தி+பைத அறி1தா அவ உடேன அைழB- வர அ>மதி

ெகாCபா. ேபா4 நா வ1தி+பதாக' ெசாI
''ஐேயா! இேபா- யா+

''

அவ அ+கி! )ட ேபாக )டாேத! நி2ைடைய

கைலBதா சபிB- விCவாேர!''
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"நா வ1தி+பதாக' ெசானா சபிகமா. டா. ேபா4 நா வ1தி+பதாக -

அரச வ1தி+பதாக - ெசாI

''

"பாB- வ+கிேற''

எ< சி2ய ஆ'ரமB-/ அ3ேம அ3ைவB-ேபானா.
சிறி- ேநரBதி சி2யB -றவி தி+ பி வ1-, அரசனிடBதி ேவ/ அபா

இ+1தப3ேய " னிவ நி2ைடயி அம1- வி.டா. நி2ைடைய கைலபமகாபாவ . நீக இெனா+ நா வ+வ- நல-. /றிபி.C ஒ+ நாளி
/றிபான ேநரBதி வ+வதாக' ெசானா நா அைத /+ ேதவாிடBதி

ெசாB தகைள அவ ச1திB- ேபச ஏ!பாC ெச4-ைவகிேற'' எறா.

அ1த ஆ'ரமBைதேய அழிB-விடேவCெம< நிைன க)3ய அKவளF
ேகாப

அரச>/ உடாயி!<. ஆனாI

ச1ேதககைள' ெசா, உபேதச

னிவைர தாிசிB- அவாிடBதி சில

ெப!< ேபாக ேவCெமேற

வ1தவனாைகயா ேகாபBைத ஒ+வா< அடகிெகாC, சில நாைள/ பி ஒ+

தினBைத /றிபி.C அைற/ வ+வதாக )றி ''நா வ1தி+1ததாக - இ1த
நா.C அரச வ1தி+1 ததாக -

னிவ+/ விவரமாக' ெசா, எைன அ1த

/றிபி.ட நாளி வரேவ!க ஏ!பாC ெச4- ைவ7 '' எ< அதிகாரமாக'

ெசாவி.C அரச ேபா4 வி.டா.

மனவ /றிபி.C' ெசா ேபான நா6/
அரச வ1தி+1தைத7
ஒைறவிடாம

3+1த தினBைத7

 ஒ+நா அ1த சி2ய

அேபா- அவக6/ நட1த ச பாஷைணகைள7

னிவாிடBதி ெசா மன ம<ப37
ேநரBைத7 )றினா.

ேக.Cவி.C ''வர.C '' எ< ெசானா.

/றிBத நாளி /றிபி.ட ேநரBதி ம<ப37

வ+வதாக /றிபி.

னிவ சி2ய ெசானைதெயலா

மனவ ஆ'ரமBதி வாசI/

வ1தா. சி2ய உடேன கதைவB திற1- அரசைன அைழB- ெகாC

மகாிஷியி சனிதானB-/' ெசறா. ஆைட ஆபரண அலகாரகளி
தைடயினாேலா எனேமா அரச
நிறப3ேய வணகினா.

னிவைரB தா1- நமHகாிகாம

னிவ வழகமாக யாேராC அதிகமாக

ேப(வதிைல. அவசியமான சமயகளி ம.C தா மிகF

ேப(வா. ெப+ பாI

(+கமாக

ெமளன விரதBைதேய பிப!<பவ. வணகBைத
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அகீகாிBத அைடயாளமாக' சமிைக ெச4-,

னிவ அரசைன அம+ ப3

இடBைத7 ைகஜாைடயா கா.3னா. உ.கா+ ேபாேத அரச,
''நா

ேன வ1தி+1தைத' ெசானாகளா?'' எறா.

"ஆ " எபத!/ அறி/றியாக
'' நா இ1த நா.ைட ஆ6

னிவ தைலைய அைசBதா.

அரச. தக ைளப!றி சமீபBதி தா ேகவி

ப.ேட. தக ைள பாபத!காகBதா வ1தி+1ேத'' எறா மன.

அத!/

னிவ அகீகார

அறிவிகB தைலைய அைசBதா.

''நா இேக வ1- ரதBைதவி.C இறகின ைத பாB- ெகா3+1சி2ய உகளிட
அத!/

உக

நா வ1தைத அறிவிகாம இ+1- வி.டா.''

னிவ தைலைய அைசBதா. ''ெவ/ேநர

ெவளியிேலேய

நி<ெகாேட இ+1ேத.''
அத!/

னிவ தைலைய ஆ.3னா.

"ெவ/ேநரB-/ பி ெவளியி வ1த உக சி2யைர நாேன )பி.C
ேபசி7

அவ எைன' சாியானப3 மதிகவிைல. கதைவB திற1- உேள வர

இடெகாCகாம ேவ/ ெவளியிேலேய நி<Bதி ேபசி அ>பி வி.டா.''
னிவ " <வ ெச4- அத!/
''இ1த நா.ைட அரசா6

தைலைய அைசBதா.

எைனB தக6ைடய சி2ய இப3 நடBதின-

சாிதானா?'' எ< அரச வ+Bதப.டா.

னிவ ச!ேற சிாி"/றி தவழ 'என ெச4தி+க ேவC ' எறா.
''ஒ<

ெச4தி+க ேவ3யதிைல. ஆனாI

எைன7 எ>ைடய

ரதBைத7 பாBத உடேனேய அரச எபைத அவ அறி1தி+க ேவC .
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வ1தவைன 'வா' எ<)ட' ெசால )டாதா? அல- எேக வ1தீக?'
எறாவ- உடேன ேக.C ேபாக' ெசாவிட ேவடாமா? கதF/
ெவளியிேலேய நி< காB- கிடக' ெச4- வி.டாேர'' எறா அரச.
இ-வைரயிI

"சிாிேபாC ேக.C வ1த

னிவ ச!ேற வா4வி.C' சிாிB-

''இ- அரமைனயலேவ ஆ'ரம தாேன?'' எறா.
''ஆ'ரம

எபைத அறி1-தா வ1ேத. இ- அரமைன அலெவறாI

நா

அரச எபைத அறி1தத!காகவாவ- எத!காக வ1தா4?' எ<)டவா ேக.க
)டா-?''
" சாி. ந

ைடய சி2ய ேக.காத- /!ற தா, அவ+/ பதிலாக இேபா-

நா ேக.கிேற. இேக எத!காக வ1தீ?''

''உகைள கC ேபசி உபேதச

'' உபேதச
"ஆ

ெபற வ1ேத''

ெபறவா?''

உைமயாக உபேதச

''உம/ உபேதச

ெபறBதா த கைள நா3 வ1ேத''

ேவCமானா நா ெசB- ேபான பி!பாCதா

வரேவC '' எறா

னிவ.

அரச திCகி.C அைசயாம ச!< ேநர
னிவேர நீக ெசBதபிறகா உபேதச

னிவைர உ!< பாBதா. "என

ெச4Yக?''

'நா ெசBதபிற/தா உம/ உபேதச ''
''அப3யானா நீக என/ உபேதச

ஆBதிரBேதாC ேக.டா.

ெச4யமா.[களா?'' எ< அரச
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''நா ெசBதபிற/தா'' எ<

னிவ ேப'ைச

3B-வி.C ேவ< ேவைலகைள

கவனிக ேவ3யவ ேபா எE1தா.
அரச>

எE1-, நிறப3ேய பல ேகவிகைள ேக.டா. அவ!றி!ெகலா

னிவ வா4 ேபசாம தைலைய அைசB-

கா.3வி.டா. உடேன அரச ேகாப

ைகைய ஆ.37ேம பதி

ெகாதி"

ைறைமகாகேவ>

வணக

னிவ+ைடய ஆ'ரம

அைம1தி+1த வனBதி!/

/ ற

னிவ+/

ெசாெகாளாம விைர1- ெவளிேய வ1-

ரதBதி ஏறி அரமைனைய அைட1தா. அரச>ைடய ராஜதானி/

ெவ/Xர . எறாI

அ1த

அடவி அ1த அரச>ைடய ராVயB-/ அடகிய- தா. அ1த ராVயB-ேக

அதிபதியான அரசைன ஒ+ ஆ3யான
ேலசாக வி.Cவிட
ெச4-வி.ட-.
அ1த

னிவ அப3 அவமதிB- வி.டைத

37மா? அரச>/ ேகாப

னிவைர ப!றிB தனிட

அைழB- வர க.டைளயி.டா.

மிகF

நிைல ெகாள

3யாம!

ெப+ைமயாக ேபசின

த ம1திாிைய

த ம1திாி ஏேதா அரசாக அIவலாக

ெவளிேய ேபாயி+பதாகB ெதாி1த-. உடேன ேசனாதிபதிைய அைழB-வர'

ெசானா. ேசனாதிபதி வ1தா.

அவாிட

னிவ தைன அவமதிB-வி.டைத அரச

ெசானா. ேசனாதிபதி/

ேகாப

வ+ ப3யான காாியBைதB தா ெச4- வ+
ேகாாினா. என ெச4யலா
ஆேலாசைனகைள' ெச4-

ெசானதாக ேகவிப.ட

வ1- அ1த

னிவ+/ "Bதி

வதாக அரச>ைடய அ>மதிைய

எபைத ப!றி அரச>

ேசனாதிபதி7

பலவித

3பத!/ த ைம அரச அவசரமாக அைழB- வர'
த ம1திாி அேக வ1- ேச1தா.

அரச ம1திாியிடBதி நட1தைதெயலா ெசா "உன/ உபேதச
ேவCமானா நா ெசBத பி!பாC வா'' எ< எைன இKவளF

அவமதிB-வி.ட

னிவ>/B தகப3 "Bதி க!பிக ேவC . அவ>ைடய

அககாரBைத ேபாக ேவC '' எ< அரச -3B-, தா> ேசனாதி பதி7
அத!காக' ெச4த ஆேலாசைனகைள7

ேக.ட ம1திாி அ1த

அறிய பCBதினா. அரச ேப'ைச

னிவாி ெப+ைமகைள நறாக அறி1தவரானதா மிகF

அதிசயப.C, அைதப!றி' சிறி- ஆேலாசைன ெச4- பாகB தம/ அவகாச

ேக.டா. அரச அ>மதிBதா. ம1திாி, ேசனாதிபதிைய அ>பிவி.C, அரசைன
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ஆகார

உC ெகாLச

ஓ4F ெகா6 ப3 ேக.CெகாC, தா

ேபா4வி.C விைரவி வ+வதாக விைட ெப!<' ெசறா.

Y. C/

த ம1திாியி ஆேலாசைன/ இடெகாCக ேவ3ய கடைமகாக

க.Cப.டா எறாI , அரச தன/ ேந1த அவமதிைபேய நிைனBநிைனB- "ைக1- ெகா3+1ததா அைமதி7

ெசலவிைல. உடI

உளBதிI

கிைடகவிைல, ஆகார

நி மதி இலாம ஓ4F ெகாளBதா

37மா? ெபாகி "Eகி ெகாC ம1திாியி வரைவ எதிபாBதி+1தா.

ஆேலாசைன ெச4- நல

3F/ வ1-வி.டவேபா மல1த

வ1தா. அவ+ைடய ஆேலாசைனயி

3ைவ அறிய அரச மிகF

கBேதாC ம1திாி

அசரப.டா. அரசைன ஏகா1தமான ஒ+ இடB-/ அைழB-' ெச<, அரச
னிவைர' ச1திக ஆர பிBததி+1- கைடசி வைரயி I

ச பாஷைணைய

அவக6/ நட1த

31த வைரயி ஒ+ வாBைதைய)ட விடாம அப 3ேய

ெசால ேவC ெம< ம1திாி ேக.Cெகா டா. மன> தனா )3ன
ம.C

ெகாLச

ெகாLசமாக நிைனF).3

த நட1தைதெயலா

ஆன1த

"அரேச

த தடைவ ஆ'ரமB-/ ேபான-

ெசானா. அரச ெசால' ெசால அைம'ச>/

ெபாகிவி.ட-. மன ெசா

னிவ, தக6/ உபேதச

31த-

ம1திாி வணகி நி<

ெச4ய வி+ "வதாகBதாேன

ெசாயி+கிறா.''
'என ம1திாி! நீ+

ஏளனமா ெச4கிறீ. 'உம/ உபேதச

ெசBத பி! பாC வா' எ< அவ ெசான- இ>
ெநLைச பிளகிற-. நீ 'அவ என/ உபேதச

ேவCமானா நா

எ காதி ஒB- எ

ெச4யBதா வி+ "கிறா '

எ< ெசாIகிறீேர!''
''அரேச மிகF

ஞாேனாபேதச

தயF)1- அைமதியாக ேக.கேவC . ஒ+ /+ைவ நா3

ெபறேவDமானா அத!/' சில நிப1தைனக உC. ராஜாீக

நடB-வ- ேவ<, ஞான உபேதச
''ஆ ''

ெப<வ- ேவ< அலவா?''
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''அர( ெசIB-வ- அதிகார

ெச4- ம!றவகைள ந ஆைண/ அடகி நடக'

ெச4வ-. ஆனா உபேதச

ெப<வ- நா

அதிகாாி எபைத

!றிI

மற1-வி.C /+F/ அடகி நடப-. அலவா?
''அைத யா இைலெயற-?''
''தயF ெச4- ெபா<B- ேக6க. தாக

னிவைர பாக

ஆ'ரமB-/' ெச< அகி+1த சி2யேராC ேபசின ேபானிவேராC அைத ப!றி /ைற)றி ெகாடேபா-

த தடைவ

இைற/

அரச எற

அதிகாரBேதாCதா ேபசியி+கிறீக. 'நா யா ெதாி7மா ' –

' நா வ1தி+பதாக' ெசா - அரச வ1தி+கிறதாக' ெசாI ' - ' நா

வ1தி+1தைத ெசானாகளா '........"
நா - நா - நா' எ<
அறி7

தாக

அரச - அரச - அரச' எ<ேம ேபசியி+கிறீக.

னிவைர

த

த ச1திBதேபா- அவைர வணகேவ3ய

ைறயி வணகF இைல. அதனா 'நா' எற அககார

மமகார

'மன' எற

ெகாLச)ட /ைறயவிைல - எபைத' (.3கா.3, அககார

மமகாரக அடகின பிற/தா ஆம ஞாேனாபேதசB-/ ஒ+வ அ+கைத37 எபைத7 இ3B- )றேவ 'உம/ உபேதச

7ைடயவ ஆக

ேவCமானா 'நா' ெசBத பி!பாC வரேவC '' எ< ெசாயி+கிறா.

'நா ெசBத பிற/ ' எபத!/

னிவ ெசBத பிற/' எ< அBதமல.

உகளிடBதிIள 'நா' எற அக1ைத அழி1த பிற/ எ<தா அBத .
ஆதலா அரேச! தாக மனவ எபைத

/+வினிடBதி உபேதச
ஒCகB-ட>

மற1-வி.C ஒ+

ேக.க ேபாகிற சி2ய>/ அBயாவசியமான அடக

பணிF தணிFக6ட>

ெச4ய ேவ3ய

!றிI

வரேவC

த பாடBைத இேபாேத

மகா "Bதிசாயான ம1திாி .

எ< உக6/ உபேதச

னிவ உபேதசிB-வி.டா'' எறா

ம1திாி ெசான அறிFைரைய அகா1- ேக.Cெகா3+1த மன ேகாபBைத
விCB- மதி ெதளி1தவனாகி உைமயி உபேதச

ேக.C ெகாட சி2யைன
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ேபாலேவ தா' எற அககார
பிற/ ேபாகேவ3ய

தணி1-வி.டவ ஆயினா.

ைறயி ேபா4, வணகேவ3ய

னிவாிடBதி அேத அரச ேக.கேவ3ய

ேக.Cெகாடதாக கைத. "-

ைறயி வணகி, அேத

ைறயி ஞாேனாப ேதசBைத

ைறயி ெசாலப.3+1தாI

இ1த கைத

பழகைததா. இ1த கைதயி ேபாதைன என ெவறா: 'தா' எற

மிகF

அக1ைதைய விடாம ஆமஞான

அைடய

3யா- எப- தா.

இ1த க+Bைத எBதைனேயா தமி "லவக ெவKேவ< விதகளி பா3யி+கிறாக. மிகF

ெதளிவாக, எளிய பதகளி பா3 பரப ேவ3ய இ1த ெவ/

பிரேயாசனமான க+Bைத7 ெவ<

கவி"ைன7

கைலBதிறBைத எணி ஒ+

சிBத எப3 பா3யி+கிறா எபைத பா+க.

பழகாலB- பாடகளி சிBதக பாடக' எ< பதிென.C சிBதக பா3ய
ஞான மாக பா.Cக இ+கிறன. அ1த' சிBதக6/ /த ைப' சிBத

எ< ஒ+வ. அவ,
தாவார

இைல தனெகா+ Y3ைல

ேதவார

ஏ-க3 ?

ேதவார

ஏ-க3 ? - /த பா4!

எ< பா3யி+கிறா. இதி அவ அடகியி+கிற நல அறிைவ இ1த

பா.ைட ப3கிற சில அறிய 3யா-. சாதாரண ஜனக ம.Cமல, இத
உ.ெபா+ைள ஏ!கனேவ அறியாத நல ப3பாளிக6

)ட, இ1த பா.3

என அBத ெகா6வாக எறா :-' தனெக< ஒ+ Y3லாதவ>/,
அல- ஒ+ தாவார
ேதவார

)டBதனெக< ெசா1தமாக இலாத ஒ+வ>/

தய ெத4வB ேதாBதிரக ஏ-/?' எ< தா அBத

ெகா6வாக. 'ேதவார ' எறா /றிபாக நாவ பா3ய ேதாBதிர
பாடகைள7

ெபா-வாக 'ேதாBதிர ' எற ெபா+ைள7

/றிகிற-. அதனா

ஒ+ Yடாவ- ஒ+ தாவாரமாவ- தனெக< இலாதவ>/ ெத4வB

ேதாBதிரBதா என பல?' எப-தா இதி ேதா<கிற-. அப3யானா
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YCவாச இலாதவ>/ பதி பா.Cகளா பயனிைல எ< தா இ1த
பா.3 ெசாலப.3+பதாக எலா+ எDவாக. 'என ! ஒ+ சிBத!

ெத4வபதி ேவC

எேற எKவளேவா ேவதா1த க+B-கைள ேவ< பல

பாடகளி விாிவாக' ெசாயி+கிற இவ, YCவாச இலாதவ>/ ெத4வB
ேதாBதிர எத!காக எறா ெசாIவா?' எ< சி1திக "/1தாதா இ1த
பா.3 உைமயான அBதBைத அறிய ஆைசவ+ . அப3' சி1 திக
ேபாகிறவக ெவ/ சிலேர.
சி1தைன ெச4- பாேபா

: 'தா' எற தனி எEB-/B தமிழி '-ப ' எ<

அBத . இ1த அBத இேபா-

வழகBதி இ+1- வ+ கிற-. அைத நா

கவனிபதிைல. 'தாவிைல' எ< ெசானா '-பமிைல ' அல- 'பாதக

மிைல' எப- ெபா+. இ1த 'தாவிைல' எற ெசாைல தமி நா.3 ெத

ப/திகளி இ>

அப3ேய 'தாவிைல ' எ<தா உ'சாிகிறாக.

தமிநா.3 வடபாககளி இ1த 'தாவிைல' எற ெசா ' ேதவிைல' எ<

திாி1-, இேபா- 'ேதவைல' எ<

மாறிவி.ட-. சாியான பத

எப-தா. தா + இைல எப- )C

'தாவிைல'

ெபாE- தாவிைல' எ< ஆகிற-. 'தா'

எறா -ப ' எபைத இ1த' ெசா எளிதி காணலா .

இனி, வார ' எறா 'ப/' எப- ெபா+. இ1த அBதBைத ''எ நிலBைத
வாரB-/ வி.C வி.ேட'' எ< விைளநிலக6/' ெசா1தகாரக
ெசாIவைத அ3க3 நா

ேக.கிேறா . வாரB-/ விCவ- எறா ப//

விCவ- எ< ெபா+. அதாவ- விைள'ச சாி ப/ உEபவ நிலBதி

ெசா1தகார+/ ெகாCப- எற ஒப1தBதி விCவ-.
இதனா வார ' எபத!/ 'ப/' எப- இ>
அBத .

பழகBதி இ+1- வ+கிற

அதபிற/ 'தன/' எற பதB-/ இேக 'தா' எற அககார
தனல

எ <

ெபா+ ஆ/ . 'YC' எபத!/ 'விCபCவ-' அல- 'விCதைல'

எப- அBத . 'ேதவார ' எறா 'ேதாBதிர

ெகாளேவC .

எ<

பாCவ-' எ< அBத .

25

'/த ைப ' எறா ஆபரண , அதனா '/த

பா4!' எறா ஆபரணகைள

அணி1த ெபேண !' எப- தமி வழக . இேபா- பா.ைட கவனிேபா .
பதB-/ பத

ேமேல ெசான அBதBைத அைமB- பாேபா .

தாவார

இைல தன/ ஒ+ Y3ைல

ேதவார

ஏ-க3 ?

ேதவார

ஏ-க3 ? - /த பா4 !

பகிைல. 'தன/ ' (எற தனல ) ஒ+ விதBதிI

-ப
ேதவார

எனBதி!காக? ெபேண! ேதவார

எனB-/ ?

விCபடவிைல.

இ1த அBதBைத ைவB- ெகாC ெகாLச

ஆ1- எணி பா+க.

''ெபேண ! பிற+ைடய -பகளி இரக

ெகாC அ1தB -பBதி தா>

அைலகிற தனல ப!ைற7

ஒ+தர)ட வி.Cவிட

சிBத+ைடய சிBத

ந றாகBெதாி7 . சிBத என ெசாIகிறா எறா,

ப/ெகாC க+ைண கா.டாமI , எ1த நலBைத7 'தன/' 'தன/' எ<

மனமிலாமI

அக1ைதைய7

( மா ேதவாரBைத ம.C ெசாவிCவதா என பய?''

எ< தா சிBத ெசாIகிறா எப- ெதளிவாகிற-.

'பிற+/' ேநாி.ட -பகளி ப/ெகாC உதவி ெச4வ- , 'தா' 'தன/
எற அககாரBைத7 ஆைசைய7 வி.CவிCவபதியா/ேம அலாம ெவ<

தா உைமயான ெத4வ

ேதாBதிரகைள பா3 விCவ- ம.C

பதியாகிவிட மா.டா-' எற ெவ/ உய1த ஞானBைத உபேதசிகிற இ1த
பா.ைட பாபத!/ ேவ< ெபா+ பC ப3யாக, ேவCெமேற ெச4த-

கவி"ைனவதி ஒ+வித கைலBதிறBைத கா.டேவ.

இவ+ைடய பா.Cகளி இெனா+ அ+ைமயான பாடைல பா+க.
மாகா4 பா உC மைலேம இ+பா/
ேதகா4 பா ஏ-க3 ? - /த பா4!
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ேதகா4 பா ஏ-க3 ?
இ-F

ேமலாக பாBதா "ாியா-.

அBத இ+கிற மாதிாி ேதாறிய-. 'ஒ+

பாகிறேபா- ஏேதா ெகாLச
தாவார
பா3 ம.C

ேன ெசான பா.3லாவ- ேமலாக

)ட இலாம, தன/ எ< ஒ+ YC)ட இலாம ெவ<
என பய ' எ< ேதாறிய அBதBதி 'மக ெவ<

ேதவார

ேதவாரBைத பா3ெகாேட இ+1-விடாம தக6ெக< ஒ+ YC வாசைல
யாவ- ச பாதிB- ெகாளேவC ' எ< சிBத நல "Bதிதா

ெசாIகிறாரா/ எ< எணிவிடவாவ- இடமி+1த-. இ1த பா.3

அப3 )ட ஒ+ ேவ< அBத
மாகா4 பாலா

பணிெகாள

3யவிைல.

! அைத உபாகளா ! அவக மைலேம இ+பவகளா !

அவக6/B ேதகா4பா எத!காக? எபதி என ேவ< அBதமாவெச4ய 3கிற-? ஒ<

விளக விைல. ஆனா சிBத இைத அBதமிலாம

பா3யி+கமா.டா. பாகலா .

நம- நா.3 எBதைனேயா காவியணி1த -றவிகைள7

காஷாயமிலாத

பி'ைசகாரக. சிலதா -றவி Mடவக. அதிI

ெவ/ சிலதா

சாமியாகைள7 காகிேறா . அவகளி ெப+ பாேலா+

ெவ<

உைமB -றவிக. இ1த ெப+ பாேலாரான பி'ைசகார' சாமியாக6

உைமB -றவிக ேபாலF

'பகி' ய3B- மய/வைத7

உ+6வைத7

ேயாகிக ேபாலF

ந3பாக. அவகளி சில

சில கLசா /3B- ெவறிபைத7

நா அைனவ+

பாBதி+கிேறா .

பல க6C

'என சாமியாேர! எத!காக கLசா /3கிறீ?'' எ< ேக.டா அத!/ அவ

''கLசா நாமா /3கிேறா ? இ1த க.ைட /3கிற-. கLசா /3Bதா கடFைள

காணலா '' எபா.

"பகிய3பதா பய என சாமியாேர?'' எ< ேக.டா ''நாமா

பகிய3கிேறா , இ1த க.ைட பகிய3கிற-. பகிய3ப- பரமாBமாைவ
பாகBதா'' எபா.
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''ஏ சாமியாேர! எெனனேமா ேவதா1த ேப(கிறீ? காவி உCB-, கமடல
ஏ1தி, விMதி MசிெகாC +BராS

ேபா.CெகாC கைள /3கலாமா?'

எறா,
''கைள நாமா /3கிேறா ? இ1த க.ைட எைத /3Bதா நமெகன? இ1த
க.ைட கைள /3ப- நா

இமய

த /மாிவைர இப3 ேப'ைச எேக ேவDமானாI இ1த நா.3
ேக.கலா . இத ரகசிய

எ1த பாைஷயிலானாI
நம-

சிBதBைத நி<Bதி சிவைன காணBதா'' எபா.

ேனாக கடFைளB ேதC

எனெவறா:

ய!சிகளி மிகF

க+B-ளவக.

கடFைள அறிவத!/ அவக நா/வித ேயாககைள வ/B-' ெசாயி+-

கிறாக. அைவ பதிேயாக , கம ேயாக , ராஜேயாக , ஞானேயாக எபன.
ேயாக எறா சாதைனயான

ய!சி எ< அBத . இ1த நா/ ேயாககளி

ராஜேயாக எப- பலவித ேதகாபியாசகைள பழகி, ேதகBைத வசபCBதி

ெகாC, ஐ "ல ஆைசகைள அடகி, மனைச ஒ+ நிைலயி ஏகாரபCBதி, ஆம

தாிசனBைத அைடய

ேவ< பல சிBதிகைள7

யவ-. இ1த

ம.Cமலாம

ெபற 37 எப- சாHதிர . இ1த ேயாக மாகBதி '

சமாதி நிைல' எற ஒ+ அயாச
உடைல7

ைறயி ஆம தாிசன

உலகBைத7

உC. அ1த அயாசBதா ேயாகியானவ த

!றிI மற1தவனாகி ஜீவாமாைவ வயபCBதி

பரமாமாேவாC ஒ<ப.C நி!க 37

எப- பர பைரயான ந பிைக.

பரமாBமாைவ அ>பவிக உதவ)3ய மாக எபேதாC, தேபாபல ,
ேநாயிைம, ஆ7 வி+Bதி, காயசிBதி
37

தலான அாிய சிBதிகைள7 அைடய

எற ந பிைகயினா இ1த க2டமான ராஜ ேயாகBைத மிக' சிற1த

ேயாகமாகB தவசிக ேம!ெகா6வாக. ேநாயிைம : ஆ7 வி+Bதி
சிBதிகைளெபற அ>)லமாக இ+/ எ< ராஜேயாக அபியாச
ெச4கிறவக இ1த ேயாக

ய!சிகேளாC ைவBதிய சாHதிரBதி ப/தியான

Jைககளி மமக கப
பழகலானாக. ெகாLச

தலான

ெச4கிற

ைறக

ெகாLசமாக ரஸவாத

தயவ!ைற7

ெச4கிற ரகசிய

ய!சிக6

இ1த ேயாகிகைள ஒ.3 ெகாடன. ஆைகயினா ைவBதியBைத7
ரஸவாதBைத7 (ரஸவாத

எறா ெச ைபB தகமாக மா!<வ- ேபாற

காாியக) கா.3 ஊராைர ஏமா!றி ஜீவன

ெச4வத!/ இ1த ராஜேயாக தா

ெபா4B -றவிக6/ ேசா ேபறி' சாமியாக6/ மிகF

சாதகமான-. இ1த
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ேமாசகார ேபா' சயாசிக தா பகிய3ப-

க6ப-

கLசா "ைகப-

' சிBதBைத நி<Bதி' சிவBைத காண '' எ< ெசாB திாிவாக.

இ1த' சாமியாக ெபா4யகளானாI

ராஜேயாக எப- ெபா47மல, பிறைர

அல. அ1த ராஜேயாகBதி ெசாலபCகிற 'சிBதBைத

ஏ4B- வாழ ஏ!ப.ட-

நி<Bதி' சிவBைத காப-' எற தB-வ

பிறைர ஏமா!<வதல. ரஸவாத

எப- உைம எ<தா ஊகிக இடமி+கிற-.

'மாகா4பா உC மைலேம இ+பா/ேதகா4பா ஏ-க3' எற

பா.C/ அBதBைத அறிய நா

கவனிகேவ3ய விஷய

சிBதBைத நி<Bதி' சிவBைத காப-' எப-தா.
ராஜேயாகBதி ெவ/
எப- நி2ைடயி

இதி எ-ெவறா

கியமான ேநாக எ-ெவனி சமாதி நிைல. சமாதி

தி1த நிைல. அைல1- ெகாேட இ+கிற மனைச ஒேர

/றிபி ஏகா1தபCBதி உடைல ப!றிய உண'சி இலாம ககைள
J3ெகாC J'ைச அடகி ம!ற இ1திாியக6/
உ6/ேளேய பரமாBமா எ>

ேவைலயிலாம

ஒ+ ேஜாதிைய காண

இ+ப-.

ய< தியானBதி

இப3ப.ட சமாதிநிைலயி லயிB-வி.டவக6/ அ1த நிைல கைலகிற
வைரயிI

பசி, தாக , வ, கைள"

தய எ1தவித உபாைத7 இ+கா-.

இ1த நிைலயிேலேய ஒ+ நா இரC நா அல பல நாக பல வாரக பல

மாதக )ட இ+1- விCவ- உC. அ1த காலBதி ஒ+ க அல- க.ைட

ேபாலBதா இ+பாக. J'( விCவ- )ட உேடா இைலேயா எ<

எD

ப3யாக இ+/ . அ1த' சமாதி நிைலயி இ+/

உணவிலாம எப3 இ+க 37

எறா அ- தா உைமயான

ராஜேயாகBதி ரகசிய . (அ1த ரகசியBைத விளக

விளகேவ3ய-

இேபா- அவசிய

அைத ப!றிய ப3" ம.C

யவ- Y. அப3

இைல. அைத விளகி' ெசாIவத!/

ேபாதா-, பழக

இலாம எப3 உயிேரா 3+க

ேபா-

ேவC .) ஆனாI

ஆகார

37 எபைதப!றி ேயாக சாHதிர

ெசாIகிற நியாயகைள' ச!< நிைனக ேவ3ய- தா. அ1த நியாயக

எனெவறா : சமாதியி இ+கிற ஒ+ ேயாகி சமாதிகாக அமவத!/  அ1த

ேயாக சாHதிரBதி ச.டதி.டகளி விதிக ப.3+கிறப3 த>ைடய
/டI

நீைபயிI

மலேமா JBதிரேமா மி'சமிலாதப3 (Bத

பCBதிெகாCதா நி2ைடைய ஆர பிபா. அதனா மல JBதிர உபாைதக
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உடாகா. பி உணF/ என வழிெயறா, அேத ேயாக சாHதிரBதி
விதிகளிப3, அ1த ேயாகியி உட ஏ!ெகனேவ இ+கிற ஜீவசB-கேள
உணFேபா உதவி Jைளயி+1- /டபா' எ< ேயாக சாHதிர

ெசாIகிற ஒ+வித ரஸ
உணF

நீ+

ரBதாசயமான இதயB-/ வ1- ரBத ேபா ஓ3

ெச4கிற ேவைலகைள' ெச4- உடைல7

உயிைர7

பா-காகிறதா . இ1த ஜீவசBதான அ தBதி ஆகாரBதிI தணீாிI

அசB-க சிறி-

உள

இலாததா மலேமா ஜலேமா கழியேவ 3ய அவசியேம

இைலெயப- ேயாக சாHதிர

மலஜலமாக உடைலவி.C ெவளிேய ேபா4

/ைற1- ேபாகிற ெபா+ அல அ1த '/டபா. தி+பிB தி+பி அேத சB-

அ தமாகF ரBத மாகF
ஆகார

மாறி மாறி ஓ3 /ைறயாம இ+பதா அCBதCB-

ேபாடேவ3ய அவசிய

அ!< ேபாகிற-.

அப3ப.ட சமாதியி அேநக நா.க, அேநக மாதக6

(அேநக வ+ஷக

)ட) வசிBதி+1த வக எBதைனேயா ேப இ1த நா.3 இ+1தி+கிறாக எ<
ேக.கிேறா . அ1த' சமாதி நிைலயி இ+/ ேபா- அவக6ைடய உடI/
என ேந1தாI அவக6/B ெதாியா-. அப3 சமாதியி உயிர!ற

உடேபா இ+1த தா7மான வைர பிணமா/ெம< தவறாக நிைனB-B தகன
ெச47 ேபா-, பாதி உட ெவ1- ேபான பிற சமாதி கைல1- விழிB- பாB-

ெந+பி இ.ட வைர' சபிBததாக' ெசாலபCகிற-.
இைத ெபா4கைத எ< "றகணிB-வி.டாI

\ ராமகி+2ண

பரமஹ சைர ப!றிய உைமயான சாிBதிரமாக ேநாி கடவக எEதி
ைவB-

பல இடகளி ெசா7

இ+கிறதான ஒ+ நிக'சி உC

\ ராமகி+2ண பரமஹ ஸ சமீப காலBதி ேதாறிய ஞானிகளி சமானம!றவ
எப- உலக பிரசிBதமான-. அவ+ைடய அMவ உபேதசகைள

ஐேராபியக6

அறி1- அதிசயிBதி+கிறாக. அவைர தாிசிB- ேபாக

உலகBதி எலா நாCகளி+1-

அறிஞக வ1- ேபாவ- வழக .

அவ+ைடய ேவதா1த மாகBதி ந பிைக இலாதவக6 )ட அவ+ைடய
"கைழ ேகவி ப.C ெவ<

ேவ3ைக பாகெவறாவ- வ+வாக.

(பி!காலBதி அவ+ைடய பிரதம சி2யராகி அவைரப!றி உலகெமலா
பிரசார

(!றி

ெச4த \ விேவகான1த (வாமிக6 )ட அவ+ைடய தB-வகைள

ெநCநாவைர ஏளன

ெச4- ெகா3+1தவ தா. அவ+ 'இ1த

ராமகி+2ணாிடBதி எனதா மகிைம இ+கிற-, இவைர தாிசிக இப3

30

ஏராளமான ஜனக ேபாகிறாக? இவ!ைற கடறிேவா ' எ< ேவ3ைக
யாகBதா

த

த வ1தா. வ1தவ, விவாிக 3யாத ஏேதா ஒ+ ேரைம

உடாகி, அவாிடBதிேலேய தகிவி.டா எப- சாிBதிர ).

அப3 ராமகி+2ண+ைடய தB-வகளி சிறி-

ந பிைகயிலாத ஒ+வ

ஒ+நா அவைர கC ேபச வ1தா. அவ வ1த சமய

\ ராமகி+2ண

நி2ைடயி இ+1த ேநர . \ராமகி+2ண சமாதி ேயாகBதி சாதைன ெப!றவ.

பல நா.க சமாதியி இ+1-விCவ. அவைர பாக வ1தவ, அ1த

மடBதி+1த சி2யகளிடBதி தா வ1த காாியBைத அறிவிBதா. சி2யக

பரமஹ ஸ சமாதியி அம1தி+பதாகF
ெசானாக. அப3யானா ம<ப37

அவைர பாக

3யாெத<

எேபா- பாகலா எ< வ1தவ

ேக.டா. நி2ைட கைலய எBதைன நா ஆ/ேமா எவராI ெசால 3யா-

எ< சி2யக ெசானாக. நி2ைட கைலய அேநக தினக ஆகலா எ<

ெசானைத ேக.C அதிசய ப.டா வ1தவ. அ1த நி2ைடைய ப!றிய

விவரகைள விசாாிBதா. வ1தவ மதிகB த/1த மனிதராக இ+1தைத கC

சி2யக6

நி2ைடயி மமகைளப!றி ேபசினாக. நி2ைடயி

இ+கிறவக6/ உடைல ப!றிய உண'சிேய இ+கா- எபைத ேக.C
அப3 நி2ைட ெச4கிறவக இ1த காலBதிI
தம/ேளேய எணிெகாC ேப'ைச

இ+கிறாகளா?' எ<

3Bத பி அ1த ஆ'ரமBைத' (!றி

பாக ஆைசெகாC அ1த "-மனித நிதானமாக அைத7
நி< பாB- ெகா3+1தா. பாக.C

இைத7

நி<

எ< வி.Cவி.C சி2யக

அவரவக6ைடய அIவகைள கவனிக ேபா4 வி.டாக.
ஆ'ரமBதி எலா ப/திகைள7

பாைவ யி.CெகாC வ1த அ1த "-

மனித \ ராமகி+2ண நி2ைடயி அம1தி+1த அைறயைட வ1தா.
பரமஹ ஸைர பாBதா. அவ ஒ+ க!சிைலேபால அைசயா- இ+பைத

அறி1தா. ெகாLச ெகாLசமாக அ+கி ெசறா. (!<
அ+கி சீடக யா+

!< பாBதா.

இைல. ெகாLச இ+மினா, கைனBதா. அ1த ஓைசக

நி2ைடயி இ+1தவைர ஒ<

ெச4யவிைல. வ1தவ+/ உடேன ஒ+ ஆைச

உதிBத-. நி2ைடயி இ+பவக6/ உடைல ப!றிய உண'சிகேள இ+கா-

எபத உைமைய பாிேசாதைன ெச4- பாB-விட ேவD

எ<.

அ- /ளிகால . /ளி காலBதி ககBதா பிரேதசBதி எ1த இடBதிI கன"'
ச.3க இ+/ . நாலா பக

நறாக பாB- எவ+

பகBதி

இைலெய< ெதாி1- ெகாC அ1த மனித சிறி- XரBதி இ+1த கன"'
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ச.3யி இ+1த ஒ+ ெந+"B -ைட எCB- வ1- பழி பாவB-/

பயபடாம பBமாஸனமாக Y!றி -+1த பரமஹ ஸ+ைடய வல- -ைடயி

ைவB- வி.C எ.ட' ெச< மைற1- ெகாடா. ெந+பி T.3னா நி2ைட

உடேன கைல1- அ1தB தண -ைட அவ தளிவிடலா , பிற/ அவைர
கC ேபசலா

எ<)ட அ1த மனித எணியி+க)C . XரBதி

மைற1தி+1- ெவ/ ேநர

காBதி+1தா அ1த மனித. ெந+"' (.C

வி.டதாகேவா நி2ைட கைல1-வி.டதாகேவா அ>மானிகBதக அறி/றிக
காணபடவிைல. பாBதா அ1த பாிேசாதக. ஆைச7

அ'ச

அCBதCB-B தள ெம-வாக நட1-, ேவ< எைதேயா பாக ேபாவ- ேபா

பாவைன ெச4- மீC
ஒ<

\ ராமகி+2ண அம1தி+1த அைற/ ேநராக வ1-

அறியாதவைன ேபா தி+ பி பாBதா. \ ராமகி+2ண



ேபாலேவ கசிைல ேபா இ+பைத கடா. அ+கி! ெச< தா ைவBத

ெந+"B -C எனவாயி!< எ< பாக எணி அைற/ அ+கி! ேபா/
சமயBதி அேக வ1த சி2ய ஒ+வ இ1த மனிதைர ைகைய பி3B- எ.ட,
அைழB-ெகாC ேபா4 "பா"! அ1த அைற/ யா+ ேபாக )டா-''
எறாரா . தபிேனா

பிைழBேதா எ< அ1த மனித ேபா4வி.டாரா .

ஐ1தா< தினக6/பி \ராமகி+2ணாி ேயாக

கைல1த-. நி2ைட

கைல1த உட உடைல ப!றிய உண'சிக வ1-விC . அதனா வல- கா

ஒ+ வ உடாவைத உண1தா. வ உடான இடBைதB ெதா.C பாBதா.

அேக எனேமா க3னமான பதாBத ைகயி ப.ட-. அ1த அைற அதிக

ெவளி'சமிலாத அைற. (ேயாகிக ெவளி'சமிலாத அைறயி தா நி2ைட யி
உ.கா+வாக) ைகயி! ப.ட- எனெவ< ெதாியவிைல. சி2யகைள

)பி.டா. அவக வ1- பாBதாக. ஒ+ ெந+" காிB-C நிணBதி

ஊறியி+பைத கC, யாேரா -ைடயி ெந+"B -ைட ைவBதி+கிறாக

எ< கC -D/!றாக. ஆேலாசிB- பாBத ெபாE- ஐ1தா< நா.க6/
னா ெவ/ ெபாிய மனிதைன ேபா வ1த "- மனித ேபசின ேப'(களாI

நி2ைடைய ப!றி ேக.ட ேகவிகளாI
அைத7

இைத7

அவ ெவ/ ேநர ஆ'ரமBதி

பாக வி+ பினவேபால நட1-ெகாட பாவைன களாI

கைடசியாக அவைர ஒ+ சி2ய, பரமஹ ஸ நி2ைட அைற/ பகமாக பாB-

ைகைய பி3B- இ.CெகாCேபா4 அேக ேபாக)டா- எ< ெசானநிைனவி!/ வ1ததினாI

இ- அவ+ைடய ேவைலதா எ< கடாக.

தாக அவைர ஒ+ கனவா எ< ந பி ஏமா1- வி.டைத /றிB-

வ+BதபCவைத /+ேதவ+/B ெதாிய பCBதினாக. அைத அறி1த \
ராமகி+2ண ஒ+ சிாி"' சிாிB-வி.C யா+

அத!காக வ+Bதபட
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ேவடாெம< . அறிவிBதாரா . இ1த நிக'சிைய எத!காக எE-கிேறா

எறா உைமயான நி2ைடயி இ+பவக6/ உடைல ப!றிய
உண'சிேய இ+கா- எபநி2ைட நிைலயி

!றிI உைமதா எபத!காக ம.C .

தி'சியான இ1த' சமாதி நிைலைய அைடய ேவC

ேயாகபயி!சி களி வி+ப ளவகளி

யமான

ய!சி.

இ1த நி2ைட/, மனைச ஒ+ நிைலயி நி<Bத பழ/வ- தா

எப-

த!ப3.

அைதBதா ஏகார எ< ெசாIவாக. அைதேய தா தா7மானவ ''ஆ3ய
கர/ேபா ஓ3 உழ சி1ைதைய அடகி ஒ+ கணேம>
தி+வ+ைள, அல- ெமளனியா4 கJ3 ஓC
.டேவ Jல ெவ

கனைன எEப நிைனF

இத ெபா+ எனெவனி : ஆCகிற ப பர

நா - காணிேல

J'ைச க.3 கலாமதிைய

- Mணிேல'' எ< பாCகிறா.
ேபா (கர/ = ப பர ) ஓ3B

திாிகிற மனைச ஒ+ Sண ேநரB-காவ- ஒ+ நிைலயி நி<Bதி ெத4வB

தி+வ+ைள காேபனிைல. அல- (அத!/ அCBத நிைலயான) ககைள J3

ஓCகிற J'ைச ப1தனபCBதி சிரசி உ'சியிIள 'கலாமதி' எ>
.3 (அதி+1- வ+

கலசBைத

அ த

/ட பாைல உC ஆகாரமிலாம

சமாதியி இ+க) ேயாக சிBதிையB தர)ட Jல கனலான ஜீவசதி ெந+ைப
கிளபF

பழகிேனனிைல'' எப-. இதனா ேயாகிகளி

த அயாஸ

சி1ைதைய அட/வ-; அத!/பி தா சமாதி/ வழி.
இத!காக, மனைச ஏகார பCB-வத! ெக< பல உைமயான ேயாகிக6
சில ெசய!ைக வழிகைள

யவ- உC. அதாவ- கLசா, அபி, க

)ட

தய

ேபாைத வH-கைள உ.ெகாC அ1த ெவறிைய ஏகார நிைலைய பழக உதF
எ< ஏமா1- ேபாவ-. உைமயாகேவ ேயாகBதி பதி சிரBைத உள

நலவக6

)ட இ1த ேபாைதகளி ஈCப.C அைத ேயாக

எறா, ெபா4B -றவிக6

ேபா' சாமியாக6

ய!சி எபாக

இ1த ேபாைத

உபைதேயதா ேயாகமாக பாசா/ ெச4வாக எபதி என தைட?

அப3ப.ட ேபாB -றவிக மி/1-. வி.டைத கட /த ைப'சிBத, 'இ1த
ேபாைத உபதனா ேயாக

சிBதிகா-, ேயாக நிைலைய அறி1தவக6/

ேபாைத எத!/ உதF ?' எ< தா

மாகா4பா உC மைலேம இ+ேபா/

33

ேதகா4பா ஏ-க3 ? - /த பா4

என பாCகிறா.

இேபா- இ1த பா.3 மிக உய1த ெபா+ எளிதி "ாி7

உC = (இய!ைக யான

ைறயி ேயாகாயாஸ

: மாகா4 பா

பழகி, J'ைச க.3,

Jலகனைல எEபி, Jைளயி நCேவ இ+/ 'கலாமதி' எ>

அ த

கலசBைத அைசB-, அ1த அ த கலசBதி+1- மாகா4 வ3வமாக இ+/

இ+தயB-/ வ1- ரBத

ேபா ஓ3 உயிைர பா-கா/ ) மாகா4 பாைல

உCெகாC - மைலேம இ+பா/ = பரமாBமா ேவாC கல1- நி!கிற (சமாதி
நிைலயாகிய) மிக உய1த மைலயி ேம இ+க)3ய ேயாகிக6/
ேதகா4பா ஏ-க3 = (ேயாகB-/' சிறி-

உதவாத) க6B தணி

எத!காக? எப-தா இத ெபா+. கேளாC ம!ற ேபாைதக6
ேச1த-தா.

இ1த மிக உய1த ேபாதைனயான க+B- அ1த பா.3 அடகியி+பைத'
சாதாரணமாக எவ+ கCபி3க

3யா-. அைத கCபி3ப- ெவ/

க3னமா/ ப3, ேவCெமேற மைறB- பா3, ப3பவகைளB திணறைவபஒ+ கைலB திறைமைய க+திேய. அ1த மைறெபா+ைள கC பி3B-' ெசான

உடேனேய நமெகலா

இலகிய இப .

அதிசயBேதாC )3ய இப

உடாகிற-. இ-

அBதகைள ேவCெம< மைறB-ைவகாம எலா+/ எளிதாகB
ெதாிய)3ய பா.C களிI

ெவ/ சாதாரணமான க+B-கைள7 ெசாIகிற

சா-ாியBதா ப3பவக6/ இப
அப3ப.ட பா.3!/ ஒ+ உதாரண

உடா/ ப3 இய!<வ-C.

பாேபா .

தி+ெவைககல பக எப- ஒ+ தமி ?. அைத இய!றியவ சிவபிரகாச

(வாமிக ; அேநக அ+ைமயான ?கைள' ெச4த ேபரறிஞ. அவ+ைடய
பா.Cக மிக இலகிய' (ைவ நிைற1தைவ.

அ1தB தி+ெவைக கல பகBதி ஒ+ ேவ3ைகயான பாடைல இேக எCB-
கா.Cேவா

:
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கல பக

எற இலகண ெபயரைம1த ? பல -ைறக உC. '-ைற'

எறா 'நிைல'. ஒேர ெபா+ைள பல நிைலகளி ைவB-, ெவKேவ<

/ணகைள7

அவ!றி!கான க!பைனகேளாC பாCவ-. அ1தB -ைற' எபைத

அறியாதவக6/ "ாி7 ப3யாக பாரதியா+ைடய பாடகளி ஒைற' (.3
கா.3னா -ைற எப- எனெவ< -வகிவிC .

பாரதியா 'கண பா.C' எ< ஒ+ சி< ? பா3யி+கிறா. அதி

கணைன பலப3யாக அ>பவிகிறா. கண எ 'காத', 'கண எ

ேவைலகார', 'கண எ ேதாழ' எ< ெவKேவ< நிைலகளி கணைன
நி<Bதி பாCகிறா. அப3ேபா ஒ+ கதாநாயகைன அல- ஒ+ தB- வBைத

ெவKேவ< நிைலயி ைவB- பாCவத!/B தா ெவKேவ< -ைறக' எ<
ெசாIவ-. ஒேர மனித /ழ1ைதயாக எப3 நட1- ெகா6 கிறா,
மாணவனாக எப3 நட1- ெகா6கிறா, காதலனாக எப3 நட1ெகா6கிறா, கணவனாக எப3 நட1- ெகா6கிறா, த1ைதயாக எப3

நட1- ெகா6கிறா எெறலா தனிBதனியாக அத!ேக!ற /ணகைள
கா.3' ெசாIவ- தா ெவKேவ< -ைற' அல- 'நிைல' எப-.

அப3ப.ட பல -ைறகளி 'மர ' எப- ஒ+ -ைற. 'மற ' எறா ஒ+வ
த>ைடய ெசளாியBைதப!றி, தைன அறியாத ேவெறா+வனிடBதி தாேன

ெசாெகாவ-. 'ஓ4! எைன யாெர< எணிெகா[. நா
அப3ப.ட வனா/

இப3ப.டவனா/ ஜாரைத' எ< தன- ெவ!றி

பிரதாபகைள ெவளியி.C எதிாியி க+Bைத ம<B- ேப(வத!/ மற ' எ<
தமி இலகியகளி ெபய. தி+ெவைக கல பகBதி :

ஒ+ ேவட/லB தைலவ அரச அ>பிய Xதனாகிய ம1திாியி ேகாாிைகைய

ம<B- 'மற ' ேப(கிறா. கைத எனெவறா: ெவைக எப- ஒ+ சி< ஊ.
அ- ஒ+

+க Hதல . அ- ஒ+ சி!றர(. அத!/B தைலவ ஒ+ ேவட.

அவ>/ மிகF

அழ/ வா41த மக உC. அவ ந1தவனBதி ேதாழிகேளாC

விைளயா3ெகா3+/

ெபாE-, ேவ.ைட/ அKவழிேய வ1த

பா3யநா.C இளவரச அவைள பாB-வி.டா. உடேன அவமீ- ஆைச

வ1-விCகிற-. அ1த ெப யாெர< விசாாிகிறா. அவ த>ைடய
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ஆ.சி/ அடகின ஒ+ ேவட/ல' சி!றரச>ைடய மக எபைத அறி1தா.
த>ைடய அதிகாரB-/ கீப.ட ஒ+ ேவட தைலவ>ைடய மகளாக
இ+ப- ம.Cமலாம ஜாதியிI தன/ மிகF

தா1த வ/ைப'

ேச1தவளாக இ+பதனா ேக.ட உடேனேய தன/ அவைள கயாண
ெகாCB- விCவா எ< எணி ெகாட இளவரச ெவ/ ேவகமாகB
த>ைடய தைலநக+/' ெச< தக
தைலவனிட

ெச4-

த ம1திாிைய ேவட/லB

ெப ேக.கB X- அ>"கிறா.

பா3ய நா.C' சகரவBதியிட மி+1- "றப.ட

த ம1திாி, அ-F

அரசிள

/மர>/ ெப ேக.க ேபாகிறவ, எKவளF ஆட பரகேளாC ேபானா

எபைத எEதேவ ேதைவயிைல. ஏராளமான சீ வாிைசக6ட நாவைக'

ேசைனக6

ேன ெசல பலவித வாBதி யக6

ழக பா3 நா.C

த ம1திாி தி+ ெவைக/ வ1தா. எதிபாராதப3 அKவளF ைவபவகேளாC

வ1த ம1திாிைய ேவCவ தைலவ வழகமான மாியாைதக6ட வணகி
வரேவ!றா. ம1திாியா தா ெகாCவ1த ெவ/மதிகைள ெயலா

ேவட/லB

தைலவ>/ வழகினா. அKவளF வாிைசகைள ெப!< வழகமிலாத ேவட
/லB தைலவ திCகி.CB திைகB- ச1ேதாஷ
விஷய

சகட

கல1த மனB-ட

"ாியாம விழிB-ெகாC நிறா. X-வ1த பா3ய நா.C ம1திாி

ெசாIகிறா:

''ேவட/லB தைலவேர! உக6/ வ1த ேயாகேம ேயாக . ஐ பB தா<

ேதசகைள7

அரசா6

மனவக6/ கிைடகாத மகிைம உகைளB ேத3

வ1தி+கிற-. ஏ!<ெகாள ேவC '' எறா. " என?'' எ< வியேபாC

ேக.டா ேவட தைலவ. பா3ய மன பர பைரைய ப!றி7

பராரமகைளப!றி7

Yரதீர

நீக அறியாத- ஒ< மிைல. பா3ய மிகF

உய1த SBதிாிய பர பைரைய' ேச1தவ. 'Tாிய வ ச ' 'ச1திர வ ச ' எ<
ெப+ "க பைடBத SBதிாிய பர பைரகளி ெதாட"ளவ. /லBதிI

பலBதிI

ம!ெறலா' சிற"களிI

உக6/ எKவளேவா ேம!ப.டவ

எப- உக6ேக ெதாி7 . அவ+ைடய ச ப1தBைத அைடவத!/ எBதைனேயா

ெப+

ெப+

அரசகெளலா

ெபாிய அரசக6ெகலா

ெவ/ ஆவேலாC

ய< வ+கிறாக. அ1த

கி.டாத ஒ+ ெப+Lசிற" பா3ய>ைடய

சி!றரசகளி ஒ+வரான உக6/ கிைடப- அதி+2டவசBதாதா ''
எறா ம1திாி மிக மகி'சி7ட.
இ>

விஷய

ெதாியாம ேவடமன விழிBதா. ''உக6ைடய மகைள
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எக இளவரச மண1-ெகாள வி+ "கிறா. ச1ேதகபட ேவடா , இசBதியமான ேப'(. இேதா மண ஓைல ெகாCவ1தி+கிேற'' எ< ம1திாி தா

ெகாCவ1த மணேவாைலைய எCB- நீ.3னா.

அ1த மணேவாைலைய வாகிெகாளாம ேவட மன பா3ய நா.C
ம1திாிைய பல ைற ஏற இறக பாBதா. அவ>ைடய

க சிவ1த-.

உள

அைட1-வி.ட ஒ+

மீைசக -3Bதன. விழிக விாி1தன. உதCக பதறின. உட ெவ- பி!<.
/ றிய-. பல ேப+/

மானிையேபா அவதி7!றா.

பணBதிI

னா மிகF

அவமான

பலBதிI ம!ற' சிற"களிI , ேவட/லB தைலவ

பா3ய>/ /ைற1தவ தா எபைத அவேன ஒ"ெகா6வா
எறாI , /லBைத /ைறB- ேபசிவி.டதி அவ>/ ெகாதி"
உதிB-வி.டன. வ1தி+பவேரா

அதிபனான அரச. அப3யி+1-

ம1திாியி ேப'ைசம<B- மற

த ம1திாி. அ>பினவேனா தன/
சிறிேத>

ேகாப

அLசாம ேவட தைலவ

ேப(கிறா. அ1த பாடைல பா+க :

மைறெபா+ ஒ<மிலாத பா.CBதா. சாதாரணமாக நமெகலா

ெதாி1த

விஷயக தா அதி ெசாலபCகிறன. உபமான உபேமய' சிறேபா ேவ<

ெசா1த க!பைனேயா அதி இைல. ஆனாI

ெசாIகிற

நம/ எKவளF இபமளிகிற- எபைத பா+க :

ைறயி அ-

ெவைகமா நகரBதி ேவட தைலவ பா3ய நா.C ம1திாிைய பாB-'

ெசாIகிறா :

வி!றதா ? கைலபாதிேயாC

வனBதிேல அழவி.டதா ?

ெவLசிைற"க வி.ட தா ?

-கி உாிய வி.C விழிBததா?

உ!ற தார

ேவC

எ< இனி

மன ெப ெகாள ஓ/ேமா?

உமியடா மண

எற வா4கிழிB-

ெவ!றியாகிய

Bதி த1திC

ஓைலகா!றி உ+.டடா

ெவைக மாநக ேவடயா
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விமலரானவ எைமயCB- இனிஎக எ'சி மிைச1ததா

ெப!ற ேவல தன/ நா
வளபினி ச1தன

ஒ+ ெப

ெப!ற ெபைண ெகாCபேமா இெத
ேப4பி3BதிC

Xதேர.

ப3/ ேபாேத ெபா+ நறாக "ாிகிற-. இ+1தாI

ெசானா பி>

இபமாக இ+/ .

"ஓ4 பா3ய நா.C

ச!< விளகி'

த ம1திாியவகேள ! என ெசானீ? பா3ய>ைடய

பர பைர )ஷBதிாிய பர பைரயா! Tாியவ ச

ச1திரவ ச

தலான உய1த

இனகளி ெதாட"ைடய ஜாதியா! நாக வனBதிேல வசிகிற ேவடக

எ< எகைள இழி/லBைத' ேச1தவகளாக எணி ேபசிவி.[ேரா! இ1த'

Tாிய/ல

ச1திர /ல எபனவ!ைற' ேச1த SBதிாிய ராஜாகளி

ேயாயைதகெளலா எக6/B ெதாியா- எ< எணிவி.[ேரா? "Bதி7ள
எவனாவ- இ1த ராஜாக6/ ெப ெகாCக' ச மதி பானா? அல-

ெபஜாதி ேவCெம< ஒ+ ெபைண மண1- ெகாள இவக6/B த/தி
யாவ- உடா? ேக6

:

வி!றதா ? - 'உயி+ள வைரயிI

ககணக.3 க யாண

ைகவிடாம காபா!<ேவ' எ<

ெச4-ெகாட மைனவிைய ெவ.கமி லாம

விைல/ வி!<வி.C ேபானாேன, அ1த அாி'ச1திர. அவ ஒ+ அரசனலவா?
SBதிாிய அலவா? நீ ெசான Tாிய ச1திர வ சBதி உய1த
பர பைரகைள' ேச1தவ அலவா?
கைல பாதிேயாC வனBதிேல அழ வி.டதா ? - ேதவகைள ெயலா

)ட

யாத நCகா.3, நC'சாமBதி, பாழைட1த மடபBதி இ+வ+

க.3யி+1த

ெவ<B-வி.CB தன/ மாைல T.3ன த மைனவி தமய1திைய தி/Bெதாிய
ஒேர "டைவைய பாதியாகB -ணிB-ெகாC 'காதைய காாி+ளி

கானகBதி ைகவி.ட பாதகனாகிய, நள ஒ+ அரசனலவா?
SBதிாியனலவா? நீ ெசான உய1த இனBைத' ேச1தவ அலவா?
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ெவLசிைற "க வி.ட தா ? - பிாி1தி+க மா.ேடென< கI

க2டக6

6

நிைற1த கா.3!/B த>ட வ1த சீைதைய இராவண சிைறயி!

ெகாC ேபா4 ைவ/ ப3 வி.Cவி.CB தவிBதாேன அ1த இராம அவ ஒ+

அரசிள/மார அலவா? SBதிாிய அலவா? நீ ெசான உய1த பர பைர
யான Tாிய/ல திலக எ< ெசாலப.ட வ அலவா? அ-தா ேபாக.C .

-கி உாிய வி.C விழிBததா ?- ஆயிரகணகான ஆடவக நிைற1த சைபயி

தக6ைடய மைனவியான திெரளபைதைய விேராதிக மான பக

ெச4-

-கிIாிய வி.Cவி.C, அைத பாB-ெகாC ெவ.கமிலாம விழிB-
ெகா3+1தாகேள அ1த பாடவக, அவக6

அரசக அலவா?

SBதிாியக அலவா? நீ ெசான உய1த /லமாகிய ச1திரவ ச
பர பைரைய' ேச1தவக அ லவா? ஆதலா
உ!றதார

ேவCெம< இனி மன ெபெகாள ஓ/ேமா ? - இனிேம

இ1த ராஜாக, தக6/ மைனவிெய< கயாண

ெச4-ெகாள ஒ+

ெபைண ேக.க)ட ேயாயைத உைடயவகளாவாகளா?
உமியடா மண

எற வா4 - எக ெபD/

உக இளவரச>/ 'மண '

எ< ெசான அ1த வாBைத)ட உ வாயி+க )டா-. -" கீேழ அ1த

'மண ' எற ெசாைல.

கிழிB- ஓைல கா!றி உ+.டடா - மண ஓைல எ< ெகாCவ1தி+/

அ1த

பைனேயாைலைய கிழிB- - நீளBதி நCவிIள நர ைப நீகி இரடாக

கிழிB- வ.டமாக வைளB- க.3' சி<வக கா!றி உ+.3வி.C விைளயாC
வ-ேபால - கா!றி உ+.C. -எகைள யா ெர< எணிெகாC இப3

இேலசாக ெபேக.க வ1-வி.[க? நாக யா ெதாி7மா? உக அர(/

அடகிய ெவ<
ெவ!றியாகிய

சி!றர( எ< ம.C

Bதி த1திC

எணிவிட ேவடா .

ெவைகமாநக ேவடயா

- ெவ<

ஆ7தபலBதா

அைடகிற அ!ப ெவ!றியாகிய உக அரசிய ெவ!றிைய ேபா அலாம
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ஞானபலBதா கிைட/

உைமயான ெவ!றியாகிய

BதிையB தர )3ய

+ககடF தி+ேகாயி ெகா3+கிற தி+ெவைக ேSBதிரBைத' ேச1த

ேவடகளா/
ெதாி7மா ?

நாக - /மரகடFளி அ3யாக. நாக என ெச4ேதா

விமலரானவ எைமயCB- இனி- எக எ'சி மிைச1த பி - விமலராகிய

பரமசிவ எகளிடBதி வ1- ெநCநா தகியி+1- எக /லBதவராகிய

கணப நாயனாாி எ'சிைல ெவ/ இபமான ைநேவBயமாக உCவ1தபிற/
அத!காக

ெப!றேவல தன/ - அ1த பரமசிவ ெப!ற ேவலனாகிய /மரகடF6/
நா

ஒ+ ெப வளபினி ச1தன

அ-F

- நாக ஒ+ ெபைண ெகாCBேதா .

எ1த ெபைண ெகாCBேதா ெதாி7மா? யா+ைடய /ழ1ைதேயா எ1த

ஜாதிைய' ேச1தேதா எ<)டB ெதாியாம கா.3 அனாைதயாக கிைடBநாக எCB- பா-காBத வள " ெபணாகிய வளிையBதா
ெகாCBேதா .

ெப!ற ெபைண ெகாCபேமா இெத ேப4பி3BதிC Xதேர - அ1த

பரமசிவேன வய வ1- எக6ைடய எ'சிைலB தி< ெகா3+1தத!காக

அவ ெப!ற ேவல>/ - எக /லெத4வமாகிய ேவல>ேக - நாக ஒ+

வள" ெபைணBதா ெகாCBேதா எறா உக6ைடய இளவரச>/
நாக ெப!ற ெபைண ெகாCB-விCேவாமா ? இெதன ேப4 பி3Bதவ
ெசாIகிற ேப'சாக இ+கிற-. ஓ4 Xதேர ேபா4வா+ .''

இ1த பா.3 ெவ<

சில "ராண கைதகைள' ேசB-' ெசாIகிற மாதிாியி

ஒ+ தனிப.ட இலகிய' (ைவ உடாகிறதலவா? இ-F
இப3B -C -டாக பல ?களி நா
ஒ+"ற

இலகிய இப '.

பாகிற இலகிய' (ைவக

இ+க, ெபாிய காவியகளி உபமான உபேமய' சிற"களி I ,

க!பைனகளி ேமைமயிI , ஒ+ /றிபி.ட க+Bைத ஒ+தர ெசான பி,
அத!/' ச ப1தேம இலாத பலேவ< விஷயகைள பா3வி.C, மீ C
க+Bைதேய /றிபிடேவ3ய சமய

வ+கிற ேபாெதலா ,

 ெசான

அ1த
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ெதாட" விடாம பாதகைள ைகயா6கிற திறைமயிI , இலகிய இப

பயகெவேற அேநக நய கைள கவிஞக அைமப-C. அப3ப.ட

பலவித கவிநயக6, ஒ+ /றிபி.ட உவமானB தா ஒ+ /றிபி.ட க+Bைத
க+தி ைவB-, அ1த உபமானBைத7 க+Bைத7
இடகளிI

பினா வ+

கிற பல

வியகBதக விதமாகB ெதாட1- பாCகிற ஒ+ கைலBதிறBைத

எCB- கா.ட ேவCெமபேத இ1த க.Cைரயி ேநாக .
சி!சில பா.Cகைள ம.C

இய!றி ஒ+ /றிபி.ட க+BைதB ெதாட1-

பா3விCவ- (லப . ஆனா ?!<கணகிI

பா3, அவ!றி ஒ+தர

ஆயிர கணகி I

கவிகைள

ெசான உபமானBதி ெதாடைபேயா அல-

அத!/ள ேவ< ச ப1தBைதேயா ஆயிரகணகான பா.C க6/ அபாI

அMவமான இலகிய இப '

வி.Cவிடாம அைமகிற கைலBதிற மிகF

பயபதா/ . அதி ெவ<

ஞாபகசதி ெப+ைம ம.C

கல1தி+க காD ேபா- அ1த இலகிய இப

அலாம கைலயழ/

அதிகபCகிற-.

அப3ப.ட இலகிய' (ைவைய அ>பவிப த!/ அ1த காவியBதி பல

இடகளி அகேக கவிஞ அைமBதி+கிற அழ/கைள ஆரா41- ப3 /
ஆவ

ேவC . ஆவ

இ+1தா ம.C ேபாதா-, அவகாச

கிைடகேவC . சாதாரணமாக, ப3பத!/ ேவ3ய அவகாச

அதிகமாக

உளவகளிI , கவிஞ த இலகியBதி ேவ< இடகளி ேவCெமேற
அைமBதி+கிற (ைவகைள கடறி7

ேநாகBேதாC ேத3 பாB-

ப3கிறவக மிகF சிலராகேவ இ+பாக. அ1த' சில+ )ட அவக6ைடய

ஆரா4'சியி அ>பவBைத' ேசB-' ெசா, ஆரா4'சி/ அவகாச

பிற+/

பய தர)3ய

பிரசககளி அப3ப.ட

ய!சிக எைத7

இலாத

ெச4வதிைல. சி!சில தம-

ய!சி கைள' ெச4வ- உC; எறாI

எEBதாக

எைத 7 ெச4தி+பதாகB ெதாியவிைல. ஆைகயினா, ஒ+ காவியBதி

அகேக பல இடகளி பரவி கிட/ அேநக பாடகளி
அைமகப.3+கிற ெதாட"களி, மிகF

(ைவதர)3ய 'இலகிய இப '

இ+பைத' சாதாரண வாசகக அறிவ- சாBதியமல. ஆனா அப3ப.ட

பாடகைள' ேசB-கா.3 அவ!றிIள ெபா+Bதகைள )றி அ1த
ெபா+Bதகளி "லபCகிற கவிB திறBதி கைலயழைக கா.3னா
எலா+

அ1த இலகிய இபBைத அ>பவிக
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நா

ெசாலேபாகிற பாடகைள ஏ!கனேவ சாதாரண

பல ைற ப3Bதவக6

இேபா- நா

ைறயி கைத ேபாகி

இ+பாக. அ1த பாடகளி உள ெபா+Bதகைள

எCB- கா.C ேபா- அவக இ- வைரயிI

அபா.C களி

அ>பவிBதறியாத இபBைத அைடவாக எபதி ஐயமிைல.

அப3 ஒ+ காவியBதி ெவKேவ< ப/திகளி இ+கிற பல பாடகைள'

ேசB- பாB-, அதனா அைடய)3ய 'இலகிய இபBைத' எCB -

கா.Cவேத இக.Cைரயி க+B-.
க பராமாயண*தி....................
பராமாயண*தி....................

'க பராமாயண ' எற உடேனேய அபாடா! தி+பிB தி+பி இ1த
க பராமாயண

தானா கிைடBத-? அைத' ெசாலBதானா இKவளF

ய!சிக6 ?' எற ச")ட சில+காவ- உடாகலா . அ-F

மனHதாபகைள7 சJக' ச'சரFகைள7

எணி ெகாC

கFைர
அரசிய

க பராமாயணBைத ேவCெமேற /ைறB- ேப(கிற இ1தB த+ணBதி, சில
ேபராவ- அப3' சB- ெகாவைத சகஜமாக எதி பாகலா . அவக6

)ட அ1தB தாபகைளB தளிைவB-வி.C நா எCB- கா.டேபாகிற
'இலகிய இபBைத' ம.C
க பராமாயண

ரசிB- இ"ற ேவC .

ஒ+ இலகிய ச Bதிர . சத சாகரக6

ஒறாக' ேச1த-

ேபாற ஆழ ள-. ச BதிரBதா பல ேப பலவிதமான பயகைள

அைடகிறாக. சில அத விHதாரமான நீ பரைப விய1- பாB-

மகிகிறாக. சில அதி (+C "ரC வ+

அைலகைள பாக ஆைச

ெகா6கிறாக. பல அத உபகா!< உடநலB-/ மிகF

உக1தெத< நாCகிறாக. இ>

கட!கைரயி ஏகா1தBைத7

பல அ1த கட கா %ாியBைத7 ,

அ>பவிB- ஆன1திகிறாக. பல பட/களி!

ெச< மீபி3க வைல பர"கிறாக.

ஆரா4'சிகாரக ச BதிரBதி எெனன ெபா+க இ+கிறன, எBதைன

வைக ஜீவராசிக இ+கிறன எ<
சில

இ>

BெதCகிறாக. சில பவள

Eகி பாக

ய!சி ெச4கிறாக.

அைடகிறாக. சில விைலயிட

3யாத

ெவKேவ< ெபா+கைள அைட கிறாக. ச/க6காக ச BதிரBைத
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நாCகிறவக அேநக. எணிற1த மக அதி

Eகி /ளிB- நீ1தி

விைளயாCகிறாக.

இப3யாக பலேப ச BதிரBதி பல நைமகைளேய பாகிறேபா-, அ1த'

ச BதிரBதிIள பயகரமான சில விபாீத பிராணிகைள ம.C
பய1-ேபா4 ச Bதிர

பாB-வி.C

எறா ச கடமாக நிைனகிற ேவ< சில+

இ+கBதா இ+பாக. ச BதிரBதி+1- நல ெபா+ கைள

ெகாடவக எலா+

அைத நறிேயாCதா எDவாக. உ+ப3

ெதாியாத விபாீத ெபா+கைள ம.C பாB-வி.C ெவ+டவக
ெவ<"Bதா கா.Cவாக.

அப3 ேபாலேவ, கவிைதகைலயி கடலாகிய க பராமாயணBதி கட1த

ஆயிர

ஆCகளாக அ+ைம ெப+ைமகைளேய பலேகா3B தமிழக அ>பவிB-

வ1தி+க சில இேபா- அத!/' சி<ைம க!பிக

யவைத கC வ+1த

ேவ3ய-திைல.
க பராமாயண

தமிE/B தைலசிற1த காவிய

எப- ம.C

அலாம அத!/

இைணயான கவிைத ேவ< எ1த ெமாழியிI இைலெயபேத ஆ41-ண1த
அறிவாளிகளி தீ". வாநா

கெகாC ப3Bதவக6
கடறித அசாBதிய .

தமி ெமாழி/B தனிெப+

E- க பராமாயண

ஒைறேய ஆரா4'சி

)ட அதி அைம1-ள நயக அைனBைத7

ெசவமாகிய அ1த க ப காவியBதி

அடகியி+கிற எ ணிற1த இலகிய' (ைவகளி ஒேர ஒ+ க!பைனைய

எCB-ெகாC, அ1த க!பைனயி கவிஞ பிரேயாக பCBதியி+கிற ஒ+
உபமானBைத எKவளF சி1தைனேயாC கிBதிாிBதி+கிறா எபைத7
உபமானBதி தா க+திய ேநாகBைத அேநக ஆயிர
விடா- ெதாட1தி+கிற விேநாதBைத7 எலா+
ேவC .
உடI

அ1த

பா.Cக6/ அபாI

அ>பவிB- ஆன1திக

உயி+

தசரத எகிற உடI/ ராம எப- உயிராக இ+1த-. ராம எற உயி

பிாி1-ேபான உடேன தசரத எற உட பிணமாகிவிCகிற-. இKவளேவ இதி

ெசாலேபாகிற விஷய .
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உட இ+1- உயி பிாிவத!/ ஒ+ காரண

ேவC . ேபாகளBதி

பைகவகளா ெகால ப.ேடா, அல- ஒ+ அபாயBதி!/ ஆளாகிேயா, அல-

ஒ+ ேநா4 வ1ேதா இ1த Jறி ஒ+ காரணBதாதா மக மரணமைடய
ேவC . கிழ.C ப+வ

வ1- இய!ைகயாக இற/ ேபா- )ட கைடசியி ஒ+

ேநா4தா மரணB-/ காரணமாகேவC . ெநCநா ேநாயி பCB-

கிடகாவி.டாI

சாீர சாHதிரப3/

ைவBதிய சாHதிரப3/

எப- ஒ+ ேநாயினா தா. மனித எப3 இற1தாI

ேநா4தா எப- ைவBதிய சாHதிர .

மரண

கைடசி காரண

ஒ+

தசரத ேபாகளBதி மாளவிைல. எதி பாராம சாீரB-/ ஏ!ப.ட

அபாயBதினா இறக விைல. பி எப3 இற1தா எறா ஒ+ வியாதி

யினா. அ1த வியாதி அவ>ைடய உட உ!பBதி யானதல. விஷ

தீ3யைதேபால ெவளிேய யி+1- அவ>ைடய ேதகB-/ ெசIBதப.ட
ட-. விஷ

தீ3ன ஒ+வ+/ உடேன பாிகார

ேத3னா அேபாைத/

மரணBைதB தCB-விட லா . ஆனாI அ1த விஷ

உேள இ+1-

ெகாேடயி+1- கைடசியி மரணB-/ அ-ேவ காரணமா/
விஷ

எப- அ>பவ .

தீ3னைதேபா, தி[ெர< ைகேகசி ராம கா.3!/ ேபா4விட

ேவCெம< ேக.ட வரBதினா உடான வியாதியினா ராம எகிற

தசரத>ைடய உயி பிாி1- ேபாக தசரத இற1-விCகிறா. இ-தா க ப

சிBதிர . ைகேகசி வாகிெகாட வரBைத ேபாகளBதி பைகவ Yசிய
ேவலாகF

விஷ

தீ3ன ஆபB தாகF , உடI/ ஊசிேபா.C'

ெசIBதப.ட வியாதியாகF

க ப க!பிB- கா.Cகிற அழேக இக.Cைர.

ேம!ெசான க+B-கைள நிைனவி ைவB- ெகாC க ப பா.Cகைள
கவனிேபா .

தசரதனாகிய உட
வயிரவா Mணணி மடக ெமா4 பினா
உயிெரலா

த>யி ஓப ஓ பலா

உயிெரலா

உைறவேதா உடI

ெசயிாிலா உலகினி ெச< நி< வா

ஆயினா.
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இத!/ ' உய1த வயிர ஆபரணகைள அணி1த சிகBைத ேபாற தசரத

எலா உயிகைள7 த>யிைர ேபாலேவ பா-காB- அர("ாி1த தனா

அவ>ைடய ஆ.சியி சைட ெயபேத இலாம இ+1த-. அவ இட வி.C
ெபய1- இ'ைசப3 'ெச<' வாழ)3ய ஊவன, நடபன, பறபன

இட

தய பிராணிகளி உயிக6 , இட வி.C இட

ஒேர இடBதி 'நி<' வாழ)3ய ெச3, ெகா3, மர

ஆக உலகிIள எலா உயிக6

ெபய1- ெசல

3யாம

தய தாவர உயிக6

பா-கா"காகB தகியி+க)3ய ஒேர

உடலாக இ+1தா' எப- ெபா+. உலகி உள எலா உயிக6/

அவேன

உடலாக இ+1தா எப- க+B-.

இதி 'ெச< நி< வா உயிெரலா ' எற ெதாட மிகF
நா

ெசால "/1த விஷயB-காக அல. ெவ<

கவனிகேவ3ய-.

அறிFகாக கவனிக

ேவ3ய-. ெச3 ெகா3 மரகைள உயிகளாக' ெசால ப.3+கிற-. ெச3
ெகா3 மரக6 ஜீவக எப- ந
ஆயிர

கால

ஆCக6/

ைடய இ1திய நா.C

ேனாக அேநக

னாேலேய உபேதசிBத உைம. அ1த உைம சமீப

வைர/ சாதாரண ஜனக6/ 'ெச3 ெகா3 மரகைள

அ- 'பாப ' எற பாவ "ணிய ேப'சி ம.C

றிக)டா-,

தா அடகி கிட1த-. ெபய

ெப!ற தாவரவக சாHதிர ஆரா4'சிகாரரான காலLெசற ஜகதீச ச1திர ேபாH
எ>

வகாளி, 'ெச3 ெகா3க6 ஜீவக தா. அைவக6/ உட,

எI ", நர ", தைச, ரBத
-க

உC; ச1ேதாஷ

எபைதெயலா

தயன உC. அைவக6/ உண'சி உC;
உC; Xக உC, விழி" உC'

சி< சி< Rணிய எ1திரகைளெகாC கD/

னா நி$பிB- கா.3ய பிற/தா ஐேராபிய+

ஆர பிBதாக. அத பிற/ தா நா

நம-

அ1த உைமகைள அறிய

ேனாக பல அMவ

உைமகைள அறி1தவக எ< நிைனB- பாக ேந1 த-. அ-வைரயிI

நா

ேமநா.C ேமாககளிேலேய மயகி ந

ைடய Jதாைதகைள

எ<தா எணி ெகா3+1ேதா . அேநக ஆயிர

ஆCக6/

.டாக

இ1திய அறிஞகளா கC பி3கப.ட, சாHதிர ஏCகளி ம1திரமாக

னா

மைற1-கிட1-, பாமர மகளி பழெமாழி க6/ ப-கிகிட1த இ1த

அறிைவ' (மா ஆயிர

ஆCக6/

னா க ப தன- காவியBதி

ேம!ெசான பா.3 ெவ/ அழகாக அைமBதி+கிறா. ஏ 'அழகாக
அைமBதி+ கிறா' எ< ெசால ேவC

எறா, க ப காலB-/ ஆயிர
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வ+ஷக6/ பினா வ1த ஜகதீச ச1திர ேபாH, - தமிேழ அறியாதவ,

க பராமா யணBதி ெபயைர)ட காதா ேக.3+பாேரா எனேவா - க ப

ெசாIகிற 'ெச< நி< வா உயிக' எற ெதாடைர அப3ேய ெமாழி
ெபயB- ைவBத- ேபால' ெசாIகிறா.

அவ 1925- வ+ஷBதி லட மாநகாி 'இ1தியா ஆ%W' அேநக ஐேராபிய
'ஸய 3H.H' (இய!ைக சாHதிர நி"ணக) அடகிய சைபயி, ெச3, ெகா3,
மரக6/ உயி+C, உண'சி உC எற உைமகைள க+விகைள
ெகாC நி$பிB- கா.3யேபா- ெசாIகிறா:

'Friends ! men and other animals are only moving plants and trees; and plants and
trees are only stationary animals.'
நபகேள ! மனிதக6

ம!ற பிராணிக6

இட வி.C இடB-/' ெச<

வாEகிற ெச3 ெகா3க தா ; ெச3 ெகா3 மரக நடமா.ட

இலாம ஒேர

இடBதி நி< வாழ)3ய பிராணிக தா' எப- ெபா+.
இ1த விஷய

இ1த க.Cைர/' ச!ேற "ற பானதாகB ேதாறினாI

ஒ+ இலகிய இப

இ+கிற-.

இனி தசரதைனB ெதாடேவா . ேம!ெசான பா.C ராம பிறபத!/

இதிI

னா

தசரத>ைடய அரசா.சியி சிறைப கா. C வ த! காக அவ>ைடய இயைப
/றிBத-.

தசரத எலா உயிக6/

எலா உயிைர 7

இ+பிடமான ஒேர உடலாக இ+1தா. அதாவ-

த>யிேபா எணினா.

ேமேல ெசாலப.ட பா.C ராம பிறப த!/
ெசாலப.ட-.

னா தசரதைனப!றி'

இனி, உலகBதிIள எலா உயிக6/ ஒேர உடலாக இ+1த தசரத ராம
பிற1த பி!பாC எனவாகினா எபைத கவனிகேவC . ேம! ெசான
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பா.3!/ 126 பா.Cக6/ பினா ராம பிற1ததினா தசரத>/
உடான ச1ேதாஷBைத7 ம<மல'சிைய7
காவி7

ஓளி த+ கமல

ஆவி7

உடல

ெசாIகிற க ப,

எனேவ

ஓவிய எழிIைட ஒ+வைன அலேதா

இலெதன அ+ளி

ேமவின உல/ைட ேவ1தத

ேவ1த.

எ< பாCகிறா.
'சிBதிரBதி வைரயப.ட நீேலா!பல

பிரகாசமான தாமைர7 ேபாற

அழ/ளவனாகிய ராமைனB தவிர ேவ< உடேலா உயிேரா இலாதவனாகி,

உலகBைத ஆ6கிற அரசக எேலா/ அரசனான தசரத மகி'சியி
Eகினா' எப- ெபா+.

இ1த பா.3னா, இ-வைர/

உலகBதிIள பிற உயிக6ெகலா

த/மிடமாக இ+1த தசரத ராம பிற1த பிற/ அ1த ராமேன த>ைடய
உடI

உயி+

உயி+

எ<, உண'சியி மாறிவிCகிறா. தசரத>ைடய உடI

ராம>ைடய உடI

உயிாிI

தசரத>/ உயிராகி விCகிறா. அறி7

ேSமBைத எ1ேநர

கல1-விCகி ற-. அதனா ராம
இ-வைரயிI

ம!ற உயிக 6ைடய

சி1தைன ெச4- ெகாCவ1த மன ராம பிற1த பி

ம!ற உயி கைளெயலா

உடேன மற1- வி.டவ ேபாI

. ராமைனBதவிர

ேவ< உயிேர உலகBதி இைல ெய< எணிவி.ட- ேபாலF , ராம>ைடய

ேSம

ஒைறேய சி1திக ேவ3யவ ேபாலF

இ1த பாடனா ராமேன தசரத>ைடய உயி+
ஆகிவிCகிறா.

மாறிவிCகிறா.

உடI

மி/1த பிாியBைத கா.Cவத!கான இடகளிெலலா

உண'சி7

யா+

சகஜமாக உயி

ேபாறவ', உயி ேபாறவ' எ<தா ெசாIவாக. அதிI

"லவக

ேந1தேபாெதலா இ1த உபமானBைத உபேயாகபCB-வாக. 'அதிக
பிாிய ' எபைதBதவிர ேவ< அBத

அத!/ இ+பதிைல. ஆனா க ப இ1த
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உபமானBைத இ1த இடBதி ைகயா3+கிற வித

மிகF அசாதாரணமான

இலகிய அழ/ைடய-. க ப>ைடய எலா ஒ"வைமக6

உய1த க+B-க

அைம1தனவாகBதா இ+/ . அவ!< இ1த 'உயி' எற உபமானBைத

எKவளF சி1தைன ேயாC

க!பைனேயாC தி.ட

பிரேயாகிB-தி+கிறா எப- பினா வ+

தசரத>/

ராம>/

எற பதBைத7

ச ப1த

ேபா.ட ஞாபகBேதாC

விஷயகளி+1- விள/ .

வ+கிற இடகளி எலா இ1த 'உயி'

அத ெபா+ைள7

எப3 இைணBதி+கிறா எ<

கா.Cவேத இ1த ' இலகிய இபBதி ேநாக .

ராம தசரத>/ ' உயி ேபாறவ' எ<, தசரத>/ ராமனிடBதி+1த

அBய1த பிேரைமைய கா.Cவத!காகம.C
இ1த உபமான

ெசான- ேபா<B ேதா!<கிற

உபேமயBேதாC கல1-விட' ெச4கிறா க ப. அதனா ராம

தசரத>/ உயி ' ேபாறவ அல ; ஆனா ராம தசரத>ைடய ' உயிராகேவ

இ+1தா எ பைத அணியணியாக' ெசா ராம>ைடய பிாிF தசரத>ைடய
உயிாி பிாிவாக க ப

3கிற வித

அ!"த கைல. அ1த கைலயழைக நா

கவிதா ெத4வேம களிகேவ3ய ஒ+
கC களிபத!/, க ப கைல

ேகா.ைடயான காவியBதி அகேக பரவிகிடகிற சில பா.Cகைள எCBவாிைசகிரமBதி ைவB-வி.டா ேபா- , க ப ராமாயணBதி அதிக பாி'சிய

இலாதவக6
இ-வைரயிI

பயனைட1- பரவசபCவாக.

எCB-கா.டப.ட இரC பா.Cகளி

த!பா.3

உலகBதிIள எலா உயிக6/ தசரத உடலாக இ+கிறா.

இரடாவ- பா.3 தசரதனாகிய அ1த உட I/ ராம ஒ+வேன
உயிராகிவிCகிறா.

இனி அ1த தசரதனாகிய 'உடI/ ' ராம எகிற 'உயி+/ ' உள உறைவ

க ப எப3B ெதாடகிறா எபைத கவனிேபா .

ேமேல ெசாலப.ட இரடாவ- பா.3!/ இ+பBதிரC பா.Cக6/ பி
வி(வாமிBதிர

னிவ த

ைடய ேவவிைய காபத!/B -ைணயாக ராமைன

).3ெகாC ேபாக, தசரத >ைடய சைப/ வ1-, ராமைனB த
அ>" ப3, தா

வ1த காாியBைத' ெசாI ேபா-

ட
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த+வனB- யானி ய!<

தவேவவி

கிைட]+B தவ ெச4 ேவாக

ெவ+வர'ெச< அைடகாம ெவ/ளிெயன
நி+த இைட விலகா வண

ெச+ கB- காBதிஎன நி சி<வ
நாவாி>

காிய ெச ம

ஒ+வைனB த1திCதிஎன உயிாிர/

ெகாC )!றி உைளய' ெசானா

எகிறா.
'மரக அட1த வனBதி நா ெச47

இத அBத

தவB-/

யாகB-/

இைடLசலாக, தவசிக பயபட ேவ3ய காம , ெவ/ளி, மயக எ>

/!றகைளேபால (தாடைக, (பாகி, மாாீச எ>

எ தவBைத7

J<

J<) அரகக வ1-

யாகBைத7 ெகCB- விட வ+கிறாக. அப3 அவக

ெகாCபைதB தCB-, 7Bத ெச4-, எ ேவவிைய காபத!காக உ
"Bதிரக நாவ+/ க+ைமயான அழகனாகிய ராம ஒ+வைன ம.C
என/B -ைணயாகB தரேவC

எ< (வி(வாமிBதிர) உயிைர ேக.கிற

ெகா3ய எமைனேபா வ+Bத J.C

ப3' ெசானா' எப-.

இதி வி(வாமிBதிர ராமைனB த+ ப3 தசரதைன ேக.ட- எமனானவ ஒ+
மனித>/

னா நி< 'உ உயிைர ெகாCேபாக வ1தி+கிேற, ெகாC'

எ< ெசானா எப3யி+/ேமா அப3 ேக.டா எ< ெசாலபCகிற-.
அதனா ராமைன ேக.ட- தசரத>ைடய உயிைர ேக.ப- தா எ<

ெதாிகிற-. எனேவ இ1த பா.3, ராமதா தசரத>ைடய உயி எபைத

ஊஜித பCB-கிறா க ப.
அ1த க+Bைத இ>

HதிரபCBத, இத!/ அCBத பா.3

எணிலா அ+1தவBேதா இய பியெசா
ம+மBதி எறிேவ பா41த

"ணி ஆ

ெப+ "ைழ7 கன Rைழ1தா
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என' ெசவியி "/தேலாC

உ நிலா விய-யர

பி3B-1த

ஆ+யி நி< ஊசலாட

கணிலா ெப!றிழ1தா என உழ1தா
கC

-யர

கால ேவலா

இத ெபா+ 'அளவிட 3யாத தவ வைம 7ளவரான வி(வாமிBதிர ெசான
ெசா, நC மாபி ேவனா /Bதி உடான "ணாக இ+கிற ெபாிய

-வாரBதி ெகாளிக.ைடைய' ெசா+கிய-ேபா (தசரத>ைடய) காதி

Rைழ1த உடேன அவ>ைடய மனதி ஏ!கனேவ இ+1- ெகா3+1த

-யரமான- பி3B-B தள அவ>ைடய உயிரான- ெவளிேய ேபா4விடF
வி+பமிலாம, உேள தகF

3யாம, உ6/

கணிலாத /+ட கைண ெப!< ம<ப37

ெவளி/மாக ஊசலாட,

அைத இழ1-விட ேந1தா

எப3யி+/ேமா அப3 கCைமயான -யரBைத அைட1தா பைகவக6/
எமைன ேபாற ேவலா7தBைத7ைடய தசரத.' எப-.

இ1த பா.3Iள உபமான விேசஷகைள' சிறி- உ!< ேநாகேவC .
தசரத>ைடய மனதி

னேமேய ஒ+ ேவப.ட " இ+1ததா . அ-

"ைழயாக "ைரேயா3 இ+1 ததா . அ1த "ணி ெந+ைப' ெசா+கிய-

ேபால இ+1ததா

'காிய ெச ம ஒ+வைனB த1திCதி' எ< வி(வாமிBதிர

ெசான ெசா. இவ!< 'எறிேவ' எப-, தசரத

 ஒ+ காலBதி

யாைனயா/ எ< எணி, அ " வி.C ெகா<வி.ட மகைன இழ1த ஒ+
னிவ இ.ட சாப . அ1த' சாப

எனெவறா 'எைனேபா நீ7

உ

மகைன பிாி1- அ1த "Bதிர ேசாகBதினா இறபா4' எப-. ராம பிறபத!/
ெவ/ காலB-/

னா இடப.ட இ1த' சாப , ராம பிற1தபி "ணாகி

"ைரேயா3ய "ைழயாக இ+1- ெகா3+1த-. வி(வா மிBதிர ராமைனB

த

ட அ>ப ேக.ட ேபா- ராமைன பிாி1- இற1-ேபா/

கால தா

வ1-வி.டேதா எ< தசரத வ+1திய வ+Bத , அ1த "ணி ெந+ைப'

ெசா+கின- ேபா இ+1த-. இ+1தாI , ராமைன ேக.ட வி(வாமிB திரேரா

'எணிலா' அ+1தவBேதா. அதனா அவனிட

இைலெய< ெசாவிட

இயலாம ராமைன அ>"வதா ேவடாமா எப-, உயி ேபாவதா இ+பதா

எ< 'ஆ+யி நி< ஊசலாட' ேவ3யதாகி வி.ட-.
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இ1த பா.3 ராம ேபாவ- தசரத>ைடய உயி ேபாவத!/' சமானமாக

க!பிக ப.3+பதனா ராம தசரத>ைடய உயிராகேவ இ+1ததாக ஆர பிBத
உபமானBைத க ப இேக7

ெதாட1- கா.Cகிறா.

இ1த பா.3!/ எ.C பா.Cக6/ பினா, ராம>

ல2மண>

வி(வாமிBதிரேராC அேயாBதிைய வி.C ேபாவைத க ப எப3'
ெசாIகிறா எபைத பா+க.

வி(வாமிBதிர+/ ராமைன ெகாCகB தயகி, தசரத யாகBைத காகB,

தாேன வ+வதாக' ெசானா. அதனா வி(வாமிBதிர ேகாபBேதாC சைபைய

வி.Cேபாக எE1தா. அைத கட தசரத>ைடய /ல/+வாகிய வசி2ட,

ராமைன வி(வாமிBதிர+ட அ>"வதா நைம உெடபைத உண1-

வி(வாமிBதிரைர சமாதான பCBதி ராமைன அவ+ட அ>" ப3 தசரத >/B
ெதாிவிகிறா. உடேன தசரத ராமைன' சைப/ வரவைழகிறா. ராம
வ1தா எறா ல2மண>
ராமைன7

ல2மணைன7

வ1தா எ< ெசாலேவ3ய திைல.

தசரத வி(வாமிBதிராிட

ஒபைடகிறா.

/ல/+வி வாBைத/ வணகி ராமைன தசரத வி(வாமிB திராிட
ஒபைடBதாI

ராம பிாிவ- மன >/B த உயி ேபாவ- ேபாலBதா

உண' சியி இ+1த- எபைத க ப Tசிகிறா. அ1த பா.ைட

பா+க.

அன த பி7

தா> ஐயனா

மன இ>யி வழிெகா டாஎன
ெசான மாத வ! ெறாட1த சாையேபா
ெபானி மாநக "ாிைச நீகினா.

இத அBத
வி(வாமிBதிர

'ராம>

அைத ேபாலேவ அவ>ைடய த பியாகிய ல2மண>

னிவைர, அவ+ைடய நிழ ேபால பிெதாட1- அேயாBதி

மாநகரBதி மதிகைள கட1- ெசறாக. அப3 அவக ேபான- எப3

யி+1த- எறா தசரத மன>ைடய 'உயிேர' அவைன வி.C ேபானைதேபா
இ+1த-' எப-.
இ1த பா.3னா க ப தசரதைன உயிேபா4 வி.ட பிண ேபால'
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ெச4-வி.டா. இ- மிகF

அமகலமாகBதா இ+கிற-. ஆனா இ1த

அ(பமான உபமானBதா 'தசரத>/ உயி ேபாற ராம ேபா4வி.டா' எ<

ராம>ைடய சிறைப' ெசாIவத!காக ம.C

தசரத ராம ேபானபி

!றிI

ெசானதல. உைமயிேலேய

ெசயல!றவனாகி உயிாிலாதவ>/'

சமானமாகிவி.ட- ேபாலேவ க ப கைதைய நடB-கிற கவிBதிற
அ!"தBதிI

அ!"த .

ராம தசரதைன வி.C ேபான பி தசரதைன ப!றிய ேப'ேசயிைல.

வி(வாமிBதிர+ட ெசற ராம, தாடைகைய ெகா<, ேவவிைய காB-,
அரககைள ெவ<, அகைக/' சாபவிேமாசன

விைல வைளB-

அ+ளி, மிதிைல/' ெச<

றிBத பி சீதா கயாணB-காக தசரதைன7 அைழக

ஜனகனிடBதி+1- அேயாBதி/B Xதக ஓைல ெகாCவ1- ராமைன
ப!றி' ெசான பிற/தா பிண

ேபா இ+1த தசரத>/ ெகாLச

பிரைஞ

வ1த- ேபா கைத நடகிற-. அதபி தசரத மிதிைல/ "றபCவ-தா

ராமைன பிாி1த பிற/ தசரத>ைடய அைசF. தசரத மிதிைல/ "றபCகிற

ைவபவகைள ெயலா

க ப ெவ/ அழகாக வணிகிறா எறாI

தசரத, ராம பிாிவத!/

அதி

னா+1த ஜீவகைள இலாதவனாகேவதா

இ+1த- ேபால க ப கா.Cகிறா. அேயாBதிைய வி.C இைடேய பல

களியா.டக நட1-

- மிதிைல/ பகமாக வ+ ேபா- தைன எதிெகாள

வ1த ஜனக>ட வ1த ராமைன' ச1திகிற வைர/

தசரத உயிாிலாைம/'

சமானமாகேவ நடBதபCகிறா. ராமைன' ச1திBத பிற/தா ம<ப37

தசரத>/ உயி வ+கிற-.

அைத க ப எKவளF அதிசயிகB த/1த தாக அைமBதி+கிறா எபைத
அறி1- அ>பவி/ ேபா- தா நா

இலகியBதி இபBைத அைடகிேறா .

அ1த அதிசயBைத க ப அைமகாம வி.3+பானாகி

ேன

'வி(வாமிBதிரைன பி ப!றி ராம ேபான- தசரத>ைடய உயி ேபா4 வி.டேபா இ+1த-' எற அமகல

அகலாம ெதாட1தி+/ . உயிேபான தசரத

தா சீதா கயாணBதி கல1- ெகா3+பா.

அ1த அமகலBைத எப3 க ப மற1- விடாம மா!<கிறா எபைத
பா+க. ஆ - மற1- விடாம ைகயைட படலBதி,

52

அன த பி7

தா> ஐயனா

மன இ>யி வழிெகாடா என'
ெசான மாதவ +ெ◌ட1த சாையேபா
ெபானி மாநக "ாிைச நீகினா

எற பா.C/ பி (1) தாடைக வைத படல
அகைக படல
எE'சி படல

(4) மிதிைல கா.சி படல

(7) வைர கா.சி படல

விைளயா.C படல

(2) ேவவி படல

(5) /ல

ைற கிளB- படல

(8) Mெகா4 படல

(10) உடா.C படல

(3)

(9) நீ

(6)

எற பB- படலகைள பா3ய

பி!பாC, பதிேனாராவ- படலமாகிய 'எதிேகா ' படலBதி, இ+பBதிரடாவ-

பா.3 அ1த அமகலBைத அக!றிவி.C தசரதைன உயி வ1தவனாகி விவாக
மடபBதி Y!றி+கB தகவனா/கிறா.
தசரதைன மீC

உயி வ1தவனாக' ெச4கிற அ1த பாடைல' ெசாI

வ+கிற வைர/

மBதியி நிக1த எணாிய இபகரமான விஷயக எதிI

னா, தசரதைன

!றிI

ெசயல!றவனாகி, அேயாBதியி+1- மிதிைல/

தசரத>ைடய ச1ேதாஷேமா ச ப1தேமா இலாதப3 இய!றியி+கிற இலகிய'
சிறைப' சிறி- சி1திB- பாப- த/ .

ேமேல ெசான 'மன இ>யி வழி ெகாடா என' எற பா.3!/

எதிேகா படலBதி அ1த இ>யி மீC

வ1- மனைன'

ேச1-வி.டதாக' ெசாIகிற பா. 3!/ இைடேய 790 பாடக இ+கிறன.
இ1த 790 பாடக6 கைத/' ச ப1தேம இலாத வ+ணைனக6

க!பைனக6மாகிய கவிைத கைலயாகேவ இ+கிறன. ராமாயணBதி சீதா

கயாணB-/
இட

னாதா சிகார ரஸBதி கவி'சிBதிரகைள கா.ட அதிக

இ+கிறைத அறி1- க ப அைத மிகF

பயபCBதிெகா 3+கிறா.

சீதா கயாணB-/ பிற/ ெபா- மகளி சிகார Rக'சிகைள' சிBதிாிக
ேபா- மான ச1தபக ெபா+1தவிைல.

சீதா கயாணB-/ பி அேயாBதி/ வ+கிற வழியி பர(ராமேனாC நட1த
ச'சரவினா ச1ேதாஷBதி!/ இடமிலாம! ேபா4வி.ட-. அத பிற/

அேயாBதியா காட

ராம>/

3 T.3 வி.C தசரத தவ

ெச4ய

ேபாவத!கான ஆேலாசைனகளி ஆர பிக ேவ3யி+கிற-. ஏெனறா

க ப எணியப3 நாடக கதியி கைதைய ெகாC ேபாக அப3'
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ெச4வ-தா அவ>ைடய தி.டBதி!/ ஒ.3யதா/ . ராம> / ப.டாபிேஷக

ெச4யB தீமானிBத பி ைகேகசியி Tவிைன, ராம நக நீகி வன

- "/த,

தசரத மரண , பரத தாயாைர நி1திB-B -றF ெகாள, பா-ைகயி ஆ.சி,

விராத வைத, Tபணைக பக , கரXஷண மாாீச வத , சீதா அபகரண ,

அ>மா ச1தி", (ாீவ -யர , சீைதயி ஆபரணகைள கC ராம

-கிBத, வா வத , (ாீவ மறதி, அ>மா சீைதையB ேதட, லகா தகன ,
எ< வாிைசயாக' சகட சமா'சாரகளாகேவ இ+பதனா இகிதB -/
சிகாரB-/

இடேம இைல.

பிற/ சீைதைய கC வ1த அ>மா 'இ >

ஒ+ மாத தா உயிேராC

இ+ேப. அத!/ எைன மீ.காவி.டா இற1- ேபாேவ' எ< பிரா.3
க3பாக' ெசாவி.டதாக' ெசானதனா, உடேன ேசைனையB திர.3

பைட ெயCகேவ3ய அவசர காாியகைள பாக ேவ3யதாகி வி.ட-.
அதபி 7Bத
7Bத

. இராவண ச மார

வைர ேவ< ேப'(க6/ ேவைல யிைல.

31த உட சீைதயி அனி பிரேவச . அத பிற/ பரத>/

ெகாCBதி+1த வா/<தியிப3 உடேன அேயாBதி/ ேபாக ேவ3ய அவசர .
பரBவாச ஆ'ரமB-/ வ1த-

கC, பரத அனி பிரேவச

பதினா/ வ+டக MBதியாகிவி.டைத
ெச4- விCவா எ< அLசி அ>மாைன

னா அ>பி, பினா ராம

அவசர .

தலாேனா வ+வைத அறிவிக' ெச4த

இப3யாக நாடக ைறயி ெசIகிற க ப>ைடய கவி ேபாகி சீதா
விவாகB-/ பினா ெவ<

ேபாக வா4கவிைல.

சிகார , களியா.ட , க!பைனகளி ெபாE-

அதனா தசரத சீதா கயாணB-காக அேயாBதிையவி.C மிதிைல வ1ேச+கிற வைர/

கைத/ ச ப1தப.ட ேவ< நிக'சி எ-F

அ1த வா4ைப கயாணB-/

னா நட/

இலாததனா

களியா.டகைள ேபா

சிகார க!பைனகைள சிBதிாிகிறா. அ1த' சிBதிரக தா ராம எற
உயி தசரத எற உட மீC
பா.C/ ,

வ1- ேச1-வி.டதாக' ெசாIகிற

னா 'தசரத>ைடய உயி அவைன வி.C பிாி1-

வி(வாமிBதிரைர பிப!றிய-' எ< ெசான பா.C/

(மா எ_< பா.Cக6 .

இைடயிேல உள
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எ_< பா.Cக எறா அ!பமா ெசா!பமா? கைத/' ச ப1தமிலாத
இ1த எ_< பா.Cகைள7 இய!<

ய!சியினாேலேய 'தசரத உயி

வி(வாமிBதிர+ட ேபா4 வி.டதாக' ெசான’ விஷயBைதேய மா!ற கவிஞக

மற1- வி.3+பாக. அப3 மற1- ேபாயி+1தாI

அைத ஒ+ /!றமாக

)ற 3யா-. ஆனா க ப மற1தானா? மற1தி+1தா அவ க ப ஆவானா?
அ1த பா.ைட பா+க.
தசரதைன எதிெகாள ஜனக>

ராம>

ம!றவக6

வ+கிறாக. அவகேளாC

வ1தா. தசரதைன ராம அDகினா, அKவளFதா. அவ எப3

அDகினா?
காவி7
ஓவிய

ேதவ+

/வைள7 க3ெகா காயாF

ஓB-

(ைவெகட ெபாவேதா உ+ெவாேட
ெதாEகழ சி<வ

 பிாிவேதா

ஆவிவ1 ெதனவ1- அரசமாC அDகினா

அடடா! என அ!"த ! எKவளF ஞாபகசதி! எப3ப.ட கவிBதிற

!

இ1த இரC பா.Cகைள7 எCB-, இைணB-, இைடயிேல உள 790

பா.Cகைள7
அ>பவிக

எணி பாBதாதா அ1த அ!"த கவிதா ேமைதைய

37 .

இனி, இ1த கவியி அடகி7ள பதகைள 7

மானா இலகிய' (ைவ இ>

அதிகமா/ .

க+B-கைள7 கவனிேபா-

இத ெபா+ 'நீேலா!பல Mைவ7 , /வைள மலைர7 காயா Mைவ7
சிBதிரBைத7

ேதா!க3க )3யதான வ3வBேதாC, ேதவக6 ெதாE-

வண/கிற பாதகைள உைடயவனான சி<வ (ராம)

வி.C) பிாி1- ேபான உயி (ம<ப37

ேன (உடைல

அ1த உடைல' ேச1- ெகாள)

வ1தெதன அரசைன (தசரதைன) அைட1தா' எப-.

ஒB-,
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இதி 'ராமனாகிய உயி மீC
(பHYகரண மகல

தசரதனாகிய உட ேச1- ெகாட-' எற

இ+ப- ம.C

அலாம அ1த உயிராகிய ராமைன

வணிக க ப உபேயாகிBதி+கிற பதகளிI
இ+ப- அதிகமாக ெம+/ த+கிற-.

ைனய ஒ+ ெதாட'சி

என ெவறா, ஆர பBதி 'ராமேன தசரத>ைடய உயி+

உடI

ஆகிவி.டா' எ< ெசானேபா- பிரேயாக பCBதின பதகைள7 , அ1த
உயி பிாி1-ேபா4 ம<ப37

தசரத>/ உயிராக வ1- ஒ"ெகாவதாக'

ெசாIகிற இ1த பா.3 இ+கிற பதகைள7
ேவC .

தசரத>/ ராம உயிரான

இைணB-பாக

த பா.C:

காவி7

ஒளித+ கமல

ஆவி7

உடல

எனேவ

ஓவிய எழிIைட ஒ+வைன அல- ஓ

இலெதன அ+ளி

ேமவின உல/ைட ேவ1தத

ேவ1த.

அேத உயி உடைல வி.C பிாி1- ேபா4 ம< ப37
)<கிற பா.C:
காவி7
ஓவிய

ேதவ+

/வைள7 க3ெகா காயாF

வ1- )3வி.டதாக

ஓB-

(ைவ ெகட ெபாவேதா உ+ெவாேட
ெதாEகழ சி<வ

 பிாிவேதா

ஆவிவ1 ெதனவ1- அரச மாC அDகினா.
இ1த இரC பா.CகளிI

'காவி' எப-

ஓவிய ' எப-

கவிஞ எணிேய ைவBத- ேபா இ+கிறன.
"2பBேதாC கமல ம.C

/வைள MF , காயா MF

ெபா- பதகளாக

த! பா.3 'காவி' எற

ேச1த-. இரடாவ- பா.3 'காவி' ேயாC
கல1-வி.டன. ஒ+ "2ப

அதிகமாக'

ெசாலபCகிற-. இ1த M அதிக ம.Cமலாம 'ஓவிய ' எற உபமான
இரடாவ- பா.3 அதிகமான சிற" ெப<கிற-. எனெவனி

 'ஓவிய
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எழிIைட ஒ+வ' எ< ராம உவமிகப.டா. பினா ஓவிய
ெகட ெபாவேதா உ+F' எ<

மாக 'ஓவிய

ெக.ட-' எ>

 ெசான 'ஓவிய

ப3யான

னி I

(ைவ

ேபாற அழ//

அதிக

அதிகமான அழ/

அைமகபCகிற-. ஏ?
ெவ<

'உயிைர’ கா.3I

'ேபா4 வ1த உயி மிகF

அ+ைமயான-' எ>

ெபா+BதB ைத "லபCB-கிற இதிI ஓ இலகிய' (ைவ இ+கிற-.
'தசரத எற உடI/ ராம தா உயி' எ>

எப3ெயலா
ெதாடேவா .

க+Bைத இ>

க ப விடாம ெதாடகிறா எபைத நா

இ1த பாடI/ 232 பாடக6/ பினா -ஆ

இ+?!<

பா.Cக6/ பினா எபைத நிைனவி ெகாள ேவC

வி.Cவிடாம

பBதிரC

–

232 பா.Cக6/ பினா : தசரத மிதிைலயி இ+1- த>ைடய
மைனவிக /மாரக ம+மகக, அேயாBதியி+1- வ1தி+1த ஜனக,

பாிவாரக

தலான அைனவ+ட>

அேயாB தி/B தி+ பி வ+

வழியி

பர(ராம ச1திகிறா. பர(ராம த>ைடய த1ைதைய ஒ+ SBதிாிய

ெகா< வி.டத!காக 21 தைல ைற/ SBதிாிய வ சBைதேய க+வ<B-

விCவதாக ககண Mடவ. அேத க+BேதாC SBதிாியனாகிய ராமைன

ேபா+/ அைழB- வழி மறிBதா.
பர(ராமைன கட-

தசரத>/ நCக உடாகிவி.ட-. பர(ராம

ராமேனாC ேபா "ாிய வ1தி+பதாக அைற)வி 'ஏ! ராமா! மிதிைலயி +1த

உ6B-ேபான விைல வைளB-

றிB- வி.ேடா

எற இ+மா" ெகாள

ேவடா . உ>ைடய ேதாளா!றைல பாிேசாதிக ஆைச ெகாC

வ1தி+கிேற. உேனாC ேபா"ாிய ேவC
தின ெவCகிறன' எறா.
அைத ேக.ட தசரத

எ< எ>ைடய ேதாக
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அவ அன- பக+

அளைவயி மனவ அயவா

சிவ>

அல சி<மா>ட ெபா+ேளா

"வன

இவ>

Eவ-

ெவெறா+

அய அாி7

என- உயி+

னிவக+ "ாிவா4

உன- அபய

இனி

எறா.
''அவ (பர(ராம) அப3' ெசான- , தசரத அய1- ேபா4, 'உலக
Eவைத7 ெவ< ஒ+

பிர மாF

னிவ+/B தானமாகB த1-வி.ட பர(ராமா! சிவ>

வி2DF )ட உன/ ேபாாி நிகராக மா.டாகேள, அப3 யி+க

அ!ப மனிதராகிய நாக உன/ ஒ+ ெபா+.டா? (இவேனாC ேபா ெதாCக
ேவடா ) இராம>
பி>

உன/ அபய '' எப- ெபா+.

எ>ைடய உயி+

தசரத பர(ராமைன பலவா< ெகLசி ேக.C வி.C,

சலBேதாC இையவில எமக
அைனயா உயி த" ேம

உலBேதாC எதிேதாளா4 எனஉறேவாC உயி உ/ேவ

நிலBேதாC உய கதி வா உற
ெந3யா4 உன- அ3ேய

/லBேதாC அற 3ேய இ-

/ைற ெகாடன எறா.

'கI/' சமானமான ேதாகைள உைடய பர(ராமா! எ மக (ராம) ேகாபேம

இலாதவ. அவ இறபானாகி நா>

எ>ைடய (!றBதா அைனவ+

இற1- ேபாேவா . ெபாிேயா4! உம- அ3ேயனாகிய நா விணப

ெகா6கிேற. எ>ைடய ராVய

எக Tாிய வ ச

தாக அ+ ேவC . நா MேடாC அழி1- ேபா/ ப3

ெச4-

சிறபைட7 ப3

ெச4-விட)டா-.' எப- இத அBத .

ேம!ெசான இரC பா.CகளாI த>ைடய உயி ராம தா எபைத
தசரதேன ெசாIகிறா.
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இப3ெயலா

தசரத ெகLசி ேக.C பர(ராம இணகவிைல. ராமேனாC

ேபா ெதாCகேவ வி+ பினா. அைதகட தசரத த>ைடய மக>/
அபாய

வ1-வி.டதாக நி'சயிB- J'ைசயாகி விCகிறா. மன

J'ைசயாகி கிட/ ேபாேத ராம>/ பர(ராம>/

ச வாத

!றி,

பர(ராம த1த விைல வைளB- அ " ெதாCB- அ1த அ "/ இைரயாக பர(
ராம>ைடய தவBைத-ெயலா

ராம பறிB- ெகா6கிறா. ேதா!<ேபான

பர(ராம ராமைன வணகி, மனி" ேக.CெகாC அகி+1-

ேபா4விCகிறா.

பர(ராம ேபானபி J'சிB- கிட1த தசரதைன ராம ெதாிவிகிறா.
ராம>/ அபா ய

ஒ<மிைல எற உண'சி உடான பிற/ தா

தசரத>ைடய உயி நிைலகிற- எபைத

அழி1- அவ ேபானபி அமல ஐ7ணF
ஒழி1தன உயி உைல1 -+/ தாைதைய

ெபாழி1த ேப அபினா ெதாE-

"/

இழி1த வா -யகட கைர நி< ஏ!றினா

எற பா.டா விவாிகிறா. இ1த பா.3!/ ேதா!<ேபா4 பர(ராம

ெச<வி.ட பிற/ ராம, ஐ "ல உண'சிக6

அ!<ேபானவனாக உயி

நி!/ேமா நீகிவிCேமா எற நிைலைமயி! கிட1த த1ைதைய அபினா
அபிேஷக

ெச4- ஆ!றிB ேத!றிB ெதாE- வணகி, உண'சி உடாகிB

-க கட இ+1- கைர ேய!றினா' எப- ெபா+.
ேமேல ெசாலப.ட J< பா.Cகளி, (பர(ராம படல
த பா.3
'இவ>

என- உயி+

இரடாவ- பா.3

உன- அபய

)

'

'எமக உயி த"ேம என- உறேவாC உயி உ/ேவ '

Jறாவ- பா.3

’உயி உைல1- உ+/

தாைத '
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எற ெதாடகளா 'ராமேன தசரத>ைடய உயி’ எற க+Bைத க ப

உ<திபCB-கிறா.

இ-வைர/ , 'தசரத உட, அ1த உடI/ ராமேன உயி' எ< க ப

ஆர பBதி க!பிB-ெகாடைத எப3B ெதாட1- ெசா யி+கிறா
எபைத பாBேதா . இனி, அ1த உட+1- எப3 உயி பிாி1- மரண
உடாகிற-, அ1த மரண
ேநா4 வ1தவித
காேபா .

உடாவத!/ உடI/ ஏ!ப.ட ேநா4 என, அ1த

எப3 எபதிெலலா

க ப கா.Cகிற கைலBதிறBைத

உட-. வ(த ேநா
தசரத ராமனிடBதி ராVய பாரBைத ஒ பைடB- வி.C தவ

"ாிய ஆைச

ெகாC அைம'சக6ட ஆேலாசிB- ராம>/ ப.டாபிேஷக

ெச4யB

தீமானிBதா. அைதயறி1த )னியாகிய ம1தைர ைகேகசியி மனைச

கைலB-விCகிறா. விதிவசBதினாேலா அல- ேவ< என விபாீதB தினாேலா

ைகேகசி/B, த மக பரத அரசாள ேவC

எற ஆைச வ1-விCகிற-.

அ1த ஆைசைய MBதி ெச4- ெகாள )னிேய வழி ெசாெகாCகிறா.
வழக ேபா தசரத ைகேகசியி அ1த "றB-/ வ1தேபா-, ைகேகசி

அலேகாலமாகB தைரயி "ரC கிடகிறா. தசரத திCகி.C அவைள

வாாிெயCB- வ+BதBதி!/ காரண

ேக.C கல/கிறா. ைகேகசி அ1த

நிைலைம/ ேவ3ய பாசா/கைள ெயலா
தன/B த1தி+1த இரC வரகைள7

ெச4- கைடசி யாக

ேக.கிறா. மன உடேன த+வதாக

ஒB- ெகா6கிறா. ைகேகசி வர ேக.கிறா :
ஏய வரக இர3 ஒறினா எ

ேச4 அரசாவ- சீைத ேகவ ஓறா
ேபா4வன

ஆவ- என "க< நிறா

தீயைவ யாைவயி> சிற1த தீயா

ேன
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' ேன த+வதாக வாகளிBத இரC வரகளி ஒ+ வரBதா எ மக பரத
அரசாவ-. இெனா+ வரBதா சீதாராம வனB-/ ேபா4 விCவ- எ<,
தீைமக6/ தீைமயாகிய ைகேகசி ெசா நி<Bதினா, - எப- அBத .

இப3 ைகேகசி ேக.டதான-, எகி+1ேதா தி[ெர< ஒ+ நாகபா " ெகாBதி
பிCகிவி. ட- ேபா இ+1த-, தசரத>/. அைத
நாகெம>

ேசாக விட
ஆக

ேவக

ெகா3யா த நாவி ச1த
ெதாடரB -Dக

எ4தா

அடகI ெவ1- அழி1- அராவி
அடகிய ேவழ

என Y1தா.

'நாகBைத ேபாற ெகா3ய ைகேகசியி நாகி+1- பா4'சப.ட அ1த'
ெசா!களா உடான -க
மன) ேதக

Eவ-

தீ3னதா பலெமலா

எ>

எாி'ச உடானவனாக ெவ1- ெவ- பி அரவ1

வி.டா' எப- ெபா+.

ஒCகிேபான ஒ+ யாைனைய ேபா விE1-

இ1த பா.3னா ஒ+வித ேநா7
ேநா4/ காரணமா/

விஷமான- ேதகBதி பரவி, (தசரத

ஒ+ விஷ

இலாதி+1த தசரத>ைடய உடI/
ெசIBதபCகிற-. இ1த விஷ

ஏ!கனேவ

மன>ைடய மனதி இ+1- ெகா3+1த கவைலேயாC கல1- அவ>/ மரண
ேவகBைதB -ாிதபCB-கிற- எபைத கா.Cவேத க ப>ைடய க!பைன.
கீேழ விE1த தசரத ெநCேநர
ெகாLச

தனிைனF இலாம -3B- "ரCவி.C,

பிரைஞ வ1த உட ைகேகசியா இப3' ெசான- ! ராமனிடBதி

அKவளF பிாிய

ைவBதி+கிற அவ ெசா1த "Bதியினா இப3'

ெசாயி+க மா.டா ' எெறலா

எணி ''இ- நீயாக உ மன

மாறிேபா4' ெசானதா, அல- ேவ< யாராவ- ெச4த ேமாசமா?'' எ<
ேக.கிறா. அத!/ ைகேகசி
திைசBத-

இைல, என/ வ1- தீேயா

இைசBத-

இைல,

 ஈ1த இK வரக
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/ைசபாி ேயா4 ! தா இ< ெகாவ, இேற
வைசB திற

' நானாக ஒ<

நி வயி ைவB- மாவ எறா.

மாறிேபா4' ெசான-

அல, என/ வ1- யாேரா

ெக.டவக ெசா ெகாCB-' ெசான-

அல.

ேன நீகேள என/

ெகாCBதி+1த வரகைள இேபா- நாேன ேக.கிேற. ெகாCBதா ெகாCக,

இலாவி.டா பழிைய உக ேம ேபா.Cவி.C நா இற1-ேபாகிேற
எறா ' எப- இத அBத .
இைத ைகேகசி ெசா

3பத!/ தசரத மன

அசாிைக ேம.C ம<ப37

(ழ< திைகபைட1-

பிரைஞயிலாம விE1-விCகிறா. அைத

அCBத பா.3 க ப அைமBதி+கிற அழைக பா+க. அ1த பா.3

அடகியி+கிற ேவ<சில இலகிய அழ/க ம.Cமலாம, 'ராம தா
தசரத>ைடய உயி எற க+Bைத 7 எப3B ெதாட1- கா.Cகிறா
எப-

கவனிகBதக-. அ1த பா.C:

இ1த ெநCLெசா அவ ேவைழ )<

ேன

ெவ1த ெகாC "ணி ேவ Rைழ1த ெதாப
சி1ைத திாி1- திைகB- அய1- Y1தா
ைம1த அலா- உயி ேவறிலாத மன
'இ1த ெபாிய ேப'ைச மிகF
3/

இரக (பாவ

ள அ1த ைகேகசி ெசா

னா, ெவ1-ேபா4 இ+1த "ணி ேவவி.C ஆ.3ய ைத

ேபாலB -ப

அதிகாிBதவனாகி, சி1தைன தCமாறி, திைகB-, அய1- விE1தா

தசரத' எப- ெபா+.
இதி நா

க+திய க.Cைர/ அவசியமான- ' ைம1த அலா- உயி ேவறிலாத

மன எ ப-தா. இ1த பாட,

 பர(ராம படலB தி 'ராமேன

பா.Cக6கபா இ+பைத7

நிைனவி ைவB-ெகாள ேவC .

தசரத>ைடய உயி' எபத!கான க+B-க அடகின பாடக6/பி 204
நா
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இ1த க.Cைரயி /றியாகிய ' ராமேன தசர த உயி' எபைத கா.Cவ-

ம.Cமலாம இ1த பா.3 க ப அைமBதி+கிற ேவ<சில விேசஷBைத7
இேகேய ெசாவிCவ- மிைக யாகா-. அ1த விேசஷBதி க ப>ைடய கவி

நய

ம.C

அலாம அவ>ைடய அMவமான ஞாபக சதி7

அடகியி+கிற-. அைத எப3 - ெய< பா+க.

இ1த பாட ைகேகசி ’என/ யா+ ெசாBதரவிைல. நாேன தா
ேக.கிேற. ெகாCBதா ெகாCக, இலாவி.டா பழிேபா.C' சாகிேற'
எற இ1த ெப+

ேப'ைச' ெசான உட தசரத ' ெவ1த ெகாC

ேவ Rைழ1த- ஒபB' -ப

"ணி

அைட1ததாக' ெசால பCகிற-. அைத நா

ப3கிறேபா-, அ- தசரத>/ வ1த அதிக வ+BதBைத கா.Cவத!/

அEBதமான உபமானமாக' ெசாலப.3+ப தாகBதா சாதாரணமாக

நிைனேபா . ஆனா இலகிய' (ைவைய நாCகிற ரசைனேயாC அைத

ஊறி பாகிறேபா-தா அதி அைம1-ள ஒ+ அ!"த கவிBதிறBைத
அ>பவிக

37 . அ1த அழ/, அகHமாBதாகB தானாகேவ வ1-

விE1-வி.டதா, அல- அ- க ப>ைடய கவிதா சதியி சிறபினா எணி'

ெச4யப.டதா எபைத நா சி1திB- பாகேவC . அப3' சி1திB-
பாபத!/ இ1த பா.3!/ ெவ/ Xர
பா.Cகைள 7

னா இ+கிற இரெடா+

இதேனாC இைணB- பாகேவC . அப3 இைணB-

பாகிறேபா- பினா ெசால ேபாகிற இ1த அழ/ அகHமாBதாக அைம1தஅல, ஆனா க ப கவிதா ேமைதயினா அவேன எணி' ெச4த- தா

எபஎப-

க பைனB தவிர ேவ< எ1த கவிஞ>

இைத' ெச4ய மற1ேத இ+பா

"லபC . அ1த அழ/ தானாக அைம1தேதா அல- கவிஞ எணி

அைமBதேதா எப3யானாI

சாி அ1த அழ/ எனெவ< பாேபா

ராம பிறபத!/ ெவ/நாைள/

இCகிறா. அ1த' சாப

’நீ7

னா ஒ+

:

னிவ தசரத>/ சாப

எைனேபால உ அ+ைம மகைன பிாி1-

அ1த' ேசாகBதினா இறககடவா4' எப-. அ1த' சாபBதி தாபBைத தசரத
அேபா- உணர

3ய விைல. ஏ எறா அேபா- அவ>/ பிைள

யிைல. பிைளயிைலேய எற ஏக
அேபா- தசரத மிகF

அவ>/ அேபா- இைல. ேமI

யKவன ப+வBதி இ+1ததனா அைத அலSியமாக

எணிவிட )3ய நிைலைமயி இ+1தா.
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அ1த' சாபB-/ ெவ/ காலBதி!/ பிற/, தசரத>/ கிழப+வ

ஆர பிB-,

த>ைடய கா-க+கி+1த தைலமயிாி! சில நைரB- வி.டைத கட
பி"தா தன/ /ழ1ைத யிைலேய எற விசார
/ல/+வான வசி2டாிட

ைறயி.டா. அவ "Bரகாேம23 யாக

ெசாIகிறா. யாக ெச4-, ராம
அழகிI

அறிவிI

ெச4ய'

தலானவக பிறகிறாக. ராம>ைடய

மயகிய மன அளF கட1த "BரவாLைசயினா

ராமைனB த உயிேபா நிைனB- மகி'சியி

ெகாLசமாக

உடாயி!<. உடேன

னிவ இ.ட சாப

EகிவிCகிறா. பிற/ ெகாLச

அ3க3 நிைனF/ வ1-

வ+BதBெதாடகிய-. அதனா ராம தைன வி.C எேபா- பிாிவாேனா

அேபா- தா>

இற1- ேபாக ேந+ேம எற கவைல வ1-வ1- வா. 3

ெகா3+1த-. அதனா ெவ<

ஆைசயினா உயிேபா பாவிகப.ட ராம

உைமயிேலேய தசரத>ைடய உயிராகிவிCகிறா. (க ப அப3

கா.Cகிறா). அதனா ராமைன பிாிவெதறா உயிைர பிாிவ- ேபாற
-பBைத உடாக)3ய தாக ேபா4வி.ட-. அ1தB -பBைத

விHவாமிBதிர தம- ேவவிைய காக ராமைனB -ைணயாக அ>" ப3
தசரதைன ேக.டேபா-,

எணிலா அ+1தவBேதா இய பிய ெசா
ம+மBதி எறிேவ பா41த

"ணி ஆ

ெப+ "ைழ7 கன Rைழ1தா

என' ெசவியி "/தேலாC

உ நிலாவிய -யர

பி3B- உ1த

ஆ+யி நி< ஊசலாட

கணிலா ெப!< இழ1தா
என உழ1தா

எற பா.3 க ப நறாக கா.3வி.டா. இ1த பா.3

சாப

சாப

னிவ இ.ட

, அதனா மன>ைடய மனதி இ+1- ெகா3+1த -யர

பB-விC

உடான -ப

கால

, அ1த'

வ1- வி.டேதா எ< பயபCவ- , அதனா

கா.டபCகிறன. அ1தB -பBைத க ப ' ம+மBதி

எறிேவ பா41த "ணி ஆ

உபமானBதா ெசாIகிறா.

ெப+

கவனிகேவ3ய- இேகதா.

"ைழ7 கன Rைழ1தா என' எற
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தசரத>ைடய ெநLசி ேவ பா41த ஒ+ " இ+1த-. அ- ஆறாம "ைரேயா3

ெப+

"ைழ யாக ப'ைச "ணாகேவ இ+1த-. அ1த " ணி ெந+ைப'

ெசா+கிய-ேபா இ+1த- அ1தB -ப . இ>

இைதவிட அதிகமாக எப3'

ெசாIவ- ? வி(வாமிBதிர+ட ராமைன அ>பி னா அவைன பிாி1- தா
இற1-ேபாக ேந+ேமா எ< தசரத ச1ேதகமாக எDகிறேபாேத க ப

ஏகமாக' ெசா வி.டாேன, இனி ராம 14 வ+ஷ

இBதைன உபமானBைத7

கா.C/ ேபா4விட ேவC
பிாி1-, தா இற1-ேபா/

எ< ைகேகசி வர

ேக.கிற ேபா- ராம

கால வ1-வி.ட- எப- தசரத>/'

ச1ேதகமிலாம ெதாிகிற அ1த' சமயBதி அவ>/ உடாக )3ய
-பBதி!/ க ப என உதாரண

ெசா ல ேபாகிறா எ< ஆ41-

பாகிறேபா- தா அ1த அழ/ ெதபCகிற-. என, எப3' ெசாIகிறா

க ப எபைத பா+க.

ேன வி(வாமிBதிர ராமைன ேக.டேபா- உடான -பBைத

கா.Cவத!/' ெசால ப.ட எறிேவ பா41த "ணி ஆ

ெப+

"ைழ7

கன Rைழ1தா என ' எற உபமானBைத அப3ேய ைவB- ெகாC அைதB
ெதாட1- இ>

அதிகB -பBைத உடா/

ேசகிறா. ெதாட'சி

ஒ+ உதாரணBைத'

றியாம அேத உதாரணBைத பிப!<கிற அழ/

எதிேல இ+கிற ெதறா,

ைனய பா.3!/

பிைனய பா.3!/

இைடயி 1351 பா.Cக இ+கிறன எற உைமயி இ+கிற-.
ைனய பா.3 - வி(வாமிBதிர ராமைன ேக.டேபா-,
'எணிலா அ+1தவBேதா இய பிய ெசா :

ம+மBதி எறிேவ பா41த
"ணிலா

ெப+

"ைழ7 கன Rைழ1தா

என' ெசவியி "/தேலாC

எ< ெசாலப.ட-.

'

பிைனய பா.3 ைகேகசி ராம கா.C/ ேபாகBதா ேவC . வாகளிBத

வரBைத ெகாCB தா ெகாCக. இலாவி.டா பழி ேபா.Cவி.C' சாகிேற'
எறேபா-,
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'இ1த ெநCLெசா அK ேவைழ )< ேன
ெவ1த ெகாC "ணி ேவ Rைழ1த- ஓப'
எ< ெசாலபCகிற-. 1351 பா.Cக6/ பி னா ெதாட'சிைய

பா+க. அ1தB ெதாட'சி * ெவ1த ெகாC "' எபதி இ+கிற-. அதா வ- '
எறிேவ பா41- "ணாகியி+1த ெப+
ெவ1-ேபாயி+1த ெகாC

"ைழ7 கன Rைழ1-,

"ணி ேவவி.C ஆ.3ய-ேபா இ+1ததா

தசரத>ைடய -ப . 'ெவ1த ெகாC "ணி ' எபதி உள 'ெவ1த ' எற ஒேர
ஒ+ பதBதா

ேன ெசான அBதைன க+B-கைள7 அப3ேய இ/

ெகாCவ1- ேமேல அதிகBைத7

ெசாIகிறா க ப.

க ப கவிைதயிIள எணிற1த இலகிய' (ைவக6 இப3 ெவ/
XரB-/

னா - ஆயிரகணகான பாடக6/

விஷயகைள விடாம ெதாட1- எCBதைத

3 /

ஒபிலாத கவிBதிற

க ப>ேக ெசா1தமா ன-. ேவ< எ1த கவிஞனிடBதிI

காண 3யா-.

னா - ெசான

இ1த அாிய ஆ!றைல

இ1த 'ெவ1த ெகாC "ணி ேவ Rைழ1த' விஷயBைத, இ1த பா.3!/

எணாயிரB- எE ?!< பதினா< (8716) பா.Cக6/ பினா எKவளF
அ!"தமான "லைமேயாC மீC
எCB-' ெசாவிட ேவC

க

ப பிரHதாபிகிறா எபைத இேகேய

எகிற ஆைச அதிகமாகிற-.

'தசரத எற உடI/ ராம உயி ' எப-தா எCB-ெகாட விஷய .
அத!/ இ- F

ச!ேற "ற பான- எறாI

இதிIள மிக'சிற1த இலகிய'

(ைவைய க+தி வாசிபவக வ+Bதபட மா.டாக எேற எதிபாகலா .
'ெவ1த ெகாC "ணி ேவ Rைழ1த' விஷயBைத மீC

8716 பா.Cக6/

பினா எப3 க ப ெதாட1தி+கிறா எபைத பாகலா .
ராம கா.C/ ேபாகBதா ேவC
ெகாC

எ< ைகேகசி ேக.ட வர தா ெவ1த

"ணி Rைழ1த 'ேவ'. இைத மனதி ைவB- ெகாள ேவC . அ1த
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வரBைத தசரத ெகாCB- விCகிறா. ராம கா.C/ ேபாகிறா. தசரத

இற1- ேபாகிறா. பிற/ ம!ற கைதகெளலா
ராவண ச மார

அகினி பிரேவச

நடகிறன.

31-, சீைத மீ.கபC கிறா. சீைத த X4ைமைய நி$பிக
ெச4கிறா. ெந+பி /திBத சீைதைய அகினி ேதவ

(டவிைல. சீதாபிரா.3யி ெத4 விக க!பி சிறைப அகினி ேதவ>

பிர ம>

சிவபிரா>

ராம>/' ெசா சீைதைய ஏ!< ெகா6 ப3

ேவCகிறாக. அ1த' சமயBதி அ1த ைவபவBைத கC களி/ ப3

ெசாகBதி +1த தசரதைன சிவ
ெச4கிறாக. தசரத ம<ப37

தலான ேதவக Mேலா கB-/ வர'

மகைன' ச1திக கிைடBத ச1தபBதினா

ெவ/ ச1ேதாஷBேதாC வானBதி+1- Mமி/ வ+கிறா. ஆனா

னி+1த

T/ம சாீர

சாீர . அ1த

மனித சாீரBேதாC அல. ேதவ சாீரமாகிய T2ம சாீரBேதாC வ+கிறா ...........

சாீர

எப- இற1- ேபானவக ேதவ ேலாகBதி நடமாC

ஆவி $பமாக இ+/ . ஆனா அவக வி+ பினா பைழய மனித உ+வ

ேபாலேவ பிற+ைடய கD /B ெதாி7 ப3யாகF

இற/

ேபாதி+1த பைழய வ3வ தா.

(இ1த T/ம சாீர

வரலா . அ1த வ3வ

எப- ெம4யா, ெபா4யா; இ+/மா இைலயா எபைத

இேக ஆராய ேவடா . அப3ப.ட ஒ+ நிைல உC எபைத பல ?க

ெசாIகிறன. அ- உைமயாகBதா இ+/

எBதைனேயா ேபக இ<

உலெக/

இ+கிறாக. ந

எ< ந "கிறவக

ைடய நா.3 ம.C

அப3ப.டவக உC. ஐேராபாவி அேநக உC.

அல.

இகிலா1தி அைத ந "கிறவக சிற1த எEBதாளகளி I இ+கிறாக.
மிக' சிற1த நாவ ஆசிாியரான காலLெசற 'கான டாயி' எபவ அைத

ப!றி அேநக க.Cைரக எEதி, T/ம சாீரBேதாC நடமாCகிற க1தவகைளB

தா கணார கடதாகF

'ேபா.ேடா 'வி பட

பி3கF

எE-கிறா. அ1த க1தவ உ+வகைள

எப3ேயா ேபாக.C ...............)

37ெம<

யறி+கிறா. அ1த ந பிைக

தசரத பிற+ைடய கD/B ெதாி7 ப3 ராம, சீைத

தலானவக இ+1த

இடB-/ T/ம சாீரBேதாC வ+கிறா. தசரதைன கட-

ராம

சா2டாகமாக விE1- வண/கிறா. வணகிய மகைன வாாிெயCB-

மனவ மா"ற இ<கBதEவி, ஆன1த கணீரா அபிேஷக

ெச4-,

மகேனாC அேயாBதியி வா1த இப நிைனF - கைள எணி மகி'சி7!<,
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உடேன ைகேகசியினா ஏ!ப.ட -ப நிைனFக6

வ1- வ+BதபCBத

ராம>/' ெசாலI!றா எபைத,

Y1த ைம1தைன எCB-Bத விலக ஆகBதி
ஆ1- அE1திடB தEவிB த கணி நீரா.3
வா1த சி1ைதயி மனக6

களி"ற மன

ேபா1த -பக "றபட நி< இைவ "கறா
எற பா.3னா ெசாவி.C, அCBத பா.3 அ1த 'ெவ1த ெகாC

"ணி

ேவ Rைழ1த' விஷயBைத தசரத>ைடய வாகாக ைவகிறா.
க பராமாயண பிரகார

ைகேகசி வர

வாகிெகாட பிற/ ராம தசரதைன'

ச1திபேத இைல. வாமீகி ராமாயண பிரகார

ராம தசரதைன' ச1திB-

பலவித ச வாதக நட1த பி தசரதேன ராம>/ விைட ெகாCB- வனB-/
அ>"கிறா. அ1த ேவ<பாCகைள இேக விவாிக ேவடா . ஆனா

க பராமாயணBதி ராம தசரதைன பாக)ட இைல எபைத ம.C
மனதி ைவக ேவC

ைகேகசியி>ைடய பி3வாதBதா மகைன பிாி1- அதனா உயி பிாி1த தசரத
ம<ப37
மகனிட

இேகதா ச1திகிறா. ஆைகயினா ைகேகசியி ெகாCைமைய

ெசா ச"கைள ஆ!றி ெகாள ஆைசவ1-, ைகேகசி

வாகிெகாட வர

த மாபி ேவ பா4'சிய- ேபா /Bதி

ெகா<வி.ட- எ< ெசா ெகா6கிறா தசரத. அ1த அ+ைமயான

பா.3 க ப ெதாட1தி+கிற க+B-கைள பா+க :
அ< ேககய மக ெகாட வர

இ< கா<
ெகா<

எ>

அயிேவ

எ இதயBதி இைட நிற-, எைன

நீகல-, இெபாE- அகற-, உ/ல M

மற ஆகமா கா1த மாமணி இ< வாக.
'மகேன! அைறய தின

இ+ " ேவலா7த

ேககய மகளாகிய ைகேகசி வாகிெகாட வர

எ மாபி இைறய வைரயிI

இ+1- -"<Bதி

எற

ெகாேட இ+1த-. எைன ெகாற பிற/ )ட அ- நீகாம எ>ைடய

T/ம சாீரBதிI இ+1-ெகாேட யி+1த-. இைற/ கா1தமைல ேபாற
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உ>ைடய மாைப நா தEவின பிற/தா அ- (இ+ " ேவ) கா1தB தினா
இEகப.C நீகி!<' எப- இத ெபா+.

ேன 'ெவ1த ெகாC "ணி ேவ Rைழ1 த- ஒப' எ< ெசாலப.ட

ேவ தா இேக இ1த பா.3 இ+கிற 'அயி ேவ'. ராமைன பிாி1- இற1த
-க

தசரதைன T/ம சாீரBதிI

ெதாட1-, இேபா- மீC

ராமைன'

ச1திB-B தEவிெகாட பிற/தா நீகி!< எப- க+B-. ெசாகBதிI

நி மதி இலாதி+1த தசரத>/ இனிேம தா சா1தி உடாகிற-. 8716
பா.Cக6/ பினா எKவளF அழகாக இ1த க!பைனையB
ெதாட1தி+கிறா க ப எ< அறிவதினா உடா/

இலகிய இப

எKவளF சிற1த- எபைத ப3கிறவகேள பாB-ெகாள ேவ3ய-தா.
இனி, தசரத எற உடைல7

ராம எற உயிைர7

மீC

ெதாடேவா .

கைடசியாக 'தசரத>/ ராம தா உயி ' எற க+Bைத கா.Cவத!/ நா
/றிபி.ட பா.C இ- வா/

:

இ1த ெநCLெசா அK ேவைழ )<  ேன
ெவ1த ெகாC "ணி ேவ Rைழ1த ெதாப
சி1ைத திாி1- திைகB- அய1- Y1தா

ைம1த அலா- உயி ேவறிலாத மன.

இ1த பா.3!/ பனிரC பா.C க6/பி, தசரத ைகேகசிைய மிகF
ெகLசி, ராம கா.C/ ேபாகேவC
ெகாகிறா :

எபைத ம.C மா!< ப3 ேக.C

நி மக ஆவா நீ இனி- ஆவா4 நில
உமய

எலா

ஆேம ஆ6தி, த1ேத, உைர /ேற.

எமக, எக, எ உயி எலா உயிக./

நமக இ1த நாC இறவாைம நய எறா.
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'உ மக பரதேன அரசாள.C . நீேய ஆ6. இ1த ராVய

Eவ-

உ>ைடய

மயமாகேவ இ+க.C . நா ெசான ெசா /ைறய மா.ேட. ஆனா எ
மகனான ராம, எ கணாகிய ராம, எ உயிராகிய ராம, உல கBதிIள
எலா ஜீவராசிக6/

(இ1த நா.3 Iள எலா /3 ஜனக6/ )

நலவனான ராம இ1த நா.ைட வி.C ேபாகாம இ+/ ப3யான ஒ+
விஷயBைத ம.C

நீ தயF ெச4ய ேவC ' எறா எப- இத ெபா+.

இதி ராமைனB தசரத ' எ உயி' எ< ெசாIகிறா. 'ராம ேபானா எ
உயி+

ேபா4விC ' எப- க+B-. இத க+Bைத இத!/ அCBத பா.3

இைதவிட அதிகB ெதளி வாக' ெசாIகிறா:
ெம4ேய எற ேவ அற ?<

ைநயா நிேற நாF

விைனேநாகி

உல1ேத நளின ேபா

ைகயா இ< எ க எதி நி<
உ4ேய நகா4! உ அபய

கழிவாேன

எ உயி எறா '

'ைகேகசீ! சBதியேம எைன ேவர</

க+வி யாகி வி.டைத கC மிகF

ேவதைனபCகிேற. எ நா/ உல1- ேபா4வி.ட- - ேபசF )ட
3யவிைல - தாமைர ேபாற ைககைள7ைடய ராம எ கD/

இ+1- ெகா 3+பைதவி.C ேபா4விCவானாகி ெபேண! நா

னா

பிைழBதி+க மா.ேட. ஆைகயினா எ உயி உன/ அைடகல ' எறா

எப- இத அBத .

'ராம எ>ைடய உயி. அவ ேபானா எ உயி ேபா4விC ' எப- இதி
ெதளிவாக விள/கிற-.
இப3ெயலா

ெகLசி ேக.C )ட ைகேகசி யி மன

அைதகC மன ெகாதிB- மன ெசாIகிறா :
ஏவ

பாரா4, இன ைற ேநாகா4, அற

எணா4,

ஆ எபாேயா அைல, மனBதா அ+ ெகாறா4,
நா அ பா எ ஆ+யி உடா4, இனி ஞால
பாவ

பாரா-, இ உயி ெகாள பC கிறா4.

இளகவிைல.
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'ைகேகசீ! நீ உ /!றBைத உணரவிைல; உறவி

ைறைய7 க+தவிைல;

தமா தமBைத 7 எணி பாகவிைல. வாயா வர

ேக.C அ ைப

பா4'சி எ உயிைர ேபா/கிறா4. நீ ெகாLச)ட ப'சாBதாப

ெகாவாெய< என/B ேதாறவிைல. மனமாற ேவCெமேற 'அ+'
எபைத ெகாைல ெச4- வி.டா4. இனி இ1த உலக

பழி பாவBைத)ட

பாகாம உைன ெகா<விட)3ய நிைலைம/ இறகி வி.டா4'

எப- இத ெபா+. இ1த பா.3 நா அ பா எ ஆ+யி உடா4 எப-

ராமைன கா.C/ ேபாக ேவC

எ< ெசா எ உயிைர

ேபா/கிறா4 எற ெபா+ளி இ+பதனா தசரத>/ உயி ராம எப-

விள/கிற-.

என ெசா7

தீரேவC

த+கிறா.

ைகேகசியி மன

எ< பி3வாத

மாற விைல. ேக.ட வரகைள ெகாCBேத

ெச4கிறா. ேவ< வழியிறி தசரத வரகைளB

… …. … …

ஈ41ேத ஈ41ேத இKவர

எேச4 வன

ஆ

மா41ேத நா ேபா4 வா>ல/ ஆேவ வைசெவள
நீ1தா4 நீ1தா4 நிமகேனாC

ெந3- எறா.

'த1ேத த1ேத எ>ைடய மக (ராம) கா. C/ ேபா/ இ1த வரBைதB
த1ேத. நா இற1ேத ேபாேவ. நா வா>லக

வ+

ேபாேவ. ஆனா, இதனா

பழியாகிய அபகீBதிைய நீ7 உ மக பரத>

ெநC காலB-/ கைரேயற

அைட1- அதினி<

3யா-, எப- இ1த பா.3 அBத .

இதி * எ மக ராம கா.C/ ேபாவா. நா>

இற1- ேபாேவ' எப-,

தசரத>ைடய உயிநிைல ராம எபைத உணB-கிற-. இ1த வரகைளB த1த

உடேனேய தசரத தைன வா ெகாC ெவ.3 வி.ட- ேபாற நிைலைம

யைட1- J'ைசயாகிவி.டா. ஆனா ைகேகசிேயா த> ைடய காாிய ெவ!றி

ெப!<வி.ட களிேபாC நி மதியைட1- நிBதிைர ெகாடா எபைத :
)றா ன )<பC/

ெகாைல வாளி
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ஏறா

எ>

வ-ய ஆகB- இைடJகB

ேதறா ஆசி ெச4ைக மற1தா; ெசய
ஊறா நிற சி1ைதயினா6

!றி

-யி F!றா,

எற பா.டா ெசாலபCகிற-.
தசரத உணவிலாம கிடகிறா. ைகேகசி X/கிறா. இப3யாக இரF

கழிகிற-. ெகாL ச ெகாLசமாக ெபாE- வி3கிற-. அ1த வி3ய!காலBைத
பல பா.Cகளா நிைலைம/ ஏ!றவா< க ப வணிகிறா. இரவி இ+

ேபாவைத' ெசாI ெபாE-, இரF எபைத ஒ+ ெபணாக உ+வகபCBதி,

அ1த ெப ைகேகசி எற ெபணி ெச4ைகைய கC ெவ.கப.C இ1த
உலகB- ெபக

கBதி)ட விழிக )டாெத< ேபா4வி.ட- ேபா

சிBதிாிக பCகிற-. அ1த பா.C :
ேச உலாவிய நாஎலா

உயி ஒ<ேபாவன ெச4- பி

ஏ உலாவிய ேதாளினா இட எ4த ஓ<

வா நிலா நைக மாதரா ெசயகC ைம1த

இரகிலா

 நி!கF

நாணினா என ஏகினா நளி க/ ஆகிய நைகேய
எப-. இ1த பா.3 அBத

உலாவிய நாளி எலா
உயி+

'ேதவேலாகB தி (ச பர அ(ரைன ெவறேபா-)

ைகேகசி த>ைடய உயி+

கணவனாகிய தசரத>ைடய

ஒேர உயி தா எ< எணி நட1-ெகாC, பிற/ இேபா- அKவளF

வைம ெபா+1திய ேதாளா!றIள அ1த கணவ அBதைன -ப

அைட1-

வாிைச7ள அழகியான ைகேகசி யி ெசயைல கC மனிதக6/

னா

ெகLசி ெகLசி ேக.C

இரக

கா.டாத, ச1திர ஒளி Yச)3ய ப

நி!க )ட ெவ<பைட1தவ ேபால /ளி1த இரF எ>
ேபா4வி.டா ' எப-.
இதி,

ெப

ேன ச பரா(ர>ட சைட ெச4ய தசரத ெத4வேலாகB-/

ேபானேபா- அவ>ட ேபாயி+1த ைகேகசி, ச பரா(ரனா த>ைடய
கணவ>ைடய உயி+/ அபாய

வர )3ய த+ணBதி, தா ெப எபைத7

மற1- ச பர>ட ேபா "ாி1- கணவ>ைடய உயிைர காபா!றினா.

அப3ப.ட ைகேகசி இேபா- கணவ>ைடய உயி+/ நி'சயமாக அபாய

வ+.
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ெம< நிைனக)3ய நிைலைம ஏ!ப.C )ட இரக
ம<B-வி.டதா தசரத>ைடய உயி ேபாவதானாI
. ேவC

எ< பி3வாத

கா.3னா. அதனா

ெகாள

சாி ராம கா.C/ ேபாக

ேன ' உயி ஒ<'

ேபாவன ெச4த அவ6/ இேபா- உயி ேவறாக ேபா4வி.ட-. உயி ஒ<

எற உண'சி இ+1தா ராமைன கா.C / ேபாக' ெசா கணவ>ைடய
உயி+/ வர ேபாகிற அபாய
இேக7

த உயி+/

உC எபைத க3+பா.

தசரத>/ ராம உயி எற க+B- காணபCகிற-.

ெபாE- வி31த-. தசரத J'ைசயாகேவ கிடகிறா. ைகேகசி Xகி எE1-

ச1ேதாஷB -ட இ+கிறா. இ1த' சமயBதி

ராம>/ ப.டாபிேஷக

த ம1திாி யாகிய (ம1திர

ெச4 வத!/ ேவ3ய எலா ஏ!பாCகைள7

3B-

வி.C, தசரதைனB ேத3 ைகேகசியி>ைடய மாளி ைக/ வ+கிறா. ம1திாியி
வ+ைக ைகேகசி/ அறிவிகபCகிற-. உடேன ைகேகசி விைர1- வ1-

(ம1திரைர அரமைனயி வாசேலேய ச1திகிறா. ராமைன உடேன அைழB-

வ+ ப3 (ம1திர+/ ஆைணயிCகிறா. ராமைன அவசரமாக ைகேகசி அைழB-

வர' ெசான-

ப.டாபி ேஷகBதி!காகBதா எ< எணி ெகாட (ம1திர,

ேவகமாக' ெச< ராமைன
ெகா!றவ,

னிவ, ம!<

/வலயB- உளா உைன

ெப!ற அ< அைனேபால ெப+
சி!றைவதா>

ெபாதட ம/ட

ஆேக ெகாணெகன' ெசபினா அ
Tட ேபா-தி விைரவி எறா.

அதாவ- 'ராமா! அரசக
எலா+

பாிF இய!றி நிறா

னிவக ம!< இ1த உலகBதிIள ஜனக

உைன ெப!ெறCBதேபா- உ அைன அைட1த ச1ேதாஷBைத

ேபா உ ப.டாபிேஷகBைத வரேவ!< ச1ேதாஷபCகிறாக. அைத

ேபாலேவ ச1ேதாஷிகிற உ சி!றைனயாகிய ைகேகசி7

உைன உடேன

அைழB-வர க.டைள யி.டாக. அ1த ெபா ம/டBைத அணி1-ெகாள

விைரவாக "றபC' எ< ராமைன' (ம1திர அைழகிறா. உடேன ராம

ைகேகசியி>ைடய Y.3!/ வ+கிறா. வாசேலேய இ+1த ைகேகசி, அவைன7

அேகேய ச1திB- 'பரத ப.டாபிேஷக

ெச4- ெகாள ேவC

தவேகாலB-ட வனB-/ ேபா4 பதினா/ வ+ஷக அேக
வசிBதி+1-வி.C வரேவC

எ<

எ< , நீ

அரச க. டைளயி.டா' எ<

ெசாIகிறா. உடேன ராம அைத ஒB-ெகாC அகி+1தப3ேய விைட
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ெப!<ெகாC (தசரதைன)ட பாகாம) ேபா4விCகிறா-வனB-/

"றபட.

ராம ேகாசைலயிட

வனBதி!/ ேபாக விைட ெப!<ெகாள வ+கிறா.

ராம வனB-/ ேபாவதாக' ெசான வாBைதயா ேகாசைல/ அடக
3யாத வ+Bத

வ1-, அைதப!றிB தசரதனிட

ைறயி.Cெகாள நிைனB-,

ைகேகசி யி மைன/ ேகாசைல வ+கிறா. மயக !< உண விலாம கிட1த

மனவைனகC ேகாசைல கலகி ெகா3+கிறா. அேத த+ணBதி

ப.டாபி ேஷக

)Bத

ெந+கி வி.டைத கட வசி2 ட+

அரசைன நா3

அேக வ+கிறா. வ1த வசி2ட அரச கிட1த நிைலைமைய பாB- நிக1தைத
ெயலா

ேக.C, அரச>ைடய உயி+/ அபாய

ைகேகசி/ அறிF ெசாகிறா :
னி7

னி7

ெச4ைக ெகா3யா

'இனி, உ "தவ!/ அர(
ம+F

னேம

னி

ஏைனேயா/ இ உயி+

ம>வி வழி நி கணவ!/ உயி+
"னித

வ1-வி.டைத உண1-

உதவி வைசதீ

"கேழ "ைனவா4 ெபாேன' எறா.

ேகாபBைத ெயலா அடகி யாள)3ய
ெகா3யவளாகி வி.ட ைகேகசி/

னி வ+

னா வசி2ட

)ட ேகாபிகBத/1த

னிவ வ1- ெபாைன

ேபாற ைகேகசிேய! இனியாவ- ேயாசைன ெச4- உ மக>/ ப.ட

க.3

ெகா. ஆனா ராம கா.C/ ேபாகேவC

எபைத வி.CவிC. அ1த

மரபி வ1தவனாகிய உ கணவ>ைடய உயி+

தபி/ . அதனா உன/

உபகாரBைத' ெச4தா தா ஜனக6/ ச1ேதாஷ

உடா/ . ம>வி

வைச நீகி "க உடா/

எறா எப- இபாட அBத .

இதி 'நி கணவ!/ உயி+

உதவி' எபைத 'ராம கா.3!/ ேபாகாம

ெச4- எபத!/ நிகராக ைவBதி+பதனா 'ராம ேபாவ- உ>ைடய கணவ
உயி ேபாவ- எகிறா வசி2ட

இேக7

னிவ.

'ராம தசரத>ைடய உயி' எபைத க ப கா.Cகிறா.

வசி2ட ேம!ெசான "Bதிமதிைய' ெசானFட ைகேகசி அE- கணீ
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வி.C ''வாகளிBத வரகைளB தர ம<B- அரச ெபா4யராகி விCவாரானா

நா உயிேராC இ+கமா.ேட. எ>ைடய ேகாாிைக நிைறேவறாவி.டா

இேபாேத இற1- ேபாகாம இ+கமா.ேட'' எ< "ல பினா. அைத கட
வசி2ட+/ கCேகாப

உடாகி பிவ+மா< ஏ(கிறா. ''ைகேகசீ! உ

கணவ இற1- விCவா எபைத7 , உ ெச4ைகைய உலக ஒB-ெகாளா-

எபைத7 , இதனா உன/ ெப+
அதிகபC

எபைத7 , இ- மிகF

அறிவா4. அறி1-

இ>

பி3வாத

பழி உடாகி அ- நா6/ நா
பாவ

நிைற1த காாிய எபைத7

ெச4கிறா4. ெசானாI

நீ

ேக.க ம<கிறா4.

உன/ நா என ெசாIவ-? .............. ெகாLச

)ட தா.சய

இ லாம, கணவ>ைடய உயி ேபாகிற ேவதைனகைள7 கவனிகாம,
"ணி ெந+ைப RைழBத- ேபால, விஷ

ேபாற ேப'(கைள' ெசாIகிற

நீ ெப தானா? அல- ெந+பா? அல- ேபேய தாேனா! ெகா3யவேள! நீ இ1த
உலகி இ+1- என பய. வைசதா மி'ச .......... அரச ெசா லாம நீேய
ராமைன )பி.C அவைன கா.C/ ேபா/ ப3 அரச ஆைணயி.டதாக
அபBத

ெசாவி.டாேய! ராமேனா கா.C/ ேபாவதி தவறமா.டா.

மன>ைடய "கைழ ெகCB- அவ>ைடய உயிைர7

ெபா(/கிற தீயவேள!

உைன ேபாற ெகாCைமகாரைர நா கடேத யிைல. இனிேம என

ெச4ய

37 '' எபன ெசா வசி2ட வ+1-கிறா.

அ1த' சமயBதி ெகாLச

பிரைஞ வ1த தச ரத, ராமைன கா.C/

ேபா/ ப3 ைகேகசிேய உBதரவி.டதாக வசி2ட ெசானைத ேக.ட Fட
-ளிB -3B- விழிB- பாB-,
தாவி

னிவ "கலB தளரா நிற மன

நாவி நLச

உைடய நைக தைன ேநாகி

பாவி நீேய ெவகா படவாெய< எ உயிைர
ஏவினாேயா, அவ>

ஏகினாேனா? எறா

'-பகைள ஒழிBத தவசியான வசி2ட அ1த வாBைதகைள' ெசால ேக.ட
மன -யர

மி/1- நாகி விஷ

உளவளான ைகேகசி ைய பாB- 'அ3

பாY! எ உயிைர கா.C/ ேபா/ ப3 நீேயவா ெசாவி.டா4! அவ>

ேபா4 வி.டானா?' எறா.
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இதி 'எ உயிைர ஏவினாேயா! அவ>

ஏகினாேனா?' எபதினா உயிைர

ராமனாகேவ ெசால பCவைத கவனிகேவC . இ1த இடBதிI

'ராமேன

தசரத>ைடய உயி' எபைத க ப அழகாக கா.Cகிறா.
இத!/பி தசரத மன ைகேகசிைய பல வா< நி1திB-, மக>ைடய பிாிைவ
நிைன1- பிரலாபிகிறா. அப3ப.ட பல பா.Cக6/ பினா,
எ!ேற பகேவ இனியா எைன உனி பிாிய
வ!ேற உலக

எனி>

வாேன வ+1தா- எனி>

ெபா!ேற அரேச! தமிேய "கேழ! உயிேர ! உைன

ெப!ேற அ+ைம அறிேவ பிைழேய, பிைழேய எறா
'இனிேம நா என ெசா யா- பய? எைன உைன வி.C பிாிபைத
இ1த உலக

எறாI

சகிB -ெகா6

எறாI , அதனா வா>லக வ+B தபடா-

ஏ! ராமா ! எ>ைடய "கேழ! எ உயிேர! உைனெப!ற அ+ைம

என /Bதா ெதாி7 . மனிதேரா ேதவேரா ம!றவ அறிய 3யா-. நா இனி

பிைழக மா.ேட, பிைழகமா.ேட' எ< தசரத "ல "கிறா.
இதிI
ெவ<

'எ உயிேர !' எ< தசரத ராம ைன' ெசாவ- கவனிகBதக-. அ-

ஆைச ெமாழியாக' ெசான- ம.C

அல. க ப க+தி ைவBத-.

இப3 பலவாறாக "ல பிெகாேட தசரத ெகாLச
தCமாறி, நா/ளறி இற1-ேபா/

ெகாLசமாக நிைனF

த+ண வ1- வி.டேதா எ<

எணேவ3ய நிைலைமைய அைட1- வி.டா. அைதகட வசி2ட '
ராஜேன பயபட ேவடா

நா ேபா4 ராமைன கா.3!/ ேபாகாதப3

தCகிேற' எ< ெசாவி.C ராமைன' ச1தி க ேபாகிறா :
எேற ஓ ெச< ஒKவா- இைசத1- அரச உயி+
ெசறா இேறாC எ>

ெமேதா மாபி

தைம எ4திB ேத41தா ;

னிவ ேவ1ேத! அயேர, அவைன
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இ< ஏகாத வண

தைகெவ உலேகாC எறா,

'எ< ஒ<ெகா< ெபா+1தாத விதமாக நிைனF தCமாறிய வாBைதகைள'
ெசாலB ெதாடகி, 'இேறாC அரச இற1தா' எ< எD

நிைலைமைய

அைட1- மனவ ஒCகி வ+வைத கC, ெமய மாேதாைல அணி1த
வனாகிய வசி2ட

னிவ ' ேவ1ேத அசரேவடா

ெபா- ஜனக6 ட நா>

ராம கா.C/ ேபாகாதப3

ெசா அவ ேபாவைதB தCB- விCகிேற'

எறா - எப- ெபா+. இ1த பா.3Iள 'தைகெவ' எற பதBைத
கவனிB- ெகா6க. அCBத பா.3
னிவ ெசாI

அளவி ' 37

ெகா' எ< அரச

தனி நி< உழ த உயிைர' சிறிேத தைகவா “ இ1த
"னித ேபானா இவனா ேபாகா- ஒழிவா' என

மனித வ3வ

ெகாட ம>F

'அப3' ெசாவி.C வசி2ட

தைன மற1தா.

னிவ ேபான 'ேபா-, தசரத ' ராம

கா.C/ ேபாவைதB தCB-விட

எ< ஆைசப.C, (உட உ6

37மா?' எ< எணி, தCB- விட)C
தகாம ெவளியிI

ேபாகாம) தனிேய

இ+1- தவிB-ெகா3+1த த>ைடய உயிைர ெவளிேய ேபா4விடாதப3
தCக

யறா. அப3

ய வத!/ அ>)லமாக இ+/ ப3,

இ+1- ேபா4வி.ட அ1த ம> எபவேன ம<ப37

ேன

பிற1- வ1தத!/'

சமானமானவனான தசரத * இவ ேபா4' ெசானா ராம வனB-/

ேபாகாம நி< விCவா' எ< எணி ெகாC ச!ேற த -பகைள

மற1தா' - எப- இத அBத .

ராம கா.C/ ேபாகாதப3 வசி2டரா தCக 37
த>ைடய உயிைர7
க!பிகிறா.

ேபா4விடாதப3 தசரத தCக

எற எணBதா

31த- எ< க ப

னிவ ராமைனB தCபத!/ பிரேயாகிBத ‘தைக ெவ' எற

தின பா.3Iள அேத பதBைத பி1தின பா.3 I

'தனி நி< உழ த

உயிைர' சிறிேத தைக வா' எ< பிரேயாகபCBதி யி+பைத7

அறி1-

1
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அ>பவிக ேவC . ராம கா.C/ ேபாவைதB தCப- , தசரத உயி
ேபாவைதB தCப- இரC

ஒேர காாியமாக' சிBதிாிபதனா இேக7

தசரத உயி ராமேன ' எற க!பைனைய கவிஞ ெதாட1தி+ப- க)C.
இனி 'தசரத>ைடய உயி ராமேன ' எற க!பைன/

Bதா4பாக அ1த உயி

எப3, எ ேபா- பிாிகிற- எபதி க ப கா.Cகிற அதி அ!"த கவிதா

ேமைதைய' ெசாIேவா . அைத வாசகக )1- கவனிகேவC . ேமேல

ெசான பா.3 ராம வன

ேபாகாதப3 வசி2 ட தCB-விடலா

எற

ஆைசயினா ச!ேற ஆ< த அைட1தவனாக மன மரணேவதைனB -3"க
இலாம, ேப'(

நி<, கைளேபாC ககைள J3ெகா3+1த

நிைலைமைய கட ேகாசைல, கணவ>/ அபாய

அரச>ைடய பாதBைத7

உடைல7

வ1-வி.டேதா எ< அLசி

கBைத7 த ைககளா தடவி

பாகிறா. அப3B தடவி ெகாேட 'அரேச! /ல/+வாகிய வசி2ட ெசா

னா நம- ஐய ராம ேக.பா. வன

ேபாகாம வ1-விCவா. தாக

வ+Bதபட ேவடா !' எ< ெசாIகிறா :

ெம4யி ெம4ேய! உலகி ேவ1தெகலா

உ47

ைவய

வைக நி உயிைரஓ பா- இங ேத பி
E-

ஐய வாி>

-யரா ம</

வ+

னிவ உட ந

ஆ அயேர அரேச! எறா.

'சBதியBதி வ3வேம! உலகிIள அரச 'ெகலா
நைம7டா/

மன

அரேச! எலா+/

ப3 தாக உயி பிைழB- இ+க பாB- ெகாளாம

இப3 கல/Yகளானா உலக
வசி2ட

ேவ1ேத!

E-

-கBதினா -பபட ேந+ .

னிவ+ட நம- ஐய ராம வ1தாI

தளரேவடா ' எ றா - எப- ெபா+.

வரலா . ஆைகயினா தாக

அப3' ெசான ேகாசைல/ தசரத கீ கடவா< பதி ெசாIகிறா. :
வ மாய ைகேகசி வாகா எ த உயிைர
 மா4விபB -ணி1தா ேள>

த மா மக>

)னி ெமாழியா

தா> தரணி ெப<மா< அறி

எ மா மகைன 'கா ஏ/ எறா, எேனா, எறா.
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'மகா மாயகாாியான ைகேகசி வரேக.C எைன (அவ6ைடய மக>/ ப.ட

க.3ெகா வ த!/

னா இற1- ேபாக' ெச4யேவC ெமேற

)னியி>ைடய சதியாேலாசைனயினா ெச4தி+கிற ேவைல இ-. ராம

பிாி1தாதா எ உயி பிாி7
இலாவி.டா தா>

எபைத அறி1ேத ெச4தி+கிறா

த மக>

ராVயBைத ஆவத!/, எ மக கா.C/

ேபா4விட ேவCெம< ஏ ெசாIகிறா?' - எப- இபா.3 தாBபாிய .
இதிI

'ராம ேபாவ- தசரத>ைடய உயி ேபாவதாக க ப Tசைன யாக'

ெசாIகிறா.

இத!கCBத பா.3
'ெபா ஆ ேதாளா காேன "/

அ"/த தவிரா

எ ஆ உயிேரா அகலா- ஓழியா-, இ- ேகாசைல ! ேக
நா ஒ+

னிவ ெமாழி7

அ1நா உ!ற- எலா

சாப

உள-' எ<

அவ6/ அரச ெமாழிவா.

'ேகாசைல ! ெசாIகிேற ேக. இ+ "/ நிக ரா ேதாகைள7ைடய ந

ராமேனா கா.C/ ேபாகாம இ+க ேபாவதிைல. எ உயி+

இ+கேபாவதிைல. இ-வைரயிI

உனிடBதி ெசாலாதி+1த ஒ+

விஷயBைத இ ேபா- ெசாIகிேற ேக. ெவ/ காலB-/
னிவ என/ இ.ட சாப

ேபாகாம

னா ஒ+

ஒ< உC' எ< அ1த' சாபBைத ப!றிய

வரலா< கைள அரச அவ6/' ெசால ஆர பிBதா - எப- இத அBத .
தசரத தன/' சாப வ1த விதBைத' ெசாI கிறா. ''ேகாசைல ! ராம
பிறபத!/ ெவ/ காலB -/

னா நா ேவ.ைடயாட' ெச<, யாைன க

நீர+1த வழகமாக வர)3ய ஒ+ நதிB -ைற/ அ+கி மாைல ெபாEதி

மைற1- காB - ெகா3+1ேத. அ1த' சமயBதி இ+.3 வி.ட பிற/, யாைன
- பிைகயா தணீ இE ப- ேபாற ஒ+ ஓைச ேக.ட-. நா சிறி-

ேயாசைனயிலாம சத

வ1த இடBதி!/ /றி ைவB- பாணBைத

வி.Cவி.ேட. அ1த பாண

ேபா4 பா41த உடேன 'ஐேயா' ெவ< அலறி

விE1த அ1த மனித /ரைல ேக.ேட. அடடா! யாைன எ< நிைனB- யாேரா
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மனிதேம அ ெப4- வி.ேடாேம! எ< ஓ3ேபா4 பாBேத. அேக ஒ+

வாப பாண ப.C -3B- ெகா3+1தா. அவ ஒ+

னிவ>ைடய

"தவ. கபாைவ அ!<ேபான கிழவகளாகிய த தா4 த1ைதய+/B

தணீ ெமாCேபாக வ1தவ அ'சி<வ. கவைலயினா, ைககா

நCெகCB-B ெதாியாம ெச4-வி.ட /!றB-/ வ+1தி அவ >ைடய

வரலா!ைற விசாாிBேத. அவ த சாிBதிரBைத' ெசா இரC கD

இலாத வி+Bதாபியகளான எ தா4 த1ைதயக6/ தாக தீகB தணீ
ெகாCேபாக வ1ேத. விைனபயனா இப3 விைள1- வி.ட-. நீக

வ+Bதபடேவடா . ஆனா இ1தB தணீைர ம.C

அவக6/ ெகாCB-,

நிக1தைத' ெசா எ நமHகாரBைத7 ெதாிய பCB-க' எ<

ெசாவி.C இற1-ேபானா. நா தாக

3யாத -யரBேதாC அ1த

கிழவக இ+1த இடBதி!/ தயகிB தயகி வ1ேத. கால3 ஓைச ைய ேக.ட

அ1த கணிலா கிழவக மகேன! ஏ இKவளF ேநர ? எதனா இப3

ெம-வாக நட1- வ+கிறா4? உைன பிாி1- ஏகி ெகா 3+கிேறாேம !
ஓ3வா. வ1- தEவிெகா' எ< ைக நீ.3 அைழBதாக. நா மிகF

நCகி

ெகாC நா/றி நட1தைதெயலா ெசா, ெதாியாம! ெச4-வி.ட

பிைழைய மனிBத+ ேவC

எ< அவக6ைடய பாதகைள பி3B-

ெகாேட. மக இற1-வி.டைத ேக.ட அவக6ைடய -பB -3"கைள

எென< ெசாIேவ! அ1தB -பBைத கC ஆ!றாத வனாகி, நா அ1த

நிமிஷ

த அவக6டேனேய இ+1- அவக6ைடய "Bதிரைன ேபாலேவ

பணி ெச4- எ பாவBைதB தீB-ெகாள அ>மதிக ேவC
ேக.Cெகாேட. அத!/ அ1த கிழவக
'கD மணி ேபா மகைவ இழ1-

உயி காதயா

உண எணி இ+1தா உலேகா எென< உைரயா?
விணி தைல ேச+பD

யா ; எ ேபா விடைல பிாிய

பாிமா உைடயா4! அைடவா4 படவா' எனா.

எ<
'தாவ- ஒளி+

/ைடயா4 ! 'தவ< இ/ இ- நி சரண

காவா4' எ+4. அதனா க3ய சாப

க+ேத

எ<
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ஏவா மகைவ பிாி1-, இ< எ ேபா இட உ!றைன நீ
ேபாவா4 அகவா, எனா ெபா நா.3ைட ேபாயினரா
'கமணிேய ேபாற அப3ப.ட அ+ைம மகைன பிாி1-, இ>

இ1த

உயிாிேம ஆைச ைவB-' ேசா< தி< ெகா3+1தா எகைள உல கBதா
என ெசாலமா.டாக ! நாக இேதா இற1- ேபாகேபாகிேறா . ச-ரக

ேசைனகைள உைடயவேன! நீ7

எகைளேபா உ அ+ைம மகைன பிாி1-

இறக கடவா4. ெதாியாம ெச4-வி.ேட காபா!றேவC ' எ< நீ

ேக.C ெகாடதனா இைதகா.3I

ெபாிய சாப

இட மன

வரவிைல.

எக மகைன ேபாலேவ, எைத7 ஏவாம ெச4ய)3ய சB"Bதிரைன பிாி1நீ7

அ1த பிாிவா!றாB -பBதினா இறபா4' எறாக.

''ஆனா அேபா- அதனா நா சிறி’சிBைத தளF!< அயத சிறி-

வ+Bதமைடயவிைல'' –
இலனா4 இெசா

ைம1த உள எறதனா மகிேவாC இவ வ1தன ஆ
அ1த

னி ெசா!றைம7

அண வன

ஏ/தI

எ1த உயி Y/தI இைற7 தவற' எறா.

''அவக அப3 என/' சாபமி.டைத ப!றி நா அேபா- ெகாLச
வ+Bதபட விைல. அத!/ மாறாக என/ "Bதிர உC எப-

)ட

அவக6ைடய சாபBதி அடகியி+1தைத எணி' ச1ேதாஷேம அைட1தவனாக
நகரB-/ வ1ேத. அ1த

வன

ேபாவ-

னிவ+ைடய சாப

அதனா எ உயி ேபாவ-

இ1த பா.3 அBத .
இ1த பா.3I

ராம ேபாவ-

தன/ மரண

சமாதான

சிறி-

இ-. ராம

தவறா'' எறா - எப-

தசரத >ைடய உயி ேபாவ-

ெசால பCவ- /றிபிடBதக-.
இப3யாக தசரத தன/' சாப

பகேவ3ய கால

ஒேறயாக'

வ1த சாிB திரBைத ேகாசைல/' ெசா

சமீ பிB-வி.டைத உண1தா எறாI , எப3 யாவ- வசி2ட

ெசா ராமைன கா. C/ ேபாகாம தCB-வி.டா தாவிைல

81

எற சபலBதினா வசி2ட வரைவ எதிபாB- ெகாC உயிைர ைவB-
ெகா3+கிறா.

ராமைன கா.C/ ேபாகாம தCB-விCவ தாக ெவளிேய வ1த வசி2டைர

நகரB- மக அரமைனயி நட1த விஷயகைள ப!றி விசாாி கிறாக.
வசி2ட, ைகேகசி வர
மரண ேவதைனைய7

ேவD

வாகி ெகாடைத7

அதனா மன அைட1-ள

ஜனக6/' ெசாIகிறா. ராம கா.C/ ேபாக

எறைத ேக.ட மகா ஜனக அளFகட1த -க

யாவ- ராம வன

அைட1- எப3

ேபாவைதB தCB-விட நிைன கிறாக,

இத!/ ராம, அரமைனயி (மிBதிைர

தலான அைனவாிடBதிI

விைட

-ணி1-வி.ட சீைத, ல2மண இ+வ+ட>

மரFாி தாிB-ெகாC கா.C/

ெப!<ெகாC விடாபி3யாகB தாக6 கா.C/ உட வ+ேவாெம<

பயண

மாகிறா.

அ1த இடBதி வசி2ட

னிவ வ1-, ''ராமா! நீ கா.C/ ேபானா அரச

இற1-விCவா'' எகிறா. அத!/ ராம, ''த1ைத, தா4/ ெகாCBத வரக
ெபா4யாகிவிடாம நட1- ெகாள ேவ3ய- எ கடைம. அவ+/. அதனா
ேந+

-கBைத மா!றிைவக ேவ3ய- /ல/+வாகிய தக6ைடய கடைம.

தமக6/ பா-காபாளராகிய தாக எ>ைடய தமBைத நா
ெச4வைதB தCகலாமா?'' எ< )<கிறா. அெபாEெசால
ராம>

3யாம விழிகிறா.

சீைத7

ல2மண>

னிவ ேவ< ஒ<

(ம1திர ேதபாகனாக ஒ+ ரதBதி ஏறிெகாC

வனBைத நா3 ேபாகிறாக. நகரB- மகாஜனக அK வளF ேப+
ராம>ட ெச< அவ த/கிற கா.ைட7

' நா

நா.C/' சமமாக' ெச4-

விCேவா ' எ< ரBதBைத விடாம பி ெதாடகிறாக. என ெசா7

ேக.கவிைல. பகெலலா
த/கிறா. ஜனக6

பயண

ெச4- இரைவ கழிக ஒ+ இடBதி ராம

த/ கிறாக. நC ஜாமBதி ஜனகெளலா

வழி

நட1த அIபினா அய1- Xகிவி.ட பிற/, ராம (ம1திரைர ரகசியமாக

அைழB- ''ஜனக எைனவி.C ேபாகமா.டாக. நாக Jவ+

இப3ேய

பாவைன ெச4-, ரதBைதB தி+பி அேயாBதிேக ஓ.Cக. ஜனக6

பிப!றி

வனB-/ ேபா4விCகிேறா . நீக ரதBதி நாக இ+ப- ேபாலேவ
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அேயாBதிைய அைடவாக'' எ< ேவ3 ெகாடா. அப3ேய ெச4வதாக

(ம1திர+

இைச1தா.

ராம, சீைத, ல2மண Jவ+

வனBதி மைற1-விCகிறாக. ரத

அேயாBதிைய ேநாகி "றபCகிற-. ஜனக6
இ- இப3யி+க, ராமைன வன

பினா ேபாகிறாக.

ேபாகாம தCB- விCவதாக' ெசாவி.C

அரமைனைய வி.C ெவளிேய வ1த வசி2ட ம<ப37

உேள ேபாக மன

வராம, (ம1திர+ைடய வ+ைககாக காB- ெகா3+1தா. (ம1திர

ரதBேதாC வ1தா. ராமைன கா.3 வி.Cவி.C வ1த விவர கைளெயலா

(ம1திர ெசால ேக.ட வசி2ட வ+Bத

(ம1திரேராC தா
அைட1தா.

இத!/ 'ரத
ஆரவார

மி/1-, ேவ< வழியிலாம

அரமைன/ "/1- அரச பCB- இ+1த இடBைத

தி+ பிவ1- வி.ட-' எ< அரமைனயி இ+1தவக ெச4த

அரமைனயி உ6

"ற

ஒBத-.

அைதேக.ட தசரத, ேபான உயி வ1தவ ேபால க விழிகிறா.
இேகதா ' ராம தா தசரத>ைடய உயி' எ< ஆர பிBத க!பைனயி
கவிதா சதியி சிகர

சிBதிாிகபCகிற-. 'தசரத' எற உடைலவி.C 'ராம'

எற உயி எப3 பிாிகிற தாக க ப ெசாIகிறா எபைத கவனிக
ேவC . அேகதா இ1த க!பைனயி
இரத

வ1-!ற- எ< ஆ/ யாவ+

வரத வ1-!றா எனா மன>

B தா4"

3கிற-. பாேபா

இய ப ேக.C,

மயக

தீ1தா

"ைரத" கமலநா.ட ெபா+ெகன விழிB- ேநாகி,

விரத மாதவைன கடா ’Yர வ1தனேனா' எறா.
‘ரத

வ1-வி.ட-' எ< அகி+1த எலா +

வ1-வி.டா '' எ< அரச>

மயக

)வினைத ேக.C 'ராம

நீகி, தனிைனF வ1த . வனாகி,

:
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அ-வைரயிI

J3ெகா3+1த க கைள' ச.ெட< விழிB- பாBதா.

எதிாி நிற வசி2டைர பாB-, வ1-வி.டானா ராம ?' எறா - எப-

ெபா+.

ராமைன வன

ேபாகாம தCB-விCவதாகB ைதாிய ெசாவி.C ேபானவ

வசி2டரான தனா வசி2ட+ைடய வரைவ எதிபாB- ெகாCதா தசரத

த>ைடய உயிைர7

ேபா4விடாதப3 தCB-ெகா3+1தா. தசரத

இேபா- கைண விழிB- பாBதேபா-

னா

னிவ நி<

ெகா3+பைதகC ராம வ1-வி.டதாகேவ எணி ெகாC, வ1வி.டானா ராம?' எ< ேக.டா.
வசி2ட என பதி ெசாIவா!
'இைல' எ< உைரக ஆ!றா ஏகின
நலவ

கேம ந பி நட1தில எ>

ெசாலI , அரச ேசா1தா ;

மா!ற

னிவ நிறா

னிவ நா இK

அல காகிேல' எனா ஆ/ நி< அகல ேபானா.
’வசி2ட

னிவ ெவ.கBதாI

வ+BதB தாI

வா4 வராம ஏகி நிறா. அவ+ைடய

'ராம வரவிைல' எ< ெசால

கேம 'ராம வரவிைல' எபைத'

ெசாIவைத கட மன ேசாவைட1தா. அ1தB -பBைத பாக'

சகிகாதவராக வசி2ட அKவிடBைத வி.C அபா ெச<வி.டா, - எப-

அBத .

வசி2ட அபா ெசற-

அவ+/ அCB- நிற (ம1திரைன பாB-,

தசரத,
நாயக பி>

த ேத பாகைன ேநாகி, ந பி

ேசயேனா? அணியேனா' எ< உைரBதI அைனயா, 'ெச4ய

ேவ4 உய கான

தா> , த பி7 , மிதிைல ெபா>

ேபாயின' எறா ; எற ேபாதBேத ஆவி ேபானா
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‘தசரத மன அதபிற/ த ேத பாகனாகிய (ம1திரைன பாB- 'ராம
XரBதி இ+கிறானா, பகBதி இ+கிறானா?' எ< ேக. டா. அத!/

(ம1திர 'உயரமான Jகி அட1த கா.C/ ராம த பிேயாC
ேயாC

எப-.

ேபா4வி.டா' எ< ெசான Sணேம தசரத உயி+

ஜானகி

ேபா4வி.ட-'

'ேபாயின எறா எற ேபாதB ேத ஆவி ேபானா ' - எ< கவிஞ

ெகாCBதி+கிற தீ மான ேவைலபா.3 அைம1தி+கிற இலகிய அழ/
எண!காிய- எபேத இ/ள இலகிய இபBதி சிகர .
உலகBதிIள எலா உயிக6

த/கிற ஒேர உடலாக இ+1த தசரத>/

ராம பிற1த பி அ1த ராமேன உடI

ெவ<

உயி+

ஆகிவிCகிறா. ஆர பBதி

ஆைசயினா உயிேபால க+தப.ட இராம சி<க'சி<க

உைமயிேலேய தசரத>ைடய உயிராகேவ உணரபCகிறா. ராமன யாராவ-

ேக.டா தசரத>/ அவ>ைடய உயிைர ேக.ப- ேபா உ<B-கிற-.
ராமைன பிாிவெதறா தசரத>/ உயிைர பிாிவ-ேபா வ+Bத

உடாகிற-. கைடசியி 'ராம ேபான- தசரத>ைடய உயி ேபான-' எ<

3கிற-. இ1த க!பைனைய ப3ப3யாக வளB -ெகாC ேபாயி+கிற

கவிதா சா-யBைத அகேக பரவி கிடகிற பல பா.Cகைள7 ெதா/B-
பாகிறேபா-தா காண

37 . அ1த இலகிய இப

க.Cைரயி பிரதானமாக எCB- கா.டப.ட-.
#

#

#

தா இ1த

II

க ப கவிைதயி அேநகவிதமான இலகிய இபக நிர பி கிடகிறன.
அவ!< ம! ெறலா கவிஞக6 ' என ெசாேனா
மற1-விட)3ய ெவ/ சாதாரண உ மானகைள7
சிறி-

மறகாம ' எCBதைத

ஏகேபாக

எ பைத)ட

ெவ/ அசாதாரண விதமாக'

3கிற' அMவமான ஆ!ற க ப>ேக

எ< தீமானமாக' ெசாவிடலா .

க ப>ைடய உபமானக ஒKெவா<
ஒKெவா+ உபமானBைத7

ஆணிBதரமான தாகBதா இ+/ .

ஒ+ /றிபி.ட ேநாகBேதாC தா உபேயாகிபா.
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அ1த /றிைப அேநக ஆயிர

பா.Cக6/

அபா அைமபா. அைத நா

அறிய ேந+கிறேபா- அதி அ!"தமான இல கிய இபBைத அைடேவா . ேவ<

எ1த "லவ னிடBதிI

அ1த அ!"தBைத பாக

3யா-. அ-F

பBதாயிரB- ஐ?!< எபBேதE பா.Cக அடகினதாக அறியகிடகிற

அKவளF ெபாிய காவியBதி சி<சி< விஷயகைள7 மறவாம ெதாடவமிகF

-லபமான-. இைட' ெச+க எ< சில பாடகைள நீகிவி.டாI )ட

க ப காவிய

அ!பெசா!ப

’சாதாரண ' எ< நா

அல.

க+திவிட)3ய ஒ+ உபமானBைத, ஒ+ /றிபி.ட

ேநாகBேதாC ெசா, அைத கவனிB- பாகிறேபா- எKவளF அசாதாரண

கவிBதிறBேதாC அைமBதி+ கிறா எ>

ஒ+ உதாரணBைத' ெசாIேவா

:

இலகிய இபBைத எCB-கா.ட

)னியினா கைலகப.ட ைகேகசி, தசரதனிடB .. தி வர

வா/வத!காக

பாசா/ பDகிறா. அத!காகB தைன அலேகாலபCBதி ெகா6கிறா:
)னி ேபானபி /லமல /ைப நி< இழி1தா
ேசாைன வா/ழ க!ைறயி ெசா+கிய மாைல

வான வாமைழ Rைழத+ மதிபிதிபா ேபா
ேத அவாF< வ3ன

அலமர' சிைதBதா.

)னி ேபான பி!பாC, ைகேகசியானவ, பலவித மான உய1த ஜாதி "2பக
பரபியி+1த பLசைணையவி.C இறகினா. கனகேரெல< இ+1த

அவ6ைடய )1த ெசா+கப.3+1த M

3ைப, இ+ட ேமகக6/

இைடேய இ+1த ச1திரைன இEப- ேபா எCB-, அ1த M'ெச 3
ேத>காக நா3 ெகா3+1த வCக பய1- ஓC ப3, அ1த Mமாைலைய'

சினாபின மாக பி4Bெதறி1தா எப- ெபா+.
அCBத பா.3,
விைள7

த"க வைய ேவ அ<B- என

கிைளெகா ேமகைல சி1தின; கிகிணி ேயாC

வைள-ற1தன ; மதியினி ம<B-ைடபா ேபா
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அளக வா Rத அ+ ெபற திலத
(ராமைன ெப!றவ ேகாசைலயானாI

அழிBதா.
அவ னிடBதி அளவ!ற

வாLைச7ளவளாக அவைன வளBதவ ைகேகசிேய ஆனதா ைகேகசி/)
விைள1-, ெகா3 ஓ3 பட1- ெகா3+1த '"க' எற ெச3ைய ேவேராC

பிCகிெயறி1- வி.ட ைதேபால தா அணி1தி+1த பல கிைளக6ள ேமகைல'
எ>

ஆபரணBைத எCB-

றிB- Mமியி சிதற ேபா.டா. ேமI

ைகயி+1த நவரBன வைளயக எலாவ!ைற7 கழ!றி எறி1தா.

கிகிணி,

ச1திரனிடBதி+1- கள கBைத எCB- வி.ட- ேபால அவ6ைடய Mரண
ச1திரைன ேபாற
- எ< ,

கBதி ெந!றியி க<பாக இ+1த ெபா.ைட7

அழிBதா

இத!கCBத பா.3,
தாவி மாமணி கல
நாவி ந/ழ நானில

!<

தனிBதனி' சிதறி,

ைதவர பரபி,

காவி உ கக அLசன

காறிட கIழா,

M உதி1த- ஓ ெகா " என "விமிைச "ரடா.
/!றமிலாத ரBதின மணிக உள ம!ற நைககைள7 தனிBதனிேய
எCBெதறி1--வி.C, ">/ கHXாி

தயைவகைள ெகாC வாசைன

ஊ.டெப!ற அவ6ைடய )1த தைரயி விாி1- பரவி கிடக, /வைள

மலேபாற அவ6ைடய ககளி தீ.டப.3+1த அLசன ைம கைர1- வழி1ஓC ேபா3 கணீவி.C அE-ெகாC, Mெவலா

ெகா "ேபால Mமியி கிட1- "ரடா - எ< ,

உதி1-ேபான ஒ+

கைடசியாக,
நKவி Y1-என நாடக மயி -யி< என
கKைவ )தர' சனசியா
அKைவ நீ/

க3கம கமலB-

எ< அேயாBதி வ1- அைட1த அ மட1ைத
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தKைவயா

எனகிட1தன ைககய தனைய.

மா விE1-வி.ட- ேபாலF , கலாப

விாிB- நடன

ெச4-ெகா3+1த மயி

சா41- வி.ட- ேபாலF , (அேயாBதி/) பல -பக இனி வ+ ப3

அகி+1- அத ல2மியாகிய சீைத ேபா4விட ேபாகிறா எபைத அறி1-,
அ1த \ேதவி ேபாவத!/

னாேலேய அேயாBதி/ வ1-வி.ட அவ6ைடய

அகா Jேதவிைய ேபால கிட1தா ேககய ராஜ மகளாகிய ைகேகசி : எ<

ேம!ெசான நா/ பாடகளா ைகேகசியி அலேகாலBைத க ப
அலகாிகிறா.

த பா.3 ேமகBதிைடேய இ+1த ச1திரைன இEBெதCBத- ேபால ைகேகசி

த தைலயி அணி1தி+1த "2பகைள எCBெதறிகிறா.

இரடாவ- பா.3 அ1த' ச1திரனிடBதி இ+1த களகBைத எCB-வி.ட-

ேபால ைகேகசி த>ைடய ெந!றி யி  +1 த ெபா.ைடB -ைடB- விCகிறா.
Jறாவ- பா.3 அEைக7 அமகல

ஆர பமாகிற-.

நாகாவ- பா.3 அேயாBதியி லSமீகர . ேபா4 JேதவிBதன

ெகா6கிற-.

இ1த நா/ பாடக6

/3"/1-

ஒேர /றி" ெகாடைவ. அதாவ-, இனிேம

அேயாBதியி விைளயேபாகிற விபாீதக6/ அறி/றிகளாக அைமகப.டன.
இதி உபமானமாக' ெசால பCகிற
அதி+ /

கிய விஷய

களகBைத அக!றி விCவ- தா.

ச1திரைன பி3B-

''.......................... மதியினி ம<B -ைடபா ேபா
அளக வா Rத அ+ ெபற திலத

அழிBதா.”

வழகமாக ஒ+ ஒளிெபா+1திய ெபா+ளி இ+1- அதிIள இ+ைள அக!றினா
அ1த ெபா+

னிI

அதிக பிரகாச

அைடவ- நி'சய . இேக ைகேகசி,
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த>ைடய

கBதி +1த திலகBைத அழிBதபி

னிI

அதிக அழைகயாவ-

ச1ேதாஷBைதயாவ- அைடகிறாளா? இைல. அத!/ ேநமாறாக அழ/
/ைறைவ7

-கBைத7ேம அைடகிறா. அப3யி+க க ப இ1த

உபமானBைத ஏ உபேயாகிBதி+கிறா எப- இலகிய ரWகக எணி
பாகB தக-.

ஒ+ (மக ெப த ெந!றியிIள திலகBைத அழிப- இ1-க6/

அமகலB -/ அைடயாள . அேதேபால ச1திர>/ இய பாக இ+க ேவ3ய

களக

ேபா4விCவ- உலகB-/ உடாகேபாகிற உ!பாதக6/

அைடயாள

எப- இய!ைக சாHதிர . ச1திர>/ களக ேபா4விCவ-,

Tாிய>/ களக ேதா<வ-, ேமக
இட

கால

இலாம இ3 இ3ப-, நSBதிரக

மா<வ-, வா ந.சBதிரக வ+வ-

தலானைவக உலகB -/ விபாீத

வரேபாவைத அறிவிக)3ய சினக எப- இ1த நா.3 ெவ/

காலமாக சாHதிர, இதிகாச, "ராணகளி ெசாலப.C வ+கிற சBதியகளாக
ந பப.ட-. இகாலBதிய ேமநா.C அறிஞக6

ஒB- ெகா6கிறாக.

இதி உைம இ+பதாக

க ப சி+23கிற காவிய உலகB-/, ைகேகசி, அவ6ைடய ெந!றியி+1த
திலகBைத அழிBததி+1-தா -பக ஆர பமாகிறன. வர
ராம வன

ேபாவ- , மன மரணமைடவ- , பரத -றF ெகாவ- ,

சீைதைய ராவண சிைறைவப- , வா வத

ராவணாதியாி அழிF
ச மார

ேக.ப- ,

வைரயிI

, லகா தகன

, 7Bத

,

எற -கமான நிக'சிகேள நிைற1தி+கிறன. ராவண

க ப>ைடய காவிய உலகBதி!/B -பகாலேம. ராவண

ச மாரB- / பிற/ சீைத மீ.கெப!றவளாகி அவ6ைடய மன /ளி1த
பிற/தா க ப>ைடய உலகB-/ (பிSகால
நலகால

வ+கிறவைர/

மீC

ஆர பமாகிற-. அ1த

க ப>ைடய ேலாகB தி ச1திர களக

இலாதவனாகேவ இ+1-வ1த தாக க ப ெசாIகிறா.
எப3 எபைத பாேபா

:

ராவண ச மார

31த-. ராம, ல2மணைன அ>பி வி%ஷண>/

ப.டாபிேஷக

ெச4ய' ெசாவி.C, அ>மாைன அ>பி அேசாகவனBதி

+/

சீைத/, ராவண அழிகப.Cவி.ட சமாசாரBைத அறியபCBத'
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ெச4கிறா. அ>மா அேசாகவனB-/' ெச<, தைனேய மற1தவனாக
ஆ3ெகாC

பா3ெகாC

இரC கரகைள 7 )பி உ'சியி

ைவB-ெகாC ராமநாமB ைத பறிB-ெகாC சீைத/

னா வ1-

ஏைழ ! ேசாபன , ஏ1திைழ ! ேசாபன ,
வாழி ேசாபன , மகல ேசாபன ,
ஆழி யான அரகைன ஆாிய'

Tழி யாைன -ைகBத- ேசாபன .
‘ஏைமைய ேம!ெகாC தவ "ாி1தவேள ! மகள . இனி ஆபரண

அலகாரக6ட ெசKவி யாக ேபாகிறவேள ! மகள . நிர1தரமான ம கள .
மகள

நிைற1த (பேசதி. ச BதிரB- /' சமானமான அரக ராவணைன

ேமேலானாகிய ராம ெகா<வி.டா. ேசாபன ' எ< ெசானா.
இைதேக.ட சீைத/ உடான எைலய!ற இப உண'சிைய7
Mாிபினா ஏ!ப.ட ெபாைவ7

க ப ஒ+ அ!"தமான பா.3

அ1த

அைமகிறா. அ1த பா.ைட கவனமிலாம சாதா ரணமாக பா/ ேபா-

ஏேதா ஒ+ நல வணைன ம.C

தா ேதா< . ஆனா க ப>ைடய

கெகாC அத க+Bைத ஆரா7 ேபா- தா அழ/ "லபC . அ1த பாட,
ஒ+கைலB தனிெவ மதி நா ெளாC

வ+கைல/ வ+

ம< மா உற

ெபா+கைல /ல MBத- ேபாறன
ப+க உ!ற அ - பய1த நா.
இத அBத

- 'ஒ!ைற கைலேயாCம.C இ+C இ+1த அமாவாைச'

ச1திர, நா6/நா ஒKெவா+ கைலயாக வள1- Mரண ச1திர ஆவைத வி.C,
பதினா< நா.களி ஒKெவாறாக வளர ேவ3ய எலா கைலக6
ஏககாலBதி )3, அ1த' ச1திர>ைடய களக

வ3வBைத அைட1-விC ப3 Mரண

அத இயபான மா

ெப!<வி.ட ச1திரைனேபால

Mாிபைட1- பிரகாசிBதா சீைத - அ1த அ த ேபாற (பேசதிைய

கா-வழியாக /3Bத அ1த' சமயBதி ' எப-.
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இதி, ராவண ெகாலப.Cவி.ட தன/ இதமான ேசதிைய ேக.ட சீைத,
அமாவாைச' ச1திரைனேபால ஒளி மEகியி+1த நிைலைம தி[ ெர< மாறி,
உடேன Mரண ச1திரைனேபால பிரகாச

அைட1தா எப-தா

கிய

க+B-. அத!/ 'அமாவாைச' ச1திரைனேபா மகியி+1த ஜானகி அ1த'

ேசதிைய ேக.ட SணBதிேலேய Mரணச1திரனாக ெபாவைட1தா' எ<
ம.C

ெசானாேல ேபா-மான-. அைதவி.C க ப (!றி வைளB-

'நாெளாC

வ+கைல/ வ+

ம< மா உற' எ< 'அ1த கைலகேளாC அத

Mரண உ+ேவாC ெபா+1திெகா6 ப3 ' எ< களகBைத அவசிய

களக

ேபால வ1- வ+ விB-' ெசாIவாேன?
ேன 'மதியினி ம<B-ைட பா ேபா - அளக வா Rத

ஏெனறா

அ+ ெபற திலத

அழிBதா' எறப3 ைகேகசி வர

ேக.பத! காகB தைன

அலேகாலபCBதி ெகாடேபா- ச1திரனிடBதி+1- களகBைத

எCB-வி.டா. அதனா க ப>ைடய ேலாகBதி பல விபாீதக விைள1தன.

ராவண ஒழிகிறவைரயிI

அ1த விபாீதBதி -பக விடவிைல.

அத!/பிற/ தா அ1தB -பக மாறி, விபாீதக வி. ெடாழிகிறன.

ஆதலா -பகால நீகி இப கால

ஆர பிகிற இேதசமயBதி

ச1திர னிடBதி+1- நீகிவி.ட களகBைத ம<ப37

ேன

அத>ட ேசB-

விடாவி.டா அ1த விபாீத ச1திர இ+1-ெகாேட இ+பா எ<தா
க ப இ1த பா.3 ேவCெமேற கள கBைத வய வ+விB-
ேப(கிறா.
ைகேகசி வர

ேக./  'மதியினி ம<B -ைடபா ேபால' எ< களகBைத

எCB- வி.ட பாடI/
ெதாைல1- (பிS

இேபா- சீதாபிரா.3யி -பகெளலா

ஆர பிப த!/ அறி/றியாக ‘ வ+

ம< மாஉற' எ<

களகBைத' ச1திரனிடBதிேலேய தி+பி' ேசB- வி.ட இ1த பாடI/

மBதியி எ.C ஆயிரB- அ<?!< பதினா< பாடக இ+கிறன எபைத
எD ேபா-தா க ப>ைடய கவிதா சதியி ெப+ைம7
அைட7
#

இல கிய இப

#

#

சிறபைடகிறன.

அதனா நா
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III
விதியாவ- ஒறாவ- !
எ1த நியாயBைத7

க.டாயபCBதாம க! பிப- க ப>ைடய

கைலBதிறகளி ஒ<. 'விதி' எற விஷயBைத ெநCகாலமாக எலா
அறிஞக6

ஏ!< ெகா3+கிறாக. இ1த 'விதி' ைய 'ஊ', 'விைனபய',

'தைலெயEB-', 'கம பல', ' ெத4வசிBத ' எற பல ெபயகளா

/றிபிCகிறாக. ந

ைடய நா.C இலகியகளி இத!/ ஏராளமான இட

ெகாCகப.ட3+கிற-. அனிய ெமாழி இலகியகளிI

'விதி' எபத

க+B- விரவியி+கிற-. ெத4வ ந பிைக' எற /றிபி.ட ெகாைக

இலாதவக6 )ட இ1த 'விதி' எபதிIள அBதBைத அகீகாிபதாகBதா

எEதியி+கிறாக. ெபா-வாக உலகBதி சிற1த எEBதாள க எலா+

இைத ைகயா3+கிறாக.
ஆனாI

மனித சJகBதி!/ அறிFவ1த நா ெதா.C இ1த 'விதி' எப-

' கடF

உடா இைலயா எபைதேபாலேவ விவாதB-கான விஷயமாகBதா இ+1வ1தி+கிற-.

'விதி' எப- நா

ெச47

காாியBதி பல தா எபைத ஏறBதாழ எலா+

ஒ"ெகா6 வாக. அ1த காாிய

நா அறிய, நம- கD/

னா

நட1- அத பலைன ேநர3யாக அ>பவிகிறேபா- அ- சாியான காரண காாிய '

ஆகிவிCகிற-. அேபா- அைத ம<க மன வ+வதிைல. ஆனா அ1த காரண'
ெசயைல நா
அ-F
எ-F

கணார காணாத காலBதி அைத ஒ"ெகாள

ஒ+ /றிபி.ட காாிய

அல. ஆனா ஏேதா

ேந1-வி.டத!/ காரண

3வதிைல.

சமீபBதி நட1த .

 ஜம எ< ெசாIகிறாகேள அதி நட1த

காாியBதி பல இ-, எகிறேபா- அைத ந "வ- எளிதல. எலா'

சமயBதிI எலா காாியகளிI
ந "வதாக எCBதத!-ெகலா
ெசா1த

அப3 ந பிவிCவ-

சாியல. விதிைய

'விதி', ' தைலெயEB- எேற - ெசாெகாC

ய!சிகைள வி.C ேசா பி விட ேந1-விCகிற-. 'விதி'ைய ந பாததாக,

எ1த காாியBைத7 இ2ட

ேபால

அககாரBதி அE1தி ேபாகF

3B-விட

37

எற ெவ<

ேநாிCகிற-. இ1த இரC தீைமக6/
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இைடயி 'விதி' எபைத' சாியான
எறாI
ந

- அப3 நட1- ெகாவ-தா அறிF.

ைடய இ2ட ேபால நா

நா

ைறயி மதிB- நட1-ெகாவ- க2ட தா

ேகாாிய எலா ' விஷயக6

'விதி' எ பைத மதிபேத இைல. அறி7

)3வ+கிறேபா-

அைத மிகF

அவமதிB- ஏளன

ெச4கிேறா . 'விதி'ைய ந " . கிறவக6 )ட ஜனக6/ ஆBதிரBைத7

ஆேவசBைத7

J.3வி.CB தக6ைடய அ!ப ஆைசகைளB தீB-

ெகா6வத!காக 'விதியாவ-, ஒறாவ- ? விதிெய< ெசாIவ- Yணக

ேப'(. ேசா ேபறி ேவதா1த ' எ< ெசா விCகிறாக.

ஆனாI , 'கம பல' எகிற 'விதி' எப- உைமதா, அைத மதிB- நட1--

ெகாவ- தா அறிFைடைம எபைத எலா இலகிய க6 ேபாதிகிறன.
அ1த இலகிய ேபாதைன இலாமI

)ட இ1த விதிைய ந ப ேவ3ய க.டாய

நமேக வ1-விCகிற-. எலா காாி யக6
3கிறேபா- 'விதி' எபைத' சிறி-

எKவளேவா ஜாரைத7ட கD
3யாமேலா அல- நா

ந

ைடய இ2ட

ேபா

நிைனகாத நா , ஒ+ காாியBைத

க+B-மாக

எதிபாBத பல>/

ய!சி ெச4-

அ-

!றிI விேராத மான பலைன

ெகாCபதாகேவா ேபா4-விCகிறேபா- ந ைம7 மற1- அைத 'விதிபய' எ<

ெசாலேவ3யி+கிற-.
ஒப!ற

ைறயி அறகைள வ!"<Bதி ேபாதிகிற தி+வ6வ+

'ஊ' எபைத ஒB-ெகாளBதா ேவC
ெவ<

எ<

)ட,

3கிறா. தி+/ற

திைண ேவதா1த அல. மனித த>ைடய ெசா1த

ய!சியினா

எைத7 சாதிக 37 எ< ேபாதிகெவேற எEத ப.ட-. ெசயல!ற

ேசா ேபறிB தB-வகைள க 3B-, 'ெச4 - ெச4 - ெச4' எ< X3விடேவ

-ைணயான ?. அ1தB தி+/றளி மனித ெச4ய ேவ3ய எலா
ய!சிக6/ மாக

ெசா வி.C கைடசியாக ந

ைடய

ய!சிக

3யாம! ேபா4விCகிறேபா- அ- ' ஊவிைனயி விதி' எ<

எலா

சமாதானபCBதிெகாள

'ஊழி ெப+வ யாFள ம!ெறா<

Tழி>

எகிறா.

தா

1- உ < '
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இ1த 'விதி'ைய, ம<கிறவக6

த ைம மற1- ஒ"ெகாள ேவC

நியாயBைத க ப எப3 க.டாயபCBதாம க!பிகிறா எபைத

எற

பா+க:

ைகேகசி வர

வாகிெகாட உட தசரத J'ைசயாகிவிCகிறா. வி31த

உட ப.டாபிேஷகB . -காகB தசரதைனBேத3 ைகேகசியி மாளிைக/ வ1த

(ம1திரைர ெகாC ைகேகசி ராமைன வர வைழகிறா. வ1த ராமைன

வாசேலேய ச1திB- "பரத ப.டாபிேஷக

கா.C/ேபா4 பதினா/ வ+ஷ
எ<

ெச4-ெகாள ேவC

எ< , நீ

தவசிகேளாC வசிB-வி.C வரேவC

- அரச ஆைணயி.3+கிறா'' எ< ெசாIகிறா. ராம உடேன அைத

ஏ!< ெகாC அகி+1த ப3ேய வன ேபாக "றப.டா. த>ைடய

தாயாகிய ேகாசைலயிட

ப.டாபிேஷக

விைடெப!<ெகாள ேபாகிறா. அவ பரத>/

எபைதேக.C விக!ப எணாம அைத அகீகாிB-

வாB-கிறா. ஆனா ராம கா.C/ ேபாகேவC

பைதபைதB- அைதப!றி அரசனிட
(மிBதிைரயிட

எறைத ேக.C

ேக.க ேபா4விCகிறா. அதபி ராம

ெசா ெகாவத!காக ேபாகிறா.

அ1த' சமயBதி ராம கா.C/ ேபாவைதB தCB-விCவதாக தசரத>/B

ேத<த ெசா வி.C வசி2ட ைகேகசியி மாளிைக/ ெவளிேய வ+கிறா.
அேக ப.டாபிேஷக
சி!றரசக6

தாமதபCவத! / காரண

மகா ஜனக6

ெதாிய )3வி.ட

னிவைர ேக.கிறாக. ைகேகசி வர

வாகிெகாடைத7 ராம வனB-/ ேபாக "றப.Cவி.டைத7

வசி2ட ெசானா. அைதேக.C அகி+1த மகா ஜனக ஓலமிட ஆர

அ1த' ேசதி நகரBதி பரFகிற-. அைத
ேக.டா இைளேயா கிளஞால

மீ.டா அளிBதா வன

த

பிB-

வரBதினாேல

னி ெவ ைம

தீ.டாத ேவக சி<தா4 என யாவராI

!றி

J.டாத கால கைடBதீ என JC எE1தா.
ேக.டா ல2மண!- வரBதினா ராம>/ ப.டாபிேஷக

எபைத மா!றி,

அவ>/ வனவாசBைத ெகாCBதா த>ைடய அண>ைடய சிறிய தாயான
ைகேகசி எபைத உடேன 7கா1த கால ெந+ைப ேபா சீறி எE1தா.
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ேகாபாேவச

ெபாகி, ககளி கன Yச, உட வியக, சடமா+த

ேபால

ெப+J'( வி.C, உலகள1த ெப+மாைள ேபால நிமி1- நிறா ல2மண.

''சிக/.3காக' சைமBத உணைவ நா4/.3/ ஊ.ட வி+ "கிறாளா

ைகேகசி! நல "Bதி!'' எ< ைகெகா.3' சிாிB-, த வாளா7தBைத இCபி

க.3, விைல ைகயி ேல1தி, அ "B XணிையB ேதாளி தாிB- ெகாC, மைல
ேபாற ேதாளிI
கடI

மாபிI

ேபா கவச MC, அடெமலா

நCகி

/ < ப3 நாெணா எEபி, தா> த>ைடய தமய ராம>

ம!ற உயிகெளலா நCகி ஒC/ ப3 " எைன எதிகிறவகைள

ெயலா

தவிர

ெகா< /விB- வி.C எ மனனாகிய ராம>ேக ப.டாபிேஷக

ெச4ய ேபாகிேற. இைதB தCக )3யவக தCக.C .'' எறா.

இப3, கடவ நC/ ப3 ேபசிெகாC, ல2மண ராஜYதிகளி
திாி7 ேபா-, சி!றைன (மிBதிைரயி மைனயி, ைகேகசி இைழB-வி.ட

ெகாCைமைய ேக.C /ைல1- வ+1திய (மிB திைர/B ேத<த ெசா

ெகா3+1த ராம, ல2மண ேபா+/ அைழப- ேபாற வி ேலாைசயாகிய
இ3
7

ழகBைத ேக.டா. உடேன ராம ல2மணைன நா3, ஆறாத ெந+ைப

அைணB-விட)3ய மைழ ேமக ேபால இனிய ெசா!களாகிய மைழB

-ளிகைள' ெசாாி1- ெகாேட வ1தா. வ1- ''அபேன ! இைமபளF ேநர
)ட நீ ேகாபிBதைத நா கடதிைலேய. அப3 ப.ட நீ இKவளF

ேகாபBேதாC ஆ7த பாணியாக 7Bத சனBதனாகி நி!கேவ3ய காரண

எறா. அத!/ ல2மண ''சBதியBைத ெகCB- உன/ ப.டாபிேஷக
இைலெயற அ1த விஷ

உனேக ப.ட

ேபாறவளாகிய ைகேகசியி க D/

என?''

னா

க.ட ேபாகிேற. அைதB ேதவகேள வ1- தCBதாI )ட

அவகைள ெபா(கிவிடB தீமானிB- வி. ேட. எ ைகயி இ1த வி

இ+கிற வைர/

அ1தB ேதவக6

)ட எைனB தCக மா.டாக.

அப3B தCBதாI அவகைளெயலா எ பாணக6/ இைரயாகிவி.C,

உ த1ைத உன /B த+வதாக' ெசான இ1த அேயாBதியி அர( ம.C
அலாம ஈேரE பதினா/ உலககைள7
அரசகைள7

அவ!றி!/ அதிபகளான

ஆள)3ய ஆதிபBயBைத நா உன/B த+கிேற'' எறா.

அைத ேக.ட ராம "ல2மணா! நீதிக6 /

ஒEகB-/ இ+பிடமாகி,
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ேகாபேம விைள யாத நிலமாகிய உ மனதி இKவளF ேகாப
வ1த-?'' எறா.

எ கி+1-

அத!/ ல2மண "அணா! இ1த ராV யBைத அரசாளேவC

ஆைசபடவிைல. உ தகப வ!"<Bதி நீதா ஆளேவC

எ< நீ

எ< க.டாய

பCBதினத!காக நீ ஒ" ெகா டா4. அப3யி+க யாேரா ெக.ட எணகார

க6ைடய T'சியினா நீ அரசாள ேவ3யதிைல, கா.C/ ேபாகேவC
எறா என/ ேகாப

வ+வத!/ காரண

ேக.க ேவCமா? ...........

''உ>ைடய விேராதிக உைன கா.C/ ஓ.Cவைத பாB- ெகாC எ
உயிைர ைவB-ெகாC நா ( மா இ+ேபேனா? எ>ைடய கD/
னா உன/ ராVயB ைத ெகாCB- வி.C இேபா- இைலெய>

கெனLசினனாகிய தசரத மன எறா எைன7

எணிவி.டா4?''

எறா.

அத!/ ராம "ல2மணா! /!ற த1ைத7ைட ய- அல. அவ ெகாCBதைத

இைலெய< ெசாவி.டதாக நீ ெசாIவைத நா ஏ!< ெகாள
மா.ேட. ராVயBைத எனிட

அவ த+வதாக' ெசானேபா-

ேயாசைனயிலாம நா அத!/ இைச1த- தா /!ற . ேமI
நதியி பிைழ அ< ந< "ன இைம; அ!ேற

பதியி பிைழஅ< ; பய1- நைம "ர1தா

மதியி பிைழய< ; மக பிைழ அ< ; ைம1த!

விதியி பிைழ நீ இத!/ என ெவ/ட- ? எறா.
ஆ!றி தணீ இலாம! ேபாவ- ஆ!றி தபித

அரச>ைடய தபித
தவ<தI

அல. அைதேபால இ-

அல; ந ைம ெப!< வளBத தா4 ைகேகசியி அறிவி

அல; மக பரத>ைடய தபித

/!ற . இத!காக நீ ஏ ேகாபிக ேவC

இ1த பா.3, எலா

அல. ஆனா இ- விதி யி

எறா - ராம.

'விதி'யினா ஏ!ப.ட ட- எ< ெசாலபCகிற-. 'விதி'

எ< ராம ெசான உட ல2மண>/ அ1த விதியி ேம அடகாத
ேகாப

ெவ<"

உடாகிற-. ெசாIகிறா லaமண :
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உதி/

உைல உ உ< தீ என ஒளைத ெபாக

'ெகாதி/ மன- எஙன
மதி/ மதியா4
விதி/

ஆ!<ெவ ேகா இைழBதா

த வானவ/

வb இ- ஆ

விதியா/ எ வி ெதாழி கா3' எறா.

ெகால>ைடய உைலயி உேளயி+1- /% /% எ< வ+கிற ெந+ைப
ேபா ெப+ J'( வி.C "அணா ! விதியாவ-! ேவெறாறாவ- ! எ மன

ெகாதிகிறேத. எப3 ெபா<ேப? இ1த ெகாCைமைய' ெச4த அ1த
ைகேகசியி T'சிக6ெகலா

ேமலான T'சியான-

3யாத வைம7ள ெத< நீ நிைனகிற விதிெகலா

ேதவகளாI தCக
விதியான- மான எ

வி ேவைலைய இேதா கா.Cகிேற பா'' எறா ல2மண.

இேக ல2மண 'விதி'ைய அல.சியமாக ேப(கிறா. நிைனBத காாியBைத

நிைனBதப3
எலா+

3B- விடலா

எ< நிைனக)3ய ேதகB திமி+ளவ க

இப3Bதா ேப(வாக.

இப3 'விதி' எபைத ம<B- ேபசிய அேத ல2மண பினா என

ெசாIகிறா எ< பா+க.

ராம ெசான நியாயகளினா லaமண ெகாLச

ெகாLசமாக ேகாப

தணிகிறா. பிற/ ராம, சீைத, லSமண ஆகிய Jவ+
ேபாகிறாக.

வனBதி வசி/

வனவாச

ெபாE- ராவண>ைடய ஏவனா மாாீச மாயமானாக வ1-

சீைதைய மய/கிறா. அMவ அழ/ வா41த அ1த மானி ேம ஆைச ெகாC

அைதB தன/ பி3B-B த+ ப3 சீைத ராமைன ேவCகிறா. ராம>

அைத பி3க நிைனகிறா. ல2மண /<கி.C, இய!ைக/

!றிI

ஒKவாததான அKவளF விசிBதிரமான அ1த மா ஏேதா வLசைன இய!ற

வ1ததாகBதா இ+க-ேவCெம< வ!"<B-கிறா. ராம தய/கிறா.

சீைத மா ஓ3 மைற1- விCேம எ< ராமைன -ாிதபCB-கிறா. ராம

மாைன பி3க ேபாகிறா.
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ல2மண மீC

ராமைனB தCB- ''மாைன பி3கேவDமானா நா

ேபாகிேற'' எகிறா. ல2மண ேபசின ஆேSபைனகளி+1- அைத

பி3B-B தரேவD

எற ஆவ

அவனிடBதி இ+க 3யாெத< எணி

சீைத, ''நா4க! நீேய ப!றி நகைல ேபாI - நாதா! நீகேள அைத பி3B-B

தரமா.[களா?'' எறா. அைத ேக.C ராம மாைன பி3க ேபாகிறா.

ஏேதா வLசைன வரேபாகிற- எ< அ>மானிBத ல2மண சீைதைய காB-
பணசாைல/ ெவளிேய நிறா ......... ராம மாைன பி3க பி

ெதாட1தா. அ1த மா பி3ப.C விCவ- ேபால ந3B- ெகாLச
ராமைன, சீைத இ+1த இடBைத வி.C ெவ/Xர

ேபா4வி.ட-. அ-வைரயிI

இEB- ெகாC

ெமல ெமல விைளயா.C கா.3ெகாேட

ேபான அ1த மா பிற/ ேவகமாக ஓடB ெதாடகிய-. ராம>
ெவ/ Xர

ஓ37

ெகாLசமாக

ஓ3னா.

மா எ.ட விைல. 'மாயமா' எ< த பி ெசான- சாிதா

எ< கC, ராம அத ேம அ "விட எணி விைலB ெதாCகிறா.

/றிைப அறி1- ெகாட மா உயி+/ அLசி ெவ/ ேவகமாக ஓCகிற-.

ராம பாணBைத வி.CவிCகிறா. அ- அ1த மானி மாபி பா41- வி.ட-.

மா4 உ+வ

மைற1- மாாீச 'சீதா ! ல2மணா!' எ< அட

.C ப3யாக

அபய/ரேலாC அலறி ெகாC விE1- ம3கிறா .......... மாாீச )விய

ஓைச ராம>ைடய /ரேபா இ+1த-. அைத ேக.ட சீைத, நாயக>/ ஆபB-

வ1-வி.டதாக நCகி விE1- மயகிவி.டா. அைத கC
அைசயாம நி<ெகா3+1தா.
சீைத ெவ/ ேநர

லSமண

"ரC, விழிB-, "ல பி, எE1-, ல2மண ச!ேற>

சலனபடாம நி!பைத கC ''எ>ைடய நாயக அரகனா அ3ப.C
விE1-வி.டைத அறி1-

இப3 நி< ெகா3+கிறாேய!'' எகிறா. அத!/

ல2மண " அண ராமைன அ3க)3ய பலசா எ1த ேலாகBதிI
இைல. நீக அைத அறியாம! ேப(கிறீக. ராமைன யாெர<
நிைனகிறீக? ராம>/ அபாய
அKவளF
மாெப+

வ1தி+1தா இ1ேநர

அட ேகா3க

அழி1தி+/ேம? சிவபிரா எCB-B திாி"ரகைள எாிBத அ1த

விI )ட எ பிரா ராம>ைடய ேதாபலB -/ நிகாிலாம

ஒ31- விE1த- உக6/B ெதாியாதா? ராம>/ அழிF வ1தா உலகBதி
Iள எலாவ!/ அழிF வ1தி+/ . (+க' ெசாIகிேற. அ1த மா
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பி3படாதைதகC அண அ ெப4தி+கிறா. அ1த பாண

ப.ட உட

மானாக வ1த அரக ேமாசக+B ேதாC இப3 அலறி விE1தி+கிறா.

அKவளF தா. அத!காக நீக கலகேவடா . கவைல படாம இ+க''

எறா.

சீைத/ சமாதான

உடாகவிைல. நாயக>/ அபாய

''ஒ+ நா' பழகினாI

எேற ந பிவி.டா.

ெபாியவக அபாய காலBதி உயிைர7

ெகாCபாக

எ< ெசால ேக.3 +கிேற. இப3ப.ட அண>/ அபாய

வி.டைத அறி1-

அDவளேவ>

அ'ச படாமI

அைசயாமI

ெகா3+ கிறாேய!......... சாி, நா எ நாயக+/ அபாய
சகிB-ெகா3+க

ெகா3+/

3யா-. ேவ< என ெச4ய

வ1-

நி<

வ1தைத அறி1-

37 . அேதா எாி1-

கா.CB தீயி விE1- ம3கிேற'' எ< அ1த கா.CB தீைய

ேநாகி "றப.டா.

தாமைர வனB திைட தாF
Xமெவ

அன

ேபா த

கா.ெடாி ெதாடகிறா தைன

ேசமவி /மர>

M க ெநC நில

விலகி' சீஅ3

"' ெசாIவா.

தாமைர கா.C/ தாFகிற அனBைத ேபா அ1த கா.CBதீயி தாவி
விEவத!/ ேபான சீைதைய, (அவ6ைடய ேSமBைத க+தி அவ6/

காவலாக விேல1தி நிற) ல2மண தCB- அவ6ைடய பாதBதி விE1-

ெசாIகிறா :

-L(வ- எைன நீ ெசா!ற ெசாைல யா
அL(ெவ ம<கில அவல

இL( இ+

தீ1- இனி

அ3யேன ஏ/கிறென

ெவLசின விதியிைன ெவல வலேமா !
எத!காக நீக இறக ேவC ? நீக ெசான வாBைத/

பயபCகிேற. இனி உக உBதரைவ ம<க மா.ேட. தாக வ+Bத

படேவடா . இேகேய இ+க. இேதா நா ேபாகிேற. விதிைய ெவல
ந மா ஆ/மா? (நடக ேவ3ய- நடக.C ) - எறா.
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ேன ' விதி/

விதியா/ எ வி ெதாழி கா3' எ< Yர

ேபசின

ல2மண இேபா- தனா ஆக)3ய- ஒ<மிைல எ< கடபி
ெவLசின விதியிைன விலக வலேமா' எ< தைன7

அறியாம 'விதி'

எபைத ஒB-ெகா6கிறா. உ ைம யி ல2மண ஒB-ெகாடாேனா

இைலேயா, ஊ விைனைய ஒB-ெகாளாத ந மி! சிலைரயாவ-

ஒB-ெகா6 ப3 க ப க.டாய பCBதாம க!பிகிறா. எ1த வாBைதைய

யா வாகா ெசானா சிற"<
க ப>/ இைண க ப தா.
உதய

எபைத அறி1- அள1- ெசாவதி

அHதமன

Tாிய அHதமனBைத ப!றி7

உதயBைத ப!றி7

பல "லவக பா3யி+-

கிறாக. கைதயி ச1தபBைத ஒ.3ய ஒ+ /றிைப அ1த' Tாிய ேம ஏ!றி
உதயBைதேயா அHதமனB ைதேயா, 'த!/றிேப!ற ' எற இலகணB ேதாC

பாCவ- கவிைதயி அழ/களி ஒ<. அப3 பாCகிறேபா- அHதமனB-/'

ெசான /றி"/
ச ப1த

உதயB-/' ெசாI /றி"/

இ+கBதா ேவC

எற க.டாய

அHதமனB-/' ெசான /றி"/
ர உடா/

ப3 பா3விCவ-

ச ப1த இ+கா-.

இைல. சில "லவக

உதயB-/' ெசாI /றி"/

உC. அ1த

ரD

ப3ப வக6/

படா-. அேபாைத/ மனதி உதிகிற ஒ+ /றிைப அHதமனBதி ஏ!றி அைத
!றிI மற1-வி.C அத!/' சிறி-

ெதாட பிலாத ேவ< ஒ+ /றிைப

உதயB-/' ெசாலBதா வ+ - ம!ற "லவக6/. ஆனா க ப ஒ+வ
தா இ1த விஷயBதிI

இைணய!ற கவிதா ேமைதைய கா.3யி+கிறா. அைத

அறி1- அ>பவி/ ேபா- நா

அைடகிற இலகிய இப

தகேத. சில உதாரணகைள' ெசாIேவா .

மிகF

(ைவதரB

விHவாமிBதிர+ைடய ேவவிைய காகவ1த ராம-ல2மணகைள ேவவி
31தபி

னிவ ஜனக மகாராஜ ஏ!பCBதியி+1த (ய வரB-/ அவகைள

அைழB-ெகாC ேபாகிறா.

னிவ, ராம, ல2மண ஆகிய Jவ+

மிதிைலயி ராஜ Yதியி ேபா4ெகா3+1தாக. அ1த' சமயB தி சீைத

அரமைனயி உபாிைகயி Yதியி ஓரமாக நி<ெகா3+1தா.
அகHமாBதாக சீைத7 ராம>
உடேன

ஒ+வைரெயா+வ ஏககாலBதி பாகிறாக.

ப+கிய ேநா/ எ> பாசBதா பிணிB- ஒ
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+வைர ஒ+வ த

உள

வாிசிைல அண I

இ+வ+

ஈBதலா

வாக நைக7

மாறி "/ இதய

எ4தினா.

விEகி விCவ-ேபா ஒ+வைர ஒ+வ பாBத பாைவ எற பாசBதினா
இEகப.C சீைதயி உளBதி ராம>
"/1- ெகாடாக.

ராம>ைடய உளBதி சீைத7

அ1த SணBதிேலேய க.3B தEவிெகாள காத ெகாடாக. ஆனா

இட

சமய

ஏ!றதாக இைல. ெத+ ேகா3/ ராம ேபா4

மைறகிறவைரயிI

சீைத அவைனேய பாB- ெகாC நிறா. ராம

மைற1-வி.டா. சீைத7 தைன மற1-வி.டா. மனBைத7

ராமபி பறிெகாCB-வி.C, த!கா"

/ைழ1- ேபானா. தன/ வ1த -ப

ெசாெகாளF

மானBைத7

தவறினவளாகி மயகிB -வC

இன ெத< பிறாிடBதி

3 யாம ேவதைனபடB ெதாடகினா. இ+1தா!

ேபா+1- சீைத/ வ1-வி.ட மா<த எதனா எ< "ாியாம அவ6ைடய

தாதிமாக தவிB தாக. மயகிB -வCேபான சீைதைய ேச3 மாக ெமல

ெகாCேபா4 மலரைணயி பCக ைவB- பலவிதமான பாிகாரகைள7

ெச4தாக. அவ6/ ஏ!ப.ட ேநா4/ இவக ெச4த பாிகாரக ப/மா?
ராம>ைடய அழைக நிைனB- நிைனB- காம ேவதைனயா ெப+J'(
வி.CெகாC ேதக

Eவ- தீெபாறி பறக "ைக1- "Eகி பC

ைகயி "ரC ெகா3+கிறா சீைத. இ1த' சமயBதி Tாிய அHதமன

ஆகிறா- ஏ? எப3? அHதமிகிறா எபைத பா+க.
அன ெம நைடயவ./ அைம1த காமBதீ

தைன7
நெநC

(Cவ- தாிகிலா என

கரகைள நCகி ஓ3ேபா4

ைனெவ

கதிரவ கட Jகினா.

'அனBைத ேபால ெமைமயான நைடயழகியான சீைத/ ஏ!ப.ட காமBதீ
தைன7

(.Cவி. டைதB தாக 3யாம த>ைடய நீட கிரணகைள

ஒCகிெகாC, ெவபேம வ3வான Tாிய கட

Eகினா.'
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சீைத/ உடான காமெவப

தைன7 தாகினத!/ பய1- அ1த

ெவபBைதB தணிபத!காக கட
எப- க+B-.

Eகின-ேபா Tாிய அHத

மிBதா

இப3 காம>/ பய1- த கதிகைள ஒCகிெகாC ஓ3 ஒளிBத Tாிய
ம<ப37

எப3 உதயமாகிறா எபைத பா+க :

சீைத உபாிைகயி ேம நி<ெகாC Yதிைய ெபாE-ேபாகாக பாக

நி< ெகா3+1தவ ஆனதா Yதியி ேபாகிறவக - வ+கிறவகைள எப3
எKவளF Xர

ேவDமானாI

ெதாட1- பாகலா . அதனா ராம

ெத+ேகா3/' ெச< மைறகிற வைரயிI

மனமார பாB-

ெகாேடயி+1தா. ஆனா ராமேனா எறா, சீைத நி< ெகா3+1த

மாளிைக/' சமீபமாக வ+ ேபா- நட1- ெகாேட ேநேர நிமி1- பாBதேபாகட-தா. நி< பாக ேநரமிைல. அவைள கட1தபி தி+ பி பாபகணியமல. அப3 நி< தி+ பி பாக மன-/ ஆைசவ1தாI ,
னிவ

னாI

த பி பினாI

ஆைகயினா ஒேர ஒ+தர

பாக
மீC

ரா

3யாதவனாகி,

மீC

நட1ததா அப3' ெச4ய

3யவிைல.

விEகவிEக பாBதாேன அ-தா. ம< ைற

த தடைவ பாBதேபா- மனதி பதி1த வ3வBைதேய

அ>பவிB- ெகாேட ேபா4 வி.டா. வி(வாமிBதிரைர7

- ல2மணகைள7

ஜனக வரேவ!<

ைறப3 உபசாிB- அவகைளB

தனிேய ஒ+ மாளிைகயி தக' ெச4கிறா. பிற/ அவகைள காணவ1த

ஜனக>ைடய /+வாகிய சதான1த+ட ெநCேநர
எலா+

பCB- ெகா6கிறாக.

ராம>/B Xக

னிவ+

ேபசிெகா 3+1-வி.C

ல2மண>

Xகி வி.டாக.

வ+மா? வரவிைல, எE1தா. அ1த மாளிைகைய' ேச1த

ந1த வனBதி+1த ஒ+ பளி/ ேமைடயி அம1தா.
'க/I , திக6 , தனி7 , தா> , அBைதய I

ஆயினா' எ< க ப

வ+ ேபா- பாBத அ1த ெபDமாக ெநCேநர

உபால பனBதி உழறா.

ெசாIவ- ேபா, நC ஜாமBதி ச1திர ஒளியி, ஏகா1தBதி, தா> , தா

பிற/ ெமல ெமல வ1- மீC

பCைகயி! பCB- "ரC ெகா3+1தா.

அ1த' சமயBதி ெபாE- வி31 த-. Tாிய உதயமாகிறா. எப3

உதயமாகிறா?

தைத7 மலB தா அண இKவண

மய உழ1- தள+

எைவ
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சிைத7

மனB- இட உைடய ெசகமல

க

மலர' ெச4ய ெவ4ேயா

"ைத இ+ளி எEகிற "க க யாைனயி உாிைவ ேபாைவ ேபாBத
உதயகிாி எ> கடF Rத கிழிBத விழிேய ேபா உதய

ெச4தா.

'ெந+கமாக மலக ெதாCகப.ட மாைலைய அணி1தவனாகிய ராம இப3
வழியி கட ெபணிேம ஆைச ெகாC பCைகயி "ரC

-பப.C ெகா3+1த ெபாE-, அப3 வ+BதபCகிறவக6ைடய

-பெமலா

நீ/ ப3யாகF

Tாிய, அட1த இ+ எ>
உதயமைல எ>
எப- ெபா+.

தாமைர ெமா.Cக மல+ ப3யாகF

சிவ1த

யாைனB ேதாைல ேபாB- ெகா3+1த

பரமசிவ>ைடய ெந!றிக திற1த-ேபா உதயமானா'

பா+க, உதயகிாியி உ'சியி Tாிய உதிகிறா. உதயகிாி பரமசிவ ; அ1த
மைலைய' (!றிI ள இ+.C யாைனBேதாலாகிய ேபாைவ. பரமசிவ யாைன

உ+வBதி வ1த ஒ+ அரகைன ெகா< அ1த யாைனBேதாைல ேபாைவயாக
ேபா.C ெகாட- "ராணகைத. இ1த மைலயி உ'சியி உதிBத Tாிய

பரமசிவ>ைடய ெந!றிகணா . அ1த ெந!றிக திற1த- ேபால உதய .

பரமசிவ>ைடய ெந!றிக ஒேர ஒ+ தடைவதா திறகப.ட-. அத!/
>

திறகபடவிைல பி>

திறகபடவிைல. அ1த ஒேர தர

திற1த-.

எத!ெகறா த>ைடய தவBைத ெகCக நிைனBத மமதைன எாிக. ஆகேவ

பரமசிவ>ைடய ெந!றிக திற1த- எறா காம எாி1தா எப- நி'சய .
இெபாE- பா+க.

ேன காம>/ பய1- கட

Eகிய Tாிய

இேபா- காமதன ெச4த சிவபிரா ெந!றிகேபா உதய

எப- ெதளிவாகிற-. இதி எKவளF அழ/

ெச4கிறா

ஆ1த க+B- அைம1தி+கிற-

எபைத' சி1திB- பா+க. காம உண'சியான- - 'காைல அ+ பி
பகெலலா

ேபாதாகி மாைல மல+

மாைலயி தா அத மண

மல' எ< வ6வ ெசான-ேபா

ஆர பமா/ . இரவி அதிகாி/ ,

வி3ய!காைலயி /ைற1-விC , வி31த உட மைற1-விC . இ- அ>பவ .
மாைலயிI

இரவிI

வி3ய!காைலயிI காமனா ேவதைனபCகிற யா+

வி31த உட அ1த ேவதைனைய ெவறவகளாகேவ இ+பாக. அ1த

உைமைய இ1த அHதமனBதிI உதயBதிI

க ப அழ/ற

அைமBதி+கிறா. தானாக அைம1த- அல, அவ அைமBத-. அ1த

103

அைமபி சிற", அ1த அHத மன பாடI/

இ1த உதய பாடI/

இைடயி ெதா_< பா.Cக இ+கிறன எபதி அதிகபCகிற-.
இெனா+ உதாரண

மைனவிமாக6

: சீதா கயாணBதி!காகB தசரத>

அேயாBதி மாநகரB- ஜனக6

அவ>ைடய

ச-ரக ேசைனக6ட

மிதிைல/ ேபாகிறாக. வழியி பல இடகளி த/கிறாக. அப3 ஒ+

மைல'சார தகி மைல வளBதி கா.சிகைள அ>பவிB- ெகா3+1த
ேபா- Tாிய அHதமன
கா வானக

ெசாலபCகிற-.

ேத+ைட ெவ4யவ கா4கC க

ேகா மா4 கதி "Iைள ெகாசின ேகாளாி மா
ேமபா மைலயி "க Y/ இ+ ேவ< இ+1த
மாயாைன ஈ.ட என வ1- பர1த- அேற

'ஆகாயBதி ஒ!ைற'சகரB ேதைர நடB-கிற Tாிய எ> ெகாைல'சின

மி/1த சிகமான- ேம!/மைலயிIள த /ைக/ "/1- மைற1த உடேன
அ-வைரயிI
ெளலா

பல இடகளி ப-கி ஒளி1- ெகா3+1த யாைன ).டக-

ஒ< )3வி.ட-ேபா இ+ வ1- T1- ெகாட-.' எப-

க+B-. இதி மைல'சாரI/ ஒBத உபமானகளாகிய சிக

இவ!ைற ெகாC Tாிய அHதமன வணிகபCகிற-.

யாைன).ட

அேத வைரகா.சி படலBதி பல பாடக6 /பி Tாிய உதய
பCகிற-.

ெசால-

மீ>ைட எயி!< க/ கனகைன ெவ/C ெவ4ய
கா>ைட கதிக எ>
தா>ைட உதய எ>

ஆயிர

கரக ஓ'சி

தமனியB தறி7 நி<

மா>ட மடக எனB ேதாறின வய/ ெவ4ேயா.

'மீேபால நீC வைள1த ேகார ப!கைள உைடய இரணியைன ேகாபிB-B
தன- கிரணகளாகிய பலாயிர

ைககைள நீ.3ெகாC உதயகிாி எற

தகBXைண பிள1- ெகாC ெவளிப.ட நரசிக
உதயமானா' எப- ெபா+.

ேபா Tாிய
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ேன சிக

மைற1த உட இ+ளாகிய யாைன ).டக T1- வி.டதாக

அHதமன . இேக அ1த யாைன ).டகளாகிய இ+ பற1ேதாC ப3யான

Tசைனகாக நரசிக

ேபால உதய .

இ1த உதயB-/ பி அேத அேயாBதி ஜன க M ெகா4- நீ விைளயாC-

கிறாக. அபக6

காதலக6

நீாி இறகி ஒ+வ ேம ஒ+வ நீைர

இைறB-ெகாC விைளயா3 ெகா3+கிறா க. அ1த ேநரBதி Tாிய

அHதமிகிறா.

மானி ேநாகிய ைம1தேராC ஆ3ய
ஆன நீ விைளயாடைல ேநாகினா
தா>

அன- காதBதா என

மீன ேவைலைய ெவ4யவ எ4தினா.
'மா ேபாற பாைவ7ள ெபக தக காதல+ட ஆ3ய நீ
விைளயா.ைட பாB-B தா>

அப3 நீாி விைளயாட ஆைசப.டவ ேபா

Tாிய ச BதிரBைத அைட1தா'

இ1த பா.3 Tாிய ச BதிரBதி இறகினா எ< ெசாலபCகிற-.
த ெசான உபமானBதி காம உ2ணB-/ பய1- அ1த உ2ணBைத

தணிB- ெகா6வத!காக கட

E கிய Tாிய, காமைன எாிBத ெந!றி

கைண ேபால உதயகிாியி உ'சியி உதிகிறா. இதி கட அHதமிB-

மைலயி உதிகிறா. க!பைன/B ேதாதாக இ+/ ப3 கட அHதமிக'
ெச4த Tாியைன மைலயி உதிக' ெச4கிறா க ப.

இரடாவ- ெசான உதாரணBதி ேம!/ மைலயி த /ைகயி மைற1த
சிக

ேபா அHதமிBத Tாிய மீC

உதிகிறா. மைலயி மைற1த சிக

கிழ/ மைலயி உ'சியி நரசிகமாக

மைலயி தா ெவளிபட ேவC .

Jறாவதாக நீ விைளயா.ைட காதB- கட இறகிய Tாிய மீC

கடேலேய உதிBததாக, அHதமன பா.C/B ெதா_! ேறE பா.Cக6/

அ"ற ,

படதிைர க+கட பரம மாபிைட'
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(டமணி/ அரெசன இரவி ேதாறினா.
'அைலக நிைற1த கட பளி ெகா3+/

நாராயண>ைடய மாபிIள

ெகௗB-வ மணிைய ேபால' Tாிய உதயமானா' எப- க+B-.
தசரத>

அேயாBதிமா ஜனக6 மிதிைலைய அைட1தபி, கயாண காாியக

ஆர பமாகி றன. ஜனக, தசரத, வசி2ட, சதான1த, ராம, ல2மண,
பரத, சB-+ன, ேகாசைல, ைகேகசி, (மிBதிைர

ஜனக6

அேயாBதி ஜனக6

தலானவக6

மிதிைல

நிைற1த மடபB-/' சீைதைய அைழB-

வ+கிறாக. மாபிைள Y.டா ெபைண பாB- ேபரான1த

அைடகிறாக. இ1த நிக'சி, ெபைண பாB- நி'சய

ெச4கிற ச பிரதாய

ேபாற ஒ+ சட/. சீைதயி அழைக கC வசி2ட தா மிகF

அதிசயப.C ' ராம தி+மா தா, இவ மகால2மி தா' எ< மகி1-

பரவசபCகிறா. எலா+

அவரவக மனதி ேதாறியப3 ெபைண ப!றி

"க1- Mாிபைட1- ெகாகிறாக. ஆனா தசரதேனா, ெபைணப!றி ஒ+

வாBைத )ட ேபசாம (எணின-தாக)ட' ெசாலபட விைல) உடேன
வி(வாமிBதிரைர பாB- ேவெறா<

ெசாலாம ''கயாணBதி!/ நல

)Bத எைற/ எபைத பா+க'' எ< ம.C

ேக.கிறா.

ம<நாேள நல நா எ< வி(வாமிBதிர ெசாIகிறா.

ெச4-வி.C சைப கைலகிற-. அ1த' சமயBதி அHதமன

)Bத நி'சய

ஆகிற-.

அன

அாிதி பிாிய அணI

அக< அ

ெபானி ெநC மாட வைர "கன ; மணிM
மனவ பிாி1தனக ; மாதவக ேபானா ;

மி>

(ட நாயக>

ேம+வி மைற1தா.

'அனBைத ேபாற சீைத ேபான உட ராம>
ேபா4வி.டா. அகி+1த அரசக எலா+
ேபானாக. ஒளிக6ெகலா
அHதமிBதா '.

த>ைடய விCதி/

கைல1தாக.

நாயகனாகிய Tாிய>

னிவக6

ேம+ மைலயி
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இேக Tாிய சீைதயி தி+மணBைத நி'சய
தா>

ஒ+வனாக இ+1-

ம!றவகைளேபா அவ>

ெச4ய )3யி+1த சைபயி

)Bத நா ம<தினேம எபைத நி'சய

ெச4-வி.C

மைறகிறா ............. அ< இரF தி+மணBதி!/

ேவ3ய அலகாரகெளலா

அரமைனயி ெவ/ பரபரபாக நட1ேதறின.

அ1த நா.3Iள அைனவ+/

அறிவிக ேவC

அCBதநா சீைத/ ராம >/ தி+மண
யாைனகளி ேம ேபாிைக ைவBக.டைள யிCகிறா.
அ1த

எற ந!ெச4திைய வி3வத!/
எ< அகேக

ரசைற1- விள பரபCB- ப3 ஜனக

ரெசாைய ேக.ட மக ெவ/ ச1ேதாஷ ஆரவாரBேதாC கயாணB

தி+விழாைவ காண ஆயBதமாகிறாக. Tாிய>

ேக.ட-

அ1த

ரெசா

ழகBைத

இ+.C எகிற திைரைய கிழிB-ெகாC மணவிழாைவகாண

வ+கிறா எப- உதய வ+ணைன.
அLசன ஒளியா>
எLச இ மண

அலமிைச உைறவா6

நாைள "ண/வ எனேலாC

ெசL(ட இ+கீறிB தினகர ஒ+ேதேம
மLசைன அணிேகால

'ைமவணனாகிய ராம>

காணியஎன வ1தா.

மலாி வாச

நாைள/ /ைறவ!ற தி+ மண

ெச47

மகால2மியாகிய சீைத7

"ாி1- ெகாளேபாகிறாக எ<

( ரெசாைய) ேக.ட- , இ+ைள கிழிB- ெகாC, த ஒப!ற ேதாிேம
ஏறிெகாC, அழ/ நிர பிய கயாண கா.சிைய காபத!ெக<
வ1த-ேபா Tாிய உதயமானா.'
அHதமன பாடI/ உதயபாடI/ இைடேய இ+ப- பாடக.
#

#

ம!ெறா+ உதாரண

#

:

நகர மா1தகெளலா அE- ெகாC பி ெதாடர, ராம>

ல2மண>

சீைத7

கா.C / "றப.C வி.டாக. அ1த' சமயBதி Tாிய

அHதமிகிறா :
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மீ "கெபற ெவயி ஓ-க ேமதிேயாC
ஆ "க கதிரவ அBத

"கன,

கா "க காகிேல' எ<, க அத
தா"க

Cகின எ>

'ந.சBதிரக பிரகாச

தைமயா

அைடய, ெவ4யி மைறய, எ+ைம, ப(

தய

காநைடகெளலா ேம4'ச இ+1- YCக6/B தி+ ப, Tாிய அHதமன

அைட1தா. ஏ எறா ராம

தலாேனா கா.3!/ ேபாவைத பாB-

ெகாC ( மா இ+க' சகிக 3யாம அவ க6/
ேபா4விட ேவC

எ< Tாிய வி+ பினா' எப- க+B-.

'க அத' எற அைடெமாழியினா, கI

ேமI

னா தா கா.C/

6

நிைற1த கா.3

இ+.3 நடக க2டபCவாக. அத!காக இ+ இலாம! ெச4வத!/

எணின-ேபா Tாிய ராம>/
க+B-/

இடமி+கிற-.

இப3 ராம>/
மீC

னா தா கா.C/ ேபானா. - எற

னா தா கா.C/ ேபா4வி.ட Tாிய ம< நா

அேயாBதிமா நகாி மீ- பிரகாசிகிறா. ராம>காக அ>தாப ப.C,

அவ>/

னா கா.C/ ேபா4வி.ட Tாிய ராமேனாேடேய

ேபாகிற-தாேன? ராம அேயாBதி/B தி+ பி வராம இவ ம.C

ஏ

வ1தா? எத!காக வ1தா எறா:
மீனீேவைல

ரசிய ப, விேணா ஏBத, ம இைறLச

X நீ ஒளிவா "ைட இலக, (டBேத ஏறிB ேதாறினா ;
'வாேன "கா அ+ "தவ ; மக. அகறா; வ+

அளF

யாேன காப இKFலைக' எபா ேபால எாி கதிேரா.
’ச Bதிர ஓைசயாகிய

ரசவாBதிய

ழக, ேதவக வாB-)ற,

MேலாகBதிIளவக வணக, (Bத பிரகாசமான கிரணகளாகிய வாளா

7தக T1-வர, (டராகிய ேதாி ஏறிெகாC, 'அ+

"தவனாகிய
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தசரதேனா இற1- ேபானா. அவ>ைடய மகேளா ஒ+வ+
அவக வ+மளF

ஊாி இைல,

நாேன இ1த அரசாகBைத ஆேவ' எ< வ1த ஒ+

அரசைனேபால Tாிய உதயமானா' எப- ெபா+.
ராம கா.C/ ேபா/ னா தா கா.C/ ேபா4வி.ட Tாிய, தி+ பி

வரேவ3ய க.டாய

ஏ!ப.Cவி.ட-. எப3 ெயறா Tாிய ராம>/

னா கா.C/ ேபானேபா- தசரத உயிேரா3+1தா. ராம கா.C/

ேபா4வி.டா எ< பாதி ராBதிாி/ேம ராமைன கா.3 வி.Cவி.C
அேயாBதி/B தி+ பி ேபான (ம1திர ெசானேபா- தா தசரத

இறகிறா. நC ஜாமB-/ேம தசரத இற1- வி.டைத அறி1த Tாிய

"னராேலாசைன ெச4-, த தி.டBைத மா!றிெகாள ேவ3யதாகி வி.ட-.

எKவாெறனி தசரதேனா இற1- ேபானா ; தசரத>/பி அ1த நா.ைட ஆள

ேவ3ய உாிைம உளவக யா+

ல2மண>

அேயாBதியி இைல. ராம>

கா.C/ ேபா4 வி.டாக. பா.ட Y.3!/ ேககய நா.3!/

ேபாயி+1த பரத>

அவ>ட இ+1த சB-+ன>

இ>

ேககய நா.3ேலேய

இ+கிறாக. ஆதலா அரசா.சிைய கவனிB- ெகாளB தாயாதிகாரக

யா+

இைல. தசரத Tாிய /லBைத' ேச1தவ. ஆைகயினா இேபாைத/

அ1த அரசா.சிைய ேம!ெகாC, த >ைடய /லB-/ பழிவராம

பாB-ெகாள ேவ3ய கடைம த>ைடய-தா எபைத Tாிய

உண1தா. அதனா உடேன தி.டBைத மா!றிெகாC வி3வத!/
அேயாBதி/ வரேவ3ய அBயாவசிய

ஏ!ப.Cவி.ட-. அத!காக ம<நா

அேயாBதியி Tாிய உதிக ேவ3யதாகி வி.ட-.
ராம>/

னா தா ேபாகேவC

எ< கா.C/ேபான Tாிய

ராமைன ேபாலேவ தவB-/ ேபானவனாக இ+1தா. ஆனா தி.டBைத

மா!றிெகாC தி+ பிவ1- அேயாBதியி உதிBத Tாிய, அரச ஆகேவ3ய
ராஜசினகேளாC உதயமாகிறா.

ரச வாBதியமாக கட ஒ, ேவதிய

ஆசீவாதமாகB ேதவகளி வாB-, MமியிIளவக காைலயி Tாிய

நமHகாரமாக வணக , வாேள1திய ேசைன Yரக T1- வ+
கிரணகளாகிய வாக ; (டமயமாகிய ரத .
............ மக அகறா வ+மளF

வ- ேபால
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யாேன காப இKவரைச ' எபா ேபால '
எ< ெசாலபCகிற-. இதி 'தசரத>ைடய நா/ மக6 ஒ+வராவஇைல, அவகளி யாராவ- வ+மளF

பரத - சB-+னகைள7

நாேன காேப' எ< ெசானதாக

ேசB-B தா ெசாலபCகிறதாக இ+1தாI ,

காாியBதி கா.C/ேபான ராம தி+ பி வ+மளF

பரத ஊ+/ வ1த- , அவேன

ெசானதாக ைகேகசி
தா>

தவேவட

' எ<தா

3T.3ெகாள ேவD

தலானவக ெசா7

3கிற-.

எ< தசரத

பரத அரசாள' ச மதிகாம

MC கா.C/ேபா4 அணைன அைழகிறா. அண

வரம<B-B தன/ பதிலாக பரதைனேய ஆ6 ப3 ேவ3ெகாC

பரத

அண>ைடய பா-ைகைய' சி மா தனBதி ைவB-வி.CB தவேம "ாிகிறா.
ராம கா.C/ ேபாவைத கC சகிகாம, அவ>/

னா தா

கா.C/ ேபா4 விட வி+ பினவ ேபா Tாிய ேபா4வி.டா எ<

ெசான அHதமன பா.3!/ , அப3 ேபான Tாிய அ< இரேவ த

எணBைத மா!றிெகாC த>ைடய /லமாகிய தசரத >ைடய பர பைரயி
அரசா.சி/ அபகீBதி வ1-விட )டாெத<, ராம தி+ பி வ+கிற வைரயிI

அேயாBதிைய ஆளேவ3ய ெபா<"B த>ைடய- எ< கC மீC
அேயாBதியி அரசா.சிைய ேம!ெகாள ேவ3ய அரச சினகேளாC
ேதாறினா எ< ெசாIகிற உதய பா.3!/ , உள ெதாடைப7

அதனா நா

பாடI/

அைடகிற இலகிய இபBைத7

உதய பாடI/

இைடயி எEபBைத1- பா.Cக இ+கிறன

எ< கவனிகிறேபா- அ1த இலகிய இப
#

#

இெனா+ உதாரண

#

: ராம

பா+க. அHதமன

இ>

அதிகபCகிற-.

தலானவக வனBதி "/1- நட1- கைக

கைர/ வ+கி றாக அகி+1த தேபாதனக ராமைன வரேவ!< -திBஉபசாிகிறாக. ராம அ1த மகாிஷிகேளாC தகியி+/ ேபா-, அேக
கைகயா!றி இ+ கைர/

அதிகாாியான ேவட/லB தைலவ /க

ராமைன கCெகாள வ1தா. வ1தவ ராமைன கC தைரயி விE1-,
வணகி, எE1-, ைகக.3 வா4ெபாBதி நி!கிறா. ராம /கைன ெவ/
அேபாC வரேவ!< சமB-வ

கா.3 உ.கார' ெசாIகிறா. ஆனா /க
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உ.கார ம<B-விCகிறா. பிற/ ராம /கைன பாB- ''நா

இ ைற/

இேக தகி, நாைள காைலயி ஆ!ைற கட1- அகைர ேபாகேவC . நீ உ

மைன/' ெச< இ+1-வி.C வி3ய!காைலயி படேகாC வரேவD '' எ<,

ேபாக விைட ெகாCகிறா. அத!/ /க "ெசவக6ெகலா

ெசவனாகிய

உைன இ1த ேகாலBேதாC பாBத நா - நீ இேக "லைணயி இ+க நா
எ மைனயி ேபா4 உறக மன

வரவிைல. உைன வி.C பிாியமா.ேட.

இேகேய தகி பணிவிைட ெச4ேவ'' எறா. அைத ேக.ட ராம பரம
ச1ேதாஷமைட1-, சீைத

கBைத7 ல2மண

எைலய!ற பதிைய பாரா.3வி.C ''யாதி>

எ ேமாC - எலாவ!றிI

கBைத7

பாB- /க>ைடய

இனிய நப! இ+Bதி ஈC

இனிைமயான நபேன! உ வி+பப3ேய இேக -

எகேளாC தகியி+'' எறா. /க அேகேய தகினா. ராம வனB-/
வ1-விட ேநாி.ட விவரகைளெயலா

ெசாI ப3 /க ேக.க, ல2மண

ெசானா. அேபா- Tாிய அHதமிகிறா.

விாியி+ பைகைய ஓ.3, திைசகைள ெவ<, ேம நி<,
ஒ+தனி திகிாிஉ1தி, உய"க நி<வி, நா6

இ+ நிலB- எவ/ உளB- இ+1தன என Y1த

ெச+வ Yர என' ெசகதி' ெசவ ெசறா.

’விாி1த இ+ளாகிய பைகவகைளB -ரBதி, தி/கைளெயலா ெவ<, தன/
ேம அதிகாாி எவ+ இலாதப3 ஏகாதிபBதிய

மக6ெகலா

உளவனாகி, தனி அர( ெசIBதி,

பாரபSமிலா- நீதி ெசIBதிய உய1த "கைழ நிைலநா.3,

அதனா உலகBதிIள எலா+ைடய உளBதிI

/3ெகா3+1தவனாகிய

வைம7ள அரச இற1-வி.ட- ேபால Tாிய மைற1-வி.டா' எபெபா+. இ1த பா.C உலகB-/ (பிS

மன>/

Tாிய>/

உடாகி "கழைட7

சிேலைட ேபாற-. ஒ+ அரச

த த>ைடய

நா.ைட அனியக பைட ெயCகாதப3 அவகைள ஓ.டேவC . த>ைடய

நா.3 எைல"றகளி தன/ யா+ எதிாி இலாதப3

எைலகைளெயலா ெவல ேவC . பிற/ த>ைடய நா.3 தன/ ேம

எவ+/

அதிகார இலாதப3 தனி ஆ.சி ெசIBதேவC . எலா+/

சமமான நீதி வழக)3ய ெசேகா நடBதேவC . அதனா மக அவைன

மகி1- ேபா!< ப3யான "க அைடயேவC . அப3ப.ட மன ஒ+வ
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இற1- ேபானா உலக

இ+ளைட1- வழி ெதாியா- வ+Bதமைட7 .........

அப3ேபால Tாிய அHத. மிBதா’ எப- இபா.3 விாிFைர.
இதி Tாிய ஒ+ அரசனாக விள/கிறா அவ>
ஓ.Cகிறா. தி/களிI

இ+ "காம காகிறா. தன/ ேம எவ+

ஆ.சி ெசIB-கிறா. உலகBதிIள எலா+/

ஒளி7

(பிS

இ+ எற பைகவகைள

இலாத

ஏ!றBதாF இலா ம

உடா/கிறா. அதனா அவேன பிரதானமானவனாக

மக உளBதி இட

ெப!< "க அைடகிறா. அவ மைற1த உட உலக

இ1த பாட, இத!/

னா உதய பாட ெசாலப.ட Tாிய ராம

இ+ அைட1- விCகிற- - எப- : சிேலைட ெபா+.

வ+மளF

அேயாBதிைய அரசாள ேம!ெகாட அரசனாக வ1தா எற க!பைன

ெதாடகிற-. அ- ஒ+ இலகிய அழ/தா. ஆனாI

இதி ஒ+ நல அரச

இற1- ேபான- ேபால Tாிய அHதமிBதா எ பதி ஒ+ அவ'ெசா

இ+கிற-. Tாிய ெசB- ேபானா எப- அ1த அவ'ெசா. Tாிய ெசB-
ேபானா எறா உலகB-/' Tாியனா உ டாக)3ய எலா
ஜீவசதிக6

ேமI

ேபா4விCகிறன. Tாிய இலாம உலக

உயிவாழ

Tாிய இற1-ேபான பிற/ க ப>ைடய காவிய உலக

ேபா4விC . ராமாயண கைத7 அத!/ேம நடகா-.

3யா-.

ெசB-

ஆைகயினா இப3' ெசB-ேபானவனாக' ெச4-வி.ட Tாியைன மீC
க ப எப3 உயி ெபற' ெச4கிறா எபைத பா+க. அ-F

ெசான அHதமனக6/

- உதயக6/

ேன

இைடயிேல எKவளேவா

நிக'சிகைள /றிகிற எBதைனேயா பா.Cக இ+க இ1த அHதமன
பா.3!/

அCBத உதய பா.3!/

இைடயி ம.C

ஒ+ நிக'சி7

இலாம, இரேட பா.Cக6/பி மாைலயி இற1- வி.ட Tாிய

வி3வத!/ உயிெப!< "ன ஜம

அைடகிறதாக' ெசாIகிறா. இ-

அகHமாBதாக அைம1த- அல, கவிஞ அறி1ேத அைமப- எபதி தா

இலகிய இப

ெச4கிறா.

இ+கிற-. ெவ/ அவசரமாக' Tாியைன க ப உயிெபற'

Tாிய அHதமனமாகி இ+.3யபி ராம>

சீைத7

X/கிறாக. அப3B X/கிற அணைன7

ஒ+ ஆ'ரமB-/

மதனிைய7 ல2மண

அ1த ஆ'ரமB-/ ெவளியி விIைக7மாக இைமெகா.டாம நி<ெகாC
காவ "ாிகிறா. அKவளF பயபதி7ட அணைன காB- நி!கிற
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ல2மண>ைடய அாிய ேசைவைய பாB- அதிசயப.Cெகாேட /க> ,

ராம>ைடய நிைலைமைய நிைனB- நிைனB- கணீ வி.CெகாC தா>
Xகாம ல2மண>/' ச!<B XரBதி நி<ெகா3+கிறா இKவளFதா அHதமனB-/

உதிகிறா :

-றகேம

உதயB-/

இைடயிIள நிக'சி. Tாிய

தலவாய Xயன யாைவேய>

மற/மா நிைனய அ மா! வர பி ேதா!< மாக

'இற/மா< இ-' எபரேபா

ைன நா இற1தா பி நா

'பிற/மா< இ-' எபா ேபா பிற1தன ; பிறவா ெவ4ேயா.
'ெசாகேம

தலான பாி(Bதமான இடகைள7

மற1-விCகிறனேவா

எனேவா - ேகாடா> ேகா3 ஜீவக இற1- ேபாவ-

இப3Bதா எபைத கா.Cவ-ேபால

மீC

பிறப-

த நா இற1-வி.ட Tாிய ம<நா

பிற1- வி.டா? அவ இற" பிற" இலாதவ. ஆமாF பிற" இற"
இலாத- எபைத7 கா.Cவா ேபா இ+கிற-' எப- க+B-.
’ெசாகB-/ ேபானவக மீC

பிறவிB -பBைத அைடவதிைல ெய<

ெசாIகிறாக. ஆனா எBதைனேயா ேகா3 ஜீவக நிBத நிBத
இறகிறாக பிறகிறாக. எகி+1- தா வ+

வாகேளா ெதாியவிைல.

ஒ+கா ெசாகB-/ ேபானவக6 )ட அ1த' ெசாகBைத மற1- வி.C
ம<ப37

உலகB-/ வர வி+ "கிறாகேளா எனேமா ெதாியவிைல. அப3

ேகா3 கணகான உயிக தின1தின
நிைனM.Cவ- ேபால

இற1- பிறப- இப3Bதா எபைத

ைனநாளி இற1-வி.ட Tாிய பிைன நாளி

பிற1-வி.டா’ எப- விாிFைர.

இதி நம/ ேவ3ய- 'இற1த Tாிய மீC
#

#

#

அCBத /ாிய அHதமன

பிற1-வி.டா' எப-தா.

Tபணைக ராமனா விர.டப.C, ேபாகிற ேபா-

ெசாலபCகிற-. Tபணைக த ஆைசைய MBதி ெச4-ெகாள
ராமனிடBதி ெச4த ேமாகன

ய!சிக ஒ<

3யாம! ேபாகேவ, அத!/
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ேவ3ய ேவ< T'சிகைள ஆேலாசைன பணிெகாC ம<நா
வரலாெம< மைறகிறா. அவேளாC Tாிய>

எப3யாவ- ராமைன அைட1- விடேவC

அHதமன

ெச4கிறா.

எ< வி3ய வி3யB த ராSஸ

மாயகைள ெயலா எணி காமேவதைன ப.C ெகா3+கிறா.

அேபா- Tாிய உதயமாகிறா. எப3யாவ- ராமைன அைண1-விட ேவC

எ< எDகிற Tபணைக/' Tாிய எப3 உதயமாகிறா பா+க.
ஆற காத அஃ-ற எ4-ழி

J< ேலாக

JC அரகரா

ஏற காாி+ நீக இராகவ

ேதாறினா என ெவ4யவ ேதாறினா.
அKவளF அதிகமாக அ1த' Tபணைக ராம ேம ெகாட ஆைச வள1தி+க,
J< ேலாகB ைத7 J3ெகா3+/ அரகராகிய அட1த இ+ைள
ேபாக ராம ேதாறின-ேபா Tாிய உதயமானா.
அHதமனB-/ உதயB-/
#

#

#

உள ெதாட" நறாகB ெதாிகிறதலவா?

ராவண சீைதைய பனசாைலேயாC Xகி ெகாC ேபானபி, மாைன

பி3கேபான ராம >
ல2மண>

சாைல7

அவ>/ அபாய வ1-வி.டதாக சீைத

Cக ேபான

பனசாைல இ+1த இடB-/ வ1- பாகிறாக. சீைதேயாC பன

காணபடவிைல. ேத3ெகாC ெநC1Xர

ெத!ேக வ+கிறாக.

/!<யிேராC கிட1த சடா7ைவ' ச1திகிறாக. சடா7 ராம>/' ெசால

ேவ3யைத ெயலா

ெசாவி.C இற1- ேபானா. சடா7 த1ைத/'

சமானவ ஆனதா ராம அவ>/ ஈமகட ெச4கிறா. தா>

-கB-/B தாயாதிகார ஆனதா Tாிய>
ெச4வத!காக ச BதிரBதி
பவைகB -ைற7

E/கிறா :

ஈமகட ெச4ய Hநான

ேவத பகட பலF

!றி

ெவவைக /மர நிற ேவைலயி ேவைலசா1தா ;

ெதாவைக /லBதி வ1தா -பBதா "னI ேத ர41ெசவைக/ உாியஎலா

அ1தB

ெச4/வா என, ெவ4ேயா
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’ேவத

ைறப3 எலாB -ைறகளிI

ெயலா

ெச4ய ேவ3ய பகட சட/கைள

/ைறவிறி ராம ெச4- நிற ேவைளயி, அேத /லBதி

வ1தவனாகிய Tாிய> , சடா7வி மரணB-/B தா>

-க ெகாடா3,

சடா7வி ஆமா நல கதி அைடவத!காக' ெச4ய ேவ3யைத ெயலா
தா>

ெச4ய நீாி

ெபா+.

Eகேபான- ேபால' ச BதிரBைத' சா1தா' எப-

இத!கCBத பல பா.Cகளி Tாிய அHதமனBதினா வ1த இ+.3 ராம,
சீைதயி பிாிவா!றாைமேயாC சடா7 இற1-ேபான -யர

ேச1- ெபா<க

3யாத ேவதைனயைடகிறா, சீைதைய பறிெகாCB-வி.ட மானேக.ைட

நிைனB-B தைன7 த விலாைமைய7
இப3யாக ராம இரF

E-

இக1- ெகா6கிறா.

கJடாம சீைதைய நிைனB-ெகாேட

"ல "கிறா. அப3 அவ கக Jடாம இ+1த- ஏ? இய!ைகயாக

இரவி /வி1- J3 ெகாள ேவ3ய தாமைரகளான அவ>ைடய கக
இயபி!/ விேராதமாக, Jடாம விழிBத வணமாக இ+1தன எபத!/

க ப காரண
யா

க!பிகிறா பா+க :

அ- ெதாித ேத!ற

காம+ தி+ைவ நீBேதா ;

; மினைக சனகி எ>
கமதி காகிலாேதா

ேதம+ ெதாிய Yர கஎன ெதாி1த ெச4ய
தாமைர, க/ ேபா-

/வியலாB தைம எேனா !

'ெவ!றிமாைல அணி1த Yரனாகிய ராம>ைடய கக தாமைர கக எ<

ெசாலபCகிறன. அப3யானா இரவிI )ட அ1தB தாமைரக /வியாம
இ+1த காரண

எனவாக இ+/ ! நா

'மினைல ேபாற பெலாளி Y(

அைத அறிய

3யவிைல. ஒ+கா

அழகியான சீைத, எேபா -

தாமைரயி

வசிக)3ய ல2மி. அ1த' சீைதைய ெவளி உலகி இழ1- வி.ேடா . அவ

வசி/

இடமாகிய (இ1த கணாகிய) தாமைரயிலாவ- அவ6ைடய

ச1திரவதன

ேதாறாேதா' எ< அ1தB தாமைர கக Jடாம விழிB-

ெகாேட இ+1தனவா/

'- எப- இத ெபா+.

எனேவ ராம த>ைடய கணாகிய தாமைர மலாி சீைதயாகிய தி+மக
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இ+கிறாளா எ< ேத3ெகாC விழிBதி+1தா. இப3 அவ, ேத3 அேக

சீைதைய காணாம ப!பல விதமாக வ+Bதப.C ெகா3+கிற சமயBதி
Tாிய உதயமாகிறா. எத!காக உதிகிறா, பா+க :
3 நா.3ய ேகா.C உதயB-

வி3நா கC

கிளிமிழ!<

அ3நா ெச1தாமைர ஒ-/

!ற உ!றா ;

- க/

ெம ெசா ேகளா Yர!/ ஆC

அன

இலளா யா அைடBத

க3நா கமலB- என அவிB- கா.Cவா ேபா, கதி ெவ4ேயா.
’உதயகிாியி உ'சியி Tாிய உதயமானா. எத!காக எறா, ெபாE-

"ல1-

)ட கிளிெகாL(வைதேபால ேபச)3ய சீைதயி சலாபBைத

ேகளா- வ+1திெகா3+/
தாமைரயி ம.C

ராம>/ ராமா 'உ கணாகிய உபமானB

அல, வழகமாக ஆதிகால

ெதா.C சீைத வசிகிற இடமாகிய

உைமயான தாமைரயிI )ட அவ இைல. நீேய பாB-ெகா' எ<
தாமைர மலகைள விாிB- கா.Cவத!காக' Tாிய உதய

ெச4தா' எப-

க+B-.

ராம>ைடய தாமைர கக இரவிI

/வியாம சீைதையB ேத3

ெகா3+1தன. அேக சீைத காணபடவிைல. ஒ+கா அ1தB தாமைரயி

இலாத சீைத அவ6ைடய வாசHதலமாகிய இய!ைகயான தாமைரேக

ேபா4வி.டாேளா எ< ராம>/ ச1ேதக வரலா . அ1த' ச1ேதகBைத7

நிவBதி ெச4-விCவ- ேபால Tாிய உதயமாகி தாமைர மலக அல1தன எப- வியாயான .
#

#

#

இப3யாக க ப Tாிய அHதமனB-/

உதயB-/

ெதாட"

ைவBதி+பைத காணலா . க பராமாயணBதிIள எலா அHதமன - உதய
பா.Cகைள7

அவ!றி ச ப1தப.ட க!பைனகைள7

அவ!றி

ெதாட"கைள7 ெசாI வத!/ இ1த "BதகBதி இடமிைல. இ>

ஒ+ உதாரணBைத ம.C

ெசாவி.C நி<Bதிெகாேவா

:

ஒேர
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அேசாக வனBதி சீைதையகC ேமாதிர ெகாCB-, Tளாமணிைய ெப!<
ெகாC, இலைகைய ெகா6Bதிவி.C, அ>மா ராமனிடBதி சீைதயி

நிைலைமைய' ெசான- , ராம இலைகயி ேம பைடெயCகிறா. ேச-

ப1தன

ெச4- ராம வானர ேசைன7ட இலைக/ வ1- த/கிறா. ஒ+

/றி மீ- இ+1-ெகாC, தனிட
(ாீவ

தலானவக6

சர"/1த வி%ஷண கா.ட ராம>

இலைகயி கா.சி ைய பாB-

ெகா3+கிறாக. அ1த' சமயB தி ராவண, த அரமைனயி உ'சியி
இ+1- ெகாC த ேசைனைய பாைவயிCகிறா. வி%ஷண, ராம
தலானவக6/ ராவண

தலானவகைள கா.Cகிறா. ராவணைன

பாBத (ாீவ தி[ெர< ஆகாயBதி கிள பி ராவண மீ- பா41- ம7Bத

ெச4- ராவண தைலகளி +1த ம/டகைள பறிB-ெகாC ராமனிடB -/
வ1-விCகிறா. அ1தB த+ணBதி Tாிய அHதமிகிறா :
த தனி"தவ ெவறிB தச க

3யி ைதBத

மி தளிB தைனய பமா மணியிைன ெவளியி கடா ;
'ஒ< ஒழிB- ஒறா

' எ< அKவரக>/ ஓளிபா ேபால

வதனி /</ அபா இரவி7

மைறயேபானா.

‘த>ைடய மகனான (கிாீவ>ைடய ெவ!றியினா ராவண>ைடய தைலகளி
இ+1த கிாீடக6 அவ!றி+1த பல ெபாிய ரBதினக6

பறிகப.C,

அவ!ைற' (ாீவ ஆகாய மாகBதி ெகாC ேபாவைத கட Tாிய,
ஒறி+க ஒறாக

37ேமா எ< அ1த ராவண அரக>/ பய1- ஓ3

ஒளிB-ெகாள ேபாவ- ேபா மைற1- ேபா4வி.டா' எப- ெபா+.
(கிாீவ Tாிய "Bதிர. அவ ராவண>ைடய ம/டகைள பறிB-ெகாC

ஆகாயBதி கிள பினா. அைத பாBதா Tாிய. (ராவண>/ ேகாப
வ1-வி.டா Tாிய, ச1திர

தலான ேகாகைள)ட பி3B-B த3B-

விட)3யவ, ஆனதா) த>ைடய மக ெச4- வி.ட /!றB-காகB
தைன ஏதாவ- ெச4- விCவாேனா எ< அLசி, ராவண>ைடய கD/

படாம உடேன மைற1- ெகாள ஓ3வி.டவேபா Tாிய அHதமனமானா.
ேமI

அ1த ம/டகளி இ+1த மணிக Tாியைன ேபா பிர காச ளைவக,

அவ!ைற பறிB-ெகாC (ாீவ வானெவளியி கிள பினா. வானBதி
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கிள பிய (ாீவைன பிெதாடர ராவண வானBைத பாகலா . அேபா-

வானBதி Tாிய இ+1தா த>ைடய ம/டகளி ஒளிதானா/ எ< த
மீ- பா41-விCவாேனா எ< பய1தா எ< வியாகியான
ெபா+1- .

பணினாI

ஆகேவ ராவண>/ பய1- Tாிய ஓ3 மைற1- ெகாடா எப- இ1த

அHதமனBதி அலகார . ராவணேனா யேத'சாதிகாாி. Jக. அராஜகமாக

எைத7 ெச4-விட )ச மா.டா. அப3ப.ட ராவண>/ அLசி மைற1த

Tாிய ம<ப37

எப3 ெவளிபCகிறா எபைத பா+க.

அளிBதைக இலா ஆ!ற அைம1தவ ெகாCைம அLசி
ெவளிபட அாி- எ< உனி ேவதைன உழ/

களிBதவ களி" நீக காபவ த ைம கD!<
ஒளிBதவ ெவளிப.டன, கதிரவ உதய
’க+ைண இலாம, ெவ<

பல

ேவைல,

ெச4தா.

ம.C உள ஒ+வ>ைடய ெகாCைம/

பய1-, ெவளியி வர 3யாம ேவதைனப.C ெகா3+கிறேபா-,

(ெகாCைமகைள' ெச4- அதி களிபைட1தி+கிற) அ1த

ெகாCைமகார>ைடய களி" நீ/ ப3யாக' ெச4-, எலாைர7

காபா!ற)3ய ஒ+ உபகாாி வ1-வி.டா அவைனகC, (ெவளிேய வர

பய1- ெகா3+1தவக) ைதாியமாக ெவளியி வரB -ணிவ- ேபால' Tாிய
உதிBதா ' எப- இத அBத .
அHதமனBதி!/ உதயB-/
பா+க.

உள ெபா+Bத எKவளF அழகாக இ+கிற-

ராவண க+ைணயிலாதவ. ஆனா ெவ/ பலசா, அவ என ெச4விCவாேனா எ< பய1- ஒளிB-ெகாள ஓ3ேபான Tாிய, இரெவலா

ெவளியி வர பய1- ெகா3+ைகயி -2டகைள அடகி ம!றவகைள

காபத!காகேவ ராம வ1தி+கிற ைதாியBதி ேம ஒளிBதவ ெவளிப.ட-ேபா உதயமாகிறா.
சவ கலாசாைல
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க பராமாயண

ஆயிர

ஒ+ சவகலாசாைல. அதி காணபடாத கைல அாி-. அேநக

ஆCகளாகB தமிழ பல கைலகளிI

ைகேத1தவ எப- சாிBதிர

Mவமான சBதிய . தமி மகளி அ1த கைலப" க ப காவியBதி உ'ச

ெப!றி+ப- ம<க 3யாத உைம.

கவிைத, சி!ப , சிBதிர , சகீத , நடன , நா.3ய , நாடக , ப.சி சாHதிர ,

மி+க சாHதி ர , தாவர சாHதிர , வான சாHதிர , ேசாதிட சாHதிர , விLஞான ,
ெம4Lஞான

தய அைனB-

ஒ+ சவ கலாசாைல எப- ெவ<

கைலகளி அறிF

அதிேல அடகியி+பதா க பராமாணBைத
க!பித

அல. ேமேல ெசாலப.ட எலா

க பனி அகேக காணபCகிறன. ஒ+ சJகBதி

நாகாீகBைத மதிபிCவத!/ அதிIள கைலக தா அளFேகா.

க பராமாயணBைத ேபா அKவளF கைல'(ைவ நிைற1த இலகியBைத எ1த
ெமாழியிI

காண 3யா- எப- க!றறி1ேதா கட தீ".

க பராமாயணBதிIள கைலகைள ப!றிய பா.Cகைள ம.C ெபா<கி
ேபா.டா அேத ஒ+ தனிெப+

உடா/வ-

"BதகமாகிவிC . அப3 ஒ+ "BதகBைத

தமிE/ ஒ+ உய1த உபகாரமா/ . அைத ேவ< ேவைலயாக

வி.Cவி.C இேபாைத/ அவசியமான சிலவ!ைற ம.C
சி!ப , சிBதிர , சகீத , நடன

இலகியகளி எேக பாBதாI

ரஸைன7

தமி மகளிட

சி1தி ேபா .

தய கைலகைள ப!றிய க+B-க தமி

நிர பியி+கிறன. அைவகைள ப!றிய

அதிகமாக உC எப-

அ>பவ . ஏெனனி

ெநCகாலமாகேவ தமிழக6ைடய வாைக கைல வாைகயாகேவ இ+1வ1தி+கிற-. அதனா தமி இலகியக6 தைல சிற1த காவியமாகிய

க பராமாயணBதி ேம!ெசான இப கைலகைள ப!றிய பா.Cக அதிகமாக
இ+பதி அதிசய

ஒ< மிைல. ஆனா ம!ெறலா "லவகளி

ைறகளிI மா<ப.ட ெத>

விதBதி க ப இ1த கைலகைள

ைகயா3+கிற வித அவ>ைடய கவிைத கைலயி தனிைமைய கா.C .
எனி>

இ1த கைலகைள வி.C வி.C, விLஞான ெம4Lஞான

விஷயகைள க ப எப3 எCBதா6கிறா எபதி நா

இலகிய இபBைத நாCேவா .
விLஞான - ெம4Lஞான

எற இ1த இரC/

ெதா.C ஓயாத ேபா.3. விLஞான

எப-, ெவ<

எற

அைடய)3ய

தா உலக உடான நா

ய1திர த1திர சாதனக.
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ெம4Lஞான

எப-, மனித>/ இ1த உலக வாவி!/ ேம இ>

இ+கிறதா இைலயா, அவ>/
அவைன7

அவைன பிறக' ெச4-, வளர' ெச4-,

மீறி அவைன இறக' ெச4-விCகிற ஏேதா ஒ+ சதி/

ச ப1த டா எபைதப!றிய ஐய

கD/
"லக6

னா காD

ஏதாவ-

ஏதாவ-

திாி"கைள ஆரா4வ-. விLஞான எப-

சதிக. ெம4Lஞான எப- கD

மன( )ட காணாத சதிக. விLஞானBதி பலாபலக

ம!ற

உட>/ட கிைட க)3யைவ. ெம4LஞானBதி பலாபல ெவ<

ந பிைகதா; பலாபல எனெவ< /றிபாக F

எவராI

ெசால 3யா-.

விLஞானBைத ம<ப- க2ட . ெம4LஞானBைத ம<ப- (லப .

விLஞானBதி விைளFக அKவளF ஆைச ].ட)3யனவாக இ+1தாI ,

அBதைன நி'சய மான சதிகைள7 எ1திர த1திர சாதனகைள7 வி.C வி.C

மனித ஒ+நா மாCதாேன ேபாகி றா எற ஐயேமா அ'சேமா மனித>/
அ ேபாைதகேபா- உடாகBதா ெச4கிற-. விLஞானBைதேய மிகF

வி+ பி ெம4LஞானBைத ெவ<B- ேபசி பிரசார
யதாBதவாதிைய7 )ட இ1த ச1ேதக

ெச4கிற

வி.டபா3ைல. இ1த ச1ேதக

வ+கிற

இடBதிதா ெம4Lஞான உண'சி ஆர பமாகிற-. அப3 ஆர பமாகிற

உண'சி7

அதிக ேநர

நிைலபதிைல. ெவ/ சீகிரBதி மீC

விLஞானBதிேலேய விEகிற-. ஏெனறா விLஞான

ெம4Lஞான

தா உடைலப!றிய-.

ெவ< உண'சிைய ப!றிய- தாேன. உட (க -ககேள

னா நி!கிற மனித>/ உண'சியி இப -பக இர டா

தா. அதனாதா மனித விL ஞானBைதேய ெபாிஞானBைதேய நாட "றப.டவ-களிI
ஆைசயினா காயக!ப

வி+ "கிறா. ெம4L

)ட பலேப இ1த உட

தலான விLஞான விBைதகளி இறகிவிCகிறாக.

மிக உய1த காயக!ப ெச4- ெகாடவ+
எபைத எணிெகா 3+க

)ட' ெசB-Bதா ேபானாக

3வதிைல.

ஆைகயினா உலக வாவி விLஞான

ெவ/

அைத விலகி ேபசிெகா3+ப- Y

கியமான இட

ெப<கிற-.

ய!சிேயா எ< )ட எண

ேவ3யி+கிற-. அைத இேபா- (1946-) ந
சாிBதிர

பS

ைடய இ1திய நா.3

நறாக கா.Cகிற-. எப3ெயனி : மகாBமா கா1தியவக

ெம4Lஞான மாகBைத ேபாதிக ெவேற வ1தவராக வா1- வ+கிறா.
ெம4Lஞான

எப- ெவ<

ந பிைகைய' ேச1த- தா எறாI

கா1திையேபா ெம4LஞானBதி சிறைப இKவளF பிரBயSமாக நட1கா.3, அத!/ இKவளF ஆக

ேத3னவக யா+ேம இ-வைரயிI

இMமியி
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பிற1ததிைலெய< அேநக ேமநா.C அறிஞக6 ெசாIகிறாக.
நம/

அ- நறாகB ெதாிகிற-. அதைன ம<B- ேப(கிறவக6ைடய

மன( )ட அைத ஓரளேவ>

ஒB-ெகா6 .

மகாBமாவி ெம4Lஞான வாைகைய எலா நா.C மக6 , வாB-கிறாக.

எனி>

ெம4LஞானBைத கா.3I மனித வகB-/B தீைமேய அதிக

ெச4-ள விLஞானBைதBதா எலா+ விைழகிறாக. பிறநா.டாைர

ப!றிேய ேபச ேவடா . ெநCகாலமாக ெம4Lஞான உண'சியிேலேய ஊறிய

பழக வழகக உளவக எ< நா இ<மாபைடகிற ந

இ1திய

மக6/ேள7 விLஞானBைத வி.C அவ ெசாIகிற ெம4LஞானBைத
எDகிறவக எBதைன ேப? ந
ெசாIவைத7

ைடய நா.3 எலா மகைள7

ஏகமாக'

வி.C வி.C, அ1த மகாBமாவினா இKவளF மகB-வ

அைட1- இேபா- இ1திய நா.3 ேதசீய அரசா.சிைய ஆர பிகிற 'காகிரH'
HதாபனBைத' ேச1தவகளிலாவ- விLஞானBைத கா.3I கா1தி வா1கா.Cகிற ெம4Lஞான தா சிற1த- எ< சி1தைனயிலாவ-

ஒB-ெகாடவக எBதைன ேப? அ1த காகிரHகாரக6/ேள7
கா1தியBைதேய த

ைடய J'சாக ேபசி வ1தவகளிேல7

ெம4Lஞான வாைகயி ஒ+ சி< அளேவ>

கா1தியி

உைமயாக' ெச4ைகயி! கா.3,

ெம4LஞானBதி> தீைம /ைற1த- எறாவ- நட1- ெகா6கிறவக
எBதைன ேப?

விர வி.C எணிவிட)3ய சிலைரB தவிர ம!ற காகிரHகாரக6 )ட,

அரசிய அதிகாரBைத ைகப!றி விLஞான சதிகைள ெப+கி ெகாவத!/
கா1தியி ெம4Lஞான சதிைய ஒ+ க+வியாக ம.C க+-கிறாகேள தவிர
ம!ற நாCகைள ேபால 'அD /Cகைள எேபா-

ேவறிைல. நா

ெச4யேபாகிேறா ' எற ஆைசதா ந

 அேநக+/ . அD/3னா

ேநர)3ய அழிFகைள ேந கமாக அறி1த நாCகெளலா அ1த அD/C
ெச47

அறிைவ அ3ேயாC மற1-வி.டாதா நல- எ< ேப(கிறாகேள

தவிர ெசய ஒKெவா+ நாC
தா>

க!< ெகாளேவC

அைலகிறாக.

அ1த /ைட ெச4யB ெதாி1த விLஞானBைத
எற ரகசிய ஆரா4'சிகளிதா அதிகமாக

இேபாைதய உலகB-/ விLஞானBைத கா.3I
அதிக

ேவC

எபைத அைனவ+

ெம4Lஞான ேபாதைனதா

ஆேமாதிகிறாக. ஆனாI

விLஞான
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ய!சிகைளBதா அதிக

வி+

பி' ெச4கிறாக. இைத' ெசாIவ- /!ற

சா.Cவத!காக அல, மனித>ைடய இயைப கா.Cவத!காகேவ. இயபாக

உட (க ேபாக கைளேய நாCகிற மனித விLஞான சதிகைளேய மிகF
அதிகமாக வி+ "கிறா. உட (க . ேபாகக6/ விLஞான சதிக
மிகF

அதிகமாக உபேயாகபCவ-

உைமதா.

ைகBெதாழிக அழி1-, எ1திரB ெதாழிக அதிகப.C, அதனா

உ!பBதியா/

வி+Bதியாவ-

அளவ!ற சர/கைள வி!பத!காக வியாபார ேபா.3க
அதனா 7Bதக வ+வ- , அ1த 7Bதகளி ெவ!றி

ெப<வத!காக "-"- ெகாைல க+விகைள கC பி3பேகா3கணகி மகைள ெகா< /விப-

அவ!றா

விLஞானBதி விைளFகேள.

லாப ந2ட கண/ பாகிறேபா- விLஞானBதினா கிைடகிற ேபாக

இபBைத கா.3I ேசாக -பேம பல மட/ அதிகமாகB ெதாிகிற-. ஆனா

பல நாைள/ பினா வ+கிற ெமாBத ந2டBைத கா.3I உடேன
கிைடகிற ெசா!ப லாபBைதBதா நா (கெமன க+த

3கிற-, விLஞான

சதிகைளB தீைம பயக' ெசலவிடாம நைம பயகம.C
37மானா அதனா இபக அன1த

உC. அப3 நைமயான

காாியக6ேக விLஞான சதிைய பிரேயாகிகேவC
வி+Bதிகாக ேப(கிறவக6
எனேவ விLஞான

எE-கிறவக6

எ<தா அத

பிரயBதனபCகிறாக.

மனித>/ ேவC . இலகிய

விLஞான சதிகைள நா

ெசலவிட

ேதாறின-

த இ1த

ெவKேவ< விதகளி அறி1- வ+கிேறா . "ராண

கைதகளி இைவ வரகளா கிைடBத சதிகளாக வணிகபCகிறன.

அப3ப.ட விLஞான சதிகைள அதிக அைட1- அவ!ைறB தீய வழிகளிேலேய
பிரேயாக

ெச4தவக தா அரகக எ< அைழகப.3+கிறாக எ<

அ>மானிக ஆதாரமி+கிற-. பி!காலBதிய கைதகளி இ1த விLஞான சதிக
இய!ைகயி தB-வகளாக விவாதிக ப.3+கிறன. த!காலBதி அ-

'ஸயH' எற ெபயாி சாHதிரமாக விள/கிற-. இ1த விLஞான சதிகைள

"லவக6

ேபா!றி பா3யி+கிறாக. க ப>

காவியகளிI

அற ?களிI

அத Tசைன கா.Cகிறா.

இ1த விLஞானBைத ப!றிய விாிFகைள

காண 3யா-. விLஞான சதிேயா அல- ேவ< சதிேயா அ1த சதிைய

தமமான வழிகளி பிரேயாகிகேவC
அறிைவ7

அைப7

எற உண'சி/ அ3 பைடயான

தா காவிய க6 அற ?க6

அத!/ேம விLஞானBதி சதிகைள7 அவ!ைற ெப<

"க.C .

விதகைள7
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விாிப- அவ!றி ேவைலயல. காவியக6

ஞானBைதேய
வரா-, இட
ேமI

அற ?க6 ெம4L-

கியமாக க+-மானதா விLஞானகைள விவாிக இ2ட

தரா-.

விLஞான சதிகளி ெவளிBேதா!ற சா(வதமானதல. ெவKேவ<

காலகளி அ- ெவKேவ< விதமாக இ+/ . ஆனதா அைத /றிபி.ட ஒ+

ய1திரBதிேலா க+வியிேலா அடகி கா.3 விட

3யா-. உதாரணமாக

ஆதிகாலBதி ெவ< கவ கலாக இ+1த /C, -பாகி /ழாயி வா4

வழியாக ெவ3 ம+1ைத ேபா.C அத!/ேம ரைவகைள ேபா.C ெக.3B-

கீேழ திாிைவB- அதி ெந+" ைவB-' (Cகிற -பாகியாயி!<. பிற/ அேத

-பாகி ெந+" ைவகாம (Cகிற ேதா.டாB -பாகி ஆயி!<. அப3 ஒ+

ேதா.டாB -பாகியாக இ+1த- பிற/ நிமிஷB-/ ?!<கணகி
சரமாாியாக /Cகைள Yச)3ய 'மாW ' -பாகியாகF

'ெர'

-பாகியாகF

மாறி!<. அேத -பாகியி விLஞான விBைததா இேபா-

அD/ைட7

அலSிய

அD /டாகி உலகBைத ஆ.Cகிற-. இனி வ+

காலBதி இ1த

ெச4-விட )3ய இெனா+ உ+வ

அத!/

உடாகலா . ஆைகயினா இ1த விLஞான க+விகைள /றிபி.ட ஒ+ வ3வி
வணிக 3யா-.

மனித>/ மனித மா'சாிய

7Bத

இ+1ேத வ1தி+கிற-. அதனா நா.C/ நாC

நட1- வ1தி+கிற-. அத!/ பைடபல

ேபா!றப.C வ1தி+கிற-.

இ1த பைடபலBைத ப!றி' ெசால வ1த வ6வ பைடயி க.Cபா.ைட7
ைதாியBைத7 உயி+/ அLசாத மறBைத ப!றி7

ம.C

ேபசினாேரயலாம

க+விகைள ப!றி ேபசேவயிைல. அதனாதா தி+/ற எகாலB-/

ெபா+1-வதாக இ+1- வ1தி+கிற-.

விLஞானBைத, அதனாதா ஒ+ப3யாக' ெசால 3யா-. அதனா
சா(வதமான அறிF

அதி காண 3யா-.

ஆனா ெம4Lஞான அப3யல. அ- அைற/ , இைற/ , இனிவ+
எைற/ ஒேர மாதிாியாக இ+1- வ+

ஒ+ ெபா+ைளப!றி'

ெசாலபCவ-. ஆனதா அைத எேபா- எப3' ெசானாI
ெம4Lஞான

மாறா-.

எப- – 'ெத4வசதி' எேறா அல- 'இய!ைக' எேறா நா

ெசாIகிற ஒ+ விஷயBதி Jல விரஹ . விLஞான எப- அ1த
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விஷயBதி உBஸவ விரஹ . Jல

அலகார

விBயாச .

ஒேர விதமாக இ+/ உBஸவ விரஹBதி

அ3க3 மா< . இ-தா விLஞானB-/ ெம4LஞானB-/

Jல சதிைய ப!றி பாCகிற "லவக எலா+
ெசால

37 . ஆனா விLஞானகைள /றிபிC

கவிைத கைலBதிறB-/

தீக தி+23/

ஏறBதாழ ஒேர விதமாகBதா
"லவக அவரவக

தகவா< RDக

கா.Cவாக. க ப விLஞானBைத ப!றிய RDக

ெசாயி+கிறானா எ< பாேபா :

ஏேத>

இய!ைகயி உள சதிகைள இனின விதமாக பிரேயாசன பCBதி

ெகாளலா எற தீக தி+23யினா கவிஞ பினா வர)3ய ஒைற
னாேலேய ெசாIவ-

உC. அ- அ1த கவிஞ>ைடய ெவ<

வி+பBைத ம.C ஆதாரமாக ெகாC ெவளியிடப.ட விஷயமானாI
அ- ேஜாசிய

ெசான- ேபாலேவ ேதா< . மகாகவி (ரமய பாரதியா

(மா நா!ப- வ+ஷக6/

மக (த1தர

நம/

னா ஒ+ பா.C பா3னா. அதி இ1திய

அைட1தா இனின காாியகைள சாதிேபா எ< ெவ<

வி+பமாக அேநக விஷயகைள ெவளியிCகிறா. அ1த பா.3 )<கிறா:
காசி நக"லவ ேப(

உைரதா

காLசியி ேக.பத! ேகா க+வி ெச4ேவா .
'காசியிேல "லவ ேப(கிற ேப'ைச காLசீ"ரBதி ேக./ ப3 அத!/ ஒ+
க+விைய' ெச4ேவா '' எப- ெபா+ளாக இ+கிற-.

இதி ெசாலபCகிற க+வி நி'சயமாக நா இேபா- வாெனா' எ< ேக.கிற

'ேர3ேயா''தா. பாரதியா இ1த பா.ைட பா3ன காலBதி ேம நாCகளிI )ட
'ேர3ேயா' இைல. இ1த பா.C/ (மா பதிைன1- வ+ஷக6/ பிற/ தா

க பியிலாத த1தி ேப'( கC பி3பத!கான

இப3 இப3 ெயலா

ய!சிக

ைளBதன. இ-

க+விக இ+1தா நல-' எற ெவ<

வி+பBைத,

க!பைனயாகி கவிஞ>ைடய ஆேவசBதினா ெவளியி.டதாகBதா இ+/ .
ஆனாI

இதி ஒ+ தீக தாிசன

அைம1தி+கிறதலவா?
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இைதகா.3I விய"டாக)3ய ஒ+ விஷயBைத க ப காவியBதி
காகிேறா என ெவனி : இராம>ைடய அ பினா அ3ப.C விE1த

மாாீச>ைடய அபய /ரைல ேக.C இராம>/ அபாய

வ1-வி.டதாக

நிைனBத சீைதயி பி3வாதBதா ல2மண ராவணைன ேநாகி ேபா4

விCகிறா. அ1த' சமயBதி ராவண சயாசி ேவஷB-ட வ1- சீைதைய

பனசாைலேயாC "2பக விமானBதி ைவB-ெகாC ேபா4 விCகிறா.

ல2மண வ+வைத பாBத ராம, மாாீச )வின சBதBைத ேக.Cதா த பி
வ+கிறா எபைத உண1-, அப3 சீைதையB தனிேய வி.Cவி.C ல2மண
வ1-வி.டதா அவ6/ என அபாய ேந+ேமா என அLசி, ல2மண
வ1-வி.ட காரணBைத விசாாிகிறா. ல2மண நட1தைத ெயலா

சீைத ெந+பி விE1- இற1- ேபாக ேபானைத7

ேவகமாக இ+வ+

ெசா,

அறிவிகிறா. பிற/ ெவ/

பனசாைல இ+1த இடB-/ வ+கிறாக. அேக சீைத7

இைல/ பனசாைல7

இைல. பனசாைலைய MமிேயாC ேபாB-

எCBதி+பைத7 அ+கி ஒ+ ேதாி சகர'(வCகைள7

"ல "கிறா. ல2மண, '"ல பி ெகாC கால

பாB தாக. ராம

ேபா/வதி பயனிைல ;

அ1தB ேத'சகரBதி (வCகைள பிப!றி அ- ெநC1 Xர ேபா4விC 
பி3க

யல ேவC ' எ< ராமனிட

ெசாIகிறா.

ஆ

அேத இனி அைமவ- எ< அமல>

வா

மாவைர மர இைவ ம3தர வயவ

தாம வாகைண ".3I

தய தாகி

ெம4யி

Mமி ேம அவ ேத ெசற ெநC ெநறி ேபானா.
“ஆ

அ-தா இனி ெச4ய ேவ3ய-" எ< ராம>

த>ைட

அ "BXணிைய' சாியாக க.3ெகாC "றபட, கைல7 மரகைள7

சா4B-B தளிெகாC அ1த ேதரான- Mமியிேம ேபாயி+கிற (வCகைள
பிப!றி ெநC1Xர

ேபானாக.

இ1த பா.3 'Mமிேம அவ ேத ெசற ெநC ெநறி ேபானா' எறைத
கவனிB- ெகா6க. அCBத பா.3,
மணி ேம அவ ேத ெசற (வெடலா

ஆ41-,

விணி ஓகிய ெதா+நிைல ெம47ற, ெவ1த
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"ணி ஊC ஒ+ ேவ என மன
எணி, 'நா

மிக "Eகி,

இனி ெச4வ- எ ? இளவேல !'எறா

”Mமியி ேம அ1தB ேத ேபாயி+1த (வCக இ+கிற வைரயிI

ேபா4,

அத!/ ேம அ1தB ேத ஆகாயBதி கிள பியி+கிற உைமைய அறி1-,
"ணி ேவ Rைழ1த- ேபாலB -ப

மைட1- எணிெயணி பாB-

'த பி! இனி ேம நா என ெச4வ-?' எ< ராம ெசானா@ - எ<
ெசாலபCகிற-.

இைத சி1திB- பாேபா . "2பக விமான

எப- ஆகாயBதி பற1-

ேபாக)3ய ஒ+ விமான . "ராணகளி ெசாலபCகிற "2பக

இ+/

எ< எ1த "ராணBதி I

விவர

எனவிதமாக

கிைடயா-. அ- ஆகாயBதி பறக

)3ய- எற ஒ<தா அறியகிைடBத-. "ராணகளி ஆகாய

விமானBைதப!றி ப3கிற ேபா- அப37

ஒ+ ரத

இ+/மா எ< ஆ'சாிய

ப.ேடா . இகாலBதி 'ஏேராேள' எற ெபயாி ஆகாய விமான

சவ

சாதாரண விஷயமாகி வி.ட-. இ1த விமானக எலா எ1திர பறைவக தா,

இைவ ஆகாயBதி பற1தாI )ட ஆகாயBைத அைடவத!/

 Mமியி

ஓ3Bதா ஆகாயB-/ கிள ப ேவC . பறைவகைள ேபால இ1த

விமானக இ+1த இடBதி+1- வானBதி எE ப

3யா-. இைற/ நா

பாகிற 'ஏேராேளைன’ ேபாலேவ ராவண>ைடய ஆகாய விமான

Mமியி

ேம ஓ3ய பிற/ தா ஆகாயBதி கிள பியி+பதாக க ப ெசாIகிறா.
வாமீகி ராமாயணBதி "2பகBைத ப!றிய ேப'ேச இைல. ம!ற எலா

ப/திகளிI

ேபாலேவ இ1த இடBதிI

உபகரணக6

வாமீக+/

!றிI

க ப>ைடய கைதேபா/

அத

ேவ<ப.டன. ராவண தனிேய வ1-

சீைதைய பலாBகாரமாகB ெதா.CB Xகி இCபி இCகி ெகாC ஆகாயBதி
கிள பிவி.டதாக வாமீகி ெசாIகிறா. க பேனா, ராவண தன/ள

சாபBதினா சீைதைய சீட அLசி பனசாைல ேயாC ெபயB- "2பகBதி
ெகாCேபானதாக' ெசாIகிறா. ெசா1தமாக "2பக விமான

உள

ராவண அைத ெகாCவ1தா எப- , வாமீகேர ெசாயி+கிற

அவ>/ள சாபB -/ அLசி பனசாைலேயாC சீைதையB Xகினா
எப- , அப3 பனசாைலைய ெபயB ெதCப- ைகலாய மைலைய
ஆணிேவேராC அைசB-வி.ட அவ>/ ெவ/ அனாயாசமான காாிய

எப- ,
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அப3 அவ சீைதையB தீடாம எCB- ேபான-தா சீைதயி>ைடய உலக
வணகBதக ெபைம/ ெப+ைமத+ எ< அப3 கைதையB ெதாCBதக ப>ைடய கவிதா ேமைதைய கா.Cகிறன.

சீைதைய ராவண ஆகாய விமானBதி ைவB- ெகாC ேபானா எ< ,
சீைதைய7

பனசாைலைய7

காணா- கலகின ராம ல.(மணக ஒ+ ேதாி

சகர'(வCகைள பாB- அவ!ைற பிப!றிB ேதட' ெசறாக எ< ,
அ1த சகர'(வCக Mமியி ெதாி1த வைரயிI

கிள பி வி.டத!க"ற

(வCகைள காண

அறியமா.டாம திைகBதாக எ<
காவியBைத' ெச4த- ஏறBதாழ ஆயிர

ஆCக6/
இ+1தி+க

ெச<, அ1தB ேத ஆகாயBதி

3யாம விமான ெசற திைசைய

க ப ெசாIகிறா. க ப ராமாயண

ஆCக6/

னா ஆகாய விமான எப- ெவ<

37 . அப3யி+க ஒ+ ஆகாய விமான

னா. ஆயிர

"ராண "6காகBதா

தைரயி ஓ3Bதா

ஆகாயBதி கிள "கிற- எற இைறய உைமைய அவ எப3 கடா!
ஒ+கா இ1த பா.C ஒ+ இைட' ெச+க பா.டாக இ+கலாேமா எ<
எணF

இடமிைல. 'ஏேராேள' வ1த- கட1த நா!ப- வ+ஷக6-

/ளாகBதா. இ1த பா.ைட நா நா!ப- வ+ஷக6/

னா நாகாவ-

பாரB திேலேய பாட "BதகBதி க பராமாயண ப/தியாக ப3Bேத.

இ1த பா.3 ஒ+ விLஞான R.ப

விள/கிற-. அ- க!பைனேயா, தீக

தாிசனேமா, ேஜாசியேமா, அல- கவிஞ>ைடய ஆைசயி ஆேவசேமா அல'Mவ ஜம ஜமா1தரக ' எ< ெசாIகிறாகேள அ1தB ெதாடபினா

ஏ!ப.ட நிைனF தாேனா, எப3ேயா இ+1- ேபாக.C . ஆனா நம/ இதி ஒ+
இலகிய இப

இ+கிற- ம.C

பிரBயS .

இெனா+ இடBதி மிசார விளைக ஏ!<வ- ேபால க ப ஒ+ 'எல.ாி
Hவி.'' ெச4கிறா. அைத பா+க :

சடா7F/ ஈமகடகைள' ெச4- வி.C, அைறய இரைவ ஒ+ மைலயி
கழிB-, ம<நா சீைதையB ேத3ெகாC ெவ/Xர

ேபாகிறாக. சீைதைய

காணாம ெவ/ வ+BதBேதாC ஒ+ ேசாைலயி த/கிறாக. அ- ஒ+ உ4யான

வனமாக இ+1த-. அதி+1த ஒ+ பளி/ மடபBதி இரைவ கழிக

ஒ-/கிறாக. நளிரவி ராம>/ தாக

உடாகிற-. தணீ

ெகாCவ+ ப3 ராம த பி/' ெசானா. இைளயவ தணீ இ+/
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இடBைதB ேத3ெகாC ேபாகிறா. அேபா- அ1த ேசாைலயி+1த

அேயா கி எ>

அரகி ல2மணைன கC காம <கிறா.

ல2மணனிடBதி வ1- த ஆைசைய ெவளிபCB-கிறா. ல2மண

ம<கிறா. அவ ெவ/ேநர

ெகL(கிறா. ல2மண அவைள

ெகா<விCவதாக பய <B-கிறா. அவ ஆைச ேமb.டா அவ>/B தீ/

ெச4ய மன

வராம அவைன ெகாCேபா4B தன- /ைகயி அைடB-

ெகாC த இ2டBைத MBதி ெச4- ெகாளலா எ< ல2மணைனB
Xகி ெகாC ேபா4 விCகிறா.

தணீ+காக ேபான த பி ெநC ேநரமாகி7
சீைதைய ெகாC ேபானவக அவைன7

தி+ பி வராதைதகட ராம,
ெகாC ேபா4 வி.டாகேளா,

அல- அவகைள கC பி3B- ேபா ெச4-ெகா3கிறாேனா, அ1த

ேபாாி ஏதாவ- அபாய

ேந1- வி.டேதா எ< பலவிதமாக எணி ெகாC

"ல பிB ேதறி, ல2மணைனB ேத3ெகாC இ+.3 "றபCகிறா. ெநCேநர
ேத37

ல2மண ேபான இட

"லபடவிைல.

ல2மணைனB Xகி ெகாCேபான அேயா கி/ அவ>/ ச'சரF நட1அேயா கியி Jைக7

கா-கைள7

லaமண அ<B- விCகிறா. அரகி

அலறி கB-கிறா. அ1த ஓைச ராம>/ எ.3!<. யாேரா அரகியி /ரலாக

இ+கிறெத<, த பி/B -ைணேபாக நிைனB-, அ1த ஓைச எE1த திைசயி

ேவகமாக ேபாக எDகிறா. நCராBதிாியி மர' ெசறிFகளா இ+

அ1தகாரBதிI

அதிகமாக இ+கிற-. வழி ெதாிவத!காக ராம மிசார

உடா/கிறா.

அகியி ெநC பைட வாகி அ/ அ-

ெசைகயி காியவ திாி/ எைலயி
ெபாகி இ+ அ"றB- உலக
க/I

"க-

பக என ெபா1- கா.3!ேற

“அகினி பாணBைத எCB- அைத ைகயினா ' காியவனான ராம தி+கின

உடேன அகி+1த அட1த இ+ அCBத உலகB-/ ஓ3 "/1- ெகாட-.
இராBதிாி ேவைள7 ப.டபக ேபா விளகி!<.'
ஒ+ அHதிரBைத எCB-B தி+பினானா , (அல-

<கினானா ) உடேன
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உடாயி!றா . இ- மிசார' சாவிைய (Hவி.ைச) தி+"வ- ேபால

ெவளி'ச

இ+கிறதலவா? அல- ஒ+ மிசார ைகவிளைகB (பா.டாி ைல.) தி+"வ-

ேபா இைலயா? இ1த பா.3Iள க+B- க ப>ைடய மேனாதமBதி

உ/Bத ஒ+ க!பைன யாகBதா இ+/ . இ+1தாI

உலகBதி க பியிலாம 'பா.டாி' இலாம ம!<

அறி1தி+கிற மிசார ச ப1த
தி+பின உடேன ெவளி'ச

எ-F

உடா/

இனிேம வ+கிற எதிகால

இேபா- நா

இலாம ஒ+ க+விைய எCB-B

ப3யாக விLஞான அறிF வி+Bதியாகலா

அலவா? இ-தா கவிஞ>ைடய தீக தி+23 எ< ெசாலபCவ-.

விLஞானBதி எைலய!ற சதிகைள /றிபன ேபாற பாடக க ப
காவியBதி எணிற1தன இ+கிறன. ேச-ப1தன

ெச4வத!காக வ+ணைன

வழிேவ3, ச Bர ராஜ வ+வத!/B தாமதமானதி ேகாபிB- ராம

ச BதிரBதி ேம விCகிற ஒேர ஒ+ அ பா ஏ!ப.டதாக க ப ெசாIகிற
விபாீதகைள கவனிB- பாBதா ச BதிரBதி ஒேர ஒ+ அD /ைட
பிரேயாக

ெச4- எெனன ேகCகைள விைள விகலா எ< இகாலB-

விLஞான சாHதிாிக ஊகிகிறாகேளா அBதைன ேகCக6
பCகிறன.

அதிேல காண

7Bத காடBதி, இ1த விLஞான சதியி விைளFக இ>

விாிவாக

TசிகபCகிறன. 7Bத பா.Cகைள க பைன ேபால ேவ< எ1த கவிஞ>

ச"Bத.டாத

ைறயி பாட 3யா-. ஒேரவித பாணBைத ப!றி பல

இடகளி பா3னாI

ஒKெவா+ இடBதிI

அ1த பாண

விதமாகBதா "/1- ேவைல ெச47 . ராம> , ராவண

பிரேயாகிகிற அHதிர சாHதிரக எப3 எப3 ெயலா

"-"-

தலானவக6
அழிFகைள'

ெச4தன எபைத பாBதா இ காலB- 7Bத க+விகைள' ெச4வத!ெகேற
ஆ7

Eவ-

ஆரா4'சி நடB-கிற விLஞானிக6

வியபைட1-,

அப3ப.ட க+விகைள' ெச4ய வி+பைடவாக. க!பைன உலகBதி க ப

கா.Cகிற விLஞான ேவைலக அBதைன7 ஒ+ காலBதி உைமயாகேவ
நட1தாI

நடகலா .

ெமLஞான
ெமLஞான

எப- உைமயான அறிF, அல- உைமைய ப!றிய அறிF.

எ1த உைம எறா எெற<

உைமயாக இ+கிற உைம.

129

எெற<

உைமயாக இ+கிற உைம எ- ? இ1த உலகமா, Tாியனா,

ச1திரனா? அல. இ1த உலக

விள/கிற நSBதிரக6

, Tாிய> , ச1திர> , ம!<

ஆகாயBதி

)ட ஒ+ காலBதி இலாம! ேபா4விC

ெசாலபCகிற-. இப3' ெசாலப.C வ+வைத இ-வைரயிI

நா

எ<

"ராண

"6/க எ< நிைனB- ெகா3+1ேதா . ஆனா அ- "6/ அல எ<

ஐேராபிய விLஞான சாHதிாிக ஆதாரகேளாC கா.Cகிறாக. எப3 ேபால

எறா : ெச3 ெகா3 மரக6/

அவ!ைற கிளினாI

உயி உC, உண'சிக6

உC.

ெவ.3னாI

அைவ -பபCகிறன. ஆதலா

ேனாக ெசானேபா- அைத நா

"ராண "6/ எ< ெசாேனா .

அப3 கி6வ-

ெவ.Cவ-)ட ஜீவஹி ைசைய ேபாற பாப

எ< ந

ஆனா ஜகதீH ச1திர ேபாH எற வகாள விLஞானி ெவ/ R.பமான

க+விகைள ெகாC ெச3 ெகா3களி தைச, எI ", நர ", நா3, ரBத ஓ.ட ,
உயி, உண'சி எபனவ!ைற தனிBதனிேய நி$பிB- கா.3ன பிற/ தா ெச3
ெகா3க6 ஜீவக எப- உைம தா எ< ஒB- ெகாேடா .

அைத ேபாலேவ இ1த Tாிய ஒ+ காலBதி இலாம! ேபாவா எபைத7

"ராண "6காக எணி நா , இேபா- ஐேராபிய வான சாHதிாிக சாியான

க+விகைள ெகாC நிமிஷB-/ நிமிஷ , நா6/ நா, மாதB-/ மாத ,
வ+ஷB-/ வ+ஷ Tாிய>ைடய ெவப
இப3 ெகாLச

/ைற1- ெகாேட வ+வதாகF ,

ெகாLச மாக /ைற1- Tாிய உ2ண

மைற1- விCவா எ<

ஒளி7

இலாம

கண/க6ட விளகி கா.Cகிறேபா- அ-

உைம யாகBதா இ+/ ெம< நிைனகிேறா . ஆதலா Tாிய, ச1திர,
Mமி, நSBதிரக

ெதாிகிற-.

தலான எலா ஒ+ காலBதி அழி1-தா ேபா/

அப3 இைவகெளலா

அழி1- ேபான பிற/ எ- இ+/ ? எற இ1த

ேகவி/ பதி கC பி3க
தலானைவக இேபா- ந

அைவக எெற<
எெற<

எ<

யவ- தா ெம4Lஞான ஆரா4'சி. Mமி Tாிய

க  இ+கிற உைமகதா எறாI

உைமயாக இ+க)3ய உைமக அல.

உைமயாக இ+க)3ய உைம இ1த Tாிய, ச1திர, Mமிக6/

அபா!-ப.டதாகB தா இ+கிற-. அ1த ெம4யான அறிைவ நாCவ-தா
ெமLஞான .
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விLஞான

ந

எப- (ைவ, ஒளி, ஊ<, ஓைச, நா!ற எ< ெசாலபCகிற

ைடய ஐ1- "லக6/ எ.ட )3ய விஷயகைள ம.C

ஆைகயா விLஞான எப- இ1த ஐ "லக6/
Mதகளாகிய ம, நீ, ெந+", கா!<, ஆகாய
சதிகைள கடறி1- அ1த சதிகைள ந

ப!றிய-.

ஆதாரமான ஐ1-

எபனவ!றி அடகிகிட/

ைடய சாமBதியB-/B த/1தப3

பயபCBதி ெகாவ-. எKவளF விLஞான அறிேவாC, எKவளF வியகBதக

எ1திர த1திர க+விகைள கC பி3BதாI
விLஞான விBைதகைள' ெச4தாI

அல- ேவ< எப3ப.ட

அைவக அைனB-

இ1த பLசMத

சதிக6/ேளதா அடகிவிC . இ1த பLச Mதக6 )ட Tாிய

ச1திராதிகைள ேபால ஒ+ காலBதி அழி1- விட)3யைவ. ஆதலா அ1த

ெம4L ஞான ெபா+ளாகிய எெற< உள தான உைம இ1த
விLஞானBதிேலா, விLஞானB-/ ஆதாரமான ஐ1- Mதகளிேலா

அடகினதல. அ1த ெம4Lஞான உைம ெபா+ இ1த பLச Mதக6/

அகபடாம இ+கிற காரணBதாதா ெவ<

பLச Mதகளா ம.C

எKவளF விLஞான விBைதகைள' ெச4-விட

31தாI

ப.Cள ந

ைடய "லக6/

எ.Cவதிைல.

Jலமாக ெம4 ெபா+ைள கC விட
ெவ/ அழகாக

" வாைய7

ஒ+ சிக

க.டலா

-கி ேம! ெகாளலா

க.ெசவி எCBதா.டலா

ெவ1தழ இரச

ைவB- ஐ1- ேலாகBைத7 ,

ேவதிB- வி!<ணலா

ேவெறா+வ காணாம உலகB -லாவலா
விணவைர ஏவ ெகாளலா

ச1தத

இளைமேயாC இ+கலா

சாீரB தி>

"/த ஆ

சல ேம நடகலா

ம!ெறா+

கன ேம இ+கலா .

தனிகாி சிBதி ெபறலா

–

அ1த விLஞானBதி

3யா- எற உைமைய தா7மானவ

க1-க மதகாிைய வசமா4 நடBதலா

கர3 ெவ

ெச4ய
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சி1ைதைய அடகிேய ( மா இ+கிற
திற

அாி-, சBதாகி எ

சிBதமிைச /3ெகாட அறிவான ெத4வேம

ேதேஜா மயான1த ேம

எ< ெசாIகிறா. இ1த பா.C நம/ மிகF

இேபா- ேதாறினாI

சB-ேபான பா.டாக

இதிIள க+B-கதா எ<

உைம யானைவ.

விLஞான விBைதக6/ எ.டாத அ1த ெம4L ஞான ெபா+ைள அறியேவCெம< கணகிலடகாத கால1ெதா.C இ1 நா.3+1த எ ணாிய
ெபாிேயாக எBதைனேயா விதகளி
அ>பவகைள எEதி ைவB-

ய< அ1த

ய!சிகைள ப!றி

ேபாதிB- வ1தி+கிறாக. அ1த

ய!சிக6கான அறிF ?க6

ஆரா4'சி காரக6

இKவி1திய நா.3

உள-ேபா அளவி ேவ< எ1த நா.3I இைலெயப- உலக
பிரசிBதமான-. ந

நா.3 உதிBத ெவKேவ< மகாBமாக ெவKேவ< விதமாக

உலககெளலா

அழி1த பி"

இைத விளகி வ1தி+கிறாக.

அழியாதி+ப-

இ1த ெம4 ெபா+ளி ந பிைகதா ந

எெற<

உள-மான

ைடய உலக வாைகயி

நிைலயாைமைய நிைனM.3ெகாேட இ+ப-. அ1த நிைனபினா தா

மனித மி+கக6/ மா<ப.டவனாக இ+கிறா. அேத நிைன" தா

மனித>/ இயபாக உள மி+கBதைமகைள /ைறB- ச தாயBதி

சமாதானBைத காB- வ+கிற-. இ1த ெம4Lஞான உண'சிைய வளபத!/

வா4ைம7 ஜீவகா+ய ஒEக

தா அ3பைடக எபைத உலகBதி

எலா நாCகளிI ேதாறிய உBதமக உபேதசிB-

கா.37

வ1தி+கிறாக. அ1த வா4ைம7

" அத!கிணக வா1-

ஜீவகா+ய

ெபா+1திய

ெம4Lஞான வாைக/ ெகாலாைம7 ெபா4 ெசாலாைம7

தா

சாதனக எப- ெநC காலமாக நி'சயமான அறிF. இைதB தி+வ6வ,
ஒறாக நல- ெகாலாைம ம!றத
பிசார ெபா4யாைம ந<.

எற அ+ைமயான /றளி அடகியி+கிறா. 'மனித>/ மிக உய1த அற
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எ-ெவறா ெகாலாைம. அத!/ அCBதப3 உய1த அற

எப- இத ெபா+. இ1த ெகாலாைம எபைத
த>யி நீபி>

இ>யி நீ/

ெபா4 ெசாலாைம.'

ெச4ய!க தா பிறி-

விைன

எ< , ெப4யாைம எபைத
எலா விள/

விளகல சாேறா/

ெபா4யா விளேக விள/

எ<

விள/கிறா.

அதாவ- : த உயி ேபாவதாக இ+1தாI தா இெனா+ உயிைர ெகால

)டா- எப-

- உBதமக6/ வழிகா.ட ஒளி தர)3ய விள/ ெபா4

ெசாலாைமதா, ம!ற விள/க அல - எப-

அBத .

வடெமாழியிI

தமி ெமாழியிI

ம!< இ1த வடெமாழி/ தமிE/

ெதாட"ைடய இ1திய நா.3 எலா ெமாழிகளிI
தமகைள7

க.டப.ட அறமைனேய ஆ/ .

ஆனா இ1த இரC அறகைள7

E-

இ1த இரC அறகளி ேம

ேபாதிகிற ?க6

ெவKேவ< விதகளி எEதி7

இ1த இரC அறகைள7

அ>23Bத

வா1- கா.37

இ+கிறாக.

வா1- கா.ட ெவேற இேபா- ந மிைட

அவதாிBதி+கிற மகாBமா கா1தியவக ந
மிகF

ேம!ெசான இரC

வ7<B-கிற இலகியக எணிற1தன. (+க'

ெசானா இ1திய நா.3 நாகாீக

மகாBமாக6

இKவிரC /றகளி

ைடய பைழய அற?க6/

?தனமான அBத நட1- கா.Cகிறா.

கா1திய3களி ஒபாிய வாைகயினா ெநC நாளாக சJக வாைகயி

மகிகிட1- வி.ட ”ஜீவகா+ய ஒEகB-/ ” ெபா4 ெசாலாத விரதB-/
மிகF

"திதான ஒளி உடாகி யி+கிற-.
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'ெகாலா விரத

', 'ெபா4யா விரத

' இனெத< கா1திய3கைளேபால

இKவளF ெதளிவாகB ெதாிய' ெசானவக6
கா.3னவக6

இKவளF (Bதமாக நட1-

சாிBதிர சா.சி யாக எவ+ேம இைல எ< ெகாலாைமயிI

ெபா4யாைமயிI ஈCப.ட மன ைடய அறிஞக எலா+
ெசாIகிறாக.

ஏேகாபிB-'

இனி இ1த கா1திய தா என? கா1திய3க கைடபி3B-ள

ெசய ைறகைள ேபாற க+B-க ந தமி இலகியகளி எேக>

உடா? எபைத ப!றி ச!< ஆரா4ேவா . கா1தி ெசாIகிற சBதிய சா1த

ெநறிையBதா எலா மகாக6 ெசாயி+கிறாக. அத!/ ந

ைடய

இலகியகளி எணிற1த சா<க இ+கிறன. ஆனா இ1த சா1த

சBதிய

யாேர>

எற அறகைள கா1திய3க உண+கிற மாதிாிேய உண1தவக
உடா?, அத!/ இலகிய

எப-தா இேக ெசால "/வ-.
அைத' ெசாI

உடா ? அ1த இலகிய இப

எ-?

னா இ1த கா1தீய எனெவபைத வைரய<B-

ெகாளேவC . வைரயைற இலாவி.டா /ழப
கா1தீய எப- :- தீைமைய நைமயா தீக

/<கிC .

யவ-. அ1த நைம7

X4ைம7ளதாக இ+கேவC . X4ைமயான நல காாியகைளேய ெச4-

தீைமையB தீக
தவ

3யாவி.டாI

அ1த தீைமையB தீக பிராBதைன7

"ாி1- தைனேய அத!/ பயாக ெகாCB- விடேவCேம யலாம,

த>ைடய

ய!சிகளி பாி(BதBைத ெகCB-ெகாC ேவ<

வி+ பிவிட )டா- - எப-தா.

ெகாைல ெச4வைத ெகாைல ெச4- நீகிவிட
ேபசி மா!றி விட

ைறகைள

3யா-, ெபா4 ேப(வைத ெபா4

3யா-. Jகைன JகBதன

கா.3 நலவனாகிவிட

3யா-. (+க' ெசானா ெந+ைப ெந+ைப ெகாேட அைணக

3யா-. ெந+ைப அவிக அத!/ ேந மாறான நீதா ேவC . வ ைப

/ைறக அ" ேவC . ெபா4கைள /ைறக வா4ைமேய ேபசேவC . இதி

உெளா< ைவB- "றெமா< ெச4யாம ஒேர உ<தியான X4ைம

ேவC . அப3 ஒேர வழியி ெவ!றி கிைட/மா எற ச1ேதகேம வர)டா-.

அ1த ஒேர வழியி நி< அத!காக உயிைர7
கா1தி வழி.

வி.Cவிட சிBதமாக இ+பேத
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தா ேகாாிய

ைறயி உலகB-/ நைம உதிகாவி.டா ப.3னி கிட1தாவ-

இ'சா மாBதிரமாக உயிைர வி.Cவிட ேவC
க+B-ைரயாக' ெசானா - பாி(Bதமான

எப- தா கா1தீய .

ைறகளி தீைமகைளB தீக

3யாவி.டா, அ1த பாி(BதBதி /ைற1- விடாம ப.3னி கிட1- உயிைர

வி.Cவிட ேவC . அ1தB தியாகேம பினாலாவ- நைம பய/ எற
ந பிைக. இ-தா கா1தீய . இைத உலகB-/ உபேதசிக கா1திமகா

ைகயா6

ைறக மிகF

"-ைம7ளன. தீைமைய அ" வழியி தீக

3யாவி.டா அத!காக ப.3னி கிட1- தவ

"ாிவ-

அதிI

ஏ!படா வி.டா அ1த ப.3னியி இற1ேத ேபாகB-ணி வேபாதக+

ேம!ெகாளாத

ைற. அப3 இத!/

ெகாடவக இ+1தி+1தாI

மா<த

ேவ< எ1த சா1தி

னா இப3 ேம!

அவக உலக வாைகயினி< ஒ-கியி+1-

காCகளிI மைல /ைககளிI மைறவாக இ+1தி+கலா . அவ க6ைடய
ய!சிக ச தாயBேதாC ேச1த சாிBதிரக அல. ஏகா1தBதி

வசிB-ெகாC த ைம நா3 வ+கிற மக6/ ம.C
ெச4வத!/ , உலக வாவி பல -ைறகளிI
ெதாைலகைள7

சா1ேதாப ேதச

உடா/

ப!பல

ெபா<B-ெகாC சா1த நிைல தவறாதி+பத!/

அளவிட )டாத விBதியாச

உC.

இKவளF அMவமான கா1தியவக எDவைத ேபா, சா1த வழிைய

ேம!ெகாC தீயவக6/
எ< , அ-

ஒ+ மனமா!றBைத உடாக

யல ேவC

3யாவி.டா அத!காக ெகாைலவழிைய ேம!ெகாC விடாம!

ப.3னி கிட1- மாC ேபாவேத "கEைடய- எ<

ேவ< யாராவ-

ெசான-டா எப- தா இேக நா கவனிக வ1த இலகிய இப .
க ப - ஆ

க ப தா, ேவ< யா? - மிக "-ைமயாகB ேதா<கிற

கா1தீய க+Bைத7 தமிE/

பாகிறேபா- நம/ உடா/

பைழைமயாகி வி.டா எபைத

இலகிய இ பBைத எெனேபா !

ராமாயணBதிலா ! ராவணாதி ராSசகைள MேடாC ெகாெறாழிபைதேய
/றியாக ெகாட ராம கைதயிலா ! ெகாைலக+வியாகிய ேகாதடB ேதாC

)3ய ராமனிடBதிலா ெகாலா விரத ! ராமாயணBதிலா அஹி ைச ! ராவண
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வதBதிலா கா1தீய

! இ- என வி1ைத? எற எணக தா நம/

உடன3யாக உடாகிறன.
ஆ

இ1த எணக நம/ எEவ- மிகF

நியாயமான- தா.

மனித>ைடய ஆரா4'சி/ அகப.ட உய1த தB-வக எலாவ!றி!/
ேபாற- க ப காவிய . இக ேபாககைள ப!றிேயா, ஆம

இ+பிட

விசாரைணைய ப!றிேயா உலக
அBதைன7

இறளF

அடகின- க ப கவிைத.

அறி1-ள மிக உய1த க+B-க

ெகாலா விரதBைத ெநCகாலமாகB த உயிெரன ேபா!றி வ1தவ தமிழ.
ெகாலா விரதB-/' சிற" தராத தமி இலகியேம இைல. தமி

வாைகயி சிகரமாகிய இ1த ெகாலா விரதBைத ப!றி ெகாLசமாவேபசாம +ப- தமிE/B தைலசிற1த காவியBைத இய!றிய க ப எற
தமிழ>/ இயலாத-.

ஆதலா க ப இ1த ெகாலா விரத தா மனித>ைடய எலா விரதBதிI

ேமலான ெதபைத7 , அ1த ெகாலா விரதBதி வழியி ஒ+ நல காாியBைத

சாதிக
எ<

3யாவி.டா அத!காக ப.3னி கிட1- இற1- ேபாவேத "கEைடய-

மகாBமா கா1தி ெசாI வைத ேபாலேவ ெசாIகிறா. அைத7

ராவணைன ெகால ெவேற அவதாிBத அ1த ராம வாகி "/Bதிேய ெசால
ைவகிறா. அைத நா

அளவ!றதா/ .

ப3கிறேபா- நம/ உடா/

எப3 எபைத பாேபா

: ராவணாதியைர ெகால ெவேற பிற1த

ராம>/ ராவணைன ெகாIகிற வைரயிI
அவசிய

நிக'சிக6

அவகாச

இலகிய இப

ெகாலாைமையப!றி சி1திக

இலாத- ேபாலேவ க ப>ைடய கைத ேபா/

அைமக ப.3+கிறன.

ராவணைன ெகாற உட 'ஐேயா ெகா< வி.ேடாேம’ எற -க
%3கிற-. அ1த சமயBதி ெகாலா விரதBதி ேமைமைய ராம
வி%ஷண>/' ெசா 'இ1த ராவணைன ெகாறைத கா.3I
கிட1- மாC ேபாயி+பேத ேம' எ< மிகF

அைத பா+க.

ராமைன
நா ப.3னி

வ+BதBேதாC ெசாIகிறா.
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ராம>/

ராவண>/

கைடசி 7Bத

வானBதி ஆகாய விமானBதி

நடகிற-. ராவண>/' ெசா1தமாக "2பக

எ>

ஆகாய விமான

உC.

அத மீ- பற1- ெகாC ராமைனB தாக ஆர பிBதா. ராம பாBதா

தா>

அவ>/' சமானமாக 'ஆகாயBதி பற1- 7Bத

நடBதினாலலாம

ராவணைன ெவவ- க3ன ’ எ< கC, உடேன இ1திர>/'

ேசதிய>பினா. உடேன இ1திர தன/' ெசா1தமாக உள "2பகBைத அத

சாரதி மாத எபவ>ட அ>"கிறா. அதி ஏறிெகாC ெநC ேநர

"ாி1- கைடசியாக ராம>ைடய பாண
உயிைர7

ெகாC ேபா4-விCகிற-.

ேகா3 வாநா6

எேகா3 யாராI

ராவண>ைடய மாபி ஊC+வி பா41-

ய<ைடய ெப+1தவ

தவ

ெவலப.டா4 . எனெகாCBத வர

திேகாC உலகைனB-

ேபா

ெச+கட1த "யவ7

னா

ஏைன

தி< மாபி

"ேகா3 உயி/3B- "ற ேபாய- ராகவ த "னித வாளி.
J< ேகா3 வ+ஷக6ள ஆ7, அ+

பாCப.C' ெச4த தேபாபலக,

பிர மேதவ, "எகி+1- யா வ1தாI உைன ெவல
ேன ெகாCBதி+1த வர , தி/கைள ெயலா

தலான எலாவ!ைற7

3யா-” எ<

ெஜயிBத "ஜபல பராரம

விEகி ஏபமி.C வி.C ராவண>ைடய மாபி

ஊC+வி "/1- உயிைர7

கவ1- ெகாC அபா ஓ3வி.ட-, ராம>ைடய

பாி(Bதமான பாண - எப- இத ெபா+.
ராமபாண

பா41- அவ>ைடய உயி ேபாகிற ேவகBதி ராவண ஆகாய

விமானBதி+1- தைல கீழாக ஒ+ மைல விE1த- ேபா Mமியி ேம விE1வி.டா.

உடேன ராம ஆகாய விமானBைத கீேழ இற/ ப3 சாரதி/' ெசால மாத

விமானBைத Mமியி இறகினா. ராம விமானBைத வி.3றகி Mமியி! கிட1த

ராவணைன அ+கி ெச< க %ர மான அவ>ைடய வ3வBைத ஆவேலாC
பாைவ யிCகிறா.

ராவண பிர மாவி Jறாவ- ேபர. ஆதலா பிரா மண. ேவதகைள
ெயலா

கைர காணப3Bதவ. சிவ, பிர மா, இவகைள ேநாகி
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கCைமயான தவகைள' ெச4- அ+ைமயான வரகைள ெப!றவ. Yராதி

Yர. Yர எ< ெசாலBத/1த ஒ+வ>/ அைடயாள என ெவறா -

உயி+/ ஆைசப.C பைகவ>/ பணியாைம. உயி ேபாவ- நி'சய

அறி1த பி>

அ3பணியாைமேய Yர . ராவணனிடBதி அ1த Yர

எ<

நிைற1தி+1தைத க ப கா.Cகிறா.

ராவண>ைடய YரBைத /றிபிட மிகF
ம.C

இேக ெசாவ- /!றமாகா-.

ராம பைடெயCB- வ+கிற வைரயிI
விடலா

(+கமாக இரெடா+ பா.Cகைள

எப3யாவ- சீைதைய வசபCBதி

எ< எணியி+1தா. ராமேனாC நடBதிய

பிற/ அ1த எண

அ3ேயாC அழி1- வி.ட-. எப3 ெயனி

7BதBதி ேதா!< ேபா4, ேசைனகைள ெயலா
வாரண

த நா 7BதB-/

ெபா+Bத மா"

வைரயிைன எCBத ேதா6

நாரத

னிவேக!ப நய பட உைரBத நாF

Yர

களBேத ேபா.C ெவ<

தாரணி ெமளபB-

இழ1- வி.C

த நா

சகர ெகாCBத வா6

ைகேயாC இலைக ேபானா

அப3 ேபான ராவண மிக மனேவதைனேயாC த அ1த"றBதி ஆயாச

தீB- ெகாள பCBதி+கிறா. சீைதைய வி.C விC ப3 பலதடைவகளி

"Bதி ெசானவனாகிய பா.ட மாயவா, மீC

த+ண

எ< ராவணனிடBதி வ1-

"Bதி ெசால இ-தா தக

த நா சைடைய ப!றி7

ராம>ைடய ேபாBதிறBைத ப!றி7 விசாாிகிறா. அேபா- ராவண

த>ைடய ேதாவிைய7

தன/ ேந1த எ< மிலாத அவமானBைத7 )ட

மற1- வி.C பதிைன1- பா.Cகளி ராம>ைடய ெப+ைமைய7
ேபாB திறைமைய7 மனமார "க1- ேப(கிறா. கைடசியாக
'வாசவ மாய ம!ைற மல+ேளா மEவா அ ைக
ஈச எ< இைனய தைம இளிவ+
நாச

வ1- உ!ற ேபா-

Mச வC உைற7

இவரா அறி

நலேதா பைகைய ெப!ேற

தாரா4 இ- இ/ "/1த- ' எறா

அவ>ைடய
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‘தாBதா ராம>ைடய சாமBதியBைத எென< ெம'(ேவ! என/ நாசேம
வ+வதானாI

)ட இ1திர, வி2D, பிர ம, (மEவா ைகயி ஏ1திய) சிவ

எ< ெசாலபCகிற அ!பகளாகிய இவகளா அலாம நல பைகவைன
எதிBதி+கிேற எற மகி'சி என/C. வCக ாீகார

ெச4-

ெகா3+கிற மல மாைலைய அணி1த எ பா.டனாேர! இைறய 7BதBதி

விளக

இ-தா' எ< ெசாIகிறா - ராவண. இப3 ராமைன ராவண

ெம'(கிற இ1த 15 பா.Cகளி ேமேல ெசான பாடI/

ேபா4 இனிB ெதாிவ- எேன ! ெபாைறயினா உலக

ேவ4 எனB தைகயேதாளி இராகவ ேமனி ேநாகி
தீ என' ெசறி7

ேபாI

Yர' ேசவக ெச4ைக கடா

நா4 எனB த/-மேற கரம>
இ>

1தின பா.3ேலேய

நா

எலா

எனBைத' ெசாவ- தாBதா ! Mமிேதவிைய ேபாற ெபா<ைம7ைடய

சீைத ஏ எைனB தி+ பி)ட பாகமா.ேடெனகிறா எபத ரகசியBைத
இைற/ கC ெகாேட. அடடா! அ1த ராம தா என அழ/!

அKவளF அழகனாகிய அவைன கணவனாக அைட1த அவ ம!ற யாைர7

கெகாC பாகமா.டா எப- திண . அ- ம.Cமா அ1த ராம>ைடய

அழைக ம.C

பாB- அவனிடBதி காத ெகா3+கிற இவ அவ>ைடய

7Bத சாமBதி யBைத7
7Bத

பாB- விCவாளானா (இ-வைர சீைத இப3 ராம

"ாிவைத பாBதி+க

3யா-) எைன ம.Cமா அ1த மமதைன7 )ட

நா4/' சமானமாகBதா க+-வா – எப- விாிFைர.

இதனா,

த நா ேபா+/ பிற/, சீைத தன/ வசபCவா எற ஆைச

ராவண>/ அறேவ அழி1- வி.ட-. பி ஏ சீைதைய வி.C விடவிைல

எறா பைகவ பைடெயCB- வ1- 7Bத ஆர பிBத பிற/ உயி+/

ஆைசப.C அ3பணி1தா எற அபகீBதி/ ஆளாக)டா- எற மறBதைம
எ>

Yர உண'சியினா தா.

அதனாதா, இ1திரஜிB- தா

யற நி/

பைலயாக ெக.Cேபான பிற/,

ல2மணேனாC சைடயிட ஆ!றாதவனாகி, இனி த த1ைதயான ராவண>/

சீைதைய வி.C விC ப3 ேயாசைன ெசாலாவி.டா நாச
கC அைத' ெசானேபா-

ராவண ச மதிகவிைல.

வ1-விC

எ<
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சீைதைய வி.CவிC ப3 இ1திரஜிB- ேயாசைன ெசானத!/ ராவண
ெசாIகிற ம<ெமாழியி I

அவ ெவ<

YரBதி!காக ம.C

ேபா

நடBதினாேன யலாம ேவறல எப- ெதளிவா கB ெதாிகிற-, இ1திரஜிB-/

பதி ெசாIகிற

ைறயிIள பல பா.Cகளி இரைட ம.C

கவனிேபா :

ேபதைம உைரBதா4 ைம1த! உலெகலா ெபயர ேபரா

காைத எ"கழிேனாC நிைலெபற அமர காண
மீெதE

ெமா/ளன யாைகைய விCவதலா

சீைதைய விCவ-ேடா இ+ப- திேதா உடா4.
எ<
ெவறில எறேபா-

ேவத

உளளF

நா>

ெபா<த ஒ+காலB-

தவி+ேமா ெபா-ைமB- அேறா?

நி<எ அேற ? ம!< அK இராம ேப நி!/மாயி
இ<ளா நாைளமாவ "கE/ இ<தி உேடா ?

'"Bதியிலாத ேயாசைன ெசாIகிறா4 மகேன! உலககெளலா

அழி1-ேபாகிற காலBதிI

)ட எ>ைடய கைத அழியாதி+/ ப3யாக எ

பிரதாபBைத நிைல நா.3 ைவB- ேதவகெளலா

பாBதி+க நீ ேம!/மிழி

ேபா< நிைலய!றதாகிய இ1த சாீரBைத வி.CவிCவைத வி.C சீைத ைய
வி.CவிCவதா! அப3' ெச4தா இ+ப- ேதாக இ+1- பயெனன?'
“நா ெவ!றியைடய ேபாவதிைல ெயேற ைவB-ெகாேவா .
அப3யானாI

ேவதகளாகிய சBதிய உளளF

(ராவண உயி+/

ஆைசப.C சீைதைய வி.Cவி.C சரணமைட1- விடாம

 ைவBத காைல

பி வாகாம Yரனாக இற1தா எற ) எ>ைடய கீBதி7 விளகி
நி!/மலவா? அறி7

நா ெவ!றி ெப!< ராம Yர மரண

"க நிைலபதாகேவ ைவB-ெகாடாI எKவளF கால

அைட1- அவ

இ+1தாI

ஒ+

நா ெசB-Bதாேன ேபாக ேவC ? இ- மா!ற 3யாத ெபா- விதியலவா?

இைற/ இ+பவக நாைள/ இற1- ேபாவாக. ஆனா "கE/ மரண

எப- உடா?' எப- இ1த இரC பா.Cக6/

ெபா+. இதி '"க'

எ< ராவண ெசாIவ- ’Yர' எற "கதா. ஆைகயா ராவண YரBைத
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வி+ பி உயிைர வி.டவ எப- விள/கிற-. ராவண எற ஒ+வ

இ+1தாேனா இைலேயா. அவ இKவளF YரBேதாC விளகினாேனா
இைலேயா. அ1த உைமகைள எவராI அறிய

3யா-. ஆனா இப3ப.ட

ஒ+ ராவணைன க ப த>ைடய இலகியBதி உ+வாகிB த1- இலகிய
இபBைத ஊ.Cகிறா.

இனி ெகாலா விரதBைதB ெதாடேவா . பாண

விE1- கிட1தYரனாகிய ராவணைன
'காதBத உ+வாக, அற

பா41- உயிாிழ1- Mமியி

வள/

கணாள ெதாிய கடா.'
எறப3 தமBைத வள/ காவலனாகிய ராம, வி+ பB த/1த க %ர

உ+வமாகிய ராவண>ைடய உடைல ஆைசேயாC நறாக அ+கி ெச< பாB
தா. இற1- கிட1த ராவண>ைடய ெபாF எப3யி+1த- எறா :
ெவ

மடக ெவ/டைனய சின

ெத

அடக ெபா+தடைக ெசய அடக மய

த

மன

அடக விநய Yய

அடக ஆ!ற ேதய

அட/

னிவைர7

அடக

தைலயக

நிைலயடக சா4Bத நாளி

மட/ ெபா1தன அ
உயி -ற1த

ைற -ற1தா

கக அ மா!

பயகரமாகிய சிகBதி ேகாபBைத ேபாற அவ>ைடய சின
விLஞான சாமBதியகெளலா

அடகிேபா4

விE1- ேபா4, பைகவக அLசி நCகி

அடகிவிC ப3 ேபா "ாிய)3ய ேதாளா!ற ெலலா ெதாைல1- ேபா4,
பிணமாக கிட1த அ1த
னாளி தவ

ைற ெக.ட ராவண>ைடய உயிேபான

ெச4- ெகா3+/

கக, அவ

னிவகைள அ3B- உைதB-

-"<Bதி அதனா அளவ!ற களிபைட1த காலகளி இ+1தைதகா.3I
கைள7ளனவாக காணப.டன.

அ1த கைளெபா+1திய க %ர வ3வBைத கட ராம>ைடய மனதி கவைல7
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க+ைண7

ஒ+ேக உதிB- தைனB தாேன ெநா1- ெகாட பல எணக

எEகிறன. அ1த எணகளாவன ''அடடா! இKவளF க %ர
கவி7 , அழ/ , ஆ!றI

அைம1த இவைன நா

, கைள7 , -

வசபCBதி இவ>/

நலறிF வ+ ப3யாக மன மா!றBைத உடாகி இவைன7

வாழைவB- நா

ச1ேதாஷ படாம இவைன ெகா< தாேன வி.ேடா . இ1த ெகாைலB

ெதாழிலா அைட1த ெவ!றி உைமயான ெவ!றியாகா-. இ- ெபா4யான

ெவ!றி. இவைன ெகாறைத கா.3I நா ப.3னி கிட1- இற1-

ேபாயி+1தா அழியாத "கழாவ- கிைடBதி+/ '' எ< எDகிறா.

இ-தா கா1தியBதி எண . தா தியாக

ெச4- -பகைள

சகிB-ெகாC எதிாி/ நIணF வர)3ய மனமா<தைல உடாக
ேவC . அ-

3யா-வி.டா ப.3னி கிட1- ெசB-ேபாக

ேவCேமயலாம ெகாைலB ெதாழி இறகிவிட )டா- எப- தா
கா1தியBதி க+B-.

இப3 ராம>/ உடான எணகைள அ+கி+1த வி%ஷணனிடBதி
ெசா ெநா1- ெகா6வ- ேபால க ப பாCகிற கவிகைள கவனிக
ேவC .

J< பா.Cகளா க ப, ேம! ெசான - கா1தீய க+B-கைள ராம வாகா

ெவ/ ெதளிவாக' ெசாIகிறா. இ1த J< பா.Cக6/

இ-வைரயிI

ெபா+ விளகேவயிைல. இ1த பா.Cக6/ இ-வைரயிI

எEதினவக எலா+

அBத

உளறிய3B தி+கிறாகேள யலாம உைர

காணவிைல. அ- அவக /!றமிைல. ஏெனனி கா1திய3கைள ேபாற ஒ+
உதாரணBைத அவக கடவக அல... க ப>ைடய அதி அ!"தமான

Jைளயி ஆயிர

உதிBதி+1தைத7
ெசாைல7

ஆCக6/

னாேலேய கா1தீய க+B-க

நா இ-வைர காண

3யவிைல. மகாBமா கா1தியி

ெசயைல7 கடபிற/ தா க ப பா.C/ ெபா+:

"லபCவதாக இ+கிற- :

அ1த J< பா.Cகைள பா+க. ராம வி%ஷணனிடBதி ெசாIகிறா.
ெவறியா உலக J<

ெம4 ைமயா ேமவினாI

ெபாறி ஆகிறேதாைள ெபா-வற ேநா/ ேபா/றி ஆ(!றதேற இவெனதி /றிBத ேபாாி
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பிறி யா

-கி!ப.ட பிழ "ள தE பி அ மா

வி%ஷணா! ராவணைன ெகா< வி.ேட -- அதனா ெவ< வி.ேட. இ1த
ெவறியா ராவண ஆதியB-/ அடகியி+1த J< ேலாகBைத7 நா
அைட1- வி.ேட எப- - உைம. அதனா எ>ைடய ேதாளா!ற
ெப+ைம /ைற1- வி.டாI

ேதாக MாிB- : -3கிறன. ஆனா இவைன

ெகா<வி.ட இ1த எ>ைடய ெசயைல நா எ>ைடய அசாதாரண நிைல/B
த/1தப3 ('ெபா- அற' - ெபா- விதிகைள ெகாC எைன நா சீXகி

பாB- ெகாளாம, ெபா- அலாத என/B த/1த அசாதாரண விதிகைள
ெகாC) அள1- பாகிறேபா-, எ>ைடய ேதாளா!ற ெப+ைம /ைற1-

ேபா4 /!ற ள தாகி வி.ட-. நா பினைட1-

-கி.C ஓ3

-கி

அ3ப.C அதனா அழியாத அபகீBதி' சினமாக தE ைப அைட1வி.டவைனேபா எ மன
இத விளக

வ+1-கிற- - எப- இ1த பா.3 விாிFைர.

எனெவறா 'இவைன ெகா< வி.டதனா இவ ஆட

J< ேலாகBைத7 நா அைட1- வி.ட- உைம தா. அதனா எ>ைடய

ேதாக -3B- உட MாிBதாI , உள

உண'சி7

Mாிபைடய விைல.

ஏ எறா நா சாதாரண மனித அல. அதனா சாதாரண ச.டகைள

ெகாC இ1த காாியBைத நா ெச4-வி.ட- சாிதானா எ< பாக )டா-.

'ெபா- அற' ேநாக ேவC . சா1த மயமான ைசதய ெபா+ளி+1- வ1த
நா இவ>/ ஒ+ மன மா<தைல உடாகி நவழி கா.ட

3யாம சாதாரண

மனிதகைள ேபாலேவ எதிB- ேபா "ாி1- ெகா< வி.டைத

நிைனB-பாகிறேபா- நா ெவ< வி.டவனாக எைன மதிக

நியாயமிைல. உைமயி ேதா!< ேபானவ நா தா. அ- ம.C மல.

அ1த ேதாவி/ அழியாத அைடயாளமாக "றெகாCB- ஓ3,
3யாத ெபாிய தE ைப7

-கி மைறக

அைட1- வி.டவனாக க+-கிேற - எபதா/ .

இ1த விளகBைத, இத!/ அCBத பா.C ஊஜித பCB-கிற- :
காBதYாிய எபானா க.Cடா என க!/

வாBைத உC, அதைன ேக.C நாD< மனBதிேன!/
ேபாB ெதாழி பிறகி.C ஏ!ற "Dைட தE " ேபாலா
ேநBத- காணI!ற ஈசனா இ+ைக நி!க.
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(வி%ஷணா !) ராவண பரமசிவ>ைடய இ+பிடமாகிய ைகலாய மைலைய

ஆணிேவேராC அைசB ெதCBதவ. அத!காக பரமசிவ சின1- அவைன அ1த

பவதBதி கீ அEBதிவிட நிைனBத ேபா- ராவண அ1த பரேம(வர>
ெசாகி ேபா/ ப3 சாமகான
வாளா7தBைத7

பா3 பரமசிவனிடBதி நீட ஆ7ைள7

பாி( ெப!றவ. அப3ப.ட இவைன நா ெகா<விடாம

"Bதி "க.3யி+1தா எKவளF நறாக இ+1தி+/ ! அ- ஒ+"ற

இ+க,

இவ காBத Yாியா'(ன எற ஒ+ க1தவனா க.டப.C சிைற கிட1தா
எ< ெசாலபCகிற வாBைத7

உC. அைத ேக.ட நா மிகF

ெவ.கமைட கிேற. ஏ எனி ஒ+ சாதாரண க1தவ க.3 ேபா.3+1த

இவைன நா ெவ.3Bதாேன ேபா.ேட. ெவ.Cவைத கா.3I

க.Cவ

தேறா சாமBதிய . ஆைகயினா நா இவைன ெகாைல ெச4-வி.ட இ1த
காாியBைத ேபாாி "ற ெகாCB-

-கி அ3ப.C அதனா "ப.ட

தE "/' சமானமாகBதா நிைனக ேவC . அ1த தE " ஆறிேபான

தE பல, '"D ைடB தE "'. எேனர

உபBதிரவ

உடாகி உ<Bதி

ெகாேட இ+க)3ய தE பாக இ+கிற- - எப- இபா.3 விாிFைர.

இத!கCBத பா.ைட கவனி7க. இ1த Jறாவ- பா.Cதா ேமேல

ெசாவ1த கா1திய தB-வBதி!/
அ1த கைடசி பா.ைட' ெசாI

Bதா4".

னா சில ேகவிகைள எEபி அவ!றி!/

பதி ெசா ெகாடா பா.C (லபமாக "ாி7 . சாி, ராவணைன

? - இ1த ேகவி/ பதி ராம

ெகாலாம என ெச4தி+க ேவC

ேப(கிற மேனாபாவBதி-+1- ெதாிவ- என ெவறா, ராவணைன

ெகாலாம அவ>/ நலறிF வ+ ப3யாக ஒ+ மன மா<தைல உடாகி
யி+கேவC

எபதா/ .

அைத எப3' ெச4வ- ? அவேனா பைகைமேய பாரா.3 அகதைனB Xத>பி
சமாதானB-/ வர' ெசான ேபா-

ேபாாி ராவண

!றிI

ம<B- வி.டா. ேமI

ேதாவியைட1- ேசைனகைள7

இழ1- வி.C ஏகாகியாக நிறைத கC (ராம)
ஆஐயா நின/ அைம1தன மா+த

அைற1த

Mைள ஆயின கடைன இ< ேபா4 ேபா/
நாைள வா என நகின நாகிள

க கி

த நா

ஆ7தகைள7
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வாைள தாF< ேகாசல நாCைட வள
'ராவணா உ>ைடய ேசைன ெயலா

Mைள "2பக ேபால பற1-

ேபானைத காபா4, ேசைனயிலாம ஆ7த
ேபா "ாிவ- எக தம

இலாம நி!கிற உேனாC

அல. ஆைகயினா இ< ேபா4 ேபா+/

வ+வதானா நாைள/ வா, இைல சமாதானB- ெகறா இேபாேத தயா,''
எ< Tசைனயாக' ெசான ைத7
மிறி ேமI

)ட மதிகாம சமாதான எணேம சிறி-

ேமI சைடேக "-"- T'சிகைள' ெச4-ெகா3+1தா.

அப3ப.ட இவைன ெகாலாம ேவ< என ெச4- அவ>/ நலறிF
"க.3 மனமா<தைல உடாகி யி+க

37 ? - இ1த ேகவி/ ராம>ைடய

மன ேபாகிப3 பதி எனெவறா : அவ இேபா- சமாதானB-/

வரவிைலயானாI

அவைன ெகாலாம காBத Yாியா'(ன ெச4

த-ேபா சிைறபி3B- க.3ேபா.3+1தா சி<க' சி<க அவ>/
மனமா!றBைத உடாகி யி+கலா

- எப-.

இெனா+ ேகவி : மனமா<த ஏ!பCவத!/ அவ>ைடய மன

ப.3+1தா தாேன

37 ? சாBYக

மனமா!ற உC பணலா . ராஜச

அதிகமாக உளவக6/ ெவ/ விைரவி
ேம.டவகளானாI

ப.டா மனமா<தைல உடாகிவிடலா . ெவ<

மனமா!ற உடாகேவ

ப/வ-

ெகாLச

சிரம

தாமஸேம நிைற1தவ>/

3யா-. அப3யி+க இவ>/ எப3 நலறிF வர'

ெச4தி+க 37 ? - இ1த ேகவி/ ராம பதி: அப3ேய அவ ெவ<

தாமஸ /ண ளவனாக இ+1தாI அவைன நா ெகாறி+க)டா-. அ-

என/ "கEைடய தல. நா ெகாைலB ெதாழிைல' ெச4தி+க )டா-. நா

என ெச4தி+கேவCெமறா ெகாலா விரதBைத ேம!ெகாC ப.3னி
கிட1- மாC ேபாயி+கேவC . அப3' ெச4தி+ ேபேனயானா

'ராவணைன ெகாலெவேற ேகாதடBேதாC வ1த ராம த>ைடய ெசா1த
இயபாகிய க+ைணைய ேம!ெகாC ராவணைன ெகால ம<B- ப.3னி

கிட1- மாC ேபானா' எற ெப+ "க என/ உலகBதி நிர1தரமாக நி!/ .
இேபா- என/ கிைடBத- எைன ஏளன

ெச4ய நிைனபவக6ைடய

பாிகாச' சிாி" தா. ஆைகயினா இ1த ெகாைலB ெதாழிலா அைட1த ெவ!றி

ெபா4யான ெவ!றிதா- எப-. இ1த பதிைல இத!/ அCBத பா.C

ெசாIகிறதா இைலயா எ< பா+க.
'மாC ஒழி1- உலகி நி!/

வய/ இைச

யகமா.டா-
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ஊ ெதாழி உக1- ெதKவ

<வ எ "கைழ உண

M ெதாழி அைம1த மாபா! ேபா "ற ெகாCBதா ேபாற

ஆ ெதாழி ேலாாி! ெப!ற ெவ!றி7
இ1த பா.3!/ பத

அவBத

' எறா.

பதமாக அBத பாேபா .

மாC, ஒழி1- - நானாக எ உயிைரB -ற1-, உலகி நி!/

- அதனா

உலகBதி நிைலக)3ய, வய/ இைச - பிரகாசமான "கைழ,

யக மா.டா- -

அைடயாம, ஊ ெதாழி உக1- - ேசா< தி< ெகா3+க ஆைசப.C
உயிைர ைவB- ெகா3+1-, ெதKவ

<வ எ "கைழ உண - என/

ேவடாதவகளி ஏளன' சிாி" எ>ைடய "கைழ அழிக, M ெதாழி

அைம1த மாபா! - ஆபரணகைள அணி1த மாபனாகிய வி%ஷணா! ேபா "ற
ெகாCBதா ேபாற - 7BதBதி அLசி

-/ கா.3 ஓ3னவகைள ேபா<,

ஆ ெதாழிேலாாி! ெப!< இ1த 7Bத

ைறயி ெகாைல ெச4- அைட1த,

ெவ!றி7

அவBத

- ஐய

எப- பதெபா+.

அசBதியமான ெவ!றி, எறா - எ< ெசானா

இ1த பா.3Iள பதகைள பா+க. 'மாC ஒழி1-, உலகி நி!/
வயகிைச

யகமா.டா-, ஊ ெதாழி உக1-, ெதKவ

<வ எ "கைழ

உண, Mெதாழி அைம1த மாபா! ேபா "றெகாCBதா ேபாற, ஆ
ெதாழிேலாாி ெப!ற ெவ!றி7

அவBத ' எறா.

இ1த பதகைள தனிBதனிேய அBத ெச4- பாகேவC . அேபா- தா

இேபா- மகாBமா கா1தியவக கைடபி3B- நட1- கா.3, உபேதசிB-வ+கிற
' அஹி சா சBதிய 'மாகBைதேயதா க ப ஆயிர
ெசாயி+கிறா எப- விள/ . ’எ<
தமிைழ ப!றி' ெசானத உைமைய7

உளனவாக)3ய சாBதியகைள7
ெகாட- தமி இலகிய

ஆCக6/

உளெத தமி' எ< க ப

உணரலா . எைற/

அவ!றி!கான அறகைள7ேம /றியாக

எற ெபா+ைள "க.Cவேத 'எ<

எற க ப வாகி க+B-.

னேமேய

ள ெதறமி'
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இனி பதகளி அBதகைள பா+க.
மாC ஓழி1- - நானாக (இ'சாமாBதிரமாக) எ உயிைர வி.C ஒழியேவC
இ'சா மாBதிரமாக உயிைர விCவெதறா அத!/ ஒேர ஒ+ வழிதா உC.

-

அதாவ- அன ஆகாரBைத ம<B- உயி -றப-. அப3 நா மாC

ஒழி1தி+1தா
உலகி நி!/

வய/ இைச - உலகBதி நிைலB- நி!க)3ய அழியா"க

கிைடBதி+/ . என "க எறா, ராம ராவைண ெகாலெவேற

அவதாிB- , அப3 ெகாIவத!/ ேவ3ய ஆ7த பலக6 ம!ெறலா
சதிக6

இ+1-

)ட ெகாைல ெச4ய மனமிலாம ப.3னி கிட1- இற1-

ேபானாேன! எற அழியா"க கிைடB தி+/

அ1த "கைழ

யகமா.டா- - அைடயமா.டாதவனாகி, ஊ ெதாழி உக1- - உயிேராC
இ+1- சாபி.C ெகா3+பதி ஆைச ைவB-, ெதKவ

உண - எ பைகயாளிகெளலா
அழிB-விC

ப3யாக - என ஏளன

"இ1த ராமைன சBதிய $பியாகF

சிாிB- ஏளன

<வ எ "கைழ

ெச4- எ "கைழ

எப3' சிாி", ஏ "க அழி7

ைசதய JBதியாகF

இ+கிற

எறா :

க+ணாநிதியான பரபிர மBதி அ செம< ெசானாகேள ! சீ! இKவளFதானா

இ1த ராம! காBத Yாியா'(ன எற ஒ+ சாதாரண க1தவ க.3' சிைறயி
ைவBதி+1த ராவணைன, வாயி>ைடய வா பB-Bதைல M'சியாக ெதாBதி

ெகா3+க க.CC கிட1த ராவணைன சிைற பி3கேவா, க.3 ேபாடேவா
3யாம எ.ட இ+1- பாண

ேபா.C ெகா< தாேன வி.டா. இவனா நாரா

யண>ைடய அ ச ! இவனா அவதார "+ஷ ! இவனா பரபிர மBதி ப/தி!''
எ< சிாிB- ஏளன
ஆதலா

ெச4வதனா எ"கைழ விEகி ஏபமி.C விCவாக.

Mெதாழி அைம1த மாபா!- ஆபரணகைள அணி1த மாபனாகிய வி%ஷணா!
ேபா "ற ெகாCBதா ேபாற - சைட/ பய1-

ேபாற, - இேக சைட/ பய1-

-கி.C ஓ3னவகைள

-கி.C ஓCவதாவ-:- பர பிர மBதி

பிரதிநிதியான ராம>/' ெசா1தமான பல க+ைண எற ஆ7த தா. சBதிய

தவறாத சா1த தா க+ணாநிதியான பகவா>ைடய அ சமான ராம>/
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ைதாியHதான . அ1த க+ணா பலமான சா1தBைதவி.C அத!/ ேநமாறான

ெகாைலைய ேம!ெகாடதனா ராம த>ைடய (தம ைதாியBைத

இழ1தவனாகி வி.டா. அ1த ைதாிய

ேபா4வி.டதனா ஆ7த பலBதி பி ஓ3

ஒளிய ேவ3யதாகி வி.ட-. அதனா ராம ேபா "ற ெகாCBதவனாகB

தைன க+-கிறா. அப3 ேபா "றெகாCBதா ேபாற ஆ

ெதாழிேலாாி! ெப!ற ெவ!றி7

ெச4- அைட1த இ1த ெவ!றி7

அவBத எறா - 7Bத

ைறயி ெகாைல

அசBதிய எறா. ஆ ெதாழி எப-

ேபாB ெதாழி. ”ெப+ ெகாைல வழியா
க+ணாJBதியான கடFளி அ ச

ேபா வழியி ” அைடகிற ெவ!றி,

எற ஆம உண'சி7ள என/

ெபா4யான ெவ!றியாகBதா "லபCகிற-. என/ அவBதமலாத சBதியமான
ெவ!றி எ- எறா ஸாBYகBைதேய கைடபி3B- ப.3னி கிட1மாெடாழி1- ேபாயி+க ேவC

எ< ராம ெசானா எப- இ1த

பா.3 ஐய1திாிபற விள/கிற-. இ- தா கா1தியBதி அ3பைட.

ெம4Lஞான உண'சி7

இ-ேவதா.

இ1த 'ெம4Lஞான ' எறைத நா

ந பினா I

ந பாவி.டாI , மிகF

"திய

ைறயி மகாBமா கா1தியவக ெசாIவதாக நிைனகிற இ1த ெம4Lஞான

உண'சி ஏ!கனேவ ந

ைடய இலகியBதி இ+பைத காD ேபா- அதி

ஒ+ அMவமான 'இலகிய இப

' நம/ உடாகிற தலவா? அ- ேபா- .

-----------X----------X----------X----------

