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Source Source Source Source     
நீதிேதவ� மய�க  
அறிஞ� அ�ணா 
ெம�ய�ப� அற�க�டைள 
மணிவாசக� பதி�பக 8/7சி�க� ெத�, பாாி ைன, ெச�ைன 600108. 
 த" பதி�# : மா�$, 1998 தி�வ%&வ� ஆ�( : 2029  
விைல *.10-00; மணிவாசக� ெவளியி�( எ� : 610 
வி(தைல� ெபா�விழா ஆ�( ெவளி-(  
--------------  

""""அ�ணா ஒ� சகா
த�அ�ணா ஒ� சகா
த�அ�ணா ஒ� சகா
த�அ�ணா ஒ� சகா
த�""""    
தமிழேவ� சதமிழேவ� சதமிழேவ� சதமிழேவ� ச. . . . ெம�ய
ப�ெம�ய
ப�ெம�ய
ப�ெம�ய
ப�    

 
அறிஞ� அ�ணா தமிழக.தி�  த�ைம� ேப$சாளராக. திக01தா�. ேப$சி2, 
எ3.தி2 #4ைம பல ெச�4 ம5மல�$சி�6 வி.தி�டா�. அவ� எ3.4 ேப$7 
விழி�#ண�$சி ஏ9ப(.தின. கைலகளி" சிற1த கா:சியி" ேதா�றி, தமி0� 
பாசைறயா ப$ைசய�பனி", ப�ட ெப95� ெபாியா� ப6.தறி;� பாசைறயி" 
பயி�ற மாமனித�. ேப$சா9றலா2 எ3.தா9றலா2 #திய தமிழக உ�வாக� 
கன; க�டவ�. ஆ9ற" வா�1த அவர4 எ3.4 ேப$7 தமி0 உைரநைடயி" 
ெபாிய மா9ற.ைத ஏ9ப(.தின. அ�ணாவி� பாணி (மர#) பலரா" பி�ப9ற�ப�( 
வ�கிற4. ெமாழி  5�ேகறிய4; #தியேதா� விைசைய� ெப9ற4. அ�ணா 
வழியினாி� எ3.4 ேப$7 தமி0 உைரநைட வரலா9றி" ஒ� தி��# ைனயா� 
அைம1தன. 
 
ப�>த� ெமாழி ம�க% ெமாழியாயி95. நாவா2 ேபனாவா2 அ�ணா ஆ9றிய 
பணி அளவிட9காிய4. பல ஆ�ேவ(க% வ1தி�1தா2 அ�ணாவி� ப�களி�# 
 3வைத? மதி�@( ெச�யவி"ைல . சி5கைத, நாவ", க�(ைர, நாடக ஆகிய 
அைன.4 இல�கிய வ>வ�களி2 ஈ(ப�( உைழ.4� #திய பாணிைய அவ� 
உ�வா�கி?%ளா�. அ(�6. ெதாட�க& எ4ைக ேமாைனக& , 
காவிாிைய�ேபா" க�ைகைய� ேபா" அவர4 ேப$சி" ஊ9ெற(.தன. அவர4 



3 

 

ேப$சி" தமிழகேம க�(�( கிட1த4. க�.தா2 நைடயா2 ெசா"2 
வைகயா2 அ�ணா;�ெகன. தனிவழி அைம1தி�1த4. அவ� நட.திய 
இத0களி" அவ� எ3திய க�(ைரக&, க>த�க&, இல�கிய. தர.4ட� 
அைம14 வள� தமி3�6$ ெச3ைம ேச�.தன. நாவ�ைம மி�க நா( ேபா95 
நாவலராக. திக01த அ�ணாவளமான நைடயினா" #க0ெப9ற எ3.தாளராக; 
விள�கினா�. ெசா9ெபாழி;களி" #திய பாணிைய உ�வா�கி ேமைட.தமி3�6 
வள ேச�.தா�. ேமைட.தமிைழ உ�வா�கியவ�களி" அவ�  த" வாிைசய�. அவ� 
ெசா9ெபாழி;. தைல�#க& பைட�#க&�6$ D�>ய ெபய�க&ேம #4ைமயா� 
அைம14 வி�டன. கவிைத� ப�# அைம1த உைரநைட அவ��6 உைரநைட 
வரலா9றி" நிைலேப5 அளி.4 வி�ட4. அ�ணா அழகாக; 7ைவயாக; 
எ3தினா�. அவ� பைட�# எ1த இல�கிய வ>வமாகயி�1தா2 சீ�தி�.த ஒளிE7. 
இதழாளராக அைம1ததா" நிரப எ3த வா��# கிைட.த4. அவ� க�.4 
பர�பாளராக; விள�கினா�. அ�ணாவி� ப� க$ சாதைனகைள அ�கீகாி.4, 
ெப�ைம ேச��6 வைகயி" #க0மி�க அ�ணாமைல� ப"கைல�கழக டா�ட� 
ப�ட அளி.4� ெப�ைம�ப(.திய4. 
 
அ�ணா ஒ� அறிவாலயமாகேவ திக01தவ�. ெசா9ெபாழிவாள� - எ3.தாள� - 
Fலாசிாிய�-- நாடகாசிாிய� -- இதழாள� - சி1தைனயாள� -தைலவ� என� ப"ேவ5 
சிற�#கைள� ெப95. திக01தா�. தமிழக.தி" அ�ணா;�6 அைம1த 
நிைன;$சி�ன ேபா" யா��6 அைமயவி"ைல. அறிஞ� அ�ணா மிக; 
#க0ெப9ற ஒ�ப9ற தைலவராக. திக01தா�. அ�ணாவி� பைட�#கைள 
அர7ைடைமயா�கிய தமிழக அர7�6 ெந:சா�1த ந�றி. அர7ைடைமயா�கிய 
பாேவ1தாி� F"கைள  த�  தG" ெவளியி�ட4 மணிவாசக� பதி�பக. 
த9ெபா34 அ�ணாவி� F"கைள? ெவளியி�( மகி0$சியைடகிற4. 
----------------- 

நீதிேதவ� மய�க�நீதிேதவ� மய�க�நீதிேதவ� மய�க�நீதிேதவ� மய�க�    
கா�சி கா�சி கா�சி கா�சி ----    1111    

இ��ட வான  
(இ> மி�ன2ட� கா95 பலமாக அ>�கிற4. இ1த ேபாிைர$ச2�கிைடேய ஏேதா , 
6ர" ேக�(� ெகா�>�1த4) 
 
ஆ�டவ� : நீதி ேதவா! நீதி ேதவா! 
(பதி" ஏ4 இ"ைல. மீ�( அதிகார ெதானியி" அைழ�கிறா�.)  
 
ஆ�டவ� : நீதிேதவா! நா� அைழ�ப4 உ� காதி" விழவி"ைலயா? நீதி ேதவா!  
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(நீதிேதவ�,  �வ14 ஆகாய.ைத� பா�.4, வண�கி நி9கிறா�.)  
 
ஆ�டவ� : நீதி ேதவா! Hேலாக.திேல #4�க�.4க% பரவி வி�டனவா. பைழய 
நிக0$சிக&�6, நா Iறின.  >;க%, தீ��#க% தவ5 எ�5 #கா� கிளபி 
வி�ட4. ஆகேவ இனி பைழய தீ��#க%, ெச"2ப>யாகா எ�5 Iறி வி(வா�க% . 
ேபாG��கிற4. இைத உ.ேதசி.4 #ன� விசாரைண நீதிம�ற நியமி.தி��கிேற�. 
இராவண� 69றவாளிதா�. இல�ைக அழி1த4 நியாயேம. இராவண� இர�கம9ற 
அர�க� எ�ப4தாேன கபாி� 69ற$சா�(க%. அதனா" அ1த வழ�ைக  தG" 
எ(.4� ெகா%&�க%. உடேன நீதிம�ற Iட ஏ9பா(க% நட�க�(. 
---------  

கா�சி கா�சி கா�சி கா�சி ----    2222    
இட� இட� இட� இட� : : : : இராவண� மாளிைகஇராவண� மாளிைகஇராவண� மாளிைகஇராவண� மாளிைக    

 
இராவண� க@ரமாக அம�1தி��கிறா�. அவ�  �னா" பழ வைகக&, 
ம4�கி�ண  இ��கி�றன.  
 
பாடக� ஒ�வ� அவ� எதிேர அம�14 பா>� ெகா�>��கிறா�. இராவண�, 
ம4ைவ 7ைவ.4 பாடைல ரசி.தப>? இ��கிறா�.  
 
பாட"  >கிற4. நீதி ேதவனி� பணியா% வ�த". அவைன� க�ட இராவண�  
 
இராவண� : யார�பா , நீ?  
 
பணியா% : நீதிேதவ� சைபயிேல, 7வ> ஏ14ேவா�. 
 
இராவண� : ஓேகா 7ைமதா�கியா? 
(பணியாளைன� பா��கிறா�. அவ�  ைற�பாக இ��ப4 க�() ேகாபியாேத 
அ�பேன! ேவ>�ைக�6$ ெசா�ேன�. அ4சாி, நீதிேதவ� சைபயிேல 7வ> 
ஏ14ேவாK�6, இ1த அ�ரம�கார� E�>ேல, எ�ன�பா ேவைல?  
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பணியா% : ேவைல?மி"ைல, ெசா1த மி"ைல, ேசதி ெசா"ல வ1தி��கிேற�.  
 
இராவ : ஓேகா ேசதி ெசா"ல வ1தி��கிறாயா? அவைன விடவா?  
 
பணி : எவைன விட?  
 
இராவ:  �# எ�னிட L4 ெசா"ல வ1தாேன, ஹKமா� அவைன விட எ�ன 
ெசா"ல வ1தி��கிறா�?  
 
பணி: உ�க% மீ4 அளி�க�ப�ட தீ��#கைள, ம5 விசாரைண ெச�?ப>, 
ஆ�டவ� க�டைள இ�>��கிறா�. 
 
இராவ : ம5 விசாரைணயா! மகி0$சி�6ாிய ேசதிதா�. அ4 சாி எ�ன திNெர�5 
எ� மீ4 அ�கைற?  
 
பணி : அ�கைற உமீ4 அ"ல. Hேலாக.திேல #கா� கிளபி வி�டதா.  �# 
அளி�க�ப�ட தீ��#க%, சாிய"லெவ�5.  
 
இராவ : அ4தாேன பா�.ேத�. #கா� கிளபி வி�டதா? நா� எதி��பா�.த4தா�.  
 
பணி : எ�ன எதி��பா�.தீ�க%? 
 
இராவ எ.தைன நாைள�6.தா�, Hேலாகவாசிக%, விழி� #ண�$சிய95� 
கிட�பா�க%, எ�5.  
 
பணி : அ4சாி, அற ம�ற I(கிற4. தா�க% வரேவ�( ெம�5 நீதிேதவ� 
க�டைள . 
 
இராவ: நா� வ�கிேற�. எ� மீ4 69ற 7ம.தி, எ�ைன இர�க எK ஒ� 
ெபா�ளிலா அர�க� எ�5 Iறினாேர, கப�, அவ�, அவைர$ சா�1தவ�க& 
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வ�கிறா�க% அ"லவா?  
 
பணி : அவ�க% எவ� இதி" கல14 ெகா%ள ேவ�>ய அவசிய மி"ைல, வர; 
மா�டா�க%.  
 
இராவ : அ4 எ�ப>? எ� மீ4 69ற 7ம.தினா�க%. 7ம.த�ப�ட 69ற�கைள, 
ப�>ய" ேபா�(, ேபைழயி" ைவ.4, ஆ&�ெகா� #ற பி>.4. L�கி� ெகா�( 
ேபா�, ேத>. ேத>� ெகா(.தா�க%. ஐேயா! இ�K விசாரைண வரவி"ைலேய 
எ�5 பய14, ஓ> ஓ>� ேபா�� பா�.தா�க%. அ�ப>� ப�டவ�க% விசாரைண�6 
வரமா�டா�க% எ�5 I5வ4 எ�ப>� ெபா�14?  
 
பணி : இத96 நா� பதி" ெசா"ல ேவ�(ெம�5 நிைன�கிறீரா?  
 
இராவ : ெசா"G.தா� ஆக ேவ�(. 
 
பணி : நீ�, அறிவாளி ! திறைமசாG நி�வாக.தி" ஆ9ற" மி�கவ�. ஆ& திறைம 
மி�கவ�. உம4 ஆ�சி� கால.தி" ெச�த சாதைனக% பல�பல. அ�ப>�ப�ட 
நீ�க% ேக�6 ேக%விக&�6, அவ�க% சாியாக� பதி" ெசா"ல  >யாம", 
திணறி, த.4பி.4 எ�5,  �K�6� பி� ஏதாவ4 உளறி வி�டா" சா�ட�ப�ட 
69ற�க% உைடப�( வி(ேமா எ�ற அ$ச, அவ�க�6 இ��கலா...  
 
இராவ : அதனா", கல14 ெகா%ளாம" இ��கலா எ�5 I5கிறாயா? 
பணியாளேன ேக% எ� மீ4 69ற 7ம.தியவ�க% விசாரைணயி" கல14 
ெகா%ள.தா� ேவ�(. என4 ேக%விக&�6 அவ�க% பதி" ெசா"Gேய தீர 
ேவ�(. அத� வாயிலாக உ�ைம உல6�6. ெதாிய ேவ�(. அவ�க% வர 
ம5.தா", நா� விசாரைணயி" கல14 ெகா%ள மா�ேட�. விலகி� ெகா%கிேற� 
எ�5 நீதிேதவனிட Iறிவி(. - நீ, ேபாகலா.. 
[கா�சி  >;] 
-----------  
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கா�சி கா�சி கா�சி கா�சி ----    3333    
இட� இட� இட� இட� : : : : நீதிேதவ� மாளிைகநீதிேதவ� மாளிைகநீதிேதவ� மாளிைகநீதிேதவ� மாளிைக    

 
(நீதிேதவ� அம�14 இ��கிறா�. பணியா% வ�த" அவைன� க�ட4) 
 
நீதிேதவ� : எ�ன அறம�ற Iட ஏ9பா(க% ெச�4 வி�டாயா? இராவணனிட 
ெச�திைய$ ெசா�னாயா?  
 
பணி : ஏ9பா(க%  >14 வி�டன. ேதவா. ஆனா", இராவண� விசாரைணயி" 
கல14 ெகா%ள ம5�கிறா�.  
 
நீதி : ஏ�, எ�ன காரண?  
 
பணி: த� மீ4 69ற 7ம.தியவ�கைள, தா� 65�6 -விசாரைண ெச�ய 
சமதி.தா"தா�, வ�ேவ� எ�5 I5கிறா�. 
 
நீதி : இ1த ச�கட.தி96 எ�ன ெச�வ4? ேமGடமாகிய ஆ�டவேனா, 
விசாரைணைய நட.4, எ�5 ஆைண இ(கிறா�. இராவணேனா , வர ம5�கிறா�. 
கபேரா ேக�க ேவ�>யதி"ைல. நி$சய வரமா�டா�. உ.. எ�ப> இைத..  
 
(இ1த ேநர கப� வ14 ெகா�>��கிறா�. அவைர� க�ட4)  
வா��க%! வா��க% உ�கைள.தா� நிைன.ேத�.  
 
கப� : நீதி ேதவா! நா� ேக%வி�ப�ட4 உ�ைமதானா? ம5 விசாரைண ெச�ய 
ஆ�டவ� Iறினாராேம! இராவண� வழ�ைகயா,  தG" எ(.4� ெகா%கிறீ�?  
 
நீதி : ஆ�டவ� க�டைளேய அ�ப>.தாேன. ஆனா", இராவண�, விசாரைணயி" 
கல14 ெகா%ள ம5�கிறா�.  
 
கப� : ஏ�, எத9காக ம5�கிறா�?  
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நீதி : த� மீ4 69ற 7ம.தியவ�க&, விசாரைண�6�பட ேவ�(. தா� 
ேக�6 ேக%விக&�6 அவ�க% - பதி" ெசா"ல ேவ�(. அத96 சமத 
இ�1தா"தா� விசாரைணயி" கல14 ெகா%ேவ� எ�5 Iறி வி�டா�. ஆகேவ 
கபேர தா�க% அவசிய இதி" கல14 ெகா%ள ேவ�(. இராவண� ேக�6 
ேக%விக&�6, த�களி� அறி;. திறனான பதிலா" அவைன அOவ�ேபா4 ஈ��க 
ேவ�(.  
 
கப� : நீதிேதவேரா இ4 எ�ன ேவ>�ைகயாக இ��கிற4? இராவண� எ�ைன� 
65�6 விசாரைண ெச�வதா? அத9காக நா� 69ற� I�>ேல நி9பதா? அர�க� 
 �பா?  >யா4 ேதவா!  >யா4.  >யாத4 ம�(ம"ல, ேதைவ?மி"லாத4. 
 
நீதி : கவியரேச! த�க% கவிைதயி� வாயிலாக. தாேன, இராவண� இர�கமி"லாத 
அர�கனா�க�ப�டா�. Hேலாக.தி2 அ�ப>.தாேன ேபச�ப(கி�றன. 
எனேவதா� ஆ�டவ� ம5 விசாரைண நீதிம�ற அைழ.4 இ��கிறா�. ஆகேவ 
கபேர! தா�க% தவறா4 கல14 ெகா%ள.தா� ேவ�(.  
 
கப� : ேதவா விஷ.ைத� க�6 பா#, ெகா>ய4. அத� விஷ தீய4. 
ஆப.4�6ாிய4, எ�5 எ(.4� Iறிய தீ��# தவெற�றா", இராவண� அர�க� 
எ�5 நா� Iறிய4 தவ5தா�, ேதவா.  
 
நீதி : உவைமயிேல உைம ெவ"2 திற� என�ேக4? கபேர! விசாரைணயி" 
தா�க% கல14 ெகா%வதாக இராவணK�6 ெசா"G அK�பி வி(கிேற�.  
 
க : சாி, ேதவா! நா� கல14 ெகா%கிேற�. இராவணனி� வாத.ைத?தா� 
ேக�ேபா. ம�க& ேக�க�(. நா� வ�கிேற�. 
[கப� ேபாகிறா�] 
[கா�சி  >;] 
--------------  
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கா�சி கா�சி கா�சி கா�சி ----    4444    
 
(Hேலாக.திேல #4�க�.4�க% பரவிவி�டனவா பைழய நிக0$சிக&�6 நா 
Iறின  >;க%, தீ��#க% தவ5 எ�5 #கா� கிளபிவி�ட4. ஆகேவ, இனி� 
பைழய தீ��#க% ெச"2ப>யாகா எ�5 Iறிவி(வா�க% ேபாG��கிற4. இைத 
உ.ேதசி.4. #ன� விசாரைண� ேகா�� நியமி.தி��கிேற�' எ�5 ஆ�டவ� 
அறிவி.தா�. நீதிேதவ� வழ�6 ம�ற.ைத� I�>னா�.  த" #ன� 
விசாரைணயாக, இராவண� வழ�6 எ(.4� ெகா%ள�ப(கிற4. கப�, 'பைழய 
ேகா�� தீ��பி�ப> இராவண� 69றவாளிதா�. இல�ைக அழி1த4 நியாயேம, 
இராவண� இர�கம9ற அர�க� எ�5 நீதிேதவனிட சம��பி�கிறா�. இராவண� 
த� வழ�ைக. தாேன நட.த இைசகிறா�. ேகா��>ேல, நீதிேதவ� தைலைம 
தா�6கிறா�, கப�, ஓைல$ 7வ>க&ட� தயாராக இ��கிறா�. சா�சிகளாக$ 
D��பனைக?, ைகேகயி? ஆஜராகி?%ளன�. இராவண�, எ�ேபா4 ேபாலேவ 
ெக@ரமாக வ�கிறா�. வழ�6 ஆரபமாகிற4.) 
 
நீதி : இல�காதிபேன! உ� க�சிைய எ(.4� Iற யாைர நியமி.தி��கிறீ�?  
 
இரா : எ�ைனேய நபி ஏ9ேற� இ�பணிைய? கபேர ! உம4 கவிைதயிேல 
ெகா:ச எ(.4� ெகா%ள அKமதி?�க%. 
 
[கப� #�னைக #ாிகிறா�].  
 
நீதி : உம4 க�சிைய நீேர எ(.4� ேபச� ேபாகிறீரா?  
 
இரா : ஆமா. நா� ேபா4 அத96 எ�5 ந#கிேற�.  
 
நீதி : வண�கா >யா� எ�ேறா� ெபய� உம�6�டா?  
 
க : ெபய� எ�5 I5வைத விட, வைசெமாழி எ�ப4 ெபா�14. ..  
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இரா : ெபா�.த பா��பதானா", வண�கா >யா� எ�5 ஓ� பழி$ெசா" உ�( 
எ�5 Iறலா.  
 
நீதி : ெசா" விள�க.4�6% Rைழய ேவ�டா. அOவித அைழ�க�ப�ட4�டா?  
 
இரா : ஆமா...  
 
நீதி : ஏ�?  
 
இரா: நா� ேக�க ேவ�>ய ேக%வி அ"லவா அ4.  
 
க : எவ��6 வண�கினதி"ைல, மதி�பதி"ைல. அOவள; ம�ைட� க�வ.. 
எ�5 ெபா�%ப(. 
 
இரா : ெபா�%ப( எ�5 இ3�பாேன� கபேர! நீேரதா� ெசா"Gவி(ேம, 
என�6 ம�ைட� க�வ எ�5  
 
நீதி : எவைர? வண�கா. காரண?  
 
இரா : அவசிய ஏ9படாததா" ! 
 
நீதி : த�க சமாதானமா இ4!  
 
இரா : நா� ம�(மா? எ.தைனேயா ம�டலாதிபதிக% ெவ9றி Eர�களாக இ��6 
வைரயிேல, வண�கா > ம�ன�களாக.தா� இ�1தன�.  
 
க : அவ�க% Iட, தம4 இ�பவ"Gகளி� தாளிேல E01த4�(. ம:ச.திேல..  
 
இரா : நம4 கப��6 அ1த ரசவ�ணைனயிேல அபார. திறைம!  
 
நீதி : மாைல ேநர� ேப$7, காைல ேவைல�6 உதவா4.  
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இரா : Hேலாக.திேல எ.தைனேயா ம�னாதி ம�ன�க%, Eராதி Eர�க% 
ம9ெறா�வ��6 வண�காம" வா01தன�. அ4ேபால.தா� நாK வண�கா 
 >யனாக வா014 வ1ேத�. அ4 எ� Eர.தி� இல�சண Eண�க% அைதேய 
எ�ைன� பழி�க; பய�ப(.தி� ெகா�டன�.  
 
க: அ1த வாசக.ைத� ப9றிய விவாத.ைத வி�( விடலா எ�5 எ�Sகிேற�. 
ஏெனனி" வண�கா >ய� எ�ற ெபய� 4ாிேயாதனK�6 உ�(. ஆகேவ, 
இ1த$ சி"லைற�6$ சி1தைனைய$ ெசவவிட ேவ�டா.  �கியமான விஷய.ைத� 
கவனி�ேபா. ஐ#ல�கைள அட�கி ஒ(�கி, பரமைன ேவ�>. தவ ெச�4 வ1த 
 னி#�கவ�களி� யாக ேயாகாதி காாிய�கைள இல�காதிப� ெக(.4 நாசமா�கி 
வ1தா�. இ�ெப�� 69ற.4�6 எ�ன பதி" I5வா�? 
 
இரா : தவ, ஆாிய  ைற. அைத எ� இன� கலா$சார "  ைற�ப> நா� ஆதாி�க 
 >யா4. யாக எ�ப4 ஜீவ�கைள வைத.4, ெபா�ைள� பாழா�கி, ம�கைள 
ஏ��6 ஆாிய த1திர எ�ப4, எ� இன.தி� சி.தா1த. ஆகேவ, எ� 
ஆ�சி�6�ப�ட இட�களிேல, ஆாிய� பிரேவசி.4, எ� கலா$சார.4�6 
விேராதமான காாிய.ைத$ ெச�4, அத� Uல எ� க�டைளைய மீறினதா" நா� 
யாக�கைள அழி.ேத�.  
 
க : அைத.தா� 69றெம�5 I5கிேறா.  
 
இரா : அ4 எ�ப> 69றமா6? எ� ஆ�சி�6�ப�ட இட.திேல, எ� ம�க&�6 
எ4 சாி எ�5 தீ�மானி�க;, அத96 மாறாக நட�பவ�கைள. த�>�க; என�6 
அரச உாிைம உ�(. அேயா.தியிேல தசரத� ெச�த அVவேமத யாக.ைதயா 
அழி.ேத�? எ� ஆ&ைகயி" இ�1த த�டகார�ய.திேல, தவசி ேவட.தி" 
#614, எ� தைட உ.தரைவ மீறினவ�கைள, யாக காாிய�க% ெச�யலாகா4 எ�5 
த(.ேத�. மீறி$ ெச�தன�. அழி.ேத�. உ�க% இராம�, அேத தவ.ைத ஒ� 
D.திர� ெச�தத9காக அவKைடய இராWஜிய.தி", அவ� அKX>.த ஆ�ய 
த�ம�ப> தவ ெச�த4 6ல ைற�6. தகா4 எ�5 Iறி� ெகா"லவி"ைலயா? 
ஆாிய ராம�. ஆாிய Hமியி" ஆாிய த�ம.ைத� கா�பா9ற அநாாிய. தவசிைய� 
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ெகா�றா� அவ� அ4 எ� உாிைம எ�றா�. எ� நா�>ேல எ� உாிைமைய நா� 
நிைறேவ95வ4 தவறா6மா?  
 
க : அ4Iட� கிட�க�(... நீ இர�கெமK ஒ� ெபா�ளிலா அர�க�. 
ஆகேவதா� உ�ைன இராம� ெகா�5 இல�ைகைய அழி.தா�. இர�க, உய�1த 
ப�#, அைத இழ1தவ�கைள. த�>�ப4, ேதவ பிாீதியான காாிய. நியாய, 
த�ம. 
 
நீதி : (கபைர� பா�.4) இர�கமி�றி இராவண� நட14 ெகா�டைவகைள 
விவரமாக� I5.  
 
க: ஆகா தைடயி�றி ... இராவண� மகாப�>த�; வ"லைம மி�கவ�, தவசி? 
Iட. சாமேவத பா>யவ�. ெசள1த�ய.தி" நிகர9றவ�, எ"லா இ�1த4 
அவனிட.தி". ஆனா" இர�க எ�ற ஒ� ெபா�% தா� இ"ைல. இர�கமி�றி 
இராவண� ெச�த பல ெகா(: ெசய"கைள நா� விவரமாக� I5கிேற�. 
ேக&�க% ..  
 
இரா : கபேர சிரம ஏ� த�க&�6? இர�க எ�ற ஒ� ெபா�% இ"லாத அர�க� 
எ�ப4 த�க% 69ற$சா�(. அத96 ஆதார Iறி ஏ� அ2.4� ேபாக ேவ�(? 
நாேன I5கிேற�. ேக&... H�ெகா> 4வ%வ4 ேபாலானா%, அ1த� ெபா� 
அவி� ேமனியா% சீதாைவ நா� சிைறெய(.தேபா4 நா� இர�க கா�டவி"ைல. 
 
அலறினா% - நா� அர�க� எ�5 அறி1த4 நா� இர�க�கா�டவி"ைல. சபி.4 
வி(ேவ�' எ�றா%; #�னைக #ாி1ேத�. அ3தா%, சிாி.ேத�. பிராணபேத எ�5 
Iவினா% , எத96 நா� இர�க� கா�டவி"ைல. 
 
அேட, 4Xடா அாிபர1தாமனி� அவதாரமடா . இராம�. அவKைடய த�ம 
ப.தினிையயா இ1த� ேகால ெச�கிறா�? எ�5 வேயாதிக சடா? வா�வி�( 
அலறினா� - சீைத உயி� ேசார, உட" ேசார, விழியி" நீ� வழிய , I1த" சாிய 
ஆைட ெநகிழ.. அல�ேகாலமாக இ��க� க�( ேபாடா ேபா எ�ேற�. ேபாாிட. 
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4ணி1தா�. ேபா�கிேன� அ1த� #%ளி� உயிைர! இர�க கா�>ேனனா? இ"ைல 
. 
 
அரசிள�6மாி சீைதைய அேசாக வன.திேல சிைற ைவ.ேத�. ராஜேபாக.தி" 
இ��க ேவ�>ய அ1த ரமணிைய� காவG" ைவ.ேத�. ேச>ய� #ைடDழ 
ந1தவன.திேல ஆ>�பா> இ��க ேவ�>ய அழகிைய, அர�க மாத� உ��> 
மிர�ட, அவ% அ:7ப>யான நிைலயிேல ைவ.ேத�. அ1த அழகியி� க�க% 
6ளமாயி�. நா� இர�க கா�>ேனனா? இ"ைல. இர�க கா�டவி"ைல. ேதக 
4�பாக இைள.4வி(கிற4, ேதவகாலேன எ�5 எ�னிட Iறின�; 
'ேகாதா�I1த" - ேபசா வா� - வ9றாத ஊ9ெறன� க�க% ைவேதகி , விசாரேம 
உ�ெவ(.த4 ேபாG��கிறா% எ�5 ெசா�னா�க%.  
 
'பழ, பா", ம4, மாமிச, மல� - எதைன? ஏ95� ெகா%ள ம5.4வி�டா% 
ஜானகி எ�5 ெதாிவி.தா�க%. 'சாி, #.தி I5; மிர�(; ெகா�5 ேபா(ேவ� எ�5 
ெசா" பி>வாத Iடா4 எ�5 ெதாிவி , ேதவ��6 Uவ��6 அ:சாத 
இல�காதியதி. ஒ� ைதயG� க�ணீ��6 அ:சமா�டா� எ�5 ெசா" எ�5தா�, 
எ�னிட ேசதி ெசா�னவ� க&�6$ ெசா"G அK�பிேன�. இர�க 
கா�டவி"ைல?  
 
ெகா2 ம�டப.திேல ெகா�> அள1தா� வி@ஷண� ! த@! உன�6. தாச� #.தி 
தைல�ேகறி வி�டதடா!' எ�5 Iறி உ�கார ைவ.ேத�. இர�க ' கா�டவி"ைல 
 
ேபா4மா? இ�ன  ஏதாகி2 Iற�(மா ஈரம9ற ெந:சின� நா� எ�பத9கான 
ஆதார�க%! இேத4. அர�க�  ரட� ம�(மி"ைல,  �டாளாக;ம�ேறா 
இ��கிறா�. எதி��க�சி�கார� I5வைத விட ஆணி.தரமாக� 69ற� 
ப�>யைல. தி�டமாக� I5கிறாேன எ�5 ேயாசி�கிறீ�களா? இ�ன  
ெகா:ச ெச1ேத� ஊ95கிேற�, உ�க% - சி1தைன�6.  
 
கள.திேல எ� தபி மா�டா�; கதறின� ம�க%. எ� மக� மா�டா�; 
ம�ேடாதாி மார>.4 அ3தா%. எ� ம�களி� பிண மைலயாக� 6வி1தன. எ�6 
ர.த எ�6 பிண! நாச ந�.தனமா>95. அேயா.தியா� ஏவிய அழி;, ஆழிD0 
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இல�ைகயி" இட பி>.4� ெகா�ட4. கான  க�டைள?, ஏவலாி� 
பணிவான ேப$7, காவலாி� ெக@ரமான  ழ�க , எ1த இல�ைகயிேல நி.ய 
நாதமாக இ�1தேதா, அ�6 6டல51ேதா� I�6ர", கரமிழ1ேதா� கதற" ; 
ெப�>ாி� ெப��6ர", பிண�கைள� ெகா.4 வ1த ெப� பறைவகளி� 
சிறெகாG இைவ நிரபின. நா� இர�க கா�>ேனனா? அ4தா� இ"ைல ... 
 
[இராவண�, படபடெவ�5 ேபசியவ�, ெகா:ச கைள.4 உ�கா�1தா�. 
ேகா��டாாி� உ.தரவி� ேபாி" அவK�6 ஒ� ேகா�ைபயிேல ேசாமரச 
த�கிறா�க%. இராவண� #�னைக?ட� ம5.4வி(கிறா�.] 
 
''எ� அர7 உல�1த4, அ4 ெதாி14 எ� உ9சாக உல�1த ேபா4, இ4ேபா" ரச 
நா� ப�கிடவி"ைல . பழிவா�6த" எK பான.ைதேய வி�பிேன�. இர�க 
எ�ற ஒ� ெபா�% இ"லா அர�க� கபேர! இ4தாேன உம4 கவிதா நைடயிேல 
உ%ள வாசக? எ� மீ4%ள 69ற$சா�( இராவண� ஏ� அழி�க�ப�டா�. 
அவ�, இர�க எ�ற ஒ� ெபா�% இ"லா அர�கனானப>யா"! - மிக$ 7��கமாக 
 >.4 வி(கிறீ�, கவிேய!  
 
நா�, எ� மீ4 69ற சா�(பவ��6$ சிரம அதிக இ��க� Iடா4 
எ�பத9காக.தா� , எ1ெத1த சமய.திேல நா� இர�கமி�றி நட14 ெகா�ேட� 
எ�ற விஷய�கைள� Iறிேன�.  
 
க : எ�களா" Iட  >யா4 - அOவள; ெதளிவாக� Iற  
 
இரா : இைதவிட. ெதளிவாக இ��6. இனி எ�Kைடய பதி"  
 
நீதி : பல சமய�களி" இர�கமி�றி நட14 ெகா�டைத விவரமாக எ(.4� Iறிய 
பிற6 பதி" எ�ன இ��கிற4 ெதாிவி�க?  
 
இரா : பதி", ஏராளமாக இ��கிற4. அ1தி?ட� நட1தாக ேவ�( எ�5 
தீ�மானி�6 வழ�6 ம�ற�கைள� Iட நீதியி� ப�க இ3�க� I>ய அள;�6� 
பதி" உ�( - ேக&�க%! இர�க இர�க கா�டவி"ைல நா� ..... யாாிட ஒ� 
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ெப�பாGட அபைலயிட ஏ�? அர�கன"லவா நா�! இர�க எ�ற ஒ� ெபா�% 
தாேன கிைடயா4. கப� Iறிய4 ேபா"! கப� I5வதானா2 சாிேய. தா�க% 
Iறினா2 சாிேய! இர�க எ�றா" எ�ன? இல�சண Iற  >?மா? இ�ன 
விதமான நிைலைம�6.தா� இர�க எ�5 ெபய� எ�5 தி�டவ�டமாக� 
Iற >?மா?  
 
க : இல�காதிபதி வழ�6 ம�ற.திேல நி9கிறா�; ப%ளி�Iட.திேல அ"ல!  
 
இரா : நீதியி� I�ட.திேல நி5.த�ப�>��கிேற�. ஆகேவ தா� எ� மீ4 
சா�ட�ப�ட 69ற.தி� த�ைமைய, 69ற சா�(பவ�க%  தG" அள�க 
ேவ�( எ�5 ேக�கிேற�. உ�க&�6. த�>�க ம�( தா� ெதாி?? 
விள�க; ெதாிய ேவ�(ேம! I5�க%... இர�க எ�றா" எ�ன? எ4 இர�க? 
உ�கைள� ேக�கிேற�, உ�கைள ஏ� ஊைமயாகி வி�N�க%? இர�க எ�றா" 
எ�ன ெபா�%? 
 
நீதி : இர�க எ�றா" பிற�ைடய நிைலைம க�(, ேவதைனைய� க�( 
பாிதாப�ப(வ4, மன இள6வ4, இளகி அவ�க&�6 இத ெச�வ4...  
 
க : இத ெச�யாவி�டா2 ேபாகிற4, இ�ன" ெச�யாமலாவ4 இ��ப4..  
 
இரா : அதாவ4 த�னா" எ�ன ேவ�(மானா2 ெச�ய  >? எ�ற ஆதி�க 
இ��க ேவ�(. அ1த ஆதி�க.ைத� க�( அ:7பவ� ஒ�வ� இ��கிறா�. 
அவனா" ஆதி�க�காரைன எதி��கேவா த(�கேவா  >யா4. அ1த நிைலயிேல 
அவ� இ��6 பாிதாப கரமான, உதவிய9ற நிைலைமைய� க�( மன 
உ�6வ4, அவK�6� ேக( ஏ4 ெச�யாதி��ப4, I(மானா" அவK�6%ள 
கXட.ைத� ேபா�6வ4 - இ4 தாேன இர�க?  
 
க : மகா ப�>தன"லவா! அ�ைமயான வியா�யான ெச�4வி�டா�, இர�க 
எ�ற த.4வ.தி96.  
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இரா : தாகவிடாயா" தவி.4� ெகா�>��கிற4 ஒ� #%ளிமா�. அடவியிேல நீ� 
ேத> அைலகிற4. அ1த . ேநர.திேல சி5.ைத ஒ�5 மாைன� க�(வி(கிற4. 
மா� மிர%கிற4; சி5.ைத அத� நிைல க�( மன இளகி, பாவ இ1த மாைன� 
ெகா"லலாகா4 எ�5 தீ�மானி.4, இர�க�ப�(, மாைன அ�காைமயி2%ள நீ� 
நிைலய.4�6 அைழ.4$ ெச�5, அ4 நீ� ப�6 ேபா4 ேவ5 4Xட மி�க.தா" 
ஒ� தீ�6 ேநாிடாதப> கா.4� ெகா�>��கிற4. அ4தாேன இர�க ?  
 
க : சிலா�கியமான இர�க! ஆனா" சா.தியமா எ�ப4 ேவ5 விஷய.  
 
இரா : மாைன அ# எ�தி� ெகா"ல வ�கிறா� ேவட�. ேவடK�6 இர�க.தி� 
ேம�ைமைய எ(.4� Iறி தவசி த(�க� பா��கிறா�. ேவட� எ�ன ெச�வா�? 
 
க : ேவடனா அவ� தவசியி� ேப$ைச. த%ளி வி(வா�.  ரடன"லவா அவ�?  
 
இரா :  ரடனாக ம�(மா இ��கிறா�? ஞான�க�ணிலா� 6�ட�...  
 
க : வாVதவ!, வாVதவ..  
 
இரா : அ1த  ரட�, 6�ட�, ஊைமய"ல அவ� எ�ன ெச�வா� ெதாி?மா ; 
தவசிைய� பா�.4? ' னி#�கவேர எ� ெதாழி" கா�>ேல ேவ�ைட யா(வ4. 
இ1த மாைன நா� ெகா�றா"தா� இ�ைறய வா0; என�6 ! இர�கமி"ைலயா..' 
எ�5 ேக�கிறீ�. தவசிேய! பரமைனேய ேநா�கி. தவ #ாி? உம4 I�ட.தவ� 
யாக�களிேல, ஆ(கைள� பGயா�6கிறீ�கேள, அ1த$ சமய இர�க எ�5 ஒ� 
ெபா�% உைம வி�(� ேபா�வி( காரண எ�ன எ�5 ேக�பா�. ேக�டா� 
எ�5 க�4ேவா.  னிவ� எ�ன ெசா"வா�?  
 
க:  �டாேள! யாக பகவ. �ாீதி�கான காாிய எ�5 I5வா�.  
 
ரா : இைறவ� வழிபா�(�கான காாிய.4�6 இர�க எ�ற ப�#�6 பைகயா.. 
Vவாமி! எ�5 ேவட� ேக�பாேன!''  
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நீதி : க9பைன� கா�சிக% ஏ�? உ� க�சிைய� I5. இர�க எ�றா" பிற� 
கXட�ப(வ4 க�( மன இள6வ4. அ1த உயாிய ப�# உ�னிட இ"ைல ... 
இ�1ததா?  
 
இரா : இ"ைல! நாேன Iறிேனேன, எ1ெத1த$ சமய�களிேல இர�க 
ெகா%ளவி"ைல எ�பைத. நா� இர�க�ப�ேட� எ�5 #&6 ேபசி. த�பி.4� 
ெகா%ள வி�பவி"ைல. எ� வாத ேவ5... 
 
நீதி : அ4 எ�ன வாத? I5... ேக�ேபா!  
 
இரா : இர�க - என�6 இ"ைல எ�5 Iறி, அ1த ஒ� ெபா�% இ"லாத நா�, 
அர�க� எ�5 Iறி, அர�கனான நா� அழி�க�ப�ட4; இர�க என�6 
இ"லாததா"தா� எ�5 ேப7கிறா�கேள, அ4 E� அபவாத ஏெனனி", 
ஒ�வKைடய சி1தைன?, ெசய2 அவனவKைடய ெதாழி", வா0�ைக  ைற, 
இல�சிய எ�பனவ9ைற� ெபா5.தி��கிற4. அ1த நிைலயிேல, 'க�ணாகர�' 
எ�5 #கழ�ப(பவ�க& Iட பல சமய�களிேல இர�கம95 இ�1தி��கிறா�க%. 
இர�க இ"லாதா� அர�க� எ�றா" அைனவ�, ஆ�டவ� உ�பட அைனவ� 
அர�க�தா�...  
 
நீதி : விசி.திரமான வாதமாக இ��கிற4.  
 
இரா : ேவட�, இர�க.ைத� ெகா%ள  >யாதத96� காரண அவKைடய 
வா0�ைக  ைற, ெதாழி" ேவதேமாதி ேவ%வி நடா.4  னிவ�க%, யாக� 
ப7�கைள$ சி.திரவைத ெச�?ேபா4 இர�க கா�டாத4, அவ�க%, இர�க 
எ�பைதவிட, ப�தி எ�ற ேவேறா� இல�சிய.4�6 அதிக மதி�# த�வேத காரண. 
ேவடனி� வா0;, ேவதேமாதியி� உய�; அவரவ��6 இர�க.ைதவிட அதிக 
அவசிய %ளதாக. ெதாிகிற4. ஆVரம�களிேல உ%ள மா�ேதா" ஆசன�க%, 
இர�க.தி� அைடயாள$ சீ�(களா? விதவிதமான யாக�க%, இர�க ல�சிய 
வாதிகளி� ெசயலா? எ�ேக இர�க? ஏ� இ"ைல ? அவ�க% அர�கர"லவா? நா� 
ம�(மா அர�க�?  
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க : தேபாதன�கைள அர�கரா�கிவி�டா� இல�ேகச�! இனி, தயாபரைன? 
69ற சா�(வா� ேபா2!  
 
இரா : தா� பி>�க, த1ைத அ5�க, சீராளைன� - கறியா�6ப> தயாபர� 
ேசாதி.த4, இர�கெம�ற ஒ� ெபா�% இ"லாதவ� அர�க� எ�ற உம4 
இல�கண.ைத� ெபா�யா�க.தா�! சி5.ெதா�ட� உம4 சி5மதி� 
ேகா�பா�ைட� ெப�ெநறிெயன� ெகா�>�1தா", சிவனாைர ேநா�கி, 'ஐயேன! 
பாலகைன� ெகா�5 கறி சைம�க$ ெசா"கிறீேர, எ�ப> மன வ�? இர�க 
65�கி(ேம!' எ�5 Iறியி�1தி��பா�. உம4 ெதா�ட� #ராண  ேவ5 
உ�வாகி இ��6 அ"லவா?  
 
க : ேபசினா" மி�க.தி� கைத; இ"லாவி�டா" மேகச� கைத இOவள;தானா? 
இைவ இர�( வாத.4�6. த�கைவயாகா. ஒ�5 ப6.தறி; இ"லாத பிராணி� 
கைத; ம9ெறா�5 மனித நீதி�6� க�(�பட ேவ�>ய அவசியமி"லாத 
மேகVவர� விஷய. பிரVதாப வழ�6�6 இர�( ெபா�1தா .  
 
நீதி : கப� Iறின4  9றி2 உ�ைம . கா�>" #G?, ைகைலயி" உல; 
ஈசK ேகா�� விவகார.திேல உன�6 உதவி ெச�ய  >யா4.  
 
இரா : ேவ%வி ெச�?  னிவ�க%, இர�க ெகா%ளவி"ைல எ�பைத� 
Iறிேனேன ...  
 
நீதி : ஆமா... கபேர 6றி.4� ெகா%&.... சாி, இராவணேர! ேவ5 உ�ேடா !  
 
இரா: ஏராளமாக! ஆமா. தா�க% எத96� க�(�ப�டவ�?  
 
நீதி : நீதி�6! 
 
இரா : ம�ேடாதாி; இ4 சமய இ�6 நி�5 கதறினா".  
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நீதி : நீதி ெநறியினி�5 நா� அ�ேபா4 தவற  >யா4.  
 
இரா : அவ&ைடய க�ணீைர� க�(.  
 
நீதி : க�ணீ��காக� கடைமயினி�5 தவற மா�ேட�.  
 
இரா : அ�ப>யானா" கடைம ெபாிதா? இர�க ெபாிதா?  
 
நீதி : சி�க" நிைற1த ேக%வி... 
 
இரா : சி�க" நிைற1த4தா� ஆனா" பல��6 இ1த� பிர$ைன வ1ேத தீ�. 
கடைமயி� ப>தாேன நீ� நட1தாக ேவ�(?  
 
நீதி : ஆமா!  
 
இரா : கடைமைய நிைறேவ95ைகயி" அ$ச, தைய, தா�ச�ய, எ4; 
65�கிட� Iடா4. ஆக, அறம�ற.திேல நீ� E9றி��6 ேபாெத"லா அர�க� 
தாேன?  
 
நீதி : கபேர! 6றி.4� ெகா%&  
 
க : உய�1த இல�சிய.4�காக உைழ�கிறீ�க%; இர�க எ�பைத 
இல�சிய�ப(.தாத4 69றம"ல –  
 
இரா : ஆ! ஆனா" எ4 உய�1த ல�சிய - எ4 6ைற1த4 எ�ப4 அவரவ�களி� 
ெசா1த அபி�பிராய. அ1த அபி�பிராய.ைத உ�வா�6வ4 அவரவ�களி� 
ெதாழி", வா0�ைக  ைற, ஜீவிய.திேல அவ�க&� ெக�5 ஏ9ப�(வி( 
6றி�ேகா% இவ9ைற� ெபா5.த4.  
 
நீதி : சாி! ேவ5 உ�ேடா ?  
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இரா : ஏ� இ"ைல ! தேபாதன� நீதிபதி? ம�(1தானா? எ�ைன� 
ேபா�றவ�க% இ�K ஏராள! சா�சிகைள அைழ?�க%. இனி  
[சா�சிக% ப�>ைய� பா��கிறா� நீதிேதவ�. D��பனைக வ�கிறா%]  
 
இரா: த�ைகேய! உ� கைதைய� I5...  
 
நீதி : எ3தி� ெகா(.4 விட�(மா?  
 
இரா : ஆமா! ஆயிரமாயிர Eர�க&�6 அதிகாாியாக Eரெமாழி ேபசி வ1த எ� 
த�ைக, இ�ேபா4, நா2 ேப� ந(ேவ நி�5 ேபச  >யாதப> தா� ஆ�க�ப�( 
வி�டா%... 
[D��பனைக ஓ� ஓைலைய� ெகா(�கிறா%... ேகா��>ேல ஒ�வ� அைத 
வாசி�கிறா�.] 
 
இராம இல�7மணைர� கா�>ேல க�ேட�. U.தவாிட ேமாக ெகா�ேட�. 
எOவளேவா எ(.4� Iறிேன�. காத" கனலாகி எ�ைன. தகி.த4. 
ம�றா>ேன�..!  
 
இரா: ெகா:ச நி5.4 நீதி ேதவா! ஒ� ெப�; அரச 6(ப.தவ%, அதி2 
வண�கா4 வா014 வ1த எ� த�ைக வGய ெச�5, த� காதைல வா� வி�(� 
Iறினா%. இராம� ம5.தா�... ஏ�?  
 
க : இ4 ெதாியாதா? Yராம$ச1திர� ஏகப.தினி விரத�.  
 
இரா : ஏகப.தினி விரத எ�ற இல�சிய.திேல அவ��6� ப95த".  
 
க : ஆமா!  
 
இரா: அ1த இல�சிய.ைத அவ� ெபாிெதன மதி.தா�. –  
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க : ெபாிெதன ம�(ம"ல, உயிெரன மதி.தா�.  
 
இரா : தா உயிெரன மதி.த இல�சிய.தி�ப> நட14 ெகா%ள ேவ�(ெம�5, ஒ� 
ம�ைகயி� க�ணீைர� க�டா" இய9ைகயாக வ� இர�க.ைத இரவி6" 
ேசாம� த%ளிவி�டா�.  
 
க : இர�க கா�(வதா இ1த. L�.ைதயிட?  
 
இரா : காதைல. ெதாிவி�பவ� L�.ைதயா? ..  
 
க : இXடமி"ைல எ�5 Iறினபிற6, வGய ெச�5 ேமேல வி3வ4, உய�6ல 
ம�ைகயி� ப�ேபா ?  
 
இரா : கபேர! எ� த�ைக D��பனைக க�ட ஆடவ� மீ4 கா 95� 
க�.தழி1தவளா? இராமைன� ' காS �#, அ�5 நட14 ெகா�ட4 ேபால எ� 
த�ைக ேவ5 எ1த$ சமய.திேலK நட14 ெகா�டாளா?  
 
க : இ"ைல! ஒ�  ைற ெச�தா" ம�( 69ற 6ைற14 வி(மா, எ�ன?  
 
இரா : அத9க"ல நா� ேக�ப4? ஒ�நா& இ�றி, அ�5 இராமைன� க�ட4 
காத" ெகா�டா%. அவ&ைடய 6ணேம ெக�ட4 எ�றா அத96� ெபா�%? 
அ�5 ம�( அOவிதமான எ�ண ஏ9ப�ட4 ஏ�?  
 
க : எ� இராமKைடய ெசள1த�ய.ைத� க�( !  
 
இரா : 69ற அவ&ைடயதா?  
 
க : ஏ� இ"ைல ? சீைதயி��க, இவ% எ�ப>..  
 
இரா : ம�ன�க% பல மைனவியைர மண ெச�வ4  ைறதாேன?  
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க : ஆமா! ஆனா" இராம� ஏக ப.தினி விரதனாயி9ேற!  
 
இரா : அவ% அறியமா�டாேள! ஆகேவதா�, த� ஆைசைய. ெதாிவி.தா%. 
அ�5வைர அவ% எ1த ஆடவாிட  வGய ெச�5 காதைல ெவளியி( வ3�கி 
வி31தவள"ல. அ�5 ஓ� வ>வழகைன� க�டா%; ம�றா> நி�றா%. இர�க 
இ�1தா" ஏ95� ெகா�>��கலாேம! விரத.4�6� ப�க வர�Iடாெத�பதிேல 
விேசஷ அ�கைற ெகா�(, அவைள நிராகாி�பதானா2, இ�ப> அல�ேகால� 
ப(.தா4 இ�1தி��கலாேம! அவ&ைடய நாசிைய. 4�>.தேபா4 இராம - 
இல�7மண�க% இர�க.ைத எ.தைன ேயாசைன Lர.திேல விர�>னா�க%? 
அவ�க% அர�கர"லவா?  
 
க : காம�பி.த பி>.4 அைல1தவைள. த�>�காம" வி(வாேரா? 
 
இரா : கபேர! நா� இ��கிேற�, த�டைன தர! எ� த�ைகயி� 4�நட.ைதைய 
என�6. ெதாிவி. தி��கலாேம! ஏதாவ4 த1திர ேபசி, அவைள அK�பி வி(வ4, 
ம5ப> அவ% வ�வத96% என�6$ ெச�தி அK�பினா", நா� இ��கிேற�, 
அவ&�6� #.தி #க�ட இர�க  இ"ைல ; Zக  இ"ைல. இேதா, இ�ேக 
நி9கிறா%, நாசிய9ற ந�ைக! இர�க.ைத மற1த அர�கரா" அல�ேகால� 
ப(.த�ப�டவ%!  
 
த�கா� ேபா! தையேய உ�ெவ(.தவ�களி� தீ��# ; நா� இர�கெம�ற ஒ� 
ெபா�% இலா அர�க� எ�ப4 ஒ� நா% சி�கின D��பனைக, எ1த நா& எவ� 
 �# வர >யாத நிைலைய� ெப9றா%. எ� ைகதியாக� பலநா% இ�1த சீைத, 
ெசள1த�யவதியா�, சகல ெசௗபா�கிய�கைள? அேயா.தியிேல பிற6 
அKபவி.தா%. ஆனா" நா� அர�க�...  
 
(D��பனைக ேபா� வி(கிறா%. நீதி ேதவ� ம5ப>? சா�சி� ப�>ைய� 
பா��கிறா�)  
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இரா : நீதி ேதவா! சா�சி� ப�>யிேல தாடைக, 7பா6, மாாீச�, கர�  தGய 
வைதப�ட எ� ம�களி� ெபய� இ��6. அவ�கெள"லா 4Xட�க%. ஆகேவ 
த�>.தா� எ�5 கப�, ப"லவி பா(வா�. ஆகேவ, அவ�கைள வி�(வி(. 
I�பி( ைகேகயி அைமைய!  
[ைகேகயி வ�கிறா%]  
 
இரா : ேககய� மகேள! ம1தைரயி� ெசா"ைல� ேக�ட பிற6, இராமைன� 
ப�ட.4�6 வரவிடாம" த(�க நீ தி�ட ேபா�டாய"லவா?  
 
ைக : ஆமா 
 
இரா : ச�கரவ�.தியி� U.த 6மார� எ�ற  ைறயிேல இராமK�6 
அேயா.தியிேல ஆன1தமாக வா0; இ�1தத"லவா?  
 
ைக : ஆமா!  
 
இரா : அதி2 க�ேணா( க� கல1த காத" வா0�ைக நட.தி வ1த� கால...  
 
ைக : ஆமா... 
 
இரா: அ�ப>�ப�ட ஆன1த வா0விேல இ�1த இராமைன� கா( ேபாக$ 
ெசா�னேபா4, அடவியிேல உ%ள கXட, ஆப.4 இைவக&�6 இராம� 
உ%ளாகி, மிக; கXட�ப(வாேன எ�5 உம�6. ேதா�றவி"ைலயா?  
 
ைக : ேதா�றி95. ஆனா" பரத� நாடா%வதாக இ�1தா" இராம� காேடக.தா� 
ேவ�( எ�5 தீ�மானி.ேத�. ேவ5 வழியி"ைல.  
 
இரா : ப:சைணயி" 4யி2 இராம� ப7 #"தைரயிேல ப(�பா�, கனகமணி 
அணி1தவ� மரஉாிதாி�பா�; ராஜேபாஜன உ�டவ� கா�கனி தி�பா�; 
வசி�டைர� க�( களி.த க�களா", 4Xட மி�க�கைள� க�( கல�6வா�; 
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அரசாள ேவ�>யவ� விசார.திேல – ேவதைனயிேல U06வா� எ�5 
ெதாி1தி�14.  
 
ைக : கா( ஏக.தா� ேவ�( எ�5 Iறிேன�.  
 
இரா : இராம� கா( ஏ6வா� எ�ற நிைல வ1த4, அேயா.தியிேல இ�1தவ�க% 
எ�ப>யானா�க%?  
 
ைக : ெசா"ல  >யாத அளவி96� கXட�ப�டா�க%. 
(கபைர� பா��கிறா%.) 
 
இரா : கப�, அ4 ப9றி விவரமாக� பா> இ��கிறாேர, எ�கிறீரா? நா� 
அவ�ைடய கவிைத சிலவ9றிG�14 6றி�# வாசி�கிேற�. அைவ உ�ைமயா 
எ�5 பா�;  >?மானா" I5. 
 
[ஓைலைய� #ர�>� ெகா�ேட] அேயா.தியா கா�ட ; நக� நீ�6 படல.திேல, 
ஊரா� 4யைர� கப� உ%ள உ�6  ைறயிேல இ�ப4 பாட"க&�6 ேம" 
வ�ணி.தி��கிறா�. 
 
"இராம� கா( ெச"வா� எ�ற ெசா" காதிேல E01தேதா, இ"ைலேயா - அரச� 
அ1தண�, ம9ற மா1த� தசரதைன� ேபாலேவ 4ய�95� கீேழ 
சா�1தா�களா... #�ணிேல ெந��# ப�ட4 ேபாG�1ததா அ1த$ ெச�தி. 
மாத�க%, I1த" அவிழ� #ர�( அ3தனரா! அ>ய9ற மரெமன� கீேழ 
E01தனரா. அேம, ைகேகயி ' எ�5 கப� பா(கிறா�.  
 

'கி%ைளேயா( Hைவய3த கிள�மாட.  
4%&ைற? Hைசய3த வ�வறியா�  
பி%ைளய3த ெபாிேயாைர ெய� ெசா"ல  
வ%ள" வன #6வா ென�5ைர.த மா9ற.தா"',  
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வ%ளலா இராம� வன #6வா� எ�ற வா�.ைதைய� ேக�ட அளவிேல, கிளி? 
நாகணவா�� ப�சி?, E(களிேல வசி�6 Hைனக&, உ�வ.ைத அறியாத சி5 
6ழ1ைதக& அ3தன எ�றா", ெபாியவ�க% அ3த4 ப9றி எ�னெவ�5 
ெசா"வ4 எ�5 கப� பா>யி��கிறா�. கபேர த�க% பா�(�6 நா� 
Iறிய ெபா�% சாிதாேன?  
 
க : உ�ைமேய! இராகவ� கா( ெச"கிறா� எ�5 ேக%வி� ப�ட;ட� 
ப�சிக& Hைனக& 6ழ1ைதக& Iட அ3த� எ�5 பா>ன4�(. ஏ�, 
இ�ெனா� பாட2 உ�ேட 
 

''ஆ;ம3தவ� க�ற3தவ� றல�1த  
H;ம3த #ன9#%ள3த க%ெளா36�  
கா;ம3த களிற3த கா"வய�ேபா�  
மா;ம3தன வம�னவைன மானேவ''  

 
எ�5 பா>யி��கிேற�.  
 
நீதி :இராவண� Iறினைத விட, இ1த� பாட" ெகா:ச க>ன!  
 
இரா : எளிதா�கி விடலா நீதிேதவேன! 
 
ஆ; அ3த, அத� க�5 அ3த, அ�5 அல�1த H; அ3த, #ன" #% அ3த , க% 
ஒ36 கா; அ3த , களி5 அ3த , கா"வய�ேபா� மா; அ3த. அம�னவைன 
மானேவ' - இ4தா� கவிைத. ஆ;, கா;, மா;, களி5, இ�ப>� பலவ9ைற� 
கவி ச1தி�க$ ெச�ததாேல ெகா:ச சிரமமாக ஆகிவி�ட4 கவிைத! அ3த எ�ப4 
இைடயிைடேய அ>�க> வ�கிற4, ஒேர ெபா�% உண�.த கவிைதயி� ெபா�% 
இ4தா� - அ1த. தசரத ம�னவைன� ேபாலேவ ப7, அத� க�5, அ�5 மல�1த 
#Xப, நீாிேல வா3 பறைவக%, ேத� ெபாழி? ேசாைல, ேதாி" H�ட�ப( 
வG;%ள 6திைரக% இைவ யா; அ3தன எ�கிறா� கவி!  
 
நீதி : ஏ4, இராவணேன! கபாி� கவிைதகைள R�பமாக ஆரா�1தி��கிறீேர!  
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இரா : எதி��க�சி வ�கீலாயி9ேற கப�! அவ�ைடய 
வா�ெமாழியி2%ளைவகைள� கவனி.4 தாேன எ� 69றம9ற த�ைமைய 
நி*பி�க ேவ�(?  
 
நீதி : சாி! இராம� வன #6வ4 ேவ�( அேயா.தி ஒேர அ36ர" மயமாகி வி�ட4. 
அதனா" … 
 
இரா : (ைகேகயிைய� பா�.4) ஏனமா ைகேகயி இராம� கா( ேபாகிறா� 
எ�பைத� ேக�( Hைன?, யாைன?, 6திைர?, 6ழ1ைத?, H;, கா;, 
கிளி?, நாகணவா�� ப�சி? மன உ�கி அ3தனவாேம! அ1த ேநர.தி2 
த�க% மன இளகவி"ைலேயா?  
 
ைக : இ"ைல ...  
 
இரா : ஊரா� ஏசின� நீதி ேதவா! ஒ� ம�னாி� மைனவிைய$ ெசா"ல.தகாத 
ெமாழியினா" Iட ஏசின�. ெகா>யவேள ெகாைலகாாி!' எ�5 தசரத� ஏசினா�. 
ஊரா� எ�ன ெசா�னா�களா ெதாி?ேமா? கபேர Iறலாேமா?  
 
க : எ1த� பாடைல$ ெசா"ல� ேபாகிறீ�?  
 
இரா : நீ� பா>யைத.தா� நா� எ�ன கவியா, ெசா1தமாக பாட! 'கணிைக கா� 
ைகேகசி' எ�5 ஊரா� ேபசினரா [ைகேகயி ேகாபமாக� பா��க] அேம! 
அர�கனா எ� ெமாழி அ"ல இ4. அேயா.யா கா�ட, நக� நீ�6 படல 109 
பாட"...  
 
க : கணிைக கா� ைகேகசி எ�றா" விைலமக% எ�5 ெபா�%. நா� அ�ப>� 
பாடவி"ைல. ெகா:ச இைட$ ெச�க" #614 வி�ட4. நா� பா>ன4 
கணிைக நா� ைகேகசி' எ�5தா�.  
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இரா : பா�( ப34 பா��க�ப�ட பிற6, ெபா�%  �# இ�1தைத விட ேமாசமாகி 
வி�ட4 கபேர....  �பாவ4. ைகேகயிைய ேவசி எ�5 Iறினீ� இ�ேபா4 
ேவைசய� க�( ெவ�க�ப(வ�, ைகேகயியி� ெக�ட 6ண.ைத� க�டா" 
எ�ற"லேவா ெபா�%?  
 
க : ேவ5 விதமாக.தா� இ��க ேவ�(. நிதானமாக " ேயாசி.தா"தா�  >?. 
ைகேகயிைய நா� கணிைக எ�5 Iற  >?மா? 
 
இரா : Iறினீ�! ேவேறா� சமய தி�.தி� ெகா%&. சாி ஊரா� க�டப> ஏசின�. 
ஆனா" ேககய6மாாியி� மன மாறவி"ைல .  
 
நீதி : ஆமா! ெகா:ச  இர�கமி"ைல ...  
 
இரா : அர�கமாத"ல, நீதி ேதவா! ைகேகயி அைம ! தசரத� ேசாக 95 'மாேன! 
மடமயிேல ேககய� மகேள! ேகள> எ� ெமாழிைய ேப? இர�6ேம ெப�க�கரேச 
நீ இர�காேயா?' எ�5 எOவளேவா ெக:சினா�. ைகேகயி ம�னனி� #லபைல� 
. ேக�( மன இளகவி"ைல. ம�ன� U�$சி.4� கீேழ வி31தா�. அைமயி� 
மனதிேல இர�க எழவி"ைல . கப� Iறினா�. ம�ன� பல�, எ1த. தசரதனி� 
பாத�களி" E014 வண�கினா�கேளா, அ�ப>�ப�ட ம�ன� ம�ன� 
ைகேககியி� காGேல வி31தா�. ைகேகசி D0விைன� படல 25வ4 ெச�?%. த� 
மணாள�, ம�ன� ம�ன� த� காG" வி314 அ34, ெக:சி, 'என�6 
உயி��பி$ைச தர ேவ�(. எ� மக� இராம� நாடாளாவி�டா" ேபாகிற4; கா( 
ேபாக$ ெச�யாேத! அவ� ேபானா" எ� உயி� நி"லாேத' எ�5 உ%ள உ�கி� 
கத5கிறா�. ேககய6மாாி அ�ேபாதாவ4 இர�க கா�>ன4�டா? இ"ைல! 
ேகாசைல அ3தேபா4? இ"ைல! சீைத மர;ாி தாி.தேபா4 ? இ"ைல ஊேர #ர�( 
அ3தேபா4? இ"ைல ! 4ளி? இர�க கா�>யதி"ைல. ெவ9றி ெப9ேறா எ�ற 
களி�#ட� அ�றிர; 4யிG" நிமதியாக ஈ(ப�டா�களா! கப� Iறி?%ளா�. 
உ�ைமதாேன கபேர?  
 
க : உ�ைமதா�!  
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இரா : இர�க எ�ற ஒ� ெபா�% இ"லாேதா� அர�க�! உம4 இல�கணம"லவா 
அ4? ைகேகயி அைமயிட அ1த இர�க ஒ� 4ளி? இ"ைலேய எ�, அர�க� 
6லமா�கவி"ைலேய அைமைய இர�கெம�ற ஒ� ெபா�% இ"லாத 
காரண.தாேல நானி�1த இல�ைக அழி1த4 எ�றீேர, இர�க.ைத எ%ளள; 
ெகா%ளாத இ1த அைமயா� இ�14 அேயா.தி�6 அழி; வராத . காரண 
எ�ன? எ� த�ைக�6� ப�க ெச�தவ�கைள� பழிவா�க ேவ�(ெம�ற 
எ�ண. எ� க� � சீைத கதறிய ேபாதி2 இர�க�பட� Iடா4 - 
இர�க.4�காக ேவ�> அர�க� 6ல அரச ம�ைகயி� அ�க.ைத. 4�>.த 
ஆாிய�கைள வைத�கா4 வி�ேடாமானா" அர�க� 6ல.ைதேய ஆாிய 6ல.தி� 
அ>ைமயா�கி ைவ�6 இழிெசய" #ாி1தவனாேவா எ�5 எ�ணிேன�. அ1த 
எ�ண.தி�  � இர�க தைல கா�டவி"ைல. இர�க கா�டாதத9காக நா� 
அழி14 ப(வ4! இர�கமி�றி எ� த�ைகைய� ப�க�ப(.தி, வாGைய 
மைற1தி�14 ெகா�ற இராம�, ெத�வெம�5 ெகா�டாட�ப(வ4 ேத� 
தமிழிேல இ1த� கபK�6� பா�( க�ட ெதாி1ததா" நீதி ேதவா இ4 சாியா? 
சீைதைய நா� களவா>$ சிைற ைவ.ேத�. Uவ�க% இ4 ேபா" பல ைற 
ெச�தி��கிறா�கேள! நா� சீைதயி� சமத கிைட�க�( எ�5 சி1ைதயி" 
U�ட காம.ைத� Iட அட�கிேன�. Uவ�க% அழகிகைள� க�ட ேநர.தி", 
அட�க  >யாத காம.தா" ஆபாச�க% ெச�தி�� கி�றனேர! எ1த. ேதவ� க9ைப 
மதி.தா� எ.தைன ஆVரம�க% விப$சார வி(திகளாக இ�1தத96$ சா�5 
ேவ�(? மாைன� கா�> மய�கிேன� எ�5 Iறினா�,  �க� யாைனைய� 
கா�> மிர�>னாேன வ%ளிைய இ�ேக உ%ள ேதவ� Uவ� ெச�யாதைத நா� 
ெச�ததாக �ஜு�ப(.4 பா��ேபா! சீைத ேபா�ற ெஜக� ேமாகினி எ� . 
கர.திேல சி�கி? சீரழி�கா4 நா� வி�ட4ேபால எ1த$ சி�காாிையயாவ4 
ேதவ� Uவ� வி�>��பாரா? I5�க% இர�க இ"ைல எ�5 69ற 
சா9றின4 அ�ரம அத9காக இல�ைகைய அழி.த4 அநீதி! எ� ேவைல தீ�1த4. 
இனி நீதியி� ேவைல நட�க�(...  
 
[நீதிேதவ� திNெர�5 மய�கி� கீேழ சா�கிறா�. ஜூசாாிக% எ314 நி9கிறா�க%. 
நீதிேதவK�6 மய�க ெதளி1த பிற6 தீ��# எ�5 ேகா�� ேசவக� ெதாிவி�கிறா�. 
'அ4 ெந(நாைள�6� பிற6தாேன. சா.திய எ�5 Iறி� ெகா�ேட இராவண� 
ேபா�விட ேகா�� கைலகிற4. கப� அவசர.திேல கா" இடறி� கீேழ E0கிறா�.] 
------------  
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கா�சி கா�சி கா�சி கா�சி ----    5555    
இட� இட� இட� இட� : : : : தவ!சாைலதவ!சாைலதவ!சாைலதவ!சாைல    

 
இ�� : ச#க�, இராம�, ச#க� தா�.  
நிைலைம : [தவ$சாைலயி" ச#க�, தவ ெச�4 ெகா�>�1தா�. சா1தி தவ3 
அவ�  க, கா�ேபாைர வசீகர� ப(.த� I>யதாக இ��கிற4.] 
ேதவனி� தி��ெபய�கைள� Iறி. 4தி�கிறா�.  
இராம� அ�6 வ�கிறா�.  க.திேல - ேகாப�6றி?ட�.  
ச#கனி� தவ, இராமனி� அதிகார� 6ரலா" கைலகிற4.  
சீ9ற.4ட�, ேப7கிறா� ம�ன� - காரண #ாியாதவனாகி� 6ழ#கிறா� 
ச#க�.  
ம�னாி� ேகாப, எத� ெபா��( எ�பைத அறி1த4 ச#கK�6$ சிாி�# 
உ�டாகிற4. 
தவ ெச�வ4, தவறா எ�5 த�ைன.தாேன ேக�(� ெகா%கிறா�.  
த�>�க வ1த இராமைன? ேக�கிறா�.  
 
ச#க� : த� ெசா*பிேய! தவ ெச�வ4, 69றமா? எ� தைல ம�( 
ெவ�ட�ப�( வி�டா", கவைல ெகா%ேள�, இராமா த�ம.ைதேய, ெவ�> 
E0.4கிறாேய, - த6மா? இராவணைன� ெகா�றா�, இல�ைகைய ெவ�றா�, 
எ�5 Iறினா�கேள, அ4 ெபா� ம�னாி� ெப�ைம ம�க� Iடா4 எ�பத9காக, 
யாேரா , த1திரசாG க�>வி�ட ெபா�யாக இ��க ேவ�(. இராமா நீ, 
இராவணனிட ேதா9றா� - அவ� உ�ைன. த� ெப�1த�ைமயா", ம�னி.தா� 
- மணி  >? 7ம14 ெகா�>� எ�5 ெசா�னா�. - ஆ அ4தா� நட1தி��6 - 
இ�6 நீ. இராவணKைடய பிரதிநிதியாகேவ வ1தி��கிறா�.  
 
இராம� : ச#கா சி.த 7வாதீனம9றவ� ேபால� ேபசாேத  
 
ச: ெபா� அ"ல. அவ� தவ.ைத அழி�பவ� – இேதா நீ? அேத ேவைலைய 
ெச�ய வ1தி��கிறா� - அவனாவ4 தவ.ைத ம�( அழி.தா�. நீேயா, தவ 
ெச�? எ�ைனேய அழி�க வ1தா� - அவK�6 நீ பிரதிநிதிதாேன! - ெபா�யா –  
 



30 

 

இரா : ச#கா! இ�6 நா� தவ Iடா4 எ�5 Iறி, நட.த�ப( தவ�கைள 
எ"லா அழி.4� ெகா�> ��கிேற� எ�ற எ�Sகிறா�? தவ நட�கிற4 - 
நா� அதைன ஆதாி�கிேற� - உதவி? ெச�கிேற�.  
 
ச : இ4, தவ அ"லவா?  
 
இரா : தவதா� ஆனா" நீ ெச�வ4, தகா4 - எ� ேகாப, தவ.தி� மீ4 அ"ல - 
அ1த� 6ண அர�கK�6! அவரவ�, த.த, 6ல.4�ேக9ப நட�க ேவ�( எ�ற 
த�ம.ைத� கா�பா9றேவ, நா� இ1த� க(ைமயான நடவ>�ைக எ(�க 
ேநாி(கிற4. அர�க� ேபால. தவ�கைள� ெக(�6 4Xடன"ல நா�.  
 
ச : ேயாசியாம" ெபா� ேப7கிறா� - இராமா Iசா4 ேப7கிறா�. உ� ஆ�சியிேல, 
சில��6. தவ ெச�தா", ஆதர;, எ� ேபால$ சில��6. தைல ேபா6 
நிைல? இ��கிற4. இைத நீ நீதி எ�கிறா�.  
 
இரா : த�ம - நாK மீற  >யாத த�ம.  
 
ச: இத96� ெபய� த�ம அர�க� ெச�த4 ம�( எ�ன? அவ�க&, ஆாிய� 
ெச�த தவ�கைள� ெக(.தனேர தவிர, அவ�க% தவ.ைதேய ெவ5�பவ� எ�5 
Iற  >யாேத. அவ�களி" பல� தவ ெச�தன�. இராவணேன, ெபாிய தவசி ! 
அர�க� தைலவ�க% ெள"லா, தவ பல ெச�4, வர பல ெப9றவ�க%. ஆகேவ 
அவ�க&, தவ எ�றாேல ெவ5.4 அழி.தவ�கள"ல - தவ நா�க% ெச�யலா 
- ஆாிய� ெச�யலாகா4 எ�றன�. - அழி.தன� - நீ?. இ�6 ஆாிய� தவ 
#ாியலா, அநாாியனான நா� #ாித" தகா4, தைலைய ெவ�(ேவ� எ�கிறா� - 
இல�ைகயா� ெச�தா" பாப அேயா.தியா� அேத காாிய.ைத$ ெச�? ேபா4 
அத96� ெபய� ராஜ த�ம இராமா! என�6 ெவ�கமாக இ��கிற4. இ�ப>�ப�ட 
அரசிேல வா0கிேறாேம எ�5 - சீ�கிர, எ� தைலைய ெவ�>வி(. 
 
[வாத  >1த4. இராமனி� த�டைன கிைட.த4, வர ேவ�> தவ ெச�த 
ச#கK�6 அவ� தைல தைரயி" உ��ட4.]  
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இராம�, தவ$சாைலைய வி�( நீ�கினா�.  
இர.த ஒ36 தைல ! 4>.4. 4வ�ட உட"!  
 
கா�ைக, க36க% வ�டமிடலாயின. வழி�ேபா�க�க%, இ1த� ேகார� கா�சிைய� 
க�டன�. அலறின�. 
 
ச#கனி� தாயா��6 விஷய ெதாிவி�க�ப�ட4 - உ� மக� தைலைய யாேரா 
ெவ�> வி�டன� எ�5!  
 
ஐேயா, மகேன எ�5 அ�டமதிர� Iவினா% அ�ைன. ஓேடா> வ1தா% 
தவ$சாைல�6, தைரயி" உ��( கிட1த தைலைய� க�டா%. மீ�( க� 
திற1தா%. தைலைய� ைகயிேல எ(.தா% - 4> 4>.தா% - ெப��6ரG" Iவி 
அ3தா% - ெப9றவ%, ேவெற�ன ெச�வா%?  
 
எ(.4� ெகா�டா% தைலைய - எதி��ப�ேடாைர எ"லா, ேக�க29றா%, யா� 
ெச�த4 இ�ெகா(:ெசயைல எ�5.  
 
ச. தாயா� : மகேன இ1த� கதியா உன�6 யா� ெச�த சதியடா இ4? எ1த� பாதக�, 
எ1த� பாவி இ1த� காாிய.ைத$ ெச�தா�?  
 
க� U>� ைகI�பி� கட;ைள. ெதா34 ெகா�>�1த எ� மகைன, க.தி 
ெகா�(, க3.ைத ெவ�>ய காதக� யா�?  
 
மகேன மேகசைன� காண ேவ�(, அவ� அ�ைள� ெபற ேவ�(, அத9கான 
ஞான மா��க.ைத நாட ேவ�(, எ�5 ஏேதேதா Iறினாேய. இ1த� கதி�6 
ஆளானாேய! ஈ; இர�கம9ற இ1த$ ெசயைல$ ெச�தவ� யா�? இல�ைகயிேல 
இ�14 த�பி ஓ> வ1த அர�க�. எவனாவ4 ெச�தி��பாேனா இ1த� காாிய.ைத 
மகேன அ�ைம மகேன! ெவ�(�ட உ� தைலைய, நா� எ�ப>யடா க�( 
சகி�ேப�.  
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தவ ெச�கிேற�, தவ ெச�கிேற� எ�5 Iறி. ேதக.ைத� பாழா�கி� 
ெகா%கிறாேய, காS ேபாேத ெப9ற மன ெகாதாிகிறேத, ேபா4மடா அ�பா உ� 
தவ இத96 கட;% அளி�6 அ�% நம�6� ேபா4 எ31தி�, சா�பி(, உடைல� 
கவனி.4� ெகா% எ�5 நா� ெசா�ன ேபாெத"லா, ஆைச அதிகமாக� ெகா�(. 
அ�ைனேய அ:ஞான ேப7கிறாேய! அவ� அ�ைள நாட அேகார.தவ ெச�வ4 
 ைறதாேன - நா� தவ.ைத� ைகவிேட� - மகாபாபமா6; அைத விட� பாப 
தவ.ைத. த(�ப4 ெக(�ப4, எ�5, என�6� #.திமதி Iறினாேய - இ1த� கதி 
வ1தேத!  
 
உ�  க.ைத� க�டேபா4, ஞான ஒளி Eசியி��6ேம தவ.தி� கைளைய� 
க�(, இ1த� ெகாைலைய$ ெச�ய. 4ணி1த பாதக�, யா�? யாரடா மகேன? 
அவ� 6�டனா? பகவா� நாம.ைத நீ Hஜி�பைத� ேக�(, உ� தைலைய 
ெவ�>ய அ1த� பாவி, ெசவிடனா?  
(Dழ வ1தி��ேபாைர� க�()  
ஊைமகளா ஐயா நீ�க% – யா� ெச�த, அ�ரம இ4?  
 
இேதா, பா��க% - எ� மகனி� தைல - இ4, த6மா, ெசா"லடா - ெசா".  
 
ஏ�, ஓ(கிறா�? நி"லடா, நி" - எவ� ெச�தா� இ1த� காாிய.ைத ?  
 
தைலைய ெவ�>ய பாதக� யா�?  
 
எ� மகைன� ெகா�ற மாபாவி யா�?  
 
தவசிைய� ெகா�ற ெகா>யவ� யா�? - தவசிைய� ெகா�றவ� யா�? எ� மகைன� 
ெகா�ற மாபாவி யா�? இர�கம9ற அ1த� ெகா>யவ� எ�ேக இ��கிறா�?  
 
ஏடா! Uடா ! விைற.4� பா��கிறா� பதிேல4 Iறாம", உன�6 மக� இ"ைலயா 
- தவ ெச�4 தைலைய� பறிெகா(.த தனயனி�, தா� நா� இ1த அநீதி, 
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நட1தி��கிற4. அடவியி" அ"ல, அேயா.தியி" கள.திேல அ"ல, தவ. 
தல.திேலேய நட1தி��கிற4. 
 
மகேன! கட;ைள உ%ள�ேபா( எ�Sேபா4, கசி14 க�ணீ� ம"6 எ�5 
ெசா"வாேய! இ4, எ�னடா மகேன எனத�ைம மகேன - இர.தடா, இர.த, 
ெப9ற மன 7மா இ��6மாடா, மகேன! எ1த� ேபய� ெச�தா� இ1த� காாிய –  
 
அவைன� கா�(�க%. சிர இ�ப4 இ��பிK, எ� இ�கர ேபா4, இர�கம9ற 
ேபய� யா�?  
 
யா�? அவ� யா�? எ�ேக? எ�ேக இ��கிறா�:  
 
சீ�கிர அைழ.4$ ெச"2�க% - இ�K சில விநா>ேய எ� உயி� இ��6 - 
அத96% நா� அவைன� காண ேவ�( - அவ� எ� க�ணீைர� காண 
ேவ�(.  
 
இேதா - இர.த - மகKைடய இர.த, தாயி� கர.தி" –  
 
ஈ; இர�கம9ற இ1த� ெகாைலகாரைன� கா�(�க%, அவ� உடGேல, இ1த 
இர.த.ைத� H7கிேற� - அ4 ேபா4, அவ� உயி� ேபாக - 
[இராம� அOவழி வர] 
 
யா�? இராமனா! இராம� அறிவானா, இதைன - இராமா! உ� ஆ�சியிேல, மகனி� 
ெவ�(�ட தைல, தாயி� ைகயிேல தவசியி� தைல - சிைலயா , நீ - சீ9ற 
பிற�கவி"ைலயா? - க� திற14 தாேன இ��கிற4 - இேதா, எ� மக� தைல - 
மாபாவி யாேரா, ெகா�5வி�டா� - பி> - நீ�( கர.ைத – எ� உயி� பிாி? ேநர 
இ4 - நீ த�ம ேதவ� - ராஜாராம� - தவசிகைள ர�சி.தவ� - தவசிகைள இசி.த 
ரா�சத�கைள$ சஹாி.த ெஜயராம�! - இ1த அ�ரம.4�6. த�க த�டைன தர, 
உ�னா"  >?! உ� கடைம அ4 மகைன, மாயாவி ெகா�5 வி�டா� - மாதா 
வயிெறாி14 I5கிேற�, பழிவா�6 ெபா5�ைப உ�னிட ஒ�பைட�கிேற�. - 
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ராமா! நீ ந"லவ�. சகலகலா வ"லவ�. எ� மகைன� ெகா�ற மாபாவிைய, 
ம�டல.திேல, எ�6 இ��பிK, ேத>� க�(பி>.4, அவKைடய ஈ; 
இர�கம9ற ெந:ைச�I5 Iறா�கி� கா�ைக க36�6 வி�1தி(. ேவ�டா 
அைவகளி� 6ண  ேம2 ெக�( வி( - ம�ணி" #ைத.4 வி(. இராமா! எ� 
க�ணீ� எ� மகனி� ெவ�(�ட க3.திG�14 ஒ36 இர.த, இர�(, 
இேதா, உ� கர.திேல, கல14 6ைழ14 இ��கிற4. பழி�6� பழி 
அ�ரம�காரK�6. த�க த�டைன! இர�கம9றவK�6 ஏ9ற த�டைன அளி�க 
ேவ�>ய ெபா5�# உ�Kைடய4 - எ� மக� தைல - உ� ைகயி" - நா�, உ� 
கால>யி" –  
 
[அவ% கீேழ உயிர95 E0கிறா%. இத96% பணியா�க% வ14 I(கி�றன�. 
கைரப�ட இராமனி� கர.ைத� க3வ நீ� ெகா�( வ14 த�கி�றன�. ைக க3வி� 
ெகா�ேட]  
 
இரா : இ�K ெகா:ச ஜல, க3வ� க3வ... கைர ேபாக காேணா.  
 
ப�(.4ணி ெகா�( 4ைட.4 பயனி"ைல. எ(.4$ ெச"2�க%.  
[தைலைய? தாயி� உடைல? எ(.4$ ெச"கி�றன�. இராம� அர�மைன 
ெச"கிறா�.] 
--------------  

கா�சி கா�சி கா�சி கா�சி ----    6666    
இட� இட� இட� இட� : : : : ேதவேலாக� அறம�ற�ேதவேலாக� அறம�ற�ேதவேலாக� அறம�ற�ேதவேலாக� அறம�ற�....    

 
இ��ேபா� நீதிேதவ�, இராவண�, கப�, அறெநறி I5ேவா� … 
 
([இராவண� ெக@ரமாக உலவி� ெகா�( ேப7கிறா�. நீதிேதவனி�  க.திேல 
பய  ேசாக  ந�றாக� ப>1தி�1த4. கப� அறெநறி I5ேவாைர� பா�.4� 
#�னைக #ாிகிறா�. அவ�களி�  க.திேல? கவைல� 6றிக% காண�ப(கி�றன.] 
 
இரா : ேதவா! ேபசிய சா�சிக% - இ�6 வ14 ேபசாத சா�சிகைள விட� 6ைற1த 
அள;தா� எ�ணி�ைகயி". நா� ேம2 சா�சிகைள அைழ�க� ேபாவதி"ைல.  
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க : [எ314 நி�5 நீதிேதவK�6 மாியாைத ெதாிவி.4 வி�(] உ�ைம�6$ சா�சி 
ேதைவயி"ைல - ைவர.4�6 பளபள�#. தரேவ�>யதி"ைல - அமி�த.4�6 
இனி�#� I�ட. ேதைவயி"ைல - அழ6�6 அல�கார ேதைவயி"ைல –  
 
இரா : ேகGயாக) பாபி� ப"2�6 விஷ ேதைவயி"ைல - ஏராள அதனிடேம.  
 
நீதி : கபேர! உவைம� H�காவி" உலாவ ேநர இ"ைல. எ�ன உைர�க 
எ�Sகிறீ�?  
 
க : நா� எ� வாத.4�6. 4ைண ேதட, சா�சிகைள அைழ�க� ேபாவதி"ைல, 
உ�ைமயி� உ�வ.ைத. ெதளி;�ப(.த, நீதி ேதவனி� தி�$சைபயிேல 
அவசியமி"ைல - த�க% தி��பா�ைவ�6, உ�ைம ஏ9கனேவ ந�6 ெதாி1ேத 
இ��6மாைகயா",  
 
நீதி : அதாவ4 சா�சி இ"ைல . 
 
க : அவசியமி"ைல ...  
 
நீதி : அ4 நா� கவனி.4� ெகா%ள ேவ�>ய விஷய - அவசியமா, அ"லவா 
எ�ப4 - சா�சி இ"ைல எ�5 ம�( நீ� Iறலா.  
 
க : ஆமா நீதிேதவா சா�சி இ"ைல - அதாவ4 …. 
நீதி : இல�ேகச�, ேபசலா.  
 
இரா : வழ�கி�  >; ப9றிய கவைலய9ேற நா� இதிேல கல14 ெகா%கிேற� 
எ�பைத  தGேலேய Iறிவி�ேட�. காரண நீதி ேதவனிட மதி�#� 6ைற; 
அ"ல. நீதிேதவK ஏ9ெகனேவ தயாாி�க�ப�ட, ஏேதா ஓ� க�(. தி�ட.4�6 . 
உ�ப�ேட , ேவைல ெச�பவ�. அவாிட உ%ள 4லா�ேகா" அவ� ெச�த4 அ"ல ! 
ப>� க9க% - அவ��6. தர�ப�டைவ இைவகளி� 4ைண ெகா�( நீதிேதவ�, 
நிைற பா��கிறா�. நா� அவ�ைடய நிைற பா��6 6ண.ைத$ ச1ேதகி�கவி"ைல. 
அ1த. 4லா� ேகாைலேய ச1ேதகி�கிேற�. ப>�க9கைளேய ச1ேதகி�கிேற�. 
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என�6$ சாதகமான தீ��# கிைட�க ேவ�(மானா", நீதிேதவனி� உ%ள 
தி��தியாவ4 ம�( ேபாதா4 - - அவ� - தமிட தர�ப�(%ள 4லா� 
ேகாைல?, ப>�க9கைள?, L�கி எறி14 வி�( வழ�கி� சகல . அச�கைள? 
தாமாக$ சீ�L�கி� பா��க ேவ�(. இத96 நீதி ேதவK�6 ந"ெல�ண 
இ�1தா" ம�( ேபாதா4 - உ%ள.தி" உர ேவ�(.  
[நீதிேதவ�, தைலைய. ெதா�க வி�(� ெகா�>��க� க�( கப� ேகாபமாக 
எ314]  
க : இல�காதிபதி, வழ�6 ம�ற.ைதேய அவமதி�கிறா� - அவமதி�கிறா� – 
 
இரா : கபைர ேநா�கி� ேகGயாக நா� கவிய"ல, 6ைழய, ெநளிய! நா� இ�ேபா4 
எ(.4ைர.த4 வா�ைம - எ� அகராதி�ப>. 
 
நீதி : தைலைய நிமி�.தி இல�ேகசைன� ெக@ரமாக� பா�.4 இல�காதிபேன 
ஆ&�ேக9றப>, ேவைள�ேக9றப>, வழ�6�ேக9றப> , 4லா� ேகாைல?, 
ப>�க9கைள? மா95வ4, #4� பி�ப4 எ�ற நிைல பிற1தா", எ�ன 
கதியா6 நீதி?  
 
இரா : அத96 அ:சி , கால$ 7ைம E014 E014 சா�14 ேபான 4லா�ேகாG", 
ேத�14 ேபான ப>�க9கைள� ேபா�(, நிைற பா��ப4 நீதியா6மா, ேதவா!  
 
நீதி : [ச95 ேகாப.4ட�] சா�1த தரா7 ேத�1த ப>�க9க%,  த�  ைறயாக 
இம�ற.தி�  � Iற�ப�ட 69ற$சா�(க%. 
 
இரா : இ4தாேன நீதிேதவா,  த" #ன� விசாரைண! நா� ேபசிேன�  தG", பிற� 
பிற6 ேப7வ�.  >; எ�ன? கவைல இ"ைல ம5 விசாரைண வ1தேத அ4 ேபா4 
ேதவேன மா7 நீதிம�ற.4�6 உ�(, அளி�க�ப�ட தீ��#கெள"லா மா9ற 
 >யாத� அ"ல எ�ற பல #4 உ�ைமக% ஏ9ப�( வி�டன அ"லவா, அ4 
ேபா4, எ� களி�#�6� காரண அ4தா�. 
[நீதிேதவ� எ314 ேகாபமாக] 
நீதி : பிற6 I(ேவா. 
---------------  
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கா�சி கா�சி கா�சி கா�சி ----    7.7.7.7.    
இட� இட� இட� இட� : : : : வா$மீகி ஆசிரம�வா$மீகி ஆசிரம�வா$மீகி ஆசிரம�வா$மீகி ஆசிரம�, , , , இ�
ேபா& இ�
ேபா& இ�
ேபா& இ�
ேபா& : : : : 'ேராண&'ேராண&'ேராண&'ேராண&, , , , வா$மீகிவா$மீகிவா$மீகிவா$மீகி    

 
நிைலைம : வா"மீகி அம�14 ஓைல$ 7வ>கைள� ப>.4� ெகா�>��கிறா�. 
4ேராண� அ�ேபா4 அ�6 வ�கிறா�.  
 
4ேரா : நேமா நமக! நேமா நமக!  
 
வா" : நேமாநமக! நேமாநமக! வா��க% ! 4ேராணா$ சாாியா� அவ�கேள 
வா��க%. சகல கலா வ"லவராகிய தா�க%, இ1த ஆVரம.4�6 விஜய 
ெச�ததா", நா� பா�கியவானாேன�.. 
 
4ேரா : நீ�க% பா�கியசாGதா�. ஆனா"...  
 
வா" : எ�ன  னிவேர! விசார!  
 
4ேரா: விசார, ேவதைன, வித�டாவாத இைவ அைன.4,  னிவ�களாகிய 
எ�கைள� பி>.4 ஆ�>� ெகா�>��கிறேத. த�க&�6. ெதாியாேதா?  
 
வா" : ஏ�, எ�ன நட1த4,  னிவேர!  
 
4ேரா : இராவண� இர�கமி"லா அர�க� எ�5 69ற சா�> #கா� மK ஒ�ைற 
ஆ�டவ� இட.திேல கப� ெகா(.தா�.  
 
வா" : ஆ�டவ� எ�ன ெச�தா�? 4ேரா: எ�ன ெச�வா�? இராவணனிட.தி" 
ஏ9ெகனேவ ஆ�டவK�கி�1த ேகாப.தி", நீதிேதவைன அைழ.4 விசாரைண 
ெச�ய� க�டைள இ�டா�.  
 
வா" : வாத� பிரதிவாத�க% பலமாக இ��6ேம!  
 
4ேரா : இராவணைன� 69றவாளி� I�>ேல நி5.தி அவ� ெப�ைமைய�  
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6ைல.4 விடலா எ�5, கன; க�டா� கப�. 
 
வா" : கன; பG.தேதா?  
 
4ேரா : கனவாவ4, பG�பதாவ4! இராவணKைடய வாத�க&�6 பதி" Iற 
 >யாம" தவி�கிறா� கப�.  
 
வா" : வினாச காேல விபாீத #.தி கப��6 ஏ� இ1த வ#. Uல.ைத. திாி.4� 
Iறி #கா� மK ெகா(.தா", விசாரைணயி� ேபா4 இராவண� அழி14 ப(வா� 
எ�5 கப� எ�ணினா�, ேபா2. 4ேரா #கா� மK ெகா(.த கப� #3ேபால. 
4>�கிறா�. இராவணனி� ம5�#ைரகைள� ேக�( விசாரைண ேவ�( எ�5 
Iறிய கப�, இ�ெபா34 விசார.தி" U0கி� கிட�கிறா�. Hேலாக.தி2, 
ேதவேலாக.தி2 விசாரைண� ப9றிேய ேப$சாக இ��கிற4.  னிவேர! 
[கப� வ�கிறா�] 
 
வா" : வா� கபேர, வா�! எ�ன விசார.4ட� காண�ப(கிறீ� இராவண� மீ4 
நீ� Iறிய 69ற$சா�(�6, ம5 விசாரைண நட�பதாக� ேக%வி�ப�ேடேன! 
உ�ைமதானா?  
 
க : உ�ைமதா�  னிவேர!  
 
வா" : எ�ப>� ேபா�� ெகா�>��கிற4, விசாரைண?  
 
க : இராவண�, தா� ெச�த 69ற�கைள வாதி�( ம5�கிறா�. அ�ப3�க9ற - 
ஆதார�கைள அ%ளி, அ%ளி E7கிறா�. உவைமகைள� கா�(கிறா�. உட" 
சி"G�(� ேபாகிற4. வாத�க% பல #ாிகிறா�. ஏ95� ெகா%ள 
ேவ�>யி��கிற4. கவி$ ச�கரவ�.தி நா�, கல�கி வி(கிேற�, அவ� வாத.ைத� 
ேக�( ... 
 னி#�கவேர! இத96 நா� எ� ெச�வ4?  
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வா" : உம�6 ேவ�( ஓ�! நா� எ3தியைத. திாி.4 எ3தியதா" அ"லேவா 
இ1த அவVைத உம�6 . 
 
4ேரா : ந�றாக$ ெசா�னீ�க%. ஓ� கபேர ! இ1த மா னிவ� எ3தியைத. தமிழி" 
அ�ப>ேய ெமாழி ெபய��பைத வி�(வி�(, அ>�பைடைய மா9றி ஏன�யா, 
அவVைதைய� ப(கிறீ�.  
 
க : எ�ன மா9ற ெச�ேத�? நாராயண U�.தியி� அவதாரமான 
Yராம$ச1திரனி� ஏக ப.தினியாகிய சீதா பிரா�>�6� கள�க ஏ9பட� 
Iடாெதன� க�திேன�. இ4வா 69ற?  
 
வா" : நீ� I5வ4 உ�ைமயானா", க��பவதியான ஜானகிைய கா�>96 
அK�பினாேன ச1ேதக�ப�(. அதிேல கள�க இ"ைலயா, கபேர!  
 
4ேரா: அேதா( வி�டாரா சைர? நதி�கைரயி" இற14 கிட1த இராம$ச1திர�, 
மீ�( அேயா.தி�6 வ14, ஜானகி சேமதரா� ப�டாபிேஷக ெச�4 
ெகா�டதாக வ"லேவா எ3தி வி�டா�. ப�(�ேபான இராம$ச1திரK�6� 
ப�டாபிேஷகமா. எ�ன வி1ைத ! 
 
க : வி1ைதய"ல  னி#�கவேர!. விள�க உைர த1ேத�. சீைதயி� 
சிற�பிய"#கைள. தமி0� ப�ேபா( இைண.4ைர.ேத�. இராமனி� 
பரா�கிரம.ைத பாெர"லா #கழ, ப� அைம.4� பா>ேன�... இராவணனி� 
Eர, வGைம, தவ அைன.4 அகிலெம"லா அறிய$ ெச�ேத�. 
 
வா" : அதி" தான�யா, நீ� மா�>� ெகா�N�. ேக&ம�யா, நேமாட ெஜ�ம 
விேராதிக% அ7ரா%. அவ�கைள� ப.தி எ34வத96 ச1த��ப கிைட.தா", 7மா 
விடலாேமா? இ��கிற4 இ"லாத4 எ"லாவ9ைற? எ3தி விட ேவ�டாேமா, 
நா� எ3திய இராமா யண.திேல சீைதைய� கவ�14 ேபா6 கா�சி - 
[ெதா�ைடைய� கைன.4� ெகா�(] 
ேக& கபேர 4ேராணா$சாாியேர! நீ� ேக&. ேலாகமாதாவா அ�ைன 
ஜானகிைய இல�ேகVவ ரனாகிய இராவண� அவளி� I1தைல� பி>.4, இ3.4 



40 

 

அவைள. த� மா�ேபா( அைண.4 4ைடயி" ைக ெகா(.4, L�கி� ெகா�( 
ெச�றா� எ�5 நா� எ3திேன�. 
 
எ�ப> எ3திேன�.... 
 
4ேரா: ேலாக மாதாவா, அ�ைன ஜானகிைய இல�ேகVவரனாகிய இராவண�, 
அவளி� I1தைல� பி>.4, இ3.4 அவைள. த� மா�... ேபா( அைண. . 4 .. . 
 
ேம2 ெசா"ல, கப� ெவ�க�ப(கிறா�.  
 
வா" : ஆமா அவ% ெதாைடயி" ைக ெகா(.4. L�கி� ெகா�( ெச�றா� 
எ�5 எ3திேன�. அைத அ�ப>ேய வி�>�1தா", பிரVதாய வழ�கி96 
எOவளேவா உதவியாக இ��6. இராவண� இர�கமி"லாதவ� எ�ப4 �7வாகி 
இ��6. அைத வி�( வி�( இராவண� சீைதைய விரலா" Iட சீ�டவி"ைல. 
ம�ேணா( வி� ேநா�கினா� எ�5 எ3தினீ�. இ�ேபா4 ப(கிறீ�. :  
 
ெகட�Iடா4, தமிழனி� மர#. அழிய� Iடா4, அவ�த ெப�ைம எ�5 
எ�ணிேன�, எ3திேன�. இ4வா தவ5? கள�கம9ற� க9#�கரசி ஜானகி எ�5 
ம�களா" மதி�க�பட ேவ�(, என� க�தி ெத�Eக. த�ைமைய இைண.4, சீதா 
ேதவி�6 சிற�# வ1ெத�4 வ�ண, இல�காதிபதி, அவைள , ம�ேணா( 
ெபய�.ெத(.4 வி� ேநா�கினா� எ�5 எ3திேன�.  னி#�கவேர! இ4வா 
நா� ெச�த 69ற? 
 
வா" : அ4தா� தவ5 எ�கிேற�, நா� Uல.ைத மா95கி�ற அதிகார 
உம�ேகைதயா? இராமாயண.ைத சி�X>.த வா"மீகி நானி��க அைத. 
தமிழா�க ெச�ய  9ப�ட 'நீ�க% Uல.ைதேய மா9றி வி�Nேர! அதனா" 
அ"லேவா இOவள; ெதா"ைல உம�6! 
 
4ேரா: அ4ம�(மா  னிவேர! இராவண� கபைர இழி.4 பழி.4 I5கிறா�. 
அ4, வாதி பிரதிவாதி ச�ைட எ�5 வி�( விடலா. ஆனா"  �ப4  �ேகா> 
ேதவ�கைள?ம"லவா அவ� வ#�6 இ3�கிறா�!  
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வா" : ேதவ�க% மீ4 கள�க ஏ9ப( வ�ண இராவண� நீதிம�ற.தி" 
வாதி�( ெவ"வைத நிைன.தா".  
 
4ேரா: கபரால"லேவா ேதவேலாக.4�6, இ�ப>�ப�ட கள�க ஏ9ப�( 
வி�ட4 எ�5 நிைன�க. ேதா�5கிற4.  
 
வா" : கபேர நீ� ெகா(.த #கா�க% விசாரைணயி� ேபா4 உ�க&�ேக தீைமயா� 
வ14  >ய� ேபாகிற4. ெபா5.தி�14 பா��க% ..  
 
க : மா னிவேர! கவி$ச�கரவ�.தி எ�5 உலக எ�ைன� #க0கிற4. அ4 இ1த 
இராவணK�6. ெதாியவி"ைல. அவேனா எ�ைன வாதி�(� ெகா"கிறா�. நீேரா, 
எ�ைன ைநயா�> ெச�4 ெகா"கிறீ�. ஊ.. நா� வ�கிேற�. ) 
[கப� ேபாகிறா�? [கா�சி  >;! 
------------------ 

கா�சி கா�சி கா�சி கா�சி ----    8888    
இட� இட� இட� இட� : : : : அறம�ற�அறம�ற�அறம�ற�அறம�ற�    

இ��ேபா�: நீதிேதவ�, இராவண�, கப�, அ�னி ேதவ�.  
 
இரா : அ�னி ேதவேன! #�ணிய.ைத நா>.தாேன யாக�க% ெச�ய�ப(கி�றன?  
 
அ�னி : ஆமா.  
 
இரா : மன.L�ைமதாேன மிக  �கிய யா� காாிய.திேல ஈ(ப(பவ�க&�6.  
 
அ�கினி : மன.L�ைமதா�  �கிய.  
 
இரா : தா�க% பல யாக�க&�6$ ெச�றி��கிறீ� - வர- அ�% –  
 
அ�னி : ேபாயி��கிேற�.  
 
இரா : பல யாக�களிேல தர�ப�ட ஆ6திைய உ�( - -  
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[அ�னியி� ெதா1திைய$ 7�>�கா�(கிறா�, அ�னி ேகாபி�கிறா�] 
 
அ�னி : எ�ைன ேவ�> அைழ.தவ�க&�6. தாிசன த14 Hஜி.தவ�க&�6 
வர அ�ளி இ��கிேற�. இல�ேகசா வி�S ம�S அறி? எ� மகிைமைய 
- நீ அறிய மா�டா� - ஆணவ உன�6 –  
 
இரா : மகிைம...! வர அ�& வ"லைம த�க�6� கிைட.த4; த�க&�6 இ��6 
ேதவ பதவியா" –  
 
அ�னி : ஆமா. 
 
இரா : அ1த. ேதவ பதவி,  மல�கைள அட�கி, ப:ேச1திாிய�கைள� 
க�(�ப(.தி, தேபா பல ெப95, #�ய.ைத� ெப9றதா" த�க&�6� கிைட.த4, 
கிைட.த4. 
 
அ�னி : ேவ5 எ�ப>� கிைட�6 ப:சமா பாதக ெச�4 ெப5கிற பதவியா, ேதவ 
பதவி?  
 
இரா : ப:சமா பாதக, அர�க� ெசய" ேதவ� உல6�6 ப:சமாபாதக, ந:7 ! 
 
அ�னி : உ�ைமதா� ! 
 
இரா : அ�னி ேதவேன! ச�த ாிஷிக% உம�6. ெதாி?ேமா?  
 
அ�னி : ெதாி?...  
 
இரா : ஏ� திைக�# ஒ�  ைற ச�தாிஷிக% ெச�த யாக.தி96$ ெச�றி�1தேர, 
கவனமி��கிறதா?  
 
அ�னி : ேபாயி�1ேத�. இரா தேபா பல ெப9றவேர தவசிக% எ3வ� ெச�த அ1த 
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தனி$ சிற�பான யாக.4�6$ ெச�ற தா�க%... எ�ன ெச�தீ� … 
 
அ�னி : ெச�றி�1ேத� - அைழ.தி�1தன�.  
 
இரா : அைழ�காமலா ெச"E�! த�க% மகிைமைய அறி14தா� அைழ.தன�, அ1த 
மகாிஷிக% - வர அ�% வாாீ� எ�5தா� அைழ.தன� – ஆனா" அ�6 ெச�5 
தா�க% ெச�த4 எ�ன?  
 
அ�னி : ஆ6தி அளி.தன�.  
 
இரா: அவ�க% ஆ6தி அளி.தன�, அ�னிேதவேன! அவ�க% அளி.த4 ஆ6தி - 
தா�க% வி�பிய4 எ�ன?  
 
அ�னி : நா�...  
 
இரா : தா�க% வி�பிய4 எ�ன?  மல�கைள அட�கிய U�.திேய! வி�S 
ம�S ேபா95 ேதவேன! அ�% ேவ�> அவ�க% ஆ6தி அளி.தன� - ஆனா" 
நீ� எைத வி�பினீ�. மன. L�ைமயா" ேதவ பதவி ெப9றவேர எைத வி�பினீ�... 
ெசா"ல மா�N�... ச�தாிஷிகளி� ப.தினிமா�கைள அ"லவா வி�பினீ�.  
 
யாக காண$ ெச�றீ�, ேமாக ெகா�( வி�N� - த யாக.தி" ஈ(ப�>�1த 
ச�தாிஷிக% மைனவிமா� மீ4 - இ1திாிய�கைள அட�கியதா" இ1த. ேதவ பதவி 
ெப9றீ� - உைம வண�கி வர ேக�டன� தவசிக%. நீேரா, காம க�6 
க�க&ட� ாிஷி ப.தினிகைள� பா�.தப> நி�றீ�.  
 
அவ�கைள� க9பழி�க. தி�டமி�N�. உ�டா ? இ"ைலயா?  
 
அ�னி : ஏேதா ஒ� வைகயான மன மய�க.  
 
இரா : உம�6 வர அ�ள� ேபான இட.திேல நீ� காம� ேபயானீ� - ெபயேரா 
ேதவ� - #கேழா அபார - ெசயேலா, மிக மிக ம�ட ரகமான4. அ�னி ேதவேன! 
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யாக�கைள அழி.தன� அர�க� எ�கிறா�கேள, அவ�க% Iட அOவள; 
ஈன.தனமாக நட14 ெகா�டதி"ைல. நீதி ேதவா! யாக 6�ட�கள�ேக இ4 
ேபா�ற ஆபாச�க% அன1த - யாக பகவ. �ாீதி�கான காாிய எ�5 
வியா�யான I5கிறா�, கப�!  
இ1த யாக�களி" இல�சண இ�ப> இ��கிற4! யாக�க&�6$ ெச�5 வர 
அ�ள� ேபா6 ேதவ�களி� ெசய" இOவித இ��கிற4 –  
 
அ�னி : மன மய�க எ�5தா� Iறிேனேன!  
 
இரா : உம�6 மன மய�க ஏ9படலாமா? யாக 6�ட.த�ேக அம�1தி�1த ாிஷி 
ப.தினிகளிட ஏ9ப�டேத மன மய�க - க�>.தனரா - த�>.தனரா - ேதவ 
பதவிைய இழ1தீரா? - இ"ைலேய - காம1தகார ேச�ைட #ாி1தீ� - #ாி14, அ�னி 
ேதவனாகேவ ெகா2 E9றி��கிறீ� - எ�ைனேயா, இ1த� கப� அர�கனா�கினா� 
- எ� ராWய அழி1த4 த�ம சமத எ�5 வாதா(கிறா�. நா� அர�க� ஆனா" 
நா� ெச�ததி"ைல, தா�க% ெச�ய. 4ணி1த அ�கிரம.ைத ...  
 
ஆாிய�க% ெச�? யாக�கைள� ப9றி, நா� எ�ப> மதி�# ெகா%ள  >?? இ1த 
யாக�களி" பிரச�னமா6, அ�னி ேபா�ற ேதவ�களிட நா� எ�ப> மதி�# 
கா�ட  >?? ஆகேவதா�, யாக�கைள அழி.ேத�. ாிஷி ப.னிகைள� Iட� 
க9பழி�க. 4ணி? இ1த. ேதவ�க%, எ�ைன இழி.4, பழி.4 ேபசலாமா? 
இவ�களி� அகரம.ைத அபல�ப(.த யா� கிளபாததாேலேய இவ�க&�6 - 
இவ�களி� #க0 பா>� Hாி�பைட? இ1த� #லவ��6, எ�ைன� க�>�க. 
4ணி; பிற1த4.. ...  
 
I�பி(�க% ஒOெவா� ேதவைன? - அவரவ�களி� அ�ரம$ ெசயைல , 
ஆதார.ேதா( எ(.4� I5கிேற� - ம5�க  >கிறதா இ1த மகாKபாவ�களா" 
எ�5 பா��ேபா.  
[நீதிேதவ�, கவைல ெகா�டவராகி, சைபைய� கைல.4 வி(கிறா�]  
 
நீதி : இ�5 இவ95ட� நீதிம�ற கைலகிற4. பிற6 I(ேவா. 
------------  
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கா�சி கா�சி கா�சி கா�சி ----    9999    
(நீதிேதவK, இராவணK வ14 ெகா�>��கி�றன� ) 
 
இரா : நீதிேதவா! இர�க எK ஒ� ெபா�ளிலா அர�க�, இ4 எ� மீ4 
சா�ட�ப�(%ள 69ற$சா�(. எ� மீ4 ம�(ம"ல, பலரா", பல ேப� மீ4 
இ�69ற$சா�(, பல சமய�களி" சமய.தி9ேக9றா9ேபா" சா�ட� ப(கிற4.  
 
இர�க இ"ைலயா? ஏன�யா இOவள; க"மன? இர�க ெகா%ளாதவK 
மனிதனா? ச�வ சாதாரணமாக� ேக�க�ப( ேக%விக%. ஆனா", பலரா" பல 
சமய�களி" இர�க.ைத� ெகா%ள  >வதி"ைல. ஏ� வா0�ைகயி� அைம�# 
 ைறதா� காரண. நீதி : எ�ன இர�க ெகா%ள  >யாதத96 வா0�ைகயி� 
அைம�#  ைறயான காரண?  
 
இரா : ஆ நீதிேதவா! ஆ.  
 
நீதி : விள�கவி"ைலேய, த�களி� வாத.  
 
இரா : விள�கா.4, எ� வாத ம�(ம"ல, நீதிேதவா! எ� மீ4 சா�ட�ப�(%ள 
69ற$சா�( Iட.தா� விள�கவி"ைல. வா0�ைகயி� அைம�#  ைற, 
இர�க.தி� மன நிைலகைள மா9றி வி(கிற4. இ4 எ� வாத. அ4 த�க&�6 
விள�கவி"ைல . வா� எ�Kட� எ� வாத.தி� விள�க.திைன� கா�(கிேற�. 
(#ற�ப(த") 
[கா�சி  >;] 
------------- 

கா�சி கா�சி கா�சி கா�சி ----    10101010    
இட� இட� இட� இட� : : : : ேதவேலாக(தி$ ஒ� ந)ேதவேலாக(தி$ ஒ� ந)ேதவேலாக(தி$ ஒ� ந)ேதவேலாக(தி$ ஒ� ந)தவன�தவன�தவன�தவன�....    

இ��ேபா� அகGைக, ேதாழி, சீைத. 
[அகGைக?, ேதாழி?, H�பறி.4� ெகா�ேட ேப7கிறா�க%] 
 
அக : எ�னதா� ெசா"ல>, அவ� க�ணாU�.தி எ�றா"க�ணாU�.திதா�.  
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எ�ைன எ� கணவ�, க"லா6ப> சாப இ�( வி�டா� - கவனி�பார95� 
கிட1ேதன"லவா - ெவ6 கால - எOவளேவா உ.தம�க%, தேபாதன�க% அOவழி� 
ேபா�� ெகா�( வ14 ெகா�(1தா� இ�1தன�. ஒ�வ� . மனதி2 4ளி 
இர�க  உ�டாகவி"ைல .  
 
ேதாழி : க" மன பைட.தவ�க%. 
 
அக : கனி வைககைள� ெகா(.தி��ேப�, அவ�களி" எOவளேவா ேப��6 . 
காைல� க3வி, மல�Lவி இ��ேப� - ஒ�வ��6 இர�க எழவி"ைல . 
கைடசியி" எ� ஐய� ேகாத�டபாணி, மனதிேல இர�க ெகா�( எ�ைன� 
பைழயப> ெப� உ�வா�கினா� - எ� கணவைர? சமாதான� ப(.தினா� - 
அவ�ைடய இர�க.தா"தா� என�6 விேமாசன கிைட.த4.  
 
[அகGைக ேப7வைத� ேக�(� ெகா�ேட வ1த சீைத] 
சீைத : எவ�ைடய இர�க.தா"? 
[அகGைக ஓ>வ14 சீைதயி� பாத.தி" மல� Lவி, நமVகாி.த பிற6 ேதாழி? 
நமVகாி�கிறா%.]  
 
அக : அ�ைனேய! நமVகாி�கிேற�. த�க% நாத�, Yராம$ச1திர�ைடய 
கGயாண 6ண.ைத.தா� Iறி� ெகா�>�1ேத�, அவ�ைடய க�ைணயா"தா� 
இ1த� பாவி�6, ந9கதி கிைட.த4.  
 
சீைத : அவைர.தா� இர�க மன %ளவ� எ�5 #க0கிறாயா?  
 
அக : ஆமா. அமணி ஏ�?  
 
சீைத : அவைரயா? அ> பாவி! அவ��கா இர�க 7பாவ எ�5 வா� Iசா4 
I5கிறா� 
 
அக : திைக.4 தாேய எ�ன வா�.ைத ேப7கிறீ�.  
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சீைத : ைப.திய�காாி! இர�க 7பாவமா அவ��6 எ�ைன� கா�(�6. 
4ர.தினாேர, க�ைண� க�>, அ�ேபா4 நா� எ�( மாதம>  �டாேள 
க��பவதியாக இ�1த எ�ைன� கா�(�6 விர�>ன க"மன ெகா�டவைர, 
இர�க %ளவ� எ�5 ெசா"கிறாேய. எவேனா, எத9காகேவா, எ�ைன� ப9றி� 
ேபசினத9காக ஒ� 69ற  ெச�யாத எ�ைன - த�ம ப.தினி எ�ற  ைறயிேல 
அவ�ட� 14 வ�ஷ வனவாச ெச�த எ�ைன - இராவணனிட சிைற வாச 
அKபவி.4 அேசாகவன.திேல அ34 கிட1த எ�ைன , க��பவதியாக இ��6 
ேபா4, கா�(�6. 4ர.திய கா6.தைன� க�ணாU�.தி எ�5 #க0கிறாேய! 
க"2�விG�14 ம5ப>? ெப� ெஜ�ம எ(.த4 இத9காகவா? கைடசியி2 
எ�ைன$ ச1ேதகி.4, பாதாள.தி" அ"லவா #கைவ.தா�. அ�ப>�ப�டவைர, 
அக"யா எ�ப>ய> , இர�க %ளவ� எ�5 I5கிறா�? வி"Eர� எ�5 #க014 
ேப7, ச.4� ச�கார� எ�5 ேபசி$ சாமர E7 , எ�ன ேவ�(மானா2 ேப7 
#க0$சியாக, ஆனா" இர�க %ளவ� எ�5 - ம�( ெசா"லாேத இனி ஒ�  ைற - 
எ� எதிாி". பிராணபேத எ�ைன� பா� இ1த நிைலயிலா , எ�ைன� கா�(�6. 
4ர.4கிறீ�? ஐேயா! நா� எ�ன ெச�ேத�? 6>ைசயிேல இ��6 ெப�க&�6� 
Iட, க��பகால.தி", 7கமாக இ��க வழி ெச�வா�கேள ! ச�கரவ�.தியி� ப�ட 
மகிஷியான என�6 இ1த� கதியா? நா� எ�ப>. தா&ேவ�. பிாிய�ேத எ�ைன� 
கவனி�காவி�டா" ேபாகிற4, எ� வயி9றி2%ள சி7 - உம4 6ழ1ைத - அைத� 
கவனி?. ஐேயா! க��பவதி�6� கா�( வாசமா? ஐேயா! உடGேல வG;மி"ைல – 
உ%ளேமா, 4�க.ைதேயா, பய.ைதேயா தா�6 நிைலயிேல இ"ைல. இ1த 
நிைலயிேல எ�ைன� கா�(�6. 4ர.4வ4 த�மமா? நியாயமா? 4ளியாவ4 
இர�க கா�ட� Iடாதா? அ3த க�க&ட� நி�5 அOவித ேக�ேடன> - 
அக"யா ! எ� நாதாிட.  
 
அேசாக வன.திேல Iட அOவள; அ3.தி"ைல.  
 
அவனிட ேபசின ேபா4 Iட, எ� 6ரGேல அதிகார ெதானி.த4; மிர�>ேன�, 
இவாிட ெக:சிேன�. ஒ� 69ற  ெச�யாத நா� - இர�க கா�ட$ ெசா"G 
இரவி6ல$ ேசாமைன� ேக�ேட�...  
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சீதா! நா� ராம� ம�(ம"ல ராஜாராம�! - எ�றா�.  
 
ராஜாராம� எ�றா" மைனவிைய� கா�(�6 அK�#மள; க" ெந:ச இ��க 
ேவ�(ேமா எ�5 ேக�ேட�.  
 
அக"யா! எ� க�ணீ� வழி14 க�ன.தி" #ர�ட4. #யG" சி�கிய H�ெகா> 
ேபா" உட" ஆ>95. எ� நிைலைய அ1த ேநர.தி" அர�கனான இராவண� 
க�>�1தா" Iட உதவி ெச�வான>. ஆனா" நீ #க01தாேய க�ணாU�.தி எ�5, 
அவ�, எ� க�ணீைர$ ச�ைட ெச�யவி"ைல - நா� பதறிேன�, க�ைண 
கா�டவி"ைல, காG" E01ேத� - ஏேதா கடைம கடைம எ�5 Iறிவி�(, 
எ�ைன� கா�(�6. 4ர.தினா�. அ�ப>�ப�டவைர, த� பிராண நாயகியிட, ஒ� 
பாவ மறியாத ேபைதயிட, க��பவதியிட, க(கள; இர�க  கா�டாதவைர, 
அக"யா! #.தி ெக�டவேள! Iசாம" I5கிறா�, இர�க %ளவெர�5. இனி ஒ� 
 ைற Iறாேத; எ� மனைத ேவக ைவ�காேத''  
[சீைத ேகாபமாக$ ெச�5 விட, அக"யா திைக.4 நி9கிறா%] 
----------------- 

கா�சி கா�சி கா�சி கா�சி ----    11 :11 :11 :11 :    
பாைத பாைத பாைத பாைத ----    இராவண�இராவண�இராவண�இராவண�, , , , நீதிேதவ� வ�த$நீதிேதவ� வ�த$நீதிேதவ� வ�த$நீதிேதவ� வ�த$    

 
இரா : நீதிேதவா, ேபா4ம"லவா? இர�க.தி� ப" வைக உ�வ�க% விைள;க%.  
 
நீதி : எ�னா" காண; சகி�க  >யவி"ைல. காதா" ேக�க;  >யவி"ைல. 
அ�ைன ஜானகிேய இOவள; ேவதைன�ப(கிறாேர, அ�யனி� இர�கமிலா ெசய" 
க�(.  
 
இரா : உ�ைம அ4வாக இ��கிறேத ேதவா. இர�க ெகா%ளாதா� பல� உள�. 
அ4 அவரவ�க&�6 ஏ9ப�ட D0நிைல இர�க உ$சாி�பத96 எளிய பத, 
இனிைம?� Iட. வா0�ைகயிேல இர�க.ைத. ேத>� பயண நட.4வேதா - 
அைலகடGேல பா�மரம9ற கல ெச"வ4 ேபால.தா�. வா��க% ேபாகலா. 
[கா�சி  >;]. 
------------  
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கா�சி கா�சி கா�சி கா�சி ----    12121212    
நீதிேதவ� மாளிைகநீதிேதவ� மாளிைகநீதிேதவ� மாளிைகநீதிேதவ� மாளிைக    

நீதிேதவ� ேசாகேம உ�வாக, சி1தைனயி" ஆ01தி��கிறா�. அ�ேபா4 உ%ேள 
Rைழகிறா�, பணியா%. 
 
பணி : ேதவா, Hேலாக.தி" தா�க% க�ட கா�சிகளிேலேய, இ�K மன 
இலய.தி��கிறீரா? இ"ைல, இல�ேகச� த�Kைடய அர�க� 6ண.ைத 
த�களிட  கா�> வி�டானா? கல�க.4�6 எ�ன 7வாமி காரண? இ"ைல, எ� 
காதி" ப�டைவ த�க�6 எ�> வி�டதா? 
 
நீதி : எ�ன வ�ேபாேத, அ(�க(�காக ேக%விகைள� ேக�(� ெகா�ேட 
வ�கிறா�! என4 கல�க, நா� - Hேலாக.தி" க�ட கா�சிக%தா�. இல�ேகச� 
த� வாத.தி96, ஆதாரH�வமாக Hேலாக நடவ>�ைககைள� கா�>னா�. Hேலாக 
எ�ன? ேதவேலாக.தி2 சில கா�சிகைள� க�ேட�.  
 
வரவ�க% ஏ9றி��கி�ற ெதாழி", வா0�ைக  ைற, இல�சிய ஆகியவ9றா", 
இர�க கா�ட  >யாத ச1த��ப�க% பல ேநாி(கி�றன. இைத நிைன.ேத கல�க 
ெகா�ேட�. அ4 சாி, நீ ஏேதா காதி" ப�ட4 . எ�றாேய, எ�ன ேசதி காதி" 
ப�ட4?  
 
பணி : ச1ேதகி�கிறா�க%. 7வாமி, த�கைள. அ4 ம�(ம"ல, 69றேம 
சா�(கிறா�க%, த�க% மீ4.  
 
நீதி : [அல�சியமாக 69றமா? எ� மீதா? யா� அவ�க%?  
 
பணி : ேதவ�க% 7வாமி! தா�க% இராவணKட� 79றி� ெகா�>��கிறீ�களா. 
69றவாளி?ட� இவ� 79ற� காரண எ�ன எ�கிறா�க%.  
 
நீதி : 69ற சா�ட�ப�டவ�, தன�6 அளி�க�ப�ட தீ��#, அநீதி, அ�ரம, 
அநியாய எ�பைத விள�க ஆதார�கைள� கா�>னா�. ஏ� அவKட� ெச"ல� 
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Iடா4?  
 
பணி : இல�ேகசKட� தா�க% ெச"வ4, அவனிட இல:ச ெப95� 
ெகா�(தா� எ�5 ேதவ�க% ேப7கிறா�க% 7வாமி. –  
 
நீதி : [ ேகாப.4ட�] எவ�, எவைர� ப9றி? எ�ப>? ஏசி. திாி? மேனாபாவ 
Hேலாக.தி" தா� ெப�கியி��கிற4, எ�5 எ�ணியி�1ேத�. எ1த விதமான 
ப9ேறா, பாசேமா, ெகா%ைகேயா, இல�சியேமா, இ"லாதவ�க&, 
பா(படாமேலேய பலைன அKபவி�க ேவ�( எ�பவ�க& ம�(ேம இைத� 
ேபா�ற இழிவான காாிய�கைள$ ெச�4 ெகா�>��பா�க%. இ1த� #95ேநா� 
Hேலாக.ேதா( நி9காம", ேதவேலாக.ைத? ப9றி� ெகா�ட4 ேபா2. 
அைவகைள வி�(. த%&. காதி" ேபா�(� ெகா%ளாேத. அ�ப>ேய வி31தா2, 
மனைத� ேபா�(� 6ழ�பி� ெகா%ளாேத ெத�னில�ைக இராவண� தீ��ைப� 
ப9றி, கவைலயி�றிேய இ1த விசாரைணயி" கல14 ெகா%கிேற�, எ�5 
ெசா"Gவி�ட பிற6, அவ� என�6 இல:ச தர ேவ�>ய அவசிய ஏ4? 
 
[இ�ேபா4, கப� ேகாபமாக உ%ேள Rைழகிறா�.] 
அவைர� க�ட4  
 
பணி : இேதா, கவி$ ச�கரவ�.தி அவ�கேள வ14 வி�டா�.  
 
க: நீதி ேதவ� அவ�க% ஏேதா அவசிய.ைத� ப9றி எ(.4$ ெசா"G� 
ெகா�>�1தா�க%. நா� இ�ேபா4 அவசிய.ேதா(தா� வ14%ேள�. அவசிய 
இ"லாம" அ1த அர�கேனா(, தா�க% Hேலாக.தி96 ெச�5 வ�வ4, 
அவேனா( 6லாவி� ெகா�>��ப4 ேகG�6ாியதாக உ%ள4 ேதவா! இ4 
அவசியதானா, எ�5 ேக�கிேற�.'  
 
நீதி : 69றவாளிெயன� க�த�ப(பவ� மிக$ சாதாரணமானவ� எ�5 தா�க% 
Iறிட  >யா4. கபேர , அவ� தன�6 ஆதாரமாக எ(.4� கா�( 
சபவ�கைள? சாதாரணமானெத�5 த%ளிவிட  >யா4. த� இைச 
வ�ைமயா" பரமனி� உ%ள.ைதேய உ�க ைவ.தவ�. ஈ( இைணய9ற 
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கைலஞ�. இைவகைள இ"ைல எ�5 ம5.திட எவ� உள� கபேர! அவKட� 
நா� ெசா"வ4, அடா4, Iடா4, எ�5 I5ேவா�, எ�ன காரண I5வா�. 
 
க : ம9றவ�க% எ�ன I5கிறா�க% எ�ப4 ப9றி நா� ஏ4 அறிேய�. நா� 
I5வ4, 69றவாளிெயன� - க�த�ப(பவKட�, தீ��# I5ேவா� 79றி� 
ெகா�>��ப4  ைறய"ல, சாிய"ல எ�5. அவ� விள�க Iற த�கைள 
அைழ�கிறா� எ�றா", எ�ைன?ம"லவா, உட� அைழ.4 ெச"ல ேவ�(? 
தா�க% ம�( தனியாக$ ெச"வ4 தவற"லேவா?  
 
நீதி : 69ற சா�ட�ப�டவைன, தனியாக விசாாி�ப4, 69ற சா�>யவ�கைள 
தனியாக விசாாி�ப4 பிற6 இ�வைர? ைவ.4 விசாரைண நட.4வ4, தீ��#� 
I5ேவானி�  ைற அ"லேவா? அ4 எ�ப>. தவறா6?  
 
க : கட" D0 உலகெமலா, கவி$ச�கரவ�.தி என� ேபா9ற�ப( எ�ைன?, 
க�ைண?, இர�க  இ"லாத அர�கைன?, ஒ�றாகேவ க�திவி(கிறீரா, 
ேதவா? ஏ9ெகனேவ அளி�க�ப�ட தீ��பி� மீ4, ம5 விசாரைண� ெகா%வேத ஏ9ற 
 ைடயதாகா4. அ�ப> எ(.4� ெகா�ட ம5விசாரைணயி" 69றவாளியி� 
பி�னா", தீ��#� I5ேவா� 79றி� ெகா�>��ப4 க9றறிவாள�, ஏ95� ெகா%ள 
 >யாத4, ேதவா!  
 
நீதி :  95 க95ண�1ேதா�  >; Iட கால ெவ%ள.தா", சாியானைவ அ"ல 
எ�5 ம5 தீ��பளி�க� ப�(%ளன எ�ப4 தா�க% அறியாதத"ல.  
 
க : நீதிேதவா! த�கைள நி1தி�க ேவ�(ெம�பேதா, த�க% மீ4 மா7 க9பி�க 
ேவ�(ெம�பேதா, என4 எ�ணம"ல. எ"லாவித ஆ9ற2, அறி;, திறK 
இ�1த4. ஆனா" அ�ைன சீதா பிரா�>யாைர, அவ� சிைற ைவ.த4, 
ெகா(ைம�ப(.திய4, அவன4 இர�க இ"லாத அர�க 6ண.தா" தா� " எ�5 
நா� எ(.4ைர.த தீ��#�6 த�க% தீ��# மா5ப(மானா", கவி$ச�கரவ�.தி 
கப� ம�(ம"ல, ேதவ�, Uவ�,  னிவ� பாிகசி�க�ப(வ�. எனேவ 
த�கைள� ேக�(� ெகா%வெத"லா, இர�கமி"லா ெகா(மன பைட.தவ� தா� 
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இராவண�, அர�க 6ண பைட.தவ�தா� . எ�பதி" எ%ளள; ச1ேதகமி"ைல, 
எ�ற தீ��ைபேய நா� எதி��பா��கிேற�. ெச�5 வ�கிேற�. ேதவா. 
 
[கப� ேபா� வி(கிறா�]  
 
பணி : எ�ன ேதவா இராவணKட� ெச"வ4, தகா4, Iடா4, எ�5 Iறி வி�(, 
கப� தாேன தீ��ைப� Iறி, அத�ப> தீ��# இ��க ேவ�(ெம�கிறாேர 
இ4 எ�ன வைகயி" நியாய ேதவா  
 
நீதி: இ4தா� ேநர.4�ேக9ற, ஆ&�ேக9ற நியாய. இல�காதிபதி தீ��ைப� 
ப9றி� கவைல� படவி"ைல. கப� த� தீ��# 69ற ைடய4 எ�5 Iறிவிட� 
ேபாகிறா�க% எ�5 கவைல�ப(கிறா�. உ . பா��ேபா. 
[கா�சி  >;] 
---------------  

கா�சி கா�சி கா�சி கா�சி ----    13131313    
இட� இட� இட� இட� : : : : அற ம�ற�அற ம�ற�அற ம�ற�அற ம�ற�    

இ�� : நீதி ேதவ�, இராவண�, கப�, வி7வாமி.திர�.  
நிைலைம : இராவண� வாதா(கிறா�. கப�, அல�சியமாக இ��ப4 ேபா" 
பாவைன ெச�கிறா�. வி7வாமி.திர� திைக�#95� காண�ப(கிறா�. இ1த வழ�ைக 
விசாாி�க ேவ�>ய ெதா"ைல நம�6 வ14 ேச�1தேத எ�5 நீதிேதவ� 
கவைல�ப(கிறா�. 
 
இரா : [வி7வாமி.திரைர� பா�.4] நாடா�ட ம�னைன� கா( ஏக$ ெச�தீ�! 
அர�மைனயிேல ேச>ய� ஆயிரவ� பணிவிைட ெச�ய, ஆன1தமாக வா014 
ெகா�>�1த அரசிைய அ>ைம ேவைல ெச�ய ைவ.தீ�.  
மக� பா# தீ�> இற1தா�.  
7டைல கா.4 நி�றா� கணவ� !  
ெச�ேகா" ஏ1திய அவ� கர.திேல, தவசியாேர! பிண�க% சாியாக ெவ14, 
க�கினவா எ�5 கிளறி� பா��6 ேகா" இ�1த4.  
ெப9ற மக� பிணமாக எதிேர ! 
ெபா9ெகா> ேபா�ற மைனவி கதறி� #ர�>( கா�சி, க�  �ேன. 
பிண 7ட, 7டைல� கா7 ேக�கிறா�!  
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த� மக� பிணமாக, த� மைனவி மார>.4 அ3கிறா% - மாதவ #ாி1தவேர 
மகாிஷிேய! அ1த ம�ன�, 7டைல� பண எ�ேக எ�5 ேக�கிறா�.  
 
ஐேயா மகேன பா# அ�>� க>.த ேபா4 அலறி. 4>.தி�டாேயா, பதறி 
வி31தி�டாேயா - ச1திரமதி #லப"! யார> க%ளி! இ�ேக பிணம4 7டேவ 
வ1தா�, ேகள> மாேத ேசதி , ெகா(.தி( 7டைல�கா7 ெவ�>யானாகி� 
ேப7கிறா� ேவ1த�.  
 
7டைலயி" இைதவிட, க"ைல? உ��க ேவ5 ேசாக� கா�சி ேவ�(மா 
க"2�வம"ல, கைல ப" ெதாி1தவேர!  
 
எ�ன ெச�தீ� இைத� க�(?  
இர�க, இர�க எ�5 Iறி, எ�ைன இழி; ப(.4 எ4ைக ேமாைன வணிகேர 
மக� பிணமானா� – மைனவி மார>.த3கிறா% - ம�ன� 7டைல கா�கி�றா� - 
பிண.ைத எ�> உைத�கிறா�.  
 
ஏ� இர�க கா�டவி"ைல? தேபாதனராயி9ேற நா� தா� அர�க�, இர�க 
எK ஒ� ெபா�% இ"ைல - இவ��6 எ�ன 6ைற ஏ� இர�க ெகா%ளவி"ைல? 
க : [காரண, விள�க அறியாம" இராவண� ேப7கிறா� எ�5 நீதி ேதவK�6 
எ(.4� கா�( ேபா�கி"] ச.ய ேசாதைனய�ேறா அ$சபவ U;ல6 
அறி?ேம,  >?ைட ேவ1தனா அாி$ச1திர Hபதி ச.ய.ைத இழ�க$ சமதி�காம", 
7டைல கா.தைத.. ேசாதைன... ச.ய ேசாதைன...  
 
இரா : ஆம�யா ஆ! ச.திய ேசாதைனதா� ஆனா" இ�6 நா� இர�க ஏ� அ1த$ 
சமய.திேல  னிவைர ஆ�ெகா%ளவி"ைல எ�5 ேக�கிேற�.  
 
வி7 : அாி$ச1திரைன நா� வா�> வைத.த4, அவனிட விேராத ெகா�ட"ல.  
 
இரா : விசி.திர நிரபிய ேவதைன காரணமி�றி� கXட.4�6%ளா�கினீ�, 
காவலைன. இதய.தி" இர�க.ைத Rைழய விடாம" ேவைல ெச�தீ� ! 
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வி7 : அாி$ச1திர� ெபா� ேபசாதவ� எ�பைத -  
 
இரா : ெதாி?ம�யா - இ�தவசிக&�6% சவாத – அத� பயனாக நீ� ஓ� சபத 
ெச�தீ�, அாி$ச1திரைன� ெபா� ேபச ைவ�பதாக....  
வி7 : ஆமா அ1த$ சபத.தி� காரணமாக.தா� ...  
 
இரா : ச�வ ஞானVதராகிய உம�6 இர�க எழ ேவ�>ய அவசிய Iட. 
ெதாியவி"ைல . வி7 . அதனா" அாி$ச1திரKைடய ெப�ைமதாேன அவனி�6 
விள�கி95. 
 
இரா : அ4ம�(ம"ல! உ ைடய சி5ைம� 6ண  ெவளி�ப�ட4.  
[வி7வாமி.திர� ேகாப ெகா%கிறா�.] 
ேகாபி.4� பய�? அOவள; ம�(ம"ல கப இல�கண  கைவ�6 உதவா4 
எ�ப4 விள�கி95 - இர�க நீ� ெகா%ளவி"ைல, உைம இவ� 
அர�கரா�கவி"ைல, இல�கண ெபா�யாயி95: - ேந�ைம?ட� இ�ேபா4 
Iறலா. ஆ! சில சமய�களி" ேதவ� Uவ� தேபாதன��Iட இர�க கா�ட 
 >யாத நிைல ெப5வ4�( எ�5. ஆனா" ேவத அறி1தவராயி9ேற! அOவள; 
எளிதிேல உ�ைமைய உைர�க மன வ�ேமா! ெவ�கமி�றி$ ெசா"கிறீ�. நா� 
அாி$ச1திரைன� ெகா(ைம�ப(.திய4, அத9காக இர�க.ைத மற1த4 அவKைடய 
ெப�ைமைய உல6�6 அறிவி�க.தாேன உதவி95 எ�5. நா� ாிஷிய"ல,. ஆகேவ, 
நா� ஜானகியி� ெப�ைமைய? இராமனி� Eர.ைத?, அKமனி� 
பரா�கிரம.ைத?, அ�ணைன? வி�ேடா>ய வி@ஷணனி� ஆ0வா� 
ப�திையைய? உல6�6� கா�டேவ இர�க.ைத மற1ேத� எ�5 Iறி� 
பச�பவி"ைல. எ� பரபைர� ப�#�6, ப�ணசாைல� ப�#�6 வி.யாச 
உ�(.  
 
[இராவணைன அட�கி உ�கார ைவ�க ேவ�(ெம�5 ேக�(� ெகா%வ4 ேபால� 
கப�; நீதி ேதவைன� பா��கிறா�. ேம2 இராவண� ேபசினா" வி7வாமி.திர� 
ஏேதK விபாீதமாக$ ெச�வா� எ�5 நீதிேதவK பய�ப(கிறா�. எனேவ, 
அ�ைறய விசாரைணைய அ1த அளேவா( நி5.தி� ெகா�( அறம�ற.ைத� 
கைல�கிறா�] 
(சைப கைலகிற4.) 
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--------------- 
கா�சி கா�சி கா�சி கா�சி ----    14141414    

(மீ�( அறம�ற I(கிற4.) 
இட : அறம�ற. 
 
இ��: அறெநறி I5ேவா� அ5வ�, இல�காதிப�, நீதிேதவ�, கப�. 
 
[கப�, நீதிேதவK வ�கி�றன�. ஒ�வ�� ெகா�வ� நமVகாி.4� 
ெகா%கி�றன�. நீதி ேதவ� அம�1த4 இல�காதிப� ேப7கிறா�.]  
 
இரா : [அறெநறி I5ேவாைர ேநா�கி] நீதி ேதவK�6. 4ைண நி9க வ14%ேளாேர! 
அறவழி க�(ைர�6 அறிஞேர! உம�6$ சில ெசா9க%. இர�கம9றவ� நா�, 
எனேவ அர�க� ; இ1த� கப இல�கண.ைத ம5�கிேற�. கடைம, தவ, ெதாழி", 
வா0�ைக$ சி�க"  தGய பல ெகா%ள ேவ�>ய ேபா4, இர�க கா�ட 
 >வதி"ைல ,  >யா4, Iடா4 - இத96 ஆதார�க% ஏராள.  
 
மாச9ற மைனவி மீ4 அவசியம95 ச1ேதகி�கிறா�, கணவ�. அ4ேவ அறமாகா4. 
இ1த� கணவ� ெசயGேலேய இற�கி, த� மைனவிைய� ெகா"2ப> க�டைள 
பிற�பி�கிறா�. அ4 ெகா(ைம அநீதி.  
[வி7வாமி.திர�, அ�ேபா4 பர7ராமைன� ேகGயாக� பா��கிறா�. பர7ராம� தைல 
கவி014 ெகா%கிறா�] 
அ�ரம அ1த அளேவா( நி9கவி"ைல. அறெநறி உண�1ேதாேர! அநியாயமாக. 
த� மைனவிைய� ெகா"ல. 4ணி1த அ1த� கணவ�, த� மகைனேய ஏவினா� - 
தாைய� ெகா"2ப> மகைன ஏவினா� - ெப9ெற(.த தாைய….. 
 
பர : [ேகாப.4ட�] ேபா4 அ1த� பழ�கைத.  
 
வி7 : [நீதிேதவைன� பா�.4 சா1த� பாவைனயி"] 
69றவாளி� I�>ேல நி9பவ�, த�  3 வாத.ைத? Iற நா உாிைம த�வேத 
 ைற - பர7ராமைன� பா�.4 த(�க ேவ�டா. இராவணைன ேநா�கி தாைய� 
ெகா"ல. தனயைன ஏவிய... I5, இல�காதிபா ேம2 I5. தாைய� 
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ெகா"ல தனயைன ஏவிய ..  
 
இரா : த� ெசா*பி! இேதா இ��கிறாேர [பர7ராமைன� கா�>] இவ�ைடய 
தக�பனா� ஜமத�னிதா�! அகரம�கார. த1ைதயி� ஆ9ற2%ள மக� இவ�! 
மகாிஷிேய! தாயி� தைலைய ெவ�>னீேர தக�பனாாி� க�டைளைய� ேக�(, 
அ�ேபா4 இர�க எ1த ேலாக.4�6� 6> ஏறி95? இர�கம9ற நா�, அர�க� ! 
அறெநறி கா�பாளா� இவ�!  
 
பர : [ேகாபமாக] 4Xட.தனமாக� ேப7 உ� நாைவ 4�>.4 விட எOவள; 
ேநர பி>�6 [எ314 நி�5] எOவள; திமி�! மமைத! [நீதி ேதவைன� பா�.4] நீதி 
ேதவா!  
 
இரா : [பர7ராமைன� ேகGயாக� பா�.தப>] ஆமா, தவசியாேர நா�ைக. 
4�>.4 வி( இ"ைலயானா" பல�பல விஷய அபல.4�6 வ14வி(, 
பாச, ப1த இைவகைள அ5.4� ெகா%ள  >யா வி�டா2, தவசிேரXட�கேள 
உம�6, நா�க5�க , U�க5�க ந�றாக. ெதாி?ேம ெச�?.  
 
[நீதிேதவ�, எ31தி�1த பர7ராமைர, ஜாைட கா�> உ�கார ைவ�கிறா�].  
 
வி7 : [சமாதான�ப(.4  ைறயி"] பர7ராமேர! ேகாப - ெகா%ளாதீ�. 
இராவண� உைம� 6ைற I5வதாக அ�.தமி"ைல. இர�க கா�டா4 
இ�1தவ�க% நா� ம�(ம"ல, பல ேப� உ�(, ேவ5 காரண.4�காக எ�பைத 
விள�க.தா�, த�க% தாயாாி� சிர.ைத. தா�க% ெகா�த கைதைய� Iறினா�, 
எ�5 நிைன�கிேற�.  
 
பர : [ஆ.திர.4ட� எ314] ஓ�, வி7வாமி.திரேர ! 
 
வி7 : ெபா5ைம, ெபா5ைம! நீதிேதவா! இOவள; ெதா"ைல? த�களா" வ1த4.  
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நீதி :  னி#�கவேர! எ� மீ4 எ�ன தவ5? பர7ராம�, த� தாயி� தைலைய 
ெவ�>ய4, ஜமத�னி . க�டைளயா". இல�ேகச�, பர7ராம��6 இர�க இ"ைல 
எ�5 69ற சா�>னா�. எ� மீ4 மா7 இ"ைலேய!  
 
வி7 : உம�6. ெதாி?ேம! இர�கம9ற ெசயைல$ ெச�தவ� இ1த� பர7ராம� எ�5. 
அ�ப> இ��க, எ�ப> அவைர அறெநறி கா�பவராக� ெகா�N�! தவற"லவா அ4? 
[ேகாபமாக] ஓ� வி7வாமி.திரேர! உ ைடய ேயா�யைதைய அறியாம" எ�ைன 
நீதிேதவ� சைபயிேல இழிவாக� ேபசிவி�N�...  
 
வி7 : இழி; ஏ4 ேபசவி"ைல. Vவாமி! உ�ைமைய உைர.ேத�.  
 
பர : [ஆ.திர ெபா�கி எ314] நாK ெகா:ச உ�ைமைய உைர�கிேற� 
ேக&. ஜடா >தாாி ஒ�வ�, ஐ#ல�கைள ெவ�றவ� - ேதவ� Uவ� 
I�பி�ட 6ர2�6 ஓ> வர ேவ�(, த எதிேர எ�5 ஆைச ெகா�( 
அேகார.தவ ெச�தவ� - (அைனவ� வி7வாமி.திரைர� பா��கி�றன�.) 
அ�ப>�ப�டவ� - ேகவல, ஒ� I.தா>� ெப�ணி� ேகாலாகல.திேல மய�கி, 
தவ.ைத வி�( 
அவ&ட�... 
 
வி7 : Uவ�, ம�மத பாண.தி�  �, அ4 ேபால� பாிதவி.த4�(, பர7ராமேர! 
ேமனைகயி� ேமாக� *ப.திேல நா� இலயி.த4 ெபாிய 69றெம�5 
I5கிறீ� - இ4 சகஜ –  
 
பர : ேகGயாக ேமனைகயி� ேமாகன [ேகாப கல14] ேவத ேவதா1த.தி� 
இரகசிய.ைத அறி14 ஜீவ�  �தராக விள�கிட ேவ�>யவ��6, ேமனைகயி� 
விழியிேல வழி? அழ6 ப9றி எ�ன�யா கவைல? [ம9றவ�கைள ேநா�கி] அவ% 
அதர 4>.தா" இ1த தேபாதனாி� யாக ேயாக 4>�க ேவ�(மா? L�க 
ேவ�(மா? - இ4வா ேயா�யைத . [6ரைல ெம"Gயதா�கி] ஆனா" நா� அைத� 
Iட� 69றெம�5 Iறவி"ைல . (ேசாக� 6ரG" ேமனைகயிட 6லவினீ�. 
6ழ1ைத சா61தல பிற1தா% - விழியிேல களி�#ட�, அ1த� 6ழ1ைதைய� 
ைகயிேல1தி� ெகா�(, ேதவ மா4 ேமனைக, உ எதிேர வ14 நி�5, பிாியபேதா 
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இேதா நம4 இ�ப நம4 மக% எ�5 Iறி ஆதர; ேகாாிய ேபா4, [6ரைல ெம%ள 
ெம%ள உய�.4கிறா�.] எவ&ட� ெகா:சி விைளயா> ப:ச பாணைன 
ெவ�றீேரா, எவ&ைடய அ�ைப� ேகாாி� ெப9றீேரா, எவ&�காக கன" கிள# 
யாக 6�ட.ைத வி�( நீ�கி, #ன" விைளயா�(�6� கிளபி, 
#ளகா�கிதமைட1.ேரா . அ1த அழ6 ேம�ைகைய ெவ5.தீ�, அழ ைவ.தீ� - 
தவி�க$ ெச�தீ� - ேவதைன� ப(.தினீ� - 6ழ1ைத ச61தைலைய ஏ95� ெகா%ள 
ம5.தீ� - ைகயாேல ெதாட ம5.தீ� - க�ணாேல பா��க;  >யா4 எ�றீ� - 
காத2�6.தா� க�(�படவி"ைல - ஒழிய�( - கா�(வாச.தி� காரணமாக 
அ1த� 6ண இ"ைல எ�5 Iட வி�( வி(ேவா - 6ழ1ைத - ச1திரபிப 
ேபா�ற  க – ெபா� வி�ர - அ1த� 6ழ1ைதயி�  க.திேல தவ01த - 
அ�#�காவ4 க�(�ப�Nரா? ஓ�! #G? அத� 6�>ைய அ�#ட� நட.4ேம, 
#�ணிய.ைத. ேத> அைல? #�ேஷா.தமனாகிய உம�6. 4ளி அ�# - 
இ�1ததா - 6ழ1ைதயிட - எOவள; க" மன?  
 
வி7 : பர7ராமேர! ேகாப.ைத� கிளறாதீ�. '  
 
பர : எOவள; இர�கம9ற ெந:7 - அர�க� Iட� 6ழ1ைதகளிட இர�க கா�ட. 
தவறியதி"ைல . உைம� ேபா", ெப9ற 6ழ1ைதைய. தவி�க வி�( , வி�( 
பிாிய.4�6ாியவைள. ேதப$ ெச�4வி�(, இர�க.ைத மற14 திாி1தவ�கைள, 
நா� இ1த ஈேர3 ேலாக.தி2 க�டதி"ைல.  
 
வி7 : [ேகாப தைல�ேகறியவரா�] ஓ�! பர7ராமேர அள; மீறி� ேபாகிறீ�.  
 
நீதி : இ�வ�1தா�! இல�ேகச� ேபச ேவ�>ய ேநர இ4 ; உம�6% உ%ள 
தகரா5கைள� கிளறி� ெகா%ள அ"ல.  
 
இரா : நா�, அவ�கைள� 6ைற Iறவி"ைல நீதி ேதவா! இர�கம9ற ெசயைல$ 
ெச�தவ�க% அவ�க%, எ�பைத� கா�(வ4 அவ�க% மீ4 ேகாபி.4 அ"ல 
அவ�க& பாப, நிைலைம�6� க�(�ப�டவ�க% தாேன ; இர�க ெகா%ள 
 >யவி"ைல. அவ�கைள எ"லா இர�கம9றவ�, ஆகேவ அர�க�' எ�5 இ1த� 
கப�, ஏ� 69ற சா�டவி"ைல ? இ4 எ� ேக%வி! நா� இர�கம9றவ�, ஆகேவ 
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அர�க� - எனேவ நா� த�>�க�ப�ட4, எ� அர7 அழி�க�ப�ட4, த�ம 
சமதமான காாிய எ�5 கவி பா>னாேர, அத96.தா� இ�ேபா4 நா� ம5�#ைர 
I5கிேற�. இவ�க% இர�கம9றவ�க%, ம5�க  >யா4. ஏ� இர�கம95 
இ�1தன� எ�பத96$ சமாதான I5வா�க% - நா� Iட� Iறிேன� - எ�ைன 
அர�கரா�கிய இ1த அறிஞைர� ேக�கிேற� - இவ�க% யா�?  
 
அேதா, 4ேராணா$சாாி - எOவள; இர�க %ள மன, அவ��6 மனதாேல, 
6�வாக� பாவி.4 ப4ைம ெச�4 ைவ.4 வண�கி, ேவட� திலக� ஏகைலவைன, 
காணி�ைக ேக�டார"லேவா, ைக க�ைட விரலா - வல4 ைகயாக� பா�.4 - 
எOவள; இர�க 7பாவ! ஏ� ஆ$சாாியரா�க�ப�டா�? எ�ைன ஏ�, 
அர�கனா�கினீ�?  
 
4ேரா: [4>.ெத314] நா� ேக�டா", அவ� ெகா(�க ேவ�(ேமா! நா� 
ெவ�>யா எ(.4� ெகா�ேட�, அவ� ைக க�ைட விரைல?  
 
இரா : அவKைடய ெதாழி2�6 வி" வி.ைத�6 எ1த� ைக க�ைட விர" 
ஆதாரேமா, அைத� ேக�N�, காணி�ைகயாக 4ளியாவ4 மனதிேல இர�க 
இ�1தா" ேக�@ரா! அவனாக. தாேன ெகா(.தா� எ�5 வாதா(கிறீ�. அவ� 
ஏமாளி அ"ல. உம4 ெகா(ைம கால  3வ4 உல6�6. ெதாிய�(, ஒ� க�ைட 
விர" ேபானா2 பாதகமி"ைல எ�5 எ�ணினா�.  
 
4ேரா : அவனாக� ெகா(.தா� - அவனாகேவ தா� 6பி�(� I.தா>னா�, 
6�ேவ, 6�ேவ, எ�5.  
 
இரா : அ1த அ�# க�(, நீ� உம4 6ண.ைத� கா�> வி�N�. க�ைட விரைல� 
காணி�ைக� ேக�டேபா4 எ�ன எ�ணினீ� மனதி". அவ� ம5�பானா ம5.தா" 
அவKட� ம"2�6, நி9கலா - ெகா"லலா எ�5 Dதாக எ�ணினீ�. - 
4ேராணா$சாாிேய, அவ� உைம. ேதா9க>.தா�.. அவ� இழ1த4 ைகவிர" - 
நீ� இழ1த4 க�ணிய, கவனமி��க�( - இர�கம9ற ெந:7ைடயவ� நீ�, 
எ�பைத உல6�6 உைர.தா� அ1த உ.தம� - ெசா"லா" அ"ல - ெசயலா". 
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அவ� விர" ெவ�ட�ப�டேபா4 இர.த ெகா�>9ேற. அைத� க�டாவ4 இர�க 
பிற1தேதா உம�6?  
 
4ேரா : [நீதி ேதவைன� பாிதாபமாக� பா�.4] நீதி ேதவா! எ�கைள வரவைழ.4, 
அவமான�ப(.தேவ, இ1த விசாரைணைய நட.4கிறீரா எ�ன? எ�ப> இைத 
நா�க% சகி�ேபா?  
 
நீதி : நா� எ�ன ெச�ய? 69றவாளி என� க�த� ப(பவK�6, தாராளமாக� ேபச 
நம4 ம�ற உாிைம த1தாக ேவ�(ேம. [இல�ேகசைன� பா�.4] இல�காதிபா 
ஏ� இவ�கைள ஏ7கிறீ�? இவ�களிட நபி�ைக இ"ைல எ�5 ெபா4வாக� 
Iறிவி(ேம!  
 
இரா : நீதிேதவா நா� ம5 விசாரைண�6 இைச1தத96� காரணேம, #4 
உ�ைமக% ெதாிய$ ெச�ய ேவ�( எ�ப4தா� - வி(தைல ேகாாி அ"ல - எ1த� 
69ற.ைத எ� மீ4 ஏ9றி, எ�ைன . அர�கரா�கி� கா�>னாேரா, அேத 69ற.ைத$ 
ெச�தவ�க%, மகாிஷிகளா�, ஆ$சாாிய�களா�... இேதா ... [ேகா�#Gைய� கா�>] 
நாயனாரா� - உய�.தி� ேபச� ப(கிறா�கேள, இ4 சாியா எ�5 ேக�கிேற�. ஏசி 
இவ�க% மனைத� #�ப(.த அ"ல. இேதா ெகா2 E9றி��கிறாேர ேகா�#G 
நாயனா�.  
 
நீதி : ஆமா, சிவப�த�.  
 
இரா : உ�ைம - சிவப�த� ெபாிய ேபா�Eர� Iட - இ�5 நாயனா�...  
 
க : ெச1தமிழி" ேச�கிழா� -  
 
இரா : ெச�தி��கிறா� பல ெச�?�க%, இவ�ைடய சீல.ைத விளபர�ப(.த. 
 
ேகா : ஈசா! யாேனா விளபர ேத(பவ�? ைகைலவாசா! ஏேனா இ.4Xட 
சிகாமணி எ�ைன ஏச� ேக�(, உ� ெந9றி� க�ைண. திற1திட� Iடா4.  
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இரா : ஐய�, ேவ5 ஏேதK அவசர அ2வGேல ஈ(ப�>��க� I( - அ>யவேர! 
பிற6 மK$ ெச�4 ெகா%&.  
 
நீதி : சாி, சாி... இ�6 இல�ேகசனா ேகா�� நட.4கிறா�.  
 
இரா : இ"ைல, ேதவா! 69றவாளி� I�>2%ள நா� எ� 6ைறைய� Iறி� 
ெகா%கிேற�. ேவெறா�5மி"ைல. ஐயா ேகா�#Gயாேர! நீ� ஒ� ெகாைல 
பாதகர"லவா?  
 
ேகா : [கா4கைள� ெபா.தி� ெகா�(] சிவ; சிவா! Iசா4 ெகா( ெமாழி #க"கிறா� 
– ேக�(� ெகா�>��கிறீேர, ேதவா.  
 
வி7 : [ேகாபி.4 எ314] ந�5, ந�5 நீதிேதவா, ேகா�#G�காக ம�( இர�க 
கா�(கிறீேர - இ4 தா� நியாயேமா! இல�ேகச�, நா�க% இர�கம9றவ�க% எ�5 
விள�6வத96� பல Iறின4 ேபா", ேகா�#G ப9றி? Iற�(ேம, நாயனா��6 
ம�( பா4கா�ேபா? நா�க% கி%&�கீைரேயா!  
 
நீதி : ெபா5ைம, ெபா5ைம. இல�ேகச� இXட ேபால ேபச�(. ேகா�#Gயாேர! 
பதி" I5.  
 
ேகா : நானா? இவK�கா, நாதனி� ந"ல�ைள� ெப9ற நானா  >யா4...  
 
இரா : எ�ப>  >? எ�5 ேக�கிேற�. ஒ� ெச"வவா� U�ற(�6 மா> மீ4 
உல;கிறா�, அவைன� க�ேடா� அறிவா�களா, அவ�, வ:சைன, ெபா�, கள;, 
எK பல ப>�க�(கைள ஏறி.தா�, 7கேபாக த� அ1த U�றா மா>�6, 
வ1தா� எ�பைத. இ"ைலய"லவா! அ4ேபாலேவதா�, இேதா இ�6 நாயனாராக� 
கா�சித� அ1த� ேகா�#G, பிண�களி� மீ4 நட14, இ�6 வ14 ேச�1தவ�.  
 
ேகா : பி.தேமா? அ�றி, வா�.ைதக% யா; ெவ5 ச.தேமா?  
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இரா : ேகா�#Gயாேர, நீ� ஓ� சிவப�த�தாேன?  
 
ேகா : ஆ, அத96 தைடேயா, அரன>யாேன யா�.  
 
இரா.: அறி1ேத ேக�ேட� அ>யவேர! சிவப�தியா" நீ� ெச�த4 எ�ன? ேகாயி" 
ேகாயிலாக ஓ>னீ�, அ�% கிைட.த4. அைத அ"ல நா� ேக�ப4. ஒ� கால.தி" 
உம4 மாளிைகயிேல, ஏராளமாக ெந96விய" ேசகாி.4 ைவ.தி�1தீேர...  
 
ேகா : ஆ.. மா.. . அ4.. வா. .  
 
வி7 : ஏ�, இ3.4� ேப7கிறீ�, ெபா�%, களேவா?  
 
இரா : இ"ைல,  னிவேர! அOவள; சாமா�யமான 69ற.ைதயா இOவள; 
ெபாியவ� ெச�வா�? ெந" இவ�ைடயேத. ேகாயி2�6 எ�5 ேசகாி.4 
ைவ.தி�1தா�. ஒ� சம� அத9காக ஊைரவி�($ ெச�றா� - க(ைமயான ப:ச 
ஊாிேல அ4 ேபா4 ஏ9ப�ட4. அத� ெகா(ைம தா�கமா�டாம", ம�க% 
 
ஏராளமாக ம>யலாயின�.  
 
நீதி : அத96 இவ� எ�ன ெச�வா�? வி7 : ஏ�, சிவப�த� ப:ச.ைத. த(.தி��க� 
Iடா4 எ�5 ேக�கிறா� இல�ேகச�?  
 
இரா : இ"ைல, இ"ைல, அOவள; ெபாிய காாிய.ைத நா� எ�ப> இவாிடமி�14 
எதி�பா��ேப�. நா� ெசா"வ4 ேவ5. அ1த� ப:ச, இவ�ைடய ப�டசாைலயி" 
ேத�கி ைவ�க�ப�>�1த உண;� ெபா�% கிைட.தா" தைல கா�>யி��கா4. 
ம�க% ம>யமா�டா�க%. பிண கீேழ E01த4 - இவ� கிட�கிேல ெந" U�ைடக% 
ஏராள. உண;�காக ெவளிேய தி�டா�ட - உ%ேள ெந" 6விய" 6�5 ேபால. 
 
நீதி : விவர 6ைற.4...  
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இரா : விஷய.ைத� I5கிேற�. ப:ச.தி" அ>ப�ட ம�க%, கிட�கிG�14 
உண;� ெபா�ைள எ(.4� ெகா�டன�.  
 
ேகா: [ேகாபமாக] எ� உ.தரவி�றி - நா� ஊாிG"லாத ேபா4 - சிவ 
காாிய.4�ெக�5 இ�1த எ� ெச1ெந"ைல� களவா>ன�.  
 
இரா : கள; அ"ல! பகிர�கமாகேவ எ(.4� ெகா�டன� - எ�ண9ற ம�களி� 
உயிைர� கா�பா9ற – பிற6 த14 வி(ேவா எ�5 எ�ணி .  
 
ேகா : ெகா%ைள அ"லவா அ4?  
 
இரா : கிட�கிேல ெந"ைல, ப:ச கால.தி" 6வி.4� ெகா%வ4? 
 
நீதி : அ4; 69றதா�.  
 
இரா : இத96 நீ� ெச�தெத�ன? ேகா�#Gயாேர! அ�ேப சிவ சிவேம அ�# - 
அ1த$ சிவ.4�6 நீ� அ>யவ�. - அ>யாேர! ப�>னி� ப�டாள உயிைர� 
கா�பா9றி� ெகா%ள ெந"ைல எ(.4� ெகா�டன�. சிவ.ெதா�டரா தா�க% 
எ�ன ெச�தீ�?  
 
பர : நியாயமான ேக%வி? நானாவ4 எ� தக�பனாாி� ெசா"ைல� ேக�( தாயி� 
தைலைய ெவ�>ேன� - ேகா�#G ெச�த4 என�6 ேக%விதா�. ெராப அ�ரம, 
ஈ; இர�கம9ற ெசய". 
 
இரா : அ4தா�  �கிய. இர�கம9ற ெசய". சிவெசா.4, அ1த ெந". அைத யா� 
தி�றா�கேளா அவ�க% ெள"லா சிவ. 4ேராகிக%. சிவ.4ேராகிகளி� சிர.ைத 
ெவ�டா4 விேட� எ�5 சீறினா�. இ1த$ சிவப�த�... இ"ைலயா ேகா�#Gயாேர 
சீறினா� - சீவினா� தைலகைள ...  
 
பர : பலைர$ சிர$ேசத ெச�தா�. மகாபாப. ெராப அ�ரம நா� தாைய ம�( 
தா� ெகா�ேற�. அ4; தக�ப� ேப$ைச எ�ப>. த�> நட�ப4 எ�ற 
காரண.தா".  
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இரா. இவ��6 யா� க�டைளயி�டவி"ைல தைலகைள$ சீவ$ ெசா"G 
ெகா�றா� ெகா�றா�, ஆ�கைள? ெப�கைள? ெகா�றா�, இர�க 
4ளி?மி�றி� ெகா�றா� - பைத�க� பாைத�க� ெகா�றா� - ேவ�>ன�, 
ெகா�றா�. காG" E01தன�. ெகா�றா� - ெகா�5 தீ�.தா� சகலைர? - ேதவா 
69றவாளி எ�5 எ�ைன� கைரப(.திய கபேர இவ� ெச�தா� இ�ெகா(ைம. 
விசாரைண உ�டா? இ"ைல 69ற சா�டவி"ைலேயா 69ற சா�டாத4 
ம�(மா, இ.தைன ெகாைலகைள. த� ெபா��( ெச�தாேர, இ1த� ப�த சிகாமணி 
எ�5 மகி014, ைகைல� 6�றி2%ள  �க�ண�, இவ��6 அ�% பாG.தா�.  
 
நீதி . ெகா(ைமதா�.  
 
இரா : அ4 ேபா4, உயி��6� பய14 அ1த ம�க% எOவள; ெக:சி இ��ப� - 
ேகா�#Gயாேர? எைம� ெகா"லாதீ� - உம4 காG" E0கிேறா, ேவ�டா - 
தய; ெச�க - எ"லா அறி1தவேர! ஏைழக% பா" இர�க கா�(க எ�5 எOவள; 
ெகா:சியி��ப�  
 
வி7 : எ�ன�பா, அ�ரம. அலறி. 4>.4 அ34 #ர�(தா� இ��ப�. க"2 
உ�6ேம அ1த� I�6ரைல� ேக�டா"... 
 
பர : இOவள; ேபைர� ெகா�5 ஆ.திர அட�கவி"ைல ? 
 
இரா : ப�தி தைல�ேகறி வி�டேத பாப ! ெவ�(�ட தைலகைள� க�டா� - 
இர�க எழவி"ைல - இ�K ெவ�ட�பட ேவ�>ய தைல உ�டா எ�5 
ேத>னா� இ1த மகாKபாவ�. கபேர ! இவ� அர�கர"ல, அர� அ>யா� ஒேர ஒ� 
6ழ1ைதைய� க�டா�.  
 
பர : ஓேஹா அ1த� 6ழ1ைதயி�  க.ைத� க�( இர�க பிற1தேதா – 
[வி7வாமி.திரைர� பா��கிறா�].  
 



65 

 

இரா : இ"ைல ேகாப வ1த4, அ1த$ சி7ைவ? இ1த$ சிவப�த� ெகா"ல� 
கிளபினா�.  
 
வி7 : 6ழ1ைதைய� ெகா"ல  
 
இரா : ஐயா! ேவ�டா. ம9றவ�க% சிவெசா.ைத. தி�றா�க% எ�5 ெகா�5 
வி�N�. இ$சி7 அ�69ற  ெச�யவி"ைலேய. ெகா:ச இர�க கா�(, இ� 
6ழ1ைதைய� ெகா"லாதீ�, எ�5 ேவ�>� ெகா�டன�. வி7 ேவ�>� ெகா%ள... 
இரா : சிவப�த�, சீ9ற தணியாதவரா� இ$சி7, அத� தா��பாைல� 
6>.தி��6ம�ேறா - அ1த� பாGேல சிவெசா.4 கல1தி�1தத�ேறா - ஆகேவ 
சி7; ெகா"ல�பட.தா� ேவ�(ெம�5 Iறி, சி7ைவ. L�கி ேம2�6 எறி14, 
கீேழ வி3ேபா4, இைடயி" வாைள ஏவி, 6ழ1ைதைய இர�( 4�( ஆ�கினா�, 
இர�கம95 . இைறவனி� ந9ெதா�ட� எ�5 த�ைன� Iறி� ெகா�(, 
இர�கம9ற இவ� அர�கர"ல - கபேர! நா� அர�க�. ேக�டா" எ�ன 
ெசா"2வா�? ப�தி அதனா" ெச�ேத� . எ�பா�. ப�தியி� ேபரா" ப(ெகாைல 
ெச�ேத� எ�பா�. ப�தியி� ேபரா" ப(ெகாைல ெச�தா� - காரண எ4ேவா 
கிட�க�( - நட1த4 ப(ெகாைல - இர�க இ�1ததா? 4ளி ெப�க% 
அ3தேபா4? பா" வ>?  க ைடய சி7 கதறியேபா4? - இ�1ததா . - இர�க 
கா�ட�ப�டதா ேகா�#Gயாேர, இர�க கா�>னீரா? இர�கம95� ப(ெகாைல 
ெச�தவ� நாயனா� - அ>யா� - ெகாைல� க:சா� ேகா�#G! க�ைட விரைல 
காணி�ைகயாக� ெப9ற 4ேராண� - தாயி� தைலைய ெவ�>ய த� ெசா*பி 
பர7ராம� - ெப9ெற(.த 6ழ1ைதைய? பிாிய.ைத அ��பணி.த காதGைய? 
இர�கமி�றி ைகவிட. 4ணி1த வி7வாமி.திர� - இவ�கெள"லா தவசிக% - 
ாிஷிசிேரXட�க% - பரம� அ�ைள� ெப9றவ�க% - நீதிேதவா ! நா� அர�க� - 
இவ�க% யா�? - எ�ைன விசாாி�க� I>( அறம�ற.திேல இவ�க% 
கா�பாள�களா. இர�கம9ற இவ�க% இ��க ேவ�>ய இட இ4வா? 69ற� 
I�>" இ��க ேவ�>யவ�க% நீதி ேதவா! அற - அ�# - ஏ4மறியாத இவ�க%, 
அறெநறி கா�பாள�களா? [ேகாப.4ட�, I�ைட வி�( இற�கி$ ெச�5] 
 
அறெநறி கா�பாள�க% இ��6 இட.4�6$ ெச�5 இர�கம9ற இவ�க% இ��க 
ேவ�>ய இட இ4வா? 
[ஆசன.ைத� பி>.தா�ட அவ�க% அல5கிறா�க% ] 
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[நீதிேதவ� மீ�( மய�கமைடகிறா�. கப� பய14, ந(�கி, அவசர அவசரமாக 
ெவளிேய ெச"ல� பா�.4� கா" இடறி� கீேழ E0கிறா�, இராவண� ெச�5 
அவைர. தா�கி� பி>.4� ெகா�(, ெவளிேய அைழ.4$ ெச"கிறா�] 
 

நீதிேதவ� மய�க� +,-�நீதிேதவ� மய�க� +,-�நீதிேதவ� மய�க� +,-�நீதிேதவ� மய�க� +,-�    
திராவிட நா( (8-3-1947)  
------------------- 


