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"அணா ஒ சகா த "

தமிழேவ ச.
ச. ெமய ப
அறிஞ அணா தமிழக.தி

எ3.தி2

தைம ேப$சாளராக. திக01தா. ேப$சி2 ,

#4ைம பல ெச4 ம5மல$சி 6 வி.திடா. அவ எ3.4 ேப$7

விழி#ண$சி ஏ9ப(.தின. கைலகளி" சிற1த கா:சியி" ேதாறி, தமி0
பாசைறயா

ப$ைசயபனி", பட

பயிற மாமனித. ேப$சா9றலா2

ெப95 ெபாியா ப6.தறி; பாசைறயி"

எ3.தா9றலா2

கன; கடவ. ஆ9ற" வா1த அவர4 எ3.4

#திய தமிழக

ேப$7

உவாக

தமி0 உைரநைடயி"

ெபாிய மா9ற.ைத ஏ9ப(.தின. அணாவி பாணி (மர#) பலரா" பிப9றப(

வகிற4. ெமாழி

5 ேகறிய4; #தியேதா விைசைய ெப9ற4. அணா

வழியினாி எ3.4 ேப$7
அைம1தன.

தமி0 உைரநைட வரலா9றி" ஒ தி# ைனயா

ப>த ெமாழி ம க% ெமாழியாயி95. நாவா2

ேபனாவா2 அணா ஆ9றிய

பணி அளவிட9காிய4. பல ஆேவ(க% வ1தி1தா2

அணாவி பகளி#

3வைத? மதி@( ெசயவி"ைல . சி5கைத, நாவ", க(ைர, நாடக

அைன.4 இல கிய வ>வகளி2

ஆகிய

ஈ(ப( உைழ.4 #திய பாணிைய அவ

உவா கி?%ளா. அ( 6. ெதாடக&

எ4ைக ேமாைனக&

,

காவிாிையேபா" கைகைய ேபா" அவர4 ேப$சி" ஊ9ெற(.தன. அவர4
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ேப$சி" தமிழகேம க(( கிட1த4. க.தா2

வைகயா2

நைடயா2 ெசா"2

அணா; ெகன. தனிவழி அைம1தி1த4. அவ நட.திய

இத0களி" அவ எ3திய க(ைரக& , க>தக& , இல கிய. தர.4ட

அைம14 வள தமி3 6$ ெச3ைம ேச.தன. நாவைம மி க நா( ேபா95

நாவலராக. திக01த அணாவளமான நைடயினா" #க0ெப9ற எ3.தாளராக;
விளகினா. ெசா9ெபாழி;களி" #திய பாணிைய உவா கி ேமைட.தமி3 6

வள

ேச.தா. ேமைட.தமிைழ உவா கியவகளி" அவ

ெசா9ெபாழி;. தைல#க&

த" வாிைசய. அவ

பைட#க& 6$ D>ய ெபயக&ேம #4ைமயா

அைம14 விடன. கவிைத ப# அைம1த உைரநைட அவ 6 உைரநைட

வரலா9றி" நிைலேப5 அளி.4 விட4. அணா அழகாக;

எ3தினா. அவ பைட# எ1த இல கிய வ>வமாகயி1தா2

இதழாளராக அைம1ததா" நிர ப எ3த வா#
பரபாளராக;

ெபைம ேச 6
பட

7ைவயாக;

சீதி.த ஒளிE7 .

கிைட.த4. அவ க.4

விளகினா. அணாவி ப க$ சாதைனகைள அகீகாி.4,
வைகயி" #க0மி க அணாமைல ப"கைல கழக

அளி.4 ெபைமப(.திய4.

டா ட

அணா ஒ அறிவாலயமாகேவ திக01தவ. ெசா9ெபாழிவாள - எ3.தாள -

Fலாசிாிய-- நாடகாசிாிய -- இதழாள - சி1தைனயாள -தைலவ என ப"ேவ5

சிற#கைள ெப95. திக01தா. தமிழக.தி" அணா; 6 அைம1த

நிைன;$சின

ேபா" யா 6

அைமயவி"ைல. அறிஞ அணா மிக;

#க0ெப9ற ஒப9ற தைலவராக. திக01தா. அணாவி பைட#கைள

அர7ைடைமயா கிய தமிழக அர7 6 ெந:சா1த நறி. அர7ைடைமயா கிய

பாேவ1தாி F"கைள

தG" ெவளியிட4 மணிவாசக பதிபக .

த

த9ெபா34 அணாவி F"கைள?
-----------------

ெவளியி( மகி0$சியைடகிற4.

நீதிேதவ மயக
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இட வான

(இ> மின2ட கா95 பலமாக அ> கிற4. இ1த ேபாிைர$ச2 கிைடேய ஏேதா ,

6ர" ேக( ெகா>1த4)

ஆடவ : நீதி ேதவா! நீதி ேதவா!
(பதி" ஏ4

இ"ைல. மீ(

அதிகார ெதானியி" அைழ கிறா.)

ஆடவ : நீதிேதவா! நா அைழப4 உ காதி" விழவி"ைலயா? நீதி ேதவா!
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(நீதிேதவ,

வ14 ஆகாய.ைத பா.4, வணகி நி9கிறா.)

ஆடவ : நீதி ேதவா! Hேலாக.திேல #4 க.4க% பரவி விடனவா . பைழய
நிக0$சிக& 6, நா

Iறின.

>;க%, தீ#க% தவ5 எ5 #கா கிள பி

விட4. ஆகேவ இனி பைழய தீ#க%, ெச"2ப>யாகா எ5 Iறி வி(வாக% .

ேபாG கிற4. இைத உ.ேதசி.4 #ன விசாரைண நீதிமற

நியமி.தி கிேற.

இராவண 69றவாளிதா. இலைக அழி1த4 நியாயேம. இராவண இர கம9ற
அர க எப4தாேன க பாி 69ற$சா(க%. அதனா" அ1த வழ ைக

எ(.4 ெகா%&க%. உடேன நீதிமற

---------

Iட ஏ9பா(க% நட க( .

தG"
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இட : இராவண மாளிைக
இராவண க @ரமாக அம1தி கிறா. அவ

ம4 கிண

இ கிறன.

னா" பழ வைகக& ,

பாடக ஒவ அவ எதிேர அம14 பா> ெகா> கிறா. இராவண,

ம4ைவ 7ைவ.4
பாட"

பாடைல ரசி.தப>?

இ கிறா.

>கிற4. நீதி ேதவனி பணியா% வத". அவைன கட இராவண

இராவண : யாரபா , நீ?
பணியா% : நீதிேதவ சைபயிேல, 7வ> ஏ14ேவா.
இராவண : ஓேகா 7ைமதாகியா?

(பணியாளைன பா கிறா. அவ

ைறபாக இப4 க() ேகாபியாேத

அபேன! ேவ> ைக 6$ ெசாேன. அ4சாி, நீதிேதவ சைபயிேல 7வ>
ஏ14ேவாK 6, இ1த அ ரம கார E>ேல, எனபா ே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:

# எனிட

L4 ெசா"ல வ1தாேன, ஹKமா அவைன விட என

ெசா"ல வ1தி கிறா?
பணி: உக% மீ4 அளி கபட தீ#கைள, ம5 விசாரைண ெச? ப>,
ஆடவ கடைள இ> கிறா.

இராவ : ம5 விசாரைணயா! மகி0$சி 6ாிய ேசதிதா. அ4 சாி என திNெர5
எ மீ4 அ கைற?

பணி : அ கைற உ மீ4 அ"ல. Hேலாக.திேல #கா கிள பி விடதா .
அளி கபட தீ#க%, சாிய"லெவ5.

#

இராவ : அ4தாேன பா.ேத. #கா கிள பி விடதா? நா எதிபா.த4தா.
பணி : என எதிபா.தீக%?
இராவ எ.தைன நாைள 6.தா, Hேலாகவாசிக%, விழி #ண$சிய95
கிடபாக%, எ5.
பணி : அ4சாி, அற மற
கடைள .

I(கிற4. தாக% வரேவ( ெம5 நீதிேதவ

இராவ: நா வகிேற. எ மீ4 69ற 7ம.தி, எைன இர க எK

ஒ

ெபாளிலா அர க எ5 Iறினாேர, க ப, அவ , அவைர$ சா1தவக&
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வகிறாக% அ"லவா?
பணி : அவக% எவ
மாடாக%.

இதி" கல14 ெகா%ள ேவ>ய அவசிய மி"ைல, வர;

இராவ : அ4 எப>? எ மீ4 69ற

7ம.தினாக%. 7ம.தபட 69றகைள,

ப>ய" ேபா(, ேபைழயி" ைவ.4, ஆ& ெகா #ற பி>.4. L கி ெகா(

ேபா, ேத>. ேத> ெகா(.தாக%. ஐேயா! இK

விசாரைண வரவி"ைலேய

எ5 பய14, ஓ> ஓ> ேபா பா.தாக%. அப> படவக% விசாரைண 6
வரமாடாக% எ5 I5வ4 எப> ெபா14 ?

பணி : இத96 நா பதி" ெசா"ல ேவ(ெம5 நிைன கிறீரா?
இராவ : ெசா"G.தா ஆக ேவ( .
பணி : நீ, அறிவாளி ! திறைமசாG நிவாக.தி" ஆ9ற" மி கவ. ஆ&

திறைம

மி கவ. உம4 ஆசி கால.தி" ெசத சாதைனக% பலபல. அப>பட

நீக% ேக6

ேக%விக& 6, அவக% சாியாக பதி" ெசா"ல

திணறி, த.4பி.4 எ5,

>யாம",

K 6 பி ஏதாவ4 உளறி விடா" சாடபட

69றக% உைடப( வி(ேமா எற அ$ச , அவக6 இ கலா ...

இராவ : அதனா", கல14 ெகா%ளாம" இ கலா எ5 I5கிறாயா?

பணியாளேன ேக% எ மீ4 69ற

7ம.தியவக% விசாரைணயி" கல14

ெகா%ள.தா ேவ( . என4 ேக%விக& 6 அவக% பதி" ெசா"Gேய தீர

ேவ( . அத வாயிலாக உைம உல6 6. ெதாிய ேவ( . அவக% வர

ம5.தா", நா விசாரைணயி" கல14 ெகா%ள மாேட. விலகி ெகா%கிேற

எ5 நீதிேதவனிட

[காசி

-----------

>;]

Iறிவி(. - நீ, ேபாகலா ..
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இட : நீதிேதவ மாளிைக
(நீதிேதவ அம14 இ கிறா. பணியா% வத" அவைன கட4 )
நீதிேதவ : என அறமற

Iட ஏ9பா(க% ெச4 விடாயா? இராவணனிட

ெசதிைய$ ெசானாயா?
பணி : ஏ9பா(க%

>14 விடன. ேதவா. ஆனா", இராவண விசாரைணயி"

கல14 ெகா%ள ம5 கிறா.
நீதி : ஏ, என காரண ?

பணி: த மீ4 69ற 7ம.தியவகைள, தா 65 6 -விசாரைண ெசய
ச மதி.தா"தா, வேவ எ5 I5கிறா.
நீதி : இ1த சகட.தி96 என ெசவ4? ேமGடமாகிய ஆடவேனா,

விசாரைணைய நட.4, எ5 ஆைண இ(கிறா. இராவணேனா , வர ம5 கிறா.
க பேரா ேகக ேவ>யதி"ைல. நி$சய
(இ1த ேநர

வரமாடா. உ .. எப> இைத..

க ப வ14 ெகா> கிறா. அவைர கட4 )

வாக%! வாக% உகைள.தா நிைன.ேத.

க ப : நீதி ேதவா! நா ேக%விபட4 உைமதானா? ம5 விசாரைண ெசய
ஆடவ Iறினாராேம! இராவண வழ ைகயா,

தG" எ(.4 ெகா%கிறீ?

நீதி : ஆடவ கடைளேய அப>.தாேன. ஆனா", இராவண, விசாரைணயி"

கல14 ெகா%ள ம5 கிறா.

க ப : ஏ, எத9காக ம5 கிறா?

8

நீதி : த மீ4 69ற 7ம.தியவக& , விசாரைண 6பட ேவ( . தா

ேக6

ேக%விக& 6 அவக% - பதி" ெசா"ல ேவ( . அத96 ச மத

இ1தா"தா விசாரைணயி" கல14 ெகா%ேவ எ5 Iறி விடா. ஆகேவ
க பேர தாக% அவசிய

இதி" கல14 ெகா%ள ேவ( . இராவண ேக6

ேக%விக& 6, தகளி அறி;. திறனான பதிலா" அவைன அOவேபா4 ஈ க

ேவ( .

க ப : நீதிேதவேரா இ4 என ேவ> ைகயாக இ கிற4? இராவண எைன
65 6 விசாரைண ெசவதா? அத9காக நா 69ற I>ேல நி9பதா? அர க
பா?

>யா4 ேதவா!

>யா4.

>யாத4 ம(ம"ல, ேதைவ?மி"லாத4.

நீதி : கவியரேச! தக% கவிைதயி வாயிலாக. தாேன, இராவண இர கமி"லாத

அர கனா கபடா. Hேலாக.தி2

அப>.தாேன ேபசப(கிறன.

எனேவதா ஆடவ ம5 விசாரைண நீதிமற

அைழ.4 இ கிறா. ஆகேவ

க பேர! தாக% தவறா4 கல14 ெகா%ள.தா ேவ( .

க ப : ேதவா விஷ.ைத க 6 பா #, ெகா>ய4. அத விஷ தீய4.
ஆப.4 6ாிய4, எ5 எ(.4 Iறிய தீ# தவெறறா", இராவண அர க
எ5 நா Iறிய4 தவ5தா, ேதவா.

நீதி : உவைமயிேல உ ைம ெவ"2 திற என ேக4? க பேர! விசாரைணயி"
தாக% கல14 ெகா%வதாக இராவணK 6 ெசா"G அKபி வி(கிேற.
க

: சாி, ேதவா! நா கல14 ெகா%கிேற. இராவணனி வாத.ைத? தா

ேகேபா . ம க& ேகக( . நா வகிேற.
[க ப ேபாகிறா]
[காசி

>;]

--------------
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காசி - 4
(Hேலாக.திேல #4 க.4 க% பரவிவிடனவா
Iறின

பைழய நிக0$சிக& 6 நா

>;க%, தீ#க% தவ5 எ5 #கா கிள பிவிட4. ஆகேவ, இனி

பைழய தீ#க% ெச"2ப>யாகா எ5 Iறிவி(வாக% ேபாG கிற4. இைத
உ.ேதசி.4. #ன விசாரைண ேகா நியமி.தி கிேற' எ5 ஆடவ
அறிவி.தா. நீதிேதவ வழ 6 மற.ைத I>னா.

த" #ன

விசாரைணயாக, இராவண வழ 6 எ(.4 ெகா%ளப(கிற4. க ப, 'பைழய
ேகா தீபிப> இராவண 69றவாளிதா. இலைக அழி1த4 நியாயேம,
இராவண இர கம9ற அர க எ5 நீதிேதவனிட

சமபி கிறா. இராவண

த வழ ைக. தாேன நட.த இைசகிறா. ேகா>ேல, நீதிேதவ தைலைம

தா6கிறா, க ப, ஓைல$ 7வ>க&ட தயாராக இ கிறா. சாசிகளாக$
Dபனைக? , ைகேகயி?

ஆஜராகி?%ளன. இராவண, எேபா4

ெக @ரமாக வகிறா. வழ 6 ஆர பமாகிற4.)

ேபாலேவ

நீதி : இலகாதிபேன! உ கசிைய எ(.4 Iற யாைர நியமி.தி கிறீ?
இரா : எைனேய ந பி ஏ9ேற இபணிைய?

ெகா:ச எ(.4 ெகா%ள அKமதி?க%.

க பேர ! உம4 கவிைதயிேல

[க ப #னைக #ாிகிறா].
நீதி : உம4 கசிைய நீேர எ(.4 ேபச ேபாகிறீரா?
இரா : ஆமா . நா ேபா4

அத96 எ5 ந #கிேற.

நீதி : வணகா >யா எேறா ெபய உம 6டா?
க

: ெபய எ5 I5வைத விட, வைசெமாழி எப4 ெபா14 . ..
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இரா : ெபா.த

எ5 Iறலா .

பாபதானா", வணகா >யா எ5 ஓ பழி$ெசா" உ(

நீதி : ெசா" விள க.4 6% Rைழய ேவடா . அOவித

அைழ கபட4டா?

இரா : ஆமா ...
நீதி : ஏ?
இரா: நா ேகக ேவ>ய ேக%வி அ"லவா அ4.
க

: எவ 6

வணகினதி"ைல, மதிபதி"ைல. அOவள; மைட கவ ..

எ5 ெபா%ப( .
இரா : ெபா%ப(

எ5 இ3பாேன க பேர! நீேரதா ெசா"Gவி(ேம,

என 6 மைட கவ

எ5

நீதி : எவைர?

வணகா. காரண ?

இரா : அவசிய

ஏ9படாததா" !

நீதி : த க சமாதானமா இ4!
இரா : நா ம(மா? எ.தைனேயா மடலாதிபதிக% ெவ9றி Eரகளாக இ 6
வைரயிேல, வணகா > மனகளாக.தா இ1தன.

க

: அவக% Iட, தம4 இபவ"Gகளி தாளிேல E01த4(. ம:ச.திேல..

இரா : நம4 க ப 6 அ1த ரசவணைனயிேல அபார. திறைம!
நீதி : மாைல ேநர ேப$7, காைல ேவைல 6 உதவா4.
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இரா : Hேலாக.திேல எ.தைனேயா மனாதி மனக%, Eராதி Eரக%

ம9ெறாவ 6 வணகாம" வா01தன. அ4ேபால.தா நாK
>யனாக வா014 வ1ேத. அ4 எ Eர.தி இலசண

எைன பழி க;

பயப(.தி ெகாடன.

க : அ1த வாசக.ைத ப9றிய விவாத.ைத வி( விடலா

ஏெனனி" வணகா >ய எற ெபய 4ாிேயாதனK 6
இ1த$ சி"லைற 6$ சி1தைனைய$ ெசவவிட ேவடா .

வணகா

Eணக% அைதேய

எ5 எSகிேற.
உ(. ஆகேவ,

கியமான விஷய.ைத

கவனிேபா . ஐ #லகைள அட கி ஒ( கி, பரமைன ேவ>. தவ

ெச4 வ1த

னி#கவகளி யாக ேயாகாதி காாியகைள இலகாதிப ெக(.4 நாசமா கி

வ1தா. இெப 69ற.4 6 என பதி" I5வா?
இரா : தவ , ஆாிய

ைற. அைத எ இன கலா$சார "

ைறப> நா ஆதாி க

>யா4. யாக எப4 ஜீவகைள வைத.4, ெபாைள பாழா கி, ம கைள
ஏ 6

ஆாிய த1திர

எப4, எ இன.தி சி.தா1த . ஆகேவ, எ

ஆசி 6பட இடகளிேல, ஆாிய பிரேவசி.4, எ கலா$சார.4 6
விேராதமான காாிய.ைத$ ெச4, அத Uல

யாககைள அழி.ேத.
க

எ கடைளைய மீறினதா" நா

: அைத.தா 69றெம5 I5கிேறா .

இரா : அ4 எப> 69றமா6 ? எ ஆசி 6பட இட.திேல, எ ம க& 6

எ4 சாி எ5 தீமானி க; , அத96 மாறாக நடபவகைள. த> க;

என 6

அரச உாிைம உ(. அேயா.தியிேல தசரத ெசத அVவேமத யாக.ைதயா
அழி.ேத? எ ஆ&ைகயி" இ1த தடகாரய.திேல, தவசி ேவட.தி"

#614, எ தைட உ.தரைவ மீறினவகைள, யாக காாியக% ெசயலாகா4 எ5
த(.ேத. மீறி$ ெசதன. அழி.ேத. உக% இராம, அேத தவ.ைத ஒ
D.திர ெசதத9காக அவKைடய இராWஜிய.தி", அவ அKX>.த ஆய
தமப> தவ

ெசத4 6ல ைற 6. தகா4 எ5 Iறி ெகா"லவி"ைலயா?

ஆாிய ராம. ஆாிய Hமியி" ஆாிய தம.ைத காபா9ற அநாாிய. தவசிைய
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ெகாறா அவ அ4 எ உாிைம எறா. எ நா>ேல எ உாிைமைய நா

நிைறேவ95வ4 தவறா6மா?
க

: அ4Iட கிட க( ... நீ இர கெமK ஒ ெபாளிலா அர க.

ஆகேவதா உைன இராம ெகா5 இலைகைய அழி.தா. இர க , உய1த
ப#, அைத இழ1தவகைள. த>ப4, ேதவ

தம .

பிாீதியான காாிய . நியாய ,

நீதி : (க பைர பா.4) இர கமிறி இராவண நட14 ெகாடைவகைள
விவரமாக I5 .

க : ஆகா தைடயிறி ... இராவண மகாப>த; வ"லைம மி கவ, தவசி?
Iட. சாமேவத

பா>யவ. ெசள1தய.தி" நிகர9றவ, எ"லா இ1த4

அவனிட.தி". ஆனா" இர க

எற ஒ ெபா% தா இ"ைல. இர கமிறி

இராவண ெசத பல ெகா(: ெசய"கைள நா விவரமாக I5கிேற.
ேக&க% ..

இரா : க பேர சிரம

ஏ தக& 6? இர க

எப4 தக% 69ற$சா(. அத96 ஆதார

எற ஒ ெபா% இ"லாத அர க

Iறி ஏ அ2.4 ேபாக ேவ( ?

நாேன I5கிேற. ேக& ... Hெகா> 4வ%வ4 ேபாலானா%, அ1த ெபா

அவி ேமனியா% சீதாைவ நா சிைறெய(.தேபா4 நா இர க காடவி"ைல.
அலறினா% - நா அர க எ5 அறி1த4 நா இர ககாடவி"ைல. சபி.4

வி(ேவ' எறா%; #னைக #ாி1ேத. அ3தா%, சிாி.ேத. பிராணபேத எ5
Iவினா% , எத96

நா இர க காடவி"ைல.

அேட, 4Xடா அாிபர1தாமனி அவதாரமடா . இராம. அவKைடய தம
ப.தினிையயா இ1த ேகால

ெசகிறா? எ5 வேயாதிக சடா? வாவி(

அலறினா - சீைத உயி ேசார, உட" ேசார, விழியி" நீ வழிய , I1த" சாிய

ஆைட ெநகிழ.. அலேகாலமாக இ க க( ேபாடா ேபா எேற. ேபாாிட.
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4ணி1தா. ேபா கிேன அ1த #%ளி உயிைர! இர க

.

கா>ேனனா? இ"ைல

அரசிள6மாி 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>
மிரட, அவ% அ:7 ப>யான நிைலயிேல ைவ.ேத. அ1த அழகியி கக%
6ளமாயி. நா இர க

கா>ேனனா? இ"ைல. இர க

காடவி"ைல. ேதக

4 பாக இைள.4வி(கிற4, ேதவகாலேன எ5 எனிட

Iறின;

'ேகாதா I1த" - ேபசா வா - வ9றாத ஊ9ெறன கக% ைவேதகி , விசாரேம

உெவ(.த4 ேபாG கிறா% எ5 ெசானாக%.

'பழ , பா", ம4, மாமிச , மல - எதைன? ஏ95 ெகா%ள ம5.4விடா%

ஜானகி எ5 ெதாிவி.தாக%. 'சாி, #.தி I5; மிர(; ெகா5 ேபா(ேவ எ5
ெசா" பி>வாத

Iடா4 எ5 ெதாிவி , ேதவ 6

Uவ 6

அ:சாத

இலகாதியதி. ஒ ைதயG கணீ 6 அ:சமாடா எ5 ெசா" எ5தா,

எனிட

ேசதி ெசானவ க& 6$ ெசா"G அKபிேன. இர க

காடவி"ைல?

ெகா2 மடப.திேல ெகா> அள1தா வி@ஷண ! த @! உன 6. தாச #.தி
தைல ேகறி விடதடா!' எ5 Iறி உகார ைவ.ேத. இர க ' காடவி"ைல
ேபா4மா? இன

ஏதாகி2 Iற(மா ஈரம9ற ெந:சின நா எபத9கான

ஆதாரக%! இேத4. அர க

ரட ம(மி"ைல,

டாளாக;மேறா

இ கிறா. எதி கசி கார I5வைத விட ஆணி.தரமாக 69ற

ப>யைல. திடமாக I5கிறாேன எ5 ேயாசி கிறீகளா? இன
ெகா:ச

ெச1ேத ஊ95கிேற, உக% - சி1தைன 6.

கள.திேல எ த பி மாடா; கதறின ம க%. எ மக மாடா;

மேடாதாி மார>.4 அ3தா%. எ ம களி பிண

ர.த

எ6

பிண ! நாச

மைலயாக 6வி1தன. எ6

ந.தனமா>95. அேயா.தியா ஏவிய அழி;, ஆழிD0
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இலைகயி" இட

கடைள? , ஏவலாி

பி>.4 ெகாட4. கான

பணிவான ேப$7 , காவலாி ெக @ரமான

, எ1த இலைகயிேல நி.ய

ழ க

நாதமாக இ1தேதா, அ6 6டல51ேதா I 6ர", கரமிழ1ேதா கதற" ;

ெப>ாி ெப6ர", பிணகைள ெகா.4 வ1த ெப
சிறெகாG இைவ நிர பின. நா இர க

பறைவகளி

கா>ேனனா? அ4தா இ"ைல ...

[இராவண, படபடெவ5 ேபசியவ, ெகா:ச

கைள.4 உகா1தா.

ேகாடாாி உ.தரவி ேபாி" அவK 6 ஒ ேகாைபயிேல ேசாமரச
தகிறாக%. இராவண #னைக?ட ம5.4வி(கிறா.]
''எ அர7 உல1த4, அ4 ெதாி14 எ உ9சாக

நா பகிடவி"ைல . பழிவா6த" எK

உல1த ேபா4, இ4ேபா" ரச

பான.ைதேய வி பிேன. இர க

எற ஒ ெபா% இ"லா அர க க பேர! இ4தாேன உம4 கவிதா நைடயிேல

உ%ள வாசக ? எ மீ4%ள 69ற$சா( இராவண ஏ அழி கபடா.
அவ, இர க

எற 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

எபத9காக.தா , எ1ெத1த சமய.திேல நா இர கமிறி நட14 ெகாேட
எற விஷயகைள Iறிேன.
க

: எகளா" Iட

>யா4 - அOவள; ெதளிவாக Iற

இரா : இைதவிட. ெதளிவாக இ 6 . இனி எKைடய பதி"
நீதி : பல சமயகளி" இர கமிறி நட14 ெகாடைத விவரமாக எ(.4 Iறிய
பிற6 பதி" என இ கிற4 ெதாிவி க?

இரா : பதி", ஏராளமாக இ கிற4. அ1தி?ட நட1தாக ேவ(
தீமானி 6 வழ 6 மறகைள Iட நீதியி ப க
பதி" உ( - ேக&க%! இர க

எ5

இ3 க I>ய அள; 6

இர க காடவி"ைல நா ..... யாாிட

ஒ
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ெபபாGட

அபைலயிட

ஏ? அர கன"லவா நா! இர க எற ஒ ெபா%

தாேன கிைடயா4. க ப Iறிய4 ேபா"! க ப I5வதானா2

Iறினா2

சாிேய! இர க

எறா" என? இலசண

Iற

சாிேய. தாக%

>?மா? இன

விதமான நிைலைம 6.தா இர க எ5 ெபய எ5 திடவடமாக
Iற >?மா?
க

: இலகாதிபதி வழ 6 மற.திேல நி9கிறா; ப%ளி Iட.திேல அ"ல!

இரா : நீதியி Iட.திேல நி5.தப> கிேற. ஆகேவ தா எ மீ4
சாடபட 69ற.தி தைமைய, 69ற சா(பவக%

ேவ(
விள க;

தG" அள க

எ5 ேககிேற. உக& 6. த> க ம( தா ெதாி? ?

எறா" என? எ4 இர க ?

ெதாிய ேவ(ேம! I5க%... இர க

உகைள ேககிேற, உகைள ஏ ஊைமயாகி விNக%? இர க

எறா"

என ெபா%?
நீதி : இர க

எறா" பிறைடய நிைலைம க(, ேவதைனைய க(

பாிதாபப(வ4, மன
க

இள6வ4, இளகி அவக& 6 இத ெசவ4...

: இத ெசயாவிடா2

ேபாகிற4, இன" ெசயாமலாவ4 இப4..

இரா : அதாவ4 தனா" என ேவ(மானா2

ெசய

>? எற ஆதி க

இ க ேவ( . அ1த ஆதி க.ைத க( அ:7பவ ஒவ இ கிறா.

அவனா" ஆதி க காரைன எதி கேவா த( கேவா

அவ இ 6

>யா4. அ1த நிைலயிேல

பாிதாப கரமான, உதவிய9ற நிைலைமைய க( மன

உ6வ4, அவK 6 ேக( ஏ4

ெசயாதிப4, I(மானா" அவK 6%ள

கXட.ைத ேபா 6வ4 - இ4 தாேன இர க ?
க

: மகா ப>தன"லவா! அைமயான வியா யான

எற த.4வ.தி96.

ெச4விடா, இர க

16

இரா : தாகவிடாயா" தவி.4 ெகா> கிற4 ஒ #%ளிமா. அடவியிேல நீ
ேத> அைலகிற4. அ1த . ேநர.திேல சி5.ைத ஒ5 மாைன க(வி(கிற4.
மா மிர%கிற4; சி5.ைத அத நிைல க( மன

இளகி, பாவ

இ1த மாைன

ெகா"லலாகா4 எ5 தீமானி.4, இர கப(, மாைன அகாைமயி2%ள நீ
நிைலய.4 6 அைழ.4$ ெச5, அ4 நீ ப6
ஒ தீ6
க

ேபா4 ேவ5 4Xட மிக.தா"
?

ேநாிடாதப> கா.4 ெகா> கிற4. அ4தாேன இர க

: சிலா கியமான இர க ! ஆனா" சா.தியமா எப4 ேவ5 விஷய .

இரா : மாைன அ # எதி ெகா"ல வகிறா ேவட. ேவடK 6 இர க.தி

ேமைமைய எ(.4 Iறி தவசி த( க பா கிறா. ேவட என ெசவா?
க

: ேவடனா அவ தவசியி ேப$ைச. த%ளி வி(வா.

இரா :
க

ரடன"லவா அவ?

ரடனாக ம(மா இ கிறா? ஞான கணிலா 6ட...

: வாVதவ !, வாVதவ ..

இரா : அ1த

ரட, 6ட, ஊைமய"ல அவ என ெசவா ெதாி?மா ;

தவசிைய பா.4? ' னி#கவேர எ ெதாழி" கா>ேல ேவைட யா(வ4.

இ1த மாைன நா ெகாறா"தா இைறய வா0; என 6 ! இர கமி"ைலயா..'

எ5 ேககிறீ. தவசிேய! பரமைனேய ேநா கி. தவ

#ாி? உம4 Iட.தவ

யாககளிேல, ஆ(கைள பGயா 6கிறீகேள, அ1த$ சமய

ெபா% உ ைம வி( ேபாவி(
எ5 க4ேவா .
க :

காரண

னிவ என ெசா"வா?

Vவாமி! எ5 ேவட ேகபாேன!''

எ5 ஒ

என எ5 ேகபா. ேகடா

டாேள! யாக பகவ. ாீதி கான காாிய

ரா : இைறவ வழிபா( கான காாிய.4 6

இர க

எ5 I5வா.
இர க

எற ப# 6

பைகயா..
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நீதி : க9பைன காசிக% ஏ? உ கசிைய I5. இர க எறா" பிற

கXடப(வ4 க( மன
இ1ததா?

இள6வ4. அ1த உயாிய ப# உனிட

இ"ைல ...

இரா : இ"ைல! நாேன Iறிேனேன, எ1ெத1த$ சமயகளிேல இர க

ெகா%ளவி"ைல எபைத. நா இர கபேட எ5 #&6 ேபசி. தபி.4

ெகா%ள வி பவி"ைல. எ வாத ேவ5...

நீதி : அ4 என வாத ? I5 ... ேகேபா !
இரா : இர க

- என 6 இ"ைல எ5 Iறி, அ1த ஒ ெபா% இ"லாத நா,

அர க எ5 Iறி, அர கனான நா அழி கபட4; இர க
இ"லாததா"தா எ5 ேப7கிறாகேள, அ4 E அபவாத

ஒவKைடய சி1தைன? , ெசய2
இலசிய

ஏெனனி",

அவனவKைடய ெதாழி", வா0 ைக

ைற,

எபனவ9ைற ெபா5.தி கிற4. அ1த நிைலயிேல, 'கணாகர'

எ5 #கழப(பவக&
இர க

என 6

Iட பல சமயகளிேல இர கம95 இ1தி கிறாக%.

இ"லாதா அர க எறா" அைனவ , ஆடவ உபட அைனவ

அர கதா...

நீதி : விசி.திரமான வாதமாக இ கிற4.
இரா : ேவட, இர க.ைத ெகா%ள
வா0 ைக

>யாதத96 காரண

ைற, ெதாழி" ேவதேமாதி ேவ%வி நடா.4

ப7 கைள$ சி.திரவைத ெச? ேபா4 இர க

அவKைடய

னிவக%, யாக

காடாத4, அவக%, இர க

எபைதவிட, ப தி எற ேவேறா இலசிய.4 6 அதிக மதி# தவேத காரண .

ேவடனி வா0; , ேவதேமாதியி உய;

அவரவ 6 இர க.ைதவிட அதிக

அவசிய %ளதாக. ெதாிகிற4. ஆVரமகளிேல உ%ள மாேதா" ஆசனக%,
இர க.தி அைடயாள$ சீ(களா? விதவிதமான யாகக%, இர க லசிய

வாதிகளி ெசயலா? எேக இர க ? ஏ இ"ைல ? அவக% அர கர"லவா? நா
ம(மா அர க?
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க

: தேபாதனகைள அர கரா கிவிடா இலேகச! இனி, தயாபரைன?

69ற

சா(வா ேபா2 !

இரா : தா பி> க, த1ைத அ5 க, சீராளைன - கறியா 6 ப> தயாபர
ேசாதி.த4, இர கெமற ஒ ெபா% இ"லாதவ அர க எற உம4
இல கண.ைத ெபாயா க.தா! சி5.ெதாட உம4 சி5மதி

ேகாபாைட ெபெநறிெயன ெகா>1தா", சிவனாைர ேநா கி, 'ஐயேன!
பாலகைன ெகா5 கறி சைம க$ ெசா"கிறீேர, எப> மன

வ ? இர க

65 கி(ேம!' எ5 Iறியி1திபா. உம4 ெதாட #ராண
உவாகி இ 6
க

ேவ5

அ"லவா?

: ேபசினா" மிக.தி கைத; இ"லாவிடா" மேகச கைத இOவள;தானா?

இைவ இர(

வாத.4 6. த கைவயாகா. ஒ5 ப6.தறி; இ"லாத பிராணி

கைத; ம9ெறா5 மனித நீதி 6 க(பட ேவ>ய அவசியமி"லாத
மேகVவர விஷய . பிரVதாப வழ 6 6 இர(
நீதி : க ப Iறின4
ஈசK

9றி2

உைம . கா>" #G? , ைகைலயி" உல;

ேகா விவகார.திேல உன 6 உதவி ெசய

இரா : ேவ%வி ெச?

Iறிேனேன ...

ெபா1தா .

னிவக%, இர க

>யா4.

ெகா%ளவி"ைல எபைத

நீதி : ஆமா ... க பேர 6றி.4 ெகா%& .... சாி, இராவணேர! ேவ5 உேடா !
இரா: ஏராளமாக! ஆமா . தாக% எத96 க(படவ?
நீதி : நீதி 6!
இரா : மேடாதாி; இ4 சமய

இ6 நி5 கதறினா".
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நீதி : நீதி ெநறியினி5 நா அேபா4

தவற

>யா4.

இரா : அவ&ைடய கணீைர க( .
நீதி : கணீ காக கடைமயினி5

தவற மாேட.

இரா : அப>யானா" கடைம ெபாிதா? இர க

ெபாிதா?

நீதி : சி க" நிைற1த ேக%வி...
இரா : சி க" நிைற1த4தா ஆனா" பல 6

கடைமயி ப>தாேன நீ நட1தாக ேவ( ?

இ1த பிர$ைன வ1ேத தீ .

நீதி : ஆமா !
இரா : கடைமைய நிைறேவ95ைகயி" அ$ச , தைய, தாசய , எ4;
65 கிட Iடா4. ஆக, அறமற.திேல நீ E9றி 6

தாேன?

ேபாெத"லா

அர க

நீதி : க பேர! 6றி.4 ெகா%&
க

: உய1த இலசிய.4 காக உைழ கிறீக%; இர க

இலசியப(.தாத4 69றம"ல –

இரா : ஆ ! ஆனா" எ4 உய1த லசிய

எபைத

- எ4 6ைற1த4 எப4 அவரவகளி

ெசா1த அபிபிராய . அ1த அபிபிராய.ைத உவா 6வ4 அவரவகளி

ெதாழி", வா0 ைக

ைற, ஜீவிய.திேல அவக& ெக5 ஏ9ப(வி(

6றி ேகா% இவ9ைற ெபா5.த4.
நீதி : சாி! ேவ5 உேடா ?
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இரா : ஏ இ"ைல ! தேபாதன
ேபாறவக% இK

நீதிபதி?

ம(1தானா? எைன

ஏராள ! சாசிகைள அைழ?க%. இனி

[சாசிக% ப>ைய பா கிறா நீதிேதவ. Dபனைக வகிறா%]
இரா: தைகேய! உ கைதைய I5...
நீதி : எ3தி ெகா(.4 விட(மா?
இரா : ஆமா ! ஆயிரமாயிர

Eரக& 6 அதிகாாியாக Eரெமாழி ேபசி வ1த எ

தைக, இேபா4, நா2 ேப ந(ேவ நி5 ேபச

விடா%...

>யாதப> தா ஆ கப(

[Dபனைக ஓ ஓைலைய ெகா( கிறா%... ேகா>ேல ஒவ அைத

வாசி கிறா.]

இராம இல7மணைர கா>ேல கேட. U.தவாிட

ேமாக ெகாேட.

எOவளேவா எ(.4 Iறிேன. காத" கனலாகி எைன. தகி.த4.
மறா>ேன..!
இரா: ெகா:ச

நி5.4 நீதி ேதவா! ஒ ெப; அரச 6( ப.தவ%, அதி2

வணகா4 வா014 வ1த எ தைக வGய ெச5, த காதைல வா வி(
Iறினா%. இராம ம5.தா... ஏ?
க

: இ4 ெதாியாதா? Yராம$ச1திர ஏகப.தினி விரத.

இரா : ஏகப.தினி விரத
க

எற இலசிய.திேல அவ 6 ப95த".

: ஆமா !

இரா: அ1த இலசிய.ைத அவ ெபாிெதன மதி.தா. –
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க

: ெபாிெதன ம(ம"ல, உயிெரன மதி.தா.

இரா : தா

உயிெரன மதி.த இலசிய.திப> நட14 ெகா%ள ேவ(ெம5, ஒ

மைகயி கணீைர கடா" இய9ைகயாக வ

இர க.ைத இரவி6"

ேசாம த%ளிவிடா.
க

: இர க கா(வதா இ1த. L.ைதயிட ?

இரா : காதைல. ெதாிவிபவ L.ைதயா? ..
க

: இXடமி"ைல எ5 Iறினபிற6, வGய ெச5 ேமேல வி3வ4, உய6ல

மைகயி பேபா ?

இரா : க பேர! எ தைக Dபனைக கட ஆடவ மீ4 கா 95

க.தழி1தவளா? இராமைன ' காS #, அ5 நட14 ெகாட4 ேபால எ
தைக ேவ5 எ1த$ சமய.திேலK
க

: இ"ைல! ஒ

நட14 ெகாடாளா?

ைற ெசதா" ம( 69ற

இரா : அத9க"ல நா ேகப4? ஒநா&

6ைற14 வி(மா, என?

இறி, அ5 இராமைன கட4

காத" ெகாடா%. அவ&ைடய 6ணேம ெகட4 எறா அத96 ெபா%?
அ5 ம(
க

ஏ9பட4 ஏ?

: எ இராமKைடய ெசள1தய.ைத க( !

இரா : 69ற
க

அOவிதமான எண

அவ&ைடயதா?

: ஏ இ"ைல ? சீைதயி க, இவ% எப>..

இரா : மனக% பல மைனவியைர மண

ெசவ4

ைறதாேன?
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க

: ஆமா ! ஆனா" இராம ஏக ப.தினி விரதனாயி9ேற!

இரா : அவ% அறியமாடாேள! ஆகேவதா, த ஆைசைய. ெதாிவி.தா%.

அ5வைர அவ% எ1த ஆடவாிட

வGய ெச5 காதைல ெவளியி(

வ3 கி

வி31தவள"ல. அ5 ஓ வ>வழகைன கடா%; மறா> நிறா%. இர க

இ1தா" ஏ95 ெகா> கலாேம! விரத.4 6 பக

வர Iடாெதபதிேல

விேசஷ அ கைற ெகா(, அவைள நிராகாிபதானா2 , இப> அலேகால

ப(.தா4 இ1தி கலாேம! அவ&ைடய நாசிைய. 4>.தேபா4 இராம -

இல7மணக% இர க.ைத எ.தைன ேயாசைன Lர.திேல விர>னாக%?
அவக% அர கர"லவா?
க

: காமபி.த

பி>.4 அைல1தவைள. த> காம" வி(வாேரா?

இரா : க பேர! நா இ கிேற, தடைன தர! எ தைகயி 4நட.ைதைய
என 6. ெதாிவி. தி கலாேம! ஏதாவ4 த1திர

ேபசி, அவைள அKபி வி(வ4,

ம5ப> அவ% வவத96% என 6$ ெசதி அKபினா", நா இ கிேற,
அவ& 6 #.தி #கட இர க

இ"ைல ; Zக

இ"ைல. இேதா, இேக

நி9கிறா%, நாசிய9ற நைக! இர க.ைத மற1த அர கரா" அலேகால
ப(.தபடவ%!

தகா ேபா! தையேய உெவ(.தவகளி தீ# ; நா இர கெமற ஒ
ெபா% இலா அர க எப4 ஒ நா% சி கின Dபனைக, எ1த நா& எவ
#

வர >யாத நிைலைய ெப9றா%. எ ைகதியாக பலநா% இ1த சீைத,

ெசள1தயவதியா, சகல ெசௗபா கியகைள?

அKபவி.தா%. ஆனா" நா அர க...

அேயா.தியிேல பிற6

(Dபனைக ேபா வி(கிறா%. நீதி ேதவ ம5ப>?
பா கிறா)

சாசி ப>ைய
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இரா : நீதி ேதவா! சாசி ப>யிேல தாடைக, 7பா6, மாாீச, கர

வைதபட எ ம களி ெபய இ 6 . அவகெள"லா

தGய

4Xடக%. ஆகேவ

த>.தா எ5 க ப, ப"லவி பா(வா. ஆகேவ, அவகைள வி(வி( .
Iபி(

ைகேகயி அ ைமைய!

[ைகேகயி வகிறா%]

இரா : ேககய மகேள! ம1தைரயி ெசா"ைல ேகட பிற6, இராமைன
பட.4 6 வரவிடாம" த( க நீ திட

ேபாடாய"லவா?

ைக : ஆமா
இரா : ச கரவ.தியி U.த 6மார எற

ைறயிேல இராமK 6

அேயா.தியிேல ஆன1தமாக வா0; இ1தத"லவா?
ைக : ஆமா !
இரா : அதி2

கேணா( க கல1த காத" வா0 ைக நட.தி வ1த கால ...

ைக : ஆமா ...
இரா: அப>பட ஆன1த வா0விேல இ1த இராமைன கா( ேபாக$

ெசானேபா4, அடவியிேல உ%ள கXட , ஆப.4 இைவக& 6 இராம
உ%ளாகி, மிக;

கXடப(வாேன எ5 உம 6. ேதாறவி"ைலயா?

ைக : ேதாறி95. ஆனா" பரத நாடா%வதாக இ1தா" இராம காேடக.தா

ேவ(

எ5 தீமானி.ேத. ேவ5 வழியி"ைல.

இரா : ப:சைணயி" 4யி2

இராம ப7

#"தைரயிேல ப(பா, கனகமணி

அணி1தவ மரஉாிதாிபா; ராஜேபாஜன உடவ காகனி திபா;
வசிடைர க( களி.த ககளா", 4Xட மிககைள க( கல6வா;
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அரசாள ேவ>யவ விசார.திேல – ேவதைனயிேல U06வா எ5

ெதாி1தி14 .

ைக : கா( ஏக.தா ேவ(

எ5 Iறிேன.

இரா : இராம கா( ஏ6வா எற நிைல வ1த4 , அேயா.தியிேல இ1தவக%
எப>யானாக%?
ைக : ெசா"ல

>யாத அளவி96 கXடபடாக%.

(க பைர பா கிறா%.)

இரா : க ப, அ4 ப9றி விவரமாக பா> இ கிறாேர, எகிறீரா? நா

அவைடய கவிைத சிலவ9றிG14 6றி# வாசி கிேற. அைவ உைமயா

எ5 பா ;

>?மானா" I5 .

[ஓைலைய #ர> ெகாேட] அேயா.தியா காட
ஊரா 4யைர க ப உ%ள
வணி.தி கிறா.

உ6

; நக நீ6 படல.திேல,

ைறயிேல இப4 பாட"க& 6 ேம"

"இராம கா( ெச"வா எற ெசா" காதிேல E01தேதா, இ"ைலேயா - அரச

அ1தண , ம9ற மா1த

தசரதைன ேபாலேவ 4ய95 கீேழ

சா1தாகளா ... #ணிேல ெந# பட4 ேபாG1ததா

அ1த$ ெசதி.

மாதக%, I1த" அவிழ #ர( அ3தனரா ! அ>ய9ற மரெமன கீேழ
E01தனரா . அ ேம, ைகேகயி ' எ5 க ப பா(கிறா.
'கி%ைளேயா( Hைவய3த கிளமாட.
4%&ைற?

Hைசய3த வவறியா

வ%ள" வன

#6வா ென5ைர.த மா9ற.தா"',

பி%ைளய3த ெபாிேயாைர ெய ெசா"ல
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வ%ளலா

இராம வன

#6வா எற வா.ைதைய ேகட அளவிேல, கிளி?

நாகணவா பசி? , E(களிேல வசி 6 Hைனக& , உவ.ைத அறியாத சி5
6ழ1ைதக&

அ3தன எறா", ெபாியவக% அ3த4 ப9றி எனெவ5

ெசா"வ4 எ5 க ப பா>யி கிறா. க பேர தக% பா( 6 நா
Iறிய ெபா% சாிதாேன?
க

: உைமேய! இராகவ கா( ெச"கிறா எ5 ேக%வி பட;ட

பசிக&

Hைனக&

இெனா பாட2

6ழ1ைதக& Iட அ3த எ5 பா>ன4(. ஏ,

உேட

''ஆ;ம3தவ கற3தவ றல1த

H;ம3த #ன9#%ள3த க%ெளா36
கா;ம3த களிற3த கா"வயேபா

மா;ம3தன வ மனவைன மானேவ''
எ5

பா>யி கிேற.

நீதி :இராவண Iறினைத விட, இ1த பாட" ெகா:ச
இரா : எளிதா கி விடலா
ஆ;
ஒ36

க>ன !

நீதிேதவேன!

அ3த, அத க5 அ3த, அ5 அல1த H;

அ3த, #ன" #% அ3த , க%

கா; அ3த , களி5 அ3த , கா"வயேபா மா;

அ3த. அ மனவைன

மானேவ' - இ4தா கவிைத. ஆ; , கா; , மா; , களி5 , இப> பலவ9ைற

கவி ச1தி க$ ெசததாேல ெகா:ச

சிரமமாக ஆகிவிட4 கவிைத! அ3த எப4

இைடயிைடேய அ> க> வகிற4, ஒேர ெபா% உண.த கவிைதயி ெபா%

இ4தா - அ1த. தசரத மனவைன ேபாலேவ ப7, அத க5, அ5 மல1த

#Xப , நீாிேல வா3

பறைவக%, ேத ெபாழி?

வG;%ள 6திைரக% இைவ யா;

ேசாைல, ேதாி" Hடப(

அ3தன எகிறா கவி!

நீதி : ஏ4, இராவணேன! க பாி கவிைதகைள Rபமாக ஆரா1தி கிறீேர!
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இரா : எதி கசி வ கீலாயி9ேற க ப! அவைடய

வாெமாழியி2%ளைவகைள கவனி.4 தாேன எ 69றம9ற தைமைய
நி*பி க ேவ( ?

நீதி : சாி! இராம வன
அதனா" …

#6வ4 ேவ( அேயா.தி ஒேர அ36ர" மயமாகி விட4.

இரா : (ைகேகயிைய பா.4) ஏன மா ைகேகயி இராம கா( ேபாகிறா

எபைத ேக( Hைன? , யாைன? , 6திைர? , 6ழ1ைத? , H; , கா; ,

கிளி? , நாகணவா பசி?

மன

உகி அ3தனவாேம! அ1த ேநர.தி2

தக% மன இளகவி"ைலேயா?
ைக : இ"ைல ...
இரா : ஊரா ஏசின நீதி ேதவா! ஒ மனாி மைனவிைய$ ெசா"ல.தகாத

ெமாழியினா" Iட ஏசின. ெகா>யவேள ெகாைலகாாி!' எ5 தசரத ஏசினா.
ஊரா என ெசானாகளா ெதாி?ேமா? க பேர Iறலாேமா?
க

: எ1த பாடைல$ ெசா"ல ேபாகிறீ?

இரா : நீ பா>யைத.தா நா என கவியா, ெசா1தமாக பாட! 'கணிைக கா

ைகேகசி' எ5 ஊரா ேபசினரா
அர கனா
பாட"...
க

[ைகேகயி ேகாபமாக பா க] அ ேம!

எ ெமாழி அ"ல இ4. அேயா.யா காட , நக நீ6 படல

109

: கணிைக கா ைகேகசி எறா" விைலமக% எ5 ெபா%. நா அப>

பாடவி"ைல. ெகா:ச

இைட$ ெசக" #614 விட4. நா பா>ன4

கணிைக நா ைகேகசி' எ5தா.

27

இரா : பா( ப34 பா கபட பிற6, ெபா%
விட4 க பேர....
ேவைசய

# இ1தைத விட ேமாசமாகி

பாவ4. ைகேகயிைய ேவசி எ5 Iறினீ இேபா4

க( ெவகப(வ, ைகேகயியி ெகட 6ண.ைத கடா"

எற"லேவா ெபா%?
க

: ேவ5 விதமாக.தா இ க ேவ( . நிதானமாக " ேயாசி.தா"தா

ைகேகயிைய நா கணிைக எ5 Iற

>? .

>?மா?

இரா : Iறினீ! ேவேறா சமய தி.தி ெகா%& . சாி ஊரா கடப> ஏசின.
ஆனா" ேககய6மாாியி மன
நீதி : ஆமா ! ெகா:ச

மாறவி"ைல .

இர கமி"ைல ...

இரா : அர கமாத"ல, நீதி ேதவா! ைகேகயி அ ைம ! தசரத ேசாக 95 'மாேன!
மடமயிேல ேககய மகேள! ேகள> எ ெமாழிைய ேப?

இர6ேம ெபககரேச

நீ இரகாேயா?' எ5 எOவளேவா ெக:சினா. ைகேகயி மனனி #ல பைல
. ேக(

மன இளகவி"ைல. மன U$சி.4 கீேழ வி31தா. அ ைமயி

மனதிேல இர க

எழவி"ைல . க ப Iறினா. மன பல, எ1த. தசரதனி

பாதகளி" E014 வணகினாகேளா, அப>பட மன மன
ைகேககியி காGேல வி31தா. ைகேகசி D0விைன படல

25வ4 ெச?%. த

மணாள, மன மன த காG" வி314 அ34, ெக:சி, 'என 6

உயிபி$ைச தர ேவ( . எ மக இராம நாடாளாவிடா" ேபாகிற4; கா(
ேபாக$ ெசயாேத! அவ ேபானா" எ உயி நி"லாேத' எ5 உ%ள
கத5கிறா. ேககய6மாாி அேபாதாவ4 இர க

உகி

கா>ன4டா? 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

எற

களி#ட அறிர; 4யிG" நி மதியாக ஈ(படாகளா ! க ப Iறி?%ளா.

உைமதாேன க பேர?
க

: உைமதா!
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இரா : இர க

எற ஒ ெபா% இ"லாேதா அர க! உம4 இல கணம"லவா

அ4? ைகேகயி அ ைமயிட

அ1த இர க ஒ 4ளி?

இ"ைலேய எ, அர க

6லமா கவி"ைலேய அ ைமைய இர கெமற ஒ ெபா% இ"லாத

காரண.தாேல நானி1த இலைக அழி1த4 எறீேர, இர க.ைத எ%ளள;

ெகா%ளாத இ1த அ ைமயா இ14

என? எ தைக 6 பக

அேயா.தி 6 அழி; வராத . காரண

ெசதவகைள பழிவாக ேவ(ெமற

எண . எ க  சீைத கதறிய ேபாதி2

இர கபட Iடா4 -

இர க.4 காக ேவ> அர க 6ல அரச மைகயி அக.ைத. 4>.த

ஆாியகைள வைத கா4 விேடாமானா" அர க 6ல.ைதேய ஆாிய 6ல.தி
அ>ைமயா கி ைவ 6 இழிெசய" #ாி1தவனாேவா

எண.தி

எ5 எணிேன. அ1த

 இர க தைல காடவி"ைல. இர க

காடாதத9காக நா

அழி14 ப(வ4! இர கமிறி எ தைகைய பகப(.தி, வாGைய

மைற1தி14 ெகாற இராம, ெதவெம5 ெகாடாடப(வ4 ேத
தமிழிேல இ1த க பK 6 பா( கட ெதாி1ததா" நீதி ேதவா இ4 சாியா?
சீைதைய நா களவா>$ சிைற ைவ.ேத. Uவக% இ4 ேபா" பல ைற

ெசதி கிறாகேள! நா சீைதயி ச மத கிைட க( எ5 சி1ைதயி"

Uட காம.ைத Iட அட கிேன. Uவக% அழகிகைள கட ேநர.தி",
அட க

>யாத காம.தா" ஆபாசக% ெசதி கிறனேர! எ1த. ேதவ க9ைப

மதி.தா எ.தைன ஆVரமக% விப$சார வி(திகளாக இ1தத96$ சா5

ேவ( ? மாைன கா> மய கிேன எ5 Iறினா,
கா> மிர>னாேன வ%ளிைய இேக உ%ள ேதவ
ெசததாக ஜுப(.4

கர.திேல சி கி?
ேதவ

Uவ

Uவ

ெசயாதைத நா

பாேபா ! சீைத ேபாற ெஜக ேமாகினி எ .

சீரழி கா4 நா விட4ேபால எ1த$ சிகாாிையயாவ4

வி>பாரா? I5க% இர க

சா9றின4 அ ரம

க யாைனைய

இ"ைல எ5 69ற

அத9காக இலைகைய அழி.த4 அநீதி! எ ேவைல தீ1த4.

இனி நீதியி ேவைல நட க( ...

[நீதிேதவ திNெர5 மயகி கீேழ சாகிறா. ஜூசாாிக% எ314 நி9கிறாக%.
நீதிேதவK 6 மய க ெதளி1த பிற6 தீ# எ5 ேகா ேசவக ெதாிவி கிறா.
'அ4 ெந(நாைள 6 பிற6தாேன. சா.திய எ5 Iறி ெகாேட இராவண
ேபாவிட ேகா கைலகிற4. க ப அவசர.திேல கா" இடறி கீேழ E0கிறா.]

------------

29

காசி - 5

இட : தவ!சாைல
இ : ச #க, இராம, ச #க தா.

நிைலைம : [தவ$சாைலயி" ச #க, தவ

ெச4 ெகா>1தா. சா1தி தவ3

க , காேபாைர வசீகர ப(.த I>யதாக இ கிற4.]

அவ

ேதவனி திெபயகைள Iறி. 4தி கிறா.
இராம அ6 வகிறா.

க.திேல - ேகாப 6றி?ட.

ச #கனி தவ , இராமனி அதிகார 6ரலா" கைலகிற4.
சீ9ற.4ட, ேப7கிறா மன - காரண
ச #க.

#ாியாதவனாகி 6ழ #கிறா

மனாி ேகாப , எத ெபா( எபைத அறி1த4
உடாகிற4.
தவ

ச #கK 6$ சிாி#

ெசவ4, தவறா எ5 தைன.தாேன ேக( ெகா%கிறா.

த> க வ1த இராமைன?
ச #க : த

ேககிறா.

ெசா*பிேய! தவ

ெசவ4, 69றமா? எ தைல ம(

ெவடப( விடா", கவைல ெகா%ேள, இராமா தம.ைதேய, ெவ>

E0.4கிறாேய, - த6மா? இராவணைன ெகாறா, இலைகைய ெவறா,
எ5 Iறினாகேள, அ4 ெபா மனாி ெபைம மக Iடா4 எபத9காக,

யாேரா , த1திரசாG க>விட ெபாயாக இ க ேவ( . இராமா நீ,
இராவணனிட
- மணி

>?

ேதா9றா - அவ உைன. த ெப1தைமயா", மனி.தா

7ம14 ெகா> எ5 ெசானா. - ஆ

அ4தா நட1தி 6

இ6 நீ. இராவணKைடய பிரதிநிதியாகேவ வ1தி கிறா.
இராம : ச #கா சி.த 7வாதீனம9றவ ேபால ேபசாேத
ச : ெபா அ"ல. அவ தவ.ைத அழிபவ – இேதா நீ?
ெசய வ1தி கிறா - அவனாவ4 தவ.ைத ம(
ெச?

அேத ேவைலைய

அழி.தா. நீேயா, தவ

எைனேய அழி க வ1தா - அவK 6 நீ பிரதிநிதிதாேன! - ெபாயா –

-
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இரா : ச #கா! இ6 நா தவ
எ"லா

Iடா4 எ5 Iறி, நட.தப(

அழி.4 ெகா>  கிேற எற எSகிறா? தவ

நா அதைன ஆதாி கிேற - உதவி?
ச

: இ4, தவ

ெசகிேற.

தவகைள

நட கிற4 -

அ"லவா?

இரா : தவ தா ஆனா" நீ ெசவ4, தகா4 - எ ேகாப , தவ.தி மீ4 அ"ல அ1த 6ண

அர கK 6! அவரவ, த.த , 6ல.4 ேக9ப நட க ேவ(

எற

தம.ைத காபா9றேவ, நா இ1த க(ைமயான நடவ> ைக எ( க

ேநாி(கிற4. அர க ேபால. தவகைள ெக( 6
ச

4Xடன"ல நா.

: ேயாசியாம" ெபா ேப7கிறா - இராமா Iசா4 ேப7கிறா. உ ஆசியிேல,

சில 6. தவ

நிைல?

ெசதா", ஆதர; , எ ேபால$ சில 6. தைல ேபா6

இ கிற4. இைத நீ நீதி எகிறா.

இரா : தம - நாK மீற
ச : இத96 ெபய தம

>யாத தம .
அர க ெசத4 ம(

என? அவக& , ஆாிய

ெசத தவகைள ெக(.தனேர தவிர, அவக% தவ.ைதேய ெவ5பவ எ5
Iற

>யாேத. அவகளி" பல தவ

அர க தைலவக% ெள"லா , தவ

அவக& , தவ

ெசதன. இராவணேன, ெபாிய தவசி !

பல ெச4, வர

பல ெப9றவக%. ஆகேவ

எறாேல ெவ5.4 அழி.தவகள"ல - தவ

நாக% ெசயலா

- ஆாிய ெசயலாகா4 எறன. - அழி.தன - நீ? . இ6 ஆாிய தவ

#ாியலா , அநாாியனான நா #ாித" தகா4, தைலைய ெவ(ேவ எகிறா இலைகயா ெசதா" பாப
அத96 ெபய ராஜ தம

அேயா.தியா அேத காாிய.ைத$ ெச?

ேபா4

இராமா! என 6 ெவகமாக இ கிற4. இப>பட

அரசிேல வா0கிேறாேம எ5 - சீ கிர , எ தைலைய ெவ>வி( .

[வாத

>1த4. இராமனி தடைன கிைட.த4, வர

ச #கK 6 அவ தைல தைரயி" உட4.]

ேவ> தவ

ெசத

31

இராம, தவ$சாைலைய வி( நீகினா.
இர.த

ஒ36 தைல ! 4>.4. 4வட உட"!

கா ைக, க36க% வடமிடலாயின. வழிேபா கக%, இ1த ேகார காசிைய

கடன. அலறின.

ச #கனி தாயா 6 விஷய

ெவ> விடன எ5!

ெதாிவி கபட4 - உ மக தைலைய யாேரா

ஐேயா, மகேன எ5 அடமதிர Iவினா% அைன. ஓேடா> வ1தா%
தவ$சாைல 6, தைரயி" உ( கிட1த தைலைய கடா%. மீ(

க

திற1தா%. தைலைய ைகயிேல எ(.தா% - 4> 4>.தா% - ெப6ரG" Iவி
அ3தா% - ெப9றவ%, ேவெறன ெசவா%?

எ(.4 ெகாடா% தைலைய - எதிபேடாைர எ"லா , ேகக29றா%, யா

ெசத4 இ ெகா(:ெசயைல எ5.

ச. தாயா : மகேன இ1த கதியா உன 6 யா ெசத சதியடா இ4? எ1த பாதக,
எ1த பாவி இ1த காாிய.ைத$ ெசதா?
க U> ைகIபி கட;ைள. ெதா34 ெகா>1த எ மகைன, க.தி
ெகா(, க3.ைத ெவ>ய காதக யா?
மகேன மேகசைன காண ேவ( , அவ அைள ெபற ேவ( , அத9கான
ஞான மா க.ைத நாட ேவ( , எ5 ஏேதேதா Iறினாேய. இ1த கதி 6

ஆளானாேய! ஈ; இர கம9ற இ1த$ ெசயைல$ ெசதவ யா? இலைகயிேல

இ14 தபி ஓ> வ1த அர க. எவனாவ4 ெசதிபாேனா இ1த காாிய.ைத

மகேன அைம மகேன! ெவ(ட உ தைலைய, நா எப>யடா க(
சகிேப.

32

தவ

ெசகிேற, தவ

ெகா%கிறாேய, காS
தவ

ெசகிேற எ5 Iறி. ேதக.ைத பாழா கி
ேபாேத ெப9ற மன ெகாதாிகிறேத, ேபா4மடா அபா உ

இத96 கட;% அளி 6

அ% நம 6 ேபா4

எ31தி, சாபி(, உடைல

கவனி.4 ெகா% எ5 நா ெசான ேபாெத"லா , ஆைச அதிகமாக ெகா(.

அைனேய அ:ஞான

ேப7கிறாேய! அவ அைள நாட அேகார.தவ

ெசவ4

ைறதாேன - நா தவ.ைத ைகவிேட - மகாபாபமா6 ; அைத விட பாப

தவ.ைத. த(ப4 ெக(ப4 , எ5, என 6 #.திமதி Iறினாேய - இ1த கதி
வ1தேத!
உ

க.ைத கடேபா4, ஞான ஒளி Eசியி 6ேம தவ.தி கைளைய

க( , இ1த ெகாைலைய$ ெசய. 4ணி1த பாதக, யா? யாரடா மகேன?

அவ 6டனா? பகவா நாம.ைத நீ Hஜிபைத ேக( , உ தைலைய
ெவ>ய அ1த பாவி, ெசவிடனா?
(Dழ வ1திேபாைர க()

ஊைமகளா ஐயா நீக% – யா ெசத, அ ரம

இ4?

இேதா, பாக% - எ மகனி தைல - இ4, த6மா, ெசா"லடா - ெசா".
ஏ, ஓ(கிறா? நி"லடா, நி" - எவ ெசதா இ1த காாிய.ைத ?
தைலைய ெவ>ய பாதக யா?
எ மகைன ெகாற மாபாவி யா?
தவசிைய ெகாற ெகா>யவ யா? - தவசிைய ெகாறவ யா? எ மகைன
ெகாற மாபாவி யா? இர கம9ற அ1த ெகா>யவ எேக இ கிறா?
ஏடா! Uடா ! விைற.4 பா கிறா பதிேல4

- தவ

Iறாம", உன 6 மக இ"ைலயா

ெச4 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%ளேபா( எS ேபா4, கசி14 கணீ ம"6

எ5

ெசா"வாேய! இ4, எனடா மகேன எனதைம மகேன - இர.த டா, இர.த ,

7 மா இ 6மாடா, மகேன! எ1த ேபய ெசதா இ1த காாிய

ெப9ற மன

அவைன கா(க%. சிர

இப4 இபிK , எ இகர

–

ேபா4 , இர கம9ற

ேபய யா?
யா? அவ யா? எேக? எேக இ கிறா:
சீ கிர

அைழ.4$ ெச"2க% - இK

அத96% நா அவைன காண ேவ(
ேவ( .

-

சில விநா>ேய எ உயி இ 6

- அவ எ கணீைர காண

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 ஆசியிேல, 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, ெகா5விடா - பி> - நீ( கர.ைத – எ உயி பிாி?

ேநர

இ4 - நீ தம ேதவ - ராஜாராம - தவசிகைள ரசி.தவ - தவசிகைள இ சி.த

ராசதகைள$ ச ஹாி.த ெஜயராம! - இ1த அ ரம.4 6. த க தடைன தர,
உனா"

>? ! உ கடைம அ4 மகைன, மாயாவி ெகா5 விடா - மாதா

வயிெறாி14 I5கிேற, பழிவா6

ெபா5ைப உனிட

ஒபைட கிேற. -
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ராமா! நீ ந"லவ. சகலகலா வ"லவ. எ மகைன ெகாற மாபாவிைய,
மடல.திேல, எ6 இபிK , ேத> க(பி>.4, அவKைடய ஈ;

இர கம9ற ெந:ைச I5 Iறா கி கா ைக க36 6 வி1தி( . ேவடா
அைவகளி 6ண

ேம2

ெக( வி(

- மணி" #ைத.4 வி(. இராமா! எ

கணீ எ மகனி ெவ(ட க3.திG14 ஒ36

இர.த , இர( ,

இேதா, உ கர.திேல, கல14 6ைழ14 இ கிற4. பழி 6 பழி

அ ரம காரK 6. த க தடைன! இர கம9றவK 6 ஏ9ற தடைன அளி க

ேவ>ய ெபா5# உKைடய4 - எ மக தைல - உ ைகயி" - நா, உ
கால>யி" –

[அவ% கீேழ உயிர95 E0கிறா%. இத96% பணியாக% வ14 I(கிறன.

கைரபட இராமனி கர.ைத க3வ நீ ெகா( வ14 தகிறன. ைக க3வி

ெகாேட]

இரா : இK

ெகா:ச

ஜல , க3வ க3வ... கைர ேபாக காேணா .

ப(.4ணி ெகா( 4ைட.4

[தைலைய? தாயி உடைல?

ெச"கிறா.]
--------------

பயனி"ைல. எ(.4$ ெச"2க%.

எ(.4$ ெச"கிறன. இராம அரமைன

காசி - 6

இட : ேதவேலாக அறமற .
இேபா நீதிேதவ, இராவண, க ப, அறெநறி I5ேவா …
([இராவண ெக @ரமாக உலவி ெகா( ேப7கிறா. நீதிேதவனி
பய

ேசாக

க.திேல

நறாக ப>1தி1த4. க ப அறெநறி I5ேவாைர பா.4

#னைக #ாிகிறா. அவகளி

க.திேல?

கவைல 6றிக% காணப(கிறன.]

இரா : ேதவா! ேபசிய சாசிக% - இ6 வ14 ேபசாத சாசிகைள விட 6ைற1த

அள;தா எணி ைகயி". நா ேம2 சாசிகைள அைழ க ேபாவதி"ைல.
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க

: [எ314 நி5 நீதிேதவK 6 மாியாைத ெதாிவி.4 வி(] உைம 6$ சாசி

ேதைவயி"ைல - ைவர.4 6 பளபள#. தரேவ>யதி"ைல - அமித.4 6

இனி# Iட. ேதைவயி"ைல - அழ6 6 அலகார
இரா : ேகGயாக) பா பி ப"2 6 விஷ

ேதைவயி"ைல - ஏராள

நீதி : க பேர! உவைம Hகாவி" உலாவ ேநர
எSகிறீ?
க

ேதைவயி"ைல –

அதனிடேம.

இ"ைல. என உைர க

: நா எ வாத.4 6. 4ைண ேதட, சாசிகைள அைழ க ேபாவதி"ைல,

உைமயி உவ.ைத. ெதளி;ப(.த, நீதி ேதவனி தி$சைபயிேல

அவசியமி"ைல - தக% திபாைவ 6, உைம ஏ9கனேவ ந6 ெதாி1ேத

இ 6மாைகயா",
நீதி : அதாவ4 சாசி இ"ைல .
க

: அவசியமி"ைல ...

நீதி : அ4 நா கவனி.4 ெகா%ள ேவ>ய விஷய

எப4 - சாசி இ"ைல எ5 ம(
க

நீ Iறலா .

- அவசியமா, அ"லவா

: ஆமா நீதிேதவா சாசி இ"ைல - அதாவ4 ….

நீதி : இலேகச, ேபசலா .
இரா : வழ கி
எபைத

>; ப9றிய கவைலய9ேற நா இதிேல கல14 ெகா%கிேற

தGேலேய Iறிவிேட. காரண

அ"ல. நீதிேதவK

நீதி ேதவனிட

மதி# 6ைற;

ஏ9ெகனேவ தயாாி கபட, ஏேதா ஓ க(. திட.4 6 .

உபேட , ேவைல ெசபவ. அவாிட

உ%ள 4லா ேகா" அவ ெசத4 அ"ல !

ப> க9க% - அவ 6. தரபடைவ இைவகளி 4ைண ெகா( நீதிேதவ,
நிைற பா கிறா. நா அவைடய 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

திதியாவ4 ம(

ேபாதா4 - - அவ - த மிட

தரப(%ள 4லா

ேகாைல? , ப> க9கைள? , L கி எறி14 வி( வழ கி சகல . அ சகைள?
தாமாக$ சீL கி பா க ேவ( . இத96 நீதி ேதவK 6 ந"ெலண

இ1தா" ம(

ேபாதா4 - உ%ள.தி" உர

ேவ( .

[நீதிேதவ, தைலைய. ெதாக வி( ெகா> க க( க ப ேகாபமாக
எ314]
க

: இலகாதிபதி, வழ 6 மற.ைதேய அவமதி கிறா - அவமதி கிறா –

இரா : க பைர ேநா கி ேகGயாக நா கவிய"ல, 6ைழய, ெநளிய! நா இேபா4

எ(.4ைர.த4 வாைம - எ அகராதிப>.

நீதி : தைலைய நிமி.தி இலேகசைன ெக @ரமாக பா.4 இலகாதிபேன
ஆ& ேக9றப>, ேவைள ேக9றப>, வழ 6 ேக9றப> , 4லா ேகாைல? ,

ப> க9கைள? மா95வ4 , #4 பிப4

எற நிைல பிற1தா", என

கதியா6 நீதி?
இரா : அத96 அ:சி , கால$ 7ைம E014 E014 சா14 ேபான 4லா ேகாG",

ேத14 ேபான ப> க9கைள ேபா(, நிைற பாப4 நீதியா6மா, ேதவா!
நீதி : [ச95 ேகாப.4ட] சா1த தரா7 ேத1த ப> க9க%,

இ மற.தி

 Iறபட 69ற$சா(க%.

இரா : இ4தாேன நீதிேதவா,
பிற6 ேப7வ.

த

ைறயாக

த" #ன விசாரைண! நா ேபசிேன

தG", பிற

>; என? கவைல இ"ைல ம5 விசாரைண வ1தேத அ4 ேபா4

ேதவேன மா7 நீதிமற.4 6

உ(, அளி கபட தீ#கெள"லா

மா9ற

>யாத அ"ல எற பல #4 உைமக% ஏ9ப( விடன அ"லவா, அ4

ேபா4 , எ களி# 6 காரண
[நீதிேதவ எ314 ேகாபமாக]

நீதி : பிற6 I(ேவா .
---------------

அ4தா.

37

காசி - 7.

இட : வா$மீகி ஆசிரம , இ ேபா& : 'ேராண&,
'ேராண&, வா$மீகி
நிைலைம : வா"மீகி அம14 ஓைல$ 7வ>கைள ப>.4 ெகா> கிறா.

4ேராண அேபா4 அ6 வகிறா.
4ேரா : நேமா நமக! நேமா நமக!

வா" : நேமாநமக! நேமாநமக! வாக% ! 4ேராணா$ சாாியா அவகேள

வாக%. சகல கலா வ"லவராகிய தாக%, இ1த ஆVரம.4 6 விஜய
ெசததா", நா பா கியவானாேன..
4ேரா : நீக% பா கியசாGதா. ஆனா"...
வா" : என

னிவேர! விசார !

4ேரா: விசார , ேவதைன, விதடாவாத

இைவ அைன.4 ,

னிவகளாகிய

எகைள பி>.4 ஆ> ெகா> கிறேத. தக& 6. ெதாியாேதா?
வா" : ஏ, என நட1த4,

னிவேர!

4ேரா : இராவண இர கமி"லா அர க எ5 69ற

ஆடவ இட.திேல க ப ெகா(.தா.

சா> #கா மK ஒைற

வா" : ஆடவ என ெசதா? 4ேரா: என ெசவா? இராவணனிட.தி"
ஏ9ெகனேவ ஆடவK கி1த ேகாப.தி", நீதிேதவைன அைழ.4 விசாரைண

ெசய கடைள இடா.

வா" : வாத பிரதிவாதக% பலமாக இ 6ேம!
4ேரா : இராவணைன 69றவாளி I>ேல நி5.தி அவ ெபைமைய
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6ைல.4 விடலா

எ5, கன; கடா க ப.

வா" : கன; பG.தேதா?
4ேரா : கனவாவ4, பGபதாவ4! இராவணKைடய வாதக& 6 பதி" Iற
>யாம" தவி கிறா க ப.

வா" : வினாச காேல விபாீத #.தி க ப 6 ஏ இ1த வ #. Uல.ைத. திாி.4

Iறி #கா மK ெகா(.தா", விசாரைணயி ேபா4 இராவண அழி14 ப(வா

எ5 க ப எணினா, ேபா2 . 4ேரா #கா மK ெகா(.த க ப #3ேபால.
4> கிறா. இராவணனி ம5#ைரகைள ேக( விசாரைண ேவ(

Iறிய க ப, இெபா34 விசார.தி" U0கி கிட கிறா. Hேலாக.தி2 ,
ேதவேலாக.தி2 விசாரைண ப9றிேய ேப$சாக இ கிற4.

[க ப வகிறா]
வா" : வா

எ5

னிவேர!

க பேர, வா ! என விசார.4ட காணப(கிறீ இராவண மீ4

நீ Iறிய 69ற$சா( 6, ம5 விசாரைண நடபதாக ேக%விபேடேன!
உைமதானா?
க

: உைமதா

னிவேர!

வா" : எப> ேபா ெகா> கிற4, விசாரைண?
க

: இராவண, தா ெசத 69றகைள வாதி( ம5 கிறா. அப3 க9ற -

ஆதாரகைள அ%ளி, அ%ளி E7கிறா. உவைமகைள கா(கிறா. உட"

சி"G( ேபாகிற4. வாதக% பல #ாிகிறா. ஏ95 ெகா%ள

ேவ>யி கிற4. கவி$ ச கரவ.தி நா, கலகி வி(கிேற, அவ வாத.ைத
ேக( ...

னி#கவேர! இத96 நா எ ெசவ4?
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வா" : உம 6 ேவ(

இ1த அவVைத உம 6 .

ஓ! நா எ3தியைத. திாி.4 எ3தியதா" அ"லேவா

4ேரா : நறாக$ ெசானீக%. ஓ க பேர ! இ1த மா னிவ எ3தியைத. தமிழி"
அப>ேய ெமாழி ெபயபைத வி(வி(, அ>பைடைய மா9றி ஏனயா,

அவVைதைய ப(கிறீ.
க

: என மா9ற ெசேத? நாராயண U.தியி அவதாரமான

Yராம$ச1திரனி ஏக ப.தினியாகிய சீதா பிரா> 6 களக ஏ9பட
Iடாெதன கதிேன. இ4வா 69ற ?

வா" : நீ I5வ4 உைமயானா", கபவதியான ஜானகிைய கா>96
அKபினாேன ச1ேதகப(. அதிேல களக

இ"ைலயா, க பேர!

4ேரா: அேதா( விடாரா சைர? நதி கைரயி" இற14 கிட1த இராம$ச1திர,
மீ(

அேயா.தி 6 வ14, ஜானகி சேமதரா படாபிேஷக

ெச4

ெகாடதாக வ"லேவா எ3தி விடா. ப(ேபான இராம$ச1திரK 6

படாபிேஷகமா . என வி1ைத !
க

: வி1ைதய"ல

னி#கவேர!. விள க உைர த1ேத. சீைதயி

சிறபிய"#கைள. தமி0 பேபா( இைண.4ைர.ேத. இராமனி

பரா கிரம.ைத பாெர"லா

#கழ, ப அைம.4 பா>ேன... இராவணனி

Eர , வGைம, தவ அைன.4

அகிலெம"லா

அறிய$ ெசேத.

வா" : அதி" தானயா, நீ மா> ெகாN. ேக&மயா, ந ேமாட ெஜம
விேராதிக% அ7ரா%. அவகைள ப.தி எ34வத96 ச1தப

கிைட.தா", 7 மா

விடலாேமா? இ கிற4 இ"லாத4 எ"லாவ9ைற? எ3தி விட ேவடாேமா,

நா எ3திய இராமா யண.திேல சீைதைய கவ14 ேபா6
[ெதாைடைய கைன.4 ெகா(]

ேக&

க பேர 4ேராணா$சாாியேர! நீ

காசி -

ேக& . ேலாகமாதாவா

அைன

ஜானகிைய இலேகVவ ரனாகிய இராவண அவளி I1தைல பி>.4, இ3.4
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அவைள. த மாேபா( அைண.4 4ைடயி" ைக ெகா(.4, L கி ெகா(

ெசறா எ5 நா எ3திேன.
எப> எ3திேன....

4ேரா: ேலாக மாதாவா , அைன ஜானகிைய இலேகVவரனாகிய இராவண,

அவளி I1தைல பி>.4, இ3.4 அவைள. த மா... ேபா( அைண. . 4 .. .

ேம2

ெசா"ல, க ப ெவகப(கிறா.

வா" : ஆமா அவ% ெதாைடயி" ைக ெகா(.4. L கி ெகா( ெசறா
எ5 எ3திேன. அைத அப>ேய வி>1தா", பிரVதாய வழ கி96

எOவளேவா உதவியாக இ 6 . இராவண இர கமி"லாதவ எப4

7வாகி

இ 6 . அைத வி( வி( இராவண சீைதைய விரலா" Iட சீடவி"ைல.

மேணா( வி ேநா கினா எ5 எ3தினீ. இேபா4 ப(கிறீ. :
ெகட Iடா4, தமிழனி மர#. அழிய Iடா4, அவத

ெபைம எ5

எணிேன, எ3திேன. இ4வா தவ5? களகம9ற க9# கரசி ஜானகி எ5

ம களா" மதி கபட ேவ( , என கதி ெதEக. தைமைய இைண.4, சீதா

ேதவி 6 சிற# வ1ெத4

வண , இலகாதிபதி, அவைள , மேணா(

ெபய.ெத(.4 வி ேநா கினா எ5 எ3திேன.
நா ெசத 69ற ?

னி#கவேர! இ4வா

வா" : அ4தா தவ5 எகிேற, நா Uல.ைத மா95கிற அதிகார
உம ேகைதயா? இராமாயண.ைத சிX>.த வா"மீகி நானி க அைத.
தமிழா க ெசய

9பட 'நீக% Uல.ைதேய மா9றி விNேர! அதனா"

அ"லேவா இOவள; ெதா"ைல உம 6!
4ேரா: அ4ம(மா

னிவேர! இராவண க பைர இழி.4

அ4, வாதி பிரதிவாதி சைட எ5 வி( விடலா . ஆனா"

ேதவகைள?ம"லவா அவ வ # 6 இ3 கிறா!

பழி.4

ப4

I5கிறா.
ேகா>
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வா" : ேதவக% மீ4 களக

ஏ9ப(

வண

வாதி( ெவ"வைத நிைன.தா".

இராவண நீதிமற.தி"

4ேரா: க பரால"லேவா ேதவேலாக.4 6, இப>பட களக

விட4 எ5 நிைன க. ேதா5கிற4.

ஏ9ப(

வா" : க பேர நீ ெகா(.த #காக% விசாரைணயி ேபா4 உக& ேக தீைமயா
வ14

க

>ய ேபாகிற4. ெபா5.தி14 பாக% ..

: மா னிவேர! கவி$ச கரவ.தி எ5 உலக

எைன #க0கிற4. அ4 இ1த

இராவணK 6. ெதாியவி"ைல. அவேனா எைன வாதி( ெகா"கிறா. நீேரா,

எைன ைநயா> ெச4 ெகா"கிறீ. ஊ .. நா வகிேற. )

[க ப ேபாகிறா? [காசி

------------------

>;!

காசி - 8

இட : அறமற

இேபா: நீதிேதவ, இராவண, க ப, அ னி ேதவ.
இரா : அ னி ேதவேன! #ணிய.ைத நா>.தாேன யாகக% ெசயப(கிறன?
அ னி : ஆமா .
இரா : மன.Lைமதாேன மிக
அ கினி : மன.Lைமதா

கிய

யா காாிய.திேல ஈ(ப(பவக& 6.

கிய .

இரா : தாக% பல யாகக& 6$ ெசறி கிறீ - வர - அ% –
அ னி : ேபாயி கிேற.
இரா : பல யாககளிேல தரபட ஆ6திைய உ( - -

42

[அ னியி ெதா1திைய$ 7> கா(கிறா, அ னி ேகாபி கிறா]
அ னி : எைன ேவ> அைழ.தவக& 6. தாிசன
வர

அளி இ கிேற. இலேகசா விS

த14 Hஜி.தவக& 6

மS

அறி?

எ மகிைமைய

- நீ அறிய மாடா - ஆணவ

உன 6 –

இரா : மகிைம...! வர அ&

வ"லைம தக6 கிைட.த4; தக& 6 இ 6

ேதவ பதவியா" –
அ னி : ஆமா .

இரா : அ1த. ேதவ பதவி,
க(ப(.தி, தேபா பல

கிைட.த4.

மலகைள அட கி, ப:ேச1திாியகைள
ெப95, #ய.ைத ெப9றதா" தக& 6 கிைட.த4,

அ னி : ேவ5 எப> கிைட 6 ப:சமா பாதக ெச4 ெப5கிற பதவியா, ேதவ
பதவி?

இரா : ப:சமா பாதக , அர க ெசய" ேதவ உல6 6 ப:சமாபாதக , ந:7 !
அ னி : உைமதா !
இரா : அ னி ேதவேன! சத ாிஷிக% உம 6. ெதாி?ேமா?
அ னி : ெதாி? ...
இரா : ஏ திைக# ஒ

ைற சதாிஷிக% ெசத யாக.தி96$ ெசறி1தேர,

கவனமி கிறதா?
அ னி : ேபாயி1ேத. இரா தேபா பல

ெப9றவேர தவசிக% எ3வ ெசத அ1த
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தனி$ சிறபான யாக.4 6$ ெசற தாக%... என ெசதீ …
அ னி : ெசறி1ேத - அைழ.தி1தன.
இரா : அைழ காமலா ெச"E! தக% மகிைமைய அறி14தா அைழ.தன, அ1த

மகாிஷிக% - வர

அ% வாாீ எ5தா அைழ.தன – ஆனா" அ6 ெச5

தாக% ெசத4 என?
அ னி : ஆ6தி அளி.தன.
இரா: அவக% ஆ6தி அளி.தன, அ னிேதவேன! அவக% அளி.த4 ஆ6தி தாக% வி பிய4 என?
அ னி : நா...
இரா : தாக% வி பிய4 என?

மS

ேபா95

மலகைள அட கிய U.திேய! விS

ேதவேன! அ% ேவ> அவக% ஆ6தி அளி.தன - ஆனா"

நீ எைத வி பினீ. மன. Lைமயா" ேதவ பதவி ெப9றவேர எைத வி பினீ...

ெசா"ல மாN... சதாிஷிகளி ப.தினிமாகைள அ"லவா வி பினீ.
யாக

காண$ ெசறீ, ேமாக ெகா( விN - த யாக.தி" ஈ(ப>1த

சதாிஷிக% மைனவிமா மீ4 - இ1திாியகைள அட கியதா" இ1த. ேதவ பதவி
ெப9றீ - உ ைம வணகி வர

ேகடன தவசிக%. நீேரா, காம க 6

கக&ட ாிஷி ப.தினிகைள பா.தப> நிறீ.

அவகைள க9பழி க. திடமிN. உடா ? இ"ைலயா?
அ னி : ஏேதா ஒ வைகயான மன மய க .
இரா : உம 6 வர

அள ேபான இட.திேல நீ காம ேபயானீ - ெபயேரா

ேதவ - #கேழா அபார

- ெசயேலா, மிக மிக மட ரகமான4. அ னி ேதவேன!
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யாககைள அழி.தன அர க எகிறாகேள, அவக% Iட அOவள;

ஈன.தனமாக நட14 ெகாடதி"ைல. நீதி ேதவா! யாக 6டகளேக இ4
ேபாற ஆபாசக% அன1த

- யாக

இ1த யாககளி" இலசண

இப> இ கிற4! யாகக& 6$ ெச5 வர

வியா யான

பகவ. ாீதி கான காாிய எ5

I5கிறா, க ப!

அள ேபா6

ேதவகளி ெசய" இOவித

இ கிற4 –

அ னி : மன மய க எ5தா Iறிேனேன!
இரா : உம 6 மன மய க

ப.தினிகளிட

ஏ9படலாமா? யாக 6ட.தேக அம1தி1த ாிஷி

ஏ9படேத மன மய க

- க>.தனரா - த>.தனரா - ேதவ

பதவிைய இழ1தீரா? - இ"ைலேய - காம1தகார ேசைட #ாி1தீ - #ாி14 , அ னி

ேதவனாகேவ ெகா2 E9றி கிறீ - எைனேயா, இ1த க ப அர கனா கினா

- எ ராWய

அழி1த4 தம ச மத எ5 வாதா(கிறா. நா அர க ஆனா"

நா ெசததி"ைல, தாக% ெசய. 4ணி1த அ கிரம.ைத ...

ஆாியக% ெச?

யாககைள ப9றி, நா எப> மதி# ெகா%ள

யாககளி" பிரசனமா6 , அ னி ேபாற ேதவகளிட
காட

>? ? இ1த

நா எப> மதி#

>? ? ஆகேவதா, யாககைள அழி.ேத. ாிஷி ப.னிகைள Iட

க9பழி க. 4ணி?

இ1த. ேதவக%, எைன இழி.4 , பழி.4

ேபசலாமா?

இவகளி அகரம.ைத அ பலப(.த யா கிள பாததாேலேய இவக& 6
இவகளி #க0 பா> Hாிபைட?

இ1த #லவ 6 , எைன க> க.

Iபி(க% ஒOெவா ேதவைன?

- அவரவகளி அ ரம$ ெசயைல ,

4ணி; பிற1த4.. ...

ஆதார.ேதா( எ(.4 I5கிேற - ம5 க
எ5 பாேபா .

>கிறதா இ1த மகாKபாவகளா"

[நீதிேதவ, கவைல ெகாடவராகி, சைபைய கைல.4 வி(கிறா]
நீதி : இ5 இவ95ட நீதிமற

------------

கைலகிற4. பிற6 I(ேவா .

-
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(நீதிேதவK , இராவணK
இரா : நீதிேதவா! இர க

காசி - 9

வ14 ெகா> கிறன )

எK

ஒ ெபாளிலா அர க, இ4 எ மீ4

சாடப(%ள 69ற$சா(. எ மீ4 ம(ம"ல, பலரா", பல ேப மீ4
இ 69ற$சா(, பல சமயகளி" சமய.தி9ேக9றா9ேபா" சாட ப(கிற4.
இர க

இ"ைலயா? ஏனயா இOவள; க"மன ? இர க

ெகா%ளாதவK

மனிதனா? சவ சாதாரணமாக ேககப( ேக%விக%. ஆனா", பலரா" பல

சமயகளி" இர க.ைத ெகா%ள

>வதி"ைல. ஏ வா0 ைகயி அைம#

ைறதா காரண . நீதி : என இர க ெகா%ள

அைம#

ைறயான காரண ?

இரா : ஆ

நீதிேதவா! ஆ .

>யாதத96 வா0 ைகயி

நீதி : விளகவி"ைலேய, தகளி வாத .
இரா : விளகா.4, எ வாத
69ற$சா(

ம(ம"ல, நீதிேதவா! எ மீ4 சாடப(%ள

Iட.தா விளகவி"ைல. வா0 ைகயி அைம#

ைற,

இர க.தி மன நிைலகைள மா9றி வி(கிற4. இ4 எ வாத . அ4 தக& 6

விளகவி"ைல . வா

(#றப(த")

[காசி

எKட எ வாத.தி விள க.திைன கா(கிேற.

>;]

-------------

காசி - 10

இட : ேதவேலாக(தி$ ஒ ந)தவன
ந)தவன .

இேபா அகGைக, ேதாழி, சீைத.

[அகGைக? , ேதாழி? , Hபறி.4 ெகாேட ேப7கிறாக%]
அக : எனதா ெசா"ல>, அவ கணாU.தி எறா"கணாU.திதா.
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எைன எ கணவ, க"லா6 ப> சாப

கிட1ேதன"லவா - ெவ6 கால

ேபா ெகா(
இர க

இ( விடா - கவனிபார95

- எOவளேவா உ.தமக%, தேபாதனக% அOவழி

வ14 ெகா(1தா இ1தன. ஒவ . மனதி2

உடாகவி"ைல .

4ளி

ேதாழி : க" மன பைட.தவக%.
அக : கனி வைககைள ெகா(.திேப, அவகளி" எOவளேவா ேப 6 .

காைல க3வி, மலLவி இேப - ஒவ 6

இர க

கைடசியி" எ ஐய ேகாதடபாணி, மனதிேல இர க

பைழயப> ெப உவா கினா - எ கணவைர?
அவைடய இர க.தா"தா என 6 விேமாசன

எழவி"ைல .

ெகா( எைன

சமாதான ப(.தினா -

கிைட.த4.

[அகGைக ேப7வைத ேக( ெகாேட வ1த சீைத]

சீைத : எவைடய இர க.தா"?

[அகGைக ஓ>வ14 சீைதயி பாத.தி" மல Lவி, நமVகாி.த பிற6 ேதாழி?
நமVகாி கிறா%.]

அக : அைனேய! நமVகாி கிேற. தக% நாத, Yராம$ச1திரைடய
கGயாண 6ண.ைத.தா Iறி ெகா>1ேத, அவைடய கைணயா"தா
இ1த பாவி 6, ந9கதி கிைட.த4.
சீைத : அவைர.தா இர க மன %ளவ எ5 #க0கிறாயா?
அக : ஆமா . அ மணி ஏ?
சீைத : அவைரயா? அ> பாவி! அவ கா இர க 7பாவ

I5கிறா

அக : திைக.4 தாேய என வா.ைத ேப7கிறீ.

எ5 வா Iசா4
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சீைத : ைப.திய காாி! இர க 7பாவமா அவ 6 எைன கா( 6.
4ர.தினாேர, கைண க>, அேபா4 நா எ( மாதம>

கபவதியாக இ1த எைன கா( 6 விர>ன க"மன

டாேள

ெகாடவைர,

இர க %ளவ எ5 ெசா"கிறாேய. எவேனா, எத9காகேவா, எைன ப9றி
ேபசினத9காக ஒ 69ற

ெசயாத எைன - தம ப.தினி எற

அவட 14 வஷ வனவாச

ெசத எைன - இராவணனிட

ைறயிேல

சிைற வாச

அKபவி.4 அேசாகவன.திேல அ34 கிட1த எைன , கபவதியாக இ 6
ேபா4, கா( 6. 4ர.திய கா6.தைன கணாU.தி எ5 #க0கிறாேய!
க"2விG14 ம5ப>?

ெப ெஜம

எ(.த4 இத9காகவா? கைடசியி2

எைன$ ச1ேதகி.4, பாதாள.தி" அ"லவா #கைவ.தா. அப>படவைர,

அக"யா எப>ய> , இர க %ளவ எ5 I5கிறா? வி"Eர எ5 #க014
ேப7, ச.4 சகார எ5 ேபசி$ சாமர

E7 , என ேவ(மானா2

#க0$சியாக, ஆனா" இர க %ளவ எ5 - ம(

ேப7

ெசா"லாேத இனி ஒ

ைற -

எ எதிாி". பிராணபேத எைன பா இ1த நிைலயிலா , எைன கா( 6.
4ர.4கிறீ? ஐேயா! நா என ெசேத? 6>ைசயிேல இ 6

ெபக& 6

Iட, கபகால.தி", 7கமாக இ க வழி ெசவாகேள ! ச கரவ.தியி பட
மகிஷியான என 6 இ1த கதியா? நா எப>. தா&ேவ. பிாியேத எைன

கவனி காவிடா" ேபாகிற4, எ வயி9றி2%ள சி7 - உம4 6ழ1ைத - அைத

கவனி? . ஐேயா! கபவதி 6 கா( வாசமா? ஐேயா! உடGேல வG;மி"ைல –

உ%ளேமா, 4 க.ைதேயா, பய.ைதேயா தா6

நிைலயிேல இ"ைல. இ1த

நிைலயிேல எைன கா( 6. 4ர.4வ4 தமமா? நியாயமா? 4ளியாவ4
இர க

காட Iடாதா? அ3த கக&ட நி5 அOவித

அக"யா ! எ நாதாிட .

ேகேடன> -

அேசாக வன.திேல Iட அOவள; அ3.தி"ைல.
அவனிட

இவாிட

ேபசின ேபா4 Iட, எ 6ரGேல அதிகார

ெக:சிேன. ஒ 69ற

இரவி6ல$ ேசாமைன ேகேட...

ெதானி.த4; மிர>ேன,

ெசயாத நா - இர க

காட$ ெசா"G
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சீதா! நா ராம ம(ம"ல ராஜாராம! - எறா.
ராஜாராம எறா" மைனவிைய கா( 6 அK#மள; க" ெந:ச
ேவ(ேமா எ5 ேகேட.

இ க

அக"யா! எ கணீ வழி14 கன.தி" #ரட4. #யG" சி கிய Hெகா>
ேபா" உட" ஆ>95. எ நிைலைய அ1த ேநர.தி" அர கனான இராவண

க>1தா" Iட உதவி ெசவான>. ஆனா" நீ #க01தாேய கணாU.தி எ5,

அவ, எ கணீைர$ சைட ெசயவி"ைல - நா பதறிேன, கைண

காடவி"ைல, காG" E01ேத - ஏேதா கடைம கடைம எ5 Iறிவி(,

எைன கா( 6. 4ர.தினா. அப>படவைர, த பிராண நாயகியிட , ஒ

பாவ மறியாத ேபைதயிட , கபவதியிட , க(கள; இர க

காடாதவைர,

அக"யா! #.தி ெகடவேள! Iசாம" I5கிறா, இர க %ளவெர5. இனி ஒ
ைற Iறாேத; எ மனைத ேவக ைவ காேத''

[சீைத ேகாபமாக$ ெச5 விட, அக"யா திைக.4 நி9கிறா%]

-----------------

காசி - 11 :

பாைத - இராவண,
இராவண, நீதிேதவ வத$
இரா : நீதிேதவா, ேபா4ம"லவா? இர க.தி ப" வைக உவக% விைள;க%.
நீதி : எனா" காண; சகி க

>யவி"ைல. காதா" ேகக;

>யவி"ைல.

அைன ஜானகிேய இOவள; ேவதைனப(கிறாேர, அயனி இர கமிலா ெசய"
க(.

இரா : உைம அ4வாக இ கிறேத ேதவா. இர க
அ4 அவரவக& 6 ஏ9பட D0நிைல இர க

ெகா%ளாதா பல உள.

உ$சாிபத96 எளிய பத ,

இனிைம? Iட. வா0 ைகயிேல இர க.ைத. ேத> பயண
அைலகடGேல பாமரம9ற கல
[காசி

------------

>;].

நட.4வேதா -

ெச"வ4 ேபால.தா. வாக% ேபாகலா .
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காசி - 12

நீதிேதவ மாளிைக

நீதிேதவ ேசாகேம உவாக, சி1தைனயி" ஆ01தி கிறா. அேபா4 உ%ேள
Rைழகிறா, பணியா%.
பணி : ேதவா, Hேலாக.தி" தாக% கட காசிகளிேலேய, இK

மன

இலய.தி கிறீரா? இ"ைல, இலேகச தKைடய அர க 6ண.ைத
தகளிட

கா> விடானா? கல க.4 6 என 7வாமி காரண ? இ"ைல, எ

காதி" படைவ தக6

எ> விடதா?

நீதி : என வ ேபாேத, அ( க( காக ேக%விகைள ேக( ெகாேட

வகிறா! என4 கல க , நா - Hேலாக.தி" கட காசிக%தா. இலேகச
த வாத.தி96, ஆதாரHவமாக Hேலாக நடவ> ைககைள கா>னா. Hேலாக
என? ேதவேலாக.தி2

சில காசிகைள கேட.

வரவக% ஏ9றி கிற ெதாழி", வா0 ைக

இர க

காட

ைற, இலசிய

ஆகியவ9றா",

>யாத ச1தபக% பல ேநாி(கிறன. இைத நிைன.ேத கல க

ெகாேட. அ4 சாி, நீ ஏேதா காதி" பட4 . எறாேய, என ேசதி காதி"
பட4?
பணி : ச1ேதகி கிறாக%. 7வாமி, தகைள. அ4 ம(ம"ல, 69றேம
சா(கிறாக%, தக% மீ4.

நீதி : [அலசியமாக 69றமா? எ மீதா? யா அவக%?
பணி : ேதவக% 7வாமி! தாக% இராவணKட 79றி ெகா> கிறீகளா .

69றவாளி?ட இவ 79ற காரண

என எகிறாக%.

நீதி : 69ற சாடபடவ, தன 6 அளி கபட தீ#, அநீதி, அ ரம ,

அநியாய

எபைத விள க ஆதாரகைள கா>னா. ஏ அவKட ெச"ல
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Iடா4?
பணி : இலேகசKட தாக% ெச"வ4, அவனிட

இல:ச

ெகா(தா எ5 ேதவக% ேப7கிறாக% 7வாமி. –

நீதி : [ ேகாப.4ட] எவ , எவைர ப9றி?

எப>?

ெப95

ஏசி. திாி?

மேனாபாவ

Hேலாக.தி" தா ெபகியி கிற4, எ5 எணியி1ேத. எ1த விதமான

ப9ேறா, பாசேமா, ெகா%ைகேயா, இலசியேமா, இ"லாதவக& ,

பா(படாமேலேய பலைன அKபவி க ேவ(

எபவக& ம(ேம இைத

ேபாற இழிவான காாியகைள$ ெச4 ெகா>பாக%. இ1த #95ேநா

Hேலாக.ேதா( நி9காம", ேதவேலாக.ைத? ப9றி ெகாட4 ேபா2 .

அைவகைள வி(. த%&. காதி" ேபா( ெகா%ளாேத. அப>ேய வி31தா2 ,

மனைத ேபா( 6ழபி ெகா%ளாேத ெதனிலைக இராவண தீைப
ப9றி, கவைலயிறிேய இ1த விசாரைணயி" கல14 ெகா%கிேற, எ5
ெசா"Gவிட பிற6, அவ என 6 இல:ச

தர ேவ>ய அவசிய

ஏ4?

[இேபா4, க ப ேகாபமாக உ%ேள Rைழகிறா.]

அவைர கட4

பணி : இேதா, கவி$ ச கரவ.தி அவகேள வ14 விடா.
க : நீதி ேதவ அவக% ஏேதா அவசிய.ைத ப9றி எ(.4$ ெசா"G

ெகா>1தாக%. நா இேபா4 அவசிய.ேதா(தா வ14%ேள. அவசிய

இ"லாம" அ1த அர கேனா(, தாக% Hேலாக.தி96 ெச5 வவ4 ,

அவேனா( 6லாவி ெகா>ப4

அவசிய தானா, எ5 ேககிேற.'

ேகG 6ாியதாக உ%ள4 ேதவா! இ4

நீதி : 69றவாளிெயன கதப(பவ மிக$ சாதாரணமானவ எ5 தாக%
Iறிட

>யா4. க பேர , அவ தன 6 ஆதாரமாக எ(.4 கா(

ச பவகைள?

சாதாரணமானெத5

த%ளிவிட

>யா4. த இைச

வைமயா" பரமனி உ%ள.ைதேய உக ைவ.தவ. ஈ( இைணய9ற
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கைலஞ. இைவகைள இ"ைல எ5 ம5.திட எவ உள க பேர! அவKட

நா ெசா"வ4, அடா4, Iடா4, எ5 I5ேவா, என காரண
க

: ம9றவக% என I5கிறாக% எப4 ப9றி நா ஏ4

I5வா.

அறிேய. நா

I5வ4, 69றவாளிெயன - கதப(பவKட, தீ# I5ேவா 79றி

ெகா>ப4

ைறய"ல, சாிய"ல எ5. அவ விள க

Iற தகைள

அைழ கிறா எறா", எைன?ம"லவா, உட அைழ.4 ெச"ல ேவ( ?
தாக% ம( தனியாக$ ெச"வ4 தவற"லேவா?
நீதி : 69ற சாடபடவைன, தனியாக விசாாிப4 , 69ற சா>யவகைள

தனியாக விசாாிப4
I5ேவானி
க

பிற6 இவைர?

ைவ.4 விசாரைண நட.4வ4 , தீ#

ைற அ"லேவா? அ4 எப>. தவறா6 ?

: கட" D0 உலகெமலா , கவி$ச கரவ.தி என ேபா9றப(

கைண? , இர க

எைன? ,

இ"லாத அர கைன? , ஒறாகேவ கதிவி(கிறீரா,

ேதவா? ஏ9ெகனேவ அளி கபட தீபி மீ4, ம5 விசாரைண ெகா%வேத ஏ9ற
ைடயதாகா4. அப> எ(.4 ெகாட ம5விசாரைணயி" 69றவாளியி

பினா", தீ# I5ேவா 79றி ெகா>ப4 க9றறிவாள, ஏ95 ெகா%ள
>யாத4, ேதவா!

நீதி :

95 க95ண1ேதா

>; Iட கால ெவ%ள.தா", சாியானைவ அ"ல

எ5 ம5 தீபளி க ப(%ளன எப4
க

தாக% அறியாதத"ல.

: நீதிேதவா! தகைள நி1தி க ேவ(ெமபேதா, தக% மீ4 மா7 க9பி க

ேவ(ெமபேதா, என4 எணம"ல. எ"லாவித ஆ9ற2 , அறி; , திறK

இ1த4. ஆனா" அைன சீதா பிரா>யாைர, அவ சிைற ைவ.த4 ,
ெகா(ைமப(.திய4 , அவன4 இர க

இ"லாத அர க 6ண.தா" தா " எ5

நா எ(.4ைர.த தீ# 6 தக% தீ# மா5ப(மானா", கவி$ச கரவ.தி

க ப ம(ம"ல, ேதவ , Uவ ,

னிவ

பாிகசி கப(வ. எனேவ

தகைள ேக( ெகா%வெத"லா , இர கமி"லா ெகா(மன பைட.தவ தா
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இராவண, அர க 6ண

பைட.தவதா . எபதி" எ%ளள; ச1ேதகமி"ைல,

எற தீைபேய நா எதிபா கிேற. ெச5 வகிேற. ேதவா.
[க ப ேபா வி(கிறா]

பணி : என ேதவா இராவணKட ெச"வ4, தகா4, Iடா4, எ5 Iறி வி(,
க ப தாேன தீைப Iறி, அதப> தீ#

இ4 என வைகயி" நியாய

ேதவா

இ க ேவ(ெமகிறாேர

நீதி: இ4தா ேநர.4 ேக9ற, ஆ& ேக9ற நியாய . இலகாதிபதி தீைப

ப9றி கவைல படவி"ைல. க ப த தீ# 69ற ைடய4 எ5 Iறிவிட

ேபாகிறாக% எ5 கவைலப(கிறா. உ . பாேபா .

[காசி

>;]

---------------

காசி - 13

இட : அற மற

இ : நீதி ேதவ, இராவண, க ப, வி7வாமி.திர.

நிைலைம : இராவண வாதா(கிறா. க ப, அலசியமாக இப4 ேபா"

பாவைன ெசகிறா. வி7வாமி.திர திைக#95 காணப(கிறா. இ1த வழ ைக

விசாாி க ேவ>ய ெதா"ைல நம 6 வ14 ேச1தேத எ5 நீதிேதவ
கவைலப(கிறா.

இரா : [வி7வாமி.திரைர பா.4] நாடாட மனைன கா( ஏக$ ெசதீ!

அரமைனயிேல ேச>ய ஆயிரவ பணிவிைட ெசய, ஆன1தமாக வா014

ெகா>1த அரசிைய அ>ைம ேவைல ெசய ைவ.தீ.
மக பா # தீ> இற1தா.

7டைல கா.4 நிறா கணவ !

ெசேகா" ஏ1திய அவ கர.திேல, தவசியாேர! பிணக% சாியாக ெவ14,
ககினவா எ5 கிளறி பா 6
ெப9ற மக பிணமாக எதிேர !

ேகா" இ1த4.

ெபா9ெகா> ேபாற மைனவி கதறி #ர>(
பிண

7ட, 7டைல கா7 ேககிறா!

காசி, க

ேன.
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த மக பிணமாக, த மைனவி மார>.4 அ3கிறா% - மாதவ #ாி1தவேர
மகாிஷிேய! அ1த மன, 7டைல பண

எேக எ5 ேககிறா.

ஐேயா மகேன பா # அ> க>.த ேபா4 அலறி. 4>.திடாேயா, பதறி

வி31திடாேயா - ச1திரமதி #ல ப"! யார> க%ளி! இேக பிணம4 7டேவ
வ1தா, ேகள> மாேத ேசதி , ெகா(.தி( 7டைல கா7 ெவ>யானாகி

ேப7கிறா ேவ1த.

7டைலயி" இைதவிட, க"ைல?

உ க ேவ5 ேசாக காசி ேவ(மா

க"2வம"ல, கைல ப" ெதாி1தவேர!
என ெசதீ இைத க(?
இர க , இர க

எ5 Iறி, எைன இழி; ப(.4

எ4ைக ேமாைன வணிகேர

மக பிணமானா – மைனவி மார>.த3கிறா% - மன 7டைல கா கிறா -

பிண.ைத எ> உைத கிறா.
ஏ இர க
எK
க

காடவி"ைல? தேபாதனராயி9ேற நா தா அர க, இர க

ஒ ெபா% இ"ைல - இவ 6 என 6ைற ஏ இர க ெகா%ளவி"ைல?

: [காரண , விள க

எ(.4 கா(

அறி?ேம,

அறியாம" இராவண ேப7கிறா எ5 நீதி ேதவK 6

ேபா கி"] ச.ய ேசாதைனயேறா அ$ச பவ

>?ைட ேவ1தனா

U;ல6

அாி$ச1திர Hபதி ச.ய.ைத இழ க$ ச மதி காம",

7டைல கா.தைத.. ேசாதைன... ச.ய ேசாதைன...

இரா : ஆமயா ஆ ! ச.திய ேசாதைனதா ஆனா" இ6 நா இர க

சமய.திேல

னிவைர ஆெகா%ளவி"ைல எ5 ேககிேற.

வி7 : அாி$ச1திரைன நா வா> வைத.த4, அவனிட
இரா : விசி.திர

விேராத

ஏ அ1த$

ெகாட"ல.

நிர பிய ேவதைன காரணமிறி கXட.4 6%ளா கினீ,

காவலைன. இதய.தி" இர க.ைத Rைழய விடாம" ேவைல ெசதீ !
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வி7 : அாி$ச1திர ெபா ேபசாதவ எபைத இரா : ெதாி?மயா - இதவசிக& 6% ச வாத – அத பயனாக நீ ஓ சபத
ெசதீ, அாி$ச1திரைன ெபா ேபச ைவபதாக....
வி7 : ஆமா

அ1த$ சபத.தி காரணமாக.தா ...

இரா : சவ ஞானVதராகிய உம 6 இர க எழ ேவ>ய அவசிய

Iட.

ெதாியவி"ைல . வி7 . அதனா" அாி$ச1திரKைடய ெபைமதாேன அவனி 6

விளகி95.

இரா : அ4ம(ம"ல! உ

[வி7வாமி.திர ேகாப

ைடய சி5ைம 6ண

ெவளிபட4.

ெகா%கிறா.]

ேகாபி.4 பய? அOவள; ம(ம"ல க ப இல கண

எப4 விளகி95 - இர க

கைவ 6 உதவா4

நீ ெகா%ளவி"ைல, உ ைம இவ

அர கரா கவி"ைல, இல கண

ெபாயாயி95: - ேநைம?ட இேபா4

Iறலா . ஆ ! சில சமயகளி" ேதவ

Uவ

தேபாதனIட இர க

>யாத நிைல ெப5வ4( எ5. ஆனா" ேவத

எளிதிேல உைமைய உைர க மன

காட

அறி1தவராயி9ேற! அOவள;

வேமா! ெவகமிறி$ ெசா"கிறீ. நா

அாி$ச1திரைன ெகா(ைமப(.திய4, அத9காக இர க.ைத மற1த4 அவKைடய

ெபைமைய உல6 6 அறிவி க.தாேன உதவி95 எ5. நா ாிஷிய"ல,. ஆகேவ,

நா ஜானகியி ெபைமைய? இராமனி Eர.ைத? , அKமனி

பரா கிரம.ைத? , அணைன?

விேடா>ய வி@ஷணனி ஆ0வா

ப திையைய? உல6 6 காடேவ இர க.ைத மற1ேத எ5 Iறி
பசபவி"ைல. எ பர பைர ப# 6 , பணசாைல ப# 6
உ(.

வி.யாச

[இராவணைன அட கி உகார ைவ க ேவ(ெம5 ேக( ெகா%வ4 ேபால
க ப; நீதி ேதவைன பா கிறா. ேம2 இராவண ேபசினா" வி7வாமி.திர
ஏேதK

விபாீதமாக$ ெசவா எ5 நீதிேதவK

பயப(கிறா. எனேவ,

அைறய விசாரைணைய அ1த அளேவா( நி5.தி ெகா( அறமற.ைத
கைல கிறா]

(சைப கைலகிற4.)
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--------------(மீ(

இட

காசி - 14

அறமற

: அறமற .

I(கிற4.)

இ: அறெநறி I5ேவா அ5வ, இலகாதிப, நீதிேதவ, க ப.
[க ப , நீதிேதவK

வகிறன. ஒவ ெகாவ நமVகாி.4

ெகா%கிறன. நீதி ேதவ அம1த4

இலகாதிப ே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 க ப இல கண.ைத ம5 கிேற. கடைம, தவ , ெதாழி",

வா0 ைக$ சி க"
>வதி"ைல ,

தGய பல ெகா%ள ேவ>ய ேபா4, இர க காட

>யா4, Iடா4 - இத96 ஆதாரக% ஏராள .

மாச9ற மைனவி மீ4 அவசியம95

ச1ேதகி கிறா, கணவ. அ4ேவ அறமாகா4.

இ1த கணவ ெசயGேலேய இறகி, த மைனவிைய ெகா"2 ப> கடைள

பிறபி கிறா. அ4 ெகா(ைம அநீதி.

[வி7வாமி.திர, அேபா4 பர7ராமைன ேகGயாக பா கிறா. பர7ராம தைல

கவி014 ெகா%கிறா]
அ ரம

அ1த அளேவா( நி9கவி"ைல. அறெநறி உண1ேதாேர! அநியாயமாக.

த மைனவிைய ெகா"ல. 4ணி1த அ1த கணவ, த மகைனேய ஏவினா -

தாைய ெகா"2 ப> மகைன ஏவினா - ெப9ெற(.த தாைய…..
பர : [ேகாப.4ட] ேபா4

அ1த பழகைத.

வி7 : [நீதிேதவைன பா.4 சா1த பாவைனயி"]
69றவாளி I>ேல நி9பவ, த

3 வாத.ைத?

Iற நா உாிைம தவேத

ைற - பர7ராமைன பா.4 த( க ேவடா . இராவணைன ேநா கி தாைய

ெகா"ல. தனயைன ஏவிய... I5 , இலகாதிபா ேம2

I5 . தாைய
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ெகா"ல தனயைன ஏவிய ..
இரா : த

ெசா*பி! இேதா இ கிறாேர [பர7ராமைன கா>] இவைடய

தகபனா ஜமத னிதா! அகரம கார. த1ைதயி ஆ9ற2%ள மக இவ!

மகாிஷிேய! தாயி தைலைய ெவ>னீேர தகபனாாி கடைளைய ேக(,

அேபா4 இர க

எ1த ேலாக.4 6 6> ஏறி95? இர கம9ற நா, அர க !

அறெநறி காபாளா இவ!

பர : [ேகாபமாக] 4Xட.தனமாக ேப7
ேநர

உ நாைவ 4>.4 விட எOவள;

[எ314 நி5] எOவள; திமி! மமைத! [நீதி ேதவைன பா.4] நீதி

பி> 6

ேதவா!

இரா : [பர7ராமைன ேகGயாக பா.தப>] ஆமா , தவசியாேர நா ைக.
4>.4 வி(
பாச , ப1த

இ"ைலயானா" பலபல விஷய

இைவகைள அ5.4 ெகா%ள

அ பல.4 6 வ14வி( ,

>யா விடா2 , தவசிேரXடகேள

உம 6, நா க5 க , U க5 க நறாக. ெதாி?ேம ெச? .

[நீதிேதவ, எ31தி1த பர7ராமைர, ஜாைட கா> உகார ைவ கிறா].
வி7 : [சமாதானப(.4

ைறயி"] பர7ராமேர! ேகாப

- ெகா%ளாதீ.

இராவண உ ைம 6ைற I5வதாக அ.தமி"ைல. இர க காடா4

இ1தவக% நா ம(ம"ல, பல ேப உ(, ேவ5 காரண.4 காக எபைத

விள க.தா, தக% தாயாாி சிர.ைத. தாக% ெகாத கைதைய Iறினா,
எ5 நிைன கிேற.

பர : [ஆ.திர.4ட எ314] ஓ, வி7வாமி.திரேர !
வி7 : ெபா5ைம, ெபா5ைம! நீதிேதவா! இOவள; ெதா"ைல? தகளா" வ1த4.
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நீதி :

னி#கவேர! எ மீ4 என தவ5? பர7ராம, த தாயி தைலைய

ெவ>ய4, ஜமத னி . கடைளயா". இலேகச, பர7ராம 6 இர க
எ5 69ற

சா>னா. எ மீ4 மா7 இ"ைலேய!

இ"ைல

வி7 : உம 6. ெதாி?ேம! இர கம9ற ெசயைல$ ெசதவ இ1த பர7ராம எ5.

அப> இ க, எப> அவைர அறெநறி காபவராக ெகாN! தவற"லவா அ4?

[ேகாபமாக] ஓ வி7வாமி.திரேர! உ

ைடய ேயா யைதைய அறியாம" எைன

நீதிேதவ சைபயிேல இழிவாக ேபசிவிN...
வி7 : இழி; ஏ4
பர : [ஆ.திர

ேபசவி"ைல. Vவாமி! உைமைய உைர.ேத.

ெபாகி எ314] நாK ெகா:ச

உைமைய உைர கிேற

ேக& . ஜடா >தாாி ஒவ, ஐ #லகைள ெவறவ - ேதவ Uவ
Iபிட 6ர2 6 ஓ> வர ேவ( , த எதிேர எ5 ஆைச ெகா(

அேகார.தவ

ெசதவ - (அைனவ

வி7வாமி.திரைர பா கிறன.)

அப>படவ - ேகவல , ஒ I.தா> ெபணி ேகாலாகல.திேல மயகி,

தவ.ைத வி(
அவ&ட...

வி7 : Uவ , மமத பாண.தி

, அ4 ேபால பாிதவி.த4(, பர7ராமேர!

ேமனைகயி ேமாக *ப.திேல நா இலயி.த4 ெபாிய 69றெம5
I5கிறீ - இ4 சகஜ

–

பர : ேகGயாக ேமனைகயி ேமாகன

இரகசிய.ைத அறி14 ஜீவ
விழியிேல வழி?
அதர

[ேகாப

கல14] ேவத ேவதா1த.தி

தராக விளகிட ேவ>யவ 6, ேமனைகயி

அழ6 ப9றி எனயா கவைல? [ம9றவகைள ேநா கி] அவ%

4>.தா" இ1த தேபாதனாி யாக ேயாக

4> க ேவ(மா? Lக

ேவ(மா? - இ4வா ேயா யைத . [6ரைல ெம"Gயதா கி] ஆனா" நா அைத

Iட 69றெம5 Iறவி"ைல . (ேசாக 6ரG" ேமனைகயிட

6லவினீ.

6ழ1ைத சா61தல பிற1தா% - விழியிேல களி#ட, அ1த 6ழ1ைதைய
ைகயிேல1தி ெகா(, ேதவ மா4 ேமனைக, உ

எதிேர வ14 நி5, பிாியபேதா
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இேதா நம4 இப

நம4 மக% எ5 Iறி ஆதர; ேகாாிய ேபா4, [6ரைல ெம%ள

ெம%ள உய.4கிறா.] எவ&ட ெகா:சி விைளயா> ப:ச பாணைன

ெவறீேரா, எவ&ைடய அைப ேகாாி ெப9றீேரா, எவ& காக கன" கிள #
யாக 6ட.ைத வி( நீகி, #ன" விைளயா( 6 கிள பி,

#ளகாகிதமைட1.ேரா . அ1த அழ6 ேமைகைய ெவ5.தீ, அழ ைவ.தீ -

தவி க$ ெசதீ - ேவதைன ப(.தினீ - 6ழ1ைத ச61தைலைய ஏ95 ெகா%ள
ம5.தீ - ைகயாேல ெதாட ம5.தீ - கணாேல பா க;
காத2 6.தா க(படவி"ைல - ஒழிய(

அ1த 6ண
ேபாற

க

- கா(வாச.தி காரணமாக

இ"ைல எ5 Iட வி( வி(ேவா
– ெபா வி ர

#ணிய.ைத. ேத> அைல?
இ1ததா - 6ழ1ைதயிட

- 6ழ1ைத - ச1திரபி ப

- அ1த 6ழ1ைதயி

அ# காவ4 க(பNரா? ஓ! #G?

>யா4 எறீ -

க.திேல தவ01த -

அத 6>ைய அ#ட நட.4ேம,

#ேஷா.தமனாகிய உம 6. 4ளி அ# -

- எOவள; க" மன ?

வி7 : பர7ராமேர! ேகாப.ைத கிளறாதீ. '
பர : எOவள; இர கம9ற ெந:7 - அர க Iட 6ழ1ைதகளிட இர க

காட.

தவறியதி"ைல . உ ைம ேபா", ெப9ற 6ழ1ைதைய. தவி க வி( , வி(

பிாிய.4 6ாியவைள. ேத ப$ ெச4வி(, இர க.ைத மற14 திாி1தவகைள,

நா இ1த ஈேர3 ேலாக.தி2 கடதி"ைல.
வி7 : [ேகாப

தைல ேகறியவரா] ஓ! பர7ராமேர அள; மீறி ேபாகிறீ.

நீதி : இவ1தா! இலேகச ேபச ேவ>ய ேநர

தகரா5கைள கிளறி ெகா%ள அ"ல.

இ4 ; உம 6% உ%ள

இரா : நா, அவகைள 6ைற Iறவி"ைல நீதி ேதவா! இர கம9ற ெசயைல$
ெசதவக% அவக%, எபைத கா(வ4 அவக% மீ4 ேகாபி.4 அ"ல
அவக&

பாப , நிைலைம 6 க(படவக% தாேன ; இர க

ெகா%ள

>யவி"ைல. அவகைள எ"லா இர கம9றவ, ஆகேவ அர க' எ5 இ1த
க ப, ஏ 69ற

சாடவி"ைல ? இ4 எ ேக%வி! நா இர கம9றவ, ஆகேவ
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அர க - எனேவ நா த> கபட4 , எ அர7 அழி கபட4 , தம
ச மதமான காாிய எ5 கவி பா>னாேர, அத96.தா இேபா4 நா ம5#ைர
I5கிேற. இவக% இர கம9றவக%, ம5 க

>யா4. ஏ இர கம95

இ1தன எபத96$ சமாதான I5வாக% - நா Iட Iறிேன - எைன

அர கரா கிய இ1த அறிஞைர ேககிேற - இவக% யா?

அேதா, 4ேராணா$சாாி - எOவள; இர க %ள மன , அவ 6 மனதாேல,
6வாக பாவி.4 ப4ைம ெச4 ைவ.4 வணகி, ேவட திலக ஏகைலவைன,

காணி ைக ேகடார"லேவா, ைக கைட விரலா - வல4 ைகயாக பா.4 -

எOவள; இர க 7பாவ ! ஏ ஆ$சாாியரா கபடா? எைன ஏ,

அர கனா கினீ?

4ேரா: [4>.ெத314] நா ேகடா", அவ ெகா( க ேவ(ேமா! நா
ெவ>யா எ(.4 ெகாேட, அவ ைக கைட விரைல?
இரா : அவKைடய ெதாழி2 6

வி" வி.ைத 6 எ1த ைக கைட விர"

ஆதாரேமா, அைத ேகN, காணி ைகயாக 4ளியாவ4 மனதிேல இர க

இ1தா" ேக@ரா! அவனாக. தாேன ெகா(.தா எ5 வாதா(கிறீ. அவ

ஏமாளி அ"ல. உம4 ெகா(ைம கால
விர" ேபானா2

3வ4 உல6 6. ெதாிய( , ஒ கைட

பாதகமி"ைல எ5 எணினா.

4ேரா : அவனாக ெகா(.தா - அவனாகேவ தா 6 பி( I.தா>னா,
6ேவ, 6ேவ, எ5.
இரா : அ1த அ# க(, நீ உம4 6ண.ைத கா> விN. கைட விரைல

காணி ைக ேகடேபா4 என எணினீ மனதி". அவ ம5பானா ம5.தா"

அவKட ம"2 6, நி9கலா

- ெகா"லலா எ5 Dதாக எணினீ. -

4ேராணா$சாாிேய, அவ உ ைம. ேதா9க>.தா.. அவ இழ1த4 ைகவிர" நீ இழ1த4 கணிய , கவனமி க(

- இர கம9ற ெந:7ைடயவ நீ,

எபைத உல6 6 உைர.தா அ1த உ.தம - ெசா"லா" அ"ல - ெசயலா".
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அவ விர" ெவடபடேபா4 இர.த

பிற1தேதா உம 6?

ெகா>9ேற. அைத கடாவ4 இர க

4ேரா : [நீதி ேதவைன பாிதாபமாக பா.4] நீதி ேதவா! எகைள வரவைழ.4,
அவமானப(.தேவ, இ1த விசாரைணைய நட.4கிறீரா என? எப> இைத
நாக% சகிேபா ?

நீதி : நா என ெசய? 69றவாளி என கத ப(பவK 6, தாராளமாக ேபச
நம4 மற

உாிைம த1தாக ேவ(ேம. [இலேகசைன பா.4] இலகாதிபா

ஏ இவகைள ஏ7கிறீ? இவகளிட

Iறிவி(ேம!

ந பி ைக இ"ைல எ5 ெபா4வாக

இரா : நீதிேதவா நா ம5 விசாரைண 6 இைச1தத96 காரணேம, #4
உைமக% ெதாிய$ ெசய ேவ(

எப4தா - வி(தைல ேகாாி அ"ல - எ1த

69ற.ைத எ மீ4 ஏ9றி, எைன . அர கரா கி கா>னாேரா, அேத 69ற.ைத$
ெசதவக%, மகாிஷிகளா, ஆ$சாாியகளா... இேதா ... [ேகா#Gைய கா>]

நாயனாரா - உய.தி ேபச ப(கிறாகேள, இ4 சாியா எ5 ேககிேற. ஏசி

இவக% மனைத #ப(.த அ"ல. இேதா ெகா2 E9றி கிறாேர ேகா#G

நாயனா.

நீதி : ஆமா , சிவப த.
இரா : உைம - சிவப த ெபாிய ேபாEர Iட - இ5 நாயனா...
க

: ெச1தமிழி" ேச கிழா -

இரா : ெசதி கிறா பல ெச?க%, இவைடய சீல.ைத விள பரப(.த.
ேகா : ஈசா! யாேனா விள பர

ேத(பவ? ைகைலவாசா! ஏேனா இ.4Xட

சிகாமணி எைன ஏச ேக( , உ ெந9றி கைண. திற1திட Iடா4.
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இரா : ஐய, ேவ5 ஏேதK

- அ>யவேர!

அவசர அ2வGேல ஈ(ப> க I(

பிற6 மK$ ெச4 ெகா%& .

நீதி : சாி, சாி... இ6 இலேகசனா ேகா நட.4கிறா.
இரா : இ"ைல, ேதவா! 69றவாளி I>2%ள நா எ 6ைறைய Iறி

ெகா%கிேற. ேவெறா5மி"ை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] ந5, ந5 நீதிேதவா, ேகா#G காக ம(

இர க

கா(கிறீேர - இ4 தா நியாயேமா! இலேகச, நாக% இர கம9றவக% எ5
விள 6வத96 பல Iறின4 ேபா", ேகா#G ப9றி?
ம(

Iற(ேம, நாயனா 6

பா4காேபா? நாக% கி%& கீைரேயா!

நீதி : ெபா5ைம, ெபா5ைம. இலேகச இXட

பதி" I5 .

ேபால ேபச( . ேகா#Gயாேர!

ேகா : நானா? இவK கா, நாதனி ந"லைள ெப9ற நானா
இரா : எப>

>?

>யா4...

எ5 ேககிேற. ஒ ெச"வவா Uற( 6 மா> மீ4

உல;கிறா, அவைன கேடா அறிவாகளா, அவ, வ:சைன, ெபா, கள;,
எK

பல ப> க(கைள ஏறி.தா, 7கேபாக த

அ1த Uறா

மா> 6,

வ1தா எபைத. இ"ைலய"லவா! அ4ேபாலேவதா, இேதா இ6 நாயனாராக
காசித

அ1த ேகா#G, பிணகளி மீ4 நட14, இ6 வ14 ேச1தவ.

ேகா : பி.தேமா? அறி, வா.ைதக% யா;

ெவ5

ச.தேமா?
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இரா : ேகா#Gயாேர, நீ ஓ சிவப ததாேன?
ேகா : ஆ , அத96 தைடேயா, அரன>யாேன யா.
இரா.: அறி1ேத ேகேட அ>யவேர! சிவப தியா" நீ ெசத4 என? ேகாயி"

ேகாயிலாக ஓ>னீ, அ% கிைட.த4. அைத அ"ல நா ேகப4. ஒ கால.தி"
உம4 மாளிைகயிேல, ஏராளமாக ெந96விய" ேசகாி.4 ைவ.தி1தீேர...
ேகா : ஆ.. மா..

. அ4.. வா. .

வி7 : ஏ, இ3.4 ேப7கிறீ, ெபா%, களேவா?
இரா : இ"ைல,

னிவேர! அOவள; சாமாயமான 69ற.ைதயா இOவள;

ெபாியவ ெசவா? ெந" இவைடயேத. ேகாயி2 6 எ5 ேசகாி.4

ைவ.தி1தா. ஒ சம அத9காக ஊைரவி($ ெசறா - க(ைமயான ப:ச
ஊாிேல அ4 ேபா4 ஏ9பட4. அத ெகா(ைம தாகமாடாம", ம க%
ஏராளமாக ம>யலாயின.
நீதி : அத96 இவ என ெசவா? வி7 : ஏ, சிவப த ப:ச.ைத. த(.தி க
Iடா4 எ5 ேககிறா இலேகச?
இரா : இ"ைல, இ"ைல, அOவள; ெபாிய காாிய.ைத நா எப> இவாிடமி14

எதிபாேப. நா ெசா"வ4 ேவ5. அ1த ப:ச , இவைடய படசாைலயி"
ேத கி ைவ கப>1த உண; ெபா% கிைட.தா" தைல கா>யி கா4.
ம க% ம>யமாடாக%. பிண

கீேழ E01த4 - இவ கிடகிேல ெந" Uைடக%

ஏராள . உண; காக ெவளிேய திடாட
நீதி : விவர

6ைற.4...

- உ%ேள ெந" 6விய" 65 ேபால.
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இரா : விஷய.ைத I5கிேற. ப:ச.தி" அ>பட ம க%, கிடகிG14

உண; ெபாைள எ(.4 ெகாடன.

ேகா: [ேகாபமாக] எ உ.தரவிறி - நா ஊாிG"லாத ேபா4 - சிவ
காாிய.4 ெக5 இ1த எ ெச1ெந"ைல களவா>ன.

இரா : கள; அ"ல! பகிரகமாகேவ எ(.4 ெகாடன - எண9ற ம களி
உயிைர காபா9ற – பிற6 த14 வி(ேவா

எ5 எணி .

ேகா : ெகா%ைள அ"லவா அ4?
இரா : கிடகிேல ெந"ைல, ப:ச கால.தி" 6வி.4 ெகா%வ4?
நீதி : அ4;

69ற தா.

இரா : இத96 நீ ெசதெதன? ேகா#Gயாேர! அேப சிவ

அ1த$ சிவ.4 6 நீ அ>யவ. - அ>யாேர! ப>னி படாள

சிவேம அ# உயிைர

காபா9றி ெகா%ள ெந"ைல எ(.4 ெகாடன. சிவ.ெதாடரா

என ெசதீ?

தாக%

பர : நியாயமான ேக%வி? நானாவ4 எ தகபனாாி ெசா"ைல ேக( தாயி

தைலைய ெவ>ேன - ேகா#G ெசத4 என 6
ஈ; இர கம9ற ெசய".
இரா : அ4தா

ேக%விதா. ெரா ப அ ரம ,

கிய . இர கம9ற ெசய". சிவெசா.4, அ1த ெந". அைத யா

திறாகேளா அவக% ெள"லா

சிவ. 4ேராகிக%. சிவ.4ேராகிகளி சிர.ைத

ெவடா4 விேட எ5 சீறினா. இ1த$ சிவப த... இ"ைலயா ேகா#Gயாேர

சீறினா - சீவினா தைலகைள ...
பர : பலைர$ சிர$ேசத

ெசதா. மகாபாப . ெரா ப அ ரம

தா ெகாேற. அ4;

காரண.தா".

நா தாைய ம(

தகப ேப$ைச எப>. த> நடப4 எற
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இரா. இவ 6 யா

கடைளயிடவி"ைல தைலகைள$ சீவ$ ெசா"G

ெகாறா ெகாறா, ஆகைள?

ெபகைள?

ெகாறா, இர க

4ளி?மிறி ெகாறா - பைத க பாைத க ெகாறா - ேவ>ன,
ெகாறா. காG" E01தன. ெகாறா - ெகா5 தீ.தா சகலைர?

- ேதவா

69றவாளி எ5 எைன கைரப(.திய க பேர இவ ெசதா இ ெகா(ைம.
விசாரைண உடா? இ"ைல 69ற

சாடவி"ைலேயா 69ற

சாடாத4

ம(மா, இ.தைன ெகாைலகைள. த ெபா( ெசதாேர, இ1த ப த சிகாமணி
எ5 மகி014, ைகைல 6றி2%ள

கண, இவ 6 அ% பாG.தா.

நீதி . ெகா(ைமதா.
இரா : அ4 ேபா4, உயி 6 பய14 அ1த ம க% எOவள; ெக:சி இப -

ேகா#Gயாேர? எ ைம ெகா"லாதீ - உம4 காG" E0கிேறா , ேவடா

தய; ெசக - எ"லா அறி1தவேர! ஏைழக% பா" இர க
ெகா:சியிப

-

கா(க எ5 எOவள;

வி7 : எனபா, அ ரம . அலறி. 4>.4 அ34 #ர(தா இப. க"2
உ6ேம அ1த I 6ரைல ேகடா"...

பர : இOவள; ேபைர ெகா5 ஆ.திர அடகவி"ைல ?
இரா : ப தி தைல ேகறி விடேத பாப

இர க

எழவி"ைல - இK

! ெவ(ட தைலகைள கடா -

ெவடபட ேவ>ய தைல உடா எ5

ேத>னா இ1த மகாKபாவ. க பேர ! இவ அர கர"ல, அர அ>யா ஒேர ஒ
6ழ1ைதைய கடா.

பர : ஓேஹா அ1த 6ழ1ைதயி

[வி7வாமி.திரைர பா கிறா].

க.ைத க( இர க

பிற1தேதா –
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இரா : இ"ைல ேகாப வ1த4, அ1த$ சி7ைவ?

கிள பினா.

இ1த$ சிவப த ெகா"ல

வி7 : 6ழ1ைதைய ெகா"ல
இரா : ஐயா! ேவடா . ம9றவக% சிவெசா.ைத. திறாக% எ5 ெகா5
விN. இ$சி7 அ 69ற

ெசயவி"ைலேய. ெகா:ச

இர க கா( , இ

6ழ1ைதைய ெகா"லாதீ, எ5 ேவ> ெகாடன. வி7 ேவ> ெகா%ள...

இரா : சிவப த, சீ9ற

தணியாதவரா இ$சி7, அத தாபாைல

6>.தி 6மேறா - அ1த பாGேல சிவெசா.4 கல1தி1ததேறா - ஆகேவ
சி7;

ெகா"லபட.தா ேவ(ெம5 Iறி, சி7ைவ. L கி ேம2 6 எறி14,

கீேழ வி3 ேபா4, இைடயி" வாைள ஏவி, 6ழ1ைதைய இர( 4( ஆ கினா,
இர கம95 . இைறவனி ந9ெதாட எ5 தைன Iறி ெகா(,

இர கம9ற இவ அர கர"ல - க பேர! நா அர க. ேகடா" என

ெசா"2வா? ப தி அதனா" ெசேத . எபா. ப தியி ேபரா" ப(ெகாைல
ெசேத எபா. ப தியி ேபரா" ப(ெகாைல ெசதா - காரண
கிட க(

- நட1த4 ப(ெகாைல - இர க

அ3தேபா4? பா" வ>?

எ4ேவா

இ1ததா? 4ளி ெபக%

க ைடய சி7 கதறியேபா4? - இ1ததா . - இர க

காடபடதா ேகா#Gயாேர, இர க

கா>னீரா? இர கம95 ப(ெகாைல

ெசதவ நாயனா - அ>யா - ெகாைல க:சா ேகா#G! கைட விரைல
காணி ைகயாக ெப9ற 4ேராண - தாயி தைலைய ெவ>ய த

ெசா*பி

பர7ராம - ெப9ெற(.த 6ழ1ைதைய? பிாிய.ைத அபணி.த காதGைய?

இர கமிறி ைகவிட. 4ணி1த வி7வாமி.திர - இவகெள"லா தவசிக% -

ாிஷிசிேரXடக% - பரம அைள ெப9றவக% - நீதிேதவா ! நா அர க இவக% யா? - எைன விசாாி க I>( அறமற.திேல இவக%
காபாளகளா . இர கம9ற இவக% இ க ேவ>ய இட
I>" இ க ேவ>யவக% நீதி ேதவா! அற

இ4வா? 69ற

- அ# - ஏ4மறியாத இவக%,

அறெநறி காபாளகளா? [ேகாப.4ட, Iைட வி( இறகி$ ெச5]

அறெநறி காபாளக% இ 6

ேவ>ய இட

இ4வா?

இட.4 6$ ெச5 இர கம9ற இவக% இ க

[ஆசன.ைத பி>.தாட அவக% அல5கிறாக% ]
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[நீதிேதவ மீ(

மய கமைடகிறா. க ப பய14, ந(கி, அவசர அவசரமாக

ெவளிேய ெச"ல பா.4 கா" இடறி கீேழ E0கிறா, இராவண ெச5
அவைர. தாகி பி>.4 ெகா(, ெவளிேய அைழ.4$ ெச"கிறா]

திராவிட நா( (8-3-1947)
-------------------

நீதிேதவ மயக +,-

