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ஸ்ரீமவத ரோமோனுஜோய நமஹ
உலகவமங்கும் ரோமோயணம்

ரோமோயணம்
ஒரு
ஆதி
கோவியம். மலலகள், கடல்கள்,
சூரிய சந்திரர்கள் இருக்கும் ெலர
இவ்வுலகில் ரோமோயணம் இருக்கும்.
முதன் முதலில் ரோமோயணத்லத
வதோகுத்து ெழங்கியெர் மிகப்வபரிய
முனிெர் ெோல்மீகி ஆெோர். இது
ெோல்மீகி
ரோமோயணம்
என்வே
புகழ்வபற்ேது. தற்வபோது 300க்கும்
வமற்பட்ட வமோழிகளில் ரோமோயணம்
எழுதப்பட்டுள்ளது; கம்பரின் கம்ப
ரோமோயணம்,
துளஸிதோஸரின்
ரோமசரிதமோனஸ்,
பிரம்மோண்ட
புரோணத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட
அத்யோத்ம ரோமோயணம்,
அத்புத
ரோமோயணம், வெதோந்த வதசிகரின்
ரகுவீர கத்யம் என்று ஒவ்வெோன்றும்
விலல மதிக்க முடியோத வபோக்கிஷம்!!!

உலக நோடுகளில் ரோமோயணம் இந்தியோவில்
வகோண்டோடப்படுெது
ஆச்சரியம் இல்லல, உலவகங்கும்
ரோமனின் புகழ் எப்படி பரவியுள்ளது
என்பலத போர்ப்வபோம்...
வநபோளம் - இங்வக
இருவெறு
பகுதிகளில்
இருவெறுபட்ட
ரோமோயணத்லத இயற்றி
உள்ளனர்.
போளுபக்தோ
ஆச்சோரியோ
வநபோளி
வமோழியில்
எழுதிய
ரோமோயணம் புகழ்வபற்ே
புத்தகமோகும். மற்வேோன்று, சித்திதோஸ்
மஹோஜி எழுதிய ரோமோயணம்.
சீனோ - இங்வக இரோமோயணம் Langka
Sipttor என்று அலழக்கப்படுகிேது. இது
Tai Lu என்ே வமோழியில் எழுதப்பட்டது.

மியோன்மர் - Yama Zatdw
இந்த
ரோமோயணம்
Unofficially accepted as
National Epic.
இதன்
வபயர் யோமோயணோ; இது
ஜோடகோ கலதகளில் ஒரு
பகுதி. Yama Pyazat (young
Rama's life) Thidayakan
(Sita's song) Yama yakan
(Rama's song) இது U Poe
என்பெரோல்
ெோல்மீகியின்
மூல
ரோமோயணத்லத லமயமோக லெத்து
எழுதப்பட்டது.
ஜப்போன்
வபௌத்த
மதம்
ரோமோயணத்லத இங்கு ெலர இட்டுச்
வசன்றுள்ளது. Ramaenna or Ramaensho
என்று அலழக்கப்படுகிேது. Bugaku and
Gagaku
dames
இந்தியோவின்
பரதநோட்டிய
கலலலய
அடிப்பலடயோகக்
வகோண்டு
ஆடப்படுகிேது. இது தோன் ஜப்போன்
ரோமோயணம்.

கம்வபோடியோ Reamkar என்று
ரோமோயணம்
அறியப்படுகிேது.
Raemkar என்பதன்
வபோருள்
“ரோமனின்
வபருலமகள்”.
கம்வபோடியோவின் அங்வகோர் ெோட்
வகோயிலில்
ரோமோயணக்
கலத
சிற்பங்களோகவும் ஓவியங்களோகவும்
உள்ளன.
கம்வபோடியோ
நோட்டு
ரோமோயணம் தற்வபோது எல்லோவித
கலலகள் மூலமோக, அதோெது நடனம்,
போட்டு,
நோடகம்,
சிற்பக்கலல,
ஓவியக்கலல என்று பரப்பப்படுகிேது.
இது
கம்வபோடியோவின்
வதசிய
இதிகோசம் ஆகும்!
இந்வதோவனசியோ
இங்கு
மக்களுக்கு ஒழுக்கத்திற்கும் மற்றும்
ஆன்மீக
ெழிகோட்டுதலுக்கும்

உதவியோகவும், வமலும்
மிகவும் அழகோக மனலத
மயக்கக் கூடிய கலலநயம்
மிகுந்த வதோற்ேத்துடன்
கூடிய வபோழுதுவபோக்கு
நிகழ்ச்சியோன
Wayang
பழலமயோன முலேயில்
ரோமோயணக்
கலத
எடுத்துலரக்கப்படுகிேது.
Javanese
மக்களின் Kakawin Ramayana ரோெண
ெதத்லத
லமயமோக
லெத்து
எழுதப்பட்டது.
லோஒஸ் - இங்வக
இரோமோயணம் Phra
Lak phra Ram என்று
வபோற்ேப்படுகிேது.
இங்வக ரோமர் ஒரு
கதோநோயகனோக வபோற்ேப்படுகிேோர்.
மவலஷியோ - Hikayat Sevi Rama - இது
மவலசியோவின் ரோமோயணக் கலத
ஆகும். நோட்டிய நோடகம் மூலமோக
ரோமோயணம்
மக்களிலடவய

பரப்பப்படுகிேது. Wayang kulit shadow
theatre-ல்
நிழல்
நோடகம்
நடத்தப்படுகிேது;
வமலும்
வபோம்மலோட்டம் மூலமோக ரோமர் சீதோ
திருமணம்
வபோன்ே
மனலத
வகோள்லளவகோள்ளும்
பகுதிகள்
வசய்து கோட்டப்படுகின்ேன.
பிலிப்லபன்ஸ்
இங்வக
இரோமோயணம்
Philippines Manila
பல்கலலக்கழகம்
மூலமோக
17-ல்
இருந்து
19-ம்
நூற்ேோண்டுகளில்
வசன்ேலடந்தது. Laka Lanao லெத்து
1968ம் ஆண்டு ஃபிரோன்ஸ் சிஸ்வகோ
என்பெர் ரோமோயண போடலல போட
வகட்டோர்; அந்த அறிஞர் மூலமோக
ஆங்கிலத்தில்
ரோமோயண
வமோழிவபயர்ப்பு வசய்யப்பட்டது.

தோய்லோந்து - Ramakien என்பது
தோய்லோந்தில்
ரோமோயணத்தின்
வபயர். Wat Phra Kaew எனும் வகோயிலில்
Ramakien இதிகோசத்தின் கோட்சிகள்
ஓவிய ெடிெத்தில் உள்ளன. இங்வக
அவயோத்தியோ என்ே ஒரு நகரமும்
உள்ளது; இங்வக ரோஜோக்கள் Rama I, II,
III என்று அலழக்கப்படுகிேோர்கள்.
ரஷியோ சுபசீதோ
இரத்னோங்கி
எனும்
நூலில்
ரோமோயணம்
பற்றி
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
லகக்வகயி
இரோணி
ரஷ்யோவிலிருந்து
ெந்ததோகவும்
வெதங்கள் ஆர்டிக் ரஷ்யோ வமோழியில்
எழுதப்பட்டதோகவும்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

வதன் அவமரிக்கோ - இங்கு
ரோமோயணக் கலத அனுமோலன
லமயமோக லெத்து எழுதப்பட்டுள்ளது.
இரோெணனின் இரண்டோெது தோயோர்
இரோம இலக்குெனர் சவகோதரர்கலள
வதன்அவமரிக்கோவின்
போதோள
உலகத்திற்கு கடத்திச் வசன்ேதோகவும்
அனுமோன்
மத்தியப்பிரவதசத்தின்
மூலமோக வதன் அவமரிக்கோ வசன்று
அெர்கலள
மீட்டதோகவும்
வசோல்லப்படுகிேது.
இவ்ெோேோக
ரோமோயணம்
இந்தியோலெ
கடந்து
பல்வெறு
நோடுகளிலும்
இன்ேளவும்
வபோற்ேப்பட்டு ெருகிேது. ஒரு படி
வமவல
வசன்று
பல
நோடுகள்
ரோமோயணத்லத
பள்ளி
போட
திட்டத்திவலவய
வசர்த்துள்ளனர்!
வகட்கும்வபோவத
ஆச்சரியமோக
இருக்கிேதோ?!! நோமும் நம் தினசரி
ெோழ்க்லகயில் ரோமோயணத்லதச் வசர்த்து
மகிழ்ச்சியும் ெளமும் வபறுவெோம்!

வமோழி, இனம், பழக்கெழக்கம்,
நலட, உலட, போெலன வெவ்வெேோக
இருந்தோலும் ரோமர் என்று ெரும்வபோது
நம் உடலும் உள்ளமும் உருகிப்வபோய்
விடுகிேது. எல்லோெற்றுக்கும் வமலோக
ரோம நோமம் வசோல்லும் வபோது நமக்கு
வெற்றி ஒன்வே நிச்சயம் என்று நம்
மனம் வதளிெலடகிேது! ரோம நோமம்
ெோழ்க, ரோமர் புகழ் ஓங்குக !!!

குறிப்பு: வமலுள்ள தகெல்கள் அலனத்தும்
கிஞ்சித்கோரம்
தர்மஸம்ஸ்தோபநத்தின்
வசெகர்களோல் இலணயதளத்திலிருந்து வசகரித்து
எழுதப்பட்ட ஒரு முயற்சி.
https://hinducouncil.com.au/new/ramayana-around-theworld/

வஜய் ஸ்ரீரோம் !!!

