B.L.ஷங்கர்

அற்புத மகான் ஷ ர்டி சாய்பாபா

அற்புத மகான் ஷிர்டி சாய்பாபா
B.L.ஷங்கர்
blshankar77@gmail.com

www.Kaniyam.com

2

FreeTamilEbooks.com

மின்னூல் ெவளியீடு : http://FreeTamilEbooks.com

உரிைம - CC-BY-SA கிரிேயடிவ் காெமன்ஸ். எல்லாரும் படிக்கலாம்,
பகிரலாம்.

பதிவிறக்கம் ெசய்ய - http://FreeTamilEbooks.com/eboo
ks/arputham ahaanshirdisaibaba

அட்ைடப்படம் - B.L.ஷங்கர் - blshankar77@gmail.com

மின்னூலாக்கம் - சு. ெஜயஶ்ரீ - jayasrijai3@gmail.com

கணியம் அறக்கட்டைள
(Kaniyam.com/foundation)
This Book was produced using LaTeX + Pandoc

B.L.ஷங்கர்

அற்புத மகான் ஷ ர்டி சாய்பாபா

மின்னூல் ெவளீயீடு
மின்னூல் ெவளியீட்டாளர்: http://freetamilebooks.com
அட்ைடப்படம்: B.L.ஷங்கர் - blshankar77@gmail.com
மின்னூலாக்கம்: சு. ெஜயஶ்ரீ - jayasrijai3@gmail.com
மின்னூலாக்க ெசயற்த ட்டம்: கணியம் அறக்கட்டைள - kaniyam.com/foundation

Ebook Publication
Ebook Publisher: http://freetamilebooks.com
Cover Image: B.L.Shankar - blshankar77@gmail.com
Ebook Creation: S. Jayasree - jayasrijai3@gmail.com
Ebook Project: Kaniyam Foundation - kaniyam.com/foundation

This Book was produced using LaTeX + Pandoc

www.Kaniyam.com

5

FreeTamilEbooks.com

ெபாருளடக்கம்
FreeTamilEbooks.com ன் ெபாறுப்புத் துறப்பு

. . . . . . . . . . . . . . .

7

அற்புத மகான் ஷ ர்டி சாய்பாபா . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

நன்ற

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

என்னுைர . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

1. ஷ ர்டி சாய்பாபா ஷ ர்டிக்கு வந்த ந கழ்வு . . . . . . . . . . . . . . . .

14

2. ஷ ர்டி சாய் பாபா மீண்டும் ஷ ர்டி வந்த ந கழ்வு . . . . . . . . . . . . .

17

3. பாபாவ ன் துவரகமாய � ெலன்டி பூங்கா . . . . . . . . . . . . . . . .

21

4. தண்ணீரால் வ ளக்ேகற்ற ய ந கழ்வு

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

5. மசூத ைய பழுது பார்த்த மக்கள் . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

6. சாய்பாபாவ ன் இயற்ைக மற்றும் வ லங்குகள் மீதான அன்பு . . . . .

29

7. குருவ ன் ேமன்ைம பற்ற சாய்பாபா . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

8. சாய்பாபாவ ன் ச ல உபேதசெமாழிகள் . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

9. சாய்பாபாவ ன் ச ல ஞாேனாதய ெபான்ெமாழிகள் . . . . . . . . . . .

36

FREETAMILEBOOKS.COM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38

கணியம் அறக்கட்டைள . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46

நன்ெகாைட . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

6

B.L.ஷங்கர்

அற்புத மகான் ஷ ர்டி சாய்பாபா

FreeTamilEbooks.com ன் ெபாறுப்புத் துறப்பு
FreeTamilEbooks.com

மருத்துவ

ஆேலாசைனகைள

வழங்குவத ல்ைல.

எந்த ஒரு மதத்ைதயும் கடவுைளயும் ேபாத ப்பத ல்ைல.
FreeTamilEbooks.com
இருப்ப னும்,

அைவ

ல்

மருத்துவம்

மிகவும்

ெதாடர்பான

த ருத்தமான

கட்டுைரய லும்

காட்டப்பட்டிருக்கும்
த ருத்தமானது,

கூறப்பட்டிருக்கும்

எந்தெவாரு

அல்லது

எந்தெவாரு

உறுத

அேனகமான

கட்டுைரகள்

கூற்றும்

தற்கால

ெமாழியும்

மின்னூல்கள்

தகவல்கள்தான்

எந்தெவாரு உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவ ல்ைல.
எந்தெவாரு

பல

என்பதற்கு

மருத்துவ சம்பந்தமான
அல்லது

ேமற்ேகாளாக

உண்ைமயானது,

சரியானது,

நைடமுைறய லுள்ளது

என்பதற்கு

வழங்க

முடியாது.

இப்படியான

பகுத யாகேவா

அன்ேறல்

முழுைமயாகேவா

உத்த ேயாகபூர்வமற்றவர்களால் எழுதப்படுக றது.

மருத்துவ சம்பந்தமான

ஒரு கூற்று மிகச் சரியானதாக இருந்தாலும் கூட, அந்தக் கூற்றானது,
தங்களது

ேநாய்க்ேகா

அல்லது

அற குற களுக்ேகா

உபேயாக க்க

முடியாததாக இருக்கலாம்.
FreeTamilEbooks.com ன் மின்னூல்களில் காணப்படும் மருத்துவ ரீத யான
குற ப்புக்கள்
ஒரு

ெபாதுவான

உத்த ேயாக

தகவல்களாக

பூர்வமான

இருக்க**

மருத்துவருைடய

முடியுேமயன்ற **,

ஆேலாசைனைய

வ தத்த லும் ப ரத யீடு ெசய்ய முடியாதது ஆகும்.

எந்த

FreeTamilEbooks.com

மின்னூல்கள் மருத்துவர் அல்ல என்பைத கவனத்த ல் ெகாள்ளவும்.
மருத்துவ ஆேலாசைன வழங்குவேதா அல்லது மருத்துவ ெதாழிலில்
ஈடுபடுவதற்கான முயற்ச ேயா,

FreeTamilEbooks.com த ட்டத்த ன் ேநாக்கம்

அல்ல என்பைத கவனத்த ல் ெகாள்ளவும்.
ேபாலேவ, FreeTamilEbooks.com த ட்டம் எந்த மதம் சார்ந்ததும் அல்ல.
ஆன்மிக வரலாறுகளுக்கு சான்றுகள் இருப்பத ல்ைல. இங்கு ெவளியாகும்
ஆன்மிகம் சார்ந்த மின்னூல்கைள, முழுைமயாக நம்ப ேவண்டாம். அவற்ற ன்
உண்ைமத்

தன்ைமைய
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நூலாச ரியர்களின்

உைழப்புக்கும்,

அவர்களது

இைற

நம்ப க்ைகக்கும்

மரியாைத ெசலுத்தும் வ தமாகேவ அவற்ைற ெவளிய டுக ேறாம். ஆன்மிக
நூல்களில் உள்ள கருத்துகைள நம்பும் முன் அவற்ைற நன்கு ேகள்வ ேகட்டுத்
ெதளிய ேவண்டுக ேறாம்.
FreeTamilEbooks.com
மருத்துவம்/ஆன்மிகம்
பாவ ப்பதனாேலா

ெவளிய டும்

மின்னூல்களில்

காணப்படும்

எந்தெவாரு

தகவைலயும்

ப ன்பற்றுவதனாேலா

ஏற்படக்கூடிய

ெதாடர்பான
அல்லது

வ ைளவுகளுக்கு அல்லது முடிவுகளுக்கு, FreeTamilEbooks.com த ட்டத்த ற்கு
பங்களிப்பு ெசய்யும் எந்தெவாரு தனி நபேரா, அைமப்பு இயக்குனர்கேளா,
பரப்புைர

ெசய்பவர்கேளா,

FreeTamilEbooks.com

நன்ெகாைட

த ட்டத்துடன்

வழங்குபவர்கேளா

ெதாடர்புைடய

எவருேமா

அல்லது

எந்தெவாரு

ெபாறுப்பும் ஏற்க மாட்டார்கள்.
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நன்றி
எனக்கு உய ர் ெகாடுத்து, இன்று வைர ஊக்கம் ெகாடுத்து வரும் என்
ெபற்ேறாருக்கு முதற் கண் நன்ற ...
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என்னுைர
இது எனது முதல் புத்தகம் என்பதால் நான் பயன்படுத்தும் தமிழில்
ப ைழ இருப்ப ன், மன்னித்து ெபாருத்தருள அைனவைரயும் தாழ்ைமேயாடு
ேவண்டிக்ெகாள்க ேறன்.

ச னிமா மற்றும் ெதாைலக்காட்ச ெதாடர்களின்

படத்ெதாகுப்பாளராக இருந்த எனக்கு புத்தகம் எழுத ெவளிய ட ேவண்டும்
என்க ற ஒரு எண்ணம் வந்தது இந்த freetamilebooks.com என்க ற வைல
பக்கம் பார்த்த ப றகு தான். புத்தக வாச ப்பு பய ற்ச குைறந்து வரும் இந்த
காலத்த ல், கடினமான உைழப்ைப ேசைவயாக ெசய்து வரும் இந்த இலவச
மின் புத்தக குழுைவ பார்க்க ஆச்சரியமாக உள்ளது.

புத்தகம் வாச க்கும்

உத்ேவகத்ைத தூண்டும் வ தமாக, பல வருடங்களாக வ டா முயற்ச யுடன்
ெபாது நல ேநாக்கத்ேதாடு இந்த தளத்ைத நடத்த வருவது ெமய் ச லிர்ப்பான
வ ஷயம்.

இந்த குழுவ ல் பணி புரியும் அைணத்து அன்புள்ள நல்ல

உள்ளங்களுக்கும் என் பாராட்டுகளும், நன்ற களும். என் புத்தகத்ைத இந்த
தலத்த ல் ெவளிய டுவைத ந ைனத்து நான் மிக்க மக ழ்ச்ச அைடக ேறன்.
இைறவன் அருள் அைனவருக்கும் க ைடக்க ப ரார்த்தைன ெசய்க ேறன்.
துன்பங்கள் மனிதைன ஆட்ெகாள்ளும்ேபாது அவன் இைறவைன நாடி
தன்ைன காக்கும்படி ேவண்டுக றான். இைறவைன வழிபடும் மனிதன் சாப
வ ேமாசனம் அைடந்த கைதகைள நாம் ேகட்டதுண்டு.
அநீத யும்

பாவங்களும்

தைலவ ரித்து

ஆடுக றேதா

எப்ேபாெதல்லாம்
அப்ேபாெதல்லாம்

இைறவன் இவ்வுலக ல் மனித உருவ ல் அவதரித்து இந்த உலைக வழி
நடத்துக றார்.

இைற நம்ப க்ைக இல்லாத மனிதர்கள் கூட இைறவனின்

அவதாரங்கைள பற்ற யும் அவர்கள் ந கழ்த்த ய அற்புதங்கள் பற்ற யும்
அற ந்து மனம் மாறுவதுண்டு.

புனித நூல்கள் பகவத் கீைத, ைபப ள்,

குரான், ேவதங்கள், ராமாயணம், மகாபாரதம், நன்ெனற கைதகள் வாய லாக
இைறவன் நற்ச ந்தைனகைள கூற , மனிதைன வழிநடத்துக றார்.
இந்து கடவுள் குரு தத்தாத்ேரயரின் மறு அவதாரம் ஷ ர்டி சாய்பாபா
என்று நம்பப்படும் ந ைலய ல். சாய் பாபாைவ எல்லா மதத்த னரும் வணங்க
வருக ேறாம்.
www.Kaniyam.com
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பாபா ஜாத , மதம் எல்லாவற்ற ற்கும் அப்பாற்பட்டவர்.

சாய் பாபா ஒரு

இந்துவா அல்லது இஸ்லாமியரா என்று உறுத யாக கண்டற யபடவ ல்ைல
என்றாலும் அவைர எல்லா மனிதர்களும் எந்த பாகுபாடின்ற
வருவது பாபாவ ன் ச றப்பாகும்.

வணங்க

சாய்பாபாவுடன் வாழ்ந்த பக்தர் த ரு.

ேஹமத்பந்த் என்பவர் பாபாவ ன் கைதைய எடுத்துைரக்க ’ ஶ்ரீ சாய்
சத்சரித்ரம் ’ என்க ற பாபாவ ன் வரலாற்ைற புத்தகமாக எழுத னார்.
ஷ ர்டி சாய்பாபாவ ற்கு உகந்த நாள் வ யாழக்க ழைம. குரு பார்க்க ேகாடி
நன்ைமகள் உண்டு என்று ஒரு பழெமாழி உண்டு.

ஷ ர்டி சாய்பாபா குரு

தத்தாத்ேரயரின் மறு அவதாரம் என்பதால் அவைர வ யாழனன்று வழிபடுவது
ச றப்பு.
சாய் பாபா ஒரு இைளஞனாக ஷ ர்டி க ராமத்த ற்கு அவரது குருவ ன்
சமாத ைய காண வந்ததாக அவரின் சரித்த ரம் கூறுக றது.

எல்லா

கடவுளுக்கும் சக்த உண்டு.
எல்லா கடவுளுக்கும் ஒரு தனித்துவம் உண்டு. அந்த வைகய ல் ஷ ர்டி
சாய்பாபாவ ன் தனித்துவ சக்த , பாபா ஷ ர்டி மக்களுக்கு ெசய்த இலவச
மருத்துவம்.
குைறகள் இல்லாத மனிதேன இல்ைல. தீய எண்ணங்கைள தவ ர்த்து
மனம் உருக இைறவைன வழிபடுவது ேமாட்சத்த ற்கான வழி. சாய் பாபாைவ
வணங்குவதால் கஷ்டங்கள் வ லகும் என்ற நம்ப க்ைகய ல், பாபா அருள்
க ைடக்க ஷ ர்டி க ராம மக்கள் அவைர பூஜித்தனர்.
ஆன்மீகம், இந்த உலக ல் உள்ள எல்ேலாரின் வாழ்ைவயும் ச றப்ப க்கும்
ஞான த றவுேகால்.

சாய்பாபாவ ன் சத் சரித்த ரத்ைத படிப்பது ச றப்பான

பலன்கைள தரும் என்று பலர் கூற ேகட்டதுண்டு. எல்லா மத நம்ப க்ைக மீதும்
மரியாைத ெகாண்டிருக்க ேவண்டும். எந்த மனிதைனயும் மனம் புண்படுத்த
கூடாது.
நம்ப க்ைக மற்றும் ெபாறுைம ெகாண்டவர்களுக்கு பாபாவ ன் அருள்
கண்டிப்பாக க ைடக்கும்.

இைற நம்ப க்ைக இல்லாத ச ல மனிதர்களும்

இந்த சமூகத்த ல் உண்டு, அவர்களின் வாழ்வும் இைறவனால் தான் வழி
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நடத்தப்படுக றது என்பது ந தர்சனமான உண்ைம.
ஷ ர்டி சாய் பாபா கூற யது ேபால்,

இைறவனின் அவதாரங்களும்

வடிவங்களும் ேவறுபடலாம். ஆனால், இைறவன் ஒருவேர. ஜாத , மத, இன
ேவற்றுைமகள் பார்க்காத நல்ல உள்ளங்கள் அைனவருக்கும் இந்த புத்தகம்
சமர்ப்பணம்.

இந்த புத்தகத்ைத வாச க்க உங்கள் ெபான்னான ேநரத்ைத

ஒதுக்க யதற்கு எனது நன்ற . வாழ்க வளமுடன்….

மனமார்ந்த நன்ற ,

B L Shankar

(Editor, Reporter)
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அற்புத மகான் ஷ ர்டி சாய்பாபா

ஷிர்டி சாய்பாபா ஷிர்டிக்கு வந்த நிகழ்வு

வட இந்த ய மகாராஷ்ட்ரா மாந லத்த ல் உள்ள ஷ ர்டி ஒரு க ராமம்.
ஆங்க ேலயர் ஆட்ச

ெசய்த காலத்த ல் அந்த ஊரில் ஒரு நாள் ஒரு

இைளஞர் வந்தார். அந்த இைளஞர் ஒரு ேவப்ப மரத்த ன் அடிய ல் அமர்ந்து
த யானம் ேமற்ெகாண்டார். அந்த ஊர் மக்கள் அந்த இைளஞைர அதுவைர
பார்த்தத ல்ைல.

ஷீரடிய ல் ச வனின் ேகாவ ல் ஒன்று உண்டு.

அந்த

ச வைன கண்ேடாபா ச வன் என்று அைழப்பர். அந்த ேகாவ லில் அர்ச்சகராக
பணிபுரிந்து வந்தவர் மகால்சாபத . அவர் ச வனுக்கு பூைஜைய முடித்த ப றகு,
ேவப்ப மரத்த ன் அடிய ல் அமர்ந்து இருக்கும் இைளஞைர பார்த்து ஆச்சரியம்
அைடந்தார். இந்த இைளஞைர பார்க்க அவருக்கு மிக வ யப்பாக இருந்தது.
த யானம் ெசய்த ந ைலய ல் இருந்த இைளஞைர பார்த்து ‘யார் நீ’ என
ேகட்க, அந்த இைளஞர் த யானத்த ல் மூழ்க இருந்ததால் பத ல் தரவ ல்ைல.
மீண்டும் சத்தமாக அவரின் த யானம் கைளயும்படி ’ நீ யார் ’ என்று ேகட்க,
சத்தம் ேகட்டு த யானம் கைளந்த அந்த இைளஞர், தான் இந்த ஊருக்கு தன்
குருைவ ந ைனத்து த யானம் புரிய வந்ததாகவும், தனது குருவ ன் சமாத
இந்த ேவப்ப மற அடிய ல் இருப்பதாகவும் கூற னார்.

அந்த இைளஞரின்

ேதாற்றமும், த யான ந ைலயும், குரு மீது இருந்த பக்த யும், மகால்சாபத க்கு
அந்த இைளஞர் மீது ஒரு நல்ல அப ப்ராயத்ைத வர ெசய்தது. அவர் அந்த
இைளஞைர அன்பாக ’ சாய் ’ என்ற ெபயருடன் அைழத்தார்.
அந்த

ெபயர்,

ஏற்றுெகாண்டார்.

அந்த

இைளஞர்க்கு

மகால்சாபத ய ன்

ப டித்ததால்
கண்ேடாபா

அவரும்
ச வன்

அைத

ேகாவ ல்

ப ரசாதத்ைத சாய் பாபாவ ற்கு ெகாடுத்தார். அவரும் அைத ஏற்றுெகாண்டார்.
ஷ ர்டிய ல் மத க்க தக்க ஒரு வ வசாய ’ அப்பா பாட்டீல் ’ என்பவர். அவரின்
மைனவ ெபயர் ’ ைபஜா பாய் ேகாட்ேட ’.

ைபஜா பாய் இைற நம்ப க்ைக

உைடயவர். இைறவைன முழுைமயான பக்த ேயாடு நம்புபவர். அவர் த னமும்
ச வன் ேகாவ லுக்கு வந்து இைறவனுக்கு ப ரசாதம் பைடப்பைத வழக்கமாக
ெகாண்டு இருந்தார். ைபஜா பாய், எப்ேபாதும் ேபால் ேகாவ லுக்கு வந்தார்,
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அர்ச்சகர் மகால்சாபத அங்கு இல்லாதைத பார்த்து அவைர ேதடி ேவப்ப
மரத்த டம் வந்தார். அர்ச்சகர் ஒரு இைளஞனிடம் எேதா ேபச யபடி ந ற்பைத
பார்த்து அருக ல் வந்தார்.
அருக ல் வந்து, இைளஞைர பார்த்த ைபஜா பாய் அந்த இைளஞர்
முகத்த ல் உள்ள சக்த யால் தனக்குள் ஒரு தாய்ைம உணர்வு வருவைத
உணர்ந்து ச லிர்த்து ேபானார். குழந்ைத வரம் ேவண்டி ேகாவ லுக்கு வரும்
ைபஜா பாய், அர்ச்சகர் மகால்சாபத ய டம் இந்த இைளஞர் பற்ற ஆவேலாடு
ேகட்டார். அவர் நடந்தைத கூற , அவருக்கு சாய் என்று ெபயர் ைவய்துள்ளதாக
கூற னார். இைத ேகட்ட ைபஜாபாய் அவைர ’ சாய் ’ என்று மனத ல் அைழக்க,
உடேன அந்த இைளஞர் அவைர உறக்கமாக ’ என்ன ைபஜா மா என்ைன
அைழத்தாயா ? ’ என்று ேகட்டார். மனத ல் ந ைனத்தது இந்த இைளஞருக்கு
எப்படி ெதரித்தது என்று ைபஜா பாய் ஆச்சர்யமைடந்தார். இந்த இைளஞர்
சாதாரண இைளஞர் அல்ல.

இவர் வ ேசஷ சக்த யுள்ள ெதய்வ ப றவ

என்பைத உணர்ந்தார். தன்ைன ’ அம்மா ’ என்று அைழத்த பாபாவ ன் குரல்
அவரின் காதுகளில் ஒலித்து ெகாண்ேட இருந்தது.
ெநக ழ்வான அந்த தருணத்த ல் ைபஜா பாய் அந்த இைளஞரிடம்,
என்ைன அம்மா என்றைழத்து என் உள்ளத்த ல் இடம் ப டித்த இந்த தருணம்
மிக மக ழ்ச்ச யான தருணம் என்று கூற, ைபஜாமா கூற யைத ேகட்ட பாபா
சந்ேதாஷமைடந்தார்.
பாபாவும்,

ைபஜாமாவும் ேபச க்ெகாண்டு இருப்பைத பார்த்த ஷ ர்டி

அரச டம் பணிபுரியும் ஒருவர், ஷீரடிய ல் புத தாக ஒரு இைளஞர் வந்தது
குற த்து,

அவர்

மகால்சாபத

மற்றும்

இருப்பதாகவும் தகவல் கூற னார்.

ைபஜாவ டம்

ேபச க்ெகாண்டு

இைத ேகட்ட அரசர் இந்த இைளஞர்

யார் என்று அரிய ேவப்ப மரத்ைத ேநாக்க வந்தார். அரசர் வருவைத பார்த்த
மக்கள் அங்கு வந்து கூடினர். அரசர், இந்த இைளஞரிடம் ” நீ யார்? ஏன் இந்த
மரத்தடிய ல் அமர்ந்து உள்ளாய் ” என்று அரசன் ேகட்க, தனது குருவ ன் சமாத
அந்த இடத்த ல உள்ளதால் அங்கு த யானம் புரிய வந்து அமர்ந்து உள்ளதாக
கூற னார் பாபா.

இைத ேகட்ட அரசர் ச ரித்தபடி இந்த ஷ ர்டி க ராமத்த ல்

தனக்கு ெதரியாமல் அப்படி ஒரு சமாத இருக்க வாய்ப்ப ல்ைலேய என்று
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கூற , தனக்கு அந்த இைளஞர் கூறுவத ல் சந்ேதகம் இருப்பதாக கூற அந்த
சமாத ைய ேதாண்டி பார்க்க தனது ஆட்கைள கட்டைளய ட்டார்.
இைத ேகட்ட சாய் பாபா இந்த சமாத ைய ேதாண்ட ேவண்டாம் என்று
கூற அவர்கைள தடுக்க ந ைனத்தார்.

ஆனால் அரச ன் ஆைணைய மீற

ஷீரடிய ல் எந்த ஒரு ந கழ்வும் அங்கு நடக்க வாய்ப்ப ல்ைல என்பதால், அரைச
அவமத க்காமல் சாய் பாபாவும் அவர்கள் ேபாக்க ல் வ ட்டு வ ட்டார். குருவ ன்
சமாத ேதாண்டும் அந்த ந கழ்வு பாபாவ ற்கு மிக வருத்தத்ைத அளித்தது.
ேதாண்டி ெகாண்டு இருந்த அரச ன் ஆட்கள் அங்கு எதுவும் இல்ைல
என்று கூற, அரசர் ேமலும் பாபாைவ இழிவு படுத்த னார்.

சந்ேதகம் வந்த

ப றகு ேவறு வழி இல்ைல என்று, பாபாேவ ைபஜா பாய ன் கணவரிடம்
குருவ ன் சமாத ைய ேதாண்ட ெசான்னார். அவரும் ேதாண்டினார். அப்ேபாது,
நான்கு தீபங்களுடன் ஒரு சமாத இருப்பது கண்டற யப்பட்டது. இைத பார்த்த
அரசுக்கும் அைனவருக்கும் ெபரும் ஆச்சரியமாக இருந்தது.

பாபா மீது

சுமத்தப்பட்ட பழி நீங்க யது.
தனது குருவ ன் சமாத ைய ேதாண்டி எடுத்தது தன் குருைவ அவமத த்தது
ேபான்று ேதான்ற ய சாய் பாபாவ ற்கு அங்கு இருக்க ப டிக்காமல், அந்த
ந மிடேம ேகாவமாக ஷ ர்டிைய வ ட்டு புறப்பட்டு ெசன்றுவ ட்டார்.

அவர்

புறப்பட்ட அந்த ேநரத்த ல் ேமகம் இருள் சூழ்ந்து பலத்த காற்று அடித்தது.
அங்கு இருந்த அைனவருக்கும் இந்த ந கழ்வு மறக்க முடியாத வ தமாக ஆனது.
சாய் பாபா ஷ ர்டிைய வ ட்டு ெசன்றது ைபஜா பாய், அப்பா பாடீல் மற்றும்
மகால்சாபத க்கு மிக வருத்தமாக இருந்தது.
தன்ைன தாய் என்று அைழத்த மகைன ப ரிந்துவ ட்டதாக ந ைனத்து
ைபஜா பாய் மிகவும் வருந்த னார்.

என்றாவது ஒரு நாள் சாய் பாபா

மீண்டும் ஷ ர்டிக்கு வருவார் என்ற நம்ப க்ைக அவருக்கு இருந்தது.

இந்த

நம்ப க்ைகேயாடு த னமும் அவர் அந்த ேவப்ப மரத்தடிய ல் உணவு ெவய்த்து
வந்தார். அவர் நம்ப க்ைக மற்றும் ெபாறுைம அவைர வழி நடத்த யது.
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அற்புத மகான் ஷ ர்டி சாய்பாபா

ஷிர்டி சாய் பாபா மீண்டும் ஷிர்டி வந்த நிகழ்வு
ஷ ர்டிைய வ ட்டு வந்த சாய் பாபா ஒரு ஊரில் தங்க இருந்தார். அவரின்

வாலிப வயது கடந்து ஒரு நடுத்தர வயத ல் இருந்த சாய் பாபா, இளம் வயது
கடந்தும் ஷ ர்டிய ல் உள்ள தனது குருவ ன் ந ைனவாகேவ இருந்தார். அவர்
குருவ ன் ந ைனவைலகளில் அவைர ந ைனத்து த யானம் ெசய்து ெகாண்டு
இருந்தார். என்றாவது ஒரு நாள் ஷ ர்டி ெசன்றுவ ட ேவண்டும் என்ற எண்ணம்
அவருக்குள் இருந்தது.
’ சாந்த் பாட்டீல் ’ என்ற ெசல்வ ெசழிப்ேபாடு இருந்த ெசல்வந்தர்
ஒருவர் தனது குடும்ப த ருமண ந கழ்ச்ச பற்ற தகவல் ெசால்வதற்காக
தனது குத ைரய ல் பயணம் ேமற்ெகாண்டார்.

இந்த பயணம் ெவகு தூரம்

என்பதால் அவர் ச ல இடங்களில் இைளபாற வ ட்டு ெசன்றார். ஒரு இடத்த ல
இைளப்பாறும் ேபாது தனது குத ைர காணாமல் ேபாய்வ ட, ெபரும் மன
உைழச்சலுக்கு ஆளானார். மிகவும் அன்பாக வளர்த்த தனது குத ைர எங்கு
ேதடியும் க ைடக்காததால் வருத்ததுடன் இருந்தார். ஊருக்கு த ரும்ப ெசல்ல
முடியாமல் ஒரு இடத்த ல் வந்து அமர்ந்தார். அங்கு அவருக்கு தாகம் ஏற்பட
அருக ல் அமர்ந்து இருந்த சாய் பாபாவ டம் தனக்கு தண்ணீர் ேவண்டும்
என்று ேகட்க ந ைனத்தார். ேகட்பதற்குள் பாபா அவரிடம் ’ என்ன சாந்த் பாடீல்
தாகம் எடுக்க றதா ? குடிக்க தண்ணீர் ேவண்டுமா ? ’ என்று ேகட்க, பாபா
தனது ெபயைர அற ந்து இருந்தது மட்டும் அல்லாது தனக்கு குடிக்க தண்ணீர்
ேதைவ என்பைத எப்படி அற ந்தார் என்று சாந்த் பாடீல் ஆச்சரியபட்டார்.
பாபாவ டம், சாந்த் பாடீல் ’ என் ெபயர் மற்றும் எனக்கு தண்ணீர் தாகம்
என்பது உங்களுக்கு எப்படி ெதரியும் ? நீங்கள் யார் பாபா ? ’ என்று ேகட்டார்.
அதற்கு பாபா ’ நீ என்ைன நம்ப னால் நான் உனக்கு எல்லாம், நீ என்ைன
நம்பாவ டில், நான் உனக்கு ஒன்றுேம இல்ைல ’ என்றார். பாபாவ ன் பத ல்
சாந்த் பாடீலுக்கு வ ேநாதமாக இருந்தது. ேமலும், பாபா புன்னைகத்தபடி ’
உனது குத ைரைய ேதடி வந்தாேய க ைடத்ததா ? ’ என்று ேகட்க, குத ைரைய
துைளத்த சாந்த் பாடீைல அத ர்ச்ச அைடய ெசய்தது. தனது குத ைர எங்கு
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ேதடியும் க ைடக்கவ ல்ைல, ஊருக்கு ெசல்ல முடியாமல் உள்ேளன்.

நீண்ட

நாட்களாக வளர்த்து வரும் குத ைர என்பதால் குத ைரைய ப ரிந்து இருக்க
வருத்தமாக உள்ளது என்று கூற வருந்த னார். குத ைர இல்லாமல் வருந்தும்
சாந்த் பாடீளிடம், ’ நீ துைளத்த குத ைரயும் உன்ைன தான் ேதடிெகாண்டு
உள்ளது ’ என்றார். இந்த ெசய்த ைய ேகட்ட சாந்த் பாடீல் மிகுந்த சந்ேதாஷம்
அைடந்தார். பாபா அந்த குத ைரய ன் ெபயைர கூற சத்தமாக அைழத்தார்.
ச ற து ேநரத்த ல் பாபாவ ன் குரல் ேகட்ட குத ைர அவர்கள் இருக்கும் இடம்
ேதடி வந்தது. காணாமல் ேபான குத ைரைய பார்த்த சாந்த் பாடீல் குத ைர
தன்னிடம் வந்து ேசர்த்தைத ந ைனத்து மக ழ்ச்ச அைடந்தார்.

பாபாவ ன்

அற்புத ெசயலால் பாபாவ ன் பக்தனாக மாற வ ட்டதாக கூற சாந்த் பாடீல்
பாபாவ டம் ஆச ெபற்றார்.

அவருக்கு தாகம் இருப்பைத உணர்ந்த பாபா,

தண்ணீர் ெகாடுக்க, சாந்த் பாடீல் மன ந ைறேவாடு தண்ணீைர குடித்தார்.
பாபா மீது அளவு கடந்த பக்த ெகாண்ட சாந்த் பாடீல் தனது ஊருக்கு வருமாறு
அன்புடன் ேகாரிக்ைக வ டுத்தார்.

அவர் அைழத்த உடன் பாபா வருவதாக

கூறவ ல்ைல. துறவு வாழ்க்ைக வாழும் பாபா, இவ்வுலக ல் எதுவும் ந ரந்தரம்
இல்ைல நீ உனது ஊருக்கு ெசல் என்று கூற,
தனது உறவ னருக்கு த ருமணம் நடக்க உள்ளதாகவும், அதற்கு பாபா
வந்து ஆச வழங்க ேவண்டும் என்றும் அைழத்தார் சாந்த் பாடீல். ஷ ர்டிய ல்
த ருமண ந கழ்வு நடக்க உள்ளதாக கூற, பாபாவ ன் முகம் மக ழ்ச்ச ய ல்
மலர்ந்தது.

ஷ ர்டிக்கு மீண்டும் எப்ேபாது ெசல்ேவாம் என்று ந ைனத்து

காத்த ருந்த பாபாவ ற்கு சாந்த் பாடீலின் அைழப்பு,
குருவ ன் அைழப்பாகேவ மனத ல் ேதான்ற யது.
சம்மத த்தார்.

தனக்கான தனது

ஷ ர்டி என்பதால் பாபா

வீட்டுக்கு ெசன்று அைனத்து ஏற்படும் ெசய்து ெகாண்டு

இருக்கும் படி சாந்த் பாடீலிடம் கூற , இரவு ஊர்வலத்த ல் கலந்து ெகாள்வதாக
கூற னார் பாபா. தனது உறவ னர் த ருமணத ற்கு பாபா வரும் சந்ேதாஷத்த ல்
சாந்த் பாடீல் அங்க ருந்து வ ைடெபற்று ெசன்றார்.
இரவு த ருமணத்த ற்கு புறப்பட ஊர்வல கூட்டம் ேகாலாகலமாக தயாராக
இருந்தது.

இரவு ேநரம் ேபாக ேபாக சாந்த் பாடீல் பாபா வரும் வழிைய

பார்த்து காத்துெகாண்டு இருந்தார்.
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அற்புத மகான் ஷ ர்டி சாய்பாபா
என்று சாந்த் பாடீளிடம் ேகட்க, ஒரு முக்க ய வ ருந்த னருக்காக

காத்துெகாண்டு இருப்பதாக கூற னார் சாந்த் பாடீல்.

அவரது தம்ப க்கு

ஒன்றும் புரியவ ல்ைல.
நடந்த எல்லாவற்ைறயும் தனது தம்ப ய டம் கூற , பாபா வந்த ப றகு தான்
புறப்பட முடியும் என்று கூற னார் சாந்த் பாடீல். பாபாைவ நாம் பத்த ரமாக
அைழத்து ெசன்று நல்ல முைறய ல் அவர் மனம் வ ரும்ப யது ேபால் நடக்க
ேவண்டும் என்று கூற னார்.
ச றுது

ேநரம்

வந்தைடந்தார்.

ெசன்றது,

சாந்த்

பாடீல்

இருக்கும்

இடத்ைத

பாபா

பாபாவ ன் வருைகைய பார்த்த சாந்த் பாடீல் மிகுந்த

சந்ேதாஷம் அைடந்தார்.

பாபாவ ன் ைககைள ப டித்துெகாண்டு, எங்கு

நீங்கள் வராமல் ேபாய்வ டுவீர்கேளா என்று ந ைனத்ேதன்.

நல்லேவைள

நீங்கள் இன்று எங்கள் குடும்ப ந கழ்வ ல் பங்கு ெகாள்ள வந்துவ ட்டீர்கள்
என்று கூற னார். ஷீரடிக்கு அைழத்து நான் வராமல் இருப்ேபனா என்ன ?
நான் பல வருடமாக ெசல்ல ேவண்டிய இடம் ஷ ர்டி. என் குருவ ன் அைழப்பாக
தான் இந்த அைழப்ைப நான் ந ைனக்க ேறன்.

வாருங்கள் தாமத க்காமல்

ெசல்லலாம் என்று அங்க ருந்து அைனவரும் ஷ ர்டிைய ேநாக்க ஊர்வலமாக
சந்ேதாஷமாக புறப்பட்டனர்.
இரவு ேநரம் தீ பந்தத்த ன் உதவ யுடன் காட்டு பகுத வழியாக ஷ ர்டிைய
ேநாக்க

சாந்த் பாடீல் மற்றும் அவரது உறவ னர்கள் ேபச க்ெகாண்டும்

பாடிக்ெகாண்டும் மக ழ்ச்ச யாக பயணத்ைத ேமற்ெகாண்ட ேபாது பாபாவும்
தனக்கு ப டித்த இைறவனின் பாடல்கைள பாடி ஜப த்து ெகாண்டு நடந்து
ெகாண்டிருந்தார்.

சாந்த் பாடீலின் மகன் மட்டும் தனியாக முன்ேனாக்க

நடக்க ெதாடங்க னான். அப்ேபாது த டீெரன்று ஒரு ச றுத்ைத சாந்த் பாடீலின்
மகனிடம் வந்து ந ன்றது. இதைன பார்த்து அத ர்ச்ச அைடந்த சாந்த் பாடீல்
மற்றும் அவரின் உறவ னர்கள் பயத்த ல் கத்த கூச்சளிட்டனர்.
பாபா அவர்கைள அைமத யாக இருக்கும் படி கூற , அந்த ச றுத்ைதய ன்
அருக ல் ெசன்று அந்த ச றுத்ைதய ன் கண்கைள ேகாபத்ேதாடு பார்த்து
ந ன்றார்.

பாபாவ ன் கண்கைள பார்த்த உடன் எேதா ஒரு அற்புத சக்த

பாபாவ டம் இருப்பைத உணர்ந்த அந்த மிருகம் ெமல்ல ெமல்ல ப ன்ேனாக்க
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ெசன்றது.

பாபா, ச றுவைன தனது கரங்களால் தூக்க எடுத்து ெகாண்டு

வந்து சாந்த் பாடீளிடம் பத்த ரமாக ெகாடுத்தார்.

சாந்த் பாடீல் மற்றும்

அவருடன் வந்தபவர்கள் பாபாவ டம் நன்ற கூற பயணத்ைத ெதாடர்ந்தனர்.
காைல

வ டிந்தது,

பாபாவும்

த ருமண

கூட்டமும்

ஷ ர்டிைய

வந்து

அைடந்தனர். பாபா ஷ ர்டி மண்ணில் கால் ெவய்ததும் அவர் இந்த ஊைர
வ ட்டு ெசன்ற ேபாது இருந்த அத ேவக காற்றும் மைழயும் அடிப்பது ேபால்
மக்கள் உணர்ந்தனர்.

பாபா ேநராக கண்ேடாபா ேகாவ லுக்கு ெசன்று

ச வைன வணங்க அந்த ேகாவ லில் அடி எடுத்து ெவய்த்தார்.
பாபா,

ச வன்

ேகாவ ல்

உள்ேள

வருவைத

கவனித்த

அர்ச்சகர்

மகால்சாபத , அங்ேகேய ந ல்லுங்கள் இது இந்துக்களின் ேகாவ ல், உள்ேள
வர உங்களுக்கு அனுமத

இல்ைல என்று கூற, உலக ல் உள்ள எல்லா

கடவுளும் ஒன்று தான். ேதவர்களுக்கும், அசுரர்களுக்கும் எந்த ேவறுபாடும்
இைறவன் பார்ப்பத ல்ைல, அப்படி இருக்க மனிதர்களிடம் மட்டும் ஜாத , மதம்
என்ற ேவறுபாடுகள் எங்க ருந்து வந்தது. எந்த புனித நூலிலும் மனிதருக்குள்
ேவறுபாடுகள் பார்க்க ேவண்டும் என்று குற ப்ப டபடவ ல்ைலேய.
ேகாவ ல்

அர்ச்சகராக

நீங்கள்

இைத

உணராமல்

இருப்பது

ஒரு
எனக்கு

வருத்தமாக உள்ளது என்று கூற பாபா அங்க ருந்து புறப்பட்டார்.
பாபா ெசன்ற ப றகு, அர்ச்சகர் மகால்சாபத நடந்தைத ந ைனத்து வருத்தம்
அைடந்தார்.
இளைமய ல் நட்டு ைவத்த ெசடி உயர்ந்த மரமாக வளர்ந்து இருப்பைத
பார்த்து, அந்த மரத்த ன் ந ழைல ரச த்து வ ட்டு, ேவப்ப மரத்ைத ேநாக்க
நடந்தார் பாபா. தனது குருவ ன் சமாத ைய வணங்க ச ற து ேநரம் த யானம்
ேமற்ெகாண்டார்.
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பாபாவின் துவரகமாயி & ெலன்டி பூங்கா

பாபா தங்க

இருந்த இடத்த ல் இருந்து அருகாைமய ல் ஒரு பைழய

கட்டிடம் இருந்தது.

அந்த கட்டிடம் பைழய கட்டிடம் என்பதால் அது சற்று

பாழைடந்து இருந்தது.
ந ைலய ல் இருந்தது.

அதன் சுவர்கள் ேமற் கூைர இல்லாமல் இடிந்த
அதைன பார்த்த பாபாவ ற்கு தான் தங்க இருக்க

ேவண்டிய இடம் இது தான் என்று மனத ல் ேதான்ற யது.

அதனால் அந்த

இடத்த ல ெசன்று ஒரு ச ல ந மிடங்கள் அமர்ந்தார். அந்த இடத்த ல இருந்த
அைமத அவருக்கு ந ம்மத ைய ெகாடுத்தது.

இனி ஷீரடிய ல் தனக்கான

இடம் இது தான் என்று அவருக்கு தீர்மானம் ஏற்பட்டது. இந்த இடத்ைத ஊர்
மக்கள் பைழய பாழ் மண்டபம் என்று ஒதுக்க ய ந ைலய ல், பாபா மட்டும்
அந்த இடத்த ல் ந லவ ய அைமத யால் த யானம் ெசய்வதற்கு ச றந்த இடமாக
கருத னார். ஷ ர்டி மக்கள் பாபா பாழ் அைடந்த மசூத ய ல் தங்க இருப்பைத
பார்த்து வருத்தம் அைடந்தனர்.

மசூத இருக்கும் பாழைடந்த ந ைலய ல்

பாபா அங்கு எப்படி தங்குவார் என்று ேயாச த்தனர். ஆனால் அவர்களுக்கு
பாபாவ டம் ெசன்று இைத பற்ற ேகட்க ைதரியம் வரவ ல்ைல.

பாபாவ ன்

அன்ப னால் அவர்கள் அைனவரும் அைமத யாக இருந்தனர்.

பாபாைவ

ெபாறுத்தவைர அவருக்கு அந்த இடத்த ல் மன ந ைறவு ேதான்ற யது.
அதனால் அந்த இடத்ைத அவர் ’ துவாரகமாய ’ என்று அைழக்க வ ரும்ப னார்.
தனது தாய ன் மடிய ல் அவர் இருப்பது ேபான்று அவருக்கு ஒரு மக ழ்ச்ச
இருந்தது.

அந்த இடத்ைத துவாரகமாய

என்று பாபா அைழத்ததால்

மக்களுக்கு அது அவருக்கான இடம் என்று ெதரிய வந்தது.

பாபாவ ன்

ஆச ைய ெபற பலர் அங்கு வந்து ெசன்றபடி இருந்தனர். பாபாவ ன் அற்புத
சக்த யால் வந்தவர்கள் உடலில் எந்த குைற இருந்தாலும் அதைன தனது
மருத்துவ சக்த யால் குணபடுத்த வந்தார்.
பாபா

ஒரு

துறவ

என்பைத

தாண்டி

அவரின்

மருத்துவம்

ஏைழ

பணக்காரன் என்ற பாகுபாடின்ற மக்களின் ேதைவகைள நல்ல முைறய ல்
ந வர்த்த ெசய்தார். பாபாவ ன் அன்பும், மருத்துவமும், உபேதசங்களும், ஷ ர்டி
மக்களுக்கு பலமாக இருந்தது.
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உணவ ற்காக

ஷீரடிய ல்

உள்ள

மக்களிடம்

ெசல்வைத, பாபா தனது தர்மமாக கருத னார்.

பாபா

யாசகம்

ேகட்டு

தர்மம் ெசய்பவர்களுக்கு

மட்டும் அல்லாது எல்ேலாைரயும் சமமாக பாவ க்கும் குணம், பாபாவ டம்
இருந்த ச றந்த குணமாகும். நம்ப யவர்கள் வாழ்வ ல் ஒரு ஒளி வ ளக்காக
பாபா இருந்தார் என்பது உண்ைம. துறவ களின் வாழ்க்ைக, த யானம் மற்றும்
இைறவைன ந ைனப்பது என்பைத தாண்டி மக்களுக்காக ெசய்ய கூடிய ஒரு
ேசைவயாக ந ைனத்தார். பாபா மருத்துவம் த யானம் இைறவழிபாடு என்று
அல்லாமல் ெசடிகைள தண்ணீர் ஊற்ற
ஷீரடிய ல்

ேதாட்டம்

ேதான்ற யதால்

அைமத்த ட

அவர்

ெதாடங்க னார்.

ஒரு

வளர்ப்பைதயும் வ ரும்ப னார்.

ேவண்டும்

இடத்ைத

என்று

அவருக்கு

ேதர்ந்ெதடுத்து

மனத ல்

ெசடிகைள

நட

ச ல நாட்களில் அந்த ேதாட்டம் மிக அழகாக இருந்தது.

அந்த ேதாட்டத்த ன் ெபயர் ெலன்டி பூங்கா என்று அைழக்கபடுக றது. பாபா
துவாரகமாய -ய ல் இல்லாத ேநரத்த ல் இந்த ேதாட்டத்த ல் ெசடிகளுக்கும்
மரங்களுக்கும் தண்ணீர் ஊற்ற பாராமரித்து வந்தார் என்று ஊர் மக்கள்
அற வர். ஊர் மக்களும் அந்த ேதாட்டத்த ல் பாபாவ ன் அனுமத ேயாடு பயன்
அைடந்தனர்.
ெசய்தனர்.

ச லர் பாபாவ ற்க்கு இந்த ேதாட்டத்ைத வளர்க்க உதவ யும்
ஒரு பக்தர் அந்த இடத்ைத பாபாவ ற்காக வ ைல ெகாடுத்து

வாங்க பாபாவ ற்கு பரிசாக ெகாடுத்தார்.
ஷீரடிய ல் ஒரு மல்யுத்த வீரன் இருந்தான்.

அவனுக்கும் பாபாவ ற்கும்

கருத்து ேவறுபாடு இருந்து வந்ததால், அவன் பாபாைவ ஒரு வ ேராத யாகேவ
பாவ த்து வந்தான்.

இந்த சூழ்ந ைலய ல், தன்னுடன் மல்யுத்த ேபாட்டிய ல்

ெவற்ற ெகாள்ள முடியுமா என்று பாபாவ டம் சவால் வ டுத்தான். அவனது
சவாைல ெபரிதாக ந ைனக்காத பாபா அவைன ெபாருட்படுத்தாமல் தனது
ேவைலைய பார்க்க ெதாடங்க னார். நாட்கள் ெசல்ல ெசல்ல வாக்குவாதம்
முற்ற யது.

பாபாவும் ஒரு கட்டத்த ல் ெபாறுைமைய இழந்து ேபாட்டி இட

முடிவுக்கு வந்தார்.

பாபாவும் அவனும் ேபாட்டிய ல் கலந்து ெகாண்டு

ஒருவைர ஒருவர் அடித்து ெகாண்டனர். அவன் பலத்தால் பாபாவ ன் பலத்ைத
அடக்க ேபாட்டிய ல் ெவற்ற ைய தனக்கு சாதகம் ஆக்க னான். இந்த ந கழ்வு,
பாபாவ ற்கு ஆதரவாக இருந்தவர்களுக்கு வருத்தம் அளித்தது.
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இந்த சம்பவம் பாபாைவ ேயாச க்க ெசய்தது. தீய சக்த என்று ெதரிந்து
அந்த துஷ்டனிடம் இனி சரி சமமாக ேபாட்டிய ட கூடாது என்ற முடிவுக்கு
வந்தார்.

பாபாவ ன் ேதாற்றம் ஒரு இைளஞைன ேபான்ற ேதாற்றத்த ல்

இருப்பதால் அவன் தன்ைன வம்புக்கு இழுத்த ருப்பான் என்று உணர்ந்து
தனது உைட அணியும் முைறைய மாற்ற ெகாண்டார் பாபா.
பாபா துறவ கள் அணியும் ஆைடைய ேபால் தன் உைடகைள மாற்ற
ெகாண்டார். பாபா உைட அணியும் முைறைய மாற்ற ய ப றகு அவன் அவரிடம்
வரவ ல்ைல.

பாபாைவ ேபான்ற ஒரு ஞானிைய புரிந்து ெகாள்ள தவற ய

மல்யுத்த வீரன் ேபாட்டிய ல் சண்ைடய ட்டு ெவற்ற ெபற்ற ேபாதும் பாபாவ ன்
அருைள ெபற தவற வ ட்டான் என்பது எதார்த்தம். பாபா ேசைவ என்க ற தனது
வாழ்வ ன் அர்த்தத்ைத ேநாக்க பயணித்தார்.
பாபாவ ன் உைட மாற்றத்ைத பார்த்த ஷ ர்டி மக்கள் பாபாவ ன் குணம்
மற்றும் ெதய்வீக ஞானத்த ற்கு ெபாறுத்தமாக உள்ளைத உணர்ந்தனர்.
பணிவு, பக்த , மருத்துவம், ெபாறுைம மற்றும் நம்ப க்ைக பாபாைவ ஷ ர்டி
மக்களின் ெதய்வமாக ந ைனக்க ெசய்தது. இைறவைன இவரின் உருவ ல்
பார்க்க ெதாடங்க னர்.
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4. தண்ணீரால் விளக்ேகற்றிய நிகழ்வு
ஷ ர்டி சாய்பாபாவ ற்கு வ ளக்குகளின் ெவளிச்சம் என்றால் மிகவும்
ப டிக்கும், அவர் துவாரகாமாய மசூத ய ல் வ ளக்ேகற்ற ஷீரடிய ல் இருந்த
ச ல கைடகளில் எண்ைண வாங்க வ ளக்ேகற்றுவது வழக்கம்.

எண்ைண

வாங்க அவரிடம் பணம் இருக்காது என்று அற ந்த ஷ ர்டி கைடகாரர்கள்
எண்ைணைய பணம் எதுவும் ேகட்காமல் இலவசமாக ெகாடுத்து வந்தனர்.
ச ல நாட்கள் பாபா இலவசமாக க ைடத்த எண்ைணைய ெவய்து வ ளக்ேகற்ற
வந்தார்.

காலப்ேபாக்க ல் இலவசமாக எண்ைண தருவைத ந றுத்த வ ட

எண்ணிய

கைடக்காரர்கள்

பாபா

எண்ைண

ேகட்ட

ேபாது

ெகாடுக்க

மறுத்தனர். இந்த ந கழ்வு பாபாவ ற்கு வருத்தமாக இருந்தாலும் இவ்வளவு
நாட்கள் இலவசமாக எண்ைண ெகாடுத்து உதவ ய கைடக்காரர்களின்
நல்ல எண்ணத்ைத மனத ல் ெகாண்டு அவர்கைள ேமலும் ெதாந்தரவு
ெசய்ய கூடாது என்று எண்ணினார்.

அவர்கைள எதுவும் ெசால்லாமல்

மசூத க்கு த ரும்ப வந்துவ ட்டார் பாபா. மசூத க்கு வந்த பாபாவ ற்கு மனத ல்
ஆழ்ந்த ச ந்தைன ஓடியது. இத்தைன நாள் உதவ யவர்கள் ஏன் த டீெரன்று
ந றுத்த வ ட்டார்கள் என்று ேயாச த்தார்.

தீபம் ஏற்ற எதாவது ஒரு வழிைய

நாேம கண்டற ய ேவண்டும் என்று எண்ணினார்.

ஒரு த ரிைய எடுத்து

வ ளக்க லிட்டு அைத எரிய ைவக்கும் முயற்ச ய ல் ஈடுபட்டார்.
பாபாவ ற்கு எண்ைண ெகாடுக்க மறுத்த கைடக்காரர்கள் பாபா எப்படி
வ ளக்ேகற்ற

ேபாக றார்

என்று

அருக ல் ந ன்று பார்த்தனர்.

ெதரிந்துெகாள்ள

ஆவேளாடு

மசூத

பாபா தனது வ ளக்க ல் இருந்த ஒேர ஒரு

துளி எண்ைணைய கீேழ ெகாட்டிவ டாமல் ஒரு தகர குவைளய ல் எடுத்து
பத்த ரமாக வாய ல் ஊற்ற குடித்தார்.

இைத பார்த்துெகாண்டு இருந்த

கைடக்காரர்களுக்கு எதுவும் புரியவ ல்ைல. ஏன் பாபா இவ்வாறு ெசய்தார்
என்று ஒருவைர ஒருவர் பார்த்து ெகாண்டு ேமலும் என்ன நடக்க றது என்று
பார்த்தனர்.
பாபா வாய ல் ஊற்ற ய எண்ைணைய குடித்துவ ட்டார். அருக ல் இருந்த
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ஒரு குவைள தண்ணீைர எல்லா வ ளக்க லும் ஊற்ற னார்.
தண்ணீைர ஊற்ற

வ ளக்ேகற்ற

வந்த பாபாைவ பார்த்து மைலத்து ேபாய் ந ன்றபடி

இருந்தனர் கைடக்காரர்கள்.

பாபா வ ளக்குகளுக்கு தண்ணீர் ஊற்ற

முடித்த ப றகு த ரிய ல் ெநருப்ைப ெகாளுத்த னார். வ ளக்குகள் எண்ைண
ஊற்ற னால்

எவ்வாறு

ப ரகாசமாக

எரியுேமா

ந ரப்பப்பட்ட வ ளக்குகள் எரிய ெதாடங்க ன.

அேத

ேபால்

தண்ணீர்

இரவு முழவதும் வ ளக்கு

எரிந்தைத பார்த்த கைடக்காரர்கள் ெபரிதும் ஆச்சரியப்பட்டு பாபாவ டம்
தங்களது ெசயலுக்கு மன்னிப்பு ேகட்டனர்.

பாபாவும் மன்னித்தார்.

இந்த

சம்பவத்த ற்கு ப றகு இேத ேபால் மீண்டும் தீபாவளி வந்த ேபாது ஒரு ந கழ்வு
அரங்ேகற யது.
பாபாவ ற்கு ஜாத மதம் என்ற ஏற்ற தாழ்வுகளில் நம்ப க்ைக இல்ைல
அதனால் அவர் எல்ேலாரிடமும் சரிசமமாக அன்பாக பழக வந்தார். பாபாவ ன்
அன்ப ற்கு உரிய குழந்ைதகளில் ச லர் தாழ்ந்த ஜாத ைய ேசர்ந்த ஏைழ
குழந்ைதகள் ச லர் இருந்தனர். அந்த குழந்ைதகள், தீபாவளி பண்டிைகயன்று
பாபா உள்ள மசூத ய ல் வ ளேகற்ற ேவண்டும் என்று பணம் ேசர்த்து எடுத்து
ெகாண்டு வணிகர்களிடம் எண்ைண வாங்க ெசன்றனர்.

கைடகாரர்கள்

அந்த தாழ்ந்த ஜாத குழந்ைதகள் தங்களிடம் எண்ைண வாங்க வந்த ருப்பைத
கண்டு ேகாபம் அைடந்தனர்.

அவர்களுக்கு எண்ைண தர கூடாது என்று

ந ைனத்து அவர்கைள உதாச னபடுத்த னர்.

இதனால் மனம் உைடந்த

குழந்ைதகள் அைனவரும் மசூத க்கு ெசன்று நடந்த வ வரத்ைத பாபாவ டம்
கூற வருந்த னர். இதைன ேகட்ட பாபா ேகாபமைடந்தார்.
குழந்ைதகளுக்கு சமாதானம் கூற முன்பு எப்படி வ ளக்ைக தண்ணீரில்
ஏற்ற னாேரா

அேத

குழந்ைதகளுடன்
குழந்ைதகளும்

ேபால்

தீபாவளி
பாபாவ ன்

வ ளக்ைக

தண்ணீரால்

பண்டிைகைய

ச றப்பாக

இந்த

ந கழ்ைவ

அற்புத

பற்ற

ைவத்து

ெகாண்டாடினார்.
கண்டு

ெபரும்

மக ழ்ச்ச ய ல் இது வைர ெகாண்டாட முடியாத பண்டிைகைய வாழ்நாளில்
மறக்க முடியாத அளவ ல் ச றப்பாக ெகாண்டினர்.

இந்த ந கழ்வு ஷ ர்டி

மக்களுக்கும் ெபரும் சந்ேதாஷத்ைத ஏற்படுத்த யது. ஜாத ,மதம் என்ற ேபதம்
எதுவும் இல்லாமல் எல்ேலாரும் சமம் என்ற எண்ணம் நம் அைனவர்க்கும் வர
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ேவண்டும் என்று பாபா உணர்த்த ய இந்த ந கழ்வு ஏற்ற தாழ்வுகைள தகர்கும்
பாடமாக அைமக றது.
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5. மசூதிைய பழுது பார்த்த மக்கள்
பாபாவ டம் இலவச மருத்துவத்த ற்காக வரும் மக்கள் அைனவரின்
மனத லும் இருந்த வருத்தம் ஒன்ேற ஒன்று தான். தங்கள் வலிைய உணர்ந்து
தங்களுக்காக ச றப்பாக இலவச மருத்துவம் பார்க்கும் பாபா தங்க இருக்கும்
அந்த மசூத ைய பார்க்கும் ேபாெதல்லாம் அது ஒரு பைழய பாழைடந்த
ந ைலய ல் உள்ள மசூத என்று எண்ணி வருந்த னர். இந்த மசூத ய ல் பாபா
எப்படி ஓய்ெவடுக்க றார் என்பது எல்ேலாருக்கும் ஆச்சரியமாக இருந்தது.
இந்த ந ைலய ல் பாபா இந்த பாழ் அைடந்த மசூத ய ல் தங்க இருந்தால்,
பாபாவ ன் ஆேராக்க யம் பாத க்கப்பட கூடும் என்று ந ைனத்து எல்ேலாரும்
ஒன்று கூடி ஒரு முடிவு ெசய்தனர்.
பாபாவ ற்கு எதாவது ைகமாறு ெசய்த ட ேவண்டும் என்று ந ைனத்தனர்,
அவர்களின் ேயாசைனைய பாபாவ டம் ெசால்வதற்கு அவர்களுக்கு ைதரியம்
இல்ைல என்பதால், அனுமத ெபறாமல் பாபா சாவடிக்கு ெசன்று இருக்கும்
சமயத்த ல் ஒன்று கூடி மசூத ய ல் உள்ள குைறகைள நீக்க பழுது பார்த்து
அதைன சீர் ெசய்து வ ட எண்ணினர்.
ஒரு நாள் எல்ேலாரும் ஒன்று கூடி பாபா இல்லாத ேநரம் பார்த்து
மசூத க்கு வந்து மசூத ைய சுத்தம் ெசய்து ெகாண்டு இருந்தனர். தூண்கள்
மற்றும் கம்பங்களில் ச ல மாற்றங்கள் ெசய்யப்பட்டது. சாய்பாபா வழக்கம்
ேபால் சாவடி மற்றும் பூங்காவ ற்கு ெசன்றுவ ட்டு மசூத க்கு த ரும்ப னார்.
மாற்றங்கைள பார்த்து சாய்பாபா ேகாபம் அைடந்து அந்த கம்பங்கைள
அங்க ருந்து எடுத்து ெவளிய எற ந்துவ ட்டார். இந்த ந கழ்வு அங்கு இருந்த
பக்தர்களுக்கு ெபரும் அத ர்ச்ச யாக இருந்தது.
இவருக்கு ப டிக்கும் என்று ந ைனத்து அவர்கள் அவரின் இருப்ப டத்ைத
புதுப்ப க்க ந ைனத்தனர் ஆனால் எப்ேபாதும் ேபால் மசூத
நல்லது என்று ந ைனத்தார் சாய்பாபா.
அைனவைரயும் த ட்டி புறக்கணித்தார்.

இருந்தால்

கடுைமயான வார்த்ைதகளால்
அவரின் இந்த முடிவும் ெசயலும்

மக்களுக்கு வருத்தம் அளித்தாலும் சாய்பாபா வ ருப்பம் ேபால் வ ட்டுவ ட
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எண்ணினர்.

எப்ேபாதும் ெமளனமாக புன்னைக முகத்துடன் அன்பாக

இருக்கும் சாய்பாபா த டீெரன கடுைமயாக நடந்தது அைனவருக்கும் புத ராக
இருந்தது.

ஆனால் யாரும் அவரிடம் எதுவும் ேகட்கவ ல்ைல.

பாபாவ ற்கு

ேகாபம் வரும் என்பது அந்த சம்பவத்த ற்கு ப றகு அந்த ஊர் மக்களுக்கு
ெதரிந்தது.

சாய்பாபா ேகாபப்படுவது இதுேவ முதல் முைற என்பதால்

மக்களுக்கு இது ஆச்சர்யமாகவும் இருந்தது.

ஷ ர்டி மக்கள் பாபாவ ன்

ேகாபத்ைத அற ந்துெகாள்ள இந்த ந கழ்வு ஒரு வாய்ப்பாக அைமந்தது.
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6. சாய்பாபாவின் இயற்ைக மற்றும் விலங்குகள்
மீதான அன்பு
சாய்பாபா எல்லா ஜீவன்கள் மீதும் மிகுந்த அன்பு ெகாண்டு இருந்தார்.
ெபாதுவாக

இயற்ைக

மீது

மிகுந்த

அன்பு

ெகாண்ட

சாய்பாபா

ேவத

ஞானங்கள் பய ற்ச ெபற்று இருந்தார். தன் மீது உள்ள பக்த யால், தன்னிடம்
இருந்து பக்தர்கள் எவ்வளவு தூரத்த ல் இருந்தாலும்,

ஷீரடிக்கு வந்து

அைடந்து வ டுவர் என்று சாய்பாபா அடிக்கடி கூறுவதுண்டு.

அேத ேபால்

பக்தர்களும் அவர் அைழப்ைப ஏற்று அவைர ெசன்று தரிச த்து ஆச ெபறுவது
வழக்கம்.
தன்ைன நம்ப

வரும் பக்தர்களின் குைறகைள தீர்த்து அவர்களின்

எல்லா ேதைவகைளயும் ந ைறேவற்ற அருள் புரிபவர் சாய்பாபா. சாய்பாபா
ஷீரடிய ல் வாழ்ந்த காலத்த ல் ெலன்டி பூங்கா என்று ஒரு பூங்காைவ அைமத்து
அத ல் வரும் இயற்க்ைக உணைவ மக்களுக்கு ெகாடுத்தது அந்த பூங்கா
மற்றும் மக்கள் மீது இருந்த அன்ைப காட்டுக றது.
ஷ ர்டி சாய்பாபாவ ன் சரித்த ரம் மற்றும் அவரின் அற்புதங்கைள கூற
இந்த ஒரு புத்தகம் ேபாதாது என்று கூறும் அளவ ல் அவர் மக்களுக்காக
ெசய்த உதவ களும் சாதைனகளும் இருந்தது.

அவர் என்றும் நம்முடன்

வாழ்த்து ெகாண்டு இருக்க றார் என்பத ல் சந்ேதகம் இல்ைல.
ஷ ர்டி பாபா ஒரு மகத்தான ச த்தர்.
ச த்தர்களுக்கு இருந்த சக்த
அற ந்தேத.

மற்றும் மகத்துவம் நாம் அைனவரும்

பாபாவ ன் அருள் எல்லா உய ரினங்களுக்கும் க ைடக்க

ெபறேவண்டும் என்று ஷ ர்டி சாய்பாபாைவ ேவண்டி வணங்குக ேறன்.
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7.

குருவின் ேமன்ைம பற்றி சாய்பாபா

மனிதன் எந்த ந ைலய லும் மறக்க கூடாத ஒன்று குரு பக்த . தன்ைன
நம்ப

வரும் பக்தர்களுக்கு எந்த கஷ்டமும் வர கூடாது என்று என்னும்

பாபா, அவர்களுக்கு எப்ேபாதும் வாழ்க்ைகைய சரியாக வாழ வழிகாட்டும்
ேபாதைனகைள கூறுவதுண்டு. மானிட ப ரவ என்பது மிகவும் அரிது. அைத
எவரும் பாழாக்க ெகாள்ள கூடாது என்று தன் பக்தர்களிடம் சாய் கூறுவார்.
எத்தைனேயா ெஜன்மங்கைள தாண்டி நாம் மனிதனாக ப றக்க ேறாம்.
ஜந்துக்கள், க ருமிகள், மிருகங்கள் என்று பல ெஜன்மங்களுக்கு க ைடக்கும்
அபூர்வ ெஜன்மம் தான் மனித ெஜன்மம் அதனால் இந்த மனித ப றவ ைய
பயனுள்ள ப றவ யாக மாற்ற ெகாள்வது நம்மில் தான் உள்ளது.
சம்சார வாழ்க்ைக, உறவுகள், பணம், அந்தஸ்து, புகழ், ெபாறாைம,
ேதைவகள், சுகம், சந்ேதாஷம் என்று அன்றாட எந்த ர வாழ்க்ைகய ல் மூழ்க
நாம் யார் என்க ற ந ைல மறந்து, நாம் எந்த ந ைலய ல் இருக்க ேறாம்,
அடுத்தது எங்ேக ெசல்ல ேபாக ேறாம் என்பது அற யாத ந ைலய ல், தன்ைன
மறந்து, கடவுைள மறந்து, ஆன்மாைவ மறந்து, மனம் ேபான ேபாக்க ல்
ேபாகும்ேபாது, நமக்குள் நாம் யார் ? எதற்காக ப றந்ேதாம் ? என்க ற ச ல
ேகள்வ கள் நம்முள் எழும். அப்படி எழும் ேகள்வ களுக்கு பத ல் கூற நம்ைம
ெசரியான பாைதய ல் வாழ்க்ைகைய வழிநடத்த ஒருவர் ேதைவ, அவர் தான்
குரு. அப்படி ஒரு குரு க ைடப்பது நாம் ெசய்த ப றவ பயன்.
நம் முந்ைதய ெஜன்ம நல்ல கர்மாவால், ஒரு நல்ல குரு க ைடப்பது நம்
பாக்க யம்.

அப்படி க ைடத்த குருவ ன் அருள் ஆச மற்றும் ேபாதைனகள்

க ைடத்தால் அைதவ ட பாக்க யம் எதுவும் இல்ைல.

இப்படி க ைடக்கும்

பாக்க யத்ைத ஒரு மனிதன் பயன்படுத்தாமல் அவன் வாழ்க்ைகய ன் அர்த்தம்
அற யாமல் தீய எண்ணங்களால் தீய பழக்கங்களால் வாழ்க்ைகைய பாழாக்க
ெகாண்டால், அவைன வ ட முட்டாள் எவரும் இல்ைல.
ஆய ரம் ேகாடி இருக்கும் அரசன் முதல், ெமத்த படித்த ேமதாவ கள் முதல்,
சாதாரண கூலி ெதாழிலாளிகள் வைர அைனவரும் ேதடும் ஒேர வ ஷயம்
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அைமத யான ந ம்மத யான ேநாயற்ற வாழ்க்ைக.

த னம் இைறவைன பய

பக்த ேயாடு தவறாமல் வழிபட்டு ஆன்மீகத்த ல் நமக்கு க ைடக்கும் ந ம்மத
ேவெரத லும் இல்ைல.
இவ்உலக ல் ெவவ்ேவறு காலகட்டத்த ல் ேதான்ற ய மகான்கைள நாம்
வழிபடுவதும், குருவாக ந ைனப்பதும், நம் வாழ்ைகைய அவர்கள் நல்ல
பாைதய ல் நடத்துவார்கள் என்ற நம்ப க்ைகய ல் தான்.

நமக்கு வரும்

துன்பங்கைள நீக்க நம்ைம காக்கும் சக்த ஆன்மீக மகான்களுக்கு உண்டு.
சாய்பாபா எப்ேபாதும், ஓம் சாய் ராம்.
க ருஷ்ணா.

ெஜய் ஶ்ரீ

வ ட்டல பாண்டுரங்கா என்று கடவுளின் ெபயைர உச்சரித்து

ெகாண்ேட

இருப்பார்.

அவர்

ராமைரயும்,

ஶ்ரீ

அல்லா மாலிக்.

பாபா

கடவுளின்

பகவான்

ஶ்ரீ

அவதாரமாக

இருந்தாலும்,

க ருஷ்ணைரயும்,

இஸ்லாமிய

கடவுளான அல்லாைவயும் வழிபட காரணம் என்ன ?

பாபா ந ைனத்தால்

அவரின் சக்த யால் ந ைனக்கும் எல்லாவற்ைறயும் ெசய்துவ ட முடியும்
ஆனால் மனத ல் இைறவன் மீது அவருக்கு இருந்த நம்ப க்ைக தான்
அவைர மகானாக மாற்ற யது.

ஜாத

மத ேவற்றுைமகள் இல்லாமல்

எல்லா இைறவனும் ஒருவேர என்று ேபாத த்தார்.
குணங்கைளயும்,

க ருஷ்ணனின்

ஶ்ரீ ராமனின் ச றந்த

ேபாதைனகைளயும்,

இஸ்லாமிய

நல்லிணக்க ச ந்தைனகைளயும் அவர் ப ன்பற்ற , இைறவைன தன் குருவாக
ந ைனத்து, தன் பக்தர்களுக்கு பாபா ேபாத த்து வந்தார்.
குரு என்பவர் மிகவும் அனுபவம் வாய்ந்தவர்.

அவருக்கு இருக்கும்

அனுபவத்ைத தனது சீடர்களுக்கு பக ர்வதால் குரு மீதான மத ப்பு ேமலும்
ேமலும் கூடுக றது.

அேத சமயம் சரித்த ரத்ைத நாம் அலச பார்த்தால்,

ச ல தருணங்களில் ச ல குருவ ற்கு எல்லாம் ெதரியும் என்க ற ஆணவம்
வரும், அப்படி குரு ஸ்தானத்த ல் இருந்த ஒருவர் ஷீரடிக்கு வந்தார். அவைர
ஷீரடிய ல் இருந்த ச லர் வழிபட்டு வந்தனர்.

ஷீரடிய ல் சாய்பாபா என்று

ஒருவர் தன்ைன வ ட ச றந்த ஞானம் ெபற்றவராக வ ளங்குவது அவருக்கு
ெதரிய வந்தது. இதைன ேகள்வ ப்பட்டு அவருக்கு சாய்பாபா மீது ெவறுப்பும்
ெபாறாைமயும் அத கரித்தது.
சாய்பாபா மகால்சபத
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ெசல்லும்ேபாது ச ல சமயம் அந்த குரு எத ரில் வருவதுண்டு. சாய்பாபாைவ
ஷ ர்டி மக்கள் வணங்குவதும், மக்கள் சாய்பாபாவ டம் ெகாண்ட அன்பும்
ேமலும் ெவறுப்ைப அத கரித்தது.

பாபா மக்களின் ெசல்வாக்ைக இழக்க

ேவண்டும் என்று எண்ணி பாபாவ ன் ஞானத்ைத ேசாத க்க ந ைனத்தார்.
அைனத்தும் அற ந்த பாபா அவரின் ேகள்வ களுக்கு பத ல் கூற தயாராக
இருந்தார்.

மக்கள் முன்னிைலய ல் அவர் பாபாவ டம் ச ல ேகள்வ கைள

ேகட்டார்.

பாபாவும் அதற்கு சாமர்த்த யமாக பத ல்கைள ெகாடுத்தார்.

பத ல் ெகாடுக்க ெகாடுக்க பாபாவ ன் ஞானம் பற்ற ய புரிதல் அவருக்கு வர
ெதாடங்க யது, அவருக்கு அது ஆச்சரியமாகவும் அத ர்ச்ச யாகவும் இருந்தது.
ச ல நாட்கள் பாபாைவ அவமான படுத்த பார்த்தார். அனால் பாபா அவரின்
அற யாைமைய தவ ர்க்க தவ ர்க்க குருவ ன் ஆணவம் அழிந்தது, தான்
என்க ற அஹம்காரம் அழிந்து ச ல நாட்களில் அவர் சாய்பாபாவ ன் பக்தராக
மாற னார்,

தன்னிடம்

இருந்த

சீடர்கைள

கூற னார்.

இைத பார்த்த ஷ ர்டி மக்கள், எந்த ந ைலய லும் ஒரு மனிதன்

ஆணவம்

மிக்கவனாக

இருப்பது

எந்த

சாய்பாபாைவ
அளவ ற்கு

வணங்கும்படி

தவறு

என்பைத

உணர்ந்தனர்.
குரு ேபாத க்கும் சாஸ்த ரங்கள், ேவத தர்மங்கள், பூைஜகள், மந்த ரங்கள்,
ஸ்ேலாகங்கள் அைனத்தும் ஒரு மனிதனின் த றைமைய மத ப்ப டுவதற்காக
இல்ைல. வாழ்ைகைய எப்படி வாழ ேவண்டும் என்று உணர்த்த வழிநடத்த
தான் சாஸ்த ரங்கள், ஸ்ேலாகங்கள்.

அவற்ைற படித்த ப ன் ச ந்தைனய ல்

ஆணவம் வர கூடாது. அஹம்காரம் ெகாண்டு ஆய ரம் ஸ்ேலாகங்கள் படித்து
பூைஜகள் ெசய்தாலும் அத ல் ஒருேபாதும் பலன் இல்ைல.

படித்த ப ன்

ஆணவம் இன்ற நடப்பவர் வாழ்க்ைக ஒளி மயமாக்கும்.
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சாய்பாபாவின் சில உபேதசெமாழிகள்

� அன்றாட வாழ்வ ல் நாம் எத ர்ெகாள்ளும் ப ரச்சைனகள் அைனத்தும்
அவர் அவர் ெசய்த கர்மாவ ன் பலன். ேசாதைன ேமல் ேசாதைன வரும்
ேவைளய ல் நாம் இைறவன் மீது ேகாவம் ெகாள்வதுண்டு. ஆனால் அந்த
ேசாதைன காலத்த ல் தான், நம் மன வலிைம மற்றும் தன்னம்ப க்ைக
பற்ற நாம் அற ய முடிக றது.

ஒரு மனிதன் அவன் சக்த ைய அற ந்து

ெகாள்ள இைறவன் தரும் பரீட்ைச காலம் தான் ேசாதைன காலம்.
ேசாதைனகைள

த றைமயாக

எத ர்ெகாள்ள

இைறவன்

துைண

இருப்பார்.
� துன்பமும் ந ைலயல்ல, இன்பமும் ந ைலயல்ல.

இன்பமும் துன்பமும்

மாற மாற வருவது தான் வாழ்க்ைக. இவ்வுலக ல் எதுவும் ந ரந்தரமல்ல
என்பைத உணர்ந்து வாழ்ைகைய நடத்துவது தான் சாமர்த்த யம்.
� நாம் ச ல சமயம் ெசய்யும் ச று ப ைழகளால் நாம் இழப்பைத, முயற்ச
ெசய்து மீட்ெடடுக்க முடியும். அப்படி மீட்ெடடுக்க நமக்கு ெபாறுைமயும்
நம்ப க்ைகயும் ேதைவ.

நம் மனஉறுத ைய தகர்க்கும் வ தத்த ல்

எத ர்வ ைன எண்ணங்கைள வ ைதக்க ச லர் முயற்ச

ெசய்யலாம்.

அவற்ைற தவ ர்த்து நம் சுய புத்த ைய நாம் உபேயாக க்க ேவண்டும்.
இைறவன் மீது பக்த யும் நம்ப க்ைகயும் இருந்தால் நம் எத ர்வ ைன
எண்ணங்கைள தவ ர்க்க இைறவன் நமக்கு துைண இருப்பார்.
� வ ட்டுெகாடுக்கும் உறவுகள் என்றும் ெகட்டுேபாவத ல்ைல. ச ல சமயம்
ஏற்படும் சண்ைடகைள மறந்து மன்னித்து குழந்ைதகள் அவர்களின்
நண்பர்கேளாடு மீண்டும் இைணவது கல்மிஷம் இல்லாத அவர்களின்
குணத்ைத

காட்டுக றது.

குழந்ைதகள்

அவர்கள்

எப்ேபர்பட்ட
நண்பர்கேளாடு

சண்ைடயாக
மீண்டும்

இருந்தாலும்

உறவாடுவைத

ேபாலேவ வயத ல் மூத்தவர்களாக ய நாமும் ஒற்றுைமயாக இருக்க
பழக ேவண்டும்.
� குழந்ைதகைள
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ேவற்றுைமகைள
ெசய்வது
தனது

வ ைதக்கக்கூடாது.

குழந்ைதகளின்
குழந்ைதகைள

கடைம

ெபற்ேறாருக்கு

மற்றும்

தர்மம்,

ஒழுக்கமுள்ளவர்களாக,

ேசைவ

அேத
நல்ல

ேபால்
குணம்

ெகாண்டவர்களாக உருவாக்குவது ெபற்ேறாரின் சமூக கடைம.
� புறம்

ேபச

கூடாது.

மற்றவர்களின்

நாம்

குைறகைள

நம்மில்

பற்ற

உள்ள

புறம்

குைறகைள

ேபசுவது

மறந்து

தவறு.

நாம்

தவறுதலாக ெசய்யும் ப ைழகைள த ருத்த க்ெகாண்டு, அந்த தவற ன்
வ ைளவுகள் ெசால்லும் பாடத்ைத அனுபவமாக கற்று மீண்டும் அந்த
தவறு நடக்காமல் நாம் நம் எண்ணங்கைள ேமம்படுத்த ெகாள்வது தான்
ச றப்பு.
� நாம் ெசய்த தவைற பற்ற

வருந்த

மன்னிப்பு ேகட்கும் குணத்ைத

வளர்த்து ெகாள்ள ேவண்டும். அப்படி நாம் மன்னிப்பு ேகட்கும் ேபாது, நம்
அஹம்காரம் அழிக றது. நண்பர்கள் மற்றும் உறவ னர்கள் இடத்த ல நம்
மத ப்பு ேமலும் கூடும். ெவகு ச லர் தான் இந்த அழக ய பண்ைப வளர்த்து
ெகாண்டு வாழ்க்ைகய ல் ெவற்ற காண்க றார்கள்.

ப ரிந்த உறவுகள்

ேசர்வதக்கு இந்த குணம் பாலமாக உள்ளது.
� இைறவைன
ப ரார்த்தைன

வணங்கும்
ெசய்ய

ேபாது

பயத்துடன்

ேவண்டும்.

அல்ல,

அன்புடன்

அன்புடன்

ெசய்யப்படும்

ப ரார்த்தைனக்கு எப்ேபாதும் பலன்கள் உண்டு. நம் குடும்ப உறவுகைள
ேநச ப்பைத ேபால் இைறவைன ேநச க்க ேவண்டும்.
� நமக்கு இைறவேனாடு உள்ள உறவு மிக அற்புதமானது.

அைத

யாருக்காகவும் மாற்ற க்ெகாள்ள கூடாது.
� பூைஜ ெசய்வதாலும், ேகாவ ல் ெசல்வதாலும், நமக்கு இைறவனின்
ஆச க ைடப்பத ல்ைல. நமக்கான கடைமகைள நாம் த னம் தவறாமல்
ெசய்த டும்ேபாது நம் நல்ல கர்மாவ ன் பலைன நாம் அைடக ேறாம்.
� எல்லா

சூழ்ந ைலய லும்

நம்

மனம்

அைமத

ெகாண்டு

நற்ச ந்தைனகேளாடு இருக்க, இைற வழிபாடு மற்றும் த யானம் ச றந்த
வழி.
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� ஷ ர்டி ஸ்தலத்ைத எவர் ஒருவர் மித க்க ராேரா அவர் துன்பங்கள் ஒரு
முடிைவ அைடந்து , மிகுத யான ெசௗகர்யத்ைத அைடக றார்கள்.
� துவாரகமாய ைய

அைடந்த

மாத்த ரத்த ல்,

ெபரும்

துன்பத்த ற்கு

உள்ளானவர்களும், ெபரும் சந்ேதாஷத்ைத அைடக றார்கள்.
� பாபா இந்த உலைக வ ட்ட ப றகும் சர்வ சக்த யுடன் அருள் ெசய்து
வருக றார்.
� பாபாவ ன்

சமாத

அவரின்

தீவ ர

பக்தர்களுக்கு

அேனக

ஆச ர்வாதங்கைளயும் புத்த மத கைளயும் ெகாடுத்து வருக றது.
� பாபா உடலால் நம்முடன் இல்ைல என்றாலும் அவர் ஆன்மா நம்
அைனவைரயும் வழி நடத்துக றது.
� பாபாவ ன் ஆன்மா அவரின் சமாத ய ல் இருந்து நம்
குைறகைள தீர்த்து வருவது உண்ைம.
� துன்பங்கள்

வரும்ேபாது

பாபாவ டம்

தஞ்சம்

புகுந்தவர்களுக்கும்,

பாபா மீது நம்ப க்ைக ெகாண்டவர்களுக்கும் பாபா உய ேராடு தான்
இருக்க றார்.
� பாபாவ டம்

நம்

பாரங்கைள

இறக்க

ெவய்த்தால்

அவர்

நம்ைம

வழிநடத்துவைத நம்மால் உணர முடியும்.
� பாபாவ டம் உணவு மற்றும் உதவ என்று ேகட்பவர்கைள ஒரு ேபாதும்
பாபா ஏமாற்றுவத ல்ைல.
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சாய்பாபாவின் சில ஞாேனாதய ெபான்ெமாழிகள்

� உற்சாகமாக இருப்பது - கவைலகைள வ ட்டு வ லக உற்சாகமாக இருக்க
ேவண்டும்.
� ேகாரிக்ைக ெவய்ப்பது - இைறவனிடம் நாம் நம் ேகாரிக்ைககள் ெவய்க்க
ேவண்டும்.
� நம்ப க்ைக ெவய்ப்பது - இைறவனிடம் முழுைமயான நம்ப க்ைக ேதைவ.
� கவைலைய மறப்பது - நாம் வருத்தம் ெகாள்வதால் துன்பம் வ லகாது.
அதனால் கவைலைய மறந்து வாழ பழக ேவண்டும்.
� இைறவனிடம் வ ஸ்வாசமாக இருப்பது - ஒழுக்கத்துடன் இைறவனிடம்
உணைமயாக, வ ஸ்வாசமாக இருக்க ேவண்டும்.
� இைறவனிடம் மனம் உருக

ேபசுவது - நம் குடும்ப உறவுகளிடம்

ேநசத்ேதாடு ேபசுவது ேபால் நாம் இைறவனிடம் ேபச ேவண்டும்.
� சமேயாஜித புத்த - எைத யாரிடம் பக ர ேவண்டும் என்பைத பகுத்தரிய
ேவண்டும்
� ெபாறுைம - எல்லா சூழ்ந ைலையயும் ெபாறுைமயாக ைகயாள்வது
நல்லது.
� அைமத - மனம் அைமத யுடன் இருக்கும் ேபாது தான் இைறவனிடம் நம்
ப ரார்த்தைன பலன் தரும்.
� நம்ைம நாம் ேநச ப்பது - நம்ைம நாம் ேநச த்தால் தான் நமக்கு
மற்றவர்களின் மீதும்,

இைறவனின் மீது ேநசம் வரும்,

வாழ்க்ைக

ஒளி…மயமாகும்.
**c ஓம் சாய்ராம். ெஜய் சாய்ராம்.
/newpage
பல

வருடங்களாக
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ேகாவ லுக்கு ெசல்லும் வாய்ப்பு அைமயாமல் இருந்தது.

இந்த வருடம்

2022 ஜனவரி மாதம் தான் ஷ ர்டி ெசன்று சாய்பாபாவ ன் ஆச
முடிந்தது.

ெபற

பாபாைவ ெபாறுைமேயாடும், நம்ப க்ைகேயாடும் வணங்கும்

அைனவரின் ேவண்டுேகாள்களும் கண்டிப்பாக ந ைறேவரும் என்பத ல்
சந்ேதகமில்ைல.

இந்த புத்தகத்ைத படித்த அைனவருக்கும் ஷ ர்டி சாய்

பாபாவ ன் அருள் க ைடக்க ேவண்டி வணங்குக ேறன்.

இந்த புத்தகத்ைத

ெவளிய ட்ட www.freetamilebooks.com குழுவ ற்கு மிக்க நன்ற .
நன்ற

- B L Shankar
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FREETAMILEBOOKS.COM
மின்புத்தகங்கைளப் படிக்க உதவும் கருவ கள்:
மின்புத்தகங்கைளப்

படிப்பதற்ெகன்ேற

ைகய ேலேய

ைவத்துக்

ெகாள்ளக்கூடிய பல கருவ கள் தற்ேபாது சந்ைதய ல் வந்துவ ட்டன.

Kin-

dle, Nook, Android Tablets ேபான்றைவ இவற்ற ல் ெபரும்பங்கு வக க்க ன்றன.
இத்தைகய கருவ களின் மத ப்பு தற்ேபாது 4000 முதல் 6000 ரூபாய் வைர
குைறந்துள்ளன.

எனேவ ெபரும்பான்ைமயான மக்கள் தற்ேபாது இதைன

வாங்க வருக ன்றனர்.
ஆங்க லத்த லுள்ள மின்புத்தகங்கள்:
ஆங்க லத்த ல் லட்சக்கணக்கான மின்புத்தகங்கள் தற்ேபாது க ைடக்கப்
ெபறுக ன்றன.
இருப்பதால்,

அைவ PDF, EPUB, MOBI, AZW3.
அவற்ைற

ேமற்கூற ய

ேபான்ற வடிவங்களில்

கருவ கைளக்

ெகாண்டு

நாம்

படித்துவ டலாம்.
தமிழிலுள்ள மின்புத்தகங்கள்:
தமிழில் சமீபத்த ய புத்தகங்கெளல்லாம் நமக்கு மின்புத்தகங்களாக
க ைடக்கப்ெபறுவத ல்ைல.
மின்புத்தகங்கைள

ProjectMadurai.com

ெவளிய டுவதற்கான

ஒர்

எனும்
உன்னத

குழு

தமிழில்

ேசைவய ல்

ஈடுபட்டுள்ளது. இந்தக் குழு இதுவைர வழங்க யுள்ள தமிழ் மின்புத்தகங்கள்
அைனத்தும் PublicDomain-ல் உள்ளன.

ஆனால் இைவ மிகவும் பைழய

புத்தகங்கள்.
சமீபத்த ய புத்தகங்கள் ஏதும் இங்கு க ைடக்கப்ெபறுவத ல்ைல.
சமீபத்த ய புத்தகங்கைள தமிழில் ெபறுவது எப்படி?
அேமசான் க ண்டில் கருவ ய ல் தமிழ் ஆதரவு தந்த ப றகு,

தமிழ்

மின்னூல்கள் அங்ேக வ ற்பைனக்குக் க ைடக்க ன்றன. ஆனால் அவற்ைற
நாம் பத வ றக்க இயலாது. ேவறு யாருக்கும் பக ர இயலாது.
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சமீபகாலமாக பல்ேவறு எழுத்தாளர்களும்,

பத வர்களும்,

சமீபத்த ய

ந கழ்வுகைளப் பற்ற ய வ வரங்கைளத் தமிழில் எழுதத் ெதாடங்க யுள்ளனர்.
அைவ இலக்க யம், வ ைளயாட்டு, கலாச்சாரம், உணவு, ச னிமா, அரச யல்,
புைகப்படக்கைல, வணிகம் மற்றும் தகவல் ெதாழில்நுட்பம் ேபான்ற பல்ேவறு
தைலப்புகளின் கீழ் அைமக ன்றன.
நாம் அவற்ைறெயல்லாம் ஒன்றாகச் ேசர்த்து தமிழ் மின்புத்தகங்கைள
உருவாக்க உள்ேளாம்.
அவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட மின்புத்தகங்கள் Creative Commons எனும்
உரிமத்த ன் கீழ் ெவளிய டப்படும். இவ்வாறு ெவளிய டுவதன் மூலம் அந்தப்
புத்தகத்ைத

எழுத ய

மூல

பாதுகாக்கப்படுக ன்றன.

ஆச ரியருக்கான

உரிைமகள்

சட்டரீத யாகப்

அேத ேநரத்த ல் அந்த மின்புத்தகங்கைள யார்

ேவண்டுமானாலும், யாருக்கு ேவண்டுமானாலும், இலவசமாக வழங்கலாம்.
எனேவ தமிழ் படிக்கும் வாசகர்கள் ஆய ரக்கணக்க ல் சமீபத்த ய தமிழ்
மின்புத்தகங்கைள இலவசமாகேவ ெபற்றுக் ெகாள்ள முடியும்.
தமிழிலிருக்கும்

எந்த

வைலப்பத வ லிருந்து

ேவண்டுமானாலும்

பத வுகைள எடுக்கலாமா?
கூடாது.
ஒவ்ெவாரு

வைலப்பத வும்

அதற்ெகன்ேற

ஒருச ல

அனுமத கைளப்

ெபற்ற ருக்கும். ஒரு வைலப்பத வ ன் ஆச ரியர் அவரது பத ப்புகைள “யார்
ேவண்டுமானாலும் பயன்படுத்தலாம்” என்று குற ப்ப ட்டிருந்தால் மட்டுேம
அதைன நாம் பயன்படுத்த முடியும்.
அதாவது “Creative Commons” எனும் உரிமத்த ன் கீழ் வரும் பத ப்புகைள
மட்டுேம நாம் பயன்படுத்த முடியும்.
அப்படி இல்லாமல் “All Rights Reserved” எனும் உரிமத்த ன் கீழ் இருக்கும்
பத ப்புகைள நம்மால் பயன்படுத்த முடியாது.
ேவண்டுமானால்

“All

Rights

Reserved”

என்று

வ ளங்கும்

வைலப்பத வுகைளக் ெகாண்டிருக்கும் ஆச ரியருக்கு அவரது பத ப்புகைள
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Commons”

உரிமத்த ன்

கீழ்

ெவளிய டக்ேகாரி

நாம்

நமது

ேவண்டுேகாைளத் ெதரிவ க்கலாம். ேமலும் அவரது பைடப்புகள் அைனத்தும்
அவருைடய ெபயரின் கீேழ தான் ெவளிய டப்படும் எனும் உறுத ையயும் நாம்
அளிக்க ேவண்டும்.
ெபாதுவாக புதுப்புது பத வுகைள
பத வுகள்

ந ைறய

எண்ணம் இருக்கும்.

வாசகர்கைளச்

உருவாக்குேவாருக்கு அவர்களது
ெசன்றைடய

ேவண்டும்

என்ற

நாம் அவர்களது பைடப்புகைள எடுத்து இலவச

மின்புத்தகங்களாக வழங்குவதற்கு நமக்கு
அவர்கள் அனுமத யளித்தால், உண்ைமயாகேவ அவர்களது பைடப்புகள்
ெபரும்பான்ைமயான மக்கைளச் ெசன்றைடயும். வாசகர்களுக்கும் ந ைறய
புத்தகங்கள் படிப்பதற்குக் க ைடக்கும்
வாசகர்கள்

ஆச ரியர்களின்

அவர்களுைடய
ஆனால்

நாங்கள்

பைடப்புகைள
வாசகர்களின்

வைலப்பத வு
ேதடிக்

முகவரிகளில்

கண்டுப டித்து

ச ரமத்ைதக்

குைறக்கும்

கூட

படிக்கலாம்.
வண்ணம்

ஆச ரியர்களின் ச தற ய வைலப்பத வுகைள ஒன்றாக இைணத்து ஒரு
முழு மின்புத்தகங்களாக உருவாக்கும் ேவைலையச் ெசய்க ேறாம்.
அவ்வாறு

உருவாக்கப்பட்ட

புத்தகங்கைள

“மின்புத்தகங்கைளப்

ேமலும்
படிக்க

உதவும் கருவ கள்”-க்கு ஏற்ற வண்ணம் வடிவைமக்கும் ேவைலையயும்
ெசய்க ேறாம்.
FREETAMILEBOOKS.COM
இந்த வைலத்தளத்த ல்தான் ப ன்வரும் வடிவைமப்ப ல் மின்புத்தகங்கள்
காணப்படும்.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT
இந்த வைலதளத்த லிருந்து யார் ேவண்டுமானாலும் மின்புத்தகங்கைள
இலவசமாகப் பத வ றக்கம்(download) ெசய்து ெகாள்ளலாம்.
அவ்வாறு பத வ றக்கம்(download) ெசய்யப்பட்ட புத்தகங்கைள யாருக்கு
ேவண்டுமானாலும் இலவசமாக வழங்கலாம்.
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இத ல் நீங்கள் பங்களிக்க வ ரும்புக றீர்களா?
நீங்கள்

ெசய்யேவண்டியெதல்லாம்

தமிழில்

எழுதப்பட்டிருக்கும்

வைலப்பத வுகளிலிருந்து பத வுகைள
எடுத்து, அவற்ைற LibreOffice/MS Office ேபான்ற wordprocessor-ல் ேபாட்டு ஓர்
எளிய மின்புத்தகமாக மாற்ற எங்களுக்கு அனுப்பவும்.
அவ்வளவுதான்!
ேமலும் ச ல பங்களிப்புகள் ப ன்வருமாறு:
1. ஒருச ல

பத வர்கள்/எழுத்தாளர்களுக்கு

“Creative

Commons”

உரிமத்த ன்கீழ்

அவர்களது

பைடப்புகைள

ெவளிய டக்ேகாரி

மின்னஞ்சல்

அனுப்புதல்
2. தன்னார்வலர்களால்

அனுப்பப்பட்ட

மின்புத்தகங்களின்

உரிைமகைளயும் தரத்ைதயும் பரிேசாத த்தல்
3. ேசாதைனகள்

முடிந்து

அனுமத

வழங்கப்பட்ட

தரமான

மின்புத்தகங்கைள நமது வைலதளத்த ல் பத ேவற்றம் ெசய்தல்
வ ருப்பமுள்ளவர்கள்

freetamilebooksteam@gmail.com

எனும்

முகவரிக்கு

மின்னஞ்சல் அனுப்பவும்.
இந்தத் த ட்டத்த ன் மூலம் பணம் சம்பாத ப்பவர்கள் யார்?
யாருமில்ைல.
இந்த

வைலத்தளம்

ெசயல்படுக ன்ற
என்னெவனில்

ஒரு

முழுக்க

வைலத்தளம்

தமிழில்

ந ைறய

முழுக்க
ஆகும்.

தன்னார்வலர்களால்
இதன்

மின்புத்தகங்கைள

ஒேர

ேநாக்கம்

உருவாக்குவதும்,

அவற்ைற இலவசமாக பயனர்களுக்கு வழங்குவதுேம ஆகும்.
ேமலும்

இவ்வாறு

உருவாக்கப்பட்ட

மின்புத்தகங்கள்,

ebook

reader

ஏற்றுக்ெகாள்ளும் வடிவைமப்ப ல் அைமயும்.
இத்த ட்டத்தால் பத ப்புகைள எழுத க்ெகாடுக்கும் ஆச ரியர்/பத வருக்கு
என்ன லாபம்?
www.Kaniyam.com
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ஆச ரியர்/பத வர்கள் இத்த ட்டத்த ன் மூலம் எந்தவ தமான ெதாைகயும்
ெபறப்ேபாவத ல்ைல. ஏெனனில், அவர்கள் புத தாக இதற்ெகன்று எந்தஒரு
பத ைவயும் எழுத த்தரப்ேபாவத ல்ைல.
ஏற்கனேவ அவர்கள் எழுத ெவளிய ட்டிருக்கும் பத வுகைள எடுத்துத்தான்
நாம் மின்புத்தகமாக ெவளிய டப்ேபாக ேறாம்.
அதாவது அவரவர்களின் வைலதளத்த ல் இந்தப் பத வுகள் அைனத்தும்
இலவசமாகேவ

க ைடக்கப்ெபற்றாலும்,

அவற்ைறெயல்லாம்

ஒன்றாகத்

ெதாகுத்து ebook reader ேபான்ற கருவ களில் படிக்கும் வ தத்த ல் மாற்ற த்
தரும் ேவைலைய இந்தத் த ட்டம் ெசய்க றது.
தற்ேபாது மக்கள் ெபரிய அளவ ல் tablets மற்றும் ebook readers ேபான்ற
கருவ கைள நாடிச் ெசல்வதால் அவர்கைள ெநருங்குவதற்கு இது ஒரு நல்ல
வாய்ப்பாக அைமயும்.
நகல்

எடுப்பைத

அனுமத க்கும்

வைலதளங்கள்

ஏேதனும்

தமிழில்

உள்ளதா?
உள்ளது.
ப ன்வரும்

தமிழில்

உள்ள

வைலதளங்கள்

நகல்

எடுப்பத ைன

அனுமத க்க ன்றன.
1. http://www.vinavu.com
2. http://www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. http://kaniyam.com
5. http://blog.ravidreams.net
எவ்வாறு ஒர் எழுத்தாளரிடம் CREATIVE COMMONS உரிமத்த ன் கீழ் அவரது
பைடப்புகைள ெவளிய டுமாறு கூறுவது?
இதற்கு ப ன்வருமாறு ஒரு மின்னஞ்சைல அனுப்ப ேவண்டும்.
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<துவக்கம்>
உங்களது வைலத்தளம் அருைம [வைலதளத்த ன் ெபயர்].
தற்ேபாது படிப்பதற்கு உபேயாகப்படும் கருவ களாக Mobiles மற்றும்
பல்ேவறு ைகய ருப்புக் கருவ களின் எண்ணிக்ைக அத கரித்து வந்துள்ளது.
இந்ந ைலய ல் நாங்கள் h t tp : / / w w w . F r e e T a m i l E b o o k s . c o m எனும்
வைலதளத்த ல், பல்ேவறு தமிழ் மின்புத்தகங்கைள ெவவ்ேவறு துைறகளின்
கீழ் ேசகரிப்பதற்கான ஒரு புத ய த ட்டத்த ல் ஈடுபட்டுள்ேளாம்.
இங்கு

ேசகரிக்கப்படும்

மின்புத்தகங்கள்

பல்ேவறு

கணிணிக்

கருவ களான Desktop,ebook readers like kindl, nook, mobiles, tablets with android,
iOS ேபான்றவற்ற ல் படிக்கும் வண்ணம் அைமயும்.

அதாவது இத்தைகய

கருவ கள் support ெசய்யும் odt, pdf, ebub, azw ேபான்ற வடிவைமப்ப ல்
புத்தகங்கள் அைமயும்.
இதற்காக நாங்கள் உங்களது வைலதளத்த லிருந்து பத வுகைள ெபற
வ ரும்புக ேறாம்.

இதன் மூலம் உங்களது பத வுகள் உலகளவ ல் இருக்கும்

வாசகர்களின் கருவ கைள ேநரடியாகச் ெசன்றைடயும்.
எனேவ உங்களது வைலதளத்த லிருந்து பத வுகைள ப ரத ெயடுப்பதற்கும்
அவற்ைற

மின்புத்தகங்களாக

மாற்றுவதற்கும்

உங்களது

அனுமத ைய

ேவண்டுக ேறாம்.
இவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட மின்புத்தகங்களில் கண்டிப்பாக ஆச ரியராக
உங்களின் ெபயரும் மற்றும் உங்களது வைலதள முகவரியும் இடம்ெபறும்.
ேமலும்

இைவ

“Creative

Commons”

உரிமத்த ன்

கீழ்

மட்டும்தான்

ெவளிய டப்படும் எனும் உறுத ையயும் அளிக்க ேறாம்.
http://creativecommons.org/licenses/
நீங்கள் எங்கைள ப ன்வரும் முகவரிகளில் ெதாடர்பு ெகாள்ளலாம்.
e-mail : FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
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G plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948

நன்ற .
</முடிவு>
ேமற்கூற யவாறு ஒரு மின்னஞ்சைல உங்களுக்குத் ெதரிந்த அைனத்து
எழுத்தாளர்களுக்கும் அனுப்ப அவர்களிடமிருந்து அனுமத ையப் ெபறுங்கள்.
முடிந்தால் அவர்கைளயும் “Creative Commons License”-ஐ அவர்களுைடய
வைலதளத்த ல் பயன்படுத்தச் ெசால்லுங்கள்.
கைடச யாக அவர்கள் உங்களுக்கு அனுமத அளித்து அனுப்ப ய ருக்கும்
மின்னஞ்சைலFREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM

எனும்

முகவரிக்கு

அனுப்ப ைவயுங்கள்.
ஓர்

எழுத்தாளர்

உங்களது

உங்களது

ேவண்டுேகாைள

மறுக்கும்

பட்சத்த ல் என்ன ெசய்வது?
அவர்கைளயும்

அவர்களது

பைடப்புகைளயும்

அப்படிேய

வ ட்டுவ ட

ேவண்டும்.
ஒருச லருக்கு

அவர்களுைடய

ெசாந்த

தயாரிக்கும் எண்ணம்கூட இருக்கும்.

முயற்ச ய ல்

மின்புத்தகம்

ஆகேவ அவர்கைள நாம் மீண்டும்

மீண்டும் ெதாந்தரவு ெசய்யக் கூடாது.
அவர்கைள

அப்படிேய

வ ட்டுவ ட்டு

அடுத்தடுத்த

எழுத்தாளர்கைள

ேநாக்க நமது முயற்ச ையத் ெதாடர ேவண்டும்.

மின்புத்தகங்கள் எவ்வாறு அைமய ேவண்டும்?
ஒவ்ெவாருவரது வைலத்தளத்த லும் குைறந்தபட்சம் நூற்றுக்கணக்க ல்
பத வுகள்

காணப்படும்.

அைவ

வைகப்படுத்தப்பட்ேடா

அல்லது

வைகப்படுத்தப் படாமேலா இருக்கும்.
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அவற்ைறெயல்லாம்

ெபாதுவான

தைலப்ப ன்கீழ்

ஒன்றாகத்
வைகப்படுத்த

த ரட்டி

ஒரு

மின்புத்தகங்களாகத்

தயாரிக்கலாம். அவ்வாறு வைகப்படுத்தப்படும் மின்புத்தகங்கைள பகுத I பகுத -II என்றும் கூட தனித்தனிேய ப ரித்துக் ெகாடுக்கலாம்.
தவ ர்க்க ேவண்டியைவகள் யாைவ?
இனம்,

பாலியல்

மற்றும்

வன்முைற

ேபான்றவற்ைறத்

தூண்டும்

வைகயான பத வுகள் தவ ர்க்கப்பட ேவண்டும்.
எங்கைளத் ெதாடர்பு ெகாள்வது எப்படி?
நீங்கள் ப ன்வரும் முகவரிகளில் எங்கைளத் ெதாடர்பு ெகாள்ளலாம்.
� EMAIL : FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM
� Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
� Google Plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
இத்த ட்டத்த ல் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் யார்?
குழு – http://freetamilebooks.com/meet-the-team/

SUPPORTED BY
கணியம் அறக்கட்டைள- http://kaniyam.com/foundation
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கணியம் அறக்கட்டைள

ெதாைல ேநாக்கு – Vision
தமிழ்
கருவ கள்

ெமாழி

மற்றும்

மற்றும்

இனக்குழுக்கள்

அற வுத்ெதாகுத கள்,

சார்ந்த

ெமய்ந கர்வளங்கள்,

அைனவருக்கும்

கட்டற்ற

அணுக்கத்த ல் க ைடக்கும் சூழல்
பணி இலக்கு – Mission
அற வ யல் மற்றும் சமூகப் ெபாருளாதார வளர்ச்ச க்கு ஒப்ப,

தமிழ்

ெமாழிய ன் பயன்பாடு வளர்வைத உறுத ப்படுத்துவதும், அைனத்து அற வுத்
ெதாகுத களும்,

வளங்களும்

கட்டற்ற

அணுக்கத்த ல்

அைனவருக்கும்

க ைடக்கச்ெசய்தலும்.

தற்ேபாைதய ெசயல்கள்
� கணியம் மின்னிதழ் – http://kaniyam.com/
� க ரிேயட்டிவ் காமன்சு உரிைமய ல் இலவச தமிழ் மின்னூல்கள் – http://Fr
eeTamilEbooks.com

கட்டற்ற ெமன்ெபாருட்கள்
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� உைர ஒலி மாற்ற – Text to Speech
� எழுத்துணரி – Optical Character Recognition
� வ க்க மூலத்துக்கான எழுத்துணரி
� மின்னூல்கள் க ண்டில் கருவ க்கு அனுப்புதல் – Send2Kindle
� வ க்க ப்பீடியாவ ற்கான ச று கருவ கள்
� மின்னூல்கள் உருவாக்கும் கருவ
� உைர ஒலி மாற்ற – இைணய ெசயலி
� சங்க இலக்க யம் – ஆன்டிராய்டு ெசயலி
� FreeTamilEbooks – ஆன்டிராய்டு ெசயலி
� FreeTamilEbooks – ஐஒஎஸ் ெசயலி
� WikisourceEbooksReportஇந்திய

ெமாழிகளுக்ககான

வ க்க மூலம்

மின்னூல்கள் பத வ றக்கப் பட்டியல்
� FreeTamilEbooks.com

–

Download

counter

மின்னூல்கள்

பத வ றக்கப்

பட்டியல்

அடுத்த த ட்டங்கள்/ெமன்ெபாருட்கள்

� வ க்க

மூலத்த ல்

உள்ள

மின்னூல்கைள

பகுத ேநர/முழு

ேநரப்

பணியாளர்கள் மூலம் வ ைரந்து ப ைழ த ருத்துதல்
� முழு ேநர ந ரலைர பணியமர்த்த பல்ேவறு கட்டற்ற ெமன்ெபாருட்கள்
உருவாக்குதல்
� தமிழ் NLP க்கான பய ற்ச ப் பட்டைறகள் நடத்துதல்
� கணியம் வாசகர் வட்டம் உருவாக்குதல்
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ெமன்ெபாருட்கள்,

க ரிேயட்டிவ்

காமன்சு

உரிைமய ல்

வளங்கைள உருவாக்குபவர்கைளக் கண்டற ந்து ஊக்குவ த்தல்
� கணியம் இதழில் அத க பங்களிப்பாளர்கைள உருவாக்குதல், பய ற்ச
அளித்தல்
� மின்னூலாக்கத்துக்கு ஒரு இைணயதள ெசயலி
� எழுத்துணரிக்கு ஒரு இைணயதள ெசயலி
� தமிழ் ஒலிேயாைடகள் உருவாக்க ெவளிய டுதல்
� h t tp : / / O p e n S t r e e t M a p . o r g ல் உள்ள இடம், ெதரு, ஊர் ெபயர்கைள
தமிழாக்கம் ெசய்தல்
� தமிழ்நாடு முழுவைதயும் http://OpenStreetMap.org ல் வைரதல்
� குழந்ைதக் கைதகைள ஒலி வடிவ ல் வழங்குதல்
� http://Ta.wiktionary.org ஐ ஒழுங்குபடுத்த API க்கு ேதாதாக மாற்றுதல்
� http://Ta.wiktionary.org க்காக ஒலிப்பத வு ெசய்யும் ெசயலி உருவாக்குதல்
� தமிழ் எழுத்துப் ப ைழத்த ருத்த உருவாக்குதல்
� தமிழ் ேவர்ச்ெசால் காணும் கருவ உருவாக்குதல்
� எல்லா http://FreeTamilEbooks.com மின்னூல்கைளயும் Google Play Books,
GoodReads.com ல் ஏற்றுதல்
� தமிழ் தட்டச்சு கற்க இைணய ெசயலி உருவாக்குதல்
� தமிழ் எழுதவும் படிக்கவும் கற்ற இைணய ெசயலி உருவாக்குதல் (
aamozish.com/Course_preface ேபால)

ேமற்கண்ட த ட்டங்கள், ெமன்ெபாருட்கைள உருவாக்க

ெசயல்படுத்த

உங்கள் அைனவரின் ஆதரவும் ேதைவ. உங்களால் எவ்வாேறனும் பங்களிக்க
இயலும் எனில் உங்கள் வ வரங்கைள k a n i y a m f o u n d a t i o n@ g m a i l . c om க்கு
மின்னஞ்சல் அனுப்புங்கள்.
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ெவளிப்பைடத்தன்ைம
கணியம்
ெமன்ெபாருட்கள்
100%

அறக்கட்டைளய ன்
யாவும்

அைனவருக்கும்

ெவளிப்பைடத்தன்ைமயுடனும்

ெசயல்கைளயும்,

இந்த

ெசயல்கள்,

இைணப்ப ல்

த ட்டங்கள்,

ெபாதுவானதாகவும்,

இருக்கும்.இந்த
மாத

அற க்ைக,

இைணப்ப ல்
வரவு

ெசலவு

வ வரங்களுடனும் காணலாம்.
கணியம் அறக்கட்டைளய ல் உருவாக்கப்படும் ெமன்ெபாருட்கள் யாவும்
கட்டற்ற ெமன்ெபாருட்களாக மூல ந ரலுடன், GNU GPL, Apache, BSD, MIT,
Mozilla ஆக ய உரிைமகளில் ஒன்றாக ெவளிய டப்படும். உருவாக்கப்படும் ப ற
வளங்கள், புைகப்படங்கள், ஒலிக்ேகாப்புகள், காெணாளிகள், மின்னூல்கள்,
கட்டுைரகள் யாவும் யாவரும் பக ரும், பயன்படுத்தும் வைகய ல் க ரிேயட்டிவ்
காமன்சு உரிைமய ல் இருக்கும்.
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நன்ெகாைட
உங்கள் நன்ெகாைடகள் தமிழுக்கான கட்டற்ற வளங்கைள உருவாக்கும்
ெசயல்கைள ச றந்த வைகய ல் வ ைரந்து ெசய்ய ஊக்குவ க்கும்.
ப ன்வரும் வங்க க் கணக்க ல் உங்கள் நன்ெகாைடகைள அனுப்ப , உடேன
வ வரங்கைள kaniyamfoundation@gmail.com க்கு மின்னஞ்சல் அனுப்புங்கள்.
Kaniyam Foundation
Account Number : 606 1010 100 502 79
Union Bank Of India
West Tambaram, Chennai
IFSC – UBIN0560618
Account Type : Current Account

UPI ெசயலிகளுக்கான QR Code
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குற ப்பு:

ச ல UPI ெசயலிகளில் இந்த QR Code ேவைல ெசய்யாமல்

ேபாகலாம்.

அச்சமயம் ேமேல உள்ள வங்க க் கணக்கு எண், IFSC code ஐ

பயன்படுத்தவும்.
Note: Sometimes UPI does not work properly, in that case kindly use Account number
and IFSC code for internet banking.
www.Kaniyam.com
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