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இ�ைறய அவசர உல�� சட��க�
ய��ர��யாகேவ நட�த�ப���றன.

யா�� அத� ��� ெபா�ைள� ����
ெகா�� அத� ேதைவைய உண��� அத�
ெப�ைமைய��, உ�ளா��த ெபா�ைள��
���� ெகா�� ெச�வ��ைல. ேம��
ஆ�க���� ெச�ய�ப�� உபநயன�
எ�பைத� ப��� ப�ேவ� க���க�
�ல���றன. இ� �����ட ஒ� ச�கேம
���பா� �ராமண ச�கேம இ�றள��
கைட����பதா� அவ�க��� ம��ேம
உ��தான� எ��� தவறான க����
�ல��ற�. ��ய க�ம அ��டான�க�
அைனவ���� ெபா�வானைவ. இ�ேல
�ராமண� ம�ற ச�க� எ�ற
பா�பாெட�லா� இ�ைல. ஆனா�
�ராமண�க�ேலேய பல���� இ�த
உபநயன� ���த �� அ�� இ�ைல.
இைத ஒ� ஆட�பர� சட�காக
மா��யேதா� ம����லாம�

ஆட�பரமாக�� நட��� ெப�ைம
ெகா���றன�. ேம�� உபநயன� ெச��
ெகா��� ஆ� �ழ�ைத�� வய��
இ�கால�க�� �ைற�த ப��
ப�ைன�தா����ற�.
இ��� �ல ���ப�க�� �த� நா�
உபநயன� ேப���� ப�����
ம�நா� க�யாண� என� ெச�வைத��
பா��க ���ற�. அ�ப� எ�லா� ெச�ய�
�டா� எ�பேதா� அத� உ�ைமயான
ெபா�ைள��, அத� ேதைவைய��, அ�
ெகா���� மன�க���பா�ைட�� அத�
�ல� ேம�ப�� ஆ��க வா��ைகைய��
எ���� ெசா�வத�காகேவ இ�த�
பைட��. உபநயன� ஏ� எ�பைத�
����� �� �� �����களாக அ����
உபநயன�க� ெச���ட���
��ேயா��கலா�. இத� �ல� உபநயன�

ெச�வத� காரண, கா�ய�க� ��ய வ��.
மைற�� வ�� ந�ல ந�ல கலாசார�கைள
���� வ��ைற�ப���
ெந��ப���வ�� இத� ���ய ேநா�க�.
இ�ைறய இள�ெப�ேறா� �த�
இைளஞ�க� வைர ப����
பய�றேவ��� எ�ப�� இ�ெனா�
���ய ேநா�க�.
தகவ�க� உத�: ெத�வ��� �ர�, ��
�வா�, �� ேச ஷா��நாத சா���க�.
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�லா��ய�
எ�ைன� ப��� ெசா�ல அ�க� இ�ைல.
த��� �� வய� �தேல ஆ�வ�
எ�றா�� த�ைழ ஒ� ெமா�யாக ம��ேம
ப�� நா�க�� ப��க ேந��த�. ஆகேவ
த�� இல�கண�, இல��ய�, க�ைதக�
எ�லா� ப��� ர��பேதா� ச�. �����
�� ��ளமா வா����ேள�. ம�றப�
ெவ�நா�களாக எ���� ெதா���
ஆ�வ� இ��தா�� எ��� எ�� எ�த�
ப���ைக��� வ�த� இ�ைல.
�த� �த� எ�த ஆர���த�
இைணய��� தா�. எ�ைன�� ந��
எ�ைன எ�த� ���யவ�
மழைலக�.கா�. நட��� �� ஏ.ேக.

ராஜேகாபால� அவ�க�. பல �ைற
ஊ�க� ெகா��� எ�ைன எ�த ைவ�தா�.
மழைலக�� �ராண�க�� இ���
ெதா��க�ப�ட ��ைளயா� கைதகைள�
��ைளயா� பா�� எ�ற ெபய��
எ��ேன�. ��ன� நாய�மா�க�
����� த�ேபா� எ�� வ��ேற�. �ல
வ�ட�க��� ஒ� �ைற அெம��கா
ெச�வதா� அெம��க வரலா�ைற
எ���ப� ஏ.ேக.ராஜேகாபால� ேக���
ெகா�டத� ேப�� அைத எ��
வ��ேற�. ேயாகாசன�க� ப���
����� க��ைரக� எ�� இ���ேற�.
�� த��, த�� வாச�, த��� �ற�க�,
மழைலக�, இ�ல� ஆ�ய ��ம�க��
ப�ெக���� ெகா��ேற�.இத� �லேம
பல �ஷய�கைள� ெத��� ெகா�ள
�������ற�. உலகளா�ய ந�ப�க��

இ����றன�.
எ� கணவ� உத��ட�, �த�பர�
நடராஜ� ேகா�� ���த பல
�ஷய�கைள�� ேக��� ப��� அ���
ெகா�� ெதா���, “�த�பர ரக�ய�”
எ��� ெபய�� ெதாடராக எ�� வ�ேத�.
இைணய உல�� எ�ைன� பல��
அ���ப� ெச�த� ���ைகைல
யா��ைர� ெதாட��, �த�பர ரக�ய�
ெதாட�ேம எ�றா� �ைக ஆகா�.
இ�ேபா� ���� ��மண�க��
�ராமண�க�� ��மண�க�� சட��க�
���� ��வாக ஒ� ெதாட� எ��
இ���ேற�. �ைர�� அ���
���லாக� �ைட���.
�தா சா�ப�வ�.
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உபநயன� எ�றா� எ�ன?

உபநயன� எ�றா� அ��� ‘அைழ���
ெச��த�’ எ�றெபா��� வ��. உப
எ�றா� அ�ேக எ��� நயன எ�ப�
அைழ��� ெச�வ� எ��� ெபா��
ெகா����. இ�த உபநயன� எ�ப�
��� க�யாண� என அைழ�க� ப��
�க� �ற�பாக�� ஆட�பரமாக��
நட��� ஒ� �ழாவாக மா� ��ட�.
அ�தண�க� ம�����, வ�க�க�,
ம�ன�க� �தலானவ�க���� உபநயன�
உ��. ஒ� கால��� எ�லா�ேம ���

த�����தன�. எ�லாவ���� மா�ய ந�
கலாசார� இ��� மா���ட�. ேவத
ம��ர�கைள ஜ���, �ராண �ர��ைட
ெச�� ��� தயா��பா�க�. இ�� 96
இைழக� இ��பதா�� ெசா�ல� ப��ற�.
��தமான ப�ைச� த���� �லாக ���,
அ�ேல 96 இைழக� ேச���, ேவத
ம��ர�கைள ஜ���, �ராண �ர��ைட
ெச�� ��� தயா��பா�க�. இ� �க��
கவன��ட� ெச�ய ேவ��ய ேவைல.
இ�த� ����� வடெமா���
ய�ேஞாப�த� எ�ற ெபய�. அ�ப��
ப�ட ��ைல� தயா��ைக�� காய��
ம��ர�ைத ஜ����ெகா�ேட
தயா��பா�களா�. அ�ப� ஜ��� ஜ���
உ� ஏ�ற�ப�ட ����� ச�� அ�க�.
இைத ஒ� ��கைத �ல� �த��
பா��ேபா�.

ஒ� ஏைழ �ராமண� ��� தயா����
ெகா��� அ�� வ�� ெசா�ப
வ�மான��� வா��ைகைய எ�ப�ேயா
ஓ�� வ�தா�. ெகா��தவ�க� அவ�
வா��ைகைய நட�த� ேதைவயான
ெபா�ைள� ெகா�����பா�க� ேபா��.
ஏென�� அவ� ஏைழயாகேவ இ��தா�.
அவ�� ��மணமா� ஒ� ெப�மகைவ�
ெப�ெற��தா�. எ�றா�� ���
தயா���� அைத� ெகா�� வா��ைக
நட��வ�� ��க��ைல. அ�த ஊ�
அரச� �க�� ச��யவா�. ெசா�னா�
ெசா�னப� அைனவ���� ெச�வா�.
அரச� ந�லவனாக இ��ததா� ஊ�
ம�க�� �ராமண��� ஓரள� உத�
வ�தன�. எ�றா�� அ�� ெப���
க�யாண�ைத நட�த ���மா? ஆ�;
�ராமண�� ெப����� ��மண வய�

வ����ட�. அ�கால வழ�க�ப� ஏ�
வய����ளாக� ��மண� ���க
ேவ���. ஒ� மா���ைள�� அ�த�
ெப�ைண� க�யாண� ெச�� ெகா�ள�
ச�ம��தா�. ஆனா� அ�த�
க�யாண�ைத� �ைற�த ப�மான
ெசல�கேளா� நட��யாக ேவ��ேம.
எ�ன ெச�யலா�? காய��ைய ஒ�மனதாக
வா� ஜ��க �ராமண� எ�த� கவைல��
இ�லாம� இ��க அ�ப�ேய மைனயா��
இ��பாளா? அவ� ெப���
��மண���காக� ெபா�� ேத��ப�
�ராமணைர� ��� �ட, அவ��
ெச�வத�யா� ம�ன�ட� ெச�றா�.
ம�ன�� �ராமணைர வரேவ��
உபச��தா�. அவ� �க��� ஒ�
அவைன� கவ��த�. இ� எதனா� என

ேயா����ெகா�ேட அவ� வ�த கா�ய�
எ�னேவா என �ன�னா�. �ராமண��
த� மக���� ��மண�
��ச�����பதாக��, அத�கான ெபா��
ேதைவ எ�பதாேலேய ம�ன�ட�
வ����பதாக�� ��னா�. அ�வள�
தாேன! நா� த��ேற� எ�ற ம�ன�
எ�வள� ெபா�� ேதைவ என� ேக�க,
��� ���ய �ராமணேரா, த��ட���த
��ைல� கா��,” இத� எைட���ய
ெபா�காைச� ெகா��தா� ேபா��;
ஒ�மா�� சமா����ெகா��ேற�.” எ��
��னா�. ம�ன� நைக�தா�. ஒ� தராைச
எ���வர� ெசா��� ��ைல அ��
இ�� ம�ப�க� �ல ெபா�கா�கைள
ைவ�க� ெசா�னா�. ��� இ����
ப�க� தரா��த�� தா��ேத இ��த�.
ேம�� ெபா�கா�கைள

ைவ�க….�ஹு�..அ�ப��� ���
இ���� த�� தா��ேத இ��த�. தரா��
ப�த��ைல. ெப�ய தராைச� ெகா��
வர� ெச�தா� ம�ன�. ேம��
ெபா�க��க�, ெவ���க��க�, நைகக�,
ர��ன�க� என இட இட தரா��த��
தா��ேத ேபாக, த� கஜானாேவ
கா�யா�ேமா என பய�த ம�ன�
ம���ைய� பா��தா�.
சமேயா�தமான ம���ேயா, “�ராமணேர,
இ�� ேபா� நாைள வ�� ேவ��ய
ெபா�ைள� ெப���ெகா���. நாைள
வ�ைக�� ��ய ��ைல� ெச��
எ���வர��.” என� ��னா�.
கல�க��ட� ெச�றா� �ராமண�. இ�தைன
நா�களாக மன�� இ��த அைம���,
��ம��� ெதாைல�ேத ேபான�. ம�ன�

ெபா�� த�வானா மா�டானா? ஆஹா,
எ�தைன எ�தைன நவர��ன�க�?
அ�தைனைய�� ைவ��� தரா��த��
சமமாக��ைலேய? நாைள
அ�தைனைய�� நம�ேக
ெகா�����வாேனா? அ�ல� இ�ன��
�ட� �ைட��மா? �ைற����வாேனா?
ெப����� ெகா��த� ேபாக நம���
ெகா�ச� ���� அ�லவா? அைத ைவ��
எ�ன எ�ன ெச�யலா�? �ராமண��
மன� அைல பா��த�. அ��ரெவ�லா�
��கேம இ�ைல. காைல எ��த��,
அவசர�, அவசரமாக ��ய
க�மா��டான�கைள ���தா�. ��ைல�
ெச�ய ஆர���தா�. வா� எ�னேவா
வழ�க�ப� காய��ைய ஜ��தா�� மன�
அ�� ��ணமாக ஈ�பட��ைல.
த�மா�னா�. ஒ�மா��யாக� ��ைல�

ெச�� ���தவ� அைத எ����ெகா��
ம�னைன� காண �ைர�தா�. அரசைவ��
ம�ன�, ம���மா�க� �����க ����
தரா� ெகா�� வர�ப�ட�. அ�� அவ�
தயா��த ��ைல தரா��த��� இ��
இ�ெனா� த��� �ல ெபா�கா�கைள
ைவ�க� ெசா�னா� ம�ன�. எ�ன
ஆ�ச�ய�? ெபா�கா�க� இ���� த��
தா�����டேத? �ல ெபா�கா�கைள
எ������ இர��, ���
ெபா�கா�கைள ைவ�தா�� த��� தா���
ேபா���. ��ன� அவ�ைற��
எ������ ஒேர ஒ� ெபா�காைச ைவ�க�
த��� சம� ஆ���. அைத வா���
ெகா�டா� அ�த �ராமண�.
�ராமண� அ����� ெச�ற��
ம�ன��� ஆ�ச�ய� அ�கமாக

ம����ட�, “�த�� எ�வள� ெபா�ைள
ைவ�தா�� தாழாத த�� இ�� �ல
ெபா�கா�கைள ைவ�த�ேம தா��த� ஏ�?”
எ�� ேக�க, ம���ேயா, “ம�னா, இ�த
�ராமண� உ�ைம�� �க ந�லவேர.
சா��� �ட. இ�தைன நா�க� பண�தாைச
ஏ�� இ�லாம� இ��தா�. ேதைவ�காக�
தா� உ�கைள நா� வ�தா�. வ�தேபா�
அவ� ெகா��த ��� அவ� ஜ��த
காய���� ம�ைமயா� அ�க எைட
ெகா�� தன�� �க��லாம� இ��த�.
அ�த� ��ைல ைவ����தா�
ஒ�ேவைள உ�க� நா�ைடேய �ட�
ெகா��க ேவ�� இ�����கலா�;
அ�வள� ச�� வா��த� காய�� ம��ர�.
ஆனா� அவைர� ���ப வர� ெசா�ன
ேபா�, அவ� பண� �ைட��மா,ெபா��
�ைட��மா எ�ற கவைல�� காய��ைய

மன� ஒ����� ெசா�ல��ைல. ஆகேவ
ம�நா� அவ� ெகா�� வ�த ����
ம�ைம ஏ�� இ�ைல. அதனா� தா�
ெபா�கா�கைள ைவ�த�ேம த���
தா�����ட�.” எ�றா� ம���.
இ�த காய�� ம��ர�ைத��, அத�
ச��ைய� �����, அைத உபேதசமா��
ெப�� அ�றாட� ஜ��க ேவ���
ெச�ய�ப�� உபநயன� ����� ேம��
�பரமாக� பா��ேபாமா.

ெசளள� எ��� ����
க�யாண�

�த�� ஆ� �ழ�ைதக����
ெச�ய�ப�� ெசளள� எ��� ����
க�யாண� ப�� பா��ேபா�.
இ� ெபா�வாக �ற�த �த� வ�ஷேம
அ�ன��ராசன����� ��ன�
ெச�ய�ப��. இத��� ந�ல நா�,
ந���ர� எ�லா�� பா����
�ழ�ைதைய� தா� மாம� ம���
அம���� ெகா�வா�. �ழ�ைதைய

உ�கா���� ெகா�� மாம� அம�� இட�
ேகால� ேபா��� ெச�ம� �� இ����.
ஒ� �ள�� அ�ல� �ற���
காைளமா��� சாண�ேதா� ெந�ைல��
ேச���� தயாராக ைவ����பா�க�.
அைத� �ழ�ைத�� தா� அ�ல�
��மண� ஆகாத �ரமசா�� ��ைளேயா
ைக�� ைவ����க ேவ���.
�ழ�ைதைய� �ழ��� பா��� ைவ�த
வ�ண� மாமா அமர, தைல��ைய
���வா�க�. இத��� ேஹாம� எ�லா�
உ�� . அ�த ேஹாமா���� எ�ேரேய
�ழ��� பா��� உ�கார ைவ��� தைலைய
ெவ��ரா� நைன��� ெகா�� ம��ர�க�
ெசா�ன வ�ண� ��� ���
த�ைபகைள இைட�� ைவ�� நா��
ம��ர�கைள� ெசா��� ெகா�ேட

ஒ�ெவா� ம��ர����� ஒ�ெவா�
�ைச�� ��ைய ெவ��வா�க�. இைத�
தா� �ேழ �ழாம� தாேயா அ�ல�
�ரமசா����ைளேயா வா���
ெகா�வா�க�. காைளமா��� சாண�ேதா�
ெந� கல�� தயாராக இ���� மட��,
அ�ல� �ள�, அ�ல� �ற��� வா���
ெகா�� அ��மர� �ைட�தா�
அதன��ேலா அ�ல� ந��கைர,
�ள�கைரக�� நாண� �த�க�ேலா
ைவ�பா�க�. இத� ��ன� �ழ�ைத���
��� தா� இ����. இ�ேபாெத�லா�
��ைய �ளமாக ஃபாஷ��காக
வள����ெகா���றன�. ஆனா� இத��
எ�த�தமான ம��ேராபேதச�� �ைடயா�.
��ைய வள���� ���யா��ய�� அைத
���வ� �டா� எ�பா�க�. ஆ�மச��

�ரய� ஆகாம� மேனாபல�ைத
அ�க���� க��� ேபா�வதா� ���ைய�
க�டாயமாக அ�த நா�க�� அைனவ��
ைவ���ெகா�டா�க�. மஹாபாரத�
ேபா�� பா�டவ�க�� வா��கைள
அ�ேயா� அ��த அ�வ�தாமாைவ�
ப�வா�க �ைன�த அ�ஜுன� ��
���ரைன� ெகா�வ� எ�ப� என�
�ைக��� ��ன� �ைகைய அ�ேயா�
ெவ��யதாக� ப������ேறா� அ�லவா!
அ� அவ� ஆ�மபல�ைத அ�ேயா�
அ����ட��ைலயா? அ� ேபா� தா�.
ெப�க��� இ�த� ���� க�யாண�
இ�ைல எ�றா�� தைல��ைய
அவ�க�� வா�� ���� ����
க���ெகா�ள ேவ���, �� ெவ�ேய
ெத�ய� �டா� எ�� ெசா�வா�க�.
���� க��னா� �� ேம� ேநா��

இ��கலா� எ��� ��வா�க�. ஆனா�
இ�த� கால��� அ� நட�ப��ைல.
எ�லா�ேம தைலைய ����� தா�
ேபா��� ெகா���றன�. வட
மா�ல�க�� ம�ரா அ�ேக ேகா�ல���
���பா� �ராமண�க�� இ�ேபா��
இ�த� ���� க�யாண� க�டாயமாக
நைடெப�� வ�வைத� காண ����.
இத��� ��ன� வ�வேத உபநயன�
ஆ��. உபநயன� எ�றா� ���ட�
அைழ��� ெச�வ� எ�� பா��ேதா�. ��
வ�� ைகைய� �����ெகா�� ����
ெச�வ� எ�ற ெபா��� அ�ல.
உபநயன��� ேபா� த�ைதயானவ�
மக��� ��ைவ� கா��, “இ� இவ� தா�
�ல கால�க��� உன��� த�ைத.” எ��
கா��வா�. �� �லேம காய�� ம��ர

உபேதச�� நட���. அத� ��ன�
�ைற�த� ப�ர�� வ�ஷ�க� ���ட�
மாணவனாக ���ல��� இ��க
ேவ���. ெபா�வாக இத�� வய��
உ��. எ�� வய�� உபநயன� ெச�ய
ேவ��� எ�பா�க�. நாெம�லா� �ற�த
ேத�ைய ைவ�� வ�ட�ைத�
கண���டா�� சா��ர, ச��ரதாய�க�
க��ப கால�ைத�� ேச����ெகா���.
ஆகேவ க��ப கால�ைத�� ேச��ேத எ��
வய� ஆக ேவ���. �ற�� ஏ� வய��
இர�� அ�ல� ��� மாத�� ஆ�
இ��தா� ச�யாக இ����. ஏென��
இ�த வய�� �ழ�ைத �ழ�ைதயாகேவ
இ��பா�. மன�� �கார எ�ண�க�
இரா�. த���க ��யாம� ேபானா� தா�
ப�னா� வய����ளாக உபநயன�
ெச���கலா�. இ� �ராமண��கான�.

����ய�க��கான காலக�ட� ப�ெனா�
வய�� இ��� 22 வய� வைர���.
ைவ�ய�க��கான கால க�ட� 12 வய��
இ��� 24 வய����ளாக. அத���ளாக
உபநயன� ெச���ட ேவ���. இ�த
உபநயன� ெச���பத� �ல காரணேம
அ�த� �ழ�ைத ஜ���� காய��
ம��ர��� ஆ��க அ��வைலக�
அவ��� ம������ ���
உ�ளவ�க���� ஏ�ப���� ந�ைமைய�
க���� ெகா�ேட ெச�ய�ப��ற�.
�ழ�ைத�� மன�� காம� ����
ெகா����ன� உபநயன� ெச���க
ேவ���. மனைத ஒ��ைல�ப��த
காய�� ம��ர� �ைண ����. �ர�ஹ
ேதஜைஸ உபநயன� ெச���த ��ைள
ச�பா����ெகா�� ம�றவ�க����
அத� �ல� ந�ைமைய ஏ�ப��த ����.

உபநயன ஸ��கார�

உபநயன ஸ��கார� �ராமண�க���
ம��ம�ல, எ�பைத� ����� �ேலாக�
�ேழ ெகா������ேற�.
ஷ ு �ராமண
க��பா�டேம
உபந�த
க��ைபகாெதேச
ஷ ு ராஜ�ய�
க��ப�வா�யேச
ஷ ு ைவ�ய�
எ�ற இ�த �ேலாக� இ� ராஜா�களான
����ய�க����, ைவ�ய�க���� �ட

இ��தைத� கா���ற�. ஆகேவ
உபநயன� எ�ப� �ராமண�க���
ம��ேம எ�றான� ப�ென�டா�
��றா����� ��னேர ஆ��. இ�த
உபநயன��� �ல� �ழ�ைதைய
���ட� ேச������ க�� க�க ஏ�பா�
ெச�வத�கான ஒ� ���யமான
ச��காரேம உபநயன� ஆ��. க���காக
மாணவைன� தயா� ெச��� ஒ�
ச��கார� எ��� ெசா�லலா�. இத��
அ�ேதாபேதச� எ��� ெபய��
வழ�க�ப��ற�.
க��ேய மாணவ��� உ�ள� ��ைமைய
ஏ�ப��� உய��த ��தைனக� ேதா���.
ந�ல�, ெக�டைத ஆரா�� ேபா��
உ�வா��. உ�ைம எ�, ெபா� எ� என�
����� பா��க� ெத���, அ�றாட

வா��ைக�� ேதைவகைள� ����
ெச���ப�யா�� அேத சமய�
ஆ��க���� ஈ�ப��ப�யாக��
ெச�ய� ��ய� ���ல� க�� �ைறேய.
இ�த ���ல� க�� �ைற�� மாணவ�
���ட� த�� இ��� அவேரா�
ஒ�ெவா� நா�கைள�� க��� அவ�
வா� �லமாக� பாட�கைள� ேக��
�ைள�� ப�ய ைவ���ெகா��றா�.
ேவத�க�� அைனவ���� ெபா�வான
ஒ�றாக இ��தா�� அவரவ��� எ�த�
க���� இ�டேமா அ�த� க����
ஞான�ைத��, அ�ைவ�� ேம�ேம��
வள����ெகா�ள ���த�. இத��
���� அ�காைம�ேலேய இ��க
ேவ���.
ஒ�ெவா��த�� அவரவ����

ேதைவயானைத� க�க ���த கால� அ�,
அரச�க� ரா�ய ப�பாலன� ப����
�யாபா�க� �யாபார� �����, �ர�க�
ஆ�த� ப���க��, �ராமண�க�
ேவத�க��ேயா� ேச��� ஆ�த�கைள�
ைகயாள�� ெத��� ைவ����தா�க�.
வ�வ�யாக இைவ எ�லா�
கா�பா�ற�ப�� ஒ�ெவா��த�ட�
�ைறயாக ஒ����க� ப��ற�.
வா�ெமா�யாகேவ ேவத� எ�ப�� பர�
இ���ற� எ�ப����� இைத� ெத���
ெகா�ளலா�. அ�தைகயேதா� க����
மாணவைன� தயா� ெச�� அ���வேத
உபநயன ச��கார�. இ�ேபா� உபநயன�
ெச�ய�ப�� வ���� எ�ன எ�ன
�ைறக� கைட����க� ப���றன
எ�பைத� பா��ேபா�.

�த�� “வ�” என அைழ�க�ப��
��வைன ம�கள �ரா��வா�க�.
��ன��� பாலகைன வ� என
அைழ�பா�க�. ம�கள �ரா����
உதகசா�� என� ெபய�. �ட��� �ைர
�ர�� ேதவ�கைள��, ேதவைதகைள��
ம��ர�தா� வரவைழ�� அ�த ம��ர
ஜப�களா� அவ���� வ���� அ�த
�ைர உபநயன� ெச�� ெகா�ள� ேபா��
��வ��� அ�ேஷஹ� ெச�வ� ேபா�
தைல�� ��வா�க�. இத� �ல� அ�த�
��வ�� உட�� , உ�ள�� மாச�றதாக
ஆ�� என ஐ�க�. இ� உபநயன� ெச�ய�
ேபா�� நா��� �த� நாேள நட���.
உபநயன����� ��வ�� ந���ர����
ஏ�றவா� நா� க��பா�க�. அத��
�த�நா� இ�த உதகசா�� நைடெப��.
மன�� �ப�த எ�ண�க� ஏ�படாம�

இ��க�� இ�த ம��ரச�� வா��த ��த
�� த����. மாணவ� மன� அைம�
ெபற� ெச���. ��ன� மாணவ��
வல�கர��� ம�ச� க�றா� கா���
க��வா�க�. இத�� ர�ாப�தன� என�
ெபய�. இ�ன�க����� கா��� ரை�
அ�.
அத� ��ன� ���ப��, �ல��
��ேனா�கைள வ�ப�� அவ�க���
உண� பைட�ப�. இத�� “நா�� எ��
ெபய�. இ�� ஒ�ப� அ�தண�க���
உண� பைட��� வழ�க� உ��.
��ேனா�க�ட� �ரா������ெகா��
உபநயன� நைடெபற�ேபா��
��வ��காக ஆ�கைள ேவ���
�தமாக� ெச�ய�ப�வ�.
�ராமண�க��� உண� பைட�த ��னேர

ம�றவ�க� உண� உ�ணலா�.
ெபா�வாக நா�� நைடெப�� ��க��
அவ�க�� சேகா��ர�ைத� ேச��தவ�க�,
தாயா�க� ம��ேம ��கால�க��
எ�லா� சா���வா�க�. ம�றவ�க����
த�யாக உண� சைம�க� ப������.
ஆனா� இ�ேபாெத�லா� ெபா��ேல
உண� சைம�� எ��� வ�� வழ�க�
ஏ�ப����பைத� ெதாட���, நா��
�ராமண�க��� உண� பைட�காம�
வாைழ�கா�, அ��, ப��� ெகா����
வழ�க� ஏ�ப�����ற�. இ�ேபாைதய
���ைல�� அைனவ�� இைதேய
������றன�. ஆசார� �ைற�
எ�பதா� ெவ��� சைம�� எ���
வ�வைத� �ேரா�த�க� சா���வ�
�ைடயா�. ஆகேவ இ�ைறய
���ைல�� இ�ேவ நைடெப��

வ��ற�. இ�த நா��ேயா� �த�நா�
�ேச
ஷ �க� ��வைட��றன.

�ர�ேமாபேதச�

�த�நாள�ேற நட��� இ�ெனா� சட��
அ��ரா��பண� எ��� பா�ைக
ெத��த�. �த�� ��யாஹ�
ெச�வா�க�. ��ன� ெந�, க��, எ�,
உ���, ப�ைச�பய� ஆ�யவ�ைற ���
நைன�� ைவ����பா�க�.
ம��ர��வமாக இவ���� �ைஜ ெச��
ஷ
ஓ � ��த� ெசா��, 5, 7 என
எ���ைக�� �ம�க�கைள ���
ம�ணாலான ��ண�க�� ஜல�ேதா�
ெத��க� ெசா�வா�க�. பா�ைக�

��ண�க� த�யாக உ��. ��ன�
�ன�� அவ���� �� ெத��� வ��
ஐ�தா� நா� அவ�ைற �� �ைலக��
கைர�க ேவ���. இ�ேபாெத�லா�
���ைல இ�லாததா� ஒ� ெப�ய வா���
�ைர �ர��� ெகா�� அவ��� கைர�க
ேவ�� இ���ற�.
ம�நா� காைல�� வ���� ம�கள
�ரா��, ��ேன�வர �ைஜ, ��யாஹ�
ேபா�றைவக� ���� ���
ேபாட�ப�ட �ல �ர�மசா�
��ைளகேளா� அம��� ைவ��� ���
ேபாட� ேபா�� ��வ��� ெந���,
பா�� ேச��த உண� பைட�பா�க�.
அேநகமா� இ� ெபா�கலா� இ����.
அ�க� காரமான உண� ெகா��க
மா�டா�க�. இத����மார ேபாஜன� எ��

ெபய�. �ட உணவ���� �ரமசா��
��ைளக��� த�ைண , �� ேவ��
ேபா�றைவ ெகா��ப� உ��. ��ன�
��வ�� உட� ����காக �ைகைய
ம��பா�க�. சாதாரணமாக� ���
ைவ��� ேபா� ெவ��வ� ேபா� அைர
வ�டமாக �� ெந����� ��
இ�ெனா� அைரவ�டமாக�
��ன�க��� அ�ேக�� ெவ��
��வா�க�. இைத அ�பள���� என�
ெசா�வ���. இ� ��, யஜு� ேவத�
கார�க��கான�. சாம ேவத�கார�க���
�� ெமா�ைடயாக� ேபா�� ��வா�க�.
��ன� ைபய��� மாமா�� �ராக�
ெகா��க�ப�� ெவ�ப�� உ���
��ச��� எ��ற ��ைல ���� �லாக�
��வ�� இ���� க�� நா��க�ேக ��
ேபா�வா�க�. இ�

�����ேகாளா�கைள� த���� ச��
வா��த� எ�� அத�வ ேவத���
வ�வதா�� ெசா��றா�க�.
��ன� ��வ��� மாைல ேபா�� மா�
ேதாைல�� ேதா�� அ���பா�க�.
இ�ேபாெத�லா� மா� ேதா� தைட
ெச�ய� ப����பதா� அ���த�
க�ட�. ��ன� ஆசா�ய�ட�
ஊ�வலமாக அைழ��
வ�வா�க�.இ�ேபா� தா� ைபய��
மாமா அவைன� த� ேதா�� ����
ெகா�வா�. க���� மாைலைய�� மாமா
தா� ேபா�வா�. ��ன� தா� மாம�, (தா�
வ�� பா�டனா�) ��� �தன�கைள
வ�ைசயாக எ��� வ�வா�க�. அ��
����, அ�ரச�, ல��, �ர���பா�,
ப���� ேத�கா� ஆ�ய ஐ��

ப�ண�க� ���யமாக இ����. ��ன�
ைபய�� தா���� �ைடைவ, த�ைத��
ேவ��, ���, ைபய��� ெவ�ப��,
த�க� ���, ெவ��� ���, ேமா�ர�
ேபா�� வச� உ�ளவ�க� ேமா�ர�
ேபா�வா�க�. �, பழ வைகக�, ம�ச�,
���ம�, ெவ��ைல பா�� என வ�ைச
ெகா�� வ�� மைண�� ைவ�பா�க�.
��ன� உபநயன� நட�க� ேபா��
ைபயைன மைண�� உ�கா��� ைவ��
ஆசா�ய� ேவத ம��ர�கைள� ெசா��
ேஹாம� ெச�� ெலள�க அ��ைய
வள���� �ழ�ைத��� பலாச த�ட�
அ���� ��ன� �ழ�ைதைய அ����
ேம� ��க ைவ�� ஆ��வாத�க�
ெச�வா�. பலாச த�ட� ஞாபக ச��ைய
வள���� என� ெசா�ல�ப��ற�. ேம��

ேதவ�க� காய��ைய ஜ��ைக�� பலாச
மர� ேக��� ெகா����� ���
காய���� ��� பாத�கைள� ேபால
��� ��� இைலகளாக� ���
��டதா�. ஆகேவ பலாச த�ட�
அ��ப� ���யமா�� ெசா�ல�ப��ற�.
அ���� ��க ைவ�� ஆ�க� ெகா��த
��ன� த� �டனாக� ேபா��
மாணவேனா� ஆசா�ய� உைரயா�வா�.
எைத����� உைரயாட� எ�பைத அ��த
அ��யாய��� பா���ேபா�. அத�
��ன� ��வ�� ைகைய�
�����ெகா�� ேஹாம� ெச�����
��ன� ஆசா�யேர ேஹாம�ைத ����
ெச�� ���பா�. அத� ��ன�
�ர�ேமாபேதச�.
இ�தா� ���யமான�. ���� ��

��னாேலேய அ���க�ப������.
இ�� ைபய�� மாமா �ராக� த�க�
���, ெவ��� ���� ேச���
அ������பா�க�. இ�ேதா� ����
அ������பா�க�. ���, த����
�� ��� ��� இைழக� ெகா�டதா��
ெச�� அைத� க�ைட �ரைல ���� ம�ற
நா�� �ர�களா� 96 �ைற ����
����� ��ன� நைன�� ����
���� ��றாக �� ேபா�வா�க�. இ�
ஒ�ப� இைழ ெகா�டதாக இ����.
���� ேபாட�ப�� ���ைச �ர�ம
���� எ�பா�க�. ������கைள��
����� இ�த �ர�ம ����. ���
ெதா��� வைர �ளமாக இ����. இ�த�
��� எ�ப� �ராமண� எ�பைத�
����� அைடயாளேமா, அ�கலேனா
இ�ைல. இத� ெதா���� ஆ�

����கைள�� வா��ைக� த��வமாகேவ
��வா�க�. ந� உட�� 25 த��வ�க�,
ஸ�வ�, ரேஜா, தம� ேபா�ற 3 �ண�க�,
��க� 15, �ழைமக� 7, ந���ர�க� 27,
ேவத�க� 4, கால�க� 3, மாத�க� 12
ஆ�யன ேச��� 96 எ�� கண��.
இத�கான �ேலாக� ஒ��� உ�ள�. “��
வார� சந��ர� த�வேவத�ணா��த�.
கால�ரய� ச மாஸா: ச �ர�ம ஸூ�ர� �
ஷ�ணவ�” எ�ற �ேலாக� இத�கான
ெபா�ைள� ����ற�.

மாணவேனா� ஆசா�ய�
உைரயாட�

அ���� ��க ைவ�� ஆ�க� ெகா��த
��ன� த� �டனாக� ேபா��
மாணவேனா� ஆசா�ய� உைரயா�வா�.
இ�த உைரயாட� எைத� ���� என
�பர� �ேழ:
��ேல ேபாடாத �ழ�ைத�� அ�பா,
அ�மா�ட� ெசா�� உபநயன� ெச�ய�
ெசா�� எ�� ெசா���
ெகா��கேவ���. உபநயன�����

தயாராக இ���� வ��ட�
உபநயன����� ��ன� அவ� ெச�ய
ேவ��ய ��ய க�மா��டான�கைள�
���� அவ���� ��ய ைவ�க
ேவ���. இ� தா� ஆசா�ய�
���யமா�� ைபய�ட� நட���
ச�பாஷைண ஆ��. ச��யா வ�தன�
ெச�ய ேவ��ய� �க ���ய�
எ�பதா��, �ரமசா�யாக� ேபா��
��வ��� ���ல��� இ��� ேவத
அ�யயன� ெச�ய ேவ��ய�� க�டாய�
எ�பதா��, உபநயன கால��ேலேய
ஆசா�ய�க� உபநயன� ெச�� ெகா�ள�
ேபா�� ��வ�ட� �ல �ஷய�கைள�
ெசா����� அத�கான த�க ப�ைல��
ெப��� ெகா�வா�க�. எ�லா�
வடெமா��� இ��பதா� இ�த� கால���
எ�லா���� இ� ���� எ�� ெசா�ல

��யா�. ஆசா�யா� ேக�டத��� த�க
ப�ைல� ெசா�� எ�� ெசா���
ெகா��பதா� அ�ப�ேய �ழ�ைதக�
ெசா�வா�க�. ஆனா�� இைத�
கைட����ப� �க�� அவ�யமான
ஒ�றா��.
ஆசா�ய� மாணா�கனாக� ேபா�றவ�ட�,
“���மசா�ய�= ���மசா�யாக இ��க
ேவ���.” எ�� ெசா��றா�.
மாணவ� ஆசா�ய�ட�,
“அ�ப�ேய ஆக���. ந�றாக
இ��ேப�.” எ��றா�.
ஆசா�ய�: �ன�� உண� உ��� ��
இ�தைன நா�க� � பா����� சா�����
ெகா�� இ��தா�. அைத� ேபா�

இ�ேபா� ெச�ய ��யா�. � ப�ேச
ஷ ண�
ப�ண ேவ���.” எ��றா�.
மாணவ��, அ�ப�ேய ெச�வதாக�
ெசா��றா�.
அ��� ஆசா�ய� �ை� எ���� தா�
உ�ண ேவ��� எ��றா�.
��ாச�ய�சரா= எ��� �ை� எ����
சா���வேதா� அ�லாம� ேவத
அ�யயன�� ெச�ய ேவ��� எ���
ேக��றா�.
மாணவ�� ச�, அ�ப�ேய ப���ேற�
எ�பா�.
��ன� ஆசா�ய�ேனாபவ எ��
ெசா�வா�. அதாவ� ������ பல� தர�
��யவனா� இ��க ேவ���. உன��

எ�த ஒ� �� ேவத�ைத� க���
ெகா���றாேரா அவ� ெசா�வைத � ேக�க
ேவ���.”
மாணவ� அத��� அ�ப�ேய ஆக���
எ�பா�.
��ன� �னச� ஒ� �யம� � ��காேத
எ�� ெசா��வா�.
இத�� அ��த� ��காம� இ��க� �டா�
எ�பத�ல. ���வ��� ஒ�
ஒ����ைற இ��த� ேவ���.
எ�ப�ேவ. இத� அ��த� பக��
��காேத எ�ப�ேவ.
மாணவ�� ஒ���ெகா�வா�.
இ�ேபாெத�லா� இத� ��� ெபா���
ெத�யாம� ய��ர�தனமாக ஆசா�ய�

ெசா�ல மாணவ�� அ�ப�ேய ெசா�ல�
பழ���டா�. உ�ைம�� அ��த�
���� ெகா����தா� இ�மா���
�ர��ைஞக� ெச����� அைத�
கா�பா�றம� இ��க� �டா� அ�லேவா!
ஆனா� இ�� அ�ப� நட�ப��ைல.
�ரமசா�யா� இ��ப��ைல. �ை�
எ��� உ�ப��ைல. பக�� ��காம�
இ��ப��ைல. ஆனா� ��ஹ�தனான
��னராவ� அ����க ேவ��யைத
அ�ச��கலா� என� பரமாசா�யா�
���றா�.

உபநயன� �ல சட��க�

வாமன அவதார��� வாமனனாக வ�த
மஹா ������ உபநயன� நட�தேபா�
��ய� காய���ைய உபேதச�
ெச�ததாக��, உப�த�ைத �ரஹ�ப���;
ேமகைலைய க�யப �ரஜாப���; ��ட
ய � த�� மா�ேதாைல
ஆ��, ஷ
��ேத���; ந�ல ���, ேவத�ைத�
கா�த� இத� ெபா��� பலாச த�ட�ைத
ேஸாம��; இ���ய ��ரஹ�ைத� தர
ெகௗ�ன�ைத அ����; �ைடைய
ேதவேலாக��; ���த பா��ர�ைத

�ர�மா��; ��த� த�� �ச ��கைள ஸ�த
��க��; ஜப மாைலைய ஸர�வ���
��ைச எ���� பா��ர�ைத �ேபர��;
உல��ேக தாயாரான உமாேத�
�ை�ைய�� அ��ததாக� ெசா��
இ���ற�. இ�வள� ச�� வா��த
உபநயன� எ�ப� ெவ�� ��ைல�
ேபா�� ஒ� �க��� ம����ைல
எ�பைத� ���� ெகா�ேவா�.
த�கால�க�� ெகள�ன����� ப�லாக
ெவ�ப�� வ����ட�; அேத ேபா�
ெப�ேறா�� ஆட�பரமாகேவ ஒ�
���ழாைவ�ேபாலேவ உபநயன
சம�கார�ைத நட����றன�. யா����
இத� அ�ைம ெத�ய��ைல எ�ேற
ெசா�ல ேவ���.
இ�த �ர�ேமாபேதச� தா� உபநயன���

�க ���யமான சட�� ஆ��. ��
இ���� ெப�ேயா�க�ட� அ�ம�
ெப���ெகா��, நவ�ரஹ�க���
வ�பா�க� ெச�� அவ�ைற� ����
ெச��, ஆசா�ய���� பாத �ைஜ ெச��,
அவ�ட�, “ஸா���ைய என�� உபேதச�
ெச���க�.” என ��ண���க
ேவ���. ெவ�ப�டா� த�ைத, ��,
மாணவ� �வைர�� ��� ெகா��
உபேதச� நட���. �� உபேதச�
ெச�த��, பலாச த�ட� எ���� ெகா��
மாணவேன ஆசா�ய��� த�ைண
ெகா��பா�. ��ன� ��வானவ� ��ய
வ�பா�ைட� ப���� ெசா���
ெகா��பா�. ம��ர�க� �ல� ப�ேவ�
�தமான உபேதச�க� ெச�வா�.
�ரமச�ய�ைத அ������ �த�
����� ெசா��� ெகா��பா�.

�ரமச�ய� அ������ மாணவ� �ை�
எ��க ேவ���; �ை� எ��ேத உண�
உ�ண ேவ��� எ�� ெசா�வா�.
மாணவ� “அ�ப�ேய ெச�வதாக” வா���
ெகா��பா�. இத� ��னேர மாணவ�
�ை� எ��க ேவ���. �த� �ை�
தாயா� இ��தா� தாயா��, ��ன�
�ை�ைய ம��காத எ�த�
ெப�ம�யானா�� �ை� இடலா�.
அத� ��ன� த�ைத இ��� ேவ�
யாேர�� �ை� இ�டா� வா���
ெகா�� ஆசா�ய�ட� அைத� கா�� அவ�
அ�ம� ெகா��த ��னேர உண�
உ�ெகா�ள ேவ���. இ�தா�
நைட�ைற.
இ�ேபாெத�லா� இ�ப�
நைடெப�வ��ைல. �ை� எ�னேமா

எ���றா�க தா�. அ���� ேபா�வா�க�
தா�. ஒ�ெவா� ��ண� அ����
த�யாக அவரவ� ெகா�� வ�� ேபா���
ெகா����த� ேபா���ட�
இ�ேபாெத�லா�. அத��� ப�லாக
உபநயன� நட��� ����கார�கேள
�����ட அள� அ��ைய ஒ� ெப�ய
அ���� அ�ல� அ�டா��
ைவ�����றா�க�. யா��ெக�லா�
�ை� ேபாட ஆைசேயா அவ�க� எ�லா�
அ�த அ�டா�� இ��� எ����
ேபா��� ெகா����க ேவ��ய� தா�.
���ப அேத அ�டா�� ெகா�ட�ப��
���� ேவ� யாரா�� அேத அ��ைய
�ை� ேபா�வா�க�. இைவ ச�ப
கால�க�� நைடெப��ற�. எ�க�
ப�க� �ை� இ�ைக�� ைக��
ம�ைட�ேத�காேயா� ெவ���கா�

ஒ��� ைவ���ெகா�� �ை�
இ�வா�க�. இ�ேபாெத�லா�
ம�ைட�ேத�கா� ைவ���ெகா�வ�
���� யா���� ெத�ய��ைல. கா�
ைவ���ெகா�வ� எ�ப� ஒேர காைச�
���ப� ���ப �ை� இ�� அைனவ��
பய�ப�����றன�. :((
உபநயன� ���த�� அ�த �ரமசா�
உ��, கார� �தமான அள�� உ�ள
உணைவேய உ�ெகா�ள ேவ��� .
�க�� ஆசாரமாக இ��பவ�க� உ��,
கார�ைதேய �ல��வா�க�. �ைற�த�
��� நா�களாவ� �ை� எ��க
ேவ���. அ��யாகேவா, அ�னமாகேவா
�ை� எ��கலா�. ச��யா உபாசைனைய
�டாம� ெச�ய ேவ���. காைல��
�ன� ச�தா தான� ெச�ய ேவ���.

பக�� உற�க� �டா�. நா�� நா�க�
உபநயன�த�� அ��த அேத ��ைய
அ�ய ேவ���. நா�கா� நா�
ஆசா�ய� ேவ� ��ைய உ��த�
ெகா��த�� ��ைய மா�றலா�.
நா�கா� நா� பலாச க�மா எ�ப�
நட���. இ�ேபாெத�லா� அ� யா����
ெத�யா�. ஆசா�யேரா� ெச��
ேதவைதகைள ஆவாஹன� ெச�� பைழய
பலாச த�ட�ைத ��� ���, ��யதாக
ஒ�� எ����ெகா�வா�க�. இ� தா�
பலாச க�மா. இத�� �ழ�� அ�ல�
வட��� �ைச�� ெச�லேவ��� எ���
�ரச மர�த��� ம�ணா� �ரணவ ேத�,
�ர�தா ேத�, ேமதா ேத� ஆ�ேயா����
���க� அைம�� ம��ர�களா� ேபா��
ஆவாஹன� ெச�� வ�ப�வா�க� என
�.வா. ெசா��றா�.

இ�த உபநயன� நைடெப�� ��னேர
���� இ��த ெப�ேயா�க��
�ம�க�களாக இற�த ெப�ம�கைள
�ைன�� �ம�க�� �ரா��தைன என�
ெச�வ���. இத�� நா� பா��க
ேவ���. சாதாரணமாக �த�, ெவ��,
��க� �ழைமக�� தா� ெச�வா�க�.
இைத உபநயன����� ����������
நா��� ��னாேலேய ெச�� �ட
ேவ���. இைத அ��� ெவ�கடாசலப�
சமாராதைன�� பல ��க�� வழ�க�
உ��. அேநகமா� ெவ����ழைம
�ம�க�� �ரா��தைன��, ச���ழைம
சமாராதைன�� ெச�வா�க�. இைத
எ�லா� ெச�� ��ேனா�க�ட��,
கட��ட�� உபநயன� ந�லப�யாக
��ய� �ரா����பா�க�. ���
இ�லாம� ெச��� எ�த� க�மா��

பலைன� தரா� எ�பதாேலேய ��ேல
ேபாடாத ஆ�க���� ேதைவ�ப�ட
ேநர��� ச�ைட�� ேமேலயாவ� ��ைல
மா��� ெச�ய ைவ��றா�க�. இைத
�ர�ம ���ர� எ��� ெசா�வ���.
இ�ேவ ம�த�� மனைத ஒ�ைம� ப���
அவ� தவ�ைத� கா��� கவசமாக�
ெசய�ப��ற� எ�ப� ஆ�ேறா� வா��.

காய�� ம��ர�

இ�ேபா காய�� அ�ல� சர�வ� எ�றா�
எ�ன� பா��ேபாமா?
ஓ� ��: �வ: ஸுவ: த� ஸ���
வேர�ய�
ப�ேகா ேதவ�ய �ம� �ேயா:
ேயாந: �ரேசாதயா�
இ�தா� ம��ர�.
எ�லா �ைஜக��� �த� �த�
ெசா�ல�ப�வ�� இ�ேவ. இைத�

ெசா�லாம� எ�த வ�பா�� ஆர���கா�.
இ�� இ��ேத இத� ���ய��வ�
ெத��ற� அ�லவா? இைத� க�ட��தவ�
��வா���ர�. இ�த காய�� ம��ர�
ஜ��க�ப�ட ��னேர ம�ற ம��ர�க�
ெசா�� எ�த வ�பா�� ஆர�����.
ெப�களா� ெச�ய�ப�� வ�பா�க�
உ�பட. ெப�க�� அவ�க� ெச���
எ�த வ�பா���� இ�த ம��ர�ைத
�த�� ெசா�ல ேவ���. இ�த
ம��ர���� காய�� எ�ற ெபயைர� த�ர
சா���, சர�வ� எ�ற ெபய�க��
உ��. ஏென�� இ�த ம��ர�ைத�
காைல�� காய���காக��, ந�பக��
சா����காக��, மாைல�� ெச���
ச��யாவ�தன��� சர�வ��காக��
ஜ��க ேவ��� எ�பா�க�. அேத ேபால
ஜ���� �ைற�� காைல��

�ழ���கமாக ��யைன� பா����
ெகா�� ைககைள �க���� ேநேர
�����, ந�பக�� �ழ��� பா���
அம��� ைககைள மா���� ேநேர
�����, ��ய அ�தமன� ஆ�� மாைல
ேநர��� ேம�� �கமாக அம��� ைககைள
நா��� ேநேர ����� இ��த வ�ண�
ஜ��பா�க�.

24 அ�ர�க� ெகா�ட இ�� “ௐ” எ�ற
�ரணவ� த�ர 3 �யா���க�, 3
பாத�க� இ��பதா�� ெசா�வா�க�.
இைத� ெசா��� �ைற�� இ���ற�.
என�� அ�வளெவ�லா� ெத�யா�.
ஆனா� அவசர� அவசரமாக ஜ��க�
�டா�. மன� ஏேதா ஒ�ைற �ைன����க
கட��� காய��ைய ஜ��கலாகா�.
இத� ெபா�ளான� � உலக�, ம�ய உலக�,

ேம� உலக� ������ ச��யான அ�த�
பரம ேஜா� �வ�ப�ைத� �யா��ேபா�.
அ�த ச��ைய �யா��பதா� நம��
ஞானமா�ய ெவ��ச� ��ட���.
எ�ப�ேவ. இத� �றகாவ� அைனவ��
ெசா��� காய��
ம��ர�ைத�ெபா��ண��� அைனவ��
ெசா�� ேலாக ே�ம�����
�ரா����ேபா�.
����.
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எ�கைள� ப��
����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�:

����தக�கைள� ப��பத�ெக�ேற
ைக�ேலேய ைவ��� ெகா�ள���ய பல
க��க� த�ேபா� ச�ைத��
வ����டன. Kindle, Nook, Android Tablets
ேபா�றைவ இவ��� ெப��ப��
வ����றன. இ�தைகய க��க�� ம���
த�ேபா� 4000 �த� 6000 �பா� வைர
�ைற���ளன. எனேவ
ெப��பா�ைமயான ம�க� த�ேபா�
இதைன வா�� வ���றன�.
ஆ��ல����ள ����தக�க�:
ஆ��ல��� ல�ச�கண�கான
����தக�க� த�ேபா� �ைட�க�
ெப���றன. அைவ PDF, EPUB, MOBI, AZW3.
ேபா�ற வ�வ�க�� இ��பதா�,
அவ�ைற ேம���ய க��கைள� ெகா��
நா� ப����டலா�.

த����ள ����தக�க�:
த��� ச�ப��ய ��தக�கெள�லா�
நம�� ����தக�களாக
�ைட�க�ெப�வ��ைல. ProjectMadurai.com
எ�� �� த��� ����தக�கைள
ெவ���வத�கான ஒ� உ�னத ேசைவ��
ஈ�ப���ள�. இ�த� �� இ�வைர
வழ����ள த�� ����தக�க�
அைன��� PublicDomain-� உ�ளன. ஆனா�
இைவ �க�� பைழய ��தக�க�.
ச�ப��ய ��தக�க� ஏ�� இ��
�ைட�க�ெப�வ��ைல.
எனேவ ஒ� த�� வாசக� ேம���ய
“����தக�கைள� ப��க உத��
க��கைள” வா���ேபா�, அவரா� எ�த
ஒ� த�� ��தக�ைத�� இலவசமாக� ெபற

��யா�.
ச�ப��ய ��தக�கைள த��� ெப�வ�
எ�ப�?
ச�பகாலமாக ப�ேவ� எ��தாள�க��,
ப�வ�க��, ச�ப��ய �க��கைள�
ப��ய �வர�கைள� த��� எ�த�
ெதாட����ளன�. அைவ இல��ய�,
�ைளயா��, கலா�சார�, உண�, ��மா,
அர�ய�, �ைக�பட�கைல, வ�க� ம���
தகவ� ெதா����ப� ேபா�ற ப�ேவ�
தைல��க�� �� அைம��றன.
நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ேச���
த�� ����தக�கைள உ�வா�க
உ�ேளா�.
அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�

Creative Commons எ�� உ�ம��� ��
ெவ��ட�ப��. இ�வா� ெவ���வத�
�ல� அ�த� ��தக�ைத எ��ய �ல
ஆ��ய��கான உ�ைமக� ச�ட��யாக�
பா�கா�க�ப���றன. அேத ேநர���
அ�த ����தக�கைள யா�
ேவ��மானா��, யா���
ேவ��மானா��, இலவசமாக வழ�கலா�.
எனேவ த�� ப���� வாசக�க�
ஆ�ர�கண��� ச�ப��ய த��
����தக�கைள இலவசமாகேவ ெப���
ெகா�ள ����.
த������� எ�த வைல�ப������
ேவ��மானா�� ப��கைள எ��கலாமா?
�டா�.

ஒ�ெவா� வைல�ப��� அத�ெக�ேற
ஒ��ல அ�ம�கைள� ெப������. ஒ�
வைல�ப��� ஆ��ய� அவர�
ப���கைள “யா� ேவ��மானா��
பய�ப��தலா�” எ�� ��������தா�
ம��ேம அதைன நா� பய�ப��த ����.
அதாவ� “Creative Commons” எ��
உ�ம��� �� வ�� ப���கைள ம��ேம
நா� பய�ப��த ����.
அ�ப� இ�லாம� “All Rights Reserved” எ��
உ�ம��� �� இ���� ப���கைள
ந�மா� பய�ப��த ��யா�.
ேவ��மானா� “All Rights Reserved” எ��
�ள��� வைல�ப��கைள�
ெகா������ ஆ��ய��� அவர�
ப���கைள “Creative Commons” உ�ம���

�� ெவ��ட�ேகா� நா� நம�
ேவ��ேகாைள� ெத���கலா�. ேம��
அவர� பைட��க� அைன���
அவ�ைடய ெபய�� �ேழ தா�
ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய�� நா�
அ��க ேவ���.
ெபா�வாக ����� ப��கைள
உ�வா��ேவா��� அவ�கள� ப��க�
�ைறய வாசக�கைள� ெச�றைடய
ேவ��� எ�ற எ�ண� இ����. நா�
அவ�கள� பைட��கைள எ��� இலவச
����தக�களாக வழ��வத�� நம��
அவ�க� அ�ம�ய��தா�,
உ�ைமயாகேவ அவ�கள� பைட��க�
ெப��பா�ைமயான ம�கைள�
ெச�றைட��. வாசக�க���� �ைறய
��தக�க� ப��பத��� �ைட���

வாசக�க� ஆ��ய�க�� வைல�ப��
�கவ�க�� �ட அவ�க�ைடய
பைட��கைள ேத�� க������
ப��கலா�. ஆனா� நா�க� வாசக�க��
�ரம�ைத� �ைற��� வ�ண�
ஆ��ய�க�� �த�ய வைல�ப��கைள
ஒ�றாக இைண�� ஒ� ��
����தக�களாக உ�வா��� ேவைலைய�
ெச��ேறா�. ேம�� அ�வா�
உ�வா�க�ப�ட ��தக�கைள
“����தக�கைள� ப��க உத��
க��க�”-�� ஏ�ற வ�ண�
வ�வைம��� ேவைலைய�� ெச��ேறா�.

FreeTamilEbooks.com
இ�த வைல�தள���தா� ��வ��
வ�வைம��� ����தக�க�
காண�ப��.

PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3,
ODT
இ�த வைலதள������ யா�
ேவ��மானா�� ����தக�கைள
இலவசமாக� ப��ற�க�(download) ெச��
ெகா�ளலா�.
அ�வா� ப��ற�க�(download)
ெச�ய�ப�ட ��தக�கைள யா���
ேவ��மானா�� இலவசமாக வழ�கலா�.
இ�� ��க� ப�க��க �������களா?
��க� ெச�யேவ��யெத�லா� த���
எ�த�ப������ வைல�ப��க�����
ப��கைள
எ���, அவ�ைற LibreOffice/MS Office
ேபா�ற wordprocessor-� ேபா�� ஓ� எ�ய

����தகமாக மா�� எ�க���
அ��ப��.
அ�வள�தா�!
ேம�� �ல ப�க���க� ��வ�மா�:

1. ஒ��ல ப�வ�க�/எ��தாள�க���
அவ�கள� பைட��கைள “Creative
Commons” உ�ம�����
ெவ��ட�ேகா� ��ன�ச�
அ���த�

2. த�னா�வல�களா� அ��ப�ப�ட
����தக�க�� உ�ைமகைள��
தர�ைத�� ப�ேசா��த�

3. ேசாதைனக� ���� அ�ம�
வழ�க�ப�ட தரமான
����தக�கைள நம� வைலதள���
ப�ேவ�ற� ெச�த�

���ப��ளவ�க� freetamilebooksteam@gmail.com
�கவ��� ��ன�ச� அ��ப��.
இ�த� ��ட��� �ல� பண�
ச�பா��பவ�க� யா�?
யா���ைல.
இ�த வைல�தள� ���க ���க
த�னா�வல�களா� ெசய�ப���ற ஒ�
வைல�தள� ஆ��. இத� ஒேர ேநா�க�
எ�னெவ�� த��� �ைறய
����தக�கைள உ�வா��வ��,
அவ�ைற இலவசமாக பயன�க���
வழ��வ�ேம ஆ��.
ேம�� இ�வா� உ�வா�க�ப�ட
����தக�க�, ebook reader
ஏ���ெகா��� வ�வைம��� அைம��.

இ���ட�தா� ப���கைள
எ���ெகா���� ஆ��ய�/ப�வ���
எ�ன லாப�?
ஆ��ய�/ப�வ�க� இ���ட��� �ல�
எ�த�தமான ெதாைக��
ெபற�ேபாவ��ைல. ஏென��, அவ�க�
��தாக இத�ெக�� எ�தஒ� ப�ைவ��
எ���தர�ேபாவ��ைல.
ஏ�கனேவ அவ�க� எ��
ெவ�������� ப��கைள எ����தா�
நா� ����தகமாக ெவ��ட�ேபா�ேறா�.
அதாவ� அவரவ�க�� வைலதள���
இ�த� ப��க� அைன��� இலவசமாகேவ
�ைட�க�ெப�றா��, அவ�ைறெய�லா�
ஒ�றாக� ெதா��� ebook reader ேபா�ற
க��க�� ப���� �த��� மா��� த��

ேவைலைய இ�த� ��ட� ெச��ற�.
த�ேபா� ம�க� ெப�ய அள�� tablets
ம��� ebook readers ேபா�ற க��கைள
நா�� ெச�வதா� அவ�கைள
ெந���வத�� இ� ஒ� ந�ல வா��பாக
அைம��.
நக� எ��பைத அ�ம����
வைலதள�க� ஏேத�� த��� உ�ளதா?
உ�ள�.
��வ�� த��� உ�ள வைலதள�க�
நக� எ��ப�ைன அ�ம����றன.

1. www.vinavu.com
2. www.badriseshadri.in

3. http://maattru.com
4. kaniyam.com
5. blog.ravidreams.net
எ�வா� ஒ� எ��தாள�ட� Creative

Commons உ�ம��� �� அவர�
பைட��கைள ெவ���மா� ��வ�?
இத�� ��வ�மா� ஒ� ��ன�சைல
அ��ப ேவ���.

<�வ�க�>
உ�கள� வைல�தள� அ�ைம
[வைலதள��� ெபய�].
த�ேபா� ப��பத�� உபேயாக�ப��
க��களாக Mobiles ம��� ப�ேவ�

ைக����� க��க�� எ���ைக
அ�க��� வ���ள�.
இ��ைல��
நா�க� http://www.FreeTamilEbooks.com எ��
வைலதள���, ப�ேவ� த��
����தக�கைள ெவ�ேவ� �ைறக��
�� ேசக��பத�கான ஒ� ��ய ��ட���
ஈ�ப���ேளா�.
இ�� ேசக��க�ப�� ����தக�க�
ப�ேவ� க��� க��களான

Desktop,ebook readers like kindl, nook, mobiles,
tablets with android, iOS ேபா�றவ���
ப���� வ�ண� அைம��. அதாவ�
இ�தைகய க��க� support ெச��� odt, pdf,
ebub, azw ேபா�ற வ�வைம���
��தக�க� அைம��.

இத�காக நா�க� உ�கள�
வைலதள������ ப��கைள
ெபற �����ேறா�. இத� �ல� உ�கள�
ப��க�
உலகள�� இ���� வாசக�க��
க��கைள ேநர�யாக� ெச�றைட��.
எனேவ உ�கள� வைலதள������
ப��கைள �ர�ெய��பத��� அவ�ைற
����தக�களாக மா��வத��� உ�கள�
அ�ம�ைய ேவ���ேறா�.
இ�வா� உ�வா�க�ப�ட
����தக�க�� க���பாக ஆ��யராக
உ�க�� ெபய�� ம��� உ�கள�
வைலதள �கவ��� இட�ெப��. ேம��
இைவ “Creative Commons” உ�ம��� ��
ம���தா� ெவ��ட�ப�� எ��
உ��ைய�� அ���ேறா�.

http://creativecommons.org/licenses/
��க� எ�கைள ��வ�� �கவ�க��
ெதாட�� ெகா�ளலா�.

e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G +: https://plus.google.com/communities
/108817760492177970948
ந��.

</���>
ேம���யவா� ஒ� ��ன�சைல
உ�க���� ெத��த அைன��
எ��தாள�க���� அ���
அவ�க�ட���� அ�ம�ைய�
ெப��க�.

���தா� அவ�கைள�� “Creative Commons

License”-ஐ அவ�க�ைடய வைலதள���
பய�ப��த� ெசா���க�.
கைட�யாக அவ�க� உ�க��� அ�ம�
அ��� அ��������
��ன�சைலfreetamilebooksteam@gmail.com எ��
�கவ��� அ��� ைவ��க�.
ஓ� எ��தாள� உ�கள� உ�கள�
ேவ��ேகாைள ம���� ப�ச��� எ�ன
ெச�வ�?
அவ�கைள�� அவ�கள�
பைட��கைள�� அ�ப�ேய ����ட
ேவ���.
ஒ��ல��� அவ�க�ைடய ெசா�த
�ய���� ����தக� தயா����

எ�ண��ட இ����. ஆகேவ அவ�கைள
நா� ���� ���� ெதா�தர� ெச�ய�
�டா�.
அவ�கைள அ�ப�ேய ������
அ��த��த எ��தாள�கைள ேநா�� நம�
�ய��ைய� ெதாடர ேவ���.
����தக�க� எ�வா� அைமய
ேவ���?
ஒ�ெவா�வர� வைல�தள����
�ைற�தப�ச� ����கண��� ப��க�
காண�ப��. அைவ வைக�ப��த�ப�ேடா
அ�ல� வைக�ப��த� படாமேலா
இ����.
நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� �ர��
ஒ� ெபா�வான தைல�����

வைக�ப��� ����தக�களாக�
தயா��கலா�. அ�வா�
வைக�ப��த�ப�� ����தக�கைள
ப��-I ப��-II எ��� �ட த��த�ேய
����� ெகா��கலா�.
த���க ேவ��யைவக� யாைவ?
இன�, பா�ய� ம��� வ��ைற
ேபா�றவ�ைற� ���� வைகயான
ப��க� த���க�பட ேவ���.
எ�கைள� ெதாட�� ெகா�வ� எ�ப�?
��க� ��வ�� �கவ�க�� எ�கைள�
ெதாட�� ெகா�ளலா�.

email : freetamilebooksteam@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com
/FreeTamilEbooks

Google Plus: https://plus.google.com
/communities/108817760492177970948
இ���ட��� ஈ�ப���ளவ�க� யா�?

Shrinivasan tshrinivasan@gmail.com
Alagunambi Welkin alagunambiwelkin@fsftn.org
Arun arun@fsftn.org
இர�

Supported by
Free Software Foundation
TamilNadu, www.fsftn.org
Yavarukkum Software
Foundation http://www.yavarkkum.org/

