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�� ஆ��ய� அ��க உைர
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ெமா� ெபய����ளா�. இ���ட� ெச�ைன. ெதாட�� எ�
9884583101
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1

அ�ைமயா�� அ�� வ�

பல� க�தா அ��
காைர�கா� அ�ைமயா��� இைறவ� ேம� அ�� ஏ�ப�ட� எ�ெபா��?
�ற�த� �தேல எ�� அவ� ���றா�. மழைல ேபச� ெதாட��ய����ேத
இைறவ��� நாமாைல ��ட� ெதாட��னா� அவ�. இ� பலைன எ��பா��த
அ�� அ�ல. எ� ��ப� ���பாயாக எ�� இைறவ�ட� ேவ��� அவ�,
“இைறவ� எ� ��ப�ைத� கைளயாம� ���� �ற�க ைவ�தா�� எ� அ��
அறா�, அவன�லாத �ற��� ஆளாக மா�ேட�, எ��ற��� அவ��ேக
ஆளாேவ�” எ��றா�. அவ��� ஆ�ப�ேடா� எ�ற �ைனேவ இ�ப� த��ற�
அவ���.
�ற�� ெமா�ப��ற ��ென�லா� காத�
�ற���� ேசவ�ேய ேச��ேத� (அ��த� ��வ�தா� -1)
இட�கைளயா ேர�� எம��ர�கா ேர��
பட�� ெந�ப�யா ேர��- �ட����
எ�பறா� ேகால� ெத�யா�� எ�மானா��
க�பறா ெத�ெந� சவ���. (அ-2)
அவ��ேக எ��ற��� ஆளாேவா� எ���
அவ��ேகநா� அ�பாவ த�லா�- பவ��சைடேம�
பாகா�ேபா� ��� அவ��க�லா� ம�ெறா�வ��
காகா�ேபா� எ�ஞா��� ஆ�. (அ-3)
�ைற�� �ன�� அன� அர�� ���
இைறவ� எம��ர�கா ேர��- கைற�ட�ற
எ�ைதயா�� கா�ப�ேட� எ�ெற� ����ேம
எ�ைதயா உ�ள ��. (அ-23)
��ைதயா��� உ�ள ெச���
இ�வா�, தா� அ�மா��� ஆ�பட� �ைட�த வா���, த� தவ� பயனா��
�ைட�த� எ��� இ� ெபற�க�ய ேப� எ��� அவ� ம���றா�. “உ�
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அ�ளாேல ெம��ெபா�ைள ேநா��� ���ைடேய�. உ�ைன அ�பாேல
ேபா��� ெந���� அைட�� ைவ�� ��ேட�. அ�� ேவ� யா����
இட��ைல. எ� ெந�ச� ந�ல ெந�ச�. தன�� ந�ைம த�வ� எ� எ��
அ��� ெகா�� ��ட�. அதனா� காலைன�� ெவ�ேறா�, க�நரக� ைக
கழ�ேறா�, �ற�� கடைல ��� ��ேடா�” என� ெப�ைம�ப��றா�. இ�த�
ெப��த உண��� வள��� ெச��காகேவ ஆ���டதா�. “எ�ைதயா���
ஆ�ெச�ய� ெப�ற இ� ெகாேலா ��ைதயா��� உ�ள ெச���” எ�� த�
��ைதைய� பா��� �ய��றா�.
யாேன தவ�ைடேய� எ�ென�ேச ந�ென�ச�
……………………………………………
அ�மா�� காளா� ேன�. (அ-7)
ஆ�ேன� ஆ�வா�� க�ேற ெபற�க�ய�
ஆ�ேன� (அ-8)
……………………………………….அ�ளாேல
ெம��ெபா�ைள ேநா��� ���ைடேய� (அ-9)
தாேன த�ெந�ச� த�ைன �ய�ெகா�வா�,
தாேன ெப��ேசம� ெச��மா� (அ-14)
இ�ேயா நா�உ��ேதா� இைறவ� அ��ேச��ேதா�
இ�ேயா� இட��ேலா� ெந�ேச- இ�ேயா�
�ைன�கடைல ஆ������ �ளா� �ற��
கைன�கடைல ���ேனா� கா�. (அ-16)
ம��� மடெந�ேச மா�ட�� ���
�க�� ெப��ேசம� ேச��தா� (அ-31)
எ�ைதயா�� கா�ெச�ய� ெப�ற இ�ெகாேலா
��ைதயா�� ��ள ெச���. (அ- 79)
ேநா���டெம�லா� அவன�� ேவ� இ�ைல
அ�ைமயா�� உ�ள��� உ�ள ப�� உண��� உலக��� ெபா��க��
�ர�ப���ற�. பார��� உ�ள��� இ��த ந�தலாலா கா�ைக� �ற����
பா���� மர�க��� ேதா�ற� கா��யைத�ேபால, அ�ைமயா���� எ�த�
கா��ைய� பா��தா�� ெச�சைட� ெப�மானாகேவ ேதா���ற�. கா� கால
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ெவ�ள� அவ���� க�காதரைன �ைன����ற�. ���� ெசா���ற
ெகா�ைற மர� அவ���� ெகா�ைற மாைல அ��த �ழகனாக�
கா��ய���ற�. �ரகண ேவைள�� �லைவ�� அைத ���க வ�� பா�ைப��
பா��த�� ஆகாய� ��ேணா� �ரா�� ��சைடயாகேவ ேதா���ற�.
ேமக�க� க�ைகயா� ேபா�� ேதா����றன. காைல இள� ��ய��
ெச��ற��� அவ� ெச�ேம�� ெப�மாைன� கா��றா�. க��பக�� ெவ���
அவ��� ேவத �த�வ�� ெவ��றாக� ெத��ற�. மாைல� ��ய��
ெபா��ற� ச�கர�� சைடயாக� ெத��ற�. இர�� இ�ேளா கைற�ட�ற�
க�ட�ைத �ைன����ற�.
�ரா��த ெகா�ைற மல�தைழ�ப� ேச�ல�
�ரா��த ேப�யா� ��தமா��- ேபாரா��த
நா�பா�� ெகா�டைச�த ந��ச� ெபா���தா�
கா�பா���� ெச�ேவேயா� கா�. (அ-53)
�லா�ல�� ெவ�ம�ைய ேந��ெகா� வா�ேபா�
உலா� உ�த�மா ெகா�ேலா- �லாஇ��த
ெச�கர� வானேம ஒ��� �����ேக
��கரவ� காைலேய ேபா��. (அ-64)
காைலேய ேபா��ல��� ேம� க��பக��
ேவைலேய ேபா��ல��� ெவ���- மாைல��
தா���ேவ ேபா�� சைட�க�ைற ம�றவ��
����ேள ேபா�� �ட�. (அ-65)
கல�� �ன�க�ைக ஊடால லா��
இல�� ம��ய�க லா��- நல�ெகா�
ப��ைடயா� ����ேம� பா��ய�க லா��
��சைடயா� கா�� ����. (அ-75)
என�� இைறய�� ெபற� த�� உ�டா?
யா� உ��ேதா� எ�� ெப�ைம�ப��� ெகா�டா�� �ல சமய�க��
அ�ைமயா���� கவைல வ�� ���ற�. “அவேனா வானவ���� அ�ய�.
வானவ�க� மல��� வண���� அ� ெபா��த மா�டா�க�. அ�ப� இ��க
என�� எ�ன ெச�வாேனா?” எ�� கவ��றா� அவ�.
�ைன����� வானவ�க� ��மலரா� பாத�
�ைன��� அ�ெபா��த மா�டா�- �ைன�����
��ெச�வா� ெச�சைடயா� ேவ�யேன எ���ேற�
ெக�ெச�வா� ெகா�ேலா இ�. (அ-15)
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��ைத�� �ழ�� ஈச�
இைற வண�க���ெக�� நா�� ஒ� �����ட ேநர�ைத அ�ைமயா�
ஒ���னாரா? அ�ல. நா� ��வ�� அவர� ��தைன�� இைறவ� ப��ய
�ைன� �ழ�� ெகா�ேட இ����ற�. ஆ��� அவ� பா� ெகா�ட
ேபர�ைப இ��� ெப��� எ�� த� ெந���� அ������றா�.
இ�வ�ேற ஈச� ����வ� ஆமா
��வ�ேற எ�றன� ேகா� ேசம�- இ�வ�ேற
���� �ட��வா� ��ெடாெய� ��தைன�ேக
இ��� �ழ���ற ���. (அ-24)
…………………………………………… இகழாேத
யாெர�ேப ேய�� அ���ழ�வா�� கா�ப�ட
ேபர�ேப இ��� ெப��� (அ-31)
ேப��கண��� ஒ�� நா�
அ�ைமயா�� உற�ன�� ��ற�தா�� அவ�ைடய இ�த� ேப��தனமான
ப��ைய� பா��� �ைற ��ன� ேபா��. அவ�கைள� ����, “இ�த� ேப��
ேகால� என��� ெபா����றதா இ�ைலயா எ�பைத� ப���
கவைல�பட��ைல. இைறவ�ட� ஆ�ப�ட அ�� காரணமாக என��
இ�ைம��� ம�ைம��� ேதைவயான� எ�லா� �ைட�� ��டேத. உ�க�
�ைற �றலா� என�� ஒ��� தா�� ஏ�பட� ேபாவ��ைல” எ��றா�.
�ைரம�� ெச�சைடயா� ேசவ��ேக ஆளா�
உைரம�� யா�ண��ேதா� க���- ெத��ேனா
இ�ைம��� அ�ைம��� எ�லா� அைம�ேதாேம
எ�ைம� �ற�ைர�ப ெத� (அ-1)
ெப��� ���யா�� ேவ�ேட� எம��
���� உறாெதா�� ேம��- ���ண���
ம�ெறா�க� ெந��ேம� ைவ�தா�ற� ேபயாய
ந�கண��� ஒ�றாய நா�. (அ-86)
எ� ேபராைச
உல�ய� ஆைசகைள எ�லா� �ற�� இைறவைன ம��ேம ������
ெகா����த அ�ைமயா���� ஒ� ஆைச இ���றதா�. சாதாரண ஆைச அ�ல,
ேபராைச. ஈம� ெப��கா��� இைறவ� ேப�கேளா� நடனமா�வைத ஒ� நா�
காண ேவ��� எ�ப� தா� அ�. “இைறவன� ேபயாய ந�கண��� ஒ�றாக
நா� இ��� அவ���� ைக�ப� ெச�ய வா���� �ைட�தா� ேபா��.
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அ�ட� ெப��� ேவ�ேட�. ��� யா�� ேவ�ட மா�ேட�” எ��றா�
அவ�.
க�ெட�ைத எ��ைற��� ைக�ப�யா� ெச�ேயேன�
அ�ட� ெப��� அ�ேவ�ேட� (அ-72)
எம���ேவா ேபராைச எ��� த�ரா
ெதம�ெகா�நா� கா���ேயா எ�தா�- அைம�கேவ
ேபா�ெத�பா�� த�ன ��சைடயா� ெபா��ர��
ஏ�ெத�பா�� தா�� இட�. (அ-70)
எைத ேவ��னா�� த�வா�
அ�ைமயா� நம�� அ���� ெச�� எ�ன? இைறவைன எ�ேபா�� �ைன��
����� ெகா����தா� ����ய� ைக���. இைறவ� மன�
இர����டா� அவ� க�ைண�� எ�ைல இ�ைல. அவ� எைத ேவ��னா��
த�வா�. எ�த உலக� ேவ��மானா�� அ��வா� எ�ப� தா�.
க���னா� �க��� ெற�லா� உடேன
���தலா� ��ெகனநா� ெசா�ேன�- ப��தர�க
ெவ�ள�� ஏ�றா� அ��கமல� � ����
உ�ளேம எ�ேபா�� ஒ�. (அ-73)
அர�கமா� ேப��கா��� ஆ�வா� வாளா
இர��ேமா எ������� ஏழா�- இர��ேம�
எ�னாக ைவயா� தா� எ��லக� ஈ�த�யா�
ப�னா� இர�தா� ப���. (அ-78)
�ழா �ன��ப ெவ�ள�
கட�த�� உ��ற�ேபா�
�ழா �����ப� ேவ��ெம� ��
�ர வா��ர�க�
பாழா �ட�க�ட க�ட� எ�
ேதாள�ைப� ெபா�கழேல
தாழா �ைற��� ப���ப�
னா�� தைல���ேன. (���ர�ைடம�மாைல-9)
ெந�ச����த�
அ�ைமயா� �ல பாட�க��, தா� இைற அ�� ெப�� ��டதாக�� இ��
தன��� ��பேம இ�ைல எ��� ம���றா�.
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��ேம� ெகா�ம�யா� ��கணா� ந�ல
அ�ேம� ெகா�ம�ேயா� ��ைற�- ப�ேம�
��யவல மா�அ�ைம ெகா�டாட� ெப�ேறா�
இ�யவல� உ�ேடா எம��. (அ-69)
காலைன�� ெவ�ேறா� க�நரக� ைககழ�ேறா�
ேமைல இ��ைன�� ேவர��ேதா�- ேகால
அரணா� அ��த�ய ெவ��அ� ெப�தா�
சரணார ��த�க� சா���. (அ-81)
ேவ� �ல பாட�க��, “எ� ��ப�ைத எ�ெபா�� ���க� ேபா�றா�, நா�
���ப� ���ப� ���� � கா�� வா��� ெகா�ள ம���றாேய” எ��
வ����றா�.
ஆளாேனா� அ�ல� அ�ய �ைற��டா�
ேகளாத ெத�ெகாேலா (அ-4)
உ�ைம எ�ன? இ�த� பாட�க� பா�ய கால��� அ�ைமயா� இைற அ����
ஆ�ப����டாரா, இ�ைலயா? ஆ�ப�� ��டா� எ�றா�, �ல இட�க��
என�� அ�ளாத� ஏ� ஏ�� ேக��றாேர, அ� ஏ�? இைவ ெவ�ேவ�
கால�க��, அதாவ� அ�� ெப�வத�� ���� ���� பா�யைவயா?
அ�ைமயா� த� ெந�ேசா� ேப� அ������ பாட�கைள� கவ��தா� இத��
�ைட �ைட���.
“ெந�ேச, இைறவ��� ஆ�ப�டதா� உன�� �ேய ெப�� நல� ேச����
ெகா�டா�. அவ� பா� ெகா�ட ேபர�ைப இ��� ெப���. இைறவன�
ப���� அதைன மல� ெகா�� அ����� அ�வா� வ�ப�� அ�யாைர
ஏ���� எ�ைதயா��� ஆ�ெச�ய வா���� ெப�றதா� எ� ெந�ச�
ெப�ைமேய ெகா��ற�” எ�� ��வ����� அவ� இைறவ��� ஆ�ப��
��டா� எ�பைத�� �ற�� கடைல �����ேடா� எ�ற ந���ைக அவ���
வ����ட� எ�பைத�� அ��ேறா�.
ம��� மடெந�ேச மா�ட�� ���
�க�� ெப��ேசம� ேச��தா�- இகழாேத
யாெர�ேப ேய�� அ���ழ�வா�� கா�ப�ட
ேபர�ேப இ��� ெப��� (அ-31)
ப���� பட�சைடயா� பாத�க� ேபாதா�
அ���� அ��தவைர ஏ�த�- ���ெத���
எ�ைதயா�� கா�ெச�ய� ெப�ற இ�ெகாேலா
��ைதயா�� ��ள ெச���. (அ-79)
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“ெந�ேச, அவைன அைடவத�ெக�� ஒ� �ைற உ��. அ� இ�லாம� அவைன
� ெபற ��யா�. தள��� அைடயாம� அவைன வண��. அவ� �கைழ ஓயா�
உைர. மைன� ம�கைள� த�செம�� எ�� அவன� �ைனயா� அ���றா�.
சா� வ��� ெந�யா��� �ற� ேக�� உ�க. எ�ேபா�� அவ� அ��கமல�
���� ஒ�, � க��ய� எ�லா� உடேன �ைறேவ��. அவ� இர�க�
கா����டா� எ�த உய� �ைல��� ைவ�பா�, எ��லக� ேவ��மானா��
ஈ�த��பா�. அவன�யாைர �ைனக� ��டா, ஈசன� ெதா�ட� பாத�ைத�
���ேகாளாக� ெகா�க. அவன� �ைனயாதாைர ��� ���” எ�� ���
ேபா� த� ெந���� அ�����வ� ேபால ம�றவ�க��� உபேதச� ெச��றா�
எ�பைத�� உலக ம�க� அைனவ�� தா� ெப�ற இ�ப� ெபற ேவ���
எ�� ����வதா� அவ�க� சா��� தா�, “எ�ெபா�� இட� ���க�
ேபா�றா�?” எ�� ேக��றா� எ�பைத�� அ��ேறா�.
ம��� மடெந�ேச வாயா�� ெசா���
����� ெதா�ெதா�ட� பாத�- ���ெதா�வ�
ெகா�ளாத ��க� ���க�� ெகா�டா�மா�
��ளாதா� ��ட� ஒ�� (அ-40)
�ற�தா� மடெந�ேச ெச�றைடவ த�லா�
ெபற�தா�� ஆ�ேயா ேபதா�- �ற�த
இ�வ��க� ஏைழ� ெகா�பாக� ஈ�தா�
��வ��க� ேச�� ��. (அ-47)
�ள����� ெவ��ய� வ�த��
ேபாத�� ெந�செம�பா��
தள���� ���த� த���க�
டா�தள ரா�வ��
வள����� க�ைக�� வான�
�ைடவள� ேகா��ெவ�ைள
இள��� க��எ�� ��இ��
��ெச�� ஈச��ேக. (�-1)
ச�கரைன� தா��த சைடயாைன அ�சைடேம�
ெபா�கரவ� ைவ��க�த ���யைன அ�ெகா�நா�
ஆவாஎ�� ஆழாைம� கா�பாைன எ�ெபா���
ஒவா� ெந�ேச உைர. (�-6)
�ைனயா ெதா��க� டா�ெந�ச
ேமஇ�ெகா� த�செம��
மைனயா ைள��ம�க� த�ைம��
ேத�ஓ� ஆ����
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நைனயா� சைட�� ந�ப� ந�
தாைதெநா� தாதெச��
அைனயா� அமர� �ரா�அ�ட
வாண� அ��தலேம. (�-13)
உ�தமரா� வா�வா� உல�த�கா� உ�றா�க�
ெச�த மரம���� �யா�� உ�தமனா�
�ளா� ந���ட ெந�யா� த��றேம
ேகளா� ெந�ேச �ள���. (�-20)
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2

அ�ைமயா�� தா�க�

அ�ைமயா���� அ�ப���� இைட�ப�ட இ� ��றா��க�� ைசவ���
ஏ�ப�ட மா�ற�க� பல. இ�த மா�ற�க��� அ�ைமயா� ேநர�யாகேவா
மைற�கமாகேவா காரணமாக இ��தா�.
ஆல�கா������ அ�பல� வைர
அ�ைமயா�� �க� ெப�ய ெகாைட எ�� ஒ�ைற� ெசா�வதானா� அ�
ஆட�ெப�மா� வ�பா� எ�� தா� ெசா�ல ேவ���. காைர�கா�
அ�ைமயா� தா� �த� �தலாக இைறவ�� நா��ய� ேகால�ைத�
ேபா���றா�. அவர� அ��த� ��வ�தா��� 2, 25, 30, 51, 70, 77, 78, 85, 98,
99 ஆ�ய ப��� பாட�க���, இர�ைட ம�மாைல�� 14, 15 ஆ�ய இ�
பாட�க���, ��த ���ப�க�க�� எ�லா� (இ�ப��ர��) பாட�க���
அ�ைமயா� ஈச� நடன� ஆ�வைத� ���றா�.
��ைல
அ�ைமயா�� ெப�மா� ஸ��ைத� கால ���ரைன� ேபா� அ�ச� த��
ேதா�ற� உைடயவ�. க���� அழக�ற எ��, இலவ�, ஈைக, காைர, �ைர
ஆ�ய ��ெச�க��� இைட���, கா��� இ�ைமய�ற ந�, ஆ�ைத, �ைக,
ஓம� ஆ�ய �ரா�க�� ஓல���� இைட���, ெந��ப� ���க�ேப�
�ழ��, மைலயமா� மக� ம��� ேநா�க�� �ண� �ைக��ேட
நடனமா��றா�. ��ைல �வா�ரவ� ஏ��ய அ�பல�தா�ேயா ஆன�தேம
வ�வானவ�. அவ� த� ெகா�ைவ� ெச�வா�� ��� ���பா�
அ�யா�க���� ஆன�த� அ��பவ�. ஆன�தேம �ர�ம� எ�� உப�டத�க�
���. ேவத� ப�ணாம வள��� அைட�தத�� இைணயாக இைறவ�� ேதா�ற�
ப��ய க���� மா� வ�வைத� பா���ேறா�.
அ�ைமயாரா� ஏ�ப��த�ப�ட ஆட�ெப�மா� வ�பா� ��ைல�� ைமய�
ெகா�� த��நா� ��வ�� பர�ய�.
ேசா� வ�பா��� �வ�க�
அ�ைமயா� ேபா��ய எ�மா� �டைல�� நடன� ஆ�பவ�. �டைல��
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எ�ெபா��� �ண� �� � எ��� ெகா�����ற�. ெப�மா� ைக��� ஒ�
ெப�� � எ��� ெகா�����ற�. ��ய�� ச��ர�� அவன� இ� க�களாக
�ள�க, � அவன� ��றாவதான ெந���க�ணாக உ�ள�. அவ� க�
����� பா��தா� காம� ஒ�ெபா�யாக ஆ����றா�. அவ� ைக�����
�ற�ப�ட ஒ� அ��னா� ���ர�க�� ெவ�� அ���றன.
அ�ைமயா� இைறவ�� உ�வ�ைத பலவா� வ����றா�. அவ� தழ�ெகா�ட
ேசா�� ெச�ேம� எ�மா�. �வ�த ��ட சைட, ெந���� ஒ� க�. க��த
க�ட�. தைல��� மா���� பா��க�. இைட�� ��� ேதா�, யாைன உ�.
கா�� �ல��� கழ��. ஒ� ப�க��� உைம. ம� ப�க��� ��மா�. இ�ப�
எ�லா� ெசா�லா� வ���தா�� அ�ைமயாரா� இைறவ�� இ�தைகய
உ�வ�ைத மன� க�ணா� காண ��ய��ைல.
����� எ��� ெகா������ ��� ந�ேவ, ைக��� � ஏ��, �� ேபா�ற
�வ�த உட�ட�, அழ� வா�� ேப�, அழ� க� ேப� இவ��� �ைணேயா�
நடனமா�� இைறவைன �ைன�தா� அ�த� �� �ர�� �வாைல�� ம�ற உ�வ
அைடயாள�க� மைற�� ேபா� ேசா� வ�வ� ஒ�ேற அவர� மன��
த���ற�.
அதனா� தா� அவ� ‘அ��� ����வ� காணாேத ஆ�ப�ேட�, இ���
����வ� கா��ேல�’ எ��� ‘�ட���� எ�யா�� எ�மா�’ எ���,
‘கா�பா���� ேசா�யா�� ��ைத�ேள ேதா���’ எ��� ‘ஈச� ����வ�
���� �ட��வா� ���� ���� எ� ��தைன�ேக இ��� �ழ���ற�’
எ��� ‘ெநா�தாத ெச�� அைனயா�’ எ��� வ����றா�. இ�ப� �
வ�வமாக ��றா�� அவ� உட� எ�ெபா��� �����தா� உ�ள�. �ைய�
� ��மா?
ப�ச �த�க�� அவேன எ�றா�� � ம��� அவ�ைடய �ற�� வ�வமாக�
க�த�ப�வத�� ����டவ� அ�ைமயா�. இைறவ� மா���� அய����
அள�ப�ய� எ�� அ�ைமயா� ெசா�னைத�� ேச���� ��ன� வ�த �வ�
�த�க� கால��� மாலய� காணா� ேபரழலாக ��றா� ஈச� எ�� ஒ�
�ராண� கைத ேதா����க�ப�ட�.
இ�த� � வ�வ�ைத� ச�ப�த� த� ஒ�ெவா� ப�க���� எ�டாவ� பாட��
ேபா��னா�. ேவத�� � வ�பா�ைட ���யமாக� ெகா�டதா� ேவத ெந���
ைசவ ெந��� ேவ�பாட�றதாக இைண�தன. ேவத �ைற�ப� ேவ�� ெச�ய
இயலாதவ�க�� � வ��னனான �வைன வண��வத� �ல� �ய� ��� நல�
ெபற ���� எ�ற க��� வள��த�. ைசவ� ம�க� சமயமாக மல��த�.
�வ� மா���� அய���� அள�க ��யாதவ� எ�� ெசா�னா� அ�ைமயா�.
ேசா� வ��� எ� ��தைன�� �ழ���றா� என�� ��னா�. அ�ப��
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ச�ப�த�� இைவ இர�ைட�� இைண�� மாலய� அ�ய ��யாம� ேசா�
வ�வமா� ��றா� என ���தன�.
அ�ைமயா� கா��ய இைறவ�� ேசா� வ�வ�ைத��, க�ைண� ப�ைப�� �க
அ�கமாக� ெப�ைம�ப��� மன���னா� ம�வாசக�. அவைர� ெதாட���
வ�ளலாேரா ‘அ�� ெப�� ேசா� த�� ெப��க�ைண’ எ�பைத ஒ�
ம��ரமாகேவ உ�வா��னா�.
ப�� இய�க���� ��ேனா� அ�ைமயா�
அ�ைமயா�� பாட�க�� ெமா��� நைட�� சாதாரண ம�க�� அ�றாட
அ�பவ���� ஒ�� இ��பதா� அ� ம�கைள �ைரவாக� கவ��த�� �ய��
இ�ைல.
இைற அ�ைள அைடத� எ�ேலா���� எ�� எ�� அ�ைமயா� ��னா�.
��ப� கட����� ��பட ����ேவாைர அவ� அைழ�� எ�ேதாள� தா�
ப��மா� அ�����னா�. ேவத வ��ந�கைள�� அ��� �ற� ��ேகாைர��
அவ� அைழ�க��ைல. மாறாக, அவ� த� ெந���� அ�����வ� ேபால
எ�ய ம�க��ேக உபேதச� ெச��றா�. அதனா� எ�லா� தர�� ம�க��
இைறய��� ஈ�படலானா�க�. �வெந� ம�க� இய�கமாக மா�ய�.
��கால��� பல ேவ� சா� ம�க�� நாய�மா� ஆவத�� அ�ைமயாேர வ�
கா��னா� எனலா�.
இ�� நம�ெக�ேத மா���� நா��க���
அ��� அள�ப�ய� ஆனாைன- எ���ஒ�
�வா ம�யாைன �ேவ �லக�க�
ஆவாைன� கா�� அ��. (அ-19)

எ�ய ��வ�ேற ஏைழகா� யா��
அ��� அ���� ஆஆ- ஒ�ெகா��ட�
ெற�ைதயரா� ���ழ�� எ�மாைன உ��ைன�த
��ைதயரா� வா�� �ற�. (அ-46)

�ழா �ன��ப ெவ�ள�
கட�த�� உ��ற�ேபா�
�ழா �����ப� ேவ��ெம� ��
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�ர வா��ர�க�
பாழா �ட�க�ட க�ட� எ�
ேதாள�ைப� ெபா�கழேல
தாழா �ைற��� ப���ப�
னா�� தைல���ேன. (�-9)

உ�தமரா� வா�வா� உல�த�கா� உ�றா�க�
ெச�த மரம���� �யா�� உ�தமனா�
�ளா� ந���ட ெந�யா� த��றேம
ேகளா� ெந�ேச �ள���. (�-20)

வட இ��யா�� ��த மத எ���யா� ந�வைட����த ைவ�க சமய� ����
தைழ�க உத�யைவ ��தாக எ�த�ப�ட �ராண�கேள. மஹாரா��ர���
இ�லா� ேமேலா��ய �ைல�� அ�� ேதா��ய சா�ேறா�க��
அப�க�கேள இ�� சமய�ைத �ைல ����ன. அ� ேபால� த�� நா���
சமண���� எ�ராக� ைசவ�ைத� ��� ����ய ெப�ைம ேதவார
��வாசக�க��� உ�� எ��� அவ���� ��ேனா�யாக� �க��தைவ
அ�ைமயா�� பாட�கேள.
�றவா �ைல
�றவா �ைல ���ப�த�க� தா�. ஆனா� இைறவைன� ேபா��� பா��
வா���� �ைட�க� ெப�றா� எ�தைன �ற�க� ேவ��மானா�� எ��கலா�
எ�� அ�ைமயா� �� இ��லக வா�ைவ இட� என� க��� சமண சா��ய
சமய�க�� க��ைத ம�க� மன����� அக��னா�. அவைர� ��ப��ய
ச�ப�த� �வ ெப�மாைன வண��ேவா� ம���� ந�ல வ�ண� வாழலா�,
வா�ல�� ந�ல க���� யா�� ஓ� �ைற��ைல எ�ற க��ைத� த�
பாட�க� ��வ�� பா���ளா�. அ�ப�� உ� ����வ�ைத� கா��
வா���� ���மானா� �ற�ைய ெவ��காம� ஏ��� ெகா�ேவ� எ��
இைறவ�ட� �ைழ�றா�.
இறவாத இ�ப அ�� ேவ��� �� ேவ�� ��றா�
�றவாைம ேவ��� ���� �ற�� உ�ேட� உ�ைன எ���
மறவாைம ேவ��� இ��� ேவ��� நா� ம���� பா�
அறவா � ஆ�� ேபா� உ� அ��� �� இ��க எ�றா�
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–ேச��ழா�

அவ��ேக எ��ற��� ஆளாேவா� எ���
அவ��ேகநா� அ�பாவ த�லா�- பவ��சைடேம�
பாகா�ேபா� ��� அவ��க�லா� ம�ெறா�வ��
காகா�ேபா� எ�ஞா��� ஆ�.
– அ�ைமயா�

ம��� ந�ல வ�ண� வாழலா� ைவக��
எ��� ந�ல க��� யா�ேமா� �ைற�ைல
க��� ந�லஃ��� க�மல வளநக�
ெப��� ந�லாெளா�� ெப��தைக இ��தேத.
–ச�ப�த�

���த ��வ�� ெகா�ைவ� ெச�வா�� ��� �����
ப��த சைட�� பவள� ேபா� ேம��� பா� ெவ����
இ��த �ைடய எ��த ெபா�பாத�� காண� ெப�றா�
ம��த� �ற��� ேவ��வேத இ�த மா�ல�ேத.
–அ�ப�

அவ� அ�ளாேல ெம��ெபா�ைள ேநா��� ���ைடேய� எ�ற அ�ைமயா��
க��� ��ன� வ�த அ�ப� �ரா�� வா��� எ�ெரா��பைத� கா��ேறா�.
‘அவன�ேள க�ணாக� கா�� அ�லா� இ�ப�ய� இ��ற�த�
இ�வ�ண�த� இவ� இைறவ� எ�ெற��� கா�ெடாணாேத’ எ��றா�
அவ�. ‘அவன�ளாேல அவ� தா� வண��’ எ�� ம�வாசக� பா�ய���
அ�ைமயா�� தா�க�ைத� கா��ேறா�.
��த�
��தர�� �த� பாட� ��தா எ�� �வ���ற�. �வைன� ��த� எ��
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�த� �தலாக அைழ�தவ� அ�ைமயாேர. (ப�க� 2-4)
‘ப�����வ�� ேபா� ��ைக��
பா��ேவ�டா �ரா�ேர’
எ�ற ��தர�� ���ைப�� ேதவார வ�க�
‘��லக ெம�லா� இர���� ���ைடய
�ய அரெவா�ய� ெச�க�டா�- �ய
மடவரலா� வ�� ப��டா� அ��
�டவரவ� ேம�ஆட ���’ எ�ற அ-57ஐ �ைன����ற�
‘ைகேயா� பா�� அைரயா��ேதா� பா��
க��ேதா� பா�பைவ’

7.36.10 எ�ற ��தர�� வ�க� அ�ைமயா��

�ணாக ெவா�� �ைன�ெதா�� ெபா�கத��
நாணாக ேம���ர ந�கைம���- ேகா�நாக�
ெபா���ேம� ��வ� ெம�லா� ெபா���ேய�
ெக���வ தாக இவ�
எ�ற அ��த� ��வ�தா� – 28 பாடைல �ைன����ற�.
க��யா� அைடய��யா�
�ல�� ேப� �ைழ�லாதா� ��க எ�ற அ�ைமயா�� க��� க���� �ல�
அவைன அைடய ��யா� எ�� உ���ப����ற�. ��� ேவ��ேமா
���ண��ேதா�க�ேக எ�� அ�ப� ��வத� க��� இ�ேவ. க�றாைர யா�
ேவ�ேட�, க�பன�� இ� அைம�� எ�� இைதேய ம�வாசக� ���றா�.
அ�ப� த� ���க����ற� ப�க��� ‘�ட���� எ�பறா� ேகால� தா�’
எ�� அ�ைமயா�� (அ2 பாட��) ெசா�ெறாடைர அ�ப�ேய எ��தா��றா�.
இைறவ� த�ைன ஆ�� ெகா�� அ�� ெச�தைத எ��� ெப��தமாக�
�ல பாட�க���, என�� எ�ெபா�� அ�� ெச�வாேனா எ�� ஏ�கமாக
ேவ� �ல பாட�க��� ம�வாசக� பா�வ�, அ�ைமயாைர� ேபா�, தா�
ந�க� அைட�த� ேபாதா�, ஏைனய ம�க�� இைற அ�� ெபறேவ��� எ�ற
எ�ண��னா� தா�.
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யா� ெப�ற இ�ப� ெப�க இ�ைவயக� எ�ற ���ல�� க����� ேவ�
அ�ைமயா�� பாட�க�� இ��பைத அவர� ெந�ச������ பாட�க��
க�ேடா�.
இைச�� ப����
ப�� இல��ய�க� இைச �த�ய கைலக�� �ைண ெப��ேபா� இவ���
தா�க� அ�கமா�ற�. அ�ைமயா� இைச ���க�கைள� ப��� �����பதா�
அவ� இைச வ��நராக இ�����க� ���. தன� பைட��கைள அவ�
இைசேயா� பாட� ேக�ட ம�க� அவைர� ������ப�. அவைர� ��ப��ேய
அ�ப� �தலாேனா� ம�கைள ந�வ��ப��த� த�க� ப�வ�கைள இைச�ட�
பா�� வழ�க�ைத ேம�ெகா�டன�. ப�க� பா�� �ைற, கைட�கா�� பா�த�
�த�யனவ�ைற�� அ�ைமயா�ட���� ��ன� வ�த சமய� �ரவ�க� ஏ���
ெகா�டன�.
அ�ைமயா�� இ�லா��
அ�ைமயா�� தா�க�ைத இ�லா���� காணலா�. �� ஆ�� �த� வசன�, லா
இலா� இ���லா� எ�ப�, ஈச� அவ� அ�லா� இ�ைல எ�ற அ�ைமயா�
வா��� (�-2) ேந� ெமா�ெபய��ேப. ச�க கால�����ேத அரா�ய
வா�க�க� �ழ��� கட�கைர� ப���� வா�க� ெச�� வ�தன�. அவ�க�
அ�ைமயாைர� ப�� அ�����க� ���. நா� அ�த�த இன ம�க�ட��
அவரவ� ெமா��ேலேய ேப��ேற� எ�� �� ஆ�� �ற�ப���ளதா�
அ�ைமயாைர, ‘ஈச� அவ� அ�லா� இ�ைல’ எ�� ேபச ைவ�த இைறவேன
ந�க� நாயக��ட�� அ� க��ைத அர� ெமா��� ��யதாக� ெகா�ளலா�.

3

ச�ப�த�
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3

அர�கைன� ெச�ற ஆ�
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4

ேபரழலா�ய ெப�மா�

��ஞானச�ப�த�� ேதவார� ப�க� ஒ�ெவா���� ஒ�பதாவ� பாட�,
��மா� அய� இ�வ�� ப��� வண��� வைக�� ேசா�� �ழ�பா�
�வெப�மா� ேதா�ற� அ��த �க���ைய வ����ற�. அ�த� பாட�கைள
ம��� இ�ெபா�� ஆரா�ேவா�.
கைத எ�ேலா���� ெத��த� தா�. �ரம�� மா�� த�க���� யா�
உய��தவ� எ�ப�� �ர�ப�டன�. இ�த இ�வ� அ�லாத ��றாமவ� தாேன
இத��� ���� அ��க ����! எனேவ �வ�ட� ெச�றன�. �வ� அவ�க���
ஒ� எ�ய ேசாதைன ைவ�தா�. எ��ைடய அ�ையேயா ��ையேயா யா�
�த�� க�� ������றனேரா அவேர ெப�யவ� எ�ப� தா� அ�.
‘இ� ஒ� ெப�ய ேவைலயா?’ எ�ற த���ட� இ�வ�� �ற�ப�டன�. �வ�
ஒ� ெப�ய ���ழ�பாக உ�ெவ��� ��றா�. அ�ெவ��� அ� ம�����
�ைத�� இ��த�. �� ����� ேம� இ��த�. மா� ப�� உ�ெவ���
ம�ைண� ���� �� ேநா��� ெச�� ெகா����தா�. அய� அ�ன
வ�ெவ��� ேம� ேநா��� ேபா�� ெகா����தா�. ��ட கால� ஆ���
அவ�க� இல�ைக அைடய ��ய��ைல. இ���� த�க� ேதா��ைய ஒ���
ெகா�� �வ�ட� இைற��� ப��தன�. த�க� இ�வைர�� �ட� �வேன
ெப�யவ� எ�பைத உண��தன�.
ெசா�வள�
ஞான ச�ப�த� ப�க�க� ெமா�த� 386இ� 17 ��கலாக ம�றவ��� 380 �ைற
ேபரழலா� ��ற ெப�மா� கைத ேபச�ப���ள�. ஒேர �ஷய�ைத 380 �ைற
ெசா�னா�� ��ய� �றாம� ஒ�ெவா� �ைற�� ��ய ெசா�கைள�
பய�ப��� இ��ப� அவர� ெசா�வள���� எ����கா�டாக உ�ள�. �வ�
மா� ம��� அய� இவ�கள� பல வைகயான அைடெமா�க� இ�த வா��ைப
அ����றன.
“வ�யவனா�� �ட� ��� ெகா�� ���� அ��� ேதவைன� ப��ய
ம��ர�க�ேல க�ைத �க�� ெச����� இ����ற�. ���ம� ெபா��
ஆ��� ���ற�. ெத�வ ெவ� ெத��� �ல��ற�. பா��� ெகா���ற
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அ��� ேதவ�ைடய தழ�� அவ� உ��த�� ஒ��� பா��ற ��க��
அ�்�ேல தா� ��டன ேபா��” எ�ற அர��த ேகா�� வா��ைதகைள
ேம�ேகா� கா��� பார� ேம�� ���றா�, “ஆ�, உய��த க�ைத�� ெந�ேய
அ�. இ�ட ேதவைத�� கா�� க��� உ�ள��ேல ���, அ�த ஒ�
பா��ேல ெத���”.
எ���வா� ��ற ஈசைன� ப��ய ஞானச�ப�த�� பாட�க�� அேத ேபா��
ெத�வ ெவ��� க�ைத ஒ��� ெபா���யனவாக� �க���றன. ��வ��,
ஒ�ெவா���� �ல எ����கா��க� ம��� பா��ேபா�. �வேசா�ைய�
ப��ய அைடெமா�க�� �ல இைவ.
1 அள�ட� ஒ�யெவா� பய�� வைக தழ�
2 ேமல� நா��கென��ய��ைல �ழ� ேசவ� த�ைன
�ல� வ�ண� ெம��ய��ைல
3 ��ைத�னா�� ெத�வ�தா�� �க�ேசா�
4 ���ற ஓ��ய �மல�
5 எ���வா�ய ஈச�
6 ேபரழலா�ய ெப�மா�
7 �ற�� ஒ�� ேதா�� எ�ெயா�� ��றெதா� ��ைம
8 எ�யா� உய��த ெப�யா�
9 அ�ட�ற அ�� உ�வா� �க ��ட அரனா�
10 வள� ���வமான வரத�
11 ஆ��ெனாட�தம�யாத அழ� ேம�யவ�
12 ஊ�ற�� ��ல�� ேம�ல�� ஓ��ெய� த�ைம�
ேதா�ற�க நா�� அ�யா�
13 �ைர கழல� ெதாழ� �ெர�ெயன �ற� ெகா�ட �ரா�
14 இ�வ�� அ�ச எ���வா� எ��தா�
15 ��ய �ெர�யா� ����த �ழக�
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மா��� ச�ப�த� வழ��� ெபய�க� – அ�, மா�, நாரண�, க�ண�, மாய�,
ம��தன� ஆ�யைவ ஆ��. மா�� உட� �ற�ைத� ����� வைக�� க�ய�,
கட� வ�ண�, �ல வ�ண�, ப�ைசயா�, ம�வ�ண�, ைம�க�
உ��னா�, �யெலா�பவ�, ���ெகா�ட� �ற�தவ�, கா�வண� ஆ�ய
ெசா�க� பய�ப��த�ப���ளன.
மா� அழ�ய ேதா�ற� உைடயவ� எ�பைத எ�� மா�, ேகால� �� ெந�மா�,
��ெந�மா�, ெபா�பம� வாமன� எ�ற அைடெமா�க� கா����றன.
��மா�� க�ணழைக� க��க� ��ட�க��ன�, ெச�க� மா�, ெச�ய
த� தாமைர� க�ண� எ�� வ����றா�.
மா�� த�� �ற��களான க�ட� ெகா�, �ழா� மாைல, ச�கர�, ச��, ��
அம��த மா�� இவ�றா� அவ� அைடயாள� ப��த�ப��றா�. அவ� பா�கட��
பா��� ப��ைக�� அ���� ெகா�வ� அக�ட� �ேர�றா�, அர�ப��யா�,
அரவைண� ���றா�, கட� �ட�தா�, �ட�தவ�, ேகா� நாக அைணயா�,
�க� பா�கட� க��ற வ�ண�, நாக�தைணயா� எ�� வ���க�ப���ள�.
வட�ெகட �ட��பவ� எ�ற ெசா� அவ� ஆ�ைல�� ��� ெகா�வைத�
���ற�. அவ� ஆ�ற� ��கவ� எ�ப� அட�ம� பைட அ�, ஆ�ற�ைடய அ�
எ�ற ெசா�களா��, ேதவ�க�� ெப�யவ� எ�ப� ெப�மா� எ�ற
ெசா�லா��, பழைமயான ெத�வ� எ�ப� ஆ�மா� எ�ற ெசா�லா��
��ட�ப��ற�.
அவ� இல��� ேத��� இ�ய கணவனாக இ��ப� ��மா�, எ�லம� மல�
மக� ம�� கண�, ��ேபா�� ம��� ��மக� தைன ேம�னா� எ�ற
ெபய�களா� �ற�ப���ள�.
��மா� பல �ற��கைள எ���, ம�க��� நல� ெச�தா� எ�ப� ேதா�றலா�
மா�, ந�ைமயா� நாரண� எ�� பகர�ப���ள�. ராம அவதார�ைத,
���ைம�னா� �றலர�க��� ெச�றவ� எ�� ச�ப�த� ������றா�.
ம��� ���ண, வாமன, வராக அவதார�க� ���க�ப���ளன. ம�ற
அவதார�க�, ���பாக, நர��ம அவதார� �ற�படாத� கவ��க� த�க�.
ச�ப�த� கால��� இ� வழ���� வர��ைல ேபா��.
எ�லாவ���� �க அ�கமாக� �ற�ப�வ� அவர� வாமன – �����ரம
அவதார� தா�. அவ� ���ய வ�ேவா� வாமனனாக� ெச�றைத�� ��ன�
ெப�ய உ�ெவ��� ��ைண�� ம�ைண�� தா� அள�தைத�� ச�ப�த�,
உய��தவ� உ��ெகா� ���� எ� ெப�ய ப�பைட ெகா� மா�, ஓ��ய
நாரண�, ��ய மா��வா�� �வலய� அள�தவ�, ேச�ய�� ெந�மா�,
ேபரா� ெந�யவ�, தர�யள�த வாமன�, தா�னா�, ெந�யவ�, ��
��யா� ப� �வ�யா� உலக ���� தா�ய ெந�யா� எ�ற அைடெமா�க�
�ல� �ற����றா�.
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க�ணனாக அவத��த காைல இளைம� ப�வ��� அவ� ெச�த
�ைளயா��களான ம�ைண உ�ட வா�� உலக�ைத� கா��த�, ெவ�ைண
���யதா� உரேலா� க�ட�ப�� அத�ட� தவ��� வ�� ம�த மர��ைடேய
���த� ஆ�ய கா��க� இட�� ம�ைண��ட மா�, ஞால��ட மா�,
ம��ைட நட�ய ம�வண�, வானக� வைரயக� ம�கட� �ல� எ��
எ�வைக� ேபானக� ம��னா� (ஏ�வைகயாக அைம�த வானக�, மைல, கட�,
�ல� இவ�ைற உணவாக உ�டவ�) எ�ற ெசா�க�� ஓ�யமா��றன.
��வா� �ள�தா� (பகா�ர வத�), ேவழ ெவ�ெகா�� ஒ��தா� (�வலயா�ட�
எ��� யாைன வ��� வ�த அ�ரைன� ெகா�ற�), க�� ஒ� ைக�� ஏ��
ந� �ள�� க� பட �� (ஒ�ைகயா� ப��� க�ைற�ப�� �ளமர���
க� வ��� இ��த க��தா�ரைன அ��த�), க���ற� ஒ�� ஏ�� மைழ
த��த கட� வ�ண�, அ�வைர ெபா��த ஆ�ற�னா� (ேகாவ��தன
மைலைய� ���� ���த�) எ�� அவ��� ஏ�ப�ட �ற��� ெபய�க��
�ற�ப���ளன. இ�தைகய அ��ெசய�கைள� ெச�ததா� அவ� அ��த�
எ�� �ய�� பாரா�ட�ப��றா�.
இ�தைகய ெப�ைமக� பைட�த மா� �வனார� அ�ைய� கா�ேப� என�
த����� த� இய���� மா�ப�ட ப�� உ�வ� எ��� ம�ைண� ேதா��
ெந���ர� ெச��� ெவ�� ெபற ��யாைமயா� அவ���� �ைட�த
ெபய�க� அ��ய� உ�� ெகா�வா�, ஏனவ உ�வா� ம� இட�த
இைமேயா�, காய ��கெதா� ப��, ��� ��கா� (அக��� ெச�றவ�),
ம�ளா� த� மாய� (த����றவ�), ப��ய� ஆ�யைவ.
மா��காவ� அவதார�க�, இளைம� ப�வ �ைளயா��க�, பைகவ�கைள
அ��த �ற��க� உ�ளன. இைவ எ��� இ�லாத �ரமைன�� ஒ� �ைற
பய�ப�ட ெசா� ம��ைற வராத வைக�� வ����� ச�ப�த� த� த��
வள�ைத �����றா�.
�ரம�� த��த�ைமக� ேவத� ஓ�த�� உலக�ைத� பைட�த��, தாமைர��
�����ப�� தா�. இ���ைற�� ச�ப�த� பல வைகயாக வ����றா�.
தாமைர மல� க�ஞ�க���� ��யமான மல� அ�லவா? அைத வ���க�
���தாேல ச�ப�த���� க�பைன ெப��ெக��� ஓ��ற�.
அ��ள� தாமைர, அ��ெகா� தாமைர, ஏட�� ந�மல�, ஏ�� த� தாமைர,
க� ப� கமல�, கள������ இல�� ேபா�, க�ள�� மல�, ெகா�� ஆ��த
ைப�கமல�, ெகா�ய� ந�மல�, �� ெகா� மாமல�, ��ணம� வ�ணமல�,
ெச�ய தாமைர, ெச� �ள�, ேச��னா� ெபா�ைக� தாமைர, ேசா� மல�,
த�டம� தாமைர, தழ� (��� �ற� ெகா�ட) தாமைர, தாதல� தாமைர,
���னா� ேபா�, ேத� அக� ம��ய ெச�த� �ள�, ந�வா� மல�, ந��
மாமல�, ந�றாமைர மல�, நைறயா� மல�, ��ைட� ேபா�, ��ட�க�,
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ைப�தாமைர, மாமல�, ��ளா� கமல�, ெம� மல�, வ�டம� ப�கய�, வ�யாய
மல�, வள� ப�டல� மல�, வள� ேபா�, வள�ெகா� மல�, வாசமல�, ெவ�ள�
தாமைர, ெவ�கம� தாமைர, ெவ�� மாமல�, ேவத� �ள� தாமைர எ�� அ�
பலப�யாக� �ற���க�ப���ள�.
இ�தைகய �ற��ைடய மல�� ������� �ரமைன – இ��தவ�,
தாமைரயா�, ��� �மக� (இத� ெந���ய தாமைர�� இ��பவ�), நாட
வ�ல மலரா�, ��� ேதா��� ��ேத� (ேதவ�), ��� உ�வாய��
ேம�ைறவா�, ெவ�டாமைர ேம� அய�, ெச�கமல� ேபாதா�, ம��
ேகால� உைடய மலரா� என� ச�ப�த� ேபா���றா�.
�ரமைன� ��ட ���யாக� பய�ப�� ெசா� அய� எ�பேத. அத��
அ��தப�யாக நா��க�, அேத ெபா�� ெகா�ட வடெசா�க� ச���க�,
�ைச�க� எ�பைவ�� ஆ�. இ�ெசா�க� பல இட�க��� அைடெமா��ட�
ேச��ேத வ���றன. �ள��ய நா��க�, �ைற நா��க�, �� உ����
நா��க�, �ரண��ற (ெத�வ�த�ைம ெபா��த) ��றவ� எ�பன அவ���
�ல .
அய�ைடய ேவத� ெதாட�ைப� ����� அைடெமா�க� இைவ – �ைர
க��ேதா��ய நா��க�தா�, ெம��தவ�ேதா�, ேவத �தேலா�,
ெந�ய�ண�, ெபா�யா மைறயா�, ெபா�யா ேவத நா�னா�, �ண�� ��
அய� (��பமான ��கைள அ���ண��தவ�), ேவத� ஓ�� அய�, அ�தண�,
அழ� ஓ��பவ�, அற��, ஏ�ய�, சாம(ேவத� பா�பவ�), ஆ�� ெச����தா�
(காம�, ேகாப� �தலான ஆ� ���ண�கைள ெவ�றவ�), ெச�ெறா���ய
மாமைற�ெபா�� ேத��தவ� (ெதா��க�ப�ட ேவத�க�� ெபா�ைள ந��
க�றவ�), �ேயா�� மைறவாண��� ஆ�, ந�� ஆ� நா�மைறயா�.
அவ� ��� அ�����பைத, ‘ேமேலா� �� �ைளயாட� ேம� ���ல�
ேவத�த�வ�’ எ�ற இ��ைச� ெதாட� கா���ற�.
அவர� உட� ெபா� �ற� எ�பைத ெபா�ெனா�பா�, ெபா��ற நா��க�
எ�பதனா� அ��ேறா�. �ரமேன உல��� �த�வ�, அவேர உலக� ��வைத��
பைட�தவ� எ�பதனா� அவ� ஆ�, உலகெம�லா� பய�தவ�, ஊனக ம��ய
�ல�க�� உண��ைட ஒ�வ�, (ம����க��� த�, கரண, �வன,
ேபாக�கைள� பைட�பவ�), ப�� ஏ�ல� க�டா�, பயனா�ய �ரம�,
(ம�க� அைடய�த�க பய�க�� ஒ�றான �ரமேலாக�ைத உைடயவ�), ���க�
அ�ட� த�த அய� எ�� ேபா�ற�ப��றா�. தாமைரயா� மக�, க�வ�����
நா��க� (���� எ�லா� த��ட����� உ�டா�க� த�கவ�, உ����
ேதா��யவ�), இைடய��� �ட�தவ� (ெகா��� இைட�� ேதா��யவ�)
எ�� அவர� �ற�� வரலா� �ற�ப��ற�. அவர� ெப�ைமகைள� கா���
�ற அைடெமா�களாவன- அ�ண�, ஒ��ற�, ேக�� �கேழா�, ேகால�தய�,
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ெப�மக�, மா�லா�.
இ�த� ெப�ைமகைள� ெகா�ட அய� �வ�ைடய �� கா�ேப� என�
ெச���� அ�ன� பறைவ வ�ெவ���� பல நா� பற��� காண ��யாம�
ேதா��� சர� அைட�ததா� அவ��� ஏ�ப�ட �ற ெபய�க� – �� ப�ல
ம�ப�� வ��ரம�, �ரம� பறைவ, ப����வதா� �� அைட�தவ�,
பற�தா�, பறைவய�, அ�ன வாகன�, அ�னமாக உ�ெவ��தவ�, நாண�ைட
ேவ�ய� (ேதா�றத�காக ெவ�க�ப�பவ�).
மா� அய� ஆ�ேயார� ெபய�கைளேயா அைடெமா�கைளேயா பய�ப��தாம�
ெவ�மேன இ�வ� எ�ற ெசா�லா� �����ட இட�க� 32 உ�� அவர�
ப�க�க��. அ�த இட�க�� �ட ச�ப�த� ��ய� �ற��ைல.
உதாரண����� �ல ம��� கா�ேபா�. இ�வர�யாத ஒ�வ� 1.93.9,
இ�வேர�த ��� உ�வ� ஓ��ேம 1.94.9, இ�வைர அைச� ெச��ேர 3.97.9,
இ�வைர இட�க� ெச��ேர 3.96.9, இ�வைர ெவ��ற ஆரழ� ஆ�னா�
3.88.9, அ���வ� ேத���ணரா வா�ரா�1.61.9, இ�வ� ெத�யாதேதா� ��
�ர� ஆயவ� 2.18.9
ெபா�� �ற��
ஒேர க��ைத� ���ப� ���ப� ப�க� ேதா�� ெசா�ல ேவ��ய அவ�ய�
எ�ன? ராவண� ெச��� அட��யைத� ��� 8வ� பாட��, மா� அய�
ெச��� அட��யைத� ��� 9வ� பாட�� சமண� உைரைய� ெச� ம��கா��
எ�� ��� 10வ� பாட�� இ�த ��� க���கைள�� ம�க� மன��
ப�யைவ�ப� தா� ச�ப�த�� ���ய ேநா�க� எ�பைத உண�����றன.
11 பாட� ெகா�ட ப�க��� �ைற�� பாட� ப�க� பல� ��வ�. ப�தாவ�
பாட� சமண சா��ய�ைத� க���ப�. ம�ற ஒ�ப� பாட�க�� �வ�ரா�
ெப�ைமைய� ேப�பைவ.
�த� எ��� பாட�க�� ச�ப�த�, ெச�சைட, �ைற �லா, க�ைக, ெகா�ைற,
வ��, பா��க�, ��� ேதா�, யாைன� ேதா�, ேகாவண�, எ��� மாைல,
ைக�� �ர�ம கபால�, ��ைச��� ெச�வ�, இர� ேநர�க�� ��கா���
ேப�� கண�க� �ழ ��� நடன� ஆ�வ�, அவர� உட�� இட��றாக
அைம���ள உைம, �லக�ட�, ெந���க� ஆ�ய �வ��ேக உ�ய ேதா�ற�
�ற��கைள வ����றா�. காமைன, காலைன, த�கைன, சல�தரைன அ��த�,
���ர� எ��த�, ராவணைன ந���த� ஆ�ய அவர� அ��ெசய�க��
அவ��� இட� ெப���றன.
�த�� �வ�� ப�ேவ� ேதா�ற� �ற��கைள�� அ��ெசய�கைள��
�வ��� ��� இ��யாக ஒ�பதாவ� பாட�� மாலய� காணா எ�யா�
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����தா� எ�� அவ� ெசா�வத�� ஏதாவ� காரண� இ��க� ��மா?
�வனார� ேதா�ற� �ற��க����, அ��ெசய�க���� �கர� ைவ�தா�ேபால
இ��பைத, அதாவ� மாைல�� அயைன�� �ட ேமலானவராக எ� உ�வமாக
�ள��வைத இ�த �ைற�� பாட�� அவ� ைவ���ளா�. ��ைதய பாட�க��
வ���க�ப�ட ேதா�ற�க� எ�லா� ஆர�ப சாதக�க� மன�� ப�ய ைவ���
ெகா�ள�தா�, �வ�ைடய உ�ைமயான ெசா�ப� ெப�� ேசா� வ�வேம
என� ��வேத ேபால அவ� 9வ� பாட�� �வன� எ�யா� ��ட ேகால�ைத
�� ைவ��றா�.
வரலா��� ��ன�
ேவத�� �ற�சமய�க��
ேவத வ�பா�� �ைற�� அ��� ���ய இட� ெப��ற�. ம�ற�
ெத�வ�க��� அ��க�ப�� ஆ��ைய எ�லா� �ம�� ெச�பவ� அ���.
அவைன� �ல இட�க�� ேவத� ��ரனாகேவ ������ற�. ஆனா�
அ���ைய அ�தண� ம��� ேவ�� ெச�� தா� வ�பட ���� எ�ற �ைல
இ��த�.
அ�தண�க� ேவ�� இய��ய� யா�� ச�தாய நல��காக ம��ேம.
“���ர��, வ�ண�� எ�க��� ந�லவ�களாக இ��க���”, “இர�� கா�
�ரா�க���� நா�� கா� �ரா�க���� நல� உ�டாக���”, “எ�கைள�
பைகவ�க�ட���� கா�பா��”, “எ�க�ைடய ப��கைள�� �ழ�ைதகைள��
கா�பா��”, “எ�க���� ெச�வ� ெகா�”, “எ�க��� மைழ ெபா��” எ��
ச�தாய நலைனேய ேவ����றன ேவத ம��ர�க�. �க� ெப�ற காய��
ம��ர� �ட, “எ�க� அ��ைன� ��� நட��க” எ�� ப�ைம�� தா�
ேவ���ற�. ‘என��� ெகா�’ எ�� ேக��� சமக� ேபா�ற ம��ர�க� �ல
ேவத��� இ��தா�� அைவ�� ச�தாய நல����ய ேவ�� ெச�ய�
ேதைவயானவ�ைற� தா� என��� ெகா� எ��ேக���றன.
சமண சா��ய ��வன�க� த� ம�த� வா��� அ�ப���� �யர�களா�ய
��, ���, சா�கா� எ�பவ�றா� உ�த�ப�� அவ������ ��பட� ��
வ� காண �ைன�தவ�க�. �ற� எ�றா� ��ப� த���க ��யாத� எ�பைத
உண��த ��, �ற�ேய இ�லாத ஒ� �ைல�� ��ப�கேள இரா எ��
க�பைன ெச�தன�. ��ப�க��� ஆைசேய காரண� எ���, அறெந�
வா��� �ல� ஆைசைய ஒ��� ��டா� �ற�ேய அ��� ேபா�� எ���
��ன�.
��, ���, சா�கா�ைட ஒ��ப�� அவ�க� ெவ�� ெபறாதைத மைற�பத�காக
த��ப�ட ம�த� ��� �ைல அைடய ேவ��� எ�பைதேய ���ேகாளாக�
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�ரசார� ெச�தன� அவ�க�. இதனா� அவரவர� உய���� அவரவேர �யல
ேவ��� எ��� ெகா�ைக��, ேவ�� எ�ப� ெச�பவ��� ம��� தா�
பல� த��, ம�றவ��� ந�ைம இ�ைல எ�ற தவறான க���� பர�ன.
ேவ�� ம��ர�க� ம� உலக� ப��� �ற��ைல எ�ப� ����ட� த�க�.
இ��ைல�� ேவ�� ெச�யாதா�� ப���� �ல� இைறவ�� அ����
ஆளா�� �வக� எ��� �ற��லா �ைல அைடய ����, அ�ப� ����
�ற�க ேந��தா�� இைறவ�� ��வ�கைள� ெதா�� இ�ப��� ��
உல�ய� ��ப�க� ஒ� ெபா��ட�ல எ��� வ�ைய �த� �த�� எ����
கா��னா� காைர�கா� அ�ைமயா�.
அ�ைமயா�� வ� ��ற ச�ப�த�, அ����� �வ�� ேவற�ல, �வைன ���
மல�� ெகா�� ேபா���� வ�படலா� எ�ற க��ைத வ�����வத�காகேவ
எ���வான �வ� எ�ற க��ைத 9வ� பாட� ேதா�� ைவ���ளா� என�
க�த ���ற�. இ�வா� ேவத��� அ��� வ�பா�ைட� சாதாரண
ம�க��காக எ�ைம�ப���வேத அவர� ேநா�கமாக� ெத�����றன இ�த
ஒ�பதாவ� பாட�க�.
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5

உைட�லா�, �வர�தா�

ேவதெந� தைழ�க, ைசவ��ைற �ள�க அவத��த ��ஞானச�ப�த� த�
ஒ�ெவா� ப�க���� ப�தாவ� பாட�� ேவதெந���� �ற�பான சமண
சா��ய�கைள� சா�வைத வழ�கமாக� ெகா����தா�. ப�க���
ப�ேனாராவ� பாட� ���கைட�கா�� என�ப��ற�. அ�� த� ெபயைர�
ப�� ெச�வேதா� இ� ப�க�ைத� பா�வதா� எ�ன பல� �ைட��� எ���
���றா�. எனேவ ப�தாவ� பாடேல இைறவைன� ப��ய பாட� ெதா����
�ைற�� பாடலாக அைம�ற�. இைற��ட� ஞான�பா� உ�ட�ட� அவ�
பா�ய ‘ேதா�ைடய ெச�ய�’ எ�ற �த� ப�க��� ப�தாவ� பாட� சமண
சா��ய�க��� எ�ராக அைம�த� ��ட�டாத� அ�ல� இைறவ� ெசய�
என� �றலா�. ஆனா� ம�ற� ப�க�க��� அேத பா�ைய� ��ப��ய�
இைறவ� வ���� ெகா��த அைம�ைப ஒ��� ெச�லேவ��� எ�� அவ�
��ட��ேட ெச�ததாக� ேதா���ற�.
ஒ�ப� பாட�க�� இைறவ�� �ற��கைள� பலபட� �க�������
ப�தாவ� பாட�� �ற�சமய�தாைர� சா� �ைற� ெச����பைத�
பா����ேபா� ���ப�க��� ேநா�கேம �ற�சமய��� ஆ��க�ைத
�������� ைசவ�ைத அ�யைண ஏ��வ� தா� எ�ப� �ல�ப��ற�.
அ�தைகய சமண சா��ய எ����� பாட�கைள ம��� இ�ெபா�� ஆரா�ேவா�.
ச�ப�த� பா�ய ப�க�க�� எ���ைக (க�ெவ��க�� �ல� �ைட�தைவ
உ�பட) 385. அவ��� ெப��பாலானைவ கைட�கா�� உ�பட 11 பாட�கைள�
ெகா�டைவ. �ல ப�க�க�� 12 பாட�க��, ஒ��� ம��� 10 பாட�க��
உ�ளன. இ�த 385 இ� 19 ப�க�க�� �ற�சமய எ���� ெவ��பைடயாக�
கா�ட� ெபற��ைல. 5 ப�க�க�� 10வ� பாட� �ைட�க��ைல. இ�த 24
��கலாக �� அைன���� சமண சா��ய�க� இகழ�ப���ளன.
ெப��பாலான ப�க�க�� ப�தாவதாக��, ஐ��� ஒ�பதாவ� பாடலாக��,
ஏ�� 11வ� பாடலாக�� இ� அைம���ள�. 47 அ�க� ெகா�ட
ெதாட��ைல� ெச��ளான ��ெவ������ைக�� 36, 37வ� அ�யாக
இ�க��� அைம���ள�. ம�ைர�� பா�ய ப�க�க�� நா��� எ�லா�
பாட�க��ேம �ற�சமய�ைத� தா��வ� காண�ப��ற�.
சமண� சா��ய� இர��� ��ட�த�ட ஒேர மா��� ெகா�ைக உைடயைவ.

31

ஊ��ைன உ��� வ�� ஊ��� எ�ற க�மா� ெகா�ைக, ம��ற��
ெகா�ைக, உ�ைம, அ��ைச, �லனட�க�, �லா� ம���, இைற ம��� இைவ
அவ��� ெபா�� ெகா�ைகக�. ெபௗ�த�ைத �ட� சமண� இவ�ைற அள�
கட�� வ�����ய� எ�ப� தா� அவ���� இைடேய��ள ேவ�பா�.
எனேவ த�ழக�ைத� ெபா��தவைர அைவ இர��� ஒ�றாகேவ
�ற�ப���றன. ச�ப�த�� த� பாட�க�� அ��ர�ைட�� ேச��ேத
ேப��றா�. ஆனா�� சமண சா��ய�க�� த��ப�ட பழ�க வழ�க�கைள�
த��த�யாகேவ ������றா�.
��ேதர� என� ����ட�ப�வதா� ெபௗ�த�க� எ���ைக�� ���தவ�
என� ெத��ற�. ஆனா� சா��ய�ைத �ட� சமணேம அ�ைறய த��நா���
ைசவ����� ெப�� அ����தலாக �ள��ய� எ�ப� ச�ப�த� அ�கமாக�
சமண�ைத� ப��� �����வ����� அ�யலா�. சா��யைர� ப���
����டாத ப�க�க� உ��. ஆனா� சமணைர� ப��� ����டாதைவ
இ�ைல.
இ�, அ�கால� சமண சா��ய� பழ�க வழ�க�கைள� ச�ப�த� ��� வைக��
கா�ேபா�.
உண�
சமண சா��ய� �ற�க� மைனேதா�� ��ைச எ��� வா��தன�. சமண�
ைக�� உணைவ வா�� ���ெகா�ேட உ�ண, சா��ய�கேளா ம�ைட
என�ப�� பா��ர��� உணைவ� ெப�� அம��� உ�டன�. இ� வைக�ன��
���ைக என�ப�� �ைர� ���ைக�� அ���வத�� �� ைவ����தன�.
அைத உ�க��� ���� ெச�றன�. சமண�க� காைல�� ��� ���த�ட�
க� க����ேன உண� உ�டதாக� ச�ப�த� ������றா�. சா��ய�க�
அ�த அள��� உண���� பற�க��ைல எ�ப� ெத��ற�. அவ�க� காைல��
உண� உ�டா�� அ� ேபா�மான அள�� �ைட�க��ைல எ�ப�, ‘யாைன�
� என�ப�� ெகா��ப� வ�� அள�� உ�ணாம� உ�� ேவைள�� ���யாக
உ�டன�’ எ�� ெசா�ல�ப�வதா� ெத��ற�. இ�வைக�ன�� ஒ� நா��
இ��ைற, காைல��� பக��� ம���, உண� ெகா�டன�. இ� வைக�ன��
���ைலக���ள ��கைள� கவ��� உ�டதாக� ������றா� கா�யா�.
ெபௗ�த� எ�றாேல அ��ைச எ��� �லா� இ�லாத உண� எ��� ேக���
பழ� வ�த நம�� அவ�க� �� உ�டா�க� எ�ற ெச�� �ய�ைப அ���ற�.
ஆனா� சா��ய� எ��ேம �லா� உணைவ ��ைமயாக� க���த��ைல.
��தேர ஒ� அ�யவ� ெகா��தைத ம��க��டா� எ�பத�காக� ப�� ஊ�
கல�த உணைவ உ�� அதனா� ேநா�வா��ப�� இற�ததாக அ��ேறா�. ஊ�
உ�ண� ந�� என� சா��ய�� �� என� சமண�� வாத� ����
ெகா����பதாக� ச�ப�த� ���றா�.
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ஆனா� சமணைர�� இேத ேபா�� �� உ�பவ� எ�� அவ� வ������ப�
�க அ�கமான �ய�ைப அ���ற�. ஏென�� சமண�க� அ��ைசைய அள�
கட�� ��ப��யவ�க�. நட���ேபா� �� ���க� ��ப�� இற���ட�
ேபா�றேத எ�பத�காக ம�� ேதாைகயா� பாைதைய ���ெகா�ேட நட�ப�
எ�� அ������ேறா�. அவ�க� ைக�� ம�� ேதாைக ைவ����பைத�
ச�ப�த�� ������றா�. இ�வள� அ��ைச� ெகா�ைக��ளவ�க� ��
���� உ����பரா எ�ப� ஐயமாக இ���ற�.
�� உ��� வழ�க�ைடயவ�க� சமண மத��� ேச��த ���� த�க�
உண�� பழ�க�ைத மா��� ெகா�ள ��யா���தைத�� அைத ம�றவ�க�
பா����ட� ேபா�றா�கேள எ�� அ��, ப�� அ�ேக உ�ள ஆ���
��கைள� �ற� அ�யாம� கவ��� உ�டைத�� இ����� ஊ���ேறா�.
அதனா� தா� அவ�கள� ேநா�ைப� ெபா��ைம ேநா�� எ�� ச�ப�த�
எ���றா� ேபா��.
சமண சா��ய� இ�வ�ேம க�� உ�டதாக� ����ட�ப��ற�. க�� எ�ப�
இ�� நா� வழ��� ெபா��� இ�����க வா��� இ�ைல. ெபா�வாக எ�லா
ம�க�� உ��� ெபா�ளாக இ��தா� அைத ஒ� இக������யதாக�
ச�ப�த� ��������க மா�டா�. “க� க�� ��ேன ஓ�� கலைவ� க��ைய
உ�டவ�க�” எ�ற ெதாட����� இர�� உண� ெகா�ளாத அவ�க�
அ�காைல�ேலேய ��ைச��� �ள�������ப� ெத�ய வ��ற�. அ�வள�
அ�காைல�� இ�லற�தா� ெநா� அ�ல� மா� ெகா�� இ�த
யாசக�க��காக� க�� தயா��� இ��பரா எ�ப� ஐய���� உ�ய�. ேம��
சமண� ைக�� உணைவ வா�� ��ற �ைல�ேலேய உ�டவ� என�
�ற�ப�வதா� அ� �ரவ வ����ள க��யாக இ��க வா��� இ�ைல.
எனேவ க�� எ�ப� பைழய ேசா�ைற� ���பதாக இ��கலா�. ��� ேபான
ேசா�ைற� த���� ஊறைவ��� காைல�� வ�� யாசக���� பைட����ப�
என� க�தலா�. ேம�� ‘���த�ைடய�’ எ�ற ெசா����� ���த க��ைய
உ�பவ� எ�� ெபா�� ெசா�ல�ப�வதா� அ� ���த பைழய ேசாறாக�
தா� இ��க ேவ���.
����, �� �� – “��ய �வர�த� ���� உ�� ஏ�த�� ����
உ�� கா� ெதா� சம�” எ�ற ெதாட� (������பலா� ப�க�) ஆராய�
த�க�. ��ய �வர�த� ஆ�ய ��த�க� ���� உ�� ெவ�ேய�ய ��ன�,
����ைற உ�� கா�ைய அ���ய சமண� எ�� இைத� ெபா��
ெகா�ளலா�. ���� ���� எ�ப� எ�ன? இ� சாதாரணமாக�
ெபா�ம�க� உ��� உண�� ��ப��யான �ழ��� ேசா�ைற��
��ப��யான ேமா�� ேசா�ைற�� ���பதாக இ��கலா�. ��த�க� �ழ���
சாத��ட� ����� ெகா�டன�, சமண�க� ேமா� சாத� ம��� சா���டன�
எ�� ெகா�வ� தவறாகா�. ம�ெறா� இட��� அ�வைக� ேதர� எ�பத��
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அ��ைவ�ட� ��ய உண� உ��� ��த� எ�� ெபா�� �ற�ப�வதா�
(1.128 ��ெவ������ைக – த�ைம ஆ�ன உைர) அவ�க� அ��ைவ��
அட��ய �ழ�� ேபா�ற ெபா�ைள உ����ப� எ��� சமண�க� அ��ைவ
அ�ற ேமா�� ேசா�ைற ம��ேம உ����ப� எ�ப�� வ��ப��ற�. உலக
இ�ப�கைள� ���த� ஆகா� எ��� சமண� ெகா�ைக�� உண��ப��
அட��வதா� இ�வா� ஊ���ேறா�.
சா��ய�� ���ேப�ய கா�ைய� த��� இ�� உ�பதாக�
����ட�ப���ளன�. இ�த� கா� எ�ப� எ�ன? அ��� ேசா�ைற ��� பல
நா�க� ஊறைவ��� ���க���� தயா��க�ப�� பான� இ�. இைத
உ�டா� வ�� ேபாைத மய�க� ேபா�ற மன�ைல �யான���� ஏ�ற� எ�ற
ந���ைக அ�ைம� கால� �ற�க�ட�� உ��.
சமண�க� க��கா�, ��� இவ�ைற� ��ற� �ற�ப���ள�. உட�� காம
உண�� ேதா�ற� �டா� எ�பத�காக இைத� பய�ப��� இ��கலா�. இேத
ேநா�க��ட� க��கா�� எ���கா�� ேச��� உ��� வழ�க� அ�ைம�
கால� �ற�க�ட�� உ��.
உைட
சமண�க� ஆைட அ�யாம� இ��த�� அவ�க� அைத நா�த���ய
ெசயலாக� க�த��ைல எ�ப�� ���க�ப���ள�. ஆனா� ஓ�ட��� ம���
(சா��கா��� ப�க�) நா�� �ர� அகல��ள ேகாவண� அ��த ����
காண�ப��ற�. அ�தாக ஓ��வ� இ�வா� ேகாவண� அ�����கலா�.
எ�லா� சமண� �ற�க�� ஓைலயா� �ைடய�ப�ட த��� ஒ�ைற� ைக��
ஏ�� உடைல மைற�தன�. உ�கா��ேபா� த���� ேம� அம��தன�.
சா��ய�க� �வராைட அ�����தன�. ஆைட�� கா� வ�ண� ஏ��வத��
ம�த மர��� இைலையேயா, கா�� க�ைலேயா, ெச�ம�ைணேயா
பய�ப���ன�. அ�வாைட �வர� என�ப�ட�. இவ�க� உட� ����
உைடயா� ேபா��� இ��ப�. ��ட ேபா�ைவய� எ��� இைண� ேபா�ைவய�
(இ� ேபா�ைவ ேபா���யவ�) எ��� அவ�க� �ற�ப���றன�.
‘க��க�ைட ப�ைட� ெகா�டா�’ எ�ற ெதாட����� சா��ய�க� க��க�
என�ப�� ப�டாைடைய உ���யைத அ��ேறா�. அ� க��க நா���
ப�டாைடயாக�� இ��கலா�.
உைற�ட�
இ� வைக�ன�� த�த� ப��க�� த��ன�. சமண�க� ம��� பா�க��
த��ய� �ற�ப���ள�. அ� தவ� ���� இடமாக இ��கலா�. த� உடைல�
���� ��ேற��ப� க�ைமயாக� தவ� ெச�தன� எ�ப�� ெத��ற�.
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உட� ேதா�ற�
இ�வைக�ன�� க��ற�தவ� என� �ற�ப�வ����� அவ�க� பக� ��வ��
ெவ���� உண��காக அைல�ததா� க�����த� ெபற�ப��ற�.
சமண�கைள� ப��� ‘����ணா� சமண�’, ‘ஊ�ைத வா�� சம�’ எ��
�ற�ப�வதா� அவ�க� ���ப��ைல எ��� ப� �ட� �ல�க மா�டா�க�
எ��� ெத��ற�. உட��ைன இ��� எ�� க��வ� அவ�கள� ெகா�ைக
ேபா��. இதனா� உட�� �ய�ைவ ேதா�� அ��ேக� அவர� உட��
�ைடநா�ற� எ�ெபா��� ��� ெகா����தைத��, அவ�க� இகழ�த�க
உ��ைடேயாராக இ��தைத�� ஆ�ைடய ��ைள ���றா�. மாறாக�
சா��ய�க� ��� பலகா�� ���� ����� ��ைம ெச�� ெகா�ட�
ெசா�ல�ப���ள�. சமண�க� க��கா�� ெபா�ைய உட� ��வ�� ���
ெகா�ட�� சா��ய�க� ம�தமர� �ைவ அைர��� ��ப�க��� �� உடைல
மைற�த�� ���க�ப���ள�. இ� எத�காக எ�ப� ெத�ய��ைல.
�ைற�த அளேவ உண� ெகா���ற சமணைர� ��ட� எ�� ச�ப�த�
அ��க� ������றா�. அ� உட� ப�மைன� ���காம� ��ைமைய�
�����வதாக உைரயா��ய�க� ெசா���றன�. சா��ய�கைள� ெபா��தவைர
��ட� எ�ற ெசா� உட� ப�மைனேய ���பதா��. அவ�க� உட�
ப��தவ�க� எ�� ெத�வாகேவ ������றா� க��ய� ேகா�.
சா��ய�க� வழ�கமான �ைற�� தைலைய ெமா�ைட அ���� ெகா�ட��
சமண�க� ப�தைல� ைக�னராக இ��த�� �ற�ப���ள�.
ெகா�ைகக�
சமண�க� ெத�வ� ஒ�� உ�� எ�பைத ����மாக ம��தன�. த�க� சமய
��வா�ய மகா�ர�� ��னமான அேசாக மர�ைத� ��தமாக� க��ன�.
��ப�கைள� தா��தேல தவ��� அைடயாள� என� க��ன�. க�ைமயான
தவ�தா� உட�ைப வா��ன�. ெவ���� அைலத�, ��ைய� ைக�னா�
ப���� தைலைய ���தமா��� ெகா��த�, பல வைக உ�ணா ேநா��க�
ஆ�யவ��� �ல� த� உடைல� ������� ெகா�டன�.
சா��ய�க� �டக�ைத ேவதமாக உைர�தன�. இைற ம��ைப� ெபா��தவைர
அவ�க� சமண�கைள� ேபா� �� நா��க�களாக இ�லாம� ச���
த�மா�றமான ெகா�ைககைள� ெகா����தன�. ெத�வ� இ��க��� அ�ல�
இ�லாம� ேபாக���, அ� ப��� கவைல�படாம� ம�த�� ��ப�கைள�
ப��� ����க எ��� ��த�� அ��ைர�ப�, ‘கட�� உ��, இ�ைல’ெய��
�ழ�பமாக� ��ன�. “எ��� ����� இ�லாத ெத�வ� ஒ�� உ�ள� எ��
சா��ய�க� ���றா�கேள, அதனா� எ�ன பய� உ�ள�?” எ�� ச�ப�த�
�ன��றா�. �ண�க�� அ��� �ைல��லாதன என��, காண�ப�� உலக�

35

ெபா��க��, உைர��� உைரயா� உண��த� ப�� ஏைனய ெபா��க��
அ�வாேற அ��� ேதா���ய��ன என�� அவ�க� கணப�க வாத� ��வதாக
அவ� ���றா�. சா��ய�க� ேபா� என�ப�� அரசமர�ைத� ��தமாக�
க��ன�.
இ� சமய�தா�� இய��கைள�� ச�ப�த� �க ஆேவசமாக� தா���றா�.
உணைவேய ெப�தாக� க��பவ�, வ�சக�, ந��ண�க� இ�லாதவ�,
��ய�யாதவ�, அ�வ�றவ�, ெந�ய�ற ��ம�க�, இ�ெதா�� ��பவ�,
த��ரசா�க�, மய�க அ��ன�, ��ற�கைளேய பலகா�� ெசா��� ��பவ�,
அ�ச� த��த ���� உைடயவ�, த� தவறான ெகா�ைக�� வ�வா�, நா���
ெவ��ைப உ�டா��� ெபா��ெமா� ேப�பவ�, ேநயம�றவ�, ��த�,
ஒ���ணரா ஊம�, ந�லைத அ�யாதவ�, வா�ெச�பவ�, ந��ைன ���ய
வ��ைனயாள�, ஓ��� ேக��� உண��ைன�லாதா�, உ�கலாகாதேதா�
இய��ைன�ைடயா�, ���ேகா� இ�லாதவ�, ேப� ேபா�றவ�,
ெச���ைடயவ�, ஒ� பய�� அ�யாதவ�, �ர���த�ைம உைடயவ�,
சா�ேறா� ெந� ��லாதவ�, த� மன��� ஒ�த� ம��� ெசா�பவ�,
ேபா�யான தவ� ெச�பவ�, ெபா�ள�லாதன ேப�பவ�, ஆ� ெமா�யாதவ�,
ஏ�பவ�, ஈர�லாதன ேப�பவ�, �ணம�ல ��வா�, ேபா�ய ப�������
ெதாட�க �ைல�� உ�ளவ�, ��ற�ப�ட சமயெந�ைய உைடயவ�, ெப��க�
�த��ேவா�, த�மா�ற��பவ�, அ�பமானவ�, அ�த�� வ�லவ�,
வா���றனா� �ற���பவ�, ப�வைக �ரத�கைள ேம�ெகா�பவ�, ைக���
வண�காதவ�, வ�� ெச��� இய��ன�, �� தவ�த�, ���ய� ேப�
இ�ைமயா� அ�� ெச�� வ�பா��� �ைல��ரா�, ேக�பவ���� ெத��
ஏ�படாதவா�, “ெபா�� இ� அ��, அ�தா�” எ�� வா��� வ�தப�
காரண� ��பவ�, ���� க� �கர� த�வன �கராேத, ��ப�ைத� தாேம
ேத��ெகா�� வ���பவ�க� எ�� பல இக�ெமா�களா� ����றா�.
சமண சா��ய�க�� �ற ஒ��க�கைள� ச�ப�த� க�ைமயாக� தா��வத���
காரண� எ�ன? சமண�க� ஆைட இ�லா���பைத�� �ல� நா��ர�
ேகாவண� அ�����தைத�� ஏ�� ச�ப�த� �வ�� ந�க� ேதா�ற�ைத��
��ன� ேச� ேகாவண�ைத�� ம��� �க�வ� ஏ�? �வ� ப� ஏ���
��வைத� ேபா��த��� உ�ய ப�பாக� ேப�� அவ� சமண சா��ய�க��
��ைச எ����ணைல� �ைற ��வ� ஏ�? காரண� அவ�கள� நா��க வாத�
தா�. அவ�க� �வைன அ�யா�. இைறவ� பாத� வண�க� அ�யா�. �வைன�
க�� ந��க� உ�வ�. ேவதேவ��ைய ��தைன ெச��ழ�வ�. “ஆத��
(அ�வ�ற) அ�ணர� ெபா� உைரகைள� ேக�கா��, அவ�கேளா� ேபச��
ெச�யா��, த��க சா��ர�தவ� ெசா� இ��க�வ� ெமா�, அவ�க�ைடய
உைரகைள� ெகா�ளா��, இவ�க�ட� ெப�ேயா� ந��� ெகா�ளா�, உ�ைம
ெந�ய�லாத �ற�சம�க�� அைடயாள�கைள� க�தா��, அவ�க� ��� சமய
ெந�க�� அற�ைரக�� வ�சைன மா��க�ைத வ��பன, ம�கைள�
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��பெந��� ெச����, ப��க�த�க இ�வா��ைக ��க� தவ� ெச�ய
����ேவா� இவ�கள� ஞான� ���ய ெபா�ெமா�கைள� ெத�யா�
இைறவ� இைற�ேயா� ெபா��� வா�� ேகால�ைத வண����களாக,
அ�யாைம வய�ப�ட சா��ர�கைள ஓ�� ��த�க��, இ��த சமண�
��ட�க�� ஊ��கால� வைர உணரா� வா�நாைள� பா� ேபா��வ�, அவ�க�
��� மடைமைய ���� மய��ேயா� கான� �ைர �க�க� �ட�ைத எ����
ெச�வா� ேபா�றவராவ�, அ�வா� ெச�றவ� ெச�ல���, ஏைனேயா� �����
ெப�க” எ�� அ������ ச�ப�த� “அவ�கைள அ�வா� �ற�சமய���
இ���ைவ�பவ�� த��ைடய உைரகைள எ� உைரகளாக
ெவ��ப���யவ�� �வேன” எ�� �� இைறவ�� ���ைளயாட�க��
இ��� ஒ�ெறன� ���பா� உண����றா�.
மா��� க���கைள� ச���� ெகா�வ�� ஏ��� ெகா�வ�� ேவத���
அ��பைட� ப��. அ�ப� இ��க ேவதெந��� வ�த ச�ப�த� சமண சா��ய
சமய�கைள ஏ� பைகைம பாரா�� ேவர��தா�?
இ�சமய�க�� �ற�த ெகா�ைககளா�ய க�மா� ெகா�ைக, ம��ற���
ெகா�ைக, அ��ைச ஆ�யவ�ைற ைவ�க சமய� ஏ��� ெகா�ட�
ம��ம�லாம� அைத அவ�கைள �ட� ��ரமாக� கைட����த�. ஏென��
அைவ ேவத��� �ற�படா������ அத� அ��பைட�� மாறானைவ அ�ல.
ஆனா� இைற ம��� எ�ப� ேவதெந��� �ரணான�. இைறவ� இ��பைத
ஒ��� ெகா�� அவ�ைடய த�ைம இ�தைகய� எ�� �� வைகயான �ள�க�
ெகா������மானா� சமண சா��ய சமய�க�� ைவ�க சமய��� உ���வாக
ஆ������. ��மா�� �ரம�� �வைன வண��வதாக� �ராண�க�
ேதா����தைத� ேபால� சா��ய� கட��� �வைன� ேபா��வதாக� கைதக�
எ�������. �வ��க��� ேம� க� எ�வைத வழ�கமாக� ெகா����தா�
சா��ய� ஒ�வ�. இ��� ஒ� வைகயான வ�பா�� �ைற எ�� ஏ���
ெகா�ட ம�க� அவைர நாயனாராக ஆ��யைத ேநா��க.
சமண�க�ட� ச�ப�த� ெச�த வாத� தா� எ�தைகய�? அவ� த�
ெகா�ைகயாக வ�����ய� இைறவ� உ�� எ��� க��ைத ம��ேம.
���ப� ���ப �வெப�மா�� ��ைத� ெசய�கைள ம��ேம �ைணயாக�
ெகா�� வாத� ���� அவர� ��ைற நா��க�களா�ய சமண�க� எ�ப�
ஏ��� ெகா����க ����? இைவ எ�லா� �ராண� ���க�, க���
கைதக� எ�� அவ�க� த�����க� ���. அன� வாத�� �ன� வாத��
அ����� ெபா��தமான வாத �ைறக� அ�ல. �� எ�ப� அவ� வாத���
ெவ�றதாக அவ�க� ஒ��� ெகா�டா�க�? ந��ைலேயா� ���� வழ�க
ேவ��ய அரசேனா, பா�ைவயாள�களான ெபா� ம�கேளா இைத எ�ப� ஒ���
ெகா�டா�க�?
உ�ைம எ�னெவ�� ைசவ�க�� ைவணவ�க�� �ற �� ெத�வ
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வ�பா��ன�� த��த�ேய ���� �ராண� கைதக�� அ��பைட��
ஒ�வைர ஒ�வ� தா���� ெகா����த �ைல�� இவ�க�� �ர�பா�கைள�
கா��ேய இைவ அைன��� ெபா� எ�� ����� வ�த சமண சா��ய�க���
எ�ராக ம�கைள ஒ��ப���னா� ச�ப�த�. �ராண� கைதக� ஒ�ெவா�
ெத�வ�ைத உய����� ஒ�ெவா�ைற� தா����� ேப���றன. �வைன
உய���� �ராண� கைதகைள அவ� ேபா��னா�� ேவத� ஒ�ேற இைவ
அைன�ைத�� ஒ�� ப���� எ�பதா� ேவத ெந�ையேய அ�க�
வ������றா�.
சா��ய, சமண� ெகா�ைகக� தா� வடநா������ வ�தனேவ த�ர இ��
அைத� ��ப��யவ�க� யாவ�� த�ழ�கேள. அவ�க�� �ராமண�� உ��.
இ��ர�� சமய�க�� த��க வாத��� அ��பைட�� அைம�ததா�
அவ�கைள வாத��� ேதா�க��ப� எ�த�ல. “உ�க� ேவத��� �வைன�
ப��ய ���ேப இ�ைலேய, எ�த அ��பைட�� ��க� �வைன ேவத �த�வ�
எ�� �க����க�?” எ�� அவ�க� வாத� ெச����க� ���. எ�ெபய���
அைழ���� இைறவ� ஒ�ேற எ�ற ேவத� க��ைத �� ைவ��� தா�
ஞானச�ப�த� அவ�க�ட� எ��வாத� ������க ேவ���.
��வா�ெகா����� ப�க��� ச�ப�த� ���� ஆ�ர� உைடயா�, க���
ஆ�ர� உைடயா�, வ��� ஆ�ர� உைடயா�, ெபய�� ஆ�ர� உைடயா�
எ�� ��வ� �� ேவத� 10 ஆவ� ம�டல� ��ஷ ��த� க��ேத. அேத
ப�க��� சாைக ஆ�ர� உைடயா�, சாம�� ஓ�வ� உைடயா� எ�� ���
த� க���க��� ேவத ஆதார� உ�� எ�பைத� �ல�ப����றா�.
ம�க� ச�ப�த�� க���கைள ஏ� ஏ��� ெகா�டா�க�? நா��க� ேப�
நா�த��� ஏ�ய சமண சா��ய�க� அ���� ���ய��வ� ெகா��த அள���
உண����� இட� ெகா��க��ைல. ம�த வா�� எ�ப� அ�� உண���
இர��� கலைவ அ�ேறா? உண����� இட� ெகா��காம� வற���தனமான
த��க ��யாக வா��ைக� �ர��ைனகைள அ��ய சமண சா��ய�க��
ேபா��னா� அ��பைட����த ம�க��� அ�ைமயா�� வ���ற ஞானச�ப�த�
ம��� ��நா��கரச�� உண���மயமான அ���ைற ஆ�த� அ��பதாக
இ��த�. அ�றாட� ��� ேநர� அ�ைவ� �ற�ேத ஒ��� ைவ�� ���
�ராண� கைதகைள ந�� இைறவைன �ைன�� காதலா�� க������ க���
ம��த� ம�க��� ஒ� ��ைமயான அ�பவமாக இ��த�. அ� ஆ�தலாக��
இ�பமாக�� இ��த�. அதனா� தா� அவ�க� �ற� சமய�கைள�
�ற�க���� ைசவ����� ����ன�. ச�ப�த�� இைச� �ற�� அ�� ���ய
ப�� வ�����க ேவ���.
பயம�யா� ��க�க�� ேபா�ற இ�த�
�வ�க��� கா�டமான தா��த�� அவ�ைடய இளைம�� ம�கைள� ெப���
கவ�����க ேவ���.
சமண�களா� அ�ய இ��த ைசவ� இவரா� ��ய வ��ட� ��நைட ேபாட� 38

ெதாட��ய�. எனேவ தா� ச�ப�த� ைசவசமய� �ரவ�க�� �தலானவராக�
ேபா�ற�ப��றா�.
��த�� மகா�ர�� வ��த ெகா�ைகக� ச�ப�த� வ���த� ேபா�ற
நாக�கம�ற வா��ைக �ைறைய� ேபா��க��ைல. ச�தாய�
க���பா�க����� ��ப�� மன� ேபான ேபா��� வாழ ����ய �ல�
இ�சமய�கைள� ேபா�ைவயாக� பய�ப��� அ�வா� நட�� ெகா����க
ேவ���. உைழ�க ���ப� இ��� ��ைச எ��� உ�ப��, ஆைட����
��வ��, உட� ��ைம ப��� கவைல�படாம� இ��ப��, தவ� எ�ற
ெபய�� கா�ைய� ���� ��� மய��� �ட�ப�மான ���ேகா� இ�லாத
வா��ைக அ�ைம� கால��� அெம��கா�� ஏ�ப�ட ��� இய�க�ைத�
ேபா�� இ��பைத அ�ய ���ற�. சமண��� �ல கால� உழ�ற அ�ப�
���ேகா� இலா� ெக�ேட� எ�� வ���யைத �ைன� ��க. இ�த�
கலாசார� பர�னா� ச�தாய� ��ைம�� நாக�க��� ��னைட� ெகா���
அ�லவா? எனேவ இ�த� ேபா�ைக உடன�யாக� த��� ���த ேவ��ய�
ஒ� ச�தாய� க�டாயமாக இ��த�. சமய��� ெபயரா� ஏ�ப�ட இ�த�
தவ�கைள ம�ெறா� சமய��� ெபயரா� ஒ���� க��ய ச�ப�த� ஒ� ச�க
�����த�காரராக�� �ள��னா�. அெம��கா�� ஹேர ���ணா இய�க��
ேயாக�� பர�ய ��ன� ���� கலாசார� அ��தைத நா� அ�ேவா�.

4

அ�ப�
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6

ந� ப� ஆன� எ�ெபா��

பா��ய ம�ன�� அைம�சராக இ��த வாத�ர�க� அரா�ய வ�க�ட�
��ைர வா�க� கட�கைர� ப����� ெச�றா�. அ�� �வெப�மா� ���த
மர�த��� �� வ�வாக எ��த�� இவ��� உபேதச� ெச�தா�. வ�த
ேவைலைய மற�� இைறவ��� ஆலய� எ���வ�� த��ட�
ஒ�பைட�க�ப�ட ெபா�� ��வைத�� ெசல��டா�. அரச�ட���� அைழ��
வ�த��, �வ�ட� �ைற�ட, ெப�மா�� ந�கைள� ப�யா��� ��ைர�
ேசவகனாக வ�� பா��ய�ட� ஒ������ ெச�றா�. இர�� அ���ைரக�
���� ந�யா�ன. அ� க�� �ன�த அரச� ம�வாசகைர� �ைற���டா�.
�� இைறவ� ம�வாசக�� ெப�ைமைய அரச�� �ற�� உண�மா�,
ைவைக�� ெவ�ள� ேதா������ ���ைளயாட� ���தா�.
இ�த �க��� ���ைளயாட� �ராண��� �ற�ப���ள�. ம�வாசக�
வா��� நட�ததாக� �ற�ப�� இத�� அவர� ��வாசக��� அக�சா��
உ�ளதா? ஆரா�ேவா�.
��வாசக��� 3 இட�க�� ந�ைய� ப�யா��ய �பர� �ற�ப���ள�.
������ ��வகவ� 36வ� வ��� – “ந�ைய� ��ைர ஆ��ய ந�ைம��.”
��ேவசற� 1-“ந�கெள�லா� ெப����ைர ஆ��யவாற�ேற உ� ேபர�ேள.”
ஆன�தமாைல 7- “ந�ைய� ��ைர� ப�யா�� ஞாலெம�லா� �க���தா�.”
இ� த�ர 9 இட�க�� �வ� ��ைர� ேசவகனாக வ�த ெச��
�ற�ப���ள�. இ�த 12 இட�க�� எ���, இ�த� ���ைளயாட�
தன�காக� ெச�ய�ப�டதாகேவா த� வா� நா�� நைடெப�றதாகேவா
ம�வாசக� ����ட��ைல.
த�னட�க��� காரணமாக, ம�வாசக� த�ைன� ப��� �றாம� இைறவ��
���ைளயாடைல ம��� ������றா� எ�ற வாத� ெபா��தா�. ஏென��,
ம�வாசக� பல இட�க�� இைறவ� தன�காக� ெச�த ெப�� க�ைண ப���
பலவாறாக� �க��றா�. எ� ��ற�கைள� ெபா��ப��தா� ஆ��
ெகா�டாேய, இைறவா உ� க�ைண��ற�ைத நா� எ�ப� இய��ேவ� எ�� 40

����றா�. எ�ைன� ��ைல�� வா எ�� ப��� எ�ைன உ�
அ�யவ�ட� ���ைவ�தவ� அ�லவா � எ�� ேபா���றா�.
.
நா�ேனைன நலம� ��ைல��
ேகாலமா�த� ெபா���� வ�ெகன
ஏல எ�ைன ஈ�ெகா��த��
அ��ட� ெச�ற அ�� ெப�� அ�யவ�
ஒ�றெவா�ற உட�கல�த��……… ����� ��வகவ� 127- 131
எ�த� ���ைளயாடைல�� இ�னா��காக� ெச�ய�ப�ட� எ�� ���
வழ�க� இ�லாதவ� ம�வாசக� எ�ற ���� ெபா��தா�. ஏென��, �����
ம� �ம�த �க���ைய� ���ேபா�, ‘அ�யவ�காக� பா�கா� ம� �ம��’
எ�� ��� வா���ைய� ப��� ������றா�. ����� ��வகவ� 15
பா��ய ம�ன��காக� ��ைர� ேசவகனாக இைறவ� வ�தைத� ���பா���
ப�க��� 6 இட�க�� ������ ‘ம�ைரய� ம�ன� ம��ற�ேபாட
ம�����’ பா����ரா� எ�� இைறவைன� ேபா��� அவ� எ�த இட����
தன�காக இைறவ� ��ைர ேம� வ�ததாக� �ற��ைல.
அ�சய�ப�� எ�ற ப���� அவ� ������ அ�சய�, மா�ட�� கைடயனான
த�ைன இைறவ� ஆ��ெகா�ட� தா�.
ம��ேல �ற��ற�� ம�ணாவத� ெகா��ப���ேறைன
அ�ண� ஆ�� த� அ�ய�� ���ய அ�சய� க�டாேம.
ேம�� அவ� இைறவ�� �க� ெப�ய அ�சய� ெசயலாக �ய�� பாரா��வ�
க�ைல� �ைச�� க�யா��ய ��ைதைய� தா�. ஆ�. க� ேபா�ற த�
மன�ைத ெந�ழ ைவ�� ‘ெம� தா� அ��� ��������, ைக தைல ேம�
ைவ�� க��� த��� உ�ள� ெவ���’ இைறவைன� ேபா��� ெந���
ஆ���ப���ய ெசய� தா� �க� ெப�ய அ�சய�.
க�ைல ெம�க� ஆ��� ��ைச ெகா��
எ�ைன �� கழ�க�ப� ஆ��னா� – ���சதக� 94

க�லா மன��� கைட�ப�ட நாேயைன
வ�லாள� ெத�ன� ெப���ைறயா� ��ேச���
க�ைல� �ைச�� க�யா��� த�க�ைண
ெவ�ள� த��� �ைன க��த ேவ�யைன
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��ைல நக� ���� ��ற�பல ம���
ஒ�ைல �ைடயாைன� பா���கா� அ�மானா� – ��வ�மாைன 5

இைறவ�� ம�ற ���ைளயாட�கைள வ���ப� ேபால, எ�ேகா எ�ேபாேதா
நட�த� எ�ற �ைற�� தா� அவ� ந�ைய� ப�யா��ய ���ைளயாடைல��
���றாேர அ��� த� வா��� அ� நட�ததாக� ����டாத �ைல�� இ�த�
கைத எ�ப�ேயா ம�வாசக� வரலா��ட� த�ைன இைண���
ெகா����ட�.
எ�லாவ����� ேமலாக, ந�ைய� ப� ஆ��ய ���ைளயாட� ம�வாசக�
கால���� ��ேப நட�த� எ�பத�� வ�வான சா��, ம�வாசக����
கால�தா� ��ப�ட ��நா��கரச�� இைறவ� ந�ைய� ப� ஆ��ய
�க���ைய� �����வ� தா�.
அ�ப�� �����ழைல� ப�க��� இைறவ� இ�கா�� ந�ைய� ப�யாக�
ெகா�� ம��வதாக� ���றா�.
எ��னா� இைறயா� இ�கா��ைட
ந��னா� ப�யா ம����றேதா�
ெப�யனா� த� �ற�ெபா� சாதைல
���னா� ெதா� �� �ழைலேய

��வா��� ப�க��� ேம�� ெத�வாக இைறவ� ந�ைய� ��ைர ெச�பவ�
எ�ேற ���றா�.

ந�ைய� ��ைர ெச�வா�� நரகைர� ேத� ெச�வா��
�ரத�ெகா�டாடவ�லா�� ����� நா� ெச�வா��
�ரச���தாைன ��ேனாட ��ப��தமர�க� ஏ�த
அரவைர� சா�� ��றா�� ஆ�ரம��த அ�மாேன

இ�� இைறவ� எ�லா� வ�லவ� எ�பத��� சா�றாக �ல எ����கா��க�
த��றாேர த�ர இ�த �க��� நட�ததாக அவ� ����ட��ைல.
மைறமைல அ�க� ��வ� ேபால ம�வாசக� ��நா��கரச���� கால�தா�
���யவ� எ�பைத ஏ��� ெகா�டா�� �ர��ைன �ர��ைல. த�
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கால���� ��கால���� இ��த பல அ�யா�கைள� ������ அ�ப�
ெப�மா� ம�வாசக� ப��ேயா அவ� ெபா��� ந� ப�யா�க�ப�டைதேயா
����டாதத�� ��கைல� த��ற�. அ�ப� ம��ம�ல �ற ேதவார
ஆ��ய�க�� ம�வாசக� ப��� ����ட��ைல எ�பைத�� கவ��க
ேவ���.
எனேவ ந�ைய� ப� ஆ��ய �க��� ம�வாசக� கால��� நட�த� அ�ல, இ�
இைறவ�� எ�லா� வ�ல த�ைமைய �ள�க வ�த ஒ� ��� எ�பைத நா�
ஒ��� ெகா�ள ேவ������ற�.
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7

அ�பர�க�� உவைமக�

உவைம எ�ப� அ�க����ேள �த�ைமயான�; �ற அ�க���
அ��பைடயான�� �ட. உவைம அ�ைய� பய�ப��தாத �லவ� இ�ைல.
��நா��கர� நாயனா�� இதைன ��வாக� பய�ப����றா�.
இைறவ�� �க� உைர��� அேத ேவைள�� த�ைன� தா���� ெகா��
ேப�வ� அ�பர�க�� த���ற��. அவைர� ெதாட��� ம�வாசக��,
அ�ண��யா��, ��ன� ராம��க வ�ளலா�� இேத பா�ைய� ��ப��ன�.
நாயனா�� உவைமகைள ெபா�� உவைம, �க�� உவைம என இ�வைகயாக�
���கலா�. ���, பவள�, ேத�, ��� ேபா�ற உய��த ெபா��கைள
உவைமயா��வ� ெபா�� உவைமயா��. இ�த உவைமக� ெப��பா�� ஒ�
ெசா� அ�ல� இ� ெசா�லாக இ����. ெபா�வாக, இைறவைன
வ�����ேபா� ெபா�� உவைமகைள� பய�ப����றா�.
ெவ��� ��ற�ன �ைடயா�
க�ம�ேபா� க�ட�தழக�
���ைன� பவள�ைத �ைள�த ெவ�
ெதா��ைன� �ட� ேபாெலா�� ��தைன
�டைர� ேபாெலா�� ��ண ெவ���றைன
க����� க�� ேபா�வா� கட�� �ர�டனாேர

ஆ�யவ�ைற இத�� எ����கா��களாக� �றலா�.
த� ��ைமைய� ������ேபா� �க�� உவைமகைள� பய�ப����றா�.
ெசா� ெதாட�களாக உ�ள இைவ ஒ� �க�வாகேவா, ஒ� கைத�� ����ய
வ�வமாகேவா அ�ல� பழெமா�யாகேவா இ��க� கா��ேறா�. அ�தைகய
உவைமக�� �லவ�ைற� பா��ேபா�.

44

ஊ���� ��யவ� ஒ�வ� ஒ� �ள���� வ��றா�. அ��ள��� ஆழ� எ�ன
எ�� ெத��� ெகா�ள �����றா�. �ள���� ஒ� காவ�கார� உ��.
ஆனா� அவ� த� கடைமைய� �ற�க��� எ�ேகா ேபா���டா�.
அ��ைல�� �ள�கைர�� ��� ெகா����த �லைர அவ� �ன��றா�.
அவ�கேளா வ�ப�க�. ‘�ள��� ஆழ�ைத �ேய ெத��� ெகா�’ எ�� ெசா��
அவைன� �ள����� த����டா�க�. ஆழ� �ைல ெகா�ள��ைல. எ�த�
�ைற� ப�க� ெச�றா� கைரேயற ���� எ�பைத அ�யாம� அவ�
த���றா�.
இ�த �ைல�� தா� இ��பதாக அ�ப� ெத����றா�. உ��� வ�ைய
�ைறயாக அ���பா�� ந�� என�� ��னதாக� �ைட�க��ைல. �ண�க��
வா��ைதைய� ேக�� சமண� எ��� ஆழ� ெத�யாத �ள��� ����
த�மா�, �ைல ேநாயா� ����� ����ேற�. �வெப�மா�� ெப�ைமைய
அ��ேதா�� வா��ைதகைள ��னேம நா� ேக����தா� இ�த �ைல
வ����காேத எ�� வ����றா�.
கா�தா�பவ� காவ� இக��தைமயா�
கைர��றவ� க��ெகாெள�� ெசா��
��தாய கய��க ����ட
�ைலெகா��� வ���ைற ஒ�ற�ேய�
வா��ைத இ� ஒ�ப� ேக�ட�ேய� 4.1.5
காம வய�ப�� இைறவைன மற�� ��வ� பல�. ஏேதா ந��ைன� பயனா�
அவ�க��� இைறய�� ெந���� ����� வா���� ����ற�. ஆனா�
அவ�க� மனேமா பைழய ெபா�� ெந��ேலேய ெச�ல �ைழ�ற�. உ�த
வயைலேய ம�ப��� யாராவ� உ�வா�களா? இ�த� ேபைத ெந�ச� ம���
ஏ� இ�ப�� பைழய பாைத�ேலேய நா�ட� ெகா��ற� எ�� ேக��றா�
அ�ப� ெப�மா�.
எ�� பாைவ ந�லா� �ற� ��� நா�
ெதா�� ேபா�� ��ேறைன�� ����ெகா��
உ�த சா�வ�ேய உ�வா�ெபா���
இ�ைத ெந�ச� இ� எ� ப���றேத. 5.90.8
ந� ஒ�� வா�� க��ய ந�ல ஊ�ட� �� �ைலைய� கட�� ெச���
ேபா� அ�� ஒ� வரா� �ைன� க�� அதைன அைடய ���� த� வா��
இ��தைத�� இழ�த கைத ேபால ம�க� ��டாத ெபா�� ெச�வ����
ஆைச�ப�� எ��� ���யதா�ய �வ ப��ைய இழ�� ����றன�.
அ�தைகேயா���� �வெப�மா� அ�� ��வா�.
ந�வரா� க�வ� ெச��
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ந�றைச இழ�த� ஒ�த
ெத�வரா� மா�ெகா� ��ைத
���பேதா� ��ைத ெச�வா� 4-27-5

ஒ� ந�ல இ�ல�தர� எ�றா� ந�பக�� ப���� எ�பைத உண���
��பக�� அத���ய ஏ�பா�கைள� ெச�வா�. ேபைதயாக இ��தா�
��பகைல �ேண க������, ப� வ�த �� உண� தயா��க ��ப�வா�.
அ� ேபால� ேபைதயா�ய நா� வா��� ��ப��ைய �ேண க��� ���,
��ைம�� உட� ந���ற�� இைற வ�ைய� ேத���ேற� எ�� த�ைன
இக��� ெகா��றா� வா�ச� ெப�மா�.
��பக� உண�க� அ���
ேபைதமா� ேபா�ேற�
4.28.1
��� கைர�� ���� ெகா�� தன��� ேதைவயான உணைவ� ேத��
ெப��ற�. மர��� �� அம����ள ெகா�ேகா வ��ைற �ர�ப �ய��
ெச�யாம� ப�யா� வா� வா� ��� அல��ற�. அ� ேபால ம�க� ��ப���
உழ�� அல��றா�கேள அ�� உ��� வ�ைய� கைட����காம� �ய
�ண�க� ஆ�ய சர�ைக� �ம�� ���றா�க� எ��றா� அ�க�.
மர�ெகா� காெமன வா���டல�
சர��� கா�� ���� 5-75-1
��னா� சமணரா�ய அவ� நைக�����ய த� பைழய �ைலைய �வ���
���, அ����� தா� த��யைத�� ���றா�.
சமண� �ற�க� ��ைச உணைவ� ைக�� ஏ�� உ�ப�. ைகக����� ெந�
�ேழ ெசா���ேபா�, அைத� த���க� ைககைள உய��தாம�, க��ைத� �ேழ
வைள��� ைககள�ேக ெகாண����, �ைல�ைலயாம� இ��பத�காக�
கா�கைள �����ெகா�� ��றவாேற உ�ப�. அ�தைகய ��ம�க� ��ய
ெபா��ைரகைள ெம�ெயன� க�� அவ�க� ����ைட� கல��, ��
அ�ேவட�க� ���த வைல�� அக�படா� அ� ������� த��� �றேம
வ�� ேச��ேத�.
ைகெயலா� ெந�பாய� க��ேத ��ட�
கா������ ������ ைகய� ெசா�ன
ெபா�ெயலா� ெம�ெய�� க��� ����
���வரா� அக�படா� உ�ய� ேபா�ேத� 6.11.9
இைறவைன வ�ப�வத���ய தல�க� உ�ளன. அ�� ெச�� உ��� ெந���
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கலவாம� ம�க� இ�ப�ைத எ�ெக�ேகா ேத���றன�. ஆ��� ெதாைல�த
ெபா�ைள� �ள��� ேத�� அ���க� உ�ேடா எ�� �ய��றா�
நா��கரச�.
��ம�யா�
ஆ��� ெக���� �ள���� ேத�ய ஆதைர�ேபா�
கா��� ெக��� உலெக�லா� ��த�வ� கா�பத�ேக. 4.97.6
இைறவா, ஏ� அ�ேயைன அ���லாத சமணேரா� உற� ெகா�ள� ெச��
��ட��� ஊைம வ�கா����தா� ேபா�� ெச����டா� எ��
�ன��றா�.
ெகா�ைத�� ��க� வ�கா��
��ெத�ைன� ேகா�ெச�தா� 4-100-2
பய� அ�ற பா� �ல���, ந�ல �ைர �ணாக� பா���ய� ேபா�ற த�
மடைமைய ெவ��ப����றா�.
பா��ேக ��ைற��
வ��ைட வாழ மா�ேட� 4-31-6)
ஐ�ெபா�களா� பலவாறாக வ��த�ப�� உ�ப�க��� அ��� இ���
அைல�� ேதா� ேபால�� தா� இ��ததாக அ�ப� ெப�மா� ���றா�.
க��ைட� ேதா� ேபா�ேற� 4.31.6
ெச��ட� �ள�க��� (��ய உதய���) ��� ேகா�ைய �ல��வா� உளேரா?
ேகா� தாேன ��� தாேன அட���. அ�வாேற தா� தகாதன ெச���
கால���, �ல��வா��ைமயா� தாேம ெச�� தாேம ஓ��தைத�
������றா�.
�ல��வா� இலாைமயாேல
�ள�க��� ேகா� ேபா�ேற� 4.31.5
��ப�ைத அ�ப��தா� தா� ��ம�க��� உ�ைம �ல�ப�� எ���
ெபா�� ெபா��த வா��ைத�� இல��யமாக� தா� இ��தைத��
������றா�.
உ�றலா� கயவ� ேதறா�
எ��� க��ைரேயா� ஒ�ேத� 4.31.8
47

அ�பர�க�� ேதவார��� பழெமா�� ப�க� எ�ேற ஒ�� உ��. பர�பைர�
ைசவரா�ய அவ� சமண சமய�ைத� த�� உ�ைய� ����ெகா�� ���த�,
ெப�மாைன� ைக�னா� ெதாழா� கால�ைத �ணா��ய�, சமண�க� ெச�த
ெசய�க�� அக�ப��� ப�லா��க� ����ற�, பய�ைடய ெபா�ைள
����� பய��லாத ெபா�ைள� ைகெகா�� வா�நாைள �ணா�� க��த�
ஆ�யவ���� ஒ�ெவா� பாட��� ஒ� பழெமா�ைய உவைமயாக�
கா���றா�. அ�த� பழெமா�க� �ேழ தர�ப���ளன.
�ைவ�ைடய இ�ய க� இ��க�� அதைன ����� �ைவய�ற கா�கைள
����ேன�.
க����க� கா�கவ��த க�வேனேன. 4.5.1
ைக�ப��த�� எ�தாக��, உ�பா���� �ைவைய உைடய�மான �யைல
����� ைக�ப��த��� அ�தா�, ைக�ெகா�டா�� உ�ண� த��ய�றதா�
உ�ள கா�ைக�� �� ெச�ற அ���ைய� ேபா�றவ� நா�.
�ய�����
கா�ைக� �� ேபானவாேற. 4.5.2
அற� �ைல ெகா��காமேலேய ��ட�� அதைன ����, பாவ�ைத �ைல
ெகா���� ெப�ற அ���லாதவ�.
அற���க
மற� �ைல��� ெகா�டவாேற. 4.5.3
�ரவ வ�வமாக இ���� ����த ��னா� �ட� ெபா�ளா�ய ெபா�ைமைய�
ெச�ய ��ப�பவைர� ேபா�றவ�.
ப��ரா�
பாைவ ெசய� பா��ேதேன. 4.5.4
ஒ�வ� ஏ�ப���ய ச�ைட�� அதேனா� எ�த� ெதாட��� இ�லாத ம�றவ�
அக�ப��� ����வ� ேபால� ����ேற�.
ஏத� ேபா���
ஆதனா� அக�ப�ேடேன. 4.5.5
இ��டைற�� மல��� ப�ைவ� பா� ேவ��� கற�க �ைன�� உைதப��
அ��� நா�.
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இ��டைற��
மல� கற�� எ��தவாேற. 4.5.6
�ள�� இ����ேபா�, ������ைடய �ைய� ��� காய� ெகா�வாைர�
ேபா�றவ�.
�ள����க
������� கா��தவாேற. 4.5.7
ம�க� ����லாத ஊ�ேல ��ைச எ��க� ெச�� இைள�த அ��� வ�ஞ�.
பா���
ப��க� ��� எ��தவாேற. 4.5.8
ெச�த���ய ெசயலாக� தவ� இ����ேபா�, அதைன ����, பயன�ற
ெசய�கைள� ெச�� ெப��த� ெகா�ேட�.
தவ���க
அவ�ெச�� த���ேனேன. 4.5.9
ெம��த�� ஏ�றதா� ���ைவ உைடயதா� இ���� க��ைப ����, க��க
இயலாத �ைவய�ற இ��ைப� க��ேத�.
க�����க
இ��� க��ெத��தவாேற. 4.5.10
அ�பர�க� ம�க�� ெபா�வான இய��ைன� த� ேம� ஏ���ெகா��
அவ�க��காக இைறவைன ேவ���றா�. அவ� த��ட� இ��பதாக� ���
���ண�க� ந� ஒ�ெவா�வ�ட�� உ�ளன. இ�த உவைமகைள� ெகா��
அைத அ��த� ���தமாக ந� உ�ள��� ப�ய ைவ�பத� �ல� ந� �ைறகைள
நா� உணர ைவ�� ��ேனற வ� கா���றா� அவ�.
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8

இ�பேம எ�நா�� ��ப��ைல

ஒ� ��ப��லாத வா��தா� எ�ேலா�� �����ேறா�, ஆனா� யா�� அ�ப�
வாழ ��வ��ைல. ��ப����� காரண� எ�ன? ஆைசேய எ�� சமண
சா��ய சமய�க� ����றன. சமண��� வா��ைக�� ெப�� ப��ைய�
க��த நா��கரச� ஆைசகைள ����மாக ஒ���� தாேன �ற�யாக
வா��தா�? அவ��� ஏ� �ைல ேநா� ஏ�ப�ட�? இ� ேபா�ற �ள�க�
ெசா�ல ��யாத ��ப�க���� காரண� ���ைன எ���றன
அ�சமய�க�.
நம�� வ�� ��ப�கைள இ� வைகயாக� ���கலா�- �க�கால� ��ப�க�,
வ��கால� ��ப�க�. நாைளய ��ப�க�� �ைனேவ ந��க ைவ��ற�.
அைத� தா� அ�ச� எ��ேறா�. ந�ைம� ேபா�ற சராச� ம�த�க� நா�
��வ�� ஆ�� ��வ�� எதாவ� ஒ���� அ���தா� வா��ைகைய�
க���� ெகா�����ேறா�. அரச� �யெந��� நட�பவனாக இ��தா� அவ�
ெகா��க����� த�டைன�� அ��, உ�� ேபா���ேமா எ�� அ�� நா��
ெபா�ைம ஒ��க�கைள� ��ப�ற ேவ������ற�. அத� �ைளவாக
நரக��� இட��பட ேவ����ள�.
அ�ச�� இ�ப�� ஒ���ெகா�� எ�ரானைவ. ஆ�ர� இ�ப�க��� ந���
இ��� ைவ�தா�� எ��� அ�ச� த�� ெபா�� ஒ�� இ��� ��டா� அ�த
இ�ப�கைள அ�ப��க ���மா? எனேவ ��ப�ேதா� �ட அ�ச�ைத��
ஒ��க ேவ���.
�� �ைன�பயனாக �ைள�த ��ப�கைள ���வ� எ�ப�? அவ�ைற
அ�ப���� தா� ���க ேவ��� எ�� சமண� ெசா��ற�. அவ������
த���க �ய�றா� ���� �ற�� அ�ப��க ேந���. இ�த� �ற��ேலேய
அ�ப�����டா� ம��ற� இ�லாம� ேபா��.
சமண��ற� நா��கரச���� �ைல ேநா� ஏ�ப�ட�. அ�ப��தா�
������� எ�� ப�ைல� க����ெகா�� அைத ஏ��� ெகா�டா�. ேநா�
��வத��� ப�லாக, வர வர ����ப�ட�. அவரா� தா�க ��ய��ைல, கதற�
ெதாட��னா�. த� சேகாத��� ஆேலாசைன�� ேப�� �வைன� த�ச�
அைட�தா�. அ�ைக �ர�டான� ெப�மா�ட� ����ற� �ைல த���த���,
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����ற� �ைல த���த��� எ�� �ைற��டா�. ேநா� ���ய�. அவ� ஒ�
��ய உ�ைமைய� க�ட��தா�. ��ப� ��க, ஆைசைய ஒ��தா� ம���
ேபாதா�, ஆலம� ெச�வ�ட� ��ைமயாக� சர� அைடய�� ேவ���.
ஆைச�� ���ைன�ேம ��ப����� காரண� எ�ற ெகா�ைகைய� சமண
சா��ய�க����� ஏ��� ெகா�ட ைசவ� ��ப������ ��பட ஒ�
��ைவ�� அ��த�.
நா��கரச� சமண� ���� ைசவ���� வ�� ேச��தா�. சமண ��மா�க�
அரச�ட� த�க��� இ��த ெச�வா�ைக� பய�ப��� அவ���� பல
��ப�கைள ஏ�ப���ன�. அரச�� பைகைம ெதாட��� ��ப� த�த�. ந��
ஊ�ட�ப�டா�, ��றைற�� த�ள�ப�டா�, கட�� த�ள�ப�டா�. அவ�
அ�ச�� இ�ைல, ��ப�பட�� இ�ைல. உ�� ேபாவைத� ப�� அ��பவ�க�
தா� அரச���� க���ப�� வாழேவ���. இவ��ேகா நரக� ப��ய அ�ச�
�ட இ�ைல. எத��� அ�ச� இ�லாததா� ெபா� ெசா�ல ேவ��ய அவ�ய��
இ�ைல. எ�த� ���� ந�ைம� ���கா�, இ�பமாக வா�ேவா�, இ�பேம
எ�நா�� ��ப��ைல எ�� �ழ��னா�.
நாமா���� ��ய�ேலா� நமைன ய�ேசா�
நரக�� �ட��பேடா� நடைல ��ேலா�
ஏமா�ேபா� ��ய�ேயா� ப�ேவா ம�ேலா�
இ�பேம எ�நா�� ��ப ��ைல
தன�� இ�த �ைல எ�ப� ஏ�ப�ட� எ�பைத�� அ��த ப���� ���றா�.
அரச��ெக�லா� ேபரரசனான ச�கர��� அ�ைமயாக� த�ைன ஆ���
ெகா����டா� அவ�. அவ� யா���, எத�� அ�ச ேவ���?
தாமா���� ��ய�லா� த�ைம யான
ச�கரன� ச�கெவ� �ைழேயா� கா��
ேகாமா�ேக நாெம��� �ளா ஆளா��
ெகா��மல��ேச வ��ைணேய ��� ேனாேம.
இ�த அ�ச��ைம அவர� பாட�க� எ�லாவ���� ெதா��தா�� �ல
பாட�க�� அ� ெத�வாக ெவ��ப��த�ப��ற�. எ����கா�டாக,
�����, �ைற��, ���ேதா� ஆைட��, பவள� ேபா�ற �ற��, காைள��,
மா��� பர������ற பா��க��, ெக�ல ஆ�� ��� உைடய ஒ�ப�ற
அ�ைக �ர�ட�ைடய அ�யவ�க� நா�. ஆத�� நம�� அ��த���ய ெபா��
யா�� இ�ெபா�� இ�ைல. இ�� ேதா�ற� ேபாவ�� இ�ைல.
��ணெவ� ச�தன� சா��� �ட����க� �ளா ம���
வ�ண உ�ைவ �ைட�� வள�� பவள �ற��
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அ�ண லர��ர ேண�� அகல� வளாய அர��
��ண� ெக�ல� �ன� �ைடயா ெரா�வ� தம�நா�
அ��வ� யாெதா�� ��ைல அ�ச வ�வ� ��ைல.
தன�� இ��� அ�ச��ைல, த�ைன அ����த���ய ெபா�� நாைள��
ேதா�றா� எ�ற உ��ைய� �ல�ப��� இ�ப�� ப��� பாட�க� பா��றா�.
�வெப�மா�ட��� சரணைடய ேவ��ெம�றா� உலகாயத இ�ப�க�� ப��
�ட ேவ���. த� இைட�� க��ய க�த� த�ர ேவ� எைத�� உடைமயாக�
ெகா�ளம�, �ைட�தைத உ��, க�ட இட��� ���யவ� அவ�. எ�ைன�
கா�ப� அவ� கட�, இைற ப� ெச�வ� எ� கட� எ�� வா��தவ�.
அவ�ைடய ��வ�� பாடைல� பா��க�. அ�பல�க�� பா� �த�யன இ��
�� ேமேலேய ப���� �ட��றா�. இவர� ெபா��ைப� �வ� ஏ���
ெகா����டா�. இவ� ஏ� பண�கார�கைள� �� பா� வாழேவ���?
�க�டமா� அ�பல�க� �� ேத�
உட��ட�தா� �ர�டா� ெபா�ய�� ெம�ேய
இக�ைடய �ைட�ைடயா� ஏ�� ெகா�டா�
இ�ேய�� �ைற�ேலா� இட�க� ���ேதா�
������� ெபா���� ��வா� ெசா���
ெசா� ேக�க� கடேவாேமா ��ச�ேறாேம.
இத� எ�ெரா�ைய� ச�கர�� பஜேகா��த��� ேக��ேறா�.
ஸுரம��ர த��ல�வாஸ: ச�யா �தலம�ன� வாஸ: I
ஸ�வப��ரஹ ேபாக �யாக: க�ய ஸுக� நகேரா� �ராக: II
ேகா�� வாச�ேலா, மர�த��ேலா த��, தைர�� ப���, மா� ேதாைல
உ���, எ�லா �கா�பவ�ைத�� �ற�� ைவரா��ய��ட���ப�
அைனவ���ேம �க�தாேன!
�வ��� �ளா ஆளாக ஆ���டதா� அவ��� வ��கால� ��பமா�ய அ�ச�
���ய� ம��ம�ல, �க�கால� ��ப�க�� �����டன. கட�த �ற���
ெச�த �ைனக�� ெசய�ழ�� ேபா���டன எ��றா�.
அ�ல� எ�ெச�� அ��ைன எ�ெச��
ெதா�ைல வ��ைன� ெதா�த�தா� எ�ெச��
��ைல மாநக�� ��ற�பலவனா���
எ�ைல��லேதா� அ�ைம ��ேட��ேக.
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9

வா�வாவ� மாய�

வா��ைக ப��ய க�ேணா�ட��� ேவத����� த��� ���ைறக���� ஒ�
���யமான ேவ�பா� காண�ப��ற�.
ேவத� ம�த வா��ைக�� இ�ய ப��கைள� ெகா�டா��ற�. ���ைறக�
வா��ைக�� இ��ட ப��க��� ���ய��வ� ெகா����றன.
வா��ைகைய� �ற�� ச��யா� ஆவ� ேவத��� ����ட�பட��ைல. ேவத
��க� வா��ைகைய ந�� அ�ப��தா�க�. ��ைள ���க�ட�, ேபர�
ேப��க�ட� ெசௗ��யமாக வா�வ�� ஆன�த� க�டா�க�. வா��ைக
��பமயமான� எ�ற �ல�ப� அவ�க�ட� இ�ைல. அத�காக, அவ�க�
வா��� ��பேம இ�ைல எ�� ெசா�� �ட ��யா�. அவ�க����
�ர��ைனக� இ��தன. ஆனா� மன� உைட�� இ�த வா��ைகேய ேமாச�,
இ����� ��படேவ��� எ�� அவ�க� �ைன�க��ைல. சாைவ� ����
அவ�க� அ�ச��ைல. ெச�த�� எ�ன ஆ�ேறா� எ�ப� ப�� அவ�க�
����க��ைல. ���ற�, ம��ற� எ�ற க�����க� அவ�க� அ�யாதைவ.
அவ�க� இய�ைக அழைக ர��தா�க�. இய�ைக�� எ�� வள�ைத ர���,
அதனா� அைட�� ஆன�த�ைதேய ெச�வ� எ�� க��ன�. இைறவைன�
சரணைடவேத ��ப� ��க வ� எ�� க��ன�.
���ைறக�� இ�லற�ைத �ட� �றவற� ேமலான� எ�ற ெகா�ைக
ேபா�ற�ப��ற�. வா��ைக ��பமயமான�, அ����� ��தைல
ெபறேவ���, இற�த �� ���� �றவா �ைலைய அைடயேவ���, உட�
இ�வான�, நம� �ல�க� நம�� வ�சைனைய� ெச�பைவ, அவ�ைற அட��
வாழேவ��� எ�ற க��� ேமேலா�� ���ற�.
இ�த ேவ�பா����� காரண� எ�ன?
இைட�கால��� ஏ�ப�ட சமண சா��ய சமய�க� ம�க�ைடேய ம��ற�,
க�மா� ெகா�ைககைள� பர��ன. �ற�ேதா� உ�வ� ெப��ய ��ப�, �றவா�
உ�வ� ெப�� ேப��ப� எ�ற க��ைத வ������ �ரசார� ெச�தன.
இ�சமய�கைள� த��யவ�க� ம����லா� எ�ேலாைர�ேம இ�த�
ெகா�ைகக� கவ��தன. ேதவார �வ� ம��� ம�வாசக� பாட�க�� இவ���
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அ��தமான தா�க�ைத� காணலா�. உட�ைன ��ன� இ��ெக����ேத�,
அ�த அ�யாைம����� ��ப�ேட� எ�� ���ல� ெசா��றா�.
ஆட�ெப�மா�� அழைக� கா�பத�காக ���� �ற�க�� ஆய�த� ஆ�றா�
அ�ப�. ஆனா� அவ��, ச�ப�த��, ��தர��, ம�வாசக�� உடைல
இ��ெக�� க��ன�. அ����� ��ப��� �றவா �ைல அைடவ� தா�
வா��ைக�� ���ேகா� எ�� க��ன�.
��தர� ேதவார��� வா��ைக ��பமயமான� எ�ற க��� ம�றவ�கைள �ட
���யாக� காண�ப��ற�. அவ��� �ல இட�கைள� பா��ேபா�.
��எ��ெகா�பா�� ேதவார��� ��தர� ���றா�இ��ல�� �க� ெச�வா��ட� வா��ேறா� எ�� இ�மா��
அைடயேவ�டா�. இற�த�� இைவ பய�படா. ந�க� அைடயேவ���
எ�றா� இைறவைன� ����க�.
ம�த யாைன ஏ� ம�ன� �ழவ� ��கா�
ெச�த ேபா�� ஆ�� இ�ைல ��ைத�� ைவ���க�
ைவ�த உ�ள� மா�ற ேவ�டா வ��� மன��ேர
அ�த� ேகா�� எ��ெகா� பா� எ�பதைடேவாேம.
�ற�தவ� அைனவ�� இற�ப� உ��. இற�த �� அைடயேவ��ய
�றவா�ைல�� ஆய�த� ெச��ெகா���க�. மைன வா��ைக �யரமான�.
இ�ேலேய �ட�� உழல ேவ�டா�. .
ேதா�ற� உ�ேட� மரண� உ�� �யர� மைனவா��ைக
மா�ற� உ�ேட� வ�ச� உ�� ெந�ச மன��ேர
��ற� ஏ�ற� �ல க�ட� �ைற�ன� ��சைடேம�
ஏ�ற� ேகா�� எ��ெகா� பா� எ�ப தைடேவாேம.
நம� ஐ��ல�க�� நம�� வ�சைனைய� ெச���றன. எனேவ அவ��� வ��
ெச�லாம� இைறவைன நா� உ�� ெப��க�.
வா�வ� க��� ந��� ஐவ� வ�ச மன��ேர
யாவரா�� இகழ� ப�� இ�� அ�ல�� �ழாேத
�வரா�� இ�வரா�� �த�வ� அவேனயா�
ேதவ� ேகா�� எ��ெகா� பா� எ�ப தைடேவாேம.
மைன வா��ைக�� இ�ப� இ���ற� எ�� ஏமா�� �டா��க�. அ��
��ப�� உ��. எனேவ அைத� ைக��� இைறவன� ேச��க�.
இ�ப� உ�ேட� ��ப� உ�� ஏைழ மைனவா��ைக
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��� ெசா�ன ேமாைழ ைமயா� ��ைட மன��ேர
அ�ப ர�லா� அ�ெகா� ெகா�ைற அ�க ள�ேசரா�
எ�ப� ேகா�� எ��ெகா� பா� எ�ப தைடேவாேம.
இ��ற��� நம�� உற�னரா� வா��தவ�க� நம�� ம� உல� அைடவத��
எ�த வைக��� உதவ மா�டா�க�. எனேவ அவ�கைள� ைக��� இைறவைன
நா��க�.
த�ைத யா�� த�ைவ யா�� எ�டைன� சா�வாகா�
வ�� ந�ேமா ��ள ளா� வான ெந�கா���
��ைத �ேர ெந�� �ேர �க�ம� ய����
எ�ைத ேகா�� எ��ெகா� பா� எ�ப தைடேவாேம.
ப�ேநாைய உ�டா����ற உட�� �ைல����த� எ�ப� ெபா�. இ�
ம�ணா� மைற�ெதா�வேத ெம�. ஆத��, இ�லா� ஒ�ய ேவ��வ�
�ற�யா�ய கடேல; அத� ெபா���, �ைர�� அற�ைத� ெச���க�
வா�வாவ� மாய� இ� ம�ணாவ� ��ண�
பா�ேபாவ� �ற��கட� ப�ேநா�ெச�த ப�தா�
தாழாதற� ெச����தட� க�ணா�மல ேரா��
��ேம�ற ��றா���� ேகதாரெம �ேர.
உட�ைப� �ம�ேத ����றவ�கேள, இ��ட�� ந�களா� ����
உ�ண�ப�வதாதைல அ������; ���த நா�� உ�ைம அைழ�த���
���வ� �ைன���ற நா�� உம�� அற�க� ெச�ய ���ேமா? எனேவ
இ�ெபா�ேத, `���ேகதார�` எ�� ெசா��ஙக�.
ப�ேய�ம� �ழ���ப� ந���வ த���
����ய ��ற�ெகா�� நாளாலற� உளேவ
அ�வா��� அ�வானல ந��ெரா� ேசா�
��ேப� ����வா� ெதா� ேகதாரெம�ேர.
����ப��� ��� இராம� யம� வ��� இ�ெபா�ேத இைறவைன அைட��
அவ��� ஆளா�� �ைழ��க�.
வாேளா�ய தட�க��ய� வைல�ல�� தாேத
நாேளா�ய நமனா�தம� ந�கா�ன� ந��
ஆளா����� அ�க��ட� அ�ேவெய�� இ�ேவ
�ேளாடர வைச�தா�ட� ேகதாரெம �ேர.
இைற��� ெபா�யா�ய உட�ைப� �ம�� ��த� ஒ�ைறேய ெச����கேள,
அ�ெபா� பயன�� ஒ�வைத அ��ேரா? அ�ைவ இழ�� ��� ���� ��வ�,
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�� �ைன�பயேனயா�. இதைன ����, �வ ெப�மான� இட�
���ேகதார�ைத� ����க�.
ெபா�ேய�ம� �ழ���ெபா� அவமாவ�� அ���
ம�மா��ய வ�ேயெச�� ����வ�� �ைனயா�
க���கட� இல�ைக��ைற மல�கவைர அட����
ெக�ேப�ெச� ���தா�ட� ேகதாரெம �ேர.
ேத�� ேசா� �த� ��� ஒ� நா� ����� இைரயா�� ேவ��ைக ம�தைர�
ேபால நா� �ழ��டா� எ�ற பார��� பாடைல �ைன���� ஒ� பாட��
��தர� ���றா�உல�ய�� ��ேறா� இற���ேபா� ம�றவ�க� அவைர� ப��, `ந�ல
�ைண�ைய மண�தா�; இ�லற ெந��ேல ஒ��னா�; ந�றாக உ�டா�;
உ��தா�; ��பைட�தா�; இற�தா�` எ�� ெசா��றா�க�. அ�ேய� அ�தைகய
ெசா� ெபற ���ப��ைல. ந�க� அைடவத�கான ஒ� வ��ைன�
ெசா��ய��.
க�வா� அ��� க��மா ம��� கல��� �வ�� �வ�� கைரேம�
ெந�வா ��அர� �ைற� �ைற�� �லெவ� ம�� �ய�� மலேன
ந�வா�� ெச�தா� நட�தா� உ��தா� நைர�தா� இற�தா ெர��நா �ல���
ெசா�லா�� க��� றத�� த�ேய� ெதாட��ேத�� ய�ேபாவ ேதா��ழ�
ெசா�ேல.
சமண சா��ய சமய�க���� ைசவ����� வா��ைக ப��ய க�ேணா�ட���
ேவ�பா� இ�ைல. ஆனா� சமண சா��ய சமய�க� ��ப�ைத அ�ப����
தா� ���க ேவ��� எ�� ேபா��தன. ைசவேமா, ேவத� க��ைத ஒ��,
��ப�ைத� ���க ஒேர வ� இைறவைன� சரணைடத� எ�ற�.
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மா��கவாசக�
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10

��வாசக��� ப�

ப�� ேம��டா� உ��� க��த உ�ள������ ெபா��� ���� ெவ�வ��
ேக�ேபா� உ�ள�ைத�� உ��� க�யைவ�ப� ��வாசக�. கா�ைக க��� க�
பா�யவர�ல ம�வாசக�. ஆனா� அவர� பைட��� இல��ய� �ற��க��
அட�� இ��ப� ெபா�மல� நா�ற�ைட�� எ�ப� ேபால இத�� ேம��
�ற�� ேச���ற�. இ�த இல��ய� �ற��க�� ஒ�� உவைமக� ைகயாள�ப��
பா��. இவர� உவைமக� க�ேபார� உ�ள��� க��ைத அ��தமாக� ப�ய
ைவ�பேதா� அழ�� �����றன. அவ��� �லவ�ைற ம��� இ��
காணலா�.
மா��கவாசக�� உவைமக�� �ல��க� ���ய இட� ெப���றன.
அவ����� �க அ�கமாக� ேபச�ப�வ� நா�. ந�� உண����காக�
பாரா�ட�ப�டா�� �ல��க�� �க� �ழானதாக� க�த�ப�வ� நா�.
இைறவைன �க உய��தவனாக��, த�ைன �க� தா��தவனாக�� ���
ெகா�வ� ப�த�க�� இய��. ம�வாசக� த�ைன ம�த�� �க� தா��தவ�
எ�� ெசா��� ெகா�வேதா� ��காம� நாேய� எ��� நா��� கைடேய�
எ��� இக��� ெகா��றா�. நா� எ��� ெச��� ����� ஒ��� ��ட
அவர� மன�ைலைய இ����� உணர���ற�.
நா��� அ��தப�யாக, வாத�ர�க� ���யாக� பய�ப���� உவைம-�ல��
ப�வா��. த�� ம�க�� வா��� ஒ�ெவா� க�ட���� ���� �ைண��
இ��பத�லவா ப�! அைம�சராக இ��தேபா��, அ�கால� �ழ��� ஏ�ப,
அவர� ���� �ைறய ப��க� இ�����க ேவ��� எ�ப�� அவ�ைற அவ�
���� கவ�����க ேவ��� எ�ப�� அவர� உவைமக����� ெத��ற�.
அ�க� ���� இ�த ெசா����ர�ைத� பா��க�. ஒ� ப� ம�ைத. பல ப��க�
ேம������ �� ������றன. அவ��� ஒ�� ���. ம�ற ப��கேளா�
அ��� நட�� வ��ற�. ��ைட ெந���ய�� பக� ��வ�� க�ைற�
������த ப��க� த�த� க�ைற� க�ட�ட� ெப�� �ர�� ம����ைய
ெவ��ப�����றன. இ�த� ����� ப� த� க�ைற� காண��யா��டா��
ம�ற ப��க� �ைல�பதா� (க��வதா�) தா�� அவ��ட� ேச���
�ைல��ற�.
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ெம�ய�யா�க� �வெப�மா�� ப���� ேதா��� ஆன�தமைட�� அவ�
�கைழ� பா���றன�. ம�வாசகேரா தன�� உ�ைமயான ப�� இ�ைல எ��
���ெகா��றா�. (யாேன ெபா�, எ� ெந��� ெபா�, எ� அ��� ெபா�)
ஆனா� ம�ற ெம�ய�யா�க� �வ� �க� பா��ேபா�, ����� ப� �ைல�ப�
ேபால, தா�� பா�வதாக� ���ெகா��றா�.
ஊ� ஆ �ைல�க� ���� ஆ �ைல�தா��
உ� தா�ைண அ����
ஆரா அ�ேய� அயேல
மய� ெகா�� அ�ேகேன. (���சதக� 87)
ப�� மைல�� உ���� ���ெகா�� அவ� இ�வா� த� அ�� ெபா�
எ�� ���ெகா�வ� ெந�ைச உ���வதாக உ�ள�.
கட�ைள அைடய ந��ைடய ப�� உண�� எ�வள� ��ரமாக இ��கேவ���
எ�பத��� ��வாத�ரா� கா��� உதாரைண�ைத� பா��க�. ��தாக� க��
ஈ�ற ப� த� க�ைற� ச�� ேநர� காணா��டா� �ட� கத��
�������ற�. ேமய� ெச�றா� �ட அத� �ைன� க��டேம உ�ள�.
வ�� �ர��ய�� அ� க��ட� ���� வ�� ேவக�ைத�� அதைன ந���
ெகா�ேட பா������� பாச�ைத�� பா��தவ�க���, க�றா (க�ைற ஈ�ற
ப�) ேபால� க����க ேவ��வேன எ�ற அவர� உவைம�� ஆழ� ����.
��தா உ� �ைரகழ�ேக
க�றா�� மன� ேபால� க����க ேவ��வேன.
(����ல�ப� 3)

க�றா மனெமன� கத��� பத���
(ேபா��� ��வகவ� 73)
��வாசக� ��வ�� ம��ைட ��ேபா� ஊ��� ��ப� ஒேர உண���.
இைறவ�� ெப�ைமைய�� த� ��ைமைய�� ஒ��ேக கா��, அ�தைகய
ெப�ேயா� இ�வள� அ�பனான எ�ைன ஆ��ெகா�ட க�ைண��ற�
எ�வள� ெப�ய� எ�� �ய��, அ�த� �வான�த� ேதைன ���� ப�க�
����� ஆவேல அ�. மா�ைட உவைமயா�� ம�வாசக� அைத �ள���
அழைக� கா��க�.
ேநா��ற ப��க�� நட�க��யாம� த�மா�னா� மா���கார� அைத
ஆதர�ட� தா��, ெம�வாக� த��� ெகா�ேடா ���� ெகா�ேடா ேபாவ�.
இ�தைகய க���� ��� க�� எ�� ெபய�.
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ெசா�த �ய��யா� இைறவைன அைடய ��யாத தா� ��� க�ைற� ேபா�
இ��பதாக�� இைறவ� த�ைன� ேத�வ�� தா��� ெச�றதாக�� �� அ�த�
க�ைணைய �ய��றா� மா��கவாசக�.
ேநா��� ��� நா� ��� க�றா� இ�����
நா��ற ெச�வ� நய�த�யா வ�ணெம�லா�
தா��� வ�ெத�ைன ஆ��ெகா�ட த�க�ைண�
ேத��ற ெச�வ�ேக ெச��தா� ேகா����.
(���ேகா���� 10)
மா� �ல சமய� ம�ைத����� �������. கா� ேபானவா��� அ�
ேவ��� ேபா��ேச��. அ�� அதைன� கவ��பா� இ��கமா�டா�க�.
அ�வாக, �ைட�தைத உ��, க�ட இட��� ப���ற��, தா�� ம����யாக
இ�லாம�, ம�றவ���� பய�படாம� வ�ேத ெபா�� ேபா���. இ�
ஆ�வா�� மா� எ��� ஊேர� எ��� �ற�ப��.
ெம�ய�யா� ��ட��� ேச���ராம� ���� ��� த� மன� ேபான ேபா���
ஆ�வா� இ�லாத மா� ேபால� தா� வா�வதாக ம�வாசக� ���றா�.
இ�ப��ப�ட த�ைன�� எ��பாராத �த��� இைறவ� ஆ�ெகா�டைத
�ைன�� ம���றா�.
…………………………….ஆ�வா�� மாடாேவேனா
ெந���ம�யா�க�� ��� ��� �லா� �ைளயா�
ம��ேக சா��� வரெவ�க� வா�ேவ வாெவ�ற�ளாேய
(ேகா�� ��த ���ப�க� 7)
�ேரற�யா� ��பாத� ேசர�க��� க�ெக�ட
ஊேரறா� இ�� உழ�ேவேனா
(���சதக� 53)
மா� ெதாட�பான ெபா��க�� ��வாசக��� �ைறய இட� ெப���ளன.
உவ��க��யாத �வான�த���� உவைமயாக ேத�, க����சா� இவ��ட�
பா�� அவரா� பல இட�க�� �ற�ப���ள�.
மா� வள��பவ�க� ���� த�� கைடத� ஒ� �னச� ேவைல. ம�வாசக�
த�� கைடய�ப�வைத� ���� கவ���றா�. ம����� தா���� இைட��
த�� தா� எ�ன பா� ப��ற�! �ல�களா� அைல�க��க�ப���
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பர�ெபா��� �ைலெகா�ளாம� த���� த� மன��� அைத உவ���றா�.
மா�லா�ய ேநா��ய� ப��ைட ம��� த�ரா��
ேத�லா�ய ��வ�� ���தெவ� �வநக� �க�ேபாேக�
(���சதக� 40)
ம��� த�ட��� �ல� ��க�வ� கல��
����ேவைன ���க�டா�
(��த� ��ண�ப� 30)
மாைழைம� பா�ய க��ய� வ�ம��ட �ைட��
தா�ைய� பா� த��ேபா� தள��ேத�
(அைட�கல� ப�� 6)
�ைறய மா� உ�ளவ�க� ெந�ைய ஒ� �ட��� ேசக��� ைவ����ப�. அ�
��� மண�தா� கவர�ப�ட எ���க� ெம�ள �ட��� �� ஏ� உ�ேள
இற�� ெந�ைய அைட�����. ெந��பைச கா�கைள அைசய�டாம�
ெச�யேவ, அைவ ����� ெச�ல ��யாம� ெந� �� �த�க� ெதாட���.
ம�த�� அ�ப��தா�. �ல�க��� ம���� த�� உலக� ெபா��க� பா�
நா�ட� ெகா�� அவ�ைற அைடவ�ேலேய த� �ய�� ��வ��
ெசல���றா�. அ�த� ேபாக� ெபா��கைள அைட�த �� அவனா� �ள
��வ��ைல. இைறநா�ட� அவ��� இயலாம� ேபா�ற�. வா��� ல��ய�
எ�ன எ�பைத உணராம� உ�ய கடைமகைள� ெச�யாம� �ல��ப�ைத
ெம�ெய�� மய��, ெச�ய� �டாதைத� ெச�� அ�ேலேய உழ�� ந�
ேபா�ேறா�� �ைலைய� த� ேம� சா��� ம�வாசக� �ல���றா�.
உ�ளனேவ ��க இ�லன ெச��� ைமய� �ழ�
ெவ�ள� அேலைன ��� க�டா� �ய� மா�தட�ைக�
ெபா�ளன� ேவழ���யா� �ல�� க� ேபாதெவா�டா
ெம�ெளனேவ ெமா��� ெந���ட� தைன எ��ெபனேவ
(��த� ��ண�ப� 24)
ப�ேவ�� பரமைனேய இைட�டாம� ������ ெகா����த வாத�ர� ப�ைவ
உவைமயா��� த� ப��ைய ெவ��ப�����ள� ந�ைம� பரவச�ப����ற�.
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��த� ��ண�ப�

��வாசக���� உ�காதா� ஒ� வாசக����� உ�கா� எ�ப� பழெமா�.
இைறய�� ெப�ற அ�யா� பல���, அவ�க� பா�ய ப�வ�க�� பல உ��.
இ�தைன��� இ�லாத �ற�� ��வாசக���� எ�ப� வ�த�?
எ�லா அ�யா�க�� இைறவைன� ேபா��வ�. அவன� ேபரா�றைல� �க�வ�.
அவன� க�ைணைய� பர�வ�. ம�வாசகேரா ஒ�ெவா� பாட��� த�
��ைமகைள ��வாக� ��, இ�தைன தா��த என��� அ�� ���தாேய எ��
�ய��� ேபா�, இைறவ�� க�ைண�� ெப�ைம ����ப��ற�. த�
�வேபாத� ஒ���� வைக�� மா��க வாசக� த�ைன� ப��� ���
ெகா��� ��ைமக� மா�ட �ல� ��ைம��� ெபா��தமானதாக உ�ளன. ந�
சா��� அவ� ேப�வதாகேவ ேதா���ற�.
வா��ைக�� தவ� ெச�யாதவ� ந��� யா�? நா� தவ� ெச�� ��ேடா�,
நம�� உ��� வ� இ�ைல எ�� �ர�� அைட�த �ைல�� இ��ேபா���,
‘எ�த �ைல��� மன� ���� இைற நா�ட� ெகா�டா� அவ� ந�ைம�
கைட�ேத�ற� கா�� இ���� க�ைண வ�ளலாக �ள���றா�’ எ�ற ஆ�த�
ஏ�ப��, ��வாசக� ப���� ெபா�� ெவ��ப�� க����, ெச�த பாவ�க�
கைர�� மன� ப��வ�ப�வ� பல�ைடய அ�பவ�.
இ�ப��ப�ட ��வாசக��� ��த� ��ண�ப� எ�ற ப������� �ல
���கைள� �ைவ�ேபா�, வா��க�.
ெபய� ��த� ��ண�ப� எ�� இ��தா�� அ�� �ற�ப�ட �ஷய�இைறவ� த�ைன ��� ��கா� இ��க ேவ��� எ�ற ��ண�ப� தா�.
அைன��� பாட�க��� வ�� ஒ� ெபா�வான ெதாட�, ����� க�டா�
எ�ப�. ‘எ�ைன ��� �டாேத’ எ�ப� ெபா��.
��த� ��ண�ப� 50 பாட�கைள� ெகா�ட�. அ�தா� �ைற�� அைம�த�.
இத� �த� பா��� �த� ெசா� ‘கைடயவ�’ எ�ப�. அ�தா� இல�கண�ப�,
கைட�� பா��� கைட�� ெசா��� இ�ேவ. �த�� உ�ள ‘கைடயவ�’ எ�ற
ெசா�ைல� ‘���தரமானவ�’ எ�ற ெபா��� த�ைன� ����மா��,
கைட��� உ�ள ‘கைடயவ�’ எ�ற ெசா�ைல� ‘கைட�� ெதா�லான ச�கார�
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ெச�பவ�’ எ�ற ெபா��� �வைன� ���பதாக�� அைம���ள�.
த��வ��யாக� பா����ட��, வா��ைகைய ��மல�க�ட� �வ��� �வ�
ப��ப�யாக� �வேபாத� ��� இ���� �வேபாத� அைடவைத இ�
����ற�.
ம�வாசக� ���றா�, “நா� கைடயவ�. காம��� வச�ப��� கட�ைள
மற�தவ�. ஆ�ற�கைர�� உ�ள மர��� ேவர� ம�, ஓ�� �ரா�
அ��க�ப�ட �ைல�� அ�த மர� பா�ைவ�� ேநராக ��றா�� எ�த
ேநர���� ���� �ட� ��ய �ைல�� இ��ப� ேபால, எ� ஐ�ெபா�க�
காம �ரா� அ����� எ�ைன �ைலய�றவனா�� ��டன. இைறவா, �
எ�ைன வைள��� ���க வ�தா�. நாேனா உ� ைக�� ��படாம�
�ல��பேம ெப�� எ�� மய�� இ�ன�� உலகாயத� ேச���
உழ���ேற�. ��ைன� பழ� எ�� �ைன�� அைத� ��� வ�ட���
இ���� த�ைன அ�� மா���� ெகா��� ���� ேபால, நா� இ�த உலக
வா�ேவ இ�ப� எ�� க�� அைதேய ���� ��� வ�� ெகா�����ேற�. �
உ� அ�� அ�ைத எ� வா�� ஊ�ட வ�தா�. நா� அைத ஏ�காம� ம���
��ேட�. எ�ேன எ� அ�யாைம” எ�� ெநா�� ெகா��றா�.
ெச���ற ���� ����� ��ெமா� யா��ப�னா�
����ற எ�ைன ���க� டா�ெவ� வா�அ�கா�
உ���ற ��� உ�தர ேகாசம� ைக�கரேச
வ���� ��ன� ளார� ��ட ம��தனேன.
“எ� ஐ��ல�க� என�� வ�சைனைய� ெச�� ெகா������றன.
உ�ைமயான இ�ப� எ� எ�� நா� உணர அைவ வா��� அ��க��ைல.
அதனா� நா� உ� ம� மல�� தா� ��காம� ேவ�ப�ேட�. எ���க�
ெந���ட�ைத ேமா�ப�தா� அ��� நா�வ� ேபால எ� �ல�க� உலக
இ�ப�ைதேய நா�� ெகா������றன. உ�ைமயான ெம��ெபா�� �
இ��க, நா� ெபா�ைம ெச�� �� ேப�ைச� ெப���� ெகா�����ேற�.
கைட��ற ம��� ெபா���ய உடேன, த�� �ழ�வ� ேபால எ�ைன� ப��ய
பாச�க� ஐ��னா� நா� அைல���� வ����ேற�. இ�வாறாக, ����
ஒ� �ற��� உ�யவனாக எ�ைன ஆ��� ெகா�����ேற�. இ�வா� �ல�
வச�ப�� வா��த� �ட� ெப���ைல. அைத �ட� ெப�ய தவ� ஒ���
ெச�� ெகா�����ேற�. இைறவைன அைடய ேவ��� எ�ற ������
(ஆ�வ�) எ��ட��� எ�ளள�� இ�ைல. எ� மன� ேபான வ��� ெச��
ெகா�� இ� தா� இைறவ�� ���� எ�� தவறாக �ள�பர� ெச��
ெகா�����ேற�. இ� ம���க�பட� ��ய ��றமா?”
����� ����� ெற���� ேபெச�� �������
����� ேபைன ���க� டா�
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“உ�ேனா� ஒ��ப�� வ��� என��� ெத�ய��ைல. உ�ைன� பாட��ைல.
உன��� ப� ெச�ய��ைல. �வ� யா� எ��ளா� எ�� ேதட��ைல. ஓ��
பா��க��ைல. �த���� மன� உ�க��ைல. அ� ம��ம�ல, உ�ைன�
ப��க�� ���ேத�.”
��வாசக��� ேதா��� �ட�த அ�� �ரகாச வ�ளலா� இேத க��ைத
எ�ெரா���றா�.
அ�லா���� �ழலா� ேம� ஆைச ைவ�ேப�
ஐயா �� ���தா� ேம� அ�� ைவேய�.
ெச�லா���� ெபா�� த�ைக எ�ேக எ��
ேத�ேட� �� �கைழ� ��ைத ெச�ேய�
க�லா���� க�மன�ேத� வ�க��ேன� ��
க��ேன� உதவாத ைகேய� ெபா�ேய�
எ�லா���� உதவாத பா�ேய� யா�
ஏ� �ற�ேத� ��� �ைமயா� இ����ேறேன.
“இ��ைண நா� இ�ப� வா��த� ேபா��. இ� �லா� நா�ற�ைடய,
ேநா�க��� இ���டமான இ�த உடைல நா� தா�� இ��க மா�ேட�. நா�
தள��� ��ேட�. எ�ைன� தா��� ெகா�வாயாக” எ�� இைறவ�ட�
இைற���றா�.
த� ��ைமகைள எ�லா� ப��ய��ட ம�வாசக� ஆ�கா�� இைறவ��
க�ைணைய�� �க��� பா��றா�. இைறவ� ேபரா�ற�� ெப�� க�ைண��
உைடயவ� எ�ப� ��னேர ெத��த� தா�. ஆனா� இ�வள� �ைற உைடய
என��� அவ� க�ைண ெச���ளா� எ�ப� அவன� க�ைண��
எ�ைல��ைல எ�பைத அ�� ேகா���� கா���ற�.
கைடயவ ேனைன� க�ைண� னா�கல� தா��ெகா�ட
�ைடயவ ேன�� ���க� டா��ற� ேவ�ைக��ேதா�
உைடயவ ேனம��� உ�தர ேகாசம� ைக�கரேச
சைடயவ ேனதள�� ேத�எ�� ரா�எ�ைன� தா���ெகா�ேள.
“நா� க�ள� எ�ப� உன��� ெத���. அ�ப��� எ�ைன ஆ��
ெகா�டாேய அ�பா, அ� எ�ன காரண� ப��?” என �ன��றா�.
க�ேள� ஒ�ய�� ஆ�� ெகா�டெத� காரணேம
“எ�ைன ஆ�� ெகா�ட� ம��ம�லாம� எ� �ைறைய �ைறயா�� எ�
�ற�� ��ைய� ���தாேய இைறவா. ��� பா�கடைல� கைட�த ேபா�
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உ�டான ஆலகால �ட�ைத அ�தமா�� உ�டாேய அ� ேபா�ற ��ைத�
ெசய� அ�லவா � எ��ட� ெச�� ��டா�!”
ெபா�யவ ேனைன� ெபா�ெளன ஆ�ெடா�� ெபா���ெகா�ட
ெம�யவ ேன�� ���க� டா��ட ���ட��
ைமயவ ேனம��� உ�தர ேகாசம� ைக�கரேச
ெச�யவ ேன�வ ேன�� ேய�பவ� ���பவேன
“�ட� ��� ெபா��க��� எ�லா� ஒ� த�த �ல� ெபா�� �. அேத ேநர���
எ�ைம�� எ�ைலைய� ெதா�டவ�. அதனா� அ�ேறா, உ�ேனா� கல��
�ட நா� ெவ�வராத ேபா�� �யாக வ�� எ�ைன ஆ�ெகா�டா�.”
க�வ�த ��ைதெயா ��கழ� க��� கல�த�ள
ெவ�வ�� ேலைன ���க� டா�ெம�� �ட��ெக�லா�
ஒ�வ�த ��கழ� உ�தர ேகாசம� ைக�கரேச
எ�வ�த எ�ைத �ரா�எ�ைன ஆ�ைடய எ�ன�பேன
“�வேன, உ��ட�ேத ஒ���ெகா�� பைகயான �ல�� பா��� இைச��
வா���றன. அ� ேபால� ப��� ேம�ப�ட பழ அ�யா� பலேரா� �ட ப��
{ெபா�} ஒ��க� ெகா�ட எ�ைன�� இைச�தாேய, இ�த ��ைதைய எ�ப��
�க�ேவ�? �ற� எ��� ஐவா� அரவ���� அ�� எ� மன� ெபா���
ஒ����ற�. எ�ைன� ைக��� �டாேத.”
பர�பர ேன�� பழஅ� யாெரா�� எ�ப��
���பர ேன�� ���க� டா�ெம� �ய�கைற��
அ��பர ேந�ைவ� த��தா� �ற�ஐ வாயரவ�
ெபா��ெப �மா��ைன ேய�மன� அ��� ெபா���றேவ.
“நா� உ�ைன ஏ�னா�� ஏ��னா�� �ைழகைள எ�� மன� �ைழ��ற
எ�ைன ��� �டாேத” எ�� ��த� ��ண�ப�ைத �ைற� ெச��றா�.
தா�ைம உண�ேவா� பா�� ெகா�� வ�த மா��க வாசக� ேதாழைம
உ�ைமேயா� பா�ய பாட� ஒ��� ��த� ��ண�ப��� இ��� ப����
உ��.
“இைறவா, � கபால மாைல அ��� �ைய ஏ�� அர� ��� �ர��� �ைல�
களனாக �ள���றா�. � எ�ைன� ைக��� ��டா�, � யா�ைடய
அ�யவ� எ�� ஊரா� எ�ைன� ேக���ேபா� உ�தரேகாசம�ைக�� அர��
அ�யா��� அ�ேய� எ�� ப�� அ��ேப�. எ� ��ைமைய� பா����
அவ�க� உ�ைன� ப�க��ப�. இ� உன��� ேதைவயா? உ� ெகௗரவ�ைத�
கா�பா��� ெகா�ளவாவ� � எ�ைன� கைட�ேத�ற ேவ���” எ��றா�.
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அ��த பாட�� இ��� ஒ� ப� ேமேல ேபா� ��தா ���யாக �ர���றா�.
“நா� �ைழ ெச�தவ� எ�� எ�ைன � ெவ���� �ற�க��தா� உ�
ெசய�க� ச�ய�ல எ�� ஊரா� �����ப� ெச�� ��ேவ�. அ�ப��� �
எ�ைன ஒ���வா� ஆ�� � யாைன� ேதாைல� ேபா��த ��த�, ���
ேதாைல உ��த ��த�, ந�� உ�ட ��த�, ��கா��� ��� �ைளயா��
��த�, எ�ைன ஆ�� ெகா�� ��� �ற�க��த ��த� எ�ெற�லா� ஏ�
உ�ைன� ப��� ஆளா��ேவ�” எ��றா�.
க��� �லைம ேத��� த� அ��� �ற� �ள�க� பா�ய பாட�க� அ�ல
இைவ. ப��� �ைவ�� ேதா��� �ட�� ப��த மன������ ����
எ��தைவ இைவ. ஆ��� இவ��� இல��ய� �ைவ��� ப�ச��ைல.
ம�வாசக�� உவைம நய� �ற�� ��க�. �ல��பேம ேமலான� எ�� க��
வா�பவ� �ற��ற வா�வ� ேபால� ேதா��னா�� அவ� ஒ� நா� ����
ப�வ� ��ண� எ�பைத� கா�ட ேவர� ம� அ��க�ப��� ����� ����ற
ஆ�ற�கைர மர�ைத உவைமயா��யைத �த�� பா��ேதா�.
�ல��ப� தன�� அ�� தர வ�ல� எ�பைத உணராம� அைத� ேத�
அைல��ற மா�டைர ���� ���லாக�� ெந���ட� ெமா���� எ��பாக��
��த��தைத�� பா��ேதா�.
இைற நா�ட� ஒ� �ற�� �ல� நா�ட� ஒ� �ற�மாக இ��பவ�கைள
இ�தைல� ெகா�� எ����� உவ���றா�.
இைறய�� ெவ�ளமாக� ெப��� ெகா������ அைத� ப�க ��யாம�
த�மா�� ம�த� ��ட�ைத ெவ�ள��� �த�� ெகா�ேட தாக�தா� நா
வற�� ����� ேபைத என வ����றா�.
யாைன� பைட ெகா�� ����ற ேபா�� �� ெச�க� ����� மா�வ�
ேபால, ஐ��ல�க� இ�ப� நா�� ெச��� ேவைள�� ஆ�மா நாசமைட�ற�
எ��றா�.
நா���� ��ைவ� ��� எ���க� ��டமாக ெமா��� அைத� க���
உ��� ேவைள�� த�ைன� கா��� ெகா�ள ��யாம� �� ���ப�
ேபா�, ஐ��ல�க� �����த, எ� மன� த�ைன� கா��� ெகா�ள ��யாம�
����ற� எ��றா�.
இைறவைன அைடய ேவ��� எ��ற இதய தாக���� அவ� ெகா����
உவைம, ‘ெப� �� அற� �� �� �வ�டா��.’ ெவ�ள� வ��ய இட���
உ�ள �� ���ப� ேபால இைறவ�� ��வா�றாைமயா� தா� ���பதாக�
���றா�.
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வா�
நா�
ேத�
ஊ�

கல�த
கல��
கல��
கல��

மா��க வாசக �� வாசக�ைத
பா��கா� ந�க��ப� சா���ேல
பா� கல�� ெச�� கமல��� �ைவ கல��
உ�� கல�� உவ�டாம� இ��ப�ேவ

எ�� வ�ளலா� பா�ய� ெபா��தமானேத எ�� உண��ேறா�.

67

12

ெபா� ெக�� ெம� ஆனா�

ெம� எ�ற ெசா���� உட��, உ�ைம எ�ற இ� ெபா��க� உ��.
உட�� உ�ைமயா?
இ�� எ�ன ஐய�? உட�� ��� ���ற�, உண� உ��ற�, ஐ��ல�களா��
இ�ப ��ப�கைள அ�ப���ற�. இைவ கனேவா, மாய� ேதா�றேமா அ�ல.
எனேவ ெம� (உட��) ெம� (உ�ைம) தா�.
ேமேல, உ�ைம எ�ற ெசா�ைல எ��மைறயாக �ள��, கனேவா, மாய�
ேதா�றேமா அ�லாத� உ�ைம எ�� பா��ேதா�. இத�� உட�பாடான
�ள�க� எ�ன?
எ� உ�ளேதா அ� உ�ைம.
இ���ற�, உ�ள� எ�ற இ� ெசா�க���� ஒேர ெபா�� எ�றா��,
இ���ற� எ�ற ெசா���� இ��த�, இ���� எ�ற இற�தகால, எ��கால
வ�வ�க� உ��. உ�ள� எ�ற ெசா���� இற�த கால, எ��கால
வ�வ�க� இ�ைல. அ� ��கால�ைத�� ����� ெசா�.
எ� கால மா�பா�டா� பா��க�படாம� ��கால���� �ைலயாக இ���ேமா
அ�ேவ உ�ள� எ��� உ�ைம எ��� ெசா�ல�ப��.
இ�, �த�� ெதாட��ய �ர��ைனைய ���� பா��ேபா�. இ�த உட��
உ�ைமயா? அதாவ�, ��கால���� இ��பதா? இ� ஒ� கால��� இ�லாம�
இ��த�. இ� ஒ� கால��� இ�லாம� ேபா��. எனேவ இ�த உட��
உ�ைமய�ல. ெபா�.
எ� உ�ைம? பர�ெபா�� ஒ�ேற உ�ைம. அைத இய�ைக �ய� எ�ேறா,
ச�� எ�ேறா அ�ல� உ�க��� ���பமான எ�த� ெபய�ேலா அைழ��க�.
கால�தா� மா�படாத� அ� ஒ�ேற.
��, மர� ேபா�ற தாவர�க��, ��, ��க�க� �தலான எ�லா உ��ன�க��
�ற���றன, சா��றன. ஆனா� அைவ இ� ப��� ����ப��ைல. ம�த��
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பல�� இைத� ப��� ����ப��ைல. ேத�� ேசா� �த� ��� ெகா��
����� இைரெயன மா�� ேவ��ைக ம�தராக இ���ேறா�. ெம�ய�லாத
உட�ைப ெம�ெயன� க���ேறா�. இைத� ேப�வேத வா��� ஒேர இல��
என �ைன��ேறா�. உட������ேள உ�ெபா�� ஒ�� உ�� எ�பைத
மற�� ���ேறா�.
அ�தாக ஒ� �ல� இ� ப��� �����றா�க�. அ�தைகேயா�� ஒ�வ� மா��க
வாசக�. அவ�ைடய வா��� ��� க�ட�கைள அவர� பாட�க�
கா����றன.
�த� க�ட�
அவ�� ஒ� கால��� ��, ���, ��, மர�, ��க�, பறைவ, பா��, க�
ேபா�� ெம� ெபா� ப��ய அ���� இ��தா�. �ைன�� �ைளவாக
���� ���� �ற�� இற�� ெகா����தா�.
எ�லா� �ற��� �ற��ைள�ேத�
ெபா���� இ� �ற�� இற�� இைவ �ைனயா�
ெபா�கேள �க�� ேபா��
க�� �ழ��னா� க�களா� ஏ���
கல��ேய�ட�ேப�
ெபா�ைமேய ேப�� ெபா��ைன� ����� ���தைல� �ைலய�
ெபா� கல�� அ�ல� இ�ைல ெபா��ைமேய�,
ெபா��த��ைமேய� ெபா��ைம உ�ைமேய�
ெபா�யாய ெச�வ�ேத ��க��� நா�ேதா��
ெம�யா� க��� �ட�ேத�
ெபா�ைத ஊ� �வ���� ெபா��� உ��� அ��� ஒ��ய ெபா�� �ைர
இ�ைத ெம�ெயன� க�� ��� இட�� கட� ��� தைல� ப�ேவ�

எ�� த�ைன ப�� இக��� ��� ெகா��றா�.
மா��கவாசக� ��றம�றவ�, ம�ற ம�க� ��ற�கைள எ�லா� த� �� ஏ���
ெகா�� பா��றா� எ�� ெப�ேயா� ��வ�.
இர�டா� க�ட�
இ�ப� �ைன�ேல �ட�� உழ�ற ம�வாசகைர ஒ� நா� இைறவ� ��வ��
கா�� த�� ஆ�ெகா��றா�. மைற�� ேபா�றா�.
அவ� ஆ�ெகா�டதா� இவ���� ெத�வ� எ�பேதா� ��த� உ�டா�
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��ட�. இைறவ� ேப�� அ�� ெகா�ள� ெதாட��னா�. அ�ெபா�� ஏ�ப�ட
அ�� ��ய�� தா� இ�தைன நா� ெம�ய�லாதைத ெம�ெயன மய��
கால�ைத �ணா��யைத உண��றா�.
ேதா�� மைற�த அ�த� ��வ�ைய ���� க�� அ�� கல�� �ட
ஏ���றா�. உ�ைமயான அ�யா�க� இைறய� ேச��� �ைல�த இ�ப�ைத
அைட�தைத� க��, தன�� அ�த ந��� ��டாத� ப�� வ����றா�.
ெச�வ� அ�யா� ��நாேய� ெச�ெபா� பாத மல�காணா�
ெபா�ய� ெப��ேப� அ�தைன�� ெப�த�� உ�ேய�, ெபா��லா
ெம�ய� ெவ�யா� மல�� பாத� ேமவ� க��� ேக������
ெபா�யேன� நா� உ�� உ��� இ�� இ��பதாேன�..
இவ��� ம��� இைறவ�� ��வ� �ழ� ���வ� எ�தாக இ�ைல. தா�
ம��� இ��ல�ேலேய �ட�� உழ�மா� �ட�ப�டத�� எ�ன காரண�?
இைறவ�ட� ச�ைட��� ேபா�றா�. என�� உ� ��வ�ைய� கா��னா�,
உ�ைன� ��ேய� எ�� ச��ய� ெச�தா�. �ேய ெபா�யனா� ��டாேய
எ��றா�.
ச�கரா, க�ைண�னா�
ெப�ேயா� ஒ�வ� க�� ெகா�
எ�� உ� ெப�கழ� அ� கா���
��ேய� எ�ெற�� அ��ய அ���
ெபா�ேயா? எ�க�ெப�மாேன.
நா� தவ� ெச����கலா�. ெபா��ப� தாேன ெப�ேயா� கட�. �� �ைன
காரணமாக நா� ெச�த �� ெசய�க��� த�டைன த�தாவ� � ஆ��
ெகா�ள ேவ�டாமா எ��றா�.
ம��தன� யா� உ� அ�� அ�யாைம�� எ� ம�ேய
ெவ��� எைன � ����� க� டா� �ைன�� ெதா��
ஒ��� எைன ஆ�� ெகா� உ�தர ேகாசம�ைக�கரேச
ெபா��ப� அ�ேற ெப�ேயா� �� நா�க� த� ெபா��ைனேய.

இ�ைல. இைறவ� ெபா�ய� அ�ல�. எ� அ�� தா� ெபா�. ெபா�யனாக�
தாேன இ�தைன நா� இ��ேத�. ��ெர�� இைறவ� ேம� அ�� வ��
��மா? அ�� இ��பதாக நா� ந���ேற�.
ந��� ம��ைட� ெபா��ைன� பல ெச�� நா� என� எ�� மாய (பா��)
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க��த வா�ேல ��� �� �ைன �க� கழ�ேய ���ேற� .
நாடக�தா� உ� அ�யா� ேபா� ந��� நா� ந�ேவ �டக�ேத �����வா�
�க� ெப��� �ைர��ேற�.
யாேன ெபா�, எ� ெந��� ெபா�, எ� அ��� ெபா�.
ம�ற அ�யா�கைள அைழ��� ெகா�� இவைர இைறவ� ��� ைவ�த
காரண� எ�னவாக இ���� எ�� ேம�� ேயா��த ேபா� அவ��� ேவ�
ஒ�� �ல�ப��ற�. எ�லா� பைட�த இைறவ� தா� இ�த� ெபா�ைய��
பைட�தா�. எ�ைன அைழ��� ெகா����டா� ���� ெபா�யேர
இ�லாம� ேபா���வ�. ஒ� மர��� க�கைள உ�பத�காக நா� அ�வைட
ெச���ேபா� ஒ� �ல க�கைள �ைத�ெக�� ��� ைவ��ேறா� இ�ைலயா,
அ� ேபால ���� ெபா��� �ைத இ�லாத �ைல ஏ�பட��டா� எ�பத�காக
எ�ைன ��� ைவ�����றா� ேபா��.
���� ேக� ெபா��� ஆகா� எ�� இ�� எைன ைவ�தா�
இ�ைச�கானா� எ�லா�� வ�� உ� தா� ேச��தா�.
இ�ப��ப�ட ேபா� அ�ைப ைவ��� ெகா�� நா� எ�ப� இைறவைன
அைடவ�? அவ��� ஒ� வ� ெத��ற�.
�ைனேய� அ�தா� உ�ைன� ெபறலாேம !
ெம� தா� அ���, ��������, இைறவ�� �ைரயா� கழ�� ைக
தைலைவ��, க��� த���, உ�ள� ெவ���, ெபா� த����, ஈசைன�
ேபா��, ைகதா� ெந�ழ �ேட�, உைடயா� எ�ைன� க�� ெகா�ேள எ��
��ட கால� அ�தா� அ�� ேவ� வ� இ�ைல என உண��றா�.
��றாவ� க�ட�
அ�த ��ைள பா� ���த�. உ��ட� இ��தேபாேத இைறவ� அவைர� த�
��வ��� ம�ற அ�யாேரா� ேச���� ெகா�� ��டா�. ��வ�
எ�ப��ப�ட�? ஒேர ேசா� மய�. அ�த� ேசா� �� ெபா��ைம எ���
அ�ஞான இ�� எ�ப� ��க ����?
�� ெச�த ெபா� அற� �க� அ��� எ� த� �ட�� ேசா�
ஆ�� ஆ�� த� அ�ய�� ���ய அ�சய� க�டாேம.
���னா� ெபா���� �ர�ைப��
ெபா� தைன ஒ������
எ�� ெகா� ேசா�
ெபா���� க��த ெம�� �டேர
எ�� அ�த� ேசா�ைய� ேபா���றா�. ெம�ேய, உ� ெபா�ன�க� க����
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���ேற� எ�� ம���றா�.
அ�ெபா�� ம�வாசக��� தா� ெப�ற இ�ப� இ�த ைவயக� ெபற ேவ���
எ�� ேதா���ற�.
ம�கேள, இ�வைர ெபா�யரா�� கால� க�����ேடாேம எ�� க��ர�க�
ேவ�டா. இ�� ெபா�ைய ��டா� இைறவ� உ�க� கட�த கால� ப��
��யாம� ஆ�ெகா�வா�. அவ� எ� ேபா�� ெபா�ய� த�ைம ஆ�ெகா���
வ�ள�.
�ய�க�அ�ள�த�
ஆர� ப�� ஆராத
ஆ�வ� �ர அ�����
ேபார� ���� �வ� கழ�ேக
ெபா��� �ட�� �ரளாேத
எ�� உபேத���றா�.
�� �தலாக� ேதவ� வைர�லான எ�லா� �ற��� �ற�� இைள�த
மா��கவாசக� எ� ஐயா அரேன ஓ எ�ெற�� ேபா��� �க������ ெபா�
ெக�� ெம� ஆன வரலா� நம��� ெபா� ��� உைடயா� கழ� �க வ�
கா���ற�.
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ஒ� வாசக�

ேதவ� �ற�� ��நா� மைற ����
�வ� த��� �� வா��� – ேகாைவ
��வாசக�� ���ல� ெசா���
ஒ�வாசக� எ��ண�.
இ�த� பழ� பாட� ேதவார ��வாசக�க�� க���� நா� மைற�� க����
ஒ�ேற எ��ற�.
இத�� மாறாக, “ேவத ெந���� ைசவ ெந���� ச�ப�த� இ�ைல, இர���
ேவ� ேவறானைவ” எ�ற வாத� த�� நா��� பர�ப�ப�� வ��ற�. அத�
உ�ைமைய ஆரா�ேவா�.
ேதவார���� ��வாசக���� பல இட�க�� இைறவைன ேவத �பனாக��
ேவத���� ஆ�யனாக�� �ற�ப���ள�.
ேவத�க� ஐயா என ஓ�� ஆ��தக�ற ���யேன
பர�வா� இைமேயா�க� பா�வன நா�ேவத�
ேவத� நா��� ஓல�� �ண�� ��ைன எ�த ��� ம�ெறா ��ைம
இ�ைம��
ேவதெம���� ெசா�னவ ேன
���� ெகா�ம��ைத ேவத ���ெபா�ைள
ேவத�த� ��ேணா�� ம��� ���தா�� ஓத உலவா ஒ�ேதாழ�
�த� �னலா�� ��ற� பல�பா� ேவத� ெபா��பா� அ�ெபா��ஆ மாபா��
ேவத�� ேவ���� ஆ� னா���
ேவதெமா�ய�ெவ���ற�ெச�ேம�ய�
மைற�மா� மைற�� ெபா��மா� வ�ெத� மன��ைட ம��ய ம�ேன
எ�� ��வாசக��� பல இட�க�� ேவத����� �வ���� உ�ள ெதாட��
�ற�ப���ள�.
1 இ�தைன சா��கைள�� த�� ��� வைக�� “ேதவார, ��வாசக�க�
ெசா��� ேவத� ேவ�, அைவ இ��� �தலான வடெமா� ேவத�கைள�
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���பன அ�ல. அைவ த�� மைறக�” எ�� ச�ைப�க�� க��வா�க�.
அவ�க��காகேவ ம�வாசக�, இ��ெகா� ேதா��ர� இய��ன� ஒ�பா� எ��
இைறவ�ைடய அ�யா�க�� ஒ� �ல� இ��� ேவத� �தலான
ேதா��ர�கைள� ��� ேபா���றா�க� எ��ெத�� ப����றா�.
ச�கரைன� ச�ேதாக சாம ேமா�� வாயாைன
சாம��� இைச�ைண தட�� ெகா�டா�
ஊடைல ஒ��க ேவ��� பா�னா� சாம ேவத�
சா��� சாம ேவத� ��ெதா�� பாட ைவ�தா�
சாம�� ேவத மா� ��றேதா� சய�� த�ைன
ச�கர� சாம ேவ� எ�� அ�ப� ெப�மா�� �வ���� சாம ேவத�����
உ�ள ெதாட�ைப� ேபா���றா�.
2 “ேவத� உ��� ெகாைல ேவ��ைய அ��பைடயாக� ெகா�ட�. ைசவ�
ெகா�லா ேநா�ைப அ��பைடயாக� ெகா�ட�. எனேவ ைசவ�� ேவத��
ஒ���ெகா�� ெதாட���லாதைவ” எ�ப� அவ�கள� ம�ெறா� வாத�.
ேம���ய இர��ேம தவ�. ேவத��� உ��� ெகாைல ேவ��
�ற�ப����ப� உ�ைம தா�. எ�றா�� எ�லா ேவ��க�� உ���ெகாைல
ெகா�டைவ அ�ல. ைசவ���� உ��� ெகாைல இ��த�.
ேவ�பமர��� உைற�� ெத�வ���� ப��� உ�ர�ைத� பைட�ததாக
அகநா�� 309 ���ற�. ��க��� ஆ������ைய அ���� ���ைய�
�ைன�ட� கல�� �றவ� பைட�தைத ந��ர� ����கா���பைட��
������றா�.
இைறவ���� பைட��� உண� வ�ப�ேவா�� உண�� பழ�க�ைத ஒ��ேய
ப� ேவ� கால�க��� ப� ேவ� இட�க��� இ������ற�. இ�ைற���
�ல ேகா��க�� இைறவ��� ����, சாராய� �தலானைவ பைட���
வழ�க� உ�ள�.
அ�தண� உ�பட எ�லா ம�க�� �லா� உ�ட கால� ஒ�� இ��த�. ��த
சமண சமய� க���க� பர�ய ��ன� ம�க�� �ல� �லா� ம��க�
ெதாட��ன�. ெத�வ�க���� உ��� ெகாைல த���த பைடயைல
ேம�ெகா�டன�. எனேவ பைட��� உண�� அ��பைட�� ேவத�ைத��
ைசவ�ைத�� ���க ��யா�.
3 “ேவத� ேவ�� �ல� இைறவைன� ேபா��வ�. ைசவ� ஆலய வ�பா����
���ய��வ� த�வ�. எனேவ இைவ இர��� ெதாட�� அ�றைவ” எ�ப�
இ�ெனா� வாத�.
ேவத� ேவ�� �ைறைய ம��ேம வ����த��ைல. இ�லாம�� வ�படலா� 74

எ�� ���ற�. வ��கால��� ஏ�பட� ��ய ப�ேவ� �தமான வ�பா��
�ைறக���� வரேவ�� த�� வைக�� ேவத� அைம���ள�.
ம���க� ப�த�க�� வ�பா�ைட ேவ���டேனா அ�ல�
�ரா��தைனக�டேனா ஏ��� ெகா��றா�க�.
இ��ரைன ேவ��களா� ம�த�க� அ�வ��ைல. அவ�க� ேதா��ர�களா�
அ��றா�க�.
ேவ��யா� ஏ�பட���ய பல�கைள �� சேகாதர�க� அ��ெசய� �லமாக
அைட�தா�க�.
ேவ���� ெச�� க�ைமயாக உைழ�க�� ெச�பவ��� ேதவ�க� அ��
���றா�க�.
வண��னாேலா, அ��ெசய� ெச�தாேலா, அ�ல� ேவ�� ெச�தாேலா அ��
அவ��� வள�கைள அ���றா�.
�ரா��தைன இ�லாத ேவ�� பய��ைல. ேவ�� இ�லாம� �ரா��தைன
ம��ேம பல� த��.
இ�த ேவத ம��ர�க����� ேவ�� ம��ேம ேவத �ைற அ�ல எ��
அ��ேறா�.
4 “ேவத��� �வ� எ��� ெத�வ� ���க�ெபற��ைல. எனேவ ேவத�����
ைசவ����� ெதாட�� இ�ைல” எ�� ஒ� வாத�.
காைர�கா� அ�ைமயா�� பாட�க�� ஒ��� �ட �வ� எ��� ெபய�
���க� ெபற��ைல. அதனா� அ�ைமயா���� ைசவ����� ெதாட�� இ�ைல
எ�� �ற ���மா?
ேவத��� இ��ர�, அ��, ம��, அ��� ேதவ�க� �தலான ேதவ�க� தா�
உ��. �வ� இ�ைல எ�ப� உ�ைமேய. ஆனா� எ�ெபய��� அைழ�தா��
எ�லா� ஒேர ச��ய�ைதேய ����� எ�ப� ேவத� க���.
உ�ள� ஒ��, அைத அ�ஞ�க� பல �தமாக� ���றா�க�. (�� 1.164.46)
�வ� எ�ற ெபய��� ��� எ�ற ெபய��� ��தாக ெத�வ�க�
ஏ�ப��த�ப�ட ேபா� அைவ பர�ெபா�ைள எ�ெபய���� அைழ�கலா� எ�ற
இ�த ேவத� க����� இைய�ைடயைவயாகேவ அைம�தன. �ற மத�
ெத�வ�க����, இ� வர����� ெத�வ�க���� �ட இ� ெபா����.
பர�ெபா�����ய இல�கண�ைத �த� �த�� வைரய��த� �� ேவத� தா�.
�� 10.54 ம��� 10.55 பர�ெபா���� இ��ர� எ�ற ெபய� அ���
அவ�ைடய நா�� மாவ�ைமகைள� ������ற�.
1 கட�த காலமாக�� வ��காலமாக�� கால� கட�� ��ற�,
2 �� ம� எ�லாவ���� �யா��� இட� கட�� ��ற�,
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3 ��ய� �தலான எ�லா� ெபா�ைள�� பைட�த�,
4 ���� ெகா�ள�படாத ெசய�பா�க� ெகா����த�.
எ�ெபா���� தாேனயா� யாைவ��� �டா�� அ�ெபா�ளா�
உலேகெழன��ைச ப�ெதன�தா�ஒ�வ�ேம பலவா���றவா
எ�க� ெப�மா� பாத �ர��� �ன�� பாதாள ேம��� க�பா�
ேசா� ம��� ெசா��� ெசா��ற� ���ற ெதா�ைம
���மா�� ���� ���மா�� பர�த ��தேன ���லா �தேல
���ைற�� ம��ைற�� ��கா� �ள�ெகா�யா� எ��ற� ெத�ைல
�லாதாேன
எ�� பர�ெபா��� �த� ப�ைப, அதாவ�, இட� கட�த த�ைமைய
�ள���ற� ��வாசக�.

ஆ��� அ�த�� இ�லா அ��ெப�� ேசா�
����� ஆ��� இ�லா�
எ�� பர�ெபா��� கால� கட�த த�ைம ����ட�ப��ற�.
��த�இ� வா�� �வலய�� எ�ேலா��
கா��� பைட�த� கர��� �ைளயா�
எ�� அத� பைட��� �ற� �ய�க�ப��ற�.
இைறவ�� அவன� ெசய�க�� ந� ��தைன�� எ�டாதைவ எ�பைத�
���க�டவா� �க��ற� ��வாசக�.
மா�ற� மன�க�ய ��ற மைறேயாேன
யாைவ�மா� அ�ைல�மா�
ேசா�யேன ����ேள ேதா�றா� ெப�ைமயேன
ஆ�யேன அ�த� ந�வா� அ�லாேன
��த�� ெச�லா� ேச��ய� கா�க
��ைத யா�� அ�வ�� ெச�வேன.
��ச ���ேய �ைள� ெச��வா� ���� ம�ணக� ���� யாைவ��
ைவ�� வா��வா�
��தைன���அ�யா�
��ைனேய அ�ேய� ��ைனேய அ��� அ�வ� ேய�
ந�ைய� ��ைர� ப�யா�� ஞாலெம�லா� �க�����
ெப�ய ெத�ன� ம�ைரெய�லா� ��சேத��� ெப���ைறயா�
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எ�லா� ெபா���� எ�லா� கால���� �யா����ள ெபா�� ஒ�� தா�
இ��க ����. அைத இ��ர�, அ��, வ�ண� எ�� எ�த� ெபய���
அைழ�கலா� எ�ப� ேவத� த�� �த��ர�. இைத இ��� ச�� ���னா�
பர�ெபா��� ெபய�க��, �வ�, ��மா�, �நாயக�, கா�, சா�த�, ேவல�
எ�ற ெபய�க�� இ��ப� ெத�யவ��. இ��� ����றா� பார�. அ�ேக
அ�லா, ெயேஹாவா எ�ற ெபய�க�� ெத���றன.
ேவத� ஒ� சட�� �� எ�� �ரசார� ெச�ய�ப�டா�� �ட அ� ஒ� ப��
�ேல. ேவத��� ப�� மா��ர� தா� உ�� எ�� பார� ��வைத� கவ��க.
ப�� எ�ப� எ�ன? பார� வைரய���றா�- எ�ேபா�� எ�ேபா��
எ�ேபா��� எ��� எ��� ந�ைம� கட�� கா��� எ�ற ந���ைக
ெகா����த� ப�� எ�� ெசா�ல�ப��.
இைறவைன, எ��� எ��� ந�ைம� கா�பவராக, தன�� �க ெந���யவராகதாயாக, த�ைதயாக, ந�பனாக, �ழ�ைதயாக�- க��வ�, அவைனேய
சரணைடவ�, அவ� �கைழ� ��வ�, அவ�ட� த� �ைறகைள� ெத����
���மா� ேவ��வ�, அவன�� ேவ� ஒ�வைர�� நாடாம� இ��ப� – இ�
தா� ப���� அைடயாள�க�.
க�றா�� மன� ேபால� க����க ேவ��வேன,
க�றா மனெமன� கத��� பத���
ம�ேறா� ெத�வ� கன��� �ைனயா
எ�ற மா��க வாசக� ���� ஆ��த ப��ைய இ��ரா, நா�க� உ�ைன ம�
�ர��� க�ைற அைழ��� ப�� ேபால� கத� அைழ��ேறா�. எ�க�
�ரா��தைனைய� ெச� ம��பாயாக எ�ற �� 7.32.22 இ� காணலா�.
அவன�ளாேல அவ� தா� வண�� எ�� ம�வாசக� ெசா�வ� உ�ைன�
���க வ�ைம�� �ேய தா� ெகா��க ேவ��� எ�ற ேவத� ����
எ�ெரா�ேய 5.10.7
� எ�க�ைடயவ�, நா�க� உ��ைடயவ�க� எ�ற �� 8.92.32 உ�ைக��
��ைள உன�ேக அைட�கல� எ�� ��வாசக��� ெவ��ப��ற�.
த�ைத�� ஆைட �ைனைய� �������� மகைன� ேபால நா� உ�ைன எ�
�ரா��தைனயா� �������ேற� (�� 3.53.2) எ�ப� ��ெகன� ���ேத�
எ�� எ��த��வ� இ�ேய எ�� மா��க வாசக� ��வத�� ��ேனா�.
ெத�வ�ைத� த�ைதயாக, உற�னனாக, ந�பனாக� பா���� ேபா���
ம��ர�க� ேவத��� பல உ�ளன. இேதா ஒ��. ம���கேள, த�ைத மகைன
அைண��� ெகா�வ� ேபால, ��க� எ�ைன எ�ெபா�� இ�ைககளா��
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அைண��� ெகா���க�? (�� 1.38.1)
�ரேன, � எ�கைள ஒ� ��ற���காக� ெகா�லாேத, இ� ��ற�க��காக�
ெகா�லாேத, ��� ��ற�க��காக� ெகா�லாேத, பல ��ற�க��காக�
ெகா�லாேத
எ�ற ம��ர� 8.45.34
��ேய� �ைழ ெபா���� ேகாேன
ெப�ற� ெகா�� �ைழேய ெப���� ����ம���
ெவ�ற�ேயைன ���க�டா� ��ேலா ெக�ேவ�
ேபேயன��ள� �ைழ ெபா���� ெப�ைமயைன
உைமயா� கணவா எைன ஆ�வா� �ைழ�தா� ெபா��க ேவ�டாேவா
எ�ற ��வாசக வ�க�� ெதா���ற�.
உ�ைனய�� என�� �க�ப���பவ� எவ�� இ�ைல
எ�ற ��8.66.1 இ� ஒ� �ைன�ப�ட ப��
ப� ேம� ெகா�ட ேசவகனா� ஒ�வைரய�� உ�வ�யாெத�ற� உ�ளமேத
எ�ற ��வாசக��� காண�ப��ற�.
ெபா�லா �ைனேய� �க�மா� ஒ��அ�ேய� எ�� ம�வாசக� ��ய��
��ேனா� �� 1.7.7 இ� காண�ப��ற�. இ��ரைன� �க�� வைகைய நா�
அ�ேய� எ��றா� ��.
�க��ள உ� நாம�ைத நா� எ�ெபா��� ��� ெகா����ேப� எ��
ேவத� 7.22.5 ��வத��ண�க ��வாசக��
ெகா�ற� ேசவக� நாம�க� பா�� பா�
ஒ�நாம� ஓ��வ� ஒ����லா� கா�ர� ��நாம� பா�நா� ெத�ேளண�
ெகா�டாேமா
உ�நாம�க�ேப�வா�� �ண��லாதேதா�இ�பேமவ��
எ�� நாம ஜப ம�ைம ப��� ேப��ற�.
��மைற�� ��வாசக�� ஒ�வாசக� எ�பத�� ேவ� எ�ன சா�� ேவ���?
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1

FreeTamilEbooks.com - 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�
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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���
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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 எ�� �கவ��� ��ன�ச�
அ��ப��.
இ�த� ��ட��� �ல� பண� ச�பா��பவ�க� யா�?
யா���ைல.
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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�?
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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��.
</���>
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ே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
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இ���ட��� ஈ�ப���ளவ�க� யா�?
�� – http://freetamilebooks.com/meet-the-team/
Supported by
Free Software Foundation TamilNadu, www.fsftn.org
Yavarukkum Software Foundation http://www.yavarkkum.org/
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2

உ�க� பைட��கைள ெவ��டலாேம

உ�க� பைட��கைள ���லாக இ�� ெவ��டலா�.
1. எ�க� ��ட� ப�� – http://freetamilebooks.com/about-the-project/
த��� காெணா� – http://www.youtube.com/watch?v=Mu_OVA4qY8I
2. பைட��கைள யாவ�� ப��� உ�ைம த�� ��ேய��� காம�� உ�ம�
ப�� –
��ேய��� காம�� உ�ைம – ஒ� அ��க�
http://www.kaniyam.com/introduction-to-creative-commons-licenses/
http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-12/13/creative-commons-101
https://learn.canvas.net/courses/4/wiki/creative-commons-licenses
உ�க� ���பான ��ேய��� காம�� உ�ம�ைத இ�ேக ேத��ெத��கலா�.
http://creativecommons.org/choose/
3.
ேம�க�டவ�ைற பா��த / ப��த ��, உ�க� பைட��கைள ���லாக
மா�ற
��வ�� தகவ�கைள எ�க��� அ��ப��.
1.
2.
3.
4.
5.

��� ெபய�
�� அ��க உைர
�� ஆ��ய� அ��க உைர
உ�க� ���பான ��ேய��� காம�� உ�ம�
�� – text / html / LibreOffice odt/ MS office doc வ�வ�க��. அ�ல�
வைல�ப�� / இைணய தள�க�� உ�ள க��ைரக�� ெதா���க� (url)

இவ�ைற freetamilebooksteam@gmail.com �� ��ன�ச� அ��ப��.
�ைர�� ���� உ�வா�� ெவ���ேவா�.
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��க�� ���� உ�வா��ட உதவலா�.
���� எ�ப� உ�வா���ேறா�? –
த��� காெணா� – https://www.youtube.com/watch?v=bXNBwGUDhRs
இத� உைர வ�வ� ஆ��ல��� – http://bit.ly/create-ebook
எ�க� ��ன�ச� ���� இைண�� உதவலா�.
https://groups.google.com/forum/#!forum/freetamilebooks
ந�� !
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