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அ��க�
இவ� ந�ைம� ேப�� அ�ைம எ�� காைர�கா� அ�ைமயாைர� ப��� �வ� உைர�ததாக�
���ற� ெப�ய �ராண�. உ�ைம�� அவ� ைசவ�ைத� ேப�ய தா�. ைசவ���� ஒ�
��டமான வ�வ� ெகா��� அ� ஒ� த�� ெப�� சமயமாக வள�வத�கான அ��தள� இ�டவ�
அ�ைமயா�. அவர� வா��� வா��� ப��ய ஒ� ஆ�� �� இ�.
�� ஆ��ய� அ��க உைர- ஓ�� ெப�ற தைலைம ஆ��ய�. கட�த 25 ஆ��களாக ஓ� ச��
மாத இத�� பல க��ைரகைள�� கைதகைள�� எ�� வ��றா�. இ� வைர எ�� ெவ���ட
��க�- 1 ேவதெந��� ைசவ��ைற��, 2 காைர�கா� அ�ைமயா�, 3 பார� ெச�த ேவத�.
இவ��� �த� இர��� �ல மா�ற�க�ட� ����களாக�� freetamilebooks.com
ஆதர�்� ெவ�வ���ளன. இ� த�ர ��வாசக�ைத த�ம�ர ஆ�ன ெவ�����காக
ஸ����த��� ெமா� ெபய����ளா�.
இ���ட� ெச�ைன.
ெதாட�� எ� 9884583101
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���ைர

ஆலய�க�� இ��ற�� ம�ற நாய�மா�க� ��� ெகா����க, காைர�கா� அ�ைமயா�
ம��� அம�� உ�ைம ெப��� த�� �ற���� உ�யவராக� க�த�ப�வ� எதனா�?
இைறவ�ட���� மா�க� ெப�ற�, ேப�ட� ெப�ற�, க�ைல மைல �� தைலயா� நட��
ெச�ற� ஆ�ய அ�சய� ெசய�கைள� ெச�ததாலா? அ�ல. இவ�ைற �ட� ெப�ய அ�சய�
ெசய�க� ெச�த நாய�மா� பல� உள�.
அ�ைமயாைர �ட� �லைம�� �ற�ேதா��, இவ�ைடய பாட�கைள �ட அ�கமாக ெந�ச�
உ���� பாட�கைள� பா�ேனா�� உ��.
இவைர �ட அ�கமாக இைறவனா� ேசாதைன�� உ�ளா�க�ப��� த� ப��ைய ����ேதா�
பல�. இவ� த� அழைக� �ற�தைத �ட ேம�ப�ட �யாக�க� ெச�த �வன�யா�க� பல�.
இவைர �ட இைறவ�ட� அ�க ந��� ெகா�� பழ� உ�ைமேயா� ஏவ� ெகா�டவ��
உ��.
அவ�க��ெக�லா� ெகா��க�படாத �ற�� உ�ைம இவ���� ெகா��க�ப�ட� எ�றா�
அத��� காரண�- இவ� ேதா���ரா��� ைசவ� இ�ைல, ம�ற �வன�யா�க�� இ�ைல
எ�பதனா� தா�.
இவ� ந�ைம� ேப�� அ�ைம எ�� �வ� உைர�ததாக� ��வ� உபசார வழ��. உ�ைம��
அவ� ைசவ�ைத� ேப�ய தா�. ைசவ���� ஒ� ��டமான வ�வ� ெகா��� அ� ஒ� த��
ெப�� சமயமாக வள�வத�கான அ��தள� இ�டவ� அவ�. அ�த� காலக�ட��� அ�ைமயா�
ேதா�� இரா��டா� சமண�� சா��ய�� த��நா��� ேகாேலா�� இ����. ெவ�நா�க��
��த சமய� தா�����ற வ�வ��� இ�� ��ப�ற�ப�வ� ேபால� த��நா���� சமண�
சா��ய� எ�ற சமய�க�� ெபயைர ைவ��� ெகா�� மன� ேபான வா��� வா�� ஒ�
ஒ��� �ைற அ�ற ச�தாய� ஏ�ப������. அ�த அவ�ேக������ த�� நா�ைட ��டவ�
அ�ைமயா�. அ�ப� �தலாேனா� அவ� ேபா��� ெகா��த பாைத�� தா� ெச�றா�க�.
ெத�னா�ைடய �வ� எ�நா�டவ���� இைறவனாக ஆவத�� �தல� எ��� ைவ�தவ�
அ�ைமயா�.
ச�க கால��� பல வைக �ல�க��� ெவ�ேவ� ெத�வ�கைள வண�� வ�தா�க�. ஒ� வைக
�ல�� ம�த� ம�ெறா� வைக �ல��� ��ேயறாத கால� அ�. ம�க� �ல� ெபய��� வா�வ�
வழ�கமா���ட �ற� ெத�வ�க����ேள உய�� தா�� க���க�பட� ��ய �ைல
ஏ�ப�ட�. அ��ைல�� ெவ�ேவ� ெபய��� அைழ�தா��, ெவ�ேவ� வைக�� 8

வண��னா�� ���த� ெபா�� ஒ�ேற எ�ற க��ைத� த�� ம�க��� �த� �த��
ெத���தவ� அ�ைமயா�. த� க����� ஆதாரமாக அவ� ேவத�ைத� சா�����தா�. ேவத�
இ��ர� வ�ண� �தலான பல ேவ� ெத�வ�கைள� ேபா���ற�. ஆனா� ேவத���
ெம�ெபா�� உண��ேதாேர, “ஒ��ள��ைம, ஓ�வ� அ�ஞ� பல�தமா�” (�� 1.164.46) எ�ற
அத� உ�� நா�ைய அ�வ�. அ�ைமயா� ேவத� ஓ�தைல� கடைமயாக� ெகா�ட அ�தண�
மர�� �ற�க��ைல, ேவத�ைத அ�� வ��� ஆரா��� உப�டத�க� இய��ய அரச
வ�ச��� ேதா�ற��ைல. வ�க� �ல��� �ற����தா�� ேவத��� ெம��ெபா�ைள
உண���, ஆ�ர� ெத�வ�க� உ�ெட�� அைல�� அ���கைள ேநா��, எ�ேகால��
எ���வா� எ�தவ�க� ெச�வா���� அ�ேகால�� அ���ேவ ஆ� எ�� ���
ெத�வ�க����ேள ேவ�பா�க� இ�ைல, வ�ப� �ைறக��� உய�� தா�� இ�ைல,
���த� கட�� ஒ�ேற எ�ற ேவத சார�ைத� த� எ�ய த��� அ�����யவ� அவ�.
ைசவ�க� ��மாைல�� வண���றா�க�. ெதா� பழ� ெத�வ�கைள�� வண���றா�க�.
��க��, கணப��� ெவ�ேவ� ப��க�� ேதா�� இ��தா�� அவ�கைள� �வ�ைடய
மக�களாக� ேபா����றன�. ெவ�நா������ வ�த சமய�க�� வ�பா��ட�க���
வ�ப��றா�க� ைசவ�க��� இ�த� பர�த மன�பா�ைம வ�வத�கான அ��தள� இ�டவ�
அ�ைமயா�.
சமய� எ�ப� அ�ைவ� சா��த� அ�ல, இதய�ேதா� ெதாட��ைடய� எ�பைத �த� �த��
எ���� ��யவ� அ�ைமயா�. இ�ேவ ��கால��� ப�� இய�கமாக மா�ய�. இ� ைசவ���
ம��ம�லாம� �ற நா��� சமய�க��� தா�க�ைத ஏ�ப���ய�. இைறவ� எ����ன�,
எ�த�ைமய� எ�ற ஆரா���கைள ஒ��� ைவ��க�, அவ� அ��த���ய� அ�ல�, த�
ெப�ைம தான�யா எ�யவ�. அவ��ேக ஆ�ப�டவ�களாக இ��க�. ேவ��க�, �ரத�க�,
க�ைமயான த��வ �சாரைணக� எ��� ேதைவ இ�ைல. அவ�ட� அ�� ெச����க�
ேபா��, உ�க��� எைத ேவ��னா�� த�வா� எ�ற க��ைத� ‘��’ என� (உ��யாக�)
ெசா�னவ� அவ�.
இைற அ�ைள அைடத� எ�ேலா���� எ�� எ�� உர�க அ���� அ�வைர ேம�
ம�ட��ன��� ம��ேம உ�ைமயாக இ��� வ�த சமய�ைத எ�ைம�ப���� சாதாரண
ம�க�� அ�� ப�� ெகா��மா� ெச�தா�.
ைசவ� இ�� உலகளாவ� பர� ��பத�� �த� காரணமான அ�ைமயா�� �ற�ைப நா�
உண��த அள�� இ���� ெவ��ப��� உ�ேள�. இ� ஒ� வைக�� எ� ���ய
பைட�பான ேவதெந��� ைசவ��ைற�� எ�ற ��� ஒ� ப���� ��� எனலா�. அ��
அ�ைமயா� ைசவ���� ஆ��ய ப� ப��� �������ேள�. ஆ��� இட� இ�ைமயா�
அ�� ��வாக எ�த ��யாதைத இ��� �ல� �ைற� ெச��ேற�. இர�� ��க�ேம
வரலா��� க�ேணா�ட��ட� எ�த�ப�டைவ தா�. ஆனா�� எ�ேயா���� ஏ�றதாக இ��க
ேவ��� எ�ற ேநா��� வரலா��� ��தக�க��ேக உ�ய அ������கைள� ��ய வைர
இ�� த�����ேள�.
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வாரா� ேபால வ�த மாம�

ைசவ�ைத� ெபா��தவைர, ஓரா�ர� ஆ�� ஓ��� �ட�த ��ன� வாரா� ேபால வ�த
மாம�யாக அவத��தவ� காைர�கா� அ�ைமயா�. அவர� ெப�ைமைய உ�ளப� உணர,
அவ��� ��� ஆ�ர� ஆ��க� ைசவ� எ�ப� ஓ��� �ட�த� எ�பைத அ�ய ேவ���.
அ�ைமயா�� கால� �.�. ஐ�தா� ��றா�� என� ெகா�ள�ப��ற�. அத�� ஆ�ர�
ஆ��க� ���, அதாவ�, ��த� மகா�ர� இ�வ�� ேதா��ய �.�. ஆறா� ��றா����
�� இ��த இ��யா��, ���பாக� த�ழக��� சமய, ச�க �ைலைய� பா��ேபா�.
சமய� அ�ல, வா��ைக �ைற
அ�ெபா�� பாரத��� இ�� சமய� ம��ேம இ��த�. ஆனா� அத�� இ�� சமய� எ�ற
ெபய�� இ�ைல, ேவ� எ�த� ெபய�� இ�ைல. அத��� ெபய�டேவ��ய அவ�யேம
இ�ைல. ேவ� ஒ�� இ��தா� தாேன அ����� இைத ேவ�ப���வத��� ெபய� அவ�ய�.
அ� சமய� எ�� �ட அைழ�க�பட��ைல. ெத�வ ந���ைக�ட� ��ய வா��ைக �ைற
ம��ேம இ��த�. இட���� இட� வண�க�ப�� ெத�வ�க� ேவ�ப�������, ம�த
ச��ைய �ட ேம�ப�ட ச�� ஒ�� உ�� எ�ற ந���ைக அைனவ���� ெபா�வாக இ��த�.
இ�த வா��ைக �ைற த� ஒ� ம�தரா� ஏ�ப��த�பட��ைல. கால� காலமாக இ��ய
ச�தாய� ����தத� �ைளவாக ஏ�ப�ட அ�பவ அ��� அ��பைட�� அைம�த� அ�.
கால� ெச�ல� ெச�ல, ச�தாய��� அ�பவ� ��ர ��ர, வா��ைக �ைற�� மா�� ெகா��
வ�த�.
ச�தாய நல��காக வ�ண� ���க�
�.�. ஆறா� ��றா�� வைர ச�தாய� நா�� ���களாக� ���� இ��த�. ச�தாய�
��ைம��மாக மைழ, ேநா��ைம, ��ட ஆ�� �தலானவ�ைற� ேகா�� ெத�வ�கைள
ேவ��வத�காக ஒ� ��ட� இ��த�. அவ�க� அ�தண� என�ப�டன�. அவ�க� ேதா��ர�க�
இைச���, ேவ�� இய���� ம�த ச�தாய நல��காக��, �ற உ��ன�க��
நல��காக�� இைறவைன ேவ��ன�. “���ர��, வ�ண�� எ�க��� ந�லவ�களாக
இ��க���, இர�� கா� �ரா�க���� நா�� கா� �ரா�க���� நல� உ�டாக���,
எ�க�ைடய ப��கைள�� �ழ�ைதகைள�� கா�பா��, எ�க���� ெச�வ� ெகா�,
எ�க��� மைழ ெபா��” எ�� ச�தாய நலைன ேவ��பைவயாக இ��தன அவ�க�
பய�ப���ய ேவத ம��ர�க�. அதனா� தா� வ��வ� அவ�கைள எ������� ெச�த�ைம
��ெடா��பவ�களாக� ������றா�.
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அேத ேபால, ச�க� ��ைம��� ெவ�� பைடெய���க� ம��� உ�நா��� கலக�
�த�யவ������ பா�கா�� அ���� அரச� ��ட�தவ� இ��தன�. ைவ�ய�க�
என�ப�ேவா� �வசாய�, வா�க�, ைக�ெதா�� இவ��� ஈ�ப��� ச�தாய�
��ைம��மான �க� ெபா��கைள உ�ப�� ெச��வ�தன�. நா�கா� வ�ண�தவ� ச�தாய�
��ைம��மான ��ேறவ� ப�கைள� ெச�� வ�தன�.
ெதா�ைல� ேத��ெத��க� �த��ர�
அத�� ���ய கால�க�� எ�த� ெதா��� யா��� நா�ட� உ�ளேதா அவ� அ�த�
ெதா�ைல� ெச�யலா� எ�� இ��த�. வ�ண� ெதா�லா� ��மா��க�ப�டேத அ���
�ற�பா� ��ண��க� பட��ைல. ஆனா� நா� பா���� �.�. ஆறா� ��றா��� இ�த �ைற
ைக�ட�ப��� பர�பைர �ைற வழ�க���� வ�� �����த�. இதனா� �ல� பர�பைர�
ெதா����� த�� இ�லா����, அ�� நா�ட� இ�லா���� அ�வ� ெதா��க��
���க�ப����ப� என ஊ��கலா�. இதனா� ம�ற� ெதா��க�� அ�க� பா��� ஏ�படாம�
இ��கலா�. ஆனா� அ�தண� ெதா�ைல ஆ��க நா�ட��, �யநல��ைம�� இ�லாதா�
ெச�ய ேந��� ஏ�ப����க� ��ய இழ�� அ�கமாகேவ இ�������.
ெபா�� நா�ட� உைடயா� ைவ�ய� ெதா���ேக ெபா��தமானவ�. அ�தைகேயா� அ�தண�
�ல��� �ற�� ��ட காரண�தா� அ�தண� ெதா�ைல� ெச�ய ேவ��ெம�� ���ப���க�
ப��ேபா� ேவ�� �தலானவ�ைற� ெபா����� வ�யாக� ெகா�ள� ெதாட��வ�.
ஒ�ெவா� ஊ��� இ�தைகேயா�� எ���ைக, ����ட� ��ய அள���� ெப���
ம�க��� அவ�க� ெச��� ேவ��க���, அத�� ஆதாரமான ேவத�க��� ந���ைக
�ைறவ� இய�ேப.
��த�� மகா�ர��
இ�தைகய ஒ� கால��� தா� மகா�ர�� ��த�� ேதா��ன�. இ�வ�� அரச ���ப�ைத�
ேச��தவ�க�. ஆ��க� �ைற�� அ�தண�க� வ�கா�ட� தவ���டதா� இ�ெபா�� அ��
அரச�க�� ப�� ெகா�ள� ெதாட��ன� எ�பைத இ� கா���ற�.
��த�� வரலா� (�.�.563- 483) நா� எ�ேலா�� அ��தேத. ��ப� எ�னெவ�ேற அ�யாம�
�கேபாகமாக வா��� வ�தவ��� 30வ� வய�� தா� வா��ைக�� ��ப�க� க���
ப�டன. ம�த வா��� �யர�களா�ய ��, ���, சா�கா� எ�பவ������ ��பட,
ேவ�� அ�லாத வ� காண �ைன�தா� அவ�. பல அ�ஞ�க�ட�� இ� ப��� ேக�டா�.
வா�� எ�றா� ��ப� த���க ��யாத� எ��� கட�ைள ேவ��வ� தா� அ�����
��ப�� வ� எ��� அவ�க� ��ய� அவ���� ���� அ��க��ைல. ேவ� வ� ஒ��
இ��க ேவ��� எ�ற ந���ைக�ட� அவ� ����க� ெதாட��னா�.
அவ���� கால�தா� ச�ேற ���யவரான மகா�ர� வா��ைக�� (�.�.599- 527) இேத ேபால�
தா�. அவ�� ம�த �ல� �ய� ����� வ� ேத� 30ஆ� வய�� ��ைட ��� ெவ�ேய��
தவ� ெச�ய� ெதாட��னா�.
11

க�மா� ெகா�ைக�� ம��ற�� ெகா�ைக��
மகா�ர�, ��த� இ�வர� ெகா�ைகக�� அ��பைட�� ஒ�� தா�. “ஒ�ெவா� �க�����
ஒ� காரண� இ��ேத ஆக ேவ���. ஒ�ெவா� ெசய���� ஒ� �ைள� உ��. உலக�
��வ�� இ�வா� காரண கா�ய� ெதாட�பா� �ைண�க�ப�� உ�ள�” எ�ற அ��ய�
ேகா�பாேட அ�. நா� இ�� அ�ப���� இ�ப����� ��ப����� காரண� நா� ���
ெச�த ந� �ைன ��ைனகேள எ�� ��� இ�ேவ சமய� �ைற�� க�மா� ேகா�பா� என�
ெபய� ெப�ற�.
வய� வ�த ம�த� ��ப�ப��றா� எ�றா� அவ� ெச�த எ�த� தவறான ெசயலா� இ�
வ�த� எ�� ஆரா��� க�����கலா�. �ற���ேபாேத �ல �ழ�ைதக� �ைற�ட�
�ற�பத���, �ல வ�ைமயான ���ப��� ேதா�� வா�வத���, �ல வச�யான
ெப�ேறா�க�� வா�சாக வள�வத��� எ�ன காரண� ெசா�ல ����? ��ைதய �ற���
ெச�த ெசய�க�� �ைளேவ இ� எ�ற ����� வ�வைத� த�ர ேவ� வ� ெத�வ��ைல.
எனேவ க�மா� ெகா�ைக�� ெதாட���யாக� ேதா��ய� ம� �ற�� ேகா�பா�.
இைவ மகா�ர���� ��த���� ��ெர�� ேதா��ய� அ�ல. வா��ைக எ��� ��� ப��
ம�த ச�தாய� ெதாட��� ெச�� வ�� ஆரா����� �ைளேவ அ�. அ�த� கால க�ட���
ம�க� ம���� ப��ப�யாக வள��� வ�த க����� அவ�க� உ�வ� ெகா��தன�.
��ப� ��க வ�
“���ற��� ெச�த �ைனகேள ��ப����� காரண�. �ற�� ��டவ� ��ப�கைள
அ�ப���� தா� �ர ேவ���. ேவ��மானா� அ��த �ற��� ��ப� இ�லாம� வாழ
வ� உ��. இ��ற��� அறெந� வா�ைவ� கைட����பத� �ல� ���� �றவாம�
இ��கலா�” எ�� மகா�ர� ��னா�.
உடைல வ���� ெகா�வத� �ல� �� �ைன� பயைன அ�ப��� ��டா� அ� �ைர��
������� எ�� ேபா��தா� மகா�ர�. அ�த வ�ைய� �ல கால� கைட������ பா��த ��த�,
அ� நைட�ைற��� சா��ய��ைல எ�� உண���, இ�ப�க�� �ைள�ப�, த�ைன�
������� ெகா�வ� இர����� இைட�ப�ட ந�வ�ைய� ��ப�றலானா�. ம�றப�
மகா�ர� ெகா�ைகக���� ��த�� ேபாதைனக���� அ�க ேவ�பா� இ�ைல.
��த�� ேபாதைன எ�ன? “வா��ைக ��பமயமான�. ஆைசேய ��ப����� காரண�.
�ைறேவறாத ஆைச ம��ற���� காரணமா�ற�. ஆைசைய ஒ��� அறெந��ப� வா��தா�
ம� �ற������ த�பலா�” எ�ப� தா�.
கட�� ேகா�பா�
“ந� ெசய�க� தா� ந� �ற��, இற��, இ�ப, ��ப�கைள� ��மா����றனேவ த�ர உலைக�
பைட��� கா�� அ���� இைறவ� எ�� ஒ�வ� இ�ைல. ைவய��� வா�வா�� வா���
���தவ�க� ெத�வமாக� ேபா�ற�ப��றா�க�” எ�றா� மகா�ர�.
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��த�� கட�� இ��பைத ஒ��� ெகா�ள��ைல. “கட�� உ�டா இ�ைலயா எ�ற
�ர��ைன�� ���ைய�� ேநர�ைத�� �ணா�காம� �றவா �ைல அைடவ�� ெச���க”
எ�றா� அவ�.
ச�தாய நலனா, த�ம�த ���யா ?
��, ���, சா�கா�ைட ஒ��ப�� ெவ�� ெபற��யா� எ�பைத உண��த�� இல�ைக
மா��� ெகா�டன� மகா�ர�� ��த��. ஒ�ெவா� ம�த�� �றவா �ைலயா�ய ��� �ைல
அைடய ேவ��� எ�பைதேய ���ேகாளாக� �ரசார� ெச�தன�. இதனா� அவரவர� �����
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�
�றவா �ைல அைடவைத� ���ேகாளாக� ெகா�ள��ைல எ�ப��, அைவ ச�தாய�
��ைம��மான உலகாயத நல�கைளேய ேவ��ன எ�ப�� ��ன�� ����ட�ப�ட�.
��வ �மா�சக�
க�மா� ேகா�பா��, ம��ற�� த��வ��, இைற ம���� ெகா�ைக�� அ�கால க�ட���
ம�த ச�தாய� ��தைன வள����� �ைள� எ�� பா��ேதா�. இ�ெகா�ைகக� ேவத���
ேம� ந���ைக இழ�த மகா�ரைர�� ��தைர�� ����க� ெச�� ��� சமய�கைள�
ேதா����தன எ��� அ��ேதா�.
ேவத��� ேம� ந���ைகைய� ைக�டாத ம�கைள�� இ�ெகா�ைகக� பா��தன. க�மா�
ெகா�ைக எ�ேலாரா�� ஒ��� ெகா�ள� ��யதாக இ��த�. ����க�பட ��யா��டா��
�ட, ம�த வா��� ��ப�க��� ேவ� �ள�க�க� இ�லாத �ைல��, இ� ஒ�
ெபா��தமான �ள�க� அ��த�. எனேவ அ� ைவ�க� சமய�தவரா� ஏ��� ெகா�ள�ப�ட�.
அதனா� பல மா�ற�க� ஏ�ப�டன.
ைவ�க� சமய��� ��வ �மா�சக�க� எ�ற �ல ��தைனயாள�க� ேதா��ன�. அவ�க�
ேவத�ைத ந�� அ�� �ற�ப�ட ேவ��கைள�� ெச�தா�க�. ேமேல ��ய �ர���
க���கைள�� ந��னா�க�. ஒ���ெகா�� �ரணாக� ேதா��� இ��ர�� ��வ�ைத��
அவ�க� எ�வா� இைண�தா�க�?
“ஒ�ெவா� ெசய���� ஒ� �ைள� உ�� எ��, நா� ெச��� இ�த ேவ����� ஒ�
�ைள� ஏ�ப�ேட �ரேவ���. இ��ரைன� ����� ெச�ய�ப�ட ேவ���� �ைளவாக
மைழ ெபா��� எ�� ேவத� ெசா�� ��டா� அ�ேவ ச��ய�. அ�வாேற �ற சட��க��
த�தம�� உ�ய பல�கைள� ெகா��தாக ேவ���. க�மா�கேள பல� த�� எ�� இைறவ�
எ�� ஒ�வ� எத��? அ��த ஜ�ம��� நா� ந�ல �ற� அைட�� ம��வ�� ெக�ட �ற�
அைட�� ����வ�� இ�� நா� ெச��� ைவ�க� க�மா�கைள� ெபா��ேத உ�ளன.
ேவ��க� �ல� ���� �றவாத ேமா�ச�� அைடயலா�” எ�� அவ�க� ����தன�.
அத�காக� ��ய ேவ�� �ைறகைள உ�வா��ன�.
ேமா�ச� எ�பேத சமண சா��ய மத�க�� க������� தா�. ேவத ஸ��ைதக� ேமா�ச13

�ைல ப�� எ��� �ற�்�ைல எ�� பா��ேதா�. ஆனா� அைத�� அ�கால ைவ�க சமய�
ஏ��� ெகா�ட�. ஸ��ைத��� ��ன� ஏ�ப�ட ேவத இல��ய��்� இ�ெகா�ைகக� இட�
ெப�றன. (ஸ��ைத எ�ற ப�� தா� �க� பழைமயான�. �ராமண�, ஆர�யக�, உப�டத�
எ�ற ேவத� ப��க� கால�தா� ��ப�டைவ.)
ேவதா��க�
��வ �மா�சக�கைள� ெதாட��� ைவ�க சமய� ேம�� ����த�. ஒ�ெவா� �க����� ஒ�
காரண� இ��ேத �ரேவ��� எ�� இ�த� �ரப�ச��� காரண� எ�ன எ�ற ேக���� �ைட
காண �ய�றன� அவ�க�. பாைன எ�� ஒ� ெபா�� இ��தா� அைத� ெச�த �யவ� ஒ�வ�
இ��க ேவ��� அ�லவா? அ� ேபால இ�த� �ரப�ச����� பைட�ேபா� ஒ�வ� இ��க
ேவ��ேம? இைறவ� பைட�ததாக ைவ��� ெகா�டா� இைறவ� எைத� ெகா��
பைட�தா�? �யவ��� ம� உபாதான காரணமாக (�ைண� காரணமாக) இ��ப� ேபா��
உலைக� பைட�ப�� இைறவ��� உபாதான காரணமாக இ��ப� எ�? இ�த� ேக���� �ைட
ெசா�னா� அ�த� ெபா�ைள� பைட�த� யா� எ�ற ேக�� ெதாட��� ெகா�ேட இ����.
எனேவ அவ�க� இைறவ� ேவ� ஒ� ெபா��� �ைணைய நாடாம� தாேன உலகாக மா�
��றா� என� ��ன�. இவ�க� உ�தர �மா�சக�க� அ�ல� ேவதா��க� என�ப�டன�.
இவ�கள� ��க� உப�டத� என�ப�டன. இ�த உப�டத�க� ெப��பா�� அரச �ல�தவ�
ேபா��ததாகேவ காண�ப���றன.
இைறவேன �ரப�சமாக �யா��� ��றா� ஆ�� இைறவ� இ�லாத இட� இ�ைல. எ���
�ைற�த ெபா�� ஆ�� அத�� அைச� இ��க ��யா�. அத�� ஒ� ��டமான உ�வ��
இ��க ��யா�. ஒ��� ெகா�� பைகயாக� ேதா��� ெபா��க�� அ�ேவ எ�றா� அத��
���� ெவ��� இ��க ��யா�. அத�� இ�ப ��ப�க�� இ�ைல. இைறவ� ஆ�ம�ல,
ெப��ம�ல. அவ���� ெபய�� �ைடயா�. எ��� அைத� ����ட ஒ� ெசா�
ேவ��ேம எ�பத�காக ‘�ர�ம�’ எ��� ‘அ�’ எ��� �����டன�. அ� எ�லாமாக
�யா��� ��ப� எ�றா� “நா�� அ�ேவ, ��� அ�ேவ” எ�� ��� க��ன�.
நா�� �ர�ம�, ���த� யா�� �ர�ம� எ�� உண��� ��டா� உல�� �ற� ேம� ேகாப�,
பைகைம, பய�, கவைல ஏ�படா�. ��ப�� இ�ப�� ஒ�றாகேவ ேதா��� அ�லவா? அ�த
மன�ைலைய� தா� அவ�க� ��� (உலக� ��ப������ ��தைல) எ�� �����டன�.
எனேவ, “��� அைடய இற��� வைர கா����க� ேதைவ இ�ைல. இ�ெபா�ேத இ�ேகேய
அைட�� �டலா�. ேவ�� �தலானைவ ெச�ய� ேதைவ இ�ைல. அ��னா� ����தா�
ேபா��” எ�றன�.
இ�வா� கட�ைள ந�ப அவ�ய� இ�லாம� ேவ�� �ல� எைத�� சா��கலா� எ�� ஒ�
��ட��, (இவ�க� ெப��பா�� அ�தண�க�) ேவ��க� ெச�யாம� �யான��� �ல�
இ�ேகேய ��� அைடயலா� எ�� ஒ� ��ட�மாக� (இவ�க� ெப��பா�� அரச �ல��ன�)
���த� ைவ�க� சமய�. இர��ேம த�க� க���க��� ேவத�ைதேய ஆதாரமாக� கா��ன.
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சமண சா��ய�க�� வள���
��றா�, நா�கா� வ�ண�ைத� ேச��த ம�க��� ம��ம�� �த� இ� வ�ண�ைத� ேச��த
பல���� �ட இ�த இர��ேம சா��ய� இ�ைல. ேமா�ச� ப��ய க���க� உ�வாவத��
���, தம�� ேவ��ய உல�ய� நல�கைள� ெத�வ��ட� ேவ�� �ல� ேகா�� ெப��
கடைமைய ேவ�ய�ட� ஒ�பைட�� ���� த�த� கடைமகைள� ெச�� ெகா����த
ம�க���, ��� எ�ெறா� ��ய ���ேகா� ஏ�ப��த�ப�ட��, அவரவ� ����� அவரவேர
�யல ேவ��� எ�ப�� ெப�� �ைமயாக இ��த�. எ�ேலா�� ேவ�� ெச�வத���ய
வச�ேயா, வா��ேபா ெப����க��ைல எ�ப� தா� காரண�. ேவ�� இ�லாம� ���
அைட�� உப�டத வ��� அவ�க���� ��ய��ைல. நா�� �ர�ம�, ��� �ர�ம� எ�ற
க��� அவ�களா� ���� ஏ��� ெகா�ள� ��யதாக இ�ைல. இதனா� சமண சா��ய
சமய�க�� வ� எ�தாக இ��கேவ ெப��பாலான ம�க� அதைன� ��ப�ற� ெதாட��ன�.
அவ�க�� அ�தண�� உ��, அரச�� உ��. ஆனா� ந��தர ம�களா�ய வ�க�கேள ���.
���த�� ம�கேளா இ�த� த��வ� ��க�கைள� ப��� க��ெகா�ளாம� த�க� ெதா�பழ�
ெத�வ�கைள வண�� வ�தன�.
சமண சா��ய சமய�க� ஏ�ப�ட கால� �.�. ஆறா� ��றா��� இ�� அ�ல� ஐ�தா�
��றா��� �வ�க�. அ�ெபா�����ேத இ�சமய�க� ��� ��தாக� த�ழக���
�ைழ����க ேவ���. �.�. ��றா� ��றா��� ேதா��ய அேசாக� கால��� இைவ
��சயமாக� த�ழக��� ���யாக� பர� இ����. ஆனா� இைவ உ�ச க�ட�ைத அைட�த�
�.�. ��றா� ��றா����� ஆறா� ��றா����� இைட�ப�ட கால��� தா�.
த��நா��� கள��ர� கால�
�.�.250��� 575��� இைட�ப�ட ��� ��றா�� கால�ைத� த�ழக��� இ��ட கால�
எ�� ெசா��றா�க�. இ�கால க�ட��� க�நாடக�ைத� ேச��த கள��ர� எ��� ��ட�தா�
ேசர ேசாழ பா��ய�கைள ெவ�� த��நா� ��வ�� ஆ�� ெச�ததாக� �ற�ப��ற�.
இவ�க� சமண சா��ய சமய�கைள� சா��தவ�க� எ��� �ற�ப��ற�.
இ��ட கால� எ�� ெசா�ல�ப�வத��� காரண�, இ�கால� ப�� அ�ய� ேபா�மான
வரலா��� சா��க� இ�ைல எ�ப� தா�. த�ழக�ைத� ெபா��தவைர இல��ய�க��
க�ெவ��க�� ெச�ேப�க�� தா� ெப�� வரலா��� சா��களாக இ��� வ���ளன.
கள��ர� கால��� ஏ�ப����த இல��ய�க� அைன��� ம� உலக வா�ைவ� ப��ய
��தைனகளாக�� அற�ைரகளாக�� உ�ளனேவ த�ர ம�க�� அ�றாட வா�ைவேயா,
அ�கால ���ய �க���கைளேயா �ர�ப��பனவாக இ�ைல.
க�ெவ��க� ஏ� ஏ�பட��ைல? ெபா�வாக� க�ெவ��க� அரச�� ெகாைட, �ர� இவ�ைற
ெவ��ப���� ேநா�க��டேன ெபா��க�ப�� வ���ளன. சமண சா��ய சமய�ைத� சா��த
அவ�க� ��கால அரச�க� ேபால �ராமண�க����, �வாலய�க����, ��ணகர�க����
ெகாைடக� அ��கா���கலா�. �கார�க���� ப��க���� ப��� ச�த�க�
அ�����க� ��ேம, அ� ப�� அவ�க� ஏ� க��� ெவ�ட��ைல?
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ச�க கால� வைர ேசர ேசாழ பா��ய�க� வ�ைம ��கவ�களாக �ள��ன�. ��கால���
இவ�க�ட� ப�லவ�க�� வ�ைம ெப�றன�. த�க����ேள இைட�டாம� ேபா� ெச��
ெகா����த இ�த� த�� ேவ�த�க� ப��� தைல�ைற எ�ப� அட�� இ��க ���த�?
இவ�க� அைனவைர�� அட�� ைவ�க� ��ய அள� வ�ைம ெப�றவரா கள��ர�? அ�ப�
ஆ�� அ�தைகய வ�ைமைய ஏ� அவ�க� ெம������க� �ல� ெவ��ப����
ெகா�ள��ைல? அவ�கைள� �க��� �லவ� எவ�� பாட��ைலேய, ஏ�?
கள��ர� கால��� ேசர ேசாழ பா��ய�க� ����� அ��� �ட��ைல. இ�கால க�ட���
பா��ய� ஒ�வ� இல�ைக�� ஆ�� �ைல நா��யைத��,ேசாழ�க� இேரணா���
(ஆ��ர��� கட�ைப, க��� ப��க�) �ற�பாக ஆ�� ெச�தைத�� ேநா��க.
ம� உலக நா�ட�
உ�ைம�� இ�த ��� ��றா��க�� த�ழக�ைத� கள��ர�க� ஆ�டா�க� எ��
ெசா�வைத �ட, இ��லக வா��� உ�சாக� இ�லாம� ம� உலக வா��� நா�ட� ெச����
மன�ேபா�� ஆ�ட� எ�� ெசா�வேத ெபா����.
‘�ற�ேதா� உ�வ� ெப��ய ��ப�, �றவா� உ�வ� ெப�� ேப��ப�’ எ�ற ெகா�ைக உைடய
சமண சா��ய சமய�க� தா� இ�த� ேபா���� ���ய காரண�. “அறெந�ைய வ������
�றவா �ைலயான ம� உலக வா���� ஆய�த� ெச�வேத இ��லக வா��� ேநா�க�” எ���
“இ��லக இ�ப�க� ம� உலக� பயண�ைத� தைட ெச��மாதலா� இவ�ைற ம��� வாழ
ேவ���” எ��� அைவ ��ன.
அற�, ெபா��, இ�ப� எ�ற ��ைற ம��� வா��� ���ேகாளாக� கா��ய� ைவ�க�
சமய�. ��ன�, சமண��� தா�க�தா� ��ேப� அைடதைல நா�காவதாக ஏ��� ெகா�ட�.
அற�, �� இர�ைட ம��� வ����� இைட�ப�ட இர�ைட�� ைக��டன �ற� சமய�க�.
ம�த வா�� �ைலக��� இ�வா� ப�வ�, கா�வா� ப�வ� இர�ைட�� ��� மாணவ�
ப�வ������ ேநர�யாக� �ற� ��வைத ஊ����த�� அைவேய.
ச�க ��க� உண���, காத���, ேபா��� கா��� உ�சாக� எ�ேக? வா��ைகைய�
�ைமயாக� க��� ேத�க �ைல எ�ேக?
சமண சா��ய�க� ம���ழ�தன
சமண� சா��ய� இர��� ��ட�த�ட ஒேர மா��� ெகா�ைக உைடயைவ,
ெபௗ�த�ைத �ட� சமண� இவ�ைற அள� கட�� வ�����ய� எ�ப� தா� அவ����
இைடேய��ள ேவ�பா� எ�பைத �த�� க�ேடா�. எனேவ த�ழக�ைத� ெபா��தவைர
அைவ இர��� ேச��ேத ேபச�ப���றன.
ஆர�ப��� இ�சமய�க� தம� எ�ைம காரணமாக ம�க�ைடேய ெப�� வரேவ�ைப�
ெப����க ேவ���. நாளைட�� ம�க� ����க� ெதாட��ன�. இ�� ந� க� �� உ�ள
�ர��ைனக��� வ� ெசா�லாம�, எ�ேகா எ�ெபா�ேதா அைடய� ேபா�ற ���ல��� வ�

16

ெசா���றனேவ இ�சமய�க� எ�� �ைன����க� ��� அவ�க�.
மகா�ர�� ��த�� அ�� சா��த த��க வாத��� �ல� ஆரா��� கட�� இ�ைல எ��
����டதா�, ம�க�ைடேய நா��க� ேவ��� இ��த�. ��ய ��தைன ேதா��ய கால���
இ�த அறெந�கைள� கைட����பத� �ல� ேமா�ச� அைடேவா� எ�பைத ம��� எ�ப��
ப��த��� �ல� ����க ���� எ�� அவ�க��� ஐய� ஏ�ப����க� ���.
எனேவ அற ெந��� ம�க��� நா�ட� �ைற�த�. ம�க��� வ�கா�ட ேவ��ய �ற�கேள
ஒ��க� தவ� வாழ� தைல�ப�டன�. உைழ�காம� வாழ ����ய ேசா�ேப�க���� மன�
ேபால வா��� வாழ ����ய ���த�க���� �க�டமா�ன சமண, சா��ய� ப��க�. இைத�
ச�ப�த�� ேதவார� ��வாக� ���ற�. அதனா� �ற�சமய�தவ� ெபா� ம�க�� ெவ�����
ஆளானா�க�. ந�ெலா��க� உ�ளவ�க�� நா��க� ேப� நா�த��� ஏ�யவ�களாக
இ��தன�. அவ�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
அவ�கள� ேபா��னா� அ��பைட�தன� ம�க�.
அ�கால��� சாமா�ய ம�க��� �� ��ற �ர��ைன எ�ன? ���ற��� அ�யா� ெச�த
�ைனகளா� �����த�படாம� எ�ேலா�� இ�பமாக வாழேவ���. இற�த �� ����
�றவாைமயா�ய ��� அைடய ேவ���. இ�த இல��கைள அைடய ேவ��, �ர�ம�
�யான� ேபா�ற ��கலான ைவ�க வ�கேளா, சமண சா��ய� ��� �ற� வ�கேளா அ�லாத
எ�ய வ� ஒ�� ேவ���.
இ�ப�யாக� சமண சா��ய சமய�க� த� உய� �ைல����� ���� ம�க� �ர��ைனக���
�ைட அ��க ��யாம� ேபாகேவ, ச�தாய� ��ைம�� ெச�வத�யா� �ைக�� ��ற
கால��� அ�ைமயா� ேதா��னா�.
அ�ைமயா�� ���ப�
காைர�கா� பல வ�க�க�� ெந��� வா�� ப� எ��றா� ேச��ழா�. சமண சா��ய
சமய�கைள வ�க�க� தா� ஆத��� வ�தன� எ�� வரலா�� ஆரா���யாள�க� ����றன�.
எனேவ காைர�கா� வா� வ�க�க�� சமண�ைத� சா��தவ�களாக இ��க� ���.
தனத�த�, ��ப�, பரமத�த�, ��தவ� எ�ற வடெமா�� ெபய�க� இத�� ேம�� வ��
ேச����றன. ஸ����த� ெதா�கா��ய� கால������ த��நா��� இ��� வ�த ேபா���
ெபா�ம�க� வழ��� அ�ெமா�� ெசா�க� ���யாக� பய�ப�ட� சமண� ஆ��க� ெப��ய
�� தா�. ��ஞான ச�ப�த�� பாட�கைள �ட அ�ப�� பாட�க�� வடெசா�க� ���யாக
உ�ளைத��, ம�� ���யா� எ�ற த��� ெபய� தா��ய அ�ப�, சமண சமய��� ேச��த ��
த�மேசன� எ�ற வடெமா�� ெபய� ெப�றைத��, த�மபால�, ��த���ர� ேபா�ற வடெமா��
ெபய� தா��ய �ற� சமய�தா� அைனவ�� ப�ைச� த�ழேர எ�பைத�� கவ��க ேவ���.
அ�ைமயா� பாட�க�� ச�க கால�ைத �ட ���யான வடெசா�க� (4 சத�த�) உ�ளன.17

சரணார��த�, அ�ட����, ஞானமய�, �வக� ேபா�ற ���� ெசா�க� பய�ப��த�
ப�வ������, ��கால��� ஆகாய�, தைய எ�� த�பவமாக� பய�ப�ட� ேபா� அ�லாம�
ஆகாச�, தயா எ�� த�சம� ஆள� ப�ட������ அவ� வடெமா�ைய ���யாக�
பய�ப���ய சமண� ���ப��� �ற�தவ� என ஊ��கலா�.
இவர� கணவ� ���த� கட�� ஒ�வ� உ�� எ�ற ந���ைக இ�லாதவ� எ�ப�,
அ�ைமயா� மா�க� வரவைழ�த ேபா� அவ�, ஈச� அ�� என� ேக��� அ� ெத�யா�
இ��ததா��, த�வ�� பய� ேம�ெகா�ள உ�ள�� த�மா� எ�� அவைர ேவ� ஓ� அண��
என� க�� அ�சமைட�த������ அ��ேறா�. ெதாைல�� ப� ��ற�தா�� ெதா�� அ��
அக�� ேபானா� எ�� ேச��ழா� ��வ����� அவ�ைடய உற�ன�க� அைனவ�ேம இ�த�
��ைம க�� அ��னா�கேள அ��, இ� ஈச� அ�� என உணராத நா��க�களாக� தா�
இ��தன� என� ெத��ற�.
ேச��� ெச�தாமைர �ைள�த� ேபால இ�தைகய சமண� ���ப��� ேதா��ய அ�ைமயாைர�
ெகா�� ைசவ�ைத� தைழ�க� ெச�ய ேவ��� எ�ப� ஈச�� ����ள� ேபா��.
அ�ைம� கால���, ேவத� க�� வழ�ெகா��� ேபான வ�காள��� அ�தணர�லாத
���ப��� ேதா��ய �ேவகான�த� �லமாக ேவத��� ெப�ைம உலகளாவ� பர�யைத
ஒ���க.
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அ�ைமயா� ேபா��ய இைறவ� யா�?

அ�ைமயா��� ���ய கால�
�வ� ப��ய ���� எ��� ெதா�கா��ய��� இ�லாததா� அ�ெத�வ� ��� ெவ������
வ����க ேவ��� என� க�த�ப��ற�. அ��ட� ேவத��� ���ர�� தா�க�� அ��
ஏ�ப�� அ�த இர�� அ�ச�க�� ேச��ைகயான ��க�ண� வ�பா� ச�க கால���
�ல�ய�. ஆனா� ச�க ��க�� இ� கட�� �ற��ட� ெபற��ைல.
இைறவ� ஆல�கா��� ஆ�வதாக �த�� �����பவ� அ�ைமயாேர. அ�ைமயா���
���ய ��க�� அ�தைகய ���� இ�ைல. கட�� ஆலமர�த��� அம�����பதாக� ���
����கா���பைட�� க��ெதாைக�� அ�ைமயா��� ���யதா அ�ல� ���யதா எ�ப�
��சயமாக� ெத�ய��ைல. ஈச��� இ�த ஆலமர� ெதாட�� எ�ப� ஏ�ப�ட�?
�டைல மாட� எ�ப� த��நா��� வண�க�ப�� ெதா� பழ� ெத�வ�க�� ஒ��. ைசவ�
எ��� ெப�ற ேசாழ ம�டல��� இத� வ�பா� அ�� ��ட�. ஆனா� ெத� மாவ�ட�க��
இ��� அ� ெதாட��ற�. இ�ெத�வ��� ேகா�ைல� ��� ஆலமர�க� காண�ப�வ� வழ�க�
எ�� ெதா� பழ� ெத�வ�கைள� ப�� ஆ��த �ைனவ� அ.கா.ெப�மா� ���றா�. மாட�
வ�பா��� ���ய அ�ச�, ��நா�� ேபா� சா�யா� ஒ�வ�, ம�க� �� ெதாடர ந��ர��
��கா����� ெச�� அ�� சா�ப�� ����, எ���கைள அ��� ெகா�� ஊ����
���� வ�வ� எ�� அவ� ���றா�. �டைல வா��, சா�ப� ���, அ���� ெதா��, கபால�
ஏ�� இ��த�, ஆலமர�த�யம�த� ஆ�ய �வ�� ப��க� �டைல மாட�ட���� வ����க
ேவ��� எ��� அவ� ���றா�.
ச�க கால��� ��க�ண� வ�பா� இ���� அத�ட� �டைல ப��ய ���� இ�லாததா�,
ச�க கால����� ��னேர �டைல மாட�� தா�க� ��க�ண� வ�பா��� ஏ�ப�ட� என�
ெகா�ள ����.
காைர�கா� அ�ைமயா� தா� �த� �தலாக� �வ� ��கா��� நடனமா�வதாக� ���றா�.
அவ� கால��� �வ� ���த� கட�ளாக� ேபா�ற�ப�� உய� �ைல�� ைவ�க�ப�வைத�
கா��ேறா�. �வ��காக� பாமாைல ���ய �த� �லவ�, �த� �வன�யா� அ�ைமயாேர.
இைறவ��� அ�ைமயா� வழ��� ெபய�க�
அ�க�, அழக�, அ�தண�, அ�ட ����, அ�ட�தா�, அ�டவாண�, அ�ண�, அ�ப�,
அ�மா�, அமர� �ரா�, அரவ� �ய�க�, அர�, ஆ�ைரயா�, ஆ�வா�, இைறவ�, ஈச�,19

உ�தம�, உ�ப� ேகா� தான�தா�, எ�ைத, எ�மா�, எ�யா�, க�ைக மணவாள�, க�ணாள�,
க��தலா�, கைற�ட�றா�, �ழக�, ச�கர�, �ராள�, ெச�சைடயா�, ெச�ேம�� ேபராள�,
ஞான�தா�, தழ� வ�ண�, த�ேனாேட ஒ�பா�, ந�ப�, ந��ைடயா�, நைனயா� சைட��,
�த�க�ணா�, ெந�யா�, பரம�, �ரா�, ���ய�, ெப�யா�, ெப�மா�, ம��ட�றா�,
மாய�, ைம�தம��த க�ட�தா�, வான�தா�, வாேனா� ெப�மா�, ��ேணா�, �மல�,
ெவ���ற�, ேவ�ய� �த�ய பல ெபய�கைள� பய�ப��� அ�ைமயா� இைறவைன�
ேபா���றா�.
ஆலமர�த��� அம��த �ைலைய� ������ ெபயைர��, ��கால��� ெப�வழ�கா�ய
�வ� எ�ற ெபயைர�� அ�ைமயா� பய�ப��த��ைல எ�ப� கவ��க� த�க�.
இைறவ�� ேதா�ற� �ற��க�
இைறவ� �வ�த சைட உைடயவ�. அ�� �ைற �லைவ�� ெகா�ைற, எ���, வ��
மல�கைள�� �� இ���றா�. க�ைக ஆ�� அ�ேக த�� உ�ள�. ெந���� ஒ� க�ைண�
ெப�����றா�. அவன� �ட� ந�� உ�டதா� க����ள�. எ��� ேதா�கைள உைடயவ�.
தைல��� மா���� இைட��� பா��கேள அ�கல�. மா��� ���, ஏன� ெகா���,
ம�ைட ஓ�� மாைல��, எ���க�� அ������றா�. உட� பவள� ேபா� �வ�த
ேம�யாக உ�ள�. அ�� ��வ�� �� அ����ளா�. அவன� இட� �ற��� �ல��ழ�
ெகா�ட மைலமக� பாக� ��யாதவளாக இ���றா�. யாைன� ேதாைல� ேபா�ைவயாக�
ேபா���� ெகா�����றா�. ைக�� � ஏ�� உ�ளா�. ஆேன� அவன� வாகனமாக உ�ள�.
கா�க�� கழ�� �ல��� அ����ளா�. ேவ� ெபா� அ�க� அ�ய��ைல. அவன�
அ�க� ெச�தாமைர ேபா� உ�ளன. அவன� இ���ட� ��கா�. அ�� அவ� ேப��
கண�க�ட� நடனமா��ெகா�� இ���றா�. ைக�� கபால� ஏ�� ஊ� ஊராக� ப� ஏ���
���றா�.
��மா�� �வ��
த�ேபா� வழ��� இ�லாத, ��மா� ப��ய, ஒ� க��ைத அ�ைமயா�� பாட�க��
காண���ற�. ஈச�� வல� ப�க� ��மா� இ��பதாக அவ� ������றா�.

ஒ�பா� உலகள�த மாலவனா�, ம�ைற
ஒ�பா� உைமயவளா� (அ��த���வ�தா�-41)

…………………………ெச�க�
��மாைல� ப��ைடயா� (அ-52)
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ஓ��வா� ��ேனா� உ�த�வா�- ���வ
ேமக�தா� ெச�தைனய ேம�யா� ���ைடய
பாக�தா�

(அ-54)

…………………………………………………ெப��ண��
அ���ேவா மா��ேவா ஆேன�றா� �ற�வ
ெத���ேவா

(அ-59)

��ேபா�� ெச�சைடயா� மாேலா�� ஈ��ைச�தா� (அ-3)

இ�க��� ஏழா� ��றா��� �ட� ெதாட��� இ������ற�. மாெதா�பா�� மாெலா�பா��
ம����ற நாத� எ�� ச�ப�த��, மாேலா� பாக� �க��தா� எ�� அ�ப��
�������றன�. இ�வழ�� கால� ேபா��� ைக�ட�ப��, உைமைய� ��மா��
ேசாத�யாக� ��� உற� �ைற ஏ�ப��த�ப�ட�.
த�� ம�ைண� ெபா��தவைர �வைன �ட ��தவ� ��மா�. இவ� ெதா�கா��ய�
கால�����ேத வண�க�ப�� வ�தவ�. ��தாக வ�த �வைன ம�க� ஏ��� ெகா�ள ேவ���
எ�பத�காக� பைழய ெத�வ�க�ட� ெதாட��ப���யைத அ�ைமயா�� பாட�க�����
அ��ேறா�.
ச�க கால��� ��ப���� ேதா��ய ��க�� �வ� ��க�� த�ைதயாக� �ற�பட��ைல.
��ப���� ேதா��ய க��ெதாைக, ����கா���பைட, ப�பாட� ஆ�யவ��� ம���
��கைன� �வ�� மகனாக� ��� வழ�க� ��தாக ஏ�ப�டைத ஒ���க.
இைறவ�� ெசய�க�� ேகால�க��

���ர� எ��த�, க�ைகைய� தைல�� தா��ய�, அர�க� ெச��கட��ய�, ஆலகால
�ட��� க�ட� க��த�, அ���னைன� ேசா��க� �ராத ேவட� ��ட�. அ� �� ேத�ய
மா� அய��� அ�ய ��யாதப� ��ற�, காலைன� காலா� உைத�த�, காமைன எ��த�,
கபால� ஏ��� ப� ஏ�ற�, யாைன� ேதாைல உ���� ேபா���� ெகா�ட�, ச��ரைன�
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தைல�� ��ய�, ��கா��� அன� ஏ��� ேப�க�ட� நடனமா�ய� எ�� �வ�� பல
���ைளயாட�கைள�� ேகால�கைள�� அ�ைமயா� ������றா�.

ேதவார� கால��� ஏ�ப�ட மா�ற�க�
�வ�ைடய ேதா�ற��� அ�ைமயா� ����டாத பல அ�ச�க� ேதவார� கால��� ேச���
�����பைத� கா��ேறா�.
அ�ைமயா�� ெப�மா� காலா�� க�ணா�ேம பைகவ�கைள அ��தவ�. ���ர� எ��க
அவ���� ேதைவ�ப�ட� ஓர�� தா�. ��ைல� �ட அவ� ைக�� ஏ�� இ��க��ைல.
ஆனா� ேதவார� கால��� அவ�ட� �ல�, ம� ஆ�ய ஆ�த�க� �ள��வைத�
கா��ேறா�. பல பைகவ�கைள ெவ�றத� அைடயாளமாக� ேதவார� கால��� ெகா��ற�,
ஆைம ஓ� ஆ�ய ெவ��� ��ன�க� அவ�ட�ேத �ள����றன.
இைறவ� ���ேதா�� மா� ேதா�� அ�����பதாக அ�ைமயா� ெசா�ல, ேதவார� கால���
ேகாவண� அ��தவனாக��, ந�கனாக�� �ற�ப���ளா�. ைக�� மா� ஏ��யவனாக��
காண�ப��றா�. ெபா�னார� ம�ெறா�� �� எ�� அ�ைமயா� ேவ��யத��ண�க�
��கால��� அவ�ட��� ேதா�, �ைழ ஆ�ய அ�க�� �ள����றன.
அ�ைமயாரா� �ற�படாத த�க� கைத ேதவார��� ����ட�ப���ள�. அேத ேபால, �ரம�
தைலைய� �வ� ெகா�த� ப��ய �ராண� கைத�� அ�ைமயா���� ��னேர எ�����க
ேவ���.
�வ� இராவணைன மைல�� �� அட��� பாத� த� �ரலா� ெச�றதாக அ�ைமயா� ���றா�.
ஆனா� ைகலாய� எ�ற ெபயைர ஒ� இட��� �ட� ����டாததா�, �வைன� ைகலாய���
உைறபவராக� ெசா��� வழ��� அ�ைமயா� கால����� ��னேர ேதா�� இ��க� ���.
ேதவார� கால��� இைறவ� ஆலமர��� �� அம��� நா�� ��வ��� அற� உைர�த�
�ற�ப��ற�. இ��� அ�ைமயா���� �� ஏ�ப�ட மா�ற� ஆ��.
அ�ைமயா�� இைறவ� உைம காண ஆ��றா�. ேதவார� கால��� இைறவ� கா� காண
ஆ��றா�.
இைறவ��� அ�ைமயா� ���� நாமாைல
இைறவேன ெதா��ல��� ஆ�. அவேன எ����� ேதா����பா�. அ��ப�� அவேன.
அவ� அ�ேள உலெகலா� ஆ���ப�, �ற�ப��ப�, ெம��ெபா�ைள ேநா�க ைவ�ப�.
அவேன �ேவ�லக�க� ஆவா�. அ� அர� அய� எ�ற �������� அவேன.
இைறவ� �க� ெப�யவ�. அவன� அ� ெபய��தா� பாதாள� உைட��. �� நக��தா�
அ�ட��� உ�� உைட��. ைகக� அைச�தா� வா� �ைசக� உைட��. மா�� அய�� �ட22

அவைன அ�ய ��ய��ைல. ேதவ�க� மல� �� அவைன வ�ப��� அவன� அ� ெபா��த
��ய��ைல. �ற� அ�யலாகா� ெப�ைமய� அவ�.
அவைன� சா��த ெபா��க�� ெப�ைம ��கதாக ஆ�����றன. அவன� �� ேம� உ�ள
�லா பக��� ஒ� த�� ��ய��� மா�றாக �ள���ற�. இைறவ� ைக�� இ���� கபால�
எ�தைன� கட�க�� �ைர வா����� �ர�பா���க, ேபைத� ெப�க� பா��ர���
ெப�ைமைய அ�யாம� இ�ட ப�யா� �ைற�ற�. அவன� ஏ� நட��� �� ந����, க�
����� பா��தா� எ�� �யா� �ைசக� ேவ��, கத�னா� உலக� ��வ�� க� காணா�
கல���. பா�� ம� ேபா�ற பைக� ெபா��க�� அவ�ட�ேத பைக ���� ெபா����.
அ�வானாக��, அ���பானாக��, அ�வாக��, அ���ற ெம�� ெபா�ளாக��,
ஐ��த�களாக��, இ��டராக��, இயமானனாக�� (உ��களாக��) ஆன அ�ட ����. ஞான
வ�வானவ�. �ற� அவைன உண��னா� ம��ேம உணர ����. அவைன உ�ள�தா�
உ��வாைர �ைனக� அ�கா.
இ�வள� ெப�ைமக����யவனாக இ���� த� ெப�ைமைய அ�யாதவ� ேபா� எ�வ�த
த�ைமயனாக உ�ளா�. உைம�� ஊடைல� த���பா� ேவ�� அவ� பாத� ப�வா�.
அ�ப�க��� எ�ய�. அவைன அ�ெப��� ேபா�ைவயா� ேபா��� ெந���� மைற��
ைவ�க ����. அவ� அ�ப� ெந�ச�தா�. காதலா� கா�பா���� ேசா�யா�� ��ைத�ேள
ேதா��வா�.
ேப�� ேகால� ஒ�� தா� அவ�ைடய வ�வ� எ�ப� அ�ல. அவைன எ�ேகால����
உ�வக� ெச�� ெகா�ளலா�. எ������ வ�படலா�. அவைன� ���� எ�தைகய தவ�ைத
ேவ��மானா�� ெச�யலா�. அவரவ� ���ப�ப� அ�த�த� ேகால��� வ�� அ�� ��பவ�
அவ�. எ�த �ைற�ப� வ�ப�டா�� ஈ�பா��ட� ����தா� தா� அைடய ����. அவைன
அைடய ேவ� ���� வ�க� �ைடயா�.
அ�யா�க� ேம� �யர� வ�தா� அைத மா��வா�. அவைன� பல நா� நாமாைல��
�மாைல�� ���� ப��� இர�தா�, எ�த உலக�ைத ேவ��னா�� ெகா��பா�, எ�தைகய
ேம� �ைல��� ெகா�� ைவ�பா�. ��பமா�ய இ�� ந�ைம வ��தா�. ெதா�வா� இட�
க�� வாளா இரா� அவ�. த�� ெப��க�ைண ெகா�ட அ�� ெப�� ேசா�.
ஆனா�
இவைன� ெபா��ணர மா�டாதா� இவைன இக�வ�, ேப� எ�ப�. அவ�
சா��தா���� ெபா�ெகா���, சாராதா���� ��ெகா���.
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அ�ைமயா�� அ�� வ�

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�, ‘என�ேக அ�ளாவா� எ�ெகா�’ எ�� உ�ைமேயா� ச�ைட��� ேபா�றா�.
ஆனா�, “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-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)
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�ை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)

தன�ேகஅ�யனா��த�னைட��வா��
என�ேக அ�ளாவா� எ�ெகா�- (அ-44)

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� 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)
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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)

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 ெ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�.
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�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)

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�.
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�ை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)

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)

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�
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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)

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��. 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)

அ�ைமயா� நம�� அ���� ெச�� எ�ன? இைறவைன எ�ேபா�� �ைன�� �����
ெகா����தா� ����ய� ைக���. இைறவ� மன� இர����டா� அவ� க�ைண��29

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

ெந�ச����த�
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அ�ைமயா� �ல பாட�க��, தா� இைற அ�� ெப�� ��டதாக�� இ�� தன��� ��பேம
இ�ைல எ��� ம���றா�.

��ே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���.
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“ெ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)

“ெ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�.
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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)
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�ைனயா ெதா��க� டா�ெந�ச
ேமஇ�ெகா� த�செம��
மைனயாைள��ம�க�த�ைம��
ேத�ஓ� ஆ����
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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ேவத அ��பைட�� ைசவ� வள��தா�

சமண சா��ய சமய�க�� தா�க� அ�ைறய த�ழக� ��வ�� �ைற����த�. அவ�கள�
ெகா�ைகக�� �லவ�ைற அ�கால ம�க�்� எ�லா� தர��ன�ேம ஏ��� ெகா����தா�க�
எ�ப� ெத��ற�. அ�ைமயா�� அத�� ���ல�� அ�ல. ஆனா� அவர� கா�க� ேவத���
�ைலெப����தன. அதனா� சமண� க���கைள� ைசவ���� ஏ�றப� மா�� அைம���
ெகா��றா�.
�ற�ைய ஒ� �� என� ��ய சமண�, காம�ைத� ெப�� பைகயாக� க��ய�. �வ� த�
மைன�ைய� ��யாம� இ��ப� �ற�சமய�தா�� �ம�சன���� இல�கான �� அைத
��ய��பத�காக� �வ� காமைன எ��தவ� எ�ற ஒ� க���� ஏ�ப����பைத� கா��ேறா�.
இ� அ�ைமயா� கால��� அ�ல� அவ��� ��ேப ஏ�ப����க� ���. இ�தைகய
எ���ைன ைவணவ��� ஏ�படாதைத��, சமண�ைத ��ய���� ப�ைய� ைசவ� ம��ேம
ேம�ெகா�ட� எ�பைத�� ேநா��க.
சமண சா��ய�க� வ�����ய க�மா� ெகா�ைக�� ம��ற�� ெகா�ைக�� ேவத���
இ�லாதைவ. அைத ஏ��� ெகா�ட அ�ைமயா� ���ற��� ெச�த �ைன�� பயனாக� தா�,
தா� ம��� �ற�க ேந��த� எ�� க��� பல �ைற �ைன எ��� ெசா�ைல�
பய�ப����றா�. “�வைன வண��பவைர �ைன ெந��கா�, அவன� அ�யா�� �ழைல�
க�டாேல ஓ����” எ�� ���றா� அவ�.

கழ�ெகா�டேசவ�காண��
றா�த�ைம� ேபண��றா�
�ழ�க�டேபா�த�����லா
�ைன�க� ஏ�����
தழ�ெகா�டேசா��ெச�ேம�ெய�
மாைன�ைக� மாமல����
ெதாழ�க�� ����� ேமா���
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ந�அ�� ெதா��ைனேய.

(�-11)

சா��ய சமண�க� ��� அறவ�கைள�� அவ� �ற�க��க��ைல. தைலயாய ெகா�ைககளான
ப�ச�ல�ைத� கைட����பேதா� தைலயாய அ�ட�தானா�ய ஆ�ைரயா� ெச�ெபா�
கழல��� தா��� ப�ேவாேர உ�ைமைய உண��தவ� எ��றா�. அ�மா��� ஆ�ப�ட
அ��� காரணமாக� த��ட� ���ய�க�� ஐ�� அறெந�க�� ெபா���யதாக�
���றா� அவ�.

தைலயாய ஐ��ைன�� சா���� தா���
தைலயா �ன�ண��ேதா� கா�ப� தைலயாய
அ�ட�தா� ஆ�ைரயா� ஆலால� உ����ட
க�ட�தா� ெச�ெபா� கழ�.

(�-10)

���ய�க�ெச�தன��ெபா��ெந��க�சாராேம
எ��ேயா ைர��� இைச�தனவா� ���ய
ைக�மா�� ஈ��ைவ ����� ேபா���க�த
அ�மா�� கா�ப�ட அ��.

(�-16)

இைறவ�ட� அவ� ைவ��� ஒேர ேவ��ேகா�, ‘இட� ���பாயாக’ எ�ப� தா�. எ�ன இட�?
அ� ெச�வ��ைமேயா, உட� நல��ைமேயா அ�ல, �ற�� �� தா�. சமண சா��ய�க�
அறெந� �ல� �ற�� ��ைய ��க ���� எ�� ேபா��தன�. அ�ைமயாேரா இைறவ�
ஒ�வ� தா� அைத� ெச�ய ���� எ�� ந��யதா� அவ� அைத இைறவ�ட� ேவ���றா�.
அ�ைமயா� வண��ய ெப�மா� ேவத��� �ைல ெப�றவ�. அவைன ேவ�ய� எ���, ேவத�
ெபா�ளா� எ���, ேவத���� ஆ�ய� எ��� நாவார� �க��றா� அவ�. ேவத��� ஆ�ைர
ந�ச��ர�ைத ���ர��� உ�யதாக� ெசா�ல�ப����பைத �ைன� ��க. அைத மறவாம�
������றா� அ�ைமயா�.
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ேவ�யைன ேவத� ெபா�ளாைன ேவத���
கா�யைன ஆ�ைரந� னாளாைன� ேசா��பா�
வ�ேலன மா����� மாலவ�� மா�டா�
��ேலன மாஎ�றா� ��.

(�-8)

அவ� ேவத�ைத� �ற�க��க��ைல. அத��� ��வ �மா�சக�� ேவதா��க�� ெகா��த
�ள�க�ைத� தா� ம���றா�. ேவத�ைத ந��வத� �லேம இைற ந���ைகைய ஊ�ட����
எ�பதா� அத��� ெப�ம���� ெகா���றா�. அ�தண�க��, அரச�க�� ேவதெந�ைய�
��கலா��, சாமா�ய ம�க��� அ�பா�ப�டதாக� ெச�� ��ட �ைல��, ைவ�யரான அவ�
கா��� ெகா��த ப�� வ� அவ�க��� ஆ�த� த�த�. �றவா �ைல அைடவத�� ஒ� எ�ய
வ� �ைட����ட�.
கள��ர� கால��� இ��லக வா�ைவ� �ைம என� க��� சமண சா��ய இய�க���� எ��
�ைன அேத கால�தவரான அ�ைமயா�� பாட�க�� காண ���ற�. அ�ைமயா�� பாட�க�
வாேனா� �ரா�� �கைழ ம��� பாட��ைல, அ�கால சமண சா��ய� ெகா�ைகக��
ம��பாக�� அைவ �ள��ன. உ�ைம��, ச�ப�த� பாட�க� சமண சா��ய�க��
ஆைட��� இ��த�, பா�ைன� ைக�� ஏ��� ��த�, ைக�� உண� ெப�� ��ற �ைல��
உ�ண�, தைலைய ம��த�, �வராைட உ��த� ஆ�ய �றெவா��க�கைள� சா���றனேவ
அ�� ெகா�ைககைள� ப�� எ��� �ைற �ற��ைல. அ�ைமயா� ஒ�வ� தா� ெகா�ைக
��யாக அவ�கைள எ���தா�.
அ�ைமயா�, ச�ப�த� ேபால, சமண�க�ட� வாத� ெச�ய��ைல. ஆனா� அவ�கள� இைற
ம���� ெகா�ைகைய மைற�கமாக� ��� அைத ம���றா�. இைற அ��� �ைவைய
உணரமா�டாத �ற� சமய�தவ� இைறவைன இக��தைத� க�ட அவ�, அவைன இகழா�
ஏ��னா� ம��ற�� ��ப������ ��ப�வ�, இைத அ�யாத அவ�க�, உண��� ெகா�ட
எ�ைம� �ற� உைர�ப�� ேநர�ைத வ�ேத ெசல����றனேர” எ�� இர���றா�.

இவைர� ெபா��ணர மா�டாதா� எ�லா�
இவைர இக�வேத க���- இவ�தம�
��ேகால ேம�� ெபா��� எ�ப��த
ேப��ேகால� க�டா� �ற�.

(அ- 29)
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ம�யா அடல�ண� மாம���� ற�ட
ம�யா� வள�சைட� னாைன- ம�யாேல
எ�பா�ைக யா�கழா ேத��வேர� இ��ல��
எ�பா�ைக யா���றவா� ஈ��. (அ-37)

�ை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-91)

�ல�ைவ� பய�ப���� த��க வாத� ெச�� கட�� இ�ைல எ�� �� வ�தவ����,
அ��னா� ஆரா��� �ேய �ர�ம� எ�� உண�க எ�� ��யவ���� அ�ைமயா� அ��னா�
ம��� �ர��ைனகைள� ���� �ட��யா� எ��� இைற ந���ைக ஒ�ேற ம�தைன�
��ப�க����� கைரேய��� எ��� ப�� அ���றா�. ‘�ல�� ேப� �ைழ�லாதா� ��க’
எ�� ��வ �மா�சக�, ேவதா��க�, சமண�க�, சா��ய�க� அைனவைர�� �ர���றா�.
�யாய�, ைவேச�க�, சா��ய�, ேயாக�, ��வ �மா�ச�, ேவதா�த� எ�� பல வைகயாக
ேவத���� �ள�க� அ��தன� அ�� ��க�. இைவ ஒ���ெகா�� �ர�ப�வ����ேத
அைவ எ��ேம �� உ�ைம அ�ல எ�பைத அவ� உண��றா�. �� ேவத��� உ�ைமயான
க��� தா� எ�ன? ‘ஒ�� உள� ெம��ெபா��, பல�� பல�தமா� ஓ�வ�’ எ�ற ேவத�
க��� அவைர �க�� கவ�����க ேவ���.
“எவ� எவேரா எ�ப� எ�லாேமா ேப�வா�க�. அைவ ��ய��ைலேய எ�� கவைல�படா��க�.
இைறவ� ஒ�வ� இ���றா� எ�பைத ந���க�. அ��னா� அவைன அ�ய ��யா�.
அவ�ட��� ப�� ெகா�வத� �ல� அவன� அ���� ஆளா�� �வக� எ��� �ற��லா
�ைல அைடய ����. ��க� எ�த� ேகால��� எ�த உ�வ��� வ�ப�டா�� இைறவ�
உ�க��� அ�த� ேகால��� அ�த வ�வ��ேலேய கா�� ெகா�்�� ஆ�ெகா�வா�” எ��றா�
அவ�.

வான�தா� எ�பா�� எ�கம� ��ப�ேகா�
தான�தா� எ�பா�� தாெம�க- ஞான�தா�
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��ந�ச� தா���ட ெமா�ெயா�ேச� க�ட�தா�
எ�ெந�ச� தாென�ப� யா�.

(அ-6)

�ல�� ேப� �ைழ�லா தா���க
�ல ம��ட�றா� ��ைமேய- ேம�ல�த
ெத�ேகால� ெத���வா� எ�தவ�க� ெச�வா����
அ�ேகால� த���ேவ ஆ�.

(அ-33)

அ�ேள உலெகலா� ஆ���ப �ச�
அ�ேள �ற�ப��ப தானா�- அ�ளாேல
ெம��ெபா�ைள ேநா��� ���ைடேய� எ�ஞா���
எ�ெபா��� ஆவ ெதன��.

(அ-9)

நா��க� ேப�பவ�கைள வாத��� �ல� ஆ��கரா�க ��யா�. இைறவ� இ��பைத
உ�ள�தா� தா� உணர ����. � வண��� இைறவ� எ�தைகய உ��ன� எ�� நா��க�க�
ேக�பத�� �ைட இ��ப� ேபால அ�ைமயா� ���றா�, “�ற�� ெமா� ப��ற ேபாேத என��
இைறவ� ேம� காத� ஏ�ப����ட�. நா� க�ணா� பா��� அவ�ட� ஆ�பட��ைல.
இ�� வைர பா��த�� இ�ைல. நா� எ�ப� உ�க���� �ற ����? �ரானவைன எ���றா�
எ���க�. எ�ேபா�வா� ��ைத��� இ���றா�. கா�பா��� எ��. உ��கமாக�
பா�ைவைய� ெச���பவ��� ��ைத�� ேசா�யா�� ேதா��பவ� அவ�. அவ�
வான�தானா, தான�தானா எ�� வாத� ெச�யாம�, ெந�ச�தா� எ�பைத உண��க�”
எ��றா�.

�ற�� ெமா�ப��ற ��ென�லா� காத�
�ற���� ேசவ�ேய ேச��ேத�- (அ-1)

அ��� ����வ� காணாேத ஆ�ப�ேட�
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இ��� ����வ� கா��ேல�- எ���தா�
எ���ேவா ���ரா� எ�பா�க�� எ��ைர�ேக�
எ���ேவா ����வ� ஏ�

(அ-61)

…………………………………………………………………..�ரானவைன
எ���றா� எ���க� எ�ேபா�வா� ��ைத���
இ���றா� கா�பா�� ெக��. (அ-45)

……………………………………………….காதலா�- கா�பா����
ேசா�யா�� ��ைத�ேள ேதா��ேம ெதா��ல��
கா�யா� ��ற அர�.

(அ-17)

�றவாைம ஒ�ைறேய வா��� ���ேகாளாக� க��ய சமண������ மா�ப��, “�றவாைம
���ப� த�க� தா�. ஆனா� ���� �ற��ளேத� இைறவைன மறவாைம ேவ���” எ��
ேகா�� அ�ைமயா� “இைறவ��ேக எ��ற��� ஆளாேவா�, அவ� தாைள� சரணைட��
��டதாேலேய �ளா� �ற�� கைனகடைல ���ேனா�” எ�� பா��றா�. அதாவ� இைறவைன�
ேபா��� பா�� வா���� �ைட�க� ெப�றா� அ� இ��லக வா�ைவ� �ைம ஆ�கா�
எ��றா�.

அவ��ேக எ��ற��� ஆளாேவா� (அ-3)

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)
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அர� எத�காக� கபால� ஏ��� ப� ���றா�, எத�காக ஈமவன��� ஆ��றா� எ��
ம�றவ�க� ேக��� ேக��க���� ப�லாக� ���றா�, �ற� அ�யலாகா� ெப�ைமயனான
அவைன� ���� ெகா�ள ந�மேனா��� இயலா�. �த�� அவைன அைட�� வ�ைய�
பா��க�, ேந�� பா����ேபா� இ�த� ேக��கைள எ�லா� அவ�ட� ேக��� ெகா�ளலா�.

இ����� ெசா��வெத� எ�ெப�மா� எ�ணாேத
எ���ப�����எ��ற��- ெபா��ர��
ஈமவன� தா�வ�� எ���ெக� றாரா�ேவா�
நாமவைன� காண��ற ஞா��

(அ-25)

ேவத சமய� அ�ச� த��த ெபா��கைள�� அ�சாம� �ய�� பாரா��வைத அ��பைடயாக�
ெகா�ட�. பார� ���றா�, “�ய� கா�� அ��த�, ேவத��க� அத� ��ேன ேபா�
��றா�க�. ஆ�ர ��ன�க� வா� ேபாேல ��ன. உலக� ������. அ�ட�க� இ�வ�
ேபாேல ச�த� ேக�ட�. ேம�ப� ��க� பய�பட��ைல. ம��ர�கைள� பா�னா�க�.”
�ேவகான�த� ���றா�, “உல�ேலேய பய�படாேத எ�� ���ப� ���ப� ��� இல��ய�
உப�டத� ஒ�� தா�.“
அ�ைமயா� ேபா��� ஈச� அ�ச� த�� ேதா�ற� ெகா�டவ� தா�. அவைன� �����ள
ெபா��க�� அ�ச� த�வனேவ. ஆ��� அ�ைமயா� அ�ச��ைல. ஆன�த� தா�
அைட�றா�. அைலகட�� அண��� தன��� ��ப� தராம� இ��க ேவ��� எ�� அ�ச���
காரணமாக அவ�கைள வண��� பரமத�த�� இய�ேபா� ஒ���க.
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அ�ைமயா� கால வ�பா�� �ைற

இைறவைன� ேகா��� ெச�� தா� வ�பட ேவ��� எ�ற வழ�க� இ�கால��� இ��ததாக�
ெத�ய��ைல. ேகா��க� �ைறவாக இ�����க� ���. இ��தைவ�� ம�க� நடமா�ட�
அ�� ���த� ம�� இ�����க ேவ���. எனேவ தா� ��கால��� உழவார� ப� ெச��
ம�கைள� ேகா���� ஈ��க ேவ��ய �ைல அ�ப��� ஏ�ப�ட�. க����� �லனா�� க��
அ�ல� ��க� அ�ல� ேவ� உ�வ� எ��� இ�லாமேல, �வைன� க����வாகேவ
அ�ைமயா� கா���றா�.
ச�க கால��� ெத�வ�ைத அ��டா��க ஆதாரமாக� பய�ப�ட ெபா�ைள� க�� எ��
அைழ�தன�. இ� ெபா�வாக� க� �ணாகேவ இ��த�. இ�ேவ ��கால��� வள��� ���ரக
வ�பாடாக மா�ய�. அ�ைமயார� கால��� ஆட�ெப�மாைன உேலாக��ேலா, க��ேலா
��பமாக வ��� வ�ப�� வழ�க� இ��ததாக� ெத�ய��ைல.
ேதவார� கால��� �வ� ஆ� ஐ�தா� (ப��� பா�, த��, ெந�, சாண�, ேகாமய�) அ�ேடக�
ெச�ய� ெப�பவனாக� �ற�ப��றா�. ஆனா� அ�ைமயா� �வைன ெந�யா� எ��
வ���ப����� �வைன அ��டா�����த க����� ச�க கால�� ந�க�க���� ெச�த�
ேபா� ெந� ம��� தட�� வழ�க� இ��தைத அ�ய ���ற�. மல� �� வ�ப�� வழ�க�
இ��த�.
உைமய�ைம
இ�வ��க� ஏைழ, உைமயவ�, �ல�பாைவ, �லம�ைக, ெகா��, ேகா�வைள, �ல�ப�யா�,
ெச�ேப��ள�ைலயா�, பாக�தா�, ெப�, ெபா��ப�மக�, மைல�பாைவ, மைலமக�,
மைலம�ைக, மைலயா� மக� என� பல ெபய�களா� ����ட�ப�� உைம இைறவன� பாக�
��யாம� இ���றா�. அவ� �டைல�� ஆ��ேபா� ம��� ேநா���றா�. அவைள�
������றாேர த�ர அ�ைமயா� அவைள வண�க�����ய ெத�வமாக� ேபா�ற��ைல.
அ�ம� வ�பா� �ேலா���க� கால��� தா� ஓ��ய� எ�பைத வரலா� ���.
�வ�மார�க�
இ�� �வ�மார�களாக வண�க�ப�� கணப�, ��க� ேபா�ற ெத�வ�கைள�� அ�ைமயா�
����ட��ைல.
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ேபயா�

எ�லா நா�க��� எ�லா� கால�க��� எ�லா� சமய�க��� ேப� எ��� க���� உ��.
ஆனா� இ� இட���� இட� கால����� கால� மா�ப��ற�.
ஆைச �ைறேவறாம� அ�ப ஆ��� இற�தவ�க�� த�ெகாைல, �ப�� இவ�றா�
இற�தவ�க�� ேபயாக மா� உல���றன� எ�ப��, இ� ேப�க� உ�வ� இ�லாதைவ
எ�ப��, இைவ ெப�கைள�� பல�னமானவ�கைள�� ����� ��������றன எ�ப��
இ�ைறய த��நா�� ந���ைக. ஆனா� அ�ைமயா� ��� ேப�க� ேவ� வைகயானைவ.
அவர� ��த ���ப�க� ேப�கைள� ப��� ��� �வர�கைள� பா��ேபா�.
இற�தவ�க� ேபயாவ��ைல. மாறாக, ேப�க� எ�பைவ ம�த� ேபா�ற உ�வ�� அழக�ற
ேதா�ற�� உைடய த� உ��ன�. வ��ய ெகா�ைக, �ைட�த நர��, ஆழமான க�, ெவ� ப�,
ஒ��ய வ��, �வ�த தைல ம��, இ� ேகாைர� ப�க�, உயரமான �ற�கா�, ��ட க��கா�
ெகா�டைவ ேப�க�. இவ��� �ல வா�்� ���, �ல க��� ��� ெகா�டைவ. இவ���
�� எ�ற ஒ� வைக உ��. இைவ ம�ற� ேப�க����� எ�வா� மா�ப�டைவ எ�ப�
ெத�ய��ைல.
இைவ ��கா��� வா���றன. அ�� �ழ�ைதகைள� ெப��� ெகா���றன. அவ�����
ெபய�� இ���றன. ம�த�கைள� ேபாலேவ தா�� பாச� உ�ளைவ இைவ. �ழ�ைத���
தா��பா�� �ண�� ஊ��� ேப� வள����றன. �ழ�ைத�� �க��� உ�ள ���ைய�
�ைட���றன. அ� ����ேபா� ��� ேநர� தா�� ேப� ெவ��� ெச��ற�. ���� எ��த
�ழ�ைத தாைய� காணா� அ������ �� உற���ற�. ��ைள� ேப�கைள இ�� கால���
அ��ட� தட�� ெகா����றன தா�� ேப�க�. அைவ ���� ெச�யாம� இ��பத�காக
அவ�ைற அ����� “ெகா�” எ�� இைச பா���றன.

��� �ண�ைத ���� ���
ெவ�தைல மாைல �ரவ� ����
க��த���ைளைய�கா�ெய��
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ேப���� ��ைட� தாவள����
�ழ��ைட���ைலெகா����
ேபா�ன தாைய வர� காணா
த��ற����ற�கா���ஆ��
அ�ப �ட��� ஆல� கா ேட (ப�க� 1-5)

��ைட வ���� ��ய
��ய ெந�ய �ற�க�ேப�
இ�� பட��த இ����
மயான� ெத�வா� எ����ேப�
ெகா���ழ�தட�
ெவ���� ெகா�ெள� �ைசபாட
��� ����த சைடக�
தாழ �மல� ஆ�ேம

(ப�க� 2-10)

ந��ைடய க�ேணா�ட��� தா� ேப�க� அழக�றைவ. அைவ தா� அழகாக இ��பதாக� தா�
க����றன ேபா��. அைவ ம�த� ெப�கைள� ேபாலேவ த�ைம ஒ�பைன ெச��
ெகா�வ�� நா�ட� ெகா�டைவ. ��தைல� காய ைவ��ற� ஒ� ேப�. ம�ெறா�� க��
மர��� �ைளக�ைடேய காைல ���� ெகா�� ஒ�யாரமாக� ப������ற�. எ��� அைண�த
ெகா��� க�ைடைய ம�ய அைர�� உ�டா��ய ைமைய� க��� ப��ெச��
ெத���ப�யாக ���� ெகா��ற� அ�.

……………………………….�டைல��
ஒ��உ���உல�
��த� அல� ப�வாய
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ேப�க�

(ப�க� 2-8)

க���கவ��ைட�காைல����
கைட�ெகா�� வா�� ம��� ைமைய
��ள எ�� ……………………………
(ப�க� 1-2)

அவ����� ந�ைம� ேபாலேவ ேகாப�, பய�, ம���� �தலான உண���க� உ��. மர���
உ�கா������� ஒ� ேப� ��ெர�� ஏேதா ச�த� ேக�ட�� பய�� ����ற�. அ��
�ண��� �� ����டேவ, ேகா��� ���ைய அ�� த�ைன� ��ட �ைய அ���ற�
எ�பைத�� ேம�க�ட பாட�� �ல� அ��ேறா�.
ேப�க���� ��ப�, வ�ைம எ�லா� உ��. ஊ�� யா�� இற�காத நா�� அைவ, பாவ�,
ப���் தா�. �ைட�த நா�க��� அைவ ந�, க�� �தலானவ��ட� ேபா�� ேபாட ேவ��
இ���ற�. இ��� கட� ெச�� ம�த� ���� ேபான ேசா�ைற ந� ����ேபா� இைத ��ேப
பா��க��ைலேய, பா�����தா� ந�கைள ெவ���� �����கலாேம எ�� ேகாப��ட�
ேப�க� ைகைய� த��� ெகா�� வ�டமாக� ெச�� ஆ�, இைச �����றன. �ண�ைக�
���ைன ஆ���றன. வ�ய ேப�க� ஒ�ைற ஒ�� அ��� ஒ� ேசர� ��ச����றன.

����ஓம����ேசா�ைறவா���
��ந� ��ன அதைன ��ேன
க��ேலா�எ��கன��ேப�க�
ைகய�� ெதா �� காட ர�கா
ம�டல� ��ற� �ளாள� இ��,
வா���,

(ப�க� 1-4)

ெநா����ட�த�டைல
தட� �க�� �������
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���� ���த� �ற���
��ேப� �ரம� ப�கா���

(ப�க� 2-7)

ஒ��ைன��லவ�ேப�க���
ஒ��ைன ஒ�ற�� ெதா�க ���
ப��ைன ���� பக�ைட பாட

(ப�க� 1-11)

�ண�கைள உ�� க���� அைவ உ���ள ம�த�கைள ஒ��� ெச�வ��ைல. உ�ைம��
அைவ ம�த�க�ட� அ����றன. ஒ� �ண�ைத உ���ள ம�த� எ�� தவறாக �ைன�த
ஒ� ேப� பய�� ேபா� ஊைர� ���ய ெச��ைய அ�ைமயா� நைக��ைவேயா� �வ��பைத�
கா��ேறா�.

ெச�த�ண�ைத�ெத�யா
ெதா�ேப� ெச�� �ர�����
க��உ���கன���
ெட��� கட�க� பா���ேபா��
ப�த�வ��ைற�பைத�க
ேமா�� பலேப� இ��ேதாட�

(ப�க� 2-4)

ேப�க� ப�� அ�ைமயா� ��யவ�ைற� ெதா���� பா����ேபா� ம�த மா�ச� ����
வழ�க� உைடய ம�த�கைள� தா� அ�கால�� ம�க� ேப� என� க��னா�க� என�
ேதா���ற�. அ�ைமயா� கால��� உ�ைம�� அ�தைகய ம�த�க� இ��தா�களா?
இ�����க ��யா� எ�ேற ேதா���ற�. காரண�கைள ஆரா�ேவா�.
ப�ணாம வள���� ப�க�� ���ைல�� உ�ள �� ேபா�ற �ல த�ர, ஏைனய உ��ன�
எ��� த� இன�தா�� �லாைல உ�ப��ைல. ெகா�ய �� �ட ம�ெறா� ��ைய�
��ப��ைல. வள��� �ைல�� ேம� ப��� உ�ள ம�த��� த� இன�தா�� மா�ச�
இய�பான உண� அ�ல. வ��ர ��� உைடய �ல� எ�ெபா�ேத�� அ�வா� உ����கலா�.
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ம�ற ம�த�க��� இ� அ������ ஆ�ச�ய�� பய�� த�� ெச��யாக இ����. எனேவ
அவ�க� இைத� ப��� ���ப� ���ப� ேப�� ெகா����ப�. ெச� வ�� ெச��யாக இ�
பர��ேபா� ெசா�பவ�� க�பைன�� அ�� கல�� பர��. அதனா� இ� ப��ய கைதக�
இட���� இட� மா�ப���றன.
ேட�ய� ேடேபா எ��ய ரா��ச� ��ேசா எ��� �க� ெப�ற கைத�� க��ப� என�ப��
கா���ரா�� ஆ�க� த�க�� ஒ�வைன அ�வ�ெபா�� ெகா�� ��பதாக� ���றா�. இ�
கைத எ��யவ�� நா��� அ�கால��� �ல�ய ந���ைகைய� �ர�ப���ற� என�
ெகா�ளலா�.
�ண� ��பதா� அ�தமான வ�ைம ெப�ற ம��ரவா�க� ப��ய கைதக� பல நா�க��
காண�ப���றன. அவ�க� ெப�களாகேவ இ��க� கா��ேறா�.
ச�க� த�� இல��ய�க�� ேப� மக�� �ண� ��பதாக� பல ����க� உ�ளன. இ�� ஆ�
ேப�க� �ைடயா�. இ�த� ேப� மக�� அ��வத���யவராக வ���க�ப�டா�� அவ�க�
ஊ���� ���� ம�தைர� ���� ெச�� ெகா�� ��பதாக� ெசா�ல�பட��ைல. ��கா���
ெகா�� ைவ�க�ப�� �ண�கைள ம��ேம அவ�க� ��பரா�. �ண�ைக எ��� ���ைன
ஆ� ம��வரா�.
அ�ைமயா� தா� �த� �த�� ேப�க�� ெசய�கைள எ�லா� �வரமாக வ���தவ�.
��கால��� ேப�கைள� கதா பா��ர�களா��� �ைனய�ப�ட பர� எ��� ���ல��ய
வைக�� வ�கா��யவ� அ�ைமயாேர.
அ�ைமயா� ��� ேப�க�� ெப�கேள. ஒ� ஆ� ேப� �ட� ���க� பட��ைல. �ழ�ைத�
ேப� எ��� ஒ� ��ய வைகைய உ�வா��ய அ�ைமயா�, ச�க கால������ ெதாட��� வ�த
�ண� ���� ேப� மக�� எ��� க�������� த� க�பைன �ல� தா�� பாச�, பய�
ஆ�ய உண���கைள� பைட�� ���ப���னா� எ�ப� ெபற�ப��ற�. அ�ைமயாைர�
��ப��ேய ��கால��� வ�த ஜய�ெகா�டா� க��க���பர��� �ழ�ைத� ேப�கைள
அ��க�ப����றா�.

119
ெகா�வா ேயா� �ழவாக� ெகா�� வா��ேப� �ழ���
ந�வா�� ெச�ய தைசேத� ந�வா�� தைசைய� ப���மா�.

அ�ைமயா� ெகா�ட ேப�வ�வ� �டைல� ேப�க��� உ�டான அ�வ��க�த�க ேதா�ற��
ெசய�க�� உ�ளத�ல. மாறாக, வன�� ��ற தைச� ெபா� க���, எ�� உட�ேப ஆன,
எ�ேலா�� வண��� ெப�ைம ேச� வ�வமாக இ��த�. இைறவ�� அ�காைமைய47

����வ�� ம��� தா� இவ� ேப�ட� ஒ���றா�. ஈச� ேப�க�ட� நடனமா��றா� என 24
�ைற ��� இவ� த�ைன� ேப� என 4 �ைற ��� ெகா��றா�.
அவ� த�ைம� ேப� என� ெசா��� ெகா�ள ேவ��ய �ைல எ�ப� ஏ�ப�ட�?
பரமத�த� சமண� ெச�வா���� உ�ப�ட நா��கனாக இ�����க� ���. கட� பயண���
இைட�� வ�� ��டா� எ�ன ெச�வ� எ�� அ��, �ற�ப��ேபா� கட� ெத�வ�ைத
வண���றா�. அவ� ேவ� வ�பா� எ��� ெச�ததாக� ேச��ழா� ����ட��ைல. அ�சேம
��கள� ஆசார� எ�றப� இவ��� எெத� அ�ச� த�ேமா அைத ம��ேம வண��� வழ�க�
உைடயவ� என அ��ேறா�. அ�ைமயா� ெச�த அ�சய� ெசயைல� பா��த �� இவ��� அவ�
பா� அ�ச� ஏ�ப��ற�. இவ� ேவ� ஒ� அண�� என அவ� க��யதாக� ேச��ழா�
������றா�. அண�� எ�ற ெசா����� ெப� எ���, ��� வ���� ெத�வ� எ���
ெபா�� உ��. ேவ� ஒ� அண�� எ�றதா�, இர�டாவ� ெபா���, அதாவ� ம��ர ச��
உ�ள ேப� மக� எ�ற க���� தா� பய�ப��� இ���றா� எ�ப� ெத��ற�. ேப� மக�
ப��ய கைதக� ப�ென��காலமாக� ச�தாய��� உல� வ�த ேபா��� எவ�� ேந��
பா��த��ைல. இ�ெபா�� இவ� ேந�� பா��� ��டா�. அதனா� தா� அவ� உடேன
அவைர ��� ���� க��� உைடயவனாக அவ�ட� ெதாட�� இ�லாம� ��� கால�
வா��தா�. ��� ���� எ�ண� அவ��� உடேன ேதா�� ��ட ேபா��� ம�றவ����
ெசா�லாம� த�ண�ைத எ��ேநா�� இ��தா�.
இவ� கட�� ஒ�வ� உ�� எ��� அவ� எ�லா� வ�லவ� எ��� ந���ைக ெகா�டவனாக
இ�����தா� அ�ைமயா� �ல� இைறவ� இய��ய அ�த அ�சய� ெசய� ப�� ம�றவ�ட�
�ய�� �� இ��பா�.
பா�� நா��� அவைன� ேத� உற�ன� �ைட �ழ அவ� வ�த ��, அவ� ‘இவ� தா� மா�ட�
அ�ல�’ எ��றா�. அவ�ட� அ�ச� ெகா��, அவரா� ��ப� வராம� இ��க ேவ���
எ�பத�காக� தா� அவர� ெபயைர� த� மக��� ைவ��றா�, அவ� கால��� ����
வண���றா�. (அண��னா� ��ப� வராம� இ��க அண��� பட�ைத ��� வாச�� எ��
ைவ��� வழ�க� இ��ததாக� ச�க இல��ய�க�� காண�ப�� ெச��ைய ஒ���க.)
அ�ெபா�� தா� அ�ைமயா���� உற�ன�க���� பரமத�த� ��� ���யத�
உ�ைமயான காரண� �ல�ப��ற�. எனேவ ��தவ�யாைர �த� �தலாக� ேப� என�
க��ய� அவர� கணவ� தா� எ�ப� ெத��ற�.
அ�வைர�� அ�ைமயா��� வா�ைவ� �ற�க ேவ��� எ�ற எ�ண� ஏ�பட��ைல.
கணவேனா� ேச��� இ�லற� நட�த ����� தா� அவ� அவைன நா�� பா�� நா�����
ெச��றா�. இ�ெபா�� அவ� க���� ெத��த�ட� உற�ன�க�� கணவ� ேப�ைச� ேக��
‘இ� எ� ெகா�’ எ�� �ய�தா�கேள அ�� இவைர வா���க �ய�� ெச�ய��ைல எ�ற
�ைல�� ேபயாகேவ ஆ���ேவாேம எ�� �����றா� அவ�. ெதாைல�� ப� ��ற�தா��
ெதா�� அ�� அக�� ேபானா� எ�� ேச��ழா� ��வ����� அவ�ைடய உற�ன�க��
அ�ைமயா�� ெப�ைமைய��, அவ���� �வெப�மா� ெச���ள அ�ைள�� உ�ளவா�
உணர��ைல எ�பைத அ��ேறா�. த��� �ட�ப�ட அவ� ெச��� வ��� அவைர�48

க�டவ�க�� �ய���� அ�� அக�� ஓட, ‘அ�ட நாயகனா� எ�ைன அ��தவராக
இ����ேபா�, வா�ைம அ�யாத ம�ற ம�க��� யா� எ���வானா� எ�ன’ எ��
க���றா� அவ�. அவைர� க�� அ�� ஓடாதவ�க�� இ��தன�. அ�தைகேயா� �லமாக�
தா� அவர� பாட�க� ம�றவ�ைடேய பர�ன.
த�ைன அவ�க� ேப�மக� என� க���றா�க� எ�பைத இவ� ஒ� அவம��பாக� க�தாம�
தன��� சாதகமாக எ���� ெகா�டா�. த�ைன� ச�கர�� ேப�� கண�க�� ஒ�றாக� க���
ெகா�டா�. த� அ�தா�, இ� ப�க�க� ஆ�ய ���� கைட�கா���� ��தவ� எ�ற த�
இய� ெபயைர� �றாம� காைர�கா� ேப� எ�ேற ��� ெகா��றா�.
அ�ப�� ச�ப�த�� அ�ைமயாைர� ப�� எ�த� ����� தர��ைல. தம�� ���� த�க�
கால���� வா��த பல �வன�யா�கைள� �����ட அவ�க� காைர�கா��� �க அ���
உ�ள ���ெத��ேச�, ��ந�ளா� ஆ�ய தல�க�� பாட�ப�ட பாட�க�� �ட
அ�ைமயாைர� ����ட��ைல. அ�ைமயா� ���யைட�த இட� எ�பதா�, ��வால�கா���
ச�ப�த� நட�கேவ தய��னாரா�. அ�த ஊ�� ப�க� பா�ைக�� பைழய�� ���� கைதைய�
ெசா��றாேர அ�� அ�ைமயாைர� ப�� ஒ� வா��ைத �ட� �ற��ைல. இ� ஆ�����ய
ெச��யா��. அ�கால� வைர ெப��பாலான ம�க� அ�ைமயா�� �ற�ைப உணராம�
அவைர� ேப� மக� எ�� க�� ஒ��� ைவ����தன� எ�� தா� க�த ேவ�� உ�ள�.
��தர���� நாயனா� தா� �த� �தலாக அவைர� �வன�யாராக ஏ��� ெகா�டவ�. அவ��
த� ���ெதா�ட� ெதாைக�� இவைர� ேபயா� எ�ேற ������றா�. கால� ெச�ல� ெச�ல,
அ�ைமயா�� �ற����� பரமத�த� ெகா��த இ�த இ�ெபய� தகா� எ�ற க��� வள��த�
எ�பைத� ��கால ��க�� இவ� ேபயா� எ�� �ற�படாத����� அ��ேறா�.
ந��யா�டா� ந�� த� ���ெதா�ட� ��வ�தா��� இவைர� காைர�கா� ேமய �லதன�
எ�� ���றா�. ேச��ழா�, அ�ைமயா� எ�� ம��� ெசா��றா�.
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கணவனா�� உற�ன�களா�� ைக�ட�ப�ட அ�ைமயா� பா��ய நா������ ைகைல���
ெச�றதாக�� �� அ����� ��வால�கா� வ�� ��� அைட�ததாக�� ேச��ழா� ���றா�.
அவ� ைகைல��� ெச�றதாக� ��வ� ஒ� உபசார வழ�காக இ��க� ���. ஏென��
அ�ைமயா� ைகைலைய இைறவ�� இ���டமாக� �ற�� இ�ைல, ைகைலைய� காண
ேவ��� எ�� அவ� ����யத�கான அைடயாள�க�� அவர� பாட�க�� இ�ைல.
பா��ய நா������ �ற�ப�� வட�� �கமாக� ெச�றைத� தா�, ைகைல ேநா���
ெச�றதாக� ேச��ழா� ��யதாக� ெகா�ள ேவ���.
அவ� கா� ேபான ேபா��� அைல��, ெச��� இட�க�� எ�லா� இைறவ� �கைழ வா�
ஓயா� உைர����பா� எ�பைத ஊ��கலா�. பல� அவைர� ேப� என� க�� அ�� ஓ�னா��
அவைர� ேபா�� ஆத��ேதா�� இ�����க ேவ���. அவ�க� �லமாக� தா� அவர�
பாட�க� இ�� நம��� �ைட���ளன.
இைறவ� ஆலமர�க�ைடேய நடனமா��றா� எ�ற அவர� க��� ம�க�ைடேய ���த
ெச�வா��� ெப��� பர�யதா� பல ஊ�க� ஆல�கா� எ�� ெபய�ட�ப�டன. அ�தைகய
இட�க�� அவ� அ�க நா�க� த�� இைற வ�பா� ெச����பா�. அ�� அவரா� தா�க�
ெப��� சமண� �ற�� ைசவ ெந�ைய ேம�ெகா�ேடா� ெதாைக ���யாக இ��க ேவ���.
அ�வைக�� இ�த ஆல�கா�க� ைசவ��� நா�ற�காலாக� ேபா�ற� த�கன.
இ�த� க��ேகா��கான ஆதார�, தைல ஆல�கா� எ�ற ஊ�� ெபய� தா�. இ���
��வா���� அ��� உ�ள�. இ� அ�ப� ேதவார� ெப�ற தல�. இ�� இைறவ�
நடன���வர� எ�� அைழ�க�ப��றா�. த��� ெபய�கைள ஸ����த��� மா���ேபா�
ேந��� ேநராக� தா� ெமா�ெபய��ப� வழ�க�. அ�வைக�� இ� ��வால�கா�க��
வடார�ய� எ�� �ற�ப���றன. (வட- ஆ�, அர�ய�- கா�) ஆனா� தைலயால�கா�
ந��தன�� எ�� �ற�ப��ற�. எனேவ தைல ஆல�கா� எ�� ெபய�ட�ப�ட� இைறவ��
ஆட�ேகால�ைத �ைன� ெகா�ேட எ�ற ����� வ�வ� த���க ��யாத�. தைல எ�ற
அைடெமா� இ� அ�ைமயா�� பாடைல ஒ��� ெபய� ெப�ற �த� ஊராக இ��க� ���
எ�பைத� ெத����ற�. ம�ற ஆல�கா�க����� ேவ�ப���வத�காக இ� தைல ஆல�கா�
எ�� ெபய�ட� ப����கலா�.
அ�ைமயா� த� �த� ப�க��� ஒ�ெவா� பாட��� ��வால�கா� எ��� இட�ைத�
������றா�. ேதவார ஆ��ய�க�� �ற�� ஒ� ஊைர வ����� ேபா� அ�த ஊ�� �ற��
அ�சமாக- அ����ள ஆ��� ெபய�, மைல, கட�, ேசாைலக�, மாட மா�ைகக�, அ�தண�க�50

���யாக வா�வ�- இ�ப� ஏேத�� ஒ�ைற� �����வ� வழ�க�. ��கா��� �ழைல
வ���� ��� இ�தைகய ��வால�கா��� எ�க� அ�ப� ஆ��றா� எ�� அ�ைமயா�
கா��� கா��க� எ�லா ஊ�� �டைலக���� ெபா���வதாக உ�ளன. அவ� எ�த�
�டைல��� ெச�ற��ைல எ�ப�� ம�க� ேப�� ெகா�வைத ைவ��� தா� அவ� அைத
�வ���றா� எ�ப��, ‘� இர�� �யா�� இட�ைத என�� ஒ� நா� கா���ேயா’ எ��
ேக�ப����� அ�யலா�.
மா�கா�, மா���, ��ய���, ேவல���, ஆல��� எ�� அ�த�த ஊ�� ���யாக உ�ள மர
வைக�� அ��பைட�� ஊ���� ெபய��வ� வழ�க� தா� எ�றா�� ஆல�கா� என�
ெபய�ட�ப�ட ஊ�க� அைம������ வ�ைச அைம�ைப� பா��தா� அைவ மர���
காரணமாக� ெபய�ட�ப��ராம� அ�ைமயா�ட� ெதாட�� ெகா�டைமயா� அ�ெபய�
ெப����கலா� எ�� �ைன�க இட� ஏ�ப��ற�. நா� அ��தவைர த��நா��� ஆல�கா�
எ�� ெபய� ெப�ற ஊ�க� 7 உ�ளன. அைவயாவனஆல�கா� 1- அ�ரா�ப��ன���� ேம��� 30 �.�. ெதாைல�� ���ேகா�ைட சாைல அ���
உ�ள�. இ���� �வ� ேகா�� இ�ைல. 5 �.�. ெதாைல�� ஆல��� எ���ட���
உ�ள�. இ� ��னா�க�� பா��ய நா��� ப��யாக இ�����கலா�.
ஆல�கா� 2- ����ேப�ைட- ����ைற���� சாைல�� கட�கைர����� 20 �.�.
ெதாைல�� உ�ள�. இ�� அ�ைம� கால��ய �வ� ேகா��க� இர�� உ�ளன.
ஆல�கா� 3- தைலயால�கா�. நாக� ப��ன������ 30 �.�. ேம��� ��வா����பேகாண� சாைல�� உ�ள�. அ�ப� பாட� ெப�ற�.
ஆல�கா� 4தர�க�பா������ 30�.�. ெதாைல�� ம�லா��ைற- ��பேகாண�
சாைல�� உ�ள�. ேகா�� ��றா� �ேலா���க� க��யதாக� ெசா�ல�ப��ற�. ��ன�
அரச ஆதர� ெப����ததா��, த�ேபா� ��வாவ��ைற ஆ�ன�தா� பராம��க�ப�வதா��
ந�ல �ைல��, அள��� ெப�யதாக உ�ள இ�ேகா�� �� எ�ற அைடெமா��ட� ��யதாக
உ�ள�.
ஆல�கா� 5- காைர�கா�- ��கா� சாைல�� க��ழ�தநாத�ர� அ��� உ�ள�. அ�� ஒ�
�வ� ேகா�� இ��த�. இ�� அ� ப�� ஊ� ம�க�� எவ�� அ�ய��ைல. ஓ�� ெப�ற
ஆ��ய� ர��னசா� எ�ற ��யவ� ம��ேம இ��� இ���ள �வ� ேகா�ைல ஒ��ேய
ஆல�கா� என� ெபய�ட�ப�ட� எ�பைத அ���தா�. அவர� உற�னரா�ய ேவ���க�
எ�ற இைளஞ���� ெசா�தமான க��ப� ெகா�ைல�� ந��� ஒ� �வ��க பாண� ம���
உ�ள�. அ�� ேகா�� இ��தத�கான அைடயாள�க� �ைத��� இ��பதாக� ���றா�.
ஆல�கா� 6- ��கா�– பைழயா� பாைத�� உைமயா� ப��� அ��� அைம���ள�.
இ���ள ேகா��� இைறவ� ெபய� அ����வர� என� ெசா�ல�ப��ற�.
ஆல�கா���வர� எ�பத� ம�வாக இ��கலா�.
ஆல�கா� 7- ெச�ைன�� ேம��� 60 �.�. ெதாைல�� அர�ேகாண� சாைல�� உ�ள�.51

இ��� �� எ��� அைடெமா� ெப�ற�. அ�ைமயா� இ�த� தல��� ��� அைட�ததாக�
ேச��ழா� ���றா�. பா��ய நா������ �ற�ப�ட அ�ைமயா� ேம�க�ட வ�ைச�ப�யான
தல�க� வ�யாக� பயண� ெச�� இ��யாக இ�� வ�� ேச��ததாக� க�தலா�.
ேம�க�ட ஏ� ஊ�க�� ஐ�தாவ� ஆறாவ� ��கலாக ம�ற ஐ��� வைரபட��� ��ட�த�ட
ஒ� ேந�ேகா��� அைம����பைத� பா����ேபா� இ� அ�ைமயா� கட�� வ�த பாைதயாக
இ��கலா� எ�ற எ�ண� வ��ப����ற�. அ�த இர�� ம��� ஏ� ஒ��� உ�ளன எ�ப�
ெத�ய��ைல.
அ�ைமயா�� பயண� பாைதயாக இைத� க��வ�� ேம�� ஒ� தைட உ�ள�. இவ��� �த�
ஆ� தல�க�� ேசாழ ம�டல� கட�கைர அ��� அைம���ளன. அைவ ஒ���ெகா��
அ�காைம��- ஓ�� நா� நைட� பயண���� உ�ப�டதாக- உ�ளன. ஆறாவதாக�
ெசா�ல�ப�ட ஆல�கா����� ஏழாவதாக� ெசா�ல�ப�ட ��வால�கா����� இைடேய
�மா� 200 �.�. உ�ள�. ேசாழ ம�டல�� ம�க� அ�ைமயாைர வரேவ�� உபச���� த�க�
ஊ�க��� ஆல�கா� என� ெபய���� ெகா�ட அள��� வட�ேக உ�ள ம�க� ஆ�வ�
கா��யதாக� ெத�ய��ைல.
இத�� ஒ� காரண� ெசா�லலா�. இ��ட�க� ப�லவ� ஆ���� உ�ப�ட ப��யாக இ��க�
���. ப�லவ�க� அ�பரா� ேபா��க�ப� �� சமண�களாகேவ இ��தன� எ�ப� அ��த
�ஷய�. இ�ெக�லா� சமண� �க அ�கமாக ேவ��� இ��க� ���.
இ�த� ேசாழநா��� ��வால�கா����� ப�லவ நா�� ��வால�கா����� இைட��
அைம���ள ��ைல தா� ஆட�ெப�மா�� தைலநகரமாக அ�ைமயா���� �� �ள��ய�.
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அ�ைமயா�� க�ைத� �ற��

இைறவ�ட� ெகா�ட �ய அ��� ம��ம�லா� அைத ெவ��ப���� க�ைத� �ற���
அ�ைமயா� ��� ���றா�. பல வைக அ�க�� அவ���� ைகக��� ேசவக� ெச���றன.
அவர� உவைம� �ற���� ஒ� சா��- இைறவ�� சைட�� ெபா�மைல ேபா� ����ற�.
க�ைறக� ெபா�ைன� ��ளாக� ெச�த� ேபா� �ள����றன. தைல�� ��ய �ல� ெவ���
த��ைன� ேத��� வைள�த� ேபா� உ�ள�. அத� ஒ��க��க� சைட� க�ைறக�� ஊேட
பர� ��� கா�� ெபா� ச�ைகைய�� ெவ�� ச�ைகைய�� ேச��� ����ய� ேபால�
ேதா�றம���றதா�.

ஞா�ற �ழ�சைடக� ெபா�வைரேபா� ���வன
ேபா�ற கைற�ட�றா� ெபா�மா���- ஞா�ெற���
��கயேல ேதா�ற �ள�� ���ேம
அ�கயேல ைவ�த அர�.

(அ-26)

அரா�வைள�தைனயஅ��ழ����க�
�ரா� க����ய ஓ�- �ரா�தலா�
ெபா�ேனா� ெவ��� �����தா� ேபாலாேவ
த�ேனாேட ஒ�பா� சைட.

(அ-49)

இைறவ�� க�ட��� உ�ள க�ைம�� ஒ��� அவ� அ���� உவைமகைள� பா��க�.
�ல� ���� �ல க�ட���� உவைமயாக இ�ைள� ��ேவனா, ேமக�ைத ெமா�ேவனா, �ல
ம�ைய �ைன�ேபனா எ�� ���றா�. ராம �ரா�� க�ேம��� அழைக வ���க� ���த
க�ப� ைமேயா மரகதேமா மைழ ��ேலா ம�கடேலா என� ேப�யேபா� அ�ைமயா��
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இ�த�பாடைல �ைன� ������பா�.

இ��� உ�ெவ�ேகா மாேமக� எ�ேகா
ம��� ம��ல� எ�ேகா- அ�ெளம��
ந��ைடயா� ெச�சைடேம� ந��ல�� ெவ�ம�ய�
ஒ��ைடயா� க�ட� ெதா�.

(அ-88)

த����ேப�ற அ�ைய அ�ைமயா� ைகயா�� �ற��� இேதா ஒ� சா��- ஈச� க����
க�ைம�� தைல�� �ல�� உ�ள�. அ� எ�ப� உ�ள� ெத��மா? ெவ��லா த�ைன
அ������ எ�� அ�� இ�� பா�கா�பான இட��� ஒ��� ெகா����ப� ேபா�
உ�ளதா�.

அ��க�டா� ெவ�ம�ெய� ற�� இ��ேபா�
�ட�ெகா� �����ற ெதா���- பட�ெகா�
அ��ட�ற ேப�வா� அரவைச�தா� ேகால
ம��ட��� உ�ள ம�.

(அ-35)

அழலாட அ�ைக �வ�தேதா அ�ைக
அழகா� அழ��வ�த வாேறா (அ-98)

எ�� அவ� �ய��� அழ� த��த�ைம வா��த�. ெகா� அைச�த�� கா�� வ�ததா, கா��
வ�த�� ெகா� அைச�ததா எ�� க�ணதாசைன� பாட ைவ�த� அ�வ�க� தாேமா?
அவர� எ�ைக ேமாைனக�� அ���� ெதாட�க�� ஓைச நய��னா� க�பாைர� க����பன.
�ல உதாரண� கா�ேபா�.

�ராள�க�ைகமணவாள�ெச�ேம��
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ேபராள� வாேனா� �ரா� (அ-44)

ஏெதா��� ஏெதா�வா ேததா�� ஏதாகா�
ஈெதா��� எ�பதைன யார�வா� (அ-62)

இ��� உ� எ�ேகா மாேமக� எ�ேகா
ம��� ம��ல ெம�ேகா (அ-88)

காைலேய ேபா��ல��� ேம� க��பக��
ேவைளேய ேபா��ல��� ெவ��� (அ-65)

ஆறா�ஆறாஅனலா�அ�வன��
�றா� ெந�யா� � (�-14)

அ�ைமயா�� இல��ய� அள�� �க� ��ய�. அவ� ப�ேவ� கதா பா��ர�க� ெகா�ட ஒ�
கா��ய� எ�த��ைல. இைறவ�� ெப�ைமைய� ேபா���� அவ�ட� தா� ெகா�ட
அ�ைப� ப���� ேப�� அவ��� பல வைக� �ைவகைள�� ெவ��ப���வத�கான கள�
�க� ��ய�. எ��� நைக, அ�ைக, இ�வர�, ம��ைக, அ�ச�, ெப��த�, ெவ��, உவைக
ஆ�ய எ� வைக ெம��பா�க�� அ�ைமயா�� க�ைத�� �ர� வ���ளன. நைக�
�ைவைய� ப��� த��த தைல��� கா�ேபா�. �த�� �ற �ைவகைள� கா�ேபா�.
எ�ஞா�� ���ப �ட� (அ-1), அ�ல� அ�ய �ைற��டா� ேகளாத� எ�ெகாேலா (அ-4),
��ெச�வா� ெச�சைடயா� ேவ�யேன எ���ேற�� எ�ெச�வா� ெகா�ேலா இ� (அ-15)
எ�� ேக���ேபா� அ�ைக� �ைவைய� கா��ேறா�.
ஏறலா� ஏற ம���ைலேய எ�ெப�மா� (�-18), ப�ெவ� �லா� தைல�� உ���
�ற�ேபச� ேக�ேடா� (அ-56) எ��� ேபா� இ�வர� �ைவைய� கா��ேறா�.
அரென�ேகா நா��க� எ�ேகா அ�ய பரென�ேகா (அ-18), அ�ேப�� பாதாள� ேப��
அ�க� ��ேப�� மா�க� ேப��, கடக� ம��தா�� ைகேப�� வா��ைசக� ேப�� (அ-77),
55

இ��� உ�ெவ�ேகா மாேமக� எ�ேகா ம��� ம��ல� எ�ேகா க�ட� ெதா� (அ-88),
நட��� ப�ந����, ேநா��� �ைசேவ�, இ���� உலகைன��� ஏ��� அ��க�
ெபா�ேமேறா ஆேனேறா ��ேன� (அ-100) எ�ப�� ம��ைக ெத��ற�.
இல��ய��� அ�தாகேவ ஆள�ப�� அ�ச� �ைவைய அ�ைமயா� ேபா� அழகாக�
பய�ப���யவ� எவ�� இ�ைல. ��கா��� கா��கைள அவ� வ�����ேபா� நம�� அ�ச�
ஏ�ப�வ�ட� ெம��ய�� உைடய ஒ� ெப�ம� எ�ப� இைத எ�லா� ��பமாக
வ����றா� எ�� �ய��� ேதா���ற�. ���ைல�� அ�ச� த�� த�ைமைய
����ப���� கா��யத� �ல� அவ� இைறவ�� அளவ�ற ச��ைய ேகா���� கா���றா�.
அ�தைகய அ�ச� த�� ஈச�, அள� கட�த வ�ைம உ�ள ஈச�, அ�யா�க��� �க ந�லவ�
எ�� அவன� க�ைணைய ெவ��ப���, ம�க� மன�� இைற அ�ைப�� பா�கா��
உண�ைவ�� �ைத��றா�.
யாேன தவ�ைடேய� எ�ென�ேச ந�ென�ச� (அ-7), ஆ�ேன� ஆ�வா�� க�ேற
ெபற�க�ய� ஆ�ேன� (அ-8), இ�ேயா நா� உ��ேதா� இைறவ� அ�� ேச��ேதா�
இ�ேயா� இட��ேலா� (அ-16), ம��� மடெந�ேச மா�ட�� ��� �க�� ெப��ேசம�
ேச��தா� (அ-21) எ�ப�� உவைக ெவ��ப��ற�.
என�கவைன� ெகா�ேட� �ரானாக� ெகா�வ�ேம இ���ேற� உ�ேட என�க�ய ெதா��
(அ-10) எ�ப�� ம������ ெப��த�� ெத���றன.
இ�� நம�ெக�ேத மா���� நா��க��� அ��� அள�ப�ய� ஆனாைன, எ��� ஓ� �வா
ம�யாைன �ேவ�லக�க� ஆவாைன� கா�� அ�� (அ-19) எ�ப�� ெப��த� ����ற�.
இைறவ� எம��ர�காேர�� கைற�ட�ற எ�ைதயா�� கா�ப�ேட� எ�ெற�����ேம எ�ைதயா
உ�ள �� (அ-23) எ�ப�� சா�த� எ��� ஒ�பதாவ� �ைவ அட�� இ���ற�.
அ�ைமயா� தா�ைம அ�ேப வ�வானவ�. இைற உண��� ேதா��� இ��பதா� அவ���
உல�ய� �ைன�கேள இ��பதாக� ெத�ய��ைல. எனேவ அவ���� ேகாப� வ�வத�கான
வா��ேப இ�ைல. எ��� �ல�� ேப� �ைழ�லாதா� ��க (அ-33) எ��� ஓ�ட���
ம��� அவ�ைடய ெவ�� ச�ேற ெவ��ப��ற�.
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அ�ைமயா�� நைக��ைவ

அ�ைமயா� க��த� ெப�மாைனேய எ�ஞா��� எ�ெபா��� ஆவெதன� ெகா�டா�.
�ற� எ��� ெப�� கடைல� கட�க ேவ��� எ�பைதேய இல�காக� ெகா�� எ�ெபா���
அவைனேய ������ ெகா����தா��, அவ� க�ைமயானவராக இ�ைல. அவ�ட���
இய�பாகேவ ஒ� நைக� �ைவ உண�� இ��த�. த�ைன அவ� ேப� எ�� ��� ெகா�டா��
இ�த� ேப� அ������ ேபயாக இ�ைல.
இைறவ�ைடய ேதா�ற�ைத� ப�� �ைன��� ேபாெத�லா� அவ���� ப���ட� �ட நைக�
�ைவ�� ����� ெகா�� வ��ற�. ��கா��� �ண� எ��த�, ேப�க� �ண� ��ன�
ேபா�ற அ�ச� த�� கா��கைள வ����� ேபா�� அவ��� உ�ள இய�பான இ�த நைக�
�ைவ உண�� ��காம� உ�ள�. இ�த� பாட�க�� க���கைள� பா��ேபா�.
பரம� பா� ெகா�ட அ��� ���யா� அவ� த�ைன அவ�ைடய தா� �தான�����
ெகா�� ேபா� இ���� ெகா�� அவ��காக� கவைல�ப��றா�. உ� நடன�ைத இ�த� ��
தா�கா�, பா��� ஆட�பா எ��றா�. (அ-77)
இ��� ச�� ெந��� அவைன� ��ட� ெச�ய�� ���றா�. �வ�ைடய தைல�� உ�ள
����ரமான ெபா��களா�ய அர�, ம�, க�ைக இைவ அவ���� ச�யான வா��ைப�
த���றன.
உ� தைல�� உ�ள க�ைக ��ெர�� ஒ� நா� ெவ�ள� ெப��ெக��� ஒ�னா� தைல��
உ�ள ம��� அர�� அ���� ெகா�� ேபா� ��ேம, எ�ன ெச�வா�. (அ-90)
உ� ேம� உ�ள நாக� ஒ�நா� மைலமகைள� சா����ேம� உன��� ப� வ�� ேச��.
எ�ச��ைகயாக இ��� ெகா�. (அ-13) �ணாக, நாணாக, ெபா���ேம� க��யாக
எ�லாவ����� பா�� தானா? இ� எ�� ேபா� ��ய� ேபா�ற�? (அ-28) ஒ� ெபா�னார�
�ண��டாதா? (அ-27) பா�ைப அ�யாேத எ�� நா�க� பல �ைற ெசா���
பா�����ேடா�. � ேக�கமா�டாயா? (அ-27) ப� ஏ�க� ெச��� ேபாதாவ� அர�கைள�
கழ�� ைவ�� ���� ெச�. இ�ேற� ெப�க� வ�� ப��ட மா�டா�க�. (அ-57)
��க� ��� ப��ெக�� ஊ� ��ேய� எ�� ேதவ�க� த���� பா��� ��டன�. நா�
ெசா��யா ேக�க� ேபா�றா�? (அ-43) � தைல�� �லைவ அ��� ெகா����பைத�
பா��தா� ��கா� அ��தா� ேபால உ�ள�. தவறான ெசய� ெச�பவ�க� தா� ��கா�
அ�வா�க�. � �லா� நா�ற� ��� கபால��� ��ைச எ��� உ�பைத ம�றவ�க� ப��க�
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ேபா�றா�கேள எ�� பய�� இ�வா� ெச��றாேயா? (அ-56)

உ�ைன அ�பா� அைடயலா� எ�� ெசா��றா�க�. ஆனா� ஒ�வைர�� ெந��க�டாம�
அ������ பா��க��, தைல மாைல��, ஒ� �ர��� காைள�� உ��ட� உ�ளனேவ,
உ�ைன எ�ப� அ�பா� அைடவ�? (�-17)

காைளைய வாகனமாக� ெகா�டாேய, உன�� ேவ� ஊ�� �ைட�க��ைலயா? (அ-18)

உ�ைன� ��யாம� உைம எ�ெபா��� உ��டேனேய ேச�����பத��� காரண�, �
அவைள� ��ய ���ப��ைலயா? அவைள� பா�கா�பாக ���� ெச�வத�� உன�� ேவ�
இட� �ைட�க��ைலயா? அ�ல� அவ� த�ேய இ��க அ���றாளா? (அ-94) உைமைய உ�
உட�� ைவ��� ெகா�� ஈம� ெப��கா����� ேபாகாேத. அவ� ெப�ண�லவா?
பய�ப�வா� எ�� உன��� ெத�ய��ைலேய. (அ-51) அவ��� ஒ� வாகன� ேத�� ெப���
தர உன��� ����ைல, �டேவ அவைள�� அைழ��� ெகா�� ���றாேய? (�-19)
உ��ைடய உட��� ஒ� �றனா�ய மா���� �ட அ�ய ��யாம� � எ�ேக ஒ���
ெகா�டா�? (அ-54) உைம�� மா�� உ� உட�� ப��கைள� ����� ெகா�� ��டன�.
இ� எ�ப� � �ற�வா�? (அ-59)
ந�ச� உ�ட உ� வா� அ�ப�ேய இ��க, உ��ைடய க�ட� ம��� இ�� ெகா�ட�
ேபால� க��த� ஏ�? (அ-89) உ� உட� ��வ�� �வ�பாக இ���� ெந��� ம���
க��பாக இ���றேத. அ�� க�ைண��� ப�லாக வ�ச� உ�ள� ேபா��. நா�க� பல �ைற
�ைற���� � எ�க��� அ�� ெச�யாதத� காரண� இ�ெபா�த�லவா ���ற�. (அ-4)
இ�ப� எ�லா� இைறவைன எ�� நைகயா�ய அ�ைமயா� இ��� ஒ� ப� ேமேல ேபா�
அவ�ைடய ���ப��� கலக� ெச�ய� �ட �ைன�றா�. ம�ைய � தைல�� க�ைக அ�ேக
ைவ�ததா� இட�பாக� ெகா�டவளா�ய மைல�பாைவ��� ப�� ஒ��� இ�லாம�
ேபா���டேத. (அ-71) இ�த இ�வ�� உம�� �க�� அ��ைடயா� யா� எ�� ெசா����.
(அ-95)
உைம��� ெத�யாம� இ�ெனா� மைன�ைய� தைல�� ைவ��� ெகா�����றா�.
எ�றாவ� ஒ� நா� இவ� அவைள� பா����ட� ேபா�றா�. அ�ெபா�� � எ�ன ெச�வா�?
(�-5)
�ரகண� எ�ப� ரா�, ேக� எ��� பா��க� ச��ரைன ���க வ�வதா� உ�டா�� �க���
எ�ற ��கால ந���ைகைய� பய�ப��� அ�ைமயா� �வ�ட� ேச������� ம�, அர�
இவ�ைற ைவ�� நைக� �ைவயாக� ேப�� பாட�க� பல உ�ளன. உ� வாளர�� ��ைத
எ�ப��ப�ட� எ�பைத� ெத��� ெகா�க. அ� ஒ� நா� �லைவ �����ட� ேபா�ற� எ��
எ�ச���றா�. (அ-22) த� பர�பைர� பைகயான நாக� அ�காைம�� இ��பதா�
அ�ச��னாேலேய உன� �லா வளராம� ��ைள ம�யாகேவ உ�ள�. (அ36) உன� ஏன�
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ெகா�� அரவ� ���� ���த �ல� ேபா� உ�ள�. (அ-38) உம� மா��� உ�ள பா�� ச�யான
��டா�. தைல�� உ�ள உ�ைமயான �லைவ�� மா��� உ�ள ஏன� ெகா�ைப�� பா���
இ��ர��� எ� ம� எ�பைத� ��மா��க ��யாம� த�மா�� ெகா�����ற�. அதனா�
உம� ம� �ைழ�த� எ�� ����றா�. (அ-48)
உ� தைல �� பா�� ஊ��� ெகா�����றேத, அ� ம�ைய� ேத��தா� உலா��றதா எ��
�ன��றா�. (அ-64)
��கா��� கா��கைள வ����� ேபா� அ�ச� �ைவ�ட� நைக��ைவ கல�� ���வைத�
கா��ேறா�.
க�� மர��� �ைளக�ைடேய காைல ���� ெகா�� உ�கா������றதா� ஒ� ெப� ேப�.
ெகா��� க�ைடைய அைர�� உ�டா��ய ைமைய� க��� ப��ெச�� ெத���ப� ����
ெகா�����றதா�. ��ெரன அத�� ஏேதா அ�ச� ஏ�ப��ற�. �ர�� ���� ����ற�.
அ�ப�� �����ேபா� �ண�ைத� ��� �� ������ற�. உடேன அத�� ெந��� ேம�
ேகாப� வ�� ���ற�. �க�ைத� ����� ெகா�� ���ைய அ�� த�ைன� ��ட �ைய
அ���ற�. இ�தைகய கா��� ஆ��றா� எ�க� அ�ப� எ��றா�. (ப�க� 1-2)
ம�ெறா� கா��. கா��� ஒ� �ண� �ட��ற�. ஒ� ேப� (அ� ஒ� அ�யாத �ழ�ைத� ேப�
ேபா��) அ� �ண� எ�� அ�யாம� ப���� �ட���ற உ���ள ஆ� எ�� �ைன���
பய�� ச�ேற அ��� ெச�� தன� ��� �ரைல� கா��, உர�க� க��, உ��, ெகா�� ஒ�ைற
எ��� ����� ஓ����ற�. இைத� பா��த ம�ைற� ேப�க�� அ�த ஆ��� அ���
த�க� ெப�ய வ���� அ���� ெகா�� அ��ட�ைத ��� ஓ���றனவா�. இ�
த�ைமயதா� இ����ற கா��� ெப�மா� தா�� ஒ� ��த� ேபால ேவட� ��� நடன�
ஆ���றா� எ��றா�. (ப�க� 2-4)
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இ��லக இ�ப�கைள ெவ��� ஒ���ய சமண சா��ய�க� இைச, நடன� ஆ�ய கைலக��
ஈ�ப�வ� ம� உலக வா����� தைடயாக இ���� என� ேபா��தன. ஆனா� அ�ைமயா�
அவ�ைறேய பய�ப��� இைற ெந�ைய� ேபா���றா�. இைறவைன ஆ�� ெத�வமாக
உ�வக�ப���, அவ��� உ��ைணயாக இைச �ழ��வைத�� ������ இ�கைலகைள�
ெத�வ� த�ைம ெகா�டதாக ஆ���றா�.
��த�, ைக���ைள, �ள�, தார�, உைழ, இ�, ஓைச ஆ�ய ஏ� �ர�கைள� ப��ய� இ��றா�
அவ�. த�� இல��ய��� இவ�ைற� ��� �த� �ேல இவ�ைடய� தா�. ம�ற� ப�ைடய
��க����� இவ�ைடய �ர வ�ைச ச�ேற மா�ப���ற�. ம�ற ��க�� �ர� என�
காண�ப�� �ர����� ப�லாக அ�ைமயா� ஓைச எ�� ���றா�. ேம�� ம�ற ��க�� இ�த
ஓைச (�ர�) �தலாவதாக வ��ற�. அ�ைமயா� கைட�யாக ைவ��றா�. இ�த ஏ� �ர�க��
���றவா� ப� வைகக� உ�டா��றன எ�� அவ� ���றா�.
இ� அ�ைமயா� ��� வா��ய�கைள� பா��ேபா�. ச�ச�, ெகா�கைர, த�ைக, த��த�,
����, �ைண �தலான �ர வா��ய�கைள�� தாள�, ம�தள�, கர�ைக, வ�ைக, ெம�ேதா�,
தம�க�, �ட�ழா, ெமா�ைத ஆ�ய தாள வா��ய�கைள�� அவ� ������றா�.
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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� இைறவ�� நா��ய�
ேகால�ைத �க அ�கமாக� ே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�� நா��ய� ேகால�ைத� ���றா�.
அ�ைமயா���� கால�தா� ���யதாக� க�த�ப�ம க��ெதாைக, �ல�ப�கார� ஆ�ய
��க�� இைறவ�� நா��ய� ேகால� ப��� �ற�ப���ள�. அவ��� பா�டர�க�,
ெகா�ெகா��, காபால� எ��� �வைக நா��ய வைககைள� �வ� ஆ�வதாக�
காண�ப��ற�. அ�ைமயா� இ�த நா��ய வைககைள� ����ட��ைல.
க�����கைள� ெபா��தவைர �த�� ப�ைமயாக� ேதா��� ��னேர அ�� உ����க�
ஏ�ப�வ� இய��. எ����கா�டாக, கட�� அவத���றா� எ�ற க��� �த�� ேதா��ய
�ற� தா� அவதார�க� ப�� எ�ற ���க� ேதா�� இ��க ேவ���. பல இைச� க��க��
ெபய�கைள�� இைச�� அ��பைடயான �ர�கைள�� ப��ய��� அ�ைமயா� இைறவ��
நா��ய வைககைள� �றாத� ெகா�� இ�வைகக� ��கால வள���யாக இ��க� ��� எ��
ேதா���ற�. எனேவ இ�த நா��ய வைககைள� ��� �ல�ப�கார�, க��ெதாைக ஆ�யைவ
அ�ைமயா���� ��ப�டைவேயா என ஐய� எ��ற�.
�� ஆ��
காைர�கா� அ�ைமயா�� பாட�க�� ஆல�கா��� இைறவ�� நடனமா�வ� க��தள��
உ�வா� இ��த�. தைலயால�கா� எ��� தல��� அ���வமான ��க� ெப�மா���
ந��தன��ச� என� ெபய�ட�ப�ட�. ��வா��� அ� ேம�� ெச�ைம� ப��த�ப�� ��ற
ேகால��� உ�ள உேலாக� �ைல�� கா�ட�ப�ட�.
ேசாழ நா��� ஏ� �ட�க� தல�க� உ�ளன. (‘�ட�க’ எ�ற ெசா���� ‘உ�யா�61

ெச��க�படாத’ எ�� ெபா��. க��ைலகைள உ�யா� ெச��� உ�வா��வ� ேபா� அ�லாம�
அ��� வா���� ெச�ததா� உேலாக� �ைலக� அ�ெபய� ெப����க� ���. �ட�க� தல�
எ�ற ெபய� இ�� தா� �த� �தலாக உேலாக ��ப� ெதா�� வள��த� எ�� க�த
இடம���ற�.) ��வா��, ��ந�ளா�, நாைக, ����வைள, ���காறா��, ���ேகா��,
ேவதார�ய� ஆ�ய இ�த இட�க�� �ட�க� ெப�மா� இ�� �யாகராஜா எ�� அைழ�க�
ப��றா�. இ�த� தல�க�� ��கால��� நடராஜ ���ரக� இைண�க�ப�ட�. ஆனா�
�யாகராஜா என�ப�� �ட�க� ெப�மாேன இ�த� தல�க�� �ைறேய அஜபா நடன�, கமல
நடன�, தர�க நடன�, ���ட நடன�, உ�ம�த நடன�, ���க நடன�, ஹ�ச நடன�, ஆ�ய
ெவ�ேவ� வைக நடன�க� ஆ�வதாக� �ற�ப��ற�. இ�த ஏ� தல�க��� ��ற
�ைல�லான உேலாக ���ரக��� இைறவ�� நடன� ேகால� க���க�ப�� ம��ேம
இ��த�. �த� �தலாக ஆ�� ேகால�ைத� க����� �லனா��� கா��ய� ��ைலேய.
இைறவ�� ஆட� ேகால�ைத� ��பமாக வ��க இ�த ஏ� �ட�க� தல�க��� �ய����க
ேவ���. ��ற ேகால��� உ�ள �ைல வ��ப� வைர�� அவ�க� ெவ�� ெப����கலா�.
ஆனா� ��ைல� ���க� இ�� �� ெவ�� ெப�� உேலாக ��ப� கைல� �ைற�� ஒ� ெப��
சாதைன பைட����டன�.
��வா��� ெதாட��� ��ைல
ம�ற ஆ� �ட�க� தல�கைள �ட�� காைர�கா� அ�ைமயா�� ஆல�கா�ைட
�ட��, தைலயல�கா�ைட �ட�� ��வா���� ஏ�ற� �க� ெகா��க�ப�டத��� காரண�,
அ� அ�கால� ேசாழ ம�ன�க�� தைலநகராக இ��தேத.
ஆட�ேகால� ெப�மா� வ�பா�ைட� ெபா��தவைர ��வா�� பழைம வா��த� எ��
க�த�ப��ற�. எ�லா� ேகா��க��� ேதவார� பா�வத�� �� �����ற�பல� எ�� ���
��ைலைய வண��ய ��னேர �வ��வ� வழ�க�, ஆனா� ��வா��� ம��� அ�த வழ�க�
கைட� ���க� ப�வ��ைல. எனேவ இ� ��ைலைய �ட ��த தல� எ�ப� ெபற�ப��ற�.
�ட�க� தல�க�� �யாகராஜா எ��� �ட�க� எ��� அைழ�க�ப�பவ� உைமேயா��
க�தேனா�� ��யவ� எ�ற ெபா��� ேசாமா�க�த� என�ப��றா�. அ��� ம�ெறா� அ�ம�
�ைல�� �வகாம ��த� எ�ற ெபய�� உ�ள�. ��ைல நடராஜா�� அ��� உ�ள அ�ம��
�வகாம��த� எ�ேற அைழ�க� ப��றா�.
��வா��� ���ட�ெகா�டா�� ��ைல�� ��க� ெப�மா�� �ல�டாேன�ர� எ�ேற
அைழ�க�ப���றன�. எனேவ ��வா��� சமய �ய��க�� ெதாட���ேய ��ைல எ�ப�
�லனா�ற�.
��ை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���,62

ெ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�.
��ைல�� ஏ�ப�ட நடராஜ� வ�பா� எ�ப� எ�லா� ேகா��க���� பர�ய�? எ�லா�
ேகா��க��� உ�ள ����க� அ�த ஜாம��� ��ைல�� ஒ���வதாக� �ற�ப�வ� ஏ�?
ேசாழ அரச�க� ஆட� வ�லா� வ�பா���� ���த ���ய��வ� ெகா��தன�. அவ�க�
கால��� ெந� அள��� மர�கா���� �ட ஆட� வ�லா� எ�� ெபய�ட�ப�ட�. த�சா��
�ரக��வர� ேகா��� �நாயக���� ��பாக நடராஜ���� �ைஜ ெச�ய�ப��ற�. 8ஆ�
��றா�ைட� ேச��த ெச�தைள� க�ெவ��, ேசாழ நா��� �ள��ய ேகா��க�ெக�லா�
�த�ைமயாக� ����� ��ற�பல� �ள��யதா� ேகா�� ேதவ கா�ய�கைள�
கவ��பவ�கேள, நா����ள ஏைனய �வ�தல�க�� வ�பா�� �ைறகைள�� க�கா���
வ���ளன� எ�� ���ற�. எனேவ ேசாழ அரச� ஆைண�ப� எ�லா� ேகா��க���
ஆட�ெப�மா�� �ைல அைம�க�ப����க ேவ���.
இ�வா� 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�� 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�.
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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�.
ப�� இய�க���� ��ேனா� அ�ைமயா�
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�
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ெற�ைதயரா� ���ழ�� எ�மாைன உ��ைன�த
��ைதயரா� வா�� �ற�.

(அ-46)

�ழா�ன��பெவ�ள�
கட�த�� உ��ற�ேபா�
�ழா �����ப� ேவ��ெம� ��
�ர வா��ர�க�
பாழா�ட�க�டக�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.
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.
ப�� இல��ய�க� இைச �த�ய கைலக�� �ைண ெப��ேபா� இவ��� தா�க�65

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�.
�வ� மா���� அய���� அள�க ��யாதவ� எ�� ெசா�னா� அ�ைமயா�. ேசா� வ���
எ� ��தைன�� �ழ���றா� என�� ��னா�. அ�ப�� 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�.
�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�.

ம���ந�லவ�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�
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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�.
��தர�� �த� பாட� ��தா எ�� �வ���ற�. �வைன� ��த� எ�� �த� �தலாக
அைழ�தவ� அ�ைமயாேர. (ப�க� 2-4)

‘ப�����வ�� ேபா� ��ைக��
பா��ேவ�டா �ரா�ேர’
எ�ற��தர�����ைப��ேதவாரவ�க�

‘��லகெம�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�
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ெபா���ேம� ��வ� ெம�லா� ெபா���ேய�
ெக���வ தாக இவ�
எ�ற அ-28 பாடைல �ைன����ற�.

�ல�� ேப� �ைழ�லாதா� ��க எ�ற 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�.
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�.
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�� இைறவ� ��வதா�
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�.
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அ�ைமயா�� தா�க�- மைற�க �ைள�க�

ஆட�ெப�மா� வ�பா�� ப�� இய�க�� அ�ைமயா�� இைற அ�� ெந��� ேநர�
�ைள�க�. அவ� ேவ� �ல மைற�க �ைள�க���� காரணமாக இ��தா� எ�பைத இ��
கா�ேபா�.
த��நா��� �ற ப��க� ேபா� ேசாழநா���� சமண சா��ய சமய�க� ெப�� வள��தன.
�க� ெப�ற ��த �கார�க� இ��த நாக�ப��ன�, �தம�கல� ஆ�யன��, காைர�கா���
�க அ�காைம�� ெகா�லா��ர�, ��த��� என வழ��� ஊ�� ெபய�க��, ச�ப�த�
��ந�ளா����� ���ெத��ேச� வ��� அவைர வா��� அைழ�த சா��ய�க� �� இ�
��மா� ெச�தா� எ�ற ெப�ய �ராண� ����� ேசாழநா�� ம�க�ைடேய �ற�சமய�க�
ெச�வா��� ெப����தைத� கா���.
ஆனா� ேசாழநா�� ம�ன� எவ�� சமண�ைதேயா சா��ய�ைதேயா த��னதாக� சா��க�
இ�ைல. ேசாழநா�ைட ஆ�ட கள��ர ம�ன� ���வ� �ட� �ற�த ைசவனாகேவ
�ள��னா�. �� பா��ய�� மேக��ர ப�லவ�� சமண�ைத� த������ ைசவ�க���
இ�ன� �ைள�த ெப�ய �ராண� ெச��ைய��, ேசர நா�� இளவரச� இள�ேகா சமண�
�ற�யான� ����� �ல�� த�� ெச��ைய�� இதேனா� ஒ���க.
ைசவ சமய எ������ ேசாழநா� ெதா��லாக �ள��ய�. இத��� காரணமான அ�ைமயா�,
ச�ப�த�, ���ல� ஆ�ேயா� இ�� தா� ேதா��ன�. ைசவ��� தைலநகரான ��ைல��
ேசாழநா��� தா� உ�ள�. ைசவ��� �க� ெப�ய மா�ற�க� இ�கால��� ேசாழ நா���
ஏ�ப�டத��� காரண� எ�ன?
ேவதெந� ஒ�ேற நா��க�ைத ேவர���� ைசவ�ைத �ைல நா��� எ�பைத, அ�ைமயா�
�வைன ேவதநாயகனாக� ேபா��ய����� ேசாழ ம�ன�க� உண�����க ேவ���. எனேவ
ேவதெந� பர��வத�காக வட������ அ�தண�கைள வரவைழ�தன�.
அ�ைமயா� கால����� அ�ப� கால����� இைட�� வட������ அ�தண�க� வ�தா�க�
எ�பைத எ�ப� அ��ேறா�?
அ�ைமயா� கால� வைர இ�லாத கணப� வ�பா�� ���� ��� வழ�க�� அ�ப� கால���
காண�ப���றன. அ�ைமயா� இைறவ� �டைல �� ��ய ேம�யனாக� கா�� த�வதாக�
���றாேர அ��� தா� �� �����பதாகேவா ம�ற இைற அ�ப�க� �����பதாகேவா
ெசா�ல��ைல. ���� த�� ச�ப�த� பா��ய�� ேநா� ���தைத��, �லகவ�யா� அ�ப��
�ைல ேநாைய� ேபா��யைத�� பா���� ேபா� அவ�க� கால��� �வன�யா�க� ����69

��� வழ�க� ஏ�ப����டைத அ��ேறா�. இ� ப��சாண������ தயா��க�ப�ட�
எ�பைத� கவ��க. மகாரா��ர அ�தண�க� ேஹாம� ெச�த �� அ�த� சா�பைல �ரா�
������� ��� வழ�க� இ��த�. இ��� அ� அ��� இ��� ெதாட��ற�.
அ� ேபால� கணப� வ�பா�� மரா��ய� ப���� ம��� தா� உ��. எனேவ இைவ
அ����� அ�கால��� இ�� வ�� ��ேய�ய ஒ� ��ட��னரா� அ��க�ப��த�
ப����க ேவ��� என� ெத��ற�.
அவ�க� அ�தண�க� எ�பைத எ�ப� அ��ேறா�?
மரா��ய� ெகா�கண� கட�கைர� ப���� ��பாவ� �ராமண�க�� உட� அைம�� த��
நா��� �ல �ராமண�ட� காண�ப��ற� எ�� வரலா�� ஆ��ய� �லக�ட சா���
��வ����� வ�தவ�க� அ�தண�க� எ�� ெத��ற�. ேம��, த��நா�� �மா��த�
�ராமண�க� �னச� ச��யா வ�தன��� ந�மைத ந��� வண�க� ெச�����றன�. எனேவ
வ�தவ�க� ெகா�கண� கட�கைர�� ந�மைத ந� �க��வாரமா�ய �ேரா� ப��ைய�
ேச��தவ�க� எ�ப�� ெத��ற�.
இ�த� ��ேய�ற����� காரண� எ�ன? ப�ச� காரணமாக� �ைழ�க வ�தா�க� என� ெசா�ல
��யா�. அ�வா� இ��தா� அ�தண�க� ம��� வ����க ��யா�. �ற சா��ன�
வ�தத�கான சா��க� இ�ைல. அரச அைழ��� ேப�� தா� வ����க ேவ���.
அைழ�தவ�க� ேசாழ அரச�க� எ�பைத எ�ப� அ��ேறா�? ேசாழ நா��� தா�
அ�தண�க��� ���யான �ல�க� இைற��யாக� ெகா��க�ப���ளன. ேம�� அ�ைம�
கால� வைர��� இ�� தா� அ�தண�க� ���யாக வா��தன�.
ஏ� ந�மைத ந��கைர����� வரவைழ�தன�? �ஜரா��� ல��ச� எ�பா� ேவத ���ரைன�
ப�ப� எ�ற ெபய�� வ�ப�� வழ�க���� அ�ேகா�னா�. பா�பத ைசவ� என�ப�ட
இ�சமய� அ��� உ�ள ந�மைத ந��கைர�� பர� இ�����க ேவ���.
ேம��
அ�கால��� ந�மைத ந��கைர ேவத ��க���� ஒ� �ைல�களனாக �ள�� இ��க ேவ���
எ�ப� ேம�க�� க�க ����ய ச�கர� அ�� ெச�ற����� அ�ய�ப��ற�. எனேவ
ேவதெந� சா��த ைசவ�ைத வள��க ����ய ேசாழ அரச�க� இ�ப������� அ�தண�கைள
வரவைழ����க ேவ���.
ல��ச�� �ற�த ஊரா�ய காரவா� எ�பத� அ��பைட�� இ�சமய� காயாேராகண ைசவ�
என�ப�ட�. த��நா��� �ட�ைத, நாைக, ��ெவா���� ஆ�ய ��� ஊ�க��
காயாேராகண� தல�க� என அைழ�க�ப�வ����� வ�தவ�க� இ���� இட�க�� �த�
�த�� ��ேய� இ��கேவ��� என� ெத��ற�. இவ��� �த� இர�� இட�க� ேசாழ
நா��� உ�ளைவ. ��றாவ�� ேசாழ� ஆ���� உ�ப����க ேவ���. இத���
��கால��� தா� அ�ப��க� ப�லவ நாடாக� ெபய� ெப�றன.
த�� நா���, ���பாக� ேசாழ நா��� அத�� �� அ�தண�க� இ�ைலயா? இ��தன�.
ஆனா� அ�கால� த�� அ�தண�ைடேய �ல� ம��ேம ைசவ�ைத� சா��� இ��தன� எ�ப�,70

��ைல �வா�ரவ�, ஆ�ைடயா�ேகா�� �����வ�, �����ழைல ஐ���வ� எ�� ைசவ
அ�தண�கள� எ���ைக ம��� ��ட�ப����பதா� அ�யலா�. ெப��பா�ைமயான
ம�றவ�க� ��மா� வ�பாேட த�� ம��� பழைமயான ெந� எ�ற ெகா�ைக��
�ைல����க� ���. ��நாக� ேபா�ற �ல ெபௗ�த�க� �ராமண �ல�தவ� எ��
�ற�ப�வ����� �ல� சமண சா��ய�ைத� சா��� இ��த�� ெபற�ப��ற�.
இ�த அ�தண�க� ெச�த� எ�ன?
அ�ைமயாரா� �வ�க�ப�ட ைசவ ம�மல��� இய�க�ைத இ�த வட�ல�� அ�தண�க� ேம��
ெகா�� ெச���ன�. இவ�களா� த�ழக��� ேவத� க���க�� பர�ன, கணப� வ�பா�,
���� அ�த� ஆ�ய வழ�க�க�� பர�ன.
ேவத�ைத� பர��ன�
அ�ைமயா� கால��� இ�லாத �வ� எ�ற ெபய�� நம�வாய எ��� ஐ�ெத��� ம��ர��
���ல�, அ�ப�, ச�ப�த� கால��� ���யாக வழ��� இ��ப����� இ�கால���
த��நா��� யஜு� ேவத��� ��ர� எ�ற ப���� அத�ட� இைண�த சமக� எ�ப��
�த�ைம� ப��த�ப�டன எ�பைத அ��ேறா�.
இ�ப��க�� ���ய��வ� எ�ன?
நம�வாய எ�ற ம��ர� ��ர� எ�ற ேவத� ப���� காண�ப��ற�. இைறவ�� பல
ேதா�ற�கைள �வ���, வண�க� ெத����� ெகா�� வ�� 273 ேபா��க�� 226வ� ம���
227வதாக நம �வாய, �வதராய எ�� வ��ற�. ம�கலமானவ��� வண�க�, �க அ�கமான
ம�கல�ைடயா��� வண�க� எ�� இைவ ெபா��ப��.
எ�லா உ��க��� இைறவ� இ���றா� எ�ற ைமய� க��� உைடய� ��ர�. அரச���
ஆேலாசைன ��� அ�ஞ� சைப�� தைலவ� �த� த� யஜமா�� வய�� க��கைள� ����
கைட�ேகா� ம�த� ஈறாக� பல வைக �ைல ம�த� வ���� �ள��பவராக
வ���க�ப��றா� ���ர�. இ� ெச�ெதா�� ேவ�பா�டா� எவ�� ெத�வ� த�ைம
இழ�ப��ைல எ�பைத உண���� சாமா�ய ம�க�� ைசவ��� ப�� ெகா�வைத
ஊ����த�.
உதாரண���� ��ர������ இைட�ைடேய �ல வ�க� ம��� ெகா��க�ப���ளன.
நேமா ம���ேண வா�ஜாய க�ாணா� பதேய நம
அைம�ச���, வ�க���, அட��த�த�க��தைலவ���வண�க�.
உ�ைச� ேகாஷாய �ர�தயேத ப��னா� பதேய நம
உர�க� க��பவ���, பைகவைர அழைவ�பவ���, காலா� பைட �ர�க�� தைலவ���
வண�க�.
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நேமா �ஷ��ேண இஷு�மேத த�கராணா� பதேய நம
அ�� ஏ��யவ���, அ�பறா� ��ைய� தா��யவ���, ெகா�ைள�கார�க�� தைலவ���
வண�க�.
நேமா வ�சேத ப�வ�சேத �தா�னா� பதேய நம
ஏமா��ப���,
நயவ�சைனயா����பவ�க��தைலவ���வண�க�.

��ட���ஏமா��பவ���,

நம ��கா��ேயா �கா� ஸ��ேயா ��ணதா� பதேய நம
கவச� அ��� கா��� ெகா�பவ���, ம�றவைர� ெகா�ல ����பவ���, வய�க��
யஜமான�� தா�ய�கைள� ���பவ�க�� தைலவ��� வண�க�.
நம உ���ேண ��சராய ���சானா� பதேய நம
��டா� அ��தவ���, மைலக�� ச�ச��பவ���, வய�க��� ��க���
���பவ�க�� தைலவ��� வண�க�
நம ஆ�ேன�ய� சயாேன�ய�ச ேவா நம
உ�கா�����பவ�க�� ப�����பவ�க�� ஆ�ய உ�க��� வண�க�
நம �வப��ேயா ஜா�ர��ய�ச ேவா நம
���� ெகா����பவ�க�� உ�கா�����பவ�க�� ஆ�ய உ�க��� வண�க�
நம� ��ட��ேயா தாவ��ய�ச ேவா நம
���றவ�க�� ஓ��றவ�க�� ஆ�ய உ�க��� வண�க�
நம� ஸபா�ய� ஸபாப��ய�ச ேவா நம
அ�ஞ� சைப�� உ���ன�க�� சைப� தைலவ�க�� ஆ�ய உ�க��� வண�க�
நேமா அ�ேவ�ேயா அ�வப��பய�ச ேவா நம
��ைரக�� ��ைரக�� தைலவ�க�� ஆ�ய உ�க��� வண�க�
நேமா மஹ��ய �ு�லேக�ய�ச ேவா நம
ெப�யவ�க�� ��யவ�க�� ஆ�ய உ�க��� வண�க�
நேமா ர��ேயா அரேத�ய�ச ேவா நம
ரத��� ெச��றவ�க�� ரத��லாம� கா�நைடயாக� ெச��றவ�க�� ஆ�ய உ�க���
வண�க�
நம �லாேல�ய க�மாேர�ய�ச ேவா நம
�யவ�க�� க�மா�க�� ஆ�ய உ�க��� வண�க�
நம ����ேட�ேயா �ஷாேத�ய�ச ேவா நம
வைல�னா� பறைவகைள� ���பவ�க�� �� ���பவ�க�� ஆ�ய உ�க��� வண�க�
நம கப��ேன ச ���த ேகசாய ச
சைட� தைலய���� ெமா�ைட� தைலய���� வண�க�
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ேவத��� நம (வண�க�) எ�� ெதாட��� பல �ைற வ�� பாட� இ� ஒ�ேற. இ�, ‘நாமாைல
���� ந��ச� ெபா�ன��ேக �மாைல ெகா�� �ைன�� அ�பா� ஏ�த ேவ���’ எ��
அ�யா�க��� அ�ைமயா� உண���யப� நாமாைல�� ஏ�றதாக அைம�����ற�. (அ-87)
ேவத� ஓத ��யாதவ�க�� ெசா�ல� ��யதாக நம�வாய ம��ர� அைம��, பாமர
ம�க���� �ற�� �� அ��க எ�ய வ� �ைட�ததா� ைசவ� ம�க� இய�கமாக வள��த�.
�ரபல�ப��த�ப�ட இர�டாவ� ேவத�பாடலான சமக� இ��லக வா��� ேதைவகைள�
ேகா�வ� ஆ��. உண�, �க�, ேக��� �றைம, ச����கைள ெவ��� �ற�, ஆ��, ந�ல
உட�, ���ர ெபௗ��ர�க�, ��ைத, ந�ன���ைக, வ�கரண ச��, ஆட� பாட�, ெச�வ�,
இ��லக இ�ப�, ெசா��க�, ந�ல ��, ேநா��ைம, பய��ைம, பலவைக தா�ய�க�,
மைலக�, மர�க� எ�� இ�ப�யாக� �மா� 343 ெபா��க� என�� உ�யனவாக ஆக��� எ��
ேவ��� இ�, அ��ைய�� ���ைவ�� ���ததாக� �வ��, எ�ைன� ேதவ�க�
கா�பா�ற���, ��ர�க� அைத ஆேமா��க��� எ�� ��வைட�ற�.
�வ� ெபயேரா, ��ர� ெபயேரா வரா���� இ�பாட� �வ��� உ�யதாக ஆ�க�ப�ட�. இ�
�ரசார� ெச�ய�ப�டதா� ம��ல�ேலேய பா�ைவைய� ப�ய ைவ��� ெகா�� இ��லக
வா�ைவ� �ற�க���� சமண சா��ய� ேபா�� மா�ற� ப�ட�. சமண�ைத எ���� ைவணவ�
ேபா��டதாக� சா��க� இ�ைல.
�வ� எ��� நாம� ஏ�ப�ட� எ�ப�?
கைற�ட�� அ�ண� �வ�த ேம� உைடயவ� எ�ற க��� ச�க ��க��� அ�ைமயா�
பாட�க��� பல இட�க�� �ற�ப���ள�. ஆனா� இைறவ� �வ� எ�ற ெபயரா�
��ட�பட��ைல. எனேவ �வ�த �ற� ம��ம��, ேவ� ஒ� காரண�� ேச��� ெகா�டதா�
தா� அ�ெபய� வழ�கலா��� என ஊ��கலா�.
�வக� அ��பவ� �வ�
��� �ைலைய� ����ட� சமண�க� �வக� எ�ற ெசா�ைல� பய�ப��� உ�ளன� எ��,
காைர�கா� அ�ைமயா� பாட�க���� தா� எ��ய உைர�� ��.�.க�யாண��தரனா�
���றா�. இ�த வடெசா� ம�கலகரமான, ந�ல �ைலைம எ�� ெபா�� த�வ�. கட�� ம����
ெகா�ைக ெகா�ட சமண�கைள� ெபா��தவைர, �வக� எ�ப� இைறவ� எ�ற ஒ�வ�
இ�லாமேலேய மகா�ர� ெகா�ைகக�� �� ந�ன���ைக, ந�ல��, ந�ெசய� இவ�றா�
�ைளவ�.
அ�ைமயா� �த� ��த ���ப�க��� கைட�கா��� ‘காைர�கா� ேப� ெச��ய ெச�த��
ப��� வ�லா� �வக� ேச����ப� எ��வாேர’ எ��றா�. அவ� �����வ� ���
�ைலையேய.
ச�க கால��� கா� கட�� என வழ�க�ப�� அ��த��� உ�யவராக� க�த�ப�ட க��த�
கட�� அ�ைமயா� கால��� ஒ� மா�ற� ெப����பைத� கா��ேறா�. இ�ெபா��� அவர�
ேதா�ற� அ�ச� த�வதாக� தா� இ���ற�. ஆனா� அவ� அ�யா�க�ட� அ�� ���தவராக�73

��த��க�ப��றா�. அவ�ைடய ேதா�ற���காக அவைர இகழா� ேபா��னா� அவ�
அ�யா�க��� எ�லா� ெகா��பா�, ந�ைம அவ� எ�த உய��ைல��� ைவ�பா�, எ�த உய�
உலக�� த�வா� எ�� அவ�ைடய எ�வ�த க�ைணைய� ேபா���றா� அ�ைமயா�. (அ-29,
78)
இைறவ� காமைன��, காலைன��, ���ர�ைத�� எ��தவ� ம��ம�ல, �சய��� ��
அ��த க�ைணயாள�� �ட. ராவண�� �ரைண அ��தாேன அ�� அவைனேய
அ��க��ைல. அ�தைகய ஈசைன அ�ெப��� ேபா�ைவ��� ���� ெந�ச�����
மைற�� ைவ����ேடா� எ�� ெப��த�ப��றா� அ�ைமயா�. (அ-96)
இைறவைன அ��த���யவ� எ�ற ெதாைல����� அ�����யவ� எ�ற அ�ைம���
ெகா��வ�த அவ� இ��� ச�� ெந��� அவைன� ��ட� ெச�ய�� ���றா� எ�பைத
��ன�� க�ேடா�.
இ�வா� இைறவ�� ந�ைம த�� ேகால�ைத �த�ைம�ப��� அ�ைமயா� ஏ�ப���ய ப��
அைல இ�த� த�ைமைய ெவ��ப���� ஒ� அைடெமா�யா� இைறவைன அைழ�கலாேம
எ�� ம�கைள� ����க� ������க ேவ���.
�வ எ�ற ெசா� த��� �வ�� �ற�ைத�� ஸ����த��� நல� ெச�பவ� எ�ற
ெபா�ைள�� ���பதா��. இ� வைக��� அ� இைறவ�� ெவ�ேவ� ப��கைள�
���பதா��, இ� ெமா�யாள�க���� உட�பாடான ெசா�லாக இ��ததா�� அ�
ேத��ெத��க� ப����கலா�. ேவத��� ஆள�ப�ட ெசா�லாக�� அ� அைம�த�, அத���
ெப�ைமைய�� ஏ��� ெகா�ள�ப�� த�ைமைய�� ேச�������.
“த��� ெசா�, வடெசா� எ����ர��� உண���� அவைன உணர�மாேம” எ�� ���ல�
��வத� ெபா�� இ�வாக�தா� இ��க ேவ���. (��ம��ர� 66 ஆகம��ற�� 10)
ெபய��லா� ெப�மாைன� ���� எ�லா� ெபய�க�� ப��கைள� ������
அைடெமா�களாக� தா� பய�ப��த� ப���ளன. அ�வைக�� இ� வைர பய�ப��த�
படாத �வ� எ�ற அைடெமா��� �வக�ைய�� இ��லக ந�வா�ைவ�� அ�ள வ�ல
ெப�மா�� நல� ெச��� த�ைமைய� �����வதாகேவ ���ல� பாட�க���
ேதவார���� வ���ள�.
ஐ�ெத���
அ�ைமயா�� பாட�க�� �வ� எ�ற ெசா� காண�படாத� ேபால, அைத ஒ��� �ற�த
நம�வாய ம��ர�� காண� �ைட��ல�. ���ர�ைட ம�மாைல�� 10 ம��� 16 ஆவ�
பாட�க�� வ�� ஐ�� எ�ற ெசா� நம�வாய ம��ர�ைத� ���பதாக� �ல� ெபா��
ெகா���றன�. ���� ேநா��னா� உ�ைமைய உணரலா�.
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தைலயாய ஐ��ைன�� சா���� தா���
தைலயா �ன�ண��ேதா� கா�ப� தைலயாய
அ�ட�தா� ஆ�ைரயா� ஆலால� உ����ட
க�ட�தா� ெச�ெபா� கழ�.

(�-10)

���ய�க�ெச�தன��ெபா��ெந��க�சாராேம
எ��ேயா ைர��� இைச�தனவா� ���ய
ைக�மா�� ஈ��ைவ ����� ேபா���க�த
அ�மா�� கா�ப�ட அ��.

(�-16)

ேமலான ஐ�ைத�� சா���� ப��ட� ேமலான த��வ�ைத உண��தவ�க� இைறவ� கழைல�
கா�பா�க� எ�ப� �த� பாட�� ெபா��. இைறவ� அ�ளா� ந�ெசய�க��, �ெந� சாராத
ஐ��� தன�� வ�� ேச��ததாக இர�டாவ� பாட�� அ�ைமயா� ���றா�.
இர�� இட�க��� ஐ�� எ�ப� நம�வாய ம��ர�ைத� ���பதாக� ெபா�� பட��ைல.
��த� ேபா��த ப�ச �ல� எ��� அறெந�கேளா அ�ல� ேவ� ஏேத�� ஐ�� ந�ென�க��
ெதா��ேபா தா� ���க� ப�வதாக� ெத��ற�.
��.�.க. இ� ஐ�ெத��ைத� தா� ���ப� எ�� உ��பட� �ற��ைல. �த� பாட�� வ��
ஐ�� எ�ப� ஐ�ெத��ைத�� ���கலா�, ெகா�லாைம, களவாடாைம, க�ளாைம, ெவஃகாைம,
ெபா�யாைம ஆ�ய அறெந�கைள�� ���கலா�, ப�ச ��� எ��� சட�ைக�� ���கலா�
எ��றா�. இர�டாவ� பாட�� வ�� ஐ�� ஐ��ல�கைள� ����� எ�� ம���
������றா�.
க��த� கட�ைள� ����� ெசா�க�� �வ� எ�ற ெபய�� ேச���� ெகா�ள�ப�டத�
�ைளவாக நம�வாய ம��ர� �ரபலமா��� என அ��ேறா�.
**************
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அ�ைமயா� ப�சக�

ெப�ெயன� ெசா�னா� ��� பழமைழ ெப�தத�ேக
ெபா�ெயன அழைக� த��� ேப�ட� ேவ��� ெப�றா�
ஈெயன ஈச� ��றா� உ� ைகயா� உண� ேவ��
தாெயன� �வேன ேபா��� அ�ைமேய வா� வா�

நட��� நாத� அம��த மைல�� நட�த� பாவ� என
உட� �க வ���� தைலயா� நட�� உ�ப�� ெதாழ ��றா�
எ�ைத��ண� � ஈ�த இடேமா இத��� ��தெமன
ெச�த�� �ரக� உ� ப� ��யா வலமா� ெச�றாேர

ெப�ற தா� இராைம�னா� ெப��தா�� வ�தெதன
உ�ற தா� ஆ�ைன� உ�ப�ேகா� �வ���
அ�ைமேய எ�றவ�� அைழ�� ம����டேவ
இ�ைமேய ெச���டா� இமய�ைத நா�ேய

அ�ைமேய என அ�� அ�� ம�வாசக��
ெச�ைமேய ஆன �வபத�� ெப�றா�
அ�ைமேய எ�றைழ�தர�� அம�� �ைல த��
த�ைமேய த���டா� தனயனா� �� ம���
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ஆல��ட �வனா� கபால� ைக�ேல��
ஞாலெம���ப�ைய�ேத��ேத�����தா�
ெச�ைம மாற� ேசா�� ெதா�ட� க��� த��
அ�ைம ஊ��� க�ேய அ�தமாக உ�டா�
-பார� அ��ெபா�
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1

ஆ��யைர ப��

ஓ�� ெப�ற தைலைம ஆ��ய�. கட�த 25 ஆ��களாக ஓ� ச�� மாத இத�� பல
க��ைரகைள�� கைதகைள�� எ�� வ��றா�. இ� வைர எ�� ெவ���ட ��க�1 ேவதெந��� ைசவ��ைற��,
2 காைர�கா� அ�ைமயா�,
3 பார� ெச�த ேவத�.
இவ���
�த�
இர���
�ல
மா�ற�க�ட�
����களாக�� freetamilebooks.com ஆதர�்� ெவ�வ���ளன. இ� த�ர
��வாசக�ைத த�ம�ர ஆ�ன ெவ�����காக ஸ����த��� ெமா� ெபய����ளா�.
இ���ட� ெச�ைன. ெதாட�� எ� 9884583101
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2

Free Tamil Ebooks - எ�கைள� ப��

����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�:
����தக�கைள� ப��பத�ெக�ேற ைக�ேலேய ைவ��� ெகா�ள���ய பல க��க�
த�ேபா� ச�ைத�� வ����டன. Kindle, Nook, Android Tablets ேபா�றைவ இவ���
ெப��ப�� வ����றன. இ�தைகய க��க�� ம��� த�ேபா� 4000 �த� 6000 �பா�
வைர �ைற���ளன. எனேவ ெப��பா�ைமயான ம�க� த�ேபா� இதைன வா�� வ���றன�.
ஆ��ல����ள ����தக�க�:
ஆ��ல��� ல�ச�கண�கான ����தக�க� த�ேபா� �ைட�க� ெப���றன. அைவ PDF,
EPUB, MOBI, AZW3. ேபா�ற வ�வ�க�� இ��பதா�, அவ�ைற ேம���ய க��கைள�
ெகா�� நா� ப����டலா�.
த����ள ����தக�க�:
த��� ச�ப��ய ��தக�கெள�லா� நம�� ����தக�களாக �ைட�க�ெப�வ��ைல.
ProjectMadurai.com எ�� �� த��� ����தக�கைள ெவ���வத�கான ஒ� உ�னத
ேசைவ�� ஈ�ப���ள�. இ�த� �� இ�வைர வழ����ள த�� ����தக�க� அைன���
PublicDomain-� உ�ளன. ஆனா� இைவ �க�� பைழய ��தக�க�.
ச�ப��ய ��தக�க� ஏ�� இ�� �ைட�க�ெப�வ��ைல.
எனேவ ஒ� த�� வாசக� ேம���ய “����தக�கைள� ப��க உத�� க��கைள”
வா���ேபா�, அவரா� எ�த ஒ� த�� ��தக�ைத�� இலவசமாக� ெபற ��யா�.
ச�ப��ய ��தக�கைள த��� ெப�வ� எ�ப�?
ச�பகாலமாக ப�ேவ� எ��தாள�க��, ப�வ�க��, ச�ப��ய �க��கைள� ப��ய
�வர�கைள� த��� எ�த� ெதாட����ளன�. அைவ இல��ய�, �ைளயா��, கலா�சார�,
உண�, ��மா, அர�ய�, �ைக�பட�கைல, வ�க� ம��� தகவ� ெதா����ப� ேபா�ற
ப�ேவ� தைல��க�� �� அைம��றன.
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நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ேச��� த�� ����தக�கைள உ�வா�க உ�ேளா�.
அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க� Creative Commons எ�� உ�ம��� ��
ெவ��ட�ப��. இ�வா� ெவ���வத� �ல� அ�த� ��தக�ைத எ��ய �ல
ஆ��ய��கான உ�ைமக� ச�ட��யாக� பா�கா�க�ப���றன. அேத ேநர��� அ�த
����தக�கைள யா� ேவ��மானா��, யா��� ேவ��மானா��, இலவசமாக வழ�கலா�.
எனேவ த�� ப���� வாசக�க� ஆ�ர�கண��� ச�ப��ய த�� ����தக�கைள
இலவசமாகேவ ெப��� ெகா�ள ����.
த������� எ�த வைல�ப������ ேவ��மானா�� ப��கைள எ��கலாமா?
�டா�.
ஒ�ெவா� வைல�ப��� அத�ெக�ேற ஒ��ல அ�ம�கைள� ெப������. ஒ�
வைல�ப��� ஆ��ய� அவர� ப���கைள “யா� ேவ��மானா�� பய�ப��தலா�” எ��
��������தா� ம��ேம அதைன நா� பய�ப��த ����.
அதாவ� “Creative Commons” எ�� உ�ம��� �� வ�� ப���கைள ம��ேம நா�
பய�ப��த ����.
அ�ப� இ�லாம� “All Rights Reserved” எ�� உ�ம��� �� இ���� ப���கைள
ந�மா� பய�ப��த ��யா�.
ேவ��மானா� “All Rights Reserved” எ�� �ள��� வைல�ப��கைள� ெகா������
ஆ��ய��� அவர� ப���கைள “Creative Commons” உ�ம��� �� ெவ��ட�ேகா�
நா� நம� ேவ��ேகாைள� ெத���கலா�. ேம�� அவர� பைட��க� அைன��� அவ�ைடய
ெபய�� �ேழ தா� ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய�� நா� அ��க ேவ���.
ெபா�வாக ����� ப��கைள உ�வா��ேவா��� அவ�கள� ப��க� �ைறய வாசக�கைள�
ெச�றைடய ேவ��� எ�ற எ�ண� இ����. நா� அவ�கள� பைட��கைள எ��� இலவச
����தக�களாக வழ��வத�� நம��
அவ�க� அ�ம�ய��தா�, உ�ைமயாகேவ அவ�கள� பைட��க� ெப��பா�ைமயான
ம�கைள� ெச�றைட��. வாசக�க���� �ைறய ��தக�க� ப��பத��� �ைட���
வாசக�க� ஆ��ய�க�� வைல�ப�� �கவ�க�� �ட அவ�க�ைடய பைட��கைள ேத��
க������ ப��கலா�. ஆனா� நா�க� வாசக�க�� �ரம�ைத� �ைற��� வ�ண�
ஆ��ய�க�� �த�ய வைல�ப��கைள ஒ�றாக இைண�� ஒ� �� ����தக�களாக
உ�வா��� ேவைலைய� ெச��ேறா�. ேம�� அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ��தக�கைள
“����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�”-�� ஏ�ற வ�ண� வ�வைம��� ேவைலைய��
ெச��ேறா�.
FreeTamilEbooks.com
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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��
ப��ற�க�(download) ெச�� ெகா�ளலா�.

����தக�கைள

இலவசமாக�

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
��ன�ச� அ��ப��.

எ��

�கவ���

இ�த� ��ட��� �ல� பண� ச�பா��பவ�க� யா�?
யா���ைல.
இ�த வைல�தள� ���க ���க த�னா�வல�களா� ெசய�ப���ற ஒ� வைல�தள� ஆ��.
இத� ஒேர ேநா�க� எ�னெவ�� த��� �ைறய ����தக�கைள உ�வா��வ��, அவ�ைற
இலவசமாக பயன�க��� வழ��வ�ேம ஆ��.
ேம�� இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�, ebook reader ஏ���ெகா���
வ�வைம��� அைம��.
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இ���ட�தா� ப���கைள எ���ெகா���� ஆ��ய�/ப�வ��� எ�ன லாப�?
ஆ��ய�/ப�வ�க� இ���ட��� �ல� எ�த�தமான ெதாைக�� ெபற�ேபாவ��ைல.
ஏென��, அவ�க� ��தாக இத�ெக�� எ�தஒ� ப�ைவ�� எ���தர�ேபாவ��ைல.
ஏ�கனேவ அவ�க� எ�� ெவ�������� ப��கைள எ����தா� நா� ����தகமாக
ெவ��ட�ேபா�ேறா�.
அதாவ� அவரவ�க�� வைலதள��� இ�த� ப��க� அைன��� இலவசமாகேவ
�ைட�க�ெப�றா��, அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ெதா��� ebook reader ேபா�ற
க��க�� ப���� �த��� மா��� த�� ேவைலைய இ�த� ��ட� ெச��ற�.
த�ேபா� ம�க� ெப�ய அள�� tablets ம��� ebook readers ேபா�ற க��கைள நா��
ெச�வதா� அவ�கைள ெந���வத�� இ� ஒ� ந�ல வா��பாக அைம��.
நக� எ��பைத அ�ம���� வைலதள�க� ஏேத�� த��� உ�ளதா?
உ�ள�.
��வ�� த��� உ�ள வைலதள�க� நக� எ��ப�ைன அ�ம����றன.
1. www.vinavu.com
2. www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. kaniyam.com
5. blog.ravidreams.net
எ�வா� ஒ� எ��தாள�ட� Creative Commons உ�ம��� �� அவர� பைட��கைள
ெவ���மா� ��வ�?
இத�� ��வ�மா� ஒ� ��ன�சைல அ��ப ேவ���.
<�வ�க�>
உ�கள� வைல�தள� அ�ைம [வைலதள��� ெபய�].
த�ேபா� ப��பத�� உபேயாக�ப�� க��களாக Mobiles ம��� ப�ேவ� ைக�����
க��க�� எ���ைக அ�க��� வ���ள�.
இ��ைல�� நா�க� http://www.FreeTamilEbooks.com எ�� வைலதள���,
ப�ேவ� த�� ����தக�கைள ெவ�ேவ� �ைறக�� �� ேசக��பத�கான ஒ� ��ய82

��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���
����தக�களாக மா��வத��� உ�கள� அ�ம�ைய ேவ���ேறா�.

அவ�ைற

இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�� க���பாக ஆ��யராக உ�க�� ெபய�� ம���
உ�கள� வைலதள �கவ��� இட�ெப��. ேம�� இைவ “Creative Commons”
உ�ம��� �� ம���தா� ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய�� அ���ேறா�.
http://creativecommons.org/licenses/
��க� எ�கைள ��வ�� �கவ�க�� ெதாட�� ெகா�ளலா�.
e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G +: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
ந��.
</���>
ேம���யவா� ஒ� ��ன�சைல உ�க���� ெத��த அைன�� எ��தாள�க���� அ���
அவ�க�ட���� அ�ம�ைய� ெப��க�.
���தா� அவ�கைள�� “Creative Commons License”-ஐ அவ�க�ைடய வைலதள���
பய�ப��த� ெசா���க�.
கைட�யாக
அவ�க�
உ�க���
அ�ம�
அ���
அ��������
��ன�சைலfreetamilebooksteam@gmail.com எ�� �கவ��� அ���
ைவ��க�.
ஓ� எ��தாள� உ�கள� உ�கள� ேவ��ேகாைள ம���� ப�ச��� எ�ன ெச�வ�?
அவ�கைள�� அவ�கள� பைட��கைள�� அ�ப�ேய ����ட ேவ���.
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ஒ��ல��� அவ�க�ைடய ெசா�த �ய���� ����தக� தயா���� எ�ண��ட இ����.
ஆகேவ அவ�கைள நா� ���� ���� ெதா�தர� ெச�ய� �டா�.
அவ�கைள அ�ப�ேய ������ அ��த��த எ��தாள�கைள ேநா�� நம� �ய��ைய�
ெதாடர ேவ���.
����தக�க� எ�வா� அைமய ேவ���?
ஒ�ெவா�வர� வைல�தள���� �ைற�தப�ச� ����கண��� ப��க� காண�ப��. அைவ
வைக�ப��த�ப�ேடா அ�ல� வைக�ப��த� படாமேலா இ����.
நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� �ர�� ஒ� ெபா�வான தைல����� வைக�ப���
����தக�களாக�
தயா��கலா�.
அ�வா�
வைக�ப��த�ப��
����தக�கைள
ப��-I ப��-II எ��� �ட த��த�ேய ����� ெகா��கலா�.
த���க ேவ��யைவக� யாைவ?
இன�, பா�ய� ம��� வ��ைற ேபா�றவ�ைற� ���� வைகயான ப��க� த���க�பட
ேவ���.
எ�கைள� ெதாட�� ெகா�வ� எ�ப�?
��க� ��வ�� �கவ�க�� எ�கைள� ெதாட�� ெகா�ளலா�.
email : freetamilebooksteam@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
Google Plus: https://plus.google.com/communities
/108817760492177970948
இ���ட��� ஈ�ப���ளவ�க� யா�?
Shrinivasan tshrinivasan@gmail.com
Alagunambi Welkin alagunambiwelkin@fsftn.org
Arun arun@fsftn.org
இர�
Supported by
Free Software Foundation TamilNadu, www.fsftn.org
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Yavarukkum Software Foundation http://www.yavarkkum.org/
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