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1. இைளயா��� மாறநாயனா� மைன�

இ�லா� அக����க இ�லாத� ஒ���ைல எனப� ��ெமா�. பார���
‘காதல� ஒ�வைன� ைக����ேத அவ� கா�ய� யா��� ைக ெகா��ேத’ எ��
ெசா��றா�. அ� எ�த� கா�யமாக இ��தா�� கா�ைகக�, கணவ�� கா�ய�க�� ைக
ெகா������றா�க�. எ�பைத நம� இ�காச �ராண�க�� கா��ய�க�� பா��க ���ற�.
ச�பரா�ர� ேபா�ேல தசரத���� ைகேக� ேதேரா��னதாக� ெத��ற�. ச�ய பாமா��
க�ண���� ேதேரா��னா� எ�� பா�� �ேறா�. �ப��ைர�� ேதேரா��வ�� �றைம ெப�
���தா�. எ�த ஒ� ஆ�� ெவ����� ��னா� ஒ� ெப� இ��பா�. அவ�
அ�ைனயாகேவா maமைன �யாகேவா mamaசேகாத�யாகேவா, ஏ� மகளாகேவா �ட
இ��கலா�. ஒ� கா�ய� �ைறேவற அவ�க� ஒ�� ைழ��� த�� ���றா�க�. இ�தைகய
ெப�கைள� பா��கலா�.
இ�லற�தா��ேக கடைம க� அ�கமாக ���க�ப������றன. �ற� ��டவ�கைள��
இ�லற�தா� ேபணேவ���. �ற�க� �ை� ேக��� ேபா�� ���ம�சா�க� �ை�
ேக��� ேபா�� இ�லற�தா� தா� அவ�க��� �ை� அ��க ����. அ�ப�
இ�லற�தா� �ற�க���� அ�யா�க���� �ை� அ��� உபச��க ேவ��� எ�றா�
ைக����த கா�ைக�� �� ஒ��ைழ�� ேவ���. வாச�� வ�� ��ைச� கார� �ட எ�ன
ெசா��றா�? ‘அ�மா தாேய ஏதா வ� ேபா� தாேய’ எ�� தா� ேக��றா�. ெப�
அ�ன�ர�, ச�கரேன அவ�ட� �ை� ேக�� றா�! அவ� த�மச�வ��த�! அற�வள��த
நாய�!
அவ� ெச����� அ��� வ����� எ�� ேநா��பவளாக ���க ேவ���.
அேசாகவன��� இ���� �ைத, ����ன� வ�தா� ராம� எ�ன ெச�வா�
‘அ���� ெம� அட� ஆ� இட அ����?
எ�� அ����றா�
’���� வ�த ேபா� எ� உ�ேமா?’
எ�� ����றாளா�.
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க�ண��� ேகாவலைன� ���த �ைல�� இ��த ேபா�
’அறேவா��க��த�� அ�தண� ஓ�ப��
���ெத�� ேகாட�� இழ�த எ�ைன
எ�� ����னைர உபச��க ��யாம� ேபானத�காக வ����றா�.
ஆனா� இெத�லா� எ� ேபா�? ெகா�ட மைன� �ணவ�யாக இ��தா� ம��ேம இ�
சா��ய�. ஔைவயா� ஒ� பாட�� ெசா�ன� ேபா� மைன� வா��� ��டா�? ஒ� சமய�
ஔைவயா� ஒ�வ�ட� ஒ�வ�ட� இ�� உ� ���� உண� தர ���மா?’ எ��
ேக�டா�. அவ� மைன� �க�� வாயா�, அட�கா� �டா�. மைன��� �ண�
ெத������� ஔைவ�� ப�ைய உண���, அவைர�த� ����� அைழ��� ெச�றா�.
ஔைவயாைர� த� ���� ��ைண�� உடகார ைவ�� ���� தா� ம��� உ�ேள ெச��
மைன��ட� இதமாக, ைந��யமாக� ேப� அவ�� �� ேப� பா���, ஈ� உ��
ைச�ேயாபசார� ெச�� ஔைவயா� வ����பைத�� அவ��� உண� அ��க ேவ���’
எ�� ெசா�னா�. அ�வள� தா� எ�ன நட�த�?
இ��த�� இத� ேப� ஈ� உ�
இ�ேப� பா���
���� வ�தெத�� �ள�ப ���த�யா�
பா�னா� ேப��பா�ைட, பார� �ளெக����
சா�னா� ஓேடாட� தா�.
அ�த ���� ஔைவ உண� உ����பாரா?
இ�ெனா� ெப�ைண� ப�� ஒ� பாட� இ�ப�� ெசா��ற�
ஐய��� அ�� பைடெய��
வ�தா� ���
ஆ���ைள எ�ெற��ேயா?
அ�� எ�ேக? பாைன எ�ேக? எ�பா�
அவ� ெசா�ன வைககெள�லா�
ைபயேவ ெகா�� வ�தா�� சைம�க�
படா� தைல ேநா�ெத��
பா�� �ட�பா�, �னமா� ஒ��
ேப�னா�
பா� உன�ேக�ற ��� ெச�ய
வ�ேல� எ�பா� ச�� அ��தா�
ந�� ���ேற�! �! �! என�
ெத� �� ேதா�� �ைற�� ெப���
உ�ெட�� �ய நம� ேவ���ேடா?
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இ�ப� ஒ� மைன� வா��� ��டா�? �றாம� ச�யாச� ெகா� எ�� ஔைவேய ெசா���
���றா�.
அதனா� தா� ��வ��வ��
“�க� ���� ேநா�க� �ைழ�� ����’
எ��றா�. ”அ�� ேதேவா பவ” எ�ப� ந� கலாசார�. வச�யாக உ�ளவ�க� தா� அ��
கைள ஆத��தா�க� எ�ப��ைல. வ�ைம��� ெச�ைமயாக வா���, வ�தவ�கைள
உபச����� �றா�க�.
இைளயா��� ெச�ேவா�. மாறனா� எ�ற �வப�த� த� மைன�ேயா�,‘இ�லற ம�ல�
ந�லறம��’ எ�ற �� ெமா��ேக�ப வா��� வ��ற�. த�ைன� ேத� வ�� �வன�யா�
யாராக இ��தா�� அவ�கைள ப��ேயா�� அ�ேபா �� எ�� ெச�� ைக���� வண��
அைழ�� வ�� பாத�கைள அல�� ஆசன� ெகா���, அ�� சைன ெச�� நா��தமான
உணைவ��, அ��ைவ ேயா� சைம�� அவ�கைள உபச��பா�. இ�ப�ேய பலகால�
அ�யவ�கைள� த�ப�க� இ�வ�� ேச��� உபச��� வ�தன�.
இவ�கைள� ேசா��க�� இவ�க�ைடய ேம�ைமைய உல��� அ���க�� எ�ண�
ெகா�டா� ��ைலெய�ெப�மா�. ��� ேபா���த ெச�வ� ���ம�யான�. ஆனா�
எ�ன?
இ�னவா� வள� ���க��
எ��ரா� இைளயா���
ம�ன� மன� ����த���
உ�ளன மா���
த�ைன மா� இ�க உ�ள
கட�க� த�கன ெகா�� ��
��ைன மா�� ���ப�க�
����த ெகா�ைகய� ஆ�ன�.
பண� ேபானா� எ�ன? மன� ேபாக��ைலேய! தன� ����ய�. மன� ���க��ைல.
எ�ெத�த� ெபா��கைள ��க �� �ேமா அைத ���றா�க�. அட� ைவ�க ���தைத அட�
ைவ��றா�க� த�ைனேய அட� ைவ�க�� தய�க��ைல. இ�வள� வ�ைம��� மாறனா�
மைன� ைக ெகா���றா�.
இவ�கைள ேம�� ேசா��க எ���றா� ஈச�. மா�� அய�� காண ��யாத ெப�மா�
ந�றவ� ேவட� ��� ெகா�� ந� இர�� வ��றா�. ந�ல மைழ�� இர� ேநர���
இைளயா��� மாற�� கதைவ� த���றா�. கத ைவ� �ற��றா� மாறனா�. �வன�யா�
ஒ�வ� ��பைத� பா���றா�. உடேன வ�த ����னைர ஈர� ேபாக� �ைட�� ���
மா��ைட ெகா���, மைன��ட�, ”இ�த� தவ�ய� அ��ப�ைய� ���க எ�ன ெச�யலா�?”
எ�� ேக��றா�.
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���ேல உண��ைல எ�ப� அவ���� ெத���. எ�றா�� மைன�� ட� ேயாசைன
ேக��றா�. அவ�� ேயாசைன ெச� �றா�. ேநரேமா இ��� ��ட�. மைழ�� ெப� �ற�.
����� ஒ����ைல. அ�ைட ���� காரக�ட� இ��� கட� ேக�க ��யா�. ஏ�
ெகனேவ �ைறய� கட� வா��யா� ��ட� எ�ன ெச�யலா�? ச�ெட�� ஒ� வ� க��
���� ���றா�.
இ�த� ��க� �ர ேவ��மானா� ஒேர ஒ� வ� தா� இ���ற�. “இ�� காைல �ைத�த ெந�
இ�ேநர� மைழ�� �த�� ெகா������ ��க� ெச�� அைத அ��� வா�� ெகா��
வ�தா� அைத எ�னா� ���த அள� ப��வ� ப��� சைம��� த��ேற�. இைத� த�ர
ேவ� வ� ஒ��� ெத�ய��ைல’ எ��றா�. எ�ன சமேயா�த�!
’ெச�ல� ��க� பக� ���ய ெச�ெந�
ம�ல� ���ைள வா��ெகா� வ�தா�
வ�லவா� அ�தா�க�� ஆ�� ம�(�)
அ�ல� ஒ�ற�ேய�.”
எ��றா�. இைத� ேக�ட மாறனா�, மைன��� ந�ல ேயாசைனைய ஏ��� ெகா��
வய���� ெச�ல� �ற�ப��றா�. மைழ ேவ�. இ�� ேவ�, ேப�� உற��� ேநர�! மாறனா�
ஒ� �ைடைய� த� தைல�� க����� ெகா�� ெச��றா�. ெம� வாக� காலா� தட��
தட�� ெச�� ைககளா� அ�த �ைதகைள அ��� எ���� �ைட��
ேபா��� �ம�� ெகா�� �ைர�� வ��றா�.
வ�தவைர வா��� எ�� ெகா�ட அவ� மைன� அ��ைதகைள வா�� அ����த ேச�
சக�கைள ெய�லா� ேபா��ப� ந�� க�� எ���றா� ெந� வ�� ��ட�. அைத� சைம�க
�ற� ேவ��ேம! தய��ய ப�ேய மாறனா �ட� ெசா��றா�.
மாறனா� ���� தாம��காம� ���� �ைர����த வ���கைள வாளா� ெவ�� எ���றா�.
அைத� ெகா�� ஒ�வா� அ�� ைப� ப�றைவ��� �� ஈரெந�ைல வ���றா�. அைத
அ��யா�� உைல�� ேபா�� ேசாறா�� �றா�. ச�, உண� தயாரா� ���. வ�த
����ன��� ெவ�� ேசா�ைற ம��� எ�ப�� ெகா�� ப�? ேயா���றா�. ம�ப���
கணவ�ட� ேபா� கா�க� ஒ��� இ�ைலேய, எ�ன ெச�யலா�? எ�� இ�வ�� ேச���
ேயா���றா�க�
வ�த ����ன� வ� நட�த கைள�பா� �க�� கைள����பா�. அவ��� ெவ�� ேசா�
ம��� ெகா��தா� ேபாதா�. அ�த� தா��ள� எ�ன ெச�யலா�? எ�� ேயா���ற�.
’�� �ர�பாத ��ெச��
��� ப�� தட�� பாச�
ப� �த� ப��பா� ேபால� ப���
அைவ க��� ந��னா�
மாறனா�. அைத வா��� ெகா�ட மாறனா� மைன� அ��ைரைய ந�� அல�� (சைமய�9

ேபா��க�� �த�தமாக� சைம� �� கா��வ� ேபா�) �த �தமாக� சைம��றா�. ��
மாறனா�ட� ெச��, ‘ந� இ�ல���� எ�� த������� ஈ� இைணய�ற �வன�யாைர
அைழ�� வா��க� அவ��� ���� பைட�ேபா�” எ��றா�. நட�� வ�த கைள��னா�
உற��� ெகா����த அ�யவ�ட� ெச��, ”அ�யேன� உ�ய எ�பா� எ��த��ய
ெப�ேயா�! அ�� ெச���க�” எ�� அைழ��றா�. அ�யவ� மைற�� ���றா�.
ேசா� ேதா���ற�.மாறனா�� அவ� மைன��� �ைக�� ���றா�க�.
மா�� அய�� ேத��� காண ��யாத இைறவ� ேசா� வ�மா�� கா�� தர மய� �ய
மாறனா���� அவ� மைன���� �வகாம வ��ேயா� �ஷப வாகன��� கா�� த�� இைள
யா��� மாற நாயனாைர ேநா��
”அ�பேன! அ�ப� �ைஜ
அ��த � அண��ேனா��
எ� ெப�� உலக� எ��
இ���� �ழவ� தாேன
�� ெப�� ��ய� ஏ��
ெமா�வ� ஏவ� ேக�ப
இ�பமா�����க”
எ�� வரம���றா�. �வேலாக�ைத யைட�� ச�க ��, ப�ம����� தைலவனான �ேபரேன
ஏவ� ெச���ப�யான ெப�ைமைய இைறவ� வழ�க எ�ன காரண�? இைளயா���
மாறநாயனா�� அவ� மைன��� ெச�த உபசார�தா�.
தா�க� வ�ைம�����த ேபா�� ���� அ����, கா�க�க�� இ�லாம� இ��த
�ைல��� மைழைய�� இ�ைள��
ெபா��ப��தாம� அ�� �ைத�த ெந�ைல�� �� �ர�பாத ��ெச����� ப��கைள��
ெகா��வ�� அ��ெப��க �ற��காக ���� �ைரையேய ெவ�� அ��ெப��த அ�த
அ��� தா� �வன�யாைர� கவ��த�.
இ�தைன��� இைளயா� �� மாறனா�� மைன��� உ�ற �ைணயாக இ�� ததா� தா� இ�
சா��யமான�. அவ� ம�� ச�ேற� மாறாக இ�����தா� இ� சா��யமா�மா? ஈர ெந�ைல�
க�� ெபா�ைமேயா� வ��� உண� தயா��� ���� இ��பைத� ெகா�� அ�த ந� இர
�� ெகா��� மைழ�� உண� தயா���� கா� கைள� க�� அ�த மைழ��� �த�தமாக�
சைம�த ெசய� �க�� ேபா��த���ய�
இைளயா��� மாற நாயனா�� �ண�யா�, அவ� ெச�த �வன�யா�க�� ப� ேபா���
ெதா���, ெச�வ� இ��த �ைல�� உ�ற �ைணயாக இ��த� ெப�ய �ஷய��ைல.
ஆனா� வ�ைம��� அவ� இ��க� கா�� அ�ய வைர உபச���, மைழ��� ,இ�����
அ�ய வ��� அ�� தயா� ெச�த� �க�� பரா�ட�பட ேவ��ய�. ஆனா� அவ� ெபய�
�ட இ�னெத�� ெத�ய��ைல!
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63 நாய�மா�க�� இைளயா� �� மாற நாயனா� ெபய�� �க�� ெப�� �ள�� �றா�.
ஆனா� வ�ைம��� இ�க�டான ���ைல ��� ைக ெகா��த கா�ைகயாக அவ� மைன�
�ள���றா�.
***********
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2. அ��� அ�க� மைன�

ேசாழ வள நா��� கா��யா��� கைர���ள �வ� தல�க�� ���பழன�� ஒ��.
��ைவயா���� �மா� 4.�.��ட� ெதாைல� ��ள இ� தல� ஸ�த�தான�க��
இர�டாவ� தல மா��. இ� தல��� அ��� ச��ர� வ�ப�ட தலமா�ய ��க��
�ள���ற�. ச��ர� வ�ப�ட தல� எ�பைத �ட அ���ய�களா� ெபய�� �க��
ெப�ற� அ���.
��க��� வா��� வ�த அ��� அ�க� எ�பவ� ��நா��கரச��� அ�யவராக, அ�ப னாக
�ள��னா�. காணாமேல காத� எ�ப� ேபா� நாவரசைர� ப��� ேக���ப�� அவ�ட�
ஆறாத அ�� உைடயவராக இ��தா�.எ�த அள��� அ�� ெகா���� தா� எ�றா� த�
�த�வ�க��� ம��ம�லாம� த� ������த ப�, எ�ைம, க��க�, தரா�, அள���
க��களான மர�கா�, ப�க� �த�யவ����� �ட நாவரச� ெபயைர� ��� ���தா�.
அவ� ைவ����த த���� ப�த� மாட�க�, ��ேசாைலக� �த�ய த�ம கா�ய� க����
�ட நாவரச� ெபயைரேய ைவ����தா�. ெமா� த��� எ��� எ��� நாவரச� மய�!
ம�க��� ந�ைம த�� மட�க�� ��ேசாைலக��, த���� ப�த�� ைவ�� ந�ைம
ெச�� வ�� ெபா�� ஒ�நா� நாவரச� ��க�� வ�தா�.
வ�� வ�ெய�லா� த� ெபயரா� மட�க�� ேசாைலக�� ந�தவன�க��, த� ���
ப�த�க�� இ��பைத� க�� ஆ�ச�ய�ப�� அ���ள ம�க�ட� அ� ப��� ேக�டா�.
அ����த சாைலக�, ேசாைலக�, மட�க�, த���� ப�த�க�
இவ�ைற ெய�லா�
அைம�தவ� அ��� அ�க� எ�� அ��� ெகா�� அவைர� கா�� ஆவேலா� அவ�
இ�ல� ெச�றா�.
வ�த நாவரசைர இ�னா� எ�� ெத��� ெகா�ளாமேல, யாேரா ஒ� �வன�யா� எ�� எ��
எ��ெகா�டைழ�� அ�ப��தா�. அ��� அ�க�. “த�க� வ�ைக எ� பா��ய�” எ��
உபச��தா�. நாவரச�,” வ�� வ��� �� ைவ�த த����ப�த�. �ள� மட�க�
��ேசாைலக� எ�லாவ�ைற�� பா�� ேத�. அவ��� த�க� ெபயைர எ�தாம� ேவேறா�
ெபயைர எ�த எ�ன காரண�” எ�� ேக�டா�. நாவரச�� எ� ெபயைர ஏ� எ�� ������
எ�� ேக�க ��ைல. நா� என� எ�ற அக�கார, மமகார� நாவரச�ட� இ�ைல.
இைத� ேக�ட அ��� அ�க� ���த ேகாப� ெகா��,” ந�ற��� ெச���? நாண� ெக�ட
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சமண�ட� ேச��� ெகா�� ம�னவ� எ� ென�ன ����க� எ�லா� ெச�தா�?
நாவரச��� எ� ென�ன ெகா�ைமக� எ�லா� ெச�தா� எ�� உம��� ெத��மா? ேக��.
நாவரச� �ைல ேநா� ��க� ெப�� ���� ைசவ ெந��� ேச��தத�காக அவைர ��றைர��
உ�ேள த��னா�. ஆனா� நாவரச� ஈச� இைணய�கைளேய �ைன�� இ��ததா�
”மா�� �ைண�� மாைல ம�ய��
�� ெத�ற�� ���ள ேவ���
�� வ�டைற ெபா�ைக�� ேபா�றேத
ஈச� எ�ைத இைணய� �ழேல
எ�ற ப�க� பா� அ�����
ம�ன� சமண�க� ெசா� ப�
�லக�டனாக �ள��� அர�
“ந��� அ�தா� எ�க� நாத�

���� வா�ட��� ��� வ�தா�. இைத� ேக���ப�ட
நாவரச��� ந����னா�. ஆலகால �ஷ�ைதேய உ��
அ�யாைர ந�� எ�ன ெச���?’ எ�� ேக�ட நாவரச�,
அ�யா���” எ�� அைத�� பால��லாக ஏ�றா�.

இைத� க�� ெபா��காத சமண�க� ம�ன�� ப�ட�� யாைனைய நாவரச� ேம� ஏ�
அவைர இடற� ெச�தா�க�. யாைன�ேதா� ேபா��த கஜ ச�ஹாரனா�ய �வ�ைடய ெம�
அ�யவ�க��� யாைனைய� க�டா� அ�ச� வ�மா? நாவரச�, “��ண ெவ� ச�தன�
சா��� �ட� ��க� �ளாம���” எ�� பாட�ெதாட��,
வர�க� ெகா��த�� ெச�வா�
வள� ெபா�� �ர�ட� ����
�ர�� ெக�ல� �ன�� உைடயா�
ஒ�வ� தம� நா� அ��வ�
யாெதா����ைல அ�ச வ�வ��
இ�ைல.
எ�� பாட அ�த யாைன நாவரசைர வண��, த�ைன ஏ�ய சமண�கைளேய �ர�� �����
������ய�.
இத� ���� மன� ���தாத சமண�க� ெசா�ேக��, நாவரசைர� க�ேலா� ேச���� க��
கட�� எ���ப� க�டைள��டா� ம�ன�. நாவரச� எ�ன ெச�தா� ெத��மா?
ெசா��ைண ேவ�ய� ேசா� வானவ�
ெபா��ைண ���த� ெபா��த� ைகெதாழ
க��ைண� ���ேயா� கட�� பா�����
ந��ைண யாவ� நம��வாயேவ
எ�� பா�னா�. உடேன க�ேல ெத�பமாக மா� அ�� நாவரச� ஏ� வ�தா�. இ�வள�
ெப�ைம�ைடய நாவரச
�� ெபயைரயா ேவேறா� ெபய� எ�� ெசா����க�! ந�ல ம�கலமான ைசவ���
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ேவட�ேதா� இ���� தா�களா இ�த வா��ைத ெசா���க�? உம� ஊ� எ�? ேப� ஏ�?
��க� யா�” எ�� ெகா�ச� ேகாபமாகேவ ேக�டா�.
அ� ேக�ட நாவரச�, “சமண சமயமா�ய ச���ர��� �ைற����� �ர�டாேன� வர� அ��
���� கைரேய��ய �ைல ேநா�னா� த��தா� ெகா�ள�ப�ட ��ைம�ைடயவ� நா�”
எ�றா� இைத� ேக�ட அ��� ய�க�
கரகமல� �ைச ��ய�
க�ண�� ெபா����ய
உைர�ழ� உட�ெப�லா�
உேராம �ளக� ெபா�ய�
தைர�� �ைச ���� அவ�
சரண கமல� ��டா�.
காணாமேல அ���, ெப� ம���� ெகா����� அ���ய�க���� ���ட� ேபான
ெத�வ� ���ேக வ�� ேபா� ேத� வ�த நாவரசைர� க�ட�� எ�ன ெச�வெத�ேற
ெத�ய��ைல. த�ைன மற�தா�. பா�னா� ஆ�னா� ஓ�னா�. த� மைன�, ம�க�,
��ற�தா�ட� ெச�� நாவரச�� ��வ�க�� ���� வண�� அவ�ைடய ��வ�கைள
அல��, அ�த �ைர� த�க� தைல�� ெத���� அ����� ஆன�த மைட�தா�
நாவரசைர ஆசன��� அமர� ெச��, “��வ�� ெச�த�ள ேவ���” எ�� ப� ேவா�
��ண�ப� ெச�தா� நாவரச� ச�மத� ெத���க� த� மைன�ைய ேநா�� “நா� ெப�ற ேப�
தா� எ�ேன!” எ�� �ய�� ��வ�� ெச�ய� ப���றா�.
அ�த அ�ைமயா�� ���த ம�����ட�� அ�கைற�ட�� அ��ைவேயா� ��ய உண�
வைககைள� தயா� ெச�ய ஆர���தா�. கா�க�க�� �ைற��லாம� தயா� ெச�த �� த�க�
��த �த�வனான ��நா��கரைச ெகா�ைல�� இ���� வாைழ மர������ இைலைய
அ��� எ��� வ��ப� அ���னா�. ந�ல தா� த�ைத ஏவ நா� இ� ெச�ய� ெப�ேற�”
எ�� அவ�� �ைர�� ெச�� ந�ல ���ைத அ���� ெபா�� ஒ� ந�ல பா�� அவ�
ைகைய� ���ய�.
இைத� க�ட ��நா��கர� ைகைய உத� அ�பா�ைப �ழ� ெச�த ��, �ஷ�
தைல�ேக��� இ�த� ���ைத� த�ைத�ட� ேச����க ேவ��� எ�� ஓேடா� வ��றா�.
எ�ன ஒ� கடைம உண���! வ�� ெபா�ேத இ�த �ஷய�ைத� ெசா�� வ������
அ�யவரா�ய நாவரச� ெப�மா� ��வ�� ெச�ய� தாமதமா�� வ�ண� நா� ெசா�ல
மா�ேட�. எ��� ��மான� ெச�� ெகா��ற�. ந�ல த�ைத தா� ெப�ற மகன�லவா?
ஆனா� அவ� எ��பா��த ேநர��� �� ��னதாகேவ �ஷ� ஏ�� க�க�� ப�க��
ேம��� க�� மய�கமைட�� அ�த� ���ைத� த� அ�ைன�ட� ெகா��� ��� மய��
���� ��டா�.
மக� ��வைத� க�ட அ��� அ�க�� அவ� மைன��� உ�ள� பைத��, அவ�
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உட������ ர�த� வ�வைத�� ேம� க�����ப ைத�� க�� �ஷ��னா� ���தா�
எ�� ���� ெகா�டா�க�. ஆனா� அ��ததாக எ�ன ெச��றா�க�? அல�னா�களா?
அர��னா�களா? ஓல��டா�களா?
�ள��த� இ��� ெதா�ட�
அ�� ெச�வத��� ��வா�
எ��றா� ேச��ழா� ெப�மா�. அ� ம��ம�ல. ெபறல �� �த�வைன� பா��� ெப��
��� �றமைன �� �� பா�ேகா� �ைட��� மைற�� ைவ��, இ�ப� ஒ� �க���
நட�ததாகேவ கா��� ெகா�ளாம� வ�த அ� யாைர அ�� ெச���ப�ேலேய கவன�
ெச���னா�க�.
எ�த� ெப�ேறாரா� இ�ப�� ெச�ய ����? அ��� தன� ��த �த�வ� பா�� க���
இற�� ��டா� எ�� ெத��த ���� எ�த� தாயா� வ�த ����னைர உபச��க ����?
அவ��� அ�� பைட�க ����? ஆனா� அ��� அ�க�� மைன�, வாரா� வ�த மாம�
ேபா� வ������ �வ ன�யா��, நாவரச�� உபசார��� எ�த� �ைற�� வ�� �ட� �டா�
எ�ப�� கவனமாக �க�� கவனமாக இ���றா�. வ����பவ� யா�? சாமா�ய� அ�ல�. த�
கணவ� அ��� பக�� அனவரத�� ெத�வமாகேவ �ைன�� உ��� நாவரச� அ�லவா?
எனேவ அவ��� எ�த �த���� �ைற��லாம� அ�� பைட�க ேவ� �� எ�ப�� த�
�யர�ைத�� �ட ஓரமாக ஒ��� ைவ�� ��� அ�யவைர உபச��க �� வ��றா� அ� ��
அ�க�� மைன�!.கணவ�� ெசய�� உ�ற �ைண யாக� ைகெகா���றா�.
நாவரச� அ�� ெச��� ெபா���� ��வ�ைத�� பல க�வைககைள��, �ழ�� ரச�,
ப�ச�, �ைவய�, ஊ�கா�, பழ�கைள�� தயா� ெச��றா�. நாவரச� அ�� ெச�த �� அமர
ஆசன��, ��� ெகா�ள� ����� ெவ��ைல பா�� �த�யவ� ைற�� தயா� ெச��
ைவ��றா�. எ�லா� தயாரான �� கணவ�ட� ெத����றா�. அ��� அ�க� நாவரசைர
அ�� ெச�ய அைழ�� வ�தா�.
நாவரச� வ�த�� ஆசன� �� அம��� தா�� ���� ��� ெகா�� �� அ���
அ�க���� அவ� மைன���� அ��த �� அவ�க�� �த�வ�க���� ���ற��க
ேவ�� எ�ேலா���� ��தவனான ��நா��கரைச அைழ���ப� அ��� அ� க�ட�
ெசா�னா�. அ��� அ�க� எ�ப� சமா�� �றா�? “இ�ேபா� அவ� இ�� உதவா�” எ�றா�
இைத� ேக�ட நாவரச�, த� உ�ள��� ஏேதா த�மா�ற� ஏ�ப�வைத உண��தா�. “��
��யைத எ� மன� ஒ�ப��ைல. ேவ� ஏேதா ஒ�� உ�ள�. உ�ைமைய� �ற ேவ���’
எ�� அ��தமாக� �றேவ அ��� ய�க� நாவரசைர ���� வண��� த� ��த �த�வ�
��த ��நா��கர��� ேந��தைத �ள� �னா�.
இைத� ேக�ட ��நா��கரச� ������ ‘ந�� �� ெச�த�! உ�ைம�த�ர ேவ� யா� தா�
இ�மா��� ெச�ய �� வ�வா�? எ�� ஆசன� ����� எ��� ��த ��நா��கர�� உட�
இ��த இட� ெச�� ந���ட க�டைன ேநா��
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ஒ�� ெகாலா� அவ� ��ைத உய�வைர எ�� ெதாட�� 2,3, எ�� ஒ�ப� வைர பா�ய ��
ப��� ெகாலா� அவ� பா���
க� பா��� ப�
ப��� ெகாலா� எ��� ெந��� உ�கன
ப��� ெகாலாமவ� காய�ப�டா� தைல
ப��� ெகாலாமவ� ெச�ைக தாேன
எ�� பா�ய�ட� ந���ட க�ட� அ�ளா� பா�� ���ய ந�� அக�ற�. ��த
��நா�கர� ��� ��� எ�பவைன� ேபா� எ��� நாவரசைர வன��னா�. நாவ ரச��
அவ���� ��த ����ைற வழ��னா�. நாவரச� அ�� ெச�வத�� ேநரமா� ��டேத எ�ற
கவைலேயா� அ��� அ�க� அத�கான ஏ�பா�கைள� கவ��கலானா�.
ேகாமய�தா� தைரைய� ��த� ெச�த�� ��த ��நா��கர� ெகா�� வ�த வாைழ� ���ைத
���� அ�� அ�� ப�மாற ஆர���த�ட� நாவரச� அ��� அ�கைள ேநா��. “���
உம� �த�வ� க�� இ�� அ�� ெச���” எ�� �ற அ��� அ�க�� அவ� �த�வ�க��
நாவரசேரா� உ�� ம���தன�. நாவ ரச� அைனவ���� தம� ஆ�கைள வழ��னா�.
இ�வா� அ��� அ�க�� மைன�யா� த� ��த �த�வ� பா�� ��� இற�தா� எ�பைத
அ��த ���� �ட அ��� அ�க�� உ�ள� அ��� �வன�யா� அ�� ெச�ய, அவ�
கா�ய��� உ�ற �ைணயாக இ��� ைகெகா��த கா�ைகயாக �ள��வைத� பா���ேறா�
************
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3.ம�ைகய��கர�யா�

ஒ� நா� ��வள�� �ல வள�� �ர�ப� ெப����தா� ம��� ேபாதா�. நா��� கலவர�க�
ஏ�� �கழாம� அைம�� ��காவாக�� இ��க ேவ���. ���யமாக மத இன� கலவர�க�
�க ழாம� இ��க ேவ���. நா�ைட ஆ�� ம�ன�க� இ�� �க�� கவனமாக இ��க
ேவ���.
ஆனா� ம�னேன மத� மா� ஒ� ப�கமாக� சா��தா�? நா� எ�னவா��? நா���
�ழ�ப�க� எ�வைத� த��க ��யா�. இ� தா� பா� �ய நா��� �க��த�. பா��ய
ம�ன� ��ற �� ெந� மாற� ைசவ சமய������ சமண சமய���� மா� சமண�கேளா�
ேச��தா�. அரச� எ�வ� அ�வ� ம�க� எ�பத�ேக�ப ம�க�� ம�னைன��� ப�ற
ஆர���தா� க� இதனா� பா��ய நா�����த ேகா��கெள�லா� பாழா� சமண�க��
ப��களாக மாறலா�ன ைசவ�க� ��க ��பமைட�தா�க�.
இைதெய�லா� பா��த பா�� மாேத�யான ம�ைகய��கர�யா� �க�� ேவதைன��
கவைல�� அைட�தா�. நா��, ம�க�� ,ம�ன�� இ� ப�� �ைச மா�� ேபாவைத
எ�ப�யாவ� த��� ���த ேவ��� என எ��னா�.அதனா� அைம�சராக இ��த
�ல��ைறயா�ட� ஆேலாசைன ெச�தா�.ைசவ� தைழ�க வ����த ‘��ஞானச�ப�த�
��மைற�கா���� எ��த �����பைத அ��தா�க�. அவரா� தா� பா��ய நா�ைட��
ம�னைன�� ம�கைள�� சமண�க�ட���� ��க ���� எ�பைத�� உண��தா�க�.
எனேவ ஞான ச�ப�த�ட� இ�த� ெச��ைய� ெசா���ப� த�க��� ேவ��யவ�க�ட�
ெசா�� அ���னா�க�.
பா��ய நா�� அர��� அைம� ச�� ெசா��ய���ய ெச��ைய� ேக�ட ��ஞான
ச�ப�த�, ��நா��கரசைர அைட��, பா��ய நா�� அர��� அைம�ச�� அைழ�த
�ஷய�ைத� ��னா�. இைத� ேக�ட நாவரச� �����டா�. சமண�க�� வ�ச ைனைய
ந�க��தவ� அ�லவா? “��ளா�! அ�த சமண� க�� வ�சைனைய நா� ந�க�ேவ�.
நாேன அவ�களா� எ�வள� ெகா�ைமக��� ஆளாேன� ெத��மா? ேம�� நா�� ேகா��
ச���ைல.அதனா� தா�க� அ�� ெச� வ� உ�தமாக� ேதா�ற��ைல” எ�றா�.
அைத� ேக�ட ச�ப�த� “அ�பேர! நா� பர�வ� ந� ெப�மா� ��வ�க� எ�றா� நா��
ேகா�� ந�ைம எ�ன ெச���?
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ஞா�� ��க� ெச�வா�
�த� �யாழ� ெவ��
ச� பா��ர��� உடேன
ஆச� ந�ல ந�ல அைவ ந�ல ந�ல
அ�யாரவ��� �கேவ’’
எ�� ேகாள� ப�க� பா� நாவரசைர சமாதன� ெச�தா�.
இத��� ச�ப�த� நம�வாய ம��ர�ைத ஜ��த வ�ண� ��ைக�� ம�ைர ேநா���
ெச�றா�.. இேத சமய� ம�ைர�� சமண�க���� பல �ய ச�ன�க� ேதா�றலா�ன.
அவ�க�ைடய ப��க� ��, மட�க��� �ைக, ஆ�ைதக� அல�ன. எனேவ அவ�க�
ம�ன�ட� ெச�� த�க� ��கனைவ� ப��� கவைலேயா� ெத���தா�க�.
ம�ைர மாநகர� ��வ�� �வன�யா�க� மயமா� �ள��வதாக��, ம�ன� ெகா�ய
ெவ�ப� ���த தழ�� ��வ� ேபால�� கன� க�ட தாக� ெசா�னா�க�. ��ய க�� ஒ��
த�கைள ெய� லா� �ர�� ய��பதாக�� கன� க�டா�களா�. இைத ெய�லா� ம�ன�ட�
பைதபைத��ட� ��னா�க�.
இ�ேக பா��மாேத� ம�ைகய��கர�யா����,
ேதா��ன.
“வ� த��நா� ெச�தவ�பய� �ள�க
ைசவெந� தைழ�ேதா�க,
பரசமய� ேகாள� வ�தா� வ�தா�”

�ல��ைறயா����

ந����த�க�

எ�� ��ன�க� ஒ��க ச�ப�த� வ�வைத� ேக��� ப�ட அர�, ச�ப�தைர எ��
ெகா�டைழ�க �ல��ைற யாைர அ���னா�. �ல��ைறயா�� உவ�� ெச�� ச�ப�தைர
எ�� ெகா�டைழ�� ம�யாைதக� ெச�� உபச��தா�. ஆலவா� அ�ண� உைற��
ேகா�ைல� க�ட ச�ப�த� அ�ணைல வண��னா�. �� அர�ைய� பா�னா�.
ம�ைகய��கர� வளவ�ேகா� பாைவ
வ�வைள� ைக�மடமா�
ப�கய� ெச�� பா��மாேத�
ப� ெச�� நா� ேதா�� பரவ�
ெபா�கழ��வ� �த நாயக� நா�
ேவத�� ெபா��க�� அ��
அ�கய�க�� த�ெனா�� அம��த
ஆலவாயாவ�� இ�ேவ
எ�� ெதாட�� ப�க� பா�னா� அ�� ம�ைகய�கர��� �வப��ைய� ெப��� �க���
பா�����றா�,
ச�ப�த� வ�தைத அ��த பா��மாேத� தா�� ெச�� அவைர வரேவ�� ச�ப�த ��
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அ�க�� ����, “யா�� எ� ப��� எ�ன தவ� ெச�ேதாேமா? எ��
வண��னா�.ச�ப�த��,“��மா�ய பரசமய��ைட� ெதா�� வா� ��ைம��!’ உைம�காண
வ�தன�” எ�றா�. ச�ப�த�� அவ�ட� வ�த அ�யவ� க���� த�க ��மட� ஏ�பா�
ெச�தா�க�. பா�� மா ேத� ��க அ�ேபா� அவ�க��� ���த��தா�. அ� யா�க�
ஓ�ய ���ப�க ஓைச ெபா�� ெய��த�.
இர�� ச�ப�த�� அ�யா� க�� ���ப�க�க� பா�ய �ழ�க�ைத� ேக�ட சமண� க�
ெபாறாைமயா� ம�ன�ட� ெச��, ச�ப�தைர�� அவ�ைடய �ட�கைள�� ம�ைரைய ���
�ர�ட ேவ��� எ�றா�க�. ச�ப�த� த�� ����� மட��� �� � ைவ�தா� ��வனான
ச�ப�த� பய�� ம� ைரைய ��� ஓ� ��வா�.” எ�றா�க�. இைத� ேக�ட ம�ன��
ச��� ேயா��காம� அ�ப�ேய ெச�யலா� எ�றா�. சமண�க� ெச�ற �� ம�ன�
கவைலேயா� ப��ைக�� சா��தா�. ம�ன�ைடய �கவா�ட�ைத� க�ட பா��மா ேத�
“�கவா�ட� எதனா� வ�த�?” எ�றா�
“கா�� நா����ள ��கா� �� �ற�த ஒ� ��வ�, ச�கர� அ�� ெப�� இ��
வ�����றானா�. இ���ள அமண�கைள வா�� ெவ� ல� ேபா�றானா�” எ�றா� ம�ன�.
இைத� ேக�ட அர�, “அ�ப�� ெத�வ� த�ைம ெப�ற அவ� வா�� ெவ�றா�, ெவ�றவ�
ப�க� ேச�ேவா�” எ�றா�.
�� அைம�ச� �ல� �ைற யா�ட� த� கவைலைய� ப���� ெகா�டா� அர�.
“சமண�க� எ�ன ��� ��வா�கேளா? ச�ப�த���� ��� ஏ�� வ�� �ட� �டா�. அ�ப�
அவ���� ெப�� ��� ஏ�� வ�தா� நா�� உ�ைர ��� �ட ேவ���” எ�றா�.
இத��� சமண�க� த�க� ம��ர�தா� ��மட� ��ப�ற ம��ர� ஓ�னா�க�. ஆனா� அ�
ப��க��ைல. ம�ன� இைத ய��தா� த�க� ெப�ைம ம�� ��� எ�� தா�கேள மட���
ெச�� அழ� ைவ�தா�க�. ஆனா� �வன�யா�க� அ� �ைய ேம�� பரவ�டாம� உடேன
அைண�தா�க�. இைத ச�ப�த�ட�� ெத���தா�க�. இைத� ேக�ட �� ஞானச�ப�த�
�க�� வ���னா�. இ�த� தவ���� கார ண� ம�ன�� ��வாகேம, ம�னேன ெபா��ேப�க
ேவ� �� எ�� �ைன�� அமண�க� இ�ட ��தழ� ேபா� ”ைபயேவ ெச��
பா��ய��காகேவ” என� பா�னா�.
ம�ைகய��கர�யா�� ம�கல நாைண� பா� கா���, அைம�ச� �ல��ைறயா�� அ��
னா�� அரச�பா� ��ற� இ��ததா��, அவ� ���� ைசவெந��� ேசரேவ���
எ�பதா�� ச�ப�த�� ��� ைககளா� ���� ��� ேப� ெபற� ேபாவதா�� ைபயேவ ெச�க
எ�றா�.
ச�ப�த�� வா��� ப�ேய சமண�க� இ�ட � ம�ன�ட� ெவ�� ேநாயாக உ�ெவ ��த�.
ம�ன��� வ�த ேநாைய அ��த அர��� அைம�ச�� ம���வ�கைள அைழ�� வ��
கா��னா�க�.
ஆனா�
ம���வ�க�
எ�வளேவா
ம���வ�
ெச���
ேநா�
�ைறயேவ��ைல. மாறாக அ�க��த�.
19

ம�ன� ேநா�வா��ப�டைத அ��த சமண�க� ேநா�� காரண�ைத உணராம� தா� க�
அ��த ம��ர�கைள� ெசா�� ம���� ெகா�� ம�ன� உடைல� தட�னா�க�. ஆனா�
அ�ம����க� எ�லா� ெவ�ப�தா� க��� ���தன. த�க� ெக���� இ��த �ைர�
ெத��க அ��� ெகா��� ேபால� ெபா�� ய�. இைத� க�ட ம�ன� ஆ��ரமைட��
சமண�கைள அ�த இட�����ேத �ர�� ��டா�.
ம�ைகய��கர�யா��, �ல� �ைறயா��, ச�ப�த���� ெச�த �ைம�� காரணமா கேவ
ம�ன��� இ�த ேநா� வ�����ற� எ�� ெத��� ம�ன�ட� த�க� எ�ண�ைத
ெவ���டா� க� இ�த ேநா� ச�ப�த� ெப�மா� அ�ளா� தா� �ண மா�� எ���
உண���னா�க�. எ�ப�யாவ� த� உட� ெவ�ப� �ைற�தா� ேபா�� எ�� எ��ய
பா��ய ம�ன� ”ச�ப�த� அ�ளா� இ�த ேநா� ���தா� நா� அவ� ப�க� ேச�ேவ�.
உ�க��� ந���ைக ���தா� அவைர அைழ�கலா�” எ�றா�.
ம�ன�� ��ப�ைத� ���பத�காக பா��மாேத� ��ைக�� ஏ� ச�ப�த� இ��த
மட����� ெச�றா� ச�ப�தைர� க�ட��, உைர �ழ�, ெம� ந���, எ�ன ெச�வெத��
ெத�யாம� அ�ய�ற மர� ேபா� அ�ப�ேய அவ� கா�க�� ���� ப��தா�. “ஐயேன!
சமண�க� ெச�த ��ெதா�� ேபா� ம�ன�ட� ெகா� ெவ��பா� ���ற�. தா�க�
சமண�கைள ெவ�� அ��னா� எ�க� உ��� ம�ன� உ��� �ைழ���” எ��
ேவ��னா�.
இைத� ேக�ட ச�ப�த� “ஆவ �� அ�வ�� எ�லா� அவ� ெசய�. ��க� அ�ச ேவ�டா�.
சமண�கைள வா�� ெவ�� ம�னவைன� ���ற�ய� ெச��ேற�” எ�றா�. இத� ��
அர�, அைம�ச�ட� அர�மைன ெச�றா� ச�ப�த�. அ�� ம� ன� இவைர� �ட��� அமர�
ெச�தா�. இதனா� ��ற மைட�த சமண�க� ச�ப�தைர வா��� அைழ�தா�க�.
சமண�க�� ��ட�ைத�� ��ற�ைத��, பாலனான ச�ப�தைர�� பா��� ம�ைக ய��கர�யா�
�க�� கவைல�ப�டா�. ஆனா� ச�ப�தேரா �க�� த�ன���ைகேயா�. ேத�! தா�க�
கவைல�பட ேவ�டா�. எ�ைன� பாலென�� எ�ண ேவ�டா�.
இ�த� சமண�கைள நா� ��சய� ெவ�ேவ� எ�� ஆ�த� ��
மா�� ேந��� மாதரா�! வ����
மாெப�� ேத�! ேக�
பான� வாெயா� பால� ஈ��வ�
எ�� � ப�ெவ��ேட�
ஆைனமாம� ஆ�யாய இட�க��
பல அ�ல� ேச�
ஈன�க��� எ�ேய� அேல� ��
ஆலவா� அர� ��கேவ
ஆலவா� அர� அ�ளா� இவ�கைள ெவ�ேவ� எ��
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ஆ�த� அ��தா�.
இத��� ம�ன�ைடய இட� ப�க�ைத சமண�க� ம�� �� ெகா�� தட���, ம�� ����
�ண�ப���வதாக��, ம�ன�� வல�ப�க�ைத� ச�ப�த� ���� ெகா�� தட���
நம�வாய ம��ர�ைத ஜ���� �ண�ப���வ� எ��� ஒ�ப�த� ெச�� ெகா�டா�க�.
ச�ப�த� அர� தாைள �ைன��
‘ம��ரமாவ� �� வானவ� ேமல� ��
��தரமாவ� ��, ���க�ப�வ� ��
த��ரமாவ� ��, சமய����ள� ��
ெச��வ� வா� உைம ப�க� ��
ஆலவாய� ���ேற
எ�� ெதாட�� ப�க� பா� ம�ன�� வல�ப�க� �� �� ��னா�. ���� �ச� �ச ெவ�ப�
ப��ப�யாக� �ைற�� ெவ�ப ேநா� ���த�. ஆனா� இட�ப�க� ெவ� ப� அ�கமான�.
சமண�களா� ம�ன�� ெவ�ப�ைத� �ைற�க ��ய��ைல. ேநா� ேம�� ேம�� அ�க��
��. ம�� ��யா� தட�� பா���� ம��ர�க� உ� ேவ���� பல��ைல. ஒேர உட��
வல�ப�க� ���� �யாக�� இட�ப�க� ெவ�ப� அ�கமாக�� இ��பைத� க�ட ம�ன�
ஆ�ச�யமைட�தா�.
“எ�ைன ���� ெச���க�” எ�� சமண�கைள� ��னா� ம�ன�. ச�ப�த�ட�, “எ�ைன
உ�ய� ெகா�ட மைற��ல வ�ளலாேர! இ�த ெவ�ப ேநாைய ��ைமயாக� ேபா�க அ��
ெச�ய ேவ��� எ�� அ�ப��தா�. இைத� க�ட அர��� அைம�ச�� மனம���தா�க�.
ச�ப�த� அ�ளா� ம�ன �ைடய ெவ�� ேநா� ���� ��க, ம�ன�, “ஞான ச�ப�த� பாத�
ந�� நா� உ��ேத�” எ�� ம����� கட�� �ைள�தா�.
ஆனா� சமண�க� அ�வள� எ��� த�க� ேதா��ைய ஒ��� ெகா�ள� தயாராக இ�ைல.
ம�ப��� ச�ப�தைர அன�வாத� �ன�வாத� ெச�ய வ��ப� வ�����னா�க�. ச�ப�த�
ச��� தய�காம� அன�வாத� �ன�வாத� ெச�ய ஒ��� ெகா�டா�.
அத�ப� சமண�க��, ச�ப�த �� த�க� த�க� ஏ�கைள� ����டன�. ச�ப�த� ைடய
ஏ�க� ப�ைமயா���க, சமண�க�ைடய ஏ�க� ����ட ப�� ேபா� ெபா���ன.
இத��� இ�வ�� த�த� ஏ�கைள ஓ�� ைவைய ஆ��� ேபா�டா�க�. ச�ப�த�ைடய
ஏ�க� த��ைர எ����� ெச�� ��ேவடக� எ�� வழ�க� ெப�� இட��� கைரேய�ன.
சமண�க�� ஏ�க� ஆ�ேறா� அ���� ெச�ல�ப�டன. இ�த� கா��கைள� க�ட ம�ன��
ம�க�� அ�ச��தன�. ச�ப�தைர வா��� �ழ�க��டன�. ம�ன�� த� தவைற
உண��தா�.
“ஆலவா� அ�ணேல! அமண� க� மா�ைகயா� மய�� நா�� உ�ைன மற�ேத�. த�க
சமய��� ஆ�ைட� ��ைளைய அ��� எ�ைன ஆ�ெகா�டாேய!” எ�� ப��தா�.
������ ம�ைமைய உண��� �வ ப�தனானா�. நா��� ைசவ� தைழ�க ஆர���த�.
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பா��ய நா���ேக ேக� வ�த சமய� ம�ைகய��கர�யா� �க�� சா��யமாக �� ெவ���
அைம�ச� �ல��ைறயா�ட� ெச�� ச�ப�த� �லமாக அ�ேக�ைட ���னா�. ம�னைன��
��ெட��தா�. நா�ைட�� ��ைட�� த�க சமய��� ைகெகா�� �� கா�பா��னா�.
ம�ைகய��கர� ம�ைகய��� எ� லா� அர�யா� 63 நாய�மா�க�� ஒ� நாய�மாராக��
�ற����� ேபச� ப��றா�.
**********
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4.மான�க�சாற நயனா� மக�
(அல�கார� ��த� �யாக�)
ெப�க�� ��தைல வ��� காத க�ஞ�கேள இ�ைல எனலா�.ேமக� ேபா�ற ��த�,
ம�� ேதாைக ேபா�ற ��த�, கட� மண� ேபா�ற ��த�. ������ட ��த�
எ�ெற�லா� வ���பா� க�. ஆற�� ��தைல அ�� ���� எ��� பா�வா�க�.
ெபா�வாக� ெப�க���� த�க� ��தைல �த� �தமாக அழ� ப���� ெகா�வ ��
���ப� அ�க�. ��த��� இய�ைக�� ந�மண� உ�டா? எ�ப� ேபா�ற ேபா��க��
நைட ெப���� ��றன. ந��ர� ஈச�� பாட�ேலேய ��ற� க�� ���தா� எ�பைத��
பா���ேறா�.
ச�க கால��ேலேய ஒ� ம�ன ��� இ�த ச�ேதக� ஏ�ப�ட�. அத�� �ைடைய வ��டேம
ேக��றா�.“வ�ேட �தா� எ�லா���க��� ��� வ��றா�. எ� மைன��� ��த�
வாசைனைய �ட அ�கமான வாசைனைய உைடய �ைவ � பா������றாயா?” எ��
ேக��றா�. ெப�க� த�க� ��த��� மண� ஊ�� வத�காக��.������காக��
பல�தமான ��கைள�� வாசைன ���த ைதல�கைள��,��னா�க� எ�பைத� பல
இல��ய�க������ அ��ேறா�. ெப� க� த�க� ��த��� அ�� �ைக கா��ய��
அ�த அ�� �ைக ேமக� வைர ெச�� பர�யதாக உய�� ந��� யாக� பா����பைத��
பா���ேறா�.
அ�கால��� ம��ம�ல இ� ெபா��� ெதாைல� கா��க���, ப���ைகக��� �ட ��த�
பராம��� ப��ய �ள�பர�க� க�ைண� கவ �� �த��� ெவ�வ�வைத� காணலா�.
ெப�க� �த �தமாக� ெகா�ைட ேபா�� அ�� ��கைள ைவ�� அல�கார� ெச��
ெகா��றா�க�. தைல ����� பல �த வ�ண� சாய�கைள�� ஏ��� ெகா��றா�க�.
மண� ெப����� தைல அல�கார� ெச�வத�காகேவ அழ� �ைலய�க�� வ�� ��டன!
அவ�க� தா� எ�தைன �தமாக அல�க���றா� க�! ��களா�� ம�களா��,
����களா��, ��னா அல�கார�தா�� அழ� ெச��றா�க�. ஒ�ெவா� ெப� ��
வா���� ��மண� எ�ப� ���யமான நாள�லவா?
இ�வள� ���ய��வ� ெகா���� தைல ம�ைர இழ�பைத ெப�க� அபச�னமாகேவ
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�ைன�பா�க�.ேநா�வா��ப�� அத� காரணமாக தைல ��ைய இழ�க ேந�� ேபா� �ட
அவ�க� �க�� உண��� வச�ப�வா�க� வ���வா�க�. ேகா����� கா��ைகயாக�
ெகா��பைத� த�ர ம�ற ேநர�க�� த�க� ��தைல இழ�க மன� ஒ�ப மா�டா�க�.
இ�த �ைல�� ஒ� ெப� தன� அல�கார�ேதா� ��ய ��தைல இழ�க ேந�� டா�? அ�
எ�வள� ெகா�ைம! அ��� த� ��மண நாள��? அ�த� ெப��� மன� எ�ன பா�
ப���� ��? இ�ப� ஒ� ச�பவ� நட�பைத எ�த� தாயா� ெபா��க ����? எ�றா�� ஒ�
�வன�யா� ேக�டா� எ�பத�காக, த�ைத�காக� த� அல�க��க� ப�ட ��த ைல�� �யாக�
ெச��றா� ஒ� மக�. அவ� யாெர�� பா��ேபா�. இவ� ெபய�� நம��� ெத�ய��ைல.
��பா�� வய�கைள��, க���� ெச�கைள�� ெகா�� இய�ைக வள� ெபா��த �ள��ய�
க�சா��. உய��த ம��� ஒ� ெபா���ய மாட�க�� �ள�க அவ��� அழகான
ெகா�க��, ேதார ண�க�� ஆ� அைச�� ெகா������. ம�ைல� ேபா�ற ெப�க�
அழகாக நடனமா�� ஒ���, ம�தள� ஒ���� ஒ��� ெத��க�� �ைற������ �ற��ைட
ய� அ���.
இ�வள� �ற���க� �ைற�த ஊ�� ம�ன�� பைட� தளப�யாக இ��த ேவளா� ����
மான�க�சாற நாயனா� �� அவதார� ெச�தா�. இவ� �க�� ப�ேவா� �வன�யா�க����
ெதா�� ெச�� வ�தா�. த� ெச�வ�ைதெய�லா� �வன�யா�க� ேக�பத�� ��ேப
���ப��� ெகா���� வ�ைமயாள ராக �ள��னா�.
ப��ைடய வ��ைடயா�
ப��ெனா��, ப� ம���
அ��ைடய சைட��யா���
ஆளா�� பத� ெப�ற
த��� ேப�ைடயா�, த� ெப�மா�
கழ� சா��த
���ைடய ெதா�ட��ேக ஏவ�
ெச��� ெதா�� ��டா�
எ�� இவ� ெப�ைமைய� ேச��ழா� ேப�வா�.
இ�வள� ெபய�� �க�� ெப�ற மான�க�சாற� ெவ� கால� ��ைள� ேப��லாம�
இ��தா�. தா� வ�ப�� �வெப�மாைன ேவ��� ���தா�.
ெப�மா� அ�ளா� மான�க�சாற� மைன� மக�ேப� வா��க� ெப�றா�. அழகான ஒ� ெப�
�ழ�ைத��� தாயானா�.
�ழ�ைத �ற�த ம������ ம�கல வா��ய�க� �ழ��னா�க�. உ�றா� உற�ன�
வா���னா�க�. �ழ�ைத நாெளா� ேம��� ெபா�ெதா� வ�ண�மாக வள��� வ�தா�.
���ட ��த�� ெபா� �ைழக�� அ��� கா�� ���� ஒ��க� தள� நைட ப�ல
ஆர���தா�.
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தா�ய�க��� ந�ேவ ���� க�� �ைளயாட ஆர���தா� அ�ெப�. கழ�ேகா� �த �ய
�ைளயா���கைள�� �ைளயா�னா�. ேபைத� ப�வ� கட�� ெப��ைப� ப�வ�
அைட�தா�. அவ� ப�க� ����கைள� ேபால ஒ� �ச, ��ெகா� ேபா�ற இைடைய��
��� ��ளான ��தைல�� ெப�� அழ�� ேதவைதயாக �ள��னா�. இவ�ைடய அழைக�
க�� இவ���� ��மண� ெச�ய ����னா�க� ெப�ேறா�.
��மக��� ேம� �ள���
ெச�ம��� �ப� எ��
ஒ�மகைள, ம��ல��
ஓ�� �ல மர�னரா��
க��ட�� மைறயவனா� தமராய
கழ� ஏய�
ெப�மா�� மக�ேபச வ�தைண�தா�
ெப���ேயா�
மகால����� ேமலான அழ� ட� �ள��� அ�ெப�ைண �வன�யாரான ஏய��ல�
ெப�மக��� மண� ேப�வத�காக வய� ����தவ�க� வ�தா�க�.
த��ைடய ��மா�ைக�� வ�தவ�கைள மான�க�சாற நாயனா� வரேவ�� உபச�� தா�.
அவ�க� ��யைத� ேக�� ��க ம����யைட�� த��ைடய ச�மத�ைத� ெத���தா�.
இத��� இ� ��டா�� ேச��� ����த நாைள� ���தா�க�. மான� க�சாற நாயனா��
��மண���� ேவ��ய ஏ�பா� கைள� ெச�ய ஆர���தா�. உற�ன�க� எ�ேலாைர��
அைழ�� பா�ைககைள �ைள�க� ெச�தா�. ெபா�னா லான அ�கல�கைள�� தயா�
ெச�தா�..
ேசாைலக� �ைற�த க�சா� �� ��மண ஏ�பா�கைள� ெச�ய ஆர���தா�. மணமகனான
ஏய�ேகா� க��காம நாயனா� த��ைடய உற�ன� க�ட�, மான�க�சாற நாயனா��
��மா�ைகைய ேநா�� �ர�க�� ம�கல வா��ய�க�� ஒ��க வ�� ெகா����தா�.
இ�� க�சா��� ��மண� ெப���� அல�கார� ெச�ய ஆர���தா�க�. ெபா�னா ��
ம�யா�� அழ� ெச�ய ஆர���தா�க�. ��தைல�� ��களா� அழ� ெச�ய�
ெதாட��னா�க�. ��கைள ��ன�� ைவ��� ைத�� அல�கார� ெச�தா�க�. இேத சமய�
��மண� ப�த��� ஒ� �வன�யா� வ�தா� அவைர� பா��ேபா�.
��ட �ைற ெந���� ேம�
����த ������
ெகா�ட �ைக �����க�
ேகா�த��த எ�� ம�
ப�ெடா�வ� உட� அ�க�
ப��த நா� அ� கைட�த
ெவ�தரள� என� கா�� �ைச
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அைச�� ��டல��
ெந���� ����டரமாக ����, ������ உ���� எ���னா� ெச�ய�ப�ட ம�க�.
��கால��� ��மா��ைடய ��ேம��� உ�ள எ���கைள� கைட�� எ��த
ெவ�ைமயான ����க� எ�� ெசா���ப�யான ��டல�க� கா�� அைச��
ெகா����தன.
அ�த எ���க�� ஒ� ��� ம�கைள� ேகாைவயாக� ேகா��� அ��� ெகா�ட அழ �ய
வட� ெதா��� ெகா����த�. ேதா�� ேயாக� ப�ைட, ைமைய� ேபால க�ைமயான
ம�ரா� வடமாக� ெச�ய�ப�ட ���. �ற�ப���� �� ����ைப.
அ�ெவ���� ஒ�ம� ேகா�த��த
���தா� வட��
ைப வ� ேபரர� ஒ�ய� ேதா��
இ��ப��ைக��
ைம வ�த �ற� ேகசவட�
���� மன�
ெச�வ�ப� பவ� மா���
�� ���� ெபா�கண��
இ� ம��ம�ல மா��க� ைத� ேகாைவயாக� ேகா�� அ����ள க�ைற��
அ�����தா�. ேவதமா�ய சா��ரெம��� ெகௗ�ன� �� ேம� அைச��ற அழ�ய ஆைட
அ�����தா�. ��வ�க�� அழ�ய ப�ம�, ச�க�, மகர�, ச�கர�, த�ட� எ��� ஐ��
���ைரக�� �ள��ன.
ஒ� ��ைக�த� ம� ேகா�த��த
ஒ�� ���ர��
அ�மைற �� ேகாவண��� �ைச
அைச�� �� உைட��
இ� �ல��� �ைச ேதா��த
எ�த�ய ��வ���
��வ��� ���ப�ச
���ைர�� �க���ல�க
இ�ப� ஒ� ����ர� ேகால� �ட� அ�த �வன�யா� மான� க�சாற நாயனா�� மக�
��மண� நட��� ��மா�ைக��� வ�தா�. �வன�யா ைர� க�ட�ட� மான�க�சாற
நாயனா� ைகேவைலைய �� ��� ��� ஓேடா� வ�தா�. “அ�ேய� ���ற� �� ெச�த
தவ��� பயனாக� தா�க� இ�� வ�ைக த�������. இதனா� எ��ைடய பாவ�க�
���ன” எ�� �வன�யாைர� ப��தா�.
அவ�ட� �வன�யா�, “இ�த� ��மா�ைக�� நட��� ம�கல கா�ய� எ�னேவா?” எ��
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நாயனா�ட� ேக�டா�. “எ��ைடய மக�� ��மண� நட�க����ற�.” எ�� ெசா�ல
�வன�யா� “உம��� ேசாபன� உ�டாக���” எ�� ஆ��வ��தா�. உடேன மாற�க�சாற�
மண� ேகால�����த த� மகைள அைழ�� வ�� �வன�யாைர� ப�ய� ெச�தா�.
த�ைம� ப��த மண� ெப� ைண� பா��த �வன�யா�, நாயனா�ட�, “இவ�ைடய
��த�� அட��� வள������� ம��க� எம��� ப�ச வ��� ஆ��” எ�றா�. இைத�
ேக�ட மான�க�சார நாய னா� ���� தாம��காம� த� மக�ைடய ��தைல அ� ேயா�
அ��� எ��� அ�த �வன�யா�ட� ெகா��� வண�� ��றா�. மான�க�சாற நாயனா��
மக� இத� ேக�� ம���� ெத���க��ைல.
த�ைத�காக� த� ��மண�த��� த�
��தைல இழ�க� தய�க��ைல. அ�ெப�! த�ைத�� அ�யா� ைக�க�ய���காக� ைக
ெகா���றா�!
ஆனா� எ�ன நட�த�? �வ ன�யா� எ�ேக? �வன�யா� மைற�� உமாேத�யா�ட� �ஷப
வாகன��� �வெப�மா� கா�� ய��தா�. மல� மா� ெபா��தன� ேதவ�க�. ெப�மாைன�
க�ட மான� க�சாற�� , மைன��� மக�� ெப�மாைன ���� வண��னா�க�.
தம� அ�பனான மான� க�சாற நாயனா���� அவ� ���ப�தா���� தம� அ�ைள வழ��
��� ஈச� மைறய மண�ெப�ைண� ைக����க மண�ேகால��ட� ஏய�ேகா� க��காம
நாய னா� வ�� ேச��தா�. மண�ெப��� ��ேபா� த� அல�கார� ��த�ட�
மணவைற�� வ�தா�.
அ�ெபா�� அ����தவ�க� �வன�யா� வ�தைத�� மண�ெப��� ��தைல� த��ப�
த�ைத�ட�
ேக�டைத��
அவ��
அ�யா�
ேக�டப�ேய
�ைறேவ��யைத��
எ���ைர�தா�க�. இைத� ேக�ட ஏய�ேகா� க��காம நாயனா� இைறவ� ���ைளயாடைல
எ�� அளவ�ற ஆ�ச�ய� அைட� தா�. இைறவ� அ�ளா� மண� ெப��� ��த� ��
�� ��ேபா� அல�க��க�ப�ட �ைல�� வ�தைத�� இைறவ� க�ைணைய�� எ��
�ய�தா�. இத��� ��மண� சட��க� இ�ேத �ைறேவ�ன. மணமகைள அைழ���
ெகா�� ஏய�ேகா� க��காம நாயனா� தம� ஊரா�ய ெப� ம�கல� ெச�றா�.
தன� ��மண நாெள��� பாராம� த� த�ைத�காக� த� ��தைல�� ெகா��� அவ�ைடய
�வன�யா� ைக�க�ய����� ைகெகா�� �றா� ஒ� மக�!
**************
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5.��ெவ�கா�� ந�ைக
ேசாழவள நா��� ��ெவ�கா� எ�ற ஊ� இ���ற�. அ�த ஊ�� �ற�ததா� இவ���
இ�ெபய� வா��ததா அ�ல� இவ�ைடய ெபயேர இ� தானா எ�� ெத�ய��ைல. �ல���
�����ட ஊ�� �ற�ததா� அ�த ஊ�� ெபயைரேய ைவ�� அைழ�பா� க�. உதாரணமாக
�ைவ��ட��� �ற�த ஆ���� ெப����� ைவ��ட� எ�� ெபய���
அைழ�பா�க�. அேத ேபா� �ர�க� எ�ற ெபய��. ெத����ேபைர�� �ற�தவ�க���
���ேபைர நா��யா� எ�� ெபய��வ �� உ��. அ�ப�ேய இ�த� ெப�ம����
இ�ெபய� வ����கலா�.எ�ப�ேயா இ�ேபரா� இவ� ெப�ய �ராண� �� இட� ெப�� அ�த
ஊ���� ெப�ைம ேச����� �றா�. இவ� ெச�த �யாக� தா� ெகா�சமா?
கா��யா� வள� ெகா���� ���ெச�கா�டா����� காவ� ெதா�� ெச�� வ�தா� க�
மாமா��ர�க�. அ��ல��� பர�ேசா�யா� எ�பவ� ம�ன�ட� தளப�யாக� ப� ����
வ�தா�. ஆ�� ேவத� கைல��, அள��லாத வட��கைல��, பைட�கல� ெதா��� �ர�ப�
ப��� அவ��� ந�ல ேத��� ெப����தா�.
ம�ன��காக வட�ைச ெச�� வாதா� நகைர ெவ�� அ����� ெபா��� ம�க��
����ைவ��, ஏராளமான யாைனக� ��ைரக� இவ� ைற� கவ��� வ�தா�. ஆனா�
பர�ேசா�யா�ைடய மன� ேம�� ேபா�� ஈ�பட ���ப��ைல. இைதய��த ம�ன�,
‘பர�ேசா�யாேர, உ��ைடய மன�ைல அ�யா ம� தவ� ெச�� ��ேட�. இ�ேம�
தா�க� ெச�ைம ெந�� ெதா�� ெச���” எ�� �ைட ெகா��� அ���னா�.
ம�ன�ட���� �ைட ெப�� வ�த பர�ேசா�யா� தம� ஊ�� வ�� இைற� ெதா�� ெச��
வ�தா�.இவர� மைன� ��ெவ�கா�� ந�ைக இவ� க��ைத அ��� அவ��� உத�யாக
இ�� தா�.�வன�யா�கைள நா�� வரேவ�� �ைறயாக உப ச��� அவ�க��� உணவ��த
��னேர தா�க� உ� �� வழ�க�ைத �யமமாக� ெகா����தா� ���ெதா� ட�. இ�ப�
�வன�யா�கைள வ�ப��, அவ�க� ��� த�ைம �க� ��யவராக �ைன��� ெகா�டதா�
இவைர ���ெதா�ட� எ�ேற அைழ�தா�க�. கால� ேபா��� இவ�க��� �ராள� எ�ெறா�
மக�� �ற�தா�.
அ�ைம மக� �ற�த ெபா�� ம�கல வா��ய�கைள �ழ��னா�க�. ���ெதா�ட�
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அ�யவ�க��� அள��லாத தான த�ம�க� ெச�தா�. �ராள� ���� அைசய� தள� நைட
நட�க ஆர��� தா�. ெந���� ��� அைசய, மா���� ஐ�பைடதா� �ரள �ைளயா���
ஈ�ப�டா�. ��� வய�� வய�� ��� ைவ��� �� ப���� ேச��தா�க�.
இ�ப� ���ெதா�ட� �க� பர� வ��ேபா� இவ�ைடய �கைழ��, அவ��� அ�ய வ�
பா� உ�ள ேநச�ைத�� உல��� எ���� கா�ட�� �ைடேய�� ெப�மா� எ�ண�
ெகா�டா�. உடேன தன� கைற ப��த க��ைத மைற�� ைக�� கபால� ஏ�� ேதா��
���ல� சா��� வல�ைக�� டம�க� த��� ைபரவராக ேவட� ��� ���ெச�கா�டா���
வ�� ேச��தா�.தா�க ��யாத ப�யா� வ���பவ� ேபால ��� ெதா�ட� ��ைட
அைட�தா�. “ெதா�ட�க��� எ��� அ�னம���� ��� ெதா�ட� ���� இ���றாரா?”
எ�� உர�த �ர�� ேக�டா�. இவ� �ரைல� ேக�ட ��ெவ�கா�� ந�ைக ைபரவைர
வண��னா�.”�வன�யாைர� ேத� அவ� ெவ�ேய ெச�� ���றா�. எ�தைம
ஆ�ைடயவேர! உ�ேள எ��த���க�” எ�� உபச��தா�.
இைத� ேக�ட ைபரவ� ”ெப�க� த�ேய இ���� இட��� �கமா�ேடா�” எ�� ெவ�ேய
ெச�ல� �ற�ப�டா�. உடேன ந�ைக “தா�க� ெச�ல ேவ�டா�. இ�� அ�யவ� ஒ�வ��
காண� �ட�காத தா� அவ�கைள� ேத�� ெச�����றா�. தா�க� எ�� த�� ���பைத
ய��தா� ெப�ய பா��ய� எ�� �க �� ம��வா�. இேதா வ�� ��வா�. அதனா� தா�க�
உ�ேள வ�� அமரலா�” எ�� ��னா�. வ�ய வ�த அ�யவைர ��� �ட
அ�ெப�ம��� மன��ைல.
ஆனா� ைபரவேரா, ”�ற�த மைனயற� �ர��� ெப�ேண! யா� வடநா�ைட� ேச��த வ�.
��� ெதா�டைர� காணேவ வ�ேதா� அவ� இ�லா ம� இ����க மா�ேடா�. கணப��சர���
இ��ேபா�. அவைர அ�� வர�ெசா�.” எ�� ெவ�ேய ெச�றா�.
�வன�யா� எவ�� ெத�படாத தா� ��க வ��த��ட� �� வ�த ���ெதா�ட� த�
கவைலைய மைன��ட� ப���� ெகா�டா�. ைபரவ� ஒ�வ� �� ேத� வ�தைத மைன�
ெசா�ல� ேக�ட ���ெதா�ட�, “அ�ேய� உ��ேத�! அவ� எ����� றா�?” எ�றா�.
ந�ைக, ‘வ�ேச� �ல கபால�தா�, ைபரவ� நா� எ�வளேவா ெசா���� ேக�காம�,
கணப��சர�� ஆ���� ����ேப�” எ�� ெசா������ ெச�� ��டா�” எ��
ெசா�னா�.
மைன� ெசா�ன அைடயாள�கைள� ேக�ட ��� ெதா�ட� �ைர�� ெச�� ைபரவ ைர�
க�� வண��னா�. ைபரவ� அவைர ேநா��,”�ேரா ெப�ய ��� ெதா�ட�?’ எ�� �னவ
���ெதா�ட� ,”இ�� அ�� ெச���பத�� ஒ�வைர�� காண�� ைலேய எ��
த��ேத�. நா� ெச�த தவ�தா� உ�ைம� க�ேட�. அ�ேய� மைன�� எ��த�� அ��
ெச�ய ேவ���” எ�� அ�ப��தா�.
ைபரவேரா,”உைம� கா�� ெபா��� வ�ேதா�. யா� வடேதச�ைத� ேச��தவ�. எ�ைம
உபச��க உ�மா� ��யா�” எ�� ம��தா�. இைத� ேக�ட ��� ெதா�ட�, அ�யவேர! ��
அ�� ெச��� இய�ைப அ��� ெச���க�. �வெப�மா� அ� யா� �ய�றா� ேதட
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��யாத�� �ைட���. அ�ைம இ�ைல” எ�றா�.
”ப� ����ட யா� உ�ப� வழ�க�. இ�� அத���ய நா�. ஆனா� அ� உம�� ஆகாத
ெசய�” எ�றா� ைபரவ�. ”�க�� ந�ல�, எ��ட� ஏராளமா� ப��க� இ����றன. உம��
ேவ��ய ைத� கா��னா� நா� ேபா� �ைர�� அ�தா�� வ�ேவ�”எ�றா�
���ெதா�ட�.
”அ�ப�யா! நா� ெசா�வைத� கவனமாக� ேக�� நா� உ��� ப� நர�ப�. ஐ��
வயதா���க ேவ���. உ����க� ஒ��� �ைற�� லாம� இ��க ேவ���” எ��
�ப�தைன ���தா� ைபரவ�. “இ��� ��யாத கா�ய��ைல. தா�க� எ� ேனா� எ��த�ள
ேவ���.” எ�றா�. “ச� ேம�� ெசா� �ேற� ந�� கவ���� ேக��”
ஒ� ���� ந�ல ��வ� ஒ� மகைன�
தாைத அ�ய� தா� ����� ெபா���
த��� மன�வ�ேத
ஏத� இ�� அைம�த க�ேய யா�
இ���ப�”
எ�றா� ைபரவ�.
இ�ெபா��� மன� தளர ��ைல. ���ெதா�ட�. “தா�க� அ�� ெச�ய� ெப�றா�, அ�
ேய��� இ��� அ�யெசய� இ�ைல. எ�� �� ��� �� ேநா�� �ைர�� வ�தா�.
கணவ� வரைவ ஆவேலா� எ�� பா���� கா����த ��ெவ�கா�� ந�ைக கணவ� �க�ைத
ஆவேலா� ேநா��, “ ைபரவ� அ�� ெச�ய வ��றாரா? எ�ன ெசா�னா�? எ��
�ன�னா�. “ைபர வ� இைச�தா�. ஆனா� �ல �ப�தைனகைள ������ �றா�. ஒ� ����
ஒ� மகனா�, ஐ�� வய��ளவனாக இ��க ேவ��மா�. உ����க� ஒ�� �ைற��லாம�
ந�ல ல�ண� ெபா���யவனாக இ��க ேவ��மா�. தா� ��ைளைய� ���க� த�ைத
மன�வ�� அ��� சைம�க ேவ��மா�. இ�த �ப�தைனக� ச�யாக இ�� தா� ம��ேம
ைபரவ� அ���ண வ�வாரா�” எ�றா�.
இைவ அைன�ைத�� ேக�ட ந�ைக, “��க� ெசா�வைத� ேபாலேவ அ�த��ேபா�. ஆனா�
ஒ� ���� ஒ� மகைன� ெப�வ� எ�ப�?” எ�� வண��னா�. மைன��� �க�ைத�
பா��த கணவ�, அ�ப��ப�ட மகைன�� தா� த�ைதயைர�� ேத�னா� கால� �ணா��.
அ�யவ� ப�ேயா� கா�� ��பா�. அதனா�
எ�ைன இ�� உ�ய, � பய�தா� த�ைன
அைழ�ேபா�” எ�றா�.
”நா� ெப�ற மகைனேய ைபரவ��� அ�தா��ேவா�!”
எ�றா� ���ெதா�ட�. ��ெவ�கா�� ந�ைக எ�ன ெசா�னா�.அல�னாளா? ���தாளா?
ஆ��ரமைட�தாளா?
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அவேள ெசா�ல� ேக�ேபா�.”வ�த ைபரவைர ேநர� கட� தாம�
ப�யா� �க மல��தா� அ�ேவ ந� ேப�!” எ�றா�. ேம��

அ�� ெச���� அவ�

”ந�ைம� கா�க வ�ம�ைய� ெச��
ப����� ெகா�� வா��”
எ�றா�. எ�த� தாயா� இ�ப�� ெசா�ல ����? ஒ� ��ட� �ட� தாம��காம� ���
ெதா�ட�ைடய உண� ைவ� ���� ெகா�� அ�சரைணயாக� ப�� ெசா� �றா�! ந�ைக
ெசா�னைத� ேக�ட ��� ெதா�ட� மக� �ராள� ப���� ப��ைய ேநா�� �ைர�றா�.
த�ைதைய� க�ட�� �ராள� பாத�சத�ைக ம�ெயா��க ஓேடா� வ�தா�. அவைன
வா�ெய���� த�� அைண��� ெகா�� �� வ�� ேச��தா�. கணவ� மகேனா� வ�வைத�
க�ட ��ெவ� கா�� ந�ைக எ�� ெச�� ைம�தைன வா��னா�. வா��ய �� எ�ன
ெச�தா�? ேச��ழா� ெசா�வைத� பா��ேபா�.
��� ����, �க� �ைட��� ெகா�ைட
அைரநா� �க� ���
ம�ச� அ��த அத��ர��, ைம��
க��� ம��ெகா����
ப�� அ��� ெம�ல�யா� ப���
��ம�சனமா��
எ�ச� இ�லா� ேகால� ெச�ெத����
கணவ� ைக� ெகா��தா�.
மகைன� ���பா�� அல�கார� ெச�� கணவ�� ைக�� ெகா��தா� ைகெகா��த
அ�கா�ைக. ��வ�� அழைக� க�ட�� ��த�ட ேவ��� எ�� எ��த ஆைசைய��
அட��� ெகா�டா�களா�, அ�யவ���� பைட�க� ேபா�� அ��� த� எ��� ப�� �ட�
�டாேத எ��!
இ�வ� மன�� ஒ�� ப�� ைபரவ� ெசா�னப�ேய ��ைள�க� தயா� ெச�தா�க�.
��ெவ�கா�� ந�ைக, அ�� தயாரான ெச��ைய அ���க ��� ெதா�ட� �ைர�� ெச��
ஆ���� ����த ைபரவ�ட� ெச��, “ஐயேன! ேநரமா� ��ட ைத� ெபா��த�ள
ேவ���. அ�ேய� பா� ந�� �� இ�� அ�� ெச�ய ேவ��� எ�� ேவ��னா�.
���ெதா�ட� உட� வர, வ�த ைபரவைர ��ெவ�கா�� ந�ைக எ�� ெச�� அ� வண��
வரேவ�றா�. க�த மல� ஆசன� கா�� அமர உபச��தா�.
�ய �ரா� ���ெதா�ட�,
ைபரவ�� கா�கைள அல�� அ�த �ைர� த�க� தைலேம� ெத���� ெகா�டா�க�. ெம�
மல�, ச�தன�, �ப� �ப� என �ைற�ப� �ைஜ ெச�தா�. அத� �� “இ�ய அ�ன �ட�
க�க� எ�லா� �ைற�ப� ப�மா�னா�.
யா� ெசா�னப� எ�லாவ�ைற �� ப��வ� ெச��ேரா?’ எ�� ைபரவ� ேக�க, ந�ைகயா�
“தைல�ைற�� அ���� ஆகாெதன� க��ேதா�” எ�� ெசா�ல, அ��� �ட நா�
31

உ�ேபா� எ�றா� ைபரவ�. ந�ைக ஒ� கண� �ைக�க, ச�தன�தா� எ��� ப�� ெப� த�க
சமய��� ைக ெகா���றா�. அ��� தயா� ெச�� ைவ�����ேற�” எ�றா�.
இைத� ேக�� ம���த ைபரவ�, “நா� ம��� த�யாக உ��� வழ�க��ைல. எனேவ
எ��ட� ேச��� அ�� ெச�ய யாைரயாவ� அைழ�� வா��” எ�றா�. ���ெதா�ட�,
“இ� எ�ன ேசாதைன? அ�யவ� அ�� ெச�ய இைட�� வ�தேத? என மன� தள��தா�.
எ�றா�� ெவ�ேய ெச�� எ��� ேத�னா�.
ஆனா� ஒ�வ�� �ைட�க ��ைல எ�ற தகவைல� ெசா�னா�. உடேன, ைபரவ� உ�ைம�
ேபா� ���டா� உளேரா?அதனா� �ேர எ�ேமா� உ���” எ�றா�. ��ெவ�கா��
ந�ைக�ட� கல����� ெவ�ைம இைற��� ேசா�ைற ���� ப�மா��” எ�றா�. இ���
இவ� எ�னெவ�லா� ெசா�ல� ேபா�றாேரா எ�� எ�� கல��� ைகைவ�க� ேபான
���ெதா�டைர ம��தா� ைபரவ�. உம�� மக� இ��தா� ந��ட� உ�ண அவைன��
அைழ�� எ�றா�. ���ெதா�ட� எ�ன ெசா�����பா�? அ�த மகைன�தா� க�யா���
சைம�ேத� எ�� ெசா�ல ���மா? இ�ேபா� உதவா� அவ� எ�� ம��� ��னா�.
”அவ� வ�தா�தா� நா� உ�ேபா� அவைன அைழ��” எ�� ��டவ�டமாக�
க�டைள��டா� ைபரவ�. ேவ� வ���லாம� ��ெவ� கா�� ந�ைகேயா� ெவ�ேய
ெச��, “ைம�தா வ�வா� என அைழ�தா�. அ�ைம�� . ெச�ய ம�ேய! �ராளா! வாரா�!
�வனா� அ�யா�, யா� உ��� வைகயா� உட� உ�ண அைழ��றா�” எ�� உர�த �ர��
அைழ�தா�.
பரம� அ�ளா� அ�த அ� சய� �க��த�. ப������� ஓ�வ�� ��வ� ேபால �ரா ள�
ஓ�வ�தா�.ஓ�வ�த பாலைன வா� எ���� கணவ� ைக�� ெகா��தா�. அ�பாடா,
இ�ேம� ைபரவ� உ�ண� தைடேய���ைல எ�� ��ம� யைட�� உ�ேள ெச��
ைபரவ�ட� ைபயைன அைழ�� வ�தைத� ெசா�ல �ைர�தா�க�. உ�ேள ைபரவைர��
ப�மா� ைவ����த கல�கைள�� காண��ைல. இ� வ�� �ைக�தா�க�. ெவ�ைள �ஷப
வாகன��� �வெப�மா� மைலமகேளா�� ��கேனா�� கா�� அ��தா�. �தகண�க��
ேதவ�க�� ��வ�க�� �மா� ெபா��தா�க�. ���ெதா�ட�, ��ெவ�கா�� ந�ைக,
�ராள� ப��ெப� இவ�க� எ�ேலா�� எ��� ��யாம� த��டேன இ��க அ��
ெச�தா� ெப�மா�.
இ�ப� யா�ேம ெச�ய� ��யாத ெசயைல� ���� ெச�த ��� ெதா�ட� உ�ைம��
ெப�ய ெதா�ட�. அதனா� தா� ப��ண� தா�� இவ� ெசயைல �ய�� ேபா��
“வாளா� மகவ��� ஊ�ட
வ�ேலன�ேல�”
எ�� ���ெதா�ட� �க� பா��றா�.ஆனா� ���ெதா� ட� இ�வள� �க� ெப�ற� எ�ப�?
��ெவ�கா�� ந�ைக ைகெகா��ததா� தாேன? அ��� அ�க�� மைன� �ட இற��
ேபான மகைன மைற�� ைவ�� ��� அ�யாைர உபச��தா�. ஆனா� ��ெவ�கா��
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ந�ைகேயா? உ�ேரா� இ��த மகைனேய அ��� அ�தா�� அ�யவைர உபச��தா� எ�பைத�
பா���� ேபா� இவ� ெச�த �யாக� எ�வள� ெப�ய�? ெதா�ட� த� ெப�ைம ெசா�ல��
ெப�ேத! இ�ப�� �ட நம� ெப� க� ைகெகா��த கா�ைகயாக �ள���றா�க�
*********
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6.�லகவ�யா�

6.�லகவ�யா�
ேதவார �வ� எ�� �ற���க� ப��றவ�க� அ�ப�, ��தர�, ��ஞானச�ப�த� எ�ற �வ�.
இவ�க� த�க�ைடய ேதவார� பாட�களா� ைசவ� ப�ைர வள��தா�க�. சமண சமய� ��
ெகா� ெட��தேபா� அ�ப�� ��ஞானச�ப�த�� த�க� அ�த வா�கா� ம�க�ட� ைசவ
சமய�ைத எ��� ெபற� ெச� தா�க�. அதனா� தா�
”எ�ப�� பா�னாேரா? அ�யா�
அ�ப�� பாட நா� ஆைச
ெகா�ேட� �வேன.
அ�ப�� ��தர�� ஆ�ைட� ��ைள��
அ�� ம�வாசக�� ெபா��ேத�
உண���
எ�� இவ�க� நா�வைர�ேம �ற����றா�க�. இவ� க�� �தலாவதாக ைவ��� �ற���க�
ப��றவ� அ�ப� எ�றைழ�க� ப�� ��நா��கரச�. ஆனா� இ�த� �� நா��கரச� �த��
ைசவ������ சமண���� மா� ��டா�. அ����� இவைர ��ெட����
ைசவசமய����� ைகெகா��தவ� இவ�ைடய தம�ைகயான �லக வ�யா� எ�ற
ெப�ம�யாவா�. த���காகேவ வா��த இவைர� ப��� பா��ேபா�.
���ைன�பா� நா� ெப�ைண யா�றா� வள� ெப�ற�. அ�நா��� ��வா��� எ� ��
ஊ� ��� �ற��� ெப�ற�. இ�த ஊ�� தா� நாவரச �� அவர� சேகாத�யான
�லகவ�யா�� �� அவதார� ெச�தா�க�. அ�த ஊ���ள வய�க�� ெவ��ய க���
க����� ெசா��த க��ப�சா� ஓ� வய�க���ள மைடகைள உைட�� ��மா�. அ�ப�
உைட�த மைட கைள அைட�க அ���ள உழவ�க� எ�ன ெச�தா�க� ெத��மா? அ�த�
க���க����� கா��� எ��த ெவ� ல� க��களாேலேய மைடக���ள உைட�ைப அைட�
பா�களா�.
இ�� ேச��ழா� இ� வர�ேபா�� ஒ� �க���ைய� ���பா� உண����றா�. வய ��
�ைள�த க���க����� ெப��ய சா� எ�ப� அ�த மைடகைள உைட��� ெகா��
பா��றேதா அேத ேபால ைசவ��ேல �ற�த நாவரச� ைசவ�ைத உைட�� ��� சமண�
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ெச�ல� ேபா�றா� எ�பைத உண����ற�.
அேத க��ப�சா������ கா��� எ��க�ப�ட ெவ�ல� க��களாேலேய அ�த மைட
அைடப�வைத, நாவரச�� சேகாத�யாேலேய அவ� ம�ப��� ைசவ சமய����
மாற�ேபா�றா� எ�பைத உண����ற�. பாடைல� பா��ேபா�.
கைடஞ��ைட வய��ைற�த க���
�ைற ெபா� ெகா��சா�
இைடெதா��த ேத���ய
இ��ெதா�� ��த�ட�
�ைட பர�� ��ெறா��ப�
����ன� ேபா� மைட�ைட�ப
உைட மைடய� க��ப� க���� அைட�ப
எ�� ���பா� உண����றா�.
ைசவசமய�ைத� ெப��� வள���� ��வா���� ���ைக ேவளாள� ���� �கழனா�
எ�பவ� த� ெபய��ேக�ப �கேழா� �ள�� னா�. இவ�ைடய மைன�யான மா��யா��
த� ெபய ��ேக�ற இ�ய �ண�கைள� ெகா����தா�. இவ� க��� ��மகைள� ேபா�ற
�லகவ�யா� �ற�தா�.
இவ� �ற�த �ல ஆ��க���� �� இ�த உல�� இ�� ��� ஒ�ைய �ள�க� ெச���
��யைன� ேபா� ம�����யா� அவதார� ெச�தா�. த�க வய� வ�த�� ம�� ���யா���
ஆயகைலக� அ�ப��நா�ைக�� க�க ஏ�பா� ெச�தா�க�. ம�� ���யா�� அவ���
ஆ�வ�ட� அவ��� ஆ��த அ�� உ�டா�� வ�ண� அவ�ைற� ப��றா�.
�லகவ�யா���� ப��ர�� வயதான சமய���, அரச�ட� தளப�யாக இ��த க��
பைகயா� எ�பவ� �லகவ�ைய� ��மண� ெச�ய ��� �� ெப� ேக�� சா�ேறா�கைள
அ���னா�. �கழனா�� த� மகைள அவ��� மண���க ச�மத� ெத���தா�. ஆனா�
நா��� ேபா�ேமக� ���ததா� ம�ன� க��பைகயாைர வட�ைச�� அ��� ைவ�தா�.
ேபா� ���த �� ��மண� சட�ைக ைவ��� ெகா�ளலா� எ�� ��மான� ெச�தா�க�.
ேபா� �����னேர ேநா� வா�� ப�ட �கழனா� இைறவன� ேச��தா�. ’கணவைன
இழ�ேதா���� கா��வ� இ�’ எ�பைத உண��த மா�� யா�� த� கணவைர� ��
ெதாட��தா�.த�ைத�� தா�� ஒ�வ� �� ஒ�வராக இ��லைக ���� ெச�றதா� த���
�ட�ப�ட �லகவ��� ம�����யா�� உற�ன�கேளா� த�ைத தா� இ�வ���� ெச�ய
ேவ��ய ஈம� கட�கைள �ைற�ப� ெச�தா�க�.
ஒ�வா� அவ�க� ேத� வ�� சமய� இ�ேபா�ற ெச�� வ�த�. �லகவ��� ��சய�
ெச�ய�ப�ட க��பைகயா� ேபா��கள��� �ர �வ��க� அைட�தா� எ�� ெச�� ெகா��
வ�தா�க� உற�ன�க�. இைத� ேக�ட �லகவ�யா�� மன�ைல எ�ப� இ�������? அவ�
எ�ன ெசா�னா� ெத��மா? “எ� த�ைத�� தா�� க��பைகயா��� எ�ைன மண� ெச��
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ெகா��க இைச�தா�க�. அவேர மணமக� எ�� ��மான� ெச�� ��டா�க�. அ�த �ைறயா�
நா� அவ��� உ�யவ�. அதனா� இ�த உ�ைர அவேரா� ேச��ேப� எ�� ���தா�.
இைத� ேக�ட ம�� ���யா� அவ� ம�ேம� ���� அ�தா�.
அ�ைன�� அ�த�� ெச�ற ���� ��க� �ைண இ��பதா� தா� நா� உ�ேரா�
இ���ேற�. ��க�� எ�ைன� த�ேய ��� ��டா� உ�க��� �� நா� உ��
�ற�ேப�. இ� ��சய�”
எ�� அர��னா�. இைத� ேக�ட �லகவ�யா�, த���� �க�ைத� �ைட�� ஆ�த�
��னா�. த�� உ�ேரா� இ��க ேவ��ேம எ�ற க�ைண�னா� த� உ�ைர� தா���
ெகா��, ��மண� ெச�� ெகா�ளாம� எ������� அ�� ���� தவ� ேம� ெகா��
வா��� வ�தா�.
ம�� ���யா� த��ைடய மன� சா���காக ஏைழக���� ெபா��த� ெச��� தான
த�ம�க� ெச��� த�ம சாைலக�. த���� ப�த�க�� அைம�தா�. ேசாைலக�,
ந�தவன�கைள�� அைம�தா�. த��ைடய ��மா�ைக�� வ�� அ�� க���
���த���� வ�தா�.
கால� ெச�ல� ெச�ல, �ைல�� ��லாத இ�த உல�� இ��ைப உண��த ம�� ���யா�,
ெகா�லாைமைய வ������ சமண சமய��� ேச��தா�. பாட����ர� எ��� இட����ள
ப��ைய அைட�தா�. அ����த சமண�க� ���ைய� ெத��� ெகா��� வ� இ�தா�
எ�� ��� பல ��கைள� க���தா�க�.
ம�����யா�� சமண சமய� �� உ�ள அ�ைமயான கைலகைள� ��� சா��ர�க ைள�
க��� ேத��தா�. இைத� க�� ம���� யைட�த சமண�க� ம�� ���யா���� த�மேசன�
எ�ற ெபயைர வழ��னா�க�. இய�பாகேவ அ�வா�ற�� �ற�த த�ம ேசன� த��ைடய
வாத� �றைமயா� ெபௗ�த�கைள ெவ�றா�. இதனா� சமணசமய� தைலைம� பத���
ேம�ைம யைட�தா�.
இ�ேக �லகவ�யா� த� த���� ெசய�கைள� ேக���ப�டா�. உற�கைள ��� ���
ைசவசமயமா�ய ந�வ�ைய அைடவத�காக� �� வ�ைக�� ேகா�� ெகா������
�ர�டாேன�வர ைர� த���பத�காக� ெச�றா�.
ெக�ல ந��கைர�� ந� நா����ள எ�� �ர�ட�க�� ஒ�றான ��வ�ைக
�ர�டாேன�வரைர� த���� �வ��ன�களான ����, உ��ரா��,சடாபார� ஆ�யவ�ைற�
த���� ெகா�� ேகா�� ப�க� ெச�ய ஆர���தா�. ����� ��� ண���
�ர�டாேன�வர� ேகா�ைல� ெப���, ெம��� ேகால���, மல� ெகா�� மாைலக� க��,
இ�ப�யான ��� ெதா�� ெச�� வ�தா�. ஆனா�� த� உட� �ற�த த�� ம�����யா�
சமண��� ேச��த� ப�� ��க வ��த�� கவைல�� அைட�தா�.
�ர�டாேன�வர�ட� த� மன��ைறைய�� கவைலைய�� ெத���தா�, “எ�ைன
ஆ�ட��� �ரானா� அ�ேய� �� வ�தவைன ஈ��, பரசமய� �� ���� எ��த�ள
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ேவ���” எ�� பல �ைற ெதா�� ேவ��னா�. �லகவ�யா�� மன��ைற ைய� ேக�ட
ெப�மா� �ைல ேநா� த�� ம�� ��� யாைர� த��தா� ெகா�ள �ைன�தா�.
இைறவ� எ�ண� ப� ம�� ���யா���� �ைல ேநா� உ�டா���. க��கன� ேபா�
�ைலேநா� ம�����யா� வ��ைற� தா��ய�. அ�த ேநா� ஆலகால ந���,
வடவா�கா�����, இ�� ர�ைடய வ�ரா�த�� ெகா�ைமயான ஆ�த�க� எ� லா� ஒ��
ேச��தா� ேபா� �ட�� உ�ேள �ைடய ஆர���த�. ம�� ���யா� ���தா�. �வ�டா�.
இைத� க�ட சமண�க� த�க �ைடய ம��ர�களா� அ�ேநாைய� �ைற�க �ய��
ெச�தா�க�.ஆனா� �ைலேநா� �ைறய��ைல. அ�க�� த�. ேநா� அ�கமாக ஆக ம��
���யா� பா��� �ஷ� தைல�ேக�யவ� ேபா� மய�� ���தா�. ெச�வத�யா� �ைக�த
சமண�க� ம�� �� ெகா�� தட�னா�க�. ம��ர� ஏ��ய �ைர� ���க� ெச�தா�க�.
ஆனா� ேநா� ேம�� ேம�� ��றேவ இத�� ந�மா� ஒ��� ெச�ய இயலா�
�ர��யைட�� ைக��டா�க�.
ேவதைன ெபா��க ��யாம� ம�� ���யா� தன�� சைமய� ெச��� சைமய�கார ைர�
�லகவ�யா�ட� அ���னா�. அவ� ெச�� உம� த���ட���� வ��ேற� எ�� ெசா�ல
“ஏேத�� ��� வ�தேதா?” எ�� அ�மாதர� ேக�டா�.”ஆமா� த� க� த�� ெகா�ய �ைல
ேநாயா� ���க� ப�����றா�. எ�ேலா�� ைக��� ��டா�க�. ‘நா� உ��� வ�ைய எ�
தம�ைக�ட� ேக�� வா” எ�� எ�ைன அ���னா�. எ�றா� வ�தவ�. “நா� அ�த
அமண�க� இ���� இட� வர இயலா�” எ�� அவ�ட� ெசா�’ எ�� �லகவ�யா� ெசா�ல
வ�தவ�� ெச�� அ�ப�ேய ெசா�னா�.
இைத� ேக�ட ம�� ���யா�, ”என��� ெபா��த� இ�லாத இ�த� ெபா�வ�ற சமண
சமய������, ெச�ைமயான ைசவ சமய வ�ைய� ேச������� எ� தம�ைகயா�ய
�லகவ�யாைர அைட ேவ�” எ�� ��மான� ெச�தா�. அ�ப�ேய
உ���ழ�� பாெயா�ய
உ��� ���ைக ஒ�ய�
ெதா��த ���� ஒ�ய�
ேபாவத��� ���ெத��தா�.
ெவ�ைமயான ஆைட உ��தா�. யா�� அ�யா வ�ன� இ��� �லகவ�யா� வ����
��வ�ைக �ர�டான� ேச��தா�. தம�ைக �லகவ�
யா�ட� ெச�� அ�ேம�ற வண��னா�.
ந�தம� �ல�ெச�த
ந�றவ��� பய� அைன��
இ�த உட�ெகா� �ைல�� இைட��
அைட�ேத� இ� மய�கா�
உய�� கைர ஏ�� ெந�
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உைர�த���
எ�� கத�னா�. இைறவ�ைடய க�ைணைய எ�� ெந���த �லகவ�யா�, கா�� ����
கத�� த��ைய ேநா��, “சா�ேறா�க� ஏ��� ெகா�ளாத பரசமய� �� �� ���� தா�க
��யாத �யர�ைத அைட���. எ�����” எ�றா�.
எ��த த���ட�,”�� இ�ப� எ��ட� வ�� ேச��த� �ர�டேன�வர�ைடய ��வ� ளா�
எ�பைத உணர ேவ���. எனேவ த� கழலைட�ேதாைர� கா��� �ர�டாேன�வரைர�
ப��� ���ப� ெச���” எ�� க�டைள��டா� தம�ைகயா�. அவ�ைடய அ��ைரைய
ஏ�� வண��ய த���� நம�வாய எ�ற ப�சா�சர�ைத உ�ச��� ���� அ��தா�.
”அ�ேய���� ெப� வா�� வ�தெத�� ம�����யா� அகம���� அவ� அ��த ��
��ைற� த� ேம��� ��� ெகா�� ��கவ�யாைர� �� ெதாட��தா�. ���ப�� ெய���
சமய� �ர�டாேன� வர� ேகா��� ெதா�� ெச�வத�காக� �லகவ�யா� �ைட�ப�,
ெம��வத�காக� சாண�, �� ெகா�� வர� �ட� �த�யவ�ேறா� ேகா�� ெச�றா�.
தம�ைகயாேரா� ேகா�� ெச�ற ம�� ���யா� தைர�� ���� �ர�டாேன�வரைர
வண��னா�. உண��� ���� வர இைறவ�ைடய ெப�ைமகைள� பாட ஆர���தா�.
���ர�கைள�� எ��த �ர�டாேன�வரைர� ����
��றா�ன வா� �ல�க���
ெகா�ைம பல ெச�தன நான�ேய�
ஏ�றாய��ேக இர�� பக��
��யா� வண��வ� எ�ெபா���
ேதா�றாெத� வ���� அக�ப�ேய
�டேரா� �ட�� �ட���ட
ஆ�ேற� அ�ேய� அ�ைக� ெக�ல
�ர�டான� �ைறய�மாேன
எ�� ெதாட�� ப�� பாட�களா� ���தா�. ம����� யா� பாட� பாட அவ�ைடய
�ைலேநா� �ைற�� ெகா�ேட வ�� ���� ���ய� ேநா� ���ய�� ம�� ���யா�
அ�க�க� அட�க ேராமெம�லா�
அைடய� �ளக�க� ����தலர�
ெபா��� �ன�க� க�ெபா����ய�
���� ���� �ர�டா�.
உ� க�ைண ெவ�ள��� ஆ�� த�� என���ேடா? எ�ைன� த��தா� ெகா�ள வ�த
இ�த� �ைல ேநா��� நா� எ�ன ைக�மா� ெச�ய ����?” எ�� ஈசைன வண��னா�.
அ�ெபா�� ஓ� அச�� வா��, ”ப�க� ெதாைட பா�ய பா�ைமயா� நா��கரச� எ���
நாம� இ�� �த� உன�� வழ�க� ெப��” எ�� வான��� ஒ��த�. இ� ேக�ட ம�க�
பல�த வா��ய�கைள �ழ��னா�க�.
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இைறவ�ைடய அ�ைள� ெப�ற வா�சரா�ய ��நா��கரச� ைசவ� ��ன�களான ���
உ��ரா��, சடாபார� இவ�ேறா� உழவார� பைடைய�� ைக�ெகா�டா�.இைத� க�ட
�லகவ�யா�
எ�ைம� ப�ெகா� க�ைண��ற�
இ�� யா� ெப�றன�?
எ�� ம���� ஈச� க�ைணைய எ�� �ய�தா�. அத� �� நாவரச� ஏராளமான ேதவார�
பாட�கைள� பா�னா�. ஒ�ெவா� தலமாக� ெச�� ைசவ ெந�ைய� பர��னா�.
நாவரச� ��வனாக� தா� த�ைத யைர இழ�� �ய��ற ேபா�� �லகவ�யா� உ�ற �ைண யாக
இ��� ைகெகா��� உத�னா�. ைசவ������ ெந� �ற��� சமண� சா��த ேபா��
இைறவ�ட� ேவ�� அவ���� �ைலேநா� வர� ெச�� ம�� ��� யாைர ����
ைசவெந��� �க� ெச�தா�. த���� ம��ம�ல ைசவெந� ம�� சமண� ���� தைழ��
��ேமா எ�� �ழ�பமாக இ��த காலக�ட��� ைசவ ெந���� ைகெகா��தவராக
�ள���றா� �லகவ�யா�.
****************
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ஆ��ய� ப��

எ�ைன� ப��.
நா� �ைவ��ட� எ��� ஊ�� �ற�தவ�. த�ைத உட�ப��� ஆ��ய�. கணவ� அர�
உய��ைல� ப�� தைலைம ஆ��ய�.ப� ���தமாக� ெச��� ஊ�� �ைட�த ேகாலா�ட�
பா���கைள� ேசக��� வ�ேத� அதனா� ��னா�� ��ெந�ேவ� வாெனா���
“ேகாலா�ட �த�க�” எ�ற �க���ைய� தயா��க ���த�.
கணவ� ப��கால��� அகால மரணமைட�ததா� க�ைண அ��பைட�� க��� �ைற��
இள�ைல உத�யாளராக 13 ஆ��க� ப� ���� ஓ�� ெப�� த�சமய� �.� மாவ�ட�
வ�ணா�ேப�ைட�� வ��� வ��ேற�.
என� ப��கால��� பாைளய� ேகா�ைட�� இ��த ெபா�� அ����த க�ப� கழக���
�ரவலராக இ��த �� ��தர� ��ைள அவ�க� ெகா��த ஊ�க��னா� அ�கழக��� ேப��
வா��� �ைட�த�. அவ�ைடய கால����� �� கழக� ச�வர ெசய�பட��ைல. ஆன��
அவ� அ��த ஊ�க��னாேலேய நா� எ�த ஆர���ேத� எ�� ெசா�ல ேவ���
இ���தக�ைத அவ�க��� ச������ேற�.
2006� நா� ��க��� ெச����த ெபா�� எ� த�� ெகா��த ஊ�க��னா� நா�
க����ட�� த��� ைட� ெச�ய� க��� ெகா�ேட�. அத� �� ��ைண���
த�������� எ�த ஆர���ேத�. ��ைண�� எ��ைடய க��ைரக�� ��
கைதக�� ெவ� வ������றன. �.� வாெனா� ��� �ல உைரக� �க��� ����ேற�.
ஜயல��

vannaijaya@gmail.com
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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�.
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FreeTamilEbooks.com
இ�த வைல�தள���தா� ��வ�� வ�வைம��� ����தக�க� காண�ப��.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT
இ�த
வைலதள������
யா�
ேவ��மானா��
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��.
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ேம�� இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�, ebook reader ஏ���ெகா���
வ�வைம��� அைம��.
இ���ட�தா� ப���கைள எ���ெகா���� ஆ��ய�/ப�வ��� எ�ன லாப�?
ஆ��ய�/ப�வ�க� இ���ட��� �ல� எ�த�தமான ெதாைக�� ெபற�ேபாவ��ைல.
ஏென��, அவ�க� ��தாக இத�ெக�� எ�தஒ� ப�ைவ�� எ���தர�ேபாவ��ைல.
ஏ�கனேவ அவ�க� எ�� ெவ�������� ப��கைள எ����தா� நா� ����தகமாக
ெவ��ட�ேபா�ேறா�.
அதாவ� அவரவ�க�� வைலதள��� இ�த� ப��க� அைன��� இலவசமாகேவ
�ைட�க�ெப�றா��, அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ெதா��� ebook reader ேபா�ற
க��க�� ப���� �த��� மா��� த�� ேவைலைய இ�த� ��ட� ெச��ற�.
த�ேபா� ம�க� ெப�ய அள�� tablets ம��� ebook readers ேபா�ற க��கைள
நா�� ெச�வதா� அவ�கைள ெந���வத�� இ� ஒ� ந�ல வா��பாக அைம��.
நக� எ��பைத அ�ம���� வைலதள�க� ஏேத�� த��� உ�ளதா?
உ�ள�.
��வ�� த��� உ�ள வைலதள�க� நக� எ��ப�ைன அ�ம����றன.
1. www.vinavu.com
2. www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. kaniyam.com
5. blog.ravidreams.net
எ�வா� ஒ� எ��தாள�ட� Creative Commons உ�ம��� �� அவர� பைட��கைள
ெவ���மா� ��வ�?
இத�� ��வ�மா� ஒ� ��ன�சைல அ��ப ேவ���.
<�வ�க�>
உ�கள� வைல�தள� அ�ைம [வைலதள��� ெபய�].
த�ேபா� ப��பத�� உபேயாக�ப�� க��களாக Mobiles ம��� ப�ேவ� ைக�����
க��க�� எ���ைக அ�க��� வ���ள�.
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இ��ைல�� நா�க� http://www.FreeTamilEbooks.com எ�� வைலதள���,
ப�ேவ� த�� ����தக�கைள ெவ�ேவ� �ைறக�� �� ேசக��பத�கான ஒ� ��ய
��ட��� ஈ�ப���ேளா�.
இ�� ேசக��க�ப�� ����தக�க� ப�ேவ� க��� க��களான Desktop,ebook
readers like kindl, nook, mobiles, tablets with android, iOS ேபா�றவ���
ப���� வ�ண� அைம��. அதாவ� இ�தைகய க��க� support ெச��� odt, pdf,
ebub, azw ேபா�ற வ�வைம��� ��தக�க� அைம��.
இத�காக நா�க� உ�கள� வைலதள������ ப��கைள
ெபற �����ேறா�. இத� �ல� உ�கள� ப��க�
உலகள�� இ���� வாசக�க�� க��கைள ேநர�யாக� ெச�றைட��.
எனேவ உ�கள� வைலதள������ ப��கைள
�ர�ெய��பத���
����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
வைலதள��� பய�ப��த� ெசா���க�.
கைட�யாக

அவ�க�

உ�க���

Commons

அ�ம�

License”-ஐ

அ���

அவ�க�ைடய

அ��������
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��ன�சைலfreetamilebooksteam@gmail.com
ைவ��க�.

எ��

�கவ���

அ���

ஓ� எ��தாள� உ�கள� உ�கள� ேவ��ேகாைள ம���� ப�ச��� எ�ன ெச�வ�?
அவ�கைள�� அவ�கள� பைட��கைள�� அ�ப�ேய ����ட ேவ���.
ஒ��ல��� அவ�க�ைடய ெசா�த �ய���� ����தக� தயா���� எ�ண��ட
இ����. ஆகேவ அவ�கைள நா� ���� ���� ெதா�தர� ெச�ய� �டா�.
அவ�கைள அ�ப�ேய ������ அ��த��த எ��தாள�கைள ேநா�� நம� �ய��ைய�
ெதாடர ேவ���.
����தக�க� எ�வா� அைமய ேவ���?
ஒ�ெவா�வர�
வைல�தள����
�ைற�தப�ச�
����கண���
ப��க�
காண�ப��. அைவ வைக�ப��த�ப�ேடா அ�ல� வைக�ப��த� படாமேலா இ����.
நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� �ர�� ஒ� ெபா�வான தைல����� வைக�ப���
����தக�களாக�
தயா��கலா�.
அ�வா�
வைக�ப��த�ப��
����தக�கைள
ப��-I ப��-II எ��� �ட த��த�ேய ����� ெகா��கலா�.
த���க ேவ��யைவக� யாைவ?
இன�, பா�ய� ம��� வ��ைற ேபா�றவ�ைற� ���� வைகயான ப��க� த���க�பட
ேவ���.
எ�கைள� ெதாட�� ெகா�வ� எ�ப�?
��க� ��வ�� �கவ�க�� எ�கைள� ெதாட�� ெகா�ளலா�.
email : freetamilebooksteam@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
Google Plus: https://plus.google.com/communities
/108817760492177970948
இ���ட��� ஈ�ப���ளவ�க� யா�?
Shrinivasan tshrinivasan@gmail.com
Alagunambi Welkin alagunambiwelkin@fsftn.org
Arun arun@fsftn.org
இர�
Supported by
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Free Software Foundation TamilNadu, www.fsftn.org
Yavarukkum Software Foundation http://www.yavarkkum.org/
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உ�க� பைட��கைள ெவ��டலாேம

உ�க� பைட��கைள ���லாக இ�� ெவ��டலா�.
1. எ�க� ��ட� ப�� – http://freetamilebooks.com/about-the-project/
த��� காெணா� – http://www.youtube.com/watch?v=Mu_OVA4qY8I
2. பைட��கைள யாவ�� ப��� உ�ைம த�� ��ேய��� காம�� உ�ம� ப�� –
��ேய��� காம�� உ�ைம – ஒ� அ��க�
http://www.kaniyam.com/introduction-to-creative-commonslicenses/
http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-12/13/creativecommons-101
https://learn.canvas.net/courses/4/wiki/creative-commonslicenses
உ�க� ���பான ��ேய��� காம�� உ�ம�ைத இ�ேக ேத��ெத��கலா�.
http://creativecommons.org/choose/
3.
ேம�க�டவ�ைற பா��த / ப��த ��, உ�க� பைட��கைள ���லாக மா�ற
��வ�� தகவ�கைள எ�க��� அ��ப��.
1. ��� ெபய�
2. �� அ��க உைர
3. �� ஆ��ய� அ��க உைர
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4. உ�க� ���பான ��ேய��� காம�� உ�ம�
5. �� – text / html / LibreOﬃce odt/ MS oﬃce doc வ�வ�க��. அ�ல�
வைல�ப�� / இைணய தள�க�� உ�ள க��ைரக�� ெதா���க� (url)
இவ�ைற freetamilebooksteam@gmail.com �� ��ன�ச� அ��ப��.
�ைர�� ���� உ�வா�� ெவ���ேவா�.
——————————————————————————————————–
��க�� ���� உ�வா��ட உதவலா�.
���� எ�ப� உ�வா���ேறா�? –
த���
காெணா�
/watch?v=bXNBwGUDhRs

–

https://www.youtube.com

இத� உைர வ�வ� ஆ��ல��� – http://bit.ly/create-ebook
எ�க� ��ன�ச� ���� இைண�� உதவலா�.
https://groups.google.com/forum/#!forum/freetamilebooks
ந�� !
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