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ந�ப ��யாத அ�சய�க�
அர���
இ�த� �ரப�ச��� ந�ைம� ��� எ�தைன, எ�தைனேயா அ�சய�க�
நட������றன. இ�ன�� நட�� ெகா�� இ����றன. அ� ஆ��க�
ஆக���, அமா��ய� ஆக���, உள�ய� �ைற ஆக���, ஏ� அ��ய�
�ைறேய �ட ஆக���; ந�ப ��யாத, எ��� ஏ��� ெகா�ள ��யாத, நம�
ப��த���� அ�பா�ப�ட எ�தைனேயா �ஷய�க� இ����றன; உலெக���
அ�ப� நட�த, நட���ற அ�சய� ெச��கைள, ச�பவ�கைள� தா� “ந�ப
��யாத அ�சய�க�” எ�ற இ�த ��� பா��க� ேபா�ேறா�. இ�� ஆ��க�,
��த�க�� ��தா�ற�க�, ஆ�க�, அமா��ய�க�, ேஜா�ட�, ஈ.எ�.�,
ெட�ப�, ேதவைதக�, ���ற�, ம��ற�க�, ஆ��ட� பயண�க�,
மரண��� �� நட�ப� எ�ன என ப�ேவ� �ைறக� ப��ய அ�சய�
ெச��கைள� பா��க இ���ேறா�. ஏ�, எத��, எ�ப� எ�� ப��பவ�கள�
��தைனைய� ���வ�தா� இ�த இ�த ��� ���ய ேநா�க�.
நா� க�ற� ைகம� அள�தா�. இ�ைற�� அ�ய இயலாத, அ����
அ�பா�ப�ட ஒ�றாக நா� �ைன�ப� நாைளேய ����க�ப�� அ��ய�
எ�ைல��� வரலா�. இ�ைற�� பல �ஷய�க� அ�ப�
����க�ப�டைவதா�. அ�ேபா�ற ஒ� ��தைனைய இ�� உ�ள க��ைரக�
���� எ�� ந���ேற�
https://ramanans.wordpress.com/ எ�ற என� வைல���� ெவ�யான �ல
க��ைரகேள த�ேபா� ���� வ�வ� ெப���றன. ப��� ��� உ�க�
க��ைத aravindsham@gmail.com எ�ற ��ன�ச� �கவ���� தய�காம�
எ�த��.
ந��
அ��ட�
அர���
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வான��� பற�த ெப� ��த�

ந�ப ��யாத பல அ�சய�க� �க�� இட� ந� பாரத ��. அ���
மகா�களாக��, ��த ��ஷ�களாக�� �ள��பவ�க� ெச������
அ�சய�க� எ��டல�காதைவ. அ�த ��த ��ஷ�க�� ேநா�க� ம�றவ�க�
பா��� �ய�க ேவ��� எ�பத�ல. அ� அவ�க��� இய�பான ஒ��.
ந�ைம� ேபா�ற சாதாரண ம�த�க����தா� அைவ அ�சய�, அ��த�. ��த
��ஷ�க��� அைவெய�லா� ெவ� சாதாரணமான ஒ��தா�.
கட�த ஆ�� ��வ�ணாமைல�� ��வல� பாைத�� ��த� ஒ�வ� வான���
பற�� ெச�றதாக ெதாைல�கா���� ��ேயா ஒ�ைற� பா�������க�.
அைத ந��யவ�க�� உ��. “��மா ேகமரா ���” எ�� ெசா�னவ�க��
உ��. உ�ைம�ேலேய ம�த�களா� அ�வா� பற�க ���� எ�றா�
ஏேரா�ேள�, ெஹ�கா�ட� ேபா�றைவ எ�லா� எத�� எ�� எ��
ேக��க��� தவ��ைல. அ�ச�, ம�த�களா� அ�வா� பற�க ���மா? அ�
சா��யமா?
ஆ� ����. அ�ப� வான��� பற�த ஒ�வைர� ப��தா� இ�ேபா� பா��க�
ேபா�ேறா�. உடேன, “ம�தனாவ� பற�பதாவ�! எ�லா� ��த ேப�த�.
ஏமா��ேவைல!” எ����களா, ெகா�ச� ெபா��க�, அவசர�படா��க�.
��க�ட ப��ைய �த�� ப���க�.
“ெச�ைன� ேகாம��வர� ேப�ைட�� ஓ� அ�ைமயா� இ��தா�. அவ�
கால�ெச�ற டா�ட� ந���டரா�� �� எ�� உலக� ெசா���.
அ�வ�ைமயா� பறைவைய� ேபால வான��� பற�ப�. ஒ��ைற யா� வ��த
க����� ேம�மா��� பற��வ�� ��றன�. மா�ட� பற��றெத�� உலக�
அைத எ�ப� �ய��ெம�� ெசா�ல ேவ��வ��ைல. அ�கால���
ெச�ைன�� வ��த ��ஞா�ய� பல� ���� ���� அ�ைமயா� �ைலைய
ஆரா�வ�. அ�ெபா�� ெச�ைன ���ய� தைலவரா���த ஓ� ஐேரா��யரா�
பறைவயா� �ைல ெப��� ஆராய�ப�ட�. அ�ைமயா� பறைவ இன�ைத�
ேச��தவெர���, அவ�ட� பறைவ���ய க�� கரண அைம��க� �ல உ�ளன
எ���, ��த� (Evolution) அற�ப� அ�தைகய� �ற� இய�ைக�� அைமத�
��� எ��� அவரா� �ள�க�ப�டன. அவ� �ள�க� ம�றவரா� ஏ���
ெகா�ள�பட��ைல. யா� ‘ேதசப�த�’ ஆ��யனா�யேபா� டா�ட�
6

ந���டரா�ட� ெந���� பழ�த� ேந��த�. பறைவயாைர� ப�� அவைர
நா� �சா��ேத�. அவ�, ‘அ�ைமயா� ��த�ன��� ேச��தவ�’ எ�� ��ன�.
பறைவ நாய�யா� �ைல மேனாத��வ���� எ��வதா? உ��� பா��க� .”
இைத� ெசா�ன� யா� ெத��மா? ெபா�யாைமைய தன� வா�நா� ��வ��
கைட����த, �ற�த ப���ைக ஆ��யராக��, எ��தாளாரக�� �க��த,
ெதா�லாள� நல��காக உைழ�த, �த� �த�� ெதா�லாள�க��காக எ��
ச�க� க�ட, இல��யவா�, ஆ��கவா� எ�� ப��க�க� ெகா�ட, த�ைத
ெப�யா�� உ�ற ந�பராக� �க��த ”த��� ெத�ற�” ��.�.க. அவ�க�தா�.
��.�.க. அவ�க� அ�ைமயா� பற�பைத� க�ணா� க��, உ���ப��� தன�
‘உ�ெளா�’ எ�ற ��� அ� ப�� ��வாக� ப�� ெச�����றா�. (ப�க�
57, ம�வாசக� ப��பக�. த�� ம� ப��பக�� அவர� �� ெதா��ைப
ெவ�����ள�)

� ச�கர அ�மா�
ச�, இ�வா� வான��� பற�த அ�த அ��த�ைத �க���ய அவ� யா�
ெத��மா? அவ� தா� � ச�கர அ�மா�. அவ� ஒ� ��த ேயா��. வட
ஆ��கா� மாவ�ட��� �ற�த அவர� இய�ெபய� அன�தா�பா�. ���ப
வா��� ப�ேவ� ��க�கைள� ச����, ஆனா�� மன� ேசாரா�, தன� கடைம
வ�வா� இ�லற� ப�யா��, இ���� ைவரா��ய �ைல ெப��, தவ���
ஆ��� ஆ�ம அ��� ெப�� உய��ைல��� ெச�றவ�. ஆ��க வா���
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உய�வைடய ெப�களா�� ���� எ�பைத உல��� ������ கா��யவ�.
� ச�ர�ைத ைவ�� அவ� ஆர�ப கால��� ���ததா� � ச�கர அ�மா�
எ�� ப�த�களா� ேபா�ற�ப�டா�. �ராமண �ல�ைத� ேச��தவ� எ�பதா�
”பா�பா�� அ�மா�” எ��� அைழ�தன�. இ��த இட��� இ��ேத ப�ேவ�
இட�க�� நட�பைத உண�� ஆ�றலான ஞான ����ைய அவ�
ெப����தா�. அ� ம��ம�ல; அ�டமா���க�� ைகவர� ெப�����தா�.
கா��� எைடைய �ட� த� உட�� எைட அட���ைய� �ைற�� அத�
�ல� வான��� பற�க� ��ய அ�த ஆ�ற��� ”ல�மா” எ�� ெபய�. அத�
�லேம அ�ைமயா� வான��� பற�தா�.
அ�மா�ன� தைலயாய �டராக டா�ட� ந���ட ரா� இ��தா�.. அவ�
அ�கால��� �க� ெப�ற ம���வ�. �வா� �ேவகான�த�� அ�����
பா��ரமானவ�. பார�யா�� �க ெந���ய ந�ப�. பார���� பல�த�க��
உ��ைணயாக இ��தவ�. அவ�, � ச�கர அ�மா�� மஹா சமா���� �ற�
எ���ய ஆலய�, ’� ச�கர�த�ம� ���ேகா��’ எ�ற ெபய��
��வா����� அைம���ள�. பா�ப� �வா�க� சமா� ஆலய����� ெச���
வ���, கலாேஷ�ரா ெச��� பாைத�� இ�வாலய� அைம���ள�. த�
வா��� ப�ேவ� அ��த�க� ���தவ� இ��� ���மமாக ப�த�க��� உத�
வ�வதாக ப�த�க� ந��� ெதா���றன�.
***
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கா�� த�த �னா�� அ�ைன

இைறவ� ம�த���� கா�� த�வ� எ�பைத �ராண�க�� நா�
ேக���ப���ேளா�. கைதக�� ப����ேளா�. ஆனா� உ�ைமயாகேவ
அ�ேபா�� நட�����ற� எ�� ெசா�னா� உ�களா� ந�ப ���றதா?
ஆனா� ந���தா� ஆக ேவ���. நட�த� ம��ம�ல; அைதெய�லா� ப��
ெச��� ைவ�����றா�க�.
அ� ����� ஆ��� கால�. ர� ��ட� எ�பவ� ம�ைர�� கவ�ன�
ெபா���� இ��தா�. அவ� �க�� ந�லவ�. ேந�ைமயாக ஆ�� நட�� வ�தா�.
அவர� ஆ���கால��� ம�க� ெகாைல, ெகா�ைள, ����, பய� ேபா�ற
அ�ச�க� ��� ��ம�யாக வா��� வ�தன�. அ�கால ம�ன�க� நக� உலா
ெச�வ� ேபால �ன�ேதா�� இர�� த�ன�த�யராக நக� உலா ெச�வைத
தன� வழ�கமாக ைவ����தா� ர� ��ட�. வ��� ��ட�க� எ�� வ�தாேலா,
அடாத ெசய�கைள எ��� காண ேந��தாேலா அ�வள�தா�
அ�ப��ப�டவ�கைள தன� ச��கா� அ�ேகேய �ளா�வ�ட�, உடன�
த�டைன�� அ��பா�. அதனா� அவர� ஆ��� கால��� ம�க� �க��
ம����யாக இ��தன�. அவ� �� ெகா�ட அ�பா� அவைர “��ட�
பா��ய�” எ�� ேபா��யவ�க�, அவ� �� உலா, அ�மாைன, ேகாைவ
ேபா�ற ���ல��ய�கைள�� பா�� ெப�ைம�ப���ன�.
ஒ�நா�… இர� ேநர�…. இ�, ��ன�ட� ெப� மைழ ெப�� ெகா����த�.
இ�த மைழ�� எ�ப� ெவ�ேய நக� உலா ெச�வ� எ�� தன� ப�களா��
அம��தப� ேயாசைன�� ஆ�����தா� ர� ��ட�. அ�ேபா� மைழ��
ெதா�பலாக நைன�தப�ேய ஓ�ட��, நைட�மாக ஒ� ��� அவர�
ப�களா��� �ைழ�தா�. அவ� �க� பளபள�த�. க�க� �ட� ��ட�.
���� அழகான ஒ� �� ����� ���� ெகா����த�.
ர� ��ட��� ஒேர ஆ�ச�ய�. இவ��� ஏேதா �ர�சைன ேபா��. அதனா�
தா� இ�த இர�� ந�ைம நா� வ�����றா� எ�� �ைன�தவ�, எ�ன உத�
ேவ��� எ�� ேக�டா�. ஆனா� அ�த� ���ேயா ப�� ஏ�� ேபச��ைல.
அவர� ைகைய� ���� ெவ�ேய இ��� வர ஆர���தா�.
ச�தா�. ஏேதா �ர�சைன. அ� நட��� இட�����தா� ந�ைம� ����
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ெச��றா� எ�� �ைன�த ர� ��ட� அவ� ��னா�ேய ெச�றா�. ���
�ர� ெச�ற��, �க� ெப�� ஒ��ட� ஒ� ெப�ய ��ன� ெவ��ய�.
ெதாட��� ”டமா�” எ�ற ெப�ய ச�த� ேக�ட�. அ�����ட� ச�த� வ�த
�ைசைய� பா��த ர� ��ட� அ������ அ�ப�ேய உைற�� ேபா� ���
��டா�. காரண�, ெப�� ��ன�� இ��� தா�� அவ� இ��த ப�களா
������ எ��� ெகா����த�. �� அ�ப�ேய இ��� ���த�.
ர� ��ட��� ஒ��ேம ��ய��ைல. ��� ேநர� அ�ப�ேய எ���
ப�களாைவ பா���� ெகா����தவ�, �ய உண�� ெப�� ����� பா��த
ேபா� அ�த� ���ைய� காண��ைல. அவ� ேத�� பா��தேபா� அவ� ெவ�
ெதாைல�� ��னா� ெச�� ெகா����தா�. ��ட�� �ர��� ெகா�ேட
ஓ�னா�. ஆனா� அ����ேயா அவ� எ�வள� �ைரவாக ஓ�னா�� அத��
ஒ� �����ட ெதாைல��� ��னாேலேய ெச��ெகா�� இ��தா�.
��ட��� ஒ��� ��ய��ைல. இ��தா�� ேவக ேவகமாக அவைள� �ர���
ெச�றா�.
ேவகமாக� ெச�ற அ�த� ��� �னா��ய�ம� ஆலய வாசைல அைட�தா�.
அ����� ர� ��டைர ச�ேற ����� பா��தா�. ��னைக�தா�. ��
ேகா����� �ைழ�தா�. தா�� ேவக ேவகமாக� ேகா����� �ைழ��
அ��� இ��� ேத�னா� ர� ��ட�. அ�த� ���ைய எ��ேம காண��ைல.
அவ� எ�ேகா மாயமா� மைற�� �����தா�.
��ன�தா� ர� ��ட� உண��தா�, ���யாக வ�� த�ைன� கா�பா��ய�
�னா��ய�ைமதா� எ�பைத. அ�த ந�� உண�வா� �னா�� அ�ம��� பல
ஆபரண�கைள� கா��ைகயா��னா�. நைகக� ��� அழ� பா��தா�.
இ�றள�� அ�த நைகக� பய�பா��� உ�ளன எ�ப� அத� �ற��.
த�� உைடயவ��� ��சய� இைறவ� அ�� ���� எ�ப� உ�ைமதா�
இ�ைலயா?
***
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3

மாய�, ம�ம�, மா���க�

மா���க�, ம��ர�தா� �ல ெசய�கைள� ெச�வ� எ�ப� நம� நா���
ெதா��ெதா�� வழ�க��� உ�ள�தா�. ���பாக ேகரளா�� இவ���
பய�பா� �க அ�க�. இ��யா��தா� எ���ைல; உல�� பல நா�க���
இ�வைக� பழ�கவழ�க�க�, ந���ைகக� அ�க�. ���பாக ெத� ஆ���கா��
“ஊ�” எ�ற வைக மா���க� �க� �ரபலமான�.
ெபா�வாக இ�வைக மா���க� �ளா� ேம��, ஒ�� ேம�� என இ�
வைக�ப��. �ைமக� ெச�ய� பய�ப���வ� �ளா� ேம��. ந�ைமகைள�
ெச�ய உத�வ� ஒ�� ேம��. இ�த ம��ர, த��ர�க� ப�� அவ���
�ரேயாக �ைறக� ப�� அத�வண ேவத��� ��வாக� ����ட�ப���ள�.
அ�ேபாக மா���க கா�ய�, மா���க ேவத�, மா���க �ரச�ன� என பல
��க� அ�கால��� பய�பா��� இ�������றன. ேம�� பல மா���க
ஓைல��வ�க�� இ�ப�� பல ெச��க� உ�ளன. “�வ�க� ஆ�� ைமய�”,
“�வ��ய� ��வன�” ேபா�றவ��� அைவ பா�கா�பாக ைவ�க�ப���ளன.
அைவ இ�வைர ப����க �ட��ைல. அத�கான ேதைவக� எ���
எழ��ைல. அ�ப��ப�ட மா���க� �வ������ ஒ� �ல ந�ப ��யாத
ெச��கைள� பா��ேபாமா?
வ�ய� ெச�ய
வ�ய� ெச�ய�பட ேவ��யவ�� ��வ ம��ைய உ�� ேநா��, ந� ம� ம�
ந� –, — என 108 தர� ெஜ���, அவ� �க��� �� ைக� ெசாட��ட அவ�
வ�யமா� ெசா�ன ெசா� ேக�பா�.
நா� வா� க�ட
�ைர�� வ�� நா�� வாைய� க�ட, கால� ம�ைண எ���, ��, ��,
ஆகாச பா�, –,–,–,– க�� ஓ� ந�றாக� க�� க�� என� �� நா� ��
��னா�நா� �ைர�க இயலா�. �ைர�க �ய�றா�� ச�த� ெச�யா�.
இைர�� எ��கா�. ஆனா�� இதைன ஆப��� கால��ேல அ�லாம�
அகாலமா� உபேயாக� ெச�பவ� ந��சகனா� வா�ச�� ��வா�. அவ� �ல�
பாழா��.
��க�க� வ�ய�
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ஆ, ஔ எ��ட நா� உ���. எ, யா எ��ட �ல��. ஐயா என அைழ�க�
��தா��.
�ற� மனைத அ�ய
��ைபேம� ேவ�, ெவ�ெள��� ேவ�, வர�ைட� ெச� ேவ� இவ�ைற எ���,
���, ேகாேராசைன, –,–,– ம��� — கல��, ஒ� ெம�� ேபா� அைர��,
அதைன� �லமா�� இ��� ெகா�ள� �ற� மன�� இ��பைத, அவ�க� �ழ�
��� வ�ட��� வ�� ெபா�� அ��� ெகா�ளலா�.
பா� �ராக..
“ேத�தா� ெகா�ைடைய ெவ�ெள��க� பா�� ��� அைர��, அ�� —
கல��, த���� கல�� �ட பா� �ரா��.”
இ� க�ைள� பாலா��ேவாமா?
க� பாலாக
ேகா���ைட�� ம�ச� க�ேவா�, ஒ� மர��� க�ைள� கல�� அதைன —
ெச�ய க� பாலா��.
ைக த��� ேத�கா� �ழைவ�க
க����� எ��� ெந�ய வா����ைய� ெகா��, ���, அத� சா�பைல,
தைல� ��ைள ெப�ற — இ� கல��, ந�றாக� �ழ��, உ�ள�ைக��
தட�, ெத�ைன மர�ைத� ெதா��� தட�� ைகத�ட, மர������ ேத�கா�
ஒ�ற� �� ஒ�றா� ���”
இரக�ய�க� இரக�ய�க� ஆகேவஇ��ப� தா� ம�த��� ந�ல�. அ�த
இரக�ய����� ந�ல�. ஆகேவதா� �ல ���யமான இட�க�� — , —�����ேட�. ச�தாேன!…
***
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4

�ர� ேரைக அ�சய�க�

ந�பா� ந�ப ��யாத எ�தைனேயா �ஷய�க� உ�ளன. அவ��� இ�த ைக
ேரைக ேஜா�ட��, அைத அ��பைடயாக� ெகா�ட நா� ேஜா�ட�� ஒ��.
ச��, ச�கர�, ��, வ�ட�, ேகாண� எ�ெற�லா� ேஜா�ட�க� இ�த
ேரைககைள வைக�ப���வா�க�. ச�, இெத�லா� உ�ைமயா அ�ல�
ெபா�யா? ��க�ட �ைக�பட�ைத கவ���க�…
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ேம�க�ட பட��� ச��, ச�கர� ம��ம�ல, �� ��, ��நாம�, ஓ�, �ைற,
��ைவ என பல ��ன�க� காண� �ைட��றத�லவா? இ���ன�க�
ம��ம�ல. இ��� ஏ, �, �, � ேபா�ற எ����க��, பறைவக��
�க�க�� �ட� காண� �ைட�பதாக� ெசா��றா� �� ஏ�. எ�. ப�மநாப�.
இவ� த�ழக� காவ��ைற�� தடய�ய� �ைற�� �ைண�
க�கா��பாளராக� ப�யா�� ஓ�� ெப�றவ�. ��ப�ேதழா�� கால�
காவ��ைற அ�பவ�ைத� ெகா�டவ�. ப�ேவ� ��கலான வழ��க��
உ�ைமயான ��றவா�ைய� க�����க உத�யாக இ��தவ�. ப�ேவ�
அைம��களா� பாரா�� ெகௗர��க� ெப�றவ�. தடய�ய� �ைற���
ைகேரைக இய��� பல ஆ��கைள� ெச�த �க� �ற�த சாதைனயாள�. அவ�
”FINGER PRINT IS A REPLICA OF
RELIGION AND GOD ” எ�ற
அ��தமான ஆ�� �ைல எ������றா�. அ����� ஒ� �� ப��தா�
ேம�க�ட பட�. (அவ��� எ� ந��க�)
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அ���� ேம�� பல �ைவயான தகவ�கைள �� ப�மநாப� அவ�க�
ெத�����ளா�. உதாரணமாக,
1. �ர�ேரைக�� ெமா�த� 10 வைகயான உ����க� வைர இ����றன.
2. இர�� �ர�ேரைகக� ஒேரமா�� இ��பத�கான சா��ய���கேள இ�ைல.
3. �ர�ேரைக��, ��, வைள�த ��, ��வ�ட�, இர�ைட ��வ�ட�, ����
வ�ட� என� ப�பல வைகக� உ�ளன.
4. �ர� ேரைக அைம��� ����, ��ம�, ச�கர�, ஓ�, ��ைவ,
�ைற�ச��ர� ேபா�ற இைற���ன�க� ம��ம�ல; ம�த �க�, பறைவக�,
ேபா�ற ��ன�க�� �ல ஆ��ல எ���க�� �ட� காண�ப���றன.
இத�ெக�லா� ��தா��பாக அவ� ������� �ஷய�தா�, ந�ைம
ஆ�ச�ய��� உ����ேக அைழ��� ெச�ல� ��ய�.
அ�…. பல ஆ�ர�கண�காண ��றவா�க�� ேரைககைள ஆரா��� பா��த��,
எ�ேலார� ேரைகக��� ஒேர ஒ� அ�ச� ம��� ெபா�வாக இ��ததாக அவ�
�����வ�தா�.
இத�ப�� பா��தா� ��றவா�க� உ�வா�க�ப�வ��ைல, �ற��ேலேய
அவ�க� ��றவா�களாக� தா� �ற��றா�க�, சமய� வ�� ேபா� அ���ற�
ெசய�கைள� ெச�� ��றவா�க� ஆ�றா�க� எ�றா�ற�. அ�ப�யானா�
இ�� மத� த��வ�க� ��� ஒ�வன� வா��ைக ��ேப
��மா��க�ப�டப�தா� (���ப�) நட��ற� எ��� ’க�மா �ய�’
உ�ைமயா�ற� அ�லவா?. �����க�.
***
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5

ெச��� �ைழ�த �தா� பா��

இ� பல ஆ��க��� ��னா� நட�ததாக� �ற�ப�� ச�பவ�. �தாெல��
எ�ற வயதான ெப�ம� த�ைச�� வ��� வ�தா�. வயதானா�� �ட தன�
ேவைலகைள� தாேன ெச�ய ேவ��� எ�ற ைவரா��ய உண�� உைடயவ�
அவ�. அ�ப��தா� அ��� சைமய��காக �ண��� �� இைற����
ெகா����தா�. த��ைர� �ட��� ஊ��, அைத எ���� ெகா�� வ��
ேபா� கா� வ���� �ேழ ���� ��டா�. அ�வள�தா� அ�ேகேய அவர�
உ�� ���� ��ட�.
அ�க� ப�க��� உ�ளவ�க� உடேன அ�வலக� ெச����த அவர� மக����
தகவ� ெகா��தன�. �ைர�� வ�த அவ�� அ�ைன�� உட� க��
கல��னா�. க��� ��� அ�தா�. அ�த� தா��� �ள� ரச� எ�றா�
�க�� �����. மகனா�ய அவ�� அைத ����� சா���வாரா�. சைமய�
அைற�� �ள� ரச�ைத ைவ�� ��� ேசா� ைவ�க த��� எ��� வ��
ேநர����� அ�த� தா� இற�� ��டா�. இைத அ��த மக� சைமய�
உ����� ெச�� ஒ� ��ண��� அ�த ரச�ைத எ��� வ�தா�. அ��
ெகா�ேட அ�ைன�� வாைய� �ற�� �ள� ரச�ைத ெகா�ச� ெகா�சமாக
வா�ேல ஊ��னா�.
அ�ைக��� அர����� �ல ��ட�க� ெச�றன. ��ெர�� அ�த�
ெப�ம� ”க�, ��” எ�� பய�கர ச�த��ட� இ�� வாைய� �ற�� ஏேதா
ச�த���� ெகா�ேட க����தா�.
அைனவ���� ஒேர அ���� + ஆ�ச�ய�. ஏேத�� ேப�தா� உட�� ����
ெகா�� ��டேதா எ�� அ�� �ல� அ����� எ��� ஓ�ன�. �ல ம�
ேநர�க� அ�த� ெப�ம� அ�ப�ேய அ������ உைற����தாரா�.
�ற�தா� ெகா�ச� ெகா�சமாக இய�� �ைல��� ��������றா�. மக�
அவ�ட� எ�ன நட�த� எ�� �சா��க, அ�த அ�மா� அத��, “நா�
�ண�ற��� வ��� ���� ��ேட�. உடேன என�� உ�� ேபா���ட�
எ�ைன யாேரா இ�வ� எ�ேகேயா அைழ��� ெகா�� ேபானா�க�. ஒ�
மா�� ஒ�� ெப�தாக� ெத��த�. அ�� ஏேதேதா ேப��� �ர�க� ேக�ட�.
ஒ� �ர� ”அத��� இவைள ஏ� அைழ��� ெகா�� வ�தா�! உடேன
அ�����” எ�� ெசா�ன�. உடேன அ�� என�� அ�� சாத� இ�
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ப��ைக��, – ஒ�ெவா� அ���� �க�� �ள�, அ� ேபா�ற அ��ைய
பா��தேத இ�ைல – ெகா�ச� �ைர�� ெகா��� உ�ண� ெசா�னா�க�.
நா� உ�ட �� உடேன மைல மா���த ஒ� இட��� ����� எ�ைன
எ�ேகேயா உ��� ��டா�க�. க� ����� பா��த ேபா� நா� ந� ����
ப���� ெகா����ேத�. அ�ேபா�தா� நா� இற�� ேபா� ���� உ��
ெப�� வ�����ேற� எ�� ெத��� ெகா�ேட�” எ�� ெசா������றா�.
அத� �� பல வ�ட�க� உ�� வா�த அ�த ��ய ெப�ம�, ���� ஒ�
நா� ஒ� நா� �ண�ற��� வ��� ����தா� இற�தா� எ�ப�தா�
அ�சய���� அ�சய�.
�ைர ��க �வா�க�
மகா�க� பல�� இ� ேபா�� இற�தவ�கைள உ�������ளன�. ஞான
ச�ப�த� ெப�மா� பா�� ��� இற�த ��பாைவைய உ�������
த�����றா�. மகா� � ராகேவ��ர �வா�க�� இேத ேபா�� பல
அ��த�கைள �க�����ளா�. அ�ேபால கா��� வா��த � �ைர ��க
�வா�க��. ம�ைர�� வா��த �ழ�ைதயான�த �வா�க�� பல அ��த�
ெசய�கைள �க�����ளன�.

�ைர ��க �வா�க�
ஒ��ைற கா��� பா��� க� ப�ட ஒ�வ� இற�� ேபானா�. அவைன
எ��பத�காக க�ைக� கைர�� அவ� உற�ன�க� வ����தன�. �ைர ��க
�வா�க� அ�ேக ஒ� ஓரமாக அம�����தா�. ��ெரன எ��தவ� இற�தவ�� 17

காய��� ைகைய ைவ��� தட�னா�. அைனவ�� ஆ�ச�யமாக� பா����
ெகா������ ேபாேத த���� ���தா�. காணாம� ேபானா�. அைனவ��
ஒ��� ��யாம� �ைக�� ��� ெகா������ ேபாேத, இற�தவ�� உட��
ேலசாக அைச� ஏ�ப�ட�. ��ெரன அவ� எ��� ��றா�. அைனவ��
�ைக�தன�. ��ன� இ� மகா�� ��வ�� எ�� எ�� �ய�� அவைர�
ெதா�தன�.
ம�ைர�� �ற�� வள��த �ம� �ழ�ைதயான�த �வா�க� த� �� கணப�
பாபா�ட� கா� ெச�றா�. அ�� �ல கால� தவ வா��ைக வா�த அவ� ��ன�
ேநபா� ெச�றா�. ேநபா� ராஜ வ�ச�ைத� ேச��த இைளய �மார� ஒ�வ�
அ�� ��ெரன இற�� ��டா�. அதனா� ம�ன� �தலாேனா� அ�ேபா�
���த வ��த��ட� இ��தன�. �வா�க�� ம�ைமைய� ப�� ��ேப
அ�����த அவ�க� �வா�க�� பாத� ப��� த�க� �ைறகைள� ���க
ேவ��� எ�� ��� கத�ன�. �வா�க�� உடேன இற�த ராஜ�மார� உட�
ைவ�க�ப������ அைற��� ெச�றா�. உ�ேள ெச�றவ� உட� கதைவ�
தா���� ெகா�� ��டா�. அைனவ�� �வா�க� ெச�வ� ந�ல���� தா�
எ�� ெபா�ைமயாக� கத��� ெவ�ேய கா����தன�.
��� நா�க� க��� �வா�க� கதைவ� �ற�� ெகா�� ெவ�ேய வ�தா�.
ச�� ேநர��� இற�� �ட�த ராஜ�மார�� ��க������ ���� எ�வ�
ேபால எ��� ெகா�� ெவ�ேய வ�தா�. ம�ன� உ�பட அைனவ��
அளவ�ற �ய���றன�. ந��க� �� �வா�க�� பாத� ப��� வண��ன�.
மகா�க�� ெப�ைம ேபச�� இ�ேத!
***
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�ர�� ம�ம�க�

உல�� ெதா�ைமயான ஏ� அ�சய�க�� ஒ�� �ர��. �ன� ெப���வைர�
ேபாலேவ �ல����� பா��தா� ெத�ய� ��ய�. ��ட�த�ட 5000
ஆ��க���� ேமலாக ப�ேவ� இய�ைக� ��ற�கைள எ��ெகா���,
அதனா� எ�த �த பா���க�� அைடயாம�, ெதா�ைம உல�� ம�மமான ஒ�
ச���ர��� அைடயாளமாக இ�றள�� ����� ���ற� �ர��. இ�த�
�ர��கைள உ�வா��ய� யா�, எ�ன காரண���காக இவ�ைற
உ�வா��னா�க�, இ�த� ��ரான க��ட அைம��� ஒ������� ரக�ய�
தா� எ�ன எ�ப� ப�� ��ஞா�க�ைடேய ப�ேவ� க��� ேவ�பா�க�
இ����றன. வரலா�� ஆ�வாள�க� ஒ�ைற� �ற, ��ஞா�க� அத��
எ�ராக ஒ�ைற� �ற எ�� கால� காலமாக� ெதாட��� ெகா�����ற�
இத� ம�ம�க�. நா�� அ�த ம�ம��� �ல ப�க�கைள� �ர��� பா��ேபாமா?
“�ர��” எ�றா� பல�� ெசா�வ�, “அ� எ���� இ���� ஒ� க��ட�. அ��
அ�கால��� இற�த ம�ன� ேபா�றவவ�க�� சடல�ைத� பா�கா�பாக
ைவ�����றா�க�. “ம��” எ�றைழ�க�ப�� அவ��� உட�க� இ�ன��
ெகடாம� இ����றன. அ� த�ர ப�ேவ� �ைதய�க�� அ�ேக இ��க����”
எ�ப�தா�.
ஆனா� இைவ ம��� தா� �ர�டா? ெவ�� உடைல� பா�கா��� சமா�யாக�
தானா அ�வள� ெப�ய க��ட�கைள� க�����பா�க�? – எ�ப� ேபா�ற
ேக��க� ��தைன���யன.
�க� ெப�ற ேராமா�ய�க�� க��ட� �றைம��� சா�றாக �ள���
இ�வைக� �ர��க� எ��� நா��� காண��ைட���றன. ������
ேம�ப�ட �ர��க� இ�ேக உ�ளன. இ�வைர �மா� 80 �ர��க�
க�ட�ய�ப���ளன. அ� த�ர ேம�� இ�ேக ஆ��க� நட�த வ�ண�
உ�ளன.
உல�� க�ட�கைள�� கட�கைள�� ச�பா�யாக� ����� ெம��ய� எ�ற
ேகா��� ேம� அைம�க�ப���ள� ைகஜா �ர��. இைத ஒ� அ�சய�
�ர�டாக� க����றன�. ம�ெறா� �க� ெப�ற ��� �� �ர��. இ� அ���
�ர�� வைகைய� ேச��த�. ப��ப�யாக உய��� ேமேல உ����� ெச�ல�
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��ய இைத ‘�ேஜாெச� �ர��’ எ��� அைழ���றன�. இ�வைக� �ர��க�
அைன��� 25 ல�ச���� ேமலான க�கைள – ��ட�த�ட 30 ட� எைட
உைடய க�கைள� – ெகா�� உ�வா�க�ப���ளன.

இ�� ���யமான �ஷய� எ�னெவ�றா� இ�த� �ர��கைள� ���
எ�த�தமான மைலகேளா, பாைறகேளா, க����கேளா �ைடயா�. நகர���
அ��� ம��ம�ல, ெதாைல��� �ட இ�ைல. ஒ� �ற� பாைலவன��,
ம��ற� கட�� தா� இ�நகைர� ��� உ�ள�. அ�ப�யானா� இ�த� �ர�ைட
எ�ப� உ�வா�����பா�க�, இ�தைன ல�ச� க�கைள எ����� ெகா��
வ����பா�க�, இ�வள� ெப�ய உயர���� அவ�ைற எ�ப�
எ������பா�க� எ��தா� வரலா�றா�வாள�க��, ��ஞா�க��
ஆரா��� ெகா������றன�. ேம�� இ�த அள��� அ��� ����
எ�காவ� க�கைள� ேதா�� எ��� இவ�ைற� க�����பா�க� எ��
ைவ��� ெகா�டா� �ட, அ�வா� ேதா�� எ��த இட�க�� �க� ெப�ய
ப�ள�க� ஏ�ப����க ேவ���. ஆனா� பலைம� ��றள��� அ�ப� எ�த
ஒ� ெப�ய ப�ள�� இ�ைல. ஆகேவ எ�ப� இவ�ைற உ�வா�����பா�க�
எ�� இ�ன�� ��ஞா�க� ம�ைடைய உைட��� ெகா��தா� உ�ளன�.
�ரா�� நா��� மா�ரராக இ��த ெந�ேபா�ய� இ�த� �ர��க��
எ�னதா� இ���ற� எ�� பா��க ஆ�வ� ெகா�டா�. த� ஆளாக ஓ�ர�
���க இ�த� �ர��� த��னா�. ம�நா� காைல ெவ�வ�த அவ�, �ர����
உ���� இ��தா�. �ர��� ப�ேவ� ரக�ய�கைள� ெத��� ெகா����த
அவ�, அவ�ைற ��ைமயாக ெவ��ட��ைல. ”நா� ெசா�வைத யா�� ந�ப
மா�டா�க�. ஆனா� இைவ நா�� ஆ��க���� ��� க�ட�ப��
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இ��கலா�” எ�ற க��ைத ம��� ெத���தா�. பா� �ர�ட� இ�த�
�ர��க� ���� ஆரா��� “A search in secret egypt” எ�ற தைல���
�ைவயானெதா� �ைல எ����ளா�. ஆ�க�, இ�னெத�� �வ��க
இயலாத ேதா�ற� ெகா�ட ம�ம உ�வ�க�, ���யாசமான ெசய�பா�கைள
உைடய மத���க�, அமா��ய�க�, மா���க வ�பா�க� ப��ெய�லா�
அ�த ��� பல தகவ�க� காண� �ைட���றன. அ�த ��� உ�ள
�ஷய�க� ந�ைம �ர���� உ���ேக அைழ��� ெச�ல� ��யைவயா��.
�ர��� ெவ�ேவ� அள� ��தாசார�க� ‘ைப‘ என�ப�� 3.142 எ�ற
அளைவ ஒ��ேய அைம�க�ப���ளன எ�ப� ம�ெறா� அ�சயமாக உ�ள�.
க�த�, வா�ய�, ��ஞான�, ெபௗ�க� ேபா�றைவ எ��� வளராத கால���
���யமாக எ�ப� இவ�ைற� கண���டா�க� எ�ப� ��ஞா�களா� ந�ப
��யாத அ�சயமாக உ�ள�.
ப�ைட� கால��� வா��த �ேஜாச� எ�ற ம�ன� எ��க�ட� ெப�� ேபா�
�க���யதாக��, அ�த� ேபா� ெவ���� �ைனவாக ஒ� �ர�ைட
உ�வா��னா� எ��� ஒ� க����ள�. அவ� இற�த �� அவர� உடைல�
பா�கா��� ெபா����, அவ� ���� �ல கால� க��� ���� வ�வா� எ�ற
ந���ைக��� அேத ேபா�� ஒ� �ர�ைட� க�� அ�� சமா� ைவ�தன�.
இற�த ம�ன�� ஆ� ெசா��க� ெச�� ���� வ��ேபா� ��� �����த
த� பைழய உட�ேலேய ம�ப��� �����ெகா���. எனேவ, அ�தகால� வ��
வைர இற�த உடைல� ெகடாம� பா�கா�ப� அவ�ய� எ�� க��ேய
எ���ய�க� இ�வைக� �ர��கைள� க����ளன�. ெதாட��� �� வ�த
பல�� அேத �ைறைய� ��ப����ளன�. அ�வா� பதன�ப����
பா�கா�க�ப�ட உட�க� தா� “ம��க�” எ�� அைழ�க�ப���றன.
எ���� தைலநக� ெக�ேரா�� இ���� �க�ெப�ற ைகஜா �ர�� �ேயா��
ம�ன�� �ர�� ஆ��. ெப��� தைலைய��, ��க��� உடைல��
ெகா�ட ’�����’ �ர�� உலக� �க� ெப�ற�. இ� �. �. 26 – �
��றா��� க�ட�ப���ள�. ��ஞானேமா, ெதா����பேமா எ��ேம
வளராத அ�த� கால��� எ�ப� இ�� இ���� அ�க எைட ெகா�ட க�கைள
ஒ�ற� �� ஒ�� ஏ��� க�����பா�க� எ�ப� ��ஞா�க��� ��யாத
��ராக உ�ள�. ைகஜா �ர��� �ைட�த ’���ம��ம’ எ�ற இளவரச��
உட�தா� உல�� �த� ம��யாக� க�த�ப��ற�. ைகஜா �ர�� அட��ய
இ�த ெந�ெரா�ேபா�� நகர� ேம�� பல அ�சய �ர��கைள த���
உ�ளட����ள�. இ�ேக பல �ைதய�க�, த�க� �ர�க�க� இ��பதாக��,
அவ�ைற எ��க�ட���� பா�கா�கேவ இற�தவ�க�� உடைல� �ைத��
�டேவ அவ�ைற�� �ைத�� ைவ���ளன� எ��� ஒ� ���� உ�ள�.
இ��� பல நா�ைட� ேச��தவ�க� அ�த� �ைதய�கைள அ�� ேத�
வ���றன�.
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இ�த வைக� �ர��க� �லவ��� �ரமா�டமான பல உ�வ�க�
ெச��க�ப���ளன. இைவ எ���ய ம�ன�களான பாேரா�க�� உ�வ�க�
எ���, அ�ல, ேவ��� �ரக ம�த�க�� உ�வ�க� இைவ எ��� இ�ேவ�
க����க� உ�ளன.
ஒ� �ல� இ�தவைக� �ர��க� ம�த�களா� க�ட�பட��ைல; ம�த�கைள
�ட� ப�ேவ� அ�சய ஆ�ற�க� ைகவர� ெப�ற ேவ��� �ரக ம�த�களா�
க�ட�ப�டைவ எ��� ����றன�. இ�த� ���� உ�ைம இ��கலா� எ��
��� ர�ய ��ஞா�க�, ����� �ர�ைட� ேபா�ற ஓ� �ர��
உ�வ��ைல ெச�வா�� �ரக �ர��க��� அ�ேக காண�ப�வதாக�
�������றன�. அவ�க�, ெச�வா�� �ரக��� ைசேடா�� என�
���க�ப�� ஒ� ப���� காண�ப�� �ர�� ேபா�ற அைம��க����,
எ���� �ர��க���� ெந���ய ெதாட�� இ��க� ��� எ���
க����றன�.
அ�ப�யானா� ெச�வா� �ரக��� வா��த ேவ��� �ரகவா�க�தா� இ�த�
�ர��கைள உ�வா��னா�களா? அவ�க� த�கள� வா�ய� ெதாட���காக�
தா� ஒ� �����ட ெபௗ�க� கண�� அள�� உைடய இ� �ர��கைள
���� உ�வா����ளா�களா? அ�ப�யானா� அவ�க� இ�ேபா� எ�ேக?
ெச�வா�� �ரக��� ம�த�க� வ��பதாக� ெசா�ல�ப�வ� உ�ைமதானா?
இ�ைல, இைவெய�லா� ெவ�� க�பைனக� தானா?
ஆரா���க� ெதாட��� ெகா������றன. கால� தா� இவ���ெக�லா�
ப�� ெசா�ல ேவ���.
***
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�டைன� கா�த ��

ந�ப ��யாத அ�சய�களா� �ர��ய�தா� வா��ைக. �லவ���� ஏ�,
எ�ப�, எதனா� எ�� ந�மா� காரண� ெசா�ல ��யா�. ஏதாவ� சா��,
ேபா�� அ�ல� உ��கமாக ‘ேம��’ எ�ெற�லா� ெசா��� த���� ��ேவா�.
ந�மா� அவ�ைற� ெச�ய�� இயலா�. க��த மன� அைத ந�ப�� ந�பா�.
இ�ப��தா� இ�ேக பலர� வா��ைக இ�ேக���லாம�, அ�ேக���லாம�
நக��� ெகா�����ற�. அ�ப� �ல �ஷய�க�� ந���ைக இ�லாதவராக
இ��தா� சாராதா �ரச�ன� எ�ற இய�ெபய� ெகா�ட �வா�
���ணா�தான�த�. அவ� ராம���ண பரமஹ�ச�� �ட�க�� ஒ�வ�.
�ேவகான�த�� அ���� உக�தவ�.

���ணா�தான�த��� இைற ந���ைக அ�க�. ஆனா� ேப� ேபா�றவ���
ந���ைக இ�ைல. ேப� ஒ�����மானா� அைத ேந�� காணேவ���.
அ�ேபா�தா� ந�ப ���� எ�ப� அவர� �டமான எ�ணமாக இ��த�.
அத�காக அவ� ப�ேவ� ஆ��கைள ேம�ெகா�டா�. பல ��தக�கைள வா���
ப��தா�. ேப� இ��பதாக� ெசா�ல�ப�ட ��க��ெக�லா� ெச�� ேத�னா�.
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இர�� த��னா�. ஆனா� இவர� க�க��� எ�த� ேப�� த���பட��ைல.
அதனா� அவ��� அ�த �ஷய�க�� ந���ைக ப��ப�யாக� �ைறய
ஆர���த�. எ�லா� ம�த மன��� �ணான க�பைனதா� எ�� எ�ண
ஆர���தா�
ஒ� நா�…. வராகநக� மட���� அ��லான ஆ� நடமா�ட� இ�லாத ஒ�
���� ேப���பதாக�� இர� அ�ேக ெச�� த��னா� ேபைய� காணலா�
எ��� �ல� ��ன�. ���ணா�தான�த�� ���த ஆ�வ��ட� யா�ட��
ெசா��� ெகா�ளாம� இர�� அ�த ���� ேபா�� த��னா�. ந��ர�
ெந���ய�. அவ� ேபைய எ�� ேநா��� கா����தா�. ச�� ேநர� ெச�ற�.
அ�ேபா� அவ� அம�����த அேத அைற�� �ைல�� ம�கலான ெவ��ச�
ஒ�� ேதா��ய�. �� அ� ெகா�ச� ெகா�சமாக �ரகாச� அைட�த�. அ�த
ெவ��ச��� ம���� க�க� இர�� ேதா��ய�. அ� ���த ேகாப��ட�
�வா�கைள ேநா�� ெம�ல நக��� வ�த�.
�வா�க�� இர�த� அ�ச�தா� உைற�த�. உட� �ய��� ஒ�க ஆர���த�.
நா�� உல��த�. அ�ச��ட� �வா�க�, தன� ��ேதவரான � ராம���ண
பரமஹ�சைர மனதார ேவ��� ெகா�டா�.
உடேன ��ேதவ�� உ�வ� ���ணா�தான�த�� �� ேதா��ய�. அவர�
கர�கைள� பா�கா�பாக� ப���ெகா��, “மகேன! ஏ� இ�வாெற�லா�
உ���� ஆப�தான �ஷய�கைள� ேத� ஓ��றா�? எ�ேபா�� எ�ைனேய
�ைன��� ெகா���. அ�ேபா��. �� �ஷய�க�� உ� கவன�ைத� �தற
�டாேத” எ�� ����� மைற�த�. உடேன அ�த மாய�க�க�� மைற��
��டன.
தா� மைற�தா�� தன� அ��� �ட��காக ஆ� உ��� ேதா�� ந�
வ�கா��னா� ��ேதவ� ராம���ண பரமஹ�ச�. ��ைவ ந��ேனா�
ைக�ட�படா� எ�பத�� இ�த� ச�பவ� ஒ� சா�� அ�லவா?
�வா� �ேவகான�த�� ஆைணைய ஏ�� அெம��கா��� ேவதா�த�
க����கைள� பர�ப� ெச�ற �வா� ���ணா�தான�த�, சா�
�ரா���ேகா�� உ�ள ேவதா�த ச�க��� தைலவராக த� வா�நா� இ��
வைர ப�யா��னா�. �த� �த�� ேம��ல�� இ���க��� எ�� ஒ�
ஆலய�ைத ��மா��த ெப�ைம �வா� ���ணா�தான�தைரேய ேச��. ஒ�
ைப��ய�கார� தவ�தலாக எ��த ைக� ���னா� காய� ப�� 1915�
ஆ��� சா��ரா���ேகா�� உ�� �ற�தா� �வா� ���ணா�தான�த�.
***
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மரண��� ��....

மரண� எ�ப� த���க ��யா�. இ���ல�� �ற�த ஒ�ெவா�வ�� �ற�த
�� க���பாக எ�றாவ� ஒ�நா� இற��தா� ஆக ேவ���. ச� அ�த
இற����� �� எ�ன நட��ற�, அ�வைர ம�த உட�� அவன�
எ�ண�களாக வா��த அ�த உ�� எ�னவா�ற� எ�ெற�லா�
ெசா�ல�ப�வைத இ�த� க��ைர�� பா��ேபா�.
ம�த� இற�த �ற� அவன� ஆ�மா ேம�லக� ெச��ற�. அ�� அ� ெச�த
பாவ, ���ய�க��ேக�ப��, ஆ�மா�� ப��வ�ைல�ேக�ப�� ���ம
உலக�க�� வ���ற�. ம��ற� எ��� த�க� க�ம�ைனகைள� �����
ெகா�ள ேவ��ய ஆ�மா�க�, அத�கான கால� வ�� வைர கா������றன.
ஆ�மா�� த���ேக�ப ப�ேவ� வள���கைள�� அைவ ெப���றன.
இய��ேலேய ந�லவ�களாக வா��� மைற�தவ�க�, ���� ம��ற� எ���
த�க� க�ம� கண�ைக� க��க ேவ��யவ�களாக இ��தா� அவ�க� ேம��
ந�லவ�களாக அ�� ஆ�றா�க�. அ�ேபா�� தா�க� ெச�த ��ைனக���
உ�ைமயாகேவ அ�� மன� வ���� ஆ�மா�க� ந�ல ப��வ�ைத
அைட��றன. இ�த� ப��வமான� அவ�கள� ம��ற�க�� ேபா��
ெதாட��� அவ�கைள ந�வ��ப����ற�. அதாவ� ம��ற��� இ�வைக
ஆ�மா�க� ந���தைன�ட�, ேந�ைமயான வா��ைக வாழ �ைன�ற�.
இவ�க�� வா��� ச��த க�மா��, �ரார�த க�மா�� ெசயலா����றன.
இவ�க� ந�ல மன� ப��வ� ெப�� �வ�க�� ெச�லாததா� ஆகா�ய
க�மா�ன� பா���க� அ�க� ேந�வ��ைல. �ள�கமாக� ெசா�னா� இவ�க�
ம�த�க�� ���ற�-ம��ற�� �ழ���� அத� அ��த க�ட���� ப�ணாம
வள������றா�க� எ�� ெசா�லலா�.
ஆக மரண�ேதா� ஒ� ம�த�� வா��ைக ���� ெப�வ��ைல. அ� ேம��
ேம�� ெதாட��ற�. ச�, அ�ப�யானா� யா��� ம��ற�க� ஏ�படா� எ�ற
ச�ேதக� ேதா���றத�லவா? சா��ர�க���, க�ட �ராண�, கேடாப�ஷ�
ேபா�றவ���� �ற�ப�� ம��ற�, ப��ய ெச��கைள� பா��ேபா�.
ெபா�வாக ���� அ�ப��க ேவ��ய அைன�ைத�� அ�ப���
���தவ��� ���� ம��ற� ஏ�ப�வ��ைல. இ� க�ம ��யாதலா�
த�கள� க�ம�ைத அ�ப��கேவ உ��க� �ற�ெப����றன. அவ�ைற
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����மாக அ�ப��� ���, இ� அ�ப��க ச��த க�மா, �ரார�த க�மா,
ஆகா�ய க�மா என ஏ�� இ�லாதவ�க��� ம��ற� ஏ�ப�வ��ைல.
இ��லக ஆைசக� ஏ�� இ�லாம�, ப�ற�ற வா��ைக வா�பவ�க����,
தவேயா�க���� ம��ற� இ�ைல.
�ற�த தவ��ட�� ப���ட�� வா���, இைறைவ� ஒ�வைனேய த�க�
ப��� ேகாடாக� ெகா��, தா�க� ெச��� ெசய�க� அைன�ைத��
இைறவ��ேக அ��ப��� வா�பவ�க��� ம��ற� இ�ைல.
தா�க� ெச�த பாவ� கண���, ���ய� கண��� ச�யா� க��க ஏ��
க�ம�ைனக� இ�லாதவ��� ம��ற� ஏ�ப�வ��ைல.
த�னல� க�தா� வா��� மைற�த மகா�க��� ம��ற� இ�ைல.
இைறவ�� க�டைள�ப� ம��ேம அவ�கள� அவதார� �க��.
ப�த�, பாச�, ேமாக�, அக�ைத, காம� ேபா�ற மன அ���க����� ��ப��,
இ��லக வா�ைவ ெவ���, இைறவைனேய சதா �யா���, அவ�
நாம�ைதேய எ�ேபா�� �� வ�� உ�ைமயான ப�த�க��� ம��ற�
ஏ�ப�வ��ைல.
எ�லா ஆைசக�� ���தா�� �ல க�ம எ�ச�கைள ம��� க��க இயலாம�
அத�ேக�றவா� உட��ைல, ஆ���ைல இட� தரா� இற�� ேபானவ�க�
���� ���� ம��ற� எ���றா�க�. அவ�க� �ல கால� ம�தனாகேவா
அ�ல� ��க�களாகேவா (அதாவ� ெச�வ�த� ��� நா�����க� ேபால)
வா��� ���, த�கள� க�ம� கண��கைள ேந� ெச�த �� மர���றா�க�.
அவ�க��� ���� ம��ற� எ�ப� ஏ�படா�.
– இ� ேபா�ற பல காரண�க� ம��ற� ப�� நம� சா��ர�க��
�ற��ப���ளன. இ�� ���யமான உ�ைம எ�னெவ�றா� �ற� எ��த
அைனவ��, அதாவ� நம� சா��ர�க� ��� �ைற�ப� பரமா�மா�����
���� வ�த �வா�மா�க� அைனவ��, ஏதாவ� ஒ� கால��� அ�த�
பரமா�மாேவா� இைண��தா� ஆக ேவ���. அ� ஒ� �ற���� �கழலா�.
அ�ல� அத�� ஓரா�ர� �ற�க� எ��க ேவ���� வரலா�. அ� அ�த�த
ஆ�மா�� ப�ப��வ�ைத� ெபா��ேத �க��ற� எனலா�. ��ஞான� ப��
பா��தா� �ரப�ச ச�� எ�ற பரம அ������ ���� வ�த அ� எ���
�க� ���� அ�த� பரம அ�ேவா� ஒ��ைணவேத ��� அ�ல� �� ேப�
என�ப��ற�.
உ��களாக� �ற�த நா� எ�ேலா�� எ�றாவ� ஒ�நா�, ஏதாவ� ஒ�
�ற��� அ�த �ைலைய எ�த� தா� ேபா�ேறா� எ�ப�� எ��த
ஐய���ைல.
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ஆ�க� உ�ைமயா, ெபா�யா?

ஆ�க� எ�ற ெபயைர� ேக�டாேல ெப��பாேலா��� ஒ��த அ�ச� ஏ�ப��.
ஒ� �ல� அெத�லா� ெவ�� �டந���ைக என� ��வ�. ஆனா� இற�த
த�க� ��ேனா�கைள� �ல ெத�வமாக வண��வ�. அவ�க�ைடய �ைன�
நா�க�� �ள�ேக��� பைடய� இ�வ�. அ�னதான�க� ெச�வ�. இ�ேவ
‘��தா� கட�’ என த��� �ற�ப���ற�. �ைன� நா� ெகா�டா�வ��,
இற�தவ�க�� �ைனவாக அவ�கள� உ�வ� �ைலக��� மாைல���
வண��வ�� உ�வ வ�பா�ைட ஒ�தேத! வ�பா��� அ��பைடேய
�ைனைவ� ேபா��த��, ந�� உண��ட� இ��த�ேம! இைதேய
ப��மா�க�� ெச���றன�. நா��க�க�� ெச�� வ���றன�. ச�, அ�வா�
இற�பவ�க� எ�ன ஆ��றன� எ�ப� ����� ெசா�ல�ப�� �ஷய�கைள
இ� பா��ேபா�.
ம�த� இற�த �� அவ� உ�ரான� அைட�� �ைலேய ‘ஆ��ைல’
என�ப��ற�. இ�த ஆ� �ைல�� அவ��� �ல�க�� உத�
ேதைவ�ப�வ��ைல. கால�, இட�, ேநர� என அைன�ைத�� கட�த இ�த
ஆ�களா� �ைன�த ேநர��� �ைன�த இட��� ேதா�ற ����. த�கள�
ச��க��� ஏ�ப இ�வைக ஆ�க� �ற� மன��� தா�க�கைள ஏ�ப��த��
����. இ�வைக ஆ�க� ��ட� ��டமாக வா���றன. ெப��பா�� ஒ�த
க���ைடய ஆ�க� ஒ�றாக� ேச��� வ����றன. ஆ�மா�� ப�ப��வ
வள����� இ�த ஆ� �ைல அதைன ேம�� வள��க உத��ற�.
ஆ�க� உலக�
��ட� ��டமாக வ���� இ�த ஆ�க� த�க� ப��வ���ேக�ப��, ஆ�ம
வள��� ம��� ந�க�ம�க��ேக�ப�� ப�ேவ� �ைலக�� வ����றன.
இவ�ைற ெபா�வாக பாவ ேலாக ஆ�க�, ���ய ேலாக ஆ�க�, ம��ம
உலக ஆ�க� என ��� வைகயாக ஆ��லக ஆரா���யாள�க�
�������றன�. அவரவ� ெச�த பாவ, ���ய�க��ேக�ப��, அ�த
ஆ�மா�� தவ ஆ�றைல� (ப� ப��வ�) ெபா���� ம�த� இற�த �ற�
இ�வைக உலக�கைள அைட�றா� எ�ப� ந���ைக. �ய எ�ண�க�ட�
வா��தவ�க� இற�த ���� அைம��ழ�� த��ப�. அவ�க�, உ��ட�
இ��த கால��� த�க� உடலா�ய காரண ச�ர� �ல� ப�ேவ�
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��ெசய�கைள� ெச����ப�. �றைர� ������ பல இ�ப�கைள
அ�ப�����ப�. த�ேபா� உடலா�ய காரண ச�ர� இ�லாததா� அவ�களா�
அ� ேபா�ற இ�ப�கைள �கர ��யா�. ஆகேவ அவ�க� இற�த �ற�� அேத
�ைன�ட� இ��ப�. த�கைள� ேபா�ற �ய ஆ�க�ட� ��டாக வ��ப�.
அவ��� �ல ஆ�மா�க� தா�க� இற�� ��ேடா� எ�ற உ�ைமைய� �ட
உணரா� இ��ப�. �ல ஆ�மா�க� த�க� ஆைசகைள �ைறேவ���
ெகா�வத�காக பல�னமான மன� ெகா�டவர� உடைல� பய�ப����
ெகா�வ�. அவ�கைள� ���� த�கள� எ�ண�கைள �ைறேவ��� ெகா�வ�.
இ�ேவ ேப� ���த� என�ப���ற�.
ஆ� உலக ஆரா���க�
ஆ� உலக� ப�� உலெக���� ஆரா���க� நட�த வ�ண� உ�ளன. �ல
சமய� ஆ�வாள�கள� க����க� �ல ஒ���ெகா�� மா�ப��� உ�ளன.
உதாரணமாக ஆ� உலக� ப�� ஆரா��த ெவ�நா�டவ� ஒ�வ��� ஆ� ��ய
தகவ�க�: “ஆ��லக��� (ஏ, �, �, �) என நா�� ப��க� உ�ளன. ஏ, �
ப���� இ��பவ�க� எ�லா உலக�ைத�� பா��க����. �ைன�த ேநர���
எ��� ெச�ல ����. இவ�க� ���ய� ெச�தவ�க�. �-ப��������
ஏ-ப����� ெச�ல ����. � ப���� வா�பவ�க� த�கள� ந�ல
எ�ண�க� �ல� ஏ �ைல�� உயர ����. இ�� ப���� இ��பவ�க�
ேப�க�, �ய ஆ�க� என அைழ�க�ப���றன�. எ��கால�ைத� ப�� ச�யாக
க���� ெசா��ற ச�� ஏ, � ப���� உ�ளவ�க��� ம��ேம உ��.
கட��� ஆைண�ப�, ப���த ஆ�மா�க� ஆ�க� உலக�ைத� ெபா��ேப��
நட����றன.”
ஆ�க� ப����, ேதவைதக� ப���� க�ணதாச� தன� அ��த��ள
இ��மத� ��� ���������றா�. அ���� அவ�, “இற��
ேபானவ�க�ைடய ஆ� த�க���� ��யமானவ�க� உட�� ���� ேப�வ��
உ��. ேவ� உட�கைள ��யமா��ெகா�� ேப�வ�� உ��. என�ேக இ��
அ�பவ� உ��. 1941-ஆ� ஆ�� எ� உட� �ற�த நாலாவ� சேகாத�
இற�� ேபானா�. அவ��� இர�� ெப�க��, ஒ� ைபய�� உ��. அ�த�
ெப�க�� ��த ெப���, எ� சேகாத��� ஆ� வ�� ேப�வ� உ��.
ஏதாவ� ���யமான �ர��ைனகைள� ப��ய� ேப��ெகா������ேபா� எ�
சேகாத��� ஆ� த� மக� உட��� வ�� ேப��. அ�த� ெப���� நா�
மாம�! சாதாரண ேநர�க�� ‘மாமா’ எ�றைழ���ற அ�த� ெப�, ஆ� வ��
அைழ���ேபா�, ‘த��’ எ�றைழ���. ம�ற உற�னைர��, எ� சேகாத�
எ�ப� அைழ�பாேரா, அ�ப�ேய அைழ���. ேம��, �ர�� எ� சேகாத���
�ரலாகேவ இ����. இைதநா� பல�ைற க�����ேற�. ஆ� வ�� ெசா�ன
�ஷய�கெள�லா� நட������றன” எ�� ெத�������றா�.
ஆ�க� எ�லா� �ட ந���ைக, மன� �ரா�� எ�ப� �லர� க���. ஆனா�
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க�ணதாச� ேபா�றவ�க� இ�� ஆரா��� உ�ைம உ�ள� என ஒ���
ெகா���ளன�. அவ�ைற தன� ��க��� ெத�����ளன�.
ெவ�நா�க�� இ��ைற ���� �ைறய ஆ��க� ேம�ெகா�ள�ப��
வ���றன. Electronic voice phenomenon எ�ற க�� �ல� ஆ�க�� �ர�கைள
ஆரா���யாள�க� ப�� ெச���ளன�. �ல� ��ய பல க��க� �ல�
ஆ�கைள �ைக�படெம���� உ�ளன�. மா�� மா�� எ�ற ஆ�வாள�
��ல�� ஆ��ட� ேபச �ய�� ெச�� அ�� ெவ�� ெப���ளா�.
அ�ேபா�� ரா��� எ�ற ஆ�வாள�� ந�பரான ேரமா�� ேக� எ�பவ��
ஆ� உலக ஆ��� ஆ�வ��ட� ஈ�ப�� பல உ�ைமகைள ������ளா�.
இ��யா��� பல ஆரா���க� நட�� வ���றன.
ந� ��ேனா�க�� ஆ� ந�ேமா� உ�கா��� தன��� ���த இ��,
வைடைய� சா���� நா� எ��கால��� எ�றாவ� ஒ�நா� வர�� ���!
***
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ந�மா� ந�ப ��யாத பல �ஷய�கைள� ெகா�ட�தா� மா�ட வா��ைக.
�ல �ஷய�க� நம� அ���� அ�பா�ப�டைவயாக, ஏ�, எத�� எ��
ப��தா��� ெசா�ல இயலாததாக இ����றன. அ�ப��ப�ட ஒ��தா� இ�.
�ரா�� ம�ன� 16� ���� வா��ைக���, அவ���� �ல ��றா��க�
��� ேதா��ய �� ��வர� வா��ைக�� �க ெந���ய ெதாட��க�
உ�ளன. அ� எ�ன எ�பைத� �ேழ பா��கலா�.
�� ��வ�
16� ��
�ற�� ஆக�� 23, 1215
�ற�� ஏ�ர� 23, 1754
சேகாத� எ�செப� �ற�� : 1225
சேகாத� இஸெப� �ற�� : 1764
த�ைத மரண� : 1226
த�ைத மரண� : 1765
��மண� : 1231
��மண� : 1770
�ரா��� ம�னராத� : 1235
�ரா��� ம�னராத� : 1774
3� ஜா�ஜூட� உட�ப��ைக : 1243
ெஹ��ேயா� உட�ப��ைக : 1782
��நா�� இளவரச� ��வைர அ���ய� : 1249
1788

��வ� வ�த� :

அ�கார�க� ப��தலான� : 1250
ப��தலா� �ைற��� ெச�ற� : 1789
31

ம�ன� ஒ��க�ப�ட� : 1250
ம�ன� �ற�க��க�ப�ட� : 1789
�ர�� ஆர�ப� : 1250
�யர� ஆர�ப� : 1789
இஸெப� இற�� : 1250
இஸெப� �. அ�ேகா�ேம மரண� : 1789
ஒ�� ����� மரண� : 1253
��� �ளா�ேச மரண� : 1792
மரணமைட�த� : 1254
ேஜாேகா�� ஆக ����ய� : 1793
ம�ன� �ைத�க�ப�த� : 1254
�ல� ெகா�ல�ப�த� : 1793

ம�ன� ��ல��� க��

இ�� எ�ன அ�சய� எ����களா? ஒ�ெவா� ச�பவ����� இைடேய
இ���� 539 ஆ��க� ���யாச�தா�. அ�ம��ம�ல; �ரா�� எ���
இைளஞ� ம�ன� 16� ��� �� அ�� ெகா����தா�. 1774� அவர�
����� �ழாைவ� காண ெதாைல�ர������ நட�ேத வ�� கல��
ெகா�டா�. ஆனா� அேத இைளஞ�தா� அவைர ’��ல���’ எ�ற
எ��ர��� ைவ�� தைலைய� ������ ப�ைய �ைறேவ��னா�.
வா��ைக ஒ� ��யாத ���தா� இ�ைலயா?
***
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மாயமா� மைற�த மகா�

மகா�களா�� �தத�களா�� �ற�� ெப�ற �� நம� பாரத ��. தா�, தன�
எ�ற �ைனெவா��� வா��தவ�க� அ���த�க�. அவ�க�� ேயா�க�,
��த�க�, ��வ�க�, ஞா�க�, அவ�த�க� எ�� பல ���ன� உ��.
அ� ����� ஆ�� நட�� ெகா����த கால�. ஒ� ஆ��ேலய அ�கா�
தன� ��ைர�� கா�� வ��� ெச�� ெகா����தா�. அ� ம�த
நடமா�ட� இ�லாத கா�. வ��� ஒ� பாைற �� ம�த� ஒ�வ�
அம�����பைத� க�டா� அ�த ஆ��ேலய�. அ�த ம�த� ��வா�யாக
அம������ எ�ேகா ெவ���� பா���� ெகா����தா�. ��ைர
ெச�வைதேயா, அத� �� ேவகமாக ஒ� ம�த� ெச�வைதேயா அவ�
கவ��க��ைல. அைத� க�ட அ�த அ�கா� ’யாேரா பாவ� மன ேநாயா�
ேபா����ற�. இ��யா�� இ� ேபா�� �ைறய ேப� இ���றா�க�’ எ��
�ைன��, ேவகமாக ��ைரைய� ெச���னா�.
�ல ைம� �ர� ேபா���பா�. அேத ம�த� எ����ற� ஒ� பாைற �� அம���
ெகா����பைத� க�டா�. அ�கா��� ஒேர அ����. ஆ�ச�ய�. ’எ�ப� இ�த
ம�த� தன�� ��னா� இ�ேக வ�தா�’ எ��. ஒ� ேவைள இ�த ம�த�
அ�த ம�த�� சேகாதரராக இ��கலா� அ�ல� ��த�க� எ�பதா� ஒேர
ேதா�ற� ெகா����கலா� எ�� �ைன��� ெகா�ேட தன� பயண�ைத�
ெதாட��தா�.
�ல ம� ேநர� ெச�ற�. அ�த அ�கா���� ��ெரன த��� தாக� எ��த�.
அ��� எ�காவ� ���� �ைட��மா எ�� ேத�� பா��தா�. ஒேர ெச���,
ெகா���, மர�மாக இ��தேத அ�� �ணேறா, �ளேமா, ஆேறா எ���
த���பட��ைல. தாக��டேன பயண� ெச�தவ�, ச��� ெதாைல�� ஒ�
ம�த� நட�� ெச�� ெகா����தைத� பா��தா�. அ��� எ�காவ� த���
�ைட��மா எ�� அ�த ம�த�ட� ேக�கலா� என �ைன�� ேவகமாக
��ைரைய� ெச���னா�.
அ�த ம�த� அ�ேக ெச�� ��ைரைய ���� ���, ����� அவ� �க�ைத�
பா��தவ� அ���� ேபானா�. காரண�, வ��� அவ� இர�� �ைற ச���த
அேத ம�த� தா� இவ�.
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தா� இ�வள� �ைரவாக ��ைர�� வ�� ெகா����� ேபா�, த�ைன�
கட�� ெச�லாம� எ�ப� அ�த ம�த� தன�� ��னா� ெச�ல ���த� எ��
ேயா��தா� அ�த ஆ��ேலய�. இவ� ஒ� �க� ெப�ய மகானாக�தா� இ��க
ேவ���. அவ�களா� தா� இைவெய�லா� சா��ய� என �ைன�தவ�, அ�த
ம�த� �� ேபா� ��� த�க� வழ�க�ப� ஒ� ’ச���’ ைவ�தா�.
அ�வைர �ர�ம��� ல�����த அ�த ம�த� அக உண�� ெப�றா�.
ஆ��ேலயைர க�ைண�ட� ேநா��னா�. அ�த ���� ���ய��� அ�த
ஆ��ேலய அ�கா� �ைள�� ம���� ெகா������ ேபாேத, அ�த ம�த�
ெம�ல நட�� ��ேன ெச�� ��ெரன� காணாம� ேபானா�.
அ�கா� �ைக�தா�. அ��� இ��� ஓ�னா�. ேத�னா�. க��, ������
பா��தா�. அ�த ம�த� க��� படேவ இ�ைல. அ� ம����ல; அவ���
அ�வைர இ��த தாக�� ���த�ட�, உட�� கைள�� ��� ��ைமயான
���ண��� ெப����த�.
தைலைமயக����� ெச�� இ�த �ஷய�கைள சக ஆ��ேலய ந�ப�க�ட�
ெத���தவ�, தன� நா������� இதைன� ப�� ெச�தா�.
அ�த அ� அ��த மகா� ேவ� யா�ம�ல ெமௗன ��வா�, அவ�தரா� �ள��,
இ��றா��க���� ேம� இ��ல�� வா��� பலர� வா��ைக �ற�க�
காரணமான � சதா�வ �ர�ேம��ர� தா�.

அவர� �வ சமா� ஆலய� க�ைர அ����ள ெந��� உ�ள�. ஒேர சமய���
��� இட�க�� சமா� ெகா�டவ� எ�ற ெப�ைம�� இ�மகா��� உ��.
ெந��� ம��ம�லாம� மானாம�ைர��� இவர� சமா� ஆலய� உ�ள�.
கா����� இவர� சமா� இ��பதாக ஒ� ந���ைக உ��.
34
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கட�ைள� க�டவ�

கட�ைள� காண ���மா? க�டவ�க� யாேர�� உ�ளாரா? – இ�
பல���� ேதா��� ேக��. அ�கால��� ��வ�க� க�� தவ� ெச��
கட�ைள� க�டதாக நா� �ராண�க�� ப������ேறா�. கட��� �ர�
“அச��”யாக ஒ��� பல �ஷய�கைள� ெத���ததாக�� �ராண�க�
�������றன. ஆனா�, இைவெய�லா� ���க ���க� க�பைன; கட��
எ�ற ஒ�வேர இ�ைல – எ�ற �ர�� ஒ���� ெகா��தா� இ���ற�.
கட�ைள� ேத�ய �வா� �ேவகான�த� நா�ய� ��ேதவ� ராம���ண
பரமஹ�சைர. ��ேதவ�� அ�ளா� அவ� கட�ைள உண��தா�. அ�த�
கட��� ப��ரண ஆ�ேயா�, கட��� �ர���யாக ம�க�
ெதா�டா��னா�. உலெக��� பயண� ெச��, பாரத��� ெப�ைமைய
அைன�� ம�க�� அ�ய� ெச�த�ட�, பாரத��� �க� ெப�ய ஆ��க
����ண���ைய�� ஏ�ப���ன�.
அ� ச�, உ�ைம�ேலேய கட�ைள� காண ���மா, அ�ப�� க�டவ�க�
யாராவ� இ���றா�களா எ�� ேக�டா�, ப��, ஆ�. இ���றா�க�
எ�ப�தா�. கட�ைள� க�ட� ம��ம�ல; அ�வா� க�டைத அவ�க� ப��
ெச��� ைவ�����றா�க�. அ�ப��ப�ட ஒ� ச�பவ� தா� இ�.
Colonel Lionel Blaze எ�பவ� ஒ� ஆ��ேலேய அ�கா�. இவ� 1795 – 1799
காலக�ட��� ெச�க�ப�� மாவ�ட ஆ��யராக இ��தா�. இ���க�
எ�றாேல ��டா�க� எ�ப� அவ� எ�ண�. இ���க� ச�யான
கா���ரா��க�, ப��காதவ�க�, ஒ���னமாக நட�� ெகா�பவ�க� எ��
இ��ய�கைள� ப�� �க�� இள�காரமாக அவ�, தன� சக அ�கா�க�ட� ���
ெகா����பா�. அ� ம��ம�ல; �ைலைய வண��� இ���க�
ைப��ய�கார�க� எ�ப�� அவ� எ�ண�.
ஒ�நா�… அவர� ஆ�����ப�ட ம�ரா�தக� ப���� ெப� மைழ ஏ�ப�ட�.
�க� ெப�ய ெவ�ள� ���த�. அ���ள ஏ� உைட�� ��� ���ைல��
இ��த�. அ�வா� உைட�தா� அ�த ஊ�� ��� உ�ள ��ன� ��ன
�ராம�க�� ெவ�ள�தா� அ��� ���. அதனா� எ�ன ெச�வெத��
ெத�யாம� கவைல�ட� அவ� அ�த ஏ�ைய� பா�ைவ���� ெகா����தா�.
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அ�ேபா� அ�த ஊ�� ெபா�ம�க� அவ�ட� வ�� ஏதாவ� உத� ெச��� ப�
ேவ��� ெகா�டன�. அவ�தா� ��ட� ேப�வ�யா��ேற! உடேன அ�த
ம�க�ட�, “��க� ேகா�� க�� வண�����கேள! ஒ� ெத�வ�. அ�த
ெத�வ� இ�த ஏ��� கைரைய உைடபடாம� கா�க ேவ��ய�தாேன?‘ எ��
ேக�டா�.
உடேன அ���ள ெப�யவ� ஒ�வ�, “ஐயா, அ�ெல�ன ச�ேதக�? நா�க�
எ�ேபா�� வண��� ராம� எ�கைள� ைக�ட மா�டா�. ��சய� எ�கைள��,
இ�த ஊைர�� ஏ� உ�கைள�� �ட எ�லா ��ப�க������ கா�பா�”
எ�றா� ந���ைக�ட�.
“�, அ�ப�யா? ராம� எ�� ஒ�வ� இ��தா� அைத� ெச�ய��ேம, பா��ேபா�”
எ�� ெசா�� ��� தன� இ���ட����� ெச�� ��டா�.
ம�க�� � ராம �ராைன ேநா��� �ரா��தைன ெச�தவாேற கைல��
ெச�றன�.
ந��ர� ேநர�. மைழ இ��� ��ரமான�. ��சய� ஏ� உைட�� இ����
எ�� �ைன�தா� அ�கா�. ச�, �ைலைம எ�னெவ�� பா���, ேமல�கா����
தகவ� ெகா��ேபா� எ�� �ைன��, த� ஆளாக, ைக�� ஒ� �ைட�ட�
ஏ�ைய ேநா��� ெச�றா�.
��க�� ெவ�ள� ெப��ெக��� ஓ�� ெகா����த�. ” இ�த மைழ��
��சய� இ�ேநர� ஏ� �� �ளா� இ����” எ�� �ைன�த அ�கா�, ெம�ல
�ரம�ப�� கைர �� ஏ� ��� பா��தா�. க� வான� ������ததா� அ�த
இ���� அவ��� ஒ��ேம ெத�ய��ைல. ச�� ேநர� அ�ப�ேய ���
பா���� ெகா����தேபா� ��ெர�� ஒ� ��ன� ெவ��ய�. ப�ெர�ற
அ�த ��ன� ெவ��ச��� அ�த ஆ��ேலய� அ�த அ��த�
கா��ைய�க�டா�.
ஏ��� கைர �� உயரமான இர�� வா�ப�க� ��� ெகா����தா�க�.
அவ�க� �க� அ�த ��ன� ஒ��� �க அழகாக ஒ���� ெகா����த�.
இ�வ� ைகக��� ��, அ�� ைவ����தா�க�. ஏ�ைய உ�� ேநா��யவாேற,
எ��� ���மாக அ��� இ��� நட�� ெகா����தா�க�. ஒ� கண�, ஒேர
கண� தா� அ�த� கா��ைய� க�டா�. அ��த கண� அவ�க� மைற��
��டா�க�.
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அ�வள�தா�. அ�த அ�கா��� உட� ந���ய�. உ�ள� கல��ய�.
அ�ப�ேய �ேழ ���� ம������ �ரா��தைன ெச�தா�. தா� ��டலாக�
ெசா�ன� �ஜமா�� ேபானேத எ�ற �ய�� ஒ��ற�. இ���க� மைடய�க�
இ�ைல; அவ�க� ெத�வ�� ெவ�� க� இ�ைல எ�� உண��� ெகா�ட
ெப��த� ஒ��ற�. அவ�க� வண��� அ�த ெத�வ��� கா�� தன���
���யேத எ�ற ஆன�த� ம��ற�. அவ�க� மத வழ�க�ப� அ�ப�ேய �ேழ
���� ம������ �ரா��தைன ெச�தவ�, அ�ப�ேய ���� ���தவைர�
ேபா� ேகா�ைல ேநா�� ஓ�னா�.
ம�நா� ெபா�� �ல��த�. ெவ�ள� வ�����த�. ெப�மைழ ெப�த
அ���க� ஏ�� இ�லாம� வழ�க� ேபா� ஏ� அைம�யாக இ��த�. ஏ����
ெச�� அைத� பா���� ����த அ�த அ�கா� நட�த ச�பவ�ைத ம�க����
ெசா�ன�ட� அ�� �த� � ராம�ரா�� ப�தராக�� ஆனா�. � தாயா�
ச�ன�ைய ��தாக� க��� ெகா��த�ட�, பல ���ப�கைள அ�த
ஆலய����� ெச�தா�. நட�த ச�பவ�ைத அ�த ஆலய� க�ேவ����
ப����தா�. “இ�த த�ம� ���� ஜா�� கெல�ட� �ேயாென� �ேள� �ைர
அவ�கள�” எ�ற வாசக�ைத இ��� நா� அ�த� க�ெவ��� பா��க ����.
ேம�க�ட ச�பவ��னா� தா� ம�ரா�தக� ராம� “ஏ� கா�த ராம�” எ��
அைழ�க�ப��றா�.
***
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���ற�, ம��ற� உ�ைமக�

இ��மத� ��� �க ���ய த��வ� – ஒ�வ� ெச��� பாவ,
���ய�க��� �க ��சயமா�� பல���. அவ�ைற ஒ�வ� ��ைமயாக
அ�ப��க ஒ� �ற��� ��ய��ைல எ�றா� ம��ற� எ��தாவ� ��சய�
அ�ப��க ேவ�� வ�� – எ�ப�. அ�ச� இ�த ���ற�, ம��ற�க�
எ�லா� உ�ைமதானா? அ�ப� உ�ைம எ�றா� ஏ� எ�ேலா���� அ�த
�ைன�க� ேதா��வ��ைல? ஒ� �ல��� ம��ேம அ�த �ைன�க�
ேதா��வ� ஏ�? ஒ�வர� ���ற� தா� ம�றவ� எ�பத�� அ��ய�
��வமாக ஏதாவ� ஆதார� இ���றதா? -இைவெய�லா� ������ ேபா� எ��
ேக��க�. ஆரா������ய �வாத�க�.
ஆனா� ���ற�-ம��ற�க� எ�ப� உ�ைமதா�. ஒ�வர� ஆைசக��,
எ�ண�க�� அவ�க� ம��ற� எ��த ��ன�� ெதாட���றன – என
அைத ஆ�� ெச��� ��ஞா�க� ெத�����றன�. ஆனா� ம�ற
��ஞா�கேளா ஆ�த� ��ைற ம����றன�. ��க�ட ச�பவ� ���ற�ம��ற� எ�ப� உ�ைமதா� எ�பத�� ஒ� சா��.
மகளா�� �ற�த தா�
�� ���ைய� சா��த ����நக� எ��� ப���� வ��� வ�பவ� சா�
எ�� ���. அவ� �யா� ��ரா எ��� ெப�யவைர தன� ���ற� ைம�த�
எ�� ��னா�. தன� ��ைற ெம����க அ���� தம� ���ற�� ெபய�
’ேபா� பா�’ எ���, �யா� ��ரா அ��ற��� தன�� மகனாக இ��தா�
எ��� ெத���தா�. தன�� ஐ�� மக�க� எ��� அ�� ஒ� மகனான
�யா� �� தா� �க�� பாச� ெகா����ததாக�� அ�த பாச��னாலாேய
தா� த�ேபா� ம��ற� எ��� வ����பதாக�� அவ� ெத���தா�. ேம��
���ற��� த�ேமா� இ��தவ�க�ட� தா� ேப�ய ���யமான,
அ�தர�கமான, ���ப� ெதாட��ைடயவ�க� ம��ேம அ��த ெச��கைள��
அவ� ெத������தா�. அ�ெச�� 01-12-1985 ேத���ட இ�ல��ேரட�
��� வார இத�� பட��ட� ெவ�யான�.
அவ� ��ைற ஆரா��� பா��த அவள� ���ற� உற�ன�க� அவ� ��வ�
அைன��� உ�ைமதா� எ�� ��, அவேளா� ந�� பாரா��ன�. அ�த
அள��� மக�, ம�மக�, கணவ�, ���ப �ஷய�க�, ெவ���� நட�த� என39

பல �ஷய�கைள சா�யா� ெத�வாக �ைன� �ர ���த�.
தன� ��ைதய �ற�ைய ம��ம�ல; ம�ெறா� �ற�ைய�� அவளா� �ைன�
�ர ���த� ம�ெறா� அ�சய�. ேபா�பாயாக� தா� இற�த ��� ����
ஒ� �ற� எ��ததாக��. அ��ற��� தா� ஒ� �� ெப� �ழ�ைதயாக
இ��ததாக��, ஒ� நா� அவள� தாயா� �� �ைவ��� ெகா����தேபா�,
இவ� தவ� த��� ெதா���� வ��� ���� மரணமைட�� ��டதாக��
ெத���தா� சா�. அ��ற��� தா�, த�ைத ேபா�ற �ைன�க� தன��
��ைமயாக இ�ைல எ�� ��யவ�, ேபா�பாயாக� தா� வா��த கால���
பல �ைன�க� �க� ெத�வாக ஞாபக��� இ��பதாக�� ��னா�.
ேபா� பாயாக� தா� வா��த கால��� த� கணவ� �ர�த�ட� ஹ��வா�
ெச����ததாக��, அ�ேபா� ஒ� �ர�� த�ைன� காத�ேக க���
��டதாக�� ��� சா�, த�ேபா� ம��ற���� அ�த��� இ��பதாக�
��னா�. அவ� ெபா� �ற��ைல எ���, அவ� ��வ� அைன��ேம
உ�ைம எ��� அவ� கணவ� �ர�த�� ெந���ய உற�ன�க�
ெத���தன�. ேம�� ேபா�பாயான தன� ���ற��� தன�� ஒ� சேகாத�
இ��ததாக��, அவ� ெபய� ச��பா� எ��� ெத���தா�.

தன� ���ற�� கணவ� �ைக�பட� �� ��� சா�
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���ற� மக� (இ��ற��� த�ைத) �யா�ட� சா�
***
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��க�� ெக�ன���

அெம��க ஜனா�ப� ��க�� வா��ைக���, ம�ெறா� ஜனா�ப�யான ஜா�
எஃ� ெக�ன��� வா��ைக��� இைடேய �ைறய ஒ��ைமக� உ�ளன. ந�ப
��யாத அ�சய�களாக உ�ள அவ�ைற� ப��� பா��ேபாமா?
ஆ�ரஹா� ��க� கா��ர� மகா சைப��� ேத��ெத��க�ப�ட� 1846.
ஜா� எஃ� ெக�ன� ேத��ெத��க�ப�ட� 1946.
��க� �ைண� தைலவ� பத��கான ேத��� ேதா�ற� 1856.
ஜா� எஃ� ெக�ன� �ைண� தைலவ� பத��கான ேத��� ேதா��� ேபான�
1956.
��க� ஜனா�ப� ஆன� 1860
ஜா� எஃ� ெக�ன� ஜனா�ப� ஆன� 1960
��க� ேதா�க��த ��ப� ட�லா� �ற�த� 1813
ெக�ன� ேதா�க��த ��ச�� ��ஸ� �ற�த� 1913
��க�, ெக�ன� இ�வ�ேம ��� �வகார�க�� ெதாட�� ெகா����தன�.
இ�வர� மைன�க�ேம ெவ�ைள மா�ைக�� வ��தேபா� �ழ�ைதைய�
ெதாைல�தன�.
இ�வ�ேம ���� ெகா�ல�ப�ட� ஒ� ெவ��� �ழைம��.
இ�வ���ேம காய� ப�ட� தைல�ப����
��க�� ெசயலாள� ெபய� ெக�ன�
ெக�ன��� ெசயலாள� ெபய� ��க�
இ�வ�� ேதா�க��க�ப�ட� ெத�� மாகாண�ைத� ேச��தவ�களா�.
ெகா�ல�ப�ட�� ெத�� மாகாண�ைத� ேச��தவ�களா�தா�.
இ�வ�ைடய �ைண� தைலவர� ெபய�� ஜா�ஸ� தா�. ��க�� �ைண�
தைலவ� ெபய� ஆ��� ஜா�ஸ�. அவ� ெபா���� இ��த� 1847. ��கைன
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ெவ�ற அவ� �ற�த� 1808.
ெக�ன��� �ைண� தைலவ� ெபய� ��ட� ஜா�ஸ�. அவ� ெபா����
இ��த� 1947. ெக�ன�ைய ெவ�ற அவ� �ற�த� 1908.
��கைன� ெகா�ற ஜா� ���� �� �ற�த� 1838�.
ெக�ன�ைய� ெகா�ற ேல ஹா�� ஒ�வா�� �ற�த� 1939�.
ெகாைலயா�க� இ�வ�� ��� �தமான ெபய�� அைழ�க�ப�டா�க�.
��கைன� ெகா�றவ� ஜா� எ���, ���� எ���, �� எ��� ���
வைகயாக ந�ப�களா�, உற�ன�களா�, த�க� அ�கா�களா�
அைழ�க�ப�டா�. அ�ேபால ெக�ன�ைய� ெகா�றவ� ேல எ���, ஹா��
எ���, ஒ�வா�� எ��� அைழ�க�ப�டா�.
இ�வ�ைடய ெபய��� ெமா�த� 15 எ����க� இ��தன.
��க� ெகா�ல�ப�ட �ேய�ட�� ெபய� ’ஃேபா��’
ெக�ன� ெகா�ல�ப�ட� ��க� எ�ற ெபய� ெகா�ட ஃேபா��’ தயா��த
கா��.
��கைன� ெகா�ற ஜா� �ேய�ட����� த�� ஓ� ஒ� �ட���
��ப�டா�.
ெக�ன�ைய� ெகா�ற ஒ�வா�� ஒ� �ட������ த�� ஓ� �ேய�ட��
��ப�டா�.
�� ம��� ஓ�வா�� இ�வ�ேம த�க� த�டைனைய அ�ப���� ��னேர
ெகா�ல�ப�டன�.
ேம�க�ட தகவ�க� எ�லா� ஆ�ச�யமாக இ���ற�தாேன! இ�ைல.. இ�ைல..
எ�லாேம த�ெசய� எ����களா? அ�ச�, ஓ�ர�� �ஷய�க�
ேவ��மானா� த�ெசயலாக இ��கலா�. எ�லா �ஷய�க�ேம இ�ப��
த�ெசயலாக அைம�மா, அ� சா��ய�தானா? �����க�…
***
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ஈசா�ய ஞான ேத�க�

��வ�ணாமைலைய நா� வ�த �த� ஞா� � ஈசா�ய ஞான ேத�க�. �
அ�ணாமைலயா�� � உ�ணா�ைலய�ம�� �� உ��� வ�� காவ�
கா�க, தவ� ெச�த ெப�ைம���யவ� இ�மகா�. இவர� தைலயாய �ட�க��
ஒ�வராக �ள��யவ� ஐட� �ைர எ��� ஆ��ேலய�. �ற�பா� அவ�
ஆ��ேலயராக இ��தா�� ெகா�ைக அள�� ஓ� இ��வாகேவ வா��தா�.
இ�� மத��� �� ெகா����த ப�றா� அ�ணாசேல�வர� ஆலய���
���ழா�க��, உ�சவ�க�� தைடயறா� நட�க பண உத� ெச�தா�. தன�
ெசா�த� ெசல�� பல ���ப�கைள ேம�ெகா�டா�. தன� �ல�கைள��,
ெசா���கைள�� � அ�ணாசேல�வர� ஆலய���� அ��தா�.
��வ�ணாமைல�� நட��� கா���ைக �ப� ���ழா�� தவறாம� ஒ�ெவா�
வ�ட�� அவ� கல�� ெகா�வா�.

ஈசா�ய ஞான ேத�க�
அ�வா� ஒ��ைற அ�ணாமைல �ப�ைத� காண ஆவேலா� தன� ��ைர��
வ�� ெகா����தா� �ைர. அ�ேபா� பல�த மைழ ெப����ததா� ஆ���
ெவ�ள� ெப��ெக��� ஓ�யத�. அ�த ஆ�ைற� கட��தா�
அ�ணாமைல��� ெச�ல ேவ���. ஆனா� ெப��ய ெவ�ள��னா� ஆ�ைற�
கட�க இயல��ைல. ச�� ேநர� ேயா��த ஐட� �ைர, ‘ச��� நாதா,
உ�ைன� காண�� அ�ணாசேல�வரைர த���க�� நா� வ��
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ெகா�����ேற�. ச���ேவ �ேய உ�ற �ைண! �ேய சரண�’ எ��
���ெகா�ேட ��ைர�ட� ஆ��� இற����டா�. அவ�ட� வ�தவ�கேளா
பய�� ேபா� ��வா��யேதா�, ‘இ� எ�ன ��டா�தன�! ெவ�ள�
ெப��ெக��� ஓ�� ஆ����� இற��வதா�, அ��� ��ைர�ட�? �ைர
அ�வள�தா�, இ�� �ைழ�க மா�டா�’ என� த�க���� ேப�� ெகா�டன�.
அேத சமய�, அ�ணாமைல�� �யான��� ஆ�����த ஈசா�ய ஞான ேத�க�
������ �யான� கைல��, தன� ைகைய� ��� ெத��றமாக� தா���� ��
உய���னா�. அ� க�ட ப�த�க� �ய���றன�. �ல� அவ�ட� அத�கான
காரண�ைத� ேக�க, � ேத�கேரா அத��, ‘ந� அ�யவ� ஆ��� ���தா�
நாேம கா�பா�ற ேவ��மா�!’ எ�� �����, ���� ��ைட�� ஆ���
��டா�.
��� ேநர��� ஆ��� இற��ய ��ைர��, ஐட� �ைர�� எ�த �த�
ேசத�� இ�லாம� கைர ஏ�ன�. உடேன ��வ�ணாமைல�� வ��
��நாதரான ஈசா�ய ஞான ேத�கைர த���� அவர� பாத�க�� ����
வண��னா� ஐட� �ைர. ���� ஆ��வ��தா�. ஐட� �ைர�� ��
ப��ைய�� � ஈசா�ய ஞான ேத�க�� அள�ப�ய ஆ�றைல�� க��
ப�த�க� �ய�தன�.
� ஈசா�ய ஞான ேத�க�� �வ சமா� ஆலய� ��வ�ணாமைல��,
��வல�பாைத�� ���� ஈசான ��க� தா��, வல��ற��� ஈசான�
�ள�கைரைய ஒ�� அைம���ள�.
***
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அ�சய ம�த நா��ரடாம�

நா��ரடாம� ப�� ��க� ேக���ப����கலா�. �ரா�� நா�ைட�
ேச��தவ� இவ�. பார�ப�யமாகேவ இவ�கள� ���ப� வ��கால� உைர�த��
�றைம ெப����த�. அத� வ� இவ���� அ�த ஆ�ற� வ�த�. பார�ப�ய
ேசா�ட�ைத தன� ��ேனா�க�ட� ப��ற இவ�, “க�பாலா” �ைற என�ப��
ரக�ய ஆ�ட �ைறைய�� ப��றா�. ஆனா�� அவ�ைற எ�லா� ����
ம���வ�ைத �ைறயாக� ப��� டா�ட� ஆனா�.
தன� �யான ஆ�றலா��, �ல இரக�ய �ைற� ப���களா��, ம���வ�
�றைமயா�� �ராத ேநா�கைள எ�லா� ���� �க� ெப�றா�. ெம�ல ெம�ல
அவர� �க� நகெர��� பரவலா���. த�ைம �ர�சைன எ�� நா�
வ�தவ�கள� �ர�சைனகைள� ேபா��னா�. அவ�கள� ேநா�கைள�
�ண�ப���னா�. மன� ெத�ைவ ஏ�ப���னா�. வ��கால��� �கழ இ����
ெசய�கைள ��னேர �� அவ�கைள எ�ச��ைக ெச�தா�. அதனா� ம�க���
அவ� �� ெப�ய ம���� ம�யாைத�� இ��த�. அேத சமய� ஒ� �ல� அவர�
ேதா�ற�ைத�� நடவ��ைககைள�� பா��� அ��ன�. அ�ேபால அவ��
த������ வாழேவ ����னா�. அ��� இ��� நா��� பல ப��க��
நாேடா�யாக� ���� ெகா����பேத அவ� வழ�கமாக இ��த�.
பல சமய ��கள� ப��தா�. பல ரக�ய ��ைதகைள� க��� ேத��தா�.
ரசவாத�, மா���க�, இற�தவ�க�ட� ேப�த�, உடைல ���� ெவ�ேய
ெச�� வ�த� ேபா�ற பல ஆ�ற�க� ைக வர� ெப�றா�. அத� �ல� அவ�
ம�க�ைடேய ெபய�� �க�� அைடவைத பழைமவா�களான அ�நா��
க�ேதா��க சமய��ன� ���ப��ைல. அதனா� அவைர �சாரைண��
அைழ�தன�.
�சாரைண��� ெச�றா� மரண� ��சய� எ�பைத ��னேர உண��த
நா��ரடாம�, அ�ப��ைய ��� இட� ெபய��தா�. ��� கால� தைலமைற�
வா��ைக நட��யவ�, �� �ரா��� ெத��� ப����� ��ேய�னா�. ஒ�
ெப�ைண மண� ெச�� ெகா�� வா��ைக நட�த ஆர���தா�. ஆனா�
அவைர� ������த ஆ�ற�க� அவைர� ��மா இ��க �ட��ைல. அவைர�
க��யாக� ெகா�� த�க� ெசய�பா�கைள� ெதாட��தன.
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ஒ��ைற நா��ரடாம� சாைல�� நட�� ெகா����தா�. அ�ேபா�
க�ேதா��க இள� �ற� ஒ�வ� எ�ேர வ�வைத� க�டா�. அவைர உடேன
உ��� பா��தவ�, ம����� வண��, ெந��� ��ைவ� ������
ெகா�டா�.
அ�த நப� ஆ�ச�ய��ட� ெச�ைக��� காரண� �னவ, தா� வ��கால
ேபா���� த� வண�க�ைத� ெத���ததாக� ெசா�னா� நா��ரடாம�. அைத
அ�த இள� �ற� ந�ப��ைல. அைத� பா��த பா�ைவயாள�க�� ந�ப��ைல.
(ஆனா� ��கால��� அ� உ�ைமயா���. அ�த இள� �ற� ேபா� ஆனா�)
ெம�ல ெம�ல வ��கால��� நட��� �க���கைள� ெசா�ல ஆர���தா�
நா��ரடாம�. அ��த ஆ�� இ���ன சமய��� இ���ன நட��� எ��
����கைள� ெசா�ல��,. அ�ப�� ப���ைகக�� எ�த�� ஆர���தா�.
அைவெய�லா� அவ� ���தப�ேய �க� ச�யாக நட�க� �வ��ன. அத���
�ைட�த வரேவ��னா� ெம�ல ெம�ல ��கால��� எ�ென�ன நட���
எ�பைத எ���� வ��க ஆர���தா�.
இர�டா� ெஹ�� ம�ன� எ�ேபா�, எ�ப� இற�பா� எ�பைத அவ�
ெத������தா�. ஒ� �ைளயா��� ேபா� �ைள�� ஈ�� பா��� ம�ன�
இற�பா� என நா��ரடாம� ��������க, அத�ப�ேய நட�த�. அத�
��ன� நா��ரடாம� ஐேரா�பா ��வ�� �க� ெப�றா�. �ரபல�க� பல��
அவைர� ேத� வ�தன�. த�க� நா���� வ�ைக த��ப� அைழ�தன�.
அேதசமய� அவ��� எ����� இ��த�. சா�தா�� �டராக அவைர� க��ய
�ல� ஆ�கா�ேக ��ட� ேபா�� அவைர எ���க�� ெச�தன�,.
ஒ��ைற ஒ� ெச�வ�த�� ����� ������ அைழ�க�ப����தா�
நா��ரடாம�. அ�ெச�வ�த�� மா�ைக�� ���ற� இர�� ப��க�
க�ட�ப�� இ��தன. ஒ�� க���; ம�ெறா�� ெவ�ைள.
அ�த� ெச�வ�த� அவ�ைற� கா��, “இ�த இர�� ப��க�� எைத நா�
இ��ர� ����� சா��ட�ேபா�ேறா� எ�� உ�களா� ச�யாக� க����
ெசா�ல ���மா?”, எ�� ேக�டா�.
“ச�ேதகெம�ன? க���� ப��ைய நா� சா���ேவா�. ெவ�ைள� ப��ைய
ஓநா� உ�� ���,” எ�றா� நா��ரடாம�.
“இ�த மா�ைக��� ஓநாயா?” எ�� ��டலாக� ���த �ர� அ�����
அக�றா�. �� நா��ரடாமஸு��� ெத�யாம� ரக�யமாக சைமய�காரைர
அைழ�தவ�, அ�த ெவ�ைள� ப��ைய�தா� ெகா�� சைம�க ேவ���
எ�� ெசா�னா�. உடேன சைமய�கார�� அவ� க� ��னாேலேய அ�த
ெவ��ற� ப��ைய� ெகா�� சைம�க உ�ேள எ���� ெச�றா�.
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����� ���த�. அைனவ�� உ�� ���த��, �ர� ����
நா��ரடாம�ட�, “நா� ச����� எ�த� ப��ைய� சா���ேடா�?” எ��
ேக�டா�. உடேன நா��ரடாம�, “அ�தா� ��ேப ெசா�ேனேன, க����
ப��ைய�தா� சா���ேடா�” எ�றா�.
��டலாக� ���த அ��ர�, உடேன சைமய�காரைர அைழ�தா�. “எ�த�
ப��ைய� சைம�தா� எ�பைத இ�� எ�லா�ட�� ெசா�” எ�றா�.
சைமய�கார�, “க����ப��” எ�றா�.
�ர���� ஒேர அ����.
“ஆனா� நா� உ�ைன ெவ�ைள� ப��ைய�தாேன சைம�க� ெசா�ேன�?
எ� க� ��னா�தாேன அதைன � ெகா�றா�?” எ�றா�.
“ஆ�! �ர�ேவ! ஆனா� அ���� ேவக ைவ�க ைவ����த ப�� இைற��ைய
உ�க� ேவ�ைட நா� ெகௗ� இ����ெச�� ��ட�. அதனா� ேவ�
வ���� க���� ப��ைய� ெகா�� சைம��� ப�மா�ேன�” எ�றா�.
அ�த� �ர��� ேவ�ைடநா� உ�ைம�ேலேய ஒ� ஓநா���� �ற�த�
எ�ப� ����ட�த�க�.
இ�வா� வா�வா�� வா��த நா��ரடாம� �த�� �ரா�� நா� ப��
ம��ேம எ��� ெகா����தா�. ��ன� உலகெம��� எ�ென�ன நட���
எ�பைத எ�த ஆர���தா�. �க�� �ய�� �.�.1553 �த� �.�. 3797 வைர
எ�ென�ன நைடெப�� எ�பைத பாட� வ��� எ�� ைவ�தா�.
�.�.1566-ஆ� ஆ��� நா��ரடாம� காலமானா�. அவ� இற�த ��� அவ�
உடைல� �ைத�தன�.
நா��ரடாமஸா� இற����� ��ன� அவ�ைடய ம�ைடேயா��� ம�ைவ
ஊ�� யா� அ����றா�கேளா அவ�க��� நா��ரடாம�� ச��க�
அைன��� வ�����; ஆனா� அ�வா� ெச�பவ�க� உடேனேய
இற����வா�க� எ�� அ�கால��� ஒ� ந���ைக இ��த�.
நா��ரடாம� இற�� 225 வ�ட�க� க���, அ�த ந���ைக உ�ைமயா
எ�� பா��க ����ன� �ல�. 1791ஆ� ஆ�� ேம மாத� ந��ர� ேவைள.
�த���� ������த ��� �ெர��� ேபா� �ர�க�, நா��ரடாம��
�ைத��ைய� ேத�� க�����தன�. அைத� ேதா�� அவ�ைடய
சவ�ெப��ைய ெவ�ேய எ��தன�. சவ�ெப����� நா��ரடாம��
எ������ இ��த�. அத� க���� ’ேம, 1791’ எ�� ெபா��க�ப����த
��தைள� ப�டய� ஒ�� இ��த�. ஒ�வ� நா��ரடாம��
ம�ைடேயா�ைட எ��� அ�� ம�ைவ ஊ��� ���தா�. அ�ேபா�
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எ����ேதா வ�த ��பா��� ��� அவ�ைடய க���� பா��த�. அவ�
நா��ரடாம�� �ைத�����ேளேய ���� இற�தா�.
�ெர����ர���� ெதாட�பாக� கலவர� நட��ெகா����த சமய� அ�.
கலவர��� யாேரா யாைரேயா ேநா��� �ட, அ�த� ��� அவ�ைடய க����
பா��� அவ� இற�க ேந��த�. அ� க�� பய�� ேபான ம�ற இ�வ��
அ����� ஓ�ட� ���க, அவ�க� கலவர�கார�க� எ�� க�த�ப��
அைடயாள� ெத�யாத �லரா� �ட�ப�� இற�� ேபானா�க�.
“எ� �ைத��ைய யா� �ற��றா�கேளா, அவ�க� உடன�யாக அைத
�டேவ��� இ�லா��டா� அவ�க��� ெப�� ஆப�� �ைள��” எ��
த��ைடய ���கத�சன�க�� நா��ரடாம� �����தா�. அ�ம��ம�ல;
ேம 1791� அ�த� ச�பவ� நட��� எ�பைத 225 ஆ��க��� ��னேமேய
அவரா� க���� �ற �������ற�. அைத� ���க�தா� த��ைடய
க���� அ�த� ப�டய�ைத� க���ெகா�� அவ� இற�����றா� எ�ற
உ�ைமைய�� ம�க� ��ன� அ��� ெகா�டன�.
மக�தா� ஆ�ற� ெகா�ட ���கத�� தா� நா��ரடாம�, இ�ைலயா?
***
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நா� ேஜா�ட ரக�ய�க�

ேஜா�ட� ���� நா� அ�ேவா�. ஜாதக��� இ���� �ரக�க�� அைம�ைப�
ெகா�� ஒ�வ�ைடய எ��கால� பல�கைள� க���� ��வ�தா�
ேஜா�ட�. ஆனா�, “��வ�க� க��� ைவ���ள பழ�கால ஓைல��வ�க�
�ல� உ�க� எ��கால� பல�கைள �க� ���யமாக� ெத��� ெகா�ளலா�”
எ�ற அ���ேபா� அக��ய�, �க�, வ��ட�, ���, ��வா���ர� எ�� பல
��வ�க�� ெபயைர� தா��ய பல ெபய�� பலைககைள நா� எ��� பா��கக
���ற�. இைவெய�லா� உ�ைமதானா? அ� எ�ன நா� ேஜா�ட�?

ஓைல��வ�க�
நா� ேஜா�ட �ைலய���� நா� வ�பவ�க�ைடய ஒைல�ைன� ேத� எ���,
அவரவ�க����ய பலாபல�கைள� ��வ�தா� நா� ேஜா�ட� எ��றா�க�
நா� ேஜா�ட�க�. அதாவ� நா� ேஜா�ட� பா��க ����� ஒ�வர� ைக�
ெப��ர� ேரைக�ைன� ெகா��, அவ��கான �வ�ைய� ேத� எ���
அத��ல� எ��கால வா��ைக�ைன� ப��� ��வேத ‘நா� ேஜா�ட�’
என�ப��ற� . ஒ� ம�த�� �ர� ேரைக�ைன� ெகா�� பழ�கால
ஓைல��வ�க� �ல� ஆரா��� நா�ேஜா�ட�க� பல�கைள� ��
வ���றன�. இ�த நா��� அக��ய� நா�, �க� நா�, ��� நா�, காக
�ஜ�ட� நா�, �வவா��ய� நா�, ந�� நா�, வ��ட� நா�, ெகௗ�க� நா�,
�வநா�, ��வா���ர� நா�, ���ல� நா�, �க� மா��ேக�டய� நா�, அ���
நா�, ச�த �� நா� எ�� பலவைக நா�க� காண� �ைட���றன.
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உ�ைம�ேலேய இைவெய�லா� இ���வ�களா� உ�வா�க�ப�ட�தானா,
ஆ�ர�கண�கான ஆ��க���� ��னா� ேதா�ற� ேபா�� ஒ�வர�
வா��ைக� ����கைள, அவ�கள� வா��ைக� ச�பவ�கைள எ�ப�
இ���வ�களா� க��� எ�த ���த� எ�� நா� ேஜா�ட�க�ட�
ேக�டா�, “அவ�க� ஞான ���� ��கவ�க�. ��கால�� உண��தவ�க�.
கால�ைத� கட�தவ�க�. அவ�களா� எ��� ����” எ��றா�க�.
நா��� ெமா�த� ப��ர�� கா�ட�க� உ�ளன. அவ��� �ல� நம�
எ��கால� பல�கைள ���யமாக அ��� ெகா�ளலா� எ�� �ற�ப��ற�.
ஆனா� அவ�ைற அ�ய, �த��, �த� கா�டமான ெபா��கா�ட��ைன�
பா��க ேவ��� எ���, அ�� ஒ�வைர� ப��ய ெபா�வான ெச��க�
காண�ப�� எ��� �ற�ப��ற�. அதாவ� ஒ�வர� ெபய�, ெதா��, ம���
���ப �பர�க� ேபா�ற ெபா�வான �ஷய�க� ெபா�� கா�ட���
காண�ப��. ��மண�, �ழ�ைதக�, க��, ேவைலவா���, ெதா��, வ�பா�
ேபா�ற ��வான பல�கைள அ�ய அதத�ெகன உ�ள த��த��
கா�ட�கைள� பா��கேவ��� எ�� வ����த�ப��ற�. ஒ� ம�த��
�ற�� �த� ஆ�� வைர�லான ெபா�வான பல�கைள ெபா�� கா�ட���
�ல� அ��� ெகா�ளலா� எ�� ���றா�க�.
இ�த�ர சா�� கா�ட�, ��ைச கா�ட�, ஔஷத கா�ட�, எ�ைல� கா�ட�,
அர�ய� கா�ட�, �ர�ச�ன கா�ட�, ம��ர கா�ட�, ���ய கா�ட�,
தசா��� கா�ட� என பல கா�ட�க� உ�ளதாக�� நா� ேஜா�ட�க�
����றன�.
ச�, எ�ப� நா� ேஜா�ட� பா���றா�க�?
நா� ேஜா�ட�க�, த�க� �ைலய��ைன நா� வ�� நப�க�ைடய ைக�
ெப��ர� ேரைக�ைன (ஆ� எ�றா� வல� ைக�ெப� �ர� ேரைக.
ெப�ணாக இ���� இட� ைக�ெப� �ர� ேரைக), �த�� ஒ� தா��
ப��� ெகா���றன�றா�க�. ��ன� அத�கான ஓைலைய� ேத�
எ����றன�. ஓைல உடேன �ைட�� ���. �ல��� ஓ�� நா� ஆகலா�.
�ல��� ஓைல ைக����� இ�ைல எ�றா� ேவ� �ைலய������ தா�
ேத� எ��க ேவ��� எ�பதா� ஓ�� மாத�க� �ட ஆகலா� எ���றன�.
�வ� �ைட�த�� அ� அ�நப����ய ஓைல தானா எ�பதைன அ�ய
நா�ேஜா�ட� வ����பவ�ட� பல ேக��கைள� ேக�பா�. அத�� ேஜா�ட�
பா��பவ� ’ஆ�’, அ�ல� ’இ�ைல’ எ�� ம��� ப�� ��னா� ேபா�மா�.
ெபா�வாக ��க�ட� ேபா�� ேக��க� அைம��றன.
உ�க���� ��மண� ஆ� ��டதா?
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உ�க���� காத� ��மணமா?
�த� �ழ�ைத ெப�தானா?
த�ைத�� ெபய� �வைன� ���பதாக இ���மா?
மைன�/ கணவ�� ெபய�� மல�� ெபய� வ�மா?
– இ� ேபா�ற பல ேக��கைள� ேக���றன�. ஆனா� இைவ ெபா�வான
ேக��க� ம��ேம. ஆ��� ஆ�, ஓைல�� ஓைல இ�வைக� ேக��க�
மா�படலா� எ��� ����றன�. ேம�� இ�தைகய ேக��க� �ல� ச�யான
�ல ஓைலைய� க�ட��� அத� �ல� ��வான பல�கைள� த�களா� �ற
��வதாக ேஜா�ட�க� ெத�����றன�.
ெப��ர� ேரைகைய ம��� ெகா�� எ�ப� ஒ�வ��கான ச�யான ஓைலைய�
ேத��ெத�����க� எ�� ேக�டா�, “அெத�லா� ெதா�� ரக�ய�. �ர�
ேரைகக�� ச��, வ�ட�, ேகாண�, ச�கர�, �ப�த�, ெகா�, ம�, ���, ��,
��� எ�� பல வைகக� உ��. அவ��� ஒ� ���, இ� ��� எ�� பல
உ����க� உ��. �த�� அவ�ைற� க�ட��� அத� �ல� அ�த
நப��கான ச�யான ஓைலைய� ேத��ெத���ேறா�” எ��றா�க�. ேம��
பழ�கால வ� வ��� உ�ள அ�த எ����கைள �ைறயாக� ப��� ெப�ற
த�கைள� த�ர ேவ� யாரா�� ப��க ��யா� எ��� ����றன�.
ச�, இவ�க� ெசா�வெத�லா� உ�ைமதானா, இைவெய�லா� பழ�கால
ஓைல��வ�க�தானா என �வ��ய� அ�ஞ�க�ட� ேக�டா� ”இ�லேவ
இ�ைல. இைவெய�லா� ேபா�யாக� தயா��க�ப�டைவ. �த�� பைன
ஓைலகைள� ெகா��, ஓைலகைள� தயா���, அவ�ைற ெந� ஆ��� கா��
பழ�கால ஓைல��வ�க� ேபா�ற ேதா�ற�ைத உ�வா����றன�. அவ���
எைதயாவ� ����, இ� பழ�கால� த��; எ�களா� ம��ேம ப��க ����
எ�� ����றன�. அவ��� இ��ப� வ�ெட���� இ�ைல. ��ெட����
இ�ைல. �ர�த�� �ைடயா�. எ�லா� ��மா ஏமா�� ேவைல” எ���றன�.
நா�ேஜா�ட�கேளா, அக��ய� ேபா�றவ�களா� இர�டா�ர� ஆ���� ��
எ�த�ப�ட பழ�கால ஓைல��வ�க� இைவ எ���றன�. ஆனா� அ��
ப��� வ�� பாட� வைகயான அ�தா� �ைற ப���றா� ��றா�����
��னேர இல��ய��� ஏ�ற� ெப�ற� எ���றன� இல��ய ஆ�வாள�க�.
ேம�� அவ�க�, ”இ�த� பாட�க� எ�லா� த��� தவ�மாக இ����றன.
�ைறயான இல�கண�ப� ெவ�பாவாகேவா அ�தா�யாகேவா இ�ைல. எ����
�ைழ�� க���� �ைழ�� ெகா�டைவயாக இ����றன. ’அக��ய�’ எ���
மாெப�� இல�கண �ைல� பைட�த ’அக��ய�’ இ�வா� த��� தவறாக
எ��வாரா எ�� எ�� ேக�� எ�����றன�.
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நா�ேஜா�ட�கேளா, ஓைலைய� ெபய��� எ���ேபா� �ல சமய�க��
தவ�க� ேநர வா��� இ���ற� எ��றன�. ஒ��லேரா, த�க��� அ�ப��
ஏ�� ெத�யா� எ���, �வ��� எ�ன இ���றேதா அைதேய தா�க�
எ��� த�வதாக�� ����றன�. ேம�� அவ�க� ��த�க�, ��வ�க�
�லவ�ைற ���கமாக, ரக�யமாக, ப�பாைஷ�� எ�����பா�க�. நா�
அவ���� ேநர�யா�க� ெபா�� ெகா�ள ��யா� எ���றன�.
ஆக உ�ைம எ�னெவ�� அ�ய நா� Carbon Dating ெச�தா� ேபா��.
ஆனா� நா�ேஜா�ட�க� அத��� ச�ம��ப��ைல. அவ�க� �வ��க������
எ���� ப���� நம�ேக நம�கான ஓைலகைள ந��ட� த�வ���ைல.
அ�பவ ��யாக� பா���� ேபா� நா� ேஜா�ட� உ�ைமயானதாக�
ேதா��னா��, நா� ேஜா�ட�க�� எ�வள� ேப� ந���ைக���யவ�க�
எ�ப� ஆ�����ய�. ஏென�றா� ஊ��� ஊ� ��கைடக� இ��ப� ேபால
இ�ேபா� நா� ேஜா�ட �ைலய�க� இ����றன. ெவ�� ெபயைர, ���ப
�வர�கைள, ெதா��, மைன�, �ழ�ைதக�, ேவைல ேபா�றவ�ைற� ச�யாக�
ெசா��வதா� ம��� நா� ேஜா�ட�ைத ���க ���க உ�ைம எ�� ஏ�க
��யா�. Mind Reading, Thought’s Reading ேபா�ற ப���களா� இைவ
சா��யேம. ேம�� ”க�ண ய�� ” எ��� ேதவைதைய உபா���� பல�
ெசா��வத� �ல�� இ�த �வர�கைள, நட�த ச�பவ�கைள �க�
���யமாக� �ற ���� எ��றா� ேஜா�ட ேமைத அமர� �.�.ராம�.
ேஜா�ட� ேபா�ற �ைறக� ம�க�� ேசைவ�காக ஏ�ப��த�ப�டைவ.
ப�கார�, ேஹாம� எ�ெற�லா� வ�பவ�கைள பய���� பண� ப��ப�,
ஏமா��வ� தவறான�. ேஜா� + இட� தா� ேஜா�ட�. அ� நா� வ��
ம�க�� வா��� ந�ல வ�கா��யாக அைம��, அவ�கள� வா��ைக��
ஒ�யா�ய ேஜா�ைய ஏ��வதாக இ��க ேவ��ேம த�ர, பய� ���, மன�
�ழ�� இ�� உ�டா��வதா� இ��க� �டா�.
எ�ெபா�� யா� யா� வா�� ேக���� அ�ெபா��
ெம��ெபா�� கா�ப த��
– எ�ற வ��வ� வா�ைக மற�க� �டா�. ம�க� எைத�� ஆராயாம�
க���� தனமாக ந��� ெகா������ வைர ஏமா��பவ�க� ஏமா���
ெகா�ேட தா� இ��பா�க�. இத�� நா� ேஜா�ட�� ���ல�க�ல.
***
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அ��க� ந�மா� ந�ப ��யாத அ�சயமாக நா� ேக���ப�� ஒ� ெச��,
�ராம� �ற�க�� ��ைசக� ��� ��ெரன ������ எ���றன, க�க�
ேம���� ����றன. ஆைடக� எ�லா� ��� ��ெரன� �������றன
எ�ப�தா�. அ��க� இ�ப�� நா�த�க���, ப���ைக,
ெதாைல�கா��க��� ெச��க� ெவ�யா��றன. இத��� காரண�
சா�யா�� சாபமா? ெத�வ��� ேகாபமா? இ�ைல, ஏவ�, ெச��ைன,
மா���கமா? ஒ�ேவைள �ப�த� ��� பைட�தவ�க�� ச�யாக இ���மா?
ஒ��ேம ��யாம� ம�க�� அ�கா�க�� �ழ�� ��ப�தா� எ�ேபா�ேம
வா��ைகயாக இ����ற�.
எ�ன காரணமாக இ����? ��ஞான�ப� சா��ய��லாதைத எ�ப�
����ப�?. யாேர�� ெவ� பா�பரைஸ� ெகா�� ���சா��தனமாக ச�
ெச���றா�களா?. இ�ைல இய�ைக�� மாறான ச�� ஏேத�� இ�வா� ஆ��
ைவ���றதா? இவ���ெக�லா� அ�வள� எ��� �ைட காண ��வ��ைல.
இ�வைர இ�வா� நட�த ச�பவ�க� அைன����� ச�யான காரண
கா�ய�க� க�ட�ய�பட��ைல எ�ப�தா� உ�ைம.
அ� ஏ� ஏைழக� வ���� ��ைச ேபா�றைவ ம��ேம எ���றன. மா�,
ஓ�� ��க�, பண�கார�க� வ���� இ�ல�க� எ�வ��ைலேய ஏ�? இ�த�
ேக��க���� �ைட �ைட�ப��ைல.
�ராம�� ம�கேளா “ஒ� சா�யா� வ�தா�. யா�� அவைர ம��கைல. ����
�ர���டா�க. அதா� அவ� ‘எ� வ�� எ��ற மா�� இ�த ஊ�
எ���டா�� சாப� இ���டா�’ ” என ந�ப ��யாத பல தகவ�கைள�
��வ�. ச�, இைவெய�லா� எ�ப��தா� நட��ற�? எ�ன தா� நட������?
��சயமாக ந�மா� உ��யாக ப�� �ற ��யா�. ஆனா� அ�கால���
மா���க��� எ��கைள அ��க இ� ேபா�றவ�ைற� பய�ப��������றன�
எ�றா�, உ�க� ந�ப ���றதா? ஆனா�, ��க� ந���தா� ஆக ேவ���.
அ�வா� எ��கைள அ��பத�கான ����கைள எ�லா� அவ�க�
ஓைல��வ��� ���� ைவ���ளன�. அ�த� �வ��� ெபயேர, “��ைச
�வா�” எ�ப�தா�.
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இ�ன�� ப����க�படாத அ�த ஏ���க��� இ� ேபா�ற பல இரக�ய�க�
�ைத�� �ைட���றன. அவ�ைற நா�� ெத��� ெகா�வ�, இ�ப�ெய�லா�
�ட ம�த�க� இ�������றனேர என �ய��றேவா அ�ல� ெவ���றேவா
அ��, ேவெறத��� அ�ல. அ�த� �வ������…. ( (���யமான இட�க��
————– ��� ������ேற�)
“ஒ� ���ைர� ����, அத� வ��ைற� ����, மசான� சா�பைல அ�ேல
����, அத�� ேமேல — ெப��� �ைலைய� ���� ���, மயான��ேல
— �ண� ேவ�ற ேபா� அ�ேல ைவ��, ெவ�� �ரான அ�த� சா�பைல
ம��� த�யாக எ��� ைவ��� ெகா��, தன�� ேவ�டாதவ�க� ����
�ர��ேல — ெச�தா� அ�த �� �வா�.”
“அ�த ��ல ெகா�ச� ேபால ஊ�� ேபா��, “சா�ப�, உமா ேத�, –, –, –,
வாமா, �மா ஓ�வா �வா� என 108 தர� ெஜ��� — ெச�ய அ�த ��
�வா�”
ப���� ேபாேத ���பாக��, ெவ��பாக�� இ���றத�லவா! எ�ன ெச�ய?
அ�த� கால��� எ��கைள அ��க இ�ேபால பல வ�கைள
ைவ���������றன�. ஆனா� த�கால��� இைவ எ�லா� ேதைவ��ைல.
இைத�ட� �ரமாதமாக ைவர� ���கைள உ�வா����, இரசாயன, அ�
ஆ�த�கைள� பய�ப����� அ�பா�கைள, எ��கைள அ���� அள��� நா�
தா� ��ேன� ��ேடாேம!.
***
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ெசா��க��, நரக��

ெசா��க�, நரக� இைவ இ��பெத�லா� உ�ைமயா, இ�ைல ெவ�மேன
க�பைனயாக எ�� ைவ�����றா�களா? இ��மத� தா� எ���ைல பல
பழைமயான மத�க��� இ�த ந���ைக உ��. இற�த�� ���ய� ெச�த
உ��க� ���ய ேலாக��� வ��பதாக��, பாவ� ெச�த உ��க� இ���
���� ����வதாக�� ����க� உ�ளன.
ெபா�வாக ெசா��க�, நரக� எ�பெத�லா� ெவ�� க�பைன எ�ேற பல��
க����றன�. ஆனா� �ல�ப�கார�, ம�ேமகைல ேபா�ற உ�ைம��
நட�ததாக ந�ப�ப�� இல��ய�க�� அைவ ப��ய ����க�
காண�ப���றன. ெசா��க�, நரக� ம��ம�ல, அதல, �தல, �தல, பாதாள
ேலாக�க� ப����, ��லக� ேபாலேவ ேகா�லக�, ச�யேலாக�, ேதவேலாக�
என பல உலக�க� இ��பதாக�� �ராண�க� ����றன.
ச�, ெசா��க�, நரக� இ���றதா, இ�ைலயா? ��சயமாக ந�மா� ெசா�� �ட
��யா�. ஏென�றா� அத�� நா� இற�� ெசா��கேமா, நரகேமா ெச��
��� ���� உ��ட� ���ப வ�தா� தா� சா��ய�. அ� ேபா�ற
ச�பவ�க� ஏதாவ� �க����ளதா எ�றா� அ�வேபா� அ� ேபா�ற
அ�பவ�ைத� �ல� ெப����பதாக� ெத�ய வ��ற�. ஆனா� அ� ���க
���க உ�ைம என அ��யலாள�க� ஏ��� ெகா�வ��ைல. இர��
ச�பவ�கைள� பா��ேபா�.
பா�ப� �வா�க�� வா��� நட�த ச�பவ� இ�. இ�த அ�பவ�ைத தன�
“�மார�வா�ய�” எ� த� வரலா�� ��� �வா�க� �����ளா�. �வா�க�
��க ப�த�. அவ� த� கன�� ஆ��லக வா�கைள��, ெசா��க� ம��� நரக
ம�கைள�� க�டதாக அ���� �������ளா�.
�வா�க� க�ட ெசா��க�
ஒ�நா� ந����� �வா�க� ஒ� கன� க�டா�. அ�கன�� அவ� ஒ�
கா��� பாைத வ�ேய நட�� ெகா����தா�. ����� க�றாைழ, க���
ெச�க�. வற�ட மண�பா�கான அ�த� பாைத�� ஓர��ேல க�ய �ற�ைடய
�ல� ��ச���� ெகா�� ��� ெகா����தன�. �வா�கைள� பா��த��,
�ேழ இ��த க�ைல��, மண� �கைள�� அ�� �� எ��தன�. இைத� க��
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�ைக��� ேபா� அவ� ��� ெகா����த ெபா��, ஒ��ைடய ேதக�ைடய
�வ� �வா�க� அ�ேக வ�தன�. த�க�ட� வ�மா� �� உட� அைழ���
ெச�றன�. அ�த� பாைத ��� ெகா�ேட ெச�ற�. இ���� பல வ�ண
�ற�ைடய மல�க��, ெச�, ெகா�க�� இ��த ப���� �வா�க� அைழ���
ெச�ல�ப�டா�. அ�ேக இ�ய ந�மண� கம��� ெகா����த�. ம�க��
ஒ�வ� �� ஒ�வ� அ��ைடயவரா� காண�ப�டன�. அ� ெசா��க�, நரக�
ப��ய கன� எ���, அைத உண���வத�காகேவ அ�கன� வ�த� எ���
�வா�க� ��ன� உண��� ெகா�டா
ெசா��க�ைத� க�ட ��வ�
இ�ச�பவ� ெவ� நா��� 2009� வ�ட��� �க��த ஒ��. ெஜ�ம���
இ���� அழ�ய நகர� ெப���. அ�ேக ைலெச� எ�ற ஒ� நகர��� வா���
வ�தவ� தா� பா� எ�� எ�ற ��வ�. �மா� ஐ�� வயதான அ�த� ��வ�
தன� தா�தா�� ����� அ�ேக இ��த ஒ� ��ச� �ள��� �ைளயா��
ெகா����தா�. ��� ேநர����� �� அவைன� காண��ைல. கவைல�ப�ட
அவ� தா�தா அ��� இ��� ேத�னா�. ச�ேதக�ப�� �ள����� ேத��
பா��தேபா�, அவ� த������ ���� ேபான �ஷய� ெத�ய வ�த�.
அவ��� ஒேர அ����. உட� அவன� த�ைத���, ம���வமைன��� தகவ�
ெத���தா�. த�ைத வ�� அவைன எ�ப�யாவ� �ைழ�க ைவ�க எ��
�த�த�க� பல ெச�தா�. பய��ைல. அவைன� கா�ப�ற ெஹ�யா� எ�ற
�க�ெப�ற ம���வமைனைய� ேச��த ெஹ�கா�ட� �ைர�� வ�த�. உட�
அவைன ம���வமைன�� ேச��� ���ைச அ��க டா�ட�க� ��ப�டன�.
ஆனா� அத��� அ�த� ��வ� இற�� ��டா�.
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பா� எ��
ம���வ�க�� எைதயாவ� ெச�� அவ� இதய�ைத� ���க ைவ�க �ய��
ெச�தன�. ஆனா� பய��ைல. ஆகேவ அவ�க� �ைறயாக ஆ��க� ெச��
அவ� இற�� ��டைத உ���ப���ன�.
ெப�ேறா�க��, ம�றவ�க�� கல�� ��� ெகா����தன�. ��வ� உடைல
���ப ����� எ���� ெச�வத�கான ஏ�பா�கைள அவ�க� ெச��
ெகா����தன�. அவ� ம���வ��யாக இற�� ��டா� என அ���க�ப��
��ட�த�ட ��� ம� ேநர� ப�ென�� ��ட�க� க��தேபா�தா� அ�த
அ�சய� நட�த�. ��வ�� �ர�க� ெம�ல அைச�தன. உட� இ��த
ப�யாள� அவன� இ�தய� ���ைப� ச� பா��தேபா� அ� ெம�ல �����
ெகா����பைத� க�டா�. அ� ம��ம�ல; அ�வைர ������ ேபா���த
��வ�� உட�, ெம�ல ெம�ல �� ஏ�� ெகா����த�. உட� டா�ட��
வ�� பா��� அ�சய�ப�டா�. அைனவ�� அவ� க� ����� ெபா���காக�
கா����தன�.
ச�� ேநர��� அ�த� ��வ� க� ���தா�. அைனவ�� அவைன அ��
அைண�� ��த��டன�. ��வ� தன� அ�பவ�கைள� ெசா�ல ஆர���தா�.
”நா� இற�� ேபான ���, எ�ைன யாேரா எ�ேகேயா ���� ெச�றன�.
��ன� தா� அ� ெசா��க� எ�� ெத��த�. அ�ேக பா�� ஒமா எ��ைய�
பா��ேத�. எ�ைன ��த��ட பா��, உடன�யாக, ேவகமாக� ����� ேபா
எ�� ெசா�னா�. நா�� ����ேன�. நா� க� ����� பா��த ேபா�
ம���வமைன�� இ��ேத�” எ�றா�.
அவைன ஆரா��த ேபரா��ய� டா�ட� ேலாதா� ேச���ய�, ”உ�ைம�ேலேய
��ஞான�ப� அவ� இற��தா� ேபா� ��டா�. அவ� இதய�, �ைள எ��
எ�லாேம ெசய�ழ�� �����த�. அவ� ���� எ�ப� உ�� �ைழ�தா�
எ�ப� ெத�ய��ைல. என� 30 வ�ட ம���வ அ�பவ��� உ�ைம�ேலேய
இ� ஒ� அ�சய� தா� எ��, அ�த நா��� �ரபல �ைக ���� அ��த
ேப���� ெத���தா�. அ�நா��� �ரபல ப���ைகக��� இ�த� ெச��
ெவ�யா� ெப�� பரபர�ைப ஏ�ப���ய�.
இத�� ந�மா� எ�ன �ள�க� அ�ய ����? இ�ப� ந�மா� ந�ப ��யாத,
ப��த���� அ�பா�ப�ட எ�தைனேயா �ஷய�க� இ�ன�� நட��
ெகா��தா� இ����றன, இ�ைலயா?
***
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மகா� �க��ய பாட�

தா�, தன� ேபா�ற எ�ண�கைள ���யவ�க� மகா�க�. சதா �ர�ம���
�ைள������ அவ�கள� ஆ�ற�கைள சாதாரண மா�ட�க� அள�ட
��யா�. அ�ப��ப�ட மகா�க�� ஒ�வ� � �ைர ��க �வா�க�. மகா
அவதா� பாபா��� வ� வ�த ��ய � பரமஹ�ச ேயாகான�த� அவ�க�
தன� ’ஒ� ேயா��� �யச�த�’ ��� �ைர��க �வா�க� ��ட�த�ட 300
வ�ட�க��� ேம� வா��தவ� எ�� ���������றா�.
� �ைர��க �வா�கைள ராம���ண பரமஹ�ச� ச�������றா�. அ�
க��� பல ஆ��க���� �ற� அவர� �ட� �வா� �ேவகான�த�
ச�������றா�. பரமஹ�ச ேயாகான�த�� பரம��வான �வா� லாஹ� மஹா
சாய� �ைர��க� கால��� உட� வா��தவ�. �ைர��க�� ெந���ய
ந�பராக�� இ��தா�. லாஹ� மஹா சாய�� கால� 1828-1895. ராம���ண
பரமஹ�ச�� கால� 1836-1886. �ேவகான�த�� கால� 1863-1902. இவ�க�
ம��ம�ல; மேக��ரநா� ��தா, �வா� அேபதான�தா, �வா� பா�கரான�தா,
�ஜ� ���ண ேகா�வா�, ���தான�த சர�வ� உ�பட பல� இவர�
ெப�ைமகைள த�க� �� ����க�� ெத�����ளன�. ராம���ண�
இவைர ’கா��� நடமா�� ெகா������ �வ�’ எ�� வ�����ளா�.
அவ�தராக �ள��ய மகா� த��ண�வ�� ெத��க�� ��வாணமாக� ����
ெகா����பா�. இ�லா��டா� க�� ெவ��� க�ைக� கைர�� ெகா����
பாைறக�� �� அம��� ெகா����பா�. சமய��� த���� �த��
ெகா��� இ��பா�. ெப��பா�� மகா ெமௗ�யாகேவ மகா� �ள�� வ�தா�.
சதா �ர�ம��� ல��த �ைல�ேலேய இ��பா�. கா�ைறேய உணவாக
உ��� �க� �ற�த தவேயா�யாக அவ� �ள��யதா�, ம�ற
மா�ட�க��கான உண�� ேதைவக� எ�� எ��� அவ��� இ��க��ைல.
ஒ� சமய� ��ட நா�களாக அவ� உ�ணாேநா�� ேம�ெகா����தா�.
வழ�க� ேபால த�ைர உ�� உ�ணா �ரத�ைத ���க �ைன����தா�.
அ�ேபா� ஒ� ெப�ய பா��ர�ைத� ெகா�� வ�தா� ேபா��� ஒ�வ�.
த�ேரா� த�ரா� ��ணா�ைப�� அ�� கல�� �����தா�. மகாைன ஒ�
ேபா� ம�தராக��, ேசா�ேப�யாக��, ஏமா���காரராக�� �ைன�த அவ���,
மகா� ெச��� அ��த�க� எ�லா� க�க�� ��ைத, ஏமா�� ேவைல எ�ப�59

எ�ண�. �வா�கைள ஒ� ேபா� எ�� அைனவ���� ����பத�காக
த���பாைனகேளா� ��ணா��� கலைவ ெகா�ட பாைனைய�� கல��
ைவ����தா�.
வழ�க� ேபால த���பாைனக�� இ��� த�ைர� ����� ெகா����த
�வா�க� �� ெச�� ��றவ�, தா� ெகா�� வ����த த�ைர��
����மா� ேவ��� ெகா�டா�. �வா�க�� ம� ேப�� ேபசா�
அவ�ட���த பாைனைய வா��� கடகடெவ�� ���தா�. ��� ேநர���
வ��� வ� தாளாம� அவ� அலற� ேபா�றா�, அத� �ல� அவ� ஒ� ேபா�
எ�பைத ����� �டலா� எ�� ஆவ�ட� கா��� ெகா����தா� அ�த
ம�த�. ��வைத�� ���� ��� கா��பாைனைய �ேழ ைவ�தா� மகா�.
ச�� ேநர� ெச�ற�.
��ெர�� அ�த ம�த� �ேழ ���� �ரள ஆர���தா�. ’அ�ேயா, அ�மா’
எ�� வ��ைற� ����� ெகா�� அல�னா�. ’�வா�, உ�கைள� ேசா����
பா��க �ைன�த எ�ைன ம���� ���க�! எ� உட� ��வ�� எ��ற�,
வ�� எ��ற�! எ�னா� தா�க ��ய��ைல. எ�ைன� கா�பா���க�!
எ�� க��� ���� கத�னா�.
எ�ேபா�� ெமௗன��� இ���� மகா� ெமௗன� கைல�தா�. ’��டாேள! �
என�� �ஷ�ைத� ெகா��தத� �ல� உன�� �ேய �ஷ�ைத� ெகா����
ெகா�����றா�. த��ைன த�ைன� ��� எ�ப� ேபால அ� உ�ைன
வா���ற�. இைறவ� எ��� �ைற����ப� ேபால எ� உ�� எ�ப� எ�
உட�� ம��ம�ல; அ� உ� உட��� �ட இ���ற�. எ�லா அ����
இ���ற�. இைத மறவாேத! இ�ேம� இ� ேபா�ற தவ�கைள� ெச�யாம�
வா��ைக நட��’ எ�� �� அவைன ம���தா�. அவ�� த� உட� ேவதைன
��� �வா�கைள� ெதா�தவாேற அ��ட� ��� ஓ�னா�.
இைத� தா� “�ர�ம� எ��� �ைற�����ற�” எ�� ெசா��ற� �ர�ம
���ர�.
***
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மரண� ஏ�ப�வைத யாராவ� �� ���ேய க���� �ற ���மா, அ�
சா��ய� தானா? ��சயமாக ��யா� எ�ப�தா� நம� ப�லாக இ����.
��கால�ைத�� ெசா�ேவா� எ�� அைற�வ� ��� ேஜா�ட�க� �ட இ�த
�ஷய��� த�மாற�தா� ெச�வ�. ஆனா� ஒ�வர� மரண�ைத �� ���ேய
க��ப� ம��ம�ல; அவ� இற��� வைர அவ� அ��ேலேய இ��� அவைர
வ�ய��� ைவ�� ��� வ��ற� ஒ� �ைன எ�றா� உ�களா� ந�ப
���றதா? ஆனா� அ�தா� உ�ைம. அ�த அமா��ய� �ைன�� ெபய�
‘ஆ�க�’
அெம��கா�� �� இ��லா�� ப���� உ�ள ஒ� நகர�தா� ேராேட
ஐல��. இ�� ��ேர எ�ற இட����ள ��ய ேநாயா�க��கான ம���வ
ம��� உய� ���ைச� பா�கா�� ைமய� �க�� �க� ெப�ற�. அ��ம�,
ப�கவாத�, ப���ச� ேபா�ற பல ேநா�களா� பா��க�ப�ட பல ேநாயா�க�
இ�� த�� ���ைச ெப�� வ���றன�.

அமா��ய� �ைன ஆ�க�
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இ��தா� ஒ� ��ய ���யாக வ�� ேச��த� அமா��ய� �ைன ஆ�க�.
�த�� அத� ெசய�பா�கைள யா�� கவ��க��ைல. அ� ஒ� சாதாரண�
�ைன எ�ேற அைனவ�� எ��� ெகா����தன�. ஆனா� �ெரௗ�
��வ���ைய� சா��த ஆ�ப�� ம���வ� ப���� ேபரா��யராக�
ப�யா��பவ��, அ�த ேரால�� ம���வமைன�� ம���வ�க��
ஒ�வ�மான டா�ட� ேட�� ேடாசா, இ�த� �ைனேய� ச�ேற அவதா��� �ல
ெச��கைள ெவ���ட ேபா�தா� அைனவர� கவன�� ஆ�க� ��
����ய�.
அ�ப� எ�னதா� ெச�த� ஆ�க�? வழ�கமாக ம�ற �ைனகைள� ேபாலேவ
வல� வ�� ஆ�க�, யாராவ� ஒ�வ� மர��க� ேபா�றா� எ�� தன�
அமா��ய ஆ�றலா� உண��� ெகா�டா� உடேன அ�த நப��
ப��ைகயைற��� ெச�� ���. அ�ேகேய பல ம� ேநர� அம�������.
அ�ேபா� அத� உட�, க�க� என அைன��� ஒ� ���யாசமான
ேதா�ற��� இ����. அ�த நப� இற��� வைர கா�����, அவ� உ��
���த�� ���யாசமான ஒ� �ரைல எ��� ��� அ����� ேவகமாக
நக��� ெச�� ���.
இ�ப� ஒ�ற�ல, இர�ட�ல. ����கண�கான மரண�கைள �� ���ேய
க������ற� ஆ�க�. அதனா� இ�ேக த�����பவ�க��� ’ஆ�க� �ைன’
எ�றா� ஒ��த அ�ச�.
ஒ�வ� இற�க� ேபா�றா� எ�பைத உண��� ெகா��� ஆ�க� �த��
அவர� ப��ைக அ�ேக ெச�� ���யாசமான ஒ� ஓைசைய எ����. ��ன�
அ�ேகேய அம��� ���. அைத� க�ட ம���வ�க��, ெச��க��
எ�ச��ைக உண�ைவ அைட�� ேம� ���ைசக��� உடன�யாக�
தயாரா��றன�. ேநாயா�� உற�ன�க�� எ�ச��ைக அைட��,
��ேன�பாடாக� ெச�ய ேவ��ய ெசய�கைள� ெச�ய ஆர�����றன�.
இ�� ப�யா��� ம���வ�கேளா அத� ெசய�பா�கைள� க��
�ய�ப�ட�, இ� எ�ப� சா��ய� எ��� ��யாம� �����றன�. ஆனா�
ேட�� ேடாஸா இ�ப��� ��� ேபா�, “ ஆ�க��� ��த� �லன�� �க
அ�கமாக உ�ள�. அத� ச��யா�, இற���� �� ஓ� உட�� ஏ�ப�� �க
���கமான ேவ��ய� ம��� உ��ய� மா�ற�கைள அதனா� எ�தாக
உண��� ெகா�ள ���ற�. அதனா� இற��� நப� யா� எ�பைத ��
���ேய அதனா� க��க ��ற�” எ��றா�.
”ச�, ஆனா� இற��� நப� அ�ேக ெச�� ஏ� ஆ�க� அமர ேவ���. எத��
அ�த இற�ைப உ�� கவ���� ெகா����க ேவ���?” எ�ற ேக����
�ைடய��க அவரா� ��ய��ைல.
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ந�ப ��யாத அ��யமாக ஆ�க�� ெசய�க� இ�ன�� ெதாட���
ெகா��தா� இ����ற�.
***
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இ��ல�� �ற�த ஒ�ெவா� உ����� மரண� எ�ப� த���க ��யாத�.
அ� ��, ���, �� ���யாக இ��தா�� ச�. ம�தனாக இ��தா�� ச�.
ஆனா� ஒ�வ� மரணமைட��ேபா� அவ� ப�உட� ம��ேம மரணமைட��ற�.
அவர� ���ட� அ�ல� ஆ� எ��� ஆ�மா மரணமைடவ� இ�ைல. அ�
�����ட கால இைடெவ��� ���� �ற��ற�. இைடப�ட கால��� அத�
�ைல�பா� எ�ன? அத� உண��க� எ�ன? அ� எ�ேக, எ�னவாக இ��த�
எ�ப�ப��ெய�லா� ஆ�வாள�க� ஆரா��� ெச�����றா�க�. ���பாக
RETURN FROM HEAVEN எ��� ����, CONVERSATIONS WITH A
SPIRIT எ�ற ���� ஆ�வாள� DOLORES CANNON இற�� ேபான
ஆ�க�ட� ேப� பல அ�சய ச�பவ�கைள� ெத�����ளா�.
அவர� ஆ��� ப�, ���ற�� ெசய�க�� வாசைனக�� எ�ண�களாக
நம� �ைள�� ப�� ெச�ய� ெப���ளன. அ�த வாசைன
உண��கேளா�தா� நா� �ற��ேறா�. அ�த வாசைனகைள ந�ைம��
அ�யாம� ��தைனகளாக, ெசய�களாக உ��ெப�� ந�ல �ைனகைளேயா
அ�ல� �ய �ைனகைளேயா உ�வா����றன எ�ப�தா�. அ�தாவ�
ம�த�� மன� க���ப��த�ப��, �ல ேநர�க�� அவன� உ�ைமயான
���ப���ேய ��தைனகளா�� உண��களா�� இய���ற�. ம�த�க��
����, ெவ���க��, ச�க ந���ைகக�� இ�தைகய ெசய�பா�க���
ஊ�கம����ற�. அவ���ேக�பேவ அவ� �ைனயா���றா�. அ�த
�ைனக�னாேலேய அவ��� ’க�மா’ ஏ�ப��ற�. அதனா� தா� �ைத, ’பலைன
எ��பா��காம� உ� கடைமைய� ெச�; ப�ற�� வா��ைக நட��’ எ��ற�.
பகவா� ரமண� ேபா�ற மக��க�� ��தாக வாசைனகைள� ேச����
ெகா�ளாம� உ�க� கடைமகைள� ெச���க� எ�� வ�������றன�.
ஆகேவ ஒ�வ�� ம��ற� எ�ப�� அவ�ைடய ��ைதய �ற�க��
நட�ைத�� �க ���ய ப�� இ���ற�.
ஒ�வ� ெச��� ெசய�க�� �ைள�க� இ��ற� த���� எ�ப�யாவ�
அவைன வ�தைடயேவ ெச���றன. டா�ட� எ�� ஃைபய� ����������
ஒ� உதாரண�ைத� பா��கலா�.
�ர��� பா��க�
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பா��க� த�ைன� க��க வ�வ� ேபா���, �ர��வ� ேபா��� கன�க�
வ�வதாக��, எ�ேபா�� பா��கைள� ப��ய �ைனேவ தன�� அ�க�
இ��பதாக��, அ�த அ�ச�ைத� ேபா�க ேவ��ெம��� �� ஒ� ெப�ம�
ம��ற� ஆ�வாள�, உள�யல�ஞ� டா�ட� எ�� ஃைபயைர� ெதாட��
ெகா�டா�. எ�� ஃைபய� அ�த� ெப�ைண ��னா�ச உற�க��� ஆ���,
���ற�க���� ெச��மா� ஆைண��டா�.
���ற��� அ�த� ெப� அரச�� அைவ�� ஒ� நடன� கா�யாக இ��த
�ஷய��, அ�ேபா� ஒ� சமய� �ஷ� பா��கைள உட�� ���� ெகா��
ஆ��ேபா� அ�த� பா�� க��� மரணமைட�த �ஷய�� ெத�ய வ�த�.
���ற��� �ைள�� ப��த அ�த எ�ண அைலகேள ம��ற� எ��த
ேபா�� �டாம� ெதாட��ற� எ�பைத�� அதனாேலேய இ�த� ெப����
அ� ப��ய அ�ச��, �ழ�ப�� ஏ�ப��ற� எ�பைத�� உண��� ெகா�ட
ஃைபய� த��த மேனா���ைச அ��� அ�த� ெப�ைண �ண�ப���னா�.
அத���� அ�த� ெப���� அ�த� பா���க� ெதாடர��ைல.
த��ைர� க�டா�…
ஒ� ெப���� எ�ேபா�� த��ைர� க�டா� பய�. மைழ�� ெவ�ேய
ெச�ல மா�டா�. ந�ப�க�ட� ���ைல��� ெச�ல� �ட அ��வா�. பட�
ேபா�றவ��� �ரயாண� ெச�ய ேவ�� வ�தா� ம��� ��வா�. இ�த �ைல
��வய� �த� அவ� வயதான ���� பல ஆ��காலமாக� ெதாட���
ெகா����த�.
த� �ைல�கான காரண� அ�ய அவ� டா�ட� எ�� ஃைபயைர� ெதாட��
ெகா�டா�. ஃைபய� அ�த� ெப�ைண ��னா�ச உற�க��� ஆ���,
���ற� ப��ய ஆ��ைன� ெதாட��தா�. அவ� தன� ���ற�க��
த��ராேலேய மரணமைட�தா� எ�ப� ெத�ய வ�த�. ஒ� �ற��� அவ�
ஆணாக� �ற����� ��வய��, த�ைத�ட� பட�� ெச��� ேபா� �ப��
ஏ�ப��, பட� க���� மரணமைட�தா�. ம�ெறா� �ற��� �னவராக�
�ற�� கட���� ெச��� ேபா� மரணமைட�தா�. இ�ெனா� �ற��� அவ�
மா��யாக� �ற�� கட�� ெச��� ேபா�, அ�ேபா� ��ய ெப�� �ய��
��� மரணமைட�தா�.
ேம�க�ட அ�த அ�ச உண�ேவ அவர� ஆ�மா�� ப���, அவ� ஒ�ெவா�
�ைற ம��ற� எ��த ேபா�� ெதாட��� ெகா�����ற� எ�பைத அ��த
ஃைபய� அவ��� த��த மேனா ���ைச அ��� அவர� ���ற��
ெதாட�பான த��� பய�ைத� ேபா��னா�. அத� �ற� அ�த� ெப�ம����
த��ைர� க�டா� பய� ஏ�பட��ைல. ���த உ�சாக��ட�
ந�ப�க�ட�, சக உற�ன�க�� �� �ைளயா�� �க���க�� கல��
ெகா�டா�.
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இ� ேபா�ற ���ற�-ம��ற�� ெச��கைள �க ��வாக உலெக����
உ�ள ஆ�வாள�க� ஆரா��� ெச�� வ���றன�.
***
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அ�சய� �ைன

ெச�ற க��ைர ஒ��� இற�ைப� க���� ��� அமா��ய� �ைன
ஒ�ைற� ப��� பா��ேதா�. இ��� அேத ேபா�ற ஒ� �ைனைய�
ப��ய�தா�.
�ேயா�� இைல� �ர�ேன� இவ� ர�ய நா��� �ரதமராக��, க�����
க���� தைலவராக�� இ��தவ�. 1906� �க எ�ைமயான ���ப��� �ற�த
இவ�, அர�ய�� �ைழ�� ப��ப�யாக உைழ��, ��ேன� �டா�ைன
அ��� �க வ�ைமயான தைலவராக� ேபா�ற�ப�டா�. ���த ம�க�
ெச�வா��ட� �ள��னா�. ர�யாைவ ஒ� வ�ைமயான நாடாக
��ென���� ெச�வ�� இவ� �க ���ய ப�� வ��தா�.
இவ� 1969� ஆ�� இ��யா��� வ�ைக த�தா�. அ�ேபா� �ெப� மத�
தைலவரான தலா� லாமாைவ� ச���� உைரயா�னா�. தன� ச�����
�ைனவாக தலா� லாமா ஒ� க���� �ைன ஒ�ைற �ைன�� ப�சாக
�ர�ேன��� அ��தா�. அ�வா� �ைனைய� ெகா���� ேபா�, அைத �க��
கவனமாக� பா�கா�� வ��ப���, அத�� ஏதாவ� ��ப� ேந��டா� அ�
அைத வள��பவைர�� அ�வாேற பா���� எ��� �� எ�ச��� அ���னா�.
�ைன�� அைத அ��த தலா� லாமா�� �ைனவாக ‘லாமா’ எ�ேற ெபய�
���ய �ர�ேன� அைத அ�ேபா� வள��� வ�தா�. அ�த� �ைன அமா��ய
ஆ�ற� ��கதாக இ��த�. �ர�ேன��� வ�� ஆப�ைத �� ���ேய
உண��� அவைர பல சமய�க�� எ�ச��� அவ� உ�ைர�
கா�பா������ற�.
ஒ��ைற �ர�ேன�, ��ெவ�� பயண� ���� ����� ����ய ெவ��
�ர�கைள வரேவ�க� �ள��� ெகா����தா�. அ�ேபா� வ��� எ���ப�ட
�ைன அவைர� த��த�ட�, வ��ேலேய ப���� ெகா��� ��ட�. இைத�
���பா� உண��� ெகா�ட �ர�ேன�, தா� அ�ேபா� பயண�பட
ேவ�����த காைர அ��� ���, ��� ேநர� �ைனைய� ெகா��
சமாதான� ெச�� ���� �ற�ப�டா�.
அவ� உ�ைம�ேலேய ெச�ல ேவ��ய கா� ��னா� ெச��
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ெகா����த�. ம�ற பா�கா�� �ர�க�� கா�க� அதைன� �� ெதாட���
ெகா����தன. ��னா� ெவ� ெதாைல�� த� கா� ஒ��� �ர�ேன�
வ�� ெகா����தா�. அவ�, �த�� ெச��� அவ���� ெசா�தமான கா��
தா� வ�� ெகா�����றா� எ�� �ைன�த எ��க� அ�த� காைர�
சரமா�யாக� ��டன�. அ�� பயண� ெச�� ெகா����த ஓ��ந��,
உத�யாள�� அேத இட��� ப�யா�ன�.
�ைன த��ததா� அ�த� கா�� பயண� ெச�யாம� த���த �ர�ேன�
அ���டவசமாக உ�� �ைழ�தா�. அ� �த� �ைன லாமா�� �� அவர�
அ�� அ�கமான�.
ம�ெறா��ைற ���யமான ஒ� ச�����காக ேவக ேவகமாக அ�வலக�
�ள��� ெகா����தா� �ர�ேன�. எ����ேதா ேவகமாக வ�த �ைன ’லாமா’
அவர� ச�ைடைய� ���� இ��த�. ���யாசமான �ர�� க��ய�.
ஏேதா ஒ� ஆப�ைதேய ’லாமா’ ��ன����ற� எ�� உண��த �ர�ேன�,
தன� உத�யாளைர ��னா� அேத கா�� அ��� ���, தா� தாமதமாக
ேவெறா� கா�� ெச�றா�.
அவ� ெச�� ெகா������ ேபா�தா� அ�த� ேச� வ�த�. அவ� ���
ெச�ல���த கா� ஒ� லா��� ேமா�, �ர�ேன� அம�����க� ��ய
இ��ைக�� இ��தவ� மா�� ��டா� எ��.
அ��த� �ைன லாமாைவ �க�� ேந��க ஆர���தா� �ர�ேன�. த��� ஒ�
பா�யாகேவ அைத� க�த ஆர���தா�.
இ��ைல�� ��ைட ��� ெவ��� ���� ெகா����த லாமா 1982�
ஆ��� ஒ� கா�� அ�ப�� இற�த�. அேத ஆ��� �ர�ேன�� காலமானா�
எ�ப� ஒ� ஆ�ச�யமான ெச��தா� இ�ைலயா?
***
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ேவ��� �ரக ம�த�க�?!

��ைய� த�ர ேவ� பல �ரக�க�� உ��ன�க� உ�ளதா? ேவ��� �ரக
ம�த�கைள� க�ேட� எ�� ஒ� �லரா� �ற�ப�� தகவ�க�
உ�ைமதானா? இ�த� �ரப�ச��� உ�ள ப�ேவ� அ�ட�க��, அைத�
சா��த �� ேபா�ற �ரக�க�� ம�தைர� ேபாலேவ �ற உ��ன�க�� வாழ
வா��� உ�ளதா? – இ� பலர� ��தைனக�� எ�� ேக��. ஒ� �ல�
இத�� சா��ய� எ��� �ல� சா��யேம இ�ைல எ��� ����றன�. ஏ�
சா��ய� இ�ைல எ�பத�� ��ஞா�க� ��� காரண�ைத �த��
பா��ேபா�.
�ல�, ��, ெந���, கா�� எ�பன ���� அைம�� இ�த� ��யான� ம�த
உ��க� ேதா�ற��, அைவ ப��� ெப�� வளர�� காரணமாக அைம���ள�.
ஆனா� இேத ேபா�ற �ழ�க� �ற �ரக�க�� இ�ைல. ெச�வா� �ரக�ைத
எ���� ெகா�டா� அ�ேக ஒ��ற� எ�மைல� �ழ��க��, ப��பாைறக��
�����ளன. ம�த� உ�� வாழ� ேதைவயான ஆ��ஜ� எ�ப� அ�ேக
அறேவ இ�ைல. அ�ப����க அ�� உ��க� ேதா�� வள�த� சா��யேம
இ�ைல. ேம�� ஒ� �ற� க�����, ம� �ற� க�� ெவ�ப� எ�பன ேபா�ற
இய�ைக� �ழ�க�� உ��க� இய�க ��யா� எ���றன� ��ஞா�க�.
ஆனா� Aliens என�ப�� ேவ��� �ரக உ��க� இ��பத�கான சா��ய�க�
உ�ள� எ�ப� ம�ெறா� ��� ��ஞா�க�� க��தாக உ�ள�. அவ�க�, “
நா� ���� வா�வதா� இ�� �ைட��� ஆ��ஜைன� �வா��க ேவ��ய
�ழ� உ�ள�. ஆனா� ேவ��� �ரக�க��� இேத �ழ� இ��க
ேவ��ெம�ப��ைல. அ�� வ��பவ�க� கா�ப� ைட ஆ�ைசைடேயா,
ைந�ரஜைனேயா, ஏ� ��ேதைனேயா �ட �வா��� உ�� வா�பவ�களாக
இ��கலா�. அவ�க� ந�ைம� ேபா�ற உ�வ��ட� தா� இ��பா�க� அ�ல�
இ��க ேவ��� எ�� ந��வத�� எ�த �த �கா��ர�� இ�ைல. ந�ைம�
ேபா��� இ��கலா� அ�ல� அவ�க� வா�� �ரக��� த�ைம�ேக�ப
���யாசமான ேதா�ற��ட�� இ��கலா�. அ��� ந�ைம �ட
ேம�ப�டவ�களாக�� இ��கலா�. ஒ�ேவைள �ைறவான அ��
ெகா�டவ�களாக�� இ��கலா�. ஆனா� ��சய� “ேவ��� �ரக உ��க�”
வா�வத��� சா��ய� உ��. ���பாக ெச�வா�, ச� ேபா�ற �ரக�க��
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இத�கான சா��ய� ��க� அ�க� உ�ளன” எ�� அவ�க� ����றன�.
அவ�க� ��வ� உ�ைம எ�பத�ேக�ப ச�ப��� ���� இ��� ���த
’எ�க�’ ஒ�ைற ஆ�� ெச�த ேபா� அ�� �ல பா���யா�க�� எ�ச�க�
காண�ப�டன. அ�த பா���யா�க����, இ�த ���� வா��
பா���யா�க���� அைம�� ம��� த�ைம�� ஒ��ைம இ��பதாக
ஆ�வாள�க� க�ட����ளன�. ஆக, ேவ��� �ரக உ��ன�க� இ��ப�
சா��ய� எ�ேற ந�ப�ப��ற�. எ�றா�� அவ�கேளா� நா� ெதாட��
ெகா�வேதா ந��ட� அவ�க� ெதாட�� ெகா�வேதா இயலாத கா�யமாகேவ
உ�ள�. காரண�, நம�� அ� ேபா�றவ�க� வ���� �ரக�க� இ��பதாக
ந�ப�ப�� ப����� பல ேகா� ைம� ஒ� ஆ��க� �ர� இ��ப�தா�.
எ�� வா� டா���� எ�ற ஆரா���யாள� இ� ப��ெய�லா� ஆ��க�
ெச�����றா�. அவ� தன� “The Chariot of the Gods” எ�ற ��� இ� ப���
�������ளா�. �ர�� ேபா�றைவெய�லா� ேவ����ரக ம�த�க� த�கள�
பய�பா���காக��, ெதாட���காக�� உ�வா��யைவேய எ�� ��� அவ�,
ேவ����ரக ம�த�கைள� க�ட அ�கால ம�த�க� அவ�கைள� க��
அ��ன�. ��ன� அவ�க�ட���� நாக�க�, ஒ��க� ேபா�ற ப��ைற
ஆ�ற�கைள� க��� ெகா�டன�. ��ன� அவ�கைளேய த�க�
வ�கா��களாக� ெகா�டன�. ��கால��� இ�ம�த�க� வ� வ�தவ�க� அ�த
ேவ����ரக ம�த�கைளேய கட�ளாக வ�பட ஆர���தன�. அ�வா� தா�
க�ட உ�வ�கைளேய �வ��� ஓ�ய�களாக��, க�க� ெகா��
��ப�களாக�� ெச��� ைவ�க ஆர���தன� எ�� ���������றா�.
ேவ����ரக ம�த�க� உ�ளன�, இ�ைல எ�ற �வாத� இ��� ெதாட���
ெகா��தா� இ���ற�. இ��ைல�� தா�லா�� நா��� �� �ராம�
ஒ��� ேவ��� �ரக உ��ன� ேபா�ற ேதா�ற� ெகா�ட ஒ� உட�
�ைட���ள�. ப��ைன� ேபா�ற கா�க� ம��� வா�, கா�; ம�தைன�
ேபா�ற ைக, ம��� �க� அைம�� ெகா�ட அ� ஒ� �ராம��� ��ெவ���
சடலமாக� �ட���ள�. அ� ேவ��� �ரக உ��தா� எ���, அ�ல, மரப�
மா�ற�தா� ஒ� ப����� �ற�த க��தா� அ� எ���, இ�ேவ� க����க�
�ல���றன. �ேழ அத� பட�க� இைண�க�ப���ளன.
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இ� ஏ�ய�� அ�ல; ஆனா� ம�க�� ந���ைக அ�ப� இ���ற�. எ�லா
இட���� ம�க� ஒேர மா��தா� இ���றா�க� இ�ைலயா?

***
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மகா�க�� ஆ�க��

ந�மா� அ�வள� எ��� ந�ப ��யாத �ஷய� ’ஆ�க�’ உ�ளன எ�ப��,
அைவ ம�த வா��� ����ட�த�க அள�� ந�ல அ�ல� �ய பா���கைள
ஏ�ப�����றன எ�ப��தா�. ஆனா� ஆ�க� உ�ளன, நா� மன வ�ைம
�ைற�தவ�களாக இ��தா� அவ�றா� நம�� பா���கைள ஏ�ப��த ����
எ�� � அர��த அ�ைன ெத�������றா�.
� அ�ைன ���மவா�க� என�ப�� ’ஆ��லவா�க�’ ப�� �ைறய
அ�பவ�க� உைடயவ�. அ�ைன ம��ம�ல; � அர��த��� அ�த அ�பவ�
உ��.
அர��த� பேராடா�� ேபரா��யராக� ப�யா��ய சமய�. தன��� �ைட���
ஓ�� ேநர�க�� எ�ேபா�� த�ைம�ேலேய இ��ப� அர��த�� வழ�க�.
�ைறய ��தக�கைள� ப��ப��, �யான� ெச�வ�� அவர� ���ய
ேவைலயாக இ��த�. இல��ய� ��தக�க�, �ைத ேபா�ற த��வ� ��தக�க�
ம��ம�லா�, இற��, இற��� ��னான ம�த� �ைல, ���ம உலக�க�
ப��ய ��தக�கைள�� அவ� ப��பா�.
அ�வா� ப��த ஆ�வ��னா� அவ� ஒ��ைற ஆ�ேடா ைர�� �ைற��
ஆ�க�ட� ேபச �ய�� ெச�தா�. அ�ேபா� அவ���� �ைணயாக அவர�
த�� ப���ர� உத� ெச�தா�.
அ�வா� ஒ��ைற ஆ�ைய வரவைழ�த ேபா�, அர��த�� த�ைத�� ஆ�
அ�ேக வ�த�. தா� ��� ப���ர���� ெகா�����த த�க� ைக�
க�கார�ைத அைடயாள� கா��ய அ�த ஆ�, �வ��� ��ணா��� ������
மைற����த ஒ�வர� பட�ைத�� அைடயாள� கா��ய�. அத� �ல�
வ����ப� த�க� த�ைத�� ஆ�தா� எ�பைத அர��த� உ�பட அைனவ��
உண��� ெகா�டன�. ம��ெமா��ைற � ராம���ண பரமஹ�ச�� ஆ�
வரவைழ�க�ப�ட�. அ� அர��த� எ���ய ேக��க� எத��� ப�� எ���
�றாம� “ேகா�� க���க�”, “ேகா�� க���க�” எ�� �ல�ைற �� ���
மைற�� ��ட�.
அர��த�� ஆ��லக உைரயாட� பேராடா�� ம��ம�ல; அவ�
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பா���ேச�ைய வ�தைட�த ேபா�� ெதாட��த�. அர��த� அ�ேபா� �யான
�ைல�� உ�ச��� இ��தா�. அதனா� அவ��� இ� ேபா�ற ஆ��க��
ஈ�பட ஆ�வ� �ைற�� ��ட�. இ��தா�� ந�ப�க�� வ����த�னா�
அத�� இண��வா�.
அ��க� வ.ரா, பார�யா�, அர�க�வா� அ�ய�கா� ஆ�ேயா� � அர��தைர
மாைல�� ச����� ேப�வ�. அ�ேப���க� ெவ�� அர�ய� ம��� இ�லாம�
ஆ�ம சாதைன, ெத�வ உபாசைன, வ�பா�, த�சன�, ���ம வா�க�� த�ைம
என� பலதர�ப�டதா� இ����. �ல சமய� ஆ�க� ப���� அவ�க� வ����
உலக� ப���� ேப�� �����. அர��த��� அ�� ெப�தா� ஆ�வ�
இ�லா��டா�� ந�ப�க��காக அ�வ�ேபா� அ�வா��� ஈ�ப�வா�.
அ�வா� ெச�த �ய��க�� ப�, ஆ�க�� வ�கா��த��ல� ‘ஆ�ேடாேம��
ைர���’ �ைற�� ‘ேயாக சாதைன’ எ�ற �ைல எ��னா� அர��த�. ��ன�
அ�த �ைல அவ� ���ப� ெப��� ெகா�� ��டா�. இ� ேபா�ற ஆ��க�
�ல� சாதக�க��� எ�த� பய�� �ைளயா� எ�� க��ய அவ�, இவ�ைற
ஊ����க��ைல. ேம�� � அர��த� அ���� ச� வழ��� ைகதா��
�ைற�� வ��த ேபா� அவ� �� �ேவகான�த�� ஆ� ேதா��, அவர� ப�
நா�� ��தைலைய �ட ஆ�ம ��தைலேய எ�� வ�����யதாக அவர�
வரலா������ நா� அ��� ெகா�ள ���ற�.
***
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அ�ைன�� ஆ��லக அ�பவ�க�

� அ�ைன�� ஆ��லக அ�பவ�க� ���யாசமானைவ. ஒ� �ைற அ�ைன
ஜ�பா�� த�����த சமய�. ��ெரன ெகா�ய ேநாயா� பா��க�ெப�றா�
அவ�. �க� க�ைமயான கா��ச� ஏ�ப����ட�. ம���வ� வ�தா�. பல
ம���, மா��ைரகைள� த�தா�. பல��ைல. ேநா� �ணமாக��ைல. அ��
இர� அவ��� ஒ� ���யாசமான அ�பவ� ஏ�ப�ட�. ஒ� க�ய உ�வ�
ஒ��, தைல��லாத ��டமா� அ�ைன அ�ேக வ�த�. அவ� ேம� அம���
அவைர ��� �ட ��யாம� அ���ய�. அ�ைன ெகா�ச�� அ�சாம� தன�
ஆ�ம ச��கைள ஒ�� �ர��னா�. அ�த �ய ச���ட� ேபாரா� அதைன
�ர�� அ��தா�.
ம�ெறா��ைற அ�ைன தன� இ�ல��� உற��� ெகா����தா�.
அ�ெபா�� �ைக ��ட� ேபா�ற உ�வ� அவ� ��ைட ேநா�� வ�த�. அ�
த�ைன� தா�க��, தன� ��ைட� ���� அ��க�ேம வ��ற� எ�பைத
உண��� ெகா�ட அ�ைன, தன� அ�த ச��ைய� பய�ப���, அ� த�ைன�
தா�காம� இ���மா��, ��ைட� ���� அ��காம� இ���மா�� ெச��
த��தா�. அதனா� ��ற� ெகா�ட அ�த ஆ�, ச�� ெதாைல�� வ��த
ம�க��� பா��ைப ஏ�ப���ய�ட�, அவ�க� ��கைள� ��ப�ற� ெச�ய��
ெச�� ��� மைற�� ��ட�.
இதனா� அ�ைன �க�� மன� வ���னா�. இ� ேபா�ற ��ப�க�
�க�வத�கான காரண�ைத ஆரா��தா�. அ�ேபா�தா� அவ��� �ல உ�ைமக�
ெத�ய வ�தன. �த� உலக� ேபா�னா�, எ��பாராம� மரணமைட�தவ�க�,
தைல ெவ�ட�ப�� உ��ழ�த பல அ�பா� இைளஞ�க�� ஆ�ேய
இவ���ெக�லா� காரண� எ���, அைம�யைடயாம� அைல�� ���த அ�த
ஆ�கேள பலர� உ��ழ����� காரணமாக அைம�தன எ�பைத�� அ�ைன
க�ட��தா�. தன� ஆ�ம பல��� �ல� அ�ைன அ�த ஆ�மா�க��� சா��
ஏ�ப���னா�. அத� �� அ�த ேநா� ேவ� யாைர�� தா�க��ைல.
ஜ�பாைன ��� மைற�த�.
ம�ெறா� �ைற அ�ைன க�ப�� �ரா�ஸூ��� பயண� ெச��
ெகா����தா�. அ�ேபா� ப� பய�கரமான �ைற�கா�� அ�ைன��
க�பைல� தா��ய�. பய�க� �க�� அ�ச�ப�டன�. க�ப� க���� ���

75

�ைலைம ஏ�ப�ட�. அ�ைன�� ஆசானான �ேயா� எ�பவ� �ைற�கா�ைற
அட��, பய�க��� உத�மா� அ�ைன�ட� ேவ��� ெகா�டா�.
உடேன அ�ைன அ�ைன தன� �ல உடைல� �ேழ �ட�� ���, ���ம
உட�� ெவ�ேய வ�தா�. அ�ேக �ல உ�வம�ற ஆ�க� அ��� இ��மா�
க�பைல� ��� ஆ�ட� ேபா��� ெகா����பைத� க�டா�. அைவ தா�க
இயலாத ெவ��ட�� ���த ஆ�ேராஷ��ட�� எ�ப��� க�பைல� க����
��வ� எ�ற உ���� ��ரமாக� ெசய�ப��� ெகா����தன. அ�த
உ�வ�க��� ஆதரவா� ேம�� பல க�ய உ�வ ஆ�க� உத��� வ�த
வ�ண� இ��தன.
அ�ைன அ�த அ�வ�க� அ�ேக ெச�றா�. “இேதா பா��க�! இ�த�
பய�க� �க�� அ�பா�க�. இவ�கைள ��க� ஏ� ெதா�தர� ெச����க�,
இவ�க� உ�க��� எ�ன ��� ெச�தா�க�?. இ�த� க�பைல அ��ெதா��க
உ�க��� அ�ம� அ��த� யா�?, இ�த� கா�ய���காக ��க� இைறவ��
க�ைண��� ப�லாக சாப�ைத� தா� ெபற� ேபா���க�. உடேன இ�த
இட�ைத ��� ெவ�ேய��க�, க�ப� ெச�ல வ� ���க�.
இ�லா��டா�…” எ�� ��னா�.
அ�ைன�� உ��யான �ரைல� க�� அ��ய அ�த ஆ�க�, உடன�யாக
அ��ட� ��� அக�றன.
ஆக, மகா�க�� வா������ �ைட��� அ�பவ�க� �லமாக “ஆ�க�”
இ����றன எ�ற உ�ைமைய, அ� ப��த���� ஒ�வாததாக,
��ஞான�தா� ����க ��யாததாக இ��தா�� நா� ஒ��� ெகா�ள�தா�
ேவ������ற� இ�ைலயா?
***
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ஈ.எ�.�. உ�ைமயா, ெபா�யா?

அ�த உ��ண��� �ற�, ��த� �லன��, எ�ெற�லா� அைழ�க�ப�� E.S.P
எ��� �ஷய� உலெக�����ள ம�த�க� பல���� �ய�ைப� த��
ஒ��. ச�, E.S.P (Extra Sensory Perception எ�ப� உ�ைமதானா? இ�ைல,
ம�த�க�� ஆ�த க�பைனக�� �ைளவா? அ� ப��ய ெச��கைள இ�த�
க��ைர�� பா��ேபாமா?
நா� ஆற�� ெகா�டவ�க�. ஐ��ல�களா� ெசய�ப�பவ�க�. ப��த��
என�ப�� அ�த ஆறா� அ�� �ல� நா� �����ேறா�. ���க� எ���ேறா�.
ெசய�ப��ேறா�. ஆனா� அைத�� ��ய ஒ�றாக, �ல�க���
அ�பா�ப�டதாக, ஏழா� அ�வாக �ள��வ�தா� ஈ.எ�.�. உலெக����
ப�ேவ� ஈ.எ�.�. ச�பவ�க� ப�� ெச�ய�ப���ளன. பல ஈ.எ�.�.
ம�த�க�, த�கள� ஆ�ற�கைள� ெகா�� ப�ேவ� அ�சய� ெசய�கைள�
ெச���ளன�. ��றவா�கைள� க�����க உத���ளன�.
ச�, ஈ.எ�.� எ�றா� எ�ன? ெபா�வாக ��ன� வ�வைத, அ�ல� நட�க�
ேபா�� ஒ�ைற �� ���ேய அ�வ�தா� ஈ.எ�.�. என�ப��ற�.
ெபா�வாக, ஈ.எ�.�. ஆ�ற�க� எ�லா ம�த���ேம ஓரள� இ���ற�தா�.
ஆனா� பல�� அ�த ஆ�ற�� �� கவன� ெச���வ��ைல. அ�ல� அ�த�
�றைன வள���� ெகா��வ��ைல. அதனா� பல�� அ� ப��ய உ�ைமகைள
அ�யாம� உ�ளன�. உதாரணமாக ��ெரன நா� ெந���ய ந�ப� ஒ�வைர�
ப�� அ��க� �ைன�ேபா�. அவைர� பா��க ேவ��ெமன �ைன�ேபா�.
��ெரன அவ� க� ��ேன வ�� ��பா�. அ�ல� அவைர� ப��ய ெச��
நம�� வ�� ேச��. இ�தா� ஈ.எ�.�. எ�பத� எ�ைமயான �ள�க�. இ�த
ஈ.எ�.��� பல வைகக� உ�ளன.
ேவ� ஒ�வ�ைடய எ�ண�கைள, மன�� உ�ள ெச��கைள� ப���� ஆ�ற�
– ெட�ப� (Telepathy) என�ப��ற�. எ��கால�ைத அவதா���, �க� ச�யாக
அைத �����ேய �ற ��வத�� – Precognition எ�� ெபய�. இ��த
இட��� இ��� ெகா�ேட ேவ� ஒ� இட��� நட��� �ஷய�கைள
ச�யாக� க���� ��வத�� – Clairvoyance எ�� ெபய�. ஒ� நபர� கட�த
கால�ைத, ச�பவ�கைள, வா��ைக �க���கைள �க� ���யமாக� ��வத��
Retro cognition எ�� ெபய�. ஒ� நப���� ெசா�தமான ெபா�ைள ெதா�வத� 77

�லேமா அ�ல� அவ�க� ச�ப�த�ப�ட ஏேத�� உைடைம� ெபா�� ஒ�ைற�
ெகா�� அ�த நப� ப��, அவ� இ���� இட�, த�ைம, அவர� ெசய�பா�க�
ப��� ��� �ற��� Psychometric எ�� ெபய�.
இ�� ���யமான �ஷய� ஈ.எ�.� எ�ப� அமா��ய ஆ�றேலா அ�ல�
ஆ�க� ேபா�றவ��� உத�யா� ெசய�ப��த�ப�வேதா இ�ைல. ���க
���க �ைள ம��� மன��� ெசய�பா�களா� ஏ�ப�� அ�த �றேன
ஈ.எ�.�. அேத சமய� ��ஞா�களா� இ� எ�ப�� ெசய�ப��ற�, ஏ� ஒ�
�ல��� ம��� இ�த ஆ�ற�க� அ�கமாக இ���ற� எ�பைத� க�ட�ய
��ய��ைல. இைத அவ�க� ந��னா�� ��ஞான��வமாக ஏ���
ெகா�ள��ைல. அதனா� Para-Psychology ம��� Para Normal எ�ற வைக��
இதைன உ�ளட�� ஆரா��� ெச�� வ��றா�க�.
ப�ைடய �ராண�க�� ஈ.எ�.� ப��ய பல தகவ�க� காண� �ைட���றன.
மகாபாரத���, ��ேஷ��ர� ேபா� நட��� கால���, அர�மைன�� இ���
ெகா�ேட, பா�ைவய�ற ம�ன� ��தரா��ர��� அ�த� ேபா� கள���
நட��� கா��கைள ச�சய� �வ��த� Clairvoyance என�ப�� இ�த ஈ.எ�.�.
ஆ�றைல� ெகா��தா�. ஆ�ச�கர� ச�யாச� ஏ��� த�வா�� அ�ைன
ஆ�யா�பா�, தன� அ��ம�கால��� அவ� அ��� இ��க ேவ��� எ��
ேவ��� ெகா�டா�. ச�கர�� அத��� ச�ம��தா�. பல ஆ��க� க���
ஆ�யா�பா� ேநா� வா��ப�ட ேபா� மக� ச�கரைர �ைன�தா�. உடேன பல
ைம� ெதாைல�� தவ� ெச�� ெகா����த ச�கர� அ�ைன�� அ��ம�
கால� ப�� அ��� அ��� இ��பத�காக �ைர�� வ�தா� எ��ற� �
ச�கர�� வரலா�. இ�த வைக� தகவ� ப�மா�றேம ’ெட�ப�.’
நா��ரடாம� எ��கால���� இ�த சமய���, இ���ன ச�பவ�க� நட���
எ�பைத க���� ��ய�� ஒ� �த��� Precognition என�ப�� இ�த
ஈ.எ�.�. ஆ�ற�� உத�ேயா�தா�. ஒ� �ல ேஜா�ட�க� அ�ல� ஆ�ட�
ெசா�பவ�க�, த�கைள� காண வ�� நப�� கட�த கால�ைத �க�
���யமாக��, வா��ைக �க���கைள� ெத�வாக�� ��வ� Retrocognition
எ�ற ஈ.எ�.�. ஆ�றலா� தா�.
ஒ��ைற பகவா� ரமணைர ேகரளா�� �க� ெப�ற நாராயண �� ச���க
வ����தா�. இ�வ�� ஒ�வைர ஒ�வ� ச���தன�. ெவ� ேநர�
ஒ�வைரெயா�வ� பா��தப� இ��தன�. ஆனா� எ��ேம ேப��
ெகா�ள��ைல. �� இ��யாக “அ��கேன ஆவ�ேட…” எ�� �� நாராயண
�� �ைட ெப�றா�. ரமண�� தைலசைய�தா�. அத� ��ன�தா� ப�த�க���
அவ�க� இ�வ�� ேபசாமேல ேப�� ெகா�ட� – த�க� எ�ண�க� �ல�
தகவ� ப�மா�� ெகா�ட� – ���த�. இைத� தா� ஆ�ம� ப�மா�ற�
எ�ப�. இ� �ட ஒ��த��� ஈ.எ�.�ைய� ேச��த�தா�. இேத ேபா�ற
ச�பவ�க� ேசஷா�� �வா�க�, கா��� ெப�யவ�, ேயா� ரா��ர��மா�,
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மாய�மா என பல ஞா�கள� வா��� �க����ளன.
உலெக���� ஈ.எ�.�. ஆ�ற�க� ��கவ� பல� உ�ளன�. ல�ச�கண�கான
ம�க� �� அவ�க� த�க� ஈ.எ�.� ஆ�றைல ������ கா����ளன�.
த�ழக���� ஈ.எ�.�. ஆ�ற�க� உ�ள பல� இ�������றன�. இ�ன��
இ����றன�. 2010� மைற�த �ரபல ேஜா�ட� ந���க� நாராயண��
அ�வைக ஆ�ற� ெப����தவ�. ேஜா�ட� ம��� ஈ.எ�.�. ஆ�ற� இர����
வ�லவராக இ��த அவ�, அத� �ல� க���� ��ய பல�க� �க� ச�யாக
நட������றன.
இவ��� அ�த ஆ�ற� எ�ப� வ�த�? ஒ��ைற இவ� தன� ெசா�த ஊரான
ராமநாத�ர��� த�க���� ெசா�தமான ைர� ���� ப�தைட�த ஒ�
இய��ர�ைத ��ேப� ெச�� ெகா����தா�. அ�ேபா� எ��பாராத�தமாக,
ெப�� ஒ�� �ழ��, இய��ர� இய��, �வ��� இவ� தைல ேமா� பல�த
அ�ப�ட�. ��ட�த�ட ��� நா�க� �ைன��� ம���வமைன��
இ��தா�.
ஒ�நா� இர� டா�ட�, நாைள�� இவ��� தைல�� ஆபேரஷ� ெச�ய
ஏ�பா� ெச���க� எ�� அ�����த உத�யாள�ட� ெசா���
ெகா������ேபா� நாராயண��� ��ெரன ���� வ�த�, ‘நாைள��
என�� ஆபேரஷ� நட�கா�…’ எ�றா� உடன�யாக. இவ� ேப�ய��
டா�ட��� �ைக��. ‘ஏ�?’ எ�� அவ� ேக�க, ‘இ�� இர� இர�� ம���
��க� இற�� ����க�!’ எ�றா� நாராயண�.
�ைள�� அ�ப�டதா� ஏேதா உள��றா�. நாைள காைல பா��கலா� என
�ைன�� டா�ட� ெச�� ��டா�. ஆனா� அ�� இரேவ ஹா�� அ�டா�
ஏ�ப�� அ�த டா�ட� இற�� ��டா�.
தைல�� அ��ப�டத� �ல�, ஈ.எ�.�. எ�� அ�த� �ல�ண�� ஆ�ற� ைக
வ�த� நாராயண���. நாராயண�, அத� ��ன� தன� ஈ.எ�.�. ஆ�றைல�
ெகா�� பல���� ேஜா�ட பல�க� �ற ஆர���தா�. அ� அ�ப�ேய ப��க
அர�ய�வா�க� பல�� இவர� ந�ப� ஆனா�க�. இ��யா ம��ம�லாம�
உலக அள��� �ட இவ� பாரா�ட� ெப�றா�. இவர� க���க� அ�ப�ேய
ப��தன. �ரபல ெதா�ல�ப�க� இவைர� ச����, இவ� ஆேலாசைன� ப�
நட�� ெதா��� ெவ�� ெப�றன�. இவைர ந��ய பல�� உய�வைட�ததனா�
இவ� ’ந���க� நாராயண�’ எ�� அைனவரா�� அைழ�க�ப�டா�.
ஆக, இத� �ல� ஈ.எ�.�. எ�ப� ஏேதா அமா��ய ஆ�ற� அ�ல எ�ப��,
�ைள�� ஒ� ப�� ���பைடவதா� அ�ல� ��ட�ப�வதா� மன�����
�ைட��� அ�த ச��தா� எ�ப�� ெத�ய வ��றத�லவா?
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அ� ச�, உ�க��� ஈ.எ�.�. ஆ�ற� இ���றதா?
***
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ஈ.எ�.�. அ�சய�க�

ெச�ற க��ைர�� ஈ.எ�.� ப��ய அ��பைட �ள�க�கைள� க�ேடா�.
இ�த� க��ைர�� ஈ.எ�.�. ப��ய �ல அ�சய ச�பவ� ஒ�ைற� பா��ேபா�.
இ��லா�� நகர��� உ�ள� ல�காஷய� �கா� எ�ற ப��. இ���ள
�ற�� ெபா���ய நகர� ஆத�ட�. இ�� ெஜ�மா – �ேயேன ஹூ�ட�
எ�ற இர�ைட� சேகாத�க� வ��� வ�தன�. இ�வ�� ஒ�வ� �� ���த
அ�� உைடயவ�க�. எ�� ெச�றா�� ஒ�றாக� ெச�வா�க�, வ�வா�க�.
அ�த அள��� ெந��க� உைடயவ�க�.
அ� மா�� மாத�, 2009� ஆ��� ஒ�நா�… மா�யைற�� �����
ெகா����தா� �யாேன. ���� ���ப���� ஏேதா ேவைலயாக இ��தா�
ெஜ�மா. அ�ேபா� ெஜ�மா��� ��ெரன ஒ� உ��ண�� ஏ�ப�ட� –
“�யாேன ஏேதா ெப�ய ஆப��� இ���றா�. உடன�யாக� ெச�� அவைள�
கா�பா�ற ேவ���” எ�ற �ர� த� மன���� ஒ��பதாக� ேதா��ய�.
பத�ட��ட� மா�ைய ேநா�� ஓ�னா� ெஜ�மா. உ�ேள �யாேன ���
ெதா����� ����, த���� ���யப� மய�கமாக� �ட�தா�. அவ� உட�
�ல �ற���� மா�� ெகா����த�.
�யாேன��� வ��� ேநா� உ��. அ� அ�வ�ேபா� தைல கா���.
அதனா�தா� இ�ேபா�� பா��� ஏ�ப���ள� எ�பைத உண��த ெஜ�மா,
உடன�யாக அவைள ������ எ���, தன��� ெத��த ஆர�ப க�ட
�த�த�கைள� ெச�� �� ஆ��ல�� �ல� ம���வமைன�� எ����
ெச�றா�. டா�ட�க� உடன�யாக ���ைச அ��க �ல ம� ேநர�
ேபாரா�ட����� �� க� ���தா� �யாேன.
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ெஜ�மா ம��� ச�யான சமய���� அவ��� �த�த� அ��� இ�ேக
அைழ�� வரா��டா� �யாேனைவ� கா�பா�����க ��யா� எ��றா�
���ைச அ��த டா�ட� ��� �ய�ச�.
“ஆ�. என��� ஏேதா ஓ� �ர� ஒ��த�. ’�யாேன��� ஆப��. அவ� உ�
உத�ைய எ��பா���றா�’ எ��. ச�ேதக�ப�� நா� ெச�� பா��தேபா�
ெதா���� த������ ���யப� அவ� இ��தா�. �த�� அவ� தைலைய
அல�� ெகா�����றா� அ�ல� ஏேத�� �ைளயா�டாக� ெச��
ெகா�����றா� எ�� தா� நா� �ைன�ேத�. ஆனா� உட�� எ�த
அைச���ைல. ெம�ல ெம�ல உட�� �ல �ற���� மா�� ெகா����த�.
�க �க ஆப�தான �ைல�� அவ� இ��தா� எ�ப� அ�ேபா�தா� ெத�ய
வ�த�. எ�ப�ேயா �ைர�� ெசய�ப�� இைறவ� அ�ளா� அவைள�
கா�பா�ற ���த�” எ��றா� ெஜ�மா.
இ� ேபா�ற ச�பவ�கைள ஆரா��� வ�� டா�ட� ��ேன ெச�கா�
���றா�. “ெட�ப� என�ப�� இ��த உ��ண�� இர�ைட� �ற�க�ட�
�க �க அ�கமாக இ���ற�. இவ�க�� பல ேப��� உ��ண��க� ஒ���
ேபா��றன. அவ�க� ஒ�வ��� ஒ�வ� பா��க ��யாம� எ�ேகா ெவ�
ெதாைல�� இ��தா�� இ�த ெட�ப� உ��ண�� �க ��ரமாக�
ெசய�ப��ற�. அ�� எ�த� தைட�� இ��ப��ைல” எ��றா�.
இர�ைட� �ற�க�� ஒ�வ� ேநா��றா� ம�றவ���� ேநா� வ�வ��, ஒ�வ�
உ�ள� ேசா��தா� ம�றவ�� அ� ேபா�� ேசா�வைடவ�� இ� ேபா�ற
காரண�க�னா� தா� இ���� எ���றன�, ஒ� �ல ஆரா���யாள�க�.
Lyon Playfair எ�ற ஆரா���யாள� இ� ப�� ஆ�� ெச��, Twin Telepathy:
The Psychic Connection எ�ற �ைல எ������றா�. அ�� இ� ப�� ��வாக
�ள������றா�.
உதாரணமாக ஒ� இர�ைட� �ற� ஆ�க�� ��தவ� �தா� வா��ப��
வ�லவராக�� இைளயவ� கா�ப�� �ைளயா�வ�� வ�லவராக இ��தா�. �ல 82

மாத�க���� �� இைளயவ� ��த சேகாதர�ட���� எ��� க���
ெகா�ளாமேலேய, ெவ��� எ��� ெச�� ப�லாமேலேய �க அழகாக �தா�
வா��க ஆர���தா�. இைளயவைர ஆரா��� ெச�த ேபா� ��தவர� ஆ�வ��,
�ற�� தானாகேவ இவ��� வ����த� ெத�ய வ�த�. ஆனா� இ� எ�லா
�ஷய�க��� அ�ப� இ��க��ைல. �ல �ஷய�க�� ம��� அவ���
��தவ�� �ற� வ����த�. இைத �யா� �ைளஃைபய� limited interaction
எ��றா�.
அெம��கா�� ெட�ஸா�� ெபா��க� வா�க கைட��� ெச����த
இர�ைட� �ற�க�� ஒ�வ�, ��ெரன ெந�� வ��ப� ேபா� ேதா��யததா�
கைட வாச�� அம��� ��டா�. �� ெவ� ேநர� க��� அவ� �� ����ய
ேபா� ��யா���� இ���� அவர� சேகாதர��� அ�த� சமய��� �ஜமாகேவ
ெந�� வ� ஏ�ப�� ம���வமைன�� ேச��க�ப�� ���ைச அ��க�ப�ட�
ெத�ய வ�த�.
��க�� ைச��� ஓ��� ெச�� ெகா����த ஒ� �� ெப� �ேழ ����
வல� கா�� அ�ப��� ெகா�டா�. அவ� ம���வமைன��� ெச�� ��
த� ������ ெச�ற ேபா�, அவ��� அ�ப����த அேத இட���
இர�ைட� �ற�க�� ஒ�வரான அவள� இைளய சேகாத��� கா�
������த�.
“இெத�லா� ’ெட�ப�’ என�ப�� உ��ண�வா� தா� சா��ய�” எ�� ���
�யா� �ைளஃைபய�, ம�றவ�கைள �ட இர�ைட� �ற�க�ட� இ�த�
தா�க� �க அ�கமாக இ��க� காரண�, அவ�க� அ�யாமேலேய அவ�க����
இ���� ஒ� �த ’மன� ப�மா�ற�’ தா� எ��றா�.
ஆ�ச�யமாக� தா� உ�ள�, இ�ைலயா?
***
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ஜ��� ���ண�ய�� ஆ� உலக அ�பவ�

��றா�� க�ட ச�ட, அர�ய� மாேமைத �. ���ண�ய�. ’��யன
���யாதா�’ எ�� பல�� ெம��� வைக�� வா��த அவ� 04/12/2014 அ��
அமரரானா�.
அவ� பல ��தக�கைள எ�����தா�� தன� வா��ைக அ�பவ�கைள,
தன�� �க��த அமா��ய �க��கைள ைமயமாக ைவ�� எ������� “Death
and After” எ�ற �� �க�� ���யமான�. அ�� ஆ�க� ப�� பல
�வார�யமான ச�பவ�கைள� ெத�������றா�. அ����� ஒ� ச�பவ�ைத
இ�ேக பா��ேபாமா?
���ண�ய�� மைன� ெபய� சாரதா. அவ� இ�தய� ேகாளாறா� இற��
��டா�. இ� ���ண�ய��� ���த ேசாக�ைத� த�த�. 33 வ�ட�க�
ஒ�றாக வா��த இைண த�ைன ���� ���தைத� ப�� �க�� கவைல
ெகா�டா�. மரண� எ�றா� எ�ன, அத� �� ம�த�க�� �ைல
எ�னவா�ற� எ�ப� ப��ெய�லா� ஆரா��தா�. ஆ�க�ட� ேப�� �ைறக�
ப���� ஆ��க� ெச�தா�. உலெக��� பயண� ெச�� பல �க�ெப�ற
��ய�கைள ச���தா�. பல அ�சய அ�பவ�கைள, தகவ�கைள� ெப�றா�
எ�றா�� ேநர�யாக அவரா� அவர� மைன��� ஆ��ட� ெதாட��
ெகா�ள இயலாம� இ��த�.
அவ� மைன� சாரதா�� ஆ� �ற� க�க���� த���ப�ட�. அவ�கேளா�
ேப�ய�. பல எ��கால தகவ�கைள� �� எ�ச��ைக ெச�த�. ஆனா�
���ண�ய��� ம��� அ�த வா��� �ைட�க��ைல. காரண�ைத சாரதா��
ஆ��ட� ஒ� ந�ப� �ன�ய ேபா�, ‘அவ� எ� ��வா� அைட������
ேசாக��, அதனா� ஏ�ப�� �யர�ேம �க� ெப�ய �ைரயாக� ���� அவைர
எ�ேனா� ெதாட�� ெகா�ள இயலாம� ெச�����ற�. அைத அவ� மா���
ெகா�ள ேவ���. ம����யாக வாழ �யல ேவ���’ எ�� அ�����ய�.
இதைன அ��த ���ண�ய� �க�� �யர� ெகா�டா�. ஒ�நா�
���ண�ய�� இ�ல���� ஒ� சா� வ�தா�. அவ� �ராண� �ரச�க�
ெச�வ�� வ�லவ�. ம��ம�ல; ஆ�க�ட� ேப�வ��� ப��� ெப�றவ�.
அவ� ���ண�ய��� ஆ�க�ட� ேப�வத�காக �ல ப��� �ைறகைள
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ெசா��� த�தா�. ஆனா� அ�ய� அ�ேபா� உ�ச ��ம�ற��� அம��
��ப�யாக� ப�யா�� வ�ததா� ���த ேவைல�ப� இ��த�. அதனா� அ�த�
ப���கைள� ெச�ய இயல��ைல. இ� ���ண�ய� ��றாகேவ நட�த
ச�பவ�ைத� பா�ேபா�.
“அ�த� சா� எ�ேனா� �லநா�க� த��னா�. ஒ�நா�… ெபௗ�ண�… இர�…
அ�� அவ� �யான��� அம��தா�. �� தா� த�ேபா� சாரதா�� ஆ��ட�
ெதாட�� ெகா�ள� ேபாவதாக� ெத���தா�. நா�� அத��� ச�ம��ேத�.
ம�நா� காைல எ��த�� அ�த� சா� எ�ைன� ச���தா�. தன� �யான���
எ� மைன�ைய� க�டதாக�� (அவ� ��னேமேய எ� மைன���
�ைக�பட�ைத� பா�����தா�), அவ� ப�மா, கா�தா எ��� இர��
ெபய�கைள ம��� �� ��� உடன�யாக மைற�� ��டதாக�� ெசா�னா�.
நா� அ������ேற�. காரண�, இ�த ���� ெத�யாத சா�வா� அ�த�
ெபய�கைள க�பைன ெச�� �ட� ெசா�����க ��யா�. ஏென�றா� ப�மா
எ�ப� மைன��� சேகாத� ெபய�. கா�தா எ�ப� எ� மைன���
சேகாதர� ெபய� (கா�தா எ��தா� அவைர அைனவ�� அைழ�பா�க�). ஆக,
இவ� எ� மைன�ைய� க�டதாக� ெசா�வ� உ�ைமதா� என உண��ேத�.
�ல நா�க� ேபா���. ���� அவ� ஒ� நா� �யான��� அம��தா�.
ம�நா� அவ� �யான��� க�டவ�ைற எ��ட� ெசா�ல ஆர���தா�. “எ�
�யான��� உ� மைன�ைய� க�ேட�. ‘நா� எ� கணவர� வ�ைக�காக
இ�ேக கா��� ெகா�����ேற�. ஆனா� அத��� ஒ�ேவைள நா�
ம��ற� எ��க ேவ�� வ�தா�� வரலா�. அ�ப� நா� ம��ற� எ��தா�,
ெச�ைன���ள டா�ட� ச�தான� – ெஜயா ச�தான� த�ப�க����
�ழ�ைதயாக� �ற�ேப�’ எ�றா� அவ�” எ�றா� சா�.
நா� �ைக��� ேபா� ��� ��ேட�, காரண�, ச�தான� எ�ப� எ�
மைன� சாரதா�� இைளய சேகாதர� ெபய�. அவ� ெச�ன�� டா�டராக�
ப�யா�� வ�தா�. அவர� மைன� ெபய� ெஜயா. இைத அ�த� சா� க�பைன
�ட� ப��� ெசா�����க ��யா�. இ�த �ஷய�கைள அவ�ட�
ெசா�வத�கான ஆ�க�� அ�ேபா� எ� ���� இ�ைல. இ� உ�ைமதா�
எ�பத�� இைத�ட ேவ� ஆதார� ேவ��மா?’ எ��றா� � ���ண�ய�.
இ�ம��ம�ல; ��னா� ஜனா�ப� ேக.ஆ�.நாராயண� ேபா�றவ�க�� ஆ�
உலக ஆ��� ந���ைக ெகா�டதாக�� அவ� அ���� ெத�������றா�.
���ண�ய�� இ�த வா��ைக அ�பவ� ந�ப ��யாத அ�சயமாக�தா�
உ�ள� இ�ைலயா?
***
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ந�ப ��யாத �ல அ�சய�க�

இ�வைர ஆ�க� உலக�, ���ற�, ம��ற�க�, ஈ.எ�.�., மகா�க��
��தா�ற�க� என பல அ�சய� ெச��கைள� பா��ேதா�. இ�த இ�த இ��
அ��யாய��� ேம�� �ல அ�சய� ெச��க� ப��� பா��ேபா�.
�� ேம� நட�க ���மா?
��ேம� நட�க ���மா? இ� �ல� எ���� ேக��. இேய�நாத� �� ேம�
நட�� ெச�றதாக நா� ேக���ப���ேளா�. �ைர��க �வா�க� ேபா�ற
மகா�க� கா���, க�ைக ந��� �த�தவாேற பல ைம�க� �ர� �த��
ெச���ளதாக அவர� வரலா� ெசா��ற�. அ� ேபால பல மகா�க��
வா��ைக��� இ� ேபா�ற அ�சய� ெசய�க� �க����ளன. இைவ சா��ய�
தானா?
“ேயாக �ைற�� �ல ப���கைள ேம� ெகா�டா� ��சய� சா��யேம”
எ�ப� ேயா�க�� க��தாக உ�ள�.
த���� ஒ� க�ைடைய� ேபா�டா� அ� �த��ற�. காரண� ���
அட���ைய �ட அத� எைட �ைற�. ப�� �த��ற�. காரண� அ�� கா��
இ���ற�. அ� ேபால நம� உடைல ேயாகா�யாச �ைற�� எைடய�றதா��
கா��னா� �ர��னா� ��� ேம� �த�க ���� எ�ப� ேயா�க�� க��தாக
உ�ள�..
ெந���� பா�த�
ஒ� �� ெபா� ந� �� ப�டாேல உட� ெவ�� ���. ஆனா� ஒ�வ�
ெந���� ேம� அம��றா�, ப���றா�. ேயாக �ைற�னா� இ� சா��யேம
எ��றா�, த�சா��� இ���� இ�த ேயா�. இவ� ப�த�களா� Fire Yogi எ��
அைழ�க�ப��றா�. இவர� இ�த சாதைன ப�� ஒ� �ல ஆவண� பட�க��
ெவ�யா���ளன. ���ல� இதைன� க��� ெகா�டதாக� ���றா� இ�த
ேயா�.
இ� எ�ப�� சா��ய� எ�பைத அ�வள� எ��� ந�மா� �ள��� ெகா�ள
��யா�. காரண�, �லவைக அ�சய�க� ந� சாதாரண �லன����
அ�பா�ப�டைவ. ரக�யமானைவ. அதனா�தா� அ�த ரக�ய�கைள அ���
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ெபா��� ப�வைக ஆ��க� உலெக��� �க��த வ�ண� உ�ளன.
ெந���� பா�� ேயா��� பட�க� �ேழ.
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���ைர

இ�வைர இ�த� க��ைர� ெதாடைர ெபா�ைமயாக� ப��� வ�த
ந�ப�க��� ந��. �ைர�� ���� ம�ெறா� �வார�யமான �� �ல�
உ�கைள� ச����ேற�.
ந��, வண�க�.
அ��ட�
அர���
�லா��ய� அ��க� :
இ��ைல எ������� அர��� எ��தாள� ம��� ப���ைகயாள�. பல
ஆ��க ��கைள��, ேஜா�ட�, அமா��ய�, இல��ய� ேபா�ற ���க��
பல க��ைரகைள�� எ������றா�. ெச�ைன�� வ���றா�.
ெதாட���� : aravindsham@gmail.com
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FreeTamilEbooks.com - எ�கைள� ப��

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�?
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ச�பகாலமாக ப�ேவ� எ��தாள�க��, ப�வ�க��, ச�ப��ய �க��கைள�
ப��ய �வர�கைள� த��� எ�த� ெதாட����ளன�. அைவ இல��ய�,
�ைளயா��, கலா�சார�, உண�, ��மா, அர�ய�, �ைக�பட�கைல, வ�க�
ம��� தகவ� ெதா����ப� ேபா�ற ப�ேவ� தைல��க�� �� அைம��றன.
நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ேச��� த�� ����தக�கைள உ�வா�க
உ�ேளா�.
அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க� Creative Commons எ�� உ�ம��� ��
ெவ��ட�ப��. இ�வா� ெவ���வத� �ல� அ�த� ��தக�ைத எ��ய �ல
ஆ��ய��கான உ�ைமக� ச�ட��யாக� பா�கா�க�ப���றன. அேத ேநர���
அ�த ����தக�கைள யா� ேவ��மானா��, யா��� ேவ��மானா��,
இலவசமாக வழ�கலா�.
எனேவ த�� ப���� வாசக�க� ஆ�ர�கண��� ச�ப��ய த��
����தக�கைள இலவசமாகேவ ெப��� ெகா�ள ����.
த������� எ�த வைல�ப������ ேவ��மானா�� ப��கைள
எ��கலாமா?
�டா�.
ஒ�ெவா� வைல�ப��� அத�ெக�ேற ஒ��ல அ�ம�கைள� ெப������. ஒ�
வைல�ப��� ஆ��ய� அவர� ப���கைள “யா� ேவ��மானா��
பய�ப��தலா�” எ�� ��������தா� ம��ேம அதைன நா� பய�ப��த
����.
அதாவ� “Creative Commons” எ�� உ�ம��� �� வ�� ப���கைள ம��ேம
நா� பய�ப��த ����.
அ�ப� இ�லாம� “All Rights Reserved” எ�� உ�ம��� �� இ����
ப���கைள ந�மா� பய�ப��த ��யா�.
ேவ��மானா� “All Rights Reserved” எ�� �ள��� வைல�ப��கைள�
ெகா������ ஆ��ய��� அவர� ப���கைள “Creative Commons” உ�ம���
�� ெவ��ட�ேகா� நா� நம� ேவ��ேகாைள� ெத���கலா�. ேம�� அவர�
பைட��க� அைன��� அவ�ைடய ெபய�� �ேழ தா� ெவ��ட�ப�� எ��
உ��ைய�� நா� அ��க ேவ���.
ெபா�வாக ����� ப��கைள உ�வா��ேவா��� அவ�கள� ப��க�
�ைறய வாசக�கைள� ெச�றைடய ேவ��� எ�ற எ�ண� இ����. நா�
அவ�கள� பைட��கைள எ��� இலவச ����தக�களாக வழ��வத�� நம��
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அவ�க� அ�ம�ய��தா�, உ�ைமயாகேவ அவ�கள� பைட��க�
ெப��பா�ைமயான ம�கைள� ெச�றைட��. வாசக�க���� �ைறய
��தக�க� ப��பத��� �ைட���
வாசக�க� ஆ��ய�க�� வைல�ப�� �கவ�க�� �ட அவ�க�ைடய
பைட��கைள ேத�� க������ ப��கலா�. ஆனா� நா�க� வாசக�க��
�ரம�ைத� �ைற��� வ�ண� ஆ��ய�க�� �த�ய வைல�ப��கைள ஒ�றாக
இைண�� ஒ� �� ����தக�களாக உ�வா��� ேவைலைய� ெச��ேறா�.
ேம�� அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ��தக�கைள “����தக�கைள� ப��க
உத�� க��க�”-�� ஏ�ற வ�ண� வ�வைம��� ேவைலைய�� ெச��ேறா�.
FreeTamilEbooks.com
இ�த வைல�தள���தா� ��வ�� வ�வைம��� ����தக�க� காண�ப��.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT
இ�த வைலதள������ யா� ேவ��மானா�� ����தக�கைள இலவசமாக�
ப��ற�க�(download) ெச�� ெகா�ளலா�.
அ�வா� ப��ற�க�(download) ெச�ய�ப�ட ��தக�கைள யா���
ேவ��மானா�� இலவசமாக வழ�கலா�.
இ�� ��க� ப�க��க �������களா?
��க� ெச�யேவ��யெத�லா� த��� எ�த�ப������
வைல�ப��க����� ப��கைள
எ���, அவ�ைற LibreOffice/MS Office ேபா�ற wordprocessor-� ேபா�� ஓ�
எ�ய ����தகமாக மா�� எ�க��� அ��ப��.
அ�வள�தா�!
ேம�� �ல ப�க���க� ��வ�மா�:
1. ஒ��ல ப�வ�க�/எ��தாள�க��� அவ�கள� பைட��கைள “Creative
Commons” உ�ம����� ெவ��ட�ேகா� ��ன�ச� அ���த�
2. த�னா�வல�களா� அ��ப�ப�ட ����தக�க�� உ�ைமகைள��
தர�ைத�� ப�ேசா��த�
3. ேசாதைனக� ���� அ�ம� வழ�க�ப�ட தரமான ����தக�கைள நம�
வைலதள��� ப�ேவ�ற� ெச�த�
���ப��ளவ�க� freetamilebooksteam@gmail.com எ�� �கவ��� ��ன�ச�
அ��ப��.
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இ�த� ��ட��� �ல� பண� ச�பா��பவ�க� யா�?
யா���ைல.
இ�த வைல�தள� ���க ���க த�னா�வல�களா� ெசய�ப���ற ஒ�
வைல�தள� ஆ��. இத� ஒேர ேநா�க� எ�னெவ�� த��� �ைறய
����தக�கைள உ�வா��வ��, அவ�ைற இலவசமாக பயன�க���
வழ��வ�ேம ஆ��.
ேம�� இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�, ebook reader ஏ���ெகா���
வ�வைம��� அைம��.
இ���ட�தா� ப���கைள எ���ெகா���� ஆ��ய�/ப�வ��� எ�ன லாப�?
ஆ��ய�/ப�வ�க� இ���ட��� �ல� எ�த�தமான ெதாைக��
ெபற�ேபாவ��ைல. ஏென��, அவ�க� ��தாக இத�ெக�� எ�தஒ�
ப�ைவ�� எ���தர�ேபாவ��ைல.
ஏ�கனேவ அவ�க� எ�� ெவ�������� ப��கைள எ����தா� நா�
����தகமாக ெவ��ட�ேபா�ேறா�.
அதாவ� அவரவ�க�� வைலதள��� இ�த� ப��க� அைன��� இலவசமாகேவ
�ைட�க�ெப�றா��, அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ெதா��� ebook reader
ேபா�ற க��க�� ப���� �த��� மா��� த�� ேவைலைய இ�த� ��ட�
ெச��ற�.
த�ேபா� ம�க� ெப�ய அள�� tablets ம��� ebook readers ேபா�ற க��கைள
நா�� ெச�வதா� அவ�கைள ெந���வத�� இ� ஒ� ந�ல வா��பாக
அைம��.
நக� எ��பைத அ�ம���� வைலதள�க� ஏேத�� த��� உ�ளதா?
உ�ள�.
��வ�� த��� உ�ள வைலதள�க� நக� எ��ப�ைன அ�ம����றன.
1. www.vinavu.com
2. www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. kaniyam.com
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5. blog.ravidreams.net
எ�வா� ஒ� எ��தாள�ட� Creative Commons உ�ம��� �� அவர�
பைட��கைள ெவ���மா� ��வ�?
இத�� ��வ�மா� ஒ� ��ன�சைல அ��ப ேவ���.
<�வ�க�>
உ�கள� வைல�தள� அ�ைம [வைலதள��� ெபய�].
த�ேபா� ப��பத�� உபேயாக�ப�� க��களாக Mobiles ம��� ப�ேவ�
ைக����� க��க�� எ���ைக அ�க��� வ���ள�.
இ��ைல�� நா�க� http://www.FreeTamilEbooks.com எ�� வைலதள���,
ப�ேவ� த�� ����தக�கைள ெவ�ேவ� �ைறக�� �� ேசக��பத�கான
ஒ� ��ய ��ட��� ஈ�ப���ேளா�.
இ�� ேசக��க�ப�� ����தக�க� ப�ேவ� க��� க��களான
Desktop,ebook readers like kindl, nook, mobiles, tablets with android, iOS
ேபா�றவ��� ப���� வ�ண� அைம��. அதாவ� இ�தைகய க��க� support
ெச��� odt, pdf, ebub, azw ேபா�ற வ�வைம��� ��தக�க� அைம��.
இத�காக நா�க� உ�கள� வைலதள������ ப��கைள
ெபற �����ேறா�. இத� �ல� உ�கள� ப��க�
உலகள�� இ���� வாசக�க�� க��கைள ேநர�யாக� ெச�றைட��.
எனேவ உ�கள� வைலதள������ ப��கைள �ர�ெய��பத��� அவ�ைற
����தக�களாக மா��வத��� உ�கள� அ�ம�ைய ேவ���ேறா�.
இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�� க���பாக ஆ��யராக உ�க��
ெபய�� ம��� உ�கள� வைலதள �கவ��� இட�ெப��. ேம�� இைவ
“Creative Commons” உ�ம��� �� ம���தா� ெவ��ட�ப�� எ��
உ��ைய�� அ���ேறா�.
http://creativecommons.org/licenses/
��க� எ�கைள ��வ�� �கவ�க�� ெதாட�� ெகா�ளலா�.
e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G +: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
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ேம���யவா� ஒ� ��ன�சைல உ�க���� ெத��த அைன��
எ��தாள�க���� அ��� அவ�க�ட���� அ�ம�ைய� ெப��க�.
���தா� அவ�கைள�� “Creative Commons License”-ஐ அவ�க�ைடய
வைலதள��� பய�ப��த� ெசா���க�.
கைட�யாக அவ�க� உ�க��� அ�ம� அ��� அ��������
��ன�சைலfreetamilebooksteam@gmail.com எ�� �கவ��� அ��� ைவ��க�.
ஓ� எ��தாள� உ�கள� உ�கள� ேவ��ேகாைள ம���� ப�ச��� எ�ன
ெச�வ�?
அவ�கைள�� அவ�கள� பைட��கைள�� அ�ப�ேய ����ட ேவ���.
ஒ��ல��� அவ�க�ைடய ெசா�த �ய���� ����தக� தயா����
எ�ண��ட இ����. ஆகேவ அவ�கைள நா� ���� ���� ெதா�தர�
ெச�ய� �டா�.
அவ�கைள அ�ப�ேய ������ அ��த��த எ��தாள�கைள ேநா�� நம�
�ய��ைய� ெதாடர ேவ���.
����தக�க� எ�வா� அைமய ேவ���?
ஒ�ெவா�வர� வைல�தள���� �ைற�தப�ச� ����கண��� ப��க�
காண�ப��. அைவ வைக�ப��த�ப�ேடா அ�ல� வைக�ப��த� படாமேலா
இ����.
நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� �ர�� ஒ� ெபா�வான தைல�����
வைக�ப��� ����தக�களாக� தயா��கலா�. அ�வா� வைக�ப��த�ப��
����தக�கைள ப��-I ப��-II எ��� �ட த��த�ேய �����
ெகா��கலா�.
த���க ேவ��யைவக� யாைவ?
இன�, பா�ய� ம��� வ��ைற ேபா�றவ�ைற� ���� வைகயான ப��க�
த���க�பட ேவ���.
எ�கைள� ெதாட�� ெகா�வ� எ�ப�?
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��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�?
�� – http://freetamilebooks.com/meet-the-team/
Supported by
Free Software Foundation TamilNadu, www.fsftn.org
Yavarukkum Software Foundation http://www.yavarkkum.org/
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உ�க� பைட��கைள ெவ��டலாேம

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

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

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