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பார� ���ைர
பார� எ�றாேல ��டா�� ெகா�வா� �ைச�� க���� ேகா��� ெகா�ட உ�வ� தா�
�ைன��� வ��ற�. அ� ேபால அவர� க�ைதகைள� ப�� �ைன���ேபா� அவர�
ெத�வப��, ேதசப��, ச�தாய ம�மல��� நா�ட�, ெப� ��தைல�� ஆ�வ� ஆ�யைவ
தா� �த�� �ல�ப���றன. க���� ேகா��� ���லமாக ஒ� ெவ�ைள� ச�ைட இ��த�
ேபால, இ�தைன ப��க���� ���லமாக அைம����த� ேவத�க�� அவ� ெகா����த
ப��.

தா� �ற�த �ல���� உ�ய ஆசார�கைள� ைக��டேதா� அ�லாம�, த� சா��னைர��
எ�� நைகயா�யவ� பார�. அ�ப��ப�ட �ர���கார�, பைழைமயான தன� �ல
��ைதயா�ய ேவத���ட� ���த ம�யாைத ைவ����தா� எ�ப� �ய�����ய உ�ைம.

தன� பாட�க���, க��ைரக���, கைதக��� இ������� ேம�ப�ட இட�க�� அவ�
ேவத�ைத� �க��� ேப���ளா�. அவர� இ�த ேவத� ப�� ெத�வ ப��� பாட�க��
ம��ம�லா� ச�க ��தைல� பாட�க���, ேதச ப��� பாட�க��� �ட
ெவ��ப�வைத� காணலா�.

ேவத� பாரத நா��� கலாசார��� ஆ� ேவராக இ��� வ���ள�. ஆனா� இைட�கால���
�ல தவறான க���க�� தவறான �ள�க�க�� ேவத இல��ய��� ������டன.
இவ�ைற�� அ�கால ேவ�ய�க� ேவத� எ�ற ெபய��ேட அைழ�தன�. இ�த� ேபா�
ேவத�கைள ��� ��� ேவத�ைத அத� ெதா�ைமயான �ய �ைல�� ெகா�� ைவ�க
ேவ��� எ�ப� அவர� ேபரவா. இ�த� க��� அவர� ஒ�ெவா� பாட��, கைத��,
க��ைர�� அ�நாதமாக ஒ��பைத� ேக�க ���ற�. அவ��� �லவ�ைற அ��� வ��
ப�க�க�� கா�ேபா�.
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ஒ�� பர� ெபா��

பார� இ�� மத��� ��� ேவத�க�ட��� ெப� ம���� ெகா����த ேபா��� �ற
மத�கைள� சமமாகேவ ேபா��னா�. அவர� இ�த� சமய� ெபா�ைம�� அ��பைட ��
ேவத�� பகவ��ைத�� தா�. �� ேவத��� வ�� ஒ� �க� ெப�ற வசன�, “ஏக� ஸ� ��ரா
பஹுதா வத��” எ�ப�. “ஒ�ேற ெம�� ெபா��, அதைன ��க� பல�தமா��
ெசா��ன�,” எ�� பார� அைத ெமா� ெபய���றா�. �ைத�� க�ண� ���றா�, “யா�
யா� எ�ைன எ�ெத�த வ��� வ�ப��றா�கேளா அவரவைர அ�த�த ந���ைக�� நா�
�ைல�க� ெச��ேற�.” இவ�ைற ந�� உ�வா��� ெகா�ட பார� த� எ���க��
வா���� �ைட�த ேபாெத�லா� இ� க��ைத வ����த� தவற��ைல.
எ�லா� சமய�க�� கட�� ஒ�ேற எ�� தா� ����றன. ஆ��� ஏ� தகரா�? த�
சமய�ைதேய ந�� அ�யாத அைர �ைற ம�த�க�, “நா� வண��வ� ம��ேம கட��, ம�ற
சமய�தவ� வண��வ� ேப�கைள, ேப� வ�பா� ெச�ேவாைர� ����வ� அ�ல� அ��ப�
எ� கட���� உக�பான�,” எ�ற வைக�� ேப��றா�க�. அ�தைகேயா���� பார�
அ������றா� –
ேவட�ப� ேகா�ேயா ��ைம��ள ெவ��
ேவத� �க���ேம- ஆ�ேகா�
ேவட�ைத ���ைமெய�� ெகா��ெர�ற�
ேவதம�யாேத
நாம� ப�ேகா� ஓ� உ�ைம�� உள எ��
நா�மைற ���ேம- ஆ�ேகா�
நாம�ைத ���ைம எ�� ெகா��ெர�� அ�
நா�மைற க��லேத.
ெவ�ேவ� ெபய�க�� வ�பட�ப�பைவ ெவ�ேவ� ெத�வ�க� அ�ல. அைவ அைன���
ஒ� ெத�வ��� ெவ�ேவ� ேவட�கேள. இ�த ேவட�கைள� ெத�வ��� �� ம�த� தா�
�ம����றன�. அத� உ�ைமயான ெசா�ப� ��த அ�� ஆ��. வ��வ� இைறவைன
வால�வ� எ�� ேபா���றா�. இைறவ� எ�லா� அ��தவ� எ�� தா� எ�லா� சமய�க��
����றன. இைத உண���� ேவத வசன�, “�ர�ஞான� �ர�ம” (அ�ேவ கட��) எ�பைத�
பார� �க எ�ைமயாக ெவ��ப����றா�.
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“ஆ�ர� ெத�வ�க� உ�ெட�� ேத�
அைல�� அ���கா� -ப�
லா�ர� ேவத� அ�ெவா�ேற ெத�வ��
டாெமன� ேக�ேரா” எ�� பார� ேக��றா�.
நா� எ�ன ெச��ேறா�? “ெம�ள� பல ெத�வ� ��� வள��� ெவ�� கைதக� ேச���� பல
க�ள மத�க� பர��� ெகா�����ேறா�.” இ� �ைறயா? அ�ச�� அ�யாைம�ேம
வ��ைற�� அ��பைட. என� சமய� அ��� ��ேமா எ�ற அ�ச��, எ�லா
மத�க���� உ����த க��� ஒ�ேற எ�பைத அ�யாைம�ேம மா��� சமய�தாைர
அ��தா� ந� சமய� வா�� எ�ற �ட ந���ைகைய� ேதா�����ற�. �ர��லாம� இ�த
அ�ச�க��� இடம��பவ� எ�த� சமய�தவரானா�� இைறவைன அைடய ��யா� எ��றா�
பார�.
�ர�லா ெந��ைடயா� �வைன� காணா�
எ�ேபா�� �ர��க �ைனக� ெச�வா�
ேப�ய��த ஏேஹாவா அ�லா நாம�
ேப�மவ� பதமல�� �ண� ேவ���
“ஒ�ெவா� ம�த�� த�� த� இய��ன�. அவனவ� மத� அவன� த�� த�ைமைய�
ெபா��த�. எனேவ இ��� இர�� ேகா� மத�க� ெப�க���. எ�தைன ேப� எ�தைன
�தமாக வ�ப�டா�� உ�ைம ஒ�ேற” எ��றா� �ேவகான�த�. பார� அதைன
வ�ெமா��றா����ேல க�டைம�� மத�க� ேகா�
��தமத� சமணமத� பா�� மா��க�
சா�என ஏ�பத� ேபா��� மா��க�
ஸநாதனமா� இ��மத� இ�லா� �த�
நாம�ய� �ன��� தா� மா��க�
ந�ல க��� மத �தலா� பா�ேம�
யாம��த மத�க�பல உளவாம�ேற
யா����� உ����த க����ெகா�ேற
ெத�வ� பல பல ெசா��� பைக�
�ைய வள��பவ� �ட�
உ�வதைன���� ஒ�றா� எ���
ஓ� ெபா�ளான� ெத�வ�
எ��றா� பார�. அ�லாைவ� ேபா�� அவ� பா�வைத� ேக�ேபா�ப�லா�ர� ப�லா�ர� ேகா� ேகா� அ�ட�க�
எ�லா� �ைச��ேமா� எ�ைல��லா ெவ�வா��
��லா� �ழ�ேறாட �யம� ெச�த�� நாயக�
ெசா�லா�� மன�தா�� ெதாடெராணாத ெப��ேசா�
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அ�லா அ�லா அ�லா
இேத க��ைத� கா� �� ஏ��� பா��றா�.
���ைர�க அ�ய அ�யதா�
���த வான ெவ�ெயன ��றைன
அ�ட� ேகா� வா�� அைம�தைன
அவ��� எ�ண�ற ேவக� சைம�தைன
பார� �நாயக���� ெச��� அ��சைனைய� கவ���க�. ெதா� பழ� ெத�வ�க� உ�பட,
ெவ�ேவ� ெபய�க�� வண�க�ப�� இ��� கட��க� ம��ம�லா� இ�லா�ய ����வ�
ெபய�க�� ஒேர பர�ெபா�ைள� ���பைத �ள���ற� அ�.
�நாயக ேதவனா� ேவ�ைட� �மரனா�
�றநா����ேபா� ெபய�பல��
அ�லா ெயேஹாவா என� ெதா�� இ����
ேதவ�� தானா� ��மக� பார�
உைம எ�� ேத�ய� உக�த வா�ெபா�ளா�
உலெகலா� கா��� ஒ�வைன� ேபா��த�
இைற� இைறவ� இர��� ஒ�றா��
தாயா�� த�ைதயா�� ச���� �வ�மா�
உ�ெளா�யா� உலெகலா� �க��
பர�ெபா�ேளேயா, பர�ெபா�ேளேயா
ஆ��லேம அைன�ைத�� கா���
ேதவேதவா �வேன க�ணா
ேவலா சா�தா �நாயகா மாடா
இ�ளா ��யா இ��ேவ ச��ேய
வா� கா� மாமகேளேயா
ஆணா�� ெப�ணா� அ�யா� உ�ள
யா�மா� �ள��� இய�ைக� ெத�வேம
ேவத��டேர ெம�யா� கட�ேள
சமய�க�, சா��ர�க�, சட��க� எ�லா� உ�ைமைய அைடவத�கான ப�கேள அ��
அைவேய இ�� �ைல அ�ல. மனைத� ெச�ைம�ப���� பர�ெபா�ைள உ�ள�தா� ெதாட
���தா� இைவ ேதைவய�றதா� ���.
கா�� �� ேவ�டா க�ைற� சைட ேவ�டா
பா��த� ேபா�� பரம�ைல எ��த�ேக
சா��ர�க� ேவ�டா ச��மைறக� ஏ���ைல
ேதா��ர�க� இ�ைல உள� ெதா�� ��றா� ேபா�மடா
9

தவெமா��� இ�ைல ஒ� சாதைன���ைலயடா
�வெமா�ேற உ�ளெதன� ��ைத ெச�தா� ேபா�மடா
அ�� �ள�க� ெபறாத �ழ�ைத �ைல�� உ�ேளா� தா� ����ய ெவ�ேவ� வ�வ�க��
பர�ெபா�ைள வ�பட���. ஆனா� அேத �ைல�� ��� �டாம� ப��ப�யாக ேமேல
உய��� வ�வ�க�, வ�பா�� �ைறக�,
ேவத�க�,தவ�க� இவ�ைற� கட�� பர�ெபா�ைள உ�ள�தா� உண�� �ைல�� வர���.
இைவ எ�லாேம உ�ைம தா�. இைத உல��� உண��தவ�ல ஒேர நா� நம� நா� தா�
எ�ப�� ெப�ைம ெகா��றா� பார�.
ஒ�� பர�ெபா�� நாமத� ம�க�
உல��ப� ேக�எ�ேற
ந�� ப�ேவத� வைர�தைக பாரத
நாய�த� ���ைக
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2

���தெத�லா� கட��

கட�� எ�ேக இ���றா�? ���� உ�ளா�, ������ உ�ளா� எ�� ெசா��ேறா�.
அத��� சா�றாக� �ரகலாத� கைதைய� ���ேறா�. இைத இ�கால இர�ய�க� ஏ���
ெகா�வா�களா?
�ராண�கைள� ��� எ�� த��� கால� இ�. “த�ழா, ெத�வ�ைத
ந��. பய�படாேத, உன�� ந�ல கால� வ���ற�….. ேவத�கைள ந��. அவ���
ெபா�ைள� ெத��� ெகா�� �� ந��. �ராண�கைள� ேக��� பயனைட�� ெகா�.
�ராண�கைள ேவத�களாக �ைன�� மடைமக� ேப� �ல��க� ேபால நட�� ெகா�ளாேத”
எ�� அ�����ய பார� �ரகலாத� கைத��� ��ய ெபா�� த��றா�.

ஈசாவா�ய உப�டத� ��� ‘இ�த எ�லாேம இைறவ� தா�’ எ�ற க��ைத அ�� கா��றா�.

ெசா�லடா ஹ� எ�ற கட�� எ�ேக
ெசா�ெல�� இர�ய�� உ��� ேக�க
ந�லெதா� மக� ெசா�வா� ����ளா�
நாராயண� ������ளா� எ�றா�
வ�லைமேச� கட���லா� ெபா�ெளா���ைல
மகாச�� இ�லாத வ�� இ�ைல
அ�ல��ைல அ�ல��ைல அ�ல��ைல
அைன��ேம ெத�வெம�றா� அ�ல��ேடா

ேகள�பா �டேன க�ைத ஒ�ைற
11

�ழான ப���ைன� ேதைள� க��
தாைள� பா����கர�� �ரேம� ���
ச�கர ச�கர எ�� ப�த� ேவ���
�ள��ைன மல��ைன�� வண�க� ேவ���
�� ��ற ெபா�னைன��� ��ட� ெத�வ�
�ள�தா� இைத ம��� ����� ெசா�ேவ�
�� ம��� ெத�வம�� ம��மஃேத

யஜு� ேவத��� ��ர� எ��� ப�� உப�டத மகா வா��ய�க�� �ள�கமாக உ�ள�. இ�
உலக� ��ைமைய�� ���ர வ�வமாக வண���ற�.

ம���, வ�க�, ேதேரா��, ேவட�, க�வ�, �ராத�, [ஒ��க� ேக�டா� �ற�
த�ள�ப�டவ�], த�ச�, �யவ�, ெச�படவ� எ�� பல வ�வ�க�� �ள��� ���ர���
வண�க� ெத����� அ�, சைட��ய�, ெமா�ைட� தைலய�, ��பவ�, நட�பவ�, ���பவ�,
அ��� இ��பவ�, ெதாைல�� இ��பவ� எ�� எவைர�� ��ச� ைவ�காம� இைறவனாக�
க�� வண���ற�. ம�த� ம��ம�ல, நா�, ��ைர ஆ�ய �ல��க� வ�வ���� ���ர�
�ள��வதாக� �ற�ப��றா�. ேத�, ஆ�� ��, மர�க� ேபா�ற உ�ர�ற ெபா��களாக��
அவ� இ���றா�. இ�த ம�த������, �ரா�க�ட����, ெபா��க������ ���ர�
வ��பதாக� �றாம� அவ�கேள, அைவேய ���ர� எ�� ��வ� கவ��க�த�க�.

“�ேய கா���ைக ந�ச��ரமாக�� அ��யாக�� உ�ளா�. �ேய அ���� �வாைல,
�ரஜாப��� ஒ�, ேசாமரச��� �ரகாச�. �ேய ேரா�� ந�ச��ரமாக�� �ரஜாப�யாக��
உ�ளா�. �ேய ஆ�ைர, �ேய ���ர�, �ேய �ன�வஸு, �ேய அ��, �ேய �ச�, �ேய
�ரக�ப�, �ேய ஆ��ய�, �ேய பா��க�, �ேய மக�, �ேய ����க�…” எ�� ���
ம�ெறா� யஜு� ேவத� ப�� [யஜு� 4.4.10] �����ள ந�ச��ர�க�, ேதவ�க�
எ�லாவ�ைற�� ஒ� பர�ெபா��� பல ேதா�ற�களாக� கா��ற�.

இ�த� க��ைத� பார� ��வ�மா� பா�னா�.
12

��த அ�ேவ �வெம��ைர�தா� ேமேலா�;
��த ம��� �வெம�ேற உைர��� ேவத�;
��தகனா� �� �வெம��ைர�தா� ேமேலா�,
��ைத�லா� �ைலய�மஃெத��� ேவத�;

��தேர அைன����� கட�ெள��
ேப�வ� ெம�யானா� ெப��ெர���
��த �மத���ேல �ழ�ைத ெய���
��பன�� ெத�வம�ேறா �க����ேர?

உ��கெள�லா� ெத�வம��� �றெவா���ைல;
ஊ�வன�� பற�பன�� ேநேர ெத�வ�;
ப����� வைகம��ம�� ����
பா����ற ெபா�ெள�லா� ெத�வ� க���;

ெவ�ல���� இர�, ம�, ����, ேமக�
ேம����� பலபலவா� ேதா�ற� ெகா�ேட
இய���ற ஜட�ெபா��க� அைன��� ெத�வ�;
எ��ேகா� ெத�வ��த எ���� ெத�வ�
[பார� அ�ப�தா� 15, 17, 18]

ம�த���� ேகாப� வ�வத�கான காரண�ைத ஆரா��றா� பார�. ந�ைம� ���த� எ�லா�
கட��, நா�� கட�� எ�ற எ�ண� எ�ெபா��� நம�� இ���மானா� நம��� ேகாப�
வரா� அ�லவா? ந���� ேவறான ஒ� ெபா��ட� தாேன நா� ேகா���� ெகா�ள ����.
13

அ�ப� ஒ� ெபா�� எ��� இ�ைல எ�ற ேவத� க��ைத� ���கமாக, ��� வா��ைதக��
த��றா�. ���த� எ�லா� கட��.

���தெதலா� கட�� என� ��� ெசா���
��சயமா� ஞான�ைத மற�தலாேல
ேச�வேத மா�ட���� �ன�� ெந���.

த� வசன க�ைத�� பார� இ� க��ைத ேம�� �ள���றா�.

இ��லக� ஒ��
ஆ�, ெப�, ம�த�, ேதவ�,
பா��, பறைவ, கா��, கட�,
உ��, இற�� இைவ அைன��� ஒ�ேற
ஞா��, ���� �வ�, ஈ, மைல, அ��,
�ழ�, ேகாேமதக� இ�வைன��� ஒ�ேற
இ�ப�, ��ப�, பா��,
வ�ணா�, ���, ��ன�, ப���
இஃெத�லா� ஒ��
�ட�, �லவ�,
இ���, ெவ�����
இைவ ஒ� ெபா��
ேவத�, கட���, �ய� கா��, ம��ைக மல�
இைவ ஒ� ெபா��� பல ேதா�ற�
உ�ளெத�லா� ஒேர ெபா�� ஒ��
இ�த ஒ��� ெபய� – தா�
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தாேன ெத�வ�
தா� அ�த� இறவாத�

பார� இ�ெகா�ைகைய� ��ப��னா�. அ�ைவத �ைல�� உ�ச க�ட��� ��� அவ�
பா��றா�.

கா�ைக� �ற��ேல ந�தாலா -��ற�
க�ய �ற� ேதா��ைதேய ந�தலாலா
பா���� மர�க� எ�லா� ந�தலாலா- ��ற�
ப�ைச �ற� ேதா��ைதேய ந�தலாலா
ேக��� ஒ��ெல�லா� ந�தலாலா- ��ற�
�த� இைச��தடா ந�தலாலா
���� �ரைல ைவ�தா� ந�தலாலா ��ைன�
�����ப� ேதா��தடா ந�தலாலா

உலகைன��மாக �யா��� ���� �ரம� நாேன எ�ற உப�டத� க��� எ�வள� எ�ய
ெசா�க�� ெவ��ப��ற� பா��க�.

வா�� பற���ற ��ெள�லா� நா�
ம��� ���� மரெம�லா� நா�
கா�ழ� வள�� மரெமலா� நா�.
கா��� �ன�� கட�ேம நா�,

���� ெத���ற �ெனலா� நா�,
15

ெவ�ட ெவ��� ��ெவலா� நா�,
ம��� �ட��� ��ெவ�லா� நா�
வா����ள உ�ெரலா� நா�.

க�ப�ைச�த க�ெயலா� நா�,
கா�க� ���� உ�ெவலா� நா�,
இ�ப� �ய���ற மாட �ட�
எ�� நக� ேகா�ர� யா�ேம நா�

இ��ைச மாத�ைச�ேள� நா�
இ�ப� �ர�க� அைன��ேம நா�,
���ைச மா�த�த� ெபா�ெயலா� நா�,
ெபாைறய�� ��ப� �ண��ெபலா� நா�.

ம��ர� ேகா� இய��ேவா� நா�
இய�� ெபா��� இய�ெபலா� நா�
த��ர� ேகா� சைம��ேள� நா�,
சா��ர ேவத�க� சா��ேனா� நா�.

அ�ட�க� யாைவ�� ஆ��ேனா� நா�
அைவ �ைழயாேம �ழ��ேவா� நா�,
க�ட பல ச��� கணெமலா�நா�,
காரணமா�� க���ேளா� நா�.
16

நாென�� ெபா�ைய நட��ேவா� நா�,
ஞான� �ட� வா�� ெச��ேவா� நா�,
ஆன ெபா��க� அைன���� ஒ�றா�
அ�வா� �ள�� �த� ேசா� நா�.
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3

அ�ைன பராச�� அ���வா�ன�

இைறவ� க�ணனாக அவத���� பாரத� ேபா�� பா��த���� சார�யாக� ப� ���த�
நம��� ெத���. அேத க�ண� ��ேயாதனனாக வ�ெவ��� அ�ஜுனேனா� ச�ைட��ட
ெச�� ெத��மா?

இ� எ�ன ���கைத? பாரத����� ேபா��யாக யாேர�� நா��க� �ரத� எ�� ஏதாவ�
எ�� இ���றா�களா எ�ன?

இைத எ��யவ� நா��க� அ�ல. அ�ைவத ேவதா�த��� ேதா��� க�ண�� பரம ப�தராக
வா���, இ�� ப����றாவ� ஆ�வாராக� ேபா�ற�ப�� பார� தா� இ�ப�� ெசா��றா�.

அைர� ெச�� ெசா�னா� �ழ�பமாக� தா� இ����. ��வைத�� ேக��க�.

கட��உலக�ைத�பைட�தா�எ��எ�ேலா��ெசா��றா�க�.
எைத�ெகா��பைட�தா�எ�ற�னா����ைடயாகஅ�ைவத����ற�–
கட��எைத�ெகா���உலைக�பைட�க��ைல. தாேன�ரப�சமாக�ேதா�ற�கா��அ��னா�.
அ�ப�எ�றா�இ���காண�ப��மைலக�,
கட�க�,
கா�க�,
�ல��க�,
ம�த�க�எ�லாேமகட���ெவ�ேவ�ேதா�ற�க�தாேம.
அ�ப�இ��க,
மா�ட���லைர�பைகவ�எ����ெவ���ேறாேமஅ�ச�யா?
ச�அ�ல.
அதனா�தா�பார����றா�–

பைகவ��க��வா� ந�ென�ேச – பைகவ��க��வா�
�ைக ந���� � இ��பைத� ���� க�ேடாேம
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பைக ந���� அ���வான ந� பரம� வா���றா�

‘யாைர�� ேம� ேதா�ற�ைத ம��� பா��� ம���ட� �டா�. ஆ��� ேநா��க. �ைக
ந��� � ேபால, ������ ��� ேபால, ��ைப ந�ேவ மல� ெகா��� ���க��� ெகா�
ேபால, பைகவ�ட���� உைறவ� �ர�ம ைசத�யேம. ��ன வ�� ��ைய� பா�. அத�
க��� ெத��� ப�ைய� ���� ேநா��. பராச�� ெத�ப�வா�. எ�த ேத� எ�லா
உ��ன�க��� ப� வ��� �ள���றாேளா, அ�த� ேத��� ���� ���� வண�க�
எ�� ேத� பாகவத� ��வைத� ��தைன ெச�. அ�த� பராச��ைய� ����.

‘எ�லா உ��களாக�� இ��ப� ஒேர கட�� எ�றா�, எ�� எ�� ���ைர ��� ஒ�வைன
அ��� ��� � வாழ �ைன�ப� எ�வள� ேபைதைம? எ��ைய அ��பத� �ல� �
கட�ைள அ��க �ய��றா�. ��� கட�� தாேன? அதாவ� உ�ைனேய � அ��க
��ப��றா�.

‘இெத�லா� கட��� �ைல எ�பைத உண�க. அவேன ��யாக�� மானாக�� வ�ெவ���
ஒ�ைற ஒ�� அ��பதாக� ேதா�ற� கா���றா�. எ��� அ�வ�� இ�ைல, எ���
அ��க�ப�வ�� இ�ைல. மாய� ேதா�ற�க�� ஒ�� மைற�ற�, ஒ� ��ய மாய� ேதா�ற�
ஏ�ப��ற�.

‘பாரத� கைத ேக�����ேறா�. அ�ேக, பா��த சார�யாக வ�த� ம��� க�ண� அ�ல.
அ�� இ��த அைன�� ம�த�க�� �ல��க�� உ�ர�ற ெபா��க�� க�ணேன.
அவேன த�ைன இ�ப�� பல �றாக ஆ��� ெகா�� பாரத� ேபா� எ��� மாையைய�
ேதா����தா�. ���கமாக� ெசா�ல� ேபானா�, பா��த சார� ம��ம�ல, பா��த��
க�ணேன, அவைன எ���த ��ேயாதன�� க�ணேன, அவன� த��க�� க�ணேன.

‘��வ�ப த�சன� த�� நட�த�, நட�ப�, நட�க� ேபாவ� எ�ற ��கால�ைத�� கா��ன
க�ண� த� உட����ேளேய இ� �ற��� பைடகைள�� உ�ளட��� கா�ட��ைலயா?
இ�த உ�ைமைய� ச�ேதக� இ��� ெத��� ெகா�டா� உ� உ�ள� �ைற� ெப��.
��ேத�� ச�ேதக� ெகா�டா� �ட� ேத�� ஒ� �� �ஷ� எ�ற கைத ஆ����’ எ�ப�
பார��� க���.

19

இ� அ�பாடைல� பா��ேபா�.

பைகவ��க��வா� ந�ென�ேச பைகவ��க��வா�

�ைக ந���� � இ��பைத� ���� க�ேடாேம
பைக ந���� அ���வான ந� பரம� வா���றா�

����ேல ந�ல ��� �ைள���� ெச�� அ�யாேயா?
��ைப�ேல மல� ெகா��� ���க��� ெகா� வளராேதா?

உ�ள �ைற�ேலா� க�ள� ������ உ�ள �ைறவாேமா?
ெத��ய ேத�ேலா� ��� ந�ைச�� ேச��த�� ேதனாேமா?

வா�ைவ �ைன�த�� தா�ைவ �ைன�ப� வா���� ேநராேமா?
தா�� �ற��ெக�ண� தான�வா� எ�ற சா��ர� ேகளாேயா?

ேபா��� வ�த�ெக���த ெகௗரவ� ேபால வ�தா�� அவ�
ேந��க���ன� ேத�� கைச ெகா�� ��ற��

க�ணன�ேறா?

��ன வ�� �� த�ைன�� அ�ேபா� ��ைத�� ேபா���வா�
அ�ைன பராச�� அ���வா�ன� அவைள� ����வா�.

20

4

�ரண ஞான� ெபா��த ந�னா�

“�ம�டல��� அ��� ெபாைற��

�ள��க, ��ப� ��ைம� ேநா��
சா� ���� சா��த ப���ெர�லா�
இ����வா�க”
எ�ப� பார� �நாயக�ட� ைவ��� ேவ��ேகா�. எ�லா உ��க�� ெத�வ� எ�பைத
உண��� ��டா� �ற� �� அ�ச�, பைகைம, ேகாப�, ெபாறாைம ஏ�ப�மா? �ம�டல�
எ��� அ��� ெபாைற�� ம��ேம �ள���.

அ�ச� �தலான இ�த� �ய �ண�கைள ��� ��டா� அ�ேபா� சா�� அ�ேக அ���
ேபா�� எ�� பார� ���றா�. எ�ேலா�� அமர �ைல எ�த ����.

எ�லா உ��க��� இைறவ� உ�ளா� எ�ற ேவத� க��ைத உல��� அ��க� த�� ெப�ற
ஒேர நா� இ��யா தா�.

எ�லா உ��க��� நாேன இ���ேற�
எ��ைர�தா� க�ண ெப�மா�
எ�ேலா�� அமர �ைல எ��� ந��ைறைய
இ��யா உல��க���� – ஆ�
இ��யா உல��க���� – ஆ� ஆ�
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இ��யா உல��க���� – வா�க

இ��யா தா��� ��றா� உலகைன���� அ�ஞான இ�� பர� ���. எனேவ தா� பார�
இ��யா �த��ர� ெபற ேவ��� எ�� பா�ப��றா�.

“�த��ர ேத��� ஒ� ெபறா��� அ�� அ���ேடா, ஆ�க��ேடா?

கா�ய ��க�, ஞான� கைலக�, ேவத�க��ேடா?”
எ�� ேக��றா�. ேம�� ம�ேறா�ட���,

“ேவத �� ப���� ெவ�� �ைச �ேல�ச�

பாத�� ெபா��பாேளா பாரத ேத�?”
என �ன��றா�. ஏென�� அ��ேல�ச�,

“மாத� க�ப��த�� மைறயவ� ேவ����

ஏதேம ��வ�� இய�� ����றா�”

எனேவ பார� இ��யா���� �த��ர� ேவ��ய� ேவத ெந� தைழ�க��, உலெக����
அற� ஓ�� வளர�� தா�.

பார� மகா�மா கா��ைய� ேபா��ய� ஏ�? எ�லா உ��க�� கட�� எ�ற உய�
ெகா�ைகைய�
ெகா��,
இ�வான
வ�
�ைறகேள
�ைற�த
அர�யைல�
��ைம�ப���யத�காக� தா�.

ம���ெர�லா� கட��� வ�வ�
கட��� ம�கெள� �ண�த�
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இ�ன ெம�ஞான� ���ைன ம�றா�
��ப� ேபா� ெகாைல த�ட�
���ேய �ட��� அர�யலத��
�ைண��ட� ���தைன, ெப�மா�
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5

சா�க� இ�ைலய� பா�பா

இ�� சமய�ைத� சா�ேவா� ேவத��� வ�ணா�ரம ெந� தா� சா�� ���கைள உ�டா��ய�
எ�� ��வ�. உ�ைம அ�வ�ல. ேவத� சா� ப�� எ��� �ற��ைல. ேவத கால��� சா�
இ�ைல. வ�ணா�ரம �ைற இ��த�.

வ�ணா�ரம� எ�ப�� வ�ண� ஆ�ரம� எ�ற இ� ெசா�க� அட����ளன. இ�� ஆ�ரம�
எ�ப� ஒ� த� ம�த வா��� ெவ�ேவ� கால க�ட�ைகள� ����� – மாணவ� ப�வ�,
இ�லற� ப�வ�, கா� வா� ப�வ�, �ற�� ப�வ�. இ�த ஆ�ரம �ைற ப��� பார� எ���
�ற��ைல. இள� ப�வ��� �ற� ��� �ைற ��த மத������ இ�� மத���� வ��
ேச��த
ஒ� ேக� எ�� ம��� ���றா�.

ஆனா� வ�ண �ைறைய� பார� ெப��� ேபா��னா�. வ�ண� எ�ற ெசா� �ற� எ�ற
ெபா��ைடய�. இ� ெதா�� அ��பைட�� ம�த ச�க��� காண�ப�� ��ைவ�
கா��வ�. ஒ�ெவா� ச�க���� நைடெப�� ெதா��கைள நா�� வைகயாக� ���கலா�.
�ல� அ��� �ைற�� (ஆ��ய�, ஆரா���யாள�) ஈ�ப���றன�. �ல� நா�� ம�கைள�
கா��� ப���� (அர� அ�கா�க�, ரா�வ��ன�), �ல� வா�ப����, ம�ைறேயா�
உ�ப��� ெதா���� உ�ளன�. ஒ� ச�க� �ராக இய�க இ�த நா�� ���க�� ேதைவ.
இவ��� எ�த ஒ��� உய��த� எ�ேறா தா��த� எ�ேறா ெசா�ல ��யா�. ஒ� ய��ர���
நா�� பாக�க� ேபால, இைவ ந�� ெபா��� �ராக அைம�தா� தா� ச�க ய��ர�
��க��� இய���. இைத� தா� பார� ������றா�.

ேவதம��தவ� பா��பா� – பல
��ைத ெத��தவ� பா��பா�
�� �ைல தவறாம� த�ட
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ேநம�க� ெச�பவ� நா��க�

ப�ட�க� ��பவ� ெச�� �ற�
ப��� ���பவ� ெச��
ெதா�ட� எ�ேறா� வ����ைல ெதா��
ேசா�பைல� ேபா� இ���ைல

நா� வ���� இ�ெகா�ேற இ�த
நா���� ஒ�� �ைற�தா�
ேவைல தவ�� �ைத�ேத ெச��
������ மா�ட� சா�.

பகவ��ைத�� நா�� வ�ண�க� எ�னா� உ�வா�க�ப�டன எ�� க�ண� ��வைத�
பார� ������றா�.

நா� �ல�க� அைம�தா� அைத
நாச�ற� ���தன� �ட�

பார�யா�� ஞானரத� அவர� க��ைத ேம�� ெத��ப����ற�.

“�ற��� ேபா� ம�த�க� எ�லா� ��க�களாக� �ற��றா�க�. ப����னா�� �ண
க�ம�க�னா�� ெவ�ேவ� வ�ண��னரா�றா�க�. சா��வ��ய� மயா ���ட� �ண க�ம
�பாகச: (நா�� வ�ண�க� எ�னா� உ�வா�க�ப�டன) என� பகவா� ெசா������றா�.
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“பாரத ேதச��� தா� வ�ணா�ரம ேபத�க� இ��பதாக� ெசா�வ� �ைழ. ஸகல
ேதச�க��� உ��. ஆனா� பாரத ேதச��� தா� வ�ணா�ரம ெந� �� ெக���
ேபா����ற�. ��வ��� பாரத ேதச��� வ�ணா�ரம ெந� நா� ெசா�வ� ேபால� தா�
இ��த�. அத�� அ�நா����ள ேவத�க�, உப�ஷ��க�, �ராண�க�, இ�ஹாஸ�க�
�த�ய ஸகல ��க�� ஸா�. இ�ெபா�� பாரதநா�ைட� த�ர ம�ெற�லா நா�க���
பகவா� ெசா��ய �ைற தா� நைடெப�� வ��ற�. பாரத நா��� அ��ைற தவ���ட�.
அ� ப��ேய அ�நா��ன� வ�ைம, ேநா�, அ�ைம� தன� எ�ற இ��க�ேல
�������றா�க�.”

இ�ப�, ��வாக வ�ண �ைறைய ஆத��த பார�, வ�ண�க����ேள உய�� தா���ைல,
எ�ெதா�� ெச�தா�� அைனவ�� சம� எ�பைத� பல இட�க��� வ������றா�.

�ல� அ�� த�ம� இைவ
�ற�தவ� �ல���� �ற�தவரா�

‘ஒ�ைற� ���ப� த�ேல ெபா�� ஓ�க வள��பவ� த�ைத, ம�ைற� க�ம�க� ெச�ேத
மைன வா���ட� ெச�பவ� அ�ைன, ஏவ�க� ெச�பவ� ம�க�’ எ����ப� ேபால,
ச�க���� ெவ�ேவ� ெதா�� ெச�ேவா� ஒ��ைமயாக ஒ� ���ப� ேபால வாழ ேவ���
எ�ப� அவ� க���.

பார��� �ைன� ���க� பா�� அைனவ�� அ��த�.

ெவ�ைள �ற�ெதா� �ைன எ�க�
���� வள�� க���
��ைளக� ெப�றத� �ைன அைவ
ேப��ெகா� �றமா��

சா�ப� �றெமா� ��� க��
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சா��� �றெமா� ���
பா��� �றெமா� ��� ெவ�ைள�
பா�� �றெமா� ���

எ�த �ற���தா�� அைவ
யா�� ஒேர தரம�ேறா
இ�த �ற� ��ெத��� இஃ�
ஏ�றெம��� ெசா�லலாேமா

வ�ண�க� ேவ��ைம�ப�டா� அ��
மா�ட� ேவ��ைம இ�ைல

சா�ேபா�அ�லாம�வ�ண�மா���ெகா�ள���ய�எ�பைதஅவ�வ������றா�.
அவர�ஞானரத���த�மேலாக�எ�றப����கதாநாயக����றா�:–

“என� �தா ����ய�. நா� �ராமண�. எ� ம�க� ப��ர�� ேப�க�� ஒ�வைன
ம��ேம �ராமண கா�ய�க���� ெத��ெத������ேற�. ம�றவ�கைள ெய�லா� ம�ற
��� வ�ண�க�� கா�ய�க��� அவரவ�க�� த��, �வபாவ� �த�யவ�ைற� க��
உ�யவா� ப��மா� ெச�����ேற�.”

வ�ண �ைறைய� ேபா��ய பார� சா� �ைறைய� ��ரமாக எ���தா�. வ�ண� எ�ப�� சா�
எ�ப�� ஒ�ற�ல எ�ற உ�ைமைய� பல� அ�வ��ைல.

வ�ண� �ற�ைப அ��பைடயாக� ெகா�ட� அ�ல. ஆனா� ஜா� எ�ப� �ற�பா� வ�வ�.
�ற��� காரணமாக ஏ�ப�� ���கைள� பார� அ�ேயா� ெவ��தா�.
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சா�க� இ�ைலய� பா�பா �ல�
தா��� உய��� ெசா�ல� பாவ�

ேமலவ� �ழவெர�ேற ெவ��
ேவட��� �ற���� ���பனவா�
ேபா�� �வ�ைய எ�லா� இ��
ெபா��� ��டா� எவ���� ந�ைம உ�ெட�பா�

சா�� ���க� ெசா�� அ��
தா�ெவ��� ேமெல��� ெசா�வா�
��� ���க� ெச�வா� அ��
��த�� ச�ைடக� ெச�வா�

சா�� ெகா�ைமக� ேவ�டா அ��
த��� ெச����� ைவய�.

மா�ட� சா� எ�ற ஒ�ைற� தா� அவ� ஒ��� ெகா��றா�.

��� மா�ட� சா�ைய ஒ�ெறன�
ெகா�� ைவய ���� பய�ற�
பா��ேல அற� கா�� எ��� ஓ� ெத�வ�.

……………………………………….ஆ�ர� சா�
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வ��பவ� வ��� மா�க. �ரைனவ��
த�ம� கட�� ச��ய� �த��ர�
எ�பைவ ேபா�ற எ����� �ர�
சா� ஒ�ைறேய சா��தவரா��.

மா�ட� அைனவ�� ஒேர சா� எ�ற �ைல����� இ��� ஒ� ப� ேமேல ேபா�� �ற
உ��ன�கைள�� உ�ர�றைவகைள�� �ட ஒேர சா���� அட���றா�.

“கா�ைக ��� எ�க� சா�

கா�� மைல�� எ�க� ��ட�”
எ�� அவ� பா��ேபா� அ�ைவத மாேம��� உ���ேக ேபா� ���றா�.

�ைத ���ைர�� அவ�, “க�ண�ரா� ஜா� ேவ��ைம�� அ�� ேவ��ைம�� பா��க�
�டா� எ�ப� ம��ேம அ�� எ�லா உ��க����ேள�� எ��த ேவ��ைம�� பாரா�
இ��தேல ஞா�க��� ல�சண�” எ��றா�.

“பா��� நாராயண�, ந��� நாராயண�, பா��பா�� கட��� �ப�, பைறய�� கட���
�ப�. இ�ப����க ஒ� ஜ�� ம�ெறா� ஜ��ைவ எ�காரண� ப���� தா�வாக �ைன�த�
அ�ஞான���� ல�சண�. எ�லா ேவ��ைமக�� ��� ��பேத ஞான�.”

இ�வா� அவர� ச�க� சம��வ� ெகா�ைக�� ேவத அ��பைடைய� ெகா�ட� எ�ப�
ெத��ற�.
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6

எ�தைன ேகா� இ�ப�

ேவத ��க� உலக வா��ைக�� ஒ�ெவா� அ�ைவ�� ர��� ர��� அ�ப��தவ�க�.
கா�� ஒ�ெவா� ெபா����, ேக��� ஒ�ெவா� ஒ���� அவ�க��� இ�ப� ெபா��
வ�வ� ெத��ற�. வா��ைக�� இ��ட ப��ையேய எ��, ஐேயா எ� வா��ைக
இ�ப�� ��ப மயமாக ஆ���டேத, உல�� எ�லா�� வ�சக�கார�க�, எ�லா� ெபா���
��ப� �ைற�தைவ எ�� அ�� அ��� சா�� மா�ட� ���க���� அவ�க���� தா�
எ�தைன ேவ�பா�. இேதா இ�த ேவத ம��ர�ைத� பா��க�.

ம� வாதா �தாயேத
ம� �ர�� ��தவ:
மா��� ந� ஸ�� ேவாஷ�:

ம� ந�த� உேதாஷ�
ம�ம� பா���வ�� ரஜ:
ம� �ெயௗ ர�� ந: �தா

ம�மா�ேநா வன�ப�:
ம�மா�� அ�� ��ய:
மா��� காேவா பவ��ந:

��� த��பண��� ேபா� ��பா�டனா��� எ��� ��� அ���� ேபா� இ�த ம��ர�ைத�
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ெசா��ேறா�. இத� ெபா�� எ�ன?

இ�ய கா�� ���ற�. ந�க� இ�ைமயாக ஓ���றன. ெச� ெகா�க� நம�� இ�யனவாக
இ��க���. இர�� ��ய�காைல�� இ�யைவயாக உ�ளன. ���� ��� இ�தாக
உ�ள�. நம� த�ைத ேபா�ற ஆகாய� இ�ப� அ��க���. வன��� மர�க� இ�ப�
�ைற�தைவகளாக இ��க���. ��ய� இ�ப� தர���. ப��க� இ�ைமயான பாைல
அ��க���.

உல�� ��ப� இ��ப� உ�ைம தா�. ஆனா� அத�காக� �வ�� �ட� �டா� எ�ப�
பார��� க���. “ந�ல�� �ய�� ெச���� ச�� நல�ைத நம�� அ��பா� எ�� ந��க”
எ�� ஊ�க� த��றா� அவ�. “��பேம இய�ைக எ��� ெசா�ைல மற���ேவா�, இ�பேம
ேவ�� ��ேபா� யா�� அவ� த�வா�” எ�� ���றா�. அவ���� கா�ைக� �ற����,
பா���� மர�க��� ந�தலாலா ெத�ப��றா�. ேக��� ஒ��� எ�லா� அவன� �தேம
கா�� ���ற�. ���� �ரைல ைவ�தா�� ந�தலாலாைவ� ���� இ�ப� ேதா���ற�.
அவர� இ�த வசன க�ைதைய� பா��க�. இ�த ேவத ம��ர��� ேந� ெமா�ெபய���
ேபாலேவ உ�ள�.

இ��லக� இ�ய� இ���ள வா� இ�ைம �ைட��
கா��� இ�� � இ�� �� இ�� �ல� இ��
ஞா�� ந�� ��க�� ந��
வான��� �ட�கெள�லா� �க இ�யன
மைழ இ�� ��ன� இ�� இ� இ��
கட� இ�� மைல இ�� கா� இ��
ஆ�க� இ�யன

இ�ப� எ�ற இ�த வசன க�ைத ��வைத�� ப���� பா��க�. நம��� பார�ைய� ேபால
எ�தைன ேகா� இ�ப� ைவ�தா� எ�க� இைறவா எ�� ந�� ெசா�ல� ேதா���.
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7

ஓ�

ேவத� ஓத� �வ��� ேபா��, ����� ேபா��, ஓ� எ��� ம��ர�ைத� ெசா�வ�
வழ�கமாக உ�ள�. எ�த ம��ர�ைத� ��னா�� அத�� �� ஓ�கார� உ�ச��க�ப��ற�.
இ� எ�லா ேவத�க�� சார� எ�� சா�ேதா��ய உப�ஷ���, ஓ�காரேம �ர�ம�
(பர�ெபா��) எ�� ைத���ய, �ர�ன உப�டத�க�� ����றன. இ�வள� ���ய��வ�
அ��க�ப�� ஓ�கார��� ெபா�� எ�ன?

ஓ�கார����� ெபா�ேள ெசா�ல ��யா� எ�� �ல��, இைறவ� தா� ஓ�கார���
உ�ெபா�� எ�� �ல�� ��வ�. இ��� �ல�, உல���ள அைன�� ஒ�க�� ச�கமேம
ஓ�கார� எ�ப�.

ேவத ம��ர�க�� பார��� �க�� ���தமான ெசா� ஓ�. க�த�வ ேலாக��� �ர�ைமக�
இ�லாத ேகா��க�� �ல உ��. அ�� ஓ� எ�� ஒ� எ���� எ�� ைவ����பதாக
ஞானரத� எ�ற க��ைர�� அவ� ���றா�. பா�சா� சபத��� இைற வண�க� பாட�� ஓ�
என� ெப�ேயா�க� ஓ�வ� தா� �ரம� என�ப�� அ��� அன�த�� ஆ�ய ��மல�
ெபா�� எ��றா�. இைறவைன வண��� ேபா� ஓ� எ�� ெபா�ைள உள��ேல ���த
ேவ��� எ�� அவர� �நாயக� நா�ம�மாைல ���ற�.

ஓ�கார� ஆ��வாத���� உ�ய ம�கல� ெசா� எ�� பார� க��யைத, “த�ம� �கமல���
வ�க எ�� ெசா�� ஓ� எ�� ஆ��வ��தா�” எ�� அவர� த�மேலாக� ���ற�.
ஓ�கார�ைத �யான�����ய எ�ய ம��ரமாக�� மன அைம�் த�வதாக�� அவ� க��னா�
எ�ப� த�மேலாக� எ�ற க��ைர�� “��வ�க� இ�வ�� �ர�ம� �யான��ேல
அம�����தா�. நா� ஓ� எ�� ெஜ��� சா�� ேத�ைய வ��கலாேன�” எ��
��வ����� அ�யலா�..
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இைறவைன ஓ�கார வ��னனாக� ெசா�வ� ஏ�?

ஓ�கார���� இ�ெனா� ெபய� �ரணவ� எ�ப�. �ரணவ எ�ற வட ெசா� �ர+நவ எ�ற
இ� ெசா�க�� ���. �ர எ�ற ��ெனா�� �த�ைம அ�ல� �ற�ைப� �����. நவ
எ�பத��� ��ைம எ�ப� ெபா��. எனேவ �ரணவ� எ�ப� ��ைம��� �ற�� எ��
ெபா�� த��ற�.

��ைம��� �ற�� அ��த� எ�ப�, அ��பைடைய
���ைலக��� ஏ�ப மா�ற� ெச�� ெகா��த� ஆ��.

மா�றாம�

�ற

�ஷய�க��

�ரப�ச��� ஒ�ெவா� ெபா��� கண� ேதா�� மா�� ெகா�ேட, ��ைம அைட��
ெகா�ேட இ���ற�. இ�வா� �ரப�சேம ஓ�கார �வ�பமாக உ�ள�. இ�த இைட �டாத
மா�ற�க�� காரண க��தாவான இைறவ�� ஓ�கார �வ�பனாக� க�த�ப��றா�.
இைறவைன ��ைன� பழ� ெபா���� ��ைன� பழ� ெபா�ேள எ�� ேபா��ய
மா��கவாசக� அ��த அ��� ��ைன� ��ைம��� ேப���ம� ெப��யேன எ��
��வைத ேநா��க.

பத�ஜ� ேயாக ��ர உைர�� பார� ��வைத� ேக�ேபா�. “ஓ� எ�ப� �ரணவ ம��ர�.
இ�த ம��ர���� ஆகம�க� ேகா� வைகக�� ெபா�� ெசா���றன. �ரணவ� எ�ற ெசா�
எ�ேபா�� ��ைமயான� எ�ற ெபா�� த�வ�.”

ேவத��� ஓ�கார���� இ�வள� ���ய��வ� தர�ப�வத� ேநா�க� ��ைம�� நா�ட�
ெகா�டவனாக இ� எ�� அ�����வத�ேக.

சாதாரணமாக� �ழ�ைதக� தா� ��ைம�� நா�ட� ெகா�டவ�களாக இ��பா�க�. ��ய
க�பைனக�, ��ய ��தைனக�, ��ய �ைளயா��க�, ��ய ந�ப�க� எ�� நா� ேதா��
��ைமைய வரேவ��� ெகா�����றா�க�. �ழ�ைத� ப�வ� ம����யாக இ��பத���
காரண� இ� தா�. �ழ�ைதக�ட� நா� க��� ெகா�ள ேவ��ய பாட� இ�.
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�ராண�க�� ெம�� ெபா�� க�� பய� ெபற ேவ��� எ�ற பார��� க�����
இண�க, ஓ�கார� ெதாட�பான ஒ� �ராண� கைத�� உ�ெபா�� காண �ய�ேவா�.

�ரணவ��� ெபா�� ெத�யாத �ரமைன� ���� �ைற�� அைட�� �வனா� மன� ��ர
அவ� ெச��� ��க� ஓ�னா� எ�� �ராண� ���ற�. ��ைமைய� ேபா�� எ��
�ழ�ைதக� ெசா���றன�. ��யனவ�ைற ஏ�க ம���� ��யவ�கேள, �ழ�ைதக�ட�
இைத� க��� ெகா���க� எ�ப� தா� ��க�� உபேதச�.

இ�த ெந��ப�, கால���ேக�ப� த�ைன� ������� ெகா�� வ�ததா� தா� இ�� சமய�
எ�தைனேயா ேசாதைனக� வ���, அவ�ைற� கட�� வ�� இ�� உலகளாவ� பரவ�
ெதாட����ள�. �� ேவத ஸ��ைதேய இ�த� பர�த மன�பா�ைம�� அ��தள� இ�ட�.
��ன� எ��த ��க�� இ� தட��ேலேய ெச�றன. எனேவ அைவ�� ேவத� எ�ற
தைல��� ��� ெகா�� வர�ப�டன.

ேவத� கால� ேதா�� �����க�ப�� வ�����ற� எ�பத�� இ�த ஓ�காரேம சா��. ஆ�.
ேவத��� ஸ��ைத எ�ற ப���� இ�த ஓ�கார� ஒ� ெசா�லாக அைமய��ைல. இ� ஒ�
��கால� க������� தா� எ�றா�� ���த ���ய��வ� ெகா��க�ப�� இ�� எ�த
ேவத ம��ர� ெசா�வதானா�� ஓ�கார��ட� தா� �வ�க�ப��ற�, ஓ�கார��ட�
���க�ப��ற�.

�க�கால���� இ�த� ����்��� ெசய� ெதாட��� நைடெபற ேவ��ெம�ப� பார���
���ப�. அதனா� தா� ஆ������ ேவத� ��ைம ெச� எ��றா�. நா� ��ைமைய
����னா�� அைத ஏ��� ெகா�வத��� பழைமைய� ைக��வத��� நம��� தய�க�
அ�க�. இைத� பார� த� மன���� அ������ பாட�� கா���றா�.

��ய� கா�� �லன����வா�
��ய� ����வா� ��ய� அ��வா�
அ��க� ம��ைன அ���� வ�� ேபா�
பழைமயா� ெபா��� ப��� ேபா� ��வா�
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பழைமேய அ��� பா��ைச ஏ��
��ைம காேணா� என� ெபா��வா�

பார� ம�றவ��� உபேத��தைத� தா� நைட�ைற�ப���� கா��னா�. ��ைதய
�லவ�க����� மா�ப��்� கால���� ஏ�ற �� வைகயான பாட�க�, �� வைகயான க��
ெபா��க� ெகா�� த�� இல��ய�ைத வள�ப���ய� ேபால, மா�ட ச�தாய� நல�
ெப�வத�கான ஒ� ��ய ம��ர�ைத�� உ�வா��னா�.
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ெசா� ���

ேவத ம��ர�கைள� ெசா�� �����ேபா�, ‘எ��� அைம� �ல�வதாக’ எ�� ெபா��பட
‘ஓ� சா��’ எ�� ���ைற ெசா�� ���ப� வழ�க�. இ��யா தா����� பா�ப�� ��ற
�ைல�� நம��� ேதைவ ெசயல��� �ட��� அைம� அ�ல, ெசய�ப�வத�கான வ�ைமேய
எ�� உண��� பார� ஓ� ச�� எ�ற ��ய ம��ர�ைத அ��க�ப����றா�. இ�ம��ர� ேவத
வழ��� இ�லாத�. ஆனா� இத� க��� ேவத ச�மதமானேத எ�பைத �ேவகான�த�� இ�த
உப�டத ேம�ேகா� ெம�����ற�.

உப�ஷ� ���ற�, “வ�ைம, வ�ைம. ம�தா, பல�னனாக இராேத. பல�ன�ைத�
பல�ன�தா� �ண�ப��த ���மா? அ��ைக அ��கா� ேபா�க ���மா? ம�தா, �����
��. வ�ைமயாக இ�.”

இ�வா� ஓ� ச�� ம��ர� பார�யா� ேவத ெந� அ��பைட�� கால��� ேதைவ க��
உ�வா�க�ப�டைத அ��ேறா�.
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இ�ேபாேத ���

த�ம�, அ��த�, காம�, ேமா�ச� எ�ற நா��� ��ஷா��த�க� என�ப���றன. இைதேய
த��� அற� ெபா�� இ�ப� �� எ��ேறா�. இைவ ஒ�ெவா� ம�த�� வா�நா��
அைடய ேவ��யைவ எ�� �ற�ப���றன.

த�ம ெந��ப� நட�க ேவ���. ெபா�� ேத� உ�ண ேவ���. உலக இ�ப�கைள�
�ைவ�க ேவ���. �� ேமா�ச� அைடய ேவ���. இ�த ேமா�ச� எ�ற ெசா����
��தைல, ��ப�� ��ற� எ�� ெபா��. இற�த�� அைடய ேவ��ய �ைல எ�� தா�
அைனவ�� இத��� ெபா�� ����றன�.

ஆனா� ேமா�ச� எ�ப� இற�த �ற� அைடய�பட ேவ��ய� எ�ப� ேவத���
உ�ைமயான க��� அ�ல. ேவத��� உ�ைமயான ����ப� நா�காவ� ��ஷா��த�
இற�த �ற� அைட�� ெசா��க� பத� அ�ல, பய������ ��ப�வைதேய அ� ����ற�
எ��றா� �ேவகான�த�.

பார�யா�� பாட� ஒ�ெவா���� இ�த ேவத�
ஒ��பைத� ேக�கலா�.

க��� ஆதார ���யாக

ேமா�ச� எ�ப� இற�த �ற� �ைட�ப� அ�ல எ�பைத அவ� வா��ேலேய ேக�ேபா�.

ெச�த �ற� �வேலாக� ைவ��த�
ேச���டலாெம�ேற எ�����பா�
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��த ம�த� அவ� ெசா�� சா��ர�
ேப�ைரயாெம�� இ�� ஊேதடா ச�க�

இ�தைர ���� இ�த நா��
இ�ேபாேத ��� ேச���ட நா��
��த அ�� �ைல�� க��பவ�
�யவரா� எ�� இ�� ஊேதடா ச�க�”

“கவைல�ப�தேல க�நரக�மா,
நா�ம�மாைல �ள���ற�.

கவைலய����தேல

���”

எ��

அவர�

�நாயக�

��தைல எ�ற தைல��� பார� நா�� பாட�க� பா�����றா�. நா��� எ��� அர�ய�
�த��ர� அைடவ� ப��ேயா இற�த �� அைடவதாக� ெசா�ல�ப�� �வ��க� ப��ேயா
ேபச��ைல.

பைறய���� இ�� �ய� �ைலய���� ��தைல எ�ற பா��� ஜா� சம��வ�, ஆ� ெப�
சம��வ�, ஏைழ பண�கார� சம��வ�, ஆ�டா� அ�ைம எ�ற ேவ�பாட�ற சம��வ�
இைவ தா� ேபச�ப���றன. சம��வம�ற �ைல����� ��தைல ெப�வேத இத�
க��ெபா��. எ�லா� கட��� �ப�க� எ�ற ேவத� க��ைத அ��பைடயாக� ெகா��
பார� இ�த சம��வ�ைத வ������றா�. இ� ச�தாய வா��� ��தைல.

ம�ற ��� பாட�க��� பார� ம�த� த� ெசா�த வா��� தானாக ஏ�ப����ெகா�ட
தைளக����� ��தைல ெப�வைத� ���றா�.

உ��� ��ட�க�� ம�த� ம��� தா� உண� ேத�வைத ஒ� �ைமயான ேவைலயாக�
ெச�� ெகா�டவ�. தாவர�கேளா பறைவகேளா ம�த� அள� அல��� ெகா�வ��ைல.
ஏென�� அவ��� உண�� ேதைவ ெசா�பமான�. உண� ேத�வைத�� உ�பைத��
�ைமயான கடைமயாக� க�தாம� அைவ ம����யாக� ெசய�ப���றன. மர�க�� ெச�
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ெகா�க�� எ�த� ெதா�� ெச�� வா�வனேவா எ�� ேக��றா� பார�.

அவர� ��� இல�கண� ��������ன� ேபா�ற வா��ைக தா�. அ� எ�ப�� ெபா��
ேபா���ற�?

��ைட த�� ��ைச� கா�� ம��ெவ��
��த உண� ெகா��� அ�� ெச����
��ற��ேல�� கழ� ெவ����
�� க�ட தா�ய� த�ைன� ெகாண�����
ம�ற� ெபா�� கைத ெசா��� ���� ��
ைவகைறயா� �� பா� ������
��� ��தைலயா� ��பா� இ�த�
������� ேபாேல

ேசா�ேப��தனமாக ஒ� ேவைல�� ெச�யாம� கைத ேப�� ெபா�� ேபா��வ� தா� ���
எ�� பார� க���றாரா? அ�ல, அ�ல. அ�� ெச�� எ�� ஒ� வா��ைத ேபா�����றா�
கவ���க�.

��தைல எ�� தைல���ட ம�ெறா� பாட�� பார� ���றா�,

………………..பா�பட�ேவ�டா

ஊ�டைல வ��தா��, உண� இய�ைக ெகா����
உ�க���� ெதா�� இ�ேக அ�� ெச�த� க���
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பா�பட� ேவ�டா, ஊ�டைல வ��தா�� எ�� ெசா���ேபா� ேசா�ேப��தன�ைத� தா�
அவ� ��தைல எ�� ���றாேரா எ�� ேதா���ற�. அ��த வ��� ெதா�� அ��
ெச�த� எ�� ��வைத� ச�� ����தா� தா� உ�ைமயான ெபா�� �ள���.

���� �நாயக� ����� ேபாேவா�. அ�� கடைமக� யாைவ எ�� ப��ய� இ��றா�.
த�ைன� க��த�, �ற� �ய� ���த�, �ற� நல� ேவ��த�, இைறவைன� ேபா��த�
இ�நா�ேக ���� எவ���� கடைம எ��றா�. �ற� நல� ேவ��த� எ�ப� ம�றவ��காக
இைறவ�ட� �ரா��தைன ெச�த� எ�� ெபா��. �ற� �ய� ���த� எ�ப� அ�����
ேவறான� எ�ப� �லனா��ற�. அ�� அ�� ெச�த� எ�� ��யைத� தா� இ�� �ற�
�ய� ���த� எ��றா�. இ� மன�தாேலா வா�� ெசா�லாேலா ெச�ய�ப�� �ரா��தைன
அ�ல. இ� உடலா� உைழ�பைதேய �����. தன�காக உைழ�காம� �ற��காக உைழ�தா�
அ� ஊ�டைல வ��தா�. அ� பாடாக, �ைமயாக� ேதா�றா�. எனேவ த� உண��காக, த�
�க���காக உைழ���ேபா� தா� கவைலக�� பய�க�� �யர�க�� ஏமா�ற�க��
ேதா���. அ�வா��� �ற��காக உைழ�ப� கவைல����� ��பட வ�யா�ற�. அ�ேவ
��� எ�ப� பார��� க���.

பாரான உட���ேல ம��கைள� ேபா�
பல�பலவா� ��� வ�� இய�ைகயாேல
ேநராக மா�ட� தா� �றைர� ெகா�ல
�ைனயாம� வா����டா� உ�த� ேவ�டா
காரான �ல�ைத� ேபா�� ���த ேவ�டா
கா�வா�க� பா���வ�� கலக� ேவ�டா
�ரான மைழ ெப��� ெத�வ���
�வ� ெச�தால�� ம� ேம� ெச�ைம���

ஆதலா� மா�ட�க� களைவ ��டா�
அைனவ���� உைழ���� உண��டா��
ேபத���� கலக��� ேவ� க���
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��னத��� காவெல�� ேப����
����லா� க�வ� ெந�யா��ற�பா
�ைன���கா� இ� ெகா�ய �க���ய�ேறா

த�ைன� ப��� கவைல�படாம� அ�� ெச�� ெகா����தா� உண� இய�ைக ெகா����
எ�பைத ம�ெறா� பா���� ெத��ப����றா�,

நம��� ெதா�� க�ைத நா��� �ைழ�த�
இைம�ெபா��� ேசாரா���த� – உைம���ய
ைம�த� கணநாத� ந���ைய வா���பா�
��ைதேய இ����� ெச�.

இ�வா� ஊ��� உைழ�பத� �ல� த�ைன� ப��ய கவைலைய� �ற�� வா�� வ�ைய
அைடவ� இ��ல�� வா��ேபா� தா� ����. அைத� தா� பார� ம��ல�����
வானக�ைத� ���வ� எ��றா�.
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இ� ஒ� �� ெச�ேவா�

பார��� ேகாப� ெவ��ப�� இட�க�� ஒ�� ‘இ� ஒ� �� ெச�ேவா�’ எ��
�வ���ற�. ‘த� ஒ�வ��� உண� இ�ைல எ�� ஜக��ைன அ����ேவா�’ எ�பைத
எ�த நா�� கா�க ேவ��ய ஒ� ��யாக அவ� ����றா�. ��ன வ�� ��ைய அ�ேபா�
��ைத�� ேத�க� ெசா�ன அவ� இ�வள� ெகா�ரமாக� சபத� ெச�த� ஏ� ?

ச�ேற ��ேனா��, அவ� வா��த கால�ைத� பா��ேபா�. �க� ெப�ற தா� வ�ஷ���
ப�ச�, இ��ய ம�க�� ��� ேகா�� ேபைர� ப� வா��ய ெகா�ைம அவ� �ற�பத��
ஆ� ஆ��க� ��� தா� ஏ�ப�ட�. இத� ��ப�க� எ�லா� ம�க� �ற� ேக�� இள�
பார� மன�� ப�����க ேவ���. ப��� ெகா�ைமைய அ�ப��தவ� தா� உ�ளப�
உணர����. பார��� அைத அ�ப�����தா�. க�ைதைய�� நா���� உைழ�தைல��
ெதா�லாக� ெகா�ட அவ���� ப�சாக� �ைட�த� வ�ைம தா�. ஆனா� அவ� ஒ� ேபா��
வா�ய த� வ����காக� கவைல� பட��ைல. அவ� வ���ய� இ�நா�� ம�க��காக�
தா�.

க�� ���பத�� இலா� அத�
காரண�க� இைவ எ��� அ��� இலா�
ப�சேமா ப�ச� எ�ேற �த�
ப�த��ேத உ�� �����ேத
��� ம���றாேர இவ�
�ய�கைள� ���கேவா� வ� இ�ைலேய
எ�� ெந�� ெபா��காம� �ல���றா�.
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ப�ச� ஏ�பட� காரண� எ�ன? ஆ�ர� கண�கான ஆ��களாக� ப���� இ��ய ம���
சார� �ைற����ட� எ�ற வாத�ைத� பார� ஒ��� ெகா�ள��ைல. இ��யா பா����ேள
ந�ல நா� எ���, க��� �ழ��� தா�ய�க�� கண����� த�� நா� எ��� இ�ய
ெபா��க� ெந�ய வய�க� எ�ண� �ைற நா� எ��� ���றா�.

�� ஏ� ப�ச�? ந� ம�க� உைழ�க அ��வதாக� �ல� ����றன�. ஜ�பா�யைர� ேபா�
உைழ�தா� நா� எ�ேகா ேபா���ேபா� எ�ப�. பார� இைத�� ம���றா�.

மா�ட� உழா���� ��� நடா���� �� பா��சா���� வைக வைகயா� ��க� ெந�க�
ம������� எ�பா� அவ�.

ஆக, ப�ச����� காரண� வள��ைமேயா உைழ���ைமேயா அ�ல. எ�லா� �ைள���
ச�யான ப��� இ�லாத� தா� காரண�. உைடயவ�க� இ�லாதவ�க���� ெகா��காம�
ப����றா�க�. அத�� அ��பைடயான அ�� இ�ைல அவ�க�ட�. அதனா� பார� பல
இட�க��� அ�ைபேய வ������றா�.

ம�த�� கடைமயாக அவ� ��� நா��� ஒ��, �ற� �ய� ���த�. இைத� ெச�ய� �ல�
தவ�வதா� உல�� �ற� �������றன�. ப�ச���� ேநா�க��� பாரத ம�க� ���க�
ேபால� ��ச� த� க�ணா� க��ம ேசா��� �ட��� இ��ைல�� ஒ� �������
ைவ�க� ����� அவர� ெசா��� ேவக�ைத� பா��க�.

ம�த� உணைவ ம�த� ப���� வழ�க� இ���ேடா ?

இ��ைலவளர��டா�எ�னஆ�� ? ர�ய��ர��ைய�����கா���றா�. அ��

உ�� �ைத�� அ��பா��� உண��ைல
மாகா� பராச�� கைட�க� ைவ�தா�
ஆகா எ�� எ��த� பா� �க� �ர��
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அ�� ெகா�� ப����� வா��தா� ேம�ைம�றலா�. இ�ேற� மாகா��� ேகாப����
இல�கா� வ�சைனயாள� எ�லா� �����வ�. எனேவ நா� அ��கா��டா�� மாகா� இ�த
�யநல ஜக�ைத அ��க� ேபாவ� ��ண�. எனேவ அ�� ெச���க�. அ��தவ� ப�ைய
����க�. ��த �க� ���� மல�� எ��றா� அவ�. பார��� ேகாப� நம��� ���ற�.

பார��� அ�� வ�ட� இ��யாைவ ம��ேமா, ம�தைர ம��ேமா உ�ளட��யத�ல.
�ம�டல� ��ைம�� உ�ள எ�லா உ��கைள�� ெகா�ட� அ�.

ம� ���ள ம�க� பறைவக�
�ல��க� ���க� ����� மர�க�
யா�ெம� �ைனயா� இ��ைப ���ேத
இ�ப��� அ��ட� இண�� வா���டேவ
ெச�த� ேவ��� ேதவேதவா
ஞானாகாச�� ந�ேவ ��� நா�
�ம�டல��� அ��� ெபாைற��
�ள��க. ��ப�� ��ைம�� ேநா��
சா�� ���� சா��த ப���ெர�லா�
இ���� வா�க எ�ேப�. இதைன �
���ெச��ெகா�� ���ள�ர��
அ�ஙேன யா�க எ�பா� ஐயேன.

“ம�கல� ந��� இைறவைன� �ரா������ேறா�. ய�ஞ� �ற�பாக �ைற�ற
ேவ���ேறா�. ய�ஞ� ெச�பவ��காக ேவ���ேறா�. நம�� ேதவைதக� ந�ைம
ெச�ய���. ம�த�க� எ�ேலா���� ந�ைம உ�டாக���. ெச� ெகா�க� ேமேலா��
வளர���. ந��ட��ள இர�� கா� �ரா�க��� ம�கல� உ�டாக���. நா�� கா�
�ரா�க���� நல� உ�டாக���” எ�ற ேவத��� ��ேற இ�� எ�ெரா��க�
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ேக��ேறா�.
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ேத� வ�� பா�� கா��ேல

பார��� �ரபலமான பா��, ‘ெச�த�� நாெட�� ேபா��ேல இ�ப� ேத� வ�� பா��
கா��ேல’ எ�ப�. கா�ேல ேத� பா��தா� அத� இ�ைமைய அ�ப��க���மா, நா��
எ�ற�லவா இ��க ேவ��� எ�� எ���ேறா�.

‘உ�ள��� உ�ைம ஒ� உ�டா�� வா���ேல ஒ� உ�டா��’ எ�� ஒ� பாட�. வா��
கா�னா� உணர�ப�வ�. இ�� க�ணா� காண� ��ய ஒ� எ����� வ�த� எ�� நம���
ச�ேதக� வ��ற�.

�ழ�ைத� கைத எ�ற தைல��� ஒ� கைத- பார� எ��ய�. ெபய� தா� �ழ�ைத� கைத.
�ஷய� எ�னேவா கனமான� தா�, �த� உலக� ேபாைர� ப��ய�. அ�� ஒ� வ�, ேமேல
ப���க�� க�ட ப�க�� வ�ட��� ெவ�ைல� ��� ெகா��லா�ன, எ�� வ��ற�.
ெவ�ைலயாவ� ��பதாவ�.

இ�ப�� ெபா�கைள�� அத� ேவைலகைள�� மா�� மா��� ெசா�வ� �லவ����ள
உ�ைமைய� பய�ப���, ��ைமயாக இ��க ேவ��� எ�பதனா� அ�ல. அத�
��ன��� ஒ� ெப�ய த��வ� உ�ள�.

பார��� பத�ச� ேயாக ���ர �ள�க�ைத� பா��ேபா�. ேயாக சா��ர�ப�, ெவ���
ெத��� க� கா� �தலான ெபா�களா� நா� கா�� ேக�� �தலான அ�பவ�
ெப�வ��ைல. மாறாக, ��தேம கா��ற�, ேக��ற�, வாசைன, ெதா� உண���, �ைவ
ஆ�யவ�ைற அ��ற�. ��த� ெசய� படாம� இ���� ேபா� ெபா�க� த� ேவைலைய�
ெச�தா�� அ� ந� அ���� எ��வ��ைல. மாறாக, ��த� ஆன�த �ைல�� இ����
ேபா� இ�த எ�லா அ�பவ�க�� ெபா�க� இ�லாமேல �ட �க��.
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இைத �ள��வ� அவ�ைடய ஞானரத� எ��� க��ைர. க�த�வ ேலாக��� பார�
ச�ச���� ெகா�����றா�. அவ�ைடய அ�பவ�ைத அவ�ைடய வா��ைதக�ேலேய
ேக�ேபா�.

க�த�வ ேலாக����� ேபா�� ேச��த�டேன எ�ைன அ�யாம� ஓ� ஆன�த� உ�டா���.
அ� ரம�யமான ஸ��த� ெதா� ேக�ட�. அ�ெவா� ெபா�னா� ெச�ய�ப�ட
ெதா�ைட�ைன உைடய ெப� வ��க�� ��கார� ேபா���த�. அ��, அ� ச�யான
உவைம ஆகமா�டா�. உ�����ேள இ��ைச மைழைய ��� ெகா�ேட���த� ேபால�
ேதா��ய அ�ெவா��� இ�ன உவைம ெசா�வ� எ�� என��� ெத�ய��ைல. இ� எ�ன
ஒ�, எ����� வ��ற� எ�� ேயா��ேத�. என� அ����� �ல�பட��ைல.

இ�த இ�ய ஒ� எ�ைன� பரவச�ப����றேத, அ� எ����� வ��ற� எ�ேற�.
ேமேல பா� எ�றன�. �ல வான��� ச��ர� தாரைகக�ைடேய ெகா� �����க� க�ேட�.

அவ�ைடய �ரண�க� எ�றா�.

ச��ர �ரண�களா, ச��ர �ரண�க���� இ�த மேனாகரமான ெதா���� எ�ன
ச�ப�த� எ�� ேக�ேட�.

ச��ர �ரண�க��� இ�த இ�ய ஓைச இய�ைக. அ� இ�த உலக��� ந�றாக� கா��
���ற�. உ�க� ம��லக��ேல ஜன�க�ைடய ெச��� ��வ� �ைடயா�. ஆனா�
அ�ேக �ட அ�ைமயான க�க�� ெச��� இ�த ஓைச ப�� எ�றா�.

இத�� ேவத ஆதார� உ�டா? உ��. யஜு� ேவத� 1.1.5.11 ‘ஒ���ள ெசா�கைள�
ெசா��க’ எ��ற�. ேவத ��கைள� ேபா� பார� அ�தைகய ஒ� அ�ைமயான க�யாக
இ��தா�. அவர� உ�ள� எ�ெபா��� பர�ெபா��� �ைன�ேலேய ேதா�����த�.
அதனா� அவ��� எைத� பா��தா�� எைத� ேக�டா�� ஆன�தேம அ�பவமா���. ����
�ரைல ைவ�த ேபா� ந�தலாலாைவ� ���� இ�ப� �ைட�த�. எனேவ �ல�க���
அ�பா�ப�ட ஆன�த� அ�ப���� பரவச �ைல�ேல அவ� இ��தா� எ�ப� ெத��ற�.
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க�பக �நாயக� கட�ேள ேபா��

பார� எ�லா இ�� ெத�வ�கைள�� அ�லாைவ�� ஏ�ைவ�� ேபா��� பா���ளா�
எ�றா�� �நாயக� ஒ�வ���� தா� அவ� நா�ம�மாைல பா�� ����ளா�. �நாயகைர�
���பதாக� க�த�ப�� “கணானா� �வா கணப�� ஹவாமேஹ” எ�ற ேவத ம��ர���
ெபா�ைள�� அ�� மறவாம� ������றா�.

ேவத ��வ� ��வா� �க��த
��க�ப��� �ரம�� யா��
தாேனயா�ய த� �த� கட��
எ�� வா����றா�.

��கால��� ஏ�ப�டதா��� த�ேபா� அ�கமாக� பய�ப��த�ப�� �நாயக� ��யா�ய
��லா�பரதர� ���� எ�ற �ேலாக�ைத�� அவ� மற�க��ைல.

ெவ�ளாைட த��த ���� எ��
ெச��ய ம��ர� ேதவைன
��ெபா�ேத��� ப�வ� �ைறேய.

ேம�� �நாயகைர ஆ��த ேவத� ெபா�� கா��� �ப�, ேவத� �ட�, ேவத காரண� எ���
ேபா���றா�. �நாயக�, ஸ�ெதன� த�ெதன� ச�� மைறயாள� ��த�� ேபா��� ��மல�
கட��. எ�லா மத�க���� ெபா�வான ���த� கட���� உ�ள பல ெபய�க��
�நாயக� எ�ப�� ஒ�� எ�ப� தா� பார��� ெகா�ைக. அவ� �நாயக���� ெச���
49

அ��சைன நாமாவ�ைய� பா��தா� எ�லா ெத�வ�க�� ெபய�க�� அ�� வ��
����றன.

பர� ெபா�ேளேயா பர� ெபா�ேளேயா
ஆ� �லேம அைன�ைத�� கா���
ேதவ ேதவா �வேன க�ணா
ேவலா சா�தா �நாயகா மாடா
இ�ளா ��யா இ��ேவ ச��ேய
வா� கா� மாமகேளேயா

இ�ெனா� பாட�� இ��� ஒ� ப� ேமேல ேபா�� �ற மத ெத�வ�க�� ெபய�கைள��
����றா�.

�நாயக ேதவனா� ேவ�ைட� �மரனா�
நாராயணனா� ந�� சைட ��யனா�
�றநா����ேபா� ெபய� பல ��
அ�லா ெயேஹாவா என� ெதா�த����
ேதவ�� தானா� ��மக� பார�
உைமெய�� ேத�ய� உக�த வா� ெபா�ளா�
உலெகலா� கா��� ஒ�வைன� ேபா��த�.

�ராண�கைள ஒ�� �நாயகைர� கைற��ட க�ட� மக�, ச�� மக�, அர�க��ேல
��மா�ட� ப��ெகா�டா� ம�க� எ�� அைழ�தா�� அவ� �ராண� கைதக��ப�
�நாயகைர� ெப�வ�ற� (ல�ேபாதர�) எ�ேறா, அ�ண��யா� பா�யப� ‘��க அ���
கடைல ப�சணெமன� ெகா� அ�� ���ன சம��த�’ எ�ேறா அ�கால� ப�� மாணவ�க��
ேதா��ர� பாட��ப� ‘�� �டைல மா�பழ� ெநா���� அள�� அ�� ெச�ய வ�ல
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��ளா�’ எ�ேறா ஓ�ட���� ����ட��ைல. ஏ�? எ�லா� வ�ல கட����� ெப��
�� ��ப� �ற��� ேச���� ஒ� ெசயலா? கட�ைள உண� உ�ப�� சம��த� எ��
�����டா� வ�ப�ேவா���� அ�ேவ வழ�கமா� ��� எ�� பார� க�� இ��பா�.

ம�த�க� எ�ேலா�� ஒேர மா��யானவ�க� அ�ல�. ஒ�ெவா�வ���� ஒ�ெவா��தமான
���� மன��� ஏ�றதாக இ���ற�. �வ�� உ�ர ேதா�ற��� ஒ�வ��� ஈ�பா�
ஏ�ப��ற� எ�றா� ம�றவ��� நாராயண�� ப�� ெகா�ட ேதா�ற� அைம� த��ற�.
���� ெச��� க�ண� ஒ�வ��� ம���� த�தா� ம�றவ���� ேகாப��ட� ேவேல���
��க� ஆ�த� த��றா�. ேசாகேம வ�வான ஏ� ஒ�வ��� ஈ�பா� த�மானா�
இ�ெனா�வ��� ஆன�தேம வ�வான கணப� ம���� த��றா�. �நாயகைர� பா��� பார�
பா��றா� ேக�ேபா�.

என�� ேவ��� வர�கைள
இைச�ேப� ேகளா� கணப�
மன�� சலன� இ�லாம�
ம��� இ�ேள ேதா�றாம�
�ைன���ேபா� �� ம�ன
�ைல வ��ட � அ�� ெச�வா�
கன��� ெச�வ� �� வய�
இைவ�� தர � கடவாேய

‘ய�பாவய� த� பவ�’ எ�ற பழெமா��ப� எ�த உ�வ�ைத மன�� �யா���ேறாேமா
அ�த உ�வ��� த�ைமக� ந��ட� ப���. ஆ�. அைசயாம� உ�கா������� கணப�ைய
நா� வ�ப�டா� நம��� அவ�ைடய ம�ன �ைல ������. மன�� சலனேமா ம���
இ�ேளா ேதா�றா�. தைல�� இ� ���தா� ச�சல�படாம� இ��க ����. ஏ� �க���
நம�ெக�ன எ�� இ��க ����. சலனம�ற மன�� ெத�வான ����� தாேன நா� ெபற�
��ய வர�க�� �க� �ற�தைவ.
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ந��வேத வ�

இ�லா�ய ேவத� �� ஆ� பல இட�க�� அ�லா ேம� ஈமா� ெகா���க� எ��
ந���ைகைய வ������ற�. ����வ�க�� ைப��� பல இட�க��, ��வா���க�
எ�� ந���ைகைய �த�ைம�ப����ற�. ஆனா� இ�� மதேமா அ�த அள���
ந���ைகைய வ�����வதாக� ெத�ய��ைல.

ேவத� த� ம�த ��தைன��� ெகா����ள �த��ர� ேவ� எ��� காண� �ைட�காத�.
ேவத�ைத ஒ��� ெகா�ளாதவைர� பா� எ�ேறா கா�� எ�ேறா இ���க� இக�வ��ைல.
மாறாக ��ய ��தைனகைள வரேவ�� அவ��� உ�ைமகைள ஆரா��� அவ��� உ�ள
ந�லனவ�ைற ஏ��� ெகா�� த�ைன மா��� ெகா�� வ�����றா�க�. ஒேர ேவத����
ச�கர� ஒ� �தமாக�� ராமா�ஜ� ஒ� �தமாக�� ம�வ� ஒ� �தமாக�� ���ைர
எ����ளன�. அவரவ��� எ� ச� எ�� ப��றேதா அைத ஏ��� ெகா�ள�� அத�ப�
நட�க�� �ற���ைம ெப�றவ� இ��. கட�� இ�ைல எ�� ெசா�பவைன�� ேவத மத�
ெவ��ப��ைல. இ�ைறய ெப�யா� ம��ம�ல, ��கால��� வா��த ஜாபா� எ�ற
��வ�� க���க��, சா�வாக�க� எ�றைழ�க�ப�ட நா��க�க�� க���க�� இ��
சமய இல��ய��� இட� ெப���ளன.

ேவத� ந���ைகைய வ������றதா? சாதாரண ம�க� வழ��� ந��னவ��� நடராசா,
ந�பாதவ��� யமராசா எ�� ெசா�ல�ப��ற� எ�றா�� ேவத��� எ�த இட���� இ�த
ேவத� ெசா�வைத ந���க�. ந��னா� தா� கைட�ேத���க�, இ�லா��டா� நரக�����
ேபா��க� எ�ற �ர�ட�க� காண�ப�வ��ைல.

இ�தைகய ���ைல�� பார��� இ� வ�க� நம��� ��ராக உ�ளன. �தலாவ�, ச��ைய�
����மா� த� மன���� அ������ இட���
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ந��வேத வ� எ�ற மைற தைன
நா� இ�� ந�� ��ேடா� எ��றா�.

இ�ெனா� பாட��

ந��ேனா� ெக�வ��ைல நா�� மைற� ����
அ��ைகைய� சர� ���தா� அ�க நல� ெபறலா�
எ��றா�.

ேவத� ந���ைகைய வ�����வதாக அ�லவா ���றா�. உ�ைமயா? ேத�னா� �ைட�ப�
�ர�ைத ப��ய ஒ� ��த�.

�ர�ைத எ�ப� அைடய ேவ��ய ல��ய��� உ���� அைத அைடவத�கான வ��� ��
�ைன��ட� ஈ�ப�வைத�� �����. ெச��� ஒ�ெவா� �� ெசய�� த� இ��
ேநா�க����� பய�ப�மா எ�� ஆரா��� பய�பட���ய எ�த �� ெசயைல�� �டாம�
ெச�வ�� பய� தராத எ�த �� ெசயைல�� ெச�யா���ப�� இ�� அட���. இ��
ந���ைக எ�ேக வ�த�?

ஆ� ச�கர� �ர�ைத எ�பத�� ந���ைக எ�ேற ெபா�� த��றா�. இைறவ� ஒ�வ� உ��
எ�ப�� ச�ேதக� இ�லாத ெத�வான மன��ட� இ��பேத ந���ைக எ��றா�. �ர�ைத��
அ��பைட- ���ேகா��, அதாவ� இைறவ�ட��� ந���ைக�� அைத அைட��
வ�யா�ய, ���� வா��ைதக�� ந���ைக�� தா�.

ஒ� உதாரண� பா��ேபா�. ஒ�வ� ஒ� ��ய ஊ���� ெச�ல �����றா�, ஒ�வ�ட� வ�
ேக��றா�. அவ� அ�� ந���ைகேயா� பயண� ெச�ய ேவ���. ெகா�ச ேநர� ெச�ற
�� இ�த� பாைத ச�யான� தானா? நம��� ெசா�னவ� ச�யாக� தா� ெசா�� இ��பாரா?
நா� ேபா�� ேச�ேவாமா எ�� ஐ��த� �டா�.
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ந���ைக இ��, ச�ேதக� த�ைன ஆ�ெகா�ள அ�ம��பவ� அ�வா� எ��ற� �ைத.
(ஸ�சயா�மா �ந�ய�)

இ�த �ர�ைத, அதாவ� ���ேகா�� உ���� ெசய�பா��� ச�ேதக� ம��� �ைற இ�லாத
�ைன� ��ப��, ஒ� ேத�யாக உ�வக�ப��த�ப�� ேவத��� ேபா�ற�ப��ற�. அத�
���கமான ெமா� ெபய��� இேதா:-

�ர�ைத இைறவ�� தைல�� உ�ள�. அைத� ெசா�களா� ேபா��ேவா�. �ர�ைதேய,
ெகா��ேபா���� ெகா��க ����ேவா���� ����ய பல�கைள� ெகா��பாயாக.
(�ர�ைதேயா� ெச�தா� ����ய பல� �ைட���.) ேதவ�க� அ�ர�க�ட� இ�ட ேபா��
�ர�ைதைய� ைக� ெகா�டன�. ெவ�� ெப�றன�. (ேநா�க��� ெவ�� ெபற ேவ��ெம�ற)
இதய தாக�தா� �ர�ைத அைடய�ப��ற�. �ர�ைதயா� ெச�வ� அைடய�ப��ற�.
�ர�ைதைய� காைல��� ந�பக��� மாைல��� வண���ேறா�. �ர�தா ேத�ேய,
எ�க��� �ர�ைதைய� ெகா�.

இ�த� க���கைள� தா� பார� ஒ� வ��� ���றா�.

ந��ேனா� ெக�வ��ைல நா�� மைற� ����.

�ர�ைதைய அத�கான இதய தாக�ைத அைடவ� எ�ப�? அவ� அ�ளாேல அவ� தா�
வண�� எ�ப� ேபால �ர�ைதைய அைடய �ர�ைத எ��� அ��ைகைய� தா� வண�க
ேவ���. �ர�ைதேய எ�க��� �ர�ைதைய� ெகா� எ�� தா� அ�த �� ேவத ��த�
�ைறவைட�ற�. பார��� அைதேய எ�ெரா���றா�.

அ��ைகைய� சர� ���தா�
அ�க நல� ெபறலா�.

ந��வேத வ� எ�ற மைற தைன
நா� இ�� ந�� ��ேடா�.
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க�வாண��� ந�ல��

அர��த ேகா� ெசா��றா�, “அ��ைய� ப��ய ேவத ம��ர�க�� க�ைத �க��
ெச��������ற�. பா��� ெபா�ளா�ய அ�� ேதவ�� தழ�� ஒ��� பா��ற
��க�� அ��ேல தா� ��டன ேபா��.”

அர��த�� இ�த� க��ைத ேம�ேகா� கா�� ��� பார� ேப��றா�, “ஆ�. உய��த
க�ைத�� ெந� அ�. க��� இ�டேதவைத�� கா�� அவ�ைடய உ�ள��� ���. அ�த
ஒ� பா��ேல ெத���.”

இ�த ���ைர�ட� பார� ேவத ம��ர�க�� அ���� �க� ��வனவ�ைற ெமா�
ெபய���� த��றா�. அ�� ஒ� ப�� �ேழ தர�ப���ள�. அைட����� இ��ப�
பார��� �ள�க�.

அ���ேள எ�� ெதாட��� �� ேவத� �த� ம�டல� �த� ��த�.

1 � ேவ���� �� ��பவ�. அத� ப�வ�கைள வ���� ேதவ�. அ�� வானவைர
அைழ�பவ�. ெச�வ�கைள ����ற� கா��ேவா�. அவைன ேவ���ேற�. (அ��த���
�ற��டமா�ய ��ய� எ�ற ஒ��� நா� எ�ைனேய ேஹாம� ெச�� ெகா��ேற� எ��
ேவத ��க� ��ன�. இ�ைற��� காைல�� ஒ�ெவா� ேவ�ய�� ��ய�ச மாம���ச எ�ற
இ�த ம��ர�ைத� ெசா��றா�. இ��தமான ேவ�� நைடெபற ேவ��மானா� அத���
��� �ைண ேவ���. �ைய எ��ப� ெச�தா� ேபா��. �ற� இ�த வா��ைக ேவ����
ெபா���. அவேன ேவ��ைய அத� ப�வ�க���� த�கவா� ேமேல ஏ��� ெகா��
ேபா�றா�. எ�லா �தமான ெத�வ ச��கைள�� அ�� அைழ�� வ��றா�.)
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2 �ைய ��ைன� �லவ� ேபா��ன�. ��ேயா�� அவைனேய ேபா��க. அவ� இ��
அமரைர� ெகா�� த�க.

3 நா��� நா� வள�� ெச�வ�� �ர��க �க�� �யாேல ெப�க. (�� கட�� எ�லா
ம�த�ட��� உ�ள� ��ைமயாக ���றா�. அவைன வள��தா� எ��ய ெபா�� எ���
எ��லக���� ைக ���.)

4 �ேய, ெந��� ஓ��� ேவ��யதைன � எ��ற��� ���� கா��றா�. அஃேத வானவ�ட�
ேச��வ�. (ம�த �ைல����� அமர �ைல ேநா��� ெச��� வ� தா� ேவ�� ேபா��
வ�.)

5 � வானவைர அைழ�ேபா�. �லைம��ள ெச�ைக� �றைம ஆேவா�. ஞான� ேக��
த�வ�� �ற�ேதா�. அ�வானவ� வானவ�ட� வ�க.

6 அ�ப, ேவ�� த�ேவா��� � �� த�வா�. அ�தா� �ேய உன� உ�ைம.

7 �ேய, ��பா� நா� ேதா�� இர�� பக�� நா� ப�� ஏ�� வ��ேறா�. (அக�கார�ைத
��� ��வ�� ப�� ெகா�வேத ேதவைர அைழ��� வ�)

8 ெந��� ஓ��� ேவ��க�� அரேச, ேந�ைம கா�பா�. �ட� ��வா�. என� மைன�ேல
வள�வா�. �ேய ��ைன அைட�ேறா�. (ெசா���� நைட��� உ�ள���� �� ேந�ைம
கா��ேபா� அ�ேக அ�� ச�� �ற����பதாக அ��� ெகா�ளலா�.)

9 அ�ேக ேபாவத�� எ�யனா� மக���� த�ைத ேபா� � எம�� ஆ�க. ந�வா��
ெப��ப� எ�ைம� சா����க.

இ�த ேவத� க���கைள உ�ளட�� எ�ய த��� பார� பா�ய பாட�� ஒ� ப��ைய� �ேழ
கா�ேபா�.
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ெந��� கவைலக� ேநா�க� யாைவ��
���� ெகா��பவைன – உ��
�ள� த�பவைன – ஒ��
ேந�ைம� ெப�� கனைல – ��த�
அ�ேச� அ�ேச� எ�� �� – எம�� ந�
ஆ�ைம சைம�பவைன� – ப� ெவ��க�
ஆ��� ெகா��பவைன� – ெப�� �ர�
ஆ�� ப����ேவா� வா��.

வானக�ைத� ெச�� ���வ� இ�ெக��
ம�� எ�� தழைல� – க�
வாண��� ந� அ�ைத� – ெதா��
வ�ண� ெத��தவைன – ந�ல
ேதைன�� பாைல�� ெந�ைய�� ேசா�ைற��
�� பழ� யா�ைன�� இ�ேக உ��
ேத��� க��பவைன� ெப�� �ர�
ஆ�� ப����ேவா� வா��.
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வா�வா� ெவ�ைய அள�தைன

ேவத� க���கைள� த� பாட�க�� பார� பய�ப���யைத� பா��ேதா�. ேவத ��த�க��
�லவ�ைற அவ� ெமா�ெபய��தைத�� அ��ேதா�. ஒ� ��ய ேவத ம��ர�ைத �ள���
பார� பல ப�க�க�� எ��ய வசன க�ைத ஒ�ைற�� இ�ெபா�� பா��ேபா�.

ேவ��� வ�� ‘நம�ேத வாேயா �வேமவ �ர�ய�� �ர�மா�’ (கா�ேற, �ேய க� க�ட
ெத�வ�) எ�பத�� �ள�கமாக� பார� ப�ைன�� அழ�ய வசன க�ைதக� எ����ளா�.
அவ��� ஒ� �ல ம��� �ேழ ����� த��ேற�

1 ஒ� ��� ேமைட�ேல ஒ� ப�த�. ஒ� ���� க��ேல ெகா�ச� ��ச� க��
ெதா���ற�. என��� இ�த� க������ �ேனக�. நா�க� அ��க� வா��ைத ெசா���
ெகா�வ���. ஒ� க�றா ெசா�ேன�? இர�� க�� உ��. ஒ�� ஆ�. ம�ெறா��
ெப�. கணவ�� மைன���. ஆ� க������ க�த� எ�� ெபய�. ெப� க������
ெபய� வ��ய�ைம. அைவ இர��� ஒ�ைற ஒ�� காம� பா�ைவ பா���� ெகா���
������ ����� ெகா��� ேவ��ைக� ேப�� ேப��ெகா��� ரஸ� ேபா��ேல இ��தன.
இ�ஙன� ெந�� ெபா�� ெச�ற �� வ��ய�ைம��� க�ேய���ட�.

நா� ப�க�� ���ேல தாக���� ஜல� ���� ��� வர� ேபாேன�. நா� ����
வ�� பா����ேபா� வ��ய�ைம ���� ெகா����த�. க�த� எ� வரைவ எ�� ேநா��
இ��த�. எ�ேகடா ேபா���தா� ைவ�க�? ெசா���ெகா�ளாம� ேபா� ��டாேய எ�ற�.
அ�மா ந�ல ���ைர ேபா����ற� எ�� ேக�ேட�. ஆகா அ�த �ண��ேல க�������
ெவ��� எ� ��ேன ��ற ேதவ�ைடய ம�ைமைய எ�ென�� ெசா�ேவ�? கா��� ேதவ�
ேதா��னா�. அவ�ட� ��� �சாலமாக இ���ெம�� �ைன����ேத�. வ�ர ஊ� ேபா�
ஒ� வ�வமாக இ��த�.
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நம�ேத வாேயா �வேமவ �ர�ய�� �ர�மா�
கா�ேற ேபா�� �ேய க� க�ட ெத�வ�.

அவ� ேதா��ய ேபா�ேல வான ���� �ராண ச�� �ர��� கன� ���
ெகா����த�. ஆ�ர �ைற அ�ச� ெச�� வண��ேன�. கா��� ேதவ� ெசா�வதா�ன�மகேன ஏதடா ேக�டா�? அ�த� ��ய க�� உற���றதா எ�� ேக��றாயா? இ�ைல. அ�
ெச��� ேபா� ��ட�. நா� �ராணச��. எ��டேன உற� ெகா�ட உட� இய���. எ�
உற� இ�லாத� சவ�. நா� �ராண�. எ�னாேல அ� �� க�� உ������த�. �க� ெப�ற�.
��� கைள�ெப��ய�டேன அைத உற�க- இற�க- ��� ��ேட�. ���� சா� தா�.
சா�� ��ேல. நா� �ள���ட�ேத அ��ர��� இ�ைல. மாைல�� வ�� ஊ�ேவ�. அ�
ம�ப� �ைழ�� ���. நா� ���க� ெச��ேற�. அைசய� ெச��ேற�. நா� ச�� �மார�.
எ�ைன வண�� வா�க.

நம�ேத வாேயா �வேமவ �ர�ய�� �ர�மா�
�வாேமவ �ர�ய�� �ர�ம வ��யா�

2 ந�� கட�. த�� க�ப�. வானேம �ன�� வ�வ� ேபா�ற �ய� கா��. ஹத�. இ�
�� உ��க� அ��தன. ஊ� ���� இ�ப�ேய தா�����. ச�� கா�றா� ���றா�.
கா�ேற ப�த� க��கைள அைச��றா�. அவ��� உ�� ெப��றா�. கா�ேற ��� �றாவ�
கா��, வான��� ��னேல��, �ைர ெந��பா�� ெந��ைப �ரா��, �ைர� �ளா��, �ைள
�ரா��� ச�ட மா�த� ெச���றா�. கா�ேற �க ��� ெச���றா�. கா�ேற கா���றா�.
அவ� ந�ைம� கா���க.

3 �ம�� அ�ம�� கா��� ம�க� எ�� �ராண�க� ���. உ��ைடயன ெவ�லா�
கா��� ம�கேள எ�ப� ேவத�. உ�� தா� கா��. ேதா��த�, வள�த�, மா�த�, மைறத�
எ�லா� உ��� ெசய�. உ�ைர வா�����ேறா�.

4 எ��� உ���ற�, உற����ற�, மண� ெச�� ெகா���ற�, �ழ�ைத
ெப���ற�, ஓ��ற�, ேத��ற�, ேபா� ெச��ற�, நா� கா��ற�. இத�ெக�லா� கா�� தா�
ஆதார�. மகா ச�� கா�ைற� ெகா�� தா� உ�� �ைளயா�� �ைளயா��றா�.
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5 கா���� அ�� உலக��ேல இ�ப��ட� வாழ ��யா�. மைல� கா�� ந�ல�. கட�
கா�� ம���. வா� கா�� ந��. ஊ�� கா�ைற ம�த� பைகவனா�� ����றன�. அவ�
வ�� வ��ேல எ��தமான அ��த�� �டா�. அவ� வ�� வ��ேல ேசாைலக��
��ேதா�ட�க�� ெச�� ைவ�ேபா�. அவ� ச�� �மார�. மகாரா��� ைம�த�.
அவ��� ந�வர� ����ேறா�. அவ� வா�க. (���� �ழ� ப�� இ�� ஏ�ப������
����ண���� அ�ேற ேவத அ��பைட�� ����டவ� பார�)

6 ெநா��த ��, ெநா��த உட�, ெநா��த உ��, ெநா��த உ�ள� இவ�ைற� கா���
ேதவ� �ைட�� ெநா��� ��வா�. ஆதலா� மா�டேர வா��க�. ��கைள� ��ைம�ற�
க��ேவா�. உடைல உ�� ெகா�ள� பழ�ேவா�. உ�ைர வ�ைம�ற ����ேவா�.
உ�ள�ைத உ�� ெச�ேவா�.

7 கா�ைற� �கழ ந�மா� ��யா�. அவ� �க� �ரா�. அவைன ��க� �ர�ய��
�ர�ம எ�� ேபா���றா�க�. �ராண வா�ைவ� ெதா���ேறா�. அவ� ந�ைம� கா���க.
அபானைன� ெதா���ேறா� அவ� ந�ைம� கா�க. �யானைன� ெதா���ேறா� அவ�
ந�ைம� கா�க. உதானைன� ெதா���ேறா� அவ� ந�ைம� கா�க. கா��� ெசய�கைள
எ�லா� பர���ேறா�. உ�ைர வண����ேறா�. உ�� வா�க. �லவ�கேள, காைல��
எ��த�ட� உ��கைள எ�லா� ேபா��ேவா�.

நம�ேத வாேயா �வேமவ �ர�ய�� �ர�மா�

60

16

ெச�க��� ேதவ�

பார� ��ைல� கழ�� எ��ததாக ஒ� �ைர�பட��� கா���றா�க�. அத�கான சா��
எ��� அவர� எ���க�� இ�ைல. மாறாக அவ� �ராமண த�ம��� எ�வள� ம�யாைத
ைவ����தா� எ�பைதேய அவர� பைட��க� கா����றன.

கா��ர இ���க� எ�ேலா�ேம �ராமண�க�, ேவ� சா��னேர அ�� இ�ைல எ��றா�
பார�. த�� நா���� �ராமண� அ�லாதா���� ��� அ����, ம� மா�ச�கைள
���த� ெசா�� எ�ேலாைர�� �ராமண� ஆ�க ேவ��� எ��� ெசா��றா� அவ�. அவ�
ஒ� தா��த�ப�ட இைளஞ���� ��� அ���தைத நா� அ�ேவா�.

��� எ�ப� யாக� ெச�வத�கான அைடயாள� எ��� அத�� ேம� அ�� ஒ���
���ய��வ� இ�ைல எ��� ���றா�. எனேவ பார� ����ய� எ�னெவ�றா�, எ�லா�
சா��ன�� ய�ஞ� ெச�வத���ய த�� ெப�றவ�களாக இ��க ேவ��� எ�ப� தா�.

ய�ஞ� எ�ப� � வள���� ெச�ய�ப�� ேவ�� ம��� அ�ல, ெத�வ ஆராதைனயாக�
ெச�ய�ப�� எ�லா� ெசய�கைள�� ����� எ��றா�. எ�ேலா�� ெத�வ�ைத ஆரா��க�
த�� ெபற ேவ��� எ�ப� அவர� ���ப�.

அ�தண�க� ெச���ற ஜப��� பய�ப�� காய�� ம��ர�ைத� பார� அழகான த���
த��றா� ேக��க�.

ெச�க��� ேதவ� �ற�த ஒ��ைன� ேத���ேறா� – அவ�
எ�க� அ��ைன� ��� நட��க.
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பார��� ஓ� எ��� �ரணவ��� அளவ�ற ஈ�பா� உ��. ஒ��� எ�� ஒ� த�� ச��
இ��பைத அ��த அவ� ம��ர�ைத� த��� ெமா� ெபய��த ேபா�� ஓ�கார ஒ�ைய
�டாம� அைத� சம�காரமாக ம��ர��� ந��� �ைழ����பைத� கவ���க�.

காய�� ம��ர� த�ர ��யைன� ேபா��� ம��ர�க� பல ேவத��� உ�ளன. அதனா�
பார�யா� ��யைன� ������ேபா� �ர�யா� பழேவத ��வ� ேபா��� ெச�� ேசா�
எ�� பாரா���றா�.

“காைல ஸ��யா வ�தன��� இ�த� பா��க� உதய ��யைன ேநா�� ஓத�ப���றன.
��ய� பரமா�மா�� ஞான ஒ�. இ�த ேதவ� நா�� அ�ச�க� உைடயவ�. ���ர�,
வ�ண�, அ�யமா�, பக�. இவ��ேள ���ர� அ�த ஒ��� அ�ைப� ���ேபா�.
வ�ண� அத� அன�த �ைல (எ�ைலய�ற த�ைம) ஆவா�. அ�யமா� வ�ைம� ேதவ�.
பக� அ�ெவா��� இ�ப உண���யாக ��பவ�.

“���த� கட���� ஒ�ேய ��. ஒ�ையேய ��ய� எ�� ேபா���ேறா�.
�ேலாக��ேல ஒ�யாக� ேதா��� ச�� தா� �வ��க ேலாக��ேல ஞானமாக� �ட���ற�.
அத� அ�� வ�வ�ைத அதாவ� ெத��க அ�ைபேய ���ர� எ�� வா����ேறா�.

இ�த ���ைர��� �� பார� அ�தண�க� �னச� ெச��� ச��யா வ�தன���
ெசா�ல�ப�� ம��ர�க���� ெபா�� த��றா�. எ�த ம��ர� ெசா�னா�� ெபா��
ெத�யாம� ெவ�ேம ஒ�ைய� �யான� ெச�வதா� பய��ைல எ�ப� அவர� க���. அ�த�
க���கைள� த� பாட�க��� ெவ��ப��� இ���றா�. இ� ம��ர�க�� ெபா�ைள��
அவ�ைற� பார� த� பாட�க�� ���� இ���� அழைக�� கா�ேபா�.

ம��ர��� ெபா��:

ம�கைள� கா�பவ� ��ய�. அவன� �கழ� த�க அ�வ�ற மன� கவ�� ெப�ைமகைள�
�யா���ேற�. ��ய� அைன�ைத�� அ��� ெகா�� ம�கைள நட�� ைவ��றா�.
��ைய�� வா�லக�ைத�� தா��� ��ய� �வரா�கைள� க� ெகா�டாம� பா����
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ெகா�����றா�.

பார��� பாட�

ம�� வா�ைட� ெகா��ல ெக�லா�
வா� ேநா���� வ��ய ேதவா
காத� ெகா�டைன ேபா� ம� �ேத
க� �ற���� ேநா����றாேய

ம��ர��� ெபா��

அ�யாத பல� ெப�வத�காக அவ��� ெந� ஹ�� அ���ேறா�. ��யேன யா�
உ�ைம �யம��ட� ஆரா���றாேனா அவ� ப���ண த�ம பல�ட� ��னவனாக ஆக���.
உ�மா� கா�க�ப�டவ� ேநா�வா��படா�. பாவ� இவைன� �ர������ �ட�
�����தா�.

பார��� பாட�:

கவைலக� ��ைம ேநா� ைகதவ� வ�ைம� ��ப�
அவலமா� அைன�ைத� கா��� அவலமா� �ைலைமயா��
இைவெயலா� அ��லாைம எ�பேதா� இ��� ேப�க�
நல�� ஞானபா� ந��க; ெதாைலக ேப�க�

ம��ர��� ெபா��
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ஆ�ம ேஜா�யா�� �ரகாச�தா�� ேதவ�கைள�� ம�த�கைள�� அவரவ� க�ம�க��
����� ெகா�� ��� வ�� ��ய� ெபா� மயமான ேத�� உலக�கைள� பா�ைவ����
ெகா�� ச�ச���றா�.

பார��� பாட�

ப��ேய ெபா�� யாவ�� �தேல
பா�ேவ ெபா�ெச� ேபெரா�� �ரேள

ம��ர��� ெபா��

இ�ைள ����� ெகா�� உ���� உய��த ேஜா�, ேதவ�கைள� கா�பவ�. இவைர�
பா��பதா� நா� உ�தமமான ஆ�ம ேஜா�ைய அைடேவா�. அ�த �ர��தமான, அைன�ைத��
அ��ற ��யைன �ரண� ��ைரக� உலேகா�� த�சன���காக உயர� தா��� ெச���றன.

பார��� பாட�

கட�� �� க��கைள ��
க�� வா��ைச ஏ�� ஐயா

ம��ர��� ெபா��

���ர� வ�ண� அ�� இவ�கள� க�ணாக �ள��� ��ய� ���ரமான ச�வ ேதவ
�வ��. அைச�� ெபா�� அைசயா� ெபா�� இவ��� ஆ�மாவாக �ள��� ��ய� ேதவ
ேலாக�, �ேலாக�, அ�த��� எ��� �யா���றவ�, �ழ��� உ��பவ�, ேதவ�க���
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ந�ைம ெச�பவ�, க� ேபா�றவ�. இவைர �றா�� கால� வண��ேவா�, வா�ேவா�,
உற�ன�ட� �லா�ேவா�, ம��ேவா�, ���� ெப�ேவா�, இ�யன ேக�ேபா�, இ�யன
ேப�ேவா�, �ைமகைள ெவ�� ��ேபா�.

பார��� பாட�

��வள� வா��ைக ���� �ர� ந�ல�� �ர�
ம�� ப�கைல�� ேசா� வ�லைம எ�பெவ�லா�
வ�வ� ஞான�தாேல ைவயக��� ெம�க�
ெப�ைம தா�ல� ��க� �ற�த� ஞான பா�.

ம��ர��� ெபா��

��யைன� காண �����ேறா�. ����ய பலைன அ��பவ�� �வ�த க�ண��
எ�லா� அ��தவ�� எ������ �ரகா��பவ�� ெப�ய கட�� ��� ந������
காைல�� உ��பவ�� ஆன ��ய� �� மன�ட� எ�ைன� ��த� ஆ��வாராக.

பார��� பாட�

ப��ய �ய�� எ�லா� பய�ற ஓ��� ஆ�ேக
எ��ய எ�ண� எ�லா� எ��ேல ெவ�� எ���
���ய க���ேனா�� ����� �க��ேனா��
ந���� ஞான பா� அதைன நா� ந�� ேபா���

இவ������ பார� ச��யா வ�தன�ைத� ெபா��ண��� ேபா��யைத அ�ய ���ற�.
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17

ேவத� ��ைம ெச�

இைட�கால� வைர ஒ� �ல�ட� ம��ேம �ட��� �ட�த ேவத�கைள ேமைல நா�டவ�
க������ ���த �ய���ட� க�� ம�றவ���� பய�ப�� வைக�� அவ�ைற ெமா�
ெபய��� ெவ�����ளன�. அத�காக நா� அவ�க��� ந�� ெச��த ேவ���. இ�த
ெமா�ெபய���க� எ�லாவ����� அ��பைட ஸாயணாசா�ய� எ�பவ� 14 ஆ�
��றா��� எ��ய உைர தா�. ஸாயணேரா ேவத�க��� ேவ��� க�ேணா�ட��டேனேய
உைர எ�� உ�ளா�. ேவ� வைகயான உைரக� �ைட�காத �ைல�� ேமைல நா�டவ�
இதைனேய ேவத��� உ�ைமயான க��� எ�� க�� அத� அ��பைட�� �ல �ள�க�க�
ெகா����ளன�.

இவ�க���வதாவ�,
“ப�ைடயஆ�ய�க���ன�,
��,
கா��,
��தலானஇய�ைக�ெத�வ�கைளவண��ன�.
இ�த�ெத�வ�கைளம����கேவ��க�ெச�தன�.
இவ���இவ�க��வள���அ���ல��கைள�ப�����ேசாமரச�எ���ேபாைதத��பான�கைளஅ����வ�
த�கைள�ேரா�க�ட����கா�பா��மா�இவ�க�ேதவ�கைளேவ��ன�.
�ேரா�க�எனஅவ�க������வ�இ�தேவ���ைற��மா�ப�ட��ட��னரான�ரா�ட�எ�����ட�தாைர

ஆ��ேலய வரலா�� ஆ��ய�க�� க�பைனயான ஆ�ய� ��ேய�ற�, �ரா�ட�க�ட�
ேபா� �த�ய ெகா�ைகக� அவ�க� ந�ைம� ���� ைவ�� ஆ�வத�� வச�யாக இ��த�.
அவ�கள� இ�த� க������கைள ம� ப��லைன இ�� ஒ���ெகா�ட ந� நா��
ஆ��ய�க�� அ� க���கைளேய உ�ைம எ�பதாக� பர�� வ���ளன�.

இ�வா� ேவத�க� தவறான �ைற�� ���� ெகா�ள�ப�டதா� பல�� ேவத�ைத இக��
�ைல ஏ�ப�ட�. இ��ைல�� அர��த�� அவ� வ� ��� பார��� ஆ��க� �����
�ைற�� ேவத����� ெபா�� க�� இ� வைர ெத�� ப��த�படாத ப��க�� �ற�த
ஆ��க� க���க� அட�� இ��பைத ெவ��ப���ன�.
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ஆ��க� ���� எ�ப� எ�ன? ேவத��� ெசா�ல�ப�ட ேவ�� எ�ப� ம�த� இைற
�ைல அைடய� ெச��� �ய��ைய� �����. இ��ர� எ�ப� இ� ��ன� ெத�வ� அ�ல.
அ� ��ஞான ச��ைய அதாவ� ெத��க� த�ைம ெகா�ட மன�ைத� ����ற�. அ��
எ�ப� � அ�ல. அ� ஞான ச�� எ��� அ��� ��ைவ அதாவ� ேம��ைல
அைடயேவ��� எ��� இைற நா�ட�ைத� ����. அ�வாேற ��ய� எ�ப� அ�வா�ய
ஒ�ைய��, ேகா (ப�) எ�ப� அத� �ரண�கைள�� �����. ேவ���� அ��க�ப��
ஹ�� என�ப�� ெந��ண��� ஞான� ெத�� எ�� ெபா�� ெகா�ள ேவ���.
����ர� எ�ப� ஆ�ய��� �ேராதமான �ரா�ட� இன� தைலவ� அ�ல. அத� ேவ��
ெசா�லான ��� எ�ப� மைற�த� எ��� ெபா�� உைடய�. அ� அ�ைவ மைற���
அ�ஞான�ைத� ����ற�.

அர��த� த� க�பைனைய ேவத ம��ர�க�� �����றாேரா எ�ற ஐய� எழலா�.
ஸாயண���� கால�தா� ���யவரான யா�க� எ�பவ� ேவத���� அ��பத�ைர
எ����ளா�. அவ� ெசா�க�� ேவ� வைர ெச�� ெபா�� கா�பவ�. அவர� வ� ��ேற
அர��த�� இ��ர� �தலான ெசா�க���� ��ய ெபா�� த��றா�.

சட��கைள� ேபா��� ெகா�ைக உைடய ஸாயண�� �ல இட�க�� இ�தைகய ������
ெபா�� த��றா�. பல இட�க�� சட��க���� பய�ப�� வைக�� வ��� ெபா��
ெகா��றா�. இ�த �ர�பா�ைட ����றா� அர��த�. ேம�� பல ��த�க�� ஸாயண��
அவைர ஒ�� ெமா�ெபய��த ேமைல நா�டவ�� த�� ெபா�� ��யாத ��ராக உ�ள�.
அர��த�� ���� தா� அைத� ச�யாக �ள���ற�.

உதாரண���� �� ேவத� 1-32 இ� ெமா�ெபய��� இ�.

“1 இ��ர�ைடய �ர� ெசய�கைள இ�� ெசா����ேற�. அவ� வ��. ��ன�
அவ���� பைட. அவ�ைடய ��ைன� �றைமகைள� ெசா����ேற�. பா�ைப�
ெகா�றா�. மைலக�� சா��கைள உைட�தா�.

“2 மைல�� ேமேல �ட�த ����ர� பா�ைப அ��� ��டா�. வான�தாலா�ய
வ�ர� பைடைய இவ��� �வ�டா எ�ற ேதவ� ெச�� ெகா��தா�. ந�க� வான� கடைல
ேநா��� பா�� ெகா�� ெச���றன, இைர�� ெகா�� ெச��� ஆ�ன� ேபால.
68

“3 இ��ர� ஏ� ேபா�றா�. ��� ப�க�ேல ம���டா�. அ�த ம� ேவ���ேல
வ��க�ப�ட�.

“4 அர�க�ேல �த�� ேதா��யவைன இ��ர� ெகா�ற �ற� ம�ற மாயா�க��
மாையகைள எ�லா� ெவ�றா�. ��� ��யைன�� வான�ைத�� உஷாேத�ைய��
ேதா����தா�. அத� �ற� இ��ரா, உன�ேகா� பைகவ���ைல.

“5 மைற��� ெதா�ேல ெகா�ட ����ர���� ேதா��ைல. அவைன இ��ர�
ேப��யாேல ெகா�றா�. �ள�த �ற�கைள� ேபாேல ����ர� ம� �� �த� ���தா�.

“6 ேபா�� ெதா�� அ�யாதவ� ����ர�. இவ� ேந�ைம நா�ேவா��
மகா�ர�மா�ய இ��ரைன� ேபா��� அைழ�தா�. இ��ர�ைடய அ��� �ரைள இவனா�
கட�� ெச�ல ��ய��ைல. �த��ற தன� �றைமகைள இ��ர ச�� ஒ�� ேச��க �ய�றா�.

“7 கா�� ைக�� இ�லாதவ� ����ர�. இ��ரேனா� இவ� ேபா� ெச�ய வ�தா�.
அவ�ைடய வ�ர� பைட இவைன மைல�� �� ெகா�ற�. பலவ��ேல �ள��ேவா�
இ��ர�. ஆேண�கைள ஆ�ைம ேபா�ய எ��க� எ���ப� ேபால அவைன ����ர�
பைக�தா�, �த� ���தா�.

“8 ஆ�ற� �ள��� �ட�ப� ேபாேல ����ர� �ட�தா�. இவ� �� ந�க�
ெச�றன. அைவ மன�� ேம� ஏ�� ெச�றன. ��ன� அவ�ைற ����ர� தன�
வ�ைமயாேல ���� ��றா�. இ�ேபா� அவ��� அ��ேல ���� �ட��றா�.

“9 ����ர� தா�� அகல ���தா�. தா� ேம�� மக� ��மா�ன�. இ��ர� அவ�
�� �����த பைடைய ����ெகா�டா�. க��ட� �ட��� ப�ைவ� ேபாேல �ட�தன�
தா�.

“10 த�� தைட��லா� பா�� ந�க�ைடேய அவ�ட� அ����� �ட�த�69
.

����ரன� உட� மைறைவ� க�� ந�க� ���� ெப��ன. இ��ரைன� பைக ெகா�ேடா�
ெந����� ���தா�.

“11 க��கைள� ப�ெய��� பைகவ� ���� ைவ�த� ேபாேல ந�கைள ����ர�
த���� ெகா�டா�. அைவ பைகவ���� ப���க� ஆ�ன. அவ�ைற� பா�� கா�த�. ���
�ர� ெவ��ப�� வா�� அைடப����த�. ����ரைன� ெகா�� இ��ர� அைத�
�ற�தா�.

“12 இ��ரா, �த� ெப�� கட�� உ�ைன� ேபா�ேல ெச���னா�. அ�ேபா� �
எம�� வ�யேதா� உ��� காவல� ஆ�ைன. க��கைள ெவ�றா�, �ரா, ம�ைவ ெவ�றா�.
ஏ� ந�கைள�� ெப���ப� ����தா�.

“13 இ��ர�� ����ர�� ேபா� ெச�த கால��� பைகவ� �ைள��த ��ன��
ெத�ற�� இ��� அவ� ெபா��த மைழ�� இவைன� ��ட��ைல. �ற� பைகவ�ைடய
ேசைனக� வ�ெத���தன. அவ�ைற�� இ��ர� ெவ�றா�.

“14 இ��ரா, பைகவைன அ��த�ற�, அ�ச�ேதா� ெச��� ப��� ேபால, � எத�
ெபா��டாக� ெதா���� ஒ�ப� ந�கைள�� உலக�கைள�� கட�� ேமேல�� ெச��றா�?
� க�� மன� அ�ச� த��த ேபாரா� பா���ட��� ஏ�?

“15 ெச�வன ��பன அைன����� இ��ரேன அரச�. இவ� வ�ர� பைடைய� ைக�
ெகா�டா�. �கர�க�ைடய அன�த மைல��� இவேன ேவ�த�. ெதா�� ெச�ேவாைர
எ�லா� இவேன ஆ���றா�. ஆர� கா�கைள வைளய� ������ப� ேபால இவ�
அவ�கைள� ���� ����றா�.

ேமேல க�ட ெமா� ஆ�க� நம�� எ��� �ள�கா� இ��ப�� �ய�� இ�ைல. பா��
ந�ைய� �ைக�� அைட�� ைவ����த�, இ��ர� அைத� ெகா�� ந�கைள ����தா�
எ�ப� �ழ�ைத� கைத ேபால உ�ள�. இ�� எ�ன ஆ��க� த��வ� இ���ற�, இ�
ேபா�ற கைதகைள� ெகா�ட ேவத�ைத� ெகா�டா��றா�கேள எ�� நம��� ேதா���.
அத� உ�ைமயான ெபா�ைள அ�ய அர��த� வ� ��� பார� அ���� �ள�க� �ேழ
தர�ப���ள�.
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“இ��ர� எ�ப� ��ஞான ச��. இவ���� பைக அ�ஞான�. இ�த அ�ஞான����
����ர� எ�ப� ெபய�. (����ர�= ��ேவா�, மைற�ேபா�.) ����ர� இ��,
அவேன ெத�வ இ�ப�க����� ந�ைம� ���� ைவ��� அஹ�கார�, அதாவ�
���ண���. அவ� தா���� தா� எ�� ெபய�. (தா�= ���ப�)

“நம���ேள ��� ப�க� இ����றன, ம�, கா�� வான� என. வான��� ேமேல உ�ைம
உலக� இ���ற�. அ�த உ�ைம உலக������ நம� அ��ேல ஞான ஒ���
�ரண�க�� ேதவ இ�ப�களா�ய ந�க�� எ�ேபா�� பா��ப� ெச�ய ேவ���. இ�ேவ
ேவத ��க�� நா�ட�.

“அ�த ந�கைள�� க��கைள�� ந���ேள பாயெவா�டாதப� ����ரா�ர��, ப�
�த�ய ம�ற� �சா�க�� த����றன. அ�ச�, கவைல, ��ைம, �ைக��, ேசா�� �தலாக
ந���ேள வா�� அ�ர���� கண���ைல. இவ�க��ெக�லா� தைலவ� ����ர�. இவ�
ேம��ற�ப�ட ேதவந�கைள ம�மைல�� �ேழ உ�ள ஓ� இ���ைக�� அட�� ைவ��
அைவ நம� அ��ேல பாயாதப� ேமேல ��� த���றா�.

“இ�த ����ரைன ேவத� பா�� எ�� ெசா���ற�. அ�ஞான� ஒ� �ஷ����. அத���
ைக கா� �ைடயா�. ��ய� �ைடயா�. ெந��� ெந��� உ�ேள ���� ஒ�ைய��
இ�ப�ைத�� மைற��ற�.

“இ��ர� �த�ய ேதவ�கைள யாக��னாேல ேதாழைம ெகா�டா� அவ�க� இ�த�
பா�ைப�� இத� ேசைனகைள�� ெகா�� ேதவந�கைள ����� ந���ேள பா��ப�
ெச�� நம�� அமர� த�ைம உ�டா��ப� ெச��றா�க�. யாக� எ�ப� நம� உட� ெபா��
ஆ� அ�� அைன�ைத�� ேதவ�க��� அ��பண� ெச�� ��த�. இ�த ேவ�� ெச�தா�
ம� கா�� வா� (உட� உ�� அ��) எ�ற ��� ப�க��� ேதவ� வ�� �ைல ெப��
அ��த பான� (ேசாமரஸ� ���த�) ெச��றா�க�. இ� மக��க�� ேயாகா�பவ��ேல
க�ட�. இதைன ந�� அ��� ெகா�டா� ம��ர�க�� ெபா�� ெத�� ப��.”

பார��� இ�த �ள�க����� �� இைத ���� ப����ேபா� நம�� ஒ� ��ய ெபா��
�ள���ற� அ�லவா? இ� ேபால ேம�� �ல ��த�க���� பார� ��ய ெபா��
த��றா�. அவ� ம��� ��ட நா� வா�����தா� நா�� ேவத�கைள�� ��ைமயாக
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ெமா�ெபய��� ேவத� ��ைம ெச����பா�.
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18

பா� �� நா� சாகா���ேப� கா���

பா�� எ���� உ�� �ைழ�க� ப�� பா� ��வ�� அ����ேரா எ�றா� க�ம�. ஆ�,
உல�� ஒ�ெவா� �ரா��� உ�� வாழேவ �����ற�.

“அ�யாய மரணெம�த� ெகா�ைம அ�ேறா?

ேதனான உ�ைர ���� சாகலாேமா?” எ�� பார� ேக��� ேபா�, உ����� உட�����
உ�ள இ�த இய�பான பாசேம ெவ��ப��ற�.

“ேநா� ேவ�ேட�, �றா�� ேவ��ேன�” எ���,

“கன��� ெச�வ� �� வய�

இைவ�� தர � கடவாேய” எ���

“�� வய� �க�ட� வா��� உய�

ேநா�க�க� ெப��ட ேவ��ெம�ேற
ஓ� ச�� ஓ� ச�� ஓ� ச�� ஓ� ச��
ஓ� ச�� எ��ைர ெச���ேவா�”
எ��� ேவ���ேபா� எ�ேலாைர�� ேபால� தா� பார��� ��ட ஆ�ைள �����றா�
எ�� �ைன��ேறா�.
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ஆனா� பார� ��கால��� பா�ய பாட�க�� ஒ� மா�ற� ெத��ற�. அவ� ��ட ஆ��
ேக�காம� சாகாம� இ���� அமர �ைல ேவ��� எ�� ேக��றா�. ம��� ெத���
வான�ைத வச�ப��த��, ெச�த �ற� �வேலாக� ைவ��த� எ���லாம� ‘இ�தைர ��ேல
இ�ேபாேத ��� ேச���ட நா�� ��த அ�� �ைல��’ க��க�� �����றா�. சாகாவர�
ேவ��ய� ம��ம�ல, அைத� தா� அைட�� ��டதாக�� அவ� ���றா�.

“ேநாவாேல ம����டா� ��த� க���

அ�தணனா� ச�கராசா�ய� மா�டா�
அத�க��த இராமா�ஜ�� ேபானா�
��ைவ�ேல அ���� ேய� ெச�தா�
�யெதா� க�ைணயாேல க�ண� மா�டா�
பல� �க�� இராம�ேம யா��� ���தா�
பா� �� நா� சாகா���ேப� கா���
ம�� க��� இ���ைம, ெபா� �ேற� யா�,
ம��தா�� ெபா� �ேற� மா�ட��ேக.”

இ�த� பாட� �ல ேக��கைள ந��� எ����ற�.

�த� ேக��

பா� �� நா� சாகா���ேப� எ�� பார� மனதார� தா� பா�னாரா அ�ல� �லவ����ள
உ�ைமைய� பய�ப��� �ைக�ப���� ��னாரா?

இ�ப� நா� ச�ேதக�ப�ேவா� எ�� ஊ��ேதா எ�னேவா ‘ெபா� �ேற�’ எ�� இ� �ைற
ச��ய� �ரமாண� ெச��றா� பார�. சாகாம� இ��ப� சா��ய� எ�� அவ� ச��யமாக
ந��னா�. ���ல� ��ய� ேபால �ட�பட ெம�ஞான� ேச�வத�காக அவ� உட�ைப
வள���� உபாய� அ��� ெகா�� ��டதாக ந��னா�.
74

“ந����ைல சா���ைல ேக�� ேக��

நாண�ைத� கவைல�ைன� �ன�ைத� ெபா�ைய
அ�ச�ைத ேவ�ைக தைன அ��� ��டா�
அபேபா� சா�� அ�ேக அ��� ேபா��.”

இத�� ��ஞான ��யான ஆதார� ேவ� கா���றா�. அ�கால��ய �ரபல ��ஞா� ஜக�ச
ச��ர வ� ��வதாக அவ� ���றா�,

“நா��ேல அ�����னா� மரண� எ�றா�.

ேகாப�தா� நா��ேல அ���� உ�டா�.”

எனேவ ேகாப� �தலான �ய �ண�கைள, அ�ர�கைள அ��� ��டா� அ�ேபா� சா��
அ�ேக அ��� ேபா��, �ட� உ��� சாகாம� இ��கலா� எ�ப� அவர� ந���ைக. இ�த
ந���ைக அவ��� எ�ப� வ�த�?

���ேச��� அவ� த�� இ��த ேபா� அவ���� �ல ஞா�க�� ெதாட�� ஏ�ப��ற�.
��ள�சா�, ேகா��த �வா�, யா��பாண�� �வா� இவ�க� எ�ேலா�ேம ெப��
ேயா�க�. இவ�க�� ��ள�சா� அ�டா�க ேயாக ��� ெப�றவ�. ‘வான�ைத
இ��ல����� ���� வைக உண���� கா�த �ரா�’ எ��� ‘காய க�ப� ெச�� ��டா�
அவ� வா�நாைள� கண���� வய�ைர�பா� யா���ைல’ எ��� ‘��பாய ஞான�தா�
மரணெம�ற ��� ��� எைன� கா�தா�’ எ��� பார� அவைர� ேபா���றா�.

��ள�சா�இவ����
“ச�� ேத� வய�ப��� தைன மற�� வா�த� ேவ���” எ���
“� ���ைப ��� அந�தமா� ெதா�� ெச�தா� அமரனாவா�” எ���
75

“வா�ைய � ��பக�தா� வ�ய� க��

ம� ேபாேல �வ� ேபாேல வா�த� ேவ���
ேத�ைடய ப�� உ� �ண����ேள
ெத�வ� ேபால உன���ேள �வைன� கா�பா�”
எ��� உபேத���றா�. அதாவ� �� ெசா�ன �ய �ண�கைள ��� ���� ப����� ெச��
வ�தா� உ�ள��� ஈசைன� காணலா�. த�ைன மற�� ஈச� வச�ப�� வா��தா� மரண�லா�
ெப�வா�� ெபறலா�.

சா�யா�கைள� பா��த�� க����தனமான ப�� ெகா�பவர�ல� பார�.

“…………………..த��ைட

அ������ �ல�பட� இ��ேய
ேதய�� எவேரா ெசா�� ெசா��ைன�
ெச�ைமெய�� மன��ைட� ெகா�வதா�
�ய ப�� இய�ைக�� வா���ல�”
எ�� அவ� த�ைன� ப��� ெசா��� ெகா�வதா� இைத அ�யலா�.

ம�த� அமர� த�ைம அைடதேல ேவத ரக�ய� எ�� ��ய அர��த�� ெதாட��� அவர�
��தைனக�� ஒ� ெப�� மா�ற�ைத ஏ�ப���யைத அவர� பகவ��ைத ���ைர�����
அ�யலா�.

சாகா���த�, ம� �� மாளாம� மா��க�ேடய� ேபா� வா�த� – இ�ேவ �ைத�� ரஸ�.
அமர� த�ைம- இ�ேவ ேவத ரஹ�ய�. இ�த வ�ைய� கா��வ� ப��ேய ேவத�க�
இ�தைன ம��க�ப���றன.

��ய ��களா� ம� ேம� அமரைர� ேபா� வா�வாேர ��ய �வ� ��தராவ�.
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அ�தைகய �ைலைய இ�த உல�� அைடத� ஸா�யெம�� கட�� ேபா������றா�. அத��
உபாய�� அவேர ���������றா�.

இ�தஞா�கைள�ப��ந��அ���அவ�க�����ைறகைளந��ஆரா���,
உ�ைமஎ��த�அ�பவ���க�ட�ற�தா�அவ�
‘ம��� ����� வான�ைத� ��ட ����’,
‘ேதவச��கைள ந��� �ைல ெபற� ெச�யலா�’,
‘உ�� ெவ�ள� கைரயட��� பா��’,
‘உ�� ��த� நவெமன� �ட�த��’,
‘அ�ைவத �ைல க�டா� மரண��ைல’ எ��� ந���றா�.

இர�டாவ� ேக��

ராம� �தலான அவதார ��ஷ�க���� ெத�யாத ஒ� கைல தன��� ெத��� ��டதாக�
பார� ஆணவ��ட� மா� த���றாரா?

இ�ைல. பார�ைய ��ைமயாக அ��தவ�க� அவ�ட� ஆணவ�ைத� காண ��யா�.
அவதார ��ஷ�க� சாகா� கைலைய அ������� அைத� பய�ப��தாம� த�க� அவதார
ேநா�க� ���த�ட� த�கைள� ����� இைரயா��� ெகா�டன�. ஆனா� நா� அைத�
பய�ப���ேவ� எ�ற க���� தா� அவ� அைத� ���றா�. எத�காக?

அவ����ைறேவ�றேவ��யகடைமஒ��இ��த�.
பா����ற�தாேலஇ�தைவய�ைத�பா�����கடைமதா�அ�. இ�நா�ைட�
“ெதா�ைல ���� உய��, க��, ெவ��,

��� �ர�, அ��, ஆ�ைம,
��� �ர�ய��� வைகக�, �ற�
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ெகா��� ேகா� வைக� ெதா��க� இைவ
நா��ப��� �ைன ெச�� இ�த
நா�டா� ���� எ��� ஓ�க� க�
சா�� �ற�” ெப��� ��த �க��ைன �ைல நா��� மக�தான ப� அ�. அத�� �றா��,
இ��றா�� எ�� கால எ�ைல ெகா�ட வா�� ேபாதா�. இ� ப� �ைறேவ�� வைர அ�
எ�வள� காலமானா�� சாகாம� இ��� ‘�ைச�� ப��ைன� ேபா� உள� ேவ��யப�’
ெச�ல� ��ய��, ‘அ�வாைள� ெகா�� �ள�தா�� க���� மாறாத��’, ‘அ����� ����
�ட����� ேநா���� அ�ச��லாத�மான’ உட� ெப�� வாழேவ �����றா�. த�
நல���காக அ�ல, மா�ல� பய�ற வா�வத�ேக.

ராம�� ���ண�� பய�ப��தாத சாகா� கைலைய நா� பய�ப���ேவ� எ�� ��னா��
அவ�கைள இவ� தா�வாக �ைன�க��ைல எ�பத�� ம�ெறா� சா�� “சாகா வர�
அ��வா�, ராமா” எ�� ராமைனேய இவ� ேவ��வ� தா�.

��றாவ� ேக��

அ�ைவத �ைல க�டா� மரண��ேடா எ�� �ன�ய பார�, தா� அ��ைலைய
அைட�தாரா?

“நா� ��ய�, நா� கட��, ந��லாேதா�

எ���த உல�� �ைச வாேனா� ேபாேல
இய���வா� ��தெர�பா�”
எ�� ��த��� இல�கண� ��ய அவ� ேவ� ஒ� பாட�� த�ைன�� ஒ� ��தனாக� ���
ெகா��றா�. எனேவ நா� கட�� எ�ற அ�ைவத �ைலைய அவ� அைட����தா� எ��
ஊ��கலா�.

�ரகலாத� கைதைய அ�ைவத ேநா��� ெசா�� வ��ேபா� “இ�த எ�� ேகா� ெத�வ�.
இ�த எ���� ெத�வ�” எ�� ��வ� அவர� அ�ைவத மன�ைலைய� கா���ற�.
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“வா�� பற��� ��ெள�லா� நா�,” எ�� அவ� பா�ய� அ�ைவத �ைல��
இ��ேத.

“இ�பமா� ��றா� கா� எ��ேள ���தா�

��� உ�ைன அ�லா� ��� நா���ேடா”
எ�� ேக�ப����� இைற� ேபரா�ற�ட� இர�டற� கல�த சமா� �ைலைய� �ல
சமய�க�லாவ� அவ� அைட����தா� எ�பைத அ�யலா�.

நா�காவ� ேக��

பார� க�ட அ�ைவத �ைல அவைர மரணமைடயாம� இ��க� ெச�ததா?

இ�ைல. அ�பா��� அவ� மரண� அைட�� ��டா�. தவ� எ�ேக நட�த�?

“………………………�ல��� ��

ேபாராக ேநாயாக மரணமாக�
ேபா��தைன அ����வா� �ண��� ெகா�டா�
ேநராக ேமான மகான�த வா�ைவ
�ல����ைச அ��� அமர� த�ைம ஈவா�” எ�� அவ� ந��ய பராச�� அவைர� ைக���
��டாளா?

அ�ல� ெபா�ைமைய ெந�நா� கா�த த�ம� இ���ேல ெபா�ைம ெந� தவ� ��டா�
எ�ப� ேபால இவ�� �� அ��� �ர��ய �ய �ண�க��� இட� ெகா��� ��டாரா?
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அ�ல� ந� க�க����� அவர� ஊன உட� மைற�தா��,

“ெபா��ேல உ�ளாரா�, வன��� எ�ேகா

�த�க�ேல இ��பாரா�, ெபா�ைய �ேத
ச��ேல ச����ேல �ழைல� ேபால
ச�ேற அ�க�ேக ெத�ப���றாரா�”
எ�� அவரா� வ���க�ப�ட
ெத�ப���றாரா?

��த�கைள�

ேபால

இவ��

ச�ேற

அ�க�ேக

எ�லாவ����� �ைட ‘இ�ைல’ எ�ப� தா�.

உ�ைம எ�னெவ�றா� �� வ�ய�. த�ைன எ�� நைகயா�, ���� ��த �க�ைத
�ைலநா�ட, அட�காத ஆ�வ�� அள�லா� ச���� உைடயவனாக ஒ�வ� வள���
வ�வைத அதனா� ச���� ெகா�ள ��ய��ைல. பார��� ���� வ�ைமைய உண��ேத
இ��தா�.

“ஊ� கட�� வ�வ�� ஒ���ேடா

உ�ைம த��ேலா� பா� உண����ேட�”

பா� உ�ைமைய உண��� ெகா�� யம���� சவா� ��� பார�ைய� பா��� ��
நைக����க ேவ���.

தா� ஞா�ய�ட���� க��� ெகா�ட அ�� ம��� தன��� சாகா �ைல த�� �டா�
எ�பைத பார� உண�����தா�. அதனா� தா� அவ� பா��றா�,

“சாகாம� இ��ப� ந� ச�ரா� அ��,
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ச�� அ�ளா� அ�ேறா �ற�ேதா� பா� ேம�”

“��ன� நம� இ�ைச�னா� �ற�ேதா��ைல

�த� இ�� இைட நம� வச��� இ�ைல”

நம� ஆரா���, அ�� (ச��) இவ���ெக�லா� அ�பா�ப�ட� ச���� அ�� எ�� அவ�
ச��ைய� சரணைட��ேபா� “எ�லா� த�ம�கைள�� ��� ��� எ�ைன� சர� அைடக”
எ�� �தாநாத� ெசா�னைத அ�ப�ேய கைட����த பார�ைய� கா��ேறா�.

�ைதைய ���� ஓ� உண��த பார� ஒ� கால க�ட��� உண��� ேவக��� �ைத��
ம�ெறா�
க��ைத,
அதாவ�
‘த�ம����
எ�ெபா�ெத�லா�
���
வ�ேமா
அ�ெபா�ெத�லா� த�ம�ைத �ைலநா�ட நா� அவத��ேப�’ எ�� க�ண� ெசா�னைத
மற�� ��டா�.

இ�த நா�ைட உய��த ேவ��� எ�ற உண��� ேமேலா���ேபா� ‘அத�� இ�த ஆ��
ேபாதா�, சாகா �ைல ெப��� தா� அைத� சா��க ����, ச��ைய� �ரணமாக� சரணைட��
��டதா� அவ� அைத என�� ��சய� அ��வா�’ எ�� அவ� ந��னா�.

ச���� �ைலகைள யாேர ��ைமயாக அ�ய ����? இ��ய ம�கைள� கா�பா�ற� �த��ர�
ேபாரா�ட கால��� பார� உ���ட பல ��த�கைள அ���ய பராச�� அ�வ�கால�
ேதைவ�� ஏ�ப ேம�� அவதார ��ஷ�கைள அ���� ெகா�ேட���பா�, அவ�கள�
வ�ைச பார��ட� ���� ெபறா� எ�பைத அவ� ச�� மற�த ேநர��� �ற�தைவ தா� “நா�
சாகா���ேப�” எ�ற வா��ைதக�.

ஒ�� ம��� உ��யாக� �றலா�. பார��� வ��கால� உண�� �ற� இ��த�. ஆன�த
�த��ர� அைட�� ��ேடா� எ�� அ�ேற அவ� பா�ய ப�� இைத உ���ப����ற�.
தா� அ�பா��� மாள� ேபா�ேறா� எ�பைத�� அவ� உண�����க ேவ���. த�
பாட�க�்� இ�ப���� ேம�ப�ட இட�க�� அவ� ��ட ஆ��, சாகா வர� ேவ��வத�
காரண� இ�வாக� தா� இ��க ேவ���.
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மரண�� அ�ேச�, ேநா�ைன அ�ேச� எ�� அவ� எ�வள� ைத�யமாக� ேப�னா��
அ�வள� �ைர�� மரண�ைத ஏ��� ெகா�ள அவ��� ���ப� இ�ைல. ேதனான உ�ைர
���� சாகலாேமா எ�ற ெசா�க� இைத உ���ப�����றன.

இ��லக� இ�ய�, இ���ள வா� இ�ய� எ�� இ��லக வா��� ஒ�ெவா�
அ�ைவ�� ர���� ���தவ� பார�. எ�தைன ேகா� இ�ப� ைவ�தா� எ�� �ய��
இைறவ��� ந�� ��� அவ� இ��லைக ��� மைறய ���பாத�� ஆ�ச�ய� இ�ைல.
பல ேவ��ைக ம�தைர� ேபால ேத�� ேசா� �த� ��� வா��ைக நட�����தா� ெகா��
����� இைரெயன மா�வைத அவ� �������க� ���. அவ��ேகா எ�லா� இ�ப
மய�. ���� �ரைல ைவ�த ேபா�� ந�தலாலாைவ� ���� இ�ப� ெப�றவ� அவ�.

இ�வாறாக, வாழேவ��� எ�ற ��ர ���ப�� அ�யாய மரண� எ�த� ேபா�ேறா� எ�ற
உ��ண��� ேமா�யதா� ஏ�ப�ட ேபாரா�ட� தா� பார�ைய� பல இட�க�� ��ட ஆ��
ப��� �ல�ப ைவ�����ற�.

ஆனா� பார��� ���ப� �� ேபாக��ைல. அவர� ஒ�ெவா� பாட���, க��ைர���
அவர� ஆ�மா உ��� ����ட� �ள��வைத� கா��ேறா�.
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ைநய� �ைட

மகாக� பார� ேவத�கைள� ெபா��ண��� க�றவ� எ��� அ�ைவத ேவதா�த���
ேதா��தவ� எ��� க�ேடா�. ஆனா� நா� ெப�ற அ�ைவத இ�ப�ைத ��க��
அ�ப���க� எ�� அவ� ம�க��� அைற�வ� ���க��ைல. ேவதா�த� எ�ப� அத��
உ�ய தாக�� வய�� ���்ைலக�� வா��க� ெப�ேறா��� ம��ேம உ�ய�. ம�றவ�
உலக� கடைமக����� த��வத�காக ேவதா�த��� ���� ஒ��� ெகா�ள� �டா� எ�ப�
அவர� க���.

“எ�லா சா��ர�க�� ஏற��ைறய உ�ைம தா�. ஆனா� எ�ேலா���� எ�ேபா�� ஒேர
சா��ர� ஒ�� வரா�.”

வயதான �ற� கேடாப�ஷ�ைத�� ��தர கா�ட�ைத�ம பாராயண� ப���
ெகா����க��� எ�� ��ன பார� இைளஞ�க���� ���தன�கார�க���� ���
அ��ைரக� அவர� ��ய ஆ������ உ�ளன. ம�ற �ஷய�க�� ��ைம ெச�த� ேபால,
ேவதா�த�ைத�� உல�யைல�� ஒ��ேக ேபா��யத� �ல�� பார� ��ைம ெச���ளா�.

அவ�ைடய ��ய ஆ������ காண�ப�� ைநய� �ைட எ�ற வாசக� ந� கவன�ைத
ஈ���ற�. அ�த� ெசா�க�� தா� எ�ன ேவக�! அவ��� பார��� ��� ேகாப��
ெவ��ப��ற�.

பார� எ�ன வ��ைறயாளரா? அ�� இ�லாத வ�ெந�சரா? இ�ைல, இ�ைல. ெகா�ல வ��
��ைய�� அ�ேபா� ��ைத�� ேபா�ற� ெசா�னவ� அ�லவா அவ�? இ�ெபா�� யாைர
ைநய� �ைட�க� ���றா�?
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பார�ைய ��ைமயாக� ப��தா� இத� உ�ெபா�� ெத�ய வ��. ����� ெகா�தான
பைகவ�க� ந��ைடேய உ�ளன�. அவ�கைள� தா� அவ� ைநய� �ைட�க� ெசா��றா�. யா�
அ�த� பைகவ�க�? ஆ�����ேலேய அ�த� ப��ய� வ��ற�. அ�ச�, இைள��,
ெமௗ��ய�, ஓ�த� இைவ தா� அைவ.

பாரத� தா���� வ�ைம ��� ��தைல தவ�� ெக�� பா�ப�� ��றத��� காரண� ந�
ம�க�ட��� உ�ள இ� �ய �ண�க� தா� எ�பைத உண��த பார� அவ��� �த�ைமயான
அ�ச�ைத ஒ��க� ெசா��� பலகா�� வ������றா�. பா�பா���� ��� அ��ைர��,

பாதக� ெச�பவைர� க�டா� �
பய� ெகா�ளலாகா� பா�பா,
ேமா� ���� �� பா�பா அவ�
�க��� உ���� �� பா�பா
எ�� பா� அ�ச��ைமைய� ��� ெந��� �ைத��றா�.

பார�யா�� அ�ச��ைல பா�� �ர��தமான�.

இ�சக� �ேளாெரலா� எ���� ��ற ேபா���
அ�ச��ைல அ�ச��ைல அ�செம�ப ��ைலேய

ம�றவ�க� த�ைன� ��சமாக எ��� ���னா��, ெபா�� எ�லா� இழ�� ��ைச எ����
�ைல ஏ�ப�ட ேபா���, ேவைசய� வைல ��னா��, ந�பேர �ேராக� ெச�த ேபா���,
ெப�� பைட த�ைன� ெகா�ல வ�� ��றா�� உ�� �� வா���� ����ற ேபா��� எ�த
���ைல��� அ�சாம� ����� ��க ேவ��� எ��றா�.

அ�ச�ைத அ��� ��டா� மரண��லா� ெப�வா�ேவ �ைட��மா�.
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நாண�ைத� கவைல�ைன� �ன�ைத� ெபா�ைய
அ�ச�ைத ேவ�ைகதைன அ��� ��டா�
அ�ேபா� சா�ம�ேக அ��� ேபா��

ம�த��� இய�பாக ஏ�ப�ட அ�ச�ைத ���� தன�� அ�ள ேவ��� என மகாச��ைய
ேவ���றா�

ஐய� ���� �ட� ேவ��� �ைல
அ�ச� ேபாெயா�த� ேவ���

மகாச���� பாத�கைள� சரணைட�� ��டதா� த� அ�ச� �����டதாக� �� மா�
த���றா� ேக��க�.

மரண�� அ�ேச� ேநா�ைன அ�ேச�
மார ெவ�ேப�ைன அ�ேச�

அ�கால ம�க�� ேகாைழ�தன�ைத� பா���,

அ�� அ��� சாவா� இவ�
அ�சாத ெபா�� இ�ைல அவ��ேல
எ�� ெந�� ெபா��காம� �ல���றா�.

நாமா���� ��ய�ேலா� நமைன அ�ேசா� எ�� மா� த��ய நா��கரச� வ� ��� ந�
க�யரச��
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காலா எ� கால�ேக வாடா
ச�ேற உைன ����ேற�
எ���

யா���� ��ய�ேல� யாென�ப ேதா��தன� மாையேய
உ�ற� ேபா��க��ேவேனா ெபா�யா��ேவ� உ�ைன
எ��� ���றா�. சா��� ம��ம�� ேவ� எத��� அ�ச� �டா� எ�ப� அவர� க���.

ெதா�ைம�� அ�ேச�
�ேழா��� அ�ேச�
�ேயா��� அ�ேச�
ேப�க��� அ�ேச�

த�ம����� ����� பய�படேவ���, தைல வண�க ேவ��� எ�ற ��ேனா� க��ைத
வ������ேபா� �ட �� �� ப��, �� தவேற� எ�பாேர அ�� பய�ப�, தைல வண��
எ�ற ெசா�கைள� தவ��� பய�ப��த��ைல.

ஆ�வ� �ன�, நய�பட உைர — ஔைவ�� இ�த உபேதச�க����� மா�ப��றா� பார�.
�ன�ைத ��ேன ெவ����� எ�� அவ� ெசா�னா��, �ைமைய� க�டா� எ�ைலய�ற
ேகாப� ெபா�� வரேவ���, அ�ப� வராதவ� நா��� �ழானவ� எ�ப� அவ� க���.

ெரௗ��ர� பழ�
ெவ���ற� ேப�
ெகா�ைமைய எ���� ��
��வா�� ��
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எ�ற வாசக�களா��

தா� �ற� ைக�பட� ச��பவனா�
நாெயன வா�பவ� நம�� இ�� உளனா
எ�ற அ�களா�� �ைமைய எ����� ேபாராட ஊ�க� ெகா���றா�. இ�தைகய �ய����
சாவ� ேந��� அ�சாம� �ைன�ேல �க�� ����ப� அவ� ��ய� இைளஞ�க���
எ�வள� எ��� ஊ�ட���ய�!

ஆ�க� ம��ம��� ெப�க�� அ�ச� த���� வாழ ேவ��� எ�பைத�� பல
இட�க�� ���றா�.

நா�� அ�ச�� நா�க�� ேவ��மா�
ஞான ந�லற� �ர �த��ர�
ேப� ந���� ெப��� �ண�களா�.

ைநய� �ைட�� ஒ��க ேவ��யவ��� அ��� வ�வ� இைள��.

உட�ைன உ�� ெச�
ஊ� �க ����
இைள�ப� இக��� எ���

அ�வாைள� ெகா�� �ள�தா�� க�� மாறா உட� உ�� ேவ��� எ��� அவ� உடைல�
ேபண ேவ��யத� அவ�ய�ைத வ������றா�. ேநாயா�ைய� க�டா� அவ��� ம�ட�ற
ேகாப� வ��ற�. வ�ைமய�ற ேதா�னாைன, மா��ேல ஒ���னாைன, ெபா��லா
�க��னாைன, ெபா��ழ�த ���னாைன, ஒ��ழ�த �ர�னாைன, ஒ��ழ�த
ேம�யாைன� ேபா ேபா எ�� க��ைத� ����� த�� ேநா�கள�ற உட�னாைன வா வா
எ�� வரேவ��றா�. ேநா���� இட� ெகாேட�, ெயௗவன� கா�த� ெச� எ�� அ�����ய
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அவ� தள��த ��ைம� ேகால�ேதா� தா� வாழ� �டா� எ�� க��� தாேனா எ�னேவா
இளைம�ேலேய இற�� ��டா�.

அவர� பாட�கைள ஒ� �ைற ப��� ��டாேல யா���� தா��� நடவாம� ����� ஏ�
ேபா� நட�க� ேதா���ற�.

ெநா��த� சா�� எ�ற இய�ைக �ய�ைய வ������ற� ��ய ஆ����. இைத �ள���
வைக�� அவர� வசன க�ைத,

கா��� ேதவ� ெம��ய �ைய அ��� ��வா�, வ�ய �ைய வள��பா�. எனேவ ெநா��த
உட�, ெநா��த உ�ள� இவ�ைற ஒ��� ��� உ�ைர வ�ைம�ற ����ேவா� வா��க�
எ�� �ழ���ற�.

நம� ��றாவ� எ�� ெமௗ��ய� (�ட�தன�). அ�� தா� எ�தைன வைக ந��ட�
உ�ளன. க�� ���பத�� இ�லாத �ைல�� அத� காரண� இைவ எ�� அ�யாைம,
வ�சைன� ேப�க�, ம��ரவா�, ேசா�ட� இவ�ைற ந��த�, �ட� பழ�க�க� என�
ெத���� ��ைனேயா� ெசா�ன� எ�பதா� க� ���தனமாக� ��ப��த�, ��ைன�
ப���ணராம� ெபா�ைம� சா��ர�கைள ந�� மாத� த�ைம இ�� ெச��� மடைம, ஆ�ர�
ெத�வ�க� உ�ெட�� அைல�� அ��ன�– அ�ப�பா, எ��ைச ேநா���� நம�
தா����� காரணமாக ��ப� அ�யாைமேய எ�பைத உண��த அவ� இைத ைநய� �ைட��
ஒ��க� ெசா�ன வசன�க� இைவ:-

ேசா�ட� தைன இக�
ெதா�ைம�� அ�ேச�
�ண��ைன� ேபா�ேற�
��யன ����
ெமௗ��ய� தைன� ெகா�
ேவத� ��� ெச�
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நம� நாலாவ� எ�� ேசா�ப�.

ஓ�த� ஒ�
நாெள�லா� �ைன ெச�
யவன� ேபா� �ய�� ெகா�
ெக��ப� ேசா�� எ���
ேசா�ப��க�ெக��பா�பாஎ���ெதா��ேலேசா�பைல�ேபா�இ���ைலஎ�����யஅவ�

ஊ�க�� உ�வ��� உ�ைம�� ப����லா
மா�க��ேகா� கண�� வாழ� த�� உ�ேடா எ�� சா��றா�.

அ�ச�ைத ஒ��கேவ���, வ�ைமைய� ெப��க ேவ��� எ�ற எ�ண� பார��� எ�ப�
ஏ�ப�ட�? ச�ேதக��லாம� ேவத������ தா�. இ� ெதாட�பாக �ேவகான�த� ��வைத�
ேக�ேபா�.

“வ�ைம, வ�ைம-இ�தா� உப�டத��� ஒ�ெவா� ப�க�� என��� ��� ெச��.
�ைன�� ைவ�க ேவ��ய ஒ� ெப�� �ஷய� இ�ேவ. எ� வா��ைக�� என���
க���க�ப�ட �க� ெப�� பாட� இ�ேவ. உப�ஷ� ���ற�, வ�ைம, வ�ைம. ம�தா,
பல�னனாக இராேத. பல�ன�ைத� பல�ன�தா� �ண�ப��த ���மா? அ��ைக அ��கா�
ேபா�க ���மா? ம�தா, ����� ��. வ�ைமயாக இ�.

“ஆ�, உல�ேலேய அ�: (பய�படாேத) எ�� ���ப� ���ப� ��� இல��ய� உப�ஷ�
ஒ�� தா�. உல�� ேவ� எ�த சமய இல��ய���� கட��� த�ைமயாகேவா ம�த��
த�ைமயாகேவா அ�ச��ைம �ற�பட��ைல.

“உ���டத, ஜா�ரத, �ரா�ய வரா� �ேபாத- எ����, ����� ெகா�, ல��ய�ைத
அைட�� வைர ���தாேத. இைளஞ�கேள, எ�����க�, ����க�. ேநர� சாதகமாக
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உ�ள�. வா���க� ந� க� ��ேன ���� தயாராக� கா�� த���றன. ைத�யமாக
இ��க�. அ�சா��க�. ந��ைடய சமய இல��ய��� ம��� தா� அ�ச��ைம எ�ற ெசா�
ஆ�டவ�� இய�பாக� �ற�ப���ள�. நா� அைனவ�� அ�சம�றவ�களாக ஆக
ேவ���. ேவைல �������.

“உ�ைமயான ேவதா�� ஆவத�� �த� ப� அ�சம�� இ��க ேவ���. பல�ன� ெதாைலய
ேவ���. இ� �க�� க�ன� தா�. உலக� ப�ைற ����� �ற�தவ�க� �ட� �ல சமய�
மன�� அ�தர�க����� பல�ன�ைத உண�வா�க�. ஆசாபாச�க�� ��� உழ�� சராச�
ம�தைன� ப��� ேக�பாேன�? அவ�கள� வா��ைக�� அவ�க� ஆ�ர� ஆ�ர�
�ஷய�க��� அ�ைமயாக� பய�� பய�� வா���றன�.”

பார��� அ�ச��ைல எ�ற பா�����, வ�ைம ெகா�ட ேதா�னா� வா வா வா எ�ற
வ�க���� ேவ� எ�����ற� எ�� ெத��ற� அ�லவா?

வா��க�, பார��ட� ேச��� ேப�ைக ெகா��ேவா�–அ�ச�, இைள��, அ�யாைம,
ேசா�ப� எ��� பைகேய, ைநய� �ைட�க� ��� வ��� ேவ�, ��� ��லாேத,ேபா.
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20

ேபயவ� கா� எ�க� அ�ைன

��ைவைய வா�டமாக� ெகா�ட பார� அத� ெதாைல� ���� ப��யான காைர�கா���
வ�ததாக� ெத�ய��ைல. காைர�கா� அ�ைமயா�� பாட�கைள அவ� ப�����க� ���.
ஆனா� அவ� அவ� க�ப�, இள�ேகா, வ��வ� த�ர� �ற �லவ�கைளேயா எ�த ஒ�
நாய�மாைரேயா ேபா��ய��ைல. எ�றா��, பார��� ஒ� �����ட பாட�
அ�ைமயாைர� �க��� பாட�ப�டேதா எ��� எ�ண�ைத� ேதா�����ற�. ெவ��
ெகா�ட தா� எ�ற தைல��லான பாட�� �த� நா�� பா�கைள� பா��க�.

ேபயவ� கா� எ�க� அ�ைன – ெப��
���ைடயா� கா� எ�க� அ�ைன
காயழ� ஏ��ய ��த� த�ைன�
காத��பா� எ�க� அ�ைன

இ��ைசயா� இ�ப� கட�� எ��
ெத��� அைல� �ர� ெவ�ள�
த��ைட ���� �ைள�பா� அ���
தா�� ���பா� எ� அ�ைன.

��ெசா� க�ைத ய�ேசாைல த��
ெத��க ந�மண� ���
ேத�ெசா� மாமல� �� ம��
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ேத�� ந��பவ� எ� அ�ைன.

ேவத�க� பா�வ� கா�� உ�ைம
ேவ� ைக�� ப��� ���பா�
ஓத�� சா��ர� ேகா� உண��
ேதா� உலெக��� �ைத�பா�.

ேப�� ேகால�ைத ���� ஏ�றவ� அ�ைமயா�. ேபயா�� கா�� �ற�க� கனேல���
�யா�� ெப�மா� ேம� அவ���� காத�, �ற�� ெமா� ப��ற ேபாேத ஏ�ப����ட�.
இ� காத� க��� ெப��� கடெலன ம�� அக� �ைழ�� அ��லமா� ெம�����ததா�,
ம�வாசக� ��வ� ேபால, சக� ேப� எ�� த�ைம� ���ப�� ��வைட�த�. அவர�
பாட�க�� இைறவ�ட� ஆரா அ��, ப��, �ய��, ெப�ம���, நைக��ைவ எ��
ப�ேவ�ப�ட உண���க� கண���� கண� மா� மா� வ�வைத� கா�ேபா� இவ� ����
ெகா�டவ� எ�� க��ய�� �ய�� எ�ேன!

த��ைச�� ��ேனா� அ�ைமயா�. ஆல�கா��� அ�ப� ஆ�� ஆ�ட�ைத �வ��க�
���த அவ� பல இைச� க��கைள� ப��ய���றா�. இ�ைறய ஸ�கமபத�- �� இைணயான
த��� �ர� ெபய�களான ��த�, ைக��ைள, �ள�, தார�, உைழ, இ�, ஓைச ஆ�யவ�ைற
நா� அ�ய உத�� பைழைமயான �� அவர� பாட�கேள. எனேவ அவ� இைச�� �லைம��
ஈ�பா�� ெகா�டவ� எ�பைத நா� ஐய��� ஊ��கலா�. இைறவ�� ேபயாய ந�கண���
ஒ�றாய அவ� இைச ெவ�ள��� ���� �ைள��� பா�ய பாட�க� அவ� தா�� ����
ஆ�யைத ந� க� �� ெகா�� ������றன.

அ�ைமயா�� க�ைத� �ற�ேபா ெசா�ெலாணாத�. அ�� இ�லாத �ைவ இ�ைல. இ�லாத
அ� இ�ைல. அவர� பாட�க� அ�தைன�� ெத��க ந� மண� ��� ேத� ெசா�
மாமல�கேள, ஐய��ைல.

ேவ�யைன, ேவத� ெபா�ளாைன, ேவத���� ஆ�யைன� �க��� அவ� பா�ய பாட�க�
சாதாரண ம�க� எ��� க�க ��யாத ஓத�� சா��ர� ேகா��� உ�ைமைய எ�ைம�
ப���� த���றன. ‘ஏைழகேள, எ�ைத அரா� ��� உழ�� அ�மாைன உ� �ைன�த
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��ைதயரா� வா�� �ற� எ�ய� தா�, வா��க�’ எ�� �� அவ� ப�� �ைதகைள
உலெக��� �ைத��றா�.

இ�த நா�� பாட�க�� பார� அ�ைமயாைர� தா� பா� இ��பாேரா எ�� மய�க� த�தா��
ஐ�தாவதா�ய �ைற�� பாட� ந�ைம அ����� ���ற�.

பாரத� ேபாெர�� எ�ேதா �ற�
பா��த� ைக ���ைட ஒ��வா�
மாரத� ேகா� வ�தா�� கண�
மா���� ����� �ைள�பா�.

ச�ேதக��ைல. பார� �����வ� பாரத அ�ைனைய� தா�.
அ�ைமயாைர� ப��� ����க ஒ� வா��� �ைட�த� அ�லவா?

எ�றா��

நம��
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ேமா� ������ பா�பா

பார��� பா�பா� பா��� ஒ� ப��-

பாதக� ெச�பவைர� க�டா��
பய� ெகா�ளலாகா� பா�பா
ேமா� ������ பா�பா அவ�
�க��� உ������ பா�பா

அவ�ைடய பைகவ��க��வா� பா��� ஒ� ப��-

��ன வ�� �� த�ைன�� அ�ேபா�
��ைத�� ேபா���வா� ந�ென�ேச
அ�ைன பராச�� அ���வா�ன�
அவைள� ����வா� ந�ென�ேச

இ�த இர�� பாட�க�� க���க�� ஒ���ெகா�� �ரணாக� ேதா����றன. எ��ைய
ேமா� ���� �� எ�� பா�பா���� ��� அவ� த� ெந���� அ�����வேதா ��ன
வ�� ��ைய� ����.
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பாதக�ெச���ம�தைர�த���கேவ��மா�.
பாதக�ெச�����ைய�த���காத�ம��ம�ல,
சா��ெகா���யா? மகாக���வா����ர�பாடா ?

அைத����ட�மேவ��மா�.

இ�ைல. ஆரா��� பா��தா� இ�� �ர�பா� இ�ைல எ�ப� ெத�யவ��.

��ன வ�� �� த� ப�ைய� ����� ெகா�வத�காக வ��ற�. க��� ெத�ப�ட
எைதயாவ� ��� அ� த� ப�ைய� ேபா��� ெகா�ள ேவ���. அத�� வ��
�ர����டா� அ� ெகா�ல� ேபாவ�� இ�ைல, ��ன� ேபாவ�� இ�ைல. நா� அைத�
ெதா�தர� ெச�யாத வைர�� அ� த� பா����� ேபா�� ெகா������. அ� ம�தைன�
பைகவனாக� க�� வ�ம� ����� ெகா�வ��ைல.

ஆனா� ம�த� அ�ப� அ�ல. பாதக� ெச�பவ�, தா� ெச�வ� தவ� எ�� ெத��ேத
ெச��றா�. �� �ேராத� அக�பாவ� இவ�றா� ஆ��� பைட�க�ப��� பாதக�
ெச��றா�. த� ெசயைல �யாய�ப��த அவ� பல ���கைள�� பய�ப��� வா��வா�.
பாதக� ெச����ட ���� அவன� ெவ� அட��வ� இ�ைல.

ஆக, ம�தைன� ���வ� ஆணவ�, ��ைய� ���வ� ப�. ப� எ�ப� ச���� ஒ�
ேதா�ற�. இ� எ�லா உ��க�ட���� ��கமற �ைற�� அவ�ைற� ெசய�பட� ����ற�.
ப� இ�ைலேய� உ�� இய�கேம ��� ேபா��. ஆனா� ஆணவ� எ�ப� ச���� ேதா�ற�
அ�ல, இ� ம�தைன� ப��ய ஒ� மல�.

ேத� பாகவத��� ச���� பல ேவ� ேதா�ற�கைள வ����� �ேலாக�க�� ஒ��-

யா ேத� ஸ�வ �ேதஷு �ுதா �ேபண ஸ���தா
நம�த�ைய நம�த�ைய நம�த�ைய நேமா நம:

எ�த ேத� எ�லா உ��க�ட��� ப� வ��� �ள���றாேளா, அவ��� ���� ����
வண�க�.
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இத� அ��பைட��, பார��� ��ன வ�� ���� ப��� ேத�ைய� கா��றா�. எனேவ
��ைய வண�க� ெசா�ன�� பாதக�காரைன ���க� ெசா�ன�� ஒ���ெகா��
�ர�ப�டைவ அ�ல எ�� அ��ேறா�.
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ெச�க தவ�

எ��த கா�ய� யா��� ெவ�� அைடய ேவ��ெம�� தா� எ�ேலா�� �����ேறா�.
ஆனா� நைடெப��றதா? எ�� எ��� பல நா�� �ய�� இ�� இ����
ேசா�வைட�ேறா�. எ�த ����யைத எ�த� பார� கா��� வ� எ�ன?

ெச�க தவ� ெச�க தவ� ெந�ேச, தவ� ெச�தா�
எ�த ����யைத எ�தலா�

தவ� ெச�தா� எ�த ����யைத எ�தலா�. ��வ�, ப�ரத�, அ�ஜுன� �தலாேனா� தவ�
ெச�� ����யைத அைட�தன�. அவ�கைள� ேபால நா�� கானக� ெச�� க�
�ழ��கைள� ���� ��ைடேய�� ெந���ைடேய�� ஒ�ைற� கா�� ��� இர� பக�
�டா� இைறவ� ெபயைர உ�ச��க ேவ��மா? (தவ� எ�றா� இ�ப�� தா� எ�� ேக��
வ�����ேறா�.) அ�ப�� ெச�வத�� ேவ��ய மன� ��ைம ந��ட� இ�ைல.

அ�ச ேவ�டா�. எ�ைமயான தவ� ஒ�� இ���ற�. அ� தா� அ�� ெச�வ�.
ைவயக��� அ��� �ற�த தவ��ைல எ��றா� பார�. இ� எ�ைமயான� ம��ம�ல,
��வ�� தவ�ைத �ட ேம�ப�ட�� ஆ��.

�ற�தா� ெப�ைம ெப�� அத��� ெப�தா�� இ���
�ைற�தாைர� கா�� எ�யா��� உண��� �லமக��
அற� தா�� ம�க�� ��� வா�ெகன அ�டெமலா�
�ற�தா�� நாதைன� ேபா���� ெதா�ட� ெச�� தவேம.
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எ�ேயாைர� கா�� உணவ��� ந�ேலா� வா�க என இைறவ�ட� ேவ��வ�, இ�லற�
�ற�� கானக� ெச�� ��வ� ெச��� தவ�ைத �ட ேம�ப�ட� ஆ�� எ��றா� பார�.

�க எ�தான வ�யாக இ���றேத, எ�ேலா�� இ�வா� அ�� ெச�வத� �ல� எ�த
����யைத எ�� �டலாேம.

இைத� பார� ம�ேறா�ட���� ���றா�.

மா�ட� உழா���� ��� நடா����
வர�� க�டா���� அ�� �� பா��சா����
வா�ல� �� த�ேம� ம� �� மர�க�
வைக வைகயா ெந�க� ��க� ம������ம�ேற
யாெனத��� அ���ேல� மா�டேர ���
எ� மத�ைத� ைக�ெகா���, பா�பட� ேவ�டா
ஊ�டைல வ��தா�� உண� இய�ைக ெகா����
உ�க���� ெதா�� இ�ேக அ�� ெச�த� க���

அ�� ெச�� ெகா����தா� ேபா��. உழ ேவ�டா�, �ைத ேபாட ேவ�டா�. எ�லா�
ப�� வைகக�� ெச��� ஓ���.

வ��வ�� இைதேய ���றா�, ���ேதா�� ��� �� இ��பைத� ���பவ� த�
�ல���� �ைதேய ேபாட ேவ�டா�, �ைள�� ���.

���ய�� ஏ�நாத� ��றாக இைத� ���ற�98

“எ�ன�ைத உ�ேபா�, எ�ன�ைத� ���ேபா� எ�� உ�க� �வ��காக�� எ�ன�ைத
உ��ேபா� எ�� உ�க� ச�ர���காக�� கவைல�படா���க�.

“ஆகாய��� ப��கைள� கவ���� பா��க�, அைவக� �ைத��ற�� இ�ைல,
அ���ற�� இ�ைல, கள��ய�க�� ேச��� ைவ��ற�� இ�ைல. அைவகைள�� உ�க�
பரம �தா �ைழ�����றா�.

“இைவகெள�லா� உ�க��� ேவ��யைவக� எ�� உ�க� பரம �தா அ������றா�.
�தலாவ�, ேதவ�ைடய ரா�ய�ைத�� ��ைய�� ேத��க�. அ�ெபா�� இைவகெள�லா�
உ�க���� �ட� ெகா��க�ப��.”

ேக�க ந�றாக� தா� இ���ற�. ஆனா� உைழ�காம� ேதவ�ைடய ��ைய� ேத� அ��
ெச�� ெகா����தா� உண� �ைட��� எ�� ந��வத�� ந��ைடய அ�பவ��
ப��த��� இைட�றாக உ�ளனேவ?

ஏ�நாத�, வ��வ�, பார� ��யப� உைழ�காம� அ�� ெச�� ெகா����தா� �ல ப��க�
ேவ��மானா� வளரலா�. ஆைடக�, ��க� தானாகேவ �ைள��மா?

����பார��டேமேபாேவா�. அ�ேபதவ�எ��ெசா�னபார�ேவேறா�ட���தவேமேயாக�,
ேயாகேமதவ�எ��றா�.
அதாவ�அ��,
தவ�,
ேயாக�இைவஒ�ெபா��ெசா�க�.
ேயாக�ைத�ள���றா�–

ஊ��� உைழ�த� ேயாக�.

அ�� ெச�த� எ�றா� ஊ��� உைழ�த� எ�ப� ெபா��. ஊ��காக உைழ�தா� அ�
உைழ�பாக� ேதா�றா�, உடைல வ��தா�. த�னல���� ெபா��ப��� ஈ�ப�டவ�க�
ம��ேம இைத உணர ����.
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பார��யா� ெப��� ேபா�ற�ப�ட பகவ��ைத�� இ�த� க��ைத� கவ���க�.

ய�ஞ ��டா�ன: ஸ�ேதா ��ய�ேத ஸ�வ ���ைஷ:
��ஜேத ேத �வக� பாபா ேய ப�ய��யா�ம காரணா�

யாக��� ���யைத உ��� ந�ேலா� எ�லா� பாப�க������ ��ப��றா�க�. எவ�
தம�காக� சைம��றா�கேளா அவ�க� பாப�ைத உ���றன�.

இ�� யாக� என�ப�வ� �ற� ந�ைம�காக� ெச�ய�ப�ம ெசய�கைள� ����ற�. எனேவ
உைழ�க� தா� ேவ���, ஆனா� தன�காக அ�ல, �ற��காக எ�பேத பார��� ெகா�ைக
எ�பைத அ��ேறா�. இ� ெதாட�பாக �ேனாபா ���றா� – “தா� �ழ�ைத�� ேவ��ய
ேபாஷைணைய� ெச��றா�. நா� எ�ன ெச�� ��ேட� ஒ��ேம ெச�ய��ைலேய, என��
இ� ஒ� பாரமா எ�� அவ� ேக��றா�. ம�த� இதய ��வமா�� க�ம� ெச�ைக��
ேவதைன, க�ட�, ஆயாச� ேபா�ற எ��ேம இ��ப��ைல.”

�ற� நல��காக உைழ���ேபா� உட�ேபா மனேமா பா��க�ப�வ��ைல, எனேவ அ�
உைழ�ேப அ�ல.

எனேவ அ�� ெச���க�. ���தெத�லா� கட�� என� க�� எ�லாவ��ட��� அ��
ெச���க�. �ற� ந�ைம ம��� க�� உைழ��க�. உ�க� வ���� பா�ைட இைறவ�
கவ���� ெகா�வா�. ஊரா� ��ைளைய ஊ�� வள��தா� த� ��ைள தாேன வள��.
அ�ேவ தவ�. ேதவ�ைடய ரா�ய�ைத�� ��ைய�� ேத�� வ��� அ�ேவ.
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���� �ரைல ைவ�தா�

பார��� க�ைதகைள� ப���� ெகா�ேட க�ணய��ேத�. கன�� ��டா� ெத��த�.
க��ரமான �ர�� பா�ெடா��� ேக�ட�.

���� �ரைல ைவ�தா� ந�தலாலா உ�ைன�
�����ப� ேதா��தடா ந�தலாலா

அவ� பா� ���த�� நா� அவ�ட� வா��ைதயாட� ெதாட��ேன�.

��ேவ, வண�க�. ஐய� ���� �ட ேவ���. �ைக�ப���வ� எ�ப� �லவ�க����ள
உ�ைம தா� எ�றா��, அ� அள��� �றலாமா? ���� �ரைல ைவ�தா� இ�ப�
ேதா��மா? ெபா�ைம இக� எ�� உபேத��த தா�கேள ெபா� �றலாமா?

ம�� க��� இ���ைம ெபா� �ேற� யா�
ம��தா�� ெபா� �ேற� மா�ட��ேக

அ�ப�யானா� ��க� அ�சாம� ���� �ரைல ைவ�த��டா?

அ����� ���� �ட����� ேநா���� அ�ச��லாதப�
உ�ப���� இ�ப���� வா�� த�� பத�
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ஒ� ச�� ஓ� ச�� ஓ�

� த�கைள� ��வ��ைலயா? அ�ல� ��� ���பவ�க� ேபால, ��ைட உணராத அள���
உண��� ேவக� அைட���களா?

கா��ேல ����தெத�ேன க�ணெப�மாேன
கன�ேல ��வெத�ேன க�ணெப�மாேன

�ேயா ���ற� எ����க�. �டாக�� �����யாக�� �ள��வ� ெத�வேம எ�� த�க�
மன� ந��னா�� ���� ைவ�த �ர� இரணமா� ��ேம, இ�பமா ேதா���?

இரண�� �க�� ப��� ந��க��
யா�ேமா� ெபா�ெளன� ெகா�ேவ�

ஒ� �ர� இரணமாவ� ப��� தா�க� ெபா��ப��தா� இ��கலா�. ஒ� �� �ர�� வ�தா�
உ�ைர� கா�பா��� ெகா�ள ஓ���களா, மா���களா?

��ன வ�� �� த�ைன�� அ�ேபா�
��ைத�� ேபா���வா� ந�ென�ேச
அ�ைன பராச�� அ���வா�ன�
அவைள� ����வா�.

��� பராச��, ���� பராச�� எ�� தா�க� ந�பலா�. அதனா� அ�சாம� இ��கலா�.
��ப�ைத� ச���� ெகா�ளலா�. ஆனா� அ� எ�ப� இ�பமாக இ����?
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இ�பமா� ��றா� கா� எ��ேள ���தா�
��� ��ைன அ�லா� கா� ��� நா���ேடா?

இ�த மன�ைல த�க��� எ�ப� வ�த�?

���தெத�லா� கட�� என� ��� ெசா���.

��� ெசா�ன இ�க��ைத� ச�கர� அ�ைவத� எ�ற ெபய�� உபேத��ததாக� ெசா��றா�க�.
நா� ப��ப�யாத பாமர�. என��� ����ப�யாக� தா�க� அைத �ள�கேவ���.

ேகள�பா �டேன க�ைத ஒ�ைற�
�ழான ப���ைன� ேதைள� க��
தாைள� பா���� கர�� �ரேம� ���
ச�கர ச�கர ெவ�� ப�த� ேவ���.
�ள��ைன மல��ைன�� வண�க� ேவ���
�� ��ற ெபா�ளைன��� ��ட� ெத�வ�

நா� ெவ�� ம�ணா�க��. எ�த ��ைத�� அ�யாத எ�ேய�. �� ேபா�� உய�ந�
���� த�கைள� ேபா�ற ��மா�கைள� ெத�வமாக �ைன�க எ�னா� ���ற�.
ம�றவ�ைற� ெத�வமாக� க�த ��ய��ைலேய.

�� ம��� ெத�வ� அ�� ம��� அஃேத

��த அ�ேவ �வெம��ைர�தா� ேமேலா�;
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��த ம��� �வெம�ேற உைர��� ேவத�;
��தகனா� �� �வெம��ைர�தா� ேமேலா�,
��ைத�லா� �ைலய� மஃெத��� ேவத�;

நா�� ெத�வமா? ஆஹா, வான��� பற�ப� ேபால உண��ேற�, க�யரேச.

ப����� வைகம�� ம�� ����
பா����ற ெபா�ெள�லா� ெத�வ� க���;
ெவ�ல���� இர�, ம�, ����, ேமக�
ேம����� பலபலவா� ேதா�ற� ெகா�ேட
இய���ற ஜட�ெபா��க� அைன��� ெத�வ�;
எ��ேகா� ெத�வ��த எ���� ெத�வ�

ேக�கேவ ��ல���ற�. நா�� ெத�வ�, எ�ைன� �����ள உ��க�, ெபா��க� யா��
ெத�வ�. இ� எ�க���� எ�த� ���ைன�� இ�ைல, பைக�� இ�ைல. அ��த�
இ�ைல, ேகாப�� இ�ைல. கவைலக�, ��ப�க� மைற�தன. அ�� ஒ�ேற எ��� �ர��
இ��பைத� கா��ேற�.

அ�ெப�� ெகா�� �ரேச அ��
ஆ�க��டாெம�� ெகா��
��ப�க� யா�ேம ேபா�� ெவ��
��� ���க� ேபானா�

எ�ைன� ��ய உ�ரா�� என��
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ஏ�� கவைலயற� ெச�� ம�
த�ைன �க� ெத�� ெச��
எ��� ச�ேதாஷ� ெகா����க� ெச���க�
ந��, ��ேவ, ���� வண���ேற�.
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ஓைச த�� இ�ப� உவைம�லா இ�பம�ேறா !

பார��� ��� பா�� அவ�ைடய பைட��க�� த��த�ைம வா��த�. �தலாவதாக, இ�
ெச��� வ��லான கைத� பா��. பார� பல தைல��க�� மர�� க�ைதக�� வசன
க�ைதக�� எ����ளா�. பல கைதக�� உைரநைட வ��� எ����ளா�. ஆனா� இ�
ஒ�� தா� பாட� வ��� ெசா�ல�ப�ட கைத.

பார��� ஒ�ெவா� கைத��� ஒ� �� அ�ல� ச�க���கான ஒ� ெச�� ெவ��பைடயாக�
ெத���. ஆனா� இ�கைத�� ��கைள ெவ��பைடயாக� ெத���காத� ம��ம�ல. ����
ஒ� ம�மமான ���ைச�� ைவ�����றா�.

ேசாைல, ���, காத�, ெசா�னகைத ய�தைன��, மாைல யழ�� மய�க�தா� உ�ள�ேத
ேதா��யேதா� க�பைன�� ����ெய�ேற க�� ெகா�ேட�. ஆ�ற த��� �ல��,
க�பைனேய யானா��,
ேவதா�த மாக ����� ெபா��ைர�க யாதா�� ச�ேற இட���தா� ��ேரா?

எனேவ ஏேதா ெச�� மைற���ள� எ�� நம��� ேதா���ற�. அ� எ�ன எ�� அ�ய,
அ�த� பாடைல ��ைமயாக� ப��பேதா� ம��ம�லாம� பார��� ம�ற பைட��கைள��
ஆ��� க�க ேவ���. ஏென�� நா� ெசா�ல இ���� �ள�க� ந� க�பைன�� �ற�ததாக
இ��க� �டா�. பார��� �ற பைட��க�� காண�ப�� அவர� உ�ள�ைத�
�ர�ப��பதாக இ��கேவ���. இ�த அ��பைட�� ��� பா��� மைற���ள ெச��ைய�
ேத�� க�����க �ய�ேவா�. �த�� அ�த� கைதைய� ெத��� ெகா�ேவா�.

க�ஞ� ஒ� நா� ஒ� மா�ேதா��� உல�� ெகா����தா�. அ����த ���க�� ஒ��
ம��� ம�றவ�ைற �ட� �ற�பாக� பா�� ெகா����த�. கான�தா� ஈ��க�ப�� அத�
106

ேம� காத� ெகா�டா� க�ஞ�. தன�� ஏ�ற ஒ� காதலைர� ேத�� ெகா����த ����
க�ஞ�ட� இ� ெமா�க� ேப�, நா�கா� நா� வ�மா� ேக��� ெகா�ட�.

காத� �ைனவா� ���� ���தவ� ேபா� ஆன க�ஞ�, ம� நாேள ேதா����� ெச�றா�.
அ�� அ�த� ��� ஒ� �ர��ட� காத� வா��ைதக� ேப�� ெகா����பைத மைற�����
கா��றா�. வ�சக� ��ைல�� �ர�ைக�� ெகா�ல� க�� வாைள ���றா�. அைவ த��
����றன.

காத� �ைன� வா�டேவ ம� நா�� ேதா����� ெச��றா�. அ�� அ�த வ�சக� ��� ஒ�
மா��ட� காத� ெச�� ெகா����பைத� க�� பைத��றா�. மா�ைட� ெகா�ல வாைள �ச,
அ� த�����ற�.

நா�கா� நா� ��� இவைர எ��பா���� கா����த�. க�ஞ� தா� க�ட அத� வ�சக
நட�ைதகைள� �� அைத� ெகா�ல� க���றா�. ��ேலா த� கைதைய ��வ�� ேக��
���� ெகா��மா� ெக���ற�. ��� த� ��வ ஜ�ம� கைதைய� ���ற�.
�ர ��கென��� ேவட� மகளாக� ேசர நா��� ஓ� மைல�� �ற�� ��ன� ��� எ���
ெபய�ட� வள��தா� அவ�. அழ��� அ���� �ற�� �ள��ய அவைள மண�க
����னா� அவள� மாம� மகனான மாட� எ�பா�. ெபா�ைன, மலைர, ��� ேதைன�
ெகா�� வ�� ��த� ெகா��� �ைனெவ�லா� அவளாக அவ� ��த� வ���யதா�, அவ�
மாைல�ட வா�க��தா�; ைமய�னா� இ�ைல; அவ� சால வ��த� ச��காம�
ெசா����டா�.
இைத அ�யாத அவ�ைடய த�ைத அவ��� ெந�ைட� �ர�க� எ��� இைளஞைன�
கணவனா�க ��ச��தா�. இ��ைல�� அவ� ஒ� இளவரசைன� க�� காத� ெகா��றா�.
அவ�� “�ேய �ைண என��. �ேய �லெத�வ�. ��ைனய��� �ற ெப�ைண �ைனேய�.
இ�ெபா�ேத �� மைன��� ெச���ேவா�, �� �����ேளா�பா� எ� மனைத�
ெசா�ேவ�. என� �ைல உைர�ேப�, ேவத ெந��� �வாக� உைன� ெச�� ெகா�ேவ�”
எ�� வல� ைகத�� வா�க��தா�. ����� ெகா�ட அவைள அவ� அைண�� இத� ப���
ேநர��� �ர�க�� மாட�� பா���� பைதபைத�� இளவரசைன வாளா� ெவ��ன�.
அவ�� இவ�கைள� ெகா�� தா�� ���� இற�தா�.

��ன������லாக��ற�தா�.
அவ�ஒ���வைர�ச���தேபா�அவ�அவள����ற���கைதைய����வ��கால�ைத��உைர�தா�
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மாட���ர�க��ேபயாக��ற��அவைள���ெதாட�வா�க�எ���அவள�ெந�ச�கவ��தஇளவரச�ெதா�ை

��வ� ��யப�ேய, அவ�ைடய ���ற��� காதலேன க�ஞராக வ���ளைத� தா�
உண��ததாக அவ� உைர�க, க�ஞ� அ� ��ைல அைண�� இ�பெவ� ெகா��
��த��டா�. ேகா�ல�ைத� காண��ைல. ெப�ெணா��� அ�� ��றா�; ெப�ணவைள�
க�� ெப��க� ெகா�டா� அவ�. இ�ப� ம����யாக ���ற� கைத.

இ�, கைத��ெவ��பைடயாக�ெத������ய�க���கைள�கவ��ேபா�.

ெப�ைம�� ெத��க�

பார� ெப�ைம வா�க எ�� ����ேவாமடா எ�� ேபா��யவ� எ�பைத நா� அ�ேவா�.
எ��� அ���� ஆ���� ெப� இ�� இைள���ைல எ�� ��� அ��தவ�. நா��
அ�ச�� நா�க��� ேவ��மா� எ�� ெப�கைள� �ைர மைற� அ�ைம� தைள�����
����தவ�. ெத�வ��� ப� ேவ� வ�வ�கைள அவ� பா�னா��, ெத�வ��� ெப�
வ�வ�ைதேய ச�� எ��� ெபயரா� ெப��� ேபா��னா�. ச���ைக�� கைத ெப�
��தைலையேய ைமய� க��தாக� ெகா�ட�. அவ�ைடய �ற கைதக��� ெப�ைம��
உய�� ேபச�ப��ற�. அவ�ைடய கைதக��� க��ைரக��� ெப��பா�� ெப�
�ழ�ைதகேள இட� ெப��றா�க�. ஆ� �ழ�ைதகைள அவ� கதாபா��ரமாக� பய�ப���ய�
�க அ�தாகேவ. க�ணைன� பல வ�வ�க�� பா�ய அவ� �ழ�ைதயாக� க�பைன ெச���
ேபா� க�ண�மா எ�ற ெப� �ழ�ைதயாகேவ வ���றா�. இ�த� பா���� அவ�
ெப�ைம�� ெத��க� த�ைமைய� ேபா��வைதேய ���ய� க��தாக� ெகா����தா�
எ�ப� இைசயா� இவைர� கவ��த ��� மா�ட வ�வ� ெப�ற ேபா�, ெப�ைமதா�
ெத��கமா� கா��யடா! எ�� அவ� �ய�ப����� ெத��ற�.
காத�� உய��

��ன����ைய�ேக�காம�அவ�ைடயத�ைதஅவைளெந�ைட��ர�க���மண����க��ச���றா�
அவ�ைடயஇர�க�பாவ�ைத�பய�ப���,
மாம�மக�மாட�த�ைனமண��மா�வ������றா�.
மன�அவ�ட�ஈ�படா��டா��அவ�க�ைண�னா�அவைனமண�க�ச�ம���றா�.
(ந�ச�தாய���ெப���இய�பானநா�ட�ப���கவைல�படாம�ேவ�பலகாரண�க��காகஅவள�மணவா�ை
ேசரஇளவரச�ட�ம��ேமஅவ���உ�ைமயானகாத�ஏ�ப��ற�.
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அ�அ�த��ற����ைறேவறா��டா��அ��த�ற��லாவ��ைறேவ�வ�����நம��ம����ஏ�ப��ற�
காத�ெச���உலக��ேர;
அஃத�ேறாஇ��லக�தைலைமஇ�ப�எ��அவ�காதைலஉய���வ�இ���எ�ெரா���ற�.

க��� மா��

க�� எ�ப� ெப�க��� ம��� இ��க ேவ��ய ப�� எ�� க�த�ப�� வ�த கால���,
க�� �ைல எ�� ெசா�ல வ�தா� அைத இ� க����� ெபா��� ைவ�ேபா� எ�� ����
��யவ� பார�. ஒ�வ��� ஒ��� எ�� வா�வ� தா� காத�� இ�ப�. அ�வா���, பல
ெப�கைள ஒ� ஆடவ� மண�பதா� ெப� தா��த �ைல��� த�ள�ப��றா�. சம��வ�
இ�லா��� அ� காத� அ�ல. ச�க��� �ல� வ�� பல தார மண�ைத� க�����
��ைம� ெப�ணான ��ன���� இளவரச�ட� ேப�� �ர உைர இ�.

”ஐயேன! உ�க� அர�மைன�� ஐ��� ைதயல�� டா�; அழ�� த��க�� லாதவரா�;
க�� ெத��தவரா�; க���க� பா�வரா�;
அ�னவைர� ேச��ேத �� அ��டேன
வா�������, ம�னவேர ேவ�ேட�, மைல��றவ� த�மக�யா�;
ெகா�� மட���க� ���யைல ேவ�ப��ேடா ?
ெவ���ற� மாேவ�த� ேவட��ேளா ெப�ெண��பா�?
ப���யா வா�வத�லா� பா�ேவ�த� தாெம���
ந�� �ைலமகளா நா�க��� ேபாவ��ைல,
ெபா�ன�ைய� ேபா����ேற�, ேபா� வ���

ெப� �ல� �ைழ

மா�ட� ேபா� அ�லாம�, �த�தரமான� எ�� நா� க��� பறைவ� �ல��� �ற�த
ேபா��� ���� காத� அ�வள� எ�தாக �ைறேவ��ட��ைல. மாட�� �ர�க��
அவைள� �ர����றன�. அபைல� ெப� ஜ�மமான அவ� த�ைன� கா�பா��� ெகா�ள
அவ�கைள� காத��பதாக ந��க ேவ����ள�. அைத அவ� க�ஞ�ட� உைர��� ேபா�
ேவெறா� பாட�� அவ� பா�ய,
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ெப�ெண����த���ற����டா��க�
�ைழஇ���த�த�கேமத�க�

எ�ற வ�க� ந� �ைன��� வ���றன.

நைக� �ைவ

ச��ைய� சரணைடத�, நா�� ��தைல, ெப� �ல ��ேன�ற�, ேவதெந� தைழ�க�
ெச�த�, ���ேல ��த �க�ைத நா�ட� எ�� பார� எ���� ெகா�ட �ஷய�க� யா�ேம
கனமானைவ. இ�தைன ல��ய�கைள�� சா��க� தன�� ஆ�� ேபாதா� எ�ற
உ��ண�வா� உ�த�ப�ட அவ� எ�ெபா��� ப��, �ர� ஆ�ய உண���க�� �ழ�பாக
இ��தா�. எனேவ அவ�ைடய பைட��க��, ���பாக� க�ைதக�� நைக��ைவைய� காண
��வ��ைல.

ஆனா� பார� நைக��ைவ உண�� இ�லாதவ� அ�ல�. அவ�ைடய க�ைதக�� இர��
இட��� ம��� இ� ச�ேற தைல ����ற�. க�ண� எ� ேசவக� எ�ற பாட�� ேசவகரா�
ப�ட ெதா�ைலகைள �வ����ேபா�,

ஏனடா � ேந�� இ�� வர��ைல எ�றா�
பாைன�ேல ேத���� ப�லா� க��தெத�பா�
பா��யா� ெச�� ��ட ப��ர�டா� நாெள�பா�.
���ேல ெப�டா�� ேம� �த� வ�தெத�பா�

எ�� ேசவக�க� வழ�கமாக� ெசா��� ெபா�கைள நைக��ைவேயா� ெசா�வா�.
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அ��த�, ��� பா��� ��� �ர���ட� காத� ெமா�க� ேப��ேபா� காண�ப��ற�.
�ர�� இ�வான ��க� எ�ற க��ைத மா��, �ர�ேக ம�தைர �ட ேமலான� எ�� சா��
கா��� ��� ேப��ேபா� ந�ைம அ�யாம� நம��� ���� வ��ற�.

ேபைட� ���தைன� ேப�ய�: – ”வானரேர!
ஈட�யா ேம�ைமயழ ேக��தவேர!
ெப�ைமதா� எ��ற��� ெகா�டா��, ஏ�தேல! ��னழைக� த��ேமா? ைமய� த����
தரமாேமா?
ம������ெக�லா�தைலவெரனமா�டேர,
எ����றா� த�ைம; எ�ெலா�கா� ஊ�வ��த�, ேகா��, அர�, ��வ���� ேபா�ற
�ல
வா��ேல, அ�த ம�த� உய�ெவனலா�.
ேம� யழ����, ���ைர���
வா��ைத��� �� ����� ெகா�ேந��� த���ேம,
வானர�த� சா��� மா�த� �க ராவாேரா?
ஆனவைர��அவ��ய��பா��தா��, ப��ம���ட�படாததம�டைல எ��ைடயா���எ��ம��வ�தா��
ஆைச�க��ைன�ேபா�ஆ�க�ய����� ஆ�������அழ��ைமேந�வத�ேக �����������தா��
ேகா�ர��� ஏற�ெத�யாம�ஏ�ைவ���ெச�றா��, ேவெற�ைத�ெச�தா��ேவக�ற�பா�வ�ேல
வானர�ேபா லாவேரா? வா���� ேபாவெத�ேக? ஈன��� க�ைச இத�� �கராேமா?
பாைக�ேல வா���க� பா��த��� க�ைதேபா�; ேவக�ற� தா�ைக�� �� எ�வத�ேக
ெத�வ� ெகா��த ��வாைல� ேபாலாேமா?

ைசவ��த ேபாசன�� சா��ய� பா�ைவக�� –
��ளேதா?

வானர� ேபா� சா�ெயா�� ம��ல��

ஒ�ைய� ேபா�ற�

இைறவ� எ�லாமாக �யா��� ��பவ�. ��� கா���, ெந����, ெவ��� எ�� எ�லா
இட�க��� இைறவ� �யா��� ��றா�� அவைன ஒ� வ�வாக�� ஒ� வ�வாக��
வண��� வழ�க� �க� பழைமயான�.

ப��� இ�ய பாடேலா� பா�� ஒ�ெயலா�
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பா�� எ�ைம உ�ைமெகா�� ப�� ��கேவ
…….
ேவ��ம� எ�ேபா�� ��தைல

எ�ற வ�க����� பார��� அ�த இர�� வ�வ�க�� இ��த �ற�பான ஈ�பா�
ெத��ற�. அ�த இர�� வ��� ��� பா��� அ��பைடகளாக உ�ளன.

�த��, இைறவ�� ஒ� வ�ைவ� கா�ேபா�. பார��� இய�ைக ஒ� �� அளவ�ற ஆைச
உ��. ஞா���� ஒ� ப�� அவ� பல பாட�க� பா���ளா�. பல இட�க�� இைறவ��
ேசா� வ�ைவ� ேபா���றா�. எ����கா�டாக, பா�சா� சபத��� அவ� ��ய உதய�
கா��ைய வ���பைத� கா�ேபா�.

‘பார�ேயா! வான��� ��ைம ெய�லா�, ப�ெமா�! கண�ேதா�� மா� மா� ஓர�ம�
ேறார�ேயா ெடா�த ��� உவைக�ற நவநவமா�� ேதா��� கா�� யார�இ� �ைவேபால�
���� �ேத எ�ண�ய ெபா�� ெகா���� இய�ற வ�லா�? �ர�யா� பழேவத ��வ�
ேபா��� ெச��ேசா� வன�ைபெயலா� ேசர� கா�பா�. ‘கண�ேதா�� �ய���க� ��ய
ேதா���; கண�ேதா�� ெவ�ேவ� கன� ேதா���; கண�ேதா�� நவநவமா� க����
ேதா���; க��ட�� ெசா��ட�� எ�ேதா?ஆ�ேக, கண�ேதா�� ஒ���ய வ�ண� கா���
கா�பரா ச�� அவ� க���� ேகால� கண�ேதா�� அவ� �ற�பா� எ�� ேமேலா�
க��வத� �ள�க�ைத இ��� கா�பா�. ‘அ�வான� ேதஅ�� ப��� ேகாள� அள�ப�ய
�ைர�ெனா� �ழல� கா�பா� இ�வான� ெதா���ன� ப��� ேகா� எ��தவ�ைற ஒ��பட
உ��� வா���, ��வான வ�ட�ைத� கா� ஆ�ேக ெமா��ழலா�,�ழ��வத� ெமா���
காணா�! வ�வான ெதா�றாக� தக� ர�� வ�ட�ற� �ழ�வைத வைள�� கா�பா�. **
அைம�ெயா� பா����வா� ��ேன! ��ேன அைச��ேமா� ��ெச�த வ��; ��ேன
சைம�ெமா� ப�ைச�ற வ�ட� கா�பா�. தர���� ��ேபாேலா� ப�ைம உ�ேடா?
இைம��ய ��வ��� வ�ர� கா�க� எ���லா �ைட�ைடேய எ�த� கா�பா�; உைம
க�ைத ெச���றா�, எ��� ��ேற உைர���ேவா�, ”ப�லா�� வா�க!” எ�ேற.
‘பா�; �ட�� ப��ைய� �ழேவ பட���� எ�தைன ��ப� ெட�வன? ஓேகா! எ�ன�! இ�த
வ�ண� �ய��க�! எ�தைன வ�வ�! எ�தைன கலைவ! ��� �ழ��க�!- ெச��ெபா�
கா��� ��ட ஓைடக�!- ெவ�ைம ேதா�றாேம எ����� த�க� ��க�!- பார�! �ல�
ெபா�ைகக�!-அடடா, �ல வ�ன ெமா��� எ�தைன வைகய�! எ�தைன ெச�ைம! ப�ைம��
க�ைம��, எ�தைன!- க�ய ெப��ெப�� �த�! �ல� ெபா�ைக�� �த���� த�க�
ேதா�க� �டெரா�� ெபா�கைர ��ட க���க ர�க�!- காண�, ஆ�� த�க� ����ல�
தா�பல �த��� இ��கட�!-ஆஹா! எ�� ேநா����� ஒ���ர�! ஒ���ர�! வ�ன�
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கள��ய�!’
இத�� �ள�க� ெகா��ைக�� பார� �ள�கைரக�� ேபா� க�ட� பா��பெத�றா�
ந�மவ�க� ��ட� ��டமாக ஓ��றா�க�. ஸூ�யா�தமன கால��� வான��� ேதா���
அ�சய�கைள� பா��க ஒ�வ� �ட� ேபா�ற��ைல எ�� வ����றா�. ��� பா���
ஒ�ைய� ேபா��வத�ெக�� வா��ைப ஏ�ப���� ெகா��றா�. கைத�� �வ�கேம
ேசா�ைய�� ேவத ஒ�ைய�� ெகா�� ம�களகரமாக அைம���ள�.

காைல�ள�ப�����க��க�ேல �ல�கடேலா�ெந��ெப�ேரேச�ம�ேபா� ேமாகனமா�ேசா�ெபா����ைறதவ
ெச�த��� ெத���ைவ ெய��� ��நக��
மா�ேசாைல,

ேம�ேக, ��ெதாைல�� ேம�ெமா�

ந���ஓ�ட���
ேசாைல�ைட, ெச�ஞா�� ெறா�க�ரா� ப�ைசமர ெம�லா� பளபெளன �ள��� கா��ைய
வ����றா�.

கைத ெசா��� ெகா�� வ��ேபாேத பா��� ஒ� இைடெவ� ஏ�ப���� ெகா��
ஒ�ைய� �க��றா� பார�. இ� கைத��� ச�ப�த� இ�ைல எ��� அவ��� ஒ��� பா�
இ��த நா�ட� காரணமாக, “���� வ�சக�தா� மன�ைட�� ேபானதா� ேம�ெகா�� கைத
ெசா�ல ��யாம� ேபாகேவ, மன ஆ�த��காக காைல� க�ரழைக வ����ேற�” எ��
இைத� கைதேயா� ெதாட�� ப����றா�.

வான ந��ேல
ெகா����தா�,

மா���ற

ஞா��தா�

ேமானெவா�

����ட��

ெமா����

…….
ேமைல� கைத�ைர�க ெவ��� �ைல�மன�, காைல� க�ரழ�� க�பைனக� பா��ேற�.

த�க�����தழ��ைற���ேதனா��

எ���பர��யேதா�இ��தேமா?
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வா�ெவ�ைய� ேசா�கவ����ட�மயமா���ைத�ைன ஓ���க�வா�உவைமெயா��கா�பாேரா
க�����க�ணா�
��ைண அள��� ஒ� ேம�ப�ேமா� இ�பம�ேறா?
�ல� த��ெபா�ைள ேமான�ேத ��ைத ெச���
ேமலவ�� அஃேதா� ���ெமா�
எ�பாேர� ந�ெலா��� ேவ�ெபா�� ஞால�ைச ெயா� �ளேதா?
��ைலநைக������ைவ�ய�பா��
ம�ைண� ெத�வா��, ��� மல��� த��
��ைண ெவ�யா�� ��ைதெச��
ேசா��ைன� காைல� ெபா���ேல க����� நா�ெதா�ேத�.
இைச�� ெப�ைம

����� எ�� ��� பா�ய பாட�� க�ஞ���� ெதா�க ெபா�ெள�லா� ேதா��யதா�.
அத� உ��ைறைய ஆரா�ேவா�.

காத�, காத�, காத�, .
காத� ேபா�� காத� ேபா��
சாத�, சாத�, சாத�.

இ� ப�ல�. இ�வாேற ேம�� ஒ�ப� க��க�. ஒ�ெவா���� ஒ� ெபா��� அத�
எ��� ெபா��� �ற�ப���ளன. அ��, இ�ப�, நாத�, தாள�, பண�, �க�, உ��, �ட�,
�ழ� என இைவ அைம������ வ�ைச அைம�ைப� பா��தா� அ�� ஒ� ெச��
�ல�ப��ற�.

காத�னா� மா�ட���� கல� ��டா�; கல��ேல மா�ட���� கவைல ���; காத�னா�
மா�ட���� க�ைத ��டா�; கான��டா�;��ப�த� கைலக ��டா�; ஆத�னா�
காத�ெச���;உலக� �ேர! அஃத�ேறா இ��லக� தைலைம ��ப�; காத�னா� சாகாம
���த� ���; கவைலேபா�, அதனாேல மரண� ெபா�யா�.

எ��, பார� ேவ� ஒ� இட��� ��யேத ��� பா���� வ����த� ப��ற�. இ�� காத�
எ�ற ெசா� இ� பா� இைளஞ�ைடேய உட� கவ��� காரணமாக� ேதா��� உண���ைய�
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���க��ைல. மாறாக, உ�ள��� ஊ� உ�� கல�� ���� அ�ைப� ����ற�.

வய� ���ய ���� காதேல
மா�ைட�த�, ெத��கம�� கா�
இய� ��ைம உட����ெப��
எ�ண�� ��ேத�றத� காதலா�

எ�� அவ� ��வதா� உட��ப� கலவாத காதேல ெத��கமான� எ�ப� அவர� க��� என
அ��ேறா�.

ஸர�வ�காத�,
ல���காத�,
கா�காத�எ��ெத�வ�க�����காத�ெகா�டவ�பார�. இ�தைகயஅ����ைள�இைறஅ���வா���இ�
அ�தஇ�ப�எ�ைலகடவாததாகஇ��கேவ���. எ�ைல��னா���ப�ஏ�ப��.
வா���இ�ப�த��ெபா��க�ேலதைலயாய�இைச.
நாத�ப�ேணா��தாள�ேதா��கல��வ��ேபா�அ�இைசயா�இ�ப�த��ற�.
அ�காத��இைண��யாதஅ�கமாகஅைம�ற�.
பா���கல��டேவஒ�ப����ெப�ேவ���எ��பார�ம�ெறா�இட���பா��றா�.

ம�த� ெவ�மேன இைச ேக��� ெகா�� ெபா�ைத� ேபா�க� �டா�. அவ� �ைரய�ற
�க� த�� ெசய�கைள� ெச�� ெகா����க ேவ���. அத��� ேதைவயான மன
உ��ைய�� உட� உ��ைய�� அவ� இைறவ�ட� ேவ��� ெபற� ேவ���. மன����
ேவ��� கா�ய����� ேவ��� எ�� ெப�ய கட�ைள ேவ���றா� அவ�.

இ�தைகய உ���ட� �க� த�� ெசய�கைள� ெச��ெகா�� இைச நா�ட� ெகா�ட ஒ�வ�
அ�த இைச �ல� இைறவ�ட� �ட ேவ���.

காத�� ஆர���� ���� பா�� �ழ�� அதாவ� இைச�� ��வ�, ெவ�� ேதா�ற���
அ� ஒ� காத� கைதயாக இ��த ேபா��� அத� ஆ�மா இைசேய எ�பைத� �சகமாக�
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ெத����ற�.

இைச�� மய�காத உ��ன� இ�ைல எ�பைத� �ர��� மா�� ���� பா�டா�
கவர�ப�� அைத� காத��தைத� ெகா�� அ�ய ���ற�. ஆனா� இைசைய எ��ப� ��ய
�றைம ம�த��� ம��ேம உ��. எனேவ இைறவ� ம�ற உ��க�ட� ப�� கா��ய
ேபா��� ம�த�ட� �ற�பான காத� ெகா��றா�. இைச இைறவைன�� ம�தைன��
இைண��ற�.

இைச�� காரணமாக� தா� அவ���� ���� ேம� காத� ஏ�ப�ட�. �வ�க��� தா��
��லாக மா��ட மா�ேடாமா எ�� ஏ���றா�. இ���� ��� மா�ட� ெப�ணாக
மா�யதாக ���� மா�ட��� இைச�� ���ய��வ�ைத �ள���றா�. கைத ��வ�ேம
இைச�� ெப�ைம ��வ� தா� எ�றா�� இைச�� �ற��கைள� ��� வ�கைள ம���
பா��ேபா�.

��� பா�ய பா��னா� அ�த� �ழ�� ஏ�ப�ட �ைள�க� எ�ன? வ����றா�,
ேக�ேபா�.

ஆ����க� ேம� �ளக�ற,
ஆ�ற ல��ெபற, உ�ள� தன� ெப�க,
பறைவெய�லா� ���� பரவசமா��

ேசாைல�

காைல� கட�� க������ ேக����க, இ�ன�ைத� கா���ைட எ��� கல�த�ேபா�,
��ன� �ைவதா� ெம�தா� �க��தா� வ�� பர�த�ேபா�, வான�� ேமா��யா�
இ�த�� ெவ���தா� ஏ�ற� �ள��த�ேபா�,
இ��ைச� ��பாட� இைச������ ��ைத

அ� ஏ�ல�� இ�ப�� ஏ��� �ற�ைடயதாக உ�ளதா�.
இைச எ�ப� ேமைட�� பாட�ப�வ� ம��ம�ல. அ� அ�� �� �தலான எ�லா
இட�க��� ெவ��ப��ற�. அைத� ���� ேக��� அ�� இ��தா� தா� அைத ர��க
����. உல�� எ�ெக�ெக�லா� இைச காண�ப��ற� எ�� ப��ய���றா� பார�.
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கான� பறைவ கலகெல�� ஓைச���, கா�� மர�க�ைட� கா��� இைசக���, ஆ��
�ேராைச அ�� ெயா�����,

�ல�ெப��கடெல�ேநர�ேமதா�ைச��� ஓல��ைடேயஉ����இைச����, மா�ட�ெப�க�வள�ெமா�கா
ெந������
ேகா�ெறா�யா� ���ெவன� ெகா��� ஒ�����
��ண ���பா�த� �ைவ���த
ப�க��� ப�ைண மடவா� பழ� பல பா����� வ�ட���� ெப�க� வைள�கர�க�
தாெமா��க� ெகா�� �ைச���ேமா� ��ட�த� பா�����,
ேவ�� �ழேலா� �ைண�தலா ம�த�
வா���� ைகயா�� வா���� ப�க��
நா����� கா����� நாெள�லா� ந�ெறா����
பா�����, ெந�ைச�
ப�ெகா��ேத� பா�ேய�.
���� பா����� க�ஞ� ம��� வசமாக��ைல, �ர��� அ�ைம�ப�டைத� கா��ேறா�

ஆைசத���அ��ற�பா�யேத:
–
கா����ல�க���,
ைக��ழ�ைததான���, பா����ைவயதைன�பா�ப���எ��ைர�பா�. வ�ற��ர��ம�மய���க���ேல
தா�� ���ப��� தாள�க� ேபா�வ�� ”ஆ� ���த�, ஆஹா ஹா” எ�ப���,
க�ைண�
����வ��,
காலா��
ைகயா��
ம�ைண�
�றா��ெய���
வா��ைற�ப��� ”ஆைச� ��ேல! அ�� ெபா�ேள! ெத�வதேம!
ேபச ��யா� ெப��காத� ெகா����ேட�, காத��ைல யானா� கண��ேல சாதெல�றா�;
காத�னா� சா�� க���ேல எ�ைன ைவ�தா�,
எ�ெபா��� ��ைன இ����வ
தா���ேல�, இ�ேபாேத ��ைன ��த���� க���ேவ�”
இைறவ� பைட��� பா��ைன� ேபா� ஆ�ச�யமான� எ��� இ�ைல. அ� உவைம இ�லாத
இ�ப� த�வ�, உலைகேய மற�க ைவ�ப�.

பா�� ����வைர பார�ேய�, ��ண�ேய�;
ேகா��� ெப�மர�க� ����ற
காவ�ேய�!
த�ைன ய�ேய�; தைன�ேபா� எ�த�ேய�;
ெபா�ைன �க��த�ர�
ெபா��வ�� இ�பெமா�ேற க�ேட�, பைட��� கட�ேள! நா� �கேன!
ப�ேட �ல� பைட�தைன� எ���றா�. �ைர� பைட�� �ல�ைத� �ர�� ைவ�தா� �ைர�
பைழய ெந���� �����தா�.
கா�ைற ��ேன ஊ�னா� காண�ய வானெவ�
ேதா����தா�, ��ற�, ெதா��வ�ைம யார�வா�?

உ�ள�தா�க�வஒ������டாத ெகா�ைள�ெப�ய���ெகா�டபலேகா� வ�ட��ைளக�ேபா�வான���அ�
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ெபா�லா� �ரமா, ������டா� அ�மாேவா!
கால� பைட�தா� கட�ப�லா�
��கைம�தா�; ஞால� பல���� நாேடா �� தா��ற�� ேதா�� மைற�� ெதாட�பா� பல
அன�த�! சா�ற உ��க� சைம����டா�, நா��கேன!
சால �க�ெப�ய சாதைனகா� இஃெத�லா�! ஞால�ைச ��ற� சம���ைர�க வ�லா� யா�?
ஆனா�� ��ற� அ�சய�க� யா��ேம கானா �த�பைட�த கா���க ��ைதயடா!
கா��ெந� வான�, கடெல�லா� ��ைதெய��,
பா��ைன�ேபா� ஆ�ச�ய� பா���ைச இ�ைலயடா!
��ைதெய�� நாத�க� ேந�� நய����� ேநராேமா?
க�ட�ேல, ஓைசத�� இ�ப� உவைம�லா இ�பம�ேறா!

�த�க ெளா��� ��ைமதர�
ஆைசத�� ேகா� அ�சய�க�

மா�ட� ெப�ணாக மா�ய ����� உட� அழ�, க�ைத ப� ��� இவ��� சார�ேதா�
இ�ன�ைத� கல�� ெச�த� எ�� ெசா�� இைசைய அ�த���� இைணயாக ஆ���
கைதைய ����றா� க�ஞ�..

………….க�ைத�க����த
சா���ேல,
ப���ெத��வ���சாரெமலா�
அதேனாேடஇ�ன�ைத�தா�கல��, காத�ெவ��ேலகாயைவ�தக���னா�

ஏ��,

மாதவ�� ேம� வ��தா� �ரமென�ேப�.

இ�, பா��� க��ைத ேவதா�தமாக ����ைர�க ���மா எ�� பா��ேபா�. நாத உபாசைன
எ�ற ெபய�� இைச �ல� இைறவைன வ�ப�� �ைற ந� நா��� ெதா�� ெதா�� இ���
வ��ற�. இைச�� பார��� இ��த ஆ�வ�� ஞான�� ���. அவ�ைடய பாட�க�� பல
பா�வத�ெக�ேற இய�ற�ப�டைவ. வ�ேத மாதர� எ�ற ப��� ச��ர�� பாடைல �த��
அகவ� பாவாக ெமா�ெபய��த பார�, அ� பா�வத�� ஏ�றதாக இ�ைல என உண���
���� ஒ� �ைற ச�த�க�ட� தா� அைத ெமா�ெபய��தைத� ���றா�. அவ� இைச
வ��நராக�� இ��ததா� ெபா���ேக�ற ச�த�� ப��� அைம��� பாட ���த�.
அவ�ைடய க��ைர ஒ��� அ�கால��� த�� நா�� இைச �ைறகைள�ப�� ��வான
�ம�சன�க� ெச�� அைத எ��ைச�� வள��க ேவ��� எ�பத�கான ����க��
த���ளா�.

��� பா�� ஒ� உ�வக�. இ�� இைறவ� ��லாக உ�வக� ப��த� ப���ளா�. ஏ�
���? உ��ன�க�ேல ம�த� த�ர, பறைவக� ம��ேம இைச ேபா�ற இ�ய ஓைச
எ��ப� ��யைவ. பறைவக����ேள இ�ய �ர� உைடய� ���. ஏ�ைசயா� இைச�
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பயனா� �ள��� இைறவைன� பார� ��லாக உ�வ��த� ெபா��தேம.

கைத�� வ�� க�ஞ� மா�ட� சா��� �ர���யாக��, �ர��� மா�� �ற
உ��ன�கைள� கா��வதாக�� �ள����றன�. இைறவ�� வா����� ெந�ைச� கவ��
இ�ய இைச ேதா���ற�. அ�த இைச�� ெபா�� எ�ன? ேவக� �ைரக�னா� ேவத�
ெபா�� பா�� ��ைவ அ�லவா? அ�� ��� பா���� பார��� ேவத� ெபா�ேள
�ல�ப��ற�.

���� இைச�� ெம�மற�� அத� ேம� காத� ெகா�� இ���� அத�டேனேய ஒ��
��வதாக அைம�த இ�கைத, இைச�� �ல� த�ைன மற��, உலைக மற�� இைறவ�ட�
கல��� �ைறைய �ள�க வ�தேத ��� பா��� ேவதா�த� ெபா�ெள�� கா���ற�.

���� ���ற��� கைதைய அ�வத�� ��, ��� மா��ட�ம �ர��ட�� அ��ட�
ேப�வ� ���காம� க�ஞ� அைத� ெகா�ல� க���றா�. இ� இைறவைன� ப�� ந��
அ�யாதவ� இைறவைன ����பைத� கா���ற�.

ேதவார ��வாசக ஆ��ய�க�� ஆ�வா�க�� இைறவைன� காதலனாக� க�����
பா���ளன�. நாயக நாய� பாவ� என�ப�� இ��ைற�� ப�ைட� �லவ� எ�ேலா��
த�ைன� ெப�ணாக� க���ெகா�� இைறவ� ஆ�ய ஆ� ேம� காத� ெகா�வதாக�
பா���ளன�. ெப� சம��வ� ேபண வ�த பார�, க�ண� எ� காதல� எ��� பா�னா�,
க�ண�மா எ� காத� எ��� பா�னா�. இ�த� ��� பா��� இைறவைன� ெப� ��லாக�
கா��, ெப�ைம தா� ெத��கமா� கா��யடா எ��� ��� ெப�ைம��� �ற���
ேச���றா�.

இைறவைன அைட�� வ��� நா�� ப��ைலக� உ��. சாேலாக�- இைறவ��
இ���ட�ைத அைடத�
சா��ய�- இைறவ�� அ�காைமைய அைடத�
சா�ப�- இைறவைன� ேபா�ற உ�வ� ெப�த�
சா��ய�- இைறவேனா� இர�டற� கல�த�
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இ�த நா�� �ைலகைள�� ��� பா��� காண ���ற�. ��� வா�� மா�ேசாைலைய�
க�ஞ� ெச�றைடத� சாேலாக� ஆ��.

�த�ச�����மர�த�ேகேபா����ேபேட�ர�யேமஎ��க�ஞ�ேபச�ெதாட��வ��,
அ��தச�����

காதல������, காத��ைலெய���ேலா
சாதல���தம�ைகயா�ெகா�����
எ�� ���� என� ைக�� ���த� கா�

எ�ப��� ப��ப�யான சா��ய� ஆ��.

�வ�க���ம�த����������வ�வாராேதாஎ��க�ஞ�ஏ���றா�. கைத����

அ��டேன யா�� அ����ைல� ைக�ெகா�� ���ைவ�� ேநா���� ���வ��
இ�பெவ� ெகா�டதைன ��த��ேட�. ேகா�ல�ைத� காண��ைல
���ைர�க மா�டாத ��ைதயடா! ��ைதயடா! ஆைச� கட�� அ�தமடா! அ��த���
ேதசமடா! ெப�ைமதா� ெத��கமா� கா��யடா! ெப�ெணா��� அ����றா�;

எ�� ெசா���ேபா� இைறவ� மா�ட உ�வ� த��� க�ஞ�ட� சா�ப� அைட�தைத��
கா��ேறா�. ப�த� த�ைன� ேத� வ�� வைர கா��ராம� ‘தாேன வ�ெத�ைம
தைலய��தா� ெகா�ட���’ இைறவ�� எ�வ�த க�ைண� �ற� இ�� கா�ட�ப��ற�.

ெப�ணவைள�க��ெப��க�ெகா�டா�ஙேன ந���த��ந��க��த�ைனேய ��த�����த���ேமா
எ�� அவ� ெசா���ேபா� சா��ய –இர�டற� கல���- �ைல�� ���ய ப��� அவ�
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இ��பைத�� அத� �ைளவான ஆன�த�ைத அவ� அ�ப��தைத�� அ��ேறா�.
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25

ஊ� கட�� வ�வ�� ஒ���ேடா?

��யா, ம�யா? இ� ெதா� ெந��காலமாக இ��� வ�� �ர��ைன. ��வ��வ�� இைத
ஆரா��� பா������றா�.

ஊ��ெப�வ�யா�ளம�ெறா��
���� தா� �����

எ������வ�ைமேப�யஅவ�

ஊைழ��உ�ப�க�கா�ப�உைல����
தாழா� உஞ��பவ�

எ�� �ய���� அவ�ய�ைத�� வ������றா�.

இ� ப��� பார��� க��� எ�ன? அவர� பா�சா� சபத�ைத� பா��ேபா�.

பாரத� ேபாரா�ய ேபர�� வர�ேபா�ற� எ�� ெத���� அைத� த��க ��யாம�
எ�ேலா�ேம ப� ஆ�றா�க�. பா�டவைர� �தாட அைழ�க� ேபா�ேற� எ��� அத���
த�ைத இண�கா��டா� உ�� ��ேவ� எ��� ��ேயாதன� �ர���றா�. ��ைள ���ள
பாச�தா� அவ�ைடய ச�� ��ட���� ேவ� வ���� ஒ��த� அ��க ேந��த ேபா�
��தரா��ர� ���றா�,
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‘��ெச�� �ைள� ��ேக-இ��
ேவ� ெச�வா� ��� �ளேரா?
…………
‘��! ��! ��! மகேன! –இ�
ேவெற� ெசா��வ� அட மகேன!
க���� கால ன�ேறா-இ�த�
கயமக ெனன�ைன� சா��� ��டா�?
ெகா��� �ள� ேவ�டா;-��ற�
ெகா�ைக�� ப�அவ� தைம அைழ�ேப�;
வ��� மைன ெச�வா�,’ –எ��
வ���க� �ெரா� �ைட ெகா��தா�.

��ர��� வ��கால� ெத��ற�. ஆனா� அவனா�� ��ேயாதன�� ��ட�ைத� த��க
��ய��ைல. அவ�ைடய ஆேலாசைனக� நல� பய�பைவ எ�� அ���� அவ�ைற�
ெசய�ப��த ��யாம� ��தரா��ர�� ைகக� க�ட�ப����டன. அைத உண���,
��தரா��ர� ���றா�,

எ�� ��ர� ெப���ய� ெகா�ேட ஏ��� பலெசா� இய��ய ��ன�, ‘ெச�� வ���,
த�� இ�ேம� ��தைன ஏ�� இ��ெசய மா�ேட�. ெவ�� ப��தன� ெவ��� எ�ைன;
ேமைல �ைள�க� �அ� யாேயா? அ�� ���தைத இ�� த��த� யா��ெக�’ெத��ெம�
ேசா��� ���தா�.

அ�ண� ��யப� ��ர� ��ேயாதன�ைடய அைழ��� ���� உ�ள� எ�பைத�
த�ம���� ெத����றா�. த�மேனா, ஆப�� வ�� எ�� அ����, த�ைத அைழ������
ேபா� ேபாகாம� இ��ப� தவ� என �ைன��றா�. த�ைதேய ���� இ��பைத� ����
கா�� இ����, த��க� த���� த�ம� த� மனைத மா��� ெகா�ள ��ைல. ��ப�
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வ�� எ�ற அ�ச�தா� ெகா�ைக தவ�வ� சா�றா�ைம ஆகா� எ�� க���றா�. இ�
���� ெசய� எ�� அைழ�ைப ஏ��� ெகா��றா�.

‘இ��ைவ யா�� தவ�லா-�� ஏ�� நட��� ெசய�களா�;-�� ெவ�க� ���
எவ����-எ��� ஏ� இைட���� ெச�வதா�-ஒ� ச��� ெயா��� �� க���-ெவ��
சா��ர ம��� ச��ய�-��� ம��ெயா� நா�� அ�வதா�-ந�க� வா��ைக இதைன�
கட�தேதா?
………
……..ெந��� ஊ��ய ெகா�ைக தைழ�பேரா-��ப� உ��� ெம�பெதா� அ�ச�தா�?-��
ேபா�� நட��� உலெக�ேற-கட� ேபா�� ஒ��வ� சா�றவ�.
ஊைர ���� பா�டவ� த�க� ��ப� கள� ேநா��� ெச�ைக�� க�� ��றாக வ�வ�
���� வ�ைம ப��ய இ�க���.

���அக� �டலா�� த�ைம உ�ேடா
ெந��கர�� ��கா��� ெந��� ��ேற?

ந�வ��த வைல��ேல ெத��� ��க�
ந�� ���; ��ெற��பா� யாைன சா��;
வ�வ��த உட���ைய� ���� ெகா���;
வ��கால �ண�ேவா�� மய�� ��பா�;
��வ��த ஓைட�ேல �த�� ெச���;
��ேமலா�, ேம� �ழா�; �ழ�� ேம�கா�;
��வ��த ���லா� �ைலய� த�ைம�
ேபா���வா�, ��வ��த ேபா�� ன�ேற.

�தா�ட��� தா� ேதா�� ��ேவா� எ�ப� த�ம���� ெத��ற�. எ�றா�� �தாட
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அைழ�க�ப��ேபா� ம�ன�க� ம��க� �டா� எ�ற மரைப அவ� ��ப�ற ேவ��
இ���ற�. ேவ� வ���� �தாட அவ� இண���றா�.
ெவ�யதா���ைய�ைன�தா��ல�ெகாணாதற�எ�ப�ண��ேதா�;

இ�வா� பா�சா� சபத� கைத ��வ�� அ�ஞ�க�, ந�லவ�க� பல� வர இ����
ேபர�ைவ உண����, உண����� த��க ��யாம�, ஒ�ெவா� �ைல��� ேபாைர ேநா���
கைத நக�வைத� கா��ேபா� ���� ெவ�லெவா�ணா வ�ைம �ல�ப��ற�.

இைத� ெகா�� பார� ��ைய ந��னா� எ�� ெசா�ல ��யா�. ஏென�� இ� �யாச�
��யத� ெமா�ெபய��ேப எ�� ���ைர�� அவேர ��வதா� இ� �யாச�ைடய க��ேத
அ��� பார��� க��� அ�ல எ�� அ�யலா�.

ஆனா� த� �ய ச�ைத�� ஊ� கட�� வ�வ�� ஒ���ேடா? எ�� அவ� ேக���ேபா�
�� வ�ய�, ெவ�ல ��யாத� எ�� அவ� ந��யைத உணர ���ற�.

ஆ�. பார� ���� வ�ைமைய உண�����தா�. அ� இைறவ�� ம��� எ�� அவ�
���றா�. க�ணைன� த�ைதயாக உ�வ��த பாட��,

– ஒ� ம����� ெட�ைத�� ��ெய�பவ�; ��� ���த தைனேய – ��� �ைற�ப�
அ����ண ��� ��வா�.

ெச�த தவ���� த�டைனயாக� ��ப�ைத தன� ம���யா�ய �� த��ேபா� இைறவ�
�����வ��ைல.

நய�க� ெத��தவ� கா�; – த�
ந���� ���ெசய� க�� ம��வா�.
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ஆனா� பார� பா�ய பாட�க�� ����� க���ப�� வாளா இராம� �ய�� ெச�ய
ேவ��யத� அவ�ய�ைத வ������றா�. க�� ���பத��லாத �ைல�� அத�
காரண�கைள அ��� அைத ���� �ய���� ஈ�படாத எ�ேயாைர� பா��� ெந��
ெபா��காம� த���றா�. ��ப� வ��ேபா� இ� ��வச�தா� வ�த�, எ� வ���
அ�ப��ேத ��ேவ� எ�� ைகைய� க��� ெகா����த� தகா� எ�பைத� கா���
அ��ைரக� பல அவ�ைடய ஆ������ உ�ளன.
ெகா�ைமைய எ���� ��.
��ேவா�� ��.
ெச�வ�����ெச�.
ெசௗ�ய� தவேற�.
ஞம�ேபா� வாேழ�.
ேதச�ைத� கா�த�ெச�.
நாெளலா� �ைனெச�.
பண��ைன� ெப���.
��ைம��அ���ேட�.
��மா� உண���ெகா�.
�ைன�ேல�க����.
யவன�ேபா��ய��ெகா�.
ராஜஸ� ப��.
ெரௗ��ர� பழ�.
ெலௗ�க� ஆ��.
��ய� ெப���.
ெவ���ற� ேப�.
ைவய� தைலைமெகா�
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பா�சா� சபத��� �ெரௗப� ெத��� இ���� ெச�ல�ப��ேபா� ம�க� அைத� த��க
�யலாம� �ல��ன� எ�� அவ�கைள இக��றா�.

ஊரவ� த� ��ைம உைர��� தரமாேமா?
�ர�லாநா�க�,�ல�கா�இளவரச�
த�ைன ����� தராதல��� ேபா��ேய,
ெபா�ைன அவ� அ�த��ர���ேல ேச��காம�
ெந�ைட மர�கெளன ��� �ல��னா�
ெப�ைட� �ல�ப� �ற���� �ைணயாேமா”?

���� ேப�� ப�ைய� ேபா�� ��� �ய����� இ��பவ�கைள இைறவ� இக�வா�
எ��� அ�� ெச�தா�, அதாவ� �ற� �ய� ��க �ய�� ெச�தா� அ�த �ய����� பல�
ெகா��பா� எ��� ���றா�.
��ப��� ெநா�� வ�ேவா� – த�ைம� �ெவ� �க��� ெசா�� வ�� க�வா�;
அ��ைன� ைக�ெகா� எ�பா�; – ��ப� அ�தைன�� அ�ெபா�� ������ எ�பா�;
�� ம� இர��� எ� வ�ய� எ�ப� ப��ய த� க��ைத� ���கமாக அழ�� ெத�வ�
எ��� பாட�� ���றா�,

கால��� �� ம�ைய ெவ��ேமா எ�ேற�
காலேம ம����ேகா� க��யாெம�றா�.

ஆ�. ம�ைய� ெத�வாக ைவ����தா� �� வச�தா� ��ப� ேந�ைக�� அைத� ேபா���
ெகா�ள� ெசய�பட� ����. �ய�� த� ெம� வ��த� �� த�� எ�ற ெமா��ப�
ெசய��� �ைள� ��சய� உ�� எ�ற ���� �்யம�ைத� சாதகமாக� பய�ப����
��ப������ ��தைல அைடயலா�.

ெவ�� ெசய�����, ���� �யம� எ��
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க��� ெத��த ���� ��ேய கவைல�படலா�ேமா?

ஆனா� �ல சமய�க�� �ய�� பல� தராம� ேபாவ�� உ��.

……….. �ண����ேள
���ய �ள��ைன� ேபா� – ெச���
�ய��ெய�லா� ெக�� ��வ��
ஏ�கட� ஓ��ேமா� பய�
எ��ட வ���� இ��ப���
உ��.

அ�ெபா�� எ�ன ெச�ய ேவ���? ஊ��ைன ���� உய�ேவ ச�� எ�பதா� இைறவைன�
சரணைடக எ��றா� பார�. இைறவ�ட� ப�� ெச�தா� ��சய� பல���. உ�ைமயான
ப���� �ல� ��ப�க� யா�� ����. ��ைன� �ய �ைன� பய�க� இ���
�ளாத����த� ேவ��� எ�� ேவ��னா� ��ெகலா� ெவ�� ெஜய�ெகா� நா�டலா�.
எ��த கா�ய� யா��� ெவ�� அைடயலா�. ேக�ட� � ெப���வா� ஐய��ைல. அத��
அ��பைடயாக கட��ட��� அைசயாத ந���ைக ேவ���. ந��ேனா� ெக�வ��ைல
எ�ப� நா�� மைற� ����.

அ�ப��� ��ப� ெதாட�மானா�, ச�� ேசாதைன ெச��றா� எ�� உண�க. ெபா�ைம�ட�
இ�. ந���ைக இழ�� ப��ைய ��� �டாேத. அவ� ��சய� கா�பா� எ�ற ெசா�ேல �ய�
ேபா���.
ச���லேசாதைனக�ெச�தா�அவ�
த�ண��எ�ேறமன�ேத�

ப���ைடயா� கா�ய��� பதறா� ���த ெபா�ைம�ட�
��� �ைள��� த�ைம ேபா� ெம�ல� ெச�� பயனைடவா�
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ைவயக�����ைல, மனேம, �ன�� நல�
ெச�ய� க�� இைவ ெச��ேவ�- ெபா���ைல
எ�லா� �ர��� இைற நைம�� கா��� எ�ற
ெசா�லா� அ��� �ய�

பார���இ�வ�ேவத�ைத���ைதைய��ஆதாரமாக�ெகா�ட�.
ப��ெந�ேவதெந����ேராதமான�அ�ல.
அ�யாதா��ல�ேவத�எ�ப�ேவ���ைறையம��ேமெகா�டெத���ப��எ�ப�ேவத�சா��இ�லாதவ�எ���
இவ�க����பார�ப�����றா�.

ேவத ��க� கால��� ேகா�� �ைடயா�, ���ரக ஆராதைன �ைடயா�. ஸ�யாஸ�
�ைடயா�, அ�ைவத ���டா�ைவத� ���க� �ைடயா. ப�� மா��ர� தா���.
….சரணாக�ேய வ�. ேவத ��க� ேவ� வ� கா��யதாக ஸ��ைதக�ேல ெத�ய��ைல.

�ைத�� க�ண�� உபேதசமாக� பார� ���றா�, பய� எ�ணாம� உைழ�க� ெசா�னா�,
ப�� ப��� �ைழ�க� ெசா�னா�.

இ�வா� �� வ�ய� எ�பைத உண��தா��, ப���� �ல�� �ய���� �ல�� அைத�
�ற�காண ���� எ�� ந��வேத வா�� ெந� எ�� பார� வ�கா���றா�.

இ�த� ப�� ெந�ேய பார��� பாட�க� அைன���� �ர�� �ட��ற�.
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பய� எ�ணாம� உைழ, ப�� ெச�� �ைழ

பார�ைய உல�ய��� ஆ��க���� வ�நட��ய� ேவத�க�� சாரமா�ய பகவ��ைத.
அைத� த��� ெமா�ெபய��த பார� அத�� ஒ� அழகான ���ைர�� ெகா������றா�.
அத� ���க�ைத இ� வ�� ப�க�க�� காணலா�.

�ைத ஒ� க�ம சா��ர�

����ேல சா�� எ��யவ�, இ�� ந�ெச�ைக, ��ெச�ைக இர�ைட�� �ற������றா�.
ஆதலா� ேயாக ெந��ேல ெபா���க, ேயாக� ெசய�க�ேல �றைமயான�. (�ைத 2-50)

இஃேத �ைத�� பகவா� ெச��� உபேதச��� ெக�லா� அ��பைடயா�. ����ேல சா��
எ�தலாவ�, அ�ைவ ����� ெத�வாக மா� ம���� ைவ����த�, கவைல
�ைன��க�� அவ���� ஆதாரமான பாவ �ைன��க���� அ�ைவ இய�ைக �ைலெபற�
����த�.

அ��� ெத�ைவ� தவற�டாேத. �� ஓயாம� ெதா�� ெச�� ெகா���. � எ� ெச�தா��
அ� ந�லதாகேவ ����. � ��மா இ��தா��, அ�ேபா� உ� மன� தன���தா� ஏேத��
ந�ைம ெச�� ெகா�ேட�����.

இ� ேயாக சா��ர�

அ��� ெத�ைவ� கல�க �டாேத. அ�பா�, ேயாக� ப��. ெதா����� த�ைன�
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த���ைடயவனாக� ெச�� ெகா�வேத ேயாக� என�ப��.

ேயாகமாவ� சம��வ�. அதாவ�, ��ெதா� ெபா�ைள� கவ����ட�� அ�ேபா� மன���
எ��தமான ச�சலேம�� ச��ேப�� பயேம�� இ��, அைத ஆ���, மன� ��வைத��
அத�ட� லய�ப���� கவ��பதா�ய ப���.

ேயா� த� அ�ைவ� கட��� அ��ேபால �சால�ப���� ெகா��த� இய��.
ஏென�றா�, ஊ��� கவ���� வழ��� அவ���� ெத�வாக அ��தமா� ���ற�.
ஆதலா� அவ�ைடய அ�� ெத��கமான �சால� த�ைம ெப�� �ள���ற�. அவ�ைடய
அ���� வர�ேப �ைடயா�. எனேவ, அவ� எ��� கட�� இ��பைத கா��றா�.

ேவத��� ெகா�ைககைள �ள��� ெபா��டாகேவ பகவ� �ைத ெச�ய� ப�ட�. ��
ேவத����ள
��ஷ
ஸூ�த�
ெசா���ற�,
‘இஃெத�லா�
கட��’
எ��.
இ�க��ைதெயா��ேய �ைத��� பகவா�, ‘எவ� எ�லா� ெபா��க��� ஆ�மாைவ��,
ஆ�மா�� எ�லா� ெபா��கைள�� பா���றாேனா அவேன கா���ைடயா�’ எ��றா�.

��� கட��, � ெச��� ெசய�கெள�லா� கட��ைடய ெசய�க�, � ப�த��� �ற�ப��
கட��ைடய ெசய�. ேம�ேம�� பல தைளகைள உன�� �ேய ���� ெகா�வ��
கட��ைடய ெசய�. � ��� ெப�வ�� கட��ைடய ெசய�.

‘ஆனா� நா� எத�காக தைள ����ப� பா�படேவ���? எ�லா� கட��ைடய
ெச�ைகயா� இ���� ேபா� ���யைட��ப� நா� ஏ� �ய�� ெச�ய ேவ���?’ எ��
ஒ�வ� ேக�பானா��, அத�� நா� ேக��ேறா�, ‘���யாவ� யா�?’

எ�லா� �யர�க�� எ�லா அ�ச�க�� எ�லா� கவைலக�� ��� ���� �ைலேய ���.
அதைன எ�த ேவ��ெம�ற ���ப� உன���டா��, � அத���ய �ய�� ெச�.

”ஸ�வ� ���மய� ஜக�” – அ�ஙனமாக, மா�டா, � ஏ� �ணாக� ெபா��ைப�
�ம��றா�? ெபா��ைபெய�லா� ெதா�ெப�� �ேழ ேபா�����, ச�ேதாஷமாக உ�னா�
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இய�ற ெதா�ைல� ெச�� ெகா���.

இ� ஞான சா��ர�

கட�� ெசா���றா� :- ”ேலாப�� பய�� �ன�� அ���, எ� மயமா�, எ�ைன�
சா��ேதாரா�, ஞான� தவ�தா� ��ைம ெப�ேறா� பல� என� த�ைம எ����ளா�” (�ைத
4-10)

இ�த �ேலாக��� ஒ�வ� இகேலாக��ேலேய �வ� ��� ெப��
ஈ�வர�
த�ைமயைடத���ய உபாய� பகவானா� ���பட�ப�����ற�. ”ஞான�ைத� கைட���.
அதைனேய தவமாக� ெகா�ெடா��. �ன�ைத ��. எ�ைனேய சரணாக� ெகா�� எ��ட�
ல����. � என� த�ைம ெப�வா�” எ�� கட�� ெசா���றா�.

எ�லா� ெசய�கைள�� கட���ெக�� சம����� ���� ப��த� ��� எவ� ெதா��
ெச��றாேனா அவைன� பாவ� ���வ��ைல. தாமைர�ைல �� �� ேபாேல. (�ைத, 5-10)

சால ந�ல ெச��ய�ேறா, மா�ட�கா�, இஃ� உ�க���! பாவ�ைத� ெச�யாம����� வ�
ெத�யாம� த���� மா�டேர! உ�க��� இ�த �ேலாக��� ந�வ� கா�������றா�
கட��. ஈசைன� க��, அவ� ெசயெல���, அவ� ெபா��டாகா� ெசய�ப�வெத��� ந��
ெத�ெவ��, ��க� எ�ெதா�ைல� ெச�ய� ���தா��, அ�� பாவ� ஒ�டா�. தாமைர�ைல
�� �� த�காம� ந�� ஓ���வ� ேபா� உ�க� ம�ைய� பாவ� கவ��� ����
வ�ய�றதா� உ�கைள ��� ந��ேயா�� ேபா����.

”க���� �நய��ைடய அ�தண�ட����, மா���ட����, யாைன��ட����,
நா��ட����, அைத���� ச�டாள�ட���� அ�ஞ� சமமான பா�ைவ�ைடேயா�”
(�ைத 5-18) எ�� பகவா� ெசா���றா�.

எ�லா� கட�� மய� அ�ேறா? எ������ ���தாேன �ர������றா�? ‘ஸ�வ�த�
�ர�ம, பா��� நாராயண�, ந��� நாராயண�. பா��பா�� கட��� �ப�, பைறய��
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கட��� �ப�’, இ�ப����க ஒ� ஜ�� ம�ெறா� ஜ��ைவ எ�காரண� ப���� தா�வாக
�ைன�த� அ�ஞான���� ல�ண�. அ��தமான ஏ�ற� தா�� ப��ய �ைன�க�ைடேயா�
எ�கால��� ��க�க����� �வ���யைடய மா�டா�. ேவ��ைம��ள இட��� பய���,
ஆப����, மரண���. எ�லா ேவ��ைமக�� ��� ��பேத ஞான�.

இ� ேமா� சா��ர�

பகவ� �ைத த�ம சா��ரெம�� மா��ரேம பல� �ைன���றா�க�. அதாவ�, ம�தைன ந��
ெதா�� ����ப� ��� ��வேத அத� ேநா�கெம�� பல� க���றா�க�. இ� ச�யான
க��த��. அ� ���யமான ேமா� சா��ர�. ம�த� ச�வ ��க�க������ ��ப��
வ�ைய� ேபா��தேல இ���� �த�க���. ஏென�றா�, ெதா�� இ��யைமயாத�.

இ��� ெதா�� ெச���ப� ������ப� ���யம��. அதைன எ�ன �ைல�����,
எ�ன மா��� ெச�ய ேவ��ெம�� பகவா� கா�����பேத �க �க ���யமாக� ெகா�ள�
த�க�.

ப�� ���� ெதா��, ப�� ���, ப�� ���, ப�� ���, ப�� ��� – இ� தா� ���யமான
பாட�. ெதா��தா� � ெச�� �ரேவ��யதா��ேற? � ����னா�� ���பா����
இய�ைக உ�ைன வ������ ெதா��� ���வதா��ேற? எனேவ அைத ���� ெசா�வ�
�ைத�� ���ய ேநா�கம��. ெதா��� வைலக�� மா��� ெகா�ளாேத. அவ�றா�
இட��படாேத. அவ�றா� ப�த� படாேத. தைள�படாேத. இ� தா� ���யமான உபேதச�.
எ�லா�தமான ப��கைள�� கைள�����, மன� ேசா����� கவைல��� கல�க�����
பய����� இைவயைன���� ெகா�யதா�ய ஐய����� இட�ெகாடா��.

அத�� உபாய� கட�ைள ந��த�, கட�ைள ����� உ�ைமயாக� தம� உ�ள���
ெவ���ற ����னால��, உ�ள�ைத� கவைல�� பய�� அ���� ெகா��தா� இ����.
ேகாப�� காம�� அதைன ெவ���� ெகா��தா�����. அதனா� ம�த�
நாசமைடய�தா� ெச�வா�.

இ� ப�� சா��ர�
133

ந���ைகைய உ�ள��� �ைல ����� ெகா�ள ேவ���. இத��� ப��தா� சாதன�.
ப��யாவ�, “ஈச� ந�ைம� ைக�ட மா�டா�” எ�ற உ��யான ந���ைக. இ��ஷய�ைத�
���� � பகவா� ��வ�மா� ��வா� மல��த�� ����றா� :-

“எ�லா� கடைமகைள�� ப��யாக� ப����� எ�ைனேய சர� ��. நா� உ�ைன
எ�லா� பாவ�க����� �����ேற�. �யர� படாேத.” (�ைத 18-66)

ந����ேள ������ட ஒ�வ� இர�� ைகைய�� ��� ��வ�ேபால, ச�ஸார
ெவ�ள��� ���த ஒ�ெவா�வ�� இர�� ைககைள�� ����ெகா�� (அதாவ�,
எ��த� ெபா������ எ�லா� ெபா���க�� ஈச��ெக�� �ற�����) கட�ைள�
சர��க ேவ��� எ�� � ராமா�ஜாசா�ய� உபேதச� ���தன�.

க��ைண� ���ேயா� கட�� பா����� ந��ைண யாவ� நம� �வாயேவ” எ�ற
நா��கரச�� உ�� சா�ற ெசா�க�� பரம ப���� இல�கண�ைத� ���பவனவா�.

எ�லா� கட�� ெசயலாைக�ேல நா� எ�லாவ�ைற�� சமமாக� க�த ேவ��ெம�� பகவ�
�ைத ெசா��ைக�ேல, நம��� கட�� �ைண எத� ெபா���? ந�ைம� க���ட� வ�ய�
க�� யாேர�� கட�� ����னா�, நா� இ��� கட�� ெசயெல�� க�� அ�ப�ேய ���
இற�� ��த� ெபா���ம��, நம��வாய, நம��வாய எ�� �� ந�ைம� கா���ெகா�ள
ஏ� �யல ேவ��� எ�� �ல� ஆே���கலா�.

இ�த ஆே�ப� தவறான�. யா�ஙனெம��, ெசா���ேற�. ���ய க�ம�களா� நம��
�ைள�� ந�ைம �ைமகைள� சமமாக� க�� நா� மன� ச�ல�ைத ���� கட�ைள
ந��னா�, அ�ேபா� கட�� ந�ைம� �ல வ�ய ேசாதைனக��� உ�ப����றா�. அ�த�
ேசாதைனக�� நா� மன� ேசா��� கட��ட� ந���ைகைய இழ�� �டாம�
இ��ேபாமா��, அ�ேபா� நம��� ஈசேன வ�� ����றா�. அ�பா� நம��� ��ப�கேள
ேந�வ��ைல. ஆப���க� ந�ைம அ�கா. மரண� ந�ைம அ�கா�. எ�லா�தமான
ஐ�ற�க��, கவைலக��, �யர�க��, தாமாகேவ ந�ைம ��� ந������றன. இ�த
உலக��ேல நா� ��ணவ�� வா��ைக ெப�� ���யான�த�ைத அ�ப���ேறா�.
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ேம��, எ�லாவ�ைற�� ஞா� சமமாக� க�தேவ��ெம�ற இட���, அவ� ம�த
வா��ைக���ய ��கைளெய�லா� அறேவ மற�� ேபா�� ��தனா� �டேவ��ெம�ப�
க��த��.

இ� அமர�வ சா��ர�

����� மகேன, �த�, உ�ண�, இ�ப�, ��ப� எ�பனவ�ைற� த�� இய�ைக��
���த�க� வ�� ேபா�� இய��ைடயன. அ��யமா�ன; அவ�ைற� ெபா���� ெகா�,
பாரதா!” (�ைத 2-14)

“ஆ�காைளேய! இைவ எ�த ம�தைன� �����தமா�டாேவா, இ�ப�ைத�� ��ப�ைத��
�கராக� க��� அ�த� �ர� சாகா���க� த�வா�” (�ைத 2-15)

இஃேத பகவ� �ைத�� �கர�. சாகா���த�, ம� �� மாளாம� மா��க�ேடய� ேபா�
வா�த�, இ�ேவ �ைத�� ரஸ�. அமர�த�ைம. இஃேத ேவத ரக�ய�. இ�த வ�ைய�
கா��வ� ப��ேய ேவத�க� இ�தைன ம��க�ப���றன.

���ய ��களா� ம�ேம� அமரைர� ேபா� வா�வாேர ���ய �வ� ��தராவ�. அ�தைகய
�ைலைய இ�த உல�� அைடத� சா��யெம�� ேம���ய இர�� �ேலாக�க�ேல கட��
ேபா�த����றா�. அத�� உபாய�� அவேர ���ப������றா�. ��� – ெவ�ைம, இ�ப�
– ��ப� எ�� இவ�ைற �ைள��� இய�ைக�� அ�பவ�க�, ேதா�� மைற��
இய��ைடயன. ஆதலா� இவ�ைற� க�ட�ட�ேத ெந�ச�ள�த�� ெந��ைட�� ம�த��
சால �க� ேபதைமயாம�ேறா? ஆதலா� இவ�ைற� க�� எவ�� மன��யர� ப�த�
ேவ�டா. அ�ஙன� �யர� படா���க� க�பா� சாகாம���க� த�வா�. இஃ� �
���ண�ைட ெகா�ைக. இ�ேவ அவ�ைடய உபேதச��� சாரா�ச�.

இ� ெகாைல �� அ�ல
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��ேயாதனா�கைள� ெகா���ப� அ�ஜுனைன� ���வத�காகேவ, இ�த� ப�ென��
அ��யாய�� க�ண�ரானா� �ற�ப�டனவாதலா�, இ� ெகாைல��� ���வைதேய த�
ேநா�கமாக�ைடய �ெல�� �ல� ேப��றா�க�. ெகாைல ெச�ய� ெசா�ல வ�த இட�ேத,
இ�தைன ேவதா�த��, இ�தைன ச�வ �ண��, இ�தைன ��க �வ����� இ�தைன
சாகா���க வ��� ேபச�ப�வெத�ேன எ�பைத அ��ல �ட� க����றன�.

��ேயாதனா�ய� காம� �ேராத�க�. அ�ஜுன� �வா�மா. � ���ண� பரமா�மா. இ�த
ரக�ய� அ�யாதவ���� பகவ� �ைத ஒ�ேபா�� அ��தமாகா�.

����ய அரச� ப���� பய�ெபற� ெச�ய ேவ��ெம�பேத இ�த ��� �ேசஷ ேநா�க�.
�ம�டல�தா� அைனவ���� ெபா�ைமயாகேவ ��தைல���ய வ�கைள உண��த
ேவ��ெம�� க�� எ�த�ப�டேத பகவ� �ைத. இ�� ஐய��ைல. எ���, இ�த ��
����ய ம�ன��� �ேசஷமாக உ�ய�. இ� அவ�க����ேளேய அ�கமாக வழ��
வ�த�. ேவத�க�, எ�ப� உலக���ெக�லா� ெபா�ேவ ஆ���, �ராமண�க���
�ேசஷமாக உ�யனேவா அ�ேபாேல �ராண�க� ����ய�க��� உ�யன.

ேம�� �ைதைய� ெசா�னவ� ராஜா; ேக�டவ� ராஜா. ஆதலா� ����ய அரச��� இ��
ரஸ� உ�டா�� ெபா��டாக இ� ேபா��கள�ைத �க�ைரயாக� ெகா�ட மகா அ��த நாடக�
ெதாட�க��ட� ஆர����ற�.

பகவ� �ைத�� – ச�கர�, ராமா�ஜாசா�யா�, ம�வாசா�யா� எ�ற ��� மத
�தாபகாசா�ய�� �யா��யானெம��, இதைன ��� த�ம��� ஆதார� க�க�� ஒ�றாக
நா������றா�க�’ எ�பைத இ�த �ட� அ����ல�. ெகாைல��� ���� �ெலா����
ச�கரா�சா�யா� பா�ய� எ��வெத�றா�, அஃ� எ�தைன �ேநாதமாக இ���ெம�பைத�
க��� த�ைம� தாேம நைக��� �றைம�ல�.

ஈசைன� சரணாக� அைட�� இகேலாக��� ேமா� சா�ரா�ய�ைத எ�� �கர�ற ஆன�த�
க��� ��� வா��ப� வ�கா��வேத, பகவ� �ைத�� ���ய ேநா�க�.

இ�ஙன� ேமா��ைத அைடய ����ேவா��� ���யமான ச��� – ஒேர ச��� –
அவ�ைடய ெசா�த மனேமயா�. ‘த�ைன�தா� ெவ�றவ� தன��� தா� ந�ப�,
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த�ைன�தா� ஆளாதவ� தன��� தா� பைகவ�. இ�ஙன� ஒ�வ� தாேன தன���
பைகவ�, தாேன தன�� ந�ப�’ எ�� கட�� ெசா���றா�.

த�ைன� கா���� உய��த ந��� தன��� ����ைல. த�ைனெயா�ய� தன��� பைக��
ேவ� �ைடயா�. ஒ�வ� தன���தா� ந�பா�யேபா�, உலக ���� அவ��� ந�பா�
���ற�. அ�ஙன���� தா� க��யாளாம� தன��� தா� பைகயாக ��ேபா���
ைவயகெம�லா� பைகயாகேவ ���ற�. உ�ள� பைகேய பைக, �ற� பைக பைகய��.
உ�ள� பைக�� ெவ�� ேதா�றேம �ற� பைகயாவ�. உ�ள� பைகைய கைள�� ��டா�,
�ற�பைக தாேன ந��� ேபா����.

�ற�ேத எ�லா� கட�ளாக� ேபா�ற� த�க�. உ�ள� பைகயா�ய அ�ஞான� – அதாவ�
ேவ��ைம உண��� – ஒ�� மா��ரேம அ��த���ய�.

‘த� மனேம தன��� பைகெய�ப� ேபைதைமய�ேறா? எ�லா� கட�ளா��, எ� மன��
கட�� அ�ேறா? அதைன� பைகவனாக� க��மாெற�ேன?’ எ�� – த�ைன�தா� ெவ��
தன���தா� ந�ைம ெச���ேபா�, த��ைடய மன� தன���தா� ந�ைம�ைடயதாக�
க��� ேபா�ற� த�க�. ம�ற� ேபா� பைகயா�.

எ�லா� கட�ளா��, மன� �ைம ெச���ேபா�� கட�ளா�ம�ேறா? ‘எ�ெபா�� யா�
ெச��மா��� அ�ெபா�� கட��, அத� ெச�ைக கட��ைடய ெச�ைக’ ெய��� ��
மாறாத�ேறா? எ�� – அ��ைர ெம�ேய. எ���, நம�� ேலாகா�பவ� ம��க�தகாத
�ரமாணமா��. ேலாகா�பவ��� மன� நம��� �ைம ெச��ற�. அைத ெவ�� ந�ைம
ெச�ய� த�கதாக� ��த� சா��ய�.

அ�ஙன� ெச��� ெபா��டாகேவ, சா��ர�க��, ேவத�க�� எ��ற�தனவாக�
சைம�க� ப������றன. மன� ��ப�ைழ�பைத��, அதனா� உ��க� ேகாடா� ேகா�யாக
ம�வைத�� நா� க� ��� கா��ேபா�, அைத ஒேரய�யாக மற�� ��வ�� பய��ைல.

கட�� எ������றா�, எ�ேபா�����றா�, யா�மாவா�. எ���, த� உ���� இ�ப��
��ப�� இ��பைத� கா��ேறா�. �வ�க� அ�ஞான��ேலதா� ��ப�கேள�ப����
ெகா���றா�கெள�ப� ெம�ேய. அவ�க��� யதா��த��� �ைமகேள�� ��ப�கேள��
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இ�ைல எ�ப� ெம�ேய.

ஆனா��, அ�த அ�ஞான� ஒ� ���தாேன? அைத� ெதாைல�க�தாேன ேவ���?
மன�ைத� க��த�, மன�ைத ெவ��த� எ�பெத�லா� அ�ஞான�ைத� ெதாைல�த� எ�ற
ெபா�ள�� ேவ� ெபா�� இலதா�.

அ�ஞான� கட�� மய�தாேன? அைத ஏ� ெதாைல�க ேவ���? எ�� ேக�டா� -�
‘எ�லா� கட��, ஞான�� கட��, அ�ஞான�� கட��’ எ�பைத உ�ைமயாக� ெத��த
அள�� உ�ைன� பரம ஞான� எ����ட�. உன�� அ�ஞான�� ���� ேபா���ட�.
அ�ஞான�� அதனாலா�ய ��ப�� கட�� மய� எ�ப� ெம�ேய எ�� ��ன� அைவ
���, � ஞான�� இ�ப�� எ���� கட�� ெசயெல�பைத மற�� �டாேத. அ��ட��
அ�ஞான� ���ய� ப�� வ��த� படாேத.

கட�ைள உபாஸைன ெச�தவ���ய வ� எ�ஙனெம�� :- � ���ண� ெசா���றா� –
‘நா� எ�லாவ����� �தா, எ��ட���ேத எ�லா� இய���ற�. இ�த� க���ைடேயாரான
அ�ஞ� எ�ைன வ�ப��றா�க�’ (�ைத 10-8)

எ�த ஜ������ ��ைஸ ெச�ேவா� உ�ைமயான ப�தராக மா�டா�. எ�த �வைன��
பைக�ேபா� கட��� ெம��ெதா�ட� ஆகா�, எ�த �வைன�� க�� ெவ��ெப��ேவா�
ஈச�ைடய ெம�ய�பெர�� க�த� தகா�. நா� ம�ற உ��க�ட� அ�� ெச��த ேவ���.
அதனா� உ�� வள��, அதாவ� நம�� ேம�ேம�� �வச�� வள��� ெப��� ெகா��
வ��. ந��ட� �ற� அ�� ெச��த ேவ��ெம�� எ��பா���� ெகா���, ஆனா� அேத
கால��� நா� �ற��� எ�ேபா�� மன�தா�� ெசயலா�� ���ைழ��ெகா���
இ��ேபாமா�� – அதாவ� �றைர ெவ����ெகா���, பைக��� ெகா���, சாப����
ெகா��� இ��ேபாமா�� – நா� அ��� ��ேவாெம�ப�� ஐய��ைல.

ஸ�யாஸ �� அ�ல

இ�, ேவ� �ல� பகவ� �ைதைய ஸ�யாஸ �ெல�� க���றா�க�. அதாவ� ெப�டா��
��ைளகைள� �ற��, தைலைய ெமா�ைட���� ெகா�� ஆ��யா�� ��ேவா���
எ�த�ப�ட �ெல�� �ைன��றா�க�. இைத� கா���� ஆ�ச�யமான த��த� நா�
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பா��தேத
�ைடயா�.
�ைதைய�
ேக�டவ��
ஸ�யா�ய�ல�,
ஸ�யா�ய�ல�. இ�வ�� ��யா�� ம�ன�. ���ப வா�����ேதா�.

ெசா��யவ��

�ைத�ேல பகவா� ெசா���றா� – ”அ�ஜுனா! ���லக�க��� இ�� ெச�ய
ேவ��யெதன ��� ���� ெச�ைகெயா��� என��� �ைடயா�, ‘அைடய� த�க�,
ஆனா�, எ�னா� அைடய� படாத�, எனெவா� ேபத��ைல எ���, நா� ெதா�� ெச��
ெகா��தா� இ���ேற�” என.

ஏென��, கட�� ெசா���றா� – ”நா� ெதா�� ெச�யா� வாளா இ����, உலக���
எ�லா உ��க�� எ� வ�ையேய ��ப���. அதனா�, இ�த உலக���� அ�� எ���.
அ�த அ���� நா� காரண �தனா��ப� ேந��. அ� ேநராதப� நா� எ�ேபா�� ெதா��
ெச�� ெகா�ேட����ேற�” என.

கட�� ஓயாம� ெதா�� ெச�� ெகா�����றா�. அவ� அ�டேகா�கைள� பைட�த
வ�ணமாக�� கா�த வ�ணமாக�� அ��த வ�ணமாக�� இ���றா�. இ�தைன
ேவைல�� ஒ� ேசா�ேப�� கட�� ெச�ய ���மா? கட�� க�ம ேயா�க�ேல �ற�தவ�.
அவ�
�வா�மா����
இைட�டாத
ெதா�ைல
�������றா�;
ச�சார�ைத
�������றா�; ���ப�ைத �������றா�; மைன� ம�கைள �������றா�;
��ற�தாைர�� அயலாைர�� �������றா�.

ெப�� ��ைளகைள�� ��ற�தாைர�� இன�தாைர�� நா�டாைர�� �ற�� ெச�பவ�
கட��ைடய இய�ைக ��கைள� �ற�� ெச��றா�. ஜன ச�க வா��ைகைய� �ற��
ெச�ேவா� வ�ைம இ�லாைமயா� அ�ஙன� ெச��றா�. ���ப�ைத ��ேவா� கட�ைள�
�ற�க �ய�� ப���றா�.

�����ட கால� வைர தவ�க� ெச�� ����� ��� இ�வா��ைக�� ��தேல
மக��க����ேள வழ�கமாக நைடெப��வ�த�.
ெபௗ�த மதேம �ற� ெந�ைய
உலக��� ������.

பாரதேதச�����தமத��வகா��ய�,
ச�வஜனசம��வ�எ�றஇ�த�ம�கைள��ெந���ர�ஊ���ப�ெச�த�.

ஆனா�,
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உலகவா��ைகயா�யஜக���ஒ�ேபா�றவளா�யப���ைய��ற�தவ�கேளேமேலா�எ��ைவ��
அவ�க�����ேழம�றஉலக�ைதஅட��ைவ��உலகெம�லா�ெபா�மய�எ���,
��கமய�எ����த���ெகா��வா�நா�க��பேதஞானெந�யாகஏ�ப���ம�தநாக�க�ைதநாச�ெச�ய�ய�ற

அைத ந�ல ேவைளயாக இ��யா உத�� த����ட�. ��வ ஜ�ம ��தா�த�ைத� ெபௗ�த
மத� நம� ேதச��� ஊ��த�ப���ய� ப�� நா� அத�� அ�க ந�� ெச��த இட��ைல.

ெபௗ�த மத�தா� நா� அைட�த ந�ைமக�ேல உ�ைமயான ந�ைம ஒ��தா�. அதாவ�,
���ரக ஆராதைனைய ெபௗ�த மத� ஊ��த�ப�����. ��தாக உ�டா�க��ைல.
ஏ�கனேவ���த வழ�க�ைத �க�� ��தாரமா�� ஊ��த�ப�����. ெபௗ�த�க�
ம�த��ேக�ப���ய �ைலகைள ந�மவ� த��ைடய அ��த ஞான ச���� ��வா��
க�பைன� ச���� ெத�வா�� ேதவ�க���� சைம��� ெகா�டன�. ேதவ�கைள�
�ைலக�� ைவ�� வண��த� ����� மக�தான சாதன�க�ெலா�றா�. ஆனா�
உ�ைமயான ப���ட� வண�க ேவ���.

இ�, ��த மத� இைழ�த ெப����� யாெத�ேலா இைட�கால�� மாயாவாத�ைத ந���ேள
எ�����ட�. உப�ஷ���க��� ேவத���� ‘மாயா’ எ�ற ெசா� பராச��ைய ���ப�.
இைட�கால��� மாைய ெபா�ெய�றெதா� வாத� உ�டா���.

இதனா�, ஜக� ெபா�; ேதவ�க� ெபா�; ��ய ந���ரா�க� ெபா�; மன� ெபா�; ைசத�ய�
மா��ர� ெம�. ஆதலா�, இ�த உலக��� கடைமகெள�லா� எ����ட� த�கன. இத�
இ�ப�கெள�லா� �ற���ட� த�கன, எ�றெதா� வாத� எ��த�. ‘இ��லக
இ�ப�கெள�லா� அசா�வத�; ��ப�க� சா�வத�; இ�தைகய உலக��� நா� எ�த
இ�ப�கைள�� ேதட� ��த� மடைமயா��. எனேவ எ�த� கடைமகைள�� ெச�ய���த�
�� �ரமமா��’ எ�ற க�� ஏ�ப�ட�.

உலகெம�லா� கட�� மய� எ�ற உ�ைமயான ேவதா�த�ைத� �ைத ஆதாரமாக உைடய�.
மாைய ெபா���ைல. ெபா� ேதா�றா�. �� மா��றேதெய��, மா�த� இய�ைக.

மாைய ெபா���ைல. அ� கட��� ��ேம�. இ�� �ைமக� ெவ�ெறா��த���யன,
ந�ைமக� ெச�த��� எ�த��� உ�யன. சரணாக�யா� – கட��ட� �ராத மாறாத ப��யா�
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ேயாக�ைத எ����க�. எ�லா �வ�கைள�� சமமாக� க�த� கட��க�. அதனா�,
��தைலயைட��க�. ச��ய �ரத�தா� ஆன�த�ைத அைட��க�. இ�லற� ��ைமயா�
ஈச�த�ைம அைட��க�. இ�த மக�தான உ�ைமையேய �ைத உபேத���ற�.
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Free Tamil Ebooks – எ�கைள� ப��

����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�:
����தக�கைள� ப��பத�ெக�ேற ைக�ேலேய ைவ��� ெகா�ள���ய பல க��க�
த�ேபா� ச�ைத�� வ����டன. Kindle, Nook, Android Tablets ேபா�றைவ இவ���
ெப��ப�� வ����றன. இ�தைகய க��க�� ம��� த�ேபா� 4000 �த� 6000 �பா�
வைர �ைற���ளன. எனேவ ெப��பா�ைமயான ம�க� த�ேபா� இதைன வா��
வ���றன�.
ஆ��ல����ள ����தக�க�:
ஆ��ல��� ல�ச�கண�கான ����தக�க� த�ேபா� �ைட�க� ெப���றன. அைவ PDF,
EPUB, MOBI, AZW3. ேபா�ற வ�வ�க�� இ��பதா�, அவ�ைற ேம���ய க��கைள�
ெகா�� நா� ப����டலா�.
த����ள ����தக�க�:
த��� ச�ப��ய ��தக�கெள�லா� நம�� ����தக�களாக �ைட�க�ெப�வ��ைல.
ProjectMadurai.com எ�� �� த��� ����தக�கைள ெவ���வத�கான ஒ� உ�னத
ேசைவ�� ஈ�ப���ள�. இ�த� �� இ�வைர வழ����ள த�� ����தக�க�
அைன��� PublicDomain-� உ�ளன. ஆனா� இைவ �க�� பைழய ��தக�க�.
ச�ப��ய ��தக�க� ஏ�� இ�� �ைட�க�ெப�வ��ைல.
எனேவ ஒ� த�� வாசக� ேம���ய “����தக�கைள� ப��க உத�� க��கைள”
வா���ேபா�, அவரா� எ�த ஒ� த�� ��தக�ைத�� இலவசமாக� ெபற ��யா�.
ச�ப��ய ��தக�கைள த��� ெப�வ� எ�ப�?
ச�பகாலமாக ப�ேவ� எ��தாள�க��, ப�வ�க��, ச�ப��ய �க��கைள� ப��ய
�வர�கைள� த��� எ�த� ெதாட����ளன�. அைவ இல��ய�, �ைளயா��, கலா�சார�,
உண�, ��மா, அர�ய�, �ைக�பட�கைல, வ�க� ம��� தகவ� ெதா����ப� ேபா�ற
ப�ேவ� தைல��க�� �� அைம��றன.
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நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ேச��� த�� ����தக�கைள உ�வா�க உ�ேளா�.
அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க� Creative Commons எ�� உ�ம��� ��
ெவ��ட�ப��. இ�வா� ெவ���வத� �ல� அ�த� ��தக�ைத எ��ய �ல
ஆ��ய��கான உ�ைமக� ச�ட��யாக� பா�கா�க�ப���றன. அேத ேநர��� அ�த
����தக�கைள யா� ேவ��மானா��, யா��� ேவ��மானா��, இலவசமாக வழ�கலா�.
எனேவ த�� ப���� வாசக�க� ஆ�ர�கண��� ச�ப��ய த�� ����தக�கைள
இலவசமாகேவ ெப��� ெகா�ள ����.
த������� எ�த வைல�ப������ ேவ��மானா�� ப��கைள எ��கலாமா?
�டா�.
ஒ�ெவா� வைல�ப��� அத�ெக�ேற ஒ��ல அ�ம�கைள� ெப������. ஒ�
வைல�ப��� ஆ��ய� அவர� ப���கைள “யா� ேவ��மானா�� பய�ப��தலா�” எ��
��������தா� ம��ேம அதைன நா� பய�ப��த ����.
அதாவ� “Creative Commons” எ�� உ�ம��� �� வ�� ப���கைள ம��ேம நா�
பய�ப��த ����.
அ�ப� இ�லாம� “All Rights Reserved” எ�� உ�ம��� �� இ���� ப���கைள
ந�மா� பய�ப��த ��யா�.
ேவ��மானா� “All Rights Reserved” எ�� �ள��� வைல�ப��கைள�
ெகா������ ஆ��ய��� அவர� ப���கைள “Creative Commons” உ�ம��� ��
ெவ��ட�ேகா� நா� நம� ேவ��ேகாைள� ெத���கலா�. ேம�� அவர� பைட��க�
அைன��� அவ�ைடய ெபய�� �ேழ தா� ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய�� நா� அ��க
ேவ���.
ெபா�வாக ����� ப��கைள
உ�வா��ேவா��� அவ�கள� ப��க�
�ைறய
வாசக�கைள� ெச�றைடய ேவ��� எ�ற எ�ண� இ����. நா� அவ�கள� பைட��கைள
எ��� இலவச ����தக�களாக வழ��வத�� நம��
அவ�க� அ�ம�ய��தா�, உ�ைமயாகேவ அவ�கள� பைட��க� ெப��பா�ைமயான
ம�கைள� ெச�றைட��. வாசக�க���� �ைறய ��தக�க� ப��பத��� �ைட���
வாசக�க� ஆ��ய�க�� வைல�ப�� �கவ�க�� �ட அவ�க�ைடய பைட��கைள ேத��
க������ ப��கலா�. ஆனா� நா�க� வாசக�க�� �ரம�ைத� �ைற��� வ�ண�
ஆ��ய�க�� �த�ய வைல�ப��கைள ஒ�றாக இைண�� ஒ� �� ����தக�களாக
உ�வா��� ேவைலைய� ெச��ேறா�. ேம�� அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ��தக�கைள
“����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�”-�� ஏ�ற வ�ண� வ�வைம���
ேவைலைய�� ெச��ேறா�.
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FreeTamilEbooks.com
இ�த வைல�தள���தா� ��வ�� வ�வைம��� ����தக�க� காண�ப��.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT
இ�த
வைலதள������
யா�
ேவ��மானா��
ப��ற�க�(download) ெச�� ெகா�ளலா�.

����தக�கைள

இலவசமாக�

அ�வா� ப��ற�க�(download) ெச�ய�ப�ட ��தக�கைள யா��� ேவ��மானா��
இலவசமாக வழ�கலா�.
இ�� ��க� ப�க��க �������களா?
��க� ெச�யேவ��யெத�லா� த��� எ�த�ப������ வைல�ப��க�����
ப��கைள
எ���, அவ�ைற LibreOﬃce/MS Oﬃce ேபா�ற wordprocessor-� ேபா�� ஓ� எ�ய
����தகமாக மா�� எ�க��� அ��ப��.
அ�வள�தா�!
ேம�� �ல ப�க���க� ��வ�மா�:
1.ஒ��ல ப�வ�க�/எ��தாள�க��� அவ�கள� பைட��கைள “Creative Commons”
உ�ம����� ெவ��ட�ேகா� ��ன�ச� அ���த�
2.த�னா�வல�களா�
அ��ப�ப�ட
����தக�க��
உ�ைமகைள��
தர�ைத��
ப�ேசா��த�
3.ேசாதைனக� ���� அ�ம� வழ�க�ப�ட தரமான ����தக�கைள நம� வைலதள���
ப�ேவ�ற� ெச�த�
���ப��ளவ�க� freetamilebooksteam@gmail.com எ�� �கவ��� ��ன�ச�
அ��ப��.
இ�த� ��ட��� �ல� பண� ச�பா��பவ�க� யா�?
யா���ைல.
இ�த வைல�தள� ���க ���க த�னா�வல�களா� ெசய�ப���ற ஒ� வைல�தள� ஆ��.
இத� ஒேர ேநா�க� எ�னெவ�� த��� �ைறய ����தக�கைள உ�வா��வ��, அவ�ைற
இலவசமாக பயன�க��� வழ��வ�ேம ஆ��.
ேம�� இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�, ebook reader ஏ���ெகா���
வ�வைம��� அைம��.
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இ���ட�தா� ப���கைள எ���ெகா���� ஆ��ய�/ப�வ��� எ�ன லாப�?
ஆ��ய�/ப�வ�க� இ���ட��� �ல� எ�த�தமான ெதாைக�� ெபற�ேபாவ��ைல.
ஏென��, அவ�க� ��தாக இத�ெக�� எ�தஒ� ப�ைவ�� எ���தர�ேபாவ��ைல.
ஏ�கனேவ அவ�க� எ�� ெவ�������� ப��கைள எ����தா� நா� ����தகமாக
ெவ��ட�ேபா�ேறா�.
அதாவ� அவரவ�க�� வைலதள��� இ�த� ப��க� அைன��� இலவசமாகேவ
�ைட�க�ெப�றா��, அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ெதா��� ebook reader ேபா�ற
க��க�� ப���� �த��� மா��� த�� ேவைலைய இ�த� ��ட� ெச��ற�.
த�ேபா� ம�க� ெப�ய அள�� tablets ம��� ebook readers ேபா�ற க��கைள
நா�� ெச�வதா� அவ�கைள ெந���வத�� இ� ஒ� ந�ல வா��பாக அைம��.
நக� எ��பைத அ�ம���� வைலதள�க� ஏேத�� த��� உ�ளதா?
உ�ள�.
��வ�� த��� உ�ள வைலதள�க� நக� எ��ப�ைன அ�ம����றன.
1. www.vinavu.com
2. www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. kaniyam.com
5. blog.ravidreams.net
எ�வா� ஒ� எ��தாள�ட� Creative Commons உ�ம��� �� அவர� பைட��கைள
ெவ���மா� ��வ�?
இத�� ��வ�மா� ஒ� ��ன�சைல அ��ப ேவ���.
<�வ�க�>
உ�கள� வைல�தள� அ�ைம [வைலதள��� ெபய�].
த�ேபா� ப��பத�� உபேயாக�ப�� க��களாக Mobiles ம��� ப�ேவ� ைக�����
க��க�� எ���ைக அ�க��� வ���ள�.
இ��ைல�� நா�க� http://www.FreeTamilEbooks.com எ�� வைலதள���,
ப�ேவ� த�� ����தக�கைள ெவ�ேவ� �ைறக�� �� ேசக��பத�கான ஒ� ��ய
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��ட��� ஈ�ப���ேளா�.
இ�� ேசக��க�ப�� ����தக�க� ப�ேவ� க��� க��களான Desktop,ebook
readers like kindl, nook, mobiles, tablets with android, iOS ேபா�றவ���
ப���� வ�ண� அைம��. அதாவ� இ�தைகய க��க� support ெச��� odt, pdf,
ebub, azw ேபா�ற வ�வைம��� ��தக�க� அைம��.
இத�காக நா�க� உ�கள� வைலதள������ ப��கைள
ெபற �����ேறா�. இத� �ல� உ�கள� ப��க�
உலகள�� இ���� வாசக�க�� க��கைள ேநர�யாக� ெச�றைட��.
எனேவ உ�கள� வைலதள������ ப��கைள
�ர�ெய��பத���
����தக�களாக மா��வத��� உ�கள� அ�ம�ைய ேவ���ேறா�.

அவ�ைற

இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�� க���பாக ஆ��யராக உ�க�� ெபய�� ம���
உ�கள� வைலதள �கவ��� இட�ெப��. ேம�� இைவ “Creative Commons”
உ�ம��� �� ம���தா� ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய�� அ���ேறா�.
http://creativecommons.org/licenses/
��க� எ�கைள ��வ�� �கவ�க�� ெதாட�� ெகா�ளலா�.
e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G
+:
https://plus.google.com/communities
/108817760492177970948

ந��.
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உ�க� பைட��கைள ெவ��டலாேம

உ�க� பைட��கைள ெவ��டலாேம

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

–

https://www.youtube.com

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