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எ��ைர
பயண�க� நம�� பல� பல அ�பவ�கைள� ெப��� த��ற�. ஒ�ெவா�
பயண�� ஏேதா ஒ� �த��� பய��ளதாக� தா� அைம�ற�. பயண�க��
ேபா� பா���� �த� �தமான ம�த�க�, ச����� சவா�க�, ெத���
ெகா��� ��ய �ஷய�க� என ஒ�ெவா��� நம�� ஒ� பாட� தா�.
ெதாட��� பயண� ெச�� ெகா����ப� என�� ���தமான ஒ� �ஷய�.
அ�ப� ம��ய �ரேதச மா�ல��� �ல இட�க��� நா�� நா�க� ெச�த
பயண��� நா� பா��த இட�க�, ச���த ம�த�க�, �ைட�த அ�பவ�க�
ஏராள�.
பயண��� ஒ� ப��யாக மனவள��� �ைற�தவ�க�, Autism, Cerebral Palcy
ேபா�ற �ழ�ைதக���� ெப�யவ�க���� ப��� அ���� ROSHNI எ��ற
ைமய����� ெச����ேதா�. வா��� நா� ச����� ��ய �ர�சைனக��ேக
�வ�� ேபா�� நம�� அ�ேக இ��தவ�கைள� பா����ேபா� நம�
�ர�சைனெய�லா� ஒ��ேம இ�ைல எ�ற எ�ண� ��சய� ேதா���…
என��� ேதா��ய�. ���யாசமான ஒ� அ�பவ� அ�.

ஓ��சா எ�� நகர� ஒ��� த�����தேபா� மாைல ேவைளக�� �ள��க�
இ��தா�� அைண�� ���றா�க�. எ��� இ���. எத�� எ�� ��யா�
நா�க� ஒ� ஒ��� ஒ��� �க���� பா���� ெகா����க, ெவ�ேய
வ�தேபா� எ�க� �� ஒ� பைடெய��� நட�த� – ஊேர இ��� ���
இ��க� காரண� அ�த பைடெய��� தா�. அ��� �ன� �ன� நட���
பைடெய���! எ�னெவா� அ�பவ�….
பழைம, ��ைம, அர�மைனக�, வ�பா��� தல�க�, இய�ைக எ��, வன�க�
என இ�ேக பா��த இட�க�, �ைட�த அ�பவ�க� ஏராள�. “யா� ெப�ற
இ�ப� ெப�க இ�ைவயக�” எ�ப� ேபால, என��� �ைட�த அ�பவ�கைள
என� வைல���� [ச���த�� ����த��] எ��ேன�. இ�ேபா� அவ�ைற�
ெதா��� ����தகமாக�� ெவ���வ�� ம����. உ�க���� உ�க�
ந�ப�க���� உத�யாக இ���� என ந���ேற�.
ம��ய� �ரேதச� அைழ��ற�….. வா��க� பய��ேபா�!
எ�ெற��� அ��ட�
ெவ�க� நாகரா�
�� ���.
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க���ைர
இல��ய�க� இ�தாவத��� பல காரண�க� இ����றன. அ�� ���யமான
ஒ��, க�ைத, கைத, க��ைர ேபா�ற இல��ய� பைட��க���ள, அைத�
பைட�தவ�� ��தான வா��ைதகைள� தா��ய வ�க�, அைத வா��பவைர�
த� �ற�ேல��, அ�பைட�பா� க�ட கா��கைள� கா����, ெகா�ட
ம���ைன� ெகா�ள� ெச��, அவ� ���ய இ�ப ெவ�ள���
வா��பவைர�� ��க ைவ��� எ�ப�தா� உ�ைம. அ�ப����ைக��,
இல��ய�பைட�ேப ஒ� பயண� க��ைரயானா� எ�ப� இ����?!
க���� ���தா�� கா��க� ஒ�ெவா�ைற�� க�ணா� காணாமேலேய
மன�க��� காண���ய வா��ைப அ�லவா நா� �ைட�க� ெப�ேவா�!
அ�தைகய பயண�கைள ேம�ெகா�பவ��, அைத எ��பவ�� ந�
ெவ�க��யானா�, வா��பவ�க� எ�லா�த���� ெகா��� ைவ�தவ�க�
எ��தாேன ெசா�லேவ���! எனேவ, இைத வா��க� ��மா��த ��க�
ெகா��� ைவ�தவேர.
தா� க�ட கா��கைள� க��தமாக �வ���� �ற��, கா�� ேக�பைவக��
எ�ேலா�� அ�ய ேவ��யைத ம��� அளவாக, அழகாக� ெசா��� �ற��,
இைட�ைடேய ேதைவயான இட���, ேதைவயான அள�� த� க���கைள��,
எ�ண�கைள��, த�னக�ேத மல�� �ைன�கைள�� ேச���� த�
பைட��கைள அழ�ப���� �ற�� வா��தவ� ந� ெவ�க��. இய�ைகைய�
����� �சா� ஆ�ய ஆ��ல� க�ஞ� ���ய� ேவ���ெவா�� (William
Wordsworth) �ைன��� வ�வைத� த���க ��ய��ைல. “The spontaneous
overflow of powerful feelings: it takes its origin from emotion Recollected in
Tranquility”. “Nature teaches everything to us. Nature watches us every time”.
இய�ைக நம�� எ�லாேம க��� த��ற�”.
ெவ�க�� அவ�க�� எ���க� வ�கரமானைவ. �க எ�தான நைட��
ெசா��� ெச�வ� �க �க� �ற�பான ஒ��. பயண� க��ைரக�� இைடேய
��� நைக��ைவ�� �ர� வ�வ� ேம�� �ைவ���வதாகேவ இ����ற�.
“ஜ�ன� வ�ேய ���ண� ெத��றாரா எ�� பா��ேத�. அவைர�
காண��ைல. ேகா�ய�க�ட� “மா��� வா�” ெச�� ��டா� ேபால.”
“ஆ�ரா எ�றா� ெகா�ச� உதற�. பல �ைற தா�மஹா� ெச�ற���.
ஷாஜஹா� �ட இ�தைன �ைற பா��க வ�த��ைல எ�� ெசா��� ெகா��
��தா� �டேவ வ�� ��டா�?!!” எ�பன �ல உதாரண�கேள.

அவ� �ல வ�ட�க��� ��, அ�வலக��� இர�� மாத ப��� ஒ���
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கல�� ெகா�டேபா�, ப����� ஒ� ப��யாக� த� அ�வலக
ந�ப�க�ட� ம��ய �ரேதச மா�ல��� ேம�ெகா�ட 4 நா� பயண���
க�ட கா��கைள� த� வைல�தள��� 27 இ�ைககளாக ெவ������தா�.
இேதா இ�ேபா� அவ�ைற� ெதா��� ஒ� �� ��தகமாக
ெவ�������டா�. ேநர�ைத �ணா�காம�, பயண��� அ��த ப��ைய
வா��க, அ��த இ�ைக வ�� வைர கா����க ேவ��ய அவ�யேம இ�லாம�
உ�கா��த இட��ேலேய ஒேர ��சாக அவர� நா�� நா� பயண�ைத நா��
பய��� ����, ந� மன�� ேச��� ைவ�க� �ைட�த அ�ய வா����.
இ�பயண� க��ைர வா��ைக��, “�ல சமய�க�� பயண� ஆழமான
அ�ைப��, ேநச�ைத�� �ட ��ய ைவ��ற�. பல ��ய ந��கைள
உ�வா���ற�. ��ய ம�த�கைள ேந��க ைவ��ற�. இ�த உலக� �க��
பர�த�, அ�� எ�ண�ற ரக�ய�க� ஒ�������றன” எ�பைத உணர
ைவ��ற�. அத��� �ற�த உதாரணமாக, “ேரா��”�� -“REHABILITATION
OPPORTUNITIES SERVICE & HEALTH FOR THE NEUROLOGICAL
IMPAIRED”- நா�� ெவ�க�� ச���த அ�ைல��, ேசதைன�� கா��ேறா�.
இ�த� க��ைர�� பல இட�கைள� ப��ய ����கைள �க அ�ைமயாக�
ெசா��� ெச���றா�. இட�க�� வரலா�கைள� �ட �ைன�� ைவ���
ெகா�� அவ� அனாயாசமாக� ெசா��வ� �க �க �ய�பாக இ����ற�.
���கமான தகவ�கைள� த�வ�� வ�லவராக�� இ����றா�.
தா�ேச�� சமா��க�ேக ���� ����� ேராஜா�கைள�� கா��ேறா�.
இைலக� �ன� �ன� ப� ேபா�ெகா������ ��ய�ெச�ைய� க��
வ����ேறா�. ெஜய�லா� அர�மைன சா�பா�� ேமைச�� இய���
ெவ�� ர�ைல� க�� நா�� �ய��ேறா�. 7 ட� எைட��ள 248
ெம��வ���கைள ஏ�ற ����ற அல�கார �ள�ைக� க�� அ�ச���ேறா�.
அர�மைன�� ைவ�க�ப������, ேவ�ைடயாட�ப��� பத�ப���ய
��கைள� க�டவ�, “��க�� எ���ைக �ைற�� ��ட� என� �ல��
எ�ன பய�? அ�த� கால��ேலேய இ� ேபா�ற ராஜா�க��, ெவ�ைள�
கார�க�� நம� நா��� ெசா�ைத ம��� அ���� ெகா�ள��ைல. நம�
வன�க�� ெச�வ��ைன�� அ�லவா அ���� ெகா�����றா�க�.” எ��
ப��த அவர� ஆத�க� ந�ைம�� ெதா��� ெகா���ற�.

�வா�ய� �ைற� ைக�க� ெந�த, த�பா� ஹா�� ���க�ப������,
ஆ�ய�க�ட��ேலேய �க� ெப�ய க�பள�ைத� க�� �ய��ேறா�. �வா�ய�
ேகா�ைட�� கா�� க�லாலான �ைர� �ைலைய� க�� அ�சய��ேறா�.
�வா�ய� ேகா�ைட�� கா���க�ப�� ஒ��� ஒ��� �க���ைய�
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ேக�பேதா� ம��ம�ல, �வா�ய�� ெபய���� காரணமான �வா�பா
��வ�� �ரைல�� ேக��ேறா�. மா�யா� ம�மக� ேகா�� எ�பைத
வா��த�� �க�� ஆ�ச�யமாக இ��த�. அைத ��க�� வா��� �ய���க�.
தா�மகா� ேபா� அ���ள ��� மகா� எ��ப�பட� காரணமான அ�த
மா���யாைள நா�� ந� மன�க��� கா��ேறா�. “��ரா” அைண��
பட� சவா� ெச��ேறா�. மாத� ேத�ய ��கா�� �ற�த ���� பய���
மா� ��ட�கைள��, ம��கைள�� கா��ேறா�. “பைதயா ���” �வ��க
த�சன� ெச��ேறா�.
இ��ய அரசா�க�தா� மஹா��� �ர�கா� ெப�ற, “கத�” மர�ைத�
பா���ேறா�. ��ைக� ெபா��கைள ஏ��ம� ெச��� ெதா��சாைல��
���� இட�ப������ அ�வக�தா, இ��, �ய�கா�, ேம�� ேபா�றவ�ைற�
க�� �ய��ேறா�. ஓ��சா���ள ராமராஜா ம��ைர� த����ேறா�.
ஜா���� ெப� ����� தயா��க�ப�� ர�� இ���க� ம���
�ரா��ஃபா�ம�கைள�� க�ட�� ெவ�க���ட� ர�ேல� அவ�
��������, நா� ந� ������ பய���ேறா�.
ெவ�க���� ெசல�� நா�� நா� இலவசமாக ம��ய��ரேதச���
பய��தத��� க���பாக ���� ெவ�க�நாகரா� (ெவ�க��) அவ�க���
ந�� ெசா��ேய ஆக ேவ��� எ�ற ��மான�ைத, இைத வா����
ஒ�ெவா�வ�� �ைன�பா�க� எ�ப�� எ�க��� எ�த�த ச�ேதக�� இ�ைல.
ம�றவ�க� பா��காத பா�ைவ�� பா��� எ��வ� இவர� த�� �ற��.
ஒ�ேவைள அவ���� �ைக�பட� கைல�� ஆ�வ� இ��பதா� காெமரா க�க�
வ� பா��ப� ேபா� பா��பதா�� இ��கலா�. அதனா�தாேனா எ�னேவா இவ�
த�� ����க� ம�����, பயண� ெச��� ேபா� எ���� �ைக�பட�க��
பல ���யாசமாக, �க �க அ�ைமயாக� க���� ���த��பைவயாக
இ����றன. இவர� பயண�����க� நா� பயண� ேம�ெகா�ள உத�யாக��
இ����றன எ�பைத�� இ��� �����டாக ேவ���.
ஒ� ந�ல யா��க� தன� பயண�ைத� ����� பல அ�பவ� பாட�கைள��,
தன� பா�ைவைய��, க����கைள�� பயண� க��ைரகளாக� ப�� ெச�வ��
தவ�வ��ைல எ�பைத ���� ெவ�க� நாகரா� ������ளா�. ������
வ���றா� தன� வைல�தள��� www.venkatnagaraj.blogspot.com. வா����
பா��க�. ��க�� எ�க� க��ைத ஏ��� ெகா���க�! ெவ�க���ட�
அவர� க��ைர வ� பயண� ெச�ய�ேபா�� உ�க��� எ�க� வா���க�.

�ள�தர�/�தா
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http://thillaiakathuchronicles.blogspot.in/
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ெபா�ளட�க�
ப��-1: ம��ய��ரேதச� அைழ��ற�….
ப��-2: ெவ��ச� �ற�க���…
ப��-3: தா�ேச� மா�� ��க ந�லா பாட�மா?
ப��-4: �ர�மா�ட��� ம�ெபய�
ப��-5: ெவ�� ர��� வ�� பான�க�
ப��-6: இ�வ�லேவா �ள��!
ப��-7: வ�ணமயமான ேகா�ைட
ப��-8: மா�யா� – ம�மக� ேகா��
ப��-9: ேத� கா ம���
ப��-10: ேகா�ைட�� ஒ��� ஒ���
ப��-11: க� கவ� காத�
ப��-12: ��யனா� ேகா��
ப��-13: ��ரா அைண
ப��-14: ��ெகா��ட� வரேவ��
ப��-15: ஓ மாேன மாேன… உ�ைன�தாேன…
ப��-16: க�ம� �ைற�த இய�ைக ஊ��
ப��-17: ராஜா-ரா� �ைடக�
ப��-18: ப���னா� ஒ� மா�ைக…
ப��-19: எ�ன �ைல அழேக…
ப��-20: ஓ��சா எ�ெறா� நகர�…
ப��-21: ஓ��சா�� ஒ��� ஒ���
ப��-22: ரா� �ர��� – பாட�� நடன��
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ப��-23: ரா� ராஜா ம���
ப��-24: ஓ�யமா� ஒ� மா�ைக – ரா�மஹா�
ப��-25: எ�ெக�� கா��� ���யடா!
ப��-26: எ�ேகா மண� ��ேத…
ப��-27: ஜா���� ர�� இ���
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1

ம��ய��ரேதச� அைழ��ற�….

ம��ய� �ரேதச�…. இ�மா�ல��ைன இ��யா�� இதய� எ�� இைத�
ெசா��றா�க�. இ�மா�ல��� பல அ�ைமயான ���லா� தல�க� உ��.
ெப��பா�� த�ழக������ வட�ேக ���லாவாக வ�பவ�க� ஆ�ரா,
ஹ��வா�, ��ேக�, ப��நா�, ேகதா�நா�, ��லா, மணா� ேபா�ற
இட�க��ேக ெச�வா�க�. வ��� இ���� ம��ய� �ரேதச����
அ�வளவாக� ெச�வ��ைல. அ�ேக�� வன�க�, அர�மைனக�, ேகா��க�
என� பா��க ேவ��ய �ைறய இட�க� உ��.

அ�வலக��� இர�� மாத ப��� ஒ��� கல�� ெகா�டேபா�, ப�����
ஒ� ப��யாக ம��ய� �ரேதச���� நா�� நா�க� பயண� ேம�ெகா�ேடா�.
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அ�பயண���, �வா�ய�, ����, ஓ��சா, ஜா�� ஆ�ய நா�� இட�க���
நா�க� ெச�வதாக� ��ட�. அ�த� பயண��� நா�க� ெச�ற இட�க�,
அ���ள ���லா� தல�க�, அ�வலக�க� ப��ய �ல ����க�
ஆ�யவ�ைற இ�ப����� வர�ேபா�� ப��க��� பா��கலா�!
காைல 06.15 ம��� �� ��� ர�� �ைலய������ ேபாபா� ெச���
ஷதா�� �ைர� வ���� எ�க��கான பயண����க� ப��
ெச�ய�ப����தன. ������� 05.30 ம���� �ள�� ர�� �ைலய�
ெச�றைட�ேத�. ப����� ப��� மாணவ�க� த�ர [அட மாணவ�க�
எ�� ெசா��� ெகா�வ�� எ�னெவா� ஆன�த�….], ப���யாள�,
அவ�ைடய மைன� ம��� ம��ய��ரேதச ���லா� �ைற�� ப����� ��
ேரா�� ப�நாக� என ெமா�த� 14 ேப�க� ெகா�ட ��வா� பயண��ைன
இ�ேத ெதாட��ேனா�.
ஷதா�� �ள��ய�ட� ஒ�ெவா� பய���� ஒ� பா��� த��� ெகா����
ெகா�� வ�தா� ஒ� ஐ.ஆ�.�.�.�. ��ப��. ��னாேலேய இ��ெமா�
��ப�� ெச���தா�க� ெகா���� ெகா�� வ�தா�. என�� ��னா�
அம�����த ஒ� ெப�யவ�, ஆ��ல�, ��� ஆ�ய இர�� ெமா�க���
வைக�� இர��, ��� என ஐ�தா� ேப�ப�க� ேக�க, ��ப�� ஒ�
ேப�ப�தா� த�ேவ� என� ெசா�ல, அவ� அட� ���க, கைட��� ெஜ��த�
ெப�யவ� தா�.
நா� இ��த ெப���� நா�� ந�ப�க�. அ�� இ�வ��� ப�க��� ப�க��
இ��ைகக�. ம�ற இ�வ��� த�� த� இட��� இ��த�. �� வய� ராேக�
ேராஷ� ேபா�ற ஒ�வ�ட� இட� மா� உ�கார� ெசா�ல, எ�கைள� பா���
�ைற�தா�. எ�ேக அவ� ����� ேராஷைன ைவ�� எ��த� பட��ைன�
பா��க ைவ�� ��வாேரா எ�� மன�� பய� ேதா�ற ��� ��ேடா�.
ந�ந�ேவ கா�, ேத��, ��ெக�, �ற�, உ��மா, உ���லாத ச��, சா�பா�,
�ர�� �ெர� எ�ெற�லா� சா��ட� ெகா��தா�க�. ”ப�ைச �றேம ப�ைச
�றேம” எ�� மன��� பா�யப� ெவ�ேய ேவ��ைக பா��தப�ேய 08.00
ம��� ம�ரா வ�ேதா�. ஜ�ன� வ�ேய ���ண� ெத��றாரா எ��
பா��ேத�. அவைர� காண��ைல. ேகா�ய�க�ட� “மா��� வா�” ெச��
��டா� ேபால.
��� ேநர பயண����� ��னேர ”ராஜா � ம��” ர�� �ைலய��ைன�
கட�த� எ�க� ர��. அ��த� ஆ�ரா தா�. ஏ�கனேவ நம�� ஆ�ரா எ�றா�
ெகா�ச� உதற�. பல �ைற தா�மஹா� ெச�ற��� – ��� வ��
ந�ப�கைள அைழ��� ெச�வ� என��� பழ�கமாக இ��த�. ஷாஜஹா� �ட
இ�தைன �ைற பா��க வ�த��ைல எ�� ெசா��� ெகா�� ��தா� �டேவ
வ�� ��டா� எ�ற ��தைனைய ”��தா� வ����டா�” எ�� ப�வாக
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ெசா������ேற�. ந�ல ேவைள… இ�ேபா� ஆ�ரா�� இற�க�
ேபாவ��ைல.
எ�லா வட இ��ய நகர�கைள� ேபாலேவ இ��� �ெம�� �ச�படாத
ெவ���வ�கைள ெகா�ட ��க�. அ���கைள� பா��தப� �ட��� ��ட
த�டவாள�க�. ேந�� ெப�த மைழேயா? ஆ�கா�ேக த��� ேத���
�ட��ற�. அ� ச�…. ெகா��க�� �ற�க ேவ��ேம…
ஆ�ரா���� �ற� 09.15 ம� அள�� �ேரனா நகைர� ெச�றைட�ேதா�.
ஆ��ல��� ஏேனா இைத Morena என எ�� இ���றா�க�. அ�� அவ�க�
எ�ப� எ��னா�கேளா அைதேய இ�ன�� ெதாட��ேறா�.
எ�க��� உண� வழ��ய ��ப�� ஒ� த��� ேசா��, க�க�� ேபா�றைவ
ைவ�� “���” வா���ெகா�ள ஒ�ெவா� இ��ைகயாக வ�� ெகா��
இ��தா�. ேப�ப� அ��� �க��ைன� �����ெகா�� ேப�ப� ப��க
ஆர���� ��டா�.
ர�� வழ�க�ேபாலேவ தாமதமாக� ெச�� ெகா�� இ���ற�. 09.30�� ேசர
ேவ��ய வ�� 09.50�� ெச�றைட�த�. எ�கள� ெமா�த பயண��
ம��ய�ரேதச ���லா ��வன��� �ல� ஏ�பா� ெச�ய�ப�� இ��ததா�
�ர�சைன இ�ைல. �வா�ய� ர�� �ைலய��� ெவ�ேய ��� இேனாவா
கா�க� எ�க��காக� கா����த�.
இர�� �ைலய��� இ��� நா�க� ெச�ற இட��ைன� ப�� அ��த
ப���� ெதாட��ேற�. பயண அ���ைன� ேபா�க� ெகா�ச� ஓ�� எ����
ெகா�ள ேவ���.
அ��த ப���� ச���ேபா�…..
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2

ெவ��ச� �ற�க���…

“ம��ய��ரேதச� அைழ��ற�…..” எ�� �த� ப���� ஓ�� எ����ெகா��
வ��ேற� என எ�� இ��ேத�. ��க�� ஓ�� எ��������களா?
�வா�ய� ர�� �ைலய������ �ற�ப�ட இ�ேனாவா கா�க�, ேநராக
”தா�ேச� ெர�ெட��” ெச�� தா� ��ற�. ம��ய� �ரேதச ���லா
��வன� நட��� ஒ� த��� ��� அ�. நக�� ம���� ந�ல வச�க�ட�
ந�றாக இ���ற� இ�த ���.

எ�க��காக ஒ��க�ப�ட அைற�� ெச�� ெகா�ச� ஓ�� எ���,
எ�ேலா�� �ள��ேனா�. நா�க� ெச�ற இட� ராம���ணா ஆ�ரம���
ஒ� ப���� நட��� ”ேரா��” எ��ற ஒ� த�யா� ெதா�� ��வன����.
ஆ��ல��� “REHABILITATION OPPORTUNITIES SERVICE & HEALTH FOR
THE NEUROLOGICAL IMPAIRED” எ�பைத� ���� ROSHNI எ��
அைழ��றா�க�. ����� ேரா�� எ�றா� ெவ��ச� எ�� அ��த�.
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இவ�க� மனவள��� �ைற�தவ�க�, Autism, Cerebral Palsy ஆ�யவ�றா�
பா��க�ப�ட �ழ�ைதக���� ெப�யவ�க���� ப��� அ���� ெகா��
இ���றா�க�.
நைட�ைற�� அவ�க��� உத�� ப���க� த�ர இ� �ழ�ைதக��� ேப�ப�
ைபக� ெச�ய��, ��க�� எ��ரா�ட� ெச�வ�, அழ�ய கல� �ைச�க�
ெச�வ�, ரா�� ெச�வ�, ��ய ம� மாைலக� ெச�வ� எ�� �ைறய
ைகேவைலக� ெச�ய க��� ெகா���றா�க�.

அ�த ��வன��� இய��ன� ��ம� ம��ளா ப�ட�க� எ�கைள ஒ�ெவா�
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இடமாக� ���� கா���� அவ�க� ெச�� வ�� ப���கைள� ப��ய
�ள�க�கைள அ��தா�. ஒ�ெவா� வ��பைறயாக� ���� பா����
ெகா�� வ�ேதா�. அ�ப�� பா��த ஒ� அைற�� அ�� எ�ற ��வ�
ேப�ப� கவ�க� ெச�� ெகா�� இ��தா�. அவ�ட��, ம�ற
��வ�க�ட�� ேப���� ெவ�ேய வ�த�ட�, ேசத� எ��ற ��வ� “��க
எ�லா� அ�� வ����� ம��� ேபா��� வ���க, எ�ேனாட வ������
வா�க எ�� பாசமாக அவ� ெமா��� அைழ�க, அவைன வ��த�பட ைவ�க
ேவ�டாெமன அ���வ�ட� நா�க� ெச�ல, அவன� �ட ப���
எ�ேலாைர�� அ��க� ெச�� ைவ�தா�.
ஒ�ெவா� �ழ�ைதக������தா� எ�தைன� எ�தைன �றைமக�? �ல
�ழ�ைதக� ைதய� க��� ெகா��றா�க�, �ல� ேப�ப� கவ�க�
ெச��றா�க�. ேவ� �ல� ஒ� ெப�ய �டைவ�� ைகேவைலக� ெச��
வ��றா�க�. இவ�க� ெச��� எ�லா� ெபா��க�� அர�� அ�கா�யான
“Mrignaini” �� ��க�ப���றன.
இ�த இட����� ெச�ற �ற� மன�ேல ஒ� அ��த�. வா��� நா�
ச����� ��ய �ர�சைனக��ேக �வ�� ேபா�� நம��, இவ�கைள�
பா����ேபா� நம� �ர�சைனெய�லா� ஒ��ேம இ�ைல எ�ற எ�ண�
��சய� ேதா���… என��� ேதா��ய�.
ேம�� ெபா�ைம இ�லாத எ�ைன� ேபா�ற �ல��� இ�த இட���
ப����� ந�ப�கைள� பா��தா� ��சய� ந�ல மா�ற� ஏ�ப��. ஏ�ப�ட�.
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அவ�க��� எ�களா� ���த உத�கைள� ெச�� ��� மன�� �����ட�
ெவ�ேய வ�ேதா�. அவ�க��� உதவ �ைன�பவ�க� அவ�கள�
இைணயதள��ைன� ெச�� பா��கலா�.
அ��த ப���� ஒ� நவர��ன� பா��க� ேபா�ேறா�!
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3

தா�ேச� மா�� ��க ந�லா பாட�மா?

ரா�த� பா�ேட எ�ற இய�ெபயைர� ெகா�ட தா�ேச� �� வய�ேலேய
இைச�� வ�லைம ெப�றவராக இ��தா� என வரலா��� ����க�
����றன. அவ� தம� இைச�ைன ம�ரா�� அ�ேக இ����
���தாவன��� இ��த �வா� ஹ�தா� எ�பவ�ட� க�றதாக��, அவர�
இைச�� மய��ய அ�ேபாைதய �வா�ய� மஹாராஜா மா��� ேதாம�
அவ��� தா�ேச� எ�ற ப�ட�ைத வழ��யதாக�� ெசா�னா� எ�க�ட�
வ�த ைக�.
தா�ேச� தன� பாட�னாேலேய �ள��கைள எ�ய ைவ��� �றைம�
ெப�றவராக இ��தா� எ��� ெசா�ல�ப��ற�. அவர� மக� த��ைடய
இைச�� �ல� மைழைய வரைவ�ததாக�� ெசா��றா�க�.
��னா�� இவர� இைசைய� ப��� ேக���ப�ட �கலாய� ேபரரச� அ�ப�
தா�ேச� அவ�கைள� தன� அரசைவ�ேலேய இ��க� ெசா�� அவர�
இைச�ேல மய��யதாக�� தா�ேச� அ�பர� மக� ெமஹ���சாைவ
21

மண�ததாக�� ெசா��� ெகா�� வ�தா� எ�கள� ைக�.
�ஃ� பாட�கைள ம��ெமா� ���ட� க��� ெகா�� இ���றா�. அ�த
���� ெபய� �க�ம� க��. த�ேபா� தா�ேச� சமா� �ட �க�ம� க��
அவ�க�ைடய சமா� இ���� இட��� �� ப�கேம இ���ற�.

�க�ம� க��� சமா� இ���� க��ட� �க� �ற�பாக, ச�ர வ�வ���
அைம�க�ப�� இ���ற�. அத� ப�க�க�� அ�ேகாண வ��� ஒ�
��ற��� க��ட�� பா��பத�� அழகா� இ���ற�.

�� �ற��� இ���� தா�ேச� சமா� க�� சமா� அள���� ெப�யதாக
இ�லாம� ச�ேற ��ய ச�ரமாக, ��க� அைம�க�ப�� அழகா� இ����
ஒ� க��ட��� ந�ேவ அைம�க�ப�� இ���ற�.
22

இ�த இட� ��வ�� �ைறய ��ெச�க� இ����றன. ேராஜா�க� ����
�����ற�. ம��ைக� ெச�க�� இ�ேபா� தா� ெமா��க�
வ������றன. இ��� ெபய� ெத�யாத ��க�� �ைறய இ��தன.

இ�ேபா�� ஒ�ெவா� நவ�ப�-�ச�ப� மாத�க�� ஒ� ச��த ச�ேமளன�
நட�த�ப��ற�. அ�� உல����� பல� கல�� ெகா�� �ற����றா�க�
என� ெசா�னா� �ட வ�த ஒ�வ�.

அவர� சமா� த�ேபா� இ���� இட��ேலேய ஒ� ெப�ய ��ய மர�
இ��ததாக�� அத� இைலைய அ�வ�ேபா� சா���டதா� தா� அவ���
இ�ய �ர� வ�ததாக�� ெசா��றா�க�. இ�ேபா� அ�த மர� ப���ேபா�
���� ��டதா�, ம��ய� �ரேதச அரசா�க� அ�ேக ஒ� ��ய�ெச�ைய
ந�� வள��� வ��றா�க�. ஆனா� அ� ெப�ய மரமாக வள�வ� ச�ேதகேம.
காரண� …
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வ�ேவா� ேபாேவாெர�லா� தா�� தா�ேசனாக ஆகேவ��� எ�ற
எ�ண��� ெச�ைய� ���� ேபாட�ப������ க�� வைல��� ைகைய
��� இைலகைள� ப���� சா�����றன�. த��பத�ேகா, பா�கா�பத�ேகா
யா�� இ��பதாக� ெத�ய��ைல. க��ட��� �ழ�� �ல� ���� ெகா��
இ��தன�. ஒ�ேவைள அவ�க�தா� பா�காவல�கேளா?
இ�� இ��ெமா� ெகா�ைம எ�னெவ��, ைகைய ��� இைலகைள�
ப��� வா�� ேபா�� ெம�றப�ேய பா� ேவ� பா���றா�க�. தா�ேச�
ம��� உ�ேரா� இ�����தா� பாவ� அ�த இட��ைன ��� ஓ�ேய
ேபா���பா�. ”’��க ந�லா பாட�மா?’�� ேக���� இ�ப� ெசா�னா
எ�ப�?” எ�� ேக�பவ�க���, ந�ல ��வாக� பா���� க���
ெகா���கேள�.
அ��த ப���� உ�கைள ஒ� அர�மைன�� அைழ��� ெச�ல� ேபா�ேற�.
அர�மைன�� இ���� உண�� உ�க��� வர ராஜா – ரா�
உைடெய�லா� ேபா������ தயாரா இ��க. ச�யா!
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4

�ர�மா�ட��� ம�ெபய�

தா�ேச�� சமா������ ���� நா�க� த�����த ”தா�ேச�
ெர�ெட��”�� ம�ய உண� உ�ெகா�ேடா�.

14 ேப�க���� ஒ� ��ட ேமைஜ�� உண� ப�மாற�ப�ட�. வட இ��ய
உண� வைககேள �ரதான உணவாக இ��த�. �ேசா மா�ல�தவ�க� அைசவ
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உண�� ம�றவ�க� ைசவ உண�� உ�ெகா�ேடா�. ��� ஓ����� ��
எ�கள� அ��த இல�கான ெஜ��லா� அர�மைன ம��� அ��கா��யக�
ெச�ேறா�.
இ�த அர�மைன��� ெச�ல� க�டண� இ��ய�க��� �.40-�
ெவ�நா�டவ�க��� �.300-�. �ைக�பட� க�� எ���� ெச�ல
இ��ய�க�ட� த�யாக 60 �பா� வா���றா�க�. ெவ�நா�டவ�க���
அ�கமா�. வார��� எ�லா நா�க�� [�த� �ழைம த�ர] காைல 10.00 ம�
�த� மாைல 05.30 வைர �ற������.
எ�ன ஒ� �ர�மா�ட�…

���யா ராஜா�க� ம��� அவர� ���ப உ���ன�க� அைனவ�� இ��க
உபேயாக�ப���� அர�மைன ெஜ��லா� ேபல�. அ�� இ����
�������� அ�கமான ெமா�த அைறக�� 35 அைறகைள அ�கா��யகமாக
உ�வா�� அ�� ப�ேவ� கைல�ெபா��கைள ைவ�����றா�க�.
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இ�த அைறகைள� பா����ேபா� அ�த அர�மைன�� �ர�மா�ட�
�ள���ற�. ஜயா�ரா� ���யா அவ�களா� 1874 ஆ� வ�ட�
உ�வா�க�ப�ட இ�த அர�மைன ேவ�� நா�� இளவரசைர வரேவ�கெவன
��� வ�ட�க�� [1872-74] க�� ���க�ப�டதா�.
ஜயா�ரா� ���யா��� ெமா�த� நா�� மைன�க�. [அட பல��� ஒ�
மைன� �ைட��றேத க�டமாக இ���� இ�கால��� இைத �ைன�தா�
ெபாறாைமயாக� தா� இ����…]. நா�காவ� மைன�யான சா�யாபா� �ல�
அவ��� நா�காவ� மக� �ற�தா�. அவ�தா� மாேதாரா� ���யா.
ஜயா�ரா� ���யா���� �ற� �வா�ய� மஹாராஜா ஆனவ�.
மாேதாரா� ���யா���� இர�� மைன�க�! �தலாவ� மைன�
��ளமானவ�. இர�டாவ� மைன� உயர�. �தலாவ� மைன����
�ழ�ைதக� இ�லாததா� இர�டாவ� க�யாண� ெச�� ெகா�டதாக�
ெசா��றா�க�.
இ�த அர�மைனைய �வா�ரா� கால��� க�����தா��, மாேதாரா�
கால��� உ�ேயாக�ப���ய பல ெபா��க� இ�ேக ைவ�க�ப������றன.
நா� அ� ரா���� த��த அள� க���, ேமைஜ-நா�கா�க�, சா�பா��
ேமைஜக� என எ�லா�. உடேன அ�ப ஆ� அ� ரா� எ�ன பாவ� ெச�தா�
எ�� ேக�க� �டா�. அவ���� த��த மா���� எ�லா�தமான ெபா��க��
இ�ேக இ����றன.
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ஃ�ரா��, இ�தா� ேபா�ற பல�த நா�க����� இற��ம� ெச�ய�ப�ட
அைறகல�கைள [Furniture-�� த�ழா�!] இ�ேக ைவ�����றா�க�.

ப�ேவ� ராஜா�க� பய�ப���ய ஆ�த�க�, ��பா��க�, அவ�க� அ���
ெகா�ட கவச�க� எ�� எ�லாவ�ைற�� வ�ைசயாக ைவ�����றா�க�.
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ஒ�ெவா� ஜ�மா�ட���� ��� ���ணைர ைவ��� தாலா�ட, இ�தா�
நா������ த���க�ப�ட க�ணா�யாலான ஒ� ெதா��� ஒ� அைற��
ந�நாயகமா� ������ற�.

ெப��யா����� வரவைழ�க�ப�ட ஒ� ெப�ய கா�ெப��� �மா� 180
உ�வ�க� வைரய�ப�� இ���ற�. ஒ� ெப�ய �ளா��� ேப�ப�� இைத�
ெபா��� ஒ� அைற�� மா�� ைவ�����றா�க�. வ�ேவா� ேபாேவா�
எ�ேலா�� அைத� ெதா�� அ��த� ப���வதா� இ�ப� ஒ� ஏ�பாடா�.
இ��� பல�பல அ�ைமயான ெபா��க� இ�த அர�மைன�� ெகா���
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�ட���றன. அவ�ைற அ��த��த ப��க�� பா��கலா�.
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5

ெவ�� ர��� வ�� பான�க�

இ�த� ப����� நா� ெஜ��லா� அர�மைன�� உ�ேளதா� பய��க�
ேபா�ேறா�. அட ஆமா, எ�மா� ெப�ய அர�மைன, 300��� ேம�ப�ட
அைறக�. ந�ல ேவைள ��வ�� நா� ���� பா��க� ேபாவ��ைல. ெவ��
35 அைறக� தா�. அத�ேக �ைறய ேநர� ேவ���.
ெச�ற ப���� பா��த� ேபால �ர�மா�ட��� ம�ெபய� தா� இ�த
அர�மைன. அர�மைன எ�� இ����ேபா� சா�பா�� அைற எ�� ஒ��
இ�லாமலா இ����. [அட எ�க ஏ�யா��� இ�பதா� வ���க எ��
ெசா��� எ�ைன� ேபா�ற சா�பா�� ராம�க���, உண� வைகக� ப��
இ�ேக ஒ��� எ�த� ேபாவ��ைல. இ�ேக வர�ேபாவ� ெவ�� இ�ேக
பய�ப��த�ப�ட ெபா��க� ம��ேம!]
ராஜா, மகாராஜா�க� எ�ேலா�� �ேழ வ�ைசயாக� ேபாட�ப���ள
ெம�ைதக�� அம��� இ��க, எ�ேர ��வ�� ெவ��யா� ஆன த��க�,
��ண�க�, பா��ர�க� ைவ�க�ப�� இ����றன. பா����ேபாேத
ஆைசயாக� தா� இ��த� அவ��� சா��ட.
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இவ�கைள� த�ர ேவ� நப�க� வ�தா� ேமைஜ��� ப�மா�வா�களா�.
அத��� த�யாக ஏ�பா�க� ெச�ய�ப�� இ���ற�.

இைதெய�லா� �ட ���யமான ஒ� �ஷய� இ�த அைறக�� இ���ற�.
ஒ� ��ட ேமைஜ�� அழகா� ேமைஜ ����க� ேபாட�ப�� ேமைஜ��
இ�ப�க�க��� நா�கா�க� ேபாட�ப�� இ����றன.
ேமைஜ�� ந�ேவ அத� �� �ள����� ஒ� த�டவாள� இ�ப�க����
ெச��ற�. இ�த �ைன�� ஆர����, பய��� அ��த �ைன ெச�� ���ப
இேத �ைன�� வ��ப� அைம�க�ப�� இ���ற�. இ�� பய��க�ேபாவ�
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ெவ��யா� ஆன ஒ� ��ய ர��.

ெவ��யா� ஆன இ�த ர��� ெமா�த� 7 ெப��க�. அத� ��ேன ர��
எ��� ம��� இ��ெமா� உப�� ெப�� எ��� எ�ெபா��கைள� ேபா��
ைவ�க. இ���� 7 ெப��க��� ெப���� ஒ�றா� S C I N D I A எ��
எ�த�ப�� இ���ற�. இ�த ர�� இ�ேபா�� ேவைல ெச��ற� எ�ப�
ஆ�ச�யமான �ஷய�.

���� நட���ேபா� இ�த ர�� ேமைஜ�� ���� ��� வ��.
நா�கா�க�� அம������� நப�க� அ�த ர��� இ���� பான�கைளேயா,
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ஐ�க��கைளேயா, வ��த �ைர ஃ���� ேபா�றவ�ைற எ��க ����னா�
அவ�க� ெச�ய ேவ��யெத�லா� ஒ� ���ைய எ��க ேவ��ய�தா�.
எ��தா� வ�� ��� ���. �ற� அ�த� ���ைய வ���� ���ப
ைவ�தா� தா� அ� ���� ஓட ஆர�����. எ�ன ஒ� வச�! இ�ேபா��
���� நைடெப�றா� இ�த இட��� நட���றா�க�.
அ�� இ��� �ேசஷ� அ�த ர�� ெப�� ��வ�� ெவ��யா�. இ����
���ற �ைல�� வா�க��னா எ�வள� ஆ��� யாராவ� கண��� ���க
கண��� ேபா��� ெசா�னா� ந�லா இ����. பய��ல ெமா�த� எ�வள�
�ேலா ெவ�� இ�த ர�� ெச�ய� பய�ப���னா�க�� ேக�க
மற���ேட�. இ��தா�� இ�வள� ெப�ய ர�� ெச�ய��னா �ைறய
ெவ�� ஆ������.
இ�த� கண�க� ேபா������ இ��க. �ர�மா�ட��� உ�ைம அ��த
ப���� கா����� உ�க��காக.
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6

இ�வ�லேவா �ள��!

���யா மஹாராஜா�க� அரசா�க� நட��ய த�பாைர இர�� ெப�ய,
�ர�மா�டமான அல�கார �ள��க� [CHANDELIERS] அல�க����றன.
ஒ�ெவா� CHANDELIERS-� �மா� 3.5 ட� எைட��ளெதன�� அ�� 248
ெம��வ���கைள ஏ�றலா� என எ�க�ட� வ�த ைக� ெசா���ெகா��
வ�தா�. ஒ�ேற இ�வள� எைட எ�றா�, இர�ைட�� ேச��தா� அ�பா
எ�வள� எைட? அதாவ� 7 ட�க�.
இ�த த�பா� நட��� ெப�ய அைற�� ேம�பாக� ��வ�� த�க��னா�
ேவைல�பா�க� ெச�ய�ப���ள�. இ� த�ர CHANDELIERS – ��
ெமா�த� 56 �ேலா த�க� பய�ப��� ெம��வ���க� ஏ��� இட�க� �லா�
�ச�ப�� உ�ளன. ”56 �ேலா த�கமா!” எ�� அ�ேக �ள�த வா� பல
��ட�க� வைர �டேவ��ைல �ைறய ேப���. இ�ைறய ேத���, இ�த
த�க���� ம��ேம 15 ேகா�ேய 12 ல�ச �பா� ம��பா��.
ச� 7 ட� எைட��ள இவ�ைற உ��ர��� மா��னா� அ� தா��மா
இ�ைலயா எ�� எ�ப� ெத��� ெகா�வ�. இ�ப க�டற க��டெம�லா�
��மா இர�� ஃேப� மா��னாேல தா��மா எ�� ேக�க��. இ�ல
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இ�வள� எைட���தா எ�ன ஆ�ற�?
இவ�ைற மா��வத�� ��னேர இ�த அர�மைண�� இ��� இர�� �ேலா
��ட� ெதாைல� வைர சா�வான ஒ� பாைத அைம�� அத� வ�ேய 10
யாைனகைள அைழ�� வ�� அ�த அைற தா���றதா எ�� பா��தா�களா�.
இ�ேபா� மா�� எ�த �தமான வச�க�� இ�லாம� இ�ப� ஒ� வ�ைய
ைவ�� அத� தா��� �றைன� க������ இ���றா�கேள. எ�ேன
அவ�க�� �றைம!
இ�த த�பா� அைற�� ���க�ப�� இ���� க�பள� [Carpet] ஆ�ய
க�ட��ேலேய �க�ெப�ய க�பள� ஆ��. இ�த� க�பள� �வா�ய� �ைற��
அைட�க�ப�� இ��தவ�களா� ெந�ய�ப�டதா�.

இ�த அைற�� ெவ�ேய �வ�� வ�ண���� CHANDELIERS மா��
ைவ�����றா�க�. இ�த த�பா�� ேம�ப�க��� ��றப� அ�த 7 ட�
�ள��� ெதா���கைள� பா��க மா��ப�க� இ����றன. இ�தைன
�ர�மா�ட��� மா��ப�க� ம��� சாதாரணமாக இ��தா� ந�றாகவா
இ����. இ�த மா��ப�க� ��வ�� ப���னா� ெச�ய�ப�� இ���ற�.
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ெவ�ேய ���யா பர�பைர ராஜா�க� ேவ�ைடயா�ய ��க� பத�ப���
ைவ�����றா�க�. ேமேல ஒ� கா�� எ�ைம�� தைல�ப�� ேவ� மா��
ைவ�����றா�க�. இ�ப ��க�� எ���ைக� �ைற�� ��ட� என
�ல�� எ�ன பய�? அ�த கால��ேலேய இ� ேபா�ற ராஜா�க��,
ெவ�ைள� கார�க�� நம� நா��� ெசா�ைத ம��� அ����
ெகா�ள��ைல. நம� வன�க�� ெச�வ��ைன�� அ�லவா அ����
ெகா�����றா�க�.
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இ����� ெவ�ேய வ�தா� ராஜா�க� பய�ப���ய அல�கார வ��க�
ேபா�றைவ ���� ைவ�க�ப�� இ����றன. ஒ� B.M.W. �ட இ��த�.
க�ணா�யாலான ஒ� ெசய�ைக ���� �ட இ���ற�. ந�ட ந�ேவ ஒ�
ெப�ய ��� இ���ற�. எ�ப� அ� ������ ச��ைய �� சா��� ���ற�
எ�ப� ஆ�ச�ய�. அ�த� ����� தா� உ�சாக பான�க�
ைவ����பா�களா�. ஒ� ேவைள அைத� ���பவ�க����தா� �ர�சைன
ேபால. அ� எ��ேம �ைலயாக�தா� இ����.
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இ��� பல �ர�மா�டமான �ஷய�க� இ�த அர�மைண�� இ���ற�.
எ�லாவ�ைற�� இ�ேக ெசா�� ��டா�, ��க� ேந�� ெச�� பா����
ேபா� நா� ெசா�லாதைத�� பா��த ���� உ�க���� �ைட�க ேவ��ேம!
���தா� ேந�� ெச�� பா��க�.
இ�த ப��க�� இ� வைர ெசா�ன �ஷய�கைள மன�ேல �ைன�தப�
கா����க�. அ��ததா� உ�கைள �வா�ய�� ேகா�ைட�� அைழ���
ெச�ல�ேபா�ேற�.
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வ�ணமயமான ேகா�ைட

ெஜ��லா� அர�மைண�� இ��த ப�ேவ� ெபா��க�, அத� �ர�மா�ட�
ேபா�றவ��� தா�க������ ெவ� வராமேலேய அ��� நா�க� ெச�ற
இட� �வா�ய� ேகா�ைட.
�மா� 3 ச�ர �ேலா ��ட� பர�பள�� இ�ேகா�ைட அைம���ள�. நா�கா�
��றா���� ��னேர க�ட�ப�� ஒ�ெவா� ம�ன�க�� ஆ����� பல
மா�ற�கைள� க�ட இ� பல வரலா�� �க��க�� ��னமா� இ���
��� ெகா�����ற�. ம� ம���, கர� ேபல�, ஜஹா��� மஹா�,
ஷாஜஹா� மஹா�, ��� மஹா� எ�ற ெபய�க�� ப�ேவ� அரச�களா�
க�ட�ப�ட மா�ைகக� இ�ேகா�ைட��� அத� �����ற�க���
இ���ற�.
வட இ��யா�� இ���� பல ேகா�ைடக�� ���யமான ஒ� ேகா�ைடயாக
�வா�ய� ேகா�ைட இ������ற�. கட�த ஐ����� ேம�ப�ட
ஆ��க�� பல ஏ�ற இற�க�கைள க�ட இ�த ேகா�ைட�� இ���
ேதாம�க�, �கலாய�க�, ஆ��ேலய�க�, ���யா ம�ன�க� எ�� பல� ஆ��
���� இ���றா�க�. ரா�க�� ஒ�வரான ஜா�� ரா� �ட இ�த �வா�ய�
ேகா�ைட�ைன� ைக�ப������றா�.
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ேகா�ைட�� ெவ���ற �வ�க�� �ல �ற வ�ண��� இ���� யாைன, ��,
ம��� பல �ல��க�� ��ப�கைள இ�ைற��� காண ���ற�. ப�ேவ�
பைடெய���க�� அ��� ��ட ��ப�கைல�� �ற�� ப�� இ�ேக
������� �ல ��ப�க� பைறசா���ெகா�� இ����றன என�
ெசா�னா� �ைகயாகா�.
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ப�ேவ� காலக�ட�க�� இ�த� ேகா�ைட�ைன� ��� பல மா�ைகக�
க�ட�ப�� இ���ற�. அவ��� ���யமான ஒ�றான ”ம� ம���” 1486
�த� 1517 வைர உ�ள வ�ட�க�� ராஜா மா��� அவ�களா�
க�ட�ப���ள�. இ�ேக ெவ���வ��� ப��க�ப�ட ஓ�க� கால���
பலதர�ப�ட தா��த�க���� தா��� ���க ��ய��ைல. எ�������
�ல, இவ��� அழைக ெவ��ப���, ��வ�� இ�����தா� எ�ப�
இ������� எ�� நம�� ெவ��ச� ேபா��� கா���ற�.
இ�த மா�ைக���ேள இ���� ெப�ய அைறக�� ெப�ய ெப�ய இைச
ேமைதக�ட���� இைசைய� க���ெகா�வா�களா� ெப�க�. அ�ப��
க���ெகா���ேபா� ஆ��ய� ஒ� �ற� இ��க, மைற���� ���ற�
இ��பா�களா� ெப�க�.
அவ�க��� �ைர��ைலகளாக அைம�க�ப�ட�
எதனா� எ�� ெத��த�� அ�வள� ஆ�ச�ய� எ�க���. அ��ைர�
�ைலக� எ�லா�ேம க�களா� ஆனைவ. அ�வள� ெம�தாக� ெச��க�ப��
ஆ�கா�ேக ��ய �ைளக� இட�ப�� இ��தன.
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�கலாய�க� கால��� இ� ேகா�ைட க�ைமயான �ைற� த�டைன
அ��க�ப�டவ�க� அைட�க�ப�ட ஒ� �ைற�சாைலயாக இ������ற�.
�கலாய ம�ன� ஔர�க�� தன� த�� �ர� எ�பவைர இ�ேக தா� �ைற
ைவ�����றா�. கைட��� அவர� த�� ெகா�ல�ப�ட�� இ�ேகதா�.
இ��� பல� பல வரலா�� �க��கைள த���ேள அட�� ைவ������ இ�
ேகா�ைட�� �� வரலா� ப��� ெத��� ெகா�ள நம�� ேநர�� �����
இ��க ேவ���.
இ�ேக �ன�� மாைல ேவைளக�� “Light and Sound Show” நட��ற�. இர�
07.30 ம� �த� 08.15 வைர ��� ெமா���� 08.30 ம� �த� 09.15 வைர
ஆ��ல ெமா���� இ�ேகா�ைட�� வரலா��ைன ந� க� ��ேன ஒ�,
ஒ� ெகா�� நம��� கா����றா�க�.
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அட இ��க ம� இ��� 07.30 ஆகைலேய அ����ேள எ�ன அவசர�?.
அத��� நா� இ��� �ல இட�கைள� பா����� வ��டலா�,ச�யா.
எ�ேக�� ேக�க��களா? மா�யா�-ம�மக� ேகா����� தா�.
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மா�யா� – ம�மக� ேகா��

அ� எ�ன�க Saas-Bahu Mandir? அதா�க மா�யா� [Saas] – ம�மக� [Bahu]
ேகா��? அட ேக�க ��சா இ��ேக��தா� நா�க�� ஆ�வ��ட� அ��
ெச�ேறா�.
ச�ேறற��ைறய 10-11-� ��றா�� கால��� க�ட�ப�ட ேகா��க� இ�.
அ�ேபாைதய �வா�ய� மாகாண��ைன ஆ�ட ”க�சபகாடா�” அரச�க�
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கால��� �ைறய ேகா��க� க�������றன�. அவ��� இர�� தா�
�வா�ய� ேகா�ைட�� அ�ேக க�ட�ப�� இ���� இ�த Saas-Bahu Mandir.
இ�ேகா�ைல� பா���� மா�யா�க� ச�ேற ெப�ைம� ப��� ெகா�ளலா�.
ஏென�� ம�மக� ேகா�ைல �ட மா�யா� ேகா�� தா� அள�� ெப�ய�.
அ�ப நா�க எ�ன ��மாவா, என எ�ைன ச�ைட�� இ���� ம�மக� ச�க
உ���ன�கேள ��க�� ெப�ைம�பட �ஷய� இ���ற�.

இ� ேகா��க�� ஒேர மா��யாக இ��தா�� ம�மக� ேகா�� தா� இ���
ந�றாக பராம��க�ப�� வ��ற�. மா�யா� ேகா�� பாவ� ச�ேற
இ�பா�க�ட� காண�ப���ற�.
ச� இ�த ேகா��க�� எ�ன ���� ைவ�� ���தா�க�? மா�யா�ம�மக�கைளயா எ�� ேக�டா� அ�தா� இ�ைல. இ�ேக ���க�ப�ட�
பகவா� � ���ைவ. ��� பகவா� ேகா�ைல எத�� மா�யா�-ம�மக�
ேகா��எ�� ெசா��றா�க� எ�ற ச�ேதக� உ�க��� ம��ம�ல என���
ஏ�ப�ட�.
பகவா� ������� பல ெபய�க� இ���றத�லவா. அ�� ஒ� ெபய�
”ஷா��ர ப�” எ�பதா�. இ�த ெபய�� �த�� அைழ�க�ப�ட இ�த
ேகா��க�, நாளைட�� ம�� “சா�-ப�” அதாவ� மா�யா�-ம�மக� ேகா��
ஆ���டதா�.
�க� �ற�பான க�டைம�� ெகா�டைவ இ�த இ� ேகா��க��. �ர��
வ�வ��� க�ட�ப������ இைவக� �ைறய ��க�� பல���
����றன.
46

இர�� ேகா��க��ேம ��ப�க� �க அழகா� வ�வைம�க�ப�� இ���ற�.
��ப�க�� அழைக� பா���� ெகா�ேட இ��கலா� என� ேதா��ய�.

ம��ய� �ரேதச��� உ�ள பழ�கால ேகா�ைடகைள�� ேகா��கைள��
பா��க வ�� ெகா�� இ���� ெவ� நா�டவ�க� இ�ேகா��கைள��
பா��க� தவ�வ��ைல. நா�க� அ�� இ��தேபா� �ெப�� நா������
வ����த ��� ேப��� ஒ� ப�ெர�� வய� ��வ� இ�ேகா��� �ற��
ப�� �ேப�� ெமா��� �ள��� ெகா����தா�.
அ�த ��� ேப��� ம��ம�ல பா��த அைனவ���� ஆ�ச�ய�. ப���
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ப��க�ைட� �ட ���காத அ���வ� பழ�க��ேலேய �ேப��, ஃ�ெர��,
ஆ��ல� என �ைறய பாைஷகைள ந�� ேப��றா� என அ�த
ெவ�நா�டவ�கேள ெசா�� ஆ�ச�ய�ப��� ேபானா�க�. ந� �ழ�ைதக���
�றைம �ைறய ெகா��� �ட���ற�. ஆனா� அவ�ைற வ��ப��த�தா� ஆ�
இ�ைல.
எ�ன மா�யா�-ம�மக� ேகா�� பா������களா? அ��ததா� நா�
ெச�ல�ேபாவ� ”ேத� கா ம���”. கா����க�.
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ேத� கா ம���

மா�யா� ம�மக� ேகா������ நா�க� அ��ததா� ெச�ற� “ேத� கா
ம���”. ����� “ேத�” எ�றா� எ�ெண�. ”ேத�” எ�றா� எ�ெண�
ெமா�த �யாபா�. ஒ� எ�ெண� ெமா�த �யாபா��� பண��ைன ைவ���
ெகா�� க�ட�ப�டதா� இ�த ேகா���� “ேத� கா ம���” எ�ற ெபய�
ஏ�ப�ட� எ�� ெசா��ற� இ�ேக ைவ�க�ப���ள க�ெவ��.
�ர�ஹாரா வ�ச��ைன� ேச��த ராஜா ��ர ேபாஜா அவ�க�� கால���
க�ட�ப�ட இ� ேகா��� உயர� 30 ��ட�. �வா�ய� ேகா�ைட��
இ���� க��ட�க�ேலேய �க உயரமான ேகா�� இ� தா�.
�ழ��� ப�க��� இ���� ப��க��க� வ�ேய உ�ேள ெச�றா� உ�ேள
க��ப��ரக�, �����ரகார� என இ���ற�. இ�ேகா��� �ற��, இத�
க�டைம��� ெத� இ��ய ம��� வட இ��ய பா�க� இர��ேம
உபேயாக�ப�� இ���ற� எ�ப�. அ�தைன வ�ட�க��� ��னேர இ�
சா��யமா� இ���ற� எ�� �ைன��� ேபா� ஆ�ச�ய�தா�.
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ேகா��� ெவ���ற� �வ�க�� �ைறய ��ப�க� வ��க�ப�����ற�.
க�� பல ��றா��க� ஆனதா��, ஒ��கான பராம��� இ�லாததா��, பல
��ப�க� ��ல�ப�� �ட��ற�.

�த�� ��� பகவா� இ��த ேகா�லாக�� ��னா�க�� �வ��ெகன��
இ��ததாக இ�ேக ����க� காண�ப���றன.
ஆ��ேலய�க� கால��� இ�ேகா��� ெவ�ேய ஒ� �ைழவா���, இ�
��ய ம�டப�க�� க�ட�ப�டதா�. ேகா�� ம��ம�லா� இ�ேக இ����
��கா�� பராம��க�படாம� இ���ற�. �ைறய ���லா� பய�க� வ��
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ெச��� இ��ட��ைன ேம�� கவன� ெச��� பராம��தா� ந�ல�.

இ� ேகா��� அ��� �வா�ய� ேகா�ைட�� �ைற ைவ�க�ப�ட
���ய�க�� ஆறாவ� ��வான �� ஹ�ேகா�� �� அவ�க�� �ைனவா�
க�ட�ப�ட ஒ� ���வாரா�� இ���ற�. ேநர��ைம காரணமாக அ�ேக
ெச�ல இயல��ைல. இ�ேபா� ��யதா� க�ட�ப�டா��, இ�த ���வாரா
இ���� இட��� வாச�ேலேய �கலாய�க� கால��� க�ட�ப�ட ஒ� ��ய
���வாரா ேமைட இ�ேபா�� இ���றதா�.
�வா�ய� ேகா�ைட �ைற�சாைலயாக பய�ப��த�ப�ட ஔர�க�� கால���
இ�ேக �ைற ���க�ப�ட �� ேகா��� �� �மா� இர�� மாத�க�
�ைற�� இ��தா�. பலர� �ய���� காரணமா� அவ��� ��தைல
வழ��னாரா� ஔர�க��. ஆனா� த��ட� �ைற�� இ��த �மா� 52
ராஜா�கைள�� ��தைல ெச�தா�தா� தா�� ெவ�ேய�ேவ� என� ெசா��
அவ�கைள�� ����ததா� �ல� ெசா��றா�க�. நட�த� �� ேகா���
������, ஔர�க�����ேம ெவ��ச�.
அட ம� ஆ���டேத. ஒ�-ஒ� கா�� ஆர���� ��ேம. வா��க� அ��
ெச�ேவா�. நா�க� ேநர� அ�கமா���� எ�பதா� ��� பாைஷ�ேல தா�
பா��ேதா�. அ�� இ��� �ல �ஷய�கைள அ��த ப���� ெசா��ேற�.
கா����க�.
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ேகா�ைட�� ஒ��� ஒ���

மாைல 07.30 ம�. ேகா�ைடைய ��� இ���� �ள��க� அைன���
அைண�க�ப�� ��டன. எ�க� ���� உ�ள ப�னா�� ேப� த�ர
இ��ெமா� இ�ப� ேப� ��ட��� இ��தா�க�. ப��க��க��
எ�க��ெகன ���க�ப����த �ளமான பா�க�� அம�����ேதா�.
�ச�தமான அ�த ெவ���, ஒ��� ஒ��� ஆர���க�ப�� ேகாபாச[cha]�
எ��ற ��ரதா� �ல� கைத ெசா�ல�ப��ற�. அ�த ���ரதா��� �ரலா�
ஒ��ப� அ�தா� ப�ச� அவ�க�� க��ரமான �ர�.
அவர� �ர��, ஆ�கா�ேக எ��� �ள��க�� இ�ேகா�ைட�� நட�த
�க��க� பல�� உ���ட� ெப��, ந� க���ேன நட�ேத�வ� ேபால
���ற�. பா���� எ�ேலாைர�� �வா�ய� நகர� ேதா��ய கால����
அைழ��� ெச��ற� இ�கா��.
ரா��� அரச� �ர� ெச� ேவ�ைட��� �ற�ப�� வ� தவ� த�யா� மைலக�
���த கா����� வ��றா�. அவ��� ெதா�ைட வற��, ஒ� �� த���
�ைட�தா� �ட தன� ரா��ய�ைதேய எ�� ைவ��� அள��� த���
தாக�! அ�ப� தாக��ட� வ�� ெகா�� இ����ேபா�, யா�ேம இ�லாத
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அ�கா��� அவ� ச���ப� ”�வா�பா” எ��ற �� �ேர�டைர.
த��ைடய த��� தாக��ைன� ெசா�� த��� �ைட��மா என�ேக�ட
ம�ன� �ர� ெச� அவ�க��� ��வ� வ� நட��� ெச�� கா���த� ஒ�
�ள�. �ள��� இற�� தாக� �ர அவ� ���த� ����த, �ைவ ���த,
ம���வ �ண� �ைற�த ��. எ�ன ஆ�ச�ய�… அவ��� ��ட நா�களா�
இ��த ெதா�ேநா� ���யதா� அ�த� த��ைர அ���ய�ட�.
ந���கட� ெச��த ����ய மஹாராஜா, ��வ�� ���ப����ண�க,
அ�ேகேய ஒ� ெப�ய �ள� க��, ப�க��ேலேய ேகா�ைடைய�� க��, அ�த
நகர��� ெபயைர�� ��வ�� ெபயைர �லமாக� ெகா�� �வா�ய� எ��
ைவ�தாரா�. இ� ேகா�ைடைய� ��� �ைறய மா�ைகக��, ேகா��க��
க�� இ����றன� ரா��� அரச�க�.
இ�ப� இ��த ச�ேதாஷமான வா��ைக�� ��� வ�த� ����ய
பைடெய���� �ல�. அத� �ற� �க�ம� க�� ம��� ம�ற �கலாய
ராஜா�க�� பைடெய���க� ப�� அ�வள� அழகா� இ�த
ஒ�-ஒ��கா���� கா���தா�க�. அ��� ���யமா� ஒ� கா��.
“�கலாய ம�ன�க� ரா��� ம�ன� �� பைடெய��க, அவ�க� ேதா���
�ைல�� ம�ன�� மைன�க�, அர�மைண�� இ��த ெப�க� அைனவ��
“ெஜௗஹ�” எ�ற அர�மைண�� ப���� ஒ� ெப�ய ெந��� வள���
அத�� பா��� த�க�ைடய உ�ைர மா���� ெகா�ட” �க��� ப��ய
கா��கைள ஒ���, ஒ��� ெகா�� ந� க� ��ேன �க����
கா���றா�க�. மா�ட ெப�க�� அ��ர�க�, ேக��� எ�ேலாைர��
வ���ய� உ�ைம.
ேதா�� ஏ�ப�டா�� �ல கால����� �� ேதாம�க� இ�ேகா�ைட��
ேகாேலா���றா�க�. ேதாம�க� கால��� தா� �வா�ய� �ற�� எ�லா
இட�க��� த��ைடய �கைழ� பர��� ெகா�� இ��ததா�. ேதாம�க��
�க�� �க� ெப�ற ராஜா மா��� கால��� நட�த �ல இ�ைமயான
�க��க��� ம��ேம இ�த ஒ�-ஒ� கா���� 10 ��ட���� ேம� ஒ���
இ���றா�க�.
அ� கைத�� ராஜா மா��� காத� கைத�� வ��ற�. காத� ந�
எ�ேலா���ேம ���த� தாேன. அ�காத�� ம�ற �ைவயான �ஷய�க��
அ��த ப����… அ�வைர ��க� காத���� ெகா�� இ��க�, க�யாண�
ஆனவ�க� எ�� த�தம� கணவ�/மைன�ைய. ”க�யாண� ஆகாதவ�க�?”
என� ேக�பவ�க���, வர� ேபா�� வா��ைக� �ைண ப��ய கன��
இ��க�.
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க� கவ� காத�

ராஜா மா��� தன� கால��� தா� ”ம� ம���” க��னா� எ�பைத ��ேப
எ�����ேத�. இவ� ெப�ய ஆளாக இ��பா� ேபால. எ�லா
ராஜா�கைள�� ேபால இவ���� ஒ� மைன� ம��ேம இ�ைல.

ஒ� �ைற ேவ�ைடயாட� ெச��� ேபா� வ��� �ராம��� பா��த ஒ�
ெப� அ�வள� அழ�. பா���� ெகா�ேட இ���� அள��� இ��ததா�
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அவள� அழ�. ராஜா அ�த� ெப��ட� ”உ� ெபய� எ�ன?” எ�� ேக�க,
�க�� ைத�யமா� ”ந�� [Nanhi]” எ�� தன� ெபயைர� ெசா�னாளா�.
அழ�� மய��ய ராஜா அ�த� ெப��ட� த�ைன� ”க�யாண� ெச��
ெகா��றாயா?” என� ேக��றா�. இ�� எ�ேலா�� கவ��க ேவ��ய ஒ�
�ஷய�, ராஜா மா��� அவ�க��� ஏ�கனேவ எ�� மைன�க�. ��ேன
ராஜாவா�ேச, ��மாவா?
அ�த� �ராம��� ெப� அத�� ேபா�ட க�டைளக� எ�ன ெத��மா?
�வா�ய� ேகா�ைட�� அ�ேக தன�ெகன த�யாக ஒ� மா�ைக க�ட
ேவ���. அ�ப� க�ட�ப�� மா�ைக�� த��ைடய ஊ�� ஓ�� ரா�
ந������ த�யாக ஒ� கா�வா� ெவ�ட�ப�� அ����� எ�ேபா��
த��� ெகா�� வர�பட ேவ��� எ��ற இர�� க�டைளக� ேபாட,
ராஜாவா�ேச, இ� �டவா அவ��� ��யா�. உடேன “யார�ேக!” தா�.

உடேன அ�த ெப���� ெபய� மா�ற�� ெச�தா� ராஜா. ஏேனா ந��
���க��ைல அவ���. “���ந��” எ�ற ெபய� ைவ�� த��ைடய
ஒ�பதாவ� ரா�யா��� ெகா�டா�. ���நய� எ�றா� மா� ேபா�ற
க�கைள உைடயவ� எ�� அ��த�. கலார�கனா� இ�����பா� ேபால
ராஜா மா���.
இ�த ரா��� வா��� ெகா��தப� அவ��காக க��ய மா�ைக தா� �ஜ�
மஹா�. இ�ேபா� அ�ேக ஒ� அ��கா��யக� இ���ற�. பல
��றா��க� பழைமயான ெபா��க� இ�ேக கா��யாக ைவ�க�ப��
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இ���றதா�. காைல 10.00 ம� �த� மாைல 05.00 ம� வைர தா�
�ற������. நா�க� ெச�ற� அத� �ற� எ�பதா� பா��க ��ய��ைல.
���� ேகா�ைட�ேக வ�ேவா�. இ�த� ேகா�ைட ஔர�க�� கால���
�ைற�சாைலயாக மா�ற�ப�ட�. இ�ேக �ைறப�ட எவ�� உ��ட�
ெவ�ேய ேபான��ைலயா�. அத�� ���ல�கா� ெவ�ேய வ�தவ� ���ய
���� ஒ�வரான �� ஹ�ேகா�� ��. இ�த� கா��க�� ஒ�-ஒ�
கா���� ேபா� ெசா��� ெகா�� வ�தா� ேகாபாச�.
பல ��றா�� கால கைதைய 45 ��ட�க�� அட��� ெசா�வ� எ�ப�
க�ன�தா�. இ����� அ�வள� அழகா� அைத� ெசா��� ெகா�� அ�த
��றா��க�� �க��தவ�ைற ந� �� ஒ� கா��யாக� கா��வ�� ெவ��
ெப���ளன� எ��தா� ெசா�ல ேவ���.
�வா�பா ��வ�� ஆர���த கைத, அத� ேபா��� பய��� ���யா
ராஜா�க� வைர வ�� ���ற�. ந�ந�ேவ தா�ேச� பா�ய பாட�களா� �ல
பாட�க� ப��� ஜ�ரா�, ��ெச� ேஜா�, �மா� க�த�வா ேபா�ேறா�
�ர�க�� ெச����ைமயா� ேக�ேடா�. ��ைரக� ஓ�� ச�த�, ேபா�
நட��� ேபா� ேக��� �ர�க�� �ர �ழ�க�, வா�களா� தா��� ெகா��
ேபா�� ச�த� எ�லா� நம�� ெத�வா� ேக��ற�.
�ள��க� ���� எ�ய, ந�ல கைத ேக�ட ����ேயா� ெவ�ேய வ��
அ�ைறய இர�ைன ந�ல �ைன�கேளா� க��க ”தா�ேச� ெர�ெட��” வ��
ேச��ேதா�. மன� அ�ேல ���� �ட�க, கடைம�ெகன சா���� ���, அ��த
நா� காைல ���ர� எ��� ��யனா� ேகா�� ெச�ல ேவ��� எ�ற
�ைன�ட� ப�சைண�� சா��ேதா�.
���� ச���ேபா� ��யனா� ேகா�� அ�ேக.
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��யனா� ேகா��

��யனா� ேகா�� எ�ற�� ந��� பல��� �ைன��� வ�வ� ந� த�ழக���
த�சா�� மாவ�ட��� இ���� ��யனா� ேகா�� தா�. அ��ததா� ஒ�சா
மா�ல��� �� அ�ேக இ���� ேகானா��.
இ� ேபா�� இ��யா�� பல இட�க�� இ��கலா�. ம��ய� �ரேதச�
�வா�ய� நகர������ 4 �ேலா ��ட� ெதாைல�� ஒ� அழ�ய ��கா�� 57

ந�ேவ ேகானா�� ��யனா� ேகா�� அைம��ேலேய அைம���ள� தா�
�வ�வா� ம��� எ�� அைழ�க�ப�� ��ய பகவா��கான ேகா��.
����� ேகானா�� ��யனா� ேகா�� ேபாலேவ இ� அைம�க�ப���ள�.
ச�ப கால���, அதாவ� 1986-ஆ� வ�ட� தா� [G]க��யா� தா� [B]��லா
அவ�களா� ஆ��ய ��லா �ர�� �ல� க�ட�ப�ட� இ�த ேகா��. அழகா�
பராம��க�ப�� வ�� இ�ேகா��� �ைறய ���லா� பய�கைள��, உ���
ம�கைள�� பா��க ���ற�.
����� பல ��ப�கைள� காண ���த�. ஒ�ெவா� ��ப��� ��� அ�
��ப� யா�ைடய� எ�ற ெபய�� ����ட�ப���ள� �க�� �ற��. ஆ�
ச�கர�, க�� தா�, ச�� ஞாேன�வ�, �ள� தா�, வா���, ��தா� ேபா�ற
மகா�க�, வா�ேதவ�, �ேபர�, ஈஷானேதவ�, ��ய ேதவ�, ��ரா,
வ�ணேதவ� ேபா�ற பலர� �� உ�வ� �ைலகைள ேகா�� ேகா�ர���
ெச��� ைவ���ளா�க�.
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��ப�க� அைன��ேம �க�� ���கமாக��, ேந����ட�� ெச��க�ப��
இ���ற�. Sandstone எ�றைழ�க�ப�� மண�க�களா� ெவ���ற�� ேகா��
உ�ேள ெவ�ைள சலைவ� க�களா�� க�ட�ப�ட இ�ேகா�� உ�ேள ��ய
பகவா� ப�த�க��� அ��பா���� ெகா�� இ���றா�.
உ�ேள �ைக�பட� எ��க அ�ம���லாததா� ெவ�ேய ���� ெகா��
இ��த அவர� �ைக�பட��ைன பட� ���� �ேழ ேபா�� இ���ேற�.
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10-15 ப�க� �ேத� ேமேல ெச�றா� ேகா����� ெச�லலா�. ப�க���
ேமேல ஏ� ேகா�ைல� ��� வ�தா� ேமேல ெசா����ள அைன��
��ப�கைள�� ��க� ெபா�ைமயா� ர���� பா��கலா�. ஒ� ேத��
வ��� அைம�க�ப�� உ�ள� இ�. ேதைர இ���� ெச�ல ஒ� ப�க���
நா�� ��ைரக��, ம�ற ப�க��� ��� ��ைரக�� இ����றன. ��ய
பகவா� ேத�� 7 ��ைரக� எ�பைத இ� ����ற�. ெப�ய ெப�ய ேத�
ச�கர�க� என அைன��� வ�வைம�க�ப���ள� ந�றாக இ��த�.
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ேகா�� இ���� ��கா பல�த ��ெச�க�, மர�க� என அழகாக
கா��ய���ற�. ம��க�� அகவ� ெதாட��� ேக��� ெகா�ேட இ��த�.
நா�க� ெச�ற ேபா� இ� ம��க� அழகா� ேதாைக ����
ஆ��ெகா����த�. பட� எ��க எ�ேலா�� ெச�த அம� �ம���
�ைரவாக ஓ�ட� எ���, பற�� ெச�� ஒ� மர��ைள�� அம���
ெகா�ட�. அ�ப� ஓ�� ெகா�� இ��த ஒ� ம��� பட� �ேழ. நா�க�
அ����� ����� வைர அத� �ர� ம��ேம ேக��� ெகா�� இ��த�.
ம�த�கைள� க�� தா� எ�வள� பய� இ�த ம����.

காைல�ேலேய ��ய பகவா�� த�சன� ெப�� ���� தா�ேச�
ெர�ெட�� வ�� அைறைய� கா� ெச�� ��� இ�ேனாவா கா�க��
ெதாட��த� எ�க� பயண�, அ��த இல�கான ��ரா அைண�க�ைட ேநா��.
அ��ததா� உ�கைள ��ரா அைண�க��� பட�� �ைற�� ச����ேற�. ஒ�
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உ�லாச� பட�� சவா� ெச�ல� கா����க�.
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ெச�ற ப���� உ�கைள அைண�க���� அைழ��� ெச�வதாக�
ெசா�����ேத� அ�லவா, வா��க� ந�ப�கேள… ஒ� பட� சவா�
ெச�யலா�.
பட� சவா� ெச�வத�� �த�� ��ரா அைண இ���� ப���� ெச�ல
ேவ��� அ�லவா? �வா�ய����� �ள��ய நா�க� நகர எ�ைல தா�� 63

ெவ�ேய வரேவ 30 ��ட���� ேம� ஆன�. ேத�ய ெந��சாைல ெச���
வைர ஒ� �ர��ைன�� இ�ைல. ந�ந�ேவ பலைகக�� ”��ரா” எ�தைன �ர�
எ��ற �வர�க� இ��தன. ஒ� �ைள சாைல�� ����ய �ற� தா�
ஆர���த� ெதா�ைல.
ெந�� ெதாைல� வைர ஒ� அ����� பலைக �ட இ�ைல. ஆ�கா�ேக
சாைலக� ���� ெச��ற� ஒ� �த அ����� இ�லாம�. ஒ� வ�யா�
ப�ைன�� இ�ப� நப�க�டமாவ� வ� ேக��, �ல சமய�க�� தவறான வ�
ெசா�னா��, த��� த�மா� �வா�ய�-��ரா இைட�லான 23 �ேலா ��ட�
ெதாைல�ைன ஒ�றைர ம� ேநர��� கட�ேதா�.

பயண� கைள��ைன� ேபா���ெகா�ள, ம��ய �ரேதச ���லா� �ைற��
“Wind and Waves Restaurant”-இ� ���பான�க� அ���ய �ற� பட���ைற
ேநா�� ெச�ேறா�.
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��ரா அைண�க�� [Cha]ச�ப� ஆ��� ந��� க�ட�ப���ள�.
மைலக��� ந��� இ���� அழ�ய ஆ��� இைத� பா����ேபா� ந�றாக
இ��த�. ஆ�ற�கைர�� ஒ� ெப�ய பட�ைனேய அ�வலகமாக ெச��
ைவ����தன�.
நா�� ேப� அம��� ெகா�ள� ��ய பட�க��, 20 ேப� அம��� ெகா�ள�
��ய பட�க�� இ��தன. எ�ேலா�� ேச��� பயண� ெச�யேவ
����யதா�, ஒ� ெப�ய பட�� பயண� ெச�ய ��� ெச��, அத�கான
�ைழ�� ���க� வா��� ெகா�ேடா�. பயண� ெச��� எ�ேலா����
பா�கா�� உைடக� ேபா��� ெகா�ள� க�டாய� ப���ய� ந�ல� என�
ேதா��ய�. பல இட�க�� இ� இ�லாம� ப�யான உ��க�� �ைன�
வ�� ேபான�.
�ைச�பட�� எ�ேலா�� அம��� ெகா�ட�� பட�� ஓ��ன�க� [இர��
ேப�க�] பட�ைன ெச���ன�. அவ�க� இ�வ�ேம பா�கா�� உைடக�
அ��� ெகா�ள��ைல. ஒ� ேவைள ெப�ய ��ச�கார�களாக இ��க
ேவ��� அ�ல� அத�� அவ�ய� ஏ�படா� எ��
�ைன���ெகா����பா�கேளா எ�னேவா?
10 ��ட�க� �ைச�பட�� பயண�. அைண�க��� அ�ேக ெச�� �ற�
ஆ��� ம� கைர அ�ேக ெச�� ஒ� வ�ட� அ��� ����� இ����
மைலகைள த����� ���� வ�ேதா�. ஆ��� பட�க� ���� இட�����
ெச�ல ஒ� ��ய பால� இ���ற�. பால��� இ� �ற�க��� ஆ����
ெச�� வ�தத� அைடயாளமாக பல �ளா��� ���க�, வ�வ� பா�ெக�
கவ�க� எ�� சகல ��ைபகைள�� ���� ெச������றன� வ��
ெச�றவ�க�.
பட� சவா�ைய ந�� ர���, �� ெசா�ன “Wind and Waves Restaurant”-இ�
ம�ய உண� ���� எ�கள� அ��த இல�கான ���� ெச�ல தயாராேனா�.
�வா�ய� நகர������ 120 �ேலா ��ட� ெதாைல�� இ���ற� ����.
���யா ராஜா�க�� ேகாைட�கால வாச� இ�த ������ தானா�.
������ மாத� ேத�ய ��கா [வன�ல�� சரணாலய�], ச�� எ�� பா��க
ேவ��ய �ைறய இட�க� இ����றன. அ��த��த ப��க�� அைவ ப��
எ���ேற�.
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��ரா அைண�க��� அ��� நா�க� ம�ய உணைவ ���த�� எ�கைள
ஏ��� ெகா�� �ள��ய வ��க� இர�� ம� ேநர பயண� க���
������ ேச��த�. அ�� இர� நா�க� த��வத�காக ஏ�பா� ெச����த
Madhya Pradesh Tourist Village, Shivpuri தா� நா�க� ேச��த இட�.
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இற�� அைற சா�க� வா��வத�� ��ன� லா��� எ�ேலா��
அம�����ேதா�. வ����த அைனவ���� ராஜ வரேவ�� தா�.
ஒ�ெவா�வ���� ��ெகா��க� ெகா��� வரேவ�றா� அ�த த���ட���
��வா�. பரவா��ைலேய இ�ப� �ட வரேவ��றா�கேள எ�� எ�க�
அைனவ���ேம ஆ�ச�ய�.
வரேவ��, அ��க�க� எ�லா� ���த�ற� ��ப��க� அவரவ� அைறக��
எ�க� ைபக� ம��� ெப��கைள� ெகா�� ேச��க, அைர ம� ேநர� ஓ��
எ��த �ற� ேத�� அ��� ��� ������ இ���� ”ச��” பா��க�
தயாராேனா�.

ஆனா� வ�ணபகவா�� ேநா�க� ேவறாக இ��த�. மைழ ெபா�ய
ஆர���கேவ லா��� கா����ேதா�. 10-15 ��ட�க���� மைழ
�����ட� ேபால ேதா�றேவ �ைர�� வ��க�� ெச�� அம���
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�ள��ேனா� வ�ணபகவா�� �ைளயா�ைட ���� ெகா�ளாம�.
நா�க� த��ய இட��� இ��� 15 ��ட �ர��� இ���ற� ச��.
வ��க�� எ�ேலா�� அம��� �ள��ய ஐ�தாவ� ��ட��ேலேய ெப�மைழ
ெதாட����ட�. “�டா� க���” எ�ப� மா�� நா�க�� �டா� பய���
”ச��” ெச�றைட�ேதா�. வ��கைள ��� எவ�� இற�க ��யாத அள�
மைழ. அதனா� 15-20 ��ட�க� கா�������� த���ட� ���ப ���
ெச�ேதா�.

மாைல ��வ�� எ�க��கா� கா����த�. எ�ன ெச�ய எ��
�ழ��யேபா�, த���ட��� ெபா��ேபா���காக, ேட�� ெட���, ேகர�,
ம��� ெச� �ைளயாட ஒ� அைற இ���ற� என ெசா�லேவ, நா�க� அ��
ெச�� ேட�� ெட��� �ைளயாட ஆர���ேதா�.
ந�� �ைளயா� ேவ��க ���க அைற�� சா� வா�க வ�தேபா�, “��ச�
�ள�” ப�� ெசா��, ”��க� அைத உபேயா��கலாேம” என� ெசா�ல, நா�
ம��� �ல ந�ப�க� அ�� ெச�� ஒ� ம� ேநர���� ேம� ��ச� �ள���
��மாள� தா�…. என�� �ர�சைன��ைல. �ள��� அ�கமான ஆழேம ஐ��
அ�தா�. ஒ� ம� ேநர���� ேம� ��ச� �ள��� ��யைல ர���
அைற��� ெச�ேறா�.
அைற��� ெச�� ���� ���� அைற�� வ�ேய ெவ�ேய பா��தா�
���ற� ”சா�யா சாக�” [Sakhya Sagar] ஆ��� அழ�ய ேதா�ற�. அைம�யாக
ஓ��ெகா�����ற� ஆ�. ஆ��� அ�த� ப�க��� அைம����ப� தா�
”மாத� ேத�ய ��கா” எ�ற ெபய� ெகா�ட வன�ல��க� சரணாலய�.
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இர� உண� ����, ஆ��ைன ேநா�� இ���� க�ணா�� �வ��ைன
மைற������ �ைர��ைலகைள �ல�� ஆ� ம��� அட��த கா�கைள�
பா��தப�ேய இர�ைன� க��ேதா�. ம� நா� காைல ���ரமாகேவ �ள��
ந� �ல�� ந�ப�கைள� பா��க� ேபாக ேவ���. ஒ� ���ட இ���றதா�
அ�ேக. ந� க����� ெத�ப��றதா இ�ைல நா� வ�ேவா� என பய��
ஒ��� ெகா�� ���றதா�� பா��க��.
�ஜ மா�கைள பா��க ேவ��ேம எ�ற எ�ண�ேதா� ப��ததாேலா
எ�னேவா ெத�ய��ைல, கன�� “ஓ மாேன மாேன, உ�ைன�தாேன!” பா��.
வன�ய� ��கா�� ச���ேபா�…
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இர� ��வ�� கன�� “ஓ மாேன மாேன…” எ�� ஒேர மா�க� ��ட�
தா�. அதனா� ஆ�வ�ட� மாத� ேத�ய ��கா ெச�ல அ�காைல ஐ��
ம��ேக எ��� தயாராேனா�. ஆ�ரா-��ைப ம��� ஜா��-����
ெந��சாைல�� அைம������ இ�த ��கா�� ெமா�த பர�பள� 156 ச�ர
�ேலா��ட�. எ�கள� வ��க�� இர���, ம��ய��ரேதச ���லா
�ைற�� ஒ� �ற�த ����மாக பயண�ைத� ெதாட��ேனா�.
வ�ட��� எ�லா நா�க�� �ற������ இ���கா�� �ைறய �ல��க�
இ����றனவா�. ��கா�� �ைழவா��� இ���� தகவ� ைமய���
ெச��� நப�க� எ���ைக, வ�� எ� ஆ�யவ�ைற� ������ அத��
ெச�வத�கான �ைழ����� வா��ய �ற� வன இலாகா ஊ�ய� ஒ�வ��
எ�க�ட� ேச��� ெகா�டா�.
உ�ேள �ைழ�� ெம�வாக பயண��ைன� ெதாட��ேனா�. ேவகமாகேவா,
ஒ� எ���யப�ேயா ெச�றா� �ல��க�, பறைவகைள� பா��க ��யா�
எ�பதா� ெம�வாகேவ வ��க� நக��தன. வன இலாகா ஊ�ய�
�வா�ர����� அ�கமான மா�க�, எ��லட�கா ம��க�, கா���
ப��க�, பறைவக�, ஒ� ��, ��கா� எ�� அைழ�கப�� மா�ன� என பல
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�ல��க� இ��பதா� ெசா�னா�.

��தமான கா��, பா�ப��த�படாத இய�ைக� �ழ� எ�� அ�காைல�� ந��
அ�ப��க ���த� எ�களா�. ����� மா�ப�ட கா��ைன �வா��த
என�� இ� �க�� ���ண�� ஊ��வதா� அைம�த�. ��கா�� �ைழ��
பய��த �ல ��ட�க�ேலேய நா�க� பா��த� 1919-ஆ� வ�ட� க�ட�ப�ட
Sakhya Sagar Sailing Club.

இ�த க��ட� �வா�ய� மஹாராஜா அவ�களா� ���ய ���க�
த��வத�காக க��ய�. க��ட��� பா� சா�யா ஆ���� இ����ப�யாக
அைம�க�ப�����ற�. இ�த இட��� இ��� ஆ��� �� அழைக��,
ப�ேவ� பறைவக�, ஆ��� இ���� �தைலக� ேபா�றவ�ைற�� காண
���ற�.
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அ����� �ள�� வன���� ெச��� ேபா� வ��� பா��த� “����
பா��”. 1936-ஆ� வ�ட� சா�யா சாக� ஆ��� க������� அைண�� ��
க�ட�ப�ட� இ�த அைற. இ����தப�ேய வன��� இ���� ��கைள�
ெகா�வா�களா�… எ�ேன அவ�கள� �ர�! ��கைள� ெகா�வ� த�ர
இ����தப�ேய பறைவக�, அைண�க��� க�க�� வ�� ப�������
�தைலக� ஆ�யவ�ைற� க�� க��பா�களா� அரச� ம��� அவர�
ப�வார�க�.

வன���� அ��� வ�வ� George Castle. இத� ���� ஒ� கைத இ���ற�.
�வா� ரா� ���யா அவ�களா� 1911 –ஆ� வ�ட� க�ட�ப�ட�
இ�க��ட�. ஆ��ேலய அரச� ஐ�தா� ஜா�� இ�த வ�ேய �� ேவ�ைட�காக
வ��ேபா� ஒ� இர� த��வத�காக� க�ட�ப�டதா� இ�த இட�. இ��
ேவதைன எ�னெவ�றா� அரச� வ�� வ���ேய ��ைய� ெகா��
��டதா� இ�� வர��ட இ�ைல. இ�த� க��ட��� தைர��
இ�தா������ த���க�ப�ட ��ய க�க� [tiles] ப��க�ப���ளன. பல
ல�ச�க� ெசல� ெச�� க�ட�ப�ட இ� க��ட��� இ�ேபா� யா��
வ��ப��ைல எ�� ெசா�வத���ைல. �ைறய ெவௗவா�க��, அ�வ�ேபா� 72

�ல��க�� வ�� த���றதா�.

இர�� ம� ேநர���� ேம� ��தமான கா�ைற�� இய�ைக� �ழைல��
பா��� ர��ேதா�. எ�கள� ெமா�த பயண��� ேபா� நா�க� �ைறய
மா�கைள��, ம��கைள�� பா��க ���த�. ஒ� �ல பறைவக�, ஒ�
கா��� ப��, �ல ல��� வைக �ர��க� ஆ�யைவ�� க����
�ல�ப�டன.
ெமா�த��� ஒ� �கா�பவ� அ�. இ���� ஒ� ��ைய�� காண
��ய��ைல என �ல��� வ��த�. இ�த� �� வ��ற� எ�� ெத��த��
அ�த� �� ஓ� ஒ��� ��ட� எ�� ெசா�ல ��யாம� எ� த�னட�க�
த��� ��ட�!
அ��ததா� நா�க� த�����த இட��� அ�ேக இ���� “பைதயா ���”
எ�ற இட���� உ�கைள அைழ��� ெச�ல� ேபா�ேற�…
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க�ம� �ைற�த இய�ைக ஊ��

������ வ�த����ேத நா�க� த�����த ���லா �ராம��� [����
��ேல�] ��வா� எ�கைள ஒ� இட����� க���பாக ெச���ப�
ெசா�னா�. அ�த இட��� ெபய� ”பைதயா ���” [Bhadaiya Kund].
த���ட��� இ��� ெவ�ேய வ�த�ட� இ���� ஒ� ச��� 20 ��ட�
உ�ேள ெச�றா� பைதயா ��� ெச�வத�கான ப��க��க�
ெத�ப���றன. பாைறக�� அைம���ள 50 ப��க��க� �லமாக இற��
உ�ேள ெச�றா� �ேழ ஒ� �ைக ேபா�ற அைம�� ெத��ற�.
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அழ�ய ��க� க�ட�ப�� அத� �ேழ ஒ� ��ய ேகா�� இ���ற�.
ேகா��� �வ� ��க �பமாக கா�� த��றா�. ேகா��� ேமேல இ���
த��� அ��ேபால ெபா��� ெகா�����ற�. �வ��க� இ����
இட���� த��� ஊ�� எ��� வ��ற�. இ�த த��� �ைறய ம���வ
�ண� உைடய� எ���, �ைறய க�ம�க� �ைற�த� எ��� ����றன�.
நா�க� ெச����தேபா� �ைறய ���லா பய�க� அ�ேக ���� ���
�வ�ராைன த�க� ைககளாேலேய ���� ��� �ரசாத� ெப���
ெகா����தன�.

எ�லா� �ற�த ��வ� ேபால ெகா��� த������ �ேழ அம��� இ��த
ஒ� இைளஞ� ��� ேநர����� �� த������ ஒ� பா��ச�. �ற� ஒ�
���ைன அ��� ேநராக �வைன த���க� ெச�� ��டா�.
75

க�… அட க�ம� எ�� ெசா�ல வ�ேத�. க�ம� �ைற�த அ�த த��ைர
எ��� தைல�� ெத���� ெகா�� அ�ேக �ல �ைக�பட�கைள��
������� அைற��� ����ேனா�. காைல உண� ���� ஒ� ���யமான
இட����� ெச�ல ேவ���.
அ�த இட� எ�ன என� ேக�பவ�க���, அ��த ப�� வைர கா����க�….
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ராஜா-ரா� �ைடக�

ப��-14-� ”��ெகா��ட� வரேவ��” எ�� தைல��� ம��ய� �ரேதச���
���� மா�ல��� இ���� ச�� ப�� ெசா�����ேத�. �த� நா� மாைல
ெப�த மைழ�� காரணமா� அ�� ெச�ல இயல��ைல. எ�ப��� ெச��
��வ� என ��� ெச��, “மாத� ேத�ய ��கா” ம��� ”பைதயா ���”
[Bhadaiya Kund] ஆ�யைவகைள பா��த �ற� காைல உணைவ
�����ெகா�� 10 ம��� அ�� ெச�ல �ள��ேனா�.
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மஹாராஜா மாேதா ரா� ���யா ம��� மஹாரா� சா�ய ராேஜ ���யா
அவ�க� இ�வ���மான �ைடக� இைவ. ”ச��” எ�ப� இ��ல�� ந�ல
�ஷய�கைள� ெச�தவ�க��கான சமா�். இ�த �ைடக� ெபா�வாக
ேபா�� �ர மரண� எ��ய மரா��ய மஹாராஜா�க��காக க�ட�ப��
வ�தன. ���யா ராஜா-ரா��காக� க�ட�ப�டைவேய இ�த �க அழ�ய
�ைடக�.
இ�த இட��ைன ��வாக� ெச��வ�� அற�க�டைள�� �� ேமா�ேத
அவ�க� இ�த இட� ���� எ�க�ட� வ�� அத� �ற��ைன �ள���
ெசா�னா�. அவ� ெசா�ன �ைறய �ஷய�க� அ�த இட��� ெப�ைமைய
உண���ய�.
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மஹாரா� சா�ய ராேஜ ���யா அவ�க�� அம��த �ைல�� உ�ள ��
உ�வ� �ைல இ���ற�. அ�த இட��� எ�ேர ஒ� ெப�ய ம�டப�. அ��
�ன�� காைல ேநர��� �ரச�க�க� நைடெப���றன. மாைல�� வா��ய
இைச�ட� ��ய பாட�கைள இைச��றா�க�.
மஹாரா� ம��� மஹாராஜா அவ�க�� �ைடக�� உ�ேள இ����
அர��க�� �ைறய �����க� இ����றன. அவ��� இற�ைகக�
மர��னா� ஆனைவ எ�ப� ஒ� �ற��. இ��ெமா� �ற�� இ�த
�����க� ஏ.�. �.� எ�ற இர���� இய��� �தமா� அைம���ள�.
இ�ேபா�� இய���ற� எ�� �� ேமா�ேத அவ�க� ெசா�னேபா�
ஆ�ச�யமாக இ��த�.

இ�த� �ைடக��� ந�ேவ அழகா� வ�வைம�க�ப�ட �ள� இ���ற�.
�ள���� �� ப�க��� இ���� ஆ������ வ��ற�. இ�த� �ைடகைள�
பா��க வ�� ���லா பய�க� �ள��� �ைறய ��ைபகைள� ேபா���
ெச�����றா�க�. �� ேமா�ேத அவ�க� இைத� ப�� ெசா���ேபா�
�ன�� �ள��ைன ��த� ெச�தா��, அ��� வ�பவ�க� ேபா��
���றா�க� எ�� எ�க�ட� �ைறப�டா�.

79

இ�ேக ”கத�” எ�� அைழ�க�ப�� ஒ� ெப�ய மர� இ���ற�. 125 வயதான
இ�த மர�, 1996 வ�ட� இ��ய அரசா�க��னா� ”மஹா���� �ர�கா�”
வழ�க�ப�� ெகௗர��க� ப�����ற�. இ�த மர��� உயர� 20.7 ��ட�.
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�ள��� இர�� ப�க�க��� இ� ேகா��க� க�ட�ப�� இ����றன.
ஒ� ேகா��� க��� �ற இராம��, ப�க��� �தாேத� ம��� இல��வ��
இ��க, ெவ�ேய ைககைள ���யப� ஹ�ம�� ��� ெகா�� இ���றா�.
ம�ற ப�க��� இ���� ேகா��� ��லா��ழ� ஊ�யப� க�ைம �ற
க�ண��, ராைத�� இ���றா�க�.

�ள��� ந�ேவ இ���� ஒ� ேமைட�� �வ��க�� அத� எ�ேர
�ப�க��னா� ஆன ஒ� ந���� இ���ற�. �வ��க��� ேமேல
இய�ைக�ேலேய பல �ஷய�க� இ����றன. �வ��க��� ஒ� ப����
ந���� உ�வ� ெத��ற�. இ�ெனா� ப�க��� �வ�� உ��ைக��
ெத��ற�. எ�க��� �� ேமா�ேத அவ�க� சமய சா�பான பல
�ஷய�கைள �ள��னா�.
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இ��� �ைறய �ஷய�க� இ���ற�. அவ��ைன அ��த ப����
பா��ேபா�…
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ப���னா� ஒ� மா�ைக…

ெச�ற ப���� �ைடக� ப�� ெசா��� ேபா�, மஹாரா��� �ைட, 125
வயதான ”கத�” மர�, �வ��க��� �ற��க� ப�� பா��ேதா�. அ��� நா�
பா��க� ேபாவ� ப���னா� ஒ� மா�ைக… ெகா�ச� ெபா��க நா�
ெசா�ல�ேபாவ� ”வ�லவ� ஒ�வ�” பட��� வ�� பாடைல� ப��ய� அ�ல.

மஹாராஜா மாேதா ரா� ���யா அவ�க��கான �ைட தா� இ�த ”ப���னா�
ஒ� மா�ைக….” அ�ப�பா.. எ�தைன கைல ���க�ேதா� ��ய

83

ேவைல�பா�க�. ப���� க�க�� க�ட�ப�ட ��க�, அ���க��
ந�ந�ேவ ேவ� க�கைள� ெகா�� ெச�ய�ப�ட பறைவ, வ�ண������,
��க� என எ�லாேம அ�ைம.

��க�� வ�வ�க�, ேவைல�பா�க� எ�லாேம �ைல ம����ள க�க�,
ப�ம�க� ெகா�� தயா��க�ப������றன. ைக�ள�� ெகா�� அ�க�க�
ேம� ஒ�பா��ச, ஒ� க�கைள ஊ��� ெச��� �தமா� இ���ற�.
எ�தைன �தமான ேவைல�பா�க�… ஆ�ச�யம���� �தமாக� க�ட�ப��
இ���ற�. அ����� ெவ�ேய வரேவ மன��ைல.

இ�த மா�ைக��� ெச�ல �ைறய � ேவைல�பா�க� ெச�ய�ப�ட ெவ���
கத�க� இ����றன. ேம�� ப���� க�களா� ஆன கத�க��,
ஜ�ன�க�� இ����றன. ப��� கத�க� எ�� ேபா� ��சய� அத� எைட
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அ�கமாக�தா� இ����. “எ�ப� �ற�� ��வ�?” எ�ற ேக�� எ�க�
அைனவ�� மன���. அத��� ப�� இ��த� �� ேமா�ேத அவ�க�ட�.

இ�த கத�க� �ைண�க�ப����ப� ெவ��யா� ஆன �ைண��களா�
[HINGES]. இர�� வயேத ஆன ��வனா� �ட இதைன �லபமாக� �ற��
�ட ���� எ�� ��ய அவ� அைத இர�� �ர�களாேலேய �ற���
கா��னா�.
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�ைட���ேள �� மாேதா ரா� ���யா அவ�க�� �� உ�வ� �ைல
இ���ற�. அவ�� �ைல�� ��ேன ஒ� �வ��க��, அத�� �� ஒ� க�
வ�ண ந���� �ைல�� இ���ற�. எ�ேர இ���� அர�க���
ேவைல�பா�க� �ைற�த ப���� க� ��க� த�ர, இர�� அல�கார
�ள��க��, ெவ��, த�க� ஆ�யவ�றா� அல�க��க�ப�ட �ைரக��
இ����றன. இ��� மர��னா� ஆன இற�ைகக� ெகா�ட �����க�
இ����றன.

மஹாரா� �ைட��� இ��த �����க���� மஹாராஜா �ைட��� இ��த
�����க���� இ��த ���யாச� – மஹாராஜா�� �ைட�� இ��த
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�����க�� த�க��னா� அல�கார�க� ெச�ய�ப�����ற�. அ�த�
கால��� ஆ�க���� த�க��� ேம� ேமாக� இ������ற� ேபால! உடேன
இ�ேபா����� ஆ�க��� த�க��� �� ேமாக� இ�ைலயா எ�� ேக���
சக ப�வ�க���, ”இ� எ��ைடய க��� அ�ல, எ��ட� வ�த �ேசா மா�ல
ெப�ம��� க���” எ�பைத ெசா��� ெகா�ள �ைழ�ேற�… [அ�பாடா
நா� த���ேத�….]
���� ��� இ���� பல�த அ�சய�கைள�� பா��� ”நம��� யாராவ�
இ�ப� �ைட க��வா�களா?” எ�� ேயா��தப�தா� நா�க� எ�ேலா��
இ��ேதா� எ�ப� ம��க��யாத உ�ைம.
இ�த இர�� �ைடக�� அைம������ இட��� �ைறய மர�க��,
��ெச�க�� அைம�����றா�க�. ெவ�ேய வர மன��ைலெய���
ெவ�ேய வ��தாேன ஆகேவ��� எ�பதா� ெவ�ேய வ�ேதா�.

வ��ேபா� ���ண� ேகா���� எ�ேர ஒ� ��ட நா�� ேப� அமர���ய
க�லா� ஆன இ��ைக ஒ�� இ��த�. ��ட ேநர� கா�க��க ���யத��
இதமா� இ��த�. ஒேர ப���� க��னா� ஆன இ�த இ��ைக�� �ைறய
ேவைல�பா�க� ெச�ய�ப�� இ��தன. ��� ேநர� அம���
இைள�பா����, நா�க� த�����த இட� வ�� ேச��ேதா�.
ம�ய உண� எ���� ெகா�ட�� நா�க� ெச�ற இட� ப�� அ��த ப���
ெத����ேற�. ந� வன�க��, நா��� இ���� பல �தமான மர�க� �ல�
நம��� �ைட��� �ல ெபா��க� எ�ப� பய�ப���றன எ�ப� ப��
பா��கலா� அ��த ப����.
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எ�ன �ைல அழேக…

இ�ேபாெத�லா� ��ைககளா� தயா��க�ப�ட அழ� சாதன�க��,
ம���க�� நம�� கைடக�� �ைட���றன. இைவெய�லா� எ�ப�
தயா��க�ப���றன, இவ���� எ�ன �ல� ெபா�� எ�� எ�றாவ�
������ பா�����ேபாமா நா�? இத�கான உ�க�� ப��”��சயமாக இ�ைல”
எ�பதாக�தா� இ����.
இ��யா�� �ைறய Herbal Products ெவ�நா������ த���க�ப��ற�.
இ�ப� ெவ�நா�� ��வன�களா� ��க�ப�� Herbal Products வா��பவ�க�
ந��� எ�தைன எ�தைன ேப�! இவ���ெக�லா� �ல� ெபா��க� எ�����
�ைட���றன?
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ந� நா��� �ைறய �ல� ெபா��கைள தயா� ெச�� அவ�ைற ெவ�நா����
ஏ��ம� ெச��ேறா�. அ�த �ல� ெபா��கைள� ெகா�� ெபா��க�
தயா��� அவ��ைன ���� இ��யா��� ெகா�� வ�� ���றா�க�.
அைத நா�� வா�� “எ�ன இ��தா�� ெவ� நா��� கார�
ெவ�நா���கார� தா�! அவ� �றைமேய �றைம” எ�� ெம���
ெகா��ேறா�.
���� மா�ல��� இ�ப� ��ைகக�����, மர�க�� ப�ைடக�����,
��க�� இ��� எ�� இய�ைகயாக ந� வன�க�� �ைட��� பலதர�ப�ட
ெபா��கைள எ��� ��த�ப��� ெவ�நா���� ஏ��ம� ெச��� ஒ�
ெதா��சாைல�ைன நா�க� பா�ைவ��ேடா�.
இய�ைகயாக நம��� �ைட��� ெபா��கைள எ��� அவ��ைன எ�ப�
பத�ப�����றன�, அ�� எ�ென�ன ��ஞான �ைற�� கல�� ெபா�க�
ெச��றா�க� எ�பைதெய�லா� எ�களா� பா��க ���த�. ந� நா�
�த��ர� ெப�வத�� ��ேப ஆர���க�ப�ட இ�த ெதா��சாைல�� �ைறய
��ைக� ெபா��க� தயா� ெச�� ப�ேவ� நா�க��� ஏ��ம�
ெச��றா�க�.
இவ�க�� தயா��� பல ம���க��, அழ�� ெபா��க�� �ல� ெபா��.
அ�வக�தா, இ��, �ய�கா�, ேம�� இ��� பல�பல ��ைக
மர�க�/ெச�க�� ேவ�க�, பழ�க�, மர�ப�ைடக�, இைலக� எ��
எ�லாவ������� ம��� ெச�வத�கான ெபா��கைள ���ெத���,
அவ�ைற ெபா�யா���றா�க�.
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அவ�ைறெய�லா� பா��த ேபா� “இ��யா�� இ�தைன வள�க� இ����
ேபா� அவ�ைற ைவ�� ம���கைள நாேம தயா��கலாேம, ஏ� ெவ�நா����
அ��ப ேவ���. �ற� அவ�க�ட���� வா�கேவ���” எ�� என��
மன�� ேதா��ய�. அத�� ப��� உடேன ேதா��ய�.
நம�� எ��ேம ெவ�நா��� ெபா��க� �� ேமாக� அ�க�. ஒ� ெபா��
ந� நா��ேலேய தயா��� �ைட�தா�� அ� ெவ�நா��� தயா��த�
எ�றாேலா, ெவ�நா�க����� இற��ம� ெச�ய�ப�ட� எ�றாேலா தா�
அத�� எ�ன �ைலெய�றா�� ெகா��� வா���ேறா�.
ெதா��சாைல�� உ�ேள ஆ�கா�ேக உ�ள ��ெச�க������,
இய�ைகயான ��ைகக�� ஒ�ேசர� கல������ வாச�� அ����த
மர�க�� தயவா� கா��� �ல� நா�ைய வ�தைட�ற�.
இ�த எ�ண�க�டேன அ�த ெதா��சாைல�� இ��� ெவ�ேய வ��
எ�க�ைடய அ��த இல�கான ”ஓ��சா” எ�� இட���� வ�ேதா�. ஓ��சா
எ�� �க�� பழைமயான நகர�, அ������ ேகா�ைடக�, ரா�ராஜா ேகா��,
���யாசமான ஒ� பைடெய��� ேபா�ற �ஷய�கைள அ��� வ��
ப��க�� நா� காண இ���ேறா�. கா����க�….
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ஓ��சா எ�ெறா� நகர�…

ம��ய� �ரேதச��� �க�க� [Tikamgarh] மா�ல��� அைம������ ஒ� ஊ��
ெபய� தா� ஓ��சா. ����� ஓ��சா எ�றா� ”மைற���ள” எ�� அ��த�.
இ�த ஊ� “ேப�வா” [Betwa] ஆ��� கைர�� அைம���ள�.
��ேதலா [Bundela] ராஜா�க�� தைலநகராக� �க��த ஒ� இட� தா� இ�.
Bundelkhand எ�� ம��ய� �ரேதச� ம��� உ��ர� �ரேதச� ஆ�ய
மா�ல�க�� இ���� �ல ப��கைள� ேச��� த� மா�ல� ேக��றா�கேள
அத�ெக�லா� ��ேனா� நகர� தா� இ�. 1501-ஆ� வ�ட� ��ேதலா
ராஜாவான ��ர �ரதா� �� அவ�களா� உ�வா�க�ப�ட நகர� இ�.
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இ�த நகர��� பல�பல பழைமயான க��ட�க� இ����றன. அர�மைனக�,
ேகா��க�, ச�� [இற�த ராஜா-ரா�க��ெகன க�ட�ப�ட சமா�க�], ம���
நா��யமா�� ஒ� க�தா���� என க�ட�ப�ட ”ரா� �ர�� மஹா�” என
ஊ� ��வ�� �ராதனமான க��ட�க� இ����றன. ஒ�ெவா� க��ட����
அவ�க� வா��த வா��ைக�� பல�தமான ரக�ய�க�� ஒ�������றன.

நா�க� ெச�ற அ�� �த�� பா��த இட� ”�� மஹா�”. இ�த இட�
18ஆ� ��றா��� ஆர�ப��� ராஜா ”உைத� ��” அவ�க� த��வத�ெகன
க�ட�ப�ட எ�� �� க��ட�. ஆனா� இ�ேபா� அ�த க��ட��� பல
�ராதன� ��ன�க� அ��� ேபா� ��ட�. ��ச� இ���� இட��� ம��ய
�ரேதச மா�ல��� ���லா� �ைற நட��� ஒ� த���ட�/உணவக�
இ���ற�. நா�க� அைனவ�� அ�� ெச�� அைறகைள��, ம�ற
இட�கைள�� ���� பா��ேதா�.
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இ�த மஹா�, ரா� மஹா� ம��� ெஜஹா��� மஹா� ஆ�யவ����
இைட�� இ���ற�. இ�த இட�க��ெக�லா� ெச�லலா� எ�� �ைன�தா�
அ� ��வத��� இ�� ேநர� இ��கா�, நாைள ெச�லலா� எ�� எ�க�ட�
வ�த ேரா�� ப�நாக� அவ�க� ெசா�லேவ இ�ைறய ெபா��� அ��த
�க��� எ�ன எ�� ேக�ேடா�.
மாைல 07.00 ம��� ஒ�-ஒ� �ல� இ�த ஓ��சா நகர��� பழைமைய
�ள��� ெசா��� கா�� இ���ற� எ�� ெசா��, அ� வைர ப�க���
இ���� ரா� ராஜா ம��� ெச�� பா��� ���, அ�ப�ேய அ�த ஊ��
���ய கைட ��ைய� பா��� வா��க� எ�� ெசா�னா�.
கைட �� எ�� ெசா�ன�ட� ஏேதா ெப�ய கைட ��, �ைறய கைடக�
இ���� எ�� எ���டேவ�டா�. இ�ேபா� இ�த ��ேதலா தைலநகர���
இ��ப� இ�த க��ட�கைள� த�ர ேவ� ஒ��� இ�ைல. �ல கைடக�
இ����றன. ஜா������� கஜுராேஹா ெச��� வ��� இ�த இட�
இ��பதா� �ைறய ெவ�நா�டவ�கைள� பா��க ���ற�. அதனா� இ��
���� ெபா��க�� �ைல�� டால�� அள���� தா� இ���ற�.
அ�ப�ேய நட�� ெச�ற ேபா� இ�த இட��� ��னைட� க� �டாக�
ெத��த�. ெமா�த ஊ�� ம�க� ெதாைகேய இ�பதா�ர���� ேம�
இ��கா�. இ���� எ�லா ம�க�� ���லா வ�� பய�கைள ந��ேய
இ���றா�க�. எ�க�ட� வ�த வ�� ஓ��ன� �� ராஜு அவ�க��
ஊரா� இ�.
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ஊ� ப��ய �ைறய �ஷய�கைள வ��த��ட� ெசா��� ெகா�� வ�தா�.
இ���� �ல�� ஜா��, �வா�ய� ேபா�ற அ��த நகர�கைள ேநா���
ெச�� ��டதாக�� ெசா�னா�. ரா� ராஜா ம��� �ற�� ப����
ெசா�னா�. ச� ேகா�ைல�� பா��� �டலா� எ�� ெச�றேபா� ேகா��
�����த�. இர� 08.30 ம��� தா� �ற�பா�க� எ�� ெசா�லேவ
அ�ப�ேய நட�� ��� ����ேனா�.
07.00 ம��� நா�க� க�ட ஒ���-ஒ��� எ�ப� இ��த� எ�பைத அ��த
ப���� ெசா��ேற�. அ�வைர கா����க�.
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ஓ��சா�� ஒ��� ஒ���

ஓ��சா நகர� ��வ�ேம பழைம ��ெகா�����ற�. எ�� பா��தா��
க��ட�க�, அர�மைணக�, மஹா�க�, ச�� எ�றைழ�க�ப�� �ைடக�.
அவ��� ��ேன ெப�� கைதக� இ��க ேவ���. அைதெய�லா� ெத���
ெகா�ள ஏ�வா� அ�ேக மாைல�� ம��ய��ரேதச ���லா��ைற ஒ�-ஒ�
�ல� �ன�� இ�த ஊ�� ��ேன இ���� கைதகைள நம��� த��றா�க�.
ஓ��சா எ�றா� ”மைற������ இட�” எ�ற ெபா��. ராஜா ��ர �ரதா�
ஒ� �ைற வன��� ேவ�ைடயாட வ������ேபா� வ� தவ�, த��� த�மா�
வ��றா�. த��� ேவ�ைக�ட�� ேசா��ட�� வ�த ேபா� அவ���
வ��ேல ஒ� ��வ�� இ���ட� ெத�ய, அ�ேக வ�� அைட�கல� ஆ�றா�.
அ�த இட��ைன� பா��த�� அ�தைன ஆன�த� அவ���.
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ப�க��� கைர �ர�� ஓ�� ”ேப�வா” [BETWA] ந�. ����� ந�ல மர�க�
என இய�ைக எ�� ெகா��� இட�. இ�த இட��ேலேய ஒ� நகர��ைன
��மா��க ேவ��� என �ைன��, அ�த நகர���� ஒ� ெபயைர� ����ப�
��வ�ட� ேவ�ட, “நாைள பா���� ெகா�ளலா�, இ�� ப���
உற���க�” என� ெசா�� ��டாரா�.
அ��த நா� காைல��, ���ப�� ெபய� ��ட� ப�� �ைன� ப��த, ” நா�
ெபய� ைவ�க மா�ேட�, ஆனா� ஒ� �ஷய� ெசா��ேற�, இ�� ��க�
ேவ�ைட��� ெச���க�, ெச��� வ��� உ�க� வா����� வ�� �த�
வா��ைதைய �லமாக ைவ�� ��க� ��மா���� நகர��� ெபயைர ைவ���
ெகா���க� ” எ�றாரா�.
அ�ப�� ெச��� ேபா� வ��� ஒ� மா� ெத�பட, அைத� ���க
த��ைடய ேவ�ைட நாைய “ஊ��” எ�� ஏ�னா�. அ�ேவ அவ� ெசா�ன
�த� வா��ைத. அ�த வா��ைதைய� ெகா�� உ�வான� தா� ஊ��சா…
அ� ம�� இ�ேபா� “ஓ��சா” எ�றா���ட�.
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ராஜா ��ர �ரதா� �� கால��� உ�வாக ஆர���த நகர�, அ� ����
��னேர அவ�� எ��பாராத இற��னா� ச�� தைட�ப�டா�� ெதாட��த�.
ஒ� ப��ைன ���ட� இ��� கா�பா��� �ய���� ராஜா ��ர �ரதா�
தன� உ�ைர இழ�க அ��த��த ராஜா�க� கால��� நகர� உ�வான�. பல
ராஜா�க� �ைறய க��ட�கைள ��மா��தன�.

ராஜா �� �� �ேயா கால��� �ைறய மா�ைகக� உ�வா�க�ப�டன. ��
மஹா� [��ைதய ப���� பா��த�], ஜா�� ேகா�ைட என பல க��ட�க�
க�ட�ப�டன. ஜஹா��� மஹா� எ�ப� �கலாய ம�ன� ஜஹா��� இ�த
இட���� �ஜய� ெச�த ேபா� அவைர வரேவ�� த�க ைவ�பத�காக�
க�ட�ப�ட ஒ��. இர�� வா��க�. ஒ� வா��� �ர�மா�டமான மர�
கத�க�� ேம� இ���� இட��� இர�� யாைனக�� �ைலக� அழகா�
இ����றன.

��ேத�க�� ராஜா-ரா�க�� ச��க� [�ைடக�] என ெசா�ல�ப��
சமா�க� நகர� ��வ�� பாழைட�த �ைல�� இ����றன. எ�லாவ���
��னா�� இ���� கைதக� �ைறய. அவ�ைற எ�லா� ெசா�ல இ��� பல 97

ப��க� ேதைவ எ�பதா� ���கமாகேவ ெசா������ேற�.

ெசா��� ெகா�� வ�த கைதக�� ஒ� ���ய �ஷயமாக ரா� �ர��
மஹா� உ�வான கைதைய எ�ேலா�� ர��தா�க�. இ�த மஹா� இ�ேபா�
இ���� �ைலைய� பா��தா� “எ�ப� இ��த �் இ�ப� ஆ��ேடேய”
எ�� ேதா��ய� உ�ைம. அ�ப� எ�ன அத��� ெப�ைம எ��
ேக�பவ�க��� அ��த ப�� வைர கா����க�. ��சய� உ�க��� ப��
�ைட���.
ரா� ம��� உ�வான கைத, ��ேதலா ம�ன�க�� ராஜா�க� எ�ப� இ��த�
எ�� எ�லா �ஷய�கைள�� ஒ�-ஒ� �ல� ந� க� ��ேன ெகா��
����வ� ஆ�ச�ய�.
ந�றாக இ��த அ�த கா��கைள ர��� ���� அ����� �ள��ேனா�.
ஒ�-ஒ� �ல� ெசா�ல�ப�ட கைத��, ரா� �ர�� மஹா� உ�வான கைத,
ரா� ராஜா ம��� உ�வான கைத ஆ�யவ�ைற ம��� அ��த இ� ப��க��
பா��கலா�.
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ரா� �ர��� – பாட�� நடன��

��ேதலா ராஜா�க�� ஒ�வரான ராஜா இ��ரம� அவ�க� ப�ேனழா�
��றா��� பா�க�� ஓ��சா நகர��ைன ஆ�� ெச�� ெகா����த
ேநர�. அவ� இய� இைச நடன��� ���த நா�ட� உைடயவராக
இ��தாரா�. எ�ேபா�� �ைறய இைச �க���க��, நடன �க���க��
நைடெப�றன.
அ�ப� நட��� �க���க�� பா�� பா�, நடன� ஆ�� ஒ� அழ�ய ெப�ம�
தா� ரா� �ர��. அ�த ராஜா�க��ேலேய பா�� ம��ம�லா� நடன����
தைல �ற�தவ�. பா�� பா� நடன� ஆ�� ரா� �ர�� அழ���
�ைற�தவள�ல. அவ� �� ராஜா இ��ரம��� ஆைச. ரா� �ர�����
ராஜா �� �ராத காத�.
எ�ன தா� காத�� ஆைச�� இ��தா�� எ�லா ராஜா�கைள� ேபால இவ��
தன� காத��� நடன� ஆ�பவ�மான ரா� �ர�ைன க�யாண� ெச��
ெகா�ள��ைல. ஆைச நாய�யாக�தா� ைவ����தா�. நடன�, பாட�, காத�
எ�� ெச�� ெகா����த அ�த வா��� ஒ� ���ப�.
ரா� �ர�� அவ�க�� பாட�-நடன� ஆ�யவ��� �ற��னா� வ�த �க�
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அவ�க� நா��� ம��ம�லா� ���ைய ஆ�ட �கலாய ம�ன��
கா�கைள�� எ��ய�. ரா� �ர��� அழ�, அவள� �ர�� ேம�ைம,
நா��யமா�� அழ� ஆ�யவ�ைற� ேக���ப�ட �கலா� ம�ன� உடேன
அவைள ����� அ��� ைவ��மா� ஓைல அ��� ��டா�.
�கலாய ம�ன�க�� ஆதர� ெப�� ஆ�� ெச�த ராஜா இ��ரம��� எ�ன
ெச�வ� எ�� ��ய��ைல. �கலாய ம�ன� ஒ� ப�க�, ஆைச நாய�
ம�ப�க� என இர�� ப�க�க��� இ��க�பட எ�ன ெச�வ� எ��
ெத�யாம� �ழ�����தேபா�, ரா� �ர�� ராஜா��� ைத�ய� ெசா��,
”எ�ைன அ��� ைவ��க�, நா� ���ரேம ���� வ�ேவ�” எ�� ெசா��
��� �ள�� ெச�றா�.
�கலாய ம�ன� அர�மைண�� ரா� �ர�� பாட�-நடன���� ஏ�பா�
ெச�தா�. �த� பாட�ேலேய ம�னைர மைற�கமாக ”நா�” எ�� ���யப�
அவ� ைத�யமாக பா� நடன� ஆட, ம�னைர� ��� இ���� எ�ேலா����
அ����. ம�ன� ��சய� மரண த�டைன வழ��வா� என அவ�க�
எ��பா��க, ஆனா� அவேரா எத�காக இ�ப� ெசா��றா� இ�த� ெப�
எ�பைத �சா���, ராஜா இ��ரம��� ேம� ெகா�ட காதைல� ெத���
அவைள ���ப�� ஓ��சா நகர���ேக ம�யாைத ெச�� அ��� ைவ��றா�.
���ப�� ராஜா இ��ரம��� சைப�� ரா� �ர��� பாட�� நடன��
ெதாட��ற�. �டேவ அவ�க�� காத��. தன� காத� தைல��காக ஏதாவ�
ெச�ய ேவ��� எ�ற எ�ண��� “ஆன�� மஹா�” இ���� ெப�ய
��ெவ��� ஒ� இர�� அ��� மா�ைகைய� க�� அ�� அவைர த�க
ைவ�����றா�. அ�ப�� க�ட�ப�ட மா�ைக தா� ரா� �ர�� மஹா�.
�ேழ நா��ய� – பாட� ஆ�யைவ நட�த ஒ� ெப�ய �ட��, ேமேல அழ�ய
�ட�க��, ����� �ேழ ����த த���ட�� அைம�த க��டமாக� க��
தன� காத� நாய��காக ெகா��� ��டா� ராஜா இ��ரம�.
ஆனா� த�ேபா� இ�த மஹா� இ���� �ைல பா��தா� மன���� க�ட�
தா� ��ச�. மா�க� அ�ேக வள������� ��கைள ேம���
ெகா�����ற�. எ��� ெவௗவா� எ�ச�க�� நா�ற�. ப��க��க� �ல�
த��� த�மா� ஏ� ேமேல ெச�� பா��தா� ஆ�கா�ேக ��லமைட��
�ட��ற� க��ட�.
இ�த இடமா நடன�� பாட�மாக ச�ேதாஷமாக இ��த� எ�� எ���ப�
இ���ற�. ஓ��சா நகர� ��வ�� உ�ள ெப��பாலான க��ட�க��
�ைல�� இ�தா�. ஒ� �ல க��ட�கைள பராம��� வ��றா�க�.
எ�தைனேயா வரலா��� �ற����க இட�ைத இ�ப� அ��ைன ேநா���
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ெச�ல �����டா�கேள! நா�க� ெச�றேபா� இ�த இட���� �ல
�ள�பர� பட�கைள எ���� ெகா����தன�. அ�பட��� ந��க
வ�தவ�க�� ��ேன தா� ெப�� ��ப� ஓ�ய� – வரலா���
��ன�கைள� பா��க அ�ல எ�பைத �ைன��� ேபா� வ��த�தா�
ேமேலா��ய�.
அ��ததாக உ�க���� ெசா�ல� ேபாவ� ரா� ராஜா ம��� ப��. ஆனா�
இ�த� ப���� அ�ல – அ��த ப����. அ�வைர கா����க�.
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ரா� ராஜா ம���

சாதாரணமான கணவ� – மைன���� ம���தா� க��� ேவ�பா�
இ���மா? �வெப�மா���� பா�வ���ேம க��� ேவ�பா�க� இ��த�
ப�� நாெம�லா� ���ைளயாட� பட��� பா������ேறா� இ�ைலயா?
அ�ப� இ����ேபா� ராஜா – ரா� ம��� ���ல�கா எ�ன? அ�ப� ஒ�
ராஜா-ரா���� ஏ�ப�ட க��� ேவ�பா�� காரணமா� ேதா��ய� தா�
இ�த ரா� ராஜா ம���.
ெச�ற ப���� ��ேதலா ராஜா�க� ப�� ெசா�����ேத�. அ�த
ராஜா�க��� ப�னாறா� ��றா��� இ��த ஒ� ராஜா ம�க� ஷா.
��ரமான ���ண ப�த�. வ�டா வ�ட� ம�ரா ெச�� ���ணபகவாைன
த���பைத வழ�கமாக� ெகா�� இ��தவ�. எ� தவ�னா�� தவ�� ராஜா
ம�க� ஷா ம�ரா ெச�வ� ம��� தவறா�. ரா� கேண� �வா[�]� ராம
ப�ைத. வ�ட� ஒ��ைறயாவ� அேயா�யா ெச�ல ேவ��� என �ைன��
அைத� கைட������ வ�பவ�. ம�ரா ெச�வைத �ட அேயா�யா
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ெச�வைதேய ����பவ�� �ட.
இ�ப� ராஜா-ரா� இ�வ�� இ� ��வ�களாக இ��க, ஒ� �ைற ராஜா
ம�ரா �ள�ப ய�த����ேபா� ரா�ைய�� த��ட� வ��ப� அைழ��றா�.
எ�ேபா�� ேபாலேவ ரா� ம��� தா� ராஜா�ட� ம�ரா வர
���ப��ைலெய��� அேயா�யா ெச�ல ����வதாக�� ெசா��றா�.
ராஜா��� பய�கர ேகாப�. அவ�ைடய வா��ைதைய ேவ� யாராவ�
ேக�காம� இ�����தா� ��சய� �ர�ேசத� ெச�ய� ெசா�����பா�.
ஆனா� ெசா�ன� ப�ட�� ரா�யா��ேற. இ��தா�� எதாவ� த�டைன
தரேவ��� எ�� �ைன�தவ� ”நா� ம�ரா ெச��ேற�. � அேயா�யா ெச�!
���ப வரேவ��� என �ைன�தா� உ��ைடய ஆ�ம ெத�வ� ராம�ட�
���� வா!” எ�� ேகாபமாக ெசா����� ம�ரா ெச�� ��டா�.
ரா��� தன� ராம�� ேம� ஆ��த ந���ைக. ��சய� த��ட� அவ�
ஓ��சா வ�� ��வா� எ�ற ந���ைக�� ேதா�க� �ைட �ழ த��ைடய
மா�ைக����� ரத��� �ள�� அேயா�யா வ�� ேச��றா�. அ�ேக
ராமைன த���� த��ட� ஓ��சா வ�����ப� ெசா�ல, அத��
ப�ேல���ைல. ஆனா�� �வ�� ேபா��டாம� அேயா�யா நக�� சர�
ந��கைர�� ராமைன ேநா�� தவ� இ��க ஆர���� ��டா�.
நா�க� ஓ�ன . ராம�� த�சன� �ைட�தபா��ைல. ��ட கால�
தவ����� ராம� �ர�ய�சமா� த�சன� தராததா� த��ைடய உ�ைர
மா����ெகா�ள ��� ெச��றா� ரா� கேண� �வா[�]�. ஆ��ப���
ஓ��ெகா������ சர� ந��� பா��� �ட எ�த����ேபா� ராம� ஒ�
��வ� ேவட���� ரா��� �� த�சன� த��றா�.
த�சன� த�த�ட� ��லாம� ��வ� உ�வ��ேலேய ஓ��சா�� ேகா��
ெகா�ள�� ச�ம���றா� – ஒ� ��ய �ப�தைனேயா�. அ� – ‘ஓ��சா
ெச�ற�� எ�� �த�� அம��ேறேனா அ�ேகேய ேகா�� ெகா�ேவ�’
எ�ப� தா�. ராம� த��ட� வர� ச�மத� ெசா�ன�ட� ராஜா ம�க�
ஷா��� ��தகவ� அ��� ரா�ராஜா��கான ேகா�ைல தயா� ெச�ய�
ெசா��றா�. ராஜா�� “ச���� ம���” எ�ற ேகா�ைல ��மா���றா�.
ரா� கேண� �வா[�]� ஓ��சா நகர��ைன வ�தைட�� ேபா� ச����
ம���� இ��� ஒ� நா� ேவைல பா�� இ������ற�. ஆகேவ ரா�
த��ைடய அர�மைன�ேலேய ��வ� ராமைன உ�கார ைவ��றா� –
அவ�� �ப�தைனைய மற��. அ��த நா� ச���� ம��� தயாரா��டேவ
அவைர அ�ேக �ர��ைட ெச�ய �ைன�க, ��வ� ராமைன அைச�கேவ
��ய��ைல.
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அதனா� த��ைடய அர�மைனையேய ராம��� ”ரா�ராஜா ம���” எ�ற
ேகா�லா�� ��� ேவ� மா�ைக��� ��ேய��றா� ரா�. இ�ைற�� இ�த
ரா� ராஜா ம��� ம��ய� �ரேதச��� �க�க� மா�ல��� உ�ள ���யமான
ேகா��. �����ற��� இ���� அ�தைன �ராம�க��� இ���
சா�சா�யாக வ�� க���ெகா�� வ��றா�க�. ஓ��சா�� ேப�வா ந���
�ரா� ரா�ராஜா�ைன த���� அவ� அ�� ெப��� ெச��றா�க�. ��க��
இ�த� ப��� �ல� ரா�ராஜா அ�� ெப���களாக!
���� ஒ� ஓ�ய� ப���� ச���ேபா�.
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ஓ�யமா� ஒ� மா�ைக – ரா�மஹா�

ெச�ற ப�வான ரா� ராஜா ம���-� பா��த ���ண ப�த� ராஜா ம�க� ஷா
அவ�களா� க�ட�ப�ட அழ�ய மா�ைக தா� ரா�மஹா�. இ�த மா�ைக��
”�வ� சா��த ���ர�க�” என�ப�� mural ���ர�க� �ைறய இ����றன.
அவ��� பல இ�ேபா�� ெபா��ட� காண�ப���றன.
இ�த மஹா�� நா� பா��� அ�ச��த இ��� ஒ� �ஷய� அ�ேக இ��த
���சாதன வச�. ஜ�ன�க� இ�லாத ஒ� அைற�� ேம���� வ�� ஒ�
ெப�ய இைடெவ� வ�யாக அ�ப� ஒ� ����த கா�� வ��ற�. ஒ�றைர
ட� ஏ.�. �ட அ�த அள���� ����த கா�� த�மா எ�ப� ச�ேதக�. அ�த
கால��ேலேய �ைறய ��ேன�����றா�க� எ�பைத �ைன���ேபா�
மன�� ம����.
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ரா�மஹா� ��வைத�� த���த �ற� ஓ��சா ந��� ராஃ��� ெச�ய
ஏ�பா� ெச����தா�க�. ஆனா� எ�கள� �ர��ஷட� ேப�வா ந���
ந�ேவ இ���� ஒ� நா�� அ� அகல� பாைத ���� அள��� த���
கைர�ர�� ஓ��ெகா����த�. அதனா� இ�ப� இ���� ேபா� ராஃ���
ெச�வ� அ�வள� உக�தத�ல, ஆப�� அ�க� எ�� ெசா�� ��டா�க�.
இ�த ப���� இ��த ஓ�யமான மா�ைக ப��ய ெச��க� ப���
ம��������க� என �ைன��ேற�. அ��த ப���� ஒ� பைடெய��� ப��
எ�த இ���ேற�. கா����க�.
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எ�ெக�� கா��� ���யடா!

ஒ�-ஒ�� கா�� நட�� ெகா�� இ����ேபாேத கா�க�� ஏேதா ஊ�வ�
ேபா�ற ஒ� உண��. ெகா�வாக இ���� எ�� �ைன��� ெகா��
கா�கைள ஆ��யப�ேய எ�ேலா�� பா���� ெகா����ேதா�. �க���
���த�� அ����� ெவ�ேய�ேனா�. ஊ� ��வ�� ஓ�� �ள��க� த�ர
அைன��� அைண�க�ப�� இ����ற�.
உ�ேதசமா� இ�தா� பாைதெய�� க�� நட�� வ�ேதா�. ேகா�ைட��
வா��� ஒ� �ள�� எ��� ெகா����த�. அைத� தா���ேபா� எ�க�
அைனவ�� ேம� ��ெரன ஒ� பய�கர� தா��த�. அ�த �ள�ைக ேநா��
ஆ�ர�கண��� ���க� பற�� ெகா�� இ����றன. அத� வ���
ெச��� எ�க� ேமெல�லா� �மான� தா��த� தா�. த��� த�மா�யப�
வ�� எ�க� வாகன�கைள அைட�ேதா�.

ஊ� ���க ஒேர இ��ட���. நா�க� த�����த ேப�வா ���� [Betwa
Retreat] �ட இ���� �������ற�. ஆ�கா�ேக ���� ���க� ேபா�
�ல ெவ��ச� �ைறவா�� த�� �ள��க�. இ�த ஊ�� இ���� பைழய
க��ட�க� ேபாலேவ இ�ேக இ���� இ�த ���க� �ர�சைன�� �க��
�ராதானமான ஒ�றா�.
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அதனா� அ�ேக மாைல ஆனாேல இ�ப� �ள��கைள அைண�� ��� இர�
09.00 ம� ஆக� கா�����றா�க�. அர�� இ�த ���� ெதா�ைலைய� த��க
ஒ��ேம ெச�ய��ைல ேபால. நா�க� த���ட� வ�� ேச��ேபா� 08.00
ம� தா� ஆ����த�. அைற��� ெச�� கதைவ� சா���ெகா�� �ழ�
�ள��கைள� ேபா�டா� �ட கத� இ���க� வ�ேய ���க� வ�� ���
என த���ட��� ��வா� எ�ச��கேவ ஒ� ம� ேநர� �லெவா� இ��த ஒ�
பலக��� இ��� ேப�வா ந�ைய� பா��தப� அம�����ேதா�.
அ�ேபா� எ�க��ெகன ஒ� �ரா�ய நடன �க��� இ�ேபா� நைடெப��
எ�� அ�த ��வா� ெசா�னா�. இர�� வயதான ஆ�க� பாட, 10-12
வய�ைடய இள�ெப� பாட��ேக�ப ��ேதலா நகர��� ஆட�ப�� �ரா�ய
நடனமா�னா�. �லெவா��� பாட�� பாட��ேக�ற நடன�� மனைத
மய��ய�. நடனமா�ய ெப� எ�க�� �லைர�� �ட நடனமாட அைழ�தா�.
அைர ம� ேநர� பாடைல��, நடன�ைத�� பா��� ர��த �ற� அ�த �ரா�ய
கைலஞ�க��� எ�களா� இய�ற பண உத� ெச�த�� இர� உண�
தயாரா��டேவ உ�ேள ெச�ேறா�.
�ைறய ���ள��க� இ��தா��, ெம��வ��� ஒ��� �ல ெப�ய
உணவக�க�� உண� ப�மா�வா�க�. அ�ேபா� இ�ேக�� ���ள��க�
இ���� அைத� பய�ப��த ��யாத �ைல. ம��ய ஒ���, அ��� வா��
உ�ேள ெச�வ� உணவா, ���யா எ�� ெத�யாத �ைல�� இர�ெடா�
ச�பா��ைய ����ெவன உ�ேள த����� எ��ேதா�.

ஒ�ப� ம��� ேமலா���டப�யா� இ� ���க� ெதா�ைல�ரா�, ��க�
ெச�� உ�க� அைறக�� ஓ�ெவ��க� நாைள காைல ���ர� �ள�பலா�
எ�� பயண� ஏ�பா� ெச�த ப�நாக� ெசா�னா�. நா�� எ��ட� இ�த
�� பயண���� எ�னைற�� த��ய ேகரள ந�ப� �ரேமா�� அைற���
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ெச�ேறா�. நா�க� அைறைய ��� அக��ேபா� எ�லா �ள��கைள��
அைண�� ���� ெச�றதா� ஓ�� ���க� தா� ��யலைற�� இ��த�.
அவ�ைற த��� ��� ஜலசமா� ெச�ேதா�.
ம�நா� காைல எ��தேபா� தா� ெத��த� ம�ற அைறக�� நட�த ���க�.
அவ�க� அைறக�� �ள��கைள அைண�காம� �����டதா� அைற ���க
ஆ�ர�கண��� ���க�… தைர, ப��ைக, நா�கா�க�, ��யலைற எ��
எ�ெக�� கா��� ���யடா! இர� ��வ�� எ�லாவ�ைற�� ெப���, ஒ�
�ைல�� ���� ெமா�தமா� �� அ��� மய�கமைடய� ெச�� வா�
ெவ��� ெகா������றா�க�. ெமா�த அைறைய�� De-bug ெச��
���கேவ இர� இர�� ம� ஆ���டதா�.
ெவ�ேய ஒ�ெவா� �ள��� க�ப��� ��� ஆ�ர�கண��� ெச��� �ட�த
���க�. ேம�� ���� ஆ�கா�ேக இ���� �� �வார�க�� �ைறய
���க� உ��ட�…
நா�க��, இ��� இ� ந�ப�க�� ���ரமாகேவ எ��� ��டப�யா�
தயாரா� ெவ�ேய நக�வல� ெச�� அ�ப�ேய இ������ ச��கைள� பா��க�
ெச�ேறா�. அைவ ப�� அ��த ப����…..
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எ�ேகா மண� ��ேத…

காைல�ேலேய எ��� ��டதா� எ�க� த���ட��� �க அ��ேலேய
ேப�வா ந��கைர�� அைம������ ��ேதலா ராஜ ���ப��ன��கான
ச��கைள� பா��க நா��, இ��� ��� ந�ப�க�� ேச��� �ள��ேனா�.
ெவ�ேய வ�தா� யா� ேம� எ�ன ேகாபேமா ெத�ய��ைல ேப�வா ேந�ைற
�ட இ��� அ�க ஆ�ேராஷ��ட� ஓ��ெகா�����றா�. அ�ைறய �ன�
ரா�ராஜா ம���� நாக ப�ச�ைய ����� �ற��� �ைஜக� இ���றதா�.
அதனா� �����ற� �ராம��� இ��ெத�லா� �ைறய ம�க� த�தம�
���ப��ன�ட� வ�� ஆ�கா�ேக த������றா�க�.
ச� ந��கைர��� ெச�லலா� என ம�க� ��ட��� நா�க�� ��� ேமா��
ெச�றா�, ெச��� ேபாேத ஒ� �த நா�ற� நா�ைய எ��ய�. ��ைதய நா�
இர�� நடன� பா��தேபா� �ர�ேத ��ய நா�ற� இ�ேபா� அ����. ���
தா� நா�ற� பர��� என� ெசா�ன த���ட ��வா� ெசா�ன� ெபா� என
��� ேநர��� ���� ெகா�ேடா�.
ேப�வா ந��கைர ஓர� ��வ�� ம�த எ�ச�க�…. ���� ெதா�ைல��
எ��ேம ெச�யாத ��வாக� இ�த ம�த�க���� எ�த�த ஏ�பா�க��
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ெச�யேவ இ�ைல எ�ப� ெத�ள� ெத�வா���. ந�வைர ெச��
ைக-கா�கைளயாவ� நைன�க ேவ��� எ�ற எ�ணேம அக�ற�. எனேவ
அ����� �ைர�� ெவ�ேய வ�� ��ேடா�.
ெவ�ேய வர�� �ட ம�க� ெவ�ள அைலைய� கட��தா� வர
ேவ�����த�. ெத�ெவ��� ஆ�கா�ேக ம�க� �ைட�த இட���
உ�கா�����தா�க�. காைல� கட�க� ���� ேப�வா ந��� ����, உைட
மா��, அல�கார�க� ெச�� ெகா�� இ��தன�.

நா�க� நா�வ�� ஒ� வ�யாக ச��க� இ���� இட���� வ�� ேச��ேதா�.
ெப�ய ெப�ய க��ட�களாக இ��தன இ�த ச��க�. ெமா�த� 14
க��ட�க� இ����றன இ�ேக. அவ��� ெப��பாலானைவ ப�ேவ�
�ைல�� ேசத�க�ட� க�ட� மன��� வ��தமா� இ��த�. ������
நா�க� க�ட ராஜா-ரா� �ைடக� ப���� ெசா�� இ��த ச��க�
ேபா��லா� இ�ேக ��தமா� பராம��� இ�லாம� இ��த�.
இ��யா��� அ��� ���பா� ம��ய��ரேதச���� வ�� ெவ� நா��
�ரயா�க� ஏராள�. காரண� அ������ கஜுராேஹா. இ�த கஜுராேஹா
ெச��� வ��� ஓ��சா இ��பதா� அ�த ெவ�நா�� �ரயா�க��
ெப��பாலானவ�க�� இ��ய �ரயா�க�� �ல�� அ�� வ��றா�க�.
அவ�க�� வ�ைக �ல� �ைட��� வ�மான��ைன� ெகா�ேடா அ�ல� ேவ�
வைக�ேலா இ�த க��ட�கைள பராம��தா� இ�ன�� �ைறய �ரயா�கைள
ஈ��க ����.
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அ��� ெவ�நா��� �ரயா�க�ட� இ��� இவ�க� டால�க�� வ�����
ெதாைக�� ��சயமா� ஏதாவ� ந�ல� ெச�ய ����. சாதாரணமா� இ��ய
���லா� பய�க�ட� 10-20�பா� �ைழ��க�டண� வ���பவ�க�
ெவ�நா�டவ�க�ட� 300 �பா� வா���ேபா� ��சய� இ�த இட�கைள
ந�ல�தமா� பராம��ப� சா��ய� என �ைன��ேற�. ��க எ�ன
�ைன�க��க!
இ�த �ைன�கேளா� த���ட� ����ேனா�. ம�றவ�க�� எ��� தயாரா�
வரேவ காைல உண� ���� ஓ��சா����� எ�க�� கைட� இல�கான
ஜா�� ேநா��ய பயண��ைன ஆர���ேதா�. ஜா�� நகர��� நா�க�
பா��த இட� ப��ய ப��� அ��த ப����.
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ஜா���� ர�� இ���

ப�� ம� அள�� ஓ��சா����� �ள��ய நா�க� 12 ம��� ஜா��
வ�தைட�ேதா�. எ�க�ைடய இ�த க��� ���லா�� ���யமான ப��யாக
ஒ� ெப�ய ெதா��சாைல��� ெச�வ�� ஒ��. ��ேப இ� ப��க�� ஒ�
த�யா� ெதா�� ��வன� ம��� த�யா� ெதா��சாைல ெச�ற� ப����
எ������ேற�.
இ�ேபா� நா�க� ெச�ற� ஜா�� நகர��� இ���� அர� ெதா��சாைலயான
பார� ெஹ� எல���க�� ��ெட�-இ� ஒ� ������. இ�த ���-இ�
அவ�க� தயா��ப� ர�� இ���க� ம��� �ரா��ஃபா�ம�க�.

இ���க�� ச�கர�க� ெச�வ� �த� ஒ�ெவா� ப���� எ�ப��
ெச��றா�க�, எ�ப� இைண��றா�க�, தர��ைன எ�ப�� ேசா���றா�க�
எ�ெற�லா� எ�க�ட� ஒ�ெவா� ப��யா� வ�� எ�க���� ����
பாைஷ�� ெசா��� ெகா�� வ�தா� ஒ� ெபா��யலாள�.
இ��ய ர��ேவ தன��� ேதைவயான ர�� இ���கைள அவ�கள� ெசா�த
ெதா��சாைலக�ேலேய தயா���� ெகா��ற�. இ��தா�� �ல சமய�க��
இவ�க���� இ���க� தயா��க ஆ�ட�க� த��றா�க�. இ�த
ெதா��சாைல�� எ�லா ப��கைள�� ���� பா��க எ�க��� ஒ� ம�
ேநர����� ேம� ஆன�. ஒ�ெவா� இட�� �ைறய �ஷய�கைள
எ�க���� ெசா��� த�த�.
அ����த எ�ேலா���� ந�� ெத���� ��� �ள��ேனா�. நா�க�
அ��ததா� ெச�ற� ஜா�� நகர��� இ��த ஒ� பழைம வா��த ����வ
ேதவாலய����. 1956-ஆ� வ�ட� க�ட�ப�ட இ�த ேதவலாய����
எ�ேலா�� ெச�� ��� ேநர� இ������ �ள��ேனா�.
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ஜா�� ர�� �ைலய���� வ�� ஒ� ம� ேநர� கா����ேதா�. நா�க�
��� ெச�ல ேபாபா�-��� ஷதா���� ப�� ெச�ய�ப�� இ��த�.
அ�ைமயான பயண� ���லா�ைன ���த ������ அவரவ� இ��ைக��
அம��ேதா�.

எ� ப�க��� வ�� அம��த� ஒ� வட ெகா�யா நா��ைன� ேச��த ஒ�
ஆ��ய�. ஜா������� அவ� ெச��� ஆ�ரா வைர எ��ட� ேப�யப�
வ�தா�. இ��ய உண� வைகக�, ப��ப�� இ��ய�க� கா��� ஆ�வ�, இ��
இ���� அர�ய�வா�க� எ�� பலதர�ப�ட தள�க�� பய��த� எ�க�
ேப��.
த��ைடய தா��� இ��யாைவ� ���� கா��வத�காக அைழ��
வ�����றாரா�. ெகா�ய பாைஷ�� �ல வா��ைதகைள எ��� கா��னா�.

114

ஒ��ேம ��ய��ைல. �ன பாைஷ ேபா�ேற இவ�க�� எ���ேற� எ��
பட� வைர�றா�க�…. இர��-��� ம� ேநர பயண����� இ�ப�
வைரய� க���ெகா�வ� க�ன� எ�பதா� ேமேல ெச�ல��ைல…. J
இர� ப�தைர ம��� �� ��� ர�� �ைலய� வ�தைட�ேதா�. எ�ேலா��
அவரவ� இல��ைன ேநா�� பயண� ெச��� �� பர�பர இர� வண�க�க��
ெசா���ெகா�ேடா�. அ��த நா� ���� வ��பைற��� ெச�ல ேவ���
எ�ற எ�ண� மன�� எழ, “நாைள வ�வைத நாைள பா����ெகா�ேவா�,
இ�ேபாைத�� நா�� நா� பயண� ப��ய இ�ய �ைன�கைள �ம�ேபா�” என
�� ����ேன�.
இ�ப�யாக இ�த நா�� நா� பயண��� நா� ச���த, ����த �ஷய�கைள
உ�க�ட� ப���� ெகா�ேட�. உ�க� அைனவ���� இ�த� பயண�
����க� �������� என �ைன��ேற�.
நா�� நா�க� ெச�றைத இ�ப�� ஏ� ப��களா� ���� எ�� இ���ேற�.
பா��த அைன�ைத�� எ�த �ய�றா��, �ைன�� இ�லாத �லவ�ைற
�����ேட�.
எ��ட� இ�த� பயண� ெதாட�� �டேவ பயண� ெச�த அைனவ����
என� ந�� கல�த வண�க�க�.
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FreeTamilEbooks.com - எ�கைள� ப��

����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�:
����தக�கைள� ப��பத�ெக�ேற ைக�ேலேய ைவ��� ெகா�ள���ய பல
க��க� த�ேபா� ச�ைத�� வ����டன. Kindle, Nook, Android Tablets
ேபா�றைவ இவ��� ெப��ப�� வ����றன. இ�தைகய க��க�� ம���
த�ேபா� 4000 �த� 6000 �பா� வைர �ைற���ளன. எனேவ
ெப��பா�ைமயான ம�க� த�ேபா� இதைன வா�� வ���றன�.
ஆ��ல����ள ����தக�க�:
ஆ��ல��� ல�ச�கண�கான ����தக�க� த�ேபா� �ைட�க� ெப���றன.
அைவ PDF, EPUB, MOBI, AZW3. ேபா�ற வ�வ�க�� இ��பதா�, அவ�ைற
ேம���ய க��கைள� ெகா�� நா� ப����டலா�.
த����ள ����தக�க�:
த��� ச�ப��ய ��தக�கெள�லா� நம�� ����தக�களாக
�ைட�க�ெப�வ��ைல. ProjectMadurai.com எ�� �� த��� ����தக�கைள
ெவ���வத�கான ஒ� உ�னத ேசைவ�� ஈ�ப���ள�. இ�த� ��
இ�வைர வழ����ள த�� ����தக�க� அைன��� PublicDomain-�
உ�ளன. ஆனா� இைவ �க�� பைழய ��தக�க�.
ச�ப��ய ��தக�க� ஏ�� இ�� �ைட�க�ெப�வ��ைல.
எனேவ ஒ� த�� வாசக� ேம���ய “����தக�கைள� ப��க உத��
க��கைள” வா���ேபா�, அவரா� எ�த ஒ� த�� ��தக�ைத�� இலவசமாக�
ெபற ��யா�.
ச�ப��ய ��தக�கைள த��� ெப�வ� எ�ப�?
ச�பகாலமாக ப�ேவ� எ��தாள�க��, ப�வ�க��, ச�ப��ய �க��கைள�
ப��ய �வர�கைள� த��� எ�த� ெதாட����ளன�. அைவ இல��ய�,
�ைளயா��, கலா�சார�, உண�, ��மா, அர�ய�, �ைக�பட�கைல, வ�க� 116

ம��� தகவ� ெதா����ப� ேபா�ற ப�ேவ� தைல��க�� �� அைம��றன.
நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ேச��� த�� ����தக�கைள உ�வா�க
உ�ேளா�.
அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க� Creative Commons எ�� உ�ம��� ��
ெவ��ட�ப��. இ�வா� ெவ���வத� �ல� அ�த� ��தக�ைத எ��ய �ல
ஆ��ய��கான உ�ைமக� ச�ட��யாக� பா�கா�க�ப���றன. அேத ேநர���
அ�த ����தக�கைள யா� ேவ��மானா��, யா��� ேவ��மானா��,
இலவசமாக வழ�கலா�.
எனேவ த�� ப���� வாசக�க� ஆ�ர�கண��� ச�ப��ய த��
����தக�கைள இலவசமாகேவ ெப��� ெகா�ள ����.
த������� எ�த வைல�ப������ ேவ��மானா�� ப��கைள
எ��கலாமா?
�டா�.
ஒ�ெவா� வைல�ப��� அத�ெக�ேற ஒ��ல அ�ம�கைள� ெப������. ஒ�
வைல�ப��� ஆ��ய� அவர� ப���கைள “யா� ேவ��மானா��
பய�ப��தலா�” எ�� ��������தா� ம��ேம அதைன நா� பய�ப��த
����.
அதாவ� “Creative Commons” எ�� உ�ம��� �� வ�� ப���கைள ம��ேம
நா� பய�ப��த ����.
அ�ப� இ�லாம� “All Rights Reserved” எ�� உ�ம��� �� இ����
ப���கைள ந�மா� பய�ப��த ��யா�.
ேவ��மானா� “All Rights Reserved” எ�� �ள��� வைல�ப��கைள�
ெகா������ ஆ��ய��� அவர� ப���கைள “Creative Commons” உ�ம���
�� ெவ��ட�ேகா� நா� நம� ேவ��ேகாைள� ெத���கலா�. ேம�� அவர�
பைட��க� அைன��� அவ�ைடய ெபய�� �ேழ தா� ெவ��ட�ப�� எ��
உ��ைய�� நா� அ��க ேவ���.
ெபா�வாக ����� ப��கைள உ�வா��ேவா��� அவ�கள� ப��க�
�ைறய வாசக�கைள� ெச�றைடய ேவ��� எ�ற எ�ண� இ����. நா�
அவ�கள� பைட��கைள எ��� இலவச ����தக�களாக வழ��வத�� நம��
அவ�க� அ�ம�ய��தா�, உ�ைமயாகேவ அவ�கள� பைட��க�
ெப��பா�ைமயான ம�கைள� ெச�றைட��. வாசக�க���� �ைறய
��தக�க� ப��பத��� �ைட���
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வாசக�க� ஆ��ய�க�� வைல�ப�� �கவ�க�� �ட அவ�க�ைடய
பைட��கைள ேத�� க������ ப��கலா�. ஆனா� நா�க� வாசக�க��
�ரம�ைத� �ைற��� வ�ண� ஆ��ய�க�� �த�ய வைல�ப��கைள ஒ�றாக
இைண�� ஒ� �� ����தக�களாக உ�வா��� ேவைலைய� ெச��ேறா�.
ேம�� அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ��தக�கைள “����தக�கைள� ப��க
உத�� க��க�”-�� ஏ�ற வ�ண� வ�வைம��� ேவைலைய�� ெச��ேறா�.
FreeTamilEbooks.com
இ�த வைல�தள���தா� ��வ�� வ�வைம��� ����தக�க� காண�ப��.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT
இ�த வைலதள������ யா� ேவ��மானா�� ����தக�கைள இலவசமாக�
ப��ற�க�(download) ெச�� ெகா�ளலா�.
அ�வா� ப��ற�க�(download) ெச�ய�ப�ட ��தக�கைள யா���
ேவ��மானா�� இலவசமாக வழ�கலா�.
இ�� ��க� ப�க��க �������களா?
��க� ெச�யேவ��யெத�லா� த��� எ�த�ப������
வைல�ப��க����� ப��கைள
எ���, அவ�ைற LibreOffice/MS Office ேபா�ற wordprocessor-� ேபா�� ஓ�
எ�ய ����தகமாக மா�� எ�க��� அ��ப��.
அ�வள�தா�!
ேம�� �ல ப�க���க� ��வ�மா�:
1. ஒ��ல ப�வ�க�/எ��தாள�க��� அவ�கள� பைட��கைள “Creative

Commons” உ�ம����� ெவ��ட�ேகா� ��ன�ச� அ���த�
2. த�னா�வல�களா� அ��ப�ப�ட ����தக�க�� உ�ைமகைள��
தர�ைத�� ப�ேசா��த�
3. ேசாதைனக� ���� அ�ம� வழ�க�ப�ட தரமான ����தக�கைள நம�
வைலதள��� ப�ேவ�ற� ெச�த�
���ப��ளவ�க� freetamilebooksteam@gmail.com எ�� �கவ��� ��ன�ச�
அ��ப��.
இ�த� ��ட��� �ல� பண� ச�பா��பவ�க� யா�?
யா���ைல.
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இ�த வைல�தள� ���க ���க த�னா�வல�களா� ெசய�ப���ற ஒ�
வைல�தள� ஆ��. இத� ஒேர ேநா�க� எ�னெவ�� த��� �ைறய
����தக�கைள உ�வா��வ��, அவ�ைற இலவசமாக பயன�க���
வழ��வ�ேம ஆ��.
ேம�� இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�, ebook reader ஏ���ெகா���
வ�வைம��� அைம��.
இ���ட�தா� ப���கைள எ���ெகா���� ஆ��ய�/ப�வ��� எ�ன லாப�?
ஆ��ய�/ப�வ�க� இ���ட��� �ல� எ�த�தமான ெதாைக��
ெபற�ேபாவ��ைல. ஏென��, அவ�க� ��தாக இத�ெக�� எ�தஒ�
ப�ைவ�� எ���தர�ேபாவ��ைல.
ஏ�கனேவ அவ�க� எ�� ெவ�������� ப��கைள எ����தா� நா�
����தகமாக ெவ��ட�ேபா�ேறா�.
அதாவ� அவரவ�க�� வைலதள��� இ�த� ப��க� அைன��� இலவசமாகேவ
�ைட�க�ெப�றா��, அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ெதா��� ebook reader
ேபா�ற க��க�� ப���� �த��� மா��� த�� ேவைலைய இ�த� ��ட�
ெச��ற�.
த�ேபா� ம�க� ெப�ய அள�� tablets ம��� ebook readers ேபா�ற க��கைள
நா�� ெச�வதா� அவ�கைள ெந���வத�� இ� ஒ� ந�ல வா��பாக
அைம��.
நக� எ��பைத அ�ம���� வைலதள�க� ஏேத�� த��� உ�ளதா?
உ�ள�.
��வ�� த��� உ�ள வைலதள�க� நக� எ��ப�ைன அ�ம����றன.
1. www.vinavu.com
2. www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. kaniyam.com
5. blog.ravidreams.net
எ�வா� ஒ� எ��தாள�ட� Creative Commons உ�ம��� �� அவர�
பைட��கைள ெவ���மா� ��வ�?
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இத�� ��வ�மா� ஒ� ��ன�சைல அ��ப ேவ���.
<�வ�க�>
உ�கள� வைல�தள� அ�ைம [வைலதள��� ெபய�].
த�ேபா� ப��பத�� உபேயாக�ப�� க��களாக Mobiles ம��� ப�ேவ�
ைக����� க��க�� எ���ைக அ�க��� வ���ள�.
இ��ைல�� நா�க� http://www.FreeTamilEbooks.com எ�� வைலதள���,
ப�ேவ� த�� ����தக�கைள ெவ�ேவ� �ைறக�� �� ேசக��பத�கான
ஒ� ��ய ��ட��� ஈ�ப���ேளா�.
இ�� ேசக��க�ப�� ����தக�க� ப�ேவ� க��� க��களான
Desktop,ebook readers like kindl, nook, mobiles, tablets with android, iOS
ேபா�றவ��� ப���� வ�ண� அைம��. அதாவ� இ�தைகய க��க� support
ெச��� odt, pdf, ebub, azw ேபா�ற வ�வைம��� ��தக�க� அைம��.
இத�காக நா�க� உ�கள� வைலதள������ ப��கைள
ெபற �����ேறா�. இத� �ல� உ�கள� ப��க�
உலகள�� இ���� வாசக�க�� க��கைள ேநர�யாக� ெச�றைட��.
எனேவ உ�கள� வைலதள������ ப��கைள �ர�ெய��பத��� அவ�ைற
����தக�களாக மா��வத��� உ�கள� அ�ம�ைய ேவ���ேறா�.
இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�� க���பாக ஆ��யராக உ�க��
ெபய�� ம��� உ�கள� வைலதள �கவ��� இட�ெப��. ேம�� இைவ
“Creative Commons” உ�ம��� �� ம���தா� ெவ��ட�ப�� எ��
உ��ைய�� அ���ேறா�.
http://creativecommons.org/licenses/
��க� எ�கைள ��வ�� �கவ�க�� ெதாட�� ெகா�ளலா�.
e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G +: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948

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

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

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

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

1. ப����ைம
ப����ைம (Copyright) எ�ப� ஓ� எ��தாள��ேகா, கைலஞ��ேகா தம�
அசலான பைட��கைள� பா�கா�க ச�ட��னா� அவ��� அ��க�ப�ட
த��ப�ட உ�ைமயா��. இ���ைமயான� அ�பைட��கைள நகெல��த�,
பர��த�, பய�ப���த� ஆ�ய ெசய�கைள� க���ப���தைல��
உ�ளட��யதா��. இ���ைம உ�ைமயாள���� பைட��� �தான
க���பா��ைன�� இலாப���� உ�ைமைய�� த��ற�. �ல ச�த��ப�க�
த�ர இ�பைட��கைள� பய�ப��த உ�ைமயாள�� அ�ம� ெப�வ�
அவ�ய�. இ�த அ�ம� த�கா�கமானதாகேவா, �ர�தரமானதாகேவா இ��கலா�.
ப����ைம பா�கா�ப� ஒ�வ�� எ�ண��� ெவ��பா�கைள; எ�ண�கைள
அ�ல. எ����கா�டாக, ஒ�வ� கா���ைம ெபற அவ� மன�� அழ�ய
கைத�க� உ�வாவ� ம��� ேபாதா�. அ�க� ஒ� கைதயாகேவா,
ஓ�யமாகேவா அ�ல� எதாவ� ஒ� வ�வமாக ெவ��பட ேவ���. கா���ைம
ெபற ெவ��பாேட ேபா�மான�. பல நா�க�� ப�� ெச�ய ேவ��ய
அவ�ய��ைல. ���ய கால�க�� ப����ைம� ச�ட� ��தக�க�
நகெல��பத�� எ�ராக ம��ேம பய�ப�ட�. கால� ெச�ல�ெச�ல
ெமா��ெபய��� ம��� �ற சா��த ஆ�க�க��� இ�ச�ட�
பய�ப��த�ப��ற�. த�ேபா� �ல�பட�, இைச, நாடக�, �ைக�பட�,
ஒ��ப��, �ைர�பட�, க�� �ர� ஆ�யைவ�� இ�� அட�க�.
ப����ைம�� சாதக பாதக�க�
ப����ைம�� ���யமான சாதக அ�ச� ெபா�ளாதார ����
எ��தாள�க��� பய� �ைட�பதைன உ�� ெச�வேத ஆ��. அதாவ� ஒ�
�� எ�தைன �ர�க�, எ�த� ப��பக�தா�, எ�ேபா� ெவ��ட�படலா�
எ�ற ���கைள எ��தாள� எ��க ���ற�. ��பைனயா�� ��க��
இலாப��� �� ப���ைன எ��தாள� ெப��� ெகா�ள�� ����.
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ப����ைம�� �ல� இலாப� ெப�வத�காக வ�வைக ெச�ய�ப���ள
ேபா��� அ�� பர�த�� அ�� ������ ெப�மள�� த��க�ப���றன.
இத�கான காரண� ப����ைம�� இ��கமான க���பா�கேள ஆ��. ஓ�
எ��தாள� இற�� 60 ஆ��க�� ��னேரேய அவர� பைட���க�
ெபா�ெவ��� வ���றன. அ�வைர அ�பைட��க� ம�ப����
ெச�ய�படா���� அ�ல� பைட���� உ�ைம ேகார எவ�� இ�லா����
�ட ேவெறவ�� பய�ப��த ��யாத �ைலேய காண�ப��ற�.
ச�க நல� க��ய பைட���க� �ட – அைவ ெச�� ேசர ேவ��ய
ம�கைள� ெச�றைடயாம� – ப����ைம�� ெபயரா� த��க�ப���றன.
எ��தாள�கைள ைமயமாக� ெகா�� அ�ச�க�க�� உ�வாகேவ��ய
��தைன� ப��க� ேதா�றாமேலேய ேபா�����றன. தம� ��தைனக�
�லமாக – அைவ அவ�க��� ��பான தைல�ைறகளா�
கட�த�ப�வத�டாக வரலா��� ெதாட���யாக வாழ ேவ��ய
��தைனயாள�க� ப����ைம�னா� க���ப��த�ப�வ� கவைல���ய�.
அ��� ப���ெப��� த�ைமேய ச�க�ைத உ����ட� ைவ����க���ய�.
ச�க� உ����ட� இ��பத�� ச�க அ�� சகலரா�� பய�ப��த���யதாக
இ��க ேவ���. ஆனா� ப����ைம�� க���பா�க� அத�� இட�
த�வ��ைல.
த�ேபாைதய ப����ைம வ�வ��� பாதகமான அ�ச�கைள எ�வா� சாதகமான
அ�சமாக மா��வ�?
பைட�பா��� நல� பா�கா�க�பட�� ேவ��� அேதேவைள
அ�பைட�பா��� க����களா�� ��தைனகளா�� அ�ச�க�� பய�ெபற
ேவ���. ச�க��� �� அ�கைற��ள ஒ�ெவா�வ�� இ������ ���
����� அத�கான ��ைவ� ெபற ேவ���.
இத�காக உ�வா�க�ப�டேத ��ேய��� காம�� – Creative Commons –
பைட�பா�க� ெபா�ம உ�ம�க� ஆ��. இ�த உ�ம�க� ெகா�டதாக
ெவ��ட�ப�� ��க�� இலாப���� உ�ைம பைட�பா��டேம இ����.
அேதேநர� பைட��கைள யாவ�� ப��த�, அ�ைவ� பரவலா��த�, ����
ெச�வத�கான வ�க� �ற�க�ப���றன. பைட�பா��� உ�ைம��
எ��தமான பா��ைப�� ஏ�ப��தா�, அ�� ������ ம�க� சா���
��பத�� இ���ம�க� வ�வைக ெச���ளன. இ���ம�க�� ஒ��ைன�
பய�ப���வத� �ல� ஆவண�ப��த�, அ������, க�� ேம�பா� ஆ�ய
ச�கநல ேநா��க�ட� இய��வ�� �லக ��வன�, �����யா ேபா�ற
அைம���க�� ெதாட���யாக இய�க� ��யதாக இ���ற�.
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2. ��ேய��� காம�� – பைட�பா�க�
ெபா�ம�க�
��ேய��� காம�� – Creative Commons – பைட�பா�க� ெபா�ம�க�
எ�ப� ஆ�க�கைள ச�ட�ப� ம�றவேரா� ப����ெகா�ளைல
ஊ����பைத�� ���ப���வைத�� ேநா�கமாக�ெகா�� இய���
இலாபேநா�க�ற அற�க�டைள ஆ��. இ� 2001 இ� ேலாற�� ெல��
எ�பவரா� ெதாட�க�ப�ட�.
http://creativecommons.org
இ� பைட�பாள�க���� பயன�க��� இைடேயயான ஒ� பாலமாக
அைம�ற�. ��ேய��� காம�� உ�ம�க� அைன�� உ�ைமகைள��
க���ப��தாம�, அ����ைமைய ஊ������றன. எ�த உ�ைமைய அ��ப�
எ�ப� (அதாவ� ��வைத�� கா���ைம�� க���ப��த�� இ���
��ைமயாக� ெபா��� ��த� வைரயான ப�ேவ� ெத��க�)
பைட�பாள�க���� சா��யமா��ற�. இ� ��ைமயான க�ட�ற பைட��
உ�ம�க���� ��ைமயான கா���ைம உ�ம�க���� இைட�ப�ட ஒ�
�தவாத� ��வாக� பா��க�ப��ற�.
த�ேபா� எ�லா� பைட��க���� அைன�� உ�ைமக�� கா��ைடைமயானைவ
எ�ற ச�ட� ��ரவாத �ைல�பா�ைட உைடயதா��. ெப��பாலான
ேநர�க�� பயன�க�� ச�க��� �யாயமான பய�பா���� இ� தைடயாக
அைம�� ���ற�. பல ச�த��ப�க�� ஆ�க�கேள அ�வா� தம�
பைட���கைள க���ப��த ����வ��ைல. ஆகேவ இ�த தைடைய
நைட�ைற�� தள���தவ�காக உ�வா�க�ப�ட�தா� பைட��� ெபா�ம
உ�ம�க� எ�� ேலாற�� ெல�� ���றா�.
இ�த ��வனமான� இத�ெகன ப�ேவ� வைகயான கா���ைம உ�ம
ஒ�ப�த�கைள உ�வா�� ெவ�����ள�. இ���ம ஒ�ப�த�க� ��ேய���
காம�� (பைட�பா�க� ெபா�ம�க��) உ�ம�க� என அ�ய�ப���றன.
இ�த உ�ைமக� பைட�பாள�க� அவ�க� ெத��ெத����, அவ�க��� ஏ�ற
உ�ம�கேளா� தம� பைட���கைள ெவ���வைத� சா��யமா����றன.
ப�ேவ� ேதைவக���� பய�பட���ய வைக�� ெவ�ேவ� வைகயான
க���பா�க�ட� ஆ� உ�ம ஒ�ப�த�க� உ�வா�க�ப���ளன.
��ேய��� காம�� – பைட�பா�க� ெபா�ம உ�ம�க�
ஒ�வ�ைடய பைட��கைள இைணய���� ேவ� வ�வ�க��� ப��வத�காக
��ேய��� காம�� அைம��னா� உ�வா�க�ப�ட உ�ம ஒ�ப�த�க�,
��ேய��� காம�� (பைட�பா�க� ெபா�ம) உ�ம�க� என�ப��றன.
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��ேய��� காம�� அைம�பான� ப�ேவ� ேதைவக���� பய�பட���ய
வைக�� ெவ�ேவ� வைகயான ஆ� உ�ம ஒ�ப�த�கைள தயா���
வழ������ற�.
�ல உ�ம�க�
Attribution �����த� / Attribution (by)
ஆ�க�கைள ப�ெய��க, ��ேயா��க, ப�ர, கா���ப��த, இய�க,
வ�ெபா��கைள உ�வா�க ஆ�ய உ�ைமக� வழ�க�ப���றன. ஆனா� த��த
�ைற�� அ�ல� ேவ�ட�ப�ட �ைற�� பைட�பா�க� ����ட�ப�த�
ேவ���.
�ல பைட�பா� ம��� �ல பைட�� �ைட��� இட� ேபா�ற தகவ�கைள
அ��ேத ப�ர ேவ���.
Non-commercial இலாபேநா�கம�ற / NonCommercial (nc)
ஆ�க�கைள ப�ெய��க, ��ேயா��க, கா���ப��த, இய�க, வ�ெபா��கைள
உ�வா�க ஆ�ய உ�ைமக� வழ�க�ப���றன. ஆனா� இலாப ேநா�கம�ற
ேநா�க�க��� ம��ேம.
��பைன ெச�ய��டா�.
Non-derivative வ��ெபா�ள�ற / NoDerivatives (nd)
ஆ�க�கைள ப�ெய��க, ��ேயா��க, கா���ப��த, இய�க ஆ�ய உ�ைமக�
வழ�க�ப���றன. ஆனா� வ�ெபா��கைள உ�வா��வத�கான உ�ைம
தர�பட��ைல.
Share-alike அேத மா��� ப��த� / ShareAlike (sa)
வ�ெபா��கைள �த�ைம ஆ�க�����ய அேத உ�ம�கேளாேட ��ேயா��க
����.
ஆ� �த�ைம உ�ம�க�
ஆ�க�ப� ஒ��ைன பைட�பா�க� ெபா�ம�க� உ�ைம�ப� வழ���ேபா�
ெத�� ெச�ய�பட���ய �த�ைமயான ஆ� உ�ம ஒ�ப�த வைகக�� �ேழ
ப��ய�ட�ப���றன. �ைற�த க���பா�க� ெகா�ட உ�ம��� இ���
��ய க���பா�க� ெகா�ட� வைர இைவ வ�ைச�ப��த�ப���ளன.

1. Creative Commons Attribution BY – �����த� (CC-BY)
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பைட�பா�க� ெபா�ம�க� வழ��� ஒ�ப�த�க�� இ�ேவ க���பா�க�
�ைற�த ஒ�ப�தமா��. இ�ெவா�ப�த��� ப� ��க� உ�க� ஆ�க��ைன
வழ���ேபா�, உ�க� ஆ�க��� மா�ற�க� ெச�ய, பய�ப��த, அதைன
அ��பைடயாக�ெகா�� ��ய ஆ�க�கைள உ�வா�க அைனவ���� உ�ைம
உ��. அ�ேதா� உ�க� ஆ�க��ைன அ�ல� மா�ற�க� ெச�ய�ப�ட ��ய
ஆ�க��ைன வ��தக ேநா�க�க��காக பய�ப��த�� அ�ம� உ��. உ�க�
ஆ�க��ைன எ� ேவ��மானா�� ெச�ய����. ஆனா� எ�ன ெச�தா��
உ�க� ெபயைர �����டாகேவ���. அ�ேவ இ�த ஒ�ப�த��� ஒேரெயா�
க���பா�. ���கமாக
ஆ��ந� ெபய� க�டாய� ����ட�படேவ���.
மா�ற� ெச�த�, ��தா�க�க��� அ��பைடயாக பய�ப���த�
அ�ம��க�ப���ள�.
வ��தக ேநா�க� க��ய பய�பா� அ�ம��க�ப���ள�.
இேத உ�ம��ன��பைட�ேலேய ப��த� �கழேவ��� எ���ைல.
மா�ற�க� ெச�த �� பயன� ேவ� உ�ம���� ப�ரலா�.

2.Creative Commons Attribution-ShareAlike �����த� – அேத
மா��� ப��த� (CC-BY-SA)

இ�த ஒ�ப�தமான� உ�க� ஆ�க�ப��ைன மா�ற, ���த, அதைன
அ��பைடயாக�ெகா�� ��ய ஆ�க�கைள உ�வா�க எ�� சகல����
ம�றவைர அ�ம���ற�. ��ய ஆ�க��ைன வ��தக ேநா�க�க��காக��
பய�ப��த ����. ஆனா�, அ�வா� ப�ர�ப�� ேவைள�� உ�க� ஆ�கேமா
அ�ல� அதைன அ��பைடயாகெகா�� உ�வா�� ��ய ஆ�கேமா உ�க�
ெபயைர க�டாய� ����டேவ���. அ�ேதா� ��க� பய�ப���ய உ�ம
ஒ�ப�த�ைத அ�ப�ேய பய�ப��தேவ���. ���கமாக
ஆ��ந� ெபய� க�டாய� ����ட�படேவ���.
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மா�ற� ெச�த�, ��தா�க�க��� அ��பைடயாக பய�ப���த�
அ�ம��க�ப���ள�.
வ��தக ேநா�க� க��ய பய�பா� அ�ம��க�ப���ள�.
இேத உ�ம��ன��பைட�ேலேய ப��த� �கழேவ���.

3. Creative Commons Attribution-NoDerivs �����த� –
வ��ெபா�ள�ற (CC-BY-ND)

உ�க� ஆ�க�ப��� எ�த மா�ற�� ெச�யாம�, உ�க� ெபயைர கா�டாய�
������ வைர��� வ��தக ��யான அ�ல� வ��தக ேநா�க� அ�லாத எ�த
ேதைவ�காக�� உ�க� ஆ�க��ைன �ள ��ேயா��க, ப����ெகா�ள
இ�ெவா�ப�த� அ�ம�ய���ற�. ���கமாக
ஆ��ந� ெபய� க�டாய� ����ட�படேவ���.
மா�ற� ெச�த�, ��தா�க�க��� அ��பைடயாக பய�ப���த�
அ�ம��க�பட��ைல.
வ��தக ேநா�க� க��ய பய�பா� அ�ம��க�ப���ள�.
இேத உ�ம��ன��பைட�ேலேய ப��த� �கழேவ��ெம���ைல.

4. Creative Commons Attribution-NonCommercial �����த� – இலாப
ேநா�கம�ற (CC-BY-NC)

இ�த உ�ம� வ��தக ேநா�க� த���த ேதைவக��காக உ�க� ஆ�க��ைன
���த, வ�வ� மா�ற, ���ழ�����ப��த அ�ம���ற�. இ�த ஒ�ப�த����
உ�க� ஆ�க��ைன அ��பைடயாக�ெகா�� ��தாக உ�வா�க�ப��
ஆ�க��� உ�க� ெபய� ����ட�பட ேவ���, வ��தக ேநா�க�க���
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பய�ப��த ��யா�. ஆனா� ஒேரெயா� ���யாச�, உ�க� ஆ�க�
தா����ள உ�ம ��க��� அைமவாக�தா� ��தாக உ�வா�க�ப��
ஆ�க�ைத�� ��ேயா��கேவ��� எ�ற க�டாய� இ�ைல. ���கமாக
ஆ��ந� ெபய� க�டாய� ����ட�படேவ���.
மா�ற� ெச�த�, ��தா�க�க��� அ��பைடயாக பய�ப���த�
அ�ம��க�ப���ள�
வ��தக ேநா�க� க��ய பய�பா� அ�ம��க�பட��ைல.
இேத உ�ம��ன��பைட�ேலேய ப��த� �கழேவ��ெம���ைல.

5. Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike �����த�
– இலாப ேநா�கம�ற – அேத மா��� ப��த�(CC-BY-NC-SA)

இ�த ஒ�ப�த�, ம�றவ�க� உ�க� ஆ�க�ைத ���ழ�����ப��த, மா�ற�க�
ெச�ய, ெதா��க, உ�க� ஆ�க��ைன அ��பைடயாக ைவ�� ��ய
ஆ�க�கைள ெச�ய அ�ம���ற�. ஆனா� மா�ற� ெச�ய�ப��
ெவ��ட�ப�� ��ய ஆ�க�, உ�க� ெபயைர ����ட ேவ��� அ�ேதா�
இேத அ�ம�கைள அ���ய ஆ�க�� வழ�க ேவ���. ம�றவ�க� உ�க�
ஆ�க��ைன தர�ற�க�� ப���த��க�� ��ைனய ஒ�ப�த� ேபா�ேற
இ��� அ�ம���றெத�றா��, உ�க� ஆ�க��� மா�ற�க� ெச�ய
அ�ம��பேத இ�ெவா�ப�த��� �ற��. உ�க� ஆ�க��ைன
அ��பைடயாக�ெகா�� ��தாக உ�வா�க�ப�� ஆ�க�க�� ��க� வழ��ய
உ�ம��ன��பைட�ேலேய அைமய ேவ��� எ�பதா� ��ய
உ�வா�க�கைள�� வ��தக� ேதைவக��காக பய�ப��த ��யா�. ���கமாக
ஆ��ந� ெபய� க�டாய� ����ட�படேவ���.
மா�ற� ெச�த�, ��தா�க�க��� அ��பைடயாக பய�ப���த�
அ�ம��க�ப���ள�.
வ��தக ேநா�க� க��ய பய�பா� அ�ம��க�பட��ைல.
இேத உ�ம��ன��பைட�ேலேய ப��த� �க��.
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6. Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs �����த�
– இலாபேநா�கம�ற, வ��ெபா�ள�ற (CC-BY-NC-ND)

இ�ேவ �த�ைமயான ஆ� உ�ம ஒ�ப�த�க��� க���பா�க� ��யதா��.
இ� �� ��ேயாக�ைத அ�ம���ற�. இ���ம ஒ�ப�த� “இலவச �ள�பர”
ஒ�ப�த� எ��� அைழ�க�ப��ற�. ஏென��, உ�க� ஆ�கேவைலைய
தர�ற�க��, ம�றவேரா� ப����ெகா�ள�� இ� எ�ேலாைர��
அ�ம���ற�. ஆனா� ப�ர�ப��ேபா� உ�கள� ெபய�, உ�க��கான
ெதா��� ேபா�றவ�ைற�� வழ�க ேவ���. ப��பவ�க� உ�க�
ஆ�க�ப��� எ�த மா�ற�� ெச�ய ��யா�. வ��தக ேநா�க�க��காக
பய�ப��த�� ��யா�. மா�ற�க� அ�ம��க�பட��ைல எ�பதா�
இய�பாகேவ உ�க� ஆ�க��ைன ப���ேபா� இேத உ�ம ஒ�ப�த���
அ��பைட�ேலேய ��ேயாக� �க��. ���கமாக
ஆ��ந� ெபய� க�டாய� ����ட�படேவ���.
மா�ற� ெச�த�, ��தா�க�க��� அ��பைடயாக பய�ப���த�
அ�ம��க�பட��ைல.
வ��தக ேநா�க� க��ய பய�பா� அ�ம��க�பட��ைல
இேத உ�ம��ன��பைட�ேலேய ப��த� �க��.
இ�த ஆ� உ�ம�க�� ஒ�ைற உ�க� பைட��க��� அ��பத� �ல�, அைவ
பலரா� ப�ர�ப�� சாகாவர� ெப���றன.
உ�க� வைல�ப��க�, க��ைரக�, �ைக�பட�க�, காெணா�க� என எ�த
பைட�ைப�� இ�த ��ேய��� காம�� உ�ைமக�� ெவ��டலா�.
இ�த இைண��� �ல�, உ�க��� ேதைவயான ��ேய��� காம��
உ�ைமைய ெத�� ெச�யலா�.
http://creativecommons.org/choose/
உ�க� பைட��கைள பல�� ப��� ேபா�, உ�க� அ�� பலைர��
ெச�றைட�ற�.
எ��தாள�ைடய ப����ைம எ�ேபா�� அவ�டேம இ����. பைட�பா���
ப����ைம�� எ��த பா���� ஏ�படாம�, ���த பைட�பா���
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க����கைள�� ��தைனகைள�� சகல ம�க���� ெகா�� ெச�� ேச���
��ய ��தைன�ேபா���க� உ�வா�க���கான அ��� பரவலா�க�ைத
மா��ரேம ��ேய��� காம�� உ�ைம ெச���ற�.
இ�த அ�ம��� ந�ைமக�
பைட�பாள�க���
பைட�பாளர� பைட��, வாசக� அைனவ���� ப��� உ�ைம உ�ளதா�,
உலெக��� உ�ள வாசக�கைள� ெச�றைட��ற�. இத� �ல�
பைட�பாள�ைடய அ��� க����க�� ��தைனக�� வள��� வ��
பைட�பாள�க� ம����� த���ச�க��� ம����� ெச�றைட��றன. ஒ�
பைட�பாளைர� ெபா��தவைர அவ�ைடய க����க� ��தைனக� பர��ப�ட
ம�கைள� ெச�றைடவேத அவ�ைடய �த�ைம ேநா�க� எ�ற வைக��
அவ�ைடய எ�ண� �ைறேவ���ற�.
ப�ேவ�ப�ட நா�க�� உ�ளவ�கைள�� பைட���க� ெச�றைடவத� �ல�
அவ�கள� க����க��� ��தைனக��� தா�க�ைத� ெச���� �லைம
ேதா����க�ப���ற�. ஒ� பைட�பாள�ைடய பைட��/க���/��தைன
வாசக�க� ம���� தா�க�ைத� ெச���� ேபா�� வாசக�ைடய வா��ய���
ச�க� சா��த �ைல�பா�க��� தா�க�ைத� ெச���� ேபா�� அ�பைட�பா�
சாகாவர� ெப�� ெதாட���யாக உ��வா���றா�.
வாசக���
வாசக� தா� ப���� ��கைள ந�ப�ட� ப���� ெகா�ளலா�. தம�
வைல�ப��� ப�ரலா�. தா� ����ய �ைக�பட�ைத தம� அ�வலக
பய�பா���� பய�ப��தலா�.
ச�க வைல�தள�க�� ப�ரலா�. ���லா�� பல க��க�� ப��கலா�.
மா�ற�க� ெச��� உ�ைம இ��தா�, ����யவா� மா�ற�� ப�ரலா�.
வ�க உ�ைம இ��தா�, ��பைன�� ெச�யலா�.
ப��த� எ�ப� ம�த �ல��� அ��பைட� ப��. நா� ����� எைத��
ப��வ� ந� உ�ைம.
�ைக�பட�க�
Flickr.com, commons.wikimedia.org ேபா�ற தள�க��, ��க� ��ேய���
காம�� உ�ைம�� ப�ரலா�. ��ேய��� காம�� உ�ைம�� ப�ர�ப�ட
பைட�பகைள ேத�, அவ�ைற உ�க� ��க��, வைல� ப��க��
பய�ப��தலா�.
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��ேய��� காம�� உ�ைம�� உ�ள பட�க��கான ேத�ெபா� இேதா.
http://search.creativecommons.org/
அ��த �ைற உ�க��� ஒ� பட� ேதைவ�ப�� ேபா�, ��மா ���
ேத�ெபா��� ேத�, உ�க��� உ�ைம இ�லாத பட�ைத பய�ப���வைத
�ட, இ�ேக ேத�, ப��� உ�ைம உ�ள பட�கைள பய�ப����க�.
க�யா� வ�மா எ�ற �க�ெப�ற வன �ல�� �ைக�பட ��ண�, தம� அ�ய
�ைக�பட�க� யாைவ�� ��ேய��� காம�� உ�ைம�� ெவ���டதா�,
தா� ெப�ற �ற��கைள��, பய�கைள�� ப�� இ�த காெணா��� ேப��றா�.
http://www.inktalks.com/discover/117/kalyan-varma-free-art-is-profitable

����க� – FreeTamilEbooks.com ��ட�
பல தள�க���, வைல�ப��க��� ‘கா���ைம உ�ள�’, ‘எ��� நகெல���
ப�ர� �டா�’ எ�� பா�������க�. இதனா� வாசக��� எ�த உ�ைம��
இ�ைல.
இைணய ெசலைவ ேச��க, ��க� அ�த வைல�ப��கைள ேச��� ைவ��,
�ற� ப��கலா� எ�� �ைன�ப� ��யா�. ODT, PDF, DOC ேகா��களாக
மா�ற� �டா�.
�ல ஆ��க�� அ�த வைல�தள� �ட�ப�டா�,அ�வள�தா�.
அ�� இ��த தகவ�கைள யா�� ைவ����க ��யா�. �டா�.
இ�ேபா� அ��த வைல�தள�க� ஏராள�. த��� �க�ெப�� �ள��ய
‘அ�பல�’ ���த� ேபால, கா���ைம ெகா��, அ��த �� Backup �ட
இ�லாத தள�க� பல.
இ�வா� கா���ைம ெகா���ளதா�, எ��யவ��� ந�ட� அ�க�. பல
வாசகைர அைடய எ��ய பைட��க�, வைல�தள� த�ர ேவ� வ�வ�க��
வாசகைர அைடய ��வ��ைல.
இ�ேபா�, ப��பத�ெகன ����, ேட�ல� என பலவைக க��க� உ�ளன.
இவ��� யா�� வைல�தள�கைள ப��ப� க�ன�. ஆனா� இவ���
ப��பத�ேக�ப epub, mobi, PDF என பல வைக ேகா��க� உ�ளன.
வைல�தள�கைள இ� ேபா�� ���லா��னா�, வாசக�கைள எ��� ப��க134

ைவ�கலா�. ஆனா� இ� ேபா�� ���லா�� ப��வைத ‘கா���ைம’
த���ற�.
ஆனா�, �ல� ��ேய��� காம�� உ�ைம�� தம� வைல�ப��கைள��,
��க��� ெவ�����ளதா�, FreeTamilEbooks.com ��ட� ���ன�, அவ�ைற
��னலா�� ெவ�����றன�. இ�த ��கைள யாவ��, ப��கலா�. ப�ரலா�.
இ�வைர �மா� 100 ����க� ெவ�வ���ளன. ஒ�ெவா� �����
�ைற�த� 100 ப��ற�க�க�, �ல ����க� 15,000 ப��ற�க�க� என
உலெக��� உ�ள த�� வாசக�கைள இ�த ����க� அைட��றன.
��ேய��� காம�� உ�ைமயா� ம��ேம இ� ேபா�ற �� �ய��க�
சா��யமா��றன.
இ� ேபால, ேம�� �� வைக �ய��க���� வா��ப����ற�.
ஏ��� இ��� அ�� ���� வ�தேத, அ�க� ேபேர ெச�றைடய. அ������
இைணய வ���� மா�ய� உலெக��� ெச�றைடய. ‘கா���ைம’ ெகா��
இ�த பரவைல த��கா��க�. ��ேய��� காம�� உ�ைம�� உ�க�
பைட��கைள ெவ����, உ�க� வாசக���� ப���, மா�ற�க� ெச���
உ�ைம ெகா��க�.
வாசக�க� உ�கைள வா���� ெகா�ேட ப��ப�. ப��வ�. உ�க�
பைட��க�� சாகாவர� ெப��.

ேம�� ப��க.
https://creativecommons.org/licenses/
http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-12/13/creative-commons-101

http://creativecommons.org/videos/get-creative
http://www.slideshare.net/DonnaGaudet/creative-commons-32865734
http://www.assortedstuff.com/stuff/?p=413
http://thepowerofopen.org/
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