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மா��கவாசக� ெப�மா� அ��ய
'���த ப��'
ெபா��ைர: பா�வ� இராம�ச��ர�
மா��கவாசக� ெப�மா�, ‘���த ப��’ ப�க�கைள
���ேதா��ர���(��கா�) அ��னா�..இைறவைன� தா� �டா� ப���
���த பா�ைமைய� ��� ப�க�களாதலா� இைவ ‘���த ப��’ என�
ெபய� ெப�றன. இைறவேனா� தா� ����� கல�த அ�பவ�ைத� ���
ப�க�களாதலா� ‘���� கல��ைர�த�’ என�ப�ட�…
இைறய�ளா�, மா��கவாசக� ெப�மா� அ��ய ‘���த ப��’
ப�க�க���, நா� ���� ெகா�ட வைர�� உைர
எ������ேற�!…இத�கான எ� த�� ப�� நா� அ�ேய�!..ஆ���
ஈசன�ைள ������, இதைன� ெச�����ேற�..
இ� எ� �த� ����.. இ�த �ைல, ���பர���ற��� ேகா��
ெகா�ட���, அ���� ேகாவ��தனா��ைக உட�ைற �
ச��ய���வர �வா� ��வ�க���, அ���� ெத�வாைன உட�ைற
����ரம�ய �வா� ��வ�க���, ப���ட� சம�����ேற�… இ�த
�ைல� ப��ேபா� அைனவ����, இைறவ� ேவ��வன வழ�� அ�ள�
�ரா�����ேற�!!..
இ�த ��� �ைழ ���த�க� ெச�� ெகா��தேதா�, ஆ�க��வமான
ஆேலாசைனக� த�� ஊ��ய ��ம�.ேமகலா இராம���� அவ�க���
எ� மனமா��த ந��ைய� கா��ைகயா����ேற�..
இ�த �ைல ���லா�க� ெச�� உத�ய ��. ��வாச� அவ�க���
எ� உளமா��த ந���� வண�க��.
அ�ப�க� ��ைன� ப���, த�க� க����கைள� ப���� ெகா�ள
ேவ��மா� ேக��� ெகா��ேற�.. உ�க� அைனவ���� எ�
ெந�சா��த ந��!!!!!….
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���ைர
மா��கவாசக�

ெப�மா�,

‘���த

ப��‘

ப�க�கைள

���ேதா��ர���(��கா�) அ��னா�..இைறவைன� தா� �டா� ப���
���த பா�ைமைய� ��� ப�க�களாதலா� இைவ ‘���த ப��‘ என�
ெபய� ெப�றன. இைறவேனா� தா� ����� கல�த அ�பவ�ைத� ���
ப�க�களாதலா� ‘���� கல��ைர�த�‘ என�ப�ட�…

5

அ��க உைர
இைறய�ளா�, மா��கவாசக� ெப�மா� அ��ய ‘���த ப��‘ ப�க�க���, நா� ����
ெகா�ட

வைர��

உைர

எ������ேற�!…இத�கான

எ�

த��

ப��

நா�

அ�ேய�!..ஆ��� ஈசன�ைள ������, இதைன� ெச�����ேற�..
இ� எ� �த� ����.. இ�த �ைல, ���பர���ற��� ேகா�� ெகா�ட���, அ����
ேகாவ��தனா��ைக உட�ைற � ச��ய���வர �வா� ��வ�க���, அ���� ெத�வாைன
உட�ைற ����ரம�ய �வா� ��வ�க���, ப���ட� சம�����ேற�… இ�த �ைல�
ப��ேபா� அைனவ����, இைறவ� ேவ��வன வழ�� அ�ள� �ரா�����ேற�!!..
இ�த ��� �ைழ ���த�க� ெச�� ெகா��தேதா�, ஆ�க��வமான ஆேலாசைனக� த��
ஊ��ய

��ம�.ேமகலா

இராம����

அவ�க���

எ�

மனமா��த

ந��ைய�

கா��ைகயா����ேற�..
இ�த �ைல ���லா�க� ெச�� உத�ய ��. ��வாச� அவ�க��� எ� உளமா��த
ந���� வண�க��.
அ�ப�க� ��ைன� ப���, த�க� க����கைள� ப���� ெகா�ள ேவ��மா� ேக���
ெகா��ேற�.. உ�க� அைனவ���� எ� ெந�சா��த ந��!!!!!….
– பா�வ� இராம�ச��ர�
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ப�க� # 1 ���� கல��ைர�த�

உ�ப�க� கரேச ஒ�வற �ைற�த
ேயாகேம ஊ�ைதேய� தன��
வ�ெபன� ப��ெத� ���� தா��
வா�வற வா���த ம��ேத
ெச�ெபா�� ��ேவ ��ைட� கழேல
ெச�வேம �வெப� மாேன
எ�ெபா�� ��ைன� ��ெகன� ���ேத�
எ�ெக�� த��வ ��ேய.
ெபா��:

உ�ப�-

ேதவ�..’ேதவ�க��

அரசேர!,அைன���

ெபா��க���

��கமற

கல����பவேன!, அ���ைன உைடய உட� த��த என��, ��ய ெபா�� ேபால� ேதா��
வ��, எ� �� ��வ�� ஆ��, மாைய�னா� ஆன இ��லக வா�� ���மா�, ேப��ப
வா�� த�த��ய அ�த� ேபா�றவேன!.. ‘ெச�ைமயான, ெம��ெபா�� �ேய‘ எ��
��ய�ப�பவேன!…��ைம ெபா���ய கழ�ைணக� உைடயவேன!..�ைலயான ேப��ப
��யா�ய ெச�வேம!.. �வெப�மாேன!…யா� உ��� ெபா���, உ�ைம� ��ெகன� ப���
���ேத�!…� இ�ேம� எ�ைன ��� எ�ெக��த��� ெச�வ�?….’
ச�ேற ��வாக…
இ��

‘ேயாக�‘

எ�ற

ெசா�,

‘ேச�����ப�‘,

‘கல����ப�‘

எ���

ெபா���
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அ�ய�ப���ற�.. எ�ெப�மா� இ��ரப�ச ���� ��கமற �ைற�� ���� இய��ன�
ஆத��, ‘ஒ�� அற �ைற�த ேயாகேம‘ எ�றா�…
‘ஊ�ைதேய�‘ அ�ல� ‘ஊ�ைறேய�‘ எ�ப�, ‘அ��கான உட� த��த எ�ைன‘ எ�� ெபா��
த��.. இ�� அ��� எ�ப� �ற அ��� ம��ம�லா�, ��மல�கைள�� ���பதாக�
ெகா�ளலா�..
பா�பா��� ��த��
ஊ�ைத� ��த�ேல ம�ைணெய��ேத
உ�ர� �ன�ேல ��ைட ேச��ேத
வா��த �யவனா� அவ� ப��� பா�ட�
வைறேயா���� மாகாெத� றாடா� பா�ேப’
எ�ற பாடைல�� இ�� ஒ�� ேநா�கலா�.
‘வ�ெபன� ப��த‘ எ�ற ெசா��� ெபா�� �க ஆழமான�.. இ����� �க� ���கமாக�
பா��கலா�.. இைறவ� ��ைன� பழ�ெபா���� ��ைன� பழ� ெபா��.. ��ைன�
��ைம��� ேப���ம� ெப��ய�..
இைறவ�, ��ய ெபா�� ேபால� ேதா�� த� �� ���� ஆ�� ெகா�டா� எ��றா�….
அ�ஞான இ�� ���, எ��� ��தான ஞான ஆ��த� (இைறவ�) உ���, த� ஆ�மாைவ
��வ�மாக� தனதா��� ெகா�ட இய�ைபேய �ய��ைர��றா� மா��கவாசக� ெப�மா�.
இ�� ‘��‘ எ��� ெசா�, உ�றா�, உற�ன�, ந�ப�க� உ���ட ���ப�ைத� ���பதாகேவ
ெப��பா�ைமயான உைரயா��ய�க� ெகா���றன�. இைவெய�லா� �ைலயானைவ அ�ல
எ�ப� வாத�ரா� அ�யாதத�லேவ!!.. பல �ற�க�� க�ம ��ைடயா� ���க�ப���ள
ஆ�மாைவ, இைறவ� அ�� த�� அவ�ைடயதா��� ெகா�ளைலேய ‘�� ���� ஆ��‘
எ�றா�…

த�ைம

��றாக,

��ைமயாக

இைறவ�

ஏ���ெகா�டைதேய

அவ�
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�ல�ப���வதாக� ெகா�ளலா�..
அ��� வ�� ‘வா�� அற‘ எ�ற வ��� இைத உ�� ெச��ற�.. இைறவன� அ�� ெப�ற
உ��,���� �றவா �ைலைய அைட�ற�.. �ற�� இற�� �ழ�� இ��� ��ப��ற�…
‘வா�� அற வா���த ம��ேத‘ எ�பதா�, இ��லக��� �ற� எ��த� எ��� �ைல
���மா� ேப��ப வா�வ��� அ�� ெச�தா� இைறவ� எ�பைத� ெசா��றா�.. ம��ேத
எ�ப� இ�� அ�தேம எ�பதாக� ெபா��ப��.. இறவா �ைல தர� ��ய� அ�த�..
இைறவ� �ற��ற�� ��� சா���ய �ைலைய அ��யைத� ���வதாக, இதைன�
ெகா�ளலா�.
ெச�ெபா�� எ�ப�, உ�ைமயான ெபா�� எ�பதாக� ெபா��ப��.. உ�ைமயான ெபா��
எ� எ��� ஆரா����� ஈ�ப�ேவா�, இ��யாக, �வேம ெம��ெபா�� எ�� ��வ�..
ஆகேவ, ‘அ�தைகய உ�ைமயான ெபா�� �ேய‘ எ�� ��ய� த�கவேன எ�றா�..
‘��ைட� கழேல’ எ�ப�� கழ� எ�ப� ஒ���� கழ�கைள அ��த ��வ�கைள�
�����ற�.. உ�ைமயான �வ�பர�ெபா��� ��வ�கைள அைடவேத மா�ட� �ற�
எ��யத� ேநா�க�…
��ைல ��� ஆ�ய ��வ�
ப� உ�� எ�லா� ப��றன� ஆ�

எ�� ����� ��அகவ�� மா��கவாசக� ெப�மா� அ��யைத இ�� ஒ�� ேநா���
ெபா�� ெகா�ளலா�.
‘எ�ெபா���‘ எ�ற�, ப�க�கைள� பா�� நம�� அ�����ய�.. ந� ெபா���, நா� உ�ய
ேவ��ெம��, எ�ெப�மா�� ��வ�கைள� ப��� ���க ேவ���.. இதைன� ெச�வதா�
பலனைடேவா� நா� தா� அ�லவா?!.. ��ெகன� ���த� எ�ப�, ந�ைம ��றாக இைறவன�
��வ�க�� சம�����..’ப��க ப�ற�றா� ப��ைன‘ எ�பத��ண�க, இைறவைன �க
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உ��யாக�

ப���

���தலா��..

‘��ெகன‘

எ�பத�

�ல�

தளராத

உ���பா�

�ற�ப�ட�..உ��யாக, ‘�ேய க�‘ என இைறவைன� ப��� ���ேபா�� இதய� தாமைர��
இைறவ� �ர�தரமாக எ��த��வா� ஆத��, ‘எ�ெக��த��வ� இ�ேய..’ எ�றா�.. ��த�
�வேலாகமாக மா�ய ��, எ��� அ�ேவ கா�தலா�, அவ� ��ேதா�ட�� ேதா��த� எ�ப�
�ைடயா�.. ஆகேவ ‘தா� ேவெற��� எ��த��வ� இயலா�…’ எ�� உ�ைம�ட�
உைர�தா�…
இ�வா�, தா�, இைறயனா�� இைணய�கைள உ��யாக� ப��� ���தைம�� அத�
காரணமாக,

இைறவ�,

த�

ஆ�மா��

மல�க�

���மா�

ெச��,

ேப��ப

வா�வ��தைமைய�� உைர��றா� ெப�மா�…’���� கல��ைர�த�‘ ெசா��� ப�க�க��,
�த� ப�க��� ெபா�� இ�வா� அைம�ததாக� ெகா�ளலா�.
�����ற�பல�
மா��கவாசக� ெப�மா� மலர�க� ேபா��!..
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ப�க� # 2

�ைட�டா �க�த ��ணவ� ேகாேவ

�ைனயேன �ைடயெம�� ெபா�ேள

�ைட�டா த�ேய� ��தற ம�ணா�

������ �ர�ைப�� �ட��

கைடபடா வ�ண� கா�ெதைன ஆ�ட

கட�ேள க�ைணமா கடேல

இைட�டா ��ைன� ��ெகன� ���ேத�

எ�ெக�� த��வ ��ேய.

ெபா��:

இடப வாகன�ைத �டா� �க ����ய ��ணவ� அரேச!, �ைனக�னா� �ழ�ப�டவனா�ய நா� உண��த
உ�ைம� ெபா�ேள!, அ�ேய�, நா�ற� ��காத, ��வ�� �� �ர��ய இ��ட� ����ேல �ட��, ��ைம��
காரண�தா�, ம��ேல மைற�� ��ைமயைட�� �ைலைய� தாரா�, எ�ைம� கா�� ஆ�ட��ய கட�ேள!..
க�ைண� ெப��கடேல!..இைடெவ� இ�லா�, உ�ைன� ��ெகன� ப��� ���ேத�..� இ�ேம� எ��
எ��த��வ�?!

இ�ேபா� ச�� ��வாக� பா��கலா�..

இ�� ‘�ைட எ�ப� இடபவாகன�ைத� ���தா��, த�ம ேதவைதேய �வ�ரா�� இடபவாகனமாக� க�த�ப�வதா�,
இைறவ� �டா� த�ம�ைதேய ����வ� உண��த�ப���ற�…. இ�ப�க���� இைறவ�, ‘��ேணா�க���
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அரச�‘ எ�ேற ேபா�ற�ப���றா�…ம�த �ைல��� ேம�ப�ட� ேதவ�க�� �ைல.. இைறவ� ேதவா� ேதவ�..
ப�க�க� ����கல��ைர��� அ�பவ�ைத� ��தலா��, ���, �க ேமலான உய�ய �ைல எ�பதா�ேம இைறவ�
இ�வா� ேபா�ற�ப���றா� எ�� ெகா�ளலா�..

இடப�ைத, ��தா�த ேநா��� ‘ப�‘ என� க��னா��, ப�வா�ய உ��கைள �டா� ����, அைவ உ�� ெப��,
த�ைம வ�தைடதைல எ��ேநா��� கா�����றா� எ��ரா� என�� ெபா�� ெகா�ளலா�.

�ைட வாகனனான எ�ெப�மாைன, உ�வ �ைல�� ���டாக� க��வ� மர�,

‘ேதா�ைடய ெச�ய� �ைடேய�‘ எ�ற ச�ப�த� ெப�மா�� ப�க� ெபா���ப�, ‘�ைடேய�‘ எ�ப� உ�வ
�ைலைய��, ‘ெபா� ��‘ எ�ப� அ�வ �ைலைய��, ‘உ�ள�கவ� க�வ�‘ எ�ப� அ���வ�ைலைய��
�����வதாக� க�த�ப���ற�..

‘�ைனயேன �ைடயெம�� ெபா�ேள‘ எ�ப��, உைடய எ��� ெசா��� ெபா�� ெவ� அ�ைமயான�..
இைறவ�, ��த�க���� ப�த�க���� ம��ேம உைடயவன�ல.. க�ம�ைனகளா� �ழ�ப��, ����� ஒ�ெவா�
உ����� ெசா�தமானவ�.. அ����கைள� த� க�ைணயா� ஆ�பவ�.. ஆகேவ, நம� �ைன�� காரணமாக,
இைறவ� ந�ைம ���பா� எ�ப� இ�ைல.. அவேன நம� அ�ைன�� த�ைத�� ஆத�னா� உ�ைம�
பர�ெபா�ளா�ய அவ� க�ைண நம��� க�டாய� ���� எ�ப� ���பா� இ��ட��� உண��த�ப���ற�.

‘�ைட�டா த�ேய� ��தற ம�ணா�

������ �ர�ைப�� �ட��‘

�ைட எ�பைத இ��ட��� நா�ற� எ�பதா� ெபா�� ெகா�டா�, நா�ற� ��கா� இ���� இ��டைல�
���பத�காக� ெசா�ல�ப�டதாக� ெகா�ளலா�. �ர�ைப எ�ப�, உடைலேய �����. ‘��தற‘ எ�பைத, ‘அற ���‘
என மா��� ெபா�� ெகா��த� ேவ���..

வய�� காரணமாக, ��ைம எ��, நா�ற� ��காத இ��ட� மர���, ம��� ����, ���களா� உ�ண�ப��
�ைலைய� தாரா� , எ�ைம ஆ�ெகா�டா� எ�� இைறவைன� ேபா���றா� மா��கவாசக� ெப�மா�..

�ர�ைப மலசல� வ�வ� �ணெமா�
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எ��� அ�ச� தைச�ர� �ட�ெந�

�ைல�த ெச��ம�� ���ெயா �ைவபல �கமால� (����க�)

��ைம எ�தாத �ைல, அதாவ� எ��� இளைமேயா� இ���� �ைலயாவ� இைறவேனா� ������� �ைல..
�ற��ற��லா ��� �ைல..

இ�� ‘நா�ற�‘ எ�பைத, ‘வாசனா மலமாக�� ெபா�� ெகா�ளலா�.

‘அ�ேய� �ைட நா�� தைலேய‘ எ�ற அ�ரா� ப�ட�� வா��� இ�� �ைன�� ெகா�ள� த�க�.

இ�ேபா� �ைட எ�பைத� ‘தைட‘ எ��� ெபா��� பா��கலா�. �ைனக�, இைறய�ைள� ெபற ��யாதப� தைட
ெச���றன.. அ�தைகய �ைறபா�க�, தைடக� �டாத அ�ேயனா�ய த�ைம�� ஆ�ெகா�டா� எ��ரா� எ��றா�
வாத�ரா�.

இ�வா�, த�ைம ��ைம�லா��தா�, அதாவ� �ற�� �ழ�� ��க ைவ�கா�, தம� கட� ேபா�ற க�ைண�னா�
ஆ�ெகா�ட இைறவைன, இைட�டா� எ�ேநர�� தா� உ��யாக� ப��� ������பதா�, அவ� தம� இதய�
தாமைர�ேலேய எ�ேபா�� எ��த������றா� எ��றா� மா��கவாசக� ெப�மா�..

இ�� ‘கட�ேள‘ எ�ற பத� இைறவைன� ���க� பய�ப��த�ப���ற�.. உ� கட�� ஒ� உ�வா� ��பவ�
இைறவ� எ�பதா��, ெதாட��� தா�,தம� ெந�சக��� இைறவைன இ��� ����பைத� �ல�ப���� ெபா����,
இ�வா� உைர����பதாக� ெகா�ளலா�..

�����ற�பல�.

மா��கவாசக� ெப�மா� மலர�க� ேபா��!
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ப�க� # 3

அ�ைமேய அ�பா ஒ��லா ம�ேய

அ���� �ைள�தஆ ர�ேத

ெபா��ைமேய ெப���� ெபா��ைன� �����

���தைல� �ைலயேன� றன���

ெச�ைமேய ஆய �வபத� அ��த

ெச�வேம �வெப� மாேன

இ�ைமேய உ�ைன� ��ெகன� ���ேத�

எ�ெக�� த��வ ��ேய.

ெபா��:

“தா�� த�ைத�� ஆனவேன!.. �க��லாத மா��கேம!..அ�பா�ய கட�� �ைள�த ஆர�ேத!..ெபா�யான, �ணான
ெசய�கைளேய ெச��, வா�நாைள பாழாக� க����ற, ���கைள இடமாக உைடய உடைல� ெகா�ட
��ைமேய���, �க உய��த �வபத�ைத அ��த��ய, ப�த�க�� உ�ைமயான ெச�வமா�ய �வெப�மாேன,
இ��ற��ேலேய, நா� உ��� ெபா���, உ�ைன உ��யாக� ப��� ���ேத�.. இ� � எ��த��� இட�
ேவேற�?.”

இ�ேபா� ச�� ��வாக� பா��கலா�..

இைறவேன நம�� அ�ைன�� த�ைத��.. ந� பா� வர���லாத அ�ேபா� இ��பவ� ஆத�னா� இைறவேன
அ�ைன, �ைமயான ெந������ ந�ைம �ல��, ந�ென� கா��தலா� இைறவேன நம� த�ைத எ��றா� வ�ளலா�
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ெப�மா�..

���� ���� ற���� ற��ச�

���� க���� ��ற�� ேக����

ெபா��� அ�ைன�� ேபா�க� த�ைத��

த�ம ெவ��ைட� சா��� நாமேம. (��வ��பா)

அ�ப�� அ�ைம� ஐய ���

அ��ைடய மாம�� மா� ���

ஒ��ைடய மாத�� ஒ�ெபா� ���

ஒ��ல�� ��ற�� ஓ� ���

எ��, ���தா�டக��� அ�ப� ெப�மா� அ�����பைத�� இ�� ஒ�� ேநா�கலா�.

‘ஒ��லா ம�ேய‘ எ�ப�, ‘�க��லா மா��கேம‘ எ�பதாக, இ�� ெபா�� ெகா�ள�ப���ற�….

‘மா��க�‘ எ���ற ெசா�, எ��ராைன� ேபா��� பல ப�க�க�� பய�ப��த�ப�வதா�, இ� �ற��
வா��தெதன� �லனா�ற�..

ம�ேன மாம�ேய மழபா��� மா��கேம எ�� ��தர� ெப�மா��,

ெத�எ��� ��மைலேம� மா�� க�ைத�

ெச���டைர� ெச�றைடய� ெப�ேற� நாேன.எ�� அ�ப� ெப�மா��,

ேவ��க ேமைவ�த ெவ�ேப �ைல��லா

மா��க ேமக�ைண மாகடேல எ�� வ�ளலா� ெப�மா�� பா��பர���றா�க�.

இத�� ஒ� அ�ைமயான �ள�க� ேக�க� ெப�ேற�..��� �ைலயாவ�, �வ���� கல�� �வமாகேவ ஆ��
15

�ைல…மா��க�ேதா� ப��ைக இைண�� ைவ�தா�, ெவ��ற� ப���, மா��க��� �வ�த �ற�ைத� ெப��,
அ��� மா��கேம எ�� ெசா�ல� த�மா� ேதா���… அைத� ேபா�, �வ���� கல�� �வமாகேவ ஆ��
�ைலைய உ��க�� அ��தலா�, எ��ராைன ‘மா��க�‘ எ��றா�க�.

அ���� �ைள�தஆ ர�ேத===பா�கடைல� கைட�� ேபா� வ�த ஆலகால �ஷ�ைத உ��, உ��க��
நலம��யவ� எ��ரா�.. ஐய�� அ�ளா� அ�ேறா அ�த� �ைட�த�!… ப�த�க�, எ�ெப�மா� �� ெகா�ட
கட� ேபா�ற ேபர��� ேதா��� அ�தேம �வ�!..’அ�த�‘ இ��� ��� �ைலைய� ����� ���டாகேவ
ெகா�ள�ப���ற�.

ெபா��ைமேய ெப���� ெபா��ைன� �����====உ���� ந�ைம த�வ�, எ��ரா�� கழ�ைணகைள
இைடயறா� ����தலா�.. அைத ����, உல�ய� �ஷய�க�� ��தைனைய உழல ��வ� �� கால�
க��தேலயா��..�ற��� ேநா�கேம ெப�மாைன அைடத� எ����க, அத�� உதவாத ெசய�கைள� ெச�த�
ெபா��ைமைய� ெப���, ெபா�ைத� ����தேலயா�.. இ�� ‘ெபா��‘ எ�ப� வா�நாைள� �����.. �ேண கால�
க��தலா�, ந� வா�நா� ����, ெப�மாைன �ைன�� உ�� ெப�� கால அவகாச� �ைற�ற�..

க�யாைன நா��கைன� கனைல� கா�ைற�

கைனகடைல� �லவைரைய� கல�� ��ற

ெப�யாைன� ெப��ப�ற���� ராைன�

ேபசாத நாெள�லா� �றவா நாேள. (அ�ப� ெப�மா�)

���தைல� �ைலயேன� றன���

ெச�ைமேய ஆய �வபத� அ��த====இ�வ�க�� �ல�, இ��ட�� �ைலயாைம �ல�ப��த�ப���ற�…
�ைலயாத இ��ட� எ���� �ற�� இற�� �ழ�� இ��� ������ ெபா���, எ��ரா�, �க உய��த �வபத�
அ��யைம பக�றா� வாத�ரா�.

‘ெச�வேம �வெப� மாேன‘===அ�யா�க�� ெப���ய� �வ�ரா�. ஆகேவ ‘ெச�வேம‘ எ�றா�.

இ�ைமேய உ�ைன� ��ெகன� ���ேத�
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எ�ெக�� த��வ ��ேய.== இ��ற��ேலேய உ�ைன உ��யாக� ப��� ���ேத� எ�ற���றா� வாத�ரா�..
இைறவைன அைடய, ேவெறா� �ற� அவ�ய��ைல.. இ��ற���, �ைனகளா� �ழ�ப�ட இ��ட��
இ��பதா�, இைறவ� அ�ள மா�டா� எ�ப��ைல..உ�ள�ேபா�, உ��ேயா� �வைன �ைன�தா�, க�டாய�
அவ� கழ�ைணக� அைடயலா�. அ�யா�க�, தம� ப��யா� பரமன� ெதா�� ேவ�ட, இ�ைம�ேலேய அவ�
க�டாய� அ�� ெச�வா� எ�� ��ணமாக� ���றா�..

இ�வா� இைறவ� கழ�ைணகைள உ��யாக� ப��� ���க, இைறவ�, த� ��வ�கைள� த��, ����ைல
அ��வா�..�வ�ேதா� கல�த ���, எ��ரா� த�யாக எ��த��வெத�ேக!.. ஆத�னா�, ‘எ�ெக��த��வ�
இ�ேய?!’ எ�றா�.

�����ற�பல�.

மா��கவாசக� ெப�மா� மலர�க� ேபா��!
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ப�க� # 4

அ��ைட� �டேர அ��தேதா� க�ேய

ெப���ற� அ��தவ�� கரேச

ெபா��ைட� கைலேய �க���ைய� கட�த

ேபாகேம ேயாக��� ெபா�ேவ

ெத��ட� த�யா� ��ைத�� ���த

ெச�வேம �வெப� மாேன

இ��ட� ��ைன� ��ெகன� ���ேத�

எ�ெக�� த��வ ��ேய.

ெபா��

இர�க�, ப��ைடய �ட� ேபா�றவேன!.. ப��வ �ைலைய அைட�த க� ேபா�றவேன!..ெப�� ஆ�றைல உைடய,
அ�ைமயான தவ��ைன உைடயவ��� அரசேன!..உ�ைம� ெபா�ைள �ள��� �லாக இ��பவேன, �க�����
அட�காத, இ�பமாக இ��பவேன!..ேயாக��� �ல� அைடய� த�க ெபா�வானவேன!… ெத��ைன உைடய
அ�யா�கள� ��ைத�� ���� உைற�� ெச�வமானவேன!.. �வெப�மாேன!..இ�� �ைற�த இ�த உலக���, உ�ைன
உ��யாக� ப��� ���ேத�.. இ� � எ�� எ��த��வ�?!!

ச�� ��வாக� பா��கலா�..

அ��ைட� �டேர —ஒ� த�� �ட� ெவ�ைமைய�� த�வ�, ���ேவாைர� ��வ�.. ஆனா� இைறவ� தா���
சால� ப��� அ�யாைர� ேப�தலா�, ‘இர�க� �ைற�த �ட�‘ எ��� ெபா�� வ�மா�, அ�� �ைற�த �ட�
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எ�றா�..இத�� ம�ெறா� ெபா��� �றலா�.. இைறவ� ேபெரா� வ�வானவ�, ஆ��� அவ�ட����
ெவ��ப�� ஒ�யான� அ�யா�கைள� ��வ��ைல.. த�ைமேய த��ற�.. ஆைக�னா�� இைறவ� அ��ைட�
�ட�.

அ��தேதா� க�ேய–ந�� க��� ப��வமைட�த க� ேபா�றவ� இைறவ�..காயான� ந�� ப��� க��த
��னேர �ைவ த�வ� நா� கா�ைன உ��வைத �ட�� க��ைன உ��தைலேய ����ேவா�. இைறவ�
அ�வாறான �ைவ ���த க� ேபா�றவ�.. .

இத�� ேவெறா� ெபா��� �றலா�.. அ�யா�க� ப�ப��வ �ைலைய அைட�த ��னேர இைறவ� அவ�க���
அ�� �ர�பா�.. ப�ப��வ �ைலைய அைட�த அ�யா�கைள இைறவ� �க உய��த ப�ப��வ(த� ) �ைல��
உய���த� எ�� ஆைகயா�, இைறவைன� ப��வமைட�த, க��த, க� எ�றா�..

ெப���ற�

அ��தவ��

கரேச–தவெந���

ேம�ைம

இ��

�ள�க�ப���ற�..

ேபரா�ற�

தவ��னா�

����..��வ�கள� தவ ஆ�ற�� ேம�ைம நா� அ��தேத!.. இைறவைன அைட�� ெபா���, உய�வான
தவெந��� ெச��, �க� க�ைமயான ‘ப�ச தவ�‘ �தலானைவகைள� ெச��� அ�யா�க��� அ�� மைழ
ெபா�பவ� இைறவ�..

ஆைகயா�, ெப�� �ற� பைட�த, அ�ைமயான(அ�ய, க�னமான) தவ ெந���

ெச�ேவா�� அரசேர! எ�றா�.

இைத இ�ெனா� �ைற��� �ள�கலா�… ேபரா�றலாவ� உ� மன�� ஆ�றேல ஆ��.. க�னமான தவெந���
ெச�வ�, ���த மேனாபல��ளவ�களாேலேய இய��..அவ�க� ேம�ெகா��� ெந�க�, ேம�� ேம�� அவ�கள�
உ� ஆ�றைல� ெப���, தவெந��� ���ேகாளான இைறவைன அைட����..அ�தைகய ேபரா�ற� வா��த
தவ�ல�க�� அரச� எ�� இைறவைன� ேபா����றா� வாத�ரா�.

அ��தவ மா�� வ��க�

ளா�ேயா� ஆலத���

இ��தற ேம�� த��ய�

பா�ய ெத�ைனெகாலா�
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���தய ேல�ர வ�மர

��ென� ேற�ற��ப�

ெச���ெச� ெபா�மல ����

நாேக� சர�தாேன(��தர� ெப�மா�)

\ெபா��ைட� கைலேய—இ�� ெபா�� எ�ப� ெம��ெபா�ைளேய �����.. ெவ��பைடயாக� பா���� ேபா�,
ெம��ெபா�ைள �ள��� �லாக இ��பவ� இைறவ� எ�� ெபா��ப��ற� இ�..அதாவ�, உ��க� அைடய
ேவ��ய, அைடய� த��த ெம��ெபா�� இைறவ� ஒ�வேன!.. அவைன அைடய� த��த வ��� அவன�ளாேலேய
����!.. இ��� ��வாக� பா��ேபாமானா�, அவேன அ�த வ�யாக�� இ���றா�…இைத ��பமாக �ள��வ�
க�ன�..

�ணான, ம�ற உல�ய� �ஷய�கைள� த����, ெம��ெபா�ளான இைறவைனேய ����க ேவ��� எ�பைத�
���பாக இ�வ� உண���வதாக� ெகா�ளலா�.

�க���ைய� கட�த

ேபாகேம ேயாக��� ெபா�ேவ—-இைறவன� ம�ைமைய, �கைழ, ஓ� ���த� எ�ப� இயலா�.. அவன� ம�ைம��
அள��ைல.. ஆதலா�, ‘�க���ைய� கட�த‘ எ�றா�.. ����பமா�ய உல�ய� இ�ப�க� யா�� உ�ைம��
ேபாகம�ல. இைறவேனா� கல����தலா�ய ேப��பேம ‘ேபாக�‘ எ�� ெகா�ள� த�க�.. அ�ேவ உ��க���
எ�நா�� ந�ைம ெச�ய� ��ய�.. ஆகேவ ‘ேபாகேம‘ எ�றா�.

ேயாக ெந��� ��ேபா�, த�க� ேயாக சாதைனக�� �ல� எ�ெப�மாைன ம�����, அவேரா� ஒ�� ��றலா�ய
��� �ைலைய� ெப���றன�.. ேயா�ய��ேக அவ�கள� சாதைனக�� பல� அ�பவ ��யாக� �ல�ப��…அ�த
அ�பவ��� வா�லாக, அக�கா���� ம��ேம காண� �ைட�பவ� ஆதலா�, ‘ ெபா�ேவ‘ எ�றா�. ேயா�ய���
உ��ர� ெபா�பவனாக �ள��பவ� இைறவ�.

ெத��ட� த�யா� ��ைத�� ���த

ெச�வேம �வெப� மாேன—அ�வா� ேயாக ெந��� ��பவர� ��த� ெத��ைடய�.. அைடய ேவ��ய ெபா��,
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அத��� ெச�ல ேவ��ய மா��க� என அைன���� ெத��த ��தைன உைடயவ�களாக, த� சாதைனக��
ஈ�ப�பவ�க� ேயா�க�.. ஆகேவ, ெத��த ��தைன��ள அவ�கள� ��ைத�� ���� அ��� ெச�வேம எ�றா�..

இ��ட� ��ைன� ��ெகன� ���ேத�

எ�ெக�� த��வ ��ேய. —இ�� இட� எ�� இ�� ெசா�ல�ப�வ�, இ��லகேம… மாையயா�ய இ�� பட���
�ள��வதா� இ��லக� இ��� இடமாக இ���ற�.. இ�ைள அக��� ெம��ஞான� �ட� இைறவேன!..

வ��ைனேய� ற�ைன. மைற��ட ��ய மாய இ�ைள.

(�வ�ராண�)..

த� அக�ேத ��ய மாய இ�� ���� ெபா���, தா� இைறவைன உ��யாக� ப��� ���ததா�, ெப��க�ைண�
ேபராறா�ய இைறவ�, ��� �ைலைய அ�� ��டா�.. தா� �வ�ேதா� கல�� ��டதா�, இ�, எ��ரா�, த���
ேவெற��� எ��த�ள இயலா� எ�� உைர��றா�.

�����ற�பல�.

மா��கவாசக� ெப�மா� மலர�க� ேபா��!
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ப�க� # 5

ஒ��ன� ��லா ஒ�வேன அ�ேய�

உ�ள��� ஒ����ற ஒ�ேய

ெம��பத� அ�யா ��� ேய��

���ய த��தேதா ர�ேப

ெச��த� க�ய ெச���ட� ����

ெச�வேம �வெப� மாேன

எ���ட� ��ைன� ��ெகன� ���ேத�

எ�ெக�� த��வ ��ேய.

ெபா��:

தன�� ஒ�வ�� �க��லாத ஒேர பர�ெபா�ேள!, அ�ேயன� உ�ள��� ஒ����ற
ேபெரா�மயமானவேன!…உ�ைமயான உய��த �ைலைய அ�யாத, ெப�ைமேய�� இ�லாத என�� உய�ய
ேபரான�த வா�வ��த அ��� ����ேவ!, ெசா�லா� �ள��த�� அ�ய, ெச�ைமயான �ட� வ��னேன!!,
அ�யா�க�� ெச�வமான �வ�ராேன!, இைள�த இட��, உ�ைன� ��ெகன� ப��� ���ேத�!.. இ� � எ��த���
இட� ேவெற�?!..

இ�ேபா� ச�� ��வாக� பா��கலா�…

இைறவ� தன��வைம��லாதா�..ஆகேவ ‘ஒ�� உன�� இ�லா‘ எ�றா�..
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தன��வைம இ�லாதா� தா�ேச��தா�� க�லா�

மன�கவைல மா�ற ல��“

- ����ற�,

ஒேர பர�ெபா�ளான இைறவ� �வ�ராேன.. ஆைக�னா� ‘ஒ�வேன‘ எ�� ேபா���றா�!…

ஒ�வ� எ��� ஒ�வ� கா�க (��அ�ட� ப��)

உ�ள�ேபா�, இைறவைன� ���ேபா� உ�ளேம இைறவ� ���� எ��த��� ���ேகா��..

இைறவேனா ெதா�ட�த� உ�ள� ெதா��க� எ�றா� ஔைவ..

பர�� ப� ஆ� மல� இ��, ��டா�, அ�ேய இைற��,

`இர�த எ�லா� எம�ேக ெபறலா�‘ எ���, அ�ப� உ�ள�

கர�� ��லா� க�வேன! �� த� வா� கழ�� அ��, என���

�ர�தரமா� அ�ளா� ��ைன ஏ�த ��வ�ேம.(���சதக�)

ெம�ய�யா�க�, த�க� மன�� ேபெரா� மயமான இைறவன� த�சன�ைத �டாம� கா���றன�. ஆதலா�,
‘உ�ள��� ஒ����ற ஒ�ேய‘ எ�றா�..

�க���� ெப�ைம��� உ�யவ� இைறவ� ஒ�வேன!.. ஆைகயா� , த�ைம ‘�� இ�ேய��‘ எ�றா�.. மா�டரா��
�ற�தவ� உய�ய �வபத� அ�வ� இயலாததா� ‘ெம��பத� அ�யா‘ எ�றா�.

அ��த� உய�ய �ைல அ�யாத ேபா���, இைறவ� த� ேபர��னா�, அ�த ேம�ைமயான பத�ைத அ��� அ��
ெச�த பா�ைம�ைன, ”���ய த��தேதா ர�ேப‘ எ�றா�..

இ�� ‘ஓ� அ�ேப‘ எ�ற பத� ���த ெபா�ளாழ�ைடய�. இ��ல�ய� �ஷய�க�� பா� நா� ெகா���ற அ��
�ைலயானத��.. அைத� ேபா�, ந� பா�, ந� உ�றா� உற�ன�, ந�ப�க� �தலானவ�க� ைவ��� ப��த��,
�ைலயானத�ல… உ�ைமயான அ�� எ�ப�, இைறவ� ேம� நா� ைவ��� அ���, நம�� அ�ைன�� த�ைத��
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ஆ�ய இைறவ� ந� பா� எ�ேபா�� �ர���ற ேபர��ேம…

அ�த� ேபர��� காரணமாகேவ, இைறவ� ெப�ைமேய�� இ�லாத தன�� ேமலான பதம��தைமயா�, ‘ஓ� அ�ேப‘
எ�றா�.

இைறவ�, அக இ�ைள ���� ஞானமா�ய �ட� வ��ன�..ஞானேம ெச�ைமயான�..ஆகேவ, ‘ெச���ட� ����‘
எ�றா�….

பா�� ����� அ�ய ெவைன�

பய�த தா�� த�ைத�� �

ஓ�� ேபா�� ெக� ெல�ேய�

ஓயா� �ய���ட ன�ேறா

யா�� காண �ைன வா��

���ேப ன��ெய� ெச�ேக�

ேச�� த�ைக மைல ம��ேத

ேதேன ஞான� ெச���டேர. (ெச���ட� மாைல).

எ�� வ�ளலா� ெப�மா� பா�ய��யைத இ�� ஒ�� ேநா�கலா�….

‘எ���ட��‘ எ�ப� இைள�த இட��� எ�� ெபா��ப��..இைள����� காரண�..பல� பல �ற�க� எ��த�..

‘எ�லா� �ற��� �ற��ைள�ேத� எ�ெப�மா�‘ எ�� �வ�ராண��� வாத�ரா� அ�����பைத இ�� ெபா���
உணரலா�..

��வ�ற �ற��ற��� �ழ�� ���, பல �ற�க� எ����, இைறவன�� ��டாைம�னா� இைள������
இ�த�ண���, ‘ஏதா��� ச�, உ�ைன நா� இ� �ேட�‘ எ�� இைறவைன உ��யாக� ப��� ���தத�
காரணமாக, இைறய��� அத� வ�ேய ��� �ைல�� ைக �ட� ெப�றதா�, இ� எ��ரா� த��� எ��த��வ�
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இயலா� எ�� உைர�தா�.

�����ற�பல�.

மா��கவாசக� ெப�மா� மலர�க� ேபா��!
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ப�க� # 6

அறைவேய� மனேம ேகா�லா� ெகா�டா�
டள�லா ஆன�த ம���
�ற�ேவ ர��ெத� ���� தா�ட
��ஞகா ெப�யஎ� ெபா�ேள
�ற�ேல க�ட கா��ேய அ�ேய�
ெச�வேம �வெப� மாேன
இற�ேல உ�ைன� ��ெகன� ���ேத�
எ�ெக�� த��வ ��ேய.
ெபா��:
ஆதர��லாத அ�ேய�ைடய மனைதேய ேகா�லாக� ெகா��, அள��லாத ஆன�தமா�ய
ேபரான�த �ைலைய அ��, எ� ஆ�மா�� �ற��ற��� ெச��� ேவைர� கைள��, எ� ��
��வைத��

ஆ�ட,

தைல�ேகால�ைடயவேன!..,ெப�ய,

ெப�ைம�ைடய,

எ�

ெம��ெபா�ேள!…, �ற�த ெவ��ேல அ�ேய� க�ட கா��� ெபா�ேள, அ�வ�ற
ெச�வேம!….., �வெப�மாேன!…, இ��யாக, உ�ைன� ��ெகன� ப��� ���ேத�.. இ� �
எ�� எ��த��� ெச�வ�?/
ச�� ��வாக…
இைறவ� ஒ�வேன உ��க�� �ர�தரமான ஆதர�… ம�ற உல�ய� உற�க�� ஆதர�
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�ைல��லாத�..ஆகேவ, �ர�தரமான ஆதரைவ� ெப�� ெபா���, த�ைம ‘அறைவேய�‘
எ�றா�..
ெம�ய�யா� ெந�சகேம இைறவ� உைற�� ���ேகா��
உ�ள� ெப��ேகா�� ஊ� உட�� ஆலய�
வ�ள� �ரானா��� வா� ேகா�ர வாச� (���ல�)
ேபரான�த �ைல என�ப�வேத ‘அள�லா ஆன�த�‘ என�ப�ட�…
ஒ� உ��, த� க�ம�ைனயா�, ���� ���� �ற�க� எ����ற�.. ஒ�ெவா�
�ற����, அத� க�ம �ைனக� ேச��� ெகா�ேட ேபா��றன.. இ��ைல, �ைளக��
தைழக�மாக� ெச��� ஓ�� வள�� ஒ� ெச��� ஒ�பாக� ெசா�ல�ப�ட�… இ�த� ெச���
ேவர��� ேபா�மானா�, ���� �ற�� எ�ப� �கழா�..மாையயா� ���க�ப������
ெச��� ேவரா�ய க�ம�ைன, ஈசன�ளா� அ��� ேபா��… ஆகேவ, ‘�ற� ேவ� அ���‘
எ�றா�.
‘��

எ�பைத, இ�� அ�யா�க�� �ழா� எ�பதாக� ெகா�ளலா�.. இைறய�யா�க���,

அவ�கைள� ேபா�ற ெம�ய�ப�கேள உ�ைமயான ��ற�..இைறய�யா�க�� ���றவா�ய
‘ச�ச�க�‘

இைறய�ைள�

ெப��

வ�க��

ஒ��..ஆகேவ,

த�

ேபா�ற

அ�ப�க�

அைனவைர�� இைறவ� ஆ�ெகா�� அ��� பா�ைமைய� ���க, ‘�� ��தா�ட‘
எ�றா�.
��ஞகா

ெப�யஎ�

ெபா�ேள===ெபா�வாக,

‘��ஞக�‘

எ�ற

ெசா����

‘தைல�ேகால�ைடயவ�‘ எ�பேத ெபா�ளாக� ெசா�ல�ப���ற�.
‘��ச�‘ எ�ற ெசா����,

ம���� எ�ப� ெபா��.. ம���� ��� �ைகைய அழ�

ெச�வ� வழ�க�…
அ� ேபா�, த� சைட����, இள��ைற, ����த க�ைக ந�, ெபா��றமான ெகா�ைற மாைல
�த�யன அ��த தைல�ேகால�ைடயவ� எ�ெப�மா�. ஆகேவ, எ��ராைன� ‘��ஞக�‘
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(தைல�ேகால�ைடயவ�) எ�றா�.
‘��ச�‘ எ�ற ஒ� வைக� சைட��ைய உைடயவ� எ�பதா�� எ�ெப�மா��� ‘��ஞக�‘
எ�ற ��நாம� உ�டா��� எ�ெறா� ���� உ�ள�..
�ற�ப���� ��ஞக� த� ெப�கழ�க� ெவ�க(�வ�ராண�).
�ர�தரமான ேகால� எ��ரா�ைடயேத, ம�றைவெய�லா� அ�ய���யேத எ�பைத, இ�வ�
���பா� உண���வதாக� ெகா�ளலா�..
‘அ�ய‘ எ�பைத ‘அ�ைமயான‘ எ�ற ெபா��� வழ��த� ேபா�, இ�� ‘ெப�ய‘ எ�ப�
‘ெப�ைமயான‘ எ�ற ெபா��� ைகயாள�ப���ற�…ெப�ைம���யவ� இைறவ� ஒ�வேன
எ�பதாக��, ‘ெப�ய‘ எ�பத� இய�பான ெபா�� ேதா��� வைக�� ‘இைறவேன �க�
ெப�யவ�‘ எ�� ெசா�ல�ப�வதாக�� ெபா�� ெகா�ளலா�..
உ�ைமயான பர�ெபா�� இைறவேன!. இைறவ� அ�யா�க��ேக உ�யவ� ஆத�னா� ‘எ�
ெபா��‘ எ�றா�.
மாைய�� �ைர �ல�� ேதா��� அ�ட ெவ��கா���� க� ேதா��ய��பவ�
இைறவ�. ஆத�னா� ‘�ற�ேல க�ட கா��ேய‘ எ�றா�.
அ�யா�க�� �ைலயான ெச�வ� �வெப�மாேன.
இற�= அ��. அ�� ேந�� கால���, இைறவைன �� ந���ைக�ட� ப��� ����,
சரணைட�தா�, இைறவ�, அவ��� ��� �ைல அ��வா�. இ���� த�ைம� ப���
���தவ� எ��� அவைர�� த� ெப��க�ைணயா� கைட�ேத�ற வ�லவ� எ��ரா� எ�ப�
�ள��த� ெபா���, ‘இற�ேல உ�ைன� ��ெகன� ���ேத�‘ எ�றா�..அ�ஙன� ப���
���த அ�யாைர ����, த��� ேவெற��� எ��த��வ� இைறவ��� இயலாததா�,
‘எ�ெக��த��வ� இ�ேய…!!’ எ�றா�.
�����ற�பல�.
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மா��கவாசக� ெப�மா� மலர�க� ேபா��!..
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ப�க� # 7

பாசேவ ர���� பழ�ெபா�� த�ைன�
ப��மா ற�யேன� க���
�சைன உக�ெத� ��ைத�� ����
��கழ� கா��ய ெபா�ேள
ேத�ைட �ள�ேக ெச���ட� ����
ெச�வேம �வெப� மாேன
ஈசேன உ�ைன� ��ெகன� ���ேத�
எ�ெக�� த��வ ��ேய.
ெபா��:
பாச��� ேவைர அக����ற, பழைமயான �த�ெபா�ளா�ய த�ைன (�வைன) அைட��
வ�ைய அ�ேய��� அ��, அ�ேய� ெச�த �சைனகைள உக�� ஏ��, அத� பலனாக, எ�
��ைத�� உ�ேள ����, த� ��கழ�ைணகைள� கா��ய��ய பர�ெபா�ேள!, ஒ��ைடய
�ள�ேக!, �ள���� ேதா��� ெச�ைமயான �ட� வ��னேன!, அ�யா�கள� ெச�வேம!,
�வெப�மாேன!, ஈசேன!…உ�ைன� ��ெகன� ���ேத�.. இ� � எ�� எ��த��வ�?.
ச�ேற ��வாக..
‘பாச��� ேவ�‘ எ�பைத, ப�த பாசமா�ய ப��த�க�� ேவ� எ�பதாக� ெபா�� ெகா�ளலா�..
��தா�த� க����க�� வ�யாக, ������ ேபா�, ‘பாச�‘ எ�பைத,

��ெபா��
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உ�ைமக�� ஒ�றா�ய பாச� எ�பதாக� ெபா�� ெகா��, உ��கைள� �����
தைளகளா�ய ஆணவ�, க�ம�, மாைய எ�பனவ�ைற� ���பதாக�� ெபா�� ெகா�ளலா�.
இவ��� ேவைர அக�ற வ�லவ� இைறவேன ஆைகயா�, ‘பாச ேவர����‘ எ�றா�.
பர�த, இ�த� �ரப�ச ��ைம��� ��ப�ட �த�ைமயான பர�ெபா�ளாக இைறவ�
இ���றா� எ�பைத, ‘பழ� ெபா��‘ எ�றா�.
��ைன� பழ�ெபா���� ��ைன� பழ�ெபா�ேள(��ெவ�பாைவ)
த�ைன அைட�� வ�ைய� கா��ய�ள வ�லவ� இைறவேன. அவேன ��வ�வ� தா��,
த�ைன அைட�� வ�ைய� கா���றா�. அ�வா�, இைறவேன அ�� �ர��, ஞான ��வாக
உபேதச� த��, த�ைன அைட�� வ�ைய� கா��ய��யைமைய, ‘ப��� ஆ� அ�ேய���
அ��‘ எ�றா�.
�வ�த �� வ�� ெச�� ைக ைவ�க
உவ�த �� பத� உ�ள�� வ�தேத.(��ம��ர�, ஆறா� த��ர�, ��வ�� ேப�)
இைறவைன அைட�� ெபா���, இைறவ� உக��� �ைற��, தா� �சைன �த�ய
��ையகைள� ெச�� வ�ப�டைத, ‘�சைன உக��‘ எ�றா�. �சைன �த�ய ��ையகைள
இைறவ� உக�� அ��த�� இ�வ��� ���க�ப�ட�..
�சைனகைள ஏ�ற இைறவ�, த� ��ைத உ�����, ��கழ�ைணகைள� கா��ய��யைமைய
‘��ைத������, ��கழ� கா��ய ெபா�ேள‘ எ�றா�.
இைறவன� ��வ�க�� ெம�ைம, ‘��கழ�‘ எ�பதாக� ���க�ப�ட�..
�ற�தா��� ேசேயா�ற� ��கழ�க� ெவ�க(�வ�ராண�)
‘தம� ��ைத�� உ�ேள ���தா� இைறவ�‘ எ�� வாத�ரா� உைர�தலா�, இைறவ� அக�
கா�� அ��� ெச�தைம �ல�ப�ட�..
‘ஒ��ைடய �ள��‘ எ��� ெபா�� வ�மா� ‘ேத�ைட �ள�ேக‘ எ�� உைர�தா�. ஆ���
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இத�� ேவெறா� ெபா��� �ற�ப���ற�..’ேத�ைட �ள��‘ எ�ப� இ�� இைறவன�
ெசா�ப �ைல�ைன� ����ற�..ெசா�ப �ைலயாவ� இைறவ�� இய�ைக �ைலயா��.. ேத�
எ�றா� ஒ� எ�ப� ெபா��. ேபெரா�மயமான இைறவன� இய�ைக� த�ைமைய, ெசா�ப
�ைலைய �ள���றா� வாத�ரா�.
இைறவ� ேபெரா�மயமான த� அ���வ� ��ேம������ உ�வ� ��ேம� தா��
வ�வ�, உ��க��� அ�� ���� ெபா���.. இைறவ� ஐ�ெதா��ப�வத� �ல�
உ��க��� அ�� ����றா�.. இ�வா� ஐ�ெதா��ப�� (பைட�த�, கா�த�, மைற�த�,
அ�ள�, அ��த�) �ைலேய தட�த �ைல..
ெசா�ப �ைல����� இற�� வ��, உ��கைள உ����� ெபா���, இைறவ� தட�த �ைல
ஏ�ற� ‘ெச���ட� ����‘ எ�பதாக� ���க�ப���ற� (‘ெச���ட� ����‘ எ�ப� இ��
ேவெறா� ெபா��� ைகயாள�ப���ற�)…..
‘ேத�‘ எ�ற ெசா��� �ல� இைறவன� ேபெரா� மயமான ெசா�ப �ைலைய��, ‘����‘
எ�ற, இைறவன� உ�வ� ��ேம�ைய� ����� ெசா��� �ல�

தட�த �ைலைய��

����றா� வாத�ரா�.
ஒ�ெவா� ப�க����, ‘ெச�வேம‘ எ�� எ��ராைன� �����றா�. உ��க�� �ைலயான
ெச�வ� �வெப�மாேன!.. அைத அைடவேத ம�த வா��� ேநா�க�. இைத� ���கேவ
அ�வா� உைர���றா�.
‘ஈச�‘ எ�ற ெசா���� ‘ஆ�பவ�‘ எ�� ெபா��.
ஈச� அ� ேபா�� எ�ைத அ� ேபா�� (�வ�ராண�).
ஈச� எ�ைத இைணய� �ழேல(அ�ப� ெப�மா�)
இைறவன� ��வ�ைய� ப��� ���பதா� �� ேப� எ��� ெப�� ேப� ����..அ�ஙன�
தா� உ��யாக� ப��� ���தத� காரணமாக, இைறவ� த�ைம ஆ�ட��யைத� ���கேவ
‘ஈசேன உ�ைன� ��ெகன� ���ேத�‘ எ�றா�..
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�����ற�பல�.
மா��கவாசக� ெப�மா� மலர�க� ேபா��!
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ப�க� # 8

அ�தேன அ�ட� அ�டமா� ��ற
ஆ�ேய யா��ஈ ��லா�
��தேன ப�த� ��ெகன� ���த
ெச�வேம �வெப� மாேன
��தேன எ�லா உ��மா�� தைழ���
�ைழ�தைவ அ�ைலயா� ����
எ�தேன உ�ைன� ��ெகன� ���ேத�
எ�ெக�� த��வ ��ேய.
ெபா��:
த�ைதேய!…ேதவ�களா�� ேதவேலாகமா�� ��ற �த�ெபா�ேள!..கால�, இட� �த�ய எத�
ெபா����

����லா

ஞானவ�ேவ!,அ�யா�க�

அ��ெச�வேம!..�வ�ராேன!..ேபர��

உ��யாக�

உைடயவேன!..

ப���

����

உ��கெள�லா�மாக

����

�ள����,

அவ������ ���, ேவறாக�� ���� மாய� உைடயவேன!,..உ�ைன உ��யாக� ப���
���ேத�!..இ� � எ��த��� இட� ேவெற�?!!
ச�ேற ��வாக..
இைறவேன உ��களைன����� த�ைதயாத�னா� ‘அ�தேன‘ எ�றா�.
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ேதவ�களாக��, ேதவ�க� வா�� ேதவேலாகமாக�� இைறவேன இ����றா� எ�ற ெபா��
வ�மா�, ‘அ�ட� அ�டமா� ��ற ஆ�ேய‘ எ�� ���தா�
இைறவேன ஆ� �த�வ�……ம�த �ைல�� இ��� ேம�ப�ட� ேதவ �ைல.. �க உய�
�ைல�� இ���� ேதவ�களாக இ��பவ� எ�� இைறவைன� ெசா�வத� �ல�, ேதவ
�ைல���

�ழான

�ற

உ��களாக��

இ��பவ�

இைறவேன

எ�ப�

���பாக�

�ல�ப��த�ப�ட�. அ� ேபா�, ேதவ�க�� உலகமாக இ��பவ� இைறவ� எ�� ெசா�வத�
�ல�, அைன��லக�களாக�� �ள��பவ� இைறவ� எ�பைத� �ல�ப���னா�.
இைறவ�

�த��

����

இ�லாதவ�,

கால�,

இட�

�த�யவ���ெக�லா�

அ�பா�ப�டவனாக �ள��பவ�. இதைனேய ‘யா�� ஈ� இ�லா‘ எ�றா�.. ����லாத
இைறவேன, �ரளய கால���, இ��ரப�ச� ெபா��க� அைன��� ெச�� ேச�� இடமாக,
இ��யாக �ள��பவ�.
�� ேகா� �ரம�க� ெநா��னா�;
ஆ� ேகா� நாராயண ர�ஙேன;
ஏ� க�ைக மணெல�� ���ர�;
ஈ� லாதவ� ஈச� ஒ�வேன” (அ�ப�)
உ��க� அ�ய ேவ��ய ெபா�ளாக��, அ�� வ��னனாக�� இ��பவ� இைறவ�..
இைறவன� ஞான வ��ைன� ����� ெபா���, ‘��த�‘ எ�றா�.
அ�யா�க� எ�ேபா�� உ��யாக� ப��� �������� அ��ெச�வ� �வெப�மா�.
ஆகேவ ‘ப�த� ��ெகன� ���த ெச�வேம‘ எ�றா�….ப���� ேம�ப�ட அ�யா�க� ப���
�������� ெச�வ� �வ�ரா� எ�� உைர�பத� �ல�, ப���னா� ெபற�ப�� ெச�வ�,
ெம��ெபா�ளா�ய �வேன எ�பைத�� உண���னா�.
‘��த�‘ எ��� ெசா�, ���த ெபா�ளாழ�ைடய�..
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‘��தா �ைற��..’ எ�� பா�ய���றா� ந��யா�ர� ெப�மா�.
இைறவ� ேபர�� உைடயவ�.. இைறவன� ேபர�� வழ��� த�ைம, ��ேதா� ஒ�தெத��
�ற�ப���ற�.
இைறவன� ெசய�க�, உ��க�� ��ற���� அ�பா�ப�ட�. �ற�வயமாகா� ெப�ேயானா�ய
இைறவ�, த�வய�ைடைமயா� ெச��� ெசய�க�, உ��க�� ��ற���� உ�ப�ட காரண
கா�ய ��கேளா� ெபா���வ��ைல… �வ� ெசய�க�� காரண� �வேன அ�வா�..
உ��க���, அ� ெந��ைறக�� உ�படா ��த�� ெசய� ேபால� ேதா��வதா�� இைறவ�
��த�.
��ேணா� ெப�மாேன ���தா �ைட���
ெப�ணா ண�யா�� ��தா �ைற��
எ�ணா ெர��க�த� ��� �ைற��ற
அ�ணா ெவனவ�லா�� கைடயா �ைனதாேன.
- ச�ப�த�
உ��க����

கல��

உைற��றவ�

�வ�..எ��ராேன

அைன�������,

���,

அவ������� ேவ�ப�ட த�ைமயனாக�� ����றா�. இைறவன� இய��க�� இ���
ஒ��..ஆகேவ, ‘எ�லா உ��மா�� தைழ��� �ைழ�தைவ அ�ைலயா� ����‘ எ�றா�.
ஒ�யா� உ�ஒ�யா� உ�ஒ���� ஒ�யா�
ஒ�ஒ��� ஒ�யா�அ� ஒ�����ஓ� ஒ�யா�
ெவ�யா� ெவ�ெவ�யா� ெவ��ைடேம� ெவ�யா�
ேம�ெவ�ேம� ெப�ெவ�யா�� ெப�ெவ��ேகா� ெவ�யா�
அ�யா� அ�ஆ� அ���அ�லா தா�
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அ�பாலா� அ�பா�� அ�ல�வா� �ைறவா�
த�யா� எ�லாமா� �ள����ற ஞான
சைப�தைலவா ��இயைல� சா��வெத� வணேம. (��வ��பா)
இைறவன� இ��தமான இய��(அைன����� ெபா���த��, �� அவ������ ���
��ற��) மாய� ேபால� ேதா�றம��பதா�, ‘மாய� உைடயவேன‘(‘எ�தேன) எ�றா�. ��தா�த
ெந��� ����தா� ேவெறா� ெபா��� ேதா���..
மாைய,��த மாைய அ��த மாைய ���ரமாைய என �வைக�ப��. ��தமாையைய� ெதா��
ப����ேபா� �வ�ரா� தாேன அய� அ� அர� என ��� �ைலகைள�� அைட��
��ெதா��கைள�� ��வா�…
அ��த மாைய�� �� வ�� �ர��� மாையைய� ெதா��ப���� ேபா�, ப��வ�ப��,
உய��ைலைய அைட�த உ��களா�ய, அய�, அ�, அர� எ�பவ�க�, எ��ரா�� ஆைண�ப�,
பைட�த�,கா�த� அ��த� ஆ�யவ�ைற� ெச�வ�..
இ�வா�, மாையைய� ெதா��ப���, உலக�க�� ேதா�ற�, �ைலெப�த�, அ��த� ஆ�ய
ெசய�கைள, ஒ� மாய� என� ேதா��வ� ேபால� ெச�த��வதா�� இைறவ� ‘எ�த�‘.
‘இ�தைகய இய��னனான இைறவா!… உ�ைன உ��யாக� ப��� ���ேத�.. அத� காரணமாக,
� உ� ேபர��க�ைண�னா� என�� ��� அ��த��னா�…இ��ரப�ச� ����
�ைற������ உ�ேனா� எ�ைன�� இைண�த��யைமயா�, இ� � த���, ேவெற���
எ��த��வ� இயலா�..’ எ��� ெபா�� ேதா�ற, ‘உ�ைன� ��ெகன� ���ேத� எ�ெக��
த��வ ��ேய….’ எ��ைர�தா�.
�����ற�பல�.
மா��கவாசக� ெப�மா� மலர�க� ேபா��!
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ப�க� # 9

பா��ைன� ���� தா��� சால�
ப���� பா�ேய �ைடய
ஊ�ைன உ��� உ�ெளா� ெப���
உல��லா ஆன�த மாய
ேத�ைன� ெசா��� �ற��ற� ���த
ெச�வேம �வெப� மாேன
யா�ைன� ெதாட��� ��ெகன� ���ேத�
எ�ெக�� த��வ ��ேய.
ெபா��:
�ழ�ைத�� ப� ேவைள அ���, கால� தவறா� பா���� தாைய �ட�� ேமலான அ��ட�,
பா�ேயனா�ய எ�, உடைல உ���, உ�ெளா�யா�ய ஞான�ைத� ெப���, அ�யாத
ஆன�தமா�ய ேபரான�த� ேதைன� ெசா���, எ�ைன� �ற�ேத�� கா�த��ய அ��ெச�வேம,
�வெப�மாேன, நா� உைன� ெதாட��� உ��யாக� ப��� ���ேத�. � இ�ேம� எ�ேக
எ��த��� ெச�வ�?!!
ச�ேற ��வாக..
�ழ�ைத ப��� அ�� வைர கா��ரா�, கால� அ��� பா���� தாேய, தா�மா�க��
�ற�தவ�..அ�தைகய தா��� ேமலான அ��ைடயவ� இைறவ�. உ��க�� பா� அவ�
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ெகா���ள அ���� ஈேட�?.. ஆகேவ, ‘தா��� சால� ப���‘ எ�றா�.
ஓ�� லாதன உவம�� இற�தன
ஓ�மல�� தா�த��
நா� லா�ய �ல���� கைட�ப��
எ�ைனந� ென�கா���
தா� லா�ய இ�ன�� ���தஎ�
தைலவைன ந�காேண�
��� ���ேல� ��வைர உ���ேல�
ெச��கட� ��ேவேன. (���சதக�).
���� ெவ�ய� �ன��� த��ய�
ஆ��� ஈச� அ�ள� வா��ைல
ேச��� ந�ல� அ�ய�ந� அ�ப���
தா��� ந�ல� தா�சைட ேயாேன(��ம��ர�).
ம��லக���, ஒ� �ழ�ைதைய� ெப�ெற����

தாயா�, இ��டைல ம��ேம பா���

வள��க இய��. உ�ள��� மைற�ெதா��� ஞான ஒ�ைய வள��க வ�லவ� இைறவ�
ஒ�வேன!!… இத� காரணமாக��, இைறவைன� தா��� ேமலானவ� எ�றா�.
க�ம�ைனகளா� ���கப���ளைமயா�, ‘பா�ேய�‘ எ�றா�. �ைனகைள, இைறவ� த�
க�ைணயா� ���,த�ைம ஆ�ெகா�� அ�� ெச�த �த��ைன அ��� வ�� வ�க��
உைர��றா�.
இைறவனா� ஆ�ெகா�ள�ப�� �ைல��, �த�� அ�� ேம��டா� உட� உ���.. அதாவ�,
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உட� �ளகா��த� அைடவ� �தலான மா�ற�க� ேதா���. அத� ��, உ�ள�
இைறஞான�ைத� ெப��. ஞான ஒ� ெப�ற உ�ள���, மாய� �ைர �லக� ெப��, பர�த
இ��ரப�செம��� �வேம ���� அ�டெவ�� கா�� அ�ள� ெப��. இதைனேய ‘ஊ�ைன
உ���, உ�ெளா� ெப���‘ எ�றா�.. இேத ெபா�� ேதா��� வைக�� அைம���ள
ம�ெறா� ���சதக� பாட�…
வான நாட�� அ�ெயா ணாத�
மைற� ����� ெதாடேரா ணாத�
ஏைன நாட�� ெத�ெயா ணாத�
எ�ைன இ��தா� ஆ�� ெகா�டவா
ஊைன நாடக� ஆ� ��தவா
உ�� நா�உைன� ப�க ைவ�தவா
ஞான நாடக� ஆ� ��தவா
ைநய ைவயக� �ைடய ��ைசேய.

ேபரான�த� ஒ�ேற அ���லாத�.. �ர�தரமான�.. ஆகேவ ‘உல��லா ஆன�தமாய‘ எ�றா�.
ெதா�தைக ��ப� �ைட�பா� ேபா��
அ��லா ஆன�த வா� ேபா��
அ�வ�� ஆவ�� கட�தா� ேபா��
��வ�� இற�த �த�வா ேபா��
மாேனா� ேநா�� மணாளா ேபா��(ேபா��� �� அகவ�)
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ேபரான�த �ைலைய, ேதனாக உ�வக� ெச�தா�. ேபரான�த� ேதைன� ெசா���, த� அக�ைத
ம��ம�லா�, �ற�ைத�� கா�த��னா� எ��ரா� எ��� ெபா�� வ�மா�, ‘ேத�ைன�
ெசா��� �ற��ற� ���த‘ எ�றாரா���, உ��ைறயாக, அகவ�பா��� �ற�ைப�
ெத����றா�.
உ��க�, ��மல�க� ���� ��ைம ெபற ேவ��ெம��, அத�� அகவ�பாேட
�ற�த�..�ைறயான ப����� �ல�, �யான �ைல��, இைறவைன, அக�ேத எ��த�ள�
ெச�� வ�ப�� ேபா�, இைறவ� அக�ேத எ��த��, உ����, தன� ேபரான�த �ைலைய
அ��� ெச�வா�. அதாவ�, ��� அ��வா�. ேபரான�த �ைல�� �ரவாக�ைத� �����
�தமாக, ‘ஆன�தமாய ேத�ைன� ெசா���‘ எ�றா�..
இ�தன��� எ� பா�� ெந� பழ��� இரத�
எ��� க� எ�ெண��ேபா� எ���உள� இைறவ�
வ�தைன ெச�� எ��ட��� வ�படேவ அ���
மல�அ��ேபா� ஆ�மா�� மல� அ�ஞா ன�தா�
��தைன ெச�� அ����க �வ� உள�ேத ேதா��
� இ��ைப ெச�வ�ேபா� �வ� த�ைன�
ப�தைனைய அ���� தா னா���த� உ�வ�
பர�ெப�லா� ெகா�ேபா�� ப��ப� இவ� பாேல (�வஞான ���யா�).
அக�ேத ம��ம�லா� �ற�ேத�� கா�பவ� இைறவ� எ��� ெபா�� வ�மா� ‘�ற� �ற�
����‘ எ�� உைர�தா� வாத�ரா�. இைறவ� அகவ�பா� ெச�ேவா��� ம��ம�லாம�, �ற
வ�பா� ெச�ேவா���� அ��பவ� எ�ப� இத� உ��ைற.
எ�ெப�மாேன �வஞான�தா� ெபற�ப�� ெப���. ஆகேவ, ‘ெச�வேம �வெப�மாேன!!..’
எ�றா�.
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இைறவைன, �டா� ெதாட��� உ��யாக� ப��� ���தைமைய, ‘ெதாட��� ��ெகன�
���ேத�‘ எ�றா�. எ���, இ�� பய�ப��த�ப������ ‘ெதாட���‘ எ��� ெசா�, ���த
ெபா�ளாழ�ைடய�..இைறவைன

அைடய

ேவ��ெமன�

ெதாட���

�ய��

ெச��,

இைறவைன, உ�ள��� ெதாட��� �����, அத� பலனாக, இைறய�ைள�� ���
�ைலைய�� அைட�தைமைய, வாத�ரா� இ�� ���பாக உைர�ததாக�� ெகா�ளலா�.
�����ற�பல�.
மா��கவாசக� ெப�மா� மலர�க� ேபா��!..
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ப�க� # 10

���லா� யா�ைக �ைர�ைர க�ய�
ெபா�ென�� ேகா�லா� ���ெத�
எ�ெபலா� உ��� எ�ையயா� ஆ�ட
ஈசேன மா�லா ம�ேய
��பேம �ற�ேப இற�ெபா� மய�கா�
ெதாட�ெகலா� அ��தந� ேசா�
இ�பேம உ�ைன� ��ெகன� ���ேத�
எ�ெக�� த��வ ��ேய.
ெபா��:
“��ைமயான, �ைலய�ற, மா�ச�தா� ஆன இ�த உட�, �ளகா��த� எ��, ெபா�னாலா�ய
ேகா�ேல இ� எ�� ெகா���ப�யாக, அத�� ����, (ஆன�த�தா�) எ���கெள�லா�
உ��மா� ெச��, எ�ேயனா�ய எ�ைன ஆ�ெகா�ட��ய ஈசேன!, ��ற��லாத ம�ேய,
��ப�, �ற��, இற�ேபா�, மய�க�� ஆ�ய ப��த�கைள எ�லா� அ��த ேசா�
வ�வானவேன!..�ைலயான இ�பேம, உ�ைன உ��யாக� ப��� ���ேத�.. இ� �
எ��த��� இட� ேவெற�?…”
ச�ேற ��வாக..
மா�ச�தா� ஆன இ��ட� �ைலய�றதாைகயா� ‘��ைமயான�‘ எ��� ெபா�� வ�மா�
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‘���லா� யா�ைக‘ எ�றா�.
‘�ைர�ைர

க�ய‘

எ��,

இைறவ�

�ைனவா�,

உட�

�ளகா��த�

அைடவைத�

���தாெர���, இ�� ‘�ைர‘ எ�ப�, ‘உ�ளைற‘ எ��� ெபா��� ெகா��, ஏ� வைக�
தா��களா� ஆன �ல ேதக�ைத��, ���ம, காரண ேதக�கைள�� ஒ� ேசர� ���த�..
(ஏ� வைக� தா��க�….
இவ�� யா� �வ�� உ�ர� இைற�� ேமைத
எ�� ம�ைச ���லேமா இ���ய� ெகா�ேதா
அவ�அகல எைன அ�ேய� எ��ஐய� அகல
அ� கா�� ஆ�மாைவ� கா�டலா��.(�வஞான ���யா�).
�ல,���ம,

காரண

ேதக�க�

க��த�,

ப�

ஞானமா�ய,

இைறவைன�

���த

ஞான��னாலா�. ஆகேவ, ‘�ைர�ைர க�ய‘ எ�றா�. இேத ெபா�� வ�மா� அ�ள�ப�ட
ேகா�� ���ப�க� பாட�..
அைரசேன அ�ப�� க�யேன �ைடய
அ�பேன ஆ�ேயா டா�ைக
�ைர�ைர க�ய� ������ �����
ெபா���� க��தெம�� �டேர
�ைரெபாரா ம��� அ�த�ெத� கடேல
���ெப�� �ைற�ைற �வேன
உைர�ண� �ற���� �ண�வேதா� உண�ேவ
யா��ைன உைர��மா �ண��ேத.(ேகா�� ���ப�க�).
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க��� ��ற இ��டைல, ெபா�னாலான ேகா�� எ�� எ��மா�, இைறவ�, அத��
எ��த��யைமைய, ‘ெபா�ென�� ேகா�லா� ����‘ எ�றா�. ஆ��� ‘ெபா�ென��
ேகா��‘ எ�பத�� ேவெறா� ெபா��� ெகா�ளலா�.. இ�� ‘ெபா�னாலான‘ எ�� ெபா��
ெகா�ளா�, ‘ெபா� ேபா�� ஒ� ெபா���ய‘ எ�� ெகா�ேடாமானா�, ‘�ரணவ ேதக�‘
எ��� ஒ��ட� ெப�தைலேய இ� ���பதாக� ெகா�ளலா�.. ‘���த ப��‘ ப�க�க�,
���� கல��ைர�தைல� ெசா�பைவ ஆத�னா�, �ைற�� ப�கமான இ�த� ப�க���,
இைறவ�, ஒ��ட� அ��, த�ைம ஆ�ெகா�டைமைய� ெசா�வதாக� ெகா�ளலா�.
��ப� ெக���� �க� ெகா��தா� எ� தன�ேக
அ�பக��� வா�� ��ற�பல�தா� – இ���வ�
தா��ேன� சாகா� த�வ�வா� ெபா�ெறா�யா�
ஓ��ேன� உ�ைம வைர.(��வ��பா).
ெபா��ட� ெபன�� ெபா����� ெபா��டா
எ��ள� க��த எ�ற� அ�ேப.
(��வ��பா).
‘எ�ெபலா� உ���‘ எ�ற�, எ���க�� உ��மா�, ேபரான�த �ைலைய அ���
ெச�தைமைய� ���தா�.
��ெபலா� த���த �ைணையஎ� உ�ள�
��ெசலா� ெதாைல�தெம�� �க�ைத
எ�ெபாலா ம�ைய எ��கா ம�ைய
எ��� க���மா ம�ைய
அ�ெபலா� அ��த அ�பல� த�ைத
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அ��ெப�� ேஜா�ைய அ�ேய�
எ�ெபலா� உ��� இ�ெபலா� அ��த
எ�ைதைய� க�� ெகா� ேடேன. (��வ��பா)
எ�ேயனா�ய த�ைம, உலகைன�ைத�� ஆ�பவனா�ய ஈச�, த� �ைல��(�வசா���ய
�ைல��) உய���யைமைய, ‘எ�ையயா� ஆ�ட ஈசேன‘ எ�றா�.
உல��, ��ற��ைற�ைடய ம�க� பல�பல இ��க, ெச��ற�ைடய ம�யா�ய �வ�ரா���
அ�தைகய த�ைமக� ஏ�� இ�ைல.. ஆகேவ, ‘மா�லா ம�ேய‘ எ�றா�. �வ�பர�ெபா���,
��றம�ற, �ரணமான �ைலைய �ள��� ெபா���� ‘மா�லா ம�ேய‘ எ�� ��யதாக�
ெகா�ளலா�.
ெம��ழ� ற�ைவ யைடபவ� த�ைம
�டா�ழ� ���� மாேபா
��ன�� கமல மைட���� ெறாட���
��கலா �ைன��� ��ேம
க�ன�� க��� �ைவத� ம�ேத
க�ம� ேயய�� கடேல
ெய����� �ைணேய ெய�கர� ����
�சேன மா�லா ம�ேய. (���க� ெந��)
ேத�என இ���� ��வ�� கடேல
ெத��ய அ�தேம �வேம
வா�என ���� ெத�வேம ��ைல
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வா��வா� மா�லா ம�ேய
ஊ�என ��ற உண��ேல� எ���
உ���� ேகா��வ� தைட�தா�
ஏ�என� ேகளா ���தைன ஐயா
ஈ��� ��வ�� �ய�ேபா. (��வ��பா)
��ப� �ைற�த இ��லக வா��ைக, �ற��, இற�� எ��� ெப���ழ�, இைவ எ�லா�
மாைய எ�� எ�ணா� �ஜேம எ�� எ��� மய�க� ஆ�ய ப��த�கைள எ�லா� ��க
வ�லவ� எ��ரா�…இ�த� ப��த�கைள எ�லா� இைறவ� ������, த� ேசா� வ�ைவ�
கா��ய��யைமைய,
‘��பேம �ற�ேப இற�ெபா� மய�கா�
ெதாட�ெகலா� அ��தந� ேசா�‘
எ�றா�.
��ேவெய� ெச�வேம ேதேன வாேனா�
ெச���டேர ெச���ட�ந� ேசா� ��க
உ�ேவஎ� �றேவஎ� ஊேன ஊ��
உ�ளேம உ�ள�� ��ேள ��ற
க�ேவெய� க�பகேம க�ேண க���
க�ம�ேய ம�யா� பாவா� காவா�
அ�வாய வ��ைனேநா� அைடயா வ�ண�
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ஆவ�த� �ைற�ைற�� அமர ேரேற.(அ�ப� �வா�க�)
இைறவ�, �ைலயான இ�ப வ��ன�… ஆைக�னா� இைறவைன ‘இ�பேம‘ எ�றா�.
அ�தைகய த�ைம ெகா�ட இைறவைன, ‘உ��யாக� ப��� ���ேத�‘ எ��� ெபா��
ேதா�ற ‘உ�ைன� ��ெகன� ���ேத�‘ எ�றா�.
‘ேசா�‘ எ��� ‘இ�ப�‘ எ��� இைறவைன� ெசா��, அத� ��, இைறவைன உ��யாக�
ப��யைம ெசா�ல�ப�வதா�, இைறவன� ���கா���� அத� காரணமாக, இைற�த�ைமைய
உண�� அ��� அ�ள� ெப��, இைறவேனா� இர�டற� கல�த ��� �ைல ��ட�
ெப�றதா�, ‘இைறவேனா� தா� எ��� இைண������ �ைல எ��யைமைய�‘ ���பா�
உண���வதாக, ‘எ�ெக��த��வ� இ�ேய!!’ எ�றா�.
�����ற�பல�.
மா��கவாசக� ெப�மா� மலர�க� ேபா��!.
‘���த ப��‘ ப�க�க� �ைறவைட�தன.

1

ஆ��ய� அ��க�
��தக�கேள எ� �த� காத�.. ப��தவ�ைற�� ெத��� ெகா�டவ�ைற�� ப���� ெகா���
ேநா�க��ட�

இ�

வைல���க�(www.aalosanai.blogspot.com,

www.kuviyalgal.blogspot.com) நட�� வ��ேற�..
இைணய��� எ� �த� க��ைர, வ��பைற (http://classroom2007.blogspot.in)
வைல��ைவ நட�� வ�� ��.SP.VR.��ைபயா அவ�களா�, ஞா�� ேதா�� அவ�
வைல���� ெவ�வ�� ‘மாணவ� மல��‘ ெவ��ட�ப�ட�…அவ� த�த ஊ�க�தாேலேய
‘வ��பைற��‘ ெதாட��� எ�தலாேன�.. ‘வ��பைற‘ வைல���� ந�ப�க� அ��த48

க���ைரக� எ� எ����கைள ெம�ேக�ற ெப��� உத�ன.
த�ேபா�, �ல இைணய இத�க���, ‘இல��ய ேவ�‘ உ���ட ப���ைகக��� எ��
வ��ேற�..
ெதாட�� �வர�: பா�வ� இராம�ச��ர� (tsparu2001@gmail.com)

2

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�.
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ச�ப��ய ��தக�க� ஏ�� இ�� �ைட�க�ெப�வ��ைல.
எனேவ ஒ� த�� வாசக� ேம���ய “����தக�கைள� ப��க உத��
க��கைள” வா���ேபா�, அவரா� எ�த ஒ� த�� ��தக�ைத��
இலவசமாக� ெபற ��யா�.
ச�ப��ய ��தக�கைள த��� ெப�வ� எ�ப�?
ச�பகாலமாக ப�ேவ� எ��தாள�க��, ப�வ�க��, ச�ப��ய
�க��கைள� ப��ய �வர�கைள� த��� எ�த� ெதாட����ளன�.
அைவ இல��ய�, �ைளயா��, கலா�சார�, உண�, ��மா, அர�ய�,
�ைக�பட�கைல, வ�க� ம��� தகவ� ெதா����ப� ேபா�ற ப�ேவ�
தைல��க�� �� அைம��றன.
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
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ம��ேம நா� பய�ப��த ����.
அ�ப� இ�லாம� “All Rights Reserved” எ�� உ�ம��� �� இ����
ப���கைள ந�மா� பய�ப��த ��யா�.
ேவ��மானா� “All Rights Reserved” எ�� �ள��� வைல�ப��கைள�
ெகா������ ஆ��ய��� அவர� ப���கைள “Creative Commons”
உ�ம��� �� ெவ��ட�ேகா� நா� நம� ேவ��ேகாைள�
ெத���கலா�. ேம�� அவர� பைட��க� அைன��� அவ�ைடய ெபய��
�ேழ தா� ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய�� நா� அ��க ேவ���.
ெபா�வாக ����� ப��கைள உ�வா��ேவா��� அவ�கள� ப��க�
�ைறய வாசக�கைள� ெச�றைடய ேவ��� எ�ற எ�ண� இ����. நா�
அவ�கள� பைட��கைள எ��� இலவச ����தக�களாக வழ��வத��
நம��
அவ�க� அ�ம�ய��தா�, உ�ைமயாகேவ அவ�கள� பைட��க�
ெப��பா�ைமயான ம�கைள� ெச�றைட��. வாசக�க���� �ைறய
��தக�க� ப��பத��� �ைட���
வாசக�க� ஆ��ய�க�� வைல�ப�� �கவ�க�� �ட அவ�க�ைடய
பைட��கைள ேத�� க������ ப��கலா�. ஆனா� நா�க�
வாசக�க�� �ரம�ைத� �ைற��� வ�ண� ஆ��ய�க�� �த�ய
வைல�ப��கைள ஒ�றாக இைண�� ஒ� �� ����தக�களாக
உ�வா��� ேவைலைய� ெச��ேறா�. ேம�� அ�வா� உ�வா�க�ப�ட
��தக�கைள “����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�”-�� ஏ�ற
வ�ண� வ�வைம��� ேவைலைய�� ெச��ேறா�.
FreeTamilEbooks.com
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�.
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அ�வா� ப��ற�க�(download) ெச�ய�ப�ட ��தக�கைள யா���
ேவ��மானா�� இலவசமாக வழ�கலா�.
இ�� ��க� ப�க��க �������களா?
��க� ெச�யேவ��யெத�லா� த��� எ�த�ப������
வைல�ப��க����� ப��கைள
எ���, அவ�ைற LibreOﬃce/MS Oﬃce ேபா�ற wordprocessor-� ேபா��
ஓ� எ�ய ����தகமாக மா�� எ�க��� அ��ப��.
அ�வள�தா�!
ேம�� �ல ப�க���க� ��வ�மா�:
1. ஒ��ல ப�வ�க�/எ��தாள�க��� அவ�கள� பைட��கைள
“Creative Commons” உ�ம����� ெவ��ட�ேகா� ��ன�ச�
அ���த�
2. த�னா�வல�களா� அ��ப�ப�ட ����தக�க�� உ�ைமகைள��
தர�ைத�� ப�ேசா��த�
3. ேசாதைனக� ���� அ�ம� வழ�க�ப�ட தரமான ����தக�கைள
நம� வைலதள��� ப�ேவ�ற� ெச�த�
���ப��ளவ�க� freetamilebooksteam@gmail.com எ�� �கவ���
��ன�ச� அ��ப��.
இ�த� ��ட��� �ல� பண� ச�பா��பவ�க� யா�?
யா���ைல.
இ�த வைல�தள� ���க ���க த�னா�வல�களா� ெசய�ப���ற ஒ�
வைல�தள� ஆ��. இத� ஒேர ேநா�க� எ�னெவ�� த��� �ைறய
����தக�கைள உ�வா��வ��, அவ�ைற இலவசமாக பயன�க���
வழ��வ�ேம ஆ��.
ேம�� இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�, ebook reader
ஏ���ெகா��� வ�வைம��� அைம��.
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இ���ட�தா� ப���கைள எ���ெகா���� ஆ��ய�/ப�வ��� எ�ன
லாப�?
ஆ��ய�/ப�வ�க� இ���ட��� �ல� எ�த�தமான ெதாைக��
ெபற�ேபாவ��ைல. ஏென��, அவ�க� ��தாக இத�ெக�� எ�தஒ�
ப�ைவ�� எ���தர�ேபாவ��ைல.
ஏ�கனேவ அவ�க� எ�� ெவ�������� ப��கைள எ����தா� நா�
����தகமாக ெவ��ட�ேபா�ேறா�.
அதாவ� அவரவ�க�� வைலதள��� இ�த� ப��க� அைன���
இலவசமாகேவ �ைட�க�ெப�றா��, அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக�
ெதா��� ebook reader ேபா�ற க��க�� ப���� �த��� மா���
த�� ேவைலைய இ�த� ��ட� ெச��ற�.
த�ேபா� ம�க� ெப�ய அள�� tablets ம��� ebook readers ேபா�ற
க��கைள நா�� ெச�வதா� அவ�கைள ெந���வத�� இ� ஒ� ந�ல
வா��பாக அைம��.
நக� எ��பைத அ�ம���� வைலதள�க� ஏேத�� த��� உ�ளதா?
உ�ள�.
��வ�� த��� உ�ள வைலதள�க� நக� எ��ப�ைன
அ�ம����றன.
1. www.vinavu.com
2. www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. kaniyam.com
5. blog.ravidreams.net
எ�வா� ஒ� எ��தாள�ட� Creative Commons உ�ம��� �� அவர�
பைட��கைள ெவ���மா� ��வ�?
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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
54

FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G +: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948

ந��.
</���>
ேம���யவா� ஒ� ��ன�சைல உ�க���� ெத��த அைன��
எ��தாள�க���� அ��� அவ�க�ட���� அ�ம�ைய� ெப��க�.
���தா� அவ�கைள�� “Creative Commons License”-ஐ அவ�க�ைடய
வைலதள��� பய�ப��த� ெசா���க�.
கைட�யாக அவ�க� உ�க��� அ�ம� அ��� அ��������
��ன�சைலfreetamilebooksteam@gmail.com எ�� �கவ���
அ��� ைவ��க�.
ஓ� எ��தாள� உ�கள� உ�கள� ேவ��ேகாைள ம���� ப�ச���
எ�ன ெச�வ�?
அவ�கைள�� அவ�கள� பைட��கைள�� அ�ப�ேய ����ட ேவ���.
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�����
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வைக�ப��� ����தக�களாக� தயா��கலா�. அ�வா�
வைக�ப��த�ப�� ����தக�கைள ப��-I ப��-II எ��� �ட
த��த�ேய ����� ெகா��கலா�.
த���க ேவ��யைவக� யாைவ?
இன�, பா�ய� ம��� வ��ைற ேபா�றவ�ைற� ���� வைகயான
ப��க� த���க�பட ேவ���.
எ�கைள� ெதாட�� ெகா�வ� எ�ப�?
��க� ��வ�� �கவ�க�� எ�கைள� ெதாட�� ெகா�ளலா�.
email : freetamilebooksteam@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
Google Plus: https://plus.google.com/communities
/108817760492177970948
இ���ட��� ஈ�ப���ளவ�க� யா�?
Shrinivasan tshrinivasan@gmail.com
Alagunambi Welkin alagunambiwelkin@fsftn.org
Arun arun@fsftn.org
இர�
Supported by
Free Software Foundation TamilNadu, www.fsftn.org
Yavarukkum Software Foundation http://www.yavarkkum.org/
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